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د افغانستان اسالمي جمهوريت
د پوهن３ وزارت

د تعليمي نصاب د پراختيا لوی رياست
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درسي کتابونه د پوهن３ په وزارت پورې اړه لرې، پيرودل او 
پلورل ي３ منع دي.

 curriculum@moe.gov.af
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تفسير شریف
اتم ټولګی 

)د ديني مدارسو لپاره(

د چاپ کال: 1398 هـ . ش. 

د افغانستان اسالمي جمهوريت
د پوهنې وزارت

د تعليمي نصاب د پراختيا لوی رياست



ب

 ليکواالن
- دکتور عبدالصبور فخري

- محمد عارف عطائي
 

علمي اي６يټ
- دکتور فضل الهادي وزين

 
د ژبې اي６يټ

- محمد قاسم هيله من

ديني، سياسي او کلتوري کميټه
- فضل اهلل نيازی

- －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 ېان براهوي دي، قزلباش دي  

لـــکــه لمــر پر شنه أسمـان دا هيـــواد به تل ځلي８ي  

لـــکـــه زړه وي جــاويدان په سينــه کې د أسيـــا 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 آصحابه آجمعين آما 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－ندوی چ３ زموږ د تعليمي مدرسو 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 سل／ونو 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 

دنصاب 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 کتابونو 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 د هيواد د عالمانو، پوهانو او ماهرانو د ستاين３ 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 وپت５له 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 قــــرأن مجيد وروست９ سپاره په ملي 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. 
په  تفسير متن د اساسي کتاب  تاليف ژبه عربي ده. د جاللين شريف د  د  پورې  ！ول／ي  تر دولسم  ！ول／ي ＇خه وروسته  نهم  له 
تو－ه غوره شوی. سرب５ره پردې د هر لوست أيتونه په لن６ه تو－ه تفسير او تحليل شوي، چ３ زده کوونکو ته رو＊انه پيغام ورسوي. د 
جاللين شريف پر ستونزمنو او －رانو برخو ر１ا اچول شوې او د لوستونو، پو＊تنو او 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 کوونکي خپل ور＄ني 
مسؤوليتونه وپ５ژني 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 د دې نوې الرې په غوره کولو سره زده کوونکي هم د قرأن له نحوي، بالغي او لغوي مسايلو 
＇خه هغومره معلومات تر السه کوي، چ３ جاللين شريف راوړي او هم به په ＊ه ډول د دې سپ５）لي اسماني 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

مخعنوانونهد لوست شمېر

١د  اسالم  له  لوم７ني عصر ＇خه  وروسته  د  تفسير  د  علم  ل７ۍ١
۳د قرأن کريم تعريف٢
٧د )الفاتحة( سورت۳
١١د )البقرة( سورت٤
١۳ د )البقرة(  سورت   )١-٥(     أيتونه٥
١٧ د  //           //    )٦-١٠(  أيتونه٦

٢١ د  //           //    )١١-١٦(  أيتونه٧
٢٥ د  //           //    )١٧-٢٠(  أيتونه٨
٢٩ د  //           //    )٢١-٢٤( أيتونه٩

۳۳ د  //           //    )٢٥-٢٧( أيتونه١٠
۳٧ د  //           //    )٢٨-۳٤(   أيتونه١١
٤١ د  //           //   )۳٥-٤١(   أيتونه١٢
٤٥ د  //           //    )٤٢-٤٨(  أيتونه١۳
٤٩ د  //           //   )٤٩-٥٤(    أيتونه١٤
٥۳ د  //           //  )٥٥-٦٠(    أيتونه١٥
٥٧ د  //           //   )٦١-٦٢(  أيتونه١٦
٦١ د  //           //   )٦۳-٦٦(   أيتونه١٧
٦٥ د  //            //    )٦٧-٧١( أيتونه١٨
٦٩ د  //           //     )٧٢-٧٧( أيتونه١٩
٧۳ د  //            //    )٧٨-٨٢( أيتونه٢٠
٧٧ د  //           //    )٨۳ - ٨٦(  أيتونه٢١
٨١د  //          //   )٨٧-٨٩(    أيتونه٢٢

د موضوعاتو فهرست



ح

مخعنوانونهد لوست شمېر

٨٥ د  //           //    )٩٠-٩٢(  أيتونه٢۳
٨٩د )البقرة( سورت  )٩۳- ٩٦(  أيتونه٢٤
٩۳د   //         //      )٩٧- ٩٨(  أيتونه٢٥
٩٧د   //         //      )٩٩- ١٠١( أيتونه٢٦
١٠١د  //        //    )١٠٢- ١٠۳(  أيتونه٢٧
١٠٧د  //        //    )١٠٤- ١٠٥( أيتونه٢٨
١١١د  //        //    )١٠٦- ١٠٨( أيتونه٢٩
١١٥د  //        //    )١٠٩- ١١٠( أيتونه۳٠
١١٩د  //        //    )١١١- ١١۳( أيتونه۳١
١٢۳د  //        //    )١١٤- ١١٦( أيتونه۳٢
١٢٧د  //       //     )١١٧- ١٢٠( أيتونه۳۳
١۳١د  //        //   )١٢١- ١٢٤( أيتونه۳٤
١۳٥د  //        //  )١٢٥- ١٢٩( أيتونه۳٥
١۳٩د  //        //   )١۳٠- ١۳۳( أيتونه۳٦
١٤۳د  //         //   )١۳٤- ١۳٨( أيتونه۳٧
١٤٧د  //        //   )١۳٩- ١٤١( أيتونه۳٨
١٤٩د  //         //   )١٤٢- ١٤۳( أيتونه۳٩
١٥۳د  //         //  )١٤٤- ١٤٧( أيتونه٤٠
١٥٧د  //        //   )١٤٨- ١٥١( أيتونه٤١
١٦١د  //         //  )١٥٢- ١٥٧( أيتونه٤٢
١٦٥د  //        //  )١٥٨- ١٦۳( أيتونه ٤۳
١٦٩د  //         // )١٦٤- ١٦٥( أيتونه  ٤٤



ط

مخعنوانونهد لوست شمېر

١٧۳د  //          //  )١٦٦- ١٧١( أيتونه ٤٥
١٧٩د  //      //  )١٧٢- ١٧٦( أيتونه٤٦
١٨۳د )البقرة( سورت  )١٧٧- ١٨٢( أيتونه  ٤٧
187د  //          //    )١٨۳- ١٨٥( أيتونه ٤٨

191د  //          //    )١٨٦- ١٨٨( أيتونه٤٩

195د  //          //     )١٨٩- ١٩۳( أيتونه٥٠

199د  //          //     )١٩٤- ١٩٦( أيتونه٥١

203د  //          //      )١٩٧- ٢٠٢( أيتونه٥٢

207د  //          //      )٢٠۳- ٢٠٦( أيتونه٥۳

211د  //          //     )٢٠٧- ٢١١(  أيتونه٥٤

215د  //          //    )٢١٢- ٢١٤( أيتونه٥٥

219د  //          //    )٢١٥- ٢١٨( أيتونه٥٦

223د  //          //    )٢١٩- ٢٢١( أيتونه٥٧

327د  //          //     )٢٢٢- ٢٢٥( أيتونه ٥٨

231د  //          //     )٢٢٦- ٢٢٨( أيتونه٥٩

235د  //          //    )٢٢٩- ٢۳٠( أيتونه٦٠

239د  //          //     )٢۳١- ٢۳٢( أيتونه٦١

243د  //          //     )٢۳۳- ٢۳٤( أيتونه٦٢

247د  //          //      )٢۳٥- ٢۳٧( أيتونه٦۳

251د  //           //       )٢۳٨- ٢٤٢( أيتونه٦٤

255د  //          //       )٢٤۳- ٢٤٥( أيتونه٦٥

259د  //          //       )٢٤٦- ٢٤٨( أيتونه٦٦

263د  //          //       )٢٤٩- ٢٥٢( أيتونه٦٧



1

لوم７ی لوست

د اووم ！ول／ي  د تفسير  کتاب په مقدمه ک３ مو د تفسير د تعريف، د تفسير د علم د پ５ل، د صحابه کرامو او تابعينو د مشهورو مفسرينو 
او د تفسير د علم د ارز＊ت په اړه لن６ معلومات تر السه ک７ل، دلته بيا د هماغ３ موضوع په اړه له ＇و نورو مواردو سره اشنا کي８و:

د تفسير د علم ل７ۍ
بشريت د تل لپاره پر الهي هدايت باندې د پوه５دن３ لپاره د قرأن کريم سم３ زده ك７ې ته اړتيا لري. دا کار د دې المل 
شوی چ３ ＄ين３ خلک خپل ！ول يا ډ４ر وخت د قرأن کريم زده ك７ې او تفسير ته وقف ک７ي. ＄ين３ مفسرين د دې 

ه）و او زيار په پايله ک３ شهرت ته رس５دلي دي.
د تابعينو له عصر نه وروسته تر دې مهاله په عربي او نورو ژبو ک３ د تفسير او د قرأن د علومو په زر－ونه كتابونه تآليف 
شوي دي. دا د اهلل د وروستي کتاب لپاره د مسلمانانو مخلصانه او ＊کاره خدمتونه دي چ３ تر سره ک７ي ي３ دي. په 
！وليزه تو－ه د ن７ۍ پوهان پر دې يوه خوله 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 کچ３ تآليفات، تحقيقات او علمي ＇７５ن３ ترسره شوي دي.
 د تفسير د مهمو کتابونو له جمل３ ＇خه کوالی شو د امام طبري تفسير، د شاه پور اسفرايني تفسير، د ميبدي كشف 
األسرار تفسير، د زمخشري تفسير كشاف، د امام فخرالدين رازي تفسير كبير، د بيضاوي تفسير، د نسفي تفسير، د 

ابن كثير تفسير  او نورو يادونه وک７و.
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:

۱- 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 بالرآي يا د اجتهاد 

پر بنس والړ تفسير.
 په بالمآثور يا نقلي تفسير ک３  په صحيح روايت او نقل اعتماد کي８ي،  چ３ الندې ډولونه لري:

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

پوهيدل . ٭ د 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  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 اړه 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 بالرآي المذموم  يعن３ 



2

)ناخو＊ه عقلي تفسير( سره يادي８ي، چ３ د قرأن کريم دا ډول تفسير روا نه دی. خو که چ５رته ＇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 بالرآي المحمود )په ＊３ او غورې رآي３ سره تفسير(  ويل ک８５ي.
۲- تفسير د اسلوب او تګالرو له پلوه 

 تفسير د اسلوب او ت／الرو له پلوه  په ＇لورو  ډولو  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 ＇７５ن３ 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 اخيستالي شي. خو په مقايسوي تفسير ک３ د ！اکلو قرأني أيتونو په اړه د مفسرينو د ويناوو 

پل＂نه، ＇７５نه او پرتله ترسره کي８ي .
هغه علوم چې مفسر ورته اړتيا لري 

د دې لپاره چ３  قرأن کريم په سمه تو－ه تفسير شي، نو هر مفسر بايد الندينيو علومو ته الس رسي ولري: 
دعربي ژب３ علوم او د هغ３ قواعد )نحو، صرف او اشتقاق(، بالغي علوم )معاني، بيان او بديع(، د فقه３ د اصولو 
علم،   د أيت د نزول د اسبابو پ５ژندنه، د ناسخ او منسوخ پ５ژندنه، د قرائت د علم پ５ژندنه او په دغه علم ک３ له 

＄ان／７ي مهارت ＇خه برخمنتيا. 
د افغانستان علماء او د تفسير علم 

زموږ －ران ه５واد افغانستان د خپل３ ＄الندې لرغون３ زمان３ او د تاريخي او تمدني وياړنو سره سره ، د  يو زيات شم５ر 
سترو قرأن پ５ژندونکو او د قرأن کريم د نومياليو مفسرينو او علماوو د روزن３ زان／و ده، چ３ د هغو له ډل３ ＇خه د بل／３ په 
تو－ه شيخ االسالم خواجه عبد اهلل انصاري هروي د )٤٨١( هـ كـا ل متوفي، ابوبکر عتيق سور أبادي هروي د )٤٩٤( 
هـ کال متوفي، امام فخر الدين رازي د )٦٠٦( هـ کال متوفي، موالنا حسين واعظ کاشفي د )٩١١( هـ كال متوفي، 
موالنا مراد علي کاموي  د )١٢٩٤( هـ کـا ل متوفي 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 بالمآثور تعريف ک７ئ.
٢. له تفسير بالرآي ＇خه مراد ＇ه شی دی او شروط ي３ کوم دي؟

۳. تفسير د اسلوب له نظره په ＇و ډولو و４شل شوی دی؟
٤. ＄ين３ هغه علوم چ３ يو مفسر ورته اړتيا لري، کوم دي؟

٥. د در４و مشهورو تفاسيرو او در４و مشهورو افغاني مفسرينو نومونه واخلئ. 
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د قرآن کريم تعريف

 قرأن کريم د اهلل تعالی معجزانه کالم دی چ３ په خاتم النبيين حضرت محمد U باندې دجبراي５ل امين )عليه السالم( 
په واسطه نازل شوی دی، بيا په صحيفو ک３ ليکل شوی او په تواترسره موږ ته را نقل شوی دی. داس３ کتاب دی چ３ 

تالوت ي３ عبادت دی، د «الفاتحة» په سورت پ５ل او د «الناس» په سورت ختم شوى دى.

د قرآن کريم نومونه  

  قرأن کريم ډ４رنومونه لري، چ３ ！ول د هغه په عظمت او لوړې مرتب３ داللت کوي او دا را＊يي چ３ قرأن کريم په 
مطلقه تو－ه تر ！ولو غوره أسماني کتاب دی.

د قرأن کريم ＄ين３ نومونه دا دي: القرأن، الفرقان، التنزيل، الذکر، الکتاب. په عين حال ک３ د قرأن کريم ډ４رصفتونه 
را نقل شوي دي؛ لکه: نور، هدی، رحمة، شفا   ء، موعظة، عزيز، مبارک، بشير اونذير چ３ دا ！ول نومونه اوصفتونه 

په قرأن کريم ک３ ذکر شوي دي.

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 )القدر( په سورت ک３ اشاره ک７ې ده، اهلل 

�¶åeábß̄á¶=�åÍß·áÉß< ژباړه: بيشکه موږ هغه )قرأن( د قدر په شپه ک３ نازل ک７ی دی. å��àÅ>ß¿á¶ßh¾ß?�>ç¾åC@ :تعالی فرمايي
t په تدريجي ب２ه د زمان３ او پ５＋و له اړتياوو او غو＊تنو سره سم د قرأن کريم نازل５دل، لکه د )العلق( سورت لوم７ني 
أيتونه چ３ د حراء په غار ک３ په پ５غمبرU باندې نازل شول، قرأن کريم  په درويشتو کلونو ک３ د پ５غمبرU تر وفاته 

پورې بشپ７ شو.

دويم لوست
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لوم７ني او وروستني آيتونه  

د  قرأن کريم لوم７ني نازل شوي أيتونه د « العلق» د سورت پن％ه لوم７ي أيتونه دي، چ３ په دې أيتونو سره د قرأن 
<�]العلق: 1[. ß°ß· ß]�Ëådç¶=� ß́ ëEße�¼ ái>åE�á?ßfá®å=@ :کريم نزول پيل شوی دی

� á¼ àÂßÆ� áKßF ßjß²�>ßº� æká«ß¾� ȩ̀ à²�ÎçªßÇàI� ç¼àM�åç�=� ß�åC�åÄÉåª� ßÁÇ à£ ßQáfàI�>âºáÇßÈ�=Ç à̄çI= ßÆ@ :تر ！ولو وروستی نازل شوی أيت دا دی
.]281 :Ìf¯F¶=[�> ßÁÇ à»ß· á�àÈ� ß×

د قرآن کريم تدريجي نازليدل او د هغه حکمتونه 

 قرأن کريم په لوم７ي ＄ل ！ول په يو ＄ل３ له لوح محفوظ ＇خه د دنيا أسمان ته نازل شوی او بيا د درويشتوکلونو په 
اوږدو ک３ د زماني او مکاني اړتياوو او احتياجاتو په اساس پر نبي کريمU باندې نازل شوی دی، البته د قرأن کريم  په 

！و！ه، ！و！ه نازل５دلو ک３ ډ４ر لوی حکمتونه نغ＋تي دي، چ３ دلته ي３ ＇و حکمتونو ته اشاره کوو: 
١. د مشرکانو د رب７ونو او ＄ورونو پر وړاندې د پيغمبرU د زړه ثبات او غ＋تلتيا. 

٢. د وح３ د نازل５دو پر مهال په پيغمبر U باندې لطف اومهرباني.  
۳. په تدريجي ب２ه د اسالمي تشريعاتو او قوانينو استحکام او ！ين／＋ت. 
٤. پر مسلمانانو باندې د قرأن کريم د حفظ او پر هغه د پوه５دلو أساني. 

٥. له واقعاتو او حادثاتو سره همغ８ي او د هرکار د پ５＋５دو د زمان３ او وخت په اړه خبر ورکول.
٦. د قرأن کريم د مصدر اثبات، چ３ دا کتاب د اهلل تعالی له خوا نازل شوی دی. 

د قرآن کريم جمع كول  

 قرأن کريم په دوه ډوله راجمع شوی دی: لوم７ی په سينوک３، هغه داس３ چ３ هر＄ل به چ３ أيتونه اوسورتونه را 
نازل５دل، پيغمبر U به دغه أيتونه د اهلل تعالی په ＄ان／７ي اهتمام سره يادول او خپلو اصحابو ته به ي３ امرکاوه چ３ د 
دغو أيتونو په حفظ ک３ په ！اکلي ＄اي ک３ اهتمام وک７ي، نو هغوی به هم په ډ４رې پاملرن３ سره دا کار تر سره کاوه، په 

دې تو－ه  قرأن کريم په سينوک３ جمع شو. 
دويم د ليکن３ په ډول د هغه جمع كول، حضرت محمد U يو شم５ر صحابه  د وح３ د ليکونکو په تو－ه درلودل 
چ３ په سينوک３ د قرأن له ＄ای په ＄ای ك５دو ＇خه وروسته به ي３ هغه په صحيفو، د ＇ارويو په پوستکو او ＊ويو کا１و 
باندې ليکه او له ＄انونو سره به ي３ ساته، تر＇و له ه５رې او ضايع ک５دلو ＇خه وژغورل شي. د ابوبکرصديقW په زمانه 
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ک３ کله چ３ د قرأن کريم يو زيات شم５ر حافظان د مرتدينو پر خالف ج／７و ک３ په شهادت ورس５دل، نو ！ول په دې 
 W خبرې رضا شول چ３ قرأن کريم په يوه مصحف ک３ راجمع ک７ي، په دې تو－ه قرأن کريم د حضرت ابوبکرصديق
په امر او د زيد بن ثابت )رضي اهلل عنهما( تر مشرۍ الندې په يوه مصحف ک３ جمع او را ！ول شو. د دويم ＄ل لپاره 
د حضرت عثمان بن عفانW د خالفت په زمانه ک３؛ کله چ３ د عجمو ډ４رې  سيم３ د اسالم په دين مشرف３ شوې، 
خو د عربي ژب３ په لهجو په ＊ه او سمه تو－ه نه پوه５دل او د قرأن کريم په فهم او تالوت ک３ سره مختلف شول، نو 

دې کار د مسلمانانو خليفه دې ته وه）اوه، تر ＇و ！ول  قرأن کريم په يوه لهجه )د قريشو په لهجه( راجمع ک７ي. 

د قرآن کريم اعجاز  

اهلل تعالی هر پيغمبر ته معجزې ورک７ې دي، تر＇و د هغه د نبوت ر＊تينوالی تصديق ک７ي. همدارن／ه د اسالم ستر 
پيغمبرU ته ي３ هم معجزې ورک７ې دي، تر＇و د ده د نبوت ر＊تينوالی ثابت ک７ي، چ３ تر ！ولو لويه او غوره معجزه 

ي３  قرأن کريم دی.
قرأن کريم له ډ４رو الرو ＇خه خپل اعجاز ثابت ک７ی دی،  قرأن کريم له هغو مشرکانو ＇خه چ３ د قرأن کريم په 
حقانيت ي３ شک او ترديد درلود، غو＊تي دي، كه چ５رې د قرأن کريم په اړه، چ３ د اهلل کالم دی، ＇ه شک اوشبهه 
لرئ، نو د قرأن په ＇５ر او يا د قرأن د يوه كوچني سورت په ＇５ر يو سورت جوړ ک７ئ او حتي پيريان اوانسانان هم 
خپل３ مرست３ ته راوبلئ. البته مشرکينو او د اسالم مخالفينو د نبي کريم U په زمانه ک３ او هم وروسته له هغ３ ＇خه 
ډ４رې هل３ ＄ل３ وک７ې، تر＇و د قرأن په ＇５ر يو＇ه جوړک７ي، خو ！ول له ناکام９ سره مخامخ شول. د دغو مخالفينو 
د عجز او ناکام９ المل دا و چ３ قرأن کريم د بالغت او فصاحت له حيثه په ډ４رو لوړو پوړيو ک３ قرار لري او هغوی 
د بالغت او فصاحت په لرلو سره، سره بيا هم و نشوای ک７ای چ３ د قرأن په ＇５ر کتاب او يا کوم وړوکی سورت 
جوړ ک７ي. قرأن کريم د مختلفو الملونو له کبله يو معجز کتاب دی، چ３ اعجاز ي３ له علمي اړخه، د نظم او ژب３ د 
محکموالي له اړخه، د غيبي مسايلو د بيانولو له اړخه، د تاثير او اغيزې له اړخه، د بشپ７ قانون د وضع کولو له اړخه 

او هم د تجرب３ او ساينسي علومو له پلوه ثابت شوى دى.

شان )سبب( نزول څه شى دی؟ 

د نبي کريم U په زمانه ک３ به چ３ کله كومه واقعه پ５＋ه شوه، نو د هغ３ په اړه به أيتونه را نازل５دل او يا به ＇ه پو＊تنه 
مطرح ك５ده په ＄واب ک３ به ي３ أيتونه راتلل، ډ４ر  قرأني أيتونه د نزول الملونه لري چ３ په دې اړه علماوو ＄ان／７ي 
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او مستقل تآليفات تر سره ک７ي دي.

فعاليت

زده کوونکي دې له الندنيو دوو موضوع／انو ＇خه د يوې موضوع په اړه خبرې وک７ي:
- د هغو مختلفوعلومو په اړه چ３ له قرأن مجيد سره ت７او لري.

- د قرأن مجيد په ＇و پ７اوونو ک３ نازل５دل او د هغه په تدريجي ډول د نزول حکمتونه.

پوښتنې

 ١ـ  قرأن کريم تعريف ک７ئ. 
٢ ـ د قرأن کريم ＄ين３ نومونه اوصفتونه بيان ک７ئ. 

۳ ـ قرأن کريم په ＇و طريقو سره جمع شوی؟  شرح ي３ ک７ئ .
٤ ـ له شان نزول ＇خه مطلب ＇ه شی دی؟ 

٥ ـ د قرأن کريم د اعجاز په اړه ر１ا واچوئ او مختلف اړخونه ي３ بيان ک７ئ. 
 

کورن９ دنده  
د قرأن کريم د جمع کولو د طريقو په اړه، چ３ ＇و ＄ل３ ترسره شو، يوه مقاله وليکئ چ３ له يو مخ ＇خه کمه نه 

وي. 
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د )الفاتحة( سورت

¼ÉU�f¶=�À�f¶=��=�¼jE
��>0@�à�å£ßJ ájß¾� ßµ>çÈåCÆ�àbàFá£ß¾� ßµ>çÈåC�>/@� åÀÈëb¶=�å½áÇßÈ� ǻ å·[ßº��>.@�¼É åUçf¶=� åÀ[ á�çf¶=�>-@�ß�åß�> ß£á¶=� ëHße�åä��àb á»ßá�=@
�ß×ßÆ � á¼åÃÉß· ß¢ � åHÇ àv§ß�= �å� ß¦ �>2@ � á¼åÃÉß· ß¢ � ßK»ß£¾ß? � ßÀÈådç¶= � ß�=ßf åq� �>1@ � ß¼Éå̄ßJjà�= � ß�=ßf ër¶= �>[[[[ß¾åbÂ=

>>3@�ß�ë¶> çv¶=

د ځينو كلمو معنا 
！ول３ ستاين３.     { àb á»ßá�=}

＇＋تن، پالونکی.     { ëHße}
د جزا ورځ.      { åÀÈëb¶=�å½áÇßÈ}

}             يوازې ستا. ßµ>çÈåC}
مرسته غواړو.    {à�å£ßJ ájß¾}

  ژباړه  

)پيل کوم( په نامه د اهلل چ３ ډ４ر زيات مهربانه او رحم کوونکی دی.
！ول３ ستاين３ يوازې د کائناتو پالونکي )اهلل( لره دي.  ډ４ر مهربانه ډ４ر رحم کوونکی دی. ＇＋تن د جزا د ور＄３ دی. 
يوازې ستا عبادت کوو او يوازې له تا ＇خه مرسته غواړو. و＊يه موږ ته ن５غه الره. د هغو الر چ３ تا پرې پ５رزوينه ک７ې 

ده. نه )الر( د هغو چ３ )ستا( غوسه پرې شوې او نه )الر( د هغو چ３ الر ورکي دي.
 د سورت پېژندنه

  د «الفاتحة» مبارک سورت )٧( أيتونه لري او مدين３ ته له هجرت نه مخک３ نازل شوی، له همدې امله ورته مکي 
سورت ويل کي８ي. د «الفاتحة» په نوم ＄که نومول شوی چ３ په دې سره د تالوت له مخ３ د قرأن کريم افتتاح يا 

پيل کي８ي.
اجمالي تفسير

<�ß�åß$، په wàbá»ßá�=y ک３ )ال( د استغراق  ß£á¶=� ëHße�åä�� àb á»ßá�=y :دغه مبارک سورت د اهلل پاک په ستاين３ سره پيل شوی
يا شمول لپاره دی، يعن３ ！ول３ ستاين３ اهلل> لره دي او يوازې همدی ي３ وړتيا لري، او دا ＄که چ３ يوازې اهلل تعالی 

دريم لوست

{=ß¾åbÂ]<}   موږ ته و＊يه. 
الر.    { ß�=ßf åq}

تا پ５رزوينه ک７ې.     { ßK»ß£¾ß?}
هغه چ３ غضب ورباندې شوی.    { á¼åÃÉß· ß¢� åHÇ àv§ß�=}

－مراهان، الر ورکي.   {ß�ë¶> çv¶=}
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خالق، تدبيرونکی او د هر راز نعمتونو ورکوونکی دی.
<�wß�åß جمع د )عالَم( ده او )عالم( له اهلل تعالی پرته هر ＇يز ته ويل کي８ي، عالم ＄که د جمع３ په صيغ３ راغلی  ß£á¶=y
تر＇و د )عالَم( هر جنس لکه د پر＊تو عالم، د انسانانو عالم او د جنياتو عالم راونغاړي او پر دې داللت وک７ي چ３ 

اهلل تعالی د ！ولو عالميانو پالونکی دی.
6w¼É په دې أيت ک３ د اهلل تعالی له صفاتو ＇خه دوه صفتونه )رحمن( او )رحيم( بيان شوي دي. دا  åUçf¶=� åÀ[ á�çf¶=y
دواړه صفتونه د )رحمت( له مصدر ＇خه مشتق شويدي او دواړه پر مبالغه داللت کوي، يعن３ ډ４ر رحم درلودونکی 
او ډ４ر زيات رحم کوونکی دی. د همده رحمت دی چ３ په دنيا ک３ هر ساک（ له ډول ډول نعمتونو ＇خه برخمن 
دی، د دنيا او أخرت د ！ولو نعمتونو او پيرزوينو ورک７ه يوازې په همده پورې ＄ان／７ې ده او ＄ين３ علماء وايي: د 
w¼É صفت په أخرت ک３ يوازې  åUçf¶=y صفت په دنيا ک３ مسلمانانو او کفارو ！ولو ته شامل دی او د�w åÀ[ á�çf¶=y

مسلمانانو پورې ＄ان／７ی دی.
<��wß�åß＇خه وروسته د اهلل> دغه دواړه صفتونه د دې لوړ حکمت او راز له مخ３ ياد شوي چ３ په  ß£á¶=� ëHßey له
�w��>£¶=�Heyباندې د اهلل>متصف ک５دل، په زړونو ک３ يو ډول ډار او خوف رامن＃ ته کوي، ＄که په بند－انو ک３ 
＇＋تن او روزونکی سخت او ظالم هم ک５دای شي، نو له دې امله اهلل> خپل سپ５）لی ذات د پالونکي او روزونکي 
تر ＇ن， په رحم درلودونکی او رحم کوونکی باندې هم متصف ک７، تر＇و بند－ان په دې پوه شي چ３ د اهلل> له 
خوا د دوی د پالن３ او روزن３ سرچينه د هغه رحمت دی، د همده> رحمت دی چ３ له مخ３ ي３ دوی  پيدا کي８ي، 
د خپل ژوند چارې مخ پر وړاندې وړي، وروسته له مرګ نه به بيا را ژوندي کي８ي او پو＊تن３ به ورنه کي８ي. پرته له 
شکه په دې سره په هغوی ک３ د اهلل> د ستاين３ او بند－ي مينه او رغبت پيدا کي８ي او دې ته ه）ول کي８ي چ３ خپل 

ژوند او د ژوند ！ول ک７ه، وړه د احسان او پيرزوين３ له مخ３ سرته ورسوي.
w يعني: اهلل>  åÀÈëb¶=�å½áÇßÈ� ǻ å·[ßºy :په ورپس３ أيت ک３ د اهلل> لويي او د هغه قدرت ته اشاره شوې، اهلل> فرمايي
د جزا د ور＄３ )أخرت( ＇＋تن دی، په دغه ورځ ک３ له خلکو سره د هغوی د ک７نو حساب او بدله يوازې د اهلل> 
په واک ک３ ده، پرته د ده له سپي）لي ذات ＇خه بل هي）وک په دغه ورځ ک３ د کوم شي ظاهري او مجازي واک او 

اختيار نه لري.
�wà�å£ßJمبارک أيت ک３ په اخالص سره د اهلل> بنده －９ او د هغه مرست３ ته اشاره  ájß¾� ßµ>çÈåCÆ� àbàFá£ß¾� ßµ>çÈåCy په دې
wà�å£ßJ نه مخک３ ياده شوې، چ３ د عربي قواعدو له مخ３  ájß¾yاو� wàbàFá£ß¾y کلمه د دواړو فعلونو w ßµ>çÈåCy شوې ده. د
د تخصيص او ＄ان／７تيا معنی افاده کوي، يعني: د ژوند په ！ولو چارو ک３ يوازې د اهلل> عبادت او بند－ي پکار ده 
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او همدا راز )حقيقي( مرسته بايد يوازې له اهلل> نه وغو＊تل شي، ＄که په مخکينيو أيتونو ک３ دا جوته شوه چ３ د 
！ولو مخلوقاتو پالونکی، د لوی قدرت ＇＋تن، مهربان او په دنيا او أخرت ک３ د ！ولو نعمتونو ب＋ونکی يوازې اهلل> 
دی، ورپس３ دغه أيت راغی تر＇و په دې داللت وک７ي چ３ بايد يوازې د هغه ذات بند－ي وشي او له هغه ذات ＇خه 

مرسته غو＊تل پکار دي چ３ په يادو صفتونو متصف وي او هغه يوازې اهلل> دی.
اهلل> ته هغه عبادت د منلو وړ دی چ３ دوه شرطونه پک３ شتون ولري: لوم７ی دا چ３ عبادت پرته له ريا يوازې د 
اهلل> د رضايت ترالسه کولو لپاره وي. دويم دا چ３ په هغه ب２ه ترسره شي چ３ د رسول اهلل> له سنتو او طريقو 

سره برابر وي.
�=�wß¼Éå̄ßJjà: په  دې مبارک أيت ک３ له اهلل> ＇خه ن５غ３ او سم３ الر ته د رس５دلو غو＊تنه شوې.  ß�=ßf ër¶=�>ß¾åbÂ=y
له سم３ الر ＇خه مراد د اسالم ！ول عقايد، احکام او اخالق دي چ３ که انسان پرې عمل وک７ي نو د دواړو جهاتو  

کاميابي او ن５کمرغي به ور په برخه شي.
� ßÀÈådç¶=� ß�=ßf åqy :په ورپس３ أيت ک３ د هغو کسانو يادونه شوې چ３ د دغ３ ن５غ３ الرې الرويان دي، اهلل> فرمايي

·wá¼åÃÉß، يعن３: موږ ته راو＊يه الر د هغو کسانو چ３ تا  پرې پ５رزوينه ک７ې ده. ß¢� ßK»ß£¾ß?
دغه کسان چ３ د اهلل> انعام او پ５رزوينه پرې شوې، ＇لور طايف３ دي: پيغمبران، صديقين )د پيغمبرانو له الرې د 
اهلل> په راغليو احکامو باندې ب３ له دليله باور کوونکي(، صالحين )ن５کان( او شهيدان، چ３ صراحت ي３ په دې 
�ß�å̄Èëb ër¶=ßÆ�ß�ëÉåFç¿¶=� ßÀëº�¼åÃáÉß· ß¢�àä�=� ß¼ß£á¾ß?� ßÀÈådç¶=� ß¤ßº� ß́ åÒ[ß¶áÆà@ßª� ß¹Ç àiçf¶=ßÆ�ßä�=� å¤ åìàÈ�ÀßºßÆy�:مبارک أيت ک３ راغلی

<�wß�åå ]النساء: ٦٩[. çr¶=ßÆ�Ð=ßbßÃ èn¶=ßÆ
<¶wß�ë، يعن３: موږ  çv¶=�ß×ßÆ� á¼åÃÉß· ß¢� åHÇ àv§ß�=�å� ß¦y :بيا د هغو کسانو ذکر شوی چ３ بد عمله دي، اهلل> فرمايي
·wá¼åÃÉß ＇خه مراد  ß¢� åHÇ àv§ß�=y د هغو کسانو په الر مه روانه وه چ３ ستا غوسه ورباندې شوې او －مراهان دي. له
يهودان دي چ３ د کفر خپلولو او په ＄مکه ک３ د فساد خورولو له امله د اهلل> د غوس３ او غضب وړ －ر＄يدلي دي 
<¶wß�ë ＇خه مراد نصرانيان دي چ３ سمه الر ي３ قصداً پري＋３ او يا د سم３ الر په موندلو ک３ خطا شوې  çv¶=y او له

او په ناسمه الر روان دي.
 

فعاليت

زده کوونکي دې په دوو ډلو وو４شل شي، د لوست د أيتونو په ر１ا ک３ لوم７ۍ ډله دې د اهلل تعالی د عظمت او لويي 
او دويمه ډله دې د ＊و او بدو صفتونو لرونکو خلکو په هکله خبرې وک７ي.
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د لوست ګټې

پورتني أيتونه ډ４رې －＂３ لري چ３ ＄ين３ ي３ دا دي:
 د ！ولو ستاينو وړ يوازې اهلل تعالی دی.

 د اهلل تعالی د ستاين３ د وړتيا سبب د هغه خالقيت، مهرباني، پ５رزوينه او د حساب او بدل３ ＇＋تن ک５دل دي.
 انسان بايد د اهلل تعالی ستاينه وک７ي.

 مسلمان بايد د دعا پيل د اهلل تعالی په ستاين３، پاک９ او لوي９ سره وک７ي.
 بند－ي بايد يوازې د اهلل تعالی وشي.

 مرسته بايد يوازې له اهلل تعالی ＇خه وغو＊تل شي.
 د اهلل تعالی په احساناتو او پ５رزوونو اعتراف کول.

 انسان بايد د ن５کو خلکو په الر روان شي او د بد عملو خلکو له الرې ＄ان وژغوري.

پوښتنې

١- الندې کلم３ معنا ک７ئ:
)الحمد(، )العالمين(، )الصراط(، )المستقيم(، )الضالين(.

٢- د ！ولو ستاينو وړ ＇وک دی؟
۳- د أخرت د ور＄３ ＇＋تن ＇وک دی؟

٤- بند－ي بايد د چا وشي؟
٥- هغه ＇لور طايف３ چ３ په قرأن کريم ک３ د نيغ３ الرې الرويان بلل شوي، ＇وک دي؟ نومونه ي３ واخلئ.

کورن９ دنده  
زده کوونکي دې په لوست ک３ د اهلل تعالی د يادو شويو صفتونو )رحمن – رحيم( په هکله لن６ه مقاله وليکي.
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د )البقرة( سورت
د سورت پېژندنه   

 د «البقرة» سورت  دوه سوه شپ８ اتيا )٢٨٦( أيتونه لري او مدني دی؛ ＄که له هجرت نه وروسته نازل شوی دی. 
د سورت نوم  

په روايتونو ك３ داس３ راغلي، چ３ د بني اسرائيلو په قوم ك３ يو س７ی په پ＂ه ووژل شو او خلكو قاتل نه پ５ژانده. د قاتل د پ５ژندلو 
پر سر د هغوی ترمن＃ اختالفات رامن％ته شول، يو او بل ي３ متهم كاوه. خبره د４ته  ورس５ده، چ３ دوی د خپل３ زمان３ پ５غمبر 
حضرت موسی X  ته ورغلل، تر＇و له هغه ＇خه د قاتل په پ５ژندلو ك３ مرسته وغواړي. هغه ته د اهلل> له لورې وح３ 
وشوه، تر ＇و خلكو ته ووايي، چ３ هغوی دې يوه غوا حالله ك７ي او د غوا يوه برخه دې د م７ي پر جسد ومو＊ي، م７ى به په 
خبرو راشي او خپل قاتل به په －وته ك７ي، خو يهودانو د دې خبرې په اړه حيرانتيا و＊وده  او د غوا د ＄ان／７تياوو او مشخصاتو  
په اړه   ي３ پو＊تن３ پيل ك７ې. موسیX  هم دوی ته د غوا صفتونه او ＄ان／７تياوې و＊ودې، خو هغوى به هر ＄ل  د غوا 
د پ５ژندلو لپاره د نويو توضيحاتو غو＊تنه كوله. په پای ک３ ي３ د ＊ودل شويو صفتونو لرونک３ غوا ذبحه ك７ه او د غوا يوه ！و！ه 
غو＊ه ي３ د م７ي په جسد باندې ومو＊له، په دې سره اهلل تعالی م７ى په خبرو راووست او خپل قاتل ي３ و＊ود. د دې  معجزې 

په وسيل３ سره يهودانو د م７ي قاتل وپ５ژانده، نو د همدې كيس３ له كبله دغه سورت هم د « البقرة» په نامه ونومول شو.
د دې  سورت غوره والی

د دې سورت د فضيلت په اړه ډ４ر حديثونه را غلي دي. يو حديث ابوهريره W روايت ک７ى، وايي چ３ رسول اهلل U فرمايلي 
دي: «ال تجعلوا بيوتَکم مقابر، إن الشيطان  ينفر من البيت  الذي تُقرآ فيه  سورة  البقرة»  ژباړه: له خپلو كورونو ＇خه قبرونه مه 

جوړوئ، باوري ده، چ３ شيطان له هغه كور ＇خه لرې ت＋تي، چ３ په هغه ک３ د )البقرة( سورت لوستل ك８５ي(. )١(
همدارن／ه، په يو بل حديث ك３ راغلي دي چ３ معنا ي３ دا ده: هر ＇يز يوه ＇وكه لري او د  قرأن كريم ＇وكه د )البقرة( سورت دى. 

هر ＇وك چ３  په خپل كور ك３  يو ＄ل د )البقرة( سورت  تالوت ك７ي، شيطان درې ور＄３ د هغه كور ته نشي ننوتلى.)٢( 
  د )البقرة( د سورت لن６يز  

د «البقرة» سورت د قرأن كريم له اوږدو سورتونو ＇خه دی. موږكوالى شو چ３ د دې سورت ＄ين３ اساسي ！كي مختصراً 
په الندې ډول بيان ک７و: 

١- د اسالمي عقيدې د اصولو  )په اهلل >، په پ５غمبرانو عليهم السالم، په أسماني كتابونو او د أخرت په ورځ د ايمان( بيانول. 
٢-  د مؤمنانو، كفارو او منافقينو د صفاتو بيانول. 

۳-  د انسان د خلقت كيسه، د هغه په اړه د شيطان دري＃، د شيطان او د أدم )عليه السالم( د كار پايله.  
٤-  د الهي احكامو په وړاندې د بني اسرائيلو مخالفتونه، د الهي نعمتونو په وړاندې د هغوی ناشكري او د خوسي عبادت پيلول.  

١-    دا حديث شريف مسلم د ) کتاب صالة المسافرين (  په باب )استحباب صالة النافلة فی بيته( ك３ راوړى دى ) ١ / ٥۳٩ (. 
٢-  دا حديث ابن حبان او ＄ينو محدثينو روايت ک７ی دی.

څلورم  لوست
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٥- د يهودو د تكبر او غرور بيانول او له موسى X نه د هغوی  ناسم３ او د حيرت وړ پو＊تن３ او غو＊تن３. 
٦- د يهودو له خوا د انبياووX وژل ك５دل او له اهلل> سره د هغوی  د ژمن３ ماتول چ３ په هغ３ سره د لعنت مستحق 

و－ر＄５دل.   
٧-  د ابراهيم X د كيس３ بيانول.  

٨-  د عباداتو د احكامو بيانول، د اسالمي نظام او اخالقو د بنس＂ونو په －وته كول؛ لكه: )د لمان％ه،  روژې، زكات، حج 
او د اهلل > په الر ك３ د جهاد د احکامو بيانول، د مياشتو د بدل５دلو حكمت، د اهلل > په الر ك３ خيرات او صدقه 
وركول. پالر، مور او خپلوانو ته وصيت كول، د خيرات او صدق３ مستحقين په －وته كول او له يتيمانو سره ＊ه چلند(.  

٩- د كورني نظام د بنس＂ونو په －وته كول؛ لكه: )د نكاح، طالق، رضاعت او عدت د احکامو بيانول(. 
١٠- د ！ولنيزو اړيكو د ！وليزو )عمومي( مسايلو بيان، لکه )د ب３ ＄ايه قسم خوړلو، سحر، ناروا  قتل، په ناروا  د خلکو د مال 

خوړلو، شرابو، قمار او د حيض پر مهال له م５رمن３ سره د جماع كولو د حرمت... او داس３ نورو مسايلو د احكامو بيان(. 
١١-  په )أية الكرسي( ك３ د عقيدې د بنس＂يزو مسايلو بيان.

١٢- د نفس د تزکي３ او تربيت د مسايلو په اړه او د قيامت د ستونزمن３ ور＄３ له پ５＋و ＇خه د ويرولو بيان.
١۳- د مداينه ) پور ( د أيت په ترڅ ك３، د قرض )پور(، شهادت، －روۍ او امانت سپارلو په اړه د احکامو بيان.

١٤- په دعا سره د سورت ختم５دل، چ３ په  )توبه، اهلل >  ته رجوع، له مسلمانو ورو１و سره مرسته كول او پر كفارو د 
برالسي ك５دو( مشتمل دی.  د )البقرة( سورت  دغو مهمو او ارز＊تناکو مطالبو ته په کتلو سره ويالى شو، چ３ دا سورت 

د مسلمانانو د ژوندانه  بشپ７ پرو－رام وړاندې كوي.
 

فعاليت

زده کوونکي دې د  )البقرة( سورت د فضيلت او په دې نوم باندې د هغه د نومولو په اړه  په خپلو من％و ك３ سره بحث او خبرې 
وك７ي.

پوښتنې

ـ د )البقرة( سورت ＇و أيتونه لري؟  ١
ـ  د )البقرة( سورت چ５رته نازل شوى دى؟  ٢

ـ  د )البقرة( سورت ول３ په دې نوم سره ياد شوى دى؟  ۳
ـ  د البقرة سورت د فضيلت د اثبات لپاره يو دليل راوړئ.  ٤

٥- د البقرة سورت د مطالبو لن６يز په  پن％و کر＊و ک３ را په －وته ك７ئ. 

کورن９ دنده  
د البقرة د سورت د بنس＂يزو موضوعاتو په هکله يوه مقاله وليکئ.
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د )البقرة( سورت )۱- ۵( آيتونه

¼ÉU�f¶=�À�f¶=��=�¼jE
�>çå�ßÆ�ßÌØ çr¶=� ßÁÇ à»Éå̄ àÈßÆ� åGáÉß§á¶>åE� ßÁÇà¿åºáÖàÈ� ßÀÈådç¶=�>.@�ß�å̄çJ à»á·ë¶�Ïâb àÂ�åÄÉåª� ßGáÈße�ß×� àH>ßJ å³á¶=� ß́ å¶ßc�>-@��=�@
�>0@� ßÁÇà¿å®ÇàÈ� á¼ àÂ�åÌßf å]Û>åEßÆ� ß́ å·áFß®�Àåº� ß¹åh¾à?�>ßºßÆ� ß́ áÉß¶åC� ß¹åh¾à?�>ßå�� ßÁÇà¿åºáÖàÈ� ßÀÈådç¶=Æ�>/@� ßÁÇà̄å«¿àÈ� á¼ àÂ>ß¿á®ßgße

>�>1@� ßÁÇ àVå·á«àá�=� à¼ àÂ� ß́ åÒß¶áÆà?ßÆ� á¼åÃëEçe�Àëº�Ïâb àÂ�Îß· ß¢� ß́ åÒß¶áÆà?

د ځينو كلمو معنا 
}        د اشارې اسم دی، چ３ د لرې وا！ن لپاره كارول ك８５ي؛ په پ＋تو ك３ ي３ معادل: )هغه، هماغه( دى.  ß́ å¶ßc}

}     يعن３ قرأن كريم .   àH>ßJ å³á¶=}
}        شک اوشبهه.   ßGáÈße}

Ïâb}         الر＊وونه، هدايت.  àÂ}
}       پو＊ل شوى، هغه ＇ه چ３ په ستر－و او حواسو سره نشي درك ك５دالی.  åGáÉß§á¶=}

}       قايموي، ادا كوي.     ßÁÇ à»Éå̄ àÈ}
}      روزي مو ورك７ې ده.    á¼ àÂ>ß¿á®ßgße}
ل／وي، نفقه كوي.      { ßÁÇ à̄å«¿àÈ}

نازل ک７ای شوى.      { ß¹åh¾à?}
}  يقين او باور كوي.    ßÁÇà¿å®ÇàÈ}

بريالي او كامياب.   { ßÁÇ àVå·á«àá�=}
  ژباړه  

الف، الم، ميم )د مقطعاتو له تورو)حروفو( ＇خه دي، په مطلب او مقصد ي３ يوازې اهلل > ＊ه پوه８５ي( دا د 
اهلل  كتاب دى، چ３ په )حقانيت( ك３ ي３ ه５＆ شك نشته، د پره５ز－ارانو لپاره الر＊وونكی دى. د هغو متقيانو 
لپاره چ３ په غيبو ايمان لري، لمون＃ ادا كوي او ＇ه مو چ３ ورك７ي له هغو ＇خه صدقه وركوي او هغه كسان چ３ 
ايمان لري )دوي( پرهغه كتاب چ３ نازل ك７ای شوی دی تا ته، او پر هغو )کتابونو( چ３ له تا نه مخک３ نازل ک７ای 
شوي دي، او د أخرت په ورځ يقين لري، دغه خلک د خپل رب له لوري پر سمه الر دي او همدوی بريالي په 

مراد رس５دلي دي.

پنڅم لوست
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 اجمالي تفسير 

  دغه سورت د " الم " په تورو )حروفو( پيل شوى دى، هغه حروف چ３ پرته له کوم ترکيب ＇خه د ＄ينو سورتونو  
په سر ك３ راغلي دي، د مقطعاتو حروفو په نامه يادي８ي؛ ＄که دغه حروف جال، جال تلفظ کي８ي. د تفسير زياتره 
علماء مقطعات حروف د متشابهاتو له جمل３ ＇خه －２ي، يعن３: يوازې اهلل > د هغو په مطلب او راز پوه８５ي او 

بس، موږ د هغو په ظاهر ايمان لرو، علم او حقيقت ي３ اهلل  >  ته سپارو. 
د  قرأن كريم  د سورتونو په پيل ك３ چ３ «مقطعات» حروف راغلي دي، هغه په ＇و ډوله دي: ＄ين３ ي３ يوازې يو 
حرف دى، په ＄ينو ＄ايونو ك３ دوه حرفه دي، په ＄ينو ＄ايونو ك３ درې حرفونه دي او په ＄ينو ＄ايونو ك３ ＇لور 

او يا پن％ه حرفونه دي. په ！وليزه تو－ه « مقطعات» حروف د  قرأن كريم په )٢٩( سورتونو ك３ راغلي دي.)١(
�åÄÉåª� ßGáÈße�ß×� àH>ßJ å³á¶=� ß́ å¶ßc�@ :په دويم أيت ك３ د قرأن كريم عظمت ته اشاره شوې ده. اهلل  > فرمايلي دي
ß�å̄çJ< )دا داس３ كتاب دى، چ３ په دې ك３ ه５＆ عيب، كمي، شك او ترديد نشته، چ３ دا په حقه د  à»á·ë¶�Ïâb àÂ
اهلل له خوا نازل ک７ای شوی دی، دا كتاب د پره５ز－ارانو لپاره د هدايت اساس دى، دهغو خلكو لپاره چ３ له خپل 
اهلل ＇خه و４ر８４ي(. د« المتقين» د کلم３ مفرد « متقي» دى، يعن３ پرهيز－ار او تقوا لرونكى. «متقي» له « اتقاء» 
＇خه اخيستل شوى، چ３ د ＄ان ساتن３ په معنا دى، نو «متقيان» د اهلل تعالی د اوامرو په منلو او د هغه له نواهيو 
＇خه په ډډه كولو، د خپل ＄ان  او  الهي عذاب ترمن＃ حايل او مانع جوړوي او په دې سره خپل ＄ان له الهي عذاب 

＇خه ساتي. 
د تقوى د ترالسه كولو لپاره پن％ه شيان ضروري دي: ايمان، اطاعت، د －ناه پر４＋ودل، توبه او اخالص.) ٢(           

 په ورپس３ أيتونو ك３ اهلل تعالی د پرهيز－ارانو )متقيانو( صفات بيان ك７ي دي، چ３ تر ！ولو دمخه په غيبو باندې 
<)هغه كسان چ３ په غيب  åGáÉß§á¶>åE� ßÁÇà¿åºáÖàÈ� ßÀÈådç¶=@ :ايمان لرل دي. لکه ＇رن／ه چ３ اهلل )جل جالله( فرمايي

ايمان لري(.
د «غيب» كلمه د محسوس ضد ده، چ３ د پن％ه －ونو حواسو په دايره ك３ نه را＄ي، نو د متقيانو لوم７ى صفت 
دا دى چ３  په هغو شيانو ايمان او باور ولري چ３ د هغوی د حواسو له دايرې ＇خه بهر وي، لكه: د اهلل تعالی 

سپ５）لی ذات، د اهلل تعالی اسماء او صفات، د هغه ماليک３، جنت، دوزخ او داس３ نور. 
ßÌØ<: )اقامة( عربي كلمه ده چ３ معنا ي３ په سمه  çr¶=� ßÁÇ à»Éå̄ àÈßÆ@ :د متقيانو دويم صفت د لمان％ه ادا كول دي
او صحيحه تو－ه د يو كار ترسره كول دي. دلته د لمان％ه له اقام３ يا ادا كولو ＇خه مطلب دا دى، چ３ لمون＃ سره 

١-   - بغوي تفسير، تفسير وسيط د طنطاوي.
٢-   - بغوي تفسير،  تفسير وسيط د طنطاوي. 
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له ！ولو اركانو او أدابو په خشوع او خضوع ادا ك７ي.    
<�په دې معنا چ３ متقيان  ßÁÇ à̄å«¿àÈ� á¼ àÂ>ß¿á®ßgße�>çå�ßÆ@ :د متقيانو دريم صفت د اهلل په الر ك３ د نفق３ وركول دي
خپل مالونه  په غوره او ن５كو كارونو ك３ ل／وي، له ب５وزلو او تن， السو خلكو سره مرسته كوي اوخپله شتمني 

د خير په كارونو ك３ مصرفوي. 
 د متقيانو ＇لورم صفت د قرأن كريم او نورو أسماني كتابونو په حقه －２ل دي. په أيت شريف ك３ راغلي دي: 
< : )هغوی په هغه ＇ه چ３ پر تا نازل شوی، او پر هغه  ß́ å·áFß®�Àåº� ß¹åh¾à?�>ßºßÆ� ß́ áÉß¶åC� ß¹åh¾à?�>ßå�� ßÁÇà¿åºáÖàÈ� ßÀÈådç¶=Æ@
＇ه چ３ له تا ＇خه مخك３ نازل شوي دي، ايمان لري(.  په دې أيت ك３  محمدU ته خطاب شوى دى. يعن３ د 
متقيانو له صفاتو ＇خه يو دا دى، چ３ په هغه ＇ه چ３ پر تا )اى محمده(  او په هغه ＇ه چ３ په پخوانيو پ５غمبرانو 

نازل شوي دي، ايمان لري. 
دغه أيت دا را په －وته كوي، چ３ د ！ولو پ５غمبرانو مراد  او پيغام يو و او ！ولو يوې الر ته دعوت كاوه. 

 ،> ßÁÇà¿å®ÇàÈ� á¼ àÂ�åÌßf å]Û>åEßÆ@ :د متقيانو بل صفت د أخرت په ورځ ايمان لرل دي، په دې اړه اهلل تعالی فرمايي
يعن３: په دې يقين او باور لري چ３ د قيامت په ورځ هر انسان د خپلو اعمالو بدله ترالسه كوي.  

نه وي.  په ك３  او شبه  لرل، چ３ شك  يو ＇ه داس３ علم  په  يعن３  «ايقان» ＇خه اخيستل شوى،  «يقين» له 
متقيان د أخرت په ورځ داس３ كلك ايمان لري چ３ ه５＆ شک او ترديد ي３ په زړونو ك３ نه را＄ي. ＇وك چ３ 

د أخرت په ورځ ايمان او يقين ولري، هرو مرو د هغ３ ور＄３ لپاره چمتووالى نيسي.   
� ß́ åÒß¶áÆà?ßÆ� á¼åÃëEçe�Àëº�Ïâb àÂ�Îß· ß¢� ß́ åÒß¶áÆà?@ :د متقيانو د پن％ه －ونو صفاتو له يادولو ＇خه وروسته اهلل تعالی فرمايي 
<،�يعن３: دغه ډله )متقيان( د خپل رب له خوا پر سمه الر روان دي، او يوازې همدغه خلک بريالي  ßÁÇ àVå·á«àá�=� à¼ àÂ

دي چ３ دا په خپله د اهلل له لوري يو لوى نعمت －２ل ك８５ي.
د متقيانو فالح او ن５كمرغي په دې ک３ ده چ３ د دنيا او أخرت بريا ورپه برخه کي８ي، هغوی به په دنيا ک３ له 
＄ان／７ې هوساين３ او سکون ＇خه برخمن وي؛ ＄که هغوی په اهلل تعالی او د هغه په تقدير ايمان او باور لري، 
نو د تن／الس９ پر مهال صبر او د پراخ９ پر مهال د هغه شکر او مننه پر ＄ای کوي. د هرکار په تر سره کولو ک３ 
ه）ه، هاند او په اهلل تعالی توکل کوي. هغوی ه５）کله هم په خپل ژوند ک３ نه مايوسه کي８ي او په أخرت ک３ به 

د اهلل تعالی له تلپات３ نعمتونو ＇خه برخمن وي. 
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فعاليت   

！ولو الهي پ５غمبرانو يوې الرې ته دعوت كاوه او د هغوى د دعوت بنس＂يز ！كى يو شى و. د دې موضوع په اړه 
دې زده کوونکي په خپلو ک３ بحث وك７ي او  داليل دې رو＊انه ك７ي.  

د لوست ګټې

 پورتني أيتونه ډ４رې －＂ی لري چ３ ＄ين３ ي３ دا دي:
  قرأن كريم يو ستر او ب３ عيبه كتاب دى او د بشريت لپاره يو بشپ７ او هراړخيز الر＊ود دى.

 متقيان د نورو خلكو په پر تله په أسان９ سره كوالى شي له قرأن كريم ＇خه الر＊وونه ترالسه ک７ي او خپل 
ژوند پرې رو＊انه ك７ي. 

 متقي هغه چا ته ويل ك８５ي چ３ دغه صفتونه ولري: په غيبو راسخ ايمان ولري، لمون＃ ادا ك７ي، له خپل３ 
شتمن９ ＇خه د خير په كار ك３ －＂ه واخلي، په  قرأن كريم او نورو أسماني كتابونو باور ولري او ورسره د أخرت 

په ورځ هم ايمان ولري. 
 اهلل >  ！ولو هغو كسانو ته چ３ په پورتنيو صفاتو موصوف وي، په دنيا او أخرت ك３ برياليتوب ور په برخه كوي.

 
پوښتنې

١- مقطعات حروف ＇ه دي؟ 
٢- مقطعات حروف په ＇و ډوله دي؟ 

۳- قرأن کريم ＇ه ډول كتاب دى؟ او ＇وك ترې زياته －＂ه اخلي؟
٤- متقي ＇وك دى؟ د «تقوی» د الس ته راوړلو لپاره كوم صفات اړين بلل ك８５ي؟ 

٥- )غيب( ＇ه ته وايي او ول３ په دې نوم سره ياد شوی دی؟
٦- د متقيانو بری او ن５کمرغي په ＇ه ک３ ده؟

کورن９ دنده

د لوست په أيتونو ك３ د ايمان د ＄ينو اركانو يادونه شوې ده، د ايمان اركان په خپلو كتابچو ك３ وليكئ.
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د )البقرة( سورت )٦- ۱٠( آيتونه

�Îß· ß¢ßÆ� á¼ÃåEÇà·à®�Îß· ß¢�àä�=� ß¼ßJ ß]�>2@� ßÁÇà¿åºáÖàÈ�ß×� á¼ àÂáeåd¿àI�áß��á½ß?� á¼ àÃßIáeßd¾ß?ß?� á¼åÃáÉß· ß¢�ãÐ=ßÇ ßi�á=Æàfß«ß²� ßÀÈådç¶=� çÁåC@�
�å½áÇßÉá¶>åEßÆ�åä�>åE�>ç¿ßºA� à¹Çà̄ßÈ�Àßº� ål>ç¿¶=� ßÀåºßÆ�>3@� ã¼É å�¢� ãH=ßd ß¢� á¼àß�ßÆ�ãÌ ßÆ> ßn å¦� á¼ åÂåe> ßráEß?�Îß· ß¢ßÆ� á¼åÃå£áß�
�>5@� ßÁÆàf à£ ánßÈ�>ßºßÆ�¼ àÃ ßjà«¾ß?�ç×åC� ßÁÇ à¢ßbáß��>ßºßÆ�=Çà¿ßº?� ßÀÈådç¶=ßÆ�ßä�=� ßÁÇ à¢åa>ßà��>4@�ß�å¿åºáÖàå��¼ àÂ�>ßºßÆ�åf å]Û=

>>-,@� ßÁÇàEåd á³ßÈ�=Çà¾> ß²�>ßå�� ã¼Éå¶ß?� ãH=ßd ß¢�¼àß�ßÆ�â>ußfßº�àä�=� à¼ àÂßa=ßhßª� ãzßfçº�¼åÃåEÇà·à®� å�

د ځينوكلمومعنا 

كافران شوي دي، اسالم ي３ نه دى منلى.   {á=Æ àfß«ß²}
يو شان ده، برابره ده.    {ãÐ= ßÇ ßi}

هغوى وو４روې، و ي３ ډار ك７ې.     { á¼ àÃßIáe ßd¾ß?}
�=�àä}  اهلل مهر ل／ولى دى. ß¼ßJ ß]}

}  د هغوى ستر－３، د هغوى ليد.  á¼ åÂåe> ßráEß?}
پرده، مانع.   {ãÌ ßÆ> ßn å¦}

}  ！／ي او چل كوي. ßÁÇ à¢åa>ßà�}
}  شعور نه لري، نه پوه８５ي. ßÁÆ àf à£ ánßÈ�>ßº}

هغوی ته ي３ زيات ک７.    {¼ àÂßa=ßg}
دروغ وايي.   { ßÁÇàE åd á³ßÈ}

 ژباړه  

يقينا کوم کسان چ３ کافران شوي دي، برابره ده پر دوی ) دا خبره( که ته هغوی وو４روې او که ي３ ونه و４روې، 
هغوی ايمان نه راوړي. د دوی پر زړونو او غوږونو اهلل مهر ل／ولی، د دوی پرستر－و پرده ده او دوی لره ډ４ر 

لوی عذاب دی. 

شپ８م  لوست
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له خلکونه ＄ين３ داس３ هم شته چ３ وايي موږ په اهلل او د أخرت په ورځ ايمان راوړی دی، په داس３ حال 
ک３ چ３ دوی مؤمنان نه دي. دوی )په خپل －ومان( له اهلل سره ！／ي کوي او له هغو سره چ３ ايمان ي３ راوړی 
دی، حال دا چ３ دوی ！／ي نه کوي م／ر له خپلو ＄انونو سره او دوی شعور نه لري)نه پوهي８ي چ３ ضرر ي３ 
همدوی ته رس８５ي(. د دوی په زړونو ک３ )د شک او نفاق( ناروغي ده، نو اهلل هغه ناروغي دوی لره الپس３ 

زياته ک７ه او دوی ته دردوونکی عذاب مقرر دی په سبب د دې چ３ دوی به دروغ ويل. 

د آيتونو د نازلېدو المل  

امام طبري په خپل تفسير ك３ له ابن عباس )رضي اهلل عنهما( او كلبي )رحمه اهلل( ＇خه نقل ك７ي دي چ３ دوه 
لوم７ني أيتونه د يهودو د مشرانو، لكه ُحيي بن اخطب، کعب بن اشرف او د هغوى د مل／رو په اړه دي.)١(

تفسير  اجمالي 

á=Æ***�<�دا أيت د هغو كافرانو په اړه دی چ３ له محمدU سره ي３ د＊مني درلوده، هغوی په  àfß«ß²� ßÀÈådç¶=� çÁåC@
خپل كفر ك３ دومره سخت وو چ３ د هغوى و４رول د هغوى پر زړونو باندې ه５＆ اغ５زه نه لرله. دوی داس３ وو 
لكه چ３ زړونه ي３ له تفكر او هو＊يارۍ، غوږونه ي３ له اور４دو او ستر－３ ي３ له ليدو ＇خه ناتوانه وې. له ختم 

)مهر( ＇خه مطلب دا دى چ３ د ايمان رو＊نايي د هغوى زړونو ته الر نشي پيدا كولى. 
 «کفر» په لغت ك３ پ＂ولو ته وايي او په اصطالح ک３ کافر هغه چا ته ويل کي８ي چ３ د اسالم پر سپ５）لي دين 
ي３ ايمان نه وي راوړی؛ ＄که داس３ کسان د اهلل د قدرتونو او د هغه له  نعمتونو ＇خه د انكار كولو او د اسالم 

د حقانيت د پ＂ولو له امله كافران بلل ك８５ي. 
�åä�>åE�>ç¿ßºA***<  په دې مبارک أيت او ورپس３ أيت ك３ د منافقينو حقيقت او صفات  à¹Çà̄ßÈ�Àßº� ål>ç¿¶=� ßÀåºßÆ@
له  هغوی  دي،  نه  مؤمنان  ك３  حقيقت  په  خو  لري  دعوى  ايمان  د  ژبه  په  دوی  چ３  دي،  شوي  بيان  داس３ 
مسلمانانو سره لمون＃  او ＄ين３ اسالمي مناسك ادا كوي، خو د هغوی دا لمون＃ او عبادت، په حقيقت ک３ 
نـــــاوړه  دروغ،  فساد،  کــــــرکه،  په صفونو ك３  مؤمنانو  د  كوله چ３  تل ه）ه  منافقينو  نه دی.  زړه ＇خه  له 

1- طبري تفسیر.
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�ßä�=� ßÁÇ à¢åa> à�@ اړه داس３ فرمايي:  په  امله  اهلل> د هغوی  له همدې  را من％ته ک７ي،  او اختالفات  تبليغات 
او مؤمنانو سره ！／ي  اهلل  له  منافقان  يعن３: دغه  �،> ßÁÆ àf à£ ánßÈ �>ßº ßÆ �¼ àÃ ßjà«¾ß? �ç×åC � ßÁÇ à¢ßbáß��>ßº ßÆ �=Çà¿ßºA � ßÀÈådç¶= ßÆ

كوي، خو دوی پرته له ＄ان ＇خه بل ＇وک نه غولوي او دوی شعور نه لري. 
اهلل )جل جالله( د هغوی په حق ك３ فيصله كوي، او د هغوی هغه برخليك بيانوي، چ３ دوى ته په انتظار 
�=Çà¾> ß² �>ßå� � ã¼Éå¶ß? � ãH=ßd ß¢ �¼àß�ßÆ �â>ußfßº �àä�= � à¼ àÂßa=ßhßª � ãzßfçº �¼åÃåEÇà·à® � å�@ فرمايي:  أيت ك３   په دې  لكه  دی؛ 
ناروغي ده، چ３ اهلل هغه ال پس３ زياته ك７ه، او كوم دروغ چ３  يوه  <، يعن３: د هغوی په زړونو ك３  ßÁÇàE åd á³ßÈ

هغوى وايي د هغه په بدله ك３ د هغو لپاره دردوونكى عذاب دى.       
د منافقانو په زړونو ك３ د ناروغ９ له زياتوالي ＇خه هدف دا دى، چ３ د هغوی په زړونو ك３ شك، ترديد، 
نفاق او ډار ډ４ر８４ي. هر ＇ومره چ３ مسلمانان مخ پر وړاندې ＄ي او فتوحات كوي، په هماغه کچه د هغوی 

په زړونو ك３ نفرت او د＊مني زيات８５ي.
په حقيقت ك３ د كفارو په پرتله د منافقينو ضرر ډ４ر دى، منافقان په اسالمي ！ولنه ك３ دننه اوسي８ي او كارونه ي３ 
د كفارو دي او د مسلمانانو په ضد پالنونه جوړوي. منافقان په هره زمانه ك３ شتون لري، د نبي )عليه السالم( په 
زمانه ك３ هم منافقان موجود وو او اوس هم شته. بايد له هو＊يارۍ ＇خه كار واخيستل شي، تر＇و دغه ډول 

خلك زموږ ！ولن３ ته الر پيدا نه ك７ي او د لويو ستونزو المل ونه －ر＄ي.

فعاليت

الندې دوه موضوع／ان３ د أزاد بحث په ترڅ ک３ په ！ول／ي ک３ و＇７５ئ:
- د نفاق او منافقينو خطرونه .

- پر زړونو باندې د مهر ل／ولو معنا او مفهوم.
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د لوست ګټې

د لوست له أيتونو ＇خه ＄ين３ الندې زده ک７ې او عبرتونه ترالسه كوالى شو: 
 د الهي سنت پر اساس، ＇وك چ３ د كين３ اوحسد له كبله له حق ＇خه مخ اړوي او كفر اختياروي، په 

پايله ك３ د هغوى پر زړونو مهر ل／ي８ي او بيا د حق خبره نه مني. 
 په هره ！ولنه ك３ منافقان او منافق صفته كسان شته چ３ بايد په ډ４رې هو＊يارۍ له هغوی سره چلند وشي 

او ＄ان ترې وساتل شي. 
 د －مراهانو او منافقانو د ！／９ پايله او نتيجه په خپله دوی ته رس８５ي، لكه چ３ ويل ك８５ي: ＇وك چ３ 
بل چا ته كوهی كني په خپله په هغه ك３ غور＄８５ي، نو الزمه ده چ３ مسلمان نورو خلكو ته د ضرر رسولو په 

فكر ك３ ونه اوسي او د منافقانو له پ５روۍ ＇خه ＄ان وژغوري.  

پوښتنې
 

١ – الندې كلم３ معنا ک７ئ:
}کفروا{ }سواء{ }آنذرتهم{ }ختم{ }يخادعون{ }آليم{. 

٢ – د دې لوست د لوم７ني او دويم أيت نزول، ＄５ن３ مفسرين د چا په اړه －２ي؟
۳ – د  «کفر» لغوي او اصطالحي معنا بيان ك７ئ. 

�=�â>ußfßº�àä< أيت مطلب ＇ه دى؟ à¼ àÂßa=ßhßª� ãzßfçº�¼åÃåEÇà·à®� å�@ ٤ – د دې
٥ – په اسالمي ！ولنه ك３ منافقان كوم ناوړه كارونه تر سره كوي؟

کورن９ دنده  
د منافقينو په اړه يوه مقاله وليكئ چ３ په هغ３ ك３ د منافقانو د اوصافو او د اسالم د لوم７ني عصر د منافقانو 

د ک７و وړو يادونه شوې وي. 
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د  )البقرة( سورت )۱۱- ۱٦( آيتونه

� ßÁÆ àb åjá« à»á¶=� à¼ àÂ� á¼ àÃç¾åC �×ß?�>۱۱@ ßÁÇ àVå· áràº� àÀ áVß¾�> ß»ç¾åC �=Çà¶>ß®� åzáeßáÙ=�Êåª�=Æ àb åjá«àI� ß×� á¼ àÃß¶� ß̧ Éå® �=ßcåC ßÆ@
� á¼ àÃç¾åC�×ß?�Ð> ßÃß« èj¶=� ßÀßºA�> ß»ß²� àÀåºÖà¾ß?�á=Çà¶>ß®� àl>ç¿¶=� ßÀßº?�> ß»ß²�á=Çà¿åºA� á¼ àÃß¶� ß̧ Éå®�=ßcåC ßÆ�>۱۲@� ßÁÆàf à£ ánßÈ�ç×�À å³ß¶ßÆ
�á=Çà¶>ß®� á¼åÃå¿É å{>ßÉ ßm�Îß¶åC�á=áÇß· ß]�=ßcåC ßÆ�>ç¿ßºA�á=Çà¶>ß®�á=Çà¿ßºA� ßÀÈådç¶=�á=Ç à̄ß¶�=ßcåC ßÆ�>۱۳@� ßÁÇ à»ß·á£ßÈ�ç×�À å³ß¶ßÆ�Ð> ßÃß« èj¶=� à¼ àÂ
� ß́ åÒß¶áÆà?�>۱5@� ßÁÇ àÃ ß»á£ßÈ� á¼åÃå¾>ßÉá§ à{�Êåª� á¼ àÂèb à»ßÈßÆ� á¼åÃåE�àÐÏåháÃßJ ájßÈ�àä�=�>۱۴@� ßÁÆÕåháÃßJ ájàº� àÀ áVß¾�> ß»ç¾åC� á¼ á³ß£ßº�>ç¾åC

>>۱6@� ßÀÈåbßJáÃàº�á=Çà¾> ß²�>ßºßÆ� á¼ àÃàIße> ßRëI�K ßVåEße�> ß»ßª�Ïßb àÃá¶>åE�ßÍß¶ßØ çv¶=�á= àÆàfßJ ám=� ßÀÈådç¶=

د ځينو كلمو معنا 
اصالح راوستونكي.   { ßÁÇ àVå· áràº}

د تنبيه تورى دى، د )هو＊يار شئ(، )خبر اوسئ( په معنا دى.     {×ß?}
إّن: د تأکيد تورى دى چ３ پر اسميه جمله داخلي８ي، د )په تحقيق سره، پرته له شکه،   { á¼ àÃç¾åC}

                        په حقيقت ك３، قطعا...( په معنا دی. 
هر كله، كله چ３.     {=ßcåC}

د مجهول صيغه ده، يعن３: وويل شي.     { ß̧ Éå®}
د « أَمَن» د فعل د امر صيغه ده، يعن３: ايمان راوړئ.     {á=Çà¿åºA}

د )سفيه( جمع ده، ب３ عقل، ساده. البته منافقينو او كفارو به په دې صفت سره مؤمنان متهم کول.    {Ð> ßÃß« èj¶=}
مخامخ شول، مالقي شول. دلته ي３ معنا مضارع ده: )مالقي شي، مخامخ شي(.   {á=Ç à̄ß¶}

·á=áÇß}  يوازې شي. ß]}
له دې ＇خه مطلب د كفارو او منافقينو الر＊وونکي او مشران دي.    { á¼åÃå¿É å{>ßÉ ßm}

مفرد ي３ « مستهزئ» دى، چ３ د مسخره كوونکي په معنا دى.    { ßÁÆÕåháÃßJ ájàº}
}  هغوى ته فرصت وركوي، هغوى ته وخت وركوي، هغوى په خپل حال پر８４دي. á¼ àÂèbàß�}

د هغوى سركشي، سرغ７ونه، له حد ＇خه ت５ری.    { á¼åÃå¾>ßÉá§ à{}
}  په －مراه９ ك３ ح５رانه او سر－ردانه دي.  ßÁÇ àÃ ß»á£ßÈ}

اووم  لوست
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ژباړه  
کله چ３ دې منافقانو ته وويل شي؛ چ３ په ＄مکه ک３ فساد مه کوئ، نو دوی )په ＄واب ک３( وايي: چ３ ب５شکه 
موږ اصالح کوونکي يو. خبر اوسئ! بيشکه همدوی فساد کوونکي دي، م／ر دوی )په خپل فساد( شعور نه لري)نه 
پوه８５ي(. کله چ３ دوی ته وويل شي: چ３ ايمان راوړئ، لکه چ３ نورو خلکو ايمان راوړی دی، نو دوی )په ＄واب 
ک３( وايي: أيا ايمان راوړو لکه چ３ ناپوهانو ايمان راوړی دی؟ خبر اوسئ! ب５شکه همدوی نا پوهان دي، م／ر دوی 
په خپله ناپوه９ نه پوهي８ي.کله چ３ دوی له مؤمنانو سره يو＄ای شي، نو وايي: )موږ ايمان راوړی دی( او کله چ３ 
په －و＊ه ＄ای ک３ له خپلو شيطانانو)مشرانو( سره يو＄ای شي، نو وايي: بيشکه موږ له تاس３ سره يو، بيشکه موږ 
)په مؤمنانو پورې( مسخرې کوونکي يو.  اهلل دوی ته د دوی د تمسخر او استهزاء  سزا ورکوي او دوی ته د دوی په 
سرکش９ ک３ مهلت ورکوي، حال دا چ３ دوی په خپل کار ک３ حيران دي. دا هغه کسان دي چ３ د هدايت په بدل 
ک３ ي３ －مراهي پ５رل３)غوره ک７ې( ده، نو دوی له دې سودا－رۍ ＇خه هي＆ －＂ه پورته نه ک７ه )بلک３ زيان ي３ وک７( او 

نه دوی )حق ته( الر موندونکي دي.
اجمالي تفسير

***�:�اهلل> د منافقانو د صفاتو او ن＋و په اړه چ３ په ت５رو أيتونو ك３ ي３ يادونه  åzáeßáÙ=� å��=Æ àb åjá«àI� ß×� á¼àß�� ß̧ Éå®�=ßcåC ßÆ��
شوې ده، فرمايي: كله چ３ منافقينو ته وويل شول چ３ له خپلو فتنه اچوونكو كارونو ＇خه الس په سر شئ، د مسلمانانو 
په من＃ ك３ تفرقه او نفاق مه را پيدا کوئ، كفارو ته جاسوسي مه کوئ او له ب３ ＄ايه پروپا－ن６و نه الس واخلئ، هغوى په 
＄واب ك３ وويل: )موږ اصالح راوستونكي يو(، خو خبر اوسئ چ３ دوی فساد－ر دي، م／ر په خپله ناپوه９ او جهالت 

ك３ پريوتلي دي او خپل دغه فساد ورته سم او ＊ه ＊كاري چ３ دا ډ４ره ستره او غ＂ه ت５روتنه ده.  
***�:�او كله چ３ له دې منافق３ ډل３ ＇خه وغو＊تل شي چ３ په خپل ايمان  àl>ç¿¶=� ßÀßº?�> ß»ß²�á=Çà¿åºA� á¼àß�� ß̧ Éå®�=ßcåC ßÆ��
ك３ داس３ ر＊تيني شي، لكه مسلمانان چ３ دي، همدا رن／ه د نورو مسلمانانو په ＇５ر له بت پرست９ ＇خه الس 
واخلي، خو دوى خپل دغه منافقت او شيطانت ＊ه بولي او ر＊تيني مسلمانان ناپوهه او كم عقله －２ي او خپل ＄انونه 

＄يرك، پوه او هو＊يار بولي او وايي: «أيا  موږ داس３ ايمان راوړو لكه چ３ كم عقالنو ايمان راوړى دى». 
منافقانو ！ولو امورو ته په مادي نظر کتل؛ ＄كه خو د ب５وزلو او تش السو کسانو، لکه: د بالل، عبد اهلل بن سالم، 
سلمان او زيد بن حارثه )رضي اهلل عنهم( او د هغوى په ＇５ر نورو خلكو ايمان راوړل ورته كم عقلي ＊كار４ده. خو په 
حقيقت ك３ دوى په خپله كم عقالن او ناپوهان دي، چ３ د خپلو نفساني غو＊تنو پر اساس ي３ كفر او نفاق ته ترجيح 

ورك７ې ده، د دنيا په مينه او محبت ك３ ډوب او أخرت ورنه ه５رشوی دى. 
�ç¿ßºA�á=Çà¶>ß®�á=Çà¿ßºA<***�:� اهلل تعالی په دې أيتونو ك３ د منافقانو حالت بيان ك７ى دى او دهغوى دک７نو  ßÀÈådç¶=�á=Ç à̄ß¶�=ßcåC ßÆ��
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پايل３ ي３ داس３ ＇ر－ندې ک７ې دي: كله چ３ منافقين له ر＊تينو مسلمانانو سره مخامخ کي８ي، ＄انونه مسلمان بولي او 
د ايماندارۍ او تقوى په اړه خبرې كوي، تر＇و خپل３ دنيوي －＂３ وساتي او له فئ او غنيمت ＇خه برخمن شي او يا 
هم د ر＊تينو مسلمانانو له خوا چ３ شم５ر ي３ ورځ په ورځ ډ４ر８４ي، ＄ان وساتي او د هغوى په وړاندې سپك او حقير 
نشي. خو کله چ３ د كفارو له مشرانو سره يو ＄اى شي هغوى ته ډاډ وركوي چ３ دوى تر اوسه پورې په خپل كفر باقي 
پات３ دي او په خپله بت پرست９ ك３ ي３ كوم بدلون نه دى راغلى. له مسلمانانو سره يوازې د دې لپاره －ر＄ي را－ر＄ي 
چ３ په هغوى ملن６ې ووهي او بـس. د هغوى د ناوړو ک７نو په بدل ك３ اهلل>  هغوى ته مهلت وركوي، تر＇و هغوى 
＊ه حيرانه او سر－ردانه شي او هغوى ته د مسخرو او ملن６و وهلو سزا وركوي چ３ په دنيا ك３ به سپک او ب３ عزته 

وي،  نفاق به ي３  ！ولو خلکو ته بر مال وي او په أخرت ك３ به ورته د دوزخ  اور په انتظار وي. 
�á=Çà¾> ß²�>ßºßÆ� á¼ àÃàIße>ßë��Kßå}ße�> ß»ßª�Ïßbàá�>åE�ßÍß¶ßØ çv¶=�á= àÆàß� ám=� ßÀÈådç¶=� ß́ åÒß¶áÆà?�� :بيا اهلل > په بل أيت ك３ فرمايي
� يعن３: همدغه كسان دي چ３ －مراهي ي３  د هدايت او الر＊وون３ په بدل ک３ اخيست３ ده. د خپل راك７ې  ßÀÈåbßJáÃàº
ورك７ې په پايله ك３ دوى ＇ه －＂ه نشي ترالسه كولى او هدايت هم نشي پيدا كولى. په دې مبارک أيت ک３ د منافقانو 
ک７ن３ له ب３ －＂３ سودا－رۍ )تجارت( سره تشبيه شوې دي، چ３ په بشپ７ه تو－ه په هغه ک３ زيان او تاوان نغ＋تی دی. 
منافقانو د واقعي ايمان او اسالم پر ＄اى يوازې په ژبني او لساني اعتراف بسنه )اكتفا( ك７ې ده چ３ په هغه ك３ ه５＆ 
－＂ه نشته.دوی لکه ＇رن／ه چ３ له اخروي －＂و ＇خه محروم دي په دنيا ك３ هم له خوارۍ او نفرت پرته بله جزا نه 

لري، نو له دې امله ي３ په خپله راک７ه ورک７ه ک３ سخت تاوان ك７ی دی.

 فعاليت
په الندنيو موضوعاتو ک３ د يوې موضوع په اړه بحث او خبرې اترې وک７ئ:

١- د خلکو په من＃ ک３ د ناوړو ک７نو ترسره کول، ！ولن３ او تر سره کوونکي ته د هغ３ ناوړې پايل３.
٢- له مسلمانانو او کفارو سره د منافق په ک７نو ک３ توپير)تضاد(.

۳- اهلل تعالی منافقانو ته سزا ورکوي.

 د لوست گـټې
له پورتنيو أيتونو ＇خه يو شم５ر زده ک７ې او پندونه ترالسه ك８５ي، چ３ كوالى شو په الندې ！كو ك３ ي３ په لن６ه تو－ه 

بيان ك７و: 
 واقعي ايمان هغه دى، چ３ له ژبني اعتراف سره سره په زړه ك３ هم پرې تصديق او باور وشي او عمل هم ورسره 
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مل وي. هغه ايمان چ３ د انسان عمل كن＂رول نه ك７ي او خاوند ي３ له ناوړو كارونو ＇خه منع نه ك７ي او ＊وكارونو ته 
ي３ ونه ه）وي، نو دغه مهال دا ضعيف ايمان دی. 

 د ＄مك３ پر مخ  هغه مهال اصالح راتالی شي، چ３ د ايمان الر غوره ک７ای شي او له كفر او －ناهونو ＇خه  
ډډه وشي.   

 منافقين تل له اهلل تعالی سره د دوک３ او فر４ب الره غوره کوي، دوی تل ه）ه كوي چ３ د مسلمانانو ترمن＃ 
اختالفات رامن％ته ك７ي او باطل افكار او نظري３ خپرې ك７ي، تر＇و د خلكو په ذهنونو ك３ د دين په اړه شك او 

ترديد پيدا ک７ي. 
هو＊يار او عاقل انسان هغه ＇وک دى چ３ د اخروي ژوند لپاره ه）ه كوي او ناپوه هغه ＇وک دى چ３ خپل عقل 

او هو＊ياري په مادياتو پورې ت７ي او د الهي تعليماتو پلي کول ورته ناپوهي ＊کاري. 
پيروان تل د ن５كو خلكو مل／ري وي، له هغوى سره د زړه له کوم３ مينه  او د ن５غ３ الرې  انسان  د ن５کوک７نو 
او دسيس３  پر وړاندې دوک３  ن５كو خلكو  د  او  ناسته والړه كوي  منافقو سره  له  منافقان  كوي،خو د دې پرخالف 

جوړوي.

    
 

پوښتنې
  

١ – منافقين ＇رن／ه د ＄مك３ پر مخ فساد کوي؟  
٢ – اهلل تعالی ＇رن／ه د منافقانو دا قول )موږ مصلحين يو( ردوي؟   

۳ – منافقانو ول３ او له ＇ه امله ر＊تيني مسلمانان كم عقله او ناپوهه بلل ؟
٤–  له ر＊تينو مسلمانانو او د كفارو له مشرانو سره د منافقانو چلند ＇ه توپير درلود؟ 

٥ –   منافقينو د كومو －＂و الس ته راوړلو لپاره په اسالم تظاهركاوه؟
٦- قرأن کريم د منافقينو ک７ن３ له ＇ه سره تشبيه ک７ې دي؟

   
کورن９ دنده  

د نفاق ＄ين３ هغه كارونه چ３  منافقانو به د نبي كريمU په زمانه ك３ تر سره کول، په خپلو كتابچو ك３ وليكئ. 
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د )البقرة( سورت )۱٧- ۲٠( آيتونه

� æL> ß»à· à�� å�� á¼ àÃß²ßfßI ßÆ� á¼ åÂåeÇà¿åE �àä�=� ßGßÂßc �àÄß¶áÇ ßU�>ßº � áLÐ> ßuß? �> ç»ß·ßª �â=e>ß¾ � ßbß®áÇßJ ái=�Ëådç¶= � å̧ ßN ß»ß²� á¼ àÃà·ßNßº �@
� ãL> ß»à· à� �åÄÉåª �Ð> ß» çj¶= � ßÀëº � æGëÉ ßrß² �áÆß? �>-4@ � ßÁÇ à£ åQáfßÈ �ß× � á¼ àÃßª � ãÊá» à¢ � ã¼ á³àE � ê¼ àq �>-3@ � ßÁÆ àf åráFàÈ �ç×
�>-5@� ßÀÈåfåª>³á¶>åE� ã�Éåà��àä�=Æ� åLáÇßá�=�ße ßd ßU� å°å¢=ßÇ çr¶=� ßÀëº�¼åÃå¾=ßc?� å�� á¼ àÃß£åE> áqß?� ßÁÇà·ß£áß�� ã±áfßE ßÆ� ãb á¢ßeßÆ
� ßGßÂßdß¶�àä�=�Ð> ßm�áÇß¶ ßÆ�á=Çàº>ß®� á¼åÃáÉß· ß¢� ß¼ß· á�ß?�=ßcåC ßÆ�åÄÉåª�á=áÇ ßnçº�¼àß��Ð> ßuß?�> ß»ç· à²� á¼ àÂße> ßráEß?� à¬ ßìáß�� à±áß�á¶=�àa> ß³ßÈ

>�>.,@�ãfÈ åbß®�æÐ áÊ ßm� ȩ̈ à²�Îß· ß¢� ç�=� çÁåC� á¼ åÂåe> ßráEß? ßÆ� á¼åÃå£ á» ßjåE
د ځينوكلمو معنا 

د هغوی حالت او د هغوی مثال.     { á¼ àÃà·ßNßº}
اور ي３ بل ک７ی.     { ßbß®áÇßJ ái=}

نوكله چ３.      {> ç»ß·ßª}
ر１ا ك７ي، رو＊انه ك７ي.     { áLÐ> ßuß?}

}  اهلل له هغوی ＇خه نور واخلي، ر１ا ي３ م７ه ک７ي. á¼ åÂåeÇà¿åE�àä�=� ßGßÂßc}
د )آصم( جمع ده، د كا１ه په معنا ده.     { ê¼ àq}

د )آبکم( جمع ده، د －ون， په معنا ده.     { ã¼ á³àE}
د )آعمی( جمع ده، د ړانده په معنا ده.      { ãÊá» à¢}

د ت５ز او زورور باران په ＇５ر دى.     { æGëÉ ßrß²}
د )ظلمة( جمع ده، چ３ د تيارو په معنا ده.      { æL> ß»à· à�}

} خپل３ －وت３ ننه باسي.  á¼ àÃß£åE> áqß?� ßÁÇà·ß£áß�}
د )صاعقة( جمع ده، هغه  اور )بري＋نا( ده چ３ له أسمان ＇خه د رعد پرمهال ＊كته را＄ي )تندر(.      { å° å¢=ßÇ çr¶=}

}    د مرګ له و４رې.  åLáÇßá�=�ßeßd ßU}
}   احاطه کوونکی، ايساروونکی، له ！ولو خواوو ＇خه چاپ５ر چ３ د ت５＋ت３ امکان ونه لري.   ã�Éåà�}

<àa}    نژدې دى.  ß³ßÈ}
له من％ه يوسي، اختطاف ك７ي.    { à¬ ßìáß�}

هر كله چ３، هر وخت چ３.    {> ß»ç· à²}
<Ð}   ر１ا ك７ي.  ßuß?}

تياره ک７ي.     { ß¼ß· á�ß?}

اتم  لوست
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 ژباړه 
د منافقانو مثال د هغه چاپه ＇５ر دی چ３ اور ي３ بل ک７ی وي، نو کله چ３ اور د هغه چاپ５ر ＄ايونه رو＊انه ک７ي، اهلل 
د دوی ر１ا م７ه ک７ي او دوی په تيارو ک３ پري８دي، په داس３ حال ک３ چ３ هي＆ نه ويني. دوی کا１ه دي، －ون／يان دي، 
ړانده دي، نو )له －مراه９ ＇خه( ب５رته نه را－ر＄ي. يا )د دوی مثال( د هغو کسانو په شان دی چ３ زورورغ ＇ا＇کي 
باران، چ３ له أسمانه اوري او تياره، تندر او بر４＋نا ورسره وي، را－５ر ک７ی وي، نو دوی د تندر د سخت أواز له امله 

خپل３ －وت３ په خپلو غوږو ک３ ننه باسي او اهلل )په خپل علم او قدرت( په کافرانو احاطه کوونکی دی.
 نژدې ده چ３ بر４＋نا په چ＂ک９ سره د دوی د ستر－و)نور(يوسي، کله چ３ )بر４＋نا( دوی ته الر ر１ا ک７ي نو دوی پک３ 
روان شي او کله چ３ پر دوی تياره ک７ي، نوودري８ي او که اهلل اراده ک７ې وای خامخابه ي３ د دوی د اور４دلو )ظاهري 

قوت( او د ليدلو)ظاهري قوت( زايل ک７ی وای، ب５شکه اهلل پرهرشي )چ３ اراده و فرمايي( ＊ه قادر دی.
تفسير   اجمالي 

�¾â=e>ß***�<:�په دې أيتونو ك３ اهلل د منافقانو د حالت د توضيح لپاره دوه مثالونه راوړي  ßbß®áÇßJ ái=�Ëådç¶=� å̧ ßN ß»ß²� á¼ àÃà·ßNßº�@
دي: په لوم７ي مثال ك３ چ３ د أيت په ل７ک３ ي３ يادونه شوې ده، د منافقانو حالت له داس３ كسانو سره تشبيه ك７ی 
دی چ３ په توره شپه ك３ په يوه پراخه د＊ته ك３ روان وي، او يو نا＇اپي الره وركه ک７ي. هغوی د الرې د پيدا كولو 
لپاره اور بلوي او كله چ３ اور بل شي او د دوی شا او خوا رو＊انه ك７ي، نو！ول خوشاله شي او مخ پر وړاندې قدم 
اخلي او كله چ３ د اور ر１ا ختمه شي دوی هم پر خپل ＄اى ودري８ي، حيرانه او اللهانده پات３ کي８ي. منافقان هم دا 
ډول حالت لري، هغوی په ظاهره د مسلمانانو له و４رې خپل ＄انونه مسلمانان ＇ر－ندوي، تر＇و خپل３ شخصي －＂３ 
وساتي، خو له دې امله چ３ د هغوی په زړونو ك３ ايمان ＄اى نه لري، د هغوی موقت３ －＂３، هغوی د دنيا له رسواي９ 
او د أخرت له دردناك عذاب سره مخامخ كوي. البته د دوی د مسلمان９ دغه تظاهر دوی ته کومه －＂ه نه رسوي او 
ډ４ر ژر به رسوا شي او کومه موقتي مينه ي３ چ３ د مسلمانانو په زړونو ک３ تر السه ک７ې، هغه به هم ډ４ر ژر له من％ه 
الړه شي او دوی به د مسلمانانو په نظر ک３ خوار او ذليله وي، او کوم اور ي３ چ３ ل／ولی وو －واک３ هغه م７ شو او 

دوی په تياروک３ پات３ شول.
<: په دې مبارک أيت ك３ اهلل تعالی د منافقانو حالت داس３ بيانوي، چ３ هغوی  ßÁÇ à£ åQáfßÈ�ß×� á¼ àÃßª� ãÊá» à¢� ã¼ á³àE� ê¼ àq�@
د حق له اور４دلو ＇خه په دې اندازې ناتوانه دي، －واك３ چ３ كا１ه دي، د حق د ويلو وړتيا نه لري، －واک３ چ３ ژب３ 
ي３ －ون／３ دي، ستر－３ ي３ دحق ليدلو وړتيا نه لري، －واک３ چ３ ړندې دي. دا په دې معنى نه ده چ３ هغوى غوږونه، 
ژبه او ستر－３ نه لري، بلكي مطلب دا دى چ３ هغوى داس３ ＇ر－ندوي چ３ －واک３ هغوى نه حق اور４دالى دى، 
نه ي３  ليدالى دي او نه هم د حق په اړه ＇ه ويالی شي. همدا وجه ده چ３ دوی د حق په لور كوم －ام نه اخلي او د 

خير كار نه ترسره كوي.
***<�دا د منافقانو د حالت دويم مثال دی، په دې ك３ د منافقانو حالت له  ãL> ß»à· à��åÄÉåª�Ð> ß» çj¶=� ßÀëº� æGëÉ ßrß²�áÆß?�@ 
داس３ كسانو سره تشبيه شوى دى چ３ په ډ４ر تيز باران او توره تياره ك３ چ３ ورسره ډ４ره سخته بر４＋نا او تالنده هم وي، 
ايسار شوي وي او دې باران او درزهار په هغوى ک３ ډ４ره و４ره او ډار رامن％ته ك７ى وي. يعن３ له يوې خوا د أسمان 
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سخت درزهار اوري او له بل３ خوا شپه ډ４ره تياره او ه５＆ نه ليدل ك８５ي، هغوی داس３ فكر كوي، چ３ نور د مرګ 
خول３ ته ورغلي دي او له ډ４رې و４رې خپل３ －وت３ په غوږونو ك３ ږدي، تر＇و د تالندې غ８ وانه وري، يعن３ هغوى 
ه）ه كوي، چ３ په غوږونو ك３ د －وتو په ننباسلو سره مرګ وروسته ك７ي او ＄ان ترې خالص ك７ي، نو منافقين هم 
همدې ته ورته دي، هغوى په خپل ＄ان ك３ د و４رې احساس كوي. منافقينو وکوالی شول، چ３ د اسالم په ظاهرولو 
سره خپل ＄ان او مال وساتي او د مسلمانانو ظاهري مل／رتيا خپله ك７ي، خو كله چ３ له الهي وعيد او د منافقينو په 
اړه له دردناك عذاب ＇خه خبر８４ي، نو په ډ４ره ويره ك３ لو８４ي او داس３ ک７ن３ تر سره کوي، چ３ －واك３ دوی په دې 

نه دي پوه شوي. 
*** <:�په دې وروستني مبارك أيت ك３  اهلل > د مخکيني مثال د ال ډ４ر وضاحت   á¼ àÂße> ßráEß?� à¬ ßìáß�� à±áß�á¶=�àa> ß³ßÈ�@
لپاره داس３ فرمايي: نژدې ده چ３ بر４＋نا د هغوی د ستر－و ر１ايي له من％ه يوسي او بيا داس３ فرمايي: هر كله چ３ 
بر４＋نا هغوی ته ر１ايي وک７ي، نو په ر１ا ك３ روان شي او كله چ３ د هغوی الر تياره شي، ＄اى په ＄اى ودر８４ي، كه 
اهلل تعالی غو＊تي وای د هغوی د اور４دو او ليدو توان به ي３ ترې اخيستی وای، خو اهلل داس３ ونه ك７ل. اهلل تعالی د 
أيت شريف په وروستن９ برخه ك３ فرمايي: يقينا چ３ اهلل> پر هر ＇ه قادر دی، يعن３ ه５＆ شی د اهلل تعالی د قدرت 

له دايرې ＇خه بهر نه دی. 
 د دې أيتونو له محتوا ＇خه دا ＇ر－ند８４ي، چ３ منافقان له خپل نفس سره  په اخ او ډب او ک７او ك３ دي، هغوى 
په داس３ حال ك３ چ３ د قرأن كريم او د اسالمي الرې په حقانيت باور نه لري، خو د خپلو شخصي  －＂و د ترالسه 
کولو لپاره او د شرعي تهديد له و４رې مجبورا په ظاهري ب２ه خپل ＄ان اسالم ته منقاد بولي، په ژبه د شهادت كلمه 
وايي او له كوم ＄ای ＇خه چ３ د مال او غنيمت تمه ك８５ي، هلته د مسلمانانو په صف ك３ در８４ي، خو كله چ３ د 
اسالم په دفاع ک３ سختي او دنيوي تاوان احساس ك７ي بيا له جهاد ＇خه ډډه کوي او په ب５الب５لو  پلمو ＄ان د د＊من 

له مقابل３ ＇خه لرې باسي.  
په ت５رو أيتونو ك３ د درې －ونو ډلو )مؤمنانو، كفارو او منافقانو( ن＋３ او صفتونه په －وته شول چ３ په هغو ک３ ديارلس 

أيتونه ي３ د منافقانو په اړه وو.
  

فعاليت

د ايمان او صالحو اعمالو په مسآله ک３ د زړه د اساسي او بنس＂يزې ون６ې) نقش ( په هکله په ！ول／ي ک３ أزاد بحث 
او مناقشه وك７ئ او دا ＇ر－نده ک７ئ چ３ په دې مسآله ک３، ظاهر ته ډ４ر اعتبار ورکول کي８ي او که باطن ته؟

د لوست ګټې
＄ين３ هغه －＂３ او درسونه چ３ د پورتنيو أيتونو له تفسير ＇خه ترالسه ک８５ي، په الندې ډول دي:  

 اهلل > د نورو نعمتونو تر ＇ن， انسانانو ته ظاهري نعمتونه هم ورب＋لي دي، د دغو نعمتونو له ډل３ ＇خه د هغه 
د بدن غ７ي دي، چ３ په غوږونو سره اوري، په ژبه خبرې كوي او په ستر－و ليدل كوي. 
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 هر انسان مکلف دى چ３ خپل حواس د خير په الره ك３ په كار واچوي؛ ＄كه چ３ هغه د دغو حواسو په اړه  
مسؤوليت لري، تر＇و د خپل بدن غ７ي په سمه تو－ه وكاروي، په خپلو غوږونو سره د حق خبرې واوري، په خپله 

ژبه د حق خبرې وک７ي او په خپلو ستر－و يوازې حالل او مشروع شيان و－وري. 
 د سختو او ستونزمنو مفاهيمو د توضيح لپاره د ژوند د واقعي مثالونو د راوړلو مشروعيت، کوم چ３ له هغ３ 

موضوع سره ورته والى ولري، تر＇و معنوي مفاهيم په حسي قالب ك３ راشي او مخاطب ته ＊ه ＇ر－ند شي. 
 منافقين ه５）کله پر يو حالت او موقف ！ين， والړ نه وي، بلک３ هغوى تل د تذبذب او نفسي غو＊تنو ＊كار 

وي او هر چيرته چ３ ي３ －＂３ وي، هلته ＄ان رسوي.
  موږ بايد د منافقانو اوصاف وپ５ژنو او ه）ه وك７و، چ３ د هغوی له صفتونو ＇خه ＄ان وژغورو. 

 د منافقانو ＄ان／７تياوې او صفتونه چ３ د دې درس په ترڅ ك３ مو وپ５ژندل د هغو خلکو په اړه وو، چ３ د  
نبي كريم U په عصر ك３ ي３ ژوند كاوه. اهلل تعالی د هغوی کفر برمال ک７، چ３ هغوى په ظاهر ك３ مسلمانان او 
په باطن ك３ كافران دي. كه چ５رې دا ډول صفتونه په ＄ينو اوسنيو خلكو ك３ را ＇ر－ند شي، نو سمدالسه په هغو 
باندې د کافر اطالق نشو کوالی، البته دا ويالی شو چ３ په نوموړو کسانو ك３ د منافقينو ＄ين３ صفتونه شتون لري. 
الزمه ده، چ３ له اهلل تعالی ＇خه دوی ته هدايت او الر＊وونه وغواړو او هغوی ته نصيحت وک７و، تر＇و له دغه ډول 

ناوړو صفتونو ＇خه ډډه وک７ي. 

پوښتنې

١ – الندې كلم３ معنا ک７ئ: 
�*{=Çnº} {Ð>u?} {¬ì�} {°¢=Çr¶=} {b¢e} {L>»·�} {GÉr²� } {b®ÇJi=}

٢ – اهلل تعالی په قرأن كريم ك３  مثالونه د ＇ه لپاره راوړي دي؟
۳ – د يادو شويو مثالونو او د منافقانو د حالت ترمن＃ ＇ه ورته والی شتون لري؟

<�مطلب ＇ه دى؟ أيا منافقان ر＊تيا هم كا１ه، －ون／يان او ړانده دي؟  ãÊá» à¢� ã¼ á³àE� ê¼ àq@ :٤ – د دې  أيت
٥–  په داس３ حال ك３ چ３ منافقين ايمان نه لري، نو بيا ول３ په ظاهره خپل ＄انونه مسلمانان بولي؟

کورن９ دنده

قرأن كريم د منافقانو د حالت د بيانولو لپاره دوه مثالونه راوړي دي، د دغو دوو مثالونو وجه３ تشبيه ته په اشارې سره 
او دا چ３ دا مثالونه د چا په اړه راغلي دي په خپلو کتابچوک３ يوه مقاله وليکئ. 
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د )البقرة( سورت )۲۱- ۲٤( آيتونه

� ßzáeßÙ=� à¼ à³ß¶� ß̧ ß£ ßQ�Ëådç¶=�>.-@� ßÁÇà̄çJßI� á¼ à³ç·ß£ß¶�á¼ à³å·áFß®�Àåº� ßÀÈådç¶=ßÆ�á¼ à³ß̄ß· ß]�Ëådç¶=� à¼ à³çEße�á=ÆàbàF á¢=� àl>ç¿¶=�> ßÃèÈß?�>ßÈ�
� ßÁÇ à»ß·á£ßI�á¼àJ¾ß?ßÆ�â=a=ßb¾ß?�åäå��á=Çà·ß£áß��ßØßª�á¼ à³ç¶�â>®ágåe� åL=ßf ß»çN¶=� ßÀåº�åÄåE� ßTßf á]ß@ßª�âÐ>ßº�Ð> ß» çj¶=� ßÀåº� ß¹ßh¾ß?ßÆ�Ð>ß¿åE�Ð> ß» çj¶=ßÆ�â>m=ßfåª
� á¼àJá¿ à²�áÁåC�åä�=�åÁÆàa�Àëº�¼ à²Ð=ßbßÃ àm�á=Ç à¢áa=ßÆ�åÄå·áNëº�Àëº�æÌßeÇ àjåE�á=ÇàIá@ßª�>ß¾åbáF ß¢�Îß· ß¢�>ß¿á¶çhß¾�>çë�� æGáÈße� å��á¼àJ¿ à²�ÁåCßÆ�>..@
�>.0@� ßÀÈåfåª> ß³á·å¶� áLçb å¢à?�àÌße> ßRåá�=ßÆ� àl>ç¿¶=�> ßÂàaÇà®ßÆ� å�ç¶=�ße>ç¿¶=�á=Ç à̄çI>ßª�á=Çà·ß£á«ßI�Àß¶ßÆ�á=Çà·ß£á«ßI�áç��ÁåDßª�>./@�ß�å®åa> ßq

د ځينوكلمومعنا 
د مخاطب جمع３ لپاره د امر فعل دی، يعن３: عبادت وک７ئ.    {=Æ àbàF á¢=}

6 د ماضي فعل دی يعن３ پيدا ي３ ک７. ُكْم: د مخاطب د جمع ضمير دی. چ３ د)َخلََق( مفعول  ß°ß· ß]  { á¼ à³ß̄ß· ß]}
واقع شوی دی. د دواړو کلمو معنا ده: تاسو ي３ پيدا ک７ئ.    

¼á}  د )لعّل( کلمه د نسخ３ له حروفو ＇خه ده، چ３ پر اسميه جمله داخلي８ي، مبتدا منصوبوي اوخبر  à³ç·ß£ß¶}
مرفوع کوي او د )＊ايي)شايد(، －وندې اوممکن( په معنا را＄ي.     

هواره او غوړ４دل３.    {â>m=ßfåª}
چت،  کلکه أبادي.      {Ð>ß¿åE}

ميوې.    { åL=ßf ß»çN¶=}
=a=}   د )نِد( جمع ده، يعن３: ورته،  مثل،  سيال.   ßb¾ß?}

}   شک او شبه.  æGáÈße}
زموږ بنده )دلته ترې محمد U  مراد دی(.     {�>ß¾ åbáF ß¢ }

{ �á=ÇàIá@ßª}   راوړئ، حاضرک７ئ.
ستاسو مرستندويان او مدد－اران.     {¼à²Ð=ßbßÃ àm}

ße>ç¿¶=�=Ç}   نو له اوره ＄انونه وژغورئ، له دوزخه وويري８ئ.  à̄çI>ßª}
د هغه )دوزخ( د سون مواد.    {> ßÂàaÇà®ßÆ}

}   تيارک７ای شوی. áLçb å¢à?}

نهم  لوست
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 ژباړه
ای خلکو! د خپل رب عبادت وک７ئ، هغه )رب چ３( پيدا ي３ ک７ئ تاس３ او )پيدا ک７ي ي３ دي( هغه کسان، چ３ 
له تاس３ ＇خه پخوا وو، ＊ايي چ３ تاس３ خپل ＄انونه له عذابه وژغورئ. هغه رب، چ３ تاسو ته ي３ ＄مکه هواره 
)فرش( －ر＄ول３ ده او )－ر＄ولی ي３ دی( أسمان چت، او را＊کته ک７ې ي３ دي له اسمان ＇خه اوبه او بيا ي３ په دې 
)اوبو( سره ستاس３ د خوراک لپاره ډول، ډول ميوې راوايستل３، نو اهلل تعالی سره شريکان مه －ر＄وئ)مه نيسئ(، حال 
 )Uدا چ３ تاس３ پوهي８ئ )چ３ اهلل شريک نه لري(. که چ５رې تاس３ له هغه قرأن ＇خه چ３ موږ پرخپل بنده )محمد
باندې نازل ک７ی دی، په شک ک３ ياست، نوتاس３ د دې په ＇５ر يو سورت راوړئ اوله اهلل نه پرته خپل ！ول مرستياالن 
هم راوبولئ که تاس３ په خپله خبره ک３ )په دې دعوا ک３ چ３ دا د انسان کالم دی( ر＊تيني ياست. نوکه تاسو )دا کار( 
ونه ک７ای شو او يقيني ده چ３ ه５）کله به ي３ ونشئ ک７ای، نوله هغه اوره ＇خه ووير８４ئ چ３ د هغه خس او خاشاک  

انسانان او تي８ې دي، چ３)دا اور(  د کافرانو لپاره تيار ک７ای شوی دی.
له مخکينيو آيتونو سره د دې آيتونو ت７او

په ت５رو شلو أيتونوک３ د دريو ډلو کسانوصفتونه او حالتونه ذکرشول: مؤمنان، کافران اومنافقان، البته د＄مک３ پرمخ 
！ول انسانان په دې دريو ډلوک３ شامل دي. په دې أيتونو ک３ ！ول بشريت ته، چ３ د مک３ مشرکان هم پک３ شامل 
دي، دستور ورکول ك８５ي چ３ د يو اهلل اوامروته غاړه ك８５دي او د هغه عبادت وک７ي او د بتانوعبادت پري８دي اوکه 
د پيغمبرU د رسالت په حقانيت او＇ه چ３ پرهغه نازل شوي دي، په هغه ک３ شک اوشبهه لري او قرأن کريم د 

محمدU له خوا جوړک７ای شوی کتاب －２ي، نو بايد چ３ دوی هم د قرأن په ＇５ر يو سورت جوړک７ای وای.) 1( 
اجمالي تفسير 

***<:�په دې أيتونوک３ د مک３ د مشرکانو په －６ون ！ولو خلکو ته امر شوی دی چ３  à¼ à³çEße�á=Æ àbàF á¢=� àl>ç¿¶=�> ßÃèÈß?�>ßÈ@
د يو اهلل عبادت وک７ئ. د يو اهلل عبادت ته بلنه په حقيقت ک３ د ！ولو پيغمبرانو )عليهم السالم( د دعوت مرکزي او 
اساسي  ！کی بلل کي８ي، قرأن کريم دې امرته اشاره کوي او دا راپه －وته کوي چ３ د ！ولو پيغمبرانو دنده  په اصل 
�=ÇàFå¿ßJ áQ=ßÆ�ßç�=�=Æ àbàF á¢=� åÁß?� â×Ç àiße�æÍçºà?� ȩ̈ à²� å��>ß¿áN ß£ßE�ábß̄ß¶ßÆ@ :ک３ د يوه اهلل توحيد او عبادت ته د خلکو رابلل دي
<]النحل: 36[، ژباړه: يقيناً موږ په هر امت ک３ يو پيغمبر ولي８ه )تر＇و خلکو ته ووايي( دا چ３ د اهلل بنده  ßLÇ à¦> çì¶=

－ي وک７ئ او د طاغوت)بتانو( له بند－９ ＇خه ＄انونه وژغورئ.  
د )عبادت( اصلي معنا عاجزي او بنده －ي ده؛ خو په دې أيت ک３ تر４نه د اهلل وحدانيت، د اهلل د احکامو منل او 
د بتانو د عبادت پر４＋ودل مراد  دي چ３ دې ته تشريعي عبادت وايي. همدارن／ه يو بل ډول عبادت هم شته چ３ د 
تکويني عبادت په نامه يادي８ي اوهغه دا چ３ د اهلل> ！ول کاينات او موجودات دنده لري چ３ د اهلل> له تکويني  

1- التفسري املنري، د کتور وهبه الزحييل .
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قوانينو سره سم حرکت وک７ي.  
اوپالونکي په معنا راغل３ ده. دا مبارک أيت خلک د يو  اهلل عبادت ته    د «رب» کلمه د پيداکوونکي، مالک 
رابولي او د عبادت پايله او نتيجه هم دوی ته رو＊انه کوي او هغه دا چ３ د اهلل> عبادت وک７ئ، تر＇و د عبادت په 

پايله ک３ تقوی او پرهيز－ارۍ ته ورسي８ئ. 
�â>m=ßfåª*** < اهلل تعالی ！ول انسانان په هغو لويو نعمتونو، چ３ دوی ته ب＋ل شوي دي،  ßzáeßÙ=� à¼ à³ß¶� ß̧ ß£ ßQ�Ëådç¶=@
خبروي چ３ له خپل عقل ＇خه کار واخلي او هغه لوی حق چ３ اهلل ي３ پر دوی لري، وپ５ژني، نو＄که د ＄مک３ او 
أسمان پيداي＋ت، له أسمانه ＇خه د رحمت د اوبو نازلولو او د ډول، ډول ميوو خلقت ته اشاره کوي، چ３ کوم قوانين 

پر دوی حاکم دي او ＇وک د دې ستر عالم اړيک３ تنظيموي.
¾ß<***<:�اهلل تعالی د دې تر ＇ن， چ３ خلک د هغه د مخلوقاتو د خلقت د  åbáF ß¢�Îß· ß¢�>ß¿á¶çhß¾�>çë�� æGáÈße� å�� á¼àJ¿ à²�ÁåCßÆ@
ن＋ون＋انو په اړه تفکر او سوچ کولو ته رابولي، هغوی پر دې هم خبروي چ３ اهلل تعالی د دوی د الر＊وون３ او هدايت 
لپاره  داس３ قرأن رالي８لی دی چ３ د هغه په حقانيت ک３ ه５＆ شک او ترديد نشته  او کوم خلک چ３ په  هغه ک３ 
شک کوي له هغوی ＇خه ي３ غو＊تي او اخطار ي３ ورک７ی دی چ３ که تاس３ دا شک لرئ، چ３  قرأن  د اهلل کتاب 
نه دی، نو تاس３ راشئ او د هغه په ＇５ر يو سورت جوړک７ئ او خپل مرستياالن او مل／ري هم راوغواړئ.  قرأن کريم 
په داس３ حال ک３ عربو ته دا بلنه او اخطار ورک７ چ３ هغوی د بالغت او فصاحت په لوړو پوړيو ک３ وو، خو ه５چا 

هم د هغه مقابله  ونشوای ک７ای اونه ي３ د هغه د أيتونو په ＇５ر کوم أيت جوړ ک７.  
      د قرأن کريم د دې ب３ ساري بالغت يوه ستره －＂ه  بشريت ته دا وه چ３ د اهلل تعالی دغه کتاب له هر ډول تحريف، 
تغير او الس وهن３ ＇خه خوندي پات３ دی اود نورو أسماني کتابونو په ＇５ر په هغه ک３ تحريف او تغير نه دی راغلی 

اونه به راشي.  
    قرأن کريم په أخري أيت ک３ مشرکانو ته خطاب کوي او داس３ فرمايي: که چيرې تاس３ د قرأن په ＇５ر د يوه سورت 
له جوړولو ＇خه عاجز شوئ )چ３ د تل لپاره به ي３ مقابله ونشئ کوالی( نو بايد تصديق ي３ ک７ي، چ３ دا د اهلل کالم 
دی او په دې سره خپل ＄انونه د دوزخ له هغه اوره ＇خه وژغورئ چ３ د سون مواد )خس او خاشاک( ي３ انسانان 
او تي８ې دي او د کافرانو لپاره تيار شوی دی. دا چ３ د دوزخ د سون مواد انسانان اوتي８ې دي په دې ک３ دې خبرې ته 

اشاره ده چ３ دوزخ ډ４ر بد ＄ای او د  ډ４ر سخت سو＄وونکي اور لرونکی دی.  

فعاليت

اهلل تعالی په يادو شويو أيتونوک３ ＇و لويو نعمتونو ته اشاره کوي چ３ اهلل تعالی پر انسانانو پيرزو ک７ي دي، د دغو 
نعمتونو په اړه بحث او خبرې وک７ئ او د هريوه نعمت －＂３ ＇ر－ندې ک７ئ. 
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د لوست ګټې
＄ين３ هغه －＂ی چ３ له پورتنيو أيتونو ＇خه په ډ ا－ه ك８５ي، په الندې ډول دي:  

 انسان بايد د اهلل تعالی د نعمتونو او احسانونو په وړاندې چ３ دی ي３ جوړ او روغ پيداک７ی دی، ＄مکه، أسمان 
او ！ول نعمتونه ي３ د ده د خدمت لپاره چمتو ک７ي دي، شکر ايستونکی وي؛ د اهلل په وحدانيت اقرار او د احکامو 

اطاعت ي３ وک７ي. 
 قرأن کريم له يوه ＄ان／７ي اسلوب او طريق３ ＇خه برخمن دی چ３ د نزول له مهاله تر نن ور＄３ پورې هي）وک 
پر دې نه دی توان５دلی چ３ د قرأن په ＇５ر کوم أيت جوړ ک７ي، تر نن ور＄３ پورې چ３ په دې اړه کوم３ هل３ ＄ل３ 
شوي دي ！ول３ له ناکام９ سره مخ شوي دي او تر قيامته پورې به ناکام３ وي؛ ＄که  قرأن د اهلل تعالی کتاب دی او هغه 

ي３ د ساتن３ ژمنه ک７ې ده.  
 انسان بايد د اهلل تعالی په وحدانيت، د پيغمبر U په رسالت او د قرأن کريم په حقانيت، ！ين， ايمان او عقيده 

ولري.  
 هر انسان مکلف دی، تر＇و خپل ＄ان له هغه اوره ＇خه وژغوري چ３ د سون مواد ي３ انسانان اوکا１ي دي او 

اهلل تعالی هغه دکافرانو لپاره تيارک７ی دی. 
 

پوښتنې 

١ -  الندې کلم３ معنا ک７ئ: 
 *{Lb¢?} {aÇ®Æ} {¼²Ð=bÃm} {â=a=b¾?} {â>m=fª} {ÁÇ¯JI} {¼³Ee} {=ÆbF¢=}

٢ – د قرأن کريم اعجاز په ＇ه ک３ دی؟ په دې اړه خپل دليلونه ＇ر－ند ک７ئ.  
۳-  قرأن کريم ＇رن／ه کفار مقابل３ ته رابللي دي؟

٤- په )٢٢( أيت ک３ ＄ينو نعمتونو ته اشاره شوې ده، هغه نعمتونه ＇ه دي؟ 
٥ - دوزخ دکومو خلکو لپاره تيارشوی دی؟  له يادو شويو أيتونو ＇خه کوم أيت پرې داللت کوي؟

 ٦- ذکرشوي أيتونه له شلو ت５رو شويو أيتونو سره ＇ه ت７او لري؟ 

کورن９ دنده

د محمد U د رسالت او نورو أسماني رسالتونو تر من＃ د مشترکو وجوهاتو او اختالفي ！کو په اړه يوه مقاله وليكئ 
چ３ له اتوکر＊و ＇خه کمه نه وي. 
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د )البقرة( سورت )۲۵- ۲٧( آيتونه

�> ßÃá¿åº�á=Çà®åg àe�> ß»ç· à²� àe>ßÃá¾ßÙ=�>ßÃåJ áVßI�Àåº�Ëåf áRßI� æL>ç¿ ßQ� á¼ àÃß¶� çÁß?� åL> ßVå¶> çr¶=�á=Çà· å» ß¢ßÆ�á=Çà¿ßºA�ÀÈådç¶=�åf ënßE ßÆ�@
�> ßÃÉåª� á¼ àÂßÆ�ãÌßfçÃ ßìèº� ãT= ßÆágß?�> ßÃÉåª� á¼ àÃß¶ ßÆ�â>ÃåE> ßnßJàº�åÄåE�á=ÇàIà? ßÆ� à̧ áFß®�Àåº�>ß¿á®åg àe�Ëådç¶=�= ßd ßÂ�á=Çà¶>ß®�â>®ágëe�æÌßf ß»ßM�Àåº
� ßÁÇ à»ß·á£ßÉßª�á=Çà¿ßºA� ßÀÈådç¶=�>çºß@ßª�> ßÃß®áÇßª�> ß»ßª�âÍ ßuÇ à£ßE�>çº�âØßNßº� ßHåf ávßÈ�Áß?�ÊåÉ áVßJ ájßÈ�ß×�ßç�=� çÁåC�>.1@� ßÁÆ àbå¶> ß]
�åÄåE�ËåbáÃßÈ ßÆ�â=fÉåN ß²�åÄåE� ȩ̀ åvàÈ�âØßNßº�= ßdßÃåE�àç�=�ßa=ßeß?�=ßc>ßº� ßÁÇà¶Ç à̄ßÉßª�á=Æ àfß«ß²� ßÀÈådç¶=�>çºß? ßÆ� á¼åÃëEçe�Àåº� è° ßVá¶=�àÄç¾ß?
�ßfßºß?�>ßº� ßÁÇ à£ ßìá̄ßÈ ßÆ�åÄå®>ßNÉåº� åbá£ßE�Àåº�åç�=� ßbáÃ ß¢� ßÁÇ àvà̄¿ßÈ� ßÀÈådç¶=�>.2@� ßÀÉå̄ åi>ß«á¶=�ç×åC�åÄåE� ȩ̀ åvàÈ�>ßº ßÆ�â=fÉåN ß²

>�>.3@� ßÁÆ àf åi> ß̂ á¶=� à¼ àÂ� ß́ åÒß¶Æà?� åzáeßÙ=�Êåª� ßÁÆ àb åjá«àÈ ßÆ� ß̧ ßqÇàÈ�Áß?�åÄåE�àç�=

د ځينوكلمو معنا 
د امر فعل دی، يعن３: زيری ورک７ه.     {åf ënßE }

را وړالی شي دوی ته هغه.    {åÄåE�á=ÇàIà? }
ÊåÉ}   شرم او حيا ي３ د بيان خن６ نشي －ر＄５دلى.  áVßJ ájßÈ�ß× }

ماشی.     {âÍ ßuÇ à£ßE }
}   －مراه کوي.  ȩ̀ åvàÈ }

ماتوي.     { ßÁÇ àvà̄¿ßÈ }
د هغه ت７ون.     {åÄå®>ßNÉåº }

غو＇وي، پرې كوي.     { ßÁÇ à£ ßìá̄ßÈ}
}   پيوست )پيوند( شي.  ß̧ ßqÇàÈ }

}   زيانکاران.  ßÁÆàf åi>ßá�= }
ژباړه 

او زيری ورک７ه )ای محمده!( هغو کسانو ته چ３ )په ！ولو مؤمن به شيانو( ي３ ايمان راوړی دی او ک７ي ي３ دي ＊ه 
)عملونه( په دې، چ３ ب５شکه دوی ته جنتونه دي چ３ د هغو )ترما１يو او ونو( الندې ويال３ به８５ي، کله، چ３ دغو 
)جنتيانو( ته د خوړلو لپاره له جنتونو ＇خه ＇ه ميوه روزي ورک７ل شي، نو دا )جنتيان( واي３ دا همغس３ ميوه ده چ３ 
پخوا لد４نه موږ ته راک７ای شوې وه او را به وړالی شي دوی ته همرن／ه ميوه )اوپه خوند ک３ سره بيله( او دوی ته به په 

دغو )جنتونو( ک３ ＊３ پاک３ ستره ＊％３ وي، او وي به دوی په دغو )جنتونو( ک３ د تل لپاره.  

لسم لوست
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ب５شکه اهلل نه پري８دي )دا خبره( چ３ بيان ک７ي يو مثال )له مثالونو ＇خه(، په ماشي سره وي يا له هغه نه پورته، نو هغه 
کسان چ３ مؤمنان دي )په يقين سره( پوه８５ي، چ３ ب５شکه دا مثال حق دی له ربه د دوی ＇خه او هر هغه کسان چ３ 
کافران شوي دي، نو )له ډ４رې ناپوه９ او عناد ＇خه( وايي چ３ اهلل تعالی په دې مثال سره د ＇ه ＇يز اراده ک７ې ده. 
)اهلل داس３ اراده ک７ې ده چ３( ډ４ر خلک په دې مثال سره －مراه کوي او ډ４رو خلکو ته په دې سره )د حق( سمه الر 

＊ي او اهلل نه －مراه کوي په دې مثال سره م／ر فاسقان .
هغه کسان، چ３ د اهلل عهد وروسته له محکموالي د هغه، ماتوي او هغه چ３ اهلل په هغه سره حکم ک７ی دی چ３ 

پيوند دې ک７ای شي، پريکوي او په ＄مکه ک３ فساد کوي، دغه کسان همدوی )په دنيا او عقبی ک３( زيانمن دي.  
  

د آيت د نازلېدلو سبب
�Ëådç¶=� å̧ ßN ß»ß²� á¼ àÃà·ßNßº@  :ابن جرير طبري په خپل تفسيرک３ ليکلي دي: کله چ３ اهلل تعالی د منافقانو لپاره دوه مثالونه
<Ð<�بيان ک７ل، منافقانو وويل: اهلل له بيان شويو مثالونو ＇خه ډ４ر  لوی دی  ß» çj¶=� ßÀëº� æGëÉ ßrß²�áÆß?@�Æ=�>â=e>ß¾� ßbß®áÇßJ ái=
ÊåÉ***<�مبارک  áVßJ ájßÈ�ß×�ßç�=� çÁåC@  چ３ د داس３ وړو شيانو مثالونه بيان ک７ي. اهلل تعالی د دوی د ويناوو په رد ک３ دا

أيت نازل ک７.
  

اجمالي تفسير 
***<�اهلل تعالی په دې أيتونوک３ د مؤمنانو او پرهيز－ارانو اجر بيانوي، تر＇و  åL>ßå�> çr¶=�á=Çà· å» ß¢ßÆ�á=Çà¿ßºA�ÀÈådç¶=�åf ënßEßÆ@
په دې وسيله د مؤمنانو )چ３ په قرأن کريم ايمان لري( او کافرانو )چ３ د قرأن کريم په حقانيت ايمان نه لري( تر من＃ 
پرتله وک７ي؛ ＄که د ت５ر لوست په أيتونوک３ د هغو خلکو د حاالتو ＇７５نه شوې وه چ３ د قرأن په حقانيت ي３ ايمان نه 
درلوده له همدې كبله  قرأن پيغمبرU ته امر کوي، تر＇و هغو کسانو ته چ３ ايمان ي３ راوړی او ن５ک کارونه ي３ ترسره 
ک７ي دي د جنت زيری ورک７ي او بيا ورته د جنت ستاينه کوي چ３ د ونو الندې ي３  ويال３ بهي８ي او همدارن／ه په 
جنت ک３ جنتيانو ته هغه نعمتونه ورکول ك８５ي چ３ په شکل او ظاهرک３ د دنيوي نعمتونو په شان دي، تر＇و هغوی 
ته نا أشنا ＊کاره نشي. په يوه حديث ک３ راغلي دي: "په جنت ک３ داس３ نعمتونه دي چ３ نه ستر－و ليدلي او نه غوږو 

د هغو په هکله ＇ه اور４دلي، أن تردې چ３ د انسان په زړه ک３ د هغو د ＇رن／والي په اړه ＇ه نه وي ت５رشوي". 
د جنت د م５وو له اوصافو ＇خه دا جوته  کي８ي چ３ د جنت ميوې په ظاهره د دنيا د م５وو په ＇５ر دي، خو د ماهيت 

او کفيت له مخ３ له هغو ＇خه غوره او په بشپ７ه تو－ه توپير لري. 
نامه  «حورالعين» په  په ديني نصوصو ک３ ور＇خه د  بيبيان３ دي چ３  پاک３  لپاره بل ډول نعمت هغه    د جنتيانو 
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تعبيرشوی دی.له حورالعين ＇خه هغه ＊％３ مراد  دي چ３ د جنتيانو په چوپ７ک３ دي او له هر ډول عيب او نيم／７تيا 
＇خه خالي او پاک３ دي .

�âØßNßº***<:�لکه ＇رن／ه چ３ مخک３ يادونه وشوه، اهلل تعالی په دې أيت ک３ د  ßHåf ávßÈ�Áß?�ÊåÉ áVßJ ájßÈ�ß×�ßç�=� çÁåC@
منافقانو اعتراض ته داس３ ＄واب وايي:  د دې لپاره چ３ د بشر پر روح او نفس باندې سمه اغ５زه وشي اهلل تعالی له 
هر ډول وسيل３ ＇خه کار اخلي، تر دې چ３ د وړوشيانو لکه ماشي يا له ماشي ＇خه د لويو او يا وړو شيانو د مثال 
په بيانولو ک３ هم شرم نه کوي، ＄که چ３ ！ول  د اهلل تعالی مخلوقات دي او د هر يو مخلوق په وجود ک３ ډ４ر زيات 
حکمتونه نغ＋تي دي. اهلل تعالی غواړي، تر＇و په دې سره د مؤمنانو يقين او ايمان زيات شي او دکافرانو اعتراض دوه 
برابره ک７ي. د دغو مثالونو په بيانولو سره اهلل تعالی ډ４ر کسان －مراه کوي او ډ４رو نورو ته د هدايت په لور الر＊وونه 
کوي. په واقعيت ک３ اهلل تعالی يوازې منافقان د －مراه９ په －رداب ک３ الهوکوي، ＄که هغه خلک چ３ په اهلل تعالی 
ايمان لري، د هغوی يقين د اهلل تعالی په کالم سره نور هم زياتي８ي، خو هغه کسان چ３ په زړونو ک３ ي３ د کفر او شک 

رن＃ ＄ای نيوالی دی، د ايمان نه راوړلو له کبله ي３ دا شک او شبهه نوره هم زياتي８ي.
åç�=�ßbáÃ***<:�په دې أيت ک３ اهلل تعالی په لن６و او له معناوو ډکو الفاظو سره منافقين معرفي کوي  ß¢� ßÁÇ àvà̄¿ßÈ� ßÀÈådç¶=@
او داس３ فرمايي: منافقان هغه کسان دي چ３ له اهلل سره خپل３ ک７ې وعدې او ژمن３ ماتوي، د اهلل تعالی امرونه او 
احکام تر پ＋والندې کوي او د ＄مک３ پر مخ فساد خوروي. هر＇وک چ３ د ＄مک３ پر مخ فساد خوروي او فتن３ 
راپيدا کوي، هغوی به په خپله تاواني وي اوپه ستونزو او بدبختيو ک３ به ډوب وي، په دنيا ک３ به رسوا او شرم５دلي 

وي او په أخرت ک３ به اور ته واچول شي.
 په دې أيت ک３ اهلل تعالی د فاسقانو او هغو کسانو چ３ د اهلل تعالی له اوامرو ＇خه سرغ７ونه کوي، درې اساسي  

صفتونه بيانوي: 
١- دا چ３ کله دوی له اهلل تعالی سره وعده وت７ي، نو وروسته له ت７لو ي３ ب５رته ماتوي. 

٢- دا چ３ دوی د مؤمنانو دوستي او صله رحمي ب３ ارز＊ته －２ي، د اهلل تعالی له دين ＇خه مخ اړوي او هغه ＇ه 
پرې کوي چ３ اهلل تعالی ي３ په ت７لو او پيوند کولو امرک７ی دی.  

۳- دا چ３ دوی د ＄مک３ پر مخ د فساد په خپرولو الس پورې کوي. 

فعاليت

 د وعدې او ژمن３ د ماتولو او د صله رحم９ د غو＇ولو په هکله  بحث او＇７５نه وک７ئ او د هغو د پرې کولو زيانونه
 رو＊انه ک７ئ. 
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د لوست ګټې
＄ين３ هغه －＂３ چ３ له يادو شويو أيتونو ＇خه  الس ته را＄ي، په الندې ډول دي:

 بايد يقين ولرو، چ３ اهلل تعالی د مؤمنانو ن５ک３ ک７ن３ نه ضايع کوي، بلک３ هغوی ته د نيک９ جزا ورکوي، هغوی 
جنت ته داخلوي او د جنت له نعمتونو ＇خه ي３ برخمن کوي. 

 هغه م５وې چ３ په جنت ک３ مؤمنانو ته ورکول كي８ي په ب２ه او رن， ک３ د دنيا د ميوو په ＇５ر دي، خو په ماهيت، 
خوند  او فايده ک３ ډ４ر غوره والی لري. 

 کوم３ جنتي حورې چ３ د مؤمنانو په چوپ７ ک３ به وي، له هر ډول عيب او نقص ＇خه پاک３ دي او کوم مؤمنان 
چ３ له دغوحورو ＇خه برخمن کي８ي، هغوی به د تل لپاره په جنت ک３ اوسي８ي.   

  ！ول３ هغه چارې او امور چ３ اهلل تعالی پرې انسان خبروي، په هغو ک３ دکوم شک او مناقش３ ＄اي نشته، نو 
انسان بايد پر دغو ！ولو چارو عقيده ولري او له اعتراض ＇خه دې ＄ان وژغوري. 

فساد  پر مخ  اود ＄مک３  پرې کول  د صله رحم９  ماتول،  ژمنه  او  اهلل سره وعده  له  لري:  ن＋３  فاسقان درې    
خپرول.  

 کله چ３ انسان له خپل پرورد－ار ＇خه لر４والی اختيار ک７ي، نو په دنيا او أخرت ک３ به زيانمن شي او د دې کار 
ناوړې پايل３ به و－وري. 

پوښتنې 

١ -الندې کلم３ معنا ک７ئ: 
*{ÁÇ£ì¯È} {Ä®>NÉº} {ÁÇv¯¿È} {ÌfÃìº�T=Æg=} {â>ÃE>nJº}

٢- د دې لوست أيتونه مؤمنانو ته ＇ه زيری ورکوي؟ 
۳ - وروستی أيت د فاسقانو کومو صفاتو ته اشاره کوي؟ 

٤- د دويم مبارک أيت د نازل５دلو سبب بيان ک７ئ؟ 

کورن９ دنده
 د ＄مک３ پر مخ د فساد کولو －ناه په اړه يوه مقاله وليكئ چ３ له لسوکر＊و＇خه کمه نه وي. 
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د )البقرة( سورت )۲٨- ٣٤( آيتونه

�Ëådç¶=�ßÇ àÂ�>.4@� ßÁÇ à£ ßQáfàI�åÄáÉß¶åC� ç¼àM� á¼ à³ÉåÉ áVàÈ� ç¼àM� á¼ à³àJÉ å»àÈ� ç¼àM� á¼ à²>ßÉ áUß@ßª�â>I=ßÇáºß?� á¼àJ¿ à²ßÆ�åç�>åE� ßÁÆàfà« á³ßI� ß¬áÉß²�@
� ã¼Éå· ß¢�æÐ áÊ ßm� ȩ̈ à³åE�ßÇ àÂßÆ� æL=ßÆ> ß» ßi� ß¤áF ßi� çÀ àÂ=çÇ ßjßª�Ð> ß» çj¶=�Îß¶åC�ÏßÇßJ ái=� ç¼àM�â>£É å» ßQ� åzáeßÙ=�Êåª�>çº�¼ à³ß¶� ß°ß· ß]
� à́ å« ájßÈßÆ�>ßÃÉåª� àb åjá«àÈ�Àßº�>ßÃÉåª� à̧ ß£ áRßIß?�á=Çà¶>ß®�âÍß«Éå· ß]� åzáeßÙ=�Êåª� ã̧ å¢> ßQ�Êë¾åC�åÍ ß³åÑßØß»á·å¶� ß́ èEße� ß¹>ß®�ácåC ßÆ�>.5@
�> ßÃç· à²�Ð> ß» áißÙ=�ß½ßaA� ß¼ç· ß¢ßÆ�>/,@� ßÁÇ à»ß·á£ßI�ß×�>ßº� à¼ß· á¢ß?�Êë¾åC� ß¹>ß®� ß́ ß¶� àlëbß̄ à¾ßÆ� ßµåb á» ßVåE� àXëF ßjà¾� àÀ áVß¾ßÆ�Ð>ßºëb¶=
� ß¼á· å¢�ß×� ß́ ß¾> ßVáF ài�á=Çà¶>ß®�>/-@� ßÀÉå®åa> ßq� á¼àJ¿ à²�ÁåC�Ð×àÖ ßÂ�Ð> ß» áiß@åE�Êå¾ÇàÒåF¾ß?� ß¹>ß̄ßª�åÍ ß³åÑßØß»á¶=�Îß· ß¢� á¼ àÃ ßußf ß¢� ç¼àM
� á¼åÃåÑB ß» áiß@åE� á¼ àÂß@ßF¾ß?�> ç»ß·ßª� á¼åÃåÑB ß» áiß@åE�¼ àÃáÒåF¾ß?�à½ßaA�>ßÈ� ß¹>ß®�>/.@� à¼É å³ ßVá¶=� à¼Éå·ß£á¶=� ßK¾ß?� ß́ ç¾åC�>ß¿ßJ á»ç· ß¢�>ßº�ç×åC�>ß¿ß¶
�ácåC ßÆ�>//@� ßÁÇ à»àJ á³ßI� á¼àJ¿ à²�>ßºßÆ� ßÁÆ àbáFàI�>ßº� à¼ß· á¢ß?ßÆ� åzáeßÙ=ßÆ� åL=ßÆ> ß» çj¶=� ßGáÉ ß¦� à¼ß· á¢ß?�Êë¾åC� á¼ à³ç¶�¸à®ß?� á¼ß¶ß?� ß¹>ß®

>�>/0@� ßÀÈåfåª> ß³á¶=� ßÀåº� ßÁ>ß²ßÆ�ßfßF á³ßJ ái=ßÆ�ÎßEß?� ßkÉå·áEåC�ç×åC�á=Æ àb ßR ßjßª�ß½ßaÛ�á=Æ àb àR ái=�åÍ ß³åÑßØß»á·å¶�>ß¿á·à®

د ځينوكلمو معنا
) د ماضي فعل د مخاطب د     { á¼àJ¿ à² }

جمع３ صيغه ده( يعن３: تاس３ وئ.    
تاسو ي３ ژوندي ک７ئ.    { á¼ à²>ßÉ áUß?}

تاس３ م７ه کوي.    { á¼ à³àJÉåà�}
تاس３ ژوندي کوي.    { á¼ à³ÉåÉáà�}

}  تاس３ ور－ر＄ول ک８５ئ.  ßÁÇ à£ ßQáfàI}
}   نو هغه ي３ برابرک７ل.  çÀ àÂ=çÇ ßjßª}

<¢å¸}   پيدا کوونکی، －ر＄وونکی.  ßQ}
}   تويوي.  à́ å« ájßÈ}

 ژباړه
＇رن／ه په اهلل باندې کافران کي８ئ، حال دا چ３ تاس３ )د خپلو پلرونو په اصالبوک３( م７ه وئ، بيا ي３ )د روح په درکولو 
سره( ژوندي ک７ئ، بيا به تاس３ م７ه ک７ي، بيا به مو )په بعث سره( ژوندي ک７ي او بيا به خاص همده ته )د خپلو اعمالود 
جزاء لپاره( وروستل شئ. اهلل هغه  ذات دی چ３ تاس３ ته ي３ ！ول هغه شيان چ３ په ＄مکه ک３ دي پيدا ک７ي، بيا ي３ 
)د( اسمان )پيداکولو( ته قصد وک７، نو برابر ي３ ک７ل اووه أسمانونه او دی په هر ＇ه باندې ＊ه عالم دی . ياد ک７ه )اي 
محمده!( هغه وخت چ３ پرورد－ار ستا پر＊توته وويل چ３ ب５شکه زه －ر＄وونکی )پيداکوونکی( يم په ＄مکه ک３ د 
يوه خليفه، نو پر＊تو وويل: أيا ته په ＄مکه ک３ هغه ＇وک )خليفه( －ر＄وې، چ３ هغه پک３ فساد کوي او )په ناحقه 

يوولسم  لوست

}  موږ ستا حمد، ثنا او تسبيح وايو، ستا پاکي بيانوو. àXëF ßjà¾}
}         و＊ودل.  ß¼ç· ß¢}

}   هغه ي３ وړاندې ک７ل.  á¼ àÃ ßußf ß¢}
{?Êå¾ÇàÒåF¾ß}    ماته خبر راک７ئ. 

{?àÃáÒåF¾ß¼}       دوی ته خبر ورک７ه. 
}       تاس３ ي３ ＊کاره کوئ.  ßÁÆ àbáFàI}

}    تاس３ ي３ پ＂وئ.  ßÁÇ à»àJ á³ßI}
{?ÎßEß}         انکار ي３ وک７.
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سره( وين３ تويوي، حال دا چ３ موږ ستا په ثنا سره تسب５ح وايو او تاته نسبت د پاکي کوو. )اهلل>( وويل: ب５شکه په هغو 
اسرارو، چ３ زه پوهي８م تاس３ پرې نه پوه８５ئ. )اهلل>( أدمX ته )د پاسنيو او ＄مکنيو شيانو( ！ول نومونه و＊ودل، 
بيا ي３ هغه ！ول پر＊تو ته وړاندې ک７ل، نو ي３ وويل: ماته د دې شيانو د نومونو خبر راک７ئ که يئ )په خپله دغه وينا ک３( 
ر＊تين３. پر＊تو وويل: تا لره )له ！ولو عيبونو او اعتراضونو( پاکي ده، موږ لره هي＆ علم نشته، م／ر په هغه شي چ３ تا 
موږ ته ＊ودلی دی، ب５شکه همدا ته ＊ه عالم او د ＊ه حکمت ＇＋تن ي３. )اهلل>( وويل: ای أدمه! دوی په نومونو د 
دې شيانو خبرک７ه. کله چ３ أدم د هغو شيانو په نومونو دوی خبر ک７ل، )اهلل>( وويل: أيا ما تاسو ته نه وو ويلي، چ３ 
ب５شکه زه د أسمانونو او ＄مک３ په پ＂و شيانو پوهي８م او پر هغو شيانو چ３ تاس３ ي３ په )ژبه( ＊کاره کوئ او په هغو 
شيانو چ３ ي３ )په زړونوک３( پ＂وئ. ياد ک７ه )ای محمده!( کله چ３ موږ پر＊توته وويل: أدمX ته )د تحيي او احترام( 
سجده وک７ئ، پس دوی )！ولو( پرته له ابليس نه سجده وک７ه، )ابليس له سجدې ＇خه( مخ واړاوه او لويي ي３ وک７ه 

او دی )ال له پخوا ＇خه د اهلل > په علم ک３( له کافرانو＇خه و.  
لن６ تفسير 

�?â>I=ßÇáºß***<�اهلل تعالی د دې سورت په )٢٧( أيت ک３ د فاسقانو صفتونه بيان ک７ي اوبيا  á¼àJ¿ à²ßÆ�åç�>åE� ßÁÆàfà« á³ßI� ß¬áÉß²@
د تعجب، انکار او ر！ن３ په طريقه له هغوی ＇خه پو＊تنه کوي او خپل نعمتونه وريادوی چ３ ＇رن／ه تاس３ د پرود－ار له 
الوهيت او ربوبيت ＇خه انکار کوئ، په داس３ حال ک３ چ３ تاس３ د نطف３ په ب２ه د خپلو پلرونو په مالوو ک３ وئ يعن３ م７ه 
وئ، شتون مو نه  درلود، اهلل تعالی هغه وخت تاس３ ژوندي ک７ئ چ３ د مور－انو په رِحمونو ک３ وئ او بيا دنيا ته په رات， 
سره ي３ تاس３ د ژوند د ارز＊تناکو صفتونو؛ لکه: عقل، شعور او د حواسو په درک کولو سره ژوندي ک７ئ او ستاس３ د 
－＂３ لپاره ي３ ډول ډول خواړه پيدا ک７ل، په پاي ک３ د خپل ژوند په بشپ４７دلو او د اجل په رارسيدلوسره يو＄ل بيا د مرګ 

ميلمانه ك８５ئ او وروسته له مر－ه بيا تاس３ د حساب او کتاب لپاره د اهلل تعالی په امر راژوندي کي８ئ. 
د دې لوست په دويم أيت ک３ اهلل تعالی د انسان د پيداي＋ت   :>***â>£Éåß�� åzáeßÙ=� å��>çº�¼ à³ß¶� ß°ß· ß]�Ëådç¶=�ßÇ àÂ@
له موضوع وروسته د يوه بل نعمت يادونه کوي چ３ ＄مکه، أسمانونه او د ＄مک３ پر مخ ！ول شيان ي３ د انسان د 
هوساين３ او －＂３ لپاره پيدا ک７ي دي، او داس３ فرمايي: اهلل تعالی هغه ذات دی چ３ د ＄مک３ د مخ ！ول شيان ي３ 
ستاس３ لپاره پيدا ک７ي دي، د ＄مک３ پرمخ ي３ له نباتاتو او＇ارويو ＇خه نيول３ ترغرونو، معدنونو او داس３ نورو پورې 
د انسان د راحت او－＂３ لپاره پيدا ک７ي او له هغه وروسته ي３ قصد وک７، تر＇و پاسني شيان پيدا ک７ي، چ３ هغه ي３ د 
اوو أسمانونو په شکل پيدا ک７ل. يعن３ کله چ３ اهلل تعالی د )کن فيکون( په امر سره د ＄مک３ بشپ７ تخليق  وک７ او په 
هغ３ ک３ ي３ د ژوند کولو زمينه برابره ک７ه، بيا ي３ د أسمانونو په تخليق پيل وک７ اوهغه ي３ په اوو فلکو يا اوو طبقو ک３ 

بشپ７ ک７ل؛ نو＄که د دې أيت په پاي ک３ راغلي: اهلل په هر＇ه پوه دی.
 اهلل تعالی د أسمانونو او ＄مکو ترمن＃ د تکامل او اړتيا اړيک３ پيدا ک７ې او هغه تعالی دی چ３ د دې دواړو يو بل ته په 

ضرورتونو او اړتياوو ＊ه پوه８５ي او په هغو ک３ ي３ داس３ ＄ان／７تياوې پيدا ک７ې دي چ３ بشري اړتياوې بشپ７ې ک７ي.  
·âÍß«Éå***<:�په دې أيت ک３ اهلل تعالی د نورو نعمتونو يادونه کوي چ３  ß]� åzáeßÙ=� å�� ã̧ å¢> ßQ�Êë¾åC�åÍ ß³åÑßØß»á·å¶� ß́ èEße� ß¹>ß®�ácåCßÆ@

په ！ول بشريت ي３ پيرزوک７ي اوهغه د أدم X د پيداي＋ت موضوع ده چ３ د پيداي＋ت كيسه ي３ دلته ذکرشوې ده.
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اهلل تعالی دې موضوع ته اشاره کوي چ３ أدم اوحواء د ＄مك３ پر مخ پيدا کوي، تر＇و د اهلل د ＄مک３ پر مخ د 
خالفت دنده د هغوی پر اوږو كي８دي، خو پر＊ت３ له دې الهي هوډ ＇خه په ح５رت ک３ شوې او پو＊تنه ي３ وک７ه: 
او فساد کولو المل  بهولو  پر مخ د وينو  پيدا کوې، چ３ د ＄مک３  پر مخ داس３ ＇وک خليفه  ＇رن／ه د ＄مک３ 

－ر＄ي؟ پداس３ حال ک３ چ３ موږ تل ستا په پاک９ اوعبادت ک３ مشغول يو. 
 په دې معنا چ３ که چ５رې ستا د پاک９ بيانول الزم وي، نو موږ د تل لپاره  پر هغ３ ل／يا يو او که د خالفت د وړتيا 

مسئله وي نو موږ د دې لوړ مقام لپاره وړ او مناسب يو.
 دا چ３ پر＊ت３ له کومه ＄ايه پوه５دل３ چ３ انسان وروسته له پيداي＋ت ＇خه د ＄مک３ پر مخ فساد خپروي او وين３  
تويوي؟ په دې اړه مختلف３ نظري３ شتون لري، له دغو نظرياتو ＇خه يوه نظريه دا ده چ３ انسانان ي３ پر پيريانو قياس 
ک７ل؛ ＄که مخک３ له انسانانو ＇خه جنياتو، د ＄مک３ پر مخ ژوند کاوه او وين３ ي３ تويول３ او فسادونه ي３ کول، نو 
پر＊ت３ له هغو ＇خه وپوهيدې چ３ که چيرې انسان هم پيداشي، همدغس３ کارونه به وک７ي. بل نظر دا دی، چ３ 

پر＊تو دا موضوع په لوح محفوظ  ک３ لوستل３ وه. 
<***<: اهلل تعالی د پر＊تو د پو＊تن３ په ＄واب ک３ او د دې لپاره چ３ د بني أدم د خلقت حکمت  ßÃç· à²�Ð>ßá�ßÙ=�ß½ßaA� ß¼ç· ß¢ßÆ@
هغوی ته ＇ر－ند ک７ي، د أدم X په وجود ک３ ي３ داس３ قوت او ＄واک ک５＋ود، چ３ د هغه په مرسته أدم X د ！ولو 
شيانو نومونه زده ک７ل،  بيا ي３ د يادو شويو شيانو د نومونو په اړه له پر＊تو ＇خه پو＊تنه وک７ه، تر＇و معلومه شي چ３ 
أيا دوی حقيقتاً د خالفت )نيابت( وړتيا لري او که چيرې ي３ ولري، بايد له يادو شويو معلوماتو ＇خه خبر وي، خو 
پر＊تو پر خپل３ بيوس９ اعتراف وک７ او وي３ ويل: موږ  پرته له هغه چ３ تا را＊ودلي دي، نورهي＆ پوهه نلرو. په پای 
ک３ دې پايل３ ته ورس５دل３ چ３ د خالفت دنده بشپ７و او کاملو معلوماتو پورې ت７او لري، نو＄که ي３ وويل: )ب５شکه 
يوازې ته د کامل علم ＇＋تن ي３( او کله چ３ پر＊تو د يادو شويو شيانو د نومونو له ＊ودلو ＇خه خپله بيوسي بيان ک７ه 
اواعتراف ي３ وک７، نو اهلل > أدم X ته امر وک７ چ３ ای أدمه! د يادو شويو شيانو نومونه دوی ته بيان ک７ه، البته په 
دې دستور ک３ حکمت دا و، تر＇و ماليک３ ډاډمن３ شي چ３ أدم X او اوالده ي３ )انسانان( کوالی شي چ３ د 
خالفت دنده په ＊ه تو－ه ادا ک７ي. کله چ３ أدم X د هغو شيانو په اړه معلومات ورک７ل، اهلل> پر＊تو ته وويل: أيا 
ما تاسوته نه وو ويلي چ３ زه د أسمانونو او ＄مکو په پ＂و شيانو پوهي８م او په هغه ＇ه هم خبر يم، چ３ تاسو ي３ ＊کاره 

کوئ او يا ي３ پ＂وئ.
ß½ßaÛ�á=Æ***<: په دې وروستي أيت ک３ د أدم X بهتري اوغوره والي ته اشاره شوې ده،  àb àR ái=�åÍ ß³åÑßØß»á·å¶�>ß¿á·à®�ácåC ßÆ@ 
اهلل تعالی فرمايي: کله چ３ مو پر＊تو ته وويل: أدم X ته سجده وک７ئ، ！ولو سجده وک７ه پرته له ابليس نه چ３ کبر ي３ 
�àÄßJá̄ ß· ß]ßÆ�æe>ß¾� áÀåº� å�ßJá̄ ß· ß]�àÄá¿åº�ãá� ß]�>ß¾ß?@  :وک７، له سجدې ＇خه ي３ سرغ７ونه وک７ه، د اهلل امر ته تسليم نشو او وي３ ويل

�æ<،�يعن３: زه له أدم X نه غوره يم، ＄که چ３ زه دې له اوره پيدا ک７ی يم اوهغه دې له خ＂３ ＇خه.   å{� áÀåº
 أدم X ته د پر＊تو سجده دعبادت سجده نه وه، بلک３ د تعظيم اواحترام سجده وه چ３ په ＄ينو ت５رو شويو امتونو 

ک３ روا وه، خو د اسالم په رات， سره منع شوه.    
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فعاليت

زده کوونکي دې د ＊وونکي په مرسته په ＄مکه ک３ د انسان د خالفت د سترمقام او دا چ３ خالفت د هغه پر اوږو 
＇ه مسؤوليتونه ږدي، له يو بل سره بحث او خبرې اترې وک７ي. 

د لوست ګټې
ياد شوي مبارک أيتونه ډ４رې －ت３ لري چ３ ＄５ن３ ي３ په الندې ډول دي: 

 اهلل تعالی پر بشريت ب３ شم５ره نعمتونه پ５رزو ک７ي دي، نو موږ لره ＊ايي چ３ د هغو په بدل ک３ د اهلل تعالی 
شکرادا ک７و، خپل عبادتونه په سمه تو－ه ادا  او خپل ژوند د الهي دين په  دايره ک３ سمبال ک７و.

دا چ３ اهلل تعالی د ＄مک３ پرمخ ！ول شيان د بنده －انو د ＊３２／５ لپاره پيدا ک７ي دي، نوه５）وک د دې حق نه 
لري چ３ هغه ＇ه  حرام ک７ي، کوم چ３ اهلل تعالی حالل －ر＄ولي دي. 

پر ＄مک３ او أسمانونو باندې حاکم دا دقيق او ！ين，  نظام يوازې د اهلل تعالی د حکيم او عليم ذات له خوا 
رامن％ته شوی دي او همهغه ي３ ساتنه کوي. 

 بنده حق نه لري چ３ د اهلل تعالی د اوامرو او الر＊وونو په وړاندې اعتراض وک７ي، يا د ول３ او ＇رن／ه په اړه 
＇７５نه او بحث وک７ِي؛ ＄که په عباداتو ک３ اصل ＇يز، خالص تسليم５دل دي او وروسته له قبول９ او تسليم９ ＇خه 

که د هغو د حکمتونو په اړه د انساني عقل تر حده بحث او＇７５نه وشي، نو کوم اشکال نه لري.
 اهلل تعالی أدم X او ！ول بشريت ته عزت، برتري اوغوره والی ورب＋لی او د نورو مخلوقاتو په پرتله ي３ له لوړې 

*>ß½ßaA� å�ßE�>ß¿áºçfß²�ábß̄ß¶ßÆ@ :مرتب３ ＇خه برخمن ک７ي دي، لکه ＇رن／ه چ３ په  قرأن کريم ک３ راغلي دي
 انسان بايد د －＂ورو علومو الس ته راوړلو لپاره خپل ＄ان بشپ７او تکميل ک７ي، ＄که چ３ اهلل تعالی هغه له دې 

 استعداد ＇خه برخمن ک７ی دی اوهمدارن／ه پرهغه الزم دي چ３ کوم علوم  زده کوي، هغه نوروته هم ورسوي.

پوښتنې

١ – الندې کلم３ معنا ک７ئ:
  *{ÎE?} {ÁÆbFI>º} {Ê¾ÇÒF¾?} {lb¯¾} {´«jÈ} {Í«É·]} {ÀÂ=Çjª} {¼²>ÉU@ª}

٢ – اهلل تعالی انسان ته ډ４ر زيات نعمتونه ورب＋لي، له هغو ＇خه دوه نعمتونه بيان ک７ئ.  
<Ð<�معنا بيان ک７ئ. ß» çj¶=� ß�åC�ÏßÇßJ ái=@ ۳ – د

٤ – پر＊تو د انسان د فساد خورولو په اړه له کومه ＄ايه معلومات ترالسه ک７ل؟
٥ – اهلل تعالی أدم X ته ول３ امر وک７، تر＇و پر＊تو ته د شيانو نومونه و＊يي؟ 

کورن９ دنده
� êÆ àb ß¢�àÄç¾åC@  :له انسان سره د شيطان د د＊من９ په اړه يوه مقاله وليكئ او په هغ３ ک３ د قرأن کريم له نورو أيتونو، لکه
�àÄß¾Æ àd å̂ çJßJßªß?@�Æ=�W.,4�6Ìf¯F¶=Y�>ã�åFàº�êÆ àb ß¢� á¼ à³ß¶�àÄç¾åC� åÁ> ßìáÉ çn¶=� åL=ßÇ àì à]�=Ç à£åFçJßI� ß×ßÆ@�(W-16sr®Y>ã�åFàº� ȩ̂ åvàº

< ]الکهف:50[ ＇خه استفاده  وک７ئ. êÆ àb ß¢� á¼ à³ß¶� á¼ àÂßÆ�Êå¾Æàa� áÀåº�ßÐ>ßÉå¶áÆß?�àÄßJçÈëeàcßÆ
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د )البقرة( سورت )٣۵- ٤۱( آيتونه

� ßÀåº�>ß¾Ç à³ßJßª�ßÌßf ßR çn¶=�åÅåd ßÂ�>ßEßfá̄ßI�ß×ßÆ�> ß»àJáÒ åm� àOáÉ ßU�â=b ß¦ße�>ßÃá¿åº�ßØ à²ßÆ�ßÍç¿ ßRá¶=� ß́ àQáÆßgßÆ� ßK¾ß?� áÀ à³ ái=�à½ßaA�>ßÈ�>ß¿á·à®ßÆ�@
� á¼ à³ß¶ßÆ�êÆ àb ß¢� æxá£ßFå¶� á¼ à³ àvá£ßE�á=Ç àìåF áÂ=�>ß¿á·à®ßÆ�åÄÉåª�>ß¾> ß²�> ç»åº�> ß» àÃ ßQßf á]ß@ßª�> ßÃá¿ ß¢� àÁ> ßìáÉ çn¶=�> ß» àÃç¶ßgß@ßª�>/1@� ßÀÉ å»å¶> ç�á¶=
� à¼É åUçf¶=� àH=çÇçJ¶=�ßÇ àÂ�àÄç¾åC�åÄáÉß· ß¢� ßH>ßJßª� æL> ß»å·ß²�åÄëEçe�Àåº�à½ßaA�Îç̄ß·ßJßª�>/2@� æÀÉ åU�Îß¶åC� ã¥>ßJßºßÆ�êfß̄ßJ ájàº� åzáeßÙ=�Êåª
� ßÁÇà¾ßh áVßÈ� á¼ àÂ�ß×ßÆ� á¼åÃáÉß· ß¢� ãáÇ ß]�ßØßª� ßË=ßb àÂ�ß¤åFßI�À ß»ßª�Ïâb àÂ�Êë¿ëº�¼ à³ç¿ßÉåIá@ßÈ�>çºåDßª�â>£É å» ßQ�>ßÃá¿åº�á=Ç àìåF áÂ=�>ß¿á·à®�>/3@
�á=Æàf à²ác=� ß̧ ÉåÑ=ßf áiåC�Êå¿ßE�>ßÈ�>/5@� ßÁÆ àbå¶> ß]�>ßÃÉåª� á¼ àÂ�åe>ç¿¶=� àH> ßV áqß?� ß́ åÒß¶Æà?�>ß¿åI>ßÈBåE�á=ÇàEçdß²ßÆ�á=Æfß«ß²� ßÀÈådç¶=ßÆ�>/4@
�â>®ëb ßràº� àKá¶ßh¾ß?�> ß»åE�á=Çà¿åºAßÆ�>0,@� åÁÇàF ßÂáe>ßª� ßË>çÈåCßÆ� á¼ à²åbáÃß£åE� åÆà?�ËåbáÃß£åE�á=ÇàªáÆß?ßÆ� á¼ à³áÉß· ß¢� àKá»ß£á¾ß?�ÊåJç¶=� ßÊåJ ß»á£å¾

>�>0-@� åÁÇà̄çI>ßª� ßË>çÈåCßÆ�âØÉå·ß®�â>¿ ß»ßM�ÊåI>ßÈBåE�á=ÆàfßJ ánßI�ß×ßÆ�åÄåE�æfåª> ß²� ß¹çÆß?�á=Çà¾Ç à³ßI�ß×ßÆ� á¼ à³ß£ßº�> ß»ë¶
د ځينو كلمو معنا

}   واوس８５ه.  áÀ à³ ái=}
وخورئ تاس３ دواړه.      {ßØ à²}

پريمانه،  ډ４ر.     {=b ß¦ße}
ستاسو )دواړو( خو＊ه وي.    {> ß»àJáÒ åm}

دواړه ي３ و＊ويول، ولمسول.    {> ß»àç�ßgß?}
＊کته شئ، کوز شئ.     {á=Ç àìåF áÂ=}

د اوسيدو او استو－ن３ ＄ای.     {êfß̄ßJ ájàº}
هغه ＇ه چ３ انسان ترې －＂ه اخلي، لکه: د خوړلو، ＇＋لو، اغوستلو او داس３ نور توکي.     { ã¥>ßJßº}

د قيامت تر ور＄３ پورې، د مرګ تر رسيدن３. د عربي ژب３ په اصطالح ک３ «حين» په يوې     {æ� åU}
لرې مودې داللت کوي.    

{Îç̄ß·ßJßª}  زده ي３ ک７، حاصل ي３ ک７، په الس ي３ راوړ. 
·åÄáÉß}   نو هغه ته ي３ د توب３ توفيق ورک７، د هغه توبه ي３ قبوله ک７ه.  ß¢� ßH>ßJßª}

＊ه توبه قبلوونکی.  توبه: يعن３ رجوع، په دې معنا چ３ بنده وروسته له －ناه کولو ＇خه خپل   { àH=çÇçJ¶=}
   پرورد－ار ته ورستن８５ي. 

پر ما ايمان راوړي، زما د پ５غمبرانو پيروي وک７ي، زما اوامر پر ＄ای ک７ي.       {Ë=bÂ� ß¤åFßI}
دروغ ي３ و－２ل، انکار ي３ وک７.    {=ÇàEçdß²}

وفا وک７ئ.  د اهلل پر وعده وفا کول: د اهلل تعالی د اوامرو پيروي او له نواهيو ＇خه ي３ ＄ان ژغورنه ده.   {á=ÇàªáÆß?}
وفا کوم، په خپله وعده والړ يم.    { åÆà?}

يوازې له ما ＇خه.     { ßË>çÈåC}
}   ووير８４ئ.  åÁÇàF ßÂáe>ßª}

دولسم  لوست
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ژباړه 
او موږ وويل: اي أدمه! واوسي８ه ته او ستا ＊％ه په جنت ک３ او )＇ه، چ３ مو زړه غواړي( د جنت له م５وو ＇خه مو 
چ３ هر ＇يز ته خو＊ه وي، په پراخ９ او پريمان９ سره ي３ وخورئ او )د م５وې خوړلو لپاره( دې ون３ ته مه نژدې کي８ئ، 
)که نژدې شوئ( نو له ظالمانو ＇خه به شئ. نو و＊ويول شيطان دوی دواړه له جنته )د ون３ د نژد４والي په واسطه(، نو 
وي３ ايستل دواړه له هغه)عزت او راحت( ＇خه، چ３ دوی پک３ وو او موږ وويل: کوز شئ )له جنته ＄مک３ ته، حال 
دا چ３ ＄ين３ ستاس３ به د ＄ينو نورو د＊منان وي او تاس３ ته تريوه وخته پورې )چ３ اجل يا قيامت دی( په ＄مکه 

ک３ د استو－ن３ ＄ای او د －＂３ اخيستلو اسباب شته.
نو أدم له خپل پرورد－ار ＇خه ＇و کلم３ زده ک７ې، پس اهلل د هغه توبه قبوله ک７ه، ب５شکه همدی ＊ه توبه قبلوونکی ＊ه 
مهرباني کوونکی دی.  موږ وويل: چ３ ！ول له جنته کوز شئ، بيا چ３ تاس３ ته زما له خوا کوم هدايت ورس８５ي، نو＇وک 
چ３ زما د هدايت پيروي وک７ي، نو پر هغو به ＇ه و４ره اوغم نه وي )او جنت ته به ＄ي(. هغه کسان چ３ کافران شوي دي 
او زموږ أيتونه دروغ －２ي، همدغه کسان د اور )دوزخ( ＇＋تنان دي، همدوی به په هغه ک３ تل وي. اي بني اسرائيلو! )د 
يعقوب X اوالدې( ياد ک７ئ زما هغه نعمت چ３ م３ پرتاسو انعام ک７ی دی او زما په عهد )په متابعت د نبي سره( وفا 
وک７ئ، چ３ زه هم ستاس３ په عهد )په دخول د جنت( وفا وک７م او يوازې له ما ＇خه وو４ر８４ئ. ايمان راوړئ په هغه کتاب 
چ３ ما نازل ک７ی، حال دا چ３ تصديق کوونکی دی د هغه کتاب چ３ له تاس３ سره دی او مه ک８５ئ په دې )قرأن( باندې 

اول کافر )نه منونکي( او په ل８ه بيه زما أيتونه مه خر＇وئ او خاص له ما ＇خه  وو４ر８４ئ.
   اجمالي تفسير

�=�ßÍç¿ßá***<: اهلل تعالی فرمايي: أدم X ته مو وويل چ３ په جنت ک３ ته او  ß́ àQáÆßgßÆ� ßK¾ß?� áÀ à³ ái=�à½ßaA�>ßÈ�>ß¿á·à®ßÆ@
بي بي حواء  استو－نه غوره ک７ئ اوپه هغه ک３ په أزاده تو－ه هر＄ای چ３ غواړئ، －ر＄ئ او＇ه مو چ３ زړه غواړي هغه 
خورئ، خو يوازې يوې ون３ ته مه ن８دې ك８５ئ اود هغ３ له ميوې ＇خه －＂ه مه اخلئ چ３ له هغ３ ＇خه د استفادې 
په صورت ک３ به ت５ري کوونکي اوظلم کوونکي و－２ل شئ. شايد چ３ په دې ممانعت ک３ کومه ابتالء او ازموينه وه، 

تر＇وانسان وازمايي چ３ خيرته ميالن لري او که شرته. 
<***<:�کله چ３ ابليس، أدم X ته د سجدې نه کولو په پايله ک３ د لعنت وړ و－ر＄يد، بيا ي３  ßÃá¿ ß¢� àÁ> ßìáÉ çn¶=�> ß»àç�ßgß@ßª@
قصد وک７، تر＇و أدم X و＊ويوي، دې کارته ي３ مال وت７له او تر قيامته پورې ي３ دا کارخپله دنده و－２له. هغه د تل 
لپاره زيار باسي، تر＇و د أدم اوالده )！ول بشريت( －مراه ک７ي. اهلل تعالی غواړي چ３ د ابليس حقيقت ＇ر－ند ک７ي 

اوخلک د هغه له پيروۍ ＇خه منع ک７ي.   
 په جنت ک３ د استو－ن３ امر او د جنت له ！ولو نعمتونو ＇خه －＂ه پورته کول، هغه لوم７نی امر دی چ３ انسانيت ته 
متوجه شوی دی او له منع شوې ون３ ＇خه منع، هغه لوم７ن９ نه３ ده چ３ بشريت ته متوج３ شوې ده. شيطان دوی 
دواړو)أدم اوحواء( عليهما السالم ته  دوکه ورک７ه او هغوی ي３ له جنت او د جنت له نعمتونو＇خه محروم ک７ل او 

شيطان دا کار يوازې د حسد پراساس چ３ له أدمX سره ي３ درلود، ترسره ک７.
شيطان ＇رن／ه دا دوکه سرته ورسوله او په ＇ه ډول جنت ته داخل شو؟ په دې اړه ډ４رې کيس３ روايت شوي دي چ３ 
زياتره ي３ د يهودو او نصاراو له اسرايلياتو ＇خه دي، مناسبه دا ده چ３ په کومه اندازه قرأن کريم ورته اشاره ک７ې ده، 
اکتفا وک７و او په دې پس３ و نه －ر＄و چ３ هغه ونه او يا م５وه ＇ه وه او نه هم خپل وخت د شيطان د وسوسو اچولو په 
کيفيت مصرف ک７و. دلته مهمه دا ده چ３ پر دې وپوهي８و چ３ اهلل تعالی أدمX د ازمي＋ت په ډول د يو ＇يز له خوړلو 
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＇خه منع ک７، خو أدم او حوا )عليهما السالم( ب３ له قصده د شيطان د وسوسو له امله هغه ＇يز وخوړ. ＇رن／ه چ３ 
أدمX دا کار قصدا ترسره نه ک７، نو نشو کوالی چ３ دې کار ته －ناه ووايو، ＄که انبيا    ء )عليهم السالم( له －ناه ＇خه 
معصوم دي، خو سره له دې بيا هم داس３ ＊ويدنه د پ５غمبرۍ له مقام سره مناسبه نه وه، نو له دې امله اهلل تعالی د دې 
ت５روتن３ په عکس العمل ک３ امر وک７، چ３ له جنت ＇خه وو＄ئ او＄مك３ ته کوزشئ. اهلل تعالی د دغ３ ＊ويدن３ په 
پايله ک３ هغوی د جنت له ستر نعمت ＇خه محرومه ک７ل، ＄مکه ي３ ورته د استو－ن３ لپاره غوره ک７ه او په ＄مکه 

ک３ ي３ د هغوی لپاره د ژوند ت５رولو زمينه برابره ک７ه، تر＇و په هغ３ ک３ خپل ژوند ته دوام ورک７ي. 
·åÄáÉß***<،�يعن３: هغه مهال چ３ أدم X الهي مالمتيا واوريدله او له جنت ＇خه  ß¢� ßH>ßJßª� æL> ß»å·ß²�åÄëEçe�Àåº�à½ßaA�Îç̄ß·ßJßª@
ووت، د پ＋يمانتيا په حالت ک３ په دعا مشغول شو، اهلل تعالی هغه ته د دعا ＇و کلم３ ورو＊ودې، تر＇و د هغو په واسطه 
�>ß¿áß�áfßIßÆ�>ß¿ß¶�áfå«á§ßI�áß�� áÁåCßÆ�>ß¿ ßjà«á¾ß?�>ß¿ á»ß· ß��>ß¿çEße@  :توبه وک７ي. مفسرين هغه دعا د )األعراف( د سورت دا مبارک أيت بولي

< ]األعراف: 23[، اهلل تعالی د دې يادې شوې دعا له برکته د هغه توبه قبوله ک７ه.   ßÀÈåf åi>ßá�=� ßÀåº� çÀß¾Ç à³ß¿ß¶
Ïâb***<: اهلل تعالی په دې دوو أيتونو ک３ داس３ فرمايي: که تاسوته زما  àÂ� ë�ëº�¼ à³ç¿ßÉåIá@ßÈ�>çºåDßª�â>£Éåß��>ßÃá¿åº�á=Ç àìåF áÂ=�>ß¿á·à®@
له خوا )د پيغمبرانو په واسطه( کوم هدايت او الر＊وونه راغله، نو هغه کسان چ３ زما د الر＊وونو او احکامو پيروي 

وک７ي، هغوی ته به ه５＆ و４ره او پريشاني ونه رسي８ي. 
و４ره هغه ډار او اندي＋نه ده، چ３ د مصيبت د واقع ك５دو پر مهال انسان ته پيداك８５ي، خو )حزن( هغه غم اوپريشاني 

ده، چ３ وروسته له مصيبت ＇خه من％ته را＄ي. 
�á=Æfß«ß²********�< او چاچ３ کفر غوره ک７ او د اهلل د اوامرو نافرماني ي３ وک７ه او د هغه أيتونه ي３ دروغ و－２ل،  ßÀÈådç¶=ßÆ@

نو دا خلک د اور مستحق دي او تل به په هغه ک３ اوسي８ي. 
بيا اهلل > بني اسرائيلو )د يعقوب اوالدې( ته خطاب کوي. د )اسرائيل( کلمه د يعقوب )عليه السالم( نوم دی، چ３ 
***<:�ای د اسرائيل  á¼ à³áÉß· ß¢� àKá»ß£á¾ß?� å�ç¶=�ßå� ß»á£å¾�á=Æàf à²ác=� ß̧ ÉåÑ=ßf áiåC� å�ßE�>ßÈ@ :معنا ي３ )د اهلل بنده( دی، اهلل تعالی فرمايي
اوالدې! ياد ک７ئ هغه نعمتونه چ３ پر تاسو م３ پيرزوک７ي دي. يو له هغو نعمتونو＇خه دا و چ３ د ډ４رې اوږدې مودې 
لپاره ي３ نبوت په دوی ک３ ＄ای پر ＄ای ک７ی و او له همدې كبله دوی خپل ＄انونه د اهلل غوره ملت －ا１ه، سرب５ره پر 
دې اهلل تعالی دوی ته د فرعون له ظلم او ت５ري ＇خه چ３ د )تيه( په د＊ته ک３ حيرانه او سر－ردانه －ر＄５دل، نجات 
ورک７. دوی ي３ د شام پر＄مكه مسلط ک７ل، دوی ته ي３ من او سلوی نازل ک７ل او له تي８ې ＇خه ي３ ورته دولس چين３ 

وبهول３ او همدارن／ه په سل －ونو نور نعمتونه ي３ ورپه برخه ک７ل.   
 بيا اهلل تعالی له بني اسرائ５لو＇خه وغو＊تل، چ３ زما په وعده او ژمنه وفا وک７ئ او زه به په هغه وعده وفا وک７م چ３ 
له تاسو سره ي３ کوم. د اهلل تعالی وعده له دوی ＇خه دا وه چ３ پرمحمد U باندې ايمان راوړي، ＄که د اهلل تعالی په 
！ولو کتابونو او الر＊وونوک３ دوی ته نصيحت شوی و، چ３ يوازې د يو اهلل عبادت وک７ئ، له هغه سره هي）وک مه 
شريکوئ او د هغه پر رسوالنو ايمان راوړئ چ３ د اهلل له لوري رالي８ل ك８５ي او په ＄ان／７ې تو－ه پر محمد U باندې 
چ３ د بعثت او اوصافو يادونه ي３ شوې وه.  بني اسرائيلو ！ول３ هغه وعدې چ３ له اهلل تعالی سره ي３ ک７ې وې تر پ＋و 
الندې ک７ې، بد نيتي ي３ پيل ک７ه او ب６و اخيستلوته ي３ السونه اوږده ک７ل، د حق فيصله ي３ پر４＋وده او د ب６و اخيستلو 
)رشوت( په بدل ک３ ي３ حق اوحدود پ ک７ل حتی د انبياوو په وژنه ي３ هم صرفه ونک７ه، د اسالم د پيغمبرU په 

صفتونو ک３ ي３ چ３ د دوی په کتابونو ک３ ذکرشوي وو، بدلون راوړ، چ３ په پايله ک３ －مراه او ب３ الرې شول. 
***<:�کومه ژمنه چ３ له بني اسرائيلو ＇خه اخيستل شوې وه هغه په قرأن کريم  á¼ à³ß£ßº�>ßë��â>® ëb ßràº� àKá¶ßh¾ß?�>ßå��á=Çà¿åºAßÆ@
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باندې ايمان لرلو ته هم شامله وه، ＄که په محمدX باندې ايمان لرل، د هغه U  په أسماني کتاب د ايمان لرلو 
مستلزم دی، له دې امله اهلل تعالی يهودو ته دستور ورکوي چ３ په  قرأن کريم باندې ايمان راوړي، هغه چ３ د تورات 
د الر＊وونو تصديق کوي، نو پر دوی الزمه ده چ３ د قرأن کريم پر الر＊وونو باندې، دنيوي مال، پيسو او منصب ته 
ترجيح ورنک７ي او د دنيا پر مال او متاع چ３ په ډ４ره بي７ه له من％ه ＄ي، د اهلل ويرې او تقوی ته ترجيح ورک７ي او د 

الهي اوامرو پيروي وک７ي او له نواهيو ＇خه ي３ ＄ان وژغوري، تر＇و د اهلل له عذابه خالصون ومومي. 

فعاليت

دا چ３ توبه په کومو شرطونو پورې مشروطه ده او أيا يوازې له کبيره －ناهونو او که له کبيره او صغيره －ناهونو ＇خه 
ک５داي شي، زده کوونکي دې په دې اړه په خپلو ک３ بحث او مناقشه وک７ي.   

د لوست ګټې
په يادو شويو أيتونو ک３ ډ４رې －＂３ نغ＋ت３ دي، چ３ ＄ينو ته ي３ اشاره کوو:

شيطان له انسان سره تل پات３ او هميشن９ د＊مني لري، نو په هر مسلمان واجبه ده چ３ د شيطان له وسوسو ＇خه 
＄ان وژغوري. 

دا چ３ انسان يوکمزوری او ضعيف موجود دی، تل په －ناه ک３ واقع ك８５ي، نو الزمه ده چ３ تل توبه وباسي او 
له اهلل نه ب＋نه وغواړي. 

＇وک چ３ حقه الر غوره ک７ي، هغه تل له نفسي ډاډ او اطمينان ＇خه برخمن وي او ＇وک چ３ د －مراه９ په 
الر روان وي، هغه د تل لپاره په روحي ناقرارۍ اوحيرانتيا اخته وي. حقيقي مؤمن هغه ＇وک دی چ３ د ！ولو  قرأني 

احکامو او اوامرو پيروي وک７ي او له نواهيو ＇خه ي３ ＄ان وژغوري. 
همدارن／ه حقيقي مؤمن هغه ＇وک دی چ３ يوازې له اهلل تعالی ＇خه و４ره لري او ه５＆ شي ي３ په دې اندي＋نه 

ک３ نه اچوي چ３ －وا－３ خپله روزي او يا دنده به له السه ورک７ي.     

پوښتنې

 Xباندې د هغو پيرزوينه ک７ې وه او د پر＊تو سجده أدم X١  د هغو نعمتونو  يادونه وک７ئ چ３ اهلل تعالی په أدم
ته، په ＇ه داللت کوي؟

٢ – له جنت ＇خه د أدم او بي بي حوا -عليهماالسالم- د وتلو المل ＇ه و؟
۳ – د دريو هغو نعمتونو نومونه واخلئ، چ３ اهلل په بني اسرائيلو پيرزوک７ي وو؟ 

٤ – د اسالم له پيغمبر U سره د يهودو چلند ＇رن／ه و؟ 
�âØÉå·ß®�â>¿ßß��ÊåI>ßÈBåE�á=Æàß< ＇خه مراد ＇ه دی؟  ánßI�ß×ßÆ@ ٥ – له دې مبارک أيت

کورن９ دنده
ابليس ＇وک و، له أدم X سره ي３ ＇رن／ه دري＃ غوره ک７ او په ＇ه برخليک اخته شو؟ په دې اړه خپل معلومات 

په اتو کر＊و ک３ وليكئ. 
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د )البقرة( سورت )٤۲- ٤٨( آيتونه

�ßÌ> ß²çh¶= �á=ÇàIAßÆ�ßÌßØ çr¶= �á=Ç à»Éå®ß? ßÆ �>0.@ � ßÁÇ à»ß·á£ßI � á¼àJ¾ß? ßÆ� ç° ßVá¶= �á=Ç à»àJ á³ßIßÆ� å̧ å{>ßFá¶>åE � ç° ßVá¶= �á=Ç àjåFá·ßI �ß×ßÆ�@
� ßÁÇà·å̄ á£ßI�ßØßªß?� ßH>ßJ å³á¶=� ßÁÇà·áJßI� á¼àJ¾ß? ßÆ� á¼ à³ ßjà«¾ß?� ßÁáÇ ßj¿ßIßÆ�ëfåFá¶>åE� ßl>ç¿¶=� ßÁÆàfàºá@ßIß?�>0/@� ßÀÉå£å²=çf¶=� ß¤ßº�á=Ç à£ß²áe=ßÆ
�=Çà®ßØèº�¼ àÃç¾ß?� ßÁÇè¿ à�ßÈ� ßÀÈådç¶=�>01@� ßÀÉå£ åm> ß̂ á¶=�Îß· ß¢�ç×åC�ãÌßfÉåF ß³ß¶�> ßÃç¾åC ßÆ�åÌßØ çr¶=ßÆ�åfáF çr¶>åE�á=Çà¿É å£ßJ ái=ßÆ�>00@
� á¼ à³àJá· çvßª�Êë¾ß?ßÆ� á¼ à³áÉß· ß¢� àKá»ß£á¾ß?�ÊåJç¶=� ßÊåJ ß»á£å¾�á=Æàf à²ác=� ß̧ ÉåÑ=ßf áiåC�Êå¿ßE�>ßÈ�>02@� ßÁÇ à£ åQ=ße�åÄáÉß¶åC� á¼ àÃç¾ß? ßÆ� á¼åÃëEße
�>ßÃá¿åº� àd ß]áÖàÈ�ß×ßÆ�ãÍ ß¢>ß« ßm�>ßÃá¿åº� à̧ ßFá̄ àÈ�ß×ßÆ�â>ÒáÉ ßm� æká«ç¾�À ß¢� ãká«ß¾�Ëåh áRßI�ç×�â>ºáÇßÈ�á=Ç à̄çI= ßÆ�>03@� ßÀÉ å»ß¶> ß£á¶=�Îß· ß¢

>�>04@� ßÁÆàf ßr¿àÈ� á¼ àÂ�ß×ßÆ� ã¹áb ß¢

د ځينوكلمو معنا 
مه －６وئ.     {á=Ç àjåFá·ßI�ß×}

ورک７ئ، ادا ک７ئ.     {á=ÇàIA}�
رکوع وک７ئ )مقصد دلته دا دی چ３ لمون＃ وک７ئ(.     {á=Ç à£ß²áe=}

تاس３ ه５روئ.   { ßÁáÇ ßj¿ßI}
مرسته وغواړئ.     {á=Çà¿É å£ßJ ái=}

£ß�å}   د اهلل په وړاندې عاجزي کوونکي.  åm>ßá�=}
}   يقين او باورلري.  ßÁÇè¿ à�ßÈ}

مخامخ ک５دونکي.     {=Çà®ßØèº}
انعام م３ وک７، پيرزوينه م３ وک７ه.    { àKá»ß£á¾ß?}

}   غوره م３ و－ر＄ولئ، تاسو ته م３ غوره والی درک７.  á¼ à³àJá· çvßª}
}   نه قبلي８ي.  à̧ ßFá̄ àÈ×}�

}   نه اخيستل ك８５ي.  àd ß]ÖàÈ×}
فديه.     {�¹áb ß¢}

    ژباړه 
او مه －６وئ حق له باطل سره او مه پ＂وئ  حق، حال دا چ３ تاس３ پوه８５ئ ]چ３ حق کوم دی او باطل کوم[، او قايم 
ک７ئ )په ＊ه ترتيب سره اداء ک７ئ( لمون＃ او ورک７ئ زکات او له رکوع کوونکو ]لمون＃ کوونکو مسلمانانو[ سره رکوع 
وک７ئ. أيا امر کوئ تاس３ نورو خلکو ته په ن５ک９ سره او خپل ＄انونه ه５روئ؟ حال دا چ３ تاس３ کتاب هم لولئ، نو 

ديارلسم  لوست
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أيا تاس３ ]د خپلو افعالو په بدۍ[ نه پوه８５ئ ؟  
او ]په هره سخت９ ک３ له اهلل نه[ په صبر او لمان％ه سره مرسته وغواړئ، په يقين سره دا لمون＃ ډ４ر دروند کار دی، 
م／ر په عاجزي کوونکو ]دروند نه دی[، هغو کسانو )باندې(، چ３ يقين کوي، چ３ ب５شکه له خپل پرورد－ار سره 
مخامخ ک５دونکي دي او خامخا دوی ]په أخرت ک３[ همده ته ب５رته ورتلونکي دي. ای بني اسرائيلو! ياد ک７ئ زما 
هغه لورينه، چ３ پر تاسو م３ پ５رزوک７ې وه او دا چ３ تاس３ ته م３ )د خپل３ زمان３( په ！ولو امتونو فضيلت درک７ی و. 
وو４ر８４ئ د هغ３ ور＄３ ]له عذابه[ چ３ لرې کولی به نشي ه５＆ نفس له ه５＆ ]کافر[ نفس ＇خه ه５＆ شی ]له عذابه[ 
او نه به منل ک８５ي، له دغه نفس ＇خه شفاعت )د هيچا( او نه به اخيستل کي８ي له دغه نفس ＇خه بدل )فديه( او نه 

به له دوی سره مرسته ک５دای شي ]په دفع د عذاب ک３[ .
 اجمالي تفسير  

له يهودو ＇خه غواړي چ３ د خپلو نفساني  تعالی  په دې مبارک أيت ک３ اهلل  �:>*** å̧ å{>ßFá¶>åE � ç°ßá�=�á=Ç àjåFá·ßI �ß×ßÆ@
غو＊تنو لپاره، حق چ３ أسماني کتابونو بيان ک７ی، له باطل سره، چ３ له ＄ان ＇خه ي３ اختراع کوي، －６ او خلط 

نک７ي او حق پ نک７ي، په داس３ حال ک３ چ３ دوی ＊ه پوهي８ي چ３ په غلطه او ناسمه الر روان دي.
يهودو د هغو خلکو په ذهنونوک３ چ３ د حق په اړه ي３ ل８ه پوهه درلوده، شک اوشبهه پيدا کوله، تر＇و ونشي کوالي چ３ د 
حق او باطل تر من＃ توپير وک７ي. باطل به ي３ د حق په جامه ک３ ＊کاره کاوه او حق به ي３ د باطل په جامه ک３، د مثال په ډول: 
دوی به ويل، چ３ محمد U  پيغمبردی، خو زموږ لپاره نه دی رال８５ل شوی او هغه دا نشي کوالی چ３ زموږ دين نسخ ک７ي. 
همدارن／ه هغه کسان چ３ له حق ＇خه ب３ خبره وو،  يهودو به له هغو ＇خه د حق موضوع پ＂وله، تر دې چ３ د حق يوه کلمه 

به ي３ هم د  هغوی په وړاندې نه ＇ر－ندوله. سرب５ره پر دې به ي３ په ناروا سره ويل: محمدU  دروغجن دی.
<ßÌ***<: بيا له دوی ＇خه د اسالم د دوو بنس＂يزو رکنونو د قايمولو غو＊تنه وشوه، اهلل تعالی  ß²çh¶=�á=ÇàIAßÆ�ßÌßØ çr¶=�á=Ç à»Éå®ß?ßÆ@
فرمايي: لمون＃ سره له ！ولو أدابو، شرطونو او ارکانو ودروئ، يعن３ لمون＃ سره له ！ولو شروطو، ارکانو او باطني أدابو، 
لکه: خشوع، خضوع او عاجزۍ سره ادا ک７ئ، تر＇و د لمان％ه ثمره چ３ يو لوی بدني عبادت دی، ترالسه شي او 
په پايله ک３ د ناوړو اعمالو له سرته رسولو ＇خه ډډه وک７ئ، همدارن／ه دوی ته د زکات په ادا کولو، چ３ له لويو مالي 
عبادتونو ＇خه دی، امر شوی دی، تر＇و مستحقه کسان ترې －＂ه پورته ک７ي، چ３ دا امر د زړه د سپ５）لتيا، پاک９، 
انساني مشاعرو او يو تربله د مين３ او محبت د رامن％ته ک５دو لپاره ډ４ر اغ５زناک دی او په دې ک３ سستي، تقصير او 

！نبلي کول د منافقت ن＋ه ده چ３ د دنيا او أخرت د شرمند－９ المل －ر＄ي. 
***<: دا مبارک أيت د انکاري استفهام په اسلوب سره يهوديان زجراً  á¼ à³ ßjà«¾ß?� ßÁáÇ ßj¿ßIßÆ�ëå�á¶>åE� ßl>ç¿¶=� ßÁÆàfàºá@ßIß?@
او توبيخاً مخاطبوي اوفرمايي: أيا خلکو ته په ن５ک９ امرکوئ او خپل ＄انونه هيروئ؟ يعن３ يهودو به خپلو مسلمانو 
خپلوانو ته نصيحت کاوه، تر＇و په محمدي دين ！ين， او ثابت پات３ شي؛ ＄که دا دين حق دين دی، په داس３ حال 
ک３ چ３ په خپله به ي３ پرې ايمان نه راووړ، اهلل تعالی په دې اړه فرمايي: عجيبه خبره ده چ３ تاس３ خلکوته په ن５ک９ 
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او ايمان امرکوئ اوخپل ＄انونه هيروئ! حال دا چ３ تاس３ تورات، چ３ په هغه ک３ د اسالم د ستر پيغمبرU يادونه 
شوې، لولئ، نو أيا تاس３ نه پوهي８ئ هغه وينا )قول( چ３ عمل ترې مخالف وي، د هغه په اړه د اهلل تعالی له لوري 

سخت وعيد راغلی دی. 
åÌßØ***<:�اهلل تعالی دويم ＄ل دوی د４ته رابولي چ３ د سمو او صحيحو طريقو په خپلولو  çr¶=ßÆ�åá� çr¶>åE�á=Çà¿É å£ßJ ái=ßÆ@
سره خپل خيرن زړونه پاک اوسپ５）لي ک７ي اوهغه دا چ３ په ＄انونو ک３ د صبر او حوصل３ ＄واک پياوړی ک７ي، 
داس３ چ３ د مصيبتونو پر وړاندې صبر او زغم ولري، پر طاعاتو باندې ！ين， والړ وي او هم د －ناهونو او نافرمانيو د 
پري＋ودلو هوډ ولري. له بل پلوه ي３ دوی ته د لمان％ه په اداء کولو چ３ له بديو او ب３ حياي５و ＇خه د انسان د ژغورن３ 
سبب دی، امر ک７ی. بيا د دې ＇ر－ندونه کوي چ３ پر دې دوو خصلتونو باندې ＄ان عادت کول ډ４ر ستونزمن کار 
دی، خو د متواضع او غاړه اي＋ودونکو انسانانو لپاره دا کار کومه ستونزه نه لري. دوی په ډ４رې أسان９ سره کوالی شي 

چ３ دا دوه صفتونه په ＄ان ک３ پيدا ک７ي. 
په ورپس３ أيت ک３ قرأن کريم د )خاشعين( کلمه داس３ تفسيروي، چ３ دوی هغه کسان دي چ３ له اهلل سره په مخامخ  

ك５دو يقين لري. 
�ßå***<: دا مبارک أيت بيا د بني اسرائيلو پام هغو نعمتونو ته را اړوي چ３ اهلل تعالی پر  ß»á£å¾�á=Æàf à²ác=� ß̧ ÉåÑ=ßf áiåC� å�ßE�>ßÈ@
دوی  پيرزوک７ي دي، دا خطاب په واقعيت ک３ هغو يهوديانو ته دی چ３ د نبي کريم U په زمانه ک３ ي３ ژوند کاوه. د 
دې يادون３ المل دا دی، کوم نعمتونه چ３ نيکونو ته ورکول ك８５ي، د هغو پايل３ لمسيو ته هم رسي８ي. د الهي نعمتونو 
يادونه په دې معنا ده چ３ دوی بايد د الهي اوامرو او احکامو پيروي وک７ي. دا يو فطري حقيقت دی چ３ هر انسان، 
حتی ＇اروي هم له خپل ُمنعم سره مينه کوي او د هغه  اوامر پر ＄ای کوي؛ نو پر يهودو الزمه ده چ３ د الهي احسان 

په بدل ک３ د شکر او منن３ الره غوره ک７ي او د اهلل د رسوالنو له الر＊وونو ＇خه پيروي وک７ي.  
â>ÒáÉ***<:�د لوست په دې أخري أيت ک３ اهلل تعالی مشرکين او اهل کتاب د  ßm� æká«ç¾�À ß¢� ãká«ß¾�Ëåháß��ç×�â>ºáÇßÈ�á=Ç à̄çI=ßÆ@
قيامت له ور＄３ او د هغ３ له هيبتونو ＇خه ويروي. د قيامت ورځ هغه ورځ ده چ３ په هغ３ ک３ له هر چا سره د هغه د 
اعمالو حساب او کتاب کي８ي او پرته له تقوی او اخالصه له دغو هيبتونو او پريشانيو ＇خه د خالصون بله الره نشته. اهلل 
تعالی دا ورځ داس３ يادوي: په دې ورځ ک３ ه５）وک نشي کوالی چ３ له بل چا ＇خه مال ت７ وک７ي، يا له بل چا ＇خه 
د شفاعت غو＊تنه  او يا د هغه شفاعت وک７ي او يا د نفس په بدل ک３ فديه واخيستل شي، خو په أخرت ک３ د مؤمنانو 

حالت له کفارو سره فرق لري، مؤمنان کوالی شي د اهلل تعالی په اجازه د خپلو دوستانو او خپلوانو سپار＊تنه وک７ي. 

فعاليت

دا چ３ اهل کتابو به ＇رن／ه حق ته د باطل او باطل ته د حق ب２ه ورکوله، په دې اړه دې زده کوونکي له يو بل سره 
خبرې اترې وک７ي. او هم د صبر او لمون＃ په هکله، چ３ د مؤمن لپاره د ثبات قدم نقش لوبوي، مباحثه وک７ي.
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د لوست ګټې
هغه －＂３ چ３ د دې لوست له أيتونو ＇خه الس ته را＄ي، په الندې ډول دي: 

لمون＃ او زکات پر هرمسلمان فرض دي. حقيقي مؤمن هغه ＇وک دی چ３ د اسالمي شريعت ！ول اوامر پر ＄ای 
ک７ي او له نواهيو ＇خه ي３ ډډه وک７ي.   

 حقيقي مؤمن هغه دی چ３ قول او فعل ي３ سره ورته والی ولري. 
 کوم نعمتونه چ３ اهلل تعالی په انسان پيرزو ک７ي دي، پر انسان دا الزموي چ３ د اهلل تعالی شکر ادا ک７ي. د اهلل 

تعالی شکر هغه وخت ادا ك５داى شي چ３ انسان د هغه احکام ومني او له منهياتو＇خه ي３ ＄ان وژغوري.  
 د اهلل تعالی په حضورک３ له هر انسان سره د هغه د اعمالو حساب ك８５ي. د اهلل له حکم پرته امکان نه لري چ３ 
＇وک د چا شفاعت وک７ي، همدارن／ه امکان نه لري چ３ له يو چا ＇خه فديه قبوله شي او په بدل ک３ ي３ د اهلل له 

عذابه خالص９ ومومي.  
وړ  عذاب  د  هغه  د  امله،  له  ناشکرۍ  د  نعمتونو  د  تعالی  اهلل  د  چ３  دی  قوم  هغه  )يهود(  اسرائيل  بني   

و－ر＄５دل.  

پوښتنې

١ -په لوم７ي أيت ک３ د حق او باطل له －６ولو او خلطولو ＇خه مراد  ＇ه دی؟ 
٢ - په دريم أيت ک３ يهوديان د مهم ＇يز په هکله پو＊تل شوي دي، هغه ＇يز ＇ه دی؟ 

۳ - صبر د ＇ه په معنا دی؟ او ＇ر－ند ي３ ک７ئ چ３ صبر په ＇و ډوله دی؟
٤ - «خاشعين»د کومو صفتونو لرونکي دي؟

٥ -له ستونزو او پريشانيو سره د مخامخ ک５دلو پر مهال، موږ بايد کوم صفتونه په ＄ان ک３ ولرو، تر＇و د ستونزو په 
وړاندې ！ين， او ثابت واوسو؟ 

٦-  اهلل تعالی بني اسرائيلو ته زيات نعمتونه ورپه برخه ک７ي وو، د لوست په أيتونو ک３ هم د يوه نعمت يادونه شوې 
ده، هغه نعمت په －وته ک７ئ؟  

٧- اهلل تعالی د أخرت په ورځ کوم خلک له شفاعت او فدي３ ＇خه محروموي اوکومو خلکو ته د شفاعت حق ورکوي؟

کورن９ دنده

)حقيقي او ر＊تينی مؤمن هغه ＇وک دى چ３ قول او عمل ي３ يوشان وي(.
د دې موضوع په اړه خپل معلومات وليکئ چ３ له لسو كر＊و ＇خه کم نه وي. 
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د )البقرة( سورت )٤٩- ۵٤( آيتونه

�ÊåªßÆ� á¼ à²Ð> ßjå¾� ßÁÇàÉ áVßJ ájßÈßÆ� á¼ à²Ð>ß¿áEß?� ßÁÇ àVëEßdàÈ� åH=ßdß£á¶=�ßÐßÇ ài� á¼ à³ß¾ÇàºÇ àjßÈ� ßÁáÇ ß¢áfåª� å¹A� áÀëº�¼ à²>ß¿áÉ çRß¾�ácåC ßÆ�@
� ßÁÆàf à�¿ßI� á¼àJ¾ß? ßÆ� ßÁáÇ ß¢áfåª� ß¹A�>ß¿á®ßf á¦ß?ßÆ� á¼ à²>ß¿áÉ ßR¾ß@ßª�ßf áVßFá¶=� à¼ à³åE�>ß¿á®ßfßª�ácåC ßÆ�>05@� ã¼É å� ß¢� á¼ à³ëEçe�Àëº�ÐØßE�¼ à³å¶ßc
�>ß¾áÇß« ß¢� ç¼àM�>1-@� ßÁÇ à»å¶> ß�� á¼àJ¾ß? ßÆ�åÅ åbá£ßE�Àåº� ß̧ áRå£á¶=� à¼àIád ß̂ çI=� ç¼àM�âÍß·áÉß¶� ßÀÉå£ßEáeß?�Î ßiÇàº�>ß¾áb ß¢=ßÆ�ácåC ßÆ�>1,@
�>1/@� ßÁÆ àbßJáÃßI� á¼ à³ç·ß£ß¶� ßÁ>ß®áfà«á¶=ßÆ� ßH>ßJ å³á¶=�Î ßiÇàº�>ß¿áÉßIA�ácåC ßÆ�>1.@� ßÁÆàf à³ ánßI� á¼ à³ç·ß£ß¶� ß́ å¶ßc� åbá£ßE�Àëº� å¼ à³¿ ß¢
�á=Çà·àJá®>ßª � á¼ à³åÑåe>ßE �Îß¶åC �á=ÇàEÇàJßª � ß̧ áRå£á¶= � à¼ à²åc> ß̂ ëI>åE � á¼ à³ ßjà«¾ß? � á¼àJ á»ß· ß� � á¼ à³ç¾åC �å½áÇß® �>ßÈ �åÄåºáÇß̄å¶ �Î ßiÇàº � ß¹>ß® �ácåC ßÆ

���>�>10@� à¼É åUçf¶=� àH=çÇçJ¶=�ßÇ àÂ�àÄç¾åC� á¼ à³áÉß· ß¢� ßH>ßJßª� á¼ à³åÑåe>ßE� ßb¿ å¢� á¼ à³ç¶�ãfáÉ ß]� á¼ à³å¶ßc� á¼ à³ ßjà«¾ß?

د ځينو كلمو معنا 
تاس３ ته مو خالصون درک７.    {¼à²>ß¿áÉçß�}

تاس３ ته به ي３ رساوه.     { á¼ à³ß¾ÇàºÇ àjßÈ}
حاللول به ي３.    { ßÁÇàë}ßdàÈ}

ژوندۍ ي３ پر４＋ودل３.    { ßÁÇàÉ áVßJ ájßÈ}
ازمي＋ت، امتحان.     {ÐØßE}

موږ＇５ري ک７.    {>ß¿á®ßfßª}
موږ وعده وک７ه.      {>ß¾áb ß¢=ßÆ}

تاس３ ونيو.    {àà�ádßç�=}
خوسی.     { ß̧ áRå£á¶=}

}  موږ تاس３ ته ب＋نه)عفوه( وک７ه.  å¼ à³¿ ß¢�>ß¾áÇß« ß¢}
موږ ورک７.     {>ß¿áÉßIA}

د حق او باطل ترمن＃ فرق کوونکی.     { ßÁ>ß®áfà«á¶=}
روغه الر )هدايت( ومومئ .    { ßÁÆ àbßJáÃßI}

}    ستاسو پيدا کوونکی.  á¼ à³åÑåe>ßE}
}   ستاسو توبه ي３ قبوله ک７ه.  á¼ à³áÉß· ß¢� ßH>ßI}

 ژباړه
او )ياد ک７ئ ای يهوديانو!(  هغه وخت چ３ موږ تاس３ ته له فرعونيانو)د فرعون له عمل３( ＇خه خالصون درک７، چ３ 
تاس３ ته به ي３ سخت عذاب رساوه، ستاس３ زامن به ي３ ذبح کول او د تاس３ ＊％３ )لو３１( به ي３ )د خدمت لپاره( 

څوارلسم  لوست
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ژوندۍ پر４＋ودې او په دې )حاللولو يا خالصون او يا ！ولو( ک３ د ستاس３ د رب له لوري يو لوی ازمي＋ت و. )ياد 
ک７ئ( هغه وخت چ３ د تاس３ لپاره مو بحر ＇يري ک７، نو خالصون مو در ک７، تاس３ ته او غرق موک７ل فرعونيان ) 
سره له فرعونه( په داس３ حال ک３ چ３ تاس３ ورته کتل. او )ياد ک７ئ!( هغه وخت چ３ وعده ک７ې وه موږ له موسی 
سره ＇لو４＋ت شپ３، بيا تاس３ )طور ته( د موسی له )تللو( وروسته خوسی )معبود( ونيو او وئ تاسو )په دې کار سره 
په خپلو نفسونو( ظالمان. بيا مو  وروسته د خوسي له عبادت کولو ＇خه  تاس３ ته عفوه وک７ه، د دې لپاره چ３ تاس３ 
شکر وک７ئ. او )ياد ک７ئ!( هغه وخت چ３ ورک７ موږ موسی ته کتاب )تورات( او جال کوونکی )د حق او باطل( د 
دې لپاره چ３ تاس３ په تورات سره سمه الر ومومئ. او )ياد ک７ئ!( هغه وخت، چ３ وويل موسی خپل قوم ته: ای 
قومه! ب５شکه تاس３ )په خداي９ سره( د خوسي د نيولو په سبب، پر خپلو ＄انونو باندې ت５ری ک７ی دی، نو خپل خالق 
ته توبه وباسئ او خپل ＄انونه )－نهکاران(ووژنئ، تاس３ ته دغه )کار( په نزد د خالق د تاس３ لپاره غوره دی، نو ستاس３ 

توبه ي３ قبوله ک７ه! ب５شکه اهلل ＊ه توبه قبلوونکی او ډ４ر مهربان دی.

اجمالي تفسير  
په ت５ر لوست ک３ په لن６ه تو－ه د هغو نعمتونو يادونه وشوه چ３ اهلل تعالی پر بني اسرائيلو باندې د هغو پيرزوينه ک７ې وه 
او د دې لوست د أيتونو په ترڅ ک３ پر بني اسرائيلو باندې د اهلل تعالی د نورو نعمتونو يادونه په تفصيل سره شوې ده.

دا پر بني اسرائيلو د اهلل تعالی لوم７ن９ پ５رزوينه وه چ３ اهلل تعالی هغوی ته د  �:>*** ßÁáÇ ß¢áfåª� å¹A� áÀëº�¼ à²>ß¿áÉçß��ácåC ßÆ@
ژوندۍ  ي３  به  نجون３  او  ي３ غو＇ول  به  زي８يدلو هلکانو سرونه  نويو  د  ډول ظلمونو ＇خه چ３  ډول،  له  فرعونيانو 
پر４＋ودل３، خالصون ورک７. فرعونيانو دا کار ＄که سرته رساوه، تر＇و د بني اسرائيلو نسل ختم ک７ي او د هغوی 
＄واک کمزوری ک７ي. دغه ظلمونو او عذاب د اهلل له لوري د دغه قوم لپاره يو ازم５＋ت و او له دې ظلمونو نه د 
خالصون يادونه د دې لپاره ده، تر＇و د دغه ستر نعمت لپاره د اهلل تعالی شکر وباسي او له －ناهونو او نافرمانيو ＇خه 

＄انونه وژغوري. 
د )فرعون( کلمه يوه عجمي کلمه ده چ３ صحيحه معنا ي３ معلومه نه ده، خو د مصر پاچا ته فرعون ويل ک５ده، لکه 
＇رن／ه چ３ به د حبش３ پاچا ته )نجاشي(، د روم پاچا ته )قيصر(، د فارس پاچا ته )کسری( د ترک پاچا ته )خاقان(، 
د يمن پاچا ته )تُبّع( او د يونان پاچا ته )بطليموس( ويل کيدل،) ١( خو په ！وليزه تو－ه ظالمو، سرک＋و، دبدبه غو＊تونکو 

او حيله －رو انسانانو ته فرعون ويل كي８ي. 
***<: پر بني اسرائيلو باندې د اهلل تعالی دويم نعمت دا و چ３ هغوی ته ي３ له سرې  á¼ à²>ß¿áÉß�ß@ßª�ßf áVßFá¶=� à¼ à³åE�>ß¿á®ßfßª�ácåC ßÆ@
بحيرې )بحر آحمر( نه د ت５ر４دو پر مهال له ډوب５دلو ＇خه خالصون ورک７. دا پ５＋ه هغه مهال رامن％ته شوه چ３ کله 
موسی X دوی د فرعون د ظلم او ت５ري له امله له مصر ＇خه ايستل، فرعون له خپلو ل＋کرو سره يو ＄ای د دوی 
ل＂ه او ＇ارنه کوله، کله چ３ بني  اسرائيل سرې بحيرې ته ورسيدل، نو و４ره او ح５رانتيا پرې مسلطه شوه؛ ＄که د دوی 

١  - التفسيرالمنير.
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مخ３ ته سمندر و او له شا ＇خه ورپس３ د＊من و، نو دغه مهال موسی X د اهلل تعالی په امر سره بحيره په امسا ووهله، 
د سمندر اوبه دوه برخ３ شوې او ژور دهليز پک３ پيدا شو، موسیX سره له بني اسرائيلو له دغه سمندر ＇خه ت５ر شول 
او د سينا وچ３ ته ورسيدل، خوکله چ３ فرعون سره له خپلو سپايانو دې ژور دهليز ته ننوتل، د سمندر اوبه ب５رته سره 

يو＄ای شوې او دوی ي３ ډوب ک７ل، دا په داس３ حال ک３ و چ３ بني اسرائيلو د دوی د ډوب５دلو ننداره کوله.   
�<، يعن３: په دې ک３ د اهلل له لوري يو لوی  ã¼É å� ß¢� á¼ à³ëEçe�Àëº�ÐØßE�¼ à³å¶ßc� å�ßÆ@:اهلل تعالی د أيت په پاي ک３ فرمايي

ازمي＋ت او امتحان و، تر＇و د خپل اهلل شکر پر ＄اي ک７ئ او له نافرمان９ ＇خه ي３ ډډه وک７ئ. 
د رواياتو له مخ３ د فرعون د غرق شويو ل＋کرو شم５ر دوه سوه زرو تنو ته رس５ده او په ＄ينو نورو رواياتو ک３ ي３ شم５ر 

له دې ＇خه زيات ＊ودل شوی دی.) 2(  
 Xپر بني اسرائيلو باندې د اهلل تعالی دريم نعمت دا دی چ３ کله موسی :>***âÍß·áÉß¶�ß�å£ßEáeß?�Î ßiÇàº�>ß¾áb ß¢=ßÆ�ácåC ßÆ@
سره له بني  اسرائيلو د سينا صحرا ته ورسيدل او هغوی له موسیX ＇خه وغو＊تل، تر＇و دوی ته هم يوه ک７نالره 
و！اکي چ３ د هغ３ پر اساس خپل  ژوند تنظيم ک７ي، نو اهلل تعالی موسیX ته امر وک７ چ３ د ＇لوي＋تو شپو لپاره د 
طور غره ته الړشي او هلته د اهلل تعالی په عبادت او اعتکاف پ５ل وک７ي. کله چ３ موسیX اعتکاف پ５ل ک７ او په 
عبادت بوخت شو، بني اسرائيلو د خوسي عبادت ته چ３ د سامري په الس جوړ شوی و، مخه وک７ه. سره له دې بيا 
هم اهلل تعالی پر دوی سمدستي عذاب نازل نک７، بلک３ ب＋نه ي３ ورته وک７ه او له خطا ＇خه ي３ ت５رشو، د هغوی توبه 

ي３ قبوله ک７ه، تر＇و د اهلل تعالی شکر ادا ک７ي او د هغه د اوامرو پيروي او فرمان برداري وک７ي.
***<: د اهلل تعالی بله پ５رزوينه دا وه، چ３ اهلل تعالی پر موسیX باندې کتاب  ßÁ>ß®áfà«á¶=ßÆ� ßH>ßJ å³á¶=�Î ßiÇàº�>ß¿áÉßIA�ácåC ßÆ@
نازل ک７، تر＇و بني اسرائيل د هغه د الر＊وونو پر اساس خپل ژوند تنظيم ک７ي، ＄که اهلل تعالی په تورات ک３ داس３ 
احکام اوک７نالرې بيان ک７ې وې، چ３ بني اسرائيلو بايد د هغو په ر１ا ک３ خپل ژوند برابر ک７ی وای، د حاللو او 
حرامو تر من＃ ي３ توپيرک７ی وای، هدايت ي３ موندلی وای او په پای ک３ د حضرت محمدX د رسالت په حقانيت 

معترف شوي وای)3(.
åÄåºáÇß̄å¶�Î***<: پر بني اسرائيلو باندې د اهلل تعالی پن％م نعمت دا و چ３ په ！وليزه ب２ه ي３ د دوی توبه قبوله  ßiÇàº� ß¹>ß®�ácåCßÆ@
ک７ه، کله چ３ هغوی د سامري په غو＊تنه د خوسي عبادت پ５ل ک７، نو په حقيقت ک３ ي３ پر خپلو نفسونو ظلم او د اهلل 
تعالی نافرماني وک７ه. د اهلل تعالی له اوامرو ＇خه سرغ７ونه له دوی ＇خه د دې غو＊تنه کوله، چ３ د اهلل تعالی په حضورک３ 
د اخالص ر＊تين３ توبه وباسي او حقيقي توبه دا ايجابوي، تر＇و دوی لوم７ی د خوسي له عبادت نه الس په سرشي او د 
يو اهلل عبادت په مخلصانه تو－ه اداک７ي  او دويم دا چ３ د خوسي عبادت کوونکي دې د هغو کسانو له خوا ووژل شي،  
چ３ د خوسي عبادت ي３ نه وي ک７ی، په دې سره چ３ د خوسي عبادت کوونکي ي３ ووژل، نو اهلل تعالی د دوی  توبه 

قبوله ک７ه او ب＋نه ي３ ورته وک７ه. 

٢-   - تفسير بغوي و قرطبي  .
۳  - تفسير طبری و عزيز التفاسير .
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فعاليت

 اهلل تعالی د نبي کريمX د زمان３ يهودو ته هغه نعمتونه وريادوی چ３ د دوی نيکونو ته ورک７ل شوي وو، په دې 
ک３ حکمت ＇ه و؟ زده کوونکي دې په دې اړه مباحثه وک７ي. 

د لوست ګټې 
＄５ن３ هغه －＂３ چ３ د لوست له أيتونو＇خه الس ته را＄ي، په الندې  ډول دي: 

 حقيقي مؤمن د اهلل تعالی قضا او قدر ته تسليم وي او يوازې په اهلل تعالی توکل کوي. 
 پخواني امتونه د اهلل تعالی له احکامو ＇خه د سرغ７ون３ او نافرمان９ له کبله هالک شول.   

 د اهل کتابو ايمان هغه مهال معتبر دی چ３ د حضرت محمدX نبوت قبول ک７ي.  
پر انسان باندې د اهلل تعالی تر ！ولو ستر نعمت دا دی چ３ سمه الر له ناسم３ ＇خه او حالل له حرام ＇خه 

ب５ل ک７ي. 
 اهلل تعالی انسان ته عقل او پوهه ورپه برخه ک４７ده،، تر＇و د هغ３ په واسطه دا درک ک７ي چ３ له اهلل پرته بل 

ه５）وک او ه５＆ شی د عبادت وړ نه دی.  
 حقيقي  توبه د مؤمنانو وجود د －ناه له پليت９ ＇خه پاکوي. 

پوښتنې

١- الندې کلم３ معناک７ئ:
*{¼³Ñe>E} {=ÇEÇJª} {ÁÆbJÃI} {>¾b¢=Æ} {ÐØE} {¼³¾ÇºÇjÈ}

٢- د فرعون ل＋کرو له بني اسرائيلو سره ＇رن／ه چلن کاوه؟
۳- د نارينه هلکانو په وژنه بني اسرائيل ＇رن／ه زيانمن شول؟
٤  – اهلل تعالی په بني  اسرائيلو کوم نعمتونه پيرزوک７ي وو؟  

٥– د« فرقان» کلمه ＇ه معنا لري؟ 
٦ –  د خوسي له عبادت ＇خه وروسته، اهلل تعالی له بني اسرائيلو ＇خه د ＇ه شي غو＊تنه وک７ه؟

  
کورن９ دنده

د فرعون او د هغه د ظلم په هکله چ３ پر بني اسرائيلو باندې ي３ کاوه، په خپلو کتابچو ک３ يوه مقاله وليكئ.  
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د )البقرة( سورت )۵۵- ٦٠( آيتونه

� ç¼àM�>11@� ßÁÆàf à�¿ßI� á¼àJ¾ß?ßÆ�àÍß̄ å¢> çr¶=� à¼ à³áIßd ß]ß@ßª�âÌßfáÃ ßQ�ßç�=�Ïßfß¾�ÎçJ ßU� ß́ ß¶� ßÀåºáÖè¾�Àß¶�Î ßiÇàº�>ßÈ� á¼àJá·à®�ácåCßÆ�@�
�á=Çà· à²�ÏßÇá· çj¶=ßÆ� çÀ ß»á¶=� à¼ à³áÉß· ß¢�>ß¿á¶ßh¾ß?ßÆ�ß½> ß»ß§á¶=� à¼ à³áÉß· ß¢�>ß¿á·ç· ß�ßÆ�>12@� ßÁÆàf à³ ánßI� á¼ à³ç·ß£ß¶� á¼ à³åIáÇßº�åbá£ßE�Àëº�¼ à²>ß¿áN ß£ßE
�á=Çà· à³ßª�ßÍßÈáfß̄á¶=�åÅåd ßÂ�á=Çà· à]áa=�>ß¿á·à®�ácåCßÆ�>13@� ßÁÇ à»å· á�ßÈ� á¼ àÃ ßjà«¾ß?�á=Çà¾> ß²�À å³ß¶ßÆ�>ß¾Ç à»ß· ß��>ßºßÆ� á¼ à²>ß¿á®ßgße�>ßº� åL>ßFëÉ ß{�Àåº
�>14@� ßÀÉå¿ åj áV à»á¶=� àbÈåhß¿ ßißÆ� á¼ à²>ßÈ> ßì ß]�á¼ à³ß¶�áfå«á§ç¾�ãÍ çì åU�á=Çà¶Çà®ßÆ�â=b çR ài� ßH>ßFá¶=�á=Çà· à]áa=ßÆ�â=b ß¦ße� á¼àJáÒ åm� àOáÉ ßU�>ßÃá¿åº
� ßÁÇà̄ àjá«ßÈ�á=Çà¾> ß²�> ß»åE�Ð> ß» çj¶=� ßÀëº�â=h áQåe�á=Ç à»ß· ß�� ßÀÈådç¶=�Îß· ß¢�>ß¿á¶ßh¾ß@ßª� á¼ àÃß¶� ß̧ Éå®�Ëådç¶=�ßfáÉ ß¦�â×áÇß®�á=Ç à»ß· ß�� ßÀÈådç¶=� ß¹çbßFßª
� ȩ̀ à²� ß¼å· ß¢�ábß®�â>¿áÉ ß¢�ßÌßf ánß¢�>ßJß¿áM=�àÄá¿åº� áLßf ßRß«¾>ßª�ßf ßR ßVá¶=� ßµ> ßrß£ëE�Håf áu=�>ß¿á· à̄ßª�åÄåºáÇß̄å¶�Î ßiÇàº�Îß̄ ájßJ ái=�åcåCßÆ�>15@

>�>2,@� ßÀÈåb åjá«àº� åzáeßÙ=�Êåª�á=áÇßNá£ßI�ß×ßÆ�åç�=� å±ágëe�Àåº�á=ÇàEßf ám=ßÆ�á=Çà· à²� á¼ àÃßEßf ánçº� æl>ß¾à?

د ځينو كلمو معنا 
}   موږ به ه５）کله باور ونک７و.  ßÀåºÖè¾�Àß¶}

Ïßfß¾�ÎçJ}   تر＇و ووينو.  ßU}
âÌßfáÃ}    ＊کاره. ßQ}�

àÍß̄}   تندر )هغه اور چ３ له تالندې او بر４＋نا ＇خه رامن％ته ک８５ي(.  å¢> çr¶=}
à²>ß¿áN¼}  تاس３ مو بيا ژوندي ک７ئ.  ß£ßE}

سيوری مو ك７.     {>ß¿á·ç· ß�}
ور＃４.    {ß½> ß»ß§á¶=}

·ÏßÇá}  من )ترنجبين(، سلوی )م７زان(.  çj¶=ßÆ� çÀßá�=}
ß¾Ç<}   پرموږ ي３ ت５ری ونک７.  à»ß· ß��>º }

هر＄ای چ３ موخو＊ه وي، هرډول چ３ مو زړه غواړي.      { á¼àJáÒ åm� àOáÉ ßU}
ãÍ}   وب＋ه، عفوه ک７ه)د عفوې او ب＋ن３ کلمه ده( .  çì åU}

ستاس３ سهوې، ستاس３ －ناوې.     { á¼ à²>ßÈ> ßì ß]}
}    نو بدل ي３ ک７، تغيير ي３ ورک７.  ß¹çbßFßª}

عذاب، سزا.      {â=h áQåe}
د اوبو غو＊تنه ي３ وک７ه.     {Îß̄ ájßJ ái=}
{×á=áÇßNá£ßI�ß}   له حده تيری مه کوئ. 

پنځلسم  لوست
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 ژباړه
او ]ياد ک７ئ ای يهوديانو![ هغه وخت چ３ وويل تاس３: ای موسی! موږ به ستا په خبره له سره باور ونه ک７و، تر هغه 
پورې چ３ اهلل ＊کاره ووينو، نو ونيولی تاس３ تندر، په داس３ حال ک３ چ３ تاس３ ورته کتل. پس له هغه مو بيا تاس３ 
پس له مر－ه ژوندي ک７ئ، د دې لپاره، چ３ تاس３ شکر －ذار شئ او ]ياد ک７ئ![ هغه وخت، چ３ موږ ]د تيه په 
ډ－ر ک３[ ور４＃  پر تاس３ سيوری ک７ه او موږ پر تاس３ من )ترنجبين( او سلوی ]م７زان[ نازل ک７ل )او ومو ويل چ３( 
وخورئ! له هغو پاکو شيانو ＇خه چ３ موږ تاس３ ته روزي درک７ې ده او دوی ]په دغه عصيان سره[ پر موږ باندې 
]ه５＆[ ظلم نه وو ک７ی، م／ر وو دوی ]په کفر او نافرمان９ سره[په خپلو ＄انونو ظلم کوونکي. او ]ياد ک７ئ![ هغه 
وخت چ３ ]موږ بني اسرائيلو ته د موسی په ژبه[ وويل: دغ３ قري３ ]اريحا[ ته ننو＄ئ، نو پر４مانه خورئ! دهغ３ له 
]حاصالتو [ ＇خه هرچ５رته چ３ موخو＊ه وي ]＇ه چ３ مو زړه غواړي[او ننو＄ئ! د دې ＊ار په دروازه ک３ سجده 
کوونکي او ووايئ )اي ربه!( وب＋ه زموږ －ناهونه، تاس３ ته به ستاس３ －ناهونه وب＋و او ژر ده چ３ زيات به ک７و ن５کانو ته 
]اجر[. نو بدله ک７ه هغو کسانو، چ３ ت５ری ي３ ک７ی وو، خبره، پرته له هغ３ چ３ ويل شوې وه هغوی ته، نو را＊کته 
ک７ موږ پر هغو کسانو چ３ ت５ری ي３ ک７ی وو عذاب له أسمان ＇خه، له دې امله چ３ سرغ７ونه به ي３ کوله )د اهلل له 
فرمانه(. ]ياد ک７ئ![ هغه وخت چ３ موسی خپل قوم ته )د تيه په ډ－ر ک３( اوبه وغو＊ت３، نو ]موسی ته[مو وويل: 
چ３ په خپل３ امسا سره تي８ه ووهه )کله ي３ چ３ تي８ه ووهله( نو وخو！５دل３ ]روان３ شوې[ له هغ３ تي８ې ＇خه دولس 
چين３، په تحقيق سره هر قوم خپل د اوبو ＇＋لو ＄ای )－ودر( وپ５ژانده ]ومو ويل، چ３ خاص[ د اهلل له روزۍ ＇خه 

وخورئ، و＇＋ئ او په ＄مکه ک３ د فساد او －６وډۍ ه）ه مه کوئ.
اجمالي تفسير   

د ت５رشوي لوست په ＇５ر په دې أيتونوک３ هم اهلل تعالی په بني اسرائيلو باندې د پن％و نورو نعمتونو د پ５رزوين３ يادونه 
کوي:

âÌßfáÃ***<:�په دې أيت او په ورپس３ أيت ک３ هغ３ واقع３ ته  ßQ�ßç�=�Ïßfß¾�ÎçJ ßU� ß́ ß¶� ßÀåºáÖè¾�Àß¶�Î ßiÇàº�>ßÈ� á¼àJá·à®�ácåC ßÆ@
اشاره شوې ده چ３ کله اويا تنه بني اسرائيل وروسته د خوسي له عبادت کولو او له دغ３ لوي３ －ناه ＇خه د توب３ کولو، 
د طور  غره ته الړل. هغوی د موسی X په مناجات باور ونک７ او وي３ ويل: تر＇و اهلل تعالی ＊کاره او ب３ پردې ونه 

وينو، ه５）کله به ستا په پيغمبرۍ ايمان رانه وړو!!
دا چ３ دوی د موسی X د امر نافرماني وک７ه، نو اهلل تعالی سمدالسه دوی ！ول م７ه ک７ل، خو مخک３ له دې چ３  
دوی م７ه شي، تندر ونيول او و４ره او وحشت پر دوی مسلط شو، －واک３ داس３ حال پر دوی راغی چ３ په خپلو ستر－و 
ي３ د تندر د غور＄５دلو او د مرګ د رات， ننداره کوله او د تي＋ت３ الر ي３ نه درلوده، هغوی يوه شپه او ورځ په همدې 
حالت  پات３ شول چ３ بيا وروسته د موسی  X په دعا بيرته راژوندي شول، تر＇و د موسی X معجزه په ستر－و 

وويني، په تورات او په خپل پيغمبر حضرت موسی X ايمان راوړي. 
·ÏßÇá***<:�بني اسرائيل وروسته له دويم ＄ل ژوندون ＇خه د  çj¶=ßÆ� çÀßá�=� à¼ à³áÉß· ß¢�>ß¿á¶ßh¾ß?ßÆ�ß½> ß»ß§á¶=� à¼ à³áÉß· ß¢�>ß¿á·ç· ß�ßÆ@
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مصر او شام ترمن＃ په صحرا ک３ د ＇لوي＋توکلونو لپاره  سر－ردانه اواللهانده －ر＄５دل، اهلل تعالی يوه ！و！ه وري＃ د دوی 
پر سرونو را！ي＂ه ک７ې وه، تر＇و دوی د لمر له تودوخ３ او حرارت ＇خه وساتي. له بل３ خوا اهلل تعالی د دوی لپاره د 
)من( او )سلوی( په نامه خوندور خواړه نازل ک７ل، چ３ په ترالسه کولوک３ ي３ دوی ته ه５＆ ډول ستونزه نه وه او دوی 
به ور＇خه －＂ه پورته کوله، خو سره له دې بيا هم دوی ناشکري وک７ه، نيک９ ته ي３ په بدۍ ＄واب ورک７، دې لوي 

نعمت ته ي３ شاک７ه او په ＄انونو ي３ ظلم وک７. 
)من( او )سلوی( ＇ه شی و؟ من هغه غيبي خواړه وو چ３ اهلل تعالی به د بني اسرائيلو لپاره له اسمان ＇خه نازلول. 
يو شم５رمفسرين وايي، چ３ دا خواړه د شيدو نه سپين او د شاتو نه خواږه وو، چ３ له خالي ور＄３ پرته به په نورو 
！ولو ور＄وک３ له ر＊تيني سبا )صبح صادق( ＇خه تر لمر ختلو پورې د شبنم په ＇５ر له أسمان ＇خه ور４دل. خو د 

)سلوی( په اړه داس３ وايي، چ３ دا د م７ز په ＇５ر يو ډول مرغه و. 
***<: اهلل تعالی په دې دوو أيتونو ک３ خپل دې نعمت ته  á¼àJáÒ åm� àOáÉ ßU�>ßÃá¿åº�á=Çà· à³ßª�ßÍßÈáfß̄á¶=�åÅ åd ßÂ�á=Çà· à]áa=�>ß¿á·à®�ácåC ßÆ@
اشاره کوي چ３ بني اسرائيل ي３ له تيه )سر－ردان９ او اللهاندۍ( ＇خه خالص ک７ل، د اکثرو مفسرينو په أند هغوی 
ته ي３ بيت المقدس ته د ننوتلو او هلته د نيکمرغه اوخوشحاله ژوند د پ５لولو الر برابره ک７ه او امر ي３ ورته وک７ چ３ 
دې ＊ار يا کلي ته ننو＄ئ او د هغ３ له －＂و او برکتونو ＇خه په پراخه او بشپ７ه تو－ه برخمن شئ، خو کله چ３ د دې 
کلي په دروازه ننو＄ئ، نو په ډ４ره عاجزۍ ننو＄ئ او د اهلل تعالی تعظيم او لويي بيان ک７ئ، چ３ پر تاس３ ي３ پ５رزوينه 
او احسان وک７ او له هغه ＇خه ب＋نه او مغفرت وغواړئ. که چيرې تاس３ د اهلل په امر عمل وک７ئ او ب＋نه ور＄ن３ 
وغواړئ، نو اهلل به ستاس３ －ناهونه وب＋ي او ستاسو له ت５روتنو ＇خه به ت５رشي او ستاسو ن５کانو ته به ستر اجر او ثواب 
ورک７ي. بني اسرائيلو له اهلل تعالی نه د ب＋ن３ غو＊تنه ونک７ه، د هغه په اوامرو ک３  ي３ بدلون او تحريف راوست او له 
خپل ＄انه ي３ پک３ نورشيان ＄ای پر＄ای ک７ل. د دې نافرمان９ په مقابل ک３ اهلل پردوی له أسمانه داس３ عذاب نازل 

ک７ چ３ په دفع کولو ي３ قادرنه وو. 
åÄåºáÇß̄å¶�Î***<�اهلل تعالی په دې أيت ک３ خپل بل نعمت ته اشاره کوي چ３ په بني اسرائيلو ي３  ßiÇàº�Îß̄ ájßJ ái=�åcåC ßÆ@
پيرزوک７ی و. کله چ３ بني اسرائيلو په هغه وچه ب５ديا ک３ چ３ په هغ３ ک３ نه اوبه، نه ونه او نه هم سيوری و او تندې 
هم اخيستي وو، له موسیX ＇خه د اوبو غو＊تنه وک７ه، نو هغه د اهلل دربار ته دعا وک７ه او په ډ４ره عاجزۍ  ي３ له 
اهلل تعالی ＇خه د اوبو غو＊تنه وک７ه، اهلل تعالی د هغه د دې غو＊تن３ په ＄واب ک３ هغه ته امر وک７ چ３ په خپل３ امسا 
سره تي８ه ووهي، موسی X همداس３ وک７ل چ３ په پايله ک３ له هغ３ تي８ې ＇خه د دوی د قبيلو په شم５ر دولس چين３ 
راووت３ او هرې قبيل３ خپله چينه وپ５ژندله او له همغ３ ＇خه به ي３ اوبه ترالسه کول３. يوه به د بل پرحق ت５ری نه کاوه، 
تر＇و د دوی تر من＃ د اختالف اسباب په بشپ７ه تو－ه له من％ه الړ شي او کوم جنجال ي３ په من＃ ک３ پات３ نشي. بيا اهلل 
تعالی دوی ته امر وک７، چ３ له هغ３ روزۍ ＇خه استفاده وک７ئ چ３ اهلل تعالی تاس３ ته درپه برخه ک７ې ده، اختالف 

مه کوئ، له فساد ＇خه خپل ＄انونه وژغورئ او د اهلل تعالی شکر ادا ک７ئ. 
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د لوست ګټې 
له يادو شويو أيتونو ＇خه ＄ين３  －＂３ ترالسه ک８５ي، چ３ عبارت دي له: 

  ！ول هغه نعمتونه چ３ اهلل تعالی په بني اسرائيلو د هغو پيرزوينه ک７ې وه، د اهلل تعالی د قدرت ＇ر－ندې ن＋ان３ 
دي.   

اهلل تعالی پر خپلو بنده －انو ډ４ر مهربانه دی، ژر ي３ نه تعذيبوي او دوی ته وخت ورکوي، تر＇و د هدايت الره 
ومومي.  

د اهلل تعالی حق پر بنده －انو دا دی چ３ بايد د هغه د ب３ شم５ره نعمتونو پر وړاندې شکر وباسي او په اوامرو ي３ 
عمل وک７ي.  

هغه ＇وک چ３ په الهي الر＊وونو او ارشاداتو ک３ بدلون راولي، ظالم دی او د دغه کار ناوړه پايله به همغه ته 
ور－ر＄ي او په ناوړه برخليک به اخته شي. 

٦ – بني  اسرائيل )يهود( د ناوړو صفتونو لرونکي دي چ３ ＄ينو ته ي３ قرأن کريم اشاره ک７ې ده. پر هر مسلمان 
الزمه ده چ３ ＄ان له دغو صفاتو ＇خه وژغوري، تر＇و د هغو کسانو له ډل３ ＇خه ونه －２ل شي چ３ د خپلو ناوړو 

ک７و وړو له امله د الهي عذاب وړ－ر＄ي. 
 

پوښتنې

١- يهوديانو د اهلل تعالی د ليدن３ په اړه له موسی )عليه السالم( ＇خه ＇ه غو＊تنه درلوده او د هغ３ غو＊تن３ پايله 
＇رن／ه شوه؟  

٢- )صاعقه( ＇ه معنا لري؟   
۳- «من او سلوی» ＇ه شی و؟ په دې اړه خپل معلومات وليكئ. 

٤- اهلل تعالی يهودو ته، کوم کلي ته دننوتلو امرک７ي و؟ او له دوی ＇خه ي３ د ننوتو پر مهال ＇ه غو＊تنه ک７ې وه؟ 
٥- اهلل تعالی ول３ بني اسرائيلو ته دولس چين３ پيدا ک７ې؟ او د هغو رامن％ته ک５دل ＇رن／ه و؟ 

åÄåºáÇß̄å¶�Î<معنا بيان ک７ئ. ßiÇàº�Îß̄ ájßJ ái=�åcåC ßÆ@�Æ=�>ß�å¿ åjáàá�=� àbÈåhß¿ ßi@ ٦- د

کورن９ دنده
له موسی X سره د بني اسرائيلو د چلن په هکله او همدارن／ه له نبي کريم X سره د هغه د صحابه کرامو د چلن 

په اړه يوه مقاله وليكئ. 
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د )البقرة( سورت )٦۱- ٦۲( آيتونه

�> ßÃå·á̄ßE�Àåº� àzáeßÙ=� àKåF¿àI�> ç»åº�>ß¿ß¶� áTåf á̂ àÈ� ß́ çEße�>ß¿ß¶� à¥áa>ßª� æb åU=ßÆ�æ½> ß£ ß{� ßÎß· ß¢�ßfåF árç¾�Àß¶�Î ßiÇàº�>ßÈ� á¼àJá·à®�ácåC ßÆ@
�¼ à³ß¶� çÁåDßª�â=f áråº�á=Ç àìåF áÂ=�ãfáÉ ß]�ßÇ àÂ�Ëådç¶>åE�Îß¾áaß?�ßÇ àÂ�Ëådç¶=� ßÁÇà¶åbáFßJ ájßIß?� ß¹>ß®�> ßÃå· ßrßEßÆ�>ßÃ åißb ß¢ßÆ�>ßÃåºÇàªßÆ�>ßÃåÑ@çNå®ßÆ
� åL>ßÈ@åE� ßÁÆàfà« á³ßÈ�á=Çà¾> ß²� á¼ àÃç¾ß@åE� ß́ å¶ßc�åç�=� ßÀëº� æG ßvß§åE�á=áÆ àÕ@ßEßÆ�àÍß¿ ß³ ájß»á¶=ßÆ�àÍç¶ëd¶=� à¼åÃáÉß· ß¢� áKßEåf àußÆ� á¼àJá¶ß@ ßi�>çº
�á=Æàa> ßÂ� ßÀÈådç¶=ßÆ�á=Çà¿ßºA� ßÀÈådç¶=� çÁåC�>2-@� ßÁÆ àbßJá£ßÈ�á=Çà¾> ß²çÆ�á=Ç ßrß¢�> ß»åE� ß́ å¶ßc� ë° ßVá¶=�åfáÉß§åE� ßÀÉëÉåFç¿¶=� ßÁÇà·àJá̄ ßÈ ßÆ�åç�=
� ãáÇ ß]�ß×ßÆ� á¼åÃëEße�ßb¿ å¢� á¼ àÂàf áQß?� á¼ àÃß·ßª�â>Vå¶> ßq� ß̧ å» ß¢ßÆ�åf å]Û=�å½áÇßÉá¶= ßÆ�åç�>åE� ßÀßºA� áÀßº� ßÀÉåÒåE> çr¶=ßÆ�Ïße> ßrç¿¶=ßÆ

>2.@� ßÁÇà¾ßh áVßÈ� á¼ àÂ�ß×ßÆ� á¼åÃáÉß· ß¢
د ځينو کلمو معنا

�ßå}  ه５）کله صبر نه کوو.  árç¾�Àß¶}
}  زرغونوي، شنه کوي. àKåF¿àI}

<}  ترکاري ي３.  ßÃå·á̄ßE}
<}  تره او بادرن， ي３.  ßÃåÑ@çNå®}

<}  اوږه )غنم( ي３.  ßÃåºÇàª}
<}  نسک ي３.  ßÃ åißb ß¢}

<}  پياز ي３. ßÃå· ßrßE}
}  أيا بدلوئ.  ßÁÇà¶åbáFßJ ájßIß?}

{?Îß¾áaß}  ب３ ارز＊ته. 
á=Ç}  ＊کته شئ،کوز شئ.  àìåF áÂ=}

â=f}  يوه ＊ار ته.  áråº }
ژباړه

او ]ياد ک７ئ ای يهوديانو![ هغه وخت چ３ ومو ويل: ای موسی! موږ ه５）کله پريو ډول خواړو ]د من او سلوی[ 
باندې صبر نه شو کوالی، نو وغواړه موږ ته له خپل پرورد－ار ＇خه چ３ راوباسي زموږ لپاره له هغو شيانو نه چ３ 
 X)مکه ي３ زرغونوي د هغ３ له سابه، بادرن， )ترې(، هوږې ) غنمو يا نخودو(، نسکو او پيازو ＇خه، نو )موسی＄
وويل: أيا تاس３ هغه شی چ３ ډ４ر ناکاره دی په هغه شي، چ３ هغه ډ４ر غوره دی، بدلوئ ]اخلئ[. )کله، چ３ مو داس３ 
وک７ل، نو  کوز شئ ]له تيه ＇خه د شام[ يوه ＊ارته، نو ب５شکه تاس３ ته دي هغه شی، چ３ غواړئ ي３ او مسلط ک７اي 
شو پر دوی ]د نعمت د کفران او په خپل قسمت د نا رضاي９ په سبب[ ذلت او محتاجي او دوی )د( اهلل له ]جانبه[ 
په غضب اخته شول، دا )خواري( په دې سبب وه، چ３ دوی ب５شکه کافران )منکران( وو، په أيتونو )احکامو( د اهلل 

شپاړسم  لوست

} ＇ه چ３ مو غو＊تي.    á¼àJá¶ß@ ßi�>çº}
} پر هغوی مسلطه شوه، پر هغوی راغله.  à¼åÃáÉß· ß¢� áKßEåf àu}

¿àÍß} ب５وزلي او تن／السي.  ß³ ájßá�=}
{á=áÆÆ@ßE}   اخته شول. 

á=Ç}  －ناه او سرغ７ونه ي３ وک７ه، نافرماني ي３ وک７ه.  ßrß¢}
}  له حدودو ＇خه ي３ ت５ری کاوه.  ßÁÆ àbßJá£ßÈ}

<á=Æàa}  يهوديان شول.  ßÂ}
د  عراق  د  چ３  وه  ډله  شوې  جال  ＇خه  نصاراوو  او  يهودو  له    {ß�åÒåE> çr¶=}
موصل په ＊ار ک３ ي３ استو－نه درلوده، د ستورو پر اغيز )تاثير( ي３ عقيده درلوده 

او په ＄ينو انبياوو ي３ باور درلود.
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او په ناحقه سره به ي３ انبياء ]لکه شعيب، زکريا او يحيی[ وژل. دا )کفر او قتل( په دې سبب و چ３ سرکشي ي３ کوله 
د اهلل له احکامو ＇خه او دوی به د ) عصيان په سبب( له حدودو ت５ر４دل. ب５شکه هغه کسان چ３ ايمان ي３ راوړی دی 
او هغه کسان چ３ يهوديان شوي دي او نصرانيان او ب３ دينان، هر هغه چا ]له دوی ＄ن３[ چ３ ايمان راوړی دی په اهلل 
او په ورځ د قيامت باندې او ن５ک عمل ي３ تر سره ک７ی دی، نو دوی ته به په نزد د رب د دوی ثواب وي او نه به وي 

پر دوی باندې ]هي＆ ډول[ و４ره او نه به دوی ه５چ５رې ]په وخت د جزاء ک３[خپه کي８ي.
اجمالي تفسير 

***<:�بني اسرائيلو د سينا په د＊ته ک３ د خپل سکونت پر مهال د«من  æb åU=ßÆ�æ½> ß£ ß{� ßÎß· ß¢�ßå� árç¾�Àß¶�Î ßiÇàº�>ßÈ� á¼àJá·à®�ácåCßÆ@
اوسلوی» له خوړلو ＇خه چ３ د دوی د خوراک لپاره له أسمانه رانازل５دل، د م７＊ت ＇ر－ندونه وک７ه، په داس３ حال ک３ 
چ３ دوی به د هغو د ويشلو پر مهال له يو بل سره سيالي کوله او کله به ي３ له خپل اړتيا ＇خه زيات خواړه ترالسه کول 
چ３ له خوړلو ＇خه به ي３ عاجز شول او په پای ک３ به ترې دغه خواړه خراب５دل. د دې م７＊ت اظهار ر＊تين３  ب２ه نه 
درلودله، بلک３ دا خبره د هغوی د سرغ７ون３ او انکار لپاره يوه پلمه او بهانه وه. دوی له حضرت موسی X ＇خه نوي 
خواړه وغو＊تل، هغه چ３ په ＄مکه ك３ زرغون５دل، لکه: سابه او غل３ دان３. بني اسرائيلو چ３ کوم خواړه غو＊تل هغه 
د خوند، مزې او کيفيت له پلوه له من او سلوی ＇خه ډ４رکم ارز＊ته وو، خو دوی ناشکري وک７ه او ！ولو نعمتونو ته ي３ شا 
واړوله. بني اسرائيلو خپل３ غو＊تن３ له حضرت موسی X ＇خه په ناوړه او بد اسلوب سره مطرح ک７ې او وي３ ويل: 
 Xيعن３: موږ ه５）کله پر يوډول خواړو صبر نشو کوالی، تر＇و په دې وسيله موسی ،>æb åU=ßÆ�æ½> ß£ ß{� ßÎß· ß¢�ßå� árç¾�Àß¶@
دې ته اړ باسي چ３ په ډ４ره بي７ه د اهلل تعالی دربار ته خپل د عاجزۍ، زارۍ او دعا السونه پورته ک７ي. کله چ３ 

موسی X د دوی په غ５ر معقولو غو＊تنو وپوهيده، نو د تعجب او ر！ن３ په ب２ه ي３ له هغو ＇خه پو＊تنه وک７ه:
�ãá;<: أيا هغه شی چ３ ستاس３ لپاره غوره دی، پر８４دئ او د داس３ شي  ß]�ßÇ àÂ�Ëådç¶>åE�Îß¾áaß?�ßÇ àÂ�Ëådç¶=� ßÁÇà¶åbáFßJ ájßIß?@ 
غو＊تنه کوئ چ３ د ارز＊ت له پلوه په ！ي＂ه درجه ک３ قرار لري؟ ＄که من اوسلوی له هره کبله د دوی له غو＊تل 
شويو شيانو ＇خه غوره او －＂ور وو. له دې امله موسی X په ډ４رې خوابدۍ سره دوی ته وفرمايل: کله چ３ دارن／ه 
<، يعن３:  á¼àJá¶ß@ ßi�>çº�¼ à³ß¶� çÁåDßª�â=f áråº�á=Ç àìåF áÂ=@ :غو＊تن３ لرئ، دا غو＊تن３ په دې وچه د＊ته ک３ نشي حاصليدای؛ نو

يوه ＊ار ته داخل شئ، تر＇و خپل３ غو＊تن３ ومومئ.
له دې عبارت نه معلومي８ي چ３ موسی X د دوی د غو＊تنو په ＄واب ک３ له خپل پرورد－ار ＇خه هي＆ ＇ه ونه 
غو＊تل او د دوی غو＊تن３ د منلو لپاره ي３ دعا ونک７ه، ＄که هغه X پوه５ده چ３ دا غو＊تن３ د ضرورت پر اساس نه 
دي، بلک３ د عناد، سرکش９ اوناشکرۍ پر بنا دي.  له دې ب５％ايه غو＊تنو ＇خه وروسته د أيت په پای ک３ هغه سزا－ان３ 
¿àÍß<: د ذلت، خوارۍ او  ß³ ájßá�=ßÆ�àÍç¶ëd¶=� à¼åÃáÉß· ß¢� áKßEåf àuß@ :３بياني８ي، چ３ پر دوی باندې نازل３ شوې او هغه دا چ

ب５وزل９ داغ د دوی پر ！ن６ه ووهل شو، يعن３: اهلل تعالی دوی د دنيا په ژوندک３ په ب５وزل９ اوتن， الس９ اخته ک７ل. 
¿6àÍß له دې کلم３ ＇خه مقصد روحي ضعف او قلبي ب５وزلي ده چ３ پر يوه س７ي مسلطه ك８５ي او په پايله ک３ د  ß³jß�=�
ذلت، خوارۍ اوکم９ احساس کوي. د )ذلت( او )مسکنت( ترمن＃ توپير دا دی چ３ د ذلت اسباب له بهر ＇خه دي، لکه 
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يو تن په خپل کار ک３ ناکام شي او د د＊من پر وړاندې مغلوب شي، خو د مسکنت المل د انسان له دننه ＇خه راپورته 
ك８５ي او بنده له حق ＇خه د لرې والي په سبب او د نفساني غو＊تنو د غلب３ له امله د خوارۍ احساس کوي. 

سره له دې چ３ يهوديان )بني اسرائيل(  ډ４ر مهال له زيات مال، دولت، پان／３ اوحيرانوونکي اقتصاد ＇خه برخمن 
وو، خو بيا هم د تل لپاره له مسلمانانو ＇خه د و４رې او هيبت احساس کوي، له دې امله ه５）کله به هم د زړه له 
سکون اوخپلواک９ ＇خه )چ３ د عزت بنس＂يزالمل بلل ک８５ي( برخمن نشي. هغه ＇ه چ３ د يهودو د نفسي بيوزل９ او 
کمزورۍ المل شوي دي، هغه دا دي چ３ دوی د پي７يو په اوږدو ک３ د نورو امتونو له خوا د ډ４ر سخت دباو او فشار 
الندې ژوند ت５راوه، ډ４ر ذلت او ب３ عزت９ ي３ ليدل３ وې، نو له همدې امله ي３ د ذليل ژوند او عزتمن او خپلواک ژوند 

ترمن＃ کوم توپير نشوای کوالی. 
�=�åç< يعن３: په  ßÀëº� æG ßvß§åE�á=áÆ àÕBßEßÆ@ :په أخرت ک３ د بني اسرائيلو سزا دا ده چ３ پر دوی به د اهلل قهراوغوسه وي 

أخرت ک３ به په داس３ حال ک３ د اهلل تعالی لور ته ور－ر＄ي، چ３ د اهلل تعالی قهر اوغضب به ي３ په برخه وي.
 ،>*** ßÁÆàfà« á³ßÈ�á=Çà¾> ß²� á¼ àÃç¾ß@åE� ß́ å¶ßc@ :په پای ک３ اهلل تعالی د يهودو د خوارۍ، غريب９ او ذلت علتونه بيانوي اوفرمايي 
يعن３: دا خواري پر دوی ＄که وه چ３ دوی د اهلل تعالی د قدرت او توحيد پر ن＋ون＋انو کافر ک５دل او پيغمبران به ي３ په 
ناحقه وژل. لکه ＇رن／ه چ３ دوی حضرت زکريا او حضرت يحيی )عليهما السالم( په ناحقه م７ه ک７ل او دا کار د دوی 
دايمي او هميشنی عادت و، له همدې امله اهلل تعالی د دوی نافرماني او سرغ７ونه د )مضارع( په صيغه بيان ک７ې ده، چ３ 
<á=Æàa***< په دې أيت ک３ اهلل تعالی له هغوکسانو ＇خه يادونه کوي،  ßÂ� ßÀÈådç¶=ßÆ�á=Çà¿ßºA� ßÀÈådç¶=� çÁåC@ .تکرار او نو＊ت قبلوي
＇وک چ３ له عذاب ＇خه ژغورل شوي او د اهلل د رحمت او مهربان９ وړ －ر＄５دلي دي، د دې خلکو صفت دا دی چ３ 
دوی د ر＊تيني ايمان لرونکي دي او ن５ک３ ک７ن３ ترسره کوي.＇رن／ه چ３ د مخکينيو أياتونو سياق د اسالم په لور د يهودو 
د بلن３ په اړوند و، په دې مبارک أيت ک３ د دې خبرې يادونه شوې ده چ３ انساب او القاب د اهلل تعالی پر وړاندې کوم 
ارز＊ت نه لري، هغه ＇ه چ３ د اعتبار وړ دي هغه صحيح ايمان او ن５ک عمل دي، نو هغه کسان چ３ اسالم، يهوديت، 
نصرانيت او يا صابئيت ته منسوب دي د دوی دا منسوب５دل به په أخرت ک３ له الهي عذاب ＇خه د دوی د خالصون 
المل نشي، دوی به هغه مهال د اهلل تعالی له عذابه په امن ک３ شي چ３ په بشپ７ه تو－ه ايمان راوړي، هغه ايمان چ３ له 
ن５کو ک７نو سره مل او د اهلل تعالی له شرع３ سره سمون ولري. د قرأن کريم له أياتونو ＇خه دا جوته ک８５ي چ３ صحيح 
ايمان، پرته له دې چ３ په رسول U باندې ايمان راوړالی شي، په بل ＇ه نشي حاصل５دالی. همدارن／ه ن５که ک７نه پرته 
 Uد اهلل تعالی له لوري موږ ته راوړي، په بله طريقه نشي ادا  ک５دالی، ＄که چ３ د پ５غمبر U له هغه ＇ه چ３ نبي کريم
شريعت، نور ！ول شرائع منسوخ ک７ي دي، نو دلته دا پايله ترالسه ک８５ي چ３ که د دغو مختلفو اديانو له اتباعو ＇خه ＇وک 
د يو اهلل پر وحدانيت، د محمد U )او نورو پ５غمبرانو( پر رسالت او د أخرت پر ورځ باندې ايمان راوړي او د خپل ايمان 
<: نه به پر دوی باندې  ßÁÇà¾ßháß�� á¼ àÂ�ß×ßÆ� á¼åÃáÉß· ß¢� ãáÇ ß]�ß×@ پر مقتضی د محمدي شريعت مطابق ن５کي ک７ن３ وک７ي، نو

له راتلونکي ＇خه هي＆ ډول و４ره وي او نه به دوی د ت５ر وخت په غم او سوچ ک３ وي.
په دې اړه بله توجيه دا ده چ３ الندې ＇لور ډل３ کسان به له عذاب ＇خه په امان ک３ پات３ وي:
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الف: هغه کسان چ３ د اسالم په پيغمبرU ي３ ر＊تيني ايمان راوړی او په ر＊تين３ تو－ه پر هغه باقي پات３ شول.  
ب: هغه کسان چ３ يهوديان وو، خو د خپلو انبياوو په دين ک３ ي３ تحريف نه دی ک７ی او نه ي３ د خپل شريعت 

نافرماني ک７ې ده.
ج: هغه نصرانيان چ３ په ر＊تين３ تو－ه ي３ پر حضرت عيسی X باندې ايمان راوړی او په خپل ايمان م７ه شوي دي.

د: صابئين:  دا خلک نه يهوديان وو او نه هم نصرانيان، بلک３ دوی د يو اهلل پر وحدانيت ايمان درلود.
له دې ＇لورو ډلو ＇خه ي３ درې ډلو له اسالم ＇خه مخک３ عصر پورې ت７او درلود او ＇لورمه ډله ي３ د اسالمي امت ډله ده، 
چ３ د دې دين په ظهور سره د پات３ دريو ډلو حقانيت له اسالم ＇خه په وړاندې عصر پورې منحصر پات３ شو، ＄که د اسالم 

له رات， ＇خه وروسته، هغه ايمان چ３ د حضرت محمد U په رسالت معترف نه وي، د اعتبار وړ نه بلل ک８５ي.
د لوست ګټې 

ت５رشوي أيتونه ډ４رې －＂３ لري، چ３ ＄ين３ ي３ دا دي: 
 له ستونزو او مصيبتونو ＇خه خالصون امکان نه لري، م／ر دا چ３ انسان له دنيوي غو＊تنو او خواهشاتو ＇خه ＄ان 

وژغوري.
 پر ！ولو هغو الهي نعمتونو چ３ اهلل تعالی پر انسان پيرزو ک７ي، قناعت کول تر هر＇ه غوره دي.

＇وک چ３ د اهلل تعالی پر وړاندې ادب نه مراعاتوي، اهلل تعالی به ي３ په دنيا او أخرت ک３ ذليل ک７ي.
پر اهلل تعالی ايمان لرل او ن５ک اعمال تر سره کول، انسان ته ډاډينه او قوت ورب＋ي، تر＇و ه５）کله هم په له من％ه 

تلونکو)فاني( شيانو غمجن نشي.
له هغو مصيبتونو او ستونزو ＇خه چ３ په ژوند ک３ پرې اخته ک８５و، بايد عبرت واخلو او تر ډ４ره بريده له دنيا سره 

خپل３ اړيک３ وشلوو.   
 

پوښتنې

١ – بني  اسرائيلو له موسی X ＇خه د ＇ه شي غو＊تنه ک７ې وه؟
 ٢ـ موسی X د خپل قوم د غو＊تنو پر وړاندې ＇ه دري＃ غوره ک７؟

۳ـ يهود د خپلو سرغ７ونو په پايله ک３ په ＇ه برخليک اخته شول؟ 
٤ـ د )ذلت( او )مسکنت( ترمن＃ توپير＇ه دی؟ 

٥ـ په  )ذلت( او )مسکنت( ک３ د يهودو د اخته ك５دلو المل په ＇ه شي ک３ و؟
٦- أيا د محمدي رسالت او د هغه U له متابعت پرته، يوازې په اهلل تعالی باندې ايمان لرل د اعتبار وړ دی؟ 

کورن９ دنده
د يهودو د ＄ينو صفاتو، لکه: )ناشکري د شبهاتو پيداکول، د انبياوو وژل او......( په اړه يوه مقاله وليكئ.
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د )البقرة( سورت )٦٣- ٦٦( آيتونه

�¼àJáÉç¶ßÇßI� ç¼àM�>2/@ ßÁÇ à̄çJßI� á¼ à³ç·ß£ß¶�åÄÉåª�>ßº�á=Æàf à²ác=ßÆ�æÌçÇ à̄åE�¼ à²>ß¿áÉßIA�>ßº�á=Æ àd à]�ßeÇ èì¶=� à¼ à³ß®áÇßª�>ß¿á£ßªßeßÆ� á¼ à³ß®>ßNÉåº�>ß¾ád ß]ß?�ácåCßÆ�
� å��á¼ à³¿åº�á=ÆßbßJ á¢=� ßÀÈådç¶=� à¼àJ á»å· ß¢�ábß̄ß¶ßÆ�>20@ ßÀÈåf åi>ßá�=� ßÀëº�¼àJ¿ à³ß¶�àÄàJßá�ßeßÆ� á¼ à³áÉß· ß¢�åç�=� à̧ ávßª�ß×áÇß·ßª� ß́ å¶ßc�åbá£ßE�Àëº
�>22@ß�å̄çJ à»á·ë¶�âÍ ß� å¢áÇßºßÆ�>ßÃß«á· ß]�>ßºßÆ�>ßÃáÈßbßÈ�ß á�ßE�>ßë��â×> ß³ß¾�> ßÂ>ß¿á·ß£ ßRßª�>21@ß�åÒ åi> ß]�âÌßaßfå®�á=Çà¾Ç à²� á¼àß��>ß¿á· à̄ßª� åKáF çj¶=

د ځينو كلمو معنا  

د هغه غره نوم دی چ３ موسی X پرې له خپل پرورد－ار سره مناجات ک７ي دي.    {ßeÇ èì¶=}
{àJáÉç¶ßÇßI¼}   شا مو واړوله، مخ مو واړاوه. 

á=ÆßbßJ}   له خپل بريد )حد( ＇خه ت５رشول.  á¢=}
{®âÌßaßfå}    د )قرد( جمع ده، بيزو－ان３. 

مسخ شوي، ذليل شوي.     {ß�åÒ åi> ß]}

سزا، مجازات، د عبرت المل.    {â×> ß³ß¾}
هغه خلک او امتونه چ３ د دوی په عصر ک３ ي３ ژوند کاوه.     {> ßÃáÈßbßÈ�ß á�ßE}

هغه خلک چ３ د دوی له عصر＇خه وروسته راغلل او را＄ي.   {> ßÃß«á· ß]�>ßº}

 ژباړه

او ) ياد ک７ئ ای يهوديانو!( هغه وخت چ３ موږ له تاس３ ＇خه ژمنه  واخيستله او پورته مو ک７ پر تاس３ د طور )غر(، )او 

ومو ويل( چ３ واخلئ هغه ＇ه )احکام(، چ３ موږ )له تورات ＇خه( تاس３ ته درک７ي دي، په ＊ه کو＊（)په کلکه( سره 

او ياد ک７ئ هغه )احکام( چ３ په هغه ک３ دي، ＊ايي چ３ تاس３ ＄انونه )له －ناهونو ＇خه( وژغورئ. بيا وروسته تاس３  دغه 

عهد ته شا ک７ه )او ور＇خه واو＊تئ(، نوکه نه وای پر تاس３ د اهلل فضل او د هغه رحمت، نو هرومرو به تاس３ له زيانکارانو 

＇خه واست. او په تحقيق سره تاس３ خپل هغه کسان ＊ه وپ５ژندل، چ３ د خالي)شنب３( په ورځ ي３ )د ماهيانو په ＊کار 

کولو سره( ت５ری ک７ي وو، نو موږ دوی ته وويل، چ３ خوار او ذليل شئ ، بيزو－ان شئ، نو موږ دا )عقوبت( د هغه عصر 

اووه لسم لوست
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د موجودو خلکو او راتلونکو نسلونو لپاره عبرت او د پرهيز－ارانو لپاره پند او نصيحت و－ر＄اوه.

اجمالي تفسير 

ßeÇ***�<:�اهلل تعالی په دې مبارک أيت ک３ دې امر ته اشاره کوي، چ３:  èì¶=� à¼ à³ß®áÇßª�>ß¿á£ßªßeßÆ� á¼ à³ß®>ßNÉåº�>ß¾ád ß]ß?�ácåC ßÆ@
ای بني اسرائيلو! هغه ورځ در ياده ک７ئ، چ３ اهلل تعالی ستاس３ له پلرونو ＇خه ！ين／ه وعده او ژمنه واخيستله په 

داس３ حال ک３ چ３ د )طور( غر ي３ د هغوی پر سرونو اوچت ک７ی و، نو هغوی سمدستي د اهلل تعالی امر ومنلو او 

له موسی X سره ي３ وعده وک７ه، چ３ نور به د اهلل تعالی نافرماني نه کوي، خو له ＇ه مودې وروسته ي３ خپله وعده 

ماته ک７ه.

دا واقعه داس３ وه، چ３ موسی X ＄ين３ خلک د دې لپاره و！اکل، تر＇و د تورات د دساتيرو او احکامو د پلي کولو 

لپاره له اهلل تعالی سره ژمنه وک７ي، کله چ３ هغوی په ＄ان／７ي ＄ای ک３ سره راغون６ شول، نو د احکامو د تعميل لپاره 

ي３ پلم３ او بهان３ ل＂ول３، هماغه و چ３ اهلل تعالی د دوی د پلمو له امله پر دوی باندې غر را ！ي ک７ او د دوی هالکت 

ډ４ر نژدې شو، دوی ！ولو د مرګ له و４رې په يو أواز وويل: موږ دا ژمنه کوو چ３ د تورات په ارشاداتو او الر＊وونو به 

عمل کوو. بيا اهلل تعالی پر دوی خپله مهرباني وک７ه او هغوی ي３ له هالکت ＇خه وژغورل، خو وروسته له ډ４رې ل８ې 

مودې ＇خه دوی له خپل３ ژمن３ ＇خه واو＊تل او ب５رته خپل لوم７ني حالت ته ورو－ر＄５دل. 

دا دی، چ３ کوم  أيت ＇خه مطلب  <مبارک  ßÁÇ à̄çJßI � á¼ à³ç·ß£ß¶ �åÄÉåª �>ßº �á=Æàf à²ác=ßÆ �æÌçÇ à̄åE �¼ à²>ß¿áÉßIA �>ßº �á=Æ àd à]@ له دې   

پ５غام)تورات( اهلل تعالی تاسو ته درک７ی دی، په هغه من／ول３ ول／وئ، مفهوم ي３ زده ک７ئ، په معنا－انو ي３ ＄ان پوه 

ک７ئ اوعمل پرې وک７ئ، تر＇و تقوی او پرهيز－اري مو په برخه شي ＄که هغه علم چ３ په عمل ک３ پلی نشي، 

ارز＊ت نه لري او نه  به  پرې تقوی حاصله شي.

***<: سره له دې چ３ اهلل تعالی د يهودو پر سر د )طور(غر اوچت ک７ی و، خو وروسته  ß́ å¶ßc� åbá£ßE�Àëº�¼àJáÉç¶ßÇßI� ç¼àM@
د هغه له لرې کولو هغوی دويم ＄ل３ سرغ７ونه وک７ه او د اهلل حکم ي３ تر پ＋و الندې ک７. د اهلل تعالی له اوامرو ＇خه 

سرغ７ونه او د هغه نافرماني، په حقيقت ک３ د يهودو د ＄ان／７و صفاتو يوه برخه －ر＄５دل３ ده.
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دغه مبارک أيت په حقيت ک３ د بني اسرائيلو لپاره يوه سخته ر！نه ده، ＄که وروسته  له دې چ３ د اهلل تعالی له لوري 

پر دوی باندې د يو شم５ر نعمتونو يادونه وشوه او له دوی ＇خه ژمنه واخيستل شوه، اهلل تعالی د بني اسرائيلو پام د 

هغوی بل３ ډل３ ته را اړوي، چ３ د اهلل تعالی احکامو ته د ب３ پرواي９ له امله په دنيا ک３ د اهلل تعالی د عقاب  او په 

أخرت ک３ د سخت او دردناک عذاب وړ و－ر＄يدل. اهلل تعالی د هغوی په اړه فرمايي: تاس３ خپل هغه کسان چ３ د 

اهلل له حکم ＇خه ي３ سرغ７ونه ک７ې وه، وپ５ژندل. دلته مطلب هغه کسان دي، چ３ اهلل تعالی هغوی د خالي په ورځ 

د ماهيانو له ＊کار＇خه منع ک７ي وو، خو هغوی حيل３ جوړول３ او د اهلل له فرمان ＇خه ي３ سرغ７ونه کوله، اهلل تعالی 

په دې منع کولو سره غو＊تل، تر＇و هغوی وأزمايي، چ３ أيا هغوی د فرمان مننه کوي اوکه سرغ７ونه؟ خو هغوی د 

فرمان منلو پر ＄ای مخالفت غوره ک７ او د الهي عذاب مستحق  و－ر＄５دل. اهلل تعالی د هغوی ＇５رې مسخ ک７ې او 

د بيزو－انو په ب２ه واړول شول، نو که چيرې تاس３ هم د دغ３ ډل３ ت／الره غوره ک７ئ، د اهلل تعالی له عذاب ＇خه به 

په امن پات３ نشئ.   

<***<�اهلل تعالی په دې أيت ک３ د عذاب المل بيانوي او فرمايي: دا عذاب  ßÃß«á· ß]�>ßºßÆ�>ßÃáÈßbßÈ�ß á�ßE�>ßë��â×> ß³ß¾�> ßÂ>ß¿á·ß£ ßRßª@
م３  پر دوی ＄که  نازل  ک７، تر＇و د هغ３  زمان３  د امتونو او د راتلونکو امتونو لپاره  پند او عبرت و－ر＄ي او له بل３ 

خوا د پرهيز－ارانو لپاره هم  پند او نصيحت وي. 

فعاليت

زده کوونکي دې )د بني اسرائيلو له کيسو ＇خه ＇ه پند او نصيحت حاصلوالی شو( د موضوع په اړه له يو بل سره   

خبرې اترې  وک７ي. 

د لوست ګټې  

＄ين３ هغه －＂３ چ３ له يادو شويو أيتونو ＇خه ترالسه کي８ي، عبارت دي له: 

 علم او عمل له يو بل سره الزم او ملزوم دي او پرته له عمل ＇خه علم ارز＊ت نه لري.  
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 مسلمان بايد له هرې پ５＋３ ＇خه عبرت واخلي او د خپلو اعمالو سمون ته پاملرنه وک７ي، که کومه نيم／７تيا يا 

کوږوالي پک３ شتون ولري، بايد هغه اصالح او د دين له الر＊وونو سره برابرک７ي.

 د وعدې او ژمن３ ماتول او له هغ３ ＇خه مخالفت کول، د بني اسرائيلو له ＄ان／７تياوو ＇خه دي.

پوښتنې

١ – اهلل تعالی له بني اسرائيلو ＇خه کومه ！ين／ه وعده اخيست３ وه؟ 

٢ –اهلل تعالی ول３ پر بني اسرائيلو د طور غر اوچت ک７؟

۳ – وروسته له دې چ３ اهلل تعالی پر بني اسرائيلو د طور غر اوچت ک７، هغوی  ي３  پر ＇ه شي و－ومارل؟  

٤ – د شنب３ په ورځ له بني اسرائيلو ＇خه کومه نافرماني تر سره شوه  او مرتکبين ي３ په کوم عذاب اخته شول؟

٥- د وړ)ن５کو( او ناوړو اعمالو پايله ＇ه ده؟
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د )البقرة( سورت )٦٧- ٧۱( آيتونه

� ßÀåº� ßÁÇ à²ß?� áÁß?�åä�>åE�àcÇ à¢ß?� ß¹>ß®�â=Æàh àÂ�>ß¾ àd å̂ çJßIß?�á=Çà¶>ß®�âÌßfß̄ßE�á=Çàß}ádßI� áÁß?� á¼ à²àfàºá@ßÈ�ßä�=� çÁåC�åÄåºáÇß̄å¶�Î ßiÇàº� ß¹>ß®�ácåC ßÆ�
�ß á�ßE� ãÁ=ßÇ ß¢�ãf á³åE�ß×ßÆ� ãzåe>ßª�ç×�ãÌßfß̄ßE�> ßÃç¾åC� à¹Çà̄ßÈ�àÄç¾åC� ß¹>ß®� ßÊ åÂ�>ßº�>ß¿ä¶� ë�ßFàÈ� ß́ çEße�>ß¿ß¶� à¥áa=�á=Çà¶>ß®�>23@�ß�å· åÂ>ßá�=
�Ð=ßfá« ßq�ãÌßfß̄ßE�> ßÃä¾åC� à¹Çà̄ßÈ�àÄç¾åC� ß¹>ß®�> ßÃà¾áÇß¶�>ßº�>ß¿ç¶� ë�ßFàÈ� ß́ çEße�>ß¿ß¶� à¥áa=�á=Çà¶>ß®�>24@� ßÁÆfßºáÖàI�>ßº�á=Çà·ß£áª>ßª� ß́ å¶ßc
�Ð> ßm�ÁåC�>ç¾åC ßÆ�>ß¿áÉß· ß¢�ßÄßE> ßnßI�ßfß̄ßF¶=� çÁåC� ßÊ åÂ�>ßº�>ß¿ç¶� ë�ßFàÈ� ß́ çEße�>ß¿ß¶� à¥áa=�á=Çà¶>ß®�>25@� ßÀÈåf å�>ç¿¶=�èf àjßI�>ßÃà¾áÇç¶� ã¤å®>ßª
�> ßÃÉåª�ßÍßÉ åm�ç×�ãÍ ß»ç· ßjàº� ßPáfßá�=�Êå̄ ájßI�ß×ßÆ� ßzáeßÙ=�à�åNàI� ã¹Çà¶ßc�ç×�ãÌßfß̄ßE�> ßÃç¾åC� à¹Çà̄ßÈ�àÄç¾åC� ß¹>ß®�>3,@� ßÁÆ àbßJáÃàß��àç�=

�>3-@� ßÁÇà·ß£á«ßÈ�á=Æàa> ß²�>ßºßÆ�> ßÂÇàß}ßdßª� ë°ßá�>åE� ßKáÒ åQ� ßÁÛ=�á=Çà¶>ß®

د ځينو کلمو معنا
â=Æàh}  أيا ته په موږ ملن６ې وه３؟ àÂ�>ß¾ àd å̂ çJßIß? }

زړه، د ډ４رعمر لرونک３.     { ãzåe>ßª}�
＄وانه، د ل８ عمر لرونک３.     {ãf á³åE }

د من％ني عمر لرونک３.    { ãÁ=ßÇ ß¢ }
رن， ي３ رو＊انه دی.     {> ßÃà¾áÇç¶� ã¤å®>ßª }

}   نه رب７)تکليف( ايستونک３ ده.  ã¹Çà¶ßc�ç× }
} )چ３( ＄مکه د کر لپاره قلبه ک７ي.  ßzáeßÙ=�à�åNàI }

}   ک＋ت او کرنه. ßPáfßá�=}
ãÍ}   ب３ عيبه ده.    ß»ç· ßjàº }

ژباړه
 او )ياد ک７ه ای محمده!( هغه وخت چ３ موسیX خپل قوم ته وويل: اهلل تاس３ ته ) د قاتل د معلومولو لپاره( د 
 Xيوې غوا د حاللولو امرکوي، بني اسرائيلو وويل: أيا ته زموږ سره ！وک３ کوې؟ او پر موږ ملن６ې وه３؟ موسی
وويل: په اهلل پاک پنا غواړم چ３ شم له ناپوهانو ＇خه )د هغو په ＇５ر خبرې وک７م(.)بني اسرائيلو( وويل: زموږ لپاره 
له خپل رب ＇خه وغواړه چ３ موږ ته بيان ک７ي چ３ ＇رن／ه ده دغه غوا؟ )تفصيل ي３ بيان ک７ي( موسیX وويل: 
اهلل تعالی فرمايي ب５شکه دا يوه غوا ده چ３ نه ډ４ره زړه ده او نه ډ４ره وړه ده، بلک３ )د زوړوالي او وړوکوالي له پلوه( د 
من％ني عمر لرونک３ ده، نو وک７ئ تاس３ هغه ＇ه چ３ پرې مامور شوي يئ. بيا)بني اسرائيلو( وويل: )ای موسی !( 

اتلسم  لوست



66

زموږ لپاره له خپل رب ＇خه وغواړه، چ３ بيان ک７ي موږ ته، چ３ ＇رن／ه ده د هغ３ ب２ه؟ )موسیX( وويل: ب５شکه 
اهلل وايي، چ３ رن， ي３ تک ژ７４ دی، چ３ )د( ليدونکو )زړونه( خوشحالوي. بيا )بني اسرائيلو( وويل: زموږ لپاره له 
خپل پرورد－ار ＇خه وغواړه چ３ بيان ک７ي موږ ته چ３ دا ＇ه ډول غوا ده؟ ب５شکه دغه غوا پر موږ －６ه وډه )مشتبه( 
شوې ده او که د اهلل اراده وي، نو هرومرو به الره پيدا ک７و. )موسیX( وويل: ب５شکه اهلل وايي: دا يوه غوا ده چ３ نه 
رب７ ا４ستونک３ ده )کار ور＇خه نه اخيستل ك８５ي(، چ３ ＄مکه قلبه ک７ي او نه )په ارټ سره( ک＋ت اوبه کوي، روغه 
رم＂ه او ب３ داغه غوا ده. )بني اسرائيلو موسیX ته( وويل: اوس دې سمه )رو＊انه( خبره راوړه، نو دوی هغه غوا 

حالله ک７ه او دوی دې ته نژدې نه وو)داس３ نه بر４＋５دل( چ３ دا کار ي３ ک７ای وای.

د بني اسرائيلو د غوا كيسه
 مفسرين ليکي:  د موسی X په زمانه ک３ يو شتمن س７ی و چ３ پرته له يوې لور او وراره ＇خه ي３ بل ه５＆ وارث 
نه درلود، د شپ３ په پ＂ه تو－ه ووژل شو او جثه )جسد( ي３ د بل چا د دروازې په مخک３ واچول شوه. د وژل شوي 
وراره د هغه کور په ＇＋تن چ３ د م７ي تنه ي３ د کور مخ３ ته غور＄ول شوې وه، دعوه وک７ه او هغه ي３ د خپل تره په 
مرګ تورن ک７. د دواړو ترمن＃ ډ４ر جنجال او اختالف رامن％ته شو، أن تر دې چ３ تورو ته ي３ الس اوږد ک７، نژدې 
و چ３ د دوی دغه شخ７ه ډ４ره لويه شي. يو هو＊يار س７ي د دوی ترمن＃ من％／７توب وک７ او دوی ي３ صبر او زغم ته 
را وبلل او وي３ ويل: ول３ د اهلل پيغمبر موسی X ته مراجعه نه کوئ، تر＇و ستاس３ ستونزه حل ک７ي، الړ شئ له 

هغه ＇خه الر＊وونه وغواړئ، 
په پايله ک３ دوی دغه مسئله موسیX ته يوړه، موسیX په ＄واب ک３ وويل: زه اهلل تعالی ته رجوع کوم او د 
هغه په مرسته او مهربان９ به دا ستونزه حل ک７م. موسیX د دې ستونزې د حل لپاره اهلل تعالی ته رجوع وک７ه او د 
هدايت غو＊تونکی شو. اهلل تعالی ورته په ＄واب ک３ وفرمايل: يوه غوا حالله ک７ئ او د هغ３ د غو＊３ يوه ！و！ه په م７ي 
ووهئ، هغه به ژوندی شي او خپل وژونکي به و＊يي. بني اسرائيلو د خپل ضدي خصلت پر بنس چ３ ي３ درلود، 
د  موسیX خبره ！وکه او ملن６ه و－２له او وي３ ويل: أيا پر موږ مسخرې کوې؟ د غوا په حاللولو او د يوې ！و！３ 
غو＊３ په وهلو سره به م７ی ＇رن／ه ژوندی شي؟ خو موسیX د دوی په ＄واب ک３ وويل: دا د اهلل تعالی حکم 
دی. کله چ３ دوی  ډاډمن شول چ３ دی جدي دی او ملن６ې نه وهي، نو د غوا په اړه ي３ پو＊تن３ پ５ل ک７ې، چ３ په 
حقيقت ک３ ！ول３ ب５％ايه وې. د مثال په تو－ه دوی پو＊تنه وک７ه، چ３ دا غوا ＇ه رن， لري؟ عمري３ ＇ومره دي؟ د 
ب５％ايه پو＊تنو له امله ي３ دغوا د موندلو مسئله سخته ک７ه. لن６ه دا چ３ دا غوا ي３ هغه وخت پيداک７ه، چ３ د دې کار 
د ترسره کولو هيله هم ناشون３ شوې وه، هغه ＇وک چ３ غوا ورسره پيدا شوه، هغه دا غو＊تنه وک７ه چ３ د غوا په بدل 
ک３ به د غوا پوستکی له سرو زرو ＇خه ډک ک７ئ. کله ي３ چ３ غوا حالله ک７ه او د موسیX د الر＊وون３ مطابق 
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ي３ د غوا د غو＊３ يوه ！و！ه د مقتول په بدن ووهله، وژل شوی کس راژوندی شو او خپل قاتل ي３ په －وته ک７، نو قاتل 
په دار و＄７ول شو، له همدې امله وروسته له دې پي＋３، ه５＆ قاتل ته ميراث نه ورکول ک８５ي. 

اجمالي تفسير  
�âÌßfß̄ßE�á=Çàß}ádßI***< د دې أيتونو د شان نزول بيان د أيتونو د تفسير ＇ر－ندونه  áÁß?� á¼ à²àfàºá@ßÈ�ßä�=� çÁåC�åÄåºáÇß̄å¶�Î ßiÇàº� ß¹>ß®�ácåC ßÆ@
کوي، په دې أيتونوک３ د بني اسرائيلو د نافرمانيو يوه بله ب５ل／ه ＊کاره ك８５ي، ＄که هغوی د قتل د هغ３ پ５＋３ له امله 
چ３ قاتل ي３ پ５ژندل شوی نه و او غو＊تل ي３ چ３ قاتل وپ５ژني، دې ته اړ شول چ３ خپل پيغمبر )موسیX(ته رجوع 
وک７ي.  موسیX ته په رجوع کولوک３ هي＆ کومه ستونزه نه وه، بلک３ ستونزه هغه مهال رامن％ته شوه کله چ３ دوی 
د ستونزې د هوارولو لپاره د  موسیX په وړانديز قانع نشول، هغوی موسیX  په دې تورن ک７، چ３ －واک３ هغه 
پر دوی ملن６ې وهي! کله چ３  موسیX  دوی ته په ！ين／ه وويل: زه پر تاس３ ملن６ې نه وهم، ＄که ملن６ې وهل 
د پ５غمبر له شان سره مناسبه نه ده، بلك３ د دې ستونزې د حل لپاره دا د اهلل تعالی امر دی، نو دوی هغه مهال داس３ 

پو＊تن３ مطرح ک７ې، چ３ پرته له سرغ７ون３ او ستونزې رامن％ته کولو ي３ بل تفسير نشي ك５دالى.
همدارن／ه دا د دې قوم په سرغ７ون３، سرزورۍ او ب３ ادب９ ستر داللت دی، چ３ دوی به هر＄ل خپل پ５غمبر ته 
�<�ژباړه: زموږ لپاره له خپل رب ＇خه وغواړه. دا په دې معنا چ３  ß́ çEße�>ß¿ß¶� à¥áa=@ :خطاب کاوه او هغه ته به ي３ ويل
دوی د اهلل تعالی په ربوبيت معترف نه وو او اهلل تعالی ي３ يوازې د  موسی X پرورد－ار －ا１ه. همدارن／ه په پای ک３ 
< ژباړه: اوس دې حق راوړ او روغه خبره دې وک７ه. نو أيا هغه ＇ه چ３ له دې  ë°ßá�>åE� ßKáÒ åQ� ßÁÛ=@ :د دوی  دا وينا
＇خه د مخه د موسی X  له خوا دوی ته وويل شول، هغه حق او ر＊تيا نه و او وروسته له ډ４ر ت， او رات， ＇خه 

ي３ حق راوړ؟!.
�á=Æàa> ß²�>ßºßÆ@ :ناسم دري＃ ＇ر－ندونه داس３ کوي الشان د دوی د  په وروست９ جمله ک３ قرأن عظيم  د دې لوست 

< ژباړه: او دوی دې ته تيار نه وو، چ３ دا کار ي３ تر سره ک７ای وای. ßÁÇà·ß£á«ßÈ
کله چ３ د دوی ！ولو پو＊تنو ته ＄واب وويل شو او نور د پلم３ او بهان３ ل＂ولو مجال پات３ نشو، تر＇و خپلو جنجالونو 
ته دوام ورک７ي، نو په ن＋و برابره غوا ي３ مجبوراً پيدا او حالله ک７ه او خپل مقصد ته ورسيدل.که چيرې بني  اسرائيلو 
د دې غوا په اړه ب５％ايه پو＊تن３ نه وای ک７ې، هره غوا ي３ چ３ حالله ک７ې وای خپل مرام ته رسيدل. د مطلوب３ غوا 

په پ５ژندلو ک３ د دوی سر زوري اوب５％ايه پو＊تن３ د دې المل شوې چ３ اهلل تعالی پر دوی هم سختي راولي)1(. 

١-  تفسير روح المعاني، ابن کثير او التفسير المنير: )لو ذبحوا آي بقرة آرادو، Ùجزآتهم ولکن شّددوا على آنفسهم، فشّدد اهلل عليهم(.
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فعاليت

زده کوونکي دې د دې پ５＋３ د پ５غام په اړه چ３ د سورت نوم  ور＇خه اخيستل شوی دی، له يوبل سره مباحثه 
وک７ي او د دې پ５＋３ تربيتي اړخونه دې ＇ر－ند ک７ي.

 
د لوست ګټې 

＄ين３ هغه －＂３ چ３ د لوست له أيتونو ＇خه ترالسه کي８ي، په الندې ډول دي: 
  په چا پورې ملن６ې وهل  شرعاً  －ناه او د الهي عذاب المل －ر＄ي.

انبياء )عليهم السالم( له ملن６و او ب５％ايه خبرو ＇خه سپ５）لي او مبرا دي.  
 يهوديان د خپل پرورد－ار او پيغمبر په اړه تل بد－ومانه دي، نو له دې امله د دې وړتيا نه لري چ３ پر هغوی ن５ک 

－ومان وشي.
د دين په چارو ک３ سختي او تشدد په کار نه دی، په هره کچه چ３ د دين يا دنيا په چارو ک３ له سخت９ ＇خه کار 

واخيستل شي، په هماغه کچه زموږ ستونزې زيات８５ي. 

پوښتنې

 ١- الندې کلم３ او جمل３ معنا ک７ئ.
*{ÍÉm×} {¹Ç¶c} {>Ã¾Ç¶�¤®>ª} {´¶c��E�Á=Ç¢} {f³E�×�Æ�ze>ª�×} {â=ÆhÂ}

٢ – بني اسرائيل ول３ د غوا په حاللولو －ومارل شوي وو؟  
·ß�å<�د جمل３ معنا ＇ر－نده ک７ئ؟ åÂ>ßá�=� ßÀåº� ßÁÇ à²ß?� áÁß?�åä�>åE�àcÇ à¢ß?@ 3( د

٤ – بني اسرائيلو ول３ دغوا په اړه زيات３ پو＊تن３ مطرح ک７ې؟
<�له جمل３ ＇خه مراد  ＇ه دی؟ ßÁÇà·ß£á«ßÈ�á=Æàa> ß²�>ßºßÆ@ 5( د

<�مبارک أيت معنا واضحه ک７ئ؟ ßPáfßá�=�Êå̄ ájßI�ß×ßÆ� ßzáeßÙ=�à�åNàI� ã¹Çà¶ßc�ç×�ãÌßfß̄ßE�> ßÃç¾åC@  6(  د دې

کورن９ دنده

 د بني اسرائيلو دغوا كيسه، د دې لوست له －＂و او پندونو سره يو ＄ای، مفصال په خپلو کتابچو ک３ وليكئ. 
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د )البقرة( سورت )٧۲- ٧٧( آيتونه

� ß́ å¶ ßdß²�>ßÃ åvá£ßFåE�àÅÇàEåf áu=�>ß¿á· à̄ßª�>3.@� ßÁÇ à»àJ á³ßI� á¼àJ¿ à²�>çº� ãTåf á̂ àº�àä�=ßÆ�>ßÃÉåª� á¼àIá?ße=ça>ßª�â>já«ß¾� á¼àJá·ßJß®�ácåC ßÆ�
�åÌße> ßR åVá¶> ß²� ßÊåÃßª� ß́ å¶ßc� åbá£ßE�Àëº�¼ à³àEÇà·à®� áK ßjß®� ç¼àM�>3/@� ßÁÇà·å̄ á£ßI� á¼ à³ç·ß£ß¶�åÄåI>ßÈA� á¼ à³ÈåfàÈßÆ�ÎßIáÇ ß»á¶=�àä�=�ÊåÉ áVàÈ
�>ßÃá¿åº� çÁåCßÆ�Ð> ß»á¶=�àÄá¿åº� àTàf á̂ ßÉßª� à°ç̄ çnßÈ�> ß»ß¶�> ßÃá¿åº� çÁåCßÆ� àe>ßÃá¾ßÙ=�àÄá¿åº� àf çRß«ßJßÈ�> ß»ß¶�åÌße> ßR åVá¶=� ßÀåº� çÁåCßÆ�âÌßÇ ájß®� èb ßmß?�áÆß?
� ã°Èåfßª� ßÁ>ß²�ábß®ßÆ� á¼ à³ß¶�á=Çà¿åºáÖàÈ�Áß?� ßÁÇ à£ ß» áìßJßªß?�>30@� ßÁÇà· ß»á£ßI�> ç» ß¢� æ̧ åª> ß§åE�àä�=�>ßºßÆ�åä�=�åÍßÉ án ß]� áÀåº� à�åFáÃßÈ�> ß»ß¶
�á=Çà¿ßºA� ßÀÈådç¶=�á=Ç à̄ß¶�=ßcåC ßÆ�>31@� ßÁÇ à»ß·á£ßÈ� á¼ àÂßÆ�àÅÇà·ß̄ ß¢�>ßº�åbá£ßE�Àåº�àÄß¾Çàªëf ßVàÈ� ç¼àM�åä�=�ß½ßØß²� ßÁÇ à£ ß» ájßÈ� á¼ àÃá¿ëº
� á¼ à³ëEße�ßb¿ å¢�åÄåE�¼ à²Ç èQB ßVàÉå¶� á¼ à³áÉß· ß¢�àä�=� ßXßJßª�> ß»åE�¼ àÃß¾ÇàMëb ßVàIß?�á=Çà¶>ß®� æxá£ßE� ßÎß¶åC� á¼ àÃ àvá£ßE�ßØ ß]�=ßcåC ßÆ�>ç¿ßºA�á=Çà¶>ß®

���>33@� ßÁÇà¿å·á£àÈ�>ßºßÆ� ßÁÆèf åjàÈ�>ßº� à¼ß·á£ßÈ�ßä�=� çÁß?� ßÁÇ à»ß·á£ßÈ�ß×ßÆß?�>32@� ßÁÇà·å̄ á£ßI�ßØßªß?

د ځينو کلمو 
{áà�á?ße=ça>ßª}   نو تاسو اختالف وک７. 

}   پ＂وئ ي３، پ ي３ ساتئ.   ßÁÇ à»àJ á³ßI}
��åÄåI>ßÈA}  تاسو ته د خپل قدرت ن＋３ در＊ي.  á¼ à³ÈåfàÈ}

}    سخت شول، له  )قساوت( ＇خه اخيستل شوی چ３ د نرموالي ضد دی.  áK ßjß®}
}   جاري ك８５ي.  àf çRß«ßJßÈ}

！و！ه، ！و！ه ك８５ي.      { à°ç̄ çnßÈ}
رالو８４ي، راغور＄ي، رارغ７ي.     { à�åFáÃßÈ}

}   أيا تمه کوئ؟   ßÁÇ à£ ß» áìßJßªß?}
}   يوه ډله.  áã°Èåfßª }

{�àÄß¾Çàªëfßà}   بدلون پک３ راولي. 
àÅÇà·ß̄}   په هغ３ پوه شول.  ß¢}

تر＇و ستاسو پر خالف حجت قايم ک７ي.     {¼à²Ç èQB ßVàÉå¶}
   ژباړه  

او )ياد ک７ئ ای يهوديانو!( هغه وخت چ３ م７ ک７ )پلرونو( ستاس３ يو س７ی، نو په ج／７ه شوئ په هغه )مقتول( ک３ او 
اهلل ＊کاره کوونکی دی د هغه شي چ３ پ＂اوه به مو هغه)م７ی(، نو ومو ويل: چ３ د وژل شوي پر جسد د هغ３ )غوا( 
د غو＊３ يوه برخه  ووهئ )بيا ژوندی شو هغه مقتول(،  همداس３)لکه، ＇رن／ه چ３ ي３ دغه م７ی ژوندی ک７( اهلل 

 نولسم لوست



70

تعالی )په قيامت ک３( م７ي ژوندي کوي او تاس３ ته د خپل قدرت أيتونه در＊يي، د دې لپاره چ３ تاس３ غور وک７ئ!. 
بيا د دغه )م７ي له ژوندي کولو( وروسته ستاس３ زړونه سخت شول، نو دغه )زړونه په سخت والي ک３( په مثال د تي８و 
دي، بلک３ په سختوالي ک３ له هغو نه هم زيات سخت دي او ب５شکه چ３ له تي８و ＇خه ＄ين３ خامخا هغه دي چ３ 
له هغو ＇خه لوي３ ويال３ خو！ي８ي )به８５ي( او په تحقيق سره ＄ين３ له دې تي８و ＇خه خامخا هغه دي چ３ چوي، نو له 
هغو ＇خه اوبه راو＄ي او ب５شکه ＄ين３ له دی تي８و ＇خه خامخا هغه دي چ３ د اهلل له و４رې )د غرو له سره( رارغ７ي 
او اهلل له هغه ＇ه چ３ تاس３ ي３ کوئ ب３ خبره نه دی. نو أيا تاس３ )ای مسلمانانو( تمه کوئ، چ３ دوی به )ستاسو په 
وينا( ايمان راوړي په داس３ حال ک３، چ３ وه يوه ډله له دوی، چ３ اور４دل به ي３ کالم د اهلل، بيا به ي３ اړوله هغه خبره 
وروسته له هغه چ３ پوه به شول په هغ３، حال دا چ３ دوی به پوه５دل )په دی تحريف او افتراء(. کله چ３ )يهوديان( 
له هغو کسانو سره چ３ مؤمنان دي مالقات وک７ي، وايي چ３ موږ ايمان راوړی دی او کله چ３ ＄ين３ د دوی له ＄ينو 
نورو سره يوازی شي، نو وايي: أيا تاس３ )ای يهوديانو( مؤمنان په هغه ＇ه، چ３ اهلل تاس３ ته په تورات ک３ پرانيستلي 
)بيان ک７ي( دي، خبروئ؟ د دې لپاره، چ３ دليل ووايي له تاس３ سره مؤمنان په هغو سره، په نزد د پرورد－ار ستاسي، 
أيا نو نه پوه８５ئ؟ )په دې چ３ د＊من ته حجت ور＊يئ(. أيا نه پوه８５ي دغه )يهوديان( چ３ ب５شکه اهلل په هغه ＇ه )کفر 

او نفاق( چ３ پ＂وي ي３ دوی او په هغه ＇ه )ايمان( چ３ ＊کاره کوي ي３، عالم دی.
 اجمالي تفسير

  اهلل تعالی د ت５ر لوست په أيتونوک３ موږ ته د غوا د حاللولو په اړه، تر＇و قاتل پرې معلوم ک７ي، د بني اسرائيلو د 
ناندريو او جنجالونو يادونه وک７ه. بيا د دې لوست په لوم７ي أيت ک３ د هماغ３ کيس３ د ل７ۍ په ادامه فرمايي:

<****<،�يعن３: ياد ک７ئ هغه ورځ چ３ يوس７ی مو وواژه او د هغه د وژونکي د پ５ژندلو  ßÃÉåª�áà�á?ße=ça>ßª�â>já«ß¾� á¼àJá·ßJß®�ácåC ßÆ@ 
په اړه مو په خپل من＃ ک３ جن， اوج／７ې کول３ اوهر يوه کو＊（ کاوه چ３ تور له ＄انه لرې ک７ي، تردې چ３ په پای 

ک３ تاس３ ته د غوا د حاللولو امر وشو او هغه موحالله ک７ه او وژونکی مو پرې وپ５ژانده.
دا چ３ د هغه کس قتل د نبي کريم U د زمان３ يهودو ته منسوب شوی دی، سبب ي３ دا دی چ３ دوی هم د هماغو 
يهوديانو له نسل ＇خه وو چ３ هغه س７ی ي３ وژلی وو چ３ ！ول په －مراه９ او انحراف ک３ سره يوشان وو. د أيت په 

ل７ک３ داس３ را＄ي:
<،�يعن３: هغه ＇ه چ３ مو پ ک７ي، اهلل تعالی هغه ＇ر－ندوي.   ßÁÇ à»àJ á³ßI� á¼àJ¿ à²�>çº� ãTåfáà��àä�=ßÆ@ 

<***<:�په دې أيت ک３ اهلل تعالی د خپل ب３ پايه قدرت او ＄واک د ثابتولو لپاره امر وک７ چ３  ßÃ åvá£ßFåE�àÅÇàEåf áu=�>ß¿á· à̄ßª@
دحالل３ شوې غوا د غو＊３ يوه برخه د مقتول په بدن ووهئ، تر＇و د يو ب３ روحه ＇اروي په واسطه م７ انسان راژوندی 
شي اوخپل قاتل درپه －وته ک７ي. اهلل دا رن／ه م７ي ژوندي کوي او د خپل قدرت ن＋３ در＊يي، تر＇وخپل عقل په کار 
واچوئ. دا چ３ د غوا کومه برخه ي３ د م７ي په جثه ووهله، په دې اړه په قرأن او حديث ک３ ＇ه نشته او نه ورته اړتيا 
ليدله کي８ي. د مقتول حيرانوونکی راژوندي ک５دل، د قيامت په ورځ د م７و په ژوندي ک５دلو ＇ر－ند دليل دی، تر＇و 
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بنده －ان پره５ز－اري غوره ک７ي او له اهلل ＇خه وويري８ي.
***<:�وروسته له دې چ３ اهلل تعالی دا لويه معجزه بيان ک７ه، تر＇و ويده او غافله  ß́ å¶ßc� åbá£ßE�Àëº�¼ à³àEÇà·à®� áK ßjß®� ç¼àM@   
زړونه راوي（ ک７ي، د هغو کسانو يادونه کوي چ３ زړونه ي３ سخت دي، نو فرمايي: ای بني اسرائيلو!  وروسته له دې 
چ３ اهلل تعالی تاس３ ته لوي３ معجزې درو＊ودې، ستاس３ زړونه داس３ سخت شول لکه تي８ه يا له تي８ې ＇خه هم زيات 
سخت؛ ＄که ＄ين３ داس３ تي８ې شته چ３ له هغو ＇خه اوبه د رودونو يا ويالو په شان بهي８ي او ＄ين３ له دې تي８و ＇خه 

هغه دي، چ３ چوي، نو له هغو ＇خه اوبه )چين３( راو＄ي، تر＇و انسانان، ＇اروي  او ک＋تونه پرې خ７وبه شي. 
بيا ＄ين３ له دې تي８و＇خه هغه دي چ３ د اهلل له ويرې د غرونو له ＇وکو ＊کته رارغ７ي. دا د تي８و حالت دی چ３ سره 
له دې ！ول３ سخت９ هم، انسان ته －＂ه رسوي، خو ای بني اسرائيلو! تاس３ داس３ سخت زړي ياست چ３ نه له وعظ 
�> ç» ß¢� æ̧ åª> ß§åE�à�=�>ßºßÆ@ :خه اغيزمن ك８５ي اونه له کوم پند＇خه عبرت اخلي. بيا اهلل تعالی د أيت په پای ک３ فرمايي＇
<، يعن３: اهلل له هغه کار ＇خه چ３ ترسره کوئ ي３، غافل نه دی. بلک３ ستاس３ ک７ه وړه يو، يو شم５ري، د  ßÁÇà· ß»á£ßI

هغه پر اساس له تاس３ سره محاسبه کوي او مناسبه بدله درکوي او د اهلل له نيولو به خالصون ونه مومئ. 
***<: په دې أيت ک３ اهلل تعالی مؤمنانو ته خطاب کوي او فرمايي: ای مؤمنانو! سره له  á¼ à³ß¶�á=Çà¿åºáÖàÈ�Áß?� ßÁÇ à£ ß» áìßJßªß?@
دې چ３ د يهودو د خصلتونو او＄ان／７تياوو په هکله مو تاس３ ته زيات３ کيس３ بيان ک７ې، نو أيا بيا هم تمه کوئ چ３ 
هغوی به ستاس３ په دين من／ول３ ول／وي او مسلمانان به شي؟ په داس３ حال ک３ چ３ د يهودو يوه ډله علماء او احبار 
�ç¿ßºA�á=Çà¶>ß®�á=Çà¿ßºA<***<�په دې مبارک  ßÀÈådç¶=�á=Ç à̄ß¶�=ßcåC ßÆ@ .تورات اوري او وروسته له پوه５دلو په هغه ک３ تحريف کوي
أيت ک３ اهلل تعالی د يهودو يو بل رذالت ＇ر－ندوی او فرمايي: کله چ３ دوی له مؤمنانوسره مخامخ ك８５ي، هغوی ته 
وايي: موږ ايمان راوړی او هغه ＇ه چ３ په محمدU نازل شوي په هغو باور لرو، خوکله چ３ په خپلو ک３ يوازې ك８５ي 
د اعتراض او تهديد په ډول وايي: ＇رن／ه مؤمنانوته هغه حقايق بيانوئ چ３ په تورات ک３ راغلي دي؟ غواړئ چ３ 
د اسالم د دين او د نبي کريم Uد نبوت له حقانيت ＇خه خبرې وک７ئ، تر＇و هغوی ستاس３ د پرورد－ار په وړاندې 
ستاس３ اعتراف پر تاس３ دليل ونيسي؟ دوی دا کار له دې امله کاوه، تر＇و ه５）وک د محمد U د نبوت په ر＊تينول９ 

او د اسالمي دين په حقانيت اعتراف ونه ک７ي. 
 د دې لوست په وروستي أيت ک３ اهلل تعالی بني اسرائيل د هغوی د جهالت له امله ر！ي او فرمايي:

<:�أيا دوی نه پوهي８ي، چ３ اهلل تعالی د دوی په ＊کاره او پ＂و  ßÁÇà¿å·á£àÈ�>ßºßÆ� ßÁÆèf åjàÈ�>ßº� à¼ß·á£ßÈ�ßä�=� çÁß?� ßÁÇ à»ß·á£ßÈ�ß×ßÆß?@
کارونو پوهي８ي او دوی چ３ ＇ه ＇ر－ندوی او يا پ＂وي، اهلل تعالی ي３ په اړه بشپ７ معلومات لري او پوهي８ي چ３ دوی 
＇ه ＇ر－ندوی او كوم３ مسئل３ پ＂３ ساتي؟! دا يو انکاري اسلوب دی، په دې معنا چ３ اهلل د دوی له ！ولو کارونو＇خه 
خبردی او لکه ＇رن／ه چ３ ي３ په دنيا ک３ دوی ته سزا ورک７ې ده، په أخرت ک３ به هم دوی ته له دې ＇خه سخته 

سزا ورک７ي.  
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فعاليت

زده کوونکي دې د الندې موضوع په اړه له يو بل سره مباحثه وک７ي:
کوم تورات چ３ اوس مهال له يهودو سره دی ＇ه حکم لري؟ أيا دا همغه کتاب دی چ３ په موسی X  نازل شوی و؟ 

د لوست ګټې 
＄ين３ هغه －＂３ چ３ له يادو شويو أيتونو ＇خه ترالسه کي８ي، په الندې ډول دي: 

 ډ４ر ژر او يا له ل８ ＄ن６ وروسته به ظالمان او ت５ري کوونکي د خپلو ک７نو سزا －وري اوک７ن３ به ي３ رسوا ك８５ي.
 اهلل تعالی په دې قادر دی چ３ م７ي دويم ＄ل３ بيا راژوندي ک７ي.

 مسلمانان نه بايد د بني اسرائيلو په ＇５ر له حق ＇خه مخ واړوي او نه هم د انحراف المل و－ر＄ي.
 پرته له ډ４رو ل８و بني اسرائيلو ＇خه، له نورو نه دا هيله نه کي８ي چ３ دوی به اسالم قبول او د محمدU  پر نبوت 

ايمان راوړي.
 په ！ولنه ک３ هغه وخت مخالفت پيدا ك８５ي چ３ و－７ي ي３ د ارادې په ضعف او د پوه３ په کم９ اخته شي.

 ＇وک چ３ الهي شريعت قصداً تغيروي، د هغه ＄ای دوزخ دی.   

پوښتنې

�¾â>já«ß< مناسبت له مخکنيو أيتونو سره ＇رن／ه دی؟ بيان ي３ ک７ئ.    á¼àJá·ßJß®�ácåC ßÆ@ ١ – د لوست د لوم７ني أيت
٢ – په دې مبارک أيت ک３ ول３ ！ول يهوديان مخاطب －ر＄ول شوي دي، په داس３ حال ک３ چ３ قتل پخوا د يوه تن 

په واسطه تر سره شوی و؟
۳ – کله چ３ م７ی دغوا د غو＊３ په يوه ！و！ه ووهل شو، ＇ه معجزه رامن％ته شوه او أيا دې معجزې په بني  اسرائيلو 

＇ه اثر وک７؟
٤ –  په يادو شويو أيتونو ک３ د بني  اسرائيلو زړونه له ＇ه شي سره تشبيه شوي دي او په کوم دليل ي３ زړونه له تي８و 

＇خه سخت معرفي شوي دي؟
٥ـ  کله چ３ به يهوديان له يوبل سره يوازې کيدل، ول３ به ي３ يو بل ر！ل او مالمتول ؟ 

کورن９ دنده 
د تحريف د مفهوم په هکله او دا چ３ يهوديانو ＇رن／ه په خپل کتاب ک３ تحريف ک７ی و، يوه مقاله وليکئ چ３ له 

يو مخ ＇خه کمه نه وي. 
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د )البقرة( سورت )٧٨- ٨۲( آيتونه

� ßH>ßJ å³á¶=� ßÁÇàFàJ á³ßÈ� ßÀÈådç·ë¶� ã̧ áÈßÇßª�>34@� ßÁÇè¿ à�ßÈ�ç×åC� á¼ àÂ� áÁåCßÆ� çÊå¾>ßºß?�ç×åC� ßH>ßJ å³á¶=� ßÁÇ à»ß·á£ßÈ�ß×� ßÁÇèÉëºà?� á¼ àÃá¿åºßÆ�
�> ç»ëº� á¼ àÃç¶� ã̧ áÈßÆßÆ� á¼åÃÈåbáÈß?� áKßFßJ ß²�> ç»ëº�¼ àÃç¶� ã̧ áÈßÇßª�âØÉå·ß®�â>¿ ß»ßM�åÄåE�á=ÆàfßJ ánßÉå¶�åä�=�åb¿ å¢� áÀåº�=ßd ßÂ� ßÁÇà¶Ç à̄ßÈ� ç¼àM� á¼åÃÈåbáÈß@åE
�á½ß?�àÅßbáÃ ß¢�àä�=� ß¬å· á̂ àÈ�Àß·ßª�=âbáÃ ß¢�åä�=�ßb¿ å¢� á¼àIád ß̂ çIß?� á̧ à®�âÌßaÆ àbá£çº�â>º>çÈß?�ç×åC�àe>ç¿¶=�>ß¿ çj ß»ßI�Àß¶�á=Çà¶>ß®ßÆ�>35@� ßÁÇàF åj á³ßÈ
� á¼ àÂ�åe>ç¿¶=� àH> ßV áqß?� ß́ åÒß¶áÆà@ßª�àÄàJßÒÉ åì ß]�åÄåE� áK ß{> ßUß?ßÆ�âÍßÒëÉ ßi� ßG ßjß²�Àßº�Îß·ßE�>4,@� ßÁÇ à»ß·á£ßI�ß×�>ßº�åä�=�Îß· ß¢� ßÁÇà¶Ç à̄ßI
�>4.@� ßÁÆ àbå¶> ß]�>ßÃÉåª� á¼ àÂ�åÍç¿ ßRá¶=� àH> ßV áqß?� ß́ åÒß¶Æà?� åL> ßVå¶> çr¶=�á=Çà· å» ß¢ßÆ�á=Çà¿ßºA� ßÀÈådç¶=ßÆ�>4-@� ßÁÆ àbå¶> ß]�>ßÃÉåª

د ځينو كلمو معنا   

هغه کسان چ３ لوستل او ليکل نشي کوالی.         {� ßÁÇèÉëºà? }
باطل３ او دروغجن３ هيل３.       {� çÊå¾>ßºß? }

هالکت دې وي.       {� ã̧ áÈ ßÆ }
دوی کتاب )تورات( ليکي.     { ßH>ßJ å³á¶=� ßÁÇàFàJ á³ßÈ}
په الس راوړي، حاصلوي.       {� ßÁÇàF åj á³ßÈ }
ه５）کله موږ ته نه رسي８ي.       {>ß¿ çj ß»ßI�Àß¶ }

تاسو په اهلل دروغ ت７ئ، اهلل ته د دروغو نسبت کوئ.   {åä�=�Îß· ß¢� ßÁÇà¶Ç à̄ßI}
د ＄واب کلمه ده چ３ د يوه فعل د اثبات لپاره را＄ي اوخپل ماقبل نف３ کوي.        {�Î·E }

 ژباړه

او＄ين３ له دغو يهوديانو ＇خه اميان دي، چ３ په کتاب )تورات( باندې نه پوه８５ي، خو د خپلو نفسونو په خواهشاتو 
)پوه８５ي( اونه دي دوی م／ر دا چ３ په ب３ بنس＂ه هيلو ي３ تکيه ک４７ده او په ان／يرنه او－ومان روان دي، نو عذاب 
)هالکت او خرابي( د هغو کسانو لپاره دی، چ３ کتاب )تورات( ي３ له )خپله ＄انه( په خپلو السونو ليکالی، بيا دغه 
)محرفين خلکوته( وايي، چ３ دا )ليکل شوی کتاب( د اهلل له لوري دی، لپاره د دې، چ３ په دغه تحريف شوي 
کتاب ل８ ق５مت واخلي، نو دوی ته له سببه د هغه شي، چ３ د دوی السونو ليکلی دی )عذاب، هالکت( او خرابي 
ده او بيا خرابي )هالکت او تباهي( ده دوی ته په سبب د هغه کار چ３ دوی ي３ کوي )چ３ هغه رشوت اخيستل دي(. 

شلم لوست
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او )يهوديان( وايي: موږ ته به ه５）کله  د دوزخ اور ونه رس８５ي م／ر ＇و شم５رل شوې )ل８ې( ور＄３. ووايه ته )ای 
محمده! دوی ته(: أيا تاس３ له اهلل تعالی ＇خه عهد اخيستی دی )چ３ عذاب به نه درکوي؟(، نو )که چ５رې داس３ 
وي( اهلل ه５）کله هم له خپل عهد ＇خه مخالفت نه کوي، يا وايئ )جوړوئ( په اهلل هغه )دروغ( خبره، چ３ نه پرې 
پوه８５ئ )داس３ نه دی لکه چ３ تاس３ وايئ(، بلک３ هر چا چ３ کسب ک７ه بدي او چاپ５ره شوه پر ده －ناه د ده )چ３ 
تر مر－ه پورې کفر دی(، نو همدغه کسان )د دوزخ( د اور صاحبان دي، دوی به په هغه اور )د دوزخ( ک３ تل وي او 
هغه کسان چ３ مؤمنان دي او ن５ک عملونه ي３ تر سره ک７ي دي، همدغه کسان صاحبان د جنت دي، دوی به تل په 

هغه جنت ک３ وي.

 اجمالي تفسير   

***�<:�د ت５رشوي لوست په ترڅ ک３ د هغو يهوديانو يادونه شوې وه چ３ د  çÊå¾>ßºß?�ç×åC� ßH>ßJ å³á¶=� ßÁÇ à»ß·á£ßÈ�ß×� ßÁÇèÉëºà?� á¼ àÃá¿åºßÆ@
تورات عالمان وو، خو د دنيوي خسيسو اموالو او پيسو له امله ي３ په تورات ک３ تحريفات راوستل او سره له علم او پوه３ 
ي３ د －مراه９ او د اسالم پرخالف الره غوره کوله، چ３ ه５＆ ډول وعظ او نصيحت د دوی پر سختو او الرورکو زړونو 
اغ５زه نه درلودله. د دې لوست د أيتونو په ترڅ ک３ د يهوديانو له بل３ ډل３ سره أشنا ك８５و چ３ د تورات له احکامو ＇خه ب３ 
خبره وو او په لوستلو ي３ هم قادر نه وو،  يوازې په هغو  دروغجنو هيلو او تخيالتو پوه５دل، چ３ له خپلو پوهانو ＇خه ي３ 

اوريدلي وو، دوی دا －ومان کاوه چ３ اهلل تعالی ي３ د ت５روتنو او  اشتباهاتو له امله نه مواخذه کوي.  
***�<:�اهلل تعالی په دې أيت ک３ د يهودو د بد او ناوړه برخليک پايل３ ته اشاره کوي  ßH>ßJ å³á¶=� ßÁÇàFàJ á³ßÈ� ßÀÈådç·ë¶� ã̧ áÈßÇßª@
چ３ الهي کالم ي３ تغير او تحريف کاوه او په اړه ي３ داس３ فرمايي: افسوس د يهودو د هغو علماوو او پوهانو په حال 
چ３ تورات په خپلو السونو ليکي او په هغه ک３ له ＄انه نورشيان زياتوي او يا ي３ ور＇خه حذفوي او بيا دعوه کوي 
چ３ دا د اهلل کالم دی او خلک هم په زور او دروغو دې ته ه）وي چ３ همدغه دروغجن３ خبرې د خپل فهم او 
ديندارۍ بنس و－２ي. دوی دا کار د ناپوه９ اوجهل له مخ３ نه ترسره کوي بلک３ دا کار د بشپ７ې پوه３ او درک له 
مخ３ کوي، تر＇و له دې الرې د دنيا خسيسه مال، متاع او يا ！ولن５ز مقام، شان او شوکت ترالسه ک７ي. په واقعيت ک３ 
که دوی هر＇ومره پان／ه، ！ولن５ز مقام او رتبه تر السه ک７ي، خو دا ！ول د اخروي نعمتونو پر وړاندې ب３ ارز＊ته  دي. 
� á¼ àÃç¶� ã̧ áÈßÆßÆ� á¼åÃÈåbáÈß?� áKßFßJ ß²�> ç»ëº�¼ àÃç¶� ã̧ áÈßÇßª@ :اهلل تعالی دوی د دې ناوړه کار له امله په عذاب تهديدوی او فرمايي
<: هالکت دې وي پردوی د هغو تحريفاتو له کبله چ３ له ＄انه ي３ ليکي او بيا ي３ د اهلل کالم بولي او  ßÁÇàF åj á³ßÈ�> ç»ëº
هالکت دې وي پر دوی د هغو دنيوي مالونو له كبله چ３ په ناحقه ي３ الس ته راوړي، ＄که کومه وسيله چ３ دوی په 
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دې اړه په کار اچوي او کومه چ３ دوی ي３ تعقيبوي هغه ！ول باطل اوناروا دي.  
ناروا فکر  او  باطل  په ترڅ ک３ د يهودو  تعالی د دې أيت  اهلل  �:> �***âÌßaÆ àbá£çº�â>º>çÈß? �ç×åC � àe>ç¿¶= �>ß¿ çj ß»ßI �Àß¶ �á=Çà¶>ß®ßÆ@
＇ر－ندوی چ３ د دوی د بي％ايه غرور او تکبر ن＋ه ده. دوی داس３ ان／يري چ３ ه５）کله به د اهلل په عذاب اخته او پرته 
له ＇و ور＄و ＇خه به جهنم ته داخل نه شي، له دې كبله اهلل تعالی خپل پيغمبر محمدU ته امرکوي چ３ د دوی پر 
دې ب５％ايه سوچ او خيال رد وک７ي او دوی ته ووايي چ３: أيا تاس３ له اهلل نه کومه وعده او ژمنه اخيست３ ده چ３ ＄ان 
پرې ملزم －２ئ؟ اوکه له ＄انه هغه ＇ه وايئ چ３ د هغه په اړه ه５＆ معلومات اوخبرتيا نلرئ؟ ＄که له داس３ مسايلو 
＇خه خبرتيا پرته د وح３ له الرې ممکنه نه ده او＇وک چ３ له ＄انه جوړې شوې خبرې اهلل ته منسوبوي، په حقيقت 

ک３ دوی پر ＄ان ظلم کوي او د دروغجنو او افترا کوونکو له ډل３ ＇خه حسابي８ي.  
àÄàJßÒÉ***�<: بيا اهلل تعالی د دوی دا پوچ خيال ردوی او فرمايي: ای يهودو!  åì ß]�åÄåE� áK ß{> ßUß?ßÆ�âÍßÒëÉ ßi� ßG ßjß²�Àßº�Îß·ßE@
کوم تصور چ３ تاسوکوئ داس３ نه ده چ３ دوزخ ته به نه اچول ك８５ئ او نه به په عذاب８５ئ، بلک３ تاس３ به په دوزخ ک３ 
تل اوسي８ئ، ＄که ＇وک چ３ ناوړه کارونه ترسره کوي او په خپلو بدو اوناوړو عملونو ！ين／ار کوي هغوی به تل په 

دوزخ ک３ وي.  
***�<: اهلل تعالی د يهودو د برخليک او پايل３ له بيانولو وروسته د ر＊تينو  åL> ßVå¶> çr¶=�á=Çà· å» ß¢ßÆ�á=Çà¿ßºA� ßÀÈådç¶=ßÆ�@
مسلمانانو برخليک بيانوي اوفرمايي: هغوکسانو چ３ ايمان راوړی اون５ک３ ک７ن３ ترسره کوي، اهلل تعالی د دوی عزت 

او درناوی ک７ی دی او د دوی د اوسيدن３ ＄ای ي３ غوره جنت ！اکلی، چ３ هلته به تل اوسي８ي. 

فعاليت

 قرأن کريم د فضيلت، کرامت او د دوزخ له اور ＇خه د خالصون معيار ＇ه شی －２لی دی؟ په دې اړه دې زده 
کوونکي له يو بل سره مباحثه وک７ي.  

د لوست ګټې 

＄ين３ هغه －＂３ چ３ د لوست له أيتونو＇خه الس ته را＄ي، عبارت دي له:
د اهلل د کتاب تالوت او د هغه په معنا پوه５دل ډ４ر اړين دي.

＇وک چ３ د اهلل په کتاب ک３ تحريف راولي او حقيقتونه ي３ پ＂وي، د هالکت او الهي عذاب وړ －ر＄ي.
 بايد په الهي شريعت عمل وک７و او هغه خپله وجيبه و－２و.
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جنت ته د داخليدلو اساسي  شرط اخالص، ايمان او نيک３ ک７ن３ دي.
له کولو＇خه ＄ان  بيا د －ناه  اړينه ده چ３  توبه ک３ دا  په  او  توبه وباسي  بايد  له چا ＇خه －ناه وشي،   کله چ３ 

وژغوري،  له خپل ک７ي کار ＇خه پ＋يمانه شي او ن５ک３ ک７ن３ ترسره ک７ي. 

پوښتنې

١ – په مبارک أيت ک３ چ３ د بني اسرائيلو د عوامو خلکو کوم حالت بيان شو، هغه کوم حالت دی؟ 
٢ – د )ويل( او )آماني( د کلمو معنا ＇ر－نده ک７ئ.

۳ – د بني اسرائيلو علماوو ول３ تورات تحريف کاوه؟ 
٤ – د الهي عذاب او دوزخ په اړه د بني اسرائيلو عقيده ＇ه وه؟ قرأني دري＃ په دې اړه ＇ر－ند ک７ئ.

٥ – د يهودو علماوو کوم حقايق له تورات ＇خه وايستل او پر＄ای ي３ نور مطالب په هغه ک３ ور＄ای ک７ل؟ 
٦ – اهلل تعالی د يهودو اومسلمانانو برخليک ＇رن／ه تصورک７ی دی؟ 

کورن９ دنده

د جنتيانو او دوزخيانو په اړه يوه اته کر＊يزه مقاله وليكئ. 
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د )البقرة( سورت )٨٣- ٨٦( آيتونه

�å�å²> ßjßá�=ßÆ�Îßº>ßJßÉá¶=ßÆ�ÎßEáf à̄á¶=�ËåcßÆ�â>¾> ßj áUåC� åÀáÈßbå¶=ßÇá¶>åEßÆ�ßä�=�ç×åC� ßÁÆ àbàFá£ßI�ß×� ß̧ ÉåÑ=ßf áiåC� å�ßE� ß±>ßNÉåº�>ß¾ád ß]ß?�ácåCßÆ�
�ácåCßÆ�>4/@� ßÁÇ àuåfá£àº�¼àJ¾ß?ßÆ� á¼ à³¿ëº�âØÉå·ß®�ç×åC� á¼àJáÉç¶ßÇßI� ç¼àM�ßÌ> ß²çh¶=�á=ÇàIAßÆ�ßÌßØ çr¶=�á=Ç à»Éå®ß?ßÆ�â>¿ áj àU� ål>ç¿·å¶�á=Çà¶Çà®ßÆ
� ç¼àM�>40@� ßÁÆ àbßÃ ánßI� á¼àJ¾ß?ßÆ�áà�áeßfá®ß?� ç¼àM� á¼ à²åe>ßÈåa�Àëº�¼ à³ ßjà«¾ß?� ßÁÇ àQåfáà��ß×ßÆ� á¼ à²Ð>ßºåa� ßÁÇ à³å« ájßI�ß×� á¼ à³ß®>ßNÉåº�>ß¾ád ß]ß?
� á¼ à²ÇàI@ßÈ�ÁåCßÆ� åÁ=ßÆáb à£á¶=ßÆ�¼áMåÝ>åE�¼åÃáÉß· ß¢� ßÁÆàf ßÂ> ß�ßI� á¼ åÂåe>ßÈåa�Àëº�¼ à³¿ëº�â>¯Èåfßª� ßÁÇ àQåfáà�ßÆ� á¼ à³ ßjà«¾ß?� ßÁÇà·àJá̄ ßI�Ð×àÖ ßÂ� á¼àJ¾ß?
� à̧ ß£á«ßÈ�Àßº�Ð=ßh ßQ�> ß»ßª� æxá£ßFåE� ßÁÆàfà« á³ßIßÆ� åH>ßJ å³á¶=� åxá£ßFåE� ßÁÇà¿åºáÖàJßªß?� á¼ àÃ àQ=ßf á]åC� á¼ à³áÉß· ß¢�ã½çfßà��ßÇ àÂßÆ� á¼ àÂÆàa>ß«àI�Ïße> ßià?
�>41@� ßÁÇà· ß»á£ßI�> ç» ß¢� æ̧ åª> ß§åE�àä�=�>ßºßÆ� åH=ßdß£á¶=�ëb ßmß?� ß�åC� ßÁÆèaßfàÈ�åÍßº>ßÉå̄á¶=�ß½áÇßÈßÆ�>ßÉá¾èb¶=�åÌ>ßÉßá�=� å�� ãËáh å]�ç×åC� á¼ à³¿åº� ß́ å¶ßc

�>42@� ßÁÆàf ßr¿àÈ� á¼ àÂ�ß×ßÆ� àH=ßdß£á¶=� à¼ àÃá¿ ß¢� à¬ç«ßà��ßØßª�åÌßf å]ßÙ>åE�>ßÉá¾èb¶=�ßÌ>ßÉßá�=�á= àÆßß� ám=� ßÀÈådç¶=� ß́ åÒß¶Æà?
د ځينو كلمو معنا 

كلکه او ！ين／ه وعده)ژمنه(.      { ß±>ßNÉåº}
خپلوان.    {ÎßEáf à̄á¶=�Ëåc}

د )يتيم( جمع ده، يتيم هغه چاته ويل ك８５ي چ３ پالر ي３ د هغه له بلوغ ＇خه د مخه م７شوی وي.    {Îßº>ßJßÉá¶=}
د )مسکين( جمع ده، مسکين هغه ＇وک دی چ３ له ډ４ر ل８ دنيوي مال او متاع ＇خه هم برخمن نه وي.     { åÀÉå²> ßj ß»á¶=}

مخ مو و－ر＄اوه، شا مو واړوله، پاملرنه مو ونک７ه.     { á¼àJáÉç¶ßÇßI}
}   مخ －ر＄وونکي.  ßÁÇ àuåfá£àº}
اعتراف مو وک７.     { á¼àIáeßfá®ß?}

له يو بل سره مرسته اوکومک کوئ.     { ßÁÆàf ßÂ> ß�ßI}
د )اسير(جمع ده )بنديان(.       {Ïße> ßià?}

ذلت اوخواري.     { ãËáh å]}
}   －ر＄ول ک８５ي.  ßÁÆèaßfàÈ}

نه کمي８ي.    { à¬ç« ß̂ àÈ�ß×}
ژباړه

او )ياد ک７ه ای محمده!( هغه وخت چ３ موږ له بني اسرائيلو ＇خه کلکه وعده واخيستله )او ومو ويل دوی ته( چ３ 
پرته له اهلل نه د بل ه５＆ شي عبادت مه کوئ او له مور او پالر، خپلوانو، يتيمانو او مسکينانو سره به ن５کي کوئ او 
ووايئ خلکو ته ＊３ خبرې او سم قايم ک７ئ لمون＃ )د ！ولو مقرراتو له رعايت سره ي３ اداء ک７ئ( او ورک７ئ زکات. 

يوويشتم  لوست
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بيا تاس３ )له عهده( و－ر＄５دئ م／ر ل８ )کسان( له تاس３ ＇خه، حال دا چ３ همدا تاس３ )له الهي احکامو ＇خه( مخ 
－ر＄وونکي ياست. او )ياد ک７ئ ای بني اسرائيلو!( چ３ کله موږ ستاس３ له )پلرونو( ＇خه )په تورات ک３(  کلکه وعده  
واخيستله، چ３ د يو او بل  وين３ به نه تويوئ او نه به يو بل )په ظلم سره( له خپلو کورونو ＇خه باسئ، بيا تاس３ د دې 
اقرار وک７ او تاس３ په خپله په دې شاهدي ورکوئ. بيا تاس３ هغه کسان يئ چ３ خپل ورو１ه وژنئ، خپل ＄ين３ ورو１ه 
ب３ کوره کوئ، د ظلم او زياتي په کولو د هغوی په خالف ډل３ جوړوئ او کله چ３ په ج／７ه ک３ ونيول شي او ستاس３ 
په الس ک３ بنديان شي، نو د هغو د خوش３ کولو لپاره د فدي３ الرې برابروئ، په داس３ حال ک３ چ３ پر تاس３ د هغو 
ا４ستل حرام ک７ای شوي دي، نو أيا تاس３ د کتاب ＄ين３ )احکام( منئ او له ＄ينو نورو )احکامو( ＇خه ي３ انکارکوئ؟ 
نو نه ده سزاء د هغه چا له تاس３ ＇خه چ３ دا )کارونه( کوي، م／ر رسوايي ده په ژوند د دنيا ک３ او د قيامت په ورځ به 
ډ４ر سخت عذاب )دوزخ( ته －ر＄ول ک８５ي او اهلل له هغه ＇ه چ３ تاس３ ي３ کوئ غافل نه دی. دا هغه کسان دي چ３ 
د دنيا ژوند ي３ په أخرت اخيستی دی، نو سپک)کم( به نه ک７ای شي له دوی ＇خه )دنيوي او اخروي( عذاب او نه 

به له دوی سره )په دفع د عذاب ک３( مرسته وک７ای شي.
اجمالي تفسير

�ßä�=�ç×åC***�<: پدې مبارک أيت ک３ يو ＄ل بيا د بني اسرائيلو ژمن３  ßÁÆ àbàFá£ßI�ß×� ß̧ ÉåÑ=ßf áiåC�Êå¿ßE� ß±>ßNÉåº�>ß¾ád ß]ß?�ácåC ßÆ@
ماتولو ته  اشاره شوې ده، ＄که چ３ دوی د خپل ناوړه خصلت پر بنس تل خپل３ وعدې ماتوي او ډ４رکم پرې 

وفاکوي. اهلل تعالی له يهودو ＇خه دا وعده واخيستله چ３: 
 له واحد اهلل نه پرته د بل چا عبادت مکوئ. 

 له اهلل سره شريک مه نيسئ. 
 له خپل مور او پالر سره نيکي وک７ئ.

 له خپلوانو، يتيمانو او تن， السو سره د نرم９ او مهربان９ له مخ３ چلندکوئ او هغوی ته ن５که خبره کوئ.
 لمون＃ قايموئ او زکات ادا کوئ.

خو يهوديان په خپلو ژمنو ثابت پات３ نشول چ３ د أيت وروست９ برخه دا ＇ر－ندوي، بلک３ شا ي３ واړوله، اهلل تعالی 
فرمايي: 

<:�وروسته له هغه چ３ له اهلل سره مو کلک３ وعدې وک７ې بيا مو خپل  ßÁÇ àuåfá£ëº�¼àJ¾ß? ßÆ� á¼ à³¿ëº�âØÉå·ß®�ç×åC� á¼àJáÉç¶ßÇßI� ç¼àM@ 
مسير بدل ک７  او وعده مو ماته ک７ه او هغ３ ته مو ه５＆ احترام ونه ک７ او په خپله پرې شهادت هم ادا کوئ. 

***�<: دا مبارک أيت د پيغمبر U د زمان３ يهودو ته داس３ ＇ه ＇ر－ندوي  á¼ à²Ð>ßºåa� ßÁÇ à³å« ájßI�ß×� á¼ à³ß®>ßNÉåº�>ß¾ád ß]ß?�ácåC ßÆ@
چ３ په تورات ک３ دوی د هغه له ترسره کولو منع شوي وو او له دوی ＇خه ي３ ژمنه اخيست３ وه چ３ دې منع شويو 
＇يزونو ته به نه نژدې کي８ي. هغه ！ين／ه ژمنه چ３ اهلل تعالی له يهودو ＇خه اخيست３ وه هغه دا وه چ３ دوی به يو او بل 
په ناحقه نه وژني او يو بل به له خپلو کورونو ＇خه نه ش７ي . د أيت په پای ک３ دې ته اشاره شوې چ３ بن３ اسرائيلو 
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ژمنه وک７ه او په هغ３ ي３ اقرار وک７، نو الزمه دا وه چ３ پرخپله ژمنه دريدلي وای، خو هغوی خپله ژمنه ماته ک７ه.
***<:�قرأن کريم په دې مبارک أيت ک３ همغ３ پخوان９ موضوع ته دوام ورکوي او  á¼ à³ ßjà«¾ß?� ßÁÇà·àJá̄ ßI�Ð×àÖ ßÂ� á¼àJ¾ß?� ç¼àM@
فرمايي: همدا تاس３ ياست )ای بني اسرائيلو!( چ３ ال اوس هم يو او بل سره وژنئ او يو او بل له خپلو کورونو ＇خه 

وباسئ.
د يثرب )مدين３( يهود )بنو قريظه او بنو نضير( به هميشه په خپلو من％ونو ک３ په ج／７ه وو او تر＇ن， ي３ دوی له 
)اوس او خزرج( سره ژمن３ ک７ې وې، چ３ بنوقريظه له اوس او بنونضير له خزرج سره ملگري وو، د هغوی په جگ７و 
ک３ به دوی هم برخه اخيستله، يو او بل به ي３ واژه، د يو او بل ＊％３ به ي３ وين％３ －ر＄ول３، د يو بل مالونه به ي３ 
< په گناه او د＊من９ سره به ي３ د يو او بل پر وړاندې  åÁ=ßÆáb à£á¶=ßÆ�¼áMåÝ>åE�¼åÃáÉß· ß¢� ßÁÆàf ßÂ> ß�ßI@لو！ول او په قراني تعبير
دسيس３ جوړول３ او په دې سره به ي３ د د＊من مرسته کوله. د ح５رانتيا خبره دا وه چ３ د خپلو همژمنوالو تر＇ن， له 
يو بل سره په جگ７و ک３ به چ３ کله د دوی ＇ه وگ７ي بنديان کيدل، نو ！ولو يهودو به که هغه به له هرې قبيل３ ＇خه 

و، د دغو اسيرانو د خالصون لپاره مرسته کوله او فديه به ي３ ورکوله، اهلل تعالی په دې اړه فرمايي:
<: که له تاسو ＇خه به ＇وک بندي شو، نو د هغه د خالصون لپاره فديه ورکوئ.  á¼ àÂÆàa>ß«àI�Ïße> ßià?� á¼ à²ÇàI@ßÈ�ÁåCßÆ@ 
بيا اهلل تعالی د دوی ر！نه کوي چ３ أيا د تورات په ＄ينو احکامو ايمان راوړئ او له ＄ينو نورو ＇خه ي３ انکارکوئ: 
په مقابل ک３  د فدي３  بنديان  به خپل  په دې معنا چ３ هغوی  �:> æxá£ßFåE � ßÁÆàfà« á³ßIßÆ � åH>ßJ å³á¶= � åxá£ßFåE � ßÁÇà¿åºáÖàJßªß?@
خوشي کول چ３ دا د کتاب پر ＄ينو برخو د ايمان او عمل ن＋ه وه او په عين حال به ي３ د خپل ！بر خلک وژل چ３ 
دا د کتاب پر ＄ينو نورو برخو کافر４دل او عمل نه کول و، دا کار ډ４ر ناوړه او شرموونکی عمل و. اهلل تعالی د أيت په 
اخر ک３ د４ته اشاره کوي چ３ دا ډول کار به په دنيا ک３ د هغه د عامل لپاره د شرم او تاوان المل وي، په أخرت ک３ به 
دا ډول خلک په دردوونکي عذاب اخته شي او اهلل تعالی ستاسو له ！ولو کارونو ＇خه ＊ه خبر دی. که ＇ه هم د دې 
أيت خطاب يهودو ته متوجه دی، خو محتوا ي３ عامه ده او مسلمانانو ته هم امر شوی دی، تر＇و په دين ک３ تجزيه 
رانه ولي، په دې معنا چ３ اسالم يو بشپ７، شامل دين او د ژوندانه ک７نالره ده، د اسالم احکام او ارز＊تونه بايد پرته له 

استثنا پلي شي، نه د يهودو په ＇５ر چ３ ＄ين３ احکام به ي３ عملي کول او ＄ين３ نور به ي３ ب３ عمله پر４＋ودل. 
¾ßÉá<***�<: په دې مبارک أيت ک３ اهلل تعالی د يهودو د ＄ان／７تياوو يادونه کوي  èb¶=�ßÌ>ßÉ ßVá¶=�á= àÆßfßJ ám=� ßÀÈådç¶=� ß́ åÒß¶Æà?@
او فرمايي:  همدا کسان دي چ３ د دنيا ژوند ي３ د أخرت په بيه واخيست، نو نه به د دوی عذاب سپک شي او نه به 
له دوی سره مرسته وشي. دوی هغه کسان دي چ３ دنيوي －＂３ ي３ په پام ك３ نيولي دي او په أخرت ک３ به خپله جزا 
و－وري، چ３ کوم تخفيف اوکمي به پک３ نه وي، ه５）وک نشي کوالی چ３ له دوی سره مرسته وک７ي او له الهي 
عذاب ＇خه ي３ وژغوري، هر＇وک چ３ له اهلل سره ک７ې وعده ماتوي په مقابل ک３ به د رسواي９ او خوارۍ پرته بل 

＇ه ونه مومي او په أخرت ک３ به د خپلو اعمالو په جزا ورسي８ي. 
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فعاليت  

***< أيت دقيقه معنا او مفهوم ＇ه دی؟ او د يهودو کومو ک７نو ته اشاره کوي؟  á¼ à³ ßjà«¾ß?� ßÁÇà·àJá̄ ßI�Ð×àÖ ßÂ� á¼àJ¾ß?� ç¼àM@د�
په دې اړه بحث او＇７５نه وک７ئ، تر＇و ！ول زده کوونکي ي３ په تفسير وپوهي８ي.

د لوست ګټې  
＄ين３ هغه －＂３ چ３ د دې لوست له أيتونو ＇خه ترالسه کي８ي، عبارت دي له: 

 بايد د اهلل تعالی يووالی او توحيد وپيژنو او عبادت ي３ وک７و، چ３ دا ر＊تينی  عبادت او بنده －ي ده.
  مور او پالر له هرچا ＇خه زيات د رحمت او مهربان９ مستحق دي، ＄که همدوی دي چ３ د ！ولن３ د بقا او 

پاي＋ت المل دي او ！ولن３ ته لوی، لوی انسانان وړاندې کوي. 
  له خپلوانو او دوستانو سره نيک３ اړيک３ د مين３ او محبت المل －ر＄ي.

د اهلل پر وړاندې ارز＊تناک او معتبر ايمان هغه دی چ３ خاوند ي３ د اهلل په ！ولو احکامو او د پيغمبرU په   
الر＊وونو ايمان راوړي اوعمل پرې وک７ي، نه دا چ３ ＄ين３ احکام  ومني او ＄ين３ پر８４دي.

 هر ملت چ３ الهي شريعت پري８دي په دنيا ک３ په رسواي９ او شرمند－９ او په أخرت ک３ په الهي عذاب اخته 
ك８５ي. 

 ＇وک چ３ له اهلل سره خپله ژمنه تر پ＋و الندې ک７ي او په خپلو نفساني غو＊تنو عمل وک７ي، نو په دنيا ک３ 
ارومرو خوار او ذليل ك８５ي او په أخرت ک３ هم د اهلل تعالی له عذابه خالصون نه مومي.

د اسالم دين د ژوندانه يو بشپ７ نظام او ک７نالره ده او بايد په بشپ７ه توگه عملي او پلی شي .
د دين له وجايبو ＇خه يوه دا ده چ３ خلکو ته په ن５کو کارونو امر او هغوی له بدو کارونو ＇خه منع ک７و.  

 

پوښتنې

١-  اهلل جل جالله له يهودو ＇خه ＇ه ژمنه اخيست３ وه؟    
٢-  له يتيمانو او مسکينانو ＇خه ＇وک مراد  دي؟

۳-  يهودو＇رن／ه د يوبل وين３ تويول３؟
<� معنا＇ه ده؟ á¼ àÂÆàa>ß«àI�Ïße> ßià?� á¼ à²ÇàI@ßÈ�ÁåCßÆ@4- د�

٥-  د هغو خلکو جزا چ３ دين ي３ تجزيه ک７ی، يعن３ ＄ين３ احکام ي３ مني او ＄ين３ ي３ نه مني، ＇ه ده؟ 
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د )البقرة( سورت )٨٧- ٨٩( آيتونه

�àÅ>ß¾ ábçÈß? ßÆ � åL>ß¿ëÉßFá¶= � ß¼ßÈ áfßº � ßÀáE= �Î ßjÉ å¢ �>ß¿áÉßIA ßÆ � å̧ àièf¶>åE �åÅ åbá£ßE �Àåº �>ß¿áÉç«ß® ßÆ � ßH>ßJ å³á¶= �Î ßiÇàº �>ß¿áÉßIA � ábß̄ß¶ ßÆ�
�â>¯È åfßª ßÆ � á¼àJáE çdß² �â>¯È åfß«ßª � á¼àI áfßF á³ßJ ái= � à¼ à³ àjà«¾ß? �ÏßÇáÃßI �ß× �> ß»åE � ã¹Ç àiße � á¼ à²Ð> ßQ �> ß»ç· à³ßªß? � ål àbà̄á¶= � å\Æ àfåE
� á¼ àÂÐ> ßQ�> ç»ß¶ ßÆ�>44@� ßÁÇà¿åº áÖàÈ�>çº�âØÉå·ß̄ßª� á¼ åÂåfá« à³åE� ç�=� à¼ àÃß¿ß£ç¶�¸ßE� ã¬á· à¦�>ß¿àEÇà·à®�á=Çà¶>ß® ßÆ�>43@� ßÁÇà·àJá̄ ßI
�> ç»ß·ßª �á=Æ àfß«ß² � ßÀÈ ådç¶= �Îß· ß¢ � ßÁÇ àVåJá«ßJ ájßÈ � à̧ áFß® �Àåº �á=Çà¾> ß² ßÆ � á¼ àÃß£ßº �> ß»ë¶ � ã± ëb ßràº �åä�= � åb¿ å¢ � áÀëº � ãH>ßJå²

�>45@ � ßÀÈåfåª> ß³á¶= �Îß· ß¢� ç�= �àÍß¿á£ß·ßª �åÄåE �á=Æ àfß«ß² �á=Çàª ßf ß¢�>çº �¼ àÂÐ> ßQ

د ځينو کلمو معنا

پرله پس３ مو واستول.    {>ß¿áÉç«ß®}
رو＊انه دليلونه او ن＋ان３.   { åL>ß¿ëÉßFá¶=}

تائيد موک７، قوت مو ورک７.   {àÅ>ß¾ábçÈß?}
جبرئيل عليه السالم.   { ålàbà̄á¶=� å\Æàe}

هرکله چ３،  هغه وخت چ３.    {> ß»ç· à²}
نه خو＊وي.   {ÏßÇáÃßI�ß×}

＄انونه موغ و＊ودل، لويي مو وک７ه.   { á¼àIáfßF á³ßJ ái=}
د )غالف( يا د )اغلف( جمع ده، )پردې( يعن３ هغه زړونه چ３ د پوهيدو توان نه لري.  { ã¬á· à¦}

د مرست３ غو＊تنه کوي.   { ßÁÇ àVåJá«ßJ ájßÈ}
ژباړه

 او موږ موسی X ته كتاب ورك７. له هغه وروسته مو پرله پس３ پ５غمبران ول８５ل او ور موک７ې عيسی د مريم３ زوی 

ته ＊کاره )معجزې( او قوي ک７ی مو وو عيسی په روح القدس )پاک روح( سره، أيا نو هر کله چ３ به تاس３ ته کوم 

رسول په هغو احکامو چ３ به ستاسو نفسونو نه خو＊ول راغی، نو تاس３ به د هغو )احکامو له منلو( ＇خه سر غ７اوه، 

نو تاس３ د انبياوو يوه ډله )لکه محمد، عيسی او موسی( دروغجنه وبلله او بله ډله )د انبياوو( مو)لکه زکريا، يحي او 

دوه ويشتم  لوست
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شعيب( ووژله  او )په تمسخر ي３( وويل: زموږ زړونه په پردو ک３ دي )يعن３ وينا پرې اثر نه کوي، داس３ نه ده( بلک３ 

اهلل د دوی د کفر په سبب پر دوی لعنت ک７ی دی، نو ډ４ر ل８ )له دوی ＄ن３( ايمان راوړي. او هر کله، چ３ د اهلل لخوا 

دوی ) اهل کتابو( ته کتاب )قرأن( راغی )داس３ کتاب( چ３ تصديق کوونکی دی د هغه کتاب، چ３ له دوی سره دی 

اوحال دا چ３ وو دوی پخوا له دې )بعثته( چ３ طلب د فتح３ به ي３ کاوه )د اهلل په قرأن او محمد سره( پر هغو کسانو 

چ３ کافران وو، نو کله چ３ راغی دوی ته )هغه رسول( چ３ دوی )د تورات په ستايلو سره( پ５ژندلی و، پرې کافران 

شول، نو د اهلل لعنت دی په کافرانو، چ３ حق ي３ پ او باطل ي３ ＇ر－ند ک７.

لن６ تفسير 

***<�اهلل تعالی د هر امت په من＃ ک３ يو پيغمبر رالي８لی،  å̧ àièf¶>åE�åÅ åbá£ßE�Àåº�>ß¿áÉç«ß®ßÆ� ßH>ßJ å³á¶=�Î ßiÇàº�>ß¿áÉßIA�ábß̄ß¶ßÆ@
تر＇و هغوی ته پند او نصيحت وک７ي او هغوی ي３ پند قبول ک７ي او ＇رن／ه چ３ د دوو پيغمبرانو تر من＃ اوږده فاصله 

ت５ريده، نو د خلکو زړونه به سخت５دل او بيرته به ي３ انحراف ته مخه کوله اود ت５رشوي پيغمبرامرونه به ي３ ه５رول، د 

هغه خبرې او الهي پ５غامونه به ي３ تغيرول، چ３ دا کار په بني اسرائيلوک３ زيات پي＋يده. اهلل تعالی په دې قوم ک３ ډ４ر 

پيغمبران يو په بل پس３ راولي８ل، تر＇و دوی د خپل کار له پايلو ＇خه وويروي، خودوی تل الهي پ５غامونه تغيرول او 

له الهي فرمان ＇خه ي３ تي＋ته کوله. 

د دې لوست په لوم７ي أيت ک３ اهلل تعالی دې امرته اشاره کوي چ３ موسی X م３ د خپل پيغمبر په تو－ه ول８５ه 

اوکتاب مو هم پرې نازل ک７، تر＇و بني اسرائيل سمه الر وپ５ژني او په هغه پس３ مو ＇و نور پيغمبران هم ولي８ل، 

تر＇و خلک د اهلل دين ته راوغواړي اوپه پای ک３ موږ عيسی د مريم زوی له انجيل سره ولي８ه او ډ４ر رو＊انه داليل 

اومعجزې مو هم ورک７ې اوجبرييل امين مو د ده تاييدکوونکی اومرستندوی و－ر＄اوه، خوسره له دې هم بني اسرائيل 

له تحريف او بدکارۍ ＇خه ونه －ر＄５دل او د پ５غمبرانو له نافرمان９ ＇خه ي３ ډډه و نک７ه.

� á¼àIáfßF á³ßJ ái=� à¼ à³ àjà«¾ß?�ÏßÇáÃßI�ß×�> ß»åE� ã¹Ç àiße� á¼ à²Ð> ßQ�> ß»ç· à³ßªß?@ :په پای ک３ مبارک أيت دوی تهديدوی او فرمايي

<،�يعن３: هر＄ل چ３ اهلل تعالی تاسو ته يو پيغمبر رالي８لی، تر＇و د اهلل پ５غامونه درته  ßÁÇà·àJá̄ ßI�â>¯ÈåfßªßÆ� á¼àJáEçdß²�â>¯Èåfß«ßª
ورسوي، خوتاس３ کله چ３ هغه پيغامونه دخپل نفساني ميل مطابق ونه مومئ او ستاسو غو＊تن３ پوره نک７ي، نومخ 

اړوئ او پر هغه له ايمان راوړلو ＇خه ＄انونه ژغورئ، پر دې هم بس والی نکوئ، بلک３ يوشم５ر پيغمبران دروغجنوئ 

او يو شم５ر وژنئ. 
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يهوديانوحضرت موسیX او محمد U دروغجن و－２ل اوحضرت زکريا اويحيی )عليهما السالم( ي３ ووژل، ان 

تردې چ３ د محمدU د وژلو لپاره ي３ ＇و＄له ناکامه کو＊＋ونه وک７ل.

***<:�اهلل تعالی د يهودو ＄واب د خپل ر！ونکي اومالمت کوونکي  á¼ åÂåfá« à³åE� ç�=� à¼ àÃß¿ß£ç¶�¸ßE� ã¬á· à¦�>ß¿àEÇà·à®�á=Çà¶>ß®ßÆ@
سوال په وړاندې نقلوي، چ３ هغوی ويل: زموږ زړونه ت７ل شوي دي يعن３ بند دي، ه５＆ خبره پرې اغ５زه نه کوي او 

په عناد اوسرغ７ونه عادت شوي يو. دوی غواړي ووايي چ３ زموږ د زړونو او صحيح فهم ترمن＃ داس３ مانع لکه يو 

�=�<:�بلک３ اهلل پر دوی لعنت ک７ی او دوی ي３ له خپل  à¼ àÃß¿ß£ç¶�¸ßE@ :ديوال وجود لري، خواهلل تعالی پر دوی رد کوي

رحمت ＇خه لرې ک７ي دي، ＄که دوی سمه خبره نه کوي. دا چ３ وايي زموږ زړونه بند دي حقيقت نه لري. اهلل 

تعالی په دې سبب پر دوی لعنت ک７ی چ３ دکفر او انکار الره ي３ غوره ک７ې ده.  

¿åä�=�åb***< اهلل تعالی په دې مبارک أيت ک３ د يهودو يو بل رذالت او ناوړه کار ته اشاره  å¢� áÀëº� ãH>ßJå²� á¼ àÂÐ> ßQ�> ç»ß¶ßÆ@
کوي، هغه دا چ３ دوی ＄ان غو＊تونکي )خود خواه( خلک دي، نه غواړي چ３ نورو خلکو ته خير ورسوي او له 

حق ＇خه انکار کوي. کله چ３ محمد U سره له  قرأن کريم  راغی او قرأن کريم هغه ＇ه چ３ په تورات ک３ راغلي 

 U وو،  تاي５دول  او هغه －６ اصول چ３ د تورات او قرأن په من＃ ک３ موجود وو، يهود هم پرې خبر وو، او د محمد

صفتونه ي３ په تورات ک３ لوستلي او له هغو سره أشنا شوي وو. خوسره له هغه ي３ بيا هم د محمد U له رسالت ＇خه 

انکار وک７ اومخ ي３ ور＇خه و－ر＄اوه، حال دا چ３ مخک３ له دې چ３ محمد U وويني او وي３ پ５ژني، د مدين３ له 

مشرکانوسره په مخامخ ك５دو به ي３ هغوی تهديدول او دا به ي３ ورته ويل: د خاتم النبيين پيغمبر د رالي８لو وخت نژدې 

شوی دی، کله چ３ هغه راشي، موږ په هغه ايمان راوړو اوله هغه سره يو＄ای ك８５و او تاسو وژنو، نو اهلل تعالی په پای 

<، يعن３: د اهلل لعنت دې وي پرکافرانو باندې.  ßÀÈåfåª> ß³á¶=�Îß· ß¢� ç�=�àÍß¿á£ß·ßª@ :ک３ په دوی لعنت وايي اوفرمايي

د لوست ګټې  

＄ين３ هغه －＂３ چ３ د دې لوست له أيتونو ＇خه ترالسه کي８ي، دا دي: 

 اهلل تعالی د بني  اسرائيلو په من＃ ک３ ډ４ر پيغمبران رالي８لي دي، تر＇و هغوی د اسالم دين ته راوغواړي او د 

هغوی انحرافات اصالح ک７ي.

 دا د يهودو عادت و چ３ أسماني پ５غامونه به ي３ هغه وخت منل چ３ د دوی له غو＊تنو او نفساني خواهشاتو 
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سره به موافق وو او د دوی مادي غو＊تن３ به ي３ پوره کول３.

 يهوديان د دې  لپاره چ３ ＄ان له مسؤوليت ＇خه خالص ک７ي وايي زموږ زړونه بند دي په هغه ک３ ايمان او 

هدايت ＄ای نه نيسي، دا يو ډول خالص دروغ دي چ３ له مسؤوليت ＇خه پرې ＄ان ژغوري.

 هغه ايمان چ３ يوازې په ژبه وي او په زړه ک３ ＄ای ونه لري اوعمل ي３ تصديق ونه ک７ي، د اهلل پر وړاندې 

کوم ارز＊ت نه لري.

 هغه کسان چ３ پيغمبران اوأسماني کتابونه دروغ －２ي، هغوی ملعون اود اهلل )جل جالله( له رحمت ＇خه لرې 

دي.

پوښتنې

١ – الندن９ جمل３ معنا ک７ئ:

�*{=Æ àfß«ß²� ßÀÈådç¶=�Îß· ß¢� ßÁÇ àVåJá«ßJ ájßÈ} { á¼ àÃß£ßº�>ßå�� ã±ëb ßràº} { à¼ à³ àjà«á¾ß?�ÏßÇáÃßI� ß×} { å̧ àièf¶>åE�åÅ åbá£ßE� áÀåº�>ß¿áÉç«ß®}
٢ – د دووتنو پيغمبرانو نومونه واخلئ چ３ د بني  اسرائيلو له خوا وژل شوي دي؟  

< مفهوم ＇ه دی؟ او دا جمله کوموخلکو ويل３ ده او له هغ３ ＇خه ي３ مطلب  ã¬á· à¦�>ß¿àEÇà·à®@３۳ – د دې  جمل

＇ه و؟ 

< ＇خه ＇ه مراد  دی؟  ßÁÇà¿åºáÖàÈ�>ßº� âØÉå·ß̄ßª@ ٤ –  له

٥ – د حضرت عيسی X دکومو معجزو په اړه معلومات لرئ؟  

٦ – أيا يهود په دې حقيقت پوهيدل چ３ خاتم النبيين پيغمبر رالي８ل ك８５ي او دا معلومات ي３ له کومه ＄ايه 

تر السه ک７ي وو؟ 

کورن９ دنده

د پخوانيو او اوسنيو يهوديانو د اوصافو په اړه يوه اته کر＊يزه مقاله وليكئ.  
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د )البقرة( سورت )٩٠- ٩۲( آيتونه

� áÀåº�Ð> ßnßÈ�Àßº�Îß· ß¢�åÄå· ávßª�Àåº�àä�=� ß¹ëhß¿àÈ�Áß?�â>Éá§ßE�àä�=� ß¹ßhß¾?�> ß»åE�=Æ àfà« á³ßÈ�Áß?� á¼ àÃ ßjà«¾ß?�åÄåE�á=áÆßfßJ ám=�> ß» ßjáÒåE�
�àä�=� ß¹ßh¾ß?�> ß»åE�á=Çà¿åºA� á¼ àÃß¶� ß̧ Éå®�=ßcåC ßÆ�>5,@� ãÀÉåÃèº� ãH=ßd ß¢� ßÀÈåfåª> ß³á·å¶ßÆ� æG ßvß¦�Îß· ß¢� æG ßvß§åE�á=Æ àÕBFßª�åÅåa>ßF å¢
�Ð>ßÉåF¾ß?� ßÁÇà·àJá̄ ßI� ß¼å·ßª� á̧ à®� á¼ àÃß£ßº�> ß»ë¶�â>® ëb ßràº� è° ßVá¶=�ßÇ àÂßÆ�àÅÐ=ßeßÆ�> ß»åE� ßÁÆfà« á³ßÈßÆ�>ß¿áÉß· ß¢� ß¹åh¾à?�> ß»åE� àÀåºáÖà¾�á=Çà¶>ß®
� á¼àJ¾ß? ßÆ�åÅ åbá£ßE�Àåº� ß̧ áRå£á¶=� à¼àIád ß̂ çI=� ç¼àM� åL>ß¿ëÉßFá¶>åE�Î ßiÇèº�¼ à²Ð> ßQ�ábß̄ß¶ßÆ�>5-@� ßÀÉå¿åºáÖèº�¼àJ¿ à²�ÁåC� à̧ áFß®�Àåº�åä�=

��>5.@� ßÁÇ à»å¶> ß�

د ځينوكلمو معنا

<}  ＇ومره بد دی.  ß» ßjáÒåE}
áÆßfßJ=}   پلورلي دي، خرڅ ي３ ک７ل.  ám=}

د ظلم او ت５ري له مخ３.     {â>Éá§ßE}
Æ=}   اخته شول.  àÕBßE}

}   رسوا کوونکی.  ãÀÉåÃèº}
®<â}    تاي５د کوونکی.  ëb ßràº}

}   رو＊انه او ＇ر－ندې ن＋３.  åL>ß¿ëÉßFá¶=}
ژباړه

بد دي هغه ＇ه چ３ دوی په هغه سره خپل ＄انونه پلورلي دي )او هغه دا دي( چ３ کافران ک８５ي په هغه قرأن چ３ 
اهلل نازل ک７ی دی )دا کفر( د دې کين３ او حسد په سبب دی چ３ اهلل )ول３( له خپله فضله په هغه چا چ３ له خپلو 
بند－انو اراده وک７ي، نازلوي، نو په يوه غضب )چ３ کفر په محمد او قرأن دی( د بل غضب د پاسه )چ３ کفر په عيسی 
او انجيل دی( اخته شول او د کافرانو لپاره سپکوونکی عذاب مقرر دی. او کله چ３ دوی ته وويل شي چ３ ايمان 
راوړئ په هغو کتابونو چ３ اهلل نازل ک７ي دي، وايي:  موږ ايمان راوړو په هغه کتاب چ３ پر موږ نازل ک７ای شوی دی 
)يعن３ تورات( او د نورو کتابونو ) لکه انجيل او قرأن( له منلو نه انكار كوي، حال دا چ３ دا )نور کتابونه هم( حق دي، 

در ويشتم لوست
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تصديق کوونکي د هغه کتاب دي چ３ له دوی سره دی. ووايه )ای محمده! دغو يهودانو ته(: نو ول３  به تاس３ د اهلل 
انبياء )لکه شعيب، زکريا او يحيی( پخوا له دې وژل که چ５رې تاس３ )په تورات( ايمان راوړونکي وئ.

او ب５شکه چ３ موسیX تاس３ ته ＊کاره )معجزې( راوړې وې، بيا تاس３ )د طور غره ته( د موسیX له تللو وروسته 
خوسی )په خداي９ سره( ونيوه، حال دا چ３  تاس３ )د خوسي په دې معبود نيولو سره پر خپلو ＄انو( ظالمان وئ. 

 اجمالي  تفسير 

�=�àä***<:�د نبي کريمU د زمان３ يهودو دا حقيقت ＊ه پ５ژنده  ß¹ßhß¾?�> ß»åE�á=Æàfà« á³ßÈ�Áß?� á¼ àÃ ßjà«¾ß?�åÄåE�á=áÆßfßJ ám=�> ß» ßjáÒåE@
چ３ تورات دأخرې زمان３ له پيغمبر＇خه خبر راک７ی او هغه پيغمبر محمدU دی، چ３ په دې اساس د ايمان راوړلو 
！ول اسباب هغوی ته تيارشول، خو د محمدU د زمان３ يهودو په خپل کفر ！ين／ار وک７ او دا کفر ي３ د حسد، کين３ 
او د رياست غو＊تلو او په دنيا پورې د زړه ت７لو له وج３ و. د کفر الر غوره کول او د ايمان پري＋ودل په دې معنا دي 
چ３ －واک３ دوی خپل نفسونه په هغه خرڅ ک７ل يعن３ خپل نفسونه ي３ خرڅ شوی مال و－ا１ه اوکفر ي３ پيس３، نو خپل 
نفسونه ي３ خرڅ ک７ل او کفر ي３ واخيست، له همدې امله اهلل د دوی دا کارسخت ناوړه و－ا１ه او وي３ فرمايل: افسوس 

په ＇ه بد شي ي３ ＄انونه خرڅ ک７ل او په هغه ＇ه چ３ اهلل نازل ک７ي په هغه ي３ د شرک له مخ３ انکار غوره ک７.
＇رن／ه چ３ يهوديان په خپل کفر محکم وو او تل په کفر ک３ اوسيدل، له همدې امله اهلل تعالی د دوی له حالت 
»á=Æàfà< تعبيرک７ی، په دې معنا چ３ دوی تل دې کار ته مخه کوي، په هغه من／ول３  á³ßÈ�Áß?@ خه په مضارع صيغه＇
ل／وي او د انحراف الره ل＂وي.  دا ！ول دوی له دې امله کوي چ３ ول３ اهلل تعالی د عربو په قوم ک３ وح３ رالي８ل３ ده 

او د دوی په قوم ک３ ي３ نه ده رالي８ل３. 
اهلل تعالی د مبارک أيت په أخره برخه ک３ د يهودو د کفر غوره کولو او له حضرت محمدU سره د کين３ پايل３ ته 
<، يعن３: دوی د همدې لوي３ اشتباه  ãÀÉåÃèº� ãH=ßd ß¢� ßÀÈåfåª> ß³á·å¶ßÆ� æG ßvß¦�Îß· ß¢� æG ßvß§åEá�=Æ àÕBßFßª@ :اشاره کوي او فرمايي
په سبب د اهلل له پلوه د پرله پس３ غضب  مستحق و－ر＄５دل. له يوې خوا ي３ په تورات او انجيل کفرغوره ک７ او له 
بل３ خوا ي３ په محمدU باندې، نو دغه د رسواي９ اوشرمند－９ پرله پس３ غضب د دوی دکفر په وج３ دوی ته رسي８ي 

او اهلل دوی ته د سپکوونکي عذاب وعده ورک７ې ده.  
****<: يهوديانو تل د هرې الهي غو＊تن３ پر وړاندې عذرونه وړاندې کول لکه  ä�=� ß¹ßh¾ß?�> ß»åE�á=Çà¿åºA� á¼ àÃß¶� ß̧ Éå®�=ßcåC ßÆ@
＇رن／ه چ３ په ت５رشوي لوست ک３ هم ذکرشول چ３ ويل يEÇ·®�:３¿<�¦·¬�، يعن３: زموږ زړونه په پردوک３ دي، 
د محمدU د وينا درک کولو وس نه لري. اهلل تعالی د دې أيت له مخ３ د دوی په غلط تصور رد فرمايي: که چ５رې 
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يهوديانو ته وويل شي چ３ په قرأن کريم ايمان راوړئ! دوی په ＄واب ک３ د عذر په تو－ه وايي: موږ په تورات ايمان 
راوړی چ３ پر موږ نازل شوی دی او په  قرأن کريم ايمان نه راوړو؛ ＄که هغه په عربو نازل شوی دی نه پر يهوديانو. 
قرأن کريم د دې  دعوې د اثبات لپاره چ３ په اصل ک３ پوچه او بی بنس＂ه ده، دوه شيان مطرح ک７ي دي: يو دا چ３ که 
دوی په حقيقي ب２ه په تورات ايمان راوړی وای، نو په تورات ک３ خو نه دي راغلي چ３ له توراته پرته په بل أسماني 
� ßÁÆfà« á³ßÈ�ßÆ� :کتاب ايمان مه راوړئ، حال دا چ３ دا ډله خلک د داس３ مخالفت مرتکب شول، اهلل تعالی فرمايي
<�àÅÐ=ßeßÆ�:�او دوی له توراته پرته په انجيل او قرأن کفر غوره کوي، حال دا چ３ قرأن کريم د دوی دکتاب تصديق  ß»åE
کوونکی دی او د دوی په کتاب ک３ د محمدU د نبوت په اړه زيری هم ورک７ شوی و. دويم دا چ３ ستاسو پر خپل 
کتاب د ر＊تيني ايمان د نه لرلو ن＋ه دا ده چ３ تاسو تل په ناوړه ک７و وړو چ３ ستاسو پر کفر او الحاد داللت کوي الس 
 :� ßÀÉå¿åºáÖèº�¼àJ¿ à²�ÁåC� à̧ áFß®�Àåº�åä�=�Ð>ßÉåF¾ß?� ßÁÇà·àJá̄ ßI� ß¼å·ßª� á̧ à®� پورې کوئ او هغه د انبياوو وژنه ده. اهلل تعالی فرمايي
ای محمده!  يهوديانو ته ووايه که تاس３ پخپل کتاب د ايمان دعوه لرئ، نو بيا ول３ مو پيغمبران ووژل، په داس３ حال 
ک３ چ３ تورات د دوی وژنه پرتاس３ حرامه ک７ې وه، نو دا چ３ تاس３ د اهلل پيغمبران ووژل دا په خپله ستاس３ په نه 

ر＊تينول９ او دروغ ويلو تر！ولو لوی او رو＊انه دليل دی چ３ تاس３ په حقيقت ک３ پر تورات هم ايمان نه لرئ.  
� à¼àIád ß̂ çI=� ç¼àM� åL>ß¿ëÉßFá¶>åE�Î ßiÇèº�¼ à²Ð> ßQ�ábß̄ß¶ßÆ� :اهلل تعالی په وروستي أيت ک３ يهوديانو ته خطاب کوي او فرمايي
� موسیX د اهلل له طرفه له ډ４رو معجزو سره راغی، خو تاس３ ي３ نبوت قبول  ßÁÇ à»å¶> ß�� á¼àJ¾ß? ßÆ�åÅ åbá£ßE�Àåº� ß̧ áRå£á¶=
نک７ او ده د خپل نبوت لپاره ډ４ر داس３ محکم داليل وړاندې ک７ل چ３ ه５）وک د داس３ رو＊انه داليلو په راوړلو قادر 
نه و، خو کله چ３ موسی X د مالقات لپاره د خپل اهلل لوري ته الړ، تر＇و تاس３ ته د دين الر＊وون３ راوړي، نو 
تاس３ د ده په غياب ک３ د خوسي په عبادت اخته شوئ او د يو اهلل عبادت مو پري＋ود چ３ ستاس３ دا کار پرخپل ＄ان 

له ظلم کولو پرته بل ＇ه نه دی.  

د لوست ګټې 

＄ين３ هغه －＂３ چ３ د دې لوست له أيتونو ＇خه ترالسه کي８ي، په الندې ډوله دي: 

 حقيقي  مسلمان هغه دی چ３ له حسد، کين３، بغض او کرک３ ＇خه ＄ان وژغوري.

 ＇وک چ３ د منکراتو او بديو په ارتکاب راضي وي، د هغه چا په شان دی، چ３ هغه ي３ سرته رسولي وي.
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 يهوديان يوازې د عادي انسانانو وژونکي نه دي، بلک３ د الهي پيغمبرانو په وژنه ي３ هم صرفه نه ده ک７ې. 

 قرأن کريم أخري أسماني کتاب او د ！ولو أسماني کتابونو تاي５دوونکی دی.

 هغه ＇وک چ３ د معجزو او الهي قدرتونو او ن＋و له ليدلو وروسته حقيقي معبود پري８دي او د بل ＇ه عبادت 
کوي، له هغه ＇خه بل لوی ظالم نشته.

پوښتنې

١ – اهلل تعالی په ＇ه شي سره يهوديان ر！لي دي؟
٢ – يهودو د کومو شيانو په وړاندې خپل ＄انونه خرڅ ک７ل؟ 

۳ – هغه کوم المل و چ３ يهود ي３ پر قرأن کريم له ايمان راوړلو ＇خه منع کول؟ 
٤ -  د )فلم تقتلون( مقصد ＇ه دی؟

٥ – تر ！ولو لوی ظلم، ＇ه دی؟
٦ـ هغه ＊کاره داليل اومعجزې چ３ قرأن کريم د موسی X په هکله يادې ک７ې دي، کوم３ دي ؟

٧ـ كله چ３ موسی X دطور غره ته الړ، يهوديانو د ＇ه شي عبادت ته مخه وک７ه؟

کورن９ دنده

د حسد او کين３ د ناوړو خطرونو په هکله يوه لن６ه مقاله وليکئ، چ３ په هغ３ ک３ له أدم X سره د شيطان او له 

محمدU سره د يهودو د حسد او کين３ پايلو ته اشاره شوې وي. 
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د )البقرة( سورت )٩٣- ٩٦( آيتونه

�á=ÇàEåf ámà?ßÆ�>ß¿áÉ ßrß¢ßÆ�>ß¿á£ å» ßi�á=Çà¶>ß®�á=Ç à£ ß» ái=ßÆ�æÌçÇ à̄åE�¼ à²>ß¿áÉßIA�>ßº�á=Æ àd à]�ßeÇ èì¶=� à¼ à³ß®áÇßª�>ß¿á£ßªßeßÆ� á¼ à³ß®>ßNÉåº�>ß¾ád ß]ß?�ácåCßÆ�
� àe=çb¶=� à¼ à³ß¶� áKß¾> ß²�ÁåC� á̧ à®�>5/@� ßÀÉå¿åºáÖèº� á¼àJ¿ à²�ÁåC� á¼ à³à¾> ß»ÈåC�åÄåE� á¼ à²àfàºá@ßÈ�> ß» ßjáÒåE� á̧ à®� á¼ åÂåfá« à³åE� ß̧ áRå£á¶=� à¼åÃåEÇà·à®�Êåª
� áKßºçbß®�> ß»åE�=âbßEß?�àÅáÇç¿ ß»ßJßÈ�Àß¶ßÆ�>50@� ßÀÉå®åa> ßq�á¼àJ¿ à²�ÁåC� ßLáÇ ß»á¶=�á= àÇç¿ ß»ßJßª� ål>ç¿¶=� åÁÆàa�Àëº�âÍ ßrå¶> ß]�åä�=�ßb¿ å¢�àÌßf å]ßÛ=
� á¼ àÂ àb ßUß?�èaßÇßÈ�á=Ç à²ßf ámß?� ßÀÈådç¶=� ßÀåºßÆ�æÌ>ßÉ ßU�Îß· ß¢� ål>ç¿¶=� ßtßf áUß?� á¼ àÃç¾ßb åRßJß¶ßÆ�>51@� ßÀÉ»å¶> ç�¶>åE� ã¼Éå· ß¢�àä�=ßÆ� á¼åÃÈåbáÈß?

���>52@� ßÁÇà· ß»á£ßÈ�> ß»åE�ãfÉ årßE�àä�=ßÆ�ßf ç»ß£àÈ�Áß?� åH=ßdß£á¶=� ßÀåº�åÄ åUåh áUßh à»åE�ßÇ àÂ�>ßºßÆ�æÍß¿ ßi� ß¬á¶ß?�àf ç»ß£àÈ�áÇß¶

د ځينو کلمو معنا
ß¿áÉ<}     وامو وريدل او نافرماني مو وک７ه.  ßrß¢ßÆ�>ß¿á£ å» ßi}

} د خوسي د عبادت مين３ د هغوی په زړونوک３ ＄ای ن５ولی وو. ß̧ áRå£á¶=� à¼åÃåEÇà·à®�Êåª�á=ÇàEåf ámà?}
=á}      نو هيله وک７ئ.  àÇç¿ ß»ßJßª}

¿àÅáÇç}      ه５）کله به د هغه هيله ونک７ي.  ß»ßJßÈ�Àß¶}
}      حتماً به دوی ومومئ.  á¼ àÃç¾ßb åRßJß¶}

}     تر ！ولو خلکو زيات حريص.  ål>ç¿¶=� ßtßf áUß?}
{èaßÇßÈ}       غواړي، هيله لري، خو＊وي.  

ژباړه
او  واخيستله  )ژمنه(  وعده  منلو(  په  تورات  )د  تاس３ ＇خه  له  موږ  هغه وخت چ３  يهوديانو!(  اي  ک７ئ  )ياد  او 
پورته مو ک７ په )سرونو( د تاس３ د طور )غر(، )او ومو وويل، چ３( واخلئ هغه )احکام( چ３ مو تاس３ ته درک７ي 
تيار  ته  او )ستا حکم( منلو  )يهودانو( وويل: موږ )ستا خبره( واور４دله  )په تدبرسره(،  او واورئ  په ＊ه کو＊（ 
نه يو او د کفر له مخ３ د دوی په زړونو ک３ )د( خوسي )د عبادت د مين３( ＄ای نيوالی و. ووايه )ای محمده! 
دوی ته(: بد دي هغه ＇ه چ３ امر کوي تاس３ ته په هغه ايمان، ستاس３ )چ３ هغه په محمد او قرأن کفر دی( که 

څلرويشتم لوست
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چ５رې يئ تاس３ مؤمنان )په خپل －ومان سره(. ووايه )ای محمده! دوی ته(: كه د أخرت كور )جنت( له نورو 
！ولو انسانانو پرته يوازې ستاس３ لپاره خاص －ر＄ول شوی وي، نو تاس３ ته ＊ايي چ３ د مرګ  هيله من شئ كه 
تاس３ ر＊تيا وايئ، باور ولرئ چ３ دوى به ه５）كله د هغه هيله ونه ك７ي؛ ＄كه ＇ه چ３ دوى په خپلو السونو 
سرته رسولي او وړاندې ي３ لي８لي دي )لکه د انبياوو قتل او تکذيب(، نو هغه دا ايجابوي )چ３ هلته د ورت， 
ژوند حريصان  په  نه  چا  هر  بل  له  دوی  ارومرو  به  ته  دى.  پوه  ＊ه  حال  په  ظالمانو  دې  د  اهلل  او  ونك７ي(  هيله 
وموم３، أن تر دې چ３ دوى په دې كار ک３ له مشركانو نه هم وړاندې شوي دي، د دوی هر يو دا غواړي چ３ 
او اهلل ＊ه  له عذابه  نشي خالصوالی  په داس３ حال ک３ چ３ اوږد عمر خو دوی  كاشك３ زركاله ژوند وك７ي 

ليدونکی )عالم( دی په هر هغه ＇ه چ３ دوی ي３ کوي.

 اجمالي تفسير
دا مبارک أيت يو＄ل بيا په بني اسرائيلو باندې دغره پورته   :>***ßeÇ èì¶=� à¼ à³ß®áÇßª�>ß¿á£ßªßeßÆ� á¼ à³ß®>ßNÉåº�>ß¾ád ß]ß?�ácåC ßÆ@
ي３  اوپه عمل ک３  ومني  احکام  تورات  د  تر＇و  يادونه کوي،  اخيستو  د  ژمن３  ！ين／３  د  له دوی ＇خه  او  کيدو 
پرې  کلکه عمل  په  درک７ي،  ته  تاسو  مو  ¼***<: هغه ＇ه چ３  à²>ß¿áÉßIA �>ßº�á=Æ àd à]@:امرکوي ته  اهلل دوی  پلي ک７ي. 
اسرائيلو  بني  د  دي.  کول  عمل  بشپ７  او  پوهيدل  باندې  هغه  په  کول،  زده  سم  موخه  ＇خه  «قوة»  له  وک７ئ. 
غبر－ون داس３ وو چ３ کله د دوی پر سرونو د طور غر راپورته ک７ای شو، نو دوی په بي７ه وويل: «سمعنا» چ３ 
دا اوريدنه او پيروي يوازې په ژبه او د ويرې له مخ３ وه، ＄که د هغوی زړونو او دماغ بل ＇ه ويل، لکه ＇رن／ه 
د  د دوی  تعالی  اهلل  بيا  ده.  بيانوونک３  کولو  نه  د عمل  او  د حالت  زړه  د  «عصينا» د دوی  چ３ ورپس３ جمله 
***< او هغه دا چ３ د  á¼ åÂåfá« à³åE� ß̧ áRå£á¶=� à¼åÃåEÇà·à®�Êåª�á=ÇàEåf ámà?ßÆ@ :سرغ７ون３ اونافرمان９ علت ＇ر－ندوی اوفرمايي
سامري د سرو زرو د خوسکي مين３ د دوی پر زړونو غلبه ک７ې وه، د دوی په ！ول وجود ک３ ي３ ري＋３ ＄غلول３ 

وې، چ３ له همدې امله دوی اهلل تعالی ه５رک７.
د أيت په پای ک３ اهلل تعالی نبي کريمU ته امرکوي چ３ دوی ته ووايه:بد دی داس３ ايمان چ３ تاسو ي３ دعوه 
له  اهلل  د  وک７ئ،  عبادت  دخوسي  ووژنئ!  پيغمبران  تر＇و  درکوي،  دستور  ته  تاسو  چ３  ايمان  داس３  کوئ، 
فرمانه ت５ری او قرأن او د محمدU نبوت دروغجن و－２ئ. دا ＇رن／ه ايمان دی چ３ د خوسي عبادت ته اجازه 

درکوي؟ د پ５غمبرانو وژنه درته روا بولي او له اهلل سره ！ين／３ ژمن３ در＇خه ه５روي؟! 
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د  کبله  له همدې  قرأن،  په   نه  لري  ايمان  تورات  په  نه  پوهوي چ３ دوی  او هغوی  يهوديانو ردکوي  پر  أيت  دا 
اوکرک３ وړ－ر＄５دلي دي.   ر！ن３ 

âÍ****<: ت５رشوی أيت د يهودو تصور د أخرت او د دوی د  ßrå¶> ß]�åä�=�ßb¿ å¢�àÌßf å]Û=� àe=çb¶=� à¼ à³ß¶� áKß¾> ß²�ÁåC� á̧ à®@
برخليک په اړه منعکس کوي او دا را＊يي چ３ دوی داس３ －ومان کاوه چ３ دأخرت کور يوازې په دوی پورې 
＄ان／７ی دی، له يهودو پرته بل چاته نه ورکول ك８５ي، ＄که دوی د اهلل غوره ک７ی شوی ملت دی، خو په دې 
أيت ک３ اهلل تعالی د دوی په خام او تش تصور او ان／５رن３ باندې د بطالن کر＊ه راکاږي او فرمايي: ووايه ای 
محمده! که چ５رې د اهلل په وړاندې د أخرت کور)جنت( ！ول په تاسو پورې خاص وای، نه په نوروخلکو پورې، 

نوکه په دې وينا ک３ ر＊تيني ياست د مرګ هيله او غو＊تنه وک７ئ.
تر＇و ژرجنت  نه غواړي،  ول３ مرګ  دوی  بيا  نو  تلونکي دي،  ته  يهود جنت  يوازې  درلوده چ３  عقيده  دوی 
ته الړشي؟ له دې نه معلومي８ي چ３ دوی دروغجن دي اوه５）کله به د مرګ هيله ونک７ي او نه داس３ عقيده 

په جنت عقيده ولري بايد ه５）کله له مرګ ＇خه و４ره ونه ک７ي.    لري، که چ５ري انسان واقعاً 
بيا قرأن کريم د دوی د حال حقيقت رو＊انه کوي او وايي چ３   :�***� á¼åÃÈåbáÈß?� áKßºçbß®�> ß»åE�= âbßEß?�àÅáÇç¿ ß»ßJßÈ�Àß¶ßÆ�
دوی به ه５）کله داس３ هيله او غو＊تنه ونک７ي او المل ي３ دا دی چ３ کوم３ ک７ن３ دوی ترسره ک７ې دي، هغه 

د أخرت د خالصون سبب نشي کيدای او اهلل د ظالمانو پر حال پوه اوخبردی.  
æÌ>ßÉ***�: اهلل تعالی په دې أخري أيت ک３ د دوی په هکله فرمايي: دوی به په  ßU�Îß· ß¢� ål>ç¿¶=� ßtßf áUß?� á¼ àÃç¾ßb åRßJß¶ßÆ�
دنيوي ژوند او شتمن９ تر ！ولو زيات حريص، حتی له مشرکانو＇خه هم ډ４رحريص ومومئ. يعن３ دوی د خپلو 
نه کوي، ＄که  هيله  د هغه  او ه５）کله  و４ره ک３ دي  په  مر－ه  له  ي３ دي،  ترسره ک７ي  امله چ３  له  اعمالو  هغو 
امله د اوږد عمر د حرص لرونکي دي.خوکه  به دوی ب３ برخ３ وي، له دې  دوی پوهي８ي چ３ په أخرت ک３ 
د دوی  تعالی  اهلل  نه مومي؛ ＄که  الهي عذاب ＇خه خالصون  له  بيا هم  ي３ زر－ونوکلونوته ورسي８ي،  عمرونه 

پر ک７و وړو ＊ه خبردی.)١ (

فعاليت

$�مبارک أيت په اړه بحث او خبرې وک７ئ چ３ مقصد ي３ ＇ه دی؟ اوهم  ß̧ áRå£á¶=� à¼åÃåEÇà·à®�Êåª�á=ÇàEåf ámà?ßÆ%a�
واضح ک７ئ چ３ دخوسي مين３ ول３ د دوی په زړونوک３ ＄ای نيولی و؟

١- التفسیراملنیر و تفسیر قرطبی.
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د لوست ګټې 

＄ين３ هغه －＂３ چ３ د دې لوست له أيتونو ＇خه ترالسه کي８ي، په الندې ډول دي: 
 د ايمان غو＊تنه دا ده چ３ بنده پر اهلل د ايمان لرلو تر ＇ن，، د هغه ！ول اوامر هم پر ＄ای ک７ي.

لپاره   دنيا د ازمي＋ت ＄ای دی نه د تل ترتله ژوندون، نو هو＊يار هغه دی چ３ په دنيا ک３ د خپل أخرت 
کار وک７ي.

 －نه／اران او يهوديان د دنيوي ژوند حرص لري، د اوږد عمرغو＊تونکي دي، نوله همدې کبله له مرګ 
＇خه ډ４ره زياته و４ره لري. 

پوښتنې

ß¿áÉ<< معناوې واضح ک７ئ؟ ßrß¢ßÆ�>ß¿á£ å» ßi�á=Çà¶>ß®@ او >æÌçÇ à̄åE�¼ à²>ß¿áÉßIA�>ßº�á=Æ àd à]@ ١ – د
٢ – أيا يهوديانو د موسیX په زمانه ک３ الهي اوامر پر ＄ای ک７ل؟

۳ – يهوديان دخپل خالق پر وړاندې دکوم لوی جرم مرتکب －ر＄５دلي دي؟
٤– له يهودو او مشرکانو＇خه کوم يو له دنيوي ژوند سره ډ４ر حرص لري؟

< معنا ＇ه ده؟ ßLáÇ ß»á¶=�á= àÇç¿ ß»ßJßª@ ٥ –  د
٦– يهوديانو کومه دعوه لرله چ３ اهلل )جل جالله( د دوی د دعوی د اثبات لپاره له دوی ＇خه وغو＊تل چ３ 

د مرګ غو＊تونکي شي؟

کورن９ دنده
له الندې موضوعاتو ＇خه پر يوې موضوع مقاله وليكئ چ３ له لسوکر＊و＇خه کمه نه وي: 

١ـ د ايمان غو＊تنه دا ده چ３ د اهلل تعالی له اوامرو اطاعت وک７و.
٢ـ ن７ۍ د يو پل په ＇５ر ده چ３ پر هغه بايد د أخرت لوري ته ت５رشو، نه دا چ３ دلته د دايمي استو－ن３ سوچ 

وک７و.
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د )البقرة( سورت )٩٧- ٩٨( آيتونه

�ß�å¿åºáÖ à»á·å¶�Ïßf ánàEßÆ�Ïâb àÂßÆ�åÄáÈßbßÈ�ß á�ßE�>ßë��â>® ëb ßràº�åä�=� åÁácåDåE� ß́ åFá·ß®�Îß· ß¢�àÄß¶çhß¾�àÄç¾åDßª� ß̧ Èåá�åë��=éÆ àb ß¢� ßÁ>ß²�Àßº� á̧ à®�
�>54@� ßÀÈåfåª> ß³á·ë¶�êÆ àb ß¢�ßä�=� çÁåDßª� ß¹> ß³ÉåºßÆ� ß̧ Èåá� åQßÆ�åÄå· àiàeßÆ�åÄåJ ß³åÑÜßºßÆ�åä��=éÆ àb ß¢� ßÁ>ß²�Àßº�>53@

د ځينو کلمو معناوې

د＊من.   {= éÆ àb ß¢}

هغه پر＊ته ده چ３ الهي پيغمبرانو ته د وح３ د راوړلو مسؤوليت لري.   { ß̧ ÈåfáF åQ}

نازل ي３ ک７.    {àÄß¶çhß¾}
تاي５د کوونکی.   {â>® ëb ßràº}

زيری، ＊ه خبر.   {Ïßf ánàE}
}  يوه پر＊ته ده چ３ د باران اورولو دنده پر غاړه لري.  ß¹> ß³Éåº}

ژباړه

ووايه )ای محمده! دوی ته(: هر ＇وک چ３ د جبرئيل د＊من وي )نو ودې مري له قهره( پس ب５شکه جبرئيل هغه 

)قرأن( د اهلل په اذن )او حکم( ستا پر زړه نازل ک７ی دی، حال دا چ３ تصديق کوونکی دی )دا کتاب( د هغو کتابونو 

چ３ پخوا له ده دي )لکه تورات او انجيل( او الر＊وونکی او ز４ری ورکوونکی دی مؤمنانو ته )په جنت او د اهلل په 

لقاء سره(. هر ＇وک، چ３ د اهلل، د ده د ماليکو، رسوالنو، د جبرئيل او م５کائيل د＊من وي، نو ب５شکه اهلل د کافرانو 

د＊من دی.

 اجمالي تفسير

***�<:�په دې أيتونوک３ پر قرأن کريم باندې د يهوديانو د ايمان  ß́ åFá·ß®�Îß· ß¢�àÄß¶çhß¾�àÄç¾åDßª� ß̧ ÈåfáF åRë¶�=éÆ àb ß¢� ßÁ>ß²�Àßº� á̧ à®�@
نه راوړلو يوه بله پلمه تر بحث الندې نيول کي８ي او بطالن ي３ ثابت８５ي، هغه دا چ３ يهوديانو به ويل: د وح３ پر＊ته 

پنځه ويشتم لوست
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جبرائيل امين )عليه السالم( زموږ د＊من دی، نو ＄که موږ ايمان نه راوړو، نو اهلل )جل جالله( د دوی د ناسم３ 

عقيدې د بطالن په هکله زجراً دا أيت نازل ک７، چ３ ووايه: ＇وک چ３ د جبرائيل د＊من دی هغه په واقعيت ک３ د 

اهلل د＊من دی، ＄که اې محمده! هغه د اهلل په فرمان قرأن ستا پر زړه نازل ک７ی دی په داس３ حال ک３ چ３ د پخوانيو 

أسماني کتابونو تاي５دوونکی او د مؤمنانو لپاره الر＊وونکی او زيری ورکوونکی دی. 

هر＇وک چ３ د جبرئيل امين )عليه السالم( سره د＊مني کوي، په حقيقت ک３ له الهي وح３ سره چ３ تورات ته 

هم شامله ده، د＊مني کوي. که چ５رې دوی له عدالت ＇خه کار اخيستالی، بايد له جبرائيل )عليه السالم( سره ي３ 

مينه درلودالی او له ده ＇خه ي３ مننه ک７ې وای، ＄که  قرأن په داس３ حال ک３ نازل شوی چ３ ！ول مخکيني أسماني 

کتابونه، لکه: تورات او انجيل تصديقوي، هغه داس３ کتاب دی چ３ بشريت د توحيد، عبادت او ن５کو اخالقو په 

لوري يو شان دعوتوي. قرأن مجيد هغه کتاب دی چ３ له مخکينيو أسماني کتابونو سره موافق دی او بشريت له 

－مراه９ ＇خه ساتي. 

�=�åä< قرأني عبارت دا حقيقت رو＊انوي چ３ اهلل تعالی قرأن د محمدU په زړه ک３ ثابت  åÁácåDåE� ß́ åFá·ß®�Îß· ß¢@ دغه

ک７ی او دا تثبيت د اهلل په اجازه من％ته راغلی دی، نه د محمدU په غو＊تنه. همدا وجه ده چ３ محمدU ي３ په 

تالوت برالسی دی. هو＊يار هغه ＇وک دی چ３ له جبرائيل سره مينه ولري چ３ الهي پ５غام پرته له کمولو او زياتولو 

پيغمبرU ته رسوي. 

�åÄáÈßbßÈ< قرأني جمل�３مقصد دا دی چ３  قرأن د هغو کتابونو تصديق کوونکی دی چ３ له  ßÀáÉßE�> ß»ë¶�â>® ëb ßràº@ د دې

ده مخک３  نازل شوي دي او ！ولو توحيد، د حق پيروۍ او ن５کوک７نو ته بلنه ورکوله او په هغوک３ د نبي کريمU د 

شخصيت او نبوت په هکله زيری ورک７ل شوی و. اهلل تعالی له يهودو ＇خه غواړي چ３ په  قرأن ايمان راوړي، ＄که 

＇ه چ３ په  قرأن ک３ راغلي، هغه د تورات تاي５دوونکي دي. 

<�د عبارت مقصد دا دی چ３ قرأن کريم د بريا الرې ته الر＊وونه، له －مراهيو او  ßÀÉ¿ºÖ»á·å¶�Ïßf ánàEßÆ�Ïâb àÂßÆ@ د 

بدعتونو＇خه د خالصون لوري ته بلنه ورکوي. هو＊يار هغه ＇وک دی چ３ کومه الر＊وونه د ده د هدايت لپاره راغل３ 
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وي، هغه رد نک７ي. هغه چ３ حضرت جبرئيل )عليه السالم( نازل ک７ي، هغه مؤمنانو ته زيری ورکوونکي دي، دوی 

ته د اهلل د رضا زيری ورکوي او د اهلل له غضب ＇خه ي３ و４روي. 

·åÄå***<:�اهلل تعالی په دې وروستي أيت ک３ ！ين／ارکوي، هر＇وک چ３ د اهلل  àiàeßÆ�åÄåJ ß³åÑÜßºßÆ�åäë��=éÆ àb ß¢� ßÁ>ß²�Àßº�@
پر＊تو، رسوالنو، جبرائيل او ميکاي５ل سره چ３ دوی ！ول د اهلل په امر په خپلو، خپلو دندو －ومارل شوي دي، د＊مني 

کوي، بايد وپوهي８ي چ３ يقيناً اهلل د کافرانو د＊من دی، ＄که له هغه چا سره د＊مني کول چ３ د اهلل حکم پلی کوي، 

دا په حقيقت ک３ له اهلل سره د＊مني او د جن， اعالن دی او اهلل هم له دوی سره د＊مني کوي. دوی به دخپلو اعمالو 

په سزا رسي８ي او دوزخ ته به اچول کي８ي.  

فعاليت

 دجبرئيل اوميکائيل په هکله چ３ ＇وک دي؟  دندې ي３ ＇ه دي؟ او ول３ ي３ په دې  أيتونوک３ نومونه راغلي؟ 

له يو بل سره بحث او خبرې وک７ئ.

د لوست ګټې

＄ين３ هغه －＂３ چ３ د دې لوست له أيتونو ＇خه ترالسه کي８ي، په الندې ډول دي: 

حقيقي  مؤمن هغه دی چ３ په اهلل، ماليکو، پيغمبرانو او د أخرت پر ورځ ！ين， ايمان ولري او د ماليکو او 

پيغمبرانو په من＃ ک３ توپير ونک７ي.

 هرعمل چ３ انسان ي３ ترسره کوي د هغه پر نفس اغ５زه کوي، که ن５که ک７نه ي３ ترسره ک７ه، د نفس د پاک９ 

المل ي３ ك８５ي اوکه ناوړه عمل ي３ وک７، نو د بدمرغ９ او فساد المل ي３ ك８５ي. په أخرت ک３ د ن５کو عملونو خاوند 

نيکمرغ９ ته او د بدو عملونو خاوند بدمرغ９ ته رسي８ي.

 اهلل تعالی د کافرانو د＊من دی، نو واجبه ده چ３ مسلمان هم له کافرانو سره د＊مني ولري، نه دوستي.
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پوښتنې

١ – يهوديانو له كوم３ پر＊ت３ سره د＊مني درلوده؟      

�=�åä� مطلب ＇ه دی؟  åÁácåDåE� ß́ åFá·ß®�Îß· ß¢  ٢ –  د دې  قرأني عبارت

�åÄáÈßbßÈ� ＇رن／ه تفسيروئ؟ ßÀáÉßE�> ß»ë¶�â>® ëb ßràº  ۳- دا  قرأني مطلب

< ＇ه معنا لري؟ ßÀÉ¿ºÖ»á·å¶�Ïßf ánàEßÆ�Ïâb àÂßÆ@ ٤ – دا  قرأني عبارت

٥ –  اهلل تعالی د کوم３ ډل３ خلکوسره د د＊من９ اعالن ک７ی دی؟  

کورن９ دنده

په پر＊تو باندې د ايمان په هکله يوه مقاله وليكئ چ３ په هغ３ ک３ د اهلل پر وړاندې د دوی مقام، رتبه او د دوی دندې 

رو＊انه شوې وي.
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د )البقرة( سورت )٩٩- ۱٠۱( آيتونه

� ã°Èåfßª�àÅ ßdßFç¾�â=báÃ ß¢�á=Æ àb ßÂ> ß¢�> ß»ç· à²ßÆß?�>55@� ßÁÇà̄ åi>ß«á¶=�ç×åC�> ßÃåE� àfà« á³ßÈ�>ßºßÆ� æL>ß¿ëÉßE� æL>ßÈA� ß́ áÉß¶åC�>ß¿á¶ßh¾ß?�ábß̄ß¶ßÆ�
� ßÀëº� ã°Èåfßª� ßdßFß¾� á¼ àÃß£ßº�>ßë�� ã±ëb ßràº�åä�=�åb¿ å¢� áÀëº� ã¹Ç àiße� á¼ àÂÐ> ßQ�>çß�ßÆ�>-,,@� ßÁÇà¿åºáÖàÈ�ß×� á¼ àÂàfßNá²ß?� á̧ ßE�¼ àÃá¿ëº

�>-,-@� ßÁÇ à»ß·á£ßÈ�ß×� á¼ àÃç¾ß@ ß²� á¼ åÂåeÇ àÃ à��Ð=ßeßÆ�åä�=� ßH>ßJå²� ßH>ßJ å³á¶=�á=ÇàIÆà?� ßÀÈådç¶=

د ځينو کلمو معناوې  

}  ن＋３، د قرأن کريم أيتونه.  æL>ßÈA}
واضح او رو＊انه.    { æL>ß¿ëÉßE}

هغه کسان چ３ د ايمان او نيکوک７نو له غو＊تنو) مقتضياتو(＇خه سرغ７وونکي دي.    { ßÁÇ à̄ åi>ß«á¶=}
ژمنه ي３ وک７ه.    {á=Æ àb ßÂ> ß¢}

پرې ي３ ＊ود.     {àÅ ßdßFç¾}
تصديق کوونکی.    { ã±ëb ßràº}

  ژباړه 

او هرومرو په تحقيق تا ته مو رو＊انه أيتونه نازل ک７ي دي او نه کافران ک８５ي په هغه باندې، م／ر فاسقان )چ３ د اهلل 

له فرمانه وتونکي دي(. أيا هر کله به چ３ دوی )يهودو( يو عهد وک７، نو يوې ډل３ له دوی ＇خه به دا عهد غور＄اوه 

)ه５راوه او ماتاوه(، بلک３ اکثره د دوی ايمان نه راوړي )په مؤمن به شيانو( . او هر کله چ３ دوی ته رسول )محمد( د 

اهلل له خوا راغی چ３ تصديق کوونکی دی د هغه کتاب )تورات( چ３ له دوی سره دی، نو له دې اهل كتابو ＇خه يوې 

ډل３ د اهلل كتاب په داس３ شان شاته وغور＄اوه، لكه چ３ دوى په ه５＆ نه پوه８５ي.

شپ８ ويشتم  لوست
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د آيت د نازلېدلو سبب     

د)٩٩(مبارک أيت د نازل５دلو د سبب په هکله، ابن ابي حاتم له ابن عباس )رضي اهلل عنهما( ＇خه نقل ک７ي دي، 

چ３ د يهودو يو مشر عبد اهلل بن صوريا پيغمبرU ته وويل: تاسو کوم داس３ شی ندی راوړی چ３ مفهوم ولري او اهلل 

پرتاسو داس３ ＇يز نه دی نازل ک７ی چ３ د هغه پر قدرت رو＊انه دليل وي. د دوی د دغه پوچ تصور د رد لپاره، اهلل 

****< مبارک أيت نازل ک７.  æL>ß¿ëÉßE� æL>ßÈA� ß́ áÉß¶åC�>ß¿á¶ßh¾ß?�ábß̄ß¶ßÆ@ تعالی دا

اجمالي تفسير 

او  پيغمبرU مخاطب －ر＄وي  په دې أيت ک３ د اسالم ستر  تعالی  ****<: اهلل  æL>ß¿ëÉßE � æL>ßÈA � ß́ áÉß¶åC �Bß¿á¶ßh¾ß? �ábß̄ß¶ßÆ@ �
فرمايي: ای محمده! په تا باندې م３ أيتونه او رو＊انه دليلونه يعن３ قرأن کريم نازل ک７ی، داس３  قرأن چ３ د اهلل د قدرت 

لوي３ ن＋３ ن＋ان３ پک３ نغ＋ت３ دي، البته دا قرأن د اسالم د ستر پيغمبر يوه رو＊انه معجزه ده او بل ه５＆ تاي５د اوتشريح 

ته اړتيا نه لري، تر＇ود هغه په ر＊تينول９ داللت وک７ي، نو کوم کتاب چ３ په خپله واضح او رو＊انه وي، هغه منلو 

او قبلولو ته زيات مناسب دی د هغه کتاب په پرتله چ３ تشريح او بيان ته اړتيا ولري.  د أيت په وروست９ برخه ک３ 

<، يعن３: په دې کتاب پرته له هغو ړندو فاسقانو چ３ د هدايت په نيغه الر نه  ßÁÇ à̄ åi>ß«á¶=�ç×åC�> ßÃåE� àfà« á³ßÈ�>ßºßÆ@:فرمايي

دي تللي، نور ＇وک نه کافرك８５ي. 

¼***<: بيا اهلل تعالی په خپله وينا سره دوو ！کو ته اشاره کوي: يو دا چ３ يهود  àÃá¿ëº� ã°Èåfßª�àÅ ßdßFç¾�â=báÃ ß¢�á=Æ àb ßÂ> ß¢�> ß»ç· à²ßÆß?@
داس３ قوم دی چ３ کله ژمنه وک７ي، بيا له دوی ＇خه يوه ډله هغه ژمنه شا ته غور＄وي او وعده ماتوي، نو پر هغوی 

باور په کار ندی او ＇ه －＂ه پرې نه مرتبي８ي، ＄که دوی ډ４رې وعدې او ژمن３ مات３ ک７ې دي. 

په  به  او توقع ونلرو، چ３ دوی  بايد دا تمه  او کينه ک（ خلک دي، له هغوی ＇خه  دويم دا چ３ يهود ډ４رضدي 

او  تيارو  په  او ب３ الرۍ د دوی زړونه  اوامرو＇خه سرغ７ون３  له  ايمان راوړي؛ ＄که د اهلل  او قرأن کريم   Uپيغمبر

پردوک３ پو＊لي دي او د هدا يت او ايمان په لوري الر نه مومي. 

***<:�اهلل تعالی په دې أيت ک３ فرمايي: کله چ３ محمدU له قرأن سره  ã±ëb ßràº�åä�=�åb¿ å¢� áÀëº� ã¹Ç àiße� á¼ àÂÐ> ßQ�> ç»ß¶ßÆ@
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دوی ته ولي８ل شو او په عين حال ک３ تورات هم د ده د رات， زيری اود ده صفتونه او ن＋３ ن＋ان３ بيان ک７ې وې او 

دوی ته پک３ امرشوی و چ３ په حضرت محمدU ايمان راوړئ، نو د تورات همغه برخه ي３ شا ته وغور＄وله. د أيت 

< برخه ک３ په تورات د عمل پري＋ودلو  á¼ åÂåeÇ àÃ à��Ð=ßeßÆ�åä�=� ßH>ßJå²� ßH>ßJ å³á¶=�á=ÇàIÆà?� ßÀÈådç¶=� ßÀëº� ã°Èåfßª� ßdßFß¾@ په دې

حالت د هغه چا له حالت سره تشبيه شوی چ３ ＇ه شی شاته واچوي، نو په دې جمله ک３ )مشبه( حذف شوی او 

)مشبه به( باقي پات３ دی.

لکه ＇رن／ه چ３ معلومه خبره ده چ３ د اهلل د کتاب د يوه جز ء  پري＋ودل داس３ دي لکه ！ول کتاب ي３ چ３ پر４＋ی وي.

<، يعن３: دوی د اهلل کتاب پري＋ود او شاته ي３ وغور＄اوه،  ßÁÇ à»ß·á£ßÈ�ß×� á¼ àÃç¾ß@ ß²@:بيا اهلل تعالی د أيت په پای ک３ فرمايي

په واقعيت ک３ دوی د اهلل کتاب د ناپوه９ له امله نه دی غور＄ولی، بلک３ د عناد او ضد له کبله پرې عمل نه کوي. 

 
فعاليت

د قرأني أيتونو د وضاحت او ＇رن／والی او د دې أيتونو رالي８ونکی يوازې د اهلل ستر ذات دی نه بل ＇وک، په دې 

هکله دې زده کوونکي له يو بل سره بحث او خبرې وک７ي.

د لوست ګټې 

＄ين３ هغه －＂３ چ３ د دې لوست له أيتونو ＇خه ترالسه کي８ي، په الندې ډول دي: 

 قرأن کريم يوه رو＊انه او＊کاره معجزه ده چ３ د ر＊تينول９ اوحقانيت داليل ي３ په أيتونوک３ نغ＋تي دي.

 په وعده او ژمنه وفا د مؤمنانو صفت دی، نو واقعي مؤمن هغه ＇وک دی چ３ ر＊تينی وي او په خپله ژمنه وفا 

وک７ي، نه د يهودو او منافقينو په ＇５ر.

 پخوانيو پيغمبرانو د محمدU له پيغمبرۍ ＇خه خبر ورک７ی او قرأن کريم په دې حقيقت ！ين／ارک７ی دی، نو 

هر و－７ی مکلف دی چ３ پر حضرت محمدU باندې ايمان راوړي.
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پوښتنې

١ -  اهلل )جل جالله( پر هغو يهوديانو چ３ په قرأن باندې ايمان نه راوړي، ＇رن／ه رد کوي؟ 

٢ـ دا چ３ يهوديان پر قرأن ايمان نه راوړي په ＇ه شي استدالل کوي؟ 

۳ – ذکرشوي أيتونه هغه کسان چ３ د اهلل پر قرأن ايمان نه راوړي، ＇رن／ه ستايي؟

٤- دا أيتونه دوه ！کو ته چ３ د يهودو صفتونه را＇ر－ندوي، اشاره کوي، هغه دوه ！کي کوم دي؟

٥ –  د قرأن د نازليدو او د پ５غمبر د رالي８لو په وخت ک３  يهودو ＇ه غبر－ون و＊ود؟ واضح ي３ ک７ئ.

< معنا ＇ه ده؟ á¼ åÂåeÇ àÃ à��Ð=ßeßÆ@ او > ã°Èåfßª�ßdßFß¾@ ٦ – د

٧ـ أيا يهوديانو ！ول تورات شا ته وغور＄اوه؟ بيان ي３ ک７ئ.

کورن９ دنده

د مدين３ منورې د يهودو قبيلو )بنو  قينقاع، بنو نضير، بنو قريظه( ＇رن／ه له نبي کريمU سره خپل３ ژمن３ مات３ ک７ې؟ 

په اړه ي３ يوه مقاله وليكئ. 
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د )البقرة( سورت )۱٠۲- ۱٠٣( آيتونه

� ßl>ç¿¶=� ßÁÇ à»ë·ß£àÈ�á=Æàfß«ß²�ß� å{>áÉ çn¶=� çÀ å³ß¶ßÆ� àÁ> ß»áÉß· ài�ßfß«ß²�>ßºßÆ� ßÁ> ß»áÉß· ài� ǻ á· àº�Îß· ß¢�à� å{>ßÉ çn¶=�á=Çà·áJßI�>ßº�á=Ç à£ßFçI= ßÆ��
�ßØßª�ãÍß¿áJåª� àÀáß��>ßç�åC�ß×Çà̄ßÈ�ÎçJ ßU�æb ßUß?� áÀåº� åÁ> ß»ë·ß£àÈ�>ßºßÆ� ßLÆàe>ßºßÆ� ßLÆàe> ßÂ� ß̧ åE>ßFåE�å á� ß³ß·ßá�=�Îß· ß¢� ß¹åh¾à?�>ßºßÆ�ßf áV ëj¶=
� ßÁÇ à»ç·ß£ßJßÈßÆ�åä�=� åÁácåDåE�ç×åC� æb ßUß?� áÀåº�åÄåE� ßÀÈëeB ßvåE�¼ àÂ�>ßºßÆ�åÄ åQáÆßgßÆ�åÐáfßá�=�ß á�ßE�åÄåE� ßÁÇà®ëfß«àÈ�>ßº�> ß» àÃá¿åº� ßÁÇ à»ç·ß£ßJßÉßª�áfà« á³ßI
�áÇß¶� á¼ àÃ ßjà«¾ß?�åÄåE�á=áÆßf ßm�>ßº� ßkáÒåFß¶ßÆ� æ±ßØ ß]� áÀåº�åÌßf å]Û=� å��àÄß¶�>ßº�àÅ=ßß� ám=� åÀßß��á=Ç à»å· ß¢�ábß̄ß¶ßÆ� á¼ àÃ à£ß«¿ßÈ�ß×ßÆ� á¼ àÂèf àvßÈ�>ßº

�>-,/@� ßÁÇ à»ß·á£ßÈ�á=Çà¾> ß²�áÇç¶�ãá� ß]� ç�=�åb¿ å¢� áÀëº�ãÍßEÇàNßß��=áÇß̄çI=Æ�á=Çà¿ßºA� á¼ àÃç¾ß?�áÇß¶ßÆ�>-,.@� ßÁÇ à»ß·á£ßÈ�á=Çà¾> ß²

د ځينو کلمو معناوې  

پيروي ي３ وک７ه.      {á=Ç à£ßFçI=}
د سليمان عليه السالم په پاچاه９ او زمانه ک３.     { ßÁ> ß»áÉß· ài� ǻ á· àº�Îß· ß¢}

په عراق ک３ د يو ＊ار نوم دی.     { ß̧ åE>ßE}
}   د دوو پر＊تو نومونه دي ßLÆàe>ßº ßÆ� ßLÆàe> ßÂ}

جدايي او اختالف راولي.     { ßÁÇà®ëfß«àÈ}
}    ضرر رسوونکي.  ßÀÈëe> ßvåE}

هغه ي３ واخيستل او په هغه ي３ عمل وک７.     {àÅ=ßfßJ ám=}
ابتالء او أزموينه.     {ãÍß¿áJåª}

}  په هغه ي３ خپل ＄انونه خرڅ ک７ل.  á¼ àÃ ßjà«¾ß?�åÄåE�= áÆßf ßm}
جزا او ثواب.     {ÍEÇàN ß»ß¶}

ژباړه 

نه  او  لوستل  )زمانه( ک３  په  پاچاهئ  )د(  د سليمان  )پ５ريانو(  به شيطانانو  د هغه ＇ه چ３  يهودانو  وک７  متابعت  او 

＇ه  هغه  هغوی  ور＊ودل３،  ي３ سحر)کوډې(  به  ته  وو، خلکو  کافران شوي  شيطانان  سليمان، خو  کافر شوی  و 

تعقيبول چ３ په بابل ك３ پر دوو پر＊تو هاروت او ماروت نازل شوي وو، په داس３ حال ك３ چ３ هغو ) پر＊تو ( به 

اووه ويشتم  لوست
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چ３ هركله چا ته هغه ＊ودل، نو لوم７ى به ي３ په ډاگه دا خبره ورته كوله چ３ "گوره موږ يوازې د ازم５＋ت لپاره 

يو، نو مه كافر ک８５ه" بيا هم دې خلكو له هغو نه هغه ＇ه زده كول چ３ په هغو سره د م７５ه او ＊％３ تر مين＃ ب５لتون 

راولي،  ＊كاره وه چ３ دخداى له اجازې پرته هغوی په دې وسيله ه５چا ته هم ضرر نشو رسوالى؛ خو له دې سره 

سره ي３ داس３ ＇ه زده كول چ３ په خپله د هغوی لپاره －＂ور نه؛ بلک３ زيان و، هغوی ته ＊ه معلومه وه، چ３ ＇وك 

د دې  شي خريدار شي، د هغه لپاره په أخرت ك３ ه５＆ ون６ه نشته، ＇ومره ناكاره سودا ده چ３ د هغ３ په بدل ك３ 

هغوی خپل ＄انونه وپلورل، كاشک３ هغوى ورباندې پوهيدالى.كه هغوی ايمان او تقوى غوره ك７ې واى، نو د اهلل 

پر وړاندې د هغوې اجر  ډ４ر غوره و، كاشک３ هغوى په دې پوهيداى. 

تفسير  اجمالي 

***< ت５رو أيتونو دې ته اشاره ک７ې وه چ３ يهودو د اهلل کتاب  ßÁ> ß»áÉß· ài� ǻ á· àº�Îß· ß¢� àÀÉ å{>ßÉ çn¶=�á=Çà·áJßI�>ßº�á=Ç à£ßFçI= ßÆ@
شاته غور＄ولی وو او د دې  لوست په لوم７ني مبارک أيت ک３ دې ته اشاره ده چ３ يهوديان له داس３ شي ＇خه 

پيروي اومتابعت کوي چ３ شيطانانو د سليمانX په پاچاه９ اوزمانه ک３ دوی ته ور＊ودل او دروغ ي３ جوړول. 

پا３１ او  مراد  له )شياطين( ＇خه جني او انسي شيطانان دي. شيطانانو د سليمانX له مرګ وروسته يو شم５ر 

کتابونه را！ول ک７ل او په خلکو ک３ ي３ دا خبره خپره ک７ه چ３ د سليمانX د لوي３ پاچاه９ راز په هغه تعليماتو ک３ 

  Xدی چ３ په دې کتابونو ک３ دي او اصل ي３ له کوډو او جادو ＇خه سرچينه اخلي )العياذ باهلل(، －واک３ سليمان

 Xيو کوډ－ر و او د کوډو په واسطه ي３ پيريان، مرغان او ＇اروي ＄ان ته تابع ک７ي وو او ويل به ي３ چ３ د سليمان

د پاچاه９ قوت او راز د ده د  －وتم９ په غمي ک３ و. 

داس３ راغلي دي چ３ سليمانX له دې و４رې چ３ کوډې او جادو خپور نشي، نو يو شم５ر د جادو کتابونه ي３ 

ترخپل３ چوک９ الندې پ ک７ي وو، خو د ده له مرګ وروسته کله چ３ شيطانانو هغه راوايستل او خلکو ته ي３ 

داس３ ＇ر－نده ک７ه چ３ د سليمانX تخت د سحر پر بنس والړ و او د ده په هوا ت， او ！ول３ ک７ن３ له کوډو 

پرته پر بل ＇ه نه وې بنا شوې، تر دې چ３ يوې ډل３ شيطانانو دا دعوه درلوده چ３ سليمانX د خپل عمر په پای 

ک３ )نعوذ باهلل( له اسالم ＇خه －ر＄５دلی و، د بتانو عبادت ته ي３ مخه ک７ې وه او د بتانو د عبادت لپاره ي３ بتخان３ 

هم جوړې ک７ې وې. يهودو به ناسم３ شايع３ او شيطاني تورونه قبلول او د پيغمبرU د زمان３ يهودو هم د خپلو 
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اسالفو الره خپله ک７ه او په ده U  ي３ ايمان رانه ووړ، نوهماغه و چ３ دا أيتونه نازل شول، تر＇و لوم７ی د يهودو 

ب５الريتوب بيان ک７ي او هم د سليمانX له سپ５）ل３ او پاک３ لمن３ ＇خه دروغ تهمتونه لرې ک７ي اود هغه لوړ 

شخصيت ته له هر عيب او تهمت ＇خه صفايي وروب＋ي. 

***<:�اهلل تعالی د أيت په دې برخه کــــ３  ßf áV ëj¶=� ßl>ç¿¶=� ßÁÇ à»ë·ß£àÈ�á=Æ àfß«ß²� ßÀÉ å{>áÉ çn¶=� çÀ å³ß¶ ßÆ� àÁ> ß»áÉß· ài�ßfß«ß²�>ßº ßÆ@
بيانوي چ３ سليمــان X کفر نه دی غوره ک７ی، نه مرتد شوی دی اونه ي３ کوډو ته مخه ک７يده، بلک３ هغه ته 

چ３ د＇ه شي نسبت شوی، ！ول مازې تورونه او دروغ دي، شيطانانو په خپله کفرغوره ک７ی دی، د اهلل له الرې 

وتلي دي اوهمغوی دي چ３ خلکو ته جادو اوکوډې ورزده کوي او هغوی ته وسوس３ اچوي، تر＇و د سحر زده 

کولو ته مخه وک７ي اوحق ته شا و－ر＄وي. 

***<: د أيت دا برخه دوه ډوله تفسيروالی شو: يو دا چ３  ßLÆàe>ßº ßÆ� ßLÆàe> ßÂ� ß̧ åE>ßFåE� åÀáÉ ß³ß· ß»á¶=�Îß· ß¢� ß¹åh¾à?�>ßº ßÆ@
هماغه شيطانانو چ３ کفر غوره ک７ی و، خلکو ته ي３ د سحر ＊ودنه کوله او بل دا چ３ يهوديانو د شيطانانو د دسيسو 

پيروي وک７ه او هغه کوډې ي３ هم کول３ چ３ په هاروت او ماروت باندې د کوډو او معجزې تر من＃ د جالوالي 

او بيلتون لپاره نازل３ شوې وې او هغوی خلکو ته د عقيدو د اصالح په نيت ور＊ودل３، نه د عمل او عقيدې په 

نيت.

او ساحرانو ي３ داس３ －２له  ！ولو زيات د کوډو عادت درلود  تر  يو ＊ار دی چ３ خلکو ي３  په عراق ک３  )بابل(    

چ３ د سحر په واسطه عام خلک ترخپل تآثير الندې راوستالی شي او بيا به ي３ هغوی دې ته ه）ول چ３ د بتانو 

اوستورو عبادت وک７ي. 

ورزده ک７ي،  ته سحر  تعالی مکلف３ ک７ې وې چ３ خلکو  اهلل  نومونه دي،  پر＊تو  دوو  د  )ماروت(  او  )هاروت( 

لپاره راغل３ وې،  او معجزې ترمن＃ فرق وپ５ژني. په حقيقت ک３ دا دوه پر＊ت３ د أزموين３  تر＇و خلک د سحر 

کاوه،  ي３ سحر ورزده  ته  تر ＇ن， چ３ خلکو  د دې  راکوزې شوې وې.  په ＊ارک３  بابل  د  ب２ه  په  انسان  د  دوی 

ورسره به ي３ هغوی ته نصيحت هم کاوه او ويل به ي３: موږ تاسو ته د سحر اوکوډو ډولونه در＊يو، تر＇و د ن５کو 

او بدو خلکو ترمن＃ فرق راشي او دا کوډې زده کول له يوې أزموين３ ＇خه پرته بل ＇ه نه دي او هر＇وک چ３ په 

کوډو عمل وک７ي، نو هغه له سم３ الرې ＇خه －مراه９ ته لويدلی. دا هم بايد ووايو چ３ کوډې ＇ه اغيزې لري 

اما د شيانو حقيقت نشی بدلوالی، بلک３ يول７ ظاهرو شيانو ته تغير ورکوي او کوډې هي）کله د معجزاتو درج３ 
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ته نشي رسيدالی. سحر يو کفري عمل دی اوهر＇وک چ３ ور ＇خه ＄ان وژغوري د هدايت او برياليتوب الره 

ي３ غوره ک７ې ده. 

کول چ３  زده  ي３  پر＊تو＇خه  دوو  هغو  له  يعن３:   ،>***åÄ åQáÆßgßÆ �åÐáf ß»á¶= � ßÀáÉßE �åÄåE � ßÁÇà®ëfß«àÈ �>ßº �> ß» àÃá¿åº � ßÁÇ à»ç·ß£ßJßÉßª@
＇رن／ه د م７５ه او＊％３ ترمن＃ جدايي راولي.

 د أيت په دې برخه ک３ د هغو کوډو زده کولو ته اشاره ده چ３ خلکو به له هغو دوو پر＊تو ＇خه زده کول، چ３ 

د م７５ه او ＊％３ تر مين＃ بيلتون راولي.  

او دوی  له کيس３ ＇خه فرمايي:  تعالی وروسته د سحر  �=�åä**<: اهلل  åÁácåDåE �ç×åC � æb ßUß? � áÀåº�åÄåE � ßÀÈëeB ßvåE�¼ àÂ�>ßº ßÆ@
العاده  ته يوخارق  نه دي، خو هغه ＇ه چ３ ترسره کوي اوخلکو  اوتوان ＇خه برخمن  له ه５＆ قدرت  )ساحران( 

يعن３ د عادت خالف کار ＊کاري８ي، دا هغه تآثيرات دي چ３ اهلل په ډ４رو َکوني امورو ک３ ＄ای پر ＄ای ک７ي دي، 

چ３ ＄ين３ ي３ ＊کاره او ＄ين３ ي３ ل８ ＇ه پ دي، نو الزم دي چ３ خلک وپوهي８ي، کوم ضررونه چ３ د سحر 

په وسيله چا ته رسي８ي، په حقيقت ک３ د اهلل په مشيت او ارادې سره دي چ３ اهلل ي３ هم اسباب پيدا ک７ي اوهم 

ي３ مسببات برابروي. البته هرکار د اهلل په اجازه او اراده من％ته را＄ي، نوهغه کسان چ３ غواړي د کوډو په واسطه 

چاته تکليف اوضرر ورسوي، نو په دې کار به تر هغه برالسي ونه مومي، تر＇و د اهلل اراده نه وې شوې.

يعن３: هغه کسان چ３ سحر زده کوي، په واقعيت ک３ داس３ ＇ه زده   ،>�*** á¼ àÃ à£ß«¿ßÈ�ß×ßÆ� á¼ àÂèf àvßÈ�>ßº� ßÁÇ à»ç·ß£ßJßÈ ßÆ�@
کوي چ３ همده ته ضرر رسوي او ه５＆ －＂ه پرې نه مرتبي８ي. موږ بايد پر دې باور ولرو چ３ کوډ－ران د اهلل تعالی 

له ارادې پرته ه５）کله هم چا ته －＂ه او يا تاوان نشي رسوالی. 

يهوديان   :> æ±ßØ ß] � áÀåº �åÌßf å]Û= �Êåª �àÄß¶ �>ßº �àÅ=ßfßJ ám= � åÀ ß»ß¶ �á=Ç à»å· ß¢ �ábß̄ß¶ ßÆ �@ دي:  راغلي  ک３  برخه  بله  په  أيت  د 

وپوهيدل چ３ که چا خپل کتاب پري＋ود او د کوډو پيروي ي３ وک７ه او دنيا ي３ پر أخرت غوره ک７ه، نو په أخرت ک３ 

به له نعمتونو اوجنتونو ＇خه ه５＆ برخه ونه مومي، ＄که دوی د －مراه９ الره خپله ک７ې ده، په داس３ حال ک３ 

چ３ پوهيدل چ３ تورات دکوډو او جادو زده کول حرام －２لي اوخاوندانو ته ي３ سخت عذاب ！اکلی دی.

***<: اهلل تعالی د أيت په أخره برخه ک３ فرمايي: ＇ومره بدې  ßÁÇ à»ß·á£ßÈ�á=Çà¾> ß²�áÇß¶� á¼ àÃ ßjà«¾ß?�åÄåE�á= áÆßf ßm�>ßº� ßkáÒåFß¶ ßÆ@
دي هغه －وډې چ３ د هغه په بدل ک３ ي３ ＄انونه خرڅ ک７ي. د أيت په دې برخه ک３ د ايمان له خر＇ولو ＇خه د 

نفس په خر＇ولو تعبيرشوی دی، ＄که چ３ نفس د اهلل د پ５ژندن３ او پر دين د عمل لپاره پيدا شوی دی، يعن３ که 
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هغوی د سحر له حراموالي ＇خه خبر وای، نو ه５）کله به ي３ هم سحرته مخه نه کوله. اهلل تعالی لوم７ی دوی په 

<، بيا ي３ علم ور＇خه نف３  æ±ßØ ß]� áÀåº�åÌßf å]Û=�Êåª�àÄß¶�>ßº�àÅ=ßfßJ ám=� åÀ ß»ß¶�á=Ç à»å· ß¢�ábß̄ß¶ ßÆ@:علم درلودلو ستايلي دي

ک７ی، ＄که ＇وک چ３ د هغه ＇ه په مقتضا چ３ پرې پوهي８ي او علم لري، عمل نه کوي دا د هغه چا په شان دی 

چ３ د هغه په اړه علم نه لري اوجاهل وي.  

**<�اهلل تعالی د لوست په دې وروستي  ßÁÇ à»ß·á£ßÈ�á=Çà¾> ß²�áÇç¶�ãfáÉ ß]� ç�=� åb¿ å¢� áÀëº�ãÍßEÇàN ß»ß¶��=áÇß̄çI=Æ�á=Çà¿ßºA� á¼ àÃç¾ß?�áÇß¶ ßÆ@
أيت په ترڅ ک３ فرمايي: که چ５رې دوی )يهودو( پر خپل کتاب ！ين， ايمان درلودالی چ３ په هغه ک３ ډ４ر ＄له د 

حضرت محمدU زيري راغلي دي، د خپل کتاب د اوامرو پيروي او متابعت ي３ پر＄ان الزم －２الی، د اهلل و４رې 

ته ي３ په زړه ک３ ＄ای ورکوالی او د هغه له منهياتو ＇خه ي３ ډډه کوالی، نو هرومرو به اهلل تعالی دوی ته لويه بدله 

ورپه برخه ک７ې وای. د أيت عام مفهوم دا دی چ３ دأخرت ډ４ره کمه بدله د دې  فاني دنيا له ډ４رو －２و نعمتونو 

＇خه ارز＊تناکه ده.   

يادونه

 د هاروت او ماروت په هکله ＇ه خبرې نقل شوې دي چ３ پر＊تو د انسان په نافرمان９ نيوکه درلوده، نو امر ورته 

وشو چ３ تاسو دوه تنه غوره ک７ئ، تر＇و زه هغوی د انسان په لباس او جامو ک３ ونغاړم او د انسانانو صفتونه، لکه: 

حرص، شهوت او نفس پر دوی مسلط ک７م، نو پر＊تو دا دوه پر＊ت３ غوره ک７ې او هغوی ＄مک３ ته راغل３ او ډ４ر 

نا مناسب عملونه ي３ وک７ل، چ３ په پايله ک３ په سختو سزاوو اخته شوې. دا ډول خبرې په ＇ر－نده د هغو أيتونو 

خالف دي چ３ د پر＊تو پاکي ثابتوي، نو عالمه ابن کثير او نور مفسرين په دې هکله وايي چ３ دا ！ول له يهودو 

او حقيقت  او له صحت  په اصطالح ک３ ورته )اسرائيليات( ويل کي８ي  او د تفسير  او نصاراوو ＇خه نقل شوي 

＇خه لرې خبرې دي.

فعاليت

د يوه أزاد بحث په ترڅ ک３ د خپل ＊وونکي په مرسته، د معجزې او کوډو ترمن＃ د توپ５ر په هکله خبرې اترې 

وک７ئ او د خپل بحث لن６يز په ＇و ！کو ک３ ＇ر－ند ک７ئ.  
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د لوست ګټې  

＄ين３ هغه －＂３ چ３ د دې لوست له أيتونو ＇خه ترالسه کي８ي، په الندې ډول دي: 

 ！ول پيغمبران د حضرت سليمانX په －６ون، له ！ولو －ناهونو ＇خه پاک دي.

 د اهلل له اجازې اومشيت پرته، نه انسان ته －＂ه متصوره ك５داى شي او نه ضرر او نه ＇وک کوالی شي چ３ 

چاته نفع يا ضرر ورسوي، م／ر هغه ＇ه چ３ اهلل د يوه بنده په حق ک３ ليکلي وي.

 أزموينه او امتحان يو الهي سنت دی، تر＇و د فرمانبردارو او نافرمانو ترمن＃ توپير من％ته راشي.

 جادو او کوډې انسان ته ضرر رسوي، بنا پردې －وډ－رو ته ورت， او له هغو ＇خه مرسته غو＊تل د اسالم په 

شريعت ک３ جواز نه لري او لويه －ناه ده.

 کوډې داس３ عمل دی چ３ انسان －مراه کوي، ان تردې د کفر او شرک کندو ته ي３ غور＄وي.

 د زياتو علماوو له نظره، کوډې کول کفر دی، بايد ＇وک داس３ کار ته مخه ونک７ي چ３ ناوړې پايل３ لري 

او انسان د ايمان له دايرې ＇خه باسي.     

پوښتنې
 

  ١  – د الندنيو کلمو او جملو معناوې وواياست: 

*{�ãÍß¿áJåª� àÀ áVß¾�> ß»ç¾åC }�({� ßÁ> ß»áÉß· ài� ǻ á· àº�Îß· ß¢ }�({ àÀÉ å{>ßÉ çn¶=�á=Çà·áJßI�>ßº }�({á=Ç à£ßFçI= ßÆ }��
٢ – شيطانانو د سليمانX په زمانه ک３ کوم دروغجن تبليغات خواره ک７ي وو؟

۳ – هاروت او ماروت ＇وک وو؟ اوخلکو ته ي３ ＇ه ورزده کول؟

٤ـ د بابل د ＊ار په هکله ＇ه معلومات لرئ؟

٥ – أيا کوډې د انسان پر بدن ＇ه اثر لري؟ په دليل سره ي３ رو＊انه ک７ئ.   

٦ – پر کوډو عمل کول او د الهي کتاب شاته غور＄ول ＇ه پايل３ لري؟  

کورن９ دنده

د کوډو د ضررونو په هکله يوه اته کر＊يزه مقاله وليکئ.  
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د )البقرة( سورت )۱٠٤- ۱٠۵( آيتونه

�>ßº�>-,0@� ã¼Éå¶ß?� ãH=ßd ß¢� ßÀÈåfåª> ß³á·å¶ ßÆ�=Ç à£ßá�=ßÆ�>ß¾áf à�á¾=�=Çà¶Çà® ßÆ�>ß¿ å¢=ße�=Çà¶Ç à̄ßI� ß×�=Çà¿ßºA� ßÀÈådç¶=�> ßÃèÈß?�>ßÈ�
� èsßJáß��àç�=ßÆ� á¼ à³ëEße� áÀåº�æá� ß]� áÀåº� á¼ à³áÉß· ß¢� ß¹çhß¿àÈ� áÁß?�ß�å²åf ánàá�=� ß×ßÆ� åH>ßJ å³á¶=� å̧ áÂß?� áÀåº�=Æ àfß«ß²� ßÀÈådç¶=�èaßÇßÈ

�>-,1@� å¼É å�ß£á¶=� å̧ ávß«á¶=�Æàc�àç�=ßÆ�àÐ> ßnßÈ� áÀßº�åÄåJßá�ßfåE

د ځينو کلمو معناوې 

موږ ته پاملرنه وک７ه، موږ ته غوږ ك８５ده، زموږ خبرې واوره.    {>ß¿ å¢=ße}

موږته مهلت راک７ه.    {>ß¾áf à�á¾=}
خو＊وي، غواړي.     {èa ßÇßÈ}

نازل ک７ای شي.    { ß¹çhß¿àÈ}
＄ان／７ی کوي.    { èsßJ á̂ ßÈ}

ژباړه

د  ته  )اُنظرنا( )زموږ خوا  بلک３:  وايئ،  بده معنا اخلي( مه  يهود ورنه  لفظ )چ３  )راعنا(  ته  پ５غمبر   اى مؤمنانو! 

عنايت نظر وك７ه( ووايئ او په غور سره خبره واورئ او شته د کافرانو لپاره دردناک عذاب د دوزخ. نه خو＊وي )د 

حسد او کين３ له مخ３( هغه کسان، چ３ له اهل کتابو ＇خه کافران شوي دي او )نه( له مشرکانو ＇خه دا )خبره( 

چ３ ستاس３ د رب له خوا دې تاس３ ته ＇ه ＊２／５ه )قرأن، نصرت( راشي، خو د اهلل چ３ هر چاته خو＊ه شي د 

خپل رحمت لپاره ي３ غوره كوي او هغه د ډ４رې لوي３ مهربان９ لوروونكى دى.

لن６ تفسير 

به ي３ چ３  په من＃ ک３ رواج درلود، کله  تعبير د صحابه وو  دې  �:>***>ß¿ å¢=ße �=Çà¶Ç à̄ßI � ß×�=Çà¿ßºA � ßÀÈådç¶= �> ßÃèÈß? �>ßÈ@
غو＊تل په يوه موضوع ک３ له نبي کريمU سره خبرې وک７ي او د ده نظرمعلوم ک７ي، ويل به ي３ "راعنا"، يعن３: 

موږته غوږ ونيسه او زموږ خبرو ته پاملرنه وک７ه يا موږ ته مهلت راک７ه، تر＇وکوم علم چ３ را＊ي３ هغه ياد ک７و، 

اته ويشتم  لوست
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خو يهودو له دې تعبير＇خه بده －＂ه واخيستله، نبي کريمU ته به ي３ ويل: )راعنا يا آبا القاسم( دوی په ظاهره داس３ 

＇ر－ندوله چ３ د صحابه وو په شان مهلت او پاملرنه غواړي، خو په حقيقت ک３ ي３ بل ＇ه مراد  وو، ＄که دا  

کلمه ي３ د )راعي الغنم( يعنی د پسونو د شپونکي په معنا اخيستله يا ي３ موخه له )راعنا( ＇خه )رعونت( و چ３ 

د ب３ عقل او ساده په معنا دی، نوله همدې وج３ اهلل تعالی مؤمنان د دې  کلم３ له استعمال ＇خه منع ک７ل او امر 

ß¾áf<< ووايئ: چ３ موږ ته  à�á¾=�=Çà¶Çà® ßÆ@�:３انظرنا» کلمه استعمال ک７ئ، يعن» ي３ ورته وک７ چ３ د دې  پر ＄ای 

مهلت راک７ه، زموږ ＇ارنه کوه او موږ ترخپل نظرالندې ساته. دا کلمه د )راعنا( د کلم３ معنا او مفهوم ادا کوي، 

خو په ＇ن， ک３ د بل３ معنا احتمال پک３ نشته چ３ يهود ور＇خه بده －＂ه واخلي.  بيا اهلل تعالی دوی ته امرکوي: 

Ç=<،�يعن３: واورئ! د اهلل له اوامرو پيروي وک７ئ او د يهودو په شان مه اوسئ چ３ ويل ي３: )وامووريده  à£ ß» ái=ßÆ@
< سره ختم ک７چ３ د کافرانو )يهودو(  ã¼Éå¶ß?� ãH=ßd ß¢� ßÀÈåfåª> ß³á·å¶ ßÆ@ اونافرماني مو وک７ه(. اهلل تعالی دا مبارک أيت په

لپاره دردناک عذاب او هالکت دی، کومو چ３ به نبي کريمU  ته کن％ل３ کول３ او هغه به ي３ تحقيراوه. د اسالم 

د پيغمبر سپکتيا او تحقير کفر دی خصوصاً چ３ په قصد او عمد سره وي.

**<: اهلل تعالی په دې وروستي أيت ک３ فرمايي: اهل  ßÀÉå²åf án à»á¶=� ß×ßÆ� åH>ßJ å³á¶=� å̧ áÂß?� áÀåº�=Æ àfß«ß²� ßÀÈådç¶=�èaßÇßÈ�>ßº@
کتاب )يهود او نصارا( اومشرکان په ه５＆ وجه نه خو＊وي چ３ تاسو ته خير ورسي８ي او نه غواړي چ３ د اهلل له 

طرفه پر تاسو＇ه خير او ＊ي／نه نازله شي، ＄که دوی ستاسو سره کينه اود＊مني لري. 

د )خير( کلمه چ３ په دې أيت ک３ ياده شوې، مراد ور＇خه  قرأن کريم دی. قرأن کريم په حقيقت ک３ تر ！ولو 

نعمتونو لوی نعمت دی چ３ اهلل تعالی د هغه په واسطه مؤمنان د ناپوه９ او بت پرست９ له تيارو ＇خه د ايمان او 

هدايت رو＊نايي ته راوايستل او د دوی د ژوند کارونو ته ي３ نظم ورک７، ملتونه ي３ سره متحد او متفق و－ر＄ول، 

قوم  پر  عربو  د  نعمت  لوی  دا  وليدل چ３  يهودو  کله چ３  ک７ل.  پاک  پرست９ ＇خه  بت  له  ي３  نفسونه  او  عقلونه 

دا هيله درلوده چ３ أخري  کار واخيست؛ ＄که دوی  او کين３ ＇خه  له حسد  ي３  په وړاندې  نود دوی  نازلي８ي، 

پيغمبر به په يهودوک３ غوره ك８５ي اوکتاب به هم پر دوی نازلي８ي، خواهلل تعالی پر دوی رد کوي او د دوی جهل 

<) يعن３: اهلل پاک  å¼É å�ß£á¶=� å̧ ávß«á¶=�Æàc�àç�=ßÆ�àÐ> ßnßÈ� áÀßº�åÄåJ ß» áUßfåE� èsßJ á̂ ßÈ�àç�=ßÆ@ :او ناپوهي ＊کاره کوي او فرمايي
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چ３ هرچا ته وغواړي هغه له خپل فضل، مهربان９ او نبوت ＇خه برخمن کوي، همدا اهلل دی چ３ خپلو بنده －انو 

ته نبوت او رسالت ورب＋ي، بريا ورپه برخه کوي اوالر＊وون３ ورته کوي، ه５）وک حق نه لري چ３ په اهلل تعالی 

نيوکه وک７ي او يا له هغه چا سره چ３ اهلل د خپل رحمت وړ －ر＄ولی، کينه او حسد وک７ي؛ ＄که اهلل تعالی د هر 

فضل او احسان ＇＋تن دی او هره ＊ي／نه ي３ انسان ته رسي８ي، هغه د کايناتو پالونکی دی او له اهلل نه پرته ه５）وک 

د يو نعمت د ورک７ې اويا نه ورک７ې وس نه لري.

  

فعاليت 

د مختلفو اړخونو له پلوه د قرأن کريم د ارز＊ت او اهميت په هکله بحثونه وک７ئ او پايل３ ي３ په خپلو کتابچو 

ک３ وليکئ.

د لوست ګټې

＄ين３ هغه －＂３ چ３ د دې لوست له أيتونو ＇خه ترالسه کي８ي، په الندې ډول دي: 

＇وک چ３ له نبي کريم U سره ب３ ادبي کوي، دا په حقيقت ک３ له اهلل سره ب３ ادبي کول دي، ＄که نبي 

کريم U  د اهلل تعالی استازی دی او چ３ ＇ه وايي، هغه د اهلل تعالی له پلوه دي. 

بايد له کين３ او رخ３ ＇خه ＄ان وژغوري، ＄که کينه او حسد د انسان د دنيوي او اخروي تباه９  مسلمان 

المل －ر＄ي.

د پيغمبرU د درناوي واجبوالی او د هغه د لوړ مقام احترام درلودل.

پوښتنې

¿ß<< قرأني عبارت ＇ه معنا لري؟ å¢=ße�=Çà¶Ç à̄ßI� ß×@ ١ـ دا

٢ـ د @e=¢¿<< او@=¾�f¾<< ترمن＃، ＇ه توپير دی؟ 
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اخته  الهي عذاب  په  ده چ３  ډله  کومه  او  عبارت ＇خه مطلب ＇ه دی  له   > ã¼Éå¶ß? � ãH=ßd ß¢ � ßÀÈåfåª> ß³á·å¶ ßÆ@ د� ۳ـ 

ك８５ي؟ 

Æ=< مفهوم ＇ه دی؟  àfß«ß²� ßÀÈådç¶=�èaßÇßÈ�>ßº@ ٤ـ په دويم أيت ک３ د

fáÉ<�له کلم３ ＇خه، چ３ په دويم أيت ک３ ذکرشوې ده، ＇ه مراد دی او خيروالی ي３ ＇رن／ه ثابتوالی  ß]@ ٥ـ د

شئ؟ 

٦ـ اهلل تعالی ＇رن／ه پر يهودو او د هغوی په غلطو خيالونو رد کوي او په دې اړوند کوم تعبير کارول شوی دی؟ 

کورن９ دنده

د  مسلمان  د  وړاندې  پر  هغه  د  او  احترام  لويي،  د   Uپيغمبر د  اخيستلو،   ３＂－ په  ＇خه  أيتونو  له  کريم  قرأن  د 

مسؤوليت په اړه يوه لس کر＊يزه مقاله وليکئ. 
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د )البقرة( سورت )۱٠٦- ۱٠٨( آيتونه

�>-,2@� ãfÈ åbß®�æÐ áÊ ßm� ȩ̈ à²� ßÎß· ß¢�ßä�=� çÁß?� á¼ß·á£ßI�áß�ß?�> ßÃå·áNåº� áÆß?�> ßÃá¿ëº�æá�ßå~� åLá@ß¾�> ßÃ åj¿à¾� áÆß?�æÍßÈA� áÀåº� á_ ßj¿ß¾�>ßº�
��>-,3@�æ� årß¾�ß×ßÆ� úÊå¶ ßÆ�Àåº�åä�=� åÁÆàa�Àëº�¼ à³ß¶�>ßº ßÆ� åzáeßÙ= ßÆ� åL= ßÆ> ß» çj¶=� à́ á· àº�àÄß¶�ßä�=� çÁß?� á¼ß·á£ßI�áß�ß?
� ç̧ ßu � ábß̄ßª � åÁ>ß�åáÝ>åE � ßfá« à³á¶= � å¹ çbßFßJßÈ �Àßº ßÆ � à̧ áFß® �Àåº �Î ßiÇàº � ß̧ åÒ ài �> ß»ß² � á¼ à³ß¶Ç àiße �á=Çà¶ß@ ájßI �Áß? � ßÁÆ àbÈåfàI �á½ß?

�>-,4@� å̧ ÉåF çj¶=�Ð= ßÇ ßi

د ځينو کلمو معناوې  
�نسخ: په لغت ک３ نقل کولو، لرې کولو اوله من％ه وړلو ته وايي. او په اصطالح ک３ ��{ á_ ßj¿ß¾}

   ديوه شرعي حکم لرې کول د بل شرعي حکم له امله، چ３ وروسته له هغه راغلی وي.  
<}  هيروو ي３.  ßÃ åj¿à¾}

دوست، سرپرست.    { úÊå¶ ßÆ}
}  أياغواړئ؟  ßÁÆ àbÈåfàI�á½ß?}

له سم３ الرې ＇خه واو＊ت، －مراه شو.    { ç̧ ßu}
} نيغه الره، سيده اوسيخه الره.  å̧ ÉåF çj¶=�Ð=ßÇ ßi}

 ژباړه 
هغه  له  بهتر  رال８５و  نو  ه５روو،  زړونو( ＇خه  )له  مؤمنانو  د  ي３  يا  کوو،  منسوخ  أيت ＇خه  کوم  له  موږ  هغه چ３ 
)پخوان３ ＇خه په سهولت او کثرت د اجر ک３( يا په مثل د هغه )په تکليف او ثواب( ک３. أيا ته نه پوه８５ې چ３ 
ب５شکه اهلل په هر ＇ه ＊ه قادر دی )نو رال８５ي بهتر له منسوخ ＇خه يا د هغه په مثل(. أيا ته نه پوه８５ې چ３ ب５شکه 
اهلل لره دی سلطنت او پاچاهي د اسمانونو او د ＄مک３ )او ！ول هغه ＇ه چ３ په دواړو ک３ دي( او نشته تاس３ ته 
غير له اهلل ＇خه ه５＆ مل／ری او مرستندوى )چ３ له عذابه مو خالص ک７ي(. أيا اراده لرئ، چ３ له خپل رسول 
)محمدU( ＄ن３ هغه شان پو＊تن３ وک７ئ، لکه چ３ پخوا له دې )په راز، راز نامناسبو طريقو( له موسیX ＇خه 
شوې وې او هر ＇وک چ３ کفر په ايمان بدلوي ) کفر غوره کوي، چ３ ايمان ورک７ی او کفر واخلي(، نو په تحقيق 

سمه الر ي３ ورکه ک７ه.

نهه ويشتم  لوست
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د آيتونو شان نزول 

په رواياتو ک３ راغلي دي چ３ يهودو او مشرکانو اعتراض کاوه چ３ عجيبه ده! محمدU يو＄ل خپلو يارانوته د يوه 

عمل کولو امرکوي او وروسته له يوه وخته هغوی ور＇خه منع کوي او د هغه پر خالف فيصله کوي، يا په بله وينا 

نن ورځ يو＇ه ورته وايي اوسبا بل ＇ه ورته وايي، دا را＊يي چ３ قرأن د اهلل کتاب نه دی، بلک３ محمد په خپله 

�æÍßÈA< أيت نازل  áÀåº� á_ ßj¿ß¾�>ßº@ ３جوړک７ی چ３ د مطالبو په من＃ ک３ ي３ تضاد او ！کر ليدل ك８５ي، هماغه و چ

شو، تر＇و د دوی باطل تصور رد ک７ي.   

لن６ تفسير

<***<: يهوديانو تل شبه３ پيدا کول３ اوغو＊تل ي３ چ３ د  ßÃå·áNåº� áÆß?�> ßÃá¿ëº�æfáÉ ß̂ åE� åLá@ß¾�> ßÃ åj¿à¾� áÆß?�æÍßÈA� áÀåº� á_ ßj¿ß¾�>ßº@
قرأن د حقانيت په اړه د نويو مسلمانانو په ذهنونوک３ شبه３ پيدا ک７ي، دوی په  قرأن ک３ له نسخ ＇خه منکر وو 

او داي３ نه منله چ３ د يو أيت پر ＄ای بل أيت غوره ک７ای شي او هغه لوم７نی أيت له من％ه لرې ک７ای شي او په 

<< که چ５رې موږ کوم  ßÃ åj¿à¾� áÆß?�æÍßÈA� áÀåº� á_ ßj¿ß¾�>ßº@ :هغه حکم ونشي، خو اهلل تعالی د دوی په رد ک３ وفرمايل

<< د  ßÃå·áNåº� áÆß?�> ßÃá¿ëº�æfáÉ ß̂ åE� åLá@ß¾@ أيت نسخ کوو او يا هغه د مؤمنانو له ذهن اوخيال ＇خه وباسو او هيروو ي３، نو

هغه أيت پر ＄ای بل غوره،  شامله او يا ل８ تر ل８ د هغه په مثل أيت نازلوو.   

پات３ ک８５ي؛  باقي  لفظ  أيت  د  زياتو وختونو ک３  په  ده چ３  معنا  په  ته رسولو  پای  أيت دحکم  يوه  د  دلته  )نسخ( 

خو حکم ي３ منسوخ －ر＄ي او کله په خپله أيت هم له من％ه ＄ي. د أيتونو له نسخ ＇خه حکمت دا دی چ３ 

د اسالمي شريعت تدريجي بشپ７تيا د دې  غو＊تنه کوي، تر＇و مرحله په مرحله د وخت او زمان３ په غو＊تنه او 

د خلکو د استعداد پر بنس د دين احکام د بشپ７تيا درج３ ته ورسي８ي او اسالمي امت د دغو احکامو د منلو 

قابليت په ＄ان ک３ د تل لپاره ومومي. 

أيا ته نه پوه８５ې چ３ اهلل په   :>*** ãfÈ åbß®�æÐ áÊ ßm� ȩ̈ à²� ßÎß· ß¢�ßä�=� çÁß?� á¼ß·á£ßI� á¼ß¶ß?@ :اهلل تعالی د أيت په پای ک３ فرمايي

هر＇ه قادر دی، ！ول کاينات د هغه په اختيارک３ دي او اهلل تعالی داس３ برالسی ذات دی چ３ ه５＆ کار له هغه 

＇خه نه صادر８４ي، م／ر هغه د بشر په خير وي. نود نسخ حکم هم د ده د قدرت په دا４ره ک３ شامل دی هر ډول 

او هرکله چ３ وغواړي يوحکم نسخ کوي او پر ＄ای ي３ بل حکم رال８５ي. 

<: أيا ته پوه نه شوې  åzáeßÙ=ßÆ� åL=ßÆ> ß» çj¶=� à́ á· àº�àÄß¶�ßä�=� çÁß?� á¼ß·á£ßI� á¼ß¶ß?@ :اهلل تعالی په دې بل أيت ک３ فرمايي
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چ３ اهلل د ！ولو کايناتو، ！ولو أسمانونو او ＄مكو ＇＋تن دی؟! او همدا اهلل د مخلوقاتو په ！ولو کارونو ک３ تصرف 

پای ک３  په  أيت  د  کوي.  وک７ي همغه عملي  اراده  هرکار چ３  د  او  هغه سرته رسوي  وغواړي  او ＇ه چ３  کوي 

æfÉ<:�او تاسو ته پرته له اهلل بل مل／ری اومرستيال نشته، يعن３  årß¾�ß×ßÆ� úÊå¶ ßÆ�Àåº�åä�=� åÁÆàa�Àëº�¼ à³ß¶�>ßº ßÆ@ :را＄ي

ای مؤمنانو! له يوه واحد اهلل ＇خه پرته بل ه５＆ مرستندوی اوسرپرست نشته، تر＇و ستاسو کارونو او مصلحتونو 

ته نظم وروب＋ي او تاسو ته په خپلو د＊منانو فتح او برالسي درک７ي، نو اهلل دا حق هم لري چ３ يوحکم نسخ ک７ي 

او پر＄ای ي３ بل حکم راوړي.  

***< اهلل پاک په دې وروستي أيت ک３ فرمايي:  à̧ áFß®�Àåº�Î ßiÇàº� ß̧ åÒ ài�> ß»ß²� á¼ à³ß¶Ç àiße�á=Çà¶ß@ ájßI�Áß?� ßÁÆ àbÈåfàI�á½ß?@
له  له هغه ＇خه هغه ＇ه وغواړئ چ３ د موسیX قوم  او  پيغمبر فشار راوړئ  په خپل  أياغواړئ چ３  مؤمنانو! 

موسیX ＇خه غو＊تي وو؟ چ３ په دې کار سره ستاسوحالت د يهودو له حالت سره مشابه ك８５ي، لکه ＇رن／ه 

چ３ يهودو له موسی X ＇خه غو＊تل چ３ موږ ته اهلل تعالی ＊کاره او عيان و＊يه، نو اې مؤمنانو! تاس３ لره نه 

＊ايي چ３ له پيغمبرX ＇خه هغه ＇ه وغواړئ چ３ د يوه تابع او فرمان وړونکي امت لپاره مناسب نه وي، ＄که 

واقعي ايمان هغه دی چ３ له پ５غمبرX ＇خه چ３ ＇ه تاسو ته رسي８ي، هغه په بشپ７ه تو－ه ومنئ او په ＇ه چ３ 

درته امر کوي، په هغه عمل وک７ئ او له ＇ه نه چ３ مو منع کوي، له هغه ＇خه ＄ان وژغورئ.  

<،�يعن３:  å̧ ÉåF çj¶=�Ð=ßÇ ßi� ç̧ ßu�ábß̄ßª� åÁ> ß»ÈåáÝ>åE�ßfá« à³á¶=� å¹çbßFßJßÈ�ÀßºßÆ@  :بيا اهلل )جل جالله( د أيت په پای ک３ فرمايي

ب３  د  له مخ３  کين３  او  تکبر، د＊مني  د  أيتونو غو＊تنه کوي،  نورو  د  او  پري８دي  أيتونه  اهلل ＊کاره  د  ＇وک چ３ 

عقل９ غو＊تن３ کوي او هغه ＇وک چ３ －مراهي د هدايت په بدل ک３ غواړي او کفرته پر ايمان ترجيح ورکوي، 

په حقيقت ک３ له نيغ３ الرې ＇خه چ３ د هدايت الره ده، منحرف شوي دي.   

 

د لوست ګټې 

＄ين３ هغه －＂３ چ３ د دې لوست له أيتونو ＇خه ترالسه کي８ي، په الندې ډول دي: 

د اسالم د سپ５）لي دين په راتلو سره ！ول أسماني دينونه منسوخ شول.

 د اسالمي دين په داخلي احکامو ک３ نسخ د الهي حکمت پر اساس ثابته ده.

او کله هم  او تکليف له حيثه تر منسوخ شوي أيت ＇خه غوره  أيتونه د ثواب، عمل  نسخ کوونکي)ناسخ( 
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ورسره برابر وي.

 اهلل تعالی په خپل علم او قدرت سره د بشريت په ！ولو مصلحتونو احاطه لري.

 د کامل ايمان له ن＋و＇خه دا دي چ３ د رسول اهللU له اوامرو پيروي او له منهياتو ＇خه ي３ ډډه وشي.

پوښتنې

١ – د )نسخ( لغوي او اصطالحي معنا واضحه ک７ئ؟

٢ـ د )نُنسَها( کلم３ ＇خه مراد  ＇ه دی؟ او د )نآت بخيرمنها( جمل３ مطلب واضح ک７ئ.

۳ـ د نسخ３ د اثبات لپاره له قرأن کريم ＇خه دليل راوړئ.

<�معنا واضح ک７ئ. å̧ ÉåF çj¶=�Ð=ßÇ ßi� ç̧ ßu�ábß̄ßª� åÁ> ß»ÈåáÝ>åE�ßfá« à³á¶=� å¹çbßFßJßÈ�ÀßºßÆ@�:٤ـ د دې  مبارک أيت

٥ـ ول３  قرأني أيت، مؤمنان له دې ＇خه منع کوي چ３ د موسیX د قوم په شان واوسي؟      

کورن９ دنده

مقاله  مخه  دوه  هکله  په  ډولونو  د  هغ３  د  او  نسخ３  د  سره،  مراجع３  په  ته  کتابونو  القرأن  علوم  او  تفسير  د 

وليكئ. 
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د )البقرة( سورت )۱٠٩- ۱۱٠( آيتونه

�Àëº �¼åÃ åjà«¾ß? � åb¿ å¢ � áÀëº �= âb ßj ßU �â=e>ç« à² � á¼ à³å¾>ß�åC � åbá£ßE �Àëº �¼ à³ß¾Æèa àfßÈ � áÇß¶ � åH>ßJ å³á¶= � å̧ áÂß? � áÀëº �ã�åNß² �ça ßÆ ��
�>-,5@� ãfÈ åbß®�æÐ áÊ ßm� ȩ̈ à²�Îß· ß¢�ßä�=� çÁåC�åÅ åfáºß@åE�àä�=� ßÊåIá@ßÈ�ÎçJ ßU�á=Ç àVß« áq= ßÆ�á=Çà« á¢>ßª� è°ßá�=� à¼àß��ß ç�ßFßI�>ßº� åbá£ßE
� ßÁÇà· ß»á£ßI �>ßå� �ßä�= � çÁåC �åä�= � ßb¿ å¢ �àÅÆ àbåß� �æá� ß]� áÀëº �¼ à³ åjà«¾ßÙ �á=Çàº ëbß̄ àI �>ßº ßÆ �ßÌ> ß²çh¶= �á=ÇàIA ßÆ �ßÌßØ çr¶= �á=Ç à»Éå®ß? ßÆ

�>--,@�ã� årßE

د ځينو کلمو معناوې  

غو＊تنه کوي، خو＊وي.     {ça ßÆ}�
} يهود او نصارا. åH>ßJ å³á¶=� å̧ áÂß?}

تاس３ ب５رته و－ر＄وي.    {¼ à³ß¾Æèa àfßÈ}
واضح او رو＊انه شوی.    { ßÀçÉßFßI}

د －نه／ارانو له نيون３ ت５رشئ.    {á=Ç àVß« áq=}
سم ادا ک７ئ.    {á=Ç à»Éå®ß?}

 ژباړه

زياتره اهل كتاب دا خو＊وي چ３ تاس３ له ايمان راوړلو وروسته ب５رته د كفر لوري ته وگر＄وي كه ＇ه هم حق 

هغو ته ＇رگند شوی دى، خو د خپل نفس د رخ３ له امله ستاس３ لپاره دا غواړي، د هغو په ＄واب ك３ تاس３ له 

عفوې او ت５ر４دن３ نه كار واخلئ، چ３ اهلل په خپله، خپله فيصله نافذه ك７ي. بيشکه اهلل تعالى پر هر ＇ه قادر دى. 

لمون＃ قائم ك７ئ، زكات ورك７ئ او د خپلو ＄انونو لپاره چ３ هره ＊ي／نه وړاندې ل８５ئ، د اهلل پر وړاندې به هغه 

ومومئ. بيشکه اهلل د هغه ＇ه چ３ تاس３ ي３ کوئ، ليدونكى دى. 

ديرشم  لوست
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لن６ تفسير

»â=e>ç***<:�يو زيات شم５ر يهود د مؤمنانو په هکله  à²� á¼ à³å¾> ß»ÈåC� åbá£ßE�Àëº�¼ à³ß¾Æèa àfßÈ�áÇß¶� åH>ßJ å³á¶=� å̧ áÂß?� áÀëº�ãfÉåN ß²�ça ßÆ@
له حسد ＇خه کاراخلي، هغوی ته د شرغو＊تنه کوي او دا حالت قرأن کريم واضح ک７ی چ３ يهود او نصارا سره 

له  او نبوت ري＋تينوالی ي３ پ５ژندالی، خو د هغه حسد له کبله چ３  له دې چ３ د پيغمبرU د رسالت، حقانيت 

پيغمبرU او مؤمنانو سره ي３ لري، کو＊（ کوي، تر＇و مؤمنان له اسالم ＇خه وباسي او ارتداد ته ي３ وه）وي او 

دوی دا کار له دې امله نه ترسره کوي چ３ کتاب ي３ ورته امرکوي، بلک３ دا د دوی د ناوړه، پليت او ناروغ نفس 

＄ان／７تيا ده؛ ＄که يهود کينه －ر او له حسد نه ډک خلک دي، پرته له خپلو ＄انونو نور هيچاته ＊ي／２ه نه غواړي 

او تل د نورو د نعمت د زوال په هيله ک３ سو＄ي８ي او غمونه خوري. 

 Uهمدا رن／ه مبارک أيت دا را＊يي چ３ دوی په خپل زړه ک３ دا يقين درلود چ３ د اسالم دين پرحقه دی او د نبي کريم

په نبوت ک３ ه５＆ شبهه نشته، خو د دوی ناوړه او پليت خوی، دوی له ايمان راوړلو او تصديق کولو ＇خه منع 

کول. 

�=�åÅåfáºß@åE�àä<: د يهودو شر ته په صبر او  ßÊåIá@ßÈ�ÎçJ ßU�á=Ç àVß« áq=ßÆ�á=Çà« á¢>ßª@:بيا اهلل تعالی مؤمنان مخاطبوي او فرمايي

حوصله ＄واب ورک７ئ او د دوی پر وړاندې تورې ته الس مه اوږدوئ او جن， مکوئ، تر＇و د اهلل حکم له دوی 

ãfÈ<،�يعن３: اهلل پر  åbß®�æÐ áÊ ßm� ȩ̈ à²�Îß· ß¢�ßä�=� çÁåC@ :سره د جن／يدو په هکله، نازل شي. بيا اهلل )جل جالله( فرمايي

هر＇ه قادر دی که وغواړي مسلمانان سره له دې چ３ د شم５رله مخ３ ل８، مالي او نظامي قدرت ي３ کم دی، خو 

بيا ي３ هم پر د ＊منانو برالسي کوالی شي. 

<ßÌ***<: اهلل تعالی په دې أيت ک３ پرد＊من د بريا او برالس９ ＄ينو معنوي وسيلو ته  ß²çh¶=�á=ÇàIA ßÆ�ßÌßØ çr¶=�á=Ç à»Éå®ß? ßÆ@�
اشاره کوي او فرمايي: خپل لمون％ونه قايم ک７ئ، تر＇و ستاس３ په زړونو ک３ ايمان محکم او راسخ شي، ستاسو 

اړيک３ له خپل پالونکي)پرورد－ار( سره ！ين／３ شي او ستاسو په من＃ ک３ مينه او محبت پيدا شي او ستاسو نفسونه 

له ب３ حياييو او ناوړو کارونو＇خه پاک شي. همدارن／ه د خپل مال زکات ادا کوئ؛ ＄که دا يو مالي عبادت دی 

او د زکات په سبب په اسالمي ！ولنه ک３ اجتماعي او ！ولن５ز تکافل من％ته را＄ي اوله بل３ خوا د ب６ايانو او ب５وزلو 
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ترمن＃  د دوست９ فضا رامن％ته ك８５ي. 

دا دوه ډوله عبادت چ３ لوم７ی د فرد د اصالح او دويم د ！ولن３ د اصالح سبب ك８５ي، په دنيا ک３ دبريا وسيل３ 

او په أخرت ک３ د نيکمرغ９ اوخوشحال９ المل －ر＄ي.  

�=�åä<، يعن３: هره  ßb¿ å¢�àÅÆ àb åRßI�æfáÉ ß]� áÀëº�¼ à³ åjà«¾ßÙ�á=Çàº ëbß̄ àI�>ßº ßÆ@:اهلل تعالی د دې أيت په دويمه برخه ک３ فرمايي

ن５کي لکه: لمون＃، زکات، روژه، حج، احسان اونور چ３ په دنيا ک３ ترسره کوئ، پايله او بدله به ي３ د أخرت په 

ورځ ومومئ. 

ãfÉ<، يعن３: ＇ه چ３ ترسره کوئ، اهلل د هغه ليدونکی  årßE� ßÁÇà· ß»á£ßI�> ß»åE�ßä�=� çÁåC@�:اهلل تعالی د أيت په پای ک３ فرمايي

دی او ه５＆ کار که هغه وړوکی وي ياغ، خير وي يا شر، د اهلل د ليدن３ له دايرې ＇خه لرې نه پات３ ك８５ي. 

فعاليت
�á=Ç< مبارک أيت ي３ اسالمي امت ته وړاندې کوي، په اړه ي３ له يو  àVß« áq=ßÆ�á=Çà« á¢>ßª@ هغه لوی پ５غام چ３ د

بل سره بحث او خبرې وک７ئ .

د لوست ګټې

＄ين３ هغه －＂３ چ３ له دې أيتونو＇خه تر السه ک８５ي، عبارت دي له:

 په  قرأن کريم او نبوي سنتوک３ له حسد ＇خه چ３ له نورو ＇خه د نعمت د سلبولو هيله ده، ممانعت راغلی 

دی. مسلمانان بايد ور＇خه ＄ان وژغوري.

 عفو او غچ نه اخيستل د اسالمي اخالقو يوه برخه ده. کامل مسلمان هغه ＇وک دى چي د ن５کو اخالقو 

او زغم لرونکی وي او له غچ اخيستلو ＇خه ＄ان وژغوري.

 د اسالم د د＊منانو پر وړاندې د الهي مرست３ ترالسه کول، د شريعت له پابندۍ، لمون＃ ادا کولو او زکات 

ورکولو پرته متصور４دالى نشي. د ديني شعايرو ادا کول د برالس９ او بريا له غوره وسايلو ＇خه －２ل ک８５ي.  
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پوښتنې

١ – يهود ول３ په دې هيله وو چ３ مسلمانان له خپل دين ＇خه و－ر＄ي؟ 

<�＇خه مراد  ＇ه دی؟  è° ßVá¶=� à¼ àÃß¶� ßÀçÉßFßI�>ßº� åbá£ßE�Àº@ ٢ – له

۳ – أيا د يهودو د د＊منيو پر وړاندې د اسالم حکم د تل لپاره "عفو او صفح" دی؟

٤ – د لمان％ه قايمول اوزکات ورکول، ＇رن／ه کوالی شي په الهي نصرت ک３ اغيزناک واقع شي؟ 

�=�åÅåfáºß@åE�àä<�＇خه مراد  ＇ه دی؟ ßÊåIá@ßÈ�ÎçJ ßU@٥ – له�

٦ـ کله چ３ موږ د خير يو کار ترسره کوو، د اهلل په نزد ي３ پايله مومو، کوم أيت دې مفهوم ته اشاره کوي؟

٧ـ د دې أيتونو له تفسير＇خه کوم３ الر＊وون３ او－＂３ الس ته راوړالی شو؟  

کورن９ دنده
دا لوست په يو مخ ک３ داس３ خالصه ک７ئ چ３ ه５＆ اصلي مطلب ترې پات３ نشي. 
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د )البقرة( سورت )۱۱۱- ۱۱٣( آيتونه

� á¼àJ¿ à²�ÁåC� á¼ à³ß¾> ßÂáfàE�á=ÇàI> ßÂ� á̧ à®� á¼ àÃèÉå¾>ßºß?� ß́ á·åI�Ïße> ßrß¾�áÆß?�â=aÇ àÂ� ßÁ>ß²�Àßº�ç×åC�ßÍç¿ßá�=� ß̧ à]ábßÈ�Àß¶�á=Çà¶>ß® ßÆ��
� á¼ àÂ�ß×ßÆ� á¼åÃáÉß· ß¢� ãáÇ ß]�ß×ßÆ�åÄëEße� ßb¿ å¢�àÅ àf áQß?�àÄß·ßª� ãÀ åjáà��ßÇ àÂßÆ�åäå��àÄßÃ áQßÆ� ß¼ß· áiß?� áÀßº�Îß·ßE�>---@�ß�å®åa> ßq
�Îß· ß¢ �àaÇ àÃßÉá¶= � åK ßjáÉß¶ �Ïße> ßrç¿¶= � åKß¶>ß® ßÆ �æÐ áÊ ßm � ßÎß· ß¢ �Ïße> ßrç¿¶= � åK ßjáÉß¶ �àaÇ àÃßÉá¶= � åKß¶>ß® ßÆ �>--.@ � ßÁÇà¾ßháß�
�> ß»Éåª�åÍßº>ßÉå̄á¶=�ß½áÇßÈ� á¼ àÃß¿áÉßE� à¼ à³áß��àä�>ßª� á¼åå�áÇß®� ß̧ áNåº� ßÁÇ à»ß·á£ßÈ�ß×� ßÀÈådç¶=� ß¹>ß®� ß́ å¶ ßdß²� ßH>ßJ å³á¶=� ßÁÇà·áJßÈ� á¼ àÂßÆ�æÐ áÊ ßm

�>--/@� ßÁÇà«å·ßJáß��åÄÉåª�á=Çà¾> ß²

د ځينو کلمو معناوې  

ه５）کله به داخل نشي.      { ß̧ à]ábßÈ�Àß¶}
راوړئ.      {á=ÇàI> ßÂ}

ستاسو دليل.     { á¼ à³ß¾> ßÂáfàE}
＇وک چ３ تسليم شي،  ＇وک چ３ خپل عبادت اهلل ته خاص ک７ي.    {àÄßÃ áQßÆ� ß¼ß· áiß?� áÀßº}

}    لولي.  ßÁÇà·áJßÈ }
ژباړه

او اهل کتابو وويل: ه５）وك به جنت ته الړ نشي، م／ر هغه ＇وک چ３ يهودي يا نصراني وي. دا د هغوی هيل３ 

دي، دوی ته ووايه )ای محمده!(: خپل دليل وړاندې ك７ئ كه تاس３ په خپله دعوه ك３ ر＊تيني ياست. بلک３ داس３ 

نه ده هر＇وك چ３ خپل ＄ان )د( خداى اطاعت )ته( وقف ك７ي او )په عملي توگه( ＊ه چلن غوره ك７ي، د هغه 

لپاره د هغه د رب په نزد د هغه اجر شته او پر داس３ خلكو ＇ه و４ره او ك７او نشته. يهوديان وايي: له عيسائيانو سره 

ه５＆ حق نشته )په حق دين نه دي( ، عيسائيان وايي: له يهودو سره ه５＆ حق نشته )په حق دين نه دي(په داس３ حال 

ك３ چ３ دوى دواړه كتاب لولي، همدارن／ه ويل هغو کسانو چ３ نه پوه５دل )لکه مجوسيان او مشرکان( د دوی د 

ويلو په شان. اهلل به دا اختالفونه چ３ دا خلك پك３ اخته دي، د قيامت په ورځ فيصله ك７ي.

يو دېرشم  لوست
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  لن６ تفسير 

فرمايي:  ک３  أيت  لوم７ي  دې  په  تعالی  اهلل  �>**Ïße> ßrß¾ �áÆß? �â=aÇ àÂ � ßÁ>ß² �Àßº �ç×åC �ßÍç¿ ßRá¶= � ß̧ à]ábßÈ �Àß¶ �á=Çà¶>ß® ßÆ@
يهوديانو وويل: «له يهودو پرته بل ＇وک به جنت ته الر ونه مومي» او نصاراوو وويل: «پرته له نصاراوو به بل 

＇وک جنت ته داخل نشي»، تراوسه پورې دا دوه قومونه په همدې غلط او تش خيال والړ دي. اهلل تعالی ي３ 

<: دا د دوی بيکاره خيالونه او باطل３ هيل３ دي چ３ له حقيقت ＇خه په  á¼ àÃèÉå¾>ßºß?� ß́ á·åI@:په اړه داس３ فرمايي

تمامه معنا لرې او ه５＆ دليل او اساس نه لري.

 ! U يعن３: دوی ته ووايه ای محمد�،> ßÀÉå®åa> ßq� á¼àJ¿ à²�ÁåC� á¼ à³ß¾> ßÂáfàE�á=ÇàI> ßÂ� á̧ à®@:بيا اهلل پاک خپل پيغمبرته امرکوي

که په دې هکله کوم دليل لرئ، حاضري３ ک７ئ، تر＇و معلوم شي چ３ تاسو ر＊تيا وايئ يا په دروغو خپل ＄انونه 

خوشحالوئ، هره دعوه چ３ په دليل والړه نه وي، هغه ب３ بنس＂ه اوباطله ده.  

***<: اهلل تعالی په دې أيت ک３ فرمايي چ３ د ده په سپي）لي دربار  ãÀ åj áVàº�ßÇ àÂßÆ�åäå��àÄßÃ áQßÆ� ß¼ß· áiß?� áÀßº�Îß·ßE�@
ک３ د ارز＊ت وړ شی ايمان او عمل دی، نه يوازې تشه دعوا، يعن３: حقيقت داس３ نه دی لکه چ３ تاسو －ومان 

کوئ، بلک３ جنت ته هغه ＇وک الر مومي چ３ اهلل ته تسليم وي اوحکمونه ي３ په عاجزانه تو－ه ومني اوعملي 

ي３ ک７ي. 

＇وک چ３ خپل پالونکي پرورد－ار ته تسليمي８ي، او امر ي３ په مخلصانه تو－ه عملي کوي، خپل کارونه او ژوند 

د الهي شريعت موافق تنظيموي، هغوی له و４رې او  ډار ＇خه خالصون مومي او له غمونو، اندي＋نو او بدمرغيو 

＇خه ژغورل کي８ي. 

æÐ***<: د هغه اختالف له امله چ３ يهودو اونصارا وو په خپلوک３  áÊ ßm� ßÎß· ß¢�Ïße> ßrç¿¶=� åK ßjáÉß¶�àaÇ àÃßÉá¶=� åKß¶>ß® ßÆ@
د  وايي:  يهوديان  تصويرک７ی:  داس３  دا حالت  د هغوی  کريم  قرأن  نه شم５رل،  په ه５＆ ک３  ي３  بل  او  يو  لرل، 

نصرانيانو دين باطل دی اوه５＆ ارز＊ت نه لري. په مقابل ک３ نصرانيان يهود تورنوي او وايي: يهوديان په باطله 

دي او دين ي３ ب３ ارز＊ته دی. دا په داس３ حال ک３ چ３ دواړو ډلو د تورات او انجيل تالوت کاوه او دواړه ډل３ 

پوهي８ي چ３ د ايمان له لوازمو ＇خه دا ده چ３ بايد په ！ولو أسماني کتابونو او الهي پيغمبرانو ايمان ولرو، دوی 
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دا کار د علم له مخ３ کاوه، نه د جهل او ناپوه９ له مخ３. 

<: همدارن／ه  á¼åÃå¶áÇß® � ß̧ áNåº � ßÁÇ à»ß·á£ßÈ �ß×� ßÀÈådç¶= � ß¹>ß® � ß́ å¶ ßdß²@:فرمايي برخه ک３  په وروست９  أيت  د  تعالی  اهلل 

بت پرستو مشرکينو چ３ د هر＇ه نه ب３ خبر وو، هغوی هم د يهودو او نصاراوو په ＇５ر ويل چ３ د اسالم دين 

باطل دی، په داس３ حال ک３ چ３ حق د دوی د غلطو او پوچو خيالونو پرخالف دی. د دې ډلو حقانيت او 

باطلوالی اهلل معلوموي او خپل پيغمبران يي د دې لپاره رالي８لي، تر＇و حق او باطل راو＊يئ، نو دا کار د چا 

امر پورې ت７لی نه دی.

 د أيت په پای ک３ وروست９ فيصله شويده چ３ هغه ورځ به رارسي８ي، چ３ په هغ３ ک３ به هرچا ته د هغه د 

�á=Çà¾> ß² �> ß»Éåª �åÍßº>ßÉå̄á¶= �ß½áÇßÈ � á¼ àÃß¿áÉßE � à¼ à³ áVßÈ �àä�>ßª@ فرمايي:  تعالی  اهلل  والي کچه معلومه شي،  باطل  او  والي  حق 

<: اهلل له هرچا＇خه ډ４رعالم دی اوهمدا ذات به د خپلو بنده －انو په من＃ ک３ د قيامت په ورځ په  ßÁÇà«å·ßJ á̂ ßÈ�åÄÉåª
عدل او انصاف قضاوت وک７ي او دوی ته به رو＊انه ک７ي چ３ کوم يو په حقه اوکوم يو په ک８ه الر روان و. هو، 

هغه ذات به د أخرت په ورځ خپله وروست９ فيصله صادره ک７ي، حق به بريالی او باطل به سپک او شرم５دلی 

وي. 

د لوست ګټې

＄ين３ هغه －＂３ چ３ له دې أيتونو＇خه تر السه ک８５ي، عبارت دي له:

جنت د هغو مؤمنانو ＄ای دی چ３ ن５ک３ ک７ن３ ي３ ک７ې وي.

جنت په هيلو او اميدونو الس ته نه را＄ي، بلک３ د هغه د السته راوړلو لپاره ه）ه او هاند په کار دی.

ه５＆ يوه انسان ته روا نه ده چ３ د ديني امورو په اړه پرته له دليله فيصله وک７ي.

 د يهودو او نصاراوو د＊مني هميشن９ ده، هره ډله کو＊（ کوي، تر＇و مقابله ډله －مراه او باطله ثابته ک７ي.

 دقيامت په ورځ به اهلل )جل جالله( فيصله وک７ي، چ３ ＇وک په حقه او＇وک په باطله دی.
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پوښتنې

١ـ د يهودو او نصاراوو خيالونه، جنت ته د داخليدو په هکله ＇رن／ه وو؟ 

٢ـ اهلل د دوی دخيالونو د رد په هکله ＇ه فرمايلي دي؟ 

۳ـ يهود او نصارا د خپل３ دعوې د اثبات لپاره په ＇ه کار مکلف شول؟ 

٤ـ د جنت د داخليدو حقيقي  مستحق ＇وک دی او دا مطلب له کوم أيت ＇خه معلوموالی شو؟  

  ٥ ـ د بت پرستو مشرکينو، يهودو او نصارا وو ترمن＃ ＇ه ورته والی شتون لري، چ３  قرأن کريم ورته اشاره ک７ې 

ده؟

٦ـ اهلل تعالی به د قيامت په ورځ د ډلو او اديانو د پيروانو ترمن＃ ＇ه فيصله وک７ي؟ 

کورن９ دنده
د يهودو، نصاراوو او مشرکينو د ورته والي او توپيرونو په هکله يو مخ  مقاله وليكئ. 
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د )البقرة( سورت )۱۱٤- ۱۱٦( آيتونه

� á¼ àÃß¶� ßÁ>ß²�>ßº� ß́ åÒß¶ áÆà?�> ßÃåE=ßf ß]�Êåª�Îß£ ßißÆ�àÄ à» ái=�>ßÃÉåª�ßfß²ádàÈ�Áß?�åä�=� ßb åQ> ßjßº� ß¤ß¿çº�Àç»åº� à¼ß· á�ß?� áÀßºßÆ���
� à±åf ánß»á¶=�åäå�ßÆ�>--0@� ã¼É å� ß¢� ãH=ßd ß¢�åÌßf å]Û=�Êåª� á¼ àÃß¶ ßÆ� ãËáh å]�>ßÉá¾ èb¶=�Êåª� á¼ àÃ¶� ßÀÉå«åÑ> ß]�ç×åC�> ßÂÇà· à]ábßÈ�Áß?
�¸ßE�àÄß¾> ßVáF ài�= âbß¶ ßÆ�àä�=� ßd ß̂ çI=�á=Çà¶>ß® ßÆ�>--1@� ã¼Éå· ß¢� ã¤ åi=ßÆ�ßä�=� çÁåC�åä�=�àÄ áQßÆ� ç¼ßNßª�á=Çè¶ßÇàI�> ß»ß¿áÈß@ßª� àHåfá§ ß»á¶= ßÆ

����>--2@� ßÁÇàJå¾>ß®�àÄç¶� ȩ̂ à²� åzáeßÙ=ßÆ� åL=ßÆ> ß» çj¶=�Êåª�>ßº�àÄç¶

د ځينو کلمو معنا 

}    تر ！ولو لوی ظالم.  à¼ß· á�ß?}�
د )مسجد( جمع دی، چ３ په لغت ک３ د اهلل تعالی د عبادت لپاره د سجدې کولو ＄ای ته ويل کي８ي.    {ßb åQ> ßjßº}

£Îß}  کو＊（ ي３ وک７.  ßi}
د هغه په خراب９ ک３.    {> ßÃåE=ßf ß]�Êª}

}  ويريدونکي.  ßÀÉå«åÑ> ß]}
ذلت، خواري، بدمرغي.    { ãËáh å]}

مخ و－ر＄وئ.   {á=Çè¶ßÇàI}
}   نو هلته، نو همغه ＄ای.  ç¼ßNßª}

پاک３ ده اهلل لره.   {àÄß¾> ßVáF ài}
}  تسليميدونکي، د اهلل د امرمنونکي.  ßÁÇàJå¾>ß®}

ژباړه  

او ＇وک دی لوی ظالم )بلک３ نشته( له هغه چا ＇خه، چ３ د اهلل تعالی مسجدونه بندوی له دې چ３ ياد ک７شي 
په هغو ک３ د اهلل تعالی نوم او د هغو په ورانولو )او شاړولو( ک３ کو＊（ کوي، دغه کسان نه دی اليق دوی ته م／ر 
دا چ３ ننو＄ي دغو مسجدو ته و４ر４دونکي، دوی ته په دنيا ک３ ذلت دی او په أخرت ک３ دوی ته )په سبب د کفر 
او ظلم د دوی( ډ４ر لوی عذاب دی او خاص اهلل لره دی مشرق او مغرب، نو هر لوري ته چ３ )په لمان％ه ک３( 

دوه دېرشم لوست
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مخ و－ر＄وئ، نو همدغه لوری د اهلل تعالی د اطاعت )لوری( دی، ب５شکه چ３ اهلل تعالی پراخ دی )رحمت د ده( 
＊ه عالم دی او وايي )کفار، يهوديان او نصرانيان داس３ چ３( اهلل> ＇وك په زوى ول９ سره نيولی دی، پاکي ده، 
ده لره )له زوی ＇خه( بلک３ ده لره دي هر هغه ＇ه چ３ په أسمانو او ＄مک３ ک３ دي،  ！ول ده لره حکم منونکي 

او تسليم دي .

تفسير  اجمالي 

àÄ***<:� د لوست په دې لوم７ني أيت ک３ د کافرانو له  à» ái=�>ßÃÉåª�ßfß²ádàÈ�Áß?�åä�=� ßb åQ> ßjßº� ß¤ß¿çº�À ç»åº� à¼ß· á�ß?� áÀßºßÆ@
ظالمانه ک７ن３ ＇خه چ３ خلک به ي３ له جوماتونو ＇خه منع کول، يادونه شويده، اهلل تعالی فرمايي: ه５）وک د اهلل 
په وړاندې تر هغه چا ډ４ر ظالم نه دی چ３ خلک د اهلل له ذکر ＇خه منع کوي او نه ي３ پري８دي چ３ د اهلل تعالی نوم 
ياد ک７ي او په عين وخت ک３ زيار باسي، تر＇و جوماتونه ون７وي او له من％ه ي３ يوسي. همدا وجه ده چ３ اسالم 
د کليساوو او د اهل کتابو د عبادت ＄ايونو له ن７ولو ＇خه منع کوي، ＄که په ظاهره هغه د اهلل د ذکر او عبادت 

لپاره جوړ شوي دي.
<،  يعن３: دې خلکو ته مناسبه  ßÀÉå«åÑ> ß]�ç×åC�> ßÂÇà· à]ábßÈ�Áß?� á¼ àÃß¶� ßÁ>ß²�>ßº� ß́ åÒß¶ áÆà?@ :ورپس３ اهلل )جل جالله( فرمايي
نه ده او حق نه لري چ３ جوماتونو ته ننو＄ي م／ر په حالت د ويرې او ل７زې ك３. پر هغوکسانو چ３ جوماتونه ت７ي 
او د اهلل د ذکر او ياد مخه نيسي، الزمه ده چ３ د اهلل کورونو ته په و４ره او ل７زه ک３ داخل شي او د اهلل له اوامرو 
＇خه پيروي وک７ي، خو برخالف دوی د اهلل کورونو ته د ن７ولو او ورانولو په  نيت داخلي８ي، که دوی له ډ４ر ل８ 
عقل ＇خه هم برخمن وای، نو پوهيدل چ３ د اهلل تعالی په عبادت ک３ له دنيوی او اخروي －＂و ＇خه پرته بل ＇ه 
شتون نه لري. که چ５رته د اهلل تعالی عبادت پري８دي او يا د مسلمانانو عبادت ＄ايونه ون７وي، د اهلل تعالی له غضب 

اوغوس３ پرته به بله －＂ه په الس رانه وړي.
< دا فاجران چ３  ã¼É å� ß¢� ãH=ßd ß¢�åÌßf å]Û=�Êåª� á¼ àÃß¶ ßÆ� ãËáh å]�>ßÉá¾ èb¶=�Êåª� á¼ àÃ¶@:بيا اهلل تعالی د أيت په پای ک３ فرمايي
د اهلل تعالی له ذکر او جوماتونو ته له داخليدو ＇خه خلک منع کوي، په دنيوي ژوندانه ک３ به د ذلت اوخوارۍ 
په دام ک３ －رفتار شي او په أخرت ک３ به د خپلوک７و وړو په سزا ورسي８ي او سو＄وونکی اور به ي３ استو－ن％ای 

وي. 
åä�=�àÄ<: په دې أيت ک３ له )مشرق( او )مغرب( ＇خه مطلب دا  áQßÆ� ç¼ßNßª�á=Çè¶ßÇàI�> ß»ß¿áÈß@ßª� àHåfá§ ß»á¶= ßÆ� à±åf ánß»á¶=�åäå�ßÆ@
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دی چ３ ！وله ＄مکه او ！ول لوري د اهلل تعالی ملکيت دي، يعن３ هر لوري ته چ３ اهلل> په لمان％ه ک３ موږ ته د 
مخ اړولو امرکوي هغه د اهلل> لوری دی. دا مبارک أيت د قدرمنو مفسرينو په اند دوو ＇يزونو ته اشاره کوي: لوم７ی: 
له بيت المقدس ＇خه د کعب３ شريف３ په لوري د قبل３ －ر＄يدنه، چ３ يهوديانو په دې کار سخته نيوکه کوله، خو اهلل 
تعالی دوی ته خبر ورک７ چ３ لوري او طرفونه ！ول د اهلل تعالی دي، هرلوري ته چ３ هغه وغواړي د لمان％ه کولو امر 
ورکوي، نو ＇وک د نيوک３ حق نه لري. دويم: د سفر ＄ان／７و حالتونو ته اشاره کوي چ３ که چيرې مسافرته د قبل３ 
لوری معلوم نشو او هغه د زيار او تفکر کولو وروسته په غالب －ومان يو لوری قبله و－２له، که وروسته معلومه شوه چ３ 
قبله بل لوري ته ده، نو د ده لمون＃ نه باطلي８ي او لمون＃ دې نه را－ر＄وي. همدارن／ه که مسافر په سپرل９ سپور و او د 
دريدو واک يی نه درلود او يا ي３ بي７ه او يا و４ره درلوده، نو مسافر کوالی شي چ３ هرلوري ته مخ و－ر＄وي او لمون＃ 
<،�يعن３: اهلل تعالی د ډ４ر پراخ９  ã¼Éå· ß¢� ã¤ åi=ßÆ�ßä�=� çÁåC@:اداء ک７ي. اهلل تعالی دا مبارک أيت په دې الفاظو ختم ک７ی
راوستونکی او عالم ذات دی او د خپل３ پراختيا په کچه په بنده －انو هم پراختيا راولي او ژوندون پرې أسانوي؛ ＄که 

اهلل تعالی روا ک７يده چ３ د＄مک３ پر سر هر ＄ای د چازړه غواړي، لمون＃ دې وک７ي. 
=<: اهلل تعالی په دې وروستي أيت ک３ د نصاراوو، مشرکانو او يو شم５ر يهوديانو ډ４رې  âbß¶ ßÆ�àä�=� ßd ß̂ çI=�á=Çà¶>ß® ßÆ@
ناوړې عقيدې ته اشاره کوي، ＄که يهوديانو به ويل: «عزير X د اهلل تعالی زوی دی». نصاراوو به ويل: «مسيح 
د اهلل> زوی دی» او د مک３ مشرکانو پر＊ت３ د اهلل تعالی لو３１ －２ل３. خو اهلل تعالی د دوی دا بي％ايه او غلط خيال 
<: اهلل> له هغو تورونو  ßÁÇàJå¾>ß®�àÄç¶� ȩ̂ à²� åzáeßÙ=ßÆ� åL=ßÆ> ß» çj¶=�Êåª�>ßº�àÄç¶�¸ßE�àÄß¾> ßVáF ài@:ردک７ او داس３ ي３ وفرمايل
＇خه چ３ دوی ي３ پرې ل／وي، پاک دی او دوی په خپل －ومان اوخيال په باطله الره تللي دي، بلک３ هر＇ه چ３ 

په ن７ۍ ک３ په ستر－و ＊کاري او وجود لري، د اهلل تعالی تابع او فرمان منونکي دي.  

فعاليت

زده کوونکي دې د مسلمانانو په ژوندک３ د جوماتونو د ارز＊ت په هکله له يو بل سره خبرې وک７ي.

د لوست ګټې 

＄ين３ الندې －＂３ او الر＊وون３ د دې لوست له أيتونو＇خه ＇ر－ندي８ي: 
جوماتونه د اهلل تعالی دبنده －９ او عبادت ＄ايونه دي، مسلمانان بايد هغه أباد ک７ي اوچاته اجازه ورنک７ي چ３ 



126

په ن７ولو ي３ الس پورې ک７ي.
د جوماتونو احترام او تعظيم مراعاتول، د يوه مسلمان له ايماني دندو او مسؤوليتونو ＇خه دی.

د جوماتونو درناوی، د هغو مادي او معنوي أبادي، د هغو پاکي او سپي）لتيا د هر مسلمان دنده ده.
د جوماتونو حقيقی أبادي دا ده چ３ په هغو ک３ د جماعت لمون％ونه، د قرأن کريم تالوت او تفسير، د شرعي 

او نورو －＂ورو علمونو خپريدنه رامن％ته شي.
د بند－９ او لمان％ه ＄ای يوازې په جومات پورې نه خالصه ك８５ي، بلک３ د ＄مک３ پر مخ په هره نقطه او 

هر＄ای ک３ د اهلل> عبادت ك５داى شي.
اهلل تعالی د اوالد له نيولو ＇خه پاک او منزه دی.

  

پوښتنې

١. الندې جمل３ معنا ک７ئ:
}ومن آظلم{ }آن يذکرفيها اسمه{ }وسعى في خرابها{ }هلل المشرق والمغرب{ }قانتون{.

٢. په جوماتونوک３ دعبادت اولمان％ه له ادا کولو＇خه منع کول، ول３ لوی ظلم －２ل ك８５ي؟
۳. د هغوکسانو په حق ک３ چ３ اهلل> ته د اوالد نسبت کوي، ＇ه حکم کوالی شئ؟

کورن９ دنده

د الندې دريو عنوانونو په اړه يوه لن６ه مقاله وليکئ:
١-په اسالمي شريعت ک３ د جوماتونو غوره والی.

٢-جوماتونو ته د احترام او درناوي الزموالی.
۳-د هغو کسانو ثواب چ３ جوماتونه أبادوي.
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د )البقرة( سورت )۱۱٧- ۱۲٠( آيتونه

� ßÁÇ à»ß·á£ßÈ�ß×� ßÀÈådç¶=� ß¹>ß®ßÆ�>--3@� àÁÇ à³ßÉßª� áÀ à²�àÄß¶� à¹Çà̄ßÈ�> ß»ç¾åDßª�=âfáºß?�Î ßvß®�=ßcåC ßÆ� åzáeßáÙ=ßÆ� åL=ßÆ> ß» çj¶=� à¤ÈåbßE�
� åL>ßÈÛ=�>ç¿çÉßE�ábß®� á¼ àÃàEÇà·à®� áKßÃßE> ßnßI� á¼åÃå¶áÇß®� ß̧ áNëº�¼åÃå·áFß®�Àåº� ßÀÈådç¶=� ß¹>ß®� ß́ å¶ ßdß²�ãÍßÈA�>ß¿ÉåIá@ßI�áÆß?�àä�=�>ß¿ à»ë· ß³àÈ�ß×áÇß¶
�Àß¶ßÆ�>--5@� å¼É åV ßRá¶=� åH> ßV áqß?� áÀ ß¢� à¹ß@ ájàI�ß×ßÆ�=âfÈådß¾ßÆ�=âfÉ ånßE� ë° ßVá¶>åE� ßµ>ß¿á· ßiáeß?�>ç¾åC�>--4@� ßÁÇà¿å®ÇàÈ�æ½áÇß̄å¶
�¼ àÂÐ=ßÇ áÂß?� ßKá£ßFçI=� åÀåÒß¶ßÆ�Ïßb àÃá¶=�ßÇ àÂ�åä�=�Ïßb àÂ� çÁåC� á̧ à®� á¼ àÃßJç·åº� ß¤åFçJßI�ÎçJ ßU�Ïße> ßrç¿¶=�ß×ßÆ�àaÇ àÃßÉá¶=� ß́ ¿ ß¢�Î ßuáfßI

���>-.,@�æfÉ årß¾�ß×ßÆ� úÊå¶ßÆ�Àåº�åä�=� ßÀåº� ß́ ß¶�>ßº�¼á·å£á¶=� ßÀåº� ßµÐ> ßQ�Ëådç¶=� ßbá£ßE

د ځينو کلمو معناوې  

}    ب３ له نمون３ پيدا کوونکی.  à¤ÈåbßE}
Î}    کله چ３ فيصله وک７ي، يا اراده وک７ي.  ßvß®�=ßcåC ßÆ}

}   نه پوهي８ي.  ßÁÇ à»ß·á£ßÈ�ß×}
}   يوله بل سره مشابه شوي دي.   áKßÃßE> ßnßI}

�âfÈådß¾ßÆ�=â=}  زيری ورکوونکی او ويروونکی.  ånßE}
Î}    ه５）کله به راضي نشي.  ßuáfßI�Àß¶}

 ژباړه

)اهلل( د أسمانونو او ＄مک３ پيدا کوونكى دی او هر کله چ３ د يوه کار اراده وک７ي، نو بيشکه همدغه خبره ده، چ３ 
وايي هغه کار ته چ３ وشه! نو هغه ک８５ي. او وايي، هغه کسان چ３ نه پوه８５ي )يا ＄ان نه پوهوي(: ول３ اهلل> په خپله 
له موږ سره خبرې نه کوي يا ول３ )ستا پر صدق ای محمده!( موږ ته يو أيت نه را＄ي، همدارن／ه به ويل هغو کسانو 
)چ３( پخوا له دوی ＄ن３ وو، د دوی د خبرې په شان، د دوی زړونه يو رن， شوي دي، په تحقيق موږ بيان ک７ې دي 
＊كاره ن＋３ )معجزې( هغو خلکو ته چ３ دوی باور کوي. ب５شکه موږ ل８５لی ي３ ته )ای محمده !( په حقه سره ز４ری 
ورکوونکی )په نعيم( او و４روونکی )له جحيم( ＇خه او ته به نه پو＊تل ک８５ې له صاحبانو د دوزخ ＇خه. يهوديان او 
عيسائيان به ه５）كله له تانه خوشاله نشي، تر＇و ته د هغو په الر )دين(الړ نش３. دوى ته په كلكه ووايه، چ３ سمه الر 
يوازې هماغه ده چ３ اهلل تعالی ＊ودل３ ده او كه ته له هغه علم نه وروسته چ３ درك７اى شوی دى، د هغو په خواهشونو 

پس３ الړ ش３، نو ستا ه５＆ مل／ری او مرستندوى نشته )چ３ د اهلل تعالی له نيون３ نه دې وژغوري(.

دري ديرشم لوست



128

اجمالي تفسير  

***<: اهلل تعالی په دې لوم７ني أيت ک３ فرمايي: اهلل تعالی دأسمانونو او ＄مك３ ب３ مثاله  åzáeßáÙ=ßÆ� åL=ßÆ> ß» çj¶=� à¤ÈåbßE@
پيداکوونکی دی، يعن３: اهلل تعالی هغه له عدم ＇خه وجود ته راوړي دي او أسمانونه، ＄مکه او هر ＇ه ي３ پيداک７ي 
دي، نو＇رن／ه کوالی شو چ３ هغه اهلل> ته په زوی او ＊％３ لرلو قايل شو په داس３ حال ک３ چ３ هغه د ！ولو شيانو 
خالق او پيداکوونکی دی؟! هرکله چ３ اهلل> اراده وک７ي، چ３ يوشی پيدا ک７ي، نو هغه شي ته امرکوي چ３ شه! 
نو هغه شی سمدستي من％ته را＄ي او ＇رن／ه چ３ اهلل> غو＊تي وي پرته له ه５＆ ＄ن６ه پيداك８５ي، نوله دې ＇خه 
معلومي８ي چ３ توالد او تناسل يعن３ زي８يدنه او ز８４ونه د اهلل له طرفه يو محال امر دی، ＄که اهلل تعالی دې مسايلو ته 

ه５＆ ضرورت او اړتيا نه لري، هغه واحد، ب３ مثله او ب３ سياله دی.
¿�ÍÈA�>ß¿ÉåIá@ßI�áÆß?�àä�=�>ß**< مخکيني أيت پر هغوکسانو رد وک７ چ３ د اهلل>  à»ë· ß³àÈ�ß×áÇß¶� ßÁÇ à»ß·á£ßÈ�ß×� ßÀÈådç¶=� ß¹>ß®ßÆ�@
په زوی لرلو ي３ عقيده لرله او دا أيت پر هغوکسانو رد دی چ３ د محمد )صلی اهلل عليه وسلم( د نبوت په اړه شک 
او ترديد لري، اهلل تعالی فرمايي: ناپوهان او هغه کسان چ３ علم نه لري )په دې أيت ک３ ترې مشرکين مراد  دي چ３ 
له أسماني شريعتونو＇خه ب３ خبره وو( وايي: ول３ اهلل> زموږ سره خبرې نه کوي؟ ول３ خبر نه راکوي چ３ ته ي３ 
پيغمبر ي３؟ او يا دا چ３ ته )ای محمده!( له ＄ان سره يوه غو＇ه او قاطع معجزه راوړه، تر＇وستا د نبوت په ر＊تينول９ 
＊کاره ن＋ه وي. دوی دا غو＊تن３ د دې  لپاره نه کوي، تر＇وحق اوحقيقت ته الر پيدا ک７ي، بلک３ دا ！ول３ يوازې د 

ب３ عقل９، عناد، تکبر او د＊مني له وج３ کوي. 
� ß̧ áNëº�¼åÃå·áFß®�Àåº� ßÀÈådç¶=� ß¹>ß®� ß́ å¶ ßdß²@:پردې اساس اهلل> د خپل پيغمبر او نورو مسلمانانو د پوهولو لپاره فرمايي
<، يعن３: داس３ اعتراض اوغو＊تنه نورو کسانو هم له ت５رو شويو پيغمبرانو ＇خه ک７ې وه.  á¼ àÃàEÇà·à®� áKßÃßE> ßnßI� á¼åå�áÇß®
په واقعيت ک３  تياره زړي او ړانده صفته خلک چ３ په هره زمانه ک３ ژوند کوي، له يو بل سره مشابهت لري. لکه 
＇رن／ه چ３ ستا ب３ عقله د＊منان اعتراضونه کوي، پخوان３ انبياء )عليهم السالم( هم له داس３ اعتراضونو سره مخ 

شوي دي، نونه ＊ايي چ３ داس３ چلندونه تا مايوسه ک７ي. 
په حقيقت ک３ د دوی زړونه له يو بل سره ورته او نژدې دي، کوم３ خبرې چ３ له ناروغه زړونو ＇خه راو＄ي، هغه 

يو له بل سره ورته وي، که په هره زمانه ک３ وي. 
<: په واقعيت ک３ موږ رو＊انه داليل دهو＊يارو خلکو لپاره بيان  ßÁÇà¿å®ÇàÈ�æ½áÇß̄å¶� åL>ßÈÛ=�>ç¿çÉßE�ábß®@:بيا اهلل تعالی فرمايي
ک７ي چ３ هغوی د حق اوحقيقت پ５ژندن３ غو＊تونکي دي. اهلل تعالی دخلکو لپاره رو＊انه او＇ر－ند دليلونه دخپل 
پيغمبر حضرت محمد )صلی اهلل عليه وسلم( په واسطه بيان ک７ي، تر＇و هر عاقل او هو＊يار چ３ د اهلل تعالی د 
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قدرت ن＋３ ويني، خامخا يقين ته ورسي８ي او د اسالم په حقانيت ي３ باور کلک شي.  
�âfÈådß¾ßÆ�=â=< ای محمده! ما ته له يو  ånßE� ë°ßá�>åE� ßµ>ß¿á· ßiáeß?�>ç¾åC@ :بيا اهلل تعالی خپل پيغمبرمخاطب －ر＄وي اوفرمايي
رو＊انه شريعت، ＇ر－ند هدأيت او د لمر په شان ＊کاره حق سره لي８لی ي３، تر＇و مؤمنانو ته زيری ورک７ې اوکافران 

وو４روې. 
<، يعن３: ای محمده! )صلی اهلل عليه وسلم(  å¼É åVßá�=� åH> ßV áqß?� áÀ ß¢� à¹ß@ ájàI�ß×ßÆ@:بيا اهلل تعالی د أيت په پای ک３ فرمايي
تشويش او اندي＋نه مه کوه، ＄که ستا وظيفه اودنده دا ده چ３ خلکوته زيری ورک７ې او که ي３ ناوړه کارترسره ک７، هغوی د 
خپل ناوړه کار له پايلو وو４روه. که کافران د اسالم دين نه قبلوي، د هغوی کفر تا ته ه５＆ ضررنه رسوي او ته د هغو په ک７نو 
نه نيول ك８５ې، ＄که تا خپل رسالت او دنده ادا ک７ې ده اوخپل مسؤوليت دې په ＊ه تو－ه ترسره ک７ی دی. په هغه صورت 

ک３ چ３ کافران ستا دين او دعوت نه قبلوي او دوزخ ته ＄ي، په دې ک３ ستا هي＆ مسؤوليت نشته. 
بيا اهلل پاک پيغمبرU  ته ډاډ ورکوي چ３ يهود او نصارا ه５）کله ايمان نه راوړي او بايد په دې اړه خپل ＄ان په ستونزوک３ 
 :> á¼ àÃßJç·åº� ß¤åFçJßI�ÎçJ ßU�Ïße> ßrç¿¶=�ß×ßÆ�àaÇ àÃßÉá¶=� ß́ ¿ ß¢�Î ßuáfßI�Àß¶ßÆ@ :وانه چوې، لکه ＇رنگه چ３ اهلل )جل جالله( فرمايي
يهوديان ه５）کله له تا＇خه نه راضي ك８５ي، پرته له دې چ３ ته يهودي ش３ اونه ه５）کله نصارا له تا＇خه راضي ك８５ي 

م／ر دا چ３ ته نصراني ش３. 
دا يوحقيقت دی چ３ بايد هرمسلمان له هغه ＇خه خبرشي او وپوهي８ي چ３ کفري ن７ۍ، که يهود دي او که نصارا، ه５）کله 
زموږسره دوستي نه کوي، م／ر هغه وخت چ３ خپل دين پري８دو اود دوی د دين پيروي وک７و، هر＇ومره چ３ له دوی سره 

د دوست９ اظهارو ک７و، بايد پوه شو چ３ هغوی د اسالم د بربادۍ قسم خوړلي او نه پخالك５دونکي د＊منان دي. 
Ïßbàá�=�ßÇ<: هغوی ته ووايه: په حقيقت ک３ همدا د اهلل> له خوا ＊ودل  àÂ�åä�=�Ïßb àÂ� çÁåC� á̧ à®@:بيا اهلل تعالی فرمايي
شوې الره سمه الره ده، يعن３ د اسالم دين چ３ اهلل> هغه د يوه واقعي دين او بشريت ته د هدأيت په تو－ه غوره ک７ی 
دی، پرته له هغه ＇خه ه５＆ هدايت اوطريقه وجود نه لري چ３ د بشريت لپاره نيکمرغي رامن％ته ک７ي او بشريت له 

بدمرغ９ او－مراه９ ＇خه وژغوري. 
�åä�=� ßÀåº� ß́ ß¶�>ßº�¼á·å£á¶=� ßÀåº� ßµÐ> ßQ�Ëådç¶=� ßbá£ßE�¼ àÂÐ=ßÇ áÂß?� ßKá£ßFçI=� åÀåÒß¶ßÆ@ :د أيت په پای ک３ اهلل )جل جالله( فرمايي
�æ< يعن３: که چ５رې ته وروسته له دې چ３ حق اوحقيقت دې درک ک７ او په دې وپوهيدې چ３ د  årß¾�ß×ßÆ� úÊå¶ßÆ�Àåº
اسالم دين د اهلل> له لوري نازل شوی دی، د يهودو او نصاراوو د غو＊تنو پيروي وک７ې، نو بيا به ＇وک ونه موم３ 
چ３ له تا＇خه مالت７ وک７ي، کارونه دې سمبال او په د＊منانو دې برالسی ک７ي او د اهلل> له عذابه دې وژغوري. دا 

خطاب که ＇ه هم محمد )صلی اهلل عليه وسلم( ته شوی دی، خو منظور ترې ！ول مسلمانان دي. 
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که چ５رې موږ نن د اسالم د د＊منانو پيروي وک７و، بايد وپوهي８و چ３ زموږ پيروي له دوی ＇خه ه５＆ －＂ه نه لري او 
نه زموږ ستونزې حلوالی شي، بلک３ زموږ اوسن９ ستونزې به نورې هم زيات３ شي.   

د لوست ګټې 

＄ين３ هغه －＂３ اوالر＊وون３ چ３ له دې لوست ＇خه ترالسه کي８ي، په الندې ډول دي: 
پرته له قطعي ثبوته، اهلل تعالی ته د يو شي د منسوبولو حرمت، لکه ＇رن／ه چ３  قرأن کريم پر هغو کسانو رد 

کوي، ＇وک چ３ ب３ نيازه اهلل تعالی ته د زوی نيولو نسبت کوي. 
په هر＄ای او هر زمان ک３ له شيطان ＇خه د اطاعت او پيروۍ له امله، د باطل پرستو د زړونو يو رن／والی او ورته والی.
هرمسلمان مکلفيت لري، تر＇و په ن５کو اعمالو امر، له بديو ＇خه منع او د اهلل> بند－９ ته خلک راوبولي. 

يهود او نصارا د تل لپاره دا کو＊（ کوي چ３ مسلمانان له خپل مقدس دين ＇خه واړوي، د خپلو غو＊تنو او 
خواهشاتو تابع ي３ و－ر＄وي.   

د اهلل تعالی له أيتونو ＇خه هغه ＇وک －＂ه پورته کوالی شي، چ３ د سالم زړه او عقل ＇＋تن وي. 

پوښتنې  

< ＇خه مراد  ＇وک دي؟  ßÁÇ à»ß·á£ßÈ�ß×� ßÀÈådç¶=@ ١. له
٢. مشرکانو د خپل３ ب３ ايمان９ د توجيه لپاره له نبي کريم )صلی اهلل عليه وسلم( ＇خه ＇ه مطالبه درلوده؟

۳. د کفارو زړونه په ＇ه شي ک３ له يو بل سره ورته والی لري؟ 
¼<�ک３ خطاب چا ته دی؟   àÂÐ=ßÇ áÂß?� ßKá£ßFçI=� åÀåÒß¶ßÆ@ ٤. په

�âfÈådß¾ßÆ�=â=< أيت ＇ه مفهوم افاده کوي؟ ånßE� ë°ßá�>åE� ßµ>ß¿á· ßiáeß?�>ç¾åC@ ٥. د
٦. اهلل تعالی په هرکار قادر دی او ه５＆ کار د ده د قدرت له دا４رې ＇خه دباندې نه دی، په دې مفهوم کوم أيت 

داللت کوي؟
< أيت د اهلل تعالی پيغمبر ته ＇ه ډاډ او تسلي ورکوي؟ å¼É åVßá�=� åH> ßV áqß?� áÀ ß¢� à¹ß@ ájàI�ß×ßÆ@ ٧. د

کورن９ دنده
 له اهل کتابو )يهودو او نصاراوو( ＇خه د پيروۍ د ضررونو په هکله يوه لس کر＊يزه مقاله وليکئ.
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د )البقرة( سورت )۱۲۱- ۱۲٤( آيتونه

� ßÁÆàf åi> ß̂ á¶=� à¼ àÂ� ß́ åÒß¶áÆà@ßª�åÄåE�áfà« á³ßÈ�ÀºßÆ�åÄåE� ßÁÇà¿åºáÖàÈ� ß́ åÒß¶áÆà?�åÄåIßÆßØåI� ç° ßU�àÄß¾Çà·áJßÈ� ßH>ßJ å³á¶=� à¼ àÂ>ß¿áÉßIA� ßÀÈådç¶=�
�>-..@� ßÀÉ å»ß¶> ß£á¶=�Îß· ß¢� á¼ à³àJá· çvßª�Êë¾ß?ßÆ� á¼ à³áÉß· ß¢� àKá»ß£á¾ß?�ÊåJç¶=� ßÊåJ ß»á£å¾�á=Æàf à²ác=� ß̧ ÉåÑ=ßf áiåC�Êå¿ßE�>ßÈ�>-.-@
� ßÁÆàf ßr¿àÈ� á¼ àÂ�ß×ßÆ�ãÍ ß¢>ß« ßm�>ßÃ à£ß«¿ßI�ß×ßÆ� ã¹áb ß¢�>ßÃá¿åº� à̧ ßFá̄ àÈ�ß×ßÆ�â>ÒáÉ ßm� æká«ç¾�À ß¢� ãká«ß¾�Ëåh áRßI�ç×�â>ºáÇßÈ�á=Ç à̄çI= ßÆ
�ß×� ß¹>ß®�ÊåJçÈëeàc�ÀåºßÆ� ß¹>ß®�>âº>ßºåC� ål>ç¿·å¶� ß́ à· å¢> ßQ�Êë¾åC� ß¹>ß®� çÀ àÃ ç»ßIß@ßª� æL> ß»å· ß³åE�àÄèEße� ß¼É åÂ=ßfáEåC�Îß·ßJáE=�åcåC ßÆ�>-./@

�>-.0@� ßÀÉ å»å¶> ç�¶=�ËåbáÃ ß¢� à¹>ß¿ßÈ

د ځينو کلمو معنا 

زيانمنان.       { ßÁÆ àf åi>ßá�=}
دفع کوي، نفع رسوي.      {Ëåháß�}

بدل.  فديه،    { ã¹ áb ß¢}
{=Îß·ßJáE}  وي３ ازمايه.  

هغه ي３ ！ول پوره ادا ک７ل.    { çÀ àÃçß�ß@ßª}
تا －ر＄وم.   { ß́ à· å¢> ßQ}

ژباړه 

لوستلو حق دى.  د  ي３  لولي، لکه ＇رنگه چ３  ي３ داس３  ته چ３ موږ كتاب ورك７ی دى، هغوى  كومو خلكو 
دا کسان ورباندې د زړه له كومي ايمان راوړي او ＇وك چ３ په دې کتاب کافر شي، نو همدوى په اصل ك３ 
تاس３  ما  چ３  دا  او  و  لورولى  م３  تاس３  پر  چ３  ك７ئ  درياد  نعمت  هغه  زما  اسرائيلو!  بني  اى  دي.  زيانکاران 
ه５）وك  نه، چ３  ور３＄  هغ３  له  وو４ر８４ئ  او  و.  درك７ى  فضيلت  قومونو  ！ولو  پر  د وخت(  )ستاسو  ن７ۍ  د  ته 
－＂ه  ته  انسان  به كوم سپار＊ت  نه  قبوله ك７اى شي،  فديه  نه  له چا  به  نه  ونه خوري،  په درد  ذره  يوه  ته  به ه５چا 
)ياد ک７ه ای محمده!( چ３ کله  او  نه ＇ه مرسته ورسيداى شي.  له كوم３ خوا  ته  به گناهگارانو  نه  او  ورسوي، 
وويل: چ３  نو)اهلل(>  ي３ سرته ورسول３.  ！ول３  او هغه  وک７  ازمي＋ت  د ＇و خبرو  د هغه رب  ابراهيم&  پر 
ب５شکه زه －ر＄وونکی ستا يم د خلکو مقتدا )الر＊ود(. وويل )ابراهيم&(: أيا زما له اوالدې سره هم همدا 

وعده ده ؟ نو )اهلل>( وفرمايل: زما عهد )امانت( کافرانو ته نه رس８５ي.

څلور ديرشم لوست
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تفسير   اجمالي 

په ت５رشوي أيت ک３ بيان شو چ３ بايد له يهودو او نصاراوو  ＇خه د هدايت هيله ونه ک７ای شي، ＄که دوی له 
يهوديان شته  أيت ک３ راغلي دي چ３ ＄ين３  لوم７ي  په  اوعناد ＇خه ډک دي، خو د دې  لوست  کفر، د＊مني 
� ßH>ßJ å³á¶= � à¼ àÂ>ß¿áÉßIA � ßÀÈ ådç¶=� فرمايي:  اهلل )جل جالله(  ايمان هيله ور＇خه ك５داى شي، لکه ＇رن／ه چ３  د  چ３ 
åÄåI***� يعن３: يوه ډله اهل کتاب، لکه عبد اهلل بن سالم  اود ده مل／ري، داس３ کسان وو چ３  ßÆßØåI� ç° ßU�àÄß¾Çà·áJßÈ
پ５غمبر�  د  کله چ３  ډل３  وک７ه. دې  ي３  پيروي  وپ５ژانده  ي３ چ３ حق  اوکله  لوسته  او سوچ  په فکر  ي３  تورات 
ايمان ک３ صادق وو.  او تبديل ونک７، هغوی په خپل  په تورات ک３ ولوستل، په هغوک３ ي３ ه５＆ تغير  او صاف 
< يعن３: هر＇وک چ３ له قرأن کريم  ßÁÆ àf åi>ßá�=� à¼ àÂ� ß́ åÒß¶ áÆà@ßª�åÄåE�áfà« á³ßÈ�Àº ßÆ@:اهلل> د أيت په پای ک３ فرمايي
＇خه چ３ د واحد اهلل> له لوري نازل شوی، انکار وک７ي او ايمان پرې رانه وړي، هغه به په دنيا اوأخرت ک３ 

خوار او ذليل شي، ＄که چ３ هغه کفر پر ايمان غوره ک７ی او －مراهي ي３ د هدايت په بدل ک３ اخست３ ده.   
<�ß�åß<: اهلل> په دې أيت  ß£á¶=�Îß· ß¢� á¼ à³àJá· çvßª�Êë¾ß? ßÆ� á¼ à³áÉß· ß¢� àKá»ß£á¾ß?� å�ç¶=�ßå� ß»á£å¾�á=Æ àf à²ác=� ß̧ ÉåÑ= ßf áiåC� å�ßE�>ßÈ@
يهودو  د  ای  فرمايي:  او  وريادوی  هغه  ک７ي  پ５رزو  دوی  په  ي３ چ３  نعمتونه  اوکوم  مخاطبوي  اسرائيل  بني  ک３ 
نعمتونو  هغو  د  ته  پالونکي  او خپل  ک７ئ  ياد  هغه  ک７ي،  پيرزو  م３  تاس３  پر  نعمتونه چ３  ب３ شم５ره  هغه  ډل３! 
دا دی چ３  پيرزوک７ي، هغه  اسرائيلو  بني  په  تعالی  اهلل  نعمتونو＇خه چ３  لويو  له هغو  يو  وباسئ.  کبله شکر  له 
دوی د خپل وخت په ！ولو ملتونو غوره وو، يعن３ هغه يهوديان چ３ په موسی )عليه السالم( ي３ ايمان راوړی و 
او د تورات په احکامو ي３ من／ول３ ل／ول３ وې، هغوی د خپل３ زمان３ په ！ولو خلکو بهتره －２ل شوي. دا هم د 
يادون３ وړ ده چ３ اوس مهال د نبي کريم )صلی اهلل عليه وسلم( امت له ！ولوامتونو＇خه غوره امت دی او اهلل 
يئ چ３ خلکو  امت  بهترين  تاسو  يعن３  �> ål>ç¿·å¶ � áK ßQåf á]à? �æÍçºà? �ßá� ß]� á¼àJ¿ à²@ فرمايل３:  اشاره  ته  تعالی هم دې 

ته د قيادت لپاره را ايستل شوي ي３. 
د  فرمايي:  او  مخاطبوي  اسرائيل  بني   بيا  پاک  اهلل  دلته   :>***â>ÒáÉ ßm � æká«ç¾ �À ß¢ � ãká«ß¾ �Ëåháß� �ç× �â>ºáÇßÈ �á=Ç à̄çI= ßÆ@
أخرت له ور＄３ ＇خه وويري８ئ، له هغ３ ور＄３ چ３ ه５＆ نفس به له بل نفس سره اوه５＆ کس به له بل کس 
سره مرسته ونشي ک７ای، د ضرر په دفع کولو او د－＂３ په راجلبولو به قادرنه وي او نه به د اهلل> عذاب وروسته 

کوالی شي، ＄که هرنفس به له خپل عمل ＇خه پو＊تل کي８ي. 
�> ßÃá¿åº � à̧ ßFá̄ àÈ �ß× ßÆ@ فرمايي:   ک３  برخه  دويمه  په  أيت  د  تعالی  اهلل  لپاره،  ！ين／ار  او  توضيح  د  مطلب  دې   د  نو 
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<�يعن３: کله چ３ کافران په قيامت ک３ د عذاب وړ و－ر＄ي، دوی  ßÁÆ àf ßr¿àÈ� á¼ àÂ�ß×ßÆ�ãÍ ß¢>ß« ßm�>ßÃ à£ß«¿ßI�ß× ßÆ� ã¹áb ß¢
نشي کوالی چ３ دخپل خالصون لپاره فديه ورک７ي، نه د دوی په اړه شفاعت منل ك８５ي اونه ＇وک د دوی د 
خالص９ لپاره مرست３ ته رادان／الی شي، تر＇ودوی د اهلل> له عذابه وژغوري اويا عذاب ور＄ن３ کم ک７ي.  
***<�په دې أيت ک３ اهلل تعالی يهودو ته وريادوی چ３ دوی ＇رن／ه  çÀ àÃçß�ß@ßª� æL> ß»å· ß³åE�àÄèEße� ß¼É åÂ=ßfáEåC�Îß·ßJáE=�åcåC ßÆ@�
＄ان غوره ملت بولي اونورخلک سپک －２ي، اهلل )جل جالله( فرمايي: هغه ورځ در په يادک７ئ چ３ اهلل تعالی 
حضرت ابراهيم& ته د سختو دندو امر وک７ او دی ي３ د اوامرو او نواهيو په وسيله ترأزموين３ الندې ونيوه، 
حضرت ابراهيم& د خپل رسالت په ادا کولو برالسی شو او هغه دندې او اوامر ي３ په ＊ه تو－ه ترسره ک７ل. 
يوله هغومکلفيتونو＇خه دا و چ３ هغه ته ي３ امر وک７، تر＇و له خپل وطنه هجرت وک７ي، همدارن／ه امر ورته 
وشو چ３ خپل زوی حضرت اسماعيل& حالل ک７ي او بل دا چ３ د مشرکانو او د اسالم د د＊منانو له خوا 
اورته واچول شو، خو ده پوره صبر او بشپ７ه حوصله مندي ＊کاره ک７ه، نو＄که اهلل> د دې بريا په مقابل ک３ 
�âº>ßºåC<< يعن３: زه تا د خلکو الر＊ود او د لوړ مقام ＇＋تن －ر＄وم،  ål>ç¿·å¶� ß́ à· å¢> ßQ�Êë¾åC� ß¹>ß®@:ورته وفرمايل
� å�çÈëeàc �Àåº ßÆ� ß¹>ß®@:السالم( وفرمايل ابراهيم )عليه  نمونه و－ر＄３. حضرت  او  ب５ل／ه  لپاره  نورو خلکو  تر＇و د 
<�ß�åå<، يعن３: حضرت ابراهيم )عليه السالم( پو＊تنه وک７ه: ای زما پالونکيه! ايا زما له  ç�¶=�ËåbáÃ ß¢� à¹>ß¿ßÈ�ß×� ß¹>ß®
اوالدې ＇خه هم د هدايت الر＊وونکي غوره کوې؟ اهلل تعالی د دې  پو＊تن３ په اړه وفرمايل: ای ابراهيمه! دا 
فضيلت اوغوره والی کافرو او ظالمو انسانانو ته نشي رسيدای؛ ＄که نبوت په خپله يو امانت دی او دا امانت 

اونه ي３ هغوی مستحق دي.  ظالمانوته نشي ورکول کيدای 

فعاليت

د ابراهيم )عليه السالم( د زامنو له ډل３ ＇خه د ＇و انبياوو نومونه  وليكئ.  

د لوست ګټې 

＄ين５هغه －＂３ اوالر＊وون３ چ３ له دې لوست ＇خه ترالسه کي８ي، په الندې ډول دي:
ک５دای شي،  پر ＄ای  ي３  د تالوت حق  او  تماميدای شي  －＂ور  ته  انسان  کتاب تالوت هغه وخت  الهي  د 
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چ３ الهي کتاب په تفکر، سوچ او تدبر سره ولوستل شي او احکام  ي３ پلي شي.
＇وک چ３ له اسالم ＇خه دمخه د شرک يا ظلم مرتکب شوي وي، نو په توبه کولو او ايمان راوړلو سره 
ډل３  دې  د  اهلل>  �:> æL>ß¿ ßj ßU � á¼åÃåI>ßÒëÉ ßi �àç�= � à¹ ëbßFàÈ � ß́ åÒß¶Æà@ßª@ دي:  فرمايلي  اهلل  ＄که  کي８ي،  －２ل  نه  ظالم 

په ن５کيو بدلوي. ايمان ＇خه وروسته  او  له توب３  －ناهونه 
 اهلل )جل جالله( د دين امامت او د مسلمانانو مشري، د ن５کو بنده －انو حق －ر＄ولی او ظالمان د دې وړ 

نه دي.
نه  او  بدله  نه  فديه،  نه  قبلي８ي.  نه  عذر  ه５＆  ورځ  په  قيامت  د  ک３  په صورت  پري＋ودو  د  اوهدايت  د حق 

شفاعت منل ك８５ي او نه هم ＇وک له چا سره مرسته کوالی شي.
د اوامرو ترسره کول اوله نواهيو ＇خه ＄ان ژغورل، دبشپ７ ايمان ن＋ه ده.   

  
پوښتنې

١ – د الندنيو کلمو او جملو معنا بيان ک７ئ :
*{Í¢>«m�>Ã£«¿I�×} {¹b¢�>Ã¿º�¸F¯È�×} {k«¾�À¢�k«¾�Ëh��×} {ÄIÆØI�°U} {Ä¾Ç·JÈ}

٢– له @=¶H>J³¶=�¼Â>¿ÉI=�ÀÈd< او @ÄE�ÁÇ¿ºÖÈ< ＇خه مراد  ＇ه دی؟
۳ – د قرأن کريم تالوت په تفکر او تدبر سره ＇ه －＂ه لري؟

***<�په أيت ک３ د )کلمات( مراد  واضح ک７ئ؟ æL> ß»å· ß³åE�àÄèEße� ß¼É åÂ=ßfáEåC�Îß·ßJáE=�åcåC ßÆ@ ٤ – د
â>ÒáÉ< مفهوم واضح ک７ئ؟ ßm� æká«ç¾�À ß¢� ãká«ß¾�Ëåháß��ç×@ ٥ – په

په دې  �(>ß�åå�> ç�¶= �ËåbáÃ ß¢� à¹>ß¿ßÈ �ß×@:په مقابل ک３ وفرمايل پو＊تن３  السالم( د  ابراهيم )عليه  د  تعالی  –اهلل   ٦
ک３ ＇ه حکمت دی؟  

کورن９ دنده
د ابراهيم )عليه السالم( د أزموينو په هکله يو مخ  مقاله وليکئ.
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د )البقرة( سورت )۱۲۵- ۱۲٩( آيتونه

� ß¼É åÂ=ßfáEåC �Îß¶åC �>ß¾ábåÃ ß¢ßÆ �Îé· ßràº � ß¼É åÂ=ßfáEåC �å½>ß̄ ßº � áÀåº �=Æ àd å̂ çI= ßÆ �>â¿áºß?ßÆ � ål>ç¿·å¶ �âÍßE>ßNßº � ßKáÉßFá¶= �>ß¿á·ß£ ßQ �ácåC ßÆ ��
� á̧ ß£ áQ=� ëHße� à¼É åÂ=ßfáEåC� ß¹>ß®�ácåC ßÆ�>-.1@�åaÇ àR èj¶=� å¤ç²èf¶=ßÆ� ßÀÉå«å²>ß£á¶=ßÆ� ßÀÉå«åÑ> çì·å¶� ßÊåJáÉßE�=ßfëÃ ß{� áÁß?� ß̧ É å¢> ß» áiåCßÆ
�âØÉå·ß®�àÄ à£ëJßºà@ßª�ßfß«ß²�ÀßºßÆ� ß¹>ß®�åf å]Û=�å½áÇßÉá¶= ßÆ�åä�>åE�¼ àÃá¿åº� ßÀßºA� áÀßº� åL=ßf ß»çN¶=� ßÀåº�àÄß· áÂß?� á±àgáe=ßÆ�>â¿åºA�= âbß·ßE�= ßd ßÂ
� à̧ É å¢> ß» áiåCßÆ� åKáÉßFá¶=� ßÀåº�ßb å¢=ßÇß̄á¶=� à¼É åÂ=ßfáEåC� à¤ßªáfßÈ�ácåC ßÆ�>-.2@� àfÉ årß»á¶=� ßkáÒåEßÆ�åe>ç¿¶=� åH=ßd ß¢�Îß¶åC�àÅèf ßì áuß?� ç¼àM
�âÍ ß»å· ájèº�âÍçºà?�>ß¿åJçÈëeàc�ÀåºßÆ� ß́ ß¶� åÀáÉ ß»å· ájàº�>ß¿á·ß£ áQ=ßÆ�>ß¿çEße�>-.3@� à¼Éå·ß£á¶=� à¤É å» çj¶=� ßK¾ß?� ß́ ç¾åC�>ç¿åº� á̧ çFß̄ßI�>ß¿çEße
�Çà·áJßÈ� á¼ àÃá¿ëº�â×Ç àiße� á¼åÃÉåª� áOß£áE=ßÆ�>ß¿çEße�>-.4@� à¼É åUçf¶=� àH=çÇçJ¶=� ßK¾ß?� ß́ ç¾åC�>ß¿áÉß· ß¢� áGàIßÆ�>ß¿ ß³ åi>ß¿ßº�>ß¾åeß?ßÆ� ß́ ç¶

��>-.5@� à¼É å³ ßV¶=� àhÈåhß£¶=� ßK¾ß?� ß́ ç¾åC� á¼åÃÉë²ßhàÈßÆ�ßÍ ß» á³ åVá¶=ßÆ� ßH>ßJ å³á¶=� à¼ àÃ à»ë·ß£àÈßÆ� ß́ åI>ßÈA� á¼åÃáÉß· ß¢
د ځينو کلمو معنا 

}  بيت اهلل، کعبه . ßKáÉßFá¶= }
د بيا ورت， ＄ای.   {âÍßE>ßNßº}

د امن ＄ای.    {>â¿áºß?}
} هغه تي８ه ده چ３ ابراهيم )عليه السالم( دکعب３ جوړولو لپاره، په هغه دريده.  ß¼É åÂ=ßfáEåC�å½>ß̄ ßº}

دطواف کوونکو لپاره.    {ß�å«åÑ> çì·å¶}
د اهلل> د عبادت په نيت په حرم ک３ اوسيدونکي او اقامت کوونکي.    {ß�å«å²>ß£á¶=}

رکوع کوونکي، لمون＃ کوونکي.     { å¤ç²èf¶=}
روانوم ي３، مجبوروم ي３.    {àÅèf ßì áuß?}

ډ４ر بد برخليک.    {à� årßá�=� ßkáÒåE}
د کعب３ بنس＂ونه.    { ßb å¢=ßÇß̄á¶=}

ژباړه
  او )ياد ک７ه اې محمده!( چ３ موږ دا كور ) كعبه ( د خلكو لپاره مركز او د امن ＄اى و－ر＄اوه او خلكو ته مو امر 
وك７ چ３  په كوم ＄اى ك３ ابراهيمX د عبادت لپاره در４ده، هغه ＄اى په مخصوصه توگه د لمان％ه ＄اى و－ر＄وئ 
او ابراهيمXاو اسماعيلX ته مو په كلكه ويلي وو چ３ زما دا كور د طواف كوونكو، ＇يله كيدونكو، ركوع او 
سجده كوونكو لپاره سوتره ك７ئ. او دا چ３ ابراهيمX  دعا وك７ه : " اې زما ربه ! دا ＊ار د امن ＊ار وگر＄وه، او د 
دې له اوس５دونكو ＇خه چ３ ＇وك اهلل> او أخرت مني، هغو ته هر ډول ميوې روزې ك７ه، د هغه رب په ＄واب 

پنځه ديرشم لوست
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ك３ وو４ل: "او چ３ ＇وك ي３ ونه مني، د دنيا د ＇و ور＄و ژوندون وسايل زه هغه ته وركوم، خو عاقبت به هغه د 
دوزخ په لوري راكاږم او هغه ډ４ر ناكاره استوگن％ى دى".او در ياد ك７ه چ３ كله ابراهيم او اسمعيل )عليهما السالم( د 
دې كور د４والونه پورته كول، نو دعاي３ كوله: "اې زموږ ربه ! له موږ نه دا خدمت قبول ك７ه، ته د هر ＇ه اور４دونكى 
او په ！ولو شيانو پوه５دونكى ي３. اى ربه! موږ دواړه تا ته غاړه اي＋ودونكي وگر＄وه، زموږ له ＄و＄ات نه يو داس３ 
امت پيدا ک７ه، چ３ تا ته غاړه اي＋ودونكى وي، موږ ته د خپل عبادت الرې، ليک３ را زده ك７ه او زموږ خطاوې معاف 
ك７ه، ته لوى توبه قبلوونكى او رحم كوونكى ي３. او اى ربه ! په دې خلكو ك３ د همدوى له قوم نه يو داس３ پ５غمبر 
راول８５ه چ３ دوی ته ستا أيتونه ولولي، كتاب او حكمت ورته زده ك７ي او د دوی ژوند سوتره ك７ي، ته د لوي قدرت 

او حكمت ＇＋تن ي３.
اجمالي تفسير

لوم７ی أيت بيانوي چ３ اهلل تعالی د عربو پر قوم خپل احسان ک７ی او بيت اهلل ي３ ！ولوخلکوته د رجوع او را！وليدو＄ای 
� ßKáÉßFá¶=�>ß¿á·ß£ ßQ�ácåC ßÆ@ :اکلی، چ３ هغوی دلته را＄ي، د اهلل> عبادت کوي او زړونه ي３ پک３ أرامي８ي، نوفرمايي！
�â¿áºß?ßÆ<<:�يادک７ئ کله چ３ م３ بيت اهلل د امن او هوساين３ ＄ای و！اکه، چ３ خلک هلته رجوع کوي،  ål>ç¿·å¶�âÍßE>ßNßº
·Îé< يعن３: د  ßràº� ß¼É åÂ=ßfáEåC�å½>ß̄ ßº� áÀåº�=Æ àdåç�=ßÆ@ :تر＇و د حج ارکان او شرايط ادا ک７ي. بيا ورپس３ اهلل> فرمايي
له مقام   Xابراهيم نود  له طواف ＇خه وز－ارشوئ،  لپاره غوره ک７ئ، کله چ３  لمان％ه  X مقام دخپل  ابراهيم 
�ß�å«åÑ> çì·å¶�ßå�áÉßE�=ßfëÃ ß{� áÁß?� ß̧ É å¢>ßá�åCßÆ� ß¼É åÂ=ßfáEåC� ß�åC�>ß¾ábåÃ ß¢ßÆ@ :سره لمون＃ ادا ک７ئ. ورپس３ اهلل )جل جالله( فرمايي
åaÇ< يعن３: ما ابراهيم او اسماعيل )عليهما السالم( ته امروک７، چ３ زما کور )کعبه شريفه(  àR èj¶=� å¤ç²èf¶=ßÆ�ß�å«å²>ß£á¶=ßÆ
دطواف کوونکو، دحرم اوسيدونکو، رکوع کوونکو او سجده کوونکو)د لمون＃ کوونکو( لپاره پاک ک７ئ. دکعب３ 
پاکي دا ده: چ３ له هر هغه شي ＇خه چ３ د پليت９ سبب ك８５ي، که هغه معنوي وي اويا مادي پاکه شي. ＄که روا 
نه ده چ３ د اهلل> په کورک３ بتان وساتل شي او د اهلل> له عبادت سره د دوی عبادت هم وشي او يا هلته جن，، 

جدال، فحش ويل او نور ناروا کارونه ترسره شي.  
=�â¿åºA<***<�دا مبارک أيت د ابراهيم X مناجات له اهلل> سره او د حق  âbß·ßE�= ßd ßÂ� á̧ ß£ áQ=� ëHße� à¼É åÂ=ßfáEåC� ß¹>ß®�ácåC ßÆ@
پيروانو ته د خير غو＊تن３ لپاره اشاره کوي او فرمايي: په ياد ک７ه د ابراهيمX دعا چ３ کله ي３ وفرمايل: اې اهلل>! 
دا ＄مکه د امن او هوساي９ لپاره تياره ک７ې، تر＇وخلک ستا طاعت ته مخه ک７ي او ستا د عبادت لپاره وز－ارشي، 
د دې ＄ای له اوس５دونکو ＇خه چ３ ＇وک په اهلل> او أخرت ايمان لري، هغوی ته هر ډول ميوې روزي ک７ه. بيا 
�à<�يعن３: اهلل تعالی ابراهيم  årßá�=� ßkáÒåEßÆ�åe>ç¿¶=� åH=ßd ß¢� ß�åC�àÅèf ßì áuß?� ç¼àM�âØÉå·ß®�àÄ à£ëJßºà@ßª�ßfß«ß²�ÀßºßÆ� ß¹>ß®@ :اهلل> فرمايي
X ته وفرمايل: حتی هغوکسانوته چ３ کفر غوره کوي، هغوی ته هم تريوه لن６ه وخته روزي ورکوم يعن３ اهلل> 
کافرانو ته هم په دنيا ک３ د مرګ تر وخته روزي ورکوي، خوله مر－ه وروسته هغوی د دوزخ اور ته اچوي او دوزخ 

ډ４ر بد ＄ای دی. 
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رزق او روزي په دنياک３ له الهي نعمتونو ＇خه شم５رل ك８５ي او دا نعمت مؤمنانو او کافرانوته يوشان ورکول ك８５ي، 
خو اهلل تعالی د بشر مشري او رهبري کافرانو ته نه ورکوي او يوازې هغو کسانوته ي３ ورکوي چ３ هغوی مؤمنان وي. 
***<:�دا مبارک أيت او ورپس３ أيتونه د ابراهيم )عليه السالم(  à̧ É å¢>ßá�åCßÆ� åKáÉßFá¶=� ßÀåº�ßb å¢=ßÇß̄á¶=� à¼É åÂ=ßfáEåC� à¤ßªáfßÈ�ácåC ßÆ@
او د ده د زوی حضرت اسماعيلX دعاوې يادوی چ３ فرمايي: «ای محمده! )صلی اهلل عليه وسلم( يادک７ه هغه 
وخت چ３ ابراهيم X د اسماعيلX په مل／رتيا د کعب３ بنس＂ونه پورته کول په داس３ حال ک３ چ３ د اهلل> دربارته 
ي３ زارۍ اوعاجزۍ کول３ اوويل ي３: ای اهلل! زموږدعا، زارۍ اونيک اعمال قبول ک７ه چ３ ته پوه اوعالم اوريدونکی 

ي３ او زموږ د کار له حقيقته خبر ي３». 
< يعن３: ابراهيم او اسماعيل )عليهما السالم( د اهلل>  ß́ ç¶�âÍ ß»å· ájèº�âÍçºà?�>ß¿åJçÈëeàc�ÀåºßÆ� ß́ ß¶�å á�ß»å· ájàº�>ß¿á·ß£ áQ=ßÆ�>ß¿çEße@
په دربار ک３ دعا او زارۍ پ５ل ک７ې او ويل ي３: اې اهلل! موږ دواړه تابع و－ر＄وې اوخپل دين اوطريق３ ته دې موږ تسليم 
ک７ې اوموږ ته توفيق راوب＋３ چ３ اوامر دې په سمه تو－ه ادا ک７و او زموږ له من％ه هغه کسان غوره ک７ه چ３ تاته تسليم 

شي او ستا عظمت اولوي９ ته د تسليم９ سر！ي ک７ي. 
<�يعن３: موږ ته زموږ  à¼É åUçf¶=� àH=çÇçJ¶=� ßK¾ß?� ß́ ç¾åC�>ß¿áÉß· ß¢� áGàIßÆ�>ß¿ ß³ åi>ß¿ßº�>ß¾åeß?ßÆ@:بيا اهلل تعالی د دوی په ژبه فرمايي
د دين شرايع او شعاير راو＊يه، دحج په ارکانو مو وپوهوه اود دين په کارونوک３ زموږ له تقصيراتو اوکميو ＇خه ت５رشه، 

لوم７ی د توب３ توفيق راپه برخه ک７ه او بيا زموږ توبه قبوله ک７ه، ＄که ته ډ４ر توبه قبلوونکی اوډ４رمهربان ذات ي３. 
� àhÈåhß£¶=� ßK¾ß?� ß́ ç¾åC� á¼åÃÉë²ßhàÈßÆ�ßÍ ß» á³åá�=ßÆ� ßH>ßJ å³á¶=� à¼ àÃ à»ë·ß£àÈßÆ� ß́ åI>ßÈA� á¼åÃáÉß· ß¢�Çà·áJßÈ� á¼ àÃá¿ëº�â×Ç àiße� á¼åÃÉåª� áOß£áE=ßÆ�>ß¿çEße@
<: دا هغه دعا ده چ３ پايل３ ي３ وروسته له ＇و پي７يو په مکه مکرمه ک３ ＇ر－ندې شوې او د هغه له برکته ن７ۍ  à¼É å³ß�=
رو＊انه شوه، په همغه حساس وخت او ملکوتي شيبو ک３ چ３ د کعب３ د جوړولو بهير مخ پر وړاندې روان و، پالر 
او زوی دواړو دعا وک７ه: اې پرورد－اره! په اسالمي امت او زما په نيک ＄و＄ات ک３ داس３ رسول له دوی ＇خه غوره 
ک７ه، چ３ دوی ته ستا أيتونه)قرأن کريم( تالوت ک７ي او دوی نيغ３ )سم３( الرې ته راوبولي، د قرأن تعليم ورک７ي او 
دوی ته حکمت و＊يي، چ３ نيغه )سمه( الره له ک８ې الر ＇خه وپ５ژني، زړونو ته ي３ سپي）لتيا ور په برخه ک７ې، له 
شرک، －ناهونو او نورو پليتيو＇خه ي３ وژغورې، ＄که ته برالسی قادر ذات ي３ او ه５＆ قوت ستا سره د مقابل３ توان 
نه لري، ه５）وک ستا فيصله بدلولی نشي، داس３ حکيم ي３ چ３ هرکار د حکمت له مخ３ ترسره کوې او هر＇ه چ３  

پيداکوې په هغه ک３ لوی حکمت او مصلحت نغ＋تی وي. 

فعاليت

دا چ３ کعبه شريفه د چاپه الس، کله او ＇رن／ه جوړه شوه په دې هکله يو له بل سره بحث او خبرې وک７ئ.
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د لوست ګټې 
له دې أيتونو＇خه ＄ين３ الندې الر＊وون３ موږ ته په الس را＄ي:

د اهلل تعالی نعمتونه د مؤمنانو لپاره تل  دي، البته په دنيوي ژوندانه ک３ کفارو ته هم روزي ورکول ك８５ي، خو د 
أخرت په ورځ ور＇خه محروم دي.

ايمان له عقيدې او مخلصانه عمل ＇خه عبارت دی، د الهي نعمتونو د الس ته راوړلو لپاره هر انسان مکلف 
دی، تر＇و خپل ＄ان په ＊و اخالقو ＊ايسته اوخپل زړه په سمه عقيده سمبال ک７ي.

مسلمان يوازې د ＄ان  لپاره  خير او ＊ي／２ه نه غواړي، بلک３ د اهلل>  رحمت او مهرباني خپل اوالد او ！ولو 
مسلمانانو ته غواړي.

اهلل> ته نژدې والی له  －ناهونو نه د ب＋ن３ په غو＊تنه ک３ نغ＋تی دی، ＄که انسان تل د نافرمان９ سره مخ ك８５ي 
او غوره انسان هغه دی چ３ ژر رجوع او توبه کوي. 

 پر اسالمي امت يو الهي نعمت دا دی چ３ دوی ته ي３ داس３ پيغمبر راول８５ه چ３ دوی ته د اهلل> کتاب او مبارک 
احاديث ورزده کوي، نفسونو ته ي３ سپي）لتيا ورب＋ي او له －ناهونو＇خه ي３ پاکوي.

حضرت محمد )صلی اهلل عليه وسلم( د ابراهيمX له ذري３ او د اسماعيل ذبيحX له نسل ＇خه دی او د ده 
ن７يوال رسالت د ده د مبارکو نيکونو د دعا له برکته دی، چ３ د اهلل> په اراده ي３ تحقق وموند.

پوښتنې

١- د الندنيو کلمو معنا واضحه ک７ئ: 
�*{¼ÃÉ²hÈ}�({Í»³�=}�({b¢=Ç¯¶= }�({�r�=�kÒE}�({Åfìu?�¼M}�({âØÉ·®�Ä£Jº@ª}�({>¿º?}

 ٢ – اهلل تعالی کعب３ شريف３ ته ＇ه غوره والی او ＄ان／７تيا ورک７يده؟
۳ – د اهلل تعالی د کور پاکي په کومو امورو ک３ ده؟

٤ـ  دا چ３ موږ ！ولو ته د ابراهيمX له مقام سره د لمان％ه امر شوی، حکمت پک３ ＇ه دی؟  
٥ـ  د ابراهيمX دعا ول３ مؤمنانو پورې ＄ان／７ې شوې ده او اهلل )جل جالله( ＇رن／ه د هغ３ ＄واب ورک７؟ 

åaÇ<�＇خه مراد  ＇وک دي؟ àR èj¶=� å¤ç²èf¶=�Æ=�ß�å«å²>ß£á¶=�(ß�å«åÑ> çì¶=@ ٦ – له
٧ – حضرت ابراهيم او اسماعيل )عليهما السالم( د اسالمي امت په اړه او د خپلو پيروانو په هکله ＇ه دعا ک７ې ده؟

کورن９ دنده

د ابراهيم  او اسماعيل )عليهماالسالم( د قربانيو په اړه يوه مقاله وليكئ چ３ له يو مخ ＇خه کمه نه وي.  
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د )البقرة( سورت )۱٣٠- ۱٣٣( آيتونه

� ßÀ å»ß¶�åÌßf å]Û=�Êåª�àÄç¾åC ßÆ�>ßÉá¾ èb¶=�Êåª�àÅ>ß¿áÉß« ßì áq=�åbß̄ß¶ßÆ�àÄ ßjá«ß¾�ßÄå« ßi�Àßº�ç×åC� ß¼É åÂ=ßfáEåC�åÍç·ëº�À ß¢� àGß¦áfßÈ�ÀßºßÆ�
�åÄÉå¿ßE� à¼É åÂ=ßfáEåC�> ßÃåE�Î çqßÆßÆ�>-/-@� ßÀÉ å»ß¶> ß£á¶=� ëHßfå¶� àKá»ß· áiß?� ß¹>ß®� á¼å· áiß?�àÄèEße�àÄß¶� ß¹>ß®�ácåC�>-/,@� ßÀÉ åVå¶> çr¶=
�Ð= ßbßÃ àm� á¼àJ¿ à²�á½ß?�>-/.@� ßÁÇ à»å· ájèº�¼àJ¾ß? ßÆ�ç×ßC� çÀàIÇ à»ßI�ßØßª� ßÀÈëb¶=� à¼ à³ß¶�Îß« ßì áq=�ßä�=� çÁåC� çÊå¿ßE�>ßÈ� àHÇà̄ á£ßÈßÆ
� ß¼É åÂ=ßfáEåC� ß́ åÑ>ßEA�ßÄß¶åC ßÆ� ß́ ßÃß¶åC� àbàFá£ß¾�á=Çà¶>ß®�Ëåbá£ßE�Àåº� ßÁÆ àbàFá£ßI�>ßº�åÄÉå¿ßFå¶� ß¹>ß®�ácåC� àLáÇ ß»á¶=� ßHÇà̄ á£ßÈ�ßf ßv ßU�ácåC

��>-//@� ßÁÇ à»å· ájàº�àÄß¶� àÀ áVß¾ßÆ�=âb åU=ßÆ�>âÃß¶åC� ß° ßV áiåCßÆ� ß̧ É å¢> ß» áiåCßÆ

د ځينو کلمو معنا 

مخ －ر＄وي، شاکوي.      { àGß¦áfßÈ}
＄ان ي３ ب３ عقل ک７ی.     {àÄ ßjá«ß¾�ßÄå« ßi}

غوره موک７.     {àÅ>ß¿áÉß« ßì áq=}
تسليم شه.      { á¼å· áiß?}

نصيحت ي３ وک７.     {Î çqßÆ}
ستاس３ لپاره ي３ غوره ک７ی.    { à¼ à³ß¶�Îß« ßì áq=}�

نومه م７ه ك８５ئ.     { çÀàIÇàß��ßØßª}
أيا تاس３ شاهد اوحاضروئ.    {Ð= ßbßÃ àm� á¼àJ¿ à²�á½ß?}

ژباړه

 او＇وك دى چ３ د ابراهيمX له مسلك )دين( نه كركه وك７ي، له هغه چا پرته چ３ په خپله ي３ خپل ＄ان په 

حماقت او جهالت ك３ اخته ك７ى وي؟ په تحقيق موږ ابراهيمX په ن７ۍ ك３ د خپل كار لپاره غوره ك７ى و او 

په أخرت ك３ به هغه د صالحانو په ！ولي ك３ وي. او )ياد ک７ه( کله، چ３ وويل ابراهيم ته رب د ده: غاړه ک８５ده )زما 

احکامو ته( نو ابراهيم وويل: غاړه م３ اي＋３ ده د عالميانو رب ته.

ته ك７ې وه، چ３"اې زما  زامنو  السالم( خپلو  يعقوب )عليهما  او هم  ابراهيم  تلو الر＊ودنه  د  پر همدې مسلك   

شپ８ ديرشم لوست
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بچيانو! اهلل تعالی ستاس３ لپاره همدا دين )اسالم( غوره ك７ی دى، نو له سره مه مرئ، م／ر په داس３ حال ک３ چ３ 

تاس３ مسلمانان يئ )يعن３ د ژوند تر وروست９ سل／９ پر اسالم ثابت اوسئ!( أيا تاس３ حاضر وئ په هغه وخت ک３ 

چ３ يعقوب ته مرګ راغی )يعن３ اسباب د مرګ(، کله چ３ )يعقوب( خپلو زامنو ته وويل: زما له مر－ه وروسته د ＇ه 

شي عبادت کوئ؟ هغو ！ولو په ＄واب ك３ وو４ل:" موږ به د هماغه يوه خداى بندگي كوو، چ３ هغه تا او ستا پلرونو، 

ابراهيم، اسمعيل او اسحق )عليهم السالم( پر خداي９ منلى دى او موږ هماغه ته غاړه اي＋ودونكي يو".

اجمالي تفسير

په ت５ر شوي أيت ک３ د ابراهيم عليه السالم صفتونه اوکو＊＋ونه چ３ د اسالم د دين په الره ک３ ي３ سرته رسولي وو، 

د هغو يادونه وشوه، په دې أيتونو ک３ دا بياني８ي چ３ هر ＇وک د ابراهيمX له الرې او دين ＇خه چ３ اهلل>  ته 

خوښ دين دی، مخ واړوي، نو په حقيقت ک３ خپل نفس د تباه９ په لور بيايي، ＄که ابراهيمX په دنيا ک３ د اهلل> 

له غوره بنده －انو او اولوالعزمه رسوالنو ＇خه دی. کله چ３ د اهلل> له لوري ورته امر شوی، په پراخه ！ن６ه ورته تسليم 

�:>*** ß¼É åÂ=ßfáEåC�åÍç·ëº�À ß¢� àGß¦áfßÈ�ÀßºßÆ@ :شوی او هغه ته ي３ لبيک ويلی دی، له همدې وج３ په أيت ک３ راغلي دي

له ابراهيمي ملت )دين اواسالم( ＇خه مخ نه －ر＄وي م／ر ب３ عقالن.

»ßÄå� کلمه چ３ صفت د )سفيه( دی، په اصل ک３ ي３ په هغه کس اطالق ك８５ي چ３ کم عقله وي. ßi  د
<�ß�åå< يعن３:  çr¶=� ßÀåß��åÌßf å]Û=� å��àÄç¾åC ßÆ�>ßÉá¾ èb¶=� å��àÅ>ß¿áÉß« ßì áq=�åbß̄ß¶ßÆ@ :همدارن／ه د أيت په وروست９ برخه ک３ فرمايي

په حقيقت ک３ ي３ هغه د ！ولو خلکو له من％ه غوره ک７ی، د خپل دوست، پيغمبراو امام په تو－ه ي３ ！اکلی او په أخرت 

ک３ به هم له هغو کسانو＇خه وي چ３ له لوړو درجو ＇خه برخمن وي.  

� ß¹>ß®�ácåC@:په ！وله معنا د اهلل )جل جالله( اطاعت کاوه، لکه چ３ فرمايي Xدا مبارک أيت ＇ر－ندوي چ３ ابراهيم

<�ß�åß<�يعن３: هغه ورځ در په يادک７ه چ３ اهلل> ابراهيم X ته امر وک７ چ３ د  ß£á¶=� ëHßfå¶� àKá»ß· áiß?� ß¹>ß®� á¼å· áiß?�àÄèEße�àÄß¶
 Xاهلل اوامرو ته تسليم شه! ده وويل: د عالميانو پرورد－ار ته تسليم يم او د هغه اوامرو ته م３ غاړه اي＋３ ده. ابراهيم

د اهلل> حکمونو ته غاړه کي＋وده  او ډ４ر په ＊ه تو－ه د اهلل تعالی په هر ډول أزموينه ک３ برالسی شو. 

�ßØßª� ßÀÈëb¶=� à¼ à³ß¶�Îß« ßì áq=�ßä�=� çÁåC�çå�ßE�>ßÈ� àHÇà̄ á£ßÈßÆ�åÄÉå¿ßE� à¼É åÂ=ßfáEåC�> ßÃåE�Î çqßÆßÆ@:اهلل تعالی په دريم أيت ک３ فرمايي

ابراهيمX خپل زامن د اسالم د دين پيروۍ او متابعت ته را وبلل او همدارن／ه   :> ßÁÇ à»å· ájèº�¼àJ¾ß? ßÆ�ç×ßC� çÀàIÇàß�
يعقوبX هم خپلو زامنوته دا توصيه وک７ه او ورته ي３ وويل: اهلل تعالی ستاسو لپاره د اسالم دين، چ３ تر ！ولو اديانو 
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＊ه دين دی، غوره ک７ی دی. نو د اسالم په دين ثابت قدم واوسئ، تر＇و مسلمانان م７ه شئ. 

�Àåº� ßÁÆ àbàFá£ßI�>ßº�åÄÉå¿ßFå¶� ß¹>ß®�ácåC� àLáÇßá�=� ßHÇà̄ á£ßÈ�ßf ßv ßU�ácåC�Ð= ßbßÃ àm� á¼àJ¿ à²�á½ß?@:اهلل تعالی په وروستي أيت ک３ فرمايي

< روايت دی  ßÁÇ à»å· ájàº�àÄß¶� àÀáß�ßÆ�=âb åU=ßÆ�>âß�åC� ß° ßV áiåCßÆ� ß̧ É å¢>ßá�åCßÆ� ß¼É åÂ=ßfáEåC� ß́ åÑ>ßEA�ßÄß¶åC ßÆ� ß́ ßß�åC� àbàFá£ß¾�á=Çà¶>ß®�Ëåbá£ßE
چ３ يهوديانو به پيغمبر)صلی اهلل عليه وسلم( ته ويل: «أيا نه پوهي８ې کومه ورځ چ３ يعقوبX وفات کيده، نوخپلو 

زامنو ته ي３ په يهوديت وصيت وک７»، نوله دې امله دا أيت نازل شو چ３ يهوديانو ته فرمايي: اې يهوديانو! أيا هغه ورځ 

چ３ يعقوبX وفات ک５ده، تاس３ حاضر وئ او ومول５ده چ３ خپل زامن ي３ را！ول ک７ل او داس３ نصيحت ي３ ورته 

وک７ او وي３ فرمايل: له مانه وروسته دچا عبادت کوئ؟ يعن３ زما له مرګ وروسته کوم دين غوره کوئ؟ هغه غو＊تل 

چ３ زامن ي３ اقرار وک７ي چ３ په اسالم اوتوحيد باقي پات３ ك８５و، د يعقوبX زامنو د پالر په ＄واب ک３ وويل: موږ 

به ستا په دين باقي پات３ يو، د واحد اهلل عبادت به کوو د ابراهيم، اسماعيل او اسحق )عليهم السالم( د اهلل عبادت به 

کوو اوموږ به د اسالم په دين قايم او د اهلل اوامرو ته تسليم يو. 

فعاليت

زده کوونکي دې د حضرت ابراهيمX د دين د توحيدي ب３２ په اړه له يو بل سره بحث او خبرې وک７ي.

د لوست ګټې 

＄ين３ هغه －＂３ اوالر＊وون３ چ３ له دې لوست ＇خه ترالسه کي８ي: 

د ابراهيمي له ملت ＇خه مخ اړول د ب３ عقالنو کار دی.

اسالم د ！ولو انبياوو )عليهم السالم( －６ دين دی چ３ له دې دين ＇خه پيروي د دواړو دارينو د بريا او نيکمرغ９ 

ضامن دی.

انسان بايد ترمر－ه پورې د اسالم په دين معتقد واوسي اود هغه د اوامرو مطابق عمل وک７ي، تر＇و په داس３ حال 

ک３ ورته مرګ راشي چ３ مسلمان م７ شي.

 ابراهيم او يعقوب )عليهما السالم( د يهوديت له نسبت ＇خه پاک وو، دوی ！ولو د توحيد دين ته دعوت کاوه 
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اوله هغه ي３ پيروي کوله.

هر ＇وک د خپلو اعمالو مسؤول  دی اود خپلوک７و وړو ＄واب به وايي، خو ه５）وک نشي کوالی د خپلو نيکونو 

په نيکو ک７و وړو ＄ان له مسؤوليت ＇خه وژغوري.

 د ！ولو انبياوو )عليهم السالم( د دعوت اصول او قواعد يو شان وو، کوم اختالف چ３ د دوی ترمن＃ ليدل ك８５ي 

هغه په جزياتو ک３ وو، نه په کلي او لويو مسايلو ک３.   

پوښتنې

١ – دالندنيو کلمو معناوې بيان ک７ئ: 

}يرغب{، }سفه{، }اصطفيناه{، }آسلم{، }فال تموتن{. 

àÄ<، له دې ＇خه ＇ه پايله په  ßjá«ß¾�ßÄå« ßi�Àßº�ç×åC� ß¼É åÂ=ßfáEåC�åÍç·ëº�À ß¢� àGß¦áfßÈ�ÀßºßÆ@ :٢ – دا چ３ مبارک أيت فرمايي

الس را＄ي؟

< أيت مقصد ＇ه دی؟ او＇وک ي３ مخاطب ک７ي؟  àLáÇßá�=� ßHÇà̄ á£ßÈ�ßf ßv ßU�ácåC�Ð= ßbßÃ àm� á¼àJ¿ à²�á½ß?@  ۳ – د دې

٤ – د ابراهيمX د دواړو زامنو په اړه ＇ه معلومات لرئ؟ وي３ ليکئ. 

کورن９ دنده

دا چ３ اسالم د ！ولو پيغمبرانو دين دی او په بشپ７ تو－ه په حضرت محمدU باندې نازل شوی دی، په دې اړه يو مخ 

مقاله وليکئ.



143

د )البقرة( سورت )۱٣٤- ۱٣٨( آيتونه

�á=Çà¶>ß® ßÆ�>-/0@� ßÁÇà· ß»á£ßÈ�=Çà¾> ß²�> ç» ß¢� ßÁÇà¶ß@ ájàI� ß×ßÆ� á¼àJáF ßjß²�>ßº� á¼ à³ß¶ ßÆ� áKßF ßjß²�>ßº�> ßÃß¶� áKß· ß]�ábß®�ãÍçºà?� ß́ á·åI�
�>ç¿ßºA�á=Çà¶Çà®�>-/1@� ßÀÉå²åf án à»á¶=� ßÀåº� ßÁ>ß²�>ßº ßÆ�>â«Éå¿ ßU� ß¼É åÂ=ßfáEåC�ßÍç·åº� á̧ ßE� á̧ à®�á=Æ àbßJáÃßI�Ïße> ßrß¾�áÆß?�=âaÇ àÂ�á=Çà¾Ç à²
�Î ßiÇàº� ßÊåIÆà?�>ßº ßÆ� å�>ßF áiÙ=ßÆ� ßHÇà̄ á£ßÈ ßÆ� ß° ßV áiåC ßÆ� ß̧ É å¢> ß» áiåC ßÆ� ß¼É åÂ=ßfáEåC�Îß¶åC� ß¹åh¾à?�>ßº ßÆ�>ß¿áÉß¶åC� ß¹åh¾à?�>ßº ßÆ�åä�>åE
�á=Çà¿ßºA� áÁåDßª�>-/2@� ßÁÇ à»å· ájàº�àÄß¶� àÀ áVß¾ ßÆ� á¼ àÃá¿ëº� æb ßUß?� ßÀáÉßE� à±ëfß«à¾�ß×� á¼åÃëEçe�Àåº� ßÁÇèÉåFç¿¶=� ßÊåIÆà?�>ßº ßÆ�Î ßjÉ å¢ßÆ
� à¼Éå·ß£á¶=� à¤É å» çj¶=�ßÇ àÂßÆ�àä�=� à¼ àÃ ß³Éå« á³ßÉ ßjßª� æ±>ß̄ åm�Êåª� á¼ àÂ�> ß»ç¾åDßª�á=áÇç¶ßÇßI�ÁåC çÆ�á=Æ ßbßJ áÂ=� åbß̄ßª�åÄåE�¼àJ¿ßºA�>ßº� å̧ áN å»åE

���>-/4@� ßÁÆbåE> ß¢�àÄß¶� àÀ áVß¾ ßÆ�âÍß§áF åq�åä�=� ßÀåº� àÀ ßj áUß?� áÀßºßÆ�åä�=�ßÍß§áF åq�>-/3@

 د ځينو کلمو معنا 

}  ت５رشول. áKß· ß]}
له تاس３ ＇خه پو＊تنه نه کي８ي.    { ßÁÇà¶ß@ ájàI� ß×}

سمه الره مومئ.    {á=Æ àbßJáÃßI}
¿â«Éå<}  له باطل ＇خه حق ته ميالن کوونکی.  ßU}

د يعقوبX زامن او لمسي.    { å�>ßF áiÙ=}
ورک７ شوي دي.    { ßÊåIÆà?}

سمه الره ي３ موندل３ ده.    {á=Æ ßbßJ áÂ=}
مخ ي３ و－ر＄اوه.     {á=áÇç¶ßÇßI}
د اهلل تعالی دين.    {åä�=�ßÍß§áF åq}

ژباړه 

 هغوى ＇ه كسان وو، چ３ ت５ر شول، ＇ه چ３ هغوی ك７ي دي د هغوی لپاره دي او ＇ه چ３ تاس３ كوئ هغه ستاس３ 
لپاره دي، له تاس３ نه به د دې  پو＊تنه ونشي چ３ هغوی ＇ه كول. يهوديان وايي: يهوديان شئ نو سمه الر به ومومئ. 
عيسائيان وايي: عيسائيان شئ چ３ هدايت درته وشي، )ای محمده! دوی ته( ووايه چ３ )موږ داس３ نه ک８５و( بلک３  

اووه ديرشم لوست
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د ابراهيم د دين چ３ حنيف وو، پيروي کوو او نه وو دی له مشرکانو ＇خه. ووايئ )ای مؤمنانو!( موږ ايمان راوړی 
دى په اهلل> او پر هغه هدايت چ３ موږ ته راغلى دى او هغه چ３ ابراهيمX، اسمعيلX، اسحقX،  يعقوب 
او د يعقوبX＄و＄ات ته راغلى و او هغه چ３ موسىX، عيسىX او نورو ！ولو پ５غمبرانو ته د هغوی د رب 
له لوري ورك７ شوى وو، موږ د هغوی په من＃ ك３ ه５＆ توپير نه كوو او موږ اهلل> ته سر！ي＂وونكي يو. بيا كه هغوى 
هماغس３ ايمان راوړ لكه چ３ تاس３ راوړی دى، نو سمه الر ي３ وميندله، او كه له هغه نه مخ واړوي ؛ نو ＇رگنده 
خبره ده چ３ هغوى په مخالفت ك３ دي، له دې امله ډاډه اوسئ چ３ د هغوی په مقابل ك３ اهلل> ستاس３ د مالت７ 
لپاره كافي دى. اهلل> هر＇ه اوري او پر ！ولو شيانو پوه８５ي. ووايه : د اهلل> رنگ )دين غوره ك７ئ( د هغه له رنگ 

نه به ＊ه د چا رنگ وي؟ او موږ د هماغه بندگي كوونكي يو. 
 

اجمالي تفسير

�***< يعن３:  áKßF ßjß²�>ßº�>ßß�� áKß· ß]�ábß®�ãÍçºà?� ß́ á·åI@:اهلل تعالی خپل بنده －ان له خپل عدل نظام ＇خه خبروي او فرمايي
هغه د انبياوو )عليهم السالم( ډله او مؤمن پيروان ي３ چ３ ستاس３ نه مخک３ ت５رشوي دي، هغوی خپل کارونه ترسره 
ک７ي اود خپلو اعمالو اوک７و وړو مطابق به ورته بدله ورکول ك８５ي. د دوی کار ستاس３ کار پورې اړه نه لري او له تاس３ 
＇خه به هم )اې منکرو کافرانو( دخپلو اعمالو پو＊تنه ك８５ي او د خپلو ک７و وړو بدله به مومئ، له هيچا ＇خه د بل 
د عمل په هکله پو＊تنه نشي ك５داى اونه پرې نيول ك８５ي، بلک３ هر انسان د خپل عمل مسؤول دی اود خپل کار په 

هکله به ور＇خه پو＊تنه ك８５ي.

�Ïße> ßrß¾�áÆß?�=âaÇ àÂ�á=Çà¾Ç à²�á=Çà¶>ß® ßÆ@:اهلل تعالی په دې أيت ک３ د اهل کتابو له ناپوه９ ＇خه پرده پورته ک７ې اوفرمايي

á=Æ***<: د يهوديانو او نصرانيانو هرې يوې ډل３ به ويل: زموږ له دين ＇خه پيروي وک７ئ، تر＇و هدايت په الس  àbßJáÃßI
راوړئ. له دې ＇خه معلومي８ي چ３ دوی ترکومه حده دخپلو اديانو په پرتله په تعصب ک３ غرق وو.

بيا اهلل> د اسالم لوی پيغمبرته خطاب کوي: اې پيغمبره! ووايه: موږ د ابراهيم Xله دين ＇خه چ３ له باطل نه 
حق ته مايل دی اوحقه الر ده، پيروي کوو. د ابراهيمX دين له هرډول انحراف ＇خه لرې دی. تاس３ هم دعوه 
کوئ چ３ د ابراهيم له دين اوالرې ＇خه پيروي کوئ، حال دا چ３ ابراهيم X له مشرکانو＇خه نه و او له اهلل تعالی 

سره ي３ شريک نه و نيولی.
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په واقعيت ک３ أيت شريف دې ！کي ته اشاره کوي او پيغمبر U ته امرکوي چ３ دوی ته ووايه چ３ هدايت دانه دی 
چ３ مون８ يهودي يانصراني شو، بلک３ نيکمرغي اوهدايت د ابراهيمX د دين په پيروي ک３ دی، چ３ له اسالم 

د و. ＇خه عبارت دی، ابراهيمX مشرک نه و بلک３ کامل مؤمن او موحِّ

� ß¼É åÂ=ßfáEåC � ß�åC � ß¹åh¾à? �>ßº ßÆ �>ß¿áÉß¶åC � ß¹åh¾à? �>ßº ßÆ �å�>åE �>ç¿ßºA �á=Çà¶Çà®@ فرمايي:  او  کوي  خطاب  ته  مؤمنانو  تعالی  اهلل  بيا 
***< يعن３ اې مؤمنانو! ووايئ: د اهلل تعالی په وحدانيت مو ايمان راوړی او په هغه ＇ه چ３ موږ ته، پر  ß̧ É å¢>ßá�åC ßÆ
ابراهيم، اسماعيل اسحاق او يعقوب )عليهم السالم( او په نورو زامنو د دوی نازل شوي، کامل او بشپ７ باور لرو، 
همدارن／ه ＇ه چ３ موسی او عيسی )عليهما السالم( ته له أسماني پ５غامونو ＇خه ورک７ل شوي دي او هغه ＇ه چ３ 
پر نورو پيغمبرانو د اهلل>  له طرفه نازل شوي دي، لکه ＊کاره او＇ر－ندې معجزې، په ！ولو باور او ايمان لرو. 
موږ د يهودو او نصاراوو په ＇５ر نه يو چ３ په ＄ينو پيغمبرانو ايمان راوړو او له ＄ينو نورو انکار وک７و، بلک３ ！ول 

پيغمبران موږ ته يو شان دي، په ！ولو يوشان ايمان راوړو او باور کوو او موږ د اهلل> اوامرو ته بشپ７ تسليم يو.
کله چ３ د قرأن د پيروانو د ايمان کمال ＇ر－ند شو او هر اړخيز شامل والی ي３ ＊کاره شو، نو اهلل تعالی اعالن وک７ 
� å̧ áNåå��á=Çà¿ßºA� áÁåDßª@:چ３ دا ډول ايمان د حق معيار دی او داس３ ايمان زما په وړاندې د ارز＊ت وړ دی، نو وي３ فرمايل
ايمان راوړي، نو په  اې مؤمنانو! که چ５رې يهود او نصارا ستاس３ په شان ر＊تيني  �:>***á=Æ ßbßJ áÂ= � åbß̄ßª �åÄåE �¼àJ¿ßºA �>ßº
واقعيت ک３ د حق او هدايت الرې ته رسيدلي دي. که له داس３ ايمان ＇خه مخ و－ر＄وي او اسالم ته منقاد نشي، نو 
دا را＊يی چ３ دوی له اسالم سره د＊مني لري او تاس３ به اهلل> د دوی له شر او مکر ＇خه وساتي او اهلل> د دوی 

د د＊من９ په مقابل ک３ ستا لپاره کافي دی، هغه اور４دونکی او په هر＇ه عالم دی.
<. يعن３:  ßÁÆbåE> ß¢�àÄß¶� àÀáß�ßÆ�âÍß§áF åq�åä�=� ßÀåº� àÀ ßj áUß?� áÀßºßÆ�åä�=�ßÍß§áF åq@:اهلل تعالی د لوست په أخري أيت ک３ فرمايي
كوم اسالم چ３ موږ پرې باور لرو، دا د اهلل> برحق دين دی، دا هغه دين دی چ３ د هغه په اساس پيدا شوي يو او 
زموږ د فطرت برخه ده، أيا ＇وک کولی شي چ３ له دې دين ＇خه غوره  دين راوړي؟ نه ه５）کله نه، بلک３ الهي 

دين له هر دين ＇خه غوره او با ارز＊ته دی او موږ  يوازې د اهلل> عبادت کوونکي يو.

فعاليت

زده کوونکي دې د قرأن کريم ＇و داس３ أيتونه ذکر ک７ي چ３ د اسالم د دين په بشپ７تيا داللت کوي او دا په －وته 
ک７ي چ３ د اهلل په وړاندې يوازې معتبر دين اسالم دی.
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د لوست ګټې

＄ين３ هغه －＂３ اوالر＊وون３ چ３ له دې لوست ＇خه ترالسه کي８ي: 
حضرت ابراهيمX نه يهودي و نه نصراني، بلک３ د اسالم د حنيف دين پيرو و.

حقيقي مؤمن د انبياوو ترمن＃ فرق نه کوي او په ！ولو انبياوو )عليهم السالم( ايمان لري.
！ول انبياء د يو دين لرونکي وو چ３ هغه اسالم دی او د ！ولو الهي اديانو جوهر هم يودی.

محمدي شريعت )د اسالم دين( د ژوند کامل نظام دی، ＄که د اسالم رو＊انه دين ！ول اديان رانغاړي. 

�Ìfìª =�� له هغه حالت ＇خه عبارت دی، چ３ ！ول افراد پر هغه پيدا شوي دي.

پوښتنې

١- د لوست د أيتونو په ر１ا ک３ دا ＇ر－ند ک７ئ چ３ يهودو اونصاراوو ＇ه دعوې کول３؟
٢- کله چ３ يهودو او نصاراوو خلک خپل دين ته را بلل، اهلل> ＇رن／ه پر دوی رد وک７؟

�ß¿áÉß¶åC<< أيت ک３ اهلل )جل جالله( مؤمنان په ＇ه －ومارلي دي؟ ß¹åh¾à?�>ßº ßÆ�åä�>åE�>ç¿ßºA�á=Çà¶Çà®@ ۳- په
٤- د الندې جمل３ معنا په يوه کر＊ه ک３ واضح ک７ئ او ووايئ چ３ دا پر چاباندې رد دی: 

*> ßÁÇ à»å· ájàº�àÄß¶� àÀáß�ßÆ� á¼ àÃá¿ëº� æb ßUß?�ß á�ßE� à±ëfß«à¾�ß×@
٥- د �Ã³É«³Éjª¼�=�<  معنا＇ه ده او أيا دا مبارک أيت نبي کريم )صلی اهلل عليه وسلم( ته د اهلل> له طرفه 

زيری －２ل ك８５ي؟

کورن９ دنده

د مسلمانانو د ايمان او د نورو اديانو د پيروانو د ايمان ترمن＃ د توپير اساسي ！کي، په ＇و کر＊وک３ وليکئ.
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د )البقرة( سورت )۱٣٩- ۱٤۱( آيتونه

�á½ß?�>-/5@� ßÁÇ àrå· á̂ àº�àÄß¶� àÀ áVß¾ßÆ� á¼ à³à¶> ß» á¢ß?� á¼ à³ß¶ßÆ�>ß¿à¶> ß» á¢ß?�>ß¿ß¶ßÆ� á¼ à³èEßeßÆ�>ß¿èEße�ßÇ àÂßÆ�åä�=�Êåª�>ß¿ß¾Ç èQ@ ßVàIß?� á̧ à®�
�å½

ß?� à¼ß· á¢ß?� á¼àJ¾ß?ß?� á̧ à®�Ïße> ßrß¾�áÆß?�=âaÇ àÂ�á=Çà¾> ß²� ß�>ßF áiÙ=ßÆ� ßHÇà̄ á£ßÈßÆ� ß±> ßV áiåCßÆ� ß̧ É å¢> ß» áiåCßÆ� ß¼É åÂ=ßfáEåC� çÁåC� ßÁÇà¶Ç à̄ßI
� áKß· ß]�ábß®�ãÍçºà?� ß́ á·åI�>-0,@� ßÁÇà· ß»á£ßI�> ç» ß¢� æ̧ åª> ß§åE�àä�=�>ßºßÆ�åä�=� ßÀåº�àÅ ßb¿ å¢�âÌßa> ßÃ ßm� ß¼ßJß²�Àç»åº� à¼ß· á�ß?� áÀßºßÆ�àä�=

��>-0-@� ßÁÇà· ß»á£ßÈ�á=Çà¾> ß²�> ç» ß¢� ßÁÇà¶ß@ ájàI�ß×ßÆ� á¼àJáF ßjß²�>çº�¼ à³ß¶ßÆ� áKßF ßjß²�>ßº�> ßÃß¶
دځينوکلمو معنا

أيا تاس３ زموږ سره ج／７ه او د＊مني کوئ.    {>ß¿ß¾Ç èQ@ßà�ß?}
}   اخالص کوونکي. ßÁÇ àrå·áà�}

�}  ＊ه پوه８５ئ. à¼ß· á¢ß? }
ژباړه

أيا تاس３ د اهلل په باب له موږ سره جگ７ه كوئ؟ په داس３ حال ك３ چ３ هماغه هم   اى پ５غمبره! دوی ته ووايه:" 
زموږ رب دى او هم ستاس３،  زموږ عملونه زموږ او ستاس３ عملونه ستاس３ لپاره دي، او موږ خپله بندگي يوازې د 
اهلل> لپاره خالصه ك７ې ده. يا أيا ستاس３ وينا دا ده چ３ ابراهيمX، اسمعيلX ، اسحقX، يعقوبX او 
د يعقوبX＄و＄ات ！ول يهوديان يا نصرانيان وو؟ ووايه: تاس３ ډ４ر ＊ه پوه８５ئ كه اهلل ؟ له هغه چا نه به لوى ظالم 
بل ＇وك وي، چ３ د اهلل له لوري هغه ته د يوې شاهدۍ ذمه واري ورله غاړې شوې وي او هغه پ＂ه ك７ي؟ ستاس３ له 
ك７نو ＇خه خو اهلل ناخبر نه دى. هغوى ＇ه كسان وو چ３ الړل، د هغوی عملونه د هغوی لپاره وو او ستاس３ عملونه 

ستاس３ لپاره، له تاس３ نه به د هغوی د عملونو په اړه پو＊تنه ونشي .
اجمالي تفسير

***<: اې پيغمبره! يهودو او نصاراوو  á¼ à³èEßeßÆ�>ß¿èEße�ßÇ àÂßÆ�åä�=� å��>ß¿ß¾Ç èQ@ßà�ß?� á̧ à®@ :اهلل تعالی په لوم７ي أيت ک３ فرمايي
ته ووايه: أيا د اهلل> په دين ک３ زموږ سره جن， او د＊مني کوئ او دا دعوه لرئ چ３ يهوديت او نصرانيت د اهلل> 
برحق دينونه دي؟ او داس３ －２ئ چ３ جنت ته يوازې يهود او نصارا داخلي８ي او بس؟ په داس３ حال ک３ چ３ اهلل تعالی 
هم زموږ او هم ستاس３ پرورد－ار دی، ！ول د هغه مخلوق يو اوله دې سره سره د مخلوقاتو عملونه هم د＊و او بدو له 
حيثه متفاوت دي، موږ به دخپلو ک７و وړو بدله او تاسو به دخپلو ک７و وړو بدله په الس راوړئ، موږ خپل دين او عمل 

اهلل> ته خالص ک７ی او＇وک له اهلل> سره نه شريکوو. 
� ß̧ É å¢>ßá�åCßÆ� ß¼É åÂ=ßfáEåC� çÁåC� ßÁÇà¶Ç à̄ßI�á½ß?@ :بيا اهلل پاک په دې أيت ک３ د مخکني أيت خطاب ته ادامه ورکوي او فرمايي
***<�أيا تاس３ ابراهيم، اسماعيل، اسحق او يعقوب )عليهم السالم( او اسباط )دولس －ون３ ډل３( يهودي يا  ß±> ßV áiåCßÆ
نصراني －２ئ؟ يعن３ تاس３ دعوه لرئ چ３ ！ول انبيا ء او د دوی لمسي چ３ ستاس３ په من＃ ک３ مبعوث شوي، د يهوديت 

اته ديرشم لوست

＇وک ډ４رظالم دی.    { à¼ß· á�ß?� áÀßº}
}   پ ک７ي. ß¼ßJß²}
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اونصرانيت په دين وو؟ په دې تو－ه په انبياوو اواهلل تعالی دروغ ت７ئ. تاس３ چ３ دا دعوه کوئ، أيا تاس３ ＊ه پوهي８ئ که اهلل>؟ 
تاس３ د دوی په حال ＊ه خبر يئ، که اهلل> چ３ ！ول ي３ پيدا ک７ي دي؟ اهلل تعالی د انبياوو پاکي بيانوي او فرمايي چ３ نه دوی 
يهوديان وو او نه نصرانيان، چ３ ديوه شي په حقيقت نه پوهي８ئ، ول３ داس３ －ومان کوئ چ３ دوی ستاس３ په دين وو؟  پوه 
شئ ه５）وک له هغه چانه ډ４رظالم نشته چ３ حقيقت پ＂وي، هغه حقيقت چ３ اهلل> په تورات او انجيل ک３ بيان ک７ی دی، 
＄که په تورات او انجيل ک３ راغلي وو چ３ الهي انبياء ！ول د اسالم په دين وو او پوه شئ اې اهل کتابو! تاس３ چ３ کوم ک７ه 

وړه ترسره کوئ، اهلل> ترې غافل نه دی او د هغه افتراء او دروغو په مقابل ک３ چ３ تاس３ ي３ ترسره کوئ، عذاب مومئ.
�á=Çà¾> ß²�> ç» ß¢� ßÁÇà¶ß@ ájàI�ß×ßÆ� á¼àJáF ßjß²�>çº�¼ à³ß¶ßÆ� áKßF ßjß²�>ßº�>ßß�� áKß· ß]�ábß®�ãÍçºà?� ß́ á·åI@:اهلل تعالی بيا په وروستي أيت ک３ فرمايي
<، يعن３: هغه ډله انبياء او مؤمن پيروان ي３ چ３ ستاسونه مخک３ ت５رشوي، هغوی خپل کارونه ترسره ک７ي وو  ßÁÇà· ß»á£ßÈ
اودخپلو عملونو په اساس به دوی ته بدله ورک７ل شي، د دوی کارستاس３ د کار پورې اړه نه لري. تاس３ هم اې کافرانو! د 
خپلو عملونو په هکله تر پو＊تن３ الندې را＄ئ اودخپلو ک７ووړو بدله به مومئ، ه５）وک د بل چا د عمل مسؤول نه دی. 
دا أيت دوه ＄ل３ راغلی دی، د عذاب او ر！ن３ معنا پک３ نغ＋ت３ ده، په دې معنا: کله چ３ انبياوو ته د خپل قدر او رتب３ پر 
اساس د خپلو ک７و وړو بدله ورکول کي８ي، نو ستاس３ به ＇ه حال وي؟ تاسو خو د اهلل> په هکله دروغ وايئ او بيا د هغه د 

دوست９ دعوه کوئ، پوه شئ چ３ هي＆ انسان د بل د عمل په اړه تر پو＊تن３ الندې نه را＄ي او نه د بل بار په اوږه اخلي.
د لوست ګټې  

＄ين３ هغه الر＊وون３ او－＂３ چ３ د دې لوست له أيتونو ＇خه الس ته را＄ي:
د الهي دين روح، توحيد او اخالص دی. له هرديني حکم ＇خه موخه د عقيدې سالم والی، ＊ه نيت او د زړه 

اصالح ده او دا د ！ولو پيغمبرانو دنده ده.
 د دنيا او أخرت نيکمرغي له ن５کوعملونو سره ！ين， ت７او لري.

 د اسالم په رو＊انه دين ک３ حساب، کتاب، جزا، اجر او ثواب د هرانسان شخصي  مسؤوليت دی، پردې اساس 
هر＇وک د خپل عمل اجر او ثواب مومي او هيچاته د اهلل> له اجازې پرته د شفاعت حق نشته. 

پوښتنې

١ – د دې  جمل³EeÆ�>¿Ee�ÇÂ@ ３¼<�معنا＇ه ده او＇ه ور＇خه افاده ك８５ي؟
٢ – يهودو او نصارا وو کوم شهادت پ ک７ی و چ３ په الهي کتابونو ک３ ثابت و؟
< مبارک أيت په تکرار ک３ ＇ه حکمت دی؟ áKß· ß]�ábß®�ãÍçºà?� ß́ á·åI@  ۳ – د دې

٤ – دالندنيو کلمو معناوې بيان ک７ئ:
 {K·]�b®}( {¼·�?�ÀºÆ}( {�>FiÙ=}�({ÁÇr·^º�Ä¶�ÀV¾Æ}( {>¿¾ÇQ>VI?}

 
کورن９ دنده

د اسالمي الر＊وونو پر اساس د انسانانو د خالصون مدار ن５ک عمل دی او يوازې کوم دين ته منسوب کيدل  يا د پيغمبرانو، 
نيکانو سره خپلولي او اړيک３ درلودل د خالصون المل نشی کيدای، په دې هکله ＇و کر＊３ معلومات وليکئ.   
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د )البقرة( سورت )۱٤۲- ۱٤٣( آيتونه

� àHåfá§ ß»á¶= ßÆ � à±åf ánß»á¶= �åäë��¸à® �>ßÃáÉß· ß¢�á=Çà¾> ß² �ÊåJç¶= � à¼åÃåJß·áFå® �À ß¢� á¼ àÂç×ßÆ�>ßº � ål>ç¿¶= � ßÀåº�Ð> ßÃß« èj¶= � à¹Çà̄ßÉ ßi�
�Îß· ß¢ �Ð= ßbßÃ àm �á=Çà¾Ç à³ßJë¶ �> âì ßißÆ �âÍçºà? � á¼ à²>ß¿á·ß£ ßQ � ß́ å¶ ßdß²ßÆ �>-0.@ � æ¼Éå̄ßJ ájèº � æ�=ßf åq �Îß¶åC �Ð> ßnßÈ �Àßº �ËåbáÃßÈ
� à¤åFçJßÈ �Àßº � ß¼ß·á£ß¿å¶ �ç×åC �> ßÃáÉß· ß¢ � ßK¿ à² �ÊåJç¶= �ßÍß·áFå̄á¶= �>ß¿á·ß£ ßQ �>ßº ßÆ �= âbÉåÃ ßm � á¼ à³áÉß· ß¢ � à¹Ç àiçf¶= � ßÁÇ à³ßÈ ßÆ � ål>ç¿¶=
� ß¤É åvàÉå¶�àä�=� ßÁ>ß²�>ßº ßÆ�àä�=�Ïßb ßÂ� ßÀÈådç¶=�Îß· ß¢�ç×åC�âÌßfÉåF ß³ß¶� áKß¾> ß²�ÁåC ßÆ�åÄáÉßFå̄ ß¢�Îß· ß¢� àGå·ß̄¿ßÈ�À ç»åº� ß¹Ç àiçf¶=

���>-0/@� ã¼É åUçe� ãÆàÕßfß¶� ål>ç¿¶>åE�ßä�=� çÁåC� á¼ à³ß¾> ß»ÈåC

د ځينو کلمو معنا 

<Ð}  ناپوهان.  ßÃß« èj¶=}
=Ð}  －واهي ورکوونکي.  ßbßÃ àm}

}   متابعت او پيروي کوي.  à¤åFçJßÈ}
}  اوړي )کفر او شرک ته مخه کوي(.   àGå·ß̄¿ßÈ}

چ３ ضايع ک７ي.    {� ß¤É åvàÉå¶ }
مشفق اومهربان.    { ãÆÕßeà }ß

ژباړه 
ژر دی، چ３ وبه وايي ناپوهان له خلکو، چ３ ＇ه شي و－ر＄ول دوی )يعن３ رسول او مؤمنان( د دوی له قبل３ ＇خه، 
له هغ３ نه چ３ دوی وو په هغ３ باندې؟ ووايه )اې محمده! دوی ته(. چ３ اهلل> لره مشرق او مغرب )بلک３ ！ول 
جهات( دي، هدايت کوي هغه چاته د سم３ الرې )اسالم ته( چ３  د )هدايت( اراده )ي３( وک７ي. او همداس３ )لکه 
چ３ هدايت مو درته ک７ی دی( تاس３ مو يوه غوره ډله －ر＄ولي يئ، د دې لپاره چ３ شاهدان شئ پر نورو خلکو )د 
جزاء په ورځ( او چ３ شي )محمد( د اهلل رسول شاهد پرتاس３ )اې محمدي امته!( او نه ده －ر＄ول３ موږ )دا( قبله هغه 
چ３ وې ته )پخوا له هجرت ＇خه( په هغ３ باندې م／ر د دې لپاره چ３ معلوم ک７و هغه ＇وک، چ３ ب５رته په خپلو 
پوندو －ر＄ي )کفرته( او ب５شکه )کعب３ ته( دا  －ر＄５دل هرومرو ډ４ر دروند دی م／ر په هغو کسانو چ３ اهلل هغوی 
ته سمه الر ＊ودل３ ده او اهلل ستاس３ ايمان )لمون＃( نه ضايع کوي. ب５شکه اهلل په خلکو )مؤمنانو( باندې خامخا ډ４ر 

مهربان او پوره رحم لرونکی دی. 

نهه دېرشم لوست
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اجمالي تفسير

اهلل جل جالله د يهودو، نصاراوو او مشرکانو د قبل３ د －ر＄يدن３ د اعتراض په هکله مخک３ له دې چ３ رامن％ته 
<***< د يهودو،  ßÃáÉß· ß¢�á=Çà¾> ß²� å�ç¶=� à¼åÃåJß·áFå®�À ß¢� á¼ àÂç×ßÆ�>ßº� ål>ç¿¶=� ßÀåº�Ð> ßÃß« èj¶=� à¹Çà̄ßÉ ßi@ :شي اشاره کوي او فرمايي
نصاراوو او مشرکانو له من＃ ＇خه به خلک ووايي: ＇ه شي مسلمانان له خپل３ اولن９ قبل３ ＇خه چ３ بيت المقدس 
وه و－ر＄ول، تر دې چ３ د مسجد الحرام لور ته ي３ مخه وک７ه؟ مخک３ له دې چ３ د دوی اعتراضونه من％ته راشي، 
اهلل تعالی ورته اشاره وک７ه اوله هغو＇خه ي３ پيغمبرU ته خبر ورک７، دا د قرأن کريم له معجزو ＇خه يوه معجزه －２ل 
ك８５ي، ＄که وروسته له دې چ３ قبله عمًال بدله شوه اومسلمانانو ته امر وشو، تر＇و دکعب３ په لوري لمون＃ وک７ي، 
نو د اسالم د＊منانو په اعتراضونو خول３ پرانست３. همدا وجه ده چ３ اهلل تعالی خپل پيغمبرته امروک７ چ３ دوی ته 
ووايه: ！ول طرفونه د اهلل تعالی دي، داس３ نه ده، چ３ يو لوری د اهلل تعالی وي او بل لوری د بل چا، اهلل تعالی حق 
لري، هرچاته په هرلوري چ３ خو＊ه ي３ وي دخپل مصلحت اوحکمت له مخ３ همغه طرف ته دلمان％ه کولو امر 

وک７ي که هغه هرلوری وي، همدا اهلل> خلکوته د سم３ اونيغ３ الرې ＊ودنه کوي. 
<***<:�دا مبارک أيت د اسالمي امت لوړ مقام وروسته د هغه د قبل３ له استقالليت  âì ßißÆ�âÍçºà?� á¼ à²>ß¿á·ß£ ßQ� ß́ å¶ ßdß²ßÆ@
＇خه را＊ي３ او فرمايي: لکه ＇رن／ه چ３ م３ تاسوته د اسالم په لوري او ستاس３ د پالر ابراهيم )عليه السالم( د قبل３ 
په لوري هدايت وک７، همدارن／ه م３ تاس３ يو غوره او بهتره امت هم －ر＄ولي يئ، په داس３ تو－ه چ３ د ！ولو امتونو 

په پرتله تاسو زيات عزت اومرتبه ومونده اوغوره والی مو ترالسه ک７. 
)وسط( د من％ني، عدل، غوره او ＊ه والي په معنا دی او دا ！ول د اسالمي امت په غوره والي او بهترۍ داللت کوي.  
�Îß· ß¢�Ð= ßbßÃ àm�á=Çà¾Ç à³ßJë¶@:پردې کرامت او عدالت لويه نتيجه  مرتبه شوې ده او د أيت وروست９ برخه ورته اشاره کوي
=<، يعن３: تر＇و تاس３ د قيامت په ورځ په دې خبره چ３ الهي رسالت ！ول  âbÉåÃ ßm� á¼ à³áÉß· ß¢� à¹Ç àiçf¶=� ßÁÇ à³ßÈßÆ� ål>ç¿¶=
بشريت ته رسيدلی او الهي پيغمبرانو په بشپ７اخالص اوصداقت سره پرته له کموالي او زياتوالي هغه خپلو قومونو ته 
رسولی دی، پرخلکو －واه او شاهدان واوسئ او په عين وخت ک３ نبي کريم )صلی اهلل عليه وسلم( به ستاس３ په حق 

ک３ شهادت او－واهي ورکوي اوستاس３ د کار په ر＊تينول９ او سمون به اقرارکوي. 
په روايتونوک３ راغلي چ３ نور امتونه به د قيامت په ورځ د خپلو پيغمبرانو له تبليغ ＇خه انکار وک７ي، نو محمدي 

امت به د دوی په ضد شاهدي ووايي اود دوی دعوه به غلطه او ب３ اساسه ثابته ک７ي. 
�>ß¿á·ß£ ßQ�>ßºßÆ@:ورپس３ اهلل تعالی له بيت المقدس نه دکعب３ په لور د قبل３ د بدلون سبب او علت ＇ر－ندوي او فرمايي
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� ßÀÈådç¶=�Îß· ß¢�ç×åC�âÌß�åF ß³ß¶� áKß¾> ß²�ÁåCßÆ�åÄáÉßFå̄ ß¢�Îß· ß¢� àGå·ß̄¿ßÈ�Àçå�� ß¹Ç àiçf¶=� à¤åFçJßÈ�Àßº� ß¼ß·á£ß¿å¶�ç×åC�> ßÃáÉß· ß¢� ßK¿ à²� å�ç¶=�ßÍß·áFå̄á¶=
àä�=�Ïßb<،�يعن３: اې محمده! موږ په لوم７ي ＄ل د بيت المقدس لور ته د لمان％ه ادا کول او بيا د کعب３ په لور د  ßÂ
قبل３ بدلول نه دي روا ک７ي، م／ر د دې لپاره چ３ د خلکو يوه ازموينه اوامتحان وشي، تر＇و د دوی د ايمان ر＊تينوالی 
او دروغ ＇ر－ند ک７و او ووينو چ３ ＇وک له دوی ＇خه پيغمبر)صلی اهلل عليه وسلم( تصديقوي او＇وک ي３ دروغجن 
－２ي او له اسالم ＇خه مخ اړوي اومرتد ک８５ي؟ سره له دې چ３ دا د قبل３ بدل５دل په خلکو ډ４ر سخت تمام شوی 
وو، خو کومو کسانو ته چ３ اهلل> هدايت ک７ی، زړونه ي３ ورته د ايمان او اخالص په ر１ا رو＊انه －ر＄ولي او د اهلل د 

تشريع حکمت ي３ ＊ه درک ک７ی و، نو هغوی د دې تغير په هکله ه５＆ دسخت９ او تشويش احساس نه کاوه.   
<:�)اې مسلمانانو(!اهلل>  ã¼É åUçe� ãÆàÕßfß¶� ål>ç¿¶>åE�ßä�=� çÁåC� á¼ à³ß¾>ß�åC� ß¤É åvàÉå¶�àä�=� ßÁ>ß²�>ßºßÆ@:بيا اهلل د أيت په پای ک３ فرمايي
نه غواړي چ３ ستاس３ لمون％ونه چ３ د بيت المقدس په لوري مو ادا ک７ي ضايع ک７ي، ＄که اهلل> د خپلو بنده －انو 

په حق ک３ شفيق اومهربانه دی.
په رواياتو ک３ را＄ي: کله چ３ قبله د کعب３ په لور بدله شوه، يو شم５ر صحابه وو له رسول اهلل )صلی اهلل عليه وسلم( 
＇خه پو＊تنه وک７ه چ３ اې د اهلل رسوله! د هغو مؤمنانو د لمون％ونو پايله به ＇ه وي، چ３ د بيت المقدس په لوري 
ي３ ک７ي اونن له دنيا ＇خه تللي دي ؟ نو دا أيت د دوی د پو＊تن３ په ＄واب ک３ نازل شو. د أيت په دې برخه ک３ له 

لمان％ه ＇خه پر ايمان تعبير شوی دی، ＄که چ３ لمون＃ د ايمان له مهمو ن＋و ＇خه شم５رل ك８５ي.   

فعاليت

د محمدي امت د ＄ان／７تياوو په هکله له يو بل سره بحث وک７ئ، بيا هغه په خپلو کتابچو ک３ وليكئ. 

د لوست ګټې  

له دې أيتونو ＇خه الندې الر＊وون３ ترالسه کي８ي:
！ول طرفونه اولوري يوازې د اهلل> دي، اهلل> حق لري چ３ يولوری و！اکي اوخلکوته امروک７ي چ３ هغه لوري 

ته په لمان％ه ک３ مخ و－ر＄وي. 
د قبل３ په بدل５دوک３ يوه أزموينه وه، تر＇ومعلوم ک７ي چ３ ＇وک پردين ثابت او＇وک په تزلزل ک３ دي.

عدالت ＇خه  له  اموروک３  ！ولو  په  دوی  کوي چ３  ادا  شاهدي  دې سبب  په  امتونو  نورو  په  امت  محمدي 



152

برخمن دي.   
ترهغه وخته چ３ د انسان د هرعمل عامل او متحرک پر اهلل> ايمان او د پ５غمبر اطاعت وي، اهلل> ي３ عملونه 

قبلوي.   
اهلل تعالی دخپل３ مهربان９ اومرحمت له مخ３ د ه５＆ بنده عمل، که ＇ه هم ديوې ذرې په کچه وي، نه ضايع 

کوي.
 

پوښتنې

١. دالندې کلمو او جملو معناوې واضح ک７ئ: 
*{Ì�F³¶�K¾>²�ÁCÆ}�({ÄÉF¯¢�Ê·¢�G·¯¿È}( {Ð=bÃm}�({¼ÃJ·F®�À¢�¼Â×Æ�>º}( {Ð>Ã«j¶=}

٢. يهودو، مشرکانو، منافقينو او ب３ عقالنو ول３ د قبل３ په تحويل اعتراضونه کول اوله دې امر＇خه ناراضه وو؟
۳. په يادو شويو أيتونو ک３ محمدي امت په کومو صفتونو ستايل شوی دی؟

پر اساس وه، هغه  يوه حکمت  د  اړونه  ته مخ  المقدس ＇خه کعب３  بيت  له  أيت واضح کوي چ３  ٤. ذکرشوی 
حکمت ＇ه و؟

=< تفسير ک７ئ؟ âbÉåÃ ßm� á¼ à³áÉß· ß¢� à¹Ç àiçf¶=� ßÁÇ à³ßÈßÆ� ål>ç¿¶=�Îß· ß¢�Ð= ßbßÃ àm�á=Çà¾Ç à³ßJë¶@ ٥. د مبارک أيت دغه برخه

کورن９ دنده
د تفسير＄ينو کتابونو په ＄ان／７ې تو－ه معاصرو تفسيرونو لکه )في ظالل القرأن( ته مراجعه وک７ئ او د اسالمي امت 

د من％الريتوب په هکله يوه لن６ه مقاله وليکئ.  
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د )البقرة( سورت )۱٤٤- ۱٤٧( آيتونه

�å½=ßf ßVá¶= � åb åR ájß»á¶= �ßf áì ßm� ß́ ßÃ áQßÆ � ë¹ßÇßª �> ßÂ> ßuáfßI �âÍß·áFå® � ß́ ç¿ßÉë¶ßÇà¿ß·ßª �Ð> ß» çj¶= �Êåª � ß́ åÃ áQßÆ � ßGè·ß̄ßI �Ïßfß¾ �ábß®�
�>ßºßÆ� á¼åÃëEçe�Àåº� è° ßVá¶=�àÄç¾?� ßÁÇ à»ß·á£ßÉß¶� ßH>ßJ å³á¶=�=ÇàIáÆà?� ßÀÈådç¶=� çÁåCßÆ�àÅßf áì ßm� á¼ à³ ßÂåÇ àQ àÆ�á=Çè¶ßÇßª� á¼àJ¿ à²�>ßº� àOáÉ ßUßÆ
� ßK¾ß?�>ßºßÆ� ß́ ßJß·áFå®�á=Ç à£åFßI�>çº�æÍßÈA� ȩ̈ à³åE� ßH>ßJ å³á¶=�á=ÇàIáÆà?� ßÀÈådç¶=� ßKáÉßIß?� áÀåÒß¶ßÆ�>-00@� ßÁÇà· ß»á£ßÈ�> ç» ß¢� æ̧ åª> ß§åE�àä�=
�â=ßcåC� ß́ ç¾åC�¼á·å£á¶=� ßÀåº� ßµÐ> ßQ�>ßº�åbá£ßE�Àëº�¼ àÂÐ=ßÇ áÂß?� ßKá£ßFçI=� åÀåÒß¶ßÆ� æxá£ßE�ßÍß·áFå®� æ¤åE>ßJåE�¼ àÃ àvá£ßE�>ßºßÆ� á¼ àÃßJß·áFå®� æ¤åE>ßJåE
� ßÁÇ à»àJ á³ßÉß¶� á¼ àÃá¿ëº�â>¯Èåfßª� çÁåCßÆ� á¼ àÂÐ>ß¿áEß?� ßÁÇàªåfá£ßÈ�> ß»ß²�àÄß¾Çàªåfá£ßÈ� ßH>ßJ å³á¶=� à¼ àÂ>ß¿áÉßIA� ßÀÈådç¶=�>-01@� ßÀÉ å»å¶> ç�¶=� ßÀ å»ç¶

��>-03@� ßÀÈåfßJ á» à»á¶=� ßÀåº� çÀß¾Ç à³ßI�ßØßª� ß́ ëEçe�Àåº� è° ßVá¶=�>-02@� ßÁÇ à»ß·á£ßÈ� á¼ àÂßÆ� ç° ßVá¶=

د ځينو کلمو معنا  

－ر＄ول.    { ßGè·ß̄ßI}
نو تا را－ر＄وو.   { ß́ ç¿ßÉë¶ßÇà¿ß·ßª}

نو و－ر＄وه.     { ë¹ßÇßª}
طرف، لوری.   {ßf áì ßm}

راوړې ته، دليل وواي３.    { ßKáÉßIß?}
د دوی غو＊تن３، )اهواء( د )هوی( جمع ده، يعن３: هغه ＇ه چ３ نفس ورته ميالن پيدا کوي.    {¼ àÂÐ=ßÇ áÂß?}

}  پ＂وي. ßÁÇ à»àJ á³ßÈ}
شک کوونکي.   { ßÀÈåß�áà�}

ژباړه

 په تحقيق سره موږ )بيا، بيا د( اسمان په طرف ستا د مخ －ر＄ول وينو، نو خامخا به موږ تا هغ３ قبل３ ته و－ر＄وو، 
چ３ ته ي３ خو＊وې، نو و－ر＄وه خپل مخ د مسجد الحرام په لوري )يعن３ کعب３ ته په لمان％ه ک３(، او په هر ＄ای ک３ 
چ３ اوسئ؛  نو خپل مخونه د کعب３ لوري ته و－ر＄وئ. كومو خلكو ته چ３ كتاب ورك７ شوی دى، ＊ه پوه８５ي چ３ 
) د قبل３ بدل５دو ( دا امر د هغوی د رب له خوا او حق دى، او ＇ه چ３ دوى كوي، اهلل> ور＇خه ناخبره نه دى. كه 
ته دې اهل كتابو ته هره ن＋انه راوړې، نشي كيداى چ３ دوى ستا د قبل３ پيروي وك７ي او نه ته دا كوالى ش３ چ３ د 
هغوی د قبل３ پيروي وك７ې او د هغوی ه５＆ يوه ډله د بل３ ډل３ د قبل３ پيروۍ ته هم تياره نه ده او كه ته له هغه علم 

څلويښتم لوست
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نه وروسته چ３ درته راغلى دى، د هغوی په غو＊تنو پس３ الړ ش３، نو ارومرو به په ظالمانو ك３ وشم５رل ش３. كومو 
خلكو ته چ３ موږ كتاب ورك７ی دى، هغوى دا ) چ３ قبله ！اكل شو４ده يا دا پ５غمبر( داس３ پ５ژني لكه ＇نگه چ３ خپله 
اوالده پ５ژني، خو له هغوی نه يوه ډله له پوه３ او ادراك سره، سره حق پ＂وي. دا په غو＇ه توگه يوه حقه خبره ده ستا 

درب له لوري، نو ته د هغه په باب ه５）كله مه شكمن ک８５ه.

 اجمالي تفسير 

<***<: رسول اهللU دا هيله لرله چ３ کعبه شريفه د  ßÂ> ßuáfßI�âÍß·áFå®� ß́ ç¿ßÉë¶ßÇà¿ß·ßª�Ð> ß» çj¶=� å�� ß́ åÃ áQßÆ� ßGè·ß̄ßI�Ïßfß¾�ábß®@
مسلمانانو قبله وي، نو د همدې مين３ له کبله ي３ په وار، وار أسمان ته کتل او دې ته منتظر و چ３ دا أسماني زيری به 
کله نازلي８ي، نو مبارک أيت د اهلل> د رسول دې انتظار ته اشاره کوي او فرمايي: اې محمده! ستا مکرره ليدنه مو د 
أسمان په لوري وليده چ３ د قبل３ تغير او تبديل دې غو＊ته، حتماً به دې مخ د هغ３ قبل３ لوري ته و－ر＄وم چ３ له 

هغ３ ＇خه به را ضي اوخوشحاله ش３، نو د کعب３ په لوري دې خپل مخ و－ر＄وه. 
àÅßf< اې مؤمنانو!  áì ßm� á¼ à³ ßÂåÇ àQ àÆ�á=Çè¶ßÇßª� á¼àJ¿ à²�>ßº� àOáÉ ßUßÆ@ :بيا اهلل )جل جالله( ！ولو مؤمنانو ته خطاب کوي او فرمايي
هر＄ای چ３ اوسئ د لمان％ه په حالت ک３ خپل مخونه د کعب３ شريف３ په لوري و－ر＄وئ. ورپس３ مبارک أيت يو بل 
حقيقت ＇ر－ندوي چ３ د دغو اعتراض کوونکو له ډل３ ＇خه چ３ کوم د کتاب ＇＋تنان دي، د هغو معلوماتو له کبله 
ي３ چ３ د نبي أخر الزمان په اړه ي３ په خپلو کتابونو ک３ لوستلي دي، ＊ه پوهي８ي چ３ د قبل３ دا بدل５دنه حق ده او د 
�àÄç¾ß?� ßÁÇ à»ß·á£ßÉß¶� ßH>ßJ å³á¶=�á=ÇàIáÆà?� ßÀÈådç¶=� çÁåCßÆ@ :اهلل له لوري ده، خو له هغ３ ＇خه غفلت کوي، نو اهلل تعالی فرمايي
<، يعن３: هغه کسانو ته چ３ کتاب ورک７ل شوی )يهود او نصارا(، ＊ه پوهي８ي چ３ دا د قبل３ بدل５دل  á¼åÃëEçe�Àåº� è°ßá�=
صحيح، په ＄ای او د اهلل له طرفه دی، خو د خلکو د ب５الرې کولو لپاره شبهه پيدا کوي. د أيت په پای ک３ اهلل تعالی 
<، يعن３: ه５＆ کار او امر د اهلل له علم او ليدلو ＇خه نشي پ＂يدالی، اهلل تعالی  ßÁÇà· ß»á£ßÈ�> ç» ß¢� æ̧ åª> ß§åE�àä�=�>ßºßÆ@:فرمايي

پوهي８ي چ３ دوی له کوم مکر اوحيل３ ＇خه کار اخلي او په همدې اساس به دوی ته عذاب ورکول کي８ي. 
ßJß·áFå®�á=Ç´<: دا مبارک أيت د دوی د عناد او سرغ７ون３  à£åFßI�>çº�ÍÈA� ȩ̈ à³åE� ßH>ßJ å³á¶=�á=ÇàIáÆà?� ßÀÈådç¶=� ßKáÉßIß?� áÀåÒß¶ßÆ@
وروست９ کچه ＇ر－ندوي او فرمايي: ای پيغمبره! که چ５رې ته يهودو اونصاراوو ته راش３ او هر ډول دليل اوحجت هم 
ورته وړاندې ک７ې چ３ د قبل３ د －ر＄يدن３ په اړه ستا د وينا پر ر＊تينوالي داللت هم وک７ي، دوی ستا د قبل３ پيروي 
نه کوي او نه د هغ３ لوري ته لمون＃ ادا کوي، ＄که د دوی انکار د عناد اود＊مني له مخ３ دی، نه د جهل اوناپوه９ 
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له امله. 
همدارن／ه مبارک أيت دحق او باطل ترمن＃ توپير راولي او دا را په －وته کوي چ３ د باطل پيروان په خپلو ک３ هم اتفاق 
***< يعن３: اې محمده!  ته هم په ه５＆ صورت د  á¼ àÃßJß·áFå®� æ¤åE>ßJåE� ßK¾ß?�>ßºßÆ@:نه لري، نو د لوم７ۍ موضوع په اړه فرمايي
دوی قبل３ ته مخ نه －ر＄وې، ＄که ستا قبله او طريقه حق د اهلل> له لورې ده اما د دوی قبله او طريقه وروسته د دوی 
 > æxá£ßE�ßÍß·áFå®� æ¤åE>ßJåE�¼ àÃ àvá£ßE�>ßºßÆ@:د کتابونو له منسوخ کيدو، باطله －２ل کي８ي. د دويم３ موضوع په هکله فرمايي
يعن３: لکه ＇رن／ه چ３ يهود د نصاراوو قبل３ ته لمون＃ نه کوي، همدارن／ه نصارا د يهودو قبل３ ته لمون＃ نه ادا کوي، 

＄که د دوی په من＃ ک３ هم سخته د＊مني اواختالف موجود دی. 
 :>ß�åå�> ç�¶=� ßÀåç��â=ßcåC� ß́ ç¾åC�¼á·å£á¶=� ßÀåº� ßµÐ> ßQ�>ßº�åbá£ßE�Àëº�¼ àÂÐ=ßÇ áÂß?� ßKá£ßFçI=� åÀåÒß¶ßÆ@:اهلل تعالی د أيت په پای ک３ فرمايي
نو ای محمده! پس له دې چ３ واضح علم او رو＊انه داليل درته رسيدلي دي، که چيرې سره له هغه هم د دوی له 
غو＊تنو سره موافقت اورضايت و＊ي３، نو د هغو کسانو له ډل３ ＇خه به ش３ چ３ د ډ４ر ناوړه ظلم مرتکب شوي دي. 
البته د أيت دا عبارت د فرض او تقدير پر اسلوب کارول شوی دی، ＄که محمدUد يهودو اونصاراوو له پيروۍ 

اومتابعت ＇خه لرې دی اوه５＆ امکان نه لري چ３ د دوی غو＊تن３ ومني. 
يهود  يعني:   ،> á¼ àÂÐ>ß¿áEß? � ßÁÇàªåfá£ßÈ �> ß»ß²�àÄß¾Çàªåfá£ßÈ � ßH>ßJ å³á¶= � à¼ àÂ>ß¿áÉßIA � ßÀÈådç¶=@:په ورپس３ أيت ک３ فرمايي تعالی  اهلل 
اونصارا خاتم النبيين پيغمبر حضرت محمد U داس３ پ５ژني لکه خپل اوالدونه چ３ پ５ژني، دوی د نبي کريمUدنبوت 
�(> ßÁÇ à»ß·á£ßÈ� á¼ àÂßÆ� ç°ßá�=� ßÁÇ à»àJ á³ßÉß¶� á¼ àÃá¿ëº�â>¯Èåfßª� çÁåCßÆ@:په ر＊تينوالي ک３ ه５＆ شک اوشبهه نه لري. بيا ورپس３ فرمايي
يعن３: يوه ډله له دوی ＇خه په ＄ان／７ې تو－ه ديني رهبران ي３، د پ５غمبرUصفتونه د عناد له کبله قصداً پ＂وي او په 

خپل کارهم ＊ه پوهي８ي. 
<) يعن３: اې محمده! U د دين  ßÀÈåß�á»àá�=� ßÀåº� çÀß¾Ç à³ßI�ßØßª� ß́ ëEçe�Àåº� è°ßá�=@:اهلل تعالی په وروستي أيت ک３ فرمايي
کوم امور م３ چ３ درته وح３ ک７ي، هغه حق او يقيني دي ه５＆ شک پک３ نشته، نوالزم نه دی چ３ په دې اړه په خپل 
زړه ک３ شک اوترديد ته ＄ای ورک７ې. سره له دې چ３ په دې أيت ک３ خطاب مستقيما حضرت محمد U ته متوجه 

دی، خو مراد ور＇خه محمدي امت دی.  

د لوست ګټې

＄ين３ هغه －＂３ چ３ د لوست له أيتونو ＇خه ترالسه کي８ي: 
 اهلل )جل جالله( مسلمانان په لمان％ه ک３ د کعب３ لوري ته په مخ اړولو －ومارلي دي، نو د د＊من له ويرې اود 
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جن， له حالت پرته، بايد هر＄ای او هروخت د قبل３ په لوري مخ و－ر＄ول شي، که نه نو د هغوی لمون＃ نه صحيح 
کي８ي، هغه کسان چ３ د مسجد حرام په داخل ک３ دي او کعبه شريفه －وري،  واجب دی، تر＇و له  کعب３ سره 

مخامخ ودري８ي.
يهودو او نصاراوو سره له دې چ３ د نبي کريم )صلی اهلل عليه وسلم( په باره ک３ پوره معلومات درلودل، خو د 

عناد، د＊مني اوکين３ له کبله ي３ د نوموړي پر نبوت اعتراف نه کاوه.
له أيتونو ＇خه معلوم８５ي چ３ نبي کريم )صلی اهلل عليه وسلم( دې ته ليوال و چ３ قبله  تغير وک７ي، له همدې 

وج３ ي３ تل د أسمان په لوري کتل، تر＇وده ته امر وشي چ３ خپل لمون＃ دکعب３ شريف３ په طرف ادا ک７ي.
يهود او نصارا هم دخپلو قبلو په اړه اختالف لري او هريو دوو مختلفو لورو ته لمون＃ ادا کوي.

هر مؤمن مکلف دی چ３ حق وپ５ژني، په هغه من／ول３ ول／وي او ه５）کله بايد د خلکو د زړونو الس ته راوړلو 
لپاره له خپلو اصولو او اساساتو ＇خه تنازل او！ي＂والی غوره نک７ي، که چا داس３ کار وک７، ظالم －２ل کي８ي.

پوښتنې
 

١ – أيا پيغمبر )صلی اهلل عليه وسلم( د بيت اهلل الحرام په لوري د قبل３ د－ر＄５دلو حکم ته منتظر و؟    
٢ – قرأن کريم ＇رن／ه د قبل３ د－ر＄يدو په اړه د اسالم د د＊منانو د اعتراضونو وړاندوينه نظر ک３ نيول３ وه؟

۳ – أيا يهودو او نصاراوو د قبل３ د －ر＄５دلو د حقانيت په اړه خبرتيا درلوده؟ له کوم عبارت ＇خه دا موضوع پيدا 
کوالی شئ؟ 

٤ – يهودو اونصاراوو د محمد )صلی اهلل عليه وسلم( په اړه کوم حقيقتونه پ ک７ي وو او د هغو په کتابونو ک３ له 
کومو شيانو يادونه شويده؟

٥ ـ  په )فال تکونن من الممترين( جمله ک３ خطاب چا ته دی؟ او ＇وک ور＄ن３ مراد  دي؟ 

کورن９ دنده

دسيرت او تفسير له کتابونو ＇خه په －＂ه اخيستلو سره، له بيت المقدس نه کعب３ شريف３ ته د قبل３ د بدل５دلو ک５سه 
مفصًال په خپلو کتابچو ک３ وليكئ. 
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د )البقرة( سورت )۱٤٨- ۱۵۱( آيتونه

� ȩ̈ à²�Îß· ß¢�ßä�=� çÁåC�> â£É å» ßQ�àä�=� à¼ à³åE� åLá@ßÈ�á=Çà¾Ç à³ßI�>ßº� ßÀáÈß?� åL=ßfáÉ ß̂ á¶=�á=Ç à̄åFßJ ái>ßª�> ßÃÉë¶ßÇàº�ßÇ àÂ�ãÍßÃ áQåÆ� ú̧ à³å¶ßÆ�
�>ßºßÆ� ß́ ëEçe�Àåº� è° ßVá·ß¶�àÄç¾åC ßÆ�å½=ßf ßVá¶=� åb åR ájß»á¶=�ßf áì ßm� ß́ ßÃ áQßÆ� ë¹ßÇßª� ßK áQßf ß]� àOáÉ ßU� áÀåºßÆ�>-04@�ãfÈåbß®�æÐ áÊ ßm
�>ßº� àOáÉ ßUßÆ�å½=ßf ßVá¶=� åb åR ájß»á¶=�ßf áì ßm� ß́ ßÃ áQßÆ� ë¹ßÇßª� ßK áQßf ß]� àOáÉ ßU� áÀåºßÆ�>-05@� ßÁÇà· ß»á£ßI�> ç» ß¢� æ̧ åª> ß§åE�àä�=
� á¼ àÂáÇ ßn á̂ ßI�ßØßª� á¼ àÃá¿åº�á=Ç à»ß· ß�� ßÀÈådç¶=�ç×åC�ãÍ çR àU� á¼ à³áÉß· ß¢� ål>ç¿·å¶� ßÁÇ à³ßÈ�çØßÒå¶�àÅßf áì ßm� á¼ à³ ßÂÇ àQàÆ�á=Çè¶ßÇßª� á¼àJ¿ à²
� á¼ à³áÉß· ß¢�Çà·áJßÈ� á¼ à³¿ëº�â×Ç àiße� á¼ à³Éåª�>ß¿á· ßiáeß?�> ß»ß²�>-1,@� ßÁÆ àbßJáÃßI� á¼ à³ç·ß£ß¶ßÆ� á¼ à³áÉß· ß¢�ÊåJ ß»á£å¾� ç¼åIàÙßÆ�Êå¾áÇ ßn á]=ßÆ

��>-1-@� ßÁÇ à»ß·á£ßI�á=Çà¾Ç à³ßI� á¼ß¶�>çº�¼ à³ à»ë·ß£àÈßÆ�ßÍ ß» á³ åVá¶=ßÆ� ßH>ßJ å³á¶=� à¼ à³ à»ë·ß£àÈßÆ� á¼ à³Éë²ßhàÈßÆ�>ß¿åI>ßÈA

د ځينو کلمو معنا

مخ －ر＄وونکی.   {> ßÃÉë¶ßÇàº}
نو له يو او بل ＇خه مخک３ شئ.    {á=Ç à̄åFßJ ái>ßª}�

دليل او برهان.   {ãÍ çR àU}
}  نو�له دوی ＇خه مه ويري８ئ.  á¼ àÂáÇ ßnáß��ßØßª}
{çå�àÙ}   تر＇و تمام ک７م، بشپ７ ک７م. 

ژباړه 
 دهر چا لپاره يولورى دى چ３ هغه ته مخ اړوي؛ نو تاس３ د ＊２／５و په لوري په ＄غاسته شئ، هر چ５رته چ３ اوسئ 
اهلل> به تاس３ ！ول راولي، اهلل> په هر شي باندې قادر دى. ته چ３ له هر ＄اى نه ت５ر８４ې له هماغه ＄ايه ) د لمان％ه 
په وخت ك３( خپل مخ د مسجد حرام لوري ته واړوه، ＄كه چ３ دا ستا د رب بيخي په حقه فيصله ده او اهلل> 
ستاس３ له عملونو ＇خه ب３ خبره نه دى. او له هر ＄ايه چ３ ت５ر８４ې، خپل مخ  د مسجد الحرام لوري ته وگر＄وه، 
او هر چ５رته چ３ ياستئ، د هغه لوري ته مخ واړوئ، لمون＃ ادا ك７ئ چ３ ستاس３ پر خالف خلكو ته دليل په الس 
ورنشي، هو د ظالمانو ژبه به په ه５＆ حال ك３ ونه ت７له شي، خو له هغو نه مه و４ر８４ئ، بلک３ له مانه وو４ر８４ئ او د دې  
لپاره چ３ زه پرتاس３ خپل نعمتونه پوره ك７م او په دې هيله چ３ زما د دې امر په عملي كولو تاس３ د خالصون الره 
ومومئ. لكه ＇رن／ه چ３ )تاس３ ته په دې سره، برى درپه برخه شوى( ما ستاس３ په من＃ ك３ په خپله له تاس３ نه يو 
پ５غمبر مبعوث ك７، چ３ تاس３ ته زما أيتونه لولي، ستاس３ ژوند سوتره كوي، تاس３ ته د كتاب او حكمت ＊وونه كوي 

او تاس３ ته هغه خبرې در زده كوي چ３ تاس３ پرې نه پوه５دئ. 

يو څلويښتم لوست
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 اجمالي تفسير

< يعن３: هر امت ته يوه ＄ان／７ې قبله ده چ３ خپل مخ د هغ３ په لور  åL=ßá�ßá�=�á=Ç à̄åFßJ ái>ßª�> ßÃÉë¶ßÇàº�ßÇ àÂ�ãÍßÃ áQåÆ� ú̧ à³å¶ßÆ@
－ر＄وي اوهغه لوري ته الر＊وونه ورته ك８５ي، نو اې مؤمنانو! د خير په کارونو ک３ بي７ه وک７ئ، د وس３  او توان تر حده 
� çÁåC�> â£Éåß��àä�=� à¼ à³åE� åLá@ßÈ�á=Çà¾Ç à³ßI�>ßº� ßÀáÈß?@:يو له بل ＇خه مخک３ والی وک７ئ. بيا اهلل تعالی د أيت په پای ک３ فرمايي
ãfÈåbß®�æÐ< يعن３: وروسته له مر－ه هر＄ای ک３ چ３ وئ د ＄مک３ يا د بحر په تل ک３، اهلل تعالی به  áÊ ßm� ȩ̈ à²�Îß· ß¢�ßä�=

تاس３ د حساب او بدل３ لپاره را جمع کوي. ＄که اهلل تعالی په هرکار قادر دی او له ه５＆ کار＇خه عاجز نه دی. 
å½=ßfßá�=�åb<: اهلل  åR ájßá�=�ßf áì ßm� ß́ ßÃ áQßÆ� ë¹ßÇßª� ßK áQßf ß]� àOáÉ ßU� áÀåºßÆ@ :ددويم أيت په پ５ل ک３ اهلل )جل جالله( فرمايي
تعالی خپل پيغمبر ته امرکوي چ３ په هرحالت اوهر＄ای ک３ چ３ ي３، بايد د مسجد الحرام په لوري په لمان％ه ک３ 
مخ و－ر＄وې او دا د کعب３ شريف３ په لوري ستا د مخ －ر＄يدنه د پرورد－ار له طرفه حق او د تاييد وړ ده؛ ＄که اهلل 
پرې امرک７ی. بيا د أيت په پای ک３ بشريت مخاطبوي اوفرمايي تاس３ )اې مخاطبانو( ！ول د اهلل تر＇ارن３ الندې يئ او 

اهلل تعالی ه５）کله ستاس３ له حال ＇خه غافل اوب３ خبره نه دی. 
àÅßf<: په  áì ßm� á¼ à³ ßÂÇ àQàÆ�á=Çè¶ßÇßª� á¼àJ¿ à²�>ßº� àOáÉ ßUßÆ@ :اهلل بيا مکرراً خپل پيغمبر او د ده ！ولو امتيانو ته امر کوي او فرمايي
هر＄ای ک３ چ３ اوسئ د لمان％ه په وخت ک３ خپل مخ کعب３ شريف３ ته و－ر＄وئ. دا چ３ له بيت المقدس نه کعبي 
شريفی ته د قبل３ －ر＄يدن３ مسئله  درې ＄ل３ په أيتونو ک３ تکرار شوې ده، الملونه ي３ دا دي : له يوې خوا رسول 
اهللU دې ته ليوال و چ３ －واکي قرأن مجيد هر ＄ل ده ته تازه زيری وړاندې ک７ي او د ده زړه پرلپس３ خوشحاله ک７ي 
او له بل３ خوا مسلمانان بايد ＄ان／７ی شخصيت او مستقل هويت ولري. همدارن／ه د تکرار حکمت د موضوع پر 
مهموالي او لويوالي هم داللت کوي يعني دا امر د اسالم يوه مهمه مسئله  ده. سرب５ره پردې دا تکرار دې ته اشاره 

کوي، تر＇و د قبل３ حکم ته پاملرنه وشي چ３ کعب３ لوري ته مخ －ر＄ول په حضر او سفر ک３ يو حکم لري. 
ãÍ<: کله چ３ د قبل３ تغير او －ر＄５دل له يوه لوري ＇خه بل لوري ته يو ډ４ر مهم او  çR àU� á¼ à³áÉß· ß¢� ål>ç¿·å¶� ßÁÇ à³ßÈ�çØßÒå¶@
حساس کار دی، نو＄که اهلل تعالی د قرأن پيروان متوجه ک７ل، تر＇و د اسالم د＊منانو ته اجازه ورنک７ي چ３ د دوی 
په ضد دسيس３ جوړې ک７ي، نو پرلپس３ ي３ وفرمايل: هر＄ای چ３ اوسئ، خپل مخونه د کعبي لوري ته و－ر＄وئ 
او دا زما أيتونه خپله ک７نالره و－ر＄وئ، تر＇و يهوديان ستاس３ په ضد کوم دليل او برهان ونه لري او دا خبره ونک７ي 
چ３ محمدU په دين ک３ زموږ سره مخالفت کوي، خو په قبله ک３ زموږ پيرو دی او تر＇ن， ي３ مشرکان ونه وايي 
�á=Ç à»ß· ß�� ßÀÈådç¶=�ç×åC@:چ３ محمد� د ابراهيمي ملت دعوه لري، خود قبل３ نه ي３ مخ －ر＄وي. بيا اهلل تعالی فرمايي
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Êå¾áÇ<: م／ر د يهودو فاسقان او ظالمان وايي: محمد U له دين سره لوب３ کوي، کله يوه  ßn á]=ßÆ� á¼ àÂáÇ ßnáß��ßØßª� á¼ àÃá¿åº
خوا  کله بله خوا لمون＃ کوي يعن３ کله بيت المقدس ته اوکله د بيت الحرام په لوري لمون＃ کوي او له خپل قوم 

＇خه پيروي کوي.  
اې مؤمنانو! له دې مفسدو کافرانو اوناوړو فاجرانو ＇خه و４ره مه کوئ، بلک３ يوازې له ما＇خه وويري８ئ. 

بيا اهلل )جل جالله( په پای ک３ دې ته اشاره کوي، چ３ که چيرې تاس３ زما پيروي وک７ئ او زما ＇خه و４ره ولرئ، 
<، يعن３: تر＇و خپل نعمت پرتاس３  ßÁÆ àbßJáÃßI� á¼ à³ç·ß£ß¶ßÆ� á¼ à³áÉß· ß¢� å�ß»á£å¾�çå�àÙßÆ@ :نو خپل نعمت به په تاس３ پوره ک７م
کمال او بشپ７تيا ته ورسوم او تاس３ ته د خپل پالر حضرت ابراهيم )عليه السالم( د قبل３ په لوري او د دواړو جهانونو 

نيکمرغيو لپاره الر＊وونه وک７م. 
<: دا أيت له ت５رشوي أيت سره اړيک３ لري، ＄که  á¼ à³Éë²ßhàÈßÆ�>ß¿åI>ßÈA� á¼ à³áÉß· ß¢�Çà·áJßÈ� á¼ à³¿ëº�â×Ç àiße� á¼ à³Éåª�>ß¿á· ßiáeß?�> ß»ß²@
هلته د نعمت د بشپ７يدو خبره وشوه او دلته د اهلل> له نعمتونو ＇خه يو لوی نعمت ته اشاره ده، فرمايي: همدارن／ه 
تاسو ته م３ يو پيغمبر د عربو له نسل ＇خه غوره ک７ چ３ د هغه په واسطه مو عزت، شرف اومرتبه ومونده، داس３ 
پيغمبر چ３ پرتاس３  قرأن تالوت کوي، د ژوندانه الرې چارې در＊يي، ستاس３ وجود د شک له پليتيو اود بتانو له 
عبادت ＇خه پاکوي، تاسو ته د قرأن اوسپ５）لو احاديثو احکام بيانوي او تاسو ته د اړتيا وړ هغه دنيوي او اخروي علوم 

در＊يي، چ３ مخک３ مو د هغو په اړه ه５＆ معلومات نه درلول. 

فعاليت

زده کوونکي دې په دوو ډلو وويشل شي او د اسالم د سپي）لي دين د د＊منانو د تبليغاتو پر وړاندې د مبارزې د 
الرو چارو په اړه دې بحث او خبرې وک７ي.   

د لوست ګټې

په يادو شويو أيتونو ک３ ＄ين３ الندې الر＊وون３ نغ＋ت３ دي: 
يوې قبل３ ته مخ －ر＄ول د اسالمي امت د وحدت او د اهلل> دعبادت اوبنده －９ ن＋ه ده. 

بايد دخير په کارونو ک３ له هرچا او له يو او بل ＇خه وړاند４والی وک７و. 
د خير په کارونو ک３ له يو بل ＇خه مخک３ کيدل، د اهلل تعالی د رضا او نژد４والي سبب －ر＄ي. 



160

بدمرغيو ＇خه  زياتو  له  امت  ي３ اسالمي  اساس  پر  ده، چ３  ن＋ه  د ر＊تينول９  د مؤمن  و４ره  له اهلل> ＇خه 
خالصون مومي. 

لويو نعمتونو  له  پ５غمبر )صلی اهلل عليه وسلم( رالي８نه، د اهلل>  او د  په لوري د قبل３ بدلون  دکعب３ شريف３ 
＇خه －２ل کي８ي. 

قرأن کريم د مؤمنانو د زړونو د پاک９ او د داس３ شيانو د زده ک７ې المل ك８５ي، چ３ مخک３ ي３ د هغو په اړه  ه５＆ 
معلومات نه درلودل. 

پوښتنې

١ – د الندنيو کلمو او جملو معناوې بيان ک７ئ: 
�*{Í»³�=Æ�H>J³¶=�¼³»·£È}�({ÍRU�¼³É·¢}�({L=��=�=Ç¯FJi>ª}�({ÍÃQÆ�¸³¶Æ}

� مبارک أيت معنا او تفسير ＇ه دی. ß́ ëEçe�Àåº� è° ßVá·ß¶�àÄç¾åC ßÆ� ٢ – د
۳ – په لمان％ه ک３ کعب３ شريف３ ته د مسلمانانو په مخ －ر＄ولوک３ کوم３ －＂３ نغ＋ت３ دي؟

٤ – د قبل３ د تغير په هکله درې ＄ل３ تکرار ک３ ＇ه حکمت دی؟ 
٥ – په وروستي أيت ک３ د پ５غمبر )صلی اهلل عليه وسلم( دندو ته اشاره شوې ده، هغه دندې کوم３ دي؟ 
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د )البقرة( سورت )۱۵۲- ۱۵٧( آيتونه

�åfáF çr¶>åE �á=Çà¿É å£ßJ ái= �á=Çà¿ßºA � ßÀÈådç¶= �> ßÃèÈBßÈ �>-1.@ � åÁÆ àfà« á³ßI �ß×ßÆ �Êå¶ �á=Æ àf à³ ám=ßÆ � á¼ à²áf à²ácß? �Êå¾Æ àf à²ác>ßª�
�À å³ß¶ ßÆ�Ð>ßÉ áUß?� á̧ ßE� ãL=ßÇáºß?�åä�=� å̧ ÉF ßi�Êåª� à̧ ßJá̄ àÈ� áÀ ß»å¶�á=Çà¶Ç à̄ßI�ß×ßÆ�>-1/@� ßÀÈåfåE> çr¶=� ß¤ßº�ßä�=� çÁåC�åÌßØ çr¶= ßÆ
� åL=ßf ß»çN¶= ßÆ� åkà«¾Ù=ßÆ� å¹=ßÇßºßÙ=� ßÀëº� æsá̄ß¾ ßÆ� å¥Ç àRá¶= ßÆ� áÇ ß̂ á¶=� ßÀëº�æÐ áÊ ßnåE� á¼ à³ç¾ßÇà·áFß¿ß¶ ßÆ�>-10@� ßÁÆ àf à£ ánßI�ç×
� ß́ åÒß¶Æà?�>-12@� ßÁÇ£ åQ=ße�åÄáÉß¶åC�>ç¾åC ßÆ�åäå��>ç¾åC�á=Çà¶>ß®�ãÍßFÉ årèº�¼ àÃáJßE> ßqß?�=ßcåC� ßÀÈådç¶=�>-11@� ßÀÈåfåE> çr¶=�åf ënßE ßÆ

��>-13@� ßÁÆ àbßJáÃ à»á¶=� à¼ àÂ� ß́ åÒß¶Æà? ßÆ�ãÍ ß» áUßeßÆ� á¼åÃëEçe�Àëº� ãL=ßÇß· ßq� á¼åÃáÉß· ß¢

دځينوکلمو معنا

نوما يادوئ، ما په زړه لرئ.    {Êå¾Æ àf à²ác>ßª}�
á=Çà¿É}   مرسته وغواړئ.  å£ßJ ái=}

تاس３ خامخا ازمايو.    { á¼ à³ç¾ ßÇà·áFß¿ß¶}
دوی ته ورسي８ي.   {¼àÃáJßE> ßqß?}

ژباړه 

نو تاس３ ما ) په قلبي او بدني طاعت سره( ياد ک７ئ، زه به  هم تاس３ )په ثواب سره( ياد ک７م او ما لره په طاعت 
شکر وباسئ! او مه کافران ک８５ئ په ما باندې )په معصيت سره(. اې هغو کسانو چ３ ايمان مو راوړی دی )يعن３ 
اې مؤمنانو!( له اهلل تعالی ＇خه په صبر )په طاعت، په مصيبت او له معصيته( او په لمان％ه سره مرسته وغواړئ، 
ب５شکه چ３ اهلل> له صبر کوونکو سره دی. او مه وايئ هغه چا ته چ３ د اهلل> په الره ک３ ووژل شي، چ３ دوی 
م７ه دي، )دوی م７ه نه دي( بلک３ ژوندي دي، م／ر تاس３ )د دوی په ژوندانه( نه پوه８５ئ. او خامخا موږ هرومرو 
تاس３ په يوه شي ازمايو چ３ هغه عبارت دی له و４رې )د د＊من( او لوږې )قحط( او له کموالي د مالونو )په راز، 
راز أفتونو سره( او د نفسونو )په قتل، مرګ، رن＃ او نورو( او له کموالي د م５وو او ز４ری ورک７ه صبر کوونکو ته 
)په جنت سره(. صبر کوونکي هغه کسان دي چ３ کله دوی ته ＇ه مصيبت ورس８５ي، نو دوی وايي: ب５شکه موږ 
د اهلل> )مملوک( يو او ب５شکه موږ همده )اهلل(> ته بيا ورتلونکي يو )په أخرت ک３( . دغه کسان، په همدوی 

دي عنايتونه )ب＋ن３( او مهرباني له طرفه د رب د دوی او دغه کسان همدوی دي، حق ته سمه الر موندونکي.

 دوه څلويښتم لوست
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اجمالي تفسير

لکه ＇رن／ه چ３ له مخکينيو أيتونو ＇خه وپوهيدو، چ３ اهلل تعالی پر خپلو بنده －انو لوی، لوی نعمتونه پيرزوک７ي. 
اهلل تعالی دهغو لويو نعمتونو په مقابل ک３ له دوی ＇خه غواړي چ３ د دې  نعمتونو شکر ادا ک７ي، نو فرمايي: 
<: په عبادت، طاعت او زما د اوامرو په پيروۍ ک３ ما ياد ک７ئ،  åÁÆ àfà« á³ßI�ß×ßÆ�Êå¶�á=Æ àf à³ ám=ßÆ� á¼ à²áf à²ácß?�Êå¾Æ àf à²ác>ßª@
زه به هم تاس３ په ب＋نه، بدله او اجر ورکولو سره يا د ک７م، يا په بله وينا: تاس３ ما د هوساين３ اوخوشحال９ په وخت 
لويو  له  يا دا چ３ کله تاس３ زما  او ستونزۍ په وخت ک３ ستاسو مرسته وک７م.  به هم د سخت９  ياد ک７ئ، زه  ک３ 
نعمتونو ＇خه برخمن شوئ، نوما ياد ک７ی او زما له نعمتونو ＇خه چ３ درپيرزوک７ي م３ دي، انکارمه کوئ اوله 
－ناهونو اونافرمانيو ＇خه ＄ان وژغورئ، زه به هم تاس３ د تل لپاره له هغو نعمتونو ＇خه برخمن ک７م او تاس３ به 

په ستونزو ک３ نه اچوم. 
< اهلل تعالی په دې أيت ک３ خپل بنده －ان   ßÀÈåfåE> çr¶=� ß¤ßº�ßä�=� çÁåC�åÌßØ çr¶= ßÆ�åá� çr¶>åE�á=Çà¿É å£ßJ ái=�á=Çà¿ßºA� ßÀÈådç¶=�> ßÃèÈß?�>ßÈ@
د ايمان په صفت سره يادوي، چ３ د هغه مقتضا او غو＊تنه اوريدنه، قبولونه او د الهي اوامرو التزام دی، تر＇و د دوی 
همتونه لوړکاندي، نو فرمايي: اې مؤمنانو! د دې  لپاره چ３ د خپل پرورد－ار د طاعت او پيروۍ توان او وس په ＊ه 
او سمه تو－ه ومومئ، نو په ！ولو سختيو اوستونزو ک３ په صبر، حوصل３ او لمان％ه سره مرسته ترالسه ک７ئ، ＄که 
که چيرې تاس３ صبر او حوصل３ ته مخه ک７ئ، نو هر ډول فضليت او احسان  به درپه برخه شي اوکه په لمان％ه پابند 
اوسئ، نوله هرډول －ناه، فحشا، ب３ حياييو او رذايلو ＇خه به وژغورل شئ. لکه ＇رن／ه چ３ اهلل تعالی په بل ک３ 
�å>f) العنکبوت:٤٥(، همدارن／ه اهلل> دا اعالنوي چ３  ß³á¿àá�= ßÆ�åÐ> ßn áVß«á¶=� åÀ ß¢�ÎßÃá¿ßI�ßÌ ßØ çr¶=� çÁåC@ :ای فرمايي＄

د صابرانو مالت７ کوي، په هره ستونزه ک３ د هغوی مرسته کوي او اهلل> ي３ يار او مرستندوی －ر＄ي. 
أيت ک３ د  په دې  تعالی  <: اهلل  ßÁÆ àf à£ ánßI �ç×�À å³ß¶ ßÆ�Ð>ßÉ áUß? � á̧ ßE � ãL=ßÇáºß? �åä�= � å̧ ÉF ßi� å�� à̧ ßJá̄ àÈ � áÀßå� �á=Çà¶Ç à̄ßI �ß×ßÆ@
شهيدانو له مرتب３ يادونه کوي، ＄که چ３ هغوی د عالی صبر او استقامت بيل／３ دي، فرمايي: د هغو خلکو په 
اړه چ３ د اهلل> په الره ک３ د اهلل> د کلم３ د اعالء لپاره وژل شوي دي، دا مه وايئ چ３ هغوی م７ه دي، بلک３ 
هغوی ژوندي دي، خو تاس３ ي３ ژوند نشئ احساسولی. ＇رن／ه چ３ هغوی د برزخ په ژوند ک３ دي، نو د برزخ 
ژوند د دنيا له ژوند سره توپيرلري. شهيدان په برزخ ک３ له الهي نعمتونو ＇خه برخمن وي، خو موږ دا حقيقت 

اوهغه روزي چ３ دوی ته ورکول ك８５ي، نشو درک کوالی. 
هغه ستونزې چ３ بايد بنده په صبر او لمان％ه سره، له هغو خالصون ومومي، هغه د دنيوي ژوندانه مصيبتونه او 
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� áÇßá�=� ßÀëº�æÐ áÊ ßnåE� á¼ à³ç¾ßÇà·áFß¿ß¶ ßÆ@ :بدمرغ９ دي چ３ س７ی ورسره الس او－ريوان ک８５ي، اهلل> په دې اړه فرمايي
او ناخوالو، لکه: له د＊من ＇خه و４ره، لوږه، د مالونو په زيان، د  په ل８و ستونزو  ***< ای خلکو! تاس３  � å¥Çàá�=ßÆ
نو  نيسم،  أزموين３ الندې  تر  وړلو سره  له من％ه  په  نورو  داس３  او  ميوو  د ک＋تونو،  يا  م７ينه  په  اوخپلوانو  دوستانو 
صابرانو ته په ＊ه پايله )جنت( زيری ورک７ه، هغو کسانو ته چ３ د ژوندانه د ناخوالو په وړاندې حوصل３ نه بايلي، 

ن５ک３ پايل３ د دوی په انتظارک３ دي. 
اهلل تعالی د مخه دا ＇ر－نده ک７ه چ３ د بنده －انو ژوند له أزموين３ ＇خه خالي نه دی او بريا د هغه چا په برخه ده 
�>ç¾åC�á=Çà¶>ß®�ÍÉÉ årèº�¼ àÃáJßE> ßqß?�=ßcåC� ßÀÈådç¶=@:چ３ صبر او زعم خپلوي، دلته په دې أيت ک３ د صابرانو صفتونه بيانوي
<) يعن３: هغو خلکو ته زيری ورک７ه اې محمد� چ３ دوی  وأزمويل شول او دوی د هغو  ßÁÇ£ åQ=ße�åÄáÉß¶åC�>ç¾åC ßÆ�åäå�
ستونزو په وړاندې صبر او حوصله  وک７ه، دا صبر او حوصله په حقيقت ک３ پر الهي قضا او قدر باندې د ر＊تيني 
ايمان او باور ن＋ه ده. داس３ کسان چ３ کله په کوم مصيبت او غم اخته ك８５ي، نو اهلل> ته په ر＊تين３ تو－ه ＄ان 

تسليموي او وايي: موږ ！ول د اهلل> يو او يوازې د اهلل> په لور ورستن８５و.
م３  ＇خه  پيغمبر�  له  وايي:  بي  بي  وسلم(  عليه  اهلل  )صلی  کريم  نبي  عنها(د  اهلل  )رضي  سلمه  ام  حضرت 
اوريدلي چ３ فرمايل ي３: هر بنده چ３ پر يو مصيبت اخته شي او په مقابل ک３: «إنا هلل وإنا إليه راجعون، اللهم 
أجرني فی مصيبتي واخلف لی خيراً منها»، ووايي، اهلل تعالی ورته ارومرو نيکه بدله  او له هغه ＇خه غوره بدله 

ورکوي)١(. 
 > ßÁÆ àbßJáÃàá�=� à¼ àÂ� ß́ åÒß¶Æà?ßÆ�ãÍßá�ßeßÆ� á¼åÃëEçe�Àëº� ãL=ßÇß· ßq� á¼åÃáÉß· ß¢� ß́ åÒß¶Æà?@:اهلل پاک د صابرانو د بدل３ په اړه فرمايي
يعن３: دصابرانو لپاره د پرورد－ار له طرفه ب＋نه او لوی اجر دی او هغوی دسم３ الرې ميندونکي دي. په يوه قدسي 
له من％ه وړلو  په  ارز＊تناکو )ستر－و(  او  تعالی فرمايي: ＇وک چ３ د دوو قيمتي  حديث ک３ راغلي دي، چ３ اهلل 

وأزمويم او بيا پرې صبر وک７ي، په بدل ک３ به هغه ته جنت ورک７م. 

فعاليت

زده کوونکي دې د صبر او زغم په اړه بحث او＇７５نه وک７ي او －＂３ دې ي３ په خپلو کتابچو ک３ وليکي. 

١- صحيح مسلم، د حديث شم５ره )٩١٨(.
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د لوست ګټې

د دې لوست له أيتونو ＇خه ＄ين３ الندن９ －＂３ او الر＊وون３ الس ته را＄ي:
د اهلل> شکر او ذکر د نعمتونو د دوام المل ك８５ي، لکه ＇رن／ه چ３ ناشکري امتونه د تباه９ په لوري بيايي 

اود عذاب دنازليدو المل －ر＄ي.
سترې موخ３ هغه مهال ترالسه ک５دای شي چ３ انسان ي３ د حاصلولو لپاره زيات３ هل３ ＄ل３ وک７ي، صبر او 

زغم ولري.
په دنيا ک３ خوشحال９ او غمونه سره ت７لي دي، کله انسان ته د ن５کمرغيو مخه شي او کله بيا انسان د غمونو 

او ک７اوونو په دام ک３ ن＋لي، خو بريالی انسان په دواړو حاالتو ک３ صبر او زغم له السه نه ورکوي.
د حقيقي مؤمن له ن＋و＇خه يوه دا ده چ３ الهي فيصلو اوتقديراتو ته تسليم، غمونو او ک７اوونو ته په صبر او 

*>ÁÇ£Q=e�ÄÉ¶C�>¾CÆ��>¾C@:حوصل３ سره ＄واب ورکوي، خپل ＄ان اهلل تعالی ته تسليموي او وايي
 

پوښتنې

١- د اهلل تعالی شکر او ذکر په کومه طريقه ترسره کيدای شي؟
٢- په کومو حاالتو ک３ بايد موږ له صبر او زغم ＇خه کار واخلو؟   

۳-  کوم کارونه کوالی شي، د مصيبتونو پر وړاندې موږ سره مرسته وک７ي؟
٤- هغه کسان چ３ د اهلل> په الره ک３ وژل ك８５ي، هغوی ته ＇ه ويل ك８５ي؟    

٥ـ ستاس３ په اند، په الهي ازموينوک３ ＇ه حکمت نغ＋تی دی؟ 
٦ـ يو مسلمان د مصيبت اوغم د پي＋يدو پرمهال بايد ＇ه وک７ي؟

٧ـ ＇وک چ３ د دنيوي مصيبتونو پر وړاندې صبر کوي، اهلل تعالی هغه ته ＇ه بدله ورکوي؟

کورن９ دنده

د الهي ازموينو او د هغو دن＋و ن＋انو په اړه يوه مقاله وليکئ، چ３ له يو مخ ＇خه کمه نه وي. 
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د )البقرة( سورت )۱۵٨- ۱٦٣( آيتونه

� áÀßºßÆ�> ß»åÃåE� ßçÇ çìßÈ� áÁß?�åÄáÉß· ß¢� ß\>ß¿ àQ� ßØßª�ßf ß»ßJ á¢=�åÆß?� ßKáÉßFá¶=� çS ßU� áÀß»ßª�åç�=�åfåÑ> ß£ ßm� áÀåº�ßÌ ßÆáf ß»á¶=ßÆ�>ß« çr¶=� çÁåCy
�åbá£ßE� áÀåº�Ïßb àÃá¶=ßÆ� åL>ß¿ëÉßFá¶=� ßÀåº�>ß¿á¶ßhá¾ß?�>ßº� ßÁÇ à»àJ á³ßÈ� ßÀÈådç¶=� çÁåC�>-14@� ã¼Éå· ß¢�ãfå²> ßm�ßç�=� çÁåDßª�=âfáÉ ß]� ß¥çÇ ßìßI
�=Ç àVß· áqß?ßÆ�=ÇàE>ßI� ßÀÈådç¶=� ç×åC�>-15@� ßÁÇà¿ å¢ çØ¶=� à¼ àÃà¿ß£á·ßÈßÆ�àç�=� à¼ àÃà¿ß£á·ßÈ� ß́ åÒß¶Æà?� åH>ßJ å³á¶=�Êåª� ål>ç¿·å¶�àÅ>ç¿çÉßE�>ßº
� ß́ åÒß¶Æà?�ãe>ç« à²� á¼ àÂßÆ�=ÇàI>ßºßÆ�=Æàfß«ß²� ßÀÈådç¶=� çÁåC�>-2,@� à¼É åUçf¶=� àH=çÇçJ¶=�>ß¾ß? ßÆ� á¼åÃáÉß· ß¢� àHÇàIß?� ß́ åÒß¶Æà@ßª�=Çà¿çÉßEßÆ
� á¼ àÂ� ß×ßÆ� àH=ßdß£á¶=� à¼ àÃá¿ ß¢� à¬ç« ß̂ àÈ ß×�>ßÃÉåª� ßÀÈåbå¶> ß]�>-2-@� ßÀÉå£ ß» áQß?� ål>ç¿¶=ßÆ�åÍ ß³åÑ ßØß»á¶=ßÆ�åç�=�àÍß¿á£ß¶� á¼åÃáÉß· ß¢

��>-2/@� à¼É åUçf¶=� àÀ ß» áUçf¶=�ßÇ àÂ� ç×åC�ßÄß¶åC� ß×�ãb åU=ßÆ�ãÄß¶åC� á¼ à³ àÃß¶åCßÆ�>-2.@� ßÁÆàf ß�á¿àÈ
د ځينو کلمو معنا 

دا دوې وړې غون６ۍ دي، چ３ له کعب３ شريف３ سره نژدې پرت３ دي، حاجيان او عمره   {ßÌ ßÆáfßá�=ßÆ�>ß« çr¶=}
    کوونکي د دوی ترمن＃ طواف )سع３( کوي.

<åfåÑ}   د دين ن＋３.  ß£ ßm}
}   د اهلل> د کور د زيارت قصد وک７ي. ßKáÉßFá¶=� çS ßU}

عمره وک７ي )په ＄ان／７ې طريق３ سره د کعب３ زيارت ته ورت， عمره بلل کي８ي، چ３    {ßf ß»ßJ á¢=}
    تفصيل ي３ د فقه３ په کتابونو ک３ بيان شوی دی(. 

نو پرهغه －ناه نشته.    {åÄáÉß· ß¢� ß\>ß¿ àQ� ßØßª}
طواف وک７ي.     { ßçÇ çìßÈ}

په خپله خو＊ه د خير کار ترسره ک７ي.     {=âá� ß]� ß¥çÇ ßìßI}
پ＂وي.    { ßÁÇ à»àJ á³ßÈ}

واضح مو ک７ل.      {àÅ>ç¿çÉßE}
}   له خپل رحمت ＇خه ي３ محروموي.  à¼ àÃà¿ß£á·ßÈ}

}   لعنت ويونکي.  ßÁÇà¿ å¢ çØ¶=}
اصالح ي３ ک７ل.     {=Ç àVß· áqß?}

{Çà¿çÉßE=}    بيان او رو＊انه ي３ ک７ل. 
}   توبه ي３ قبلوم .  á¼åÃáÉß· ß¢� àHÇàIß?}

＊ه توبه قبلوونکی.    { àH=çÇçJ¶=}
سپک به ک７ای نشي.    { à¬ç«ßà� ß×}

 دري څلويښتم لوست



166

 ژباړه 
 په يقيني تو－ه صفا او مروه د اهلل> له ن＋انو ＇خه دي، له دې امله ＇وک چ３ د حج او عمرې قصد وک７ې، د هغه 
لپاره وبال نشته که د دې  دوو غون６يو ترمن＃ طواف )سع３( وک７ي او ＇وک چ３ په خپله خو＊ه ＇ه ن５ک کار وک７ي، 
اهلل> پرې عالم دی او د هغه قدر کوونکی دی. کوم خلک چ３ زموږ نازل شوې رو＊انه الر＊وون３ او هدايات پ＂وي 
وروسته له دې چ３ موږ هغه د ！ولو انسانانو د الر＊وون３ لپاره په خپل کتاب ک３ بيان ک７ي دي، اهلل> ورباندې لعنت 
وايي او ！ول لعنت ويونکي هم ورباندې لعنت وايي. البته ＇وک چ３ دا کار پري８دي، خپل ک７ه وړه سم ک７ي او ＇ه ي３ 
چ３ پ ک７ي وو، د هغو په بيانولو پ５ل وک７ي، هغوی ته به زه ب＋نه وک７م او زه لوی توبه قبلونکی او رحم کوونکی يم. 
کومو کسانو چ３ د کفر چلن غوره ک７ او د کفر په حالت ک３ م７ه شول، پرهغو باندې د اهلل>، پر＊تو او ！ولو انسانانو 
لعنت دی. په همدې لعنتي حالت ک３ به د تل لپاره او سي８ي، نه به د هغو په عذاب ک３ اسانتيا راشي اونه به بيا ورته کوم 

بل مهلت ورک７ای شي. او ستاس３ اهلل> همدا يو اهلل> دی، له هغه رحمان او رحيم نه پرته بل کوم معبود نشته. 
اجمالي تفسير

د ت５رلوست أيتونو، له بيت المقدس ＇خه کعبي شريف３ ته د قبل３ د بدلون په اړه بحث کاوه او دا أيتونه د اهلل> د 
عزتمن کور له اړوندو ن＋و ن＋انو، د حج له مناسکو او احکامو ＇خه بحث کوي. لکه ＇رن／ه چ３ اهلل تعالی په لوم７ي 
� ßçÇ çìßÈ� áÁß?�åÄáÉß· ß¢� ß\>ß¿ àQ� ßØßª�ßf ß»ßJ á¢=�åÆß?� ßKáÉßFá¶=� çS ßU� áÀß»ßª�åç�=�åfåÑ> ß£ ßm� áÀåº�ßÌ ßÆáfßá�=ßÆ�>ß« çr¶=� çÁåC@ :أيت ک３ فرمايي
<< يعني: دا دوه ＄ايونه )صفا( او )مروه( د اهلل> د دين له ن＋و ＇خه دي. د حج هر عمل چ３ يو مسلمان ي３  ß»åÃåE
ترسره کوي، د دين شعاير بلل ک８５ي، هر هغه کار چ３ د هغه په واسطه د اهلل عبادت کوو، لکه: لمون＃، روژه او حج 
د )شعاير اهلل( په نامه ياد８４ي، خو د دې اصطالح زيات کارول د حج په ک７نو ک３ کي８ي. د مک３ مشرکانو د صفا او 
مروه د غون６يو په سرونو يو، يو بت اي＋ی و او کله به چ３ د کعب３ د ليدلو لپاره راتلل، نو د کعب３ د بتانو لپاره به ي３ 
احرامونه اغوستل او د صفا او مروه ترمن＃ به ي３«سعی» ترسره کوله او دبتانو په سرونو به ي３ السونه راک＋ل او له 
هغو ＇خه به ي３ تبرک حاصالوه، نو مسلمانانو ته داس３ فکر او اندي＋نه پيدا شوه چ３ که چيرې دوی د صفا او مروه 
ترمن＃«سع３» وک７ي، نو د مشرکانو په ＇５ر به شي او په دې کار ک３ به د بتانو تعظيم وشي. له دې امله اهلل تعالی دا 
تصور او اندي＋نه لرې ک７ه چ３ هر ＇وک د حج يا عمرې قصد کوي، کومه ستونزه نه لري چ３ د صفا او مروه ترمن＃ 

«سع３» تر سره ک７ي، بلک３ د«سع３» انجامول په حج او عمره ک３ الزم او واجب دي. 
<�دا مفهوم واضح کوي چ３ که ＇وک سرب５ره پر  ã¼Éå· ß¢�ãfå²> ßm�ßç�=� çÁåDßª�=âá� ß]� ß¥çÇ ßìßI� áÀßºßÆ@ د أيت وروست９ برخه
فرضي حج، نفلي حج يا عمره ادا کوي، اهلل تعالی ي３ د احسان ＄واب په احسان ورکوي او د ده ن５ک کار په نيک９ 

＄وابوي او ＇و برابره اجر اوٍ ثواب ورکوي. 
اهلل تعالی په دويم أيت ک３ د هغو کسانو د برخليک په اړه چ３ د اهلل> له نعمتونو ＇خه انکار کوي او دا هل３ 
 �>***Ïßbàá�=ßÆ� åL>ß¿ëÉßFá¶=� ßÀåº�>ß¿á¶ßhá¾ß?�>ßº� ßÁÇ à»àJ á³ßÈ� ßÀÈådç¶=� çÁåC@ :ک７ي، فرمايي ل３ کوي چ３ د اهلل واضح أيتونه پ＄
کوم خلک چ３ زموږ نازل شوې رو＊انه الر＊وون３ او هدايات پ＂وي په داس３ حال ک３ چ３ موږ هغه د ！ولو انسانانو 
د الر＊وون３ لپاره په خپل کتاب ک３ بيان ک７ي دي، دوی د اهلل> د لعنت اود لعنت کوونکو د لعنت وړ －ر＄ي. 
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مفسرينو کرامو ويلي دي:
په دې أيت ک３ د يهودو علماء او پوهان مراد  دي چ３ دوی د نبي کريم )صلی اهلل عليه وسلم د هغو صفتونو چ３ 
په تورات ک３ ذکر شوي وو او د نورو ډ４رو شرعي احکامو له بيانولو ＇خه سکوت غوره ک７ی و او کله به چ３ دوی 
د تورات ترجمه کاوه، نو ډ４رې کلم３ به ي３ په غ５ر حقيقي معناوو ژباړل３ او په ډ４رو کلمو ک３ به ي３ دخپلو نفسي 

غو＊تنو پر بنس غلط تاويلونه کول. 
اهلل تعالی پر دوی د دې  ناوړو کارونو له كبله لعنت وايي او د خپل رحمت له دايرې ي３ لرې کوي او همدارن／ه 

پر＊ت３، پيغمبران او مؤمنان هم پرې لعنت وايي. 
د دې أيت حکم هغو ！ولو خلکو ته شاملي８ي چ３ هغوی هغه علم پ＂وي، چ３ اهلل د هغه بيانول پرخلکو واجب 
ک７ي دي. هر ＇وک چ３ د اهلل أيتونه پ＂وي، هغه د لعنت وړ －ر＄ي او د حق نه پ＂ول د خير او ＊ي／３２ په لوري د بلن３ 

مستلزم دی، نو بايد په نيکيو امر او له بديو ＇خه ډډه وشي.
وروسته له دې چ３ اهلل تعالی د الهي أيتونو پ＂وونکي په بدۍ سره يادوی او په لعنت سره ي３ ر！ي، تر ＇ن， ي３ خلکو 
� ßÀÈådç¶=� ç×åC@ :ته د توب３ دروازې هم پرانيزي، تر＇و دوی نيکو کارونو او توب３ ته وه）وي،  همدا وجه ده چ３ فرمايي
<: اهلل تعالی د هغو کسانو توبه چ３ علم پ＂وي  à¼É åUçf¶=� àH=çÇçJ¶=�>ß¾ß? ßÆ� á¼åÃáÉß· ß¢� àHÇàIß?� ß́ åÒß¶Æà@ßª�=Çà¿çÉßEßÆ�=Ç àVß· áqß?ßÆ�=ÇàE>ßI

او أيتونه نه ＊کاره کوي، په دې شرايطو قبلوي:  
الف: دا چ３ د اهلل تعالی دربار ته خالصانه توبه وباسي، اهلل تعالی ته راو－ر＄ي او دهغه په پيغمبر ايمان راوړي. 

ب: خپل حالت او ک７ه وړه اصالح ک７ي او دا کار هغه وخت امکان لري چ３ ن５ک کارونه ترسره ک７ي او اهلل> ته 
＄ان ورنژدې ک７ي. 

ج: هغه ＇ه چ３ اهلل> نازل ک７ي، هغه بيان ک７ي اود هغو له پ＂ولو ＇خه ＄ان وژغوري. 
هر＇وک چ３ په دې شرطونو اهلل ته راو－ر＄ي، نو اهلل ي３ هم توبه قبلوي او پر هغه باندې مهرباني کوي. که له انسان ＇خه 

په هره کچه －ناه وشي او بيا په اخالص توبه وباسي، نو توبه ي３ قبل８５ي اود اهلل د مهربان９ او رحمت وړ －ر＄ي.  
په ＇لورم او پن％م أيت ک３ اهلل تعالی دې ته اشاره کوي چ３ د هغه ابدي لعنت د هغه چا حال ته شاملي８ي چ３ د کفر 
»ãe>ç***<: هغه کسان چ３ له اسالم  à²� á¼ àÂßÆ�=ÇàI>ßºßÆ�=Æàfß«ß²� ßÀÈådç¶=� çÁåC@�:په حالت ک３ له دنيا ＇خه تللي وي، فرمايي
＇خه مخ －ر＄وي او کفر ته رجوع کوي او د کفر په حالت ک３ ومري، هغه د الهي لعنت مستحق －ر＄ي، اهلل ي３ د 
تل لپاره ＄ای دوزخ －ر＄وي او يوه شيبه هم ور＇خه خالصون نشي موندلی او نه به ي３ په عذاب ک３ کمی يا وروسته 
والی  راشي. دا له حق ＇خه منکر او د الهي أيتونو پ＂وونکي، د اهلل> ، پر＊تو او ！ولو خلکو له لوري د لعنت او 
ر！ن３ وړ －ر＄ي؛ ＄که ＇وک چ３ د اهلل له دين ＇خه لرې شوی او هغه ته ي３ شا اړول３ ده، هغه د دې وړ دی چ３ ！ول 
خلک د ده مالت７ او مرسته ونه ک７ي او لعنت پرې ووايي، نو معلومي８ي چ３ اهلل تعالی کفارو ته په دريو شيانو عذاب 

ورکوي: د دوزخ په اورک３ تل پات３ ک５دل، مهلت نه ورکول او نه ي３ په عذاب ک３ کمی راوستل. 
په وروستي أيت ک３ اهلل تعالی دا بيانوي، هغه ذات چ３ د دې دين شارع دی، يوازې هغه د عبادت وړ دی چ３ ه５＆ 
<، يعن３: ستاس３ پرورد－ار  à¼É åUçf¶=� àÀßá�çf¶=�ßÇ àÂ� ç×åC�ßÄß¶åC� ß×�ãb åU=ßÆ�ãÄß¶åC� á¼ à³àß�åCßÆ@:معبود ورسره شريک نشته، فرمايي
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او معبود يو دی او له ده پرته بل د عبادت وړ نشته، همدا رحمان ذات دی چ３ ！ول بشريت او ساک＋ان ي３ د خپل３ 
مهربان９ او شفقت په سيوري ک３ ساتلي او ！ولو ته يو شان نعمت ورپيرزو کوي او همدا رحيم او مهربان اهلل> دی 

چ３ مؤمنانو ته ب＋نه کوي او پر هغوی خپل شفقت او مهرباني کوي.

فعاليت

د صفا او مروه ترمن＃ د «سعی» د لرغونتوب په اړه ＇ه معلومات لرئ ؟ او له حج ＇خه ＇ه －＂３ الس ته را＄ي؟ 
په دې هکله، زده کوونکي دې له يو بل سره بحث او خبرې وک７ي. 

د لوست ګټې
＄ين３ هغه －＂３ چ３ د لوست له أيتونو ＇خه ترالسه کي８ي، په الندې ډول دي:

د الهي شعايرو رعايت او درناوی کول، د الهي دين د پلي کولو، د شيطان او د هغه د پيروانو د مات３ المل －ر＄ي. 
د اهلل> له رحمت ＇خه هغه کسان محرومي８ي چ３ د قرأن احکام او مفاهيم پ＂وي او له امر بالمعروف او نهي 

عن المنکر ＇خه ډډه کوي. 
هغه انسانان د اهلل> د رحمت، مهربان９ او ب＋ن３ وړ－ر＄ي چ３ د اخالص توبه باسي، ن５ک کارونه ترسره کوي 

په ن５کيو امر او د بديو مخه نيسي.
په مرګ سره د انسان اړيک３ له دنيا سره غو＇ي８ي، بيا ن５کو کارونو ته د رجوع او توب３ امکان نشته، نو الزمه ده 
چ３ انسان د خپل ژوند پای او عاقبت په نظر ک３ ولري، ډ４ر په احتياط سره کو＊（ وک７ي چ３ له مرګ ＇خه مخک３ 

د تقوا او پرهيز－ارۍ الره خپله ک７ي، له کفر، شرک او د اهلل د دين له مخالفت ＇خه ＄ان وژغوري. 

پوښتنې

١ـ د حج او عمرې ترمن＃ ＇ه توپير دی؟ 
٢ـ شعاير ＇ه ته وايي؟ 

�âá=< جمل３ ＇خه مرام ＇ه دی؟ ß]� ß¥çÇ ßìßI� áÀßºßÆ@ ۳ـ له
٤ـ د اهلل له طرفه لعنت په ＇ه معنا او مفهوم سره را＄ي؟

٥ـ هغه شيان چ３ اهلل> نازل ک７ي وو او اهل کتابو پ＂ول، کوم وو؟ 
٦ـ د هغو کسانو لپاره چ３ علم پ＂وي او الهي احکام نه ＇ر－ندوي، کوم عذاب په نظرک３ نيول شوی؟ 

٧ـ د کومو شرطونو په پوره کولو سره حق پ＂وونکي کوالی شي د اهلل> د ب＋ن３ وړ و－ر＄ي؟

کورن９ دنده
صفا او مروه ＇رن／ه ＄ايونه دي؟ «مسلمانانو د هغو ترمن＃ په سعي کولو ک３ د ستونزې احساس کاوه» دا مسئله  قرأن 

کريم ＇رن／ه حل ک７ه؟ په دې اړه يو مخ معلومات وليکئ.
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د )البقرة( سورت )۱٦٤- ۱٦۵( آيتونه

�> ß»åE�åf áVßFá¶=�Êåª�Ëåf áRßI�ÊåJç¶=� ǻ á·à«á¶= ßÆ�åe>ßÃç¿¶= ßÆ� å̧ áÉç·¶=� åßØåJ á]=ßÆ� åzáeßÙ=ßÆ� åL=ßÆ> ß» çj¶=� å°á· ß]�Êåª� çÁåC�
�æÍçE=ßa� ȩ̈ à²�Àåº�>ßÃÉåª� çOßEßÆ�>ßÃåIáÇßº� ßbá£ßE� ßzáeÙ=�åÄåE�>ßÉ áUß@ßª�Ð>çº�Àåº�Ð> ß» çj¶=� ßÀåº�àä�=� ß¹ßh¾ß?�>ßº ßÆ� ßl>ç¿¶=� à¤ß«¿ßÈ
� ßÀåºßÆ �>-20@ � ßÁÇà·å̄ á£ßÈ �æ½áÇß̄ë¶ � æL>ßÈÛ � åzáeßÙ=ßÆ �Ð> ß» çj¶= � ßÀáÉßE �åf ë̂ ßj à»á¶= � åH> ßV çj¶= ßÆ � å\>ßÈëf¶= � å¬Èåf árßIßÆ
� ßÀÈådç¶=�ÏßfßÈ�áÇß¶ ßÆ�åäë��>éF àU� èb ßmß?�á=Çà¿ßºA� ßÀÈådç¶= ßÆ�åä�=� ëG àVß²� á¼ àÃß¾ÇèF åVàÈ�â=a= ßb¾ß?�åä�=� åÁÆàa�Àåº� àd å̂ çJßÈ�Àßº� ål>ç¿¶=

��>-21@� åH=ßdß£á¶=� àbÈ åb ßm�ßä�=� çÁß? ßÆ�â>£É å» ßQ�åäå��ßÌçÇ à̄á¶=� çÁß?� ßH=ßdß£á¶=� ßÁáÆßfßÈ�ácåC�á=Ç à»ß· ß�

د ځينو کلمو معنا 
�åe>ßÃç¿¶=ßÆ} يو پر بل پس３ د شپ３ او ور＄３ راتلل.  å̧ áÉç·¶=� åßØåJ á]=}

}   بي７ۍ، ک＋ت９.  ǻ á·à«á¶=}
ßÉ<}   نو ژوندۍ ي３ ک７ه.  áUß@ßª}
خپاره ک７ي ي３ دي.      { çOßE}

{æÍçE=ßa}    ساک＋ان، خو＄يدونکي؛ لکه حشرې او ＇اروي. 
ژباړه 

ب５شکه په پيداي＋ت د أسمانونو او ＄مک３ او جال والي د شپ３ او ور＄３ او په هغو ب７５يو ک３، چ３ په درياب ک３ د 
خلکو د －＂و لپاره ت， رات， کوي او په هغه ＇ه چ３ اهلل> )د( أسمان له )طرفه( له اوبو ＄ن３ نازل ک７ي دي، نو 
ژوندۍ ک７ې ي３ ده په دې اوبو سره ＄مکه وروسته له مر－ه)وچوالي( د هغ３ او خپاره ک７ي ي３ دي په دې ＄مکه ک３ 
له هر قسمه خو＄５دونکو )حيواناتو( ＇خه او په －ر＄ولو )بدلولو( د بادونو ک３ او په ＄وړندولو د هغ３ وري％３ چ３ 
مسخر ک７ای شوې ده د أسمان په من＃ ک３، خامخا د هغه قوم لپاره چ３ د عقل ＇＋تنان دي، دليلونه دي. او ＄ين３ 
خلک داس３ دي چ３ له اهلل نه پرته نور شيان د هغه سياالن －ر＄وي او له هغو سره داس３ مينه کوي، لکه ＇رن／ه چ３ 
له اهلل> سره مينه لرل ＊ايي، په داس３ حال ک３ چ３ مؤمنان له اهلل سره تر ！ولو زياته مينه لري، هغه ادراک او احساس 
چ３ دې ظالمانو ته د عذاب د ليدو په وخت ک３ پيداك５دونکی دی، که همدا نن دوی ليدلی وای، نو باور به ي３ راغلی 

وای چ３ ！ول قوت او ！ول３ واکمن９ يوازې د اهلل> دي او اهلل> ډ４ر سخت عذاب ورکوونکی دی. 
لن６ تفسير 

د لوست لوم７ی أيت، په ن７ۍ او کايناتو ک３ د الهي قدرت د ＄ينو ن＋و ن＋انو په اړه بحث کوي چ３ دا ！ول３ ن＋３ 
ن＋ان３ د هر عاقل او هو＊يار لپاره د اهلل> د رحمت او قدرت په پراخوالي رو＊انه دليلونه دي، لکه ＇رن／ه چ３ د 

څلور څلويښتم لوست

د بادونو چليدل.    { å\>ßÈëf¶=� å¬Èåf árßI}
تابعدارې وري３％.    {åf ë̂ ßjàá�=� åH> ßV çj¶=}
غوره کوي، قبلوي.    { àd å̂ çJßÈ}
سياالن، شريکان.    {â=a= ßb¾ß?}
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=¶¿åe>ßÃç***<:�د  ßÆ� å̧ áÉç·¶=� åßØåJ á]=ßÆ� åzáeßÙ=ßÆ� åL=ßÆ> ß» çj¶=� å°á· ß]� å�� çÁåC@�:أيت په لوم７ۍ برخه ک３ را＄ي او فرمايي
أسمانونو په پيداي＋ت ک３ چ３ سره له دومره لويوالي، اهلل تعالی هغه پرته له ستنو درولي او د رو＊انه ستورو په وسيله ي３ 
＊ايسته ک７ي او په هغو ک３ ي３ لمر او سپوږم９ رامن％ته ک７ي، تر＇و ژوندي کاينات خپل ژوند ته ادامه ورک７ای شي. 

همدارن／ه د ＄مك３ په پيداي＋ت او جوړ＊ت ک３ د مختلفو عناصرو ترمن＃ عجيب３ او پيچل３ اړيک３ شتون لري او 
په ！وليزه تو－ه ＄مکه په داس３ حيرانوونکي نظام سره خو＄＋ت کوي چ３ د انسان لپاره ي３ په خپل مخ د ژوند کولو 

اسباب چمتو ک７ي دي. 
همدارن／ه د شپ３ او ور＄３ په بدلون او يو په بل پس３ رات， ک３، په داس３ طريقه چ３ کله شپه او کله ورځ اوږدي８ي 
او د دې اختالفونو له امله مختلف فصلونه اوموسمونه رامن％ته کي８ي چ３ پر ژوندانه باندې ډول، ډول اغيزې اچوي. 
د دې  ！ولو په پيداي＋ت ک３ د پوهو او هو＊يارو انسانانو لپاره هغه ن＋３ ن＋ان３ شتون لري چ３ د هغو له مخ３ د کايناتو 

حقيقت او واقعيت ته الر مومي او د اهلل قدرت او مهرباني درک کوي. 
د أسمانونو او ＄مك３ له جوړ＊ت ＇خه وروسته د شپو او ور＄و اختالف ته د اشارې المل دا دی چ３ د أسمان، 
＄مك３ او لمر ترمن＃ چ３ کوم نظام شتون لري، د هغه له امله د کال په فصلونو ک３ د شپو او ور＄و اختالف او د هغو 

اوږدوالی او لن６والی رامن％ته ک８５ي.  
� å��Ëåfáß�� å�ç¶=� ǻ á·à«á¶= ßÆ@ :بيا اهلل> پاک د خپلو نعمتونو له جمل３ ＇خه يو بل نعمت ته اشاره کوي او فرمايي
<، يعن３: په لويو بي７يو او ک＋تيو ک３ چ３ په خپلو خ５＂و ک３ په سوونو ！نو وزن، په زر－ونو خلک  ßl>ç¿¶=� à¤ß«¿ßÈ�>ßå��åf áVßFá¶=
باروي او پرته له دې چ３ ډوبه شي په سمندر ک３، د اوبو پر مخ په زر－ونو کيلومتره الر وهي، چ３ دا هم د اهلل د قدرت 
له رو＊انه ن＋انو ＇خه －２ل کي８ي؛ ＄که اهلل تعالی بحرتابع ک７ی، تر＇و ک＋ت９ سره له خپل３ لوي９ او دروندوالي، د 
هغه پر مخ حرکت وک７ي او د انسان په خدمت ک３ واوسي８ي، او خپل３ سپرل９ او بارونه د بحر په خطرناکو ＇پو او 

طوفانونو ک３ د سمندر غاړې او ＇ن６ې ته ورسوي. 
<<، يعن３: په هغه  ßÃåIáÇßº�ßbá£ßE� ßzáeÙ=�åÄåE�>ßÉ áUß@ßª�Ð>çº�Àåº�Ð> ß» çj¶=� ßÀåº�àä�=� ß¹ßh¾ß?�>ßºßÆ@:د دې  أيت په بله برخه ک３ را＄ي
باران ک３ چ３ اهلل تعالی په خپل قدرت سره له أسمانه را اوروي او هغه د ＄مک３ د ژوندي ك５دو، د نباتاتو د را！وك５دو او د 
روزۍ د زياتيدو وسيله －ر＄ي، په هغه ک３ هم د اهلل د قدرت ن＋３ ن＋ان３ نغ＋ت３ دي، ＄که د باران په وريدلو سره  نباتات 
را！وك８５ي او د نباتاتو په ！وکيدلو سره له يوې خوا غل３ او دان３ په الس را＄ي او له بل３ خوا د ＇ارويو د نسل د زياتيدلو 
�æÍçE=ßa< يعن３: د باران وريدل او د نباتاتو را！وکيدل د ＄مك３  ȩ̈ à²�Àåº�>ßÃÉåª� çOßEßÆ@ :المل －ر＄ي؛ لکه ＇رن／ه چ３ فرمايي

پرمخ د ＇ارويو او حشراتو د خو＄＋ت او زياتيدو المل －ر＄ي چ３ دا ！ول د انسانانو په －＂ه تمامي８ي.
< يعن３: له يوه لوري نه بل لوري ته د بادونو  å\>ßÈëf¶=� å¬Èåf árßIßÆ@ :بيا ورپس３ په بل قرأني عبارت ك３ داس３ را＄ي
چل５دل، د اهلل> په حکم او اراده او د خلقت له سننو او طريقو سره سم صورت نيسي. د بادونو د ل／يدلو －＂３ دا 
دي چ３ بادونه د باران اوروونک３ وري％３ او ک＋ت９ روانوي، له بادونو ＇خه ون３ حمل اخلي او تودې سيم３ معتدل３ 
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کي８ي، چ３ دا ！ول３ د عاقالنو لپاره د اهلل> د لوي９ او قدرت ن＋３ ن＋ان３ دي.
<، يعن３: کوم３ وري％３ چ３ د أسمان  åzáeßÙ=ßÆ�Ð> ß» çj¶=�ß á�ßE�åf ë̂ ßjàá�=� åH> ßV çj¶=ßÆ@:د أيت په بله برخه ک３ را＄ي
او ＄مك３ په من＃ ک３ دي او د اهلل تعالی په قدرت له يوه لوري ＇خه بل لوري ته حرکت کوي، له ＄انه سره خير او 
برکت نقلوي، ＄که وري％３ دي چ３ د باران د نقليدو المل －ر＄ي. دا چ３ وري％３ وروسته له بادونو ＇خه ذکر شوي، 
په دې ک３ ديته اشاره ده چ３ همدا بادونه دي چ３ وري％３ له يوې سيم３ ＇خه بل３ سيم３ ته وړي او چيرته چ３ اهلل 
وغواړي هلته باران وروي، نو د بادونو ل／يدل اود وري％و －ر＄５دل په دې عجيبه او حيرانوونک３ ب２ه د اهلل> د قدرت 
< يعن３: دا ！ول ＇ه  ßÁÇà·å̄ á£ßÈ�æ½áÇß̄ë¶� æL>ßÈÛ@:او يووالي له ن＋و ＇خه －２ل کي８ي.  اهلل تعالی د أيت په پای ک３ فرمايي
چ３ بيان شول، هر يو د اهلل> په قدرت او يووالي رو＊انه او ＇ر－نده دليل دی، تر＇و انسانان خپل عقل وکاروي او 
د دې  ن＋و ن＋انو په اړه فکر او سوچ وک７ي. اهلل تعالی د دې  أيتونو په ترڅ ک３ ب３ شم５ره دليلونه راوړي چ３ دا ！ول د 

اهلل تعالی د ذات په يووالي، حکيم والي او قدرت داللت کوي. 
� ëG àVß²� á¼ àÃß¾ÇèFåà��â=a= ßb¾ß?�åä�=� åÁÆàa�Àåº� àd å̂ çJßÈ�Àßº� ål>ç¿¶=� ßÀåºßÆ@ :د دويم أيت په لوم７ۍ برخه ک３ اهلل> فرمايي
=�åä< يوه ډله خلک دي چ３ په ناپوه９ اوب３ عقل９ ک３ داس３ غرق دي چ３ پرته له اهلل د نورو شيانو عبادت کوي، 
مثًال: دوی د هغو تي８و او لر－يو عبادت کوي چ３ په خپله ي３ توږلي دي، له اهلل> سره ي３ ورته －２ي، د الوهيت مرتبه 
ورکوي، داس３ ي３ بولي لکه چ３ د پيداي＋ت او روزي ورکولو قدرت لري او له هغوی سره داس３ مينه کوي لکه يو 
مؤمن انسان چ３ له اهلل> سره مينه او محبت کوي. نن په ن７ۍ ک３ ډ４ر داس３ انسانان شته چ３ په يو ډول له اهلل تعالی 
سره شريک نيسي، کله نفساني غو＊تن３ او کله بشري قوانين، مال، منصب او داس３ نور شيان له اهلل سره برابروي او 

د هغو پيروي کوي. 
åäë��>éF< يعن３: د مؤمنانو مينه او د هغوی  àU� èb ßmß?�á=Çà¿ßºA� ßÀÈådç¶= ßÆ@:اهلل تعالی د دې  أيت په دويمه برخه ک３ فرمايي
پيروي له اهلل> ＇خه د هغو مشرکينو د مين３ په پرتله چ３ هغوی ي３ له بتانو سره لري، ډ４ره ژوره اوزياته ده؛ ＄که 
مؤمنان دي ته حاضري８ي چ３ د اهلل> په الر ک３ ＄ان، مال او خپله ！وله پان／ه قرباني ک７ي، خومشرکين حاضر 
په دې کامل  پورته ک７ي. همدارن／ه مؤمنان  قربان９ ترحده قدم  په الره ک３ د  له شرک ＇خه د دفاع  نه دي چ３ 
ايمان لري چ３ اهلل> د بشپ７و صفتونو او پراخو رحمتونو ＇＋تن دی، هره شيبه د انسانانو فرياد اوري، ناروغانو 
ته روغتيا ورب＋ي، غم％پلي خوشحالوي او د خوشحال９ او بريا ！ول اسباب ورته چمتو کوي، په داس３ حال ک３ 
چ３ د مشرکانو حالت له بتانو سره داس３ نه دی او نه د دوی له معبودانو ＇خه د داس３ کارونو تصور کيدای شي.
***<: اهلل پاک د أيت په دې وروست９ برخه ک３ فرمايي: که چيرې ظالم  ßH=ßdß£á¶=� ßÁáÆßfßÈ�ácåC�á=Ç à»ß· ß�� ßÀÈådç¶=�ÏßfßÈ�áÇß¶ßÆ�@
مشرکان هغه عذاب چ３ اهلل تعالی دوی ته د قيامت په ورځ تيار ک７ی، وويني، حتماً دې يقين ته رسي８ي چ３ ！ول 
قدرت د اهلل دي او هغه بتان چ３ دوی له اهلل سره شريک نيولي وو او د هغوی عبادت ي３ کاوه، د هغوی له السه ه５＆ 
کار نشي  ك５دالى. د دوی عقيده پر دې ！ين／ي８ی چ３ کوم عذاب اهلل تعالی پرمشرکانو نازلوي، هغه ډ４ر شديد دی، 
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ه５）وک ور＇خه د تي＋ت３ وس نه لري او خامخا به دوی د داس３ سخت عذاب له ليدلو ＇خه په و４ره او هيبت ک３ 
لوي８ي، حتماً به پر خپلو کارونو پ＋يماني８ي، ＄که دوی په دې ورځ داس３ يقين ته رسي８ي چ３ بل مرستندوی نه لري 

او هغه بتان او خدايان ي３ چ３ پرته له اهلل تعالی ＇خه غوره ک７ي وو، هغه ！ول ب３ ارز＊ته او دروغ وو.

فعاليت

د اهلل د قدرتونو له ن＋و ن＋انو ＇خه درې داس３ ن＋３ بيان ک７ئ چ３ په دې ذکر شويو أيتونو ک３ نه وي بيان شوې او 
بيا له  قرأن اوسنت ＇خه ورته د اليل راوباسئ. 

د لوست ګټې
＄ين３ هغه －＂３ چ３ د لوست له أيتونو ＇خه ترالسه کي８ي، په الندې ډول وي:

په کايناتو ک３ ！ول３ ن＋３ ن＋ان３ د اهلل په وحدت او قدرت د اللت کوي، ＄که کوم ！ين／＋ت چ３ په هغو ک３ شتون 
لري او کوم حيرانوونکی نظم چ３ پر هغو حاکم دی، هغه پرته د اهلل له قدرته بل قدرت من％ته نشي راوړالی، هو＊يار 

هغه دی چ３ فکر وک７ي او ايمان راوړي، جاهل او ناپوه هغه دی چ３ شا واړوي او کفر غوره ک７ي.
 حقيقي مؤمنان هغه دي چ３ يوازې د اهلل عبادت کوي، له هغه سره مينه کوي او خپل د دين احکام پرته له هغ３ 

طريق３ چ３ اهلل تعالی دوی ته نازله ک７ې، په الس نه راوړي.
شرک دا دی چ３ له اهلل پرته د بل کوم شي عبادت وشي او له هغه سره په هغه کچه مينه ولري چ３ د اهلل پر مينه 

غالب شي او يا هغه د اهلل په اندازه دوست و－２ي.

پوښتنې

١. له « اختالف الليل والنهار» ＇خه مقصد ＇ه دی؟ 
٢. له أسمانه د باران وريدل د بشريت لپاره کوم３ －＂３ من％ته راوړي؟ 

۳. « تصريف الرياح» ＇ه معنا لري؟ او ＇رن／ه د الهي قدرت له ن＋و ＇خه －２ل کي８ي؟
٤. له « آنداد» ＇خه مقصد ＇ه دی؟ او کومو شيانو ته شاملي８ي؟ 

٥. له اهلل سره د مؤمنانو مينه او له « آنداد» سره د مشرکانو مينه پرتله ک７ئ او توپير ي３ ووايئ. 
٦. قرأن کريم د هغو مشرکانو لپاره چ３ له اهلل نه پرته د نورو شيانو عبادت کوي، د ＇ه برخليک وړاندوينه ک７ې ده؟  

 
کورن９دنده

د اوسن９ زمان３ د شرکي ب２و په اړه يوه مقاله وليكئ چ３ له يو مخ ＇خه کمه نه وي.  
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د )البقرة( سورت )۱٦٦- ۱٧۱( آيتونه

� ßÀÈådç¶=� ß¹>ß®ßÆ�>-22@� àH>ßF áißÙ=� à¼åÃåE� áKß£ çìß̄ßIßÆ� ßH=ßdß£á¶=�á= àÆß?ßeßÆ�á=Ç à£ßFçI=� ßÀÈådç¶=� ßÀåº�á=Ç à£åFèI=� ßÀÈådç¶=�ß?çfßFßI�ácåC�
�>ßºßÆ� á¼åÃáÉß· ß¢� æL=ßf ßj ßU� á¼ àÃß¶> ß» á¢ß? �àä�=� à¼åÃÈåfàÈ� ß́ å¶ ßdß²�>ç¿åº�á=Æ àÕçfßFßI �> ß»ß²� á¼ àÃá¿åº�ß?çfßFßJß¿ßª �âÌçfß²�>ß¿ß¶ � çÁß? �áÇß¶�á=Ç à£ßFçI=
� åL=ßÇ àì à]�á=Ç à£åFçJßI�ß×ßÆ�â>FëÉ ß{�â×ßØ ßU� åzáeßÙ=�Êåª�> ç»åº�á=Çà· à²� àl>ç¿¶=�> ßÃèÈß?�>ßÈ�>-23@�åe>ç¿¶=� ßÀåº� ßÀÉ åQåe> ß̂ åE�¼ àÂ
� ßÁÇ à»ß·á£ßI�ß×�>ßº�åä�=�Îß· ß¢�á=Çà¶Ç à̄ßI�Áß?ßÆ�Ð> ßn áVß«á¶=ßÆ�åÐÇ èj¶>åE� á¼ à²àfàºá@ßÈ�> ß»ç¾åC>-24@� ãÀÉåFèº�êÆ àb ß¢� á¼ à³ß¶�àÄç¾åC� åÁ> ßìáÉ çn¶=
� ßÁÇà·å̄ á£ßÈ�ß×� á¼ àÂàÕ>ßEA� ßÁ>ß²�áÇß¶ßÆß?�>ß¾Ð>ßEA�åÄáÉß· ß¢�>ß¿áÉß«á¶ß?�>ßº� à¤åFçJß¾� á̧ ßE�á=Çà¶>ß®�àä�=� ß¹ßh¾ß?�>ßº�=Ç à£åFçI=� à¼ àÃß¶� ß̧ Éå®�=ßcåC ßÆ>-25@
� ã¼ á³àE� ê¼ àq�Ð=ßbå¾ßÆ�Ð> ß¢àa�ç×åC� à¤ ß» ájßÈ�ß×�> ß»åE� à°å£á¿ßÈ�Ëådç¶=� å̧ ßN ß»ß²�á=Æàfß«ß²� ßÀÈådç¶=� à̧ ßNßºßÆ�>-3,@� ßÁÆ àbßJáÃßÈ�ß×ßÆ�â>ÒáÉ ßm

���>-3-@� ßÁÇà·å̄ á£ßÈ�ß×� á¼ àÃßª� ãÊá» à¢
د ځينو کلمو معنا

د بيزارۍ اعالن ي３ وک７.     {ß?çß�ßI}
á=Ç}   له هغوی ＇خه پيروي وشوه.  à£åFèI=}

غوڅ شي، پرې شي.    { áKß£ çìß̄ßI}
وسايل.     { àH>ßF áißÙ=}

ستنيدنه او ب５رته ت， .     {âÌçfß²}
نو بيزاري به ＊يو، د بيزارۍ اعالن به وک７و.    {ß?çß�ßJß¿ßª}

دوی ته ي３ ور＊يي.    { à¼åÃÈåfàÈ}
د )الحسرة( جمع ده، د پ＋يمانتيا او بدمرغ９ په معنا دی.   {� æL=ßf ßj ßU}

پيروي مکوئ، مه ي３ تعقيبوئ.    {á=Ç à£åFçJßI×}
} %خطوات( د )خطوة( جمع، د قدم په معنا دی، خو دلته ي３ مفهوم الر او طريقه ده.  åÁ> ßìáÉ çn¶=� åL=ßÇ àì à]}

＊کاره د＊من.    {ã�åFèº�êÆ àb ß¢}
ومو موندل، وموليدل.    {>ß¿áÉß«á¶ß?}

ژباړه 
کله چ３ ب５زاره شي هغه کسان، چ３ متبوعان )مشران( دي، له هغو کسانو ＇خه چ３ تابعان )کشران( دي او وويني 
دوی عذاب او غوڅ شي په دوی ！ول د خپلوۍ عاليق )اړيک３( او وايي هغه کسان چ３ تابعان وو: «کاشک３ موږ لره 

 پنځه څلويښتم لوست
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دنيا ته بيا ورت， وای، نو ب５زاره به شو موږ له دې متبوعانو ＇خه، لکه چ３ ب５زاره شول دوی له موږ ＄ن３»، همداس３ 
به و＊يي دوی ته اهلل د دوی )نا کاره( عملونه، چ３ دوی ته به د پ＋يمانتيا المل وي، او نه به وي دوی وتونکي )د 
دوزخ( له اور ＇خه. ای خلکو! وخورئ له ＄ينو هغو شيانو ＇خه چ３ په ＄مکه ک３ دي حالل پاک )ب３ شبه３( او 
پيروي مه کوئ د شيطان د قدمونو )يعن３ شيطان پس３ مه ＄ئ(! او د ده په وسوسه د هوا او هوس متابعت مه کوئ، 
ب５شکه چ３ شيطان تاس３ لره ＊کاره د＊من دی، هغه خو تاس３ ته د بدۍ او ب３ حياي９ امرکوي او دې ته مو لمسوي 
چ３ په اهلل پورې هغه خبرې وت７ئ چ３ تاس３ پرې نه پوهي８ئ او کله چ３ دوی ته وويل شي، چ３ د هغه حکم پيروي 
وک７ئ، چ３ اهلل نازل ک７ی دی )چ３ قرأن دی په تحليل او تحريم ک３( نو )مشرکان( وايي )چ３ د قرأن پيروي نه کوو( 
بلک３ د هغه حکم پيروي کوو، چ３ په هغه باندی مو خپل پلرونه موندلي دي )أيا دوی د خپلو پلرونو متابعت کوي( 
ا－ر که د دوی پلرونه وو، چ３ په ه５＆ شي به )د دين له احکامو ＇خه( نه پوه５دل او نه ي３ )حق ته( الره موندل３ وه، 
دا خلک چ３ د اهلل پر ＊ودل شوې الرې ي３ له تلو ＇خه انکار ک７ی دی، د دوی حالت ک م داس３ دی لکه چ３ 
شپانه ＇ارويو ته أواز کوي او هغوی د بلن３ او ش７ن３ له غ８ نه پرته نور ＇ه نه اوري، دوی کا１ه دي، －ون／يان دي، ړانده 

دي، ＄که خو په ه５＆ خبره نه پوهي８ي.  
اجمالي تفسير 

� ßÀÈådç¶=� ßÀåº�á=Ç à£åFèI=� ßÀÈådç¶=�ß?çß�ßI�ácå=@ :اهلل تعالی د دې  لوست په لوم７ني أيت ک３ انسان ته يادونه کوي او فرمايي
***< ای انسانه! هغه شيب３ در ياد ک７ه چ３ کافرانو به په دنيا ک３ د متکبرانو او طواغيتو په شان  ßH=ßdß£á¶=�á= àÆß?ßeßÆ�á=Ç à£ßFçI=
ژوند کاوه اود پيروانو لرونکي وو، د قيامت په ورځ به له خپلو پيروانو ＇خه بيزاري غوره ک７ي. هغو کسانو چ３ په 
دنيا ک３ د رئيس، مشر او الر＊ود په تو－ه ژوند کاوه او نورو د دوی  پيروي کوله، نو کله چ３ د قيامت په ورځ خپل 
＄انونه په عذاب ک３ ويني او د خپل خالصون لپاره د خالصون الره نه مومي، نو سمدستي خپله بيزاري اعالنوي 
او ！ول３ سهوې او خطا－ان３ د خپلو پيروانو پر غاړه اچوي او هغوی پرې تورنوي. په هغه ورځ به د مشرانو او پيروانو 
ترمن＃ د مين３ ！ول ارتباطات او اړيک３ پرې ک７ای شي او هر يو به دا غواړي چ３ خپل ＄ان، که د هغه د مل／ري د 
السه ورکولو په قيمت هم تمام شي، له عذابه وژغوري، په دنيا ک３ به مشر امر کاوه او پيرو به د دنيوي ب３ ارز＊تو －＂و 

لپاره له هغه ＇خه پيروي کوله.
�> ß»ß²� á¼ àÃá¿åº�ß?çß�ßJß¿ßª�âÌçfß²�>ß¿ß¶� çÁß?�áÇß¶�á=Ç à£ßFçI=� ßÀÈådç¶=� ß¹>ß®ßÆ@ :بيا اهلل تعالی د کفارو د پيروانو حالت ذکر کوي او فرمايي
ç¿åº�á=ÆÕçß�ßI<<: پيروانو وويل: کاشک３ موږ کوالی شوای چ３ د دنيا ژوند ته بيرته ستانه شوي وای، له حق ＇خه مو 
پيروي ک７ی وای، د توحيد الره مو غوره ک７ې وای او له هغو کافرو مشرانو او رهبرانو ＇خه چ３ په دنيا ک３ موږ د 
هغوی پيروي کوله او نن له موږ ＇خه بيزاره دي، د بيزارۍ اعالن ک７ی وای او خپل  قهر او غوسه مو پرې س７ه ک７ې 
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وای؛ ＄که دوی زموږ د هالکت، تباه９، －مراه９ او رسواي９ المل －ر＄５دلي دي او د دې  ننني درد ناک عذاب 
اسباب ي３ موږ ته چمتو ک７ي دي. 

� à¼åÃÈåfàÈ� ß́ å¶ ßdß²@:اهلل تعالی د  أيت په دويمه برخه ک３، د هغو کافرانو )پيروانو او مشرانو( د کار پايل３ بيانوي او فرمايي
�=¶¿åe>ç<، يعن３: لکه ＇رن／ه چ３ اهلل تعالی په أخرت ک３ دوی  ßÀåº�ß� åQåe>ßå~�¼ àÂ�>ßºßÆ� á¼åÃáÉß· ß¢� æL=ßf ßj ßU� á¼àß�> ß» á¢ß?�àä�=
ته خپل سخت عذاب ورکوي، همدارن／ه دوی ته دا هم ＊يي چ３ د دوی ناوړه ک７ه وړه به په أخرت ک３ پرته له 
پ＋يمانتيا او بدمرغ９ بل هي＆ شی دوی ته په الس ورنک７ي او ه５）کله به دوی له هغه اوره ＇خه چ３ د شرک د غوره 

کولو له امله پک３ اچول کي８ي، ونه و＄ي. 
دې أيت يوې سترې او خطرناک３ مسئل３ ته اشاره ک７ې ده او هغه دا چ３ يو شم５ر خلک د دنيوي ب３ ارز＊ته －＂و 
لپاره له ＄ينو خلکو ＇خه پيروي کوي، د الهي احکامو پر وړاندې را پورته کي８ي او د يو＇و تنو زورواکو د غو＊تنو 
د ترسره کولو لپاره، خپل أخرت خرابوي او کله چ３ دغه کسان د أخرت په هغو سختو شيبو ک３ را－ير شي، نو بيا 
د دوی دغه رهبران او سرداران له دوی ＇خه خپله ب５زاري اعالنوي، دا حالت د بشر په اوږده تاريخ ک３ موجود و او 

نن هم شتون لري. 
اهلل تعالی د دې  لوست په دريم أيت ک３ بشريت ته د حالل کسب بلنه ورکوي اود شيطان له پيروۍ ＇خه ي３ منع کوي او 
â>FëÉ***<: ای انسانانو! له هغ３ روزۍ ＇خه چ３ اهلل تعالی د ＄مك３  ß{�â×ßØ ßU� åzáeßÙ=� å��>çå��á=Çà· à²� àl>ç¿¶=�> ßÃèÈß?�>ßÈ@ :فرمايي
پر مخ پيدا ک７ې او تاس３ لپاره ي３ حالله －ر＄ول３، وخورئ او د شيطان له الرو او وسوسو ＇خه پيروي مکوئ، ＄که 
شيطان ستاس３ ＊کاره د＊من دی. که چيرته بنده د شيطان پيروي وک７ي، نو شيطان ورته حالل حراموي او حرام 
حالل －ر＄وي او تل ي３ د بدمرغ９ کندو ته غور＄وي. پر مسلمان الزم دي چ３ هو＊يار او ＄يرک واوسي او د حاللو 
او حرامو حدود د اهلل له کتابه او دهغه د نبي له سنت ＇خه زده ک７ي، نه له انسي او جني شيطانانو ＇خه چ３ په خپلو 
وسوسو او دروغجنو نصيحتونو ي３ د بدمرغ９ او فساد په دام ک３ را－يروي او بأالخره ي３ د －مراه９ اوکفر په کوهي 

ک３ اچوي. 
***<�اهلل تعالی په دې أيت ک３ د شيطان د کار  ßÁÇ à»ß·á£ßI�ß×�>ßº�åä�=�Îß· ß¢�á=Çà¶Ç à̄ßI�Áß?ßÆ�Ð> ßn áVß«á¶=ßÆ�åÐÇ èj¶>åE� á¼ à²àfàºá@ßÈ�>ßç�åC@
دايرې او بلن３ ته اشاره کوي، تر＇و بنده －ان د هغه په اړه بشپ７ معلومات ولري او هغه کسان چ３ د هدأيت پل＂نه کوي 
د شيطان له وسوسو ＇خه ＄ان لرې وساتي او هم د غافلو انسانانو لپاره کوم دليل او حجت باقي پات３ نشي، مبارک 

أيت په لن６ه تو－ه دا بيانوي چ３ شيطان الندنيو کارونو ته بلنه ورکوي: 
الف: ناوړو کارونو ته بلنه: شيطان د انسان په نظر ک３ هغه ناوړه او بد کارونه چ３ د ده لپاره ناوړه او بده پايله لري، 

＊ايسته ＊کاره کوي او که انسان هغه کار ترسره ک７ي او د شيطان له غو＊تنو ＇خه پيروي وک７ي، سمدستي په سختو 
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بدمرغيو ک３ لوي８ي. د ساري په تو－ه ډ４ر داس３ کارونه شته چ３ شيطان د نويو ＄وانانو لپاره د لوست او زده ک７ې 
پري＋ودل ＊ايسته کوي او دوی ته خوب، راحت او ب５کاري ＊ه ＊کاره کوي، هغه کسان ＇ومره زيات دي چ３ خپل 
وخت او مال پرته له دې چ３ له هغه ＇خه علمي －＂ه ترالسه ک７ي، ضايع کوي! داس３ ＄وانان هم شته چ３ په ناز او 
نعمت ک３ ژوند کوي، مور او پالر ي３ د روزن３، تربيت او تعليم لپاره په سل／ونو زره افغان９ ل／وي، خو په پای ک３ 
هغوی ويني چ３ دغه بدکاره زامن ي３ هغه ！ول مالونه او پان／３ ناليدل３ نيسي او د علم او روزن３ په الرک３ يو مناسب 

قدم هم نه پورته کوي.  
ب ـ فحشا او بد اخالق９ ته بلنه: همدارن／ه شيطان تاس３ د ب３ حياي９ او بدخوي９ لوري ته رابولي او فحشاء تر 

！ولو کارونو ناوړه کار دی، لکه: د شرابو ＇＋ل، زنا، لواطت، غيبت او هره قبيحه ک７نه چ３ په پايله ک３ د انسان 
د دنيا او أخرت د تباه９ المل －ر＄ي. 

ويناوې  او  داس３ صفتونه  ته  اهلل  اچوي چ３  دا وسوسه هم  ته  انسان  ـ په اهلل دروغ ت７ل: همدارن／ه شيطان  ج 

منسوب３ ک７ي چ３ اهلل ور＇خه پاک او مبراء دی. انسان پرته له دې چ３ يقين ولري او يا پوه شي، داس３ ويناوې 
او ک７ه وړه اهلل او د اهلل دين ته منسوبوي او کله هم د شيطان د وسوسو په اثر، حرام حاللوي او حالل حراموي. 
دغه مهال دا بنده د شيطان په پيروۍ د تشريع او قانون جوړون３ په ساحه ک３، د اهلل تعالی د ربوبيت او الوهيت پر 

سپ５）لي حريم ت５ری کوي چ３ دا تر ！ولو هغه ناوړه کار دی چ３ شيطان ورته بلنه ورکوي. 
�ß¿áÉß«á¶ß?�>ßº<***<:�په دې أيت ک３ اهلل تعالی د هغ３ ډل３ حالت  à¤åFçJß¾� á̧ ßE�á=Çà¶>ß®�àä�=� ß¹ßh¾ß?�>ßº�=Ç à£åFçI=� à¼àß�� ß̧ Éå®�=ßcåC ßÆ@
ان％وروي چ３ خپل عقل او فکر په کار نه اچوي، په خير او شرک３ د خپلو پلرونو له غو＊تنو او باطل دين ＇خه 
پيروي کوي، په اړه ي３ داس３ فرمايي: که چيرې هغ３ ډل３ ته چ３ د شيطان د وسوسو په دام ک３ －ير راغلي دي، يعن３ 
مشرکانو ته وويل شي، چ３ د اهلل )جل جالله(  له دين ＇خه چ３ خپل پيغمبرU ته ي３ رالي８لی، پيروي وک７ئ او په 
－وماني او ب３ بنس＂ه شيانو پس３ مه درومئ، په ＄واب ک３ هغوی وايي: "موږ له هغو شيانو پيروي کوو چ３ په هغو مو 
خپل رهبران، مشران او پلرونه موندلي دي"، د حال په ژبه ي３ وويل چ３ خپل عقل او فکر بندوو او د ړانده تقليد 
الره خپلوو. بيا  قرأن کريم د دوی په دې ناوړه کار د انکاري استفهام په طريقه ترديد کوي او فرمايي: أيا سره له دې 
صفته چ３ پلرونه ي３ په －مراه９ ک３ لويدلي او د اسالم د عقايدو او عباداتو په اړه ه５＆ معلومات نه لري، له هغوی 
＇خه پيروي کوي؟! أيا له خپلو پلرونو ＇خه پيروي کوي، که ＇ه هم هغوی هر＇ومره ب３ عقله، ساده او ناپوهه وي؟ 
دوی د اهلل تعالی د قدرت د ن＋و ن＋انو په درک کولو ک３ له خپل عقل او فکر ＇خه کار نه اخلي، بالکل د ＇ارويو په 

＇５ر دي چ３ نه عقل لري او نه د فکر توان. 
اهلل تعالی په وروستي أيت ک３ د کافرانو حالت د ＇ارويو له حالت سره تشبيه کوي، چ３ نه عقل لري او نه مسايل په 
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�ç×åC� à¤ ß» ájßÈ�ß×�>ßå�� à°å£á¿ßÈ�Ëådç¶=� å̧ ßN ß»ß²�á=Æàfß«ß²� ßÀÈådç¶=� à̧ ßNßºßÆ@ :سمه تو－ه  درک کولی شي، په اړه ي３ داس３ فرمايي
=Ð***<: د کافرانو صفت او حالت د قرأني الر＊وونو او د هغه له رو＊انه داليلو ＇خه په استفاده نه کولو ک３  ßbå¾ßÆ�Ð> ß¢àa
داس３ دی، لکه د رم３ حالت له شپانه سره ي３، ＄که شپونکی په خپل أواز سره په ！اکلو طريقو خپله رمه د اوبو، 
پن６غالي او يا ＇７＄ای خواته بيايي او ＇اروي پرته له دې چ３ د أوازونو په معنا او مفهوم وپوهي８ي، د شپونکي ارادې 
ته تسليمي８ي. په واقعيت ک３ کافران هم د پلرونو په ړانده تقليد او پيروي سره د ＇ارويو په شان دي چ３ أواز اوري خو 
په معنا ي３ نه پوهي８ي، خپل عقل د هغو د معنا د پوهيدن３ لپاره نه کاروي او د اهلل د پيغمبرانو او د خير په لوري د ！ولو 
داعيانو د دعوت پر وړاندې به ي３ دا ويل چ３ موږ له هغه ＇ه، ＇خه چ３ زموږ پلرونو په هغه ژوند ت５ر ک７ی، پيروي 
کوو. دوی له هر نوي شي سره که هر ＇ومره د دوی په －＂ه هم وي، مخالفت کوي او هر＇ه چ３ د دوی د پلرونو له 

الرې دوی ته رسي８ي که ＇ه هم د دوی هالکت او تباهي پک３ پ＂ه وي، پيروي ي３ کوي. 
بيا اهلل تعالی د کافرانو بل حالت بيانوي چ３ کافران د حق３ خبرې له اوريدلو کا１ه، د حق له ويلو －ون／يان او د حق 
او ري＋تيا د ن＋و له ليدلو ړانده دي. کافران د ايمان په لوري د داعيانو پر وړاندې داس３ اعراض او شا－ر＄وي لکه چ３ 
خپل حواس ي３ له السه ورک７ي وي او نور د اوريدلو، ويلو او ليدلو وس نه لري، له همدې امله د پوهيدلو او ادراک 

توان نه لري او د ＇ارويو په ＇５ر د نورو پيروي کوي. 

فعاليت

شيطان د انسان پخوانی او قسم خوړلی د＊من دی او د هغه د －مراه９ لپاره هره وسيله کاروي، نو بايد ＇ه کار 
وک７و چ３ د شيطان له وسوسو ＇خه ＄ان وژغورو؟ په دې اړه په خپلو ک３ بحث او خبرې وک７ئ او پايل３ ي３ په 

خپلو کتابچو ک３ وليكئ. 

د لوست ګټې
＄ين３ هغه －＂３ چ３ د لوست له أيتونو ＇خه ترالسه کي８ي، په الندې ډول دي: 

له هغه ＄ايه چ３ د کفارو اړيک３ په خپل من＃ ک３ په مادي مصلحتونو والړې دي، نو له دې كبله د دوی په من＃ 
ک３ مينه او مرسته ترهغه ＄ايه پات３ وي چ３ په خطر ک３ واقع نشي او کله چ３ له خطر سره مخ شي، نو په هره بيه 
چ３ وي کو＊（ کوي، تر＇و ＄ان له خطره وژغوري که ＇ه هم دا کار له يوبل ＇خه د بيزارۍ او يا د هغه د مل／ري 

د قربان９ په قيمت هم تمام شي.
ړوند تقليد او پيروي د اسالمي دين له نظره ناوړه ک７نه ده، مناسبه ده چ３ هرمسلمان له خپلواک شخصيت ＇خه 
برخمن وي. که چا د ＊ي／３２ کار ترسره ک７، نو له هغه ＇خه پيروي او تقليد کوي او که د＊ي／３２ کار ي３ ترسره نک７، 
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نو مناسبه دا ده چ３ خپل ＄ان ور＇خه وژغوري او له ب３ ＄ايه او ناسم３ پيروۍ ＇خه ډډه وک７ي، ＄که تقليد او 
پيروي يو ډول انتخاب دی چ３ انسان د هغه په وړاندې مسؤوليت لري او په اړه ي３ ور＇خه  پو＊تنه ک８５ي.

－＂ه  او حرامو خواړو ＇خه  ناپاکو  له  او  روا  اخيستل  －＂ه  او حاللو خواړو ＇خه  پاکو  له  ته  تعالی خلکو  اهلل 
اخيستل  حرام ک７ي دي.

 له هغه مهاله چ３ اهلل تعالی أدم )عليه السالم( پيدا ک７ی، شيطان ورسره خپله د＊مني اعالن ک７ې ده او تل هل３ 
＄ل３ کوي چ３ انسان ت５ر باسي، له همدې امله باطل او ب３ حياي９ ورته ＊ايسته او ＊ه ＇ر－ندوي.

پوښتنې

١. د کافرانو د مشرانو او پيروانو حالت به د قيامت په ورځ ＇رن／ه وي؟ 
< عبارت ＇رن／ه تفسيروئ؟  àH>ßF áißÙ=� à¼åÃåE� áKß£ çìß̄ßIßÆ@٢.�د�

۳. هغه مهال چ３ د کافرانو پيروان د قيامت په ورځ ＄انونه د الهي عذاب په وړاندې وويني، نو د ＇ه شي هيله به 
کوي؟ او ول３ داس３ هيله کوي؟ 

٤. د انسان لپاره په دنيوي نعمتونو ک３ له کوم شي ＇خه －＂ه اخيستل روا بلل شوي دي؟ 
پيروۍ ＇خه منع شوی  له  انسان د هغه  او ول３  او مفهوم ＇ه دی؟  د عبارت معنا  �>Á>ìÉn¶= �L=Çì]@ د   .٥

دی؟ 
٦. په  قرأن کريم ک３ ويل شوي دي: )شيطان ستاس３ ＊کاره د＊من دی(، له انسان سره د شيطان د د＊مني ن＋３ 

او ن＋ان３ کوم３ دي؟ 
٧. قرأن کريم کافرانو ته بلنه ورک７ې ده چ３ د اهلل د دين او ＇ه چ３ اهلل نازل ک７ي دي، پيروي وک７ي، د کافرانو ＄واب 

د دې  بلن３ او دعوت په وړاندې ＇ه دی؟ 
٨. يو قرأني أيت د تقليد کوونکو مشرکانو حالت د دنيوي حالتونو له يوه حالت سره تشبيه ک７ی، هغه أيت ته په 

اشارې سره دا تشبيه واضحه ک７ئ.  
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د )البقرة( سورت )۱٧۲- ۱٧٦( آيتونه

�ß½çf ßU�> ß»ç¾åC�>-3.@� ßÁÆ àbàFá£ßI�àÅ>çÈåC� á¼àJá¿ à²� áÁåC�åçå��=Æàf à³ ám=ßÆ� á¼ à²>ß¿á®ßgße�>ßº� åL>ßFëÉ ß{� áÀåº�=Çà· à²�=Çà¿ßºA� ßÀÈådç¶=�> ßÃèÈß?�>ßÈ��
� çÁåC�åÄáÉß· ß¢� ß¼áMåC� ßØßª�æa> ß¢� ß×ßÆ� æ©>ßE�ßfáÉ ß¦�çf àì áu=� åÀ ß»ßª�åç�=�åfáÉß§å¶�åÄåE� ç̧ åÂà?�>ßºßÆ�åfÈåhá¿ å̂ á¶=� ß¼ áVß¶ßÆ�ß½çb¶=ßÆ�ßÍßJáÉ ß»á¶=� à¼ à³áÉß· ß¢
�>ßº� ß́ åÒß¶Æà?� âØÉå·ß®�>â¿ ß»ßM�åÄåE� ßÁÆàfßJ ánßÈßÆ� åH>ßJ å³á¶=� ßÀåº�àç�=� ß¹ßhá¾ß?�>ßº� ßÁÇ à»àJ á³ßÈ� ßÀÈådç¶=� çÁåC�>-3/@� ã¼É åUße�ãeÇà« ß¦�ßç�=
� ß́ åÒß¶Æà?�>-30@� ã¼Éå¶ß?� ãH=ßd ß¢� á¼ àÃß¶ßÆ� á¼åÃÉë²ßhàÈ� ß×ßÆ�åÍßº>ßÉå̄á¶=�ß½áÇßÈ�àç�=� à¼ àÃ à»ë· ß³àÈ� ß×ßÆ�ße>ç¿¶=� ç×åC� á¼åÃå¾Ç àìàE�Êåª� ßÁÇà· à²á@ßÈ
� ß¹çhß¾�ßç�=� çÁß@åE� ß́ å¶ßc�>-31@�åe>ç¿¶=�Îß· ß¢� á¼ àÂßfßF áqß?�> ß»ßª�åÌßfå«á§ ß»á¶>åE� ßH=ßdß£á¶=ßÆ�Ïßb àÃá¶>åE�ßÍß¶ ßØ çv¶=�= àÆßfßJ ám=� ßÀÈådç¶=

���>-32@�æbÉå£ßE� æ±>ß̄ åm�Êå«ß¶� åH>ßJ å³á¶=�Êåª�=Çà«ß·ßJ á]=� ßÀÈådç¶=� çÁåCßÆ� ë° ßVá¶>åE� ßH>ßJ å³á¶=
د ځينو كلمو معنا

د )طيبة( جمع ده، يعن３: پاک او حالل.   {� åL>ßFëÉ ß{ }
حرام －ر＄ولی دی.   {�ß½çf ßU }

هغه ＇اروی چ３ پرته له ذبح３ خپله م７ شوی وي.   {�ßÍßJáÉßá�= }
وينه.    {�ß½ çb¶= }

خوګ، خنزير.   {�åfÈåhá¿åá�= }
)اهالل( د غ８ په پورته کولو اطالق کي８ي او مراد ور＇خه د خدايانو يا معبودانو په نامه)هغوی ته د   {� ç̧ åÂà? }

   نژد４والي لپاره( د ＇اروي د ذبح３ پر مهال د غ８ لوړوالی دی.
مجبور شي، اړشي.   {�çf àì áu= }

�}   ظلم کوونکی، مراد  ور＇خه هغه ＇وک دی چ３ د هغه شي په ل＂ه ک３ وي چ３ ورته حالل نه وي. æ©>ßE }
له حده ت５ريدونکی.   {�æa> ß¢ }

�}  نو－ناه نشته، )اثم( هغو ن＋و او أثارو ته ويل کي８ي چ３ د －ناهونو له وج３ پر نفس غلبه کوي،  ß¼áMåC� ßØßª }
لکه د نفس خ７والی او تياره  والی.   

�}  پ＂وي او منکري８ي. ßÁÇ à»àJ á³ßÈ }
له يو بل سره د＊مني او ج／７ه.   {� æ±>ß̄ åm }

لرې.   {� æbÉå£ßE }
ژباړه 

ای مؤمنانو! که تاس３ په ر＊تيا سره د اهلل بنده －ي کوونکي ياست، نو کوم پاک شيان چ３ موږ درک７ي دي، هغه په 
أزادۍ سره خورئ او د اهلل شکر باسئ. د اهلل له لوري که پر تاس３ ＇ه بنديز ل／ول شوی دی، نو هغه دا دی چ３ مرداره 

 شپ８ څلويښتم لوست
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مه خورئ، د وين３ او د خوګ د غو＊３ له خوړلو نه ډډه وک７ئ او داس３ کوم شی مه خورئ چ３ پر هغه له اهلل نه پرته د 
بل چا نوم اخيستل شوی وي. هو که ＇وک د اړتيا په وخت ک３ وي او له دغو شيانو ＇خه ＇ه شی پرته له دې چ３ د 
الهي حکم ماتولو اراده ولري يا له حده ت５ری وک７ي )د ضرورت له اندازې زيات ونه خوري(، نو پر هغه ＇ه وبال نشته، 
اهلل ب＋ونکی او رحم کوونکی دی. بيشکه هغه کسان چ３ د اهلل له لوري نازل شوی کتاب پ＂وي او په بدله ک３ ي３ ل８ې 
غوندې پيس３ اخلي، هغوی په اصل ک３ خپل３ －６５ې له اوره ډکوي. د قيامت په ورځ به اهلل> هي）کله له دوی سره 
خبرې ونه ک７ي او نه به ي３ تزکيه ک７ي او د هغوی لپاره دردوونکی عذاب دی. دا هغه خلک دي چ３ د سم３ الرې 
په بدل ک３ ي３ －مراهي واخيستله او د ب＋ن３ په بدل ک３ ي３ عذاب وپيره، ＇ومره حيرانتيا ده د دوی حوصل３ ته چ３ 
د عذاب زغملو ته تيار دي. دا ！ول کارونه ＄که وشول چ３ اهلل، خو له حق سره، سر تر پايه  برابر کتاب نازل ک７ی و، 

م／ر کومو خلکو چ３ په کتاب ک３ اختالفونه من％ته راوړل، هغوی په خپلو النجو ک３ له حق نه ډ４ر لرې الړل. 
اجمالي تفسير 

�***<:�يوې ډل３ مفسرينو ويلي دي چ３ اهلل> د )البقرة( د  á¼ à²>ß¿á®ßgße�>ßº� åL>ßFëÉ ß{� áÀåº�=Çà· à²�=Çà¿ßºA� ßÀÈådç¶=�> ßÃèÈß?�>ßÈ@
سورت له پ５ل ＇خه تر دې ＄ايه پورې د توحيد او نبوت زياتره دليلونه ذکر ک７ل او په ډ４ر قوت سره ي３ په يهودو 
�>ßº� åL>ßFëÉ ß{� áÀåº�=Çà· à²@:او نصاراوو رد وک７ او بيا ي３ له دې ＄ايه ＇خه د احکامو په بيانولو پ５ل وک７ او وي３ فرمايل
<. دا مبارک أيت دا را په －وته کوي چ３ اهلل تعالی وروسته له دې چ３ ！ول بشريت ته اعالن وک７ چ３ له  á¼ à²>ß¿á®ßgße
هر هغه شي ＇خه چ３ په ＄مکه ک３ حالل او پاکيزه پيدا شوي دي، －＂ه واخلي، په دې شرط چ３ د شيطان د پلونو 
پيروي ونک７ی، يعن３ غ５ر اخالقي عملونه ترسره نک７ي، په اهلل او رسول باندې دروغ ونه ت７ي او د خپلو پلرونو ړوند 
تقليد او پيروي ونک７ي. دلته له الهي امر او نه３ ＇خه د کفارو د منع راوړلو په صورت ک３ اهلل تعالی په خاصه او 
＄ان／７ې تو－ه خپلو مؤمنو بنده －انو ته خطاب کوي او هغوی ته د پاکو او حاللو شيانو خوړل، مباح －ر＄وي او له 

هغوی ＇خه د نعمت د شکران３ او منن３ غو＊تنه کوي.
�=��ßÍßJáÉßá***< :په دې أيت ک３ اهلل تعالی مؤمنان په دې خبروي چ３ کوم شيان پر دوی واقعاً حرام  à¼ à³áÉß· ß¢�ß½çf ßU�>ßç�åC@
شوي دي، د هغو په اړه دې هي）کله هم د مشرکانو پيروي ونک７ي او د يهودو او نصاراوو په ＇５ر دې له خپله ＄انه 
＇ه شيان حالل او حرام ونه －ر＄وي، اهلل تعالی فرمايي: پرته له شکه ＇لور شيان پر تاسو حرام －ر＄ول شوي دي:    
١ـ په خپله م７ شوی ＇اروی.٢ـ بهيدونک３ وينه. ۳ـ د خوګ غو＊ه. ٤ـ او هر هغه ＇ه چ３ د اهلل له نامه پرته ذبح او 

نذر شوی وي.
< څخه مراد  ِ�=�åá�ß§å¶�åÄåE� ç̧ åÂà?�@ßºßÆ@له

�åä�=�åá�ß§å¶�åÄåE< ＇خه مقصد دا دی چ３ د ＇اروي د ذبح３ په وخت ک３ د اهلل له نامه ＇خه پرته بل نوم،  ç̧ åÂà?�@ßºßÆ@له
لکه: بتان، پيريان، خبيثه ارواح او يا پيغمبران، پيران، علما او داس３ نور پر هغه ＇اروي ياد شي او يا ＇اروی د هغوی 
لپاره نذر و－２ل شي يا هغوی ته د نژدې ک５دو  لپاره ذبح شي، د داس３ نذر شوي ＇اروي خوړل حرام دي که ＇ه هم 
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د ذبح په وخت په هغه د اهلل نوم واخيستل شي.
په کابلي تفسير ک３ راغلي دي: هغه ＇اروی چ３ د هغه روح له اهلل نه پرته د بل چا لپاره نذر شي، د هغه ناپاکي او 
پليتي له هغه ＇اروي ＇خه هم زياته ده چ３ په خپله م７ شوی وي، په مردار ＇اروي ک３ يو عيب موجود و چ３ روح 
ي３ د اهلل په نامه نه دی وتالی، خو د دغه ＇اروي روح چ３ پرته د اهلل له نامه ＇خه د بل چا په نامه )د هغه د عبادت 

او قربت په نيت( نذر شوی دی، دا ک７نه عيناً شرک دی.
د يوې پوښتنې ځواب

په دې أيت ک３ چ３ د حرمت حکم  په ＇لورو يادو شويو شيانو پورې منحصر شوی دی، دا داس３ را＊يي چ３ پرته له 
دې يادو شويو شيانو ＇خه بل ＇اروی حرام نه دی، حال دا چ３ د ＇５روونکو ژويو خوړل او د سپي، خره او د مردار 
خورو مرغانو غو＊ه هم حرامه ده، نو ＇رن／ه کوالی شو د دې  احکامو په من＃ ک３ توافق راولو؟ د دې  شبه３ لپاره 
تر ！ولو غوره ＄واب دا دی، چ３ د حرمت د حکم حصروالی په دې شيانو ک３ په اضافي تو－ه دی، يعن３ د هغو شيانو 
په مقابل ک３ دی چ３ مشرکانو له خپله ＄انه حرام ک７ي وو چ３ د )بحيره(، )سائبه(، )وسيله( او داس３ نورو په نومونو 
ياديدل. مطلب دا دی چ３ موږ يوازې په خپله م７ شوی، خنزير او داس３ نور پر مشرکانو حرام ک７ي وو، خو هغوی د 
دې حرمت په مقابل ک３ په نوروحرمتونو قايل شول او دا ي３ د ＄انونو لپاره حالل و－２ل او په اهلل> ي３ دروغ وت７ل، 
نو ای مسلمانانو! تاسو داس３ ونه ک７ئ. له دې پرته نور حل او حرمت په نورو أيتونو او احاديثو ثابتي８ي او دا حصر 

هغو ته شامل نه دی.
****<: دا مبارک أيت او ورپس３ دوه أيتونه د اهل کتابو د علماوو حالت  åH>ßJ å³á¶=� ßÀåº�>ß¿á¶ßh¾ß?�>ßº� ßÁÇ à»àJ á³ßÈ� ßÀÈådç¶=� çÁåC@
بيانوي چ３ د دنيوي کم مال په مقابل ک３ ي３ هغه علم پ＂وه چ３ دوی ي３ په رسولو او خپرولو －ومارل شوي وو، حال 
دا چ３ د خپل کتاب له مخ３ ي３ د اهلل رسول ＊ه پيژانده، خو دوی د خپل مقام، دبدب３ او د عوامو خلکو په من＃ ک３ 
د خپل عزت لپاره د ده له رسالت ＇خه منکريدل، تر＇و د خلکو له ډاليو او مرستو ＇خه محروم پات３ نشي، )دا ډال９ 
که په ظاهره ډ４رې زيات３ هم وي، خو د قرأن له نظره ب３ قدره او ل８ه متاع －２ل کي８ي، ＄که دنيا او ＇ه چ３ په دنيا ک３ 

دي، دا ！ول د أخرت په پرتله ب３ ارز＊ته دي(.
د حق پټولو پايله     

په دې أيتونو ک３ د دنيا پرستو، حق پ＂وونکو د کار پايله داس３ ان％ور شوې ده، لکه ＇وک چ３ خپله －６５ه له اوره 
ډکه ک７ي او سرب５ره پر دې د اهلل د قهر او غوس３ وړ هم و－ر＄ی، نو ＄که اهلل پاک له دې ډل３ ＇خه د بيزارۍ اعالن 
ک７ی، نه به له دوی سره)د شفقت( خبرې وک７ي او نه به دوی تزکيه ک７ي. د أيتونو په پای ک３ دې ته اشاره شوې چ３ 
اهلل تعالی پر دوی هي＆ ظلم نه دی ک７ی، بلک３ دوی په خپله －مراه９ ته پر هدايت او عذاب ته پرمغفرت ترجيح 
ورک７ی دی. دا کار يوازې تر اهل کتابو پورې ＄ان／７ی نه دی، بلک３ هر هغه ＇وک چ３ په ت５ره او اوسن９ زمانه ک３ 

حق پ＂وي او يا حق ضايع کوي په هغه ک３ داخل دی. 
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د لوست ګټې
＄ين３ هغه －＂３ چ３ د لوست له أيتونو ＇خه ترالسه کي８ي، په الندې ډول دي:

پرته له اسرافه د هغو پاکو او حاللو شيانو د خوړلو روا والی چ３ اهلل پاک پيرزو ک７ي دي.
د اهلل پر نعمتونو اعتراف او شکر کول او د －ناه په الرو ک３ د هغو نه کارول.

د هغه ＇اروي چ３ په خپله م７ شوی وي، د خوګ، بهيدونک３ وين３ او هغه ＇اروي چ３ له اهلل نه پرته د نورو لپاره 
نذر او ذبح شوي وي، د غو＊و د خوړلو حراموالی.

د ضرورت او اړتيا پر مهال، لکه د نفس د هالکت، و４رې او يا داس３ نورو حاالتو ک３ د يادو شويو شيانو د خوړلو 
<�æa< قيد پک３ مراعات شي. ß¢� ß×ßÆ� æ©>ßE�ßá� ß¦@ جواز، په دې شرط چ３ د

د حق د پ＂ولو حراموالی، په ＄ان／７ې تو－ه چ３ کله دنيوي －＂ه، مال او دبدبه پرې ترالسه کي８ي.
د اسالمي امت د علماوو و４رول، له دې ＇خه چ３ د اهل کتابو ک７ه وړه خپل نه ک７ي، يعن３ د هغوی په ＇５رحق 

پ نه ک７ي او يا د يو شي د الس ته راوړلو لپاره باطله فتوی صادره نه ک７ي.
په قرأني أيتونو ک３ له اختالف کولو ＇خه ډډه کول، کوم چ３ د مسلمانانو ترمن＃ د شخ７ې او د＊مني المل －ر＄ي.

پوښتنې

١- الندې کلم３ معنا ک７ئ:
}طيبات{، }الميتة{، }آهل{ }اضطر{ }باغ{، }عاد{، }الإثم{، }الضاللة{، }الشقاق{.

٢- د )غير باغ والعاد( عبارت وژباړئ.
۳ـ له )الدم( ＇خه چ３ حراموالی ي３ په مبارک أيت سره ثابت شوی دی، کومه وينه مراد ده ؟ 

٤ـ د@�ÄE�¸Â?�>º¶§��=�< په اړه الزم توضيحات ورک７ئ.
٥ـ که د حرمت مسئله  په دې ＇لورو شيانو پورې منحصره شي، په دې اړه پو＊تنه رامن％ته کي８ي، د دې  شبه３ 

＄واب ＇رن／ه دی؟
***<مبارک أيت�د چا په اړه نازل شوی؟ او کوم کسان پک３ شاملي８ي؟  åH>ßJ å³á¶=� ßÀåº�àç�=� ß¹ßhá¾ß?�>ßº�ßÁÇ à»àJ á³ßÈ� ßÀÈådç¶=�çÁåC@ ـ  دا ٦

٧ـ د لوست أيتونو له زده ک７و او پندونو＇خه پن％ه ！ک３ ذکر ک７ئ. 

کورن９ دنده

د لوست د مبارکو أيتونو په ر１ا ک３ او د عزتمنو علماوو له نظرياتو ＇خه په －＂ه اخيستلو له اهلل> نه پرته د نذر کولو 
په اړه يوه پا１ه معلومات وليکئ.
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د )البقرة( سورت )۱٧٧- ۱٨۲( آيتونه

�åf å] áÛ= �å½áÇßÉá¶= ßÆ �åç�>åE � ßÀßºA � áÀßº �çfåFá¶= � çÀ å³ß¶ßÆ � åHåfá§ ß»á¶=ßÆ � å±åf ánß»á¶= � ß̧ ßFå® � á¼ à³ ßÂÇ àQàÆ �=Çè¶ßÇàI � áÁß? �çfåFá¶= � ßkáÉß¶�
� å̧ ÉåF çj¶=� ßÀáE=ßÆ� ßÀÉå²> ßj ß»á¶=ßÆ�Îßº>ßJßÉá¶= ßÆ�ÎßEáf à̄á¶=�ËåÆßc�åÄëF àU�Îß· ß¢� ß¹> ß»á¶=�ÎßIAßÆ� ßÀÉëÉåFç¿¶= ßÆ� åH>ßJ å³á¶=ßÆ�åÍ ß³åÑ ßØß»á¶=ßÆ
�Êåª� ßÀÈåfåE> çr¶=ßÆ�=Æ àb ßÂ> ß¢�=ßcåC� á¼ åÂåbáÃß£åE� ßÁÇàªÇ à»á¶=ßÆ�ßÌ> ß²çh¶=�ÎßIAßÆ�ßÌ ßØ çr¶=�ß½>ß®ß? ßÆ� åH>ß®ëf¶=�ÊåªßÆ� ßÀÉå·åÑ> çj¶=ßÆ
�=Çà¿ßºßA� ßÀÈådç¶=�> ßÃèÈß?�>ßÈ�>-33@� ßÁÇà̄çJ à»á¶=� à¼ àÂ� ß́ åÒß¶Æà?ßÆ�=Çà®ßb ßq� ßÀÈådç¶=� ß́ åÒß¶Æà?� ålá@ßFá¶=� ßÀÉ åUßÆ�åÐ=çf çv¶=ßÆ�åÐ> ßiá@ßFá¶=
�åÄÉ å]ß?� áÀåº�àÄß¶� ßÊå« à¢� áÀ ß»ßª�ÎßNá¾àáÙ>åE�ÎßNá¾àáÙ=ßÆ�åbáFß£á¶>åE� àbáFß£á¶=ßÆ�ëf àVá¶>åE�èf àVá¶=�Îß·áJß̄á¶=�Êåª� àt> ßrå̄á¶=� à¼ à³áÉß· ß¢� ßGåJ à²
�àÄß·ßª� ß́ å¶ßc� ßbá£ßE�ÏßbßJ á¢=� åÀ ß»ßª�ãÍ ß» áUßeßÆ� á¼ à³ëEße� áÀåº� ã¬Éå« á̂ ßI� ß́ å¶ßc� æÁ> ßj áUåDåE�åÄáÉß¶åC�ãÐ=ßaß? ßÆ� åÆàfá£ ß»á¶>åE� ã¥>ßFëI>ßª�ãÐ áÊ ßm
� á¼ à³áÉß· ß¢� ßGåJ à²�>-35@� ßÁÇà̄çJßI� á¼ à³ç·ß£ß¶� åH>ßFá¶ßáÙ=�Êå¶Æà?�>ßÈ�ãÌ>ßÉ ßU� åt> ßrå̄á¶=�Êåª� á¼ à³ß¶ßÆ�>-34@� ã¼Éå¶ß?� ãH=ßd ß¢
� ßÀÉå̄çJ à»á¶=�Îß· ß¢�>é̄ ßU� åÆàfá£ ß»á¶>åE� ßÀÉåEßfá®ßáÙ=ßÆ� åÀáÈßbå¶=ßÇá·å¶�àÍçÉ åqßÇá¶=�=âfáÉ ß]� ßµßfßI� áÁåC� àLáÇ ß»á¶=� à¼ à²ßb ßUß?�ßf ßv ßU�=ßcåC
� ß> ß]� áÀß»ßª�>-4-@� ã¼Éå· ß¢� ã¤É å» ßi�ßç�=� çÁåC�àÄß¾Çà¶ëbßFàÈ� ßÀÈådç¶=�Îß· ß¢�àÄ à»áMåC�> ß»ç¾åDßª�àÄß£ å» ßi�>ßºßbá£ßE�àÄß¶çbßE� áÀ ß»ßª�>-4,@

��>-4.@� ã¼É åUße�ãeÇà« ß¦�ßç�=� çÁåC�åÄáÉß· ß¢� ß¼áMåC� ßØßª� á¼ àÃß¿áÉßE� ßXß· áqß@ßª�> â»áMåC�áÆß?�>â«ß¿ ßQ� ætÇàº� áÀåº

د ځينوكلمو معناوې
{ =¶�çå�á}  پر ！ولو ＊ي／２و ي３ اطالق کي８ي.

په دې مبارک أيت ک３ د )آعطی( يعن３ ورک７ې په معنا ده.   {ÎßIßA }
ÎßEáf}  خپلوان. à̄á¶=�ËåÆßc}

�} له کور او کورن９ ＇خه لرې مسافر. å̧ ÉåF çj¶=� ßÀáE= }
د )رقبة( جمع ده يعن３ غاړه، په رقاب ک３ له مال ل／ولو ＇خه هدف، د مريانو په أزادولو ک３   {� åH>ß®ëf¶=� å� }

   د مال ل／ول دي.
�åÐ=çf} )بآساء( شديد فقر ته ويل کي８ي او )ضّراء( شديد رن＃ ته. çv¶=Æ�åÐ> ßiá@ßFá¶= }

�}  د جن， پر مهال. ålá@ßFá¶=�ß� åU }
{ =¶�Îß·áJß̄á}  د )قتيل( جمع ده، هغه ＇وک چ３ روح ي３ اخيستل شوی وي او د کوم３ أل３ په واسطه وژل شوی وي.

په ＊ه تو－ه، د شرع３ موافق.   {� åÆàfá£ßá�>åE }
په نيک９، پرته له ＄ن６ او کمي ＇خه.   {� æÁ> ßj áUåDE }

په وژنه،  ！پونو او د وژن３ په أله ک３ مساوات او برابري.   {�t> ßrå̄á¶= }
دلته ور＇خه نغد مال يا دنيوي متاع او ＄مکه مراد دي.   {â=�]}

)جنف( د حق پري＋ودل په خطايي سره او )إثم( له حق ＇خه قصداً مخ اړونه.   {â>�C�Æ?�â>«¿Q}

 اووه څلويښتم لوست
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ژباړه 
ن５کي دا نه ده چ３ تاس３ خپل مخونه ختي＃ لوري ته واړوئ يا لويدي＃ لوري ته، بلک３ ن５کي دا ده چ３ انسان اهلل او د 
قيامت ورځ، پر＊ت３ او د اهلل نازل ک７ای شوي کتابونه او د هغه پيغمبران د زړه له کومي ومني او د اهلل په مينه ک３ خپل 
－ران مالونه په خپلو خپلوانو، يتيمانو، مسکينانو، پرديسانو، درويز－رو او د مريانو په أزادۍ ک３ مصرف ک７ي، لمون＃ 
قايم ک７ي، زکات ورک７ي او ن５کان هغه کسان دي چ３ کله وعده وک７ي، ترسره ي３ ک７ي، د تن／س９ او غمونو په وخت 
ک３، د حق او باطل په ج／７ه ک３ صبر وک７ي، همدا ري＋تيني او همدا پرهيز－ار خلک دي. ای مؤمنانو! ستاس３ لپاره 
د قتل په دعواوو ک３ د قصاص حکم ليکل شويدی، که اصيل قاتل وي له هماغه اصيل نه دې بدله واخيستل شي او 
که قاتل غالم وي، نو هماغه غالم دې ووژل شي، که ＊％ه قاتله وي، نو له هماغ３ ＊％３ نه دې قصاص واخيستل 
شي. هغه ＇وک چ３ عفوه وشي ده ته د ده له ورور نه ＇ه شی، نو )په عفوه کوونکي( باندې )له قاتله( د ديت مطالبه 
په ＊ه وجه سره الزمه ده او په )عفوه شوي( باندې په ＊ه وجه سره د ديت ورکول الزم دي، دا ستاسو د رب له خوا 
لپاره دردوونکی عذاب دی. هو＊يارانو!  د هغه  ت５ری وک７ي،  نه وروسته ＇وک  له دې  او رحمت دی، که  أسانتيا 
ستاس３ لپاره په قصاص ک３ ژوند دی، په کار ده چ３ له دې قانون ＇خه سر ونه غ７وئ. پر تاس３ باندې فرض ک７ای 
شوی دی چ３ کله له تاس３ نه د کوم يو د مرګ وخت رانژدې شي او هغه له ＄انه وروسته مال پري８دي، نو مور او پالر 
او خپلو خپلوانو ته دې په مناسبه تو－ه وصيت وک７ي، دا حق دی پر پرهيز－ارانو. نو چا چ３ وصيت واوريده او بيا ي３ 
بدل ک７، نو د هغه وبال به د بدلوونکي پر غاړه وي، اهلل د هر ＇ه اوريدونکی او پر هر ＇ه پوهيدونکی دی. البته که 
له چا سره دا اندي＋نه وي چ３ وصيت کوونکي په ناپوه９ يا په قصدي تو－ه حق تلفي ک７يده او هغه د دې  موضوع د 

اړوندو کسانو په من＃ ک３ روغه وک７ي، نو پر هغه هي＆ وبال نشته، اهلل ب＋ونکی او رحم کوونکی دی.  
اجمالي تفسير

****<: په معتبرو تفاسيرو ک３ راغلي دي چ３ دغه مبارک أيت  åHåfá§ßá�=ßÆ� å±åf ánßá�=� ß̧ ßFå®� á¼ à³ ßÂÇ àQàÆ�=Çè¶ßÇàI� áÁß?�çå�á¶=� ßkáÉß¶@
د يهودو او نصاراوو د ناسم３ نظري３ پر خالف نازل شوی دی، له دوی ＇خه هر يو د دې  دعوه کوله چ３ موږ هره ورځ 
مختلفو لورو ته لمون＃ نه ادا کوو، بلک３ زموږ قبله يوه او د اهلل د امر موافقه ده؛ ＄که يهودو د مک３ مکرم３ له افق ＇خه 
د لويدي＃ په لوري بيت المقدس ته لمون＃ کاوه او نصاراوو به د ختي＃ لوري ته او هر يوه فضيلت او غوره والی يوازې 
په خپل３ قبل３ ک３ －２لو او د هدايت المل ي３ باله، له بل３ خوا دوی او نورو جاهالنو په اسالمي دين او شريعت لکه د 
مسلمانانو د قبل３ په －ر＄يدو ي３ ملن６ې وهل３، نو يوې ډل３ مسلمانانو سخت غبر－ون ＊کاره ک７، ن５کي او غوره والی ي３ 
خپل３ نوې قبل３ پورې منحصر ک７، نو ＄که دا مبارک أيت د دا ډول افکارو د اصالح لپاره نازل شو او ！ولو ته ي３ خبر 
ورک７ چ３ حقيقي ＊ي／２ه دې او يا هغ３ لوري ته په مخ اړولو ک３ نه ده، بلک３ د نيک９ بنس ايمان او صالح عمل دی، که 

چ５ري تاسو په دې صفاتو موصوف نه اوسئ، نو د اهلل پر وړاندې قبل３ ته ستاسو مخ －ر＄ول هي＆ کوم ارز＊ت نه لري.
=¶Îß·áJß̄á***<: يهودو  او عربو د جاهليت په زمانه ک３ داس３  � å�� àt> ßrå̄á¶=� à¼ à³áÉß· ß¢� ßGåJ à²�=Çà¿ßºßA� ßÀÈådç¶=�> ßÃèÈß?�>ßÈ@
قاعده درلوده، چ３ د هغ３ پر اساس به د ！ولن３ أزاد کس کوم چ３ به له ！ي＂３ طبق３ ＇خه و، د ！ولن３ د شريف３ طبق３ 
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د غالم، س７ی به ي３ د ＊％３ او دوه أزاد تنه به ي３ د يوه شريف تن په مقابل ک３ قصاص کول. اهلل تعالی دا له ظلم نه 
ډک قانون لغوه ک７،  پر مؤمنانو ي３ برابري او مساوات فرض ک７، د لوړو او ！ي＂و ترمن＃ ي３ توپير له من％ه يووړ او خبر 
ي３ ورک７ چ３ خلک په ژوندانه ک３ برابر دي، ب６ای وي يا فقير، حاکم وي يا محکوم، نو ＄که تاسو هي）کله نشئ 
کوالی چ３ قاتل خوش３ ک７ئ او په خپل اختيار د ناروا ويش پر بنس هر ＇وک چ３ غواړئ قصاص ک７ئ، په دې 

ترتيب سره قرأن کريم د بشر حقوق وضع ک７ل او بشريت ته ي３ عدل او مساوات ورپه برخه ک７. 
د يادولو وړ ده چ３ د حنفي مذهب د علماوو په اند، د دې  أيت مفهوم دا نه دی چ３ کله أزاد کس غالم ووژني او يا 
س７ی ＊％ه ووژني قصاص دې نشي، ＄که رسول اهللU فرمايلي دي: )المسلمون تَتكافَآُ دماُؤهم(، يعن３: )مسلمانان 
په وينوک３ سره برابر دي( او دا مبارک أيت په حقيقت ک３ د جاهليت ＄ان／７ې عقيدې را＊يي او مخالف مفهوم 
ترې مراد کوالی نشو. د دې أيت په پای ک３ د شريعت بل حکم ته اشاره کي８ي چ３ هغه ديت دی، کله چ３ د مقتول 
وارثان له قصاص ＇خه ت５رشي او له قاتل ＇خه د مالي عوض غو＊تونکي شي، بايد هغه ورته وسپارل شي. اهلل تعالی 
په بنده －انو باندې د تخفيف لپاره د قاتل سزا په قصاص پورې نه ده منحصره ک７ې، بلک３ وارث ي３ عفوې او ديت 

ته چ３ دا دواړه هم په اسالمي شريعت ک３ د قتل له احکامو＇خه －２ل کي８ي، ه）ولي دي.
ãÌ>ßÉ***<: دا مبارک أيت د قرأن مجيد تر ！ولو ډ４ربليغ أيت دی چ３ په کمو الفاظو ک３ ي３  ßU� åt> ßrå̄á¶=� å�� á¼ à³ß¶ßÆ@
لوي３ معناوې او مفاهيم پ دي. د عربو تر ！ولو ډ４ره فصيحه جمله دا وه چ３ ويل به ي３:)القتُل آنفی للقتل( يعن３:)د 
قاتل وژنه د قتل د له من％ه وړلو تر ！ولو غوره وسيله ده( کله چ３ ذکر شوی أيت نازل شو، معلومه شوه چ３ د فصيحو 
عربو په وينا ک３ هم د قتل لفظ راغلی دی او هم دوه ＄ل３ تکرار شوی چ３ دواړه د بشپ７ فصاحت پر خالف دي.  د 
دې مبارک أيت په معنا او تفسير ک３ راغلي دي، چ３ کله قاتل يقين ولري چ３ د چا په وژلو زه هم وژل کي８م، نو له 
وژلو ＇خه الس اخلي، په دې تو－ه هم په خپله ژوندی پات３ کي８ي او هم هغه بل س７ی ژوندی پات３ کي８ي او د قاتل 
او مقتول د قوم او قبيل３ ترمن＃ د اختالف او وين３ تويولو مخه نيول کي８ي، چ３ په پايله ک３ د ډ４رو خلکو د ژوند د 

بقا او ساتن３ المل －ر＄ي او د خلکو ژوند خوندي پات３ کي８ي.
***<:�په دې مبارک أيت ک３ اهلل تعالی يو اخالقي او ！ولن５ز اصل ته اشاره کوي  àLáÇßá�=� à¼ à²ßb ßUß?�ßf ßv ßU�=ßcåC� á¼ à³áÉß· ß¢� ßGåJ à²@
او هغه د هغه چا له وصيت کولو ＇خه عبارت دی، چ３ د مرګ په رن＃ پروت وي او اهلل تعالی ورته ډ４ر مال او دولت 
ورب＋لی وي، نو د دې لپاره چ３ د ده له مرګ وروسته د ده مال په عدل او انصاف سره د ده پر مور او پالر او نورو خپلو 
خپلوانو باندې وويشل شي، بايد وصيت وک７ي. دا حکم په لوم７ي وخت ک３ پر مسلمانانو باندې فرض و، وروسته د 
ميراث په أيتونو سره نسخ شو، خو د استحباب په تو－ه له وارثانو ＇خه پرته ي３ حکم باقي دی، په دې شرط چ３ د مال له 
دريم３ برخ３ ＇خه زيات وصيت ونه ک７ي، لکه ＇رن／ه چ３ په حديث شريف ک３ راغلي دي:)الثُّلُث و الثُّلُث کثيٌر...( 

)رواه البخاري(، يعن３: وصيت بايد د مال له دريم３ برخ３ ＇خه وي او په حقيقت ک３ دا هم زياته ده.
àÄ***<:�هغه کسان چ３ د وصيت امانت دوی ته سپارل کي８ي، چ３ شاهدان، د وصيت ليکونکي  ß£åß��>ßºßbá£ßE�àÄß¶çbßE� áÀ ß»ßª@
يا په خپله هغه کسان دي چ３ وصيت ورته شوی، په دې مبارک أيت ک３ د هغوی په اړه ډ４ر شديد انذار راغلی چ３ نه 
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＊ايي دا کسان د وصيت هغه واقعي ب２ه تغير ک７ي او په بله طريقه وصيت د خپل ＄ان يا نورو په －＂ه راو－ر＄وي، په دې 
حالت ک３ به لويه －ناه د دوی پر غاړه وي او له کامل باخبره او اوريدونکي ذات ＇خه به هي）کله پ نشي. د لوست 
¿âá�åC�áÆß?�>â«ß<***< يوه استثناء بيانوي چ３ هغه د مداخل３ حق د ＄ينو هغو کسانو  ßQ� ætÇàº� áÀåº� ß> ß]� áÀß»ßª@ وروستنی أيت
لپاره دی چ３ کله د وصيت کوونکي په وصيت ک３ ＇ه خالف وويني، مثًال که وويني چ３ وصيت کوونکي له ورث３ 
＇خه يو تن له ماله محروم ک７ی يا ي３ د خپل مال له دريم３ برخ３ ＇خه زيات وصيت ک７ی، په دې حالت ک３ به يا وصي 

خپل３ سهوې ته متوجه کوي يا به په بله طريقه او په ＊ه نيت د وصيت په حکم ک３ ＄ان／７ی تصرف کوي.

فعاليت

زده کوونکي دې په دې اړه چ３ قرأن د نيک９ او هدايت بنس ＇ه －２لی دی، بحث او ＇７５نه وک７ي.

د لوست ګټې
＄ين３ هغه －＂３ چ３ د لوست له أيتونو ＇خه ترالسه کي８ي، په الندې ډول دي: 

د قصاص د حکم بيان او په هغه ک３ پر مساوات او برابري ！ين／ار او د قصاص ＇رن／والی.
د قصاص پر＄ای ديت ته په اجازې سره د اسالم د رحمت، ب＋ن３ او أساني ＇ر－ندونه.

د قرأن کريم فصاحت او بالغت چ３ د قرأن د اعجاز يو اړخ دی.
د وصيت مستحب والی د هغه چا لپاره چ３ ډ４ر مال په ميراث پري８دي.

په ضررناکه او ناوړه تو－ه د وصيت د تغيرولو او تبديلولو حراموالی.

پوښتنې

١- الندې کلم３ معنا ک７ئ:
*{â>�C�Æ?�â>«¿Q}({GJ²}({l@F¶=��U}({H>®f¶=��}({¸ÉFj¶=�ÀE=}({ÎEf¯¶=�ËÆc}({�¶=}

�=¶Îß·áJß̄á<�مبارک أيت دکوم جاهلي قانون د له من％ه وړلو لپاره  å�� àt> ßrå̄á¶=� à¼ à³áÉß· ß¢� ßGåJ à²�=Çà¿ßºß?� ßÀÈådç¶=�> ßÃèÈß?�>ßÈ@ ٢ـ دا
نازل شو؟

۳ـ په قصاص ک３ ＇رن／ه ژوندون شتون لري؟
�ãÍßá�ßeßÆ<وينا ک３ له تخفيف او رحمت ＇خه مراد  ＇ه دی؟ á¼ à³ëEße� áÀåº� ã¬Éå«áß�� ß́ å¶ßc@ ٤ـ د اهلل په دې

کورن９ دنده
د قصاص د حکم په ر１ا ک３ د اسالم په سپ５）لي دين ک３ د بشر د حقوقو د رعايتولو او د طبقاتي نظام له من％ه وړلو 

په اړه يوه لن６ه مقاله وليکئ چ３ له لسو کر＊و ＇خه کمه نه وي.
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د )البقرة( سورت )۱٨٣- ۱٨۵( آيتونه

�>-4/@� ßÁÇà̄çJßI� á¼ à³ç·ß£ß¶� á¼ à³å·áFß®� áÀåº� ßÀÈådç¶=�Îß· ß¢� ßGåJ à²�> ß»ß²�à½>ßÉ ër¶=� à¼ à³áÉß· ß¢� ßGåJ à²�=Çà¿ßºA� ßÀÈådç¶=�> ßÃèÈß?�>ßÈ�
�ãÍßÈábåª�àÄß¾Ç à̄É åìàÈ� ßÀÈådç¶=�Îß· ß¢ßÆ�ßf ß]à?�æ½>çÈ

ß?� áÀåº�ãÌ çbå£ßª�æfß« ßi�Îß· ß¢�áÆß?�> âvÈåfßº� á¼ à³á¿åº� ßÁ>ß²� áÀ ß»ßª� æL=ßaÆ àbá£ßº�>âº>çÈß?
� àfáÃ ßm�>-40@� ßÁÇ à»ß·á£ßI� á¼àJá¿ à²� áÁåC� á¼ à³ß¶�ãfáÉ ß]�=ÇàºÇ àrßI� áÁß?ßÆ�àÄß¶�ãfáÉ ß]�ßÇ àÃßª�=âfáÉ ß]� ß¥çÇ ßìßI� áÀ ß»ßª� æÀÉ å³ ájåº�à½> ß£ ß{
�ßfáÃ çn¶= � à¼ à³á¿åº�ßbåÃ ßm� áÀß»ßª� åÁ>ß®áfà«á¶=ßÆ�Ïßb àÃá¶= � ßÀåº� æL>ß¿ëÉßEßÆ� ål>ç¿·å¶ �Ïâb àÂ� àÁAáf à̄á¶= �åÄÉåª � ß¹åhá¾à? �Ëådç¶= � ßÁ> ßvßºße
�ßf áj à£á¶=� à¼ à³åE� àbÈåfàÈ� ß×ßÆ�ßf ájàÉá¶=� à¼ à³åE�àç�=� àbÈåfàÈ�ßf ß]à?�æ½>çÈ

ß?� áÀåº�ãÌ çbå£ßª�æfß« ßi�Îß· ß¢�áÆß?�> âvÈåfßº� ßÁ>ß²� áÀßºßÆ�àÄ á» àrßÉá·ßª
��>-41@� ßÁÆàf à³ ánßI� á¼ à³ç·ß£ß¶ßÆ� á¼ à²=ßb ßÂ�>ßº�Îß· ß¢�ßç�=�=ÆàfëF ß³àJå¶ßÆ�ßÌ çbå£á¶=�=Çà· å» á³àJå¶ßÆ

د ځينوكلمو معنا
à½>ßÉ}  په لغت ک３ د امساک )بندولو( په معنا دی، خو دلته ترې مراد له ر＊تيني سبا ＇خه د لمر تر  ër¶=}

ډوبيدو پورې له خوړلو، ＇＋لو او جماع کولو ＇خه، د نفس بندول دي.   
شم５رل شوې )مراد  ور＇خه د روژې د مبارک３ مياشت３ )٢٩( يا )۳٠( ور＄３ دي(.   { æL=ßaÆ àbá£ßº}

الر＊وونکی.   {Ïâb àÂ}
رو＊انه ن＋３ ن＋ان３.  { æL>ß¿ëÉE}

}  د حق او باطل توپير کوونکی )د قرأن کريم له نومونو ＇خه يو نوم دی(. åÁ>ß®áfà«á¶=}
ومومي، حاضر شي.   { ßbåÃ ßm}

�Æàë=}  تر＇و په لوي９ سره ياد ک７ئ. ß³àJå¶}
ژباړه 

ای مؤمنانو! پر تاسو روژې فرض ک７ای شوې دي، لکه ＇رن／ه چ３ له تاس３ نه د مخکينيو پيغمبرانو په پيروانو فرض 
ک７ای شوې وې، د دې  لپاره چ３ په تاس３ ک３ د پرهيز－ارۍ صفت پيدا شي. د ＇و ！اکليو ور＄و روژې دي. که له 
تاس３ نه ＇وک ناروغ وي يا مسافر وي، نو په نورو ور＄و ک３ دې هماغومره شم５ر پوره ک７ي او که کوم خلک د روژې 
نيولو وسه لري )او وي３ نه نيسي(، نو هغه دې فديه ورک７ي، د يوې روژې فديه يو مسکين ته خواړه ورکول دي او 
＇وک چ３ په خپله خو＊ه ＇ه زياته ن５کي وک７ي، نو دا د هغه لپاره غوره ده، خو که تاس３ پوهي８ئ، نو ستاس３ لپاره 
＊ه همدا ده چ３ روژه ونيسئ. رمضان هغه مياشت ده چ３ په هغ３ ک３ قرأن نازل ک７ای شو، چ３ د انسانانو لپاره له 
سره تر پايه هدايت دی او داس３ ＇ر－ندې الر＊ودن３ پک３ دي چ３ د سم３ الرې ＊وونکي او د حق او باطل يو له 
بله په ډا－ه بيلوونک３ دي، نو＇وک چ３ دا مياشت ومومي، پر هغه الزمه ده چ３ دا ！وله مياشت روژه ونيسي او که 
＇وک ناروغ يا مسافر وي، نو هغه دې په نورو ور＄و ک３ د روژو شم５ر پوره ک７ي، اهلل پر تاس３ أسانتيا راوستل غواړي، 
سختي راوستل نه غواړي، )له دې امله تاس３ ته دا طريقه ＊ودل کي８ي( تر＇و تاس３ د خوړلو شويو روژو شم５ر پوره 

ک７ای شئ او اهلل په لوي９ سره ياد ک７ئ چ３ هدايت ي３ درته ک７ی او شکر ي３ وباسئ.

  اته څلويښتم لوست
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اجمالي تفسير  
à½>ßÉ***�:�کله چ３ رسول اهللU مدين３ منورې ته هجرت وک７ او مدينه منوره   ër¶=� à¼ à³áÉß· ß¢� ßGåJ à²�=Çà¿ßºA� ßÀÈådç¶=�> ßÃèÈß?�>ßÈ�
اسالمي خاوره و－ر＄５ده، نو د شرعي احکامو نازل５دل پ５ل شول، لکه ＇رن／ه چ３ په ت５رو شويو مبارکو أيتونو ک３ د 
＄ينو ＇ارويو د غو＊３ حرمت، قصاص او وصيت ذکر شو او د هجرت په دويم کال ک３ د اسالم له مهمو ارکانو＇خه 
� ßÀÈådç¶=�> ßÃèÈß?�>ßÈ@ يو رکن چ３ روژه ده، د هغ３ فرضيت نازل شو. د دې أيت پ５ل هم لکه د نورو أيتونو په ＇５ر د
Çà¿ßºßA=< په خطاب سره راغلی دی، چ３ يو ډول تشويق او ترغيب －２ل کي８ي، يعن３: ای د ايمان ＇＋تنانو! پاملرنه 
وک７ئ چ３ دا ＄ان／７ی حکم تاس３ لره دی او له تاس３ ＇خه چ３ مؤمنان ياستئ د اطاعت او پ５روۍ هيله کي８ي. 
همدارن／ه په دې مبارک أيت ک３ مؤمنانو ته د دې ډاډ ورکول شوی دی چ３ دا فريضه له ډ４ر ارز＊ت ＇خه  برخمنه 
ده چ３ د پخوانيو پيغمبرانو او د هغوی د امتونو وجيبه هم وه. د أيت په پای ک３ د دې  لوي３ ازموين３ او ارزون３ له 

سترې موخ３ ＇خه يادونه شوې ده چ３ هغه تقوی او پرهيز－ارۍ ته رسيدل دي.
د روژې ځينې فضيلتونه

د روژې مبارکه مياشت له زياتو مادي او معنوي فضيلتونو ＇خه برخمنه ده، چ３ د هغو له ډل３ ＇خه په ！ولو امتونو د 
هغ３ فرضيت دی، که روژه يو لوی عبادت نه وای له داس３ عموميت او شموليت ＇خه به برخمنه نه وای.

�Á>vºe�ß½> ßq� áÀßº�د روژې بل غوره والی دا دی چ３ د －ناهونو د ب＋ن３ المل －ر＄ي، رسول اهللU فرمايلي دي:
��)رواه البخاري( يعن３: چا چ３ د روژې د مياشت３ روژې د ايمان او ثواب ÄF¾c�Àåº�½çb¯I�>º�àÄß¶�ßfå« à¦�â>E>jJ áU=Æ�â>¾>�C

په هيله ونيول３، ت５ر شوي －ناهونه ي３ ب＋ل کي８ي.
همدارن／ه د روژې بل غوره والی دا دی چ３ اجر ي３ په يوې خاص３ اندازې پورې محدود نه دی، اهلل تعالی په هره اندازه 
�>¾?Æ�Ê¶�Äç¾åDª�ß½Çr¶=�ç×C�àÄß¶�½aA�ÀE=�¸ ß» ß¢� ȩ̀ à²%:چ３ وغواړي، اجر او بدله ورکوي. په صحيح حديث ک３ راغلي دي
?åÄE�ËhQ$�)رواه البخاري(، يعن３: د أدم د اوالدونو ！ول عملونه هغوی پورې اړه لري، م／ر روژه، ＄که روژه زما لپاره ده 

او زه به خپله د هغ３ اجر او بدله ورکوم، يعن３ په کومه اندازه چ３ زه پوهي８م زما ＇خه پرته بل ＇وک نه پوهي８ي.
� àÁAf à̄á¶=Æ�à½>É ër¶=�د روژې بل غوره والی دا دی چ３ د قيامت په ورځ د روژتي شفاعت کوي، پيغمبرU فرمايلي دي:
� )رواه آحمد في مسنده(، يعن３ روژه او قرأن د بنده لپاره د قيامت په ورځ شفاعت ***åÍßº>ßÉå̄¶=�ß½áÇßÈ�åbF£á·¶�Á>ß£ß« ánßÈ
کوي. سرب５ره پر دې روژه روغتيايي، جسماني او روحي －＂３ لري چ３ تفصيل ي３ په دې لن６ لوست ک３ امکان نه لري.  

»æfß***<: يعن３: پر تاس３ فرض ک７ای شوې روژه دومره زياته  ßi�Îß· ß¢�áÆß?�> âvÈåfßº� á¼ à³á¿åº� ßÁ>ß²� áÀ ß»ßª� æL=ßaÆ àbá£ßº�>âº>çÈß?@
موده نه ده چ３ د نيولو وس ي３ ونه لرئ، بلک３ ＇و شم５رل شوې ور＄３ دي چ３ په وروستني أيت ک３ تصريح پرې 
شوې ده، )يعن３ يوه مياشت ！اکل شوې ده(، سرب５ره پر دې تاسو له يوې بل３ أسان９ ＇خه هم برخمن يئ، هغه دا چ３ 

که رن％ور يا مسافر اوسئ د خوړلو اجازه لرئ، په دې شرط چ３ بيا ي３ قضايي راوړئ.  
Äß¾Ç<�د جملې تفسير à̄É åìàÈ� ßÀÈådç¶=�Îß· ß¢ßÆ@ د

 مفسرينو د أيت دا جمله په دوه ډوله تفسير ک７ې ده:
àÄß¾Ç<�يعن３:�د روژې طاقت او وس لري، لکه په ژباړه ک３ هم ذکر شوه، فرمايل  à̄É åìàÈ@�:لوم７نی تفسير ي３ دا دی
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شوي کله چ３ خلک يوه مياشت پرله پس３ د روژې په نيولو روږدي نه وو او دا پر هغوی سخته تماميده، نو د أسان９ 
لرئ،  اجازه  وه، د خوړلو  درته سخته  نيول  نه وئ، خو روژه  يا مسافر هم  تاس３ رن％ور  که  لپاره حکم وشو چ３ 
�ßfáÃ çn¶=� à¼ à³á¿åº�ßbåÃ ßm� áÀß»ßª@ الکن د هرې ور＄３ په بدل به يوه مسکين ته خوراک ورکوئ. وروسته دا حکم د دې
àÄ< أيت په نازليدو منسوخ شو او د هغو کسانو لپاره چ３ شرعي عذر ونه لري له روژې نيولو پرته بله الره نشته. á» àrßÉá·ßª
)د روژې قطعي حکم هم لکه د نورو احکامو په ＇５ر په تدريجي ډول نازل شوی دی(. دويم تفسير ي３ په دې ډول 
àÄß¾Ç<�په تکليف او ستونزې سره روژه نيسي، يعن３ رن％ور او يا مسافر نه دی، خو روژه نيول ورته سخت  à̄É åìàÈ@:دی
دي، لکه بوډا－ان )له نرو او ＊％و ＇خه( يا هغه ＊％ه چ３ حامله يا پ９ ورکوونک３ وي، نو دوی ته روا ده چ３ روژه 
àÄß¾Ç< له )تَطيَوَق( ＇خه اخيستل شوی  à̄É åìàÈ@３وخوري او د روژې پر ＄ای فديه ورک７ي، د دې  وينا اساس دا دی چ

چ３ معنا ي３ په تکلف او ک７او سره د يو کار ترسره کول دي.
په دې تفسير سره دويم أيت د لوم７ي أيت لپاره ناسخ نه دی، بلک３ د ذکر شويو افرادو د فدي３ ورکولو حکم د پخوا په 

＇５ر دوام لري، البته د دې  مبارک أيت په تفسير ک３ نورې ويناوې هم ذکر شوې دي چ３ دلته ي３ د يادولو مجال نشته.
د يادولو وړ ده چ３ د روژې د فدي３ اندازه د احنافو په اند له غنمو ＇خه نيمه پيمانه )نيم صاع(، له اوربشو او نورودانو 
＇خه يوه پيمانه ！اکل شويده، البته وهبة الزحيلي په خپل کتاب ) الفقه الإسالمي وآدلته( ک３ د پيمان３)صاع( وزن د 
امام شافعي او صاحب５نو په قول د دې مهال)٢١٧٦(  －رام ！اکلی دی، او د امام ابوحنيفه او نورو فقهاوو په وړاندې 
ي３ د صاع اندازه )۳٨٠٠( －رام ！اکل３ ده، خو د امام نووي وينا دا ده چ３ په فديه ک３ بايد لوړه اندازه په نظر ک３ ونيول 

شي او هغه )٤( کيلو يا )٤٠٠٠(－رامه ده.
***<:�په دې مبارک أيت ک３ )آيام معدودات( تعين او ！اکل شوې دي چ３  àÁßAáf à̄á¶=�åÄÉåª� ß¹åhá¾à?�Ëådç¶=� ßÁ> ßvßºße� àfáÃ ßm@
هغه کوم３ ور＄３ دي، يعن３: د هغو ور＄و شم５ر چ３ روژه نيول ي３ پر تاسو فرض ک７ای شوي دي، په هر کال ک３ يوه 
مياشت ده او هغه مياشت د رمضان مبارکه مياشت ده. وروسته د دې  مياشت３ فضيلت او غوره والي ته اشاره شوې ده 
چ３ تر ！ولو ستر فضيلت ي３ د قرأن مجيد نزول دی چ３ د لوم７ي ＄ل لپاره له لوح محفوظ  ＇خه د دنيا أسمان ته د 
 Uقدر په شپه ک３ په بشپ７ه تو－ه نازل شو او بيا له هغه ＄ايه ل８ ل８ په تدريجي تو－ه د ضرورت پر اساس د اهلل پر رسول

باندې نازل شو او په  رسول اهللU لوم７ني نزول ي３ هم په دې مبارکه مياشت ک３ و.
همدارن／ه دا مبارک أيت د قرأن کريم ارز＊ت ته چ３ د ده د نزول له برکته د رمضان مياشت مبارکه شوه، اشاره کوي او 
فرمايي:@هدی للناس وبينات من الهدی والفرقان< يعن３: دغه نازل شوی قرأن نه د يو قوم او ＄ان／７ې قبيل３ لپاره، بلک３ 
د ！ول بشريت لپاره بشپ７ هدايت او د حق او باطل ترمن＃ يوازني توپير کوونکی دی. د دې  مبارک أيت په پای ک３ د روژې 
د فرضيت حکم پر ！ولو هغو کسانو چ３ په رمضان ک３ حاضر وي بيان شوی دی، يوازې رن％وران او مسافر ور＇خه 
مستثني کي８ي، البته هغوی هم مطلقاً معاف نه دي، بلک３ بايد همدا ور＄３ بيا قضايي راوړي او د خپلو روژو شم５ر پوره 
ک７ي.  مسلمان بايد په دې وپوهي８ي چ３ اهلل تعالی خپل بنده －ان د داس３ عباداتو په مکلف کولو سره چ３ －＂ه ي３ هم 
ب５رته همدوې  ته رسي８ي، د دوی حالت مراعات ک７ی، په رن％ورانو، مسافرانو او ضعيفانو ي３ تخفيف راوړی، پرته له 
شکه اهلل پاک خپلو بنده －انو لپاره أساني)يسر( غواړي، نه سختي)عسر( او ک７او. همدارن／ه دا هم بايد ه５ر نک７و چ３ د 
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دين فرضونه، د اسالم حکمونه او د اهلل د کالم نزول، ！ول يو سلسله هدايتونه او الر＊ودن３ دي چ３ اهلل خپلو بنده －انو ته 
ور ب＋لي دي، نو بايد د ُمنِعم شکر له ياده و نه باسو: "ولتکبروا اهلل علی ما هداکم ولعلکم تشکرون".

فعاليت

زده کوونکي دې په دوو ډلو وويشل شي او هره ډله دې له بل３ ډل３ سره د روژې د فضيلت په اړه بحث او ＇７５نه 
وک７ي، په داس３ طريقه چ３ ＇و فضيلتونه دې يوه ډله او ＇و دې بله ډله ذکر ک７ي.

د لوست ګټې
＄ين３ هغه －＂３ چ３ د لوست له أيتونو ＇خه ترالسه کي８ي، په الندې ډول دي: 

د رمضان د مبارک３ مياشت３ او د قرأن د فضيلتونو بيان.
په ！ولو مکلفو و－７و د رمضان د مياشت３ د روژو فرضيت.

هغه رن％ور ته د روژې رخصت چ３ په روژه نيولو سره ي３ د رن＃ د سخت９ و４ره وي، نو د روغتيا تر وخته پورې دې 
روژه و＄ن６وي.

چا چ３ د شرعي عذر په اساس روژه خوړل３ وي، پر هغه د قضا راوړل واجب دي.
د اسالمي شريعت أساني او له هر ډول سخت９ ＇خه ＄ان ژغورنه.

په  عباداتو او طاعاتو سره د اهلل تعالی د شکر ＇ر－ندونه. 

پوښتنې

١-الندې کلم３ معنا ک７ئ:
*{Á>®f«¶=}({L>¿ÉE}({¥ÇìI}({Ä¾Ç¯ÉìÈ}({½>Ér¶=} 

٢ـ روژه په کوم کال پر مسلمانانو فرض شوه؟
۳ـ د روژې له فضيلتونو ＇خه درې فضيلتونه ذکر ک７ئ.

àÄß¾Ç< جمله ＇رن／ه تفسير ک７ې ده؟ à̄É åìàÈ� ßÀÈådç¶=�Îß· ß¢@٤ـ علماوو د�
٥ـ د روژې په مبارکه مياشت ک３ د قرأن کريم د نزول ＇رن／والی واضح ک７ئ.
àÄ< جمله د مخکيني حکم ناسخ کيدای شي؟ á» àrßÉá·ßª@ ٦ـ په کوم صورت د

کورن９ دنده
زده کوونکي دې په خپله خو＊ه له الندې  دوو موضوع／انو ＇خه د يوې موضوع په اړه يوه لن６ه مقاله وليکي:

١ـ د روژې، د روژې د مياشت３ او د قرأن کريم فضيلتونه.
٢ـ د اسالم په سپ５）لي دين ک３ يسر )أساني(.
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د )البقرة( سورت )۱٨٦- ۱٨٨( آيتونه

�ÊåE�=Çà¿åºáÖàÉá¶ ßÆ�Êå¶�=ÇàFÉ åRßJ ájßÉá·ßª� åÁ> ß¢ßa�=ßcåC� å¥= çb¶=�ßÌ ßÇ á¢ßa� àGÉ åQà?� ãGÈåfß®�Êë¾åDßª�Êë¿ ß¢�Ëåa>ßF å¢� ß́ ß¶ß@ ßi�=ßcåC ßÆ�
� ãl>ßFå¶� á¼àJá¾ß? ßÆ� á¼ à³ß¶� ãl>ßFå¶� çÀ àÂ� á¼ à³åÑ> ßjå¾�Îß¶åC� àOßªçf¶=�å½>ßÉ ër¶=�ßÍß·áÉß¶� á¼ à³ß¶� ç̧ åUà?�>-42@� ßÁÆ àb àmáfßÈ� á¼ àÃç·ß£ß¶
�>ßº�=Ç à§ßJáE= ßÆ� çÀ àÂÆ àf åm>ßE� ßÁ áÛ>ßª� á¼ à³á¿ ß¢�>ß« ß¢ ßÆ� á¼ à³áÉß· ß¢� ßH>ßJßª� á¼ à³ ßjà«á¾ß?� ßÁÇà¾>ßJ á̂ ßI� á¼àJá¿ à²� á¼ à³ç¾ß?�àç�=� ß¼å· ß¢� çÀ àÃß¶
� ç¼àM�åf áRß«á¶=� ßÀåº�åa ßÇ áißáÙ=� å�áÉ ß̂ á¶=� ßÀåº� àxßÉáEßáÙ=� à�áÉ ß̂ á¶=� à¼ à³ß¶� ßÀçÉßFßJßÈ�ÎçJ ßU�=ÇàEßf ám= ßÆ�=Çà· à² ßÆ� á¼ à³ß¶�àç�=� ßGßJß²
�> ßÂÇàEßfá̄ßI� ßØßª�åç�=�àaÆ àb àU� ß́ á·åI� åb åQ> ßjß»á¶=�Êåª� ßÁÇà«å²> ß¢� á¼àJá¾ß? ßÆ� çÀ àÂÆ àf åm>ßFàI� ß× ßÆ� å̧ áÉç·¶=�Îß¶åC�ß½>ßÉ ër¶=�=Ç è»åIß?
�=Çà¶ ábàI ßÆ � å̧ å{>ßFá¶>åE � á¼ à³ß¿áÉßE � á¼ à³ß¶= ßÇáºß? �=Çà· à²á@ßI � ß× ßÆ �>-43@ � ßÁÇà̄çJßÈ � á¼ àÃç·ß£ß¶ � ål>ç¿·å¶ �åÄåI>ßÈA �àç�= � àÀëÉßFàÈ � ß́ å¶ ßdß²

��>-44@� ßÁÇ à»ß·á£ßI� á¼àJá¾ß? ßÆ� å¼áMåáÝ>åE� ål>ç¿¶=� å¹= ßÇáºß?� áÀåº�>â̄È åfßª�=Çà· à²á@ßJå¶�å½> ç³ àVá¶=�Îß¶åC�> ßÃåE

د ځينو كلمو معنا
}    سوال کوونکی، حاجت غو＊تونکی. å¥= çb¶=}

ÇàFÉ=}  نو دوی بايد حکم ومني. åRßJ ájßÉá·ßª }
}  د خالصون الره ومومي)په قرأني اصطالح ک３، په هغه ＇ه علم او عمل ترسره کولوته چ３ د اهلل د رضا ßÁÆ àb àmáfßÈ}

او مين３ المل －ر＄ي او له هغو شيانو ＇خه ＄ان ژغورل چ３ د اهلل د ناخو＊ی وړ －ر＄ي، )ُرشد( ويل کي８ي(   
دلته ور ＇خه جماع کول مراد دي.   { àOßªçf¶=}�

د ＊％３ او س７ي له نژد４والي ＇خه کنايه ده، لکه د جام３ نژد４والی له بدن سره، همدارن／ه مي７ه   { á¼ à³ß¶� ãl>ßFå¶}
او ＊％ه يو بل ته ＊ايست او يود بل د عيب له پ＂ولو ＇خه کنايه ده.   

له دوی سره يو＄ای ＇ملئ )له جماع ＇خه کنايه ده(.   { çÀ àÂÆ àf åm>ßE}
اهلل تعالی ليکالی او مقرر ک７ای دی.   {àç�=� ßGßJß²}

} سپين تار، د ستن３ په ＇５ر )عمودي( سپينوالی دی چ３ د أسمان په ＇ن６و ک３ ＇ر－ندي８ي.  àxßÉáEßáÙ=� à�áÉßá�=}
�åaßÇ} هغه تور والی چ３ وروسته له لوم７ي سپينوالي ＇خه پيدا کي８ي او هغه له من％ه وړي. áißáÙ=� å�áÉßá�=}

هغه پراخه ر１ايي چ３ ياده شوې تياره له من％ه وړي او په ！ولو ＇ن６و خپري８ي.   { åf áRß«á¶=}
)حدود( د )حد( جمع ده او له هغو الهي احکامو ＇خه عبارت دي چ３ له بنده －انو ＇خه ي３ ترسره   {åç�=�àaÆ àb àU}

کول يا پري＋ودل غو＊تل شوي وي.    
د حق خالف.   { å̧ å{>ßFá¶=}

)ادالء( د يوه شي غور＄ولو ته ويل کي８ي او دلته ور＇خه، قاضي يا حاکم ته د ب６و په تو－ه د يوه شي   {=Çà¶ ábàI}
   ورک７ه موخه ده، تر＇و د هغه په واسطه يو تن د نورو پان／ه غصب ک７ي.

  نهه څلويښتم لوست
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ژباړه 
او کله چ３ )ای محمده!( له تا ＇خه زما بنده －ان )له لر４والي او نژد４والي( زما پو＊تنه وک７ي، نو ب５شکه زه نژدې يم، 
قبلوم د غو＊تونکي سوال په هغه وخت ک３ چ３ ما وبولي، نو دوی دې زما حکم ومني او ！ين， دې اوسي پر ايمان 
باندې، ＊اي３، چ３ دوی په سمه الره ！ين， پات３ شي. تاس３ ته د روژې په شپه ک３ له خپلو ＊％و سره يو＄ای والی 
حالل ک７ای شوی دی، دوی تاس３ لره لباس او تاس３ دوی لره لباس يئ، اهلل ته معلوم دي چ３ تاس３ به له خپلو ＄انو 
سره خيانت کاوه، نو )په رحمت سره( در باندې راو－ر＄５د او عفوه ي３ وک７ه تاس３ ته، نو اوس )د روژې په شپو ک３( له 
خپلو ＊％و سره جماع کوئ! او وغواړئ هغه شی، چ３ اهلل ستاس３ لپاره ليکلي )مقرر ک７ي دی( او خورئ او ＇＋ئ 
ترهغه پورې چ３ ＊کاره شي تاس３ ته سپين تار له تور تاره )چ３ سپين تار( له سبا ＇خه )دی( بيا )خپله( روژه تر شپ３ 
پورې پوره ک７ئ او ＊％و ته )په جماع سره( مه نژدې ک８５ئ په داس３ حال ک３ چي تاسي په مساجدو ک３ معتکفان يئ 
دا د اهلل احکام او حدود دي، نو )د دې په ماتولو سره( ورته مه نژدې ک８５ئ )لکه ＇رن／ه چ３ ي３ دا احکام درته بيان 
ک７ل( همداس３ اهلل د خلکو لپاره خپل أيتونه بيانوي تر＇و دوی ＄ان )د دې حدودو له مخالفته( وساتي. او مه خورئ 
خپل مالونه خپلو ک３ په ناحقه سره او مه رسوئ دا مال ترحاکمانو پورې لپاره د دې چ３ وخورئ يو＇ه د خلکو له 

مالونو ＄ن３ په ظلم )ناحقه سره( او )حال دا چ３( تاس３ پوه８５ئ )چ３ دا ظلم دی او تاس３ په ناحقه ياست(.
اجمالي تفسير

�***<: يوه ډله صحابه کرام رسول اهللU ته راغلل او پو＊تنه ي３ وک７ه:)آقريب  ãGÈåfß®�Êë¾åDßª� ë� ß¢�Ëåa>ßF å¢� ß́ ß¶ß@ ßi�=ßcåC ßÆ@
ربنا فُنناجيه آم بعيد فُنناديه( يعن３: أيا زموږ اهلل موږ ته نژدې دی چ３ په ！ي أواز هغه ياد ک７و يا زموږ ＇خه لرې دی 
چ３ په لوړ أواز ي３ راوبولو؟ په ＄واب ک３ دا أيت نازل شو، چ３ اهلل تعالی تاسو ته نژدې دی ستاسو غو＊تنه اوري او 
قبلوي ي３. په دې مبارک أيت ک３ له دې وروسته يو بل امر ته اشاره شوې ده، چ３ هغه په بنده －انو پورې اړه لري، 
يعن３ ايمان او د الهي اوامرو او نواهيو)د الهي شريعت( استجابت او مننه ده، او دا چ３ د بريا او ن５کمرغ９ يوازن９ الر 

په  اطاعت او ايمان ک３ منحصره کوي.
***<: د روژې د فرضيت په پ５ل ک３ حکم دا و چ３ هر چا به د سبا  á¼ à³åÑ> ßjå¾� ß�åC� àOßªçf¶=�å½>ßÉ ër¶=�ßÍß·áÉß¶� á¼ à³ß¶� ç̧ åUà?@
ور＄３ د روژې نيولو قصد درلود، نو د شپ３ په هره －７ۍ ک３ به چ３ ويده شو، له همغه شيب３ وروسته به هغه ته خوړل، 
＇＋ل او له خپل３ ک６ې سره مقاربت جواز نه درلود، که ＇ه هم هغه د شپ３ په لوم７ۍ برخه ک３ ويده شوی وي. دا 
حکم په صحابه وو سخت تمام شو، أن تر دې چ３ ＄ينو کسانو له خپلو بيبيانو سره د کوروالي په اړه ＄انونه نشوای 
ايساروالی، کله چ３ د اهلل رسول له دې کار ＇خه خبر شو، نو دا أيت نازل شو چ３ مسلمانانو ته د شپ３ په اوږدو ک３ 

د سبا تر راختلو پورې خوړل، ＇＋ل او جماع کول روا شول.
< په جمله ک３ همغه تقصير او کوتاه９ ته اشاره ده چ３ له ＄ينو ＇خه  á¼ à³ ßjà«á¾ß?� ßÁÇà¾>ßJáß�� á¼àJá¿ à²� á¼ à³ç¾ß?�àç�=� ß¼å· ß¢@ د
صادره شوې ده، چ３ وروسته له ويده کيدلو ي３ د خپلو بيبيانو سره جماع ک７ې وه، لکه ＇رن／ه چ３ اهلل تعالی په دې 
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هم پوهيده، چ３ خلک به د صحابه وو له زمان３ ＇خه وروسته ډ４ر ＄ل３ په دې  اشتباه ک３ واقع شي، نو د هغوی د 
توب３ او د رسول اهللU پر وړاندې د خپل اعتراف له برکته، اهلل تعالی پر ！ول امت باندې اساني راوستله.

په دې أيت ک３ د زيات وضاحت لپاره د روژې حدود ！اکل شوي دي چ３ له کوم وخت ＇خه پ５ل کي８ي او تر کوم 
وخته به دوام مومي، يعن３ له ر＊تيني سبا ＇خه د لمر تر ډوبيدو پورې دوام لري، همدارن／ه د اعتکاف احکام په 
هغه ک３ بياني８ي چ３ د روژتيانو له غوره عملونو ＇خه دی )البته اعتکاف د حکم له مخ３، کفايي مؤکد سنت دی 
او له روژې پرته سنت اعتکاف نه کي８ي(. په پای ک３ اعالن شوی چ３ بيان شوي واجبات او محرمات د اهلل حدود 

او أيتونه دي چ３ هي）کله ي３ ماتول او له هغو ＇خه ت５ری کول جواز نه لري.
***<: وروسته له دې چ３ اهلل تعالی په ت５ر شوي أيت ک３ خبر راک７ چ３ اهلل تعالی  å̧ å{>ßFá¶>åE� á¼ à³ß¿áÉßE� á¼ à³ß¶=ßÇáºß?�=Çà· à²á@ßI� ß×ßÆ@
د خپل دين احکام خلکو ته بيانوي، تر＇و خلک د ＊و او ن５کو کارونو په ترسره کولو او د بديو په پري＋ودلو سره تقوی 
خپله ک７نالره و－ر＄وي، په دې أيت ک３ اهلل تعالی يو مهم ！ولن５ز او اخالقي امر ته اشاره کوي چ３ هغه په ناحقه او 

ناروا تو－ه د مسلمانانو د مالونو خوړل دي، چ３ پر مسلمان باندې مطلقاً حرام دي. 
دا مبارک أيت د دې حکم په ترڅ ک３، په ناروا تو－ه د نورو خلکو مال خوړلو ته اشاره کوي، چ３ هغه د رشوت په 
ب２ه حاکمانو او قاضيانو ته په الس ور＄ي، دا کار د دې  المل －ر＄ي، تر＇و قاضيان د ظالم په －＂ه فيصله وک７ي او 
حاکمان ي３ له فيصل３ ＇خه مالت７ وک７ي او رشوت ورکوونکي د تور، بهتان او دروغو قسمونو له الرې د نورو مالونه  

الس ته راوړي. 

فعاليت

زده کوونکي دې په ناحقه او ظالمانه تو－ه د نورو خلکو د مال خوړلو د شديد حرمت په اړه، چ３ وروستنی أيت 
ورته اشاره کوي، همدارن／ه د هغو ب５الب５لو الرو په اړه چ３ امکان لري د مسلمانانو مالونه او پان／３ پک３ لوټ شي 

چ３ دا کار د اسالمي شريعت له مخ３ حرام  دی، بحث او مناقشه وک７ي.

د لوست ګټې
＄ين３ هغه －＂３ چ３ د لوست له أيتونو ＇خه ترالسه کي８ي، په الندې ډول دي:

بنده －انو ته د اهلل تعالی نژديوالی، ＄که ！ول مخلوق د ده له قدرت او واک الندې دي، اهلل هر ＇ه ويني، هر ＇ه 
اوري او پر هغو برالسی دی.

عبادت کولو ک３ د أواز د لوړوالي کراهيت، م／ر په ＄ينو وختونو ک３، لکه: تلبيه، أذان، اقامت، او په جهري 
لمون％ونو ک３ د قرأن تالوت مکروه ندی.
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د اهلل په پيروۍ ک３ د کمال او رشد اثبات او د هغه په معصيت ک３ د جهل او －مراه９ اثبات.
د روژې په مياشت ک３ د لمر له ډوبيدو ＇خه د سبا تر راخلتو پورې د خوراک، ＇＋اک او جماع کولو جواز.

د روژې نيولو د ！اکلي وخت بيان، يعن３ له ر＊تيني سبا ＇خه د لمر تر ډوبيدو پورې.
د هغه ＇ه بيان چ３ روژتي بايد له هغه ＇خه ډډه وک７ي، لکه: خوړل، ＇＋ل او جماع کول.

د روژې په مياشت ک３ د اعتکاف روا والی.
د خبرو د ادابو ＊ودنه، په داس３ تو－ه چ３ قرأن مجيد د )جماع( پر＄ای د )مباشرت( کلمه استعمال ک７ې ده.
د شريعت د قوانينو او حدودو د مقصد او هدف ＊کاره کول، چ３ هغه تقوی او پرهيز－ارۍ ته رس５دل دي.

پرته له حقه د مسلمان د مال د خوړلو حرمت، برابره ده که هغه له هرې الرې ＇خه وي.
حاکمانو او چارواکو ته د رشوت ورکولو حرمت.

پوښتنې

١- الندې کلم３ وژباړئ:
�*{=Ç¶bI}�({¸{>F¶=}�({�=�aÆbU}�({ÀÂÆfm>E}�({Oªf¶=}�({ÁÆbmfÈ}�({¥=b¶=}

 ٢ـ اهلل تعالی ＇رن／ه خپلو بنده －انو ته نژدې دی؟
<  مبارک أيت شان نزول بيان ک７ئ؟ á¼ à³åÑ> ßjå¾� ß�åC� àOßªçf¶=�å½>ßÉ ër¶=�ßÍß·áÉß¶� á¼ à³ß¶� ç̧ åUà?@ ۳ـ د دې

åf< جمله وژباړئ او تفسير ي３ ک７ئ؟ áRß«á¶=� ßÀåº�åaßÇ áißáÙ=� å�áÉßá�=� ßÀåº� àxßÉáEßáÙ=� à�áÉßá�=� à¼ à³ß¶�ß ç�ßFßJßÈ�ÎçJ ßU@ ٤ـ دا
٥ـ د اعتکاف حکم ＇ه دی؟

<½å<�برخه ＇ه ته اشاره کوي؟ ç³àá�=� ß�åC�> ßÃåE�=Çà¶ ábàI ßÆ@ ٦ـ د مبارک أيت دا
٧ـ د دې )وال تآ کلو آموالکم...( مبارک أيت په ر１ا ک３ د خلکو د مالونو حرمت بيان ک７ئ؟

کورن９ دنده

زده کوونکي دې هغه احکام چ３ د دې لوست دريو أيتونو ورته اشاره ک７ې ده، په ＇و کر＊و ک３ وليکي او د هر حکم 
د استدالل ＄ای دې په أيت ک３ و！اکي.
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د )البقرة( سورت )۱٨٩- ۱٩٣( آيتونه

� çÀ å³ß¶ßÆ�> ßÂåeÇ àÃ à�� áÀåº� ßLÇàÉàFá¶=�=ÇàIá@ßI� áÁß@åE�èfåFá¶=� ßkáÉß¶ßÆ� ëS ßVá¶=ßÆ� ål>ç¿·å¶� àKÉå®=ßÇßº� ßÊ åÂ� á̧ à®�åÍç· åÂßáÙ=� åÀ ß¢� ß́ ß¾Çà¶ß@ ájÈß�
� ßÀÈådç¶=�åç�=� å̧ ÉåF ßi�Êåª�=Çà·åI>ß®ßÆ�>-45@� ßÁÇ àVå·á«àI� á¼ à³ç·ß£ß¶�ßç�=�=Ç à̄çI=ßÆ�>ßÃåE=ßÇáEß?� áÀåº� ßLÇàÉàFá¶=�=ÇàIá?ßÆ�Îß̄çI=� åÀßº�çfåFá¶=
� áÀåº� á¼ àÂÇ àQåf á]ß?ßÆ� á¼ àÂÇ à»àJá«å̄ßM� àOáÉ ßU�á¼ àÂÇà·àJá®=ßÆ�>-5,@� ßÀÈåbßJá£ à»á¶=� èG åVàÈ� ß×�ßç�=� çÁåC�=Æ àbßJá£ßI� ß×ßÆ� á¼ à³ß¾Çà·åI>ß̄ àÈ
� áÁåDßª�åÄÉåª� á¼ à²Çà·åI>ß̄ àÈ�ÎçJ ßU�å½=ßf ßVá¶=�åb åR ájß»á¶=�ßbá¿ å¢� á¼ àÂÇà·åI>ß̄ àI� ß×ßÆ� å̧ áJß̄á¶=� ßÀåº�èb ßmß?�àÍß¿áJå«á¶=ßÆ� á¼ à²Ç àQßf á]ß?� àOáÉ ßU
�ÎçJ ßU�á¼ àÂÇà·åI>ß®ßÆ�>-5.@� ã¼É åUçe�ãeÇà« ß¦�ßç�=� çÁåDßª�=áÇßÃßJá¾=� åÁåDßª�>-5-@� ßÀÈåfåª> ß³á¶=�àÐ=ßh ßQ� ß́ å¶ßdß²� á¼ àÂÇà·àJá®>ßª� á¼ à²Çà·ßI>ß®

���>-5/@� ßÀÉ å»å¶> ç�¶=�Îß· ß¢� ç×åC� ßÁ=ßÆáb à¢� ßØßª�=áÇßÃßJá¾=� åÁåDßª�åçå�� àÀÈëb¶=� ßÁÇ à³ßÈßÆ�ãÍß¿áJåª� ßÁÇ à³ßI� ß×

د ځينوكلمو معنا

·åÍç}  د )هالل( جمع ده او په عرب９ ک３ نوې مياشت３ ته وايي )له لوم７ۍ ور＄３ نه تر دريم３ ور＄３ پورې(. åÂßáÙ=}
�}  د )ميقاة( جمع ده، يعن３: ！اکلي وختونه.  àKÉå®= ßÆ }

د اهلل رضامندۍ ته رسيدونک３ الره چ３ اسالم دی.  {�åç�=� å̧ ÉåF ßi }
له حده ت５ری مه کوئ.  {=Æ àbßJá£ßI� ß×}

} هر چ５رته ي３ چ３ ومومئ. á¼ àÂÇ à»àJá«å̄ßM� àOáÉ ßU}
مراد ترې له اهلل تعالی سره  شرک دی.   {àÍß¿áJå«á¶=}

�=�å½=ßfßá} مراد  ترې کعبه او شا او خوا حرم دی. åb åR ájßá�=}
ژباړه 

)ای محمده!( خلک له تا ＇خه د نويو مياشتو )د نرۍ ک５دو او غ＂５دو( په اړه پو＊تنه کوي، دوی ته ووايه چ３ هغه 
！اکلي وختونو دي لپاره د خلکو او د حج او نه ده ن５کي )دا( چ３ کورونو ته د هغو د شا له لوري ننو＄ئ، خو ن５کي دا 
ده چ３ ＇وک له اهلل ＇خه وو４ر８４ي او راشئ کورونو ته د هغو د دروازو له لوري او  وو４ر８４ئ له اهلل ＇خه د دې لپاره 
چ３ تاس３ )د اهلل له عذابه( خالص شئ او په خپل مراد  ورس８５ئ. او جن， کوئ )ای مؤمنانو!( په الره د اهلل ک３ له 
هغو کسانو سره چ３ له تاس３ سره جن， کوي، خو ت５ری مه کوئ، بيشکه اهلل تعالی له حده ت５ر４دونکي نه خو＊وي او 
ووژنئ دوی هر چ５رته ي３ چ３ ومومئ او وباسئ دوی له هغه ＄ايه چ３ تاس３ ي３ ا４ستلي ياست او فتنه )شرک او فساد( 
له وژلو ＇خه ډ４ر سخت دی. او له دوی سره مسجد الحرام ته نژدې جن， مه کوئ تر هغه پورې چ３ وجن／ي８ي دوی 

پنځوسم لوست
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له تاسي سره په دغه حرم ک３، نو که جن， وک７ي دوی له تاس３ سره، نو ووژنئ دوی، همداس３ ده جزاء د کافرانو، 
که چ５رې منع شول هغوی )له شرکه(، نو ب５شکه اهلل تعالی ډير ب＋ونکی او مهربانه دی او جن， وک７ئ تاس３ له دوی 
سره تر هغه پورې چ３ فتنه )شرک او فساد( پات３ نشي او دين )حکم( خاص اهلل لره شي، نو که چ５رې دوی )له شرکه(

الس په سر شول، نو نشته ه５＆ ت５ری م／ر پر ظالمانو.  
 اجمالي تفسير

لکه ＇رن／ه چ３ په ت５رو شويو أيتونو ک３ د روژې احکام بيان شول، د دې لوست په أيتونو ک３ د حج احکام بياني８ي، 
د دې دواړو لويو واجباتو ترمن＃ د هالل يادونه ＄که وشوه چ３ د دواړو ！اکلي وختونه په دې  سره معلومي８ي.

·�åÍç***<�أيت شان نزول دا و چ３ ＄ينو صحابه وو کرامو له نبي کريمU ＇خه د مياشت３  åÂßáÙ=� åÀ ß¢� ß́ ß¾Çà¶ß@ ájßÈ@ د دې
د نر４والي او لويوالي د علت په اړه پو＊تنه وک７ه، اهلل تعالی خپل رسول U  ته خبر ورک７، تر＇و دوی وپوهوي چ３ 
دا نر４والی او لويوالی د دې  لپاره دی، تر＇و بنده －ان خپل ！اکلي وختونه وپ５ژني، مياشت３ وپ５ژني، د روژې او حج 
وختونه هغوی ته ＇ر－ند شي، ＊％３ خپل عدتونه وپ５ژني او عامو خلکو ته په اخيستلو او پلورلو ک３ د قرضونو د ادا 
کولو او داس３ نورو معاملو وختونه معلوم شي، چ３ همدا د مياشت３ د کموالي او زياتوالي حکمتونه دي. نو تاس３ بايد 

د اهلل تعالی د هدايت او الر＊وونو پر وړاندې د اهلل شکر ادا ک７ئ. 

د آيت له لوم７ۍ برخې سره د دويمې برخې اړيکه

کله چ３ په مبارک أيت ک３ د هالل ذکر وشو او د هغه د يادون３ علت د روژې او حج مسئله  او د دې دواړو وختونو 
تعين او ！اکل وو، د دې  أيت په دويم３ برخ３ ک３ داس３ خبره بياني８ي چ３ هغه هم د يو شم５ر خلکو د حج  په ک７نو 
پورې اړه لري، له اسالم ＇خه دمخه د جاهليت په زمانه ک３ د مدين３ منورې خلکو داس３ عادت درلود چ３ کله به 
ي３ د حج يا عمرې په نيت احرام وتاړه او له خپله کوره به ووتل، نو بيا به چ３ د کوم ＄ان／７ي کار او ضرورت لپاره 
دويم ＄ل３ کور ته ننوتل، نو د دروازې له الرې به نه داخليدل، بلک３ د کور د شا ديوال به ي３ سوری کاوه او د هغه 
له الرې به کور ته ننوتل او دا کار ي３ عبادت او طاعت －ا１ه، اهلل> دا جاهلي طريقه باطله ک７ه او وي３ فرمايل: ن５کي 
او تقوی په داس３ ډول بدعتونو ک３ نشته، خپلو کورونو ته له دروازې داخل شئ که ＇ه هم د حج يا عمرې لپاره مو 

احرام ت７لی وي او له اهلل ＇خه وويري８ئ چ３ ستاسو بريا په همدې ک３ ده.
�***<: دا درې مبارک أيتونه د هغو لوم７نيو أيتونو له جمل３ ＇خه دي  á¼ à³ß¾Çà·åI>ß̄ àÈ� ßÀÈådç¶=�åç�=� å̧ ÉåF ßi� å��=Çà·äåI>ß® ßÆ@
چ３ له مشرکانو سره د جن， او جهاد په اړه نازل شوي وو. د اهلل رسول او مسلمانانو ته پک３ د جن， اجازه شوې ده، 
ِ» ＇خه مراد  د اهلل د کلم３ او دين لوړوالی  ＄که چ３ مشرکانو به د دوی پر نفسونو او مالونو ت５ری کاوه. له«َسبِيِل اهللهَّ
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دی، يعن３ دا چ３ له جهاد ＇خه بايد د اهلل د دين له لوړوالي ＇خه پرته بل هي＆ شی هدف و نه اوسي، په لوم７ي او 
دويم مبارکو أيتونو ک３ ＇و شيانو ته اشاره شويده: 

لوم７ی دا چ３ تاس３ له هغو کسانو سره جن， وک７ئ چ３ تاسو سره جن， پ５ل کوي او له هغو کسانو سره چ３ ستاس３ 
په لوري السونه نه اوږدوي، مه جن／ي８ئ.

دويم دا چ３ که جن， کوونکي مو په هر ＄ای ک３ وموندل، وي３ ＄پئ، بلک３ له خپلو کورونو ＇خه ي３ وش７ئ، لکه 
＇رن／ه چ３ ي３ تاس３ له خپلو کورونو او ه５واد ＇خه ش７لي يئ. 

دريم دا چ３ تاسو ته د دوی په وژلو ک３ هي＆ ډول اندي＋نه  پيدا نشي ، ＄که د دوی فتنه او فساد چ３ مسلمانان په 
ډول، ډول عذابونو او دوکو کفر او شرک ته مجبوروي، دا له جن， او وژن３ ＇خه ډ４ر سخت او ناوړه عمل دی. 

＇لورم دا چ３ که تاس３ د پاک حرم يعن３ کعب３ شريف３ او د حرم په چاپ５ريال ک３ ياست، نو جن， ته ه）ه مه کوئ 
او د حرم حرمت وساتئ، م／ر په هغه صورت ک３ چ３ دوی له تاسو سره په همدې حدودو ک３ جن， پ５ل ک７ي، بيا 

د دفاع حق لرئ.
په پای ک３ دا بيانوي چ３ دا وژنه او له وطن ＇خه ش７ل د هغو کافرانو سزا ده چ３ د نورو په دين او ＄انونو ت５ری کوي. 
په دريم مبارک أيت ک３ د اهلل د مهربان９ پراخ９ ته اشاره شوې ده او فرمايي: که چيرې دا کسان له خپل کفر، شرک 
او ت５ريو ＇خه راو－ر＄ي او ايمان راوړي، پرته له شکه اهلل ب＋ونکی او مهربانه دی، په هغه صورت ک３ به د دوی ！ول 

پخوان３ جرمونه معاف او د＊من９ به ي３ په دوست９ بدل３ شي.
�ãÍß¿áJåª***<:�دا مبارک أيت د ت５رو أيتونو تاکيد کوي. په دې أيت ک３ له مشرکانو سره د  ßÁÇ à³ßI� ß×�ÎçJ ßU� á¼ àÂÇà·åI>ß® ßÆ@
تل لپاره جن， او جهاد اجازه ورک７ شوې ده، تر＇و په مکه مکرمه ک３ بيا هي＆ مسلمان د دين او عقيدې لپاره په 
عذاب نشي، بلک３ هي＆ ډول شرک او ب３ ديني شتون ونه لري او دين يوازې د اهلل دين وي. د أيت په پای ک３ يو ＄ل 
بيا تاکيد کي８ي چ３ که دا کسان له خپلو عملونو او عقايدو ＇خه راو－ر＄ي، نو پوه دې شي چ３ د اسالم او مسلمانانو 

د＊مني يوازې له ظالمانو سره ده.

فعاليت

زده کوونکي دې په دين ک３ د بدعت په اړه،  له يوبل سره خبرې وک７ي او د مبارکو أيتونو او د علماوو د ويناوو په 
ر１ا ک３ دې، د هغه حکم بيان ک７ي.
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د لوست ګټې

＄ين３ هغه －＂３ چ３ د لوست له أيتونو ＇خه ترالسه کي８ي، په الندې ډول دي: 
مسلمان بايد د هغو شيانو په اړه پو＊تنه وک７ي چ３ په هغو ک３ －＂ه موجوده وي او د هغه ＇ه په اړه دې پو＊تنه و 

نه ک７ي چ３ په دوی پورې اړه نه لري او يا ي３ د عقل او پوه３ له پول３ ＇خه بهر وي.
د مسلمانانو لپاره قمري مياشت３ ډ４ر ارز＊ت او اهميت لري، ＄که د هغو په وسيله ډ４ر عبادتونه پ５ژندل کي８ي.

د بدعت حرمت او عدم جواز، که ＇ه هم هغه د عبادت او اجر په نيت وي.
له مسلمانانو سره چ３ ＇وک جن， کوي، له هغوی سره جهاد واجب دی.

نه لري، م／ر دا چ３ دوی په جن， الس پورې  ت５ری جواز  او  بوډا－انو پر ضد جن，  او  د ماشومانو، ＊％و 
ک７ي.

د مک３ معظم３ د پاک حرم په چاپ５ريال ک３ جن， حرام دی، م／ر داچ３ د＊من جن， پ５ل ک７ي.
اسالم راوړل ！ول３ پخوان３ ک７ن３ له من％ه وړي.

کله چ３ د يوې سيم３ مسلمانان د خپل دين او عقيدې په خاطر له ت５ري او أزار سره مخ شي، جهاد واجبي８ي.

پوښتنې

١- الندې کلم３ وژباړئ:
*{Á=Æb¢�Øª}�({Í¿J«¶=}�({¼ÂÇ»J«¯M}�({=ÆbJ£I�×Æ}�({KÉ®=Ç�=}�({Í·ÂÙ=}

٢ـ د مياشت３ په اړه د صحابه کرامو د پو＊تن３ مراد  ＇ه و؟
۳ـ د دې  لوست أيتونو د مسلمانانو لپاره د جن， او جهاد د اجازې علت او دليل ＇ه －２لی دی؟

٤ـ د جهاد مقصد او موخه بايد ＇ه وي؟
٥ـ په کعب３ او حرم شريف ک３ د جن， حکم ＇ه دی؟

کورن９ دنده

É¼< مبارک أيت په تفسير ک３ يوه لن６ه مقاله وليکئ چ３ د اهلل تعالی پراخ３  åUçe�ãeÇà« ß¦�ßç�=� çÁåDßª�=áÇßÃßJá¾=� åÁåDßª@ د دې
عفوې، مهربان９ او د اسالم لوړتيا او لوي９ ته شامله وي.
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د )البقرة( سورت )۱٩٤- ۱٩۵( آيتونه

�ÏßbßJ á¢=�>ßº� å̧ áN å»åE�åÄáÉß· ß¢�=Æ àbßJ á¢>ßª� á¼ à³áÉß· ß¢�ÏßbßJ á¢=� åÀ ß»ßª� ãt> ßrå®� àL>ßºàf àVá¶=ßÆ�å½=ßf ßVá¶=�åfáÃ çn¶>åE�à½=ßf ßVá¶=� àfáÃ çn¶=��
�Îß¶åC� á¼ à³ÈåbáÈß@åE�=Ç à̄á·àI� ß×ßÆ�åç�=� å̧ ÉåF ßi�Êåª�=Ç à̄å«á¾ß? ßÆ�>-50@� ßÀÉå̄çJ à»á¶=� ß¤ßº�ßç�=� çÁß?�=Ç à»ß· á¢=ßÆ�ßç�=�=Ç à̄çI= ßÆ� á¼ à³áÉß· ß¢
�ßf ßjáÉßJ ái=�> ß»ßª� á¼àIáf år áUà?� áÁåDßª�åçå��ßÌßf á» à£á¶=ßÆ� çS ßVá¶=�=Ç è»åIß?ßÆ�>-51@� ßÀÉå¿ åj áV à»á¶=� èG åVàÈ�ßç�=� çÁåC�=Çà¿ åj áUß?ßÆ�åÍ ß³à·áÃçJ¶=
�åÄ åiá?ße� áÀåº�Ïâcß?�åÄåE�áÆß?�> âvÈåfßº� á¼ à³á¿åº� ßÁ>ß²� áÀ ß»ßª�àÄç· åVßº� àËábßÃá¶=� ß̈ à·áFßÈ�ÎçJ ßU� á¼ à³ ßiÆàÐ àe�=Ç à̄å· áVßI� ß×ßÆ� åËábßÃá¶=� ßÀåº
� åËábßÃá¶=� ßÀåº�ßf ßjáÉßJ ái=�> ß»ßª� ëS ßVá¶=�Îß¶åC�åÌßf á» à£á¶>åE� ß¤çJ ß»ßI� áÀ ß»ßª� á¼àJá¿åºß?�=ßcåDßª� ǽ àjà¾�áÆß?�æÍß®ßb ßq�áÆß?�æ½>ßÉ åq� áÀåº�ãÍßÈábå«ßª
�àÄà· áÂß?� áÀ à³ßÈ� á¼ß¶� áÀ ß»å¶� ß́ å¶ßc�ãÍß·åº> ß²�ãÌßf ßnß¢� ß́ á·åI� á¼àJá£ ßQße�=ßcåC�æÍß£áF ßißÆ� ëS ßVá¶=�Êåª�æ½>çÈ

ß?�åÍßM ßØßM�à½>ßÉ årßª�áb åRßÈ� á¼ß¶� áÀ ß»ßª
���>-52@� åH>ß̄ å£á¶=� àbÈåb ßm�ßç�=� çÁß?�=Ç à»ß· á¢=ßÆ�ßç�=�=Ç à̄çI= ßÆ�å½=ßf ßVá¶=� åb åR ájß»á¶=�Ëåf åu> ßU

د ځينوكلمو معنا
�=�à½=ßfßá} هغه مياشت چ３ جن，  او ج／７ې  پک３ حرام３ وي،  هغه ＇لور مياشت３ دي: ذي القعده،  àfáÃ çn¶=}

   ذي الحجه،  محرم  او رجب.
}  د )حرÍº( جمع ده، يعني هغه شيان چ３ )پر هغو يا له هغوسره( ت５ری کول حرام دي، لکه: àL>ßºàfàá�=}

   حرامه مياشت، بلد حرام، احرام او داس３ نور.
هالکت.   {åÍ ß³à·áÃçJ¶=}

¿Çà=}  احسان او نيکي وک７ئ. åj áUß?}
او بشپ７ک７ئ.        {=Çèå�ß?ßÆ}

له احصار ＇خه  موخه دا ده چ３ حاجي د د＊من يا سخت رن＃،  له  کبله حج  يا عمرې ته    {áà�áf år áUà?}
له رسيدو ＇خه منع شي.   
ßf}  هغه ＇ه چ３ أسانه وي. ßjáÉßJ ái=�>ßº}

ژباړه 
حرامه )د حرمت( مياشت په بدل د حرام３ )حرمت( مياشت ک３ ده او د ！ولو حرمتونو مراعاتول يو شان برابر دي؛ نو 
که ＇وک پر تاس３ ت５ری وک７ي، تاس３ هم په هماغه ډول پر هغه ت５ری وک７ئ، البته له اهلل نه په و４ره ک３ اوسئ او په دې 
وپوهي８ئ چ３ اهلل له متقيانو سره )چ３ د هغه د حدودو له ماتولو نه ډډه کوي( مل دی. د اهلل په الر ک３)مال( ول／وئ او 
په خپلو السونو خپل ＄انونه )په سر او مال سره د جهاد په پري＋ودلو( په هالکت ک３ مه غور＄وئ. ＊ي／２ه کوئ چ３ 

  يو پنځوسم لوست
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اهلل ＊ي／２ه کوونکي خو＊وي. د اهلل )د رضا( لپاره حج او عمره ترسره ک７ئ او که ايسار شئ، نو هر ＇ه قرباني مو چ３ 
له السه پوره وي، د اهلل حضور ته ي３ وړاندې ک７ئ او خپل سرونه مه خريئ تر هغه پورې چ３ قرباني خپل ＄ای ته نه 
وې رسيدل３؛ خو که ＇وک ناروغ وي يا ي３ په سر ک３ ＇ه تکليف وي )او له دې امله خپل سر وخريي(، نو هغه ته 
دا په کار ده چ３ د فدي３ په تو－ه روژې ونيسي يا خيرات وباسي يا قرباني وک７ي. بيا که تاسو ته امنيت په برخه شو، نو 
چا چ３ له تاس３ ＇خه له عمرې نه －＂ه واخيستله )تر سره ي３ ک７ه( له حج سره، هغه دې د خپل وس په اندازه قرباني 
وک７ي او که ي３ قرباني و نه موندله، نو درې روژې دې د حج په دوران ک３ ونيسي او اوه روژې له ستنيدو )د حج د 
ک７نو له فراغت ＇خه( وروسته، چ３ دا پوره لس )روژې( شوې، )حج تمتع( د هغه چا لپاره دی چ３ کور، کهول ي３ 
مسجد حرام ته نژدې نه وي، د اهلل د دې حکمتونو له تخلف نه ＄ان وژغورئ او په دې ＊ه وپوهي８ئ چ３ اهلل تعالی 

ډ４ر سخت سزا ورکوونکی دی.
اجمالي تفسير

å½=ßfßá�=�åfáÃ***�:�د حضرت ابراهيم خليل اهلل )عليه السالم( له زمان３ ＇خه مکه مکرمه د امن  çn¶>åE�à½=ßfßá�=� àfáÃ çn¶=�
او امان ＄مکه وه، همدارن／ه ＇لور مياشت３ ذي القعده، ذي الحجه، محرم او رجب د امن او سالمتيا مياشت３ وې، 
چ３ په دې مياشتو ک３ په ！وله عربي خاوره ک３ جن， او ت５ری حراميده، د هجرت په شپ８م کال په ذي القعده ک３، 
رسول اهللU له يوې ډل３ صحابه وو سره د عمرې په نيت د کعب３ په لور روان شو، کله چ３ کعب３ ته نژدې شول، 
مشرکانو مسلمانان د کعب３ شريفي له زيارت کولو ＇خه منع ک７ل، په پايله ک３ ي３ د صلح３ ت７ون وليکه، چ３ س８ کال 
به مسلمانان پرته له زيارت کولو ب５رته ستني８ي او راتلونکي کال ته به را＄ي او عمره به کوي، درې ور＄３ به په ډاډ او 
اطمينان سره په کعبه ک３ وي او له دريو ور＄و وروسته به ب５رته ستني８ي. کله چ３ د هجرت د اووم کال په ذي القعده، 
پيغمبرU د کعب３ قصد وک７، نو صحابه کرام په دې فکر ک３ شول چ３ که چيرې د مک３ خلک خپل ت７ون او ژمنه 
ماته ک７ي او جن， ته چمتو شي، نو بايد ＇ه وک７و؟ که ورسره جن／ي８و حرامه مياشت ده او موږ هم په احرام ک３ يو 
او مکان هم د مک３ معظم３ حرم دی، که ورسره نه جن／ي８و عمره به ＇رن／ه ادا شي،  نو＄که دا مبارک أيت او له 
دې ＇خه مخک３ أيتونه چ３ په هغو ک３ د جن， اجازه ورک７ل شوې وه، د دې  اندي＋ن３ د لرې کولو لپاره نازل شول. 
په دې أيت ک３ دې ته اشاره شوې ده چ３ د ذي القعدې دا حرامه مياشت د پروس８ن３ ذي القعدې په عوض ک３ ده، 
چ３ کافرانو تاس３ له عمرې ＇خه بند ک７ي وئ، اوس پرته له اندي＋ن３ او باک ＇خه، که چيرې مو له هغوی ＇خه 
ناسم چلن وليد، نو خپل غچ واخلئ؛ ＄که حرمت د حرمت په مقابل ک３ او ！ول حرمتونه بايد په برابره تو－ه مراعات 
شي، هر کله چ３ دوی يو ＄ل د مياشت３ حرمت مات ک７، که دويم ＄ل ي３ بيا داس３ کار وک７، نو تاس３ هم د هي＆ 
ډول حرمت خيال مه ساتئ او په ورته عمل الس پورې ک７ئ او په خپلو ！ولو کارونو ک３ د اهلل خوشحالي وغواړئ؛ 
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＄که چ３ اهلل له پرهيز－ارانو سره مل دی.
يادونه:  د حرمت لرونک３ مياشتو حرمت د اسالم په دين ک３ منسوخ شوی دی او دليل پرې دا دی چ３ رسول 
اهلل > د هوازن او ثقيف قبيلو سره د شوال او ذي القعدې په مياشتو ک３ جهاد پ５ل ک７، چ３ دواړه حرمت لرونک３ 

مياشت３ دي.
�=�åç***<:�دا مبارک أيت مسلمانانو ته د جهاد د تجهيز او تيارۍ لپاره د مالونو په ل／ولو امر کوي  å̧ ÉåF ßi� å��=Ç à̄å«á¾ß? ßÆ@
او هغوی له دې ＇خه ويروي چ３ که چيرې له دې لوی کار ＇خه غفلت غوره ک７ي، نو په حقيقت ک３ خپل ＄انونه 
تباه کوي، ＄که د دوی د＊منان په مورچو ک３ دي، کله چ３ د دوی سستي او غفلت وويني، نو فرصت غنيمت －２ي 

او پر دوی يرغل کوي، چ３ په پايله ک３ به دوی خوار او ذليل شي. 
åçå��ßÌßf***<:�اهلل تعالی په دې أيت ک３ خپلو مؤمنو بنده －انو ته امر کوي چ３ د اهلل تعالی لپاره  á» à£á¶=ßÆ� çSßá�=�=Çèå�ß?ßÆ@
حج او عمره په سمه تو－ه او په بشپ７ اخالص سره ادا ک７ي او که کوم مانع پيدا شو او ايسار شوئ، نو هر ＇ه قرباني 
مو چ３ له السه پوره وي، د اهلل حضور ته ي３ وړاندې ک７ئ او خپل سرونه مه خريئ، تر هغه پورې چ３ قرباني خپل 

＄ای ته نه وي رسيدل３. 
همدارن／ه د دې حکم په مناسبت بل حکم هم بيانوي، هغه دا چ３ که ＇وک کومه ناروغي ولري يا په سر ک３ ورته 
＇ه ستونزه پيدا شي او د هغه له امله د سر خريلو يا پ＂ولو ته مجبور شي، نو د فدي３ په ورکولو سره کوالی شي دا کار 
تر سره ک７ي او دی اختيار لري چ３ د فديي له دريو شيانو ＇خه يو شی غوره ک７ي: يا دې درې ور＄３ روژه ونيسي يا 
شپ８و مسکينانو ته خوراک ورک７ي او يا يو پسه حالل ک７ي. په پای ک３ دا تعليم هم ورکوي چ３ که ＇وک غواړي د 
حج په مياشت ک３ دوه مستقل３ －＂３ حاصل３ ک７ي، يعن３ هم عمره وک７ي او بيا احرام وت７ي او حج ادا ک７ي، نو پر ده 
واجب دي چ３ يو ＇اروی ذبح او خيرات ک７ي او که د ＇اروي ذبح کولو توان ونه لري، نو د ذی الحج３ د مياشت３ 
د در４و لوم７يو ور＄و روژه دې ونيسي او کله چ３ د حج له ک７نو فارغ شي، بيا دې اوه ور＄３ روژه ونيسي، البته دا 

حکم د هغه چا لپاره دی چ３ په مکه مکرمه ک３ ميشت نه وي.

فعاليت

زده کوونکي دې د تفسير د ＊وونکي په مرسته د لوست د أيتونو په ر１ا ک３ د جهاد د پري＋ودلو  او د اهلل> په الر 
ک３ د مال د نه ل／ولو د ناوړو پايلو په اړه ډلييزه ＇７５نه او مناقشه وک７ي.
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د لوست ګټې
＄ين３ هغه －＂３ چ３ د لوست له أيتونو ＇خه ترالسه کي８ي، په الندې ډول دي: 

له ت５ري کوونکو سره د اسالمي شريعت د احکامو پر بنس، د ورته ک７ن３ جواز.
د ايمان، تقوی او احسان له خاوندانو سره د اهلل مالت７ او ملتيا.

د احسان کولو فضيلت او ارز＊ت.
د حج او عمرې د ＄ينو احکامو بيانول.

د احصار )د حج او عمرې له ادام３ ＇خه د منع کيدلو( د حکم بيان، يعن３ د ＇اروي ذبح کول، له احرام ＇خه 
وتل او په بل مناسب وخت ک３ د حج او عمرې قضايي ادا کول.

د احرام په حالت ک３ د سر د خريلو، پ＂ولو يا د －ن６ل شوي لباس د اغوستلو د فدي３ بيان )روژه نيول، مسکينانو 
ته خوراک ورکول يا د ＇اروي ذبح کول(.

د تمتع )په دوو ب５لو، ب５لو احرامونو سره د عمرې او حج ترمن＃ يو＄ايوالی( د حکم بيان چ３ د پسه حاللول يا 
لس ور＄３ روژې نيول دي.

پوښتنې

١- الندې کلم３ معنا ک７ئ:
*{fjÉJi=�>º}�({Ëb�=}�({�frUà?}�({Í³·ÃJ¶=}�({L>ºf�=}

٢- د حرمت مياشت３ ＇و دي، نومونه ي３ واخلئ؟
۳-  د ديني حرمتونو ＇و ب５ل／３ ذکر ک７ئ؟

٤- د حج يا عمرې د بشپ７ولو معنا او مفهوم ＇ه دی؟
< تفسير ک７ئ. á¼ à³áÉß· ß¢�ÏßbßJ á¢=�>ßº� å̧ áNåå��åÄáÉß· ß¢�=Æ àbßJ á¢>ßª� á¼ à³áÉß· ß¢�ÏßbßJ á¢=� åÀ ß»ßª@ ٥- د مبارک أيت دا برخه

کورن９ دنده

زده کوونکي دې شرعي احکام؛ لکه: احصار، تمتع او د احرام د ممنوعاتو ارتکاب) لکه، سرخريل، يا د سر پ＂ول، يا د 
ناروغ９ يا بل عذر په سبب د －ن６لو جامو اغوستل( د دې  لوست له أيتونو ＇خه راوباسي او په يوه پا１ه ک３ دې  وليکي.
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د )البقرة( سورت )۱٩٧- ۲٠۲( آيتونه

�=Çà·ß£á«ßI�>ßºßÆ� ëS ßVá¶=�Êåª� ß¹=ßb åQ� ß×ßÆ� ß±Ç àjàª� ß×ßÆ� ßOßªße� ßØßª� çS ßVá¶=� çÀåÃÉåª� ßzßfßª� áÀ ß»ßª� ãL>ßºÇà·á£ßº�ãf àÃ ámß?� èS ßVá¶=�
� ã\>ß¿ àQ� á¼ à³áÉß· ß¢� ßkáÉß¶�>-53@� åH>ßFá¶ßáÙ=�Êå¶Æà?�>ßÈ� åÁÇà̄çI=ßÆ�ÏßÇá̄çJ¶=�åa=çh¶=�ßfáÉ ß]� çÁåDßª�=ÆàaçÆßhßIßÆ�àç�=�àÄ á»ß·á£ßÈ�æfáÉ ß]� áÀåº
� á¼ à²=ßb ßÂ�> ß»ß²�àÅÆàf à²ác=ßÆ�å½=ßf ßVá¶=�åfß£ ánß»á¶=�ßbá¿ å¢�ßç�=�=Æàf à²ác>ßª� æL>ßªßf ß¢� áÀåº� á¼àJ ávßªß?�=ßcåDßª� á¼ à³ëEße� áÀåº� âØ ávßª�=Ç à§ßJáFßI� áÁß?
�ãeÇà« ß¦�ßç�=� çÁåC�ßç�=�=Æàfå«á§ßJ ái=ßÆ� àl>ç¿¶=� ßz>ßªß?� àOáÉ ßU� áÀåº�=Ç àvÉåªß?� ç¼àM�>-54@� ßÀÉë¶> çv¶=� ßÀ å»ß¶�åÄå·áFß®� áÀåº� á¼àJá¿ à²� áÁåCßÆ
�>ß¿çEße� à¹Çà̄ßÈ� áÀßº� ål>ç¿¶=� ßÀ å»ßª�=âfá²åc�çb ßmß?�áÆß?� á¼ à²ßÐ>ßEA� á¼ à²åfá²ådß²�ßç�=�=Æàf à²ác>ßª� á¼ à³ ß³ åi>ß¿ßº� á¼àJáÉ ßvß®�=ßcåDßª�>-55@� ã¼É åUße
�åÌßf å] áÛ=�ÊåªßÆ�âÍß¿ ßj ßU�>ßÉá¾èb¶=�Êåª�>ß¿åIA�>ß¿çEße� à¹Çà̄ßÈ� áÀßº� á¼ àÃá¿åºßÆ�>.,,@� æ± ßØ ß]� áÀåº�åÌßf å] áÛ=�Êåª�àÄß¶�>ßºßÆ�>ßÉá¾èb¶=�Êåª�>ß¿åIA
���>.,.@� åH> ßj åVá¶=� à¤Èåf ßi�àç�=ßÆ�=ÇàF ßjß²�> ç»åº� ãGÉ årß¾� á¼ àÃß¶� ß́ åÒß¶Æà?�>.,-@�åe>ç¿¶=� ßH=ßd ß¢�>ß¿å®ßÆ�âÍß¿ ßj ßU

د ځينوكلمو معنا
} معلوم３ او ！اکل３ مياشت３ )چ３ د شوال، ذوالقعدې او د ذو الحج３ له لسو ور＄و ＇خه عبارت دي(. ãL>ßºÇà·á£ßº�ãf àÃ ámß?}

الزم و－ر＄اوه.   { ßzßfßª}
}   جماع او د جماع مقدماتو ته ويل کي８ي. ßOßªße}

}  د واجبو په ترک کولو يا د حرام کار په کولو سره، د اهلل له پيروۍ ＇خه وتل دي. ß±Ç àjàª}
}  د＊مني او ج／７ې. ß¹=ßb åQ}

}  گناه. ã\>ß¿ àQ}
هغه گ＂ه چ３ د سودا－رۍ له مال ＇خه الس ته را＄ي.    {Ø ávßª}

)افاضه( د ذې الحج３ په نهمه د لمر له ډوبيدو وروسته، له عرفات ＇خه مزدلف３ شريف３ ته   { á¼àJ ávßªß?}
   د حاجيانو راکوزيدل دي.

£å½=ßfßá�=�åfß} موخه ترې مزدلفه ده. ánßá�=}
}  ادا موک７ او وز－ار شوئ. á¼àJáÉ ßvß®}

د )َمْنَسک( جمع، د حج مختلف عبادتونه.   {´ åi>ß¿ß�=}
حصه او برخه.   { æ± ßØ ß]}

ژباړه
د حج مياشت３ ！ولو ته ＇ر－ندې دي ＇وک چ３ په دې ！اکلو مياشتو ک３ د حج نيت وک７ي، هغه بايد )په دې خبر 

  دوه پنځوسم لوست
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اوسي چ３( د حج په دوران ک３ له هغه ＇خه ＇ه شهواني عمل، ＇ه ناوړه ک７نه او جن， او ج／７ه و نشي، او تاس３ 
چ３ ＇ه  ن５ک３ ک７ن３ کوئ، اهلل پرې پوهي８ي، د حج د سفر لپاره د الرې تو＊ه درسره واخلئ او تر هر ＇ه د الرې ＊ه 
تو＊ه پرهيز－اري ده. نو ای هو＊يارانو! زما له نافرمان９ نه ډډه وک７ئ. که )له حج کولو سره، سره( تاس３ د خپل رب د 
فضل)مال －＂لو( په ل＂ه ک３ هم شئ، نو ＇ه باک نه لري بيا چ３ کله له عرفات نه ＄ئ، نو په مشعر الحرام)مزدلفه( ک３ 
)ايسار شئ( اهلل ياد ک７ئ او په هغه شان ي３ ياد ک７ئ چ３ تاس３ ته ي３ الر＊وونه ک７ې ده او ب５شکه چ３ تاس３ پخوا له 
هدايته خامخا له －مراهانو ＄ن３ وئ. بيا له کوم ＄ای نه چ３ نور خلک را－ر＄ي له هماغه ＄ايه تاس３ هم راو－ر＄ئ 
او له اهلل نه ب＋نه وغواړئ، په يقيني تو－ه هغه ب＋ونکی او رحم کوونکی دی. نو هر کله چ３ تاس３ د حج افعال اداء 
ک７ل، نو يادوئ اهلل لکه چ３ يادوئ پلرونه خپل، بلک３ ډ４ر زيات يادول، نو ＄ين３ له خلکو ＇خه هغه ＇وک دي، چ３ 
وايي: "ای ربه زموږ! راک７ه موږ ته په دغه دنيا ک３)زموږ برخه مال او جاه(" او نشته ده لره په أخرت ک３ ه５＆ برخه او 
＄ين３ له دوی ＄ن３ هغه ＇وک دي چ３ وايي: "ای زموږ ربه! راک７ه موږ ته په دغه دنيا ک３ ن５کي )نعمت( او په أخرت 
ک３ ن５کي )جنت( او وساته موږ د )دوزخ( د اور له عذابه"، دغه کسان شته دوی لره لويه برخه د هغو ＊و اعمالو له 

سببه چ３ دوی ک７ي دي او اهلل د حساب ژر اخيستونکی دی.  
اجمالي تفسير

***<:�د حج او عمرې د ذکر شويو احکامو په ل７ۍ ک３ دا مبارک أيتونه هم د حج په اړه  ãL>ßºÇà·á£ßº�ãf àÃ ámß?� èSßá�=@
بحث کوي. ＇رن／ه چ３ حج د اسالم رکن او له حکمت ＇خه ډک دی، نو＄که د حج په اړه مختلف هدايتونه 
او الر＊وون３ نازل３ شوې دي. په دې مبارک أيت ک３ اهلل تعالی خبر راکوي چ３ د حج لپاره معلوم３ مياشت３ دي او 
يوازې په هغو ک３ د حج لپاره احرام ت７ل کي８ي، نه په نورو ک３. همدارن／ه خبر راکوي چ３ کوم کسان د حج لپاره 
احرام ت７ي، په هغو واجب دي چ３ ＊％و سره له جماع، له －ناهونو، له جن， او ج／７ې ＇خه ＄ان وژغوري، ＄که 
دا عبادت روزنيز او تزکيوي جنبه لري او په حقيقت ک３ يوه ازموينه ده چ３ هر س７ی بايد له پ５ل ＇خه تر پايه پر خپل 
نفسي غو＊تنو بشپ７ کن＂رول ولري، تر＇و همدا حالت حج نه وروسته هم دوام ومومي. په پای ک３ مسلمانان خبروي 
چ３ د حج لپاره د ＄ان سره تو＊ه اخيستل د تقوی خالف نه دي، بلک３ د حج سفر سره الزم دي، تر＇و حاجي د 

بل په اوږو بار نشي او الس درويزې ته اوږد نک７ي.
***<:�په دې مبارک أيت ک３ اهلل تعالی د حج په سفر ک３ د  á¼ à³ëEße� áÀåº� âØ ávßª�=Ç à§ßJáFßI � áÁß?� ã\>ß¿ àQ� á¼ à³áÉß· ß¢� ßkáÉß¶@
سودا－رۍ له الرې د حالل３ روزۍ الس ته راوړل، حاجي ته روا －２ي او د هغو خلکو عادت کامًال مردود －２ي چ３ 
＄انونه به ي３ واقعي توکل کوونکي بلل او په خالي السونو به د حج لپاره روانيدل. دلته قرأن کريم قوي او مالدار 
مسلمان ته، چ３ له حاللو الرو ＇خه پاکه روزي حاصلوي، ترجيح ورک７ی او هغه تشويقوي چ３ د اهلل له حالل３ 
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روزۍ او －＂و ＇خه استفاده وک７ي، البته د دې يادونه هم کوي او اخطار ورکوي چ３ سودا－رۍ تاس３ د اهلل له ياده 
£å½=ßfßá�=�åfß<، يعن３: کله چ３ له عرفاته راکوز شوئ،  ánßá�=� ßbá¿ å¢�ßç�=�=Æàf à²ác>ßª� æL>ßªßf ß¢� áÀåº� á¼àJ ávßªß?�=ßcåDßª@ .غافل نه ک７ي
په مزدلفه شريفه ک３ اهلل ياد ک７ئ. مفسرينو ويلي دي چ３ له دې أيت ＇خه موخه په جمع )يو ＄ای ادا کولو( سره د 
ما＊ام او ماسختن د لمون％ونو ادا کول دي، يعن３ په )جمع التآخير سره( لکه ＇رن／ه چ３ نبوي حديث د دې بيان 
ک７ی دی. همدارن／ه په خپل وخت د سهار د لمان％ه ادا کول دي، البته د اهلل ذکر عام دی چ３ لمان％ه، د قرأن کريم 

تالوت، تسبيح، تهليل او نورو ته شاملي８ي.
***<: اسالم يو داس３ دين دی چ３ ！ول قومي، قبيلوي او نژادي اختالفونه له  àl>ç¿¶=� ßz>ßªß?� àOáÉ ßU� áÀåº�=Ç àvÉåªß?� ç¼àM@
من％ه وړي او منسوخ ي３ －２ي، هي＆ يوه ته پرته له تقوی او پرهيز－ارۍ پر بل ترجيح او غوره والی نه ورکوي، بنا پردې 
دا مبارک أيت د جاهليت يو بل عادت ته اشاره کوي او هغه له من％ه وړي، هغه دا چ３ د قريشو قبيله او د هغوی 
حليفان چ３ په )ُحْمس( مشهور وو، د مزدلف３ په ډ－ر ک３ پات３ ک５دل او د عرفات غون６ۍ ته نه ج／يدل او کله به چ３ 
نور حاجيان مزدلف３ ته را ورسيدل، دوی به ورسره يو＄ای ک５دل او د منی په لوري به ي３ حرکت کاوه، په دې دليل 
سره چ３ عرفات له حرم ＇خه بهر دی او موږ بايد د حرم نه دباندې نه شو او دا به ي３ د خپل ＄ان غوره والی باله، 
قرأن مجيد فرمايي: له هغه ＄ايه چ３ عام خلک راکوزي８ي، يعن３ له عرفات ＇خه، تاسو هم راکوز شئ او له خپلو 

ت５رو شويو ک７و وړو ＇خه توبه وباسئ چ３ اهلل ب＋ونکی او مهربانه دی.
***<:�دا د حج د احکامو وروستی أيت دی، د جاهليت  á¼ à²ßÐ>ßEA� á¼ à²åfá²ådß²�ßç�=�=Æàf à²ác>ßª� á¼ à³ ß³ åi>ß¿ßº� á¼àJáÉ ßvß®�=ßcåDßª@
په زمانه ک３ خلکو دا عادت درلود چ３ کله به د حج له مراسمو وز－ار شول، نو يو＄ای به را！وليدل، خپل پلرونه او 
دهغوې وياړن３ به ي３ ډ４رې يادول３ او په خپلو نسبونو به ي３ وياړ کاوه، دې مبارک أيت لوم７ی مسلمانانو ته دستور ورک７ 
چ３ کله د حج له مناسکو، يعن３ له جمرو ويشتلو، قربان９ او فرضي طواف ＇خه فارغ شئ، نو بايد د خپلو پلرونو د 
يادولو پر ＄ای، د اهلل د نعمتونو شکريه او په ＄ان／７ې تو－ه د حج د نعمت د پوره کولو شکريه ډ４ره زياته ياده ک７ئ. 
بيا د مختلفو و－７و د حال حقيقت بيانوي، په ＄ان／７ې تو－ه هغه کسان چ３ له اسالم ＇خه مخک３ وو او هغه کسان 
چ３ وروسته په اسالم له مشرف کيدو د حج فريضه ادا کوي، يو شم５ر خلک په خپلو دعا－انو او زاريو ک３ يوازې 
د دنيا غو＊تنه کوي او بس، نو دا ډول خلک د دې  أيت له مخ３ په أخرت ک３ برخه نه لري او ＄ين３ نور د دنيا او 
أخرت دواړو ＊ي／３２ غواړي او د اهلل له عذابه د خالصون دعا کوي. مسلمان بايد له دې مبارک أيت ＇خه په درس 
اخيستلو داس３ په دنيا مين نشي چ３ ！ول فکر او غم ي３ دنيا  واوسي، بلک３ أخرت او هغه ＇ه چ３ په أخرت ک３ د 
خالصون المل －ر＄ي هغه ته هم پاملرنه وک７ي او د دنيا او أخرت ترمن＃ داس３ ان６ول برقرارک７ي، تر＇و د ژوندانه 

په ک７و وړو ک３ ي３ هم ان６ول رامن％ته شي.
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د لوست ګټې
＄ين３ هغه －＂３ چ３ د لوست له أيتونو ＇خه ترالسه کي８ي، په الندې ډول دي: 

د احرام په حالت ک３ د جماع  او جن， کولو د حرمت بيان.
د حاجي لپاره د حج په وخت ک３ د نيکو چارو د ترسره کولو فضيلت، تر＇و زيات اجر ترالسه ک７ي.

د حاجي لپاره د حالل３ روزۍ پيدا کولو په نيت د سودا－رۍ او کار رواوالی، په دې شرط چ３ له حج ＇خه ي３ 
موخه يوازې سودا－رۍ نه وي.

په مزدلفه ک３ د وقوف واجبوالی.
په ذکر او اطاعت سره د اهلل تعالی د هدايت او الر＊وون３ پر نعمت باندې شکر ايستل.

د حج د مناسکو په ادا کولو ک３ د ！ولو خلکو ترمن＃ د مساوات او برابرۍ واجبوالی.
د اهلل ډ４ره يادونه او له ده ＇خه د ب＋ن３ په غو＊تلو ک３ ه）ه او هاند.

له اهلل تعالی ＇خه د دنيا او أخرت د ＊ي／２و د غو＊تلو فضيلت.

پوښتنې

١- الندې کلم３ وژباړئ:
*{±Ø]}�({´i>¿�=}�({½=f�=�f£n�=}�({âØvª}�({¹=bQ�×Æ}�({±Çjª�×Æ}�({Oªe�Øª}

٢ـ د حج مياشت３ کوم３ دي؟
۳ـ د حج له محرماتو ＇خه درې شيان ذکر ک７ئ؟

٤ـ  قرأن کريم کومو کسانو ته «تزّودوا» فرمايلي دي؟
٥ـ په مشعر الحرام ک３ د اهلل ذکر، کومو شيانو ته شاملي８ي؟

٦ـ د جاهليت په زمانه ک３ د پلرونو ذکر ＇رن／ه و او قرأن کريم پدې اړه خپلو پيروانو ته ＇ه هدايت کوي؟
٧ـ د دعا کوونکو هغه دعا چ３ ذکر شوي أيت ستايل３ ده، کومه دعا ده؟

کورن９ دنده

يادو شو４و أيتونو د جاهليت له عادتونو ＇خه درې عادتونه را په －وته ک７ي او مردود ي３ －２لي دي، هغه واضح ک７ئ او 
په دې اړه د قرأن ک７يم الر＊ون３ په لن６ه تو－ه وليکئ.
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د )البقرة( سورت )۲٠٣- ۲٠٦( آيتونه

� åÀ ß»å¶�åÄáÉß· ß¢� ß¼áMåC� ßØßª�ßf ç]ß@ßI� áÀßºßÆ�åÄáÉß· ß¢� ß¼áMåC� ßØßª� åÀáÉßºáÇßÈ�Êåª� ß̧ çRß£ßI� áÀ ß»ßª� æL=ßaÆ àbá£ßº�æ½>çÈ
ß?�Êåª�ßç�=�=Æàf à²ác=ßÆ�

�>ßÉá¾ èb¶=�åÌ>ßÉ ßVá¶=�Êåª�àÄà¶áÇß®� ß́ àF åRá£àÈ� áÀßº� ål>ç¿¶=� ßÀåºßÆ�>.,/@� ßÁÆàf ßn áVàI�åÄáÉß¶åC� á¼ à³ç¾ß?�=Ç à»ß· á¢=ßÆ�ßç�=�=Ç à̄çI= ßÆ�Îß̄çI=
� ß́ å·áÃàÈßÆ�>ßÃÉåª� ßb åjá«àÉå¶� åzáeßáÙ=�Êåª�Îß£ ßi�Îç¶ßÇßI�=ßcåC ßÆ�>.,0@�å½> ßr å̂ á¶=� èbß¶ß?�ßÇ àÂßÆ�åÄåFá·ß®�Êåª�>ßº�Îß· ß¢�ßç�=� àbåÃ ánàÈßÆ
� à¼ç¿ßÃ ßQ�àÄàF áj ßVßª� å¼áMåáÝ>åE�àÌçhå£á¶=�àÄáIßd ß]ß?�ßç�=� å°çI=�àÄß¶� ß̧ Éå®�=ßcåC ßÆ�>.,1@�ßa> ßjß«á¶=� èG åVàÈ� ß×�àç�=ßÆ� ß̧ ájç¿¶=ßÆ� ßPáf ßVá¶=

��>.,2@�àa> ßÃ å»á¶=� ßkáÒåFß¶ßÆ

د ځينوكلمو معنا

شم５رل شوې )د اختر له ور＄３ وروسته د تشريق درې ور３＄(.    { æL=ßaÆ àbá£ßº}
تلوار وک７ي.    { ß̧ çRß£ßI}

تآخير وک７ي.     { ßf ç]ß@ßI}
نو －ناه نشته.   { ß¼áMåC� ßØßª}

د قيامت په ورځ د حساب لپاره به جمع ک７ای شي.   { ßÁÆ àf ßnáà�}
}  په تعجب ک３ اچوي تا، او ته هغه ＊ه －３２.  ß́ àF åRá£àÈ}

¾ßÉá<} په دنيوي چارو ک３. èb¶=�åÌ>ßÉßá�=� å�}
سخت او شديد.    { èbß¶ß?}

د＊مني.   {å½> ßråá�=}�
�}حرث: ک＋ت، نسل: ＄و＄ات . ß̧ ájç¿¶= ßÆ� ßPáfßá�=}�

كبر او تعصب.  {àÌçhå£á¶=}�
ژباړه

 او يادوئ! اهلل )د تشريق د تکبيراتو په ويلو سره( په ＇و شم５رلو ور＄وک３، بيا که ＇وک تلوار وک７ي په دوو ور＄و 
ک３)له منی ＇خه راستون شي(، نو وبال ي３ نشته او که ＇وک و＄ن６ي８ي )راستنيدل دريم３ ور＄３ ته و＄ن６وي(، نو 
هم ＇ه باک نه لري، د هغه چا لپاره چ３ )دې ور＄و ک３( ي３ تقوا غوره ک７ې وي. د اهلل له نافرمان９ ＇خه ＄ان وژغورئ 
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او ＊ه پوه شئ چ３ يوه ورځ د هغه حضور ته ستاس３ ور！ول５دل دي. او ＄ين３ له خلکو ＇خه هغه ＇وک دي، چ３ تا 
د هغه خبره )د دې( دنيا د ژوندون )په کارو( ک３ په تعجب ک３ اچوي او شاهد －ر＄وي اهلل په هغه شي چ３ د ده په 
زړه ک３ دي، حال دا چ３ هغه )د حقيقت( ډ４ر سخت د＊من دی. او کله چ３ ب５رته و－ر＄ي )له تانه ای محمده!( نو 
)د مدين３( په ＄مکه ک３ د هغه هل３ ＄ل３ د دې لپاره وي چ３ په هغ３ )＄مکه( ک３ فساد خپورک７ي او هالک ک７ي 
ک＋ت او ساک＋ان )په سو＄ولو او وژلوسره(، حال دا چ３ اهلل فساد )او معصيت( نه خو＊وي او کله چ３ ده ته وويل 
شي، چ３ له اهلل وو４ري８ه، نو ونيسي دی غرور )په کولو( د －ناه، نو ده لره د دوزخ )د اورعذاب( کافي دی او هغه )د 

دوزخ دا اور( ډ４ر بد استو－ن％ی دی.
اجمالي تفسير

***<: اهلل تعالی خپلو بنده －انو ته امر کوي چ３ د تشريق په ور＄و ک３ د اهلل د  æL=ßaÆ àbá£ßº�æ½>çÈ
ß?� å��ß�=�=Æ àf à²ác= ßÆ@

ذکر اهتمام وک７ئ، چ３ د صحابه وو د رواياتو او ويناوو پر بنس دا ور＄３ د ذي الحج３ له يوولسم３، دولسم３ 
او ديارلسم３ ور＄３ ＇خه عبارت دي. د اهلل تعالی دا ذکر او يادونه بايد په ！ولو وختونو او په ＄ان／７ې تو－ه د جمرو 
ويشتلو په وخت او په جماعت سره د پن％ه －ونو لمون％ونو له ادا کولو ＇خه وروسته وي. د ذکر دا وجوب يوازې د 
حاجيانو لپاره نه دی، بلک３ د ！ولو لمون＃ کوونکو لپاره دی او د ذکر کلمات دا دي: اهلل آکبر، اهلل آکبر ال إله إال اهلل، 
اهلل آکبر وهلل الحمد. البته کوم ذکر چ３ د پن％ه －ونو لمون％ونو لپاره دی، هغه د عرف３ ور＄３ د سهار په لمان％ه پس３ 
پ５لي８ي او د اختر د دريم３ ور＄３ ترمازي／ره پورې دوام مومي. د دې أيت په پای ک３ د کار د أسانتيا لپاره دا حکم 
نازل شوی، که چيرې ＇وک غواړي چ３ د تشريق د دويم３ ور＄３ له جمرو ويشتلو ＇خه وروسته خپل کور ته ستون 
شي، نو ＇ه وبال او باک پرې نشته، خو مبارک أيت دا اختيار او رواوالی تقوی پورې ت７لی بولي، چ３ هغه د واجباتو 

ادا کول او د محرماتو پري＋ودل دي، نو که ＇وک کومه بله －ناه ترسره ک７ي، پرته له شکه پر ده به د هغه وبال وي. 
¾ßÉá<***<:�دلته د حج احکام پای ته ورسيدل او د دې احکامو په ترڅ  èb¶=�åÌ>ßÉßá�=� å��àÄà¶áÇß®� ß́ àF åRá£àÈ� áÀßº� ål>ç¿¶=� ßÀåºßÆ@
�>ß¿çEße� à¹Çà̄ßÈ� áÀßº� ål>ç¿¶=� ßÀ å»ßª@ :ک３ دوه ډوله خلکو ته اشاره وشوه، يو هغه مشرکان چ３ يوازې د دنيا غو＊تونکي وي
� áÀßº� á¼ àÃá¿åº ßÆ@�:او بل هغه شم５ر مؤمنان دي چ３ له خپل اهلل نه د دنيا او أخرت دواړه ＊ي／３２ غواړي >>ßÉá¾ èb¶=� å��>ß¿åIA
***<، اوس په دې اړه د منافقانو د حال بيان را＄ي چ３ هغه دريمه ډله －２ل کي８ي. اهلل تعالی په دريو پرله پس３  à¹Ç à̄ßÈ
أيتونو ک３ خپل پيغمبر)او د ده د الرې مؤمنانو ته( خبر ورکوي، چ３ له خلکو ＇خه ＄ين３ داس３ کسان شته چ３ 
کله تا سره خبرې کوي، د دوی د ژب３ تيزوالی په هغه کچه دی، چ３ ته به ورته حيران پات３ ش３ او په خپلو دروغجنو 
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قسمونو داس３ ＇ر－ندوی چ３ تا ته تر ！ولو زيات اخالص لري، حال دا چ３ دوی ستا ډ４ر سر سخت د＊منان دي، 
داس３ کسان چ３ کله ستا له مجلسه و＄ي، نو کار ي３ په ＄مکه ک３ فساد او تخريب دی، أن تر دې چ３ په ک＋تونو او 
＇ارويو هم رحم نه کوي، که پر هغو برالسی شي ！ول شيان له من％ه وړي، خو دوی دې وپوهي８ي چ３ د دوی منافقانه 

ک７ه وړه، د اهلل پر وړاندې ډ４ر بد او ناوړه دي او اهلل تعالی نه دوی او نه د دوی ک７ه وړه خو＊وي.
په دريم أيت ک３ د دې  منافقانو يو داخلي صفت ته اشاره شوې ده، که چيرې دوی ته پند او نصيحت وشي چ３ له 
اهلل نه وويري８ئ او له جرمونو او －ناهونو ＇خه الس واخلئ، نو سر تر پايه په تکبر، غرور او ＄ان ＊ودنه ک３ ډوبي８ي او 
هي）کله ي３ زړونو ته امر بالمعروف او نهي عن المنکر الر نه مومي، پرته له شکه د ！ولو غبر－ونونو المل هغه －ناهونه 

دي چ３ د دوی زړونه ي３ تور ک７ي، نو د داس３ خلکو ＄ای جهنم دی چ３ تر ！ولو بد ＄ای دی.
د دې أيتونو د شان نزول په اړه ويل شوي چ３ مراد  ور＇خه )اخنس بن شريق( و چ３ ډ４ره ت５زه، چاالکه ژبه او له کين３ 
ډک زړه ي３ درلود، او کله به چ３ له رسول اهلل> سره يو＄ای ک５ده، ＄ان به ي３ ر＊تينی او مخلص معرفي کاوه، خو 

د پردې تر شا به ي３ له هي＆ ډول د＊من９ ＇خه ＄ان نه سپماوه.

فعاليت  
زده کوونکي دې د تشريق د ور＄و، د تشريق د تکبيرونو او د دې  تکبيرونو د مودې په هکله له يو بل سره بحث 

< مبارک أيت تفسير واضح شي. æL=ßaÆ àbá£ßº�æ½>çÈ
ß?� å��ßç�=�=Æ àf à²ác= ßÆ@ او مناقشه وک７ي، تر＇و د

د لوست ګټې

＄ين３ هغه －＂３ چ３ د لوست له أيتونو ＇خه ترالسه کي８ي، په الندې ډول دي: 
د اهلل له ذکر سره يو＄ای، په منا ک３ دوه يا درې ور＄３ پات３ کيدل او د جمرو ويشتلو واجبوالی.

د هغه چا لپاره د سفر کولو اجازه چ３ د تشريق د دويم３ ور＄３ جمرې ي３ ويشتل３ وي.
د حشر او حساب په يادون３ سره د تقوی حاصليدل.

د هغو ت５ز ژبو او فصيحو انسانانو له دوک３ ＇خه ＄ان ژغورل، چ３ د ايمان او اخالص ＇＋تنان نه وي.
تر ！ولو ناوړه خلک هغه دي چ３ د اهلل په ＄مکه ک３ فساد کوي، په ＄ان／７ې تو－ه هغه فساد چ３ د انسانانو او 

＇ارويو د م７ين３ المل －ر＄ي.
د دې جمل３ ويل چ３ )اهلل ته علم دی( يا )اهلل شاهد دی(، قسم نه －２ل کي８ي ، نو هغه مسلمان چ３ په زړه ک３ 
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ي３ د ژب３ پرخالف خبرې وي، بايد دا جمل３ ونه کاروي.
کله چ３ مسلمان ته وويل شي: له اهلل ＇خه وويري８ه! بايد بده ي３ ونه －２ي او بايد هغه چاته په غوسه نشي چ３ ده 

ته پر تقوی امر کوي، بلک３ بايد په خپله －ناه اعتراف وک７ي او له اهلل ＇خه ب＋نه وغواړي.

پوښتنې

١- الندې کلم３ او جمل３ وژباړئ:
*{¸j¿¶=Æ�Pf�=}�({�ÇI}�({½>r�=�äb¶?}�({´F åR£àÈ}�({f ä]@I�ÀºÆ}�({�ºÇÈ���¸ äR£I}

٢ـ له )آيام معدودات( ＇خه کوم３ ور＄３ مراد  دي؟
۳ـ له مبارک أيت نه په منی ک３ د وقوف حکم ＇رن／ه راو＄ي؟

¾ßÉá<< مبارک أيت شان نزول ＇ه دی؟ èb¶=�åÌ>ßÉßá�=� å��àÄà¶áÇß®� ß́ àF åRá£àÈ� áÀßº� ål>ç¿¶=� ßÀåºßÆ@ ٤ـ د دې
٥ـ مبارک أيت په ＄مکه ک３ د فساد جزا ＇ه ！اکل３ ده؟

٦ـ مسلمان د هغه چا پر وړاندې چ３ ورته وايي: )له اهلل نه وو４ر８４ه او داس３ کار مه کوه!( بايد ＇رن／ه غبر－ون و＊يي؟

کورن９ دنده

قرأن کريم د دې  لوست په مبارکو أيتونو ک３ د منافقانو ＇و صفتونو او ن＋و ته اشاره ک７ې ده، چ３ د هغو له جمل３ 
＇خه په دروغو قسمونه، په ＄مکه ک３ فساد او د نصيحت پر وړاندې تکبر دی. د دې  صفتونو په اړه له قرأني نص 

＇خه په استدالل، يوه لن６ه مقاله وليکئ.
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د )البقرة( سورت )۲٠٧- ۲۱۱( آيتونه

�=Çà¿ßºA � ßÀÈådç¶= �> ßÃèÈß? �>ßÈ �>.,3@ �åa>ßF å£á¶>åE � ãÆàÐße �àç�=ßÆ�åç�=�åÌ> ßuáfßº �ßÐ> ß§åJáE= �àÄ ßjá«ß¾ �Ëåf ánßÈ � áÀßº� ål>ç¿¶= � ßÀåºßÆ�
� åbá£ßE� áÀåº� á¼àJá·ß¶ßg� áÁåDßª�>.,4@� ãÀÉåF àº�êÆ àb ß¢� á¼ à³ß¶�àÄç¾åC� åÁ> ßìáÉ çn¶=� åL=ßÇ àì à]�=Ç à£åFçJßI� ß×ßÆ�âÍçª> ß²�¼á· ëj¶=�Êåª�=Çà· à]áa=
� ßÀåº� æ̧ ß· à��Êåª�àç�=� à¼ àÃßÉåIá@ßÈ� áÁß?� ç×åC� ßÁÆàf à�á¿ßÈ� á̧ ßÂ�>.,5@� ã¼É å³ ßU�ãhÈåh ß¢�ßç�=� çÁß?�=Ç à»ß· á¢>ßª� àL>ß¿ëÉßFá¶=� à¼ à³áIßÐ> ßQ�>ßº
�æÍßÈA� áÀåº� á¼ àÂ>ß¿áÉßIA� á¼ß²� ß̧ ÉåÑ=ßf áiåC�Êå¿ßE� á̧ ßi�>.-,@� àeÇàºàáÙ=� à¤ ßQáfàI�åç�=�Îß¶åCßÆ� àfáºßáÙ=� ßÊ åvà®ßÆ�àÍ ß³åÑ ßØß»á¶=ßÆ�å½> ß»ß§á¶=

��>.--@� åH>ß̄ å£á¶=� àbÈåb ßm�ßç�=� çÁåDßª�àÄáIßÐ> ßQ�>ßº�åbá£ßE� áÀåº�åç�=�ßÍ ß»á£å¾� á¹ëbßFàÈ� áÀßºßÆ�æÍß¿ëÉßE
د ځينوكلمو معنا 

خپل نفس خر＇وي.   {àÄ ßjá«ß¾�Ëåf ánßÈ}
اسالم.   {¼á· ëj¶=}

<âÍçª}   په بشپ７ه تو－ه. ß²}
قدمونه.   { åL=ßÇ àì à]}

چترۍ، د )ظلة( جمع ده، يعن３: هر هغه شی چ３ سيوری كوي، لکه وري＃، ونه او داس３ نور.   { æ̧ ß· à�}
سپينه وري＃.    {å½> ß»ß§á¶=}

ژباړه
 او ＄ين３ له خلکو ＇خه هغه ＇وک دي چ３ د اهلل د رضا د طلب لپاره خپل سر قربانوي )له خپل ＄ان او مال ＇خه 
ت５ر８４ي( او اهلل پر داس３ بنده －انو باندې ډ４ر مهربان دی. ای هغو کسانو، چ３ ايمان مو راوړی دی! تاس３ په هر اړخيز 
ډول په اسالم ک３ ننو＄ئ او پيروي مه کوئ د شيطان، ب５شکه شيطان تاس３ لره ＊کاره د＊من دی، کوم３ ＊کاره 
＇ر－ندې الر＊وون３ چ３ تاس３ ته راغل３ دي، که د هغو له رس５دلو نه وروسته بيا هم تاس３ و＊وئي８ئ، نو ＊ه وپوهي８ئ 
چ３ اهلل پر ！ولو غالب د حکمت ＇＋تن او پوه دی. انتظار نه کوي دوی م／ر دې ته چ３ راشي دوی ته )عذاب د( اهلل 
په سيوروکی له وري％و ＇خه او )راشي دوی ته( پر＊ت３ )دعذاب( او خالص شي )د دوی د هالکولو( کار او خاص اهلل 
ته ！ول کارونه )په قيامت ک３ د مجازاتو لپاره( ب５رته －ر＄ول ک８５ي. )ای محمده!( له بني اسرائيلو ＇خه پو＊تنه وک７ه، 
چ３ موږ دوی ته له ＇ر－ندو معجزاتو نه ＇ومره ورک７ي دي او هر＇وک چ３ بدل ک７ي د اهلل نعمت )په ناشکرۍ سره( 

وروسته له هغه چ３ ده ته نعمت راغلی و، نو ب５شکه د اهلل عذاب سخت دی.

  څلور پنځوسم لوست
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اجمالي تفسير
àÄ***<:�دلته د منافق په مقابل ک３ د ر＊تيني مؤمن يادونه کي８ي، يعن３ واقعي مؤمن  ßjá«ß¾�Ëåf ánßÈ� áÀßº� ål>ç¿¶=� ßÀåºßÆ@
هغه دی چ３ خپل ＄ان د اهلل د رضا حاصلولو لپاره خر＇وي او د اهلل رضا له خپل ＄ان ＇خه ارز＊تناکه بولي، نه د 

هغه دوه مخي منافق په ＇５ر چ３ په ناحقه قسمونه خوري، فساد کوي او يوازې د خپل ＄ان او نفس غرور ساتي.
د مبارک أيت د شان نزول په اړه راغلي دي: کله چ３ د اهلل د پيغمبرU جليل القدر صحابي، ُصهيب روميW د 
هجرت په هوډ مدين３ منورې ته روان شو، مشرکانو ورته په الره ک３ کمين نيولی و، غو＊تل ي３ له ده سره جن， 
وک７ي او يا ور＇خه ！وله پان／ه غصب ک７ي، صهيبW خپل کور او مالونه په دې شرط دوی ته پري＋ودل چ３ د ده د 
هجرت مانع نشي، نو کله چ３ هغه رسول اهللU ته ورسيد، بيا دغه أيت د ده په ستاينه ک３ نازل شو، خو د أيت عمومي 

مفهوم ！ولو هغو مؤمنانو ته شاملي８ي چ３ د اهلل په الره ک３ له خپلو ＄انونو او مالونو ＇خه ت５ري８ي.
په دې مبارک أيت ک３ اهلل تعالی خپلو مؤمنو بنده －انو ته  �:>***âÍçª> ß²�¼á· ëj¶=� å��=Çà· à]áa=�=Çà¿ßºA� ßÀÈådç¶=�> ßÃèÈß? �>ßÈ@
امر کوي، چ３ په بشپ７ه او هراړخيزه تو－ه اسالم قبول ک７ئ او په اسالم ک３ دننه شئ، په دې معنا چ３ د ژوند په 
！ولو اړخونو ک３ د اسالم پيروي وک７ئ، هم مو عبادت بايد له اسالمي احکامو سره سم وي او هم مو معامالت، 
سياست، حکومت او ！ولنيز مسايل او داس３ نه وي چ３ له اسالمي قوانينو او الر＊وونو ＇خه مو چ３ هر＇ه له نفساني 

خواهشاتو سره برابر وي، هغه قبول ک７ئ او ＇ه چ３ مو خوښ نه وي هغه پر８４دئ.
همدارن／ه مؤمنان له دې ＇خه منع کوي چ３ نه ＊ايي د منکراتو په پيروۍ ک３ د شيطان په لمسون کار وک７ي، ＄که 
همدا شيطان و چ３ يهودو او نصاراوو ته ي３ ډ４ر هغه ＇ه چ３ په دين ک３ نه وو، ＊ايسته او ＄النده ＇ر－ند ک７ل، تر＇و 
هغوی －مراه او له دين ＇خه ي３ منحرف ک７ي. په يو روايت ک３ راغلي دي چ３ ＇و تنو يهوديانو اسالم قبول ک７ او د 
دې  غو＊تونکي وو چ３ د اسالمي احکامو د مراعاتولو تر＇ن，، پر تورات هم عمل وک７ي، لکه د خالي)شنب３( د 
ور＄３ تعظيم او احترام، د او＊３ شيدې او غو＊ه حرام －２ل، د تورات تالوت او داس３ نور، نو دا أيت نازل شو چ３ 

اسالم کامل او هر اړخيز دين دی او د نورو اديانو قوانينو، مقرراتو او بدعاتو ته هي＆ ضرورت نه لري.
***<: په دې مبارك أيت ک３ د هغو خلکو لپاره ډ４ر سخت او شديد وعيد  àL>ß¿ëÉßFá¶=� à¼ à³áIßÐ> ßQ�>ßº�åbá£ßE� áÀåº� á¼àJá·ß¶ßg� áÁåDßª@
دی، چ３ شيطان ي３ دوکه کوي، د اسالم د سپ５）لي دين ＄ين３ قوانين او احکام مني او ＄ين３ نور ي３ نه مني، سره له 
دې چ３ ＊ه پوهي８ي چ３ اسالم حق دی او د هرې زمان３ له غو＊تنو سره مناسب دی، اهلل تعالی د دوی په اړه فرمايي: 
که چيرې تاس３ د قرأن او سنت له واضحو داليلو ＇خه وروسته بيا هم له سم３ الرې و＊ويدئ ، نو خبر اوسئ چ３ 
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اهلل تعالی له تاس３ ＇خه غچ اخلي، ＄که هغه برالسی او پر هر ＇ه قادر دی.
�=�àç***<:�دا مبارک أيت په دين ک３ د شک کوونکو او له دين ＇خه د غافلو خلکو  à¼ àÃßÉåIá@ßÈ� áÁß?� ç×åC� ßÁÆàf à�á¿ßÈ� á̧ ßÂ@
د ناوړو پايلو د بيان تر ＇ن， د مخاطبو عقل او احساس ته خطاب کوي او خلکو ته ور＊يي چ３ د هغو خلکو 
راتلونکی چ３ له أسماني أيتونو او دليلونو سره، سره د اهلل دين په ＊ه او سمه تو－ه نه قبلوي او په هغه ک３ نه داخلي８ي، 
تياره او خطرناک دی، ＄که د اهلل پر وړاندې هي＆ عذر نه لري، دوی انتظار نه کوي، م／ر د اهلل د سخت او شديد 
عذاب چ３ د هغه عذاب په ليدلو به ايمان راوړي، خو هغه وخت ايمان هي＆ －＂ه نه ورکوي او د اهلل حکم او قضا به 
<، نو تاس３ ای د عقل ＇＋تنانو! مخک３ د داس３ شيبو له رارسيدو  àfáºßáÙ=� ßÊ åvà®ßÆ@ :د دوی په باره ک３ جاري کي８ي

＇خه په اخالص ايمان راوړئ او د دين په احکامو ملن６ې مه وهئ.
�æÍß¿ëÉßE�æÍßÈA***<: دا مبارک أيت د هغو کسانو مثال او ب５ل／ه يادوي، چ３ هغوی ته  áÀåº� á¼ àÂ>ß¿áÉßIA� á¼ß²� ß̧ ÉåÑ=ßf áiåC� å�ßE� á̧ ßi@

د اهلل أيتونه او ＊کاره ن＋３ ن＋ان３ راغل３، خو هغوی پند او عبرت حاصل نک７ او د اهلل د نيون３ مستحق و－ر＄５دل.
هو! دوی د يعقوبW اوالده وه چ３ په بني اسرائيلو باندې مشهور وو او دوی ته اهل کتاب)يهود او نصاری( ويل کي８ي، 
دې ډل３ د اهلل پر أيتونو کفر غوره ک７، خو دوی ته ي３ هي＆ －＂ه ونه رسوله، ＄که هر＇وک چ３ د اهلل له أيتونو ＇خه منکر 

شي، اهلل تعالی هغه ته سخت عذاب ورکوي او همداس３ حالت به وي د هرې هغ３ ډل３ چ３ د اهلل أيتونه نه مني.
د لوست ګټې

＄ين３ هغه －＂３ چ３ د لوست له أيتونو ＇خه ترالسه کي８ي، په الندې ډول دي: 
 نفس او مال سره جهاد ته ترغيب ورکول او په ！وله پان／ه او شتمن９ سره د اهلل په الر ک３ د يوه مسلمان د وتلو 

جواز.
 د فرايضو پري＋ودل او د حرامو حالل －２ل، د شيطان د پيروۍ ＇ر－ندې ن＋３ دي.

 د لويو －ناهونو د کولو پر مهال د اهلل تعالی له عذابونو ＇خه د ويرې او ډار واجبوالی )＄که د اهلل له عذاب ＇خه 
ډاډه ک５دل کفر －２ل کي８ي(.

 په توبه ک３ د ＄ن６ کولو حراموالی.
 د قرأن مجيد سخته ر！نه د هغو انسانانو لپاره چ３ د اهلل تعالی پر نعمتونو، چ３ تر ！ولو لوی نعمت ي３ اسالم 

دی، کفر غوره کوي؛ ＄که دا ډول ناشکري د دردناک عذاب د نازليدو المل －ر＄ي.
 اسالم د ژوندانه هر اړخيز او بشپ７ دين او نظام دی.
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پوښتنې

١- الندې کلم３ معنا ک７ئ:
*{½> ß»ß§¶=}�({¸ß· à�}�({L>¿ëÉF¶=}�({¼Já·ß¶ßg�ÁDª}�({Íäª>²}�({¼· ëj¶=}

àÄ***< مبارک أيت د نازليدو شان نزول بيان ک７ئ. ßjá«ß¾�Ëåf ánßÈ� áÀßº� ål>ç¿¶=� ßÀåºßÆ@ ٢ـ د دې
۳ـ په قرأني الفاظو ک３ اعتبار عموم د لفظ ته دی يا ＄ان／７ي سبب ته؟

<âÍçª< کلمه تفسير او واضحه ک７ئ. ß²@ ٤ـ د
٥ـ د شيطان د پيروۍ ب５ل／３ ＇ر－ندې ک７ئ.

<âÍçª< مبارک أيت ي３ ردوي؟ ß²�¼á· ëj¶=� å��=Çà· à]áa=@ ٦ـ د يهودو د ډل３ هغه نظريه بيان ک７ئ چ３ د
٧ـ د دې  لوست أيتونه د شيطان د پيروۍ سزا، وروسته له دې چ３ د اهلل په ＊کاره أيتونو پوهه حاصله شي، ＇ه 

－２ي؟

کورن９ دنده

àÍ***< مبارک أيت د تفسير په اړه ＇و کر＊３  ß³åÑ ßØßá�=ßÆ�å½> ß»ß§á¶=� ßÀåº� æ̧ ß· à�� å��àç�=� à¼ àÃßÉåIá@ßÈ� áÁß?� ç×åC� ßÁÆàf à�á¿ßÈ� á̧ ßÂ@ د دې
وليکئ.
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د )البقرة( سورت )۲۱۲- ۲۱٤( آيتونه

� à±àgáfßÈ�àç�=ßÆ�åÍßº>ßÉå̄á¶=�ß½áÇßÈ�á¼ àÃß®áÇßª�=áÇß̄çI=� ßÀÈådç¶=ßÆ�=Çà¿ßºA� ßÀÈådç¶=� ßÀåº�ßÁÆàf ß̂ ájßÈßÆ�>ßÉá¾èb¶=�àÌ>ßÉ ßVá¶=�=Æàfß«ß²� ßÀÈådç·å¶� ßÀëÈàg�
� à¼ àÃß£ßº� ß¹ßhá¾ß?ßÆ� ßÀÈåeådá¿àºßÆ� ßÀÈåf ënßFàº� ßÀÉëÉåFç¿¶=�àç�=� ßOß£ßFßª�âÌßb åU=ßÆ�âÍçºà?� àl>ç¿¶=� ßÁ>ß²�>.-.@� æH> ßj åU�åfáÉß§åE�àÐ> ßnßÈ� áÀßº
� à¼ àÃáIßÐ> ßQ�>ßº�åbá£ßE� áÀåº�àÅÇàIÆà?� ßÀÈådç¶=� ç×åC�åÄÉåª� ß¬ß·ßJ á]=�>ßºßÆ�åÄÉåª�=Çà«ß·ßJ á]=�> ß»Éåª� ål>ç¿¶=� ßÀáÉßE� ß¼ à³ áVßÉå¶� ë° ßVá¶>åE� ßH>ßJ å³á¶=
� æ�=ßf åq�Îß¶åC�àÐ> ßnßÈ� áÀßº�ËåbáÃßÈ�àç�=ßÆ�åÄå¾ácåDåE� ë° ßVá¶=� ßÀåº�åÄÉåª�=Çà«ß·ßJ á]=�> ß»å¶�=Çà¿ßºA� ßÀÈådç¶=�àç�=�ÏßbßÃßª�á¼ àÃß¿áÉßE�>âÉá§ßE� àL>ß¿ëÉßFá¶=
�àÐ> ßiá@ßFá¶=� à¼ àÃáJ çjßº�á¼ à³å·áFß®� áÀåº�=áÇß· ß]� ßÀÈådç¶=� à̧ ßNßº�á¼ à³åIá@ßÈ�> ç»ß¶ßÆ�ßÍç¿ ßRá¶=�=Çà· à]ábßI�áÁß?� á¼àJáF åj ßU�á½ß?�>.-/@� æ¼Éå̄ßJ ájàº
���>.-0@� ãGÈåfß®�åç�=�ßf árß¾� çÁåC� ß×ß?�åç�=�àf árß¾�ÎßJßº�àÄß£ßº�=Çà¿ßºA� ßÀÈådç¶=ßÆ� à¹Ç àiçf¶=� ß¹Çà̄ßÈ�ÎçJ ßU�=Çà¶åhá¶àgßÆ�àÐ=çf çv¶=ßÆ

د ځينوكلمو معنا
âÌ}        يو امت. ßb åU=ßÆ�âÍçºà?}

}     اسم جنس دی، چ３ ！ولو أسماني کتابونو ته شاملي８ي.  ßH>ßJ å³á¶=}
{âÉá§ßE<}      د ظلم او ت５ري له الرې .

} نيغه الر )مراد  ترې اسالم دی، ＄که خپل پيروان د دارينو نيکمرغيو ته رسوي(. æ¼Éå̄ßJ ájàº� æ�=ßf åq}
}     أيا －ومان مو وک７. á¼àJáF åj ßU�á½ß?}

}      صفت او حال.  à̧ ßNßº}
�àÐ=çf} بآسا: هغه سخت９ چ３ د فقر او نورو شيانو له امله انسان پرې اخته کي８ي. ضّراء: د رن％ونو، çv¶=ßÆ�àÐ> ßiá@ßFá¶=}

   ！پونو او وژنو معنا ورکوي.
ژباړه 

کومو خلکو چ３ د کفر الر غوره ک７ې ده، هغو ته د دنيا ژوند ډ４ر خوږ او په زړه پورې －ر＄والی شوای دی. دوی 
په مؤمنانو پورې ملن６ې وهي خو د قيامت په ورځ به همدا پرهيز－اران د دوی په پرتله د لوړ مقام ＇＋تنان وي او اهلل 
هغه چا ته، چ３ اراده وک７ي، ب３ حسابه )پراخه( روزي ورکوي. په لوم７ي وخت ک３ ！ول خلک يو امت )په يوه حق 
دين( وو )بيا ＄ين３ کافران او ＄ين３ مسلمانان شول او اختالفونه رامن％ته شول(، نو اهلل تعالی انبياء )عليهم السالم( 
)مؤمنانو ته په نعيم سره( ز４ری ورکوونکي او )کافرانو ته په جحيم سره( و４روونکي ول８５ل او له هغو سره ي３ يو＄ای 
حق کتاب ولي８ه، تر＇و هغه اختالفونه چ３ د حق په باب د خلکو ترمن＃ راغلي وو، فيصله ک７ي او اختالف نه دی 

   پنځه پنځوسم لوست
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ک７ی په هغه )کتاب( ک３، م／ر هغو کسانو چ３ )د( حق )په برخه ک３ معلومات( ورک７ل شوي وو )او دا هم( وروسته 
له دې چ３ رو＊انه دليلونه ورته راغلي وو، )دا هر＇ه( د خپل３ من％ي کين３ له وجه３، نو اهلل هغو کسانو ته چ３ په 
پيغمبرانو ي３ ايمان راووړ، په خپل اذن د حق هغه الر و＊ودله، چ３ خلکو په ک３ اختالف ک７ی و، د اهلل تعالی چ３ 
چا ته خو ＊ه شي سمه الره ور＊يي. )ای مؤمنانو!(أيا تاس３ دا ان／يرئ چ３ همداس３ به جنت ته ننو＄ئ، په داس３ 
حال ک３ چ３ ال تر اوسه پر تاس３ هغه ＇ه نه دي ت５ر شوي، چ３ له تاس３ نه پر مخکينيو )مؤمنانو( راغلي دي، پر هغو 
ستونزې )فقر، رن＃ او سخت９(راغل３، ک７اوونه ورته ورسيدل، ول７زول شول، أن تر دې چ３  د وخت رسول او د هغه 
مؤمنو مل／رو فريادونه وک７ل، چ３ د اهلل مرسته به کله راشي؟ )په هغه وخت ک３ هغو ته ډاډينه ورک７الی شوه، چ３( 

خبر شئ! بيشکه د اهلل مرسته نژدې ده.

اجمالي تفسير

¾ßÉá<***<:�اهلل تعالی خبر ورکوي چ３ شيطان د هغو خلکو لپاره چ３ پر اهلل او شريعت  èb¶=�àÌ>ßÉßá�=�=Æàfß«ß²� ßÀÈådç·å¶� ßÀëÈ àg@
کفر غوره کوي، د دنيا ژوند ډ４ر ＊ايسته ک７ی دی، نو دوی له دنيا سره ب３ حده مينه لري. دې دنيا پرستو خلکو يوازې 
په دې بسنه نه ده ک７ې، بلک３ په هغو مؤمنانو پورې چ３ په دنيا پرست９ ک３ د دوی په ＇５ر ډوب نه دي، ملن６ې وهي. 
اهلل پاک د دوی د ملن６و په رد سره دا خبر هم ورکوي چ３ ډ４ر ژر به خپلو پرهيز－ارو بنده －انو ته د جنت په لوړو ما１يو 

ک３ استو－نه ورک７ي او ملن６ې وهونکو ته به سزا ورک７ي.  
***<:�دا أيت پر مؤمن او غير مؤمن باندې د انسانانو  ßÀÈåeådá¿àºßÆ� ßÀÈåf ënßFàº�ß�ëÉåFç¿¶=�àç�=� ßOß£ßFßª�âÌ ßb åU=ßÆ�âÍçºà?� àl>ç¿¶=� ßÁ>ß²@
د ويشل ک５دلو تاريخ ته اشاره کوي او فرمايي: خلک له يوې اوږدې زمان３ ＇خه )د تفسير د رواياتو پر مبنی، دلته د 
أدمX له زمان３ ＇خه د نوح X تر زمان３ پورې وخت مراد  دی، چ３ لس پي７ۍ وخت نيسي( ！ول يو واحد امت 
－２ل ک５دل او يوازې د يو اهلل عبادت ي３ کاوه، تر دې چ３ شيطان په چل او دوک３ سره خلکو ته د غير اهلل عبادت 
＊ايسته ک７ او شرک او －مراهي ي３ رامن％ته ک７ه، وروسته له هغه وخت ＇خه اهلل تعالی د خلکو د الر＊وون３ لپاره 
خپل پيغمبران راولي８ل )يعن３ کله چ３ －مراهي من％ته راغله، نو دې ته اړتيا پيدا شوه چ３ ＇ه کسان د هدايت بيرغ 
په اوږو واخلي(، نو لوم７نی پيغمبر ي３ نوحX و، د هغه دنده دا وه چ３ خلکو ته ي３ د جنت او د اهلل د رضامندۍ 
زيری ورکاوه او د هغه تعالی له سخت عذاب ＇خه به ي３ و４رول، نو يو شم５ر خلکو دا دعوت قبول ک７ او يو شم５ر 
د او مشرک ترمن＃ اختالف پ５ل شو او د دې  ج／７ې او اختالف د لرې  نورو ترې انکار وک７، د مؤمن او کافر، موحِّ
کيدو او د حق د وضاحت لپاره، اهلل تعالی له أسمانه کتابونه راولي８ل. په حقيقت ک３ د دې کتابونو په نازليدو سره بايد 
اختالف له من％ه تلالی وای، خو هغه کسان چ３ هغوی ته رو＊انه دليلونه هم ورسيدل، خپل اختالف ته ي３ ادامه 
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ورک７ه، بغض او کينه پر دوی غالبه شوه او د دې ډل３ تر ！ولو ＇ر－ند مثال يهود او نصارا دي، چ３ ډ４ر پيغمبران په دوی 
ک３ راغلل او تورات او انجيل پر دوی نازل شول، خو دوی په ډ４رو الهي احکامو ک３ اختالف وک７، هغه ي３ تحريف 
ک７ل او د پيغمبرانو له رسالت ＇خه منکر شول، بلک３ ＄ين３ ي３ ووژل. د أيت په پای ک３ هغه هدايت ته اشاره شوې 
åÄÉåª�=Çà«ß·ßJ<: اهلل په خپل فضل او کرم مؤمنانو  á]=�>ßå��=Çà¿ßºA� ßÀÈådç¶=�àç�=�ÏßbßÃßª@ :چ３ هغه د محمدي امت په برخه شو
ته د هغو خلکو په پرتله، چ３ په احکاموک３ ي３ اختالف وک７، هدايت ورپه برخه ک７، نو دوی د خپلو هلو＄لو په پايله 
ک３ په حق پس３ الړل او کله چ３ ي３ حق وموند، نو نه ي３ عناد وک７، نه د اهلل له احکامو ＇خه منکر شول او نه ي３ په 

احکامو ک３ تحريف او تبديل راووړ، بيشکه چاته چ３ اهلل وغواړي، هغه ته د نيغ３ )سم３( الرې ＊وونه کوي.
·ßÍç¿ßá�=�=Çà***<: پر يوه ډله مؤمنانو به چ３ کله سخت９ او ستونزې راغل３، نو هغه ي３ سخت３ －２ل３  à]ábßI� áÁß?� á¼àJáF åj ßU�á½ß?@
او دا وسوسه به ورسره پيدا شوه، چ３ ول３ دا دين په تيزۍ سره نه خپري８ي، هر اړخيزه مرسته مو نه په برخه کي８ي 
او پر موږ سوکالي او ارامي نه را＄ي؟ دې مبارک أيت ！ولو مسلمانانو او په ＄ان／７ې تو－ه بي７ه کوونکو ته لوی درس 
ورک７، چ３ حقيقت داس３ نه دی، تاسو چ３ تر＇و د اهلل تعالی له لوري ونه ازمايل شئ او له هغه ＇خه بريالي راونه 
و＄ئ، د جنت مستحق نه －ر＄ئ، تر اوسه ال پر تاس３ هغه ＇ه نه دي ت５ر شوي، چ３ له تاس３ نه پر مخکينيو مؤمنانو 
راغلي دي، پر هغوی ډول، ډول رن％ونه او ستونزې راغل３، هغوی دې حد ته ورسيدل چ３ نه يوازې دوی، بلک３ 
پيغمبرانو ي３ هم د مرست３ له وروسته والي ＇خه د اهلل دربار ته زارۍ کول３، تر＇و چ３ دوی ته زيری ورک７ل شو چ３ 
د اهلل مرسته نژدې ده. البته د دوی دا اظهار د شک له امله نه و، بلک３ د بشري طبيعت پر مقتضا و، پر هغو ستونزې 
فقر، رن＃ او سخت９ راغل３، ک７اوونه ورته ورسيدل، نو تاس３ هم بايد د ستونزو او ک７اوونو په زغملو ک３ صابر او ثابت 

قدم اوسئ، ＄که چ３ الهي مرسته ډ４ره ژر راتلونک３ ده.

د لوست ګټې

＄ين３ هغه －＂３ چ３ د لوست له أيتونو ＇خه ترالسه کي８ي، په الندې ډول دي: 
 د دنيوي نعمتونو د الس ته راوړلو او د أخرت له هيرولو＇خه و４ره ورکول.

 هغو بلونکو او دعوت／رو ته ډاډ، چ３ ب３ عقالن او جاهالن ورپورې ملن６ې وهي.
 د دين اصل او د بشريت د فطرت بنس پر توحيد والړ دی، خو شرک وروسته رامن％ته شو چ３ د شيطان دوکه وه.

 د پيغمبرانو ستره دنده پرهيز－ارانو ته زيری او فاجرانو ته و４ره ورکول دي. دې موخ３ ته د رسيدو لپاره کله د هغو 
کسانو پر وړاندې جن， او جهاد روا کي８ي، چ３ د دعوت د خپريدلو مخه نيسي.
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 په أسماني کتاب او دين ک３ اختالف، د يو امت د ذلت، مات３ او تاوان له ن＋و او عواملو ＇خه دی، نو مسلمانان 
بايد له هغه ＇خه ＄انونه وژغوري.

 په شرعي ستونزمنو تکاليفو، لکه په نفس او مال جهاد او نورو امورو سره ازمي＋ت، د جنت د داخليدو لپاره 
ضروري شرط －２ل ک８５ي.

 مسلمان انسان بايد د اهلل ن５ک او صالحه بنده －ان، د هغوی صبر او زغم د ＄ان لپاره يوه غوره نمونه او ب５ل／ه 
و－ر＄وي.

پوښتنې

١- الندن９ کلم３ معنا ک７ئ:
*{Ð=f çv¶=Æ�Ð> ßi@F¶=}�({¸ßNßº}�({¼JáF åjU�½?}�({â>É§E}�({ÅÇIÆà?}�({ÌbU=Æ�Íçºà?}

٢ـ د هغو کسانو ن＋ه ＇ه ده چ３ دنيا د خپل ژوندانه موخه －ر＄وي؟
۳ـ له هغو امتونو ＇خه چ３ په خپلو کتابونو ک３ ي３ اختالف وک７، د ＇و امتونو نومونه واخلئ؟

�åÄå¾ácåDåE<�تفسير او بيان ک７ئ، چ３ مراد له دې  ë°ßá�=� ßÀåº�åÄÉåª�=Çà«ß·ßJ á]=�>ßå��=Çà¿ßº?� ßÀÈådç¶=�àç�=�ÏßbßÃßª@:٤ـ دا جمله
هدايت ＇خه ＇ه دی؟

٥ـ له )صراط مستقيم( ＇خه چ３ په مبارک أيت ک３ راغلی، کومه الر موخه ده؟

کورن９ دنده

د پيغمبرانو د رالي８ن３ او د کتابونو د نازل５دو د حکمت په اړه، لکه ＇رن／ه چ３ د دې لوست مبارک أيتونه ورته اشاره 
کوي، يوه لن６ه مقاله وليکئ.       
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د )البقرة( سورت )۲۱۵- ۲۱٨( آيتونه

� åÀáE=ßÆ � åÀÉå²> ßj ß»á¶=ßÆ �Îßº>ßJßÉá¶= ßÆ � ßÀÉåEßfá®ßáÙ=ßÆ � åÀáÈßbå¶=ßÇá·å·ßª �æfáÉ ß]� áÀåº� á¼àJá̄ ß«á¾ß? �>ßº � á̧ à® � ßÁÇà̄å«á¿àÈ �=ßc>ßº � ß́ ß¾Çà¶ß@ ájßÈ�
� áÁß?�Î ßjß¢ßÆ� á¼ à³ß¶�ãÅáf à²�ßÇ àÂßÆ� à¹>ßJå̄á¶=� à¼ à³áÉß· ß¢� ßGåJ à²�>.-1@� ã¼Éå· ß¢�åÄåE�ßç�=� çÁåDßª�æfáÉ ß]� áÀåº�=Çà·ß£á«ßI�>ßºßÆ� å̧ ÉåF çj¶=
�>.-2@� ßÁÇ à»ß·á£ßI� ß×� á¼àJá¾ß? ßÆ� à¼ß·á£ßÈ�àç�=ßÆ� á¼ à³ß¶�êf ßm�ßÇ àÂßÆ�>âÒáÉ ßm�=ÇèF åVàI� áÁß?�Î ßjß¢ßÆ� á¼ à³ß¶�ãfáÉ ß]�ßÇ àÂßÆ�>âÒáÉ ßm�=Ç àÂßf á³ßI
�å½=ßf ßVá¶=� åb åR ájß»á¶=ßÆ�åÄåE�ãfá« à²ßÆ�åç�=� å̧ ÉåF ßi� áÀ ß¢�êb ßqßÆ�ãfÉåF ß²�åÄÉåª� ã¹>ßJå®� á̧ à®�åÄÉåª� æ¹>ßJå®�å½=ßf ßVá¶=�åfáÃ çn¶=� åÀ ß¢� ß́ ß¾Çà¶ß@ ájßÈ
� á¼ à³å¿Èåa� áÀ ß¢� á¼ à²Æèa àfßÈ�ÎçJ ßU� á¼ à³ß¾Çà·åI>ß̄ àÈ� ßÁÇà¶=ßhßÈ� ß×ßÆ� å̧ áJß̄á¶=� ßÀåº� àfßFá²ß?�àÍß¿áJå«á¶= ßÆ�åç�=�ßbá¿ å¢� àfßFá²ß?�àÄá¿åº�åÄå· áÂß?� àT=ßf á]åCßÆ
�åÌßf å] áÛ=ßÆ�>ßÉá¾ èb¶=�Êåª� á¼ àÃà¶> ß» á¢ß?� áK ßìåF ßU� ß́ åÒß¶Æà@ßª�ãfåª> ß²�ßÇ àÂßÆ� áK à»ßÉßª�åÄå¿Èåa� áÀ ß¢� á¼ à³á¿åº�áaåbßIáfßÈ� áÀßºßÆ�=Ç à¢> ßìßJ ái=� åÁåC
� å̧ ÉåF ßi�Êåª�=Æ àb ßÂ> ßQßÆ�=Æàf ßQ> ßÂ� ßÀÈådç¶=ßÆ�=Çà¿ßºA� ßÀÈådç¶=� çÁåC�>.-3@� ßÁÆ àbå¶> ß]�>ßÃÉåª� á¼ àÂ�åe>ç¿¶=� àH> ßV áqß?� ß́ åÒß¶Æà?ßÆ

��>.-4@� ã¼É åUße�ãeÇà« ß¦�àç�=ßÆ�åç�=�ßÍ ß» áUße� ßÁÇ àQáfßÈ� ß́ åÒß¶Æà?�åç�=
د ځينوكلمو معنا

�æá}  له مال ＇خه )د )خير( اطالق په ډ４رو ＄ايونوک３ پرمال کي８ي(. ß]� áÀåº}
نا خوښ.     {ãÅáf à²}

Î}            شايد )دا فعل د هيل３ او اميد معنا ورکوي، پر هر ＇ه چ３ داخل شي، د هغه شي د حاصليدلو هيله ßjß¢}"
    کي８ي، نه دا چ３ حاصليدنه ي３ حتمي وي، م／ر په هغه صورت ک３ چ３ د اهلل له پلوه وي، هلته بيا د يقين 

معنا ورکوي(.    
منع کول.      { êb ßq}

شرک او له ايمان راوړلو ＇خه د مؤمنانو منع کول.    {àÍß¿áJå«á¶=}
باطل شو، له من％ه الړ.   { áK ßìåF ßU}

ژباړه
)ای محمده!( له تا ＇خه )مؤمنان( پو＊ته کوي، چ３ )د اهلل په الر ک３( ＇ه شی مصرف ک７ي؟ ووايه )ای محمده(: 
هر شی )ل８ يا ډ４ر( چ３ ي３ له مالونو ＇خه ل／وئ، نو د مور او پالر، خپلوانو، يتيمانو، مسکينانو او مسافرو لپاره ي３ 
ول／وئ او تاس３ چ３ هره ＊ي／２ه کوئ، نو ب５شکه چ３ اهلل پرې پوهي８ي. فرض ک７ای شوی دی پرتاس３ باندې جن， 
کول )له کفارو سره(، حال دا چ３ دغه )جن，( ناخوښ ＊کاري تاس３ ته، کيدای شي چ３ يو شی تاس３ بد －２ئ او 
هغه بهتر وي تاس３ لره او کيدای شي چ３ تاس３ يو شی خو＊وئ او هغه ستاس３ لپاره بد وي، اهلل ستاس３ په خير ＊ه 
پوهي８ي او تاس３ )په خپل خير( نه پوه８５ئ. )ای محمده!( خلک له تا ＇خه پو＊تنه کوي چ３ په حرامه )د حرمت( 

   شپ８ پنځوسم لوست
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مياشت ک３ جن／يدل ＇رن／ه دي )روا دي که ناروا(؟ ووايه: په دې ک３ جن， کول لويه －ناه ده، خو د اهلل له الرې نه 
د خلکو منع کول، پر اهلل کافر کيدل او )له( مسجدالحرام نه د خلکو)منع کول( او د حرم اوسيدونکي له هغه ＇خه 
ا４ستل او فتنه )له اهلل سره شرک کول( له جن， نه هم ډ４ره لويه )－ناه( ده. هغوی به له تاس３ سره تل په جن， ک３ اخته 
وي، أن تر دې چ３ که ي３ وس ورسي８ي، نو تاس３ به له دې دين ＇خه واړوي، )او په دې ＊ه پوه شئ( له تاس３ نه چ３ 
هر ＇وک له دې دين ＇خه واوړي او د کفر په حالت ک３ ومري، د هغه عملونه به په دنيا او أخرت دواړو ک３ بابيزه او 
ضايع شي. داس３ خلک ！ول دوزخيان دي او تل به په دوزخ ک３ اوسي８ي. )د دې پرخالف( کومو خلکو چ３ ايمان 
راوړی دی او چا چ３ د اهلل په الر ک３ خپل کور او وطن پري＋ی او جهاد ي３ ک７ی دی، هغوی حق لري چ３ د اهلل د 

رحمت هيله من وي او اهلل )د هغوی د خطاوو( ب＋ونکی )او پر هغوی( رحم کوونکی دی. 
اجمالي تفسير

***<: د لويو صحابه وو له ډل３ ＇خه يو تن چ３ د )َعمرو بن الُجموح( په نامه و او ډ４ر مال  ßÁÇ à̄å«á¿àÈ�=ßc>ßº� ß́ ß¾Çà¶ß@ ájßÈ@
او شته ي３ درلودل، پو＊تنه وک７ه: يا رسول اهلل! له ＇ه شي ＇خه بايد انفاق وشي؟ په ＄واب ک３ ي３ دا مبارک أيت 
نازل شو، چ３ په دې ک３ ＇و شيانو ته اشاره شويده: لوم７ی دا چ３ انفاق له مال ＇خه کي８ي. دويم دا چ３ د انفاق 
مستحقين په لوم７ي قدم ک３ د بيوزل９ او فقر په صورت ک３ د انسان مور او پالر او بيا خپلوان، يتيمان، مسکينان او 
مسافر دي. دريم دا چ３ که هر خير ترسره کوئ، بايد پوه شئ چ３ هغه له اهلل تعالی سره خوندي دی، اهلل پرې خبر 

دی او بدله ي３ درکوي. د أيت په وروست９ برخه ک３ د ن５کو کارونو ترسره کولو ته ترغيب ورکول شوی دی.
***<:�دا مبارک أيت د جهاد له فرضيت ＇خه خبر راکوي او د دې  په ترڅ ک３  á¼ à³ß¶�ãÅáf à²�ßÇ àÂßÆ� à¹>ßJå̄á¶=� à¼ à³áÉß· ß¢� ßGåJ à²@
دې ته اشاره کوي، چ３ اهلل تعالی ＊ه پوهي８ي چ３ ستاسو انساني طبيعت جن， او جهاد نه خو＊وي، ＄که په هغه 
ک３ ډ４ر زحمتونه، ستونزې او حتی د نفس او مال هالکت او ضياع شتون لري، خو په جهاد ک３ ډ４ر داس３ حکمتونه 
نغ＋تي دي چ３ شايد ژر مو هغو ته  پاملرنه ونشي، اصًال ډ４ر داس３ شيان شته چ３ ظاهراً تاسو ته ناخو＊ه بر４＋ي، حال 
دا چ３ په هغه ک３ ستاسو خير نغ＋تی دی او بالعکس ډ４ر داس３ کارونه دي چ３ ظاهراً تاس３ ته ＊ه ＊کاري، خو په 
هغو ک３ پرته له شره بل ＇ه نه وي. د دې کارونو حقيقت يوازې اهلل ته معلوم دی، نو د اهلل په الر ک３ جهاد د  لوم７ۍ 
ډل３ او د جهاد پري＋ودل له دويم３ ډل３ ＇خه دی، يعن３ جهاد کول که ＇ه هم ظاهراً تاس３ ته ناخوښ معلومي８ي، خو 
د دنيا عزت، د دين برالسي او اخروي اجر او ثواب پک３ شتون لري او د دې تر ＇ن， د جهاد پري＋ودل که ＇ه هم 

ظاهراً نفس او طبيعت ي３ خو＊وي، خو د دنيا ذلت، د دين ضياع او د أخرت بده سزا پک３ نغ＋ت３ ده.
  Uکله چ３ اهلل تعالی د جهاد له فرضيت ＇خه خبر ورک７ او رسول اهلل :>***åÄÉåª� æ¹>ßJå®�å½=ßfßá�=�åfáÃ çn¶=� åÀ ß¢� ß́ ß¾Çà¶ß@ ájßÈ@
يو وړوکی ل＋کر د )عبد اهلل بن جحش( په مشرۍ يوه لوري ته ولي８ه، تر＇و د کفارو ＇ارنه او له حال ＇خه ي３ خبر 
شي، د اهلل تقدير داس３ و چ３ دا ډله د قريشو له کاروان سره مخامخ کي８ي او د دوی په من＃ ک３ ج／７ه پ５＋ي８ي. په 
دې ج／７ه ک３ يو تن د )عمرو بن الَحضرمي( په نوم وژل کي８ي، دوه نور له قريشو＇خه بنديان ونيول شول او قافله د 
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مسلمانانو الس ته ورغله، دا واقعه د )رجب( په لوم７ۍ شپه چ３ له حرامو مياشتو ＇خه ده، پ５＋ه شوه، نو قريشو لويه 
غوغا جوړه ک７ه چ３ محمدU د حرامو مياشتو عزت او حرمت نه ساتي، همدارن／ه د مدين３ يهودو او منافقينو هم 
دا خبر خپور ک７ او د مسلمانانو په ضد ي３ پروپا－ندې کول３، تردې چ３ رسول اهللU کاروان او بنديان پرته له دې چ３ 
په اړه ي３ کومه فيصله وک７ي، په خپل حال پر４＋ودل او عبد اهلل بن جحش او مل／ري ي３ د خلکو له سخت３ مالمت９ 
سره مخامخ شول، دې ناوړه حالت دوام وک７، تر＇و د دې  لوست وروستي دوه أيتونه نازل شول، په لوم７ي أيت ک３ 
مشرکانو ته ＇ر－ند ＄واب ورک７ شو، چ３ دا خبره سمه ده چ３ جن， کول په حرامه مياشت ک３ لويه －ناه ده، خو 
ستاس３ －ناه د دې －ناه په پرتله ډ４ره لويه ده، تاس３ خلک د اهلل له دين ＇خه منع کوئ، له اهلل ＇خه انکار کوئ، له 
مسجد الحرام ＇خه چ３ د هغه حرمت د حرامو مياشتو په ＇５ر دی، خلک بندوئ، بلک３ اوسيدونکي ي３ ور＇خه 
ش７ئ، دا ！ول３ －ناوې د اهلل په نزد له هغ３ －ناه ＇خه ډ４رې لوي３ دي چ３ مسلمانانو ترسره ک７ې ده، پر دې سرب５ره کومه 
فتنه چ３ تاس３ پرې اخته يئ، يعن３ له اهلل سره شرک او د ايمان راوړو په وجه د مؤمنانو عذابول، په حرامه مياشت ک３ 
له قتل نه ډ４ر دروند جرم －２ل کي８ي. له دې غاښ ماتوونکي ＄واب ＇خه وروسته دغه مبارک أيت، مسلمانان له يو 
بل مهم کار ＇خه خبروي، چ３ متوجه او بيدار اوسئ دا ستاسو قسم خوړلي د＊منان تل له تاسو سره په مبارزه ک３ 
دي، تر＇و تاس３ له خپل دين ＇خه و－ر＄وي، خو هر ＇وک چ３ له دين ＇خه و－ر＄ي او په کفر ک３ م７ شي، ودې 

پوهي８ي چ３ ！ول ک７ه وړه ي３ له خاورو سره يو برابر ک７ل او د تل لپاره به په دوزخ ک３ وي.
Æ=***<�دا مبارک أيت په ＄ان／７ې تو－ه عبد اهلل بن جحش او د ده مل／ري تزکيه  àf ßQ> ßÂ� ßÀÈådç¶=ßÆ�=Çà¿ßºA� ßÀÈådç¶=� çÁåC@
کوي او هغوی ته ډاډ ورکوي چ３ دوی د اهلل پر وړاندې －نه／ار نه －２ل کي８ي، ＄که دوی په لوم７ي قدم ک３ ايمان 
راوړ، له هغه وروسته ي３ هجرت وک７ او بيا ي３ د اهلل په الر ک３ جهاد وک７، نو پر دې اساس دوی د اهلل رحمت ته هيله 
من دي او اهلل ب＋ونکی او مهربان دی، خو د «العبرة بعموم اللفظ ال بخصوص السبب» د قاعدې پر بنس، دا أيت 

په ！وليزه تو－ه ！ولو هغو کسانو ته چ３ په يادو شويو اوصافو ستايل شوي وي، شاملي８ي.

فعاليت  
قرأن کريم د مشرکانو د دې نيوک３ په ردک３، چ３ مسلمانان د حرامو مياشتو عزت او درناوی نه ساتي، کوم امور مطرح 

ک７ل، چ３ د هغو حرمت د حرامو مياشتو د جن， له حرمت ＇خه ډ４ر لوی دی؟ په دې اړه بحث او ＇７５نه وک７ئ.

د لوست ګټې
＄ين３ هغه －＂３ چ３ د لوست له أيتونو ＇خه ترالسه کي８ي، په الندې ډول دي: 

د پو＊تن３ کولو ارز＊ت د هغو کسانو لپاره چ３ نه پوهي８ي، تر＇و علم حاصل ک７ي)سوال کول نيم علم دی(.
  په أيت ک３ يادو شويو خلکو باندې د انفاق او مال ل／ولو فضيلت، په داس３ حال ک３ چ３ نفقه کوونکی ب６ای 
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او هغوی فقير وي.
 د خير کار ته ترغيب او په لويه بدله ورکولو، د اهلل تعالی وعده.

 د اسالم د خپريدو، د هغه له مقدساتو ＇خه د دفاع او د مسلمانانو د عزت لپاره د جهاد د فريض３ د ادا کولو 
واجبوالی.

د چارو پرعواقبو د انسان ناپوهي او ب３ خبري د دې المل －ر＄ي، تر＇و ناسم کارونه خوښ ک７ي او ＊ه کارونه 
ناوړه و－２ي.

د اهلل تعالی اوامر له خير او حکمت ＇خه او منهيات ي３ له شر او زيان ＇خه ډک دي، نو د اوامرو پر ＄ای کول 
او د نواهيو پري＋ودل واجب دي.

د کافرانو د ناوړو هيلو ＇ر－نديدل او د مسلمانانو پر ضد د هغوی مبارزه، تر＇و هغوی له خپل دين او الرې ＇خه 
و－ر＄وي.

له دين ＇خه مرتد کيدل، ！ول３ ن５ک３ ک７ن３ له من％ه وړي، که مرتد توبه وباس３ عملونه ي３ دويم ＄ل３ پ５لي８ي او 
که مخک３ له توب３ ＇خه ومري، نو د دوزخيانو له ډل３ ＇خه به وي .

د ايمان او د اهلل په الر ک３ د هجرت او جهاد غوره والی.

پوښتنې

١- الندې کلم３ معنا ک７ئ:
*{KìåFU}�({Í¿J«¶=}�({�²?}�({ äb ßq}�({�F²}�({Îj¢}�({ãÅáf à²}�({�]�Àº}

٢ـ د )األقربين( کلمه کومو کسانو ته شاملي８ي؟
۳ـ د جهاد په کولوک３ چ３ کوم ارز＊تونه او په پر４＋ودلو ک３ ي３ چ３ کوم زيانونه نغ＋تي دي، د دې  موضوع ＇و 

！کو ته اشاره وک７ئ.
< جمله وژباړئ او تفسير ي３ ک７ئ. å̧ áJß̄á¶=� ßÀåº�èb ßmß?�àÍß¿áJå«á¶= ßÆ@ ٤ـ

�=�åç***<�له أيت ＇خه په عامه او ＄ان／７ې تو－ه کوم  å̧ ÉåF ßi� å��=Æ àb ßÂ> ßQßÆ�=Æàf ßQ> ßÂ� ßÀÈådç¶=ßÆ�=Çà¿ßºA� ßÀÈådç¶=� çÁåC@ ٥ـ د
کسان مراد دي؟

کورن９ دنده

�åÄÉåª***< د أيت د نازل５دلو د سبب په اړه او د هغه د جزئياتو په نظر ک３ نيولو  æ¹>ßJå®�å½=ßfßá�=�åfáÃ çn¶=� åÀ ß¢� ß́ ß¾Çà¶ß@ ájßÈ@ د
سره، خپل يوه پا１ه معلومات وليکئ.
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د )البقرة( سورت )۲۱٩- ۲۲۱( آيتونه

� ß́ ß¾Çà¶ß@ ájßÈßÆ�> ß»åÃå£á«ß¾� áÀåº�àfßFá²ß?�> ß» àÃ à»áMåCßÆ� ål>ç¿·å¶� à¤åª>ß¿ßºßÆ�ãfÉåF ß²� ã¼áMåC�> ß»åÃÉåª� á̧ à®�åf åjáÉ ß»á¶=ßÆ�åf á» ß̂ á¶=� åÀ ß¢� ß́ ß¾Çà¶ß@ ájßÈ�
� ß́ ß¾Çà¶ß@ ájßÈßÆ�åÌßf å]ßáÙ=ßÆ�>ßÉá¾èb¶=�Êåª�>.-5@� ßÁÆàf ç³ß«ßJßI� á¼ à³ç·ß£ß¶� åL>ßÈ áÛ=� à¼ à³ß¶�àç�=� àÀëÉßFàÈ� ß́ å¶ßdß²�ßÇá«ß£á¶=� å̧ à®� ßÁÇà̄å«á¿àÈ�=ßc>ßº
�àç�=�ßÐ> ßm�áÇß¶ßÆ� åXå· ár à»á¶=� ßÀåº�ßb åjá« à»á¶=� à¼ß·á£ßÈ�àç�=ßÆ� á¼ à³à¾=ßÇ á]åDßª� á¼ àÂÇ àìå¶> ß̂ àI� áÁåCßÆ�ãfáÉ ß]�á¼ àÃß¶� ã\ ßØ áqåC� á̧ à®�Îßº>ßJßÉá¶=� åÀ ß¢
�áÇß¶ßÆ�æÍß²åf ánàº� áÀåº�ãfáÉ ß]�ãÍß¿åºáÖàº�ãÍßºßßÙßÆ� çÀåºáÖàÈ�ÎçJ ßU� åL>ß²åf án à»á¶=�=Ç àV å³á¿ßI� ß×ßÆ�>..,@� ã¼É å³ ßU�ãhÈåh ß¢�ßç�=� çÁåC� á¼ à³ßJß¿ á¢ßßÙ
� ßÁÇ à¢ábßÈ� ß́ åÒß¶Æà?� á¼ à³ßF ßRá¢ß?�áÇß¶ßÆ� æµåf ánàº� áÀåº�ãfáÉ ß]� ãÀåºáÖàº�ãbáFß£ß¶ßÆ�=Çà¿åºáÖàÈ�ÎçJ ßU� ßÀÉå²åf án à»á¶=�=Ç àV å³á¿àI� ß×ßÆ� á¼ à³áJßF ßRá¢ß?

��>..-@� ßÁÆàfç²ßdßJßÈ� á¼ àÃç·ß£ß¶� ål>ç¿·å¶�åÄåI>ßÈA� àÀëÉßFàÈßÆ�åÄå¾ácåDåE�åÌßfå«á§ ß»á¶=ßÆ�åÍç¿ ßRá¶=�Îß¶åC�Ç à¢ábßÈ�àç�=ßÆ�åe>ç¿¶=�Îß¶åC

د ځينوكلمو معنا
شراب، هر هغه ＇ه چ３ عقل مختل کوي په داس３ تو－ه چ３ ＇＋ونکی ي３ د ＊ه او بد ترمن＃ توپير نشي     {åf á»ßá�=}"
    کوالی. د )خمر( د لفظ اطالق د ان／ورو، خرما او اوربشو په اوبو هغه مهال کي８ي چ３ کله ي３ ＇＋ل

مستي او نشه رامن＃ ته ک７ي.     
قمار)جواري(، قمار ته ＄که )ميسر( ويل کي８ي، چ３ مرتکب ي３ په يُسر او اسان９ سره مال الس ته    {åf åjáÉßá�=}"

راوړي.     
}           د )منفعة( جمع ده، يعن３ －＂３.   à¤åª>ß¿ßº}

{=¶ßÇá«ß£á}  دلته ور＇خه مراد د انسان له حاجت ＇خه زيات ＇يزونه دي.
}  چ３ د دوی مالونه د خپلو مالونو سره خلط او يو＄ای ک７ي.  á¼ àÂÇ àìå¶>ßà�}

تاس３ په تکليف او ک７او اخته کوي.    { á¼ à³ßJß¿ á¢ßßÙ}
غير ازاده ＊％ه )وين％ه(.    {ÍßºßÙ=}

�=¶¿�åe>ç} د اور لوري ته ي３ رابولي. ß�åC� ßÁÇ à¢ábßÈ}
د خپل دين احکام، د شريعت مسئل３.   {åÄåI>ßÈA}

ژباړه
)ای محمده!( پو＊تنه کوي خلک له تا ＇خه د شرابو )د＇＋لو( او د قمار وهلو)له حکم( ＇خه، ووايه )ای محمده! 
دوی ته(: په دې دواړو ک３ لويه －ناه ده او د خلکو لپاره －＂３ دي او د دواړو －ناه د هغو له －＂３ نه ډ４ره لويه ده او خلک 
له تانه پو＊تنه کوي، چ３ هغوی د اهلل په الر ک３ ＇ه مصرف )انفاق( ک７و؟ ووايه: هغه ＇ه چ３ ستاسو له اړتيا نه زيات 
وي، په دې ډول اهلل تاس３ ته خپل احکام په ＇ر－نده تو－ه بيانوي، تر＇و تاس３ )د دنيا او أخرت دواړو د چارو په اړه( 
فکر وک７ئ او خلک له تانه پو＊تنه کوي د يتيمانو په هکله )چ３ ＇ه ډول چلن )معامله( ورسره وشي؟( ووايه: د هغوی 

  اووه  پنځوسم لوست
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)مال او ＄ان( سمول غوره دي او که تاس３ خپل او د هغوی خرڅ او ل／＋ت سره －６ ک７ئ، نو هغوی ستاس３ ورونه 
دي او اهلل فساد کوونکي له اصالح کوونکي ＇خه پ５ژني. که د اهلل خو＊ه شوې وای، نو په دې کار ک３ به ي３ تاس３ 
له ستونزو سره مخامخ ک７ي وای، ب５شکه هغه برالسی د حکمت ＇＋تن دی. تاس３ له مشرکو ＊％و سره هي）کله 
نکاح مه کوئ، تر＇و ي３ چ３ ايمان نه وي راوړی، يوه مسلمانه وين％ه له اصيل３ مشرک３ نه ډ４ره ＊ه ده که ＇ه هم چ３ 
ستاس３ هغه ډ４ره خو＊ه وي او مسلمان３ ＊％３ مشرکانو ته هي）کله په نکاح مه ورکوئ، تر＇و چ３ هغوی ايمان نه 
وي راوړی، يو مسلمان مريی له اصيل مشرک نه ډ４ر ＊ه دی که ＇ه هم چ３ هغه ستاس３ ډ４ر خوښ وي، دا کسان 
تاس３ د اور خواته دعوت کوي، اهلل په خپل اذن سره تاس３ ته د جنت او ب＋ن３ بلنه درکوي او هغه خلکو ته په ＇ر－نده 

خپل حکمونه بيانوي، کيدای شي چ３ هغوی درس واخلي او نصيحت ومني.
اجمالي تفسير

�åf***<:�د جاهليت په زمانه ک３ خلکو د شراب ＇＋لو او قمار وهلو عادت درلود، د  åjáÉßá�=ßÆ�åf á»ßá�=� åÀ ß¢� ß́ ß¾Çà¶ß@ ájßÈ@
الهي  حکمت دا غو＊تنه وه چ３ د اسالم په لوم７ي پ７اوک３ د توحيد، أخرت او بيا را ژوندي ک５دلو په عقيده باندې 
کار وشي، ＄که ايمان د استقامت او د بديو د پر４＋ودلو المل －ر＄ي، بيا چ３ کله صحابه وو مدين３ منورې ته هجرت 
وک７ او اسالمي ！ولن３ په ورو ورو جوړ＊ت وموند، نو د دې ！ولن３ لپاره د اسالمي احکامو او قوانينو بنس هم په 
تدريجي ب２ه پ５ل شو. يوه ورځ داس３ پ５＋ه شوه چ３ يوه صحابي په داس３ حال ک３ چ３ مخک３ ي３ شراب ＇＋لي و، 
يوې ډل３ ته امامت ورک７، نو د قرأن کريم أيت ي３ په ناسمه تو－ه ولوست، همدا وجه وه چ３ د شرابو په اړه لوم７نی 
<�]النساء: ٤۳[، يعن３: کله چ３  ßÁÇà¶Ç à̄ßI�>ßº�á=Ç à»ß·á£ßI� ßÎçJ ßU�Ïße> ß³ ài� á¼àJ¾ß? ßÆ�ßÌßØ çr¶=�á=ÇàEßfá̄ßI�ß×@ ３حکم نازل شو چ

مو شراب ＇＋لي وي، نو لمان％ه ته مه نژدې کي８ئ، تر＇و پوه شئ چ３ ＇ه شی تالوت کوئ.
دا حکم د شرابو د تحريم لپاره لوم７نی قدم و، ＄که په ＄ينو وختونو ک３ ي３ د هغه ＇＋ل منع ک７ل او د هغه پر اساس 
به مؤمنانو د لمان％ه په وخت ک３ د شرابو له ＇＋لو ＇خه ډډه کوله، تر دې چ３ ＄ين３ صحابه د شراب او قمار په اړه له 
åf< أيت نازل شو، دا د  åjáÉßá�=ßÆ�åf á»ßá�=� åÀ ß¢� ß́ ß¾Çà¶ß@ ájßÈ@ خه د معلوماتو غو＊تونکي شول، هماغه و چ３ دا＇ Uرسول اهلل
تحريم د دويم قدم حکم و، ＄که د دې  په ترڅ ک３ د شرابو او جوارۍ له معمولي －＂و ＇خه منکر نشو، خو وي３ فرمايل 
چ３ دا دوه شيان －ناه او لوی ضررونه لري، نو ＄که ډ４رو صحابه کرامو د شرابو ＇＋ل او د قمار وهل پري＋ودل، ＇رن／ه 
چ３ شراب په دې أيت ک３ هم مطلقاً نه وو حرام شوي، نو ل８ شم５ر صحابه وو به کله، کله شرابو ته مخه کوله، د صحابه 
وو له ډل３ ＇خه حضرت عمر بن الخطابW ډ４ر هيله من و چ３ د شرابو په اړه وروستی حکم نازل شي او تل به ي３ 
له ＄انه سره ويل:)اللّهم بيِّن لنا في الخمر بياناً شافياً(، يعن３: "ای اهلل! زموږ لپاره د شرابو په اړه وروستنی بيان راولي８ه"، 
� áÀåº� ãk áQåe�à½ ß×ágßáÙ=ßÆ� àH> ßrá¾ßáÙ=ßÆ� àf åjáÉßá�=ßÆ� àf á»ßá�=�>ßç�åC�=Çà¿ßºA� ßÀÈådç¶=�> ßÃèÈß?�>ßÈ@ تردې چ３ اهلل تعالی د هغه دعا قبوله ک７ه او د
< أيت نازل شو او حضرت عمرW په ډ４ره مينه وويل:"انتهينا ربنا"، يعن３:  ßÁÇ àVå·á«àI� á¼ à³ç·ß£ß¶�àÅÇàFå¿ßJ áQ>ßª� åÁ> ßìáÉ çn¶=� å̧ ß» ß¢
ای پرورد－اره! له دې عمل ＇خه راو－ر＄يدلو او ستا امر مو پر ＄ان او زړه سره قبول ک７. نو په دې در４مه مرحله ک３ په 
قطعي او نهايي تو－ه شراب ＇＋ل او قمار وهل حرام شول او رسول اهللU پر شرابي باندې شرعي حد مقرر ک７، چ３ اتيا 
ُدرې دي او هغه ته ي３ د )آم الخبائث( يعن３ د ！ولو پليتيو د مور نوم ورک７ او وي３ فرمايل:)ُمدمن الخمر ال يُکلّمه اهلل يوم 

القيامة وال يُزّکيه(، يعن３: د قيامت په ورځ اهلل تعالی له شراب خور انسان سره نه خبرې کوي او نه هغه تزکيه کوي.
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د يادولو وړ ده چ３ د شرابو او قمار د －ناه لويوالی لکه ＇رن／ه چ３ په مائده سورت ک３ راغلی دی، دا دی چ３ دا 
دواړه د مسلمانانو په من＃ ک３ د د＊من９ او تاوتريخوالي المل －ر＄ي، د اهلل له ذکر او لمان％ه ＇خه انسانان بندوي، خو 
د ل８و －＂و اشاره چ３ ورته شويده هغه دا ده چ３ دوی ته د هغه په سودا－رۍ او جوړولو ک３ ＇ه دنيوي －＂ه شته چ３ 
＇ه موقتي خوشحالي ورپه برخه کوي، په قمار وهلو ک３، ورته پرته له تکليف او زحمت ＇خه، ＇ه دنيوي مال په 
الس ور＄ي. په عربو ک３ دا عادت هم و چ３ کله به ي３ په خپلو او＊انو قمار واهه، نو له －＂لو وروسته به －＂ونکي  ＇ه 
او＊ان د مسکينانو لپاره ذبح کول. په دې مبارک أيت ک３ سرب５ره پردې چ３ أسماني ＄واب د شرابو او قمار په هکله 
�=�åä< أيت له نازل５دو وروسته ＇ه  å̧ ÉåF ßi� å��á=Ç à̄å«¾ß? ßÆ@ راغی، يوې پو＊تن３ ته هم ＄واب ورک７ل شو، هغه دا چ３ د
کسانو غو＊تل، تر＇و ＊ه وپوهي８ي چ３ کومه برخه مال بايد د اهلل په الره ک３ ول／وي، اهلل تعالی په اسالمي امت د 
�=¶ßÇá«ß£á< ووايه: هر ＇ه چ３ ستاسو له حاجت او نفق３ ＇خه زيات وي، يعن３: تاس３ مکلف  å̧ à®@:أسان９ لپاره وفرمايل

نه يئ چ３ له خپل حاجت سره، سره خپل مالونه ول／وئ.
�=¶Îßº>ßJßÉá***<:�د دې  مبارک أيت لوم７ۍ برخه د مخکيني أيت په  وروست９  åÀ ß¢� ß́ ß¾Çà¶ß@ ájßÈßÆ�åÌßf å] áÛ=ßÆ�>ßÉá¾èb¶=� å�@
جمل３ پورې ت７او لري، يعن３ اهلل تعالی خپل احکام تاسو ته بيانوي، تر＇و تاس３ د خپل３ دنيا او أخرت په اړه فکر وک７ئ، 
نو د دنيا لپاره د حاجت په کچه کار وک７ئ او خپل أخرت هي）کله له ياده مه باسئ. خو د دې  أيت د وروست９ برخ３ د 
�=âe>ß¾� á¼åÃå¾Ç àìàE� å�� ßÁÇà· à²á@ßÈ�>ßç�åC�> â»á· à��Îßº>ßJßÉá¶=� ß¹=ßÇáºß?� ßÁÇà· à²á@ßÈ� ßÀÈådç¶=� çÁåC@ نزول سبب دا و چ３ هر کله د نساء سورت دا
£â�å=< أيت نازل شو، نو مسلمانان له دې  شديد وعيد ＇خه وويريدل او هر هغه چا چ３ په کور ک３ يتيم  ßi� ßÁáÇß· árßÉ ßißÆ
درلود، هغه دې ته مجبور شو تر＇و د يتيم خوراک او ＇＋اک ب５ل ک７ي، چ３ په پايله ک３ له يو لوی مشکل سره مخامخ 
شول، له دې ستونزې ＇خه د خالصون په ل＂ه ک３ شول، همغه و چ３ دا أيت نازل شو، چ３ موخه ي３ د يتيم د مال ساتنه 
ده، تر＇و ضايع نشي. که د دوی مال له خپل مال سره د ساتن３ او ودې لپاره يو＄ای ک７ئ، نو مخلوط کول او －６والی ي３ 
＇ه باک او ستونزه نه لري، ＄که هغوی ستاسو ورو１ه دي، خو په و４ره ک３ اوسئ چ３ اهلل تعالی په هغو کسانو چ３ په زړه 
<: او که اهلل وغواړي کوالی شي تاس３ په همغو ستونزو ک３  á¼ à³ßJß¿ á¢ßßÙ�àç�=�ßÐ> ßm�áÇß¶ßÆ@ .ک３ فاسد نيت لري، ＊ه خبر دی
�ÎçJ ßU� åL>ß²åf ánàá�=�=Ç àV å³á¿ßI� ß×ßÆ@ .پري８دي، خو داس３ اراده ستاسو په اړه نه لري، هغه په خپلو کارونو برالسی او حکيم دی
***<�د دې  لپاره چ３ مسلمانان خپل اسالمي شخصيت وساتي، نو په دې مبارک أيت ک３ د مسلمان س７ي لپاره له  çÀåºáÖàÈ
مشرک３ ＊％３ سره د نکاح کولو منع راغل３ ده، همدارن／ه مسلمانه ＊％ه به له مشرک س７ي سره نکاح نکوي، م／ر په 
هغه وخت ک３ چ３ ايمان راوړي، که ＇ه هم د هغوی ＊ايست يا ب６ايي او مال، مسلمان په حيرت ک３ واچوي او د ډ４ر 
تاکيد لپاره ي３ وفرمايل: ＊ه پاملرنه وک７ئ چ３ يوه مسلمانه وين％ه يا مسلمان غالم له أزاد کافر نه غوره دی، ＄که مشرکان 

تاس３ او ستاسو راتلونک３ اوالده جهنم ته غواړي او د مسلمان لپاره تر دې لوی خطر به ＇ه وي؟
يادونه: د دې  مبارک أيت حکم په هغه وخت ک３ چ３ د هغه مفهوم عام او اهل کتابو ته شامل و－２ل شي، په نورو أيتونو 

� ßÀÈådç¶=� ßÀåº� åL>ß¿ ßráàá�=ßÆ@ سره ＄ان／７ی شوی دی، ＄که د اهل کتابو نکاح په دې شر ط چ３ پاک لمن３ وي، په دې
¼< مبارک أيت روا شوې ده، البته ＄ين３ مفسرين اهل کتاب )يهود او نصارا( په هغه وخت ک３  à³å·áFß®� áÀåº� ßH>ßJ å³á¶=�=ÇàIÆà?
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چ３ د خپل کتاب پر اساساتو التزام ولري او شرک غوره نک７ي، د مشرکينو له ډل３ ＇خه نه شم５ري، نو پر دې اساس په 
أيت ک３ تخصيصي رايه نشته او له مشرکينو، مشرکاتو، کافرانو او ملحدينو سره نکاح، په بشپ７ه تو－ه حرامه او ناروا ده.

فعاليت

زده کوونکي دې د شرابو ضررونه او د هغ３ －ناه، د أيتونو او حديثونو په ر１ا ک３، په يوه أزاد بحث ک３ بيان او ＇ر－ند ک７ي.
د لوست ګټې

＄ين３ هغه －＂３ چ３ د لوست له أيتونو ＇خه ترالسه کي８ي، په الندې ډول دي: 
 شراب او قمار لوي３ －ناوې دي.

د صدق３ ورکولو فضيلت.
د دنيا او أخرت په چارو ک３ د تفکر فضيلت، تر＇و د هر يوه لپاره د هغه د ارز＊ت په اندازه کار او عمل وشي.

 د يتيم د سرپرست له مال سره، د يتيم د مال د －６ولو حرمت، په هغه صورت ک３ چ３ د يتيم د مال د نقصان 
او ضياع المل شي.

 د يتيم د سرپرست له مال سره، د يتيم د مال د －６ولو جواز، کله چ３ د يتيم لپاره －＂ور وي.
له مشرکاتو سره د مسلمان د نکاح حرمت.

له مشرکانو سره له －６ ژوند ＇خه نفرت او بيزاري، له دوی ＇خه د لرې اوسيدو ترغيب، ＄که له دوی سره 
مل／رتيا پر مسلمان ناوړه اغ５زه لري.

پوښتنې

١- الندې کلم３ معنا ک７ئ:
*{ÄI>ÈA}�({¼³JFR¢?�Ç¶Æ}�({¼³J¿¢ßßÙ}�({Ç«£¶=}�({¤ª>¿�=}�({fjÉ�=}�({f»�=}

٢- د شراب او قمار د تدريجي حرمت حکمت بيان ک７ئ.
۳- د أيت مطابق، په کومه اندازه چ３ مسلمان مالدار وي، انفاق پرې الزمي８ي؟

٤- د دنيا او أخرت په چارو ک３ تفکر＇ه －＂ه لري؟
�ãá< مبارک أيت د نازل５دو المل بيان ک７ئ. ß]� á¼àß�� ã\ ßØ áqåC� á̧ à®�Îßº>ßJßÉá¶=� åÀ ß¢� ß́ ß¾Çà¶ß@ ájßÈßÆ@ ٥- د دې

٦- له مشرکانو سره د نکاح په حراموالي ک３ چ３ کوم حکمت نغ＋تی دی، هغه کوم دی؟
< مبارک أيت حکم د مفسرينو د تفسير په ر１ا ک３ بيان ک７ئ. çÀåºáÖàÈ�ÎçJ ßU� åL>ß²åf ánàá�=�=Ç àV å³á¿ßI� ß×ßÆ@  ٧- د دې

کورن９ دنده

د شرابو په حرمت ک３ د درې －ونو تدريجي مرحلو د حکمت په اړه يوه مقاله وليکئ، چ３ له لسو کر＊و ＇خه کمه نه وي.
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د )البقرة( سورت )۲۲۲- ۲۲۵( آيتونه

�=ßcåDßª� ßÁáf àÃ áìßÈ�ÎçJ ßU� çÀ àÂÇàEßfá̄ßI� ß×ßÆ� åxÉ åVß»á¶=�Êåª�ßÐ> ßjë¿¶=�=Çà¶åhßJ á¢>ßª�Ïâcß?�ßÇ àÂ� á̧ à®� åxÉ åVß»á¶=� åÀ ß¢� ß́ ß¾Çà¶ß@ ájßÈßÆ�
� ãPáf ßU�á¼ à²àÕ> ßjå¾�>...@� ßÀÈåfëÃ ßìßJ à»á¶=� èG åVàÈßÆ� ßÀÉåE=çÇçJ¶=� èG åVàÈ�ßç�=� çÁåC�àç�=� à¼ à²ßfßºß?� àOáÉ ßU� áÀåº� çÀ àÂÇàIá@ßª� ßÁáfçÃ ßìßI
�>../@� ßÀÉå¿åºáÖ à»á¶=�åf ënßEßÆ�àÅÇà® ßØàº� á¼ à³ç¾ß?�=Ç à»ß· á¢=ßÆ�ßç�=�=Ç à̄çI=ßÆ� á¼ à³ åjà«á¾ßåÙ�=Çàºëbß®ßÆ� á¼àJáÒ åm�Îç¾ß?� á¼ à³ßMáf ßU�=ÇàIá@ßª� á¼ à³ß¶
� ß×�>..0@� ã¼Éå· ß¢� ã¤É å» ßi�àç�=ßÆ� ål>ç¿¶=� ßÀáÉßE�=Ç àVå· áràIßÆ�=Ç à̄çJßIßÆ�=ÆèfßFßI� áÁß?� á¼ à³å¾> ß»áÈßåÙ�âÍ ßuáf à¢�ßç�=�=Çà·ß£ áRßI� ß×ßÆ
��>..1@� ã¼Éå· ßU�ãeÇà« ß¦�àç�=ßÆ� á¼ à³àEÇà·à®� áKßF ßjß²�> ß»åE� á¼ à² àd å]=ßÖàÈ� áÀ å³ß¶ßÆ� á¼ à³å¾> ß»áÈß?�Êåª�åÇá§ç·¶>åE�àç�=� à¼ à² àd å]=ßÖàÈ

د ځينوكلمو معنا
د )حيض( ＄ای او وخت، )حيض( هغ３ وين３ ته ويل کي８ي چ３ د ＊％３ له رحم ＇خه رواني８ي.     { åxÉåßá�=}

پليتي او ضرر.    { âÏc?}
Çà¶åhßJ=}  نو لرې اوسئ. á¢>ßª}

چ３ ＊３ پاک３ شوې )يعن３ د حيض وين３ بندې شوې او غسل ي３ وک７(.   { ßÁáfçÃ ßìßI}
کرونده )يعن３ ستاسو د اوالد پيدا کيدو ＄ای دی(.   { ãPáf ßU}

＇رن／ه چ３ غواړئ )کيفيت( په دې شرط چ３ په روا شوي ＄ای ک３ وي او دوی د حيض او نفاس    { á¼àJáÒ åm�Îç¾ß?}"
ستونزه ونه لري.   

مخک３ ول８５ئ )د ＄انونو لپاره ن５ک３ ک７ن３(   {=Çàºëbß®}
هدف، ن＋انه، د يوه شي د منع３ وسيله.   {âÍ ßuáf à¢}

د )يمين( جمع ده، د قسم په معنا.   {Á>ßá�ß?}
)لغو( اصًال باطل شي ته ويل کي８ي.   {åÇá§ç·¶=}

ژباړه
او دوی له تانه پو＊تنه کوي چ３ د حيض ＇ه حکم دی؟ ووايه: هغه د پليت９ حالت دی. په هغه ک３ له ＊％و نه ب５ل 
اوسئ او هغو ته مه نژدې کي８ئ، تر＇و هغوی پاک３ او ستره شوې نه وي، بيا چ３ کله هغوی پاک３ شي، نو له هغو سره 
هغه شان يو＄ای شئ چ３ اهلل درته امر ک７ی دی. ب５شکه اهلل له －ناهونو ＇خه توبه ايستونکي او له پليتو ＇خه ＄ان 
ساتونکي خو＊وي. ستاسو ＊％３ ستاسو ک＋تونه دي، ستاس３ خپله خو＊ه ده، ＇رن／ه چ３ مو زړه غواړي، هغه شان 
په خپل ک＋ت ک３ تصرف وک７ئ او د خپلو ＄انونو لپاره زيرمه ولي８ئ او وو４ر８４ئ له اهلل ＇خه او وپوه８５ئ چ３ ب５شکه 
تاس３ له اهلل سره مالقات کوونکي ي９ او )ای محمده!( مؤمنانو ته )د جنت( ز４ری ورک７ه.  د اهلل نوم په داس３ قسمونو 
خوړلو ک３ مه يادوئ چ３ په هغو ک３ هدف له نيک９، پرهيز－ارۍ او د اهلل د بنده －انو د ＊３２／５ له کارونو ＇خه منع 

  اته  پنځوسم لوست
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کول وي. اهلل ستاس３ ！ول３ خبرې اوري او په هر ＇ه پوهي８ي. کوم ب３ معنا قسمونه چ３ تاس３ ب３ ارادې خوړلي وي، 
په هغو مو اهلل نه نيسي، خو کوم قسمونه چ３ تاس３ د زړه له کومي خوړلي وي، پر هغو به مو ارومرو نيسي، اهلل ډ４ر 

ب＋ونکی او ت５ريدونکی دی.
اجمالي تفسير

***<:�د يهوديانو له ناوړو عادتونو ＇خه يو دا و چ３ کله به ＊％ه حايضه شوه، نو له هغ３  åxÉåßá�=� åÀ ß¢� ß́ ß¾Çà¶ß@ ájßÈßÆ@
سره به ي３ خوراک، ＇＋اک، ناسته والړه په ！وليزه تو－ه پري＋وده، يعن３ هغه به ي３ يوازې پري＋ودله، نو په دې اړه 
＄ينو صحابه وو پو＊تنه وک７ه چ３ أيا له ＊％و سره د حيض په ور＄و ک３ همداس３ ک７نه وشي او که ＇رن／ه؟ نو ذکر 
شوی أيت نازل شو او په هغه ک３ ي３ مسلمانان دوو مهمو مسايلو ته متوجه ک７ل: لوم７ی دا چ３ د اسالم مقدس دين 
د معاشرت او عاطف３ دين دی، بايد مسلمان هي）کله له ＊％３ سره د حيض په ور＄و ک３ داس３ معامله او ک７نه ونه 
ک７ي، کوم چ３ يهودو او جاهالنو کوله، نو له هغ３ سره ناسته والړه، پري＋ودل او هغه په －و＊ه ک３ يوازې ساتل د 
مسلمان کار نه دی. دويم دا چ３ اسالم د معاشرت او مهربان９ په ترڅ ک３ د م７５ه او ＊％３ تر من＃ د پاک９ او سپ５）لتيا 
اړيک３ ！ين／وي او په پليتيو ک３ د هغوی د لويدلو مخه نيسي، چ３ يو له هغه پليتيو ＇خه د حيض وينه ده، نو بايد دا 
ناسته والړه هغ３ پول３ ته ونه رسي８ي چ３ د حيض په ور＄و ک３ ورسره يو＄ای والی وشي، ＄که دا کار ناروا دی  او 
په حديث ک３ هم له دې ＇خه منع راغل３ چ３ دغه مهال نبايد يو خاوند د ＊％３ د حيض له محل)فرج( ＇خه －＂ه 
واخلي، أن تردې چ３ په ＄ينو روايتونو ک３ د حرمت اندازه له نامه ＇خه الندې تر －ون６و پورې راغل３ ده او مقصد له 
<ßÐ<�ک３ همدا توجيهات دي. البته کله چ３ ＊％ه له حيض ＇خه پاکه شوه او غسل  ßjë¿¶=�=Çà¶åhßJ á¢>ßª@ اعتزال ＇خه په
�=ßcåDßª@ خه د حيض بنديدل او له＇ > ßÁáf àÃ áìßÈ�ÎçJ ßU@ ي３ وک７، نو يو＄ای والی)جماع( ورسره روا دی. مفسرينو له
< ＇خه غسل کول مراد  ک７ي دي. د أيت په پای ک３ دې ته اشاره ده چ３ د نژديوالي)جماع( روا ک５دل هم  ßÁáfçÃ ßìßI
＄ان／７ې کچه لري او په هغه ک３ هم بايد پاکي او سپي）لتيا مراعات شي، يعن３ د نژديوالي محل بايد هغه ＄ای وي 
چ３ د اهلل له لوري روا شوی دی، نه هغه بل ناروا محل چ３ )دبر( دی. پرته له شکه د دې معيار مطابق عمل کول 

پاکي او د اهلل لوري ته د رجوع کولو ن＋ه ده، چ３ اهلل تعالی دا توبه کوونک３ او پاک صفته ډله خو＊وي.
***�<: دا مبارک أيت چ３ د مخکني أيت له احکامو ＇خه د يوه  á¼àJáÒ åm�Îç¾ß?� á¼ à³ßMáf ßU�=ÇàIá@ßª� á¼ à³ß¶� ãPáf ßU� á¼ à² àÕ> ßjå¾@
حکم يعن３ د جماع د محل پر تخصيص باندې د دليل او حکمت حيثيت لري، د هغ３ پو＊تن３ په ＄واب ک３ چ３ 
له ＊％و سره د شا له لوري د جماع په روا والي يا نه روا والي نازل شوی دی، ＄که يهودو عقيده درلوده چ３ که ＇وک 
له خپل３ ＊％３ سره د شا له لوري )که ＇ه هم په روا محل ک３ وي( جماع وک７ي، نو دا کار ناروا دی او کوم ماشوم 
چ３ له دې الرې پيدا شي، احول)کوږ ستر－ی( دنيا ته را＄ي. په دې اړه له رسول اهللU ＇خه پو＊تنه وشوه، په ＄واب 
ک３ دا أيت نازل شو، چ３ په هغه ک３ ＊％３ د ک＋ت يا د ک＋ت او کرن３ له ＄ای سره تشبيه شوې دي؛ لکه ＇رن／ه 
چ３ ＄مکه د شنه کيدو او د حاصل ورکولو په نيت کرل کي８ي او له هغ３ ＇خه حاصل الس ته را＄ي، همداراز د 
＊％３ په رحم ک３ هم د انسان نطفه کرل کي８ي چ３ حاصل ي３ اوالد دی، له دې تشبيه ＇خه په ＊ه تو－ه معلومي８ي 
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چ３ ول３ د جماع ＄ای ＄ان／７ی شو او له هغه ＇خه ت５ری، لکه ＇رن／ه چ３ په احاديثو سره ثابت شوی دی، لواطت 
او لويه －ناه －２ل کي８ي او په فاعل ي３ لعنت ويل شوی دی. د يو مسلمان هر کار بايد له ن５ک هدف او موخ３ ＇خه 
پرته بل ＇ه نه وي او هغه ＄ای چ３ ن５که موخه )د اوالد ک＋ت( په هغه ک３ ممکن دی، معلوم او＇ر－ند دی. له بل３ 
خوا اوسني طب ثابته ک７ې ده چ３ له ＊％و او نرانو سره لواطت کول ډول، دول  رن％ونه رامن％ته کوي، چ３ عالج ي３ 
ناشوني دی. مبارک أيت د دې موضوع له اثبات ＇خه وروسته، يو بل کار ته اشاره کوي چ３ هغه د يهودو پر نظريو او 
�، يعني: په هره تو－ه چ３ غواړئ د خپل ک＋ت ＄ای ته  á¼àJáÒ åm�Îç¾ß?� á¼ à³ßMáf ßU�=ÇàIá@ßª� عاداتو رد دی، اهلل تعالی فرمايي
نژدې شئ، يعن３ په ناسته، په اړخ، له مخ３، له شا او په نورو حاالتو ک３ کوم ممانعت، قيد او شرط نشته، خو چ３ 
د جماع محل هماغه روا شوی ＄ای وي. په پای ک３ دې ته اشاره شوې چ３ داس３ نشي چ３ غفلت پر تاس３ غلبه 
�، يعن３: د خپلو ＄انونو لپاره ن５ک３ ک７ن３  á¼ à³ åjà«á¾ßåÙ�=Çàºëbß®ßÆ�وک７ي او له اهلل تعالی سره مخامخ ک５دل درنه ه５ر ک７ي�
مخک３ ولي８ئ او پوه شئ چ３ ډ４ر ژر به له خپل اهلل سره مخامخ شئ او دا ليدنه يوازې د مؤمنانو لپاره زيری دی.          
***�: دا مبارک أيت او ورپس３ أيت دواړه د قسم خوړلو په اړه ＄ان／７ي حکمونه  á¼ à³å¾>ßá�ßåÙ�âÍ ßuáf à¢�ßç�=�=Çà·ß£áß�� ß×ßÆ�
بيانوي: لوم７ی دا چ３ پر اهلل تعالی باندې قسم ستاسو د ن５کو کارونو د ترسره کولو مانع نشي، لکه چ３ قسم وک７ي 
چ３ صدقه به نه ورکوم، له فالني س７ي سره به خبرې نه کوم، د دوو تنو ترمن＃ به سوله نه راولم او همدارن／ه نورې 
< جمله د ورپس３ جمل３ په ر１ا ک３ داس３ ژباړل３ ده:«مانعاً لکم من  á¼ à³å¾>ßá�ßåÙ�âÍ ßuáf à¢@ د خير چارې. مفسرينو د
فعل خير آو ترک إثم آو إصالح بين الناس»، يعن３: په اهلل قسم د خير کار له کولو يا د －ناه د پري＋ودلو يا د خلکو په 
من＃ ک３ د سول３ کولو مانع مه －ر＄وئ، که چا داس３ قسم ياد ک７، هغه ته غوره دا ده چ３ کفاره ورک７ي او د کفارې په 
<�علماوو  ål>ç¿¶=�ß á�ßE�=Ç àVå· áràIßÆ�=Ç à̄çJßIßÆ�=Æèß�ßI� áÁß?@ ورکولو خپله ک７نه له هغه قسم ＇خه راوباسي او ورپس３ جمله

)عطف بيان( يا له «آَْيَمانُِكْم» ＇خه )بدل( －２ل３ چ３ په حقيقت ک３ هغه تفسير او توضيح کوي.
<، يعني:  á¼ à³å¾>ßá�ß?�ßå��åÇá§ç·¶>åE�àä�=� à¼ à² àd å]=áÖàÈ�ç×@�:دويم دا چ３ په ＄ينو قسمونو ک３ نيوکه نشته او په ＄ينو ک３ شته
اهلل پاک تاس３ په لغو قسمونو نه نيسي. )لغو قسم( هغه دی چ３ انسان په خپل －ومان د يو کار د واقع کيدو په اړه قسم 
وک７ي، خو له واقع ک５دلو ＇خه ي３ ب３ خبره وي، يا پرته له قصده د يوه س７ي د خبرو په ترڅ ک３ د )واهلل( او )باهلل( 

کلم３ يادې شي.
<: خو تاس３ په هغو قسمونو نيول کي８ئ چ３ ستاسو زړونه ي３ په قصدي  á¼ à³àEÇà·à®� áKßF ßjß²�>ßå��¼ à² àd å]=áÖàÈ�À å³ß¶ßÆ@
تو－ه ترسره کوي. ＇وک چ３ په دروغو او ناحقه په قصدي تو－ه قسم وخوري، چ３ له هغه الرې ＇خه ورته －＂ه 
رسي８ي، دې ته )غموس( قسم ويل کي８ي، ＄که د غموس معنا ده ډوب５دل او دا رن／ه قسم خپل ＇＋تن په －ناه او 
الهي عذاب ک３ ډوبوي. د دې  دواړو قسمونو ترمن＃ يو بل قسم هم شتون لري، چ３ د )منعقده( يا )معقوده( قسم په 
نامه يادي８ي او هغه په راتلونک３ زمانه ک３ د يوه شي په ترسره کولو يا پري＋ودلو قسم خوړل دي، نو که هغه کار ترسره 
�¼ à² àd å]=áÖàÈ�À å³[ß¶ßÆ@ نشي او يا د نه ترسره کيدو کار تر سره شي، نو په دې صورت ک３ بايد کفاره ورک７ي، چ３ په دې

)المائده: ٨٩( مبارک أيت، ک３ ذکر شوی دی. >***ß�å²> ßjßº�åÌßf ßnß¢�à½> ß£ á{åC�àÄàIße>ç« ß³ßª� ßÁ>ßá�ßÙ=�àè�bç̄ ß¢�>ßå�
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فعاليت  
< او د دې  لوست د دويم أيت  ßÀÈåfëÃ ßìßJàá�=� èGåà�ßÆ�ß�åE=çÇçJ¶=� èGåà��ßç�=�çÁåC@:د دې  لوست د لوم７ي أيت په پای ک３ راغلي دي
®àÅÇà<، د دې  دواړو أيتونو د پ５ل  موضوع －انو او دغو جملو ترمن＃  ßØàº�á¼ à³ç¾ß?�=Ç à»ß· á¢=ßÆ�ßç�=�=Ç à̄çI=ßÆ@ :په پای ک３ راغلي دي

＇ه اړيک３ شتون لري؟ د تفسير د ＊وونکي په مرسته په دې اړه له يو بل سره بحث او مناقشه وک７ئ.

د لوست ګټې
＄ين３ هغه －＂３ چ３ د لوست له أيتونو ＇خه ترالسه کي８ي، په الندې ډول دي: 

د حيض او نفاس پر مهال د هغو ضررونو له امله چ３ ور＄ن３ من％ته را＄ي، د جماع حراموالی.
 له ＊％３ سره په دبر )شا طرف(  ک３ د وط３ حرمت .

 په توب３ سره له －ناهونو او په اوبو سره له پليتيو ＇خه د پاک９ واجبوالی.
 د ن５کو عملونو د مخک３ لي８لو واجبوالی، تر＇و د مسلمان لپاره په أخرت ک３ تو＊ه واوسي.

 د ن５ک عملو مسلمانو س７يو او ＊％و لپاره الهي زيری.
 د ن５کو عملونو په پري＋ودلو د قسم خوړلو عدم جواز.

 که چا د ن５ک کار په نه کولو قسم ياد ک７، بايد د قسم کفاره ورک７ي .
 اهلل پاک مسلمان پر لغو قسم باندې نه نيسي.

 د دروغو په قسم چ３ په قصدي تو－ه وي، مسلمان نيول کي８ي.

پوښتنې

١- الندې کلم３ معنا ک７ئ:
*{Ç§·¶=}�({Á> á�ß?}�({Íuf à¢}�({¼³¶�PfU}�({ÁfçÃìI�=cDª}�({=Ç¶�¢>ª}�({ âÏc?}

٢- د دې  لوست د لوم７ي أيت د نازليدو المل بيان ک７ئ؟
۳- د )يَْطُهْرن( او )تََطههَّرن( معناوې ＇ه دي؟

٤- په أيت شريف ک３ ول３ ＊％３ د ک＋ت له ＄ای سره تشبيه شوې دي؟
٥- دا تشبيه کوم حکمت ته اشاره کوي؟

٦- که ＇وک د ن５کوک７نو په پري＋ودلو قسم ياد ک７ي، ＇ه بايد وک７ي؟
٧- د دې  لوست له －＂و ＇خه ＇لور －＂３ بيان ک７ئ.

کورن９ دنده

－ران زده کوونکي دې، د قسم د ډولونو او د هغو د حکمونو په اړه، لکه ＇رن／ه چ３ د لوست أيتونو ورته اشاره ک７ې 
ده، يو مخ  معلومات وليکي.
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د )البقرة( سورت )۲۲٦- ۲۲٨( آيتونه

�=Çàºßh ß¢� áÁåCßÆ�>..2@� ã¼É åUße�ãeÇà« ß¦�ßç�=� çÁåDßª�=ÆàÐ>ßª� áÁåDßª�æf àÃ ámß?�åÍß£ßEáeß?� àsèEßfßI� á¼åÃåÑ> ßjå¾� áÀåº� ßÁÇà¶áÖàÈ� ßÀÈådç·å¶�
� ßÀá»àJ á³ßÈ� áÁß?� çÀ àÃß¶� ȩ̀ åVßÈ� ß×ßÆ�æÐÆàfà®�ßÍßM ßØßM� çÀåÃ åjà«á¾ß@åE� ßÀ árçEßfßJßÈ� àL>ß̄ç· ßì à»á¶=ßÆ�>..3@� ã¼Éå· ß¢� ã¤É å» ßi�ßç�=� çÁåDßª� ß± ßØ çì¶=
�=Æàa=ßeß?� áÁåC� ß́ å¶ßc�Êåª� çÀ åÂëaßfåE� è° ßUß?� çÀ àÃàJß¶Ç à£àEßÆ�åf å] áÛ=�å½áÇßÉá¶=ßÆ�åç�>åE� çÀåºáÖàÈ� çÀ à²� áÁåC� çÀåÃåº> ßUáeß?�Êåª�àç�=� ß°ß· ß]�>ßº
���>..4@� ã¼É å³ ßU�ãhÈåh ß¢�àç�=ßÆ�ãÍ ßQßeßa� çÀåÃáÉß· ß¢� å¹> ßQëf·å¶ßÆ� åÆàfá£ ß»á¶>åE� çÀåÃáÉß· ß¢�Ëådç¶=� à̧ áNåº� çÀ àÃß¶ßÆ�> âU ßØ áqåC

د ځينوكلمو معنا
ايالء کوي  )＇وک چ３ قسم ياد ک７ي چ３ له خپل３ ＊％３ سره به جماع ونک７م، دې قسم ته )ايالء( ويل کي８ي(.         {ßÁÇà¶áÖàÈ}

{sèEßfßI}  انتظار .
راو－ر＄５دل )وروسته له قسم کولو، له خپلو ＊％و سره يو＄ای شول(.     {=ÆàÐ>ßª}

له زړه ي３ قصد او هوډ وک７.   {=Çàºßh ß¢}
د )مطلقة( جمع ده او په هغو ＊％و ي３ اطالق کي８ي، چ３ م７５ونو ي３ طالق ورک７ی وي يا ي３ قاضي    { àL>ß̄ç· ßìàá�=}"

د طالق حکم صادر ک７ی وي.   
انتظار دې وباسي.   { ßÀ árçEßß�ßÈ}

له حيض ＇خه د ＊％３ د پاک９ مودې او همدارن／ه د حيض مودې ته )قرء( ويل کي８ي.    {æÐÆàfà®}
د دوی م７５ونه.   { çÀ àÃàJß¶Ç à£àE}

)َذلَِك( د انتظار مودې ته اشاره ده.   { ß́ å¶ßc� å�}
} او ＊％و ته هم پر س７يو هماغس３ حقوق دي لکه ＇رن／ه چ３ س７يو ته پر ＊％و باندې دي.  çÀåÃáÉß· ß¢�Ëådç¶=� à̧ áNåº� çÀàß�ßÆ}

ژباړه
کوم خلک چ３ له خپلو ＊％و سره د جماع نه کولو لوړې کوي، هغوی ته ＇لور مياشت３ وخت دی، که ي３ ورته 
رجوع وک７ه، نو اهلل ب＋ونکی او رحيم دی. او که د طالق قصد ي３ وک７ )او رجوع ي３ ونه ک７ه(، نو ب５شکه چ３ اهلل )د 
－ردو اقوالو( ＊ه اور４دونکی )پر ！ولو احوالو( ＊ه عالم دی. کومو ＊％و ته چ３ طالق ورک７ای شوی وي، هغوی دې 
په خپلو ＄انونو د دريو حيضونو موده انتظار ت５ر ک７ي او دا ورته روا نه ده چ３ هغه ＇ه چ３ اهلل د دوی په رحم ک３ پيدا 
ک７ی وي، هغه پ ک７ي )هغوی ته هي）کله نه ＊ايي چ３ داس３ وک７ي( که پر خدای او د أخرت پر ورځ ايمان لري. 
د دوی م７５ونه په دې موده ک３ د دې ＊％و د بيا رجوع کولو ＊ه اليق )وړ( دي، که چ５رې دوی )په خپلو من％و ک３( د 
جوړ＊ت اراده ولري. د ＊％و لپاره هم په معروفه تو－ه هماغس３ حقوق دي لکه ＇رن／ه چ３ د نارينه وو پر هغو دي، 

البته نارينه پر هغوی يوه درجه فضيلت لري او اهلل پر ！ولو غالب، مقتدر او د حکمت او پوه３ ＇＋تن دی.
اجمالي تفسير

�***<:�＇رن／ه چ３ په مخکيني أيت ک３ د قسم خوړلو ذکر وشو او دا چ３ قسم بايد له  á¼åÃåÑ> ßjå¾� áÀåº� ßÁÇà¶áÖàÈ� ßÀÈådç·å¶@

  نهه  پنځوسم لوست



232

ن５ک کار ＇خه مانع نشي، په دې دوو مبارکو أيتونو ک３ په همدې مناسبت د هغه قسم حکم بياني８ي، چ３ ＊％３ ته 
د نه نژدې کيدو يعن３ له هغ３ سره د جماع نه کولو لپاره وک７ای شي، چ３ دې ته )ايالء( ويل کي８ي او )ايالء( په عربي 

ژبه ک３ قسم ته وايي، خو اصطالحاً په همدې ذکر شوي قسم پورې ＄ان／７ی شوی دی.
د جاهليت په وخت ک３ خلکو داس３ دود درلود چ３ پر ＊％و باندې د فشار راوړلو لپاره به ي３ قسم ياداوه چ３ يو کال 
يا له يو کال ＇خه زيات وخت به خپل３ ＊％３ ته نه نژدې کي８ي، نو هغه به ي３ په دې موده ک３ پري＋ودله. هغ３ ＊３％ 
به نه له بل چا سره نکاح کوالی شوای او نه به ده ＊％ه －２له. له اسالم نه وروسته هم ＄ين３ خلک د دې  ناوړه عمل 
مرتکب شول، نو دا مبارک أيتونه نازل شول چ３ ايالء کوونکو ته ي３ ＄ان／７ی وخت يعن３ ＇لور مياشت３ مهلت 
ورک７، تر＇و ＊ه فکر وک７ي، که غواړي چ３ دې ضرر ته د پاې ！کی کي８دي، نو خپل３ ＊％３ ته دې راو－ر＄ي او 
خپل قسم دې په کفاره ورکولو مات ک７ي او که د رجوع نيت نه لري، نو طالق دې ورک７ي.د ！اکل３ مودې په ت５ريدو 

طالق واقع کي８ي او د اسالم شريعت اجازه نه ورکوي چ３ د ＊％و په حق ک３ ت５ری وشي.
د اسالم مبين دين نه غواړي، چ３ په أسان９ د يوې کورن９ －６ ژوند له من％ه الړ شي، نو له همدې وج３ د فکر کولو 
لپاره کافي موده ورکوي، تر＇و که چيرې ＊％ه ناشکري کوي او ستونزې جوړوي، په دې موده ک３ ＄ان اصالح ک７ي 
او هم م７５ه فکر وک７ي، د ＄ان او ＊％３ مصلحت او ＊ي／３２ په نظر ک３ ونيسي. اهلل پاک رجوع کولو ته د تشويق او 
<: که چيرې له خپلو قسمونو راو－ر＄５دل  ã¼É åUße�ãeÇà« ß¦�ßç�=� çÁåDßª�=ÆàÐ>ßª� áÁåDßª@ :ترغيب لپاره د أيت په پای ک３ فرمايي
او خپل －６ ژوندانه ته ي３ رجوع وک７ه، نو اهلل ب＋ونکی او مهربانه دی، يعن３: هغوی ب＋ي او مهرباني پرې  کوي. په 
ورپس３ أيت ک３ خبر ورکوي چ３ که م７５ه واقعاً د طالق هوډ لري، نو ودې پوهي８ي چ３ اهلل تعالی  اوريدونکی او پوه 

دی، بايد خپلو ＊％و ته د ضرر رسولو په فکر ک３ ونه اوسي. 
�æÐÆàfà®�ßÍßM***<: له دې أيت ＇خه تر پن％و راتلونکو أيتونو پورې، په مفصله تو－ه  ßØßM� çÀåÃ åjà«á¾ß@åE� ßÀ árçEßß�ßÈ� àL>ß̄ç· ßìàá�=ßÆ@
د طالق احکام په داس３ تو－ه بياني８ي چ３ د اسالم د سپ５）لي دين ！ولن５ز عدالت او مساوات په نظر ک３ نيسي. د دې 
أيت او مخکني أيت ترمن＃  مناسبت دا دی، لکه ＇رن／ه چ３ د ايالء په مسئله  ک３ انتظار کولو ته اشاره وشوه، په 
دې أيت ک３ يو بل ډول انتظار ايستلو ته اشاره کي８ي، چ３ هغه د طالق３ شوې ＊％３ انتظار دی. په دې أيت ک３ له 
)مطلقات( ＇خه هغه ＊％３ مراد  دي، چ３ م７５ونه ورسره يو＄ای شوي وي، حمل ونه لري او حيض ويني، ＄که 
هره يوه له دوی ＇خه ＄ان／７ي حکمونه لري چ３ په نورو أيتونو ک３ راغلي، خو د دې  ډول ＊％و حکم د دې  قرأني 

أيت پر اساس دا دی، چ３ بايد درې قرء انتظار وباسي او د دې مودې پوره ک５دو پورې له چا سره نکاح ونه ک７ي.
د )قرء ( معنا او مفهوم

علماء د )قرء( اطالق هم په حيض کوي او هم په طهر)پاک９(، يعن３ د صحابه وو له پي７ۍ ＇خه تراوسه پورې په دې اړه 
دوه نظري３ وړاندې شوې دي، حضرت عمر، حضرت علی او حضرت عبد اهلل بن مسعود )رضي اهلل عنهم( او د دوی په 
پيروۍ احنافو او حنابله وو له )قرء( ＇خه په دې مبارک أيت ک３، حيض مراد  ک７ی، يعن３ طالق３ شوې ＊％３ بايد درې 
حيضه ت５ر ک７ي، خو آم المؤمنين عائشه )رضي اهلل عنها(، عبد اهلل بن عمر، زيد بن ثابت )رضي اهلل عنهم( او د دوی په 
پيروۍ شوافع او مالکيان له )قرء( ＇خه طهر مرادوي، يعن３ هغه ور＄３ چ３ د دوو حيضونو ترمن＃ دي، نو د دوی په نزد 
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معنا داس３ کي８ي چ３ طالق３ شوې ＊％３ بايد درې طهره)يعن３ درې پاک９( ت５رې ک７ي. د دواړو ډلو داليل په فقه او اصول 
فقه ک３ ذکر شوي دي او دا لوست د دې  تفصيل جو－ه نه دی، خو دومره بايد پوه شو چ３ دا اختالف د أيت اصلي 
هدف او موخ３ ته ＇ه ＄ان／７ی تغير نه ورکوي، ＄که مراد  ترې دا دی چ３ د ＊％３ رحم د لوم７ني م７５ه له نطف３ ＇خه 
＊ه پاک شي او دا کار هم په دريو حيضونو سره ＇ر－ندي８ي او هم په دريو طهرونو، په هر صورت ک３ دا موده چ３ درې 
مياشت３ نيسي بايد ت５ره ک７ي، البته ＇وک بايد دا شبهه ونه ک７ي، چ３ مقصد د ＊％３ د رحم خالي والی دی، نو دا کار 
د اوسني طبي وسايلو په واسطه په يوه ورځ ک３ معلومي８ي، نو دريو حيضونو يا دريو طهرونو ت５رولو ته ＇ه ضرورت دی؟ 
لوم７ی دا چ３ په دې ک３ لس －ونه حکمتونه او －＂３ نغ＋ت３ دي او دويم دا چ３ کله أسماني امر په ＇ه شي صراحت ک７ی 
وي، نو په هغه ک３ چا ته د فلسف３ بيانولو حق نشته او واقعي مسلمان بايد د زړه له کومي د هغه پيروي وک７ي. د عدت 
په موده ک３ د انتظار تر！ولو غوره حکمت او －＂ه دا ده، تر＇و م７５ه او ＊％ه د فکر کولو او هوډ نيولو لپاره ＊ه کافي وخت 

ولري او د طالق د پ７او په پای ته رسولو ک３ له بي７ي ＇خه کار وانخلي، تر＇و د هغوی کورن９ له من％ه الړه نشي.
د ژوندانه د ادابو په اړه څو ټکي

ه５ر مو نشي چ３ دا مبارک أيت ＇و اړينو ！کو ته اشاره کوي، له هغو ＇خه يو دا دی چ３ کله ＊％ه طالقه شي، نو له 
روحي نظره غواړي چ３ ډير ژر ثابته ک７ي چ３ د هغ３ طالق د کوم３ نيم／７تيا او يا ضعف له وج３ نه و او هغه د نوي 
کورني ژوند له جوړولو ＇خه ب５وس３ نه ده، نو بايد وروسته له طالق ＇خه سمدستي له بل س７ي سره نکاح وک７ي، 
خو قرأن کريم په ＄ان／７ي حکمت سره، ＊％ه متوجه کوي، چ３ د نوې کورن９ جوړول عيب نه دی، خو د يوې 
شريف３ او پتمن３ ＊％３ لپاره هره ورځ له يوه م７５ه ＇خه بل م７５ه ته نقل５دل عيب دی. بايد يوه موده ت５ره شي، ډ４ر په بي７ه 
هوډ ونه نيسي او اللهانده په بل م７５ه پس３ ونه －ر＄ي، تر＇و خلک ورپس３ راشي او له ＊ه فکر او ډ４ر سوچ وروسته 
 ه س７ی غوره ک７ي. بل ！کی دا دی چ３ ＊％ه ويروي تر＇و داس３ نشي چ３ هغه له بي７ې کار واخلي او حقايق پ＊
ک７ي او ＇ه چ３ اهلل د دې  په رحم ک３ د لوم７ي م７５ه له نطف３ ＇خه پيدا ک７ي، هغه پ ک７ي، چ３ دا کار د نسبونو 

د ورک５دلو المل －ر＄ي او ！ولني８ې ستونزې را من％ته کوي.
< جمله، يو بل حکمت ته اشاره کوي او هغه مخک３ له دې چ３  ß́ å¶ßc� å�� çÀåÂëaßfåE� è° ßUß?� çÀ àÃàJß¶Ç à£àEßÆ@همدارن／ه د
د دوی ژوند سره －６وډ شي، دويم ＄ل３ ژوندانه ته د دواړو خواوو ترغيب او تشويق دی او دا هغه وخت کي８ي چ３ 
س７ی ＊％３ ته رجعي طالق ورک７ی وي، يعن３ له يو طالق ورکولو وروسته غوره دا دی چ３ س７ی د ب５ل５دلو مثبت او 
منفي اړخونه پرتله ک７ي او پوه شي چ３ منفي اړخونه په مراتبو له مثبتو اړخونو ＇خه ډ４ر دي، نو بايد په خپلو ک７و وړو 
<<�قيد د همدې دواړو خواوو پ＋يمانيو او پخوانيو اشتباهاتو  âU ßØ áqåC�=Æàa=ßeß?� áÁåC@ ک３ غوره اصالحات راولي چ３ د

ته د پاملرن３ اشاره ده، تر＇و په راتلونکي وخت ک３ غوره ژوند ولري.
< جمله ک３ د دواړو خواوو مساوي حقوقو ته اشاره ده، يعن３ ＇رن／ه چ３  åÆàfá£ßá�>åE� çÀåÃáÉß· ß¢�Ëådç¶=� à̧ áNåº� çÀàß�ßÆ@ په
م７５ونه پر ＊％و حقوق لري، همدارن／ه ＊％３ هم پر م７５ونو باندې د حقوقو لرونک３ دي، هو! مماثلت او برابري په 
وجوب ک３ مراد  دی نه په اعمالو ک３، يعن３ الزمه نه ده چ３ ＊％ه د س７ي جام３ ووين％ي، نو م７５ه هم د ＊％３ جام３ 
< ＇خه هغه  åÆàfá£ßá�>E@ووين％ي، بلک３ م７５ه بايد هغه ک７ن３ ترسره ک７ي چ３ د ده له حال سره مناسب وي او مراد  له
＇ه دي چ３ سالم طبيعت ي３ خو＊وي او عرف پرې جاري وي. د أيت په پای ک３ د م７５ه د قيموميت او اداري ＄ان／７ې 
ãÍ<: ＇ر－نده ده  ßQßeßa� çÀåÃáÉß· ß¢� å¹> ßQëf·å¶ßÆ@ :مرتب３ ته، چ３ په حقيقت ک３ يو ！ولن５ز مسؤوليت دی، اشاره شوې ده، فرمايي
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چ３ ＊％ه او م７５ه دواړه يو＄ای له اوالدونو سره يوه وړه ！ولنه جوړوي او هي＆ ！ولنه پرته له قوانينو او تدبير کوونکي ＇خه 
په مخک３ نه ＄ي، نو ＄که په کورن９ ک３ دا مسؤوليت س７ي ته سپارل شوی او د هغو هلو، ＄لو په اساس چ３ په دې الر 

ک３ ي３ －الي او ل／＋تونو ته غاړه ږدي، د برالس９ او غوره والي درجه، ده ته په نظر ک３ نيول شوې ده.

فعاليت

اړوندو شرعي  او د  او اصطالحي تعريف  ايالء د لغوي  په مرسته، د  زده کوونکي دې د مضمون د ＊وونکي 
احکامو په اړه بحث او ＇７５نه وک７ي.

د لوست ګټې
د لوست په مبارکو أيتونو ک３ ډ４رې زده ک７ې او پندونه نغ＋تي دي، چ３ ＄ينو ته ي３ په الندې ډول اشاره کي８ي:

د ايالء د حکم او پر ＊％و باندې له ظلم ＇خه د ممانعت په اړه، د اسالمي عدالت بيان.
د کورني نظام له ک６وډ４دلو نه د مخنيوي لپاره، د اسالم د سپ５）لي دين پاملرنه.

د طالق３ شوې ＊％３ د عدت ت５رولو بيان، په هغه حالت ک３ چ３ د مياشتني حيض وينه ي３ نه وي بنده شوې.
د عدت په ور＄و ک３ خپل３ ＊％３ ته د م７５ه د را－ر＄５دلو او رجعت مستحقوالی او د عدت په ور＄و ک３ له بل 

سره د نکاح کولو حراموالی.
د م７５ه او ＊％３ پر يو بل باندې د حقوقو ثبوت.

د کورني ژوند په چارو ک３ د م７５ه لپاره د قيادت او مشرۍ ثابتوالی.

پوښتنې

١- الندې کلم３ معنا ک７ئ:
*{ÀÃJ¶Ç à£E}�({ÀrçE�È}�({L>¯ä·ì�=}�({á=Çàºßh ß¢}�({=ÆÐ>ª�ÁDª}�({säEfI}�({ÁÇ¶ÖßÈ}

< مبارک أيت د نازل５دو المل بيان ک７ئ. á¼åÃåÑ> ßjå¾� áÀåº� ßÁÇà¶áÖàÈ� ßÀÈådç·å¶@ ٢-  د دې
۳-د پورتني أيت اړيکه له مخکني أيت سره واضح ک７ئ.

٤- ايالء د جاهليت په وخت ک３ ＇رن／ه وه؟
æÐÆàfà®�ßÍßM<�مبارک أيت ک３ له مطلقاتو ＇خه کوم３ ＊％３ مراد  دي؟ ßØßM� çÀåÃ åjà«á¾ß@åE� ßÀ árçEßß�ßÈ� àL>ß̄ç· ßìàá�=ßÆ@ ٥- په دې

٦- د ＊％و او س７يو د حقوقو له برابرۍ ＇خه کوم مماثلت مراد  دی؟
ãÍ< جمله تفسير او شرحه ک７ئ؟ ßQßeßa� çÀåÃáÉß· ß¢� å¹> ßQëf·å¶ßÆ@ ٧- دا

کورن９ دنده

له لوست ＇خه په －＂３ اخيستلو، د ژوندانه د أدابو د ＇لورو ！کو په اړه، چ３ د لوست وروستي أيت ورته اشاره ک７ې 
ده، يوه لن６ه مقاله وليکئ .
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د )البقرة( سورت )۲۲٩- ۲٣٠( آيتونه

�>âÒáÉ ßm� çÀ àÂÇ à»àJáÉßIßA�> ç»åº�=Æ àd à]á@ßI� áÁß?� á¼ à³ß¶� ȩ̀ åVßÈ� ß×ßÆ� æÁ> ßj áUåDåE� ãXÈåf ájßI�áÆß?� æÆàfá£ ß»åE� ãµ> ßjáºåDßª� åÁ>ßIçfßº� à± ßØ çì¶=�
� ß́ á·åI�åÄåE� áLßbßJáª=�> ß»Éåª�> ß»åÃáÉß· ß¢� ß\>ß¿ àQ� ßØßª�åç�=�ßaÆ àb àU�> ß»Éå̄ àÈ� ç×ß?� á¼àJá« å]� áÁåDßª�åç�=�ßaÆ àb àU�> ß»Éå̄ àÈ� ç×ß?�>ßª> ß̂ ßÈ� áÁß?� ç×åC
� áÀåº�àÄß¶� ȩ̀ åVßI� ßØßª�>ßÃß̄ç· ß{� áÁåDßª�>..5@� ßÁÇ à»å¶> ç�¶=� à¼ àÂ� ß́ åÒß¶Æà@ßª�åç�=�ßaÆ àb àU�çbß£ßJßÈ� áÀßºßÆ�> ßÂÆ àbßJá£ßI� ßØßª�åç�=�àaÆ àb àU
� ß́ á·åIßÆ�åç�=�ßaÆ àb àU�> ß»Éå̄ àÈ� áÁß?�>ç¿ ß�� áÁåC�> ß£ ßQ=ßfßJßÈ� áÁß?�> ß»åÃáÉß· ß¢� ß\>ß¿ àQ� ßØßª�>ßÃß̄ç· ß{� áÁåDßª�àÅßfáÉ ß¦�> âQáÆßg� ßX å³á¿ßI�ÎçJ ßU� àbá£ßE

��>./,@� ßÁÇ à»ß·á£ßÈ�æ½áÇß̄å¶�> ßÃà¿ëÉßFàÈ�åç�=�àaÆ àb àU

د ځينوكلماتو معنا
}  هغه طالق مراد دی، چ３ طالق ورکوونکی يعن３ م７５ه خپل３ ＊％３ ته د را－ر＄يدو حق ولري )رجعي طالق(. à± ßØ çì¶=}

دوه ＄ل３.   { åÁ>ßIçfßº}
<�µ}  ساتنه. ßjáºåC }

}   پر４＋ودل. ãXÈåf ájßI}
د اهلل احکام )د م７５ه او ＊％３ ترمن＃ له غوره ژوندون ＇خه عبارت دي(.   {åç�=�ßaÆ àb àU}

}  دا چ３ ＊％ه خپل عوض م７５ه ته ورک７ي )يعن３ خلع وک７ي(. áLßbßJáª=}
}  نو －ناه او تکليف نشته. ß\>ß¿ àQ� ßØßª}

دا چ３ هر يو له م７５ه او ＊％３، يو بل ته په نوي ت７ون سره رجوع وک７ي.    {> ß£ ßQ=ßß�ßÈ� áÁß?}
ژباړه

طالق دوه ＄ل３ دی، بيا دې يا په سمه تو－ه )＊％ه( وساتله شي يا دې په ＊ه تو－ه پر４＋ودله شي او روا نه دي )په داس３ 
شان رخصتول( تاس３ ته چ３ ＇ه شی )مهر( مو هغوی ته ورک７ی وي، له هغو نه يو ＇ه بيرته واخلئ، م／ر دا چ３ 
دوی دواړه )م７５ه او ＊％ه( و４ر４دل، چ３ د اهلل احکام )په زوجيه امورو ک３( ونشي ساتالی، نو که تاسو و４ر４دالی چ３ 
دوی دواړه، د اهلل احکام ساتالی نشي، نو پر هغوی باندې ه５＆ －ناه په دې ک３ نشته، چ３ ＊％ه فديه ورک７ي )او طالق 
واخلي( او دا د اهلل ！اکل３ پول３ دي، له دې نه مه اوړئ او ＇وک چ３ د اهلل له پولو نه واوړي، هماغه ظالمان دي. بيا که 
له دوه ＄ل３ طالق ورکولو نه وروسته ＊％３ ته دريم ＄ل طالق ورک７ي، نو هغه ＊％ه بيا د هغه لپاره روا نه ده، م／ر 
دا چ３ له بل چا سره د هغ３ نکاح وشي او هغه ي３ طالقه ک７ي، که له هغه وروسته لوم７ي م７５ه او دې ＊％３ دواړو دا 
فکر وک７ چ３ پر الهي حدودو به ودري８ي، نو که دوی يو او بل ته رجوع وک７ي، ＇ه باک نشته. دا د اهلل ！اکلي حدود 

دي، د هغو خلکو د الرموندن３ لپاره ي３ ＇ر－ندوي، چ３ د هغه)د حدودو د ماتولو پر عاقبت( پوهي８ي.

شپيتم لوست
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 اجمالي تفسير
***<: د عربو دا عادت او دود و، چ３ که س７ي به خپل３  æÁ> ßj áUåDåE� ãXÈåf ájßI�áÆß?� æÆàfá£ßå�� ãµ> ßjáºåDßª� åÁ>ßIçfßº� à± ßØ çì¶=@
＊％３ ته لس／ونه طالقونه ورکول بيا ي３ هم هغ３ ته د رجوع کولو حق درلود، تر＇و چ３ به ＊％ه په عدت ک３ وه، 
خوکله چ３ په دې کار ک３ ＊％و ته ضرر او ب３ عزتي وه، نو اهلل تعالی دا مبارک أيت نازل ک７ او په هغه ک３ م７５ه ته 
يوازې په دوو طالقو ک３ د مراجعت حق ورک７ شوی دی، هغه هم په هغه موده ک３ چ３ ＊％ه په عدت ک３ وي، نو 
بيا که د ＊％３ عدت ت５ر شي يا م７５ه خپل３ ＊％３ ته درې طالقونه ورک７ل، په دې سره د ده د رجعت حق سلب８５ي او 
＊％ه پر ده حرامي８ي، نو د مبارک أيت معنا داس３ کي８ي: رجعي طالق دوه ＄ل３ دی چ３ له هغه وروسته س７ي ته دوه 
اختياره شته، يا رجعت)امساک( يا پري＋ودل او حرمت، دا حرمت يا په دريم طالق ثابتي８ي او يا د ＊％３ د عدت په 
ت５ريدلو، البته رجعت هم بايد په ن５که او ＊ه تو－ه وي، يعن３ د －６ ژوندانه د ارام９ او ＊ه تعامل په نيت او پري＋ودل هم 
بايد په ن５که او ＊ه تو－ه وي، يعن３ پرته له ظلم، ت５ري او د ＊％３ د حقوقو په اداء کولو سره، لکه ＇رن／ه چ３ وروست９ 
âÒáÉ<< همدې مطلوب احسان ته اشاره کوي، يعن３: تاس３ ته روا  ßm� çÀ àÂÇ à»àJáÉßIA�>çå��=Æ àd à]á@ßI� áÁß?� á¼ à³ß¶� ȩ̀ åß�� ß×ßÆ@جمله�
نه ده چ３ د دوی له مهرونو ＇خه چ３ کله مو اداء ک７ي وي، يو＇ه بيرته واخلئ يا په هغه صورت ک３ چ３ غو＊تي مو 

وي چ３ اداء ي３ ک７ئ، نو ＇ه ترې کم ک７ئ، چ３ دا کار د احسان خالف دی. 
د آيت شان نزول

که ＇ه هم په عامه تو－ه د أيت د نازليدو سبب د جاهليت د هماغه دود او عادت چ３ مخک３ ورته اشاره وشوه، له 
من％ه وړل －２ل کي８ي، خو د صحيحو روايتونو پر اساس د ياد شوي أيت د نازليدو سبب داس３ راغلی دی: يوه س７ي 
خپل３ ＊％３ ته ويلي و، چ３ له تاسره به داس３ کار وک７م چ３ نه به ته د تل لپاره طالقه ش３ او نه به زما ＊％ه ش３، 
هغ３ ＊％３ پو＊تنه وک７ه ＇رن／ه؟ س７ي ＄واب ورک７ چ３ طالق درکوم او کله چ３ دې د عدت وروست９ ورځ راشي، 
رجوع درته کوم او د ژوند تر پايه به درسره داس３ کار کوم، د عربو له عادت سره سم له اسالم نه مخک３ دا کار د 
دوی لپاره روا و، بيا هغ３ ＊％３ خپل عرض رسول اهللU ته وړاندې ک７ او دا مبارک أيت نازل شو چ３ په دې سره 

پر ＊％و باندې د ت５ري مخنيوی وشو.
ارزښتناکه څرګندونه

دا مبارک أيت د ډ４رو مفسرينو په نزد د رجعي طالق د شم５ر بيانوونکی دی چ３ هغه دوه طالقه دي. برابره ده چ３ 
دا دوه طالقه ب５ل، ب５ل ورک７الی شي يا يو＄ای په يوه لفظ يا په دوو الفاظو سره، په دې صورت ک３ له )مرتان( ＇خه 
< ＇خه مراد  دا دی چ３ ＊％３ ته رجعت ونشي او د عدت په  æÁ> ßj áUåDåE� ãXÈåf ájßI�áÆß?@ مراد  د تثنيه حقيقت دی او له

ت５ريدلو سره هغه بائنه او پر م７５ه باندې حرامه کي８ي.
 خو د ＄ينو مفسرينو په وړاندې دا د شرعي طالق د عدد بيانوونکی دی چ３ درې طالقه دي او په دريو ب５لو، ب５لو 
وختونو ورکول کي８ي، نه په يو＄ل او يو وخت، چ３ په دې صورت ک３ له )مرهَّتان( ＇خه تکرار مراد  دی، يعن３ يو د 
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< ＇خه  مراد  دريم طالق دی، لکه ＇رن／ه چ３ په حديث شريف ک３ راغلي  æÁ> ßj áUåDåE� ãXÈåf ájßI�áÆß?@بل پس３ او له�
چ３ چا له نبي کريمU ＇خه پو＊تنه وک７ه چ３ اهلل تعالی په قرأن کريم ک３ دوه طالقه ذکر ک７ي دی، نو دريم طالق 

<، نو تسريح يعن３ طالق.     æÁ> ßj áUåDåE� ãXÈåf ájßI�áÆß?@ :چيرې دی؟ ده وفرمايل
خلع کول

�åÄåE<�برخه خلع３ ته اشاره کوي او )خلع( په لغت ک３ ايستلو  áLßbßJáª=�> ß»Éåª�> ß»åÃáÉß· ß¢� ß\>ß¿ àQ� ßØßª@ د مبارک أيت دغه
او بهر کولو ته وايي او په اصطالح ک３ خلع دا ده چ３ يوه ＊％ه خپل م７５ه ته د خپل مهر يا بل ＇ه په ورکولوسره، 
＄ان د نکاح له قيده وباسي، البته دا خلع کول د دې  مبارک أيت په الر＊وونه، په هغه صورت ک３ روا ده چ３ س７ی 
د ＊％３ په وړاندې ＇ه نيم／７تيا او تقصير ونه لري، خو ＊％ه په طبعي تو－ه له دې س７ي سره جوړه رانشي او و４ره له 
دې ＇خه وي چ３ د س７ي او ＊％３ ترمن＃ الهي احکام او حدود مراعات نشي، نو په داس３ حالت ک３ س７ی کوالی 
شي چ３ د －６ ترتيب شوي ژوندانه د خراب５دلو په مقابل ک３، يو ＇ه له ＊％３ ＇خه واخلي، که نه نو د س７ي لپاره له 

＊％３ ＇خه د طالق په مقابل ک３ د ＇ه شي اخيستل روا نه دي.
�àÅßá***<: په دې مبارک أيت ک３ دريم طالق او د هغه حکم ته  ß¦�> âQáÆßg� ßX å³á¿ßI�ÎçJ ßU� àbá£ßE� áÀåº�àÄß¶� ȩ̀ åß�� ßØßª�>ßÃß̄ç· ß{� áÁåDßª@
اشاره ده، يعن３: که چيرې له دوه ت５ر شويوطالقو وروسته چ３ م７５ه په هغو ک３ د رجعت حق درلود، بل طالق ي３ هم 
ورک７، په دې صورت ک３ م７５ه ته دا ＊％ه په رجوع کولو نه روا کي８ي، م／ر په يو صورت ک３ رواکي８ي او هغه دا چ３ 
＊％ه له بل م７５ه سره نکاح وک７ي او هغه م７５ه له دې سره جماع هم ترسره ک７ي، نو بيا که د دوی دواړو ترمن＃ طالق 
من％ته راشي، نو د عدت له ت５ريدلو وروسته لوم７نی م７５ه کوالی شي له دې  ＊％３ سره دويم ＄ل３ نکاح وک７ي، لکه 
＇رن／ه چ３ په صحيح حديث ک３ د نکاح او جماع قيدونه دواړه راغلي، چ３ د دې  أيت لپاره تفسير －２ل کي８ي. 
åç�=�ßaÆ<: که چيرې دويم م７５ه ＊％３ ته طالق  àb àU�> ß»Éå̄ àÈ� áÁß?�>ç¿ ß�� áÁåC�> ß£ ßQ=ßß�ßÈ� áÁß?�> ß»åÃáÉß· ß¢� ß\>ß¿ àQ� ßØßª�>ßÃß̄ç· ß{� áÁåDßª@
ورک７ي، په دې صورت ک３ په دواړو خواوو )لوم７ني م７５ه او ＊％３( ＇ه －ناه نشته چ３ بيا يو او بل ته مراجعه وک７ي، 
چ３ دا مراجعه په نوې نکاح سره کي８ي، ＄که دا ＊％ه د پردۍ ＊％３ په ＇５ر په لوم７ني م７５ه حرامه شوې وه او اوس 

کوالی شي دويم ＄ل ورسره نکاح وت７ي.
د اهلل د حدود د قايميدلو موضوع په دې أيتونو ک３ ＇و ＄ل３ تکرار شوې ده او موخه ور＄ن３ په ＊ه تو－ه ژوند کول، 
يو پر بل ظلم نه کول، د شرعي او ！ولن５زو حقوقو مراعاتول دي. دا تکرار د دې ن＋ه ده چ３ په حقيقت ک３ اسالمي 
دين د ＊％و حقوقو او د دوی انساني کرامت ته ډ４ر ارز＊ت ورکوي او د اسالم د د＊منانو د ناسمو تورونو پر خالف، 
په هره ممکنه تو－ه هل３ ＄ل３ کوي، تر＇و د ＊％و په حقوقو ک３ کمی رانشي، بلک３ ！ول هغه احکام چ３ موږ په دې 
لوستونو ک３ ولوستل، په ＊ه تو－ه دا ＇ر－ندوی چ３ د اسالم پر ضد دروغ جوړونکي ＇ومره ب３ انصافه او له حقيقت 

＇خه لرې دي.  
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فعاليت

د طالق او د جاهليت د زمان３ د عاداتو په اړه بحث وک７ئ او د ＊％و پر ژوندانه د دغو ناوړو عاداتو اغ５زې  په 
！ول／ي ک３ و＇７５ئ.

د لوست ګټې
د دې  لوست مبارکو أيتونو ډ４ر غوره پندونه او نصيحتونه په ＄ان ک３ رانغ＋تي، چ３ ＄ينو ته ي３ داس３ اشاره کي８ي:

 د طالق د سم３ او شرعي طريق３ بيان.
 پر لوم７ني م７５ه باندې د درې طالقه ورک７ل شوې ＊％３ حرمت، م／ر وروسته له بل３ صحيح نکاح او طالق، 

يا د دويم م７５ه له وفات ＇خه.
 د خلع روا والی.

 د الهي حدودو او احکامو د مراعاتولو واجبوالی  او له هغو ＇خه د ت５ري حرمت.
 د ظلم حرمت او هغه په درې ډوله دی: لوم７ی : له اهلل سره شريک نيول او دا ظلم له توب３ او رجوع ＇خه پرته نه 
ب＋ل کي８ي. دويم: د اهلل پر بنده －انو ظلم کول او دا ظلم د حقوقو په مستردولو او يا د بنده －انو په معاف کولو ب＋ل کي８ي. 

دريم: د اهلل له حدودو ＇خه په ت５ري کولو، پرخپل نفس ظلم کول او د دې  ظلم ب＋ل او نه ب＋ل اهلل پورې اړه لري.
 د دويم م７５ه م７ينه د هغه د طالق په شان ده، چ３ ＊％ه د لوم７ني م７５ه لپاره حاللوي.

پوښتنې

١- الندې کلم３ معنا ک７ئ:
*{>£Q=ß�È�Á?}�({\>¿Q�Øª}�({ÄE�LbJª=�>»Éª}�({�=�àaÆbU}�({XÈfjI�Æ?}�({µ>jºDª}

٢- رجعي طالق کوم طالق ته ويل کي８ي؟
۳- د هغو طالقونو شم５ر چ３ م７５ه پک３ د رجعت حق لري، ＇و دی؟

٤- له }إمساک بمعروف{ او }تسريح بإحسان{ ＇خه مراد  ＇ه دی؟
٥- د @=¶Á>Ifº�±Øì<�د مبارک أيت د نازليدو المل بيان ک７ئ.

کورن９ دنده

د کورن９ د جوړ＊ت د ارز＊ت او له هغو ＇يزونو ＇خه د ＄ان ژغورلو په اړه، چ３ د م７５ه او ＊％３ د اړ４کو ترمن＃ د 
ستونزو د راپ５دا ک５دلو او په پای ک３ د طالق ورکولو المل －ر＄ي، يوه مقاله وليکئ چ３ له يوې پا３１ ＇خه کمه نه وي.
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د )البقرة( سورت )۲٣۱- ۲٣۲( آيتونه

�=âe=ßf åu� çÀ àÂÇ à³ åjá»àI� ß×ßÆ� æÆàfá£ ß»åE� çÀ àÂÇ àUëf ßi�áÆß?� æÆàfá£ ß»åE� çÀ àÂÇ à³ åjáºß@ßª� çÀ àÃß· ßQß?� ßÀá§ß·ßFßª�ßÐ> ßjë¿¶=� à¼àJá̄ ç· ß{�=ßcåCßÆ�
� ß¹ßhá¾ß?�>ßºßÆ� á¼ à³áÉß· ß¢�åç�=�ßÍ ß»á£å¾�=Æàf à²ác=ßÆ�=âÆàh àÂ�åç�=� åL>ßÈA�=Æ àd å̂ çJßI� ß×ßÆ�àÄ ßjá«ß¾� ß¼ß· ß��ábß̄ßª� ß́ å¶ßc� á̧ ß£á«ßÈ� áÀßºßÆ�=Æ àbßJá£ßJå¶
� à¼àJá̄ ç· ß{�=ßcåCßÆ�>./-@� ã¼Éå· ß¢�æÐ áÊ ßm� ȩ̈ à³åE�ßç�=� çÁß?�=Ç à»ß· á¢=ßÆ�ßç�=�=Ç à̄çI=ßÆ�åÄåE� á¼ à³ à�å£ßÈ�åÍ ß» á³ åVá¶=ßÆ� åH>ßJ å³á¶=� ßÀåº� á¼ à³áÉß· ß¢
�åÄåE� à ß¢ÇàÈ� ß́ å¶ßc� åÆàfá£ ß»á¶>åE� á¼ àÃß¿áÉßE�=áÇ ßu=ßfßI�=ßcåC� çÀ àÃ ßQ=ßÆágß?� ßÀ áV å³á¿ßÈ� áÁß?� çÀ àÂÇà· àvá£ßI� ßØßª� çÀ àÃß· ßQß?� ßÀá§ß·ßFßª�ßÐ> ßjë¿¶=
��>./.@� ßÁÇ à»ß·á£ßI� ß×� á¼àJá¾ß?ßÆ� à¼ß·á£ßÈ�àç�=ßÆ�àfßÃ á{ß?ßÆ� á¼ à³ß¶�Îß²ágß?� á¼ à³å¶ßc�åf å] áÛ=�å½áÇßÉá¶=ßÆ�åç�>åE� àÀåºáÖàÈ� á¼ à³á¿åº� ßÁ>ß²� áÀßº

د ځينوكلمو معنا

}  له )آجل( ＇خه مراد د عدت د مودې پای ته رسيدل دي.  çÀ àÃß· ßQß?}
âe=ßf=}  د ضرر رسولو لپاره. åu}
=}  ！وک３ او مسخرې.   âÆ àh àÂ}

åç�=�ßÍ}  د اهلل تعالی نعمت )مراد ور＄ن３ اسالم دی(.  ß»á£å¾}
åÍ}  علم )مراد ور＇خه نبوي سنت دی(. ß» á³åá�=}

} دوی مه ايساروئ، مه منع کوئ. çÀ àÂÇà· àvá£ßI� ß×}
کله چ３ دواړه خواوې راضي شوې.  {=áÇ ßu=ßfßI�=ßcåC}

ستاسو لپاره غوره او －توره ده.   { á¼ à³ß¶�Îß²ágß?}
}  ډ４ر پاکيزه. àfßÃ á{ß?}

 ژباړه

او کله چ３ تاس３ ＊％و ته طالق ورک７ئ او د هغو عدت په پوره کيدو شي، نو يا ي３ په ＊ه تو－ه وساتئ )يعن３ رجوع 
ورته وک７ئ( يا ي３ په ＊ه شان رخصت ک７ئ، د رب７ولو لپاره ي３ مه ايساروئ، چ３ دا به ت５ری او زياتی وي او ＇وک چ３ 
دا کار وک７ي، هغه به په حقيقت ک３ خپله پر خپل ＄ان ظلم ک７ای وي. د اهلل پر أيتونو ملن６ې مه وهئ، او ياد ک７ئ د 
اهلل نعمت پر تاس３ باندې )چ３ اسالم دی(  او )ياد ک７ئ( هغه چ３ نازل ک７ی دی )اهلل( پر تاس３ باندې، چ３ کتاب  او 
حکمت دی، اهلل تاس３ ته پند درکوي په هغه سره او وو４ر８４ئ له اهلل ＇خه او پوه شئ، چ３ ب５شکه اهلل پرهرشي باندې 
＊ه پوه دی. کله چ３ تاسو خپلو ＊％و ته طالق ورک７ او هغوی خپل عدت پوره ک７، نو تاس３ دوی مه منع کوئ له دې 
＇خه چ３ د خپل３ خو＊３ م７５ونه غوره ک７ي که د دواړو خواوو په دې موافقه راغله چ３ سره نکاح وک７ي، دا )حکم 

يو شپيتم لوست
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د نه منع کولو( پند ورکول ک８５ي، په دې سره هغه چاته چ３ وي له تاس３ ＇خه چ３ په اهلل او د أخرت په ور＄３ باندې 
ايمان لري، دا )نه منع کول او د ضرر ترک( تاس３ )او دوی ته( ډ４ر غوره او ＊ه پاکيزه دی او اهلل )پرهرشي( عالم دی 

او تاس３ )په خپل خير هم( نه پوه８５ئ.

اجمالي تفسير

�***<:�دا مبارک أيت يو ＄ل بيا مؤمنو بنده －انو ته امر کوي چ３ که چيرې د  çÀ àÃß· ßQß?� ßÀá§ß·ßFßª�ßÐ> ßjë¿¶=� à¼àJá̄ ç· ß{�=ßcåC ßÆ@
دوی او د دوی د ＊％و ترمن＃ طالق واقع شو او دوی په شرعي طالق سره )يعن３ په مختلفو وختونو ک３ نه په يو وخت 
ک３ او له حيض نه د پاک９  په وخت ک３( خپلو ＊％و ته طالق ورک７، نو کله چ３ ＊％ه د خپل عدت وروستيو ور＄و 
ته ورسيده، نو په دې وخت ک３ نبايد د جاهليت د وختونو په ＇５ر اعمال ترسره شي، يا به ي３ په ＊ه نيت د نيکمرغه 
ژوند لپاره را－ر＄وي يعن３ رجعت به ورته کوي، يا به ي３ پري８دي، تر＇و ي３ عدت پوره شي او په دې وخت ک３ دې 

هم ＊ي／２ه او احسان نه ه５روي، خپل حق به ورکوي او په ！ولنه ک３ به ي３ نه بدناموي.
بل ！کی چ３ مبارک أيت ورته اشاره کوي، هغه دا دی چ３ د غچ اخيستلو په نيت به ＊％３ ته مراجعه نه کوي، 
تر＇و ضرر او تاوان ور ورسوي، په داس３ تو－ه چ３ طالق ورکوي او نه ورسره ＊ه ژوند او معامله کوي، تر＇و مظلومه 
＊％ه دې ته مجبوره شي چ３ ＇ه شی م７５ه ته ورک７ي او خلع ورسره وک７ي، نو دا کار داس３ لويه －ناه ده چ３ يو خوا 
àÄ<،�يعن３: چا چ３  ßjá«ß¾� ß¼ß· ß��ábß̄ßª� ß́ å¶ßc� á̧ ß£á«ßÈ� áÀßºßÆ@�:د اهلل له حدودو ＇خه ت５ری دی او بل خوا اهلل تعالی فرمايي
� åL>ßÈA�=Æ àd å̂ çJßI� ß×ßÆ@ :قصداً دا کار وک７، نو پوه دې شي چ３ ده په ＄ان ظلم ک７ی دی او په دې پس３ پيوسته فرمايي
=<، يعن３: دا د اهلل أيتونه )الهي احکام، اوامر او نواهي ور ＇خه هدف دي( په ！وکو او ملن６و مه نيسئ او  âÆ àh àÂ�åç�=

هغو ته په سپکه ستر－ه مه －ورئ، چ３ سزا به ي３ ډ４ره سخته او درنه وي.
د مبارک أيت په پای ک３ مؤمنانو ته، د اهلل تعالی د نعمتونو يادونه ده چ３ تر ！ولو لوی نعمت ي３ اسالم دی او د نورو 
نعمتونو له ډل３ ＇خه په ＄ان／７ې تو－ه د کتاب او حکمت رالي８لو نعمت وريادوي. مفسرين له )حکمت( ＇خه نبوي 
سنت مرادوي او دا ＇ر－ندوي چ３ کتاب او سنت سر تر پايه ستاسو لپاره نصيحت دی، نو د دې  نعمتونو له شکر 

＇خه غفلت مه کوئ او پرهيز－اري او د اهلل و４ره خپله ک７نه و－ر＄وئ.
***<: دا خطاب د ＊％３ اولياوو او  çÀ àÃ ßQ=ßÆágß?� ßÀ áV å³á¿ßÈ� áÁß?� çÀ àÂÇà· àvá£ßI� ßØßª� çÀ àÃß· ßQß?� ßÀá§ß·ßFßª�ßÐ> ßjë¿¶=� à¼àJá̄ ç· ß{�=ßcåC ßÆ@
هغو کسانو ته دی، چ３ خبرې ي３ په ＊％ه نيغه اغ５زه لري او دوی ته الر＊وونه کوي چ３ هرکله ＊％ه له خپل م７５ه 
＇خه طالقه شوه او عدت ي３ ت５ر شو، نو په دې صورت ک３ که س７ی د دويم ＄ل３ نکاح غو＊تونکی وي او ＊％ه هم 
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موافقه وي او دواړو د ＊ه ژوند ت５رولو هوډ ک７ی وي، نو د ＊％３ اوليا بايد د دې  مانع نشي. )عضل( د لغت له مخ３، 
په ستونزو ک３ اچولو ته ويل کي８ي، لکه چ３ په عربي ک３ وايي:"َعضلُت عليه آی َضيهَّقُت عليه" يعن３ پر هغه م３ 
تن／سيا او ستونزه راوستله، نو له همدې امله د منع کولو معنا هم ورکوي، ＄که چ３ همدا فشار او تن／ي د مخنيوي 
المل －ر＄ي، له همدې وج３ ＄ينو مفسرينو خطاب مي７ونو ته متوجه ک７ی، په دې معنا چ３ کله مو خپلو ＊％و ته 
طالق ورک７ او د عدت په ور＄و ک３ مو مراجعه هم ونک７ه، نو ＊％ه وروسته له باين کيدلو )جدا کيدلو( ＇خه مه 
تن／وئ، د ＊％３ خو＊ه ده چ３ له هر چا سره نکاح کوي دا د ＄ان لپاره نن， او شرم مه －２ئ. په دې تفسير سره د 
< له خطاب سره توافق پيدا کوي او  çÀ àÂÇà· àvá£ßI� ßØßª@ ضمير مي７ونو ته راجع دی، نو دا خطاب د >ßÐ> ßjë¿¶=� à¼àJá̄ ç· ß{@

دې توجيه ته ترجيح ورکوي.
که د أيت شان نزول ته و－ورو، نو لوم７نی تفسير يعن３ اولياوو ته خطاب راجح په نظر را＄ي، ＄که د أيت د نازل５دو 
په اړه داس３ راغلي دي: يوه صحابي د معقل بن يسارW په نامه، يوه خور درلوده چ３ م７５ه ي３ طالق ورک７ی و او 
عدت ي３ ت５ر شوی و، هغ３ غو＊تل چ３ له پخواني م７５ه سره دويم ＄ل３ نکاح وک７ي او دواړه راضي هم وو، خو 
حضرت معقل له دې کار ＇خه مخالفت کاوه، هماغه و چ３ دا أيت نازل شو او حضرت معقل دې أسماني پيغام ته 

لبيک ووايه او اطاعت ي３ وک７.
<: )ذلک( يادې شوې منع３ ته اشاره ده )له منع３ ＇خه نه３(  àfßÃ á{ß? ßÆ� á¼ à³ß¶�Îß²ágß?� á¼ à³å¶ßc�*** �åÄåE� à ß¢ÇàÈ� ß́ å¶ßc@
پري＋ودل. خو  يعن３ د منع  له هغه ＇خه نه３ راغل３ ده،  اشاره ده چ３  ته  پري＋ودلو  په )ذلکم( ک３ د هغه ＇ه  او 
لپاره( او په دويم ＄ای ک３  لپاره دی چ３ په لوم７ي صورت ک３ مفرد )لک: ستا  )کاف( په دواړو ک３ د خطاب 
جمع )لکم: ستاسو لپاره( راغلی دی او دا ډول خطاب )چ３ يو ډول مخاطب لپاره په مفرد، تثنيه او جمع ضمير 
تفسيرونو ک３ شته.  لويو  په  ي３  البته تفصيل  استعمال شوی دی،  قرأن کريم ک３ ډ４ر ＄ايونه  په   سره خطاب دی( 
اهلل تعالی فرمايي: له دې منع ＇خه هغه کسان پند او نصيحت اخلي چ３ پر اهلل او د أخرت پر ورځ ايمان لري، بيا 
فرمايي: د دې منع پري＋ودل تاسو او ستاسو ！ولن３ ته ډ４ر غوره او سپ５）لی دی؛ ＄که اهلل تعالی ستاسو پر نفسونو 

له تاسو ＇خه زيات خبر دی.

 
فعاليت

د هغو خلکو د －ناه په اړه، چ３ د اهلل پر احکامو ملن６ې وهي، له يو بل سره بحث او خبرې وک７ئ.
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د لوست ګټې

＄ين３ هغه －＂３ چ３ د لوست له أيتونو ＇خه ترالسه کي８ي، په الندې ډول دي: 
 ＊％３ ته د ضرر رسولو او فشار راوړلو په نيت، تر＇و هغه خلع ته اړه شي، د رجوع کولو حراموالی.

 د شريعت له احکامو ＇خه د ب３ پرواي９ او د هغو د نه مراعاتولو حرمت.
 د اهلل تعالی د نعمتونو يادونه، پر ژبه او زړه د هغو د شکر ادا کولو واجبوالی.

*> ã¼Éå· ß¢�æÐ áÊ ßm� ȩ̈ à³åE�ßç�=� çÁß?�=Ç à»ß· á¢=ßÆ@ :مسلمان بايد پر دې باوري وي چ３ اهلل د ده پر ！ولو ک７و وړو خبردی 
 ！ول３ ＊ي／３２ او پاکي د اهلل په اوامرو او نواهيو ک３ نغ＋تي دي.

پوښتنې

١- الندې کلم３ معنا ک７ئ:
�*{fßÃ á{?}�({¼³¶�Î²ág?}�({=Çu=fßI}�({Í»³�=}�({â=Æh àÂ}�({â=e=f åu}

<�جمل３ معنا او مفهوم ＇ه دی؟ çÀ àÃß· ßQß?� ßÀá§ß·ßFßª@ ٢- د مبارک أيت د دې
۳- طالق３ شوې ＊％３ ته که ＇وک د ضرر رسولو په نيت رجوع کوي، په مبارک أيت ک３ ي３ جزا ＇ه بيان شوې 

ده؟
�=�åç< ＇خه موخه ＇ه ده؟  åL>ßÈA@ ٤- د دې  لوست په مبارک أيت ک３ له

{ لغوي معنا بيان ک７ئ؟ ٥- د }َال تَْعُضُلوُهنهَّ

کورن９ دنده

د دې  لوست درسونه او عبرتونه، په يوه پا１ه ک３ وليکئ او پر هغو خپل معلومات ورزيات ک７ئ.
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د )البقرة( سورت )۲٣٣- ۲٣٤( آيتونه

� çÀ àÃà®ágåe�àÄß¶�åaÇà¶áÇ ß»á¶=�Îß· ß¢ßÆ�ßÍ ß¢> ßuçf¶=� ç¼åJàÈ� áÁß?�ßa=ßeß?� áÀ ß»å¶� åÀáÉß·åº> ß²� åÀáÉß¶áÇ ßU� çÀ àÂßa ß×áÆß?� ßÀá£ åuáfàÈ� àL=ßbå¶=ßÇá¶=ßÆ�
�Îß· ß¢ßÆ�åÅ åbß¶ßÇåE�àÄß¶�ãaÇà¶áÇßº� ß×ßÆ�> ßÂåbß¶ßÇåE�ãÌ ßbå¶=ßÆ�çe> ßvàI� ß×�>ßÃß£ ái àÆ� ç×åC� ãká«ß¾� à¬ç· ß³àI� ß×� åÆàfá£ ß»á¶>åE� çÀ àÃàIßÇ ájå²ßÆ
�=Ç à£ åuáfßJ ájßI� áÁß?� á¼àIáaßeß?� áÁåCßÆ�> ß»åÃáÉß· ß¢� ß\>ß¿ àQ� ßØßª�æe àÆ> ßnßIßÆ�> ß» àÃá¿åº� æz=ßfßI� áÀ ß¢� â×> ßråª�=ßa=ßeß?� áÁåDßª� ß́ å¶ßc� à̧ áNåº� åPåe=ßÇá¶=
�ãfÉ årßE� ßÁÇà· ß»á£ßI�> ß»åE�ßç�=� çÁß?�=Ç à»ß· á¢=ßÆ�ßç�=�=Ç à̄çI= ßÆ� åÆàfá£ ß»á¶>åE� á¼àJáÉßIA�>ßº� á¼àJ á»ç· ßi�=ßcåC� á¼ à³áÉß· ß¢� ß\>ß¿ àQ� ßØßª� á¼ à²ßa ß×áÆß?
� ßÀá§ß·ßE �=ßcåDßª �=âf ánß¢ßÆ �æf àÃ ámß? �ßÍß£ßEáeß? � çÀåÃ åjà«á¾ß@åE � ßÀ árçEßfßJßÈ �> âQ=ßÆágß? � ßÁÆàeßdßÈßÆ � á¼ à³á¿åº � ßÁáÇçªßÇßJàÈ � ßÀÈådç¶=ßÆ �>.//@
��>./0@�ãfÉåF ß]� ßÁÇà· ß»á£ßI�> ß»åE�àç�=ßÆ� åÆàfá£ ß»á¶>åE� çÀåÃ åjà«á¾ß?�Êåª� ßÀá·ß£ßª�> ß»Éåª� á¼ à³áÉß· ß¢� ß\>ß¿ àQ� ßØßª� çÀ àÃß· ßQß?

د ځينو كلمو معنا
å}  دوه کاله. á�ß¶áÇ ßU}

{=�àÄß¶åaÇà¶áÇßá} مراد ور＇خه پالر دی.
}  په ＊ه تو－ه . åÆàfá£ßá�>åE}

<}  د هغه د وس او طاقت په پرتله. ßÃß£ ái àÆ}
<çe}  ضرر دې ونه رسول شي. ßvàI ß×}

ژباړه
او م５ندې دې خپلو اوالدونو ته پوره دوه کاله تی ورک７ي، دا )حکم( هغه چالره دی، چ３ غواړي )د( تي ورکولو 
)موده( پوره ک７ي او پر هغه چا )پالر( چ３ ماشوم ورته ز８４ول شوی دی، روزي د دوی )د ميندو( او کالي د دوی ) د 
ميندو( په ＊ه او ن５که تو－ه الزم دي. پر هيچا باندې د هغه له وس ＇خه پورته پ５＂ی نشي اي＋ودل ک５دای، نه به مور ته 
د هغ３ د ماشوم له امله ضرر رسول ک８５ي او نه هم د ماشوم پالر ته د هغه د ماشوم له امله او پر وارث باندې الزمه ده 
په مثل د دې )نفق３، چ３ په پالر ده(، نو که وغواړي دوی دواړه )مور او پالر( د دواړو په خو＊３ او سال سره، له ت３ 
＇خه د ماشوم ب５لول )مخک３ له دوو کلونو ＇خه( نو په دې ک３ پر دوی باندې ه５＆ －ناه نشته او که ستاس３ غو＊تنه 
دا وي چ３ کومه بله ＊％ه دې ستاسو ماشوم ته تی ورک７ي، نو په دې ک３ هم ＇ه وبال نشته، خو په دې شرط چ３ تي 
ورکوونک３ سره مو په کومه اندازه اجوره پريک７ه ک７ې ده، هغه په ＊ه تو－ه اداء ک７ئ. له اهلل نه وويري８ئ او وپوهي８ئ 
تاس３ چ３ هر ＇ه کوئ، اهلل هغه ويني او هغه کسان چ３ م７ه شي له تاس３ ＇خه او ＊％３ پر８４دي، انتظار دې کوي دا 
＊％３ په خپلو ＄انونو ＇لور مياشت３ او لس ور＄３، نو کله چ３ دوی د خپل عدت موده پوره ک７ي، نو نشته پرتاس３ 
باندې ه５＆ －ناه په هغه کارک３ چ３ کوی ي３ دا ＊％３ په حق د خپلو نفسونو ک３ په ＊ه تو－ه )له شرعي اصولو سره 

سمه نکاح کوي( او اهلل پر هغو شيانو چ３ تاس３ )ي３( کوئ ＊ه خبر دی.

دوه شپيتم لوست

}  د پالر وارث يا د ماشوم وارث. åPåe=ßÇá¶=}
<×}  له شيدو ب５لول. ßråª}

}  عمر ي３ پوره کي８ي، مري. ßÁáÇçªßÇßJàÈ}
}  پري８دي. ßÁÆàeßdßÈ}

}  ＄ن６ دې وک７ي، انتظار دې وباسي. ßÀ árçEßß�ßÈ}
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اجمالي تفسير
å***<: په دې مبارک أيت ک３ د طالق  د حکمونو او مسئلو  په اړه  á�ß·åº> ß²�å á�ß¶áÇ ßU� çÀ àÂßa ß×áÆß?� ßÀá£ åuáfàÈ� àL=ßbå¶=ßÇá¶=ßÆ@
يو بل حکم بيان شوی او هغه د رضاعت يعن３ د تي ورکولو مسئله ده، چ３ کله ＊％ه طالقه شي او تی خور ماشوم 
ولري، اهلل تعالی په دې اړه فرمايي: م５ندې حق لري چ３ خپلو ماشومانو ته دوه کاله تی ورک７ي، که چيرې م５ندې او 
پلرونه وغواړي چ３ د خپلو ماشومانو د تي رودلو موده بشپ７ه ک７ي، خو په دې موده ک３ د مور نفقه او ل／＋ت چ３ 
خوراک او پو＊اک دي، پر پالر باندې په ＊ه تو－ه الزم دي، يعن３ د پالر له وس سره سم که هغه فقير وي او که ب６ای، 

＄که د اسالم مقدس دين هي）وک د هغه له وس او توان پورته په ＇ه نه مجبوروي.
< ＇خه مراد لکه ＇رن／ه چ３ ي３ تفسير ت５ر شو، طالق３ شوې مور－ان３ دي، ＄که چ３ د أيتونو  àL=ßbå¶=ßÇá¶=@ له
< عام －２ي چ３ ！ولو هغو ميندو ته  àL=ßbå¶=ßÇá¶=@سياق د طالق او د طالق د احکامو په اړه دی، خو يو شم５ر مفسرين�
شاملي８ي چ３ د م７５ه تر نکاح الندې دي او يا نه دي، هر کله چ３ لفظ عام راغلی او د مبارک أيت په نص ک３ کوم 
تخصيص نشته، نو حکم ي３ هم عام دی او په ！ولو حاالتو ک３ پر س７ي باندې د ＊％３ د نفق３ وجوب ته اشاره ده، 

په ＄ان／７ې تو－ه کله چ３ ＊％ه د س７ي ماشوم ته تی ورکوي.
å< له جمل３ ＇خه ډ４ر فقها دليل نيسي چ３ د ماشوم د تي ورکولو أخري موده دوه کاله ده، خو  á�ß·åº> ß²�å á�ß¶áÇ ßU@ د
� ßÁÇàM ßØßM�àÄà¶> ßråªßÆ�àÄà·áß�ßÆ@6امام ابوحنيفه )رحمه اهلل( دا موده دوه کاله او شپ８ مياشت３ －２ل３ ده او د قرأن کريم په بل أيت

âfáÃ=< ]األحقاف: ١٥[ استدالل نيسي، چ３ تفصيل ي３ د فقه３ په کتابونو ک３ شتون لري. ßm
بيا مبارک أيت دې لوري ته اشاره کوي چ３ نه ＊ايي هي＆ مور د خپل ماشوم په وجه رب７ او أزار وويني، هغه دا چ３ 
د خپل ماشوم له تي ورکولو ＇خه محرومه شي يا په هغه صورت ک３ چ３ هغه نه غواړي تی ورک７ي، پر تي ورکولو 
مجبوره ک７ای شي، يا ل／＋ت او نفقه نه ورکول کي８ي،  يا ډ４ره ل８ه ورکول کي８ي، لن６ه دا چ３ په هي＆ ډول بايد مور ته 
ضرر ونه رسول شي. ورپس３ متصل همدا حکم د پالر په حق ک３ هم ＇ر－ندي８ي، چ３ هي＆ پالر دې هم د ماشوم 
په وجه نه أزاري８ي، هغه دا چ３ ډ４ره زياته نفقه ور＄ن３ واخيستل شي او يا په نورو ډولونو ورب７ول شي، چ３ تر ！ولو 
مهم ضرر دا دی چ３ يو له مور او پالر ＄ن３ د ماشوم له ليدلو او مين３ کولو ＇خه محروم شي، ＄که دا کار پر مور 

او هم په پالر سخت تمامي８ي.
·àÄß¶�åaÇà¶áÇßá�=�Îß< باندې عطف ده، يعن３ د پالر په وارث يا د ماشوم  ß¢ßÆ@ دا جمله پر > ß́ å¶ßc� à̧ áNåº� åPåe=ßÇá¶=�Îß· ß¢ßÆ@
په وارث او مراد  له )وارث( ＇خه هغه کس دی چ３ د ميراث حکم د ده او د پالر يا د ماشوم ترمن＃ ثابت وي، لکه 
نيکه، ورو１ه او داس３ نور، نو کله چ３ پالر وفات شي يا فقير او بيوزلی شي او له نفق３ اداء کولو ＇خه عاجز شي، 
نو پر وارث نفقه الزمه ده. په خپله ماشوم هم د وارث په مفهوم ک３ داخلي８ي، نوکه چيرې ده ته له پالره ＇خه ＇ه 
پان／ه په ميراث ک３ پات３ شوې وي، نو د تي ورکوونک３ ل／＋تونه، که د ده مور وي يا بله ＊％ه، د همدې ماشوم له 
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ماله ＇خه ورکول کي８ي. د مبارک أيت دا جمله په يوې اسالمي کورن９ ک３ د ورور－لوۍ او مين３ پياوړتيا را په －وته 
کوي، ＄که د کورن９ هر و－７ی د هغه په پالنه ک３ بشپ７ه ون６ه اخلي او نه پر８４دي چ３ ماشوم د غربي ！ولنو په ＇５ر ب３ 

＇وکه او د دولت دارااليتام ک３ لوی شي.
دغه مبارک أيت وروسته له دې دوه نورو حکمونو ته اشاره کوي: لوم７ی دا چ３ که چيرې د مور او پالر مشوره 
�> ß» àÃá¿åº� æz=ßfßI� áÀ ß¢� â×> ßråª�=ßa=ßeß?� áÁåDßª@ :داس３ شوه چ３ خپل ماشوم مخک３ له دوو کلونو ＇خه له تي ＇خه ب５ل ک７ي
æe***<،�امام قرطبي په خپل تفسير ک３ ليکي: فصال: په اصل ک３ د ب５لوالي او جالوالي په معنا دی او د تي  àÆ> ßnßIßÆ
ورکولو وروستي پ７او ته هم ويل کي８ي، ＄که چ３ دغه مهال ماشوم د مور له سين３ ＇خه ب５لي８ي. اهلل تعالی فرمايي: 
که چيرې د مور او پالر مشوره دا شوه چ３ د دوو کلونو له بشپ７يدو ＇خه مخک３ ماشوم له تي ＇خه ب５ل ک７ي، نو 
－ناه پرې نشته، البته د مشورې مقصد دا دی چ３ د ماشوم －＂ه په نظر ک３ ونيول شي چ３ هغه ته ضرر متوجه نشي، 

＄که د ماشوم لپاره تر ！ولو غوره او －＂ور خواړه د مور شيدې دي.
په پاې ک３ أيت يو بل رخصت ته اشاره کوي، هغه دا چ３ که چيرې مور او پالر وغو＊تل چ３ د خپل ماشوم لپاره 
بله ＊％ه د مرضع３ )دايه( په تو－ه ونيسي، دا کار ورته روا دی، خو په دې شرط چ３ د هغ３ اجوره په ＊ه تو－ه اداء 
ک７ي. په دې پس３ جوخت مور او پالر ته د تقوی او پرهيز－ارۍ بلنه ورکوي، تر＇و ياد شوي حکمونه د زړه له کومي 

ومني، په هغو عمل وک７ي او په دې وپوهي８ي چ３ اهلل په ！ولو شيانو خبر دی.     
âf=*** <: دا مبارک أيت د هغو  án ß¢ßÆ�æf àÃ ámß?�ßÍß£ßEáeß?� çÀåÃ åjà«á¾ß@åE� ßÀ árçEßß�ßÈ�> âQ=ßÆágß?� ßÁÆàeßdßÈßÆ� á¼ à³á¿åº� ßÁáÇçªßÇßJàÈ� ßÀÈådç¶=ßÆ@
＊％و د عدت په اړه ＇ر－ندونه کوي چ３ م７５ونه ي３ م７ه شوي وي، فرمايي: د کومو کسانو د ژوند موده چ３ په دې 
دنيا ک３ پوره کي８ي او روح ي３ په داس３ حال ک３ قبض کي８ي چ３ نکاح ي３ ک７ې وي، نو په ＊％و  ي３ الزمه ده چ３ 
＇لور مياشت３ او لس ور＄３ انتظار وباسي، په دې موده ک３ دې دوی له ډول او سين／ار ＇خه ډډه وک７ي او ＇وک 
دې له دوی ＇خه د نکاح غو＊تنه هم نه کوي، دا عدت د م７５ه په حق ک３ د وفادارۍ ن＋ه او له اوالد ＇خه د ＊３％ 

د رحم د تشوالي د معلومولو لپاره دی. 
< ]الطالق: ٤[ مبارک أيت  çÀ àÃß·áß�� ßÀá£ ßvßÈ� áÁß?� çÀ àÃà· ßQß?� å¹>ßá�ßáÙ=� àL ß×Æà?ßÆ@ البته که چيرې ＊％ه حامله وي، نو د دې
په اساس د هغ３ عدت يوازې د ماشوم په زي８يدلو تمام８５ي. د أيت په پای ک３، په اسالم ک３ د ＊％و د حقوقو مراعاتولو 
ته اشاره شوې ده، فرمايي: کله چ３ عدت پاې ته ورسي８ي، نو د س７ي په خپلوانو يا د ＊％３ په خپلوانو هي＆ ډول حرج 

او تکليف نشته چ３ ＊％ه له قيوداتو ＇خه راوو＄ي او د شريعت له قوانينو سره سم خپل ＄ان ته م７５ه غوره ک７ي.
$ په جمله ک３ د )نفس( قيد د ＊％３ د ترغيب او ه）ون３ لپاره  çÀåÃ åjà«á¾ß@åE� ßÀ árçEßß�ßÈ%مفسرينوکرامو ويلي دي، چ３ د 
دی، تر＇و هغه پر خپل نفس په بشپ７ه تو－ه واک او ！ين， هوډ ولري، پرې ن８دي چ３ شيطان ورته دوکه ورک７ي او د 

ب５الرۍ او انحراف لوري ته ي３ واړوي.
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فعاليت

د لوست وروستي أيت په ر１ا ک３ ＊％３ ته د م７５ه په غوره کولو ک３ د شرعي واک په اړه د اسالم پاملرنه تر 
بحث او ＇ي７ن３ الندې ونيسئ.

د لوست ګټې
د دې  لوست په دوو مبارکو أيتونو ک３ ډ４ر نصيحتونه شتون لري، چ３ ＄ينو ته ي３ داس３ اشاره کوو:

 ماشوم ته په تي ورکولو ک３ تر ！ولو زياته حقداره مور ده، که دا له طالق ＇خه مخک３ وي او که وروسته.
 د رضاعت )تي ورکولو( د مودې بيان چ３ دوه کلونه دي)دا د هغه چا په نزد چ３ دې راي３ ته ترجيح ورکوي(.

 ماشوم ته د تي ورکولو په بدل ک３ د اجورې اخيستلو روا والی.
 که ＇وک ډ４ر اړ او محتاج وي، نو د ده پر خپلوانو او ميراث اخ５ستونکو باندې د ده نفقه واجبه ده.

 له مور پرته که بله ＊％ه ماشوم ته تی ورکوي، هغ３ ته هم د اجورې اخيستل روا دي.
 د هغ３ ＊％３ د عدت بيان چ３ م７５ه ي３ م７ شوی وي.

 د کوم３ ＊％３ چ３ م７５ه م７ شوی وي، پرهغ３ الزم دي چ３ د عدت پر مهال له ډول او سين／ار ＇خه ډډه 
وک７ي، پرته له ضرورت ＇خه له کوره ونه و＄ي او چاته اجازه ورنک７ي چ３ دې ته د نکاح بلنه ورک７ي.

پوښتنې

<�＇خه کوم３ ميندې مراد  دي؟ àL=ßbå¶=ßÇá¶=@ ١-په مبارک أيت ک３ له
٢-د تي ورکولو د مودې په اړه د فقهاوو کرامو دوه نظري３ په لن６ه تو－ه بيان ک７ئ.

۳-له )المولود له( ＇خه ＇وک مراد  دی؟
<�جمله تفسير ک７ئ؟ ß́ å¶ßc� à̧ áNåº� åPåe=ßÇá¶=�Îß· ß¢ßÆ@ ٤- د

٥-کومه ＊％ه چ３ د م７５ه د م７يني په عدت ک３ وي، ＇ه بايد پري８دي؟
< قيد ＇ه افاده کوي؟ äÀåÃ åjà«á¾ß@åE@ ٦-د

کورن９ دنده

د دې  لوست د فقهي احکامو لن６يز په خپلو کتابچو ک３ وليکئ.
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د )البقرة( سورت )۲٣۵- ۲٣٧( آيتونه

� çÀ àÃß¾Æàf à²ádßJ ßi� á¼ à³ç¾ß?�àç�=� ß¼å· ß¢� á¼ à³ åjà«á¾ß?�Êåª� á¼àJá¿ß¿á²ß?�áÆß?�åÐ> ßjë¿¶=�åÍßF áì å]� áÀåº�åÄåE� á¼àJ áuçf ß¢�> ß»Éåª� á¼ à³áÉß· ß¢� ß\>ß¿ àQ� ß×ßÆ�
�àÄß· ßQß?� àH>ßJ å³á¶=� ß̈ à·áFßÈ�ÎçJ ßU� å\> ß³ë¿¶=�ßÌ ßbá̄ à¢�=Çàºåhá£ßI� ß×ßÆ�>âªÆàfá£ßº� â×áÇß®�=Çà¶Ç à̄ßI� áÁß?� ç×åC�=éf åi� çÀ àÂÆ àb å¢=ßÇàI� ß×� áÀ å³ß¶ßÆ
� á¼ à³áÉß· ß¢� ß\>ß¿ àQ� ß×�>./1@� ã¼Éå· ßU�ãeÇà« ß¦�ßç�=� çÁß?�=Ç à»ß· á¢=ßÆ�àÅÆàeßd áU>ßª� á¼ à³ åjà«á¾ß?�Êåª�>ßº� à¼ß·á£ßÈ�ßç�=� çÁß?�=Ç à»ß· á¢=ßÆ
�åfåJá̄ à»á¶=�Îß· ß¢ßÆ�àÅ àeßbß®� å¤ åiÇ à»á¶=�Îß· ß¢� çÀ àÂÇ à£ëJßºßÆ�âÍ ßvÈåfßª� çÀ àÃß¶�=Ç àuåfá«ßI�áÆß?� çÀ àÂÇ èjß»ßI� á¼ß¶�>ßº�ßÐ> ßjë¿¶=� à¼àJá̄ ç· ß{� áÁåC
� á¼àJ áußfßª�ábß®ßÆ� çÀ àÂÇ èjß»ßI� áÁß?� å̧ áFß®� áÀåº� çÀ àÂÇ à»àJá̄ ç· ß{� áÁåCßÆ�>./2@� ßÀÉå¿ åj áV à»á¶=�Îß· ß¢�>é̄ ßU� åÆàfá£ ß»á¶>åE�> â¢>ßJßº�àÅ àeßbß®
�ÏßÇá̄çJ·å¶� àHßfá®ß?�=Çà«á£ßI� áÁß?ßÆ� å\> ß³ë¿¶=�àÌ ßbá̄ à¢�åÅ åbßÉåE�Ëådç¶=�ßÇà«á£ßÈ�áÆß?� ßÁÇà«á£ßÈ� áÁß?� ç×åC� á¼àJ áußfßª�>ßº� à¬ árå¿ßª�âÍ ßvÈåfßª� çÀ àÃß¶

��>./3@�ãfÉ årßE� ßÁÇà· ß»á£ßI�> ß»åE�ßç�=� çÁåC� á¼ à³ß¿áÉßE� ß̧ ávß«á¶=�= àÇ ßjá¿ßI� ß×ßÆ

د ځينوكلمو معنا
}   کنايه او اشاره مو وک７ه. á¼àJ áuçf ß¢}

<åÐ}   د نکاح په نيت د ＊％و غو＊تنه. ßjë¿¶=�åÍßF áì å]}
�}   پ مو ک７ل. á¼àJá¿ß¿á²ß?}

�Çàºåhá£ßI=}   او قصد مه کوئ، مه ＇ر－ندوئ. ß×ßÆ}
د نکاح ت７ل.   { å\> ß³ë¿¶=�ßÌ ßbá̄ à¢}

}   تر＇و چ３ مو هغوی نه وې مسه ک７ې )کنايه له جماع ＇خه ده(. çÀ àÂÇ èjßß��áß��>ßº}
د مهر لپاره ！اکل３ کچه.    {âÍ ßvÈåfßª}

او دوی ته ＇ه نا ＇ه شی ورک７ئ.    { çÀ àÂÇ à£ëJßºßÆ}
}   وس لرونکی )ب６ای(.  å¤ åiÇàá�=}

تن， السی )غريب(.    {åå�á̄àá�=}
} هغه ＇وک چ３ د نکاح عقد ي３ په الس ک３ وی )مراد  م７５ه دی(. å\> ß³ë¿¶=�àÌ ßbá̄ à¢�åÅ åbßÉåE�Ëådç¶=}

دوستي او ＊ي／２ه.    { ß̧ ávß«á¶=}
ژباړه

او نشته پر تاس３ باندې ه５＆ －ناه که تاس３ )د عدت په موده ک３( له )کون６و( ＊％و سره د نکاح هيله په کنايه سره کوئ 
او که ي３ په زړونو ک３ پ＂ه وساتئ، اهلل ته معلوم دی چ３ بيشکه تاس３ به دا ＊％３ يادوئ، خو په پ＂ه ورسره د نکاح ژمنه 
او ت７ون مه کوئ، البته که کومه خبره کول وي، نو په روا ډول دې وي او د نکاح کولو پريک７ه تر هغه وخته مکوئ، 

  دري شپيتم لوست
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تر＇و پورې چ３ ي３ عدت ت５ر شوی نه وي، ＊ه وپوهي８ئ چ３ اهلل أن ستاسو د زړونو په رازونو پوهي８ي، نو له هغه 
نه وويري８ئ او په دې هم وپوهي８ئ چ３ اهلل ＊ه ب＋ونکی ډير زغمونکی دی. پرتاس３ هي＆ －ناه نشته که خپلو ＊％و ته 
مخک３ له هغه طالق ورک７ئ چ３ الس مو نه وي وروړئ او يا مو مهر ورته نه وي ！اکلی، په دې صورت ک３ هغو ته 
＇ه نا ＇ه ورکول ضروري دي. شتمن دې د خپل３ وس３ او بيوزلی دې د خپل３ وس３ په کچه په ＊ه تو－ه ＇ه ورک７ي، 
دا پر ن５کانو حق دی. او که طالق ک７ئ دوی )＊％３( پخوا د مسه کولو د دوی او د دوی لپاره مو مهر ！اکلی وو، نو 
)الزم( دی پر )تاس３ باندې( نيمايي د هغه ＇ه چ３ ！اکلی مو دی، م／ر که دا ＊％３ عفو وک７ي )يعن３ ！ول مهر م７５ه 
ته ورپر８４دي( يا عفوه وک７ي هغه س７ی )م７５ه( چ３ د نکاح غو！ه د ده په الس ک３ ده )چ３ کامل مهر ورک７ي( او دا 
چ３ عفوه وک７ئ تاسو )ای ＊％و او م７５و دغه عفوه( ډ４ره نژدې ده پره５ز－اري ته او مه ه５روئ په خپلو من％و ک３ فضل 

)احسان کول(، ب５شکه چ３ اهلل پر هغه ＇ه چ３ تاس３ )ي３( کوی، ＊ه ل５دونکی )په پ＂ه او ＊کاره عالم( دی. 
اجمالي تفسير

<åÐ***<: دا مبارک أيت د هغو ＊％و د نکاح او غو＊تن３ تحريم  ßjë¿¶=�åÍßF áì å]� áÀåº�åÄåE� á¼àJ áuçf ß¢�> ß»Éåª� á¼ à³áÉß· ß¢� ß\>ß¿ àQ� ß×ßÆ@
بيانوي چ３ هغوی د طالق او يا د م７５ه د وفات په عدت ک３ وي؛ ＄که که طالق رجعي وي، نو ＊％ه دغه مهال هم 
د م７５ه له نکاح ＇خه نه ده وتل３، نو د نکاح غو＊تن３ په قصد هي＆ ډول عمل روا نه دی او که طالق باين وي بيا هم 
م７５ه لکه ＇رن／ه چ３ په مخکنيو أيتونو ک３ ذکر شول، له دې  ＊％３ سره د نکاح کولو ډ４ره وړتيا لري او که د وفات 
عدت وي، نو سليم عقل دا کار نه مني چ３ د م７５ه له مرګ وروسته سمدستي د دې ＊％３ د نکاح غو＊تنه وک７ي. 
سرب５ره پر دې دا احتمال هم لري چ３ د داس３ کار د رواجولو په صورت ک３، که کوم مناسب يا ب６ای س７ی په مطلق３ 
 پس３ راشي، نو دغه ＊％ه د دې لپاره چ３ نوموړی س７ی له السه ورنک７ي، نو که حامله وي ＊ايي خپل حمل پ

ک７ي، حال دا چ３ دا کار ډ４رې ستونزې رامن％ته کوي. 
له دې منع ＇خه دوه حالتونه استثنا شوي دي: يو تعريض په نکاح يعن３ د کناي３ يا اشارې په تو－ه ＇ه ويل، تر＇و 
＊％ه پوهه شي او پاملرنه وک７ي چ３ فالني س７ی د عدت له ت５ريدو وروسته زما سره د نکاح نيت لري. )تعريض( د 
)تصريح( ضد دی او هغو خبرو ته ويل کي８ي، چ３ په مقصود او غير مقصود دواړو باندې د داللت صالحيت ولري. 
دويم دې کار ته په زړه ک３ ＄ای ورکول يعن３ دا چ３ يوازې د نکاح په اراده وي، ＇ر－ندونه ي３ ونه ک７ي او هغه نيت 

او اراده د عمل جامه وانه غوندي، په خپل ضمير ک３ د يو شي ＄ای ورکولو ته )اکنان( وايي.
د مبارک أيت ورپس３ برخه د انسانانو له نفسي حالتونو ＇خه خبر راکوي، چ３ اهلل ＊ه خبر دی چ３ تاس３ ډ４ر ژر 
د نکاح مسئله  مطرح کوئ، نو د هغه يادول ستاسو لپاره －ناه نه －２ل کي８ي، خو ستاسو د مصلحت لپاره تاسو له دې 

＇خه منع کوي چ３ پ＂３ ژمن３ وک７ئ يا دا چ３ د عدت د ！اکلي او وروستي وخت نه مخک３ نکاح وت７ئ.
�âªÆàfá£ßº<< مبارک３ جمل３ ＇خه موخه، هغه کنايه يا اشاره ده چ３ په لوم７ي أيت ک３  â×áÇß®�=Çà¶Ç à̄ßI� áÁß?� ç×åC@  له دې
� ß×@ بيان شوې ده، خو دلته بيا دويم ＄ل３ د تاکيد او ！ين／ار لپاره له ذکر شوې منع３ ＇خه د استثناء په تو－ه په دې
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éf=<�جمله ک３ راغل３ ده. åi� çÀ àÂÆ àb å¢=ßÇàI
�***<: د طالق  د احکامو په اړه د خبرو ل７ۍ همدارن／ه ادامه  çÀ àÂÇ èjßß��áß��>ßº�ßÐ> ßjë¿¶=� à¼àJá̄ ç· ß{� áÁåC� á¼ à³áÉß· ß¢� ß\>ß¿ àQ� ß×@
لري، په دې مبارک أيت ک３ اهلل تعالی خپل بنده －ان د يوې بل３ مسئل３ په بهير ک３ اچوي او فرمايي: د مسلمان لپاره 
＇ه －ناه نشته چ３ کله خپل３ ＊ح３ ته مخک３ له جماع او مخک３ د مهر له ！اکلو ＇خه طالق ورک７ي، البته د ＊３％ 
د خوشحالولو لپاره په داس３ صورت ک３ بايد س７ی ＇ه مال يا سامان ＊％３ ته د ډال９ په تو－ه ورک７ي او هغه هم ＇ه 
！اکل３ اندازه نه لري، بلک３ هر ＇وک د خپل وس په کچه، يعن３ فقير د خپل وس او ب６ای د خپل وس په اندازه ＇ه 
ورک７ي او يا دا چ３ قاضي ورته د وخت له مصلحت سره سم او د س７ي د حالت په مراعاتولو سره ＇ه اندازه مال 
و！اکي، د دې  مال ورکول ډ４ر علماء د دې  أيت په استدالل فرض －２ي او ＄ين３ ي３ مستحب بولي؛ ＄که چ３ د 
احسان په ډول تعبير ور＄ن３ شوی. په هر حال دا کار په حقيقت ک３ د ＊％３ د زړه ماتيدو مخنيوی کوي، له دې امله 

په ن５کو انسانانو الزم شوی دی.
َمّس: په عربي ک３ د )لمس( په معنا دی، يعن３ الس وروړل او په ذکر شوي أيت ک３ له جماع او هر هغه ＇ه چ３ 
جماع ته نژدې دي، له هغه ＇خه کنايه ده. دا قرأني تعبير انسان ته په خبرو کولو ک３ د ＊ه ادب الر＊وونه کوي، تر＇و 
د خبرو عفت مراعات ک７ي. له )فَِريَضًة( ＇خه مراد  همغه مهر دی چ３ اسالم په س７ي واجب ک７ی دی او د هغه په 
اندازه ک３ ي３ خلکو ته اختيار ورک７ی دی، خو د ＊％３ اوليا ي３ دې ته ه）ولي دي، تر＇و ډير زيات مهر ونه ！اکي. 
په هر صورت دا مهر کيدای شي چ３ له نکاح ＇خه وړاندې و！اکل شي، او يا له نکاح ＇خه وروسته و！اکل شي او يا 
هي＆ ونه ！اکل شي، خو علماء په دې صورت ک３ مهر مثل واجبوي )يعن３ د ＊％３ د سيالو خپلوانو د مهر په اندازه به 

د دې مهر هم وي(. پاسني أيت همغه صورت ته اشاره کوي چ３ مهر نه وي ！اکل شوی او نکاح ت７ل شوې وي.
âÍ***<:�دا مبارک أيت د طالق له احکامو ＇خه  ßvÈåfßª� çÀàß�� á¼àJ áußfßª�ábß®ßÆ� çÀ àÂÇ èjßß�� áÁß?� å̧ áFß®� áÀåº� çÀ àÂÇ à»àJá̄ ç· ß{� áÁåCßÆ@
د يوه بل صورت بيانوونکی دی او هغه دا چ３ طالق په داس３ حالت ک３ من％ته راشي چ３ س７ي ＊％ه نه وي لمس 
<، يعن３: بايد نيم د هغه ＇ه  á¼àJ áußfßª�>ßº� à¬ árå¿ßª@�:ک７ې، خو مهر ي３ ！اکل شوی وي، نو په دې صورت ک３ فرمايي
چ３ تاسو ！اکلی، ＊％３ ته ورک７ئ، يعن３ د دې  اندازې اداء پر تاسو فرض ده. له دې وروسته د احکامو د أسان９ او 
�àÌ ßbá̄ à¢�åÅ åbßÉåE�Ëådç¶=�ßÇà«á£ßÈ�áÆß?� ßÁÇà«á£ßÈ� áÁß?� ç×åC@ :د کورنيو ترمن＃ د مين３ او محبت د فضا د رامن％ته کولو په اړه فرمايي
<، يعن３: ＊％ه خپل حق وب＋ي يا س７ی خپل حق وروب＋ي، ممکنه ده چ３ په مبارک أيت ک３ دوو توپير  å\> ß³ë¿¶=
لرونکو حالتونو ته اشاره وي: لوم７ی حالت دا چ３ د طالق په رامن％ته کيدو ک３ رغبت د ＊％３ له لوري وي، نو 
مناسبه ده چ３ نيم ！اکل شوی مهر چ３ د دې، حق دی س７ي ته وب＋ي. دويم حالت دا چ３ که په طالق ک３ رغبت 
د س７ي له خوا وي، نو مناسبه ده چ３ پر نيم مهر سرب５ره چ３ د هغه ورک７ه د ده پر ذمه واجب ده، نيم نور مهر هم 

＊％３ ته د ډال９ په تو－ه ورک７ي.
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�= àÇ ßjá¿ßI� ß×ßÆ�ÏßÇá̄çJ·å¶� àHßfá®ß?�=Çà«á£ßI� áÁß?ßÆ@ :دوه ورپس３ جمل３ مهربان９ او عفوې ته تشويق او ترغيب ورکوي، فرمايي
< په دې معنا که چيرې تاسو دوه ＇يزونه په نظر ک３ ونيسئ، حتما عفوې او ب＋ن３ ته غوره والی  á¼ à³ß¿áÉßE � ß̧ ávß«á¶=
ورکوئ، يو دا چ３ عفوه تقوی ته ډ４ره نژدې ده، دويم دا چ３ تاسو بايد يو د بل پر وړاندې فضل او احسان هير نه ک７ئ، 

هر مسلمان د احسان او ＊３２／５ وړ دی، په ＄ان／７ې تو－ه هغه ＇وک چ３ نکاح ي３ ورسره ت７ل شوې وي.  
د لوست ګټې

د دې  لوست مبارکو أيتونو يو زيات شم５ر نصيحتونه او پندونه رانغ＋تي دي، چ３ ＄ين３ ي３ دا دي :
 د طالق د احکامو بيان.

 په عدت ک３ ناست３ ＊％３ سره د نکاح غو＊تن３ حراموالی)هغه ＊％ه چ３ د طالق يا د م７５ه د وفات په عدت 
ک３ وي(.

 د کناي３ او اشارې په الفاظو سره له معتدې ＊％３ ＇خه د نکاح غو＊تن３ جواز.
 په پ＂ه او ＊کاره د اهلل تعالی د حاضر او ناظر －２لو واجبوالی.

 له م７５ه سره له يو＄ای والي مخک３ او د مهر له ！اکلو وروسته، د طالق３ شوې ＊％３ د طالق د حکم بيانول.
 د دوو مسلمانو کورنيو ترمن＃ د مين３ او محبت ساتلو په اړه، د اسالم لخوا زمينه برابرول.

پوښتنې

١-الندې کلم３ معنا ک７ئ.
*{ ß̧ ávß«á¶=}�({åå�á̄àá�=}�({ å¤ åiÇàá�=}�({ çÀ àÂÇ à£ëJßºßÆ}�({=Ç àuåfá«ßI�áÆß?}�({ å\> ß³ë¿¶=�ßÌ ßbá̄ à¢}�({� á¼àJá¿ß¿á²ß?}

٢-د عدت په ور＄و ک３ له ＊％３ ＇خه د نکاح غو＊تلو په اړه چ３ کومه منع راغل３ ده، کوم صورتونه له هغه ＇خه 
مستثنا دي؟

۳-کومه ＊％ه چ３ له م７５ه سره له يو＄ای کيدلو او د مهر له ！اکلو مخک３ طالقه شي، په دې اړه د قرأن کريم حکم 
＇ه دی؟

٤-په مبارک أيت ک３ ول３ د )جماع( په عوض د )مساس( کلمه ذکر شوې ده؟
٥-د هغ３ ＊％３ د مهر په اړه چ３ له م７５ه سره د يو＄ای والي نه مخک３ او د مهر له ！اکلو وروسته طالقه شوې وي، 

قرأني حکم ＇ه دی؟

کورن９ دنده

د دې  لوست د مبارکو أيتونو ژباړه د جملو په ب２ه، چ３ هره جمله ب５له، ب５له وي، وليکئ.
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د )البقرة( سورت )۲٣٨- ۲٤۲( آيتونه

�=ßcåDßª�>â¾>ßFá²àe�áÆß?� â×> ßQåfßª� á¼àJá« å]� áÁåDßª�>./4@� ßÀÉåJå¾>ß®�åçå��=ÇàºÇà®ßÆ�Î ßì áiàÇá¶=�åÌ ßØ çr¶=ßÆ� åL=ßÇß· çr¶=�Îß· ß¢�=Ç à�åª> ßU�
�> âQ=ßÆágß?� ßÁÆàeßdßÈßÆ� á¼ à³á¿åº� ßÁáÇçªßÇßJàÈ� ßÀÈådç¶=ßÆ�>./5@� ßÁÇ à»ß·á£ßI�=Çà¾Ç à³ßI� á¼ß¶�>ßº� á¼ à³ ß»ç· ß¢�> ß»ß²�ßç�=�=Æàf à²ác>ßª� á¼àJá¿åºß?
� çÀåÃ åjà«á¾ß?�Êåª� ßÀá·ß£ßª�>ßº�Êåª� á¼ à³áÉß· ß¢� ß\>ß¿ àQ� ßØßª� ßÀ áQßf ß]� áÁåDßª� æT=ßf á]åC�ßfáÉ ß¦� å¹áÇ ßVá¶=�Îß¶åC�> â¢>ßJßº� á¼åÃ åQ=ßÆágßåÙ�âÍçÉ åqßÆ
� ß́ å¶ ßdß²�>.0-@� ßÀÉå̄çJ à»á¶=�Îß· ß¢�>é̄ ßU� åÆàfá£ ß»á¶>åE� ã¥>ßJßº� åL>ß̄ç· ßì à»á·å¶ßÆ�>.0,@� ã¼É å³ ßU�ãhÈåh ß¢�àç�=ßÆ� æÆàfá£ßº� áÀåº

���>.0.@� ßÁÇà·å̄ á£ßI� á¼ à³ç·ß£ß¶�åÄåI>ßÈA� á¼ à³ß¶�àç�=� àÀëÉßFàÈ

د ځينوكلمو معنا
Ç=}  ساتنه وک７ئ، پابندي وک７ئ.  à�åª> ßU}

Î} من％نی لمون＃ )مراد  ور＄ن３ د مازدي／ر لمون＃ دی(. ßì áiàÇá¶=�åÌ ßØ çr¶=}
عاجزي کوونکي، فرمان وړونکي.   {ß�åJå¾>ß®}

پلي تلونکي.   {×> ßQåfßª}
سپاره )په ＇ارويو يا بل هر شي(.   {>â¾>ßFá²àe }

کال.   { å¹áÇßá�=}
} )متعه( يعن３ ＇ه متاع چ３ نه ډ４ره زياته او نه ډ４ره کمه وي. åÆàfá£ßá�>åE� ã¥>ßJßº}

الزم شوی امر.    {>é̄ ßU}
ژباړه

د خپلو لمون％ونو ساتنه وک７ئ په ت５ره بيا د من％ني )مازي／ر( لمان％ه او ودري８ئ اهلل ته و４ر４دونکي )په ادب سره(، نوکه 
و４ر４دئ )له د＊منه يا له بل شي ＇خه( نو که پلي يئ او که سپاره په هر شان چ３ کوالی شئ لمون＃ وک７ئ او کله چ３ 
په امن شئ، نو اهلل په هغه شان ياد ک７ئ چ３ ＇رن／ه ي３ تاسو ته ＊وونه ک７ې ده چ３ پخوا پرې نه پوهيدئ. له تاس３ 
نه چ３ ＇وک مري او کون６ې ترې پات３ کي８ي، هغوی بايد د خپلو کون６و په اړه دا وصيت وک７ي چ３ تر يو کال پورې 
دې، هغوی ته خوراک او پو＊اک ورک７ای شي او له کورونو ＇خه دې نه ايستل کي８ي، بيا که هغوی په خپله خو＊ه 
وو＄ي، نو د خپل ＄ان په برخه ک３ چ３ په ＊ه تو－ه ＇ه کوي، پر تاس３ باندې هي＆ －ناه )مسؤوليت( نشته، اهلل پر ！ولو 
برالسی او د حکمت او پوه３ ＇＋تن دی. او شته طالق ک７ای شويو ＊％و ته خرڅ ورکول په معروف３ )ن５ک３ طريق３( 
سره، چ３ الزم ک７ای شوي دي پر پره５ز－ارانو باندې، همداس３ )لکه، چ３ دا احکام ي３ بيان ک７ل( اهلل تاس３ ته خپل 

أيتونه )احکام( بيانوي، د دې لپاره چ３ تاس３ و پوه８５ئ )او شرعي احکامو ته عقل متوجه ک７ئ(. 

  څلور شپيتم لوست
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اجمالي تفسير
Î***<:�په دې مبارک أيت ک３ اهلل تعالی خپلو بنده －انو ته امر کوي  ßì áiàÇá¶=�åÌ ßØ çr¶=ßÆ� åL=ßÇß· çr¶=�Îß· ß¢�=Ç à�åª> ßU@
چ３ پر شرعي احکامو، اسالمي أدابو او لمان％ه، په ＄ان／７ې تو－ه په من％ني لمان％ه التزام او پابندي ولري. مفسرين 
فرمايي: دا مبارک أيت د احکامو په ترڅ ک３ ذکر شوی، لوم７نی راز پک３ دا دی چ３ په احکامو او مسايلو ک３ ستاسو 
ژوره مطالعه او ＇７５نه تاسو له لمان％ه ＇خه منع نک７ي، او دويم دا چ３ کله چ３ په ！ولو يادو شويو احکامو ک３ د 
عدل او انصاف مراعاتول الزم دي؛ نو د لمان％ه اداء کول په سمه تو－ه د عدل ترسره کولو لپاره تر ！ولو غوره وسيله 
åÌ<]البقرة: ٤٥[، يعن３: تاسو  ßØ çr¶=ßÆ�åá� çr¶>åE�=Çà¿É å£ßJ ái=ßÆ@:ده، لکه ＇رن／ه چ３ قرأن کريم په بل ＄ای ک３ فرمايي
د ستونزمنو کارونو د پرمختيا لپاره په صبر او لمان％ه سره مرسته وغواړئ. همدارن／ه لمون＃ د ناوړو پديدو او د ب３ 
�ÎßÃá¿ßI�ßÌ ßØ çr¶=� çÁåC@ :حياي９ د غريزو د يرغل پر وړاندې يو ډير ！ين， او محکم ديوال دی، اهلل تعالی په دې اړه فرمايي

åf<]العنکبوت: ٤٥[، يعن３: لمون＃ انسان له ！ولو ب３ حياييو او ناوړو کارونو ＇خه منع کوي. ß³¿àá�=ßÆ�Ð> ßn áVß«á¶=� åÀ ß¢
په )محافظت( سره تعبير دې ته اشاره ده چ３ لمون＃ په خپل ذات ک３ يو ډ４ر با ارز＊ته عمل دی، ＄که معموًال د يوه 
ارز＊تناکه شي محافظت او ساتنه کي８ي او د «حافظوا» کلمه لکه ＇رن／ه چ３ په اداء کولو او قايمولو داللت کوي، 

له يوه شي ＇خه په ＇ارنه هم داللت کوي.
علماوو د«وسطی» لمان％ه په تفسير ک３ مختلف３ نظري３ وړاندې ک７ې دي، زياتره علماء ور＄نی د مازي／ر لمون＃ 
مرادوي، ＄که دا لمون＃ د پن％ه －ونو لمون％ونو په من＃ ک３ دی چ３ په يوه خوا ک３ ي３ دوه ور＄ني لمون％ونه او په بل 
اړخ ک３ ي３ دوه د شپ３ لمون％ونه دي، دا ډله د خپل３ رأي３ د ！ين／ار لپاره د رسول اهللU احاديث راوړي چ３ په هغو 

ک３ من％نی لمون＃ د مازي／ر په لمان％ه تفسير شوی دی.
يو له هغو احاديثو ＇خه، امام احمد د ُسمره په روايت، له نبي کريمU ＇خه روايت کوي، فرمايي: )الصلوة الوسطی 

صالة العصر(، يعن３: من％نی لمون＃ د مازي／ر لمون＃ دی.
 يو شم５ر نورو علماوو په ترتيب سره د سهار، ماسپ＋ين، ما＊ام، ماسختن او جمع３ لمون％ونه وسطی －２لي دي او 

هرې يوي３ په دې اړه خپله ＄ان／７ې توجيه ＇ر－نده ک７ې ده، خو غوره وينا همغه لوم７ن９ وينا ده.
د أيت په پای ک３ يو ＄ل بيا ！ين／ار کوي چ３ ستاسو لمون％ونه بايد په خشوع او عاجزۍ اداء شي، ＄که د«قنوت» 

لفظ هغه تل پات３ التزامي عبادت ته ويل کي８ي چ３ د بشپ７ې عاجزۍ او د زړه په ډاډينه اداء شي.  
�?â¾>ßFá²àe�áÆß<***<:�＇رنکه چ３ قنوت په أرامتيا او سکون داللت کاوه او د دې  بيانوونکی و،  â×> ßQåfßª� á¼àJá« å]� áÁåDßª@
چ３ لمون＃ د تحرک او خو＄يدو په حالت ک３ ناروا دی، نو دا مبارک أيت سره له تحرکه په ＄ان／７ي حالت ک３ د 
لمان％ه جواز بيانوي، چ３ هغه له د＊من ＇خه يا له بل شي ＇خه د ويرې حالت دی، فرمايي: که چيرې د ويرې او 
ډار په حالت ک３ وئ، نو اجازه شته چ３ خپل لمون＃ په پلي ت， يا سپرل９ اداء ک７ئ )په داس３ حالت ک３ مخ قبل３ ته 
اړول هم شرط نه دي(، خو چ３ کله ستونزه لرې شوه، بيا په سمه تو－ه د لمان％ه اداء کول الزم دي. ＄ينو مفسرينو د 
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ßç�=�=Æàf< جمله په مبارک أيت ک３، په همغه مطلوبه هيئت د لمان％ه په اداء کولو تفسير ک７ې ده.  à²ác>ßª@
***<: دلته د مبارک أيت سياق ب５رته  د طالق او وفات  á¼åÃ åQ=ßÆágßåÙ�âÍçÉ åqßÆ�> âQ=ßÆágß?� ßÁÆàeßdßÈßÆ� á¼ à³á¿åº� ßÁáÇçªßÇßJàÈ� ßÀÈådç¶=ßÆ@
احکامو ته را－ر＄５دالی دی، خو دا ＄ل د بل حکم په بيانولو سره، هغه دا چ３ که ＇وک د مرګ په رن＃ پروت وي، 
پر هغه الزم دي چ３ د خپلو ＊％و په اړه وصيت وک７ي، تر＇و تر يوه کاله د م７５ه په کور ک３ پات３ شي)د ＇لورو مياشتو 
او لس ور＄و په －６ون( او په دې موده ک３ د دوی ل／＋ت هم د متوفی له مال ＇خه ورکول کي８ي او ＇وک بايد دوی 
له کوره ونه باسي، م／ر دا چ３ دوی په خپله خو＊ه بهر شي، نو که له کوره ووتله او د شرعي قوانينو سره سم ي３ ＄ان 

ته م７５ه خوښ ک７، نو د متوفی او د دې خپلوانو ته ＇ه －ناه نشته.
علماء د دې  أيت په اړه دوه نظري３ لري: لوم７ۍ دا چ３ دا أيت منسوخ دی، ＄که هغه ＄ان／７ی وصيت چ３ د يوه کال له 
نفق３ او د ＊％３ له اوسيدو ＇خه عبارت دی، پر هغه چا چ３ د مرګ په حالت ک３ وي، واجبوي او ＊％３ ته اختيار ورکوي 
چ３ تر يوه کاله په ！اکلي کور ک３ پات３ شي او له نفق３ او خر＇３ ＇خه －＂ه واخلي يا دا چ３ له کوره وو＄ي او له نفق３ ＇خه 
محرومه شي، چ３ د توافق په صورت ک３ د دې ＊％３ لپاره د م７５ه په کور ک３ د يوکال ت５رولو موده ！اکي، نو ＄که دې ډل３ 
مفسرينو ويلي دي چ３ دا حکم د اسالم په پ５ل ک３ و، وروسته بيا د مواريث په هغه أيت سره چ３ په هغه ک３ د ميراث وړونکو 
âf=<�أيت سره، د هغ３ ＊％３ عدت  ánß¢ßÆ�æf àÃ ámß?�ßÍß£ßEáeß?� çÀåÃ åjà«á¾ß@åE� ßÀ árçEßß�ßÈ@او د هغوی د حقوقو اندازه معلومه شوه او په�
چ３ م７５ه ي３ م７ شوی وي او رحم ي３ خالي وي، ＇لور مياشت３ او لس ور＄３ و！اکل شو او د "آال ال وصية لوارث"حديث 
ته په کتلو سره چ３ د هغه په ر１اک３ ＇وک د خپل مال په هکله کوم وارث ته وصيت نشي کوالی او ＊％ه د س７ي د ميراث 
وړونکو له ډل３ ＇خه ده، د بل وصيت ضرورت پات３ نه شو، نو دا حکم منسوخ شو او دا نظريه د مفسرينو د امام عبد اهلل بن 

عباس )رضي اهلل عنهما(  قول تاييد وي، چ３ په هغه ک３ د أيت پر منسوخوالي تصريح شوې ده.
دويمه نظريه دا ده چ３ د مبارک أيت حکم منسوخ نه دی، بلک３ مخکيني أيت د فرضي عدت بيانوونکی دی، 
چ３ له ＇لور مياشتو او لس ور＄و ＇خه عبارت دی او دا أيت د غير فرضي امر بيانوونکی دی، يعن３ که د استحباب 
او ثواب حاصلولو په نيت له ！اکلي عدت سربيره داس３ وصيت وک７ي او د س７ي خپلوان تر يوه کاله پورې د ＊３％ 
د حال مراعات ولري، دا عمل روا دی، نو که ＊％ه د م７ شوي م７５ه په کور ک３ په پات３ ک５دو خو＊ه وه، بايد هغه له 
کوره په وتلو مجبوره نه ک７ي، په دې صورت ک３«فَإِْن َخَرْجَن» جمله د مفروضه عدت ما بعد ته اشاره کوي، ＄که 

په هغو ور＄و ک３ ＊％ه پرته له ضرورته د بهر وتلو حق نه لري.
***<: دا مبارک أيت هغه متاع او سامان چ３ مطلقه ＊％ه ورته تر يوې مودې پورې  åÆàfá£ßá�>åE� ã¥>ßJßº� åL>ß̄ç· ßì à»á·å¶ßÆ@
اړتيا لري، پر م７５ه الزموي، چ３ ＊％３ ته ي３ ورک７ي او دا متاع او سامان هر هغه شی کيدای شي چ３ عقل ي３ مناسب 
وبولي، او دا کار ＄که روا شوی، تر＇و د ＊％３ په زړه ک３ چ３ د م７５ه په بيلتون کومه و４ره پيدا شوې ده، هغه لرې 
شي. يوه ډله علماء په دې أيت دليل نيسي او پر طالق ورکوونکي باندې د متع３ په تو－ه ＊％３ ته ＇ه ورکول فرض 
－２ي، خو نور علماء په دې نظر دي چ３ مراد  له )متاع( ＇خه هغه نفقه ده چ３ د عدت په ور＄و ک３ د س７ي په اوږه 
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اي＋ودل شوې ده، په هغ３ سرب５ره د نور ＇ه ورکول واجب او ضروري نه دي.   

فعاليت

د مسلمان په ژوند ک３ د لمان％ه د ارز＊ت او پر جماعت باندې د التزام کولو د مثبتو اغ５زو په اړه له يو بل سره 
بحث او مناقشه وک７ئ.

د لوست ګټې
د دې  لوست مبارک أيتونه يو شم５ر نصيحتونه او پندونه لري، چ３ ＄ين３ ي３ دا دي :
 پر ！ولو لمون％ونو باندې د ！ين／ار وجوب، په ＄ان／７ې تو－ه د مازي／ر پر لمان％ه.

 په لمان％ه ک３ د خبرو کولو او ب３ ضرورته خو＄يدلو ممانعت.
 په لمان％ه ک３ د خشوع او عاجزۍ الزموالی.

 د ويرې د لمان％ه بيان او په پلي ت， يا په سپرل９ د هغه د اداء کولو روا والی.
 د اهلل په ذکر د هميشوالي امر او د هغه د نعمتونو شکر اداء کول.
 طالق３ شوې ＊％３ ته د متع３ په نامه د يوه شي ورکولو ثابتوالی.

 که انسان پوهه ولري، نو د اهلل له طرفه د احکامو نازل５دل د بشر لپاره الهي فضل او کرم دی.

پوښتنې

١-الندې کلم３ معنا ک７ئ:
�*{>é̄ ßU}�({ ßÀ áQßf ß]� áÁåDßª}�({ å¹áÇßá�=}�({>â¾>ßFá²àe}�({×> ßQåfßª}�({ß�åJå¾>ß®}

٢-د فقهي احکامو په من＃ ک３ د لمان％ه په يادولو سره، علماوو نور ＇ه حکمتونه يا رازونه ＊ودلي دي؟
< لفظ ويلی، دا تعبير ＇ه افاده کوي؟ åL=Ç· çr¶=�Îß· ß¢�=Ç à�ª>U@ ۳-ول３ مبارک أيت د لمان％ه د اداء پر ＄ای

�?â¾>ßFá²àe�áÆß<***<�مبارک أيت په لن６ه تو－ه تفسير ک７ئ. â×> ßQåfßª� á¼àJá« å]� áÁåDßª@ ٤-دا
٥-طالق３ شوې ＊％３ ته د متع３ په وجوب يا نه وجوب، د علماوو رايه ＇ه ده؟

کورن９ دنده

�> â¢>ßJßº� á¼åÃ åQ=ßÆágßåÙ�âÍçÉ åqßÆ�> âQ=ßÆágß?� ßÁÆàeßdßÈßÆ� á¼ à³á¿åº� ßÁáÇçªßÇßJàÈ� ßÀÈådç¶=ßÆ@ له نورو ماخذونو ＇خه په －＂ه اخيستلو د دې
<�مبارک أيت د منسوخ５دلو، يا نه منسوخ５دلو موضوع،  په لن６ه تو－ه په يوه صفحه ک３  æT=ßf á]åC�ßá� ß¦� å¹áÇßá�=� ß�åC

＇ر－نده ک７ئ.
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د )البقرة( سورت )۲٤٣- ۲٤۵( آيتونه

� çÁåC� á¼ àÂ>ßÉ áUß?� ç¼àM�=ÇàIÇàº�àç�=� à¼ àÃß¶� ß¹>ß̄ßª� åLáÇ ß»á¶=�ßeßd ßU� ãÇà¶à?� á¼ àÂßÆ� á¼ åÂåe>ßÈåa� áÀåº�=Ç àQßf ß]� ßÀÈådç¶=�Îß¶åC�ßfßI� á¼ß¶ß?�
� çÁß?�=Ç à»ß· á¢=ßÆ�åç�=� å̧ ÉåF ßi�Êåª�=Çà·åI>ß®ßÆ�>.0/@� ßÁÆàf à³ ánßÈ� ß×� ål>ç¿¶=�ßfßNá²ß?� çÀ å³ß¶ßÆ� ål>ç¿¶=�Îß· ß¢� æ̧ ávßª�Æ àdß¶�ßç�=
� àxåFá̄ßÈ�àç�=ßÆ�âÌßfÉåN ß²�>âª> ß£ áuß?�àÄß¶�àÄß« å¢> ßvàÉßª�>â¿ ßj ßU�> âuáfß®�ßç�=� àzåfá̄ àÈ�Ëådç¶=�=ßc� áÀßº�>.00@� ã¼Éå· ß¢� ã¤É å» ßi�ßç�=

���>.01@� ßÁÇ à£ ßQáfàI�åÄáÉß¶åC ßÆ� à� àjáFßÈßÆ

د ځينوكلماتو معنا  

دلته له )رؤيت( ＇خه قلبي رؤيت مراد  دی، يعن３: أيا ستا علم ته نه ده رس５دل３ او خبر شوای نه ي３؟   {ßfßI�áß�ß?}
}  زر－ونه )د )آَْلف( جمع ده او په زياتوالي داللت کوي(. ãÇà¶à?}

د مرګ له ويرې.   { åLáÇßá�=�ßeßd ßU}

}  د ب＋ن３ ＇＋تن. æ̧ ávßª�Æàc}
د اهلل د رضا په الر ک３.   {åç�=� å̧ ÉåF ßi� å�}

�=�ßç}  اهلل تعالی ته قرض ورکوي )يعن３ د جهاد او د ＊ي／２و په نورو کارونو ک３ مال ل／وي(. àzåfá̄ àÈ}
}  روزي ي３ تن／وي. àxåFá̄ßÈ}

}  روزي ي３ پراخوي. à� àjáFßÈ}
ژباړه

أيا ستا علم ته نه ده رس５دل３ )خبر شوای نه ي３ په کيسه( د هغو خلکو چ３ د مرګ له ويرې له خپلو کورونو ＇خه 
وتلي وو او د هغو شم５ر زر－ونو ته رسيده؟ نو اهلل هغو ته وفرمايل چ３ م７ه شئ )نو م７ه شول(، بيا ي３ هغوی ب５رته 
راژوندي ک７ل. ب５شکه اهلل خامخا پر خلکو باندې د فضل )مهربان９( ＇＋تن دی، خو زياتره خلک شکر نه اداء کوي. 
او جن， کوئ )ای مؤمنانو!( د اهلل په الر ک３ ) د دين د پرمخت， لپاره( او پوه شئ چ３ ب５شکه اهلل )د －ردو اقوالو( ＊ه 
اور４دونکی )په ！ولو احوالو ( ＊ه عالم دی. ＇وک دی له تاس３ نه چ３ اهلل ته قرض حسنه ورکوي )د جهاد او  ＊ي／２و 
په کارونو ک３ ＇ه مال ورکوي(، نو زيات به ک７ي اهلل ) ثواب د( قرض ده لره په ＇و چنده زياتوالي او اهلل تن／وي )رزق( 

او پراخوي) رزق( او بيا همده ته ستاس３ ور－ر＄５دل دي.

  پنځه شپيتم لوست
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اجمالي تفسير

***<: د )آلم تر( کلمه لکه ＇رن／ه چ３ ألوسي )رحمه اهلل( وايي: دا کلمه  á¼ åÂåe>ßÈåa� áÀåº�=Ç àQßf ß]� ßÀÈådç¶=� ß�åC�ßfßI�áß�ß?@
کله د هغه مخاطب لپاره ويل کي８ي چ３ د موضوع نه خبر ولري يا ي３ پ５＋ه ل５دل３ وي، نو په هغه صورت ک３ موخه 
ور＄ن３ تعجب او يادونه ده، يعن３ سره له دې چ３ مخاطب خبر دی، دويم ＄ل３ هغه ته وريادوي، تر＇و د خبر په اړه 
د هغه حيرانتيا راوپاروي، کله هغه مخاطب ته ويل کي８ي چ３ له موضوع نه خبر نه وي، نو په هغه صورت ک３ مراد  
ور＄ن３ د هغه خبرول دي. کله هغه موضوع چ３ ور＄ن３ خبر ورکول ک８５ي، يوه عجيبه او د لوی ارز＊ت لرونک３ 
وي، نو ＄که د هغه چا حال چ３ ＇ه شی ي３ ليدالی نه وي، له هغه چا سره تشبيه کي８ي چ３ هغه ي３ ليدالی وي، 

－واک３ د هغ３ موضوع مشهورتيا او حيرانتيا په هغ３ کچه ده چ３ د مخاطب له ليدلو ＇خه پ＂ه پات３ نه ده.
دا مبارک أيت د هغ３ پي＋３ په اړه خبر راکوي چ３ د بني اسرائيلو په يوه ＊ارک３ رامن％ته شوې وه، هغوی غو＊تل 
چ３ د طاعون )وبا( له رن＃ نه، چ３ د دوی په ＊ار ک３ راپيدا شوی و، وت＋تي، نو زر－ونه کسان د مرګ له ويرې له 
＊ار ＇خه ووتل، اهلل تعالی وغو＊تل چ３ دوی ته دا و＊يي چ３ که چيرې زموږ اراده وشي، نو ＇وک له مر－ه نشي 
خالصيدای. هماغه و چ３ د ستر－و په رپ ک３ ي３ دوی ！ول هالک ک７ل، بيا ي３ د خپل پ５غمبر دعا د دوی په اړه 
قبوله ک７ه او دوی ي３ بيرته راژوندي ک７ل. د دې خبر له يادون３ ＇خه دلته موخه دا ده چ３ تر＇و مؤمنان هغه ＇ه ته 
راوه）وي چ３ په ورپس３ أيت ک３ ذکر کي８ي، يعن３ مؤمنان دې د دين له د＊منانو سره د جهاد او مبارزې په لوري 
حرکت وک７ي او ＇وک دا －ومان ونک７ي چ３ د جهاد په ډ－ر ک３ برخه اخيستل د مرګ سبب －ر＄ي او که ＇وک 

جهاد ته حاضر نشي، نو له مر－ه به خالصون ومومي.
جمهور علماء په دې عقيده دي چ３ د دې  کسانو م７ينه حقيقي م７ينه ده او دا م７ينه له هغ３ مشهورې عقيدې سره 
چ３ په أسماني کتابونو ک３ راغل３، او پر دې مبنا ده چ３ د دنيوي ژوندانه مرګ يو＄ل３ دی او بيا له هغه وروسته 
را－ر＄５دل نشته، مخالفه نه ده، ＄که امکان لري دا مرګ د عذاب او جزا په تو－ه وي او د دوی حقيقي اجل نه وي 
رارسيدالی، خو ＄ين３ مفسرين وايي چ３ مراد  له دې مرګ ＇خه حقيقي مرګ نه دی، بلک３ مراد  ور＄ن３ ذلت او 
سپکاوی دی، چ３ اهلل تعالی د بني اسرائيلو دې ډل３ ته، چ３ له جهاد ＇خه ي３ ډډه ک７ې وه، ورپه برخه ک７، کله چ３ 
د د＊من په الس ک３ پر４وتل او ！ول وياړونه ي３ له السه ورک７ل، دا په دې معنا لکه چ３ هالک شول او بيا چ３ کله 

ب５رته په هغو ک３ همت پيدا شو، خپل عزت او خپلواکي ي３ په الس راوړه، نو لکه ب５رته چ３ راژوندي شول.
<�6د پورتن９ کيس３ له بيانولو وروسته د اهلل په الر ک３ د جهاد  ã¼Éå· ß¢� ã¤Éåß��ßç�=� çÁß?�=Ç à»ß· á¢=ßÆ�åç�=� å̧ ÉåF ßi� å��=Çà·åI>ß®ßÆ@
حکم راغی، چ３: ای مسلمانانو! تاس３ د اهلل په الر ک３ او د اهلل د دين لپاره جهاد وک７ئ او ＊ه وپوهي８ئ چ３ اهلل 
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ستاسو ويناوې اوري او ستاسو په ک７و وړو پوه دی، نو نه ＊ايي چ３ ＇وک دا خبره ياده ک７ي چ３ د اهلل په الر ک３ جهاد 
کول د مرګ المل －ر＄ي او که چيرې فالني په جهاد ک３ برخه نه وای اخيست３، نو م７ شوی به نه وای، يا که ＇وک 
په جهاد ک３ عمًال برخه وانخلي، نو هغه نه مري. أيا د بني اسرائيلو هغه ډله چ３ له مر－ه وت＋تيدله، ＇ه －＂ه ي３ وک７ه؟ 

مطلب دا دی چ３ کله د ژوند موده پوره شي، نو انسان چ３ په هر＄ای ک３ وي، هغه ته خامخا مرګ رس８５ي.
¿â<***<: د اهلل په الر ک３ په حقيقي تو－ه جهاد کول، لويو وسيلو او امکاناتو ته  ßj ßU�> âuáfß®�ßç�=� àzåfá̄ àÈ�Ëådç¶=�=ßc� áÀßº@
اړتيا لري او هغه ته د چمتووالي لپاره ډ４ر مال او پان／３ ته ضرورت دی. يوازن９ الر ي３ دا ده چ３ مسلمانان يو او بل 

ته الس ورک７ي او په اتفاق او يووالي سره دا اړتيا بشپ７ه او د اهلل د دين دفاع وک７ي.
په دې مبارک أيت ک３ د اهلل په الر ک３ د انفاق او مال ل／ولو غوره والی، يو چاته د قرض حسنه له ورکولو سره تشبيه 
شوی او قرض اخيستونکی ي３ الهي سپي）لی ذات را په －وته ک７ی، لکه ＇رن／ه چ３ د قرض حسنه ورک７ه په ستونزو 
اخته س７ی خوشحاله کوي، نو تاس３ په خپل انفاق سره اهلل تعالی راضي کوئ او هغه خوشحالوئ، لکه ＇رن／ه  چ３ 
قرض ورکيدونکی شی نه دی، نو ستاسو دا انفاق او مال ل／ول هم نه ورکي８ي، بلک３ اهلل تعالی ي３ ＇و چنده درکوي؛ 
＄که ！ول３ خزان３ د اهلل په قدرت ک３ دي، که وغواړي پراخي راولي او که وغواړي تن／سيا راولي. امام قرطبي )رحمه 
اهلل( ويلي دي: قرض د هر هغه شي لپاره يو نوم دی چ３ د هغه نه د اجر او بدل３ هيله کي８ي، دا چ３ ويل کي８ي: 
«فالني، فالني ته قرض ورک７»، يعن３ هغه ته ي３ هغه ＇ه ورک７ل چ３ بدله به ي３ ب５رته په الس راوړي، خو هغه تعبير 
چ３ په دې مبارک أيت ک３ له انفاق ＇خه، په قرض شوی دی، د خلکو د ＊３ پوهيدن３ لپاره دی، که نه نو اهلل تعالی 
قرض اخيستلو ته ＇ه اړتيا نه لري، نو د بنده ورک７ه په دنيا ک３ او په بدل ک３ ي３ د اخروي اجر او ثواب هيله په قرض 
سره تشبيه شوې ده. له )قرض حسنه( ＇خه مراد د نيت اخالص دی چ３ په هغه ک３ هي＆ ډول ريا او ＄ان ＊ودنه نه 

وي او يا له حرام مال ＇خه نه وي.
<âª<<�＇خه مقصد ＇و برابره اجر ورکول يا د انفاق ډولونه دي، په دې معنا چ３ ثواب او يا  ß£ áuß?�àÄß¶�àÄß« å¢> ßvàÉßª@له�
بديل به ي３ اهلل تعالی په هغه کچه ورک７ي چ３ په خپله پوهي８ي، ＄که د )تضعيف( کلمه د دوه برابرو معنا ورکوي او 

بيا دا کلمه په)کثيرة( سره هم ستايله شوې ده.

فعاليت

زده کوونکي دې د اهلل په الر ک３ د مال ل／ولو، په مدرنو امکاناتو او په ب５الب５لو اسلحو د اسالمي ل＋کرو د چمتو 
کولو د ارز＊ت په اړه له يو بل سره بحث او خبرې وک７ي. 
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د لوست ګټې

مبارک أيتونه يو شم５ر پندونه او نصيحتونه لري، چ３ ＄ينو ته ي３ داس３ اشاره کي８ي:
 د نعمت د يادون３ واجبوالی او د هغه شکر اداء کول.

 د اهلل په الر ک３ د جهاد واجبوالی، کله چ３ د مسلمانانو امير ي３ الزم و－２ي.
 د اهلل په الر ک３ د مال ل／ولو غوره والی، په ＄ان／７ې تو－ه د جهاد په الر ک３.

 د دې  خبرې بيانول چ３ په ژوندانه ک３ تن／سيا او پراخي د اهلل له لورې ده او هغه پرې د بنده －انو ارزونه کوي، 
تر＇و معلومه شي چ３ ＇وک صبر او زغم لري او ＇وک شکر باسي.

پوښتنې

١- د @?ßfßI�áß�ß< لغوي معنا او بالغي －＂ه بيانه ک７ئ.
٢- مشهوره عقيده دا ده چ３ انسان په دنيا ک３ يو ＄ل ژوندی کي８ي او يو ＄ل م７کي８ي، نو د هغو کسانو ژوندي ک５دل 

چ３ قرأن کريم ور＄ن３ خبر راک７ی، ＇رن／ه توجيه کي８ي؟
۳- د يادې شوې ډل３ مرګ حقيقي و که له بل ＇ه ＇خه کنايه ده؟

٤- د لوست په أيتونو ک３ له وبا ＇خه د ت＋تيدونکو کسانو د کيس３ له يادولو ＇خه هدف ＇ه و؟
٥- په قرض سره د انفاق فی سبيل اهلل تشبيه کول، د کومو شيانو افاده کوي؟

٦- د قرض ستاينه په )حسنه( سره ＇ه مطلب لري؟

کورن９ دنده

د هغو عبرتونو په اړه چ３ د بني اسرائيلو له پ５＋３ ＇خه الس ته را＄ي او همدارن／ه د دې  لوست د نورو حکمتونو 
په اړه يو مخ مقاله وليکئ.
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د )البقرة( سورت )۲٤٦- ۲٤٨( آيتونه

� å̧ ÉåF ßi�Êåª� á̧ åI>ß̄ à¾�> â³å·ßº�>ß¿ß¶� áOß£áE=� à¼ àÃß¶� úÊåFß¿å¶�=Çà¶>ß®�ácåC�Î ßiÇàº�åbá£ßE� áÀåº� ß̧ ÉåÑ=ßf áiåC�Êå¿ßE� áÀåº�åßÞ ß»á¶=�Îß¶åC�ßfßI� á¼ß¶ß?�
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� á¼ß¶ßÆ�àÄá¿åº� ǻ á· à»á¶>åE� è° ßUß?� àÀ áVß¾ßÆ�>ß¿áÉß· ß¢� à́ á· à»á¶=�àÄß¶� àÁÇ à³ßÈ�Îç¾ß?�=Çà¶>ß®�> â³å·ßº� ßLÇà¶> ß{� á¼ à³ß¶� ßOß£ßE�ábß®�ßç�=� çÁåC� á¼ àÃèÉåFß¾
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د ځينوكلمو معنا
{=�Úßá}   مشران )مطلق ډل３ او ！ول９ ته هم وايي(.

Î}  هغه کلمه ده چ３ د هيل３ او اميد معنا ورکوي. ßjß¢}
هغه ي３ غوره ک７ی دی.   {àÅ>ß« ßì áqå=}

پراخي او وسعت.   {âÍ ßì ájßE}
ژباړه

أيا تا ته د بني اسرائيلو د هغ３ ډل３ حال نه دی معلوم، چ３ له موسی نه وروسته ي３ خپل نبي ته وويل: "زموږ لپاره يو 
پاچا و！اکه، چ３ موږ د اهلل په الر ک３ جن， وک７و"؟ نبي وويل: نژدې ده چ３ که پر تاسو باندې جن， فرض ک７ای 
شي او بيا تاس３ ونه جن／ي８ئ؟ هغوی وويل: موږ لره ＇ه مانع دی چ３ د اهلل په الر ک３ به جن， ونه ک７و؟ حال دا 
چ３ په تحقيق سره ا４ستلي شوي يو، موږ له خپلو کورونو او خپلو زامنو )په ظلم سره او دا سبب د جن， دی(، نو کله 
چ３ پر دوی باندی جن， فرض ک７ای شو، دوی )！ول له جن， ＇خه( په شا الړل، م／ر ل８ له دوی ＇خه او اهلل ＊ه 
عالم دی پر ظالمانو باندې )نو جزاء ورکوي دوی ته( او وويل دوی ته د دوی نبي: ب５شکه اهلل تاس３ ته طالوت د پاچا 
په حيث مقرر ک７ی دی، دوی )يعن３ بني اسرائيلو( وويل: ＇رن／ه به ده لره پرموږ باندې پاچاهي وي، حال دا چ３ موږ 
له ده ＇خه په پاچاه９ سره ډ４ر وړ يو او نه ده ورک７ شوې )ده ته( پراخ３ د مال، نبي وويل: په تحقيق سره چ３ اهلل دی 
)طالوت( په تاس３ باندې غوره ک７ی دی او زيات ک７ی ي３ دی هغه له جهته د پراخ３ په علم او )په( جسم ک３ او اهلل 
خپل ملک )سلطنت( ورکوي، هر چاته چ３ )د ورکولو( اراده )ي３( وک７ي او اهلل پراخ دی )احسان، فضل رحمت د 
ده( ＊ه عالم دی )د هر چا په استعداد او مرتب３( او دوی )بني اسرائيلو( ته د دوی نبي وويل: ب５شکه د ده )د طالوت( 

  شپ８  شپيتم لوست

د هغه د پاچاه９ ن＋ه.   {åÄ å³á·àº�ßÍßÈA}
}  د لرگي صندوق. àLÇàE>çJ¶=}

ãÍß¿É}  د زړه سکون. å³ ßi}
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د پاچاه９ عالمه دا ده چ３ تاس３ ته به ستاس３ د رب له طرفه يو صندوق راشي، چ３ په هغه ک３ به د زړه أرامي وي 
او باقي پات３ شوي له هغو شيانو چ３ د موسی او هارون اوالدې پري＋３ وو، بار ک７ی به وي هغه صندوق پر＊تو، نو که 

چيرې تاس３ مؤمنان يئ دا ستاس３ لپاره )د طالوت پر پاچاه９( ډ４ره ستره ن＋ه ده. 
 اجمالي تفسير

Î***<:�دا مبارک أيت دويم ＄ل３ د بني اسرائيلو حال ذکر کوي،  ßiÇàº�åbá£ßE� áÀåº� ß̧ ÉåÑ=ßf áiåC� å�ßE� áÀåº�åßÞßá�=� ß�åC�ßfßI�áß�ß?@
د دوی يوه بله پ５＋ه بيانوي او ！وليز مقصد ي３ د مؤمنانو د همت او غيرت راپارول دي، تر＇و په هغه ＇ه ک３ چ３ د 
دوی ژوند او عزت ورپورې ت７لی، غفلت او ب３ پروايي ونه ک７ي. دا مبارک أيت هغه وخت نازل شو چ３ د ج／７ې 
سن／رونه د مسلمانانو او مشرکانو ترمن＃ ډ４ر －رم و او د مؤمنانو له کموالي سره، سره د جهاد بيرغ د هر هغه يرغل／ر 
پر وړاندې، چ３ خلک ي３ د اهلل له دين ＇خه منع کول، ج， شوی و. په داس３ حال ک３ اسالم ＄واکمنو او زړورو 
خلکو ته ضرورت درلود، چ３ له ډ－ر ＇خه په شا نشي او له مرګ نه ونه ويري８ي، نو د هر ډول ويرې او ب３ زړه توب 
د من％ه وړلو او د نفسونو د پياوړتيا لپاره، لوم７ی د يادې شوې ډل３ کيسه بيان شوه او وروسته له دې چ３ د اهلل په الر 
ک３ په جهاد او انفاق امر وشو، بيا ي３ د بل３ کيس３ يادونه په تفصيل سره وک７ه، تر＇و د اسالم د لوم７ۍ پي７ۍ مؤمنانو 

او وروستيو لپاره د سبق حيثيت ولري.
کيسه او پ５＋ه داس３ وه چ３ د موسی )عليه السالم( له وفات وروسته د بني اسرائيلو يوه ډله مشران د خپل وخت پيغمبر 
ته الړل او د دې  غو＊تونکي شول، تر＇و د جهادي چارو د پرمختيا لپاره ورته مشر و！اکي او په دې ک３ شک نشته چ３ 
پ５غمبر د خپل امت حقيقی الر＊ود او مشر وي، خو دوی د دې  لپاره چ３ له جهاد سره خپل شوق او مينه ＇ر－نده ک７ي، 
د يوه امير او قوماندان غو＊تونکي شول، تر＇و د جن， مشري په غاړه واخلي، نو د دوی نبي چ３ دوی ي３ ＊ه پ５ژندل او 
د دوی د ډ４رو د نفسونو له ضعف او کمزورۍ ＇خه خبر و، نو له دوی ＇خه ي３ د اقرار اخيستلو په تو－ه پو＊تنه وک７ه: "أيا 
داس３ خو به نه وي چ３ که چ５رې جهاد پر تاس３ فرض شي، نو تاس３ به له دې فريض３ ＇خه سرغ７ونه وک７ئ؟" په ＄واب 
ک３ هغوی د دې پو＊تن３ په اړه د خپل تعجب ＇ر－ندولو په ب２ه وويل: "په موږ ＇ه شوي دي چ３ د اهلل په الر ک３ جهاد ونه 
ک７و؟ حال دا چ３ د＊منانو موږ له خپلو کورونو ＇خه ش７لي يو، زموږ او زموږ د اوالدونو ترمن＃ ي３ بيلتون راوستی دی". 
وروسته له دې چ３ د بني اسرائيلو فسق أخري پ７او ته رسيدلی و، په کتاب ي３ عمل پري＋ی و او اخالقي فسادونو ته ي３ 
مخه ک７ې وه، نو د جالوت پيروانو )عمالقه وو(  د بني اسرائيلو له دې کمزورۍ او سست９ ＇خه －＂ه واخيسته او د فلسطين 
خاوره ي３ په خپله ولکه ک３ راوسته، د هغه اوسيدونکي ي３ په خوارۍ او سپکاوي سره له ＊اره وش７ل، د اهلل پر امر يو 
تن د )طالوت( په نامه د امير او قوماندان په تو－ه و！اکل شو او جهاد پر دې خلکو فرض شو. دوی لوم７ی ＇ه پلم３ وک７ې 
چ３ ول３ دا دنده طالوت ته وسپارل شوه، تر دې چ３ اهلل تعالی د ده د مشرۍ د تاييد لپاره ＇ه ＄ان／７ې ن＋ه راولي８له، نو له 
دې ＇خه معلومي８ي چ３ دوی د خپل نبي په خبره پوره باور نه درلود، بيا ي３ د جهاد په اړه د ده له مشرۍ نه سر غ７ون３ 

کول３، خو ل８ شم５ر خلکو نافرماني ونه ک７ه، چ３ د دې  پي＋３ تفصيل به د لوست په وروستيو أيتونو ک３ راشي.
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Î� دا جمله په لن６ه تو－ه د هغه وخت بيان کوونک３ ده چ３ د بني اسرائيلو دې ډل３ په هغه ک３  ßiÇàº�åbá£ßE� áÀåº�
ژوند کاوه، يعن３ د زمان３ له مخ３ دا پي＋ه له موسی )عليه السالم( ＇خه وروسته رامن％ته شوې ده او په راجح قول د 
دې  قوم پ５غمبر )َشمويل بن حنة( و او دا چ３ په أيت ک３ ي３ نوم نه دی ذکر شوی، احتماال حکمت به دا وي چ３ 
دلته اصلي مقصد د دې  قوم د حال پيژندنه ده، نه د نبي پيژندنه، لکه ＇رن／ه چ３ د کيسو په بيانولو ک３ د قرأن کريم 
طريقه دا ده چ３ افرادو، تاريخونو او نورو جزئياتو ته پام نه را اړوي، بلک３ د کيس３ هغه ＄ای ته پاملرنه کوي چ３ په 

هغه ک３ د انسانانو لپاره پند او عبرت نغ＋تی وي.
< معنا داس３ کي８ي:  á¼àJáÉ ßj ß¢� á̧ ßÂ@عسی» د دې تر＇ن， چ３ د هيل３ معنا ورکوي د نژد４والي معنا هم لري؛ نو د»
�> ç»ß·ßª@ :هل قاربتم آّال تقاتلوا؟". د أيت په پای ک３ قرأن مجيد د دې  قوم د نبي هيله د دوی په شان ک３ تصديقوي"
<، يعن３ په حقيقت ک３ داس３ وشو، لکه ＇رن／ه چ３ شمويل% هيله  á¼ àÃá¿åº�âØÉå·ß®�ç×åC�á=áÇç¶ßÇßI�¹>J¯¶=� à¼åÃáÉß· ß¢� ßGåJ à²

من و، دوی له جن， ＇خه شاته شول او پرته له ل８ شم５ر خلکو چ３ له هغه سره پات３ شول.
<***<: په دې مبارک أيت ک３ ＇و شيانو ته اشاره کي８ي: لوم７ی  â³å·ßº� ßLÇà¶> ß{� á¼ à³ß¶� ßOß£ßE�ábß®�ßç�=� çÁåC� á¼ àÃèÉåFß¾� á¼àß�� ß¹>ß®ßÆ@
دا چ３ د پاچا او مشر ！اکنه د نبي له لوري نه وه، بلک３ د الهي وح３ په واسطه وه، ＄که د دې  قوم نبي وايي: اهلل په 
تاس３ طالوت پاچا ！اکلی دی. دويم دا چ３ بني اسرائيلو د فضيلت او غوره والي مقياس يوازې د دنيا مال او شته －２ل، 
<، يعن３: طالوت له ډ４رې پان／３  å¹>ßá�=� ßÀåº�âÍß£ ßi� ßLáÖàÈ�áß�ßÆ@:３که ي３ د اهلل په ！اکنه نيوکه لرله او يو دليل ي３ دا و چ＄
او مال ＇خه برخمن نه دی، نو＇رن／ه پر موږ امير او پاچا ！اکل کي８ي؟ دريم دا چ３ د هغه وخت پيغمبر دا باطله 
ک７نالره اصالح ک７ه او دا ي３ ＇ر－نده ک７ه چ３ د اهلل تعالی فضيلت، غوره والی او پاچاهي هغه چاته ورکول کي８ي چ３ 
هغه ي３ وړ او اليق و－２ي او ورسره ي３ علمي قوت چ３ پر د＊من د برالس９  تر ！ولو مهمه وسيله ده او جسمي قوت 

چ３ د جهاد د چارو د پرمخت， لپاره اړين دی، الزم و－２ل.
åÄ****<: مبارک أيت دا را په －وته کوي چ３ د دې  قوم نبي يوازې په يادو شوو داليلو  å³á·àº�ßÍßÈA� çÁåC� á¼ àÃèÉåFß¾� á¼àß�� ß¹>ß®ßÆ@
بسنه ونک７ه، بلک３ د اهلل په غو＊تنه ي３ هغه مهم３ ن＋３ ن＋ان３ چ３ د طالوت د پاچاه９ په ر＊تينول９ او حقيقت ي３ 
داللت کاوه او هر ډول شک او شبهه ي３ لرې کوله، هم راوړې، له دغو ن＋و ＇خه يوه دا وه چ３ بني اسرائيلو د وختونو 
په اوږدو ک３ هغه صندوق چ３ په هغه ک３ پر حضرت موسی )عليه السالم( د تورات نازل３ شوې لوح３ او له ده ＇خه 
وروسته نور موروثه شيان وو، له ＄انونو سره ساتلی و او هغه به ي３ د جن， ډ－رونو ته د تبرک او د جن／ياليو د روحي３ 
او جذب３ د لوړولو لپاره له ＄ان سره وړل، خو کله چ３ د＊منان پر دوی برالسي شول نو دا صندوق له دوی ＇خه 
واخيستل شو، يا دا چ３ اهلل د دوی له من％ه پورته ک７ی و، پيغمبر دوی ته وويل: هغه مبارک صندوق ب５رته تاس３ ته 

درکول کي８ي، د اهلل پر＊ت３ ي３ تاس３ ته راوړي، نو که تاس３ مؤمن اوسئ دا لويه ن＋ه ستاس３ لپاره کافي ده.
دا چ３ په هغه صندوق ک３ ＇ه وو د أيت په نص ک３ ＇ه نه دي ذکر شوي، په هر حال مشهوره دا ده چ３ په هغه ک３ 
يادې شوې تخت３، د موسی )عليه السالم( امسا، د هغه جام３ او ＇ه د تورات نسخ３ موجودې وې او له )أل موسی( 
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او )أل هارون( ＇خه همدوی حضرات مراد  دي او د )أل( لفظ د دوی د تعظيم او درناوي لپاره راغلی. خو ＄ين３ 
مفسرين وايي: ممکن موسی، هارون او له دوی نه وروسته انبياوو )عليهم السالم( ته اشاره وي.    

 
فعاليت

زده کوونکي دې د ＊وونکي په مرسته او د قرأن کريم د الر＊ونو پر بنس، د علم او پوه３ د غوره والي په اړه او 
دا چ３ علم د امتونو د پرمختيا او برياليتوب المل دی، له يو بل سره بحث او مناقشه وک７ي.

د لوست ګټې
د دې  لوست مبارک أيتونه يو شم５ر پندونه او نصيحتونه لري، چ３ ＄ينو ته ي３ داس３ اشاره کي８ي:

 د جهاد د الر＊وون３ اومشرۍ لپاره د امام شتون ته اړتيا.
 د امارت او مشرۍ لپاره وړتيا شرط ده، چ３ تر ！ولو مهمه ＄ان／７تيا ي３ علم، د عقل او بدن سالمتيا ده.

 د ډ４رو بني اسرائيلو د ناوړو ک７نو بيان، چ３ له هغ３ ډل３ ＇خه د جهاد له ډ－ر＇خه تي＋ته، د ژمن３ ماتول او د 
پيغمبرانو په خبرو ک３ شکونه پيدا کول دي.

 د دې  بيانول چ３ د جهاد پري＋ودل او فسق او فساد ته مخه کول، خواري او ذلت رامن％ته کوي.

پوښتنې

١( الندې کلم３ معنا ک７ئ:
�*{ãÍçÉå̄ßE ßÆ}�({ãÍß¿É å³ ßi}�({ àLÇàE>çJ¶=}�({âÍ ßì ájßE}�({àÅ>ß« ßì áqå=}�({Úßá�=}

٢( په قرأن کريم ک３ د بني اسرائيلو کيس３ له بيانولو ＇خه ！وليز مقصد ＇ه دی؟
۳( هغه پ５＋ه چ３ د دې لوست په أيتونه ک３ ورته اشاره شوې، په لن６ه تو－ه بيان ک７ئ.

٤( د دې  قوم د پ５غمبر نوم ＇ه و او په أيت ک３ ي３ د نه يادولو حکمت ＇ه دی؟
٥( د )عسی( معنا ＇ه ده؟

٦( د تابوت)صندوق( کيسه ＇رن／ه وه او په هغه ک３ ＇ه و؟
٧( له أل موسی او أل هارون ＇خه ＇وک مراد دي؟

کورن９ دنده

د دې  لوست او د مخکنيو لوستونو له أيتونو ＇خه په －＂ه اخيستلو سره، د بني اسرائيلو صفتونه په يوه پا１ه ک３ وليکئ.
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د )البقرة( سورت )۲٤٩- ۲۵۲( آيتونه

�àÄ á»ß£ áìßÈ� á¼ß¶� áÀßºßÆ�Êë¿åº� ßkáÉß·ßª�àÄá¿åº� ßHåf ßm� áÀß»ßª�æfßÃß¿åE� á¼ à³Éå·ßJáF àº�ßç�=� çÁåC� ß¹>ß®�åaÇà¿ àRá¶>åE� àLÇà¶> ß{� ß̧ ßrßª�> ç»ß·ßª�
�=Çà¶>ß®�àÄß£ßº�=Çà¿ßºA� ßÀÈådç¶=ßÆ�ßÇ àÂ�àÅßgßÆ> ßQ�> ç»ß·ßª� á¼ àÃá¿åº� âØÉå·ß®� ç×åC�àÄá¿åº�=ÇàEåf ßnßª�åÅ åbßÉåE�âÍßªáf à¦� ßßfßJ á¦=� åÀßº� ç×åC�Êë¿åº�àÄç¾åDßª
�âÌßfÉåN ß²�âÍßÒåª� áKßFß· ß¦�æÍß·Éå·ß®�æÍßÒåª� áÀåº� á¼ß²�åç�=�Çà® ßØàº� á¼ àÃç¾ß?� ßÁÇè¿ à�ßÈ� ßÀÈådç¶=� ß¹>ß®�åÅåaÇà¿ àQßÆ� ßLÇà¶> ßRåE�ß½áÇßÉá¶=�>ß¿ß¶�ßÍß®> ß{� ß×
� áKëFßMßÆ�=âfáF ßq�>ß¿áÉß· ß¢� á©åfáªß?�>ß¿çEße�=Çà¶>ß®�åÅåaÇà¿ àQßÆ� ßLÇà¶> ßRå¶�=ÆàgßfßE�> ç»ß¶ßÆ�>.05@� ßÀÈåfåE> çr¶=� ß¤ßº�àç�=ßÆ�åç�=� åÁácåDåE
� ß́ á· à»á¶=�àç�=�àÅ>ßIA ßÆ� ßLÇà¶> ßQ�àaÆ àÆ=ßa� ß̧ ßJß®ßÆ�åç�=� åÁácåDåE� á¼ àÂÇàºßhßÃßª�>.1,@� ßÀÈåfåª> ß³á¶=�å½áÇß̄á¶=�Îß· ß¢�>ß¾áf àrá¾=ßÆ�>ß¿ßº= ßbá®ß?
� æ̧ ávßª�Æàc�ßç�=� çÀ å³ß¶ßÆ� àzáeßáÙ=� åLßb ßjß«ß¶� æxá£ßFåE� á¼ àÃ ßvá£ßE� ßl>ç¿¶=�åç�=� à¤áªßa� ß×áÇß¶ßÆ�àÐ> ßnßÈ�> ç»åº�àÄ ß»ç· ß¢ßÆ�ßÍ ß» á³ åVá¶=ßÆ

�>.1.@ ßÀÉå· ßiáf à»á¶=� ßÀ å»ß¶� ß́ ç¾åC ßÆ� ë° ßVá¶>åE� ß́ áÉß· ß¢�> ßÂÇà·áJß¾�åç�=� àL>ßÈA� ß́ á·åI�>.1-@� ßÀÉ å»ß¶> ß£á¶=�Îß· ß¢
د ځينوكلمو معنا

}  ب５ل شو، راووت. ß̧ ßrßª}
عساکر، ل＋کرې.   {åaÇà¿àá�=}

ستاس３ ازمويونکی دی.   { á¼ à³Éå·ßJáF àº}
يوه لپه اوبه.    {âÍßªáf à¦}

{æÍß·Éå·ß®�æÍßÒåª}  وړه ډله.
د جهاد په ډ－ر ک３ ＇ر－ند شول.   {=ÆàgßfßE}

رانازل ک７ه.   { á©åfáªß?}
هغوی ته ي３ مات３ ورک７ه.   { á¼ àÂÇàºßh ßÂ}

اهلل هغه ته ورک７.   {àç�=�àÅ>ßIAß}
ژباړه

بيا چ３ کله طالوت له ل＋کرو سره راووت، نو وي３ ويل: ب５شکه اهلل په يوې ويال３ )سيند( سره ستاسی ازمي＋ت کوي، 
＇وک چ３ له هغ３ ＇خه اوبه و＇＋ي، هغه زما مل／ری نه دی، م／ر هغه ＇وک، چ３ يوه لپه اوبه په خپل الس سره 
اخلي، نو ！ولو له هغ３ )ويال３ اوبه( و＇＋ل３، م／ر ل８و له دوی ＇خه )له يوې لپ３ ＇خه زيات ونه ＇＋ل３(، نو کله چ３ 
)طالوت( او هغه کسان چ３ ايمان لرونکي وو، له هغ３ ويال３ ＇خه ت５ر شول )متخلفينو( وويل: نن ورځ له جالوت او د ده 
له ل＋کرو سره زموږ د جن， کولو طاقت نشته. خو د چا چ３ په دې باور و، چ３ يوه ورځ له اهلل سره يو＄ای کيدونکي 

  اووه شپيتم لوست
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دي، هغوی وويل: ډ４ر＄له داس３ شوي دي چ３ يو وړوکی ！ول／ی د اهلل په امر پر يوې لوي３ ډل３ برالسی شوی دی او اهلل 
د صبر کوونکو مل／ری دی. کله چ３ هغوی د جالوت او د هغه د ل＋کرو مقابل３ ته ووتل، نو دعا ي３ وک７ه: ای زموږ 
ربه! موږ ته صبر راک７ه، زموږ قدمونه ！ين， ک７ه او موږ پر دې کافرې ډل３ برالس３ ک７ه، نو مؤمنانو دوی )کافران( د اهلل په 
)حکم( سره مات ک７ل، داود، جالوت م７ ک７ او اهلل هغه ته سلطنت او حکمت ورپه برخه ک７ او هر هغه ＇ه ي３ ورزده 
ک７ل چ３ د اهلل خو＊ه وه، که دغه شان اهلل د يوې ډل３ مخنيوی په بل３ ډل３ سره نه کوالی، نو خامخا به ＄مکه )په ظلم 
سره( خرابه شوې وه، خو اهلل تعالی پر خلکو باندې د فضل )احسان( ＇＋تن دی، )نو ＄ين３ په ＄ينو نورو سره له فساد 

＇خه منع کوي( دا د اهلل أيتونه دي، چ３ موږ ي３ په حقه پر تا لولو او بيشکه ته )ای محمده( له رسوالنو ＇خه ي３.
اجمالي تفسير

�åaÇà¿àá�>åE***<:�دا مبارک أيت د دې کيس３ ورپس３ پ７اوونه بيانوي چ３ د طالوت له ！اکل کيدو نه وروسته  àLÇà¶> ß{� ß̧ ßrßª�> ç»ß·ßª@
په ده او ل＋کرو ي３ ＇ه ت５ر شول، فرمايي: کله چ３ دوی له سيم３ نه د جهاد په هوډ ووتل او په دوی ک３ هغه ضعيف االيمانه 
ډله هم وه، د اهلل اراده داس３ شوې وه چ３ طالوت او مل／ري ي３ په يو سيند، چ３ ＄ينو مفسرينو او تاريخ ليکونکو په احتمالي 
تو－ه د ننني اردن سيند －２لی دی، وازمايل، نو ＄که ي３ طالوت ته د دې  ازموين３ خبر ورک７ او هغه خپل قوم ته هم دا خبره 
ورسوله چ３ تاسو به ډ４ر ژر په يو سيند سره وازمايل شئ، يعن３ کله چ３ د سخت３ تندې په وخت ک３ هغه سيند ته ورسي８ئ، 
نو بايد اوبه ونه ＇＋ئ او پام کوئ هر ＇وک چ３ له هغو ＇خه ونه ＇＋ي هغه زما ＇خه دی. هماغه وه چ３ أزموينه تر سره 
شوه، خو له بده مرغه د قوم زياترو خلکو له مخکن９ خبرتيا سره، سره له دغو اوبو ＇خه و＇＋ل３، نو دغه ناکامه ډله د خپلو 
د＊منانو په وړاندې چ３ جالوتيان وو او شم５ر ي３ زر－ونو تنو ته رسيده، ودريدل، چغ３ ي３ ک７ې چ３ موږ سره د دې  قوي 
د＊من د مقابل３ وس نشته او له ډ－ره وت＋تيدل، خو ډ４ره وړه ډله چ３ له الهي أزموين３ ＇خه بريال９ راوتل３ وه او ＄ينو مفسرينو 
ي３ شم５ر د بدر د مجاهدينو په کچه يعن３ )۳١۳( تنه ＊ودلی، هغوی يو د بل روحيه پياوړې ک７ه او غ８ ي３ وک７ چ３ ډ４ر ＄له 
اهلل پاک وړوک３ ډل３ په لويو جماعتونو برالس３ ک７ې دي، نو موږ د خپل شم５ر له کموالي او د يارانو له ت５＋ت３ ＇خه نه ويري８و، 
بيا له اهلل پاک نه د قدمونو د ！ين／＋ت او استقامت غو＊تونکي شول. قادر او پياوړي اهلل )جل جال له( د دوی دعا ومنله، 
نصرت او بری ي３ ورپه برخه ک７ او د ل＋کر مشر ي３ چ３ جالوت نوميده، د يوه مخلص بنده په م چ３ په دې وړوک３ ډله 

ک３ و، يعن３ داود )عليه السالم(، چ３ وروسته د پ５غمبرۍ مقام ورپه برخه شو، هالک ک７.
 طعم: د يوه شي ＇کلو ته وايي، که دا شی د خوړلو وي يا د ＇＋لو، خو د کالم له قرين３ ＇خه معلومي８ي چ３ 

مقصود ور＄ن３ ＇＋ل دي.
ُغرفة: د غين په پي（ سره، د هغه ＇ه لپاره نوم دی چ３ په لپه پورته کي８ي او د غين په زور يعن３ فتح３ سره د الس 

په ورغوي د يو شي يو＄ل نيولو ته ويل کي８ي.
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¿�åÅåaÇà*�*�<: )بروز( ＇ر－نديدو او ＊کاره ک５دو ته ويل ک８５ي، مراد دا دی چ３ کله دواړه  àQßÆ� ßLÇà¶>ßå��á=ÆàgßfßE�>çß�ßÆ@
ل＋کرې پراخ３ ＄مک３ ته ورسيدې، په داس３ تو－ه چ３ يو بل ته ＇ر－ند４دل او ＊کاره ک５دل، چ３ له همدې اصل 

او معنا ＇خه د )مبارزه( کلمه اخيستل شوې ده.
دا مبارک أيت دا را په －وته کوي چ３ د حق او باطل په مبارزه ک３ بايد يوازې په زور، انساني قوت او پياوړتيا بسنه 
ونشي او مسلمان بايد هي）کله په مادياتو مغرور نشي، بلک３ تر！ولو مهم شی چ３ مسلمان بايد هغه ته پاملرنه ولري، 
هغه د اهلل نصرت او مرسته ده چ３ د اهلل د رضا، د دعا او زاريو په وسيله الس ته را＄ي، البته ماديات او نور امکانات 
بايد له پامه ونه غور＄ول شي او دا د اهلل امر دی چ３ فرمايي: )د د＊من د مقابل３ لپاره له د＊من سره چ３ هر ＇ه 
کوالی شئ، چمتو والی ونيسئ(، خو مسلمان ته نه ＊ايي چ３ په مادياتو مغرور او دوکه شي، نو ＄که کله چ３ دا 

مؤمنه ډله هم له د＊من سره مخامخ شوه، نو له اهلل ＇خه ي３ د صبر او د قدمونو د ！ين／＋ت غو＊تنه وک７ه.
أَْفِرْغ: )إِفراغ( لکه ＇رن／ه چ３ امام رازي )رحمه اهلل( ويلي دي، د يو شي تويولو ته ويل کي８ي او په دعا ک３ د دې  
کلم３ استعمال په صبر او زغم ک３ د دوی د ډ４رې مبالغ３ ＇ر－ندوونکی دی، ＄که په عربي ک３ د هغه شي بشپ７ې 
توييدن３ ته، چ３ په يوه لو＊ي ک３ وي )إِْفَراُغ الإِناء( ويل کي８ي، نو معنا ي３ داس３ کي８ي چ３ ای اهلل! په بشپ７ه او کامله  
=ß¿ßº<<�له )کل(  ßbá®ß?� áKëFßMßÆ@３تو－ه له خپلو خزانو ＇خه صبر او ثابت قدمي پر موږ را توی ک７ه. په دې مبارکه جمله ک
＇خه په )جزء( تعبير شوی دی، ＇رن／ه چ３ قدم د بدن د ثبات يا تي＋ت３ وسيله ده، که چيرې ثابت پات３ شي، ！ول بدن 

ثابت پات３ کي８ي او که تي＋ته وک７ي، نو بدن له ＄انه سره کشوي، نو ＄که ي３ په دعا ک３ ＄ان／７ې يادونه شوې ده.
***<:�د هغ３ دعا او اخالص په پايله ک３، الهي نصرت او فتحه نازله  ßLÇà¶> ßQ�àaÆ àÆ=ßa� ß̧ ßJß®ßÆ�åç�=� åÁácåDåE� á¼ àÂÇàºßhßÃßª@
< ک３ سببيه ده او )هزم( د مات３ په معنا  á¼ àÂÇàºßhßÃßª@شوه او د د＊منانو مات３ د اهلل په اجازه او حکم حتمي شوه.)فا( په
را＄ي، يعن３ باألخره د دوی مخلصانه دعا او پياوړی ايمان، د اهلل په ارادې سره د د＊من د ل＋کر د مات３ المل شو، 

داود بن ايشا د د＊من مشر جالوت وواژه او د ده په وژنه ي３ ل＋کر له مات３ سره مخامخ شو.
مبارک أيت د هغو نعمتونو په ＇ن， ک３ چ３ اهلل تعالی داود )عليه السالم( ته ور پيرزو ک７ي وو، اشاره کوي چ３ 
يو له هغو ＇خه  د پاچاه９ نعمت او له هغه ＇خه ډ４ره غوره د رسالت نعمت دی چ３ په أيت ک３ ترې په )حکمت( 
سره تعبير شوی. د علم نعمت مختلفو فنونو ته شاملي８ي او په پای ک３ الهي سنتو ته اشاره کوي چ３ د ＄ينو خلکو 

سرکشي چ３ کله له حده ت５ره شي، نو د ＄ينو نورو په واسطه له من％ه ＄ي او شر ي３ له بنده －انو ＇خه دفعه ک８５ي.
که چيرې د اهلل تعالی له لوري داس３ طريقه نه وای، نو په يقيني تو－ه ＄مکه به فتنو او فسادونو نيول３ وای.

·ß�å<: د «تلک» کلمه دې کيس３ او مخکين９ کيس３ ته  ßiáfàá�=� ßÀåß�� ß́ ç¾åC ßÆ� ë°ßá�>åE� ß́ áÉß· ß¢�> ßÂÇà·áJß¾�åç�=� àL>ßÈA� ß́ á·åI@
 !Uاشاره ده، فرمايي: په صحيحه او عبرتناکه تو－ه د دې کيسو بيانول د اهلل له أيتونو ＇خه دي چ３ په تا ي３ ای محمده
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په داس３ تو－ه لولو چ３ هي＆ ډول باطل ورته الر نه مومي او دا چ３ ته له دې ت５رو شويو کيسو ＇خه خبر نه وې، ＄که 
چ３ ته په لوستلو او ليکلو نه پوه８５ې، تر＇و په پخوانيو کتابونو ک３ دې لوستي وای او سرب５ره پر دې په ت５رو شوو 
کتابونو ک３ دا کيس３ په غلطه تو－ه راغل３ دي، نو په تا د دې  أيتونو لوستل او نورو ته د دې  غيبي خبرونو ورکول ستا 

·ß�å<:�او په يقين３ تو－ه ته د پيغمبرانو له ډل３ ＇خه ي３. ßiáfàá�=� ßÀåß�� ß́ ç¾åC ßÆ@ :د واقعي رسالت ن＋ه ده

فعاليت

زده کوونکي دې د دين په چارو ک３ د ثبات او استقامت د ارز＊ت په اړه له يو بل سره بحث او خبرې وک７ي.

د لوست ګټې
د دې  لوست أيتونه ډ４ر پندونه او نصيحتونه لري، چ３ ＄ينو ته ي３ داس３ اشاره کي８ي:

 د ل＋کر د مجاهدينو د ازمي＋ت روا والی، تر＇و معلومه شي چ３ دوی په کومه کچه چمتووالی، صبر او زغم لري.
 له اهلل سره په لقا او مخ ک５دلو د ايمان درلودلو بيان، او د جهاد په ډ－ر ک３ د صبر او زغم غوره والی.

 د جهاد د رواوالي د حکمت بيان، چ３ د کفر او ظلم دفع کول او پر＄ای ي３ د ايمان او عدالت ＄ای پر ＄ای 
کول دي، تر＇و د اهلل ＄مکه په مادي او معنوي ب２ه أباده شي.

 د اهلل دربار ته د دعا او زاريو ارز＊ت، په  فتح３ او برالس９ ک３ د هغ３ ارز＊ت او ون６ه لرل.
 په ＄مکه ک３ د اهلل د تکويني سنتو او ک７نالرو بيانول، چ３ د ＄ينو په وسيله د ＄ينو نورو لرې کول دي.

 د حضرت محمدU د رسالت ثابتوالی.

پوښتنې

١( الندې کلم３ معنا ک７ئ:
*{ á¼ àÂÇàºßhßÃßª}�({=ÆàgßfßE}�({æÍß·Éå·ß®�æÍßÒåª}�({ á¼ à³Éå·ßJáF àº}�({åaÇà¿àá�=}�({ ß̧ ßrßª}

٢( اهلل تعالی د طالوت ل＋کر ＇رن／ه تر ازموين３ الندې راوست؟
۳( د «غرفة» کلمه مفسرينو ＇رن／ه تفسير ک７ې ده؟

٤( د «بروز» معنا ＇ه ده او د هغه مطابق مبارک أيت ＇رن／ه تفسيري８ي؟
٥( په بريا ک３ د مسلمان تکيه او باور په مادياتو ډ４ر وي که په معنوياتو؟

�âá=< جمله ک３ ＇ه افاده کوي؟ ßq�>ß¿áÉß· ß¢� á©åfáªß?@ ٦( د بيان له مخ３، د افرغ کلمه په
٧( د هغو نعمتونو له ډل３ ＇خه چ３ اهلل تعالی په داود )عليه السالم( پيرزو ک７ي وو، د ＇و نعمتونو نومونه واخلئ.


