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عة ترجم توښپ  

ل ګ ثمينه  

 

ګ نډپروف ري  

نجيب للا  اسمه  

 اميرمعاويه

 

 

  کوم اليډ زه داخپل کوشش خپل مشر بهره مند بحرمرحوم ته 

یمننه چاند  يرهډ   



  

 

 

ن  نَّ ۚ َوإِّن مِّ تَُسب ُِّح لَهُ السَّماواُت السَّبُع َواألَرُض َوَمن فيهِّ

ن ّل تَفقَهوَن تَسبيَحُهم ۗ إِّنَّهُ كاَن   هِّ َوٰلكِّ َشيٍء إِّّل  يَُسب ُِّح بَِّحمدِّ

 َحليًما َغفوًرا

 

17:44 

د هغه د پاره )تسبيح(واي اوه اسمانونه او ځمکه او  

هغه څوک چي په دغو کي دي،او نشته هيڅ يوشي 

ليکن تاسود  مګردهغه د ستا يني سره )تسبيح(واي او 

هم وی،عربی چه   هغو په) تسبيح( نه پوهيږي.چه څه

اده، )ويلی( کيږی  ه ، عبادت ته ،عبده آخري وحی ژبه د

سره ډير نزدي دي  ، ديالم چه کم اسم ،عبد مطلب ،يوغ  

غالم هغه کس وي چه چا نه ده توقع کيږی چه هغه به  

نتيجه ،د قرآن  هر هغه څه کئ چه د هغه مالک غواړي.

سره ځان  مطابق عبادت مطلب :د هللا رضا ته ده اطاعت  

 سپارل دي، 



 

 

 

ده د للا د طر فه انسانيت له راليګلي د ټولو پيغمبرانو د  

وو.وهر جپيغام   

مطابق، حضرت   ewMathمثال په طور ده ميتهيو

کښی د عبادت ده مطلب   Gospelعيسی  په ګوسيل 

 ډير په کلکه ښکاره کړي 

 

 

 

خدای   څوک به هم د هغه خلکو نه چه څوک ماته        

شی خو يوازي هغه   ليدیواي. د خدای بادشاهت کي داخي

رضا  مطابق  څوک چه کم په جنت کي زما د پالر

   عمل

خيال پکار دي.چه په دي نرخ کي د   ددي خبري - کی 

رضا مطلب  دي: چه څه خداي غواړي چه انسان دي  

نه  اوکي، او دا  
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هغه انسان له د کولو اجازت ورکوی ځکه چه   هچه د څ

اجازت نه بغير نه  څه هم د هغه د  د خداي په مخلوق کي

کم پيغمبرانو خپلو پيروانو چه  يعه وحی الهی شر - کيږی

   -هم د للا رضا لري، دلي  دهته خو

عبادت شی چه کله   کوول هم نتيجه يی دا ده چه تسبيح

کي  لپاره د خداي احکامات منل خوښ  انسان د تسبيح   

 

 د عبادت ضرورت: 

اطاعت په ذريعه ولي د خداي عبادت انون د وحی الهی قد  

ضرورت دي؟ ځکه چه د دي او د  بلئ دنيا   انسان  او تسبيح د 

حوا په ده. آدم او  د کاميابی چابی د للا د قانون په اطاعت کي

قانون د د جنت کښی پيدا کړی شوي وو اووروستوبيا د خداي 

جنت ته دواپسي  شو. دي  نا فرماني ده وجه جنت نه اووستلی

پل  ميتهيو مطابق په ګوسد  د قانون اطاعت دي.ده الره واح

بی  جنت چاد خداي قانون چه د  حضرت عيسی مسيح، کي

راغي او هغه ته  اطاعت کړي وو.اوس وګوره ، يو کس   ده،

عمل ځه اوکم چه زما دائمی   څه ښه استاده، يئ وئيل، ښه

د يو نه  واي؟  نو هغه ورته اوئيل،ته ولي ماته ښه ژوند وی؟

ه هيسڅ څوک هم نه دي او هغه خداي دي.خو که ته  عالو



ده احکاماتو اطاعت اوکه.  داخيليدل غواړي نو  ژوند کی

هم ، ميتهيو کښی   

5:19, 

داحکاماتو په سختئ عمل  عيسی نه روايت دی چه هغه د 

څوک دی  او واي ځکه چه څه  کولو باندي ټينګار کړی

ه  غي احکاماتو نه بوهم ماتوی او خلکو ته هم ههم دد 

کمتره ياديږی   خايئ؛ نو هغه به د جنت په باشاهت کي 

ر څوک چه عمل کيئ او علم يی مګ  

ډيرلوي  باشاهت کی  نو هغه به د جنت پهورکوی 

یياديږ   
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راهنمائ پيش   کي ه برخه الهی قانون/شريعت دژوند هر

کوی.  ددوی لپاره ښه او بد بيانوی او د هغوی ټولو  

يواځی خالق   -نظام پيش کوی پاره يو مکملل معامالت  

ډيرښه پوهيږی چه د هغه مخلوق له څه ښه دی او څه 

انسانی معاشره د هو د انسانی روح، جسم او نه دی.ښه 

د پاره ده الهی قانون/ شريعت د   کولو نقصان له بچ

د    -او مادي حکم ورکئ او څه نه منع کویعمل مختلف 



نيکه ژوند تيرکي خپل  او  انسان له پاره چه هغه يوښه 

د للا د احکاماتو اطاعت په   دوی ته  -صالحيت پورا کي

ضرورت ديدهغه د عبادت کولو  ذريعه  

 

 

:دهللا ياد  

عبادت مختلف عملونه للا  د قانون کي  /په شريعت الهی

انسان امداد له جوړ شوی دی.انسان له يادولو کښی د 

ده ټولو نه ضروری   پاره دا قدرتی خبره ده چه کله ِد نه

کله خپل مادی ضروريات پورا   څيز هم هير کړی.انسان

هغه خپل روحاني   کولوکيي دانه بوښت شي چه 

باقاعدګي   -هير کيی  ټوکيی/سترګو په پضرورتونه بيخ

يوريښتنه مسلمان   للا يادونه ګيرچاپيره د سره مونځ ، د  

ورځ منظم کولو له فرض شوي دي. د روزمره ژوند 

  - ورتونه ،مادی ضرورتونو سره تړئروحانی ضر کښی

روزانه مسلسل د ښوراک، کار کولو او اوده کيدل، د 

  روزانه للا سره خپله رابطه نوی کولو ضرورت سره

   -ده تړلي

:وايئ ه کيطباره کي للا قرآن سورة د باقاعده مونځ   
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كري  ُ ّل إِّٰلهَ إِّّل  أَنا فَاعبُدني َوأَقِّمِّ الصَّالةَ لِّذِّ  إِّنَّني أَنَا َّللاَّ

20:14 

يق د  ّل ه زه چي يم،زه هللا يم، نشته دی هيڅ بيشک 

زما   نو ته زما عبادت کوه، او دا زه يم،  عبادت مګر هم 

 د يادولو لپاره لمونځ قايموه

 

ياُم َكما ُكتَِّب َعلَى  يا أَيَُّها الَّذيَن آَمنوا ُكتَِّب َعلَيُكُم الص ِّ

ن قَبلُِّكم لَعَلَُّكم تَتَّقونَ   الَّذيَن مِّ

2:183 

 

تاسو باندی  ای هغه کسانو چي ايمان يی راوړي دي! پر

شوي ده  لکه چي فرض کړی شوي   روژه فرض کړی



چي له تاسو نه مخکه وو د دي لپاره   ووه پر هغو کسان 

.:  چي تاسومتقيان شئ  

ی هغه نه  اوشی چه سانه ممکنه و  ډاډ ګيرنه د مسلمانانو

ه للا ياد کړي.اګر چه په شريعت کښی ميانه روی د دِ 

وی يا روحانی ،عام   که مادیژوند په ټولو برخو کښی 

للا يادوولو متعلق  ي کيږی، بس د وصله افزائ حطور باند 

 ممکنه ده.حقيقت کښی للا ډيرزيات يادول نا نااستثپکي 

 رهاللا ايمان د دي.ځکه په قرآن کښی سورةاالحزاب کي

څا نه ممنکه وي هغه نه دِه للا يادوی. دی چه هڅلوی  

 

كًرا  َ ذِّ َكثيًرا يا أَيَُّها الَّذيَن آَمنُوا اذُكُروا َّللاَّ  

33:41 

 

:ای هغه کسانو چی ايمان ي راوړي دي!تاسو هللا يادوئ ډير  

 زيات يادول 

:. 

ځکه چه ګناه هم هغه  د للا په ياد ډير زور ورکړي شوي دي 

 وخت کيږی چه للا هير شی.

ه آزادی کار کوي چه کله د للا شعور  قوتونه زيات پ د شر

 ورک شي. 
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ذهن په غير اړونده  یشيطانی قوتونه د انسان  په دي پايله کښی

لټول کئ چه للا تي نه   اور غوښتنو سره د نيولوخيالونو 

  هيرکړی.چه يو ځل للا هير شی نو خلک پخپله فاسد عناصر

  په للا په آخری وحی قرآن کښی - سره يوځاي شی

phenomenon مخاطب شوي دي. سورة مجادله کښی   

 

ِ ۚ أُوٰلئَِك ِحزُب استَحَوذَ  َعلَيِهُم الشَّيطاُن فَأَنساُهم ِذكَر َّللاَّ

 الشَّيطاِن ۚ أاَل إِنَّ ِحزَب الشَّيطاِن ُهُم الخاِسرونَ 

58:19 

په دوی باندي شيطان غالب شوی دي، نو هغه له دوی نه د   

ی، خبردار د ، دغه کسان د شيطان لښکرهللا ذکر هير کړی دی

ن کاران چي دي(، هم دوی زياشي! بيشکه د شيطان لشکر) 

 دي:

 

 څيزونه او جواري حرام کړي ده ښی نشئکخدای په شريعت 

هير کي.انسانی ذهن او  ځکه چه دا څيزونه دانسان نه خدای 



چه  -شي او د چانس لوبو ته روږ دي شيبدن ډير په آساني ن

دي په ذريعه خپل ځان يو ځل او ږدي شی،نو ده انسان ده 

کولو غوښتنه دوی يه خپلومينځ کښی هر قسمه مسلسل محرک 

وايئ فساد او شر کښی واچي.خدای د قرآن سورة المائده کښی  

 

إِنَّما يُريُد الشَّيطاُن أَن يوقَِع بَينَُكُم العَداَوةَ َوالبَغضاَء فِي 

ِ َوَعِن الصَّالِة ۖ فََهل  الَخمِر َوالَميِسِر َويَُصدَُّكم َعن ِذكِر َّللاَّ

 هونَ أَنتُم ُمنتَ 

5:91 

:يقيناً هم دا خبره ده چي شيطان غواړی چي ستاسو 

دښمنی او  په)مينحځ( کي د شرابو او جواري په ذريعی سره

او تاسو د هللا له ذکر نه اوله لمانځه نه بند    -بغض واچوی

کيدونکي  کړي،نو ايا تاسو) له شرابو او جواري له( منع 

 يی؟: 
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لپاره د  په دی پائله کښی انسان ته د خپل خالصون او وده   

له څه کمزور  يا دوولو ضرورت دي. ټولو خلکوخدای 

هغی ګناه کئ. که چري دوی سره   وختونه وی چه کم کښی

ګناه سره فساد  څه وسيله نه وي نو دوی بيا هري دللا د ياد

شی.چه څه هم وي،هغه   ته ډوب کښی نور هم ژور نه ژور

 چه څوک د للا  قانون باندی ځی هغی ته په دوامداره  سانک

 دولي شی او ده به هغی له د توبه ويسلو او ځان ټهيک للا يا

 کوولو موقع ورکوي. 

قرآن ډير صيح طور باندی دا پورا مرحله په سورة ال عمران  

بيانوي کښی  

 

َ َوالَّذيَن إِذا فَعَلوا فاِحَشةً أَو َظلَموا أَنفَُسُهم ذََكُرو ا َّللاَّ

ُ َولَم يُِصّروا   فَاستَغفَروا ِلذُنوبِِهم َوَمن يَغِفُر الذُّنوَب إِالَّ َّللاَّ

 َعلٰى ما فَعَلوا َوُهم يَعلَمونَ 

3:135 

ه خپلو  اوهغه کسان چه کله څه فاحش کار وکړی، يا پ:

اپسي د خپلو  هللا ياد کړی،)او( وځانونو )بل( ظلم وکړی نو

غواړیګناهونو لپاره بښنه   



: 

:سالم ديند ا  

 

ت يو مکمل/بشپړ نظام په دين اسالم نن د انسان له پاره د عباد

نوم مطلب د للا رضا ته ځان د اسالم  -کښی  موندلی کيږی

ارل دی.اګر چه ،عام طور باندي  توحيدي دري عقيدو سپ

   -و نوي دين هيڅکله هم نه ديدا ييم وئيلی کيږی،کښی  در

ره د للا ټولو پيغمبرانو  پال ده هغه دين دي چه د انسانيت 

دي. راوړي   
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،موسی،او عيسی  دين وو.للا دی خبري اسالم ده آدم،ابراهيم

مخاطب کئي.ته د ابراهيم په اړه  کښی قرآن کښی   

 

 

ٰلِكن كاَن َحنيفًا ُمسِلًما  ما كاَن إِبراهيُم يَهوِديًّا َوال نَصرانِيًّا وَ 

 َوما كاَن ِمَن الُمشِركينَ 



3:67 

:ابراهيم نه يهودي و او نه نصراني او ليکن حنيف ) يوخ  

: توحيد واّل(مسلمان و او مشرکانو څخه نه و  

 

رف يو دي،او انسان ټول د يو ډولنئ نه  ص د هغه وخته خدای 

 ين انسان له پاره يو دي.هغه اکل شوي ددي،د خدای ټ

و له بل،او يوروپيانو له بل دين نه دي يو،هندوان لهيهوديانو

د انسان روحانی او معاشرتی ضرورتونه يو   -وړاندی کړي

او د انسان فطرت نه د بدل شوی له هغه وخته چه  -شان دی

پيدا شوي وو.نتيجتاً بل هيڅ  تر کله وړومبني سړی اوښځه 

ه هغه د قرآن سورة ال ر نه دي چه څنګدين خداي ته منظو

واي،  ډير ښکاره کي عمران  

 

سالمُ  ِّ اإلِّ نَد َّللاَّ  إِّنَّ الد يَن عِّ

3:19 

:( دين د هللا په نيز اسالم دي:بيشکه )معتبر  
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( دين غواړي،نو هيثکله به او څوک چي له اسالم نه غير )بل

کي له تاوانيا  ه قبول نه کړي شي او دغه کس په آخرت له ده ن

 نو )څخه(دی.

 

 

 هر عمل عبادت دي:

 
د عبادت په عمل کښی  هر يو انسانی عمل  اسالمی نظام کښی

للا ايمان واله له حکم ورکوي چه   دي شي. په حقيقت کښیبدلي

للا  ه وقف کړی.په سورة االنعام کښیخپل پورا ژوند هغه ت

 تعالی واي:

 

 

ِ َرّبِ العالَمينَ قُل إِنَّ َصالتي َونُُسكي   َوَمحياَي َوَمماتي ّلِِلَّ

6:162 

:ته ووايه بيشکه زما لمونځ او زما ژوند او زما مرګ خاص  

.:د هللا رب العالمين لپاره دي  

 



هر  قابل قبول وی، لپاره چه للا ته دا وقف ی،ديچه څه هم و

ضروری دي. عمل له دوه بنيادي شرايط  بشپړول   

: 

له   خالص د للا د رضا او خوشالئعمل چه هغه  : اولنئ

اوانسان د تعريف د پاره نه پيژندنئ اوکړي شی او چه څه 

چه د دا  وی. دي ايمان واله له د للا شعور هم پکار دي کله  

ندي چه   عمل څه داسي خو پخه کي چه دا ه داعمل کوی چ

يا آخری پيغمبر منع کړي وی. دا دنياوی عمل له عبادت  للا

 آسانی له پاره،للا آخری نبی ته د هر عمل که  ته بدلولو کښی

ئيلوهدايت کړی و مخکي يو وړه دعا نه ،ډير ورکوټی هم وی

ا چه کمه هر حال له استمعاليږي، بِسم  دع دي. ده ډير مختصر

ي نوري ډيري دعاګاني هم خاص داس او  د نومه، دادللا ،للا

شوی دي.  مثال په طور چه کله نوي کالي موقعو له ښولي  

دلي دي.ښودعا وئيل   شي،نو پيغمبر خپلو پيروانو ته دا اچولي  

ته ماته کالئي   ده، چه :اي للا ، مننه ستاسو له امله

چه   زه ستا نه ددی د فائدي او هغه فائده -واچولي/اغوستولي

سوال کوم ، او ستا پناه    وي دي د هغهجوړي ش څه له دا

چه له څه باندی دا جوړی   ي د شر نه او هغه شر نهغواړم دد

 شوي 

-دی  

شرط دا دي چه دا عمل دي ده نبی د طريقي مطابق اوکړي  دويم 

پيغمبرانو خپلو  ه وئيلی شي.ټولوشي،چه عربی کښي ورته سن



 ي له للاپه الره تلو هدايت کړی دي ځکه چه د پيروانو ته د هغه

ټول د للا د و هغه وهدايت ورکړی وو.چه څه هغی ښودليي 

هغه خلکو ته چه چا ددي پيروی يواځي  -طرفه راليګلی حق وو

قيقت يی منلي وی،به جنت کنی دائمی ژوند ی او دا ح کړی و

په   ،د جان مطابق ،کيي حضرت عيسیمالويږی.هم دي  اړوند 

وئيلی دي پل کښیګوس  

14:6 

له نشی   پالر  حقيقت يم او ژوند ،هيس کس يم، الره:ځه هغه 

دي،خو بس زما په ذريعه.: رسي  
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رځ پيغمبر  يوه و چه هم دغه څي، عبدللا ابن مسود روايت کوی

يو کرخه راخکله او اويوي،  محمد هغی له په خاوري کښی  

ره ده:بيا ئي نوري څو کرخي ښی او ګس اړخ ته د للا ال :دا

هره الره  نوري د ګمراهی دي چه په  اويوي، داراخکلی او 

آيت   د خپلی پيروي بلنه ورکوی:هغه بيا داشيطان خلکو ته 

 تالوت کړو: 

ي دنو تاسو د ده  چي نيغه چي بيشکه دا زما ّلر ده، :او دا

پيروی وکړي او د )نورو( ّلرو پيروی مه کوئ، نو تاسو به )د  

حکم(  په تار کړی،دا )نورو ّلرو پيروی (د هغه ّلري  نه تار 



ددي کلک حکم کړي دي.دی لپاره ه دی چي هغه )هللا(تاسو ت

.:شئ چي تاسو پرهيزګاره  

(6:153) 

ده پيغمبرانو دالري  ی طريقه ،چه للا ته قبوله ده،ځکه هغه يواځ

مطابق ده. چه خبره دغه شان ده نو بيا دينی معامالت کني نوي 

پيغمبر   -ر دي يو بدترينه ش ري راوستل للا له نزدي په شر کښیال

غه واي،:د ټولو نه بدترينه معامله همحمد نه روايت شوي دي چه 

 ه راوستيل ديی،ځکه  چه په دين کښینوي الر/په دين کښی نويښت

وور   کوونکی بدعت دي چه د جهنم  ههرنوي الره لعنتي او ګمرا

 طرف له ځی:.

 

ه قبوله نه ده  په دين کني بدعت )نوی الره(منع شوی ده او للا ت

 .،پيغمبر نه د هغی زوجه عائشه روايت کړی دي چه هغه واي، 

وک زمونږ په هغه خبرو/معامالت کښی بدعت کئي چه کم :چه څ

کړی شي.:هغی کښی نوي،نو هغه به رد   

 

د اولنی  ،بنيادي طور باندي د دي بدعتونو وجود کښی راتلو وجئ

وجود  هبونه ز اوسني ډير  مځکه دي او تعليمات اړوولپيفمبرانو 

 کني راغلل. 
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ي چه هر  بدعت نه بچ کيدو له پاره يوبنيادی اُصول دپه دين کښی 

خاص طور   د هغه نه چه کم انسانانو ته قسمه عبادت منع دي سواي

-د للا او د للا ريښتن پيغمبرانو په ذريعه رسولي شوي دی  

 

لوقد ټولو ښه مخ  
 

ريکو او  ده شسواي نګړی خداي باندي هغه ټول خلک چه په يو څا

ده يقين ساتي او) له اوچت بيان شوي اُصول مطابق( نيک   د اوالدو

للا ټولو نه لوي چه انسان د  ، هغی د مخلوق تاج شی.اګرعمل کوي

مخلوق جوړيدو  تخليق نه دي، ښو داسي دوي کښی د ټولو نه ښه 

 صالحيت شته.

 )احتمال( 

بيانوی.للا دا حقيقت سورة البينه کښی   

 

 

 لُوا الّصاِلحاِت أُوٰلئَِك ُهم َخيُر البَِريَّةِ إِنَّ الَّذيَن آَمنوا َوَعمِ 

98:7 



ک عملونه ي ايمان يی راوړی دي او ني  چه بيشکه هغه کسان

بهتيرين دي.کړي دی همدغه کسان د خلکوکښی   

 

 

 

 

 د ټولو نه سخته ګناه:

 

 
ته ګناه ده  نو بيا د خپل تخليق د مقصد مخالفت کوول ټولو نه سخ

روايت دي چه هغه د للا  شي.عبدللا نهچه يو انسان يي کوولي 

له ټولو سخته ده   دينز تپوس ووکو چه کمه ګناه د للا پهرسول نه 

هغه تاسو پيدا  چه جواب ورکو :للا له شريک  ورکددل اګرنو هغه 

هکړي يي:.د خداي نه سوا  
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کښی شرک وي او هم ده يوه نه  د بل چا عبادت کولو ته عربي 

نه توبه   د خپلوګناهونو نه کيدونکی ګناه ده.که انسان چري بښل

ستلو بغير مړشي،نو للا يی ټولي ګناهونه،  سواي د شرک نه، و

-معاف کوولي شي   

 دي پائله کښی، خداي سوره النساء کښی واي: 

 

 

 

َ ال يَغِفُر أَن يُشَرَك بِِه َويَغِفُر ما د وَن ٰذِلَك ِلَمن يَشاُء ۚ  إِنَّ َّللاَّ

ِ فَقَِد افتَرٰى إِثًما َعظيًما  َوَمن يُشِرك بِاّلِلَّ

4:48 

 

څوک(شريک ه بخيی دا چی له هغه سره دي ):بيشکه هللا ن  

چا کړی شی او هغه )ګناه(چی له دي )شرک/کفر( نه کمه وی،  

 لپاره چي وغواړی:.

 

د للا نه سواه له بل چا عبادت کولو کښی په الزمی ډول د خالق  

دي.هره فرقه يا مذهب په  هغه مخلوق له ورکول شاملصفات د 



يو ور)کوټي( مګر د خلکو   -خپله مخصوصه طريقه دا کار کوی

ي(دزمانو نه د خداي وجود رد  يو ډير عزيز مذهب اصل )کښ

د کوی،دوی  خالق ر)توجيه( کودلو له چه دي دی کړي دي.د دي 

دعوی اوکی چه ددی دنيا   له واجبه وه چه دوی يو غير منطقی

ددي دا دعوی غير منطقی دا ځکه چه د  -څه شروعات نشته

هم   د دنيا د برخو په زمانه کښی شروعات شته،اوله ړمشاهدي و

عي هم د شروعات توقع دي امله صرف دوی برخو د مجمو

دي. کوول مناسبه  
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دوجه نه هم  څهد چه  خبره منطقی دا فرض کوولو له يواځی دا

نيا حصه نشي کيدلي او دي ددا دنيا په وجود کښی راغله هغه د

شان څه شروعات کيدي شي.د ملحد دا  ي دنيا پهنه د هغی دد

ه منيا څه شروعات نشته دا مطلب لري چه کدي دددعوی چه 

دعوی شرک   . دا ئنات جوړشوي دي هغه دائمی ده کا دي نه داما

ات نشته،د هغه  صفت چه هغه له شروع چه خداي دا دي ځکه

  -مخلوق له ورکړی شي

 

اتي تعداد تاريخی طور باندي هميشه ډير لګ پ لحدوم دريښتنی

ه قدرتي طور  شوي دي ځکه چه باوجود د دي د دعوو، دي ت



چه خداي وجود شته .ځکه چه باوجود ده  پته دا د باندي 

اکثريت په خداي  و، د روسيانو او ده چينيانوماتکميونيست د تعلي

-ايمان ساتلی دی  

 

  

 للا سبحان و تعالی

اشاره کړي ده.  لوي خالق ، دي  پريدی ته په سورة النحل کښی  

 

 

ا ۚ فَانُظر َكيَف   َوَجَحدوا بِها َواستَيقَنَتها أَنفُُسُهم ُظلًما َوُعلُوًّ

 كاَن عاقِبَةُ الُمفِسدينَ 

27:14 

کشی  په  له دغو)معجزو(نه انکار وکړ،د ظلم او سر او دوی 

په دغو يقين کړی و.وجه،حال دا چي د دوی  نفسونو  

 

هاخوا د بشپړولونه ،او ماده پرستو ته، د خپلو خواهشو  لحدوم

چه د څه   ي.نتيجتاً ددی خواهيشي اِووښتنيژوند څه مقصد نه لر

ورته اوسپاری ،د هغه يوريښتن    دي فرمانبرداره وی او ځان



للا   ي شي.د قرآن په سورة الفرقان کښیي ددي خداخداي په ځائ

 واي:
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 أََرأَيَت َمنِّ اتََّخذَ إِّٰلَههُ َهواهُ 
25:43 

خپل خواهش  چی خپل معبود يي :ايا ته هغه څوک وينی  

 ګرځولی دی: 

 

ه خداي صفات ورکړو چه په کمه ل عيسايانو پيغمبر عيسی ميسح

هغی اول هغه خداي سره يوځاي کو چه هغه له هميش له  کښی

کړو او نوم ئي ورکړو،   ړشخصيت جو دي. او بيايئ تري خداي

خداي نه  ي چه ژوی خدای، بل اړخ ته هندوان په دي يقين سات

ی  ار، وئيلتوانسان جوړشوي دي چه ورته ،ا ډير زمانوکښی

يشيلي دي، وښي  ککيږی او بيا ئي دا خداي صفات دري خدايانو

-براهما)خالق(، ويشنو)ساتونکی(او شيوا)ويجاړوونکی(  

 

 

 د خداي محبت 



 

مخلوق سره   نور نه چه کله انسان د للاشرک هله هم پيښيګی 

قرآن سورة بقره   -،يا په اعتماد کئ يا تري ويريګیمينه کوی

خداي واي:، کښی   

شريکان  هغه څوک دي چه له هللا نه غير حئينی  کښیاو په خلقو

،له هغوی سره مينه کوي له هللا سره د مينی په شان ،او  نيسی

ه هللا سره په مينه کي  هغه کسان چي ايمان يی راوړی دی،ل

-ډيرسخت اوکلک دی  
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اړخه   چه کله دا او داسي نورجذباتو ته نور په کلکه د مخلوق

لو  الرښودلي شی،نو بيا د دي وجي نه انسان د نورو کلکو خوشا

م وی،يواځی للا د انسان له پاره د خداي نافرمانی کوی.چه څه ه

حق لري ځکه چه دا يوازي للا دي چه چا د پورا جذباتی ژمنتيا 

.يره پکار دهومينه او سره د ټول مخلوق له   

 پيغمبر واي:چه چا سره دا انس ابن مالک  نه روايت دی چه

  و نه خوندور شويدري ځانګرني وي هغه دا ايمان له خوږ

زيات مينه   نه دي:چه څوک للا او هغه پيغمبر سره له بل هر څه



کوی،چه څوک بل انسان سره يواځی د للا له مخه مينه کوی،او  

 اسي کرکه کوی پس د دي چه للا تريي نه دهغه د کفر ته واپس

-په وور کښی اچولي کيږی نجات ورکړو چه څنګه   

 

يا   له انسان له بل انسان سره چه څه  دليلونه/هغه ټول راملونه 

نور مخلوق سره مينه لری،خداي سره د هغه د مخلوق نه زيات 

 انسان ژوند او برياوي سره مينه لری او-کوولو الملونه دي مينه

رکه کوی نو چه للا د ژوند او برياوي مرګ او ناکامی نه ک له

او عقيدت  مينيد پوره سر چينه ده،نو بيا هغه د انسان  نهائ

هم مينه لري چه څوک ورله فائده  حقدار دي.انسان هغه چا سره

يی مدد کوي.نو بيا چه ټوله ګټه او  رسئ او په ضرورت کښي

-يمدد له خداي طرفه د  

 

ده. پکارمينه  )للا(سره له هر چا له پورتهه نو بيا هغ  

 

ِ ال تُحصوهاَوآتاُكم ِمن ُكل ِ ما َسأَلتُموهُ ۚ     َۗوإِن تَعُّدوا نِعَمَت َّللاَّ

 إِنَّ اإِلنساَن لََظلوٌم َكف ارٌ 

(14:34) 



نشميرلی  و او که تاسو د هللا نعمتونه وشميري)نو(تاسو به هغه

-شي  

 

 

 

PAGE44 

سره پکار  چه څه هم وی، هغی اوچته مينه چه کمه انسان له خداي 

ته کميدل نه دي پکار. مخلوق سره يو جذباتي مينی درجي  ده،  

  هغه ،کوی مينه انسان له ځناورانو څخهڅنګه شان چه  بالکل هغه

له للا څخه مينه د هغه  -په شان نه ده پکار ميني له انسان څخه د

-څخه کوی، نه نوره زياتهپکار دهميني نه، چه انسان يو بل   

   

ار ده چه د  مينه پک نيادی طور باندي دانسان خداي څخه مينه،هغهب

ی.چه څنګه ش  هغه د للا شريعت بشپړفرمانبرداری کښی ښکاره

اسو چي له للا سره مينه کوئ ت  واي:للا سورةال عمران کښي 

- وکړی،للا به له تاسو سره مينه زما اتباع وکړي بيانو  

انسان نورو خلقو سره مينه   د ځکه چهدا څه ابهامی خيال نه دي، 

کس څه کار کولو درخواست  خوښهم اطاعت غواړی.ځنکه چه يو

ميني برابر هغه کار کولوکوشش  ،نو انسان به هغه کس سره د  اوکي

کيدل پکار   ښکاره هم للا مينه،هغه خلکو سره مينه کښید  -کوی

يو  -ده چه مينه لریلری.ده ته څرګنده ه چا سره للا مينه دی چ



کس للا سره مينه لری او هغه چا نه به نفرت لری چه چاسره للا  

- مينه لری او هغه چا سره مينه کوی چه چا نه للا نفرت لری  

 

ابو عمامه د پيغمبر نه روايت کړي وايي:چه څوک للا له پاره مينه 

ه پاره او منع کوی  کوی او للا له پاره نفرت کوی،ورکوی للا ل

 للا له پاره ،نو هغه خپل ايمان کامل کو:

 

يح ايمان وی هغه به ټول هغه چاسره مينه لری حنتيجتاً،چه د چا ص

له اشاره  للا ديسورة مريم کښی  -للا سره مينه لریچه څوک 

کوی چه للا له نيکو خلکو له پاره د ايمان واال خلکو په زړه  

-مينه اچويکښی   
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حٰمُن ُودًّا الِّحاتِّ َسيَجعَُل لَُهُم الرَّ لُوا الص   إِّنَّ الَّذيَن آَمنوا َوَعمِّ

 

19:96 

کسان چي ايمان يي راوړی دی او نيک عملونه ئي  بيشکه هغه 

رحمن د دوی لپاره )د خلقو په زړونو  کړي دی  زر به  

ي(مينه )او محبت(پيدا کړي:ښک  



 

هم د للا د پيغمبر نه روايت کوي او وايی.:که چري  ابو هريره دا

برائيل ته  للا خپل بنده سره مينه کوي نو هغه حضرت ج

سره مينه کوی او هغه ته   خبراوکي چه هغه دي فالن اوفالن

هم مينه اوکي.بيا جبرائيل د جنت واي چه هغه ورسره 

نه سره مياوسيدونکو ته آواز وکی او واي چه:للا فالن او فالن 

کوی نو ځکه تاسو ورسره هم مينه اوکي نو جنت اوسيدونکی هم  

ته د ځمکئي د خلقو مينه ورکړي  ورسره مينه کي.او بيا هغه 

-شي  

 دعا
 

پکار دي ځکه چه ني يواځی خداي نه کول پکار دي/غوښتل دعاګا

ولي شي.هغه  يواځي هغه د دعا جواب ورکولي شي.يا/دعا قبل

په اخالص  کيدی شي چه کله پوري)سبحان وتعالی(ته رسد 

- ورته دعا کيږی  

 

َوإِذا َسأَلََك ِعبادي َعنّي فَِإنّي قَريٌب ۖ أُجيُب َدعَوةَ الّداعِ إِذا 

 َدعاِن ۖ فَليَستَجيبوا لي َوليُؤِمنوا بي لَعَلَُّهم يَرُشدونَ 

2:186 



اره کي له تا نه زما بندګان تپوس وکړی،نو او کله چي زما په ب

زدي يم،د دعا کوونکی دعا قبلوم کله چي له مانه دعا يقيناً زه ن

-غواړی  
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کړی دی واي:چه که تاسو دعا غواړی  پيغمبر په دي خبره  ټينګار

لټوي نو للا سره يي اولټوي:.  مدد نو يواځی للا نه غواړي او که  

  ځکه چه انسان نه يا د انسان په ذريعه،که مړوي او که ژوندي،

چا نه دعا غواړيدلي شی  د شرک يو قسم دي.چهدعا غوښتل 

ز جوړ شی.عبادت يو څي هغه نه ده  

روايت کوی چه پيغمبر وئيلی دي:دعا عبادت دیالنعمان ابن  يشير   

 

ِ ِعباٌد أَمثالُُكم ۖ فَادعوُهم   : إِنَّ الَّذيَن تَدعوَن ِمن دوِن َّللاَّ

 صاِدقينَ فَليَستَجيبوا لَُكم إِن ُكنتُم 

7:194 



ئ،)هغوی(ستا سو بيشکه هغه خلق چي تاسو يی له هللا نه غيربل

.-په شان بندګان دي  

 

يتهولک(عيسايانو خپل پادريانو نه دعا غوښتل /خپل نو ځکه د )ک

د امداد له پاره بلئيلئ   پادريان  بلئول شرک دي.پادری اينتهونی

د  ييس جوډتډ -له پاره تري دعا غوښتلي کيږی کيږی/د امداد

و  نه کيدلو ا ده ناممکتاتو مشر پادری دي او دالعالجه بيمارو،دوا

(  فروشي، )کرسټښتلي غوهم داسي کارونو له تري دعا

څوک په  به پادری،چه ده مسافرانو مشرپادری وو او چه کله

object ره يودهغه  د حفاظت دعا کووله پا سفر روانيدل نو  

پوپ په حکم پس ددي نه  کښی، کریسټوفر پادری، د  ۱۹۶۹خو 

  چه دا خبره پښه شوه چه هغه جعلی پادری وو، بغیر د څه رسم

-نه د پادريانو لړليک نه لر کړي شو  
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 مائيکلمس نه دعا د حضرت عيسی مور،مريم،اوفريښتو ته لکه

-هم شرک ديغوښتل   

دي پوري چه عيسايان چه څوک د پادريانو عبادت نه کوی،چه کله 

دعا غواړی،نو   هغه په نومی په ذريعه يا د د حضرت عيس

،که مسلمان محمد نه دعا غواوړی نو   شرک کوی. هم دغه څي

 شرک کوی. 



 نتيجتاً للا پيغمبر ته خپل پيرانو ته خبر ورکولو حکم ورکوی، 

7:188 

ُ ۚ َولَو ُكنُت  ا إِاّل ما شاَء َّللاَّ قُل ال أَمِلُك ِلنَفسي نَفعًا َوال َضرًّ

أَعلَُم الغَيَب اَلستَكثَرُت ِمَن الَخيِر َوما َمسَّنَِي الّسوُء ۚ إِن أَنا  

 إِاّل نَذيٌر َوبَشيٌر ِلقَوٍم يُؤِمنونَ 

:او اويي )ای محمد(:ماسره د ښه کوولو يا د نقصان وروکولو  

ځواک نشته که زما د خپله ځان نه وی نو هم،خو که هللا 

به خامخا يواځی  ښه  غواړی.که ماسره د غيبو علم وو،نو ما

 راټول کړی وو او هيس شر به ماته نه وو رارسيدلئي
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له دا آيت پيغمبر باندي نازل شو: ابوهريره روايت کوي چه ک  

 

 خپل نزدي خپل وويروه 

: 

عمل ش خلقو، په ښه ريخپلو خپلوانو ته دا اووي:)اي(د ق نو هغه

ځکه چه ځه ستاسو للا مقابله باندی د للا نه نجات حاصل کي،



اي( فاطمه، د محمد لور،دي دنيا  هيس پکار نشم راتلي.....) کښی

ته ځه هيس  غواړي،زمانه اغواړه،خو د للا مخکي چه څه  کښی

-ګټه نشم درکولئي  
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 هللا ولئي په ځمکه انسان پيدا کړو:

م  غه دنيا ته خوريدي شی چه که خيلق د مقصد پښتنهد انسان د ت

بيا به دا پښتنه داسي وی،:خداي ولي دي  -کښي هغه )اوسيګی

 دنيا کښی انسان پيدا کړو: خداي څه مقصد له دی دنيا کښی

قرآن سورة ملک  ځل بيا،د دي سوال جواب د پيدا کړو، يو انسان

معلوميږی: اور سورة کهف کښی   

 

 

 

أَيُُّكم أَحَسُن َعَماًل ۚ َوُهَو الَّذي َخلََق الَموَت َوالَحياةَ ِليَبلَُوُكم 

 العَزيُز الغَفورُ 

67:2 



يدا کړي دی،د دی لپاره چی :هغه ذات چي مرګ او ژوند يی پ

تاسو وآزماي چي په تاسو کښي د عمل په لحاظ کوم يو ډير ښه 

- دي.او هم دی ښه غالب او ډير بخښونکی دي  

 

 

 

 

 لَُوُهم أَيُُّهم أَحَسُن َعَمالً إِنّا َجعَلنا ما َعلَى األَرِض زينَةً لَها ِلنَب

18:7 

بيشکه مونږ )چی يو( مونږ هر هغه څيز چي د ځمکی له پاسه   

نت ګرځولي دی.دي لپاره چي مونږ دی ده د دغی لپاره زي

کوم يو د عمل په لحاظ ډير غوره  کښيزمايو چي په دوی وآ

 دی:.
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دي د چلول امتحان  نو په دي دنيا کښي دانسان د تخليق مقصد ده 

ا ده دنيا  دي. د ژوند او مرګ،مال او غريبئ ،صحت او ناروغتي



جوړه شوي وه. په   لهانسانانو تلل کوولود بد انسانانو نه د ښه 

تل  نه لګئي. دا ياد سا د ايمان پته د انسان ده چلول کښیدي دنيا 

  چلول دا امتحان د انسان باره کښي پکار دي،چه څه هم وی،د

خداي خبروول نه دي ځکه چه د هغه د پيدا کولو نه مخکښی  

دا  -ه د انسان باره کښی هر څه پته وهت هغه )للا سبحان و تعالی(

پاره دي چه څه  ل کولو خبره کلکه  امتحان د قيامت ده ورځی دا

او که څوک جنت ته ځی نو   جهنم ته ځی هغه د دي حقدار دي

وند کښی،د په دي ژ -غه يواځی د للا په رحمت له وجي ځیه

انسان متعلق،ده چلول دا امتحان دوه موخو له دي: اول د انسان 

- زاسزا او جده، او بل : وروحانی   

 روحانی وده: 

پاره ی وده لان د انسان روحاناساسی طور باندي ددي دنيا امتح

دي.څنګه چه سخت اور د خراب سرو نه خالص سره بيل کي 

د چه څه سره هغه قدرتی طور يو ځاي وی،دغه څي امتحان 

به مسلمانانو  دا -مانانو اخالقی کردار چلول پاک کيمسل

و هيلو باندي لوی د روحانی )زور(راوړي چه دي په خپله څپک 

-ب اوکيانتخا ځانتياوؤ  

يو مسلمان روحاني   کيږی نه خو بيا هماګر چه هر يو امتحان پاس 

ي چه کم هغه راتلونکو امتحانونو کښی مرسته سبق تری حاصلو 

- کوی  
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 سخاوت او قناعت:
قناعت مثال په طور باندی،انسانی هره معاشره کښی د سخاوت او 

  کيږی. ليکښی ګنړ وخصوصيات خصوصيات ټولو نه ښه

)بهر حال(،دي خاصيتونو کښی يو هم وده نشی کولو که ټولو خلکو  

يواومره شتمن وی.قناعت هله راتلی شی چه کله انسان ته پته  

وی چه ضرورت مند ځان سره شر يکول ښه خبره ده او هغه د 

يره کولوهيلو مخالف کوشش کوی.بل اړخ  خپل مال  ذخ

و اللچ بدوله اته،قناعت هله پيدا کيږي شي چه کله انسان د حسد 

په دي دنيا کښی د مال غيرمساوی تقسيم په ذريعه مات ورکي.

ډير په حکمت سره دي روحانی مبارزو له پړاو جوړ کړی  خالق 

ل کښی للا واي،:او للا ستاسو ځيني په  دي.قرآن کښی سورة النح

 ځينو نورو باندي په رزق کي غوره کړي دي:

نی )هيلو(ډيرشرناک اللچ او کنجوسي د مال جمع کولو د انسا

ه خبر ورکړي شوي دي چه مال د  نه دی.قرآن کښی مسلمان تمخو

خداي له طرفه انسان سره امانت دي.مال د انسان د پيدائش نه  

شی چه کله  دنيا کښی پاتي مخکښی دنيا کښی موجود وی او هم

 للا احکاماتو مطابق خرچ شی نو دا خپل انسان مړ شی.که دا مال د 

)جهان(کښی ګټه ورکوی.خو که چري ده په  وانړوپه د له مالک

هم يو لعنت جوړ ي استعمال شي نو دي ژوند کښی تري خودغرض



شی او بل )جهان(کښی هم د سزا باعث شی.قرآن کښی سورة انفال  

کښی للا مسلمانان خبرداره کوی چه د مال او اوالد د فتنو له پام  

 کوی:
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َ ِعنَدهُ أَجٌر َواعلَموا أَنَّما  أَموالُُكم َوأَوالُدُكم فِتنَةٌ َوأَنَّ َّللاَّ

     8:28َعظيمٌ 

چي ستاسو مالونه او   شی چی بيشکه خبره همداده او تاسو پوهه

 ستاسو اوّلدونه ازمائش دی؛.

 

ل او للا مزيد په سورة منافقون کښی مسلمان خبرداره کوی چه د ما

ځکه چه ده  دئريږړولو ته مه پاه ځان اوالد هيلی د للا د اطاعت ن

 د ملکيت آزمائش دي.



يا أَيَُّها الَّذيَن آَمنوا ال تُلِهُكم أَموالُُكم َوال أَوالُدُكم َعن ِذكِر  

ِ ۚ َوَمن يَفعَل ٰذِلَك فَأُوٰلئَِك ُهُم الخاِسرونَ   َّللاَّ

63:9 

:ای هغه کسانو چي ايمان يی راوړی دی!تاسو د هللا له ذکر نه 

مالونه غافل کړی او نه اوّلدونه:خپل   

 

 

 

األَرضِّ َوَرفََع بَعَضُكم فَوَق بَعٍض  َوُهَو الَّذي َجعَلَُكم َخالئَِف 

 إِنَّ َربََّك َسريُع الِعقاِب َوإِنَّهُ   َۗدَرجاٍت لِّيَبلَُوُكم في ما آتاُكم

 لَغَفوٌر َرحيمٌ 

6:165 

ته کړل ځينو)نورد(له پاسه په درجو کي پوراو ستاسو ځينی يي د 

زمايی يه هغه څه کي چی تاسو ته يی چی تاسو وآدي لپاره 

 ورکړی دي.: 



دي دنيا کښی د مال جمع کولو خواهش نشی پورا کيددلي.انسان  په

 سره چه څانه ډير وی هغه نه نور هم غواړی.پيغمبر واي، 

هيله کوی،ځکه  د بلي يو وادي وی نو هغه به سروی سره د:که سړ

عالوه هيس څيز هم د هغه خله  نشی ډکه  چه د قبر د ځاوري نه 

 ولي.

 د خيرات ورکولو په ذريعه قابو   هليی،يواځی خپل مال نه منفیده 

 کيدی شی.
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نه  حکم ورکوی چه خپل پيرانوکښی شتمنونو للا خپل پيغمبرانو ته 

 خيرات راټول کښی چه غربيانانو کښی ئي اوويشی.

 

 

 

 

 



ُرُهم َوتَُزّكيِهم بِها   ُخذ ِمن أَمواِلِهم َصَدقَةً تَُطّهِ

9:103 

،چی ته دوی پاک   نه صدقه )ای نبی(واخله ته د دوی له مالونو

:ه دي سره ي تزکيه وکړيکړی اوپ  

 

په  )فرض صدقه(باندي اداري زکوةصدقه شروع نه عربئ نوم 

 طور شروع کړی شوه.

ات مال وی په هغه فرض دي  اضافی/زيسره ور )هر( مسلمان چه

په طور ضرورت   حصه هر کال د عبادتيو مقرره  چه د هغه

دا صدقه  ورکول   -زکوة نه ورکول يو لوي ګناه ده -مندو له ورکي

  د مال ا احساس پيدا کولو کښی مدد کي چه د يو مسلمان کښی دا

نګه ي خو ښه وی هغه څئ به کئي .دا دوی ته  هغه نه دي چه څ

او دا چه   -ښائ چه دوی صرف لنډ وخت له ددی مال مالکان دی

حصه ورکوی.ځکه  له تري  بيودوي به ضروري ددي نه ډير غر

هغه دي چه څوک  للا ريښتن مسلمانانو باره کښی بيانوي چه دا

 خپل مال کښی د ضرورت مندو حصه منی.

 قٌّ ِللّسائِِل َوالَمحرومِ َوفي أَمواِلِهم حَ 

                     51:19     



محروم)مسيکن(حق   داو سوالګرواو د دوی په مالونو کښی به د 

و. و  
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بلکه دا صدقه   په هر صورت،)د چا ښودلي يا د چا قابو کولو له نه(

ورکول پکار دي او د دي پاره په اخالص سره د للا د رضا ل

سورة بقره  دنياوی ګټه له وی. اجر بيښی ورک شی که دا دصدقي 

 -کښی للا دي حقيقت ته مخاطب دي

 

لوا َصَدقاتُِّكم بِّالَمن ِّ َواألَذىٰ   يا أَيَُّها الَّذيَن آَمنوا ّل تُبطِّ

2:264 

په احسان  و چي ايمان ي راوړی دي خپل خيراتونهای هغو کسان

-بارولو)زياتولو( او ضرر رسولو سره مه بربادوئ  

 

 

 



 د مال خواهش 

 

ر هم راښکاره کي.خداي مونږ ته دا هدايت حسد د مال خواهش نو

نوروله   غوښنه/خواهش مه کوي چه څه ما کړي دي چه د هغه څه

مخاطب دي.  له دي مسليئکښی ورکړي دي.خداي سورة النساء   

 

ُ بِّهِّ بَعَضُكم َعلٰى بَعٍض َوّل  َل َّللاَّ تَتََمنَّوا ما فَضَّ  

4:32 

رزو مه کوي چي په هغه سره هللا ستاسو ځينی په او د هغه شي آ

 ځينو نورو غوره ګرځولی دي: 

 ي ئيلیباندي بيا تکرار کړي دي او وپيغمبر د للا په دي هدايت 

وره .دا ته مه ګ تهکم نصيبو ته ګوره او ځان نه پوردی: خپل نه 

کم چه ته هغه څه باندي ناشکره نشی چه  ستا ده پاره ښه ده په دي

-للا تا له درکړی دي  
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سره د  چا چه کله انسان خپله توجو په هغه خلکو مرکوزه کي چه

ده نه زيات دولت وی،نو حسد پيدا کيدل شروع شی.بيا عام طور  

باندي هغی دا محسوسی او)واي( په خداي هغی سره انصاف نه 

کولو له چه کم نورو  دي کړی.او بيا دوی خپل خواهشونه پورا 

ګناه کولي شي.ددي په ځاي،اسالم نصيحت کوي  يسره وی،ډير

 هڅانه هم ګرانچه -ال ووکيکم نصيب واال خلکو ته خي چه ځان نه

زيات مشکل  نور خلک وی چه نور مشکل وی،هميشه داسي/وی

کوولو نو ځکه د ځان نه کم نصيب خلکو ته خيال   حالتو کښی وی،

ه خپل هغه ډير د للا نعمتونه راياد شی چه کم للا ورله  سره انسان ت

ورکړی وی.دا دي روحانی کوشش کښی شامل دي چه ښه قناعت 

لو لپاره د حسد نه ځان بچ کړي شي. د ټولو پيغمبرانو پيدا کوو

دنيا اصلی مال دولت  تعليمات مطابق،د مادي څيزونو ملکيت د دي 

روايت کوی او واي،:دولت  نه دي.ابو هريره د آخری پيغمبر نه

 مال نه دي بلکه قناعت دي:.

دي چه انسان ِد هغه حالت قبول  د قناعت اختيارولو دا مطلب نه

م کښی هغه وی چه څنګه هم وی او ځان )بهتره(کولو  چه ک کی

د دي مطلب دي چه يو ښه معيار ژوند حاصلولو  کوشش ِد نه کوی.

له پاره خپل ښه کوشش نه پس د هغه صفا ضمير سره قبول کي چه 

څه للا ورله مقرر کړی وی.خپل کوشش نه پس خپل معامالت للا  

او د هيلو خوندونو په الس کښی پريښودو کښی زړه ته د دي دنيا د

 نه سکون په الس راتليشی.دي باره کښی خداي د قرآن
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- سورة الرعد  کښی واي.:خبردار شي   

 

ِّ تَطَمئِّنُّ القُلوبُ   كرِّ َّللاَّ  أَّل بِّذِّ

13:28 

 يواځي د هللا په ذکر)ياد( سره زړونه مطمئن کيږی

 

 آفتونه 

 

کښی هم راځی   شکلد دي ژوند آزمائش په کم نصيبی او آفتونو په 

مسلمان روحانی وده کوی او د ګناهونو نه ي  چه کم سره يو ريښتن

پاک کړی.بل اړخ ته،د ژوند د بدبختی آزمائشونه يو ګمراه مسلمان  

 ته صيح الره ته واپسی يادوي او کافرانو ته د بل ژوند نه مخکښی

 په دي ژوند کښی سزا ورکوی. 

 صبر 

باندي د صبر ډير لوي روحانی  آفتونه يو بنياد وي چه په کم 

خبره نه ده چه نيکو   پيدا کيږی.نو ځکه دا د حيرانتيا خصوصيات

سعد   -ژوند کښی ډير غمونه او مشکالت مخ کيږی خلکو ته خپل



روايت کوی چه هغه د پيغمبر نه پښتنه اوکړه چه انسانانو کښی چا  

  وو او هغه جواب ورکړو:پيغمبران اوته ډير آزمائشونه مالؤ شوي

د ايمان درجئ مطابق   څوک ډير دهغی شان وو،انسان د هغه بيا چه

که د هغه ايمان مضبوط وی نو د هغه آزمائش   -لي شيآزماو

کمزوری وي نو  سختی کښی زيات شی او که د هغه ايمان کښی 

به آزماولي شي:  هغی مطابق به   

د آفت په وخت کښی په للا مکمل توکل نه اصلی صبر پيدا 

يو ضروری اړخ،او د اصلی  ک باندي باورد عبادت کيږی.خپل مال

- ايمان قدرتی نتيجه ده  
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په للا باندي ايمان مطلب دا قبلوول دي چه د هغه د اجازت نه  

د مکمل  بغير دي کائنات کښی هيس نشی کيدي، نو بيا د انسان 

ځکه چه صرف د للا وعده ده چه هغه  -باور حقدار يواځی للا وي

اتوي.ي چري نه م  

انسان څا نه هم نيکوکار وی، هغه نه  و څه خبره نه ده چهدا هډ

د خپل خطاکار فطرت له  غلطی کيدی شی.انسان به هميش له 

وجئي يو بل خفه کوي.او هم داسي للا د حضرت يعقوب خبره 

 سورة يوسف کښی کوی:

ِّ ۖ َعلَيهِّ تََوكَّلُت ۖ َوَعلَيهِّ فَليَتَوَ  َّ لونَ إِّنِّ الُحكُم إِّّل  ّلِلِّ كَّلِّ الُمتََوك ِّ  

.12:67 



:حکم نشته مګر خاص  د هللا لپاره دي،خاص په هغه باندي ما  

  کل کړي دي او ّلزم دي چي توکل کوونکی يواځي په هغه بانديتو

 توکل وکړی:

للا مکمل توکل   په للا مزيدانسان له باور ورکوی چه که چري دي

 وکړی نو للا په ډير ګران وختونو کښی دوی له کافی وی.

ِّ فَُهَو َحسبُهُ   ۚ َوَمن يَتََوكَّل َعلَى َّللاَّ    

65:3 

همدی  لپاره هغه :او هغه څوک چي په هللا باندي توکل وکړی،نو 

- دیکافی   

په للا باندي توکل به للا باندي دي کلک ايمان کښی شامل دي چه 

کلک ايمان چه   له پته ده چه انسان له ځه بهتره دي:او دا يواځی للا

کيدي شی چه ښکاری چه ده له ښه دي،هغه وروستو څه انسان ته 

 ورله ښه نه وی.چه څنګه للا سورة بقره کښی وايی،

ب وا  َوَعسٰى أَن تَكَرهوا َشيئًا َوُهَو َخيٌر لَُكم ۖ َوَعسٰى أَن تُحِّ

ُ يَعلَُم َوأَنتُم ّل تَعلَمونَ َشيئًا َوُهَو َشرٌّ   لَُكم ۗ َوَّللاَّ  
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هغه به تاسو  حال دا چي دا ستاسو به يوشی بد ګنړي حال دا چه 

لپاره ډير غوره وی او کيدی شی چه تاسو به يوشی خو  

ښوي،حال دا چی هغه به تاسو لپاره ډير بد وی،اوهللا پوهيږی او  

-تاسو نه پوهيږئ   

مشکالتو سره للا انسان نه امتحان اخلی هغه خاص د ه کم چه پ

طابق وی.للا هر کس له د  هغه کس د ضرورتونو اور حاالتو م

ته  ربه مطابق مشکالت جوړوي چه د هغه کس غوړه هغه وړتياوئ

چه انسان د هغه د طاقت نه   غلطه او نا انصافی وی راوباسی.دا

ي شي. نو سزا ورکړ په ناکامي دهغه د اوزمائيلی شی او بيا زيات 

ځکه للا قرآن کښی ډير آيتونو کښی ده ټيګارکړی دی چه هغه 

انصافي نه کوی،مثال په طور هغه سورة الکهف کښیچاسره نا  

 واي:

 َوّل يَظلُِّم َربَُّك أََحًدا

18:49 

ظلم نه کوی::او ستا رب په هيڅچا   

انسان که للا په رښتيا انصاف کوي نو بيا دا مطلب دي چه د 

غه مخي له راځی د هغه د مشکالت چه په دي ژوند کښی د ه 

ي.سمبالولو وړتيا نه زيات نه و  

د هغه له دوباره ډاډ  -دا حقيقت بار بار قرآن کښی لوستئ انسان 

 ورکولو مثال سورة بقره کښی معلوميږی،. 
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کوی مګر د هغه له وس سره  يو نفس نه مکلف او للا هيڅ

لجالل وعده کوی چه ده مشکله حاالت چه انسان له اسم:.نور،للا ذو

په ژوند کښی مخئي له راځی هغي کښی به د آرام وخت هم راځی  

ډير په  -ل وونو هغه به يقيناً زغملو وړنه ووچه مشکالت مسلس

نشرح کښی دوه ځايه واي:کلکه سورة   

 

 فَإِّنَّ َمَع العُسرِّ يُسًرا 

سًرا إِّنَّ َمَع العُسرِّ يُ   

94:5-6 

.نو بيشکه له سختی سره آسانی شته،بيشکه له سختی سره  

 آساني شته.

 نا اُميدی

حرامه ده  ت دوجئي اسالم کښی خودکشی په څرګندئد ددي حقيق

ء کښی واي:للا سورة انسا  

 



َ كاَن بُِّكم َرحيًما   َوّل تَقتُلوا أَنفَُسُكم ۚ إِّنَّ َّللاَّ

4:29 

وژنئي،بيشکه هللا په تاسو باندي بي حده  او تاسو خپل ځانونه مه 

:مهربان دي  
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چه څوک خودکشی کوی هغی اصل کښی دا خيال وی چه للا هغی  

وړتيا  نه ها خوا باراچولی دي.دوی خالق له د دروغو   د هغی د

ناانصافئ سلوک کي او ځکه د کفر  د لګئ چه دوی سره  الزام 

ايمان رد کولو له وجي د خداي خپل  -پريوزیغلط حالت کښی  

باره کښی د دوی فکر بد شی اودوی په سخته نا اُميدئي کښی 

 پروزی. 

انصافه دي چه ژوندي پاتی کيدو کښی دوی واي چه ژوند دا نه نا 

 څه مطلب نشته.



ِّ إِّّلَّ القَوُم الكافِّرونَ  ن َروحِّ َّللاَّ  إِّنَّهُ ّل يَيأَُس مِّ

12:87 

له رحمت نه نه نا اُميده کيږی مګر  بيشکه شان دا دي چي د هللا 

 کافر قوم:

 

کښی بد  ځکه خداي انسان له خبر ورکوی چه څوک له هغه باره

دائمی عذاب دي.پاره د جهنم خياالت  ساتي له هغه د   

 سورة فتح کښی للا واي:

 

 

كاتِّ   كيَن َوالُمشرِّ َب الُمنافِّقيَن َوالُمنافِّقاتِّ َوالُمشرِّ َويُعَذ ِّ

 ُ َب َّللاَّ م دائَِّرةُ السَّوءِّ ۖ َوَغضِّ ِّ َظنَّ السَّوءِّ ۚ َعلَيهِّ الظ ان يَن بِّاّلِلَّ

م َولَعَنَُهم َوأََعدَّ لَُهم َجَهنََّم ۖ َوساَءت َمصيًرا  َعلَيهِّ

48:6 

د منافقو ښځو او مشرکو سړيو او او واو دي لپاره چي منافقوسړ

باندي ګمان مشرکو ښځو ته عذاب ورکړی،هغه چي په هللا 

وی،او هللا په نکی دي.بد ګمان،په دوی دي د بدي راګرځيدل  کوو



  دوی باندي غضب کړی دی او په دوی يي لعنت کړی دی او دوی

:ورتلو بد ځائي دی د )جهنم(تيار کړی دی او هغهيی  له  
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 اُميد : 

ن واال له باور للا د انصاف او رحم وعده يو ايما د اړخ ته بل

نو   -هغه له صبرسره د دي دنيا مشکالتو ته مخ کړي   ورکوی چه

چه څوک په   -حصه ده ايمان يو ضروریځکه د للا َد رحم اُميد د 

للا ايمان ساتی او په صبر هغه څه کولو کوشش کوی چه څه 

رحم اُميد اوساتی ځکه چه  ک دي هغی دا حق ساتی چه د للا دټهي

کولو وعده کړي ده: سته للا د صبر کولو واال مدد او مر  

 

َ َمَع  برِّ َوالصَّالةِّ ۚ إِّنَّ َّللاَّ يا أَيَُّها الَّذيَن آَمنُوا استَعينوا بِّالصَّ

ابِّرينَ   الص 

2:153 

ای هغو کسانو چه ايمان ي راوړي دی!په صبر او) لمانځه( سره :

: مدد غواړئ،يقيناً هللا د صبر کوونکو ملګري دی  

 



 

ِّ   إِّنَّ الَّذيَن آَمنوا َوالَّذينَ  هاَجروا َوجاَهدوا في َسبيلِّ َّللاَّ

ُ َغفوٌر َرحيمٌ  ِّ ۚ َوَّللاَّ  أُوٰلئَِّك يَرجوَن َرحَمَت َّللاَّ

2:218 

ي راوړي دی هغه کسان چی هجرت ي   ابمان يقيناً هغه کسان چي

 د کړی دی او جهاد ي کړی دی د هللا په ّلره کي،دغه کسان د هللا

-ډيربښونکی،ډير مهربانه دیرحمت اميد لري،او هللا   

 

 

 

خلوصه ايمان باندی د صبر اجر جنت دي.للا خپل يقيناً په للا پر

 ايمان واال د خپل اجر نه داسي خبروی: 

 

 

َولَنَبلَُونَُّكم بَِشيٍء ِمَن الَخوِف َوالجوعِ َونَقٍص ِمَن األَمواِل  

ابِّرينَ َواألَنفُِس َوالثََّمراِت ۗ  رِّ الص  َوبَش ِّ  

عونَ  ِّ َوإِّن ا إِّلَيهِّ راجِّ َّ  الَّذيَن إِّذا أَصابَتُهم ُمصيبَةٌ قالوا إِّن ا ّلِلِّ



2:155-6 

زيری ورکړه هغه کسان چي کله دوی ته څه :او صبر کوونکو ته 

بيشکه  يو اورسي)نو(واي:يقيناً مونږ د هللا مملوک وومصيبت 

- نکي يووديمونږه خاص هغه ته ورګرځ  
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د صبر اساس هم په دي ايمان/يقين باندي دي چه انسان ته څه هم 

سورة  للا په  -ښی د هغه د بد عمل نتيجه ویپيخيږی هغه اصل ک

:اوتاسو ته چي څه   قت وريادوی کښی انسان ته دا حقيشوری 

  مصبيت هم رسی،نو په سبب د هغو کارونو چي تاسو کړي دی او

ډير)ګناهونه(معاف کوی:. هفه  

 

حقيقت دا دي چه للا انسان ته د هغه ډير بد عمل معاف کړي  

دي.که چري هغه په سځتی د هر عمل سزا ورکوله نو دوي او په  

فاطر کښی دي به تباه شوي وو.للا په سورة  ځمکه باندي هر څه

 خبري ته مخاطب دي:
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ن  ها مِّ ُ الن اَس بِّما َكَسبوا ما تََرَك َعلٰى َظهرِّ ذُ َّللاَّ َولَو يُؤاخِّ

 دابَّةٍ 

35:45 

:او که چيری هللا خلق نيولي وی په سبب د هغو)بدو عملونو( چي  

شا به ي )هيڅ(زنده دوی کړی دي،نو د دي،)ځمکي(په 

  -و پريښيسر)خوځنده(نه و

 

واال له فائده  د بدو فتنه دوانړه ايمان  او نو ځکه د ښو آزمائش

چلند د حدونو مينځ  ايمان واال ژوند د انسانیورکوی. د يو  ريښتن 

سره دانه خوشاله  يا ووه خودوي د ژوند برن -توازن وي کښی م

کيږی چه للا هير کړی او نه د ژوند مشکالتو او نا کامو سره دانه 

ځاي دی خپل مالک او پر -ورک کړی نا اُميده شی چه د للا نه اُميد

صهيب ابن -ساتی او د هغه په فيصلوباور کوی ګټه ورکونکي ياد 

د للا پيغمبر نه روايت کوی چه هغه واي:،د ايمان واال  نسان

ژوند د فائدي دی،او دا يواځی د   د هغه ټول معامله ډيره ښه ده!

شکر  ايمان واال د پاره ده .چه کله دی له ښه وخت راشی او هغه 

اوباسی نو ده د هغه لپاره ښه ده او کله چه بد وخت سره مخ شی 



حال دي  هغه کس  دا د -پاره ښه دهصبر کوی دا هم د هغه لنو هغه 

نو ځکه په ښو او ښکاره شر چه څه  -چه چا د للا قدر منلي وی

بل  -ستون دي ږمن ساتل په اسالم باندي دايمان شپتقدير کي وی،يقي 

نو دا   ييڅ(مسلئ نه ده واړخ ته که د يو ايمان واال ژوند کښی )ه

ايمان   ښتن يرداسي حاالتو کښی يو -ددي اشاره ده چه څه غلط دي

واال له پکار دي چه وخت رااوباسی او خپل ژوند په حقيقتونو 

ه دي او دي تري نه بيخبره دي  ياخو آزمائش ښکاره ن  -سوچ اوکي

يح )الری(نه لري شوي دي.چه د خپل ډير مال او حيا دوي د ص او

-دیهغی د سزا نه وړاندديني  لی،دا داوالد نه مزي اخ  
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بَك  بَُهم بِّها  َوّل تُعجِّ ُ أَن يُعَذ ِّ أَموالُُهم َوأَوّلُدُهم ۚ إِّنَّما يُريُد َّللاَّ

 فِّي الدُّنيا َوتَزَهَق أَنفُُسُهم َوُهم كافِّرونَ 

9:85 

ی د دوی مالونه او نه د دوی  او تا دي په تعجب کي وانه چو

مدا اراده لری چی دوی ته په د غو )مالونو او  اوّلدونه يقيناً هللا ه

ذاب ورکړی او روحونه ي ووځی،په داسی حال  اواّلدونو(سره ع

:کي چي کافران وي  



چه ايمان واال ِد خپل ژوند کښی آفتوتونه او د دي دا مطلب نه دي 

مسئلی غواړی ځکه چه للا ورته دا دعا ښولي ده:ای زمونږه  

ربه!او به مونږ باندي بوج مه ږده لکه څنګه چي تا هغه)بوج(ايښی  

خلکو باندي چي له مونږ نه مخکي وو: په هغو  وو  

نو   شکر اوباسل پکار دي چه هغه َد آزمائشوللا پرځائ دوی له د

  هخو د آساني په وخت کښی دوی له ضروری محتاط-نه ساتلي دي

مائش نه غافله نشی ځکه چه يدل پکار دي چه د امتحان/آزاوس

له وجي اکثر خلک  د ژوند آزمائشونو ته   کاميابئ او خوشحالئ

شی. هونداوړ  

 يادګيرنه:

ري  نه لوختونو کښی هغو له چه څوک د صيح الری امتحان ځينی 

کل کښی يادګيرنه شی او د صيح الري ته د شوي وی،د سزا په ش

ت چه څه هم وی،چه کله په دوی آف - شی. واپسی لپاره هڅونه

خپل  ښوګوله،نو هغه څوک چهراشی يا  د دوی چا ډير نزدي او  

کي  راويښ  له تياروی،هغهغلطياني پيژوندو   

. 

َن العَذابِّ األَدنٰى دوَن العَذابِّ األَكبَرِّ لَعَلَُّهم   َولَنُذيقَنَُّهم مِّ

عونَ   يَرجِّ

32:21 



،له ډير )لږ(عذاب ته و څکوديږ به خامخا په دوی د نژ:او مون

کفرته اسالم  لوی عذاب نه مخکي،د دي لپاره چي دوی)له 

 ته(راوګرځی:. 
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ه په غير انسانی سلوک په خپلو خلکو سر انسان د آفتونو امتحان د

ياده  ي شی چه انسان ته د هغه ګمراهی ورشکل کښی هم راتل

،  سنيا مسلمانان چه د اسالم نه ډير لري شوي وو چه د بوکي.څنګه 

اندي  صدام په کويت ب د رګنده ظلمونه ياباندي د سربيانو ناڅ

ه عراق کښی عامو ځايونو  پ وحشيانه يرغل او ورپسي د امريکي

چه څه انسان د السه  للا دا ښکاره کئ -باندي بيتوپيره بمباری

زغمی،هغه دي د خپله السه په ځان راولي.چه څه هم وی خو  

-رنځونه د نيکی/صداقت الری ته د واپسی يادګيرنه وی  

 

ي الن اسِّ  َظَهَر الفَساُد فِّي البَر ِّ َوالبَح  رِّ بِّما َكَسبَت أَيدِّ

عونَ  لوا لَعَلَُّهم يَرجِّ  لِّيُذيقَُهم بَعَض الَّذي َعمِّ

30:41 

د  )براو بحر(کي فساد خور شو،په سببپه وچه او لونده

ي لپاره چي هغه ملونو(چي د خلقو ّلسونو کړي دی،ددهغو)ع



د سزا(د هغو عملونو و څکوی  چي )هللا(په دوی ځينی برخه)

:.وي،د دي لپاره چي دوی راواپس شيدوی کړی   
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 منافقت

د آفتونه/مشکالت هغه څوک هم راښکاره کي چه څوک د ايمان 

ته چه څوک کفر کوی دا ورته هم  دروغو دعوی کوي او هغه چا

ځان له )جهنم( خوښوي   خپله مرضیګنده کي چه دوي په څر

ول کي لک پاتي شوي دی چه غلط مقصد له اسالم قب.داسي ډير خ

ه مشکالتو ته ورمخ  ا د خپل دين بدلولو نه مخکيی چه پس تاو بي

  ی ته بيرته اوګرځی .للا قرآن کښیشي نو بيا خپل زړي عقيد

 سورة العنکبوت کښی واي:، 

َب الن اُس أَن يُتَركوا أَن يَقولوا آَمن ا َوُهم ّل يُفتَنونَ   أََحسِّ

ن  ُ الَّذيَن َصَدقوا َولَقَد فَتَنَّا الَّذيَن مِّ م ۖ فَلَيَعلََمنَّ َّللاَّ قَبلِّهِّ

بينَ   َولَيَعلََمنَّ الكاذِّ

29:2-3 



کړی دي چي دوي به په خپلي دي وينا    ايا خلقو دا ګمان

ه يمان راوړي دی،حال دا چی دوي په نشی چی مونږ اپرښبودلي 

زمايلی وو چي له و يقيناً يقيقناً مونږ هغه کسان آکيږی.ا يازمايل

ه مخکی وو.نو خامخا ضرور به هللا هغه کسان  دوی ن

تينی(دي او خامخا ضرور به رښ)معلوموي)ظاهروی(چي 

 دروغجن معملوموي.:

 سزا: 

نه تجاوز کوي خپل ځانونه  هغه څوک چه د للا مقرر شوي حدونو

ئ.او بله دنيا کښی سزا ته مخکيی ک په دي  

پورا قران کښی للا ډير داسي قومونو باره کښی بيانوي چه چا د 

کړو او ورپسی تباه کړی شو .دا قصي د للا د للا هدايت رد 

بغاوت د نتيجي نه د انسان خبرداره کولو لپاره   احکاماتو خالف

 دي.سورة النور کښی للا ټول خبرداره کوي، 

حکم نه چي د هغه )رسول( له :نو هغه کسان دي وويريږی 

،يا دوی ته ورسيږیکوي،له دي نه چي دوی ته څه آفت  مخالفت

- دردوونکی عذاب ورسيږی ډير   
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سزا چه مختلو الرو په ډول کيدي شي.کيدي شي چه ټولو نه ښکاره 

د سزا چه نن سبا انسان ته ځورولي ده،په ډيرو ملکونو کښی 

اسی   ه اول پهايډزبيماری وی چه کمه د طب په تاريخ کښی ټولو ن

د دي بيماری نه متاثره اکثريت  -دهای په شروع کښی ښکاره شوه

چه د چا خلکو سره جنسی  په ټولي دنيا کښی د هغه خلکو دي 

اول کښی هم جنسه د دي اصلی شکار وو بيا دوه  -تعلقات وی

ر خلکو سره جنسی تعلق لري او په  جنسه اوبياهغه چه ډياړخيزه 

للا د هغه  دا ټولي ډلي هغه وی چه دلو واال.رګونو کښی نشه کو

شريعت ي ښکاره بغاوت کوو چه کم د سړي او ښځی جنسی تعلق 

د واده حد کښی د ننه پوری محدوده کوي او هغه شريعت چه د 

کولي شي چه ايډز د ي توکي منع کوي.څه خلک دا په ګوته نش

پوري هم خوره شوي وه.وينی ورکولو په ذريعه پاکو کسانو   

 انتقال:

  ي دااو يا مور پالر نه بچو ته چه څه هم وی خو طبی شمار

ونه د دي نوروګروهو په مقابله کښی يسښکاره کوي چه داسي ک

للا  سورة انفال کښی خبرداره کوي   -په هر حال کښی -ډير کم دي

ه  چه کله د هغه عذاب /سزا راشی نو بيا صرف د بدو پوري محدود

، بلکه ټوله معاشره متاثره کوی نه وی  
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نُكم خاصَّةً ۖ َواعلَموا  َواتَّقوا فِّتنَةً ّل تُصيبَنَّ الَّذيَن َظلَموا مِّ

قابِّ  َ َشديُد العِّ  أَنَّ َّللاَّ

8:25 

ځی  فتني نه ځان وساتي چي په تاسوکي به يوا:او تاسو له هغي  

وه شي چه بيشکه هللا ډيرسخت  خاص ظالمانو  ته نه رسيږی او پ

دي:عذاب ورکولو واّل   

 

 کښی پيغمبر د داسي آزمائش وړاندوينهيوزر او څلور سوه کاال مخ

ابن عمر د هغه نه روايت کوی،   -کړي وه  

نا)ډيرو خلکو سره کثرت سره زنا  :چه کله خلک خپلو کښی ز

شی   ونه خوارهداسی رنځشروع کي نو هغی کښی به وبا او  هالؤک

-بيخبره وو۰چه د هغوی مخکيئ خلک تري   

 

د -بيمارو سلسله کښی يوه بيماري ده ی، ايډز د ديچه څه هم و

ا خبرداري يوی بلي بيماري شکل کښی راغلي وه  ايډزنه مخکيی د



ئ کښی به چه شپيتمي او بيا اوويا دها چه هرپيزورته وئيلی کيدل

يځ  د اوويا دهائ م -زناکارو کښي په لويه پيمانه خوره شوي وه

ماری وبا او ددي کښی امريکه کښی اعالميه شوي وه چه ده بي

پام په )اوويا(دهائ  ترننه څه معلوم عالج نشته. د دي نه د خلکو 

وژونکی نه ده او ايډز وه. آخری پوري واؤړيدو ځکه چه دا  
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 هللا دنيا ولي جوړه کړه:

انسان سره اړوند،ددي دنيا او چه څه دي کښی دي،د جوړولو  

دي. للا سورة  ور باندی بيان شوي مقصد  قرآن کښی خاص ط

 ابراهيم او االنعام کښی واي، 

 

َن السَّماءِّ ماًء  ُ الَّذي َخلََق السَّماواتِّ َواألَرَض َوأَنَزَل مِّ َّللاَّ

َي   َر لَُكُم الفُلَك لِّتَجرِّ زقًا لَُكم ۖ َوَسخَّ َن الثََّمراتِّ رِّ فَأَخَرَج بِّهِّ مِّ

َر لَُكُم األَنهارَ  هِّ ۖ َوَسخَّ  فِّي البَحرِّ بِّأَمرِّ

 

َر لَُكُم اللَّيَل  َوَسخَّ  َر لَُكُم الشَّمَس َوالقََمَر دائِّبَينِّ ۖ َوَسخَّ

 َوالنَّهارَ 



14-32-33 

که يی پيدا کړی دي او له  هللا هغه ذات دي چي آسمانونه او ځم

اوبه نازلي کړيی ديی،بس په هغو سره يی له ميوو نه   بره نه پي

خري  سرزق راوستلي دی او تاسو لپاره يی بيړي متاسو لپاره 

کريی دي،د دي لپاره چي هغه )بيړی(د هغه په حکم سره په  

مسخر کړي دي:. نهرونه سمندر کي رواني وی،او تاسو لپاره يي   

او تاسو لپاره يی نمر او سپوږمی به کار لګولي دی،په داسي حال 

په  يي شپه او ورځ  لپارهکي چه د قانون مطابق ګرځي او تاسو

 کار لګولي دي.
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ليی ده ا(چونکی دی او شپه يي د آرام ذريعه ګرځوسبا )دړن:د 

يی دي دا د  لګرځو اب ذريعیمر سترګه او سپوږمي يی د حساون

-ب،ښه پوه ذات اندازه کول دیښه غال  

او دی هغه ذات دي چي تاسو د هغو په ذريعه سره دوچي او 

ه( يقيناً مونږ آيتونه  ښه )واضح - مئ مو  ريسمندر په تيارو کي ال

وهيږی. يان کړي دی د هغه قوم لپاره چي پب  



ه  هم دي،د انسان خدمت له جوړ شوي وو ک څه  دي دنيا کښی چه

بيړی او که قدرتی وی، هر  ه کلهغه د انسان د ايجاد محصول وی 

بهرحال داسي نعمتونه بغير  -للا د انسان فائدي له ورکړي دي څه

نعمتونه او رحم  چه د للا  انسان له پکار دی-نه وی له ذمه داري نه

هغه تسبيح کي.هغه)للا( سورة  داو د للا شکر اوباسي او ووپيژنی

څه ځناور يا  ته دا دعا ښويلي ده چه کله هغه دزخرف کښی انسان 

ري کي.ا يی سولسور  

 

 

هِّ ثُمَّ تَذُكروا نِّعَمةَ َرب ُِّكم إِّذَا استََويتُم   لِّتَستَووا َعلٰى ُظهورِّ

َر لَنا ٰهذا َوما ُكن ا لَهُ  َعلَيهِّ َوتَقولوا   ُسبحاَن الَّذي َسخَّ

نين   ُمقرِّ

43:13 

،بيا د خپل ئاسو د هغو په شاګانو )ښه(برابر کيند دي لپاره چي ت 

او واويی   برابرکينئرب نعمت راياد کړي،کله چي تاسو په دغه 

ي زمونږ لپاره يی دا مسخر )اوتابع(کړي ه چه دپاکي د هغه ذات ل

-په قابو کي راوستونکی نه يو دي او مونږده ددی  

 َوإِّن ا إِّلٰى َرب ِّنا لَُمنقَلِّبونَ 

43-14 



او بيشکه مونږ خاص خپل رب ته خامخا )بيرته(ورتلونکی يو:.   
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طابق حکومت کوول هم    د للا د قانون شريعت م په مخلوق باندي

-واری دهد انسان ذمه   

 يا                              

دي هم مسئول دي چه په مخلوق باندي د للا د قانون  انسان د 

- د نورمخلوق په نسبت داد انسان مقصد ديی.کومطابق حکومت ا 

څيزونه د للا قانون مطابق  وی ته حکم شوي دي چه دي دنيا د

روايت ی د للا رسول نه رابو سهعد الخد -تمال کياسمينځيا کښی 

ته او زرخيزه ده،للا سبحان و) تعالی(  يسکوی او وايی:،ده دنيا ښ

ه څنګه عمل اليان کړي يی چه اوګوري چه تاسو ب تاسو ده دي و

 کوي:.

به دي دنيا سره    انسان آزاد نه دي چه څنګه يی ښوښه وی هغه څي

رت ته منفی چلند د قرآن قد کوی.ځکه د سيکولر مادياتی معاشري،

)زير   معاشره قدرت ته لکه د يو دښمن ګوري چه مادی  -خالف دي

د ښکال تعريف کافی نه دي.ـــ   کي(((به يی. د ماؤنټ ايورسټ

پرځايی ددي سر کولو له د دي غونډی )ښتلو(کښی هر کال  



ورانو ته حيرانتيا کافی نه ده  ځنا  د دنيا بََهرنی -نه ضائع شيژوندو

ي کښی  رکمرو لپاره وروستنی صدي په سفاځايی د مغربی پر

اوران ناپيد شو،ټرافياني ورکړي  ځن  ډيرو ځناورنو ښکار وشواو دا

چه سفاری وس بند شوي دي،خوځناوران چه ډير کم دی اګر  -شوي

دی ده سينګو له وجي  ه ته نا پيد کيدو خطره دلکه رينوسورس 

چه کم لري مشرقي روايتی دوايانو او جنسی خواهش   دیموجوده 

بتو کښی استماليږی. زياتولو له په خوراک يا شر  

 ځناوران:

کول ګناه ده. و لپاره ځناوران مړه د قرآن مطابق،د للا نزدي د لوب  
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 ابن عباس د للا رسول نه روايت کوی چه هغه وايی،

لپاره نه وی نو د ي څيز نشانه مه اخلي:که ده خوراک ژوند د :څه

مړه کول  ژوندی ځناور مړه کول منع شوي دي.د خوند او مزي له

او که چري په معاشره کښی په جرم  -بنيادي طور باندي بد دي

ر له خوراک لپاره نو هم باندی د انسان ژوند اغستي شی يا د ځناو

ر درده به کولي شي. نه ممکنه وی نو بغيبه چه څا  

شداد ابن اوس دوه څيزونو باره کښی چه کم هغه يادوی چه د للا 

که للا هر څيز لپاره د بهالئی ش بي خبره کوي:،رسول وئيلی وو، 

نو په ښه طريقه ئ  حکم ورکړي دي.نو کله چه څوک پهانسی کوي

تاسو  او چه کله څاروي حالحلوي نو په ښه طريقه ئ کوي -کوي



کښی هر يوکس خپلی چړی تيره کي چه حالل شوي ځناور په 

مه مړشی:اګر چه په مغربی ملکونو کښی بعض کسان چه  اآر

 ری ځناورانو د حاللولو اسالمی طريقي مخالفتځناورو سره مينه ل

لی کرنټ ياسر ته د چقولو له ه بجيی کړي دي،د دي په ځاي پ

له مری په تيره ليف ده دي.چه کڅاروو له دي نه ډير تکجهټکي 

نه او چه کله زړه کيروټډ  ی يی محسوسویورچاړه کټ شی نو څا

هوشه شی.وينه بهر اوباسی نو څاروي زر بيته  ارټريز  
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قرآن د ځناورانو خيال کوول محفوظه کړي دی،د سپو لپاره هم چه 

نه منع شوي دي.نوکم عام طور د مسلمانانو د  کورو   

تګی شو  ابو هريره د پيغمبر نه روايت کوی،:يو سړی روان وو نو 

نو هغه يو کوی ته کوځ شو او اوبه ئي وسکلی، چه بهر تري  

نو   -بيسا دي او خاوره خوری سا نهچه تو نو يو سپی يی وليدووراو

دي سړی ځان سره اووي چه :ده ځناورهم هغه سي تګي دي چه  

پيزار يی  څنګه ځه ووم،نو هغه بيا کوي کښی ورکوز شو او خپل

بهر راوتو او سپی له اوبو نه ډک کو.بيا ئي غاښونوکښی وونيوواو 

 ووکو او معاف يی کو او جنت تعريف  يی اوبه ورکړی.للا د هغه

د للا رسوله!مونږ ته دځناور  خلکو تپوس ووکو،ای کښی يی واچو:.



عليه واله وسلم(جواب صلی للا خيال ساتلو اجر مالويږی؟هغه ) 

ورکړو،: د هر ژوندی څيزخيال ساتلو باندي اجر دي:ابوهريره دا  

يه واله وسلم(وئيلی علللا  هم روايت کوی چه د للا رسول)صلی 

معاف کره چه چا خپل ل نه يو فاحشه دی،: للا د بنی اسرائي

يی سپی له اوبه راوستي چه اوتړو اوکوی نه  سکارف سره پيزار

کم هغی اوکتو چه تندي نه مړ کيږی.د دغي له وجي للا هغه معاف  

 کړه: 
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بل اړخ ته اسالمی شريعت کښی ځناورانو ته نقصان رسول يو غټه 

ه د للا رسول)صلی للا ګناه ده.عبد للا ابن عمر روايت کوی چ

زا مالؤ شوه او جهنم  ښځی ته س  عليه  و اله وسلم( وئيلي دی،:يوه

چه هغي پيشو ګيره کړي وه چه ترسو هغه  کښی واچولی شوه ځکه 

نه يی پريښوده چه  نه يی ورله اوبه او خوراک ورکو او -مړه شوه

نه اوخوری:داسي حاالت شته  چه کم کښی د ځمکی د حشرانو

وی لکه روانيدو له ځناور  و ته تکليف ورکول ضروریځناوران

د   ،للالګول ،خو بيا هم دی حاالتو کښی وهل او پيثرنتيا له نشان 

د پيغمبر نه روايت کوی چه  دي د حفاظت حکم ورکړي دي. جابر



  او په مخ باندي نشان لګولو نه منع هغه ځناوران په مخ باندي وهل

 کړي دي.: 

 نباتات: 

ساتلو نه ذمه داری په ځناورانو خيال د انسان د دي دنيا خيال ساتلو 

کرهم په قرآن کښی ډير په درنښت شوي  د نباتاتو  ذ -ختميګی

ني نان چه کم جهاد له ځی،د ميوو ودي.دي پوري چه مسلما

ی،بلکه ونه کرل د يو صدقي عمل ګنړلي  خرابولو نه منع شوي د

روايت کوی چه هغه واي:، چه کم  جابر د للا د رسول نه  -کيږی

چه   -قيی ورکولو اجر مالويږیمسلمان ونه کري نو هغه ته د صد

د دي وني نه څه خو ړيلی کيږی هغه  صدقه ده،چه څه تري پټ 

خوري،ټوله صدقه  قه ده،چه څه تري ځناور يا مرغئشی هغه صد

وني خريی واله له  ده چه څه څيز يا څوک کس دوي نه اخلي نو ده

- ي اجرمالويږید صدق  

اسالم هڅوي چه کيښت کښی هيڅ کوشش نه دی پريښودل 

ی آخري عمل وی که  د ايمان واله ژوند کښپکار،دی پوري که دا 

ي، کوی چه هغه وا نه روايتانس د پيغمبر  -هغه يی کولي شي  

شی او تاسو ورځي شروع کيدو نشانی ښکاره  که چري د قيامت د

ر دي چه هغه يی وکری که وی نو پکاکښی چاسره الس کښی تخم 

 هغه د قيامت شروع کيدو نه مخکښی دا  کو ولي شي:.



فرض په طور د انسان دا ذمه واري  نو ځکه لکه للا له د يو مقدس

دي چه کم ماحول کښی دي پيدا شوي دي ده هغی د ټول اړخونو  

د نن سبا مادياتي خيال اوساتي.دی له پکار دي چه ټولي دنيا کښی 

لودګي ډير چلند له وجي وسيدونکو د تباهي او لوي آ د ـــ؟معاشري

ګناه او پورا قرآن مطابق د دي فرض نه غفلت،  -مخالفت اوشی

 کوول يی د يو عبادت عمل دي.
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 خالصه

ه مقصد  د تخليق د مقصد د پوهي نه بغير انسان ژوند کښی بغير څ

د دي  چالونکی،نه ځفلي څنګه چه سمندر کښي بيړی بغير د 

مقصد يا خو غلط مذهبي تعليماتو له وجي غلط وي يا مادي او بس 

ن لپاره  نو ځکه د دوي خپل ځا -ه ویدي دنيا پوری محدود

هه وی چه للا دي ولي پيدا کړي ضروري ده چه دوي سره ده پو

تخليق کړي  ګنده کولو له نيادی طور باندي،للا خپل صفات څردي ب

تخليق دي،جنت د  ا( د خالق کيدو نتيجه دنو ځکه د هغه )للا -دي

) للا (انصاف ،د انسان  هغه )للا( رحم او فضل،)جهنم(د هغه

)للا(  هغه مغفرت،ژوندي او مړه څيزونه د هغه  غلطياني اود

ت،چه خلق  هغه ذريعه ده چه په  سخاوت وغيره.د دي علم ارزښ



 صيح کم للا خپل صفات څرګنده کوی،دا دی چه انسان ته د للا

ي نه هم هغه قدرا و خپل تقدير اومنی.خو دد د معرفت اوشی او

  -خپل تخليق مقصد پته ویزياته ضروري دا ده چه انسان ته د 

ځکه چه  -د ده مقصد د للا عبادت دي ا تعليم ورکوی چهقرآن د

صداقت او روحانی هغه ورځي ته ده مقصد د للا عبادت دي ځکه 

ی ته چه کم جنت ته تلو له پکار چه صداقت او روحانی هغه ورځ 

دا  ددي علم ازښت - هغه )للا( عبادت ضروري ديد وی،انسان له 

ه ضروری دي ن په دي پوه شی چه عبادت هم هغه ندي چه انسا

للا باندي څه احسان نه دي  ا پهچه څا نه خوراک او سا اغستل او د

تونو  چه دوی يی کوي. دا هم ضروری ده چه انسان ددي دنيا د نعم

په شا د دي  تخليق  د خپلم ترالسه  کی .او آزمائشونو د اهميت ه

 خوللا بنيادی  -ا دښمنه ښکاری دني دمقصد د علم نه بغير،انسان ته 

 د ښه او بد آزمائشونه انسان - طور باندی ګټي له جوړه کړي ده

  -کښی اوچت روحانی صالحيتونه رابهرکولو له  جوړ شوي دي

ه للا باندي مکمل ه نشی اغستي ترسو چه هغخوانسان دي نه څه ګټ

ی،صبر نه کي  باورنه کي او په هغي،چه څه ورله للا مقدر کړی و

بلي د نيا د دائمی   دوا.چه څوک للا نه منی د دي دنيا آزمائشونه 

ه شی. د دنيا د  ورله سزا جوړکښي عذاب نه مخکيی دي ژوند 

د خپل ماحول شعور ورکوی   له و ايمان والهتخليق مقصد پوهه ي

.انسان د دي دنيا نعمتونه د ټهيک طريقه ده استمالوله مُسوله دي. 

مندر،نباتات  او ماحول د ټولو والی جوړ کړی شوي  دځمکی او س

چه څه  دي نو ځکه د للا شکر اوباسلو له انسان له دا پکار دی 



سره  مخلوق دي د هغی حفاظت اوکي.د تخليق داسي مکمل شعور  

ښو دلو واال ،انسانيت له يو   ان پورا شی.دوی د صداقت الرهانس

د غوره انسان  لکه راهنما کښی بدل شی.للا قرآن کښی د دوي ذکر 

 کوی.:

َجت لِّلن اسِّ تَأُمروَن بِّالَمعروفِّ َوتَنَهوَن   ٍة أُخرِّ ُكنتُم َخيَر أُمَّ

  ِّ نوَن بِّاّلِلَّ  لَكاَن  ۗۗ َولَو آَمَن أَهُل الِكتابِ َعنِّ الُمنَكرِّ َوتُؤمِّ

 َخيًرا لَُهم ۚ ِمنُهُم الُمؤِمنوَن َوأَكثَُرُهُم الفاِسقونَ 

3:110 

:تاسو غوره اُمت يی چی د خلقو لپاره پيدا کړی شوی يی، تاسو  

-نيکی کوي او له بدی نه منع کوی او په هللا باندی ايمان راوړی  


