
1 
 i 

الحاد او ساینس اسالم،  
Islam, Atheism and 

Science 

 



2 
 

 

 اول 

 

 

  

 

 

فَاقِْ فِي آيَاتِنَا َسنُِريِهمْ  أَنَّهُْ لَُهمْ  يَتَبَيَّنَْ َحتَّى أَنفُِسِهمْ  َوفِي اْل   

ءْ  ُكل ِْ َعلَى أَنَّهُْ بَِرب ِكَْ يَك فِْ أََولَمْ  ال َحقْ  َشِهيد ْ َشي   

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

 
 بسم هللا الرحمن الرحیم  

 
﴾ 190إِنَّ ِفي َخْلِق السََّماَواِت َواْْلَْرِض َواْختََِلِف اللَّْيِل َوالنََّهاِر ََليَاٍت ِْلُوِلي اْْلَْلبَاِب ﴿

َ قِيَاًما َوقُعُوًدا َوَعلَٰى ُجنُوبِِهْم َويَتَفَكَُّروَن ِفي َخْلِق   السََّماَواِت َواْْلَْرِض  الَِّذيَن يَْذُكُروَن َّللاَّ

ذَا بَاِطًَل ُسْبَحانََك فَِقنَا َعذَاَب النَّاِر ﴿  ﴾ 191َربَّنَا َما َخلَْقَت َهٰ

چه ما    ی داحسان    وي ر لډي الحمدهلل دا د هللا تعالی  

کتاب د لیکلو توفیق راکړو.د    يد د   يې عاجز بنده ته  

چه د جهنم    نشتهخدمت    وي نه ل  د دي انسانانو دپاره  

.پوهیږو چه د  شي او جنت ته الړ    شيد اور نه بچ  

  کې په اکثره ملکونو   شيريزم یېت يا ايټ هريالحاد،د

ورونه    نيیځ .چه زمونږ او ستاسو  دي  وي ش  ريخو

خورګان د  ېاو  د  ت  ويهم  غلطو    کې غاتو  بلی په 

  دي چه ګون  ويفکر ک  وي سبب چه د  دي ،او په  راځي

او هره خبره په ساينس ،عقل او    یشن هر  ديملح 

زم خواته  یېپه پټو سترګو د الحاد يا ايټ  منيمنطق  

ک  يځ  انکار  تعالی څخه  د هللا  ح وي او  قت  قی.مګر 

د  بالکل سرچپه  او  دقی.ح یبرعکس  دا  خو    یقت 

ديملحدچه: او  فطرت  خپل  د  سترګو  نین  په    کې ا 

ا ته د  نیاو هم خپلو نفسونو او هم د  وياچ   خاورې

  دي   وي همد  کېقت  قی،او په ح   ويجهنم دعوت ورک

 نه عقل او نه منطق . منيچه نه ساينس 

  ی د  وي موضوع بحث ش ديپه هم  کې کتاب    دي په  

په رڼا    داليلو   عقلي او    فلسفي ،ساينسي، يقرآن   ،او د
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م  ريکقرآن  یتعالی حق د ده چه هللا  ويدا ثبوت ش  کې

او حضرت    ی دن  دي،اسالم حق  ی د هللا تعالی کالم د

او رسول    يمحمد صلی هللا علیه وسلم د هللا تعالی نب 

 . ید

د ډاکتر صاحب سید محمد )سعید( څخه    کې   آخر په  

  د دي   يېره مننه کوم چه زه  ډيڅخه    يد زړه د کوم

ا  نیپه د دييم هللا تعالی    کړي ق  وي کتاب لیکلو ته تش

 .  يحسابه اجرونه ورکړ  بي کې ت آخراو 

 ستاسو د دعاوو محتاج ډاکتر محمد عثمان نظامی . 

  ۲۲شمسي کال،د سرطان د میاشتی    ريهج ۱۴۰۰

 خ ريتا

13 –07--2021 
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 بسم هللا الرحمن الرحیم

 تقرظ 

 مولوي صاحب حیات محمد شابیوال 

السموات واالرض وخالق کل شی  الحمد هلل بديع 

کمت بال نصیر ووزير وخلق االنسان  ابدعهما بالح 

خلیفة لکمال الکائنات وعلمه البیان اما بعد ما چی  

کله دډيرمحترم ورور ډاکټر صاحب نظامی کتاب  

اسالم. الحاد اوساينس په نامه کتاب ولوسته هللا  

شاهد دی چی ډير تری متأثر شوم او ددی اصلی  

وجه داده چی دتعصب په بڼه نه دې   اوبنسټیزه

لیکل شوی دوهم داچی هره خبره او دعوی په  

داسی دعوی    دلیل اومنطق بنآ ده ډاکټر صاحب

نده کړی چی هغه دی هسی يوه معمی او ړوند  

ګذار وی بلکی دهری دعوی. لپاره ېی قانع کننده  

دالئل راوړی دا ځه نه وايم بلکی هر  

ب مطالعه کړی  کوالی شې چی داکتا   لوستونکی

اوبیا دلوستونکې نه هم هیله ده چی انصاف وکړی  

او حق ته حق ووايی او هللا دی وکړی چی دکتاب  

کتاب تر پاېه    ئنشي ستړ ستومانه او  په مطالعه

نه    دنقد کولو او دځان پوهولو لپاره ولولی 



6 
 

اواصال    چپ کولو لپاره ددښمنۍ اودبل د 

سړې.  ه او هدف هم همدا دی چی وخ دمطالعی م

نو ډير څه به زده    ی لپاره ولولې هکتاب دنقد او پو

بل ته هم   ه يې کړی او دمطالعی دمنځ پانګی نه ب

ورکړی خوداهله کیږی. چی هر څه په سړه سینه  

اوارام معز سره مطالعه کړی او ان شاهلل چی  

دډاکټر صاحب کتاب دهمدی خاندان څخه دی  

کونکی څخه ديو ښه نقد کونکی او   هدهرمطالع 

ونکی په هیله نه دتعصب کونکې او  کدښه زده 

.  والسالم   اعتراض کونکی په هیله  

 مولوی حیات محمد شابیوال 
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 بسم هللا الرحمن الرحیم

تقريظ:                                                                            

 پوهنمل ډاکتر ذبیح هللا احمدي            

د اسالم، الحاد او ساينس تر عنوان الندې کتاب  

چی ښاغلي الحاج ډاکټر محمدعثمان نظامي په  

نوموړئ   العه کړ. طفصلونو کی لیکلی ما م ۷۰

پردېسۍ او ناروغۍ په مهال د يوې  کتاب چی د 

لوړې او سپېڅلې موخې په نیت لیکل شوی الندې  

 ځاګړتیاوې لري. 

په داسې يوه روانه اوساده پښتو ژبه لیکل شوی  

چی د مختلفو علمي کچو لوستونکي ترې پوره  

ګټه اخیستلی شي. په لیکنه کی د لیکونکې قلبي  

عواطف او احساسات داسې نغښتي چی ګواکې  

کئ همدا اوس د ښاغلي نظامي سره  لوستون

مخاطب ده او لیکل شوې علمي صحنې او  

 تحقیقات په سترګو ګوري. 
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په دې کتاب کی د نړۍ تر ټولو معتبرو مأخذونو)  

 قرآن کريم او احاديثو( څخه استفاده شوې ده. 

لیکوال هڅه کړې چی د ساينس په ژبه د ټولو  

تعقیب  پیامبرانو مشترکه داعیه چی ال اله االهلل ده 

 او ثبوت کړي. 

په دې کتاب کی دهغو ساينسی اصطالحاتو او  

تعريفونو د اصالح هڅه شوې کوم چې د محدودو 

ملحدو ساينس پوهانو له لوري په ساينس کی  

عالوه او په غیر مرئي توګه يې ټول ساينس  

پوهان او عام وګړي په خپلو لیکنو،کنفرانسونو او  

 عادی مجالسو کی استعمالوي. 

دم علیه السالم د خلقت څخه تر اوسه  هو! د آ

پورې د حق او باطل تر منځ منازعاتو مختلف  

پړاونه او شکلونه تیر کړي او په هر پړاو کې  

باطل مغلوب شوی. دا چی اوس ساينس د ودې او  

پرمختګ په حال کی ده او اسالم چی د ژوندانه په  

هر اړخ کی ډير غنی ده نو په سايني برخه کی يې  

و نوروعقايدو او اديانو ډيره غښتلې ده.  غنا تر ټول

لیکوال هم د دعوت په موخه هڅه کړې چی د  

ساينس په ژبه د ښوونځیو، پوهنتونو او نورو  
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علمی مراکزو کی د داروين په څیر نورې باطله  

نظريې چیلینج اود زده کوونکو د ايمان ژغورنې  

ترڅنګ هغوی ته کافی داليل په الس ورکړي. ښه  

نوموړی کتاب په ديني مدارسو،  به دا وي چی 

مکاتبو، پوهنتونونو او نورو دينی او علمی  

 مراکزو کی ولوستل شي. 

په دی کتاب کی د قرآن عظیم الشان د ساينسي  

معجزو تر څنګ ځینې آيتونو ته دعصری علومو  

د مختلفو شعبو له زاويو څخه کتنه شوې او دا يې  

ره  ثابته کړې چی واقعي ساينس کله هم د اسالم س 

 په ټکر کی نه وي.  

قرآن عظیم الشأن د هللا تعالی کالم او کائنات يې  

فعل دی خو تحريف شوي انجیل د پاپانو او  

ساينس پوهانو ترمنځ يو جګړه ئیز واټن ايجاد او  

ساينس د ملحدينو په الس کی پريوت خدای مه  

کړه چی زمونږ د ساينس پوهانو د دينی پوهاوۍ د  

او د ديني علماو لیری   کچې ټیټوالئ يا ناخبري 

والی له ساينس څخه باآلخره د ساينس او دين تر  

 منځ د واټن په پیدا کیدلو منتج نه شي. 
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د ښاغلي نظامي صاحب څخه د زړه له کومي  

مننه کوم چی د ستونځو سربیره يې دا علمي اثر  

لیکلئ او د هللا تعالی له دربار څځه ورته د مزيد  

آثارو د لیکلو توفیق  اجر تر څنګ د ال نورو علمي  

 غواړم. 

 په درنښت 

پوهنمل ډاکټر ذبیح هللا احمدی د شیخ زايد  

 پوهنتون استاد

د قلبي ناروغیو متخصص او د قلبی بیا رغونې د  

 ل دوکتورا محص
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 بسم هللا الرحمن الرحیم

         تقريظ                                                                       

 عصمت هللا هاشمی 

 

زه ځان ډير خوشبخته ګڼم چی د محترم ډاکتر  

  -------------- صاحب محمد عثمان نظامی دا

 ملغلری)اسالم،الحاد او ساينس(کتاب مې ولوست. 

 زه خپل نظر دلته د يو عام وګڼې په حیث لیکم ،  

تر ټولو ړومبې دا کتاب ډير ښايسته په روانه او  

، چې د هر کالس سړی  سوچه پښتو لیکل شوی 

شې، هره موضوع يې د قران او  ی  پرې ښه پوهید

.سیانس له الرې جال جال تشريح کړي    

باور وکړئ چې دا کتاب مې ولوست له سترګو  

مې وپوښتل چې    نه  مې اوښکې راغلې او له ځان

خبره يو،    دومره بې نه  مونږ ولې له خپل دين

حال دا چې رب ج مونږ ته داسې يو کتاب 

. رالیږلې چې د هر سوال جواب لری   

زه يې ټولو خويندو او ورونو ته د لوستلو وړانديز  

کوم او باورې يم چې په لوستو به يې ډير څه زده  
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.کړی او ډير سوالونه به مو حل شې   

زه د پاک رب نه ډاکتر صیب ته ال اوږد عمر د  

. کامل صحت سره غواړم   

سې ډير نور  قلم دی تل تاند او رپاند اوسه ، چې دا

. اړين کتابونه او علمې نخسې مونږ ته ولیکې   

 

 په ډير درنښت 

 عصمت هللا هاشمی 

 ويانا ، اتريش 

۰۶/۰۴/۲۰۲۲  
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 ميبسم هللا الرحمن الرح

 : ظريتق
 ډاکټر سيد محمد)سعيد(

او ناتوانه بنده خو هیڅکله هم     , عاجز  ی مګړنی   زه

پدې   د  قیځان  ساينس(  او  )اسالم،الحاد  کتاب  متې 

تبصرې کولو اليق نه بولم خو داچه قدرمن ډاکتر  

ده  کړينه پر ما  ېمحمد عثمان نظامې دا خاصه لور 

ده چه خپل نظر په يو  کړيغوښتنه    څخه يېاو زما  

څو لنډو کرښو کې ددې مهم او د ارزښت ډک اثر  

 کم. ولید مخپانګې دپاره 

اشرف     مونږ  تعالی  و  سبحانه  هللا   ، الحمد  هلل 

المخلوقات خلق کړې يوو او د تعقل, تفکر , تدبر ,  

کولو استعدادونه او ظرفیتونه    ويدلو او باوريلیدلو ,

عظیم الشان کې    قرآن. په  ی دکړييې مونږ ته عطا  

او د عقل   المخلوقاتو  ټولو اشرف  څو ځايه مونږه 

دئ چه تاسې د خپلو ځانونو ،  ويخاوندانو ته حکم ش 

د خپلو شاوخوا موجوداتو او زما د وجود په پیژندنه  

هاند  او  هڅه  تحقق  او  تعقل  ژور  ډول  هر  د  کې 

 .وکړئ 

ټولو د عقل خاوندانو ته پاک     لکه څنګه چه مونږ 

دئ چې د خپل سپارل شوې رسالت د  کړيب امر  ر

علم چې   وحېن يعنې د  دي/قرآنپوره کولو دپاره په  
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زمونږ د ژوند لپاره سالمه کړنالره ټاکئ , ځانونه  

او  کړو  د     پوهه  يعنې  علم  ساينس  د  همدارنګه 

کايناتو د پیژندلو علم زده کړو ځکه خالق ذولجالل  

خلق   دپاره  انسان  د  د  کړيکاينات  ساينس  او  دي 

 . ديکايناتو د پیژندلو علم 

العظیم الشان کې د دواړه    قرآنخالق ذوالجالل په  

( او د ساينس د علم په  قرآن د علم)  وحېد    علمونو 

زده کړو , تحقق او تجسس په ګډ اهمیت او ارزش  

ټ  الزم  کړينګار  یېيې  يې  علمونه  دواړه  دا  او  دئ 

 اوملزوم ګرځولې دئ. 

 , لوستلو  په  بڼو  دواړو  د  کتاب  او  اوريددې  دلو 

اءهللا  ش  ندونکې ااوريپوهیدلو به ټول لوستونکي او  

په پوره وضاحت سره خپل ځانونه ,خپل انسانې او  

او    قرآنايمانې رسالت ,کاينات او د کايناتو خالق د  

 مدرن ساينس په رڼا کې وپیژنئ. 

عظیم الشان د کايناتو د جوړښت,   قرآنڅرنګه چه  

امت  قیقاعدې, قانون , نظام , ژوند , د ژوند مقصد ,  

حساب,   د  آخر,  نظام  د  او  دوزخ   , جنت   , ت 

تش    چلولو د  رياو  پاره  د  دډيح  مافوق  قیرو  او  قو 

او  فزيکمیاوې,  کېولوژېکې,  بیاضېکې,  ري ې 

ې تعامالتو او محاسباتو ډک يو الهې کتاب  فزيکمیتا

ا مهمم  ويلف فقط اؤکتاب کې م  دي دلته پ   خودي  

  قرآن ولې دي.  نیالندې    لی موضوعات د بحث او تحل
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الهې     نه تريت يوه مکملآخرالعظیم الشان د ژوند او  

ر تاسف سره د کومې ورځې ځنې ډيبسته ده خو په  

ن  دي ده او  ويش   بل نو دشمنې پ يملحدن سره  د ديچه  

جال   ځنې  ساينس  د  ارادتاً  او  قصداً  ,  کړييې  دئ 

ه او د پرمختګ ځنې وروسته پاتې او  لی مسلمانان ذل

دئ.داکتر محمد عثمان نظامې  ويپه بدبختیو اخته ش

  ع پخپل دې کتاب کې حتې الوس  ی ډاکتر دچه د طب  

هاند   او  هڅه  د  کړيانسانې  چه  د    قرآندئ  مجید 

کې د خالق ذوالجالل  يتونو او مډرن ساينس په رڼا  آ

 ------------------------------------- تنید وحدا

ضرورت ، د روان نظام چلول     ، د کايناتو د خلقت 

ح  ري او تش  لی ، کنترول او زمونږ اصلې رسالت تحل

کړي. دا کتاب د ټولو د عقل د خاوندانو د پاره او  

ددې  بی دپاره چې  مسلمانانو  ټولو هغو  د  تیره  په  ا 

د ارزشه ډکې پوښتنې لرئ او    هکلهموضوعاتو په  

ې ايتونو په  قرآن خلک چې ددې مهمو    ولي يا هغه ټ

مختلفو    هکله د  لرئ خو  يا شکونه  او  مذبذب دئ 

لونو په اساس ددې پوښتنو کولو جرات نه لرئ  دلې

د   يا  عځېاو  کقینو  له  حساسیتونو  ددې  ب دوې  له 

پوښتنو د کولو ډډه کوئ , د وضاحت يوه ښه مرجع  

 .او منبع ده

ده چه خلک پوښتنو کولو ته  کړيډاکتر نظامې هڅه  

ق کړئ او هیڅکله هم داسې فکر ونه کړئ چه  ويتش
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د کايناتو د خالق , د کايناتو د جوړښت , شاهکارې  

وجود نه لرئ.    داليل او کنترولر په باره کې عقلې  

نو  يملحدچه د    دي ار ايستلې  يزپدې کتاب کې مولف  

  قرآن رې مغلقو پوښتنو ته د  ډياو شکمنو مسلمانانو  

ثو او مدرن  ديمعتبرو احاتونو ،  آياالعظیم الشان د  

په   په رڼا کې  ر وضاحت سره جوابونه  ډيساينس 

برابر کړئ.لکه څنګه چه عبدهللا بن عباس)رض(  

  قرآن چه د    دي ې  ليڅلوارلس سوه کاله مخکې فرما

الشان   عقل  آيارې  ډيالعظیم  وخت  ننې  د  چه  تونه 

پخپله   يې  به  وخت  راتلونکې   , دئ  عاجز  ورته 

 , ان کړئ.بیواضح او 

دونکې دئ او  کېاوس الحمد هلل هره ورځ همداسې  

د   کلونو کې  تیرو سلو  رې مغلق  ډيمجید    قرآنپه 

په رڼا کې واضح شآيا د مډرن ساينس  دئ  ويتونه 

غیر  عه په  ريو ساينسدانانو په ذملحدحتې د يو لړ  

دئ , چه  ويت يې ثابت شنیق او حقاقیارادې ډول تح 

په اړوند موضوعاتو کې ترې ځای ځای په کتاب  

تق  شري او  يادونه  کې  دا  ويرونو   . اثر قی ده  د     متې 

ار  يزدونکې  کېډاکتر نظامی د کلونو کلونو نه ستړي

ني , ساينسي زده  دياو هلو ځلو , د عربې ژبې ,  

د   څیړنو  معتبرو  ساينسي  د  اړوند  دې  په  او  کړو 

ره ساده او روانه پښتو ژبه  ډيراټولولو وروسته په  

دئ . زه خو دا کتاب زما په شمول  ويان شبیلیکل او  
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دپاره يوه ښه     د ټولو الره ورکو او د عقل خاوندانو 

دلو  اورين يم , چه د لوستلو ,  ئتحفه بولم. زه مطم 

ل په کې  بیل  بی دلو وروسته به مونږ هر يو  او پوهی

 اءهللا وتعالی( ش ن خپله ورکه مرغلره پیدا کړو. )ا

ني  دي   پاک رب دې قدرمن نظامې صاحب ته ددې

وې  خرا  اوې او  نیاو علمي اثر په بدله کې عظیم د

اجر او د داسې نورو کتابونو د لیکلو توان او توفیق  

 . امین يا رب العالمینکړيور په برخه  

  

 ره مینه او درنښت ډي په 

 سعید( ډاکتر سید محمد )

03-07-2021 

 هجرې شمسې کال , د سرطان دولسمه ۱۴۰۰

 لندن   
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 ( ۱الدّرس ) 

 اسَلم او ساينس
 

  وحېد ساينس علم  او د  يصرف دوه علوم من  قرآن

تعالی   علوم    آدمعلم.هللا  دواړه  دا  ته  السالم  علیه 

  .يېفرما قرآن ؤو. يورکړ 

ءَ )  ك لََّها  آدمَوَعلََّم  َمآَء  َسأ تعالی    (ٱۡلأ هللا  علیه    آدماو 

انو نومونه ور وښودل.پوهیږو  شی السالم ته د ټولو  

د نومونو په شکل    کېانو علم په حافظه  شیچه :د  

يو    پورې څو    تر.ځکه  کیږي ذخیره   د  په    شيچه 

.مثالً  نلري  نيهیڅ مع  يېنوم    ويعلم نه    کېباره  

يو   ف  سړیکه  باره    )هاتهي(ل ی د    نلريعلم    کېپه 

  کېپه باره    ل ی د ف  يېاو نه    وي  دلېلی  يېنه    نييع

  ي نوم ب  ل یته د ف  يسړ   ي.نو دوي  يلداوريدچا نه  

فید   نيمع د  ورته  هرڅومره  واخستل    لی .که  نوم 

ذهن    شي په  هیڅ    يې  کېخو  نه    شي د  هم  نقشه 

د    يېيا    ويلیدالی    لی ف  يې  ته  . خو که چیر راځي

دلو سره  اوريد نوم په    ل ینو د ف  وي  يلداوريچانه  

.نو  راځيپوره نقشه    لیدف  کېپه ذهن    ستيسمد  يې

انو علم  شیعلیه السالم ته د ټولو   آدم   کېقت قیپه ح 
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او د  په    سني ورکول شو.چه    لی وي سره    کمکعلم 

زمونږ جینز ته د هر    او  شو چه:زمونږ کروموزوم

هر    شي اود  کولو  کولو    شيد  زده  د 

استعداد،صالحیت اوظرفیت ورکول شو.همدارنګه  

دلو،لیدلو او غور او  اوريانسان ته عقل،د  تعالی هللا

  آدم فکر کولو صالحیت او استعداد هم ورکړو. نو د  

وخت   چه  څومره  وروسته  نه  السالم  دلو  تريعلیه 

د په    ېد   انسان  سره  استعمالولو  په  صالحیتونو 

  يې سونه او اوښان په هواآکوله.    قي قراره قراره تر

  و، ډيرا  ،ليموبا  فون،لیبدل شو،ت   جهازونو  بحرياو  

اين ای  او د کائناتو    ډي ټیک کوډ،  نی جی  ژن، وي لیت

خ يا مارس  رينه کشف شو.د سپوږمۍ او م وزرا ر  ډي

ا  بیټولو سره سره  يد  انسان ورسیدو.مګر د پورې 

  ې .او د هرید هم د ساينس علم مکمل او پوره نه  

.او نور وخت او    نشته  کېحل او جواب پ  ېپوښتن

ضرورتقیتح  ته  دريل  قاتو  علم   وحې.همدارنګه 

هللا پواسطه  پیغمبرانو  د  ته    تعالی   چه  انسانانو 

کوله نو هللا    قي هم هر څومره چه انسان تر  لیږلیرا 

احکام   وين  وي تعالی هم د انسان د استعداد مطابق ن

ب  کېځم رالیږل.چه  د  خرآلاته  علم   وحېه  د 

.خو د ساينس د علم   ی دم  ريک   قرآنکتاب    ینوروست 

امت  قی.او د  ی دعلم مکمل او پوره    قرآنبرعکس  د  

هر  پورې  او    ېپوښتن  ې د  مشکل  هر  د  او  جواب 
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  وحې.پوه شو چه د  ی دشته    کېحل پ   ېمسئل  ېهر

او د ساينس علم دواړه د هللا تعالی د    قرآن   نيعلم يع 

.نو دا دواړه علوم قطعاً يو د بل خالف او  يطرفه د

تائ  يضد نه د او  .ځکه  ويد  ی بلکه يو بل سپورټ 

او کائنات د هللا تعالی   ی دد هللا تعالی قول  قرآنچه 

.او  ويفرق نه    کې. اود هللا په قول او فِعل  ید فِعل  

ساينس   پیژندل  او  کول  مطالعه  کائناتو  .نو    یدد 

تجربه والړ    قیقيح  او  مشاهده  په  چه    وي ساينس 

نه    ي تیور  ني يع فرضیه  د    وي او    رآن قهیڅکله 

خو    شيکوالی    غلطي. ساينسدان  وي مخاِلفت نه ک

هیڅکله    قیقيح  ساينس  واقِعی    نشي دالی  غلطیاو 

مخ ۱۴۰۰مثالً   يا    وحېد    کېکلونه    قرآن علم 

  شلمي .مګر ساينسدانانو د  ې ږويچه کائنات ل   يې فرما

لوي   پورېپیړۍ   نه  کائنات  چه  د  ېږوي ل  دا  .چه 

  قیقيوه نه د ساينس ځکه چه ح   يو غلطنساينسدانا

پیړۍ   شلمه  په  کائنات    کېساينس  چه  کړه  ثابته 

   . وکړ يېد  یتائ قرآن د علم يا  وحې. او د ېږ ويل

  قرآن  نيد علم يع وحېبايد ووايو چه:د  کې  آخرپه 

اوسیدل او د کائناتو    کېد قانون مطابق په کائناتو  

کول   استفاده  او  یدن  دي نه  مطالعه  کائناتو  د  .او 

ل نه  بین څخه  د دي .فلهذا ساينس  ی دپیژندل ساينس  

ن  دي ساينسدانان په    ويل  وي.خو متاسفانه اکثره لید
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ع لما په ساينس    ي ندي.او اکثره  ي نه پوهیږ   قرآناو  

کوالی    نشيخو ال دا فیصله هم    ي .او ځنينه پوهیږ 

او    يعلومو د زده کولو اجازه ورکړ  يچه د ساينس

 ؟ که نه 

 ن بیو ما علینااالالبلغ الم 

ډاکتر محمد عثمان نظامي 
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 ( ۲الدّرس ) 

م او  ريک قرآن،دي ويکائنات څنګه پيدا ش
نو د  رينو  او منکيملحدد   نګ،بي ګ بي

د عقايدو رد په   ويسوالونو جوابونه او د د 
 .سره داليلو عقلياو  ساينسي

 
ورس يا کايناتو په باره کي هللا تعالی د سورة  نید يو

  يېفرما کېت  په اوله برخه آينمبر  ۱۰۱االنعام د 

ِض ]   َرأ َوٱۡلأ َوٲِت  ـٰ ٱلسََّم                 د    هللا  ترجمه.   بَِديع  

            ی پیداکونک  کې ځم  او   ونوآسمان

                                    ------------  ني .يعیدټر[نیج اوري ټر؛ ري]خالق؛ک

ايټرنل نه    ازلېکائنات        موجوده   دياو په     دياو 

   -------شکل د اول څخه موجود نه ؤ. په خپل سر 

نه   بآيچانس[  بل  دي]او   . تعالی    کېپیداشوي  هللا 

او  ريخالق ]ک   قیقي. چه د کائناتو ح   دي کړيپیدا ټر 

االنیدټر[  نیج اوري د سورة  همدارنګه  په  بی.    ۳۰ا 

ٓواْ أَنَّ  :    )يېفرما   کېت  آيانمبر   أََولَمأ يََر ٱلَِّذيَن َكفَر 

ا   قًً۬ َض َڪانَتَا َرتأ َرأ َوٲِت َوٱۡلأ ـٰ ه َماٱلسََّم ـٰ نَ نَا ِمَن  ۖ فَفَتَقأ  َوَجعَلأ

ٍء َحىٍّ  َمآِء ك لَّ َشىأ ِمن ونَ ۖ ٱلأ  . ) أَفاََل ي ؤأ
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په    آياترجمه:  چه  پوهیږي نه    دي کافران  شکه  بی. 

ا مونږ  بیؤو    نښتياو ځمکه سره يوځای    آسمانونه

دا[کړل دبی موږ د اوبو څخه    دیکړي. او پیدا  ويل]ج 

ات د سورت په  ريالذاه د  ګ . همدارنی ش  ی دهر ژون

ْیٍدً۬  )  يېهللا فرما  کې ت  آيانمبر    ۴۷ َها بِأَيأ ـٰ نَ َوٱلسََّمآَء بَنَیأ

وِسع وَن  ورس يا کائنات  نیاو يو  ترجمه: (   ( ٤۷)َوإِنَّا لَم 

شکه  بی او    ېد   ېمونږ په خپل قدرت سره جوړ کړ

د    [ يو.کېونوي]ل  کېمونږ خامخا د کائناتو پراخون

تونو نه په ښکاره ډول دا  آيا مبارکو    ديم دريک  قرآن

ټر  ريورس خالق يا کنیچه: کائنات يا يو  معلومیږي 

او ايټرنل[ نه    دي]اب  ازلې  او.   ید چه هللا تعالی    لري

يع   دي هم  ني.  په  نه   اول  نه    ديد  موجود  شکل 

جوړشبلکه  ؤو. او  سر  دي   وي پیدا  خپل  په  .او 

نه   او    کې .بل  وي پیداش  دي ]بايچانس[  پیدا  هللا 

.    لري نګ[  نی ګیبی. ابتداء او شروع ]دي  کړيجوړ

اول   او  ستوري  کې په  ځمکه  سپوږمۍ،  لمر،   ،

ا  بیؤو.  نښتيټول کائنات سره يوځای    ني يع  آسمانونه 

ل او جدا کړل . همدارنګه کائنات همیشه  بی هللا سره  

[  ي .]پراخیږ  ي ږوي .لوي. تغیر کدي  کې په حرکت  

د کائناتو    --.دوهم  ږيی زيات   يې.او حجم ]يا سايز[  

نو ساينس پوهانو  ځېحقايق او د ساينسي   کېپه باره 
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ساينسدانانو   پرسونل    شخصييا  او  تیورييا  ز 

 !ات رينظ

ساينس د کائناتود    کې[ نه مخ يپیړۍ] سینچر   ۲۰د  

هیڅ معلومات نه    کېدلو او جوړيدلو په باره  کېپیدا

درلود. البته  کوم معلومات چه موجود ؤو هغه هم  

ات او عقايد ؤو.  رينظ   شخصينو ساينسدانانو  ځېد  

معلوماتو    يقرآنعلومو او هم د    ساينسيچه هم د  

ده  قیدا نظر او ع  وي خالف او متضاد ؤو. مثالً د د

او ايټرنل    دي، ابازلېورس يا کائنات  نیوه چه: يو

موجوده شکل د اول يا ابتداء څخه    دي. په هم  دي

ديموجو ش د  شروع   دي نه    وي.پیدا  او  ابتداء   .  

  کې . تغیر]چینج[ او حرکت  په    لرينګ[ نه  نی ګیبی]

ل  نشته وړيږ   ي ږ وي.نه  نه  ک ياو  او  خالق  ټر  ري. 

  دي څخه د مخه په    ۍپیړ   ۲۰.مګر ساينس د  نلري

په    بالکل   کېباره     علمي خاموش او چپ ؤو. او 

ثابتوالی چه صحیح ته صحیح او   نشوه دا  يېتوګه  

د    کې  ۍپیړ   ۲۰.نو کله چه په  يې غلط ته غلط ووا

ت يو لی ماډرن  واسطه  په  کائنات  نییسکوپ  يا  ورس 

]سټار[  ستوري دل شو چه  ولیمشاهده او مطالعه شو.

څخه  ګلکسی او   بل  د  يو    کېږي  لريز)کهکشان( 

کائناتو    ني.يع څخه    یشهر    کېپه  بل  د    لري يو 

او حجم    ېږوي . ل  دي  کې.کائنات په حرکت    کېږي
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ثبوت په اساس ساينس  د اول    دي. نو د  ږيیزيات  يې

وار لپاره وکوالی شو چه صحیح ته صحیح او غلط  

  دي انو او ساينسدانانو دفیلسوف. او د   يېته غلط ووا

ل  ې رينظ نه  کائنات  او    ي ږوي چه  ساکن    غیري ، 

  دي د  قرآن وکړ . او د    يېد  ديرد او تر  ديک  ر متح 

وِسع ونَ   ت ]آيامبارک   لَم  َوإِنَّا  بِأَْيٍد  بَنَْینَاَها    َوالسََّماَء 

ورس يا کائنات مونږ په خپل قدرت  نی)ترجمه:او يو

شکه مونږ خامخا د کائناتو  بیاو    دي  ېسره جوړ کړ 

  يې ق او تائید  دي [ يو .( [ تصکېونوي]ل  کېپراخون 

ورس يا کائنات ستاتیک  او ساکن  نیيو   نيوکړ . يع

. که تاسو    وي، حرکت او تغیر ک  ږيوي ، ل  دينه  

  داسي د قلم په څوکه    ديپه يوه پوکڼۍ يا بالون بان

نژ  ې رډيچه    ئ ږدکې   نقطي او    وي  دينژ  ديسره 

  نقطي چه    ئنو وبه ګور   ئبالون يا پوکڼۍ وپړسو

ه  زيات هرڅومره چه هوا     کېږي  لري څځه    ې يوه د بل

غه اندازه به د بالون يا پوکڼۍ حجم اپه هم  ئ ورکو

. بر    کېږي  لريبه يو د بل څخه   نقطياو    ږي ی زيات

رته د بالون يا پوکڼۍ څخه هوا  بی عکس که چیرته  

رته  بی   ېنقط  نوموړی چه    ئ نو وبه ګور  ئخارج کړ 

  ني ه خپل اولخر آلااو ب  کېږي  ديسره نژ  ېيوه د بل

  يې ډول ساينسدانان وا  دي. په هم  وي حالت اختیاره  

اوس  دا  لنی يو   نيچه:  يو  ورس  نیيو  یشو   وي ورس 
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ورس يا کائنا تو د دوامداره  نیيو  کې چه د يو وړو  ید

. او يو وخت دومره    ید   یراغلدو څخه منځ ته ويل

، لمر ، سپوږمۍ، ځمکه او    ستوري ؤو چه    وړوکی

ځای    آسمانونه  يو  سره  بل    نښتيټول  په  يا   . ؤو 

مخ  کال  يو  اوسنې  نیيو  ی نکېعبارت  د  ورس 

څخه  نیيو کاله    وړوکیورس  دوه  او    ی نمخکیؤو 

مخ نیيو کال  يو  د  څخه   نی يو  ني کېورس  ورس 

ډول مخ په شا الړ شو نو    ديؤو که په هم  وړوکی

يو به  کائنات دومره واړه  نیيو وخت  يا    شي ورس 

به سره يو خای ونښلی . چه     آسمانونهچه ځمکه او  

چه کائنات    يېاد او اساس ساينسدانان وانیب  ديپه هم

ؤو    نښتييو وخت دومره واړه ؤو چه يو خای سره  

په انداره او يا د    نقطي  ويد ي  يېاو سايز يا حجم  

يا سینګل پاينت    نقطي  ديڅخه هم کم ؤو. هم  نقطي

. همدارنګه    يې يا شروع  نقطه وا   آغازته د کائناتو د  

[،    وي زياتنور   ټايم   [ وخت  د  کائنات  ټول   : چه 

] َمْیټر[ په شمول  دي، فضاء] سپیس[ او ما  انرژې 

]ايکسپلوژن ،    يا سینګل پاينټ د انفجار  نقطي  ديد

  راغلي [ په واسطه منځ ته  چاودنېاو يا    دهماکې،  

وشو  چه هیڅ    کېحالت    داسيدا انفجار په    ني. يع

د عدم يا هیڅ په حالت    نيهم موجود نه ؤو . يع   یش

انفجار يا    وينګ يا لبیګ  بی ته     دي وشو . او هم  کې
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انفجار څخه وروسته کائنات    دي.او د  يې چاودنه وا

. دلته  په واضح ډول ثبوت    يږوي په دوامدار ډول ل

اب کائنات  چه  نه    ديشوه  ايټرنل  پیدا    يد او  بلکه 

   دي د  قرآن .او  ساينس د  لريشروع او ابتداء    دي ويش

ا  بیؤو او    نښتيسره    کېت چه کائینات په اول  آيا

أََولَْم  ق وکړ  ]ديل کړل تائید او تصبی هللا تعالی سره  

َرتْقًا   َكانَتَا  َواْۡلَْرَض  السََّماَواِت  أَنَّ  وا  َكفَر  الَِّذيَن  يََر 

أَفاََل   َحّيٍ ۖ  َشْيٍء  ك لَّ  اْلَماِء  ِمَن  َوَجعَْلنَا  فَفَتَْقنَاه َما ۖ 

  تیوريانو او ساينسدانانو دا  فیلسوف[ .  او د  ي ْؤِمن ونَ 

ابتداء او     دياو ايټرنل    دياو نظر چه  کائنات اب

د ساينس له خوا رد شو . که  په َغور   نلريشروع 

نګ  سره  بی ګ  بی سره فکر وکړو اسالم د ساينس او  

چه ځمکه    يې. ځکه چه ساينس هم   وا  نلريمشکل  

ؤو    نښتي ټول کائنات سره يو ځای    ني يع  آسمانونهاو

  یږي پراخ   نييع   ي ږ ويل او جدا شو . او لبیا  سره  بی

همدارنګه   فرماريک قرآن.  هم  او    يېم  ځمکه  چه 

ل او  بی ا سره  بیؤو او    نښتيسره يو ځای    آسمانونه 

  قرآن . پوهیږو چه د    یږياو پراخ   ږيوي جدا شو .  ل

يع ده  يوه  خبره  ساينس  د    نياو  هغه    قرآنساينس 

پیړۍ     ۲۰ده په  کړي  يې  کېکاله مخ   ۱۴۰۰خبره چه  

  کې . فرق او مشکل په څه    ويق او تائیدَ ديتص  کې

د    دی مشکل  او  فرق  تشبیګ  بی ؟  په  ]  رينګ  ح 
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[ نیايکسپلَ  د    دی  کېشن  ساينسدانانو  يملحدچه  نو 

  يې م فرماريک قرآن.    شئ. ښه متوجه    کېږيدخوا نه  

کړ څه هللا  هر  دا  ح   دي  ي چه  چه  ]    قیقي.  خالق 

يع  ید [  جوړونکی او    پیدکوونکیټر،  ريک دا    ني. 

چه    کې کتله يا َمْیس په کوم    نيسینګل پاينټ يا اول 

او   چه    آسمانونه ځمکه  هللا  ؤو  بند  ځای  يو  سره 

ځمکه    يېا  بیپیدا کړه او    ی دټر[  ري خالق ] ک   قیقيح 

لبیسره    آسمانونه او   او  کړه  جدا  او    يې  ويويل 

 . [  وي، وسعت ورک يې  وي]پراخَ 

 

د    آيا سوال دپاره چه    ديعلوم د  ساينسيخوپخپله  

پیدا د  د  کېکائناتو  يا    ابتدائيدا    آغازدو  نقطه 

ته    ټيريسینګوال منځ  او  پیدا  هیڅ    راغلي څنګه 

باره    دي. نو په    یچپ او خاموش د  نلريجواب  

  فزيک دا د     د ديموجو  خبريچه هر څومره    کې

دا    دي ن  خبري    شخصي   خپليساينسدانانو    دبلکه 

او    تیوري. او پوهیږو چه    ديات  رياو  نظ  خبري

  آينده چه په  شي دای کېبلکه  ويقت نه  قیات ح رينظ

د ساينس په واسطه رد او    کېزمانه    کېيا راتلون

چه کائنات    تیوري . لکه څنګه چه دا    شيغلط ثابت  

  دي او ايټرنل    دياب  دي ک  ريمتح   غیريساکن او  
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  زماني چه د ارسطو ، سقرات او افالطون د   کومي

ا  د  د  نشتڅخه  او  فیلسوفد    پورې  زمانيټین  انو 

ړۍ  ی پ  ۲۰ر شهرت لرلو د  ډي  کېا  نیساينسدانانو په د 

. همدارنګه   کړه  ثابته  او غلطه  دای  کېساينس رد 

ز او  تیوري   غلطي  ځني پیړيو     ۲۱او  ۲۰چه د    شي

  ساينسي د  کېزمانه    آيندهيا    کېات په راتلونرينظ

د ساينس په واسطه    کېعلومو د پرمختګ په نتیجه  

ذکر شو    کې. څرنګه چه مخ   شيرد او غلط ثابت  

سوال دپاره چه دا    د دي علوم    ساينسي چه پخپله   

ته    پیدا او منځ  پاينټ څرنګه  ؤو؟    راغليسینګل 

سوال د    د ديساينسدانان    ځني. خو    نلري جواب  

  وي ان او اظهاربی  داسيخپل نظر    کېجواب په باره  

د   چه  دا  مخ بی ګ  بیچه:  څخ  ]َمیټر[    کې نګ  ماده 

موجود نه    انرژې،وخت ]ټايم[،فیضاء]سپیس[ او  

سبب د کائناتو    دينه ؤو نو په     یشهیڅ    نيؤو يع

ده   راغلي نقطه د هیڅ ]نَتَْینګ[ څخه منځ ته    آغازد 

  راغلي کائنات د هیڅ ]نَتَینګ[ څخه منځ ته    ني. يع 

د  دي ترموډَينامیک  د  په    دي. مګر ساينس  قانون 

نَتَینګ[    شياساس چه: هیڅ   کوالی چه يو    نشي ] 

ته    شي منځ  او  پیدا  َسْمتَْینګ[  د    راوړي ]   .

يا   نظر  دا  غلطه    ويرده     تیوريساينسدانانو  او 

وا يع   يېورته  ډول  ډي په     فزيک  ني .  واضح  ر 
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وا ته  د  يېساينسدانانو  کائناتو  د  نقطه    آغازچه 

] نَتَینګ[    شي،سینګل پاينټ [ د هیڅ  ټيريسینګوال ]

.چه دلته په ښکاره ډول    راغليڅخه منځ ته نه ده  

ده  خالق ]   ې ته ده چه چا پیدا کړ  خبري دياشاره 

ټر د   ريخو انسان د خالق او ک  فزيک.    لريټر[  ريک

په درشل    دروازېورورساوه او د    پورې  دروازې

نو ګناه    وځيودراوه . نو چه انسان پخپله نه ورنن   يې

ده او که د انسان ؟ غواړم چه د   فزيکد    غلطي او  

په واسطه دا خبره يو څه روښانه کړم    مثالونويو څو

چه اوبه ګرمی نه    يې ووا  داسي  سړی. مثالً که يو  

مطلب به څه    يچه د سړ   ئ. تاسو څه فکر کو  دي

مطلب دا دي چه    ي. معلومه خبره ده چه د سړ   وي

  دي  ې. فکر وکړه چه ستا سره دوه مڼ  دي   يخياوبه  

  يې چه يوه غټه او يوه وړه ده او يو سړی درته ووا 

ووا ورته  ته  او  راکړه  مڼه  يوه  غټه    يېچه  چه 

چه وړه نه    يېاو که وړه ؟ سړی  درته ووا   ې غواړ 

ي  غواړم نو اوس ته څه فکر کوي چه د غوښتونک

  ې او ته بايد کومه مڼه ورکړ  ديمطلب څه    يسړ 

مطلب او   ي.معلومه خبره ده چه د غوښتونکي سړ 

  ې غټه مڼه غواړ   ني خواته ده يع  ېاشاره د غټی مڼ

 . ياو ته بايد غټه مڼه ورکړ 
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کائناتو  د  باره    همدارنګه  ته    فزيک  کې په  انسان 

 يې وا

يا شروع نقطه پخپل سر د هیڅ    آغاز چه د کائناتو د  

.معلومه خبره ده چه اشاره    ويڅخه  نه ده  پیدا ش 

.   لريټر  ريده ،خالق او ککړيچه چا پیدا    ويته ک  دي

چه  پخپل    يېاهم که څوک وابیسره سره    دينو د

ده . نو دا هم د ساينس د    ويسر د هیڅ څخه پیدا ش

  قرآناو هم د  ید او انحراف    شيقانون څخه سرک 

 ,. څخه

ته که مو په    برخي  دوهمينګ  بیګ  بیاوس راځو د  

  ټي ريالنګ سنګ  بیګ  بیاوله برخه دا وه چه د    وي ياد  

ؤو .    یراغليا سینګل پاينټ څنګه پیدا او منځ ته  

  ی د   کړيټر[ پیدا  ريپوه شو چه سینګل پاينټ هللا ] ک

سینګل پاينټ    دي. اوس دوهمه موضوع دا ده چه د

او ځمکه يوځای     آسمانونهچه     کېڅخه په کوم  

  هکله   ديؤو کائنات څنګه منځ ته راغله ؟ په    نښتي

فرماريک  قرآن  او  ځ چه    يېم  هللا    آسمانونه مکه 

  کړي ل او جدا کړل او دا هر څه هللا  بی ټر[ سره  ري]ک

دل  کېاو جدا  لیلوا بی ونو  آسماناو    کېدځم  نييع  دي

ک يا  خالق  د  کائناتو جوړيدل  د  کنټرول  رياو  د  ټر 

ځای    دي چه وګورو چه په    ئ. راځ   دي ويش  دي الن
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او صحیح    دياو نظر څه    تیوري د ساينسدانانو    کې

ګ  بیچه : د    يېساينسدانان وا  ملحداو که غلط ؟  دي

نګ ايکسپلوژن يا انفجار يا چاودنه پخپل سر او  بی

پخپل    آسمانونه ځمکه او    ني ده يع  ويبای چانس ش

ل او کائنات هم پخپل سر او بای چانس منځ  بیسر  

  تیوري ساينس د ساينسدانانودا    لیکن.    دي   راغليته  

نامیک  ډي. ځکه چه د ترمويېغلطه ورته وا  وي رده  

يا هر  ثچه : هره حاد  يې دوهم قانون وا او  ه ،کار 

  شي ښودل  ياو  په خپل سر پر  نشيکه کنټرول    یش

يا ګډو ته    بياو خرا  نظمي  بي،    ډياينټراپی  منځ 

  ډي دو سره اينټراپی يا ګډورياو د وخت په تی   راځي

د بم    ږي ی زياتبلکه    یږي نه کم   نظمي   بي او   . مثالً 

ايکسپلوژن څخه وروسته هیڅکله نظم   يا  دانفجار 

  بي ، خرا  دي. بلکه ګډو  راغلي منځ ته نه ده    يآباداو  

ته    نظمي   بي او   چه    راغليمنځ  دا  .حال  ګ  بی ده 

کائناتو  بی په  ل   کېنګ  څخه  ټولو  غټ    ويد  او 

  تیوري ايکسپلوژن او انفجار ؤو . د ساينسدانانو د  

نګ  بیګ  بی   نامیګ د قانون مطابق بايد دډياو د ترمو  

منظم او ګډوډ کائنات منځ ته    غیريڅخه وروسته  

فیصد د ساينسدانانو    ۱۰۰ؤو .  خو نتیجه     راغلي

ترمو   تیوريد   او  ډياو  برعکس  قانون  د  نامیک 

  نشي یڅوک انکار  څخه خو ه  ديسرچپه ده .ځکه د
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،    ير ښګلډيورس  نیکوالی چه زمونږ کائنات يا يو

ن  نی. همدارنګه منظم قوا  دي   ويزاين ش ډيمنظم ، او  

قت  قینه بلکه ح   تیورياو دا هر څه    د ديموجو  کېپ

دترمو  دي همدارنګه  هم  ډي .  قانون  دوهم  نامیک 

د شکه دا ثبوت    ي. نو ب  یدقت  قی نه بلکه ح   تیوري

  يې او نظر چه وا  تیوريشوه چه د ساينسدانانو دا  

غلط او د    ید   وينګ پخپله او بای چانس شبیګ  بی

رد   څخه  دخوا  که    کېږي ساينس  نګ  بیګ  بی ځکه 

ا خو به  بیؤو نو    وي پخپل سر په غیر د خالق نه ش

ترمو منظم  ډي د  يو  اساس  په  قانون  د  نامیک 

منظم    غیريبلکه يو    راغليورس نه ؤو منځ ته  نیيو

ؤو    راغليورس يا کائنات به منځ ته  نیاو ګډوډ يو 

م يا اينډايرکټ ډول اشاره  قیمست  غیري په    فزيک.نو  

نګ د  بی ګ  بیچه:    وي ته ورک  خبري  دي او سیګنل  

يا ک چه هللا    ید  ی و ش  ديټر د کنټرول النريخالق 

ورس  نیيو   ويزاين شډي . ځګه د منظم او  ید تعالی  

موجو کائناتو  ددييا  د      ديثبوت    دي ت  ګ  بیچه 

نه  بی پخپل سر  انفجار  خالق    یو ش  ید نګ  د  بلکه 

ر  ډي  کې   آخر. په    ید  ی وش  ديټر[ دکنټرول النري]ک

او د ساينس عالمانو ته    فلسفي يو مهم سوال چه د  

سی    بيپیړۍ     ۱۵د    ولي چه:    ی دا د   کېږي راجع  

څخه د    زمانياو افالطون د   ط دارسطو ، سقرا  نييع
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يا په بل عبارت  د حضرت     پورې  زمانيټین د  نشتا

څخه څوزره    زماني محمد ]صلی هللا علیه وسلم[ د 

او   مخه  د  وروسته    ۱۳۰۰کلونه    پورې کلونه 

دا خبره کوالی    يېنه پوهیدو او نه    ديهیڅوک په  

  دي اب دا ؟ جو  ږيويورس لنیشوه چه کائنات يا يو

په   يا د  دي. ځکه چه  او    خبري   ديخبره پوهیدل 

  لوژي پیړۍ د ټیکنا  ۲۰یسکوپ او دلی کول د ماډرن ټ

ا محمد ]  بیڅخه په غیر ناممکن ؤو . نو    کمکد  

او   معلومات  دا  ته    ] سلم  و  علیه  هللا  صلی 

يو يا  کائنات  چه  ورکړو  چا  ورس  نیاينفارمیشن  

[    ږيويل . ځکه چه محمد ]صلی هللا علیه و سلم 

او نه ساينسدان او    کړيلیکل او لوستل هم نه ؤو  

د    فیلسوف  نه  او  ټیکنا  ۲۰ؤو  او    لوژيپیړۍ 

دا  لیټ جواب   . ؤو  موجود  محمد     دي یسکوپ  چه 

]صلی هللا علیه وسلم [ ته دا معلومات هللا تعالی د  

ور   وحې چه    کړيپواسطه  شوه  ثابته  .نو  ؤو 

.و  دي  خبري  کېم د هللا تعالی سوچه او پاريکقرآن

 نبی ما علینااالالبلغ الم

 ډاکتر محمد عثمان نظامي 
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 )۳(الدّرس 

 کائنات څومره غټ دي؟

 

د    شمسيزمونږ   يا سولر سیستم  په    ملکیوینظام 

نه    کې. لمر د ځم  ی واقع د  کېيا کهکشان    ګلکسي

لیونه  بی  ۴۰۰  داسي .او  ی د  ويل   کرتهارلس لکه  دي

  کې  ګلکسيپه    ملکیوینور هم د    ستوريلمرونه يا  

زر  بیيو    دي شته     کې   دي .په  کېږي   میلیونهلیون 

و او  نيا سټار هم شته دي چه په لکو  ستوري   داسي

ل  کرتهلیونو  بی نه  لمر  دي.همدارنګه    وي د 

وا  مل   يېساينسدانان  تق  یو کېچه:د    ۲۵۰باً  ري پشان 

  کې يا کهکشانونه نور هم په کائناتو    ګلکسيلیونه  بی

هم شته چه    ګلکسي  داسي  کې  دي. چه:پد ديموجو

  ي نو وار میلیونونه په لکاوو او    ګلکسي د    ملکیوی د  

لیونه  بی   ۴۰۰باً  ريتق  کې  ګلکسي. او په هره  دي  ېويل

چه په ځمکه    يې.ساينسدانان واد دي موجو  ستوري 

  آسماننه په    دي.ددي   ني چه څومره د شګو دا  کې

چه دا    شئ.حیران به  دير  ډي ستورې يا سټارز    کې

شاهده او لیدل   اندازه خو دهغو کائناتو ده کوم چه م 

 دي. ويش
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ف  ريث شدي.ح ديکوم چه دټولو کائناتوپینځه فیصده  

يع   ديچه:د  دي کائناتو  فیصدو    نيټولو  پینځه  د 

ن پینځه  جمع  کائناتو  نا  95) وي معلومو  فیصدو   )

  کې ل  بیپه مقا  ېمعلومو کائناتو حیثیت د هللا د ک رس

  کې نګ چه په دشته  ري لکه يوه ګوته يا    ی د   داسي

ل  ب حیثیت د هللا دعرش په مقا  ې.اود ک رس  ويپروت  

پرته    کېلکه يوه ګوته چه په دشته    ید  داسي  کې

وکړوي فکر  عرش    ئ .اوس  د  او  کائناتو  د  چه: 

؟هللا اکبر هللا اکبر  وي  ويمالک او خالق به څومره ل

 . هللا اکبر
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 ( ۴)الدرس 

                                                           کېقت په لټه قيد ح
 )هللا تعالی څوک دي( 

 

پیدا    وليچه زه څوک يم،    کړي که څوک  فکر و

  آيايم؟    ی راغلا ته د څه مقصد دپاره  نیيم،او  د  ی وش

چه ،وڅکم،   یا ته زما د راتلو مقصد صرف دا دنید

   --------------------------------------وخورم ،

وکړم،بچ   ې پیس  واده  جوړ    يوګټم،  راوړم،کور 

مړ شم.او يا که  د ژوند بل    باآلخرهکړم،زوړ شم او

، شته؟همدارنګه  هم  مقصد  ان  شی  مختلفکوم 

  --------ابونهدرينباتات،حیوانات،انسانان،غرونه،

ر  ډي،لمر،سپوږمۍ او نور ټول په  ستوري، آسمان،

کنټرول الن د مکمل  نن  یږيچل  ديمنظم  ډول  .نو 

نظام    وي دا دومره ل  آيابحث کوو چه    دي مونږ په هم

ش جوړ  پخپله     آيا  ید  یو پخپله  پرته  نه  خالق  د 

کنټر  یږيچل پخپله  خالق  ږيولیاو  که  او    ،

 ؟ لري او کنټرولر  ی ،چلوونک
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وکړ دشته    ئفکر  په  ووايم!چه  زه  په    کېکه  می 

س پیدا کړو   ال یګ   وي د خاورو نه جوړ ش  کې خاوره  

 دو سره  پخپله جوړ  شوی ؤو،  ريچه د وخت په تی 

  ینو تاسو زما خبره نه منۍ ځکه چه تاسو پوهیږ 

،او که زه پخپله خبره  يږينه جوړ  شيچه پخپله يو  

.نو  ئګمان وکړ   نيکلک شم تاسو شايد په ما د لیو

  دي س  الیګ  خاورې چه يو د    ويڅوک دا نه قبلکه  

چه دا    منيا دا څرنګه  بینو    وي  یوپخپله جوړ ش

  دي ،او پخپله  وي  ويپخپله جوړ ش  دي کائنات    وي ل

 . ږي ولی کنټر

،او لمر د  ید  وين کرته لمیلیو1.3نه    کې لمر د ځم

،دلمر  یستورۍ د  وړوکی  کې  ګلکسي په    یو کېمل

نور  بی  400پشان   مل  ستوري لیون  د  په    ی و کېهم 

  کېږي ن  میلیو  1000لیون  بی.يو  ی شته د  کې   ګلکسي

کائناتو   شوو  پیژندل  ز  ګلکسی لیون  بی  250  کې.په 

هره  دي په  او    ستوري لیونه  بی  400  کې  ګلکسي. 

،کله کله يوه  دي   کې په حرکت    ستوري .او ټول  دي

مګر پرته د ټکر او    شي ور  ګلکسيپه بله    ګلکسي

 . ږي ري نه تی   بلينه يوه د  حادثې کومي

ش  آيا جوړ  پخپله  نظام  منظم  پخپله    ید ويدا  او 

 ؟ ږي ولی کنټر
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ن اټوم بمونو  میلیو   500د    کېه  نیاثپه يوه    کې په لمر  

 . ېږ ديولیت انرژې په اندازه 

وخت   يو  په  شاه    کېځمکه  او  خوا  په  محور  د 

ساعت    مايلز  1000د يو  سره    کېپه  سرعت 

جوړګرځي ورځ  او  شپه  د    يږي ،او    67000او 

سرعت سره د لمر په شا او   کېپه يو ساعت   مايلز 

  کېږييو کال پوره    کېورځو    365،په  ګرځيخوا  

 . يږياو څلور فصلونه جوړ

او همدارنګه ځمکه د سولر سیستم سره يو ځای د  

سرعت سره د    کېلومتر په يو ساعت کې 720000

 ګاه خواته روانه ده، ويسټار 

وکړ په    ئفکر  تاسو  اوس   کېجهاز    داسيهمدا 

هم    ياستیناست   ګردچاپیر  په  محور  خپل  د  چه 

نه ګردچاپیرهم    ی د  کې حرکت   لمر  او    ګرځي،د 

ګاه خواته هم  وي نظام سره يو ځای د سټار    شمسي د

 . یدروان 

حیرانوونډي مګر   خو  کېره  د  تاسو  چه  دو  ځېده 

 .ی احساس هم نه کو 

د  آيا جوړشقیدا  پخپله  سیستم   پخپله    ید ويق  او 

 ؟ ږي ولی کنټر
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کائناتو   په  کائناتو    فاصلی  کې که  په    کې وګورو، 

او    فاصلی متر  بانکې په  متر  اندازه    ديلو  نه 

 کېږي ړ اندازه يې کال يا اليټ   نوري،مګر په کېږي

  4.3  یستور   ديمثالً زمونږ د لمر سره د ټولو نه نژ

 ،ید  لرياليټ کلونه 

مل  د  نژ  ګلکسي  یو کېزمونږ  نه  ټولو  د    دي سره 

اليټ کلونه    2000000انډرومیډا زمونږ نه    ګلکسي

 . ده لري

  کې لومیتره په يو ساعت  کې   300000د اليټ سپیډ  

  وي طی ک  فاصله څومره    کې،اليټ چه په يو کال  ید

لومتره  کې لین  ري ټ  9.5.چه  يېکال وا  ېورته يو نور

 . کېږي

  ي زيات  څخه  میلیونهدوه    2000000د    کېپه ځمکه  

د    يواځي،چه  د ديو موجوداتو موجودينوعی د ژون

،حشرات  یږيته رس  ولیونبی  7.5نوعی تعداد    ي انسان

چه د يو انسان دپاره    دي   زياتاالرض خو دومره  

 . یږيرس  زياتنه    میلیونو  200د 

اينچ مربع ځای    کې په ټوله ځمکه     نشته  داسي يو 

 . وي موجود نه  دی چه هلته ژون
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فکر   کې انو د رزق په باره شیو دي دومره ژون د دي 

 ، ئوکړ

غذا موافق    شيده چه د هر    کېاو  څومره حیرانون 

 ده،

د غوا دپاره موافق غذا     ترکاري مثالً شنه ګیاه او  

  ي دپاره موافق نه ده،غوښه د زمر   يده خو دزمر 

دپاره موافق غذا ده خو د غوا دپاره نه ده، مګر د  

شنه   او  دپاره غوښه  موافق    ترکاريانسان  دواړه 

 . دي

د   آيا دومره  چل قیدا  پخپله  نظام  پخپله    یږيق  او 

 ؟ ږي ولی کنټر

،دومره  ئساختمان نظر واچو  يد کائناتو په عموم 

  معلومیږي چه په ښکاره ډول    ديهتونه  ب مشا  زيات

چه دا کائنات  د يو قدرت او يو ذهن پواسطه جوړ  

هسته    يې  کې،په مرکز    ی،مثالً اتوم ګرد  ددي  ويش

مدارونو   په  چاپیره  ګرد  او  ونونه   ايلیکتر  کې ده 

  کې،همدارنګه د سولر سیستم په مرکز  ويحرکت ک

د چاپیر    یلمر  ګرد  ،د    ږيويتا  سیاري   ترياو 

، ځمکه ګرد شکل  لريدواړو عکسونه سره شباهت  

 ، ږيوي ګردچاپیر تا  ترياو سپوږمۍ    لري
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ګرده ده او زمونږ سولر سیستم    ګلکسي   وي ېمیلک 

او     د ديګر  ستوري ،ټول     ګرځيد مرکز نه    يې

 ،ږيوي ګردچاپیرتا تري سیاري

موجودات نباتات او حیوانات د حجرو   ديټول ژون

ش جوړ  ژوندي  وي نه  او    شي  دی،هر  نباتات 

  يږياين ای د پروګرام مطابق جوړ  ډي حیوانات د  

 ی د داين ای موجو  ډي   کې   شي  دي په هر ژون  نييع

د حال په    شيهر    کې نو که غور وکړو په کائناتو  

چه زه خالق او رب لرم چه    يوه  ي او چغ  يې ژبه وا

 . یهللا تعالی د 

او نه پخپله    ديويکائنات نه پخپله پیداش  وينو دا ل

  ی او کنټرولونک  چلونکیخالق    . یږيکنټرول او چل

 . چه هللا تعالی دي لري

 . ن بیو ما علینا االالبلغ الم

 ډاکتر محمد عثمان نظامی 
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 ( ۵)الدرس 

 یهللا تعالی د کائناتو خالق د

 

چه هر څه د خالق    يېس وا یېيا ايټ  ملحدان يا  هريد

،که  د انسان  ديويټر نه په غیر پخپله پیدا شرييا ک 

ت ته  متوجه شو او غور وکړو  يا ب    ي مجسم  وي ي

نه   دا  عقل  او  ،ساينس  چه  دا    مني،پوهیږو  چه 

ا ساينس او  بی ،نو  وي  ويپخپله جوړه ش  ديمجسمه  

  جوړونکی   يچه د مجسم   شيعقل دا څنګه منالی  

.که عقل او ساينس  وي   ی وپخپله جوړ ش  دي انسان  

نه    انجینرپخپله په غیر د    ديچه يو موټر    منيدا نه  

ش څنګه  بینو    وي  یوجوړ  دا  موټر    منيا  د  چه 

او    دي  انجینر  جوړونکی خالق  د  غیر  په  پخپله 

نس دا نه  ي.که عقل او ساوي   یو ټر نه جوړ شريک

دا    وي  یوپخپله جوړ ش  ديچه يو رباط    مني نو 

چه    انجینر  جوړونکیچه د رباط    شيڅنګه منالی 

د رباط د جوړولو څخه    ي حسابه وار  بي  يېجوړول  

د هغه  دي  ک  يمغلق  د  غیر  په  او  ريپخپله  ټر 

،که عقل او ساينس دا  وي ی ونه جوړ ش  یکجوړون

مره  کېشل میګا فیکسل    دي  کې  لي چه په موبا  منينه  

چه   شي، نو دا څنګه منالی   وي ويپخپله جوړه ش
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سترګه   پخپله    ۵۸۵  دي   کېپه  کمره  میګافیکسل 

چه په غیر د فکر او    دي  په ځای د  وي   وي جوړه ش

  وي ښه به دا    ئاو تقلید وکړ  ويغور نه د نورو پیر 

ښه    قرآنيو ځل خو    ئچه پخپله غور او فکر وکړ 

چه ستاسو ټول    ان شأهللا  ئپه غور سره مطالعه کړ 

چه کائنات خالق    ی.او پوه به ششي سوالونه به حل  

.و ما علینا اال بلغ  یچه هللا تعالی د   لريټر  ري او ک

 ن. بیالم 

 ډاکتر محمد عثمان نظامی 
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 ( ۶)الدرس 

 ؟یهللا چا پيدا کړې د

 

ن اکثره د  يملحدايټیس يا    څخه  زمانيپخوا   ريډيد  

نه   ځمکه    ويک  نيپوښت   داسيمسلمانانو  دا  چه 

ټول  آسمانونه، دا  او  ،انسانان،حیوانات،نباتات 

  شي نو کله چه جواب ورکول    ديکړيکائنات چا پیدا  

به خپل     ستينو سمد  ديکړيچه دا هر څه هللا پیدا  

رامخ   نيطاشی پیدا    کړي    کېسوال  چا  هللا  چه 

بايد ووايو چه:    کېپه جواب    نيپوښت  ديد  ی،د کړي

ځکه دا سوال  فقط هغه    یداول   دا  سوال   غلط  

  ی شاو هر    وي   یو چه پیدا ش  کېږي ته راجع    شي

مګر    وي شن  ري هغه مخلوق يا ک   وي   ی و چه پیدا ش

ټر بل  رينو که خالق يا ک   ی دټر  ريک  ید هللا خو خالق  

پیدا کړو نو   نه بلکه مخلوق   بیچا  ا خو هغه خالق 

  دی مخلوق    ی ش  ويځکه چه هر پیدا ش  راځي  کې

ځکه چه    کېږيهللا ته نه راجع    بالکل فلهذا دا سوال  

.دوهم   نلري ټر  ريخالق او ک   کړي پیدا    ید هللا چا نه  

يا ک-- که خالق  بل خالق وريفرضاً  سوال    لريټر 

ا  بی  کېځکه چه د هغه په باره    یږيا هم نه حلبیخو  

او که   ید کړيچه هغه چا پیدا   کېږيهم همدا سوال 
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  لري بل خالق و  نييع   وي   ی هغه هم بل چا پیدا کړ

پیدا  بینو   به هم چا  يو    وي  ی کړ ا هغه خو  دا خو 

  آخر ټ سوال او جواب شو چه هیڅ  نیاليتناهی او انفی 

  . نلرياو اينډ 

الیټی موجود ده ريقت او  قیحال دا چه بل خوا ته ح 

نه بلکه    تیوري کائنات شته او دا هرڅه    يېزه يم ته  

چه    ی دثبوت    دينو د مخلوق وجود د  ی دقت  قیح 

ټر شته.ځکه چه د مخلوق وجود په غیر  ريخالق يا ک

يا ک ناممکن  ري د خالق  او    ید ټر څخه  نو د سوال 

د څو    نشي مکمل    پورې   ي جواب دا سلسله به د هغ

  داسييو خالق ته ونه رسیږو او    داسي چه    پورې 

چا نه    چه هغه هیڅ   شيټر ونه منل  ري يو خالق يا ک 

.نوهمدا  نلريټر  ريخالق يا ک   بل  هغه   او  کړيپیدا   ید

اوهمدا  لي لَْم    ید ي ولَْد.  لَْم  َو  علینا    . هللا  ید ْد  وما 

  ډاکتر محمد عثمان نظامیاالالبلغ المبین. 
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 ( ۷)الدرس 

 ويهللا د وجود لت د ديد کائناتو موجو 
 .یثبوت د

 

هللا تعالی     کېآيتونو    ۳۶او    ۳۵سورت او    ۵۲په  

اْلَخاِلق وَن     !  يې فرما أَْم ه م   ِمْن َغْیِر َشْيٍء  ِلق وا  أَْم خ 

ي وقِن وَن  35﴿ اَل  بَْل  َواْۡلَْرَض ۚ  السََّماَواِت  َخلَق وا  أَْم   ﴾

نه    شي د خالق نه پرته پخپله د هیڅ    ويد  آيا﴾  36﴿

ش کوون ديويپیدا  پیدا  ځان  خپل  د  پخپله    کې؟،يا 

؟بلکه  دي   کړياو ځمکه پیدا    آسمانونه  ويد  آيا؟دي

 . نلريباور  ويد

انسانان    کېيتونو  آ مبارکو    ديپه   تعالی    دي هللا 

فکر    کېچه د کائناتو په باره    ويقت ته متوجه کقیح 

کائنات   څنګه    ويچه انسان او دا دومره ل  کړئو

ش علماء  دي ويپیدا  دي؟نو     وي ک  داسيح  ريتش  د 

ټر څخه  ريکائنات په غیر د کوم خالق يا ک  آيا)اول( 

؟،مګر دا  دي  وينه پخپله پیدا ش  شي د عدم يا هیڅ  

،ځکه چه دا د    ید  لري ر  ډيقت نه  قیاحتمال  د ح 

 --------------------------------------- ساينس
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،عقل او کامن سینس خالف خبره ده ځکه چه تر  

  کېاو نه په البراتوار    وي نه مشاهده ش  پورې اوسه  

چه د   یل موجود ددلې   عقلياو نه کوم    ويتجربه ش

  وي   ی ويا سمتینګ جوړ ش  ی شيا نتینګ نه يو    نشت 

يا هیڅ    نشت چه    ینامیک قانون هم د ډياو دا د ترمو

، نو دا  يمنځ ته راړ   یشکوالی چه يو    نشي   یش

هیڅ   د  کائنات  په    پخپله نه    نشت او    شي خبره چه 

محال او نا ممکنه    دي   راغليغیر د خالق نه منځ ته  

کړ   آياده.)دوهم(   پیدا  پخپله  ځان  خپل    ی کائناتو 

؟،خو دا خبره  هم د عقل او ساينس خالف ده  ید

ځکه چه    کړيخپل ځان پخپله جوړ    دي  یشچه يو  

هم   دي  یشچه يو    نشيی  الدکېدا    کېپه يو وخت  

نه    دياو هم    ويموجود   ده    داسيدا    ويموجود 

خپل ځان    ېچه پالنکۍ ښځ   ېلکه څوک چه  وواي

نو دا خبره چه کائناتو خپل ځان   ید یولږی ځ پخپله 

م(  دريهم ناممکنه او محال ده )  ید ی  کړ پخپله جوړ  

دا موجود کائنات د نورو کائناتو پواسطه جوړ    آيا

  دي کائناتو ته اول نمبر او د  دي؟ مثالً  که  دي  ويش

م نمبر ووايو نو که  اول  ويکائناتو  ته د  کې نه مخ 

  وي م نمبر کائناتو پواسطه جوړ شوينمبر کائنات د د

د     وي بايد  هم  کائنات  نمبر  دوهم  نمبر  درينو  م 

م نمبر کائنات  درياو    وي   وي کائناتو پواسطه جوړ ش
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بايد د څلورم نمبر کائناتو پواسطه جوړ ش   وي هم 

نمبر    وي پینځم  د  بايد  هم  کائنات  نمبر  څلورم  او 

ش جوړ  پواسطه  نمبر    نييع  وي  ويکائناتو  هر  د 

بل    کېکائناتو د جوړولو دپاره بايد د هغی نه مخ 

صورت    دينو په     وينمبر يا نور کائنات موجود  

ت  ديخو د اول نمبر کائناتو جوړيدل او موجو  کې

لسله ده  ځکه چه دا خو يو اليتناهی س  یدناممکن  

 . نلرياو اينډ  آخر چه 

يو    داسي الر دا ده چه کائنات  د    ۍنآخر )څلورم(  

چه هغه بل    دي   ويټر پواسطه پیدا شري خالق يا ک

ک يا  اَنک  نلريټر  ري خالق  کېرييا  دري ټیډ  چه    ی،ټر 

موجو د  کائناتو  د  پیداديهمدا  او  او    عقليدو  کېت 

ټر يا  ريټیډ کې ريالر ده ،ځکه تر څو چه انک   قيمنط

  یکړ پیدا   ويچه هغه بل چا نه   وي خالق نه    داسي

،او د کائناتو د یت ناممکن ددينو د کائناتو موجو

موجو زمونږ  پغیر  نه  د ديوجود  ناممکن  ،نو  یت 

چه    یثبوت د  د ديت  ديزمونږ او د کائناتو موجو

او نعوذباهللا که خالق نه ؤو    یټر شته دريخالق يا ک 

نو نه به مونږ ؤو او نه به کائنات ؤو،نو د خالق نه  

  ی انکار د خپل ځان او کائناتو د وجود نه انکار د

،فلهذا زمونږ شتون او وجود د خالق د وجود ثبوت  

بايد    ید خالق   قدرت  ډي ،همدارنګه  او  طاقت  ر 
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،او بايد  دي  کړي پیدا    يېځکه چه ټول کائنات    لريو

ځکه چه د    ويعاقل،هوښیار او عالم    زياتر  ډيچه  

او قوا ډيټولو کائناتو   ،او  ديکړيجوړ    يېن  نیزاين 

ځکه چه هغه کائنات    وي مختلف    څخه بايد د کائناتو  

نو نجار    کړيمثالً که نجار میز جوړ    ديکړيجوړ

نه   شان  په  میز  د  بايد  مختلف    ويخو  بلکه 

ابوي او  بايد همیشه  ايټرنل     دي .همدارنګه    وييا 

نو بايد چه د اذل او ابد نه    ینه د  یوځکه چه پیدا ش

  زياتځکه که د يو نه    وي.او بايد چه يو  ويموجود  

په کائناتو  بی  وي او  او    ډيګډو  کېا خو اختالفات 

 .راځيدل منځ ته نیورا

 :  يېفرما داسيف ريم د کائناتو د خالق تع ريکقرآن

 

     ﷽ 

َمد  ﴿﴾  1ق ْل ه َو َّللاَّ  أََحدٌ ﴿ ﴾ لَْم يَِلْد َولَْم ي ولَْد  2َّللاَّ  الصَّ

 ﴾4﴾ َولَْم يَك ْن لَه  ك ف ًوا أََحدٌ ﴿ 3﴿

نه د یيو د  يځ يواووايه!هللا     ی،هللا هیچاته احتیاج 

  ی د  ی ولږځینه هغه څوک   دي اوټول هللا ته احتیاج  

،او هیڅوک د هغه سیال  ید  یوږول ش ځیاو نه هغه  

 ډاکتر محمد عثمان نظامی.ن بی.و ما علینا اال البلغ المنشتهاو برابر  
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 ( ۸)الدرس 

 اسَلم او ساينس.
او  ساينسيد هللا تعالی د وجود ثبوت په 

 سره. داليلو عقلي
د کال مارکس د   کېاو د کائناتو په باره 
 رد. فلسفي

 

کوم چه دا مضمون په   هیله اول خو ستاسو ټولو نه 

چه زمونږ    کوئ، که تاسو فکر  واورئغور سره  

ستاسو    نشته ضرورت   ضرورت    بچي خو  ورته 

ستاسو    لري شاګردان    بچي،ځکه  ،په  ديدساينس 

فاکولتو   او  کالیجونو  ډول    کېمکتبونو  ډول  ورته 

نو    شي،نو که جواب ورنه کول   کېږيسوالونه پیدا 

  هیله ،نو  شيد الحاد خواته به الړ    کړي ن  ديخدای  

  کړئ ده چه د خپلواوالدونو دپاره خپل ځانونه پوه  

.  کړئمرسته ورسره و  کېاو د ضرورت په وخت  

 موضوع ته: راځو

چه ماده    يېنامیک اول قانون وا ډيد ترمو  فزيکد  

،يا  ځېاو نه د منځه   کېږينه پیدا   انرجېيا مټر او 

او   يونی  ديپه    انرجېماده  يا  نیچرل    طبعي ورس 

ما  کېکائناتو   کوم  نه    ديد  پواسطه  کاز  يا  سبب 
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تخ   يږيجوړ نه  په  ږيبی رياو  عبارت  بل  په  ،يا 

او ماده موجود ده،    انرجېچه څومره    کېکائناتو  

ا د منځه وړلو اصلی سبب يا  ويدولو ا کېد پیدا   ديد

  فزيک   نييع  ی،نه د  کې  داخلپرايم کاز د کائناتو په  

چرل يا  نیچه اول سبب يا پرايم کاز د    وياشاره ک

نه دبان  طبعي ،نو ځکه ورته مافوق  ید  ديکائناتو 

سوپر  بیط يا  سبب  وا نیعت  کاز  ديېچرل    دي   ،نو 

نو  يملحداول د    کې اصلی سبب يا پرايم کاز په باره  

د    ان شأهللاا  بیات اورو او  رياو نظ  خبريسو  یېيا ايټ 

چه    ويهغ وايو.کله  ته    دين  يملحدجوابونه  ځای 

راورس  نييع ته  کاز  پرايم  يا  نو    یږياصلی سبب 

  وي ،ځکه چه په سمه الره دنشيتالی    کېنور مخ 

  وي د  کېځای    دي او غلطه الر بنده ده.نو په    ځېنه  

نک د رسیدلو کوشش  ته  د     ويمنزل  د ځان  بلکه 

ک او خالصولو کوشش  چه    يېوا   وي.دوي وښکلو 

  انرجېاو    ديچه د ما  شيدا خبره ومنل    فزيککه د  

دلو او د منځه وړلو اصلی سبب يا پرايم کاز  کېد پیدا

دبان نه  کائناتو  يا  بیمافوق ط   نييع  دي د  عت طاقت 

دنیسوپر   پاور  کار  یچرل  نه  او    اخلي ،نو د ضد 

شعور    ديچه ضرور نه ده چه دا سبب يا کاز    يېوا

 .  يې،نور وا وي دي، او هللا تعالی لرياو عقل و 
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کائنات د   نياو ماده يع  انرجېچه    شيی  الدکېچه  

چرل پراسیس پواسطه پیدا  نیيا    حادثې  طبعي  کومي

 تر اوسه نه پیژنو.       يې،چه مونږ وي ويش

دلو سبب يا  کې چه د کائناتو  د پیدا   يې وا  وي د  ني يع 

چه عقل او شعور    شيدالی  کې  یش کاز صرف هغه  

نه    خبري کوم نامعلوم سړی    داسي.او دا د  نلريو

فعالً    ید  ملحد  ی نچه يو ايرا  بيبلکه د  ارمی ايو  دي

کاناډا   ده    یږي اوس  کې په  ماته چه څومره معلومه 

هغه    ، درلودل  ملګرين  میلیويو    يې   کېدوه کاله مخ 

په   کتاب  خپل  لیکلی    کېچیپټر    ۱۴د  جملی  دا 

چرډ  ري،همدارنګه    کړيچه ما اوس ذکر    کومي،دي

  . اوس ان يېوا   داسين هم هميملحد ن او نور  ويډک

ځای    ديخبرو جوابونه وايو.د  ديد  ويشأهللا  د د

چه کائنات سبب يا    منيس  یېيا ايټ ن  يملحدخو  پورې 

پیدا  ني ،يعلريکاز   د  کائناتو  يا  کېد  سبب  اول  دلو 

  ديچه دا اول سبب     منيخو دا نه    منيپرايم کاز  

  ی د  کې  دياختالف په    ني.يعلريعقل او شعور و

او   لرياول سبب يا پرايم کازعقل او شعور  آياچه 

دا    ملحدوايو.کله چه    ان شأهللاجواب    ديکه نه؟چه د

پیدا کائنات  کاز  پرايم  چه  دا    ديکړي ومنله  ،نو 

قدرت يا    کېکاز    پرايممعلومه او ثابته شوه چه په  

  پاور ؤو.
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ا  خو به  بینه وه نو    کې،ځکه که  قدرت يا پاور پ

ا او حتی  نی،نو ټوله د  کړيکائنات نه ؤو جوړ    يې

  کې چه په اول سبب يا پرايم کاز  منيس هم دا یېايټ

د کائناتو د جوړولو قدرت او پاور موجود ؤو. اودا  

د جوړولو قدرت موجود ؤو    کېچه په اول سبب  

  کې معلومه خبره ده چه د نه جوړولو قدرت هم پ

موجود ؤو،مثالً که زه دا قدرت لرم چه لیپټاپ بند  

  يې کړم معلومه خبره ده چه دا قدرت هم لرم چه بند  

د  کائناتو د جوړولو او نه جوړولو يا    نيړم ،يع نک

يا  بیګ  بید   او نه کولو دواړه قدرتونه  نګ د کولو 

موجود ؤو، يا په بل عبارت    کېپاور په اول سبب  

کاز   پرايم  يا  سبب  ابشنز    کېاول  يا  اختیاره  دوه 

موجود ؤو د کائناتو د جوړولو اختیار او د کائناتو  

د نه جوړولو اختیار ،دا چه اول سبب يا پرايم کاز  

دپاره د    ديؤو ،نو د  یکړ بايد کوم اختیار استعمال 

،يع  ديارا اول   نيضرورت ؤو  يا  پرايم کاز    ني په 

ارا  کېسبب   د    ديد  کائناتو  د  ،چه  ؤو  هم  قدرت 

د کائناتو د نه جوړولو په اختیار    يې تیار ته  جوړلواخ 

  دي ترجیح ورکړه او د اول سبب يا پرايم کاز د ارا

سبب    ني نه کائنات جوړ شول.نو ثابته شوه چه په اول

کاز   پرايم  ارا  کېيا  موجود    دي د  پاور  او  قدرت 

ځل    خبري  خپليؤو.زه   ډول  بیيو  لنډ  په  ا 
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ن  ي ملحد  نيټول خلک يع  پورېځای    دي تکراروم!د

چه :کائنات د اول سبب يا پرايم    منياو مسلمانان دا  

،او دا   دي  راغليپواسطه منځ ته   یولکاز يا علت ا

ټول   سبب    منيهم  اول  په  د   کېچه  کائناتو  د 

او پاور موجود ؤو،هیڅوک دکېپیدا   دي دلو قدرت 

  کې کوالی، ځکه که قدرت او پاور پ  نشينه انکار  

نو   ؤو  به  بینه  ته    يې ا  منځ    راوړي کائنات څنګه 

  ني چه په اول   منيس دا نه  یېن يا ايټيملحدؤو،مګر  

 عقل او شعور موجود ؤو،  کېسبب  

جواب! اول سبب يا پرايم کاز او دا چه په اول سبب  

د کائناتو د منځ ته راوړلو  قدرت او پاور ؤو    کې

اول  مني   ملحدخو    پورې ځای    ديد په  که    ني ،نو 

دلو قدرت ؤو ،نو معلومه  کېد کائناتو د پیدا   کېسبب  

  کې دلو قدرت هم پکېخبره ده چه د کائناتو د نه پیدا  

اول  نيؤو،يع دوه    نيد  يا  اختیاره  دوه  سره  سبب 

ابشنز موجود ؤو،د کائناتو د پیدا کولو اختیار او د  

ی  دپاره چه اولن  دي کائناتو د نه پیداکولو اختیار،نو د

د اختیارو  دي  سبب  او  دواړو  انتخاب  يو  نه  نو 

دپاره اراده ضرور وه،يا په    دينو د   کړي استعمال  

دا دوه اختیاره موجود    کېبل عبارت په اول سبب  

،نو  کړين  يېاو که جوړ    کړي ؤوچه کائنات جوړ  

دوه اختیارونو نه کوم    دي دپاره چه اول سبب د  ديد
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او که    کړي کائنات جوړ  آياچه    کړياختیار انتیخاب  

وبی ګ  بی نه، د  کړينګ  نو  نه  که  دپاره    دياو  کار 

  دي د  کېپه اول سبب    دي اراده ضرور وه ،نو ارا

دوه اختیارونو نه د کائناتو د جوړولو اختیار انتخاب 

  دي ډول د اول سبب د ارا  دي او استعمال کړو،او په  

نه کائنات منځ ته راغلل ، ثابته شوه چه په اول سبب  

ارا  کې ،اوس راځو    ديد  د   ديقدرت ؤو    ته چه 

يو    ديارا .اول  ؤو  ضرور  شعور  ته    مثالدپاره 

و لیپټاپ خالص  نیغوږ  مطالعه    ی دکړيسۍ!ما  او 

  دي کوم،ما سره دواړه قدرتونه او اختیارونه شته  

نه کړم ،دا چه کوم    يېچه: لیپتاپ بند کړم او که بند  

او   عقل  ځما  خبره  دا  کړم،نو  اختیاراستعمال  يو 

  يې ته وا  دياو ځما ارا  ويه او اناَليز کي زشعور تج 

دلو اختیار  انتخاب کړه ځکه که لپټاپ  ديچه د نه بن

پرته    ني،يعشيمطالعه به خرابه    ي نو د سړ  شيبند  

د عقل او شعور نه اراده هیڅ ده،يا په بل عبارت د  

د کائناتو    کېکائناتو د پیداکولو دپاره په اول سبب  

پیدا دپارکېد  استعمال  او  انتخاب  د  اختیار  د  ه  دلو 

ارا د  او  وه  اوعقل    دياراده ضرور  دپاره شعور 

کاز   پرايم  يا  سبب  اول  چیرته  که  ؤو،او  ضرور 

ا  بینه ؤو، نو    کېاراده او عقل پ   نينه ؤو يع  داسي

خو د کائناتو منځ ته راتلل ناممکن ؤو،ځکه چه د  
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اختیار    ديارا د  جوړولو  د  کائناتو  د  پرته  نه 

نه پرته  انتخابول ناممکن ؤو، او د عقل او شعور  

   نياراده ناممکنه وه يع 

د کائناتو د جوړولو    کې په اول سبب يا پرايم کاز   

د  اختیار د انتخاب  د پاره اراده موجود وه او د 

دپاره عقل او شعور موجود ؤو .نو ثابته شوه    دي ارا

  کې چه په اول سبب    يېچه وا   خبرينو  يملحدچه د  

سبب يا پرايم    ي،بلکه په اولندي  غلطيشعور نه ؤو  

عقل او شعور موجود ؤو،او موجود دي او    کې کاز  

   ويموجود به 

او    دي د اول سبب يا پرايم کاز پواسطه د ما-دوهم

دلو مطلب دا دي چه  کېد کائناتو د پیدا  ني يع  انرجې

يا ايکسپلوژن  د اول سبب يا    انفجار نګ  بیګ  بی د  

    ------------------ ،اویدويپرايم کاز پواسطه ش

دبی ګ  بی   دومره  په  او  قینګ  حساب  حساس  او  ق 

حساب او    ديچه که چیرته په    یدويکنټرول سره ش

ره  ډيهم په    يا ثانیې څخه نډ  کېد يو سی  کې کنټرول  

  وي ؤو نو کائنات به جوړ ش  ی راغلکمه اندازه تغیر  

څوکه ودرول    وي په تیره ش  پنسل نه ؤو،او يا که يو  

د    شي تی میلیواو  په  کلونو  غیر  رين  په  سره  دو 

ر  ډيهم    څخه  ديچه د  يېوا   ږي ولی دسپورټ نه ونه  
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.او دا ځما خبره نه بلکه    ی د  یو ق او حساس شقید

د   سټیفن  يملحددا  د  دا  ده  خبره  ساينسدانانو  نو 

نو نه پوښتنه کوم  يملحدنګ خبره ده .نو زه د  کېها

عقل او    کې چه که چیرته  په اول سبب يا پرايم کاز  

قه  قینګ دا دومره د  بیګ  بی ا د  بی شعور نه ؤو ،نو  

کنټرول   څنګه  پرته  نه  شعور  او  عقل  د  چاودنه 

کاز   پرايم  يا  اول سبب  په  چه    کې شوه؟ثابته شوه 

 عقل او شعور ؤو. 

، نو    شيپوهیږو چه کله چه يوه چاودنه و   —مدري

په    بيخواته    هريمواد    کېدونديچاو کنټروله 

يا ايکسپلوژن    چاودنېاو  د    ځېمنظم ډول    غیري

ګ  بی د    لیکن . راځي  نظمي  بياو    ډينه وروسته ګډو

ه چاودنه  ويچه د ټولو نه ل  انفجارنګ چاودنه يا  بی

مکمل    لحظې  وليوه،دا د  نه  مومینټ  فړسټ  يا 

الن مخ   دي کنټرول  چه     دي  د  کېوه،او  نه 

 کېنو مخ   شيالړ    ديمواد مخ په وړان  کېدونديچاو

مخ  قوا  کېد  منظم  او  نی نه  يعډين  مکمله    نيزاين 

چاو وه،نو  موجود  هم  کېدوندينقشه  د    دي مواد 

مطابق په منظم ډول مخ    شي زاين يا نق ډينو او  نی قوا

په اساس    شينو او نق نیقوا  ديتلل او د هم  دي په وړان

،ځمکه،انسانان،حیوانات،نباتات  آسمانونه،   ستوري

او جوړيدل. کېزاين  ډي و غیره   په    آيادل  که چیرته 
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عقل او شعور نه ؤو نو    کې اول سبب يا پرايم کاز  

دونکو ديد کنټرول او د چاو  چاودنېنګ د  بی ګ  بی  د

د وړان دپاره مخ   ديموادو  دا    کېد مخ   کېتلو  نه 

وه؟نو ثابته شوه    وين او نقشه څنګه جوړه شنی قوا

کاز   پرايم  يا  سبب  اول  په  او شعور    کې چه  عقل 

  کې شته او همیشه به پ   کېموجود ؤو.او اوس هم پ

سبب يا پرايم کاز ته مونږ هللا    ني اول  دياو هم  وي

د  لي ن  دي،لم  علمی تعالی وايو، زمونږ خالق او رب ال

 و لم يولد دي. 

                                                                                                    

َمد  ﴿1ق ْل ه َو َّللاَّ  أََحدٌ ﴿ ﴾ لَْم يَِلْد َولَْم ي ولَْد  2﴾ َّللاَّ  الصَّ

 ﴾4﴾ َولَْم يَك ْن لَه  ك ف ًوا أََحدٌ ﴿ 3﴿

  ی پروا د  بي،هللا تعالی  یيو د  يواځيووايه:هللا تعالی  

هللا تعالی ته محتاج    یشاو هر    یهیچاته محتاج نه د 

څوک  ید تعالی  هللا  تعالی    وليږځې ،نه  هللا  نه  او 

،او هیڅوک د هللا تعالی سیال او  ید   ويږول شځې

تعنشته برابر   تعالی  د هللا  االخالص  ف  ري .سورت 

،نو که خپل اوالدونه يا بل څوک درڅخه د هللا  ید

نو غصه او وهل    کړيپوښتنه و   کېتعالی په باره  

  کې وايه چه د هللا تعالی په باره    داسي مه کوه،او مه  

نه    کېږيمه کوه چه کافر    ني پوښت   يې او د اسالم 
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او   ومنه  حکم  تعالی  هللا  د  ،بلکه  توروه  مه  زړه 

سره تالوت کړه،    يسورت االخالص ورته د ترجم

.هللا تعالی تنها يو    یف دري دا سورت د هللا تعالی تع

مالئیید مخلوق  هللا  ري،پی کې،ټول  انسانان  او  ان 

چا محتاج  څ  مګر هللا تعالی د هی   دي تعالی ته محتاج  

،او نه مور او پالر  نلرياو لور    وي،ښځه،ځ ینه د

چا    نييع  نلريخالق    ی،د همیشه څخه موجود دلري

،خو افسوز زمونږ په حال:که يو  ینه د  یکړ پیدا  

فاکولت ،او  صنف  دولسم  د  سبق    پورې  ي څوک 

او    شيکوالی    ي ،که يو څوک دوکاندار  شيالی  وي

،او نور    شينو حسابونه کوالی  میلونونو  میلونود  

د هر کار د زده    ني يع  شي کارونه کوالی    مختلف 

د    کېاو که په مکتب يا هر کار   لري کولو استعداد  

ا به د  بی،نو    شيناپوهۍ او يا د لټۍ په وجه ناکام  

.خو افسوز    وي غیرتۍ او شرم احساس ک بي  ري ډي

فارغ    ۵۰د   فاکولتی  يا  دولسم  د  مسلمان  کلنو 

  نيبه د يو سورت په مع  کې  قرآنپه ټول   تحصیلال

نه به    کې او په روزمره ژوند    پوهیږي  او مطلب 

په   ناکامۍ سره مخ    کېرو ځايونو  ډي هره ورځ  د 

  که ،  ځېد لمانځه چل به نه ور  ېمثالً د جناز   کېږي

ضرورت   امامت  جَ   شيد  به  د  لمونځ    نشيمعی 

د   نه  او  شرم  د  به  نه  خو  غیرتی    بيورکوالی 
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ناکامۍ،که ځ   وياحساس ک د هللا    تري  وي او نه د 

کلونه به    ۴۰نو    کړيپوښتنه و   کېتعالی په باره  

قل هوهللا په هر لمانځه    نيسورت االخالص يع  يې

  وي ،خو دا به ورته معلومه نه    وي  يکړ تالوت    کې

  ويچه ځ   دي،نو په عوض د  یڅه د   يې چه مطلب  

تالوت   االخالص  تعالی   کړيته سورت  د هللا  او 

  داسي چه    شيورته به په غصه    کړي ف ورته و ري تع

د هللا تعالی    کړئ فکر و   کېږي مکوه کافر    ني پوښت

ف ورته وکړه او مونږ خلکو  ريچه ځما تع   یحکم د

وايو چه   د    کوئمه    نيپوښت  داسيته  پالر  که  نو 

  وي نو د هغ يېواب ونه واج پوښتنو ته    داسياوالد  

  ي نو د لیس  کېږي  پاتيجوابه    بيدا سوال    کېپه زړه  

،نو  ويکري سره ش  ود نور  يې  کېپه وخت    ې يافاکولت

د خوانه ورته غلط جواب ورکول    ملحدکه د کوم  

خرابه شوه نو    يېده  قیکه ع  کړينه    دياو هللا    شي

هم   غاړه  په  پالر  د  به  .                                                                              ويګناه 

 ن. بیوماعلینا االالبلغ الم

 ډاکتر محمد عثمان نظامی
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 ( ۹)الدرس 

 بسم هللا الرحمن الرحیم

د هللا تعالی د وجود لوي ثبوت د هللا  

 تعالی کتاب قرآنکريم دی. 

 

د هللا تعالی د وجود لوی ثبوت د هللا تعالی کالم 

کريم دی،خو مونږ څنګه پوهیږو او څنګه دا  قرآن

د هللا تعالی کالم دی؟  کريمقرآن ثبوتوو چه   

که ښه متوجه شئ او خوا او شاه ته وګورئ،په  

دنیا کې دوه قسمه شیان موجود دي،يو هغه شیان  

دي چه:د هغوي پشان نور شیان انسان جوړوالی  

شي،او يو هغه شیان دي چه:د هغوي پشان شیان  

جوړوالی، مثالً زما په الس ساعت   نشيانسان 

دی ، انسان هم کوالی شي چه د دي پشان بل  

کوالی چه زما    نشيساعت جوړ کړې،مګر انسان 

الس جوړ کړې، يا انسان کوالی شي چه زما د  

سر د خولۍ پشان بله خولۍ جوړه کړې،مګر  

زما د سر غوندي بل سر   کوالی چه نشيانسان 
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جوړ کړي، يا انسان کوالی شي چه زما د پښو د  

بوټونو پشان نور بوټونه جوړ کړي،مګر انسان  

کوالی چه:زما د پښو پشان نورې پښې   نشي

! جوړې کړې.يعنی  

دنیا کې دوه قسمه شیان دي،چه:د بعضي شیانو  

پشان نور شیان انسانان جوړوالی شي او د  

  نشيشیان انسانان  بعضي شیانو پشان نور  

 جوړوالی. 

  لي اوس په دوي کې د کومو شیانو په باره کې و

کیږي چه:دا شی هللا تعالی جوړ کړی دی،او د  

کیږي چه دا انسان   لي کومو شیانو په باره کې و

؟فرق څه دی؟فرق دا دی چه د کوم  ی د یجوړکړ 

شي پشان شی چه بل انسان جوړوالی شي، د دي  

مطلب دا دی چه: دا شی هم انسان جوړکړی  

  نشي دی،او د کوم شي پشان شی چه بل انسان 

جوړوالی،د دي مطلب دا دی چه: دا شی هم  

انسان نه دی جوړ کړی.لکه چه: ذکر شو،چه د  

  نشيان هم الس پشان بل الس د ټولې دنیا انسان

جوړوالی،د دي مطلب دا دی چه دا الس هم  

انسان نه دی جوړ کړی،مګر د ساعت غوندې  
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نور ساعتونه نور انسانان جوړوالی شي.د دي  

مطلب دا دی چه:دا ساعت هم انسان جوړ کړی  

دی.که ټول انسانان کوشش وکړي مګر د سر  

پشان بل سر به جوړ نکړي،چه:د دي مطلب دا  

سان نه دی جوړکړی،خو د  دی چه:دا سر هم ان 

سر د خولۍ پشان خولۍ انسانان جوړوالی شي  

چه: د دي مطلب دا دی چه دا خولۍ هم انسان  

جوړه کړې ده.يعنی کوم شیان چه انسان  

جوړوالی شی هغه شیان مخکې هم انسان  

  نشيجوړکړي دي،او کوم شیان چه انسان  

جوړوالی ، هغه مخکې هم انسان نه دي جوړ  

مثالونو پوه شوي ياستی نو اوس   کړي. که په دي

کريم نازل شو،او نبی  قرآنمطلب ته.کله چه  راځو

ع اعالن وکړو چه زه د هللا تعالی پیغمبر يم او  

کريم د هللا تعالی د طرف څخه په ما نازل  قرآن

شوي دی،او دا د هللا تعالی کالم دی.کافرانو انکار  

  ي چه دا د هللا کالم نه دی،دا خوليو ي وکړو او وي

هسي پخوانی قصې دي داسي کالم خو مونږ هم  

جوړوالی شو َوإِذَا ت تْلَٰى َعلَْیِهْم آيَات نَا قَال وا قَْد َسِمْعنَا  

ِلینَ    ذَا إاِلَّ أََساِطیر  اْۡلَوَّ ذَا ۙ إِْن َهٰ لَْو نََشاء  لَق ْلنَا ِمثَْل َهٰ

﴿31﴾ االنفال--- که مونږ وغواړو نو دغه راز  
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خبري مونږهم جوړوالی شو.دا خو هماغه زړې  

افسانې دي چه د پخوانیو خلکو څخه راپاتې دي.د  

کريم چلینج  قرآن کافرانو د دي خبرو په جواب کې 

ْنس  َواْلِجنُّ   ورکوي فرمايې!  ق ْل لَئِِن اْجتََمعَِت اْْلِ

ذَ  اَل يَأْت وَن بِِمثِْلِه َولَْو    قرآنا الْ َعلَٰى أَْن يَأْت وا بِِمثِْل َهٰ

ْم ِلبَْعٍض َظِهیًرا ﴿ 88﴾االسراء ه   َكاَن بَْعض 

ورته ووايه:که انسانان او پیريان ټول السونه يو  

کړي چي د دغه قرآن  غوندي د کوم شي د 

راوړلو هڅه وکړي،نو رابه يې نه شي وړالی،که  

ټول يو د بل سره مرسته او کمک  هم وکړي .د  

کريم دا چلینج د قیامت پورې ټولو کافرانو ته  قرآن

کريم  قرآندی،منکرانو ډېر کوششونه وکړل چه د 

دا چلینج مات کړي مګر زور يې ونه رسیدو،نو د  

سانتیا راوستله  آ کريم په چلینج کې هللا تعالی قرآن

فرمايي:هود:۱۳--  أَ ْم يَق ول وَن اْفتََراه  ۖ ق ْل فَأْت وا  

ْفتََريَاٍت َواْدع وا َمِن اْستََطْعت ْم ِمْن   بِعَشْ ِر س َوٍر ِمثِْلِه م 

ِ إِْن ك ْنت ْم َصاِدقِیَن ﴿ 13﴾ آيا دوی وايي چي   د وِن َّللاَّ

پیغمبر ع دا کتاب د ځانه په درواغو جوړ کړی  

دی؟ورته ووايه:ښه که داسي ده،نو د ده په څېر  

لس سورتونه راوړئ.يعنی که  قرآنکريم نبی ع  
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ج وړکړ ی وي نو نبي ع خو انسان دی او کوم شي  

چي انسان جوړ کړی وي هغه نور انسانان هم 

حوړوالی شي.کافرانو ډېر کوششونه وکړل خو  

لس سورتونه يې هم جوړ نه کړل،هللا تعالی ورته  

 د قرآنکريم چلینج نور هم آسانه  کړو. 

د سورت يونس په  ۳۸  آيت کې فرمايي: أَْم يَق ول وَن  

اْفتََراه  ۖ ق ْل فَأْت وا بِس وَرةٍ ِمثِْلِه َواْدع وا َمِن اْستََطْعت ْم  

ِ إِْن ك ْنت ْم َصاِدقِیَن ﴿ 38﴾   ِمْن د وِن َّللاَّ

او البقره په  ۲۳  آيت کې فرمايي: َوإِْن ك ْنت ْم فِي  

ْلنَا َعلَٰى َعْبِدنَا فَأْت وا بِس وَرةٍ ِمنْ  ِمثِْلِه   ا نَزَّ َرْيٍب ِممَّ

ِ إِْن ك ْنت ْم َصاِدقِینَ    َواْدع وا ش َهدَاَءك ْم ِمْن د وِن َّللاَّ

کريم کې شکمن ياستی چي  قرآن﴾يعنی که په 23﴿

د ځانه   (ص) کريم د انسان کالم دی او محمد قرآن

  -----کريم کې د يوقرآنلیکلی دی،نو بیا په ټول  

  -----------وړوکې سورت غوندي مثالً سورت 

--------------------- الکوثر،سورت االخالص  

،سورت العصر..........يعنی چي هر سورت تاسو  

  ------------وي د هغه په مثل يو سورت  آسانهته  

  ----جوړکړئ،يو خو مونږ او تاسو يو چي خبر نه

کريم دا چلینج  قرآنيو،د کوم وخت څخه چي 
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ی،د هماغه وخت څخه تر اوسه پورې  ورکړی د 

ونه  کريم دښمنانو دا کوششقرآنکافرانو او د 

نو ډالر  میلیونونو،میلیونودي،په شروع کړي 

دا چلینج مات کړي،او   کريمقرآنمصرفوي چه د 

کريم د هللا تعالی کالم  قرآننعوذباهللا ثابته کړي چي 

نه دی،او انسان لیکلی دی،مګر الحمدهلل نه يې  

چلینج مات کړی او نه به يې مات   تراوسه دا

ه لکه چي په اول کې ذکر شو چه  کړي،ځک 

ن جوړوالی شي چه بل انسان  ه شیاغ انسانان ه

جوړ کړی وي ،نو په دي سبب چي کافرانو د  

کلونو کوششونو او بي حسابه مصرفونو   ۱۴۰۰

کريم د يو  قرآنسره سره ونه کړای شو چه د 

  رآنق وړوکې سورت پشان سورت جوړکړي او د 

چلینج مات کړي، نو دا د دي ثبوت دی چي  

کريم دهللا تعالی کالم او کتاب دی.ځکه که  قرآن

چیرته د انسان کالم ؤو نو حتماً به کافرانو دا  

چلینج مات کړی ؤو.او که اوس هم څوک په  

کريم د  قرآن کريم کې شکمن وي او وايې چه قرآن

چلینج   قرآنبنده کالم دی نو دا ګز او دا میدان د  

  -----پخوا هم ؤو،اوس هم دی او دقیامت پورې 

ت  کريم د يو سورقرآناو د   هم،میدان ته دي شي
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په مثل دی يو سورت جوړکړئ --  فَإِْن لَْم تَْفعَل وا  

َولَْن تَْفعَل وا فَاتَّق وا النَّاَر الَّتِي َوق ود َها النَّاس  

َواْلِحَجاَرة  ۖ أ ِعدَّْت ِلْلَكافِِريَن ﴿24﴾خو که تاسو دا  

کار ونه کړ او له سره به يې ونه کړی شئ،نو د  

هغه اور نه وويريږئ چه د هغه خس او خشاک  

-------------------- ان او تیږې دي.يعنیآدمبنی  

  ----نه ستاسو نیکونو دا کار کړی دی،نه ستاسو

پلرونو کړی دی،او نه به يې تاسو وکړئ نو که د  

وي نو دا  دي سره بیا هم څوک په خپل کفر والړ 

خو پخپله دوزخ ته ځان غورځول دي.و ما  

. علینااالالبلغ المبین   

     ډاکتر محمد عثمان نظامی

 

 

 

 

 

 

 



 

72 
 

 ( ۱۰)الدرس 

تونو غور  آياد هللا تعالی په  کېپه کائناتو 
 کول 

 

 بسم هللا الرحمن الرحیم

 !يې هللا تعالی فرما کې نس وپه سورت ي

ْم أَْن أَْنِذِر  وحېأََكاَن ِللنَّاِس َعَجبًا أَْن أَ  ٍل ِمْنه  نَا إِلَٰى َرج 

ْم قَدََم ِصْدٍق ِعْندَ َربِِّهْم ۗ   ِر الَِّذيَن آَمن وا أَنَّ لَه  النَّاَس َوبَّشِ

بِیٌن ﴿ ذَا لََساِحٌر م  وَن إِنَّ َهٰ  ﴾ 2قَاَل اْلَكافِر 

ِلقَاَءنَا   وَن  يَْرج  اَل  الَِّذيَن  الدُّْنیَا  إِنَّ  بِاْلَحیَاةِ  َوَرض وا 

سورت  ﴾ 7َواْطَمأَنُّوا بَِها َوالَِّذيَن ه ْم َعْن آيَاتِنَا َغافِل وَن ﴿

 يونس 

په   ک  دي بان  دي خلک  يو    ويتعجب  په  مونږ  چه 

بان ته    وحې  ديانسان  خلکو  هغه  او  وکړه 

د هغه    راوړيچه څوک ايمان    وي ورک  خبريخوش

د هغه دپاره د    کړيدپاره جنت او چه څوک کفر و

.  شيدای  کېچه دا څنګه    يېدوزخ اور دي،خلک وا 

 أََكاَن ِللنَّاِس َعَجبًا   وګورئان انداز ته بید هللا د 
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چه مونږ    کوئ  وليتعجب    کې   ديای خلکو تاسو په  

ک  نی چه که    يې چه درته وا  لیتاسو ته پیغمبر  درلیږ

  کړئ او که بد عمل و   ځئجنت ته به    کړئعمل و 

به   ته  خبره    کې   دي په     ځئدوزخ  څه  تعجب  د 

 ............... ا بی. کېږينه    داسيچه نه    يېده؟خلک وا

  لي تونه او دالآيا  زيات ر  ډي هللا تعالی د خپل قدرت  

دويانبی ک  وي ،خو  توجه  نه  نه    وي ورته    پرياو 

ک َغافِل وَن    . ويغور  آيَاتِنَا  َعْن  ه ْم    وي ﴾د7﴿َوالَِّذيَن 

چه د هللا    پوهیږئ  آيا.ديتونو نه غافل  آيازمونږ د  

تونو  آيا؟  د هللا د  يې تونو نه غفلت څه ته واآياتعالی د  

تونو نه  آياد هللا د    ويچه د  ی او نښو نه  غفلت دا د

.ځکه  اخلينه    تريخو عبرت    اخلي   ديفاي  ويانید

غور   هللا    ني.ګ وينک  پريچه  او  آياد    نښانيتونه 

  بي خواته ګورو د هللا    هريچه    دي   ي رډي دومره  

َوالنََّهاِر    .ګورو  نښانيحسابه   اللَّْیِل  اْختاَِلِف  فِي  إِنَّ 

ِلقَْوٍم   آَليَاٍت  َواْۡلَْرِض  السََّماَواِت  فِي  َّللاَّ   َخلََق  َوَما 

 ﴾ 6يَتَّق وَن ﴿ 

  کړي پیدا    کېان هللا تعالی په کائناتو  شیچه څومره  

    دي

قدرت    کېټولو    ديپه    د  تعالی  او  آياد هللا  تونه  

سپوږمۍ    ستوري.مثالً  دي  دموجو  نښاني لمر 
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او   هوا  ځنګلونه  بحرونه  غرونه  نباتات  حیوانات 

اوقدرت   وجود  د  تعالی  هللا  د  ټول  او  آيانور  تونه 

بنده  دي  نښاني آيت  هر  او  په  نی.  ته  نی غ  خالق  غه 

دا  ويرس شرط  فکر    ید  خو  او  غور    پري چه 

انو  نه څه  هرينو او ديملحد.خو د بده مرغه د شيو

  ويد د  وي ک  ی چه د خالق د دوستۍ دعو   وي ه هغل یګ

څو    کېچه که په يو مجلس    یت  دا حال دريد اکث

ناست   د  ويکسان  سپورت  نیزبی ،که  فلمونو  س 

او  لي صحت موبا په  شی  ويا نینورو د  داسيونو  انو 

په مینه  ډي ټول به    کېږي  خبري  کېباره   ر د زړه 

  ږي وځیوخ   ولي او که کوم يو معم سينیورته غوږ  

وا ورته  به  خو  يې بل  مه  رانه  ځېچه  خبره  چه  ږه 

  کې .او که د دولت او سیاست په باره    نشيخطاه  

او هر يو به    وييو به بل ته وار نه ورک  ويبحث  

.مګر متاسفانه که په  کړي و  خبري چه    ويکوشش ک

تعالی خبره شروع    کېمجلس    ديهم څوک د هللا 

نګ  ري خونده او بو   بيد ټولو دپاره به مجلس    کړي 

  وي زړه    يېاو دا به    وي ،هر يو به کوشش ک  شي

دا بحث   او  شيختم    دي چه  په    ځني .  به  ره  ډيخو 

سترګۍ   ووا  کېکوون  خبريسپین  دا    يېته  چه 

ا هم هغه د هللا  بیکوه ،خو که    کېپه مسجد    خبري

ا به  بینو    کړي ن  يې او بس    کړي خبرو ته دوام ور 
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شروع    خبري   ي پټ  يپه دوه خلک يو د بل سره پټدوه  

تعالی    ديتر    کړي د هللا    خبري چه کوم کس چه 

چه ماته خو هیڅ چا    شي هغه ته دا احساس و  ويک

نه   په    ی ولنی  ی دغوږ  خواډي او  به  شی ره    خپلي نۍ 

چه د اکثرو دو ستانو    کړئ.فکر و کړيبس    خبري 

حال   حال    ويدا  څه  به  دشمنانو  د    ۲۴.په وي نو 

په    قیقيد  ۵  کې ساعتو   تعالی  بانآياد هللا    ديتونو 

  يې ا وابیاو    ويغور او فکر کولو ته وخت نه ورک

ثبوت   تعالی د منلو  .د هللا  نشتهچه مونږ سره دهللا 

  تري   دي فاي  وي انید  کېاو څ   ېتونه خور آياتعالی  

  وي او دا فکر نه ک  اخلينه    تريخو عبرت    اخلي

او   څنګه  هرڅه  دا  .مثالً  کېږي  ولي چه 

له،انار،غوښه،اوبه او نور دا ټول د هللا  کې ده،مڼه،شی

  تري   دي ،فاي  ري خو  يې،خلک    دي  نښانيد قدرت  

  پريځکه چه غور    اخلينه    تري مګر عبرت    اخلي

چه په هر يو آيت فکر    کړئ ، اوتاسو باور ووينه ک

ته    ه نښانچه دغه هره    ان شأهللا   کړي و خالق  بنده 

د  ويرس انار  د  که  ته    نيدا  هري.مثالً   جوړښت 

ره  ډي هره دانه د يو سور ښايسته غمی نه    وګورئ 

په ترتیب ايښودل او د    نيدا   هريښايسته ده او د  

ر  ډيا بیايښودل او   دي پر ۍ ر ن  ۍر ن  کې دانو په منځ 

ټ د  که  ورکول  پوخ  مناسب  او  ا  نید  ولي ښايسته 
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نو يو    کړي يو انار به جوړ ن  شيساينسدانان راټول  

جوړوالی او    نشيا ساينسدانان  نید  وليچه د ټ  یش

نو هغه پخپله    يږيرو کوششونو نه جوړ ډيسره د  

  ۲۱چه که د    یدمطلب دا نه    ديد  يږي څنګه جوړ

جوړوالی    نشياو ساينسدانان انار    لوژيپیړۍ ټیکنا 

چه د انار په    یقت دا د قی.بلکه ح   يږينو پخپله جوړ

ش  کېجوړولو   استعمال  ټیکنالوجی  کومه    وي چه 

د   ټیکنا  ۲۱ده،هغه  د  ه  زيات ره  ډينه    لوژيپیړۍ 

د په عوض  نوخلک  ده  ووا  دي  اوچته  چه    يېچه 

، بايد چه د هغه ساينسدان په لټه  يږي انار پخپله جوړ 

.فکر  يې  وياو جوړ   ی کړچا چه  انار جوړ    شي  کې

 ------------------------- کله چه تاسو يو کړئ و

  شي  یالګنی  شين  شیرا  کړئخخ    کېتخم په خاوره   

غټه په ټنونو ټنونو ونه    ترياو څو کاله وروسته  

  وي  ويځمکه ژوره ش  ي، خو نه يو سانتشيجوړه  

، مګر مونږ د  وي  وياو نه يو خورد خاوره کمه ش

نه    يمیوه خورو،دسور   ېون لرګیو  استفاده    يېاو 

نه اخلو، ځکه چه غور نه کوو    تريکوو خو عبرت  

 َوالَِّذيَن ه ْم َعْن آيَاتِنَا َغافِل وَن.  .

کرو،    کې  يفصلونه په پټ   دري دوه او    کې په کال  

حاصالت   خرورونو  خرورونو  په  اخلو،    ترياو 
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، د  راځيهم نه    لیمیتر کموا   ييو مل   کې   يخو په پټ

َوالَِّذيَن    حاصالت خورو مګر عبرت نه اخلو    يپټ

َغافِل ونَ  آيَاتِنَا  َعْن  نه    ه ْم  فکر  او  غور  چه  ځکه 

کم نه  خاوره  چه  دومره    یږي کوو،ښه  دا  نو 

نه خپل غذا د کوم ځای  او غټه ونه    يې حاصالت 

ک پوره  غور    ديپه    آيا  ويمواد  کله    ی کړمو 

   کېدا ځکه چه خالق په هره شنه پاڼه    :؟جوابید

چه د    دي   کړي  ېز جوړ ري يا فکټ  نيکارخا  داسي

به پواسطه  رڼا  د  لمر  د  نه  اوبو  او  غذا  تريهوا  نه 

وا ويجوړ ساينسدانان  ملحد  که  دا    يې.او  چه 

جوړ  نيکارخا د  يږي پخپله    ني مهربا  دي  وينو 

  کړي هم استعمال    ديپیړۍ تیکنالوجی    ۲۱د    کړي و

جوړه    دييوه کارخانه    داسينه صرف    ير ډياو  

هغه پخپله    کېږي.نو هغه کار چه په کولو نه  کړي 

.څومره د افسوس خبره ده په کوم ځای  کېږيڅنګه  

عاجز  کې خپله  ساينس  څه    منيو   يچه    نشي او 

به  وي هلته  ،مګر  خپله    ملحدالی  نه  ساينسدان 

خبره    داسياو    کېږي  پاتياو نه به چپ    مني  یزعاج 

  وي ل نه کدلې  عقليق او  قیتح   علميبه پرته د کوم  

دپاره چه    ديچه عذر د ګناه نه بدتر، دا صرف د

  کې په هر ځای    ني.يع کړيخبره د هللا تعالی نه چپه  

ن به  يملحد  ويچه د خالق د نوم د لیکلو ضرورت  
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يا   میوټیشن  نیهلته  يا  او  پخپله  يا  چانس  يا  چر 

  کې ولیچه د خالق نوم    ديپه عوض د  ني.يعکېلی

به د خالق د   ويد  ويټر کريچه دا کار خالق يا ک

  کې چر او يا چانس او يا پخپله لینی يا    کې نوم په ځای  

دا کار    دي په   کنیمطلب چه  چانس    يې يا    وي چر 

ا څومره د حیرانتیا او شرم خبره ده چه  بی.او  ويک

  وي د  مني او خالق    دي ن  ديوح هغه ساينسدانان چه م

  وي و ساينسدانانو تقلید کملحدبه هم په پټو سترګو د  

چر  نینو د خالق په ځای  يملحدچه    کېاو په هر ځای  

هم په ړندو    يېبه    وي د  وي   لی،پخپله يا چانس لیک 

تا چه    عجیبه ره  ډي،  وي دئیسترګو    ملحد ده 

ځای   په  خالق  د  په    کېساينسدانان  نوم  د  خالق  د 

   شي چر او چانس د لیکلو جرأت کوالی  نیځای د  

ثبوت او    قياو منط   علمي،عقليچه هیڅ    دي   ،سره د

ن يا هغه ساينسدانان چه  ديوح .مګر منلري ل هم  دلې

د خالق يا   وي،دلريده قیع  ديټر بانريپه خالق يا ک

نه    کې ټر په ځای  ريک لیکلو جرأت  د خالق د نوم 

غلط  ، او يا خو ورته  یږيشرم   پري، يا خو    ويک

د يښکار  سره  او    علمي،عقلي  زياتچه    دي،  

به د حشر په    وي هم شته. د  داليل ثبوتونه او    قيمنط

دي  کېمیدان   جواب    د  څه  ته  تعالی  هللا  جرم 

 ؟  وي ورک
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چه کائنات خالق     ديده  قیع  ديفیصده خلک په    ۹۹

ک تق  لريټر  رييا  وارياو  فیصد خلک  يو  چه    يېباً 

  دي ده  قیع  ديساينسدانان په    زياتر  ډي   نلريخالق  

  يېر کم ساينسدانان وا ډياو    لري چه کائنات خالق  

  زيات   ني،يعدي   کېهغه هم په شک    نلريچه خالق  

چه کائنات     لريده  قیع   ديخلک او ساينسدانان په  

د چلولو او کنټرولولو    د دي،او  دي   کړيخالق جوړ

.او  دي  کړي ن جوړنیاو محکم قوا   وي ر قډي   يې دپاره  

خالق  نی قوا  دي په   دپاره  پیژندلو  او  پوهیدلو  د  نو 

د ساينس علم ور ته  اْۡلَْسَماَء    آدمَوَعلََّم    کړئانسان 

ْم َعلَى اْلَماَلئَِكِة فَقَاَل أَْنبِئ ونِي بِأَْسَماِء  ك لََّها   ث مَّ َعَرَضه 

اَلِء إِْن ك ْنت ْم َصاِدقِیَن ﴿ ؤ  علم    دي﴾  تر څو چه د31َهٰ

قوا نوموړی  وپیژنی پواسطه  په    ني ن  ژوند  د  او 

.مګر د ساينس د    اخليګټه و   تري   کې مختلفو ساحو  

چه   ساينسدانان  هغه  چه    دي   ملحدعلم    داسي کله 

را  علم    شيموضوع  ساينس  د  او  ريتش   يېچه  ح 

ح دپاره  ري د هغی د تش  نييع  نشيايکسپلین کوالی  

تح  نورو  ته ضرورت  قی ساينس   ملحد.نو  لريقاتو 

قت ته د  قیقاتو او  ح قیتح   ساينسي ساينسدانان به د  

مخ  نه  ساينس    کېرسیدلو  چه  کار  هغه  د    يېهر 

  وي، نو د  وييا ايکسپلین کولو څخه عاجز    حريتش

 ------------   ني يع  ي چر او چانس سپارنیپه    يې به  
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چه دا کار د کائناتو خالق    يېچه ووا  ديپه عوض د

په    ويک چه  او    علمي،عقلير  ډيخبره    ديځکه 

  ويمګر د  د دي او ثبوتونه هم موجو  داليل  قيمنط

الحا  کې ځای    ديپه   خپل  ځای    دي هم  ته  نظر 

ل  دلې  قياو منط  عقلي،  علمياو پرته د کوم    وي ورک

  يې يا    کېږيچه:دا کار يا پخپله    يېاو ثبوت نه وا

  ني ،يع   وي چر کنی  يېيا میوټیشن او يا    وي چانس ک

ځای   استعمال    کېکوم  نوم  خالق  د  بايد    شي چه 

يا  يملحد، پخپله،چانس،میوټیشن  هلته  به  چر  نین 

چه د خالق ځای چه هللا   یقت دا دقی.خوح وياستعمال

  ی ولډک  يېاو نه    شي  یولنینه    شيبل هیڅ    ی تعالی د

  نشي   ی شد نوم په بدلولو د خالق ځای بل    ني يع  شي

چر يا  نید    کېن د خالق په ځای  ي ملحدوالی،نو که  نی

  پوهیږئتاسو    آيانو    وي پخپله يا چانس نوم استعال

مطلب څه    ويد  نومونو د استعمالولو نه د  دي   چه د

چر،پخپله او چانس  نید    کېپه زړونو    وياو د د  ید

مقام څه د او  دا  قی؟ح    یحیثیت    د دي چه    یدقت 

لکه   د  پخپله چر  نینومونو  د  څخه  چانس    وي او 

ټ  نیچه اليتناهی يا اينفی   یيو طاقت د  داسيمطلب  

،اليتناهی  عقل  ذهانت او علم  لريقدرت او پاور و

،کائنات  شي  يې کوالی    ي، هر څه چه وغواړ لريو

کوم چه     شي، او هغه ټول کارونه کوالی  ويکنټرول
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ټیکنا انسا  لوژي د  ناممکن    نياو  دپاره    وي عقل 

دل  کېچه کله چه کائنات پیدا  وي  دلېاوري.تاسو به  

طاقت ته د پخپله    دي  يې  کېنګ په وخت  بی ګ  بید  

چر  نیطاقت ته    دي، او اوس  یکړ او چانس نوم ور

نوم    زچرل ال نی  قوانین يا  عيیطب  يېنو ته  نیاو قوا

  کېچه: په کائناتو    يېن وا يملحد  نييع  ید   کړئور

چر  نی،څوک چه د    ويک  يېچر  نی   کېږيچه هرڅه  

چر جزا او سزا يا مکافات او  نی وي خالف اعمال ک

ورک ورک  ويمجازات  خوشالی  او  د  وي،غم  ،او 

دپاره   کنټرولو  او  چلولو  د  ال نی  يې کائناتو    ز چرل 

.دلته ښه  ويچه کائنات کنټرول او چل   دي  کړي جوړ  

.کوم ذات او قدرت ته چه  مونږ    کړئ غور او فکر و

قت دا  قی، نو ح يېچر وا نیورته    وي هللا تعالی وايو د

  ی کړد هللا تعالی د ذات څخه نه انکار    وي چه د  ید

ځکه چه د هللا تعالی د ذات    شي کوالی    يې او نه    ید

ځکه چه د هللا تعالی ځای پرته    ینه انکار ناممکن د 

  يې او نه    شي  ی ولنینه    ی شد هللا تعالی نه بل هیڅ  

او د هللا تعالی کارونه صرف هللا تعالی    شي  یولډک

    پوره،   دينه    کېاو د بل هیڅ چا په وسه    شيی  کوال

د ک  وينو  انکار  نه  نوم  د  تعالی  د هللا    وي صرف 

او د هللا تعالی ذات که    وي د هللا تعالی نوم بدل  نييع

  يې او که نه په يو نوم نه په يو نوم  وي د چا خوښه 
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ن ورته  يملحد  يې هندوان ورته بګوان وامثالً   مني

چر او مونږ مسلمانان ورته هللا وايو .و ما علینا  نی

 ن.  بیاالالبلغ الم 

 ډاکتر محمد عثمان نظامی 
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 ( ۱۱)الدرس 
 زچرل النين يا  نيقوا طبعي

 

ک فکر  خلک  وا  ويبعضی  يا    يېاو  کائنات  چه 

نو يا  نی قوا  طبعيد موجوده    کېورس په کائناتو  نیيو

،او هللا ج ته  یږي پواسطه کنټرول او چل  زچرل ال نی

که فکر او غور    کېځای    دي،په    نشتهضرورت  

پوه به شو چه قانون يا ال په غیر د قانوندان    شيو

جوړ نه  څخه   الير  ال نی   ني،يع يږياو  يا    زچرل 

ن د قانوندان يا الير پواسطه د جوړولو  نی قوا  طبعي

،  شياو نه راتالی    راغليڅخه په غیر منځ ته نه  

تط  نه  پخپله  خو  قانون  قانون    ږيقیبیهمدارنګه  د 

،مثالً که  لريقونکو ته ضرورت  بی محافظینو او تط

خو تر څو چه د    وي قانون موجود    کې په يو ملک  

، پاچا  پيز وملک  او  س  ولیران،والیان،ولسواالن 

پخپله    کړيق نه  بیتط  کېقانون په ملک    موړینو

تط نه  کائناتو  ږيقیبیخو  په  يا  نید    کې.فلهذا  چرل 

 هللا تعالی   یقونک بیاو تط جوړونکینو نی قوا طبعي

 ن. بی.و ما علینا اال البلغ الم دي

 ډاکتر محمد عثمان نظامی 
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 ( ۱۲)الدرس 

 َغور او فکر کول  کېپه کائناتو 

 

َرة  آل ِعمَران   يېفرما  کېم  ريک قرآنهللا تعالی په    س وأ

ٱ  ِف  ـٰ تِلَ َوٱخأ ِض  َرأ َوٱۡلأ َوٲِت  ـٰ ٱلسََّم ِق  َخلأ فِى  ِل  لیأ ]إِنَّ 

ِب ) ـٰ بَ َلأ ٍتً۬ ِۡلّ ْوِلى ٱۡلأ ـٰ وَن    ( ۱۹۰َوٱلنََّہاِر َۡلَيَ ك ر  ٱلَِّذيَن يَذأ

ِق   وَن فِى َخلأ ر  ن وبِِهمأ َويَتَفَڪَّ ا َوَعلَٰى ج 
ا َوق ع ودًً۬ ًمً۬ ـٰ َ قِیَ ٱَّللَّ

ِطالًً۬   ـٰ بَ ذَا  ـٰ َه َت  َخلَقأ َما  َربَّنَا  ِض  َرأ َوٱۡلأ َوٲِت  ـٰ ٱلسََّم

نََك فَِقنَا َعذَاَب ٱلنَّاِر ) ـٰ َح ونو  آسمانشکه د  بی[( ۱۹۱س بأ

او    شپياو په اختالف د    کې په پیدا کولو    کې او ځم

د سلیم عقل    دي  يښنخامخا د هللا د قدرت    کې  ځور

هغه   خاوندان  عقل  سلیم  د  دپاره.دغه  خاوندانو  د 

او    ستي او په نا   والړيهللا په    ويچه ياد  دي کسان  

پیدايښت د    ويد  ويپه اړخونو خپلو او فکر ک په 

(ای ربه زمونږ ! تا  يې )نو واکې  کې مځ ونو اوآسمان

  ی د  ۍنسبت د پاک  کړيپیدا    ديدا مخلوقات عبث نه  

( نو وساته مونږد عذابه    څخه  تا ته)د ټولو عیبونو 

 د اور. 

شاأهلل انسان د    غور او فکر کول ان   کېپه کائنا تو  

ک  او  خالق  رسريکائناتو  ته  چه    ويټر  کله  .ځکه 
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او     وګوريانسان   مغلق  څومره  کائنات  چه 

د  دي کمپلیکس   قواقی.څومره  او  ډين،نی ق  زان 

او ساينس    کې پ  هماهنګي ده نو عقل،کامن سینس 

دا   يا   نشيهیڅکله  خالق  د  څه  هر  دا  چه  منالی 

  ئ ځ را. ديويټر نه په غیر پخپله پیدا او جوړش ريک

باره   په  سیستم  سولر  د  نن    خبري   کېچه 

ځم د  او  لمر  د  سیستم  سولر  په    کېوکړو.زمونږ 

جوړش نه  پالنټس  يا  سیارو  اتو  د  .په  ید ويشمول 

  ځې اوور  شپيدانسان دژوند د بقا دپاره د    کې ځمکه  

زاين او جوړښت  ډي  کې نو ځکه د ځم  ید ضرورت  

بايد يو کرت   کېساعتو    ۲۴چه په   ید  یوش  داسي

وګر چاپیره  ګرد  اکسیس  يا  محور  .او  ځېپخپل 

  کې نه په ساعت  مايلزبايد دزر    يېسرعت يا سپیډ  

نو    شياو کم    زياتنه    دي.اوکه دنشي او کم    زيات

به د منځه الړ   انسان د    کې.په ځمکه  شيژوند  د 

انسان ته په حساب ،شمار، میاشتو   اوسیدلو دپاره 

.نو ځکه  یپوهیدل ضرورت ؤو او د  دياو کلونو بان

وشو چه په    داسي زاين او جوړښت  ډيد سپوږمۍ  

په کال    کېمیاشت   او  د    واريدولس    کېيو وار 

تاو    کېځم او ځم شي نه  لمر  فاصله    کې.د  ترمنځ 

نه لږه کمه او    ديده که د  مايلز ن  میلیو  وين  دري

يا د يخنۍ او يا    کېپه دواړو صورتونو    شيه  زيات
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.  شيپه مخ د منځه الړ    کېد ګرمۍ نه به ژوند د ځم

همدارنګه د ژوند د بقا لپاره څلور فصلونه ضرور  

د  دي کال    دينو  يو  په  ځمکه  نه    کېدپاره  دلمر 

  ۶۷بايد د  يېخو سرعت يا سپیډ  ګرځيګردچاپیره  

ساعت    مايلززره   يو  په  نه    زيات  کېنه  کم  يا 

اتوم بمونو    میلیونو  ۵۰۰د    کېنډ  کې.لمر په يو سیوي

  کې چه دا اندازه په ځمکه    ويجوړ  انرژېپه اندازه  

  دي   د ژوند کولو لپاره مناسبه ده.خو که دا اندازه د 

ختم    کې   نو ژوند به په ځمکه   شيه يا کمه  زياتنه  

ځم  ني.يع شي لمر  قانون    کېد  لپاره  سپوږمۍ  او 

ش  داسي ځمکد  چه    ی دويجوړ  او  منځ    يلمر  تر 

ساعتو    ۲۴،ځمکه به په  فاصله به ثابته ساتل کیږي

يو ځل د خپل محور په خوا او شاه او په يو کال    کې

يوه    کې په  به  سپوږمۍ  او  شاه  او  خوا  په  لمر  د 

.دا قانون  ږيوي نه ګردچاپیره تا  کې د ځم  کې میاشت  

  دي چه ټول سیستم د هم  ید  وياو قدومره محکم  

   مخالفت او سرغړونه او هیڅ    یږيقانون مطابق چل

دا دومره غټ    چه:  يېوا  ککوالی اوس که څو  نشي 

نو دا خو  عقل او    ید ويق سیستم پخپله جوړشقیاو د

  کې.ځکه چه په سولر سیستم    مني کامن سینس نه  

دډي  عقلي  موجود  چه  یزاين  د    بي زاين  ډي.څنګه 

شته.د قانون    يېزاينر  ډي فلهذا    کېږيزاينر څخه نه  ډي
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په منظم ډول    ،قولبیط ت  ،موجود يت   او د سیستم 

د قانون    یدثبوت    ديچلیدل  د    جوړونکی چه 

  کې .اوپه سیستم  یاو کنټرولر موجود د  یقونکبیط،ت

چه دا    یدثبوت    ديت دديزاين او قانون موجوډيد  

  جوړونکیلهذا خالق او    یدسیستم    وييو جوړ ش

 ن بی .و ما علینا اال البلغ المديشته چه هللا تعالی  يې

 ډاکتر محمد عثمان نظامی
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 ( ۱۳)الدرس 

.                                                         داليلد هللا په وجود 
  د دينو  ريسو او منکيېنو يا ايټي ملحداو د 

                چه  يېوا ويسوال جواب چه :د
 .نشته: د هللا د وجود ثبوت 

 

کوم چه دا مضمون په    هیله د درنو لوستونکو څخه  

 . وليول پورې ه  آخرغور سره تر 

د   چه  نه  رسل  ديملحدد  اعظم  مرشد  چا   ینو   ،

  ی راژوند  دياو هللا    شي پوښتنه وکړه چه: که مړ  

  ولي  دي  کېا  نیچه په د  کړي او پوښتنه درنه و  کړي 

؟رسل  وي زه نه منلم ،نو ته به هللا ته څه جواب ورک

جواب ورکړو چه زه به ورته وايم چه يا هللا ماته  

د پیدا    کې ا  نیپه  ؤو  نه  ثبوت  د وجود صحیح  ستا 

دا  ويش بنده  د  وم.خو  منکر  درنه  ځکه  سم  ق، 

ځکه چه    ديل د قبول نه  بعذرونه د هللا په نزد قا

نه ډکه ده او    داليلو ا د هللا د وجود د ثبوتونو او  نید

او    هري ثبوتونو  د  .د  ديانبارونه    داليلوخواته 

په    فصلت سورت    يېفرما  کېت  آيانمبر    ۵۳د 

َفَاِق َوفِٓى أَنف ِسِہمأ َحتَّٰى يَتَبَیََّن لَه مأ   تِنَا فِى ٱۡلأ ـٰ .َسن ِريِهمأ َءايَ

َحقُّ  ٍءً۬ َشِہیدٌ ۗ أَنَّه  ٱلأ ِف بَِربَِّك أَنَّه ۥ  َعلَٰى ك ّلِ َشىأ    أََولَمأ يَكأ
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مونږ  ډي به  په    وي د  داليلاو    يښن   خپلير زر  ته 

  کې په خپلو نفسونو    وي هم وښیو او دد  کېکائناتو

ته دا خبره ښکاره او    وي چه د  پورې   دي تر    ،هم  

دا خبره کافی    آيا. یحق د  قرآنچه دغه    شيمعلومه  

د شاهد  څه  هر  پر  رب  ستا  چه  ده  .                                                 ینه 

د ايمان راوړلو دپاره    ديپه هللا بان  آيانوای انسانه  

او کنټرول    یږيکائنات چل  ويدا کافی نه ده چه دا ل

غیر د هللا نه بل څوک شته چه د کائناتو نظام    آيا.دي

وچل  دي او  نه.  ويکنترول  هیڅکله  هللا    يواځي؟نه 

 ..وياو کنترول وي تعالی کائنات چل

د هللا د    کېاو د انسان پخپل وجود    کېپه کائناتو  

،آياحسابه    بي قدرت   د  موجو  داليل او    يښن تونه 

په  دي او    آيا  دي .که هر څوک  تونو او نښو غور 

د زړه نه شکونه    يېچه هللا به    ان شأهللا  کړيفکر و 

ا  نیپه د  يېژوند به    ۍاو د سکون او خوشال  يوباس

                                      . شينصیب    کېت  آخراو  

  کې پخپل وجود    ي ښن تونه او  آيااول د هللا د قدرت  

و  شیشي.که  ګورو ځانته وګورو.وبه  دريته  او  ږو 

ګورو چه زمونږ د وجود هره پرزه او پخپله ټول  

اينټ   کېوجود   يا  باعقله  زاين موجود  ډي یجینټ  لیيو 

وجود    نييع  ی،د شډيزمونږ    داسي .او  ید ويزاين 

نه ښه شکل    ي د.چه هیڅوک به دیزاين دډي مکمل  
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زاين  ډي . نو د  کړي زاين نډي او صورت زمونږ دپاره  

  بي .انسان  ويزاينر په وجود داللت کډي ت د  ديموجو

نه   ني وي.ادرار د  ويکار ک  پښتورګي  ويغمه اوده  

  پرته  الیسیزډي   واري  ۲۵  کېساعتو    ۲۴.په  ويلبی

،نو که د انسان عقل دا  ويک  څخه  نيزمونږ د پوښت

ن  شیالَیسیز ما  ډيد    دي   کې چه  په هسپتال    منينه  

نو  وي  ويپخپله جوړ ش دا څنګه  بی،  د    منيا  چه 

وجود   په  ماډيد    کېانسان  لیسیز  يعشیا    ني ن 

نو ځله  ون نه په سوشیپښتورګی چه د هسپتال د ما

  ی پخپله جوړ شو   ديدا    آيا  ويبهتر او ښه کار ک 

  .ويخو زړه کار ک وي انسان اوده ؟ وي

ورځ   او  شپه    واري   (۱۰۰۰۰۰الک)  يو  کېپه 

کويلیتره    ۱۰۰۰۰.او    ږي ځیدر پمپ  د  وينه  .که 

  يې   لیاوږدوا  شيوتړل    پورېرګونه يو د بل    نيوي

 کې.چه د ځمکېږيلو متره  کې  (۱۰۰۰۰۰الک)يو  

لین حجرو  ريټ   ۱۰۰باً  ري.تق ږي ويتا  واريم  نینه دوه  

اکسیجن رسوي ته    سیلز يا   او  ټوي نه  لین زر  ري.يو 

ین لس  ل یین او يو ملی لین زر مبییارد( او يو  ل یلین)مبی

 .کېږي لکه 

په   نډي شايد  شل    کې  موبايلوماډل    وي ر  د  هم 

  لوژي .او تیکنا  وينه    ري کم   يزيات میګافیکسل نه  
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میګافیکسل نه    ۱۲۰د    پورېتر اوسه    کېا  نیال په د 

ده جوړه  زيات نه  يوه  کړي ه کمره  په  انسان  د  .خو 

بله    ۵۸۵هم    کېسترګه   په  او  کمره  میګافیکسل 

  دلې ږيمیګافیکسل کمره ل   ۵۸۵م   ه  يې  کېسترګه  

هم    کې   آيندهبه په    لوژيده ،فکر نه کوم چه: تیکنا 

جوړه    ۵۸۵چه    شيوکوالی   کمره  میګافیکسل 

نه    کړي  دا  انسان  که  شل    مني،نو  يا  لس  چه 

ا دا  بی،نو    شيمیګافیکسل کمره پخپله  جوړيدالی  

پخپله    ۵۸۵چه    منيڅنګه   کمره  میګافیکسل 

زمونږ د خوښی    کې ښتوب په حالت  وي .د    يږيجوړ

  واري   ۱۲۰۰۰تقرباً    په شپه او ورځ کې   نه په غیر 

خالص  یږي پټ  کېستر  پایږياو  وساتل    کې.چه 

پشي ګرد  که  د  بی نو    شي   وي ت  کې.او  اوښکو  ا 

انتی چه  تاثیر  بیپواسطه    کېږي نځل  وي  لري وتیک 

ت او نښه ده.ځکه  آيايا ګالس د هللا د قدرت    کې.عین 

  ېکه د انسان خپل لینز يا عدسه خرابه يا کمزور 

نو ډاکټر د نمبر مطابق بله عدسه يا لینز  ورته    شي

چه دا لینز يا عدسه     يې.اوس که څوک  وواويجوړ

هیڅوک به هم دا    يږياوجوړ  ده  ويشه  پخپله جوړ

لینز يا    ینمخکی  څخه   دي  ا د بینو    ،   منيخبره ونه  

ر بهتر  ډي نه    دي او د  ؤو  کې عدسیه چه په سترګه  

ش  دينوهغه    ؤوهم    جوړ  پخپله    وي څنګه 
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په  وي د  دي .صرف  يا    جوړونکیلینز    وي ن  چه 

لینز    نيکېد مخ   کېاو په سترګه   کېږي ډاکټر لیدل  

ل انسان اوس  دلې   دي.نو په  کېږينه لیدل    جوړونکی

ا د خپل عقل  بی.دا خو  ويد هغه د وجود نه انکار ک

ک  انکار  هم  لیدل  وينه  نه  هم  عقل  .ځکه 

  کې ساعتو    ۲۴په    واري  ۲۳۰۰۰ږي.سکېږي

  وياو خارج   ويزمونږ د خوښی نه په غیر هوا داخل

.غوږونه    ويلین حجرو ته اکسیجن رس ري .او سل ټ 

   ينسويکريچه صرف هغه ف  ديويزاين شډي   داسي

کومو    اوريوازونه  آ دپاره  اوريد  زمونږ  چه  دل 

  ي نسويکريف  هريد    چیرتهکه    وي  ضروري

وجود  اوري  يې وازونه  آ په  نو    میلیونوپه    کېدل 

کارخانو د شور    دي نو د  وي کار ک  نيکارخا  میلیونو

ر مشکل ؤو.که  ډي وازونو نه به هم زمونږ ژوند  آاو  

باً دوه میتره  ري فکر وکړو،تق  کېاين ای    ډيپه خپل  

رش زره   دي  ۳۰۰۰۰ښته نه  وياو د    لري  لیاوږدوا 

  پورې امت  قید    لوژي ، شايد چه تیکناید  یر کرته ن 

ن  دومره  ن  یر هم  جوړ  د  کړيتار  او    دري ، 

شل یلیون)مبی جوړ  نه  )نوکلیوټَیډ(  پرزو    ی ویارد( 

چه په هسته )نوکلیوس(    ی د  یوتاو ش   داسي،او  ید

او    ی د  ی و ايښودل ش  کې په لس مايکرون ځای    کې

او که مخ په    پورې دو نه د مرګ د وخت  کېد پیدا  
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د   ټول    پورې او هوا علیهم سالم    آدمشاه الړ شو 

پ اينفارمیشن  او  .مثالً  ید  یلیکل   کې معلومات 

مرضونه  ويقد،رنګ،د رنګ،عادتونه،  ښتانو 

ا ،پزه  رنګ،غوږونه  نور.....خط  ،عمر،سترګو  و 

  ني يع  ید  یو په څلور حروفو يا لیټرز لیکل ش  کېپ

ده څلور حروف يا  وياستعمال ش  کې کومه ژبه چه پ

.ځما مطلب صرف معلومات ورکول نه  لري لیټرز  

لرم هغه څوک چه د خالق په وجود    هیله.بلکه  دي

چه دا دومره کارونه    کړي بايد فکر و  لري شک    کې

  ی ش،هغه  شيدای  کېپه غیر د خالق نه څنګه ممکن  

جوړوالی هغه پخپله    نشي  يې  لوژيچه ماډرن تیکنا

  وي   آسانهدومره    شي؟که يو  شيڅنګه جوړيدالی  

بايد چه    يېخو    لوژينو تیکنا   يږي چه پخپله جوړ

چه    شي،ځکه چه که مواد پخپله کوالی  کړيجوړ  

،نو  کړيجوړ    یشاو يو    شييو د بل سره يوځای  

هغه مواد سره يو    آسانهر په  ډيخو بايد    لوژيټیکنا

هغه    کړيځای   چه  کړي جوړ    یشاو  ګورو  .خو 

کار    يژ و تیکنال يوه    نشيدا  انسان  د  حتَی  کوالی 

؟ دا ځکه  وليجوړوالی ،دا    نشيښته هم  ويګوته او  

  وي جوړ ش  ديګوته  پخپله نه    د انسان  چه:انسان او

ا  نیچه د د  ويپواسطه جوړ ش  انجینر  داسيبلکه د  

ل  به او علم د هغه)هللا( د علم په مقا ويانو سانجینرد  
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استعمال    کېچه پ   لوژي ،او کومه تیکنایصفر د   کې

د  ويش ټیکنانی،د  مقا  لوژيا  په  هغی  د    کې ل  ب هم 

 .   صفر ده

  یشچه ماده هر    يې او وا  مني هغه څوک چه ماده  

  نلري چه ماده خو عقل    کړي.بايد فکر او غور وید

يو   کارونه    يش عقله    بي نو  عقل  د  دومره  څنګه 

ک او  عقل    یش.يو  يې   ويوکړل  د    نلريچه  هغه 

  ډيعاقل مخلوق څنګه جوړ کړو؟په    ديانسان غون

که او دومره  ولی ر  څنګه  ديد انسان تق  يې  کېاين ای  

ډاټا    بي او  معلومات  څنګه    کېپ   يېحسابه 

ځان    آياواچوله.  پخپله  جوړ    داسيسږو  او  عیار 

او که نه مونږ به خپل    ويکه د انسان فکر    ی کړ

  کې.که د ځموي زړه پخپله ځان کنټرول  آياکار کوو. 

راجمع  آسماناو   مخلوق  ټول  انسان    شيونو  يو  د 

.نو  کړيکنټرول    يې او نه به    کړيدماغ به نه جوړ  

. نو پخپله څنګه    يږيچه په کولو نه جوړ  شييو  

 .يږيجوړ

  ستي سمد   يځ راو   ۍ نه بچ   ۍد هګ  کېيا بت   وي د مرغا

  ورځي د لمبا چل هم    ويځان اچ   کېپه ډنډ يا تاالب  

د    کې  ۍ. په هګنيان هم پیژشیاو د خپل خوراک  

  دلې انو پیژندل چا ورښوشیلمبا چل او د خوراک د  



 

95 
 

خو غور او فکر    دي  يښنؤو .دا ټول د هللا د قدرت  

  وځي را  ۍنه چه څنګه بچ   ۍ د هګ  چرګې.د  ی شرط د

ک   ستي سمد شروع  خوړولو  دانه  هم    ويپه  .دانه 

  ي چرګوړ   دي.ځېاو د خوراک چل هم ور  ني پیژ

ؤو.دغوا بچۍ    یکړنګ چا ورنیريټ  کې  ۍته په هګ

او    کړي و سره سم د غوا په تیونو ورمنډه  لدېږځید  

.د غوا  ورځيدو د رودلو چل  شید تیونو د پیژندلواو  

نګ او پوهه څوک  نی ريته دا ټ   بچيد غوا    کې په خیټه  

او د    نيچه خپله مور او د هغی تیونه وپیژ  ويورک

  کې .په کائناتو    وي زده    يې   ديدو د خوړلو چل  شی

تونه او  آياشمیره    بيخوا مخ اړوو. د هللا    هري چه  

  ګورو خو مونږ غور او فکر نه کوو. يښن

فکټ  داسي تاسو    آيا يا  مو    دلېلی  ريکارخانه  يا  او 

د  راځين  قیي  يج وټیکنال  يې به    پورېامته  قی  چه 

سمه   ق سل     ديچه د يو قسم موادو نه     کړيجوړه  

جوړشی ننوز   ويان  ته  باغ  ګور   ئ.که  چه    ئوبه 

يو قيو هوا  يو  قسم  او  اوبه  خو قسم  ده  خاوره  سم 

  نيړ او د مختلفو میوو وي ز  ،شنه  ،مختلف ګالن سره

.د يو  یشته د   کېسمه مختلف نباتات پق اوپه سلهاو  

په    کېوړو نه  يا سیډ  نه    واريلیونو  بی تخم  تخم  د 

ټنونه وزن    يږي ه ونه جوړ ويل ټنونه  خو    لريچه 

ځکه چه ونه خپله غذا پخپله     یږيځمکه هم نه کم
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چه د    دي   نيکارخا  داسي  کې .په هره پاڼه  ويجوړ

سولر   يا  کاربنډای    وياستعمال  انرجېلمر  د  او 

که د    وياوکسايډ او اوبو نه ګلوکوز يا  غذا جوړ

يوه پاڼه    شيونو ټول مخلوق راجمع  آسماناو    کېځم

  يږي چه په کولو نه جوړ  شينو کوم    کړيبه جوړه ن

؟.همدارنګه په يوتخم يا  شيپخپله څنګه جوړيدالی  

ا  نیچه د د  ید دومره ډاټا او معلومات شته    کېسیډ  

تخم نه چه   دي  .مثالً د   يږي هم نه ځا  کې په کتابونو  

جوړ ونه  څومره    يږيکومه  به  ډډ  يا  تنه  هغی  د 

تعداد،څومره می لی،جګواوي پاڼو  د    سي نیبه    وي، 

څومره    ويخوند او رنګ به څنګه    وي می  هرياو د  

به   ټ  سي نی تخمونه  د  نور....که  ا  نید  ولياو 

  ده چه د پريتخم خو    شيساينسدانان سره يو ځای  

  ولي چه د ټ  شي.نو هغه  کړيتخم ماډل به هم جوړ ن

ساينسدانان  نید څنګه    نشي  يې ا  پخپله  جوړوالی 

 . شيجوړيدالی 

کائناتو   يا  ګلکسی لیون  بی   ۲۵۰باً  ريتق   کېپه  ز 

څخه    دري  کې   ګلکسي .او په هره    دي   کهکشانونه 

يا سټارز موجود دي.د  بیسوه    څلور لمرونه  لیونه 

زمونږ    کې  ګلکسي وی په  کېپه ډول زمونږ دمل  مثال

ځم د  چه  لکه  دينه    کې لمر    وي ل  واريارلس 

يا    ستوري لیونه نور  بی سوه    دري   دي غون  دي.دید
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موجود دي.دايو    کې   ګلکسي وی په  کېلمرونه د مل 

يا   او    ګلکسيکهکشان    نوري   ۲۵۰  داسيشوه 

کائناتو    ګلکسي په  ټ  کې هم  دي.دا    ولي موجود 

لیونو کلونو نه را  بید څوارلس    ستوري او    ز ګلکسی

په    ديپ په    زياتر  ډي خوا  سره  سرعت  او  سپیډ 

چه په خپلو محورونو    دي دي برسیره په    کېحرکت  

لومتره په  کېلکه    دري   ني د اليټ په سپیډ يع  ګرځي

نه    کېيو سیکنډ   هم .کله خو    کېږي  لرييو د بل 

.خو په  شيپه بله ور  ګلکسي چه يوه    کېږيهم    داسي

په خیر او    شي سره ټکر   بلينه چه يوه د    ديغیر د

کار   ويدومره ل دا آيا. ږيرينه تی  بليت يوه د ريخی

واکېږي پخپله   په    يې؟ساينسدانان  بحرونو  د  چه 

ر  ډي  ستوري  کې   آسمان غاړو د شګو د دانو نه په  

پخپله    زګلکسی او    ستوريحسابه    بي دا دومره    آيا  دي

 ؟ ږي ولی کنټر

چه په متر    دي   يزياتدومره    فاصلي  کېپه کائناتو  

متر  کې او   ناممکن    يېلو  کول  ددياندازه  د    دي. 

دپاره   کولو  اليټ    نورياندازه  يا  ړ  يې کال 

لکه    دري  کې.د اليټ سپیډ په يو سیکنډ  یږياستعمال 

هر څومره    کې لو متره دي.نو اليټ چه په يو کال  کې

ه  .چه نهيېړ وايې ته يو اليټ    دي  کړيفاصله َطی  

.زمونږ سره د ټولو نه  کېږيلو متره  کې لین  ريم ټنی
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ده  کړي)کهکشان( چه ساينسدانانو پیدا ګلکسي  ديزین

کلونه)    نوريلکه   ۲۲نه   کېانډرومیډا ده چه د ځم

چه    وي جهاز    داسي که    نيده يع   لري (  ز ړيې اليټ  

نو د    وي  کېلومتره په سیکنډ  کېلکه    دري   يېسپیډ  

  دي زی زمونږ ن  کې  نولکه کلو   ۲۲به په    څخه  کېځم

لیونه   بی  ۲۵۰سم   ق او په دي    یږيته ورس  ګلکسي

کائناتو    ګلکسي  نوري  په  فکر    کېهم  موجود دي 

؟زمونږد  یږي سیستم پخپله چل  ويدا دومره ل  کړئ و

نه ن ټولو  يا سټار څلور    ريستو  ديزیلمر سره د 

په يو    کې. په لمر  ید   لريړ  يېاليټ    دريه  ري شاع

اندازه  میلونو  ۵۰۰د    کېنډ  کې سی بمونوپه  اتوم 

په شمول    کې.لمر سپوږمۍ او د ځم ږييآزاد  انرجې

  شمسي يا پالنټ زمونږ سولر سیستم يا    سیاري   وليټ

د  دينظام   را  میلونونو  میلونو.لمر  نه  کلونو  نو 

په شمول د خپلو ټولو سیارو سره    کې خوا د ځمديپ

سپیډ سره د    کې لومتره په يو ساعت  کې   ۷۲۰۰۰۰د  

ګاه خواته روان دي.زمونږ ځمکه چه مونږ  ويسټار  

په سپیډ    میلز د زر    کېاو سیږو په يو ساعت    پري 

په     کېساعتو    ۲۴سره د خپل اکسیز يا محور نه 

ورځ  ږي ويتا او  شپه  .اود  کېږيپیدا  تري.چه 

سپیډ سره د لمر نه    کېپه يو ساعت    میلز  ۶۷۰۰۰

فصله    ږي وي تا  کېورځو    ۳۶۵په   څلور  .چه 
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ناست    کې جهاز    داسي مونږ په    کړئ.فکر وويجوړ

په سپیډ    میلزد زر    کېيا سواره يو چه په ساعت  

تا  شاه  او  خوا  په  محور  خپل  د  د  ږي ويسره  .او 

ساعت    میلز  ۶۷۰۰۰ نه    کې په  لمر  د  سره  سپیډ 

د   ږي ويتا زره    ۷۲۰۰۰۰.او  شل  او  لکه  اوه 

ساعت  کې په  سټار    کېلومتره  د  سره  ګاه  ويسپیډ 

  ا بیدومره حرکتونو سره  ديخواته روانه ده.مګر د

خ  د  نه  مونږ  جټ وځیهم  د  نه  او  احساس    کېدو 

  کېراغله نو د ځم  کېجټکه پ  ولي کوو.او که معم

  آيا .د ِغور خبره ده  ي شن  پاتي  يآباد   خيبیپه مخ به  

د  دومره  دقیدا  دومره  او  نظام  او  سیستم    قیقي ق 

دا څنګه ممکنه ده    آيا. ديويش  يپخپله جوړ   زي اندا 

په غیر    ديه سیاره يا پالنټ  ويدومره ل  کېچه د ځم

د انجن نه،په غیر د فیولو نه او په غیر د ډرايور نه  

سپیډونو های  دومره  سرعتونو  په  زياتو  سره    يا 

  وي الر غلط  دي.او  نه  ويق حرکتونه کقیدومره د

  دي اونه    ويسپیډ کم   دي.نه  وځيد مدار نه    دي،نه  

عقل    آيا؟وي نټ کډياکسی  ټکر يا  دياو نه    ويزيات  يې

عقله ماده يا مټر دا    بيچه    منياو کامن سینس دا  

چه دا    مني عقل او کامن سینس دا    آيا؟ وي هرڅه ک

 . ږي ولیاو پخپله کنټر  يږيهر څه پخپله جوړ
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فیصده    ۲۱فیصد نايتروجن    ۷۸  کېب  کېدهوا په تر 

فیصده کاربن    دريه صفرري شاع اکسیجن او صفر  

د اوکسايد  دوه  ی ډای  يا  يو  نايتروجن  که  .فرضاً 

نو د    شي فیصده    ۸۰يا  ۷۹  نييع  شي   زياتفیصده  

ټول    کېځم به  مخ  فشیپه  يا  يخ  .که    شيز  ريان 

صفر   د  اوکسايد  ډای  صفر  ري شاع کاربن    دري ه 

نو    شي ه صفر پینځه فیصد ه ريشا عفیصد نه صفر 

ځم هر    کېد  به  مخ  اوبه    شيپه  او  .که  شي مايع 

يو فیصد   ته    ۲۲  نييع   شي   زياتاکسیجن  فیصدو 

ځم   یږيورس د  به    کېنو  مخ  ان  شیفیصده  ۷۰په 

فیصده    ځېوسو   ۲۵  ني يع  شي  زيات او که څلور 

ځم  شيفیصده   د  ټول    کېنو  به  مخ  ان  شیپه 

او    قیقيدا دومره د  آيا.بايد فکر وکړو چه  ځېوسو

کنټر  زياندا   کېريبا نه  ږي ولی پخپله  هیڅکله  .نه 

جوړ   هللا  کائنات  هللا    ديکړيبلکه    يېاو 

چه ما پخپل ناقص    کړي و  دي .هللا تعالی  ويکنټرول

دا موضوع   چه    وي  کړيح  ريتش  داسيعلم سره 

  يې او د زړونو نه    وي  ستيګټه اخ   تريلوستونکو  

  لري ا هم که هر ورور سوال  بی   ويشکونه وتلی  

شأهللا زه هر وخت    ن ان ري ن او منک يملحدخصوصاً  

او استعداد مطابق جواب    ې وس  خپليحاضر يم چه د  

 ن بیورکړم .و ما علینا اال البلغ الم
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  ډاکتر محمد عثمان نظامی
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 ( ۱۴)الدرس 

حقايقو   ساينسيد هللا د وجود ثبوت په 
 سره 

Proof GOD exists with 
scientific evidence 

 

ل .ځکه چه  یثبوت د هللا کتاب د   ويد هللا د وجود 

د کائناتو په    کې   قرآنپه    کېڅوارلس سوه کاله مخ 

  شلمي ذکر کول کوم چه د  معلوماتو    داسي   د  کې باره  

د ساينس په شمول   کېا نیپه ټوله د کېنه مخ  ۍپیړ 

چه    ی ثبوت د  دي  چاته هم معلوم نه ؤو.نو دا د  هیڅ

ټر  ريد کائناتو د خالق او ک   کې  قرآندا معلومات په  

تونه د  آيا  زياتد زرو نه   کې   قرآن.په  ید خوا نه د

  مثال د    يې.چه يو څو  دي  کېحقايقو په باره    ساينسي

 .په توګه دلته ذکر کو

سکور يا کشف  ډي   کېپیړۍ    شلميساينس په  ---اول 

  کې يو حالت    داسيورس يا کائنات په  نیکړه چه يو

هم موجود نه ؤو د يو سینګل پاينټ    یشچه هیڅ  

نګ  بی ګبی چه    راغلي دانفجار يا ايکسپلوژن نه منځ ته  
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.او زمان او مکان ماده او  يېانفجار ورته وا  وييا ل

نګ نه  بیګ بید    انرژېيا ټايم سپیس مټر او    انرژې 

  آسمانونه ځمکه او    ني دي.يع  راغليوروسته منځ ته  

پاينټ    ديپه   د    نښتييوځای    کېسینګل  او  ؤو 

ل شو او کائنات  بی انفجار پواسطه    وينګ يا لبی ګبی

 منځ ته راغله. 

د     کېکاله مخ   ۱۴۰۰  کېباره    دياوس په    راځونو  

ا  بیم د سورت االن ريک قرآنم معلومات ګورو. ريکقرآن

ٓواْ    !يې فرما  کېت  آيانمبر    ۳۰په   أََولَمأ يََر ٱلَِّذيَن َكفَر 

َوٲِت   ـٰ ٱلسََّم َماأَنَّ  ه  ـٰ نَ فَفَتَقأ ا 
قًً۬ َرتأ َڪانَتَا  َض  َرأ    ۖ َوٱۡلأ

او ځمکه    آسمانونهچه    پوهیږيکافران نه    آيا (۳۰)

ل کړل . د  بیا مونږ سره  بیؤو    نښتي سره يو ځای  

کتلی    ۍ دپاره د اولن  چاودنېيا    انفجار نګ د  بیګ  بی

و په باره  لدکېته راتلو او پیدا   يا سینګل پاينټ د منځ

معلومات   پورې ساينسدانان او ساينس تر اوسه   کې

دنلري په    دي.خو  معلومات  او    قرآن سوال جواب 

د  کې په  ريک قرآن .ی شته  االنعام  سورت  د    ۱۰۱م 

ض  !يېفرما  کېت  آيانمبر   َرأ َوٱۡلأ َوٲِت  ـٰ ٱلسََّم   - بَِديع  

دځم تعالی  ک آسماناو    کې هللا  او  خالق  ټر  ريونو 

اولن  ني.يع دي اولن  ی دا  يا  پاينټ  يا    ۍسینګل  کتله 

  نښتي يو ځای    کېپ  آسمانونهچه ځمکه او    ی ش  ی اولن

کلونه پخوا    ۱۴۰۰وه ،نو    کړي ؤو دا هللا تعالی پیدا 
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ثبوت    د ديمعلومات ذکر کول    داسي د    کې   قرآن په  

ځکه چه دا معلومات    ی، د هللا کالم د  قرآن چه    ید

ته    فیلسوفنه يو ساينسدان او نه يو    کېا  نیپه ټوله د

 ؤو.

  ی د ه کړه چه هر ژونت ساينس  اوس دا ثاب----مويد

قانون    لوژيابی کوم چه د    یدويد اوبو نه پیدا ش  یش

ا  بید سورت االن  کېکاله مخ   ۱۴۰۰  قرآن.خو  یهم د

َمآِء ك لَّ    يېفرما  کېت  آيانمبر    ۳۰په   نَا ِمَن ٱلأ َوَجعَلأ

ٍء َحىٍّ  پیدا    څخهد اوبو    یش  یمونږ هر ژوند  او  ۖ َشىأ

 . ی د ی کړ

سکور يا  ډي  کېکال    ۱۹۲۹ساينس په  -------مدري

  قرآن .خو  ږيوي ورس لنیکشف کړه چه کائنات يا يو 

ات د سورت په  ريد الذا   کېکاله مخ   ۱۴۰۰م   ريک

ْیٍد َوإِنَّا    ! يېفرما  کېت  آيانمبر    ۴۷ َها بِأَيأ ـٰ نَ َوٱلسََّمآَء بَنَیأ

وِسع ونَ   . لَم 

يو  سره  نیاو  قدرت  خپل  په  مونږ  کائنات  يا  ورس 

  ي ک.او مونږ خامخا د کائناتو پراخوونديکړيجوړ  

ل ډول    نييو.يع   ي کونوياو  دوامدار  په  کائنات 

 .ږيويل

 ----------څلورم
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سکور يا کشف  ډي  کېوختو  و  ستیورو   ديساينس په  

نه ګردچاپیره لکه د يو    کې د ځم  اټموسفیر کړه چه  

   ي آسماناو ځمکه د    ی دويتاو ش  دي پوښ يا چت غون

  یږي ت  يزيات  ريډيمثالً د سپیس نه    ساتيفتونونه  آ

خوا    کېشن چه د ځمډي يا را  نيشعاګا  کېاو خطرنا

نه    کې ځم  يې   اټموسفیر .راځيته   ته 

ت  دي  د  کې.مخ ديږپري را چه  ته    کېځم   یږينه 

  ني شعاګا  کېخطرنااو  ،  يې   ويسوځ   یږيراورس

اول    نيشعاګا  ضروريرته سپیس ته شړی خو  بی

رال   کېځم  يېا  بیاو    ويکفلتر   قرآن.خو  یږيته 

ت  آيانمبر    ۳۲ا په  بیکاله پخوا د سورت االن  ۱۴۰۰

ا  !    يېفرما  کې
ً۬
ف وًظ حأ ا مَّ

فًً۬ نَا ٱلسََّمآَء َسقأ   آسمان او    َوَجعَلأ

 ی. د یولمونږ محفوظ چت ګرز

يو بل صفت چه ساينس اوس    اټموسفیرهمدارنګه د  

ول يا لیږل  ځ رته ګربیچه   ید هغه دا یدکړيکشف  

.کله چه اوبه د بخار په شکل  ويټرن کول ک رياو يا  

سپیس    يې  اټموسفیرنو    کېږيخواته پورته    آسماند  

  کې رته ځمبی  يې او د باران په شکل    ديږپريته نه  

رال رایږيته  چه  ځم  ويډي.کله  د  نه    کېامواج 

او    ويځ رته راګربی   يې  اټموسفیر   کېږي براډکاسټ  

.همدارنګه هغه  یږيل  يېمختلفو برخو ته    کېد ځم

اکټیو ډيرا خطرنا  و  او  د    نيشعاګا  کې زرات  چه 
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رته  بی   يې  اټموسفیر   راځيخوا ته    کېسپیس نه ځم 

دي    د  آسمان.د  یږي واپس ل  يېاو سپیس ته    ويځ ګر

الطارق په    قرآن  کېصفت په باره     ۱۱د سورت 

  !يېفرما  کېت آيانمبر 

عِ   جأ   کې رته ګرزونبیپه    دي قسم    َوٱلسََّمآِء ذَاِت ٱلرَّ

  .آسمان 

 ----------پینځم

چه    کړيثابته    کېو وختو  ستیورو   ديپه  ساينس  

  کې او د سپیس نه ځم  هدپیداوار نه    کېاوسپنه د ځم

اوسپ   راغليته   د  دپاره    نيده.ځکه چه  د جوړولو 

  ی چر پکار دپري ونه درجی حرارت يا ټیم لیڅوسوه م 

شته    کېرو غټو غټو ستورو  ډيپه    يواځيکوم چه  

ده او  ويجوړه ش  کې.نو اوسپنه په غټو ستورو  ید

  کې ا د غټو ستورو نه سپیس ته او د سپیس نه ځمبی

ت  آيانمبر    ۲۵د په  ديد سورت الح   قرآن ده.   راغلي ته  

ِفع     !  يېفرماا   کې ـٰ  َوَمنَ
ٌسً۬ َشِديدًٌ۬ َحِديدَ فِیِه بَأأ نَا ٱلأ َوأَنَزلأ

  ِللنَّاِس 

ر قوت  ډي  کې  ديده.چه په    ېلیږلاو اوسپنه مونږ را 

 .د خلکو دپاره دياو ګټی  دياو فاي  ید او طاقت 

 ------پږم ش
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نټ  پريثابته کړه چه فینګر  کېپیړۍ    ۱۹ساينس په  

د   انسان  قد  نه  م  ريک قرآنده.خو    ډي ای     ويټولو 

م او  دريامه د سورت په  قید ال  کې کاله مخ   ۱۴۰۰

ِن    .يېفرما   کېتونو  آياڅلورم نمبر   ـٰ َم حأ ِ ٱلرَّ ِم ٱَّللَّ بِسأ

ِحیمِ   . ٱلرَّ

َمِة ) ـٰ ِقیَ ِم ٱلأ ِسم  بِیَوأ اَمِة )   ( ۱اَلٓ أ قأ ِس ٱللَّوَّ ِسم  بِٱلنَّفأ   ( ۲َواَلٓ أ قأ

َمَع ِعَظاَمه ۥ  )  ن  أَلَّن نَّجأ ـٰ نَس ِ َسب  ٱْلأ ِدِريَن    ( ۳أَيَحأ ـٰ بَلَٰى قَ

( بَنَانَه ۥ   َى  نَُّسّوِ أَن  َر    (٤َعلَٰىٓ  ج  ِلیَفأ ن   ـٰ نَس ِ ٱْلأ ي ِريد   بَلأ 

چه مونږ به د هغه   وي ک  ګمانانسان   آيا  (٥أََماَمه ۥ  )

ن  کېهډو به    وليشو.  کړئ راجمع    يې نه ضرور 

هم قادر يو چه د ګوتو    ديراجمع کړو.مونږ خو په  

کوم خطونه    نييع رته برابر کړو.بی هم    يېسرونه  

نټ دپاره په  پريد فینګر  کې چه د ګوتو په سرونو  

په     یږي دي.نو کله چه انسان د قبر نه راجګ  کېا  نید

د انسان د ګوتو په    تعالی  قسم خطونه به هللا  ديهم

  دياو د هم  کړيرته جوړ او برابر  بی   کېسرونو  

 . ځېسره به د حشر میدان ته   ډيای 

 

 --اوم

حرکته او    بيپخوا ساينسدانانو فکر کولو چه لمر  

او ځمکه  ی دساکن   د  ګرځي.  په    ۍپیړ   شلمي.خو 
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هم    کې  آخر لمر  چه  کړه  ثابته  او    ګرځيساينس 

د خپل محور يا اکسیز    يې .يو حرکت    لري حرکت  

يو دوران    کېورځو    ۲۷چه په    یپه خوا او شاه د

ک باره    ديد  ويپوره  په  م  ريک قرآن  کېحرکت 

مخ   ۱۴۰۰ االن  کې کاله  سورت  په  بید  نمبر    ۳۳ا 

ٱ   . يې فرما  کېت  آيا َخلََق  ٱلَِّذى  َوٱلنََّہاَر  َل  لیأ َوه َو 

قََمرَ  َس َوٱلأ وَن ) ۖ َوٱلشَّمأ بَح   فِى فَلٍَكً۬ يَسأ
او هللا     ( ۳۳ ك ل ً۬

پیدا    يېچه شپه او ورځ او لمر او سپوږمۍ    یدهغه  

لمر    ني .يعګرځي  کې .ټول پخپل خپل مدار  ديکړي

ټ  بیټول پخپل خپل اور   سیارياو    ستورياو نور  

 .ګرځي  کېيا مدار 

ساينس    کېو بل حرکت په باره  دي همدارنګه د لمر  

ټ د  نیچه: لمر سره د خپلو ټولو سیارو يا پال  يېوا

د  ويسټار   خواته  يو  کې  ۷۲۰۰۰۰ګاه  په  متره  لو 

  دي  .چه دیسرعت يا سپیډ سره روان د   کېساعت  

م د سورت ياسین  ريک   قرآن هم    کې حرکت په باره  

ِرى  !  يې فرما  کېت  آيانمبر    ۳۸په   تَجأ س   َوٱلشَّمأ

تَقَّرًٍ۬ لََّها سأ عَِلیِم ) ۚ ِلم  عَِزيِز ٱلأ ِدير  ٱلأ   (۳۸ذَٲِلَك تَقأ

.دغه اندازه ده  يځ او لمر د خپل ټاکلی ځای خواته  

 .،ښه داناويد ښه غالب،ق

 ----اتم
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معلومه  ساينس   دا  مختلف     کړي اوس  دوه  چه 

کله    وي  وياو د بل تر   ږيبحرونه چه د يو اوبه خو

  داسي   کېدواړو په منځ   دي  نو د  کېږي چه يوځای  

او دا دواړه    ري پرده موجود ده چه په سترګو نه ښکا 

  ۱۴۰۰  قرآن.ديپريو ته نه  لدډيبحرونه میکس يا ګ 

  ۱۹د سورت الرحمن په    کېباره    دي کاله پخوا په  

ِن    !يېفرما  کې تونو  آيانمبر    ۲۰او   َريأ بَحأ ٱلأ َمَرَج 

( تَِقیَاِن  دوه    (۱۹يَلأ هغه  ِغیَاِن  يَبأ الَّ   
َزٌخً۬ بَرأ نَہ َما  بَیأ

تر    وي د هغ   شي. کړل چه  يو ځای    شيبحرونه خو

نه    تري  ويمنځ يوه پرده)د قدرت( حائله ده چه هغ 

ک نه  نه    ني.يعويتیرۍ  سره  بل  د  يو 

ايمب   قرآن همدارنګه  .ږيډيګ ماډرن  په    لوژي وريد 

میخونه    کېچه د ځم   کېد غرونو په باره   کېباره  

همدارنګه د سپیس    ساتيدو نه  ځېاو ځمکه دخو  دي

او    کېيا فضأ او د ژورو بحرونو د تیارو په باره  

و  زياترو  ډيد نورو   کې همدارنګه د کائناتو په باره  

باره    ساينسي  په  مخ   ۱۴۰۰  کې حقايقو    کېکاله 

نه    ۍپیړ   شلميکوم چه د    وي معلومات ورک  داسي

نه ؤو.نو که    کړي سکور  ډيساينس کشف يا    کېمخ 

د کتاب    تعالی  او د هللا  تعالی  اوس هم څوک د هللا

نتیجی او    بي.نو    لريشک    کېم په باره  ريکقرآن

  دي ر  ري.دغه تق  نشته بحثونو ته ضرورت    ديفاي  بي
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ا  بیښه پوه کړې او    پري  ديڅو ځله واورې ځان  

  آياد خپل عقل او وجدان نه پوښتنه وکړې چه    دي

د    کېکاله مخ   ۱۴۰۰انول  بیحقايقو    ساينسي  ديد

انسان دپاره ممکن ؤو؟معلومه خبره ده چه: عقل او  

سینس   نه    مني نه    يې کامن  عقل    يې او  قبلوې.او 

   کېکاله مخ  ۱۴۰۰چه   منيصرف همدا يو جواب  

ک او  خالق  د  کائناتو  د  صرف  معلومات  ټر  ريدا 

په حضرت محمد صل    يې عه  ريپه ز   وحې.چه د  ید

نازل   وسلم  علیه  البلغ  ید   یکړ هللا  اال  علینا  ما  .و 

 ن. بیالم 

 محمد عثمان نظامی
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 ( ۱۵)الدرس 

 انسان او سليم عقل

 

د دروازه    شپيکه  کور  د  يو سړی  بجو  دولس  په 

د برق    ړهک چه دروازه خالصه    ې ړک ې او غږ  ووټک

ګورم   خالصه    آيا میټر  ورته  به     ې ړ ک دروازه 

؟هیڅکله نه . ځکه چه دا کار د  سلیم عقل او کامن  

د خالف  داد ی سینس  ژوند    ی.مطلب  د  مونږ  چه 

اد کوو.او   نیفیصلی د عقل او کامن سینس په ب  وليټ

دي ثبوتونو    د  او  فلسفو  قسم  قسم  د  خامخا  دپاره 

  .ضرورت نه شته

  پورې چه د   اوس وخت    کېنو  موبايلوزمونږ په  

شل    دي   ريکم   کومي او  لس،پینځلس  اکثره 

  ۱۲۰د    کېا  نیپه د  پورېاو د اوسه    ديمیګافیکسل  

  ني.يع وي ه کمره نه ده جوړه شزيات میګافیکسل نه  

  لوژيټیکنا  وي نه ايډوانس کمره چه د  زيات د ټولو نه  

میګافیکسل ده.حال دا    ۱۲۰ده  وي پواسطه جوړه ش

که   سترګه  هره  په  زمونږ  میګافیکسل    ۵۸۵چه  

ته فرضاً که د چا    دي  راځو ده.اوس    دلېږيکمره ل 
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دا    کېاو هغه د سلو خلکو مخ   ويسره يوه کمره  

  ئده.څه فکر کو ويچه دا کمره پخپله جوړه ش  يېووا

؟معلومه ده چه  مني چه څوفیصده خلک به دا خبره و 

پخپله خبره    سړی .خو که دا  منيهم و نه    يې يو به  

  دي   د  پوهیږئ چه تاسو نه    يېاو ووا  شي ر کلک  ډي

ته هیڅ ضرورت نه ؤو ځکه چه ټول    کېجوړون

 ، اوسپنه  لکه  موجود  ستی شه،پالشیمواد  وغیره  ک 

پخپله  ا  بیاو    وي ش  يجوړ   یز رؤو.د ټولو نه پخپله پ  

 .او کمره جوړه شوه وي نټ او بوټ ش

فکر   به    کوئڅه  اوس  و  يېچه  ؟نه    منيخلک 

  ني سړی د لیو دي هیڅکله نه.بلکه ټول خلک به په  

  خبري   يسړ   دي  ؟ دا ځکه چه دولي ې.دا  ړحکم وک

چه    سړید عقل او کامن سینس خالف دي.نو که يو  

  يې وا  کېپه باره    ريساده شل میګافیکسل کم   ويد ي

  يېده. نو عقل او کامن سینس  ويچه پخپله  جوړه ش 

ا دا خبره  بی.نو  يېوا  یسړی ته لیون  داسي او    منينه  

منالی   څنګه  سینس  کامن  او  څوک    شيعقل  چه 

سترګو    يېوا په  مره  کېمیګافیکسل    ۵۸۵  کې چه 

  ۵۸۵   کېده ؟حال دا چه په سترګو  ويپخپله جوړه ش

ره  ډي نه    ريمیګافیکسل کمره د شل میګافیکسل کم 

کامن   او  عقل  سلیم  يو  ده.نو  کمپلیکس  او  مغلقه 



 

113 
 

  ۵۸۵  دي  کېچه په سترګو    منيسینس دا هیڅکله نه  

  .ې و وي مره  په خپله جوړه شکېم ف 

 مويد

يو ساده چراغ يا    داسي که عقل او کامن سینس د  

ک رڼا  کوټه  وړه  يوه  جوړيدل    ويبلب چه صرف 

د   پغیر  دا څنګه  بی.نو  مني نه    څخه  انجینرپخپله  ا 

ا رڼا  نیچراغ يا بلب چه ټوله د  داسيچه    شيمنالی  

 .وي یو پخپله جوړ ش ديهغه  ويک

 مدري

د   سینس  کامن  او  عقل  بس    داسي که  ساده  يو 

په کوم     منينه    څخه   انجینرجوړيدل پخپله پغیر د  

او سپیډ يا سرعت    يږي کسان  ځا  ۵۰چه صرف   کې

يو    داسيا د  بی.نو  وي  کېپه يو ساعت    مايلز   ۶۰  يې

   کې په کوم    شي جهاز پخپله جوړيدل څنګه منالی  

ټبی   ۷چه   په  او  انسانان  ټ ري لیونه  لیونو  ري لیونو 

  کې .او په يو ساعت ويحیوانات او نباتات  سواره 

په سپیډ سره   د لمر نه ګرد چاپیره    مايلز   ۶۷۰۰۰د  

؟معلومه خبره ده چه يو سلیم عقل او کامن  ګرځي

د   د  داسيسینس  او  لمر  يا  يا    داسي  چراغ  جهاز 

  څخه ټر  ريجوړيدل پخپله پغیر د خالق يا ک  کېځم

چه    منيسلیم عقل او کامن سینس دا    ني .يعمنينه  
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.نو     یچه هللا تعالی د   لريټر  ريکائنات خالق او ک

قت  قیپه ح   ويټر نه انکار کريڅوک چه د خالق او ک

.او    ويعقل اوکامن سینس نه انکار کسلیم  د     کې

چه يا خو د عقل    ويدا انکار صرف هغه څوک ک

د عقلونو    يېاو يا    وي   يخال  بالکلاو کامن سینس نه  

.و ما  وي  ويتاو ش  دياو کامن سینس نه د فلسفو پر

  .ن بیعلینا اال البلغ الم

        ډاکتر محمد عثمان نظامی.
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 ( ۱۶)الدرس 

اسَلم،ساينس،مسلمان، ملحد )ايټيېس(او  
 شکمن)ايګناستيک(

Islam, Science, Muslim & 
Atheist 

 
عصر يو مشهور ساينسدان)    وينګ د نکېسټیپن ها

.د مرګ نه لس ور چا    کېمخ   ځېساينټیسټ( ؤو 

څه    کېنګ نه مخ بیګ  بیپوښتنه وکړه چه د    تري

؟ها  یش هیڅ  کېؤو  چه  ورکړو  جواب  نه    یشنګ 

ورس  نیچه د کائناتو يا يو  يېته وا  دينګ  بیګبیؤو.

د   شبیګ بیشروع  نه  اول  وينګ  په    ی شيو    کېده. 

  يې وا  ټي ريسینګوالموجود ؤو چه ساينسدانان ورته  

هم د  يا    ټي ريسینګوال يا    شييو    دي چه  انفجار  د 

ته   منځ  کائنات  ټول  نه  دا  راغليايکسپلوژن  .خو 

څنګه    ټيريسینګوال يا    یشمعلومه نه ده چه دا يو  

  دهماکه انفجار يا    کې   شي   دي ا په  بیوه. او    وي پیدا ش

نګ جواب ورکړو چه  کېڅنګه وشوه؟په هرحال ها

س  یېنه ؤو. او زه ايټ  یشهیڅ    کېنګ نه مخ بی ګبید  
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س يا ملحد هغه خلک  یېپوه شو چه ايټيا ملحد يم .بايد  

  نشته   هللا  هللاچه نعوذبا  يېاو وا   مني چه هللا نه    دي

ايګنا خلک  ستی.او  هغه  شک    ديک  په    کې چه 

چه نه مونږ سره ثبوت شته چه هللا    يې وا  وي .ددي

 .نشتهشته او نه مونږ سره ثبوت شته چه هللا  

د  ترتیب  هر  ي  يېوا   ويپه  د  کائنات    وي چه 

  راغلي د انفجار نه منځته    شييا يو    ټيريسینګوال

د  ني.يع دي اعتراضه  کوم  د      پورې ځای    دي پغیر 

  پواسطه   ټيري سینګوال يا    شيچه دا هر څه د يو    مني

  وي . او نه بحث او نه  سوال ک  دي   راغلي  منځ ته 

  کې و؟ او څنګه پؤ  ی وڅنګه پیدا ش   یشدا يو    آياچه  

قدرته او    بيد يو    نيوه؟يع  ويش   دهماکهانفجار او  

پواسطه د کائناتو جوړيدل او منځ ته    شيعقله    بي

.خو که د هللا تعالی  مني له  دلې   بيثبوته او    بي راتلل  

پیدا او جوړ   تعالی  چه کائنات هللا  اخلينوم څوک و

د  کړي  نو  سمد  ويدي  او  دلېبحثونه    ستيبه  لونه 

څه    کېنو مخ   څخهچه د هللا    کړيسوالونه شروع  

 ...نور داسياو  ی کړ پیدا   ؤو هللا چا

چه جوابونه    دي نه    داسيخبره داده چه دا سوالونه  

چه    نشته  يې شته  جواب  سوال  هر  د  الحمدهلل 

نه سوال    وي.خو د دشيذکر    ان شأهللاوروسته به  
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د  یداد نک   ولي  وي چه  سول  د    ويدا  چه 

ؤو او    شيڅه    کېنه مخ    شي يا يو    ټيريسینګوال

  نشت چه د    ید دا خو جواب نه    ؟وه    ويڅنګه پیدا ش

  ی وه. تعجب د  وييا نتینګ نه په چانس سره پیدا ش

ل  دلېڅنګه پغیر د کوم    ويچه دا دومره غټه خبره د

نه   ثبوت  په  منياو  چه  دا     دي.ځکه  چه  خبره 

ش  څخه  نشتد    ټيريسینګوال پیدا  چانس  ده  ويبای 

ل  دلې  عقلياو نه يو  لري ثبوت  ساينسي نه يو   وي.د

  شخصيخپل   ويچه دا د د  شي.دا بايد واضح لري

او   کوم    تیورينظر  او  يا  قیح   ساينسي ده  قت 

چه دا    يېاو څوک چه دا وا  یدساينټیفیک فکټ نه 

وا   ويد  یدساينس   تهمت  او    يې په ساينس دروغ 

  ټي ريسینګوال   يد  ثابتوالی چه د  نشي.ساينس که دا  

ثابتوالی    نشي.خو دا هم   یټر څوک دريخالق او ک 

او   هیڅ  د  پیدا    نشت چه  بايچانس  او  سر  پخپل  نه 

ثابتوالی    نشيده.يا په بل عبارت که ساينس دا  ويش

ثابتوالی چه نعوذ    نشي چه هللا تعالی شته خو دا هم  

باره   ديپخپله ساينس په  ني .يع  نشته  تعالی  باهللا هللا

ځکه چه ساينس ال    یچپ او خاموش د  بالکل  کې

نه د باره  ی  دومره  په  د هللا  چه  څه    کېرسیدالی 

دي د    کې با ره    دي چه په    خبري .او څومره  يېووا

خپل   او  رينظ  شخصيساينسدانانو  ز  تیوريات 
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نه   تعالی  هللا  د  ساينسدان  يو  د  چه  ووايو  دي.بايد 

.  منيچه ساينس هللا نه    نلري  نيمع  ديانکار کول د

شټین هللا  نی هللا تعالی نه منلو خو انګ کې که سټیپن ها

هللا    يې وټن چه د ماډرن ساينس پالر ورته وانیمنلو  

ګل   يې او  کېو،لیمنلو  لزياترو  ډي پلر  لويو  و  ويو 

  زيات ر  ډيساينسدانانو هللا تعالی منلوو.او اوس هم  

ل ر کم  ډي او    منيساينسدانان هللا تعالی    وي ل  وياو 

ک دا  ويانکار  هللا    بالکل.نو  ساينس  چه  ده  غلطه 

 .منيتعالی نه  

بله مهمه خبره داده چه د کوم وخت نه چه انسان  

چه په هره زمانه    ی خ شاهد دريتا   ی د  راغليا ته  نید

په هواره ،غرونو     کې ا په مختلفو ځايونو  نید د  کې

سم نه په  ق ټول خلک په يو    کېاو حتی په ځنګلونو  

  لري ده  قیع  دي هر څوک په    نييع  منيسم هللا  قيو  

ټر لرم او د هغه په  رييم ،خالق يا ک  یکړ چه چا پیدا  

ګڼ  ديوړان مسؤل  د  يځان    ۱۲۴۰۰۰.همدارنګه 

يو قسم    زيات ته صرف  انسانانو  پیغمبرانو  او کم 

اود يو هللا    ئمسیج ورکول چه په يو هللا ايمان راوړ 

اتفاق    وي نو دا دومره ل  کړئ و  ېعبادت او بنده ګ

.او هیڅ   وييوه خبره ک   دي چه ټول    شي دای  کېڅنګه  

  وګورئ خ  ري.تاوينه    کېپه    د دياختالف او تضا

ر  ډي  کې ل  بد ټولو خلکو په مقا  کېچه په هره زمانه  



 

119 
 

چه د هللا تعالی نه انکار    دي  داسيکم خلک    زيات

دواړو    دي  ره د تعجب خبره ده کله چه دډي .خو  ويک

چه    دي  په عوض د  شيبحث شروع    کې   ډلو په منځ

منک ديوح مو د  وري ن  پوښتنه  نه  تاسو     کړينو  چه 

نو  ديوح به د مو  وي ؟بلکه برعکس د  ۍ هللا نه من  ولي

تاسو    کړي شروع    ني پوښتنه   منۍ؟    وليچه  هللا 

ثبوت   ته  ده    کړئمونږ  شته.عجیبه  هللا    ۹۹چه 

  منينه   يېاو يو فیصد   منيفیصده خلک هللا تعالی  

  کړي نه وتکسان د يو نه پوښ  ۹۹چه    دي  په عوض د

؟برعکس  منيچه هللا تعالی نه    لري ل  دلېچه ته څه  

هللا منۍ    وليچه تاسو    يېنفرو ته وا  ۹۹دا يو نفر به  

به    ويچه هللا تعالی شته .او د  کړئ او ماته ثبوت  

د    ويد  .خبره دا نه ده چه د  شيهم ورته شروع  

جواب   يا    نشته سوال  جواب    يېاو    نشي څوک 

  يږي حق نه جوړ   ويورکوالی .خبره دا ده چه دا د د

چه مونږ    کړيد ټولو خلکو  نه پوښتنه و  وي چه د

ثبوت   د  کړئ ته  شته.بايد  تعالی  هللا  ټولو    ويچه 

ل د هللا  دلېاو په څه    ولي   وي چه د  يې خلکو ته ووا

چه    کړيبايد خلکو ته  ثبوت    وي .دوي نه انکار ک

يو فیصد خلک   ويفیصده خلک غلط او د  ۹۹ ولي

چه    کړي ا ته ثبوت  نیبايد د  ويد   ني.يع دي صحیح  

ل مونږ د  دلې  دي  دي.او په  نشته  تعالی   نعوذباهللا هللا
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نه دا چا ثبوت    پورېهللا نه انکار کوو.مګر تر اوسه  

څوک     يې او نه به    نشته  تعالی  چه نعوذباهللا هللا  کړي 

  دي په وجود بان  تعالی  الحمدهلل د هللا  لیکن .کړيثبوت  

ان  چه    د ديپه خرورونو خرورونو ثبوتونه موجو

 .شيوروسته به ذکر   شأهللا

 ک څنګه پیدا شو؟ ستی س او ايګنایې چه ايټ  ديسوال 

بايد ووايم کله چه ساينس د مسلمانانو   لنډ ډول  په 

  ري ین د ال خو کله چه د سپَ   وي نه    خبريسره وو دا  

کوله    قياروپا خواته الړو هر څومره چه ساينس تر

اختالف   کېهغومره د چړچ او ساينسدانانو په منځ  

ټکر   اکثره  یزيات او  ساينسسدانانو  د  چه  دو.ځکه 

لرلو.ب نه  جواب  چړچ  ته  اختالف  خرآلاپوښتنو  ه 

چه    زيات دومره   د  ډي شو  چړچ  د  ساينسدانان  ر 

وسوځول    ديخوانه ووژل شول او بعضی خو ژون

و ژوندي  ؤ  ی کړ شول مثالً اوکسیجن چه چا کشف  

سکور يا کشف کړه  ډيو چه کله  لیوسوځاوو.ګل   يې

په خپل محور ګر د خوانه    ځېچه ځمکه  د چړچ 

دومره مجبور شو چه په الرو،کوڅو او بازارونو  

ووهلی چه ای    يېاعالنونه وکړل او چغی    يې  کې

  داسي .او  ګرځيلی وو ځمکه نه  وي خلکو ما دروغ  

ذکرکول    زيات نور   چه  ناممکن    يې مثالونه  دلته 
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ټولو مشکالتو ساينسدانانو په پټه    دي.خو سره  ددي

  يې ر طرفداران  ډي او ښکاره کار کولو تر څو چه  

ب او  کړل  دخرآلاپیدا  د  او  مجبور شو    وي ه چړچ 

اګ   يېسره   او  خپل  ريمعاهده  تاسو  چه  وکړ  مینټ 

مه    کوئکار   کار  مونږ  په  خپل.تاسو  به  مونږ  او 

 . په تاسو نه لرو يې لرۍ او مونږ به  

مذه هم  ساينسدانان  دغه  ټول  بينو  د  ذهین    نياو 

د کشفیاتو او چړچ په    ويو.خوکله چه د دؤخلک  

چړچ او مذهب    ني اختالف او ټکر راغی يع  کې منځ  

وجه    ديالی نو په  ويو  نشسوالونو ته جواب    ويدد

بعضی ساينسدانانو د مذهب او هللا نه انکار شروع  

يا  یېکړ.ايټ  شول.يملحدس  هر ډين  چه  ده  مهمه  ره 

چه نوموړو ساينسدانانو    شيپوه    ديڅوک بايد په  

  يې   وينه انکار وکړ او ک  )خدای(صرف دهغه ګاډ

  کې   قرآناو په    ید  کړئ د کوم تصور چه بايبل ور  

ځکه چه د    کړيانکار نه وو    يېهللا نه    ويد ذکر ش

  ني دياو    يآسمانصرف بايبل د    ويوړوکوالی نه د

پیژ او  پیژندو  په حیث  او دد  يې  ني کتاب  په    وي . 

کوم    یو او دؤد هللا تعالی فقط هغه تصور    کېذهن  

.او لکه څنګه چه مونږ او تاسو    ی د  کې چه په بايبل  

خبر    ترينه معلومات لرو او نه    کېد بايبل په باره  

د همدارنګه  د    وي يو  نه  باره    قرآنهم    کې په 
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خبر ؤو او نه    ترينه    لري  يېمعلومات لرلو او نه  

 . ديخبر  تري 

کوم چه په    دي په نزد ګاډ صرف هغه    ويدد  ني يع

قت دي کله  قی دي.خو دا هم يو ح ويذکر ش  کې بايبل  

ژور يا    کېچه يو ساينسدان د ساينس په هره برخه  

الړ  ډي ته    ني يع  شيپ    يې حتماً    یږيورس  يې تل 

ک  او  رسريخالق  ته  نوموړو  وي ټر  چه  به  کله  .نو 

ساينسدانانو ته دا حالت پیداشو او يا اوس ورته پیدا  

.خو کله  ويرته بايبل ته رجوع ک بی   وي نو د  کېږي 

نه    يېعقلونه    ويچه د د  وګوري ان  شی  داسيا  بیچه  

سوالونه    مني زړه    يېاو    پاتي جوابه    بي   کېپه 

چه    شي   کې.نور نو حیران،کانفیوز او په شک شي

ترتیب د    دياو که دروغ او په    وي دا به رښتیا    آيا

 .شيک )شکمن( جوړ  ستی س نه  ايګنایېايټ

س  یېايت   ولي  بچيته چه د مسلمانانو    دي اوس راځو  

 .؟ کېږياو شکمن( ملحدک ) ستی او ايګنا

ی  په مخ اولن  کېم د ځمريکقرآناول بايد ووايو چه  

د ساينس،ايګنا  یکتاب  د  ايټستیچه  او  يا  یېک  س 

پيملحد جوابونه  سوالونو  ټولو  د  .په      کې نو  شته 

تونه صرف د ساينس  آيا  زياتد زرو نه    کې   قرآن

باره   ددي  کې په  الحمدهلل  نه    دي .چه    ۸۰جملی 
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فیصده    ۱۰۰چه     کړي فیصده اوس ساينس ثبوت  

د  ديصحیح   لکه    پاتي .او  فیصدو   شل 

  کې ان،جنت،دوزخ او برزخ  په باره  ري،پی کېمالي

الی  وياو نه    دي چه صحیح    شيالی  وينه ساينس  

  دي . ځکه چه ساينس ال تر اوسه  ديچه غلط    شي

شل    د ديرسیدالی چه    یدمرحلی يا سټیج ته نه  

چه يوه    ان شأهللا.خو  يېڅه ووا   کې فیصدو په باره  

  شي صحیح ثابت    داسيورځ به دا شل فیصده هم  

 .فیصده صحیح ثابت شو ۸۰لکه څنګه چه دا 

ثابته     يېده او نه به  کړينه چا ثابته    کېا  نیپه ټوله د

د    کړي  ت حتی يو حرف هم غلط  آيايو    قرآن چه 

ا  نی.يو خو مونږ يو چه د هیڅ نه خبر نه يو .په دید

د  میلونو  میلونو په    کې   دي ډالر هره ورځ صرف 

ت غلط  آيايو    قرآن چه نعوذباهللا د    یږي دپاره مصرف

نه    لیکن راوباسی.  غلطي   کې  قرآنيا په    کړي ثابت  

او    یدويکار کامیاب ش  ديڅوک په    پورېتر اوسه  

  بي عه د عربی د بن ر بی.لشينه به کامیاب    ان شأهللا

ت  بید    يېشاعر وو.خپل شعر    ويب او لديا  بيژ

په   د  ديهللا  مسلمان  چا  کړو  ځوړند  يو    قرآنوال 

ځوړند کړ کله چه    کې سورت  هم د هغی په څنګ  

د  بیل نو    قرآند  ولوستلو    يې   ديالن  تريسورت 

نه    خبري)دا د انسان  ما هذا کالم البشر کل چه  ولی
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ايمان  دي او  د  يې (  او  وروسته    ديراوړو    يېنه 

د    تريښودل.يوه  ورځ عمر رض  پري ل  وي شعر  

نو جواب  وي اشعارو   ورکړو    يېلو غوښتنه وکړه 

چه:د کوم وخت نه چه ماته هللا د سورت البقره او  

دي نور نو ما ته شعر  کړيال عمران پشان کالم را

نه  يزل  وي مناسب  او  د  کېر .مشديبا  ذهین  ډين  ر 

په    قرآنعالم ابن المقفع نه وغوښتل چه د    نيايرا

د کتاب    کېه په يو کال  خرآلاب  کېولیشان يو کتاب  

عالم په يو ځانته ځای    یپه لیکلو  موافیقه وشوه ايران

  يېپشان د يو کتاب په لیکلو    قرآنناستلو او د  کې  کې

چه  ی  شروع وکړه شپږمیاشتی وروسته څوک ورغ

لیدل چه عالم قلم په    ېوي  ديکړي  يېچه څه    وګوري 

  ی مخیته ايښۍ د  يېاو يو کاغذ   ید  یولنی  کېالس  

نور   شپاره  پاو  مخ   يېکاغذونه    دلې کېاره    کې په 

  يې ه معلومه شوه چه شپږ میاشتی  خرآلاپراته دي ب

ي د  تی  ريفق  وي صرف  لیکلو  او    وي   کړي   ري په 

 ..هم لیکلی نه وه يې هغه 

د په  سل    کېا  نیهمدارنګه  د  چه  دي  کتاب  واحد 

چه د عقل نه کار    ديويذکر ش  زيات  کېځايونو نه پ

فکر    اخليو او  خبره غور  او عقل    کوئ،په هره 

  کې ت  آيانمبر    ۷۳استعمالوۍ.د سورت الفرقان په  

يو صفت   ګانو  بنده  خپلو ښو  د  تعالی    . ويانبیهللا 
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ِت   ـٰ واْ بِـَٔايَ ر  ِذيَن إِذَا ذ ّڪِ
ا  َوٱلَّ م ً۬ َها ص  واْ َعلَیأ َربِِّهمأ لَمأ يَِخرُّ

ا یَانًً۬ هغ۷۳)   َوع مأ د    وي(او  هللا  د  که  په  آياته  تونو 

ځان ړوند    پري  وي نو هغ  کېږي دلو نصیحت  اوري

 .وي او کوڼ نه وراچ 

 وي غور او فکر ک  نييع

َواَل    ! يې فرما   کې ت  آيا نمبر    ۳۶و د سورت االسراء په  ا 
َس لََك   ف  َما لَیأ مٌ تَقأ ف َؤادَ ك لُّ  ۚ بِهِۦ ِعلأ بََصَر َوٱلأ َع َوٱلأ  إِنَّ ٱلسَّمأ

ُـٔواًلً۬  ه  َمسأ ٓٮَِٕك َكاَن َعنأ ـٰ ْوَل
 ( ۳٦)   أ 

مه کوه چه    وي پیر  شيبوه يا دهغه  قیهغه څه مه تع

شکه غوږونه ،سترګی او  بی  ويتاته د هغه علم نه  

 ی. د  یدونککېنه پوښتل  وي زړه هر يو د د

  ولي   بچي موضوع ته چه د مسلمانانو    خپلي   راځو 

د    کې   قرآن چه په    کې حال    داسيپه    کېږي س  یېايټ

 ی. دحل او جواب شته  خبري هري

او چه  شاګردان    بچي  سني پوهیږو  ساينس    ديد 

په   خبره  منطق  دلې .هره  او  اوس    مني ل  چه  ځکه 

.چه شاګرد ته ورښې چه  ید  داسيتعلیمی سیستم  

.اکثره  منيل نه ونه  دلېهم په غیر د ثبوت او  یشيو  

.کله چه  ويک   نياو پوښت  يذهین شاګردان فکر وه

پیدا   ورته  نه    شيپوښتنه  پالر  او  مور  د  که  مثالً 

؟نو  ی دکړيچه بابا: هللا تعالی چا پیدا    کړيتنه وښپو
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نه جواب    قرآنچه د    ديمور او پالر په عوض د

به واکړيور مه    ني پوښت  داسيچپ شه    يې.ورته 

چه د    کړي او که کوم شاګرد زړه و  یږيکوه کافر ګ

مول ور   ويمسجد  ته  پوښتنه    شيصاحب    ترياو 

  ی؟ د کړيصاحبه هللا تعالی چا پیدا    وي چه مول  کړي و

   ي پالر راوغواړ   ستيسمد   يې صاحب به    وينو مول

نو په    یدويکافر ش   دي  ويچه ځ   يېاو ورته به وا

د   به  وباس  داسيشاګرد  توبه  نه  کولو  د    ي پوښتنو 

او جواب    ريخو به وهل او څپیړی هم وخو  يبعض

چه هرڅومره    کې ينده  آ.نو په    شي به هم ورنکول  

نه به نه د مور    ريوي نو د    کېږي سوالونه ورته پیدا  

ک پوښتنه  نه  پالر  به    وياو  نه  د   يې او  مسجد  د 

چه  ويک  څخهمالصاحب   څومره  تعلیم    يې.او 

هم    يې هغومره    ږي ی زيات شکونه  او  سوالونه 

جوابه    بي  کېپه زړه    يېاو ټول سوالونه    ږي ی زيات

ب  کېږي  پاتي پوښتخرآل ااو  همدا  يوه ورځ  په    نيه 

فاکولته   يا  ،کالج  سره    کې سکول  ملګرو  نورو  د 

په    ويکري ش ذهین    دياو  اکثره  زمونږ  ترتیب 

او   يا  یېايټ   بچيشاګردان  يا    ملحدس  او 

جوړ  ستی ايګنا  په  شيک)شکمن(  .افسوس    داسي . 

چه :    يې مال صاحب !هللا خو فرما داسيپالر او په  

ف ورته وکړه .قل هوهللا احد .ورته  ري ځما مکمل تع 
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چا ته احتیاج   ووايه هللا يو دي .هللا الصمد.   هللا هیڅ

نه    ، د  لي .لم  دياو ټول کائنات هللا ته محتاج    ی دنه  

او مور او    ،يولد  لور.  و لم  يېشته او نه    ويځ   يې

.و لم يکن له  لريټر نه  ريخالق او ک  نشته  يېپالر  

.ته چه هر    نشتههم دهللا په شان    شيکفوا احد.او يو  

يو هم  وي کېپه تصور   دييا  نيان پیژ شیڅومره 

 .د هللا پشان نه دي

چه شاګرد    دي مګر پالر او مال صاحب په عوض د

د    بچياو   مطابق  حکم  د  دهللا  جواب    قرآنته  نه 

تع   کړيور ج  هللا  د  و ري او  ورته  بلکړيف    کې، 

چه چپ شه توبه اوباسه او    يېبرعکس ورته به وا

پوښت   کې ن  ديپه   قسم  هر  کافر    ني ګ  وينک  نيبه 

  کې ن  دي چه په    يې.او بعض خلک خو دا هم واکېږي

  . مريکقرآن ،حال دا چه ويبه عقل نه استعمال

  کې واحد کتاب دي چه د سل ځايونو نه پ  کې ا  نیپه د 

،په هره    اخليچه د عقل نه کار و  ديويذکر ش  زيات

فکر   او  غور  استعمالو  کوئخبره  عقل  .د  ئ او 

الفرقان په   د    کې ت  آيانمبر    ۷۳سورت  تعالی  هللا 

صفت   يو  ګانو  بنده  ښو  إِذَا  .  ويانبیخپلو  َوٱلَِّذيَن 

ِت   ـٰ بِـَٔايَ واْ  ر  اذ ّڪِ یَانًً۬ ا َوع مأ م ً۬ َها ص  واْ َعلَیأ   َربِِّهمأ لَمأ يَِخرُّ

هغ۷۳) د    وي(او  هللا  د  که  په  آياته  دلو  اوريتونو 
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ځان ړوند او کوڼ    پري   وي نو هغ  کېږي نصیحت  

 .وي نه وراچ 

 وي غور او فکر ک  نييع

!  يېفرما  کېت  آيانمبر    ۳۶او د سورت االسراء په  

َس لََك   ف  َما لَیأ مٌ َواَل تَقأ ف َؤادَ  ۚ بِهِۦ ِعلأ بََصَر َوٱلأ َع َوٱلأ  إِنَّ ٱلسَّمأ

ـُٔوالًً۬ )  ه  َمسأ ٓٮَِٕك َكاَن َعنأ ـٰ ْولَ
 ( ۳٦ك لُّ أ 

مه کوه چه    وي پیر  شيبوه يا دهغه  قیهغه څه مه تع

شکه غوږونه ،سترګی او  بی  ويتاته د هغه علم نه  

 ی. د  یدونککېنه پوښتل  وي زړه هر يو د د

ً ريمعافی غواړم زه تق  فیصدو خلکو    ۹۵د    نيد ټول  با

او د   بااحساسه    ۵خبره کوم  او  فیصده علماء حق 

مجموع   په  او  پالر  او  نه    کېمور  خلکو  ټولو  د 

ن  قیما ي ځ   نشيمعافی غواړم چه ځما په خبرو خفه  

صرف    يېخو زه    پوهیږئ   ديچه تاسو ټول په    ید

ادول غواړم او نور مونږ او تاسو ټول  دريتاسو ته  

  موضوع خپلي  راځونا ست يو. کې په يوه کشتۍ 

 

په   ټول  پوښت  پوهیږئ  ديته:تاسو  صرف    نيچه 

تنبل شاګرد کله هم پوښتنه او    ويذهین شاګردان ک

ک نه  فکر    آيا. ويسوال  يا    کوئڅه  پالر  يو  چه 
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چه هر قسم    يې مالصاحب يو ذهین شاګرد ته ووا 

  يې لونه به نه وا دلې  عقلير  ډياو   ويبه نه ک  ني پوښت

وکېږي کافر    نيګ د    ئايو.رښتیا  يا   بچيستاسو 

او څه احساس به    ږيري به څه تی   کېشاګرد په زړه  

چه دا څنګه    راځي  کېپه زړه    يې .ضرور به  ويک

  دلېږيل  ديپابن  کېچه په عقل او پوښتنو پ  ی ن ددي

.او  شياو شکونه پیدا    ني بد ګما  يې به    کې ده.او زړه  

هم د  نه    دي که  دي   يې وخت  پواسطه     نيد  علماوو 

جوابونه ورنکول    يېاو سوالونو ته    نشيو  ی ونیمخ 

ک يا  ستیه د يو ذهین مسلمان نه به ايګناخرآلاب  شي

چه د يو سړی    ید.د افسوس مقام  شيس جوړ یېايټ

پنځه وخته    کې او په ورځ    ويکاله عمر    ۵۰يا  ۴۰

او    يې قل هوهللا وا  کې مانځه  لاو په هر    ويمونځ کل

پوښتنه    کېنه د هللا په باره    تري  ويا کله چه ځ بی

مه کوه    ني پوښت  داسي چه    يېاو دا ورته وا  کړي و

 .او توبه وباسه  کېږيکافر  

مسلمانان او په خاص ډول    ځني   ولي بله خبره دا ده  چه  

نه    دي   علمأ خلک خصوصاً د ساينس شاګردان د   ځني 

به هر قسم سوالونه نه     کې ن په باره  دي  چه د  وي منع ک 

  قرآن .دا خبره خو د  ي لونه به نه واي دلې   عقلي او    وي ک 

کفارو هر    کې د پیِغمبر علیه سالم په وخت    آيا خالف ده. 

نه استعمالول.      يې دالئل    عقلي   آيا قسم سوالونه نه کول  
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چه    دي   وي ذکر ش   واري   زيات د سلو نه     کې  قرآن په 

  عقلي خو د    قرآن و  ا   کوئ ،غور او فکر    ئ عقل استعمالو 

ِلق واْ    ! يې فرما   کړي د استعمالولو نه  منع نه ده    داليلو  أَمأ خ 

ِلق وَن )  ـٰ َخ ٍء أَمأ ه م  ٱلأ ِر َشىأ د کوم خالق    وي د   آيا ( ۳٥ِمنأ َغیأ

پیداش  يا که د وي څخه پرته پخپله  پخپله د خپلو    وي دي 

کوونکې   پیدا  د    دي ځانونو  متاسفانه    ځني   قرآن خو 

د استعمال  نه منع    داليلو   عقلي پیروان خلک د عقل او  

او د    ي وجه صرف ناپوه   دي   مه د   ئ ږ کې .خفه    وي ک 

ده ، اکثره    عجیبه ده.   خبري   بي علم نه    ني دي او    کريم قرآن 

کاله به    ۶۰يا  ۴۰،۵۰وغیره  انجینر خلک مثالً ډاکتر  

به    ډي يا پی ايچ    ري پلوم ، ماسټ دي .لیسانس، وي عمر    يې 

  وي  ی و به پیدا ش   کې  ی ره ښه مسلمانه کورن ډي .په لري 

  ی تیر کړ   کې هم اکثره په اسالمی ټولنه    يې وخت به  

د دومره    شي .خو متاسفانه  کله چه د د ين ځای را وي 

مانځه او  ل چه د    دي   داسي   زيات ر  ډي استعداد باوجود  

که په    ځې ترجمه نه ور   قرآن د    ځې نه ور   ني کلیمی مع 

مونځ  ل معی  د جَ   شي د امامت ضرورت    که   کې کوم ځای  

مسلمانان    نشي به   اکثره  ورکوالی.همدارنګه 

هوښیار    وګورئ سمینان  نی ز بی  به  د    وي دومره  چه 

  وي او چل   وي   کړي جوړ   يې س به  نی ز بی و  میلونو و  میلونو 

حساب    يې به   کلک   کې په  به  نه  ولی خو  تن  هم  ته  ټر 

زده نه    يې به    قرآن نو    شي ن ځای را دي   .خو که د دي ږ 
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خو که   وي نا چرګ بی به   کې ا په هره معامله  نی .د د وي 

.همدارنګه  شي ا به ړوند چرګ  بی نو    شي ن ځای را د دي 

وړو    دي د  او  ل ري ګ ډي غټو  دا  او  واال  واړه    وي و  او 

يوه   کې معامالتو او کارونو   وي ا نی سمینان که په د نی ز بی 

او د شرم    یږي نو د خلکو نه شرم   کړي هم و   غلطي وړه  

د يو    کې   قرآن خو که په ټول    وي احساس ک   ی او غلط 

او    وي نه د غلطۍ احساس ک   ورځي يت  ترجمه هم نه  آ 

زده کول ورته يو    شي د هر    ني . يع یږي نه د چا نه شرم 

چه زده    ی ش   ی ن ځې خو يوا   لري څه ارزش او اهمیت  

اهمیت    وي د   يې کول   او  ارزش    قرآن هغه    نلري ته 

ښودل  پري   قرآن ،د    دي وراړول    ه ته شا    قرآن .دا خو  ی د 

 ْچه   وي نه هیر ا دا هم  بی   دي خلک    داسي . نو  دي 
َءاَن   ق رأ ٱلأ ذَا  ـٰ َه ٱتََّخذ واْ  ِمى  قَوأ إِنَّ  َرّبِ  ـٰ يَ س ول   َوقَاَل ٱلرَّ

ا ) وًرً۬ ج  ای زما ربه !    يېاو پیغمبر به ووا  (۳۰َمهأ

 .ښی ؤوې پري  قرآنزما قوم دغه  

  وي مول  وي د ځان نه ل  دي   سړی زه دا نه وايم چه هر  

دومره    کړي جوړ   بايد  سړي  هر  او    قرآن بلکه 

چه خپل او د اوالد مشکالت خو   کړي ث زده  دياحا

علمأ د ساينس    ني دي  ځنياو بله دا چه    شي حلوالی  

  ی د  قت خو داقیح   ويک  ولينفرت    زياتنه دومره  

او يوه برخه ده ځکه   حصهن يوه  د ديچه ساينس  

ورس  نیق  په کائناتو يا يوینو مطابنی قوا  يقرآنچه د  
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اود    ی ن ددياوسیدل او د کائناتو نه استفاده کول    کې

نو پوهیدل ساينس  نیکائناتو پیژندل او د کائناتو په قوا

د    ید مسلمانان  توجه    قرآننوکه  ته  کولو  زده 

علم  کړي ور شاګردانو    اء او  د  ساينس  د  کرام 

محبت   او  مینه  په  ځای  په  نفرت  د  ته  سوألونو 

  بچيچه هللا به زمونږ    شأهللاان  نو    کړيجوابونه ور

س د  الحاد  بچ  الید  نه  البلغ  کړيب  اال  علینا  ما  .و 

 .ن بیالم 

 ډاکتر محمد عثمان نظامی 
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 بسم هللا الرحمن الرحیم                  

 

 ( ۱۷)الدرس 

دنيا کې د انسان د پيداکېدلو او ژوند 
 مقصد

 

که ښه په غور سره خوا او شاه ته متوجه شو .وبه  

د يو مقصد او کار دپاره پیدا او    شيګورو چه هر  

ټول    نييع  شيهر    کې .چه په مجموع  ید ويجوړ ش

.لمر د  ويان د انسان د ژوند او بقا دپاره کار کشی

او    وياو رڼا جوړ  انرژېانسان دژوند د بقا دپاره  

د  یږيرال  يې ته    کېځم د .سپوږمۍ      بحرونو 

،د ورځو،میاشتو او کلونو د حسابولو دپاره  يکوالپا

  زيات ر  ډي.کوم چه د انسان د ژوند پاره  ويکار ک

حسابه    بيانسان د سپیس د    اټموسفیرضرور دي.

او د بحرونو نه    ساتي تیږو او خطرناکو شعاګانو نه  

ش   آسمان جګی  ځم  ويته  په    کېاوبه  باران  د  ته 

انسان دپاره رال د  انسان    دي .دیږيشکل  دپاره چه 

ور  شپي کال    ځېاو  په  ته    کېاو  فصلونو  څلور 
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  ۲۴مقصد لپاره ځمکه په   دي. نو د لريضرورت 

شاه    کې ساعتو   او  خوا  په  محور  خپل  د  وار  يو 

کال    ګرځي يو  په  شاه    کې او  او  خوا  په  لمر  د 

نو    لري دو ته ضرورت  یو او ش ښ .انسان غو ګرځي

.انسان    وي ده جوړیش  ځني او    ښيحیوانات غو   ځني

ته    يې غذا لرګیو  ،دانو،میوو،او  ،غلو  موادو 

مقصد دپاره ځمکه مختلف    دي.نو دلريضرورت  

میيز سب ،ځنګلونه،او  او    وي جات  تهیه 

ن  یوسپنه سره اوسپ  کېپخپله خیټه    کې .ځمويبرابر

تر څو    ديکړيمقصد دپاره ذخیره    ديزر اونور د

راوباسی او    کېد ضرورت په وخت    يې چه انسان  

ازونو او د  هج   يېاو هوا  بحري د کورونو ،موټرو  

.که  اخليکار و  تري  کېپه مختلفو برخو    لوژيتیکنا

د انسان خپل وجود ته په غور سره متوجه شو وبه  

يا پارټ د يو    حصهګورو چه:د انسان د وجود هره  

.چه  یدويخاص مقصد او کار دپاره پیدا او جوړ ش

ا د ټولو حصو يا پارټونو د کار  بی   کې په مجموع  

.مثالً د غوږ  یمقصد د انسان د ژوند او  بقأ دپاره د

دو مقصد  کېدل،د سترګو دپیدااوريدو مقصد  کېد پیدا

پ ژ وي ب  ي ز ولیدل،د  ،د  ټیسټ    بيول  يا  خوند 

پیدا   د  ،د السونو  مختلفو  کېمعلومول  د  دلو مقصد 

مقصد   خپو  کول،د  همدارنګه  ګرځیکارونو  او  دل 
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،مغزه.خوله،س نور    داسياو    ي،پښتورګ  ږيزړه 

ش پیدا  دپاره  کار  او  مقصد  يو  د  يو  دي.چه  ويهر 

مقصد دټولو د انسان د ژوند او بقأ دپاره    يمجموع

ووايو چه: په کائناتو يا  .يا که په لنډ  دي کار کول  

و او کار مقصد د  لدکېد پیدا   شيد هر    کېورس  نیيو

.او دانسان په خدمت  ی انسان د ژوند او بقأ دپاره د

دومره بامقصده    دي  د:چه  ید  لګیا دي.سوال دا  کې

و مقصد څه  لد کېد انسان د پیدا  نيانو د مقصد يعشی

شوی  ؟ید پیدا  دپاره  مقصد  کوم  د  هم  انسان  آيا 

عقل او  هسي بي مقصده پیداشوی دی؟    دی؟او که

  شيد هر    کېچه: په کائناتو  منيکامن سینس دا نه  

.او پخپله  ويد انسان خدمت    د ديو مقصلد کېد پیدا  

.بلکه عقل او  ويمقصده    بي   ديدل  کېد انسان پیدا

و مقصد  لدکېد انسان د پیدا   :چه  يې کامن سینس دا وا 

.کوم چه  ید  زياتر  ډيشن نه  ريد ټولو مخلوقاتو يا ک 

چا چه  انسان جوړ او    یصرف هغه چا ته معلوم د

پیدا ید کړيپیدا   د  انسان  د  عبارت  بل  په  دلو  کې.يا 

هللا    :چه  یمقصد صرف د انسان خالق ته معلوم د

نمبر    ۱۱۵ن په  نی .هللا تعالی د سورت المؤمی تعالی د

َوأَنَّك مأ    !يېفرما  کېت  آيا ا 
َعبَثًً۬ ك مأ  ـٰ نَ َخلَقأ أَنََّما  ت مأ  أَفََحِسبأ

َجع وَن  نو   نَا اَل ت رأ چه مونږ    کوئ  ګمانتاسو    آياإِلَیأ

  ګمان او   استۍي کړي مقصده پیدا  بي کاره او بیتاسو  
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هللا تعالی    ؟ئ ږ کېچه مونږ ته به نه راوستل    ۍ کو

مقصده او    بيچه: ای  انسانه ته    يې انسان ته فرما

مقصد دپاره    وير لډيبلکه د    ويپیداش  يېکاره نه  بی

.اوحتماً به مونږ ته د حساب او کتاب  يې   ويپیدا ش

دوهم  راځيدپاره   په  الملک  سورت  د  تعالی  .هللا 

        ! يېفرما  کې مقصد په باره    دي د  کېت  آيانمبر  

َت   َموأ َسن  َعَمالًً۬ ٱلَِّذى َخلََق ٱلأ ل َوك مأ أَيُّك مأ أَحأ ِلیَبأ َحیَٰوةَ    ۚ َوٱلأ

غَف ور   ٱلأ عَِزيز   ٱلأ پیدا   َوه َو  چه    ید ئی    یکړهغه هللا 

تاسو     کړيچه امتحان    دي  مرګ او ژوند دپاره د

د ستاسو   يو  د عمل د مخی.    ید ر ښه  ډيچه کوم 

الذا د  په  ريهمدارنګه  ت  آيانمبر    ۵۶ات د سورت 

                                  يې فرما  کېدلو د مقصد په باره  کې د انسان د پیدا    کې

 ( ب د وِن  ِلیَعأ إِالَّ  نَس  ِ َوٱْلأ ِجنَّ 
ٱلأ ت   َخلَقأ ما ( ٥٦َوَما    او 

دپاره    دي مګر د  کړي پیدا  دي ان او انسانان نه  ريپی

ان او انسانان  ريپی   ني.يعکړيځما بندګی و  ويد  چه

د بل   کړي نه چه د هللا بندګی و دي  پرته دهللا تعالی 

.د بندګی او عبادت مطلب  کړيپیدا    ديکار دپاره نه  

او    قرآناو د    منيچه انسان د هللا حکمونه و  ید  دا

  ني ژوند وکړې.يع   کېا  نیثو مطابق په د ديصحیح احا

ش د  بايد  معامالت  ټول  او  کار  مطابق  ريهر  عت 

 .کړي و
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خو    اوريت  آيا متاسفانه چه اکثره خلک دا مبارک  

و مقصد  لدکېچه رښتیا ځما د پیدا  کېږينه    يېن  قیي

ده؟علت او وجه دا ده    يصرف د هللا عبادت او بندګ

يوو هر    ويش  چه مونږ پیدا  کېچه په کومه  ټولنه 

چه خلکو د هللا بنده   راځيخوا چه ګورو په نظر نه  

  دي   مګرد  وي  یولځ او عبادت د ژوند مقصد ګر  يګ

د   خلکو  ژوند  خواهشاتبرعکس  د  کول  پوره  و 

ګر مقصد  هللا  ید   یولځ اصلی  او    دي.نو  زمونږ 

  ئځ را.کړي صحیح او ښی    ديقی ستاسو ايمان او ع

ا ته  نی.هر څوک دکوئمه    ېد نورو خلکو سره سیال

چه    ئ .دا مه هیرو   ځی  تري   ي زيوا او    راځي  ي ز يوا

سره   السالم  علیه  عزرائل  د  ورځ  يوه  به  حتماً  

به  کېږيمالقات   تخته  په  لمبا  شأهللا،د  اچول    ان 

راکې به  مو    ياوباس  يجام  څخهږو،بل  به  اوبل 

خلک    ييا محل  ي ، اوالدونه ،دوستان او د کلويلمب

  دي لمونځ به رابان  زي د جنا   ويمو    کېکه نصیب  

،خو  يته وړ   يا قبرستان  ريديا به مو هبیاو    کړيو

چا    داسيته   بل  د  ته  چه  کوه  مه  صه  قیتصور 

راتلون اوري ته خپله  او زه    اوريصه  قی  کې.بلکه 

ته د رسیدو نه وروسته   ري ديخپله. په هر ترتیب ه

دايم ښکته    نيع ريکو  يخپل  ته  يعنی    ږوکېقبر 

  ديزیبه خپل ن   خاورې  ريډياو د ټولو نه    داخلیږو 
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رابان اچ   ديدوستان  وروسته  ښ.د    ويرا  نه  خولو 

  شي ټول خلک او خپلوان به خپلو کورونو ته الړ  

،زمونږ  شيبه مصروف    کېاو پخپلو خپلو کارونو  

،د يو  شيسونه به د نورو نیزبیمالونه،جايدادونه او 

ږو خو د  دييا  کېبه د دوستانو په منځ    پورېوخت  

ا  نیيو يا دوه نسلونو نه وروسته به زمونږ نوم هم د د

او دايمی کور    ويخپل ن  راځورته  بی.شينه ورک  

خرورو   خرورو  په  دوستان  چه  کله    خاورې ته 

روان    ويواچ   ديرابان به  ته  کورو  خپلو    شي نو 

نه   ديوازونه هم اورو.خو دآد قدمونو  يېمونږ به  

مونږ    ويګورو او نه به د  وي وروسته به نه مونږ د

شروع    وي.نري ګو مو  به  برزخ    شي ژوند  د  چه 

وا  ورته  شپه  يېژوند  او    حیرانوونکې ره  ډي .اوله 

  د اول ځل او همیشه دپاره   نه  لید فام ،شنا شپه ده  آنا

خرورو،جدا   الن  نو د  تیاره    دي خاورو    بالکلتپه 

ناډي.يو  يز يوا .د    شيشنا مخلوق به راآ ر هیبتناکه 

ر  کېن  دي  کېګورو.دا دوه مالئ   يېاول وار دپاره به  

نکر د   .که د ويک  نيپوښت  دريبه زمونږ نه    وياو م 

ټول    آيندهپوښتنو جوابونه چا صحیح ورکړل نو    دي

  دي  او کامیاب شو او که د  ويخوشاله    يېعمر به 

نو نور به په ټول عمر    لچا ورنکړ  ونهپوښتنو جواب

  داسي   نياو ناکام شو.پوښت  ريونه ګو  يخوشال  کې
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ربک  د  دي رب    - دي.من  ن  ی؟څوک    - ک بیمن 

څه    دين  دينک او  دي و ما    ی؟څوک د   ديپیغمبر  

.قبر به ورته    کړي جوابونه ور  ي؟مؤمن به صح ید

به ورته خالصه   ۍ د جنت  کړک  شياو پراخه    ويل

او قبر به ورته د    یږيلګ  پري. د جنت هوا به  شي

  يې .او مجرم او ګنهګار به واشيجنت يوه باغچه  

ال  بان  ، دريا  چه  ګورزونو  په  پوهیږم.نو  د    دينه 

دومره راتنګ    پريوهلو او ټکولو نه عالوه قبر به  

خوا پ ښتیو    بلي د    يېخوا پښتې به    ويچه د ي   شي

د     شي.  د دوزخ کړکۍ به ورته خالصه  وځينه  

. او قبر به ورته د دوزخ  یږيلګ  پريدوزخ هوا به  

چه څومره عمر به په    ی د.هللا عالم    شي يوه کنده  

د قبرو نه    شيامت  قیتیروو.خو کله چه    کېبرزخ  

ږو او د حشر میدان ته به د  کې به لوڅ لغړ راپورته  

به   کېحساب او کتاب دپاره ځوو.د حشر په میدان  

  ۵۰۰۰۰يوه ورځ    و.دا  ځ وارخطا او خواره واره ګر

اوس   نه  ده.لمر زمونږ    لري   میلزون  لی م  ۹۳کاله 

ورته  بی.خو  ید مونږ  هم  د  نشا  .خو  ټینګیدالی  و 

چه    وي  ويبه دومره را ښکته ش   کې حشر په میدان  

مري تق يو  د  فاصله    لی باً  سرو  کې  په  د  زمونږ  به 

به څومره    کړئ.فکر ووي دپاسه والړ   چه ګرمی 

او څنګه به ورته ټینګیږو؟ هر سړی به د خپل    وي
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جنت او    ويډوب    کې عمل مطابق په خپلو خولو  

.هللا تعالی به دحساب او کتاب    شيدوزخ به حاضر  

څنګه چه د هغه د شان سره    راوړيف  ري دپاره تش

  شيحساب به شروع    یږيښائی د میزان تله به ولګ 

  کېد فالن  یچه فالنک   ويواز کآبه    یواز کوونکآيو  

د هللا   وځيغواړی بنده به را  ديه هللا  ځ ه راوويځ 

او په غیر د ترجمان نه    ورځيتعالی ح ضور ته به  

او بنده به    ويبه رب العالمین د بنده نه سوالونه ک

د هللا تعالی سره د    آيا .ای د هللا بنده  وي جوابونه ورک

ی  د  یولنی  یتیار   ديدو او د جوابونو دپاره  کېمخ 

نو اوس    وينه    نياو که نه؟که ستا جواب منفی يع

سر د همدا اوس څخه د زړه نه    خو در په ياد شو

دو دپاره  کېتوبه اوباسه او د رب العالمین سره د مخ  

څنګه چه دا    د دير لږ ژونډيا  نیسه د دنی و  یتیار 

او    ونهکل   ۵۰يا    ۳۰،۴۰ شو  و  نشپوه    پريتیر 

دا    داسي هم او    پاتي به  تیر  هم  پوه    پري عمر  به 

دنش دايم   ديو.نو  هغه  دپاره  عمر  مه    يکم  عمر 

چه په قبر او د حشر په میدان    دي  د  کې.مخ ئخرابو 

چه    کړيتوفیق را ديهللا    يږيمو سترګی وغړ  کې

او    ۱۱۲ن په  نی وغړو.د سورت المؤم  يې  کېا  نیپه د

ت مأ فِى   !يې هللا فرما   کېتونو آيانمبر  ۱۱۳ َل َكمأ لَبِثأ ـٰ قَ

ِض َعدَدَ ِسنِیَن ) َرأ َض    ( ۱۱۲ٱۡلأ ًما أَوأ بَعأ نَا يَوأ قَال واْ لَبِثأ
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يَن )  عَآدِّ ـَِٔل ٱلأ ٍمً۬ فَسأ   کړي (هللا تعالی به پوښتنه و۱۱۳يَوأ

- څومره کلونه و اوسیدالی   کېمکه  ځ چه:تاسو په  

ييېبه ووا  ويهغ د  يا  يوه ورځ    ځې ور  وي:مونږ 

يوو.د شمار کوونکو څخه    دلېيوڅه برخه هلته اوسی

را  ديهللا  پوښتنه وکړه. د هللا  کړي توفیق  ه  بند  چه 

ت  آخرا او  نیاو عبادت په ښه توګه وکړو او د د  يګ

 .نبی .و ما علینا اال البلغ المشيمو په نصیب    بيکامیا

 ډاکتر محمد عثمان نظامی 
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 بسم هللا الرحمن الرحیم

 ( ۱۸)الدرس 

 د قرآنکريم معج زی 

 د عاد د قوم ذکر په قرآنکريم کې

 

چه    دي ويتیر ش  داسير قومونه  ډي   کې ا  نیپخوا په د

  پري   ي د هللا تعالی عذابونه لکه باد ،طوفان او زلزل

.خو د هر قوم  دي ويش  الکدي،او تباه او ه  راغلي

ا په يو ځای  نیيو څه نا څه معلومات د د  کېپه باره  

  قرآن رو ذکر په  ډي،او د  یموجود د  کېنه يو ځای  

.خو په  ی هم شته د  کېهم شته،او په بايبل    کېکريم  

  ی د  داسي د عاد قوم    نييو قوم يع   کې قومونو    دي

  کې ذکر شته او په بايبل    يې  کې  قرآنچه:صرف په  

وازه ګډه کړه  آ  کېا  نی.نو د بايبل پیروانو په دنشته

شروع کړل چه حضرت محمد    يې او اعتراضونه  

عات د  قو قومونو وانیصلی هللا علیه و سلم د پخوا

نقل   نه  په  کړيبايبل  او    ي لیکل  يې   کې  قرآندي 

باره  دي په  قوم  د  د عاد  د    يې   کې.مګر  نعوذباهللا 

هغه قومونه چه  :،ځکه چهدي  يلیکل   څخه  خپل ځان
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ټولو يو څه    وي د هغ  ی ذکر شته د  يې   کېپه بايبل  

د عاد    يز يوا،او  یشته د  کېا  نیثبوتونه په د ثار او  آ

بايبل  :چه  قوم په    نشته  کېپه  ذکر    کې  قرآناو  

.     نشته ثر او ثبوت  آهم هیڅ    يې  کېا  نی، په د   یدويش

په    ۱۸قوم ذکر    د ديم  ريک قرآنحال دا چه   کرته 

ن  قیاو پوره ي  ل یر تفصډي په    کېمختلفو سورتونو  

 ی. دکړينس سره ډي اوکانفی

َف فَعََل َربَُّك بِعَاٍد )  ِعَماِد )  (٦أَلَمأ تََر َكیأ   ( ۷إَِرَم ذَاِت ٱلأ

ِد ) ـٰ بِلَ ل َها فِى ٱلأ لَقأ ِمثأ  ۸ٱلَّتِى لَمأ ي خأ

خبر )ای محمد ص ( چه ستا رب د    يې ته نه    آيا  

انو سره څه وکړل .  چه د ارم د نسل نه ؤو د  ديعا

   ی وؤو پیدا شلوړو ستنو خاوندان ؤو. کوم چه نه  

 . کېپه ټولو ښارونو  ويمثل د هغ

ر  ډيمالدار او طاقتور خلک ؤو،  زيات ر  ډيان  ديعا

لرل کورونه او لوړ لوړ عمارتونه    يې جګ قدونه  

يع   يېبه   جوړول  ستنو    کې پ  يې به    ني ست  نيپه 

د ښار نوم االحقاف    ويد د  کې  قرآن .په  ولياستعمال

د بحیره احمر    کې وخت    سني ،چه په اویدويذکر ش

  : صحرا يا دشته ده چه  کې او بحیره عرب په منځ  

.او صحرا اعظم  ږيديد صحرا االحقاف په نوم يا

دشته    دي.په  يې ه دشته ورته واوي ا لنیا يا د د نیاالد
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پ   کې دننه  هم    کېسفرکول خو څه چه  قدم  څوک 

ننوتل خپل    کېدشته    دي ايښودالی.ځکه چه په    نشي

.دا دشته يا صحرا د هللا  ديمرګ ته دعوت ورکول  

انه ده او د انسانانو دپاره د عبرت  ښن انو نه يوه  ښند  

ا د  نیؤو د د  آباد ان  دي.ځکه کله چه دلته عایځای د

  ني او دا   ويه عالقه وه.هر قسم می آبادټولو نه شنه او  

ا  نیبهیدلې،او د د  کې پ  ني،او د يخو اوبو چیوي  کېپ

خاوندان  ډي قدونو  اوږدو  د  او  طاقتور،مالدار  ر 

د بتانو عبادت کولو او د    وياوسیدل،د  کې ان پديعا

شرک کولو،کله چه پخپل شرک او کفر    يېهللا سره  

د هدايت دپاره هود   ويد حد نه واوختل،هللا د د کې

ره موده وعظ  ډيته    ويږه.هود ع دولی علیه سالم ور

و او  لدکېد بتانو د عبادت نه د منع  او نصیحت وکړ  

ته   يو هللا عبادت  او ورته    يېد    يې دعوت ورکړ 

په    کوئچه دا تاسو څه فضول حرکتونه    لي وفرما

ځای   په    کېهر  او  يادګارونه جوړوۍ  جګ جګ 

عمارتونه جوړوۍ لکه چه تاسو    داسيمهارت سره  

انو د هود ع نصیحت  ديهمیشه دلته اوسیږۍ مګر عا

  يې لو ظلمونه به  وي ورته و  يېونه منلو او دروغجن  

ل چه زمونږ د  وي  يې ر تکبر سره به  ډيکول،او په  

  يېچه هود ع ته   پورې   دي ، تر  نشتهټکر هیڅوک 

نو راوله هغه    يې ل چه:که ته په رښتیا پیغمبر  ويو
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.نو هودع دعا وکړه  ويروي  تريه مونږ  عذاب چ 

و ماته دروغجن  قوم  يا هللا ځما  مدد يل وي چه  .ځما 

  پري   کې راغی،په اول    پري .نو د هللا عذاب  کړي و

سال چی  يقحط  اوبو  شول،د  بند    ني راغله،بارانونه 

  وي،شنه فصلونه وچ شول،مالونه يا څارويوچی ش

دوام وکړو،هودع به    ديکلونه    دري مړه شول،  يې

  لري چه هللا درنه عذاب    ئل چه توبه وباسوي ورته  

عاکړي  نه  دي.خو  ع  هود  د  نه  اوريانو  او    يې دله 

  الک ه  يېان  ديا د هوا طوفان راغی او عابیمنله،

  داسي ورک کړو.او    ويد د  يېان  نشکړل،او نوم او  

م  ريک قرآنان ورک شو چه په غیر د  نشنوم او    يې

نور هیڅ چیرته هم ذکر او معلومات نه ؤو.نو    يې نه  

چه نور قومونه چه په بايبل    يل وي ځکه اهل بايبل   

اثار او ثبوتونه هم شته    يې  کېا  نیپه د   دي ذکر    کې

او    ديويذکر ش  کې  قرآنان چه صرف په  دياو عا

اثر     يې  کېا  نینو په د  وي نه دي ذکر ش  کې په بايبل  

  ۱۹۹۲په    کېکاله مخ   ۲۷باً  ري.تق نشتهاو ثبوت هم  

  کې ا اوسیدوننیيوه ښځه او خاوند چه د کلیفور  کې

مرو پواسطه   کې   داسيد    يېيا پلین نه    ريؤو،د طیا

ته کتل کومو چه څو متره دننه په شګو    يدشت  ديالن

لیدل چه يو ځای    ې ويعکسونه اخیستالی شو،  کې

الن  کې شګو  نظر    ديد  په  نقشه  پشان  ښار  يو  د 
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ندلو نه وروسته معلومه شوه چه دا د  کېراغله،چه د

  ی ذکر شو  کې  کريمقرآنانو ښار ؤو کوم چه په  ديعا

  وي ؤو،ټول کورونه او عمارتونه په ستنو جوړ ش

  ري ډي  يېر اوږده او د سر کوپړۍ  ډي   يې  کېؤو هډو

  کېچه پخپل وخت    معلومیږي  داسي،او  ويغټی  

  ري سکوډياو طاقتور خلک ؤو.کله چه دا    وير قډي

ه هنګامه او  وي يوه ل  کې ا  نیيا کشف وشو،په ټوله د

د  آ پیدا شو  وازه خوره شوه چه: هغه قوم او ښار 

ا  نی، اوپه ټوله دیدويش  کېم  ريکقرآن کوم ذکر چه په  

دا خبر د    کېچینلونو او اخبارونو    ويپه ټی    کې

شو،يع  قرآن خور  حواله  دي  نيپه  ښار    د  او  قوم 

ؤو او شته،خو     کې  قرآن معلومات او ذکر صرف په  

خبر نه دي.نو   تري  پورې اکثره مسلمانان تر اوسه 

د اوسیدلو د ځای په باره    وييو قوم او د هغ  داسيد  

  کېحال    داسيکول په    خبري   لی دومره په تفص  کې

هیڅ    کېبل چاته د هغی په باره    کېا  نیچه په ټوله د

د    کريمقرآنثبوت دي چه   د دي،دا ويمعلومات نه  

 ن بیکالم دي.و ماعلینااالالبلغ الم  تعالی هللا

 محمد عثمان نظامی
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 ( ۱۹)الدرس 

 د جګو آوازونو آخرنی حد د خر آواز دی 

Braying of a Donkey is the 
Limit 

 

معلومه   ساينس  کوم    کړياوس  چه  آچه  وازونه 

نه  وباسو    وليد خ   يې اورو او يا   يې مونږ او تاسو  

اندازه   او  ي  لرييو حد  د  ته    وي ،زمونږ غوږونو 

دلو اجازه شته،او که  اوريوازونو د  آ  زي خاصی اندا

وخت دپاره   زياتوازونه د  آجګ    زياتنه    اندازيد  

ته  ډي  شيدل  اوريو انسان  مرضونه  قسم  قسم  ر 

چه  کېږيپیدا څنګه  د.لکه  په  او  قیوخت  قه 

لومیتر او وزن په ګرام  کېپه متر او    فاصليساعت،

اندازه  کېاو   ګرام  په  آ،همدارنګه  کېږيلو  وازونه 

پیمانه  ډي او  اندازه  پیژندلو  ډي.د  کېږيسیبل  د  سیبل 

بايد ووايو  کړئ ته توجه و  مثالدپاره يو   .خو اول 

وازونو ته د څومره وخت دپاره  آچه ساينس کومو  

وازونو د  آسیبل  ډي    ۸۵ده،د  کړيدلو اجازه ور اوريد  

وازونو  آساعته اجازه شته خو که د    ۸دلو دپاره  اوري
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جګوا  يا  دي  لیشدت    ۸۷فرضاً    شي   زياتنه    د 

د څلور    ني يع   یږي ايي کمنی  يې نو وخت    شي سیبل  ډي

  ني .يع  نشتهدلو اجازه  اوريو  زياتد    څخه   نوساعتو

نو    ږيی زيات  لیوازونو شدت او جګوا آڅومره چه د  

وازونو شدت  آ.فرضاً که د  یږي دلو وخت کم اوريد  

نډ  کېنو صرف د يو سی  شي یبل  سَ ډي   ۱۳۰  لی او جګوا

یبل نه د  سَ ډي  ۱۴۰دلو اجازه شته،او د  اوريدپاره د  

شزيات او  جګو  د  آدو  ديو    بالکل دلو  اوريوازونو 

رو سختو  ډينو د    اوريو   يې.اوکه څوک  نشتهاجازه  

مخ   به  سره  مشکالتو  او  لږ    شيمرضونو  چه 

ته چه دا څنګه    دي  راځو.اوس  شيوروسته به ذکر  

سیبل اندازه څومره ده.معموالً په  ډيمعلوموو چه د  

مثالً د دوکاندارانو    ويچه کوم شور    کېګڼ بازار  

نور  نو  دا    داسي وازونه او  آدارانو  ريوازونه،د خ آ

د يو    کېمیترو په فاصله   ۵.د یسیبل د ډي  ۷۰شور  

هارن    کېوړو د  کار  يا    ۹۰دل  اوريواز  آموټر 

میتره  ډي لس  په  او  دي.  پټاکۍ    کې سیبل  واز  آد 

واز کله چه  آسیبل دي.د لوډ سپیکر  ډي   ۱۲۰دل  اوري

  وي ورته والړ    دياو نز  ويمخه    يې د چا خواته  

مخ ډي   ۲۰۰ .لږ  دي  و   کېسیبل  د  ويمونږ  چه  لی 

دلو اجازه  اوريوازونو د  آو  زياتسیبل نه د  ډي   ۱۴۰

نو    اوري په دوامدار ډول     يې،خو که څوک  نشته
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شن چه همدا   پري ډيقسم قسم مرضونه لکه:انکزايټی،

د کور  اجتماع  نيدواړه  بربا  ي او  د  او  ديژوند  دلو 

او د    ۍ شدلو قهر او غ صو،جنګونو ،خود ک  کېتباه  

،د زړه مرضونه لکه  دياسباب    وينورو د وژلو ل

انجینا اود زړه حمله يا هارټ اټک او که څوک د  

ضۍ  ريد زړه په م   کې  ويپه د  نلري   يضريزړه م

اخته   د زړه    ږي یزياتو چانس  لد کېد  که څوک  او 

د زړه د حملی يا هارټ    کې   ويپه د  لريضی  ريم

،د کولمو امراض،سردرد چه     ږيی زياتاټک چانس  

پراستامول    یږي اکثره زر زر سر خوګ به  همیشه 

ونما   نشدو او  کې،د ماشومانو په پیدا ساتيځان سره  

لَی،ايمون  ډيتأخیر يا      کېلوپمینټ  وي ډييا ګروت او  

يا د وجود د دفاعی سیستم کمزور دل  کې  یسیستم 

دکمزو  سیستم  دفاعی  د  نور    ۍ رچه  وجه  ر  ډيپه 

هم   او    يروسوي  قسم  قسملکه    کېږيپیداامراض 

د    ني امراض او همدارنګه زر زړيدل يع  يې اريبکټی 

  شي غونج    ید سړی پوستک   کېنورمل وخت نه مخ 

د او  ديش  زيات.نو که د محفوظ حد  نه     شياو زوړ  

نو دا    اوريوازونه په دوامدار ډول څوک  آجګ   

.د غور او فکر  کېږيمرضونه ورته پیدا    وي ذکر ش

وخت   اوس  په  چه  ده  خلک    زياتهم    کېخبره 

.نو     نيواز د اندازه کولو پیمانه نه پیژآسیبل يا د  ډي
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واز د اندازه کولو بله پیمانه  آسیبل او د  ډيپخوا چه  

ؤو چه کوم لیول او    ويهم نه وه چه خلک پوه ش

وآاندازه   وا  اوريوازونه   کوم  ،خو  نورياو 

وخت    کريم  قرآن هغی  اندازه  آد    کې په  د  وازونو 

هم    پري ده چه پخوا    دلېپیمانه خو  داسي کولو دپاره  

ان  او    پوهیږي هم خلک    پري خلک پوهیدل او اوس  

د    شأهللا   پوهیږي خلک    پري به    پورې امته  قیچه 

وازونو د اندازه کولو دپاره کومه  آچه د    قرآن  نييع

ځکه    ويکار ک  کېده په هره زمانه    دلېپیمانه ښو

د  قرآن چه   کالم  هللا  القمان    ید  سورت    کې .په 

یِكَ   !يې فرما َمشأ فِى  ِصدأ  تِكَ   َوٱقأ َصوأ ِمن  ض ضأ      ۚ َوٱغأ

يو معیار    قرآندپاره    دي   او خپل غږ لږ ټیټ کړه .د

د  ايښی  سټنډرډ  ت     .یاو  لََصوأ َوٲِت  َصأ ٱۡلأ أَنَكَر  إِنَّ 

( َحِمیِر  ته  (،۱۹ٱلأ انسانانو  تعلیم  قسمه  دوه  دلته 

  -- تعلیم.اول  ساينسي تعلیم او    قياخال  کېږيورکول  

  ی واز د خرو دآر بد  ډيوازونو نه  آشکه د ټولو  بی

ورکول   تعلیم  اخالقو  د  ته  انسانانو    کېږي دلته 

وازونه چه ستاسو په خوا او شاه  آڅومره    --،دوهم

تاسو    دي  کېماحول   وازونو  آ  دي  د  ئ اور  يې او 

جګو    ی نآخر د  نور  نه  هغی  د  چه  د  آحد  وازونو 

دا حد او معیار د خرو     نشته دلو اجازه درته  اوري

وازونو لیول او اندازه بايد  آستاسو د    ني،يع یواز  د آ
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  زيات   لیشدت او جګوا  يې که د هغی نه    ويڅومره  

دل  اورياو    وينو تاسو ته نقصان او تکلیف رس  شي

دا لیول او اندازه د خرو     ديستاسو دپاره منع    يې

د آ چه    یواز  دډي   ۸۰کوم  دي،یسیبل  او    د  لیول 

دپاره په     نيټول  نيوازونه د انساآ  زياتنه    اندازي

اجتماع  دي انفرا نقصان    ياو  او  مضر  ډول 

هغه مرضونه    کېټولنو    داسياو په    دي  کېورکوون

و  ؤذکر شو نو دا    کېکوم چه لږ مخ   وي  زياتر  ډي

وازونو لیول او  آدپاره د    نيټول  ديصحتمن  ويد ي

د   دخرو  خبره صرف  ،خو  ده  آاندازه  نه  وازونو 

سټنډرډ   او  معیار  يو  ته  انسانانو  چه  ده  دا  خبره 

ش ژوند    ی دويورکول  د  او  ژوند  خپل    پورې چه 

،بازارونه ،موټر و  نيان لکه کارخاشیمربوط ټول  

  کېوازونه پ آ چه    کړيمنظم او ترتیب    داسيغیره  

  وي نه    زياتواز نه  آسیبل يا د خرو د  ډي  ۸۰بايد د  

نو ټوله ټولنه به د   وي زياتاو که په دوامدار ډول  

مخ   سره  تکلیفونو  او    دي   د  وي مختلفو مرضونو 

تش   پورې ځای   کومه  ،په  ريچه  وشوه    کې   دي ح 

دا     ني.يع  کېږيانسانانو ته ساينټیفیک تعلیم ورکول  

وازونو  آچه د ټولو     کېمبارک ايت په اول صورت  

تعلیم    قيواز د خرو دي،دلته انسانانو ته اخالآنه بد  
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تعلیم ور    ساينسي  کې .او په دوهم صورت  وي ورک

 ن بی.وما علینا االالبلغ المويک

 ډاکتر محمد عثمان نظامی 
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 ( ۲۰)الدرس 

د قرآنکريم ساينسي معجزي) په خارجی  
 فضأ يا سپيس کې توره تياره ده (

 

نمبر   پنځلسم  او  څوارلسم  په  الحجر  سورت  د  که 

دا    کېتونو  آيا چه  ګورو  به  وکړو.و  فکر  غوراو 

د  آيا دا    دي  معجزي  قرآن تونه  چه  تونه  آياځکه 

قت  قیيو غټ ح   داسيد    کېڅوارلس سوه کاله مخ 

کوم چه ساينس   وي انسانانوته خبر ورک کې په باره 

کال بل  ډي  کې   ۱۹۵۰په  په  کړ.يا  کشف  يا  سکور 

  دي يو انسان ته هم د  کېپیړۍ نه مخ   شلميعبارت د

کال نه    ۱۹۵۰معلومات نه ؤو.د    کېقت په باره  قیح 

يا   يساينسدانانو فکر کاوه چه خارج   کېمخ  فضأ 

او عقل هم دا قبلوله    وير روښانه او رڼا  ډيسپیس به  

دځم شايد  ن  کې چه    اټموسفیر   نييع  آسمان   دي زی د 

ره  ډي فضأ    ييا سپیس يا خارج   آسمان څخه به پاس  

  دي زی.ځکه چه څومره لمر ته نويرڼا او روښانه  

.مګر کله چه په  شيه  زيات هغومره بايد رڼا    کېږي

ماډرن    کې  ۱۹۵۰ د  ګروپ  يو  ساينسدانو  د 

پواسطه د خارجی فضأ يا اوټر سپیس    لوژيتیکنا
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يا    ټ خواته سفر شروع کړ.نو کله چه سپیس کرف

لو میترو نه  کې   ۲۰۰څخه د  کېجهاز د ځم   يېخال

شو.نو د ساينسدانانو د توقع    لپورته سپیس ته دا خ 

توره    ناڅاپهيا ايکسپیکټیشن سرچپه او برخالف يو  

سپیسکرفټ   په  او  شوه  موجودو   کېتیاره 

لکه چا چه  ورته    ړ احساس وک  داسي ساينسدانانو  

پټۍ   سترګو  سترګی    ديښوکې په  پټې    پري  يېاو 

هم وکړ لکه میجک يا جادو    يېکړې.او دا احساس  

چه سپیس    لوفکر کو  وي .ځکه دوي  ويش  پري چه  

رڼا    کې سپینه  به  د  وي خو  فکر    ويد   مګر  د 

وه.نو    برعکس تیاره  نوموړو    راځوتپه  تونو  آيا د 

 تالوت او ترجمه کوو.  

وَن   ج  ر  َن ٱلسََّمآِء فََظلُّواْ فِیِه يَعأ ا ّمِ ِہم بَابًً۬ نَا َعلَیأ َولَوأ فَتَحأ

َرتأ  ۱٤) س ّكِ إِنََّما  لَقَال ٓواْ  ٌمً۬  (  قَوأ ن   نَحأ بَلأ  نَا  ر  ـٰ َص أَبأ

وَن ) ور  ح  سأ    آسماند    ديبان   وياو که مونږ په د( ۱٥مَّ

په رڼا ورځ په    ويا دبیيوه دروازه خالصه کړو  

به    وي شکه دبی .  ي ته( وخیژ  آسمانپاس )  کې  دي

  کې بل  وي و تړل ش  ۍ چه زمونږ په سترګو پټ  يېووا

 په مونږ خو جادو وشو)مجیک( 

د حدودو    کېکله چه په رڼا ورځ څوک د ځم   نييع

خارج  د  يڅخه  ته  سپیس  يا  هلته    ږي اخلی فضأ  نو 
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هیڅ   ښکا  یشورته  يا    ني.يعرينه  فضأ  خارجی 

نو کله     نشته  کېتوره شپه ده او رڼا پ   بالکلسپیس 

چه څوک يو نا څاپه د رڼا نه د سپیس تیارو ته داخل  

په    يې لکه چه څوک    وي احساس ک  داسي انسان    شي

  وي ش  پري .او میجک او جادو  کیږدي سترګو پټۍ  

  آسمان چه    يېکاله پخوا فرما  ۱۴۰۰  قرآن.فلهذا  وي

يا سپیس يا خارجی فضأ توره تیاره ده.حال دا چه  

سکور يا کشف  ډيقت  قیدا ح   کې  ۱۹۵۰ساينس په  

څخه    کمکتیکنالوجی د    ويچه د ن  کړئکړ.فکر و

  دي  کېکاله مخ   ۱۴۰۰په غیر څنګه ممکنه وه چه  

  کړيمعلومات ور  داسي  کېڅوک د سپیس په باره  

معلومه نو  ثبوت  .  چه    او  انسان  ريک قرآنشوه  د  م 

.و ما علینا  ید هللا تعالی کالم د   کېبل  دينه    خبري

 ډاکتر محمد عثمان نظامی    ن.بیاال البلغ الم
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 ( ۲۱الدّرس)

 د قرآنکريم ساينسي معجزي 

 د ځمکې اټموسفير
 

سلسله    ساينسي د    قرآند   په  د    کېمعجزو  نن 

باره    اټموسفیر د    کريمقرآنکوو.   خبري   کېپه 

االن په  بیسورت  فرماکېت  آيانمبر    ۳۲اء    يې ! 

ا 
ً۬
ف وًظ حأ مَّ ا 

فًً۬ َسقأ ٱلسََّمآَء  نَا  تَِہا  ۖ َوَجعَلأ ـٰ َءايَ َعنأ  َوه مأ   

ِرض وَن   عأ ګر م  محفوظ    آسمانمونږ    ید  یولځ .او 

ونکې  ځ نه مخ ګر  دي د عالمو او نښو د  ويچت او د

د حفاظت    کېد ځم   آسمانا  نیهللا تعالی د د  نيدي.يع 

ق او  محفوظ  يو    دي   دي.دکړيچت جوړ    ويدپاره 

و  ءت تفسیر چه پخوا هم هرڅومره ع ل ماآيامبارک  

د  ید کړي صحیح  هم  چه  یهغه  څنګه  لکه  خو   .

ابن عباس )رض(فرما په    يېعبدهللا    کې  قرآنچه 

شته  آيا   داسي  ځني به    ید تونه  تفسیر  هغی  د  چه 

ک په  ويزمانه  څخه  علم  د  ساينس  د    ي استفاد.نو 

 کېت تفسیر کوو.د ځمآيامبارک    د ديکولو سره  

د سطحی او اوټر سپَیس يا خارجی فضاء په منځ  
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و معلوماتو  سنی.چه د او يېته اتموسفیر وا   آسمان  کې

لس  جګواکېزره    مطابق  او  ارتفاع  متره    لی لو 

ځم د  ګردچاپیره    کېلرې.اتموسفیر  يو    داسي نه 

چت نه    ديد  چه په غیر    یدچت    ويمحافظ  ويق

  اټموسفیر.ځکه چه  یپه مخ ژوند ناممکن د   کېدځم

چه د فضأ يا سپیس    یږيت  يآسمان  ياو وړ   يهغه غټ

ځم ځمکه    دي د  کېمخ   راځيته    کې نه  په  نه چه 

سَوزريتخ   ږي ورځیراوغ او    يز يوا .او  وي ب 

او   ځم   بي ګټورو  ته  ش عاګانو  تلو    کېخطره  د  ته 

ورک شعاګا  وياجازه  دپاره    نياوهغه  ژوند  د  چه 

.  يرته سپیس ته شړ بیهغه    دياو مضره    کېخطرنا

هم    کېچه د ژوند دپاره خطرنا  نيشعاګا  ځنيخو  

ځمکه    وي په  هم    يې  کېاو  نو    وي ضرورت 

  وي کد ضرورت په اندازه فلتر  کېد ځم  اټموسفیر

رته  بی   وي فلتر ش  غیرياو    یږيل   يېته    کېاو ځم

نه    ۍيخن  ريډي.همدارنګه د سپیس د  یږيسپیس ته ل

تق  منفی  ري چه  او ژون  ېدرج   ۲۷۰باً    ديده ځمکه 

 .    ساتيموجودات 

رنګه   سور  قرآنهمدا  نمبر    ةد  يولسم  په  الطارق 

عِ ( يې فرما  کې ت  آيا جأ قسم دي    .) َوٱلسََّمآِء ذَاِت ٱلرَّ

رته  بی . َرَجَع  یدرته لیږلو  بیچه خاوند د    آسمان په  

  ني .يعيېټرن کولو ته واريدلو يا  ګرځیرته  بی لیږلو،
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رته لیږل  بیچه    ید   داسييو صفت    کې  اټموسفیرپه  

ل چه  ويچه مونږ و  کې.مثالً لکه مخ وييا ګرزول ک

شن او  ډير خطرناک راډي د لمر او غټو ستورو نه  

.خو کله    ږياخلی سپیس ته د  نيو اکتیف شعاګا ډيرا

  يې   اټموسفیرنو    راځيخواته    کېچه د سپیس نه ځم

  یږي سپیس يا فضأ ته ل  يېرته  بی او    ويځ رته ګربی

رته سپیس ته  بی پواسطه    اټموسفیرد    چیرتهځکه که  

ر کم وخت  ډينو په    شيته را   کېاو ځم   شيونه لیږل  

منځه    کې د  ژوند  چه وي به  کله    د   سی.همدارنګه 

نو    ځېبحرونو اوبه د بخار پشکل د سپیس خواته  

الن  د  اټوموسپیر  راګر  قيطب  ديد  ول  ځ پواسطه 

باران،ګل  ويجوړ  تري  ځې ري.و  کېږي د  او    ۍاو 

رال   کېرته ځم بی   يېپه شکل    اوريو .هغه  یږيته 

د    کېږينه براډکاسټ    کېامواج چه د ځم  ويډيرا

  کېږي ول  ځ پواسطه راګر   قيطب  يد مسؤل  اټموسفیر

د د  لیږل  نیاو  ته  برخو  مختلفو  په  کېږيا    دي .چه 

زون  وي و او تلډيشن او د راکېنیډول وايرلیس کمو

د  نيخپرو فاصلو    ري یل   ريیل رو  ډيد    کېا  نیپه 

.فکر کوم چه په مطلب  کېږيدل او لیدل  اوري  پورې 

بس   همدومره  به  دپاره  پوهیدلو  نور  ويد  .او 

و پخپله  سو  تا  انصاف  او    کړئ قضاوت 

پخوا   کاله  سوه  چه  څ چه:څوارلس  وه  ممکنه  نګه 



 

159 
 

سلم   و  علیه  هللا  صلی  محمد    داسي   ديحضرت 

پیړۍ   شلميد کوم ورکول چه د   کړي معلومات ور

څخه په غیر نا ممکن ؤو.په    کمکد    لوژي د تیکنا

چه د هغی وخت د عامو خلکو علم    کې حال    داسي

  يې ده قیاندازه ؤو چه ع ديپه  کېد کائناتو په باره 

او دا جګ جګ    یپه ستنو والړ د   آسمانلرله چه  

د   چه    نيست   آسمان غرونه  ثابته شوه    قرآندي.نو 

. او په حضرت محمد صلی  یپاک کالم د  تعالی  دهللا

ش نازل  وسلم  علیه  البلغ  ید ويهللا  اال  علینا  ما  .و 

 ن بیالم 

 ډاکتر محمد عثمان نظامی 
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 ( ۲۲الدّرس)

 د قرآن ساينسي معجزي 

Scientific Miracles of the 
Quran 

لمر ساکن نه د ی،کائنات په حرکت کې  
 دي او لويږي

 

   ی د ساينس کتاب نه د  کريمقرآنبايد ووايو چه    اول

 . ی دتونو او نښو کتاب آيابلکه د 

نه    کې  قرآنپه   په  آيا  زيات د زرو  ساينس  د  تونه 

ددي  کېباره   نه    دي.چه  ساينس  ۸۰جملی  فیصده 

  پاتي . او د  ديفیصده صحیح    ۱۰۰چه   کړيثبوت  

لکه جنت دوزخ او برزخ    کېفیصدو په باره    ۲۰

الی .ځکه چه ساينس الدومره  وي  نشي ساينس هیڅ  

باره    ۲۰  ديرسیدالی چه د  یدنه     کېفیصدو په 

 .    لريقاتو ته ضرورت قیبلکه نورو تح  يې څه ووا

و  ؤ  يلويد ساينس معلمانو    کېمونږ ته په مکتب  

نه    ګرځيچه:ځمکه   لمر  او    ګرځياو    بيساکن 
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  ۳۳اء په  بید سورت االن  قرآن.حال دا چه  یحرکته د 

  کې ټ بیچه:لمر پخپل مدار يا اور  يې فرما کې ت آيا

َوه َو    ....يځ ګر د خپل محور يا اکسیز په شاه او خوا  

قََمرَ لیأ ٱلَِّذى َخلََق ٱ  َس َوٱلأ  فِى فَلٍَكً۬  ۖ َل َوٱلنََّہاَر َوٱلشَّمأ
 ك ل ً۬

وَن )  بَح  چه شپه او ورځ    ید او دغه هللا هغه  .( ۳۳يَسأ

.ټول په خپل  دي  کړيپیدا    يېاو لمر او سپوږمۍ  

 .ګرځي کېخپل مدار  

ټولو    يواځي  کېت مبارک  آيا  ديپه   بلکه  نه  لمر 

ټولو   او  پالنټ  يا  سیارو  ،ټولو  سټارز  يا  ستورو 

ځمکه،سپوږمې،لمر او    ني سپوږمیو ته اشاره ده .يع

هغ  ستوريټول   د  او    سیاريمربوطه    وياو 

او    يځ ګر  کېهر يو پخپل خپل مدار    ېنګا  ېسپوږم

 دي.  کې په حرکت 

ساينس هم ثبوت    کې   آخرپیړۍ په  شلميالحمدهلل د  

بلکه د خپل    ی دحرکته او ساکن نه    بيکړه چه لمر  

يو   کې ورځو   ۲۷محور يا اکسیز په خوا او شاه په  

وکړ.سوره ياسین په    يېق  ديتص  قرآن.او د  ځيوار

د لمر د يو بل حرکت په باره    کې ت  آيارشم  دي  اته 

  .يېفرما کې

تَقَّرًٍ۬ لََّها  سأ ِرى ِلم  س  تَجأ عَِلیِم  ۚ َوٱلشَّمأ عَِزيِز ٱلأ ِدير  ٱلأ  ذَٲِلَك تَقأ

ټاکلاو  (۳۸) خپل  د  ته    يلمر  خوا  .دغه  ځېځای 
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ښه دانا.             الحمدهلل    وياندازه ده  د ښه غالب ق

چه    يې چه ساينس د لمر دا حرکت هم کشف کړو وا

وه  ا   نيسرعت او سپیډ سره يع  زياتر  ډيلمر په  

په يوه ساعت   سرعت سره  لومتره کې لکه او شلزره  

سټار    کې د ويد  روان  ته  خوا  .اوالحمدهلل  یګاه 

د  بیساينس   هم  تص  قرآنا  حقانِیَت  ق  ديد 

الذا   قرآنوکړ.همدارنګه   په  ريد  د سورت  وم  اات 

  . يېفرما  ويقت ته اشاره ک قیح   وي بل يو ل  کېت  آيا

ب كِ  ح  چه دالرو نه    آسمانپه    دي .قسم    َوٱلسََّمآِء ذَاِت ٱلأ

  کړي .الحمدهلل د ساينس علم هم اوس ثابته  یدډک  

  دي  د دي نيد شګو دا کېچه څومره چه په ځمکه  

په   هر  دير  ډي   ستوري  کې   آسماننه  د  .او 

سپوږمۍ دپاره خپل    هرياو    سیاري  هري،ستوري

.چه يو هم  دي  ويجوړی ش  ري خپل مدارونه او ال 

  بي او نه    شيڅخه نه وتالی    ريد خپل مدار او ال

ح شي دالی  کې  ريال دا  سورت    قرآنقت  قی.چه  د 

  .ويانبی داسي کېت آياښتم  وي ن په څلیياس

س  يَۢنبَِغى   قََمَر َواَل ٱاَل ٱلشَّمأ ِرَك ٱلأ ل  َسابِق   لیأ لََهآ أَن ت دأ

وَن ) ۚ ٱلنََّہارِ  بَح   فِى فَلٍَكً۬ يَسأ
.نه د لمر په وس  ( ٤۰ َوك ل ً۬

  ځې .او نه شپه په ورسي نیدا شته چه سپوږمۍ و  کې

په  شي ی  ال دکې  کېمخ  ټول  دغه  په    کې  آسمان.او 

  ی نه يو ستور   ني.يع يځ ګر  کې خپلو خپلو مدارونو  
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چه    شيکوالی    ۍاو نه يوه سیاره او نه يوه سپوږم

يا    ستورياو د بل    يځ ټ يا مدار نه وبید خپل اور 

ور   سیاري ته  مدار  سپوږمۍ  .همدارنګه  شييا 

د يو   کېت آيا ۴۷ات د سورت په ريدالذا ګريمقرآن

  .يېفرما  کېقت په باره قیح  وي بل ل

وِسع ونَ َوٱلسََّمآَء   لَم  َوإِنَّا  ْیٍدً۬  بِأَيأ َها  ـٰ نَ   آسمان .او    بَنَیأ

او    دي   کړي مونږ پخپل قدرت سره جوړ    (کائنات )

کائنات په    نييو.يع   کېناً مونږ )د کائناتو (پراخونقیي

ل ډول  دا ح ږيوي دوامدار  چه  په  قی.الحمدهلل  هم  قت 

ساينسدان هبل پواسطه    يې کاريد يو ام   کې   ۱۹۲۹

ټ  ماډرن  د  شو.او  په  لیکشف  واسطه  په  یسکوپ 

سرعت    زياتر  ډي دل شو چه کائنات په  ولیسترګو  

ل نه    ستورياو    ګلکسي.ږي وي سره  بل  د    لري يو 

  ی د  زياتدو سرعت يا سپیډ دومره  ويل  دي.دکېږي

ساينس دا خبره نه کوله شايد هیڅوک    چیرتهچه که  

منلو ته تیار نه ؤو.ځکه چه کائنات د اليټ په    يې

  کې نډ  کېلو میټره په يو سی کېلکه    دري   ني سپیډ يع

په خپلو    ستوريچه     دي  سره د  کړئ.فکر و ږيويل

د    ګلکسي.د    ځيزګر    کېمدارونو   کهکشان  يا 

نه د    دي د  .عالوه  يځ ګرمرکز په خوا او شاه هم  

او    ستورينور په سرعت يا د اليټ به سپیډ ټول  

  کېږي هم    داسي.کله    کېږي   لري يو د بل نه    ګلکسي
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په بله    ګلکسيسرعت سره  يوه    زيات  ديچه په هم

د  شيور  ګلکسي دومره  دقیخو  او  حساب    قیقي ق 

جوړ   ري ال او    ديويش  يورته  ټکر  د  پغیر  چه 

خی او  خیر  په  نه  بل  د  يو  څخه  ت  رياکسیډنټ 

وږيري تی فکر  او  غور  دپاره  ثواب  .دا    کړئ .د 

و  تاسو  چه  معلومات  دا  اوريڅومره    ي قرآندو 

د   ؤو.چه  د    پورېپیړۍ    شلمي معلومات  پخپله 

ت درلود او  ما نه معلو  کېباره    ديساينس علم په  

  بالکل   کېباره    ديساينس په    نيل يع وي څه    يېنه  

او   ساينسدانانو  وخت  د  ؤو.او  خاموش  او  چپ 

ل هغه  وي چه څه    پورې   زماني شټین د  نی انو د ا فیلسوف

د او    ديد  قرآنټول  برعکس،سرچپه  معلومات 

او د    کېپیړۍ نه مخ   شلمي خالف ؤو.ځکه چه د  

ل چه لمر او  وي   ويد  پورې  شروعپیړې د    شلمي 

.دلته لږ ښه متوجه  دي حرکته    بي کائنات ساکن او  

انو دا  فیلسوف!ځما اعتراض په ساينسدانانو او    شئ

ات  رينظ   ويد د  ولي  پورېپیړۍ    شلميچه د    ی دنه  

  ی د  قت خالف ؤو. بلکه ځما سوال داقیدح   تیورييا  

تیکنالي چه د وسا ا  نید  ولي د ټ  سره سره   لوژي و او 

نه پوهیدل    ديپه    پورې  ۍ پیړ  شلمي ساينسدانان د  

لمرحرکت   ل  لريچه  کائنات  نو  ږيوياو  ا  بی.  

و نه پغیر  لياو وسا  لوژيد ټیکنا  کېکاله مخ   ۱۴۰۰
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حضرت محمد صلی هللا علیه و سلم د کوم ځای نه  

حال    داسي که په  ولی  کېم  ريکقرآن دا معلومات په  

هم نه ؤو کړې او نه په    يېچه لیک او لوست    کې

يو نفر موجود ؤو چه دا معلومات ورته    کې ا  نیټوله د

  م د هللا ريکقرآنچه    ی ؤو.جواب  دلمر پشان معلوم د 

.چه د هللا د وجود د ټولو نه    یکالم او کتاب د  تعالی

کتاب    وي ل د هللا  همدا  ثبوت  چه  یداو غټ  .ځکه 

مخ   ۱۴۰۰ باره    کېکاله  په  کائناتو    داسي   کېد 

ټر څخه د  ريمعلومات ورکول په غیر د خالق او ک 

سره    دي  بل چا دپاره ناممکن او محال ؤو.خو که د

کامن    او  ا د عقلبینو دا خو    ويا هم څوک انکار کبی

انسان    یسینس څخه انکار د ځکه د هیڅ يو سالم 

د خالق    ديکاله پخوا    ۱۴۰۰چه    منيعقل هم دا نه  

باره   په  کائناتو  د  څوک  بل  غیر  په    داسي   کېنه 

 ن بی.و ما علینا اال البلغ المکړيمعلومات ور

 محمد عثمان نظامی
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 ( ۲۳الدّرس)

آيا ټوپ وهونکې اوبه د مَل او د سيني د 
 هډوکو د منځ نه راوزي؟

Drop Emitted from between 
the Backbone and Rib 

. 

ِلَق ) ن  ِممَّ خ  ـٰ نَس ِ یَنظ ِر ٱْلأ
آٍءً۬ دَافٍِقً۬ )  (٥فَلأ ِلَق ِمن مَّ   ( ٦خ 

ِب َوٱلتََّرآٮِِٕب )  لأ ِن ٱلصُّ ج  ِمۢن بَیأ ر    دي نو انسان    ( ۷يَخأ

  ی و نه پیدا ش  شيد څه    چه  شي(  وګوري ر)ځې ته    دي

.چه د شاه  ید   وي.د ټوپ وهونکو اوبو نه پیداشید

نه راو   نياو سی منځ  د  .اکثره خلک  ځېد هډوکو 

تونو اعتراض  آيامبارکو    دي ن په  ري خصوصاً منک

.ځکه  ی غلط د  قرآنچه نعوذ باهللا    وياو فکر ک  ويک

  ني سیستمونه خو د سی  ې چه د نرانو او ښځو تناسل

سیستم    ېتناسل  ځېنه دي.بلکه د ښ  کې او مال په منځ  

ز د رحم په ښې او چپه خوا  اوريتخمدان يا    نييع

نا  لري عت  قیمو  کې د  تناسل رياو  يا    ېنه  سیستم 

خیټ د  دبان  يټیسټیس  منځ    دينه  په  ورنونو    کې د 

وا  قرآن ا  بی .نو  لريعت  قیمو ټوپ    يېڅنګه  چه 
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سی  کېوهون د  راوز   نياوبه  نه  منځ  د  مال  ؟  ياو 

  بالکل قت  قیح   يې فیصده رښتیا وا  ۱۰۰  قرآن الحمدهلل  

  ی .جواب دا ديکو کوم چه خلک فکر    ینه د  داسي

کله چه ماشوم   نييع کېک سټیج   نیو ريچه: په ايمب 

په رحم   او جل وي  کې د مور  تناسل  ۍ.د هلک    ې د 

تخمدانونو او ټیسټیس جوړيدل، نمو    نياعضأوو  يع 

ن سره  پښتورګو  د  تکامل  يا    دي زی او  تیر  د  مال  د 

پښتۍ    ي او دولسم  ي، يولسميسپینل کالم او د لسم

اي  منځ  ځای     کې  ا ريپه  د  کېږي شروع    کېيا  .او 

خوا    دي الن  کېو د وخت نه لږ مخ لد يزيږماشوم د  

او   ي تخمدانونه  د رحم ښ ۍ .د جل  کېږيته راښکته 

،او    سي نیاو همدلته ځای    کېږي کته  ښ خواته را  يچپ

کته  ښرا  ديسیستم يا ټیسټیس هم الن  ېد هلک تناسل

او د دواړو ورنونو    ځېو  دينه دبان  ډيد ګی  کېږي

منځ   راسي نیځای    کېپه  د   دو  کېکته  ښ.مګر 

د تخمدانونو او    نياعضاوو يع  ېوروسته هم د تناسل 

   ييا رسیده ګ  يې سپال   نيويټیسټیس د اعصابو او  

کته  ښد کوم ځای نه چه را کېږي ځای نه  يغاد هم

د هډوکو  او د    نيد پښتیو يا د سی  ني .يع  دي   وي ش

ځای نه    ديد هم   ی چه کوم ځای د  کېمال  په منځ  

او    پورې ه  آخرد ژوند د   نه  د تناسلی  وي اعصاب 

  راځي سیستم اعضاوو يا تخمدانونو او ټیسټیس ته   
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ل ډاتی فمی او  وريک  ناپاکه  او  رته  بی نه  وي  ديريناژ 

ور  ديهم ته  تناسلځېځای  چه  معلومات    ې .دا 

سی او  مال  د  ناحې   ني سیستمونه  منځ  تر  د هډوکو 

  شلميټیډ(د  نیجی اوري،کېږي)شروع  سينی أ  نشڅخه م

هیڅ چا ته هم نه ؤو.کوم ته چه    کېپیړۍ څخه مخ 

ده،چه دا    کړياشاره  مخکي  کاله    ۱۴۰۰م  ريکقرآن

دي  چه    د  دي  کالم  ريکقرآنثبوت  تعالی  هللا  د  م 

 ډاکتر محمد عثمان نظامی.  نبی .وما علینا اال البلغ المید
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 ( ۲۴) الدرس 

آيا په قرآنکريم کې ذکر دي  چه ځمکه 
 ګرده ده؟ 

 

آيا انسان د ځمک ي د اټموسفیر څخه 
وتالی شي او فضأ يا سپیس ته داخلیدالی 

 شي؟

 

 !يېفرما  کېم په سورت الرحمن ريکقرآن

َشَر   َمعأ ـٰ ِمنأ  يَ تَنف ذ واْ  أَن  ت مأ  تََطعأ ٱسأ إِِن  نِس  ِ َوٱْلأ ِجّنِ 
ٱلأ

فَٱنف ذ واْ  ِض  َرأ َوٱۡلأ َوٲِت  ـٰ ٱلسََّم َطاِر  إاِلَّ  ۚ أَقأ تَنف ذ وَن  اَل   

ٍنً۬ ) ـٰ َط    ( ۳۳بِس لأ

تاسو قدرت   چیرته که  لیانو او انسانانو ډريای د پی 

د سرحدونو نه بهر    کېونو او ځمآسمانلرۍ چه د  

تاسو ،مګر په قوت    ځئ،و به نه وځئ،نو ووځئو

.په   رو مهمو  ډي  کې يت  آمبارک    دياو زور سره 

شقیح   ساينسي  اشاره  ته  چه  ويقتونو  کومو  په  ده 

د انسان د پاره پوهیدل نا ممکن    کېکاله مخ   ۱۴۰۰
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ونو دپاره د اقطار  آسماناو    کېد ځم کې يت آؤو،په  

،اقطار د قطر جمع ده ،ستاسو  ید ويلفظ استعمال ش

  کې اضی  ريچه په    ويبه د مکتب د وخت نه په ياد  

يا   دايرډيقطر  د  ګرد    ويامیټر  دپاره    شييا 

  ی دم خط  قی،مثالً د  بال قطر هغه مست یږياستعمال 

ي د  بال  د  د    ويچه  نه    پورې سطحی    بليسطحی 

ته    يېمانیاو    ږيري او د بال د مرکز نه تی   لريدوام  

د    کېيت  آ  دي. نو په     يېشن وا ډيشعاع يا را  يې

  ی د   وياو ټولو کائناتو دپاره قطر استعمال ش  کېځم

او    د دي ځمکه ګرده ده او ټول کائنات هم ګر  نييع

چه ځمکه    نشته  کې  قرآنچه په    يېڅوک چه دا وا

اضی په ژبه  ريچه د    ی ګرده ده نو دا هغه آيت د

ونو  آسمانچه ځمکه ګرده ده. البته د    ويذکر ش  کېپ

  پورې بايد ووايو چه ساينس ال تر اوسه    کېپه باره  

نو    نلري مکمل معلومات    کې په باره    آسمان د اول  

با باره  آسمان  قيد  په  د    يېبه څه ووا  کې ونو  ،خو 

م  وي،د   یچه ګرد د  کړيشکل ساينس  معلوم    کېځم

نه په غیر    کمکد    لوژيتیکنا  وي دا چه انسان د ق

 کې د ځم  نيد سرحدونو يع   کېکوالی چه د ځم  نشي

سپیس يا فضأ ته    دينه دبان  اټموسفیرټی او  ويد ګراي

نه وتل او    اټموسفیر د    کې،ځکه چه د ځمشيالړ  

خ  دا  ته  فضأ  يا  دومره  لی سفیس  ساده    آسانهیدل  او 
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  نشي و سره  لي وسا  دي خبره نه ده ،او  انسان په عا

  وي رو قډي .بلکه   ځېڅخه وو  اټموسفیر کوالی چه د  

چه د    لريراکټونو او سپیس کرپټز ته ضرورت  

حدودو،ګرا  کېځم انسان     اټموسفیراو    يټوييد  نه 

ا هلته په سپیس يا  بی،او  شي  داخلاو سپیس ته    ځېو

سپ  کېفضأ   او  خاص  ته  یانسان   لباسونو  شل 

شايد    لريضرورت   ډالر  میلونونه  میلونوچه  نه 

و قی ځم  لريمت  د  چه  نه    اټموسفیر د    کې،ځکه 

بادونه  ډي  کې سپیس    ديدبان سولر  خطرناک  ر 

  کې ،اونور خطرناک سوځوننيو اکټیو، شعاګاډي،را

وژون  شعاګا  يآسمان   کېاو  او  د موجو  نيافتونه 

،او  که  ېژوند د منځه وړ  کې،چه په سیکنډونو  دي

او   کرفټ  سپیس  سپیشل  يا  قوت  د  غیر  په  څوک 

سپیشل لباس د اغوستلونه په غیر سپیس يا فضأ ته  

ن    !   يېفرما  قرآن  شي  داخل  ّمِ
ً۬
ك َما ش َواٌظ َسل  َعلَیأ ي رأ

   ( ۳٥نَّاٍرً۬ َون َحاٌسً۬ فاََل تَنتَِصَراِن )

کړای    شيخو  ياو لوګ  ينو په تاسو به د اور شغل

  وي د ق   ني.يعشئله به ونه کړای  ب،چه د هغو مقاشي

نه په غیر انسان د    کمکد استعمال او    لوژيتیکنا

کوالی،يو خو    نشيله  ب فتونو مقاآ  ي آسمانسپیس او  

خ نه  ريچه:د سپوږمۍ او م  دي  خبريد ساينسدانانو  

ځم  يې جوړ    کېد  براعظم  بل  مګر    ید  کړئيو 
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نه    کېچه د ځم  یقت دا دقی،ح   ید   یشقت بل  قیح 

،چه    نلري   اټموسفیرهم  پرته بله يوه سیاره يا پالنټ  

ځکه چه د   ی پرته ژوند ناممکن د   څخه  اټموسفیرد  

وژون خطرنا  ي،ګرم  نييخ   کېسپیس    کې او 

ماً د نورو سیارو  قیشن مستډييا را  نيشعاګا  کې وژون

پال لټ نیيا  سطحو  په  يا    ږي ږي ز  سپیشل  د  او 

لباس استعمالولو  مخصوص  ژوند    د  پرته  نه 

مخ   ۱۴۰۰.نو  ويختم معلومات    داسيد    کېکاله 

ورکول په کوم چه ساينس اوس پوه شو د انسان د  

نه   ثابته شوه چه    ؤووسی کار  د هللا   کريمقرآننو 

اکتر  ډ             ن.بی.و ما علینا االالبلغ الم یتعالی کالم د

 محمد عثمان نظامی 
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 ( ۲۵)ا الدرس 

 د ځمکې نوم يا ناف زمين

Navel of the Earth 

 

  ی شنوم يا ناف زمین څه    کېچه د ځم  پوهیږئ   آيا

.دا  ی ت هللا يا د هللا کور ناف زمین دبی؟ کعبه يا ید

ده    راغلي   داسي  کې د  ويخبره د اول ځل دپاره په  

کور يا    تعالی  نوم يا ناف زمین د هللا   کې چه :د ځم

هم شته    کې.دا تصور په مونږ مسلمانانو  یت هللا د بی

،نو که چا   ید   ناف زمیننوم يا    کېچه کعبه د ځم 

د    ويف معلوم  ري ث شديکوم ح   کېباره    ديته په  

  دي کۍ هللا  ولی  کېراته په کمینټ    يېثواب دپاره  

 . کړياجر در 

د  د   خبري  دي   اوس  زمین  ناف  کعبه     ی چه 

عت  بیپه ط،وګورئ  يې ق  قیتح   ساينسيساينټیفیک يا  

شو  ري چه ګولډن    یيو تناسب موجود د   کېچر  نیيا  

.په  ی د۱،۶۱۸دا نسبت    يې نسبت ورته وا  يې يا طال

مثالً که   شئپوه   آسانهر ډي  ان شأهللابه  کې مثالونو

د سر نه د    ني يا قد يا هايټ يع  لیتاسو خپل جګوا

 ه او ورت   کړئفاصله ښه په دقت اندازه  پورېپښو 
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هم ښه    فاصله   پورې الف ووايۍ،او د نوم نه د پښو  

ووايۍ اوس که د  -ب -او ورته    کړئ   په دقت اندازه

يا الف د نووم نه دپښو    فاصله  پورې سر نه د پښو  

  يې نو جواب    شيتقسیم    دييا ب بان  فاصلی  پورې 

 .   راځيشو ريلډن ونسبت يا ګ  يېيا طال ۱،۶۱۸

يا     فاصله  پورېاو همدارنګه که د نوم نه تر پښو  

تقسیم    دييا  ج  بان  فاصلی  پورېب  د سر نه د نوم  

جواب    يېا  بی  شي طال  ۱،۶۱۸هم  نسبت    يېيا 

عت يا  بیشو په طري نسبت يا ګولډن    يې.دا طالراځي

 .  یشته د  کېانو  شیرو  ډيپه  کې چر نی

په  پَیرامیدز اف جیزا يا اهرام    کېپه مصر    ولي 

ا  بیدلو سره سره  ريد زرونو کلونو د تی  کېمصر  

د تعجب    دينه    وي او خراب ش  دي هم َممی محفوظ  

په ګولډن ريشو يا    خبره ده ،دا ځکه چه دا پیرامیډ

جوړښت    دي  د   ،  ید   یو جوړ ش  سره   طاليې نسبت

  . کېږيب تاثیرات پیدا  ريعجیب او غ   کېپه وجه په  

فټه او د    ۴۶۷  يې  لیارتفاع يا جګوا  د دي پیرامیډ

اوږدوا  سايډ  که    ديفټه    ۷۵۶  يې  لی يو  .اوس 

ګولډن    يېجواب    کړئتقسیم    يپه جګوال   لیاوږدوا 

 –    راځينسبت  يې شو يا طالري

۷۵۶٪۴۶۷ =۱،۶۱۸ 
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= طالري ګولډن    ۱،۶۱۸جواب  يا    يېشو 

.اوس  کېږي پیدا    کېصفتونه پ  کېرانونوحېنسبت،ا

  دي او په هم  وي ک  بي ر خلک دا تجرډي  کېا  نیپه د

سره   جوړ    يېتناسب  .تجربو  دي  کړي ځايونه 

    :ده چه دلېښو

دوا    کې ځای    داسيپه     يې تاثیر    شيښودل  کې که 

،حتی د  ديويښه ش   کېضان په  ري ،اکثره مږيی زيات

په موسم    ۍ،که د ګرم  ی دويښه ش  کې ض پريکوما م

،د  ږيبی نه خرا  شيښودل  کېمواد    يېغذا   کېپ  کې

پ بیريحجراتو د تخ    پورېره حده  ډيد    کېدو عمل 

تناسب سره ښه په دقت    ديکه په هم  نييع  یږيکم

نه په   اټموسفیرد  انرجې، وي ويسره ځای جوړ ش

او    ږي اخلی قه وردرياو خاصه ط   کېيوه حیرانوون 

  خو شرط دا   وي ب کار کريب او غیعج   انرجېدا  

يا د طالريچه ګولډن  ی  د تناسب    يې شو  په  نسبت 

 فی ته.ريش  بي. اوس راځو کعويجوړ 

د شمالی قطب يا نارت پول نه د    ري د ک    کېدځم

  ۲۰۰۲۰  فاصله  پورېقطب يا سوت پول    بيجنو

نهکې انسان د سر    پورېپښو     د   لو متره ده چه د 

شباهت    فاصلی د    - الف -،لريسره  وايو،او  ورته 



 

176 
 

  فاصله  پورې قطب يا سوت پول    بينه د جنو  بيکع

د نوم يا ناف    کې لو متره ده چه په انسان  کې   ۱۲۳۷۵

ورته    -ب-سره مشابه ده  يلفاص  پورېنه د پښوو  

کع  د  نه  پول  نارت  يا  قطب  شمالی  د    بي وايو،او 

انسان  کې  ۷۶۴۵فاصله   پورې  په  چه  د    کې لومتره 

سره مشابه ده    فاصلی   پورې سر نه د نووم يا ناف  

  بيورته وايو،اوس که د شمالی قطب نه د جنو-ج-

نوم  - الف-يا    فاصله   پورېقطب   کعبي  د  د    يا  نه 

تقسیم کړو    دي بان-ب -يا    فاصلی  پورېقطب    بيجنو

 . راځينسبت  يې شو يا طالريګولډن    يېنوجواب 

 ګولډن ريشو -۱،۶۱۸=۲۰۰۲۰٪۱۲۳۷۵

کع  د  که  د  ري ش   بيهمدارنګه  نه  قطب    بيجنوفی 

کع  -ب- يا    فاصله   پورې  د  نه  قطب  شمالی    بي د 

تقسیم کړو نو    ديبان  -ج -يا    فاصلی  پورې فی  ري ش

ګولډن    يې طال  يېجواب   يا  پاينټ  رينسبت  شو 

 . راځي

نسبت يا    يېطال   ۱،۶۱۸=۱۲۳۷۵٪۷۶۴۵ج٪ب=

 شو پاينټ ري ګولډن  

 ګولډن يا طاليې نسبت -۱،۶۱۸= ۱۲۳۷۵٪۷۶۴۵
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نسبت يا ګولډن    يېپه طال  ځمکېد    فهريکعبه ش   نييع

ده لکه څنګه چه د انسان    واقع  ديشو پاينټ بانري

کله چه په حجر    یث د ديف ح ريش   ري،د بخا  ینوم د

فه جوړوله ځکه  رياسود جګړه وه او خلکو کعبه ش 

وه ،خو   ويبونو پواسطه يو څه خرابه ش الیچه د س

د ابرهه    کېنه مخ   د ديدل ځکه چه  ريوير  ډيخلک  

  راغلي د ورانولو دپاره    بيچه د کع ن  الیلښکر او ف 

ه ټول  تعالی  هللا  د  الکؤو  نو  ر  ډيهم    ويکړل 

  يې به    کېندلو په وخت  کې ادونو د  نیدل او د ب ريوي

کوله    لريره او احتیاط سره   ويره  ډيهره تیږه په  

نه    پري ره کلکه شوه د هیڅچا زور  ډيخو يوه تیږه  

پهلوان راغ  آخرباسی    ېويرسیدو چه را او    یيو 

جبل    نيهم ځان سره کړل ،او د اوسپ  يې نور کسان  

کړو او ټولو زور وکړو،کله چه    دي الن  یږيد ت  يې

وخو تیږه  وکړو  زور  تځېټولو  د  سم  خو    یږي ده 

  داسي دل ؤو او  کېدل ؤو او د زلزلی شروع  ځېخو

  يې دل چه تیږه  ريويزلزله شوه چه خلک دومره و

نور ژور نکړو    يېاد يا تهداب  نی ښوده او ب پري نوره  

کار شروع کړو چون    يېځای نه پاس    دياو د هم

پخوا د زلزلی د مرکز د معلومولو تیکنالوجی نه وه  

  وي ش  کېا  نیچه دا زلزله په ټوله د  شيدای  کېنو  

  ی دلځېنووم يا ناف زمین خو  کېځکه چه د ځم  وي
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لکه   ملکو  نورو  په  خو  ؤو 

شايد چا دا   کېا او نورو  ډيافغانستان،چین،جاپان،اين

زلزلی سبب د ناف    د دي چه    کړئ  وي احساس نه  

وهللا    دي دل  ځې خو  یږي اد د تنید ب  بي زمین يا د کع

نووم يا ناف زمین صرف کعبه يا    کېاعلم نو د ځم 

 ن. بی .و ما علینا اال البلغ المیف د ريت هللا شبی

 ډاکتر محمد عثمان نظامی
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 ( ۲۶الدّرس)  

 قرآنکريم او ساينس

د اهرام مصر يا پيراميډ د جوړيدلو 
 تخنيک 

Pharaoh’s Architectural 
Technique 

 

  ز( ريعجايباتو ) میسټ  ۷ا د  نید مصر اهرامونه د د

ا حیرانه وه چه دا دومره  نیټوله د  ديڅخه    يد جمل

څنګه وړل    ي او لوړ  يدومره جګ  یږي ت  ي غټي  غټ

او    لريځکه چه هره تیږه ټنونه ټنونه وزن    ديويش

دومره  بی اف    يواځي چه    یږي ت  ي زياتا  پیرامید  په 

استعمال    یږي لکه ت ۲۳  کې ګیزا يا د ګیزا په اهرام  

فوټه او د يو    ۴۶۷  يې   لی او ارتفاع يا جګوا   دي ويش

او په هغی زمانه    ی فوټه د ۷۵۶  يې  لی سايډ اوږدوا 

خو دا اوسنۍ ټیکنالجی     کېکلونه مخ   ۵۰۰۰يا   کې

  یږي ا دا په سلګونو سلګونو ټنونه تبیهم نه وه  نو  

  کې باره    ديپه    ديويوړل ش  يڅنګه  دومره جګ 

  يېوا  ځنيمثالً    د ديموجو زتیوريات او  رير نظډي
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مخلوق او يا د    ي آسمانین يا  ل يچه دا اهرامونه د  ا

چه يو    يېوا  ځنياو    ديويانو پواسطه جوړ شريپی

وا او څوک  کسانو  کسانو  دي چه    يې لک  زره  رش 

چه دا ټول هسی    ید کلونه کار کړې    ۳۰يا    ۲۰  پري

قصی    نيافسا  علمي  غیري کوم    دياو  چه 

  دي ه په  خرآلا.خو بنلرياد او سپورټ  نیساينټیفیک ب 

   چ سرريقاتو او  قیتح   ساينسي  کې  نوو وختوستیورو

  طبعي چرل يا  نی  یږيمعلومه او ثبوت  کړه چه دا ت 

  ي جوړ    کېبلکه  په سانچو او قالبو    دينه    یږيت

  کې ،خټه پ  دي وي)قالبونه د لرګیو نه جوړ شدي ويش

،َموډ يا    وي جوړ  ېنه يا خښتالکواو ب  کېږياچول  

وا  هم  ورته  ،يع  يېَکسټ  ت  ني(  هلته وړل    یږيدا 

چیرته    کېبلکه په قالبونو او سانچو    دينه    ويش

قاتو  قیتح   ساينسي،  دي   وي هغلته جوړی ش  دي چه  

انو  په  نیاو تجربو معلومه کړه چه  د مصر د فرعو

(             دا  يې)فرعون پادشاه ته وا  کېوخت   

چه  نیتخ  ؤو  موجود  او    نيچو  :دک  اوبو  اليم   يا 

ک سره  په قالبونو  نیپه يو خاص تخ   يېخټی ته به  

يع   کېاو سانچو   به    ني حرارت ورکولو    يېاور 

ت  ديوربان به   نه  خټو  نوموړو  د  او     یږيبلولو 

تیږو    دلېجوړي د   تیردلو  به چه وخت  او څومره 

به   چه  ی زياتمقاومت   چیرته  ساينسدانانو   دو. 
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  يې ،د هغی ځای خټه او چونه يا اليم   دي اهرامونه  

تجر او  کړل  ځای  يو  او    کړيو  پري  يې  بيسره 

چیرته چه    کېپه قالبونو    یږيکړه چه دا ت  يېثبوت  

يو    یږي ت  ولي،نو ځکه خو ټديويهلته جوړی ش  دي

  کې په څنګ    بلي جوختی يوه د   داسياو  دي سايز 

يو    دي  دلېږيل منځ    يېښته  ويچه  په  نه    کېهم 

  داسي او په    شي دالی  ريد منځ نه تی   يې او نه    يږيځا

  لی کوږوا  ولير معمډي چه    دي   دلې ږيم خط لقیمست

نه په واضح ډول معلومه   دي نو د ،نشته کېهم په 

ک موجود  نیدا تخ   کېانو په زمانه  نیشوه چه د فرعو

دنګی او جګی ودانۍ يا عمارتونه    يېؤو چه کله به  

  ني د چو  يېک سره به  نی جوړول  په يو خاص تخ 

ک ځای  يو  او خټی سره  يا    ولياوبه  قالبونو  په  او 

لمدو خټو اور بلولو او په     دي په    يې به    کې سانچو  

نګونه  ډيلبی جګ جګ عمارتونه او    يې ترتیب به    دي

.دغه   تح ري جوړول   او  نه  قیسرچ  قات مسلمانانو  

او    چسرريدا    نييع  یدکړی  بلکه کفارو    کړي  دي

نه خبر ؤو    قرآننه د     وي هغ  یدکړيق چه چا  قیتح 

باره    ديم په  ريکقرآناونه ورته دا معلومه وه چه  

چه    شئتاسو کوالی   ید   یکړ څه معلومات ور  کې

باره    دي،اوس په    وګورئ پخپله    يې   کېپه ګوګل  

م معلومات ته ښه په غور سره متوجه  ريکقرآن د    کې
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       ! يې فرما  کېآيت    ۳۸په    تد القصص د سور  شئ

َوقَاَل فِْرَعْون  يَا أَيَُّها اْلَمََل  َما َعِلْمت  لَك ْم ِمْن إِلٍَه َغْیِري  

َصْرًحا   ِلي  فَاْجعَْل  یِن  الّطِ َعلَى  َهاَمان   يَا  ِلي  فَأَْوقِْد 

وَسى َوإِنِّي َۡلَظ نُّه  ِمَن اْلَكاِذبِیَن    لیلَعَ  إِلَِه م  أَطَِّلع  إِلَى 

(۳۸)   

 

اي د دربار خلکو!زه خو د خپل  ٫لی  وياو فرعون و

پرته ستاسی کوم بل خدای نه پیژنم.نو    څخه  ځان

او    دياور بل کړه ځما دپاره ای هامانه ! په خټو بان

په هغی    يېجوړه کړه ،ښا  ۍځما دپاره يوه دنګه ودان

 دالی شم. ولیپه ختلو سره زه د موسی خدای   ديبان

چه    معلومیږيف نه په واضح ډول  رييت ش آ   دي   د

و او عمارتونو د جوړولو  نیانو به د لوړو ودانیفرعو 

  يې به    ديډول بان  ديدپاره په خټه اور بلولو  او په  

خټه    دا  چه  دا   ، جوړول  عمارتونه  جګ  او  لوړ 

دومره    کېنه جوړيدله ،او څنګه پ  شي څنګه او دڅه  

متره جګ او لوړ    ۱۴۷دلو چه  کېمقاومت پیدا   زيات

جوړيدل ، دا راز    ترينګونه به  ډي لبیعمارتونه او  

يا   کشف  اوس  کړو،په  ډيساينس  تیږو    ديسکور 

تح   ديبان او  تجربو  چه  قید  شوه  معلومه  نه  قاتو 

  ي په هغ  ديوي ش  يجوړ   یږي دکومو خټو نه چه دا ت
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او    ديوييا میکس ش  ډييا اليم اوبه ګ  نيد چو  کې

 ی. دوياور بل ش   پري کېپه قالبونو يا سانچو  

و  ساينس    کړئفکر  چه  خبره  ک  يې هغه    وياوس 

ثبوت    د ديده دا  کړي  کېکلونه مخ   ۱۴۰۰م  ريکقرآن

او حضرت    یم د هللا تعالی کتاب د ريک قرآندي چه  

رسول    لیهللا تعا  شکه دبیه وسلم  لی هللا ع   لیصمحمد  

 ی. د

ت  نیو د ثواب په  ډيويکوم چه دا    هیلهد ورونو نه  

چه د  قت نه قی ح  دي ،ځکه چه د  ي ږولی نورو ته هم 

ک په  نید جوړيدلو تخ   زمصر د اهرامونو يا پیرامید 

 . دينه خبر  ترير کم خلک  ډي   یشته د   کېم  ريکقرآن

 و ما علینا االالبلغ المبین. 

 ډاکتر محمد عثمان نظامی
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 ( ۲۷) الدرس 

 د قرآنکريم معجزه 

 تياره اوبه

Dark Water 

     

کله چه    ید  ی ورنګونو نه جوړ ش  ۷رڼا يا اليټ د  

 / // /// //// //// //// /////// د ژورو بحرونو په مخ رڼا

خو هر    وياو اوبه رڼا ک   وځياوبو ته نن   ږي ږي ول

او يو    ږيبیجذ  يې څومره چه ښکته ځې يو يو رنګ  

سور رنګ    کېمترو    ۱۵-۱۰مثالً د    کېږيڅه تیاره  

څوک    کېمتره ښکته په اوبو    ۲۵نو که    ږيبیجذ

لیدالی ځکه    نشيسور رنګ    نيوي نو د    شيزخمی  

هلته   رنګ  سور  هم  نشته چه  هر    دي په  ترتیب 

يو د بل    يې څومره چه رڼا ښکته ځې يو يو رنګ  

او په    ږيبیه  ټوله رڼا جذخرآلااو ب  ږيبی پسی جذ

وار    ديهم وارپه  هم  تیاره  چه    ږي ی زياتترتیب 

تیاره    ۱۰۰۰د   کمپلیټ  يا  مکمله  ښکته  نه  مترو 

  ري دومره تیاره چه سترګه په سترګه نه ښکا   کېږي

  نشي   يې لیدالی    سي نیکه څوک خپل الس مخی ته و

د    نييع  کې طبقه    دي همدارنګه د ژورو بحرونو په  
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دپاسه د رڼا اوبو    د دينسیټی  ډيتیارو اوبو غلظت يا  

نسبت   يعزياتره  ډيپه  ده  دوه    نيه  بحرونه  ژور 

سطحی يا رڼا برخه او ژوره يا تیاره    لري  برخي

وز  وييا اينټرنل    اخليد د   برخيبرخه چه دا دواړه  

يا په بل عبارت د    دي  ويلی شبیيا څپو پواسطه  

ژورو بحرونو د تیارو برخو  يا تیارو اوبو دپاسه  

هم    ديڅپی    اخليد نوره  تیاره  دا    ويزياتچه  او 

څه   کېه چه حتَّی  ماهیان هم په دزيات تیاره دومره 

چر هلته  ريلیدالی  او همهغه مخلوق يا ک  نشي  شي

 . لري چه خپله رڼا و شيلیدل کوالی  

معلومات    قرآن د    کې اوس د ژورو بحرو په باره  

أَْو      يېفرما  وګورئ ة  آيا  ۴۰ګورو  د سورت النور  

ن   ن فَْوقِِه َمْوٌج ّمِ ّيٍ يَْغَشاه  َمْوٌج ّمِ َكظ ل َماٍت فِي بَْحٍر لُّّجِ

إِذَا   بَْعٍض  َها فَْوَق  َج  آخر فَْوقِِه َسَحاٌب ۚ ظ ل َماٌت بَْعض 

يَدَه  لَْم يََكْد يََراَها ۗ َوَمن لَّْم يَْجعَِل َّللاَّ  لَه  ن وًرا فََما لَه  ِمن  

يو ژور بحر    –نُّوٍر   کافرانواعمال(په  ترجمه:يا)د 

وز  ويڅپی يا    يېچه د پاسه    ديد تیارو په شان    کې

،  ويڅپی    نوري، دهغی دپاسه  وي   وي ش  ريخو

سه مسلط  يو د بل دپا ري ،تیاويځ  ريدهغی دپاسه و 

وتۍ(انسان خپل  پري  کې، کله چه )په دغو تیارو  ېو

راوباس ونه    يالس  هم  به  هغه  لیدالی.او    شي،نو 

چاته چه هللا رڼا ونه بښی،نو د هغه دپاره هیڅ رڼا  
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د  نشته ژورو    قرآن.ساينس   په  چه  معلومات   دا 

  يې،او وا ويدیق او تائديتص  ويتیاره   کېبحرونو  

طبقه په    ځېښکته      کې چه :کله چه رڼا په بحر  

  ږيبی ه ټول جذخرآلاب  ږيبی يو يو رنګ جذ  يې طبقه  

او د    کېږي مترو نه ښکته مکمله تیاره    ۱۰۰۰او د  

واټر    برخي  دي بحر   ډارک  يا  اوبه  تیاره  ته 

تیارو اوبو     ني تیارو يع  ديچه  د  يېفرما  قرآن ،يېوا

يا   څپی  موجوويدپاسه  ديوز  دد  هم   دي،ساينس 

  اخلي چه د تیارو اوبو دپاسه د  يېاو وا  ويق کديتص

چه تیاره او رڼا    د ديوز موجوويڅپی يا اينټرنل  

څپو دپاسه    ديچه د  يېفرما  قرآن،    ويلبیاوبه سره  

دديڅپی    نوري هم  کديتص  دي،ساينس    وي ق 

او    ديچه : دتیارو اوبو دپاسه دا خلی څپي    يېاووا

چه مونږ    کومي  دي د رڼا اوبو دپاسه خارجی څپی  

يو د بل دپاسه    ري تیا  يې فرما  قرآننو،ويپه سترګو  

ځ د بحر  ريو  چه:   چه :کله   يې،ساينس واېو مسلط  

نو د لمر ټوله رڼا د بحر په سطحه    ويدپاسه موجود  

  ږي بیپواسطه جذ  ځري بلکه يو څه رڼا د و  ږيږي نه ل

،او  يږياوله طبقه جوړ  ري دتیا  دي الن  ځېرياو د و

چه   ول   پاتيکله  سطحه  په  بحر  د  د    ږيږيرڼا  نو 

خارج   يسطح  يا    ييا  انعکاس  پواسطه  څپو 

  یږي او يو څه اندازه رڼا نوره هم کم  ويفلیکشن کري
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په    يږييوه بله طبقه جوړ  ري د تیا  دي او د څپو الن

د رڼا يو يو    ځېترتیب څومره چه رڼا ښکته    ديهم

ه  خرآلاب  يږي او د تیارو طبقات جوړ ږي بی رنګ جذ

  ي کومه طبقه ده دهغ  ريچه د تیا  دي څپو الن  اخليد د

اوبو ماهیان هم ه ده چه حتی د رڼا  زيات تیاره دومره  

  ري او سترګه په سترګه نه ښکا  ريڅه نه ګو   کېپ

لیدل    کېتیاره اوبو    ديغه مخلوق په  اهم  يواځياو  

  دي م دريکقرآن.لري کوم چه خپله رڼا و  شي کوالی  

تیارو    ديچه په    يېفرما  کېد شدت په باره    ريتیا

نو هغه به    يانسان که خپل الس راوباس   یوتپري  کې

لیدالی ،او چاته چه هللا رڼا ونه بښی ،    نشيهم و  

و  ويتعصب ا  ئ. رښتیا وواي  نشته نو د هغه دپاره رڼا  

  شلمي شتمی او  ويچه د ي  کوئطرفه قضاوت به نه  

يو انسان ته هم د ژورو بحرونو په    کېپیړۍ نه مخ 

معلومات    کېباره   نه  ؤدا  که  او  نه    وليو   ؤو  

داؤ نه    ديو؟جواب  معلومات  دا  ته  انسان  و  ؤچه 

انسان   چه  د    نشيځکه  چه  د    شلميکوالی  پیړۍ 

میترو نه ښکته   ۳۰نه په غیر د کمکد    لوژيټیکنا

میترو نه ښکته انسان    ۲۰۰او د    شي الړ    کېپه اوبو  

ا انسان څنګه کوالی  بینو    یدلکې  پاتي  نشي  دیژون

نه په    کمکد    لوژيپیړۍ د تیکنا  شلميشو چه د  

او    شيالړ    کېمیتره ښکته په اوبو    ۱۰۰۰  ديغیر  
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هغه مخلوق    يواځيچه تپه تیاره ده    وګوري  ديهلته  

  ني يع   ويکوم چه د خپل ځانه رڼا ک  یږيهلته اوس

  کړيمعلومه    دا  ديا  بی  او  لريخپله رڼا    يېوجود  

د د  دي چه   دپاسه  اوبو  يا    اخلي تیارو    ي پڅ امواج 

لکه څنګه چه د رڼا اوبو د پاسه د بحر    د ديموجو

.نو که    د ديموجو  يپڅ په سطحه خارجی امواج يا  

  دي د  کېد يو انسان دپاره صرف څو سوه کلونه مخ 

  وي ر لډي ا يو  بیو نو  ؤقسم معلومات ورکول ناممکن  

پیدا   دا  مخ   ۱۴۰۰چه    کېږيسوال    کې کلونه 

د صلی ا هلل علیه وسلم همدا معلومات   حضرت محمَّ

  کومي سره د کوم ځای او    ليټاډياو    لیپه پوره تفص 

  ی د؟جواب دا    ید  لیلیک   کېم  ري کقرآن منبع نه په  

او  ريکقرآنچه   کالم  پاک  دهللا  دا  دي  خبريم  ،او 

د   تعالی  ته    وحېمعلومات هللا  ع  پیغمبر  پواسطه 

 ن. بی ؤو. و ما علینا اال البلغ الم کړئور

 کتر محمد عثمان نظامی ډا
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 ( ۲۸)ا الدرس 

.)د انسان سترګه دهللا کېقت په لټه قيد ح
 ( ده يانشن آيت او تعالی

 

میګاه فیکسل کمره ده،که    15يوه    کېزما په الس  

چیرته تاسو زماڅخه پوښتنه وکړئ چه دا کمره چا  

ده؟او زه جواب درکړم چه هیچا نه ده    کړيجوړه  

کوم  کړيجوړه   د  پرته  پخپله  څخه    انجینر ،بلکه 

 .ده ويجوړه ش

مګر تاسو زما خبره نه منئ،ځکه چه تاسو پوهیږئ  

 ..الی دجوړي نشيچه يوه کمره پخپله  

ر ټینګ شم نو تاسو شايد  ډيزه په خپله خبره    او که  

 .. کړئ ګمان و  نيلیو  د ما په  چه

میګاه فیکسل    120د    پورې تر اوسه    کې ا  نیاو په د

شزياتڅخه   جوړه  ده  نه  کمره  په  وي ه  .ستاسو 

 . دي  ري اه فیکسل کمګمی  15يا  10  کېنو موبايلو

مګر تاسو پوهیږئ چه زمونږ په هره يوه سترګه  

 ..ده دلېږيمیګاه فیکسل کمره ل  585 کې
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د  دا  سوال  د  يملحدکه    :چه  ی اوس    ګاه می  15ن 

پرته د    ديچه پخپله    منيجوړيدل نه    ريفیکسل کم

 . وي وينه جوړه ش انجینر

  585  کېو  ګچه په ستر   مني  وليدا    ويا هغبینو  

؟نو ثابته خبره  يږي پخپله جوړ  ريفیکسل کم  ګاهمی

او خالق جوړه    ويده چه سترګه پخپله نه ده جوړه ش

  ی ده چه هللا تعالی دي.او د ټولو کائناتو پیداکونککړي

 . ی ن دعلمی او رب ال

 ډاکتر محمد عثمان نظامی ن. بی و ما علینا اال البلغ الم
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 ( ۲۹) الدرس 

ن لرېريزړه هم دماغ يا ب  

The little brain of the heart 

 

د عقل او فکر دپاره صرف د زړه    کې م  ريکقرآن په  

  کې   قرآنن ذکر په  رياو د دماغ يا ب  ی د  ويذکر ش

ن  ري چه عقل په دماغ يا ب  يې.خو  ساينسدانان وانشته

نه  وي چه ټول وجود ته    ی،او زړه يو پمپ د   ید  کې

  کې په رڼا    قرآنموضوع اول د    دي.نو په  ويرس

  کې او ورپسی د انسان د فطرت او ساينس په رڼا  

  شئ کوو.که غواړۍ چه په موضوع ښه پوه    خبري

 .واورئ پورېه آخرر بايد د رينو دا تق

أَفَلَمأ    يت                                آنمبر    ۴۶سورت الحج   

ِقل وَن بَِہآ أَوأ    يَعأ
ِض فَتَك وَن لَه مأ ق ل وٌبً۬ َرأ واْ فِى ٱۡلأ يَِسیر 

بَِہا َمع وَن  يَسأ  
ِكن  ۖ َءاذَاٌنً۬ ـٰ َولَ ر   ـٰ َص َبأ ٱۡلأ َمى  تَعأ اَل  فَإِنََّہا   

د وِر )  ق ل وب  ٱلَّتِى فِى ٱلصُّ َمى ٱلأ  ( ٤٦تَعأ

  دي نه    دلېګرځیرا  دلېګرځی  کېپه ځمکه    ويد  آيا

غوږونه    کېپوهیدون  يېزړونه  چه     يې او 

قت دا دي چه سترګی نه  قیوای؟ح   وي ش  کېدون اوري
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  کې چه په سینو    ږيدي ،خو هغه زړونه ړنږيديړن

که انسان  په سترګو    شي زړه چه ړوند    ني.يع دي

قبل  يېا  بی  ريګو   داليلواضح   نه  ب   ويهم    نيد 

َس لََك    . ۳۶يتآسورت    ل یاسرائ  ف  َما لَیأ مٌ َواَل تَقأ   ۚ بِهِۦ ِعلأ

ه    َعنأ َكاَن  ٓٮَِٕك  ـٰ أ ْولَ ك لُّ  ف َؤادَ  َوٱلأ بََصَر  َوٱلأ َع  ٱلسَّمأ إِنَّ 

ـُٔوالًً۬ )  بوه چه تاته د هغه  قیاو هغه څه مه تع (۳٦َمسأ

شکه غوږونه،سترګی او زړه هر يو  بی  ويعلم نه  

د پوښتل    ويد  ديکېنه  االعراف  دونکۍ  .سورت 

ِجّنِ  َولَقَدأ  !    ۱۷۹ايت  
ٱلأ َن  ّمِ ا  َڪثِیًرً۬ ِلَجَهنََّم  ذََرأنَا 

نِس  ِ الَّ  ۖ َوٱْلأ ی ٌنً۬  أَعأ َولَه مأ  بَِہا  قَه وَن  يَفأ الَّ   
ق ل وٌبً۬ لَه مأ   

بَِہآ  َمع وَن  يَسأ الَّ   
َءاذَاٌنً۬ َولَه مأ  بَِہا  وَن  ِصر  ٓٮَِٕك  ۚ ي بأ ـٰ أ ْولَ  

ِم بَلأ ه مأ أََضلُّ  ـٰ عَ َنأ ٓٮَِٕك ه م   ۚ َكٱۡلأ ـٰ ِفل وَن ) أ ْولَ ـٰ غَ او  (۱۷۹ٱلأ

چه  بی پیزيات شکه  دوزخ  ريره  د  مو  انسانان  او  ان 

پیدا هغ  دي کړيدپاره  فکر    ويد  شته،خو  زړونه 

  پري سترګی شته ،خو څه    وي .دهغوي نه ک  دي وربان

هغ  نيوي نه   څه    ويد  خو  شته  نه    پريغوږونه 

،بلکه د هغو نه ال  ديو پشان  ويد څار   وي .هغاوري

خلک  زياتپسی   هغه  غفلت    دي،دا  په    کې چه 

، نه  ويفکر ک  کې نه د حق په باره    ني .يعدي  دلې ويل

حق    نيويحق   نه  اکثره  اوري،او  چه  ده  .ظاهره 

اعتراض ک دا  ساينسدانان  چه    وي خلک خصوصاً 

دي او    کې چه عقل په دماغ    يېکل ساينس واډيمی
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څنګه د دماغ يا    قرآننو    وي دماغ سوچ او فکر ک

. دا  وييا زړه ياده    وين په ځای د زړه ذکر کريب

ن ذکر   ريد دماغ يا ب  کې  قرآنچه په    یقت  دقیح 

  ی دوي. او د عقل او فکر دپاره همدا زړه ذکر ش  نشته

ق ل وب     ید   کېکوم چه زمونږ په سینو   َمى ٱلأ ِكن تَعأ ـٰ َولَ

د وِر )  چه    ږي ديخو هغه زړونه ړن  ( ٤٦ٱلَّتِى فِى ٱلصُّ

 . دي کېپه سینو 

د ور   وي علماوو  جوابونه  ورک  کړي ته    وي او 

  ان شأهللاږو.او  ري ذکرکولو نه تی   د    يې .چه فعالً  يې

  وي سره د  کمککوشش کوو چه د ساينس د علم په  

چه   ووايو.ځکه  جواب  او    قرآن ته  دي  کالم  د هللا 

کائنات د هللا فعل دي او د کائناتو مطالعه او پیژندل  

فعل  ديساينس   او  کالم  په  هللا  د  او    کې.او  فرق 

  .نشتهاختالف  

 !اول 

انو  شیرو  ډيچه د    پوهیږي ډول    ري هر انسان په فط 

او   یږي اوس  کېهغه که په ښار   وينسبت زړه ته ک

  وي ر لډي او که    ويسواده    بي،که    کېکه په ځنګل  

وا هرڅوک   زړه    يېساينسدان.مثالً  می  نن  چه 

چه نن می دماغ    يې،هیڅوک نه واکېږيجو ته ريو

ب و ري يا  ته  رين  و  کېږيجو  غواړرييا   .هر  ي جی 
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او د خوشالی    ید چه زړه می خوشاله    يېڅوک وا

،مثالً  کېږي  کې احساس او عکس العمل هم په زړه  

.مګر هیڅوک نه  ږي ی زياتدل يا ضربان  ځید زړه در

او نه په دماغ    ديچه دماغ يا سر می خوشاله    يېوا

.هر  کېږيدل پیداځیکوم اضافی ضربان او در  کې

،زړه می غمجن    یخفه د  يچه زړه م  يې څوک وا

دا ح   ږيري وي، زړه می  ید د  یدقت  قیاو    دي چه 

.مثالً  کېږي  کې احساس او عکس العمل هم په زړه  

خوشا  ري ويد   وخت    لیيا  زړه ضربان    کې په  د 

زړه    شي ه  زياتره  ډي ره  وياو که خوشالی يا    ږي ی زيات

خفه    ي چه دماغ م  يې .مګر هیڅوک نه واويسکته ک

مید می  یدغمجن    ي،دماغ  .هر  ږيريوي،دماغ 

  يې ،هیڅوک نه وا  یتنګ د  يچه زړه م  يېڅوک وا

ت  شخصی. کله چه څوک خپل  یچه دماغ می تنګ د 

  يې او نه    ديږ په سر الس نه    وياو ځان ته اشاره ک

  دي ږبلکه د زړه د پاسه په  سینه الس    ديږپه خیټه  

احا  قرآننور..........د  داسي.او   په  دياو  نه  ر  ډيثو 

  کې چه په زړه     معلومیږي واضح او ښکاره ډول  

  شي د هغی    کې ،چه په زړه  یدشته    ی شخامخا کوم  

انو نسبت زړه  شیت په  اساس د ذکر شوو  ديد موجو

ډ  لی کل ساينس په فډي .خو متاسفانه چه د میکېږيته  

ن نلرو ،چه  قیقی سرچرز يا مح ريمونږ مسلمانان    کې
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دي   باره    شيد  و ري   کېپه  چه    کړيسرچ  ،ځکه 

د می   دياکثره مسمانان صرف  ته  ډيدپاره    ځې کل 

،ښه    ري ګډياعلی    شي جوړ    تري ر ښه ډاکټر  ډيچه  

م ډيک،او  نیکلی ورير  پیسی    ريډياو    لريضان 

هدف    ینآخروګټی دا د اکثرو مسلمانانو ډاکټرانو  

کل ساينس په  ډي وجه د می  دي.نو په  یاو ټارګیټ د

.نو  ديټول کفار    ديسرچرز  ريچه څومره    کېډ  لیف

ز  ري سکوډيچه څومره    کېډ  لیکل ساينس په فډيد می

  قرآن چه    دي.سره د وي ک  يېکفار    کېږي   او کشفیات

دپاره   فکر  او  عقل  د  ډول  واضح  په  او  ښکاره 

د زړه ذکر ک د میوي صرف  په  ډي.خو  کل ساينس 

نه د    قرآند    ويچه کوم ساينسدانان کار ک  کېډ  لیف

  دي چه په    ويته  توجه نه ک  ديدو په وجه  خبرينا

   .سرچ وکړېري صحیح   کېباره 

زړونو  ويد د  يا  ترانسپلنټیشن  هاړټ  چه  م!کله 

شروع   چا  پیوندول  بل  د  چه  خلک  هغه  شو.نو 

ؤو ،هر    ويؤو،او جوړ ش   ويزړونه ورته پیوند ش

تغیر    يېت  شخصیيو دا فکر او احساس کولو چه  

مخ ید کړي عادتونه  ويخ   ني کې ،او  او  بدل    يېونه 

خو ډاکټرانو ورسره نه    کېدي.په اولو وختو    وي ش

شو،نو    زياتر  ډي شکايتونه    ويمنله خو کله چه دد
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توجه   ډاکټرانو  ب  يېد  کړه  جلب  هغه  خرآلا هم  ه 

  ،ؤو وي بدل ش يېخلک چه زړونه 

راټول کړل ،کله چه خلکو په خپلو    يېيو ځای ته  

،ټولو ته يو قسم تکلیف    کړي و  خبري   کېمنځونو  

ټولو    ويپیداش ششخصیؤو،د  بدل  ؤو،د    ويتونه 

خ  او  عادتونه  شويټولو  بدل  که    ويونه  ؤو،فرضاً 

رام او احتیاط کار  آر  ډي   کېشن نه مخ پري څوک د ا

ا د  خو  وروسته  پريؤو  نه  ش  بيشن    وي احتیاطه 

مخ  څوک  او  ډي  کېؤو،که  ،بدخلقه  ناک  غصه  ر 

ر ښه او  ډيشن نه وروسته  پري جګړه مار ؤو،خو دا

 .ؤو ويجوړ ش  تريک انسانان  نی

تجربه ده چه د يو دوست    شخصيځما خپله  -مدري

وم،د دوست سره می مسجد ته الړم    لی کور ته ورغ

سړی سره مخ شوم چه زما    رييږ هلته د يو سپین  

  ۶۵يا    ۶۰د    يې ملګرۍ ؤو ،عمر    ديزید دوست ن

سپین    زياتڅخه   چه  کله    ري يږ معلومیدو،خو 

او    ري يږ چه د    د ديسره    وليک  خبري زمونږ سره  

اندامونه    يې ښتان  ويسر   بدن  د  او  زاړه    يې سپین 

او عادتونه    وي ،خ   خبري معلومیدل، مګر د سړی  

ؤو،چه زما دپاره    ديد يو ځوان هلک غون  بالکل 

وه،کله می چه د دوست نه پوښتنه    کېره حیرانون ډي
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  خبري د ځوانانو پشان    ولييرۍ  ږوکړه چه دا سپین  

ر  ډيل چه دا خو  وي ؟دوست راته ووياو عادتونه ک

تکلیف  آ زړه  د  ،خو  ؤو  انسان  او چپ  ،قرار  رام 

هسپتال   په  او  ؤو  ځوان    يې  کېورته  يو  د  ورته 

 يې،او د کوم وخت څخه    ید  کړيهلک زړه پیوند  

ونه او عادتونه  وي، د ده ټول خ ید   ويچه زړه بدل ش

ش پشان  ځوانانو  د  ټول                                                                           دي   وي هم 

مطلب دا چه د هر چا په   نينور........يع  داسياو  

،خ شخصی عادتونو  ويت  او  راغل  کې ونو    ی فرق 

ه  ري يا نظ   تیورينه سايسدانانو دا    بيتجر  ديؤو.د

زړه   په  انسان  چه:د    سیلز   ري میمو  کې ورکړه 

ديموجو پیوند    د  چاته  بل  چه  د  شي.کله    دي نو 

ورکولو    سیلز  ريمیمو معلومات  يا  اينفارمیشن  د 

ت او عادتونه  شخصیوجود ته د هغه    ويپواسطه ن

  .ږيدلېب

چه زړه خپل    يېيا کشف وا   ري سکو ډي  وي څلورم! ن

ايم  .لريدماغ   اورمر  َجی  ايچ    ډيډاکټر    ډي پی 

کارنی اف  ډيورو  سینټر  سرچ  ريولوجیسټ 

َمونټنیيو اف  کاناډا ري ورسیټی  چه    يې وا  ويد  ل 

چه زړه خپل     کړيقاتو ثابته  قیسرچ او تح ري زمونږ  

هم د دماغ پشان    کې په زړه    ني،يعلرين  ريدماغ يا ب 

ن  ري موجود دي چه په غیر د دماغ يا ب   سیلز ورون  نی
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و  ايلیکتر، زړه خپل    شينه هم کار کوالی    کمکد  

ف کلیمیګناتیک  پیدا  طاقت    ويډ  د    يېچه  دماغ  د 

. د  ی د  زيات  واري  ۵۰۰ډ نه  لیومیګناتیک فايلیکتر

ن د وجود د اعضاوو نه معلومات  ريزړه دماغ يا ب

نه وروسته د وجود اعضاوو حتی   ي او د فیصل  اخلي

،د زړه  ويت ورکآياهد  بي ن يا دماغ ته هم جواريب

شن دوه طرفه دي،د دماغ  کې نیاو دماغ تر منځ کمو

،د ځېاو د زړه نه دماغ ته    ځېنه سیګنل زړه ته  

او د    ځېرډرونه او احکام زړه ته  آ دماغ نه يو څه  

  داسي،ځېرډرونه او احکام دماغ ته  آزړه نه يو څه  

  شيرډر يا حکم زړه ته را آنه ده چه د دماغ څخه يو  

زړه   عمل    ستيسمد  پرياو  سترګو  پټو  په 

د    .همدارنګهکړي و وروسته  پول  رو  ډيډاکټر 

ن  ريد دماغ يا ب  قيتر  ساينسيچه    يېقاتو نه واقیتح 

اخال  کېږيپواسطه   پواسطه    قيتر   قياو  زړه  د 

 .کېږي

ساينس د    پورېبايد ووايم چه تر اوسه    کې   آخر په  

او نه به    کړييوه خبره هم غلطه نه ده ثابته    قرآن

سکورۍ  ډي  ساينسي.البته د  ان شأهللا  کړي ثابته    يې

مخ  نه  کشف  اعتراضونه    کې يا    کړي ساينسدانانو 

چه    دي کله  خبره  ويش  ريسکوډي   ساينسيخو  ده 

ده.مثالً      کړي   قرآن ده کومه چه  وي همهغه صحیح ش
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ل  قرآن کائنات  چه  وخت    ږيويفرمائی  د  ،خو 

مخالفت     قرآناو د    ږيوي ل چه نه لوي ساينسدانانو  

اعتراضونه   چه    يې او  څو  تر  کاله    ۱۴۰۰کول 

سکور او ثبوت کړه چه کائنات  ډي وروسته ساينس  

د    ږيويل کړه.  ديتص  يېخبره    قرآن او    قرآن ق 

شکل موجود    ديچه کائنات د اول نه په هم  يېفرما

پیداش او  ؤو  ساينسدانانو  ديوينه  په  وي،خو  چه  ل 

شکل موجود ؤو،او د  ديډول د اول نه په هم دياب

اعتراضونه     قرآن او  مګر    يې مخالفت  وکړل 

سکور او ثبوت کړه  ډي کاله وروسته ساينس    ۱۴۰۰

  قرآن ، او د    ديويبلکه پیدا ش  دينه    دي چه کائنات اب

. ديتائید او  تص  يې خبره   چه    يېفرما  قرآن ق کړه 

نه   ساکن  حرکت    ي دلمر  په  دي،مګر    کېاو 

مخالفت    قرآنل چه ساکن دي ،او د  وي ساينسدانانو  

  کېکاله مخ   ۴۰باً  ريکولو مګر تق   يېاو اعتراض  

  دي سکور او ثبوت کړه چه لمر ساکن نه ډي ساينس 

متح  د  دي ک  ري بلکه  او    خبريد    قرآن،او  تائید 

سره    لینور ....که په تفص  داسيوکړ.او    يېق  ديتص

ر چه کائنات  ري ځان پوهول غواړۍ نو شپږم نمبر تق

پیداش ولويڅنګه  دئولدي  دا  مطلب  په    ی.ځما  چه 

په باره    خبري چه څومره    کې  قرآن   کې د ساينس 

نه    دي مخالفت  هغی  د  هیڅکله  ساينس    ی د پخپله 
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د  یکړ چه  تح ري  ساينسي ،ځکه  او  نه  قیسرچ  ق 

او نه    شيالی  ويته غلط    شيساينس نه يو    کېمخ 

د   الحمدهلل  او  ريصحیح،او  نه    ريسکوډي سرچ 

د   ساينس  او    خبري   هريد    قرآنوروسته  تائید 

ساينسدانانو  ید کړيق  ديتص بعضی  صرف  .خو 

يو څه    کېنه مخ   ري سکو ډيسرچ او  ريهم د    ويهغ

يا کشف نه    ري سکو ډي خو کله چه د    ی دکړيمخالفت  

.نو  کړي ق  ديتص  خبري د    قرآنوروسته ساينس د  

کومه    مني ظاهره ده چه ساينسدانان هم هغه خبره  

ل  وي چه و  کې.او لکه مخ وي  کړيچه ساينس ثبوت  

د    قرآنن برخه ده ځکه چه  د ديشو :ساينس زمونږ  

هللا تعالی قول دي او کائنات د هللا تعالی فعل دي او  

،نو دا خو معلومه خبره  ید کائناتو مطالعه ساينس د

ه د هللا  تعالی په قول  چ   نشته  کېده او هیڅ شک په  

فعل   تضاد    کېاو  او  اختالف  .فلهذا  ید   نشتههیڅ 

م  ريک قرآنکشفیات ټول د    ساينسي ساينس او    قیقيح 

ق  ديتونو تائید او تصآيام د  ريکقرآناو د    ديمطابق 

م  ريکقرآنخبره يا کشف چه د    ساينسي.او هره    ويک

  ساينسي نه    کې قت  قی ،هغه په ح   وي تونو خالف  آياد  

نه   او  ده  د   ساينسيخبره  د  یکشف  نو  يملحد،بلکه 

  ې رينظ   ساينسي  غیري  شخصي  خپليساينسدانانو  

او حتماً به    دي  غلطي چه سل فیصده    دي  خبرياو  
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ساينس    قیقيد ح   غلطي  ويد د  ان شأهللايوه ورځ  

   نبی. و ما علینااالالبلغ الم شيپواسطه ثابته 

 ډاکتر محمد عثمان نظامی
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 ( ۳۰)الدرس 

معجزي قرآند   

 د شاتو مچۍ 

Honeybee 

 

 تونوآيانمبر    ۶۹او    ۶۸م د سورت النحل په  ريکقرآن

َحٰى                                                          ! يېفرما  کې َوأَوأ

لِ  )او ستا رب د شاتو مچیوو ته په زړه  َربَُّك إِلَى ٱلنَّحأ

ِمَن  واچوله(    کې ٱتَِّخِذى  اأَِن  ب ی وتًً۬ ِجبَاِل  په  ٱلأ )چه 

جوړوۍ(    کېغرونو   ا  کورونه  َوِممَّ ٱلشََّجِر  َوِمَن 

ِرش ونَ    يې چه خلک    کېاو په هغو    کې)او په ونو  يَعأ

)ويجوړ په    ني(.يع٦۸(  مچیو  د  شاتو  د  خبره  دا 

موجود ده چه غرونو،ونو او د خلکو په    کېفطرت  

ث مَّ    .ويکورونه جوړ  کې جوړو شوو چتو او بکسو  

ا د هر قسم میوو نه خوراک  بی]ك ِلى ِمن ك ّلِ ٱلثََّمَرٲتِ 

بايد مچی    کوئ   لري [. خود ګالنو او میوو دپاره 

ځايونو او    لرينو کله چه    شي باغو ته الړی    لري

قه ورته  ريراتلو ط  هللا تعالی د تلو او  ځېباغونو ته  

ل ِكى س ب َل َربِِّك ذ ل الًً۬    يېفرما  يېښا نو د خپل رب  )ۚ فَٱسأ

( کله چه  ځئالرو    آسانه ز شوو هوارو او  ويپه تج 
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  يې ره  شی  نييع   کړي د میوو او ګالنو نه خوراک و

خیټه    کېوڅ  په  ک  يې   کې نو    خپلي او    ويذخیره 

ته   بکسی  يا  ته    راوړي  يېجالی،   جالی  کله چه 

ګی  وځينن د  خ   يېنه    ډي نو  ال  ولي د    څخه   ريد 

کا نورو  او  ته  ريراوباسی  ورکرو  يا    يې ګرو 

َشَراٌبً۬    يېفرما  قرآن  وي ورک ب ط ونَِها  ِمۢن  ج   ر  يَخأ

َوٲن ه    أَلأ تَِلٌف  خأ نه يو مشروب شات    ويد دمُّ د ګیډو 

لِّلنَّاِس   ۥ  لريچه مختلف رنګونه    وځيرا ِشفَآٌءً۬   ۗ فِیِه 

وَن   ٍمً۬ يَتَفَكَّر   لِّقَوأ
  (٦۹)إِنَّ فِى ذَٲِلَك َۡلَيَةًً۬

ډول    نيقی شفا ده د خلکو دپاره په ي  کېشاتو    دي  

ل او نښانه ده  دلېد قدرت  يو  تعالی  د هللا کې دي په 

 . ويد هغو خلکو دپاره چه غور او فکر ک

حقايق شته چه    داسي څو    کې ت  آيامبارک    دي په  

 ی. م د هللا پاک کالم دريکقرآنچه   ويواقعاً دا ثابت

صرف د شاتو د    کې ت  آيامبارک    دياول دا چه په  

ښ د  يا  مؤنث  ش  ځېمچیو  ذکر    ني .يعی دويجنس 

کا چه  دا  يا    ري ګري مطلب  چه    کوميمچی  مچی 

.او    دييا مؤنث جنس    ځېښ  وليټ  ويشات جوړ

برخه نه    کېنران يا مذکر جنس د شاتو په جوړيدو  

.شکسپَیراو د هغی وخت د خلکو دا خیال ؤو  اخلي

  ي او کله چه جال  ويچه نران يا مذکر جنس کار ک
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نګ ته رپورټ او  کېنو باچا يا    راځييا بکسی ته  

قاتو ثابته کړه چه  قیتح   ساينسيخو    ويجواب ورک

  يې وا  ويتايئد ک  خبريد    قرآندا خبره غلطه ده او د  

مچۍ د    ځېهم مؤنث يا ښ  کېچه :په جاله يا بکسه 

يا بهر نه د    دياو د  دبان  ويشاتو د جوړولو کار ک

ښ شی ګالنو   هم  جال  ځېره  ته    ي مچی  بکسی  يا 

ن  وي نګ نه بلکه ککې  کېاو په جاله يا بکسه    راوړي 

 .وييا ملکه 

ل ِكى    !يېفرما   کېت  آيامبارک    ديدوهم هللا په   فَٱسأ

سانو  آز شوو  وي نو د خپل رب په تج    ۚ س ب َل َربِِّك ذ ل الًً۬ 

و د ګالنو  ليو مالي .دشاتو مچۍ په ماځئ  ديالرو بان

  ځې نامعلومه نه    ځېخواته چه    هري خو    ځېپسی  

  وي .هللا دځېالرو    آسانهبلکه د رب په جوړو شوو  

چه کله د خپلو    ید   کړئته دا استعداد او مهارت ور 

و  لي و ماليپه ما  سي نی يوه الر    ځېجالو يا بکسو نه و 

د ګالنو    کړي هر چیرته چه باغ او ګالن پیدا    لري

راټولشینه   په  بی او    ويره  ته  بکسی  يا  جالی  رته 

او  ځان    راغلي په کومه چه    ځېهمهغه الره   وه 

 .وي خپل کور ته رس

ف په    ش ريوان  په    يې   کېکال    ۱۹۷۳چه  شاتو  د 

جايزه  ري  دمچیو   يا  پرايز  نوبل  د  وجه  په  سرچ 
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کله چه د شاتو مچۍ د ګالنو     يېوه هغه وا  ستياخ 

بکسی،    خپليا دا مچۍ بینو    کړي باغ پیدا   یيو نو 

ته   جالی  يا  او     ځېکور  ملګرو  ټولو  خپلو  او 

نريکا د  ګالنو  د  ته  باره    ويګرو  په     کېباغ 

نقشه   مکمله  رسیدو  او  دتلو  ته  باغ  او  معلومات 

ډاي  او  ورکري،هدايت  حرکتونه    ويکشن  قسم  يو 

هغه باغ ته د تلو د الرو مکمله نقشه    بالکل چه    ويک

اشارو  ډيپه    نييع  ويجوړ او  حرکتو  عجیبو  رو 

کوون  ملګري  کار  نور    کومي چه    وي پوه  کېاو 

استعمال    ري ال   کومي دپاره  رسیدو  د  ته  باغ 

هم  کېپه  يوټوب  يېچه په خپله  شي.کوالی کړئ 

  .وګورئ 

ج  ِمۢن    !يې هللا فرما  کېت  آيامبارک    دي م په  دري ر  يَخأ

َشَراٌبً۬    نه يو مشروب    ديدب ط ونَِها  مچیو د ګیډو 

چه دا به   ويخلک فکر ک  زيات  وځيشات را  نييع

ت  آياخو په    وي   یز رد مچیوو فضله مواد يا میتیا 

ذکر ش  کېمبارک   مواد  نه ورته    وينه فضله  او 

  کړي قاتو معلومه  قیتح  ساينسيده . اوس  وياشاره ش

  // /// //// //// / //// /// /// /// //// ///////چه د شاتو مچۍ

مع سټامک    دي دوه  معده  لرييا  هغی    يې .يوه  د 

او بله    ريخو  يېموادو دپاره ده چه پخپله    کېخورا
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د ذخیره کولو  دپاره ده    ريشید ګالنو د   يېمعده  

معده    ديپه    کېره څ شی کله چه د مختلفو ګالنو    نييع

نو کور ،جالی    شي.کله چه  ډکه  ويذخیره ک  يې  کې

په کوم    وي  دلې که تاسو لی  راوړي   يېيا بکسی ته  

نه    ريسو   ديد  وځيچه بکسی ته مچی نن  ريسو

 ۍی مچ ظدا محاف  وي  ستينا  ۍمچ   ريډي     چاپیرهدګر

  راځيچه د بهر نه    ۍدي .نو هره مچ   يټرييا سکو

بکس ننوز   ي او  د  يته  اول  يا  ريسکو  دي نو  ټی 

که چیرته په    کېږي مچیوو پواسطه چک    ويظمحاف

نو وزرونه    ويناسته    ديخراب ګل يا مردارۍ بان

  يې او بکسی ته    ويخطأ ک  يې   دياو الن  وي غوڅ   يې

او پاکه  ديږپري نه   ننوتلو    وي .او که صحیح  نو د 

ا راوړل  بینو    وځي.کله چه دننه نن  وياجازه ورک

د  شی   ويش ګی  ريدال  وليخ   خپليره  نه     ډيد 

  وي وراچ   يې   کې راوباسی او د هغی مچی په خوله  

  يېاو هغه  وي کار ک کې کومه چه په بکسه يا جاله 

سو ا   بی هغو  د    وي وراچ   کې و  ريپه  چه  کوم 

جوړ   دپاره  شاتو  د  پواسطه  مچیوو  کارکوونکو 

  کې دي .شات دومره پاک دي چه په جوړيدو  ويش

.که فرضاً  کېږيد دومره احتیاط نه کار اخستل    يې

په سړی    يېش  نید شاتو مچی څوک و چیچی نو  

د    کېږي  پاتي  کې مچی  که  راوښکلو  نیاو  د  ش 
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او    وځيهم پسی ور  يې  ينو کولم  کړيکوشش و

  ۍچه ددي مچ   وي دپاره    د دي . شايد دا  کېږي مړه  

ش پواسطه  د انسان نه کوم میکروب و غیره  نیاو  

ً۬۬    !  يېپسی فرما  ديوهللا اعلم.د  نشيشاتو ته الړ  

َوٲن ه ۥ چه مختلف رنګونه   تَِلٌف أَلأ خأ .پوهیږو چه  لري مُّ

  لريد غواګانواو میښو شوده صرف يو سپین رنګ  

ړ سپین او  يزلکه سره  لريمګر شات څو رنګونه  

په شاتو     ۗ فِیِه ِشفَآٌءً۬ لِّلنَّاِس   تور.بله خبره دا ده چه    

بحث دي فعالً    وي د انسانانو دپاره شفأ ده دا ل  کې

    خبره داده چه:  آخرنۍ ږو.ريتی  تري 
إِنَّ فِى ذَٲِلَك َۡلَيَةًً۬

وَن   ٍمً۬ يَتَفَكَّر  شکه د شاتو په مچیوو او  بی(چه  ٦۹)لِّقَوأ

انه ده د هغو  نشل او  دلې د هللا د قدرت يو    کېشاتو  

 .ويخلکو دپاره چه غور او فکر ک

ت  آيده نو کله چه    پدل يا سټادريو  نيت يوه معآيد   

و  سړی بايد    شيخالص   او غور    ږي دري لږ  فکر 

ت  آيا بل  بیاو    کړيځان پوه    يېاو په مطلب    کړي و

 .کړي شروع 

دلته هم فکر او غور وکړو ګورو چه   يو  ډيکه  ر 

فرمان    کېمچی د مل  وليمنظم نظام موجود دي ټ

ن  بی بعضی د ګ  دي ويشل شويټولو ته کارونه    مني

نوو  ويجوړ  ريسو د  او  بچی،بعضی  خدمت  وو 
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ک افټر  دبان  ځني  ويلوک  نه  کور  د    ځې  ديد  او 

بعضی د دښمن د حملی د دفاع    راوړي ره  شیګالنو  

جال  ځني.دي  آمادهلپاره   چه  مچیوو  هغو  يا    يد 

  شي نګ او تاال کېچ    راوړيره  شیته د ګالنو    يبکس

د    ويک ته  نه چه  بکسی  د هغو مچیوو  اوبعضی 

اود    اخليره  شی نه    ويره راننباسی د هغشیګالنو  

او بعضی    ويوراچ  يې  کېو  ريشاتو په خانو يا سو 

چه    يوه  یته د وزرونو پواسطه پک  ريشی  ديا  بی

مچی په غیر د جنګ    ولي.او دا ټشيکلکه او يخه  

ر محبت او اخالص ډيپه  کېاو جګړی نه په خپلو 

ک کار  ډول  منظم  په  وکړو    وي سره  غور    دي که 

او د نوو مچیو د    يانجینرن د جوړولو  بیمچیوو د ګ

روزلو دپاره نرسنګ  او د نظم جوړولو دپاره قانون  

نګ  نیري ټ   ريد دښمن نه د دفاع او جنګ دپاره عسک 

ک  نی نه د شاتو د جوړولو تخ   ريشی او د ګالنو د  

 ی؟ د  کړيڅنګه او د چانه زده 

  وي جواب صرف يو دي چه دا هر څه هللا تعالی د د

په    کېکاله مخ   ۱۴۰۰.او  دي  ولياچ   کېپه فطرت  

باره  ريکقرآن په  مچیوو  د  شاتو  د  قسم    دي د  کېم 

م د  ريکقرآن چه    ی ثبوت د  دي معلومات ذکر کول د

  ن بی.و ما علینا االالبلغ المیکتاب او کالم د  تعالی  هللا
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 ډاکتر محمد عثمان نظامی 
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 ( ۳۱) الدرس 

معجزي  ساينسيم ريکقرآند   

 د دوه بحرونو تر منځ پرده 

 

منځ په  بحرونو  مالګینو  او  يا    کې  دخوږو  پرده 

ا  نیپه د  وګورئ   يې   کېخنډ.که په ګوګل يا يوټیوب  

ابونه  دريکله چه هلته دوه    ديځايونه شته    داسي  کې

.مثالً  ږيډينو يو د بل سره نه ګ  کېږيسره يوځای  

يا جبل    کې ن او اټالنټیک اوشن په ګیبرلټر  نیټراډيمی

  کېږينو دواړه دلته يوځای    يېطارق چه ورته وا 

چیرته    کې ،يا په مصر    ږيډي مګر يو د بل سره نه ګ

اب سره يوځای  دريد    نيتراديل سیند د مینیچه د  

ګ  کېږي نه  سره  بل  د  يو  په  ږيډي خو  ..همدارنګه 

  يې پخپله  شئهم شته چه تاسو کوالی   کېډنمارک  

ګوګل   چه    ځئ.راکړئسرچ    کېپه  اوګورو  چه 

و  ستیورو   دي.په  يېڅه وا  کېباره    ديساينس په  

معلومه  قیتح   ساينسي   کېوختو   چه:په  کړيقاتو  ده 

ابونه سره يو ځای  دريچه دوه مختلف    کې کوم ځای  

منځ    کېږي په  دواړو  د  پرده    کې .هلته  .دا  وييوه 

نه ښکا  په سترګو  ابونه  دريدا دواړه    ري پرده چه 
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اب يا سیند ځانته خپل خپل  دري.چه هر  ويلبیسره  

 .لريحرارت ،مالګه، غلظت او رنګ  

د سورت الرحمن    کېکاله مخ   ۱۴۰۰  قرآنالحمدهلل  

  !يې فرما کېتونو  آيااو شلم نمبر    ۱۹په 

تَِقیَاِن ) ِن يَلأ َريأ بَحأ ِغیَاِن    (۱۹َمَرَج ٱلأ  الَّ يَبأ
َزٌخً۬ نَہ َما بَرأ بَیأ

کړل چه سره    شيهغه)هللا( دوه بحرونه  خو   (۲۰)

تر منځ يوه پرده حائله    ويا هم د هغبی  شييو ځای  

يو د بل    نييع   وي نه ک  ینه تیر   تري   ويده چه هغ

 .ږيډيسره نه ګ

په   النمل  سورت  د    کېت  آيانمبر    ۶۱همدارنګه 

َحاِجًزا ط     يېفرما ِن  َريأ بَحأ ٱلأ َن  بَیأ   ولي ځ اوګرَوَجعََل 

د خواږه    نيپرده . يع   کې ده په منځ د دوه بحرونو    يې

منځ   په  بحرونو  تروه  ګډ    کېاو  ده چه سره  پرده 

 .نشي

  يېفرما  کېت  آيا نمبر    ۵۳همدارنګه د الفرقان په  

ذَا    ۞ ـٰ  َوَه
ٌبً۬ ف َراٌتً۬ ذَا َعذأ ـٰ ِن َه َريأ بَحأ َوه َو ٱلَِّذى َمَرَج ٱلأ

ا   وًرً۬ ج  حأ ا مَّ ًرً۬ َوِحجأ ا 
َزًخً۬ بَرأ نَہ َما  بَیأ َوَجعََل  أ َجاٌجً۬    ٌح  ِملأ

چه :دوه بحرونه    دي او همدغه هللا هغه ذات    (٥۳)

بل  دي  کړي   شي خو  يې خوندور،او  او  خوږ  .يو 

  دواړو په منځ   دي ده هللا د  وليځ و او ګر تريخ او  تري
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دلو څخه  ډيد ګ  يې  وييوه پرده او خنډ چه هغ  کې

 .دي کړيمنع 

نو   او فکر وکړو  ثابیکه غور  دا  چه    یږي تبیشکه 

کالم    تعالی  د هللا   کريمقرآن او  چه    ید کتاب  ځکه 

معلومات    داسيد انسان دپاره د  کې کاله مخ   ۱۴۰۰

او  په  چه  کوم  ؤو  محال  او  ناممکن    سني ورکول 

ته  قیتح   ساينسيد    کېوخت   منځ  واسطه  په  قاتو 

چه انسان د شک او انکار    ويدي.ښه به دا    راغلي

  کړي غوراو فکر و   دي تونو بانآياپه    قرآنپه ځای د  

.و ما علینا  کړيچه هللا به ورته هدايت و  ان شأهللا

 .ن بیاال البلغ الم

 محمد عثمان نظامیډاکتر 
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  ا  لدّرس)۳۲( 

 قرآنکريم او ساينس

 د مور په رحم کې د ماشوم جوړيدل

Human Embryology and The 
Holy Quran 

څنګه   کېرحم  په ر  موچه ماشوم د   کې باره  دي په 

پیړۍ    شلمي و زمانو نه د  نیول د پخوا  ا  يږيجوړ

مخ   پورې  نظنیکې د  ساينسدانانو  يا  ريو  ز  تیوري ات 

او   د  بیګورو  معلومات    قرآنا  ساينس  ماډرن  او 

ماشوم د ښځو    کې چه په رحم    يل ويګورو.ارسطول  

تخم يا سیډ    ويضۍ پواسطه د جوړشريد میاشتنۍ م 

نو  يااانو او اروپنی.يونايږينه جوړ  ني وياو د ټینګی  

ضۍ د  ريماشوم د میاشتینۍ م  کېلی چه په رحم  وي

چه    کې پیړې    ۱۷.په  يږيجوړ  څخه   نيوي

نطفی يا سپرم  سکور شو.ډيمايکرسکوپ کشف يا  

  تیوري د ساينسدانانو نظر يا  او اوم وپیژندل شو،نو  

په   او د مور د نطفو  يا د پالر  اوم  او  هم د سپرم 

ن بدله شوه  :يو    تیوري  ويپیژنلو سره   وه چه  دا 

انسان د پالر په نطفه يا    ويمکمل جوړ ش  وړوکی

څه وخت ورو  ويموجود    کېسپرم   چه  خو  سته 
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د سپرم نه غټه    ۍمعلومه شوه چه اوم يا د مور هګ

لی چه نه يو  وي  يې ا  بیهم بدله شوه    تیوريده نو دا  

يا    ۍ انسان د مور په هګ  ويمکمل جوړش  وړوکی 

  یږيانسان غټ  وړوکی چه همدا    وي موجود    کې اوم  

خبره    کېپیړې    ۱۸.په  ږي دلې او په يو مکمل انسان ب

سپرم او    کېته ورسیده چه د ماشوم په جوړيدو    دي

برخه   دواړه  نطفی  مور  او  پالر  د  يا  .  اخلياوم 

په  خرآلاب ماډرن    کېپیړې    ۲۰  نييع۱۹۴۰ه   د 

رحم    لوژيا ريب ايم په  مور  د  د    کېيا  ماشوم  د 

ق ثابته  قیتح   ساينسي .چه یجوړيدو علم منځ ته راغ

کړه چه :د ماشوم د جوړيدو دپاره د پالر نطفه يا  

د    کېاو په رحم    کېږي سپرم د مور رحم ته څڅول  

  کېږي سره يو ځای    ۍاوم يا هګ  نيمور د نطفی يع 

هسته يا    نيپه مرکز يع    ۍاود هګ  وځيدننه ورنن

  نيد مور او پالر ارثی خاصیتونه يع  کېکلیوس  نی

يوځای   سره  ش.او  کېږيکروموزمونه    وي القاح 

ا زايګوټ د رحم په  بی. يږيهګې يا زايګوټ جوړ

او وروسته د    وځيلکه د يو تخم يا سیډ نن  کېوال  دي

دو څخه د مکمل ماشوم  ريڅو مرحلو يا سټیجز د تی 

کاله پخوا    ۱۴۰۰اوس    راځو .راځيا ته  نیپه شکل د

کوم    هیله م معلومات ګورو.ريکقرآند  کې باره    دي په  

 . واورئ يېچه ښه په غور او توجه سره 
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د سورت اال نسان په   کېم د انسان په باره ريکقرآن

 : يې فرما  کې ت آيااول نمبر  

ـا    ـٴً۬ ِر لَمأ يَك ن َشیأ َن ٱلدَّهأ  ّمِ
ِن ِحیٌنً۬ ـٰ نَس ِ َهلأ أَتَٰى َعلَى ٱْلأ

ك وًرا )  ذأ   (۱مَّ

دي  چه  ويوخت هم تیر ش  داسي  زمانيپه انسان د  

هیڅ نوم او    نيع وينه ؤ  شيهغه کوم د  يادولو وړ  

ؤو  يېشان  ن نو نه  يو  چه  کله  د  ی.نو  ته  نیانسان  ا 

یمینټ  ل يعناصر يا ا  نينو اول هغه مواد يع    راځي

يع انسان  د  دپاره    وين  نيچه  جوړيدلو  د  ماشوم 

د هغه د مور او پالر وجود ته    دي ضرور او پکار  

  ني .بايد ووايو چه نوموړی مواد په خټه يعیږيداخل

اوبو   او  د  د ديموجو  کې خاوره  نه    خاورې. چه 

ته  زيسب میوو  او  ،وښو  نه    يځ جاتو  وښو  .اود 

جاتو او میوو نه انسان  يز حیواناتو او د حیواناتو ،سب

المؤمیځېته   په  نی.  سورت    کې ت  آيانمبر    ۱۲ن 

ن ِطیٍنً۬     يېفرما لٍَةً۬ ّمِ ـٰ َن ِمن س لَ ـٰ نَس ِ نَا ٱْلأ (  ۱۲)   َولَقَدأ َخلَقأ

نه جوړ  بی او   د خټی د جوهر  انسان   شکه مونږ  

دو ابتدأ  کېهللا تعالی د انسان د تخلیق او پیدا  نيکړ.يع

ه .لکه  بل اجزاوو نه وفرما  ويمیاکې د خټی د جوهر يا  

اجزا    ويمیاکې چه د خټی    يلويچه مونږ و   کېمخ 

  ا ريعناص  ويمیاکېلکه مینرالونه،اوسپنه، مالګه،او  
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کلسیم    یمینټ ل يا لکه 

یش نن،مګډيم،ايو شیم،فاسفورس،سلیکان،پوتادي،سو

جاتو  يزنور وښو ، میوو او سب   داسينک او  ځیم،ي

ته    ځېته   حیواناتو  نه  وښو  د  د   ځېاو  او 

او    ځېجاتو او میوو نه انسانانو ته  يزحیواناتو،سب 

پالر   او  مور  يا  انسانانو  محفوظو  ډي د    کېپه  رو 

سپرم    ني نه د انسان نطفه يع  تري کارخانو پواسطه  

او مور نطف يا د پالر  اوم  دا د  يږيجوړ   ياو  .چه 

د رحم    کېپه مورګانو    نينطفی د جوړولو کارخا

  -----------------------------ښی او چپ خواته

اوو  لريعت  قی مو  يا  په  یږينوم  ريتخمدان  .او 

يا تناسلی    نيد نطفی د جوړولو کارخا  کېپلرونو  

م په  ريکقرآن. لريعت  قیمو  ديسیستم د خیټی نه دبان

المؤم                                    : يېفرما  کې   ننیسورت 

 فِى  
فَةًً۬ ه  ن طأ ـٰ نَ ِكیٍنً۬ ث مَّ َجعَلأ ا مونږ هغه په  بیاو    قََراٍرً۬ مَّ

ځای   محفوظ  تب  کېيو  نطفه  د  دي په  کړل.اوس  ل 

؟بخنه غواړم د نزاکت  يږينطفی نه علقه څنګه جوړ

م کوالی چه بعضی  نشدب د مراعاتولو په وجه  آاو

 ------------ ماً واخلم.په هر ترتیبقی نومونه مست

يا   نطفه  ته  مور  چه  وغواړی  پالر  چه  سپرم  کله 

ټیسټیس جوړوشونطفو ته    نينو کارخانه يع   کړي ور
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( او  مني)من نطفت اذا ت وي د خارجیدو اجازه ورک

  ني د څڅیدو نه وروسته دمور د نطفی يع   کېپه رحم  

  وځيه دننه ورننخرآلااوم يا هګی سره يوځای او ب

  ۍ نو کله چه د پالر نطفه يا سپرم د مور نطفی يا هګ

خاصیتونه    میراثی   نو د پالر او مور  وځيته ورنن

يا په بل عبارت    ويکري کروموزمونه سره ش   نييع

اين ای دپالر دخوا نه او يو سینګل    ډييو سنګل  

او    کېږياين ای د مور د خوا نه سره يو ځای    ډي

.چه د هر څه نه اول په  وياين ای جوړ  ډي يو ډبل  

  پورې د مرګ د وخته     کېاين  ای     ډي نوموړی  

راتلوننید د  ته  نقشه    کې ا  د جوړيدو مکمله  انسان 

ن  ني يع  يږيجوړ ای    ډي  ويپه  يو مکمل    کېاين 

پروګرام  ډي انسان   او  همکېږي زاين  د    دي .چه 

او   يږيپروګرام مطابق لحظه په لحظه انسان جوړ

به    راځي  پريبدلونونه   قد  ،د ويڅنګه    يېمثالً 

رنګ، خوله،کوم  وي سترګو  ،پوزه،  ،السونه  ښتان 

.عادتونه  راځي  پري  کې مرضونه  به په کوم وخت  

څنګه    يېحالت به    نياستعداد او ذه  ويڅنګه    يېبه  

دلته    يې چه ذکر کول    زياتر  ډينور    داسياو    وي

اين ای جوړيدل او په   ډي  وي.دغه د ندينا ممکن  

انسان    کېا ته د راتلوننید  پورې د مرګ د وخت    کې

دهم او  انسان    ديپروګرامول  د  مطابق  پروګرام 
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د سورت    عبثد    يې ر وادي ته تق  دي م  ريکقرآن چلیدل  

فٍَة َخلَقَه ۥ  فَقَدََّره    يې فرما  کېت  آيانمبر    ۱۹په     ِمن نُّطأ

انسان پیداکړو  ۱۹ۥ )  د هغه    يې ا  بی(د نطفی نه هللا 

جیديتق ورته  ساينس  ماډرن  وټاکه.او  ټیک  نیر 

دواړو نطفو يا ګامیټو      د دي.او  يې پروګرامینګ وا

دو نه چه کومه مخلوط  کېيا سپرم او اوم د يوځای  

ته نطفت امشاج    دي م  ريک قرآن  يږييا ګډه نطفه جوړ

. سورت  يې.او ماډرن ساينس ورته زايګوټ وايېوا

نَا       يېفرما  کې ت  آيااالنسان په دوهم نمبر   إِنَّا َخلَقأ

َشاجًٍ۬   أَمأ فٍَة 
نُّطأ ِمن  َن  ـٰ نَس ِ د  بیٱْلأ انسان  مونږ  شکه 

ګ يا  کړو.          وي ش  ډي مخلوطی  پیدا  نه  نطفی 

 !يېفرما کېت  آياسورت الزمر په شپږم نمبر  

فِى    ٍقً۬  َخلأ ِد  بَعأ ۢن  ّمِ ا 
قًً۬ َخلأ مأ  تِڪ  ـٰ َه أ مَّ ب ط وِن  فِى  ل ق ك مأ  يَخأ

ٍثً۬   ـٰ ٍتً۬ ثَلَ ـٰ هللا تاسو ستاسو د مورګانو په خیټو   -- ظ ل َم

  دري په    کېپسی مرحلو يا سټیجز    بلي په يوه د    کې

چه اوله    يې.اوس ساينس واويجوړ  کېتیارو پردو   

د  مه تیاره د رحم  ويوال تیاره ده دد دي  ډيتیاره د ګی

د د يوال    ېمه تیاره د هغی خلتدريوال تیاره ده او  دي

  کې چه ماشوم د رحم په داخل    کېتیاره ده په کومه  

به لږ   کېپروت دي. او د مرحلو يا سټیجز په باره 

  .وکړو خبريسره  ل یپه تفص  ان شأهللاوروسته  
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دا    تکرار کړو    ني مخکیکه  ډول  لنډ  په  معلومات 

چه:د مور او  پالر  نطفی يا سپرم او    ويبه   داسي

يوځای   سره  يا     کېږياوم   امشاج   نطفت  او 

جوړ زايګوټ  وي زايګوټ  يا  امشاج  نطفت  په  .او 

ټیک پروګرامینګ  نی ر يا جیديد ټولو نه اول تق  کې

ر او پروګرام مطابق  دي تق  ديا د همبی.او    يږيجوړ

ګوټ څخه د مور په رحم  ځینطفت امشاج يا    ديد

 .يږيانسان جوړ کې په څو مرحلو يا سټیجز  کې

مرحلو    ديد  کېت  آيانمبر      ۱۴ن په  نیسورت المؤم 

باره   فََخلَْقنَا    !يېفرما  کېپه  َعلَقَةً  النُّْطفَةَ  َخلَْقنَا  ث مَّ 

ْضغَةَ ِعَظاًما   ْضغَةً فََخلَْقنَا اْلم  فََكَسْونَا اْلِعَظاَم  اْلعَلَقَةَ م 

لَْحًما ث مَّ أَْنَشأْنَاه  َخْلقًا آَخَر ۚ فَتَبَاَرَك َّللاَّ  أَْحَسن  اْلَخاِلِقیَن  

ا مونږ  بیامونږ د نطفی نه علقه جوړه کړه  بی  ﴾، 14﴿

ا مونږ د  بینه د غوښو يوه بوټې جوړه کړه   قيد عل

ا مونږ هډوکو  بیجوړکړل    کېغوښو د بوټې نه هډو

ا مو هغه يو بل مخلوق  بیواغوستله ،ته غوښه ور

ټولو پیدا    ترات برکتناک او  يزر  ډي جوړ کړ.نو هللا  

 ی. د کوونکیا پیدکوونکو ښه  

مخ  لږ  چه  و  کېلکه  يا  ويمو  امشاج  نطفت  ل 

  ی د انسان تخم يا سیډ د  کې قت  قی زايګوټ چه په ح 

ټیک پروګرام مطابق نمو  نیر يا جیديتق  ويد جوړ ش
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او په    ويوال ته ځان رسديه  د رحم   خرآلاب  ويک

لکه تخم يا سیډ چه په    ويځان خخ  داسي  کې وال دي

  داسي   کېوال  دي.او د رحم په  یږيخخ    کېخاوره  

خاوره    کېږين  شیرا  په  نبات چه  ن  شیرا   کېلکه 

ک  کېږي  نمو  خواته  رحم  د  غټ   وي نو  په    یږي او 

جوړ  کېمرحله    يېابتدا  شکل  کوم     يږي چه 

ورته  ريکقرآن وا م  لږ    نييع  يېعلقه  خبره  دا  که 

چه د    يږيجوړ  داسيواضحه کړو د نطفی نه علقه  

َوأَنَّه     کېږي پالر نطفه يا سپرم دمور رحم ته څڅول  

( َوٱۡلأ نثَٰى  ٱلذََّكَر  ِن  َجیأ وأ ٱلزَّ َخلََق  إِذَا    ( ٤٥ۥ  فٍَة  نُّطأ ِمن 

( نَٰى  وروسته     (٤٦ت مأ نه  څڅولو  د  ته  رحم  او 

او    وييا اوم ته ځان رس  ۍور هګنوموړی نطفه د م

او د نطفت امشاج    وي نطفت امشاج يا زايګوټ جوړ

داده   ني.د علقه يوه معيږييا زايګوټ نه علقه جوړ

يو   بل    شي لکه  د  او ځوړند    ی نښت  پورې  شيچه 

کړقیتح   ساينسي.اوس  وي معلومه  هم  چه    يقاتو 

رحم   د  ديعلقه  راځوړنده    نښتي  پورېوال  د  او 

  ی وړوک  داسيئی لیچ يا ژوره ده دا    ني .بله معوي

  وي خوله لږ  کې په پوست  ی د   شييو   دي غونی  چینج 

څ وياو   علقه  کې.پروفیسر  کېنه  او  لیچ  د  تمور 

سره يو قسم ؤو    بالکل عکسونه سره مقايسه کړل  

د  ډي مور  پروفیسر  چه  ده  دا  جالبه  او  دلچسپه  ره 
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  کريم په حوالهقرآن دا خبره د    کېاناتومی په کتاب  

يوه مرحله يا سټیج    پهن  نیو يا ج ېري ده  چه ايمب   يلیکل

ټینګه    نيمه معدري .د علقه  لري د لیچ پشان شکل    کې

برغنډ ده.څرنګه چه د علقه    نيوي نه يا د  وي   ديغون

سیستم کار مکمل    نيد دورا  نيويد    کېبه مرحله  

خو په   کېنه څ وي وال نه  د ديد رحم    نييع   دينه  

دو کېد جم    نيويرته نه وباسی نو د  بی   يې مکمل ډول  

ټوټه يا د    نيويلکه د ټینګی    ريښکا   داسيپه وجه  

هلل    نيوي الحمد  نو  ګانيواړه    دري برغنډ    معنی 

   .دي صحیح  
غَةًً۬ م ضأ عَلَقَةَ  ٱلأ نَا  نه    قي ا مو د علبی  فََخلَقأ

مضغه   کړه.  جوړه  ټوټه  يوه  غوښی  د  يا  مضغه 

وا  يش  داسي بان  يې ته  جاولو  غاښونه    دي لکه  چه 

  ساينسي . معلومیږي  کې په    يښن او د غاښو    شي زور  

  کې مرحله يا سټیج    ديچه په    کړيد  یق هم تائقیتح 

چه    ريښکا  داسي   بالکلن  نیج  جاوله  په  لکه 

که د مضغه په مرحله    وي   ي ښندغاښونو چاپونه يا  

غوڅه    نييع  شيشق و  ديو بانېرين يا ايمب نی په ج   کې

پوره    يېاعضأ     اخليو به ګورو چه بعضی د  شي

نه    ديويجوړش پوره  بعضی  شوي    دي او  جوړ 

وا  جانسن  ديچه    يېپروفیسر  سټیج    د  يا  مرحلی 

نه نوره بهتره او    ديده دکړي  قرآنح چه  ريکومه تش 

إِن ك نت مأ    نشته دپاره    ديح دريښه تش  ٓأَيَُّها ٱلنَّاس   ـٰ يَ  .



 

222 
 

فٍَةً۬   ن ت َراٍبً۬ ث مَّ ِمن نُّطأ ك م ّمِ ـٰ نَ ِث فَإِنَّا َخلَقأ بَعأ َن ٱلأ ٍبً۬ ّمِ فِى َريأ

ن بَیَِّن   َخلَّقٍَةً۬ لِّ ِر م  َخلَّقٍَةً۬ َوَغیأ غٍَةً۬ مُّ  ث مَّ ِمن مُّضأ
ث مَّ ِمنأ َعلَقٍَةً۬

ا د غوښی د ټوټی نه چه  يو څه  مکمله جوړه  بی   ۚ لَك مأ 

بعضی   نيده  او يو څه مکمله جوړه نه ده.يع ويش

  يې او بعضی اعضأ    ديويمکمل جوړش  يېاعضأ  

 .ويجوړ ش دي مکمل نه 

  کې يوه بله مهمه خبره دا ده چه دمضغه په مرحله  

ايمب نیج  يا  د ماشوم  ېرين  يا  د    وړوکیر  ډيو  شکل 

هفتو   ک  پورې شپږ    ځې ور  ۴۲چه    ويدوام 

په  کېږي ا  نييع   کېموده    دي.چه  د    ولي دحمل 

و نه  ېري ن يا ايمب نی ج   پورې  ځېور   ۴۲نه د    ځېور

چه د انسان ده او که د بل کوم حیوان    معلومیږي 

  يهفت  ي وماشپو او ورځو نه وروسته د    ۴۲ده.خود  

د عظام مرحله يا سټیج او د هډوکو   کېپه شروع  

و د انسان  ېرين يا ايمب نی.او ج کېږيجوړيدل شروع  

اختیار نه    وي شکل  حیواناتو  نورو  د  فرق    يېاو 

القدر    کېږي کتاب  مسلم  صحیح  حذيفه    کېپه  د 

.کله چه  یف روايت دري ث شديرضی هللا عنه  نه ح 

هللا يوه    شي   ريتی  شپي  ۴۲نه    ځېور  وليد حمل د ا

و  ېري ن يا ايمبنی ج   کېچه د مور په رحم    یږيفرشته ل

 .کړي ته د انسان شکل او صورت جوړ  
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و او    کړئغور  ساينټیفیک  دومره  دا  چه 

معلومات   مخ   ۱۴۰۰مايکرسکوپیک  د    کې کاله 

دپاره څنګه   سلم  و  علیه  محمد صلی هللا  حضرت 

په   چه  ؤو  ځانه    يې  کېم  ريکقرآنممکن  خپل  د 

هم    يېچه لیک او لوست    کېحال    داسيپه    کېولی

ؤو   وخت    کړي نه  هغی  په  نه  عا  کېاو    دي يو 

میکرسکوپ هم ؤو نه هیڅ کله هم د يو انسان دپاره  

په هغی وخت   چه  وه  نه  ممکنه    داسي   دي  کې دا 

د هللا تعالی    قرآن شکه چه  بی.نو    کړي معلومات ور

کتاب او حضرت محمد صلی هللا علیه و سلم د هللا  

 المبین.   .و ما علینا االابلغدياو رسول    بيرښتینۍ ن 

 ډاکتر محمد عثمان نظامی 
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 ( ۳۳) الدرس 

 د قرآنکريم ساينسي معجزي 

 (وسپنه)

(IRON) 

 

  نينن د اوسپ   کېمعجزو په سلسله    ساينسيد    قرآند  

نوم يوه    نيکوو.اول خو د اوسپ  خبري   کېپه باره  

معلوم او مجهول    ديمعجزه ده.دوه قسمه نومونه  

نه   ته  نو  کتاب راکړه  يو  که زه ووايم چه  .فرضاً 

څه    پوهیږي د  دپاره    شيچه  کتاب  د  دا  نو  کتاب 

خ  ري او که ووايم چه د تا  ینامعلوم يا مجهول نوم د

چه زه کوم کتاب غواړم    پوهیږيکتاب راکړه نو ته  

معلوم    نينو د اوسپ  ی نو دا د کتاب دپاره معلوم نوم د

.چه  کېږي   ۵۷چه د ابجد په حساب    یديد دنوم الح 

د سورت    نيد يا د اوسپ ديد الح   کې   قرآن دا عدد په  

مجهول يا نامعلوم    نينمبر ښیې .همدارنګه د اوسپ 

.چه    کېږي  ۲۶.چه د ابجد په حساب  ديدٌ  دينوم ح 

  يې اتومی نمبر دي.ساينسدانان وا  نيدا عدد د اوسپ

چه څومره اوسپنه ده .دا د سپیس    کېچه: په ځمکه  
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  شمسيده .ځکه چه زمونږ په    راغلي ته    کې نه ځم

سیستم   سولر  يا  يا    کېنظام  حرارت  دومره 

.ځکه چه  شيجوړه    کېچه اوسپنه پ  نشتهچر  پريټیم

لمر   د  پريټیم  ي داخلد  حرارت  يا  ون  لیم   ۲۰چر 

اوسپ   زياتنه    ري ګډي د  داچه  دي.حال  د    نينه 

م سوه  څو  دپاره  چر  پريټیم  ريګډي ونه  لیجوړيدو 

په    یپکار د    کې غټو ستورو    لريرو  ډي .کوم چه 

او د    شي.کله چه د غټو ستورو عمر پوره  کېږيپیدا

  شي وير لډينو اول    شي ديرا نز  يېمرګ وخت  

و  انفجارا  بیاو   ايکسپلوژن  يوه  کړي يا  اندازه  .او 

خارج  ته  سپیس  نه    وياوسپنه  سپیس  د  ا  بیچه  

اساس    دي.نو په    ځېمختلفو ځايونو او سیارو ته  

وا ځمکه    يېساينسدانان  په  اوسپنه  ده    کېچه  نه 

ش ځم  ويجوړه  نه  سپیس  د    راغليته    کې بلکه 

کاله    ۱۴۰۰  قرآنده.چه د ماډرن ساينس دا خبره  

  کړي  کېت آيانمبر   ۲۵د په ديد سورت الح  کېمخ 

  .يېده. فرما

َب   ـٰ ِكتَ ٱلأ َمعَه م   نَا  َوأَنَزلأ ِت  ـٰ بَیِّنَ بِٱلأ س لَنَا  ر  نَا  َسلأ أَرأ لَقَدأ 

طِ  ِقسأ ِمیَزاَن ِلیَق وَم ٱلنَّاس  بِٱلأ ٌسً۬  ۖ َوٱلأ َحِديدَ فِیِه بَأأ نَا ٱلأ  َوأَنَزلأ

لََم ٱَّللَّ  َمن   ِفع  ِللنَّاِس َوِلیَعأ ـٰ  َوَمنَ
س لَه ۥ  َشِديدًٌ۬ ه ۥ  َور  يَنص ر 

بِ  غَیأ )ۚ بِٱلأ َعِزيٌزً۬  قَِوى    َ ٱَّللَّ إِنَّ  مونږ  (۲٥  اوسپنه  او 

.او انسانانو  ید د طاقت  دير شډي  کې رالیږلی ده.چه پ
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پ چه    ويوش  خبري خو    دي.په  دي   دي فاي  کېته 

وا  د    يېساينسدانان  غټوستورو  د  اوسپنه  چه 

ايکسپلوژن يا انفجار پواسطه سپیس ته او د سپیس  

د طاقت    نيده.اوس د اوسپ ويته رالیږل ش  کېنه ځم

طاقت او    نيکوو. د اوسپ  خبري   کېپه باره    دي اوفاي

  نينو زه به د اوسپ   ديخو هر چا ته معلومی    ديفاي

ه فايغ صرف  او  طاقت  کړم  بی  دي ه  چه    کوميان 

. دغه ځمکه  وي دلچسپه او معلوماتی  ستاسو دپاره  

اوسیږو دا هسی څه د خاورو    پريچه مونږاو تا سو  

  وي جوړه ش  دي رۍ نه ده چه پخپل سر  ډي او تیږو  

او  وي نقشه  يو خاص  په  خالق  زاين سره  ډي.بلکه 

ځمکړيجوړه   د  مونږ  او    کېده.نو  ساختمان  د 

چه    کېجوړخت په هغو برخو بحث کوو.په کومو  

ش  استعمال  د    کېده.دځموياوسپنه  سینټر  يا  مرکز 

سپ  ديجام ش  ني او  جوړ  نه  بال  بال    دي.دیدوي د 

چر يا حرارت  پريلو میتره ده .او ټیم کې   ۱۲۲۰شعاع  

ډ دي د بال د سطحی  ريسانتیګی  ري ګډي  ۵۵۰۰  کېپ

.دا وه د  يېته شعاع وا  فاصلي  کېاو مرکز په منځ  

  دياوله طبقه يا اينټر کور.د  کېداخل د خوانه د ځم 

دوهمه طبقه ده چه    کېپسی د داخل د خوانه د ځم

وا ورته  کور  ځم يېاوټر  مايع    کې.د  د  طبقه  دا 

ش  نياوسپ  جوړه  ټیموينه  پ پريده    ۵۰۰۰  کېچر 
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پنډوا   ري ګډي يا  ضخامت  س.دي.او    يې   لیس 

. دا مايع يا اوبه اوسپنه دوران  ديلو متره  کې  ۲۳۰۰

ډ  لی ساحه يا میګناتیک ف  مقناطیسی  وياو ګردش ک

ځم  مقناطیسی.او  ويجوړ د  سطحی    کېساحه  د 

لو  کې ه څو زره  خرآلا.او بوي يا انتشار ک  ځېخواته  

.او ټوله ځمکه  ځېد سطحی نه پورته    کېمتره د ځم 

ګرد چاپیره د يو کمربند او پوښ پشان    اټموسفیراو  

ک راوي احاطه  هغو  د  او  ډي.او  زراتو  اکتیف  و 

  وينیانتها خطرناکو شعاګانو مخ   بيتشعشعاتو او  

که    کومي   یږييا سپیس ته ل  فضأ  يېرته  بی او    ويک

  شي نو ځمکه به مړه    یږيته راورس  کېچیرته ځم 

ځم  د  به  نه  يو    شي   پاتي دا شکل    کېاو  به  نه  او 

حتی   او  موجود  هم    اټموسفیر ژوندي  نه    پاتيبه 

کمربند    یوپواسطه دا جوړ ش   ني د اوسپ  ني.يع شي

ځم  يواځينه   ژون  کېد  د    دياو  بلکه  موجوداتو 

بله خبره دا ده    .ويحفاظت هم ک  اټموسفیر د    کېځم

  دي ؟البته په  ګرځيه کوره څنګه  ويچه دا دومره ل

خو زه د هغی    ديز  تیوريات يا  رير نظډي  کېباره  

کوم .کومه چه زمونږ د    خبري   کېپه باره    تیوري

.بايد ووايم چه دا صرف  وي مربوط    پورېموضوع  

ياغلط    ويچه صحیح    شي  يادکې  ید يا نظر    تیوري

مايع    ني چه:کله  چه د اوسپ  يې.بعضی ساينسدانان وا
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د   په  کې   ۲۳۰۰برخه  مترو  او    يپیړوال لو  دوران 

نو ځمکه هم د ځان سره د خپل اکسیز    ويګردش ک

 .وېځ او محور په خوا او شاه ګر

برخه   هره  په  ژوند  د  اوسپ  کېهمدارنګه    ني د 

حسابه دي.که انسان غور او    بي  دي ضرورت او فاي

قاتو نه  قیتح  ساينسي د  ۍپیړ شلميچه د  کړيفکر و

اوسپنه  چا ته هم معلومه نه وه چه    خو هیڅ  کېمخ 

دا د    کې  قرآن ده نو په    راغليته    کېد سپیس نه ځم 

نه    ويمنبع نه لیکل ش  کومي اوسپنه د سپیس  چه 

چه    ی ددل او تعجب  نیده.حیرا ويته رالیږل ش   کېځم

ته    شي چه هر    منيعقل او کامن سینس دا څنګه  

وا حادثه  او  ځميېچانس  نه  سپیس  د    کې؟د  ته 

  کې په مرکز    کېراتلل يوه حادثه وه،د ځم  نياوسپ 

اوسپکې   ۱۲۲۰د   د  شعاع  په  بال    ني لومترو  د 

وه،او   حادثه  ته    دي جوړيدل  درجی    ۵۵۰۰بال 

  دي حرارت ورکول او دوامدار ساتل حادثه ده،او د

د   دپاسه  مايع  کې  ۲۳۰۰بال  د  پیړوالی  په  لومترو 

،   نياوسپ  درجی حرارت ورکول    ۵۰۰۰جوړيدل 

ته په    نيمايع اوسپ  دياو دوامدار ساتل حادثه ده،او

د او  او دوران ورکول    دييو خاص سپیډ حرکت 

دوران او سپیډ په يو حال دوامدار ساتل دا يوه حادثه  

اوسپ مايع  ف  ني وه،د  میګناتیک  د  يا  لی پواسطه  ډ 
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ا د هغی پواسطه د  بیساحی جوړيدل او    مقناطیسی 

  ويمحافظ  اټموسفیر او   کې ځم  يا د لټ  بیواين الین  

څومره   .دا  ده  حادثه  يوه  جوړيدل    حادثېکمربند 

نو مشکله    شيرا  حادثې   دري؟په انسان خو که  وي ش

ته    شيا هغه څوک چه هربی.نو  شيبچ    تريده چه  

وکړې چه دا څنګه    دي. فکر او غور  يېحادثه وا

په    حادثېحسابه    بي  کې چه په کائناتو    لريامکان  

د کائناتو    ديعوض  په  ګډو  بي خرا  کېچه    ډي او 

او نظم راولې؟و ما علینا اال    يآباد.برعکس  ولي را

 ډاکتر محمد عثمان نظامی .ن بیالبلغ الم 
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 ( ۳۴) الدرس 

 د قرآنکريم ساينسي معجزي 

 د ګوتی نښه يافينګرپرينټ 

 

  د دي موجو  کېا  نیدا څومره انسانان چه اوس په د

يا وروسته د  کېيا په قبرو   ته  نینه د  ديدي .او  ا 

.هر يو انسان ته هللا پاک جدا او مختلفه ای   راځي

هډي وروي،يا  پیژندنه  يا  او  يو    ني ده.يع  کړي ت  د 

  دي .ويت د بل انسان په شان نه  وي يا ه  ډي انسان ای  

فینګر   ډي ای   يا  نښه  دګوتی  واپري ته  د  يې نټ  .دا 

يا پیژندنه ده .چه حتَی په    ډي ای    وي انسان دومره ق

اين    ډيچه    کې هغو غبرګونکو يا ټواين ماشومانو  

مختلف او    يې نټ  پري.خو فینګروي يو قسم    يېای  

ت  وياو ه  ډيای    دي.او هر انسان به د هملريفرق  

راپورته   نه  قبر  د  هم کېږي سره  د    ډي ای    دي.او 

ته   میدان  حشر  د  به  سورت  ځېسره  د  پاک  .هللا 

أَ    يېفرما  کېتونو  آيام او څلورم نمبر  دريَمه په  قیال

َمَع ِعَظاَمه ۥ  ) ن  أَلَّن نَّجأ ـٰ نَس ِ َسب  ٱْلأ ِدِريَن    (۳يَحأ ـٰ بَلَٰى قَ

َى بَنَانَه ۥ  ) خیال او    داسيانسان    آيا  (٤َعلَٰىٓ أَن نَُّسّوِ
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  کړئچه مونږ به د هغه هډوکې راجمع ن  ويک  ګمان

راجمع کړو.مونږ خو په    يې نه ضرور به    وليشو؟

سرونه    دي ګوتو  د  کړو  به  برابر  چه  يو  قادر 

چه کوم خطونه د    کېد ګوتو په سرونو    نيدده.يع

.همدا قسم خطونه  دي  کېا  نینټ دپاره په دپريفینګر

دګوتو    ويک  دی ا راژونبیبه هللا تعالی کله چه انسان  

کوم    ني.يعکړيورته برابر او جوړ    کېپه سرونو  

ای  پريفینګر يا  انسان    ډي نټ  د  يې چه    کې ا  نیپه 

فینګر  ای  پريلرې.همدا  يا  ا  بید    يېبه    ډي نټ 

.دلته د غور او  ويهم    کېدو په وخت  کې  ديراژون

فکر خبره داده چه :ساينس خو د اول ځل دپاره د  

نټ اهمیت او  پري د فینګر   کې   آخرنولسمی پیړۍ په  

ای    ويقت کشف کړ او د انسان د ټولو نه د ققیح 

  کې نه مخ   ديت په حیث وپیژندل شو.او د وياو ه  ډي

  ۱۴۰۰معلومات نه ؤو.نو    کېباره    ديچا ته په    هیڅ

په   قت  ذکر کول  قیح   داسي د    کې  قرآن کاله پخوا 

م د هللا تعالی کالم او کتاب  ريک قرآنل دي چه  دلې   ديد

  .ید

دار د  چه  نه  چا  هغه  د  او  ويسوال  ايولوشن  په  ن 

د    وليچه    ید .سوال دالريده  قییکشن علیچرل س نی

نت   يو د بل نه مختلف  او  پريټولو انسانانو فینګر 

دنیيو دا    آيا.؟  یک  سینس  کامن  او  عقل  ستاسو 
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او    ويقبل ايولوشن  د هر    دي ن  ش یک لی چرل سنیچه 

دپاره   يوبیل  بی انسان  او  فینګرنی ل  نټ  پريک 

  دي ؟او د هغی مطابق  وي   یپروګرام او اينتخاب کړ

نټ  پريک فینګر نیهر انسان د خپل ځانګړی او يو 

.معلومه خبره ده چه يو سالم عقل  راځيا ته  نیسره د

قبلوې.دوهم دا چه: فرضاً که    يې او نه    منينه دا  

دار د  انسانان  نتیجه  ويچیرته  په  ايولوشن  د    کې ن 

ته   دوي  راغليمنځ  انسانان    دي.نو  چه  خو  نه 

فینګر  ډيمختلفی ای   امکان    دي.دلرينټ و پرياو 

انسانان يو قسم ای    ید   زياتر  ډي او    ډيچه ټول 

په ژون پريفینګر دا چه  او مړو  دينټ ولرې.حال  و 

يو قسم نه ده    ډينټ او ای  پريچا فینګر  د هیڅ  کې

له ای  بیله  بیدومره انسانانو ته هر يو ته    ديفلهذا  

او دا هرڅه    ی دجوړول دا فقط د هللا تعالی کار    ډي

جوړ   د  دي   کړي هللا  په    ی .ا مید  موضوع    ديکه 

چه هللا به ورته    ان شأهللا  کړي څوک غور او فکر و

 ن.بی.و ما علینا اال البلغ المکړي هدايت و

 ډاکتر محمد عثمان نظامی 
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 ( ۳۵)ا الدرس 

 قرآنکريم او ساينس

په رحم کې د هلک او جلۍ د جوړيدو 
 دپاره مسؤل پَلر دی او که مور؟

 

د جوړيدو دپاره    ۍد هلک او جل  کېد مور په رحم  

  قرآن د    کېباره    دياو که مور؟په    ديپالر مسؤل  

د    بالکلخبره   . خو  ده  او واضح  په  آياښکاره  ت 

غون لږ  د  دپاره  پوهیدو  د  معلومات    ديترجمه 

. د    دي.هغه دا چه:دوه قسمه نطفی  ی ضرورت د

نطفه نطفه.دمور  مور  د  او  نطفه  د  -پالر  حمل  د 

او  په رحم    ځيه  ن   ديد وجود څخه دبان  نیولو لپاره

او   یږي . .او د پالر نطفه د وجود نه  خارج وي  کې

رحم   دکېږيڅڅول    کېپه  ماشوم  دواړو    دي.او 

چه اوس    ان شأهللا..يږي دو نه جوړکېنطفو د يوځای  

 .شئپوه  آسانهتونو په ترجمه او مطلب  آيابه د  

  کې تونو  آيانمبر    ۴۶او    ۴۵د سورت النجم په    قرآن

  !يې فرما

ِن ٱلذََّكَر َوٱۡلأ نثَٰى )  َجیأ وأ فٍَة  ٤٥َوأَنَّه ۥ  َخلََق ٱلزَّ ( ِمن نُّطأ

نَٰى ) نر    نياو دا چه هللا دواړه قسمونه يع(٤٦إِذَا ت مأ
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نه جوړ د نطفی  په رحم وياو ښځه  .کله چه هغه 

دا مبارک  کېږيڅڅول    کې په  آيا.ګورو چه:  تونه 

جوړيدل    ځېچه :د نر او ښ  يېر واضح ډول واډي

کومه    کېږي دل دهغی نطفی پواسطه  نیيا د جنس تعی

پوه شو چه    کې.لږ مخ کېږي څڅول    کېچه په رحم  

.نو  کېږي صرف د پالر نطفه څڅول    کېپه رحم  

دمعلومات مطابق د مور په رحم   قرآنوايو چه د  

پالر    يواځياو هلک د جوړيدلو دپاره    ۍد جل  کې

پ  ید مسؤل   مور  د  رول    کېاو  .اوس  نشته هیڅ 

  کې باره    ديګورو چه دماډرن ساينس معلومات په  

معلومات مطاب  قرآن د    آيا  ی دڅه   که    ی دق  ید  او 

د   مخ ري تش  ساينسينه؟خو  نه  شو    کېح  پوه  بايد 

ته او اوم د مور نطفی ته   چه:سپرم د پالر نطفی 

ارثی    يېوا پالر  او  مور  د  کرومزومونه  او 

انتقال ته  اوالدونو  د  ويخاصیتونه  بايد ووايو چه   .

يو قسم نطفی يا    يواځي کروموزوم په اساس مور  

.او  لريچه صرف ايکس کروموزوم    ياومز جوړ

يا سپرمز جوړ يو    نييع  ويپالر دوه قسمه نطفی 

سپرم   يا  نطفی  ايکس    يواځيچه    دي   داسي قسم 

  دي  داسي.او بل قسم نطفی يا سپرم    لريکروموزم  

مور صرف    ني.يع لري چه صرف وای کروموزوم  

کروموزومونه   ايکس  د   لريايکس  ماشوم  د  .او 
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وخت   په  کروموزوم    يواځي  کېجوړولو  ايکس 

دواړه  شيورکوالی   وای  او  ايکس  پالر  .او 

.نو د ماشوم د جوړولو په وخت  لري کروموزومونه  

او    کړيچه يا ايکس کروموزوم ور   شيکوالی    کې

ور کروموزوم  وای  ايکس  کړييا  که  ووايو  .بايد 

نو    شيکروموزوم د ايکس سره جوړه او يو ځای  

به جل   وين .او که وای کروموزوم د  وي  ۍماشوم 

ماشوم به    وينو ن   شيايکس سره جوړه او يو ځای  

يا سپرم چه  ويهلک   نطفه  پالر هغه  د  که  .اوس 

او    شيد مور رحم ته داخل    لريوای کروموزوم  

نو وای به د    شيد مور د نطفی يا اوم سره يوځای 

  يواځيځکه چه د مور نطفه    شيايکس سره جوړه  

ته  لريايکس کروموزوم   .نو کوم ماشوم چه منځ 

.او که د پالر هغه نطفه يا سپرم   وي هلک به    راځي

  شي دمور رحم ته داخل    لري کروموزوم    چه ايکس 

.نو ايکس  شياو د مور د نطفی يا اوم سره يوځای  

ځکه چه د مور نطفه    شيبه د ايکس سره يوځای  

.نو کوم ماشوم چه  لريخو صرف ايکس کرومزوم  

که د پالر د خوانه    ني.يع وي به    ۍجل  راځيته    منځ

ورکول   ورکول    ۍجل  شي ايکس  وای  که    شي او 

ته   منځ  د  راځيهلک  چه  ووايو  بايد  دول  لنډ  .په 

تعی د جنس  پالر  نیماشوم  د  او    لري اړه    پورېدل 
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پیړۍ    شلمي .ګورو چه د  نلريهیڅ رول    کې مور پ

.فکر  ويق کدي تونو تصآياد  قرآن قات د  قیتح   ساينسي 

يونا  کړئ و اروپنیچه  او  پیړ آيا انو  ولسمی  د    ۍ نو 

ماشوم د    کېده لرله چه د مور په رحم  قیع   پورې 

میاشتی د  د    ين مور  نه    نيويعادت 

په  يږيجوړ جوړ    کې  ۍپیړ   ۱۷.مايکروسکوپ 

وپیژندل شو مګر    کې پیړې    ۱۸شو.سپرم او اوم په  

عبی ساينسدانانو  د  هم  مکمل  قیا  يو  د  چه  وه  دا  ده 

سپرم    وړوکیانسان   په  موجود   کېشکل 

کړه    يې وي.وروسته   بدله  خبره  يو    داسيدا  چه 

اوم    وړوکی په  انسان  همدا    کېمکمل  او  وي  

غټ  وړوکی ماډرن  یږيانسان  ترتیب  هر  .په 

ته راغله.فکر    کې  ۍپیړ   ۲۰په    لوژيا ريايمب  منځ 

مخ   ۱۴۰۰چه    کړئ و يع  کېکاله  نطفو    ني د 

معلومات    کېسپرم،اوم او کروموزوم د کار په باره  

هیڅوک    کېنه مخ   ۍپیړ   شلميورکول په کوم چه د  

ټر څخه د بل  ريپه غیر د خالق او ک  آياو  لنه پوهید 

  داسي د    کېکلونه مخ   1400چا دپاره ممکن ؤو.نو  

د    کريمقرآنچه    یثبوت د   د ديمعلومات ورکول  

او    قرآنره مهمه خبره داده چه  ډي هللا کالم دي .بله  

د جنس د   ۍچه د هلک او جل   يې ساينس دواړه وا 

دپاره  لدنیتعی مسؤل    يواځيو  هم بی.خو  ی دپالر  ا 
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نه اوالد  رياکثره خلک چه نا  کېزمونږ په جامعه  

او دوهم    ويتور او تهمت په ښځو لګ  کېږي نه    يې

 ډاکتر محمد عثمان نظامی و ما علینا االالبلغ المبین..وي واده ک
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 ( ۳۶) الدرس 

د قرآنکريم ساينسي معجزي په پوستکې  
 کې د درد اخذی يا پَين ريسيپټر 

 

پخوا انسانانو فکر کولو چه د درد احساسول د دماغ  

قاتو  قیتح   ساينسيتازه    لیکن. لرياړه    پورې يا بَرين  

په پوست انسان  د  د  ري تق   کې  کېمعلومه کړه چه  باً 

پَین    ي زيات  څخه   میلونو  دري  يا  اخذی  درد  د 

نه په غیر يو سړی    دي .چه دد ديسیپټرز موجوري

اساس کله چه    ديکوالی.نو په    نشي د درد احساس  

.نو د  وي  ځیدالیوچه س  ريض ګوريم   داسي ډاکتر  

سو په  څوکه  سینجاق  پوست  دلې یځ يو  يا    کې ځای 

نو    کړيض د درد احساس وري.که م کیږدي   ديبان

خوشال  پین    یږيډاکټر  چه  نه  ريځکه    دي سیپټرز 

جوړ دي او سوختګی سطحی ده.خو که    ني يع  وي س

چه   يېنو ډاکتر وا  کړيض د درد احساس ونه  ريم

  ويسیپټرز سري پین    نيپ ده يعډيسوختګی ژوره يا  

 .دي ليتل   نه او د منځ

په     کې ت  آيانمبر    ۵۶م د سورت النسا په  ريکقرآن

سپپټر د  ري د پین    کې  کېر وا ضح ډول په پوستډي

باره  ديموجو په  واْ    اِ ! يېفرما  کې ت  َكفَر  ٱلَِّذيَن  نَّ 
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ل ود ه م  ج  نَِضَجتأ  ك لََّما  ا  نَاًرً۬ ِلیِہمأ  ن صأ َف  َسوأ تِنَا  ـٰ بِـَٔايَ

عَذَابَ  ٱلأ ِلیَذ وق واْ  َرَها  َغیأ ل ودًا  ج  ه مأ  ـٰ نَ َكاَن  ۗ بَدَّلأ  َ ٱَّللَّ إِنَّ   

ا )  ( ٥٦َعِزيًزا َحِكیًمً۬

انکار    يېتونو نه آياهغو خلکو چه زمونږ د شکه بی

واچوو.کله چه د    کېپه اور    يېر زر به  ډي.ید کړي

پوست  ويهغ بدن  د  شيوسوځول    کېد  .نو 

سوځول شوو پوستکو( په ځای به نور    ني)يعويهغ

ښه    کې پوست خوند  عذاب  د  ورکړو.چه 

.او د خپلو فیصلو  یر زورور دډي شکه هللا  بی.کېوڅ 

 .پوهیږير ښه  ډي د عملی کولو په حکمت 

د َچینګ    کېینډ  ل يپروفیسر تَِګتَت تی اِيسن چه په تا

يو په  د    کې ورسیټی  نیَمی  اناتومی  پارمینټ  ډيد 

ژوند   د  ؤو.نوموړی  پین  ډيچیړمین  د  برخه  ره 

وه.په    کړي تیره    کېق  قیسرچ او تح ري په    ز سیپټرري

  ۱۴۰۰ن ونه کړو چه  قی ي  دي په    بالکلهغه    کې اول  

پخوا   ذکر کړې  قی ح   ساينسيدا    قرآن  دي کاله  قت 

ت په باره  آيامبارک    ديا دبی  يې.خو وروسته  وي

تح ډي  کې او  قیر  بريق  او  وکړ  ورته  خرآلاسرج  ه 

او   ساينټیفیک    ېوي معلومه شوه  دا  واقعاً  چه  منله 

  ی د  ی وذکر ش  کې  قرآنپه    کېکاله مخ   ۱۴۰۰فَکټ  

په   د    يې   کې نس  ريکانف   بي په يو ط   کې اض  ري.او 
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اقرار وکړ چه: الاله االهللا    کېمخ سلهاو خلکو په  

 . و ماعلینا االالبلغ المبین. محمدرسوهللا

 ډاکتر محمد عثمان نظامی 

.  
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 ( ۳۷) الدرس 

 په قرآنکريم کې رياضياتی معجزې 

په اولنۍ او وروستني وحې کې د ۱۹ 
 نمبر محافظوي رول)اوله برخه(

Mathematical Miracles of 
Quran Part 1 

حساب   ريد    کې  مريک قرآنپه   يا  يو    داسياضی 

سی  وي محافظ د  ي ټريوکې او  موجود  چه    ی سیستم 

  ی اوچت د  زياتر  ډيدانسان د عقل او استعداد نه  

ق دومره  دا   د  وي او  په    ی سیستم  چیرته  که  چه: 

ت  آيايو حرف،لفظ يا لغات او يا يو     کېم  ريکقرآن

نه   ځای  خپل  د    شي ځايه  بی د  يا  نه  ريکقرآناو  م 

،نو  شياضافه    کېم  ريکقرآن او يا په    شيستل  ويو

.يا  کېږيول  نی   ستيسمد  غلطيسیستم پواسطه    ديد

عبارت   بل  کوريکقرآن په  شډيم  کوډ  يا  کالم    وي ډ 

نمبرونه    بيدوه حسا   يېاو کوډز    ني .چه کونجیګاید

.اګر چه د شروع او    ی د  ۱۹او بل    ۷چه يو    دي

شايد تاسو ځما په خبرو    کې د ورکولو نه مخ   مثالونو 

  کې  مثالونوپه    ان شأهللا خو لږ وروسته به    ئنشپوه  

ده    داسيقه  ريسیستم د کار ط   دي.اصالً د  شئ پوه  

  ږي ريتکرا   داسيان  شی  ځني   کېم  ريک قرآنچه په  
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په    راځيحساب     داسي يا   يا    ۱۹چه    دي بان  ۷او 

  پاتي نه    قيبا  شيهیڅ    نييع   یږيپوره پوره تقسیم 

   .اوسکېږي

  کې م  ريکقرآن رول په    وينولسم نمبر محافظ  ۱۹د  

 :ګورو

ذکر    کې ت  آيانمبر     ۳۰دا نمبر د سورت المدثر په  

دا ده    يې (لفظی ترجمه  َعلَْیَها تِْسعَةَ َعَشَر  )  ی دويش

ح  ري تش   ديعلمأ کرام د--- نولس.  ديچه: په هغی بان

په دوزخ    وي ک  داسي پیره     19چه  او  فیظی  محا 

 .ديويش  ريشتی مقر ري ف  ري دا

نولسم نمبر    19د    کې.وحې  آخرنۍپه اولنۍ او    -اول 

 .مطالعه کوو رول   ويمحافظ

ده هغه د سورت العلق  ويچه نازل ش   وحې اولنۍ  ..

په پیغمبر ع    کېچه په غارحرا    ديايتونه  ۵  نياول

ِم َربَِّك ٱلَِّذى َخلََق )  !    دي  وينازل ش َرأأ بِٱسأ ( َخلََق  ۱ٱقأ

َن ِمنأ َعلٍَق )  ـٰ نَس ِ َرم  ) ۲ٱْلأ َكأ  َوَربَُّك ٱۡلأ
َرأأ ( ٱلَِّذى  ۳( ٱقأ

( قَلَِم  بِٱلأ لَمأ  ٤َعلََّم  يَعأ لَمأ  َما  َن  ـٰ نَس ِ ٱْلأ َعلََّم   )

(٥ )                                         

د   سورت  خوانه    آخر دا  نمبر    ۱۹د  نولسم 

که دسورت الناس نه مخ په    نييع  یسورت د
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الفلق   ،سورت  اول  الناس  سورت  مثالً  راشو  شاه 

چه دا نمبر    راځينمبر    19دوهم نو سورت العلق  

 1=19/ 19  یږيپوره پوره تقسیم 19په  
2— 

د    ديسورتونه    ۱۱۴ټول  –  کې  قرآن په    که  نو 

د   العلق  خوا  آخرسورت  سورت    څخهد  نمبر)د 

  شي نه منفی يا کم    ۱۱۴د     ۱۹  نيالناس د خوانه( يع

پوره پوره    دي بان  ۱۹کوم چه  په    کېږي  پاتي   ۹۵

 ۵=۱۹/۹۵             ۹۵=۱۹-۱۱۴. تقسیمیږ ی

الفاظ يا    ۱۹ کې   وحېايتونو يا اولنۍ   5  ديپه —3

 . دي لغاتونه يا وړډ 

 . یږي پوره پوره تقسیم  ديبان 19کوم چه په  

19/19=1                              

 وګورئ  يې  ديالن 
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يا د سورت    کې  وحېاو همدارنګه په اولنۍ  —4

حروف يا    ۷۶ټول    کې تونو  آيا  هو پینځ نیالعلق په اول

حروف ربِّک    4حروف،باسم    4مثالً اقرأ    ديلیټرز   

تونو  آياترتیب د ټولو پینځه    ديحروف او په هم   3

پوره پوره    ديبان  ۱۹کوم چه  په    کېږي  76حروف  

 4=19/76  یږيتقسیم
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چه  --5 العلق    لی تکم  کريمقرآن کله  ،د سورت  شو 

د    ۱۴ سورت  ټول  د  نو  شو  نازل  هم  ايتونه  نور 

شو کوم    ۱۹  ني ايتونو تعداد پینځه جمع څوارلس يع

                                       1=19/19  یږي پوره پوره تقسیم   ديبان  19چه په  

دي    ۲۸۵او د ټولو نولس ايتونو د حروفو تعداد    --6

په   چه  تقسیم   دي بان  ۱۹کوم  پوره    یږي پوره 

۱۹/۲۸۵ =۱۵                                                      

د   باره    وحېې  نوروستاوس  النصر    کې په  د  چه 

دي   َواْلفَتْح   کوو  خبريسورت   ِ َّللاَّ نَْصر   َجاَء  إِذَا   .

أَْفَواًجا )1)  ِ ل وَن فِي ِديِن َّللاَّ النَّاَس يَْدخ  َوَرأَْيَت   )2  )

َكاَن   إِنَّه   َواْستَْغِفْره   َربَِّك  بَِحْمِد  فََسبِّْح 

ابًا                        تَوَّ

 

  کې ) پاس جدول    کېږيهم کتل    کې  وحې  آخرنۍپه  

د    --1(                                 چه:  وګورئ   يې

تعداد   لغاتو  يا  په    ۱۹  يې الفاظو  چه  کوم    19دي 
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تقسیم   دي بان پوره  ،                                   1  = 19/19  یږي پوره 

ِ َواْلفَتْح   او په اول ايت.  ----   2   کې إِذَا َجاَء نَْصر  َّللاَّ

پوره   دي نبا 19.کوم چه په  دي  ۱۹د حروفو تعداد 

                                                               1=19/19.  . یږيتقسیم

يا  --- 3 النصر  د    وحې  ۍنوروست سورت  سر  د 

يو سل او    110خوانه )د سورت الفاتحه د خوا نه(  

ايتونه دي که بسم هللا ورسره    3لسم  سورت دي ،او  

د  کېږيايتونه    4نو    شيحساب   چیرته  که  ،نو 

نو    شيسورت نمبر او د سورت  ايتونه سره جمع  

چه    راځيم د ټولو سورتونو تعداد پالس  ريکقرآند  

  پوره پوره   19دي  کوم چه په  114

 ۱۱۴=۴+۱۱۰.        یږيتقسیم

۱۹/۱۱۴ =۶ 

چه د سورت    وحېده چه اولنۍ    کېره حیرانون ډي

يا وړډز    19هم    ديايتونه    5  نيالعلق اول لغاتونه 

په    دي تقسیم  ديبان  19او    آخرنۍ ،او    یږي پوره 

  23او    ديايتونه    دريچه د سورت النصر    وحې

هم    دي  وينه وروسته نازل ش  وحې کلونه د اولنۍ  

وړډز    19 يا  په    لريلغاتونه  پوره    ديبان  19او 

 .یږيتقسیم
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 ( ۳۸) الدرس 

په قرآن کريم کې د رياضياتی معجزو 
 دوهمه برخه 

 په بسم هللا کې د ۱۹ نمبر محافظوي رول

 

اضیاتی  ريد    کېم  ريکقرآن د ښه پوهیدو دپاره بايد په  

مطالعه   برخه  اوله  او    کړئمعجزو  اولنې  په  چه 

)  کې  وحې نې  آخر نولسم  محافظ(۱۹د  د    وي نمبر 

  وحېدل چه په اولنۍ  ولی،ومويرول څخه بحث ک

تونه( هم د الفاظو  آياپینځه    ني )د سورت العلق اولکې

نولس) تعداد  لغتونو  په  (  ۱۹يا    نيوروستدي،او 

النصر    کې  وحې سورت  د  آيا  دري )د  تونه(هم 

دي ، چه هر يو په نولسو    ۱۹الفاظو يا لغاتونو تعداد  

تقسیم په دوهمه برخه  یږيپوره پوره  د    کې.اوس 

ټی رول په  ريوکېيا سی  ويمحافظ(  ۱۹نولسم نمبر)

  .مطالعه کوو کې بسم هللا 

  ۱۹د حروفو تعداد    کې  ﷽    په   

په   چه  کوم  پوره    ۱۹دي  پوره  نولسو 

 ۱=۱۹/۱۹. یږيتقسیم
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  ۱  يېجواب    شيتقسیم    ديبان  ۱۹چه په    ۱۹  نييع

 دي

هر  ديسورتونه    ۱۱۴ټول    کې م  ريک قرآنپه   ،د 

بسم هللا شته،خو  د نهم سورت    کېسورت په شروع  

.مګر د  نشتهبسم هللا    کېيا سورت التوبه په شروع  

يوه    کېشتم سورت يا سورت النمل په منځ  ويا  ۲۷

بِْسِم  ده،  راغلياضافه بسم هللا   َوإِنَّه   ِمْن س لَْیَماَن  إِنَّه  

ِحیِم   ِن الرَّ ْحَمٰ ِ الرَّ حساب سره د    دي﴾ چه په  30﴿َّللاَّ

دي کوم چه    ۱۱۴  کېم  ريک   قرآنبسم هللا تعداد په  

تقسیم  ديبان  ۱۹په   پوره  د    یږيپوره   يا    ۱۹او 

 ۶  =۱۹٪۱۱۴  ديحاصل ضرب 

چه دوه بسم هللا    کېشتم سورت نه په کوم وي که د ا 

يع  دي راشو  شاه  په  مخ  الفاتحه    ني که  سورت  د 

خواته  وبه ګورو چه نهم سورت يا سورت التوبه  

نولسم نمبر    نشته چه بسم هللا    کېد کوم په شروع  

په   چه  ،کوم  پوره    ۱۹دي  پوره 

   19= 19*1. یږيتقسیم

27-26-25-24-23-22-21-20-19-18-17-

16-15-14-13-12-11-10-9 

  ۱۹  پورې نهم نمبر    ۹شتم نه د  وي ا  ۲۷ګورو چه د  

 .یږي نولسو پوره پوره تقسیم ۱۹کوم چه په  راځي
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 .ا =۱۹٪۱۹

الرحیم   الرحمن  هللا  بسم  په  چه  دا  څلور    کېبله 

م  دري هللام ويد  بسم.اول  ديلغاتونه يا الفاظ يا وړډز 

بسم    ېم کريک قرآن ،په ټول    الرحیمڅلورم    الرحمن

پوره    ۱۹.کوم چه په    راغليکرته    ۱۹اسم     نييع

 .یږي پوره تقسیم

  ۱۹  ني جواب        يع ---          ---۱=۱۹٪۱۹

  .يو دي   يېجواب  شيتقسیم   ۱۹چه په 

په   لفظ  هللا  د    واري   ۲۶۹۸م  ريک   قرآن همدارنګه 

  .یږيپوره پوره تقسیم  دي بان  ۱۹کوم چه په    راغلي

 جواب  .........۱۴۲=۲۶۹۸٪۱۹

ځله    ۵۷  کېم  ريک قرآنهمدارنګه د الرحمن لفظ په  

په    راغلي چه  کوم  پوره    دي بان  ۱۹دي  پوره 

 .. یږيتقسیم

 جواب .................۳=۵۷٪۱۹

رحیما    94همدارنګه رحیم   او  په    20کرته  کرته 

مجموعه    دي  راغلي  کېم  ريکقرآن   114  يېچه 

  یږيپوره پوره تقسیم دي بان ۱۹کوم چه په  کېږي

۹۴+۲۰=۱۱۴ 
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     جواب  ............۶=۱۱۴٪۱۹

.که  یټی سیستم هم موجود دريهمدارنګه ډبل سیکو

څلور الفاظو يا لغاتونو يا وړډز جوابونه سره    ديد

  يې جمع کړو ،وبه ګورو چه جواب يا حاصل جمع  

 ...کېږي شل وي پوره پوره  ديبان 19په  

دي ،د هللا د لفظ جواب    1مثالً د بسم د لفظ جواب  

دي او د الرحیم    3دي،د الرحمن د لفظ جواب    142

دي .که دا ټول جوابونه سره جمع    6د لفظ جواب  

  دي بان  19بايد په  يې و نو حاصل جمع يا جواب  کړ

 ډول  دي.په الن  شيپوره تقسیم  

۱۵)الرحیم(=۶)الرحمن(+ ۳)هللا(+۱۴۲)بسم(+۱

۲ 

         ۱۵۲٪۱۹=۸   

ده   ۱۵۲ګورو چه د څلور واړو جوابونو مجموعه 

.فرضاً که په    یږيپوره پوره تقسیم  19کوم چه په  

د هللا يا الرحمن يا الرحیم د الفاظو نه   کې م ريکقرآن

او يا يو لفظ په بل لفظ بدل    شي  زياتيو لفظ کم يا  

رب    شي ځای  په  هللا  د  که  نو    شيکل  ولی مثالً 

  کېږي ول  نیاضیاتی سیستم پواسطه  ريد     ستيسمد
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چه  يو حرف يا لفظ د خپل ځای نه     معلومیږي،او  

   وي کم شم نه  ريکقرآناو يا د    ید  وي ځايه ش  بييا  

 .ید وي ش  زياتاو يا  

او يا    شيکل  ولیمثالً که د الرحمن په ځای بل لفظ  

ا  بینو    شي   زياتم نه يو الرحمن کم يا  ريک   قرآن د  

په    يې تعداد  الفاظو  نه    ديبان  19د  پوره  پوره 

  ۵۷.پوهیږو  چه دالرحمن د لفظ تعداد    یږيتقسیم

کوم   شي  ۵۶يې نوتعداد به  شيدي فرضاً که يو کم 

  کريمقرآند    ني .يع یږيپوره نه تقسیم  19ا په  بیچه  

چه    ید  ويټی سیستم دومره قرياو سیکو   ويمحافظ

حتی د يو حرف د غلطۍ امکان    کېم  ريک  قرآن په  

نه    ديد  کې.مخ شيچه وروسته به واضح   نشتههم  

يو څه    دي چه وړان په حساب  ابجد  د  اول  الړ شو 

  کې م د نزول نه پخوا په عربو  ريک قرآنکوود    خبري 

د موجود  هم  اوس  او  ؤو  موجود  په  یدا حساب   .

،مثالً  لريمت  قی هر حرف يو نمبر يا    کېژبه    بيعر

الف   يو) قید  دوه)قی)ب(  بيد  (۱مت  د  (۲مت 

هم(۳) دري مت  قیثی)ث(  په  عر   ديدي  د    بيډول 

،  لريمت  قی حروف هر يو خپل خپل    ۲۸ټول    بيژ

يا لغت يا جمله   په يو لفظ  د حروفو په    کېنو که 

جمع کړو    يېږدو او سره  کې متونه  قی  ويځای د هغ

نو د هغی   راځيمت چه منځ ته  قی  بينو کوم حسا
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مت دي او  قیلفظ يا لغت يا جملی د ابجد په حساب   

تاسو به    کېږيلیکل    کېپه بعضی وختو   هم مثالً 

الرحمن    وي  دلېلی هللا  بسم  د  خلک  بعضی  چه 

 کې لی 786الرحیم په ځای  

راځو   .په    خپلي اوس   ته  او    کريم قرآن موضوع 

  دي چه څومره د هللا تعالی صفتی نومونه    کې ثو  ديح 

چه    دي  داسيصرف څلور نومونه    کېټولو    دي،په  

چه په    راځي داسيمت  قی يېد ابجد په حساب سره  

په  .هغه  یږيتقسیم  پوره  دي بان  19 نومونه  صفتی 

 ..دي ډول  ديالن

مت يا  قی  يېچه د ابجد په حساب سره  -واحد  -اول-

          دي  19نمبر 

چه د ابجد په حساب سره    -ذ الفَضِل العظیم--دوهم  

 دی    ۲۶۹۸متقی  يې

مت  قی  يې چه د ابجد په حساب سره  ---مجید-- دريم

 - ی د ۵۷====

مت  قی  يېچه د ابجد په حساب سره  -جامع   -څلورم  

 ی د ۱۱۴=     

څلور نومونو نه په غیر د هللا تعالی په نومونو    ديد

چه    يېچه د ابجد په حساب    نشته   داسيبل نوم    کې
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پوره    دي بان19په     ديهغه    راځيمت  قی کوم نمبر يا  

تقسیم   متوجه  شيپوره  ښه  لږ  ره  ډي.شئ .دلته 

د  کېحیرانون هللا  د  چه  ډول  معجزانه  ،په    دي ده 

متونه يا نمبرونه چه د ابجد په  قیڅلور نومونو کوم  

راوتی   هم  دي حساب  بهو  يا  غه ا،هو    قیمتونه 

په    دينمبرونه   چه  هللا کېم  ريک قرآنکوم  بسم  :د 

لغاتونو  يا  الفاظو  څلورو  د  الرحیم  په    الرحمن 

  ني.يع دي دلو ريد تکرا قرآنکريم کې

 -اول 

  کېم  ريکقرآن د بسم هللا اول لفظ  چه اسم  دي په  

دي ،حال دا چه  د ابجد په حساب  ويکرته ذکر ش  ۱۹

  دي ۱۹مت هم قی د   واحد   

  -دوهم

لفظ  چه هللا دي په     کې م  ريکقرآند بسم هللا دوهم 

په  ويکرته ذکر ش  ۲۶۹۸ ابجد  دي ، حال دا چه د 

 دي  ۲۶۹۸مت هم قی ذ الفضل العظیم حساب د   

 -مدري

  کېم  ريکقرآن م لفظ چه الرحمن دي په  دريد بسم هللا  

دي،حال دا چه  د ابجد په حساب  ويکرته ذکر ش  ۵۷

 دي  څلورم ۵۷مت هم  قی د   مجید   



 

254 
 

په   الرحیم دي  لفظ چه  م  ريک قرآند بسم هللا څلورم 

دي،حال دا چه  د ابجد    ويکرته ذکر ش  ۱۱۴  کې

  دي  ۱۱۴مت هم  قیپه حساب د  جامع   

  چه کېږير شو کتل ځېکه ښه په غور سره  : 

،او  یږيپوره پوره  تقسیم ديبان  19متونه په  قیټول  

نو حاصل    شيجمع    يېکه حاصل تقسیم يا جوابونه  

 . یږيپوره پوره تقسیم ديبان19هم په   يېجمع 

 جواب .............  ۱=۱۹٪۱۹— اول

 جواب .......۱۴۲= ۲۶۹۸٪۱۹-دوهم

 جواب ..............  ۳=۵۷٪۱۹-مدري

 جواب .......... ۶= ۱۱۴٪۱۹-څلورم

اوس که د ټولو جوابونه سره جمع کړو نو حاصل  

پوره پوره   دينولسو بان  ۱۹هم بايد چه په   يې جمع  

 ډول  دي .په النشيتقسیم  

د پاس څلور جوابونو   .......۱۵۲=۱+۱۴۲+۳+۶

نولسو پوره پوره    ۱۹حاصل جمع چه دا هم بايد په  

 ډول  دي په الن شيتقسیم  

جوابونو  ..........۸=۱۵۲٪۱۹ ټولو  د  چه  ګورو 

 .یږينولسو پوره پوره تقسیم  ۱۹حاصل جمع هم په  
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 .حقیقت بل

حسا  کېم  ريکقرآنپه   څه  شمار    بييو  او  اعداد 

خو دلته هر  و غیره    1،2،10،100،لکه  ديويذکرش

که څه هم په    ږي بی عدد صرف يو ځل حسا  بيحسا

،نو  وي  راغليڅو کرته تکرار تکرار    کې  کريمقرآن

کو  ولیاعداد د يو ځل دپاره    بيکه مونږ دا ټول حسا

په    يېاو ټول سره جمع کړو .نو حاصل جمع به  

  یږي پوره پوره تقسیم 19

1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+19

+20+30+40+50+60+70+80+99+100+

00+300+1000+2000+5000+50000 2

100000 

 162146ټولو حاصل جمع  د دي

په  پوره    يېنولسو    19که  پوره  نو  کړو  تقسیم 

 ډول  دي په الن  یږيتقسیم

۱۶۲۱۴۶٪۱۹=۸۵۳۴ 

 ډکتر محمد عثمان نظامی 

 

 



 

256 
 

 ( ۳۹) الدرس 

په قرآنکريم کې د رياضياتی معجزو  
 دريمه برخه 

د ۱۹ نولسم نمبر محافظوي  رول په  
 حروف مقطعاتو کې

 

د   مقطعات  شروع    29حروف  په    کېسورتونو 

مثالً الم يو سیټ حم    دي سیټونه    14.ټول  دي   راغلي

سیټونه د څو سورتونو     ځنيبل سیټ  ن  بل سیټ ،

دي،لکه الم چه د شپږ سورتونو په    راغليدپاره هم  

حروف تهجی يا د   بيدي،د عر  راغلي  کېشروع  

  14خو د مقطعاتو په    دي  28حروف    بي د ژ  بي عر

  .دي ويحروف استعمال ش 14صرف   کېسیټو  

شروع  29د    نييع----          په    کې سورتونو 

 راغلي حروف مقطعات  

مقطعات  ---- ------------------------- حروف 

  کېحروف تهجی چه په مقطعاتو      ديسیټونه    14

.اوس که دا ټول    دي     ۱۴صرف     وي استعمال ش

 سره جمع کړو،                              
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په    کېږي  57ټولو حاصل جمع    ديد   19کوم چه 

 ډول  دي،په النیږي پوره تقس  ديبان

سر   +۲۹      په  چه  تعداد  سورتونو    يې   کې د 

 دي  راغليمقطعات  

 د حروف مقطعاتو د سیټونو تعداد  +۱۴     

  کېحروف تهجی  چه په حروف مقطعاتو   +۱۴    

 دي  وياستعمال ش

پوره    ۱۹د ټولو حاصل جمع کوم چه په     ۵۷   

 یږي پوره تقسیم

   ۵۷٪۱۹=۳ 

       

 بل پاينټ 

م سورت يا سورت البقره نه  ويحروف مقطعات د د

د  کېږي شروع   نه    68،او  القلم  سورت  يا  سورت 

نور    پورېسورت يا سورت الناس    114وروسته د  

د  نشته د  چه  د  وي،ګورو  نه  سورت  تم  شپیات  ۶۸م 

 ، کېږي 67د سورتونو تعداد   پورېسورت  

سر   په  سورتونو  کومو  د  چه  چه    کېپوهیږو 

رتونه  سو   29نو که دا  دي  29  دي   راغليمقطعات  
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  پاتي   38نه منفی کړو نو    67  نيد ټولو سورتونو يع

 .یږي پوره تقسیم  ديبان 19کوم چه په   کېږي

  يې   کې کوم سورتونه چه په شروع    ۲=۳۸٪۱۹

 .پوره تقسیم شو  ۱۹په   نشتهحروف مقطعات 

           

 بل 

په    ويچه د هغ  دي  داسيدوه سورتونه    کې  قرآنپه  

يا     50ق موجود دي ،يو      کېمقطعاتو   پنځوسم 

﴾  او بل  ۱﴿اْلَمِجیِد    قرآنق ۚ َوالْ   ----- سورت ق دي 

﴾  ۱حم ﴿  ريښتم سورت يا سورت الشوويدوه څل  42

ِلَك ي  ۲عسق ﴿ ه     وحې﴾ َكذَٰ إِلَْیَك َوإِلَى الَِّذيَن ِمن قَْبِلَك اللَـّ

 ﴾  ۳اْلعَِزيز  اْلَحِكیم  ﴿ 

په   سورتونو    ديکه  څو    کې دوه  وکړو  غور 

 .کېږيلیدل   کېقتونه پ قیح  کېحیرانوون

  لري چه دواړه سورتونه يو د بل نه    ديسره د-اول 

مګر که د ق    دي هم    زياتاو د يو ايتونه د بل نه  

سورتونو   دواړو  په  هر    کېحروف  په  وشمارو  

  دي وييو برابر د ق حروف استعمال ش  کېسورت  

قافونه په    57او    کېسورت    50قافونه په    57  نييع
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ش  کې سورت    42 په  ديوياستعمال    19. کوم چه 

 یږي پوره پوره تقسیم ديبان

۵۷٪۱۹=۳ 

 ---دوهم

سورت  ديايتونه    45  کېسورت    50په    د  ،که 

نو حاصل    شي نمبرونه او د ايتونو تعداد سره جمع  

په    کېږي  95  يېجمع   چه  پوره    19کوم  پوره 

 یږي تقسیم

 د سورت نمبر  + ۵۰

 تونو تعداد آياد  کې په پنځوسم سورت  +۴۵

تونو حاصل  آياد سورت د نمبر او د سورت د  =۹۵

  جمع

۱۹/۹۵=۵            

 مدري

د ايتونو تعداد     کېښتم نمبر سورت  وي دوه څل  ۴۲په   

دي ،که دلته هم د سورت نمبر او د سورت د    53

  95  يېحاصل جمع    شيسره جمع   يېايتونو تعداد  

 ډول   ديپه الن  یږيپوره تقسیم  19کوم چه به    کېږي

 د سورت  نمبر  کېم ريکقرآنپه  + ۴۲.
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تونو  آياد    کېنمبر سورت    ۴۲ښتم  وي په دوه څل+ ۵۳

 تعداد 

تونو حاصل  آيا د سورت د نمبر او د سورت د  = ۹۵

 جمع

  ي په الند  یږينولسو پوره پوره تقسیم  ۱۹په         

 ډول

۹۵٪۱۹=۵ 

        

 ---څلورم

پنځوسم  سورت يا سورت ق د قافونو    ۵۰که د   

چه   د    57تعداد  څل  42دي  سورت  وي دوه  ښتم 

د قافونو د تعداد سره چه دا هم     ري ياسورت الشو 

م د ټولو سورتونو  ريک  قرآننو د    شيدي جمع    57

  19کوم چه په    114  نييع   ويمجموعی تعداد راک 

 یږي پوره تقسیم ديبان

ټولو    ۵۰د   +۵۷ پنځوستم سورت يا سورت ق د 

 قافونو تعداد 

  ري ښتم سورت يا سورت الشو ويدوه څل  ۴۲د   +۵۷

 د ټولو قافونو تعداد 
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سورت    ۴۲او    ۵۰د   =۱۱۴ او  ق  سورت  د  يا 

 د سورتونو د ريالشو

  قافونو مجموعی تعداد      

۱۱۴٪۱۹=۶ 

اتفاق    آيا او  چانس  ټ  یددا  د  انید  ولي که  بان  ديا 

   کې ولیکتاب به    وړوکی رډييو    داسي  آيا  شي راجمع  

  وي نظام موجود    بيحسا  داسي  دي   کېچه په هغی 

او   تعداد  لغاتونو  او  حروفو  شوو  استعمال  د  چه 

او په موضوع او مطلب    ويهم معلوم    ديعت  قیمو

  پوهیږي   ديهر څوک په    نشيهم تغیر را   دي   کې

چه په غیر د هللا نه د بل هر چا لپاره دا کار نا ممکنه  

،هللا تعالی    وي ا هم چه څوک انکار کبی، مګر    دي

ضرر   هیڅ  خپل    نشيته  ،بلکه  ته  رسوالی  ځان 

.وما  وي او په خپل نفس او ځان ظلم ک  ويضرر رس

محمد          ن                                         بی علینااالالبلغ الم

              عثمان نظامی
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 ( ۴۰) الدرس 

په قرآنکريم کې د رياضياتی معجزو   
 څلورمه برخه 

د لمونځ په رکعتونو،ارکانو او ترتيب کې  
 د۱۹ نولسم نمبر محافظوي  رول

Mathematical  Miracles of  
Quran  Part 4 

 

 -اول 

بحث   رکعتونو  په  لمونځ  فرض  د  صرف  دلته 

لمونځ د رکعتونو تعداد څنګ    هوخت   5.که د  کېږي

کو او د عددونو تر منځ فاصله يا َګیف    ولیپه څنګ  

هغه په     راځيسو نو کوم عدد چه الس ته  وي د منځه  

 .یږينولسو پوره پوره تقسیم 19

  4ګريزدرکعته  د ما  4رکعته د ماسپښین     2-د سحر 

رکعته اوس    4رکعته د ماسختن    3رکعته د ماښام  

په ترتیب سره لیکو او   کېدا ټول يو د بل په څنګ 

چه د منځ فاصله    24434ختموو.   يې د منځ فاصله  

د څلور  شيختمه    يې او څلور سوه  وينو  ش زره 
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پوره    19رش عدد الس ته راغی،کوم چه په  ديڅلور

 .یږي پوره تقسیم

        جواب  ۱۲۸۶=۲۴۴۳۴٪۱۹

هر عدد يو د بل    1286  ني جواب يع  دي اوس که د

وخته لمونځونو د رکعتونو تعداد    5سره جمع کړو د  

 راځي په الس 

 .لمونځونو د رکعتونو تعداد  5د     17=1+2+8+6

هم  -دوهم وختونه  سره  رکعتونو  د  او  ولیکه  کو 

عدد چه الس    بيوباسو کوم حسا  تري فاصله يا ګیف  

په    راځيته   پوره    ديبان  19هغه  پوره 

  ی د،مثالً د سحر اول لمونځ او دوه رکعته  یږيتقسیم

چه    42لیکو    داسي او ماسپښین    21لیکو،  يې   ي دا س

اول   او  رکعتته  دوه  سحر  د  چه  دي  دا  مطلب 

ماسپ  د  د  4ن  شی لمونځ،او  او  په  وي رکعته  لمونځ  م 

ټول لیکو    پورېلمونځ    5ترتیب د ماسختن يا    ديهم

عدد چه په    بي ختموو ، نو کوم حسا  يېاو فاصله  

 یږي پوره تقسیم  19په   راځيالس 

عشأ                          مغرب                           عصر                       ظهر                         

 فجر
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۲   ۱              ۴    ۲               ۴   ۳               

۳    ۴            ۴     ۵ 

  دي ختمی کړو نو په الن  يې   فاصليچه د منځ ګیپ يا  

  لیکو   يېډول 

۲۱۴۲۴۳۳۴۴۵ 

تقسیموو نو وبه ګورو چه پور پوره    ۱۹په    يېاوس  

 یږي تقسیم

تقسیم     ۱۱۲۷۵۹۶۵۵=۲۱۴۲۴۳۳۴۴۵٪۱۹ ما 

 کړۍ کړي تاسو هم کوالی شئ چه تقسیم يې 

  17پوهیږو چه هره ورځ د رکعتونو تعداد —مدري

دي    15د رکعتونو تعداد    ځېدي،او د جمعی د ور

ج   د  چه  ماسپښین    يمعځکه  د  ورځ  رکعته    2په 

نه    بيورځ د رکعتونو تعداد د شن  هري،نو که د  دي

کو او فاصله  ولی  يېشروع کړو او په ترتیب سره  

  راځي شمیره چه الس ته    بيختمه کړو کوم حسا  يې

 یږي پوره پوره تقسیم ديبان 19هغه په  

  ۱۷دوشنبه    ۱۷سیشنبه    ۱۷چارشنبه  ۱۷پنجشنبه      ۱۷جمعه  ۱۵

 شنبه  ۱۷يکشنبه  
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منځ   د  د عددونو  که  نو کومه    فاصلياوس  ختم کړو  َګیپ   يا 

نولسو پوره پوره    ۱۹هغه په    راځيشمیره چه منځ ته    بيحسا

 یږي تقسیم 

۱۷۱۷۱۷۱۷۱۷۱۷۱۵٪۱۹=۹۰۳۷۷۴۵۸۷۹۸۵   

 

 ---څلورم

د   ورځو    هريکه  د  مخه  تر  رکعتونو  د  ورځ 

  بي په ځای يو د يکشن  بيکو مثالً د شنولینمبرونه  

په ځای    بيد سیشن  ۳په ځای    بيپه ځای  دوه د دوشن

او د    ۶په ځای    بي د پنجشن  ۵په ځای    بيد چارشن  ۴

اعدادو تر منځ     بي کو او د حساولی  ۷معی په ځای  ج  

  راځيفاصله ختمه کړو نو کومه شمیره چه الس ته  

 یږي پوره پوره تقسیم  ديبان 19په  

دوشنبه  ۳    ۱  ۷سیشنبه    ۴    ۱ ۷چارشنبه    ۵    ۱  ۷پنجشنبه    ۶   ۱ ۷جمعه ۷   ۱ ۵

 شنبه  ۱    ۱ ۷يکشنبه  ۲    ۱ ۷

نو کومه شمیره چه الس ته   شيختمی    فاصلي اعدادو  تر منځ    بيکه د حسااوس  

 یږيپوره تقسیم  ديبان ۱۹په  راځي

۱۱۷۲۱۷۳۱۷۴۱۷۵۱۷۶۱۷۷۱۵٪۱۹=۶۱۶۹۳۳۲

۴۹۵۶۵۸۸۲۱۹۸۵ 
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 -پینځم

معی  وه اوس د ج    ولي نیمو شنبه اوله ورځ    کېمخ 

ورځ نمبر او د رکعتونو    هريسو،او د  نیورځ اوله  

د ختمیدو    فاصلوترتیب پشان لیکو د    کېتعداد د مخ 

الس   په  شمیره  کومه  چه    19په    راځيوروسته 

 دي بان

  یږيپوره پوره تقسیم

  ۳    ۱  ۷دوشنبه    ۴    ۱  ۷سیشنبه    ۵     ۱  ۷چارشنبه  ۶     ۱  ۷پنجشنبه   ۷   ۱ ۷

 ا جمعه    ۱ ۵شنبه  ۲   ۱ ۷يکشنبه 

 راځيکومه شمیره چه الس ته    شيختمی    فاصلياعدادو تر منځ    بياوس که د حسا

 یږيپوره بوره تقسیم  ۱۹په 

۱۱۵۲۱۷۳۱۷۴۱۷۵۱۷۶۱۷۷۱۷٪۱۹=۶۰۶۴۰۶۹

۳۳۷۷۶۴۰۸۵۱۴۳ 

  

ام رکوع سجده او تشهد د لمانځه  قی--- شپږم           

،که د هر لمونځ  نمبر او ارکان  په ترتیب  ديارکان  

ام  قیا د  بیاول د لمونځ نمبر    ني،يع   شيکل  ولیسره  

ا د تشهد تعداد په  بیاو    ديا د سج بیا د رکوع  بیتعداد  

،او په ترتیب سره يو د بل  شيکل  ولی ترتیب سره  

اعدادو تر    بي او د حسا  شيښودل  کې  کېپه څنګ  
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ینځه واړو  او څنګه چه د پ  شيختمی     فاصليمنځ   

سورت الفاتحه تالوت    کېلمونځونو په هر رکعت  

دپاره    کېږي  لمونځونو  ټولو  د  الفاتحه  سورت  نو 

تکرار تکرار نه    نييع  ږيبیصرف يو کرت حسا

ترتیب چه کومه شمیره الس    دي. نو په  ږيبیحسا

،مثالً    یږيپوره پوره تقسیم  ديبان   19په    راځيته  

ام دوه رکوع  قیاو دوه    دي د فجر د لمونځ نمبر اول  

ترتیب    دي دي  نو په    کې او  يو تشهد پ  دي څلور سج 

.   يې   ۱ام  قی  ۲رکوع    ۲  ديسج   ۴تشهد  ۱لیکو 

 دلمونځ نمبر 

لیکو.    يې  داسيختمی کړو نو    فاصلي که تر منځ  

۱۲۲۴۱ 

هم لمونځ    ديپه  ماسپښین  د  لیکو.     داسيترتیب 

۲۴۴۸۲ 

ما======== لمونځ  يزدد  لیکو.        داسيګر 

۳۴۴۸۲ 

لمونځ  ======== ماښام  .         داسي د  لیکو 

۴۳۳۶۲ 

لمونځ   === ِعشأ  د  يا  ماسختن  لیکو       داسيد 

۵۴۴۸۲ 
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و  کېمخ  ټولو  ويمو  د  الفاتحه  سورت  چه  ل 

  ني يع  کېږي لمونځونو دپاره صرف يو کرت لیکل  

 ( ټولو    کېږيلیکل  (  ۱يو  د  سره  ترتیب  په  او 

لمونځونو نمبرونه او ارکان د چپ نه ښی خواته په  

ترتیب چه کوم   دي،نو په  کېږيترتیب سره  لیکل 

ته    بيحسا منځ  په    راځيشمیره  نولسو    ۱۹هغه 

 ډول  دي،په الن یږيپوره پوره تقسیم ديبان

۱۱۲۲۴۱۲۴۴۸۲۳۴۴۸۲۴۳۳۶۲۵۴۴۸۲٪۱۹

=۵۹۰۷۴۳۳۹۳۸۰۷۶۲۲۳۳۳۷۸۷۰۷۸ 

دلته   چه  ووايو  لډيبايد  يو  اشاره  قیح   وير  ته  قت 

  کې چه په پینځه وخته لمانځه    یده،اوهغه دا د  وي ش

چه د هر وخت د لمانځه  څومره رکعتونه اوڅومره  

ترتیب او تعداد دي،دا څنګه چه    ويارکان او د هغ

،ځکه که په يو  ديصحیح    داسيفیصده هم100  دي

او يا    شي  زياتيو رکعت يا رکن کم يا    کېلمونځ  

تعداد    يې او  را   وليمعم  کېترتیب  تغیر    شيشان 

لمونځ   سحر  د  که  ماښ  شي رکعته    3مثالً  د  ام  او 

يا    3يا د ماسختن    شي رکعته  3ګر يزديا د ما  شي 2

ا  بیيا اول رکوع او    شي   3يوه يا    دي ،يا سج شي  2

که د هر وخت د لمانځه د رکعتونو     نييع  شيام  قی

فرق    ولير معمډي   کېپه تعداد او ترتیب او ارکانو
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  ستي سیستم سمد   بيحسا  وينو دا محافظ  شيهم را

يا    وايې او  تعداد  ارکانو  او  رکعتونو  د  يا    يې چه 

  کې ترتیب صحیح نه دي او هیڅکله به هم لږ مخ 

.بله  نشيپوره پوره تقسیم    19په    ريشمی  ويذکر ش

سیستم زمونږ    بي ره مهمه خبره دا ده چه دا حساډي

د   ارکانو  او  رکعتونو  د  لمونځونو  وخته  پینځه  د 

صده  فی  ۱۰۰  بالکلچه    ويق کديتعداد او ترتیب تص

لکه څنګه چه د پیغمبر    دي  هم هغسيصحیح  او  

په وخت   او صحابه کرامو رض  السالم    کېعلیه 

  بيترتی  بياو    لی،کموالیوا زياتؤو،او د يو رکعت  

،چه د پیغمبر ص    وي ،او دهغو خلکو رد ک  مني نه  

  يې او وا  يېوا   قرآناو ځانو ته اهل ال  منيث نه  دياحا

په   ته ضرورت  ديح   کې ن  ديچه  او مونږ     نشتهثو 

نه    قرآننه په غیر د    کمکثو د  ديهره مسئله د ح 

چه   لمانځه حکم    کې م  ريکقرآنراوباسو.پوهیږو  د 

ده  کړيح خو پیغمبر ص  ريدي خو نوره تش   راغلي

وختونه   او  لمونځ  وخته  پینځه  رکعتونه    يېمثالً  

  قرآن ارکان وغیره ،نو هغه خلک چه ځان ته اهل ال

معلومه نه ده چه څو وخته لمونځ او  ته    ويد  يېوا

وخت   هر  ترتیب    کېپه  څه  په  او  رکعته    يې څو 

بس  د خپل ځانه دلمانځه رکعتونه  وختونه    کړيو

 وي فرض او سنت جوړ
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اضیاتی سیستم دي  ريچه کوم    کېم  ريک قرآنخو په  

قه او ترتیب،وختونه  ريهغه صرف  د لمانځه هغه ط 

نور   او  ارکان  رکعتونه   وخت  هر  د  او    مني او 

کوم چه د پیغمبر ص او صحابه     ويثابت  يېصحت  

نه   احا  دي   پاتيکرامو  د صحیح  ثابت  دياو  نه  ثو 

  منيچه احادث نه    قيري،او د هغو ټولو خلکو طدي

ن ځانه  د    دي ،دويجوړ  قيري ط  وي ن  وي او 

 . یږي ثابت غلطياضیاتی سیستم پواسطه رد او  ري

 و ما علینا االالبلغ المبین 

 ډاکتر محمد عثمان نظامی
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 ( ۴۱) الدرس 

 نو معبوديملحدد 

 تونه آياد هللا تعالی  کې او په کائناتو 

 

ټول کائنات د     شي غور او فکر و  کې که په کائناتو 

ژوند   کې، په ځمکه  ديهللا د ايتونو او نښو نه ډک  

دموجو ژونید  د  د دي،خو  خصوصاً  موجوداتو  و 

،چه    یدانو ته ضرورت  شیرو  ډي انسان د بقأ  دپاره  

ت نه ژوند بقا او دوام  ديانو د موجوشی دي په غیر د

  پاتيدپاره چه انسان ژوندي    ديکوالی،مثالً د  نشي

  کې،خو ګورو چه د ځملري،هوا ته ضرورت  شي

ځای   هر  په  مخ  ده  پري  کېپه  موجود  هوا  مانه 

ته   اوبو  دپاره   بقا  د  ژوند  د  انسان  د  ،همدارنګه 

مانه  پري   کې،خو ګورو چه په ځمکه  یضرورت د

موجو دياوبه  دد  انسان     دي.همدارنګه  چه  دپاره 

ضرورت    يېغذا  شي   پاتيژوندي   ته  موادو 

مواد    يېمانه غذاپري   کې،خوګورو چه په ځمکه  لري

ديموجو ته  د  ځای  دپاره  اوسیدلو  د  .انسان 

ځمکه    لريضرورت   په  چه  ګورو  د    کې،خو 
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،انسان  ديان او شرايط برابر  شیاوسیدلو دپاره ټول  

يا   درجی  نارمل  حرارت   د  دپاره  بقا  د  ژوند   د 

ټیم ،خو ګورو چه  لريچر ته ضرورت  پرينارمل 

او    کېپه مرکز يا اينر کور    کېځم  چه د  دي:سره د

  ۶۰۰۰باً  ريچر تق پريد لمر په سطحه حرارت يا ټیم

په مخ د حرارت   کېا هم د ځمبی،مګر ید  ري ګډي

د مدار نه    کېدرجه نارمل ده.همدارنګه که د ځم

اوځو او د سپیس خواته الړ شو،وبه ګورو    ديدبان

د ژوند دپاره خطرناک  او وژونکۍ    یشچه هر  

،را  ید بادونه  سولر  تشعشعات،د  ډي،مثالً  اکټیو  و 

منفی   سپیس  يا  يخ   ۲۷۰خال  ،په زرهاو  نيدرجی 

ت  وړی   او  غټی    ري ډي   نورياو    یږيزرهاو 

   شي ته را   کېکه ځم   نيشعاګا  کېاو وژون   کېخطرنا

،نو د انسان د  ژوند د بقا دپاره  شي نو ژوند به ختم 

فتونو نه  آضرور ده چه ځمکه د سپیس يا فضأ د  

نه ګرد چاپیره    کېخو ګورو چه د ځم   شيوساتل  

ش  داسي تاو  يو    ید   ويکمربند  دپاره  ژوند  د  چه 

.انسان د  ديږپري ته نه را  کېهم ځم  ی شخطرناک  

دپاره   بقا  د  ضرورت    انرژېژوند  ته  رڼا  او 

واقع    کې،خو ګورو چه لمر په دومره فاصله  لري

  شي ه  زيات نه لږه کمه او    ديکه دا فاصله د  ید   ويش

او يا د    ۍ ګرم  ري ډي په مخ به ژوند يا د    کې نو د ځم
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الړ    ريډي منځه  د  نه  خو  مثال . شييخنۍ    بي ونه 

نتیجه    ديحسابه   :په    يېخو  چه  دا  ،هغه  ده  يوه 

او  ډي  داسي  شيهر    کېکائناتو   زاين 

دي،لکه څنګه چه ورته ضرورت ؤو او  ويجوړش

د ورته  همشیټول    نييع   یضرورت    داسي ان 

  کېږي،لکه څنګه چه بايد ؤو،سوال پیدا  د ديموجو

دا   جوړ    یش هر    ولي چه  صحیح  ځای  خپل  په 

سو سره  یې نو يا ايټملحدسوال جواب د   دي ؟دی دويش

د    ويهر څه شاته هللا دي او د  دي ،ځکه چه دنشته

  دي ،همدارنګه دوه اساسی سوالونه  ديهللا نه منکر  

د هغی صحیح جوابونه خوال څه چه  يملحدچه   ن 

جوابونه   ځان    نشيهم    يې غلط  ورکوالی،او  

دويتیر دا  سوال  پیدا    ی .اول  څنګه  کائنات  چه 

چه کائنات    شينه پوښتنه و  ويد  ؟ ،کله چه د  ديويش

  يې وا  کېپه جواب   وي،ددي  کړيڅنګه او چا پیدا  

يا يوه کتله  موجود    ټيريسینګواليوه    کېچه په اول  

يو   کېيا اولنۍ کتله    ټيريسینګوال  ديا په بیوه ،او 

  ږي وي يا ايکسپلوژن وشو، په دوامدار ډول ل انفجار 

سوال    دي د  ني او موجوده کائنات منځ ته راغله.يع

،حال    وي ح کري تش  تیوري نګ  بیګ بید    کېپه جواب  

چه    دينګ  بیګ بیدا  د   د  نه  قطعاً  جواب     ی سوال 

خبره  بی ګبی خو  شروع    آخر د    بالکلنګ  نه 
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موجود    یشيو    کېنګ نه مخ بیګبی ده.ځکه چه د  کړي

  ټي ريسینګوال اولنۍ کتلی يا    نييع   شي   دي ؤو،چه د

سوال    انفجارد   دلته  راغلل،نو  ته  منځ  کائنات  نه 

اول    یداد دا  يا    نييع  یشچه  کتله  اولنۍ 

يوځای    ټيريسینګوال سره  کائنات    نښتييا  واړه 

دا  هغه  ؤو؟  راغليڅنګه او د کوم ځای نه منځ ته  

او ځان    لري ن ورته جواب نه  ي ملحدسوال دي چه  

 ،ويتیر تري 

چه   دي  دا  څنګه    ديژون  :دوهم سوال  موجودات 

ته     وي د  کې.ددي سوال په جواب  دي  راغليمنځ 

حجره  پخپله يا د    ۍد يوه ژون  کېچه په اول    يېوا

ته   منځ  پواسطه  او    راغلي چانس  ژونبیوه    دي ا  

ن د ارتقأ  وينه د دار  ريحج   ۍدژون  د ديموجودات  

ط  ته  ريپه  منځ  اوس   دي   راغليقه    ساينسي .خو 

چه دا خبره غلطه ده ،ځکه چه    کړيقاتو ثابته  قیتح 

ته    ۍ ديوه ژون منځ  پواسطه  د چانس  پخپله  حجره 

  میلیونه   ۴۲  کېراتالی.ځکه چه په يوه حجره    نشي

موجود   مالیکلونه  پروتین  مالیکول  ويد  يو  د  .او 

يو    يېچانس    شيپروتین  د پاره چه په چانس جوړ  

  دي د  لیوا ويعدد  ل  دي.دی د  ۱۶۴په لس په طاقت  د  

د اتومونو    کېچه په کائناتو    شئنه ښه اندازه کوالی  

  کېحال دا چه د ځم   ی د  ۸۲تعداد لس په طاقت د  
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څلور عمر  دبیم  نیټول  کلونه  جوړه    ی لیون  چه 

حج ويش د  موده  دا  په    ري ده.چه  دپاره  جوړولو  د 

،حتی د يو پروتین لپاره چه  ره کمه دهډي چانس سره  

اين ای    ډي.او د  په چانس جوړ شي هم کافي نه ده

واضحه شوه چه ژوند     بالکل د کشف نه وروسته خو  

د موجود    کېاين ای    ډي،او په  یڅومره کمپلیکس د 

ټیک کوډ د پیژندلو نه وروسته  نی اينفارمیشن او جی

خو په قطعی ډول ثابته شوه چه په چانس يا پخپل  

.ځکه  ديسر د ژوند منځ ته راتلل ناممکن او محال  

ډ د منځ ته راتلو دپاره په چانس  ټیک کو نی چه   د جی

د د  عمر  نیسره  دي.يع ډيا  کم  ن   يملحد  نير 

ساينټیفیکلی د دي دواړو سوالونو  دپاره جوابونه  

  وي کله چه د  کې دور    وي ن په نيملحد.نو    لري نه  

اصطالح چه تاسو به    وييوه ن   ويح کريژوند تش 

چر په نوم په  نیدمادر   وي  دلېاوريپه کراتو کراتو 

وا  وياستعمال  کې خبرو   دا هر څه    يې ،  چر  نیچه 

لکه     ید دمعبو  وي نو د دور يو نيملحد،دا د  ديکړي

،عزا،   منات  الت  چه  راما  ريوا،ک شیپخوا  او  شنا 

نو الت منات او عزا  کېريلکه څنګه چه مش  ني ؤو.يع

  دي هم  يېن ګڼل او د هر کار د کولو نسبت  يااخد

چر  نینو  هم مادريملحدنو ته کولو،همدارنګه  يااخد

ده  او د ټولو مشکالتو    کړيته د خدای درجه ور
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د کولو نسبت   لي اومسا ټولو کارونو  د  او  ود حلولو 

  کې ،  او په هر ځای او هر کار  وي چر ته کنیمادر 

  کې په هغی ځای    ويد  ويچه د خدای  ضرورت  

،که    دي مجبور    وي دا ځکه چه د  ويچر استعمالنی

خو د خدای ضرورت خو شته    منيخدای نه    ويد

  مداخلی چه د خدای    کې نو په هر ځای او هر کار  

ضرورت   د  وي ته  مادر   وي،نو  چر  نیهلته 

مشرکانو دخدای په    کېپخوا د م  نييع  وياستعمال

شنا او راما  ريځای الت منات استعمالولو،هندوان ک 

،او کوم پاور    وي چر استعمالنیس  یې او ايټ  وياستعمال

ايټ  چه  درجه  يعیې او  خدای   خپل  ته  نی  نيسو  چر 

منات    کړي ور او هندوانو الت  شايد چه مشرکانو 

ن  وي.لکه چه دارکړي ور  ويشنا او راما ته نه  ري ،ک

  کې چر په باره  نی  نيخدای يع  د ديد الحاد د دور  

ژون  يېوا انتخاب  نیموجودات    ديچه    ديکړيچر 

  يې وړل او ختم  وي  يېچه خوښه وه د منځه    يېکوم  

کوم   او  ژون  يې کړل  وه  خوښه    يې   دي چه 

يا  ويښودل،او د دار پري  چر  نینو د  يملحدن پیروانو 

ن دا  شايد  ته  تاسو  کړ  شروع  او    وي عبادت 

س څه قسم  یېن يا ايټيملحدچه    ويخبره    کېحیرانون

چه په مختلفو مذهبونو    پوهیږئ،تاسو    ويعبادت ک

او    کې   خپلي   خپلي د هر مذهب د عبادت مختلفی 
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زم يا الحاد د مذهب د  یې ،همدارنګه د ايټ   دي  قيريط

ط  خپله  هم  چه  ريعبادت  کله  چه  ده  دا  ده،يوه  قه 

د    وګوري يو کار    داسيايټیسس   انسان  کوم چه د 

په هغی وخت   وينو د  ويعقل او قدرت نه اوچت  

مننه  ره  ډيچر نه  نید    نيچر يع نیچه:تینکس    يېوا  کې

چه مونږ   يېوا  ويخو د تعجب خبره خو داده چه د

  وي ل منو زه نه پوهیږم چه ددلېصرف ساينس او  

قت خو  قیح   ريښکا  جاهلا  ړانده او  نیټوله د  وليته  

ل  دلې او نه    منيچه نه ساينس    دي  ويدا دي چه همد

  غیرياد او اساس په  انساينټیفیک يا  نیب   وي،او د د

او  دلې  بياو    ساينسي  او خبرو  شیمنطقه    بيله  انو 

  داليل   عقلي نس ،منطق او  ي ،مثالً سایوالړ د   دي بان

اولنۍ    ټيري سینګوالنګ  بیګبیچه:د    يې خو دا وا يا 

ده   نه  ته  منځ  چانس  بای  يا  سر  پخپل  کتله 

ايټراغلي يا  یې،مګر  ع يملحدس  او  ساينس  د  لی  قن 

وا   داليلو خالف  سر    يېپه  خپل  په  چانس    پهچه 

دا    راغلي منځته   خو  منطق  او  عقل   ، ،ساينس  ده 

حجره   پخپل سر د    ۍ ديا ژون  لی س  یچه  اولن  يېوا

ش پیدا  ده  نه  پواسطه  ايټويچانس  د  یې،مګر  س 

چه پخپل سر    يېبرخالف وا   داليلو  عقليساينس او  

په    شيچه مونږ هر    يېا وابیده،او    راغليمنځ ته  

ل منو .بايد ووايو که نعوذباهللا هللا د دلې ساينس او  
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چه    نشتهدپاره جواب    دي،ساينټیفیکلی د  وځيمنځه  

اوله    ټي ريسینګوال نګ  بیګ بید   ،او  کتله  لومړنۍ  يا 

ؤو،او    یراغلڅنګه منځ ته    لیحجره يا س   ۍدژون

سوالونو صحیح جوابونه    ديس خو دیېن يا ايټ يملحد

  نشي خبره ده ،حتی غلط جوابونه ورته هم    لريخو  

نور معلومات غواړۍ    کې باره    دي جوړوالی که په  

تق  بل  ځما  پیداشرينو  څنګه  کائنات  هم    ديوير 

س  یېچه ايټ  ید ،د افسوس خبره ده څومره ظلم  ئولول

دلو منلو ته په  کېانو د پیداشیحسابه    بين د  يملحديا  

ک  او  خالق  د  تیار  ريغیر  نه  اعتراض  ،او  ديټر 

نه يو    کېچه پخپله دعوه    کې حال    داسي ، په  وينک

،مګر کله    لريثبوت    ساينسيل او نه يو  دلې  عقلي

را  خبره  د هللا  وابینو    شيچه  به  چا    يې ا  چه هللا  

په    کېحال    داسي،پیدکړيپیدا وجود  په  هللا  د  چه 

خرورونو   او    ساينسيخرورونو    عقلي ثبوتونه 

  کې باره    دي.که دلچسپی لرۍ په  د ديلونه موجودلې

  عقلي او    ساينسيرونه د هللا په وجود  ري ځما نور تق 

 .نبی .وما علینا اال البلغ الم ئولهم ول داليل

   ډاکتر محمد عثمان نظامی
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 ( ۴۲)ا الدرس 

تونو تفسير آياد هللا تعالی د  کېپه کائناتو 
 )اوله برخه( 

 ی اسَلم د عقل او ساينس خَلف نه د

 

  کې م  ريکقرآن تونه لکه څنګه چه په  آياد هللا تعالی  

خواته د هللا    هريهم    کې،همدارنګه  په کائناتو  دي

دآياحسابه    بيتعالی   شته    هکله  دي،پی تونه 

إِنَّ فِي َخْلِق السََّماَواِت َواْۡلَْرِض    !يېم فرماريکقرآن

 ﴾ 190اْۡلَْلبَاِب ﴿َواْختاَِلِف اللَّْیِل َوالنََّهاِر آَليَاٍت ِۡل وِلي  

ځم  نووآسماند  (۳-۱۹۰  د    کې او  او  پیدايښت  په 

  دي   نيخامخا نښا  کې په تګ راتګ    ځېاو ور  شپي

دپاره. خاوندانو  د  عقل  قِیَاًما    د   َ َّللاَّ وَن  يَْذك ر  الَِّذيَن 

وَن فِي َخْلِق السََّماَواِت   ن وبِِهْم َويَتَفَكَّر  َوق ع ودًا َوَعلَٰى ج 

فَِقنَا   س ْبَحانََك  بَاِطاًل  ذَا  َهٰ َخلَْقَت  َما  َربَّنَا  َواْۡلَْرِض 

 ﴾ 191َعذَاَب النَّاِر ﴿

او    ستي ،ناوالړيچه :په    دي دا د عقل خاوندان هغه  

ونو  آسمان.او د  ويهللا ج ياد  کې،هر حالت  ستيمال

)په غیر  ويغور او فکر ک  کېپه پیدايښت    کېاو ځم
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ان  شیچه(آی زمونږ ربه!دا ټول    يېنه وا   دي د ارا

  دي ،ته له    کړيپیدا    ديمقصده نه    بيکاره او  بیتا  

  کړي کار و  عبث مقصده او    بي نه پاک يې چه هسی  

هغه د عقل    ني.يعساتينو مونږ د دوزخ د اوره و 

پیدا   تعالی د کائناتو په  او  کېخاوندان چه د هللا  دو 

  وي او عقل استعمال  ويفکر ک  او  غور  کې  جوړيدو

په کائناتو    معجزيتونه او  آيانو خامخا به دهللا تعالی  

  یږيټر ته به ورس رياو خپل خالق  يا ک  وګوري   کې

پیدا سوال  دلته  خو    آيا   وليچه    کېږي، 

نورو عقل نه    داسين،مارکس،لینن او  ويرسل،دار

ل دا  اوس  يا  او  نه    ويل  ويلرلو  عقل  ساينسدانان 

او معلومه    پوهیږيخو ټول په ساينس     وي ؟ ،دلري

مضامین لکه    ساينسي خبره ده چه په غیر د عقل نه  

زده    نشياضی څوک  رياو    لوژيابیمیا  کې  فزيک

ا  بینو    لريټول عقل    ويمطلب دا چه د  نيکوالی يع

د کائناتو د مطالعه کولو پواسطه خالق ته    وي د  ولي

رس  ايټ  ملحداو    یږي نه  م  ريکقرآن -؟ کېږيس  یې يا 

او    ځې  پورې عقلونه د يو ځای    وي چه د د  يې فرما

هم    يې ر تعلیم  ډي چه    سړی.نو يو عام    ږي دري نور و

استعمال  کړي  وينه   عقل  خپل  چه  ،په    وي،خو 

د کائناتو دا دومره منظم    آياچه    ويفکر ک  کېکائناتو  

پواسطه جوړ    ديما  عقلي   بياو مکمل نظام پخپله د  
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کويش يا  خالق  که  او  ځمکه    آيا؟  لريټر  ري دي 

ل دا  او  پخپله    وي ل  وي ،لمر،سپوږمۍ  کهکشانونه 

دا    آياشته دي؟  يې او که څوک چلولو واال    یږيچل

،او  ديويمقصده پیدا ش  بيمطلبه او  بيهر څه هسی  

،و غیره و غیره  دي  ويدپاره پیدا شکه د څه مقصد  

او   ساينسدانانو  د  چه  چیرته  عقلونه   فیلسوفنو  انو 

،او  ږيري تی  کې مخ   تريعقلونه    وي ،نو د د  ږيدريو

کائناتو   تعالی    کېپه  هللا  او  آياد    معجزي تونه 

رسنيوي ته  خالق  خپل  خلک  ډي،مګر    یږي ،او  ر 

د عقل    کېو  ل ی مسائ  نيديعلمأکرام په    ځنيخصوصاً  

چه په    يېاو وا  ويره کلکه منع کډيد استعمالولو نه  

حال دا چه دا خبره    ئبه عقل نه استعمالو   کېن  دي

م د سلو نه په  ريک قرآن  م خالف ده  ريک قرآند    بالکل 

  کې د عقل د استعمالولو په باره    کېو ځايونو  زيات

څو    يېفرما يو  ذکر    مثالد    يې،چه  توګه  په 

مُّ اْلب ْكم  الَِّذيَن    -اولکوو. ِ الصُّ إِنَّ َشرَّ الدََّواّبِ ِعْندَ َّللاَّ

يَْعِقل ونَ  د  بی ۲۲-۸سورت    اَل  نزد  په  هللا  د  شکه 

لرونکو  ديژون ساه  کاڼه  ډيو  هغه  نوعه  بده  ره 

خلک   نه    دي،ګونګیان  کار  نه  عقل  د  چه 

َواَل تَْقف  َما لَْیَس لََك بِِه ِعْلٌم ۚ إِنَّ السَّْمَع    -دوهم.اخلي

َمْسئ واًل   َعْنه   َكاَن  ئَِك  أ ولَٰ ك لُّ  َواْلف َؤادَ  - ﴿َواْلبََصَر 

بوه چه تاته د هغه  قی﴾هغه څه مه تع 36-۱۷سورت
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َوقَال وا لَْو ك نَّا نَْسَمع  أَْو نَْعِقل  َما ك نَّا    -مدري.ويعلم نه  

به    وي﴾او هغ10- سورت۶۷- ﴿  لسَِّعیرِ فِي أَْصَحاِب ا 

استعمال  اوري :که مونږ  يېوا يا مونږ عقلونه  دالی 

ؤو نو نن به د دغه تاوجن اور په وړ کسانو    کړي

نه    کې بِآيَاِت    -.څلورمؤوشامل  وا  ر  ذ ّكِ إِذَا  َوالَِّذيَن 

َوع ْمیَانًا ا  م  ص  َعلَْیَها  وا  يَِخرُّ لَْم  - ۷۳)  َربِِّهْم 

آيتونو نصیحت  ( ۲۵ورتس او هغو ته که د هللا په 

هغ  کېږي ړوند  پري  وينو  نه    او  ځان  کوڼ 

اْلِجّنِ    - .پینځموياچ  ِمَن  َكثِیًرا  ِلَجَهنََّم  ذََرأْنَا  َولَقَْد 

اَل   أَْعی ٌن  ْم  َولَه  بَِها  يَْفقَه وَن  اَل  ق ل وٌب  ْم  لَه  ْنِس ۖ  َواْْلِ

ئَِك   أ ولَٰ بَِها ۚ  يَْسَمع وَن  اَل  آذَاٌن  ْم  َولَه  بَِها  وَن  ي ْبِصر 

اْلغَافِ  ه م   ئَِك 
أ ولَٰ أََضلُّ ۚ  ه ْم  بَْل  - 179﴿ ل وَن  َكاْۡلَْنعَاِم 

پی زياتقت دي چه  قی ﴾.او دا ح ۷ انسانان  ريره  او  ان 

زړونه شته    وي .د هغديکړيمو د دوزخ دپاره پیدا  

سترګی شته خو    وي .د هغوينه ک  ديخو فکر وربان

  پري غوږونه شته خو څه    وي .د هغنيوينه    پري څه  

  وي بلکه د هغ  ديو پشان  ويد څار  وي.هغاورينه  

  کې چه په غفلت    دينه هم ال پسی تیر.دا هغه خلک  

تونه خو تاسو پیژنۍ  آيا  قرآن،الحمدهلل د      دي  دلېويل

تونو  مطالعه  آياد هللا تعالی د هغو    ان شأهللا،نو اوس  

کائناتو   په  چه  ،کوم  کوو  تفسیر   ،لکه  دي  کېاو 

م په آيتونو د پوهیدلو دپاره په  ريک قرآنڅنګه چه د  
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  کې همدارنګه په کائناتو    ديپوهیدل ضرور    بيعر

تونو د پوهیدلو دپاره په ساينس يو  آياد هللا تعالی په 

ماته د صحیح    دي،هللا تعالی    ديڅه پوهیدل ضرور  

توفیق را ريتش ته    کړيح کولو  د    پري  دياوتاسو 

در   توفیق  نور  کړي پوهیدلو  برخه  بی.  په دوهمه  ا 

 ولولئ.و ما علینا االالبلغ المبین.  کې

 ډاکتر محمد عثمان نظامی
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 ( ۴۳) الدرس 

په دنيا کې د وچی او  بحرونو فيصدي او  
 اندازه

 

چه يو د    راغلي  داسيالفاظ    ځني  کېم  ريکقرآن  په

مثالً    لري بل سره د بعضی وجوهاتو په بنا  ارطبات  

ژوند   يا  په    ۱۴۵حیات  زکر    کېم  ريکقرآنکرته 

اندازه    وي دي ،خو موت يا مرګ هم په مسا  ويش

 .دي ويذکر ش کرته  ۱۴۵  نييع

يا ژوند   يا مرګ هم  -کرته    ۱۴۵- حیات  او موت 

 وي کرته ذکر ش  ۱۴۵

کرته   ۸۸طان هم شیکرته او  ۸۸شتی  رمالئِکه يا ف 

 .دي  ويذکر ش  کې  قرآنپه  

ځله    ۲۶نه يا مین لفظ  ريد نا  کېم  ريکقرآن په ټول  

 . دي راغليځله   ۲۶او ښځه يا ومین هم 

کرته اوسیآت    ۱۶۷  کېنیهمدارنګه الصالحات يا  

 . دي راغليکرته   ۱۶۷هم   دييا ب
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الد اآل  ۱۱۵ا  نیهمدارنګه  او  هم  خرکرته    ۱۱۵ه 

 . دي راغلي کېم ريک قرآنکرته په  

  ۱۲ځايه او العسر يا مشکالت    ۳۶  نيالی سر يا اسا

  ني چنده اسا  دري  ته   اک انسانپهللا    دي  راغليځايه  

 . ده کړيور

يا   بد خلک    ۶کان  نیاالبرار  يا  ار  الف جَّ او    ۳کرته 

 . دي  راغليکرته  

 . ید  یراغلکرته    ۷۷کرته او جهنم هم   ۷۷جنت 

ځله ذکر    ۱۰۲ځله او صبر هم    ۱۰۲ده يا سختی  شی

 . دي ويش

  ۱۱س نه پناه غوښتل هم  بلیځله او د اي  ۱۱س  بلیاي

 . ديويشځله ذکر 

 . ځله  ۱۶ث هم بیځله او خ   ۱۶خیانه يا خیانت 

 . واري ۳۲او برکت هم  واري ۳۲زکات 

بدله   يا  عفوه    واري  ۱۱۷الجزا  يا  المغِفره  او 

 . واري ۲۳۴= ۲×۱۱۷

کرته    ۳۶۵دي ،الیوم يا ورځ هم    ځېور  ۳۶۵کال  

 . ويذکر ش کې م ريک قرآنپه  
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  ۱۲،الشهر يا میاشت هم  ديمیاشتی    ۱۲  کېبه کال  

 . ويکرته ذکر ش

  کې م  ريکقرآن کرته په    ۳۲همدارنګه د البحر ذکر   

کرته    ۱۳ذکر    کې دي او د البر يا وچی ځم  راغلي 

  وليمعلومه کړو نو د ټ  يې  ديدي،که فیص   راغلي

ډول    ديپه الن  معلومیږيا د وچی او اوبو اندازه  نید

 محاسبه کوو.اول د وچی اندازه معلوموو  يې

۱۳+۳۲ =۴۵ 

تقسیموو    ۴۵په    يېاوس   ۱۳۰۰=۱۰۰×۱۳

۱۳۰۰٪۴۵ =۲۸٫۸۸۸۸۸۸۸۸۹ 

فیصده    ۲۸٫۹اندازه     کېد وچی ځم  کې ا  نیپه د   نييع

 ده

 معلوموو  دياوس د اوبو فیص

 تقسیموو  ۴۵په  يېاوس   ۳۲۰۰ =۱۰۰×۳۲

۳۲۰۰٪۴۵=۷۱٫۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱ 

 .فیصده ده ۱،۷۱د اوبو اندازه   کېا نیپه د  نييع

 . فیصده ده ۲۸۲۸،۹او د وچی يا خشکۍ اندازه   
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 ( ۴۴) الدرس 

په کائناتو کې د هللا تعالی د آياتونو د 
 تفسير) دوهمه برخه( 

د بيګ بينګ سينګوالريټي څنګه پيدا  
 شوي وه؟

 

  ټي ريسینګوالنګ د  بیګ  بی اول د    کېسلسله    ديپه  

 وه؟  ويکوو چه څنګه پیدا ش  خبري کې په باره 

يا ايټرنل نه    ازلېاو    دي بايد پوه شو چه کائنات اب

موجوده شکل موجود ؤو    دياو نه د اول  نه په    دي

دومره واړه    کې،  په اول  ديويبلکه يو وخت پیدا ش

يو ځای    آسمانونهؤو چه:   ؤو،چه    نښتياو ځمکه 

.خو  يېوا  ټيريسینګوال کائناتو ته    نښتي  دي ساينس  

دا    کېباره    ديپه   يا    نښتيچه  کائنات  واړه 

ش  ټيريسینګوال پیدا  څه    ويڅنګه  نه  ،ساينس  وه 

والیوي څه  څه  يې،نه  نه  چه  شيالی  وي،او  .ځکه 

ما  فزيک د  صرف  ساينس  يا    دي او  کائناتو 

علت چه    دي،نو په  ويکار ک  کې  داخل ورس په  نیيو
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نه د مخه يا شاته  کائنات موجود     ټيريسینګوالد  

دو  کېد پیدا   ټيري سینګوال نه ؤو،نو ځکه  ساينس د  

،  شيالی  وياو نه څه    لرينه معلومات    کېپه  باره  

ِلق وا ِمْن َغْیِر    يې فرما  قرآن .مني  ی ز او خپله عاج  أَْم خ 

ه م    أَْم  ﴿َشْيٍء  السََّماَواِت  35اْلَخاِلق وَن  َخلَق وا  أَْم   ﴾

ظاهره ده چه ساينس    36َواْۡلَْرَض ۚ بَْل اَل ي وقِن وَن ﴿ 

سوال ته جواب   ديچه ذکر شو   کېخو لکه لږ مخ 

  کې نه مخ   ټيري سینګوالورکوالی ځکه چه د    شينه  

ؤو،او   نه  نه    فزيک کائنات  کائناتو  د  ساينس  او 

چه څومره    کې باره    دي.نو په  وي کار نه ک  ديدبان

ايټ   دي   خبري  د  يا  یېدا د ساينسدانانو خصوصاً  س 

ساينسدانانو  يملحد يا    ېرينظ  شخصي  خپلينو 

ر  ډيز خو  تیوريات يا  رينظ  وي،البته ددديز  تیوري 

ر وخت غواړی مګر  ډي  يېچه ذکرکول    دي   زيات 

چه دا    يې وا  وي هغه دا چه د  یمطلب د ټولو يو د 

د    نښتييا    ټيريسینګوال چانس  بای  پخپله  کائنات 

چه    ديوه ،سره د  وييا نتینګ نه پیدا ش  شيهیڅ  

خبره غلطه او د عقل    ويچه د د  پوهیږيښه    ويد

  دي نامیک دډي او ساينس خالف ده،ځکه چه  د ترمو

کوالی    نشييا نتینګ    شي قانون په اساس چه:هیڅ  

ه  ري دا نظ   وي،ساينس د د راوړيمنځ ته     شي چه يو  

ثابت غلطه  او  يا    ټيري سینګوالدا    نيچه:ګ  ويرد 
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نه    نشتکائنات پخپله په چانس سره د هیڅ يا    نښتي

نه د بچ   ري ؤو.خو صرف د هللا د ال راغلي منځ ته  

نظ کې غلطه  پخپله  خاطر  په  جواب  ري دو  غلط  يا  ه 

دي.ديوالړ   يا    د  خالق  د  جواب  صحیح  سوال 

کتاب  ريک په  فرماريک قرآن،ید  کېټر  بَِديع     .يېم 

( هللا تعالی د   ۱۰۱-۶)سورت  السََّماَواِت َواْۡلَْرِض 

  ديد  نيټر دي.يعريخالق او ک  کې ونو او ځم آسمان

هللا    پیدکوونکی  ټيريسینګوالکائناتو يا    نښتيسره  

  يېفرما  قرآن؟   کړيتعالی دي،دا چه هللا څنګه پیدا  

ه  إِذَا أََرادَ َشْیئًا أَْن يَق وَل لَه  ك ْن فَیَك ون    - 82﴿إِنََّما أَْمر 

نو د   يېاراده وفرما شي﴾هللا تعالی چه  کله د يو۳۶

و حکم  ورته  چه  دي  کارهمدومره  چه    کړي هغه 

وا أَنَّ السََّماَواِت  أََولَْم يََر    کېږيوشه نو هغه   الَِّذيَن َكفَر 

فَفَتَْقنَاه َما َرتْقًا  َكانَتَا  کافران    آيا۲۱-  ۳۰   َواْۡلَْرَض 

سره    آسمانونه چه ځمکه او    ويغور او فکر نه ک

  کې   آخرل کړل په  بیؤو او مونږ سره    نښتييو ځای  

دل  چه  کېکائناتو پیدا    نښتي بايد ووايو چه د يو ځای  

د هللا ج د وجود     يېوا  ټيري سینګوالسايندانان ورته  

د  ثبوت  پیدایواضح  پخپل سر  دل خو  کې.ځکه چه 

  پاتي ا همدا يوه الره  بینو    ويساينس او عقل رده    يې

چه هللا تعالی دي.و    لريټر  ريچه خا لق يا ک  کېږي

 ن. بیما علینا اال البلغ الم 
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 ډاکتر محمد عثمان نظامی 
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 ( ۴۵)ا الدرس 

تونو   آياد هللا تعالی د  کېپه کائناتو 
 مه برخه( دريتفسير )

 (نګ چاودنه څنګه وشوه؟بيګ بيد  )

 

يو ځای    د دي يا    نښتيسره    ټي ريسینګوال کائناتو 

 .  یلیدل دهللا آيت او دخالق د وجود ثبوت دبی

د    ټيري سینګوالکائنات يا  نښتيچه دا   يېساينس وا

ل شول چه  بیيا ايکسپلوژن پواسطه سره    انفجاريو  

،خو دا    يېوا  انفجار   وينګ يا لبی ګ  بی لیدو ته  بی   دي

او  بی ګ  بی چه   وکړو  وشو،چا  څنګه    يې   ولينګ 

په   ساينس  کار    کې  ديوکړو  نه    لري نه    پري او 

ره مهمه موضوع  ده دلته بايد  ډي،خو دا  ويبحث ک

نګ خو په کائناتو  بیګ  بی ځکه چه    شيغور او فکر و

يا چاودنه وه،او دومره    انفجار  ويد ټولو نه ل  کې

ش قید او حساس  يو  ويق  لکه  تیره    پنسل دي  په  چه 

په   و نو  میلونو   نو میلونوڅوکه  او  ،ږيدريکلونو 

او    شي ښودل  پري  پرته د کوم سپوټ څخه   پخپل سر 

.نو دلته بايد غور  زياتنه هم    ديبلکه د  ږيولیونه  
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قه چاودنه  قیدا دومره لو يه او د   آيا چه     شياو فکر و 

؟ او  وينه ش  مداخلیخارجی    کوميپخپله په غیر د  

چه    يې دلته ساينس صرف دومره وا؟ده  کړيکه چا  

يا    نښتيدا   يو    ټيري سینګوال کائنات    انفجار د 

او کاينات جوړ شو،خو دا    ويل ش بیپواسطه سره  

وکړو    يې   وليڅنګه وشو،چا وکړو، او    انفجار چه  

او نه څه    لرينه معلومات    کېباره    ديساينس په  

هغه    دي  کېباره    ديچه په    خبري،او څومره  يېوا

ات  ريمګر د  ساينسدانانو نظ   دينه    خبريد ساينس  

په    يېوا   وي،ددي يا    نښتي   ديچه  کائناتو 

  وي نګ پخپله شبیګ بیيا     انفجار کې  ټيريسینګوال

نامیک  ډيه د ترموريدا نظ  ويدي،مګر ساينس د د

چه:هر کار او    وي قانون په اساس غلطه ثابت  ديد

سر   پخپل  که  او    شيښودل  پري حادثه  اينټراپی 

ته    ډيګډو تی  راځيمنځ  په  وخت  د  سره  رياو  دو 

 . ږي ی زيات  ډي اينټراپی او ګډو

د   که  نظيملحدنو  د  پخپل سر    ېرينو  ګ  بی مطابق 

نامیک د قانون په اساس  ډي ؤو نو د ترمو  وينګ شبی

يو ګډوډ  يو  بايد  موجود نیاوس  کائنات  يا  ورس 

بلکه    ديؤو،خو مونږ ګورو چه کائنات خو ګډوډ نه  

نو د منظم او    دياو منظم    ويزاين شډير ښايسته  ډي

ګ  بی چه    ديثبوت    ديکائناتو وجود د  ويزاين شډي
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او نه کائنات پخپل سر    وينګ پخپل سر نه دي شبی

  کې ،صحیح جواب د هللا تعالی په کتاب  ديويجوړ ش

فرما ريک قرآندي، أَنَّ    يېم  وا  َكفَر  الَِّذيَن  يََر  أََولَْم 

فَفَتَْقنَاه َما    َرتْقًا  َكانَتَا  َواْۡلَْرَض    –   ۳۰السََّماَواِت 

نه    آيا  ۲۱سورت او    پوهیږيکافران  ځمکه  چه 

ل  بی ؤو او مونږ سره    نښتيسره يو ځای    آسمانونه

تعالی    نښتي دا    نيکړل.يع  يا    کړيل  بیکائنات هللا 

  دي ل النوتعالی پواسطه د هللا د کنټرنګ د هللا  بیګ  بی

.وما علینا  دي  کړياو کائنات هللا تعالی جوړ    وي ش

 ډاکتر محمد عثمان نظامی   ن.بیاال البلغ الم
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 ( ۴۶)ا الدرس 

تونو  آياد هللا تعالی د  کېپه کائناتو 
 تفسير)څلورمه برخه( 

 دل ويورس يا کائناتو لنيد يو

 

سکور يا کشف کړه چه  ډي   کېساينس په شلمه پیړۍ  

ل کائناتو    ګلکسي   ستوري   نييع  ږيويکائنات  په  يا 

ر سپیډ يا سرعت سره يو د بل  ډي ان په  شیټول    کې

ورځ په ورځ    يېاوسرعت يا سپیډ    کېږي   لرينه  

په  ږي ی زيات خو   ل  کېباره    دي.  څنګه    ږي وي چه 

او د    ږيويل  ولي او    ويويل  يې،پخپله او که څوک  

؟نو په    ږي یزيات ورځ په ورځ    ولي   يېدلو سپیډ  ويل

ک  کېباره    دي بحث  نه  څه    وي ساينس  نه  او 

څه  لريمعلومات   د    دي چه    خبري ،او  هغه 

 .   ديات رينظ شخصيساينسدانانو  

  يې ،خو مونږ به    دي  ريډيخو    ېرينظ  ويالبته دد

په وروست نه  ټولو  د  خبرينظر    نيد    وي وکړو.د 

کائنات کوم چه په    دي چه ما  ینظر دا د   ینوروست 

ښکا پالګلکسی  ستوري لکه    ري سترګو  او  ټ  نیز 
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با   ديفیصده    ۵صرف     ۲۵  کېفیصدو    ۹۵قياو 

فیصده ډارک    ۷۰فیصده ډارک مټر يا تیاره ماده او  

ده چه د موجوده ټیکنالوجی   انرژې يا تیاره  انرژې 

او نه په    ريو پواسطه نه په سترګو ښکالي او وسا

چه دا    يېوا  وي،ددي  کړيچا تجربه    کېالبراتوار  

ل  انرژېډارک   سرعت    ويويکائنات  يا  سپیډ  او 

چه    کې په باره    شي يو    داسيد    کړئ .فکر و وي ورک

تجربه کړ ی  دللینه چا   نه چا  يا نظر    تیوري   ی او 

يا نظر    تیوري  دي ا په کلونو کلونو په  بیاو    وي ورک

چه    يېا وا بی  کې   آخراو په    ويقات کقیسرچ او تح ري

يا   او    تیوريدا نظر  ده  په ځای  بیغلطه  د هغی  ا 

چه د    یر د افسوز ځای دډي.خو  وينظر ورک  ینو

يا نظر هم نه    تیورييوه    کې   ټر په بارهري خالق يا ک

  کې د خالق په باره    وي که د  کړئ،باور و   وي ورک

انو په  شیلکه د نورو    کړييا نظر ور  تیوري   داسي

قات  قیتح   داسي  کېا پبی،او  ويچه ورک  يې  کېباره  

  وي چه ک  يې  کېاتو په باره  ريلکه د نورو نظ  کړي و

شأهللانو   کنیچه    ان  يا  خالق  به  ته  ري غ  ټر 

چه کائنات نه پخپله او نه د    یقت دا دقی.ح یږيورس

بلکه د کائناتو د    ږي وي کوم نامعلوم قوت پواسطه ل

َوالسََّماَء بَنَْینَاَها بِأَْيٍد    .ږيوي ټر پواسطه لري خالق يا ک

وِسع وَن   لَم  قدرت  47﴿ َوإِنَّا  پخپل  مونږ  کائنات  ﴾او 
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  کې ونوياومونږ خامخا د کائناتو ل  دي کړيسره جوړ  

 ن. بی الميو.وما علینا اال البلغ 

 ډاکتر محمد عثمان نظامی 
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 ( ۴۷)ا الدرس 

تونو  آياد هللا تعالی د  کېپه کائناتو 
 تفسير)پينځمه برخه( 

 دلدلېشپه په ورځ او ورځ په شپه ب

 

د هللا    کېدلو يا تګ راتګ  دلېد شپو او ورځو په ب

معجزه ده اصل    ني.د آيت يوه معديتونه  آياتعالی  

  وي خبره دا ده چه مونږ د معجزو سره عادت ش  کې

د   .مونږ ګورو چه  د ورځ    شپي يو  او  پسی ورځ 

چه    یدکړيمو کله فکر    ديمګر پ  راځيپسی شپه  

که فکر  ؟  ږيدلې څنګه ورځ په شپه او شپه په ورځ ب

  ئ نو وبه ګور   کړئپوه    پرياو ځان    ئکړ و   پري

  ه نښان ثبوت او    ويد خالق د وجود څومره ل  چه دا

چه وګورو    ځئه معجزه ده.نو راوي ده او څومره  ل

د  ؟  ږي دلېچه څنګه شپه په ورځ او ورځ په شپه ب

،سولر سیستم يا    وي دپار چه کوم سیستم کار ک  دي

ده    داسيسیستم نقشه    دي،د  يې نظام ورته وا  شمسي 

لمر او ځمکه يو   کې چه هللا تعالی په سپیس يا فضأ 

عت  قیمو  کېپه فاصله    مايلز ن  میلیو   ۹۳د بل نه د  
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ده  ويزاين او جوړه شډي  داسي ،او ځمکه  یدکړيور

يو ځل د خپل محور په خوا     کېساعتو    ۲۴چه په  

سپیډ سره    کېپه يو ساعت    نوویل یم   ۱۰۰۰او شاه د  

چه     ی دويش  داسي زاين او جوړښت  ډي ،د لمر    ګرځي

  زيات لکه کرته    ۱۳نه    کېد ځم  يې  لی واويحجم يا ل

اتوم    میلونو  ۵۰۰د    کېپ  کېنډ  کېدي ،او په يو سی

کوم چه    ږيدي ولیت  انرجېپه اندازه     انفجار بمونو د  

جاپان  ريام په  يو   کېکا  استعمال  شیريپه    ی کړمیا 

  ۲۰  يېؤو ،او د مرکز يا اينر کور د حرارت درجه  

ډ او د سطحی د حرارت  ريدرجی سانتی ګی  میلیونه 

ګی   ۶۰۰۰  يېدرجه   سانتی  دا ري درجی  ،او  ده  ډ 

قه او حساسه محاسبه ده که فرضاً د لمر  قیدومره د

ن اتوم  میلیو  ۵۰۰اندازه د    انرجېد    انفجار ی  داخلد  

ی حرارت  داخلاو يا د    شيه او يا کمه  زياتبمونو نه  

ونه درجو نه او د سطحی حرارت  لیم  ۲۰اندازه د  

ډ  نه کمه يا  ري درجو سانتی ګی   ۶۰۰۰د    يې اندازه  

يخنۍ نه     ريډييا د    کېا په ځمکه  بی،نو  شيه  زيات

  کې ،لږ مخ   ځې ګرمۍ نه ژوند د منځه    ري ډياو يا د  

په   او خوا    ۲۴ذکر شو چه ځمکه د محور په شا 

هغه    سیاريد    کې،نو د ځمګرځييو ځل    کېساعتو  

او د لمر وړانګی يا د    ويطرف چه د لمر خواته  

هلته ورځ او هغه طرف چه    ږيږي ل   پري لمر شعاع  
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  وي هلته تیاره    ږي ږي نه ل   پريد لمر وړانګی يا رڼا  

چه لمر ته مخامخ    يې هره برخه    ګرځيځمکه    نييع

چه د لمر    يېاو هره برخه    راځيهلته ورځ    کېږي 

 .   راځيهلته شپه    یږي يا پټ یږينه چپ

مګر    کېږيچه دغسی    يې ساينس صرف دومره وا

وا نه  څنګه    يې دا  پخپله  کېږي  ولي ،  کېږيچه   ،

 .   وي ک يېاو که څوک    کېږي

وا ساينس  ځم   يېمثالً  د  او  لمر  د  منځ    کېچه  تر 

نه لږه    ديده ځکه که د  فاصله ره صحیح  ډي   فاصله

ژوند د منځه    کېا په ځمکه  بینو    شيه  زياتکمه او يا  

وا ځې نه  دا  ساينس  ځم  آياچه:  يې،خو  او    کې لمر 

عت شو  قیوه چه ستا دا مو  کړي مشوره    کېپخپلو  

تعین    فاصلهپخپله دا    کې لمر او ځم  نياو ځما دا؟يع 

شبیوه،او    کړي  اندازه  څنګه  دا  چه    وي ا    ۹۳وه 

تر څو    یضرور د  لی والرييا    فاصله   مايلزن  میلیو 

-۲۰درجو نه    ۶۰۰۰چه د لمر د سطحی حرارت د  

يا    ۳۰-۴۰ ته  راټیټ    اندازي   داسي درجو     شي ته 

په ځمکه   بقا دپاره ضرور    کېکوم چه  د  د ژوند 

واید دا  لمر    يې ،ساينس  په    کېچه:په  هايدروجن 

ن  میلیو  ۵۰۰د    کې نډ  کېاو په يو سی  ږيدلېیوم بلیه

اندازه   په  بمونو  نه    ږيديولیت  انرجې اتوم  دا  ،خو 
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چه دا دومره په صحیح اندازه هايدرجن څنګه    يې وا

  يیم اوړ لی په ه  ولي او څنګه او    ید ويځای په ځای ش

او   څنګه  د  ولياو  کنترقیدومره  په    ږيولی ق  چه 

ه  زياتاتوم بمونو نه    میلیونو  ۵۰۰بايد د    کېنډ  کې سی

کمه   مرک  نشيجوړه    انرجېاو  چه    زي ترڅو 

ن درجو او د سطحی حرارت  میلیو  ۲۰حرارت د  

  زيات ،او که    نشياو کم    زياتدرجو نه    ۶۰۰۰د  

کم   ځمکه    شي او  په  الړ    کې نو  منځه  د  ژوند  به 

د    کې چه ځمکه په يوه ساعت    يې .ساينس دا واشي

يو ځل    کېساعتو    ۲۴و په سپیډ سره په  لي ما  ۱۰۰۰

چه :څنګه    يې،مګر دا نه وا ګرځيپه خپل محور  

  يې او که څوک    ګرځي،پخپله  ګرځي  ولي،  ګرځي

  کړي او نه چا تجربه    دلې ،ځکه چه نه چا لیويګرز

موټر يا   ديور نه  ريچه په غیر د انجن ،فیولو او ډ 

لبی،نو    کړيحرکت و  شيبل کوم   ه  ويا دا دومره 

د   ،پغیر  نه  انجن  د  غیر  په  څنګه  پالنټ  يا  سیاره 

ډ د  په غیر  او  نه  نه  ريفیولو  پر    مايلز  ۱۰۰۰ور 

ساعت   هور ک  يا  حرکت  سره  د    وي سپیډ  او 

  کې يو سپیډ   دي یاردونو کلونو نه راهیسی په هملیم

کم نه  ده  نه    یږيروانه  يا  ږيی زياتاو  مدار  د  ،نه 

،نه  یږيفیول ختم  يې،نه  کېږي  ري ال   بي نه    ري ال

د    آيا،  ويدا هر څه پخپله ش  آيا،ږي بیخرا  یز رپ    يې
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،او    ديويپخپله شزاين او جوړيدل  ډي  کې لمراو ځم

او د لمر تر    کېد ځم  آيا  یږيپخپله کنټرول او چل

قت خو دا  قی.ح ږي ولی پخپله تعین او کنټر  فاصله منځ  

چه    يېد حال په ژبه وا   يچغی وه  شيچه هر    ید

منځ   تر  دواړو  اود  ځمکه  او  لرم،لمر  خالق  زه 

په شعو   فاصله  سیستم  سولر  ټول  دا  د    ري يا  ډول 

ډول    رياو په شعو  ید ويزاين په اساس جوړ شډييو

کنټر  یږيچل قډي،او    ږي ولی او  پنی قوا  وي ر    کېن 

ديموجو د  د  د  ډي،چه  وجود  قانون  او  زاين 

ټر  د وجود ثبوت ريزاينر،قانوندان او خالق يا کډي

او    ید قانوندان  د  غیر  په  قانون  چه  زاين  ډيځکه 

،فلهذا لمر ،ځمکه او  یزاينر نه ناممکن دډي پغیر د  

کائنات   کټول  يا  تعالی    لريټر،  ريخالق  هللا  چه 

ن دي.د ټولو کائناتو  پیدا کوونکۍ او  علمیدي،رب ال

رب دي خو که اوس هم څوک د هللا تعالی د وجود  

انکار ک ماته چا يو نقل    د ديدا صرف ض  وينه 

  کې سره په موټر    ملګري د يو    کې  کولو چه په کابل 

نه    ملګري س ځما د  ولیس ودرولو پولیناست وم پ

لی چه موټر  وي می ورته و  ملګري غوښتلواليسنس و 

ل چه اليسنس راکه  وي ا ورته وبیس  ولی پ  یمی خپل د

ا  بیس  ولیپ  ید   یل چه په نقدو می اخستوي د ورته و

و راک وي ورته  اليسنس  چه  ورته    ملګريه  ړل  می 
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ټويو چه  ور  ولي ل  می  می  دي   کړي پیسی  ما  ،نو 

و  ملګري سر  وي ته  چه  پ  ديل  کړه  س  ولیخالص 

لی چه  ويمی راته و  ملګري   يدرنه اليسنس غواړ 

نه خالصوم،نو   يې سر می خالص دي خو پخپله  

  پوهیږي  دين ښه په  يملحدچه دا  کړئ ن وقیتاسو ي 

خالق   کائنات  نه    لريچه  پخپله  سر  خپل  خو 

 ن. بی .و ما علینا االالبلغ الم ويخالص

 محمد عثمان نظامی   
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 ( ۴۸) الدرس 

تونو   آياد هللا تعالی د  کېپه کائناتو 
 تفسير)شپږمه برخه( 

 (نټ يا د ګوتی نښهپريفينګر )

 

نټ يا د ګوتی د  پري اوس د فینګر  کېسلسله    دي په  

 کوو.   خبري کې په باره  يښن

نښه د هللا تعالی آيت او د    ينټ يا د ګوتپري فینګر  

 .  یخالق د وجود ثبوت د

  ي چه ساينس او ټولو خلکو دا منل  پوهیږئتاسو ټول  

يا    ډيآی    ويد انسان د ټولو نه ق  کېا  نیده چه په د

  ډي آی    وي،او دا دومره قینټ دپريت فینګر  ويه

ټواين   يا  جوړه  يا  غبرګونکو  په  حتی  چه  ده 

خو    وييو قسم    يېاين ای    ډيچه    کېماشومانو  

  ی کړ فکر    ديتاسو په    آيا،لريفرق    يېنټ  پريفینګر

د يو    بالکلهغه    شيچه کله چه يو ماشوم تولد    ید

،د    راځيا ته  نینټ سره دپريک فینګرنیيا يو  مختلف 

د  چه    ی د  نټ مطلب داپريک فینګر نیيا يو   مختلف 

مخ   دي نه  د  کېماشوم  خلک  څومره  ته  نیچه  ا 
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  کې او که د ځم دي  کېهغه که په قبرو   دي  راغلي

ماشوم    دلېږيي ز   وين  دي  ،نو دګرځي  ديپه مخ ژون

و او مړو انسانانو سره  ديټولو ژون  دينټ دپريفینګر

او د تعجب خبره    کېره حیرانوونډي،خو  لريفرق  

د ده چه  دا  نه وروسته چه څومره    ديخو  ماشوم 

  دي هغه چه تر اوسه نه    ني يع  راځيا ته  نیانسانان د

  وي،د هغکېږيږول  يز نه وروسته    دياو د  دلېږييز

مطلب دا    ني،يع  لرينټ سره هم فرق  پريد فینګر

  کې ټ اف بړت نه مخ ډيخ يا  ريچه ستا د تولد د تا 

د انسانان  څومره  ته  نیچه  هغه    دي  راغليا  او 

ټ اف بړت نه  ډيخ يا  ريانسانان چه ستا د تولد د تا

د ته  نیوروسته  فینګر   راځيا  ستا  دپري،نو    دي نټ 

ک دي،يا په بل  نی او يو  مختلف يا   لري ټولو نه فرق 

ده  ويدرکول ش  ډيت يا آی  ويعبارت تاته چه کوم ه

چا ته ورکول    کې نه ستا نه مخ   ډيقسم آی    دي نو په  

ورکول    ويش چاته  وروسته  نه  ستا  نه  او  ده 

وکېږي کار    کړئ .فکر  دا    ني يع  څنګه؟  کېږيچه 

ا ته د راغلو انسانانو او هغه چه تر اوسه  نیڅنګه د 

نتونه  پريټولو فینګر  دي،دديهم نه    راغليا ته  نیال د

ګوتو   د  نبیاو    معلومیږي  يښنيا  ته    ويا  ماشوم 

ورکول  پريفینګر  داسي د  کېږي نت  ټولو    دي چه 

،ساينس خو  لري و سره فرق و نیو او وروستنیکېمخ 
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دومره   انسان    پوهیږي صرف  هر    مختلفچه 

د  لري نټ  پريفینګر بس،نور  هیڅ    زياتنه    دياو 

ايټ نی ويلی،داروي  نشي او  هم  یېزم  هیڅ    ديزم  ته 

  کې ځای    دياوپه    ځئمه    کې. خومخ نلري جواب  

و فکر  او  دلته    کړئغور  چه  لډيځکه  يو    وير 

قت ته اشاره ده او هغه دا ده چه ټولو انسانانو  قیح 

نه مخ نیته د راتلو  د  ته  ل  بیل  بی نه    کې د مخ   کېا 

ده ، او هر انسان  ويورکول ش  ډينټ يا آی  پريفینګر

په اساس په خپل نوبت سره   شيد يو پروګرام او نق 

ځای   معلوم  او  وخت  معلوم  خپل    کېپه  د 

  دي ،او د همراځيا ته  نیسره د  ډينت يا آی  ريپ فینګر

،او د مرګ    ويژوند ک  کېا  نینټ سره په دپريفینګر

نت  پري فینګر   دي امت په ورځ د همقینه وروسته د  

راپاڅ  په  ريکقرآن.یږي سره    ! يېفرما  هکله  ديم 

ْنَسان  أَلَّْن نَْجَمَع ِعَظاَمه  ﴿ ﴾ بَلَٰى قَاِدِريَن  3أَيَْحَسب  اْْلِ

بَنَانَه    َي  ن َسّوِ أَْن  دا    آياسورت﴾ ۷۵-4﴿َعلَٰى  انسان 

د هغه هډو  وي ک  ګمان به  مونږ  راټول  بی  کېچه  ا 

راجمع کړو،مونږ    يېنه!ضرور به    ولينکړای شو.

په   د ګوتو سرونه    دي خو  يو چه  قادر  هم    يېهم 

کړو.يعبی برابر  په سرونو    نيرته  ګوتو  چه    کېد 

فینګر د  خطونه  د پريکوم  په  دپاره    دي   کېا  نینت 

انسان   چه  کله  تعالی  هللا  به  خطونه  قسم  ا  بیهمدا 
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ورته برابر    کې د ګوتو په سرونو    کېږي  دیراژون

نټ چه  پرييا فینګر  ډيکومه آی    ني،يعکړياو جوړ  

د آی  لريانسان    يې  کېا  نیپه  يا    ېډ ،همدا 

دلو په وخت  کې  ديا راژونبید    يېنت به  پريفینګر

نټ سره به د حشر  پري فینګر   دي.او د هم ويهم    کې

نټ سره به د هللا پري فینګر   دي،او د هم  ځېمیدان ته  

  دي ،او د هم  ږي دري و  کېتعالی په مبارک حضور  

 دي،هللا  ځېنت سره به جنت او يا جهنم ته  پريفینګر

.که اوس هم څوک په  ساتيمونږ ټول د جهنم نه و

يو ځای    يواځي  دي ا  بینو    وي شک ک  کې هللا تعالی  

چه!د    کړيپوښتنه و  دياو د خپل ځان نه    نيکې  کې

خالق يا    کېالمحدود يا انلیمیټیډ علم او قدرت لرون

د  ريک ،چه  ده  ممکنه  په غیر څنګه  نه  او  ټر  مړو 

ا  نیو او د هغو ټولو انسانانو چه تر اوسه ال دديژون

نه   فینګر  ديد   راغلي  دي ته  آی  پري ټولو  يا  نټونه 

يو    داسي  ديا  بیاو    شيمعلومی    دي  نيګاډي

انتخاب  پريفینګر مخ   شينت  ټولو  د  او  نیکېچه  و 

دا    ديا  بی،او    لريو انسانانو سره فرق و نیوروست 

  کې نت د مور په رحم  پريک فینګر نی مختلف او يو

ايولوشن يا ارتقا دا    آيا، شيماشوم ته ورکول    وين

کوالی   نه.   شي کار  کله  هیڅ  کار    آيا؟نه  دا  پخپله 

سوال د جواب    دي؟نه هیڅکله نه.نو که د همکېږي



 

307 
 

چه هللا تعالی به    ان شأهللا  کړي د پیدا کولو کوشش و

و هدايت  ک  کړيورته  يا  خالق  خپل  به  رياو  ټر 

فکر او    دي  کې مبارک ايت    دي.دوهم! په    ني وپیژ

ْنَسان  أَلَّْن نَْجَمَع ِعَظاَمه  ﴿    کړي غور و ﴾  3أَيَْحَسب  اْْلِ

َي بَنَانَه     آيا سورت﴾ ۷۵-4﴿   بَلَٰى قَاِدِريَن َعلَٰى أَْن ن َسّوِ

ا  بی  کېچه مونږ به د هغه هډو  وي ک  ګمانانسان دا  

شو.  نکړای  به    وليراټول  راجمع    يېنه!ضرور 

هم قادر يو چه د ګوتو سرونه    ديکړو،مونږ خو په  

 .رته برابر کړو.بی هم  يې

ايت   مبارک  مخ ۱۴۰۰دا  نازل    کېکلونه 

فینګرويش چه  دا  پیړۍ  پريدي.حال  نولسمی  په  نت 

د نولسمی پیړۍ    نييع   ید ويسکور يا کشف شډي  کې

هیڅ  مخه  د  فینګر   نه  پیژندلو،نو  پريچا  نه  ا  بینت 

نت  پريد فینګر  کېم  ريکقرآنپه    کېکلونه مخ   ۱۴۰۰

دي؟  ويمنبع نه لیکل ش  کوميمعلومات د    کې په باره  

او    یم د هللا تعالی کتاب دريکقرآن چه     یجواب دا د

پ  معلومات  ش  وحېد    کېدا  لیکل  په    یدوينه  چه 

 وه. وينازل ش ديص بان محمدحضرت 

په ښکاره ډول لیدل    شي م!که ښه غور او فکر ودري

،ځکه چه ساينس    مني چه ساينس  هللا تعالی    کېږي

په    مني دا   راتلون  آيندهچه  چه    کې وخت    کې او 
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د انسانان  ته  نیڅومره  هغ  راځي ا    وي ،د 

به نه پخپلو منځونو    ي ښن نتونه يا د ګوتو  پريفینګر

په او   وييو قسم    کې به  نه  و خلکو  ديو ژونسنیاو 

شان    کې په  چا  دويد  پواسطه  ساينس  د    دي ،نو 

ح   خبري ،په  پر  کېقت  قی منل  د    ديد    داسي شاته 

منل    بيغی يا    يېچه:چلول    دينظام  المحدود  د 

ټر نه په  ريخالق يا ک  کېانلیمیټیډ علم او قدرت لرون

ناممکن   غی  ديغیر   دا  چه  د    بي،اګر  نظام 

وسا او  لیدل  ليټیکنالوجی  پواسطه  خو    کېږي و 

انکار    ی قت دقیح   داسي  يېنه،مګر منل     تريچه 

د منلو دپاره لیدل    شي ،ځکه چه د هر  یناممکن د

نظام    بيغی  دي ،او نه د ساينس پواسطه دديشرط نه  

او دحیرانتیا خبره ده،ځکه چه عقل    وي منل کومه ن

،ځکه چه د    مني   يې،خو ساينس    کېږيهم نه لیدل  

انکار   نه  منلو  د  د  کېږيعقل  د  دا  نینه،ځکه چه  ا 

که عقل نه ؤو نو    یږي نظام خو د عقل پواسطه چل

نه  بی فرق  هیڅ  ځناورو  او  انسانانو  د  به  خو  ا 

نه    يېؤو،فلهذا که د انسان سترګی او ټیکنالوجی  

انو  شی  ويد فکر وهلو ،ن  کې،خو په انسان  ريګو

د د  او  چلولنی جوړولو  نظام  د  او  ا  استعداد  و 

چه عقل شته دي او انکارکول    وي صالحیت دا ثابت

ټی،تصور،محبت  وي.همدارنګه ګرَ دينا ممکن    تري 
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سترګو او نه د ټیکنالوجی    نياو درد هم نه په انسا

لیدل   منلو    يې ،خو ساينس  کېږيپه سترګو    کېپه 

  مني قت په حیث  قیاو ټول د يو ح   ويهیڅ شک نه ک

پر د  پواسطه  ساينس  د  همدارنګه  د    دي.نو  شاته 

غی  داسي او    بي يو  اليتناهی  د  چه  کوم  منل  نظام 

نه   غیر  په  نه  خالق  واال  قدرت  او  علم  المحدود 

د  یږيچل ټیکنالوجی    دي ،سره  او  انسان  د  چه 

سره سره منل    ديلیدالی،خو د  نشي   يېسترګی خو  

،چه  یقت يا ساينټیفیک فکټ دقی ح   ساينسييو     يې

د    یشناممکن دي ،ځکه چه هر    تريانکار کول  

نا او  ژبه چغی  په  چا جوړ    يوه  ري حال  زه  چه 

هر    کړئ  شته  ډي   کې  شييم،په  خواته     هريزاين 

او ق او په مجموعی    د دين موجونیقوا  ويمحکم 

يو منظم نظام موجود   داسي   کې توګه په ټولو کائناتو  

د يو المحدود او اليتناهی علم او    يېدي چه چلول  

خالق نه په غیر محال او نا ممکن    کې قدرت لرون

ن د خالق يا کريتر د منلو  يملحدان يا  هري.نو که ددي

  کړي کوشش و  دي نو اول    سينی دپآره معیار لیدل  

  دي ټی نه انکار کول ممکن  وييد عقل او ګرَ   آياچه  

د مخلوق د وجود   نيټی يع ييو؟نو که د عقل او ګرَ 

،نو د عقل او  یکوالی او ناممکن د  نشي نه  انکار  

ټر د وجود نه څنګه انکار  ري ګرايوټی د خالق او ک
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د    کې،ځکه چه په کائناتو    یيا ممکن د  شيکوالی 

و کهکشانونو  ويد ل  ولينیيا اتوم نه    ريوړی ز   ويي

ن  نی زاين او قواډي   کې   شيپه هر    پورې ز  ګلکسی يا  

زاينر او قانوندان د وجود  ډي ،کوم چه د  د ديموجو

،او همدارنګه د کائناتو چلول  دينه په غیر ناممکن  

پ  قول هم په غیر د کائناتو د  بینو تطنید قوا   کېاو 

ناممکن   نه  او   ديخالق  پاچا  د  په غیر  .ځکه چه 

يوملک   په  نه  نظام  نه    کېمنظم  پخپله  قانون  هم 

  وي پیدا ش  ديکائنات پخپله نه    وي.نو دا ل  ږيقیبیتط

چه هللا تعالی    لري،بلکه خالق    یږي او نه پخپله چل 

 ن. بی . و ما علینااالالبلغ المدي

 ډاکتر محمد عثمان نظامی 
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 ( ۴۹) الدرس 

 قرآن او ساينس. 

په کائناتو کې د هللا تعالی د آياتونو 
 تفسير)۷برخه( 

د آسمان په اوچتوالی کې د هللا تعالی آياتونه  
 او نښاني دي 

Explanation of ALLAH‘s  signs in the 

universe 

 

.نو د هللا   يېته هم وا  معجزيدو او  دري،ونښانيآيت   

د پوهیدلو دپاره بايد چه هم    ديتونو بان آياتعالی په  

د هللا تعالی په هر    کېاو هم په کائناتو    کې قرآنپه  

وکړو او ځان    پري ږو،غور او فکر  دريو  دي آيت بان

په    پري  تعالی  هللا  د  راځو  نو  کړو.    ي آسمانپوه 

 --------------------------------  دي تونو بانآيا

 کوو.  کې ږو او غور او فکر پدريو

قات او  قیڅومره تح   پورې پیړۍ    ۲۱،ساينس چه د  

په باره    آسمان، صرف د اول    دي  کړيز  ريسکوډي
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فیصده     دي   کې پینځه  يا  څلور  کائناتو  ټولو  د  چه 

اوسه    ني يع  کېږي فیصده    پورېد  څلور  صرف 

،  خو اول  ديويکائنات د ساينس پواسطه مشاهده ش

نه دي    ويپوره مشاهده  ش  پورې هم د اوسه    آسمان 

څلور فیصده کائنات    پورې ،يا په بل عبارت د اوسه  

م  فیصده کائنات نامعلو  ۹۶او    ويمعلوم يا مشاهده ش

د  دي مقايسه  په  کائناتو  ټولو  د  وکړو  غور  که   ،

.او دا خو د  ی ر محدود او کم دډي ساينس معلومات  

انسان به د اول    ني چه ګ  راځيهم  نه    کې چا په فکر  

شپږو    وځينه    آسمان  نورو  به    کېونو  آسمان او 

څلور    دي.نو راځو په    کړي سرچ وري قات او  قیتح 

په لنډ ډول رڼا    ديکائناتو بان  ويفیصده مشاهده ش

او نظر اچوو.په ياد ولرۍ چه زه او ته هم د کائناتو 

  ولي د ټ  لی يو ،که مونږ د خپل وجود غټوا  حصهيوه  

د    کېځم زمونږ  نو  کړو  مقايسه  سره  غټوالی  د 

د    کېل  بیپه مقا  يوالويد ل  کېد ځم   لیواويوجود ل

  ۱۳نه    کې،لمر د ځملرييا اتوم حیثیت    ريز   ويي

،او زمونږ ځمکه د سولر سیستم  ید  ويل  واريلکه  

نظام يوه برخه ده، سولر سیستم  لمر او    شمسييا  

،نو که زمونږ  يېټز ته وانی د لمر مربطه سیارو يا پال

نظام د    شمسيد سولر سیستم يا    لیوا ويل  کېد ځم

ځمويل د  کړو،نو  مقايسه  سره  د    لیوا ويل  کېوالی 
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  کې ل بوالی په مقاوينظام يا سولر سیستم د ل شمسي 

، او زمونږ سولر  لرييا ډاټ حیثیت    نقطي  وي د ي

يا   د  بینظام    شمسيسیستم  يا    ګلکسيد    ی ملکیوَ ا 

  کې  ګلکسي په  ملکیوی کهکشان يوه برخه ده ،او د 

پشان   سیستم  سولر  د  يا  بی  ۴۰۰زمونږ  لیونه 

موجولیم سیستمونه  سولر  نور  ديیاردونه  ،يو  د 

،نو که چیرته زمونږ د  کېږي  میلیونه  ۱۰۰۰لیون  بی

والی  ويد ل  ګلکسيد    ملکیوید    لیواويسولر سیستم ل

  لی واوي،نو  زمونږ د سولر سیستم ل  شيسره مقايسه  

د    کېل  بیوالی په مقاويد ل  ګلکسيد    ملکیوی به د  

،او  همدارنګه په مشاهده لريحیثیت و  نقطي  ويي

هم   ګلکسي  نوري لیون  بی  ۲۵۰   کېکائناتو    ويش

ديموجو يا  د  کهکشان  د  زمونږ  چیرته  که  نو   ،

دي   لی واويل   ګلکسي  ملکیوی فیصدو    د  څلور 

،نو    شيوالی سره مقايسه  ويمشاهده شوو کائناتو د ل

څلور فیصدو    ديد    لی واويل  ګلکسيد    ملکیوی د  

  وي د ي  کېل  بیوالی په مقاويمشاهده شوو کائناتو د ل

چه    يېساينسدانان وا  کړئ .فکر ولري حیثیت    نقطي

چه څومره د    کېد بحرونو په غاړو او خوا او شا  

ر  ډي  ستوري   کې  آسماننه په    دي د  دي  نيشګو دا

ټول  دي هغ  ستوري،او  د    سیاريمربوطه    وياو 

يا  ۍ،سپوږم سیستمونه  او    شمسي ،سولر  نظامونه 
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ټونو  بیز يا کهکشانونه په خپلو مدارونو يا اور ګلکسی

 . دي  کې و سپیډونو سره په حرکت  زياترو  ډي په    کې

  کې په څو قسمه حرکتونو    کېاو هر يو په يو وخت  

هم د خپل اکسیس    کې،مثالً ځمکه په يو وخت    دي

او هم د   ږيوي،هم د لمر نه تاږيوييا محور نه تا

سره    ګلکسي  ملکیوی سیستم  سولر  د  نه  مرکز  د 

و  زياتوالی او  زيات،مګر د تعداد  د دومره  ږيويتا

ټ  نیپال  يو  يا  ی اوا هم نه يو ستور بیسرعتونو سره  

او نه يو د بل    کېږي   ري ال   بينه    ري ټ يا ال بی د اور

يا    ګلکسي چه کله کله يوه    دي ،سره دويسره ټکر ک

و سپیډو  زياتلیونونو ستورو او  بیکهکشان د سوونو  

خو په غیر د    شييا کهکشان ور   ګلکسيسره په بله  

خی او  خیر  په  نه  بل  د  يو  نه  ټکر  سره  ريکوم  ت 

دومره  ږيري تی دا  چه    زيات،دا 

او  ني،سپوږمیګاسیاري،ستوري ،سولرسیستمونه 

په  ګلکسی څنګه  سپیس    آسمان ز  خپلو    کېيا  په 

،او نه د  ديکلک    کېټونو يا الرو  بی ځايونو او اور

،او نه يو د بل سره ټکر    ځېټ نه وبیمدار يا اور

ت او راز هم اوس د ماډرن ساينس  کېنیدا میخا  ويک

د سکور  ډيپواسطه   شو،خو  ښکاره   دياو 

د خپل    کېح کولو نه مخ ريت او راز د تشکېنیمیخا

ش درسره  معلومات  څه  يو  کوم،البته  ري وړوکتوب 
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سره   وياو ټی ليټ،موبابلیماشومان خو د ټا سنياو

ان  شیدا    کېمخ   ونه کل  ۶۰او    ۵۰،مګر    وي ک  بيلو

زمونږ يوه لوبه دا وه    کېنه ؤو،نو په هغی وخت  

  داسي هغه    ولي ک  بي چه د مقناطیس سره به مو لو

وله  نیو  دي چه د مقناطیس يوه ټوټه به مو د کاغذ الن

او د کاغذ دپاسه به مو يوه ستن واچوله نو د کاغذ  

خواته مقناطیس ته حرکت    هريبه مو چه    ديالن

ن خواته  ورکولو  هغی  هم  ستن  به  دپاسه  دکاغذ  و 

حرکت کولو،او که چیرته دوه مقناطیس يو د کاغذ  

  شيول نیو  کې په يوه خوا او بل د کاغذ په بله خوا  

نو ستن    شيه  زياتخوا مقناطیسی قوه چه    هرينو د  

،خو که چیرته د دواړو    ويبه هغی خواته حرکت ک

ته راوستل  قیمو  داسيخواو مقناطیس   او    شيعت 

نه    شيباَلنس    داسي خواو  دواړو  د  ستن  په  چه 

به ستن    کېصورت    دي،نو په  شيقوه وارد    ويمسا

او د دواړو مقناطیسو په منځ    ځېخواته هم نه    ويي

دوه  ويبه    کې که  اوس  ټوټی    نوري،  مقناطیسی 

او بله د کاغذ دپاسه    ديراواخلو او يوه د کاغذ الن

او  نیو او بالنس    داسيسو  برابر کړو    يې توازون 

وارد    ويق  ويچه په ستن د دواړو  خواو نه مسا

نو ستن به په هوا    شي   لري ،نو اوس که کاغذ    شي

خواته به هم    وي ،او يشي  پاتيمغلق او ځوړنده    کې
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څلورو خواو نه د مقناطیسی قوو دا  ،مګر د  ځېنه  

قسم توازن او بالنسینګ جوړول دومره اسان کار  

د  نه  په  یهم  چه  کړه  معلومه  دا  اوس  ساينس  .نو 

سولر    سیاري  ستوري  کې  آسمان  سپوږمۍ 

نظامونه او ټول کهکشانونه د    شمسي سیستمونه يا  

او    مقناطیسی  توازون  د  فورس  میګناتیک  يا  قوو 

پخپلو   پواسطه  اورباَلنس  يا    کې ټونو  بیمدارونو 

او دا باَلنس او توازن دومره    ګرځي او    ديټینګ  

ش قید محاسبه  حساس  او  چه  یدويق   ،

او    سیاري،ستوري سیستمونه    ني ګاګلکسی،سولر 

و سپیډونو سره په حرکت  زياتر  ډي چه په  ديسره د

عت او هر حالت  قی ،خو په هر سپیډ ،هر مودي  کې

او تل    ويتوازون او باَلنس تغیر نه ک  موړینو کې

په  ويثابت   فرضاً  که  ر  ډي  کېباَلنس    دي،او 

به    کېنډ  کېنو په يو سی  شيتغیر او فرق را   وليمعم

وړی   دړی  دشي کائنات    مثال    ديد  کې ا  نی.په 

ن دي چه د  ري ټیشن ټوي یټیک لِ نین يا میګ ري َمیګلیب ټ

  لی ټیک فورس پواسطه د پټ نیيا میګ  ويمقناطیسی ق

جګ  هوا    یږينه  په  ک  کېاو  د    وي حرکت  ،او 

ف  يا  په وجه  رياصطکاک  کموالی  د  تیز  ډي کشن  ر 

لو میتر په  کې  ۶۰۰د  کې،چه په جاپان او چین  ځې

. نو په    دي  ويجوړ ش  پورې سپیډ    کېيو ساعت  
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حسابه ستورو يا سټارز او سیارو    بيپه    کې  آسمان

د مقناطیسی قوو يا میګنَیټیک فوړس   کې ټز نیيا پال

توازون او باَلنس    ديتوازون او باَلنس کول او د

په دوامدار ډول ثابت ساتل او کنټرولول د هللا تعالی  

ت  آيا  يآسمان  د دي .چه  دي  نښانيت او  آياد وجود  

ح او تفسیر پواسطه کوالی شو چه د سورت  ري د تش 

َرفَعََها    ۷د  الرحمن َوالسََّماَء  پوه شو  تفسیر  په  آيت 

اوچت کړو    آسمان﴾او هللا تعالی  7َوَوَضَع اْلِمیَزاَن ﴿ 

 قائم کړو.   يېاو بالنس او توازون 

  داسي   د  کېم  ريکقرآن په    کېکلونه مخ   ۱۴۰۰نو  

اوس  قیح  پواسطه  د ساينس  قت ذکرکول  کوم چه 

م  ريک قرآنثبوت دي چه    دي  کشف او معلوم شو ،دا د

تعالی   هللا  د   ريښتینید  چه    یکالم    ۱۴۰۰.ځکه 

مخ  د    کېکلونه  هم  ته  انسان  يو  پرته  نه  خالق  د 

    .معلومات نه ؤو  کېاو سپیس په باره  آسمان 

ک  ستیسو او ايګنایېنو يا ايټيملحدد ټولو    کې   آخر په  

د  ځايه بحثونه او ض  بي کوم چه    هیله يا شکمنو څخه  

،په هللا    کړي رحم و   دي،په خپل نفس    دي ږپري   دي

او د دوزخ نه د    راوړي ايمان    کومي د زړه د    دي

او که    کړي و   دي دو او جنت ته د تلو کوشش  کېبچ  

د    کېنو کله چه د ځنکدن په وخت    کړيونه    داسي
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او هیڅ    وي ا به ارمان کبینو    وګوري   کې مرګ مالئی

 ن. بیکوالی.و ما علینا االالبلغ الم شيبه نه  

 ډاکتر محمد عثمان نظامی 
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   ( ۵۰) الدرس 

 ؟کېږيل ويچا ته   ملحد

 

ته    ملحد په    کېږيل  وي هغه چا  نه  تعالی  چه:د هللا 

 . ويمطلق ډول منکر 

.پرته  نلريچه: کائنات خالق ته ضرورت    يېاو وا

.او  یږي چل.د خالق نه پرته  دي  ويد خالق نه جوړ ش

 . ږيولیپرته د خالق څخه کنټر

فیصلی د کامن سینس    اتييز  ريډيانسانان د ژوند  

 . ويپواسطه ک

  کړي اواز و  سړی په دولسو بجو يو    شپيمثالً که د  

د  چه دروازه خالصه کړه د برق میټر ګورم.سره  

يو   دي اغوستۍ    يېفورم  نیچه   به    آيا  ويهم  ته 

 ؟ کړي دروازه  ورته خالصه 

 . کړي ته به هیڅ کله دروازه ورته خالصه ن 

  کېځکه چه دا ستا د عقل فیصله ده چه:په دروازه  

 . ینه دي بلکه يو غل د  قي بر سړیوالړ  
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قاتو او ثبوتونو  قیدا فیصله عقل پرته د کومو تح   خو

.او دروازه نه  مني .او ته د عقل فیصله  ويڅخه ک

 .ويخالص

عقل    . د ملحدنو    شي کله چه:د هللا تعالی خبره راخو  

 . شيکامن سینس څخه هم منکر  او

  کې   ل ي چه:که په موبا  يېوا   س او عقل مثالً کامن سین

د   پرته  کمره  میګافیکسل  نه    څخه  انجینرلس 

سترګه    يږيجوړ په  اتیا    کېنو  پینځه  سوه  پینځه 

میګافیکسل کمره څنګه پرته د خالق نه جوړيدالی  

 ؟ شي

  انجینر ن په غیر د  شیالیز ماډيد    کې که په هسپتال  

کوم چه پینځه    ييا پښتورګ  نيډکې . نو  يږي نه جوړ

نو څنګه پرته    ويک  کې الیز په ورځ  ډيشت کرته  وي

 ؟ يږي د خالق نه جوړ

وا دا  خو  د    يېعقل  پرته  مجسمه  انسان  د  چه:که 

ژون  نشيڅخه    کېجوړون يو  نو    ی د جوړيدالی 

 ؟ شيانسان څنګه په غیر د خالق څخه جوړيدالی  

عکس پخپله    ريکه د يو زم  يېکامن سینس خو دا وا

  ی چه: يو ژوند   لري ا څنګه امکان  دنو    يږي نه جوړ

. کامن سینس  شيپرته د خالق نه جوړ    دي   ی زمر 
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س  الیچه: د خاورو ګ  منيکه خلک دا نه    يېخو دا وا

ش   دي جوړه  څنګه    وي  ويپخپله  دا  چه    منينو 

 ؟ وي  وي پرته د خالق نه جوړ ش دي کائنات 

ور  ري: که يو موټر پرته د فیولو او ډ يېعقل خو وا 

سیاره څنګه پرته     کې چلیدالی نو د ځم  نشي څخه  

  ی قت دا دقی؟ح شيد ډرايور او فیولو څخه چلیدالی  

خالق   کائنات  چلول    لريچه  پواسطه  خالق  د  .او 

 . ږيولی او کنټر  کېږي

  کړي بايد فکر و  وي څوګ چه د هللا تعالی نه انکار ک

د    نيخپله مور هم پیژ   شي پیدا    یکله چه د غوا بچ 

 . ځېاو د خوراک چل هم ور نيمور تیونه هم پیژ

 ؟ ويته دا څوک ورزده ک بچيد غوا  کېپه خیټه  

په خوراک    ستيسمد  يراوز   ی د هګۍ څخه چرګوړ

 . ني او خپل خوراک پیژ ويشروع ک

ته دا څوک ورزده    ي چرګوړ  کې  داخل د هګۍ په   

 ؟ وي ک

د اوبو ډنډ ته    يراوز    یبچ   کېد هګۍ څخه د بت

او خپل خوراک هم    ورځيد المبو چل هم    ورځي

 . ني پیژ
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ته دا څوک ورزده    بچي   کې د بت  کې   داخل د هګۍ په  

دادقی؟ح وي ک کاينات  خالق    ی قت  چه هللا    لري چه 

 ن بی .و ما علینا اال البلغ المديتعالی 

 ډاکتر محمد عثمان نظامی 
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 ( ۵۱) الدرس 

ن د مسلمانانو نه د هللا تعالی د  يملحد
 .وجود ثبوت غواړی

 

  ۱۲۴۰۰۰دي.  یراغلا ته  نیاسالم دانسان سره سم د

او    زيات پیغام  قسم  يو  د  ټول  هم  پیغمبران  کم  او 

ده  کړي،او ټولو همدا يوه خبره  دي  راغلي مسیج سره  

  ی او پالونک  پیدکوونکی چه کائنات خالق او رب يا  

د  لري تعالی  هللا  ل  یچه  دومره  دا  اتفاق    وي،نو 

بلکه  ناممکن دي چه په    شيدالی  کېڅرنګه ممکن  

او    شيپیغمبران را   مختلف   ي د    کېو زمانو  مختلف

.او همدارنګه د هر سالم  کړي يوه خبره و  ديټول  

  کې   یآباد هغه که په    ی شته د  کېانسان په فطرت  

ک صحرا    ويژوند  په  که  غره    کېاو    کې ،په 

نو د هر يو په فطرت    کې او که په ځنګل    یږي اوس

د  کې پیدا  ی  شته  چا  په    یکړ چه:زه  هغه  ،د  يم 

  ويد مسؤلیت او جواب ورکولو احساس ک  ديوړان

ن  قی او د هغه د خوانه د جزا او سزا په ورکولو ي

ر کم تعداد خلک د  ډي  کې .مګر په هره زمانه  لري

چه    دييو فیصد نه هم کم د فطرت خالف، سره د
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په جنګ   او ضمیر  سره  د وجدان    وي هر وخت 

  نشته چه نعوذباهللا خالق    يېاد وانی د يو ضد په ب  ويد

ده چه    .عجیبه خو ال دادي وي،او کائنات پخپله پیدا ش

د ځای  دا    دي په  دد  ۹۹چه  خلک  نه    وي فیصده 

ل خالق يا  دلېاو په څه   وليچه تاسو  کړيپوښتنه و

خلکو نه    ٪۹۹  دي به د  ويبرعکس د؟ ټر نه منۍريک

چه هللا    کړئ چه تاسو مونږ ته ثبوت    وي ک  ني پوښت

،حال دا چه  شي به هم ورته شروع    وي .او ددی شته  

  وي ،نو د  ويانحراف ک   وينه خو د  فطرت د حق او  

هللا نه    ولي  وي چه د  کړيته ثبوت    وحیدينوبايد م

او    وليچه نعوذباهللا    کړيبايد ثبوت    وي؟او دمني

دا کار    يې،خو نه    نشتهټر  ريل خالق يا کدلې په څه  

دا مطلب هر    دي.خو دکړي و  يې او نه به    ید کړي

د  نه  ثبوت    یګز  سره  زمونږ  الحمدهلل    نشته چه 

او   ثبوتونه  خرورونو  خرورونو  په  سره  زمونږ 

 دلته ذکر کوو، يې شته دي،چه يو څه   داليل

 . داليلَکزمولوجیک يا کائناتی -1

پیداش کائنات  چه  نه  وخت  کوم  هم  ديويد  غی  اد 

 ،چه دد دين يا الز هم موجونیقوا  کې،وخت نه پ

نو د جملی نه يو قانون د علت او معلول يا  نی قوا  دي

چه    ید   داسي.دا قانون  ید کاز او ايفیکټ قانون د 
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َکاز   يا  علت  ايفیکټ  يا  معلول  ځما    لريهر  مثالً 

پالر    هريظا او  مور  ځما  کاز  يا  د    ديعلت  او 

ترتیب    دير او په هممور او پال   وي کاز د هغ  ويهغ

ايفیکټ يا معلول کاز يا علت او   ا د هغی  بید هر 

ه فړسټ  خرآلا ا د هغی علت يا کاز ببیکاز يا علت او  

ته رسیږو چه همدا اول سبب يا    ولي کاز يا علت ا

ا علت  يا  کاز  مګر     وليفړسټ  دي.  تعالی  هللا 

چه دا د علت او معلول قانون يا د کاز    يېن وا يملحد

  ی ورسل قانون دنیاو ايفیکټ قانون يو عمومی يا يو

،نو  لرينو چه هر معلول ،علت يا هر ايفکټ، کاز 

هللا تعالی    نييع   ولياول سبب يا فړسټ کاز يا علت ا

جواب دادي    دي.دلريهم بايد سبب يا علت يا کاز و 

ه ،دکائناتو  ن صرف د کائناتو دپارنیچه: دا ټول قوا

او    ويکار ک  کې ورس  نیچرل يو نی يا په    کې   داخلپه  

نک  ديدبان کار  نه  کائناتو  اول  ويد  چیرته  که  .نو 

  داخل د کائناتو په    وليسبب يا فړسټ کاز يا علت ا

دلو  مګر علت  قیبیطت  پريا دا قانون  بیؤو  نو    کې

يع  وليا نه     ني يا فړسټ کاز  تعالی  د کائناتو  هللا 

يا هللا تعالی    ولي لهذا دا قانون په علت ا  ی،د  ديدبان

.يا په بل عبارت هللا تعالی د زمان او  ږي قی بیطنه ت

نو خالق او  نیقوا  ېفزيکمکان يا ټايم او سپیس او  

د  دی  جوړونکی پخپله  نه  نی قوا   دياو    آزادنو 
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دا د کاز او ايفیکټ قانون صرف د پیدا    ني،يعید

،مګر هللا تعالی خالق  یشن دپاره دريانو يا کشیشوو  

  ید و لم يولد د لي لم    ینه د   وي، پیدا شیټر د ري يا ک

 .یاو د همیشه څخه موجود د

ن  نیقوا   ې فزيکدا    کې دوهمه خبره داده چه په کائناتو  

تغیر هم   ولير معم ډي چه    دياو محکم    وي دومره ق

ها  راځينه    کېپ او کې ،سټفن  د  عصر    سنينګ 

ب د  او  ساينسدان  هیس ري مشهور  ټايم    تريف  اف 

وا  د  يېمؤلف  دومره  د  کائنات  او  قی چه  حساب  ق 

چه زمونږ په تصور    دي  ويکتاب په اساس جوړ ش

حساب او کتاب    دينو که چیرته په    راځيهم نه    کې

  نډ کېاو سی  ريز   وي د ي  ولي ر معمډي   کېنو  نیاو قوا

نو کائنات    شياندازه تغیر او فرق را   څخه هم په کمه

س يا  يز.مثالً ځمکه د اکشيبه دړی وړی او تباه  

او شاه زر   په خوا  يو ساعت    مايلز محور    کې په 

سره   کم   يې.سپیډ    ګرځي سپیډ  نه    یږي نه  او 

په    مايلز ۶۷۰۰۰،او دلمر په خوا او شاه دږيی زيات

  یږينه کم  يې.سپیډ    ګرځيسپیډ سره    کېيو ساعت  

  ۹۳  فاصلهتر منځ    کې.د لمر او ځمږيی زياتاو نه  

دا    میلزن  میلیو  کم  فاصلهده  نه    یږينه  او 

هر    ني.يع ږي ی زيات دپاره    شي د  چلولو  ر  ډي د 

دويق او  شقی،حساس  حساب  جوړ  نیقوا  وي ق  ن 
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  یږينو په اساس کائنات چلنی قوا  دياو د هم  ديويش

ورته   ساينسدانان  يا  نیچه  ال  ن  نیقوا   طبعيچرل 

ديېوا ډول  ښکاره  په  د  دي .چه  دا  چه    ی مطلب 

،معلومه خبره ده چه د کنټرولولو دپاره    ږي ولی کنټر

د  کنټرولر وجود ضرور  تعالی    ید  ،چه همدا هللا 

 دي. 

 -- مدري

وانیجی  يې کاريام رابړټ  ساينټیسټ  چه    يې ټیک 

جمع   ثبوتونه  دومره  وجود  د  تعالی  د هللا  :ساينس 

او ناممکنه ده چه يو    نشيدای  کې چه دا    دي  کړي 

د هللا تعالی    دي او هغه    پوهیږي  فزيکپه    دي  سړی

 . کړي نه انکار و

ا د  بینو هغه    وي او که څوک د هللا تعالی نه انکار ک

حقايقو نه    ساينسياو د    ی،د ساينس په الر روان نه  

پټ ک  وي سترګی  ضد  داروي .او  د  چه  ن  وي.رسل 

چه کائنات سبب يا کاز    منيمرشد اعظم ؤو هغه دا  

منلو ته تیار    دي خو د  وي پیداش  دي او پخپله نه    لري

علت    ؤونه   يا  کاز  يا  سبب  دا  تعالی    ديچه  هللا 

لوژن کتاب  ډين چه د ګاډ  ويچړ ډکري.همدارنګه  وي

وا  ی،د  لیلیک   يې :کائناتو    يېهغه  زاين  ډي  کېچه 

د  دا    یشته  ده چه  نه  هللا    ديزاين  ډي ،خو ضرور 
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د    شي دای  کې،  وي   یکړ تعالی   نه    سیاري   بليچه 

زمونږ    وي  راغليین  ل يا   وي   یکړ   يېزاين  ډي او 

او د هللا تعالی    دي منلو ته تیار    خبري   دي   د    هآ،و

چه    کړئعقل ته فکر  و   دي،خو  ديمنلو ته تیار نه  

هغه    یږياوس  کې ین په  ل يسیاره چه این او هغه  ل يا

  پوهیږي چه ښه    کړئ.باور ودي  کړيزاين  ډيچا  

او    ديخلک    دير ضډي،خو  ید   شي،چه حق څه  

ضد   څه  دي  ولينیخپل  نو  دي  نه  ضد    شي.دا 

وا نی دي؟اي يا    يې شټین  قوو  څلورو  د  کائنات  چه 

کنټر پواسطه  پاکستاوي،ا  ږي ولی فوړس    ني و 

وا  د    يېساينټیس  پواسطه    دري چه  قوو 

چه کائنات د   يېنګ واکې ،مګر سټیفن هاږيولی کنټر

  تري ،چا    ږيولیيا فوړس پواسطه کنټر  ويق  ويي

نګ  کې ،ها یپوښتنه وکړه چه ستا مطلب هللا تعالی د 

زه   نه  چه  ورکړو  ايټ   ملحد جواب  يم.فکر  یېيا  س 

ل  دلې؟بل  ید  یشنو څه    یچه دا ضد نه د   کړئ و

کائناتو    : چه  یداد هر    کې په  لکه    ید  یش چه 

وغیره    ستوريانسانان،حیوانات،نباتات، ،ځمکه 

.او تجربو ثابته  ديوييا مټر نه جوړش  ديټول د ما

ته    دينګ  ډيکوالی .کو   نشينګ  ډيچه ماده کو  کړي

د فکر وهلو صالحیت    ،عقل  کېمثالً په مونږ    يېوا

علم او معلومات موجود دي همدارنګه په نباتاتو  ،
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  ډيهم معلومات موجود دي مثالً په    کې او حیواناتو  

ته    دي چه     ډ ټیک کونیمعلومات يا جی   کېاين ای  

  دي ما  پخپله هم    کې   شييو    دي خو په    يې نګ  واډيکو

کو مټر  دډييا  نه  نه    کړي  ینګ  کوالی    يېاو 

کو  دي،ځکه چه که ماشي نګ کوالی شو  ډي پخپله 

مصنوعی    نينګ يعډيد کو  کېا خو روباط  بی،نو  

یجینټ د اچولو ضرورت نه  لیعقل يا ارټیفیشل اينټ

يا مټر   ديؤو. ځکه چه انسان او روباط دواړه د ما

ماده ذهانت او    کې،نو که په انسان    ديوينه جوړ ش

اچ  انسان    شي  یولمعلومات  په  پخپله    کې،يا  ماده 

  يې   کې،نو بايد چه په روباط    شينګ کوالی  ډيکو

 . شيهم وکوالی 

  ديځکه چه انسان او روباط خو دواړه د يو قسم ما 

نګ  ډيچه ماده کو  یقت دادقی.خو ح ديوينه جوړش

يع   نشي او عقل و غیره    نيکوالی    نشي معلومات 

بل ذات    ینګ کوونکډيورکوالی .بلکه کوډر يا کو

دا دعا    کې  آخر.په  ید دي چه همدا ذات هللا تعالی  

او صحیح    ريبراب   دي قیع   دي کووچه هللا تعالی مو  

آمین و    آسانهراته    دياو د جنت الر    کړي  کړې 

 ن.  بی ماعلینااالالبلغ الم 

 ډاکتر محمد عثمان نظامی
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                                                                                                                                                        (۵۲) الدرس 

 ول؟  شيڅه  کېنګ نه مخبيګ بيد 

 

نګ نه  کېد سټیفن ها  کېد مرګ نه مخ   ځېلس ور

َچینل  نی په   پوښتنه وشوه چه د    کېشنل جغرافیک 

مخ بیګ  بی نه  جواب    یشڅه    کېنګ  هاکنګ  ؤو 

س  یېنه ؤو او زه ملیحد يا ايټ  یش ورکړو چه هیڅ  

د    يېته وا   دينګ  بیګ  بیيم ، او    نشتچه کائنات 

حالت   په  ي  کې عدم  ي  ټيريسینګوال  وي د  د    وييا 

  راغلي يا ايکسپلوژن پواسطه منځ ته    انفجارکتلی د  

د عدم يا هیڅ    ټي ريسینګوال چه دا    يې ن وايملحد.  دي

ته   منځ  د    راغليپواسطه  ساينس  ،مګر  وه 

قانون په اساس  چه عدم يا هیڅ    دي نامیک دډي ترمو

نو  يملحدد    راوړيمنځ ته    یشکوالی چه يو    نشي

د حق نه د    ويچه د   کړئ، فکر وويدا خبره رده  

  بي او    ساينسي  غیري  هريانکار او پټولو دپاره د  

  دي منلو ته په غیر د فکر وهلو نه تیار    خبري  عقلي 

سره سره د هللا    داليلو  عقلي او    ساينسيو  زياتمګر د  

نه   تیار  ته  منلو  نوم    ديتعالی  هللا  د  چه  هم  کله 

چه د هللا تعالی نه    يېبه وا  ستينو سمد  شيواخستل  
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نګ د  بی ګ  بیؤو.او بله دا چه د    ی شڅه    کې نو مخ 

باره    چاودنېيا    انفجار په    يې وا  کې په    دي چه 

  کومي په غیر د     انفجار  کېيا کتله    ټيريسینګوال

د    مداخلی  يخارج  پخپله وشو،او    عقلي   بيڅخه  

 ---------------------- انفجارپواسطه  دا  ديما

چه په    پنسلؤو لکه يو    ويق کنټرول شقیدومره د

دو  ريکلونو په تی   میلیونو او د    شيتیره څوکه ودرول  

  داسي او که    زياتنه هم    دي بلکه د  ږي ولیسره ونه  

ا به کائنات نه ؤو  بینه ؤو نو    ی وق کنټرول شقید

  ديمواد  د مکمل کنټرول الن  يانفجار .  وي جوړش

وړان په  ؤو    دي مخ  روان  نه  کنټرولر  د  غیر  په 

  دي مواد وړان  ي انفجار،لحظه په لحظه څومره چه  

زاينر نه  ډيزاينونه په غیر د  ډيده  ويتلل او ساحه ل

ن په غیر د قانوندان نه او نظم په غیر د ناظم  نی ،قوا

  دي تلو په    ديموادو د وړان  يانفجارنه جوړيدل،د  

یاردو کلونو نه  لی م   ديارلس عشاريه اته   چه  کې ر  سف

د جا  یشروع  هم  اوس  نوموړو    ید   رياو    بيد 

،ځمکه    آسمانونه   سیاري،  ستوريعقله موادو نه  

او حتی د انسان پشان عاقل مخلوق  پخپله جوړشو،  

  انفجارورکړو،  انفجارپخپله ځان ته    ديما  عقلي  بي

او   شوه،کائنات  کنټرول  پخپله  چاودنه     طبعي يا 

  . یږي ن پخپله جوړ شو،او پخپله کنټرول او چلنی قوا
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وا    يې م فرماريکقرآن دا د کافرانو  ذَِلَک َظنُّ الَِّذيَن َکفَر 

قت نه   قیح   خبري  وي دد  ني،يع  دي   اندازياو    ګمان

 دي. 

و ترمو   کړئ غور  د  په  ډي ساينس  قانون  د  نامیک 

چه هر کار او حادثه که په خپل سر    يېاساس وا

ګډو  شيښودل  پري  او  ته    ډياينټراپی    راځي منځ 

دا قانون نه    کېنګ په باره  بیګ  بی ن د  يملحدمګر  

نګ نه وروسته خو يو منظم  بیګ بی ځکه چه د   مني

  راغليورس يا کائنات منځ ته  نیيو   ويزاين شډياو  

نګ چاودنه  بی ګ  بی.يا په بل عبارت فرضاً که د  دي

ش سر  پخپل  نه  کنټرولر  د  غیر  د    ويپه  نو  وه 

نامیک د قانون په اساس بايد چه په کائناتو  ډي ترمو

وه،خو ګورو چه نتیجه سرچپه  ده،ځکه    ډي ګډو  کې

کائناتو   موجود نی زاين،قواډي  کې چه  نظم  او  ن 

  نګ چاودنه پخپل بیګ  بی چه د    وي دي،کوم چه ثابت

 ده  ويش  ديبلکه د چا د کنټرول الن ويسر نه ده ش

  ويرده    تیوري نو دا نظر او  يملحدساينس د    ني يع

  یږي او پخپله چل  ويکائنات پخپله جوړ ش  نيچه ګ

هم  بیمګر   د  ي ملحدا  دپاره  تښتیدو  د  نه  حق  د  ن 

اد نظر  نیب  بيساينس او عقل په خالف پخپل غلط او  
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چه دا ساينس    يېا وابیاو    ديکلک والړ    تیورياو  

 . ید

م معلومات ګورو  ريکقرآند    کېباره    دياوس په هم

او عدم نه هللا    نشت چه کائنات د    يېم فرماريکقرآن

پیدا َواْۡلَْرِض ۖ! بَِديع      ديکړيتعالی    ۱۰۱السََّماَواِت 

نمبر ايت او شپږم سورت هللا تعالی د کائناتو خالق  

  کړي کائنات  پیدا    يېنه    نيدي چه په غیر د نمو

  کې پ  آسمانونه،هغه کتله يا ماس چه ځمکه او  دي

ځای   ورته    نښتي يو  سساينسدانان  ؤو،چه 

د    ټي ريسینګوال کائناتو  د  وا  آغاز يا  هغه    يې نقطه 

وه    کړيبلکه هللا تعالی  پیدا    ويپخپله نه وه پیدا ش

أََولَْم يََر  ؤو.    نښتي کائنات يو ځای    کېپه اول    نييع

َرتْقًا   َكانَتَا  َواْۡلَْرَض  السََّماَواِت  أَنَّ  وا  َكفَر  الَِّذيَن 

أَفاََل   َحّيٍ ۖ  َشْيٍء  ك لَّ  اْلَماِء  ِمَن  َوَجعَْلنَا  فَفَتَْقنَاه َما ۖ 

کافران    آيارشم ايت.  ديشتم سورت او  وي .يي ْؤِمن وَن  

يوځای    آسمانونه چه    پوهیږي نه   سره  ځمکه  او 

او    نښتي   کې په اول    ني ل  کړل يعبیا مونږ  بیؤو 

  نښتي کتلی يا ماس په شکل سره    ويټول کائنات د ي

ساينسدانان    چه  ته    ديؤو    ټي ريسینګوال حالت 

  ديکائنات پخپله نه    نښتي ا دا يوځای يا  بی،او  يېوا

ل کړل چه د کائناتو  بیبلکه هللا تعالی سره     ويل شبی

نګ يا  بی ګ  بینان  لیدلو او جداکولو ته ساينسدابی  دي
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،چه د هللا تعالی پواسطه او د هللا  يېوا  انفجار  وي ل

 و. ؤ یو ش ديتعالی د کنټرول الن 

او هللا تعالی کائنات جوړ کړل او په دوامدار ډول  

 . وييا وسعت ورک  ويويل يې

وِسع وَن ﴿   ات ري﴾الذا 47َوالسََّماَء بَنَْینَاَها بِأَْيٍد َوإِنَّا لَم 

په   مونږ  کائنات  کړل  او  جوړ  سره  قدرت  خپل 

 يو.   کېشکه مونږ د کائناتو پراخونبی او

و غور  که  د    کېږيلیدل    کړئدلته  ساينس  چه 

آيتونو تص  کريمقرآن تائید کديد  او  ځکه چه    ويق 

وا  هم  اول    يېساينس  په  يا    کېچه  کتله  يوه 

يو    کې ټی موجود وه  چه ټول کائنات پيسینګوالر 

  انفجار  وي يو لنګ يا  بی ګ  بی ا د  بی ؤو او    نښتيځای  

سره   شبی پواسطه  د    ويل  صرف  ساينس  ،چون 

نګ  نه  بیګ  بی ،نو د     وي ل کډيکائناتو سره    ديما

او  ال تل  نشيشاته   ،مکان  ماده،زمان  چه  ،ځکه  ی 

شبیګ  بید     انرجې پیدا  وروسته  نه  ،نو  ديوينګ 

کائناتو    دينګ نه شاته او نه د مابی ګ  بی ساينس نه د  

  دي ل ساينس په  دلې   دي ،نو په    وي کار ک  دينه دبان

چه د    شي   لیوي او نه څه    لرينه معلومات    کېباره  

وه    ويڅنګه پیدا ش  ټيريسینګوال نګ کتله يا  بیګ  بی

په  بیاو   څنګه    انفجار  کېکتله    دي ا  چاودنه  يا 
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هم    کېټر په باره  ريوشوه،او همدارنګه د خالق يا ک

سره    ديځکه چه ساينس صرف د ما  لیوي  نشيڅه  

 . نه پاک دي  دياو هللا تعالی د  ويل کډي

چه هللا    شي يا په بل عبارت ساينس نه دا  ثابوتوالی  

  نشته چه نعوذباهلل هللا    شيشته دي او نه دا  ثابتوالی  

 دي. 

په   د    کېباره    دي نو  يا  بی ګ  بیچه  کتله  نګ 

څنګه    کېپ   انفجارده او  ويڅنګه پیداش  ټيريسینګوال

په    قیقي،ح   یدويش   بالکل   کېباره    ديساينس 

  خبري چه څومره    کېباره    دياو په    یدخاموش  

ساينس    دي د  د    دي نه    خبري دا  فقط  ،دا  بلکه 

او  رينظ  شخصيساينسدانانو   د  ديز  تیوريات  ،نو 

درجه    زتیوري يا    ېري نظ  شخصيچا   دساينس  ته 

ل دا خو ناپوهی ،جهالت  وي ورکول يا ورته ساينس 

او د ساينس د علم سره خیانت ، او په ساينس تهمت  

 . ديل وي

قسمه   دوه  م  دي ساينسدانان  دديوحېاول  چه     وي ن 

نک کتله  بیګ  بی چه د    يېوا  ويد  منيټر  ريخالق يا ک

پیدا   تعالی  اود    کړيهللا  چاودنه  بی ګ  بی وه  نک 

  ديوي،کنټرول او د کائناتو جوړيدل د هللا پواسطه ش

او په دوامداره    کېږياو کائنات د هللا پواسطه چلول  
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دي    زيات تعداد همیشه    ويچه د د   ويوي ل  يې ډول  

چه هللا نه     دي س ساينسدانان  یېن يا ايټ يملحدم  ويد

ده  وينګ کتله پخپله پیداشبیګ  بیچه د    يېوا  ويد  مني

پ پخپله  پخپله جوړ    ید ويش  انفجار  کېاو  ،کائنات 

،نو    یتعداد  کم د   ويخو دد  یږي او پخپله چل   دي ويش

  دي د  کړي که يو ساينسدان د هللا تعالی نه انکار و

،که  منيچه ساينس هللا نه    ی دمطلب دا هر ګیز نه  

و چه  نشتمطلب دا    دي نګ هللا نه منلو  دکېسټیفن ها

ځکه چه په زرونو زرونو نور    منيساينس هللا نه  

هللا    وي ل  ويل منلو  نشتاي  منيساينسدانان  هللا  ټین 

پلر  کې  يېوټن چه د ماډرن ساينس پالر ورته وانی

 . منيهللا   زياتر  ډيو اونور لی ګل

  زيات ر  ډي ل او ثبوتونه  ي د هللا تعالی په وجود خو دال 

ل ذکر کوم  هغه دا  دلېخو دلته زه صرف يو    دي

ثبوت د هللا تعالی کتاب    وي چه د هللا تعالی د وجود ل

  کې ا  نیپیړۍ نه پخوا په ټوله د  شلميځکه چه د    ید

،  ديوينه پوهیدو چه کائنات پیدا ش  دييو نفر هم په  

کتلی يا ماس په شکل سره يوځای    ويد ي  کېپه اول  

او په دوامدار ه توګه    دي   وي ل شبیا  بیؤو او    نښتي 

انو چه څومره  فیلسوف.بلکه د ساينسدانانو او  ږيويل

او  رينظ د  تیوريات  ټول    پورېپیړۍ    شلميز ؤو 

لی چه  وي  ويد  نيمعلومات خالف ؤو يع  يقرآن  ديد
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  داسي ،او د همیشه څخه همدينه    وي کائنات پیدا ش

حرکته    بي،ساکن او    ديڅنګه چه اوس    د ديموجو

ل   ږيیزيات نه    يې،حجم    دي نه  د  ږيوييا  ،چه 

او   نظ  ديانو   فیلسوفساينسدانانو  د  ريغلطو  اتو 

يع  شلمي اي  نيپیړی  د وخت  نشتد  دوام    پورېټین 

ده  قیع  ديپه هم  کې ټین هم په اول  ش وکړ چه خپله  ان

   تیوري ورس يا د ساکن کائناتو  نیؤو او د ستاتیک يو

په    کړئ ور  يېيا نظر     کې   ۱۹۲۹ؤو تر څو چه 

ام  ټ  يېکا ريهبل  ماډرن  د  یسکوپ  لی ساينسدان 

لډيپواسطه   يا کشف کړه چه کائنات    ږي ويسکور 

د  ږي یزيات   يې،حجم   د    دياو  نه  نګ  بیګ  بی ځای 

په    ديويکائنات پیدا ش  نيمنځ ته راغله يع   تیوري

او په دوامدار   دي  وي ا جدا شبیيو ځای او   کې اول 

ټین هم  نشکشف نه وروسته اي  دينو د  ږيوي ډول ل

ټیو هر    ريخپله  نو  کړو،  بدل  نظر    ملحديا 

او   او     فیلسوف،ساينسدان  ذات  په  تعالی  د هللا  چه 

  دي ا بینو  منينه   يېاو يا   وي شک ک  کې م ريکقرآن

کلونه    ۱۴۰۰چه:   کړي سوال ته جواب پیدا    دي حتماً  

چه مکتب نه ؤو  او د خلکو   کېځای    داسيپخوا په  

کاوه  چه  غرونه د    يېه دا وه چه فکر  ويس  علمي

په  دي  نيست  آسمان نو  حضرت   کېځای    داسي، 

هم نه ؤو کړې ،د   يېمحمد ص چه لیک او لوست  
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نه   منبع  او  ځای    داسي   کېم  ريکقرآن په    يې کوم 

  کېپیړۍ نه مخ   يکه په کوم چه د شلمولیمعلومات  

هم نه پوهیدو ؟خبره د لمر    فیلسوفيو ساينسدان او  

پشان معلومه ده چه دا معلومات د هللا تعالی د خوانه  

  ويپه واسطه په حضرت محمد ص نازل ش  وحېد  

مبار د  هغه  د  کرامو  صحابه  په    وليخ   کې او  نه 

نو  يملحدد ټولو    کې  آخر.په  ید  لی لیک  کېم  ريکقرآن

  هیله    وياو هغو خلکو نه چه د هللا تعالی نه انکار  ک

او    کوئد هغه ذات سره دومره ضد    وليکوم چه:  

چا چه تاته     استۍدلو ته تیار نه ياوريد نوم    يې  ولي

صورت   ښايسته  دا 

نور  کړيدر او  ،کور،ښځه،اوالدونه،دولت،عزت 

نعمتونه    بي ر  ځی،خر،سپۍ خنديکړيدر  يېحسابه 

انسان    یکړ پیدا    يې نه    يې المخلوقات    يې ،اشرف 

 ، يې یکړ پیدا  

د  قرآند   کتابونه  ل  دينه غټ غټ  چه    وليدپاره 

باهللا   ثابت  ريک   قرآننعوذ  غلط    ني ،مهربا  کړيم 

م هم د ترجمی سره  ريک قرآنوکړه يو وار خو پخپله  

چه    ان شأهللاترجمه شته    يې  کېووايه په هره ژبه  

د نورو    شيحل    دي ټول سوالونه او مشکالت  به  

يو  ږده ځکه چه د مرګ نه وروسته به دا  پري   خبري

ن او نه مارکس او نه لینن تا  ويهم نه رسل اونه دار
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  آينده   خپلي نه او د  کې  يواځي،يېبه    يواځي،  وي سره  

لږ تر    ويفکر وکړه که نور هیڅ نه ک  کې په باره  

لږه دومره فکر خو وکړه چه: که د مرګ نه پس  

چه هللا   شي او پوه  کړي  دی رته هللا تعالی ژونبی دي

  دي او څه حال به    ويا به څه کبینو  یتعالی شته د

راګیر    کېحالت    داسي نه چه په    ديد  کې مخ   وي

مت وګڼه او  نی کوالی وخت غ  نشيا هیڅ  بیچه    شي

او    نيخپل خالق وپیژ  کېا  نیکوشش وکړه چه په د

 ن بی.و ما علینا اال البلغ الم وي ځان ورورس

 محمد عثمان نظامی
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 ( ۵۳) الدرس 

 ډاکتر سوال  ملحدد يو 

 

يو   د  ملحدد  په  چه  دي  سوال  په    کېا  نیډاکټر 

خو يو انسان هم هللا   ديلیونونو انسانان بیلیونونو  بی

ه ومنم  ګن څ هللا تعالی    داسي ،نو زه  یتعالی نه دي لیدل

 ؟ یهیچا نه دي لیدل  پورېچه تر اوسه 

 :جواب

ان پرته د  شی  نه میلیونو خلک    نهمیلیونو  کېا  نیپه د

او    نښاني انو  شیچه د    طشر  دي،خو په  منيلیدلو نه  

 ،وي به موجود  يښن

د بل عبارت:په  په  ر  ډي خلک    زياتر  ډي  کېا  نیيا 

نښو    انو د شیان پرته د لیدلو نه صرف د  شی  زيات

 ،منيانو په اساس نشاو

په د انسانانو  عقل نه دي  100  کېا  نیمثالً  فیصده 

 ، یلیدل

عقل   انسانان  ټول  د  منيمګر  عقل  د  چه  ،ځکه 

 ، ريګو  نښاني  او ي ښن تديموجو
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  دي يو کور     يېروان    کې  ځنګلچه په    هفکر وکړ

  کې ستا په ذهن    ستي دلو،د کور په لیدلو سره سمدولی

 . ید  یچا جوړ کړ  دا کورچه  راځي

چه تور    ینه دي لیدل  یچه تاسو جوړونک  ديسره د

د  ید لوړ  سپین  ټیټ    یکه  لیدلو    خوکه  د  پرته 

 د وجود  کېمنئ،ځکه چه تاسو د جوړون   یجوړونک

 ورئ،ګ انيښن  او  يښن

نه   روح  منو    یلیدل  ید هیچا  ټول روح  مونږ  خو 

موجو د  روح  د  مونږ  چه    او   يښن  تديځکه 

ه  اننشت  ديژوند د روح د موجو  ني عرو ،يګو  انيښن

يع ده.  نښه  موجو  نياو  کور  جوړونديد  د    کې ت 

 انه ده. نش

نه لیدل    دا يو هم  محبت،خوشالی،د ثقل قوه او خیال

په    او نښو د لیدلو   انونشد    يې هر څوک    لیکن  کېږي

 . منياساس  

پرته    یدي يو کلیوال سړ وياوښ تیر ش  کې په دشته  

 ،یدويچه دلته اوښ تیر ش  مني د اوښ د لیدلو څخه  

  نښاني د اوښ د وجود    ي ښن ځکه چه د اوښ د پښو  

 . دي  يښن او 
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  وي څخه جوړشنطفی  چه د    پوهیږيخلک نه    آيانو  

 ------------------------------------- اوانسان، 

  موجود دي دا معلومات    کې  چه په    تخم  دي يو عا

  وي   کې څومره پاڼی به پ  وي ه  ګډډ به څن   ني چه د و

خوند او     ويمی  هرياو د    ويه او څومره می ګڅن

 ر. نو  داسياو  وي ه ګبه څن   ګ رن

 ټیک کوډ ، نیاين ای ،جی ډي

 ، سپوږمئ،غرونه  ،لمر  چرل  نی،آسمانونهځمکه 

دنی قوا نور  او  او    دين  جوړول،چلول  ټولو 

تونه  آيا  د هللا تعالی د وجود  انشیدا     آياکنټرولول  

 ؟ دي نه  يښن  او

د  او  . دي  يښن   تونه اوآيا  شکه دا ټول د هللا د وجودبی

 . ويخالق د وجود تقاضا ک

تونو  آياهللا تعالی د  او مونږ هللا پرته د لیدلو څخه د  

 ن. بی .و ما علینااالابلغ المپه اساس منو او نښو

 ډاکتر محمد عثمان نظامی 
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 ( ۵۴) الدرس 

ملحدين په ښکاره د ساينس دعوه کوي 
 مګر په حقيقت کې ساينس نه مني 

Atheists and their beliefs 

   

س هغه چاته  یې او  ای ټ   يېس خدای يا ګاډ ته وایېټ

وا  نه    يېته  ګاډ  يا  خدای  چه    يېوا   وي،دمنيچه 

او دا هر    نلريټر  ريورس خالق او کنیکائنات يا يو

پواسطه      چاودنې  ويل  وينګ يا د يبیګ  بیڅه د  

شوې    کېيا سینګل ماس    يکتل  دي واح   ويچه په  ي

چه: ټايم او سپیس    يې،نور وادي  راغليوه منځ ته  

  انرژې يا  زمان او مکان ، ماده او  انرژې،مټر او  

د پیدا  دهماکې  ديټول  وروسته  نه  ايکسپلوژن    يا 

نه ؤو    یشهیڅ    کېنګ نه مخ بیګ  بی ،او د  ديويش

  وي چه د  ديچه دا هغه خلک    شئ .بايد ښه متوجه  

چه مونږ صرف ساينس منو، او کوم    يېپه خوله وا

او د ساينس خالف    نلريثبوت و  ساينسيچه     یش

ن کوو.راځو دا خبره  قی ي  پريمنو او نه    يې نه    وي

وقعاً دا خلک په ساينس    آياه يا اناليز کوو چه  يزتج 
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کوم چه    مني،او صرف هغه څه    لرين  قیباور او  ي

کوم    وين نه کقی انو يشی،او په هغه  مني  يېساينس  

 .؟منينه   يېچه ساينس 

چه:    يې وا  ويو خبرو ته متوجه شو ،دنیکې که مخ 

نګ نه وروسته  بیګ  بید    انرژېټايم ،سپیس،مټر او  

نګ  بیګ  بی مطلب دا چه د    ني ،يعدي  راغلي منځ ته  

نه ؤو    شينه ؤو، ښه چه هیڅ    شيهیڅ    کېنه مخ 

د کومه    ټيريسینګوال نګ کتله يا ماس يا  بی ګ  بی نو د  

او    مني  یزخپله عاج   کېځای    ديشوه،ساينس په  

وا  کېباره    ديپه   نه  ساينس    يې هیڅ  چه  ،ځکه 

هغه   يا    مني  ی شصرف  تجربه  او  مشاهده  په  چه 

ايکسپیوي ابزر او  مبري شن  دوي   نيمینټ     وي ،خو 

چه     يېل نه وادلې  عقليثبوت او    ساينسيد کوم  پرته  

  شيد هیڅ    ټيريسینګوالنګ کتله يا ماس يا  بی ګ  بید  

دا    ويده.مګر ساينس د د  ېراغليا نتینګ نه منځ ته  

په   او غلطه ورته    وير واضح ډول رده  ډي خبره 

چه   يېنامیک اول قانون وا ډي،ځکه چه د ترمويېوا

يا سمتینګ    شيکوالی چه يو    نشييا نتینګ    شيهیڅ  

نګ  بیګ  بی چه د    يېساينس وا   نييع  راوړي منځ ته  

،خو   راغليمنځ ته نه ده    څخه  نشتيا    کتله  د نتینګ

د    کې دا تش په خوله د ساينس پیروان او په عمل  

نګ کتله په خپل  بی ګ  بیچه د    يېساينس نه منکر  وا 
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ده ،چه دا خو په ښکاره    راغليسرد هیڅ نه منځ ته  

 ----------------------- او واضح ډول  د ساينس

هغه د    يېچه څه وا  ويځکه  د  دي نه انکار کول   

، او عجیبه خو  دينو او اصولو خالف  نی قوا  ساينسي 

چه   ده  وابی ته    دي دا  ساينس  د قیح    يېا  دا    یقت 

چه مونږ    يېچه په خوله وا  ديهغه خلک    ويچه:د

  وي همد  لیکنل او په ساينس منو.دلېهره خبره په  

  خپلي د    ويل،ځکه ددلې او نه    منيچه نه  ساينس    دي

  لري ل  دلې  عقليد صحیح ثابتولو دپاره نه يو    خبري 

د رده    خبري   خپليثبوت،او نه د  ساينسي او نه يو  

ثبوت،    ساينسياو نه يو    مني ل  دلې  عقليولو دپاره يو  

يا    نشتچه د    منيځکه چه يو سالم عقل هم دا نه  

  پورې او نه تر اوسه    شيپیدا    شی يو    ديهیڅ نه  

چه د    وي تجربه ش  کېمشاهده او نه په البراتوار  

. بل سوال  وي  ويجوړ ش  یشيو  دييا هیڅ نه    نشت

انفجار يا    کېکتله يا ماس    دي چه په    کېږيدا پیدا

س  یېايکسپلوژن څنګه وشو او څنګه کنټرول شو.ايټ

پخپله وشوه او پخپله    چاودنهيا    انفجار چه دا    يېوا

، ،مګر    ی دچه دا ساينس    يې ا وابیکنټرول شوه، او  

نامیک  ډي، د ترموويرده    بالکلخبره    ويساينس دد

چه :که هره حادثه او کار په خپل    يې دوهم قانون وا

کنټرول    شي ښودل  پري سر   او    نشي او  انټراپی 
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ته    ډيګډو تی  راځيمنځ  په  وخت  د  سره  رياو  دو 

نګ  بی ګ  بی.حال دا چه د  ږي ی زيات  ډياينټراپی او ګډو

منځ ته رانغله    ډي نه وروسته خو اينټراپی او ګډو

ورس منځ  نیيو   ويزاين شډي ، منظم او  آبادبلکه يو  

نګ ايکسپلوژن  بی ګ  بی ته راغی.مطلب دا شو چه د  

ځکه که    یدوي ش  ديپخپله نه بلکه د چا د کنټرول الن

پخپله په غیر د چا د کنټرول نه    چاودنهنګ  بیګ بید  

وه نو د ساينس د قانون په اساس  اوس خو به    وي ش

  دي او اينټراپی وه او نه به په    ډي خواته ګډو  هري 

ؤو او نه مونږ او تاسو.دلته    شکل دا موجوده کائنات

  نييع   وي،يا خو به د  دي  زيا دوه ابشن   خبريدوه  

که    ني ،يعوياو يا به ساينس غلط    وي س غلط  یېايټ

خبره غلطه    وي،نو د د  ويد ساينس خبره صحیح  

ايټ ا خو د  بینو    ويسو خبره صحیح  یېده او که د 

يو    خبريساينس خبره غلطه ده ،ځکه چه د دواړو  

،ستاسو فیصله څه  ديد بل سره متضاد او مختلفی  

نو  يملحدته صحیح وايۍ او که    فزيکده ، ساينس او  

چه    ی دسو ته،ښکاره ده چه ستاسو جواب دا   یې يا ايټ

د  صحیح  دی ساينس  چه  ده  خبره  حیرانتیا    وي ،د 

  يې ،او څنګه  يېڅنګه ځانونو ته د ساينس پیروان وا

وا  ديچه    راځيپه خوله   په    يېته ساينس  دا خو 

دا خو د ساينس تو    ديل  ويساينس دروغ او تهمت  
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ا او واقعی ساينسدانانو په  نید  وليدا خو د ټ  یهین د

،ځکه چه ساينس خو    دياچول    خاورې  کېسترګو  

منطقه خبره نه    بيله او  دلېد واضح    بيثبوته،  بي

چه د    مني، ساينس دا خبره نه    ويک  يېاو نه    مني

يا    نشتد    ټيري سینګوالنګ کتله يا ماس يا  بیګ  بی

کنټروله    بيده او پخپل سر د يو  وينتینګ نه پیداش

 .دي راغليکائنات منځ ته  کې انفجار په نتیجه 

م  ريکقرآندواړو سوالونوصحیح جوابونه  په    د دي

فرمادي  کې د  يې،    ځمآسمان!هللا  او    کې ونو 

  ی هغه هللا تعالی د  نياو خالق دي ،يع   پیدکوونکی 

، د کائناتو د  دي  کړينه پیدا  نشتد    يېچه کائنات  

نګ  بی ګ  بیيا د    ټيري سینګوال يا شروع نقطه يا    آغاز

ټول کائنات    کې په اول   نيوه،يع  کړي کتله هللا پیدا 

ؤو، يو ماس يا يوه کتله وه او    نښتيسره يو ځای  

او    آسمانونه ل کړل او ځمکه ، بیا هللا تعالی سره   بی

ټول مخلوقات هللا تعالی پیداکړل يا په بل عبارت د  

ا  بیوه او    کړينګ ماس يا کتله هللا تعالی پیدا  بیګ  بی

د    نيکتلی نه   هللا تعالی  کائنات پیدا کړل.يع   د دي

نګ انفجار يا ايکسپلوژن په خپل سر نه بلکه  بیګ  بی

  ی. د ويد هللا تعالی پواسطه ش  ديدهللا د کنټرول الن

  آسمانونه چه    پوهیږيکافران نه    آيا      يېفرما  قرآن

ا مونږ سره  بیؤو او    نښتي او ځمکه سره يو ځای  
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ز  ريسکو ډيل کړل. تر اوسه چه ساينس څومره  بی

  قرآن يتونو مطابق او د  آد    قرآند    ولي، ټ  ديکړي

علم مکمل    قرآن، پوهیږو چه د  ويق کديتائید او تص

د انسانانو د ضرورت    پورېامت  قی،د  یيا کمپلیټ د

شته او د ساينس علم نامکمل    کېوړ ټول معلومات پ 

  لري قاتو ته ضرورت  قی،نورو تح یيا اينکمپلیټ د

او مخی ته    وي ز کري سکو ډي  وياو ورځ په ورځ ن

ز  ري سکو ډيچه څومره    پورې الحمدهلل تر اوسه    ځې

  ني ،يعديد معلومات مطابق    قرآند  ديکړيساينس  

معلومات موجود   کېانو په باره  شید ټولو    کې  قرآن

سکور  ډيدو سره يو يو  ريدي او ساينس د وخت په تی 

  لري چه  لمر حرکت    يې فرما  قرآن.مثالً  وييا کشف

ساينس   وروسته  ډيخو  لمر  ډير  چه  کړه  سکور 

ل   يېفرما  قرآن.لريحرکت   ، خو  ږيويچه کائنات 

په   کائنات    کې۱۹۲۹ساينس  چه  کړه  کشف  دا  

يع  يېفرما  قرآن،ږيويل کائنات  وخت  يو    نيچه 

ا هللا سره  بیؤو    نښتياو ځمکه سره يوځای    آسمانونه

سکور کړه  ډي   کې ل کړه،خو ساينس په شلمه پیړۍ  بی

ل شو   بیؤو  او سره    نښتي چه کائنات سره  يوځای  

  يېفرما  ويمعلومات هم ورک   کېنه مخ   د دي   قرآن.  

تعالی   هللا  کتله  اولنۍ  يا  پاينټ  سینګل  دا  چه 

اوسه  کړيپیدا تر  ال  ساينس  يا    دي ده.مګر  مرحلی 
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  کې رسیدالی چه د هللا تعالی په باره    ید سټیج ته نه  

چه ساينس هللا    یددا مطلب نه    د دي ،خو  يېڅه ووا

ښیې،    ی زساينس خپله عاج   کېځای    دي ،په  منينه  

نګ کتله يا  بیګ بی ثابتوالی چه د  نشي که ساينس دا 

ثابتوالی    نشيده خو دا هم  کړيهللا پیدا    ټيريسینګوال

پیدا   ده  نه  هللا  په  کړي چه  يا  قیمست  غیري.بلکه  م 

  خبري    دي او سیګنل    ري اينډايرکټ ډول ساينس اشا

ده.ځکه  کړينګ کتله هللا پیدا  بیګ  بی چه د    وي ته ورک

نګ د  بی ګ  بیچه ذکر شو چه ساينس د    کېلکه مخ 

  ديا پبیاو    ويدل د هیڅ يا نتینګ نه رده  کېکتلی پیدا

کول،او    چاودنهيا    انفجار پغیر د کنترولر نه    کېکتله  

ورس منځ ته راتلل هم رده  نید هغی نه د يو منظم يو

چه :د    يېم ډول واقیمست  غیري ،نو ساينس په    وي

ده او خالق    کړي چا پیدا    ټي ريسینګوال نګ  بیګ  بی

  دي هم د خالق د کنترول الن  انفجاراو د ماکه يا    لري

تر    ید  ی وش لکه څنګه چه  .او  تعالی دي  چه هللا 

د صحت   خبري  هريد    قرآنساينس د    پورېاوسه  

شأهللا چه يوه ورځ به ساينس    ان    ی دکړيق  ديتص

چه کائنات هللا    کړيق  ديپه واضح ډول دا هم تص

 نبی .وما علینااالالبلغ المديکړيتعالی پیدا  

 .محمد عثمان نظامی
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 ( ۵۵)  الدرس  

د داروين د ايولوشن يا ارتقاء تيوري او  
 دهغی رد )اوله برخه( 

 

  میلیونه باً دوه  ريپه مخ تق   کېد ځم  کې اوس وخت  

ژونشی سپی  د  اقسام  او  انواع  يا  موجوداتو  ديز  و 

نوع ماش.مثالً  یږي اوس بله  اوښ  نوع  يوه    ی انسان 

  ۷د انسانانو تعداد    يواځيجملی نه    دي بله نوع چه د

  او حشرات  االرض خو دومره   یږيلیونو ته رسبی

نو هر    شي شل  وي و  ديچه که په انسانانو بان  دي   ډير

.نو  یږيورس  زياتنه    میلیونو انسان ته به د دوه سوه  

په  ويدار ژون  کې باره    دي ن  دومره  دا    دي چه 

خپل    ديويش  آبادپه مخ څنګه    کېموجودات د ځم

يا   چه  ولی  تیورينظر  .پوهیږو  يو    تیوريکله 

بلکه د چا    ويقت يا ساينټیفیک فکټ نه  قیح   ساينسي

صحیح    شي دای  کې  وي نظر    شخصي يا    وي چه 

دار   راځوغلط.نو   د  اول  ډول  لنډ    تیورين  ويپه 

او   که  بیګورو  او  ده  صحیح  چه  ګورو  دا  ا 

ۍ حجره  يو ژوند  کېچه په اول    يېن واويغلطه؟دار

موجود پیدا شو .خو دا چه   یيو ژوند  نييع  لیس  يا
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لې.  وي دي هیڅ نه  يې کې باره  ديڅنګه پیدا شو په 

دمخ بی مختلفو حاالتو سره  د  په  کېا  د وخت  او  دو 

او  ريتی ايولوشن  د  س نیدو سره  يعلی چرل    ني یکشن 

  يدانتخاب پواسطه د نوموړی ژون  طبعيارتقاء او  

ژون مختلف  څخه  ته    دي موجود  منځ  موجودات 

ته    يې ن واويراغله.دار نه منځ  چه زرافی د هرن 

چه يو وخت د حیواناتو د    يې ل دا وادلې .    دي  راغلي

والی په وجه واښه کم شونوهرن د ونو د پاڼو د زيات

نو   کولو  کوشش  جګولو  د  سر  د  دپاره  خوړلو 

ن دا نه ده واضح  وياوږد شو. خو داراورمیږ ئی  

خو  کړي  هم  حیوانات  نور  خو  پاڼی  لکه    ريچه 

اوږده نه شو؟بل    وليورمیږونه    وينو د هغ  وځي

چه ماهیان د اوبو نه وچی ته راووتل او    يېځای وا 

چه    کېږيبدل شو.خو دلته سوال دا پیدا    لي پټاريپه  

نه دبان  آيا ا  بی؟کېږي   پاتي  یژوند    ديماهی داوبو 

قراره السونه خوځول    ل ي پټاريچه    يېوا قراره  په 

جوړ شول.د ځان په    تري شروع کړل او مرغان  

نه جوړ    کېيا َمن   دي چه انسان د شا  يې وا  کېباره  

دلته چه کوم  ید   ويش يامګر  خالیګاه  میسینګ    ه 

ن هیڅ نه  ويدار   کېپه باره    ديد  ی لینک موجود د

د انسان   يېهغه انسان چه سر   ی د لی.چیرته وي دي

هغه    ی د؟چیرته    دي   دي دشا  يېاو مال او پښی    ید
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او بله پښه    ويد انسان    يېانسان چه يو الس او پښه  

مطلب دا که چیرته    ني؟ يعوي  دي د شا  يېاو الس  

موجودات    ديقه ژونري ن د ايولوشن  په طويد دار

نه    شيو  دي  آهسته   آهسته   نييع  وي  راغليمنځ ته  

ش  شيبل   او    وي  وي جوړ  اول  که    ی ش  آخرنو 

  ني يع  وي هم بايد موجود    یشنو د منځ    ويموجود  

انسان موجود    ديچه شا بايد هغه    وياو  نو حتماً 

په    ديکوم چه د انسان او شا  ويانسان هم موجود  

.هسی د ښه پوهیدو دپاره يو فرضی    وي  کېمنځ  

مثال درکوم .فرضاً که د انار ونه په قراره قراره د  

  وياو د انار ونه هم موجود    شيمڼی په ونه بدله  

دواړو    دينو بايد چه د  وياو د مڼی ونه هم موجود  

چه انار    ويونه هم موجود    داسي  کېونو په منځ  

  وي   نه   داسي. او که    وي يوځای    کېاو مڼی دواړه پ 

  وي ونه د مڼی په  ونه  نه ده بدله ش  ا خود اناربینو  

  داسي   کېاو انسان په منځ    دي.همدارنګه که د شا 

هم انسان    او  وي   دي چه هم شا  ويانسان موجود نه  

په انسان    ديا خو شابینو     ويمیکس انسان    ني يع

جوړ    دي نه   څخه  دييا انسان د شا وينه ده بدله ش

تیکنا  ويش او  ساينس    کې دور    ديپه    لوژي.اود 

  ی دګانو خپل نسل  ديچه د شا  پوهیږي  ديانسان په  

دواړو په منځ    دياو د  ی داو د انسانانو خپل نسل  
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شادريبل    کې او  انسان  د  نسل    ديم    نشته میکس 

قاتو پواسطه چه د شارک  قیتح   ساينسي.همدارنګه د  

.دا ثابته    دي  ويش  دي فیش او ډرګنپلی  په فاسلز بان

پخوا   میلیونه پنځوس     ۵۰ده چه    وي ش   ني کلونه 

او  د  ډَرَګنپلی  هوبهو  او  شارک    سنيشارک فیش 

شان   په  ډرګنپلی  او  قسم    دي فیش  يو  زاين  ډي او 

ا ايولوشن او ارتقاء کوم ځای ده.نه خو  بی.نو  لري

  دي ده او نه انسان د شا  ويپه انسان بدله ش  ديشا

مهم سوال خواته راځو  .اوس د يو  ید   وينه جوړ ش

  یيا اول ژوند   ل ی س  یچه اول ژوند   ی داو هغه دا

ن  وي موجود څنګه منځ ته راغلو دکوم نه چه د دار

موجودات منځ ته    ديپه اساس ټول ژون  تیوريد  

ن په خپل ټول کتاب  وي سوال دپاره دار  ديراغله ؟د

ن  وي. دارکړيور   ديکوم تسلیبخش جواب نه    کې

چه   وه  نه  معلومه  دا  او  ته  مغلق  څوره  ژوند 

هر څه خو ساينسدانان    ديځکه چه په    ی کمپلیکس د

نه وروسته پوه    ريسکو ډياين ای   د کشف يا    ډيد  

لیکلی وه   کې ۱۸۵۹په  تیورين   ويشول.مګر دار

کشف شو.نو ځکه    کې  ۱۹۵۱اين ای  په  يډاو    

څومره  ويدار ژوند  چه  معلومه  وه  نه  دا  ته  ن 

.او که چیرته ورته دا معلومات ؤو    یدکمپلیکس  

و ساينسدانانو ته شته شايد چه هیڅکله  سنیکوم چه او 
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  تیوري .ځکه چه دا  ينه وه لیکل  تیوري   داسي   يې به  

  ري حج   ۍخیالی ژوند  وي صه ده چه د يقیيوه خیالی  

س  ش  ل یيا  شروع  او   وينه    ساينسيو  سنیده.خو 

معلومه  قیتح  چانس  کړيقاتو  د  سر  خپل  په  چه  ده 

د   س  داسي پواسطه  ته    لی خیالی  منځ  او  جوړيدل 

.ځکه چه د يو پروتین د  ديراتلل ناممکن او محال 

لیټی چه پخپل سر د چانس  ببیجوړيدو احتمال يا پرا

ده    ۱۶۴يو په لس په طاقت د     شي پواسطه جوړ  

  د دي چه    کیږديصفرونه    ۱۶۴چه لسو ته    ني يع

نه ښه معلوموالی شئ    ديوالی اندازه دويتعداد د ل

تعداد او اندازه    ني د اتومونو تخمی  کې چه په کائناتو  

صفرونه    ۸۲چه لسو ته    ني ده يع  ۸۲لس په طاقت د  

  میلیونه   ۴۲  کې  لیا په يوه حجره يا سبی.او  کیږدي

دپاره  د دي پروتین موجو د جوړولو  يو  د هر  .چه 

پکار   وخت  د  ی دهمدومره  زمونږ  چه  دا  .حال 

تقنیوي عمر  ټول  کائناتو  يا  لیون  بی   ۱۴باً  ري ورس 

.کوم چه د يو پروتین د جوړولو دپاره هم  ديکلونه 

.عالوه    دي  خبريساده    ريډي. دا خو ال  ید کافی نه  

پ  ډيد    څخه  دي  د او  جوړيدل  ای    کې اين 

،جی اچول  ډاټا  يا  معلومات  او  ټیک  نیپروګرامینګ 

ه هغی ته ژوند ورکول چه دا پخپله  خرکوډ او بآل

  تري فعالً    سينی ر وخت  ډيچه    ديبحث    وي دومره ل
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ا ري تی چه  نشتږو    خبري   پريبه    کې  آيندهاءهللا 

د س   ديوکړو.فلهذا  حج   ل یخیالی  او    رييا  وجود 

دار   پورې دهغی   شويد  جوړه  صه  قیخیالی    وي ن 

ن  وي. همدارنګه پینځه کاله د دار  نلري قت  قیهیڅ ح 

چه    تیوري  د لوېپاسچر  وروسته  نه  لیکلو  د 

مټر  بی يا  ماده  چه  کړه  ثبوت  ؤو    نشي الوجیسټ 

  راوړي موجود منځ ته    دی کوالی چه پخپله يو ژون

غلطه ثابته کړه.همدارنګه    يې  تیوري ن  وياو د دار

صرف دژوندې    شي  دیچه ژون  ديقانون    لوژيابید

  نشي نګ تینګ  بیيا ننلی   ی ش.مړ    راځينه منځ ته    شي

په  راوړيته    ځموجود من  یدکوالی چه ژون .نور 

 لولئ.وما علینا االالبلغ المبین و کې  هدوهمه برخ 

 ډاکتر محمد عثمان نظامی 
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 ( ۵۶) الدرس 

د داروين د ارتقأ يا ايولوشن تيوري 
 دوهمه برخه 

 

  يې ځان ته ساينسدانان هم وار خلک شته چه  ډي اوس  

حجره    ۍيوه ژوند  کېچه په ابتداء    يېاو دا هم وا

ش  جوړه  چانس  په  وه.    ويپخپله 

غیره   و  ،نايتروجن  هايدروجن،اوکسیجن،کاربن 

  يې اتومونه سره پخپله يو ځای شو. امینو اسیدونه  

جوړ کړل او امینو اسیدونه سره پخپله يو ځای شو  

پروتین   په    يې او  او  کړل  يوه    دي جوړ  ترتیب 

يو    دبره دا ده  که  خ حجره پخپله جوړه شوه.  دی ژون

پخپله جوړيدالی    ی جوړيدل دومره اسان وي چهش

.  کړي جوړ    آسانه ر په  ډيبايد    يېنو انسان خو    شي

چه اولنۍ حجره   وي نو هر ساينسدان چه دا خبره ک

ده .نو اوس خو هغه ټول مواد    ويپخپله جوړه ش

  کې په جوړولو    ريحج   ويکوم چه د ي  د ديموجو

  ي شتموي،مجهز البراتوارونه او د ي  ديوياستعمال ش

ټیکنا  مهربا   لوژيپیړۍ  نو  ده  موجود    دي   نيهم 

او که    کړيجوړه    ديحجره    ۍاو يوه ژوند   کړيو



 

357 
 

چه په کولو نه    یشا هغه  بیکوالی نو    يشن   داسي

حجره    ۍد؟يوه ژونيږيپخپله څنګه جوړ   يږيجوړ

ساده   وا  یدنه    شيدومره  که    يې.ساينسدانان   .

چه    کې  داخلپه    ريحج   ۍدژون  ويوغواړو چه د ي

د    هغه ټول په سترګو وګورو .نو  ديان  شیڅومره  

اندازه ځای ورته پکار  وينی چه    یدارک د ښارپه 

ښار ته    ديچه    رازئ .نو  شيځای    کې يوه حجره پ

جوړوشوو    ورننوځو د  هلته  .او 

د هغ اوهلته چه    ويساخت مانونو،کارخانواو  کار  د 

په باره    ويده د د  وياستعمال ش  لوژي کومه ټیکنا

راوړو.او    کې ته  الس  معلومات  او  پوهه  څه  يو 

دا هر څه    آيادهغی نه وروسته قضاوت وکړو چه  

  او   دي   کړي او که چا جوړ    دي  ويپخپله جوړ ش

 .ي؟لر ټر  ري خالق او ک 

  ډي ته       دي  راځيته    ياول ساختمان چه دلته مخ 

  دري .د  لري  لی.چه شپږ فټه اوږدوا  يېاين ای    وا

.يو  دي وي وکلوټايډو څخه جوړ شنیيا   پ رزولیون  بی

  ی د ويق تاو شقی.او دومره د کېږي ن  میلیولیون زر  بی

حج  د  نوکِلیَس    ري چه  يا  هسته  لس    کېپه  په 

.يو مايکرون د  ی دويايښودل ش  کې مايکرون ځای  

رش  دي خته نه  وييو ملی میتر زرمه برخه ده.او د  

ره  ډي .د معلوماتو يا اينفارمیشن  ی د  یر ن  واريزره  
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که په    يېموجود ده.ساينسدانان وا  کېه ذخیره پويل

ن پاڼی ورته  میلیو م  نینو يو   شيکل  ولی   کې   نوکتابو

سپرم    ني.کله چه د مور او پالر نطفی يعدي پکار  

ځای   يو  سره  اوم  يع  شياو  حجره  اوله    نياو 

.نو د هر    شياين ای   جوړ    ډيزايګوټ او اول  

د هغه انسان    کېاين  ای         ډيپه      کېڅه نه مخ 

د   د مرګ  هغه  د     نقشه  او  پروګرامینګ  مکمل 

څخه د    ريحج   دي کوم چه د  يږيجوړ  پورېوخت  

   قرآن .الراځيا ته  نیاو د  يږي جوړ  کې مور په رحم  

فٍَة َخلَقَه ۥ  فَقَدََّره ۥ  ) نقشه او     ديپه    ني يع   (۱۹ِمن نُّطأ

نه به    ريحج   ديدا هر څه شته چه د  کې پروګرام  

څنګه    يېکه ښځه ،قد به    وي ،نربه    يږيانسان جوړ

،سر غوږونه  وي څنګه    يې رنګ به    کې،د پوست  وي

به  ويسترګی   اوپښی  السونه    ويڅنګه    يېښتان 

خ  ،  وي همدارنګه    نيذه  خواهشات،عادتونه 

به   استعداد  کوم  ويڅنګه    يېحالت،او  .کوم 

پیدا ورته  به  ذکر  ډي او    کېږيمرضونه  چه  نور  ر 

.اوس دا ګورو چه :دا دومره    ديناممکن    يېکول  

او په     کېمعلومات او پروګرام په کوم ځای    زيات

ذ  شکل  ش څه  د  ی د   یوخیره  او    دي او  معلومات 

او د مرګ    يږيپروګرام مطابق انسان څنګه جوړ

  دي ؟     ويڅنګه ژوند او فعالیت ک  پورې   ځېد ور
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جواب   د  ته  مخ سوالونو  نه  د    کېورکولو 

اين ای    ډي.جینونه د   دي   ضرورير  ډيجینزپیژندل  

چه خفیه يا پټ    دييا سیګمینټ    حصیوړی وړی  

اينفَرمیشن   يا  کوډ  لريمعلومات  چه  ځکه    پري . 

موجود    ني يع  وي  یدلږيل په شکل  کوډ  چه    وي د 

وانیجی   وي . جینونه د جوړی شيېټیک کوډ ورته 

او پروګرام مطابق وخت په وخت پیغامونه    شينق

په سايتو    ديوکِلیَس نه د بان نیيا    ستي يا مسیجونه د ه 

په     یږي ته ل  نيد انسان جوړولو کارخا  کې پالزم  

انسا  کېکومه   پروتین    نييع  پ رزي  نيچه  مختلف 

 ی د نوم رايبوزم  نيکارخا دي .د يږيجوړ

قه  ريد جین نه رايبوزم ته د پیغام يا مسیج لیږلو ط

معلومات    کېچه ذکر شو چه جینز    کېدا ده لکه مخ 

په شکل   کله چه جین کوم مسیج    ويد کوډز  .نو 

او د ار اين     ويک  ياول کوډز کاف  یږيرايبوزم ته ل 

وړل   ته  رايبوزم   پواسطه  چه    کېږيای  .کله 

ورس  ته  ترجمه    یږيرايبوزم  د    کېږيهلته  او 

.بايد ووايو چه  کېږيفرمايش او هدايت مطابق عمل  

قسمه کوډز رايبوزم ته   دريجین د يو مسیج دپاره 

يع  یږيل کوډ  سټارټ  يا  شروع  د  چه    نياول  کله 

  وي نو کار شروع ک  کړيرايبوزم دا کوډ ترجمه  

.کله  ی د  کې چه د مسیج په باره    یدوهم  هغه کوډز د 
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  ني پ رزه يع  نو د مسیج مطابق   ولي چه دا کوډز ول

م قسم کوډز د سټاپ کوډز  دري.او    ويپروتین جوړ

بن  دي  د  ید کار  سره  لوستلو  ره  ډي .او  ږيدي په 

په   يو کوډ  ده چه هر  دا  جالبه خو  او  حیرانونکې 

ورسل  نیهر کوډ يو  نييع   وي يو شان    کېا  نیټوله د

انسان  ید په  چه  کوډ  کوم  خاص   کې .مثالَ  يو  د 

و  دي.نو همدا کوډ په ټولو ژون  وي امینواسید دپاره  

دکوم    ويغی امینواسید دپاره  اد هم   کې موجوداتو  

انسان   په  چه  ثالً  م  .وي   کې دپاره 

نور.کېا،اوښ،پیشو، ريبکټی  او    ري ډيخو    خبري له 

خو زه فکر کوم چه زمونږ د مطلب دپاره به    دي

.که   فکر وکړو کله  وي همدومره معلومات کافی  

زاين  ډي پروګرام،    انجینر .اول  يږيچه يو کور جوړ 

ا د انجینر د هدايت سره سم  بی.او    وي او نقشه جوړ

مطابق کور    شي .او دنقکېږيمواد تهیه او راوړل  

زاين  ډيکور    وي.که غور وکړو دجوړ شيږيجوړ

جوړه   انجینر  نقشه  د    کړياو  مزدورانو  ده.مواد 

نه   او    انجینر .او کور ددي  راوړي بازار  د هدايت 

کا   شي نق سم  جوړ  ريسره  که  ید  ی کړ ګرو  .اوس 

.چه دا کور    کړيڅوک د کور د مالک نه پوښتنه و

جوړ    دي چا  او  مالک  ی د  کړي څنګه  کور  د  ؟او 

پخپله    کړيجوړ    یدچه چا خو نه    کړي جواب ور



 

361 
 

زاين او نقشه پخپله جوړه شوه.مواد  ډي.ی دويجوړ ش

مطابق مواد سره پخپله يو    شينق   پخپله راغله او د 

او  ديدل  کېځای   چتونه  پخپله    دروازېوالونه 

په    ديجوړي جوړ    دي او  پخپله  کور  ټول  ترتیب 

او تاسو به د کور د مالک په    کیسوال کون  آياشو.

ي  دي د کور  ئکړ ن وقی خبره  او که  پخپله  ؟  مالک 

ا ضرور دا وايې  بی.نو تاسو به  کړي خبره ټینګار و

خپل    راځوته.نش  کېاو عقل پ  ید   یچه:دا خو لیون

انسان   د  چه  پوهیږو  ته  او  ډيمطلب  کول  زاين 

ر مشکل  ډين او جوړيدو نه  ي زاډي جوړيدل د کور د  

.نو اوس که څوک دا وايي  ديمغلق او کمپلیکس  

د    کې اين ای     ډييا زايګوټ په    ريحج   وليچه د ا

زاين او نقشه  ډييو انسان د جوړيدلو پروګرامینګ،

  ی وټیک کوډ پخپله جوړ شنیده، جیويپخپله جوړه ش

رايبوزم    نييع  نيپ رزو جوړولو کارخا  ني ،دانساید

پخپله   ارډرونه  دا  ځېته  د    يکارخان  او  پغیر 

کا او  ک څخه    ګروري انجینرانو  ټ  ويکار    ولي او 

ه يو مکمل انسان  خرآلا.او بيږيپخپله جوړ  ی ز پ ر

جوړ اوقضاوت  بی.نو  يږيپخپله  نظر  ستاسو  ا 

 ؟ ی دڅه  کېشخص په باره  داسيد

و قلم جوړيدل  ديوکور حتَی  دينو که د انسان عقل  

  ډي چه په    منيا دا څنګه بیقبلوالی.نو  نشي پخپله 
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زاين  ډي د انسان    پورېد مرګ د وخت    کېاين ای  

پخپله   پروګرامینګ  دا څنګه  کېږياو  چه     مني.او 

جوړ نیجی پخپله  کوډ  پخپله  ږييټیک  قلم  يو  که  .نو 

کائینات څنګه    وي ا دا دومره لبیجوړيدالی نو    نشي

ټر  ري؟ فلهذا کائنات خالق يا کشيپخپله جوړيدالی  

په   ید چه هللا    لري ای     ډي.همدارنګه    کې اين  

يا پیوچر په باره    آيندهدا نه چه د انسان د    يواځي

بلکه د انسان د ماضی يا   یدمعلومات  لیکلې    کې

  کېهم معلومات او اينفرمیشن پ   کېپاسټ په باره  

انسان مور او    ديچه د  دي لیکلی    کې.مثالً پ یدشته  

مور او پالرڅوک    ويا  د هغبی.او   ديپالر څوک  

  پورې اول مور او پالر    ترتیب د  دي.او په همدي

  وي .چه الحمدهلل هغ  ی د  لی لیک  کې ټول معلومات پ

اين ای  د کشف نه وروسته    ډيهم انسانان ؤو.نو د   

غلطه    تیوري ن  ويسل فیصده ثبوت شوه چه:د دار

انسانان  ديکه شانی ا او  نیده او د انسان   ان نه بلکه 

خلک  په ځای    ځنيا هم  بیسره سره    د دي.خو  دي

قت د پټولو کوشش  قید حق او ح    منيچه حق و  د دي

سوال نه    د دي  دي ن غونويهم لکه دار  وي.دويک

  ی څنګه منځ ته راغل  لیموجود يا س  دیچه اول ژون

په پټو سترګو په غیر د جواب ورکولو نه ځانونه    وؤ

غه ځانونه ايولوشن يا ارتقاء ته  نی غ په  نیاو    ويتیر
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ک کوشش  ثابته    وي رسوې.او  د  کړي چه    چه 

  کې يا من  ديايولوشن يا ارتقاء په واسطه انسان د شا

  داليل  وي چه اول د د  ځئ. نو راید   یو نه جوړ ش

  .ا د هغی جوابونه ورکړوبیوګورو او 

ن  وياين ای  د کشف نه وروسته د دار  ډيدا چه د  

په مکمل ډول غلطه ثابته شوه . نو بعضی    تیوري

ف د ساتلو دپاره  قد خپل مو  کې په ټولنه    يېپیروانو  

چه    داسي تغیر او ترمیم راوستو. هغه    کې   تیوري په  

  کې اين ای    ډيچه :ايولوشن يا ارتقاء په    يې اوس وا

  دي شا  ني.  يع ید   ی ولنید میوټیشن پواسطه صورت  

  ويد میوټیشن په واسطه په انسان بدله ش  کېيا َمن 

ته جواب ووايو اول بايد    دينه چه    دي د  کېده. مخ 

  وياين ای د ي  ډي اين ای  میوټیشن وپیژنو.د  ډي د 

ډَمیج  بیريتخ   برخييا    حصی يا  د  کېدل  ته  دلو 

عواِملو  میوټیشن    خارجی  پواسطه  اسبابو  او 

-۲ز   ريشن لکه ايکسډيرا- ۱  ديدا    يې.اسباب  يېوا

لکه  ېک لکه    کې لوژيابی-۳   ني دواګا  ځني میکل 

جواب    ويرسونه.ددوي ووايو    کېپه  بايد  لنډ  په 

اين ای   ډيستا سو او د ټولو انسانانو په   --چه:اول

چه زمونږ او ستاسو    ید ددا معلومات موجو  کې

مور او پالر هم    وي مور پالر انسانان ؤو .او د هغ

که هم انسانان  نیا او  نیه زمونږ  خرانسانان ؤو. او بآل
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او هوا علیهم السالم ؤو.او په يو ځای    آدمؤو چه  

ده  ويپه انسان بدله ش  دي چه شا  نشته   داسيهم    کې

  ید دا شته    کېاين ای    ډيهمدارنګه د يو اوښ په  

اوښ پالر بل اوښ او دهغه پالر بل اوښ    دي  چه د

په يوځای    پورېاوښ    آخره د  خرآلاب هم   کېخو 

چه خر يا بل حیوان په اوښ بدل    وي ش  ديسی نه  اد

د    کې.همدارنګه دمڼو ونه د هغی نه مخ   وي   وي ش

ده .اوهغه د هغی نه   ويد ت خم نه پیدا ش  نيمڼو د و

ه  خرآلاده   بويد ت خم نه پیدا ش  ني د مڼو د و  کېمخ 

نه    داسيهم    کېخو په يو ځای     پورې   نيو   يآخرد

د مڼو په ونه    ديونه    شيچه د بادام يا بل    ويش  دي

عمل    بيريمیوټیشن يو تخ   —.  دوهموي  ويبدله ش

.همیشه  راوړيب منځ ته  ريتعمیر نه بلکه تخ   ی،د

  ډي .مثالً که د انسان د  راوړي منفی تغیرات منځ ته  

شن پواسطه  ډي يو جین د را  نياين ای يوه برخه يع

  لیکموا   شيبه د هغه    کېنو په انسان    شي ب  ريتخ 

چه    شيرا  جوړولو.يع  دي کوم  تخ   نيجین  ب  ريد 

او خراب    وي ش به مختل  او کار     شي جین وظیفه 

ښتانو   ويجین کارد سپینو    وي ب شريفرضاً که د تخ 

سپین    ويجوړيدل   جوړ  وي نو  به  خو    نشيښتان 

ر  ډيښتانو په ځای  وي چه دسپینو     کېږيخو نه    داسي

شن خو  ډي که چه راځ   شيښتان جوړ  ويښايسته تور  
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  کړي ب  ريښتانو جین تخ ويکوالی چه د سپینو    نشي

.فلهذا    ديږکې ښتانو جین  ويد تورو    يېاو په ځای  

تخ  يو  مثبت    بيريمیوټیشن  هیڅکله  او  دي  عمل 

بايد ووايو    کې  آخر. په  راوړيتغیرات منځ ته نه  

  غلطه او د  تیورين  ويچه د دار

 .ن بیده.و ما علینا اال البلغ الم لريقت نه قیح 

                         ډاکتر محمد عثمان نظامی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

366 
 

 

 ( ۵۷) الدرس 

تقدير .اعمال،اختيار او آزادي )فري  
 ويل(

Destiny and Free will 

 

  يې فرما  کېنمبر آيت    ۴۹هللا تعالی د سورة القمر  په  

مونږ    شيشکه هر  بیترجمه:  إِنَّا ك لَّ َشْيٍء َخلَْقنَاه  بِقَدَرٍ 

                           ی.د  کړير سره پیدا دي د يو تق

 

وا  ته  پروګرام کولو  او  اندازه   ، :  پالن  .    يېقدر 

د کوم مطابق چه هغه    یدر  دييو تق  شيد هر   نييع

، يو خاص شکل    يږيجوړ  کېپه يو معلوم وخت  

، د   ويک نشونما پورې، د يو خاص حد  وياختیار

، او په    کېږي   پاتي   قي با  پورې   دي معلومی مو  وي ي

تقنی. د د  یږي ختم  کې يو معلوم وخت   ر  دي ا هم يو 

وخت    دي خاص  يو  د  چه  مطابق  کوم    پورې د 

  کې . مالئ  یږيختم  کېاو په يو معلوم وخت    یږيچل

  ، جمادات   ، ځمکه   ، سپوږمۍ  لمر،   ، فرشتی  يا 

ر مطابق کار  دينباتات او حیوانات هر يو د خپل تق
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. د    یږيختم  کېاو هر يو په يو معلوم وخت    ويک

  ی شاتو نه په غیر نور هر يو  نیانو يا ج ريانسان او پی

هیڅ  ی،ر په مکمل او پوره ډول پابند ددي د خپل تق

په هر    تعالی  ځکه چه د هللا  لرياو اختیار نه    يآزاد

که فرضاً لمر ته د ځای د بدلولو    ی د حکمت    کېکار  

و نو  ؤ  وي ش  ديخواته رانژ  کېو او د ځم ؤاختیار  

 کېو . د ځمؤ  ويپه مخ ختم ش  کېژوند به د ځم

او په    ید  کېپه يو ساعت    میلز  ۱۰۰۰سرعت     

  دي يو ځل په خپل محور يا اکسیز بان  کېساعتو    ۲۴

که   سره دا اختیار    کېد ځم  چیرته ګرځي  فرضاً 

ساعتو په    ۲۴چه سرعت يا سپیډ کم کړي او د    ؤو

د خپل محور په خوا او شاه    کېمیاشتو    ۶ځای په  

په يوه خوا    کې به د ځم  کې صورت    دينو پ  شيتاو  

میاشتی    ۶به    کېاو په بله خوا    میاشتی شپه  ۶  کې

 ه. وورځ 

په يوه خوا    کېد ځم  ني يع  کېاو په دواړو صورتو  

به د يخنۍ نه    کېبه د ګرمۍ نه او په بله خوا    کې

و چه  ؤ.  که هوا ته دا اختیار    تللی ؤوژوند د منځه  

قو  قیب ته تغیر ورکړي فرضاً که د پنځه د کېخپل تر

نو د    يڅخه وباسب  کېدپاره هوا اکسیجن د خپل تر 

ژوند     کېځم به  مخ  تعالی    نشي   پاتيپه  نو هللا   .

  ی شهر    :چه  ی د   یکړ جوړ    داسيدکائناتو دا  نظام  



 

368 
 

  ی د در پابنديحتَی يوه وړه زره يا اتوم هم د خپل تق

ر چه هللا  ديکوالی بلکه کوم تق  نشي  يېاو  مخالفت  

د هغی مطابق په معلوم وخت   ید  یکړ ورته جوړ  

،    وي، کار ک  وي، يو شکل اختیار  کېږيپیدا    کې

تق خپل  د  وخت  دي او   معلوم  يو  په  مطابق     کېر 

  نلري او اختیار    ي آزادهم    کې او په يو کار    یږيختم

ر ته کومه چه  دي اوس راځو د حضرت انسان تق  .

 .زمونږ د بحث اصلی موضوع ده

دپاره انسان ته    يفیصلهللا تعالی د جنت او دوزخ د  

کړو پیدا  دپاره  ،امتحان  امتحان  د  د    يېاو  ورته  

ا پیدا کړه . د انسان عمر په  نید  نيامتحان ځای يع

  د دي چه     یدامتحان موده يا وخت    ديد  کېقت  قیح 

امتحان    ديمو نو  نور  وروسته  نه  خالصیدو  د 

انسان ته په داراالمتحان يا د امتحان په    کېورکون

او د    کېږيدو اجازه نه ورکول  کې   پاتيد    کې  کوټه

د   ال  دروازېمرګ  لیږل    ريد  ته  برزخ  څخه 

لوح  کېږي په  پرچی  يا  سوالونه  امتحان  د  او     .

چه د هللا تعالی د    کېر  دي د انسان په  تق  کې محفوظ  

ه  دپاره چ   د دي..  د ديموجو   دي  ويعلم نه لیکل ش

هللا تعالی    شياو تیار    آمادهامتحان دپاره    د دي انسان  

کولو   فکر  د   ، ورکړو   اوعلم   عقل  ته   انسان 

ورکړو ،  خو صرف د عقل او فکر    يېصالحیت  
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نښودو چه خپله الر پخپله  پري انسان    يې په ورکولو  

ښه الره او بده الره    نييع   ري بلکه دواړه ال  ويولټ

انسان ښه فکر او غور    يې وروښودله تر څو چه 

دي او    کړي و چه    د  يوه  کوم  څخه  الرو  دواړو 

پخپله خوښه او ذمه وارۍ سره انتخاب او    يغواړ 

 .کړياختیار  

او مونږ    َوَهدَْينَاه  النَّْجدَْينِ ترجمه :    ۱۰سورة البلد اية  

دواړه ال   دلېوښو ته  د شر الر(  ري ده  او  )د خیر 

نمبر اية    ۸همدارنګه هللا تعالی د سورة الشمس په  

َوٰٮَها  يېفرما   کې َوتَقأ وَرَها  ف ج  َهَمَها  ترجمه : پس    فَأَلأ

[ هغه  ري]پرهیزګا  کېنیاو    ديهللا تعالی د انسان ب 

 ..ته الهام کړه

دماغ   او  زړه  په  ته  انسان  تعالی  خبره    کېهللا  دا 

د ښو او   نييع   د دياو دا ب ديده چه دا ښه  ولياچ 

  شي په پیداي   کېبدو تمیز او فرق د انسان په فطرت  

چه   پوهیږي دي مثالً هر څوک په  د ديډول موجو

کول ، عدالت    کمکاو د خلکو سره    یدظلم بد کار  

کار   انصاف کول ښه  په    ی داو    دي .  هر سړی 

رښتیا    پوهیږي او  بد  دروغ  ښه  ويچه    دي ل 

رنګه د نفس لوامه يا ضمیر په نوم هللا تعالی  .همدا

کوم چه د بدو کارونو    دي د انسان دننه ايښی    ی شيو  
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مالمت انسان  وخت  هر  کولو    ۱۲۴۰۰۰.    ويپه 

او رسول حضرت    بين   ینآخراء علیهم سالم چه  بیان

  کريم قرآن کتاب    ینآخر محمد صل هللا علیه و سلم او  

  ي ا ته رالیږلنیمقصد دپاره د  دي. هللا تعالی د هم   ید

او د امتحان    کړي تر څو چه انسانانو ته تعلیم ور  دي

 . کړياو تیار  آماده  يېدپاره 

امتحان سوالونه په لوح محفوظ   په    کېد  انسان  د 

چه   د ديڅخه  موجو  کېد مخ   کېر  ديتق  ويلیکل ش

َما أََصاَب ِمْن    .  راځيد  واقعاتو په شکل په انسان  

ِصیبٍَة فِي اْۡلَْرِض َواَل فِي أَْنف ِسك ْم إِالَّ فِي ِكتَاٍب ِمْن   م 

﴿ يَِسیٌر   ِ َعلَى َّللاَّ ِلَك  ذَٰ إِنَّ  نَْبَرأََها ۚ  أَْن  ِلَكْیاَل  22قَْبِل   ﴾

اَل   َوَّللاَّ   آتَاك ْم ۗ  بَِما  وا  تَْفَرح  َواَل  فَاتَك ْم  َما  َعلَٰى  تَأَْسْوا 

وٍر  ي ِحبُّ ك لَّ  ْختَاٍل فَخ  د ترجمه :  ديسورة الح ﴾ 23﴿ م 

مصیبت   ځمکه    نشته  داسي هیڅ  په  يا    کېچه  او 

او مونږ هغه    شينازل    دي ستاسو پخپلو نفسونو بان

کولو څخه مخ  پیدا  کتاب    کېد  يوه    وي نه    کېپه 

دا  ).  دي  آسانهر  ډي لیکلی  دغسی کول د هللا دپاره  

ان او نقصان  يز چه په هغه    (ديدپاره    دي هر څه د

او    ئ نشغمجن او زړه ماتی    ويچه په تاسی    ديبان

په هغی متکبر او     وي   کړي څه چه هللا تاسی ته در

چه خپل    ويخلک نه خوښ   داسي او هللا    ئ نشمغرور  

هره واقعه او    ني. يع   وياو فخر ک  ي ګڼ  وي ځان ل
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  کېږيواقع    کېحادثه چه د انسان په ژوند او ځمکه  

بلکه هره واقعه    ی دنس نه  ډي دا څه چانس او کواينسی

چه    کېږيد يومکمل پالن او پروګرام مطابق واقع  

ډول    وي په لیکل ش  کې د پخوا څخه په لوح محفوظ  

يو    ديثبت   امتحان  د  يا حادثه  واقعه  دا هره  او   .

انسان  په  مثالً  ده  پرچه  يا  ،    راځي  بيري غ   سوال 

نور چه په    داسياو    راځيضی  ري ، م   راځي  ري امی 

يا    کېقت  قیح  يو سوال  امتحان  د  يو حالت  دا هر 

پرچه ده  چه يو هم په انسان په خپل سر او بايچانس  

ر  ديبلکه هر حالت په انسان د هغه د تق   راځينه  

او    راځيمطابق   اختیار  دا  سره  انسان  د  او 

ر د واقعاتو ياسوالونو مخه  دي چه د تق  نشته صالحیت  

   کړي د منلو او قبلولو څخه انکار و  يې او يا  سي نیو

  وي يو مرض لیکلی    کېر  ديفرضاً که د چا په تق

همدا مرض د امتحان يو سوال    کېقت  قی چه په ح 

انسان    ید چه    نشي نو  ديکوالی  څخه    د  مرض 

ر  دي بلکه د تق   کړيو  وينیمخ   يېاو يا    کړيځان بچ  

مرض په انسان    کېمطابق په معلوم وخت    نيد لیک

منلو     راځي او  قبلولو  په  مرض  د  انسان    کېاو 

او که نه  . نو دا چه    وي  يېکه خوښه    یدمجبور  

د هللا د طرف نه    راځيټول واقعات  چه په انسان  

غ   ريامی  نييع  دي  ، پاچاهی  ف  بي ري ،  ،    ريقیاو 
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نور ټول    داسيضی ګټه او تاوان او  ريصحت او م 

ا نسان   په    کې قت  قیچه  په ح   راځي د هللا دخوانه 

نو کله چه په     ديهمدغه واقعات د امتحان سوالونه  

انسان مشکالت ،تکلیفونه ،تاوانونه ، م ضی  رييو 

نو انسان دا هر څه بايد د هللا    شينور را   داسياو  

او غمجن    يالی دخوانه ازمیښت او امتحان وګڼ تع

او کله چه انسان ته مال ، دولت    نشياو زړه ماتی  

خوشا د  قسم  قسم  او  اوالد   ، عزت  اسباب    لی، 

دخوانه      شيورکول   تعالی  د هللا  بايد  انسان  هم  دا 

نورو خلکو ځان   په  او  امتحان وګڼی  او  ازمیښت 

ځکه     ساتياو دکبر نه ځان و  ياو غټ ونه ګڼ   ويل

امی ف  ريچه  ،    ريقی ،  ، صحت  اوالد   ، عزت   ،

په    داسياو    يضريم تعالی  هللا  واقعات  ټول  نور 

بان ن  دي انسان  ظاازلېد  او  مخ هريدو  نه  د    کېدو 

موجود     کېاو د هللا په علم    يلیکل  کېر  ديپه تق  انسان 

   راځي   ديپه انسان بان  کې او په  معلوم وخت    دي

فیصد صحیح او د غلطۍ  ۱۰۰ځکه چه د هللا علم  

 ی. داو شک څخه پاک  

 will) (Freeيآزاد ر، اعمال، اختیار او ديتق
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او    دي په    پورې ځای    د دي پوه شو چه : د جنت 

دپاره هللا تعالی انسان ته امتحان پیدا    ېدوزخ دفیصل

د چه  دي ا  نیکړو  ځای    د  اخستلو  د  د ی،دامتحان 

د چه  ده  موده  يا  وخت  امتحان  د  عمر    دي انسان 

د    ديمو انسان  نو  نور  وروسته  نه  خالصیدو  د 

او د    کېږيښودل  پري نه    کېا  نیامتحان په کوټه يا د 

او    کېږي نه برزخ ته لیږل    ري دال  دروازېمرګ د  

  کې ر  دي ټول د خیر او شر واقعات چه د انسان په تق

  دي د  راځي  کې او د انسان په ژوند    دي  وي لیکل ش

خبره د    ديدي اوس په     ېامتحان سوالونه يا پرچ 

  دي   یشپوهیدو کوشش کوو  چه: د انسان عمل څه  

  ې آزادڅومره    کې؟ او انسان د خپلو اعمالو په کولو  

ر د واقعاتو  ديد تق:چه ید؟ جواب دا لرياو اختیار  

مقابل   په  سوالونو  يا    کېيا  العمل  انسان عکس  د 

دپاره چه انسان د    ديد  ديجوابونه د انسان اعمال  

يديتق د  مقابل    وي ر  په  عکس    کېواقعی  قسم  څه 

  کې هللا تعالی مخ   ښه که بد؟ نو   نييع   يې العمل وښا

پیژندلو    کېدمخ  د  عمل  بد  او  ښه  د  ته  انسان  نه 

باره   په  کولو  او  هدايت    کې،انتخابولو  مکمل 

 ی. د  کړيور

چه ذکر شو هللا تعالی انسان ته عقل ،    کېلکه مخ .

علم  پنځه حواس او نفس لوامه يا ضمیر ورکړو او  
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دا واچوله چه دا ښه الر    يې   کېد انسان په فطرت  

ده الر  بده  دا  او  دي  نی دا    ،ده  بد  دا  او  دي  ک 

مقصد دپاره    دي دهم  يېأ علیهم سالم  بی.همدارنګه ان

دو  بیامیاد ک  کې امتحان    دي ږل چه انسان ته په  ولیرا

 -------------------- ، ښه عکس العمل او صحیح

 .يېقه وښاريجوابونو الر او ط 

ر يوه واقعه  دي د تق  کېهر کله چه د انسان په ژوند  

سوال   اختیار    راځييا  او  صالحیت  دا  انسان  نو 

  کړي و  یونیچه د نوموړی واقعی يا سوال مخ   نلري

بلکه انسان    کړي دمنلو او قبلولو نه انکار و  يېاو يا  

  يې که خوښه    یدمجبور    دي ر په وړانديد خپل تق

واقعه يا سوال  به قبلوې    وي او که نه نازل ش  وي

واقع د  يع  ي خو  نزول  او    نيد  د  سوال  امتحان  د 

پرچی د ورکولو نه وروسته نور نو هللا تعالی پوره  

  ني ده يع  ي کړانسان ته ور   ي آزاداو مکمل اختیار او  

او صالحیت   اختیار  دا  تق  لري انسان  د  د  دي چه  ر 

د هللا د هدايت سره     کې يا سوال په مقابل    ي واقع

وښا العمل  عکس  سم  او  جواب    يېمطابق  او 

 نيطاشی. او يا د    کړيک عمل ونی   نييع   کړيور

  کړي او جواب ور   يېالرو مطابق عکس العمل وښا

ر ټول  دي. يا په بل عبارت د تق  کړيبد عمل و  ني.يع
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  دي او د  ديواقعات او سوالونه د هللا تعالی د خوانه  

ټول عکس العملونه او جوابونه    کې واقعاتوپه مقابل  

هللا تعالی    ني. يع  دي فقط او صرف د بنده د خوانه  

ک ورک  وي سوال  جواب  بنده  په    وي او  جواب  ،د 

  ورکول   يآزادبنده ته مکمل اختیار او    کېورکولو  

د    وي ش بنده  تعالی دخوانه  او د هللا  بد  نی ده  او  ک 

عکس العمل په ښودلو ،د صحیح او غلط جواب په  

  ږي ري ک او بد عمل په کولو نه مجبونی ورکولو او د  

ک انسان  چه  څه  هر  او    وي .بلکه  اختیار  پخپل 

او نه به    وي  دلېاوري. تاسو به نه  ويک  ېمسؤلیت ئ

چه    راځين  قی او نه به مو دا باور او ي  وي   دلې مو لی

چه يو معلم شاګردانو ته    شيو  داسيبه    کې   آيندهپه  

ورته    ديا  بیاو    کړيد امتحان پرچی او سوالونه ور

چه جوابونه به زما په خوښه لیکۍ او بعضی    يېووا

ته   ووا   داسي  ديشاګردانو  هر    يېجوابونه  چه 

ګردانو  ااو بعضی ش  اخليو  ري نمب   ۱۰۰  د ديشاګر

ووا  داسي   ديته   شاګرد    يې جوابونه  هر    ۶۰چه 

ته    اخلي و  ري نمب شاګردانو  بعضی    داسي  دي او 

تاسو فکر    آيا  شيچه هر يو ناکام    يېجوابونه ووا

  آينده او يا په    وي  یکړ کار به يا چا    داسيچه    کوئ

کوم     کړيڅوک و  يېبه    کېزمانه   او که فرضاً 

فکر  بینو    کړي و  داسيمعلم   څه  تاسو  به    کوئ ا 
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  ی دچه  دا خو امتحان نه    کوئضرور به دا فکر  

  يېاو جواب هم وا   وي ،سوال هم ک  ی د،عجیبه معلم  

دا     وياو څوک ناکام  وي،پخپله خوښه څوک کامیاب

.نو    ید عدله او ظالم معلم   بيانصافه ،   بير  ډيخو 

انصافه کار توقع او    بييو    داسي  د  څخهکه د انسان  

ر عادل او د  ډي ی نو هللا تعالی خو  ال دکې  نشي امید  

ا بايد تکرار کړم چه  بیيو ځل    ی دظلم څخه پاک  

د  ديدتق تعالی  هللا  د  پرچی  امتحان  د  يا  واقعات  ر 

عکس العمل ،د    کې او د واقعاتو په مقابل    دي خوانه  

.او    دي مال د بنده د طرفه  سوالونو جوابونه او اع 

او جرأت ک بنده    ويڅوک چه دا ګوستاخی  د  چه 

  دي دا په هللا تعالی بان  وياعمال هللا تعالی ته منصوب

چه د حشر    ويتهمت او بهتان جرأت ک  وير لډيد  

.د سورة    ويبه هللا تعالی ته جواب ورک   کېپه میدان  

ا    يې فرما  کېنمبر اية    ۳الدهر په   إِنَّا َهدَْينَاه  السَّبِیَل إِمَّ

ا َكف وًرا   شکه مونږ انسان ته  بی      ۷۶-۳  – َشاِكًرا َوإِمَّ

او    يږيسمه الره وښودله نو يا شکر کوونکۍ جوړ

 . يا ناشکره

که  او بده  نیهللا تعالی انسان ته هدايت وکړ    نييع

دو  بیالر،د دوزخ  او د جنت الر،دناکامیدواو د کامیا

او د امتحان په ورکولو    يلدبنده ته وروښو  يې   ري ال

نور    ی کړ او اختیار انسان ته ور  ي آزادپوره    يې   کې
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اختیار   او  خوښه  خپله  انسان  د  پخپل    یدنو  چه 

او که   وي مسؤلیت او ذمه وارۍ د ش کر الر اختیار

ک عکس  نی کېر د واقعاتو په مقابل ديد کفر ، د تق

بد،د  يېالعمل ښا که  ته صحیح  ر  ديتق  او  سوالونو 

او    ويک اعمال کنیاو که غلط، او    يېجوابونه وا

هر څه د کولو دپاره پخپله انسان مسؤل    دي که بد .د

  ترياساس هللا تعالی    دي.او په همدياو ذمه وار  

چه    کې. مګر په هغو کارونو    وي نه پوښتنه هم ک

نو ځکه هللا    ی کړ ور  ی دهللا تعالی بنده ته اختیار نه  

مثالً هللا تعالی د انسان    ويتنه هم نه کپوښ   ويد هغ

نه يې او ښځه  رينا  ولي چه ته    وينه دا پوښتنه نه ک

مالدار    ولييې  يا    وي ز  کېد فالن  ولينه يې يا    ولي

انسان    کېټولو حاالتو    دي ب يې چه پريغ   ولي يې يا  

. او     ويهم نه ک  ترينو هللا پوښتنه    یداختیاره    بي

چه د هغو په کولو    ويک  تري انو پوښتنه  شید هغو  

  کړي او نه کولو هللا انسان ته علم او پوره اختیار ور

 ی. د

د    یشهر    کېچه په لوح محفوظ    کې باره    ديپه  

ل يا واقعه اود نازل  ا سو   نييعی  د دنه موجو  کېمخ 

جواب  يا عکس   کې سوال يا واقعی په مقابل  وي ش

بايد ووايو چه:  لکه چه    د ديالعمل دپخوا نه موجو

ش  کېمخ  ذکر  خبره  يا    وي دا  سوالونه   : چه  ده 
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او جوابونه يا د واقعاتو    دي واقعات د هللا د خوا نه  

مقابل   خوانه    کېپه  د  بنده  د  العمل  .دا  ديعکس 

دحیرانتیا او تعجب خبره نه ده . هره ورځ تاسو په  

يا   په    کېوز  نیخبرونو  که  اورۍ   حاالت  هوا  د 

يا   ش  کېوزپیپر  نیاخبار  مه  دريچه    وي  وي لیکل 

مه ورځ د اخبار د  دري ا  په  بیاو    کېږيورځ واوره  

نو په اخبار    شي دل شروع ريلیکلو مطابق واوره و

ش  کې علم    ني بیپیش  ويلیکل  خپل  د  انسان  چه 

 هڅ    کېدو  ري په و  اوريد و  آيا  ده  کړيپواسطه  

. نو د انسان    ؟بلکه هیڅ رول نلريلري رول او اثر  

  ی د رو  ي زصفر يا    کېعلم خو د هللا د علم  په مقابل  

محدو علم  ددانسان  المحدو  ید  علم  دهللا  داو     ی د 

انو ته  شیدوه    کېکوالی چه په يو وخت    نشيانسان  

يا د دوه خلکو   يا يو   خبريوګوري او  په يو ځل 

يع مخلوقات  ټول  تعالی   هللا  مګر  واوري    ني وار 

،حیوانات،د   ،نباتات  دريانسانان  مخلوقات  ابونو 

د   نه واړه  آسمان،جمادات  ونو مخلوقات او د وړو 

ګوري ، د ټولو سوالونه او    کېزرات په يو وخت  

وخت  په يو وار اوري ،او ټولو ته په يو    ني غوښت

او ټول کائنات    مانونهآسځمکه ،  ويجواب ورک  کې

. نو    یدنو خبرراځوکنټرولوي او د زړونو په پټو  

رو علم  ي زد صفر يا    کې که د هللا د علم په مقابل  
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  ني بی دو پیشري او باران د و  اوريخاوند انسان  د و

نو دال محدود علم او قدرت مالک هللا    شيکوالی  

پیش اعمالو  د  بنده  خپل  د  ته  څه    نيبی تعالی  کول 

نه   کار  دا کار هللا    ید مشکل  ر  ډي ته    تعالی  بلکه 

چه    د ديموجو  کېدا د هللا په علم    ني يع   ی د  آسانه

   کېر د سوالونو او واقعاتو په مقابل   ديانسان به د تق

ښايي     ونهپه خپله خوښه څه جوابونه او عکس العمل

د خپل علم نه لیکلی    تعالی   لوح محفوظ هللا  ني .يع

د ښو    تعالی  چه هللا   ی ددا مطلب نه    د ديخو    ید

  دي يا بدو اعمالو په کولو انسان مجبوروي .او په  

په واضح  ډول    کېر  دي بايد پوه شو چه د انسان په تق

انسان به پالنکۍ    کې النچه: په پ  دي  ويدا لیکل ش

تق د  سوال  يا  مطابق  ديواقعه  نوشتی  او  لیک  د  ر 

.او د واقعی يا سوال د نزول نه وروسته      ږيازلې ن

ش ذکر  د    وي به  اختیار  او  خوښه  خپله  په  انسان 

  داسي    داسي  کېنوموړی واقعی يا سوال په مقابل  

ښه يا بد عمل    نييع   ويعکس العمل يا جواب ورک

ک  نی چه   ويمګر دا لیکل انسان نه مجبور  ويبه ک

ر د هللا د علم نه لیکل  ديځکه چه تق  کړي يا بد عمل و

چه انسان به د    دي  کېاو دا د هللا په علم    ی دويش

څه قسم عکس العمل    کېر د واقعاتو په مقابل  ديتق

و  دييو ډاکتر    کې.مثالً که په هسپتال     ويښکاره ک
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باره  ريم په  نه    کېض  علم  خپل  دا    کېولید  چه 

تاسو    آيا  کېږيورځو نه وروسته مړ    ۴۰ض د  ريم

ض په  ريچه د ډاکټر دا لیکل به دم  کوئڅه فکر  

  ۴۰ض  رياو يا که م  ويمرګ او ژوند څه تاثیر ک

  وي خلک به ډاکتر مالمت  آيا  شيوروست مړ    ځېور

  ديقت خو داقی ض مړکړ بلکه ح ري چه ستا لیکلو م

د    ديکړي  يېچه د ډاکټرلیکل کوم چه د خپل علم نه  

ا  بی.خو     نلري ض په مرګ او ژوند هیڅ تاثیر  ريم

ک  ريش  کېض په مرګ  ريهم که څوک ډاکټر د م

خو   دا  نو  ناپوه  ي انصاف  بي ره  ډيګڼی    ياو 

ر هللا تعالی د خپل علم نه  دي ده.همدارنګه د انسان تق

  کې ه علم  او دا د هللا پ  ید  لیلیک   کېپه لوح محفوظ  

ر د واقعاتو او سوالونو په  دي چه انسان به د تق  دي

  دي   يېڅه قسم عکس العمل او جوابونه وا  کېمقابل  

په     شيض  ريکه يو انسان م     کړئمثال ته توجه و

  ی در يوه واقعه يا سوال  ديدا مرض د تق  کېقت  قیح 

د    يې او يا    سينیمخه و   يې کوالی چه يا    نشي انسان  

انسان    کېځای    ديپه    نييع  کړيقبلولو نه انکار و 

او که    وي   يېکه خوښه    ی داختیاره    بي او    يوس  بي

نه    تري نه واقعه يا سوال به قبلوې نو ځکه خو هللا  

خو    وي   یوض ش ريم   ولي چه    ويپوښتنه هم نه ک

  ي آزادنه وروسته هللا انسان ته مکمل اختیار او    ديد
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ش  کړيور نازل  د  چه  يا    ويده  سوال  يا  مرض 

څه قسم عکس العمل يا جواب    کې واقعی په مقابل  

مطابق    شيکوالی    ،کړيور دهدايت  هللا  د  چه 

مثالً د هللا نه د روغ    کړيعکس العمل او جواب ور

د   او  بخ   ګناهونوصحت  سوال    نيد  مغفرت  او 

او د    ي اوس  ير راض دي تق  وي دهللا په جوړ ش،  کړي و

  کې ځای    دي.په    شيهللا ته متوجه    زياتپخوا نه  

دا هر څه انسان په خپله اراده او     ی د   آزادانسان  

ک هم    وي اختیار  ثواب  او  اجر  هللا  خو  ځکه  نو 

  ري طان دالشی چه د    شي .همدارنګه کوالی  وي ورک

  يې مثالً ووا  کړيمطابق عکس العمل او جواب ور

ض يم ،يا  رياو زه م  دي چه يا هللا ټول خلک جوړ  

يم ، او نور د ناشکرۍ او کفر    یلیدل   ديهللا همدا زه  

هم انسان    کېځای    دي.چه په    کړي الفاظ استعمال  

او دا هر څه په خپله    ی د  آزادپه مکمل او پوره ډول  

ک اختیار  او  د عذاب     وياراده  نو ځکه خو د هللا 

د    ګرځيمستحق   :انسان  ووايو  ډول  لنډ  په  .که 

  اخلي ،هللا امتحان    کېږيا ته رالیږل  نیامتحان دپاره د

امتحان    دي،د انسان عمر دوياو انسان امتحان ورک

موده ده ،د امتحان سوالونه د هللا د خوانه او جوابونه  

په    نه د انسان  کې د مخ   کې د انسان د خوانه مخ   يې

ت او لیکل  دي،د جوابونو موجو د ديموجو  کېر  ديتق
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ک او بد عمل کولو هیڅ  نید انسان په    کېر  دي په تق

نه   تق  لري اثر  لیکل  دي ،ځکه چه  نه  علم  د  د هللا  ر 

  ی چه پالنک  د ديدا موجو  کې،اود هللا په علم    ديويش

څه   کېيا سوال په مقابل  يواقع  ۍانسان به د پالنک

ذکر شو    کې.مخ وي قسم عکس العمل يا جواب ورک

   کې ولی  کېض په باره  ريکه ډاکتر د خپل علم نه  د م

مړ  ځېور  ۴۰چه   به  که    شي وروسته    چیرته نو 

ض  رينو  د م  شيوروسته مړ    ځېور  ۴۰ض  ريم

چه د خپل    نيبی پیش  وي د ډاکټر لیکل ش  کېپه باره  

ض په مرګ يا  ريد م  آياوه    کړي  يېعلم پواسطه  

تاثیر    کې دو  کېمړ   او  د    لري څه رول  ؟جواب:نه 

لیکل ش   کې ض په مرګ  ريد م   نيبی پیش  وي ډاکټر 

.همدارنګه که د انسان په    نلريهیڅ رول او تاثیر  

  کې چه د هللا د علم څخه په لوح محفوظ    کېر  ديتق

انسان    یچه پالنک  ويلیکلی    داسي، که  یدويلیکل ش

تق يا سوال په مقابل    ۍر د پالنک ديبه د    کې واقعی 

ک يا  بد  عکس العمل او يا  صحیح يا غلط جواب  نی

ک عمل په  نی دا لیکل هم دانسان د بد او    کړيور

ک او بد اعمال  نی بلکه انسان    نلريتاثیر    کېکولو  

ک خوښه  او  اراده  خپله  او    ني .يع  وي په  واقعات 

تق د  نه   دي سوالونه  دخوا  هللا  د  انسان  په  مطابق  ر 

اختیار    ږيازلې ن او  واک  هیڅ  انسان  که    نلرياو 
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،مګر د نازل    يېبه    وياو که نه قبل  وي  يېخوښه  

ک او بد  نید    کېشوو واقعاتو او سوالونو په مقابل  

  کېعکس العملونو ،جوابونو او يا اعمالو په کولو  

پوره   او  اراده هللا  يآزادمکمله  او    تعالی   ،اختیار 

ده ،د انسان خپله خوښه ده چه پخپله    کړي بنده ته ور

او که بد اعمال    وي ک اعمال کنی اراده او اختیار  

 و ما علینا االابلغ المبین .ويک

 ډاکتر محمد عثمان نظامی
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 ( ۵۸) الدرس 

چه هر شي په تقدير کې ليکلې دی نو 
 زمونږ نه پوښتنه ولي کېږي؟ 

If everything is written in 
destiny, why does ALLAH 

question us? 

 

تق  نيپوښت  ديد په  بايد  اول  دپاره  جواب  ر  دي د 

ثو نه په واضح ډول  دياو احا  قرآنصحیح پوه شو.د  

ا ته د امتحان د ورکولو  نیچه :هللا انسان د  معلومیږي

ا د امتحان کوټه يا داراالمتحان  نی،د  یږيدپاره رال

موده  ید امتحان  د  عمر  انسان  امتحان  ،د  ده،د 

اوجوابونه دواړه په لوح محفوظ    يسوالونه يا پرچ 

چه د هللا د علم   ديموجود     کېر  ديد انسان په تق  کې

يا د    دي،ټول سوالونه د هللا د طرف نه  دي  ينه لیکل

.او ټول جوابونه د انسان  دي ويهللا د طرف نه لیکل ش

چه انسان به په غیر د     ديويلیکل ش  داسيد خوانه  

اختیار سره   او  پخپله خوښه  نه  او زور  جبر  کوم 

يا    داسي   داسي کنیجوابونه  اعمال  بد  يا    ويک 
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  بي ري،سوالونه د حادثاتو او واقعاتو په شکل لکه غ

نورو په شکل په انسان     داسياو    يضريم  ريمالدا

او اختیار ورکول   ي آزادانسان ته پوره   :،چهراځي

کې ښه عکس العمل   مقابلد واقعاتو په  چه ی دويش

او که    وي صحیح جواب ورک  ښايې او که بد.يعنی

تق د  سړی  يو  په  که  مطابق  دي غلط.مثالً  لیک  د  ر 

ر  دي دپاره د تق  يسړ   د دي  بي رينو دا غ  شيرا  بي ريغ

انسان    يې   کې.چه په قبلولو  یيوه واقعه يا سوال د

  کې ل  بی بۍ په مقاريواقعی يا غ   د دي.خو  یمجبور د

ښ العمل  عکس  قسم  څه  بنده  انسان    يې اچه  د  دا 

عکس العمل يا جواب ورکولو    دي،چه په  یجواب د

فیصده اختیار    ۱۰۰او    ويه نه کداخل هللا تعالی م  کې

خوښه د بنده ده چه صحیح    ید  یکړ بنده ته ور   يې

  . يېفرما   قرآناوکه غلط.                ويجواب ورک

ا ا َوإِمَّ ا َشاِكًرً۬ ه  ٱلسَّبِیَل إِمَّ ـٰ نَ شکه  بی.(۳)  َكف وًرا   إِنَّا َهدَيأ

مونږ انسان ته سمه الره وښودله انسان يا شکرګذار  

او    يږيجوړ خوښه  خپله  انسان  د  ناشکره  يا  او 

ښنی چه    ید اختیار   العمل  عکس  که    يېاک  او 

د تعلیماتو مطابق عکس    قرآن که د    نيبد.........يع

ک عمل  نینو دا    کړي،صبر و غیره ويېاالعمل وښ

د    قرآنورکړو او که د    يېيا  صحیح جواب    ید

وښ العمل  عکس  خالف     ري صب  بي،يې اتعلیماتو 
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الفاظ    وکړي  کفر  د  بد    يې او  دا  نو  کړل  استعمال 

يا غلط جواب   دي  د    يېعمل  دا چه  ،بله  ورکړو 

  ني يع  نلرير دا لیکل د بنده په اعمالو هیڅ تاثیر  ديتق

د   بنده  لیکل  نه  نی دا  کولو  په  عمل   بد  يا  ک 

تقويمجبور چه  علم  دي،ځکه  د  هللا  د  لیکل  ر   نه 

نه دا    کېد مخ   کېمخ   کې ،او د هللا په علم  یدويش

بنده به د پالنکۍ واقعی په    ی، چه پالنکد ديموجو

يا بد    کېل  بمقا په خپله خوښه او اختیار سره ښه 

د انسان د عمل کولو نه    ني ،يع  يې اعکس العمل وښ

او    ويهللا خبر دي چه انسان به ښه عمل ک  کېمخ 

  وي  د علم نه په لیکل شد هللا  کېر ديکه بد،نو په تق

ر  دي،ځکه په تقوياعتراض ک  وليمعلومات انسان  

چه بنده مجبور    ويلیکل ش  دينه     داسيخو    کې

په    ید حادثي  يا  واقیعي  پالنکۍ  د  کې    مقابلچه 

لیکل    داسيبلکه  ،   داسي داسي عکس العمل وښايې

چه بنده يا انسان به پخپله خوښه او اختیا ر   ديويش

کول هللا   داسي،،چه عکس العمل ښايېداسي داسي 

،ځکه چه د هللا علم ال محدود دي  آسانهر  ډي تعالی ته  

نه   مکان  او  زمان  يا  اوسپیس  ټايم  د    آزاد دي،هللا 

بنده   د  ته  يع  دريدي،هللا  حالتونه  ماضی    نيواړه 

نټ او پیوچر په يو  ي زپري حال او مضارع يا پاسټ  

.د  ی ،دغه خو د انسان او خالق فرق د  ريوار ښکا
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،او    ید دانسان عقل ،علم ، بصیرت او قدرت محدو

  ی، او انسان مخلوق د  یهللا خالق د  ی،د  ی کمزور

ل او  ده  نه  دا ښه خبره  ده چهوينو  ګناه  ا  بیکله    :ه 

ا نعوذباهللا د هللا علم د  بینو انسان    شي ځای را  داسي

چه کوم    وياو فکر ک   وي خپل علم سره مقايسه ک

او د انسان په علم    ويکار چه ځما دپاره ناممکن  

نو هغه به د هللا دپاره څنګه    راځينه    کېاوعقل  

  مثالبنده د علم    خبره دا ده چه د هللا او د؟وي ممکن  

غوټه کړو او    کېفرضاً که ستن په بحر    ی د   داسي

  کې د څو  نيراوباسو  نو څومره اوبه چه د ست  يېا  بی

نه هم د انسان علم د هللا د علم نه    ديد  ،نښتي  پورې 

چه په دومره    دينو بنده ته مناسب نه    ی، ر کم دډي

غلط فکر    داسي  کې کم علم او عقل د هللا په شان  

حاالتو    کېيا راتلون  آينده د بنده په    ولي چه هللا    کړي و

.دا خبره چه  دي   يلیکل  يې  کېر  دي او په تق،  یدخبر  

معلومات د    ی ود هللا د علم نه لیکل ش  کېر  ديپه تق

  مثال د يو    نلريانسان په ښو او بدو اعمالو تاثیر  

  کېپواسطه واضح کوو.اول فرضاً   که په اخبار  

به    وي  يلیکل باران  ډيچه څلورمه ورځ  ر سخت 

ر سخت  ډيا په څلورمه ورځ رښتیا هم  بی،او    شيو

و ته    شي باران  خلکو  واړډياو  تاوان  ،فکر    وير 

  په وجه نۍ  بید لیکلی پیش  کېپه اخبار  آياچه    کړئ و
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دلو څه  ريد اخبار لیکل د باران په و  آياباران وشو  

هسپتال  وي،دلرياثر   په  که  فرضاً  د    کې م  ډاکټر 

دوسیه  ريم په  م   کې ولی  کېض  دا  يوه  ريچه  ض 

م   کېږيمیاشت وروسته مړ   ښتیا هم  ري ض  ري ،او 

میاشت وروسته مړ   ډاکتر  ري م  آيا،  شييوه  د  ض 

مالمت ډاکتر  به  خلک  نو  مړکړو،  چه    وي لیکلو 

ستا  ريم چه  ض  پوهیږو  مونږ  کړو.خو  مړ  لیکلو 

لیکلو    ديوه او د  ېډاکتر دا خبره د خپل علم نه لیکل

.نو  نشته هیڅ رول او اثر    کېدلو  کېض په مړ  ريد م

  نيبی ر محدود علم سره دومره پیشډي که يو ډاکتر د  

علم          شيکوالی   المحدود  چه  ته  تعالی  هللا  نو 

.همدارنګه لکه څنګه چه  یکار د  آسانه ر  ډيدا    لري

څه رول    کېدلو  کېض په مړ  ريد ډاکتر لیکل د م 

ر لیکل هم چه د هللا تعالی د علم نه  دي ،نو د تق  نلري 

څه رول    کېک او بد عمل کولو  نی د بنده په     دي ويش

او که بد پخپل اختیار    وي بلکه که بنده ښه ک  نلري

  بل په تفص   کېر په باره  دي ،که د تقويک  يېاو خوښه  

ر  دير د تقري نو ځما بل تق  ئ سره نور معلومات غواړ 

 ن، بی.و ما علینا اال البلغ الم لولئ و په نوم هم 

 ډاکتر محمد عثمان نظامی
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 ( ۵۹) الدرس 

 رديساينس او تق

اين    ډير په دي ساينس ثبوت کړه چه تق
 ی.د لیليک کېای  

Science proves destiny is 
written in DNA 

 

يو څه    ديپه   موضوع د صحیح پوهیدلو دپاره د 

 ..دي  ضرورير ډيمعلومات ذکر کول  

  ني هغه غبرګو  کېنټیکل ټواين يا مشابه غبرګونډياي

نطفی يا يو سپرم او    ويچه د ي  يېماشومانو ته وا 

 .وي وي اوم څخه جوړش

: کله چه د پالر نطفه يا سپرم او د مور نطفه  داسي

  يږي کومه حجره چه جوړ  شييا اوم سره يوځای  

 .يېهغی ته زايګوټ وا 

جوړ ماشوم  نه  زايګوټ  د  ډول  نورمال  ،  يږيپه 

نه چه د ماشوم   د دي کېمګر کله کله زايګوټ مخ 
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شل  وي برخو    وي ، په دوه مساکړيجوړيدل شروع  

  .شي او د يو نه دوه زايګوټه جوړ    کېږي

ن يو    ډييو شان    ونه زايګوټ  وي چه دواړه  اين ای 

  ونه شان جینوم يوشان کروموزمونه او يو شان جین

  وي نطفی څخه جوړش  وي، ځکه چه دواړه د يلري

  :.اوس دا ګورو چهدي

 دي؟  یشجینز،کروموزوم او جینوم څه  

  ري ډي،  دي ووايو:جینز جملی    يې که په ساده ډول  

چیپټر    باب يا  شيجملی يا جینونه چه سره يوځای  

جوړ کروموزوم  يا    وييا  چیپټرونه  ټول  ،او 

ځای   يو  چه  جینوم    شيکروموزمونه  يا  کتاب 

  ی ، نو ځکه وايو چه هره حجره هم کتاب دويجوړ

 .او هم جسم دي 

      لیونو حجرو څخهريباً د سل ټريد انسان وجود تق

 . جوړشويدی 

ت او  شخصید انسان مکمل    کېچه:په هره حجره  

 ی. ر ثبت د ديتق

  کې ر پشان ده، او په  ويحجره لکه د کمپیوټر د هارډ

 ی. ر د پروګرام پشان د وي ر د سافټدي تق  یو لیکل ش
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دلو څخه د  کېد مور او پالر د نطفو د يوځای    ني يع 

  ډي د انسان مکمله نقشه او پروګرام په    پورېمرګ  

  .ټیک کوډ په شکل موجود دينید ج  کې اين ای 

نټیکل ټواين  ډي موضوع د پوهیدلو دپاره په اي  دي په  

غبرګو شان  يو  بان   نييا    ساينسي   ديماشومانو 

 !قات ګوروقیتح 

  يې   کېورسیټی  نیټامس بچارډ چه د مینسوټا په يو

 کار کولو،  

  71په    يې  کېپه میاشت  کال د اکتوبر    1987د    

  دي نټیکل ټواين يا يوشان غبرګونوماشومانو بانډياي

 نتايج اعالن کړل،    چسرريقاتو او  قی د شوو تح 

دلو څخه  ږييز ماشومان ؤو چه د    داسي او دا ټول  

 .ؤو وي لږ وروسته د حاالتو په سبب سره جدا ش

 .وي هیڅکله هم سره مالقات نه ؤو ش يېا  بیاو 

ا سره  بی  يېچه نه    ديد حیرانتیا خبره ده چه :سره د

ؤو او    ی کړيوځای تعلیم    يېؤو، نه    ويمالقات ش

 .ؤو دلېاوسی کې نه په يو ماحول 

مشابهتونه    زياتر  ډي   کېپه ژوند    وي ا هم د دبیمګر  

 .موجود ؤو
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  کېان خوښول ،يو شان شعبو  شیيو شان    ويمثالً د

 دل،  کېسم مرضونو به مبتال  ق کار کولو،په يو    يېبه  

اغوستلی او مشابه خوراک    يې، او مشابه جامی به  

 . کولو  يې به 

  فاصلو  لريرو  ډي دلو بل به هم په  کېض  ريکه يو به م 

 دلو، کېض ريم کې

 ، خوږيدلودلو د بل به هم سر ږيکه د يو به سر خو 

 .دوهم

ر  ډي سن او دوروتهی لوو  ساينسدانان  ريجت هیريب

 . حیران کړل

  ني خورګا  نينټیکل ټواين يا مشابه غبرګوډياي  ويد

  وي   وي د تولد څخه څو هفتی وروسته جدا ش  وي

 .نه ؤو  دلېيو د بل سره لی  يې  پورېکلونو    34او د  

د   خورګاري خو  دا  ساينسدانانو  ټیم  د  پیدا    نيسرج 

 ، کړي

مالقات په انګلینډ    ويکله چه د اول ځل دپاره د د

 .منظر ؤو  یر حیرانونکډي وشو  کې

  ي نګز يا ګوتري   7خور د الس په څلور ګوتو    هري 

 ؤو،    کړي ښتان جوړ  ويدواړو يو قسم    وياغوستلی  
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و نومونه يو قسم رچړډ او  بچید دواړو خورګانو د  

کلونو    34چه د    کېحال    داسيؤو  په    ريکې وادرري

 .اول مالقات ؤو وينه وروسته دا د د

 . مدري

نټیکل ټواين يا مشابه  ډي نګر او َجیم لیوس ايپري َجیم س

د   نيغبرګو ؤو  څخه    ويورونه  تولد  هفتی    6د 

کلونه وروسته په    39ؤو،  وي وروسته سره جدا ش

  دي نټیکل  ټواين يا مشابه غبرګونو ماشومانو با نډياي

سره د مینسوټا په    ويساينسدانانو دسرچ د ټیم ريد  

 .   ليوځای کړ   کېورسیټی نیيو

 .وه،    کېره جالبه او حیرانونډيد ساينسدانانو دپاره  

  نيچه د دواړو ورونو نه جدا جدا پوښت   يېځکه کله  

يو    کېو  نیمعلومه شوه چه دواړو يو قسم کمپ  کړي و

  ؤو نوم لینډا    ځې قسم کار کولو ، د هر يو د اولنۍ ښ

 ، وي کړي   قيطال ځېا دواړو اولنۍ ښبی،او 

  ی کړ م واده  وي او د طالق نه وروسته دواړو هر يو د

 .ا هم د دواړو د ښځو نومونه يوشان ؤوبیؤو 

ټی  بینوم    ځېښ  ويي  هري د    نييع

                            ..ؤو
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د دواړو ورونو د ماشومانو نومونه جیمز او الین   .

 .ؤو

حتی چه د دواړو ورونو د سپیو نومونه هم يوشان  

 .ؤو

 . څلورم

اي   ني نټیکل ټواين يا مشابه غبرګوډي کارل او سارا 

دواړه هر کار    یږي اوس  کې کا  ريپه ام   دي  نيخورګا

 .وي يو شان ک

ي  ويد دپاره هر  ټیسټ  د  سوالونه    200ته    وي ته 

 .وي نول شکېورکول شو او جدا جدا 

وخت   هغه  معلم  کله  ډيمګر  شو  حیران  چه    يېر 

 .ؤو  کړيدل چه دواړو يو شان جوابونه ور ولی

د روم د مینډل اينسټیټیوت ساينسدان ګیډا او د هغه  

  دي نټیکل ټواين يا غبرګونو ماشومانو بانډيټیم په اي

نټیکل ټواين يا  ډي چه؛اي  يېوا  کېق په نتیجه  قید تح 

غبرګو مرضونو     نيمشابه  شان  يو  په  ماشومان 

 ، وي، يو قسم نمو ککېږيمبتال 

، په يو وخت  وځي را  کېغاښونه په يو وخت    ويد د

بل به    وي، که يو ګنجی  کېږيځوانان او بالغ    کې

اکثره بل    شي، همدارنګه که يو مړ  وي  یهم ګنج 
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ونه  مثالحسابه    بي  زياتر  ډياو نور    کېږيهم مړ  

،که فکر  ديچه د ټولو ذکر کول مشکل    د ديموجو

  کې چه تاسو هم پخپل خوا او شا   شي دای کې کړئ و

  .وي دلېلی

قاتو څخه دا ثابته شوه چه دا مشابهتونه  قیتح   ديچه د

يو شان   په وجه    ډيد  يو شان جینونو  او  ای  اين 

.او بله دا ثابته شوه چه: څه چه زمونږ په ژوند  دي

اين ای    ډينه په    کېد مخ   کېمخ   کېږيواقع    کې

   .دي  يلیکل  کېيا په جینز   ديشته  کې

په اساس،    تیورييا د جینز د ساعت د    الکد جینز ک

جینز ساعت يا    یو پروګرام ش  کې زمونږ په جینز  

 ی. د دموجو  الکک

يا   ټواين  ايډنټیکل  ماشومان    نيمشابه غبرګوچون 

ش پروګرام  شان  يو  او  جینونه  شان  جینز    وييو 

 ؟ لري نه الکوساعتونه يا ک

په   اي  دينو  يو  يا مشابه  ډيسبب که د  نټیکل ټواين 

کابل    نيغبرګو په  ک  کېماشوم سر  بل    ويدرد  د 

  کې په هماغی وخت    کېماشوم سر به په ننګرهار 

يو  ږيږيخو جینونه  ماشومانو  دواړو  د  چه  .ځکه 

نو په جینونو    دييو شان    يې،نو چه جینونه  ديشان  

پروګرامونه او د وخت معلومولو ساعتونه هم    کې
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نو معلومه ده چه که د يو ماشوم د جین    دي يو شان  

ماشوم سر به    ديچه د  وي لیکلی    کېپه پروګرام  

نو دا چه د دواړو ماشومانو    ږيږيبجو خو  12په  

ل ماشوم د جین ب نو د    ديجینونه يوقسم او مشابه  

ماشوم   دي چه د وي به هم دا لیکلی   کېپه پروګرام  

 يبج   12نو کله چه  ،  ږيږيبجو خو  12سر به په  

نه په    ديچه د  ،ږيږي د دواړو سرونه به خو  شي

کوم  ډي چه  شوه  ثبوت  او  معلومه  ډول  واضح  ر 

  کې مخ   کېږي واقع    کېه ژوند  واقعات  چه زمونږ پ

.يو بل  ديلیکلی  کې څخه زمونږ په جینز  کې د مخ 

.کله    کړئو  پري او غور    شئته ښه متوجه    مثال

سن او ډوروتی  هريجټ  ريب  نيچه دوه مشابه خورګا

کلونه وروسته په انګلینډ    34لیو د اول ځل دپاره  

سرچ ټیم  د ساينسدانانو پواسطه په ناڅاپی ريد  کې

ش يوځای  دواړو  ولی،ساينسدانانو  وي ډول  چه  دل 

ي هر  ګوتو    وي خورګانو  څلورو  په  يوالس    7د 

  ډي دواړو    دي.ځکه دوينګز يا ګوتی اغوستلی  ري

يو شان ؤو    يې اين ای    ډياين ای يو شان ؤو او چه  

  الکټیک کنینو جینونه او جینټیک پروګرام او جی

مطلب دا شو    د دي  نييو شان ؤو يع  يېيا ساعت  

ب د  جین  هري جټ  ريچه  په   مخ   کېسن  د   کېهم 

په    کېمخ  به  ښځه  دا  چه  وه  لیکلی  خبره  دا  نه 
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  7خ دومره بجو د الس په څلورو ګوتو  ريتا   کېفالن

نه    کېځکه که چیرته مخ   دينګز يا ګوتی اغونري

ش لیکل  خو    ويوه  ډول  ناڅاپی  په  و  نش  داسينو 

هم دا خبره    کېدالی ،او د ډوروتی لیو په جین  کې

وه او موجود وه چه ډوروتی    وينه لیکل ش  کېدمخ 

خ دومره بجو د الس په څلورو  ريتا  کېلیو به په فالن 

اغونري   7ګوتو   ګوتی  يا  مخ دينګز  که    کې،ځکه 

نو په ناڅاپی    وينه دا خبره نه وه لیکل ش  کېدمخ 

  دي چه په    کړيو  ديدالی.هللا  کېو  نش  داسي ډول خو  

 .ياستی وي پوه ش  کېدوه میثالونو 

دينو   شوه  قیتح   د  ثابته  ډول  سرګند  په  قاتو څخه 

  ي عات او فیصلقیواړه وا چه:زمونږ د ژوند غټ او  

او د زمان او مکان    دي   ي لیکل  کېزمونږ په جینز  

 .کېږيواقع  کېمطابق زمونږ په ژوند 

اعضا،دسترګو   وجود  جنس،قد،د  او  ويمثالً  ښتانو 

ښ  کېپوست د  واده   ذهانت   نوم ،طالق   ځېرنګ 

نومونه، دجامو رنګ    وي ورکول ،ماشومان او د هغ

او   نوع  کار  وخت،د  اغوستلو  د  کولو  او  د 

وختونه   او  امراض  يا  ري،د  يې وخت،مختلف  نګ 

نګ قسم حتی په بازار  دري ګوتی د اغوستلو وخت او  

لباس    کې قسم  داسی  به  زه  اخستل،  بوټونو  د 
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اغون رنګ  قسم  دا  به    داسي   داسي، ديخوښوم،ته 

ټولو    ديپه    وي  ديفکر به    داسي،ويبه ک  خبري 

 .لريټیک تاثیرات رول نی جی کې

اين ای   ډي  ني ر په جینز يعديزمونږ مکمل تق نييع

 ی. د  لیلیک کې

زمونږ   په  شخصی او  هم  فکر  او  د  ډيت  اندازه  ره 

پروګرام او     وي د لیکل ش  کېټیک يا په جینز  نیجی

 .یدمربوط   پورېر  ديتق

قاتو د نتايجو په اساس ساينسدانانو فکر  قیتح   د دي

وکړ چه: مونږ خو د خپل جینز غالمان يو او هر  

 .کوو  هم هغسيمونږ    ديلیکلی    کې څه چه په جینز  

  .نه لرو يآزاداختیار او  و دا ا 

 .په خپل اختیار او خوښه وکړو  یشچه: کوم 

ښتیا د خپل جینز غالمان يو او  ري واقعاً مونږ په   آيا

او مونږ    کېږي   هم هغسيلیکلی    کېڅه چه په جینز  

 نلرو؟  يآزادهیڅ اختیار او    آياکوو؟ هم هغسي

سرج  ري سوال جواب په يو بل    د دي د ساينسدانانو  

نو  قیقیورسیټی د مح نیپیدا شو چه د مینسوټا د يو  کې

د   خوانه  د  ټیم  يا  ډياي  350د  ټواين  مشابه  نټیکل 

  .ؤو  ويش  ديه بانوي غبرګونو خلکو په سلوک او ر
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ت  شخصیؤو چه:زمونږ په    داسيقاتو نتايج  قید تح 

 .لرير اثر  ډيټیک سیستم نیجی ديبان

فیصده د   61پ يا رهبرۍ خاصیتونه  شیمثالً د لیډر

  پورې و  لفیصده د نورو عوام   39او    پورې جینز   

 .نګ او نورنیري لکه ماحول ،تعلیم ټ  ديمربوط 

مقا سره  مشکالتو    60ره  ويله،شرم،حیا،او  بید 

فیصده د نورو محیطی    40او    پورېفیصده د جینز  

 .لرياړه   پورې  عواملو

سلی  ، پاکوالی  خاصیتونه    قي د  احساساتو    50او 

سیستم   جینټیک  د  د    50او    پورې فیصده  فیصده 

 .دي مربوط   پورې عواملو محیطی 

ټیک سیستم  نی فیصده د جی  100ارثی مرضونه  او  

 .لرياړه   پورې 

قاتو څخه معلومه شوه  قیتح   ساينسيد    ديپه جینز بان

په   يا  جینز  په  ای    ډيچه  ش  کېاين  لیکل    ويد 

يع باندي تق  نيپروګرام  اختیار    دي ر  ،    نشتهزمونږ 

عکس العمل زمونږ په اختیار    دي ر بانديمګر په تق

د خوښه  پیدا   ی،او  ذهین  څوک  څوک    کېږيمثالً 

ښځه څوک نر څوک لوړ څوک ټیټ څوک تور او  

د چا د اندامونو جوړښت يو    کېږي څوک سپین پیدا  
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ښتانو  وي د چا د سترګواو د    وي قسم او د چا بل قسم  

نور په    داسياو    ويرنګ يو قسم او د چا بل قسم  

په ډی اين ای کې  .نلريانسان هیڅ اختیار    کې   دي

. مطلب دا چه    یر دديدا تق  یکل شوی پروګرامدا ل

.حتی که  یدر  ديزمونږ تق  راځيهر څه چه مخی ته  

،که سر درد په    ی ر دديدا هم تق  راځي تبه په سړی  

،ځوړ عمر ته رسیدل  یر دديدا هم تق  راځيسړی  

  سي دااو    یر دديدل دا هم تقکېمړ    کېيا په ځوانۍ  

په   .چه  اختیار    ديبان  دينور  قسم  هیڅ  چا  د 

په  نشته زمونږ    ديبان  دي .مګر  العمل  عکس 

د  خوښه  او  اختیار  په  سزا  یاوستاسو  او  جزا  .د 

بلکه په    ري ر ته نه ګو ديتق  ويمالک خپل جوړ ش 

بانديتق ته    دير  العمل  عکس  ستاسو  او  زمونږ 

چه    ی،چه همدا عکس العمل زمونږ عمل د ريګو

مونږ خپله خوښه او اختیار  لرو.      يې  کېپه کولو  

اين    ډي زمونږ د ټولو خبرو خالصه دا ده چه:په  

ټ  کېای     خبري وړی او غټی    ولي زمونږ د ژوند 

او    کېاو زمونږ په ژوند    دي   يلیکل ټول واقعات 

  کېږي ر مطابق واقع  دييا تق  نيلیک  دي تغیرات د هم

مونږ   واقع    يېچه  واقع  کېپه  نه  او    کې دو  کېدو 

د   نلرو.مګر  مقا  دياختیار  په  د    کېل  بواقعاتو 

لرو،چه همدا عکس    يآزادعکس العمل اختیار او  
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چه پخپل اختیار او خوښه    ديالعمل زمونږ اعمال  

دو  کېچه په واقع    یر دديتق  يضري کوو،مثالً  م   يې

مونږ اختیار نلرو مګر دا    يې  ديدو بانکېاو نه واقع  

ضۍ  ريم  ويلرو چه په راپیښ ش  يآزاداختیار او  

العمل وښ العمل وښاښه عکس  بد عکس  يا  ېو  اېو 

چه يا هللا ګناهونه    يېض خوښه ده چه واريد م   نييع

ضۍ نه شفا او صحت  ريم  د دياو    کړيمی معاف  

  دي چه يا هللا ټول خلک جوړ    يې او که وا  کړيرا

بايد    کې   آخريم و غیره.په    کړئ ض  ريم   دي او زه  

ر  ديتق  ی ولیکل ش  کې ووايم که څوک په لوح محفوظ  

  وي د لیکل ش  کېنو د وجود په هره حجره    منينه  

انکار  ديتق خو  نه  ،او    نشير  نه    داسيکوالی  خو 

منم او    کريمقرآن چه نه    يېووا  سړی چه يو    کېږي

نه ساينس منم صرف د خپل زړه منم نو هر څوک  

چه    کړيبايد فکر و  لريشک    کېچه د هللا په ذات  

  وي ر څنګه لیکل شديد انسان تق  کېاين ای    ډي په  

عقل ،منطق او ساينس     آيا ؟  کېږي او څنګه لیکل    ید

؟کله چه د مشابه  کېږي پله لیکل  خ چه پ   منيدا جواب  

جوړيدو دپاره يو زايګوټ يا  غبرګونو ماشومانو د  

او    یږيل بیبرخو    ويهګۍ په دوه مسا  ويالقاح ش

  کې او په دواړو زايګوټو    ويجوړ  ونه دوه زايګوټ

قسم   هر    ډي يو  او  ای  قسم    یشاين    ني يع  وييو 



 

402 
 

چه يوه زره    ويمشابه    داسيزايګوټونه    ويدواړه ن

دا    آيا  وينه    کېفرق هم پ او ساينس  عقل منطق 

عجیبه ده     وي  کړئمیوټیشن    ديچه دا تقسیم    مني

میوټیشن    ، شلوي اين ای په مرمی  په دوه برخو    ډي

ښته  وي چه د    ی شيو    داسيشن دي،ډي خو تشعشع ده را

یاردو پرزو  ل ی م  دري او د   ی رن زره کرته   رش دينه  

او د يو انسان د ژوند مکمله نقشه    ی دیو نه جوړ ش

  بي   وي د ي  دي او دا    وي   لی لیک  کې پ  دير  دياو تق

شل  ويبرخو و  ويتشعشع پواسطه په دوه مسا  عقلي

ټیک  نی،بله خبره د دوه نوو زايګوټونو ټول جی  شي

يو قسم   د    ديمواد  يو زايګوټ  د  ځکه چه دواړه 

نه جوړ ش اوم  او  يو سپرم  يا    ني يع   دي  ويتقسیم 

نو ځکه خو کوم ماشومان    دي فیصده مشابه    100

دي چه   جوړ  د  نه  بايد    ويهغ   يږي زايګوټونو  هم 

بايد يو قسم    يې  یشهر    نييع  ويفیصده مشابه    100

هم ده دواړه ماشومان يو قسم    داسيچه واقعاً هم  وي

اين ای،يوقسم جینوم يو قسم کروموزمونه او يو    ډي

سترګی، قسم  يو  جینونه    نييع   واريښتان،ق وي قسم 

نه   چه    شيپرته د يو    وييو قسم    يېان  شیټول  

  ی نټ د پريفینګر یشچه دا   ويمختلف   کېهغه په 

آی   جدا  جدا  انسان  هر  د  دا  د    ډيدا ځکه چه  ده 

  یږي سره به انسان د قبر څخه راجګ  ډيای    ديهم
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د    کېسره به د هللا په حضور    ډي ای    دي او د هم

سره به    ډيای    دي او د هم  ږي دري حساب دپاره و

يو قسم جینونه    کړئ ښه فکر و  ځېجنت يا دوزخ ته  

او په    وينټ جوړپرييو قسم فینګر   کېپه يو ماشوم  

عقل    آيا،وينټ جوړ پريبل قسم فینګر  کېبل ماشوم  

اختالف علت او وجه    ديچه د  منيمنطق او علم دا  

؟هیڅکله نه ځکه    ويد رحم د ماحول  تاثیرات    دي

  دي پراته    کېچه دواړه په يو رحم او يوه پالسنتا  

  دي نو معلومه خبره ده چه په دواړو ماشومانو بان

د  يې قسم  يو  څنګه  بینو    یتاثیر  محیط  رحم  د  ا 

نټ او  ريچه يو ماشوم ته يو قسم پینګرف   شيکوالی  

پی قسم  بل  ته  جوړ  رينګرف بل  فکر    کړينت  ښه 

  بي   داسي صرف د خالق نه د بچولو دپاره د    کړئ و

خو د   ديل منلو ته تیار  دلې   ساينسي  غیريعقله او  

حسابه    بيچه    د ديسره    ديخالق منلو ته تیار نه  

د هم موجو  پرياو ثبوتونه    داليل   ساينسياو    عقلي 

قت دا دي چه د هللا تعالی نه انکار کول  قی ؟ح    دي

  نشي  شيهللا تعالی ځای بل    ،ځکه چه د  دي ناممکن  

ن صرف د هللا د نوم نه  ريوالی نو د هللا نه منکنی

  راځي په خوله نه    يېد هللا نوم    شي انکار کوالی  

را  ځای  هللا  د  چه  د  شيچیرته  په    وي نو  هلته  به 

  کړئ چه دا کار هللا تعالی    يېچه ووا  دي عوض د



 

404 
 

  وي يا چانس استعمال  کړي دي او دهللا نوم استعمال  

استعمال پخپله  به    وي يا  يا  میوټیشن  به  او  نیيا  چر 

. د رسل نه چه د  وينور نومونه به استعمال  داسي

چا پوښتنه وکړه چه که ته مړ    ی د دنو مرشيملحد

او پوښتنه درنه    کړي  دیراژون  دي او هللا تعالی    شي

لی  وي نه منلم نو رسل ورته و  ولي  ديچه زه    کړي و

ته ستا د وجود   ما  يا هللا  وايم چه  به ورته  چه زه 

د په  پیداش  کېا  نیثبوت  ؤو  م  یو نه  ايمان    ي  چه 

  هري نه ده انسان چه    داسيؤو.خو    ی راوړ  ديدربان

اړ مخ  وجود    ويخواته  د  تعالی  هللا  حسابه    بيد 

خو غور او فکر کول ضرور    ريګو  نشيتونه او  آيا

الفص  دي سورت  فرما  کې ت  لی.په  تعالی    يې هللا 

ْم   َسن ِريِهْم آيَاتِنَا فِي اآْلفَاِق َوفِي أَْنف ِسِهْم َحتَّٰى يَتَبَیََّن لَه 

أََولَْم يَْكِف بَِربَِّك أَنَّه  َعلَٰى ك ّلِ َشْيٍء َشِهیدٌ    أَنَّه  اْلَحقُّ ۗ 

هللا تعالی د وجود نه انکار  ا هم څوک د بی﴾ که 53﴿

خپل ځان ته    يې نو ګټه او تاوان    ويشک ک  کې يا پ

د    راوړيکه ټول انسانان په هللا تعالی ايمان    ی،د

او     ږي ی زياتيوه زره نه    کېهللا تعالی په بادشاهۍ  

د ټوله  و  تري ا  نیکه  په    کړي انکار  تعالی  هللا  د 

ر په  دياوکه د تق      یږي يوه زره نه کم   کې بادشاهۍ  

تق   کېباره   بل  زما  غواړۍ  معلومات  د  ري نور  ر 

 .نبی . و ماعلینا اال البلغ المولير په نوم ولديتق
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 ډاکتر محمد عثمان نظامی
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 ( ۶۰) الدرس 

 د  کېد ځنکندن په وخت 

 . خبري ینآخرنو يملحدنو ځې

 
حاالتو    نارمل  انسانانو    کېپه  عامو  ٪دماغ  10د 

٪ دماغ  100  کې، خو د ځنکندن په وخت  ويکار ک

ک شروع  مالئ ويکار  مرګ  نور    کېی.د    داسي او 

مخ شی نه  ځنکندن  د  چه  لیدالی    شينه    يې  کېان 

او   یته که مسلمان د  يهر سړ ري ،ټول ورته ښکا

په    معلومیږي قت  قی که کافر ح    کې وخت    دي،خو 

ق نه  توبه  هم  ږيبلینوره  په  د    دينو  سره  ارتباط 

  خبري الفاظ او    نيآخرنو  رينو او منکيملحد  يبعض

 ذکر کوو!  دي  کړي يې  کېچه د مرګ په وخت 

  يې الفاظ   نيآخرځنکندن شو   يېکله چه       بورجیا

  ی دپاره تیار  شي د هر    کېدا ؤو چه ما پخپل ژوند  

دپاره تیار نه  ږم د مرګ  کې کولو خو اوس چه مړ  

 يم.

د مرګ په    ی د  فلسفي دا يو مشهور    تامس هو بس 

  کې الفاظ دا ؤو چه: په تیارو    نيآخر  يې   کېوخت  
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خو    اخليا ونیراګیر يم کاش چه څوک زما نه ټوله د

 . کړيچه يوه ورځ ژوند را

د    یپیړۍ مشهور ملحد مصنف د  18د    تامس پین

په    کېوخت    ديچه زه    يېوا  کې مرګ په وخت  

ما    کېعذاب    داسي چه  ،او  ئدږپري مه    يواځييم 

زه د هغی د عذاب مستحق    ديکړيشکه ما چه څه  بی

  دي غون  کېځم   دييم،نن که ماسره پوره کائنات او د

  کې تکلیف په بدل    دي يوه بله ځمکه هم وه نو ما به د

،خو  راځيؤو،نن ما ته هللا تعالی په نظر    کړي ور

 . دي کړيتیر  کې طان په الر شیما ټول عمر د  

 سرتامس اسکاټ 

انګ  يو  م  ري دا  په  شی ز  چه  ؤو  مړ    کې  1594ر 

  کې چه لږ مخ   ي لوي  يې   کې.د مرګ په وخت  ی دويش

اوس احساس  کوم چه    لیکن ما هللا نه منلو    پورې 

او زه چه په کوم    یهللا شته او د هللا وجود حق د

 يم دا د هللا عدالت دي.  کې عذاب 

ملحد ؤو چه د مرګ    فلسفي  وي دا يو فرانس—والټیر

که ته    يلويته و  فوکون خپل ډاکټر   يې کېپه وخت  

نو زه به    کړيماته شپږ میاشتی ژوند او صحت را 

ږم او د  کېم دولت تاته درکړم ،اوس زه مړ  نیخپل  

 جهنم خواته روان يم.



 

408 
 

  کې د مرګ په وخت    ید  ملحددا يو  -  نرس رلټیَر

د يو ملحد لیدل هم نه   کېوخت   دي چه زه په  يېوا

اخته يم او    کېغواړم ځکه چه زه پخپله په مصیبت  

 ټوله شپه د مغفرت دپاره چغی وهم. 

خ ملحد ؤو،چه په  ردا يو سکاټیش مؤ—ډ هیومويډي

ش  کې 1776 وخت    یدوي مړ  په  مرګ    يې   کې ،د 

وهل لمبو    يې  يل وي او    يچغی  پخپلو  زه    کې،اور 

 مايوسه ؤو.  زياتر  ډي وسوزولم او 

بوناپارټ ولیپنی د  —ن  ؤو،چه  بادشاه  فرانس  د 

  ---------------------------سلطنت او قددرت د

په لکونو خلک ووژل ،د ځنکندن    يې ساتلو دپاره  

چه د فرانسی    ويدا    خبري  ینآخر  يې  کېپه وخت  

نه ل ټولو  او  خپل  کې بادشاه وم اوس مړ    ويد  ږم 

يوه    داسي په    کې وخت    دي ځای ته روان يم ،  ي اصل

  ني يع  یر فرق دډي او د جنت    دييم  چه د  کېکنده  

 .او جهنم ته روان يم. کېد اور په کنده  

بړټنیسرفرانسس   ملح —و  د  برتانديدا  د    وي نو 

د مرګ   کېؤو کله چه د مرګ په وخت   کلپ مشر

وکتل    يېشته ورته مخامخ شوه ،يو خوا بل خوا  رف

چه ځما نه دا پوښتنه    يلويو  يېاو حاضرو خلکو ته  

  دي ځکه چه زه    نشتهاو دا مه وايۍ چه هللا    کوئم
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يم ،او دا مه وايۍ چه    کېد هللا په ګرفت     کېوخت  

ځکه چه زه دا احساس کوم چه جهنم ته    نشته جهنم  

وم ما  به د    دی ورځم که زه زر کلونه نور هم ژون

جهنم اور دروغ ګڼلو خو اوس به د زرونو کلونو  

ه دا اور   آم  نشاور نه خالص    دينه وروسته هم د

  .وي ما سوځ 

چارلسکې په  —نګ  ؤو  بادشاه  فرانسی    16د 

  يوژل  يې ان  وي په لکونو عیس  ید ويمړ ش  کې پیړۍ

  يې  کېدو نو د ځنکندن په وخت  کېؤو کله چه مړ  

زه ګورم څومره خلک چه ما    يل وي خپل ډاکټر ته و

،د زخمونو نه    ږيريته تی  يهغه ټول ځما مخ   يوژل

اشا   یږي به  نيوي  يې ماته  خپل    وي ک  ري او  ته  ما 

به  کړيګناه    داسي ،ما    ري ځای ښکا  همیشه  ده،چه 

 . کېږيماته سزا راکول  

جرمن-ډاسټراسويډي يو  په    فیلسوف   یدا    19ؤو 

په وخت    ید ويمړ ش  کېپیړۍ    يې  کېد ځنکندن 

خوار او    فلسفي  خپلي چه زه    ويدا    خبري  آخرنۍ

ځان د غاښونو    کې کړم ،او زه په اوس وخت    ل یذل

د  شیواال ما منځ  ژ ن  په  په هر    کېامو  ګورم ،چه 

 . شيمی میده کوالی  کېوخت 
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  تالنه ستالین ويست ستالین لور سنید روسی د کمیو 

  وي ک سره د اينټروي   وزنی  يکنۍ مجلريام   ويد ي

ر  ډي ؤو چه ځما د پالر مرګ    ي لوي  کېپه دوران  

سترګی    يې  کېؤو ،د ځنکدن په وخت    ی روونکوي

ناڅاپه    ويپټی   وغړ   يېيو  ر  ډياو    وليسترګی 

او    يېا  طوارخ  ته وکتل  او شاه خلکو    يې ا  بیخوا 

راته اشاره وکړه چه   يېماته وکتل او په چپ الس 

لی  وي و  يېشوم نو راته    ديزیشه ،چه ور ن   ديیزران 

لو ورټ  یشيو    ريچه  ته  اور    داسي  يوه  لی می 

 . محرومۍ د احساس عالمه ده  ريډي مرګ د 

طان مؤسیس او د بايبل  شید چړچ اف  —ويانتون لی

مړ شو    کې  آخر پیړۍ به    20طان مصنف .د  شیاف  

  وي دا  يې خبري آخرنۍ کله چه مرګ ورته راغۍ  

  کړي   غلطيه  وي ره لډيه   دا ما څه وکړل،ما خو  آ،

استغفار او دهللا تعالی نه بخنه    يې ده،او په بار بار  

 غوښتله. 

تعالی   هللا  ال   دينو  سمی  د  ته  تاسو  او     ري مونږ 

 ن. بی.آمین.و ما علینا اال البلغ الم  کړي هدايت و

   ډاکتر محمد عثمان نظامی
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 ( ۶۱) الدرس 

ولي زمونږ لمونځونه مونږ د بدو کارونو 
 څخه نه منع کوي؟

Why our salat don’t Benefit 
us? 

 

لمونځونه او ذکرونه ک نه    وياکثره خلک    يې خو 

او نه د بدو کارونو    راځياطمینان او سکون زړه ته  

 . کېږيڅخه منع 

 ! يېفرما  کېم ريک قرآن هللا تعالی په  

  ِ َّللاَّ َولَِذْكر   ْنَكِر ۗ  َواْلم  اْلفَْحَشاِء  َعِن  تَْنَهٰى  اَلةَ  الصَّ إِنَّ 

(  ْ ( ۲۹: ۴۵أَْكبَر 

حیايۍ او ناروا کارونو نه منع    بيشکه لمونځ د  ي  ب

 . ید  یش  وينه هم ل دي  .او د هللا ياد دويک

حیا   بيهغه بايد چه د    ويڅوک چه لمونځ ک  نييع

،  چه    نشيدای  کې.او دا  شي او بدو کارونو څخه منع  

  بي ناروا او  دي او هم   ويهم لمونځ ک دي سړی يو 

ک کارونه  ده  ويحیا  نه  خبره  انسان  يو  د  دا  .ځکه 
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، مګر په روزمره  ید ن فرمان  علمی بلکه دا د رب ال 

اوشاه    کې ژوند   خوا  په خپل  چه    کېمونږ  ګورو 

خود  ګناه او    وي اکثره خلک ښه کلک لمونځونه ک

منع   نه  څخه  کارونو  نه    کېږيبدو  ګناه    يېاو  په 

،د  يې،دروغ واوي.ظلم ک  راځي  یڅه کم  کې کولو  

خوبانو  ريغ حقونه  يتیمانو  کري ،او    وي ،غال 

د    داسياو    اخلي ،رشوت   هللا  د  خو  دلته  نور.نو 

تضاد    کې فرمان او د بنده د لموځ د ادأ کولو په منځ  

ځکه چه د هللا د کالم مطابق لمونځ    یاو ټکر راغ

  يېاو که منع    کړيبايد بنده د بدو کارونو نه منع  

ا خو صرف يوه خبره صحیح ده .يا د بینو    کړينه  

خو    کې بنده لمونځ او يا د هللا کالم ،نو د هللا په کالم  

او  نشته  غلطي نعوذباهلل   نقص  چه  ده  معلومه  ،نو 

 . ید  کېد بنده په لمانځه  یکم

بلکه    ی ت د کامیابۍ دپاره نه د آخرد    يواځيلمونځ  

،ځکه چه لمونځ د  ويا د کامیابۍ ضمانت هم کنید د

ه برخه ده،اودا د  ويره لډي هللا د عبادت او بنده ګی  

،دا د هللا تعالی وعده ده  یر بهتر عمل دډيټولو نه  

صحیح   او  درست  عمل  او  ايمان  ستاسو    ويکه 

اقتدار درکړم،تاسو به د ټولو    کېا  نی،تاسو ته به په د

َواَل تَِهن وا َواَل تَْحَزن وا    — ۍستنه اوچت او کامیاب يا

ْؤِمنِیَن ﴿  (۳:۱۳۹َوأَْنت م  اْۡلَْعلَْوَن إِْن ك ْنت ْم م 
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مه   غم  ئږکې زړه    بياو  مه    ي ،همداتاسکوئ،او 

 او کامیاب ياست،که تاسو مؤمنان اوسۍ.   يبرالس

 

هَ إِالَّ    !  يېهللا فرما  کېپه سورت طه  
إِنَّنِي أَنَا َّللاَّ  اَل إِلَٰ

اَلةَ ِلِذْكِري) أَنَا فَاْعب ْدنِي   ( ۲۰:۱۴َوأَقِِم الصَّ

،نو ته  نشته  معبودهمدا زه هللا يم،زما څخه پرته بل  

وکړه   بندګی  قايم  زما  لمونځ  دپاره   ياد  د  زما  او 

 .عه دهري لمونځ د هللا د يادولو ز   نييع.هکړ

   ۗ ِ ْم بِِذْكِر َّللاَّ ق ل وب ه  ِ  الَِّذيَن آَمن وا َوتَْطَمئِنُّ  أاََل بِِذْكِر َّللاَّ

 تَْطَمئِنُّ اْلق ل وب  

الرعد(خبردار د هللا تعالی په ياد زړونه    ۱۳:۲۸)

 . کېږي مطمئن 

مخ  ياد    کې لږ  او  ذکر  د  د هللا  لمونځ  چه  ذکر شو 

خلک  عه ده ،او د لمانځه نه په غیر هم اکثره  ري ز

په    ويکر کذ  زياتر  ډيخلک خو    ځنياو    ويذکر ک

زرونو زرونو کرته سبحان هللا ،الحمد هلل،هللا اکبر  

ا هم د اکثرو خلکو  بی،خو  وياو نور اذکار روزانه ک

په    ني،يعکېږينان نه پیدای سکون او اطم  کېزړونو  

اخته  وي خفګان   او  غم   ، غور  ويره  او  .فکر 

  ی د،د کائناتود خالق او رب العالمین فرمان  کړئو
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ذ هللا  د  او  چه    سکون  ته  زړه  بنده  د  ياد  او  کر 

ورکیاطم د    وينان  لمونځ  ناروا    ۍيحیا  بي او  او 

او    بي کامیا  کېا  نیاو په د  ويکارونو نه بنده منع ک

چه ذکر شوو چه    کېخو لکه مخ   ويورک  يسرلوړ 

خلک   ګذار  لمونځ  ښه  کابیاکثره  ناروا  هم  رونه  ا 

ا  بیخو    وي ر ذکر هم کډياو اکثره خلک چه     ويک

زړونه   مطمئ  يې هم  او    کېږي ن  ی نه  خفه  همیشه 

خو نعوذباهللا   کې نو د هللا تعالی په کالم  ويغمجن 

او   نو معلومه خبره ده چه   نشته  غلطيهیڅ شک 

،ذکر  ید  کېکَمی زمونږ په لمونځونو او ذکرونو  

  وي   کې،او ياد خو په زړه    يېاصالً د هللا ياد ته وا

وا  هللا  هللا  ژبه  په  څوک  که  په    يې اوزړه    يې،نو 

د  چا    کې،يا په زړه  وي  کېس  نی زبیکور،بازار او  

،او يا    وياو يا دچا سره په جنګ    وي ک  قيسره ټو

د چا سره دومره اوږده مرکه شروع     کېپه زړه    يې

دا  وي  کړي  زر  خالصی  بیتس   نيچه  خو    شيح 

ال   نه    وي  پاتيمرکه  ذکر  او  ياد  هللا  د  خو  دا  نو 

وشو کوم چه    شي،بلکه ياد او ذکر خو د هغی  ید

ذکر    داسي چه    کړئؤو،قضاوت پخپله و  کېپه زړه  

 ؟ کړينان او سکون ور یبه زړه ته اطم 

لمونځ د مؤمن معراج او دهللا تعالی سره د مالقات  

 عه ده. ري ز
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د   دپاره  مؤمن  د  خوانه  د  العالمین  رب  د  لمونځ 

بچ   د  نه  دکېګناهونو  او  نیدلو،په  د    کېت  آخرا 

دلو نسخه  کېن  یدلواو د زړه د سکون او مطمئ بیکامیا

تاثیرات   چه  غلط    يې ده  او  صحیح  د  نسخی  د 

مثالً که يو لمونځ ګزار بد    لرياړه   پورېاستعمال 

نان هم ورته نه  یاو اطم  بياو کامیا  وي کارونه هم ک

ی  او کم  ی شکه دهللا کالم صحیح د بي،نو    کېږي پیدا  

په استعمال    ي يا د نسخ   ید  کېد لمونځ په ادأ کولو  

دو سره  ريده.د سوونو سوونو کلونو په تی  غلطي   کې

چه په کلونو کلونو لمونځونه کوو    وي څوک غورنک

خو د لمونځ د فايدو نه محروم يو،نه مو په ژوند  

ږو،او  کې،نه د بدو کارونو نه منع  راځي  بي کامیا  کې

خوا او  خفه  په    نيشی همیشه  خو    کې  قرآنيو،نو 

  غلطي نو معلومه خبره ده چه    نشته  غلطينعوذباهللا  

 ده.   کېپه مونږ او زمونږ د لمونځونو په ادأ کولو 

د مؤمن معراج اود    دي دل  دريلمونځ  خاص هللا ته و

،خو زمونږ د لمونځونو     ی هللا تعالی سره مالقات د

  ستي دلو سره سمددريچه په لمانځه د و  ديدا حال  

د    کېنه يو،څوک په کور    کېنور د لمونځ په ځای  

ناست   سره  بازار  ويماشومانو  په    کې،څوک 

، څوک به د  وي  کې،څوک په دفتر يا افیس  ځېګر

 . ويس حسابونه کنیزبید کان يا د 
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خالص   نه    شي لمونځ  ال  حساب  د کان  د    وي خو 

ش پ  ځني.او  ويخالص  خو  ناروا  ډي  کې خلک  ر 

او   هم  ډيکارونه  ته  ځايونو  مردارو  او  چټلو  رو 

وځې لمونځ    داسي   آيا  کړئ .فکر  به  لمونځونه  

حیا    بيد بدو او    آيا  ني؟يع وي کوونکو ته فايده ورس

به   نه  د  کړيمنع    يېکارونو  د  او  نی او  ت  آخرا 

 ؟ کړينان او سکون به ور یاو د زړه اطم  بيکامیا

تَعب دهللَاَ َکاَنََّک  ] قال اَن  يې غمبر علیه السالم فرمایېپ

کوه لکه    داسيچه:د هللا عبادت    يې تََراه [ترجمه!فرما

 . ريته چه هغه)ج(ګو

 

اول   دومره    کې ،خوپه  دآ دا   نه  کار  .نو  یسان 

 کوالی .  شئ نه  يې  کېچه په شروع  يې فرما

يََراکَ  فَِانَّه   تََراه   تَک ن  لَّم  تاسو     فَِان  که  او  ترجمه! 

چه هغه    کړئلیدالی ) نو دا تصور    ئنشهغه)ج(  

شروع    کې په اوله مرحله    ني( .يعري)ج(تاسو ګو

.او دا فکر مه  ري چه :هللا تعالی ماګو   کړئنه و  ديد

که کوشش   ان شأهللا.او  ی چه هغه)ج( څنګه د کوئ

ته    دوهميڅه وخت وروسته به       شيو مرحلی 

َکاَنََّک  ورسیږۍ       تَعب دهللَاَ  اَن  قال   [

کوه لکه    داسيچه:د هللا عبادت    يې ترجمه!فرماتََراه [
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ر  ډيمرحلی ته رسیدل    دي[،  ريته چه هغه)ج(ګو 

ضرورت  ري تم ته  پرکټیس  او  خو    لرين  ځکه 

په    کې کلنۍ  (۷وه) اچه په    يې نو ته واديعت  والري ش

  دي له    کېمخ   ني.يعکړئاوالدونو  لمونځ شروع  

بالغ   لمونځ    شي چه  ،اوالدونه    شيفرض    پرياو 

چه د لمونځ د ادأ    وي   دلېمرحلی ته رسی  د دي باي

 ري لکه هللا)ج( چه ګو  وي  داسي  کېکولو په وخت  

او   حالت  دا  نه  کې او  ګرزولو  سالم  د  بايد  فیت 

 .شي پاتي وروسته هم 

اَلةَ  )  د   ی مطلب هم همدا دلمونځ قائموۍ(  -أَقِِم الصَّ

د سالم د    نييع   شي   پاتيفیت همیشه  کېچه د لمونځ  

لمونځ  ځ ګر د  بايد  هم  وروسته  نه  او  کېولو  فیت 

نو د چا سره    شي   پاتي   کې تصور دوامداره په زړه  

چه هللا تعالی می    ويچه همیشه دا تصور موجود  

به    سړی  داسي  آيا او هللا )ج( زما سره دي    ري ګو

  دي زی د ګناه کار ته ورن  کېفیت  کې حالت او    داسي په  

   ؟هیڅکله هم نه. شي

  داسين يا پرکټیس  ريتصور تم    ديد  کې په لمونځ  

تصور    کېږي په  په    کېچه  هللا  د  ځان   خپل  به 

هر    کېحضور   بل  د  او  خپله    شيودروۍ  به  نه 

کټ   يا  قطع  فکر  او  ل  کړئ توجه  او    لیوا ويد هللا 
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به تصور   ِللَِّذي  کړي عظمت  َوْجِهَي  ْهت   َوجَّ إِنِّي   [

َحنِیفًا ۖ   َواْۡلَْرَض  السََّماَواِت  ِمَن  فََطَر  أَنَا  َوَما 

 ﴿ ْشِرِكیَن  ګر   بي﴾[79اْلم  ما  )متوجه  یولځ شکه 

پیداکړئ  چه  ته  ذات  هغه  مخ    دي ئی    کړي(خپل 

او ځمکه او نه يم زه د مشرکانو نه .که    آسمانونه

چه د هللا نه     ني ترجمه ئی وايۍ هم صحیح ده،يع

نه راوړم     کېپه خپل فکر او تصور    ی شغیر به بل  

دکان او بازار ته ځم ،نه به په    کې نه به په لمانځه  

،جنګ جګړه و غیره  خبريد چا سره    کېلمانځه  

کوم او خپله ټوله توجه او فکر به صرف يو هللا )ج(  

به می د يو هللا)ج(نه    کې ته متوجه کوم او په تصور  

  شي ل  وي او کله چه هللا اکبر و  وينه    شيپه غیر بل  

صور وکړو چه:زه چه د کوم ذات په  نو بايد چه  ت

د ځم  کېمخ  يم هغه)ج(  نه  آسماناو    کېوالړ  ونو 

  ني ،هر څه چه وايو په مع  یاو رب العالمین د  ويل

وکړو،پیغمبر    کېئی بايد پوه شو ،او غور او فکر پ

يت تالوت کولو غوربه ئی  آ علیه سالم به چه هر  

يت شروع کولو او دا  آا به ئی بل  بیکولو او    کېپ

ق نه  خلکودپاره  اکثرو  د  يو    ږيبلیعذر    سړی چه 

يا ترجمه نه پوهیږم ځکه چه    نيچه زه په مع  يېوا

هر کار په کوشش  او د وخت په مصرفولو زده  

  شي   انجینر چه    ي وغواړ  سړی،مثالً که يو    کېږي 
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باً لس ساعتونه  رينو بايد چه شل کلونه هره ورځ تق

د زده کولو    يد ترجم  کريمقرآن،خو د    يېدرس ووا 

م ساعت سبق  نیدپاره صرف دوه کلونه هره ورځ  

  ځې د ور  سړی که يو    کړئ،فکر و   وي ل کفايت کوي

د  نی د ترجمی د    قرآنم ساعت د دوه کلونو دپاره 

دا عذر به ئی قبول    آيا،  وي زده کولو دپاره نه مصرف

چه  شي ،کله  ځو  ته  موضوع  ترتیب  هر  ت  نی.په 

چه دا تصور  چه د هللا    شي بايد کوشش و  شيوتړل  

بايد    ري والړ يم او هللا راته ګو  کې )ج( په حضور  

پ  شي نه قطع   نه  کله چه    شي را   یشبل    کېاو  نو 

  ري چه هللا ما ګو  شين وقی چاته پوره احساس او ي

ره او  وي ته نور نه   يسړ داسينو  یاو هللا ماسره د 

او زړه به    شياو نه د ګناه کار کوالی    راځينه غم  

حالت    دي. خو    ويهمیشه مطمئن او خوشاله    يې

حالت    ديڅنګه؟په متوسط ډول    یږيته به بنده رس

څل سالم  علیه  پیغمبر  دپاره  رسیدو  د  ښت  ويته 

ودي   دلېخو  ځېور کوشش  که  څلور      شي ،  په 

به دا حالت او تصور چه هللا می    کې پینځه ورځو  

به    نييع  شيچه صحیح     ان شأهللا  ري ګو نه  چه 

چه    کېحالت او تصور    دي،او په هم  کېږيقطعه  

،پیغمبر علیه سالم  کړيلمونځ و  ځېور  ۴۰  سړی

او    بالکل څوک    ځېور  ۴۰که    يې فرما صحیح 
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  کېږي د هغه ايمان کامل    کړيدرست لمونځ پوره  

او پینځه    ويی لګ لې ر خلک چ ډيچه    کېږيخو کتل  

مګر ايمان ئی نه    ويسره ک  دیوخته لمونځ په پابن

ف  ري ث ش دينو د پیغمبر علیه سالم په ح   کېږي کامل  

په    نشته خو شک    کې کَمی  چه  ده  خبره  ،معلومه 

يا ترجمه پوهیدل    ني.د لمونځ په معید   کېلمونځ  

ځکه چه د نه پوهیدو په صورت    دي ر ضرور  ډي

او    یږيمحروم  سړیرو ګټو نه  ډي د لمانځه د    کې

وکړو.د صحابه    پريڅه چه وايو بايد غور او فکر  

لمانځه   په  او حضور  دا تصور  دومره    کېکرامو 

په لمانځه    تريبه ئی    شي شنونه اوغپري ؤو چه ا   ويق

دل.نو څوک چه  خبرينه    پريبه    وي ستل او دوي  کې

چه هللا می    وياحساس اوتصور سره لمونځ ک  ديد

  يې خو چه دا تصور     یاو هللا زما سره د  ريګو

رته ئی د هغی ځای نه  بی  شياو که قطع    نشيقطع  

او    داسي،نو  کړيشروع   کورنۍ،اجتماع  د  خلک 

او نه    وي.نه به خفه  يږيوطن دپاره رحمت جوړ

غمجن   خوشاله  ويبه  او  مطمئن  ئی  به  ،زړونه 

 . ويبه کامیاب   کې ت آخرا او نی،او په دوي

يَْحَزن ونَ  ه ْم  َواَل  َعلَْیِهْم  َخْوٌف  اَل   ِ َّللاَّ أَْوِلیَاَء  إِنَّ    أاََل 

﴿62 ﴾ 
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  نشته   ،شکه دوستان د هللابیچه:    شئ خبردار    واورئ

 . کېږيخفه  وي او نه به د ويره په د وي هیڅ قسم 

عینو  بی خ وګورو د صحابه کرامو،تاريکه اسالمی تا

تا تبعه  هغبیاو  او  ن   ويعینو  د  زمانو    ديزی ته 

انفرا په  سطحه    ياو دولت   ي،اجتماع  ديمسلمانان 

د د  او  ؤو  کامیاب  او  لنیخوشاله    وي ل  ويا 

پ  د مسلمانانو  ټوله  ه  امپراطورۍ  په  او  فتحه  الس 

هغ  کېا  نید د  چه  ځکه  ؤو.دا  د    وي سرلوړی 

کولو    يېوه چه تصور به    داسيقه  ريلمونځونو ط

او   ريوالړ يو ،هللا راته ګو  کېچه د هللا په حضور 

د راسره  دا  یهللا  هم  به  وروسته  نه  لمانځه  د  ،او 

  ېوينو ځکه خ   یتصور ورسره ؤو چه هللا راسره د

دنید  د په  او  نه ؤو  ټینګی  د  يو طاقت هم    يې ا  نیا 

بانو  ريؤو،د غ  کېکوله ،عدل انصاف پ  نيحکمرا 

ؤو نه  مالونه خوړل  يتیمانو  ناروا  او  او  ،ظلم،غال 

د هللا د تصور    کې قتلونه نه ؤو،خو کله چه په لمونځ   

ولو،د هللا ياد او ذکر د  نیانو ځای وشیپه ځای نورو  

ا ياد او ذکر  نی د د    يېزړونو نه ووتلو ،اوپه ځای  

ره د زړونو نه ووتله او د هللا د  وي شو،دهللا    داخلور

شوه  نو ځکه    داخل   کې ره پويمخلوق او انسانانو   

به   نفر  يو  چه  قوم  هغه  کافرو    يېخو  زرو  په 

غیرته    بياو    یزړه کمزور   بيدلو نن دومره  بیحسا
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په   ډايقیمست  غیري شو چه  اين  يا  د  ريم  کټ ډول  

د هللا په    ستيونه او مرکمکاو    ويکفارو  غالمۍ ک

 .  ينه غواړ ويځای د د

چه    څه  هر  همدارنګه   غواړ   يېاو  هغه    يزړه 

. د حرام او  ري هغه خو   ي او هر څه چه غواړ   وي ک

ک پروانه  ،غ وي حالل  يتیمانو  ملت   ري.د  د  او  بانو 

او نه    ويلکه هیڅ ګناه چه نه    ريخو  داسيمالونه  

اعمال    داسيبه    دي ،د هللا د وړانکېږيپوښتنه    تري 

  ري لکه نعوذ باهللا چه هللا ته نه ښکا  وياو کارونه ک

ده ده  قیدل او په هللا عيروي، مثالً دا څنګه د هللا نه  

غال،قتل او نور    ،زنا  کېانسان په مخ   دي چه د يوعا

 ؟ وي ک  يې  کېاو د هللا په مخ   ويجرمونه نه ک

د هللا ياد    کېکه د چا په زړه او تصور   کړئ فکر و

 کېفیت او حالت  کې  دي، او په  ويره  وي ،ذکر او  

دا کس    آيا  یاوهللا زما سره د   ريچه هللا می ګو  وي

کارونه   حرام  او  ناروا  او  فحشا  غال  قتل  ظلم  به 

فیت او حالت د لمونځ  کې؟نه هیڅکله نه.چه دا    کړي و

 . يږيپواسطه جوړ 

اَلةَ ِلِذْكِري   او زما د ياد دپاره  لمونځ قايم    َوأَقِِم الصَّ

 . ئ کړ
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تعالی   توفیق    ديهللا  کولو  عمل  د  ته  تاسو  او  ما 

 ن.بیآمین.و ما علینا اال البلغ الم کړيرا

 ډاکتر محمد عثمان نظامی 
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 ( ۶۲) الدرس 

 د جهنم )دوزخ( 

 پيژندل
 

پیژندل: جهنم  الحجر  ريکقرآند  سورت  په    کې م 

﴾ لََها َسْبعَة   43َوإِنَّ َجَهنََّم لََمْوِعد ه ْم أَْجَمِعیَن ﴿  .يې فرما

ْزٌء َمْقس وٌم   44) أَْبَواٍب ِلك ّلِ بَاٍب ِمْنه ْم ج 

  یږي چه په مرګ سره ژوند ختم  وي خلک فکر ک

  کې ا نیچه د  مرګ پواسطه په د یقت دا د قی،خو ح 

ژوندون    دياو همیشه او اب   یږيزمونږ امتحان ختم 

  ی ژوند  کېا  نی،تر څو چه انسان په د  کېږيشروع  

مړ    سړیخو  کله چه    وي  ديبن   يې ،سترګی    وي

ذَا    !  يېم فرماريک قرآن  شي َهٰ ِمْن  َغْفلٍَة  فِي  ك ْنَت  لَقَْد 

َك اْلیَْوَم َحِديدٌ   ﴾  نو  22﴿فََكَشْفنَا َعْنَك ِغَطاَءَك فَبََصر 

  يې او سترګی    شي  لري  ديد سترګو نه پر  يېا  بی

د  شي خالصی   ي  کې ا  نیپه    ي لفاص  ديمحدو  وي د 

وروسته  ريګو  پورې نه  مرګ  د  نظر    يې،مګر 

ر  کېشتی او نر چه د مرګ ف  شيتیز    زياتدومره  

ښکا ورته  هم  منکر  کله  رياو  چه  پوهیږو  ،ټول 
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ږده ،خپل اوالدونه به  پريخو    دي،پر  شي مړ   سړی

په کور    يې نور  به  ديږپري نه    کېهم  ،او کوشش 

ا د ټول مال  نی د د  ويقبر ته ورس  يېچه زر    ويک

کپړه   ګزه  پینځه  يا  څلور  به صرف  ،د    يسوي نه 

ا هغه  نیاو د د  ديخخیدلو نه وروسته به خپل او پر

تللی ؤو لکه کټ    پورې   ري ديمال چه ورسره د ه

روجا کورته  بی  يېبستره  به  د  شيوړل  ويرته  ،او 

  يواځي به    کېپه تنګ لحد    ديخرورونو خاورو الن

نه د جدايۍ    ل ی،د فام   وي ګر به  يز ما   ی ړځی   شي  پاتي

او همیشه ژوندون شروع به    ياوله شپه او د دايم 

حضرت    يې  وي را  ی ث دديف ح ري .د ابوداود شوي

فرما هغه  دي  رض  انصا  يېبراه  يو    ري چه: 

ؤو رسول هللا ص د اصحابو    ويوفات ش  بيصحا

تش  ري ديکرامو سره ه پوښتنه  ويف  ريته    يې وړو 

چه يا    يلويصحابه کرامو و  یدوکړه چه قبر تیار  

هللا د  )ص(رسول  نه  تیار  هللا  یقبر  ص  )،رسول 

صحابه  کې( او  ناستل  کېګردچاپیره    تري ناستلو 

وه لکه د چا په سرونو چه مرغۍ    شي خامو  داسي،

معم   وي  ستينا به    ږيوځیوخ   وليکه  مرغۍ  نو 

په    (ص)معلومیدلو چه رسول هللا    داسي،يوالوز 

نو هغه مبارک سر راپورته    ید   کېر ژور فکر  ډي

چه:د قبر د    ل ي وفرما  يې کرته    دري کړو او دوه يا  
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وغواړ  پناه  نه  دوه    ليوفرما  يېا  بی.ئعذاب  چه 

چه ستا رب    وي سوالونه ک  درياو    راځي  کې یمالئ

ددي ستا    ی؟دڅوک   څه  ن  ی؟ن  ستا  څوک    بي او 

نو ورته     کړياو جواب ور   يې؟نو که مؤمن  ید

چه تاته دا جوابونه څنګه معلوم ؤو،مؤمن به    يېوا

  ی راوړ  پريايمان می    لیوي   قرآنچه ما    يېورته وا

ځکه دا جوابونه راته    ید   یکړ  يېق می  دياو تص

ؤو.د کامیا  ديمعلوم  که   چه  شو  دا  دل  بیمطلب 

جوړی    کې سره خپل تعلق او اړي  قرآننو د    ئ غواړ 

چاته د يو آيت ترجمه   کې قرآننو که په ټول   کړئ 

. قبر د    کړئ ا فکر او فیصله پخپله و بینو    ځېنه ور

امت  قی،کله چه د  یت د منزلونو نه اول منزل دآخر

ځايونو نه    دي نو خلک به د هم  شيپوکول    لیشپی 

من  یږيراپاڅ  به  ته  میدان طرف  د  د حشر    ډي او 

 . کېږياو هلته به جمع  يوه

تش  دلته  هم  تعالی  به  رف   ۸، راوړيف  ري هللا  شتو 

کتاب  وي  یولونیعرش   او  حساب  به  ،دلته 

او    ینآخرفیصله    آخرنۍ،کېږي ججمینټ.جنت 

جهنم به د هللا تعالی په امر د حشر میدان ته راوړل  

  وي رونه پراته  ځېځن  ۷۰۰۰۰به    کېپه جهنم    شي

ځن هر  به  ځېاو  د  وي  ولينی شتو  ر ف  ۷۰۰۰۰ر    ،

 ---------------------------- فیصلی نه وروسته 
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.خو    ځېجنتیان به جنت ته او دوزخیان به دوزخ ته  

لََها    کوو:  خبري  دي مونږ اوس صرف په جهنم بان

ْزٌء َمْقس وٌم     ۷)  د جهنم  َسْبعَة  أَْبَواٍب ِلك ّلِ بَاٍب ِمْنه ْم ج 

، چه د هر ګیټ نه به دخاصو ديغټ غټ ګیټونه  

  وځيخاصو مجرمانو او ګنهګارانو ډلی جهنم ته نن

جرمونه    نييع قسم  يو  چه  مجرمان  ټول    يې هغه 

کان  ر،مثالً مش يځ به د يو ګیټ نه ننو  ويد  وي  کړي 

ن  ان به د بل ګیټ اوزناکاريملحدبه په يو ګیټ او  

ننو نه  ګیټ   بل  د  .                                                                                  يځ به 

ګنهګاران او مجرمان د جهنم     ي ډل  يشتو به ډلر .ف

م دا منظر  ريک   قرآن  وي  کړيګیټونو ته را په مخه  

يَْوَم ي دَعُّوَن إِلَٰى نَاِر َجَهنََّم دَع ا    يېفرما  وي انبی  داسي

  ولي و جهنم ته ورلی و ټلیپه ټ   يې به    يد هللا تعالی فرشت

ه او  لی چه يو څوک په زور سره ټ يې ته وا دي ،دعاً 

  شي چه حساب ختم    کې.د حشر په میدان  شيکه  دي

او خوشا به په خپله خوښه  سره    ۍلنو جنتیان خو 

،مګر د دوزخیانو به جهنم ته نه  ويجنت ته روان  

  ید او نه زړه،او دا خو د انسان فطرت    ځېپښي  

ه  او  د سختۍ  بچ    الکتچه  د  دپاره خپل  کېنه  دلو 

،خو د مجرمانو او ګنهګارانو  ويکوشش ک  يې انتها

  وي د ځان د خالصولو دپاره هیڅ وسله نه  سره به  

  يشتر،نو ف ځېنه چه پخپله خوښه به نه    ديپه غیر د



 

428 
 

  يې او د جهنم خواته به    ويرونه واچ ځېځن  کېبه پ 

به    يکدي  يوه   لی ټ  يېشتی به  ر ،اوبعضی فويکش

چه زر    يېورته به وا  يوه  يېپه لغتو به     وي ورک

بلکه    وي،او دا خوبه څه يو يا دوه کسان نه    ځئزر  

،ځګه چه    ويلیونونو خلک به  ريدونو او ټریا لیپه م 

  ځې دوزخ ته    ۹۹۹به يو جنت ته او    کېپه زرو  

به    ږي او راکا  وي   ولي رونه اچ ځېځن  کېشتو به پ رف

خواته    الکت،ځکه چه هیڅوک په خپله خوښه د هيې

ته ښکاره    لري،نو کله چه د  ځېنه     شي نه جهنم 

غصه   به  منظر    قرآن  ،چه    شي،جهنم    داسي دا 

ْم ِمْن َمَكاٍن بَِعیٍد َسِمع وا لََها    يېفرما  ويانبی إِذَا َرأَتْه 

 ۲۵/ ۱۲تَغَیًُّظا َوَزفِیًرا 

د   جهنم  چه  ګنهګاران     لري کله  او  مجرمان  نه 

او    يجوش به وه  شيبه را  کېپه غصه    وګوري

او    ئراواچو   يېاو زر    ئ ولرا  يې به چه زر    يېوا

وازونه  آګنهګاران به هم د جهنم د غصی او زفیر  

،کله چه خر اواز اوباسی  يېته وا  دي،زفیر     اوري

واز ته شهیق  آرته ننوتلو  بیاو د    يې ته زفیر وا  دي

چه    يې فرما  قرآن  ید واز  آر بدرنګ  ډي چه دا    يېوا

، په مجرمانو    یواز دآواز د خره  آخراب    کېا  نید

به   ګنهګارانو  لډياو  بد  به    ږيږير  تکلیف  او 

ا داور نه  نید د  زياتکرته    ۶۹. د جهنم اور  وي ورک
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يا سپرغۍ به لکه    ري ،او د جهنم د اور بڅ   یګرم د 

بَِشَرٍر    وي  يو پشان غټنید ماڼیو يا ودا إِنََّها تَْرِمي 

ماڼیو  ﴾د جهنم اور به لکه د قصرونو يا  32َكاْلقَْصِر ﴿ 

بڅ   دي غون غټ  دا    ويغورځ   ريغټ  جهنم  د   ،

تََكاد  تََمیَّز      ،  ید   یرونکوير خطرناک او  ډي منظر  

اْلغَْیِظ ۖ   به)  يغص  ري ډيد  ِمَن  نه  جوش    داسي او 

.د  شيبه    يټوټ  ياو ټوټ  وي(چه اوس به وچ ريښکا

د   ته  ګنهګارانو  به  منظر  دا  نه    لرير  ډيجهنم 

دلو او زفیر  شی،جوي،مجرمان به د غص ږي ري ښکا

د اور غټ    دي نګونو غونډي لبیاو د    اوريوازونه  آ

  ځېزړه    يې،نه به    رييا سپرغۍ به ګو  ريغټ بڅ 

به   نه  فځېپښی    يېاو  مګر  په  ر ،  به    کې شتو 

  يېوهلو به  ل ی کو او ټدياو په    ېو   وليرونه اچ ځېځن

،او ظاهره  وي  کړيد جهنم د ګیټونو خواته روان  

شنا منظر په لیدلو د هر  آاو نا   شيشنا  آده چه د يو نا 

، نو فرشتی  وي  یشچه دا به څه    کېږيچا سودا پیدا

وا ب وَن    چه  يې به ورته  ت َكذِّ بَِها  ك ْنت ْم  الَّتِي  النَّار   ِذِه  َهٰ

﴿14   ﴾ 

انو ع ته  بیچه تاسو دروغ ګڼلو،ن  یدا هغه جهنم د 

دروغجن   او  جادوګر  مو  دي  يلوي به  علماو    نيد 

مو    پورې ورته  ري به  غور  په  وهلو،ښه  شخند 

وَن   وګورئ  ذَا أَْم أَْنت ْم اَل ت ْبِصر   ۱۵﴿أَفَِسْحٌر َهٰ
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  ني ، يعیاو که ستاسو نظر خراب د  یدا جادو د  آيا

او    ینه دا جادو د  یقت د قیدا ح   ی تاسو چه څه ګور

شته بلکه دا هغه    يڅه خراب  کېنه ستاسو په نظر  

تاسو    یجهنم د نه کولو.او  قیي   پريچه  باور  او  ن 

او   یدل به مو چه دا د پیغمبر ع  د الفاظو جادو وي

کو  ديلی نو کله چه په کشولو  ويجادوګر به مو ورته  

،ورته    یږي وهلو د جهنم ګیټ ته ورس   ل ی لغتو او ټ

وا    اْصلَْوَها  چه:    شيل  وي به و وا أَْو اَل تَْصبِر  فَاْصبِر 

 ۵۲﴾16َسَواٌء َعلَْیك ْم ۖ إِنََّما ت ْجَزْوَن َما ك ْنت ْم تَْعَمل وَن ﴿

  کړئ نو که صبر وۍ  ځ جهنم ته ورننو  دي اوس    ځې

ستاسو دپاره يو برابر ده تاسو    کړئاو که صبر ونه  

به   څنګه چه مو    کېږيجزا درکول    هم هغسيته 

 . وي کړيعمل 

  ي وهلو په ګیټ ورننوز   ل ینو کله چه په کشولو او ټ 

أ ْلِقَي    :   يې فرما  قرآننو   ك لََّما  اْلغَْیِظ ۖ  ِمَن  تََمیَّز   تََكاد  

ْم َخَزنَت َها أَلَْم يَأْتِك ْم نَِذيٌر ﴿ فِیَها فَْوٌج  ﴾ قَال وا بَلَٰى  8َسأَلَه 

َل َّللاَّ  ِمْن َشْيٍء إِْن  قَْد َجاَءنَا نَِذيٌر فََكذَّْبنَا   َوق ْلنَا َما نَزَّ

 ﴾ 9أَْنت ْم إِالَّ فِي َضاَلٍل َكبِیٍر ﴿ 

  وي پوښتنه ک  تريدار به  کېنو د جهنم داروغه يا څو

  چه د   لی نه ؤو درغ  یرونکيوتاسو ته کوم    آيا چه  

نه    دي در  يېعذاب  د  کړي خبر  ورته    ويؤو  به 
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ؤو خو مونږ هغه    ی راغل  ی رونکوي نه    وليچه    يېوا

و دروغجن  ونه    يل ويته  مو  خبره  هغه  د  او 

مشغول ؤو.    کې ا  نیا غوښتله او په دنیمنله.مونږ د 

د   نه  اوريخبرو    کېرونوي او  وخت  مونږ  ته  دلو 

به   نه  ګیټ  باس  يېلرلو.د  ننه  بند  يدننه  به  ،ګیټ 

انو ته خاص  ديبن  کېا  نی.او لکه څنګه چه په دشي

،همدارنګه دوزخیانو ته به هم  کېږي لباس ورکول  

.د جهنم خپل مخصوص کېږيخاص لباس ورکول  

فوم دي ،د هغی ځای خیاطان چه کومه کپړه  نیيو

جوړ  وياستعمال نه  اور  د  شهغه  فَالَِّذيَن  ده ٰ   ويه 

نَاٍر   ِمْن  ثِیَاٌب  ْم  لَه  عَْت  ق ّطِ وا  فَْوِق  َكفَر  ِمْن  ي َصبُّ 

ء وِسِهم  اْلَحِمیم  ﴿ ﴾د اور جامی ورته د اغوستلو  19ر 

د جهنم   نييع  کېږياو وراغوستل    يږيدپاره جوړ

  کې ا  نیلکه چه د. ويخیاطان د اور نه جامی جوړ

او د اوسیدلو دپاره    يکوټانو ته د اوسیدلو دپاره  ديبن

ا د زندانونو د کوټو  نی،خو د د   کېږي ځای ورکول  

او  ديچتونه    کمپلی  بالښتونه  توشک  فرش  والونه 

.همدارنګه په جهنم    دي  وينور د خاورو نه جوړ ش

اوسیدلو دپاره کوټی بس  کې   شي او هر    تري هم د 

  دي   ويمګر د جهنم د اور نه جوړ ش  کېږيورکول  

کوټ د  دوزخیانو  د  د  وي،  اوسیدلو  د  يا  بارکونو  ا 

  کې هللا تعالی په سورت الزمر    کېځايونو په باره  
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تَْحتِِهْم    !يې فرما َوِمْن  النَّاِر  ِمَن  ظ لٌَل  فَْوقِِهْم  ِمْن  ْم  لَه 

ِعبَادِ ظ لٌَل ۚ  يَا  ِعبَادَه  ۚ  بِِه  َّللاَّ   ف   ي َخّوِ ِلَك 
ذَٰ فَاتَّق وِن     

الن 16﴿ اور  چپ    دي﴾دپاسه  اور  خواته  ښی  اور 

پاس د اور     نياور شاته اور يع  کېخواته اور مخ 

فرش اور  د    ديوالونه اور الندي چترۍ، چت اور  

چه کوم توشکونه او کمپلی ورکول    څمالستلو دپاره

االعراف    کېږي سورت  ِمْن    !يېفرما  کېپه  ْم  لَه 

َغَواٍش ۚ  فَْوقِِهْم  َوِمْن  ِمَهادٌ  نَْجِزي  َجَهنََّم  ِلَك  َوَكذَٰ  

د41﴿الظَّاِلِمیَن   يا    وي﴾د  کمپلی  اور،  د  توشکونه 

  کې که څوک په موټر    کړئ داور. فکر و  ني بړست

ا په موټر  بیاو    شي  ديپسی بن  دروازېاو    وي ناست  

و ورواچول    شيندل  شی پیټرول  اور  فکر    شياو 

د ناست سړی به څه حالت    کېچه په موټر    کړئ و

ا هم بی؟دا خو ال  شئ فیت درک کوالی  کېدا    آيا  وي

  شيمړ به    وځي وبه س  ی لږ وخت تکلیف د  یښه د 

دا    حال خو    کې .مګر په جهنم  شياو خبره به ختمه  

والونه  دي،چت د اور  یچه څلور طرف ته اور د  ید

ناست    کېد اور فرش د اور بستره د اور په موټر  

ختمه شوه مګر دلته    يېصه   قخو مړ شو او    سړی

ختمقخو   نه  هم  االعلی  یږيصه  سورت    کې .په 

وت  فِیَها َواَل يَْحیَٰى ﴿   !يې فرما سړی به  ﴾  13ث مَّ اَل يَم 

په   ژوند   کېږيمړ    کېنه  به  نه  دلته  کېږي  ی او   .
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مونږ خو صرف دوه قسمه پیژنو يو    کړئغور و

  وي   یشبه څه    یشم  دريمرګ او بل ژوند نو دا  

او نه   کېږينه مړ    سړیچه  وي،څه قسم حالت به 

.او  کړي د دوزخ نه نجات را  ديهللا تعالی    دی ژون

کوټ  يا  بارکونه  د  يدا  د  ځايونه  اوسیدو  د  ا  نیيا 

ک  راو په يوه کوټه يا با   دير تنګ  ډيدزندانونو نه  

او ټول به    وير کسان  ډي يو کس نه بلکه    يواځي  کې

ځن يو  تړل ځېپه  الفرقان    وي   ير  سورت    کې په 

دََعْوا    يې مافر نِیَن  قَرَّ م  َضیِّقًا  َمَكانًا  ِمْنَها  أ ْلق وا  َوإِذَا 

ر مجرمان به يو ځای سره تړل  ډي  ﴾13ه نَاِلَك ث ب وًرا ﴿ 

د ځېيو ځن    ننی مقر  کېږي  به  ډياو    ی ر  ر مجرمان 

تړل    پري د  کېږييوځای  يا  کوټه  يا  بارک  .او 

ً ؟  وياوسیدو ځای به څنګه   ر  ډي  بالکل—مکاناً ضیقا

  کې ا  نیکه په د  کړئ تنګ څلور طرفه اور. فکر و

بند    کېځای    داسيپه    سړیکه    ويچه اور هم نه  

د سړی به    وينه    کېاو هوا پ   وير تنګ  ډي چه    شي

؟نو    شئ فیت تصور کوالی  کېدا    آيا  وي څه حال  

انو به څه حال  ديچه د هغو بن  کړئاوس دا فکر و

رونو  ځېپه ځن  کې چه د جهنم په تنګو بارکونو    وي

چغی به    ري ډي،یاور د  يې او څلور طرف ته    ي تړل

ځای نه مو وباسۍ زمونږ دلته ساه    دي چه د  يووه

نو چغی    شيبنده شوه خو هیڅ جواب به ورنه کول  
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وه مرګ    يبه  مونږ  راکړه  مرګ  ته  مونږ  چه 

وسۍ ته    بيد مجرمانو    کړئغواړو دلته لږ غور و

  شيڅوک په مصیبت اخته    کېا  نی،که په د  وګورئ 

به    وي مګر د  يوه  ي دپاره خلکو ته چغ  کمکنو د  

.جواب به  ياو مرګ ته به چغی وه   يمرګ غواړ 

اَل تَْدع وا اْلیَْوَم ث ب وًرا َواِحدًا َواْدع وا         شيورکول  

 ﴿ َكثِیًرا  نن  ﴾ 14ث ب وًرا  يو مرګ مه غواړۍ  ر  ډي نن 

. کوم مرګ چه تاسو    ئ او مرګونه وغواړ  الکتونه ه

ځکه چه مرګ    راځيغواړۍ اوس هغه تاسو ته نه  

او    ی د  وي مرګ هم مړ ش   یراغلته پخپله مرګ  

.کله چه جنتیان جنت ته الړ  نشته نه مرګ    دي  پس د

  شي واز به وآ   شياو دوزخیان دوزخ ته الړ    شي

او دوزخیان    ئ چه جنتیان خپلو باالخانو ته راوخیژ

نو مرګ به د دوزخ يا   ئد دوزخ غاړو ته راوخیژ 

چه جنتیان به    شيذبح    کې جهنم او د جنت په منځ  

.ځکه مرګ  شير خفه  ډير خوشاله او جهنمیان به  ډي

نه وروسته    دي او د  شيبه نور د همیشه دپاره ختم  

یشه په جنت  ،جنتیان به هم   کېږي به هیڅوک نه مړ  

  کې او دوزخیان به همیشه په جهنم  وي ديژون کې

نه به مړه    وي  کېحال    داسي په   نه    کېږيچه  او 

وت  فِیَها َواَل يَْحیَٰى  .  دي ژون مړه    کېنه به پ ث مَّ اَل يَم 

.او دا څه يوه ورځ  کېږي  ديژون  کېاو نه به پ   کېږي
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عذابونه   دا  به  دپاره  همیشه  د  بلکه  ده  نه 

يو د خوراک دپاره څه    ږيو  يې.دوزخیان به واوي

وا  يشتر،ف   کړئرا غواړۍ    يې به  ِلَك    ،خوراک  أَذَٰ

 ﴿ قُّوِم  الزَّ َشَجَرة   أَْم  اًل  ن ز  فِتْنَةً    62َخْیٌر  َجعَْلنَاَها  إِنَّا 

ج  فِي  63ِللظَّاِلِمیَن ﴿ تَْخر  إِنََّها َشَجَرةٌ  أَْصِل اْلَجِحیِم  ﴾ 

  پوهیږئ .ويدا به د زقوم يوه میوه  الصافات    ﴾ 64﴿

ونه چیرته راشنه   د زقوم  ،د   کې؟جهنم  کېږيچه 

خو د زقوم    وي اور خو نباتات وچ   کېږياور نه پیدا  

  وي ،دا به څه قسم  يده چه د اور نه راوز   داسيونه  

  کې   نينو په ستو   شيکله چه وخوړل    ئاندازه ولږو 

رته  بیاو نه پورته    ځېنه به ښکته    يبه کلکه ونښل

،اوبه به ورته  کړئچه اوبه را   کړيبه    يچغ  يځ راو

تَّق وَن ۖ فِیَها أَْنَهاٌر    .   شيراوړل   ِعدَ اْلم  َمثَل  اْلَجنَِّة الَّتِي و 

ه    َطْعم  يَتَغَیَّْر  لَْم  لَبٍَن  ِمْن  َوأَْنَهاٌر  آِسٍن  َغْیِر  َماٍء  ِمْن 

َعَسٍل   ِمْن  َوأَْنَهاٌر  ِللشَّاِربِیَن  لَذَّةٍ  َخْمٍر  ِمْن  َوأَْنَهاٌر 

ْم فِیَها ِمْن ك ّلِ الثَّمَ  َصف ى ۖ َولَه  َراِت َوَمْغِفَرةٌ ِمْن َربِِّهْم ۖ  م 

النَّاِر   فِي  َخاِلدٌ  ه َو  فَقَطََّع  َكَمْن  َحِمیًما  َماًء  َوس ق وا 

اوبه به    يګرم  داسيسورت محمد .  ﴾15أَْمعَاَءه ْم ﴿

 يغوڅ   يغوڅ   يې به    يچه کولم  شي وڅښل    پري 

  دي او د بان  شي  ي ټوټ  ي ټوټ  يې به    ي کولم  ني.يع کړي 

راو اوبه  يځ به  او  خواړه  دوزخیانو  د  به    وي .دا 

او څه قسم خطرناک    دي   کې.خلک په کوم خیال  



 

436 
 

انتظار    یش په  دوزخیان  ید   کېورته  چه  .څه 

ورکول    يغواړ  اوسیدلو  کېږيټول  د  يا  کوټه   ،

ځای،فرش ،بستره،خواړه،اوبه او نور مګر د هر  

.څلور طرف ته  یتعلق د اور او عذاب سره د   شي

ژړا ري،ف  يچغ او  هیڅوک  دي  نيګاادونه    يې،خو 

َوي ْسقَٰى ِمْن َماٍء َصِديٍد  ِمْن َوَرائِِه َجَهنَّم     اورياد نه  ريف

ع ه  َواَل يََكاد  ي ِسیغ ه  َويَأْتِیِه اْلَمْوت  ِمْن ك ّلِ  16﴿ ﴾ يَتََجرَّ

﴾  17َوِمْن َوَرائِِه َعذَاٌب َغِلیٌظ ﴿ َمَكاٍن َوَما ه َو بَِمیٍِّت ۖ  

ابراهیم د    --- سورت  به  وي او  اوبه  زوو  او  نو 

  تري ر مشکل سره به  ډي چه په    کېږيڅکل    ديوربان

نه    يېچه د حلق نه به    وييو يو ګهوټ يا غړپ ک

جهنم   ږيري تی به    ي،هر  لکه    معلومیږي  داسيته 

  کېږي مړ  لیکن،راځيمرګ چه د څلورو خواو نه  

نه بَِمیٍِّت    . به  ه َو  َوَما  َمَكاٍن  ك ّلِ  ِمْن  اْلَمْوت   َويَأْتِیِه 

د   به  ونه    راځيخوانه    هري مرګ  به  هغه  مګر 

نو خلک    شيکه په چا تکلیف را   کېا  نی.په دري م

چه صبر کوه د هر تکلیف او سختۍ   وي تسلی ورک

نه ده    داسي  کېمګر په جهنم    یراحت شته د   يپس

بلکه د هر عذاب او تکلیف نه وروسته بل عذاب د  

َوِمْن َوَرائِِه َعذَاٌب   وير سخت ډيعذاب نه   نيکېمخ 

دلو او يا به د عذاب  کېذکرکله به چه د جهنم  َغِلیٌظ    

ر ژړل او  ډيتونه نازل شو نو صحابه کرامو به  آيا
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ته    ني پوښت  يېضان شو او خلک به  ريخو به م   ځني

او جهنمیانو منظر   چه    ید  داسيورتلل.د جنتیانو 

چه ياهللا مونږ دوزخ لیدل غواړو    يېجنتیان به ووا

به وفرما  تعالی  نه    دي پر  وګورئ   يېهللا  د منځ  به 

،جنتیان به جهنمیان او جهنمیان به جنتیان  شي لري

چه جنتیان قسم    وګوريکله چه جهنمیان    وګوري 

َونَادَٰى أَْصَحاب     کېاوبه څ  يخي ري خو وي قسم می

أَْو   اْلَماِء  ِمَن  َعلَْینَا  أَفِیض وا  أَْن  اْلَجنَِّة  أَْصَحاَب  النَّاِر 

َ َحرَّ  ا َرَزقَك م  َّللاَّ  ۚ قَال وا إِنَّ َّللاَّ َما َعلَى اْلَكافِِريَن  ِممَّ َمه 

چه    يېدوزخیان به جنتیانو ته ووا  ---﴾االعراف50﴿

را اوبه  تډي   کړئلږ  څه    ږير  لږ  خوراک  د  يو 

يو    ږيو  دي  يکړ کوم چه هللا تاسو ته در  کړئرا

چه دا دواړه هللا تعالی په    کړيجنتیان به جواب ور

.ټول نعمتونه په تاسو حرام  دي  کړي کافرانو حرام  

.همدارنګه  کېږينه  درکول    شي،تاسو ته هیڅ    دي

د د  اور  جهنم  غوننی د  اور  د  نه    دي ا  لرګیو  په 

فَإِْن لَْم تَْفعَل وا َولَْن تَْفعَل وا    ږي بلی،بلکه په تیږو  ږيبلی 

َواْلِحَجاَرة  ۖ   النَّاس   َوق ود َها  الَّتِي  النَّاَر  أ ِعدَّْت  فَاتَّق وا 

چه خس يا    ئ ږ ريوي ﴾د هغی اور نه و24ِلْلَكافِِريَن ﴿ 

.او دا خبره ساينس  دي   یږي انسانان او ت  يېخشاک  

درجو فارونهايټ    ۱۶۰۰په    یږيچه ت   کړيهم ثابته  

نه    کې د قشر يا پوست  کې،او د ځمکېږيلی  وي   کې
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چه    ديالن يا کې   ۳۰۰۰طبقه  ضخامت  لومیتره 

ځکه چه    دي  یږي ت  ويش  ي لوي دا طبقه    لري   لی پیړوا

پ  درجه  حرارت  د    ۱۶۰۰د    کېد    ۴۰۰۰څخه 

د    کې طبقه    ديپه   نيده يع  پورې درجو فارونهايټ  

او  کې  ۳۰۰۰ بلولو خس  اور  د  پیړوالی  په  لومتره 

نه د جهنم د اور شدت او د    دي.د دي  یږيخشاک ت 

  ۱۶۰۰د    یږيځکه چه ت  کړئ اندازه    ي جهنم ګرم

نه   دي.ديسوز  کېحرارت  زياتفارونهايټ نه په 

ر قسمونه شته چه يو منظر  ډيعالوه د عذاب نور  

ْم َمقَاِمع  ِمْن َحِديٍد  دي       داسي او  ---﴾الحج  21﴿َولَه 

هغ اوسپ  ويد  د  به  دپاره  ورکولو  سزا    ني د 

ف وي څټکونه)ګورزونه(   عذاب  د  د  ر.  به  شتی 

بان  نياوسپ  ګورزونو  ورک   ديپه  نه    دي.دويوهل 

به   لړمان  او  ماران  د  وي عالوه    داسي   کېا  نی ،په 

  وي لکه انهکونډا چه انسان روغ تیر  یماران شته د 

چه د جهنم  ماران او لړمان به څنګه    کړئ نو فکر و

وا ِمْنَها ِمْن َغّمٍ أ ِعید وا فِیَها      وي ج  ك لََّما أََراد وا أَْن يَْخر 

 ﴾22َوذ وق وا َعذَاَب اْلَحِريِق ﴿

ر سخت تکلیف او وارخطايۍ  ډيد    وي کله که د—

  کې رته پبی   ويپه وجه د جهنم نه د وتلو کوشش ک

چه اوس    شيل  وي او ورته به و  کېږيوهل    لی ورټ

. هللا تعالی ته به  ئدلو د عذاب خوند وڅکځېد سو
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وريف   !                                                                                               کړي اد 

وَن فِیَها َربَّنَا   ْجنَا نَْعَمْل َصاِلًحا َغْیَر  آخرَوه ْم يَْصَطِرخ 

    ل  الَِّذي ك نَّا نَْعمَ 

ْرك ْم َما يَتَذَكَّر  فِیِه َمْن تَذَكََّر َوَجاَءك م  النَِّذير  ۖ   ۚ  أََولَْم ن عَّمِ

  وي د  ----﴾فاطر37فَذ وق وا فََما ِللظَّاِلِمیَن ِمْن نَِصیٍر ﴿

  دي چه آی زمونږ ربه مونږ د  کړياد اوچغی  ريبه ف 

اب به  ک او ښه عمل وکړو جونی ځای نه وباسه چه  

ره ښه موقع درکول  ډيچه د عمل دپاره    شيورکول  

د  ويش د  رنګینیوه،تاسو  په  ډوب    داسي  کېو  نیا 

موهیر    چه:  وۍ  ويش څه  هر  اوس    کړيدا  ؤو 

ځای نه    ديچه د  یزندان د  داسيدا    ۍياست  راغلي

ناامیده    نشيرته  بیڅوک   د    شيتالی.چه  جهنم  د 

الړ   به  پسی  مالک  َماِلك   !  شيداروغه  يَا  َونَادَْوا 

﴿ َماِكث وَن  إِنَّك ْم  قَاَل  َربَُّك ۖ  َعلَْینَا  به  ﴾77ِلیَْقِض  غږ 

چه: ای مالک رب ته ووايه چه زمونږ ژوند    کړي و

هم    يېمالک به    کړيمونږ ته مرګ را   کړيختم  

تاسو  إِنَّك ْم َماِكث وَن    يېورته به وا  کړيدرخواست رد  

هم ،او    داسيبه  دوزخ    پوهیږئاوسیږۍ   د  چه 

داروغه يا ګارډ مالک چه د کوم وخت نه هللا تعالی  

  کې په مخ    يېاو نه    دي نه    يې   دلېخن  ید   ی کړپیدا

ش  پیدا  اثرات  خندا  .                                                                           دي  ويد  

   ځئ دلته مه را یر بد ځای دډيدا  يېم فرماريکقرآن



 

440 
 

َمآٍب ﴿ لََشرَّ  ِللطَّاِغیَن  َوإِنَّ  ذَا ۚ  يَْصلَْونََها  55َهٰ َجَهنََّم   ﴾

 ﴾ . 56فَبِئَْس اْلِمَهاد  ﴿

دي   جهنم  د ډي دا  ځای  خراب  َمآٍب    یر  ر  ډيلََشرَّ 

َجَهنََّم يَْصلَْونََها فَبِئَْس    ځئدلته مه را  یخراب ځای د

راتګ خو    ځئدلته مه را  یر خراب ځای دډياْلِمَهاد   

.هللا  کړئتصور هم ون  کېږده د راتلو په باره  پري 

ك لُّ نَْفٍس ذَائِقَة  اْلَمْوِت ۗ َوإِنََّما ت َوفَّْوَن        يېتعالی فرما

يَ  وَرك ْم  َوأ ْدِخَل  أ ج  النَّاِر  َعِن  ْحِزَح  ز  فََمْن  اْلِقیَاَمِة ۖ  ْوَم 

وِر   اْلغ ر  َمتَاع   إِالَّ  الدُّْنیَا  اْلَحیَاة   َوَما  فَاَز ۗ  فَقَْد  اْلَجنَّةَ 

امت  قیاو د    ی د  ی هر څوک د مرګ څکونک﴾185﴿

  کېږي په ورځ به ستاسو اجرونه پوره پوره درکول  

چه د دوزخ د اور نه بچ    یکامیاب هغه د   ي،او اصل

مونږ او تاسو د    دي.هللا  شي  داخلاو جنت ته    شي

 ن. بی .و ما علینا اال البلغ المساتيدوزخ څخه و

 ډاکتر محمد عثمان نظامی
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 ( ۶۳) الدرس 

 عَلج د مسلمانانو د ذلت اسباب او 

 

م ورته د بهتر  ريکقرآنچه    یمسلمانان هغه قوم د

مه  نیچه په    ی د.دا هغه قوم  ید  یکړامت لقب ور  

د  يې  کېپیړۍ   ټوله  ،د    کېا  نیپه  راوستو  انقالب 

کسقی او  د    يېحکومتونه    یر صر  او  کړل  مات 

رغ  بی د اسالم    يې  پورېقا  رينه د يورپ او اف   ديسعو

همدا قوم نن ورځ د دومره مشکالتو    لیکن ورپولو، 

و  دي،چه هره ورځ هم د پریاو بدبختیو سره مخ د

او هم د خپلو په السونو په سل هاو او زرهاو  وژل  

عزتونه  ږينی ورا  يې ،کورونه  کېږي لوټول    يې، 

ورځ د   کېهره راتلون  نشته امن   نشته .صلحه  کېږي

په خپلو منځونو    ويره بدتره  ډيورځ نه    ويش  ريتی

نفرتونه او جنګونه ورځ په ورځ   قياتفا  بي   يې   کې

نه پرته يو د    و او قضأ د فیصل  و ، د محکمږيی زيات

  ي بل مرګ ځان ته روا ګڼی هر سړی پخپله قاض

او پخپله   وياو پخپله د نورو د مرګ فیصلی ک   ید

  ولي چه زه    وي اکثره خو مقتول خبر نه    ني وژ  يې

نه   خبر  قاتل  او  شوم  ما    ويمړ  قتل    وليچه 
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،هر    يوکړو،هر يو خپل ځان په حقه او بل ناحقه ګڼ

،او  يېاو بل ته مردار وا   یزيو ځان ته شهید او غا

چه په    ید  مو حالسکونۍ خو دا    بياو    ريويد  

،دبانري وي  کېکور   نه  ريوي  ديږو  خپلو  ږو،د 

پرري وي نه  ديږو،  نه  ريويو  ږو،موټرو 

نه  رګاډيږو،باري وي نه  ري وي ډانو  ځای  د  کار  د  ږو 

عزت شته او نه اقتدار او    کېا  نیږو.نه مو په دري وي

 . کېږيطاقت ،او نه رانه د چا حیا 

بدبختیو او مشکالتو علت او عالج  څه    ديد آخر . 

 . ید  کېم ريکقرآنجواب په   دي؟دید

ْلِك   اْلم  َماِلَك  اللَّه مَّ  َوتَْنِزع   ق ِل  تََشاء   َمْن  ْلَك  اْلم  ت ْؤتِي 

ْن تََشاء  َوت ِعزُّ َمْن تََشاء  َوت ِذلُّ َمْن تََشاء  ۖ بِیَِدَك  ْلَك ِممَّ اْلم 

 ﴿ قَِديٌر  َشْيٍء  ك ّلِ  َعلَٰى  إِنََّك    ﴾العمران 26اْلَخْیر  ۖ 

  کې پاچاهی قدرت عزت او ذلت د هللا تعالی په الس  

او   يه ده چه چاته پاچاه.او دا د هللا تعالی خوښید

.او که چا ته    اخلي  يېاو که د چا نه    وياقتدار ورک

مونږ    ني.يعويته ذلت ورک  او که چا  ويعزت ورک

بايد خپل غوږونه ښه خالص کړو او ځان پوه کړو  

او طاقت په غیر د هللا    يچه عزت او ذلت ،پاچاه

څوک    يېاو نه    شينه څوک چاته ورکوالی    څخه

نو چه دا هر څه د هغه چا په    شيد چانه اخیستالی  
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چه مونږ د هغه عبادت کوو.په الاله    دي  کېالس  

ع د    بياقرار کوو،د ن  دي االهللا محمدرسول هللا بان

.او   کوو  دعوه  لَئِْن    قرآن محبت  يَق ول وَن  فرمايې 

اْۡلَ  ِمْنَها  لَی ْخِرَجنَّ اْۡلََعزُّ  اْلَمِدينَِة  إِلَى  ِ    ذَلَّ ۚ َرَجْعنَا  َوَّلِلَّ

وَن   نَافِِقیَن اَل يَْعلَم  ِكنَّ اْلم 
ْؤِمنِیَن َولَٰ ة  َوِلَرس وِلِه َوِلْلم  اْلِعزَّ

مؤمنانو  !﴾8﴿ او  د رسول  د هللا  او  د هللا  او عزت 

چه مؤمنانو ته عزت    کړي .نو چه هللا وعده  ی دپاره د

  نشته خو هیڅ شک    کېورکوم ، او د هللا په وعده  

ا زمونږ د ذلت،کمزورۍ او بدبختۍ سبب او  بی.نو  

 :  دي کې  قرآن؟ دا جواب په ی دعلت څه 

ْؤِمنِیَن   َواَل تَِهن وا َواَل تَْحَزن وا َوأَْنت م  اْۡلَْعلَْوَن إِْن ك ْنت ْم م 

مه  ا  ---﴾العمران139﴿ مه    ئږکې زړه    بيو  او 

 . ئږ کېغمجن 

برالس تاسی  همدا  تاسو  ياو  ،که  ياست  )غالب(  

اوسۍ.يع ،کامیا  نيمؤمنان  او    بي اقتدار  ،عزت 

په    يخوشال خو  درکوم  ته  تاسو  به              دي ټول 

 .   ئ شرط چه تاسو صحیح مؤمنان اوس

  ي . دا چه مونږ برالس  نشتهخو شک    کې م  ريکقرآن

مطلب دا شو چه    دي  يو د  رياو کمزو   لینه يو ذل 

په خپله    ولي،ید   یخلل او کم  کې زمونږ په ايمان  

ګناه سترګی پټوو د سترګو پټولو په ځای بايد توبه  
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نه   مؤمنان  راجع شو، مونږ صحیح  ته  وباسو هللا 

هغه    یديو.او کوم ايمان چه هللا تعالی ته مطلوب  

چه کوم قسم    کېږي .سوال پیدانشته   کې ايمان په مونږ  

قا او  غوره  ته  تعالی  هللا  قبول  بايمان  د  .دا  ی دل 

 :يې فرما کې  قرآنجواب هم هللا تعالی په  

ْم َوإِذَا   ْؤِمن وَن الَِّذيَن إِذَا ذ ِكَر َّللاَّ  َوِجلَْت ق ل وب ه  إِنََّما اْلم 

ْم إِيَمانًا َوَعلَٰى َربِِّهْم يَتََوكَّل وَن   ت ِلیَْت َعلَْیِهْم آيَات ه  َزادَتْه 

هغه    نيرښتی ---﴾االنفال 2﴿ چه زړونه    دي مؤمنان 

.او کله چه  ږييزدلو لړ اوريد هللا تعالی د ياد په  يې

هغ وړان  وي د  لوستل    ديپه  آيتونه  تعالی  هللا  د 

په خپل    وياو هغ  ږيیزيات ،نو د هغو ايمان  کېږي

 . لرياعتماد او باور    لرب کام 

ْم   ق ل وب ه  َوِجلَْت  َّللاَّ   ذ ِكَر  إِذَا  الَِّذيَن  ْؤِمن وَن  اْلم  د  إِنََّما 

  يې زړونه    شيچه د هللا ج ذکر و   کېمؤمن په مخ 

د    دي ږپريهره ګناه    ري وي او د هللا تعالی د    ږييزلړ 

  بي عه ده ن ق ځوانانو مشهوره وا  دريو د  لئیاسرا  نيب

ه  د باران پ ديځوانان د ش   دريده چه دا    کړي ان  بیع  

او د غار خوله    یوجه يو غار ته ننوتل يو ګټ راغ

واړو مشوره وکړه چه هر يو    دري بنده کړه ،  يې

ته خپل   تعالی  تر    کړي  کېک عمل مخ نی بايد هللا 

. يو  کړي  لريڅوچه هللا دا ګټ د غار د مخی نه  
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ره  ډيل چه يا هللا ځما د خپل  کاکا د لور سره  ويو

ره قحطی راغله نو ځما د کا  ډيمینه وه ،يو وخت  

ره مجبوره شوه او ماته  ډيبۍ په وجه  ريکا لور د غ

د پیسو غوښتنه وکړه ،خو ما    يېراغله او ځما نه  

مقا  تري  په  ورکولو  د  پیسو  کار    کې ل  بد  غلط  د 

لور می   ر عذرونه وکړل  ډيغوښتنه وکړه د کاکا 

مجبورۍ د السه    ريډي ه د  خرآل اخو ما ونه منل ب

شوه مګر کله چه زه په    آمادههغه د ګناه کولو ته  

ګناه کولو قادر شوم او د ګناه کولو اراده می وکړه  

هللا د هللا نه    قيلی چه اتوي راته و  ي،نو د کاکا لور م

په    ديږه،دري ويو زړه  اوريجملی  په  می  سره  دو 

زمونږ    آياښودو.پري  ي ره راغله او د ګناه کار موي

هم تعالی    يعقوا  آيا  دي  داسيايمانونه  هللا  مونږد 

کول   ګناه  څنګه  پريدپاره  او  مؤمن  څنګه  ږدو.دا 

حال    وياو بنده زنا ک  ري چه هللا تعالی  ګو   ی دايمان  

.هللا تعالی  وينه ک  يې   کې په مخ   نيدا چه د يو لیو

  وي ،ظلم،قتل او نور جرمونه کويبنده غال ک  ريګو

چه دهللا په خاطر ظلم    ويمظلومان ورته زارۍ ک،

او خپل    ويمه کوه خو ظالم د هللا د نوم پروا نه ک 

مونږ    آيا،بايد فکر وکړو چه  ويظلم ته دوام ورک

 َعلَْیِهْم  َوإِذَا ت ِلیَتْ                                     نه يو    داسيخو به  

ْم إِيَمانًا   .او مؤمنان چه د هللا تعالی آيتونه  آيَات ه  َزادَتْه 
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  داسي مونږ او تاسو    آيا.   ږيیزيات  يېايمان    اوري

  ږي ی زياتايمان مو    آياآيتونه اورو    قرآنيو؟کله چه د  

ر  ريب اوږد تقاح که مال ص  ؟یږي او که زړه مو تنګ 

  کړئ فکر او فیصله پخپله و  کړي يا سورت شروع 

به نه يو چه زړه    خو  داسي ،  ږيیزياتچه ايمان مو  

دلو نه وروسته  اوريتونو د  آيااو د هللا د    یږيمو تنګ 

و  د هللا د مخلوق د بربادولو  ځ چه د مسجد نه راو 

مطلب دا    دييو.نو د  داسيپالنونه جوړو،که چیرته  

کوم چه هللا    ی د شو چه زمونږ ايمان هغه ايمان نه  

مطلوب   ته  يَتََوكَّل ونَ       ديتعالی  َربِِّهْم  او    َوَعلَٰى 

،په هر حال  ويمؤمنان صرف په هللا تعالی توکل ک

  دي ږپري .د هللا درګاه نه    لريباور    دي په هللا بان  کې

،او د هللا د دربار نه غیر  ځېاو د بل چا درګاه ته نه  

  کېاو نه د بل چا په دربار    ځېد بل چا دربار ته نه  

نه يو چه:    داسيمونږ خو به    آيا. ويلیذل  دیخپل تن

او د هللا د دښمنانو    وي   یښپري د هللا تعالی دربار مو  

و او د امن  ځ کچکول په الس ګر   کېپه دربارونو  

نو د هللا په ذات پوره    غواړو.  ترياو رحم خیراتونه  

 . دين او توکل د ايمان يو شرط قیي

  یشدا چه زمونږ د ژوند مقصد مونږ څه  ---دوهم

  کړي تعلیم و  ،شي  ويل  ،شي؟ماشوم پیدا ی د  ی لرځوګ

بس ژوند    ،شيجوړ    يې کاروبار  ،  کړيوظیفه پیدا،
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. شروع    سړی ختم  بار  جوړ    ،کړيکارو  دکان 

و  ،شيصحیح    يېژوند    ، کړي کور  ،  کړي واده  

،زمونږ د ژوند مقصد  شيصه ختمه  قاو    کړيجوړ  

ا ختم.زمونږ د پوره ژوند  نیا نه شروع او په دنید د

مقص څه  دچه  د  ی د  باننید  شاه  او  خوا  په    دي ا 

ا طلب  نیيو،مونږ د  ويش  تا پرسنی.مونږ دږي ويتا

  یکړ جوړ   یش ا د خپل ژوند هر  نیيو،مونږ د وي ش

يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمن وا َما لَك ْم إِذَا    !يېم فرماريکقرآن .ید

اْۡلَْرِض ۚ  إِلَى  اثَّاقَْلت ْم   ِ َّللاَّ َسبِیِل  فِي  وا  اْنِفر  لَك م     قِیَل 

اآْل  ِمَن  الدُّْنیَا  بِاْلَحیَاةِ  اْلَحیَاةِ  خرأََرِضیت ْم  َمتَاع   فََما  ةِ ۚ 

ای ايمان واالوو په  ﴾ 38ةِ إاِلَّ قَِلیٌل ﴿ خرالدُّْنیَا فِي اآْل 

لکم  وي تاسو څه ش د    کې چه کله د هللا په الر    ما 

ن دپاره د قربانۍ خبره  د ديد هللا    راځيوتلو خبره  

ځمکه    راځي په  درانه  خپلو  کې تاسو  په  ،تاسو  نۍ 

أََرِضیت ْم بِاْلَحیَاةِ    ،څه خبره دهۍياستلګیا    کېکارونو  

خرت  آچه تاسو    وي خوبه نه    داسيةِ   خرالدُّْنیَا ِمَن اآْل 

  وي ا د زنده ګۍ نه مطمئن شنیاو د د  وي   دی ښوپري 

چه د    کوئاو فکر    وي  کړي ا مو غوره  نید  استۍي

اوسیدل  کار او بار    کې ا  نی،دید   یشا ژوند هر  نید

کول  پیسی ګټل  واده کول د ماشومانو پالل او هر  

ا  نیمنل چه د  یشا هر  نید  لیکن ، ديکول پکار    یش

ا د خپل ژوند مقصد او تارګیټ   نیاو د  ی د  ی شهر  
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ث  دير ښايسته ح ډينه ده.يو    ه نښانجوړول دا د مؤمن  

ش ري ش درسره  سره  ريف  غور  په  ،که    يې کوم 

شأهللا  واورئ حل    ري ډيچه    ان  مو  به  مسئلی 

  کې په ابوداود    ی د  وي.عبدهللا ابن عمر رض راشي

  ! یبلع فرما  بي چه ن  يېوا   یدوع روايت  بید کتاب ال

َعْن اْبِن ع َمَر َرِضَي َّللاَّ  َعْنه ما قَاَل : َسِمْعت  َرس وَل  

ِ َصلَّى َّللاَّ   َعلَْیِه َوَسلََّم يَق ول  : )إِذَا تَبَايَْعت ْم بِاْلِعینَِة ،  َّللاَّ

َوتََرْكت ْم    ، ْرعِ  بِالزَّ َوَرِضیت ْم   ، اْلبَقَِر  أَْذنَاَب  َوأََخْذت ْم 

اْلِجَهادَ ، َسلََّط َّللاَّ  َعلَْیك ْم ذ ال  اَل يَْنِزع ه  َحتَّى تَْرِجع وا  

  .إِلَى ِدينِك ْم(

،ای ځما امتیانو کله چه تاسو    تَبَايَْعت ْم بِاْلِعینَةِ إِذَا  ):   

چه:د   يېته وا  ديع العینه بی کړئع العینه شروع  بی

  ی شيو   دي په چا بان  يبه يو سړ   کېیت په وخت  جاهل

ورسره    يېټه به  نیپه زر روپۍ خرڅ کړو او د پیسو  

ښوده چه يوه میاشت وروسته به زر  کې يوه میاشت  

هماغه    يې وروسته به    ځېخو دوه ور  وي روپۍ راک

روپیو واخیستو چه    ۸۰۰په نقدو په    تريرته  بی   شي

  بل ع وفرما  بي ، نو ن  ی داو ټګۍ يوشکل    کېدا د دو

ع العینه حرامه ده بلکه کله  بی يواځيدا نه چه  نييع

ټګی  فراډ او يو بل ته دوکه    کېچه په کار او بار  

شروع   او    شيورکول  ګورۍ  نه  حرام  او  حالل 

او  . َوأََخْذت ْم أَْذنَاَب اْلبَقَرِ   ، ويمطلب صرف پیسی ګټل  



 

449 
 

و لکۍ  غوا  ننی د  کرامو    بيسۍ  خپلو صحابه  د  ع 

به    کېځکه په هغی وخت    سينی  کېماحول په نظر  

کوله    يې به    ريمالدا  نييع  يساتل  ني چه چا غواګا

او د غوا  َوأََخْذت ْم أَْذنَاَب اْلبَقَر     ر دولت ؤو،ډيهغه به  

هر وخت د  ،سۍ  نی د دولت الر و  نيسۍ يع نیلکۍ و

  ني يع  کوئ ولو کوشش  زياتنګ بلنس د  بی دولت او د  

مقصد   ژوند  د  ستاسو  دا  چه  َوَرِضیت ْم      شي کله 

ْرعِ   او  بِالزَّ کارخانو  او  جايدادونو  پخپلو  تاسو  .او 

بانمال   دولت  واوسۍ      دياو  َوتََرْكت ْم  خوشاله 

   ئ دږپري   نيجهاد او قربا  کې.او د هللا په الر  اْلِجَهادَ 

هللا تعالی به په تاسو ذلت او  َسلََّط َّللاَّ  َعلَْیك ْم ذ ال    ،  

ذل   کړيمسلط    يېرسوا به  به    شئ  ل یتاسو  تاسو 

هللا تعالی به ذلت او    شئعزته    بيتاسو به    شئرسوا

برخه    يېرسوا په  َحتَّى     کړيستاسو  يَْنِزع ه   اَل 

به د هغی    يېاو دا ذلت او رسوا(تَْرِجع وا إِلَى ِدينِك مْ 

ن ته  ديتر څو چه خپل     نشيستاسو نه ختمه    پورې 

کله چه    نيۍ يعځ ۍ اسالم ته راونه ګرځ راونه ګر

معامالتو   او  کاروبار  په  فراډ    يټګ  کې تاسو  او 

دولت پسی    يواځيسۍ يا  نی و  ۍد غوا لک  کړئ شروع  

بان  ئ شروان   کارخانو  او  جايدادونو    دي اوپه 

الر    کوئ  يخوشال په  هللا  جهاد    نيقربا  کېد  او 

  يې نو هللا تعالی به په تاسو ذلت او رسوا  ئدږپري 
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  پورې به تر هغی    يې.او دا ذلت او رسواکړيمسلط  

  ئ دنږپريتر څو چه تاسو دا کارونه    ويستاسو سره  

 . کړئون  پري عت و نه منۍ او عمل  رياو اسالمی ش

بل  دهم يو  ح ډيارنګه  ښايسته  شدير    ی دف  ري ث 

ث  ديح   ديکه    یدحضرت ثوبان رض    يې  وي.را

  بي چه د ن  معلومیږي  داسي  شيغور و   کېف  ري ش

په مخ  او  کېع  د  نقشه    سنيزمونږ  حاالتو مکمله 

چه    کړئاو فکر و  واورئ  يېايښی وه، ښه په غور  

َعْن ثَْوبَاَن، قَاَل قَاَل    ده .  کړيع    بين  ويڅنګه پیشګ

ع ِ صلى هللا  أَْن    "ه وسلم  لی َرس ول  َّللاَّ اۡل َمم   ي وِشك  

فَقَاَل    .  "َعلَْیك ْم َكَما تَدَاَعى اۡلََكلَة  إِلَى قَْصعَتَِها  تَدَاَعى  

بَْل أَْنت ْم يَْوَمئٍِذ َكثِیٌر    "قَائٌِل َوِمْن قِلٍَّة نَْحن  يَْوَمئٍِذ قَاَل  

د وِر   ِمْن ص  َولَیَْنِزَعنَّ َّللاَّ   السَّْیِل  َكغ ثَاِء  َولَِكنَّك ْم غ ثَاٌء 

ك م  اْلَمَهابَ   "ةَ ِمْنك ْم َولَیَْقِذفَنَّ َّللاَّ  فِي ق ل وبِك م  اْلَوَهَن  َعد ّوِ

ِ َوَما اْلَوَهن  قَاَل    . بُّ الدُّْنیَا    "فَقَاَل قَائٌِل يَا َرس وَل َّللاَّ ح 

 .  "َوَكَراِهیَة  اْلَمْوِت  

Grade:  Sahih (Al-Albani)       صحیح

 :   حكم )اۡللباني( 

أَْن تَدَاَعى َعلَْیك ْم َكَما تَدَاَعى اۡلََكلَة  إِلَى  ي وِشك  اۡل َمم     "

چه    شي وخت به را  داسي :لي ع وفرما  بي نقَْصعَتَِها   

د حملی کولو    ديخلک ،نور ملکونه به په تاسو بان
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لکه ډوډۍ خوراک ته چه    بليرا  داسيدپاره  يو بل  

را  بل  ورسره    بلي يو  خوراک  خپل  چه  څو  تر 

 .  کړيک  ري ش

صحابه کرامو پوښتنه  فَقَاَل قَائٌِل َوِمْن قِلٍَّة نَْحن  يَْوَمئٍِذ  

کم    کېزمونږ تعداد به په هغی وخت    آياوکړه چه  

ستاسو  بَْل أَْنت ْم يَْوَمئٍِذ َكثِیٌر    "قَاَل    لي وفرماع    بين   وي

  کې ا  نیزمونږ تعداد په د  آيا،وي  زياتر  ډي تعداد به  

،څومره اسالمی ملکونه  یدلیونونو  بی ؟نه په  یدکم  

کم  دي هیڅ  دولت  وسانشته  ید  د  کمل ي ،  هیڅ    ی و 

خو تاسو به لکه د  َولَِكنَّك ْم غ ثَاٌء َكغ ثَاِء السَّْیِل  ،  نشته

د وِر    ،ۍياستب د ځګ پشان  الیس َولَیَْنِزَعنَّ َّللاَّ  ِمْن ص 

ك م  اْلَمَهابَةَ ِمْنك ْم   او هللا تعالی به ستاسو د دښمنانو  َعد ّوِ

ب وباسی هیڅوک  عد زړونو نه ستاسو دبدبه او ر  

او د هیڅچا به درنه حیا     ږي ري ويبه ستاسو څخه نه  

او ستاسو په  َولَیَْقِذفَنَّ َّللاَّ  فِي ق ل وبِك م  اْلَوَهَن  .  کېږينه  

 .   . ويبه هللا د وهن په نوم مرض واچ   کېزړونو  

اْلَوَهن   َوَما   ِ َرس وَل َّللاَّ يَا  قَائٌِل  کرامو    فَقَاَل  صحابه 

قسم   څه  وهن  يا رسول هللا ص  چه  وکړه  پوښتنه 

بُّ الدُّْنیَا َوَكَراِهیَة  اْلَمْوِت     "قَاَل      ؟  ديمرض     بي نح 

په  ا  نید د   کوئا سره مینه  نی!تاسو به د د  لي ع وفرما

،او د مرګ نه به نفرت او  شئبه اخته    کې و  نیرنګ

ضۍ  ريم  کوميع چه     بين  کړئ ،غور و کوئکرکه  
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موجود    کېپه مونږ    يضريدا م   آيا ده    کړيته اشاره  

نه ده چه نن زمونږ د ژوند مقصد    داسي   آيانه ده؟

 ؟ یدا او دولت نیصرف د

ث  ديح   پورې ر په زړه  ډي دا يو بل د ابن ماجه يو   

هغه    ديعبدهللا بن عمر رض    يې  ويرا  یدف  ري ش

 ! يېع فرما بيچه ن  يې فرما

ْبن    س لَْیَمان   َحدَّثَنَا   ، َمْشِقيُّ الدِّ َخاِلٍد  ْبن   ود   َمْحم  َحدَّثَنَا 

ْحَمِن أَب و أَيُّوَب، َعِن اْبِن أَبِي َماِلٍك، َعْن أَبِیِه،   َعْبِد الرَّ

 ِ  ْبِن ع َمَر، قَاَل  َعْن َعَطاِء ْبِن أَبِي َربَاحٍ، َعْن َعْبِد َّللاَّ

ِ ـ صلى هللا ع   "   فَقَاَل  ـ  ه وسلم  لی أَْقبََل َعلَْینَا َرس ول  َّللاَّ

بِِهنَّ  اْبت ِلیت ْم  إِذَا  َخْمٌس  َهاِجِريَن  اْلم  َمْعَشَر  پینځه    يَا 

پینځه غټی    دي  کې دونکېاد پی  کېخرابۍ ځما په امت  

و ا مت  ځما  به  غلطۍ  أَْن    کړيغټی   ِ بِاَّللَّ َوأَع وذ  

ن  ت ْدِرك وه نَّ  باره    بياو  په    کې ع د صحابه کرامو 

چه زه دهللا تعالی نه پناه غواړم چه په تاسو    يېفرما

ْم تَْظَهِر اْلفَاِحَشة  فِي قَْوٍم قَطُّ َحتَّى ي ْعِلن وا  لَ   نشيرا  کې

فََشا   إِالَّ  تَك ْن  بَِها  لَْم  الَّتِي  َواۡلَْوَجاع   الطَّاع ون   فِیِهم  

ا مته کله     َمَضْت فِي أَْسالَفِِهم  الَِّذيَن َمَضْوا  ای ځما 

  شي خوره     شي او فحا  يېحیا  بي  کېچه په يو قوم  

بربن  ځېښ او  جن  شي  ډيلوڅی  او     ني اکېهلکان 

هللا     کړيښکاره او سرعام يو دبل سره تعلقات قايم  
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چه پلرونو    کړيامراض مسلط    داسي   پريتعالی به  

  وي د هغی مرضونو نومونه هم نه    يې کونو به  نیاو  

نه    وګورئ،ليد اوري مخ   يېکرونا چه  نوم   کېچا 

داوري مرض  دا  چا  نه  او  ؤو  مخ   دي دالی    کېنه 

أ ِخذ وا  َولَْم    .   پیژندلو إاِلَّ  َواْلِمیَزاَن  اْلِمْكیَاَل  يَْنق ص وا 

نَةِ  نِیَن َوِشدَّةِ اْلَمؤ  او کله     . َوَجْوِر السُّْلَطاِن َعلَْیِهْم    بِالّسِ

  لی او کموا  لیوا زيات  کې په تول    کې چه په کوم قوم  

ټګی غال او    کې،په تجارت او کار او بار  شيپیدا

پیدا  د  شيفراډ  برباد    ويد  هللا  به     کړي کاروبار 

قحط  دياقتصا او  او    شيرا   پري به    يب حران 

   .  ويک  پري،ظلمونه به    ويظالمان    يېحاکمان به  

نِع وا اْلقَْطَر ِمَن السََّماِء   َولَْم يَْمنَع وا َزَكاةَ أَْمَواِلِهْم إِالَّ م 

وا او کله چه کوم قوم د خپلو    َولَْوالَ اْلبََهائِم  لَْم ي ْمَطر 

خو    وي يا ذکات ورک  کړي مالونو ذکات ورکول بند  

او ټکس او يو بوج وګڼل     ويورک  يېد ټکس پشان  

لکه    معلومیږي  داسي  ويچه ورک  يېاو چاته    شي

چه   د    ويک   پري احسان  به    آسماننو    پري نه 

زبانه ځناور نه ؤو نو    بياو که دا   شي بارانونه بند 

َولَْم      یکړ هللا تعالی به يوه قطره باران هم نه ؤو  

َعلَْیِهْم   َّللاَّ   َسلََّط  إاِلَّ  َرس وِلِه  َوَعْهدَ   ِ َّللاَّ َعْهدَ  يَْنق ض وا 

ا ِمْن َغْیِرِهْم فَأََخذ وا بَْعَض َما فِي أَْيِديِهمْ  او کله    َعد و 

سره   د رسول ص  د هللا  او  تعالی  د هللا    کړي چه 
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د هللا سره وعده    کېپه هر لمانځه    کړي ماتی    ديوع

ستانه   خاص  او  کوو  عبادت  تاته  خاص  چه  کوو 

غواړو ټول پوهیږو چه مونږ په خپلو وعدو    کمک 

د يهودو    کېيو په هر لمانځه    نيښتیري څومره    کې

پناه غواړو مګر  رياو نصاراو د الرو او ط  نه  قو 

عت ص  ري ش  ديټول پوهیږو چه مونږ ودونه د محم

  وي نا  آيا  وقه کوو او که د يهودو او نصاراريپه ط 

قمیص وراغوندو او که    ديفاطمی غون  بي  بيته د  

، د اکثرو پیغلو ارمان  ديد يهودو او نصاراو غون

واده    يو په  اون  کېچه  يهودو  ناوو  د  د  صاراو 

په سټیج    دياو د شاوو سره    ديجوړه واغون  ديغون

  کړي و ديحیا حرکتونه  بي داسياو  نيکېيو ځای 

  ډيرو مګر افسوس چه د    ويعت خالف  ري چه د ش

فاطمی رض   بي  بيچه د   ید دا ارمان نه  يګانوونا

د خسر    کېاو په حیا او پرده    ديپشان جوړه واغون

  یږي حد ته  ورس ديکله چه خبره   شيکورته الړه 

دشمن    داسيقوم    داسيهللا تعالی به په    يېع فرما  بين

  يې نه به    کړي  يېچه تباه او برباد به    کړيمسط  

عذاب به    نياو نه سر او نه عزت يع  ديږپريمال  

مونږ او تاسو چه   شيد د شمن په شکل نازل   پري 

خو     ید د هللا عذاب    کې قت  قیاوس څه ګورو دا په ح 

ته فکرشته مګر د هللا عذاب ته مو    شيزمونږ هر  
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چه خپل ځانونه    دي، مونږ په ځای د  یفکر نه د

اصالح کړو ، په ګناهونو توبه وباسو وژاړو او هللا  

وکړو او ورته عرض او اقرار    ري اد او زراريته ف 

ته چه زمونږ نه په کومو ګناهونو    وکړو چه يا هللا

په    دي يی او د هغی په وجه    یو ناراضه او خفه ش

توبه    دييا هللا زمونږ    ید  یمونږ دا عذاب راوست

نو مونږ    کړي  لرياو نور زمونږ نه دا عذاب    وي

او مرسته    کمکچه د هللا تعالی نه    دي  په عوض د

اد ورته وکړو برعکس مونږ  ريوغواړو زارۍ او ف 

ته  د   عذاب  کوو  شکايتونه  ته  عذاب  نه  عذاب 

غواړو    کمکادونه کوو او د عذاب نه رحم او  ريف

  شي چه يا به په مونږ را   لري .عذاب څه صالحیت  

عذاب نه پخپله خوښه راتالی    شياو يا به رانه الړ  

ْم بِِكتَاِب    .    شياو نه تالی    شي ت ه  َوَما لَْم تَْحك ْم أَئِمَّ

ِ َويَتََخیَّر   ْم بَْینَه ْم  َّللاَّ ا أَْنَزَل َّللاَّ  إِالَّ َجعََل َّللاَّ  بَأَْسه  وا ِممَّ

او کله چه د ا مت امامان او مشران د هللا تعالی    "

د    ديږپريکتاب   خپلو    خپلياو  د  او  خوښی 

رواج  خواهشات او  کلچر  په  فیصلی  مطابق   و 

ک ويک ورور  ورکول    يېجزا    وي،قتل  ته  خور 

او کنه د مشرانو فیصله    ويخوښه    ۍل،که د ج   کېږي

  قرآننو چه د    وياو د شمن سره به واده ک  مني به  

  وي او په کلچر او رواج فیصلی ک  ديږپري فیصله  
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يو په بل   ويسره واچ  کېپخپلو  يې.نوهللا تعالی به 

فت وا  ويورک  ويبه  کافر  ته  بل  به  پخپلو    يېيو 

او يو بل به سره    وي به سره جنګونه ک  کېمنځونو

عزتونه    نيوژ او  سرونه  مالونه  بل  د  به  يو  او 

چه په يو    وګورئبه.  کېږي به مړه    یږي،جنګ ويلوټ

  یږي جنګ  کېنوم او بل نوم مسلمانان پخپلو منځونو  

او هر يو دعوه    ويورک  نييو په بل د کفر فتواګا

او    ديچه زه په حقه يم او نور ټول په ناحقه    ويک

نو    يې ان او نورو ته مردار واهر يو خپلو ته شهید

دل چه په واضح  اوريتاسو و  کېف  ري ث ش ديپه ح 

چه د هللا    یدچه دا د هللا تعالی عذاب   ديډول ذکر  

 . ی دوينازل ش  څخه دطرف

اومی فلمونو  په  چه  لباس  !کوم  سبب     کې ا  ډيبل 

انو او نصاراوو لباس به په  ديهماغه د يهو  ري ګو

او په ړندو سترګو به د نورو    دي پټو سترګو اغون

  ويقه لباس د هغريپه ط   ويخوراک د هغ  ويتقلید ک

د    نيقه يعريپه ط   وي د هغ  ليقه د ژوند سټاريپه ط 

  قي ريد يهودو او نصاراوو ط   کېژوند په هر اړخ  

وخت  ويخوښ د    داسي.يو  او  مسلمان  چه   ؤو 

ايت الکرسی    کېو به د خوب په وخت  بچیمسلمان 

،سورت الملک ،چارقل او نور لوستل اوده به شو  

دله ،اوس  کېد فجر د لمانځه نه شروع    يېاو ورځ به  
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بجو    بچي دمسلمانانو    وګورئ  دوه  ناست    پورې د 

  وي او يا په ټی    ويانو سره چیټینګ ککېد جن   وي

به په    ځېاو د ور  ريفلمونه او پروګرامونه ګو  کې

نه راپاڅ  اکثره والیږي لس بجو د خوب  دا  دي .او  ن 

ورته  ډيخو   دلمانځه  تهجد  د  چه  ده  خبره  غټه  ره 

چه د لماسختن    نشي الی  ويدومره هم ورته    يېووا

د فجر لمانځه ته    يېکه نه او يا    ی د   کړي  دي لمونځ  

 . وي راپاڅ 

منځ   په  مسلمانانو  د  سبب    دي اختالفات    کې بل 

َ َوَرس ولَه  َواَل تَنَاَزع وا   يېم فرماريکقرآن َوأَِطیع وا َّللاَّ

َمَع    َ َّللاَّ إِنَّ  وا ۚ  َواْصبِر  ك ْم ۖ  ِريح  َوتَْذَهَب  فَتَْفَشل وا 

ابِِريَن   تعالی   ﴾46﴿ الصَّ تعالی  او د هللا  د    او د هللا 

  کېاو په خپلو منځونو    کړئرسول ص اطاعت و

 .  کوئاو جګړی مه  قياتفا   بياختالفات ،

  شئ او بزدله به  رينو کمزو   کړئاختالف و او که 

به مو د مقاومت توان د    کې ل  ب او د د ښمن په مقا

ل  دي .دشيمنځه الړ   نوره  به    بي ،ريه کمزووي نه 

چه په يو اسالمی ملک    وي څنګه    دلېغیرتی او بز

زاړه،ځوانان او ماشومان وژل    وي کربال جوړه    کې

  لیکن . کېږيد ښځو عزتونه او مالونه لوټول    کېږي

الی چه دا  وي  نشينور اسالمی ملکونه دومره هم  
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زه خو    ید چه شکر    يېخوشاله    دي .او په  ی دظلم  

 . يم  کېپه امن 

م  ريک قرآنچه مونږ د هللا تعالی کتاب    ی دبل سبب دا  

 . دي یايښ پري 

قَْوِمي   إِنَّ  َرّبِ  يَا  س ول   الرَّ الْ َوقَاَل  ذَا  َهٰ   قرآن اتََّخذ وا 

وًرا ﴿  ﴾ 30َمْهج 

  قرآن :ای زما ربه !زما قوم دغه  يېاو پیغمبر به ووا

 ښۍ ؤو. پري 

کتاب  ريکقرآن هدايت  د  او  قانون  تعالی  هللا  د  م 

  کېا  نی.چه انسانان خصوصاً مسلمانان بايد په دید

و  دي د هم قانون مطابق ژوند  او  چه    کړي هدايت 

ځکه تر    ديم پوهیدل ضرور  ريک قرآنپاره په  ل  ديد

نو عمل    نشيڅو چه څوک په هدايت او قانون پوه  

؟خو د افسوس خبره ده چه نن ورځ    کړي به څنګه و

علم يو څه خاصو    قرآن پوهیدل او د    ديبان  قرآن په  

  دي  او عام مسلمانان ځانونه د  ی د  پاتيکسانو ته  

نه   او    آزادمسؤلیت  د    کريمقرآنګڼی  او  ثواب  د 

  دلې يږځی   ويدلو کتاب ګڼی د نکېمصیبتونو نه د بچ  

ته   سر  پی   ديږ  يېماشوم  ورته  ريچه  غیره  و  ان 

نا  يې به    کې،د رخصتۍ په وخت  نشيرا په    ويد 

زده کول    قرآن نور، حال دا چه د    داسياو    سي نی سر  
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لََرادَُّك إِلَٰى    قرآنإِنَّ الَِّذي فََرَض َعلَْیَك الْ     ديفرض  

فِي  َمعَاٍد ۚ   ه َو  َوَمْن  بِاْله دَٰى  َجاَء  َمْن  أَْعلَم   َربِّي  ق ْل 

﴿ بِیٍن  م  ن85َضاَلٍل  ای  شکه  بی )ص(    بي﴾القصص 

بان تا  په  چه  هللا  فرض    قرآن  يې  ديهغه 

بهديکړي يو  ستا  تري.هغه)ج(خامخا  ته  انجام  ن 

نديرسونکۍ   خو  دبي.اوس  تشنی)ع(د  نه  ف  ريا 

نو دهللا تعالی    ید اوس دا حکم ما او تاته    ی دوړی  

کتاب    دي  کتاب تعلیم ورکول او د  دي  بنده ګانو ته د

ا اصالح کول دا په ما او تا  نید هدايت مطابق د د

فرض   او  په  دي الزم  مسلمانان  عام   چه  څو  ،تر 

د مسلمانانو    کېا  نیپه د  وګورئخ  ريپوهیدل تا  قرآن

  يې طاقتونه    رياو کس صر  قیب او دبدبه وه ،د  عر  

  يې  ديدړی وړی کړل او د دښمنانو په زړونو بان

ر ملکونه به په  ډي ؤو چه    حالب او وقار دا  عد ر  

تسلیم نه  جګړی  او  جنګ  د  کوم  یغیر  د  دل.مګر 

نه چه عامو مسلمانانو د   او    قرآن وخت  زده کول 

  کې په جامعه    يېن زده کړه  دي  ده.او د    يښپري پوهه  

ګڼ مسؤلیت  خلکو  خاصو  څه  يو  د  د  ید   لیفقط   .

هم شروع    يزوال او بدبخت   ويهماغه وخت نه د د 

ناکامی او د عزت    يېده.او د کامیابۍ په ځای  ويش

  کې .د کافرانو په زړونو  ويذلت مقدر ش  يې په ځای  
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ر  عر    يې کافرانو  د  برعکس  او  شو  ختم  ب  عب 

 پیدا شو.   کېپه زړونو   ويدد

د   کائناتو  موجود  قانون  د    ید  دمالک  مګر 

او عمل    وي)ع(ا مت پخپلو السونو قانون جوړ بين

    .ويخو د هللا په قانون عمل نک ويک پري 

دسمالونو   په  قانون  هللا  د  او    کې بلکه  تړی  کلک 

او     يراوانخل  يېچه څوک    ديږ  يېدومره جګ  

د    ويفکر ک دا  عزت    قرآن.د  دي عزت    نقرآچه 

هم    پري،خپله    يې ووا  يې سره    ي چه د ترجم  یددا

لیکن  .کړيهم ورزده    يېاو بل ته    کړيځان پوه  

عالم هغه    کېپه عامو خلکو  زمونږ حال دا دی چه:  

  يې   نياو په مع   وي  لیوي   قرآن  يې چه په ناظره    ید

ض ته ډاکتر د هغه  ريکه م   کړئ.فکر وپوهیږي نه  

او    کې ولیر مهم معلومات  ډي  کېد صحت په باره  

چه ما چه    يېاو ورته ووا  کړيور   يېض ته  ريم

ن  ري، زما د هدايت مطابق تم   لیدرته څه هدايت لیک 

.خو کله  شيجوړ    دياو خوراک وکړه صحت به  

  کړي او خط خالص    شي ض کور ته الړ  ريچه م 

.نو تر    ی د  وي ژبه لیکل ش  دري چه خط په    ري ګو

نو که سل ځله     نشيپوه     دريض په  ريڅو چه م

ض ته به دا  ري چه م  کوئ فکر    آيا نو    ولي دا خط ول
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  وي ؟هیڅکله هم ګته نه ورسويلوستل څه ګټه ورس 

به هلته    وليول  يې  زياتکه هر څومره   ګټه  مګر 

  داسياو که    شي پوه    ني په مع  دريچه د    وي ورورس

او چه    شينه خوبه د ډاکټر په هدايت پوه    شيونه  

 ------------------------------------- په هدايت

تم  نشيپوه   به صحیح  نه  به    کړين ورينو  نه  او 

و  خوراک  تم   کړي صحیح  صحیح  چه  او  ري او  ن 

  شيهم ښه نه    يې نو صحت به    کړي خوراک ونه  

تم  غلط  ځانه  خپل  د  که  خوراکونه  رياو  او  نونه 

چه دا غلط خوراکونه او    يش  دای کې  کړيشروع  

ه  يېنونه  ري تم .همدارنګه  شيسبب    الکتد 

هدايت نه ګټه    دي  خو د  یدم د هدايت کتاب  ريکقرآن

څوک   د    اخليهغه  مع  قرآنچه  او  ترجمه    ني په 

  پوهیږي نه    ني په مع  قرآناو څوک چه د    پوهیږي

نه به    قرآن د    آيا  کړي ر ختمونه وډياو هر څومره  

  ۶۰.څومره د افسوس خبره ده چه د  اخليڅه ګټه و

  وي ختم  قرآنيو ځل    کېکلونو په عمر په میاشت  

،او هللا  دي  يلیکل   پکې  څه  چه  پوهیږينه    ديخو په  

ده چه هر څوک    کېره حیرانونډي .تعالی څه وايې

مطلب    يېهرومرو    ولي ل  يې ا  ويا   اوري   شيچه يو  

نه ګټه   لوستلو  او مقصد د ځان پوهول او د هغی 

خو د علماو    وي   لی وازيات  کېاخستل او پخپل علم  
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 ً   داسي   قرآن فیصده مسلمانان    ۹۵يا    ۹۰نه پرته تقربا

د ځان    يېچه مقصد    وليل  يې   داسي او    اوري نه 

علم   د  نه  او  دي.نو  ويول  زياتپوهول  ټولو    د 

چه عام   یدمصیبتونو او ذلت يوازنۍ عالج همدا  

او ځان    يېد ترجمی سره ووا  قرآن مسلمانان بايد  

او پخپله    کړيهم پوه    پرياو نور    کړيپوه    پري

او نورو    کړيد تعلیماتو مطابق عمل و  قرآنهم د  

ق په  بید تعلیماتو مطا قرآنچه د   کړيغ و بلیته هم ت

 ن. بی علینا االالبلغ الم.و ما ئکړ ژوند و  کېا نید

 ډاکتر محمد عثمان نظامی 
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 ( ۶۴) الدرس 

 ؟ی ښه او خوشاله ژوند چيرته د

هر څوک د ښه ژوند د الس ته راوړلو 
په غلط  يېخلک  زياتخو  ويکوشش ک

 .ويلټ کېځای 

 

کوم په هغی تاسو    خبريزه چه په کومه موضوع  

  اوري صرف تاسو ته ياد  يې خو زه    پوهیږئ هم ښه  

کوم پوهیږو چه هر څوک غواړی چه ښه ژوند او  

کور،ښايسته  لريو  آينده ښايسته   ،ښايسته 

ک او فرمانبرداره  نی ښځه،  قيفرمانبرداره او اخال

اوالدونه، پیسی،موټر،نوکران او ښه وظیفه او ښه  

  کې چه پ  شيجوړ    يې ژوند    داسياو    لريس و نیزبی

  داسي.نو      وي   زيرسکون خوشالی  خوندونه او م 

ژوند ته د رسیدلو او الس ته راوړلو دپاره مختلف  

مختلف ط   ريال   يخلک  .مثالً  وي استعمال  قي رياو 

ژوند ته د رسیدو دپاره    داسيچه     ويڅوک فکر ک

چه دا    شيبايد يو ښه اليق او کامیاب ډاکټر جوړ  

غواړ ډيهم   م شقت  او  تکلیف  او    ير  مکتب  ،بايد 



 

464 
 

ووا و  يې فاکولته  او  وواشپه  درسونه    بي   يې رځ 

تخصص او پی ايچ     کړيخوابۍ او تکلیفونه  تیر  

نه وروسته  بايد ښه سخت کار    د دي ،او  کړيو   ډي

 او پیسی وګټی. کړي و

س  نیزبی ژوند ته د رسیدو دپاره د    داسي او څوک  

مزدورۍ    ديمثالً د عا   وياو کار او بار الر اختیار

رو تکلیفونو او نه ستړی  ډياو د    ويشروع ک  يېنه  

س  نیزبی   وړوکیکوششونو نه وروسته يو    کېدونکې

و او تکلیفونو نه وروسته  بیخوا  بي رو ولږو،ډياو د  

  نوري او نور خلک    کړيس جوړنی ز بی  ويه لخرآلاب

،بايد ووايم چه زه  ويانتخاب  قيرياو ط   ريی المختلف

سفر   دي خو د هغو خلکو خبره نه کوم ،کوم چه په 

.زه  یږي او منزل ته نه رس  کېږي  پاتي  کېپه الر    کې

په    وي صرف د هغو خلکو خبره کوم، کوم چه د د

.په هر ترتیب کله چه  یږي سوچ او فکر منزل ته رس

د اسی    کېسفر  ديدا مسافر يا دا خلک د ژوند په  

ورس  ته  د  کوم  یږيژوند  د    وي چه   دپاره  ځان  د 

،ګولیخوشا ګڼلو  معیار  سکون  او  چه    ري،ارام 

نوکر    ويدولت   او   موټر    ، کور    وي ،ښايسته 

خو دوه    ويات  ضروري،اوالدونه او د ژوند ټول  

نه په الر    تري  کې سفر    دي ان چه په  شیر مهم  ډي

هغه يو    دي   کړي د السه ور  يې او يا    وي ش  پاتي   کې
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د    کې مرحله    دي او بل صحت،د ژوند په    ی عمر د

د زوړ عمر د    کېږيشنا حاالتو سره مخ  آ عجیبو نا

والی د  زياتسترولو او فشار د  ولیمرضونو لکه د ک

  نشي نه هګۍ ،غوښی پلوونه او کله مالګه هم    کبله

يا   خواږه  بیاډيخوړالی،د شوګر  وجه  په  ان   شیت 

خوړالی او د ډيرو دواګانو د خوړلو په وجه    نشي

  نشي نو ترخه او تروه    شيتکلیف پیدا    ديکه د مع

اکثره اوالدونه    کې مرحله    دي،د ژوند په    لیخوړ

د خاوندانو کورونو ته   ني لورګا   وي  وي هم واده ش

نو سره  دياو ځامن د بعضو خوشبختو وال  ويتللی  

خو په    یږي ل اوس بینو نه  ځېاو د    یږييو ځای اوس

کورن  کېملکونو    يېاروپا` 121  ` و  ید 

نه وروسته     ی د  داسي سیستم   واده  د  به  ځامن  چه 

سفر اکثره مسافر منزل    د دي.نو    ځېل کور ته  بی

خو    وي  یکړپه نښه    ويکوم چه د  یږيته خو ورس

ونه رس ته  او    یږيمقصد  په ځای  آ ،د سکون  رام 

په ځای    لیاو د خوشا   ي رامآ او نا  نيسکو   بي ورته  

ورته خفګان او د خوندونو او مزو په ځای ورته   

،خو د حیرانتیا  شي  ي مز  بي خونده او    بي  یشهر  

هم    کېحالت    دياو تعجب خبره خو دا ده چه په هم

  د  يې او نه    منينه    يهیڅوک خپل شکست او ناکام

ژوند د الس ته راوړلو په خواهش او حرص    داسي
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و زمانو نه انسانان تر  نی.د پخوا    راځي  ی څه کم  کې

  دي   کې لو  ځ کوششونو او هلو    ديپه هم  پورې اوسه  

  پورې خو  تر اوسه    ويژوند ته ځان ورس  داسيچه  

  ی دلرسی  یمقصد ته نه د  دي   کېا  نیيو نفر هم په د

کوششونو او  ا هم د خلکو په  بیسره سره    دي  مګر د

دا ټول خلک    آيا،  راځينه    یهیڅ کم  کېلو  ځ هلو ز

؟  چه د  پوهیږي دا ټول خلک نه    آيا؟  دي عقله    بي

چه تر    ويد الس ته راوړلو کوشش ک  شي  داسي

  یچا هم الس ته نه د   هیڅ  کېا  نیپه د  پورېاوسه  

چه دا ټول خلک صحیح    ی قت خو دا دقی؟ح ی راوړ

ژوند تصور د هر    داسي،ځکه چه د  دياو په حقه  

ژوند د هرچا   داسي او    یموجود د  کېچا په فطرت  

ژوند    داسيد فطرت غوښتنه او تقاضا ده ،واقعاً هم 

کوم چه د انسان د فطرت غوښتنه او تقاضا    ی شته د

او تصور نه هم    نيفطرت د غوښت   نيده،بلکه د انسا

کوم  ډي په  ژوند  ښه  خوشالی    کېر  همیشه  چه 

ځوا   ني ،سکون،راحت،کور،دولت،نوکران،همیشه 

خوا ته خوندونه    هري   وياو صحت او همیشه ژوند  

،غمونه خفګانونه تکلیفونه و غیره نه  وي  ی زاو م 

  بالکل هغه    يکوم ژوند چه انسان غواړ   نييع  وي

په غلط ځای    يې خبره دا ده چه انسان    ر، مګ یشته د 

انسان    ويلټ  کې د  دا  په    يې ده،انسان    غلطي ،بس 
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د   داسي،مګر    وي لټ  کې ا  نید په    نشته   کې ا  نیژوند 

،د  ید  کېت  آخر ،او جنت په    ید   کېبلکه په جنت  

جوړه  نی دپاره  امتحان  د  تعالی   خو هللا  ده،د  کړيا 

ځای   هللا  یدامتحان  خو  ده.دلته  کوټه  امتحان  ،د 

ور ته  انسان  ژوند   دومره  فقط  د    کړيتعالی  چه 

او کله چه د    وي امتحان د ورکولو دپاره کفايت ک

  کې ا  نینور نو په د  شيامتحان پرچی يا امتحان ختم  

اود    کېږي قه هم د اوسیدلو اجازه نه ورکول قی يوه د

د   ال  دروازېمرګ  لیږل    ريد  ته     کېږي برزخ 

ا د امتحان د نتايجو  په باره  نینه چه د د  ديد  کې.مخ 

د يو څه   کېږي وکړو چه چیرته ورکول  خبري کې

 . دي  ضرورير ډيمعلومات ذکر کول  

مثالً د   دي کړيان جوړه جوړه پیدا شیهللا تعالی ټول 

،نو ځکه    یجوړه نر د  ځېنر جوړه ښځه ده او د ښ

او ښځه په     ینه مکمل نه د  ځېخو نر په غیر د ښ 

تر څو چه د نر او    نيغیر د نر نه مکمله نه ده ،يع 

يوځای    ځېښ سره  پیدا   نشيجوړه  نه    اوالدونه 

ا  نیتالی،همدارنګه د د  نشي  کېاو نسل مخ   کېږي

هم   د آخرجوړه  د  یت  د  نیاو  غیر  آخرا  په  نه  ت 

او    کېږياخستل    کېا  نینامکمله ده،نو  امتحان په د

  کې ،لکه چه لږ مخ ږينی اعال  کېت  آخر په    يېنتیجه  

انسان د امتحان    یا د امتحان ځای دنیذکر شو چه د
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او د امتحان د    کېږيد ورکولو دپاره ورته رالیږل  

د  په  نو  نور  نه وروسته  د ژوند    کې ا  نیخالصیدو 

  دروازېاو د مرګ د    کېږيښودل  پري کولو دپاره نه  

نو د    شيامت  قیاو کله چه    ځېبرزخ ته    ريد ال

،او د حشر په  کېږيول  بیبرزخ نه د حشر میدان ته  

او هر    ږينیا د امتحان نتیجی  اعالنید د  کې میدان  

الس او    يکامیابو ته په ښ  يپرچ   خپلي  خپليچا ته  

په چپ الس   ته  ناکام     کېږي ورکول    کې ناکامو 

، چیرته چه  کېږي دوزخ ته او کامیاب جنت ته لیږل  

همیشه صحت  ژوند،همیشه    ني ځوا  همیشه 

ضرورتونه   ټول  انسان  د  ،خوشالی،سکون،او 

دروغ،ظلم جنګ    نشتهخفګان    نشته.غم  د ديموجو

جګړ  د    نييع   نشته  ياو  انسان  د  چه  ژوند  هغه 

  ی د  کې فطرت تقاضا او غوښتنه ده هغه  په جنت  

ا د امتحان د نتايجو  د  نید د کې ت آخراو جنت   په 

کانو ته د هللا تعالی   نیدو نه وروسته کامیابو يا  نیاعال

ورکول   طرفه  په  کېږي د  د    کېامتحان    دي.او 

د هللا تعالی او د رسول هللا ص    ځیادو الر يوبیکامیا

تعالی   ده.هللا  ب  ديالر  ته  جنت  ټول   وځيمونږ 

 ن. بیآمین.و ما علینا اال البلغ الم

 ډاکتر محمد عثمان نظامی
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 ( ۶۵) الدرس 

)رض(عمر مبارک د  شيحضرت عايد 
 کېنکاح په وخت 

)رض( مبارک عمر د رسول هللا  شيد حضرت عائ

دا هغه  څومره ؤو؟ کې)ص( سره د نکاح په وخت  

ن او د اسالم  ي ملحدچه کافران خصوصاً    یسوال د

  ويد اعتراض په ډول د مسلمانانو نه ک  يېدشمنان  

ن د وخت  ي  بيچه څنګه  سره    ۍ لج   يماشوم   وي د 

وه،او نعوذباهللا د هغه مبارک په پاکو    کړي نکاح  

  ان شأهللا؟نن مونږ    وياعمالو او اخالقو اعتراض ک

کوو    ديد کوشش  ورکولو  جواب  د  سوال  مشکل 

 . واورئ يې ده چه په غور او توجه سره  هیله 

ثو  ديبايد پوه شو چیرته چه يو تعداد علمأکرام د احا

د    کېپه وخت    نيچه د کوژد  يېپه بنأ او اساس وا 

رض عمر مبارک شپږ کاله او د    شيحضرت عائ 

کلونه ؤو،هلته يو تعداد نور    ۹  کېنکاح په وخت  

هم د يو    ويچه د   د ديهم موجو  داسي علماءکرام  

 ----------------  خيريثو او تا ديڅه موجودو احا
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بري په  دعائنیکارډ  د  شياد  مبارک  عمر  )رض( 

په وخت   د  ويانبیکاله    ۲۱  کې نکاح  کلو    ۲۱،دا 

رايه علماوو د حضرت اسمأ)رض( د عمر نه  چه  

خ نه ثابته  ريده،د تا  ستياخ   یتوګه ثابت د  خيريپه تا

عائ د  اسمأ)رض(  چه  کلونه  شيده  لس  )رض(نه 

دواړو)رض( د تولد او د وفات   ويمشره وه،نو د د

تا ثابتريد  نه  مقايسی  د  په    یږيخونو  نکاح   د  چه 

عائ  کېوخت   مبارک  شيد  کاله    ۲۱)رض(عمر 

هم    يې را  نوري  یږي ؤو، خو خبره دلته هم نه ختم

ډله علمأ د  دري  د ديموجو يوه  مه رايه دا ده  چه 

دا اسلوب او اصول چه کله اته اتلس او    بيژ  بيعر

  يې او وا  سينی   کې په نظر    کېږي ل  وينولس  (  ۹نه) 

)رض(عمر مبارک د نکاح په وخت  شي چه د عائ

رمقصد او مطلب  ري تق   د ديکلونه ؤو. ،زما    ۱۹  کې

ره  ډي کوم يوه رايه    کې  دي چه په    یهر ګز دا نه د

صحیح او مستند ده،اصلی سوال،مطلب او مقصد  

  ويډول ثابته ش  خيري،چه يوه خبره چه په تا یدا د

د    آيا، ويد علماو اختالف    کې،او په هغی  وينه  

اد څوک په ټول اسالم  نیپه اساس او ب  خبري  داسي

کوالی    ديبان چه  شي اعتراض  ده  خبره  ؟معلومه 

غون زما  هم  به  جواب  تاسو    آيا.وينه    ديستاسو 

  بي ثو نه دا هم معلومه ده چه د ن ديچه د احا  پوهیږئ



 

471 
 

رض رشته د بل چا    شي د عائ  کېع د نکاح نه مخ 

نه وروسته د ټولو    زمانيوه،د پیغمبرع د    ويسره ش

تا اولنۍ  په  ري نه  سعید  ابن  طبقات    کې باره    ديخ 

جی)رض( د وفات نه  ديچه د حضرت خ   دي  يلیکل

صحا يوه  )رض(  بیوروسته  خوله  حضرت  چه  ه 

ل چه يا رسول هللا ص زه  وي و  يېع ته    بي نومیده ،ن

شان او خفه ګورم نو ښه به  پرير وخت نه تاسو  ډيد  

  کې ع په کور    بيځکه چه د ن   کړئکه نکاح و  وي

تاته    آيا چه    ل ي ع ورته وفرما  بيواړه ماشومان ؤو  ن 

ل چه هو پیغله هم  وي و  يکومه رشته معلومه ده ،هغ

ده،کونډه  راته معلومه ده او کونډه هم راته معلومه  

ورور   د   ستا  پیغله  او  سودا)رض(  حضرت 

عائشه)رض(ده،نو   لور  ابوبکر)رض(  حضرت 

وا علمأ  کاره    يې دلته  تجربه  چه  خوله)رض(  چه 

  وي د واده دپاره د ي  يې ع ته خو به    بيښځه وه  ن

هاد يا پیشکش نه کولو ځکه چه هغی  نپیش  يماشوم

ن د  چه  وه  معلومه  دا  خو  کور    بي ته  په    کې ع 

ع    بي هم ؤو،او کله چه خوله)رض( د نماشومان  

ابوبکر ص ق)رض(  ديدپاره په مرکه ورغله نو د 

و  کېمبار  ځېښ عائ وي ورته  د  چه  )رض(    شيل 

ده ،خو  ويد بل چا سره ش  کېرشته خو څو کاله مخ 

هغ  يېښا وجه    وي چه  په  راوړلو  اسالم  د  زمونږ 
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دي اوس   انکا   د  نه  ابوبکر  بی،وي  ري رشتی  ا 

  وي هغ  یکور ته ورغق)رض(د هغی خلکو  ديص

  ياستۍ   وي ل چه تاسو نعوذ باهللا ګمراه شوي ورته و

نه انکار کوو،    ياو رشت  ۍاو مونږ ستاسو د دوست

وا علمأ  ا  يې نودلته  د  په وخت    ولي چه    کې رشتی 

نه په    دي کلونو نه وه .چه د۳خوبه عائشه رض د  

ډول   عائ  معلومیږي واضح  د  عمر    شيچه  رض 

مبارک چه هر څومره ؤو خو دومره ضرور ؤو  

جامعه   هغی  په  دپاره    کېچه  واده  او  نکاح  د 

ل قبول عمر ؤو،لهذا هر اعتراض  ب يومناسب او قا

ې او ظلم  زياتع د طرف نه نعوذباهللا کوم    بيچه د ن

ل  دلې ،بل    یاده د نیب  بيباکل غلط او    وي ته اشاره ک

انو او په  ديکانو،منافقانو،يهوري مش  کې چه د م  یدا د

  يې د اسالم ټولو دشمنانو چه همیشه    کېوخت    يهغ

چه نعوذباهللا    کړيڅه پیدا    داسيکوششونه کول چه  

،خو  کړيع په اخالقو او اعمالو اعتراض و  بيد ن

هیڅکله نه يو اعتراض    کېباره    ديهم په    ويهغ

ق اکبر رض  دي ،همدارنګه صید کړياو نه يو سوال  

د عائشه رض    ديسره  لور  خپله  ره  ډي  پري چه  

کوم    کېباره    دي هم په    يېګرانه وه خو هیڅکله  

ره  ډي،او د ټولو نه یکړ   یاعتراض او شکايت نه د 

ټول  زيات پخپله عائشه رض  ده چه  دا  خو  مهمه  ه 
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او هیڅکله    ید   یکړ ان  بیع صفت    بيد ن  يېعمر  

  ی کوم اعتراض او شکايت نه د کې باره    دي په    يې

او يا واده د   ی کړواده    يې  کېچه په کم عمر    یکړ

ؤو،لهذا دا    یو نه خالف ش  يد رضأ اوخوښ  يهغ

.  دي ځايه    بيټول اعتراضونه او سوالونه غلط او  

رض    شيزه هیڅکله دا نه وايم چه د حضرت عائ

څومره ؤو،مګر    کېعمر مبارک د نکاح په وخت  

توګه د علماوو په منځ    خييردومره وايم چه په تا

باره    کې په  مبارک  عمر  د  هغی  اختالف    کېد 

عمر ؤو چه د    داسي،خو هر څومره چه ؤو خو  ید

مناسب عمر ؤو او نه    بالکل نکاح او رشتی دپاره  

ل  بد خلکو او جامیعی دپاره   قا  کېپه هغی وخت  

 ن بیاعتراض ؤو او نه اوس.و ما علینا اال البلغ الم

 عثمان نظامی اکتر مجمد 
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 ( ۶۶) الدرس 

 کېا ني،نو په د یچه هللا تعالی مو جود د
 ده؟   ولي يانصاف  بيدومره ظلم او 

 

چه   دي  سوال  هغه  ايټيملحددا  يا  د    يې س  یېن 

، خصوصاً په مکتبونو او فاکولتو  ويمسلمانانو نه ک

د مسلمانو شاګردانو د عقايدو د خرابولو دپاره    کې

  وي ، دويسوالونه ک  داسي ن د مسلمانانو نه  يملحد

،ځکه که    نشتهټر  ريچه :نعوذباهللا خالق يا ک   يېوا

د ظلم ،فساد ،    يې به   کېا نیچیرته خالق ؤو نو په د 

  ی کړ  ی ونیبونو مخ الیانصافۍ فقر،زلزلو او س   بي

د په  او     کې ا  نیؤو،نو  ،فساد  ظلم  د    بيد  عدالتیو 

چه نعوذباهللا خالق   يېوا  ويت په اساس دديموجو

ک  مسلمان     نشته ټر  رييا  ځوان  اکثره  زمونږ  ،نو 

خبرۍ په وجه  بیعلم نه د    نيدياو    قرآنشاګردان د  

س  یې يا ايټ  ملحدک)شکمن( او څوک  ستیڅوک ايګنا

د هللا په    ان شأهللاسوال ته    دينو  يملحد.اوس د  شي

کوم   هیلهسره د جواب ورکولو کوشش کوو،  کمک

 . کړئپوه  پري.او ځان واورئ  يې چه ښه په غور 
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 پوه شو چه:  ديالجواب!اول خو بايد په  

ا د عدل او انصاف په اصولو نه ده  نیهللا تعالی دا د

ا هللا تعالی د امتحان په اصولو  نیبلکه د کړيجوړه 

  ي ا ده،اصلنید  ي يا عارض  ييوه موقت  ده،داکړيجوړه  

  ديا چه د عدل او انصاف په اصولو جوړيدل  نید

،دا د کائناتو د خالق  راځيهغه د مرګ نه ورسته  

:په     کې د راتلون  کېا  نید  يموقت  ديفیصله ده چه 

  ديهغه اب ني،يع کړيا دپاره خلک انتخاب نید دي اب

چیرته    راځيا چه د مرګ نه وروسته  نید  او دايمي

ا ده نید  دياصلی مقصد همدا اب  وي چه همیشه ژوند  

یدو دپاره د يو امتحان  داخلا ته د  نید  دياب  دي،چه  

تی شرط  رينه  هللا  ديدل  چه  دپاره  امتحان  کوم  ،د 

ا  داراالمتحان يا د امتحان ځای جوړ  نیتعالی  دا د

،نو د امتحان د اصولو په اساس د امتحان دپاره  یکړ

،اراده او اختیار  يآزادخبره ده چه انسان ته    ضرور

ا  بینو    وي اواختیار نه    ي آزاد،ځکه که  شيورکول  

  ی آزاد يا په غیر د اختیار او    ويخو امتحان هم نه  

اراده    يآزاد،او کله چه  نلري  نينه امتحان هیڅ مع 

ورکول   اختیار  معلوم   شياو  چه  ،نو  ده  خبره  ه 

،او کله  شياو اختیار غلط هم استعمالیدالی    يآزاد

نو تکلیفونه    شياو اختیار غلط استعمال    يآزاد چه  

 ------------------- ،راځياو مصیبتونه منځ ته 
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نو دا    شيا ته وکتل  نینو که د امتحان د  نظر نه د

ا  نیره ښه،پوره او مکمله دډيا د امتحان دپاره يوه  نید

  ی هره لحظه په هر قدم په هر چا امتحان د  نيده ،يع

امتحان   په  امتحان    کې،زه  په  ته    کې يم 

اوالدونه  ري،غيې مورپالر  مظلوم  ظالم  ب،مالدار 

خورګا پر   نيښځه  او  خپلوان  په    ديورونه  ټول 

،د هر چا دپاره  د امتحان ورکولو  دي  کې امتحان  

او اختیار    دي،هر چاته د اراديټول شرايط برابر  

چه خپل     شيده،هر څوک کوال   وي ورکول ش  يآزاد

استعمال   ،دروغ    کړياختیار صحیح  غلط  که  او 

،  کمکاو که د چا سره    ويکه رښتیا،ظلم ک  يېوا

نه ؤو ،او چاته د ظلم    داسيدي،او که    آزاد  بالکل

  وي ورکول ش  دي قتل  غال زنا او جرمونو کولو از

نه وه او يا که چا غال زنا اونور جرمونه کول او  

چا    ا خو به هیڅبیعذاب راتلو  نو     پري  ستي سمد

کار   دنشخراب  ټوله  په  او  کوالی  به    کېا  نیو 

په   خو  ؤو  انصاف  او  عدالت  امن    دي سکون، 

ا امتحان د منځه تلو حال دا چه  بیخو    کېصورت  

،بايد    راځيا ته د امتحان ورکولو دپاره  نیانسان د

او د امتحان د اخستلو    شي واخستل    تريچه امتحان  

  شي ن او اصول استعمال  نی دپاره بايد د امتحان قوا

یار او د اختیار  ،د کومو په اساس  چه انسان بايد اخت
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او    ويهغه که صحیح    لريو  ي آزاد د استعمالولو  

د تعالی  هللا  خو  ځکه  نو  غلط.  په  نیکه  عدالت  د  ا 

بلکه د امتحان په اصولو    کړياصولو نه ده جوړه  

فرماکړيجوړه    يې تعالی  هللا   ، َخلََق    يې ده  الَِّذي 

أَْحَسن  َعَماًل ۚ َوه َو اْلعَِزيز   اْلَمْوَت َواْلَحیَاةَ ِلیَْبل َوك ْم أَيُّك ْم  

 ﴾ 2اْلغَف ور  ﴿ 

دپاره   ديپیدا کړل، يې هغه ذات چه مرګ او ژوند 

ر ښه  ډيچه کوم يو ستاسی    کړيچه تاسو امتحان  

 دي.  ی عمل کوونک

د    نييع کارخانه   دا  ژوند  او  مرګ  د  تعالی  هللا 

ده چیرته چه د ټولو  کړيامتحان په اصولو  جوړه  

او که بدان    دي کان  نیهر چاته که    کېږيزمايش  آ

ش  ي آزادپوره   ورکول  اختیار  او  ،چه   وياراده  دي 

،خو هللا تعالی   کېنیاو که    ويکه بد،ظلم ک  ويښه ک

بکېنید   او  کولو  ديو  نه  او  کولو  په  نه  و  بنده 

او نه ظالم ته پوره جزا اونه مظلوم ته    ويمجبور

ورکول    کېا يا د امتحان په کوټه  نیپوره انصاف په د

وخت قاتل    ځنيچه    کېږيځکه خو دلته لیدل    ېږيک

او يا د    ځېخو مظلوم يا زندان ته   کېږي اوبچ    آزاد

ملت   قاتالن،د  خیژی،ظالمان  تخته  په  پانسي 

یاردونو ډالرو داړه ماران،رشوت خواره او د  لیدم
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چړچو   او  مزو  په  عمر  ټول  خائنان  د    کې وطن 

تیر    ۍشعیا د    کړيژوند  ټول عمر  مظلومان  ،او 

کړاونو   په  ظلمونو  د  ،خو  کړيتیر    کېظالمانو 

، او مظلومانو  شيظالمانو ته د ظلم جزا ورنه کول  

دا  هغه    کېقت  قی،په ح شيته انصاف ورنه کول  

په فطرت  ناانصاف انسان  د    داسي د    کېۍ دي چه 

کنید  ويي پیدا  او غوښتنه  تقاضا  چیرته چه    ويا  

،چیرته چه ظالمانو ته    ويمکمل عدل او انصاف  

،  شيد ظلمونو پوره جزا او بدل ورکول    وي د هغ

ورکول   انصاف  مکمل  او  پوره  ته  مظلومانو  او 

هیڅشي فطرت  انسان  د  چه:  شو  پوه  د    ،بايد  کله 

کله    ،مثالً هیڅ ويتقاضأ او غوښتنه نک  شي ناممکن  

  وي هم انسان دا خواهش او ارزو يا غوښتنه نه ک

،يا  لريڅلور السونه و  ديچه د دوه السونو په ځای  

  وي مسا  دييا يو جمع يو    لري و  دي شپږ سترګی  

ره  ډي ، مګر  دي ان ناممکن  شی،ځکه چه دا    شي  دري

رزو ده چه  آده چه د هر انسان دا خواهش او    عجیبه

ديژون  داسي ټول    لريو   د  ژوند  د  چه  چیرته 

پوره  ضروري صحت  ويات  روغ  ،همیشه 

اطملريو او  سکون  خوشالی    وي نان  ی،همیشه 

. چه  د  وي  ني ، همیشه ژوند او ځوا وي،زړخت نه  

د    کېقت  قیواز او خواهش په ح آ انسان د باطن دا   
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چیرته چه مکمل عدل    ی واز دآا  نید  کېهغی راتلون

د  شته  انصاف  د    یاو  هغه  د  ته  ظالم  چه  چیرته 

انصاف   پوره  ته  مظلوم  او  جزا  پوره  ظلمونو 

دکېږيورکول   همیشه ژوند  چه  چیرته    ی،چیرته 

د د  اعالنیچه  نتیجی  امتحان  د  چه    ږي نی ا  ،چیرته 

ناکامان د اور په زندان او کامیابان د هللا تعالی په  

  دي   ن مونږ ته ددي.یږي اوس  کېو  نعمتونو او باغون

د جنت ،دوزخ او    یر ي زا بشارت او  نید  کېراتلون

ور د  حساب  راک  ځې د  شکل  چه    وي په  ،چیرته 

،زره په زره حساب    یمکمل عدالت او انصاف د

،هر چاته    ږينی ا د امتحان نتیجی اعالنی،د د  کېږي

ورکول   پوره  پوره  حق  او  کېږي خپل  ،ظالمان 

يا    کېږي ناکامان دوزخ ته لیږل   کان  نیاو کامیاب 

لیږل   ته  چه    کېږي جنت  همیشه  چیرته 

تل ځوا ژوند    نيژوند،خوشالی روغ صحت  د  او 

 .  دي ات پوره ضروريټول 

نه د خالق    ريال   د دي نه چه څوک    دي   د  کېنو مخ 

 ---------------------------- په وجود  اعتراض  

  قي چه د خالق تخلی  کړياول بايد ځان پوه    کړيو

په کومو اصولو جوړه    يېا  نیاو د  یم  څه دکېس

 ده. کړي
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ا  نیچه په د  يې ن دا وادي ن مقدمه نه ده او نه  د ديدا  

  کېږي چا ته مکمل عدالت او انصاف ورکول    کې

د موقتنی،بلکه  يو  دپاره  امتحان  د  د  ي ا  او    یځای 

ت  آخرا يا  نید  کېمکمل عدالت او انصاف په راتلون

ا د امتحان د نتايجو په اساس ورکول  نید  ديد  کې

بايد چه د کېږي په نظر  نی،نو  ا او اخیرت يو ځای 

ت نه په غیر  آخر نا د  دي .ځکه چه    شيول  نیو  کې

 ن  بی مطلبه ده  .و ما علینا االالبلغ الم بياو   ي مګړنی

 ډاکتر محمد عثمان نظامی 
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 ( ۶۷) الدرس 

چه لمر د تورو اوبو په   يې فرما قرآن آيا
 ؟ږيبيډو کېچينه 

 

  وي ک  دي م بانريک قرآنپه    يې ن  يملحديو اعتراض چه  

الکهف   سورت  د  آيت    ۸۶هغه  .کافران  یدنمبر 

چه دا آيت د ساينس خالف    يېن وايملحدخصوصاً  

باهللا    ید نعوذ  دريکقرآن او  غلط  بايد  ی م  خو  .اول 

م د هللا تعالی سوچه او پاک کالم  ريکقرآن ووايم چه  

م  ريک قرآنره غټه خبره ده ،په  ډياو يو آيت خو    ید

  ی هم نه شته د  غلطيحتی د يو حرف په اندازه    کې

موضوع   راځو.   کړيڅوک پیدا    کېپ  يېاو نه به  

  ني ، يعويغلطه ک  نيآيت مع  د ديکافران  اصالً  ته:

بلکه د اعتراض کولو    ويد پوهیدلو دپاره نه ک  نيمع

او   علمي  بي ويد  هم د  يېچه علت   وي ک يېدپاره  

د ترجمی دپاره د ګوګل    ويناپوهی ده.ځکه چه د

او   خو   وي استعمال  ريکشنډيټرانسلیشن  دا  ،او 

په ګرامر څوک    بيمعلومه خبره ده تر څو چه د عر 

  ري کشن ډيد ګوګل د ټرانسلیشن او  يواځي  نشيپوه 

د   ترجمه  ريک   قرآنپواسطه  صحیح  آيت  هر  د  م 
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نه يو همدا د    ي جمل  يکوالی، چه د هغ  نشي څوک  

. نو که د ګرامر  ینمبر آيت د  ۸۶سورت الکهف  

د دا    ديمطابق  چه  الحمدهلل  نو  وکړو  ترجمه  آيت 

د فیصده صحیح  سل  مبارک  قسم    یآيت  دهر  او 

آيت د    موړی.بايد پوه شو چه نوی غلطۍ نه پاک د

القر باره کي د نی ذی  په  القرین  ن د  نی.کله چه ذی 

د ور ؤو   خواته روان  برخه  آخرپه    ځې مغرب  ه 

يو ځای ته    داسي  کې دلو په وخت  لويد لمر    ني يع

يا وچه نوره خالصه شوه  اود   ې کورسیدو چه خش

  دي یږځای سره ن  ديؤو، او د هم  لبحر غاړه يا ساح 

ق يا  قوم  په  بی يو  مخ  لمر  کله چه  اوسیدله،نو  له هم 

دلو منظر  لوين ته دا د لمر د  نی وتو شو نو ذی القرپري

وکړ    يېګمان    داسي ښکاره شو او  داسي   کې په بحر  

چینه   په  اوبو  تورو  د  چه  سترګه  لمر  د    کې لکه 

يعږيبیډو ح   ني .  القرقیدا  ذی  بلکه  ؤو  نه  ن  نیقت 

دا د    کې ؤو، او هغه ته په بحر    ی کړګمان    داسي

ښکاره شوه لکه لمر چه    داسيوتلو منظره  پريلمر د  

.چه دا تجربه هر  ږيبیډو  کېد تورو اوبو په چینه  

ته الړ    ليا ساح   ي ،که د بحر غاړ  شيڅوک کوالی  

  وګورئ بحر ته    کې دلو په وخت  ولیاو د لمر د    شئ

کوم چه    شيمنظر ښکاره    هم هغسيبه درته    بالکل 

القر ؤو.ځکه چه د لمر د    ین ته ښکاره شو نیذی 
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او    ريد بحر سطحه تیاره ښکا  کېوتو په وخت  پري

لمر   وخت  پريد  په  سترګه    کېوتو  لمر    داسيد 

اوبو    ريښکا تیاره  په  چه  سترګه  لمر  د    کې لکه 

معجزه ده ځکه هغه خلک    قرآن،چه دا هم د  ږيبیډو

وا  ص    قرآنچه    يېچه  محد  حضرت  نعوذباهللا 

م  ید  لیلیک  په  عمر  ټول  خو  محمد ص    ني دينو 

او    ی کړ تیر  کې   يفريش  کې او م  نوريم ؤو. 

اوبه   نيخو روا  کېنه منوره او مکه معظمه  دي په م

نه   نبی،نو    ويهم  بحر    بيا  په  ته  د    کېع  لمر  د 

د  لوت پري نو دا  د    قرآنو دامنظر څنګه معلوم ؤو؟ 

 . یچه د هللا کالم د  یت ثبوت دنیحقا

د   هغه    دياوس  کوو،او  ترجمه  آيت  مبارک 

دريبا  ريګرام چه  ترجمه    ديکۍ  صحیح  د  آيت 

دپاره     ح کوو ري تش  ديپوهیدل ضرور    پريکولو 

﴾ َحتَّٰى إِذَا بَلََغ َمْغِرَب الشَّْمِس َوَجدََها 85فَأَتْبََع َسبَبًا ﴿ 

ذَا   يَا  ق ْلنَا  قَْوًما ۗ  ِعْندََها  َوَوَجدَ  َحِمئٍَة  َعْیٍن  فِي  ب   تَْغر 

ا أَْن   َب َوإِمَّ ا أَْن ت عَذِّ ْسنًا ﴿اْلقَْرنَْیِن إِمَّ      86تَتَِّخذَ فِیِهْم ح 

نمبر آيت ترجمه هم ورسره    ۸۵د پوهیدو دپاره د  

ن چه کوم  نیيوځای کوو.معلومه خبره ده چه ذی القر

په    شيوه  د يو پالن او نق   کړي ځای ته د تلو ارده  

نو   تلو  ﴿  !يې فرما  قرآن اساس  َسبَبًا  پس  ﴾85فَأَتْبََع 
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تر هغی     بَلََغ َمْغِرَب الشَّْمِس َحتَّٰى إِذَا  وله ده لیاره!  نیو

کله    ني وتلو ځای ته  ورسیدو)يعپري چه د لمر    پورې 

وتو په  پريځای ته ورسیدو چه هلته لمر د    داسيچه  

  شپي رڼا په ختمیدو وه او د    ځېؤو يا د ور  کېحال  

  کې ا په يوه ژبه  نیدو وه . (، د دريتیاره را په خو

نه ده    نيدا معدلو د ځای  ويلوتلو يا  پريهم د لمرد  

په    کېپخپله د لمر سترګه په هغی ځای    ني چه ګی

د لمر    کېا  نیبلکه په ټوله د  يوزپري ډول را  کېیزيف

  شي ،چه ورځ ختمه  یو د ځای مطلب دا د لوتپريد  

و يا لمر  لوتپريد لمر    کېمثالً په کابل    راځياو شپه  

مع لديول دا  کابل    نيو  په  چه  ده  لمر    کېنه 

و دا  لديولبجو د لمر    ۶په    کېکا  ري،په ام ږييولرا 

د  نه  ام  یمطلب  په  لمر    ۶په    کېکا  ري چه  د  بجو 

چه په هر ملک    کېا  نیيا په ټوله د  ږييولسترګه را 

وا  کې ورځ  هره  دومره    يېساينسدانان  په  نن  چه 

دا نه ده چه هره ورځ    نيمع   دي، دږيي ولبجو لمر  

،بلکه مطلب  ږييو لد لمر سترګه را  کېپه هر ملک  

په دومره دومره بجو د    کېچه په هر ملک    ويدا  

  ږيريتیاره خو  شپياو د    ځېرڼا د منځه    ځېور

پوهیدلو  ريک قرآن،نو   او  هدايت  د  انسانانو  د  خو  م 

ژبه   په  انسانانو  د  د  ويک  خبريدپاره  لمر  د  نو   ،

هم هغه   کې  قرآن او مطلب  په   ني و د ځای معلديول
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او    شيچیرته چه د لمر رڼا د منځه الړه    یځای د

په    يېيا مطلب    ني . او معشي تیاره شروع    شپي د  

يا ډوورځیډول د لمر راغ  ې فزيک په کوم  بیدل  دل 

 .  دينه  کېځای 

د دا  په    ی مطلب  د  ريکقرآن چه  الشَّْمِس م     َمْغِرَب 

مع او  ډو  ېفزيکپه    نيمطلب  لمر  د  يا  بیډول  دل 

.اوس راځو د آيت  دينه    کېوتل په يو ځای  پريرا

  بي ن همدلته د عريملحدته چه کافران او    برخي  بلي

د نه پوهیدو په وجه د آيت غلطه    ديپه ګرامر بان

تغیر ورک  ويترجمه ک ته  آيت مفهوم  تر    وياو د 

 .  کړيم غلط ثابت ريک قرآنڅو چه نعوذباهللا 

القر ذی  چه    داسي ن  نیکله چه  راورسیدو  ته  ځای 

وه    ل نه وه د بحر غاړه يا ساح   ي آبادنوره    کېمخ 

  آباد له يا قوم هم  بیيوه ق  دي یږځای سره ن  دي او د هم

لمر   بحر  پريؤو.د  د  کله  تاسو  ؤو.که  وخت  وتو 

ساح  يا  ما   ل غاړی  د  وخت  يزدته  په    ي تلل  کېګر 

دو په  ولی.کله چه د لمر    وي  دلېتاسو به لی  ۍياست

ته    کېوخت     وي يوه عجیبه منظره    وګورئ بحر 

  ني ويچه دا هر څه چه    پوهیږي  سړی چه    ديسره د

نه  قیح  د  ی دقت  د    دي   خوسره  بحر  د  کله چه  هم 

  پري تیاره    شپياو د    ځېرڼا    ځېنه د ور  يسطح 
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داوبو    ږيريراخو بحر  د  ورو    بيآ نو  ورو  رنګ 

په  کېږيتیاره   د    دي.او    پورې   لرير  ډيوجه چه 

پرته د اوبو د سطحی نه    ني ويڅومره چه سترګی  

وتلو منظره  پري،نو دا د لمر  کېږينه لیدل    یشبل  

او خیال او فکر    ويک  ګمان  سړیچه    ريښکا   داسي

چه د لمر سترګه په تورو اوبو    راځي   داسي  يې  کې

ش  راځو.اوس  ږيبیډو  کې آيت  صحیح  ري د  ف 

د  بیترجمه کوو،او   نعوذباهللا  دا ګورو چه خلک  ا 

ثابتولو دپاره د  قرآن آيت غلطه ترجمه    ديد غلط 

  ديچه د  ی.بايد ووايم چه دا هغه آيت د وي ک  ولي

څخه   ګرامر  د  پرته  ترجمه  د    يواځيصحیح 

 .  کېږياو ګوګل ټرانسلیشن پواسطه نه  ري کشن ډي

ِعْندََها  .1 َوَوَجدَ  َحِمئٍَة  َعْیٍن  فِي  ب   تَْغر  َوَجدََها 

 قَْوًما ۗ         

 

 

ب  فِي َعْیٍن َحِمئَةٍ   َوَجدََها تَْغر 

وکړ    يېاحساس    داسيښکاره شوه يا    داسيهغه ته  

ذی   ني.يعږيبی ډو کېچه لمر د تورو اوبو په چینه  

و دا منظر د بحر په سطحه  لديول ن چه د لمر  نی القر
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  داسي   يېښکاره شو يا    داسي و هغه ته دا منظر  لدولی

راغلل چه لمر    داسي   کېپه خیال    يېوکړ يا    ګمان

چینه   په  اوبو  تورو  دا  يملحد.ږي بی ډو  کې د  دلته  ن 

چه لمر د تورو اوبو   يېوا قرآنچه   وي اعتراض ک

،چه دا خبره د ساينس خالف ده  ږي بیډو  کېپه چینه  

چه لمر د تورو اوبو په    يېهیڅ کله نه وا  قرآنمګر  

القر  قرآن،بلکه    ږيبی ډو  کېچینه   ن خبره  نی د ذی 

  يې   ګمان  داسياحساس وکړ يا    داسي ،چه هغه  ويک

چینه   په  اوبو  تورو  د  لمر  چه  .  ږيبیډو  کېوکړ 

چه اکثره خلک په    وين ځکه دا اعتراض کيملحد

  ويموندل يا پیداکول ک  نيمع  َوَجدَ د    کېځای    دي

  راځي دپاره    شي ،او موندل يا پیداکول خو د هغه  

چه ما    يې لکه څوک چه ووا  ويا موجود  یچه رښت 

اب  دريقلم پیدا کړ،يا ما د اوبو چینه پیداکړه يا ما په  

غمۍ پیدا کړ.چه په رښتیا سره هم قلم،د اوبو    کې

دلته    نيمع  وجدؤو.نو که د    ويپیدا ش چینه اوغمۍ  

چه    کېږي   داسيا  بینو دآيت ترجمه    شي پیداکول و 

ن لمر ومونده  چه د تورو اوبو په چینه  نیذی القر

په  بیډو  کې اعتراض  ي ملحد  کېځای    ديدو.نو  ن 

  وي ک  کېقت په انداز  قی دا خبره د ح   قرآن چه    ويک

جواب    د دي دا خبره غلطه ده.   قرآن او نعوذباهللا د  

هره خبره    قرآنته راځو ! جواب دا دي: الحمدهلل د  



 

488 
 

د هغه چا   غلطي،یاو هر آيت سل فیصده صحیح د 

چه   ديده  ک  د  غلطه  ترجمه   َوَجدَ .اصالًد  ويآيت 

 َوَجدَ ، بلکه د  ديدلته موندل او پیدا کول نه    نيمع

ادراک  ګماندلته    نيمع او  ذی    ني،يعهد،احساس 

لمر    دي وکړ چه ګون  ګمان احساس او    داسي ن  نی القر

.خو د آيت په بله  ږيبیډو  کېد تورو اوبو په چینه  

َوَوَجدَ   . ديموندل او پیداکول    نيمع   َوَجدَ د    کې برخه  

له  بیيو قوم يا ق  يې   دي زی او د دي سره ن  ِعْندََها قَْوًما

  وي به    داسي وموندله.که ټوله ترجمه يوځای وکړو  

:هغه   او    داسيچه  )يع  ګماناحساس  دا    نيوکړ 

ښکاره شو( چه لمر په تورو اوبو    داسي منظر ورته  

دي.او  ږيبیډو  کې ن  د  قوم    يې  دي زی سره  يو 

خو نه کوم مشکل شته او    کېپه ترجمه    نوومونده.

،ځکه چه دا خبره چه  کېږيکوم اعتراض    پري نه  

.د آيت نه په  ږي بی ډو  کېلمر د تورو اوبو په چینه  

ن  نی م د ذی القرريکقرآنچه    معلومیږيواضح ډول  

  کې ن په فکر او خیال  نیچه د ذی القر    وي خبره ک

ؤو چه: لمر د تورو    ی کړ  يې  ګمان ؤو او    راغلي

چینه   په  ؤو.خو  قی،مګر ح ږيبیډو  کېاوبو  نه  قت 

  کې آيت    ديچه په    کېږياعتراض پیدادلته سوال او  

په    يې  ولي.  ید  یراغلدوه کرته    َوَجدَ خو   آيت  د 

ب  فِي َعْیٍن َحِمئَةٍ   نييع  کېاوله برخه     کې   َوَجدََها تَْغر 
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او د آيت په    ديکول    ګمانفکر، احساس يا    نيمع

  ني مع  يې  کې    َۗوَوَجدَ ِعْندََها قَْوًما  نيدوهمه برخه يع 

موندل   يا  دي .ديپیداکول  اعتراض    د  او  سوال 

عر د  صرف  پواسطه    بيژ  بيجواب  ګرامر  د 

په    بيد عر  کې ورکوالی شو.چون اعتراض کوون

نه   ښه  د  پوهیږي ګرامر  چه  موضوع    دينوبايد 

 .شي يو څه رڼا واچول    دي مربوط ګرامر بان  پورې 

د جملی    َوَجدَ  فعلونو  د  د زړنو  يا  القلوب  افعال  د 

  کې .او افعال القلوب هغه څه چه په زړه  یڅخه د

زړه    ويانبیهغه    راځي د  احساس  ت  نیلکه 

کار.ا زړه  د  او  ،شعور  خیال  زړه  د  و  ،فکرکول، 

او   ظنَّ  اخوات  من  هی  و  النحو  فی  القلوب  افعال 

.او د ظنَّ  ديافعال القلوب د ظنَّ د خور ګانو څخه  

يو    ګمانفکرکول،   نيمع لږول    شي کول،د  اندازه 

             پرته د صحیح معلوماتو نه.

د افعال القلوب لیست موجود    کېد ګرامر په کتاب 

  ی د  کېاو َوَجدَ  په څلورم نمبر    دريدي،رای،َعِلَم،

يوه    ني،يعراځيهم   کې َوَجدَ په افعال القلوب  ني .يع

پیدا کړو    دياو قلم    ويوجد خو دا ده چه ته قلم لټ

،او بله وجد چه فعل    دي پیداکول يا موندل    يې  نيمع

  شي ،  د يو  وي فرق ک  بالکل  يې  ني،مع  راځيالقلب  
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  ني کولو په مع  ګماند خیال احساس او    کېپه باره  

 .  راځي

َوَجدََها   ته چه: څنګه پوهیږو چه په  دي راځواوس  

َحِمئَةٍ  َعْیٍن  فِي  ب   د  َوَجدَ   کې  تَْغر  القلب  او    یفعل 

او    يې  نيمع په  هد  ګماناحساس  ِعْندََها ؟او  َوَوَجدَ 

د  َوَجدَ   کې     ۗقَْوًما نه  القلب  مع  یفعل    يې   نياو 

 ؟ ديپیداکول يا موندل 

په  بیخبره د پوهیدو دپاره    دي په   ا ګرامر ته ځو. 

نو دلته    لريو    چه َوَجدَ دوه مفعول بهِ   کېکوم ځای  

کول    ګمان احساس او    يې   ني ،او مع  ی فعل القلب د

  لري و  چه َوَجدَ يو مفعول بهِ   کې،او په کوم ځای  دي

نه   القلب  فعل  دلته  مع   ید،نو  پیداکول    يې  نياو 

ګورو.   راځو . دياوموندل   َوَجدَ  ته:اول  آيت    اوس 

ب  فِي َعْیٍن َحِمئَةٍ  دلته په واضح ډول لیدل    َوَجدََها تَْغر 

اول مفعول   ها ،  لري   دوه مفعول بهِ َوَجدَ چه  کېږي

ب  فِي َعْیٍن َحِمئَةٍ    او د ید   بهِ  فعلیه جمله دوهم    تَْغر 

او    یدلته فعل القلب د  َوَجدَ نو ځکه     .  ی د  مفعول بهِ 

او    يې  نيمع دوهمه  ديکول    ګماناحساس  .اوس 

 َوَوَجدَ ِعْندََها قَْوًما  ګورو: َوَجدَ 

  صرف يو مفعول بهِ   َوَجدَ ګورو چه    کېځای    ديپه  

ً چه    لري   نياو مع  ی.نو ځکه فعل القلب نه د  ید   قَوما
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.نو که دګرامر مطابق د  ديپیدا کول او موندل   يې

،الحمدهلل د آيت ترجمه او مفهوم    شيآيت ترجمه و 

کوم    هیله.نو  نشته او هیڅ مشکل    ديصحیح    بالکل

د   کولو    قرآن چه  ترجمه  په    يواځيخلک    کې په 

اکتفأ او    دياو د ګوګل په ترانسلیشن بان   ري کشن ډي

او بايد چه د ګرامر قانون او رولز هم    کړيباور ون

  د دي .تر څو چه  سي نیو   کېډول په نظر    ديپه ج 

مخ  اشتباهاتو  او  شکونو  د    شيو  ی و نیقسم  او 

ته  ريکقرآن ګانو  بنده  دهللا  توګه  په صحیح  پیغام  م 

 ن. بی.وما علینا اال البلغ الم یږيورورس

 ډاکتر محمد عثمان مظامی.  
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 ( ۶۸) الدرس 

 ژوند سفر دی، منزل نه دی

 

  شي قت پوه  قی که په رښتیا سره څوک د ژوند په ح 

،ژوند  شي  آسانهر  ډي به   ژوند ورته    کې ا  نینو په د

ح  د   کې قت  قیپه  نوم  سفر  يو  او    ی د  منزل  چه 

دآخر   يې شن  نیټی سډي دیت  دا  مشکل  چه    ی ،خو 

شن وايو او که  نیسټیډيسفر ته  منزل او    دي مونږ  

د څه تکلیف او مشکل سره    کېسفر په دوران    ديد

ږو او بعضی وخت خو د ژوند نه هم  کېمخ شو خفه  

  کې ږو ،   پوهیږو چه په سفر  کېنا امیده او مايوسه  

انسان د قسم قسم الرو او مختلفو حاالتو سره مخ  

و نه ډکو الرو  يز رو سختو او د اغډي ،کله په  کېږي

تی  او    ږيري انسان  غرونه  ته  ابونه  دريکله  مخی 

  ني ،کله ښايسته او هموار میدانونه ،ښايسته ش راځي

،د سختو  راځيدشتی او شنه شنه باغونه مخی ته  

الرو نه ځما مطلب د ژوند تکلیفونه او د شنو دشتو  

د د  مطلب  نه  باغونو  ،نیاو  راحتونه  او    نيساآ ا 

  دي خو مونږ د  کې.نو د سفر په دوران  دينعمتونه  

کوالی شو    ل ی ښايسته دشتو او باغونو احساس او س
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کور نه شو    ي دايم  کېمګر د اوسیدلو دپاره خو پ

د لږ    کېکولو دپاره پ   يدم  ږي جوړوالی،البته د ل 

وخت دپاره دمه ځای جوړوالی شو،همدارنګه په  

له  بیاغزنو او سختو الرو تلل اود تودو بادونو مقا

جوړ    داسيبايد په صبر سره وکړو او تصور بايد  

تی  وخت  دا  چه  او  ږيري کړو  منزل  خپل  ،او 

، د مرګ  یشن ته رسیږو، دا زمونږ ژوند دنیسټی ډي

د منزل خواته روان يوو. د مرګ نه وروسته دوه  

،  یيو جنت او بل جهنم د  ديانجامه  زمونږ منتظر  

په ښو او    وي  یکړکه د هدايت مطابق چا دا سفر  

او په سختیو او     وي ستلی  وي کر  ش    يې الرو    آسانه

د همیشه    يېنو جنت به    وي   ی کړصبر    يېتکلیفونو  

ناشکويدپاره ځای   چا  که    ري صب  بياو    ري.او 

به    وي  کړي  اال  ويجهنم    يېنو ځای  .و ما علینا 

 .ن بیالبلغ الم 

 ډاکتر محمد عثمان نظامی 
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 ( ۶۹) الدرس 

د ښځو حقوق په اسَلم او د دني ا په نورو  
 قومونوکې 

Women’s rights in Islam 

ن يا د تعصب او يا  ي ملحدخلک په خاص ډول    ځني

ک  بيد   اعتراض  بنأ  په  ناخبرۍ  او  چه    وي علمۍ 

قت د  قی.نو په ح دي کړياسالم د ښځو حقوق پايمال  

و قومونو په  سنی و او او نیپو هیدلو دپاره بايد د پخوا

د ښځو حقوق مطالعه کړو،او   کېفرهنګ او کلچر  

د هغو حقوقو سره مقايسه کړو کوم چه اسالم    يېا  بی

ته ور چه    کړئا فیصله پخپله وبی،او  ديکړيښځو 

،چا  ديکړي  دي چا د ښځو حقوق پايمال او د خپو الن

ورید کړيظلم    پري  حقوق  چا  چا  ديکړي،او  ،او 

 .ی دکړيعدالت اوانصاف ورسره 

ته په    ځېانسانانو ښ  کې لچر  کتهذيب او    نيپه يونا

دا    کې  ويدومره بده او سپکه سترګه کتل چه په هغ

يو عام تصور ؤو چه ښځه  د ټولو مصیبتونو او  

په وجه    ځېتکلیفونو دروازه ده،او هر مصیبت د ښ
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  شي د ساعت تیرۍ يو    يې،ښځه  راځيپه انسانانو  

په غیر د نکاح    يېنه تعلقاتو ته  ري او نا  ځېګڼلو،د ښ

وه او فحشأ او    کړي نه د کلچر او تهذيب درجه ور 

دو.د  کېل  ويکار    بيبد کارۍ ته پاک او مقدس مذه

ته    ځېښ   کېشن په کلچر او تهذيب  ي زالي وين سیل یبَبِ 

به کومه    ي يا خاوندؤو که  سړ   ويدا حق ورکول ش

د سړی د    يېښځه مړه کړه نو قصاص او بدل به  

د    يېد قاتل په ځای به    نيدو يعکېنه اخستل    ځېښ

سترګی    ري قاتل ښځه مړه کوله  خاوند يا قاتل به س 

وکړو.    رومیانو چه    يېواده به    یو دو او نګرځی

نه    دي   ته په کومه سترګه کتل د هغی اندازه د  ځېښ

يوه لوبه يا ګیم رواج    کې  وي،چه په دمعلومیږيښه  

او    )نڅا( دا د ښځو يوه لوڅه ګډا    کېقت  قی ؤو په ح 

نوو  ري،نا   ېستلوي   يې به    ييا جام  ي چه کپړ   ؤو ډانس  

بد    ي وهل  ډيمن   يسیال کولو او ښځو به لوڅ   يېبه  

وه ، د   کړي د پاکۍ او تقدس درجه ور  يېکارۍ ته 

ښځو او نرانو تعلقات هیڅ عیب نه ؤو او ښځه د  

  .له وه آ نرانو د ساعت تیرۍ يو 

به پالر د لور سره    کې کلچر او تهذيب    ني په ايرا

ته    ځېواده کولو خو چا عیب او بد کار نه ګڼلو، ښ

کتل    ځېنويد   د خاوند کېپه سترګه  به   دل ،ښځه 

پراپړټکېمل  شخصي او  وخت    يت   ،هر    يېوه 
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نورو   د  لکه  شوه  اخیستالی  او  انو  شیخرڅوالی 

ؤو.دا ؤو د    شي د اخیستلو او خرڅولو يو    دي غون

 .انو کلچر او رواجنید ايرا کې اسالم نه مخ 

کلچر او رواج    یخ وګورو، پخوانري که د چین  تا

د انسان په سترګه خو    يېته    ځېؤو چه ښ   داسي  يې

چه ښځه صرف د نرانو د حکم د    يېل  وي کتل مګر  

هیڅ    زياتنه نور    د ديده او  وي منلو دپاره پیدا ش

او که بد   ويکه ښه   کې.او په هر کار  نلريحیثیت 

تهذيب او    ريمص ی.که پخوانمنيد خاوند حکم به  

رواج وګورو .ورور به د خور سره واده کولو او  

ل  وي واده کول عیب نه ؤو.او    کېدمحرمو په منځ  

 .طان وسله ده شیه د  چه ښځ  يې

پخوا رواج    بي مغر  ني په  او  عام   کې کلچر  يو  دا 

ت او  کېمل   شخصينوو  ري تصور ؤو،چه ښځه د نا

،چنانچه تر څو  شي  يېده چه خرڅوالی    ي پراپړټ

ساتل  يېبه    پورې وه  خوښه  ،خپل    يېبه    ېچه 

به   استعمال  يېخواهشات  او  کول  به    ېولپوره 

  وليچه زړه غوښتل خرڅ   يې ،خو هر وخت به  يې

ل  يېبه   هم    يېمتونه  قی ظلم خو دا ؤو چه    وي،او 

يو   خرڅولو  او  ،داخستلو  ؤو  د    شيمعلوم  او  ؤو 

چه    کړئدل ،فکر وکېانسان په سترګه ورته نه کتل  
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د   کېپه شکل    ځېچه د ښ  شي  لی انسان دومره ذل

د انسان په سترګو هم   يېخايسته مخلوق ته   ديهللا 

ره د افسوس خبره ده چه کوم ظلمونه  ډينه کتل.خو  

ښ د  پخوا  ش  ځېچه  ورسره     ديويسره  هم  اوس 

ال    کېږي نه  پخوا  د  ورسره    زيات بلکه  ظلمونه 

پخوا د ښځو د عزت سره    بي لو  کومي ،کېږي چه 

،  يزياتبلکه د پخوا څخه هم    کېږياوس هم    دلېکې

د   خو  رواج  او  کلچر  و  نیپخواماډرن 

انو او د جهالت د وخت د عربانو د  نیرومیانو،ايرا

  دي ظالم وختو،ځکه چه    زياتکلچر او رواج نه هم  

  کېاو ماډرن کلچر او رواج خو  دهغی پا  ري عص

نه چه هغه لور ده    ځېښ  دياو عزتمن  ي،معصوم

  يهغه خور ده ،هغه میرمن ده ،هغه مور ده د هغ

او    يکړو ،دعزت جام  لريد حیأ څادر    يېد سر نه  

حق    منيخايسته میر  ويستلو، د يويو  تري  يېلباس  

مور    ني خايسته او مهربا  وي ستلو ، د يیواخ   تري  يې

د    يېد عزت محافظین    ديستلو،دیواخ   تري  يېحق  

واچول ، او    کې په زندان    يېحیا  بي غیرتې او    بي

ښځو ته نه بلکه  د نرانو السونو ته ورکول    يآزاد

  یږي وان او عزت  ته  ورورسريشوه ،چه د ښځو ګ 

د خپل َهَوس او خواهش لقمه    يېاو په اسانۍ سره  

.ورونو او خورګانو که پخوا  کړياو مړۍ جوړه  
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ح   آيا   وليخرڅ   ځېخاوندانو ښ دقیدا  نه  ،چه  یقت 

  ی و ماډرن کلچر او رواج د ښځو د خرڅولو يو ن

ده او د ښځو عزتونه    وليقه په کار اچ ريانداز او ط 

چه    يې،ورته وا   کړيماډل جوړ   تري،کله  ويخرڅ 

داتو او  ولیګټه،کله د مختلفو ت  يماډلینګ کوه او پیس 

استعمال دپاره  داعالناتو  خو  یږي پروډکټس  کله  ،او 

او پیسی    وي،لوڅ ناچ او ګډا ک  وي خپل عزت خرڅ 

دات نه ګورۍ چه  ولیو تنیتاسو د مختلفو کمپ  آياګټی  

بان اکثرو  ښځو    ديپه  چه    وي عکسونه    داسيد 

ر د افسوس ځای  ډي.یږي سترګی ورته په لیدلو شرم

خور    خپلي،ځې ښ  خپليلور،  خپليچه انسان  د    ید

 ؟ ويک ولي يعزت بي ه زيات مور دومره  خپلي او 

 ځېد ښ  کېکلچراو رواج    نيپه پخوا  کېا  ډيپه اين

میړه مړ شو    يېمقام او حیثیت دا ؤو چه:کله چه به  

دلو  کېنو ښځو ته به نور  د ژوند حق هم نه ورکول  

به   سره  خاوند  يا  میړه  د  ژوند   يې او  ی    ۍ يوځا 

ظلم د راجا رام مهن    دي  ديسوځوله.چه په ښځو بان

دوام وکړو،کله چه د راجا رام    پورې رای د وخت  

ښځه   چه  غوښتل  شو،خلکو  مړ  هم    يېورور 

ژون او    ويوسوځ   ديورسره  راووتو  رام  ،راجا 

ته   ورندار  ويو  يېخلکو  ځما  چه    ۍ د ژون  وليل 

ده،دا خو ظلم دي،او که  کړيڅه ګناه    دي ،ئسوځو
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ته ظلم نه وايې نو زه نه پوهیږم چه ظلم    دي تاسو  

وا ته  او  ډي نو    يې څه  شو  په طرف  دده  هندوان  ر 

نه وروسته    دي د مرګ نه بچ شوه او د  يېورندار  

په قرار قرار دا د ظلم رواج د منځه الړو.همدارنګه  

رواج    کېو  لي د عربو په بعضی قبا  کېد اسالم نه مخ 

کلچر   فحشأ  يې حیا  بيؤو چه    داسي او  دومره    او 

ته به لس نران ورتلل کله    ځېښ   وي ره وه چه يډي

افه شناس يا هغه سړی  قیچه به ماشوم تولد شو،نو  

  یڅوک د  ېري پیژندل چه  پال  يېچه ماشوان به  

ورته    يېپالر  معلومولو او ماشوم به    يې هغه به  

ښ  د  ؤو  دا  نه    ځېسپارلو  مقام  او  کور    يېعزت 

د   خاوند،همدارنګه  نه  او  ؤو  ق ځېمعلوم   لو  بینو 

دلو  يبعض به  پیداخلک  په  ،او  کېر  شرمیدل  دلو 

کولو چه ځما لور به    يېګڼل،او فکر    يېمنحوس  

،دا کار ورته شرم او د  ږيیه کد اڅنګه بل چا ته و

  وي شرم او سپکا  د ديدلو ،او  ريښکا   لیځان سپکوا 

په کندو    نيلور ګا  ۍ دژون  يېدو دپاره به  یک  بچ نه د  

د جهالت    بي،يو ځل يو صحاوليخښ  کېيا قبرونو  

صه  قیخښولو    ۍد لور د ژون  خپليد    کې په وخت  

پیغمبر علیه سالم ته وکړه ،نو د ده مبارک د پاکو  

  يې ته    بياو صحا  ويش  ني روا  کېسترګو نه اوښ 

وخت   لي وفرما د  جهالت  د  تعالی  هللا  چیرته  !که 
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،نو ای    کړيدګناهونو د بدل اخیستلو اجازه ماته را 

اول د نه  به ستا  بدل    ۍجل  يمعصوم   ديظالمه ما 

 يبعض   يواځيؤو.خو متاسفانه چه پخوا    یستاخی

  ولي ک يمړ  نيلورګا  کېعربانو د جهالت په وخت 

  ې کېږ وژل      کې ا  نیمګر اوس په ټوله د  ې وژل  يې يا  

  داسي بدله ده هغه    يېقه  ري خو د وژلو او قتلولو ط

دوران   په  د حمل  ته    ځېښ  کېچه  که    ځېډاکتر 

و سهالً    يې ډاکتر ورته ووا اهالً  نو  چه هلک دي 

ده نو    ۍچه جل  يېاو که ډاکتر ورته ووا   يې  ديږپري 

يا    ويابورشن ک  نيمورګا  نييع  کېږياکثره وژل  

  کېا  ډيپه اين  يواځيقه   ريط   دي،چه په  يې  ويزرغو

کال   ژون  میلیونهيولس    کېپه  لکه  دوه    ۍ د او 

ا په نورو  نیاو همدارنګه د د  کېږيوژل    ې نلورګا

د    کېملکونو   مخ ږييزهم  نه    ۍ دژون  کېدلو 

او  نیپخوا   ېکېږ وژل    ني لورګا نو  جاهالو ظالمانو 

و  سنیا ته د راتلو چانس ورکولو خو د اونیخو به د

او ظلم د هغ   زيات ر  ډينه هم    ويظالمانو جهالت 

ا  نیظالمان خپلو لورګانو ته د  سني،ځکه چه  او ید

او د مور په رحم    ويته د راتلو چانس هم نه ورک

.چه اکثره د خاوندانو او خواخیګانو    ېنوژ  يې  کې

مجبو ښځه  خوانه  مړه    ږيريد  لور  خپله  چه 

بايد پوه    ځې،خاوندان او ښ نيخواخیګا  ولي ،ټکړي
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وژل    ديبه هللا تعالی د  کې چه د حشر په میدان    شي

ک  ېماشوم  ې وش پوښتنه  ګ ناه    وي نه  کومه  په  چه 

ش او  يې  ې ووژل  ظالمانو  د  به  سره  ستاسو  ،او 

به    کې او په دوزخ    کېږيقاتالنو  په شان حساب  

.اوس ګورو چه اسال م  ښځو ته    کېږي جزا درکول  

ته د لور حیثیت    ځېدي؟اسالم ښکړي څنګه حقوق ور

او حق ورکړو،اسالم هغه لورګانو ته چه د اسالم  

او اوس    ېولښخ   ۍد نو پلرونو ژونځېبه    کېنه مخ 

سره    ۍرحم  بي ره  ډي مور او پالر په    ني ځېهم    يې

  دي اسالم    ېن وژ   ېشا ته را نینه چه د  ديد  کېمخ 

ګناه لورګانو ته دومره لوړ او اعلی   بیمعصومو او  

  کې د خدمت کولو په بدل    ويمقام ورکړ ،چه د د

  ! يېفرما  قرآن   ويمور او پالر ته هللا جنت ورک  يې

ۥ دَة  س ٮِٕلَتأ ) ء  َموأ او کله    ( ۹بِأَّىِ ذَۢنٍبً۬ ق تِلَتأ )  ( ۸َوإِذَا ٱلأ

چه   شينه پوښتنه و   ۍنجل ې وش  ېښخ   ۍدچه د ژون

د    کې په اسالم    نيده.يع ويهغه  په کومه ګناه وژل ش

په    دي اوالد وژل خصوصاً د لورګانو  وژل حرام  

النحل   ت مفهوم دي چه:د لور په  آياد    کېسورت 

خفه  کېپیدا څوک  چه  دکېږيدو  جرم  هم  او    ی،دا 

. حضرت محمد صلی هللا  وينه منع ک  ديد  قرآن 

ت  بی !څوک چه د دوه لورګانو تريېعلیه وسلم فرما

او   ښه  په  پالنه  ط نیاو  وريکه  چه    کړي قه  څو  تر 
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ځما سره    داسي  کې ت  آخر،دا سړی به په  شي  ې بالغ

  دي زیچه سره ن  يلکه ځما دا دوه ګوت  وي   ديزین

ګوت  ۍ ځنمن  دي شهادت  د  اشاره    يې ته    ياو 

 .هل یوفرمائ 

چه څوک د دوه لورګانو پالنه    یف د ريث ش ديبل ح 

  ان شأهللا،وياو ورسره ښه سلوک ک  وي او روزنه ک

  .شيچه جنت ته به الړ  

حیثیت    نيته د کور د میرمن يا کورودا  ځېاسالم ښ

په نورو مذهبونو او کلچرونو     ی د   یکړ او مقام ور

د ټولو مصیبتونو او    ديته په انسانانو بان   ځېښ  کې

طان  شی،  د  يې خ او دروازه وابی تکلیفونو د راتلو  

  يې ته محسنه وا  ځېښ  قرآنمګر    يې وسله ورته وا

  قرآن طان په خالف يوه قلعه ده.شی د    يې  ني چه مع

.دا د هللا د نښانو نه ده  يې فرما  کېپه سورت الروم  

ستاسو د جنس نه پیدا    ځېستاسو ښ  يېچه تاسو ته  

رام تر السه  آ .تر څو چه تاسو د هغو سره  ديکړي

  ږي مینه او خواخو  يې  کې،او ستاسو په منځ  کړئ

  ري ډي د هغو خلکو دپاره    کې   ديشکه په  بی پیدا کړه.،

  ځېاسالم ښ  ني .يعويچه:غور او فکر ک دي  ني نښا

 . يېانه وا نشتيت او آته دهللا  
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،چه د ښځو سره  یايت مفهوم د  ۱۹د سورت النسأ د  

د نکاح دپاره د هلک    نيپه زوره نکاح مه کوي يع 

خوښه    ځېدواړو رضأ ضرور ده، که د ښ  ۍاو نجل

  نشي څوک ورسره په زوره نکاح او واده    وينه  

اسالم   َهوس وايف   ځېښ  کېکوالی.په  )د کور  ته 

واده نه    يېځکه چه د کوره سره خو    يېنه وا  ښځه(

ورته    )د کور جوړونکې(کړې بلکه هوم میکر   وي

ښځه د کور جوړونکې ده.پیغمبر علیه    نييع   يېوا

نعمت ښځه ده په    ويل  کېا  نی!چه په د  يېسالم فرما

چه    یيتونو مفهوم دآ  ۳۵او    ۳۴د    کېسورت التوبه  

او د هللا په    ويڅوک سره زر او سپین زر جمع ک

،يوه ورځ به دا سره او    وينه مصرف  يې   کې الر  

ګرم  اور  په  دوزخ  د  زر  د  یږي سپین  د    وي او 

داغونه ورکول    پريو،اړخونواوشاه ګانو ته به  ديتن

يتونه نازل شو نو حضرت عمر  آ.کله چه دا  کېږي

رض پیغمبر ع ته عرض وکړ چه يا رسوهللا ص  

  ی شنو څه    کړي چه خلک سره او سپین زر جمع ن

وفرما   کړيجمع   ص  او    لي،رسوهللا  دسرو  چه 

مسلمانه او   ی ش  يمتقیسپینو زرو نه بهتر ،  ښه او 

  کې و  لی ت په مسائآخرلمونځ ګذاره ښځه ده چه د  

ارزښت    ويک  کمکستاسو سره   .خورګانوستاسو 

د سرو او سپینو زرو نه هم    کېمت په اسالم  قیاو  
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ا يو مذهب او کلچر د اسالم نه  نی ،چه د د  ید   زيات

ښ غیر  د   ځېپه  نه  عزت  دومره  .  کړيور   یته  

  کرام  صحابه  ۱۴۰۰۰۰خطبه    آخرنۍحجت الوداع،

ای خلکو د ښځو په    يې ، پیغمبر ع فرماديناست  

ته وصیت کوم،دښځو سره ښه    کېباره   تاسو  زه 

او    وي،څوک چه د ښځو سره ښه نه  کوئسلوک  

ک نه  ورسره  سلوک  ک ويښه  ،روژی    وي،لمونځ 

کسينی اوږ  وي،نفلونه  پرايښی    يې  ريږي  دياو 

.او  ديښه نه    يېاو اخالق    ی ،دا ښه مسلمان نه ددي

د ټولو نه ښه او    کېچه: په تاسو    ليوفرما  يېا  بی

او    ويچه د ښځو سره ښه او بهتر    یبهتر هغه د 

زه د خپلو ښځو سره د ټولو نه ښه او بهتر يم.ښځه  

  ځې ت او پراپړټی نه ده.ښکېمل شخصي د خاوندانو 

د  امانت  او  یدهللا  اوچتولو  د الس  په ښځو  ،اسالم 

نه ورک اجازه  فرماويوهلو  د ښځو   يې.پیغمبر ع 

په    ځېمه اوچتوۍ،ښ  پري ،الس  کوئسره جنګ مه  

چه هیڅ کله    ی .د صحیح مسلم روايت دئمخ مه وه

الس اوچت    پري   يېاو نه    ېوهل  وينه    ځېع ښ  بين

 .ؤو ی کړ

و په  بچید    ديچه: پالر    ييع فرما  بيهمدارنګه ن

  دي   ي عزت  بياو    خبري   بي،خراي ښځه نه رټ  کېمخ 

نه    ځېښ  کېد خلکو په مخ   دي،خاوندان  وينه ک  يې
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  دي،او خبره  وينه ک  يې  دي  يعزت بی،کنځل او  يرټ

 ي.نه اوباس  څخهد کور

او    کړئچه خپلو ښځو ته علم ور  یف دري ث شديح 

ورکوالی نو د علم د ورزده کولو    ئ نش  يېکه پخپله  

 . کړئبندوبست ورته و 

  ید   یکړ ته د مور مقام او حیثیت ور  ځېاسالم ښ

ِن   َوٲِلدَيأ ٓ إِيَّاه  َوبِٱلأ ب د ٓواْ إِالَّ نًا ۞ َوقََضٰى َربَُّك أاَلَّ تَعأ ـٰ َس   ۚ إِحأ

تَق ل   فاََل  ِكاَله َما  أَوأ  أََحد ه َمآ  ِڪبََر  ٱلأ ِعندََك  ل غَنَّ  يَبأ ا  إِمَّ

ا ) الًً۬ َڪِريًمً۬ َما قَوأ ه َما َوق ل لَّه  َہرأ أ ّفًٍ۬ َواَل تَنأ َمآ    ( ۲۳لَّه 

ّبِ   رَّ َوق ل  َمِة  حأ ٱلرَّ ِمَن  ٱلذُّّلِ  َجنَاَح  لَه َما  ِفضأ  َوٱخأ

ه َما َكَما رَ  َحمأ ا )ٱرأ او ستا رب حکم  (۲٤بَّیَانِى َصِغیًرً۬

مګر    کوئ چا عبادت مه    چه د بل هیڅ  یی د لي فرما

احسان   سره  پالر  او  مور  د  ،او  هللا  يو  د  خاص 

نه زوړ عمر    وي يو يا دواړه د د  چیرته،او که  کوئ

دواړو ته ا ف ،او مه رټه     ديته ورسیدل،نو مه وايه  

دواړو  ته خبره پسته او    وي دواړه،او وايه د  ويد

دواړو دپاره وزر)اوږه(د   ديادبناکه،او ښکته کړه 

ربه   ځما  ووايه  ،او  مهربانۍ  تکبر(د  د  تواضع)نه 

ه  بی دواړو ته ،لکه چه تر  دي او بښنه وکړه    نيمهربا 

پالنه   هغکړي  يېاو  په  ځما  زه    کېحال    يده  چه 

  ي وم.هللا تعالی د خپلو حقوقو پس  وړوکیصغیر او  
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ف  ري ث شدي.ح ی د  یلينو د حقوقو ذکر فرماديد وال

ذل   ید او  شو    ل ی،هغه څوک د خاورو سره برابر 

د خدمت   يد هغو    یاو د  وي  يې چه:مور او پالر  

نه   حاصل  جنت  ته  ځان  پواسطه  .بل  کړيکولو 

چه: د پاک هللا رضأ د مور او    یف د ري ث شديح 

دل  کېده،او د هللا په غضب    کېدلو  کېپالر په رضأ  

تفسیر(.بل    بلي.)کای د  کېد مور او پالر په غضب  

نه    ي!چه د مور او پالر د عاقوالیف دريث شديح 

نو ته به د جنت  دي،ځکه چه عاق الوال  ئځان وسات

رس  ويب ورونه  په  یږيهم  کالو  زر  د  چه  ،کوم 

 .یږي کانو ته رسنی کېفاصله  

  ی د  دي چه جنت د مور د خپو الن  ی د ف  ري ث ش ديح 

ع ته عرض وکړ چه يا رسول هللا    بين  بييو صحا

  ص غواړم چه جهاد ته الړ شم او خپل سر د هللا

  بلع ورته وفرما بيقربان کړم ،ن کېپه الر  تعالی

مور   صحا  ۍد ژون  ديچه  هو  ويو  بيده  چه  ل 

!خپله مور مه    ل يده،پیغمبر ع ورته وفرما  ۍ دژون

مه  پري  مور  د  پري ږده،خپله  شه  الړ    خپليږده،ځه 

  دي مور خدمت کوه،ستا جنت ستا د مور د خپو الن

 ی. د



 

507 
 

نه پوښتنه    بيهمدارنګه يو صحا پیغمبر علیه سلم 

ا  نیوکړه چه يا رسول هللا صلی هللا علیه و سلم  په د

ک سلوک حقدار او   نی د ښه او    زيات د ټولو نه    کې

د  څوک  وفرما  بي؟ن   ی اليق  مور    ل ي ع  ستا  چه 

نه وروسته    ي ا پوښتنه وکړه چه د هغبی  بي،صحا

سالم    بي ن  ی دڅوک   وفرما بیعلیه  ستا    ل يا  چه 

ا عرض وکړ چه د هغی نه وروسته  بی  بيمور،صحا

چه ستا    ل يا و فرمابی،پیغبر علیه سالم   یا څوک دبی

ځل   څلورم  چه    بيا صحابیمور،په  وکړه  پوښتنه 

څوک    ديد وروسته  کرت    ی دنه  څلورم  په  نو 

  ۷۵  نيچه ستا پالر يع   لي پیغمبر علیه سالم وفرما

ک  سلوک حقداره او اليقه مور  نی فیصده د ښه او  

  کې .همدارنګه په اسالم  ی فیصده  پالر د  ۲۵ده او  

ل نه  ټولو  د  وروسته  نه  شرک  مور  ه  ويد  د  ګناه 

 ..ده ني نافرما

ښ  اسالم  درجه    ځېهمدارنګه  او  مقام  خور  د  ته 

 .دهکړيور

او نر    ځېد ښ  کېاعتبار سره په اسالم    نيپه قانو

 .ديحقوق برابر  نيقانو

 ی. دکړيورکولو حق ور ۍته د شاهد  ځېاسالم ښ
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،د  شي طالق واقع  کېاو خاوند په منځ   ځېکه د ښ

او که    دي نه  ري مصارف په نا  پورېعدت د ختمیدو  

و  یکوړو وخت    لريماشوم  د  بلوغت    پورې ،د 

نا   يې مصارف   مړ  دينه  ريپه  خاوند  که    شي ،او 

،دعدت د دوران مصارف به د خاوند د دولت نه  

 .کېږي

ي د  او    ځېښ  ويکه چیرته څوک  تهمت  په عزت 

ق  ديشاهدان د هغه خبره تص  ۴نو که   ويالزام ولګ

به    کې   آيندهاو په    کېږيبه وهل    ريدو  ۸۰  کړين

 ..ږيبلی نه ق دي شاه يې

 

 ی. د  یکړ ته د وټ د ورکولو حق ور  ځېاسالم ښ

درجه برابره ده،اګر چه    ځېد نر او ښ  کېپه اسالم  

او په    دي   زياتد نر درجات    کېپه بعضی کارونو  

خو    دي   زياتدرجات    ځېد ښ  کې بعضی کارونو  

 .دي  ري د دواړو درجی براب  کې په مجموع 

ته دا حق چه خپل جايداد پخپله خرڅوالی او    ځېښ

د اول وار دپاره    کېپیړې    ۱۹په    شياخیستالی  

  کې کلونه مخ   ۱۴۰۰ورکول شو،مګر اسالم دا حق  

نه خپل   یزچه بالغه ښځه پغیر د چا د اجا  یکړ ور
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اخیستالی   او  څوالی  خر  .اسالمی  شيجايداد 

  کې حدودو په چوکاټ    يته د شرع  ځېعت  ښري ش

چه    شي ،کوالی    وي د حالل کار او تعلیم اجازه ورک

غیره   و  ګاينوکالوجیسټ،معلمه  ډاکټره،نرسه، 

 .شيجوړه 

اقتصا کور    ديپه  د  چه  ده  نه  مجبوره  ښځه  ډول 

و  لکه  کړيمصارف  مصارف  ټول  کور  ،د 

په  يجام ټول  دا  غیره  و  ځای  اوسیدلو  ،ډوډۍ،د 

مصارف په    ځېد ښ   کېنه مخ ،د واده  دينه  رينا

او د واده نه وروسته په خاوند    ديپالر او ورور  

کوالی چه ښځه په کار    نشي،هیڅوک  دي  وياو ځ 

مجبوره   زوره    کړيکولو  په  يا  کار    پري او 

کار  کړيو چه  وغواړی  خوښه  پخپله  که  ،مګر 

پیسی چه ګټی هغه    کومي،خو  شي  يېکوالی    کړيو

څه    وي مصرف  يې،خو که پخپله خوښه  دي  خپلي   يې

او د کور ټول مصارف صرف    د دي،نشتهممانعت  

نا  غ  ني،يعدينه  ريپه  ښځه  که    ويبه  ريکه  او 

نا که  او  غ ري مالداره  په    ويب  رينه  مالدار  که  او 

او کور  مصارف په    ځېد ښ  کېدواړو صورتونو  

کوالی چه    نشي،او په ښځه څوک زور    دينه  رينا

 . ياو پیسی وګټ کړي کار و
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ښ مال    ځېاسالم  په  دخاوند  حق    کېته  دمیراث 

 ی. د  یکړ ور

تحفه    کېچه ښځو ته د نکاح په وخت    يېفرما  قرآن

،او په غیر د  ديمهر ورکول فرض    ني ،يع  کوئ ور

نه   نکاح  نه  د  کېږيمهر  لکه  ځې،مګر  ملکونو  نو 

رواج  ډياين او  کلچر  پاکستان  او  چه    ید  داسيا 

.چه  اخلي  یخاوندان د ښځو نه د جهیز په نوم تحف

د کلچر  او  رواج  ظالم  دومره    ي زياتچه    ی دا 

  بي   خپليرواج د السه    دياو پلرونه د هم  نيمورګا

  کې ا ته د راتلو نه مخ نید  نيلورګا  يګناه او معصوم

،تر څو چه د جهیز  نيوژ   کې د مورګانو په رحمونو  

 .نبی .و ما علینا االالبلغ الم  شي د ورکولو نه خالص  

 ډاکتر محمد عثمان نظامی
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 ( ۷۰) الدرس 

 او د حشر ميدان امت ورځقيد

 پورې څخه د حساب  ۍلشپي وليد ا

Judgment day from the first 
trumpet to the hour of reckoning 

  

  راځي امت به هغه وخت  قیچه    يې پیغمبر ص فرما

چه په ځمکه    ني يع   شيد هللا نوم بند    کېچه په ځمکه  

،کله    اخلي چه د هللا نوم و  ويدومره څوک نه    کې

ع ته    لی نو هللا ج به اسراف  شيوخت را   داسيچه  

و کړه،اسراف   لی شپیچه    کړيحکم  په    لیپو  به  ع 

ر  ډي واز  آبه دا    کېپه اول    کړي و   یپوک  کې  ۍلشپی 

قراره   په  او  غوږ    ويخوږ  ورته  به  خلک  ټول 

نه پخوا    دي  واز به د آشنا  آ نا  داسي،ځکه چه    سينیو

نه    هیڅ او  آ،یدلاوري  ويچا  تیز  ورو  وازبه ورو 

د  یږيسخت چه  څومره  سختآ،هر  او  شدت    يواز 

خلکو    ږي ی زيات هم  وي،د  به  به  آ، ږيی زيات ره  واز 

او    يسخت  يېواز نه به  آچه د تندر د    شيدومره تیز  

به    شي  زياتشدت هم   نه  د برداشت  د خلکو  چه 
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،چه د  شيه  زياتره به هم دومره  وي ،او  ځېوو  بالکل 

،لمر به لکه  ږي ي زخلکو وجودونه او زړونه به ولړ 

پ پشان  نی د  چکۍ  د  نوره    بيبه    ستوري ،شير 

،غرونه به لکه د ډانډس شوو وړيو په شان په   شي

،بحرونه به لکه د غرونو پشان  ويروان    کېهوا  

،ځمکه به خپل  اخلي،او اور به وکړيچپی شروع  

دبان آټول   فشان  وايراوباس  ديتش  او    دي،په هره 

داور    کېله  شی به دريبه  به  یږيابونه  ره  ډي،ځمکه 

خو به  دي،ش  ږي ځېسخته  زلزله  او  ويده  ،ښارونه 

،جګ جګ عمارتونه به د  شيکلی به په کنډرو بدل  

برابر  سره  ه  ي آباد،شيخاورو  د  غونديبه    ي درو 

چه د    شي ه  زيات ره دومره  وي ،په خلکو به  ريښکا

  بچي   کېتی رودون  ني نه به مورګا  ريويمرګ د  

به،د حام  ديږپري  تښتی  د  لاو  به  نه    ريډي ه ښځو 

  ري ،طاقتور به کمزوږيورځینه حملونه وغ  ري وي

زاړه   به  ځوانان  او    دي ږپرياو  به،سره  تښتی  او 

،نوټونه به په هوا  ويپراته    کېسپین زر به په الرو  

،کاروبار  وينه    يې،خو د اخستلو واال به  ګرځي  کې

پالر ورور مور    ويسونه جايدادونه رشتی ځ نیزبی

،هر څوک به صرف  شيخور ښځه هر څه به هیر  

انو او  هري،هر څوک د دوي  کېد خپل ځان په فکر  

،    ويياد  هللا تعالینو په شمول به صرف يو  يملحد
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،مګر هیڅ جواب  يوه  يته به زارۍ او چغ  هللايو  

به په غیر د مصیبت او    هري ،راځيبه نه   خواته 

خواته چه انسان    هري ،رينه بل څه نه ښکا   ۍ دبربا

  کې ،انسان به مخ کېږيتښتی د مرګ سره به مخ  

ورپس  وي به  مرګ  د  خرآلا،بوي  ياو  به  ژوند  ه 

،هر  شي،ژوند به ختم  ريمرګ دالسه شکست وخو

ختم    یش وفات  شيبه  به  ع    لئی،جبراشي،فرشتی 

د   شيع به وفات    لئیع عزرا  ل یع اسراف   لئی میکا

،هر څه به د منځه  شيشتی به هم وفات  ر ف  ۸عرش  

  . شي پاتي،صرف يو د هللا پاک ذات به شيالړ  

لک  الیوم    يېهللا تعالی به وفرما نن پاچاهی    .ِلَمِن الم 

  وي هیڅوک به نه    ؟ی پاچا څوک د  قیقيد چا ده ح 

ور  جواب  وفرما کړيچه  پخپله  به  ج    يې ،هللا 

القَهَّار  لک  ِهللِ  ح   يپاچاه.اَلم  ده  لره  هللا    قیقي خاص 

 ی. پاچا صرف هللا د 

 ۍ.لی شپی مه  ويامت دقید

ا کلونه    ۴۰به    کې  په منځ  ۍلشپی   ي موياو د  وليد 

ع    لی،اسراف شي ا به د عرش نه باران و بی،شيتیر  

چه    يې،او حکم به ورته وفرماکړي  دیبه هللا راژون

پوک  ۍلشپی  به    لی ورکړه،اسراف  یته  ته    ۍلشپی ع 

  شي  دي ټول خلک به دوباره ژون،نو  کړيور  یپوک
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به د سرونو    خاورېاو    یږي،د قبرونو نه به راپاڅ 

په قراره او    کېواز به په اول  آ   ۍلشپی،د  ډينه څن

پويسلو   به  ورو    لی وازياتاو    يسخت  کې ،ورو 

ه د تندر پشان او يا به دتندر نه هم  خرآلا،او براځي

ن شهدا او  قیدي أ ع صبیبه ان  کې،په اول  شي  زيات

ا عام مؤمنان  بی،کېږيصالحین د قبرو نه راپورته  

کافران به    شيد تندر پشان    يواز سختآاو کله چه د  

پاڅ  ډلیږيرا  به  ته    ي ډل  ي ،خلک  میدان  محشر  د 

مؤمنانو  ويروان   اوچتو  خاصو  د  به  ډله  يوه   ،

وي والړي ۍلته به سور وي،دوي   . 

اوښان   د  آ لکه  چه  څنګه  غیره  نه  سونه و  قبرونو 

او د حشر    ږيريپه خپلو سورلیو به سو  یږي راجګ

چه په يو    يېپیغمبر ص فرما   يوړ   يې میدان ته به  

 ،ږيري سو  پورېڅلوراو د لسو   درياوښ به دوه 

  لري به امید هم    وي،دويبله به د عامو مؤمنانو ډله  

ځکه چه ايمان    کړيچه هللا مو معاف    شي دای  کېچه  

نه چه هللا    يبه هم چه هس   ږيريوي ،او  یورسره د

راحصار    کې،او په حساب  کړيراسره انصاف و 

ته تلل   شو ځکه چه د هللا د رحم نه په غیر جنت 

،خو بايد پو شو چه هللا رحم هم په هغه  ديمشکل  

ک مستحق    وي چا  د رحم  به  ويچه  ډله    داسي .بله 
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شر میدان  او د ح   وي چه اور به ورپسی    ويخلک  

  ځني ،  وي،دا به کافران  وي  کړيروان    يې ته به  

نو په مخونو به د    یږيخلک چه د قبرونو نه راپاڅ 

ړانده کاڼه او ګونګیان به    وي حشر میدان ته روان  

،عام مؤمنان به پیاده روان  ويدا به هم کافران    وي

په کوم شکل چه مړه    ويهغسی    يېشکلونه به    وي

شوي   وي ش مړ  ځوان  به    وي   وي.که  ځوان 

ش  یږيراپاڅ  مړ  ماشوم  به    وي   یو که  ماشوم 

ش  یږي راپاڅ  مړ  ځوړ  به    وي   ويکه  ځوړ 

کله چه د قبر نه    وي  داسيخلک به    ځني.یږي راپاڅ 

او    ږيولی   وي  يېبه    يخیټ  يغټ   يغټ  یږيراپاڅ 

  وي   ولينیانو چه  ريلکه پی   وي به    داسيبه    ږي والړي 

په   به د حشر میدان ته روان    دي ،او  دا    ويحال 

به    کې .په عامو مؤمنانو  ويخلک به سود خواره  

  لیفالج وه   يېم بدن به  نیچه    ويخلک هم    داسي

اوپه يوه    ويکار نه ک   يېيو الس او يوه خپه به    وي

او د حشر میدان ته به روان    يخپه به ټوپونه وه 

  وي   کړي   يې  ځېچه دوه ښ  وي .دا به هغه خلک  وي

  کې   وي.په دکړي   وينه    يېاو عدالت او انصاف  

  يې به    کېچه د مخ هډو  وي هم    داسي خلک    ځني به  

  ويدا به يو هغه خلک    وي نه    پرياو غوښه به    وي

د هللا د رضأ دپاره نه بلکه د پیسو دپاره    قرآنچه  
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ضرورته سوالونه    بي چه    ويبل به هغه خلک    يېوا

  وي   داسيبه    ځني .يغواړ   ياو د خلکو نه پیس  ويک

  ويچه ي  ويدا به هغه    وي  يېچه دوه مخونه به  

  ي ډل  وي ي  ويډلی ته بله خبره ک  بلي ته به يوه او    يډل

  يې ته وا يډل  بلي چه مونږ تاسو سره يو او   يې ته وا

  بي خلکو به دوه ژ  يچه مونږ تاسو سره يو.د بعض

چه يو ته يوه او بل ته بله خبره    وي دا به هغه    وي

هللا    وينو خلکو به د ګناه پنډونه په شا  ځې.د  ويک

دعالِ  به    یم  شکلونه  قسم  څه  د حشر    لريچه  او 

  قرآن چه    ويدا به هغه خلک    ويمیدان ته به روان  

  کړي   پورېور   يې  قياو ټو   وي  وليشا وراړ  يېته  

راپاڅ   ځني .وي نه  قبرو  د  چه  ر  ډي يو    یږي خلک 

والړ   ورته  غاړه  په  قبر  د  به  وجود    وي ښايسته 

  ي چه اول سترګ  يېته څوک    يېقبرواال به ورته ووا 

چه زه ستا    يې،هغه به ورته وواديږيمی په تا ول 

  ي زه په تا سور وم او ته م  کېا  نیک عمل يم په دنی

شا شه  ه  اوس ته راپ  دي ښوپري و ته نه  خواهشاتخپلو  

او د حشر    کړيشا  ه  قبرواال به پ   شي ورته به ټیټ  

چه   وي داسيخلک  به  ځني.يس وي  يې میدان ته به 

به ورته   په غاړه  دقبر  بدرنګ وجود  ډي پاس  يو  ر 

راپاڅ   وي والړ   واال  قبر  د  چه  به    یږيکله  ورته 

په تا    يچه اول سترګی م  يېچه ته څوک    يېووا
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چه زه ستا بد عمل يم    يېووا ،هغه به ورته  ديږيول

اوس    ولي ک  دي   زې او م  ويته په ماسور    کېا  نیپه د

چه په زوره    يې ږم پیغمبر ص فرماريبه زه په تا سو

خلک   ځني.شي به سور    پرياو   کړيراټیت    يېبه  

به ورته    کېمالي   یږيچه څنګه د قبرونو نه راپاڅ 

سپیږمو   واچ ځېځن   کېپه  راکا  ويرونه  به    ږياو 

  وي ايۍ هغبی  چیرتهچه مونږ    يېبه ورته وا   وي،ديې

چه مونږ    يېبه وا  وي چه دوزخ ته د  يې به ورته وا

،څنګه مو دوزخ ته  ويسره خو ال حساب نه دي ش

چه    وي    کېسوال او جواب    ديبه په هم   وي ايۍ دبی

څه    کړيچه تاسو    يې هللا به وفرما  شيواز به را آيو  

  يې چه پړمخه    شيحکم به و   ئچه حساب غواړ  دي

خلک چه څنګه د    ي .بعضئورواچو  کې په دوزخ  

راپاڅ  نه  به    یږي قبرو  په    شي پورته    يېخپی  او 

روان   ته  میدان  حشر   د  لغړ  لوڅ  به  سرونو 

،صحابه کرامو پوښتنه وکړه چه يا رسول هللا  وي

  ل ي،رسول هللا ص وفرماځېص په سرونو به څنګه  

ته   تاسو  چه  ذات  طاقت    يېهغه  تلو  د  خپو  په 

هم  کړيدر طاقت  تلو  د  سرونو  په  ذات  دي،هغه 

به    ځنيبه د سپیو او    ځني،همدارنګه  شيورکوالی  

  .ويرانو په شکل ځېد خن
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.څه وخت چه خلک د محشر میدان  د محشر میدان

 چه:  ريوبه ګو  شيته را 

  آسمان د دوزخ د اور د لمبو او شغلو په وجه به د   

  مايلز ن  میلیو  ۹۳،لمر چه اوس    ويرنګ تک سور  

  لري د سرونو نه    لي دا به يو ما  ید   لرينه    کېد ځم

،د عرش الهی  ويه ګرمه  زياتره  ډي .ځمکه به  وي

جنت او    يېخواته به    ي مخی ته به د میزان تله ،ښ

به   خواته  جهنم    ويجهنم    يې چپ  په  به    کې، 

پراته  ځې ځن  ۷۰۰۰۰ ځن  وي رونه  هر  به    ځېچه  ر 

او  وي  یولنی شتو  رف   ۷۰۰۰۰ غرهار  جهنم  د   ،

چه خلک به    وي د  ديوازونه به دومره سخت او شآ

. د جهنم  ويوالونه وچ دي  يېچه اوس به    ويفکر ک

او   هیبتناکه  او  منظره  دا  خطرناکه  لمبو  د  اور  د 

وازونه به د خلکو وجودونه او زړونه  آ  کې رونوي

وجودونه او زړونه به د    کېدونرځی،دا لړويولړز

زړونه   ،د  ويمجرمانو 

فالنو،ظالمانو،کبرجنو،قاتالنو او سرکشو زړونه  غا

، دا به  ويد فرعونانو زړونه    زماني،دا به د  ويبه  

زړونه   خلکو  هغو  د  ويد  په  هللا   کېا  نیچه  د 

  يې خپله خدا  دي ،او په مخلوق بان  مني نه    يپادشاه

زړونه  مني هغه  به  د    وي،دا  سره  انسانانو  د  چه 

هیبتناک    دي،د  وي  ياو د هللا د ياد نه خال  ۍدهمدر
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دو دپاره به مجرمان  کېاو خطرناک عذاب نه د بچ 

ک  بلياو    وي ي کوشش  تښتیدو  د  ،خو     ويخواته 

دلو او پناه  کېد عذاب نه د بچ   کېدحشر په میدان  

وال،په  ديونه شته او نه    کېنه پ   نشته اخستلو ځای  

ځای   او سختۍ    کې هر  ،مصیبتونه    ،هللاويافتونه 

په   چه  دي  او    کېحال    ديخبر  کلونه  څومره  به 

تی د  شي  ريپیړۍ  او  میدان  حشر  د  به  امت  قی،دا 

  ی ،نه ختمیدونک شيژوند به شروع   وي.نويورځ 

میدان   په  حشر  خلک    بيبه    کېژوند،د  حسابه 

منوي به  به    ي وه  ډي،څوک  څوک    ږي ولی، 

لمبو د    کې،په فضأ  ږيوالړي  به د دوزخ د اور د 

وازونه  آو  ريو زا اوازونو سره د خلکو د جړا،چغو  آ

،خلک به يو بل ته بد او  کېږيدل  اوريهم يو ځای  

وا کيېرد  کنځل  به  ته  بل  به  وي،يو  ،جنګونه 

  وي   ولي نی، چا به سر  وي،يو به په بل تهمت لږويک

به   سر  ويناست  په  به    وي باده    خاورې،څوک 

، څوک به سرونه  ويمخ به پټ  یږي ،څوک به شرم

او سرونه په څپیړو    ني ،څوک به سیيپه تیږو وه

پالر، يوه مور،  خپل  به  ،دوستان  بچي،څوک 

ذمه    ۍ دتباهۍ او بربا  خپلي،لیډران او رهبران د  

،د    وي،خو مشکل او پرابلم به د ټولو يو    يوار ګڼ

به  قی به دوي امت ورځ    ځې ور  دي،او خلکو سره 
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خلک به د    ويه  زيات ره  ډيبه    ې،ګرم وينه    یتیار 

ډوب    کېخپلو اعمالو او ګناه په اندازه په خپلو خولو  

  ي او د غاړ ي څوک د خیټ پورېو ډيڅوک د پن وي

خ پورېاو غوږو   میدان  د  د حشر  د  ولي،  د  نید  ا 

د هر   ورځيد يو خوله بل ته نه   ديخولو پشان نه 

لکه    ويوالړه    پورېخوله د هغه د خپل ځان    يسړ 

،خلک  ويوالړ    کېګۍ ډيلر يا  بی سړي چه په غټ  

لغړ   لوڅ  به  ډي،وي به  رش  او  ګوڼه  ګڼه  ره 

به    کې چه د  حشر په میدان    يې،پیغمبر ع فرماوي

  شيځما سره مخ    کېحال    داسيامتیان په    ځنيځما  

، د چا به اوښ    ويسواره    پري چه د غال مالونه به  

  کې حالت    ديپه    ، به  ږي بی،غړم   ويپه څټ سور  

چه يا رسول هللا ص     يېراته به ووا  شي به ماته را

ن  ديراسره وکړه ،زه به ورته ووايم چه ما    کمک

نه شم    کمکؤو اوس زه ستا سره     یولپوره دررس

په څټ    يې س به  آ  شي راته را  يکوالی،بل امتی به م 

چه يا رسول هللا ص مدد،   يېرا ته به ووا  ويسور  

ما   چه  ووايم  ورته  به  درسديزه  پوره  ؤو    یولن 

درسره   راته  نش  کمک،اوس  به  امتی  م کوالی.بل 

،    وي   ري په څټ سو  يېبه    ېوز   ډي چه ګ  شيرا 

چه يا رسول هللا ص مدد،زه به ورته    يېراته به ووا 

ؤو اوس درسره    یولن پوره دررسديووايم چه ما  
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مت نه غال  نیکه چا د مال غ   نيم کوالی،يعنش  کمک

  وي   کړيت المال نه غال  بی،او که چا د  وي  کړي 

په  څټونو    کېد حشر په میدان    يې،هر د غال مال به  

په    ديالن  ترياو لوڅ لغړ به     وي او سرونو بار  

  کې ف  ري ث ش دي ح   دي،په  ګرځي  دي ګرمه ځمکه بان

صه  قیچه د بل چا    کوئفکر مه    داسي.  کړئفکر و

نه يم  بايد   کېاورۍ ،دا  فکر وکړه چه زه خو به پ

عذابونو نه بچ    دينه عبرت واخلو او ځانونه د  ديد

، دا موټر به  وي   یکړ کړو،که چا د ملت موټر غال  

سر    يې میدان    ويپه  په  حشر  د    يې به    کې ،او 

ا هم د هللا خوښه  بیاو    ويځ کاله  په سر ګر  ۵۰۰۰۰

ک ورته  معافی  چه  دوزخ    ويده  که    يې   کېاو 

پټه  ويوراچ  او هغی    کړي،که چا د ملت سرمايه 

نګونه  ډيلبی جهازونه    بحرياو    يېهوا   يې  ديبان

نګونه او جازونه  ډيلبی ، نو دا    وي  ستيوغیره  اخی

میدان    ۵۰۰۰۰به   په  حشر  د  سر    کېکاله   په 

عذاب   ديا هم دهللا خوښه ده چه د همبیاو    ويګرځ 

  يې او که دوزخ ته    ي معاف او بښ  يېپه ورکولو  

   وي   داسيخلک    ځنيبه    کې،د حشر په میدان  یږيل

او لوڅ لغړ به په يوه    وي فلج    يې م وجود به  نیچه  

چه د    کړئدا منظر خو لږ تصور    يخپه ټوپونه وه

او    ۍل،څپ  ي،جام   وييو سړی الس او خپه کار نک
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  ي، په يوه خپه ټوپونه وهويپه سر نه    يې  ۍولخ 

،زمونږ    وي،دا به بل څوک نه  ري څه قسم به ښکا 

چه    وي   سړی .دا به هغه  وياو ستاسو د منځه به يو  

نه    يېاو عدالت او انصاف    وي  کړي  يېدوه ودونه  

  وي عذاب اخته    دي کلونه به په   ۵۰۰۰۰  یکړ   وي

ده چه  بی په ورکولو    د ديا هم دهللا خوښه  عذاب 

  يې جنت ته   وي ورته ک ينور بښی او معاف يې سره 

   یږي دوزخ ته ل  يېاو که د نور عذاب دپاره    یږيل

خلک به د سپیو    ځني ر او  ځېخلک به د خن  ځني .او  

چه د میدان    وي   داسي خلک به    ځني.وي په شکل  

ان  وياوښان ،غ  ويمحشر په ګرمه ځمکه به پراته  

د پیسو    ګرځيدپاسه    پرياو نور مالونه به    نيغواګا

ت زرو  سرو  او  اور    ۍب،سپینو  په  دوزخ  د  به 

تن  یږيګرم به  دياو  ته  شاګانو  او  اړخونو    يېو 

  ۵۰۰۰۰،دا خلک به  کېږيور کول    پريداغونه   

ا هم د هللا خوښه ده چه  بی.  وي   کې حال    دي کاله په  

 ، یږيل  يېاو که جهنم ته    يېبخی     ويعفوه ورته ک

  کې په مونږ او تاسو    ديدا خلک هم بل څوک نه  

نه چه زه خو به نه يم    يبايد فکر وکړو چه هس دي

  وي نه    يېچه زکات    وي،ځکه چه دا به هغه خلک  

بايد توبه    وي  کې  .که چیرته دا ګناه په مونږ یکړ ور

په   او  ځان    ديد  کې  آيندهاوباسو  نه  ګناه 
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به   خلک  غټ  وي  داسيوساتو.بعضی    ي غټ  يچه 

به    داسيبه     ږي دري او و   ږي ولی  وي  يېبه    يخیټ

پی  وي چه  ريلکه  به  وي  ی ولنیانو  خلک  دا   ،

،نو ای مسلمان وروره چه ته سود  ويسودخواره  

،صرف يو ځل خو دا فکر وکړه چه د محشر  ويک

  داسيپه    آيا، یپشان ګرم د   ۍچه د تب  کې په میدان  

  ږي ولی  يېلوڅ لغړ    وي  ديچه غټه خیټه    کېحالت  

به    ۵۰۰۰۰  آيا   ږي والړي او   طاقت  کاله  زره 

ظلم    ويدومره ل  ولي،نو پخپل نفس او ځان  لريو

ل  کوئ دومره  دپاره  لږ ژوند  عذاب    وي ،د دومره 

دا سوال    کېرو خلکو په زړه  ډيقبلوۍ شايد د    ولي

په    ويچه خلک لوڅ    کېچه د حشر په میدان    وي

ښ   کې   دي به  حضرت  ويهم    ځېخو  سوال  ،دا 

ؤو ،پیغمبر    ی کړرض د رسول هللا ص نه    شيعاي

وفرما ورته  ده    ليع  ورځ  سخته  دومره  هغه  چه 

ته به د هیڅچا فکر نه    ديچه  ويبه  ي دومره سخت

  وي   داسيخلک    يبه بعض  کې ،د حشر په میدان  وي

په سینو    يېبه    بي،ژ   ويتک تور    يېچه مخونه به  

الړ   ويپرتی   شراب  یږي به  تري به    ياو  ،دابه 

ورځ د عرش د    دي .اوچته مؤمنان به په  ويخواره  

  وي ناست     ديبرونو بانند نور په م   ديالن  ريسو

به  لیم   تعالی   او د هللا  په    دي،هللا  ويمانه  مونږ هم 
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به خلک    کې.د حشر په میدان  کړيحساب    کې  ويد

او    ويبه چه که اوس دوزخ    يې،وا   شي ر تنګ  ډي

و  کتاب  او  حساب  چه  خو  جنت  دي او    شيکه    د 

به مشوره و نه خالص شو، خلک  ،په  کړيعذاب 

ځکه چه هلته    شي ع ته  ور  آدمپوښتنه پوښتنه  به    

  کړي،عرض به و  ديد پیغمبرانو خپل خپل ځايونه  

،هللا ته سوال  يېاو پیِغمبر هم    يېکه  نیچه ته زمونږ  

چه    يېع به وفرما  آدم،کړيوکړه چه حساب شروع  

زه دا کار نه شم    یر غصه د ډينن هللا    ينفس  ينفس

و به عرض  ،خلک  څه    کړيکوالی  نو  مونږ  چه 

وفرما  آدموکړو   ورته  به  ته    يېع  ع  نوح  چه 

عرض به ورته    شي.خلک به نوح ع ته ور شئور

شروع    کړي و حساب  چه  وکړه  سوال  ته  هللا  چه 

هللا    ينفس  يچه نفس   کړي نوح ع به جواب ور  کړي 

م کوالی تاسو ابراهیم  نشزه دا کار    یر غصه دډي

ته ور ته ور  شئع  ابراهیم ع  به هم    شي چه  هغه 

م کوالی تاسو موسی  نشچه زه دا کار   يېورته ووا

ته ور ته ور  شئ ع  به هم    شي،چه موسی ع  هغه 

م  نشزه دا کار    یر غصه دډيچه نن هللا    يې ورته ووا

ور  به  ته  ع  ،عیسی  چه    شئکوالی  ته  ع  ،عیسی 

ر غصه  ډيچه نن هللا    يېهغه به ورته هم ووا  شيور

م کوالی ،تاسو حضرت محمد ص  نشزه دا کار    ید
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ور  ته    شئته  ص  محمد  حضرت  به  خلک   ،

پیغمبر ع    شي،کله چه محمد ص ته خلک ورئشور

چه زه به هللا ج ته ووايم.محمد    يېبه ورته وفرما

مقام محمود په    ديص به د هللا په اجازه  د عرش الن

ا  نیچه د د  کړيته و   تعالی  ره اوږده سجده هللاډي   کې

او    ۷د   به    ۷شپو  اندازه  په  هللا    ويورځو  د  او 

چه    يې،هللا ج به وفرمايېصفتونه او حمدونه به وا 

نه راجګ کړه ،څه چه    دييا محمد ص سر د سج 

چه يا هللا    يېغواړه،پیغبر ع به وفرما  ېوي  يغواړ 

درود    کړي حساب شروع    ديچه هللا    يې خلک وا

  يې ا څنګه چه د هللا د شان سره ښآبی.ئ ف ووايري ش

ځمکه به د    راوړيف  ري ،هللا به د حشر میدان ته تش 

به د هر    کې.د حشر په میدان  شيهللا په رڼا روښانه  

. کله چه د  ويصفونه صفونه والړ    کېمالئ   آسمان 

او هللا    شيښودل کې کېهللا عرش  د حشر په میدان 

ف  ري تش   يېتعالی څنګه چه د هغه د شان سره ښا

خواته جنت او چپ خواته به    ي،د عرش ښ راوړي

ته به د میزان    ياو د عرش مخ    شي  ديزی دوزخ ران

ولګ ویږيتله  د  کړئ،تصور  په    داسي  چه  منظر 

خلک به په جړا    وي لیدلو به د انسانانو حال څنګه  

چغو   به  شياو  تعالی  غصه  ډي ،هللا  او  قهر  په  ر 

شروع  وي به  به    شي.حساب  ډله  يوه  کافرانو  ،د 



 

526 
 

  کړي کولو کوشش و  دي به د سج   ويهغ  شي راوستل  

  شي   پاتيغی به  نیاو    یږي نه قط  يېبه    نيخو مالګا

ووا  ويد د  يې به  په  هللا  يا  زمونږ    کې ا  نیچه  خو 

ا  نیچه په د  يېهللا به ورته وفرما  وي جوړی    نيمالګا

ده    کې نه  ماته سجده  په    کړيتاسو  د حشر  اوس 

  يېبه ووا   وي،د  ږيبلی ستاسو سجده نه ق  کېمیدان  

دل اوس مونږ تا هم منو  ولیچه يا هللا مونږ هر څه  

  يې وفرمادوزخ جنت او ټول پیغمبران منو هللا به  

  کې ا  نیپه د    استۍ ي  راغلي ا نه مختورن  نیتاسو د د

  ي لويځما رسوالنو ته مو دروغجن    لیتاسو نه يم من 

پړمخه    ږي بلیؤو اوس دلته ستاسو ايمان راوړل نه ق

  شي .بله ډله چه راوستل  ويدوزخ ته ورواچ   يېبه  

چه په    يېچه هللا به وفرما  ويګنهګار    داسيهغه به  

  کې او په دوزخ    کړئ عملنامی ور  کې چپو السونو  

به چه يا هللا ته خو    يې،خلک به جاړی وا ئواچو   يې

هللا به    يېم  ريته خو ک   يېته خو رحمان    يېرحیم  

زه نه وم    کېا  نیشکه خو تاسو په دبیچه    يې وفرما

  کې ا  نیتاسو په د  يځما رسوالن مو نه وو منل  لیمن

وم اوس به زه تاسو هیر کړم او دوزخ    ی کړزه هیر  

چه د غضب    وي  داسيبه مو واچوم، بله ډله به    کې

  وي   وليرونه اچ ځې ځن   کېپه سرونو    يېماليکو به  

چه د اور په    يېهللا به وفرما  وليرا  يېاو هللا ته به  
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د    يېاو چپ السونه    کړئ  ري څی  ني چړو ورته سی

  يېاو شاته    ئ راننه باس  کېمخی د خوانه په سینو  

عملنام  ئاوباس  تري  پ   ېاو  او    کړئ ور  کې ورته 

چه    ويواز کآ. دوزخ به  ئورواچو  يې  کېدوزخ  

نه يم نور    ويد   نور شته يا هللا موړ شيز هل من م

ته    ويهللا به د  ويهم راواچوه.بله ډله به د منافقانو  

دردونک ور  یسخت  عذاب  چنده  دوه  په    کړياو 

وتړل  ځېځن به  دوزخ    شي رونو  واچول    کېاو  به 

. دا د کافرانو حشر ؤو.اوس د عامو مسلمانانو  شي

او مؤمینانو حال ګورو ،د هغو مسلمانانو چه ايمان  

، ګنهګار مسلمانان به د   دياو ګنهګار هم  لريهم 

میدان   په  دوي  کې حشر  ورځ    وي،په  يوه  دا  به 

،ځمکه دتبۍ پشان ګرمه،لمر  ږيري کاله تی ۵۰۰۰۰

  ۍ لڅپ  ۍولخ   يپه اندازه د سر دپاسه،جام  لي د يو ما

،په    ئولرا  کې لږ خو دا منظر په تصور    ويبه نه  

ورځ   دا  به  تی ډيګنهګارانو  اوږده  چا    ږيريره  په 

به   چا  په  او  څومره  چا  په  کاله    ۵۰۰۰۰څومره 

چه    يېاو وا  ويخلک ګناه ک  ي،بعضږيري اوږده تی 

،اول خو دا معلومه نه  ويپیغمبر ع می شفاعت ک

او که نه او که    ويده چه پیغمبر ع ستا شفاعت ک

دومره عقل    وليهم نو تا    ويفرضاً ستا شفاعت ک

  ۶۰ا د  نیچه د شفاعت په طمعه د د  کړئ دالسه ور 
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د   دپاره  میدان  قیکاله عمر  په    ۵۰۰۰۰   کېامت 

او د هغی    يېولو ته تیار  ځ کلونه  د ګناه د پنډونو ګر

که تا د    ، ا نهوي ا  شي هم يا شفاعت و   دي وروسته به  

پیغبر ع    دي  دلې اوريشفاعت   خودا هم واوره چه 

وفرما  خپلي ته  فاطمی رض  چه    لي لور حضرت 

  ی چه پالر می پیغمبر د  نشيځما په طمعه    ريلو

زه هلته    ويبه ځان پخپل عمل خالص  کېت  آخرپه  

  قرآن هم پوه شه    ديم کوالی.او په  نش  کمکدرسره  

ذَا    يې فرما َهٰ اتََّخذ وا  س ول  يَا َرّبِ إِنَّ قَْوِمي  َوقَاَل الرَّ

وًرا ﴿ ای    يېاو پیغمبر ص به ووا﴾  30اْلق ْرآَن َمْهج 

  يې ښی ؤو ته څه خبر  پري   قرآن ځما ربه ځما قوم دا  

ډله   کومه  په  ته  ستا    آيا چه    يې   کې چه  ع  پیغمبر 

ک ک   ويشفاعت  شکايت  ستانه  که  به  آ.وياو  واز 

پالنک  شيو پالن  یچه  هللا  ځ راو   وي ځ   کېد    ديه 

به    يځ غواړی،بنده به راو  ته  تعالی حضور  د هللا 

ښشيبوتلل   خواته    ي،د عرش  جنت چپ  ته  خوا 

اومخ  ل  يدوزخ  تله  میزان  د  به  هللا     وي  دلېږيته 

  خبري تعالی به د هر بنده سره  په غیر د ترجمان نه  

  وي ع به والړ    لئی عزرا  ويع به والړ    آدم. ويک

  ي چه زمونږ په ښ  کېن يا حفظه ماليبیکراماً کاتی

  ويد  کېلی   دياو ب  کېنیاو    دي  ستي اوږو نا   ياو چپ

.    وياو د هر امت پیغمبر به والړ    وي  والړي به  
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ال رب  به  بنده  وعلمیاو  ته  د    ږيدرين  غیر  په  او 

  او  ويک ني به پوښت تعالی هللا  ترجمان څخه،

  وګوري خلک چه دا حال    ويبنده به جوابونه ورک

نه ورور    ويبه د مور نه او مور به د ځ   وينو ځ 

به د ورور خور به د خور نه ښځه به د خاوند او  

نه تښتی او يو به د بل د پیژندلو    ځېخاوند به د ښ

  کې نیدپاره چه يو د بل نه يوه    د دي  ږيرينه منک

بل ته نه    يېهم يو    يغواړ   ېوياو که    ي ونه غواړ

ز وي ورک نه    ري.د  چا  په  به  ظلم  اندازه  په 

ا  نیخلک چه په د  ځنيچه    يې،پیغمبر ص فرماکېږي

هم د    کېپه مخ   تعالی   هلته به د هللا   يې دروغ وا  کې

ووي دروغ   کوشش  منک   کړيلو  د  هلته  دو  ري،خو 

  وي مکمل شاهدان يا ګواهان به موجود    نشتهچانس  

نګ  ډيژوند مکمل رکارا د ټول  نین او د دبی کراًم کاتی

به مکمل هر    کې،د هر چا په عملنامه  ويبه موجود  

چه عملنامه    يې،هللا به بنده ته وفرماويڅه موجود  

.که  يېولوله  ته پخپله د خپل حساب دپاره کافی    دي

  ی دچه يا هللا دا کار ما نه  شيا هم کوم بنده منکربی

وفرما  کړي  به  تا    يې،هللا  په  وجود  خپل  ستا  که 

چه يا هللا    يې،بنده به ووا  مني   يېا  بی  کړي ګواهی ور

په خوله مهر    يېهللا تعالی به    يې ره ښه ده منم  ډي

أَْيِديِهْم    ويولګ نَا  َوت َكلِّم  أَْفَواِهِهْم  َعلَٰى  نَْختِم   اْلیَْوَم 
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يَْكِسب ونَ  بَِما َكان وا  ْم  ل ه  أَْرج  نو د بنده دوجود   َوتَْشَهد  

خپی    کړييوه يوه عضوه به ګواهی ورکول شروع  

  يې ګناه ته تللی ؤو السونه به وا   ديپه ما    يې به وا

  يې په ما    يېده،غوږونه به وا کړيدا ګناه    يېپه ما  

چه په    يې،سترګی به وادي  دلېاوريو غیره    دريسن

حیا فلمونه وغیره لیدل،ژبه    بي  کې   ل يپه موبا  يېما  

،پیغمبر  ديکړيکنځل و غیره    يېچه په ما  يېبه وا 

چه کله د وجود اعضأ په بنده ګواهی    يېص فرما

  ديچه تاسو    کړي ورته و  رينو بنده به خی  کړيور

لی چه تاسو  وي دپاره و  ديما خو دروغ    کړيتباه    هللا

تاسو ګواهی ورکړه ،د وجود   او  بچ شي  د عذابه 

ور به  ووا اعضأ  ګ  يېته  خپل رب  مونږ  انه  ويچه 

چا   ګواهی ورکړه.د هر  مو  امر  په  د هللا  او  کړو 

،هر څوک به د هللا په  شيفیصله به په حق سره و

او هر څوک به دوزخ ته د    ځېرحم سره جنت ته  

سره   انصاف  او  عدالت  په    کې   آخر.په  ځېهللا 

يوه   دپاره  خوشډيمؤمنانو  ښه  چه    خبريره  ده  دا 

صحابه کرامو د پیغمبر ص نه پوښتنه وکړه چه يا  

دومره    دير سخت  ديکاله خو    ۵۰۰۰۰رسول هللا  

کوالی   څنګه  انسان  به  ص    شيانتظار  ،پیغمبر 

،په  ويسانآهللا تعالی    يې چه مؤمن ته    لي ورته وفرما

سنت چا ته د    يېباسلکه د    ويسانآدومره    يېچا  
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ما د  نه  د  يزدماسپښین  د    پورېمانځه  لګر  ته  چا 

،خو که مونږ  پورېمانځه  ل  ماښام د  دګر نه  يزدما

هللا    ديد شو  د  دي   تعالیاهل  اهل    ديمونږ 

 . کړي آسانهراته   يې دي او هللا   ويځ وګر

فرما پیغمبر ص  همدارنګه  امت    يې او  د  ځما  چه 

نو   ځېکسان په غیر د حساب نه جنت ته   ۷۰۰۰۰

  دي   زياتنه    الکصحابه کرام د يو    يواځيدا خو  

بل    کېنه راځو خو په صحیح مسلم   کېمونږ خو پ

کسان به هر يو    ۷۰۰۰۰ف دي چه دا  ري ث شديح 

کرام   بی  لري  ملګري  ۷۰۰۰۰ صحابه  هم    دي ا 

ن صالحین  قی ديشهدا ص  دي عین  بتبعه تا  ديعین  بتا

ګنهګارو ته    دينو مونږ غون  دي  زياتر  ډيا  ولیاو ا

خو الحمد هلل په صحیح    شيڅنګه نوبت را  کېبه پ

  دري چه هللا تعالی به    ی ف دري ث شديبل ح   کې مسلم  

ن  علمینو دا خو د رب ال  ويورواچ   کېلپی په جنت  

او    وليرا  کېمونږ د هللا په لپو    دينو هللا    ديلپی  

  دي .هللا  وځيمو جنت ته ب   دي کتابه    بي حسابه او    بي

چه هللا رضا کړو او د هغه ج د رحم    کړيتوفیق را

 ن. بی و.وما علینا اال البلغ المځ مستحیق وګر

 ډاکتر محمد عثمان نظامی

 



 

532 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

533 
 

 

End 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

534 
 

 

 

 

 

 

 

تعالی د ذات،د قرآن  په دې کتاب کې د هغو خلکو لپاره چې د هللا  

د ورځې له   د محمد  ص د رسالت،د تقدیر او د قیامت کریم د حقانیت،

حساب او کتاب څخه انکار او یا هم شک کوي د قرآن عظیم  

او د ساینسي علومو په رڼا کې پرېکنده دالیل   الشان،صحیحو احادیثو

او د هغوی د باطله عقایدواو تیوریو د بطالن لپاره کره شواهد او  

 شوي.  وتونه وړاندېثب

 ستاسو د دعا په هیله 

 ډاکټر محمد عثمان نظامي 
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