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نسيسا )معا請ر( ننن９قران او  
 
 

  :ریم هغه  وړاند وینې چې د نننۍ ساینس سره یو شی ديدقران ک
   

یاتو ورتوال
ٓ
 ئسره یو  رڼ حقیقت د )کشفیاتو (برسٻړونود نننۍ ساینس  د نویو ۍد قران کریم  د مبارکو ا

په ) ج(هللا . يثابتو يهغو ته چې کافران د ۍد قران  کریم رښتیا وال برسیړنې ينو يساینس ۍد ننن
   :فرمایــيکې  کریم قران
  

او په نفسونود  يد ېه افاق ملکونو کښپخپل چې ) د قدرت(ژرده چې و به ښیو دوی ته دEیل «۴۱:۵۳
  » ... ئدوی ته چې بیشکه  دغه قران حق د يچې ښکاره ش ي تر هغه پور  يد ېدوی کښ
سمانونو او مځکې کښې او په ٻب«۳:۱۹۰

ٓ
 کښې خامخا دEیل  يد شپـې او ورځ توپیرشکه په پیداکولو د ا

  »لپاره د خاوندانو د عقلونوي د
سماني کـتاب د ينننۍ نوی ساینس دا ثابتو

ٓ
کـتاب د لیکلو  ېن د داسنااو انسا  ئچې قران کریم یو ا

  .ۍ چې ساینس دومره پرمختګ نه وو کړ  ېپٻړۍ مخک) ۱۴(هغه هم  ي،توان نه لر 
ته بلنه ورکوی چې نښې چې انسان  ېداس ئد نښواو عxیموکـتاب د ېقران کریم د ساینس کـتاب نه بلک

  .ي د پیدایښت په اړه غور او سوچ وکړ  ۍ پر مځکه دخپل  ژوند او نړ 
 ير او هم د جورج تاون د پوهنتون د فزیک او ریاضو ساینس پروفیس يسید حسین نصر چې دفلسف

  :وویل يیــې داس ېپه خپل یو لکچر ک ئر دو پروفیس
مال االدین افغان نومٻد هغه ځان  چې ج،یو نامتو شخصیت یو افغان  وو  ۍ پیړ ) ۱۹(د اسxم  د 

یوه  ېیو فیلسوف بلک ې یوه نامتو اصxح پال مسلمان وو هغه نه یواز  ۍ پٻړ ) ۱۹( باله هغه  د ياEفغان
د ساینس سره مینه درلوده اود اسxم  لوٻديځره وه چې دخxفت ضد عقیده یــې لرله  هغه د څٻ يسیاس

  :هغه ویل.دوباره احیا یــې غوښتل  
د ساینس نه استفاده کوی حال دا چې ساینس د اسxم نه  ی؟ ځکه هغودئ ځ پر مخ تللی دیٻلو يول 

 ېځکه په ساینس ک يخپله کار واخل ئنه چې ساینس د يمسلمانان باید د خپل ش ئد  راپورته شوی
اړه  ې د حل کیلۍ شته نو باید دا مال د اسxم بیرته په اسxم  پور ړبړونوقوت او د ډیرو  ،جٻلوړ پرست
  .ي پیداکړ 

   .ي په ګاڼو ځان سینګار کړ ) ساینس (العلم  داو مسلمانان باید 
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لومات په اټول م ې نه تر قیامته پور  پيداکیدوله  ېچې د ځمک ئکـتاب د يقران کریم د رهنما او پوه
  . شته ېکښ
   :فرمایــيپه قران کریم کې ) ج(هللا 
  

  »مګر خو ذکر د ټولو عالمیانو لره) قران(دا  ئنه د« ۶۸:۵۲
سمانونو کښ ئته هر هغه ش وتاس ئد ۍ او مسخر کړ « ۴۳:۱۳

ٓ
ټول   ئد  ېاو ځمکه کښ ئد ېچې په ا

  »يد پاره د هغه قوم چې فکر کو) دEیل(له طرفه د هللا دغه خامخا لوی ایت
او له هغو نه کار  ي وکړ  سوچنو انسان باید پر هغه  ي،خدایتعالی دا ټول شان انسان ته مسخر کړ 

  .يواخل
   :يفرمایــکې  کریمپه قران )ج(هللا 
  

یا شته څوک یادونک ياسان کړی د«۵۴:۲۲
ٓ
  »يموږ ذکر  پند اخیستلو ته نو ا

او  ې معجز  ي دقران کریم د نازلیدو  دمxټر په هکله ډیر ) ص(امبرمحمدغد خپل  اخیري پی) ج(هللا 
 غه رالیږلداو کxم دئ )  ج(کي د خدایټقران کریم ټکي په  ېثبوتونه رالیږلي دي  او دا ثابتوي چ

  ) .ج(بٻله  یو خدای شوی ویلد بل چا له خوا نه دئ  شوی  قران کریم 
د ( هرومرو په خبر يلمیان به شاد پاره د عالمیانو او خامخا ع ئمګر پند د) قران(دغه «۳۸:۸۷-۸۸

  »لږ وروسته) قران( يد د) صدق
او هره ورځ ډیر پوهان   ي ته ثابتیږ  ورځ په ورځ کافرانو  ۍد ساینس  دپرمختګ سره د قرانکریم رښتیاوال

  .ي را نغاړ   ياسxم چوپړ ته  موټ داو ي او پوه خلک اسxم ته رااوړ 
څوارلس  ېیو نظر اچوو چې هغه  ته په قران کریم ک  رابرسٻرونو ته ينو  ساینس يدنننۍ پرمختلل دلته 
  .يد ياشارې شو ېمخ ک ۍ پٻړ 
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  : م ک３ينسی معجزی په قران کريسا
  
ه واسطه نازل شوئ دئ او بیا د پ) ع(د جبریل ) ص(پر محمد  ېچ کxم د ئ) ج(د خدای کریم ران ق

لیکلۍ او بیا یــې دوباره د   ،په یاد کړۍ کـتاب ا و خپلو همراهانو ته دیکـټه شوئ او هغو دا وهغه لخ
 نازل شوي   بیا کال یووار هر  ) ص(سره د سره کـتلۍ دئ او خپله محمد) ص(محمد 

ٓ
د جبریل  یاتونها

له سره کـتلۍ  ي کې یــې ټول قران  کریم دوه وار  کال  وروستي  د ژوند پهسره له سره کـتلي دي  او ) ع(
په یادوي ان سر تر پایه  قران کریم په زرګونه خلک ټول تر اوسه هر کال یسېهرا تله هغه وخ  .دئ
 ۍ ان یو تور یــې  ړیو کې ٻپ) ۱۴(ېپه د . حفظ وی قران کریم  ینې ماشومان تر لسو کلنۍ پوري ټولځ

  .شویاو تبدیل  هم نه دئ تغییر
  

د اوس   چې اوس ده ې و ته یــې اشاره کړ د هل شوئ داسې شوایکاله مخکې ناز)۱۴۰۰(ېقران کریم چ
دا منکرانو ته  دا ټوله . شوئ دئ )کشف (په ثبوت رسیدلې او یا رابرسیره هغه  لخوا پوهانو ساینس

رسول د پاک  )ص(کxم دئ  او پر محمد ) ج( په ټکي د هللا  رښتیا قران کریم ټکي ېثابت وې چ
او نه د بل چا اثر دئ  دا هم  )ص(دمحمد او هغه قران کریم نه  ،ئد نازل شوئ لخوا) ج(خدای

کاله مخکې ویل ) ۱۴۰۰ (چېدي   رسول دئ دا هغه شیان) ج(د هللا ) ص(محمد  ې رښتیاثابتوي چ
رابرسیره، جوت  په واسطه پرمختللو وسایلو او میتودونو نوی اوس د ساینسي چې ځینی یــې شوي دي  

  .او ثابت شوي دي 
 

  :فضا
  
 درې     ېه هکله په قران کریم کپد فضا  

ٓ
  . يد يیتونه راغلمبارک ا

   :يفرمایــپه قران کریم کې ) ج(هللا 
له څنډو د   ]نفذوا[ئچه بهر ووځ يتاس ۍ ټولیه د پیریانو او انسانانو که چیری قدرت لر  ېا... «۵۵:۳۳

سمانونو او مځک
ٓ
  »په قوت او زور سره]  ُسلطن [ مګر ئوبه نه وځ ئڅخه پس ووځ ېا

  
وو بیشکه هم  ينو خامخا به یــې ویل) اسمان ته(چې تل ختل  ېښک) دروازه( په هغه ...« ۱۵:۱۴-۱۵

وی د ي کړ  ېزموږ بلکه یو قوم یو چې جادو راباند ېسترګ يد يیا خیره شو]ُسکرت[دا خبره ده چې 
  » يو
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  .یعنی فرضیه د رسیدولو یا نه رسیدولو ده   ي دشرایطو او امکاناتومانا لر )  ِان( يد عرب) if(د انګریږی 
  .يد نه امکان مانا ورکو) E(د امکان او)ان(او) حتی( ېک يپه عرب

  :يدلته جین او انس ته  اشاره کو   ېپه قران کریم ک 
ته  وخواته راوتل يمستقیم تیریدل او د بدن بل:په اساس   ي ر ډکشن)  د کازیرنیرسکایز( د  مانا) نفذوا(د

   یغش: وایــي لکه 
  .يورکو  ماناخوا ته د راوتلو  ينو دلته د ژور نفوذ کولواو بل

 ېچ ي مبارک ایت نه مالومیږ  ېله شکه د دٻده  ب انامپه  ته د رسیدولو  ې پروژ  يوېلفظ و) ُسلطن ( د 
 یو ورځ به انسان پورته 
ٓ
  ې نه یواز  ي وخٻژ سمان  ته  ا

ٓ
دننه به  هم د څٻړنې او  ېد مځک ېسمان ته بلکا

  .يسپړنې لپاره تا ش
یتو نو کٻاو په دوٻم او در

ٓ
  : او فرمایــي يکافرانو ته خطاب کو ېد مک) ج(چې خدای  ېیم  مبارکوا

 د  انکه  
ٓ
لکه  هغه   ي به په  مغشوش نظر وګور  یهغو ياو هغوی را پورته ش يسمان دروازه خxصه شا

  .يو ي پر کړ  يیا داچې چا کوډ  يډیر  نشه و ېچ
ته وکـتل شول هلته  ېدانسان سفرو فضا ته پیل شو او د هغه ځایه مځک ېکال ک) ۱۹۶۱(کله چې په 

 
ٓ
چې د  ېځکه د لمر وړانګ ئبلکه تک تور مالومید ،شین نه ي نه چې مالومیږ  ېسمان لکه د مځکا

 نو  ي په اتموسفیر ولګیږ  ېمځک
ٓ
 خو هلته مځکه په تور   ي ین مالومیږ سما ن موږ ته تک شا

ٓ
په  ېسمان کا

   :ږي ښکاری ينغښت ېشین شپول ک
چې مځکه په کله  .يږي لمر خواته ده  روښانه او نیمه بله خوایــې تیاره مالوم د چې ې هغه خواد مځک

خوځون  يیو انتقال ې يــېاوپه بل نیم اتموسفیر ک ږي پاته کی ېروښنایــې هم هغس يرخڅخپل مدار 
یو  ېهم په عین وخت  ک ېپه بله خوا ک ېهمداس ېک)ګړیو(ساعتو ) ۲۴(او په ږي دل کیلی )حرکت(

 ېنه  داس هٻښتیابه له  تاسو  ئ ته  وګور  ېمځک ېحالت ک ېکه څوک په د.  ږي حرکت لیدل کی يانتقال
ځکه  د انسان سترګې ورته مبهوت . يد ي کړ  باندی ي دریا چا کوډ یاستنشه  تاسوچې   ئ سوچ وکړ 
  : اشاره ورته کړې دهچې قران شریف  هغسې ږی لکهپاته کی
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  : ＋ت４دايناتو پيد کا
  

چې په یو وخت کې ټول کاینات هیڅ شی نه وو مګر یو   يدا ښیــڅٻړنې او   ي تیور  ي د کاسمو لوژ 
  .وریځ وه  ه ایو او )یو مبهم ډیر کـثافت لرونکی شی او تاوده ګازونه(لوګی

 يموادو نه نو و چې  تر اوسه    د دې لوګیز  ئیو منل شوی اصل ددا دستنډرد  اونننۍ کاسمولوژي  
  .ي لیدل کیږ  ېد پیداکیدوو په حال ک ي ستور 

 دا دشپـې په  
ٓ
اجرام  ينه جوړ شو  يد دا ټوله له همدې دود یا لوګ ي چې د استوري مالومٻږ  ېسمان کا

  . يد
  :يپه دې هکله قرانکریم  فرمایــ 

 اراده وفرمایله  ېبیایــ«۴۱:۱۱
ٓ
 ه حال دا چې دغه سمان تا

ٓ
  »وو ] ُدخان[سما ن یو لوګی ا

  :پروفیسور وایــي نامتو ي د میونیخ د پوهنتون د جیولوژ  يد جرمن)الفریدکرونر( رټډاکـ
څوک د  يد  ېپٻړۍ مخک) ۱۴(؟زه فکر کوم دا ناممکنه ده یمحمد  له کومه ځایه پوهید ئ سوچ وکړ 

د  میتودونو  ي د ډیرو لوړو  تکنالوژ  ېمخ ک هالځکه ساینس پوهانو اوس دا څو ک يکایناتو په منشا پوه و
؟ چې ووایــي ئفزیک پوهید يڅوک په هستو ېپه مرسته دا رښتیا وموندله  او څورلس  سوه کاله مخ ک

 
ٓ
  .ي سمانونه او مځکه یوه منشا لر ا

  

  :نهيدايپ) سپرم(د منی
  

  :فرمایــي ېپه قران شریف ک) ج(خدای 
  .ئد ئشو ۍ خه پیدا کړ انسان چې له څه شی څ ي نو ودی ګور «۸۶:۵-۷

) شا ( له منځه د يچې راوځ)يمن(اوبه ېهس ېله اوبو ټوپ وهونکیو څخه په رحم کښ ئد ئپیداکړ شو
  » او له هډوکیو د سینو څخه

د بډوډۍ او د ) ي اور (او د ښځې تخمدان) خصیه(ېاورګان خوټ يد نارینه تولید ېد جنین په پړاو ک
د  ي چې بیا وروسته دااورګانونه کښته کیږ  يمنځ واقع وتر  ۍپښت يدیولسم بنداو دولسم  شاشمزی 
او  يته رسیږی او د نارینو  هغې Eندی تګ ته ادامه ورکو) پلویکس یاکونغری ( یا تخمدان  ي ښځیو اور 

 يE هم تولید ېک يان په ځوان ي ته رسیږ ) سکروتم(ي له Eر )اینجینل کانال  ( له زٻږٻدو  د ېمخک
 ي ته رسیږ ) ابدومینل اروتا(ې شریان  ٻډرشتې اود وینو زیرمه د ګ يعصب اورګان ېد د ياورګان کښته ځ

  تر منځ پرته  ده ۍچې دا ساحه د شا تیر یا ستون فقرات او پښت
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  :ه  ود نيد انسان د جن
  

  :ې راغلي دي داس مرحلو په هکله) پړاونو(کې دانسان د جنین د کریم په قران
  
  

دم له خالص يا کړی ده تحقیق پیدپخامخا  ئاو قسم د«۲۳:۱۲-۱۴
ٓ
خټو نه  بیا وګرځاوه موږ  وموږ ا

بیا وګرځوله ]  علقه [بیا وګرځوله موږ دا نطفه د وینوټوټه ېکښ] قرارم [قرارګاه ټٻنګه ه یوه پدغه نطفه 
هډوکو ته غوښه بیا مو پیداکړ  ېد غوښو هډوکو بیا وروسته ور واغوستله موږ د ۍبوټ] مضغه[موږ دا
  »...هه پیدایښت بل سر پدی 
دلته   د شا دتیر چې د شا  يد ساتل د جنین موخه  يــې ته وایــي چې دلته ېساتن)  قرارم(لغت  يد عرب

) امینوتیک مایع(چې د) امینوتیک کڅوڼې( کوی  د جنین ساتنه کوی او هم د قوي E عضxت هغه
 ېوی ځای کاوحمایه ش ټینګپه ښه   يلخوا یــې ښه ساتنه  کیږی نو جنین  لکه چې ویل شوی د ي لر 

  .ي اوسیږ 
  

  :ي لري اومان ې در ) علقه (په عربي کې
  .هټشی او درٻیم يــې د وینويوه ټو) معلق(دوٻم ځړٻدلۍ  ،ۍ يــې وینه اخٻستونکۍ لومړ  
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  .نه تغذیه کوي ود مور له وین په لومړي پړوا کې جنین وګورو که د وینه اخیستونکي و مانا ته

په دی پړاو کې جنین د مور په رحم کې  ته وایــي  شي) ځړٻدلۍ(وګورو معلق دوٻمي مانا ته  )علقه(د که 
  .معلق مالومیږي 

پړاو کې په  ېه دپیږي ځکه مالومټوټه  هلکه د وینو یوبهرنۍ بڼه  جنین د.وګورو یــې درٻيمي مانا تهکه  
 که جنین لکهځپوري وینه  په جنین کې نه بهیږی نو ۍيمي اوونٻجنین کې ډیره وینه راټولیږي او تر در

  .په جنین کې صدق کوي  ياوسره مان ې د وینو وي نو دا د علقه در  ټهټو یوه
 
 
 

 
 



ساينس ９قران  اوننن یپوهنمل محمودنظر   

 

 13

 
 
  يد مانا زبیښونکي مواد  یــې په عربي کې چې )مضغه(ې ک دوٻيم پړاو په  او 
پړاو  ېد ي په ډول  زبیښونکي مواد غوندي نیسي ځکه پهنښاندد غاښود  بڼهجنین د پړاو کې  ېه دپ
 .لیدل کیږي  جانوچن د کړۍ کړۍ شکلونه لکه کې په شا د جنین ې ک
 
 
 
 
ٓ
 نننۍ وسایل ې  هغه وخت داچحال دا   ؟پوهیدئ ېه دپرنګه څ کاله مخکې )۱۴۰۰() ص(یا محمد ا

  .نه وه کشف شوی  نهي مایکروسکوپواو الکـترونیک
جره د وخت کې یــې د انسان د سپرم ح) ۱۶۷۷(په  ېوو چ پوهاناینسسلومړي  )لیووینهوک(او )هیم (
 وروسته  زر کالهنه یــې   )ص(د حضرت محمد  هغوی چېولیدل    يEندایکروسکوپ مپر مختللي د 

 ېښځ اودي ماشوم بڼه لر  يوړوک د ډیر م حجرهر د سپ ېپه غلطۍ سره فکر کوی چ ژوند کاوه بیا یــې هم 
  کرار کرار وده کوي   په رحم کې

د حجرې  د  کانادا دترانتو د پو هنتون چې پوه اینسس نامتود نړۍ ) یمیریتوس کیت  موری (ر و پروفیس
ژبو ژباړل شوئ  وتر اوسه پر ات ېې چککـتاب په  نامه  )دېو د انسان(د د خپل  او اناتومي استاد دئ 

   :يلیک   ېکی کیږ کـتابو نه ګنل  ښو او د امریکا  لهدئ  
دا کxم  ېوکړه دا واضح ده چ ودې  په تشریح کې مې مرسته دانسان  د دا ماته د افتخار ځای دئ چې

دا  او ته روښانه شويسته را لیږل شوی دئ ځکه دا مالومات څو پیړۍ ورو) ص(د خدای لخوا و محمد 
  .دئ  )ج(رسول د خدای)  ص(ثابتیږي چې محمد

  :د موري نه وپوښتل شوه بیا
ٓ
  د خدای کxم دئ ؟ کریم قران ېچ ېیا ته دا منا

  .ک نشتهپه دی کې هیڅ ش :هغه ځواب ورکړ 
   :فرمایــیپه قران کې ) ج(هللا  

) کامل(ته په هر شان  ي ته پس موازینه یــې کړ  ي یــې  ته نو برابر یــې کړ  ۍ هغه چې پیداکړ «۸۲:۷-۸
  .»ته ي صورت سره چې ویــې غوښته پیوند یــې کړ 

 

  :نيد جنس تع
  

  .په واسطه ېد  تخم ېنه ده ښځ  ي دنر سپرم په واسطه تعینیږ  ېد جنس تعین په جنین ک
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نو د جنس تعین اړه لري ) xy(یا ایکس وای )xx( کس يکس ايجوړې کروموزوم ا) ۲۳( جنین يکوچن د
سپرم تخمه القاح کړه ماشوم جنۍ او ) x( که د ایکس يچې تخمه القاح کو ي په هغه  سپرم اړه لر  ې یواز 
  .يتخمه القاح کړه نو ماشوم هلک راځ) y(وای د که

  :فرمایــي ېپه قران شریف ک) ج(خدای 
څخه ) يمن(اوبو ۍڅاڅک هنر او ښځه له یو ې جوړ  يیــې د ي پیدا کړ ) هللا(بیشکه هغه « ۵۳:۴۵-۴۶

  .»ېکښ]تمنی [ه رحم پ يکله چې وڅڅاوه ش
کیدل نو نطفه اشاره و سپرم ته  بهرده انزال یا  مانا) تمنی( ده دمایع  یولږ مقدار د  مانا يعرب) نطفه( د 

  .يخارجیږی او جنس تعینو ېده چ
  فرمایــي ېپه قران شریف ک) ج(خدای 

یا نه د دغه یو«۷۵:۳۷-۳۹
ٓ
یوه ټوټه د وینو  ېد بیا و) رحمونو(څخه تویوه شی يله من ۍڅاڅک ها

  »...پس برابر کړ نو پیداکړله هغه څخه جوړه نارینه ښځه) د اندامونویــې(پیداکړ هللا 
 ۍد جنس تعین کوونک حال داچې د نر سپرم يبولپړه  ېخلک ښځه د جنس په تعین ک ېتر اوسه ځین

  .ئد
  
  
  

  :د ماغ اکبر
  
له لمانځه نه   ېیــې په کعبه شریفه  ک)ص(ه هکله چې محمد پ ي د هغه سړ  ېپه قرانکریم  ک) ج(خدای 

  :وایــي ئمنع کو
دا ] ناصیه[ يکه نه شو منع نو خامخا به یــې سخت را کاږو په وٻښتو د تند ئقسم د...«۹۶:۱۵-۱۶

  »هناصیه درواعجنه او ګناهکاره د
  
  برخه درواغجنه  او ګناه کاره  ده؟ ېقران کریم وایــي د سر مخکن يول
  ګناه کار او درواغجن سړی؟ يویل يقران کریم  نه د يول

  ؟ې لر  ېخوا د درواغو او ګناه سره څه اړیک ېد سر د مخکن
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د  ي فیزیو لوژ . خوا ده ۍبرخه وګورو دا د دماغ اکبر مخکن ۍدسر مخکن ېکه دانسان د سر اسکلیت ک
د سر د : يد يلیکل شو ېداس ېد اساساتو کـتاب  ک يومټاو انا ي برخې د دندې په هکله د فیزیولوژ  ېد

چې  د   ئد هیجاناتو ، د وړاند وینو ،  دپxن او ابتدایــې حرکاتو  مرکز د)پریفوتل اریا (بر خه  ۍمخکن
دخیله  ېا چې دا برخه  په هیجاناتو کد : يکـتاب وایــدا همدارنګه . کس دیو ځای کیدو ساحه ده ټکار 

  .يکارونو مرکز هم و ي دا ساحه د تجاوز  ي فکر کیږ  ېبرخه  ده همداس
خو د درواغو او رښتیا  ویلومسولیت   ئکه څه هم  دا برخه  د ښو او بدو هیجاني حرکاتو د پxن مرکز د

برخه  ده دا موضوع اوس د چې دا ساحه د ګناه ډکه او درواغجنه  ي نو دا ثابیږ . ئیــې هم  په غاړه د
  . کشف شوی ده  ېساینس پوهانو  لخوا په  دې وروستیو شپیتو اخیرو کلو ک
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 :نهغرو
  

ي رییس جمهور جیمی کارتر د ساینس د چارو  دپخوان د امریکا چې )ایمریتیس فرانک پریس(ر و پروفیس
ې چ )هکمځ(کـتاب  په خپل  وو ملي اکاډٻمۍ رییس   او نسیسا دن ټواشنګـ دسxکار وو او دولس کاله 

  :لیکي هنتونوکې د  اساسی ریفرنس او درسي کـتاب دئوډیرو پ په  ۍ د نړ 
بڼه  لري  نود موږي یا میخو ېکه ننوتلي دي چځپه م ي بنیادي جرړي لری دا جرړ  Eندی ېغرونه د مځک  

کریم کې  په قران) ج(تشریح کړی دي  هللا   ېمخک ۍ پیړ ) ۱۴( کریم هغه  قران ېدا هغه شی دئ چ
   :يفرمایــ
  ۷-۷۸:۶سوره

» 
ٓ
  »میخونه؟ ]اوتادا[، او غرونه )فرش(مځکه بستر موږ  ېنه ده ګرځولیاا
ي د مځکې Eندی پټ دي،  د ساینس په اساس جرړ دا  ېمځکې پر سر غرونه لکه میخونه د ي چد

سر جورج هیري . منجم رویل (د ) ۱۸۶۵(غرونه  ژوري جرړي لري په  ې ویل شویلومړی تیوری چ
وریدو ښغرونه د مځکې دقشر په ثابتوالی کې  مهم رول لري او د مځکې د : ویل وهغ  يد  يویل)

  .رځيګاوخوځښت خنډ 
   :په قران کریم کې   ویلي دي) ج(هللا 

مځکه  پر تاسو   ي ونه ښورٻږ  ېچ ېلپاره ده د) غرونه(پر مځکه بارونه  يیــې د ياو غورځول« ۱۶:۱۵
  »... يباند

غرونه د مځکې  ېموازینه ساتي دا تیوري چ ېغرونه د مځک ېتیورۍ ثابتوي چنۍ نند پلیټ نیولو
  .ده يویل شوې ک)۱۹۶۰ (په کال موازینه ساتي

کیلومتره )۵( کیلو متره  ده د د بحر Eندی د ځمکې قشر) ۶۰۳۵(شعاع ېپه اساس د مځک ي د جیولوژ 
په   ي کیږ  ۍ قشر نر  ېه چې دمځکرسیږی هر څومر  ې کیلومتر پور ) ۸۰( دا قشرتر ياو د غرونو Eند  ئد

   .ي د ښوریدو دامکانات ډیر یږ  ېهم هغه اندازه د مځک
   :يفرمایــپه قران کریم کې ) ج(هللا 
  

  ،ه دویپدا مځکه  ي درانه غرونه وEړ چې ونه خوځیږ  ېاو پیدا کړی موږ په مځکه  باند«۲۱:۳۱
  »يوموم ي وی Eر چې د ېدپاره د د ي Eر  يارت ېکښ) مځکه(موږ په په دغه يګرځولی د

  
ٓ
 یEچا دا ګمان کو انپه وخت کې خلک د غرونو په اساسي شکل پوهیدل؟ ) ص(یا د حضرت محمد ا

نو هغه پوهاساینس  ياوسین  ېدا جامد غرونه په مځکه کې غږیدلي دي  او جرړي لري لکه چ ېچشو
  .تایید کړې ده
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  .سوره تصدیق کړی ده   کریم قران د ي اونننۍجیولوژي هم دامعاصر 
  
  

  :＇رخ５دل ３د م％ک
  

   :يفرمایــکې  کریمپه قران) ج(هللا 
سمانونه او مځکه په حق سره تاوو  يپيدا کړی د«۳۹:۵ 

ٓ
ورځ په شپه  ياو تاوو  يشپه  پر ورځ] کور [يا

  »...ي پور  ېتر مسمی شوی نٻټ ياو مسخر کړی لمر او سپوږمۍ چې هر یو روان د
  .نګۍ پیچل  ول پر سر باندی لکه هسره یو شی د )کویل( ي د انګریز  مانا ياصل) کور (لغات  يد عرب 

   :يفرمایــپه قران کریم کې ) ج(هللا 
حال دا چې دوی  به ځی  يته پرهغو چې کلک وEړ د ېبه ته غرونه ګمان به کو ېاو وین...«۲۷:۸۸

  »... يوریځاتیریږی په شان د 
  

  :ندونويبحرونواو س
  

سره یو ځای کیږی د هغو تر مینځ یو حایل شته دنننۍ ساینس د کشف په اساس هلته چې دو بحرونه 
ه پشته  د مثال  ي تودوخه ،مالګینتوب او کـثافت لر  هبحرونه تر منځ چې متفاوت  وهغ و دو  د دا حایل

 .ياو لږ کـثافت لرونکی    د ې،  مالګینېبحر اوبو ته تود د بحراوبه نسبت د اتxنیک ېتوګه د مدیتران
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 يدبحر اوبه د اتxنیک بحر ته د څو کیلو مترو په اوږدوال  ېد مدیتران ېک)  لګبریال درش(په  ېنوکله چ 
د بحرغټي چپـې ،  مدوجذر او قوی  ي پاته کیږ  يدا اوبه هلته ثابت يننوځ پلنوالياو د زرو مترو په 

  . ي او  دااوبه د یو بل سره نه ګدیږ  يجریانات  دا اوبه نه سره ګډو
   :يفرمایــپه قران کریم کې ) ج(هللا 

یو مانع    ېپه منځ د دواړو کښ ي دوه بحرونه سیندونه چې یو ځای ښکاریږ  يبهولی یــې د..«۵۵:۱۹-۲۰
  »ده چې نه ګډٻږی یو په  بل باندی

سره  ي شته چې دو ی نه پرٻږ  ۍونکو خو کله چې قران کریم وایــي د خوږو او ترخو اوبو تر منځ یو جx ک
  . يش يګډ

  :فرمایــيپه قرانکریم  کې ) ج(هللا 
او  ۍډیر خوږ چې تنده ماتوونک ئدوه بحرونه سیندونه چې دغه خوږ د يیــې د ي کړ  يخوش..«۲۵:۵۳

  »..حصه  يمنع کوونک]  برزخ[مانع اوه یو  ېه منځ د دغو دواړو کښپ) هللا(ده  ېاو ګرځول ئهغه تریو د
و د بحرونو تر منځ ؟ا.مانع وایــي  ېقران کریم  د خوږو او ترو اوبو تر منځ کښ يچې ول شيکه یو سوال و

  حصه وایــي؟ يبیا  مانع اومنع کوونک
تروې  ېاوهغه ځای ک يبرخه چې سیند ته ننوځ ۍپه هغه کوشن د بحر نننۍساینس دا کشف کړٻده چې

پیکنوکلین ( او د دوی تر منځ یو يواوبو نه جx وو او خوږې اوبه سره یو ځای کیږی نو خوږې اوبه د تر 
 ېزون مالګه هم د د ينکو جx کو  ېدد ي دواړو اوبو نه توپیر لر  ېچې کـثافت یــې  دد ي جوړیږ )زون 

  ي خوږو او تروو اوبو نه توپیر لر 
 ېد ډیرو پر مختللو وسایلو چې د بحرونو تودوخه،د مالګ ېوروستیو کلنو ک ېدا معلومات اوس په د

ه پسان د ان  يد يکشف شو  يلوموااکسجن اندازه  م شوی دمنحل ېاندازه ، کـثافت او په اوبو ک
  .ي لومیږی او ټوله ورته  یو ډول ښکار استرګو دا توپیرونه نه م

  

  :دبحرونو د تل چپ３
  

   :يفرمایــکې کریم په قران ) ج(هللا 
سره یو موج د پاسه بل موج  يو ۍ چې پټ کړ  ېبحر کښ ژور په يیا په شان د هغو تاریکیو د..«۲۴:۴۰

کله چې  يد پاسه د ځینو نورو د ېني ددچې ځي يد ې تیار  يوریځ وا )موج( او د پاسه د دغه  يو
ورکړی هللا ده ته  ياو هر هغه چې نه و) Eس خپل( دغه  ئچې ووین ېنژد يEس خپل نه و ئراوباس

  »نور رڼا پس نشته ده ته هیڅ نور رڼا
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 یات د بحر ونو  
ٓ
چې هلته که انسان Eس راوباسي هغه خپل  يکو ي د تیارو  خبر  ېه تل کپدا مبارک ا
روښنایــی  ېک يژوروال ېپه د ي دا تیاره د دوه سوه مترو نه پیل کیږ   ېوی لیدلی، د بحر EندEس نه ش

بیا بلکل روشنایــی نه شته انسان نه شوی کوEی تر څلوٻښتو مترو  ېک ينه شته او د زر مترو په ژوروال
ې د بحرونو او بل داچ.  يوEړ ش يه ځانګړو وسایلو مجهز وپبٻله دې چې  ېنه زیات ژور  په اوبو ک

څپـې بیا دبحر د   يڅپـې شته او دا دوٻم ي څپـې او موجونه شته او د هغه دپاسه نور  ېEندی ژوروک
چې دوٻمی څپـې لکه  يد يراغل ېمبارک ایات ک ېچې موږ هغه وینو ځکه په د يسرڅپـې او موجونه د

  يد يوریځا
چې د مختلفو کـثافت  يدڅپـې یا موجونه  يڅپو په هکله وایــي  دا داخل ياو ساینس  پوهان داخل

څپـې  د بحرونوژوري اوبه   پوښي ځکه  ژوري اوبه لوړ کـثافت  يلرونکو اوبو تر منځ واقع کیږی دا داخل
انسان . ي موجونه ماتیږ  يهغه لکه بهرن يمخ چپـې عمل کو،موجونه لکه د بحر د سر  يلری اودا داخل

را  ېپه توپیر سره  په یوه ساحه  ک ېالګیا م ېموجونه نه شوی لیدEی ځکه دا موجونه د تودوخ يداخل
  :ي څرګند ٻږ 

  

  :ي％يورا
  
وریځ په یو معین اده  چې دباران  ې او دا یــې جوته کړ   ي وریځو ډولونه مطالعه کړ ا ساینس پو هانو د 

  . ي اړه لر  ې وریځو او بادونو په ډولونو پور اد  اچې د ي او جوړیږ  يشکل نیس ېسیستم ک
چې څرنګه    ي پوهیږ  ېپه د) میتیورولوجستانو(وریځ ده ا)  ومولونیمبوسک( وریځ د اد باران  یو ډول 

  ياو تاEنده جوړو ۍوریځ باران ، ږلا
  :ي وریځ د Eندی پړاونو وروسته جوړیږ اد کومولونیمبوس  
چې  ي وریځ هغه وخت جوړیږ ا)کومولونیمبوس (د : ئ وهل کیږ  ې وریځي د باد په واسطه  پور ا- ۱

  .ياد په واسطه یومرکزی ټکي ته پوری وهل شد ب) کمولس(يوریځ ۍاکوچن
  .يجوړو يوریځا يسره یو ځای کیږی او غټ يوریځ ۍ اکوچن: یوزایوالی - ۲
وریځي اوریځي  یــې جوړي کړې نو دا اوریځي سره یو ځای شوې او غټې اکله چې  کوچنۍ : خره کیدل- ۳

 يډیرش ۍغټوال يکله چې دا عمود نو ينسبت اړخو ته ډیر و ېپه مرکزک ۍنواللچې دا پ ي نیږ لکرار کرار پ
دانې جوړوی او کرار کرار دا  ې او هلته د اوبو او ږلۍ وړ  ي داتموسفیر یخو برخو ته  پورته کیږ  يوریځا نو

  .ياوبیا د باران او ږلۍ سبب ګرځ يEندی خواته راځ يوریځاچې دا دانې درنې شوی نو د  ي دانې غټیږ 
  :فرمایــي ېپه قران شریف ک) ج(خدای  

یا نه وینې  ته چې بٻشکه هللا روانو«۲۴:۴۳
ٓ
  يا
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 نو تق تق ئباند ېEند يوریځو بیایــې وګرځواه منځ د دغو پفرمایــی  ۍوریځي بیا یو ځای والا شړی 
  » ...وریځي  اله منځه د دې  يباران چې وځ) انسانه( به ته ای  يوین
الوتکو،کمپوترونو، :سایلو لکه و يپه ډیرو پرمختلل  ېمیتیورولوجستانو اوس  په دې  وروستیو کلنو ک 
  .يد يوریځو د جوړولو  په بڼه او ساختمان پوه شوا یxتونو او بالونونو په وسیله دټس
  :او ږلۍ په هکله داسي وایــي ېد جوړیدو وروسته  د تالند يوریځادا ذکر شوی مبارک ایت د 

 نازلوی هللا له ... «۲۴:۴۳
ٓ
ږلۍ پس رسوی هللا دا ږلۍ  ېک په هغه غرونو يوریځو چې و اسمانه غرونه دا

 يداتیزه روشنایــ يله هر هغه چا څخه چې اراده یــې وفرمایــ ياو ګرځو يهغه چا ته چې اراده و فرمایــ
  »ي ده د هغو سترګې ړندې کړ  ېنژد
تر  ۲۵۰۰۰ يوریځي هغه چې ږلۍ اوروا) کومولونیمبوس(دا موندلې ده چې  د ) میتورولوجستانو(

  .ي لر  ۍنواللایله لکه غرونه پم) ۷.۵-۷.۴(فیټه یا  ۳۰۰۰۰
کله چې د باران څاڅکي د ږلۍ : ي کیږ  يهغه برق يوریځي چې ږلۍ اورواپه اساس هغه  يدمیتورولوج  

بیا د  ي دا انرژ  يازاده و ي اوخپله پټه انرژ  ي نو هغه څاڅکي کنګل کیږ  ي یا ټکروکړ  يد دانو سره ومښل
 ونونه د ساړه شیانو نه تودواوالکـتر   يکرستل یــې مخ پوښ ياو د یخ يږلۍ مخ تودو

 
 

 ېهمداس يشیانو ته حرکت کوی نو ږلۍ منفی چارچ اخل
  دانې  د ډیرو یخو  ۍکله چې د ږل

څاڅکو د  ۍیخو کوچن ېڅاڅکوسره تماس وکړی د د  
 يوریځا دا مثبت چارچ بیا د   ي؛دړو مثبت چارچ ماتیږ 

 يوریځااو    يچارچ  نیس ياو ږلۍ منف يپورته خوا ته ځ
او دا  يچارچ ورکو ياو هغې ته  منف يخوا ته ځ  ېEند
نو ږلۍ د تندر د  يچارچ بیا د تندر سبب ګرځ يمنف

  .لکه چې قران پاک وایــي  ئمهم فکـتور د پیداکٻدو
  
یوه سړه او بله توده  ينظریه دا وه چې  اتموسفیر دوه ډوله هوا تولید و) ارستوتل (د   ېک) ۱۶۰۰( په
 ېهوا   په ب ياو بریښنا بیا د وچ ي وریځو د مښتلو څخه پیدا کیږ  اوچي هوا اود تندر   ږغ د : هغه ویل.

هم خلکو باور  ېدا هغه نظریه وه چې د اسxم په  وخت ک. ي اورسره د سوځیدولو نه  پیدا کیږ  ېشمیــ
  .پرې درلود

 



ساينس ９قران  اوننن یپوهنمل محمودنظر   

 

 21

  :９－ردیوال ３د م％ک
  

یریدل چې د هغه نه ونه خلکو دا عقیده درلوده چې مځکه اواره ده او خلک و ېوختونو ک ي په لومړ 
  .ي لویږ 

سفر وروسته وویل چې  يکه د بحر) ۱۵۹۷(هغه په کال ېوو چ ړی س ړی لوم)ک یز درایفرانس(  
  .ده ۍمځکه ګرد

  فرمایــي ېپه قران شریف ک) ج(خدای 
یا نه وین«۳۱:۲۹

ٓ
او  ېورځ په شپه ک ياو ننباس ېشپه په ورځ کښ] یولج[يچې بٻشکه هللا ننباس ئا

  » ې هر یو روان دی تر ټاکلي مودې پور  ۍسو ته لمر او سپوږمتا يمسخر کړی د
  .کرار او په تدریج سره ننیستل ، مانا لري ) يننباس(یولج 

 اوښتله نو دامبارک ایات دا   
ً
 مانانو که مځکه اواره وای نو شپه په ورځ او ورځ په شپه  به یو وار دفعتا

  .ده ۍلری چې مځکه ګرد
  رمایــيف ېپه قران شریف ک) ج(خدای 
او  يده له ورځ يکیدونک ۍسپوږمۍ ونه شپه ړومب ي کړ  ېلمر Eیق دغه لره چې Eند ئنه د«۳۶:۴۰

  »دی] یسبحون[چورلیدونکی  ېپه اسمان ک) اجرام يفلک( دغه ټول
قدم (څلورو خواووته ګام حرکت، (یــې مانا يده لغو  ېنه اخیستل شو)سباحه (د یسبحون چې له 

  )ئحرکت د يواهل  او وضع)
 )taymiyah ( ابن تایمیحا ه چې)یو مشهورمفسیر ووهغه  په مجموع  ېکي يــې وفات کړی د) ۱۳۲۸

ریښه یــې  فلکان  ده )الفلوه ( فلک چې جمع یــې:  يلیک ېپاڼه ک) ۵۶۷-۵۶۶( الفتوا ه شپږم ټوک
  ته وایــي  يش يګرد

 : هغه وایــي
ٓ
  يد ينو لمر او سپوږمۍ هم فلک  یعنی ګرد  يد ياجرام ټول ګرد يسمانا

  يته وایــ ۍ ارغړ  يابن عباس وایــی فلک څرخیدونک
  يدحهاد شتر مرغ هګۍ ته وایــ يوایــ رشید خلیفه
  :فرمایــي ېپه قران شریف ک) ج(خدای 
  »وغوروله]دحها[او مځکه وروسته له دغه صافه .. «۷۹:۳۰

د شتر  وایــي دحها یوه معنی وسیع او پراخه او بله معنی یــې) یوسف علی. ا( ه هکله پ  مانا) دحها(د 
  .ي لر  ورته بڼهسره  ۍمرِغ هګۍ ده  نوځکه مځکه د شتر مرغ د هګ

  :ئاو دوو لویدیزونو ذکر د نویو ثبوت د دوو ختیزو  يد ګردیوال ېد مځک
  :فرمایــيپه قران کریم کې ) ج(هللا 
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  » ئرب د دواړو مشرقینو او دواړو مغربینو د«۵۵:۱۷
یځ تدا یــې یو خ يخوا ته غروب کو يپورته کیږی او بل را ېک ېچې لمر په نیمه کره د ځمک ي دا دا مانا لر 

بیا لمر دبل ځایه را خیژی او بل چیری لویږی دا یــې دوٻم ختیځ او  کې او یو لویدیځ او په بله نیمه کره
ه نیمه کره پچې  ئلویدیځ که مځکه اواره وای نو یو ختیځ او یو لودیځ  به  ویل شوی وایــي همدا علت د

 .شپه ده او د دواړو مغرب او مشرق سره توپیر لری  ېپه بله نیمه کره ک ېکورځ او عین وخت  ېک
ختیزو یا دوو لویدیزو فاصله نسبت له لویدیزه تر ختیزه واټن نه زیاته  و دو د  همدا علت دی چې دلته 

  ئدلمر لوٻدولو ځای د ې نیم کر  يد لمر ختلو ځای د بل ې نیم کر  ېل شوی ده ځکه دیوو ښو 
  »...لکه د مشرقینو ۍلری وال ېوی په منځ زما اوستا کښ کاشکی چې...«۴۳:۳۸

  
  
  

  :د لمر حرکت
  
ده چې  ېساینس له خوا دا جوته شو نۍاوس  دنن يرخڅلمر : لومړی سړی و چې هغه ویل) کیپلر(

  .ي ډول حرکت لر  يلمرپه افق
  فرمایــي ېپه قران شریف ک) ج(خدای 
ښه دانا  يدغه اندازه ده د ښه غالب قو ېاندب] مستقر[ ې Eر  يپه خپلی ټاکل يځ] تجری [لمر «۳۶:۳۸

« 
  حرکت کول يده کراراومنظم افق مانا ې د تجر 

  .ده هغه وخت او ځای چې ختمیږی  مانااود مستقر  
  : ي لر  يناوام ې مستقر در : يوایــ) یوسف علی( 

  محدود وخت: لومړی 
  د استراحت ځای : دوٻم 

  مسکن یا د ژوند کولو ځای: مياو درٻ
ې استراحت کوی چ يیــې سمه ده یعنی د شپـ مانابیا وایــي دویمه  يسمه ده او ځین مانا ۍ دلته یــې  لومړ 

  .لومیږی اچې موږ ته م ، ي کړ پیل ورځې لوبه  يبل د
کیلومتره په یوه ) ۲۴۰( یــې حرکت ېه فضا کپاو  يرخڅیو وار په خپل محور را  ېورځو ک) ۲۵(لمرپه 
  .يیو وار  وڅرخ ېه فضا کپ  ېچ ياله نیسمیلیونه ک) ۲۰۰(دی او د هغه یو دور  ېثانیه ک
  .يیو وار په خپل مدار را څرخ ېورځو  ک) ينوٻښت نیم( په ۍسپوږم
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  :فرمایــي ېپه قران شریف ک) ج(خدای 
او  يده له ورځ يکیدونک ۍسپوږمۍ او نه شپه ړومب ي کړ  ېنه دی لمرEیق دغه لره چې Eند« ۳۶:۴۰

 ه پدغه ټول 
ٓ
  .» يد] نیسبحو[ يچورلیدونک ېسمان کښا

  .ي خپله دحرکت Eره لر خپله  اوهر یو   ي خپل مدار لر  ېهر یو په فضا ک
  :فرمایــي ېپه قران شریف ک) ج(خدای 
روښانه او مقرر کړی  ۍاو سپوږم) ۍځلیدونک(لمر ړون  يیــې د يهللا هغه  ذات دی چې ګرځول«۱۰:۳۵

  »...ونو او په حسابتاسو په شمیر د کل ئچې پوه ش ېهر یوه ته منزلونه لپاره د د يیــې د
 يپه نامه کړی شو ېتر نٻټ يچې هر یو روان د ۍلمراو سپوږم يیــې د ياو مسخر کړی په کارلګول« ۳۹:۵

  »...ي پور 
  

  :دا کول يپ) زوج( د هر شی جوره
  

  :فرمایــي ېپه قران شریف ک) ج(خدای 
  » ئپند واخل ېچې تاس ېد پاره د د ې موږ جوړ  يد ي او له هر چیزه څخه پیدا کړ «۵۱:۴۹

   يد يجوړه پیدا شو  ي او نباتات ان اتوم چې منفی او مثبت چارچونه لر ژوي هر شی انسانان، 
  فرمایــي ېپه قران شریف ک) ج(خدای 
یــې  يغونور ټول له هغو څیزونو چې ز  ې دغه جوړ  يده هغه هللا ته چې پیدا کړی یــې د يپاک«۳۶:۳۶

  »يمځکه او له هغو څخه چې دوی یــې نه پیژن
او انسانان تر اوسه هم په ډیرو  ي چې عرب نه پوهیدل چې نباتات هم نر او ښځه لر   هغه شیانولکه

انسان په  ېک يپیدا کړی  شاید په راتلونک ې ړ جو)  ج(شیانو  نه پوهیږی  نور هغه شیان چې  خدای 
  .يهغه پوه ش

  
په هکله لومړی  ېد نباتاتو د نر او ښځ ي یعنی نر او ښځه لر  ي لر  ې او نباتات ټوله جور  ،ژويانسانان 

 ۱۹۲۱انیستټدا نظر درلود او وروسته بیا یو هندی  بو ېک ۍ پیړ ) ۱۹(انیست په ټځل یو فرانسوی بو
ان هره میوه ښځه او نر  ي په نامه دا موضوع نشر ته ورسوله  چې ټوله  نباتات ښځه او نر لر ) بوس( د

یــې  ښځینه  دی  چې د  ېابین داننارینه او د م ېدان و خواو  و نټه وګورو دهغه دواړ الری که د جواری ټ
  .ي دپاره استفاده کیږ  ې دې ښځینه  دانونه یــې د نسل ګیر 
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  :بادونه 
  

  فرمایــي ېپه قران شریف ک) ج(خدای 
ته دغه اوبه نو  وده موږتاس ېلیږل ي پس نازله کړ ] لواقع[ ېاو رالیږلی دی موږ بادونه بxربونک« ۱۵:۲۲

  »...وڅښولی موږ تاسی ته دغه اوبه
ځکه باد د نباتاتو ګرده  يباد د نباتاتو د القاح سبب ګرځ يدوه ډوله ژباړه کیدای ش ېایت ک ېپه د

 يوریځود جوړیدوسبب ګرځا او بل داچې بادونه د يه هر حال یوه نمونه او کنایه وپانتقالوی دا شاید 
  :فرمایــي ېپه قران شریف ک) ج(خدای 
  يوبادونه پس پورته ک ي چې رالیږ  ئهللا هغه د«۳۰:۴۸

 دغه په  يرو پخ نو يوریځ ا 
ٓ
  »...ي څرنګه چې اراده وکړ  ېسمان کښا

  .نننۍ هایدرولوژی بلکل د دې قراني تشریح سره موافقه لری 
  
  

  :الندی اوبه ３د ＄مک
  

وه  ې طرح کړ  ي یوه تیور ) تالیس او میلی توس( ېک ۍ مه پیړ و ه رول هر څوک پوهیږی په او پد اوبو 
  :هغوویل

  .ينفوذ کو ېه خاورو کپاپورته کیږی او بیا ته ر  ېد بحرونو اوبه ځمک 
 ېچې د مځک:دا نظر ورکړ  ېک) ۱۵۸۰(په) برنارد پالیسی (همدا تیوري چلیدله بیا  ي پٻړۍ پور ) ۱۸( تر 

  .يقرانکریم   همداسي ویلی د ېمخک ۍ پٻړ )۱۴(چې دا  يEندی اوبه د باران د اوبو نه Eس ته راځ
  فرمایــي ېپه قران شریف ک) ج(خدای 

یا نه وین«۳۹:۲۱
ٓ
دا  يد اسمانه اوبه پس ننه ایستلی یــې د) طرفه(له  يد ي کړ  يته هللا بیشکه نازل ېا

  »...په چینو د ځمکې کښې) اوبه(
  

  :د －وت３ ن＋ان
  

  :فرمایــي ېپه قران شریف ک) ج(خدای 
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  »چې برابر کړو نښان د ګوتو د دوی ېحال ده چې قادر یوموږ په دې باند...«۷۵:۴
او هغه له څه نه  ي کیږ  يد مړو د هډوکو نه څرنګه خلک را ژوند  ېه قیامت کپې کافرانو ویل   چ

فرمایــي  کوEی شو ستاسو د هډوکو د یوځای کیدو نه  تاسو ) ج(؟ خدای ئچې څوک د يپٻژندلی ش
د هویت د  ېک) ۱۸۸۰(د ګوتې نښان په . کړو او ستا سو هویت د ګوتو د نښونه پیداکړو  يژوند

څیړنه وکړه چې د دو تنو ان د دوو غبرګولیانو د )فرانسیز ګوت ( ه له هغه چېتشخیص لپاره وروست
    .میتود شو يښان یو ساینسند ګوتې  ئنښان یو ډول نه د ېګوت

  .ي لپاره کارول کیږ  يدپولیسو لخوا د جرایمو د مخنیو ېک ۍ اوس د دې میتود نه په ټوله نړ  ېچ 
  

  :درد 
  

ه پغلطه ثابته شوی ده اوس دا جوته شوی ده چې دردونه  ي لر په ماغزو اړه  ې دا چې وایــي درد یواز 
  .پوستکی هم اړه لری 

  : يد دیپارتمنت پروفیسور وایــ يومټد تایلند د پوهنتو ن د انا) تګاتت تجاسین(پروفیسور 
  ېویل ېمخک ۍ پٻړ ) ۱۴( قران کریم هغه خو ېدا د تعجب وړخبره ده چې دا موضوع اوس کشف شو 

  .ده 
  فرمایــي ېقران شریف کپه ) ج(خدای 
  د دوی بدلو موږ  يپوستک يهر کله چې پاخه ش«۴:۵۶

 »)درد(دوی عذاب يچې وڅک ېغیر له هغو له پاره د د يد وی ته پوستک 
 
  
  

  :ر１ا ９د لمر او سپوږم
  

پخوا دا نظر ووچې سپوږمۍ خپله روښانه ده خو اوس ویل کیږی چې د سپوږمۍ رڼا یوه انعکاسی 
  :فرمایــي  ېپه قران شریف ک )ج(خدای .روښنایــې ده 

 په  يیــې د ي هغه ذات چې پیداکړ  ېلوی برکـتناک د«۲۵:۶۱
ٓ
یــې ده په  ې ړ کبرجونه او پیدا ېسمان کښا

  »روښانه مۍاو سپوږ )لمر(ډیوه ېکښ
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ده د  ماناده لمپه د وهاج  ماناشمس ،سراج او وهاج وایــي د سراج  ېک يلمر ته په عرب
 ېده لوړ ځلیدونکی چې د ټولو ماناوی هغه روښنایــي او تودوخ مانالمپه او دضیا ) ځلیدونکی (شغلیزه

  .يته وایــي  چې د داخلی احتراق نه Eس ته راځ
 ېویل شوی دی چ) نور ( او) منیر( ورته ېقمر وایــي  اوپه قران کریم ک ېکښ يته په عرب ۍاو سپوږم

  شوی روښنایــی ته وایــي )انعکاسی(غبرګه 
خاطره لمر ته منیریا نور نه  ېچې سپوږمۍ ه غیر فعاله او بې روښنایــی ده او له همد يوایــکریم او قران 

  .دی  ویل شوی
  

  :تر من＃ پلونهود ستور
  

داسي ویل کٻده چې د  ستورو تر منځ خx  ده، اوس د استروفزیک پوهانو  دا کشف کړیده    چې   پخوا
چې ازادو الکـترونونو   ئپxزما یو ایونایز ګاز د يچې هغه ته پxزما وایــ ي د ستورو تر منځ پلونو وجود لر 
  ي او پروتونونو  مساوی تعداد لر 
  .ئد) جامد، مایع او ګاز(پxزما د اجسامو څلورم حالت 

  :فرمایــي ېپه قران شریف ک) ج(خدای 
  يچې پیدا کړی یــې د) هللا(هغه « ۲۵:۵ 

ٓ
 يد ېسمانونه او مځکه او هغه چې په منځ د دغو دواړو کښا

...«  
  

  :ناتو توسعهيد کا
  
ل چې کهکشانو نه یو د بل نه و شواهد وښو  ېداس)یدوین هبل(امریکایــی ستور پوه  ې يوک) ۱۹۲۵( په
   ياو کاینات توسعه پیدا کو ي کیږ  ي لیر 

  :فرمایــي ېپه قران شریف ک) ج(خدای 
سمان موجود کړی د«۵۱:۴۷

ٓ
 يپراخواونک] موسعون[موږ په قدرت خپل او بیشکه موږ خامخا ئاو ا

  »یو
  .يمعنی ورکو ېد توسع ېک يه عربپموسعون   

 :يلیکلی د ېک) د وخت مختصر تاریخ ( په خپل کـتاب )ستیفن هاوکنګ ( یو مشهور استروفیزیک پوه
  .ئپٻړۍ یو لوی کشف د يکشف  او موندنه د شلم ېدا د کایناتو  د توسع
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  :سپوږم９ ته ت， 
  

  :فرمایــي ېپه قران شریف ک) ج(خدای 
 ېبه شی تاس] ترکبن[پورته ېخامخا تاس يپه سپوږمۍ کله چې مکمله ش) و قسم خورم ا(« ۸۴:۱۸-۲۰

  طبقی ته  ېنه وروسته بل ېد یو طبق
  »پس څه دی چې ایمان نه راوړی 

...) پورته کیدل ، پیاده تګ، تعقیبول( د ترکبن لغت چې د راکبه نه اخیستل شوی دی معنی یــې  
  .يد

 يمقصد یــې نقلیه وسایل د ېه مرحله چپه طبقه په طبقه او مرحله سپوږمۍ ت ېک يتاسو به په راتلونک
  يچې مرحله په مرحله تکمیل شوید

  .او همداسي کیهانوردان هر طبقه د اتموسفیر د یو بل پسی تیروی او بیا د سپوږمۍ جاذبې ته ننوځی
  :فرمایــي  ېپه قران شریف ک) ج(خدای 

 [ا څیری اوبه تویول بی يد ي بیشکه موږتوی کړ « ۸۰:۲۵-۳۱
ً
کړی ده موږ ځمکه څیرول بیا مو ] شقا

  »)...ېځمک( ېه هغپ يد ي کړ  يزرغون
  :فرمایــي ېپه قران شریف ک) ج(خدای 
  »ۍسپوږم يش] انشق[شق ېشو هغه ساعت چ ېرا نژد«۵۴:۱

 معنی یو
ً
  ده  ېکول  اوکندل راغل ېدلته د شقا

ده شو اود سپوږمۍ خاوره یــې هلته یو کیهانورد پیا يته ختلو مراجعه وش ۍته سپوږم)۱۹۶۹(که 
هغه «چې   يکیدای ش يداس ماناته راوړله چې د دی مبارک ایت  ېوکندله او له ځان سره یــې مځک

  .»يمطالعه ش ۍچې سپوږم)  ئد ېنژد(ساعت 
 يه حساب جمع شپکال سره که دا یات شریف د ابجد  ي هجر ) ۱۳۹۰( ئکال مصادف د) ۱۹۶۹( 
  ورکوی) ۱۳۹۰(
 

 
 
 

  
  !هیږی خدای ښه پو
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  :د اتوم  و４＋ل 
  
چې ویل یــې اتوم تر ټولو کوشنی ذره ده او عربو هم همدا  ي تیور )دیموکریتس ( د ېمخک ۍ پیړ ) ۲۳(

دی او  ۍده چې اتوم ماتیدونک ېپوری چلیده اوس دا جوته شو يعقیده درلوده او دا تر څو کالو تر مخ
   .ئیو مهم کشف د ۍ پیړ  يدا د شلم
  فرمایــي ېپه قران شریف ک) ج(خدای 
او نه  ېه مځکه کښپاو نه  ېپه اسمانونو کښ) اتوم(نه پټیږی  له ده په اندازه د یوې ذرې ...«۳۴:۳

  »...وړوکۍ له هغې ذرې او نه لوی 
   ئد اتوم د لوی او وړوکۍ باندی خبر د) ج(خدای 

  .اتوم نه کوچنی شی هم شته له ي لومیږ انو م يذره وایــ يه عربپاتوم ته 
  
  

  :د الوتونک３
  
  فرمایــي ېپه قران شریف ک) ج(دای خ

او نه هیچ مارغه چې الوځی مګر ټول  ېه مځکه کښپ ۍتلونک ۍاو نشته هیچ حیوان خوځیدونک«۶:۳۸
  »...وه شان ستاسپمخلوقات دی 

  ټولنیز ژوند ، د ژوند نظم او د کارونو ویشل لری  ياو الوتونک يدا ښیــي چې ټول ژو  ېڅیړن
  

  :د الوتونکو الوتنه
  

  :فرمایــي ېپه قران شریف ک) ج(خدای 
یا نه ګور «۱۶:۷۹

ٓ
سمان کښ  يد يه طرف د الوتونکو چې مسخر کړی شوپ ئ ا

ٓ
 ينه سات ېپه هوا  د ا

  »ي چې ایمان راوړ )قوم  (کامد پاره د  يخامخا دEیل د ېه دغه کښپدوی مګر هللا بیشکه 
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یا نه ګور «۶۷:۱۹
ٓ
دوی  ينه سات ينه نیس يټولووزرونه او  يمرغانو ته له پاسه د سرونو د دوی پرانیځ ئ ا
  »...له پریوتو ] یمسکهن[ېپه هوا کښ

په خپل  ېچې هللا تعالی الوتونک يل  دی چې  یو شی ونیسو یو Eس په بل Eس ایښو  ماناد یمسکهن 
له ٻب ېجین په واسطه کنترولیږی او ځوان الوتونک يلری د ځینو الوتونکو سفر کول د یو ارث ېواک ک

   .ي، رهنما او نخشه ولری بٻله کومي غلطۍ مغلق سفرونه کو  دی چې پخوانی تجربه
د فاسفیک  بحر به   ېموتون الوتونک: يلیک ېک) ي قدرت او کمزور (ه خپل کـتاب پ) همبیرګر(پروفیسور 

نۍ تمیدو نه وروسته بیرته خپل و او  ېکیلومتره سفر کوی او د یو) ۲۴۰۰۰( ېسر په شپږو میاشتو ک
 .ستنیږي ځای ته را يپخوان

 
  

  ): لوی درز( ， بن，يد ب
  

نوبیxیا سحاب یا دوړه  ۍلومړن( یو ه لویه کـتله  ېپه اساس ټول کاینات په ابتداک  ي د بیګ بنګ د تیور 
  يچې هغه بیا د کهکشان د جوړیدو سبب شو منځ ته راغل) لوی درز (وه بیا هلته یو بیګ بنګ )

 ېک پایلهبیګ بنګ وایــي چې د هغه په  ه اساس لوی درز تهپد استرو فزیک د تشریح  ېپه کایناتو ک
  .پیدا شول  ۍ،لمر او سپوږمې سیار ، ي بیا ستور  ېکهکشان جوړ شول او په هغه ک

  :فرمایــي ېپه قران شریف ک) ج(خدای 
 چې بیشکه ...  «۲۱:۳۰

ٓ
  »دواړه سره نښتی پس بیل کړل موږ دواړه هسمانونه او ځمکه وا

  

  :ر ياتموسف
  

  :ایــيفرم ېپه قران شریف ک) ج(خدای 
 ه پاو قسم دی  «۸۶:۱۱

ٓ
  »)چورلیدلو(ګرځیدو]رجع[سمان خاوند د بیرته ا

 چه ګرځولی یــې ده تاسو ته ځمکه فرش او ..« ۲:۲۲
ٓ
 له  يسمان چت او نازلي کړی یــې دا

ٓ
سمانه ا

  »»...اوبه
 ه پ)  ج(خدای ېمبارک ایات ک لومړي په 

ٓ
چې  ېله دٻاو د هغه دنده دوباره استول ب يسمان قسم اخلا

  .استول ښیــی يد څه ش يوویل ش
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  ېپه دوٻم مبارک ایات ک
ٓ
اتموسسفیر  ته  ېساینس په ړنا ک نۍد نن ئراش. ئسمان ته چت ویل شوی دا

  !وګورو
رسیږی چې  ي چې د مځکې له مخه پیل کیږی اوتر خx پور  يهوا ته وایــ ېاتموسفیر په اصطxح د مځک

   .ئد یویشل شو )طبقو(پوړیوپه  څو 
ته یــې ترموسفیر  يته میزوسفیر او څلورم يميته ستراتوسفیر ، درٻ ير دوٻمته  تروپو سفیپوړ  ي لومړ 
  .يوایــ
 باران را استو ل او د اوبوبیرته تبخیرول او  ېدا ده  چ مانابیرته استولو د

ٓ
سمان ته تلل یا د لمر  د ا

 و  )انعکاس (غبرګون  وړانګودوباره 
ٓ
ګو بیرته او د رادیو اکـتیفو  دوړان ېتودوخ ي یا د لوړ   ،سمان ته ا

   .يته  چې موږ ترې وسات )فضا(تشیال  استول 
 د  ېاو همداس

ٓ
  .ينه  دمځکې ساتل د) ونوټمیتورای(ډبرو  يسمانا

کله  ي رسیږ  ې ګراده پور  يسانت) ۱۵۰۰( نه تر)۵۰۰(درجه له ېدتودخ  ېک)طبقه  (پوړ  دترموسفیر  په 
کیږی  يویل  ي سره تماس  وکړ  پوړ د د تر وموسفیرد  يخواته راش ېونه په ډیر سرعت د مځکټچې میتورای

.  
 ېه فضا کپچې  يونه دټلیدل کیږی دا هغه میتورای ېه حال کپد حرکت  ي دا ستور   ېچ ېپه فضا ک 

 غورځکه کیږی سره یوه  ېاوري او د اتموسفیر سره د تماس په وخت ک
 

مخ  ېله د مځکپمنو اتموسفیر لکه یو ک .يیا هغه بیرته استوباو يجذبو ېوړانګ ې د اوزون طبقه ډیر 
  .ينه سات تودوخېاو  ياو مځکه د یخن ئد ۍپوښل
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  .يکو يونه ویلټاو میوزوسفیر بیا میتورای يجذب و ېد ستراتو سفیر طبقه بیا  د ماورای بنفش وړانګ
وایــي چې زرونه  مایله  ) سفیر يمګنت( هغه ته ېچ ي ساحه لر  زوروره يمځکه یوه مقناطیس ېهمداس

  لهمځکه  پوړ ا پراخه طبقه ده د
ٓ
  .يتوپانونو نه سات يسمانا

  .يد يتر سره شو لخواونو ټلخوا د ستیxی يدا نوی مشاهدات د ناسا او اروپا د فضا د اجنس 
  

  :دنهيدو بهينواو شيد و
  

د وینو جریان تشریح کړ او بیا ) ابن النافع( کاله وروسته یو مسلمان ساینس پوه) ۶۰۰( د اسxم نه
  د غذا په وسیله اعضا تغذیه کیږی : نظریه تشریح  کړه هغوویل هخپل ېک یدیځلوپه ) ولیم هاروی(

  فرمایــي ېپه قران شریف ک) ج(خدای 
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ته له هغه  يډیر لوی عبرت چې در څښوو موږ تاس ېچارپایانو کښپه  تاسی ته  يبیشکه چې د«۱۶:۶۶
اسان  يپاک يپه ګٻډود هغو له منځه د کلمو او د وینو شودی صاف يځینو څیزونه څخه چې د

  »پاره د څښو نکولتیریدونکی 
او  صورت نیسی د غذا نه کارامد مواد استخراج کیږی او ېکیمیاوی کړه وړه چې په کلمو ک مغلق هغه

ټول  يــي موادبیا وینه دا غذ ا يد  یومغلق سیستم په واسطه د وینو سیستم ته ننوځ کارامد مواد يــې
  .يد يد غودې هم شاملد شیدو د تولی ېچې په هغه ک يبدن ته رسو

  :فرمایــي ېپه قران شریف ک) ج(خدای 
ته له هغو پیو نه  يچې څښوو موږتاس ئخامخا عبرت د ېه په څارویو کښت ياو بیشکه چې تاس«۲۳:۲۱

 ئ خور  ېاوله د د ي ډیر  ګـټې)ېڅارویو کښ(ه دغوپته  ياو شته تاس  يد ېچې په ګٻډو د دوی کښ
  »يتاس

  .وژی د کشفیاتو سره یو شی دهتشریح د نننۍ فیزیال يدا قران
  
  

  ::و مهارتيد مچ
  

  فرمایــي ېپه قران شریف ک) ج(خدای 
  »...په لیاره د رب خپل   ئله هر قسم میوو څخه نو ځ) ای مچیو(تاسو  ئ بیا نو وخور «۱۶:۶۹
کورونه او له  ېه غرونو کښپ يتاس ئواچوله رب ستا د مچیو د شاتو ته چې ونیس ېاو په زړه کښ«۱۶:۶۸

  .»ېڅخه او له هغه څخه چې خلک یــې لوړ جوړوونو 
  :يده وایــ يیــې  د نوبل جایزه اخیست ېد مچیو د ژوند په هکله څیړونو  ک ېچ) وان فریچ(

او د هغه ځای نخشه  يبیرته ځی او نورو ته خبر ورکو  ي ګxن پیداکړ  نويباغ او یا يچې یو نو ۍیوه مچ
  .ي دا کار د مچیو د ډانس په نامه یادیږ  ېورښیــی چ

په واسطه  اوس کشف   نومیتودو يکامرو او نوروساینس ي دا ټول کارونه د ساینس د کشفیاتو کمپیوتر  
   يد يشو

عسکراو  يیعنی غذا را ټولو) فسلوکی او کولی( يد يمونث ذکر شو ېایات کمبارک  ېمچیوته  په د
  يکارګر مونث د

دا  يهغه وایــ يوایــ ي سکر چې یو پاچا لر مچیو ته ع ېک)نمایشنامه (نندارمه په  ي شکسپیر د څلورم هنر 
چې ملکې ته  يبلکی کارګرې د يکارګر عسکر نران دی  او دا غلطه ده  چې هغوی پاچا ته راپوړت ورکو

 .يراپوړت ورکو
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  :ايد ن７ۍ کک７ت 
  

  :فرمایــي ېپه قران شریف ک) ج(خدای 
خلقو دپاره دوی چې و Eسونه د  يپه سبب چې کړی د ېظاهر شو فساد په بر او بحر کښ«۳۰:۴۱

  »...دوی ې واور  ېچ ېعملونو چه کړی دی دوی د پاره د د(د هغو) سزا(څکوی دوی ته څه 
د مثال په ټوکه که د  ئوین  ېک نړۍ  ېورکوی چې د فساد او خرابکاری ګناه خپله په د مانادلته دا  

  .ي اوزون طبقه د دوی په واسطه خرابه شی ضرر به یــې دوی ته ورسیږ 
  »...ئاو اسراف مه کو ئښڅاو  ئ او خور ...«۷:۳۱

 .ي چې زیان  یــې بیرته دوی ته رسیږ  يد ي خدای تعالی اسراف  منع کړ 
  .د نننۍ ورځي ډیري ناروغۍ د همدې ډیر خوراک نه پیدا کیږی 

  
  
 

  :د وخت نسبتی والی
   

 یو شی وخت د هغه پهدچې نظر په  شرایطو تغیر کوی او ئچې وخت هم نسبی د يانشتاین ویلی د
  . اړه لری کـتلې او سرعت 

  :فرمایــي ېپه قران شریف ک) ج(خدای 
عذاب او له سره خxف نه کړی هللا وعده خپله او بیشکه )راوستلود( په تا په)کـفار(ياو بیړه کو«۲۲:۴۷
  »يه نزد د رب ستا لکه زر کاله هغه کلونو څخه چې شمیری یــې تاسپیوه ورځ 

 ېته بیا بیرته خیژی هغه کار ده ته  له مځک ېاسمانه ځمکامر  کارله ) او نازلوی( يتدبیر کو«۳۲:۵
  » چې ده اندازه د هغې زر کاله له هغوی چې شمیریــې تاسی ېکښ]یوم[يورځ
  ئنسبتی د وخت:انشتاین وویل  ېک) ۱۹۱۵(په 
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  فرمایــي ېپه قران شریف ک) ج(خدای 
  »پنځوس زره کاله ېچې ده اندازه د هغ ېکښ] یوم[په هغه ورځ«۷۰:۴

 

  :سوړهتوره 
  

  .يته ننوځ ې سوړ  ې یــې ختمه شی تور  ي چې انرژ  ي د هر هغه ستور 
   ي ساحه لر   يصفر حجم او ډیره وسیع او قوی مقناطس. توره سوړه چې نا محدود کـثافت

دی چې ان   زورورکشش ډیر  يذبانه لیدل کیږی ځکه د هغه د ج نوه قوی تلسکوپوپهغه ان 
  xیله هغه نه نشوای راوت يــې دروښنایــی وړانګې

  :فرمایــي ېپه قران شریف ک) ج(خدای 
 ئ دی که پوهیږ ) قسم(ه ځایونو د پریوتلو د ستورو باندی او بیشکه  پنو قسم خورم زه « ۵۶:۷۵-۷۶

  »لویتاسی 
لخوا را منځ )جان ویلر(فزیک پوه  يد یو امریکایــ ېک)  ۱۹۶۹( هپاصطxح لومړی ځل  ې سوړ  ې د تور 
  .ده يته شو

 ئ،د ېخx ک ۍه کوچنپتمرکز  ېنه راوځی ځکه  هلته  د لوی کـتل ېوړانګ نور  د نه ځکه ې سوړ  ې تور د
 ې د لمر در  ي که یو ستور . يجاذبه ټول ذرات نیسی لکه د فوتون او هغه بهر نه پریږداو زوروره  لویه 

 .يننوتxی ش ېک ي سوړ   لرونکیپه شل کیلومتره قطر  يته ورش ې سوړ  ې تور و چنده  غټ 
 

 
 
  

  : ３پ８و ور＄وکداکول په شيد م％کی پ
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  کله چې کاینات پیدا کیدل د هغه سرعت یو میلیون میلیون کاله نسبت مځکې ته  ډیر وو 
  سره برابره ده  ېدقیق ېد کایناتو د یو ېد مځک يکه دا وخت محاسبه کړو  یو میلیون میلیون ورځ

  ېد مځک
ً
کاینات جوړ  ېرځو کپه شپږ و  ېبیلیونه کاله تیریږی او قران کریم وایــ)۱۷-۱۶(له عمره تقریبا

   يد يشو
چې دا شپږ میلیون میلیون یا شپږ تریلون  يد يپه اساس محاسبه شووخت  يد نسبت يدا شپږ ورځ

په  ېته یو میلیون میلیون چنده لوړ دی نو د مځک ېکیږی ځکه د کایناتو وخت نسبت مځک يورځ
وی تقسیم کړو دا ) ۳۶۵.۲۵( بیلیون کاله کیږی که دا عدد د کال په ورځوچې ۱۶.۴۲۷دا  ېوخت ک

  بیلیونه کاله کیږی ) ۱۶.۴۲۷۱۰۴۷۲۳(
  ېبیلیونه کاله د مځک) ۸(لومړی ورځ یــې 
  ېبیلیونه کاله د مځک) ۴(دویمه ورځ یــې 

  ېبیلیونه کاله د مځک) ۲(مه ورځ یــېيدرٻ
  ېبیلیونه کاله د مځک) ۱(څلورمه ورځ یــې

  ېمیلیونه کاله د مځک) ۵۰۰(نځمه ورځ یــې ٻپ
  ېمیلیونه کاله د مځک) ۲۵۰(شپږمه ورځ  یــې

  .کیږی 
  .چې د کایناتو یوه ورځ کیږی  يکاله د مځک)میلیونه  ۷۵۰بیلیونه او  ۱۵( چې دا ټوله کیږی 

  

  :د ستور وضربان
  

  :فرمایــي ېپه قران شریف ک) ج(خدای 
ته چې څه دی ] ادراک[ ې او څه پوه کړ  ېپه راتلونکی د شپـ] طارق [ په اسمان او ېقسم د«۸۶:۱-۳
  »يد ي ستور  يغه دثاقب ځلیدونکطارق ه

 ۱۹۶۷(په کال ې یــېیــې چې د کامبیرج په پوهنتون ک ېوروسته له هغه څیړن)  جوسیلن بیل برونیل(
 يچې  لکه د زړه ضربان  دربی کو ئیو منظم سګنال تشخص شوی د ېپه فضا ک: ترسره کړه  وایــی ېک)

( نوی نیوترون ستورو ته ېد .ځیدژر تحول نه منځ ته را  ي د دې دا ضربان  د بیوترون د ستور 
pulsars  (ېه یوه ثانیه کپستورو  ېد د ېځین. يد ي ستور  يډیر روښانه او منډه وهونک ي دا ستور  يوایــ 

  .ياو د ضربان د پیدا کیدو سببب ګرځ يپه خپل مدار را   څرخ ي وار ) ۶۰۰(
ته  ي تګ یا سور  سوری کول، د مخ(ده  مانادلته د طارق نه ضربان مقصد دی او د نجم الثاقب 

  )ننوتل
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  ياو مخ په وړاندی ځ يخxصو ي سور  ېه تیاره کپروښانه دی نو  ي دا چې دا ستور 
  !خدای ښه پوهیږی . ؟   يڅه شی د ي موږ نه پوهیږی دا ضربان لرونکی ستور 

  
  
 

  :کول يانو خبري８يد م
  

  فرمایــي ېپه قران شریف ک) ج(خدای 
  وکله چې راغلل دوی پر کنده د میږی« ۲۷:۱۷-۱۸

ټول مساکینو خپلو ته چې مات او چیت پیت مو نه کړی   ئننوځ!و بل ته ای میږیو ي نو وویل یو میږ 
  » هرومرو تاسی لره سلیمان او لښکر د ده حال دا چې دوی به نه وی پوه

  :د میږیانو  د ژوند طریقه د انسانانو  سره یو شی ده ځکه 
  .يښخو ي میږیان خپل مړ - ۱
  .لری .. کارګر، مینجر سوپروایزر  میږیان اداری سیتم لکه- ۲
  يخبرې کو يمیږیان چې سره یو ځای ش- ۴
 ي میږیان د خبروکولوپر مختللی میتود لر - ۵
 مارکیت لری  ېمیږیان د اموالو د تبادل - ۶

او که هغه  ينٻښ ووهه د هغه جرړی غڅو وکه دان يمیږیان  را ټول کړی دانې تر ډیر وخت زٻرمه کو
  .يچې وچي ش لندې وې هغه لمر ته اچوی

 

  :د ما＊ام ستوری
  

  فرمایــي ېپه قران شریف ک) ج(خدای 
  » ئرب د شعری د) هللا(بیشکه هم )  ېدا چ( او« ۵۳:۴۹

  يله ورایه مالومیږی ستوری پوهان وایــ ېد شپـ ېچې په اسمان ک ئد ي شعری یو لوی غټ ستور 
ً
xدا اص

 ېد ی دد یلیدلی شو ېیلیسکوب کچې غټ یــې په سترګو لیدل کیږی او و ړ یــې په ت  يد ي دوه ستور 
  فرمایــي ېپه قران شریف ک) ج(خدای   ئد يمدار بیضو ي ستور 
  »نه هم ېله د ېد دوو لیندو یا ډیر نژد«۵۳:۹
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  :ليه وسايد نقل
  

  فرمایــي ېپه قران شریف ک) ج(خدای 
ه زینت په دوی باندی او پچې سوریږی تاسی  ېاو خره لپاره د د ي اسونه او قچر )او پیدا کړی («۱۶:۸

  »تاسی ئڅیزونه چې اوس یــې نه پیژن) نور (کولو سره او پیدا کوی 
ع شوی او خلک ا الوتکه ، موټر، ریل، موټر سایکل او بایسیکل او اپولو نه وه اختر  کې په هغه وخت  

  .په هغه نه پوهیدله  نو دلته د هغو یادونه شوی ده
  :فرمایــي ېپه قران شریف ک) ج(خدای 

دوی ته دا ده چې بیشکه موږ سواره کړی دی موږ اوEد د ) هللا(ه دلیل د قدرت او یوه نښ«۳۶:۴۱-۴۲
ه شان د دغه هر هغه پاو پیدا کړی دی موږ دوی ته  ېډکه کړی شوی کښ) جهاز د نوح( ۍ دوی په بیړ 

  »)له نورو نواقلو څخه( څه چې دوی پرې سوریږی 
  
  

  :الوتک３
  

  فرمایــي ېپه قران شریف ک) ج(خدای 
) شام( ېه حکم د  ده مځکپتوند چې روانیده ] ریح[سلیمان ته باد) تابع کړی و موږ (ږ او مو «۲۱:۸۱

  )ېه هغې کپهغه ته موږ چې برکت ایښی و موږ 
  .رسیده ېEر وه په پنځوګړیو ک يمیاشت ېله یمن څخه شام ته او له شام څخه یمن ته چې د یو

بیګا یــې ) د(او يمیاشتې یو)د(د هغه ) منزل( سلیمان ته باد سبایــی ) او مسخر کړی موو (« ۳۴:۱۲
  »)تیلو( وه  او بهولی مو وه د ده د باره چینه دویلیو شویو مسو) Eره( يمیاشت ېد هغه د یو) منزل(

هغه وخت تکنالوژی پر مخ تللی او منحصر په فرد وه  د هغه ټول کارونه د نننۍ  ېچ ي مالومیږ  ېداس
  .نړۍ د کارونو سره سمون کوی خدای ښه پوهیږی 
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  :بر４＋نا 
  

یوې میاشتي او د بیګایــي منزل  د هغه د یوې )د(او هغه ) منزل(او سلیمان ته باد د سبایــي «۳۴:۱۲
  »مو ده د ده د پاره چینه د ویلیو کړ شو یو مسو ېوه او بهول) Eره( يمیاشت

  داسي مالومیږی په هغه وخت کي پر مختللې تکنالوژی نه کار اخیستل کٻده 
ه اندازه کار اخیستل کیدل چې نن هم د هغې نه ډیر کار اخیستل کیږی ځکه مس د د مسو څخه پراخ

کول د بریښنا د جریان مانا  ي ښه هدایت کوونکی  فلزدی او دلته د مسو جار  ېاو تودوخ يروښنایــ
  . ښه پوهیږی ) ج( خدای  يورکو
  

  :３ ＇اهانيبرمه 
  

څخه دولس  ې تیږ  ېله هغ] انبجست[په همسا خپله تیږه نو راوخوټیدلی] اضرب[وواهه...«۷:۱۶۰
  »...چینې

کله چې  يد يد برمې د میتود نه کار اخیست ېپه وخت ک يدا مبارک ایات دا ښیــي چې د اوبو د قحط 
 يکه د هغې له مخ  ي زیرمه کیږ  يچې غیر قابل نفوذ و ېځای ک ېننوځی  نو په داس ېاوبه په ځمکه ک

  يهلته فشار ډیر وو نه اوبه فوران کوموانع لیری شی د هغه نه اوبه را وځی او که 
یعنی دا ډبره پورته کړه ! )پرانیږه، او راپورته کړه(دلته ویل شوی اضرب وواهه او د اضرب بله مانا ده 

چې دا ټوله په ) تویول،بهیول او روانول( مانا ده] انبجست[ یادا ډبره  لیری کړه چې اوبه راووځی او
  .واقع کیږی   ېبرمه یــي څاګانو نه ک

  
   

  
  

  :بم اتوم  
  

  د اتوم انرژی په اړوند د قران شریف مبارک ایت
  :فرمایــی)۲۴:۳۵سوره النور (
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  »...ڼا د صافو تیلو ر اور رڼا پر  ته نه وي رسٻدلي د دغو تیلو... « 
خپله تٻل د یوې مادې د خواصو مایع شکل دې نو کله چې یوه ماده لکه تٻل ډیر سوچه شي : تفسیر

یر غني اوسوچه شي او نوموړې کـتله د نور ضرب نور یانې د نورسرعت په ډ )۲۳۵میورانی (او یا لکه
  په شکل د ړنا سره خپریږي  ي دغه انرژي ځې Eس ته راځینمربع سره شي نو انرژي 

یت شریف د یوې معادلې په ټوګه د قران ېکله چ
ٓ
د البرت انشتاین  ولیکواو بیا یــې عظيم شان پورتني ا

  د معادلې سره پرتله کړو 
  )انرژی (نور =د زیتون ونې تٻل ضرب نور پر نور : ( قران شریف

  :معادله یــې په Eندی ډول لیکxې شو 
  تقسیم د تٻلو پر کـتلې)انرژي (نور =نور ضرب نور 

  او د انشتاین فورمول
) m (کـتله)  e  ( ندی ونیسو او د دغې معادلې ښی او کیڼی خواE انرژي معادلې تر منځ اړیکې تر څیړنې

  پاته کیږي   ) cمربع  (په )  c (وویشو نو ښی خواته یــې د نور سرعتپه کـتله 
انرژي ده  انرژي او کـتله د هرې مادې دوه  کـتله  یو ډول کنګل شوی ېنوموړی فورمول په ډاګه کوي چ

کـتله په انرژي  انرژي په کـتله او بر عکس ېغبرګوني او یو بل  ته ورته خواص لری  دا به دې مانا چ
د  ېانرژي په دې شرط چ بري څخه Eس ته راغلیډبیلګې په ډول د یو کیلو ګرامو اوبو یا  بدلیدای شي د

د پاس فورمول له مخي په انرژي واړول شي د دې لپاره د  نی سل په سلو کېعنوموړی ټول اتومونه ی
و او به یوه ثانیه کې مربع کړ  )ه کیلو مترهر ز  درې سوه (د نور سرعت یعنی انشتاین د فورمول سره سم

Eس ته  )ته انرژي عت ملیارده کلیوواټ ساشپنځ وی(بیایــې د یوه کیلو سره ضرب کړو نو په پای کې 
  راځي

د یو کیلو   ېد یو کال مصرف لپاره بس ده حال دا چ هیواد دا انرژي د سویس ېدا په دي مانا چ
  حرارتي تودوخه Eس ته راځي )ه ساعتهتا(روسکرو نه لږ څه اته کیلوو بډ

  .ندوینه شوي ده اکاله مخ کې موږ ته وړ )1400 (دا فورمول ېچحال دا 
 
 

  :  ３＄مک ينور
  
چې  نیایت ) ج(په نامه د هغه خدای:  يد يلیکل شو ېسوره ک ۍ که د قرانکریم  په  لومړی مخ لومړ  

  .ئدی او د دنیاوو مالک د ئمهربان او رحم واE دی  لوی د
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، روحی  نړۍ  يد مثال په توګه د فزیک ئاخیستل شوی دنه نوم ]العالمین [دلته مقصد ده څو دنیاوو  
  شته ېمځک ي ډیر  يد يلیکل شو ېه قران کریم کپنور او بل دا چې  ېاو همداس نړۍ  ي،  بکـتریایــنړۍ 

  :فرمایــي ېپه قران شریف ک) ج(خدای 
 اوه  يچه پیدا کړی د ئهللا هغه د«۶۵:۱۲

ٓ
امر  ي نازلیږ  ېه مثل د دپڅخه هم  ېسمانونه اوله مځکا

  »...ېه منځ د دغو کښپ) د هللا(کم ح
 ېه سیستم کپګرچې زموږ په کهکشان او د لمر  ي وجود ولر  ېمځک ي نور  ېه کایناتو کپدا ډیره ممکنه ده 

 په : وایــي)بوکیلی ( ډاکـټر ېشوتر اوسه بله مځکه نه ده پیدا 
ٓ
پنځوس بیلیون (  په اټکل سره ېسمان کا

) بیمرد ستوری (ه ټوګه د پ بٻلګۍد  يرا څرخ  ې بیا سیار  غوي پر هلکه لمر شته او پر هغو ستور  ي ستور )
 یوه سیاره  لری او اوس دا ثابته شو

ً
xېهمداس يد ديموجو ې سیار  ي ډیر  ېده چې په ټوله فضا ک ېاق 

  ينه د يلکه چې لمر او مځکه  یو ش
اید ډیر ژر ش يراڅرخ  ېمځک ي چې پر هغه   ډیر  يه هکله سیانس پوهان ادعا کوپ ي ستور ) تورونتو( داو

  .کشف شی ېهغه  یو درجن مځک
  فرمایــي ېپه قران شریف ک) ج(خدای 

استرو فزیک دا ثابته » ...بیایــی قصد وکړ اسمان ته نو برابر یــې کړل دوی اووه اسمانونه... «۲۹:۲او 
  سیستمونه  وجود لری  يډیر کهکشان ېکړی ده چ

 ئهغه ګناهکاره د يه څوک چې دا نه منوایــي دا بیشکه د خدای کxم دی او هغ) بوکیلی( ډاکـټرنو 
  :قران وایــي ېلکه چ

په ذکر قران کله چې راغی دوی ته حال دا چې  يد يبٻشکه هغه کسان چې کافران شو« ۴۲-۴۱:۴۱
او نه شا یــې رالیږلی  ېدد   يدغه قران ته باطل د مخ ينه راځ ئبیشکه دغه قران خامخا کـتاب قوی د

 »)هللا(يشو يویل له طرفه د حکمت واE ثنا يد يشو
  
 

  :دو حسيدو او ليد اور
  

 يوروسته کوEی ش ۍنو او ) ۲۴(چې  ئهغه د اوریدو حس د  يلومړی حس چې وده کو ېپه جنین ک
  .يښکاره کو غبرګون ېپه مقابل ک يد روشنایــ) ریتینا( ېنۍکو او ) ۲۸(او د لیدو حس وروسته له  يوارو 

  فرمایــي ېپه قران شریف ک) ج(خدای 
  »...او زړونه ېته غوږونه او سترګ ېګرځول تاس او ویــې«۳۲:۹
  »ده يڅخه چې ګډه وډه شو ېموږ انسان له نطف يد ي بیشکه پیداکړ «۷۶:۲
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ته غوږونه او سترګې او زړونه ډیر لږ  ېتاس يچې پیدا کړی یــې د ئهغه ذات د) هللا( او دغه«۲۳:۷۸
  »يتاس ئشکر باس

 ورتوالۍچې دا د نننۍ ساینس سره پوره  هد ېشو)اشاره ( نغوته تر ټولو لومړی اورٻدلواو بیا  لیدولو ته
  .ي لر 
  

  :ريد رن／ونه توپ
  

  فرمایــي ېپه قران شریف ک) ج(خدای 
 پیداکول د ...«۳۰:۲۲

ٓ
خامخا  ېشکه په دغه کٻب ياواختxف د ژبو او رنګونو ستاس ېسمانونو او مځکا

  »دپاره د عالیمانو يد ېنښ ي ډیر 
 يیــې موږ تاس ۍښځې او ګرځول ېاو له یو ي له یوه سړ  يیــې تاس شکه موږ پیداکړی ٻای خلقو ب«۴۹:۱۳

  »... یو له بله سره  ئاو قبیلې قبیلې د پاره د دې چې وپیژن ېڅانګ
او هیچ  ياودا کار د پیداکولو قدرت ښیــ ي توپیر د هغو د امتیازسبب نه کیږ  ېنژاد  او ژب ،رنګ   ېد د

  ي نه لر  ي نژاد له بله امتیاز او برتر 
  

   :وسپنه

  
  :فرمایــي ېپه قران شریف ک) ج(خدای 
  »دی لپاره د خلقو ګـټېسخت جنګ ډیر قوت  او  ېکښ ېموږ وسپنه چې په د يرالیږل...«۵۷:۲۵

او د  يسxحګان ي نه ډیر  ېد وسپن ېچ يدوه فلزات ډیر شته یو وسپنه او بله المونیم د ېک ۍ په نړ 
  ئځمکی فلز نه د ېد دل شوی ده دا ته رالیږ  ېوسپنه مځک ېبل دا چ  ي خلکو دپاره وسایل جوړیږ 

   ېه درشل کپد جوړیدو  ېچې د مځک ي اټکل کیږ  ېداس
ٓ
فلز ترکیب یــې په  ېد وسپن ېچ ې ډبر  يسمانا

  ئو يته راستول شو ېد ځمک بڼهدرلود  د نورو ستورونه د میتورایتو په  ېځان ک
  

  :دعکسونو استول 
  

  فرمایــي ېپه قران شریف ک) ج(خدای 
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بیا  ېپخوا له هغه چ) تخت(ې د ده څخه علم و له کـتابه زه به راوړم تا ته دا وویل هغه چ«۲۷:۴۰
  »تا ته سترګه ستا يراوګرځ

  یــې تر شام ورسوینه ارب حله م ېه یو رپ کښپد بلقیس تخت د سترګو 
  :فرمایــي ېپه قران شریف ک) ج(خدای 
ته له دغه  ې د هغه چې پاڅیږ پخوا ) تخت( وویل یو زورو سخت د پیریانو چې زه به راوړم تا ته«۲۷:۳۹

  »ځایو زه په دغه راوړولو قوی امانتګریم
   .ي استول کیږ  ي له Eر  ټاوس د ټکس په واسطه عکسونه او فلمونه د انترنی

ځایو  ي او د هغو لیږدول لیر  په بڼه و شیانوتجزیه  په اتومو او مالیکولوټد تیلیپورتیشن په واسطه د غ 
به د هغه   واټنشته چې وخت او  ېک يراتلونک ېلوامکانات   به په رانژدته  او هلته د هغه بیرته جوړید
  يوړ و لٻږدولو ځانه شی  هر ځای ته د  ېبه هر ب  ېمانع نه شی او په یوه ثانیه ک

او په نفسونو  يد ېپه افاق ملکونو کښ ېخپل چ) قدرت(ژر ده چې و به ښیو دوی ته دEیل د «۴۱:۳۲
  »..ئې ښکاره شی دوی ته چې بیشکه دغه قران حق دچ ي تر هغه پور  يد ېد دوی کښ

  
  

  :ليت
  

  فرمایــي ېپه قران شریف ک) ج(خدای 
چې پیدا یــې  ئاو ښه غالب د ئنامه د رب خپل چې ډیر لوی دپه بیان کړه  يپاک«۸۷:۱-۵

نو Eره یــې وښوده چې ] فهدی[اعضای برابر او بې نقصه او هغه چې اندازه یــې کړل]فسوی[کړی 
  »احوی(وچه توره] غثا[څخه پس ویــې ګرځوله هغه   ېله مځک] المرعی[ده تازه ګیاه یــې  ېراایستل

چې  ياو  میلیونونو کاله وخت نیس ي او نباتاتو د بقایاو  د خوسا کیدو نه نه پیدا کیږ  وپترول چې د ژوی
  يدا خوسا مواد  په تیلو او ګاز بدل ش

تور شنه ، شنه توراو  د نباتاتو تورویا (احوی   .يالمرعی چمن  او علفچر ته وایــ ېمبارک ایات ک ېپه د
 ئ نه را ټول کړ  ياوبه چې فاسد مواد یــې له کل بد سیx(او د غثا معنی ده ) يخوسا شوی بقایا ته  وایــ

xد قی مواد نه جوړ شوی  بیا هغه شی  چې دقی په واسطه بهر را وځی دی یعنی د سی(  
  فرمایــي ېپه قران شریف ک) ج(خدای 
  »)تیلو(مو وه د ده د پاره چینه دویلیو شویو مسو يولېاو به.  ..« ۳۴:۱۲

    يد يتیل راغل ېچې دلته د ویلیو شو یو مسو نه مقصد تیل  هم کیدای شی په ډیرو تفاسیرو ک
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  :د بوی استول
  

  :فرمایــي ېپه قران شریف ک) ج(خدای 
  »نه کوی ماته يکم عقلنسبت د  ي بیشکه زه چې یم خامخا مومم بوی د یوسف که چیر ...«۱۲:۹۴

د تیلیپورتنګ په واسطه لکه د عکس لیږل دا امکانات لری چې د بوی اتومونه د   ېک يپه راتلونک 
  ئواستول ش ئوخت او زمان د هغه خنډ ش ېچ ېسګنال په ډول لیری ځای ته بیله د  يالکـترونک

  

  :يانرژ ياتوم 
  

  :فرمایــي ېپه قران شریف ک) ج(خدای 
له مړی ]الحی[ یژوند يراباس]  النوی[ې دی او زړ ] الحب[ېد دان ۍڅیروونکبیشکه هللا «۶:۹۵

  » يتاس ئنو کوم طرف ته ګرځوی ش ئدغه هللا د يله ژوند ئد ي او استونکی د مړ ]المیت[
 ېمرکز د اتوم، دد اتوم د هست(النوی  ېک ي په ډکشنر  يدا مبارک ایات شاید د اتوم و  ماتیدو ته اشاره و

  .ئد ئراغل ماناپه )
  يشی نه راباس يمړه ده هغه له د یوه ژوند ي انرژ 

  خدای تعالی ښه پوهیږی 
د   ي،ته اشاره و ي او د المیت نه شاید  انرژ شی  ۍلرونک ي فعال او انرژ  ،ده ژوندی  ماناد الحی  

( ده  ماناد اخراج        ئد شیانو نه Eس ته راځ ي نو انرژ  ي بدلیږ  ي په اساس هر شی په انرژ  ي انشتاین د تیور 
  ))امواجو برٻښنايــيلکه د (بهر ایستل او خپرول ېمخ ته تګ او همداس

  .ي Eس ته راوړ  ي د ماتولو نه انرژ  يساینس پوهان اوس د اتوم د هست
  .ماتول ېده  داتوم د هست ماناد فالق 

  

  :ناتو شکليد کا
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یو  بڼهکایناتو  د يلری خو اوس ساینس پوهان وایــ بڼهپخوا  ویل کیدل چې  کاینات د فوتبال د توپ 
شکل د ریاضی د موډل او د استرانومی د داتا  په اساس  ټدا  د ترومپی ئ ته پاته کیږ   ټاوږد ترومپی

 ټچې ترومپی ئاو ساینس پوهان وایــي  دا د کهکشانو شکل لکه  یواوږد قیف غوندی د ئبرابر شوی د
دیولک ) فرانک ستینر (ک پوه فزی ياو نرۍ خوا یــې نامحدوه اوږده ده دا څیړنه د جرمن ئد ورتهته 

پیکارد (مغلق ریاضی موډل ته  ي تیور  ېددچې  هد ېنشر شو ېنوی ساینس مجله ک دپوهنتون 
  وایــي)تپولوژی 
  :يفرمایــ ېخدای تعالی داس ېقران ک
  »... ېکښ) ټ،ترومپی ۍشپیل(په صور  ئهغه ورځ چې پوکی وکړ ش...«۶:۷۳

په  ېهر هغه چ يپس بیخوده مړه به ش  ېکښ) ټومپیشپیلی ،تر (په صور  ياو پوکل په وکړل ش«۳۹:۶۸
 
ٓ
 يهللا  بیا به و پوکل ش يمګر هغه څوک چې اراده وفرمایــ يد ېاوچې په مځکه کښ يد ېسمانونو کښا

 » يبه وEړ و کپس ناڅاپه به دغه خل يبل ځل ېکښ) ټترومپی(ۍهغه شپیل
 
 

 
 
 
 
 
  

  :نورمخلوقات
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  :فرمایــي ېپه قران شریف ک) ج(خدای 
  
  »ياوپیدا کوی څیزونه چې اوس یــې نه پیژنی تاس.... «۱۶:۸

  »...ئپیداکوی هللا هر هغه څه چه اراده یــې وفرمایــی هللا پر هر چیز  باندی ښه قادر د...«۲۴:۴۵
ده چې د ځینو  ېدا اوس جوټه شو پایته رسیدلېد نورو شیانود پیدایښت پروسه نه ده   ې تر اوسه پور   

وریځو نه د ادوړو او  د یــې د د سحاب بٻلګه چې یوه  ي نه تر اوسه دوام لر پدیدو د جوړیدو پړاو يطبیع
  ينوی کهکشانو  نوی پیداینې د

  

  :ارېياو ت ييرو＊نا
  

  » ...او رڼا ې تیار  ئچې پیداکړی یــې د ئګردی ثناوی خاص هغه هللا لره د« ۶:۱
 يبرخ ېهغه دیو شی نه شوای لیدلی هغه شی چې موږ ګورو ېموږ پوهیږو چې انسان په تیاره کښ 

شته چې انسان  هغه نه  ي د روښنایــی خپریدونکی انرژ  ي نور  ي ده ډیر  ي دروښنایــی خپریدونکی  انرژ 
 ېامواج او داس ياو رادیویــ ېانفرا رید وړانګ  ې،، ایکس وړانګ ېشوی لیدEی لکه  ماورای بنفش وړانګ

  نور 
د جمع په  ې ځایه  تیار )  ۲۳(ېریم کپه قران ک ېاو دا هم عجبه ده چ ئته ړوند د يانسان دغه روښنایــ
  .یاو یو ځای هم مفرد نه ده راغل يډول ذکر شوی د

د امواجو اوږدوالی سره توپیر  يروشنایــ ي نه شوای لیدلی د هر  يروښنایــ ې موږ ډیر  ېچ لري  مانادا دا 
  .ي لر 
  

  : ا لوی ک７نچيدل يناتو ختميد کا 
  
  :تون د فزیک پروفیسران وایــيد ستنفورد د پوهن) ریناتا اکالوش او اندریل لیند(
او هغه به په دومره وړو ذرو  لکه پروتون  يچې کاینات په ټوک ټوک  او فناش يوخت به راش ېداس 

  .ېلکه په توره سوړه ک يتجزیه ش
چارچ  منفی شونو  ي نو چې د تیار  يش يمنف ي انرژ  ې چې هغه وخت  به دتیار  ي وړاندوینه کیږ  ېداس 

  .يکاینات له منځه ځ
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 هغه ورځ چې را ونغاړو « ۲۱:۱۰۴
ٓ
لکه ) کـتابت(سمان لکه نغښتل د سند د پاره د لیکل شویوکاغذونوا

  »يچې ابتدا کړی موږ اول پیدایښت بیا اعاده کوویــې وعده ده په موږ بیشکه موږ یو کوونک
 او  ېده په ورځ د قیامت کښ ېاو ځمکه ټوله په قبضه د ده کښ«۳۹:۶۷

ٓ
په  يد يشو يسمانونه نغښتلا

  »...ېد ده کښیمین 

 :３نيوړاندو يقران نور

 

  :د سودم او－ومورا د ＊ارونه
  

  فرمایــي ېپه قران شریف ک) ج(خدای 
  »یاست ينکو یو قوم  اسراف کو )  د لوط قوم (تاسو«۷:۸۱
  »پس وګوره ته چې څرنګه شو عاقیبت د ګنهکارانو) د کاڼو( باران  ياو اووراوه موږ په دوی باند« ۷:۸۴

چې د  ئواقع د ېدژ پروت وو چې اوس د اسرایلو او اردن سرحد ته ن ېته نژددا کلی داحمر بحری 
دا سلفر د   ي نه لیدل کیږ  ېهلته اوس هم د ژوند نښ ئسلفرو د پوډرو د رسوب Eندی ښخ شوی د

  ،غرونو Eوا ده اورغورځونکي
  فرمایــي ېپه قران شریف ک) ج(خدای 

ول موږ پر هغوی ر و ا  وه و کښته طرف د دوی اوښارون ېنو وګرځاوه موږ پورته طرف  د د« ۱۵:۷۴-۷۷
د پاره د پوهانو عبرت اخیستونکو   يخامخا دEیل د) ېک ېکیس(ه دغه پله کوتکاڼو څخه بیشکه  يکاڼ

  »مومینینوته  ئخامخا دلیل د ېه دغه کپاو بیشکه  ېپه Eره سمه کښ يد ېاو بیشکه دغه خامخا پرت
  

  :د سبا ＊ار
  

  ده ېراغل ېککریم ان ه قر پچې مکمله کیسه یــې 
  :فرمایــي  ېپه قران شریف ک) ج(خدای 
د دوی یوه لویه نښه چې دو باغونه دی  ېخامخا په تحقیق وه خلقو د سبا ته ځای د هستوګن«۳۴:۱۵

  ي ادامه لر  ۱۷-۳۴:۱۶او کیسه په » )...طرف د مینو د دوی(او کیڼ يله ښ
 اوبو لګولودرلودل د هغو د  يــې میوو ښه باغونه ښه سیستم درلود او اوبو لګولوهغو د اوبوبندونه او د 

  سیستم خراب او باغونه یــې په ځنګلونو بدل شول
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  ئموندل شوی د ېافریکا ک ېه جنوبپدا ښار اوس 
  

 :فرعون 
 

مشهور فرانسوی جراح ،ساینس پوه او عالم د انجیل ،قران او ساینس د کـتاب ) میورس بوکایلی( ډاکـټر
  :وویل يوو داس ېچې  په عربستان ک ېک ه خپل یو کنفرانسپلیکونکی 
دهغه د ساتلو او د خلکو د عبرت دپاره ویل  ېشوی فرعون په جسد چې په قران کریم ک يد مومیال

  شوی مبارک ایات په اشاره وکړه چې تر اوسه دا د فرعون  جسدد خلکود لیدو لپاره شته
  فرمایــي ېپه قران شریف ک) ج(خدای 
د پاره د ) لوڅ لغړ( کړو تا ته په بدن ستا له روحه او وبه دی باسوله بحرهدر  ينن ورځ به خxص«۱۰:۹۲

 »)...دلیل د عبرت(چې شی ته د پاره د هغه چاچې وروسته له تا راځی ایت ېد
 

لکه چې  قران کریم ویلی دی لوڅ لغړ جسد د  ېد مصر په موزیم کلوڅ لغړ جسد چې اوس  دا فرعون 
 .خلقو د عبرت له پاره پروت دی

 

:ه３ پ５＋ولسميدسپ＂مبر د    

 
 

ې ته کلونه مخکې قران کریم لد امریکا د متحدو ایالتونو د سوداګریزو اسمانڅکو ودانیو د نړٻدو مس
ایت د دغې پٻښې ګواهي ورکوي په دغه سورت کې  )۱۰۹(ده د قران کریم د التوبه سورت وته کړې غنِ 

ته رسٻده  )۱۰۹ (د ودانیو د پوړنو شمٻر هماو د  په نوم راغلې دي) جورف هار(نړٻدلې دوه ودانۍ د 
  .چې د سورت د ایت سره سمون خوري 

مبر  د عیسوي کال ټنٻټه را منځ ته شوه ، سپ یولسمهمبر په ټکال د سپ )۲۰۰۱ (مبر پٻښه دټد سپ
ده د سورت ټول  )۹(او شماره یــې ) ۱۱(د عدد او تورویو له مخې د سورت جز ېنهمه میاشت ده چ

  .دی )۲۰۰۱(توري 
  :فرمایــي ېپه قران شریف ک) ج(خدای 
یا هغه، چې خپله ودانۍ یــې«۹:۱۰۹

ٓ
د خدای په پرهیزګارۍ او رضا ودانه کړٻده غوره دئ او که  ا

ور کې اچې ناچاپه په دوزخ په  جوړه ده،چې رانړیږی )جرف هار(هغه،چې ودانۍ یــې د څاه پر غاړه 
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ده،تل به د زړونو د ډار  انۍ یــې چې جوړه کړې لوٻږي او خدای ظالمانو ته Eرښوونه نه کوئ او کومه ود
  ».پوه او حکیم دی) ج(او او وٻرې Eمل ګرځٻدلې تر هغې چې زړونه یــې ټوتې ټوټې شی او خدای 

  د دغه ودانیو د ړنګٻدو په اړه د امریکایانو وٻره او ډار د هالیووډ له وروستیو فلمونو نه په ډاګه برٻښي
  

  :د ارم ＊ار
  

یا نه وی «۸۹:۶-۸
ٓ
چې څه کړی دی رب ستا د عادیانو سره چې ارم و چې ) ای محمده(خبر ته ا

  »ېپه ټولو ښارونو کښ ېخاوندان د قوت قامتونو لویو هستی قبیله چې نه وه پیدا شوی مثل د هغ
 ېد ارم ښار چې د ستونونو د دښار  په نامه هم راغلی دی تر اوسه څوک نه پوهیده دا په کوم ځای ک

  .ئد
د یو نوی کیندل شوی ښار د پیداکیدو  ېد نشنل جغرافیــی یوه مقاله ک يمبرد میاشتاسډي) ۱۹۷۸(په 

قدامت لری او  دا  ۍ پيړ ) ۴۳( ته کشف شو چې  يو سوریــ ېپه نامه نژد) ایلبا ( خبر ورکړ چې دا ښار د
وو  ټسٻهغه  ښارونو یو ل  ېعجبه نه وه عجبه دا وه چې هلته یو کـتابخانه وموندله شوه او په هغه ک

 .نوم هم وو تی  اړیکې  درلودی  په هغه کې د ارم  دښار چې ایلبا د ښار  ورسره تجار 
  

  :نسی معجزو په هکلهيات د قران د ساينس پوهانو نظريسا
  

  :ته یوه کـتنه شوی ده ې معجزو په هکله د ځینو نامتو ساینس پوهانو تبصر  يدلته د قران د ساینس
او ماشومانو د صحت  يومټدا د د منیتوبا د پوهنتون د اناد کانا)  پرسود.ین .وی . تی( ډاکـټر - ۱

جایزه وړی ده د قران   ې ځانګړ  يومټیــې د انا ېکال ک)۱۹۹۱( کـتابونه یــې لیکلی او) ۲۲(پروفیسر چې 
  :د ساینس معجزو په هکله وایــي

یــې د ساینس  د طبیعت په هکله  ېمخک ۍ ویل او لیکxی نه شول او څوارلس پیړ ) ص(دا چې محمد  
 ېلکه چ ئډیر واقعتونه بر مxشوی د يخبره نه ده دلته بیخ يکره معلومات ویلی دا یو چانس يیــې داس

 هیچ شک نشته چې داټوله  ېک ېده په د ې هغه ته اشاره کړ  ي ډاکـټر مور 
ٓ
دی چې محمد  ي سماني خبر ا

  .ئته الهام شوی د)ص(
جینتک پروفیسر  د دغه دوه  يساند امریکا د تکزاس د بایلور د کالج د د ان)جو لی سمسن (ډاکـټر - ۲

  :وروسته  وویل ېحدیثونو شریفو د مطالع
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مو په څلویښت ورځو  ېستاسو هر یوه ټول اجزا ستاسود خلقت یو ځای شوی دی  د مور په رحم ک« 
  »...ېک
بڼه شی خدای یوه ملکه هغه ته وراستوی چې هغه ته  ي پر جنین تیر  ېچې دوه څلویښت شپـ« 
  »...،پوستکی او غوښه او هډوکی ېغوږونه ، سترګ  ي هغه ته ورکړ او د  ي و رکړ  )شکل(

د جنین د تولیدو وخت   ېهغه وایــي دا بلکل سمه اوجامع خبره ده چې په لومړی څلویښت ورځو ک
زه پوهیږم چې د وراثت او مذهب تر منځ اختxف  نه شته او مذهب د الهام په واسطه ډیرو شیانو   ئد

  .يکشفول اسانه کړی د
او   يومټد امریکا د پنسیلوانیا  دتوماس جعفرسن د پوهنتون د انا) مارشل جانسن. هی(اکـټر ډ- ۳

  :پروفیسر وایــي ي بیولوژ 
  ده  ې هم تشریح کړ  ېبرخ يداخل ېتشریح کړی بلک هود بهرنيقران نه یوازی د جنین  

پوهیږم  ي او بیولوژ   يهغه وایم چې هغه  وینم زه په امبریولوج ې زه یو  ساینس پوه یم یواز  يهغه وایــ
) ص(ښه  پوهیږم زه دا واقیعتونه چې محمد  يراغلی د ېپه   دغه  اصطxحات چې په قران کریم ک زه

  ویلی دی نشوای ردوEی
  :مشهور  پروفیسور وایــي ي د امریکا د کلورادو د پوهنتون دجیولوژ ) های. ویلیم دبلیو(ډاکـټر  - ۴

کله چې د هغه نه  .پوهیږم دا د کوم ځایه ویل شوی دی ډیر جالب موضوعات ولیده نه  ېما په قران ک
 زه فکر کوم دا  به : ه هکله پوښتنه وشوه  هغه ویلپد قران کریم  د منبع 

ٓ
  .يو ي خبر  يسمانا

پروفیسر  يد امریکا د واشنګـتن د جورج تاون د  د د طبی امبیرولوج) جیرالد سی جورینجر(ډاکـټر - ۵
  :لیکی ېپه خپله ریسرچ پاڼه ک

یو مکمل ریکارد یــې د ګامیت  د هغه  ېه هکله ویل شوی دی داسپو ایاتونه چې د انسان د ودې دا څ 
یــې ساری نه  ېعنعنوی ادبیاتو ک يکxس بندی ،ترمینولوژ ی  او تشریح یــې شوی ده چې په نوروساینس

  .لیدل کیږی 
  :د جاپان د توکیو د پوهنتون پروفیسر وایــی) یوشیهید کوزمی( ډاکـټر - ۶
ه هکله د قران نه څه وارویده پر ما یــې ډیر تاثیر وکړ موږ د کایناتو ډیره لږ ه حصه پما د فضا  کله چې 

Eندی نیولی شو او په تیلیسکوپ په واسطه لږه حصه مطالعه کوEی  شو نو د قران کریم په  ېتر څیړن
  .وموندم ېه کایناتو کپه ویلو سره به ډیرو سوالونو ته ځواب پیدا شی او زه به خپل د راتلونکی څیړنو  Eر 

م طبی ود دیپارتمنت  پروفیسر د عربستان په  ات يومټد چونګ ما د پوهنتون د انا) تجاتت تجاسن(- ۷
  :ویل يوEړ شو او ویــ ېکنفرانس ک
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چې څه په  ېمخک ۍ پٻړ ) ۱۴( دا درې کاله کیږی ما د قران کریم سره ډیره  مینه پیداکړی ده دا 
) ج(وو نو دا د خدای نالوستی) ص(محمد  ېید دا ټوله درست وی او داچلیکل  شوی با ېقرانکریم  ک

  کلمه ووایم  هغه کلمه وویل او مسلمان شو ېچ ئاو دا یــې وخت د ئکxم د
  

 
 

  کونهيلمن ل
  
1- 

 

A BIREF ILLUSTRATED GUIDE TO UNDERSTANDING ISLAM-BY I.A.IBRAHIM  

2-  

IRSHAD SOOFI  -LECTURE BY MOULANA  FAZLUR RAHMAN ANSARI 
  

3-  

ISLAM  IS FOR YOU QURAN AND MODERN SCIENCE DR- ZAKIR NAIK 
4-  
  

THE QURAN AND MODERN SCIENCE  BY DR MAURICE BUCAILLE 
5- 

  RELIGION  OF ISLAM –THE SCIENTIFIC MIRACLES OF THE HOLY QURAN 

 
6- 

 

THE QURAN-ARABIC TEXT WITH CORRESPONDING ENGLISH MEANING-
SAHEEN INTERNATIONAL-1997 

 
7 - 

  بم اتوم – رنظر محمد سلطانزی ځدرانټډاکـ
  ویب پاڼه  د بینوا

  
8-  

  قرانکریم ترجمه اوتفسیر رومبی او دوٻم جلد المدینه المنوره
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9-  

USC-MSA COMPENDIUM OF MUSLIM TEXT THE QURAN KNOWGEDGE AND 

SCIENCE BY A.ABD-ALLAH   

 
10- 

ISLAMCITY-ISLAM QURAN AND SCIENCE  

 
11- 

WELCOME TO MUSLIM HOPE.COM  

ASTRONOMY AND THE QURAN  

 
12- 

COMMUNICATION AND SERVICE ISLAMICA MAGAZINE  

 
13- 

MIRACLES OF THE QURAN BY HARUN YAHYA-ISLAMIC DAWAH CENTRE 

INTERNATIONAL  
  

14 
-AN INVITATION TO THE TRUTH- HARUN YAHYA 

 

15  

ISLAM AND MODERN SCIENCE  BY SEYYID HOSSEIN NASR-IRFFI - ISLAMIC 
RESEARCH FOUNDATION INTERNATIONAL, INC  
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