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  20/20/0215         مولوي زین هللا منلي
 

 سورت یوسف
 التفسیرالکبیر -امام فخرالدین رازي 

 د الحاج مولوي زین هللا منلي ژباړه او تلخیص
 

 قسمت اول
 

( د اسالمي نړۍ ستر فقیه، مفسر، متکلم، فیلسوف او حکیم دی. ۶2۶هرات  – ۴۵۵تفسیر الکبیر د امام فخرالدین رازي )ری 
تفسیرالکبیر )چې په مفاتیح الغیب هم مشهور دی( د ده ستر او مفصل تفسیر دی چې عقالني اړخ یې د پام وړ دی. د یوسف د 

 سورت دغه ژباړه د تفسیرالکبیر پر بنسټ شوې ده.
یپي ڼې ټاوکړو خو بیا به هم ګ د ټایپ چارې یې ښاغلي ابراهیم ګران پر غاړه اخیستې دي. موږ خپله هڅه کړې چې دقیق کار

 که لوستونکي دغه تېروتني راپه ګوته کړي، احسان به یې راباندې وي. تېروتنې پاتې وي. 
 (۱کال د دلوې  1۱۳۱د  –کابل  –نجیب منلی 

 
ی یم استازعالی یهودو پوهانو د مکې مشرکانو ته وویل چې محمد پر تاسو باندي واکمني غواړي او تاسو ته وایي چې زه د هللا ت

 نه یې د چا شاګرديدنیا او عقبی مو ښه شي. څرنګه چې دی نالوستی دی، نه یې کوم کتاب لوستی او  زما ومنئ، چېاو تاسو 
یښتیا په ر علیه سالم له شام څخه ولي مصر ته الړ؟ که چېرته محمد  علیه سالم ړئ چې یعقوب تنه وکده تاسو ورڅخه پوښکړې 

ه سالم مفصل داستان بیان کړي او که د هللا استازی نه وي نو ستاسو له ځواب څخه د هللا استازی وي نو تاسو ته به د یعقوب علی
 به پاتي راشي.

څخه د یعقوب د سفر په باره کې پوښتنه وکړه، نو د  مشرکانو له رسول هللا علیه سالم کله چې د یهودو پوهانو په لمسون د مکې
 سورت نازل کړ. د یوسف علیه سالم دوی په ځواب کې هللا تعالی غونډ
 :دا مبارک سورت داسي پیل شو

ا لََّعلَُّكْم َتْعقِلُونَ  ﴾1الر تِْلَك آَیاُت اْلِكَتاِب اْلُمبِیِن ﴿. بسم هللا الرحمن الرحیم{ ا أَنَزْلَناهُ قُْرآًنا َعَربِی ً دا د مبین کتاب ایتونه دي، ) ﴾0﴿ }إِنَّ
 (شئ. موږ عربي قرآن نازل کړ د دې له پاره چې پرې ښه پوه

موږ تا ته ښکلي قصه وکړه ) }﴾۱فِلِیَن ﴿َنْحُن َنقُصُّ َعلَْیَك أَْحَسَن اْلَقَصِص بَِما أَْوَحْیَنا إِلَْیَك َهَذا اْلقُْرآَن َوإِن ُكنَت ِمن َقْبلِِه لَِمَن اْلَغا{
 (چې په دې قرآن کې راغلي ده اګر که ته ور څخه د مخه خبر نه وې.

خپل  علیه سالم کله چې یوسف ) }﴾۵یِه َیا أَبِت إِنِّي َرأَْیُت أََحَد َعَشَر َكْوَكًبا َوالشَّْمَس َواْلَقَمَر َرأَْیُتُهْم لِي َساِجِدیَن ﴿إِْذ َقاَل ُیوُسُف ِِلَبِ {
پالر یې د ده په  (.پالر ته وویل چې ما یوولس ستوري، لمر او سپوږمۍ په خوب کې ولیدل چې ما ته سجده کوونکي دي

 تیا او لوړ پیغمبري مقام درک کړ او ورته یې وویل: سترراتلونکي کې 
ْیَطاَن لإِِلنَساِن َعُدوٌّ مُّ { َك َوُیَعلُِّمَك ِمن  ﴾۴بِین  ﴿َقاَل َیا ُبَنيَّ الَ َتْقُصْص ُرْؤَیاَك َعلَى إِْخَوتَِك َفَیِكیُدوْا لََك َكْیًدا إِنَّ الشَّ َوَكَذلَِك َیْجَتبِیَك َربُّ

َها َعلَى أََبَوْیَك ِمن َقْبُل إِْبَراِهیَم وَ َتأِْویِل   یعقوب ) }﴾۶إِْسَحاَق إِنَّ َربََّك َعلِیم  َحِكیم  ﴿اِلََحاِدیِث َوُیتِمُّ نِْعَمَتُه َعلَْیَك َوَعلَى آِل َیْعقُوَب َكَما أََتمَّ
 مخامخدې  خبرشي له څه کړاو سره بهوروڼو ته مه کوه، که  ېیوسف علیه سالم ته وویل: ای زویه دا د خوب قصه د علیه سالم

نو تاویل در زده کوي او خپل نعمت چې بوستا رب غوره کوي او د خو دښمن دی. تا هکړي ځکه چې شیطان د انسان ښکار
استازیتوب دی پوره  در کوي اود یعقوب زوزات ته یې هم ورکوي لکه د مخه یې چې دا نعمت په بشپړه توګه ستا دوو پالرانو 

 (ستا پروردګار علیم او حکیم دی. کڼېبې شکه او بې  و اسحق ته ورکړی ؤ.ابراهیم ا
 ټول داستان یې ورڅخه یهودي عالم نبي علیه سالم ته ورغی او د یوسف علیه سالم چې یودي  ابن عباس رضی هللا عنه، ویلي

چې ما له محمد علیه سالم څخه د یوسف  یې وویلنو کله چې دا یهودي عالم بېرته خپلو نورو یهودانو ته الړ هغوی ته  واورېده.
 .ه لکه څرنګه چې په تورات کې راغلی دیداسي واورېد علیه سالم داستان

داستان واوېده، بیا یې ورته وویل  علیه سالم ته ورغلل او دوی هم ورڅخه د یوسف  علیه سالم نو بیا دا نور یهودان نبي کریم 
ورته وویل چې دا داستان ما ته هللا تعالی را ښودلی دی.  ول هللا صلی هللا علیه وسلمنو رس تاته چا در ښودلی دی؟ نچې دا داستا

ائِلِیَن ) فِي لََّقْد َكانَ {چې په همدې مناسبت په قران کریم یادونه شوي ده، لکه چې هللا تعالی وایي:  إْذ ( ۷ُیوُسَف َوإِْخَوتِِه آَیات  لِّلسَّ
بِیٍن ﴿َقالُوْا لَُیوُسُف َوأَُخوهُ  ا َوَنْحُن ُعْصَبة  إِنَّ أََباَنا لَفِي َضالٍَل مُّ د یوسف او د ده د وروڼو په دې داستان کې ) }﴾۸أََحبُّ إِلَى أَبِیَنا ِمنَّ

وروڼو وویل چې یوسف او د ده  علیه سالم هغه مهال چې د یوسف پوښتنه کوونکو ته د هللا د سترو قدرتونو نښې نښانې دي.
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او حال دا دی چې د کار او پیاوړی وګړي موږ یو. زموږ پالر په ډېرو ښکاره موږ څخه پالر ته ډېر ګران دی ورور بنیامین له 
  (.تېروتنه کې دی

 ،پلوانوخ ود خپلو وروڼو له السه له کړاوونو سره مخامخ شوی ؤ همداسي نبي علیه سالم د خپل علیه سالم لکه څرنګه چې یوسف 
ېرې ستونزې او کړاوونه ولیدل چې په پای کې هم یوسف علیه سالم د مبارزې د ډګر پیاوړی برونو له السه ډتراو قومیانو 

 بریالی او نړۍ ته د یوستر دین د راوړلو پیاوړی استازی شو. هم رسول هللا صلی هللا علیه وسلمقهرمان شو او 
یوسي او پالر یوازي د همدوی شي، چې د دوی د سال او  هله مینځ علیه سالم وروڼو سال وکړه چې یوسف  علیه سالم د یوسف 

 ﴾۳اْقُتلُوْا ُیوُسَف أَِو اْطَرُحوهُ أَْرًضا َیْخُل لَُكْم َوْجُه أَبِیُكْم َوَتُكوُنوْا ِمن َبْعِدِه َقْوًما َصالِِحیَن ﴿{مصلحت یادونه هللا تعالی داسي کړي ده: 
ْنُهْم الَ َتْقُتلُوْا ُیوسُ  یَّاَرِة إِن ُكنُتْم َفاِعلِیَن ﴿َقاَل َقآئِل  مَّ یوسف ووژنئ یا یې چېرته په ) }﴾12َف َوأَْلقُوهُ فِي َغَیاَبِة اْلُجبِّ َیْلَتقِْطُه َبْعُض السَّ

په دوی کې یوه  څخه نېکچارې شئ. ېیا وروسته له دبکومه ځمکه کې وغورزوئ چې د پالر مخ یوازي تاسو ته واوړي او 
، کاروانیان به یې واخلي او تاسو به ورڅخه خالص شئ، چېرته یې د کوم کوهي په ژورو کې واچوئوویل: یوسف مه وژنئ او 

 (که کوئ نو داسي کار ورسره وکړئ.
وروڼه انبیاء او استازي ول، نو دوی څرنګه دا ناوړه چاره کوله؟ په ځواب کې ویل  علیه سالم داسي ویل کېږي چې د یوسف 

 ه دغه مهال ال استازي شوي نه ول.وروڼه پ علیه سالم چې د یوسف دې  شوي
 ه سالمعلی له مینځه یوسي نو پالر ته یې وویل چې یوسف  علیه سالم وروڼه سال شو چې یوسف  علیه سالم کله چې د یوسف 

نو زام علیه سالم یعقوب  وکړي. سیلېرۍ له پاره مالڅړ او ورشو ته الړ شي او ت له موږ سره پرېږده چې له موږ سره د ساعت
 خو به درسره پرېږدم، خو هسي نه چې لېوه یې وخوري.  علیه سالم ته وویل چې یوسف 

ا لَُه {د اظهاراتو په باره کې هللا تعالی ویلي دي: د وروڼو  علیه سالم پالر ته د یوسف  ا َعلَى ُیوُسَف َوإِنَّ َقالُوْا َیا أََباَنا َما لََك الَ َتأَْمنَّ

ا لَُه لََحافُِظوَن ) ﴾11لََناِصُحوَن ﴿ وروڼو پالر ته وویل ای پالره ولي  علیه سالم یوسف )د  }(10أَْرِسْلُه َمَعَنا َغًدا َیْرَتْع َوَیْلَعْب َوإِنَّ

 (ساتونکي نه بولې؟ او موږ د ده ښېګڼه غواړو. علیه سالم ته موږ د یوسف 

لیه ع بي وکړي او موږ د ده کلک ساتونکي یو. نو یعقوب ه یې له موږ سره واستوه چې هلته په مالڅړ کې وڅري او لوسبا ت
 او ورشو ته والړ. خو په دې مهال یې زامنو ته وویل: پرېښود علیه سالم یوسف  سرهور سالم

ْئُب َوأَنُتْم َعْنُه َغافِلُوَن ﴿{  ْئُب َوَنْحُن ُعْصَبة  إِنَّا إًِذا لََّخاِسُروَن  ﴾1۱َقاَل إِنِّي لََیْحُزُننِي أَن َتْذَهُبوْا بِِه َوأََخاُف أَن َیأُْكلَُه الذِّ َقالُواْ لَئِْن أََكلَُه الذِّ
زامنو ته وویل زه په دې خوا بدی کېږم که تاسو یوسف بوځئ چې لېوه به یې وخوري او تاسو ورڅخه  علیه سالم یعقوب ) }﴾1۵﴿

ډېر  بهته وویل که دی له موږ څخه لېوه وخوري او موږ لویه ډله پیاوړي یو نو موږ  علیه سالم خبر نه یاست. زامنو یې یعقوب 
 (ستر زیان کاران یو.
له ځان سره بوته او هلته یې سره وپتېیله چې دکوهي تیاروته یې ور  علیه سالم وروڼو یوسف  علیه سالم کله چې د یوسف 

 او بدوچارو څخه خبر کړېله خپلو دغو دوی به یو مهال  تهته وحي وکړه چې  علیه سالم واچوي نو هللا وایي چې موږ یوسف 
 دوی به نه پوهېږي که لکه چې په دې باره کې هللا تعالی ویلي دي: 

ُهم بِأَمْ { َئنَّ ا َذَهُبواْ بِِه َوأَْجَمُعواْ أَن َیْجَعلُوهُ فِي َغَیاَبِة اْلُجبِّ َوأَْوَحْیَنآ إِلَْیِه لَُتَنبِّ  }﴾1۴ِرِهْم َهَذا َوُهْم الَ َیْشُعُروَن ﴿َفلَمَّ
له خپلو وروڼو سره الړ نو هلته په بیدیا کې ورته وروڼو خپله دښمنې  علیه سالم ، وایي کله چې یوسف مفسر سدي علیه الرحمة
ورور  ورکړه بلر کړ او د ده په وهلو یې پیل وکړ چې یوه ورور به څپېړه په مینځ کې را ایسا علیه سالم وښودله، ورڼو یوسف 
بل ته به ور وړاندي شو او په هیچا کې یې زړه سوی ونه لید  وواهه نو  ور وړاندي شو او چې هغه به ته به د خوالي له پاره

به سورې وهلې او ویل به یې ای یعقوبه کاشکي ته پوهېدالی  علیه سالم یوسف  اونژدې وه چې په وهلو وهلو یې وژلی وای.
وروڼو ته وویل چې تاسو له پالر سره کلکه وعده نه  ، چې مشر ورور و،اهودازولي زوی څه کوي؟ بیا یچې ستا زامن ستا په ن

ته به زموږ په شتون کې کوم کړاو نه رسېږي نو اوس یې مه وژنئ. بیا یې کوهي ته بوته او د  علیه سالم یوسف چې وه کړي 
خوړ. خو لېوه و علیه سالم یوسف وایي چې وپالر ته  او بیا خت واخیسته چې په وینو یې ککړ کړيکوهي په غاړه یې ور څخه 

راکړئ او ما مه لوڅوئ. هغوی ورته وویل لمر او سپوږمۍ او یوولسو ستورو ته  وروڼو ته وویل زما خت علیه سالم یوسف 
چې مړ  اوهور وغورز وخوري. بیا یې په کوهي کې ور ځوړند کړ او چې نیمایي ته ورسېده نو نور یېدې  غږ کړه چې غم

 ېدوی وغوښتل چ .په کوهي کې اوبه وې او دی په اوبو کې ولوېده. بیا هلته په کوهي کې پر یوه ډبره ودرېده او ژړل یې شي.
 به یهودا ورته خواړه ور وړل. بیا .له پاسه یې په کاڼو وولي، خو یهودا منع کړل

 ، ای نژدې چېای سوبه چې ناسوب نه یې»ور ولوېده نو ویې ویل: کې په کوهي  علیه سالم یو روایت دی چې کله چې یوسف 
 .«مې وباسه ي خوښي او ازادي راوله او له دې کړاوهوره چې کمزوری نه یې پر ما باندلیرې نه یې، ای زور

ورته له  علیه سالم په اور کې ور واچول شو نو کالي ورڅخه وایستل شول، خو جبریل  علیه سالم او دا روایت چې ابراهیم 
بیا  علیه سالم ته ورکړ او اسحق  علیه سالم اسحق  دا خت علیه سالم ت. بیا ابراهیم ایې غوسړ او ور وجنت څخه خت راو

دا له کڅوړې څخه وکاږه او  علیه سالم په کڅوړه کې وساته او بیا جبریل همدغه خت هغه یعقوب علیه سالم ته ورکړ او بیا 
 .ې ور واغوستته یې په کوهي ک علیه سالم یوسف 

ْئُب َوَما أَنَت  ﴾1۶َوَجاُؤوْا أََباُهْم ِعَشاء َیْبُكوَن ﴿{هللا تعالی وایي:  ا َذَهْبَنا َنْسَتبُِق َوَتَرْكَنا ُیوُسَف ِعنَد َمَتاِعَنا َفأََكلَُه الذِّ َقالُوْا َیا أََباَنا إِنَّ
ا َصاِدقِیَن ﴿ ُ اْلُمْسَتعَ  ﴾1۷بُِمْؤِمٍن لَِّنا َولَْو ُكنَّ لَْت لَُكْم أَنفُُسُكْم أَْمًرا َفَصْبر  َجِمیل  َوهللا  َما  اُن َعلَىَوَجآُؤوا َعلَى َقِمیِصِه بَِدٍم َكِذٍب َقاَل َبْل َسوَّ
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 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

دوی د شپې پالر ته په ژړا راغلل او ویل یې ای پالره موږ مسابقې ته الړو او یوسف مو له خپلو کالیو سره ) }﴾1۸َتِصفُوَن ﴿
اسو تیعقوب علیه سالم ورته وویل:  باور نه کوې اګر که موږ ریښتوني هم اوسو. و ته خو پر موږپرېښود نو هغه لېوه وخوړ ا

 (ته خپلو ځانونو دا ناوړه کار ښه ښکاره کړ، صبر ښه دی او زه ستاسو د چارې په باره کې له هللا تعالی مرسته غواړم.
نو چا ورته وویل چې دا څه  وړندې شوې وې او په یوه لته یې پورته تړلې وې.وروځي له غمه کښته ځ علیه سالم د یعقوب 

ېده دي. نو هللا تعالی ورته وحی وکړه چې ای! یعقوبه ته له ما څخه شکایت ه او د غمونو ډېرېددا د عمراوږد هغه وویل دي؟
 ه.مې وکړه بخښنه راته وکړ یعقوب وویل ای پالونکیه خطا کوې؟

 .اوبه یې په کار شوې او خپل یو اوبه راوړونکی یې دې  کوهې ته ور واستاوه چې اوبه راوړي ،یو کاروان په دې الره تېرېده 
او چې را وواته نو اوبه راوړونکی  په سلواغې پوري ونښته علیه سالم کوهي ته سلواغه ور واچوله او یوسف اوبه راوړونکي 

 سورې یې کړې چې دغه دی ښکلی مریی.کارواني ورباندي خوښ شو او 
ُ {: لکه چې هللا تعالی وایي وهُ بَِضاَعًة َوهللا  اَرة  َفأَْرَسلُواْ َواِرَدُهْم َفأَْدلَى َدْلَوهُ َقاَل َیا ُبْشَرى َهَذا ُغالَم  َوأََسرُّ  َعلِیم  بَِما َیْعَملُوَن َوَجاءْت َسیَّ

اِهِدیَن ﴿َوَشَرْوهُ بَِثَمٍن َبْخٍس َدَراِهَم ﴾ 1۳﴿   }﴾02َمْعُدوَدٍة َوَكاُنوْا فِیِه ِمَن الزَّ

خو سړي ته لویه ګټه په الس ورغله چې هغه د ده په نظر یو ښکلی غالم ؤ. قافله راغله او په اوبو پسي یې خپل سړی واستاوه. 

خو دوی په کوهي  که مړ؟وروڼه درې ورځې وروسته د ده د خبر اخیستو له پاره راغلل چې ژوندی دی او  علیه سالم د یوسف 

 سالم علیه ه چې یو سف ورپسې الړل او ویې لید .دی یکې یوسف علیه سالم ونه لیده نو پوه شول چې چا له کوهي څخه ایستل

هغوی ورته وویل: چې داسي ده نو  .کاروانیانو ته یې وویل چې دا هلک زموږ غالم دی او تښتېدلی دیله کاروانیانو سره دی. 

 ه سالمعلی کاروانیانو یوسف بیعه یوسف پر کاروانیانو وپلوره.  وروڼو په ارزانه  علیه سالم د یوسف  پر موږ یې وپلورئ.

 مصر ته بوته او هلته یې د زلیخا په مېړه وپلوره. 

ی شي چې ګټه راوړي او یا به یې په زوی ونیسو، خپلې مېرمنې زلیخا ته وویل چې دا هلک ښه وساته چې کېداد زلیخا مېړه 

ْصَر الِْمَرأَتِِه أَْكِرِمي َمْثَواهُ َعَسى أَن َینَفَعَنا {لکه چې په دې اړه هللا تعالی ویلي دي:  ځکه چې زوی نه لرو. َوَقاَل الَِّذي اْشَتَراهُ ِمن مِّ

ُ َغالِ  ا لُِیوُسَف فِي اِلَْرِض َولُِنَعلَِّمُه ِمن َتأِْویِل اِلََحاِدیِث َوهللا  نِّ ِخَذهُ َولًَدا َوَكَذلَِك َمكَّ  }﴾01﴿النَّاِس الَ َیْعلَُموَن  ب  َعلَى أَْمِرهِ َولَِكنَّ أَْكَثرَ أَْو َنتَّ

له پاره وپېره خپلې مېرمنې ته وویل، چې دا هلک ښه او  [زلیخا]او هغه مصری چې یوسف علیه سالم یې د خپلې مېرمنې )

موږ یوسف ته لوړ مقام او ځای  ېدای شي چې زموږ له پاره ګټور شي او یا یې خپل زوی وګڼو، په دې توګهک هوسا وساته،

 (ورکړ او د خوبونو تعبیرونه مو وروښودل. هللا په خپل کار ښه پوه او د واک خاوند دی خو ډېر وګړي ناپوهه دي.

 علیه سالم چې د یوسف  ،د زلیخا مېړه ،ابن مسعود رضی هللا عنه، وایي درې کسان ډېر هوښیار تېر شوي دي: د مصر عزیز
 و خپلې مېرمنې ته یې وویل چې دا هلک ښه وساته چې دی به د کار سړی جوړ شي او موږ ته به ګټور شي.وړتیا یې ولیده ن

 علیه سالم یې ولید چې دکار سړی او ستر شخص دی نو خپل پالر شعیب  علیه سالم دوهمه هغه ښځه هوښیاره وه چې موسی 
ې پر خپل ځای یې عمر رضی هللا عنه، خلیفه او ځآیناستی ته یې وویل چې دا سړی اجیر ونیسه او درېیم ابوبکر صدیق، دی چ

 .وټاکه
هُ آَتْیَناهُ ُحْكًما َوِعْلًما َوَكَذلَِك َنْجِزي اْلُمْحِسنِیَن ﴿{: هللا وایي ا َبلََغ أَُشدَّ ]د مصر د عزیز په کور  علیه سالم کله چې یوسف ) }﴾00َولَمَّ

]چې استازیتوب او رسالت دی[ او موږ په دې توګه له نېکچارو سره ښېګڼه کې[ پوه زلمی شو نو موږ ورته حکم او علم ورکړ 
 کوو.(

ۍ او ضعفه وي او بیا ورو ورو لویېږي ترڅو چې پوره او بدر شي. انسان هم داسي سپوږمۍ نر انسان د سپوږمۍ غوندي دی.
د سپوږمۍ دوره اته ویشت ورځې او څه له پاسه ده، کله چې دا  دی وړوکی او ضعیف وي او بیا لوی د کمالونو خاوند شي.

د وګړو د ابدانو احوال  .ورځې ده اوه اونۍ نو څلور اونۍ کېږي چې هرهدوره چې اته ویشت ورځې ده پر څلورو ووېشل شي 
ې دوهمه اونیزه ک هم په اونیو برابر شوی دی. وګړي چې وزېږي نو ډېر ضعیف او بې سېکه وي ترڅو چې اوه کلن شي، بیا په

په  پنځلس کلن شي نو بیا څوارلس کلنۍ ته ورسېږي او چې په کې ښکاره شي او یو څه پیاوړی شي.اثار داخل شي نو د پوهې 
بیا لوېیږي او درې اونیز شي یعني په  .شهوت په کې وخوزېږي ،ل او مکلف پوه سړی شيقیو عا ،کې داخل شي درېیمه اونۍ

او بیا چې دوه ویشت کلن شي نو په څلورمه اونیزه کې داخل شي چې دا د ده د ودي دوره پای ته یوویشت کلنۍ کې داخل شي 
په قرآني ژبه کې دا مهال اشد بلل شوی دی او د دې پنځمې له دې مهال څه وروسته بیا هغه مهال ته ورسېږي چې  .ورسېږي

 ده. نور نو هللا پوه دی. ۍل او کمال اونېرش کلنۍ ته رسېږي چې دا د عقداونیزې په پای ته رسېدلو سړی پنځه 
 ، نبوت ته ویل شوی دی او علم دیني علم ته ویل کېږي. په دې یاد شوي آیت کې چې حکمت او علم یاد شوی دی حکمت

ې کله چ ته ورسېد نو هم نبي شو او هم په دیني احکامو پوه شو او کامل رسېدلی سړی شو. «اشد» علیه سالم کله چې یوسف 
وکړه چې د ه  هشد او اشد ته ورسېد نو په دې مهال ورڅخه د مصر د عزیز مېرمنې زلیخا ناوړه غوښتنر علیه سالم یوسف 

 داغوښتنه ونه منله او له کړاوو او ستونزو سره مخامخ شو.
ْفِسِه َوَغلََّقِت اِلَْبَواَب َوقَ { تعالی وایي: هللا ُه الَ ُیْفلُِح َوَراَوَدْتُه الَّتِي ُهَو فِي َبْیتَِها َعن نَّ ُه َربِّي أَْحَسَن َمْثَواَي إِنَّ ِ إِنَّ الَْت َهْیَت لََك َقاَل َمَعاَذ هللا 

الُِموَن ﴿  يورانکارۍ ته وباله خو هغه نټه وکړه او ویې ویل چې دا مناسبه نه ده چې زما پالونک علیه سالم زلیخا یوسف ) }﴾0۱الظَّ
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عزیز له ما سره ښېګڼه وکړه او زه ور سره بد وکړم. څوک چې خپل محسن سره بدکوي هغه ظالم دی او ظالمان بری موندونکی 
 (نه دی.
ه خو د د ده هم ورته زړه وشو، .او زړه یې ورته وشوشو ډېر ښکلی زلمی ؤ نو د زلیخا زړه ورته ټینګ  نه  علیه سالم یوسف 

هغه ټولې دروازې چې زلیخا تړلې وې ورته پرانیستل شوې  .منله او وتښتېده هونیې د خپل زړه  ،هته هللا تعالی الرښوونه وکړ
  :آیت راغلی دی لکه چې په دې باره کې ه له خپل بادار عزیز سره مخامخ شوخو چې له وروستۍ دروازې څخه وات

أَى ُبْرَهاَن َربِّ { ْت بِِه َوَهمَّ بَِها لَْوال أَن رَّ ُه ِمْن ِعَباِدَنا اْلُمْخلَِصیَن ﴿َولََقْد َهمَّ وَء َواْلَفْحَشاء إِنَّ علیه  یوسف ) }﴾0۵ِه َكَذلَِك لَِنْصِرَف َعْنُه السُّ
ن یې ولید نو  ورڅخه وتښتېده، موږ په دې ار برهته د زلیخا زړه وشو او د ده هم ورته زړه وشو، خو چې د خپل پروردګا سالم

  (زموږ یو مخلص بنده دی. توګه خپل بندګان پاک ساتو او یوسف
 خت وشالوه. علیه سالم د شا له خوا یې د یوسف  .زلیخا هم ورپسي وه .دروازې ته منډه کړه علیه سالم یوسف 

چې ستا ناموس زلیخا چاالکي وکړه او خپل مېړه ته یې وویل چې هغه چا  .په دروازه کې دواړه له خپل بادار سره مخامخ شول
پل خ علیه سالم او یا دردوونکی عذاب او کړاو ورکول شي. یوسف  يچې بندي کړای ش به یې دا ويدي جزاء  ته یې بدکتلي

  که د یوسف له چې ته وګوره یپردې باندي داسي شاهدي وو د زلیخا یو خپل .بادار ته وویل چې دې له ما څخه غوښتنه کړي ده
د شا  خت علیه سالم خت د مخې له خوا څخه شلېدلی وي نو زلیخا ریښتا وایي او دی دروغجن دی او که د یوسف  علیه سالم

ریښتونی دی. کله چې عزیز وکتل چې خت د شا له لوري  علیه سالم له لوري شلېدلی وي نو زلیخا دروغجنه ده او یوسف 
 ستاسو مکاري ډېره ستره ده.شلېدلی ؤ نو ورته یې وویل چې دا ټوله ستاسو مکاري ده، 

ته وویل چې له داسي بدچارۍ څخه ځان ژغوره او زلیخا ته یې وویل چې د خپلې ګناه بخښنه  علیه سالم بیا عزیز یوسف 

  .وغواړه. همدا ته خطا کاره یې نه یوسف

ْت َقِمیَصُه ِمن {په دې باره کې هللا تعالی داسي ویلي دي:  َدَها لََدى اْلَباِب َقالَْت َما َجَزاء َمْن أََراَد َواُسَتَبَقا اْلَباَب َوَقدَّ ُدُبٍر َوأَْلَفَیا َسیِّ

ْن أَْهلَِها إِن َكاَن َقِمیُصُه قُدَّ ِمن قُُبٍل َفَصَدقَ  ﴾0۴بِأَْهلَِك ُسَوًءا إاِلَّ أَن ُیْسَجَن أَْو َعَذاب  أَلِیم  ﴿ ْفِسي َوَشِهَد َشاِهد  مِّ ْت َقاَل ِهَي َراَوَدْتنِي َعن نَّ

اِدقِیَن ﴿ ﴾0۶َوُهَو ِمَن الَكاِذبِیَن ﴿ ُه ِمن َكْیِدُكنَّ  ﴾0۷َوإِْن َكاَن َقِمیُصُه قُدَّ ِمن ُدُبٍر َفَكَذَبْت َوُهَو ِمن الصَّ ا َرأَى َقِمیَصُه قُدَّ ِمن ُدُبٍر َقاَل إِنَّ َفلَمَّ

   }﴾0۳َواْسَتْغفِِري لَِذنبِِك إِنَِّك ُكنِت ِمَن اْلَخاِطئِیَن ﴿﴾ ُیوُسُف أَْعِرْض َعْن َهَذا 0۸إِنَّ َكْیَدُكنَّ َعِظیم  ﴿

د ښار ښځې خبرې شوې چې د مصر عزیز ښځه زلیخا پر خپل مریه مینه ده او داسي مینه ده چې بدکارۍ ته یې بلنه ورکړي 

ښار ښځو ته وښیي چې د خپل د دې له پاره چې خان له مالمتیا څخه وباسي او د  زلیخا، .ده خو هغه ورڅخه ځان ژغورلی دی

د مصر د ښخو د چوپ  - که تاسو زما په ځای وای تاسو هم ځانونه نه شوای ژغورالی - ښکلي مریه په مینه کې ګرمه نه ده

 کولو او ګرمولو له پاره داسي څه وکړل چې هللا تعالی یې په خپله داسي بیان کوي:

بِیٍن ﴿َوَقاَل نِْسَوة  فِي اْلَمِدیَنِة اْمَرأَةُ { ا لََنَراَها فِي َضالٍَل مُّ ا إِنَّ ْفِسِه َقْد َشَغَفَها ُحب ً ا َسِمَعْت بَِمْكِرِهنَّ  ﴾۱2اْلَعِزیِز ُتَراِوُد َفَتاَها َعن نَّ َفلَمَّ

یًنا َوَقالَِت اْخرُ  ْنُهنَّ ِسكِّ َكأً َوآَتْت ُكلَّ َواِحَدٍة مِّ ِ َما أَْرَسلَْت إِلَْیِهنَّ َوأَْعَتَدْت لَُهنَّ ُمتَّ ْعَن أَْیِدَیُهنَّ َوقُْلَن َحاَش لِِل  ا َرأَْیَنُه أَْكَبْرَنُه َوَقطَّ ْج َعلَْیِهنَّ َفلَمَّ

  }﴾۱1َهَذا َبَشًرا إِْن َهَذا إاِلَّ َملَك  َكِریم  ﴿

اړه چ هر چاته یې یوه یوه ،ېښودېکښیې ورته  څوکۍ ګانې ،کله چې زلیخا د دوی ناوړه خبرې واورېدې نو دوی یې وغوښتلې

ی بشر ولید نو ډېر ستر ته یې وویل ورته را ووځه! نو کله چې هغه ورته راوواته او دوی هغه ښکل علیه سالم ورکړه او یوسف 

 کړل او ویې ویل یوسف له داسي چارو ډېر پاک دی او دی ډېر پاک او د کرامت خاوند دی. یې وګاڼه او خپل السونه یې پرې

ښځو ته وویل دا هغه څوک دی چې د ده په مینه کې ما ګرموئ او که دی زما غوښتنه ونه منې نو نو په دې مهال زلیخا د ښار 

 خوار او زار به شي. هللا د زلیخا خبره داسي یادوي: بندي به کړای شي او ډېر

ْفِسِه َفاَسَتْعَصَم وَ { ُه َعن نَّ اِغِریَن ﴿َقالَْت َفَذلُِكنَّ الَِّذي لُْمُتنَّنِي فِیِه َولََقْد َراَودتُّ َن الصَّ واقعیت ) }﴾۱0لَئِن لَّْم َیْفَعْل َما آُمُرهُ لَُیْسَجَننَّ َولََیُكوًنا مِّ

دا ناوړه غوښتنه کړي ده، خو ده را څخه ځان وساته او که دی هغه ونه مني چې زه یې ورته امر کوم دا دی چې ما له ده څخه 

 (شي. نو ارومرو به بندي کړای شي او ډېر به خوار او بېچاره

دې ناوړه خبرې له منلو څخه ما ته بندیخانه ښه ده. ای هللا  دویل چې و یې ې ګواښ واورېده نو د د علیه سالم کله چې یوسف 

 هللا تعالی وایي چې یوسف علیه سالم وویل:  له داسي چارو مې وساته.

ا َیْدُعوَننِي إِلَْیِه َوإِ { ْجُن أََحبُّ إِلَيَّ ِممَّ َن اْلَجاِهلِیَن ﴿َقاَل َربِّ السِّ َفاْسَتَجاَب لَُه َربُُّه  ﴾۱۱الَّ َتْصِرْف َعنِّي َكْیَدُهنَّ أَْصُب إِلَْیِهنَّ َوأَُكن مِّ

ِمیُع اْلَعلِیُم ﴿ ُه ُهَو السَّ ای پروردګاره له دې کاره چې دوی مې وربولي ما ته بندځای ښه دی او که ته ) }﴾۱۵َفَصَرَف َعْنُه َكْیَدُهنَّ إِنَّ

نو د ده پروردګار د ده غوښتنه  دوی مکر څخه ونه ژغورې نو زما به هم ورته زړه وشي او په ناپوهانو کې به وګڼل شم.مې د 

  (ده واړاوه. دی اورېدونکی پوه دی. ومنله او د دوی چل ول یې له

mailto:maqalat@afghan-german.de


  

 

 

 5تر 5 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

ُه َحتَّى ِحیٍن ﴿ُثمَّ َبَدا لَُهم مِّن َبْعِد َما {د سپېڅلتیا په اړه وایي:  علیه سالم هللا تعالی د یوسف  َوَدَخَل َمَعُه  ﴾۱۴َرأَُواْ اآلَیاِت لََیْسُجُننَّ

ْجَن َفَتَیاَن َقاَل أََحُدُهَمآ إِنِّي أََرانِي أَْعِصُر َخْمًرا َوَقاَل اآلَخُر إِنِّي أََرانِي أَْحِمُل َفْوَق َرأْسِ  ْئَنا بَِتأِْویلِِه السِّ ْیُر ِمْنُه َنبِّ ا إِ ي ُخْبًزا َتأُْكُل الطَّ نَّ

  }﴾۱۶َنَراَك ِمَن اْلُمْحِسنِیَن ﴿

پاک سپېڅلی دی، خوښه دا ده چې تر یو څه مهاله پوري بندي  علیه سالم کاره شوه چې یوسف ښبیا خبره د مصر لویانو ته 

 کړای شي.

ته  ه سالمعلی بندځای ته ورلېږل کېده نو دوه زلمیان هم ورسره بندځای ته ورننوتل، یوه بندي یوسف  علیه سالم کله چې یوسف 

ۍ مې پر سر ده او مرغان یې ورڅخه خوري وویل زه خوب وینم چې خمر جوړوم او هغه بل بندي ورته وویل زه ګورم چې مړ

 ې.ته موږ ته زموږ د خوب تعبیر ووایه ته موږ ته ښه نېکچاری ښکار

د مخه به زه تاسو ستاسو د خوب له تعبیر څخه خبر کړم، دا د تعبیر دوی ته وویل چې د مړۍ له راتللو څخه  علیه سالم یوسف 

پوهه ما ته هللا تعالی راکړي ده، ما د ناپوهانو دین او ملت پرې ایښی دی. دوی پر هللا باور نه لري او آخرت نه مني او زه د 

اسحق او یعقوب دین منم. موږ دا حق نه لرو چې له هللا سره کوم څیز شریک وګڼو او دا پر موږ او پر خپلو پلرونو ابراهیم، 

 .دې خو ډېری وګړي منونکي نه ټولو وګړو د هللا فضل دی.

أُْتُكَما بَِتأِْویلِِه قَ {په خپل کتاب کې ویلي دي: هللا  ا َعلََّمنِي َربِّي إِنِّي َتَرْكُت ِملََّة َقاَل الَ َیأْتِیُكَما َطَعام  ُتْرَزَقانِِه إاِلَّ َنبَّ ْبَل أَن َیأْتِیُكَما َذلُِكَما ِممَّ

ِ َوُهم بِاآلِخَرِة ُهْم َكافُِروَن ﴿ ِ  ﴾۱۷َقْوٍم الَّ ُیْؤِمُنوَن بِالِل  ْشِرَك بِالِل  َبْعُت ِملََّة آَبآئِي إِْبَراِهیَم َوإِْسَحاَق َوَیْعقُوَب َما َكاَن لََنا أَن نُّ  ِمن َشْيٍء َواتَّ

اِس َولَِكنَّ أَْكَثَر النَّاِس الَ َیْشُكُروَن ﴿ ِ َعلَْیَنا َوَعلَى النَّ   }﴾۱۸َذلَِك ِمن َفْضِل هللا 

خپل شخصیت او عقیده په وضاحت سره څرګنده کړي ده او دوی دواړو ته یې وویل  علیه سالم په دې یادو آیاتونو کې یوسف 

دې دواړو بندیانو ته وویل چې هر  علیه سالم یوسف چې دا د خوب تعبیر زه د هغې پوهې په زور کوم چې هللا راکړي ده، 

ای زما د بندیخانې ملګرو بېالبېل  وګړی مجبور دی چې هللا یو وګڼي او مشرک نه شي. تاسو هم شرک پرېږدئ او موحدان شئ!

پرته له هللا څخه د بل چا عبادت بې عقلي ده او په داسي عبادت کې ګټه  او که یو مهربان زور ور هللا ښه دی؟دې  څښتنان ښه

عبادت  انه شته سراسر تاوان دی. ګټه او ښېګڼه یوازي د یو هللا په عبادت کې ده هللا امر کړی دی او ویلي یې دي، چې یوازي زم

 .سم دین دی خو ډېری وګړي نه پوهېږي دا زما دین ډېرټینګ او پیاوړی کوئ.

ُ اْلَواِحُد اْلَقهَّاُر ﴿{هللا تعالی وایي:  قُوَن َخْیر  أَِم هللا  َتَفرِّ ْجِن أَأَْرَباب  مُّ ْیُتُموَها ۱۳َیا َصاِحَبيِ السِّ أَنُتْم ﴾ َما َتْعُبُدوَن ِمن ُدونِِه إاِلَّ أَْسَماء َسمَّ

اهُ ذَ  ِ أََمَر أاَلَّ َتْعُبُدوْا إاِلَّ إِیَّ ُ بَِها ِمن ُسْلَطاٍن إِِن اْلُحْكُم إاِلَّ لِِل  ا أَنَزَل هللا  ُم َولَِكنَّ أَْكَثَر النَّاِس الَ َیْعلَُموَن ﴿َوآَبآُؤُكم مَّ یُن اْلَقیِّ ای ) }﴾۵2لَِك الدِّ

پرته له هللا څخه چې تاسو د کومو  ؟او که یو مهربانه زور ور هللا ښه دیدې  زما د بندیخانې ملګرو ډېر بېالبېل خاوندان ښه

چې تاسو او ستاسو پالرانو پر ځینو شیانو ایښي دي. د دوی پر عبادت باندي کوم دې  شیانو عبادت کوئ، هغه هسي هغه نومونه

دا یوازي د ده عبادت ښه ګټور ټینګ دین دی خو  دلیل نه شته حکم یوازي د هللا دی. ده امر کړی دی چې د ده عبادت کوئ.

  (.[او سم او ګټور دین نه پېژنې]ډېری وګړي نه پوهېږي 

 

 پایان قسمت اول

 

 ادامه دارد
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