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  50/50/0510         مولوي زین هللا منلي
 

 سورت یوسف
 التفسیرالکبیر -امام فخرالدین رازي 

 د الحاج مولوي زین هللا منلي ژباړه او تلخیص
 
 دومقسمت 

 

( د اسالمي نړۍ ستر فقیه، مفسر، متکلم، فیلسوف او حکیم دی. ۶5۶هرات  – 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 

 
اوس زه تاسو ته ستاسو د خو بونو تعبیر وایم په تاسو کې به یو بېرته په خپله دنده وټاکل شي او خپل بادار ته به د څښلو له پاره 

ې وهي او غوښي به یې خوري. د کومې چارې ګورکوي او بل به په دار وځړول شي او د ده پر سر باندي به مرغان ټونخمر 

 او نه بدلېږي. هللا تعالی حکایتا   فیصله شوی حکم دی هپه باره کې چې تاسو دواړه له ما څخه فتوی او سال غواړئ هغه وخت

 وایي:

ا أَحَ  { ْجِن أَمَّ أِْسهِ قُِضَي األَْمُر الَِّذي فِیهِ یا َصاِحَبيِ السِّ ْیُر ِمن رَّ ا اآلَخُر َفُیْصلَُب َفَتأُْكلُ الطَّ ا َوأَمَّ )د .}(۵1)اِن  َتْسَتْفتِیَ ُدُكَما َفَیْسقِي َربَّهُ َخْمر 
ا فیصله . دشي او د سرغوښې به یې مرغان وخوري په تاسو کې به یو په خپله دنده وټاکل شي او یو به په دار کړایو،. ملګربند 

 (ال دمخه شوي ده.
هغه بندي ته وویل چې له بند څخه خالصېده او بېرته په خپله دنده ټاکل کېده چې، له خپل بادار سره زما د بند  علیه سالم یوسف 

نه په بندیخانه کې ډېر کلو علیه سالم خبره هېره کړه نو یوسف  علیه سالم یا دونه وکړه، خو له دې بندي څخه شیطان د یوسف 
 تېر کړل لکه چې هللا په دې باره کې وایي: 

ِه َفلَبَِث فِي { ْیَطاُن ِذْكَر َربِّ َك َفأَنَساهُ الشَّ ْنُهَما اْذُكْرنِي ِعنَد َربِّ ُه َناٍج مِّ ْجِن بِْضَع ِسنِیَن َوَقاَل لِلَِّذي َظنَّ أَنَّ  علیه سالم یو سف ) .}(۵0)السِّ

خالصېدونکي ته وویل چې ما دې بادار ته وریاد کړه نو شیطان ورڅخه د یوسف علیه سالم خبره هېره کړه او یوسف علیه سالم 

 (ډېر کلونه په بندي کې پاتي شو.

او څربي غواګانې د اوو خوارو غواګانو له خوا  ېد بند پر مهال د مصر واکمن خوب ولید چې اوه چاغ علیه سالم د یوسف 
ه وچ او هم او شنه وږي په خوب کې وینيکېږي یعني چې خوارې غواګانې د چاغو غواګانو غوښې خورې او هم اوه خوړل 

 .وږي ویني
 هلل د دې واکمن د خوب حال داسي بیان کړی دی: 

َها اْلَمألُ أَْفُتونِي فِي ُرْؤَیاَي إِن  َوَقاَل اْلَملُِك إِنِّي أََرى َسْبَع َبَقَراٍت ِسَماٍن َیأُْكلُُهنَّ َسْبٌع ِعَجاٌف َوَسْبَع ُسنُبالتٍ { ُخْضٍر َوأَُخَر َیابَِساٍت َیا أَیُّ

ْؤَیا َتْعُبُروَن   .}(۵۵. )َقالُواْ أَْضَغاُث أَْحالٍم َوَما َنْحُن بَِتأِْویِل األَْحالِم بَِعالِِمینَ (.۵۱)ُكنُتْم لِلرُّ

د ازادېدو مهال راغی نو د مصر  علیه سالم د کوم څیز اراده وکړي د هغه څیز اسباب هم تیار کړي. کله چې د یوسف  هللا چې

خورې او همدرانګه یې واکمن خوب ولید چې له وچ خوړ څخه اوه چاغې غواوې را ووځي او نورې خوارې او ډنګرې غواوې 

هم ولیدل چې شنو وږو وچ وږې له مینځه یو وړل نو د مصر واکمن خپل  ولیدل اونور اوه وچ وږي یېیې اوه شنه اوتازه وږي 

او موږ دې  ې ګډوډ بې معنی خوبونها خوشتعبیر یې ورڅخه وغوښت هغوی ورته وویل دخوب کاهنان ور وغوښتل او د خپل 

ویل زه د دې خوب ې ور په زړه شو او وی علیه سالم شوي بندي ته یو سف  یر نه پوهېږو په دې مهال هغه خوشېیې په تعب

 هللا په دې اړه ویلي دي:  تعبیر درته وایم.

ُئُكم بَِتأِْویلِِه َفأَْرِسلُوِن ﴿{ ٍة أََناْ أَُنبِّ َكَر َبْعَد أُمَّ یُق أَْفتَِنا فِي َسْبِع َبَقَراٍت ِسَماٍن َیأُْكلُُهنَّ ۵۴َوَقاَل الَِّذي َنَجا ِمْنُهَما َوادَّ دِّ َها الصِّ َسْبٌع ﴾ یوُسُف أَیُّ

اِس لََعلَُّهْم َیْعلَُموَن ﴿  }﴾۵۶ِعَجاٌف َوَسْبِع ُسنُبالٍَت ُخْضٍر َوأَُخَر َیابَِساٍت لََّعلِّي أَْرِجُع إِلَى النَّ
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دې خوشي شوي بندي ته یوسف علیه سالم ور په زړه شو او هغه ته ورغی ورته یې وویل ای ملګریه یوسفه! موږ ته د دې 
چې الړشم  دي او اوه نور وچ وږي دي چاغو غواوو اوه ډنګرې غواوې وخوړې او اوه شنه وږي وخوب تعبیر ووایه چې او

 یو سف علیه سالم د دې خوب داسي تعبیر وکړ.  .او وګړو ته دا تعبیر ووایم، د دې له پاره چې دا وګړي پوه شي
ْم َفَذُروهُ فِي { ا َفَما َحَصدتُّ ا َتأُْكلُوَن ﴿َقاَل َتْزَرُعوَن َسْبَع ِسنِیَن َدأَب  مَّ ْمُتْم ۵۴ُسنُبلِِه إاِلَّ َقلِیال  مِّ ﴾ ُثمَّ َیأْتِي ِمن َبْعِد َذلَِك َسْبٌع ِشَداٌد َیأُْكْلَن َما َقدَّ

ا ُتْحِصُنوَن ﴿ مَّ  .}﴾۵۳﴾ ُثمَّ َیأْتِي ِمن َبْعِد َذلَِك َعاٌم فِیِه ُیَغاُث النَّاُس َوفِیِه َیْعِصُروَن ﴿۵۴لَُهنَّ إاِلَّ َقلِیال  مِّ
هغه به په وږو کې پرېږدئ او لږ هغه څه چې خورئ  کر وکړئ او څه حاصل مو چې واخیستانو اوه کالو کې ودتاسو به په 

دا ټول به په هغو اوه کالونو دې  یې هغه ورڅخه واخلئ. بیا تر دې وروسته داسي اوه سخت کلونه راځي چې دا څه مو ساتلي
او ډېر لږ به پاتي شي. بیا به  وخوري چې تاسو ورته له مخه ساتلی دی ه ټول حاصلدا سخت اوه کاله به هغ ،کې وخوړل شي

او په دې کال کې به هغه څه تر دې وروسته داسي ودان کال راشي چې د وګړو سورې او فریادونه به په کې واورېدل شي 
 .ئمر جوړ کړڅخه به خ او زیتون چې غوړ به ورڅخه وباسئ او له انګورو نځلېوچې زبېښل کېږي، لکه ک وزبېښئ

ورته  علیه سالم څخه خبر شو نو امر یې وکړ چې یوسف  څخه او د ده له پوهې علیه سالم کله چې د مصر وکمن له یوسف 
استازي ته وویل، بېرته خپل بادار ته ورشه او  علیه سالم ته ورغی یوسف  علیه سالم کله چې د واکمن استازی یوسف  ورولي.

ورڅخه وپوښته چې هغه د مصر مېرمنو ولي خپل السونه پرې کړل؟ د مصر واکمن دا مېرمنې ځان ته وغوښتلې او ورته یې 
 لیډېر پاک او سپېڅ» در وغوښت ستاسو بیا حال څرنګه شو؟ مېرمنو واکمن ته وویل: علیه سالم وویل، کله چې تاسو یوسف 

بیا نو زلیخا وویل چې اوس حق را څرګند شو، ما ورڅخه غوښتنه کړي وه او دی  «ی موږ په کې کومه بدي نه ده لیدلېسړی د
چې عزیز ته ښکاره شي چې ما له ده سره د ده  ل چې دا کار مې د دې له پاره وکړووی علیه سالم له ریښتینو څخه دی. یوسف 

  تعالی د خاینانو چلونه نه بریالي کوي هللا پاک ذات دی. په دې اړه هللا تعالی وایي: په غیاب کې کوم خیانت نه دی کړی او هللا
ْسَوِة الالَّ { َك َفاْسأَْلُه َما َباُل النِّ ُسوُل َقاَل اْرِجْع إِلَى َربِّ ا َجاءهُ الرَّ ْعَن أَْیِدَیُهنَّ إِنَّ َربِّي بِ َوَقاَل اْلَملُِك اْئُتونِي بِِه َفلَمَّ

 ﴾۴5یٌم ﴿َكْیِدِهنَّ َعلِ تِي َقطَّ
ِ َما َعلِْمَنا َعلَْیِه ِمن ُسوٍء َقالَِت امْ  ْفِسِه قُْلَن َحاَش هلِله َرأَةُ اْلَعِزیِز اآلَن َحْصَحَص اْلَحقُّ أََناْ َراَودتُُّه َقاَل َما َخْطُبُكنَّ إِْذ َراَودتُّنَّ ُیوُسَف َعن نَّ

اِدقِینَ  ُه لَِمَن الصَّ ْفِسِه َوإِنَّ َ الَ َیْهِدي َكْیَد اْلَخائِنِیَن ﴿۴1﴿ َعن نَّ   }﴾۴0﴾ َذلَِك لَِیْعلََم أَنِّي لَْم أَُخْنُه بِاْلَغْیِب َوأَنَّ هللاه
 تعبیر یې خوښ شو نو امر یې وکړی چې یوسف  علیه سالم کله چې د مصر د واکمن استازی ساقي واکمن ته ورغی او د یوسف 

وکمن ته له ورتللو څخه نټه وکړه او ویې ویل چې زه به هغه مهال واکمن ته  ه سالمعلی ورته ور ولي. نو یوسف  علیه سالم
کوم تور چې پرما باندي لګېدلی دی،  ورشم چې زما حال ورته ښکاره شي او زه له تور څخه چې راپوري شوی دی خالص شم.
د هللا تعالی رحمت او لور دی چې زه کېدای شول چې دې تور حقیقت پیدا کړی وای او د دې غټې ګناه مرتکب شوی وای. دا 

ه اوله ګړنګونو څخه به ونفس لرم، د نفس به مې منلي  یې له دې بدکارۍ څه وساتلم او که نه وای خو  زه هم اماره بالسوء
 اظهار داسي بیان کړی دی.  علیه سالم لوېدالی وای. هللا تعالی د یوسف 

ْفَس { ُئ َنْفِسي إِنَّ النَّ ِحیٌم ﴿َوَما أَُبرِّ َي إِنَّ َربِّي َغفُوٌر رَّ وِء إاِلَّ َما َرِحَم َربِّ اَرةٌ بِالسُّ    }﴾۴۱ألَمَّ
تبرئه کوم، چې ګوندي زما نفس سپېڅلی دی او که سپېڅلی دی دا هم هللا تعالی په رحم او لور سپېڅلی کړی دی  نه زه خپل ځان

 او دا کمال ما ته هللا راکړی دی.
ځانګړی ملګری کړم، ځکه چې داسي ستر او پوه شخصیت ته  خپل علیه سالم واړم چې یوسف د مصر واکمن ویل، چې زه غ

 باره کې داسي وویل:  علیه سالم زه ډېره اړتیا لرم، نو هللا وایي چې واکمن د یوسف 

ا َكلََّمُه َقاَل إِنََّك { ﴾َقاَل اْجَعْلنِي َعلَى َخَزآئِِن األَْرِض إِنِّي َحفِیٌظ ۴۵اْلَیْوَم لََدْیَنا ِمِكیٌن أَِمیٌن ﴿َوَقاَل اْلَملُِك اْئُتونِي بِِه أَْسَتْخلِْصُه لَِنْفِسي َفلَمَّ

 المعلیه س داسي ستر اوپوه سړي ته زه ډېره اړتیا لرم، نو کله چې واکمن له یوسف  )واکمن وویل ما ته یې راولئ، }﴾۴۴َعلِیٌم ﴿

پوه شو چې ] علیه سالم سره د ستر او لوړمقام خاوند او آمین یې. نو یوسف سره خبرې وکړې ورته یې وویل: ته نن له موږ 

واکمن  ته وویل: چې ما د ځمکې پر خزانو باندي وټاکه  [چې ده ته ګټور ښکارېده هغه یې څهواکمن راباندي اعتماد وکړ، نو 

  [(وساتم ]او دا شتمنۍ به ښېزه ډېر ښه ساتونکی اوپوه یم 

َشاء َوالَ ُنِضیُع وَ {هللا تعالی وایي:  أُ ِمْنَها َحْیُث َیَشاُء ُنِصیُب بَِرْحَمتَِنا َمن نَّ ا لُِیوُسَف فِي األَْرِض َیَتَبوَّ نِّ ﴾ ۴۶أَْجَر اْلُمْحِسنِیَن ﴿َكَذلَِك َمكَّ

قُوَن ﴿ ه په ځمکه کې ځای او لوړ مقام ورکړ چې ت علیه سالم داسي موږ یوسف ) }﴾۴۴َوأَلَْجُر اآلِخَرِة َخْیٌر لِّلَِّذیَن آَمُنوْا َوَكاُنوْا َیتَّ

هغه چا باندي خپل لور کوو چې ویې غواړو او نېکچارو د نېکچارۍ بدل نه  په هر ځای کې یې خوښه وی هلته استوګنه وکړي.

  (ضایع کوو خو د اخرت اجر د مؤمنانو له پاره چې ځانونه ساتي ډېر ښه دی.

ته نکاح کړه  علیه سالم ل کړ او د هغه پرځای یې د هغه ښځه یوسف د مخه د خزانو ساتونکی عز علیه سالم واکمن له یوسف 

 م او مېشا ول.یدوه زامن وشول،چې افرا علیه سالم چې ال تر اوسه پوري پېغله وه او له دې مېرمنې څخه د یوسف 

ان ایم علیه سالم وګړو پر یوسف  وو ډېرواکمن ا .ټول وګړي ورڅخه خوښ ول کړ، په مصر کې عدل پیل علیه سالم یوسف 

ونو پسپه په وګړو خواړه په درهمو او دینارو پلورل بیا یې ورباندي  علیه سالم په مصر کې د وچکالۍ پرمهال یوسف  .راووړ

ای ته پ او ګاڼو پلورل او بیا یې ورباندي په څارویو پلورل، بیا یې ورباندي پرځمکو او کورونو پلورل هر څه چې له وګړو سره

کمن موږ نه دی لیدلی نو اګان کول او خواړه یې ورکول. وګړو وویل چې د داسي لوی شان خاوند وه ورسېدل بیایي وګړي مری
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 4تر ۱ 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

 

یې ځانونه مریه ګان بولي نو ویې ویل: چې هللا  خبر شو، چې وګړي علیه سالم کله چې یوسف  .ټول وګړي د ده مریه ګان شول

و ه رانه شي نازاد کړل او خپلې شتمنۍ مې بېرته ورکړې او د دې له پاره چې پر وګړو تنګسد دې شاهد دی چې ما ټول وګړي 

 له. یې یو اوښ بار غله ورکړهر چا ته 

ا َجهََّزُهم بَِجَهاِزِهْم  ﴾۴۴َوَجاء إِْخَوةُ ُیوُسَف َفَدَخلُواْ َعلَْیِه َفَعَرَفهُْم َوُهْم لَُه ُمنِكُروَن ﴿{هللا تعالی وایي:  ْن أَبِیُكْم َولَمَّ َقاَل اْئُتونِي بِأٍَخ لَُّكم مِّ

َقالُوْا َسُنَراِوُد َعْنُه أََباهُ َوإِنَّا  ﴾۶5َفإِن لَّْم َتأُْتونِي بِِه َفالَ َكْیَل لَُكْم ِعنِدي َوالَ َتْقَرُبوِن ﴿ ﴾۴۳أاَلَ َتَرْوَن أَنِّي أُوفِي اْلَكْیَل َوأََناْ َخْیُر اْلُمنِزلِیَن ﴿

 خپل وروڼه وپېژندل خو وروڼو یوسف  علیه سالم وروڼه راغلل او ده ته ورننوتل یوسف  علیه سالم د یوسف ) }﴾۶1﴿لََفاِعلُوَن 

بل پالنی ورور مو هم  دوی ته پوره غله ورکړه نو ورته یې وویل چې هغه علیه سالم ونه پېژانده. کله چې یوسف  علیه سالم

که تاسو هغه ورور رانه ولئ نو بیا زه تاسو ته  .چې زه پوره غله ورکوم او زه ډېر ښه مېلمه پال یم ګورئ لئ. نهدر سره راو

 وغواړو به خپل پالر څخهله ولو راوروڼو وویل چې موږ به هغه  علیه سالم درکوم او ما ته بیا رانژدې نه شئ. د یوسف نه غله 

 (رو کوو.موږ یې له ځان سره راولو او دا کار به موږ اروم چې

 علیه سالم سیمي ته هم ورسېده. یعقوب  علیه سالم کله چې قحط او وچکالي ډېره شوه او په ښارونو خوره شوه نو د یعقوب 

تاسو هم پیسې در سره واخلئ او له هغه  او خواړه ورکويزامنو ته وویل چې په مصر کې یو نېکچاری سړی دی وګړو ته غله 

 ه ورغلل او په دېت علیه سالم یوسف  زامن چې لس کسان ول علیه سالم یعقوب  . دئګرز راواو بیا بېرته  څخه خواړه وپېرئ

 ونه پېژانده. علیه سالم خپل وروڼه وپېژندل خو وروڼو یې یوسف  علیه سالم سبب ټول وروڼه سره یوځای شول. یوسف 

وئ او چې کور ته ورسېږي او پیسې وګوري خپلو سړیو ته وویل چې د دوی پیسې د دوی په بارونو کې واچ علیه سالم یوسف 

 بله بېرته راشي. نو کېدای شي د همدې پیسو له ک

َوَقاَل لِفِْتَیانِِه اْجَعلُواْ بَِضاَعَتُهْم فِي ِرَحالِِهْم لََعلَّهُْم َیْعِرفُوَنَها إَِذا {د وروڼو په باره کې هللا تعالی داسي ویلي دي:  علیه سالم د یوسف 

ا ﴾۶0إِلَى أَْهلِِهْم لََعلَُّهْم َیْرِجُعوَن ﴿انَقلَُبوْا  ا اْلَكْیُل َفأَْرِسْل َمَعَنا أََخاَنا َنْكَتْل َوإِنَّ ا َرِجُعوا إِلَى أَبِیِهْم َقالُوْا َیا أََباَنا ُمنَِع ِمنَّ لَُه لََحافُِظوَن  َفلَمَّ

اِحِمیَن ﴿ َقاَل َهْل آَمُنُكْم َعلَْیِه إاِلَّ َكَما أَِمنُتُكْم َعلَى ﴾ ۶۱﴿ ا َوُهَو أَْرَحُم الرَّ ُ َخْیٌر َحافِظ  خپلو  علیه سالم یوسف ) }﴾۶۵أَِخیِه ِمن َقْبُل َفاهلله

سړیو ته وویل چې د دوی پیسې د دوی په بارونو کې واچوئ کېدای شي چې د دې پیسو له کبله بېرته راشي چې پوه شي چې د 

دوی پیسې ورسره بېرته په بارونو کې راغلي دي. کله چې دوی پالر ته ورغلل پالر ته یې وویل چې موږ ته پوره غله رانه 

زامنو ته   علیه سالم یعقوب  .موږ به خپل ورور ښه ساتو واستوه چې پوره غله راوړو،کول شوه نو له موږ سره زموږ وروڼر 

ښه  هللا په باره کې مې چې در باندی باورکړی ؤ؟ علیه سالم وویل زه پر تاسو د ده په باره کې داسي باور وکړم لکه د یوسف 

  (ساتونکی دی او دی ډېر مهربان او لورن دی.

ا {هللا وایي:  تْ َولَمَّ ْت إِلَْیِهْم َقالُواْ َیا أََباَنا َما َنْبِغي َهِذِه بَِضاَعُتَنا ُردَّ  إِلَْیَنا َوَنِمیُر أَْهلََنا َوَنْحَفُظ أََخاَنا َفَتُحوْا َمَتاَعُهْم َوَجُدوْا بَِضاَعَتُهْم ُردَّ

زامنو خپله متاع پرانیستله نو دوی خپلې پیسې ولیدلې چې  المعلیه س کله چې د یعقوب )  }﴾۶۴َوَنْزَداُد َكْیَل َبِعیٍر َذلَِك َكْیٌل َیِسیٌر ﴿

چې موږ ته بېرته راکول شوې دې  دوی ته بېرته ورکول شوې وې. دوی وویل ای پالره دا موږ نه غواړو. دا هغه زموږ پیسې

 (او موږ اړیو چې خپلې کورنۍ ته غله راوړو او خپل ورور به ساتو او یو اوښ غله به موزیاته کړو. دي

د ورور بار غله هم ور سره شي نو یو څه زیاتوالی خو به په کې راشي. نو ته  که دا غله چې موږ ته راکول کېږي لږه ده خو

 خپلو زامنو ته داسي وویل:  علیه سالم له موږ سره زموږ ورور ولېږه. یعقوب 

} ِ َن هللاه ُ َعلَى َما َنقُوُل َوِكیٌل ﴿َقاَل لَْن أُْرِسلَُه َمَعُكْم َحتَّى ُتْؤُتوِن َمْوثِق ا مِّ ا آَتْوهُ َمْوثَِقُهْم َقاَل هللاه نِي بِِه إاِلَّ أَن ُیَحاَط بُِكْم َفلَمَّ )و یې  }﴾۶۶لََتأُْتنَّ

هیڅ یې له تاسو سره نه استوم تر څو ټینګه وعده را نه کړئ چې ارومرو به یې راولئ مګر که پر تاسو ټولو څه وشول، ویل 

 .(پالر ته ټینګه وعده ورکړه او ورته یې وویل چې هللا پر هغه چې موږ یې وایو شاهد دینو کله چې زامنو 

ِ {زامنو ته وویل:  علیه سالم بیا یعقوب  َن هللاه َقٍة َوَما أُْغنِي َعنُكم مِّ َتَفرِّ  ِمن َوَقاَل َیا َبنِيَّ الَ َتْدُخلُواْ ِمن َباٍب َواِحٍد َواْدُخلُواْ ِمْن أَْبَواٍب مُّ

لُوَن ﴿َشيْ  ِل اْلُمَتَوكِّ ْلُت َوَعلَْیِه َفْلَیَتَوكَّ ِ َعلَْیِه َتَوكَّ یوه دروازه ښار ته مه ننوځئ او په بېلو بېلو  )ای زامنو! په }﴾۶۴ٍء إِِن اْلُحْكُم إاِلَّ هلِله

یڅ له هللا څخه نه شم ژغورالی چې اراده یې کړي وي چې له کومې ستونزې سره مو مخامخ کوي. ځکه هدروازو ننوځئ او زه 

ځان سپارونکي ځانونه دې  ده ته مې ځان سپارلی دی او همده تهچې واک ټول د ده دی اوبل څوک د واک خاوند نه دی. 

  (.وسپاري

ا َدَخلُواْ ِمْن َحْیُث أََمرَ {هللا تعالی وایي:  ُه لَُذوَولَمَّ ِ ِمن َشْيٍء إاِلَّ َحاَجة  فِي َنْفِس َیْعقُوَب َقَضاَها َوإِنَّ َن هللاه ا َكاَن ُیْغنِي َعْنُهم مِّ  ُهْم أَُبوُهم مَّ

هغه سي ورننوتل لکه څرنګه یې چې پالر وروڼه  علیه سالم کله چې د یوسف  ﴾۶۴ِعْلٍم لَِّما َعلَّْمَناهُ َولَِكنَّ أَْكَثَر النَّاِس الَ َیْعلَُموَن ﴿

 خو دا یوازي د یعقوب ]ورته ویلي ول. د دوی پالر له دوی څخه د هغې ستونزې مخه نه شوای نیولی چې هللا اراده کړي وي 

 هورته هللا مقرر کړي وي هغه رسېږي. د بند چې پر خپلو زامنو زړه خوږی ؤ چې په بېالبېلو دروازو ننوځئ او څه علیه سالم
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 4تر 4 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

 

 (او پر څه چې موږ پوهېږو هللا ورباندي له موږ څخه د مخه پوه دی خو ډېری وګړي نه پوهېږي. .[زړه خوږي کوم اغېز نه لري

له یعقوب علیه سالم سره دا سودا او تشویش ؤ چې که د ده دا ښکلي ښکلي زامن په یوه دروازه ښار ته یو ځای ننوځي نو له 

 ي هغه کېږي او هللا د چا پروا نه کوي، هغه کوي چې د ده د سترحکمت تقاضاوي.څو ځه د هللا اراده و نظره به شي

بنیامین له ځان سره ستون کړي نو د ده د ستنولو له پاره یې په دې  وغوښتل چې خپل سکه ورور علیه سالم کله چې یوسف 

 توګه چل جوړ کړ لکه چې هللا وایي: 

ا َدَخلُواْ َعلَى ُیوُسَف آَوى إِلَ { َقاَیَة فِي  ﴾۶۳ْیِه أََخاهُ َقاَل إِنِّي أََناْ أَُخوَك َفالَ َتْبَتئِْس بَِما َكاُنواْ َیْعَملُوَن ﴿َولَمَّ ا َجهََّزُهم بَِجَهاِزِهْم َجَعَل السِّ َفلَمَّ

ُكْم لََساِرقُوَن ﴿ ُتَها اْلِعیُر إِنَّ ٌن أَیَّ َن ُمَؤذِّ اَذا َتْفقُِدوَن ﴿َقالُواْ  ﴾ ۴5َرْحِل أَِخیِه ُثمَّ أَذَّ َقالُواْ َنْفقُِد ُصَواَع اْلَملِِك َولَِمن َجاء بِهِ  ﴾۴1َوأَْقَبلُواْ َعلَْیِهم مَّ

وروڼه ور ننوتل خپل ورور ته یې ځای ورکړ او ورته یې وویل  علیه سالم کله چې د یوسف   }﴾۴0ِحْمُل َبِعیٍر َوأََناْ بِِه َزِعیٌم ﴿

خپل وروڼه ښه مجهز کړل او چې څه  علیه سالم ه چارو مه خوابدی کېږه. نو کله چې یوسف ورور یم نو د دوی پ هزه ستا سک

نارې کوونکي ناره کړه او ویې ویل ای کاروانیانو  یې غوښتل هغه یې ورکړل نو خپل جام یې د خپل ورور په بار کې کېښود بیا

ورک کړی؟ د نارې کوونکو ته مخ کړ او ورته یې وویل چې تاسو څه څیز وروڼو  علیه سالم یوسف  د تاسو خو غله یاست!

وګړو ورته وویل موږ د واکمن جام ورک کړی دی او چاچې دا جام راووړ یو اوښ بارغله به ورکول شي  علیه سالم یوسف 

 (او زه د دې ضمانت کوم. چې دا یو اوښ بارغله به ورکول کېږي.

ا َساِرقِیَن ﴿{وروڼو وویل:  علیه سالم د یوسف  ا ِجْئَنا لُِنْفِسَد فِي األَْرِض َوَما ُكنَّ ِ لََقْد َعلِْمُتم مَّ َقالُوْا َفَما َجَزآُؤهُ إِن ُكنُتْم  ﴾۴۱َقالُوْا َتاهلله

الِِمیَن ﴿ ﴾۴۵َكاِذبِیَن ﴿ وروڼو وویل په هللا  علیه سالم د یوسف  }﴾۴۴َقالُوْا َجَزآُؤهُ َمن ُوِجَد فِي َرْحلِِه َفُهَو َجَزاُؤهُ َكَذلَِك َنْجِزي الظَّ

ورانی او فساد وکړو او موږ کې سوګند دی چې تاسو ارومرو پوه یاست چې موږ د دې له پاره نه یو راغلي چې دلته په ځمکه 

وروڼو وویل  علیه سالم د یوسف  وګړو ورته وویل چې که چا دروغ وویل جزاء یې څه ده ؟ علیه سالم غله نه یو. د یوسف 

 . د بار خاوند یې جزاء ده. موږ همدغسي جزاء ظالمانو ته ورکووې د چا په بار کې دا غال وموندل شوه هماغه چ

فِي ِدیِن اْلَملِِك إاِلَّ أَن لَِیأُْخَذ أََخاهُ َفَبَدأَ بِأَْوِعَیتِِهْم َقْبَل ِوَعاء أَِخیِه ُثمَّ اْسَتْخَرَجَها ِمن ِوَعاء أَِخیِه َكَذلَِك ِكْدَنا لُِیوُسَف َما َكاَن {هللا وایي: 

َشاء َوَفْوَق ُكلِّ ِذي ِعْلٍم َعلِیٌم ﴿ ن نَّ ُ َنْرَفُع َدَرَجاٍت مِّ د ورور له بار  علیه سالم سړی د یوسف  علیه سالم نو د یوسف  }﴾۴۶َیَشاَء هللاه

سته. یاد سکه ورور له بار څخه را و علیه سالم د نورو ناسکه وروڼو په بار لټولو پیل وکړ بیا یې دا جام د یوسف  مخکې څخه

ته وښود د واکمن په دین کې دا نه وه چې خپل ورور ونیسي، مګر که هللا یې  علیه سالم هللا وایي چې دا راز چل موږ یوسف 

 (وغواړي. موږ د هغه چا درجې لوړوو چې د چا درجې لوړول غواړو او د هر علم د خاوند له پاسه لوی عالم شتون لري.

د سکه ورور په بار کې وموندل شوه. نو د زړه له تاوه یې  علیه سالم وروڼو چې ولیدل چې غال د یوسف  علیه سالم د یوسف 

 وویل چې که دا غال بنیامین کړي وي، نو کېدای شي، ځکه چې د ده ورور هم غال کړي وه. د دوی خبره هللا داسي بیانوي: 

ُ أَْعلَ  َقالُواْ إِن َیْسِرْق َفَقْد َسَرقَ { ا َوهللاه َكان  َها ُیوُسُف فِي َنْفِسِه َولَْم ُیْبِدَها لَهُْم َقاَل أَنُتْم َشرٌّ مَّ د ) }﴾۴۴ْم بَِما َتِصفُوَن ﴿أٌَخ لَُّه ِمن َقْبُل َفأََسرَّ

علیه   غال کړي وه. دا خبره یوسف ن کړي وي، نو د مخه ال د ده وروروروڼو وویل چې که دا غال بنیامی علیه سالم یوسف 

دمکان او مقام له پلوه بد وګړي یاست، او د کوم څیز  سېویې ویل چې تا پټه په زړه وساتله او دوی ته یې ښکاره نه کړه. سالم

  .نسبت چې ما ته کوئ په هغه هللا ښه خبر دی

ورورڼو اشاره همدغې  چې د ده د و  د غال تور پوري کړی ، د مالوستنيد پالر خور ،پوري خپلې ترور علیه سالم په یوسف 

نه ؤ غال کړی. د ده د ترور زړه نه کېده چې  د ه مالوستنی خو پوه ؤ چې تور هم سم نه ؤ.  علیه سالم غال ته وه او یوسف 

وزات زګران ؤ او دې کوم  علیه سالم بوځي ځکه چې دې ته یوسف  علیه سالم ورڅخه خپل زوی یوسف  علیه سالم یعقوب 

 څخه په دې چل واخیست. علیه سالم یې خپل ورور یعقوب  علیه سالم دا چل جوړ کړ او یوسف نه درلود. نو ځکه یې 

به ارومرو ورته روغ رمټ راولي اوس  علیه سالم وه چې یوسف  وروڼو خو خپل پالر ته وعده ورکړې علیه سالم د یوسف 

َقالُوْا َیا {ته په زاریو شول او ورته یې وویل:  علیه سالم ورته دا پېښه وشوه نو بله چاره یې ونه لیدله او د مصر عزیز یوسف 

ا َنَراَك ِمَن اْلُمْحِسنِیَن ﴿ ا َفُخْذ أََحَدَنا َمَكاَنُه إِنَّ ا َكبِیر  ا َشْیخ  َها اْلَعِزیُز إِنَّ لَُه أَب  أُْخَذ إاِلَّ َمن َوَجْدَنا َمَتاَعَنا ِعنَدهُ إِ  ﴾۴۴أَیُّ ِ أَن نَّ آ َقاَل َمَعاَذ هللاه نَّ

ا لََّظالُِموَن ﴿ ته وویل ای د مصر عزیزه! د ده یو پالر دی چې ډېر زوړ  علیه سالم وروڼو یوسف  علیه سالم د یوسف ) }﴾۴۳إِذ 

لیه ع موږ تا یو نېکچاری ګڼو، یوسف  او لوی دی. د ده په نیولو به ډېر خوابدی شي. د ده په ځای موږ یو په دې ګوناه ونیسه!

. موږ هماغه نیسو چې له هللا څخه پناه غواړو چې ګناه ده کړي ده او موږ د ده په ځای بل څوک ونیسو ورته وویل موږ سالم

 (زموږ متاع ورسره موندل شوي ده او که موږ د ده پر ځای بل څوک ونیسو نو موږ به ظالمان یو.
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