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  60/60/0612         مولوي زین هللا منلي
 

 سورت یوسف
 التفسیرالکبیر -امام فخرالدین رازي 

 د الحاج مولوي زین هللا منلي ژباړه او تلخیص
 

 سوم و اخیرقسمت 
 

 ( د اسالمي نړۍ ستر فقیه، مفسر، متکلم، فیلسوف او حکیم دی.۶6۶هرات  – 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.
پي ګڼې ټایوکړو خو بیا به هم  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 

 
 

ې مشر ورور ته یې وویل چ خه ناهیلې شول نو ګوښه کېناستل.وروڼه د بنیامین له خوشي کېدو څ علیه سالم کله چې د یوسف 

تر دې له مخه مو  مو ورکړی دی، چې موږ به بنیامین ورته روغ رمټ ورولو او موږ له پالر سره کلکه وعده کړي ده او ډاډ

ې ې اوس پرچد پالر پر زړه د هغه د بېلتون داغ لګېدلی دی  مو تری تم کړ. علیه سالم هم هغه بل کار هم کړی دی چې یوسف 

ذن او ا موږ ورشو او بنیامین دلته پرېږدو، تاسو الړ شئ او زه همدلته له ده سره پاتي کېږم ترڅو راته پالر ،ګووداغ هم ولبل 

م ځکه چې هللا ډېر ښه ستر حاکم د حکمت اجازه وکړي چې زه څه وکړم؟ او یا هللا تعالی خپل حکم وکړي او کومه الره پیدا کړ

 خاوند دی.

 داسي بیانوي:  نپرېښودو داستاهللا د دوی د بنیامین د 

ا َقاَل َكبِیُرُهْم أَلَْم َتْعلَُموْا أَنَّ أََباُكْم َقْد أََخَذ َعلَْیُكم { ا اْسَتْیأَُسوْا ِمْنُه َخلَُصوْا َنِجی ًّ طُتْم فِي ُیوُسَف َفلَْن أَبْ َفلَمَّ ِ َوِمن َقْبُل َما َفرَّ َن هللا  ْوثِقًّا مِّ َر ََ مَّ

َى َیأْ  ُ لِي َوُهَو َخْیُر اْلَحاِكِمیَن ﴿األَْرَض َحتَّ هغه مهال چې دوی بې هیلې شول نو مشوره یې وکړه، ) }﴾۰6َذَن لِي أَبِي أَْو َیْحُكَم هللا 

 د یوسفمو مشر ورور یې وویل ایا تاسو نه پوهېږئ پالر له تاسو څخه ټینګه او کلکه وعده اخیستي ده او له دې څخه د مخه 

نو دا ځکه نه پرېږدم ترڅو پالر راته اذن او اجازه ونه کړي او یا زما له پاره هللا [ چې ورک مو کړ]ی وکړ په باره کې هغه تېر

  (کومه الره چاره پیدا کړي او هللا ډېر ښه پوه او د حکمت خاوند دی.

 ﴾۰1َوَما َشِهْدَنا إاِلَّ بَِما َعلِْمَنا َوَما ُكنَّا لِْلَغْیِب َحافِِظیَن ﴿اْرِجُعواْ إِلَى أَبِیُكْم َفقُولُواْ َیا أََباَنا إِنَّ اْبَنَك َسَرَق {خپلو وروڼو ته یې وویل: 

ا لََصاِدقُوَن ﴿ ا فِیَها َواْلِعْیَر الَّتِي أَْقَبْلَنا فِیَها َوإِنَّ غال دې  پالر ته ورشئ نو ورته ووایاست ای پالره زوی) }﴾۰0َواْسأَِل اْلَقْرَیَة الَّتِي ُكنَّ

او موږ د غیبو ساتونکي نه یو. له هغه کلي څخه پوښتنه وکړه چې موږ په دې  ې شاهدان یو چې څه مو لیدليږ د هغوکړه او مو

 (استوګن ولو او له هغه کاروان څخه پوښتنه وکړه چې له موږ سره ؤ. بې شکه موږ ریښتوني یو.کې 

زړونو  خپلوته چې ګوندي دوی ریښتیا وایي او ورته یې وویل چې دا چاره تاسو  په خپلو زامنو باور ونه کړ علیه سالم یعقوب 

 {د زړه خبره داسي بیانوي:  علیه سالم ښه ښکاره کړي ده چې خپل ورور ته مو دا کړاو جوړ کړی دی. هللا تعالی د یعقوب 

 ُ ا َفَصْبٌر َجِمیٌل َعَسى هللا  لَْت لَُكْم أَنفُُسُكْم أَْمرًّ ُه ُهَو اْلَعلِیُم اْلَحِكیُم ﴿َقاَل َبْل َسوَّ ا إِنَّ خپلو زړونو دا  تاسو ته به) }﴾۰۱ أَن َیأْتَِینِي بِِهْم َجِمیعًّ

د ده په اراده صبر ډېر ښه دی. کېدای شي چې هللا ټول روغ رمټ راته راولي او دا څه چې کېږي دا  .وي چاره ښه ښکاره کړې

په دې پېښو کې به یې هم حکمت وي. تاسو خو بنیامین د ګټې له پاره بوته اوس چې پېښه (. دی حکمت واالکېږي. دی پوه او د 

 هم د هللا تعالی حکمت وي. موږ به صبر کوو. صبر ډېر ښه دی.به په دې کې وشوه 

ْت َعْیَناهُ ِمَن اْلُحْزِن َفُهَو َكظِ { ا  ﴾۰۵یٌم ﴿َوَتَولَّى َعْنُهْم َوَقاَل َیا أََسَفى َعلَى ُیوُسَف َواْبَیضَّ َقالُوْا َتاهلل َتْفَتأُ َتْذُكُر ُیوُسَف َحتَّى َتُكوَن َحَرضًّ

ِ َما الَ َتْعلَُموَن ﴿ ﴾۰۴أَْو َتُكوَن ِمَن اْلَهالِِكیَن ﴿ ِ َوأَْعلَُم ِمَن هللا  َما أَْشُكو َبثِّي َوُحْزنِي إِلَى هللا  ُسواْ ِمن ۰۶َقاَل إِنَّ ُیوُسَف ﴾ َیا َبنِيَّ اْذَهُبوْا َفَتَحسَّ
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ِ إاِلَّ اْلَقْوُم اْلَكافُِروَن ﴿ ْو َِ هللا  ُه الَ َیْیأَُس ِمن رَّ ِ إِنَّ ْو َِ هللا  لو زامنو څخه خوابدی له خپ علیه سالم یعقوب ) }﴾۰۸َوأَِخیِه َوالَ َتْیأَُسوْا ِمن رَّ

 دی ؤ. زامنو ورته وویل: ترڅوشو او ویې وې ویل، په یوسف پسي خوابدی یم او سترګې یې له غمه سپینې شوې، نو دېر خواب

 وویل زه له بېلتون او غم څخه هللا ته شکایت علیه سالم یادوې چې لېونی او یا مړ شي. یعقوب  !یوسف ؟ یوسف!به یوسف یادوې

ای زامنو! الړشئ او یوسف او وروریې ولټوئ او  کوم چې خوښ مې کړي او زه په هغه څه پوهېږم چې تاسو پرې نه پوهېږئ.

 (بې هیلې او ناامیده کېږي. لور څخه مه بې هیلې کېږئ. د هللا رحمت څخه یوازي کافران له رحمت اود هللا 

 .ته ورغلل علیه سالم زامن مصر ته والړل، نو یوسف  علیه سالم کله چې د یعقوب 

َنا {هللا وایي:  َها اْلَعِزیُز َمسَّ ا َدَخلُوْا َعلَْیِه َقالُوْا َیا أَیُّ َ َیْجِزي َفلَمَّ ْق َعلَْیَنآ إِنَّ هللا  ْزَجاٍة َفأَْوِف لََنا اْلَكْیَل َوَتَصدَّ رُّ َوِجْئَنا بِبَِضاَعٍة مُّ َوأَْهلََنا الضُّ

قِیَن ﴿ ا َفَعْلُتم بُِیوُسَف َوأَِخیِه إِْذ أَنُتْم َجاِهلُوَن ﴿ ﴾۰۰اْلُمَتَصدِّ ُیوُسُف َقاَل أََناْ ُیوُسُف َوَهَذا أَِخي قَْد  َقالُوْا أَإِنََّك أَلَنتَ  ﴾۰۳َقاَل َهْل َعلِْمُتم مَّ

َ الَ ُیِضیُع أَْجَر اْلُمْحِسنِیَن ﴿ ِق َویِْصبِْر َفإِنَّ هللا  ُه َمن َیتَّ ُ َعلَْیَنا إِنَّ وروڼه ده ته ورننوتل ویې  علیه سالم کله چې د یوسف ) }﴾۳6َمنَّ هللا 

ده. خو ته موږ ته پوره غله راکړه  لی دی او ډېره لږه پانګه مو راوړېویل ای عزیزه موږ او زموږ کورنۍ ته ډېر کړاو رارسېد

لو خپ علیه سالم او موږ ته خیرات او صدقه هم راکړه. هللا خیرات ورکوونکو او متصدقانو ته ښه اجر او بدل ورکوي. یوسف 

. وروڼو دا مو ځکه وکړل چې نه پوهېدئ سره څه وکړل؟ ې تاسو له یوسف او د هغه له ورورته وویل: چې پوهېږئ چڼو ورو

ورته وویل: هو زه یوسف یم او دا مې ورور دی هللا راسره  علیه سالم ورته وویل ایا ته خو لکه چې په خپله یوسف یې یوسف 

او پرکړاوونو صبر وکړي نو هللا د نېکچارو اجر نه ضاییع کوي او پوره  ډېره ښېګڼه کړي ده او دا ځکه چې څوک ځان وساتي

 (اجر ورکوي.

 وروڼه په خطا باندي قانع شول او ویې ویل:  علیه سالم د یوسف 

ُ َعلَْیَنا َوإِن ُكنَّا لََخاِطئِیَن ﴿{ ِ لََقْد آَثَرَك هللا  اِحِمیَن ﴿َقاَل الَ َتْثَریَب َعلَْیُكُم  ﴾۳1َقالُواْ َتاهلل  ُ لَُكْم َوُهَو أَْرَحُم الرَّ  د یوسف ) } ﴾۳0اْلَیْوَم َیْغفُِر هللا 

 المعلیه س یوسف  وروڼو وویل په هللا سوګند دی چې ته هللا پر موږ باندي غوره کړی یې اګر که موږ خطا کړي ده. علیه سالم

  (دی له رحم کوونکو څخه دی. هللا تاسو ته مغفرت کوي اوورته وویل تاسو مالمته اوګرم نه یاست نن 

د فتح په ورځ السونه کېښودل او قریشو ته یې وویل:  باندي هللا علیه وسلم، د کعبې په درشلروایت دی چې رسول هللا صلی 

هغوی ورته وویل: ته یو کریم سړی یې او د کریم زوی یې، موږ ګمان  کړم؟وتاسو څه ګمان کوئ چې زه به له تاسو سره څه 

ته اوس قدرت لرې. نو رسول هللا ورته وویل: زه اوس تاسو ته هغه وایم چې زما ورور  .موږ سره به ښه وکړې کوو چې له

 یوسف خپل وروڼو ته وویل، چې نن تاسو ګرم نه یاست.

ا َوْأُتونِي بِأَْهلُِكْم { خپلو وروڼو ته وویل زما  علیه سالم یوسف ) }﴾۳۱أَْجَمِعیَن ﴿اْذَهُبوْا بَِقِمیِصي َهَذا َفأَْلقُوهُ َعلَى َوْجِه أَبِي َیأِْت َبِصیرًّ

دغه خت یوسئ او د پالر پر مخ یې ور واچوئ د هغه سترګې به رڼې شي او کتل به وکړای شي. نور تاسو ټوله خپلې کورنۍ 

 (سره ما ته راشئ.

 نور داستان هللا تعالی داسي بیانوي:

ا َفَصلَِت اْلِعیُر َقاَل { ُدوِن ﴿َولَمَّ ِ إِنََّك لَفِي َضالَلَِك اْلَقِدیِم ﴿ ﴾۳۵أَُبوُهْم إِنِّي أَلَِجُد ِریَح ُیوُسَف لَْوالَ أَن ُتَفنِّ ا أَن َجاء اْلَبِشیُر  ﴾۳۴َقالُواْ َتاهلل  َفلَمَّ

 ِ ا َقاَل أَلَْم أَقُل لَُّكْم إِنِّي أَْعلَُم ِمَن هللا  ا َخاِطئِیَن  ﴾۳۶َما الَ َتْعلَُموَن ﴿ أَْلَقاهُ َعلَى َوْجِهِه َفاْرَتدَّ َبِصیرًّ َقالُواْ َیا أََباَنا اْسَتْغفِْر لََنا ُذُنوَبَنا إِنَّا ُكنَّ

ِحیُم ﴿ ﴾۳۸﴿ ُه ُهَو اْلَغفُوُر الرَّ َي إِنَّ د  علیه سالم کله چې کاروان له مصر څخه روان شو یعقوب ) }﴾۳۰َقاَل َسْوَف أَْسَتْغفُِر لَُكْم َربِّ

دوی پالر وویل ما ته د یوسف بوی راځي. که مې نه مالمتوئ چې بې معنی خبرې کوې، بلکه حقیقتآ ما ته د یوسف بوی راځي. 

ی زیری ورکوونکچې کور واالوو ورته وویل سوګند دی چې ته ال تر اوسه پوري بې ځایه پخوانیو چورتونو کې یې. نو کله 

سترګې وغړېدلې او لیدل یې وکړل. نو ویې ویل چې ما تاسو  علیه سالم اوه. یعقوب چراغی نو خت یې د خپل پالر مخ ته ور وا

ته وویل ای پالره موږ زموږ د ګناهونو  علیه سالم زامنو یعقوب  ته نه ؤ ویلي چې زه په څه پوهېږم چې تاسو پرې نه پوهېږئ.

به ډېر ژر له خپل پروردګار څخه تاسو ته بخښنه وویل: زه  علیه سالم بخښنه غواړو، موږ ګناهکاران خطاکاران یو. یعقوب 

 (.[بخښنه به درته وکړي]وغواړم. ځکه چې دی غفور رحیم دی 

ته ورسېدل نو خپل مور او پالر ته یې له ځان  علیه سالم او ټوله کورنۍ او کهول یې یوسف  علیه سالم بیا نو کله چې یعقوب 
 داسي بیانوي:  ، لکه چې هللا تعالی د دوی داستانسره ځای ورکړ

ُ آِمنِیَن ﴿{ ا َدَخلُواْ َعلَى ُیوُسَف آَوى إِلَْیِه أََبَوْیِه َوَقاَل اْدُخلُواْ ِمْصَر إِن َشاء هللا  ا َوَقاَل  ﴾۳۳َفلَمَّ دًّ واْ لَُه ُسجَّ َوَرَفَع أََبَوْیِه َعلَى اْلَعْرِش َوَخرُّ
َن اْلَبْدِو ِمن َبْعِد أَن نَّزغَ َیا أََبِت َهَذا َتأِْویُل ُرْؤَیاَي ِمن َقْبُل َقْد  ْجِن َوَجاء بُِكم مِّ  َجَعلََها َربِّي َحق ًّا َوَقْد أَْحَسَن َبي إِْذ أَْخَرَجنِي ِمَن السِّ

ُه ُهَو اْلَعلِیُم اْلَحِكیُم ﴿ ْیَطاُن َبْینِي َوَبْیَن إِْخَوتِي إِنَّ َربِّي لَِطیٌف لَِّما َیَشاُء إِنَّ ته ورغلل مور او  علیه سالم ف کله چې یوس) }﴾166الشَّ
خپل  علیه سالم پالر یې خوا ته ورنږدې کړل او ورته یې وویل، راننوځئ مصر ته که د هللا خوښه وي په امن سره. یوسف 

پالر ته وویل دا زما هغه خوب دی چې  علیه سالم پالز باندي ورجګ کړل او ورته په سجده پرېوتل او یوسف  مور او پالر پر
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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

 

هللا له ما سره ښه وکړل چې له بند څخه یې را  لیدلی ؤ او ریښتیا شو او هللا زما دا خوب حق کړ او ریښتیا وخوت. د مخه مې
وکاږلم او تاسو یې راته له بیدیا څخه راوستلئ وروسته له هغې چې شیطان زما او زما د وروڼو پر مینځ کې خپله ورانکاري 

 (بې شکه هللا علیم او حکیم دی. کوي.وکړه. هللا مهربانه دی چې څه غواړي هغسي 
واکمن سره او له دوه سوه بار  ه ضروري شیانو سره د خپل کاروان مخي ته د مصر لهله هرڅ علیه سالم وایي چې یوسف 

ته چې څلور زره مشران او سرتېري ور سره ول  او د مصر نور ښاریان یې هم ملګري ول ووا وړونکو سره چې بار ول ور
 هرکلي ته والړل. علیه سالم او د یعقوب 
ا دای یهودا!  وویل -ورباندي کړې وه  چې تکیه یې -دا دومره ډېر وګړي ولیدل نو خپل زوی یهودا ته  علیه سالم چې یعقوب 

 دی.  علیه سالم فرعون نه دی، دا ستا زوی یوسف  اد مصر فرعون دی؟ یهودا ورته وویل نه د
 المعلیه س ل او کله چې له موسی، ټول دوه اویا کسان و - وچنیاننارینه او ښځې او ک - ېاو د کهول وګړي ی علیه سالم یعقوب 

 سره له مصر څخه فلسطین ته تلل نو زړو وړو څخه پرته څه د پاسه شپږ سوه زره او پنځه سوه اویا کسان ول.
َماَواِت َواألَْرِض َربِّ َقْد آَتْیَتنِي ِمَن {د هللا د مننې په توګه وویل:  علیه سالم یوسف  اْلُمْلِك َوَعلَّْمَتنِي ِمن َتأِْویِل األََحاِدیِث َفاِطَر السَّ

الِِحیَن ﴿ ا َوأَْلِحْقنِي بِالصَّ ُنَیا َواآلِخَرِة َتَوفَّنِي ُمْسلِمًّ واک راکړ او د خوبونو د تعبیر دې  ای پروردګاره ما ته) }﴾161أَنَت َولِیِّي فِي الدُّ

ښودل، ته ډېر لوی ذات یې د اسمانونو او ځمکې پیدا کوونکی او همدا ته په دنیا او آخرت کې زما دوست و اردې  علم او پوهه

 (کړه.مې یې ، ما مسلمان وفات کړه او د نېکچاررو ملګری 

 د خپل پالر الس ونیو او پر خپلو خزانو یې وګرزاوه، نو د سروزرو او سپینو زرو او علیه سالم داسي روایت دی چې یوسف 

ه ل علیه سالم پسولونو )ګاڼو(، جامو او وسلو خزانو ته یې ور واسته او ور باندي یې وګرزاوه. دا هم یو روایت دی چې یعقوب 

ته یې وصیت وکړ چې په شام کې یې له خپل  علیه سالم ده سره څلیرویشت کاله تېر کړل او چې مرګ یې را لنډ شو نو یوسف 

ېرته ببیا یعقوب علیه سالم هملته ښخ کړ او بیا چې  علیه سالم سره په څنګ کې ښخ کړي. چې یوسف  علیه سالم پالر اسحق 

 مصر ته والړ نو درویشت کاله ژوندی ؤ او بیا مړشو.

څخه پرته نه له ده څخه مخ کې نبیانو او نه وروسته نبیانو مرګ غوښتی دی یوازي ده مرګ  علیه سالم وایي چې له یوسف 

خ کړای شو.  د ده د وصیت مطابق چې کله بني اسرائیلو له ات کړ او په مصر کې ښهللا هم دی پاک سپېڅلی وفوغوښت. نو 

 مصر څخه شام ته تلل د ده هډوکي یې وایستل او له ځان سره یې شام ته یو وړل او هلته یې د خپل پالر په څنګ کې ښځ کړ.

چې د یهودو په تحریک او ټومب د مکې مشرکانو له تا څخه د ازموینې په  رسول هللا صلی هللا علیه وسلم، ته هللا تعالی وویل:

ی پوره له پاره تا ته هللا تعال لومولوزد داستان پوښتنه وکړه او غوښتل یې چې تا بند کړي خو د دوی د  علیه سالم توګه د یوسف 

 داسي وویل:  ته او بشپړ داستان ووایه . نو هللا رسول هللا 

چې موږ یې تا  خبرونه دي دا د غیبو ) }﴾160أَنَباء اْلَغْیِب ُنوِحیِه إِلَْیَك َوَما ُكنَت لََدْیِهْم إِْذ أَْجَمُعوْا أَْمَرُهْم َوُهْم َیْمُكُروَن ﴿َذلَِك ِمْن {

یې چورتونه  ورکاوي ورانکارياو ستا د  ېکول د بربادۍ سالګانېته وحی کوو او ته له هغوی سره نه وې چې هغوی ستا 

 (.وهل

داستان معجز او د غیبو اخباردی او دا ځکه معجزه او د غیبو اخبار دی چې رسول هللا صلی هللا علیه  علیه سالم دا د یوسف 

 وسلم، نالوستی ؤ او په کوم ځای کې یې کومه مدرسه نه وه لوستې او نه یې دچا شاګردي کړي وه.

پېر زو کوې او غواړې چې د هللا سمې الرې ته یې ور برابر کړې چې هللا رسول هللا ته وایي چې ته د مکې پر مشرکانو لور او 

 دنیا او آخرت یې دواړه شي خو دوی پر تا باندي بې ځایه جاهالنه ازمیښتونه کوي.  اد

ن آَیٍة  ﴾16۵ُهَو إاِلَّ ِذْكٌر لِّْلَعالَِمیَن ﴿ َوَما َتْسأَلُُهْم َعلَْیِه ِمْن أَْجٍر إِنْ  ﴾16۱َوَما أَْكَثُر النَّاِس َولَْو َحَرْصَت بُِمْؤِمنِیَن ﴿{هللا وایي:  َوَكأَیِّن مِّ

وَن َعلَْیَها َوُهْم َعْنَها ُمْعِرُضوَن ﴿ َماَواِت َواألَْرِض َیُمرُّ ْشِرُكوَن ﴿ ﴾16۴فِي السَّ ِ إاِلَّ َوُهم مُّ أََفأَِمُنواْ أَن َتأْتَِیُهْم  ﴾16۶َوَما ُیْؤِمُن أَْكَثُرُهْم بِاهلل 

اَعُة َبْغَتةًّ َوُهْم الَ َیْشُعُروَن ﴿ َغاِشَیةٌ  ِ أَْو َتأْتَِیُهُم السَّ ْن َعَذاِب هللا    }﴾16۸مِّ

دوی ډېر  ،بیا هم دوی ایمان راوړونکي ويچې د ایمان راوړلو ډېر حرص ولرې  ویهللا د دوی حال داسي بیانوي: که ته د د

چې د هللا د عذاب توره پرده ورباندي راوغوړول شي او یا نا څاپه د دې  ایا دوی په امن .دې شرکاندوی م وایمان نه راوړی

 قیامت ورځ راشي او دوی ال له ځان څخه خبر هم نه وي. 

 هللا رسول هللا صلی هللا علیه وسلم، ته وایي ته د دوی د ازمیښتونو پروا مه کوه او داسي ورته ووایه:

ِ َعلَ { ِ َوَما أََناْ ِمَن اْلُمْشِرِكیَن ﴿قُْل َهِذِه َسبِیلِي أَْدُعو إِلَى هللا  َبَعنِي َوُسْبَحاَن هللا  دوی ته ووایه دا زما الره ) }﴾16۰ى َبِصیَرٍة أََناْ َوَمِن اتَّ

ته رابولي چې زما په الره زه یې رابولم او هغه وګړي یې دې الرې  .الرې ته را بولم په رڼو سترګو او ښه پوههدې  وګړي ده،

 (پاکي ده هللا لره او زه له مشرکانو څخه نه یم. دي. روان
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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

 

و کوم ی نهللا موږ ته کوم رسول زموږ د الر ښونې له پاره را استوالکه مشرکانو رسول هللا صلی هللا علیه وسلم،  ته ویل چې 

سول ی شې؟ نو هللا رملک به یې د رسول په توګه موږ ته را استولی وای. ته خو زموږ په څېر یو بنده یې ته څرنګه رسول کېدا

 هللا ته وایي ورته ووایه: 

ْن أَْهِل اْلقَُرى أََفلَْم َیِسیُروْا فِي األَْرِض َفَین{ ُظُروْا َكْیَف َكاَن َعاقَِبُة الَِّذیَن ِمن َقْبلِِهْم َولََداُر َوَما أَْرَسْلَنا ِمن َقْبلَِك إاِلَّ ِرَجاالًّ نُّوِحي إِلَْیِهم مِّ

َقواْ أََفالَ َتْعقِلُوَن ﴿اآلِخَرِة َخْیٌر  یوازي سړي رسوالن رالېږلي دي، چې  تا څخه د مخه تېر شوي دي. د کلو  )موږ }﴾16۳لِّلَِّذیَن اتَّ

وګړو کې به مو دې رسوالنو ته وحي کوله چې سړی به ول. ایا دوی په ځمکه کې سفر نه کوي چې وګوري چې د هغو په 

او د ځان ساتونکو له پاره د اخرت کور ډېر ښه دی، آیا تاسو نه  دي مخه تېر شويوګړو عاقبت څرنګه شو چې له دوی څخه د 

  (پوهېږئ او له خپلو عقلونو څخه کار نه اخلئ؟

 څخه کار وانخلئ نو د هغوی په څېر به خوارو زار شئ. چې له خپلې پوهې

موږ نو ز به یې وکړ چې دوی دروغ وګڼل شول هللا وایي هغه پخواني رسوالن به چې له خپلو امتونو څخه بې هیلې شول او ګمان

 مرسته به ورته راغله لکه چې هللا تعالی وایي:

َي َمن نََّشاء َوالَ ُیَردُّ { ُهْم َقْد ُكِذُبواْ َجاءُهْم َنْصُرَنا َفُنجِّ واْ أَنَّ ُسلُ َوَظنُّ کله به چې ) }﴾116َبأُْسَنا َعِن اْلَقْوِم اْلُمْجِرِمیَن ﴿ َحتَّى إَِذا اْسَتْیأََس الرُّ

ل شولو او دروغ وګڼل شولو نو زموږ مرسته به ورته راغله نو هغه رسوالن ناهیلې شول او ګمان به یې وکړ چې موږ ونه من

همدا مجرمان د هللا  .موږ عذاب د مجرمانو له قوم او وګړو څخه بل پلو نه بیا یوورکول شو او چا ته به چې موږ غوښتل نجات 

 ي. له غضب سره مخامخ کېږ

ا ُیْفَتَرى َولَِكن َتْصِدیَق الَِّذي َبْیَن َیدَ {هللا وایي:  ُْولِي األَْلَباِب َما َكاَن َحِدیثًّ ى ْیِه َوَتْفِصیَل ُكلَّ َشْيٍء وَ لََقْد َكاَن فِي َقَصِصِهْم ِعْبَرةٌ ألِّ ُهدًّ

د تېرو وګړو په داستانونو کې د عقل د خاوندانو له پاره عبرت او ځان پوهول دي. دا قرآن کریم ) }﴾111َوَرْحَمةًّ لَِّقْوٍم ُیْؤِمُنوَن ﴿

داسي خوشي خبره نه ده چې له ځان څخه جوړه شوي وي، خو دا قرآن کریم د هغو کتابونو تصدیق دی چې له ده څخه د مخه 

و بیان شته او دا قرآن الرښونه او رحمت دی د هغه قوم اوپه دې قرآن کې د هر څه تفصیل ا [لکه تورات او انجیل او نور]ول 

  .له پاره چې غواړي چې مؤمنان شي

 چې دا قرآن مني، مؤمن دي. 

 عوانا ان الحمدهلل رب العالمین.الدو اخر

 

 پای
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