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 اسالمي امارت د افغانستان                       

 ارشاد، حج او اوقافو وزارت د                        

 د مساجدو د ارشاد او انسجام ریاست                          

 

 اود جمعې ورځی د خطابت موضوع 

 لیکلی تقریر اوبیان چی د هیواد دمرکز او والیاتو

 ( کې لیږل کیږیيټولو خطیبانو ته په دواړو ملی ژبو )پښتو او در 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ش ـه۴۱۴۴// عقرب ۶ مطابق ق ـه۴۱۱۱/ ربیع الثاين   /۲

 د ساز او رسود حرمت او رضورنه

الحمدهلل الذی حرم الفواحش ماظهر منها ومابطن وحذرمن قربانها واالسباب  املوصلة الیها رحمةة  بببةا و وصةیانة  لهة   ة  

الرشیة  لةه فةی یرضه  فی  ینه  و نیاه . احمدو  لی احسانه واشکرو  لی لطفه  وامتنانةه واشةهد اال الالةه االح وحةدو 

 بدو  ورسوله الخیر اال ل االمة  لیه والرّشاالحذرهامنه.صلی ح  لیةه وللةه ا  ربوبیته والهیته واس ئه وصفاته.واشهد اال محمد

 واصحابه وسل  تسلی   کثیرا .

َااما ببد:قال ح تبالی فی القرلال الکری :} َ الَْفَواِحَش َماحَ قُْل إَِّنم  (33ِمنَْها َوَما بَطََن{اال راف:)ظََهَر رمَم َرِّبي

ساز او رسو   ی چې موسیقي ه  ورته ویل  چې اسالمي ټولنه ورباندې اخته  و،ناوړو مرضونو او فتنو له جملې څخه    هغه

 کیږي.

 را پاتې  و.اسالمي ټولنو ته ناو  و چې   جاهلیت له زمانې څخه کبیرو ګاو سازونه غږول  ارو ډولونه  مستی لپ

 کړی  و.چې   اسالم مقدس  ین ورڅخه منع   المه  وسندری ویل   نفاق ه غږول او سازون

 ګرځوي.  انساال ضمیر وژين او  ح تبالی   یا ولو څخه انساال را او ورته غوږ ايښو ل   ساز او رسو ونو غږول

 رسوي.کفر ته اخیستل انساال  اولذت وږ ايښو ل ګناو  و او  ګناو څخه خوندساز او رسو  ته غ

 ]نزهة االس ع ابن رجب[. ل ی کرام وايې چې سندری، ساز او رسو    زنا مقدمات  ي او په زړو کې نفاق راټوکوي

 املباين[ح ]رو حرام ګرځول شوی  ی. غږول او ورته غوږ ايښو ل ټولو ا یانو کې   ساز او رسو  په

نةور لالت  حرمت هغه وخت نوره  شدت پیدا کوي چې وررسو   لهةو او لبةب و او ورته غوږ ايښو لوویل بدلواو    سندرو

 ري يش لکه ، تبله، رباب او  اسې نور. ملګ

 .ياو نور   لهو او لبب شياال غږول کیږي حرام   ، ربابونه  نن زمانې ساز او رسو  چې تبلې، باجې

  ی. او  ا ت و ل   فاسقانو خویساز او رسو  غږول او ورته غوږ ايښ

کې سندرغاړو او ډمانو ته   )  افغةاال سةتوري( لقةب   ا کارونه هغه وخت زيات   رشم څخه ډک وي چې په اسالمي هيوا 

 ورکول کیږي.

 ا منکرات  ي او پةه هغةه چې خيل چې ساز او رسو  په کې وي؛ ځکه نمسل ال لرو ښايې چې په هغه مجلس کې برخه وا 

 ام  ي.مجلس کې ګډوال کول چې منکرات په کې وي حر 

 :قرآن کریم کې پهحرمت او رسود د ساز 

ِ ِبَغةْرِ ِ لْة و َويَ  ََ لَُهةْ  ح جل جالله فرماييل  ي:)َوِمَن النماِس َمْن يَْشََتِي لَْهَو الَْحِديِث لِيُِضلم َ ْن َسِبيِل حم َِة تمِخةَذَها ُهةزُوا  لُولَ

او ) ځينې ( له خلکو څخه هغه څوک  ي چې پیري  بثې خربی ) اړوونکې له حق څخه(  (ترجمه:۶لق ال: ){ َ َذاٌب ُمِهني
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لپارو   ې چې وو ښویوي )خل ( له الرې   ح نه بې له  لمه) په  اقبت   فبل خپل( او چې اونیيس  ا ) الرو يةا لیتونةه( 

 په ټوکو مسخرو رسو  غه ) کساال( شته  وی ته  ذاب سپکوونکی.

  ) لهو  وايې چې  بدح ابن مسبو ،  بدح ابن  باس، جابر ابن  بدح ريض ح  نه  او جمهور تاببینلکه  صحابه  واکث 

 .] تفسیر ابن کثیر[  يویل مرا   سندرې او بدلیالحدیث( څخه 

ِ ِبَغْرِ ِ لْة و { قال الحسن البرصي: لنزلت هذو اآلية: } َوِمَن النماِس َمْن يَْشََتِي لَْهَو الَْحِديِث لِيُِضلم  يف الغنـا  وازـزام]اباب   َ ْن َسِبيِل حم

 کثیر[

 امام حسن برصی رحمه ح وايې: نازل شوی  ی  اليت: } َوِمَن النماِس َمْن يَْشََتِي لَْهَو الَْحِديِث لِيُِضلم َ ْن َسِبيِل حمِ  -ترجمه:

 ِبَغْرِ ِ لْ و { په سندرو او شپیليو کې.

 (۲۷: )الفرقاال)َوالمِذيَن الَ يَْشَهُدواَل الزُّوَر َوإَِذا َمرُّوا ِباللمْغِو َمرُّوا كِرَاما { په يو بل لیت کې ح جل جالله فرماييل  ي: 

چټي )بیکارو( کةار نةو په باطلو کې او کله چې تیریږي پر ح ال( هغه کساال  ي چې نه حارضیږي ر  ګاال   ) بندواو -ترجمه:

 ساتونکي) مخ ګرځوونکي له لغوی نه(. تیریږي ځاال

 (۳: )منوالؤ { املَوالمِذيَن ُهْ  َ ِن اللمْغِو ُمْبرُِضوالَ }په يو بل مبارک لیت کې رازي:

 او هغه )کساال ه  بهرمن شول( چې  وی له ناکارو ) بدو اقوالو بدو افبالو( څخه مخ ګرځوونکي  ي. -ترجمه:

 چې  نيوي او اخروي فائدو ونه لري.کیږي ته ویل او کار  خربیاو لویدلی او بې کارو  ناوړو  رِّب لغت کې )لغو( هرهغهپه 

 کې سندری او بدلې ویل ه  شاملیږي. لغو( په ) وايې چېکرام دې امله مفرسین هم  

ينِ  ََ يَْدُخُل ِِف َمْبنَى اللمْغو ،امام طربی وايي:)َوَسَ ُع الِْغنَاِء ِم م ُهَو ُمْستَْقبٌَح ِِف لَْهِل الدي  .تفسر الطربي (ِفَُكلُّ َذلِ

 ي.او  ا ټول شیاال په لغوو کې شاملیږ کې ډیر قبیحه  يڅه  ي چې په  ین واال   سندرو اوریدل هغه  -ترجمه:

 کې:آحادیثو ساز او رسود حرمت په نبوي د  

َ بََبثَِنةي رَْحَمةة  لِلَْبةالَ حدیث رشیف کې رازي:)په يو  ُ َ لَيْةِه َوَسةلمَ  إاِلم حم ِ َصَّلم حم ِمنَي َوُهةد   َ ْن لَِِّب لَُماَمَة قَاَل قَاَل رَُسوُل حم

 مسند لحمد لِلَْبالَِمنَي َولََمَريِن َرِّبي َ زم َوَجلم ِِبَْحِق الَْمَبازِِف َوالَْمزَاِمرِ( 

 يض ح  نه څخه روایت  ی هغه وايې چې رسول ح صلی ح  لیه وسل  فرماييل  ي:  ابو امامه ر  -ترجمه:

   محةوو کولةو امر کړی  ی رب زما پةه يې بیشکه ح تبالی زو رالیږلی ي  رحمت    الَ  لپارو او هدایت   الَ  لپارو او ماته

 وسائلو او   شپيليو.  ساز او رسو  

نْيَا َواآْلِخرَِة: َصةْوُت ِمزَْمةارو ِ نْةَد نِْبَمةةو َوَصةْوُت ُمرِنمةةو ِ نْةَد ُمِ ةيبَةو رازي:)په يو بل حدیث رشیف کې  َصْوتَااِل َملُْبونَااِل ِِف الدُّ

 .: رجاله ثقات(لخرجه البزارك  ىف مجمع الزوائد قال الهيثمى

 ې.په وخت   م یبت ک  وخت او لواز   ژړاپر  وو لوازونه لبنتي  ي په  نیا او لخرت کې    شپیلۍ لواز   نبمت  :ترجمه

ِتي لَقَْواٌم يَْستَِحلُّواَل الِْحَر َوالَْحِريَر َوالَْخْمَر َوالَْمَبازَِف( ص  حیح البخاري.په يو بل حدیث کې رازي:)لَيَُكونَنم ِمْن لُمم

 او ساز او رسو . وريښ  او رشابزنا او خامخا زما په امت کې به  اسې قومونه وي چې حالل به ګڼي  -ترجمه:

و او خرڅولو څخه منع کړی  و او  سندرو څخه ترالسه شوی ګټه ه  حرامه للخیستښځې له  سندرغاړی پیغمرب لیه السالم  

ُ َ لَيِْه َوَسةلمَ  قَةاَل:)اَل تَِبيُبةوا الَقيْنَةا په يو  و.  ِ َصَّلم حم ، َواَل حدیث کې رازي: َ ْن لَِِّب لَُماَمَة، َ ْن رَُسوِل حم ِت، َواَل تَْشةََتُوُهنم

، َوََثَنُُهنم َحرَاٌم( سنن الَتمذي  ، َواَل َخْرَ ِِف تَِجارَةو ِفيِهنم  تَُبليُموُهنم

خیر په تجارت   وی کةې او  مه خرڅوئ سندرغاړی ښځې، او مه يې اخلئ، او مه ز و کوئ  ورته سندری او نشته -ترجمه:

  . ي حرامېه  يې پیسې 

پةةه افغانسةةتاال کةةې   اسةةالمي امةةارت پةةه راتللةةو رسو   سةةاز او رسو  او  سةةندرو مخنیةةوی کیةةږي او پةةه  ې اړو    هلل الحمةةد

 لمرباملروف او نهی  ن املنکر وزارت   ولت په تشکیل رامنځ ته شوی  ی.
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وانانو په وا نه اورو او  خلکو بالخ وص   ځ از او رسو ونه س  نو څخهيوټرو پمبائلونو او کم مونږ مسل نانو ته الزم  و چې  

 و او  ځکه  ا په ګناو کې مرسته  و چې رشیبةت ورڅخةه منةع کةړیځانونه وساتو ؛ جدا  اچولو څخه  مبائلونو کې   سندرو

 .ه  حرام  يترالسه کول   ې الرې څخه ګټه 

ِ يَُقوُل َسِمْبُت رَُسوَل حمِ  رازي: کې په يو بل روایت الِْغنَةاُء يُنِْبةُت النيَفةاَق ىِف الَْقلْةِب( :)يَُقوُل  -صَّل ح  ليه وسل -  ن َ بْدحم

 سنن لىب  او 

څخةه  ی چةې رسةول ح صةلی ح  لیةه وسةل  وفرمايةل: سةندرې را    حرضت  بدح ابن مسبو  ريض ح  نه -ترجمه:

 زرغونوي نفاق په زړو کې.

ُ َ لَيِْه َوَسلمَ  َ ْن رَضِْب  ِ َصَّلم حم ُ َ نُْه قَاَل:)نََهى رَُسوُل حم في َولَِبِب الطمبِْل َوَصْوِت الزيَمارَِة(  ن َ يِلم بَْن لَِِّب طَالِبو ريَِضَ حم  الدُّ

  [تحري  الرن  والشطرنج واملالهي لآلجري]

  حرضت  لی کرم ح وجهه څخه روایت  ی چې رسول ح صلی ح  لیه وسل  منع کړی  و  ریا )چمبه(   وهلو  -ترجمه:

 څخه او   تبلې   لوبې څخه او   شپيلۍ   لواز څخه.

 له نظره: مجتهدینو او فقهاوو د ساز او رسود حرمت د

 اتفةاق    ا پةه و،  مشةتملباندې ډول منکراتو  په هرچې په هغې کې سندری ویل کیږي او نن چې کومه موسیقي رواج  و 

 .حرامه موسیقي  و او فقهاوومجتهدینو 

بلةل را خلة  فحشةاء تةه په کةې هغه ساز او رسو  چې ډولونه په کې وهل کیږي او   اجنبي ښځو صفت په کې بیانیږي او 

  و.موسیقي حرامه  نظرو   څلورو امامانو لهکیږي، 

 اكةار  خةو اوسةيدوني ېو څخه پوښتنه وشةوو چةى  مةدينې ځينةڅخه منع كوله اوله   ۍله موسيقىبه رحمه ح امام مالَ 

 ]نزهةةة اامسةة ع[. ي لتةةه فاسةةقاال تةةررسو كةةو  پةةه ځةةواب ت ورتةةه وويةةل  ا كةةار رحمةةه ح  امةةام مالةةَ ي؟كةةو 

  [اامسةةة عنزهةةةة  ]قبولةةةه نةةةدو. ياوشةةةاهد هياوكةةةه ښةةةځه ګةةةوا ي  سةةةازندو نةةةرو    ي:امةةةام شةةةافبى فرمةةةاييل

 ا   يوث ( موسيقى غږول اواوريدل  يوىث  و. ةپه يوبل ځا  ت ويَّل    )هي  ياثامام شافبى 

  الت ټول حرام   .ل  ۍ  موسيق ېامام احمد وايى چ

 ( الهداية رشح البداية.وال من يغني للناس امنه يجمع الناس  َّل ارتكاب كبرة رحمه ح وايې)ينامام مرغینا 

( شخص هغه  ی چې خلکو ته به سندرې نه وايې؛ ځکه سندرې او بدلې ویل؛ خل  په کبیرو ګناو بانةدې ) ا ل  -ترجمه:

 راټولوي.

 .ي  يشو  رځولحرام ګکې يانو)رشيبتونوت( رسو  په ټولوا  سازاو ېچ ي  راغيل ېپه فتاوا  تتارخانيه ك

ةا لِلَْوْحَشةةِ َوظَاِهرُُو لاَلم الِْغنَاَء كَِبرٌَة امام ابن نجی  فرمايي: ) وِف الِْمْبةرَاِج الَْماَلِهةي ...َوإاِْل مل يَُكْن لِلنماِس بَْل ِِلِْسةَ ِع نَْفِسةِه َ فْب 

ةبم  ِِ كَةالُْبو نَْوَ ااِل ُمَحرمٌم وهو اآْلاَلُت الُْمطِْربَُة من َغْرِ الِْغنَاِء كَالِْمزَْماِر َسَواٌء كاال مةن ُ ةو و لو قََ ةبو كَالشم  .ِ  َوالطُّنْبُةورِ ابَِة لو َغةْرِ

فُّ ِف النيَكاِح وِف َمْبنَاُو ما كاال من َحاِ ِث رُسُورو   بحرالرائق [ ](.َوالنمْوُع الثمايِن ُمبَاٌح وهو الدُّ

 ؛سندری او بدلې ویل کبیرو ګناو  و ولو که خلکةو تةه يةې نةه وایةېڅخه مبلومیږي چې ( کنزالدقائق له  بارت )   -ترجمه:

ډولةه  و يةو ډول يةې  وايې ترڅو وحشت ورباندې  فع کړي. مبراج الدرایه کې راغيل  ي: موسةیقي  وورسو   ځاال  ېبلک
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لکه شپیلې غږول برابةرو خةربو  ستونکي وي؛مستي راو څخه رته له سندرو وسائلو غږول  ي چې پ  هغو هغه  حرامه  و چې 

 او تبله وهل. رباپشپیلې ، لکه  شیاال اسې څخه جوړ شوی وي يا نور ) نۍ( وي او که  ورمو نه جوړ چې هغه  لرګي 

 وهل  ي په نکاح کې او  اسې نورې   خوښۍ مراسمو کې . (چمبه  ریا)  وه  ډول مباح  و چې هغه 

:) است ع صوت املالهي مب ية والجلوس  ليها فسق والتلةذذ بهةا كفةر( مجمةع اامنهةر ِف رشح فتاوی کې رازي البزازية په

  ساز او رسو  اوریدل ګناو  و، ساز او رسو  ته کيناستل فسةق  ی او خونةد ورڅخةه اخیسةتل کفةر (. ترجمه: ملتقى اامبحر

  ی.

هل الحل والبقد من املسلمني، ويستدل باآلية  ةَّل ل ج ع إ)هذا الس ع حرام ب المه ابن ال الح په خپله فتاو  كې لیکي: 

واملزماروغرها بناء  َّل مةارو   ةن ابةن  بةاس والحسةن انهة  فرسةا حرمة املالهي كالرباب والجنَ والسنطر والكمنجة 

 ]فتاوی ابن ال الح[ .تب لها واست  ها فقد صح من طرق(لهوالحديث بها نب  انه يحرم اس

  ساز او رسو    اسبابو او او  ه  وموسيقي اوريدل   مسل نانو  اهل حل و قد په اج ع رسو حرام، رسو  او ساز   -ترجمه:

لكه رباب او چنګ ، تنبور، شپييل او  ايس نور، ځكه چې   ابن کیدای يش لپارو په لیتونو استدالل  وسائلو   حرمت

، هو    غه شيانو ي  ي لهو الحديث په همدې رسو تفسركړ  څخه روايت    چې هغو ريض ح  نه   باس او حسن 

 ثابت  ي.استب ل او اوريدل  واِړ حرام  ې چې   متبد و الرو څخه 

  ي رشیبت کې من ويص په وهل په هغه ځایونو کې جوازلري چېډول   حنفي فقهې   ځينو فقهاوو نظر  ا ی چې البته 

؛ ډول وهل او   وا و په څیر په نورو خوشحالیو کې  وا و  ډول وهل، کېلکه په جها   او نور مستوونکي للې وررسو نه وي؛

 .]بحرالرائق باب من تقبل شها ته[ي  نکاح ا الال مطلوب   په رشیبت کې ځکه

هو! هغه نبت چې په هغې کې   رسول ح صلی ح  لیه وسل  صفت بیانیږي او  مجاهدینو توصةیف او شةجا ت پةه کةې 

په کې وي په  ې کې کوم مشکل نشةته، مګةر هغةه سةندرې چةې    صفتمتثيليږي او یا   مکې مبظمې او مدينې منورې 

او يا    وت وي په کې صفت وي او   رشابو   څښلو ته کې وي او په هغې کې   رشابو ټکر اسالمي ل ابو او اخالقو رسو په 

 حرام او ممنوع  ي. سندرې    فسا  اخالقي   تحری  با ث ګرځي  اسېکې په 

 د ساز او رسود رضورنه:

ډول  نيوي، اخروي، جسمي، روحي او رواين رضرونه لري چې ځينې رضورونه يةې پةه النةدې ډول او رسو  مختلف  ساز

  ي:

سدوي او په هغه کې نفاق را زرغونوي؛ فا ړو نساال ز  ساز او رسو  اوریدل   اا زرغونويپه زړه کې  نفاق ساز او رسود  -۴

ِ يَُقوُل َسةِمْبُت ) غونوي. رسول ح صلی ح  لیه وسل  فرماييل  ي: ر ز  څرنګه چې اوبه په ځمکه کې واښهلکه   ن  َ بَْد حم

 ِ  سنن لىب  او  الِْغنَاُء يُنِْبُت النيَفاَق ىِف الَْقلِْب(. : )يَُقوُل  -صَّل ح  ليه وسل -رَُسوَل حم

فرمايي چې مةا  رسةول ح صةلی ح  لیةه وسةل  څخه روایت  ی هغه حرضت  بدح ابن مسبو  رضی ح  نه    -رجمه:ت

 څخه اوريديل  ي چې وو يي فرمایل: سندری زرغونوي په زړو کې نفاق.

و او اوريةد پةهسةاز او رسو     .کوم کسةاال چةېڅخه مانع ګرځياو يادولو ذکر د هللا تعالی دساز او رسود اوریدل د  -۲

هغه په ج  ت رسو   ملونځ کولو څخةه محةروم وي. ح جةل  ،رقص او لوبو کې مرصوف وي  په  سندور په مجلس کې

ََ :}جالله فرماييل  ي َِة ا لُولَ ِ ِبَغةْرِ لْ و َويَتمِخةَذَها ُهةزُو  لَُهةْ  َ ةَذاٌب َوِمَن النماِس َمن يَْشََتِي لَْهَو الَْحِديِث لِيُِضلم َ ةن َسةِبيِل حم

ِهنٌي{ مُّ
 (۶لقامن: )
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له خلکو څخه هغه څوک  ي چې پیري  بثې خربی ) اړوونکې له حق څخه( لپارو   ې چې وو ښویوي او)ځينې( -ترجمه:

) ا لیتونةه( پةه ټوکومسةخرو رسو  غةهالرو يةله  لمه) په  اقبت   فبل خپل( اوچې اونیيسة  ا))خل ( له الرې   ح نه بې 

 کساال( شته  وی ته  ذاب سپکوونکی.

او    جذبوي ساال شهوت او اخالقي فسا  تهلهو او لبب ان رې ویل،سندا ب ګرځيساز او رسود  د اخالقي فساد سب -۳

ي،  ا   ې خربې و   ډول ډول فسا ونو مرکزونه  پرهیز ګارۍ له الرې څخه يې اړوي،   غنا او موسيقۍ مجلسونه مبموال

  )الغناء رقیة الزناء( :ماييلوبوي. فضیل ابن  یاض رح فر  چې ساز او رسو  په اخالقي فسا  کې مه  رولښکارو  لیل  ی 

 ا  زنا  م  ی سندری -ترجمه:

محبت محوو کوي ساز او رسو    انساال   زړو څخه   قرلال کری   ساز او رسود د قرآن کریم رسه محبت له منځه وړيا -۱

وحی  و چةې  واړو او  ا  واړو په يو زړو کې نه جمع کیږي؛ ځکه قرلال کری    ح تبالی وحی  و او ساز او رسو    شیطاال 

 رسو متناقض او په يو زړو کې نه يوځای کیږي.

 حب الكتاب وحب للحاال الغنا ... ِف قلب  بد ليس يجتمباال( الكافية الشافية : )وايې ابن قی  جوزیه

 په يو زړو کې نه يوځای کیږي  واړو.  بندو   کتاب ح محبت او   سندرو محبت  -ترجمه:

ساال   زړو سختوايل مرض  ی او او رسو    بدو اغیزو چې  انساال په روح باندې يې لري   انساز    د زړه سخت والیا -۵

چې نور بیا په  اسې زړونو باندې و ظ او ن یحت هیڅ اثر نه کوي؛ځکه چې   ګناهونو اثر     وسختوايل نتیجه  ا    زړو  

ََ فَِهَي كَالِْحَجارَِة لَْو لََشدُّ قَْسَوة  {ثُ م قََسْت قُلُوبُُك  }زړو سختوالی  ی. ح تبالی فرمایيل  ي:   (۲۷) البقرة: مين بَْبِد َذلِ

سةخت بیا سخت شول زړونه ستاسې پس له  غه )ژوندي کولو  مړي( نو  غه )زړونه( پةه مثةل   تیةږي  ي ) پةه  -تر جمه:

 توايل کې.وايل کې( بلکې زیات  ي په سخ

ساز او رسو  شیطانۍ لوازونه  ي چې شیطاال په ساز او رسو  رسو  ح تبةالی بنةدګاال  ساز او رسود د شیطان وسیله دها -۶

 با ت څخه غافله کوي. ح جل جالله  اسې فرمةاييل  او فجور ته   وتوي  ح تبالی له  فسق، ګناو ګناو لوري ته رابويل،

  ي:

 { ََ ََ َوَشةارِكُْهْ  ِِف ااْمَْمةَواِل َوااْمَْوالِ  َوِ ةْدُهْ  َوَمةا يَِبةُدُه ُ َواْستَْفِزْز َمِن اْستَطَْبَت ِمنُْهْ  ِبَ ْوتِ ََ َورَِجلِة  َولَْجلِْب َ لَةيِْهْ  ِبَخيْلِة

يْطَااُل إاِلم ُغُرورا {  (۶۷اِلرساء:  الشم

ی سةوارو او وو خوزوو هغه څوک چې طاقت  ې رسیږي پر هغه باندې له  وی نه په غږ خپل رسو او راکاږو پةر  و  -ترجمه:

خپل او پیا و خپل او رشی  شه له  وی رسو په مالونو کې او په اوال ونو کې او و دو ورکوو له  وی رسو او نه کوي و ةدو 

 له  وی رسو شیطاال مګر )په( مکر باطل .

بتفسـیر ااو رسو   ی :   شیطاال لواز سةندرې، شةپیلې ايېه تفسیر کي و پ  ي لیت  مفرس امام مجاهد رحمه ح  قرلال کری  

 البغوي[

غږول شیطاناال راجمع کةوي او شةیطاناال   سةندرغاړو او وهل او ساز او رسو   شیطانان راجمع کويارسه ساز او رسود  -۷

 ساز وهونکو رسو تل ملګري وي او په هغه ځای کې  چې شیطاناال موجو  وي هلته بیا مالئکې نه وي.

 .ګرځي ساز او رسو   ح تبالی   غضب او قهر سبب -۸

 والسالم علیکم ورحمة هللا

 


