
 
  هم السالميعلمعصومين 

 
 ژوند  امام سجاد عد 

 
 
 

 يم درانیالرحعبد 
 

 

 

 

 



ځلنده ستوريد اسالم   2 

 

 

 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 د غونډې خبرې
هغه ګران بيه ميراث چې اهلبيتو)ع( له ځانه وروسته پريخی دی او د 
هغوي الرويانو هغه له ورک شونې څخه ساتلی دی د مکتب يوه کامله 
بيلګه ده چې د اسالمي علومو بيال بيلې څانګې لري. او د علم ډير تږي 

ې عالمان او پوهان يې اسالمي يې له دې چينې خړوب کړي دي. او داس
امت ته ورکړي دي چې د اهلبيتو)ع( د علمونو په رڼا کې په اسالم باندې 
د بيال بيلو سوالونو، شبهو فکري بې الريو ځواب ورکړي، او په تېر 
شوي پيړيو کې يې د سوالونو د ټولو نه ښه ځوابونه او د مشکالتو د حل 

 الرې ښودلي دي.
لۍ غونډې ـ لپاره د دې چې دا ذمه واري يې د اهلبيتو)ع( نړيوا  

اختسې ده ـ د رسالت له حريمه او د حقو اعتقاداتو نه دفاع ته وړاندی 
شوی ده. هغه حقيقتونه چې د بيال بيلو فرقو، مذهبونو او د اسالم 
مخالفوخلکو هميشه د هغې په مخالفت کې کوښښ کړی دی. د اهلبيتو 

ځان د اهلبيت )ع( د ريښتني الرويانو نړيواله غونډه په پاکې الرې کې، 
او شاګردانو څخه ګڼي، هغه شاګردان چې هميشه دې تهمتونو لرې کولو 
ته تيار وو او دا کوښښ کوي چې په هره زمانه کې د زمانی د غوښتو 

 مطابق د دې جنګ په لومړي سر پاتي شي.
و هغه تجربې چې په دې بڼه د اهلبيتو)ع( د مکتب د پوهانو په کتابون 

کې ذخيره شوې او راټولې شوې دي، د هغې مثال نه مالويږي. ځکه چې 
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دا تجربې او دليلونه چې ټول د عقل سره سم او له بې ځايه تعصبه پاک 
دي، متخصصان او پوهان او عاقالن داسې مخاطب کوي چې د هغوي 

 عقل او پاک فطرت دا دليلونه ومني او قبول يې کړي.
ډې دا کوښښ کړی دی چې د دې تجربو د اهلبيتو)ع( نړيوالې غون 

نوې ټوک، د دې زمانې د محققانو، ليکواالنو او د هغه کسانو چې د 
اهلبيتو)ع( مذهب يې قبول کړی دی، کتابونه چاپ کړي او د حقيقت د 

 چينې تږو ته يې وړاندې کړي.
دې غونډې د شيعه وو د تېر شويو عالمانو ليکل شوې کتابونه او  

ړي دي چې دا کتابونه به هم د حقيقت د لټوونکو تحقيقات هم چاپ ک
لپاره د يو خوږې چينې په شان وي. او په دې زمانه کې چې عقل په 
تکامل او پوره کيدو دی، د اهلبيتو)ع( هغې حقيقتونو ته چې د نړيوالو 

 لپاره يې د تحفی غوندې پريخي دي غوږ کيدي.
مونږ له خپلو  هيله لرو چې د دې غونډې د کتابونو لوستوونکي به 

 قيمتي وړانديزونو او ښو نيوکو څخه خبر کړي.
همدارنګ ټولو مؤسسو، پوهانو او ژباړه کوونکو ته بلنه ورکوو چې  

 دين په خپرونې کې له مونږ سره مرسته وکړي. پيغمبر)ص(د ګران 
له خدايه دا سوال کوو چې زمونږ دا وړکې غوندې کوښښ په خپلې  

اخري امام مهدي )عجل اهلل تعالي فرجه درګاه کې قبول کړي او د 
 الشريف( د سوري الندې نور توفيق هم راکړي.

دې ځاي کې مناسبه ګڼو چې د خوږ استاد ښاغلي عبدالرحيم دراني  
څخه مننه وکړو چې د دې کتاب په ژباړې کې يې له مونږ سره مرسته وکړه 

له  او همدارنګ له هغې کسانو چې د دې کتاب په پوره کيدو کې يې
مونږ سره مرسته کړې، په بيله توګه هغه کسان چې د ترجمې په اداره کې 

 کوښښ کوي.
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  د نړيوالې غونډېد اهلبيتو)ع( 
 فرهنګي معاونت

 

 

 

 (ع)ن ين العابديڅلورم امام حضرت امام سجاد ز

 :زوکړه

ن يز يېنوم" علی" او مشهور لقبونه  امام سجاد)ع(د حضرت 
رشم کال د جمادی يجرت په اتۀ دد ه ن او سجاد دی،يالعابد

 ،1ا ته راغیينې کښې دنيماې کښې په مدياشتې په نياالول م
ه السالم دی او ين عليدانو سردار امام حسيې د شهي پالر
 2بی بی شهربانو" ده.ې"ي مور
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 اوېياخالقی ځنګړت

نو يد ځ يد هغو يو سړيپه زمانه کښې  امام سجاد)ع(د 
امام ل او الړو،يرد ووته بد  يملګرو په  وړاندې هغو

دې يل ددۀ خبرې خو مو واوريموجودو کسانو ته وو سجاد)ع(
 امام سجاد)ع(هغوی له  اوس راځی چې زما ځواب هم واوری،

ل بهتره وه چې هماغه وخت چې دۀ په يسره روان شول او وې و
ل ځواب دې ورکړی وی امام د هغه سړی د يتا پسې بد رد و

ت تالوت کړو يې د قران دا ايره کور په لور روان شو او په ال
 ان کړی دی:يې بينې لوړ اوښۀ صفتونه يچې دمومنانو ځ

حب ي اهللُوَ اسِالنَ نِعَ نَيافِظ والعَغَيال نَمِاظِکَالْ...وَ"
 1.ن"ينِسِحْالُم

و او چې خپله غصه څښی او د خلقو د بد عنی هغه کساني)
 (يک کسان خښوين خداياو  ،يږيريو تياتيز

چې امام د بدل اخستلو ته پوه شول يله دې ا يګرد امام مل
دل امام يکور ته ورس يسړ ېد هغ کله چېروان  یلپاره نۀ د

هغۀ ته اواز وکړو هغۀ په دې ګمان سره چې امام د بدل 
ار کړو او بهر ياخستلو لپاره راغلی دی ځان جنګ ته ت

ل ای يهغۀ ته نزدې ورغی او وې فرما امام سجاد)ع( راووت.
بې مخکښې ماته کومې خبرې وکړې که يتا چې څو ش وروره!
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ه ما کښې ن ما اوبخښه او که دا په يېدا ما کښی وې نو خدا
دې  امام سجاد)ع(د  يوبخښ اه غواړم چې تيوې نو له خدا

امام  رامخکښې شو د دومره نرمۍ هغه سړی شرمنده کړو،
ناً په يقيل يڅه چې مې وو ل:يې ويې ښکل کړواوويتندی 

 1م.يق ينشته بلکې زۀ پخپله د دغو بدو ردو التاسو کښې 
و مسخره سړی ينه کښې يې چې په مديفرما )ع(امام صادق
ې چې يل به يې په خپلو کارونو خندول خوويؤ چې خلق به 

ې په الره يوه ورځ ي نۀ دی خندولی، )ع(تراوسه مې امام سجاد
څادر د هغوی له اوږې واخستو او  )ع(کښې د امام سجاد 

امام  مام د هغوی دې بد کار ته څۀ پام ونۀ کړو، دالړو، ا
رته يې بيملګرو له هغۀ څخه د امام څادرواخسته او امام ته 

و سړی يل شول يورته ووراوړو امام پوښتنه وکړه دا څوک ؤ؟ 
 هللِن چې "اِ يئل دۀ ته ووايامام وفرما .يدی چې خلق خندو

چې په  يروه داسې ورځ لي خداي) ه المبطلون"يخسر فيوماً ي
هغې کښې به د فضولو او سپکو کارونو او خبرو واله خلق په 

 2خپل تاوان پوه شی(
بانو او اړمنو لپاره ينې د غريبه د شپې د مد )ع(مام سجاد ا
مرسته کوله کله چې  ې مالیيوړله او له هغوی سره به  ۍډوډ

ده چې دا نا يد شو نو خلقو ته پته ولګيهغه مبارک شه
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وروسته او د دوی له شهادته  ؤ. )ع(سجاد  ژندلی کس اماميپ
و خرچه ددوی په ينې د سلو کورنيدا هم معلومه شوه چې د مد

 يمرستندوه چې وته نۀ غاړه وه. په داسې حال چې هغوی ته پ
 1څوک دی. يې

: پالر به مې د مانځۀ په وخت داسې ييفرما )ع(امام باقر 
په وړاندې و لوې باچا يې چې د يو مريپه زمکه پروت ؤ لکه 

دۀ او مونځ به يبدل يېدۀ، رنګ به يرې به رپيله و خداي. د يو
 ې د ژوند ورستی مونځ وی.ي ې داسې ترسره کولو ګوندې داي

 امام کردارد دارولو کښې  يد مسلمانانو په ب

دل د هغه حضرت يوانيد کورنۍ بند )ع(ن يبې شکه د امام حس
ول لرلی دی ر مهم ريابولو کښې ډيڅلی پاڅون په کاميد سپ

نتوب اوزغم سره ړايه چې نه هغوی په دې سفر کښې په مځک
ه نزدې لښه نۀ ده اورولې او که خلقو هغوی يخلقو ته دکربال پ

شهادت به دومره نۀ  )ع(ن يدلی نو د امام حسينۀ وو ل
 دل.يد به دومره نۀ شرميزيه او يدۀ او بنی اميمشهور

د خلقو د تصور  انو اويکورنۍ د نورو بند )ع(ن يد امام حس
ګڼل،چرته چې  يې مغلوب او ماتې خوړلي يپه اپوټه چې دو

ې يتوب او د دښمن د ماتې او ناکامۍ خبرې ياليتلل د خپل بر
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ان ناکامه او بد مرغه يديزياب او يې کاميکولې. او ځان به 
 ګڼل.

ن يښې په پاتې شوؤ کسانو کښې امام زيد کربال د پ
نب)ع( د يګرانې خور بی بی ز ع()ن ياو د امام حس )ع(ن يالعابد

ه ک )ع(ر رول ولوبولو.امام سجاد يدارولو کښې ډيخلقو په ب
ؤ او فطرتی خبره  څه هم د خپل پالر د شهادت په وخت ناروغه

و وخته پورې ددې ناروغۍ اثارد هغۀ مبارک په يده چې تر 
اندامونو کښې ښکاره وؤ او د پالر، وروڼو او ملګرو په 

ری سوری ؤ خو سره له دې دا غمونه د ې زړۀ سوي شهادت
ضې په پوره کولو کښې خنډ نۀ شول او له هر يهغوی د فر

 د خلقو د افکارو د روښانولو لپاره استفاده وکړه. يېفرصته 
نب)ع( او د هغې د يپه کوفې کښې کله چې خلقو د بی بی ز

دلو په وجه له يخور فاطمه صغری)ع( د ګرمو خطبو د اور
اشاره  )ع(، امام سجاد يېوو او ژړل  يکړټ يشرمه سرونه ټ

 يا هغۀ مبارک د خدايشول و ب يټول غل ،ئش يوکړه چې غل
 )ع(ن يسحزۀ د  ای خلقو! ل:يله ثنا او دروده وروسته وفرما

ې لوټ او ولجه يم چې مالونه يزۀ دهغه چا بچی  م،يځوې علی 
زۀ د هغه چا  ې دلته په بند کښې راغله،يشول او کورنۍ 

 د کړی شو.يم چې د فرات په غاړه بې ګناه شهيفرزند 
ر دی يقسم درکوم، تا سو نه ه يای خلقو تاسو ته په خدا

کونه واستول او کوفې ته مو راوغوښت يچې زما پالر ته مو ل
امت يد مو کړو. ای خلقو! تاسو به د قياو چې کله راغی نو شه
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رسول ته په کوم مخ  ورځی، که تاسو ته  خدايپه ورځ د 
و ووژله او زما د عزت او ناموس چې زما کورنۍ م ييووا

 ؟يئ ان نۀيال مو ونۀ ساتلو نو تاسو زما امتيخ
و طوفان په شان د کوفې خلق يخبرو د  )ع(د امام سجاد 

ې کښې ژاړا انګوال جوړه الرې او کوڅ ېراوپارول او په هر
ې مالمتول چې بدبخته او يه بو بل يانو ژړل او يشوه. کوف

ښ کړل او ددې يرونه راويپه دا ډول امام اودۀ ضم 1هالک شوو
له  ېيان يې څرګند کړو او کوفيلت يښې عظمت او فضيپ

 کړل. خپل جرمه )بې ګناهۍ( خبر
اد ماڼۍ ته بوتله. ابن يې د ابن زيکورنۍ  )ع(ن يد امام حس

ې پوښتل دا څوک دی؟ يد نو ويول )ع(اد چې امام سجاد يز
ل علی ابن يدی. وې و )ع( نيل شول علی بن الحسيورته وو

و ورور ؤ چې د يل زما يونۀ واژۀ؟ امام وفرما ين خدايالحس
ل نه ياد وويد کړو ابن زيهغۀ نوم هم علی ؤ خلقو هغه شه

 نَيس حُِففۍ االنْوَتَيَ هلُلاَ ل!يغه وواژۀ. امام وفرماه خداي
پاک د مرګ په وخت  خدايها )امِنَی مَت فُِمم تَی لَالتِها وَوتِمَ

 2.ح او ساه وباسی(رو
اوس هم زما د ځواب جرأت لری؟ او په  ل:ياد وويابن ز

انو ته حکم ورکړو چې هغه مبارک يې خپلو سپايتکبر سره 
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ل يوکړو او وې ونب کبری)ع( اعتراض ي. بی بی زيد کړيشه
ددې  )ع(ن يښی که د حسيپر يڅوک نۀ ديتا زمونږ د کورنۍ ه

 ابن )ع(. امام سجاد نو ما هم ورسره ووژنه ېړاقتل غو يځو
ما په مرګ  ه!ياد ځويل ای د زياد ته مخ واړوۀ او وې ويز

دل يې خبر چې وژل کيا تۀ نۀ يروې، ايګواښې او له مرګه مې و
 زمونږ عادت او شهادت زمونږ کرامت او عزت دی؟

 په شام کښې

 امام سره له خپلو څو نورو کسانو په تړلی يېپه شام کښې       

د ماڼۍ ته بوتلل. امام په بهادرۍ او يزيحالت کښې د 
 ولُِسرَبِ کَُنا ظَ"مَ ل:يې ويد ته مخ کړو او ويزيا سره يړانتيم

ال دی يخ ې! څه ددهيزي)ای  بال..."ی الحِن فِيوثقو دأنا مُاهلل لَ
نی "د يرسول مونږ په داسې تړلی حالت کښې وو يېکه د خدا

نو دومره اثر کنده جملې په ټولو حاضرايامام په دې وړې او پر
 1وکړوچې په ژړا شول.
: په شام کښې موجود ؤم چې د رسول د يو مسلمان وايي

راوستل او د شام دبازار د جمات په  يېان يکورنۍ بند
ي شکر ل: د خدايوو يا سړو بوډيې ودرول. د شام يمخکښې 

ر بد ې مړه کړه. همدا راز ډيياو فتنه  ئې هالک کړچې تاسو ي
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ه يچې خبره ختمه شوه امام سجاد علې يل: کله يې وويرد 
او  يدې خپله دښمنيل ستا خبرې مې واوريالسالم ورته وو

رڅی دې څرګنده کړه اوس څنګه چې ما ستا خبرې يم
 دې تۀ هم زما خبرې واوره.يواور

 ه.يهغۀ وې وا
 ل: قران دې لوستی دی؟يامام وفرما

 دی، ېهؤ لوستی م
ه ي)ووا ..."اًجراَ هِيلعَ مُْکُلئَسْال اَ لْ"قُ ت دې لوستی دیيدا ا

څ بدله نۀ يغمبرۍ هيخپلې پ غمبره)ص( زۀ له تاسوديای پ
او  مينهغواړم مګر دا چې زما له کورنۍ او خپلوانو سره 

  1(يمحبت ولر
 ل هؤ لوستی مې دی.يوو يړس

ت يا دا ايو. ايت )ع( او کورنۍ مونږ يغمبر اهلبيښه نو د پ
 2ا حق ورکړه(دې لوستی "ات ذالقربی حقه")د اقرب

 هولوستی مې دی. 
ر يتونه مثال د تطهيو دوه ايا امام يو. بيښه ذوالقربی مونږ

لت کښې يل چې دا ټول زمونږ په فضيت ولوستۀ او وې ويا
 . يد ينازل شو

                                                             
 04سوره شوري ايه  .   1
 164احتجاج طبرسي ص .   2
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 يېاسمان ته السونه هسک کړل اودرې وارې  يبوډا سړ
غمبر له کورنۍ سره له يه د پيه توبه مې وکړه. خدايل خدايوو

کښې خله وژونکو کرکه کوم.ما م يۍ توبه کوم او د دودښمن
 هم قران لوستی ؤ خو په دغو حقائقو نۀ ؤم خبر.

 امام د شام په جماعت کښې

ب ته ووې يو خطيد يزيوه ورځ د شام په جامع جمات کښې ي
پسې  )ع(ن ياو امام حس )ع(ژه او په امام علی يچې منبر ته وخ

رې يې ډياودغو دوؤ ته ب منبر ته اوختو يه. خطيبد رد ووا
ې وکړو. امام يف يد تعريزيه اويلې او د معاويبدې ردې وو

ل افسوس يې وويهم موجود ؤ او په لوړ اواز سره  )ع(سجاد 
په  خدايدې د  يد خوشحاليزيبه چې د يپه تا ای خط يدې و

خوشحالۍ واخسته او ځان ته دې په دوزخ کښې ځاې 
ږده چې زۀ يپر ل!يوې فرماد ته مخ کړو او يزيې يا يجوړکړو. ب

راضی کړی   خدايژم او داسې خبرې وکړم چې يهم منبر ته وخ
د ونۀ منل،خلقو يزي .ياو د حاضرانو لپاره هم اجر او ثواب لر

ل که دی منبر ته يد وويزيږده خو  يېنګار وکړو چې پرې يټ
ان د کورنۍ له رسواۍ پرته نۀ ياوختو نو زما او د ابو سف

ل دا يد وويزي؟ يلی شيل نو دی څۀ ويو. خلقو ويږيراکوز
 و کښې څښلې ده.يې په پيسې کورنۍ ده چې علم او پوهه اد

منبر ته اوختو د  )ع(نګار وکړو او امام سجاد ير ټيخلقو ډ
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 ل:ای خلقو!يله ثنا او په رسول له دروده وروسته ې وو خداي
ا يفصاحت او زړۀ ورت پاک مونږته علم، صبر، سخاوت، خداي

دا کړه. د يپ مينهزمونږ  يېد مومنانو په زړۀ کښې  راکړه او
له  )ع(یق عليه مونږ دی. ددې امت صد)ص( لغمبرياسالم پ

غمبر يحمزه او د پ ،)ع(دا الشهداء يار سيمونږه دی. جعفر ط
، زۀ د يهما السالم له مونږه دين عليحسن او حس يدوه نمس

م يالد م زۀ د هغۀ بزرګورار اويمکې، منا، زمزم او صفا بچی 
. زۀ د هغه کس 1ې د عبا په ګوټونو اوچت کړويچې حجر اسود 

االقصی  وه شپه کښې له مسجدالحرامه،يم چې په يبچی 
ده يپرې ک يم چې وحيجمات ته بوتلل شو. زۀ د هغه چا ځوی 

شو زۀ د  يد کړيم چې په کربال کښې شهيبچی  )ع(ن يزۀ د حس
م. او د يد جه)ع( اوالي)ص(، فاطمې)ع( او خديحضرت مصطف

نو کښې والمبول شو)خلقو په يم چې په خپلو ويهغه چا بچی 
جوش او جذبې سره امام ته کتل او امام په هرې جملې سره د 

شهادت مقصد  ينيخپلې کورنۍ لوړاوی او د حس
ا په ټول جمات کښې يانولو،ورو ورو خلق په ژړا شول اوبيب

خبرو د د غصه شو او د امام د يزي ژړا انګوال خپره شوه(
ذن ؤم ه.يل چې بانګ ووايې موذن ته وويکولو لپاره يپر

امام چې هماغه راز په منبر ؤ وې  اهلل اکبر. شورع وکړه.

                                                             
د پيغمبر اکرم په الس مبارک د حجر اسود نصب کيدو ته .   1

 کښې.خکاله م 43ده . له عام الفيل نه  اشاره
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ذر )او حْاَ وَ اُفخَا اَمَم مِکرَاَ ل وَجَاَ وَ یعلاَ کبر وَاهلل ل:اَيفرما
لوې، لوړ، عزتمن او محترم دی چې زۀ  يش هرپاک له  خداي
 ږم.يريترې و

ورکوم  ياشهد ان ال اله اال اهلل)ګواه ذن ادامه ورکړه(ؤما ي)ب   
 ه پرته بل معبود نشته(اشهد ان محمدا رسول اهلليچې له خدا

 ورکوم چې محمد د اهلل رسول دی( ي)ګواه
خلقو اذان او ورسره د امام ځواب  ټ وؤ اويسرونه ټول ټ     

دو. حضرت محمد)ص( له نوم سره خلقو امام ته وکتل. ياور
ل:ای موذنه تاته په دې يه او وې وړم له سره عمامه اوچته کاما

وؤ  يدۀ او خلق ټول غليږه. موذن ودريمحمد)ص( قسم لږ ودر
؟ يان ؤ چې څۀ وکړيران درير حيړ ؤ او ډيد رنګ هم زيزيد 

دا رسول چې په  ده!يزي یل: ايد ته مخ کړو او وې فرمايزيامام 
که زما؟ که تۀ کۀ دی يې نوم راغلی دی ستا نيبانګ کښې 

چې زما  وايياو که و يېنو دروغژن  يکۀ  ديچې ستا ن يېووا
چې ولې دې زما پالر وواژۀ او  هيا راته وواينو ب يکۀ دين

کړه؟ ای  يدې راله بند ۍلونه دې راله لوټ کړل او کورنما
غمبرګڼې او قبلې ته يده! سره له دې حضرت محمد)ص( پيزي

 په تا. ي، افسوس دې وېمونځ کو
خو خلق سخت  ه،يل چې اقامت ووايد موذن ته وويزي

 1غصه وؤ او ان تر دې چې ځنې له جاعته ووتل.
                                                             

 420ص  0کامل بهائي ج  .  1
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 يخ په دې سفر کښې د امام د خطبو د اثراتو ګواهيتار   
د سره له دې چې په شام کښې د امام يزيځکه چې  يورکو

ې يکورنۍ  يت لرلو خو هغه او د هغويد وژلو ن )ع(سجاد 
ر نۀ ير وخت تينې ته ستنه کړه او ډيسره مدمجبوراً په احترام 

ه له حکومت سره د مخالفت او يام يؤ چې په عراق کښ بن
رغونه هسک شول او په زرګونو تنو د امام يانقالب ب

د بدلې او انتقام لپاره پاڅون وکړ، نو د امام  )ع(ينحس
تودو خطبو  )ع(توب او د امام سجاد يد کورنۍ بند )ع(ينحس
ن يدار کړل او د امام حسيرصتونو کښې خلق بلو فيال بيپه ب
 ې خلقو ته ورسوؤ.يغام يموخه او پ يد شهادت اصل )ع(

 ا ناروغ اماميمار يب

 خدايمار ؤ او دا د يښه کښې بيد کربال په پ )ع(امام سجاد 
ښه ياو د کربال په پ يمار ويحکمت او مصلحت ؤ چې دی ب

ری پاتې جا ۍ. چې د امامت سلسله او لړيکښې بچ پاتې ش
ښې وروسته هغه بزرګوار روغ رمټ ؤ او ي. د کربال له پيش

غ او د خپلې دندې په پوره کولو ين په تبليې د ديټول عمر 
د دې  "ناروغ سجاد" ينې خلق چې واير کړو. نو ځيکښې ت

مار ؤ. داسې نۀ ده يمطلب دا نۀ دی چې هغه مبارک ټول عمر ب
ې هغه محترم ناروغ ښه کښيبلکې له دې امله چې د کربال په پ

 . وايينې خلق ورته ناروغ امام يؤ نو ځ
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 امام د خپل وخت له چارواکو سره

د خپل امامت په دوران کښې له ظالمو  )ع(امام سجاد
ر، مروان حکم، يعبداهلل بن زب د،يزيحاکمانو سره مخامخ ؤ. 

د بن عبدالملک هغه ظالم يعبدالملک بن مروان او ول
 زمانه کښې واکمن وؤ. په يواکمنان وؤ چې د دو

له شهادته وروسته د  )ع(نيل امام حسيدانو د سرخيد شه
شام ته الړل اوله  26نې کسان د هجرت په کال ينې ځيمد

، له سپو سره لوبې يد شراب څښيزيدل چې يول يېنزدې 
ش و عشرت او ګناهونو کښې يشپه او ورځ په ع ،يکو

صې وکړې. يق ې داينې ته راغلل او خلقو ته يمد ي. دويرويت
په شهادت هم سخت  )ع(ن ينې  خلقو چې د امام حسيد مد

د د مخالفانو د يزي 1رغ هسک کړو.يغصه وو، د مخالفت ب
نې يمسلم بن عقبه په مشرۍ ځ يت سړيو پليځپلو لپاره د 

ينه انو درې ورځې مديد سپايزينې ته واستول. د يان مديسپا
او هر ډول بې  وکړو يېد لسو زرو تنو قتل عام  چور تاال کړه.

تم کال د ي. د هجرت په څلور شپ2ې وکړويت ياو جنا يناموس
 يېه د هغۀ په ځايد له مرګه وروسته د هغۀ ځوی معاويزي

ا درې يمودې )څلوښت ورځې  ېنډلرې يناست  خو له ډيکښ

                                                             
 124ص  3کامل ابن اثير ج .   1
 چاپ اول. 001ص  8ابن اثير ج البدايه والنهايه .   2
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ې استعفا ورکړه او له حکومته څنګ ته يورسته  اشتې(يم
په خپل  يېو قتلولو تو سره په جنګ کولو اياو له اهلب 1شو.

 وکه وکړه. يکه باندې نيپالر ن
ر چې په کلونو د خالفت يد په مرګ سره عبداهلل بن زبيزيد 

من، يد او حجاز، ياو حکومت په طمع ؤ په مکې کښې پاڅ
عت وکړو. په شام کښې يراسان خلقو هم د هغۀ بخعراق او 

 و سازشيد له مرګه ورسته په يزيه بن يمروان بن حکم د معاو
ې مخالفت ير سره يناست او له عبداهلل بن زبيسره په ګدۍ کښ

وۀ يا مصر ونيې شام او بيشروع کړ. په دوکې او چل ول سره 
مړ شو  ر پاتې نۀ شو ځکه چې لږه موده پسيې ډيخو حکومت 

  2.ناستيکښ يېپه ځا يې کاو ځوې عبدالمل
 ۍکال کښې په ګد يم هجريتيعبدالملک په پنځۀ شپ

شن له کلکولو او د شام او مصر تر يخپل پوز ناست او ديکښ
ر په مکه کښې محاصره يعبداهلل بن زب يېولو وروسته ين

وه يو ظالم او بې رحمه کس ؤ يعبدالملک  3کړواو وې وژلو.
عت داسې دی چې يل زما طبيب ته وويد بن مسيسع يېورځ 

د يږم نه، سعيږم نه او په بد کار خفه کيپه ښۀ کار خوشحال
 دی. یچې زړۀ دې بلکل مړ شو يږي: معلومليورته وو

                                                             
 142ص  3کامل ابن اثير ج .   1
 010تاريخ الخلفاء سيوطي ص .   2
 438ص  3کامل ابن اثير ج .   3
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تونو څخه په کوفې او بصرې يو جنايد عبدلملک له لو
 يګورنرول وو،حجاج د امو  يوسف ثقفيکښې د حجاج بن 
ره ده. هغۀ د خلقو د يله څيونڼۍ او رذخحکومت تر ټولو 

انه يره وحشياو په ډ هزم( لرلي)ساد يماريځورولو او ازارولوب
تو)ع( يا د اهلبيره بيژل او شکنجه کول. په تخلق و يېتوګه به 

خو سمه مال تړلې وه او د خپل  يېد دوستانو ختمولو ته 
 1و سل شل زره تنه وژل.يقابو  يېحکومت په لنډه موده کښې 

سخته څارنه کوله او تل به په دې  )ع(عبدالملک د امام سجاد 
 ايپه کړچار کښې څۀ اشکال  )ع(لټه کښې ؤ چې د امام سجاد 

چې  يوکړ ياو په دې پلمه له امام سره سخت يدا کړيپ يغلط
نځۍ سره  چې يوې ويله خپلې  )ع(. امام سجاد يکړ يېسپک 

وه، وادۀ وکړ. د عبدالملک جاسوسانو  يېازاده کړې 
ک واستوۀ يو سپک ليعبدالملک خبر کړو او هغۀ امام ته 

 نځې سرهيدلې چې تا له خپلې ازادې کړې ويچې ما ته پته لګ
شو کښې داسې مشهورې يحال دا چې په قر وادۀ کړی دی،

اړ سبب يسره وادۀ ستا د عظمت او و يښځې شته چې له هغو
. تا په دې ؤيدی شو او تاته به ترې ښه اوالد په الس درغلې ک

يو د ال ساتلی دی او نۀ دې د بچيوادۀ سره نۀ  د خپل ځان خ
کل: يښې ولښې ده. امام په ځواب کيه پرربزرګۍ لپاره څۀ ال

نځې سره په وادۀ ما يدۀ تا له ازادې شوې ويک راورسيستا ل
                                                             

 384ص  3کامل ابن اثير ج .   1
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و يشو  لوياو ګمان دې کړی دی چې د قر يد يليته بد و
او ښۀ بچې به مې  ياړمن کړيما و ،ښځوسره به زما وادۀ

څوک يۍ او بزرګۍ کښې هيحال دا چې په لو .يب شينص
ه مونږ . او ليله کورنۍ لوړ نۀ د پيغمبر)ص(عنی د ي زمونږ

ن يپه د يېڅوک چې د خدا ،يږيۍ سبب کيسره وادۀ کول د لو
 يت ته تاوان نشيڅوک د هغۀ شخصيه يکښې پاک و

او کموالی له  يعه پستيپاک د اسالم په ذر يېرسولی. خدا
ا غالم يزه ير او کنيکه فق ي)څوک چې مسلمان ش يمنځه وړ

 1(يڅ بد نۀ لريله هغۀ سره وادۀ ه يهم و
رولو او يد خلقو د و ،يل د امام د سپکاوو ځيعبدالملک 
ر په سختۍ سره يلپاره امام ډ يويت د مخنيد هر ډول فعال

د هجرت په  2نې ته ستون کړ.يمد يېا يشام ته راوغوښت او ب
ک له مرګه وروسته د هغۀ لم کال کښې د عبدالميايشپګ ات
د هم ظالم او بې يول ناست.يکښ ۍد د هغه په ګديځوې ول

 انَ:کَيکيد هغۀ په حقله ل يوطين سيجالل الد پروا سړی ؤ.
 3و ظالم او ستمګر سړی ؤ(يد ي)ول جباراٌ ظالماً ُديلِالوَ
څوک چې زمونږ په  ل:ينا کښې وويو ۍد په خپلې لومړيول    

پاتې  يهغه به ووژنم او څوک چې غل يوړاندې سر هسک کړ

                                                             
 433ص  3کافي ج .   1
 تذکره الخواص.   2
 004تاريخ الخلفاء ص .   3
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ته حکومت  دې لپاره چېد هم يول 1.يووژن يېا به ي. چپتيش
د امام  يېد مسلمانانو په ټولنه کښې  يخطره رامنځته نشيې 

هغۀ مبارک ته زهر  يېو سازش سره يوجود ونۀ زغمۀ او په 
  2.ورکړل

ال يد امامت د وخت حاالتو ته چې له ب )ع(د امام سجاد 
وې کتنې يچنو بلواګانو او مسئلو ډک ؤ په يزو کړکيلو ټولنيب

تکارو واکمنانو ياو جنا سره او له امام څخه د دغو ظالمو
ندونکو او مجاهدو يسر ښ مان لرونکو،يسختو څارنو او د ا

ږو چې هغه يجې ته رسيارانو نه شتون ته په پام سره دې نتي
 يمبارزې،د ښو شاګردانو له روزلواو د علم يحضرت له منف

 اثارو له خپرولو پرته بله چاره نۀ لرله. ياو اخالق
 يو سړيچې په الره کښې ورته وه ورځ امام حج ته روان ؤ ي

و اسان يښې او حج ته دې، چې يدې پر يل:جهاد او سختيوو
مان ياو ا يل که وفا لرونکيامام ورته و مخه کړې ده؟ کار دی،

 3اران مې وی نو جهاد له حجه غوره دی.ي يلرونک
ل په مکې او يبه فرما )ع(امام سجاد  :ييابو عمر نهدی وا

 4.او وفادار دوستان نشته ينيښتنې کښې زمونږ شل تنه ريمد

                                                             
 چاپ لندن 1148ص  8تاريخ طبري ج .   1
 411ص  4شهر اشوب ج مناقب .   2
 141احتجاج طبرسي ص .   3
 123ص  3شرح نهج البالغه ابن ابي الحديد ج .   4
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 امام او مسلمانو ته ښوونه او روزنه

دو وروسته د امام ينې ته تر ستنيښې او مديد کربال له پ
نو روزنه او د انو مسلمانو کسيو پروګرام د ځي )ع(سجاد 

 علومو خپرول وؤ. يثونو او اسالميله د حديپه وس يهغو
ا يحابان وو اص مر چې د امايد هغو کسانو شم يخ طوسيش

چې  .يا تنه ښئيو سل اوي يد يتونه نقل کړيروا يله هغو يې
 1و کسانو نومونه اخلم.يوازې د دريد نمونې لپاره 

 :يددۀ په حقله وائ )ع(امام سجاد  ب:يد بن مسيسع .1
 یرو اثارو په حقله له ټولو عالم او پوه ديد د تيسع

او په خپلې زمانې کښې له ټولو اصحابو ښۀ 
 2ي.ږيپوه

 .يابو حمزه ثمال .6
 عالم ؤ. يېر لويچې دی هم ډ ر:يد بن جبيسع .3

                                                

 هيسجاد ۀفيصح

ته دعا کول او له  يېد ضرورتونو او مشکالتو په وخت خدا
کار دی.او له همدې امله کله چې  يو فطريهغۀ مرسته غوښتل 

                                                             
 81رجال شيخ طوسي ص .   1
 111رجال کشي ص .   2



ځلنده ستوريد اسالم   22 

بند شی  رېپ ېټولې الراو  يوسه شيلو مايانسان له ټولو وس
او له هغۀ  يقدرت او رحمت ته الس هسکو يېلو يد خدا

قت دا دی چې د مشکالتو په داسې طوفان ياو حق .يغواړ
ښنې له ي، انديږيله زړونه اراميوازې د دعا په وسيکښې 

 .يه په الس ورځيوه غښتلې تکياو روح ته  يمنځه ځ
ې دعا د چ يږيډاکټران پوه ياتيکالوجسټان او نفسيسائ

ره ښه دوا خوراک او ستړو ستومانو يانسان د روح لپاره ډ
چې د انسان  روحونو ته ارام ورکوونکې او تازه کوونکې ده.

په اسالم کښې له  .ياو روح ته ارام ورکو يدننه دړدونه کمو
چارې څخه د انسان د الرښوونې او روزنې لپاره کار  يدې فطر

لې دعاګانې يال بيب د اسالم مخکښانو چې اخستل شوی دی.
قه خپلو منوونکو ته يپه دې طر يښی ديپر يېاو ثناګانې 

و ياو د انسان د ناروغ يد يمونه ورکړيدې او تعليسمې عق
 .يد يعالجونه وړاندې کړ يېاؤ لپاره يڅلتيسپ ياو روح

او  ي: د اسالم له علميکيو پوه او محقق په دې حقله لي
چې له رسول اکرم او  يدرمو څخه هغه دعاګانې هم يزو زيروزن

د  ې.ځکه چې په دغو دعاګانو کښيد يامامانو نقل شو
د حکومت او واکمنۍ د  امامت، نبوت، ياتو،د، الهيتوح

لو ادابو او اخالقو يالبيزو حقونو او د بياخالقو، ښار نظام،
لی شو  دا ټولې ي. په دا ډول چې ويشوی د ېپه باب خبر

 يچې د مسلمانانو په روحه مدرسه ده يوه داسې لويدعاګانې 
او تر څو  يز لرياغ يېزې ودې او پر مختګ کښې لوياو ټولن
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 ياسالم يد هغو ينيچې مسلمانان دغه مدرسه ونۀ و
. په هغو دعاګانو کښې چې زمونږ له يږيت نۀ کامليشخص

چې  ه"يفه سجادي"صح يد يقدرمنو مخکښانو راپاتې شو
 .يلرت يکلې ده، خاصه ځال او اهميڅلورم امام ل

ر مفسر ته چې ياهلسنت عالم او د "الجواهر" تفس يېو لوي
ه حوزوی ور واستول شوه او په الس يکله دا نسخه د قم له علم

ر په احترام سره واخستو او يل: دا کتاب مې ډيورغله نو وې و
نی کتاب دی چې داسې علمونه، يوازياو  ېدا ځانګړ

رو چې په نو يمعرفتونه او حکمتونه پکښې موجود د
کښې دا زمونږ بد  قتي. په حقيږيدا کيکتابونو کښې نۀ پ

تو دا يده چې تر اوسه راته د نبوت او اهلب ياو بدمرغ يبخت
څومره چې ددې  او تل پاتې کتاب په الس نۀ ؤ راغلی، يمتيق

چې دا د مخلوق له کالمه   يږيمطالعه کوم نو راته معلوم
ا سره يپه رښت و کالم دی.يټ يله کالمه راټ يېاوچت او دخدا

 يېتا سو ته ددې ښې هد يېخداې چې څومره قدرمن کتاب د
 1ښه بدله درکړه.

ۍ لپاره ددې د ياشنازياتې له دې ارجمن کتاب سره د ال
  دعاګانو فهرست وړاندې کوم

 نهيستا يېخداد  .1
 د محمد )ص(او د هغۀ په کورنۍ درود .6

                                                             
 .ېد صحيفه سجاديه د ترجمې په پايې کښ.   1
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 د عرش په فرښتو سالم .3
 غوښتنه اوو د منوونکو لپاره د رحمتيد انب .4
د خپل ځان او ملګرو لپاره د هغه حضرت دعا د  .5

 سهار او ماښام دعا
 د سهار او ماښام دعا .2
ا غم په وخت د هغه حضرت يښې يوې خاصې پيد  .7

 دعا
د ناوړو او سپکو کارونو او ناخوښه امالقو څخه  .8

 ته پناه وړل يېخدا
 د بخښنې غوښتنې دعا .9
 تا پناه وړل يېخدا .11
 اکمرغۍ لپاره د امام دعيد ن .11
 د اعتراف او توبې د غوښتو دعا .16
 د حاجتونو غوښتل .13
 دعا يپه وخت و هغو ياتياو ز د ظالمانو دظلم .14
 دعا يا غم او دړد په وخت د هغويد ناروغۍ  .15
 بونو د بخښنې دعايد ګناهونو او ع .12
ادولو او د هغۀ له مکر او چال څخه د يطان د يد ش .17

 پناه غوښتلو په وخت د هغه حضرت دعا
دو په وخت يدو او د خطر د لرې کيد حاجت د پوره ک .18

 د هغه حضرت دعا
 ه قحطه او وچ کالۍ وروسته د باران دعال .19
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 د ښو اود خوښو اخالقو غوښتل .61
 د غم په وخت دعا .61
 دا په وخت دعايد کارونو د سخت د سختۍ او .66
 د بخښنې او په هغې د شکر دعا .63
 د مور او پالر لپاره دعا .64
 د اوالد دعا .65
 و او ملګرو دعايونډاد ګ .62
 ملکونو د پوله ساتوونکو لپاره  دعا يسالمد ا .67
 رې د څرګندولو دعايته د پناه وړلو او د و يېخدا .68
 ده په وخت دعايد روزۍ د تنګ .69
 د پور د ورکولو لپاره دعا .31
 ه د توبې د غوښتلو دعايد توبې او له خدا .31
 د شپې له مانځۀ وروسته دعا .36
 ر غوښتلو دعايدخ .33
دلو يد ل نو کسانويد مشکالتو او په ګناه کښې و ځ .34

 په وخت دعا
 دو په وخت دعايک يد راض .35
 دو په وخت دعايد اسمان د غور .32
ادا  يددې اعتراف چې د ټولو نعمتونو شکر نش .37

 دیيک
د بندګانو د حقونو په ادا کولو له کوتاهۍ څخه  .38

 بخښنه
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 عفو او رحمت غوښتل .39
دلو يا د چا د مرګ د خبر د اوريادولو او يد مرګ د  .41

 په وخت دعا
 او له ګناهونو د ساتلو دعاد پرده پوشۍ  .41
 د قران ال قرائته ورسته دعا .46
 دو په وخت دعاياشتې د ليد نوې م .43
 و ورځو دعاياشتې د لومړيد روژې د م .44
 دو دعايد روژې د ختم .45
 دختر او جمعې دعا يد وړوک .42
 د عرفې د ورځې دعا .47
 اختر او جمعې دعا يېد لو .48
 د دښمنانو د مکر د ختمولو دعا .49
 رې دعايه د ويال خدا .51
 ياو زار يجزعا .51
 نګاريه په غوښتنې ټيله خدا .56
 يدر ته تواضع او عاجز يېد خدا .53
 دلو دعاياو د غمونو د ختم .54

رې شرحې او ترجمې يه لپاره تراوسه ډيفۀ سجاديد صح
چې عبدالرحيم دراني يې د پښتو ژباړه ترسره ).يد يکل شويل

 کړی ده(
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 نو دعاګانو ترجمهيد ځ

، ۍحرص، سرکش ه لهيخدا په اتمې دعا کښې لولو:    
ه غلبې، د صبر له کمښت، د ، غصې، د حسد ليياتبغاوت، ز

دباؤ او زور، له  له، د شهوت ۍ، بد اخالقۍکم لهقناعت 
ته له سرغړونې، د ي، د هداۍرويتعصب، د هوس او هوا له پ

ات د کار، د حقو په مقابل کښې يضرورته ز هغفلت له خوبه، ل
نګار، د ګناه د وړې ياو ټد باطل له قبلولو،په ګناه له اصرار 

ات بللو، له وس لرونکو سره د يبللو، د عبادت او اطاعت له ز
د  بانو او خوارانو له سپک ګڼلو،يالۍ، او د غريمقابلې او س

ا او يله ناشکرۍ، له ظالم سره د ظلم له ملګرت يکوونک يکين
وغواړو  ېيا هغه څه چې زمونږ حق نۀ يپه مظلوم باندې له ظلم 

م، له دغو ټولو څخه تاته پناه يپه ناپوهۍ سره څۀ ووا نيا د دي
، مت ولريانت نيوړم. اؤ تاته پناه وړم له دې چې له چا سره د خ

ا په خپل کردار غره شم اواوږدې اوږدې ارزوګانې ولرم، او ي
ا دا چې يا څخه او يتا ته پناه وړم د باطن له خباثت او ککړت

 شی، يطان راباندې بريشڅ ونۀ بولم او له دې چې يوړه ګناه ه
ل يبتونو کښې ښکيزمونږ روزګار او ژوند په بالګانو او مص

ه له اسراف او ي، خدايا کوم پاچا په مونږ ظلم وکړي، يش
ونۀ  يروز يفضول خرچۍ څخه تا ته پناه وړم او له دې چې کاف

رڅۍ مې وساتې ين سترګۍ او ميه د دښمنانو له سپيلرم، خدا
مرګه مې  يپاله ناڅ اړمن مۀ کړې، او خپلو هم سارو ته مې
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بته او تر ټولو بدې يوساتې، پناه دروړم تا ته له ستر مص
کې بدلې څخه له ياو دعاقبت او اخرت له بدۍ، له ن ۍبدمرغ

 دو.يليدو او په عذاب کښې له ښکيمحروم
ه سالم دې وی په محمد)ص( و د هغه په ال باندې ما يخدا

و يرحمت سره له دغو بد او ښځې په خپل يو ټول مومنان سړا
 ن.يا ارحم الرحميپه امن کښې کړې. 

ت کامل کړې. په يه! په خپلې مهربانۍ سره زما نيه خدايلو
ن کلک کړې، او په خپل قدرت سره زما بدۍ او يقيتا مې 

 غلطۍ سمې کړې.
ږه. يپه محمد)ص( او د هغۀ په کورنۍ سالم ول ه!يباره خدا

امت په يڅۀ ته وهڅوه چې د قاو زما فکر ځانته واړوه. ما هغه 
رانه پوښتنه کوې او زما وختونه په هغه څۀ کښې  يېورځ به 

ازه يم، ما بې ني یکړدی دا ير کړې چې د کوم کار لپاره پيت
غرور کښې مې  وخه کړې. په ناشکرۍ اامې پر يکړې او روز

ق راکړې او عبادت مې په يګرفتار نۀ کړې ماته د عبادت توف
ر يۀ تباه کوې د خلقو لپاره زما السونه د خځان خوښونې سره م

او په نورو باندې له منته او احسان اړولو  ېکۍ وګرځوياو ن
 مې وساتې، لوړ اخالق راکړې او له ځان خرڅونې مې وساتې.

 ږه،يول م)ص( او د هغۀ په کورنۍ ساله! په محمديه خدايلو
 يدې په بدله کښې چې ستا په نزد زما درجه او عزت کم ش د
عزت  يه خلقو کښې زما درجه مۀ لوړوې او ماته داسې ظاهرپ

مۀ راکوې چې په باطن کښې مې په هماغه اندازه په خپل نزد 
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په محمد)ص( او د  يه درود او سالم دې ويخوار کړې. خدا
ا ترې واونۀ يت وکړې چې بيهغۀ په کورنۍ ماته داسې هدا

 تيچې کوز ترې نۀ شم او داسې سم ن يېړم،داسې الر وښ
د او شک پکښې ونۀ کړم. ما تر هغه وخته يراکړې چې ترد

ژوندی وساتې چې عمر مې ستا په اطاعت او مننې کښې 
طان ځاله شوه نو وامې ياو چې کله مې هم ژوند د ش يږيريت

خلې، ما واخلې تر دې مخکښې چې خپل نفرت کرکه او غصه 
 په ما نازله کړې.

و طاقتور الس،د ه! ما ته د ظالمانو په وړاندې کلک ايخدا
راکړې.  ېزه ژبه او په دښمنانو بريدندې تاګرو په وړ يريت

 يېه ماته طاقت راکړې چې له هغه چا سره چې له ما سره يخدا
ګړی سر مقابله وکړم، او څوک ير ښيکړی دی په خ انت يخ

وکړم . او چا چې زۀ محرومه  يکين يد يچې له ما لرې شو
بت يم، او چا چې زما غبدله ورکړ يېم په بخشش سره يکړی 

و شکر وکړم يکيګړو او نياد کړم، د ښي يېکه يکړی دی په ن
په  يه درود او سالم دې ويو سترګې پټې کړم. خداياو له بد

و ي. ما د ښو خلقو په کالۍمحمد)ص( او د هغۀ په کورن
نګار او جامه مې پټ کړې يزګارو  په سينګار کړه او د پرهيس

د غصې په څښلو،د فتنې او ا، يچې زۀ د عدل په پراخت
تو پرکو زړونو په څرګندولو او يدښمنۍ د اور په مړ کولو، د ت

، خوش ي، عاجزيبونو په پټولو، نرم خويد ع يد هغو
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ړه کولو کښې يو کښې په بيکياخالقۍ، وقار، نرمۍ او په ن
 اب شم.يکام

 د حقونو رساله
ساله" اثر او کتاب د "حقونو ر يمتيو بل قي )ع(د امام سجاد   

ادونه شوې ي يېو عالمانو په کتابونو کښې يده چې د پخوان
ده په تحف العقول کتاب کښې ټوله موجوده ده.او په من ال 

 يهم ځنې برخې راغل يېکښې  يه، خصال ، اماليحضره الفقي
نو  برخو ته اشاره وکړم ي. بده نۀ ده چې له دغه کتابه هم ځيد

 کلی دی. يل يېز د حقونو په حقله يو څيچې د هر 
  :حق يد خدا

ک يق په تا دا دی چې د هغۀ عبادت وکړې. شرح يخدا يد لو
ورسره ونۀ ټاکې او که په اخالص سره دې داسې وکړل نو 

 . يا او اخرت ښۀ کړيپاک به دې دن يخدا
 :د نفس حق

پاک په اطاعت کښې ترې  يد نفس حق په تا دا دی چې د خدا
 کار واخلې.

 
  حق: ېد ژب
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کو خبرو عادت، همدا يرو او کنځلو ساتل او د نبله بدو خ
او فضولو خبرو نه ځان بچول او له خلقو سره د  يشان د چټ
 کول.  يکيعه نيژبې په ذر

 حق: ږونود غو
بته او ناجائز او حرامو څخه ددې ساتل يد غوږونو حق له غ

 . يد
   د سترګو حق:

 . عه عبرت اخستليله حرامو نظارو ساتل، او د سترګو په ذر
  حق:او پښو نو د السو

ونو ته پرې الړ نشې چې حالل نۀ يد پښو حق دا دی چې هغو ځا
ږی نو يځکه چې په همدغو پښو به د صراط په پل ودر يد
 ږې. او په اور کښې پرې نۀ وځې.يال کوه چې ونۀ ښويخ

  ټې حق:يد خ
ات ونۀ يۀ کړې او له ضرورته زن يېاله ځدا دی چې د حرامو 

 خورې.
 ونو حق:يا شرم ځايو نيدعورت

پټ  يېوساتې او د نورو له نظره  يېزنا او فحشاوو  هچې ل
 کړې.

 
  :د نمانځۀ حق



ځلنده ستوريد اسالم   32 

درته  يېچې پوه شې چې مونځ د خدا ید مانځۀ حق دا د
او که په  يېته والړ  يېاو په مانځۀ کښې  خدا يدل ديحاضر

ږې او يبۍ سره به ودريرې عاجزۍ او غريدې پوه شوې نو په ډ
 ږې او د مونځ حق به ادا کړې.يسره به هغۀ ته متوجې کپه زړۀ 

 د حج حق:
درته ورتلل او له ګناهونو  يېدا دی چې پوه شې چې حج د خدا

له او د يدو وسي. ستا د توبې د قبليته پناه وړل د يېڅخه خدا
 په تا فرض کړې ده.  يېچې خدا يضې کول ديهغې فر

 د روژې حق:
 يېخدا يېپرده ده چې لودا دی چې پوه شې چې روژه داسې 

ونو اچولې يټې او شرم ځايستا په خلۀ ،غوږونو، سترګو، خ
او که روژه دې  يله دې له اوره وساتيده چې په دې وس

 پرده دې شلولې ده. يېښوده نو د خدايپر
 د صدقې حق:

وه صدقه ده. او ي يېدا دی چې خبر شی دا ستا په نزد د خدا
ت نشته. که په دې خبره حاج يېداسې امانت دی چې ګواه ته 

 يېچې په پټه  ينان ويات اطميپوه شوې نو په هغه څۀ به دې ز
ا يپه الر کښې ورکوې.او خبر شه چې صدقه په دن  يېد خدا

او په اخرت  يو ساتيبتونو او ناروغيکښې تا له بالګانو مص
 کښې له اوره.

 د قربانۍ حق:
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 نۀ مخلوق.  یورسره وغواړ يخدا يدا دی چې لو
 :تاد حقد اس

، د هغۀ په يورکول د يوال يېد هغۀ عزت او ورته د لو
ناستل او د هغۀ خبرو ته ښۀ غوږ يوړاندې په ادب سره کښ

او  ي. پکار ده چې په استاد باندې ستا اواز لوړ نۀ وياچول د
نو تۀ ځواب نۀ ورکوې بلکې  يکه څوک ترې څه پوښتنه وکړ

په محفل کښې د هغۀ  .يږدې چې هغه په خپله ځواب ورکړيپر
بت نۀ دی يله چا سره خبرې مۀ کوه دهغۀ په مخکښې د چا غ

 يېنو پکار ده چې دفاع  يبت وکړيپکار او که څوک د هغۀ غ
کۍ ښکاره کړه،له دښمن يبونه پټ او نيوکړې دهغه بدۍ او ع

مه کوه. که په  يدښمن يېا او له دوست سره يملګرت يېسره 
چې تۀ د  يورکو ياهدغو دندو دې عمل وکړو نو  فرښتې ګو

او علم دې ترې زده کړی دی نۀ  يېلپاره هغۀ ته ورغلی  يخدا
 د خلقو لپاره.

  د زده کونکی او د شاګرد حق:
چې  يپه استاد باندې د شاګرد حق دا دی چې استاد پوه ش

د شاګردانو  يېپاک چې کوم علم دۀ ته ورکړی او دی  يېخدا
په شاګردانو  يک درس ورکړيلی نو پکار ده چې نکمشر ټا

خپل رحمت   پرې يېچې خدا يي او غصه نشونۀ کړ يسخت
 ي. او که خلق دې له خپله علمه منعې کړل او سختيات کړيز
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او له  يبه درنه د علم رڼا واخل يېدې ورسره وکړه نو خدا
 . يسترګو به دې وغورزو

 :ځې )ټبر( حقښد 
 يېپه تا باندې د خپلې ښځې حق دا دی چې پوه شې چې خدا

له ګرځولې ده او دا په تا يا او محبت وسيغه ستا د اسانته
وکړه او محبت  يېو نعمت دی، نو عزت ي يېباندې د خدا

ات دی خو يورسره وکانده. کۀ څه هم په هغې باندې ستا حق ز
 .یپه تا الزمه ده چې ورسره مهربان اوس

  د مور حق:
ټې( کښې ي)خ يېدا دی چې تۀ په دې پوه شې چې په داسې ځا

د  يې. او تا ته يچې نور څوک دې نۀ ګرځو يېګرځولی  يې
،تۀ يڅوک چاته نۀ ورکوينه( درکړې ده چې هيوه)ويخپل زړۀ م

ونۀ لرله چې  يېپه خپلو ټولو غړو سره وساتلې او پروا  يې
 يېموړ کړې، تږې پاتې شوه خو تۀ  يېخو تۀ  يپخپله وږې و

خو  يۀ لرنۀ وه.چې پخپله جامه ون يېڅ پروه يخړوب کړې، ه
ته  يوريس يېپټ کړې پخپله په نمر کښې وه او تۀ  يېتۀ 

 يېشپې روڼې کړې او له تودو سړو  يېکړې. ستا په خاطر 
له مرستې  يېوساتلې چې تۀ ورته ژوندی پاتې شې. نو د خدا

 ق نۀ لرې.  يه او مننې توفيقه پرته د مور د شکريفغۀ له تواو د ه
   د پالر حق:
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اد دی که هغه نۀ ؤ نو ته به هم نۀ وې. يا بنخبر شه چې پالر ست
نو کله چې دې په ځان کښې کوم خوښوونکی او ښۀ صفت 

 يېدۀ، پوه شه چې ددې نعمت اصل ستا پالر دی د خدايول
 اوسه.  يشکر کوه او په همدې اندازه د پالر منندو

 د زوی حق:
کو او بدو يا په نيله تا دی او د دن ېد یدا دی چې پوه ش

په  يېتا پوری تړلی دی او تۀ د هغه د روزنې، د خداکښې په 
د  حکمونو په منلو کښې له هغۀ سره  يېت او د خدايلور د هدا

. نو د هغۀ په کار کښې داسې اوسه چې يېد مرستی  ذمه وار 
. او د هغۀ يږيکو کارونو تاته هم بدله مالويګوندې د هغۀ په ن

 په بدو تا ته هم سزا.
 د ورور حق:

ستا عزت او ستا توان دی. هغه د  هغه ستا الس، دا دی چې
له مۀ يد نافرمانۍ او په مخلوق باندې د ظلم لپاره وس يېخدا

ر يګرځوه، د دښمن په وړاندې د هغۀ مرسته کوه او خ
ر ګام يله اطاعته بغ يېاوسه او که د خدا يې یغوښتونک
 ح ورکوه. يته په هغۀ ترج يېنو خدا يپورته کو

 :حق يکوونک ېکيد ن
اده ي يې يکياوسې او ن يپه تا دا دی چې د هغۀ منندو

الصه خته د هغۀ لپاره  يې. خدايېووا ېوساتې، د هغۀ ښه وال
 ورکړې.  يېکۍ بدل يد د نيدعا وکړې او که وس دې ورس
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  ک حق:ياو شر يد ملګر
ورسره وکړې او په خبرو کښې انصاف  يپه تا دا دی چې نرم

 يېاتې او بدۍ او غلطۍ ادې سي يېکۍ يهغۀ تا ورکړې. ن
 رې کړې.يه

  حق: يد ګاونډ
، له يال ساتل ديکښې د هغۀ د حقوقو خ يد هغۀ په نشتوال

نو مرسته ورسره پکار  يهغۀ سره مرسته او که ظلم ځپلی و
ونۀ ګرځې، که بده دې  يېبونو پسې يده . پکار ده چې په ع

حت ورته وکړې په يکړې، که نص يېده نو پټه يورځنې ول
ک معاشرت او ګډ ژوند يوازې پرې نۀ ږدې او ني يې سختۍ

 ورسره وکړې.
 د دوست حق:

ې ړچې په انصاف او عزت سره ورسره ناسته پاسته وک یدا د
وکړې چې په دې کښې  يې، قدر ياو څنګه چې ستا قدر کو

او که مخکښې شو نو بدله ورته ورکړې  يتر تا مخکښې نش
چې مهربانه دی که د  داسې مهربان ورسره اوسه لکه له تا سره

کړې او د هغۀ لپاره  يېنو منعې  يت وکړيال او نيګناه خ
 رحمت جوړ شه نۀ عذاب. 

 :ک حقيپه کار اومال کښې د شر
کار وکړې او که  يېنو د هغۀ په ځا يدا دی چې که غائب و

وساتې. د هغۀ مخالف حکم ونۀ کړی  يېال ينو خ يموجود و
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ال يد هغۀ د مال خ کاندې.او د هغۀ له مشورې پرته کار ونۀ 
که يانت ورسره ونۀ کړې ځکه چې تر څو دوه شريوساتې، او خ

. څوک يورسره ملګری و يېخدا يانت ونۀ کړيو بل سره خيله 
ح ورنۀ کړې خپل مال يپه ځان ورته ترج ينۀ و يچې دې منندو

ونۀ کړې  يپه اطاعت کښې ولګوې، بخل او کنجوس يېد خدا
 .يب نشينص دې يمانيچې افسوس او پښ

 :حق يکد پور غوښتون
درسره  يکړې که نۀ و يېا بل څه لرې وريسې يدا دی چې که پ

 . يک ځواب ورکړی چې هغه خوشاله شينو ن
 :له تا سره د مشوره کوونی حق

ږې نو ياو که نۀ پوه يېږې نو الر ورته وښيدا دی چې که پوه
 ږې .يچې په خپله  پوه يېداسې کس وروښ

 يو ويله تا سره  يې يېمشوره کوې که راله چا سره چه ته 
نو تهمت پرې ونۀ  ياو که بدله و هشکر وکړ يېنو د خدا

 لګوې.
حت ورته وکړه او يحت وغوښت نو نصيکه چا درنه نص    

د عمر او په  يو حق دا د چې د هغويورسره کوه، د لو يمهربان
عزت وکړې تر  يېدو په وجه ياسالم کښې تر تا له مخکښې ک

نۀ ځې.د  يېکښې روان نۀ شې او مخې مخې ته هغۀ مخ
ورسره وکړې دښوونې،  يحق دا دی چې مهربان يوړوک

ب د پټولو په وخت او له هغۀ سره د يبخښنې او د هغۀ د ع
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حق په تا دا دی چې که ال تا  يمرستې په وخت د سوال کوونک
 ورکړې. يېا په اندازه ينو د هغۀ داړت يڅۀ وغواړ

 شهادت

ت سره سم د هجرت په پنځه يله مشهور روا امام سجاد)ع(
کالو په عمر  57ټه د يشتمه نيم کال د محرم په پنځۀ وينو

 يو ډک ژوند ورسته د بنيکښې د کړاو مبارزې او د غمونو له 
له په زهرو سره يد بن عبدالملک په وسيه و د ظالم باچا وليام

د قبر په  )ع(شو او د خپل ترۀ حضرت امام حسن  ېد کړيشه
 ره کښې خاورو ته وسپارل شو.يع اديا کښې په بقخو

 
 
 

       
 


