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 د ژباړن خبرې

 
دا يو څو ټكي چې تاسو يې د كتاب په سر كې لوئ   سريزه نه ده  ځكـه چـې زه پـه       

خپله  سريزې ته ډير زړه تنګى يم او  له اوږدو سـريزومې   ډيـره ښـه نـه راځـي نـو   د       
بل ته هـم مـه خوښـوه ستاسـو     يو مسلمان په  صفت    چې څه ځانته نه خوښوې هغه 

ډيــر ســر نــه خــوږوم هســې هــم د زرو مخونــو د كتــاب ليكــل يــا ژبــاړه راتــه اســانه      
ښـايى دا خبـره ځانتـه علتونـه      . ښكاري خو  د يو مخ سريزې  ته مې بيا وارخطا وي

  .هم ولري
په هر حال دا كتـاب چـې ستاسـو پـه الس كـې دى د رسـول اهللا مبـارك د ګـران                    

چـې د امـام حسـين عليـه السـالم        رت امام زين العابدين عليه السـالم  لمسي حض
زوى كيږي د لمانځنو او دعاګانو ټولګه ده  د دغه كتاب په اهميت كې هـم دومـره   
بس ده چې له قران او نهج البالغې وروسته د اسالمى نړۍ تـر ټولـو مهـم اثـر ګڼـل      

لـه خپـل پـالونكي سـره     كيږي هغه اثر چې د دعا ګانو په شكل كې پكـې انسـان تـه    
دخبرو او راز و نياز كولو چل  ورښودل شوى دى او هغه د  يو مصـري مفتـي خبـره    
چې  كه امام زين العابدين دغه احسان په بشري ټولنه  نه واى كړى نو هيچـا تـه بـه    

په دغه ټولګه كې  د دعا او .نه  وه معلومه چې له خپل رب سره څرنګه خبرې وكړي
راغونډ شوې دي له خدايه د اسـتغفار او راز و نيـازه نيـولې     لمنځ مختلفو ډولونه

بيــا د ښــو او غــوره اخالقــو تــر دعــا او د ورځــو ، بــاران غوښــتلو ، د مصــيبتونو د   
وخت ، روژې  او نورو مختلفو موضوګانو تر دعاګانو پورې  چې  تفصـيل تـه يـې    

ې دې ټولګې ته نه ځم خو د  دغه دعاګانو د ژبې او ادب په هكله به دومره ووايم چ
  . د اهل بيتو انجيل اود آل محمد  زبور   هم ويل شوې دي

هسې خو د دنيا پـه كـابو ټولـو ژونـديو ژبـو  دغـه كتـاب ژبـاړل شـوى دى خـو                      
كومه ژبـاړه چـې مـا  پښـتو تـه كـړې ده  هغـه پـه اصـل كـې د پاكسـتان د لـوى عـالم              

بـاړې او تفسيرپښـتو ژبـاړه ده     عالمه مفتى جعفر حسين اعلى اهللا مقامه د اردو ژ
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چـې البتـه  مـا د    . هغه عالم چې پخپلـه هـم تكـړه عـالم او مفتـي او هـم لـوى اديـب و        
نـو  . دعاګانو په ژباړه كې د عربۍ او فارسۍ له نورو متنونـو هـم اسـتفاده كـړې ده    

ددغه ډول مهم او پياوړې ادب  د پښـتو د ژبـاړې د سـختوالي انـدازه بـه پـه خپلـه        
و په رښتيا چې د يو مذهبي اثر  ژباړه   هغه هم چې ال د معصـوم امـام   تاسو ته وي ا

كالم وي او مختلفو محدوديتونو دې الس هم تړلې وي، ګـران كـار دى نـو كـه څـه      
هم ما تر خپله وسه هڅه كړې ده چې د مطلب حق ادا شى خو پـه هـر حـال  لـه ژبـاړې      

 (.ي  چـې ژبـاړن خـائن وي    صـادقه راځـ  په ژباړې كې بيا  هغه  د يـو هوښـيار خبـره ال   
په هر حال دا ژبـاړه مـا تـر دې مقـدمې چـې تاسـو يـې        )اصل مقصد نه شي ليږدولى

لــولئ كــابو لــس كالــه مخكــې كــړې ده  هغــه وخــت چــې ال زه د پښــتو د ادب تــر  يــو  
مبتدي زده كوونكي زيات څه نه وم  چې البته اوس هم ځان څه نـه ګـڼم خـو   لـه بـده      

مينځ كې يې دا دي لس كاله ووتل او احساس كـوم چـې   مرغه د ژباړې او چاپ په  
ى  پـه  اكه اوس لس كاله وروسته مې دا كار كړى واى نو ښايى بڼه يې ډيـره بدلـه و  

هر حال له دې امله چې انسان تل د تكامل په حال كې  وي نو دا خبـره بـه  شـل كالـه     
  . وروسته بيا هم موجوده وي 

انى دعاګـانو پـه ميـنځ كـې خنـډ نـه جـوړيږم او د        زه نور ستاسـو او د دغـو نـور             
دغه دعا د ژباړې د ادبياتو او نورو خبرو په هكلـه قضـاوت او كـره كتنـه تاسـو تـه       
پريږدم په دې هيله چې  لوستوال مې له خپلـو ارزښـتناكو  وړانـديزونو او  نيوكـو     
 بې برخې نه كړي چې  وكولى شو په راتلونكو چاپونو كې  موجودې نيمګړتياوې

په دې هيله چې كه كوم  انسان  تـه لـه دغـه دعاګـانو  خيـر ورسـيده يـا        . ليرې كاندو
يې په ژوند  كې كوم مثبت بدلون راغـى نـو خـداى  ورسـره مـونږ هـم پـه ثـواب كـې          

  .شريك كړي
  

      په درناوي
      عبدالرحيم درانى

5/3/1388     
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  مقدمهد صحيفه سجاديه 
  

  بسم اهللا الرحمن الرحيم
  

ات و الصلوة والسالم علی محمد و يرالدعوات و فاعل الخ بيالحمد هللا مج
  .تياعلی الصلوات و مشرفة فوق التح يهآله 請لوة عال

الهامی  يو وختونو ينيود سرک＋ يفف او تالينتص د اسالم د يهه سجاديف請ح
او لمان％نو  السالم په دعا－انو يهعل ينالعابد ينچ３ د امام ز دی يفتصن

، باور او وثوق لپاره همدومره کافی ده يتاهم مشتمل دی د دې د سترتوب،
وک７  انتظامين او تدو يبالسالم پخپله د هغه د ترت يهعل ينالعابد ينچ３ امام ز

رحمة  يدشه يدالسالم او جناب ز يهاو د خپلو دوو زامنو امام محمد باقر عل
له البته په دغه وخت ک３ امام جعفر 請ادق يکهغه ول ي３ه يلپه وس يهاهللا عل

و پوره پوره يدد دې لپاره چ３ د دې د خوندي پات３ ک. موجود و السالم هم هيعل
  . او الر＊وون３ ل７ۍ جاري پات３ شي يمه د تعليلانتظام وشي او په دې وس

 يهه امام جعفر 請ادق عليفل請 ３حيکالسالم خپله ل يهامام محمد باقر عل
ل３ او د کيالسالم ته ورک７ه او هغوی دا دعا－ان３ متوکل ابن هارون ته ورول

محمد ابن  ياهغه ب له.دول شوهي８ته ول يحيینسخه دهغوی زوي  يد＊اغلی ز
له او په دې يدالسونو ته ورس يمعبداهللا ابن حسن مثنی او د هغه ورور ابراه

 ډول د حفظ وسماعت او د نقل او کتابت له الرې په اسالمی ن７ۍ ک３ خپره شوه
الو او د يوت ليقد حق له ک７لهه خو＊ه او قبويراو په هر پ７او ک３ عامو خلکو ډ

له تالوت  يدت پان／ه و－ر＄وله او د قران مجيده والو هغه دخپل عقينامامت م
ۍ په لوم７ي ي７د شپ８م３ پ د هجرت. پرله پس３ لوستله هغه هم ي３به  سره سره

ده ياپه نامو  يتاهل ب يلد زبور آل محمد او انج يهه سجاديفک請 ３ح يیايمن
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اوې، ينانه ويمدهغ３ حک ودله چ３ي＋ورباندې ک له دې امله ي３شوه دانامه 
تونه د يحنص من３ دعا－ان３ او وردونه او په زړه پورې حکمتونه اويزاغ

له  ی روح لرونک３ دييمو د اسلوب هنداره او دهغوی د تعليفاسمانی 請ح
   :ا نقل ک７ې ده چ３ينعارفانو دا و وال ديکل ينض السالکياهمدې امله د ر

 يها الصحف اللوحيرمس يرو تس يهت السماواليانها تجری مجری التنز«
  »يهوالعرش

 و ديفه کامله د اسمانی کتابونو د اسلوب او د عرش او لوح د 請حيف請ح
  .／ه دهيلبشپ７ه ب رودې

لکه  دی کالم ينالعابد ينشک شوب３ دا کالم د امام ز ي＆ب３ له ه بله دا چ３
 يهعل یيساو حضرت ع السالم ته د زبور يهحضرت داوود عل ＇رن／ه چ３

له همدې . ه پاک دييدنسبت ورکول له هر ډول شک او ترد يلالسالم ته د انجل
ن３ شوې دي د ！ولو کتابونو يکامله له دې وروسته چ３ په دغه دعا هر ＇ومره ل

د هغ３  په نامه ينوالو په خپلو ！ول／و ک３ هغه د دعای علی ابن الحسيکل
ک３ ＇ه شک نه دی  والييحکس هم دهغه په 請ح يواو .دعا－ان３ نقل ک７ې دي

که .هغه د امام د دعا په تو－ه قبول３ ک７ې دي ي３او ب３ له ＄ن６ه .＇ر－ند ک７ی
 هغوی ته د دغو دعا－انو په کوم اړخ ک３ ＇ه شک او خامي وای نو هغوی به

 خبره ک７ې وه ي３نت د ا請ولو خالف －２ل３ او د هغ３ په خالف به ياخاموشي د د
م داس３ نه دي ک７ې او له دې کس ه يو＇ر－ند ک７ی و م／ر  ي３او خپل شک به 

 ي＆و ！ولو عالمانو په نزد دا د امام کالم دی او په دې ک３ هيري چ３ د تي８معلوم
  . تهيششک ن

په  ن３يکې ليود  ３ ＄ان／７ن３ لري چ３ينکار ＄انته ＄ يوه هر يرپر دې سرب 
ن د اسلوب او ياانتساب ک３ له مون８ سره مرسته کوي او د لب ولهج３ او د ب

کله چ３ کالم  د چا کالم دی لی شي چ３ دايدروسته انسان پوهلو ويدسبک له ل
 ３ د الفاظو او کلماتو ＊کال، د معناوو کششيفد متکلم هنداره شوه نو د 請ح
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په بل چا  دی چ３ دا کالم يلپه دې خبره دل يتجذاب او د کالم زړه راک＋ون او
د د هرې هرې جمل３ ساحرانه بالغت او  ＄که چ３ د دې پورې نه شو منسوبولی

ه ينپه دې خبره شاهد دی چ３ د دې سرچ معجزانه فصاحت ې فقرېيوې يو
د بشر تر کالمه لوړ منل  ي３چ３ کالم .هماغه د رسول اهللا مبارک کورن９ ده

م السالم د فصاحت او يهپلوه د آل محمد عل يوه کامله که له يف請ح. شوی دی
ماالتو ＊وونک３ وو او ذات３ کياد ＄ان／７ت د هغو بالغت هنداره ده نو له بل پلوه

که ＇ه هم . لی شويداو د دې په مخونو د هغوی د پاک ژوند ان％ورونه ل. هم ده
او  له هغوی سره ＊ه اشنا شي سي مصلحتونو پرې نه ＊ودله چ３ ن７ۍياس

تل３ خو يود تعصب او تن， نظرۍ پردې پر يادهغوی په عملی او علمی لوړت
د پاکوالي او  ژوند اوې او ارشادات داس３ دي چ３ دهغوی د عملیيندهغوی و

 د ه ک３ چ３يف請ح مثال په دغه.ونه دييلرو＊انه دل يااو لوړتيا دعلمی پراخت
اوسمهاله اکتشافاتو او   علم او توياتو او فلکياک３ د اله دعا－انو په ترڅ

ت پراخ نظرۍ او د علم يراداتو ته کوم３ اشارې شوې دي هغه دهغوی د بصيجا
  .نه شي پ＂ولی ي３صب دوړې د تع چ３ د پراخوالي ＊کاره برهان دی

  
  صحيفه او دهغې د ليكنې روده

لو د سبک او رودې يکد ل وختونو يود پ７او او د اسالم د لوم７ يتکه دجاهل 
 يقدق يرپه ادب ک３ ډ ي چ３ د دغه پ７اوي８ت ＊کاره کيقجاج واخلو نو دا حق

 يساو تجن يع، استعارې تر請يهتشب او په. ليد－ران او لوی لوی توری کارول ک
خو آل  هيدورکول ک يتو داس３ نورو 請نعتونو سره به کالم ته ＊کال او جذابا

لی شو په کالم ک３ له يدک３ ل يهه سجاديفپه 請ح ي３／ه يلچ３ ＊ه ب)ص(محمد 
 ي３３ انشا بنس يسسالست او روان９ کار واخسته او د ساده او سل

هم دهغه ي３ نور  نوی سبک ورک７ چ３ يو ي３لو رودې ته يکاو د ل.ودهي＋ک
 يهد تاو ي３له بندونونو په راوتلوسره يع دوی د سجع او تر請. وۍ ته وبلليرپ

 ي３ودان９  او د سپکو او اسانو کلماتو داس３ ت ک７لياوسعتونه زير او تعب
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او په  ېيدد مقفی او مسجع عبارتونو ما９１ وش７ ي３ابادې ک７ې چ３ په مخک３ 
وند واچوه چ３ داس３ خ ي３ونو ک３ يباو اسانو لفظونو او په زړه پورې ترک ساده
تته  مصنوعی ＊کال د قدرتی او فطري ساد－９ په وړاندې يعاو تر請 يسد تجن
د فصاحت ا請لي جوهر هم همدا دی چ３ د کالم موضوع هر ＇ه چ３ وي د . شوه

ک３ کوم خن６ رانه شي او الفاظ په خپل  ياژب３ په روان９ او د کالم په هوارت
 اسان او په زړه پورېد ددغه .سره د زړه تل ته کوز شي يتجادو او جذاب

او د غ８ په  ９ي／په ادا دود ا請لي محرک دا دی چ３ د د عا او لمن＃ تورييکل
او يب ربط و ترت او په هغو ک３.لري يااو رقت ته اړت نرم９، سوز ک３ يفيتک

کالم په  وپسولل شي او چ３ مثال د کالم خد و خال.ی هدف نه ويينحسن افر
 رنج و الم په د تاثراتو او ک７او پهچ３ د غم او  ＄که ک７ی شي ين請ناعاتو رن／
 يود تور يانه وي چ３ انسان دې د جملو جوړ＊ت او  د دې موقع هم  جذباتو ک３

درد وغم له سوو سورو  ه له اوله تر اخره ديفدا 請ح. تراش خراش ته پام وک７ي
چ３ ＇ه پک３ دعا－ان３ دي او ＇ه .دونو ډکه دهياله فر کرب او اضطراب او د

نه پک３  .＇ه ن＋ه د تصنع ＇ه دوړه شته او نه په ک３ د آوردچ３ نه پک３ .لمن％ونه
ونه، بلکه په هر پ７او ک３ يچد منطق غو！３ او پ ونه ＊کاره او نهيچن ک８ ليافلسف

مثال د امام  .يیې دعا سره ＊ايوهغه شان چ３ له  ساده او روانه ده ن رودهيادب
３ ＇ومره سجاد د دعا دغه برخ３ ته و－ورئ چ３ د تضرع او زارۍ په ترڅ ک３ پک

  .يي８رواني تر ستر－و ک آمد ب３ تکلفي او
وعدت ين و اهل السوء الذ اجاتبهم اوجبت ينسبحانک نحن المضطرون الذ«

ک و اولی االمور بک فی عظمتک رحمة يتء بمشياالش الکشف عنهم و اشبه
 فارحم تضرعنا و اغننا اذ طرحنا من استرحمک و غوث من استغاث بک

  »يديک ينانفسنا ب
د چا د دعا قبلول چ３ تا په  چ３ يوانه او الچاره يشته، مون８ هغه پر ي３پاک [

تونو د غ７ولو يبدچا د مصيو کسان  او هغه په بال－انو اخته ＄ان الزم ک７ې دي
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دا دي او ستا له عظمت  مناسب يرسره ډ يتستا له مش.چ３ تا وعده ک７ې ده
ي او ＇وک ي８چ３ ＇وک له تا د رحم التجا وک７ي ته پرې ورحم يیدا ＊ا يرسره ډ
نو اوس زمون８ په عجز او زارۍ رحم  واورې ي３د يادي شي فريادرته فر چ３

) له هر غم او ک７اوه( نو مون８  وک７ه او اوس چ３ مون８ ＄ان تاته سپارلی دی
  ] وژغورې

  
  صحيفه او د خطاب اسلوب 

ه پراخه نه ده ＄که يردخدای د بللو او ورته خطاب کولو لپاره د کلماتو لمنه ډ
دولی يا請فتونو سره  يونومونو او ＄ان／７ يرازې په －وته په شميو چ３ خدای

دخدای  د لوی 請فت ＊ودنه کوي ضروري نه ده چ３ شو او هر هغه لفظ چ３
او عظمت له يت هغه د خدای د عول يیاو ＊ا.وي يحلپاره دهغه استعمال 請ح
همداراز په .لکه عارف، عاقل، ذکی او داس３ نور.شان سره سمون ونه خوري

３ د دعا کلمات دي چ３ دا ډول الفاظ پک３ شته دي خو هغه د اهللا ين＄ ３عربو ک
 يوای د بزر－ )اباالمکارم يا(لکه  له لحاظه مناسب نه دييا د سترتوب او لوړت

که ＇ه .دا د خدای د ذات لپاره مناسبه نه ده د اب لغوی معنا پالر ده او پالره،
ای د رو＊انه مخ  )الوجه يضاب يا( همدا راز .ده لرونکي معنا د ي３هم دلته 

ن３ مخ نسبت يعنو ک３ د وجه يوو ＄اينخاونده،که ＇ه هم خدای تعالی ته په ＄
ته چ３ هر لوري ته مخ واړوې  )ما تولوا فثما وجه اهللاينفا( ورک７ل شوی دی لکه 

ډول الفاظ او توري چ３ مجازا دخدای د ذات  خو دغه هغه دخدای لوری دی،
د نورو خلکو  استعمالول چ３ ي３اضاف３ سره استمعال شوې وي له داس３  لپاره

نکي يود و که ＇ه هم.لوی ذات لپاره مناسب نه دي د هغه د  يي８لپاره استعمال
 يا( همداراز. پاک دی يا／７تيممقصد ترې دا دی چ３ خدای له هر ډول نقص او ن

او  يمل９ خاونده، د استعارې په تو－ه دا د کرياپ ي３ای د لو )الجفنه يضعر
هغه چا سره وي چ３  ل９ لهياپ ي３＄که چ３ لو يي８پاره استعمالسخي انسان ل

لو يااندازه په پ ياکرم د پراخت خو د خدای تعالی د شندن３ او مانه لرييلم يرډ
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دا ډول استعاره خدای ته هم  يونه شول／ولی چ３ ووا انو سرهيماو پ
  .لی شييداستعمال

دخدای د  الفاظد ندا او غ８ کولو ３ د دعا－انويفد دې په مقابل ک３ د د 請ح
 د جالل ه کلمه او توری دهغه ذاتيو ي＆او ه هندارې دي يالتي）عظمت او سپ
 ه جمله دهغه ذات له سترتوب او لوړاوييو ي＆ه نه ده او منافی له ساحت سره
او هره  ي３دوينبلکه هره کلمه او هر لفظ د هغه د حسن و کمال و. خالف نه ده

د دعا او غو＊تن３ په ل７ ک３ .ونک３ دهاو پاکوالي لر يالتي）د دهغه د سپ جمله
السالم په  يهئ امام عليند ندا الفاظ درته وړاندې کوو چ３ وو ＇و ډول ډول يو

چ３ د   ته نعرې وهي کوم اسلوب او کوم３ لهج３ او －７دود سره خپل رب
او د الفاظو نغم３ . يي８روح او زړه ＇ومره ورډوب د انسان ي３معنوپه ＊کال ک３ 

  .ت تازه کوييعسان طب＇رن／ه د ان ي３او وږم３ 
 ياولی االحسان  يا يماالکرم انت الجواد الکر يمالمتکرم انت الکر يمانت الکر« 

الطلبات  يلمن عنده ن يامنتهی مطلب الحاجات و  يا واالخره يارحمن الدن
المتفضل باالحسان والمتطول  انک يمو المن القد يمانک ذوالفضل العظ

  »باالمتنان انک ذوالجالل واالکرام
ته د جود او سخا  ي３لی ي）ه سپيبته د کرم او ＊ندن３ خاوند او له هر ع[ 

په  ایيه ای احسان کوونک ي３ يمته سخی او کر. ي３لوی او لوړ  کوونکی او
منزل  ای هغه ذاته چ３ د حاجت غو＊تلو اخری. يهاو آخرت ک３ رحم کوونک يادن
فضل  يرد ډ ه تهب３ له شک.يي８له چا چ３ مرادونه پوره ک او ای هغه ذاته. ي３

. ي３او د خپل لطف و کرم له مخ３ بخ＋ونکی  ا حسان ＇＋تن يمخاوند او د قد
  ] ي３ب３ له شکه د بزر－９ او اعزاز خاوند 

  
  صحيفه او د دعا تعليم

ې خوا ن７ۍ د دعا－انو له سترتوب او يودعا－انو که له  يهه سجاديفد 請ح
و ته و＊ودله چ３ د ه هم خلکيقد دعا طر ي３سره اشنا ک７ه له بل３ خوا  يتاهم
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او په کوم ډول او کوم .دم انداز ＇رن／ه ويياد بن يدطلب او غو＊تلو په وخت با
مثال که انسان ناروغ وي نو د شفا د .اسلوب سره دعا غو＊تل پکار دي

 لو لپاره ＇ن／ه زاري وک７ييدله پوره د خال請 دعا وک７ي غو＊تلو لپاره ＇رن／ه
د توب３ او .يي８رن／ه خوله پرانلو لپاره خدای ته ＇يداو د حاجت د پوره ک

او له ک７اوونو او رن％ونو د ژغورن３  استغفار لپاره ＇رن／ه عذر و زارۍ وک７ي
  :３ دييلله ابن جوزی نقل شوې ده چ３ هغه و.＇رن／ه غ８ وک７ي خدای ته لپاره

فی االمالء و االنشاء و يم له حق التعلين العابدين ز ينان علی ابن الحس«
لم يعفانه لواله لم  و عرض الحوائج الی اهللا تعالی بهو المخاط المکالمه يفيةک

فوهون سبحانه فی حوائجهم فان هذاالمام يتکلمون و يت يفالمسلمون ک
متی ما  فقل کذا و يتومت استسق کذا علمهم بانه متی ما استغفرت فقل

  »خفت من عدو قل کذا
  
  )د آغا سيد شهاب الدين مرعشي د صحيفې مقدمه(
نه او له يکالسالم په انشاء او ل يهعل ينعلی بن الحس ينالعابد ينحضرت ز[ 

خدای تعالی سره په خبرو کول او خطاب او خدای ته د خپلو حاجتونو په 
＄که چ３ که هغه . او استاذۍ حق لري يمتعل په مسلمانانو د وړاندې کولو ک３

لی چ３ هغوی خپل خدای ته يدنه وای نو مسلمانانو ته نه شوه معلوم حضرت
او دا هماغه  ذاته خپل حاجتونه وغواړي او ＇رن／ه له هغه  خطاب وک７ي＇رن／ه 

او که  يئحضرت مسلمانانو ته ＊ودل３ دي چ３ که توبه کوئ نو داس３ به وا
  .]يئوي نو داس３ به وا او که له د＊منه خطره يئنو داس３ به وا باران غواړئ
＊تل شي دعا وغو يده دا هم زده کوو چ３ په کوم کوم وخت ک３ بايرپر دې سرب

چ３ له مخصو請و  ３ هغه دعا －ان３يفچ３ قبوله شي له همدې امله د 請ح
استجابت د  او يتهغو د دغه دعا－انود قبول وختونو او ور＄و سره ت７او لري له

لکه د عرف３ د ور＄３ دعا، د شپ３ د لمان％ه دعا، د جمع３ .يي８پته ل／ وختونو
و د يدخوا د قبلې يوکه له  په دغه دعا－انو ک３. او داس３ نورې د ور＄３ دعا
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عمومي يا دم د فراغت او اوز－ارتيال ساتل شوی دی له بل پلوه دبنياوختونو خ
او شپه چ３ ين ماسپ＋ سهار، ما＊ام، لکه.لييدوختونه هم له پامه نه دي لو

او له خپل ＇＋تن سره  او تمرکز سره خدای ته دعا ياتيرانسان پک３ په پوره ＄
په دغه خا請و وختونو ک３ د انسان او که داس３ وي چ３ .ز کولی شيياراز و ن

نه شي  يااو غ８ملت يیسويکپه زړه او مازغو ک３  يا يي８ت دعا ته نه ل／يعطب
３ ک３ داس３ دعا－ان３ هم شته دي چ３ د وخت او ور＄و يفراوستلی نو په 請ح

زړه  ي３پابندې نه دي او انسان د وخت او ＄ای له بندونو ازاد هر وخت چ３ 
او د هر مقصد لپاره خپل .ه لمن＃ وک７يکولی شي خپل پالونکي ت وغواړي

په دغه دعا －انو ک３ د هر مقصد او هر حاجت لپاره دعا－ان３ شته . ＇＋تن وبلي
هر  د هر غم درمان، د هر اضطراب ډاډ او د د هر زخم پ＂９ دي د هر درد درمل

ت دی چ３ دا دعا－ان３ ورته يبداس３ کوم مص.ت او ک７او عالج شته دیيبمص
دغه دعا－ان３ په ي３ ې کولو لپاره يرم ک７او دی چ３ د لدي او داس３ کو ډال نه

ه،که د پور دروندوالی وي يرو يمکه د د＊من خطر وي او که د غل.کار رانه شي
که د درد و غم  غليراني وي او که د بال－انو يمکه د غمونو پر که د رزق تن／ي

 او که د اخرت د د افکارو حمل３ وي ياکه د دن که د مرض سخت９ توپانونه وي
له دومره  اوس که. نه په دغو دعا－انو ک３ د ！ولو چاره موجوده دهي＋اند ور３＄

انسان د خپل３ ب３ چار－９ او ب３ وس９ چاره  يوهم  ياانه شتمن９ سره سره بيمپر
 يونه کوي نو دخپل３ ناکام９ او ب３ برخ３ والي ذمه وار هغه پخپله دی او که 

 ذات دروازه نه ！کوي نو يمهغه کر ې کولو لپاره ديرزل９ د ليود خپل３ ب يرفق
نه ده بلکه  ياالس شومت يمدا د کر.９ ته بلنه ورکوييبزل９ او غريوهغه پخپله ب

  .ل＂ي او پرکالي ده د غو＊تونکي
  .تيس請احب خانه چ يرکاهل بود تقص داگر گ
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  د ويرې او هيلې تلقين
３ －６ احساسات ضروري دي ＄که يلې او هيرد بند－９ د بشپ７ولو لپاره د و

ي او همدا ي８ا کيدپ ياې ک３ مزبوتيدوف او رجا سره په فکر او عقچ３ په خ
انسان خپل اعتقادي او عملي  ي３او له امله  انسان عمل ته ه）وي پوخوالی

ولري نو د ژوند لپاره به هل３ ＄ل３  يده او اميلدم هيابن يونو که  ژوند پسولي
مزي خپل ３ په يلاود ه حالت ک３ له عمل او اطاعته نه ت＋تيي＆ کوي او په ه
３ او رجا کمال دی چ３ د خدای په الره ک３ چ３ په يلاو دا د ه.يايیژوند مخته ب

کله ي）او ه.تندي －الي ينرا＄ي هغه په ور او مشکالت انسان ＇ومره ک７اوونه
نو د  ه موجوده وييراو که د انسان په زړه ک３ و.ه نه کوييلشکوه او － يهله خدا

ې د يراو د حساب کتاب له و.نه ي بهي８ډاډه وي او غافله ک کار له عاقبته به
ه ير＄که چ３ و يي８－رداو ته نه کوز يواو د بد. ييلي８－ناهانو په جب３ ک３ نه ＊ک
او نه .ييساو د باطل او غولون３ مخه ن ی کوييوطبعا د حرامو کارونو مخن

که هغه عمل هر ＇ومره لوړ او .دي چ３ انسان په خپل کو م کار مغروره شيي８پر
په دغو دوو حالتونو ک３   چ３  ３ هغه وخت وييجدا نت خو. نه وي پاک ول３

＄ای د قهر او غضب يو３ او رحمت له احساس سره يلان６ول موجود وي او د ه
او که انسان .３ احساس وييل＄ای د مهربان９ او ه يوقهر او غضب سره  له او
کله نه پوره ي）ونو ما９１ جوړې ک７ي نو دا خوبونه هيدو او اميلد ه ازېيو
لکه ＇رن／ه چ３  ابدي تباه９ بل ＇ه په الس نه ور＄ي له نقصان او او ب３.يي８ک

   :يیلوی خدای فرما
  »الخاسرون من مکر اهللا ال القوميافال «

  .ازې هغه کسان ډاډه وي چ３ تاواني دييود خدای له عذابه 
ه استو－نه شي نو يرازې ويواو که د دې په اپو！ه دانسان په زړه او دماغو ک３ 

س په داس３ يا ９ اويلاو د نه تلونکي تصور نه شی کولیداس３ انسان د ＊ه را
ه ک３ د يجاو د دې په نت وک الس نه شي ورکولیي）ي چ３ هي８－７ن／ونو ک３ ولو
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لکه ＇رن／ه چ３ لوی خدای . ل／ی وچ شيياان نيما د روح م７اوی او يقين
  :يیفرما

  »الکفرون من روح اهللا اال القوميس ايئوال «
  .يي８ي کيلکافران نه ازېيود خدای له رحمت او بخ＋ن３ 

په دې ډول  ا ک７ييد＃ الره پيند م ک３ يودم په دغو دوو متضادو لوريااو که بن
ب９ او يا３ کاميلد ه ي３ي نو نه ي８ي ونه شليکاړ ي３لوري سره  يو ي＆چ３ له ه

ۍ تورو －７ن／ونو ته يدس ناامياد  ي３نه  وې غاوره کولی شي او نهيابر
د ！ول －و！ونه به د تقوا په ر１ا رو＊انه بلکه د داس３ انسان د ژون.غور＄ولی شي
د ＊ه عمل کاروان د خپل  ي３ ري ک３ بهيوې په سير３ او يله او د.او ＄النده شي

   :يیمنزل په لورې روان وي لکه ＇رن／ه چ３ لوی خدای فرما
 عوننا رغبا و رهبا و کانوا لنايدات و يرارعون فی الخيسانهم کانوا «

  »ينخاشع
ه من او يلاو زمون８ فضل او کرم ته ه  ه کولهي７ور بپه ل يکيوهغو کسانو د ن[ 

او زمون８ په  دعا－ان３ غو＊تل３ ي３ې په حالت ک３ يرد و  له عذابه زمون８
  ]ک７ی و  يز سر ！ياد ن ي３وړاندې 

ت د اسالم د اعتدال او ياي نظريحودي او مسيه ３ په مسئله ک３يلې او هيرد و
خدای د قهر او غضب نو ياوديه.تو－３ بلکل خالف دييدل ＃ الرۍ لهينم

ن３ يريدعفوې او ت يا３ او مهربان９ يندی چ３ پک３ د رحمت م سمبول －ر＄ولی
د قهر او غضب په مقابل  يانو بياايساو ع. کمير ډ که وي هم تهيش＄ای ن ي＆ه

ت ک７ې دي چ３ د عمل له مکافاتو ياک３ د رحمت او مهربان９ توکي دومره ز
اعتدال  يو＃ ک３ يندواړو په م خو اسالم ددغو.３ غافله او مطمئن شوې دييخب

د لطف  ي３د عدالت او له عدل سره  ي３رحمت سره  او له او ان６ول راوستی دی
 تصور هم په ＄ای ساتلی دی چ３ د رحمت تصور انسان د کار له او رحمت
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د خدای له اوامره غافله نه  ه هغهيدی نه ک７ي او د عدل عقيلب９ نهياکام
  :يیالسالم فرما يهقر عللکه ＇رن／ه چ３ امام محمد با. کاندي

ء لو وزن هذا لم  ة و نور رجايفنور خ قلبه نوران من عبد مومن اال وفی يسانه ل«
  »د علی هذايز
په  ３ ر１ايله ې ر１ا او بله ديره د ويود هر مومن په زړه ک３ دوه ر１ا －ان３ وي [ 

  ]دې ډول چ３ که دا دوه وتل３ نو د تل３ دواړه لوري به برابر وي 
له افراط  ي３ه ＇رن／ه ان６ولولی شو او ＇رن／ه يله او هيرا ده چ３ وخو پو＊تنه د 

ء په الملونو او محرکاتو  خوف او رجا لی شو نو دا خبره ديده خال請يطاو تفر
دن３ له ينش يزدعا－ان３ د اغ يهه سجاديفد 請ح دې ل７ ک３ پورې اړه لري او په

ې يوه هرې پ شو ير３ هرې دعا ته ＄يفاو که د 請ح.نظره ډير ＄ان／７ی مقام لري
چ３ پک３ د  ＄ای ＊کاري يو بر سره يواسباب او الملونه له  ３يلې او هيرک３ د و

او د عفوې او رحمت له تم３  ３ تاندوالیيلد ه ＄ای يو سره وبيتم７او ې لهيرو
３ محرکات يلې او هيرد و.احساس هم موجود وي ې او تره３ير＄ای د و يوسره 
３ برخ３ يند دعا－انو ＄ ３يفد 請ح زه ورته دلته لن６ه شان اشاره کوم او دي کوم

تو－ه راوړم چ３ دا خبره ثابته شي چ３ دا دعا－ان３ د  په يل／３ او دليلبه هم د ب
من يزاو په ＇ومره اغ ب３ ديياا کولو ک３ ＇ومره کاميددغو 請فتونو په پ

دانسان  ت او جبروت او دخدای رحمت او مهربانیيبعبارتونو سره الهی ه
  .３ په احساساتو خ７وبوييلې او هيرد واو اروا  ستر－و ته وړاندې کوي

  
  )ويرې ته بلونكي( د ويرې داعيان 

د ک７ي چ３ ده به کول او هغه يالوم７ی بلونکی دا دی چ３ انسان هغه －ناهونه 
د ورکولو کومه الره نه ده پات３ ＄که چ３ هغه  ي３حقوق راپه زړه ک７ي چ３ اوس 

دغه حقوق ول چ３  ي３ک３ نه دي موجود چ３ د دغه په ذمه  ياپه دن کسان اوس
نو اوس که د .له هغوی عفوه او بخ＋نه وغواړي يااوس ادا ک７ي  ي３دې  －وندې

و لپاره به يدد هغو کسانو له حقوقو د خال請 －ناهونو توبه وهم ک７ي خدای له
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د دغه داعی په لور زمون８ پام اړوي او  ېيرد و السالم يهامام سجاد عل ＇ه کوي
  :يیفرما

ک التی ال ينهن و کلهن بعيتظتهن و تبعات قد نساللهم و علی تبعات قد حف«
واحطط عنی وزرها و خفف  اهلها فعوض عنها سیينو علمک الذی ال  تنام

  »عنی ثقلها و اعصمنی من ان اقارف مثلها
د دي او ＇ومره يازما په غاړه ＇ومره داس３ حقونه دي چ３ ماته ! يهای خدا[

هغو ستر－و په  ل ستا دې شوې دي خو هغه ！ويره داس３ مظلم３ دي چ３ له ما
کله هم نه  هغه علم ک３ دي چ３ او ستا په. يي８وړاندې دي چ３ کله هم نه اودې ک

کومو کسانو چ３ په ما کوم حق دی هغوی ته دهغه بدله ورک７ه او  ي نو ديري８ه
د دغه ډول －ناه له  يااو ما ب له ما سپک ک７ه ي３３ ي＂او پ ې ک７هيربوج ل ي３له ما 

  ]کولو وساته 
قهر او غضب سره چ３ د －ناهکارو  عی دا دی چ３ خدای تعالی په خپل دوهم دا

هغ３ د سخت９ او  انسان د ل３ دهيوکومه سزا په نظر ک３ ن او مجرمانو لپاره
او د دوزخ د هغو غرغن６ه لمبو ان％ور خپلو ستر－و ته  تصور وک７ي شدت

 او له هر لوري به ماران او.سوزي د سون／و په شان ودروي چ３ انسان به پک３
د يال７مانان په واز کومي دهغي په لور روان وي او هلته به نه ＇وک د فر

السالم  يهونکی وي او نه ＇وک ژغورونکي لکه ＇رن／ه چ３ امام عليداور
   :يیفرما

بهاوشرابها ياتها الصالقه باياالفاغرة افواهها و ح اعوذ بک من عقاربها«
  »زع قلوبهمينطع امعاء و افئدة سکانها و يق
وازې  ي３تاته پناه دروړوم د دوزخ له هغوی ل７مانانو چ３ خول３ به  هيای خدا[ 

لو يشيدهغو  او له ي بهي８ي او پرشيچاو له هغو مارانو چ３ غا＊ونه به چ وي
  ]راوباسي  او زړونه له －و－له اوبو چ３ کولم３ او زړه ！و！３ ！و！３ کوي
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له بلونکی دا دی چ３ په دې خبره سوچ وک７ي چ３ کله هغه د تودې هوا  يمدر
له خول３ چیغه ي３ لو يچپه چ يزي او د ماشي په شان د وړوکي ＇ي８＇پو ＇ور
ک７ي او له هر لوري ورپورې ماران او  يرهغه را－ کله چ３ د جهنم لمب３ و＄ي نو

 هغه به د دوزخ دغه لمب３ او ماران ل７مانان وزغملی شي يال７مانان ون＋لي نو ا
＄که خو . ته ممکنه دهيردا چ.تحمل ک７ی شي او دهغه ＄ای ډول ډول عذابونه به

  :يیاو فرما امام سجاد د جهنم د عذاب په وړاندې خپله ب３ وسي ＇ر－ندوي
 يفحر شمسک فک يعهذه النفس الجزوعة و هذه الرمة الهلوعة التی ال تستط«

請وت  يعتستط يف請وت رعدک ک يعحر نارک التی ال تسطت يعتستط
  »غضبک

مر تودوخه نه شي زغملی نو ستا امه نفس او ناکراره ه６ونه چ３ د ليتدا زما ب[
هغه به  يي３８ په －７زا ل７ي％د دوزخ تندي به ＇رن／ه وزغمي او کوم چ３ ستا د ور

  ]ی شييدستا د غضب غ８ ＇رن／ه واور
 په ＇لورم بلونکی او داعی دا دی چ３ انسان د خدای د المحدود طاقت او وس

ی په او فکر وک７ي چ３ خدا وړاندې د خپل３ عاجزۍ او ناتوان９ تصور وک７ي
ته هر ډول چ３ يروس لري او کله چ３ وغواړي او هر چ ر اوياهر ډول اخت انسان

او دا کار د خدای د وړې اشارې په وړاندې داس３  لی شييووغواړي انسان ران
انسان په دغه 請ورت ک３ په ＄مک３ . خس راواخلي يولکه لوی توپان چ３  دی

 ناه نه شي اخستلی＄ای ک３ پ ي＆بونو او غرض دا چ３ په هيااسمان، غرونو در
  :يیلکه ＇رن／ه چ３ امام فرما

خاضع  يديک ينطالبی ان انا هربت و مدرک ان انا فررت فها انا ب اللهم انک«
  »يلذل
ت３ الره غوره ي＋ا ک７ې او که د تيدته وغواړم ته به ما پي＋که زه ت يهای خدا[

دې او شکسته حال ستا په وړانيل عاجز، ذل ３ نو و－وره زهيسک７م ته به ما ون
  ].يموالړ 
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  د رجا او هيلې محركات
د  لوم７ی محرک دا دی چ３ انسان د خدای تعالی په هغوی نعمتونو نظر ولري

او نه ورته دچا د  ه شوېي＋پ يااړت کوم３ خبرې دم ته نه دياکومو لپاره چ３ بن
لوی خدای پخپله د انسان د روزن３ او  شوی دی بلکه ي（سفارش ضرورت پ

انسان د ژوند تر  ３ واخل３ دي＂ک７ی دی چ３ د مور له خپالن３ ！ول سامان برابر 
د هر ضرورت او حالت په وخت ک３ انسان ته دغه  پورې يوسل／ يووروست

د رون３ او پالن３ او د رحمت او بخ＋ن３ دغه ډول انسان  .نعمتونه په الس ور＄ي
 يهعل  امام لکه ＇رن／ه چ３ .بي ولرييااخرت ک３ کام ه منوي چ３ پهيله دې ته

   :يیهکله فرما او شفقت په يتخدای د ربوب السالم د
فی کتابک  نعت و اثبت فی الجوارح کما بی الی تمام الصوره يتحتی انته«

 لحما ثن انشاتنی خلقا اخر کما شئت نطفة ثم مضعه ثم عظما فکسوت العظام
من  ياث فضلک جعلت لی قوياحتی احتجت الی رزقک و لم استغن عن غ

و اودعتنی قرار  اسکنتی جوفها متک التی ه اليتو شراب اجر فضل طعام
  »رحمها

دې  ياب. چ３ زما 請ورت بشپ７ شو تهيرچ. تر دې چ３ تا زه دې حد ته ورسولم«
ماته غ７ي او جوارح راک７ل لکه ＇رن／ه چ３ تا په خپل کتاب ک３ ذکر ک７ی دی 

د ه６ونو  ياه ！و！ه، بيود غو＊３  ياه شوم، بينچکه و يااول نطفه وم، ب) زه( چ３ 
لکه ＇رن／ه  ياول３ بيژتا په دغو ه６ونو د غو＊３ پلسترې وخ ياانچه، به ډيو

بل شان مخلوق جوړ ک７، او کله چ３ زه ستا د روزۍ  يو چ３ تا وغو＊تل له مادې
زه پات３ نه شوم تا له هغه يامحتاجه شوم او ستا د مهربان９ او احسان نه ب３ ن

وې چ３ زه دې  ％３ لپاره جاري ک７ېينپات３ شوي خواړو او اوبو چ３ تا دهغ３ و
او زه دې د هغ３ په رحم ک３ ډال９ ک７ی وم،  ه ک３ استو－ن ک７ی ومي＂په خ ي３

  »زما د روزۍ سامان برابر ک７
په پام  ياپراخت دوهم محرک دا دی چ３ انسان د خدای تعالی د فضل او احسان

ازې د انسان د يوو سره نه ينک３ ولري چ３ هغه ذات په خپلو نعمتونو او لور
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ې برابرې ک７ې دي بلکه د روح د پاک９ د يزاو دبدن د پالن３ سر３ ينژوند دهوسا
３ برابرې ک７ې دي او د يلوس هم ي３لپاره  يتنفس د ا請الح او د اخالقو د ترب

په خپل نعمت سره بشپ７ې ک７ې دي نو کله چ３ په  ي３وې يا！ول３ اړت بدن او روح
مت ياق نو په دی يزک３ دخدای لطف او احسان دومره پراخ او هر ا ړخ يادې دن

ت يااو ز يزمهرباني رحمت او شفقت و مرحمت ＇ومره هر اړخ ي３ک３ به 
و په هکله ينو او لورينزويرد خدای د پ السالم يهلکه ＇رن／ه چ３ امام عل.وي
   :يیفرما

ک الی وسبوغ نعمائک يعالهی احمدک و انت للحمد اهل علی حسن 請ن«
بغت علی من من رحمتک و اس عطائک عندی و علی ما فضلتنی يلو جز علی

الی و سبوغ  شکری و لوال احسانک جز عنهيعنعمتک فقد ا請طنعت عندی ما 
 نعمائک علی ما بلغت احراز حظی و ا請الح نفسی و لکنک ابتداتنی

  » يهکلها الکفا باالحسان و رزقتنی فی اموری
دې امله چ３ له ما سره دې ＊ه سلوک  له ته هم او ه کومينستا ستا ای اهللا زه«

چ３ ماته دې په خپل رحمت  او له دې امله ډال９ راک７ې ي３ه دې لواو مات وک７
ي３ وړ  او خپل نعمتونه دې پر ما بشپ７ ک７ل د حمد او ثنا ت راک７ليات نه زياز

او که ستا يم زه عاجز  ي３له شکره  تا په ما هغه احسانونه ک７ې دي چ３
ه برخه او ما نه خپل نو او په ما ستانعمتونه نه وای بشپ７ شوې احسانات نه وای

قسمت موندی شو او نه م３ خپل نفس ا請الح کولی شو تا له ماسره د 
   »زه ک７ميااحسانانو ابتدا وک７ه او په ！ولو چارو ک３ دې ب３ ن

رحمت او مهربان９ نظر ولري  يهخدای په ب３ پا دم ديامحرک دا دی چ３ بن يمدر 
په هر ＇ه خپور دی  ن３ ستا رحمت پهيع يئچ３ هغه د و رحمتی وسعت کل ش

او －ناهکارانو او  ！ولو ته په خپل فضل او مهربان９ سره پناه ورک７ه جمل３ سره
نو دهغه د رحمت او .ه ورکاندلهيلرحمت او بخ＋ن３ ه د خپل ي３وتونکوته يرت
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 يي３８ لمر راخيلاو د ه يي８ې کيررې ليا９ تيلد نه مغفرت له وعدې وروسته
  :يیلکه ＇رن／ه چ３ امام فرما

عطاؤه اکثر من منعه و انت  و انت الذی امام غضبهتسعی رحمته  و انت الذی«
  »اتسع الخالئق کلهم فی وسعه الذی

 ي３او ته هغه ذات  تر غضبه مخک３ روان وي ي３رحمت  چ３ ي３ته هغه ذات  «
چ３ د  ي３ت３ دي او ته هغه ذات ياي زيواو عطا تر مخن يضد في３ چ３ ورک７ې 

  »！ول کائنات راغون６ دي  ي３وسعت په لمنه ک３ 
دی چ３ انسان دخدای داجر او ثواب  ３ او رجاء لپاره ＇لورم محرک دايلد ه

ثواب  ي３او کله  ته پام ولري چ３ مثال کله لس چنده کله اوه سوه چنده ياپراخت
 هيجدا لوی اجر د انسان د عمل نت يانو ا ن ک７ی دیياب３ اندازې او ب３ حسابه ب

ذات د بخشش او انعام ده؟ داس３ نه ده بلکه دا دهغه  هيواو دهغه د استحقاق م
تر عمله او  کرم او ＊ندن３ تقاضا ده چ３ انسان ته دهغه او دهغه د جود ه دهيلپا

د خدای  مسئله ک３ نو کله چ３ داجر په. ته بدله ورکويياوړوالي ＇و چنده ز
ن３ ک３ يريدپه ت هغه ذات به له －ناهانو يانو ا ت دیيااحسان او فضل دومره ز

  :يیالسالم فرما يهلکه ＇رن／ه چ３ امام عل ه اخلي؟نه کار ن له خپل فضل او کرم
فی متاجرتهم  لعبادک تر دی ربحهم علی نفسک و انت الذی زدت فی السوم«

من  يتاسمک و تعل منک فقلت تبارک دةياو الزيک لک و فوزهم بالوفادة عل
  »فله عشر امثالها ء بالحسنة  جا

مله ک３ د لوړو نرخونو معا په ي３چ３ د خپلو بند－انو لپاره  ي３ته هغه ذات «
غو＊تي دي چ３ له تاسره چ３ کومه سودا  ي３او دا  اخستی دی يتمسوول

و او په يداو هغوی ستا په لور په رامخک３ ک وک７ي دبند－انو پک３ فائده وي
لوړ مقام  نو تا چ３ د مبارک نوم او د ب وييات３ السته راوړن３ ک３ کامياز

سره راشي هغه ته به لس ９ يکې نيو３ دي چ３ هر ＇وک له يلفرما ي３＇＋تن 
  »چنده ورکوي
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  د صحيفه سجاديې هر اړخيزوالى 
د  يتنه ده بلکه د الوه ازې د دعا－انواو لمن％نو ！ول／هيو يهه سجاديف請ح

مه هم ده چ３ د انسان يرز يهه ب３ پايو د ارز＊تناکو ملغلرو يترازونو او د عبود
د  ي３جون／７ه  تيعبود خ７وبوي او د سترتوب په تصور زړه او دماغ د خدای د

محو او فنا،  ３،يلې او هيرله دې ！ول／３ د و. ت د ＊کال په ر１ا ＄لوييقحق
３ ينت او پوه３ ر３１ چيربص عرفان ت ديقورضا، او د حق يمعشق وجذب،تسل

ت سره د يااو ډاډ په آب ح يقيناو د  او د علم او عرفان ت８ي خ７وبوي يي８خو！
تونه او معارف خپاره دي چ３ قيد دې په مخونو هغه حق.روخ او زړه تنده ماتوي

ت د ياازې هغه کسان ل／ولی شي چ３ د الهيو ي３ت اندازه يمد ارز＊ت او ق
و ي７او د حکمت او اخالقو د پر ک７ې وي ي３نو سفرونه يالو واديچفلسف３ د پ

مت او د مذهب نور يا！ول／ه ک３ د مبدا او ق په دغه.اړول３ وي ي３کتابونو پا３１ 
 ېيدا請ل د عق يو ن شوې دي چ３ هرياداس３ با請ول د دعا－انو په چوکاټ ک３ 

د دې .او د انسان اروا خ７وبوي يي８د روح په شکل ک３ د انسان د زړه تل ته کوز
／و او د رب په پن％ون ک３ د غور او فکر يلدعا－ان３ او لمن％ونه د فطرت په ب

ې يررو په ليالوي،د شکونو او شبهاتو د تيقت 請يراو د انسان بص بلنه ورکوي
９ او پست يلدم د نهيااو بن ت په لور الر＊وونه کوييقنسان ته دحقا کولو سره

３ او يلې کولو سره هغه ته د هيرتصوراتو په ل همت９، ل＂９ او زړه مات９ له
  .نييژاو لوړ همت او الوالعزم９ احساسات ورپيد ام

تونو تر ＇ن， د ！ولن３ د يقتي حقياتي او نفسياپه دغو دعا－انو ک３ د اله 
ونه د نفس د پاک９ او د ړزه د يتدارۍ او خدای پالن３ هدا ينا請الح ا請ول، د د

請چ３  ＇پ３ وهي فکري او اخالقي لوړاوي هغه ＊وون３ ل پیغامونه،اوديق
د   ته چ３ دحکمت او اخالقو لوړې ＇وک３يرانسان دومره لوړاوي ته رسوي چ چ

اود ژوند هر اړخ هره برخه او د فکر اوعمل هره －وشه  تر －امونو الندې وي هغه
  .يي８ي او اخالق ر１ا－انو ＄ليند په
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  د صحيفه سجاديه موخه او مقصد
３ يلې او هيراو ا請لي موخه دا ده چ３ په انسان ک３ د و ين３ نصب العيفد 請ح

او د شومه  سره هغه د عبادت له روح سره اشنا ک７ي ا کولويدد احساساتو په پ
ته  ذوق اړمن９ د هغه د دونو په خوند سرهيا３ شپ３ د فريمدن د عا－انو او دم

 په .يیز روده ورو＊يااو دعجز او ن ورک７ي او هغه ته د طلب و دعا ينتسک
ت د يرد س ،يرنفس، د ک７نالرې د پاک９، د اخالقو د تعم يبانسان ک３ د تهذ

او اسالمی حقائق د هغو له  و＄لوي جوړولو او د روح او زړه د پاک９ جوهر
ازې د دعا－انو په يوخو دا هدفونه  .نييژته وروپ خد وخال سره انسان يح請ح

تر هغه وخته چ３ ددعا－انو په معنا او مطلب  تکرار سره السته نه را＄ي بلکه
او وروسره ورسره د دعا په غو＊تنه ک３ جوش او ولوله او په زړه  غور ونه شي

بسنه وشي  يباو ترک يبازې د الفاظو په ترتيواو   ک請 ３دق او اراده نه وي
ب３ له ارادې  که يانو ب رت احساس نه شيلو ضرويداوپه معنا اومفهوم د پوه
ت يرس غو＊تن３ پرته هم د انسان ی او د قصد اويداو請دقه دعا －ان３ قبل

 ه ＊ه ننداره وهيونو دا به خو د شعبده بازۍ او جادو－رۍ  هيدليقه او 請يد＄ل
 ＄ایيوکه له قصد او طلب سره  البته .ه به نه وهيجاود کوم طلب او تاثر نت

نو دا په  له ستر شان سره برابر وي او د خدای وخت مناسب الفاظ هم د ＄ای او
د دغو سترو  هغه کلمات او توري چ３ ياه بيراو په ت و ک３ مرسته کوييدقبل

له  يتد الوه  له رازونو سره بلد يتچ３ د عبود ونو له خولو راوتل３ وييتشخص
په معنا او او .په در－اه ک３ د کالم له ادابو خبر دي يتاو ربوب ادا－انو سره اشنا

د پوه３ په ＇ن， ک３ که د دعا اوغو＊تلو دادابو او د درود او مناجاتو  مطلب
ي او زر ي８تياز يرنو د دعا تاث ل شييو３ هم په نظر ک３ ونيبوختونه او ش

 ３ دغه مقصد او موخ３ او دهغ３ موضوع ته په پام سرهيفنو د 請ح .يي８قبل
نو د ارشاداتو او مناسبه ＊کاري چ３ د قران او سنت او د معصومو اماما

او يت او په اهم ن ک７ی شيياد دعا اداب او شرطونه ب ＊وونو په ر１ا ک３
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د هغو  او په دې چ３ کوم اعتراضات شوې دي.＄ان پوه ک７ی شي ي３ضرورت 
  .شي يلهم ＇ه نا ＇ه ＄واب وو

  .ينو به استع ی اال باهللايقو ما توف
  

  د دعا مفهوم 
او په عرف ک３ له خدای تعالی سره دي  د دعا لغوي معنا چاته غ８ کول او بلل

د خپل مقصد او غو＊تن３ وړاندې کولو  اودهغه لوی ذات په در ک３ زياراز ون
ازې د يوي چ３ ي８ک يلهم دعا و ته يوهغو کلماتو او تور او کله کلهيی ته دعا وا

لکه . ن پک３ نه وييادخپل حال ب يااوطلب او سوال  خدای حمد او ثنا ولري
   :يیفرما)ص(مبارک  چ３ رسول اهللا ＇رن／ه

له له  يکوهو ال اله اهللا وحده ال شر ء من قبلیياء دعائی و دعاء االنب الدعا يرخ«
و ير ه الخيدوت بيمو حی ال يحيی و  يميتو يميت و  يحيی الملک و له الحمد

  »يرقد يئهو عل کل ش
ه تيشن چ３ او هغه دا ده او له ما مخک３ د پیغمبرانو ده تر ！ولو غوره دعا زما«
ر ياواکمني او ن７ۍ دهغه په اخت دی يکمعبود ب３ له اهللا چ３ وحده ال شر ي＆ه

او  هغه د ژوند او مرګ ورکوونکی دی ک３ ده او حمد او ثنا هم هغه لره ده
او  ７ه دهي／او ＊ يردهغه په الس ک３ خ تهيشمرګ ورلره ن داس３ ژوندی دی چ３

  »قادر دی يزپر ＇
د طلب او  ه ک３يناو ستا يفپه تعري کلمات ＄که دعا بلل شوي چ３ يددا تمح

که ＇ه هم د سوال په ډول نه وي خو له طلب او غو＊تن３  سوال اړخ هم پ وي
ډول  يفلط يوخالی هم نه وي او دا د طلب او خپلو حاجتونو د وړاندې کولو 

او  يي８ک３ د سوال کولو حاجت نه پات３ ک يو請فا ！ک دی چ３ له دې وروسته په
شتمن د  يوکس د  يومثال که . يي８احساس نه ک د ضرورت ويلد نور ＇ه د و

نو له  ذکر وکاندي د خپل３ ب３ وزل９ ياوک７ي او ب يفسخاوت او ＊ندن３ تعر
تندې شون６ې د شتمن  ته چ３ د هغهيشن يانولو اړتياوروسته د دې خبرې دب دې
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زل９په يو＄که چ３ د هغه د سخا او دخپل３ ب.ل غواړييدابيرس س７ي په ＊ندن３
بن ابی الصلت په خپل  يهدې خبرې ته ام.خپل په خپله وشو ذکر سره دغه سوال

  :دغه شعر ک３ اشاره ک７ې ده چ３
  کفاه من تعرضه الثناء           مايوء  المر يکاذنی عل

ه هغه د الس له ينه کوي نو دا ستايناو ستا يفکس ستا تعر يوکله چ３ «
  »زه کوييااوږدولو ب３ ن

او  ３ د خپل３ ب３ وس９ او ب３ وزل９انسان دخدای په در ک يوهمدازا کله چ３ 
خو د  يانو ب ذکر کوي زۍ د شانيا３ او د ب３ نينو کرم، لور يضدخدای د ف

 ينبلکه دغه مدح وثنا عيی ووا ي３ي نه چ３ هغه ي８غو＊تن３ لپاره ＇ه پات３ ک
  .غو＊تنه ده

  
  د دعا امر  

او دا  پورې ت７ل３ دي ３ او بخششونه په دعاينې لوريرخدای تعالی خپل３ ډ
ک７ې ده بلکه مون８  يید دعا راهنما ي３ازې مون８ ته يومهرباني ده چ３ نه  دهغه

چ３ دهغه بند－ان دهغه له کرمه برخمن شي او  د دعا کولو امر ک７ی دی ي３ته 
او دائمه  يثله همدې امله په قران، حد.دهغه ذات له شندن３ ډکه شي ي３لمنه 
ه هرې الرې انسان ار شوی دی او لي／！ن يرپه دعا ډ ونو ک３يتو په رواينطاهر

   :يیلکه ＇رن／ه چ３ لوی خدای فرما دعا ته ه）ول شوی دی
 اذا دعان دعوة الداع يباج يبو اذا ساء لک عبادی عنی فانی قر :۱
  .وا لیيبتجيسفل
چ３ زه خو هغوی يه کله چ３ زما بند－ان زما په هکله له تا پو＊تنه وک７ي نو ووا«

مناسبه ( اورم او  ي３اړ ي نو زه او کله چ３ ＇وک له ما دعا غويم  نزدې يرته ډ
  »ي３قبلوم ) وي نو

  شف السوء يکالمضطر اذا دعاه و يجيبامن  :۲
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 ي３هغه ＇وک دی چ３ د اضطرار او الچارۍ په حال ک３ خدای وبلي نو هغه  «
  »اوري او هره بال غ７وي 

   يةادعوا ربکم تضرعا و خف :۳
  »خپل پرورد－ار په تضرع او عاجزۍ سره او په پ＂ه بلئ «
  ينله الد ينهو الحی ال اله اال هو فادعوه مخلص :۴
ته نو تاسو د زړه له يشله هغه پرته بل معبود ن تل پات３ دی هماغه دی چ３ «

  .کوم３ په عبادت سره له هغه دعا وغواړئ
  . ادعونی استجب لکم و قال ربکم :۵
  »در قبوله ک７م ي３چ３ له ما دعا وغواړئ چ３ زه  يیستاسو رب فرما«
  :يیهم فرما) ص( مبارکرسول اهللا 

   ينعمود الد ء سالح المومن و الدعا
  »ستنه ده يندعا د مومن وسله او د د «
  :يیالسالم فرما يهالب عليطعلی ابن اب ينالمومن يرام

  تح لکيف و متی تکثر قرع الباب الدعا ترس المومن
  »شيور ！کوې نو هغه به درته پرانستل  ياب يادعا د مومن ډال دی کله چ３ ته ب«

  :يیالسالم فرما يهعل ينالعابد ينامام ز
  د البالء يران الدعاء ل

  »تونه غ７وييبدعا بال او مص«
  :ا دهينالسالم و يهد امام محمد باقر عل
  ء افضل العبادة الدعا

  »تر ！ولو ＊ه عبادت دعا ده«
  :يیفرما) ع(امام جعفر 請ادق 

  يدالدعاء انفذ من السنان الحد
  »کارنده ده تهياز ې هميزه ＇وک３ تر نيردعا د ت«
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  :ا ک３ لولوينې ويوپه ) ع(او د امام موسی کاظم
  د البالء يرم بالدعا ء فان الدعاءوالطلب الی اهللا يکعل

  »ت غ７وييبدعا بال او مص يهدعا ضرور غواړئ ＄که چ３ له خدا«
  :دی چ３ ارشاد) ع(او د امام رضا 

  اءء قال الدعياوما سالح االنب يلءفقيام بسالح االنبيکعل
وو وسله يانو په وسل３ ＄انونه سنبال ک７ئ، پو＊تنه وشوه چ３ د انبياتاسو د نب«

  »دعا  :يله ده وې فرمايوکومه 
  :ا ده چ３ينالسالم و يهامام محمد تقی عل او د

  بالدعاء تدفع البالء
  »يي８ې کيرپه دعا سره بال－ان３ ل«
  

  د دعا هر اړخيزوالى او فطري اهميت 
د ضرورت احساس  يزاو دکوم ＇ محسوسوي ه کلکهپياانسان د دعا اړت يوهر 

ت لرونک３ اواود انسان يقمسلم حق يوچ３ سخت وي نو هغه په خپل ＄ای ک３ د 
هم رانه وړی شی  يلاو که دهغه په ضرورت دل.فطري خواهش او غو＊تنه وي

نه د هغه په باره ک３ د انسان  او. يي８ا کيدت ک３ ＇ه شک نه پيقهم په حق ي３ ياب
 په ياچ３ دانسانی فطرت غ８ملت ＄که.يي８ا کيداډ ک３ ＇ه شوبه پاو ډ يقينپه 

نو  هيرسرب  پر شهادتير پرې ال دفطرت او ضم يادی او که ب يللوی دل يوخپله 
لپاره همدومره کافي ده چ３  يتاهم د دعا د. ونه موجود دييله دليرهم ب３ شم

مون８ دعا او په لمان％ه ک３ هم  په عبادتونو ک３ تر ！ولو لوی عبادت لمون＃ دی
او د لمان％ه په ذکرونو  ه ＄له تر سره کووي％ل８ تر ل８ه پن ي３غواړو چ３ هره ورځ 

همداراز په قران .مهم د فاتح３ سوره ده او هغه خو ！وله دعا ده ک３ تر ！ولو
 ،يبب، شعيوسف، ايوقوب، يع، يمک３ د حضرت ادم، نوخ، ابراه يدمج
در سول اهللا  پخپله م السالم اويهی عليسان،موسی، عيم، سلياذکر نس،يو

من３ بي بي يره د فرعون دميرپر دې سرب.دعا－ان３ موجودې دي )ص(مبارک
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ان يماو نورو دا ، د مصر د سحره،د طالوت د لشکر ا請حاب کهفيهاس
ي چ３ دعا ي８ت ترې رو＊انه کيقدخاوندانو د دعا－انو ذکر راغلی دی چ３ دا حق

پر دې . سانو دود وخا請و ک وو روده او د خدای ديااول ت ديروو سياد انب
ونو ک３ هم دعا د ينازې مسلمانان نه بلکه په نورو ولسونو او ديوه يرسرب

د احساس روح بلل شوی دی او د فکر اوعمل له اختالف سره  يااو اړت يتعبود
وبلل  يدونکی شته دی چ３ بايداور يوه خوله دي چ３ يوسره ！ول په دې خبره 

دچاره سازۍ التجا  يدبا شته چ３ ＇وک د دردونو او غمونو غمخور يوشي او 
د  زمزم３ يلسندرې، د تورات نغم３، د انج له همدې امله د زبور.ورته وشي

 او په اپاسناوې ايتد به／ت پرارتناوې،د －رنته سپرا او －يماو شر يدو شام
 و دعا－ان３يفونو د 請حينلو دي）او د نورو سپ ژند اوستا ک３ د زردشت －اتونه

راغلی دی چ３  يتد دعا دومره اهم ياب اسالم ک３ خواو په . ددې خبرې －واه دي
ودلو سره حتی د دوزخ －واښ ورک７ل شوی دی لکه ＇رن／ه چ３ ي＋د دعا په پر

  :ا دیيندخدای تعالی و
خلون جنهم يدتکبرون من عبادتی سيس ينادعونی استجب لکم ان الذ «

  »ينداخر
 له مخ３ زما له او کوم کسان چ３ د کبر او غرور قبلوم ي３له ما دعا وغواړئ زه 

  »هغه به په ذلت سره په دوزخ ک３ وغور＄ول شي عبادته مخ واړوي
ه يوک３ د عبادت معنا دعاک７ې ده ＄که چ３ دعا د عبادت  يتمفسرانو په دغه ا

  :و يييدهم دا خبره تا)ع( ينالعابد يناو امام ز ＇ان／ه ده
 جهنم دعائک عبادة و ترکه استکبار اوتو عدت علی ترکه دخول يتفسم «

  »ينداخر
او د هغه  ودل دې غرور －２لی دیي＋ی دی ا و دهغ３ پري＋تا د دعا نوم عبادت ا

  .ودلو دې په ذلت سره په دوزخ３ ک３ د غور＄ولو خبره ک７ې دهي＋په پر
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  د اروا پيژندنې له مخې د دعا فايدې 
تو کن＂رول ولري په يات دی چ３ انسان هر ＇ومره چ３ په خپلو نفسيقدا حق

او يا زړه او دماغ غ８ملت او د. قدرت لري التو په را！ولوياد خ هماغه اندازه
د دغه طاقت .په اساس ب２ه خپلوي التو هماهن／ی د انسان د ارادي قوتيادخ
تجربه شاهده ده  انکار نه شو کولی او ي３له شتونه  ت چ３ هر ＇ه وي خويقحق

د دې .ي چ３ د غه طاقت ولريي８بياچ３ په خپل هدف ک３ عموما هغه کسان کام
وي هغوي په اللهاندۍ ک３  الت خواره وارهيااپو！ه د کومو کسانو چ３ خ په

 يقينلپاره د  ياوړتياد ارادې د قدرت د پ.يي８او منزل ته نه رس. ژوند کوي
＄که . په پوخوالي پورې ت７ل３ ده يقيند  ياضرورت دی ＄که چ３ دارادې مزبوت

نو تر هغه وخت .اړه نه لري ي＆ونو سره هيزي او شکمنو ＇يقين يرچ３ اراده له غ
له بل３ خوا مقصد ته . یيداراده هم نه شي بشپ７ه ک کامل نه وي يقينچ３ 
ه اراده او دوهم يو.ازې دوه دييوهغه  لو لپاره چ３ کوم توکي پکار دييددرس
ونه السته يزنیغه دغه دوه ＇ س７ی دا طاقت نه لري چ３ نیغ په يوخو هر .يقين

د  يقين ده چ３ زړه او دماغ د ياړتونو ته ايزبلکه د دې لپاره داس３ ＇ راوړي
ونو په يزدغه دوو ＇ ته د منزل او هغه دعا ده چ３. حاالتو منلو ته چمتو کاندي

اتو له ينت د کايقپه دې ډول چ３ د دعا ا請ل حق.رسولو ک３ مرسته کوي
او دهغه د هغه طاقت او قدرت کتل  ／وليني ！يکن３ خدای سره اړيع３ ينسرچ

. هر مشکل په اواري قادر دی د ره کوونکی اوهغه ذات د هر حاجت پو دي چ３
او ورو  خدای پورې ت７ي وې پهياکتلو سره انسان خپل حاجتونه او اړت دې په

ي د ي８ي او د مشکالتو په هواري د هغه د قدرت تصور کلکيکورو چ３ دغه اړ
خوا  يوالت يادم خياد بن او.يي８ي او در１ا ＇رکونه ＇ر－ندي８رې ختمياشکونو ت

ولو په ＄ای په ي＂نو په استان３ د سر د ！يااو د وړو وړو خدا هاندۍبل خوا د الل
متذبذب او دوه زړی س７ی چ３  يوه ک３ يجچ３ د دې په نت.يي８مرکز راغون６ يو

په  استقامته محرومه وي او له فکری په شک عادت لري ک３ يز＇ يوپه هر 
اړوي و مخ يل３ له له ！ولو وسيقپه دې طر.＄ای ورکوي تو تهيقينياخپل زړه ک３ 
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په ذهن او دماغ ک３  ي３امله  له ＄ان ت７ي چ３ ي مرکز پورېينازيو ３ پهيلاو د ه
ا يدالتو د راغون６ولو طاقت پيااو په انسان ک３ دخ.يي８ا کيدپ ياغ８ ملت

غرض دا چ３ دعا د هوډ او  .ده ياوړتياقوت پ د ارادې د ي３ه يجچ３ نت.يي８ک
  . ب９ بنس دیياهم د کام يقينه او ينسر چ يقين
له داس３  و هسکو ک３ي＂ا بله －＂ه دا ده چ３ انسان ضرور د خپل ژوند په ！د دع

کا１و او بندونونو  له ９يلد نه ونه پک３يدي چ３ د انسان امي８و سره مخامخيبش
ونو يداو د ام ３يله او اضطراب ته د تسل９ ورکولو او ！ول３ يي８سره مخامخ
ې يو تا پهانسان فطر ９ په وخت ک３يلد دغه نامرادۍ او نه يي８！ول مزي شل

او که هغه دا  ان９ چاره وک７ييشچ３ دهغه د اضطراب او پر پس３ －ر＄ي ي３تک
 ي＆له هغه سره ه ياوک هغه نه شي بچ کولی نو بي）اوس نو ه له وک７ي چ３يصف

ۍ له يدنا ام ي اويسي چ３ دهغه الس وني８نه پات３ ک يهډول سهارا او تک
 يقينک３ انسان ته  ９يلاو که په دغه ډول الچارۍ او نه وژغوري ي３－７ن／ونو 
تلی يسراو دغه ستون％３ او بوخت３ هغه له لوی قدرت او بر السيو  وي چ３
داس３  يقينازې يونو په دغه وخت ک３  ا چ３ هغه ته رجوع کوييقيننو  شي نو

له پرله پس３ ماتو يا او انسان د دن ې کولیير３ لي％ان９ وريشدی چ３ د پر يز＇
په يو او نامراد يودم د ناکاميااو بن ديي８ۍ ته نه پريدوروسته ناام يواو ناکام

ه يلچاره سازۍ ته ه سره د خدایيقين ب９ په ياغل ک３ د خپل عاقبت دکامير
چور ي３ دسکون قافله  انه ډکه شي اويمنو کله چ３ د انسان د 請بر پ يي８من ک

نو په دغه ډول  ورک３ شي وب ！ول３ الرې بندې اويتلياب９ او برياشي او د کام
او هغه ته د خپل ک７او او  اک رب ته زاري او دهغه بللاضطرابي حالت ک３ پ

او د انسان  يي８سبب ک کراري ت د داستان اورول د انسان د سکون اويبمص
انسان د خپلو پرشانو او  ي３چ３ له امله . او رجا بدلوي يدام ي پهيلس او نهيا
 له هر  وړې ارادې سرهياانو طاقتونو په راغون６ولو سره په نوي هوډ اوپيشپر
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او د همت شکن９ په بوږنوونکي  يي８ډغرې لپاره چمتو ک و سره دي＋ډول پ
  .ي ي８و ژغورل کيد－７ن， ک３ له غور＄

ي کلک３ او د يکه دا ده چ３ په دې سره د عبد او معبود اړيده فايمد دعا در
 ي３＄که چ３ کله دانسان ！ول３ سهارې او تک .يي８مزي مزبوتيت او اله يتعبود

３ يله پرته د يهله خدا او ３ خپرې وي نوي％ۍ وريدناام او هر لور ته ختم３ شي
عجز او  او ب３ وس９ احساس او يانو د اړت يي８بل کوم مرکز نه تر ستر－و ک

اړ ک７ي چ３ د هغه ذات جبروت او جالل ته په  د انسان زړه ناتوان９ جذبه
ک７ي چ３  ي（راو يراو دا کار د انسان اوده ضم دهغه ور و！کوي و سرهيميدتسل

ازې له يوزه يااو ب３ ن له ！ولو اسبابو او الملونو ب３ تعلقه نسانا ي３ له امله
هغه د خپل درد درمان  او له او هم هغه ته جاور＄ي ه کويينخدای سره م

  .ه او تقرب انسان د د معبود دتقرب لوړې درج３ ته رسوييناو دا م. غواړي
ر باو خدای په طاقت او قدرت ه دا ده چ３ په دې سره ديدفا د دعا ＇لورمه

 انسان دعا په يوکله چ３ .ي ي８په خپل طاقت د انسان اعتماد ختم او.يي８تياز
 يقينلی شي نو هغه ته ياکار ک３ بر يوپه  ياته خالص يبمص يوه ک３ له يجنت
 خپل انسان چ３ د او کارسازي ده ا شي چ３ دا هر ＇ه دخدای د ذات کماالتيدپ

انسان په هره موقع د ه ک３ يجد دې په نت .او طاقت پک３ ＇ه رول نه لري قدرت
کولو روږدی شي او په خپل وس  يهتک خدای په طاقت او چاره سازۍ په

ا請ل جوهر همدادی چ３ انسان په پوره  يتاو دعبود. کوي اعتماد او باور نه
  .الزمي اثر دی يو او دا د دعا ان ولرييما تو－ه د خدای په برالسی

 سرغ７اوي غرور توپانونه او ه داد ه چ３ په دې سره د کبر اويد％مه فايند دعا پ
چ３ د سوال او غو＊تن３ په وخت انسان داس３ حرکات  ＄که يي８ختم وونهيالس

لکه  .د عجز و انکسار او د ب３ وس９ او تذلل اسرار لري او اعمال کوي چ３
تل، په خپلو يود خدای په در ک３ ژړل، په سجدې پر ليومثال السونه پورته ن

په انسان  دا ！ول کارونه الچارۍ اظهار او دخپل３ －ناهونو او ب３ وس９ اقرار
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او د انسان ！ول عملونه د عجز او   ک３ د کبر او سرغ７ون３ احساسات ختموي
  .چوکاټ ک３ را＄ي تواضع په

  
  هغې حل  يوه شبهه او د 

قران ک３ د  په ي چ３ کله خدای تعالیي８ک ددعا په ل７ ک３ دا شبهه اکثره وخت
！ول３ دعا－ان３ قبول３ شي حال دا چ３  يدبا ياوعده ک７ې ده نو ب دعا د قبلولو

هم  يادعا－انو د غو＊تونکو له عاجزۍ او طلب سره سره ب ير－ورو چ３ ډ مون８
دا چاره دخدای د خبرې  ياا.ي ي８ل کيدنه اور او ！ول３ يي８خپل مقصد ته نه رس

  ؟نه ده ن３ خدای د خپل３ وعده خالف نه کوي، منافييع لف اهللا وعدهيخچ３ ال 
مطلق او بل  يوونه په دوه ډوله دي يتدی چ３ د قران اد دې شبه３ ＄واب دا 

وشرط او پابندي پک３ نه وي لکه ادعونی  يدق ي＆مطلق هغه دي چ３ هيد مق
و لپاره يدپه دې ک３ د قبل) ک７م ي３له ما دعا وغواړئ چ３ قبوله (استجب لکم 

 يا يدهغه دي چ３ په هغو ک３ کوم ق يابيد خو مق. تهيشن يدق شرط او ي＆ه
بلکه تاسو ( ء،  ان شا يهشف ما تدعون اليکه تدعون فيابل ا :لکه  پابندي وي

په ک３ د ) هغه وغوړاي نو ستاسو دعا به قبوله ک７ي  له هماغه دعا غواړئ که
لپاره هم  يز＇ يود  او کله چ３ ت７ل شوې دي ل د خدای له خو＊３ سرهيددعا قبل

ي ي８ن －２ل کيای بيحتوض يا يوب ييدتق ونه راغل３ وي نويتاو هم مطلق ا يدمق
دی چ３ دغه مطلق  يلوجود د دې خبرې دل يدونو ک３ د قيتاو په مطلقو ا

ل يدونو ک３ د دعا قبليتنو په دغو ا.لري يدونه بلکل مطلق نه دي بلکه قيتا
 ＄که.يي３８ سره دا شبهه ختميقپه دې طر.ت７ل شوې دي ت سرهيئدخدای له مش

ي خو که ي８ته به دعا قبلت وي نو هليئپه مش ل د خدایيدته چ３ د دعا قبليرچ
او په خدای دا پابندي نه شو .يي８نه وي نو دعا نه قبل تيئدخدای اراده او مش

په هغه ＄ای ک３  خو ياکه داس３ وي نو ب. ودلی چ３ هره دعا دې قبوله ک７يي＋ک
وشي او  يدبا يوچ３  په ！کر ک３ وي بل سره متضادې او يوچ３ دوه دعا－ان３ له 

ی يدبل سره جمع ک يوونه ＇رن／ه له يزه متضاد ＇نو دغه دو ونه شي يدبله با
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 يیکه ＇وک دا ووا. یيد＄ای نه شي جمع ک يوت په يس＄که چ３ هست او ن.شي
 ت دواړه نه شي جمعيسهست او ن يانو ا چ３ خدای تعالی خو په هر ＇ه قادر دی

ونو سره يزازې له هغو ＇يونه ده ＄که چ３ دخدای قدرت  نو دا خبره سمه کولی
ل چ３ عقال يداو د کوم کار ک .ممکن وي ي３ل يدواقع ک ي چ３ا کويدتعلق پ

 يزنو خدای په داس３ ＇. ا کوييددخدای قدرت هم ورسره تعلق نه پ محال وي
  . نه لري دعقل له مخ３ امکان شو پابنده کولی چ３ نه
  

  د دعا د نه قبليدو سببونه او الملونه
ته د يرچ３ چ يانو ب ل دخدای په مصلحت پورې ت７ل３ دييدکله چ３ د دعا قبل

نو دعا  ته چ３ نه وييري او چي８و ک３ مصلحت وي دعا به قبليددعا په قبل
کله په .ييسو مخه نيدله مختلفو اړخونو د دعا د قبل د خدای مصلحت.يي８رد

 يزاو په کوم ＇ يي８دې وجه چ３ د دعا کوونکی په خپل３ －＂３ او تاوان نه پوه
په  يزهغه ＇ ي３ت يقه حقچ３ تاوان وي ده ته پک３ －＂ه ＊کاري خو پ ي３ک３ 

  :يیتاوان وي لکه ＇رن／ه چ３ لوی خدای فرما
  »و کان االنسان عجوالير ع االنسان بالشر وعائه بالخيدو «

دعا  يرته وا د ＄ان لپاره دخ د بدۍ او تاوان دعا داس３ غواړي کله کله انسان
تلوار  يرډ او انسان) تاوان دی ي３ي چ３ په دې ک３ ي８حال دا چ３ نه پوه(کوي 

  .کوونکی دی
دعا ونه مني او داکار  ي３نو په دې ب２ه ک３ د هغه －＂ه په دې ک３ ده چ３ خدای 

و يدقبل ته تاوان هم نه رسوي ＄که چ３ هغه ذات د داس３ دعا د دخدای وعدې
 ييکس ووا يووعده نه ده ک７ه چ３ د غو＊تونکي مصلحت پک３ نه وي مثال که 

 داس３ يووم او هغه ته او غو＊تونکی نامراده نه ستن يلسا ي＆چ３ زه به ه
دخپل３ ناپوه９ او کم عقل９ په وجه داس３ سوال کوي  غو＊تونکی راشي چ３

هغه د دغه کس غو＊تنه ونه  نو که يي８چ３ دهغه د تباه９ او بربادۍ سبب ک
نو دا به د وعدې خالف ورزي نه وي ＄که چ３ ده چ３ کله وعده کوله نو  مني
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بلکه که هغه .هغه بربادي او شرپه زړه ک３ و نه د  ي３ يردغو＊تونکی او سائل خ
 يود غو＊تونکي غو＊تنه پوره ک７ي نو دا د عقالوو په نزد   په دغه وخت ک３
ي چ３ دا ول３ خپله وعده ماته ي８ک يلدی او هغه ته به دا و غلط او ر！لی کار

  .ک７ه
ي چ３ که د غو＊تونکي يسو مخه نيدکله کله مصلحت له دې امله د دعا د قبل

بل３ کوم３  ي３ يا يي８ا کيدبل لوی هدف ک３ خن６ پ يوپه هغه  دعا قبوله شي نو
خو نه وي خو ！ولن３ ته تاوان  پخپله دهغه په ذاتي تاوان يا.－＂３ ته تاوان رسوي

او دغه  ا کوييدپ يحه －＂ه په شخصي －＂３ ترجيزدغه ب２ه ک３ ！ولن نو په.رسوي
  .ي ي８رد ک دعا

حقوقو غصب، حرام  کله کله هم غلط او ناوړه کارونه لکه، غال ظلم، دروغ، د
＄که چ３ دغه .ييسو مخه نيدمنل ک ودل د دعا دي＋خوري او د واجباتو پر

 و لپارهيدخالف دي او د دعا د قبل او د خلوص د عمل د 請داقت يتکارونه د ن
  :يیفرما)ع(ينالمومن يرچ３ ام لکه ＇رن／ه ضروري ده هيرډ د عملونو پاکي

  »الداعی بال عمل کالرامی بال وتر«
دې غشي ينکس ب３ ل يو ل نه کوي او دعا کوي داس３ دی لکه چ３＇وک چ３ عم

  .تل غواړييشو
کس چ３ د کوم３ ناروغ９  يوب３ له شکه ب３ له عمله دعا کول داس３ دي لکه 

چ３ د درملو  ونه هم خورييزورسره ورسره داس３ ＇ خوري خو لپاره درمل خو
نو . ديي８ورپرې خوا په پ＂ی ک３ کر وک７ي او له بل پلوه مال يوله  يا.اثر ختموي

او . ييسمخه ن ويدشان د دعا د قبل دختمولو په يزکله کله حکمت د دوا د اغ
د ＄نکدن په وخت درمل کار نه کوي همدا شان دعا هم ب３ اثره  لکه ＇رن／ه چ３

  . شي
 ي３د دې لپاره چ３ کله  ې مودې و＄ن６وييول تر يدکله کله مصلحت د دعا قبل

ت ک３ يعله دې امله چ３ دانسان په طبخو .نو دعا قبوله شي مناسب وخت راشي
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نو هغه . زر تر زره پوره شي ي３نو هغه غواړي چ３ هره غو＊تنه  ه او تلوار دهي７ب
په وخت دعا قبوله شي نو پوه شي چ３ که  کله حال دا چ３.نه خو＊وي دغه ＄ن６

ې به يدخدای پخوا او له مناسب وخته مخک３ دغه دعا قبوله ک７ې وای نو دا فا
ر ياد دغه ＄ن６ وجه دا وي چ３ خدای تعالی ته د دعا کوونکي ز او. نه لرل３ ي３
او هغه ته  او غواړي چ３ بنده ترې همداس３ دعا غواړي ا請رار خوند ورکوي او
  . لمن غوړوي ياب ياب
ت مقصد ي＋３ ازمينم او ياتيلکله کله له دغه ＄ن６ه په خدای پورې د انسان د پ 

ي يکسره اړ و سره له خدایدي３ کيلو په نهيدهغه د دعا له قبل ياوي چ３ ا
له . له خدای په مخ اړولو سره نور چاته خو مخه نه کوي يااو ا. شلوي او که نه

ل نه يد３ کيلو ک３ ＄ن６ راغی نو نهيدکه زمون８ د دعا －انو په قبل همدې امله
او .يي８ی نه ستنيلکله نهي）ذات د ور ！کوونکی ه يمدي پکار ＄که چ３ د کر

نه منل  يامنل  يدبا له همدې امله. ي ي８اد پوره کارو مرو مر ي３ه ورځ به يو
او خپل درد و غم خدای  ودل شي او پرله پس３ دعا وغو＊تل شيي＋خدای ته پر

او اړوالي غو＊تنه همدا ده چ３ مون８ خدای وبلو  يتن ک７ی شي او د عبودياته ب
او هغه ته لمن وغ％وو دې ته له پام پرته چ３ زمون８ په لمنه   او دهغه ور و！کوو

دعا مو نه  او که ؟ي او که ＇ن／هي８ل کيدزمون８ غ８ اور.ک３ ＇ه رااچوي او که نه
بکله دا  نو داس３ نه ده چ３ دهغه دکرم او سخا تقاضا بدله شوې ده يي８پوره ک

  .ه دهيجنت ب３ برخ５توب زمون８ د کوتاه９ او تن， لمن９
  استان و دست کوته ميشناه بخت پرگ         ر به زلف دراز تو دست ما نرسدگا
  

  منكرانو شبهات او دهغو رد د دعا د
 يز＇ يهب３ ＄ا يوې منکر دي او دعا يدد دعا د فا ينء او متفلسف ３ حکماين＄

 وزمه شبه３ وړاندې کوي چ３ که يل－２ي او دخپل３ ادعا د ثابتول لپاره ＇و دل
د هغوی لوم７ی او تر ！ولو لوی . وزن نه لري ي＆ل شي نو هي７و＇ ي３دغه تجز

و علم خدای ته شته يدنه واقع ک ياو يدد واقع ک يز＇ يوهر دا دی چ３ د  يلدل
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نه  ياو ي＋يدپه پ يزاو د کوم ＇ و له اوله خبر دیي＋او هغه ذات په ！ولو پ دی
３ کار دی يجب３ نت يوو دهغه لپاره دعا غو＊تلی  و چ３ دهغه علم ويي＋يدپ

ه مخه ن يزونکي ＇ي＋يده نه شي کولی او د پيز＄که چ３ دعا د خدای په علم اغ
خو د  ياکه داس３ وي نو ب. ونکی کار نه شي واقع کولیي＋يدنه پ يالی يوشي ن

＄که چ３ د هغه ذات په علم . قدرت او خدای لپاره جهل او ناخبري الزمه را＄ي
 ياوشو او  خو د دعا په وجه دغه کار يي８دا کار به نه ک دا وه چ３ ياک３ خو 

خو  يانو   دغه کار خن６ شوهدعا د  ي خوي８دهغه په علم ک３ وه چ３ دغه کار به ک
د خدای جهل اوناخبري  يدهم با ياکارندوالي انکار پکار دی او  د دعا له

  .ومنو
په اساس جوړ شوی دی او هغه دا  ي３ې غلط３ نظريود  دا شبهه او اعتراض

 يز－ر＄ول شوی دی حال دا چ３ د معلوم ＇ چ３ دخدای علم د معلوم سبب
هغه د  دی ت７لی چ３ د خدای علم د ل د خدای په علم پورې داس３ نهي＋يدپ
و او يدد ＇ر－ند يزازې د معلوم ＇يو＄که چ３ عمل .و سبب و－２ل شيي＋يدپ

وسره ＇ه اړه نه لري ي＋يدنه پ ياو ي＋يدپ او دا د معلوم له انکشاف نوم دی
د  يا ه ده او پالنک９ شاړهيزمثال که مون８ ته علم وي چ３ پالنک９ ＄مکه زرخ

ه ＄مکه يزنو زمون８ علم زرخ د پالنکي تروې اوبو خوږې دي او پالنکی کوهي
د اوبو په خوږوالی زمون８ علم اوبه نه دي خوږې ک７ې   ه ک７ې اويزنه ده زرخ

منجم که خبر ورکوي چ３ سبا به باران  يوهمداراز  نه دي تروې ک７ېياي３ او
شي نو دغه معلومات د باران له  او د هغه د علم په اساس باران وهم يي８ک
ه چ３ ده يدک هغه وخت هم دا باران خو به.تعلق نه لري ي＆و سره هدينه ک ياو يدک

 خو پکار ياو سبب وی نو بيدباران د ک او که د ده دغه علم د. ته ３４ علم نه وی
ته علم نه وای نو باران هم نه وای شوای حال دا چ３ که هغه ته  ده چ３ که هغه

 و سبب نهي＋يدد پ يز＇ يول د يدنو علم او خبر.ي ي８علم وي او که نه وي باران ک
 چ３ تابع وي يزاو کوم ＇ لري يثيتمعلوم د تابع ح ＄که چ３ علم د.شو －２لی
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دخدای تعالی  ＄که چ３ سبب تر مسببه مخک３ وي.یيدنه شي جوړ هغه سبب
ه يلعلم که ＇ه هم په دې معنا د معلوماتو تابع نه دی چ３ د معلوماتو په وس

３ ي＋پ ته چ３ د يزماغه ＇ه يیله دې امله چ３ علم وا حا請ل شوی وي خو
و سبب نه يدد واقع ک خو.ترتب لري ډول يوو باندې يدنو په واقع ک مطابق وي

او .يي８ي چ３ په جبر باندې کي８هغه استدالل هم رد په همدې سره.یيدشي ک
چ３ د انسان ！ول اعمال له ازله دخدای په علم ک３ دي نو  يی３ کسان واين＄

 ن مجبوره دی چ３ دغه کارونه وک７ياو انسا.چ３ دغه کارونه وشي يدبا اوس
کومه الره چ３ روان دی له هغ３  او نه په ر ＇ه نه شي کولیياچ３ په خپل اخت

مت ！ول ياوو بعثت او جزا سزا او قياد انب خو ياکه داس３ وي نو ب لی شييدغ７
او د انسانانو د ！ولو －ناهانو ذمه وار به خدای نوي ＄که چ３ . يي８ب３ معن３ ک

ته په اشارې سره عمر ي３ همدغه نظر. يي８دغه کارونه به کخدای ته علم و چ３ 
   :يیم واياخ

  ن بنزد او سهل بودــوردن مـــمی خ        من می خورم و هر که چون من ا هل بود
  ر می نه خورم علم خدا جهل بودگ          تــــــن حق ز ازل می دانــمی خوردن م

چ３ که په لوږه ک３ ډوډۍ ونه  و－ورييد لري با يهدغه ډول نظر کوم کسان چ３ 
حال دا چ３  يي８ک７ي نو وږي او ناروغ پات３ ک خوري او په مرض ک３ درمل ونه

مطابق دوی ته نه د خوړلو ضرورت شته او نه د دوا ＄که چ３ که  ي３ددوي د نظر
ل دي نو دوی به ضرور وږي يدد خدای په علم ک３ د دوي وږې او ناروغ پات３ ک

ل يداو موړ پات３ ک علم ک３ د دوي روغ د خدای پهي او که ي８او ناروغ پات３ ک
وي نو دوي که ＇ه وخوري او که نه ماړه به وي او که درمل وک７ي او که نه روغ 

په لوږه ک３ ډوډۍ خوري او په مرض ک３ درمل کوي  به وي خو سره له دې دوي
ي چ３ لوږه په ډوډۍ او ناروغي په دوا ＊ه ي８＄که چ３ دوي په دې خبره پوه

هم  ياب روغوالی او مرض پته ده يا ی ته د دوي د لوږې او م７＊تاوخدا يي８ک
ي چ３ دخدای علم د دوي ي８پوه او هم درمل کوي ＄که چ３ دوي دوي هم خوري
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چ３ لوی خدای د لوږې لپاره  موړ والي سبب نه دی نو ＇رن／ه ياد وږي والي 
د خپل مقصد او مراد د  ي３ډوډۍ او د مرض لپاره درمل ！اکل３ دي همداس３ 

نو د .يي８نه پوره ک او که دعا ونه شي نو حاجت ره کولو لپاره دعا ！اکل３ دهپو
  .وجه دا ده چ３ دوي علم بالسبب، سبب －２لی دی دوي د دشبه３ او اعتراض

ل يدک واقع يز＇ يود  ک３ يردا وړاندې کوي چ３ که دخدای په تقد يلدوهم دل
هغه خو  ي نول３ ويکاو که د دې په خالف ل.يي８نو هغه په ضرور ک ل３ وييکل
ه ＇ه ده يدد دعا فا ياب مطابق ده نو يکنو دعا که د برخل. شي ی نهيده６و ک ياب

نه شي بدلولی او ب３  ير خو دعا زمون８ تقد ياخالف ده نو ب يکد ل يرتقد او د
  .ب د مخ اړول دیياخالف غو＊تل د در يراو دتقد ې دهيدفا

ف دا دی چ３ فرق 請ر. بل شکل دی يو يلی دلينهماغه مخک د يلدا دل
ن３ دا چ３ دخدای علم هر يعوالړ دی او  يرپه علمی قضا او تقد يلی دلينمخک
ي ينپه فضای ع يلاو دوهم دل ونو خپور دیيزاو له ازله په ！ولو ＇ يزاړخ

په . ل شوې دييکونه د خدای په حکم په لوح ک３ ليزن３ دا چ３ ！ول ＇يعباندې، 
 اجل محتوم چ３ په لوح يو ونو ک３ د دغه قضا دوه ډوله راغل３ دييثحد

دغه  ونکی دیيدونکی او الزمی او ضرور واقع کيدمحفوظ ک３ حمتی نه بدل
چ３ په  او بل اجل موقوف شوې دي يلهم و ينلوح ته ام الکتاب او کتاب مب

و وړ دي لکه يداو بدليخ تنس يمل شوې او دترميکلوح محو و ثبات ک３ ل
  :يی＇رن／ه چ３ خدای تعالی فرما

   »بت و عنده ام الکتاب يثاء ويشحوا اهللا ما يم«
او هر ＇ه چ３ وغواړي ثبت کوي  ي３کوي ) ختم( هغه چ３ هر ＇ه وغواړي محو

نو لکه ＇رن／ه چ３ خدای تعالی د احوالواو .محفوظ دی او له هغه سره لوحي３ 
و سره په احکامو يداحکامو د ！اکل３ مودې په ختم ونو په بدلون او ديتظرف

بدالنه سره په  توپهياداراز د حاالتو او مقتضاو بدلون راولي هم يمک３ ترم
په محو کولو ک３  يز＇ يوتو ک３ هم بدلون راولي او په کوم ＄ای چ３ د ينياتکو
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請الح وي  او په کوم ＄ای ک３ چ３ به ثبتولو ک３ ختموي ي３مصلحت وي هلته 
 يرچ３ پک３ د تقد.دعا هم له همدغه لوح او اثبات سره اړه لري.ثبتوي ي３هلته 

په لوح ک３  او چ３ کوم حتمی او مختتم شکل وي هغه يي８دلچوکا！ونه ب
برخه ناکامی او  اوس نو که په لوح محو واثبات ک３ د چا په.يي８محفوظ ک
ی دی په ډول ي＋هم پر يشل３ وي نو خدای د هغه د بدلولو －نجايکنامرادي ل

کوم بل ＊ه عمل سره يا ９ يکپه ن و سرهينچ３ انسان په دعا، 請دق３، له والد
د ازل  او دبدلون شکلونه يراودا د دتغ. ب９ بدلولی شیياومی په کامدغه محر

ته  او داس３ نه ده چ３ هغه هندارې په شان وي له ور＄３ دهغه په وړاندې د
－وندې په هغه ک３ دبدلون  احساس شوې وي او اوس ل３ دغلط９يصخپل３ ف

ما بد  « :يیالسالم فرما يهلکه ＇رن／ه چ３ امام جعفر 請ادق عل. ضرورت وي
  »دولهيبان  قبل  فی شیء اال کان فی علمهاهللا

  )و خبر وي يدونک３ وي له مخک３ د هغه له کيدک３ که بدا کيز ＇ يوخدای په (
 يانو ب  يي８ل بدليکاو اثبات ل لوح ري عمل سره ديااخت او کله چ３ د انسان په

اوس نو دا په .نظره دهغه لپاره مناسب وي حاالتو له ي هماغه دي８چ３ ＇ه ثبت
بدۍ او  يا＊ه ک７ي او په  يرپورې ت７ل３ ده چ３ په ＊ه عمل سره خپل تقدانسان 

 ينهغه هم د 請دق３ په ورکولو دعا او له والد.د ＄ان په برخه ک７ي توبيرسپ
تولی او د فقر او يات غ７ولی شي، عمر زيبسره په احسان سره له ＄انه مص

＄که  ويې نه ده چ３ په دعا سره د قضا مخ واوړيرل ې کولی شي اويرزلي ليوب
دغه اثرات  ي３نافذ ک７ی دی هماغه دی چ３ په دعا ک３  يرچ３ چا قضا او تقد

او خدای چ３ کله هم وغواړي مقدرات .دقضا شکل بدل کاندي ３ دي چ３ي＋ا
دهغه  يزکوم ＇ ي او نهي８ه مجبوريزله کوم ＇ نه هغه.ونه بدلولی شييکاو برخل

   :يیالسالم فرما يهلکه ＇رن／ه چ３ امام 請ادق عل.ی شييدپه الره ک３ خن６ ک
ان  تقل وال ر ادعيسم ياقال قال لی  عن ابی عبداهللا يزر بن عبدالعزيسروی م«

و لم  االمر قد فرغ منه ان عنداهللا منزلة ال تنال اال بمسئلته ولو ان عبدا سد فاه
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شک ان يواال  رعيقمن باب  يسر انه ليسم يافاسئل تعط  ايئط شيعئل لم يس
  »فح لصاحبهيت

３ دي چ３ ای يلالسالم فرما يهامام 請ادق عل ي چ３يکل يزبدالعزر بن عيسم(
مخک３  ونک３ دي هغهيدچ３ ＇ه چ３ ک يهله خدای دعا غواړه او دا مه وا رهيسم

ازې په سوال يود خدای په نزد داس３ درج３ دي چ３   ل شوې دييکله مخک３ ل
 خوله بنده وساتي او دعا ونه بنده خپله يوی شي که يددعا سره ترالسه ک او

داس３  و－وره ي نو ته وغواړه چ３ تاته درک７ی شيي８نو هغه ته نه ورکول ک ک７ي
  ) ته چ３ و！کول شي او د ！کوونکي په مخ پرا نه نستل شييشه دورازه نيو

قانع شي او د خدای ور ونه ！کوي او هغه ته الس  يرکس په تقد يواوس نو که 
 يضدی د خدای ف خپل ب３ برخ３ توب سبب شوی اوږد نه ک７ي نو هغه په خپله د

کس داس３ و－２ي چ３ هر ＇ه په  يواو که .يي８بند ي او نه همي８کله نه دري）خو ه
بلنه ورکول  ９ تهيلنه ت ک３يقي دا په حقي８ل شوې دي او نه بدليکک３ ل يرتقد
سوال او دعا  له هغه د ي شلوي اويکانسان له خدای سره اړ ي３چ３ له امله .دي

د خدای په  اغ ک３ دا خبره کلکه شي چ３او که دهغه په زړه اودم. ل７ۍ بندوي
د سره شقاوت او بدمرغي هم په خوش قسمت９ او خو＊９ ياوړاندې په فر

＄که . ی شييدس９ حالت هم بدليونو د هغه د ب３ سکون９ او ما ی ششیيدبدل
د  ييناو ک＋ وک７ي او الس په الس واچوي يهتک يرازې په تقديوچ３ که انسان 

کس  يواو که  ديي８ترق９ او پرمخت， ه）ه پر ه به دا وي چ３ هغه به ديلدې پا
کس  يواو که . نه کوي ي＆زل９ دختمولو لپاره به هيوزله دی نو دخپل３ بيوب

 ت اخته دی نو له هغه ديبپه غم اومص اوکه. ناروغ دی نو ډاک＂ر ته به نه ور＄ي
 ه به دا وي چ３ ！وله ！ولنه بهيجاو د دې ل＂９ او پرکال９ نت. نه کو ي وتلو ه）ه به

  .يي８ورو په ！په ودر ورو
＄که چ３ دعا .او رضا د ا請ولو خالف ده يمدا دی چ３ دعا د تسل يلدل يمدر

په وړاندې د خپل３ غو＊تن３ وړاندې کول  يزدخدای له لورې د ！اکل شوې ＇
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رضا تقاضا دا ده چ３ انسان د خپلو غو＊تنو په  حال داچ３ د بند－９ او.دي
او خپله هره غو＊تنه او . مقابل ک３ دخدای په رضا خوښ اوخوشاله پات３ شي

＄که .نه ک７ي يوباندې تندی تر تيباو په کوم مص. ارمان دموال تابعه و－ر＄وي
او خدای په  مطابق وي را＄ی هغه د قضا او قدر ت چ３ په انسانيبچ３ هر مص

  :قدسي ک３ راغل３ دي يثلکه چ３ په حد ل پکار دييدقضا راضی ک
رج من يخکر لنعمائی فليش بر علی بالئی و لميصض بقضائی و لم يرمن لم «

  »لب ربا سوائیيطو ل ارض وسمائی
ت 請بر ونه ک７ي او زما په ي＋＇وک چ３ زما په قضا راضي نه وي او زما په ازم(

او له ما  نعمتونو شکر ونه باسي هغه دې زما له ＄مک３ او زما له اسمانه وو＄ي
  )پرته دې بل کوم رب ول＂وي

او رضا د ا請ولو خالف وی نو  ميد دې شبه３ ＄واب دا دی چ３ که دعا د تسل
چ３ د رضا په لوړو درجو ک３ دي دعا د خپل  وو، پیغمبرانو او امامانو بهياانب

حال . او نه به هم خدای تعالی د دعا حکم کاوه ژوند اوپرو－رام برخه نه －ر＄وله
هغ３  ک７ی دی بلکه د ي３ازې دا دچ３ د دعا امر يودا چ３ خدای تعالی نه 

 امر سره وشي دخدای په نوکوم کار چ３.ورو －２لی ديکبر او غري３  ودلي＋پر
هغه د خدای د رضا خالف نه شو －２لی په داس３ حال چ３ هغه ذات 請دقه، 

لکه ＇رن／ه .ه －ر＄ول３ دهيلوس سبب او ب９ لپارهياات او دعا د هدف د کاميرخ
نو د . ل له اسبابو سره ت７ل３ دييدک３ دخپل３ قضا واقع ک ياچ３ هغه په دن
په دې ب２ه  ＄که چ３. لیيده دمنافاتو اوتضاد خبره نه شي کسر خدای له رضا

له يصقدر ف ي داهماغه د قضا اوي８ک３ د کوم مقصد لپاره چ３ دعا غو＊تل ک
رضا  ازې په قضا او قدريو او که انسان .ده چ３ په دعا باندې موقوفه شوې ده

ي３ ＄ان ترې ونه ساتي او که مار  يدي بايچل７م چ که ي３ يامندي غواړي نو ب
＄که چ３ دا   ډوډۍ ونه خوري يدکس وږی شي با يوکه . ونه ت＋تييد ي بايچچ

له  يااو که دا د قضا او قدر تابع وي نو ب  د قضا او قدر تابع دي ونه هميز！ول ＇



 

٤٥ ..................................................................................................................................................سريزه  

 دخدای له ډوډۍ خوړل وخت ل اود لوږې پهيدې کول له ماره ت＋تير＄انه د ل７م ل
 يه＄ا يو له)ع(ين المومنريه ورځ اميو يیلکه ＇رن／ه چ３ وا.قضا بهر وتل دي

بدله ک７ه چ３ را پرې پ３ نه  ي３ال کوږ دی نو الره يول چ３ ديده نو وې ليريدت
ته دخدای له  ياء اهللا، ا اتفر من قضا :هينالمومنيرای ام يلکس ورته وو يو. وزي

تم او د قدر په ي＋قضا ت زه له اتفر من قضائه الی قدره، يل وې و. ت３ي＋قضا ت
له يصو فيدکه خدای زما د ژوندي پات３ ک م، مطلب دا چ３لمنه ک３ پناه اخل

اله يوتونکي ديوله پر زه له په اسبابو پورې ت７ل３ ده چ３يصدا ف ک７ې وي نو
په هر حال کله چ３ د خدای د قضا ظهور په اسبابو پورې ت７لی دی .＄انه وغ７وم
３ دي چ３ دمقصدونو دپوره يلهغه و او هم ا ک７ ې دييدهم هغه پ او دا اسباب

نو دا خبره دخدای له رضا سره تضاد نه لري ＄که چ３ د  ولو لپاره دعا وک７ ئک
  .ه دهيوه يندعا او رضا دواړه سرچ

ازلي ذات  يو و او حوادثو انتها پهي＋د ！ولو پ يادا دی چ３ د دن يل＇لورم دل
 تقاضا کوي يزچ３ دکوم ＇ او دهغه ازلی حکمت او مصلحت. يي８باندې ک

و مقتضي چ３ نه وي هغه به نه واقع يدک د واقع يزاو د کوم ＇.ي ي８همغه به ک
ددعا فائده ＇ه  يانو ب يي８کوم کار نه ک يربغ نوکله چ３ د ازلی اقتضا نه.ي ي８ک
او په هر حال . مصلحتونو مقتضا نه شي بدلولی حال دا چ３ دعا دخدای د .ده
  .ل شوې دييکازلي اقتضا ک３ ل د ازل له ور＄３ دهغه په ي به هغه ＇ه چ３ي８ک
نظام او ا請ول  يو لپاره يز＇ يودې شبه３ ＄واب دا دی چ３ خدای تعالی دهر د  

د  ې پراخ３ ل７ۍ ک３ داس３ ت７ل３ دي چ３يوپه  ي３ونه يزاو ！ول ＇ جوړ ک７ې دي
 يهنظم و نسق او دا لو يادن د ي３چ３ له امله . ت７＊ت لري بل سره يو！ولو ک７ۍ له 
د واقع  يز＇يود  مت چ３ازلي حک له دې امله. خاص ډ－ر روانه ده يو کارخانه په

 اوغو＊تونکی وي هلته د هغه د سبب او واسط３ مقتضي هم وي و مقتضیيدک
ه ＄مکه دې خ７وب شي نو د هغه يوحکمت تقاضا دا وي چ３  مثال که د خدای د

په فضا  شي او دحکمت تقاضا دا هم ده چ３ له سمندرونو دې ب７اسونه اوچت
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ي او او په ور＊ت سره د وچ３ ي８سره وجن／ و سره دې له هوا－انويدک３ په خپر
د  ليدابيرنو لکه ＇رن／ه چ３ د ＄مک３ س.سامان برابر شي ويد＄مک３ د خ７وب

د هر  ازلی مصلحت و او سر وسامان پورې ت７ل３ دي همدارازيلو په وسايدخ７وب
او .و پورې ت７ل３ دييلپه مختلفو وس ليدرس  هر مقصد ته او ليدپوره ک حاجت

 مقصد يو دهغه ازلي حکمت هغه وخت د چ３ ه هم دعا دهيوو ک３ يلپه دغو وس
حکمت  که دعا ونه ک７ي د د او دعا وک７ي اوياپوره کوي چ３ انسان ورته فر

پر دې .هدف ک３ نامراده پات３ ک７ی شي هغه په مقصد او تقاضا داده چ３
د حکمت   خپلو بند－انو دحاجتونو د پوره کولو ت７ل هم ه په دعا پورې ديرسرب

ي يکل حاجت او اړوند والي په وجه له خدای سره اړتقاضا ده چ３ انسان د خپ
  .， وساتيين！
ه له هغه ي）او ه ب دیيودا دی چ３ چ３ کله خدای تعالی عالم الغ يل％م دلينپ

هغه  ياي نو بي８پ نه دي او هغه د زړونو په رازونو او دستر－و په اشارو پوه
وړل ＇ه مقصدونو را يا３ اورول او په ژبه د خپلو مشکالتو يسته د خپل３ ک

ه له ي）ضرورت لري حال دا چ３ هغه ذات زمون８ په ！ولو غو＊تنو خبر دی او ه
السالم په  يهعل يمحضرت ابراه ي３ هغه ذاته پ نه دي له همدې امله کله چ３

او د هغوی په انکار سره  وک７ يزمرست３ وړاند ورته د ييلجبرا اور ک３ اچوه او
چ３ له  وغواړه ي３نو له هغه چا غو＊تنه نه لرې  چ３ که له ما ＇ه يلووييل جبرا

 »علمه بحالی حسبه من سوالی «:يلوفرما) ع(يمنوحضرت ابراه. غواړې ي３چا 
  . يمزه ياهغه زما له حاجته خبر دی او زه له سواله ب３ ن

مون８ خدای تعالی ب３  ＄واب دا دی چ３ ددعا مقصد دا نه دی چ３ يلد دغه دل
وخت دې ي＆ هغه ه اندو ＄که چ３خبر ک ي３ خبره تصور ک７و او له خپلو حاجتونو

ه ر－ه يوه يو خبر ک７و بلکه هغه زمون８ د زړه له ي３ته نه دی محتاجه چ３ مون８ 
او بند－９  يتازې د عبوديواو انکسار خو  خبر دی دا دعا او خدای ته زاري

اوپه دې  ／ه پات３ شيينچ３ په دې پلمه له خدای سره رابطه ！ ه مظاهره دهيو



 

٤٧ ..................................................................................................................................................سريزه  

ډول غرور او کبر ＊کاره  يوهغه له هر ＇ه خبر دی د ژب３ بند ساتل چ３  لياخ
３ وړ دی خو د خدای په ينکول دي چ３ د بند－انو په وړاندې خو دا کار د سا

د رودې خالف ورزي  يتش３ نو دا د عبود يلوړاندې که د خپل زړه خبره ونه و
 :يیلکه ＇رن／ه چ３ خدای تعالی فرما زمندۍ خالف کار دیيااو د عجز او ن ده

  »ون لزامايکفسوف  کذبتم بؤ بکم ربی لوال دعاؤکم فقديعقل ال  «
 هم ستاسو ＇ه پروا نه کوي دعا نه کوئ نو زما رب که تاسو يهای رسوله ووا(

  )زر به دد غه کار سزا ستاسو په سر راشي يرچ３ ډ تاسو هغه دورغ وباله
 غ８ دی نو کله يواو د انسان د فطرت  ه ننداره دهيت يوب３ له شکه دعا د عبود

نو  انه کوييشج انسان پريااحت کوم ضرورت او ياي ي８ت نازليبچ３ کوم مص
د پهرې  د انسان په تقاضو دا ب３ ضرورته －２ل  مدعا په خول３ را＄ي  سمالسی

ازې د يو چ３ دعا او دا فکر. په خالف کار دی يردانسان د ضم او ول ديينک＋
خپل حاجته  او خدای له اواز خدای ته واورول شي ي چ３ خپلي８دې لپاره ک

او په خبرو او مکالماتو . دی يلد ب３ خبرۍ دل دا د بالغت له الرو .خبر ک７ی شي
ازې د مخاطب د يو يل＇ه و يوې موقع３ شته چ３ په ژب３ د يرډ داس３ ک３ هم

دک وخوري او ته ورته ينکس د لمر په ر１ا ک３ ت يومثال که  خبرولو لپاره نه وي
دې خبرې کول دی چ３ اوس ورځ ده هغه ته د يا ا چ３ لمر راختلی دی ي３ووا
ما  « :چ３ يیته وا)ع(مثال خدای چ３ موسی  يا.بل کوم مقصد لري يانه ده  شپه

 د دې لپاره ياا ؟ای موسی ستا په الس ک３ دا ＇ه دي »موسی يا کيمينتلک ب
او د  جاري ساتلو لپاره د کالم د ياه نه و خبر يزدی چ３ خدای تعالی له دغه ＇

ن ک７ل ياونه بيفتعر کوتک ياد دغ امسا  ي３دای ته موسی لوی ＄واب چ３ خ
  »دراز تر －فتم يتبود حکا يذلذ «.ازې د دې لپاره وو چ３ خبره اوږده ک７ييو

هغه ذوق سماعت  او يي８په غوږونو د سائل غ８ ＊ه او خوږ ل／ يمهمداراز د کر
او د غو＊تونکي غ８ د هغه  له هغه غو＊تنه وشي د کرم جذبه غواړي چ３ او
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ي لکه ＇رن／ه چ３ د عربو مشهور شاعر متنبي د خپل ي８ورس ياب ياب غوږونو ته
  :يیممدوح په هکله وا

  و اذا کتمت و شت بک اال الء                  النک محوج فاذا سئلت فال
نو د دې لپاره نه چ３ ته غو＊تونکي ته د سوال کولو  يي８کله چ３ له تا سوال ک(

او کله  يي８دسائالنو غ８ ＊ه ل／ تا د دې لپاره چ３ په بلکه زحمت ورکول غواړې
  )چ３ تا په پردو ک３ پ ک７ي نو ستا نعمتونه ستا غمازي کوي

  :چ３ يیالسالم فرما يهامام 請ادق عل په همدې ل７ ک３
شوقا الی  اهللا اخروا اجابته وليقعوا اهللا عز وجل فی حاجته فيدان المومن ل«

   »請وته و دعائه
او پاک رب دهغه د دعا او غ８  غواړيخپل حاجت  يهکله کله مومن له لوی خدا 

  )چ３ ال د ده حاجت و＄ن６وئيی په وجه وا ياالتيود ل
د  ي نوي８چا اواز بد ول／ مثال که په خدای د خبره د دې په اپو！ه وي او کله کله

چ３ هغه کس د خدای ور نور ونه ！کوي او هغه ونه  يي８هغه حاجت زر پوره ک
  :يیالسالم په دې هکله فرما يه＇رن／ه چ３ امام جعفر 請ادق عل لکه بلي

عجلوا له حاجته فانی ابغض  تبارک و تعالی ول اهللايقعو اهللا فيدان العبد ل«
  »請وته

حاجت زر  چ３ د ده يینو خدای تعالی فرما  ＇ه غواړي يهبنده له خدا يوکله کله 
  ) يي８＄که چ３ په ما د ده بلل بد ل／ پوره ک７ئ

بد اوازه او بد عمله کسانو ته ډول  و بد کردارهينله همدې امله خدای تعالی ＄
 ک７ی شي يرډول نعمتونه ورک７ې دي چ３ د مهلت له ورکولو وروسته هغوی را－

 په الس ورنه شي چ３ يقي دا توفيخک３ هغوی ته ب ياانتيماو د نعمت په پر
  . خدای ته جارو＄ي

  الگتا ننالد سوی حق آن بد س                   داد او فرعون را 請د ملک و مال
  هرگسوی حق آن بد  يدرگا نــــت                   رــــدرد س او يــدمه عمرش ندـــدر ه
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نو د  الس نه غ％ول) ع( يمپات３ شوه د خپل پالونکی په در ک３ د حضرت ابراه
نو له هغه د بچ  خاص ډول وي يوت ي＋ت او ازميبدې ＄واب دا دی چ３ کله مص

نو لکه .رودې خالف ده او رضا د يمو لپاره غو＊تنه او سوال کول د تسليدک
دا نه يه حاللولو په وخت له خدا دخپل زوي د)ع( يم＇رن／ه چ３ حضرت ابراه
ت ي＋بلکه د زړه له کومي د دغه ازم بچ ک７ې ي３ تهي＋غواړي چ３ له دغه ازم

رضا  د خدای ي هغه وخت هميني همداراز کله چ３ غرغن６ه لمب３ وي８ريالپاره ت
کوم  په خول３ داس３ ي３السونه پورته کوي او نه  نه د دعا لپاره ويي＂ته سر ！

 چ３ لی دیيريدله هغو ＇ر－نده شي چ３ －وندې د اور له لمبو و ！کي را＄ي چ３
د پیغور ورکولو موقع په الس ورشي او له بل３ خوا د  ې خوا کافرانو تهيوله 
請بر او استقالل سره غرغن６ه لمبو  يربلکه په ډ.شي او رضا روده خرابه يمتسل

له  امتحان او د 請بر او زغم دغه تي＋او رضا دغه ازم يمنو د تسل ان／يته ورد
 په تو－ه نه شو وړاندې کول３ ＄که چ３ د راز و يلزۍ لپاره د دليادعا د ب３ ن

  . جدا دی او د 請بر او او امتحان منزل جدا ز منزليان
＄که چ３ په  يیادب شناس９ له شان سره نه ＊ا دا دی چ３ دعا د يلدل شپ８م 

چ３ خپل  يیاو له بنده سره نه ＊ا ډول د امر او نهی ＇رک ＊کاري يودعاک３ 
نو د عا . دا وک７ه او دا مه کوه يهچ３ خدا او ووای ک７ مک７ وک７ي پالونکي ته

  .در ک３ له ب３ ادب９ بچ شو ونه غو＊تل شي چ３ د هغه په يدبا
دي چ３  يحخو 請ح له امر او نهی د دعا －２ل له دې نظره د دې ＄واب دا دی چ３ 

اړه ک３ دطلب مفهوم پروت دی خو په دواړو ک３ فرق دا دی چ３ په امر او په دو
السي ته امر  يبرالسی کس ！ يون３ يع  اړخ پ وي نهی ک３ د تفوق او لوړاوي

او نهی کوي حال دا چ３ په دعا ک３ عجز انکسار، ب３ وسي او تذلل ＊کاره 
 يومون８ ووا که او .س مع الفارق دیياق بله ته ورته －２ل سم يو نو دا دواړه وي،

 ＇ه غو＊تل استاد ياخو له مور او پالر  ياادبي ده نو ب چ３ هر ډول غو＊تنه ب３
او که دا  هغه پرې خبر وي دا ！ول ب３ ادبي ده د ＇ه پو＊تنه چ３ له داس３ کسيا 
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حال دا . ده غو＊تل ول３ ب３ ادبي يهله خدا ياي نو بي８－２ل ک ونه ب３ ادبي نهيز＇
ج او د خدای د عظمت او ياپل فقر او احتچ３ په غو＊تن３ او سوال ک３ د خ

  .سترتوب اعتراف هم وي
ه ده يلمنه وسيزو ＊ه او اغيدچ３ حمد او ثنا د حاجت د پوره ک دا دی يلدل اوم
لکه په  دو او خدای ته د سوال الس اوږد ک７وي８ه پريعول３ مون８ دغه ＊ه ذر نو
  :چ３ قدسي ک３ هم راغل３ دي يثحد

کس چ３  کوم( »ينه افضل ما اعطی السائلطياعت من شغله ذکري عن مسئلتی«
نن زه هغه ته تر  ه شييري هيخهغه دعا ب له زما په ذکر ک３ داس３ ډوب شي چ３

  ) ورکوم ＊ه ورکوم ي３چ３ سوال کوونکو ته   هغه ＇ه
 سوال او غو＊تنه يهخدا د دې ＄واب دا دی چ３ له دې مطلب دا نه دی چ３ له

ي يخدومره ډوب شي چ３ هغه ته بکس په ذکر او لمن＃ ک３  يوونه شي هو، که 
 ه －ر＄ولهيلنه شي چ３ هغه دغه لمن＃ د حاجت د غو＊تلولپاره وس د پات３ياپه 

ې له امله له يرنو خدای هغه د دغه ه ک７ي يراو په دغه ذکر ک３ خپل حاجت ه
نو د   ته ورکوييابلکه تر نورو غو＊تونکو ورته ز دغه مقصده نه ب３ برخ３ کوي

هغه  ودل نه دي چ３ مون８ي＋سبب د سوال پر او کرم د دغه ＊ندن３ خدای تعالی
دخدای په حمد او  ليريدو－ر＄وو بلکه دا د دعا ه يلدل ددعا د نه کولو لپاره

 کس دعا او يواو که په دې ډول له  لو له امله دييدد ډوب د ک３يا او دهغه په ثنا
د . مسئلهاو له سره دعا نه کول بله   نو دا بله مسئله ده شي يرنول هياد حاجت ب

  :ا ده چ３ينالسالم و يههمدې خبرې د سپ７لو لپاره د امام 請ادق عل
داء بالثنا علی اهللا والصلوة علی محمد يبون له الحاجة الی اهللا فليکان العبد ل«

  »هايائاله ايسان  يرا اهللا له من غيهضيقسی حاجته فينحتی  و آل محمد
او په محمد يی مد او ثنا واحاجت لري او هغه اول ح ＇هيه خپل خدا دم لهيابن( 

ک３ دومره ډوب شي چ３  دغه لمان％نه او آل محمد درود استوي تر دې چ３ په
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ب３ له دې  غو＊تنه پوره ک７ي نو خدای تعالی دهغه ه شييره ي３خپله غو＊تنه 
  )ن ک７ي ياب ي３چ３ هغه 

  
  له مصيبته مخكې دعا 

ظ ما تقدم په ن３ د حفيع له ناروغ９ مخک３ يوله ＇رن／ه چ３ عالج دوه ډوله دی 
ي او ي８ونه ل／ دغه مرض ورته ک７ي چ３ داس３ الرې چارې غوره انسان تو－ه
ډول دا دی  او دوهم طی دهيادا درملنه احت وک７ي ت د مرض له منلو انکاريعطب

چ３  يیان وايبطب و وروسته درملنه وک７ي،يدله اخته ک دم په مرضياچ３ بن
نو د  سالم وي تيعه چ３ طب＄ک. ت －＂ه ور دیياط تر درمنل３ زيااو احت يزپره
ت يبه دعا د مصيوهمداشان دعا هم په دوه ډوله ده . قبلوي ې زريزاغ طيااحت

ت او يبوروسته، کومه دعا چ３ د مص او بله لو مخک３يداو مشکل له نازل
منه او موثره يزه اغيرپه شان ډ يزهغه د پره و مخک３ وييدا کيدستونزې له پ

اود  و،يدت اد بچ کيبله مص ه ور＄و ک３３ پيناو هوسا يتنو د امن، عاف.وي
و لپاره دعا يدک ت９ د بچيسپراخ９ او شتمن９ په ور＄و ک３ له تن， الس９ او ن
ت او ا فت په الره ک３ ډال يبکول پکار دي ＄که چ３ دغه ډول دعا د مص

من تقدم فی الدعاء «:يیفرما السالم يهي لکه ＇رن／ه چ３ امام 請ادق علي８جوړ
و مخک３ دعا يدت له نازل کيبچ３ د مص کوم کس »الءبه الب له اذا نزل يباستج

  )يي８قبل ت د راتللو په وخت د هغه دعايبوک７ي د مص
  

  د دعا الفاظ
الفاظو سره غو＊تل پکار دي ＄که چ３ دعا د انسان د زړه   ه په سادهيشدعا هم
نولو لپاره يااو د خپل مقصد د ب انسان له زړه راو＄ي چ３ د اواز دی يراو ضم

نه دی پکار  ／ار او ＊کاليناو د الفاظو س يباو ترت يباظو ترکدانسان د الف
ز ياد انسان د عجز او ن ياب ک３ تصنع او تکلف راشي نو يز＇ يو＄که چ３ کله په 

شان  يو يدتل با بله دا چ３. ％ه ＄يينجذبه او د بند－９ او اړمن９ روح له م
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ه د يشهم ي３الفاظ ونه کارول شي چ３ －وندې په هغو ژبه عادت شي او انسان 
پک３ د ارادې  يااو . پام وي ي３ته  له دې چ３ دهغو معنا ب３ يیشان وا توتي په

 ＇و الفاظ د يواو داس３ نه وي چ３ دعا له زړه نه راو＄ي بلکه . ＇ه دخل وي
الفاظو ک３ د زړه جذبه او د غو＊تن３  عادت له مخ３ له خول３ راو＄ي په داس３
ک３  او په غو＊تن３ طلب ک３ جوش او زارۍ ولوله نه وي او تر ＇و چ３ په

دعا د منلو حد ته نه  او سوز نه وي په دعا ک３ ولوله نه را＄ي او احساس
الدعا من  يبتجيسان اهللا ال «:يیچ３ دخدای رسول فرما لکه ＇رن／ه.يي８رس

کله چ３ زړه بل لور ته مشغول او غافل وي نو اهللا تعالی دعا نه قبلوي (»قلب اله
 ( 

وي چ３ پک３ د خدای د سترتوب له  منيزاغ يرپه دعا ک３ داس３ کلمات ډ
او اړمندۍ  يتخپل３ عاجزۍ او کوتاه９ اقرار او د عبود د اعتراف سره سره
و کلمات ينپه خپلو دعا－انو ک３ دمعصوم يدبا له همدې امله.＇ر－ندونه وشي

ان％ور ＊ه ＇ر－ند  د جمال يتد جالل ر１ا او د عبود يتتکراروو چ３ پک３ د الوه
  .وي

  
  ومونو انتخابپه دعا كې د خداى د ن

خدای تعالی په هغه نام３ سره وبلل شي چ３ د  يددعا ک３ با په طلب او
ازې يود خطاب دا روده نه  غو＊تونکي له مقصد او موخ３ سره مناسب وي

زل９ ک３ يوکس په فقر او ب يوکه  مثال.او او خطاب دواړه دي يلخطاب بلکه دل
چ３ په دې سره  يیوادې و شافی يااو که په ناروغ９ ک３ وي نو  غنی ياوي نو 

 يهکه خدای غنی دی نو له غنی او ب６ا چ３.يي８ذهن همدغه لوري ته متوج３ ک
او که هغه شافی دی نو له .ې کولی شييرزلي ليوزمون８ فقر او ب پرته بل ＇وک

او  يهچ３ هغه ب６ا او له دې امله. لی شييده کيلشافي پرته بل له چا د شفا ه
د ناروغی  يدنو با ه ک７ي او شافی دیي ختميبغر زلييود ب يدغنی دی نو با

ي په ي８هم ＇ر－ند يااستحقاق وړت له دې سره سره د طلب او.اري ختمه ک７ييمب
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نو له چا  شافی او غنی نه سوال ونه ک７ي تمن کس لهيساو ن چ３ ناروغ دې ډول
زه پالونکي په در ک３ د سوال السونه پورته يانو کله چ３ د هغه ب３ ن.وک７ي ي３

او که  چ３ له خپل３ غو＊تن３ سره په مناسب نوم سره هغه وبلوکوو نو پکار ده 
المغنی او ا لرازق په نومونو دې خدای  غنی يانو د  تمن وييساو ن ＇وک نادار

او که مظلوم وي او .شافی دې ووايي يا دعا غواړي نن ياوبلي او که د سالمت
ه دعا او که د －ناهانو د بخ＋لو لپار يیمنتقم دې ووا يادادرسي غواړي نو 

حاجت د پوره  يو حاجتمن د يوغفور نام３ د واخلي او که  ياغفار او  ياکوي نو 
هر ډول  همداراز.سره دې خدای وبلي يبمج ياکولو لپاره سوال کوي نو په 

  .هماغه نام３ سره وبلل شي خدای په يدغو＊تنه چ３ وي با
   

  د مغفرت په دعا كې د ترتيب خيال ساتل 
اقرباوو، 請الحانو او مومنانو لپاره د مغفرت  انو،کله چ３ د مور پالر، خپلو

په توسل سره د  يوهست يود خدای د رسوالنو او ＄ان／７ يددعا غواړو نو اول با
لوی خدای .د نورو لپاره ياعفوې دعا وغو＊تل شي او ب ＄ان لپاره د بخ＋ن３ او

واستغغر لذنبک و  «:يیک３ خپل نازولي استازي ته فرما يدمج په قران
د بخ＋ن３  د ＄ان لپاره او د مومنانو او مومناتو لپاره »و المومنات ينللمومن

رب اغفر لی و لوالدی د لمن دخل  «:د حضرت نوح دعا ده چ３. دعا وغواړه
ما، زما مور او پالر او هغه  يهای خدا»و المومنات ينی مومنا و للمومنيتب

ت د حضر. کسان چ３ زما کور ته راشی او ！ول مومن س７ي او ＊％３ وبخ＋ه
ای  »وم الحسابيقم يو ينربنا اغفرلی ولوالدی و للمومن :دعا ده چ３ يمابراه

او . مت په ورځياخدای ما او زما مور او پالر او ！ول مومنان وبخ＋ه د ق
و ادخلنا  رب اغفرلی و الخی«:چ３ يیپه خپل３ دعا ک３ وا ياب حضرت موسی
رحمت ک３  او مون８ په خپل ما او زما ورور وبخ＋ه يهای خدا »فی رحمتک
 ينرب اغفرلنا و الخواننا الذ«ان دخاوندانو دعا ده چ３ يما د. داخل ک７ه
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ان ک３ له يمهغه ورو１ه چ３ په ا ای زمون８ ربه ته مون８ او زمون８ »انيمسبقونا باال
  .مون８ مخک３ وو وبخ＋ه

دا وي چ３ انسان پخپله د  يید مغفرت په دعا ک３ د ＄ان د مخک３ کولو راز ＊ا
چ３ د نورو لپاره  يینو هله ورسره ＊ا او بخ＋ن３ دعا وک７ي ＄ان لپاره د مغفرت

وړ و－ر＄ي نو  او کله چ３ پخپله د خدای لخوا د مغفرت.دمغفرت دعا وکاندي
تاسو داس３ و－２ئ .منه وييزته اغياال ز ي３که د نورو لپاره دعا کوي دعا به  ياب

د نو تر هغه د نورو  پاچا ته د بخ＋ن３ درخواست وړاندې ک７ي يوکس  يوچ３ 
چ３ د ＄ان لپاره ي３ بخ＋ن３ لپاره دهغه درخواست مناسب نه دی تر کومه 

او کله چ３ د ＄ان لپاره  .نه دی خالص ک７یي３ ده غو＊ت３ او ＄ان  بخ＋نه نه
  .لپاره دهغه د بخ＋ن３ غو＊تل مناسب وي د نورو يامعافي وغواړي نو ب

  
 د دعا شكل 

لت ک３ د قبل３ په اودس وشي انسان د تشهد په حا يدد دعا غو＊تلو لپاره با
ي ！ يرنه ډ لوړ وي او يرنه ډ ي３ي او دعا وغواړي په دې ډول چ３ غ８ ينمخ ک＋

نه لري نو غوره دا ده چ３ غل３ غل３ دعا ي＋او ＄ان ＊ودن３ اند ياالبته که د ر
ان له وسوس３ او د د＊من له حمل３ يطوغواړي په دعا ک３ که د نفس له شر، د ش

 داسمان په لور داس３ خپاره ک７ي و تلي دېپنا ه غواړي نو د خپلو دواړو السون
بل ＇ه د －وذار تم کول غواړي او که د رزق د غو＊تلو  ياکا１ي  لکه چ３ د کوتک
کس چ３  يونو دواړه السونه دې مخ３ ته داس３ خپاره ک７ي لکه  لپاره دعا کوی
او که د تضرع او زارۍ لپاره دعا کوي نو دواړه السونه دې له  له چا ＇ه غواړي

و په وخت د يليدت ک３ د ＊کيبپه مصيا ې خطرېيراو د و ييسون سره اوچن
ډول د دې خبرې  يوپه  د السونو تلي د ＄مک３ په لور ک７ي دا دعا لپاره دې

د حا請لولو مستحق نه  يز＇ر－ندونه ده چ３ هغه د خپلو عملونو په وجه د کوم ＇
 ＄که سر دې السونه وم８ي يا３ يناو کله چ３ دعا ختمه ک７ي نو په مخ، س دی

  .غ７ي دي اشرف چ３ دا
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  د دعا د قبليدو شرطونه 
د انسان جامه،   و ک３ تر ！ولو اول شرط دا دی چ３يطو په شرايدد دعا د قبل

ډاډ او  او په زړه ک３ د ه او رزق حالل او پاک وييعهستو－نه، د معاش ذر 
رجا  کله چ３ د او د دعا محرک دی يدا ک７ي ＄که چ３ رجا او اميدحالت پ يدام

ي چ３ دد ي８ا کيدپه انسان ک３ باور، خلوص او ولوله نه پ وي نو اړخ کمزوری
ولري او  يقينو يدد دعا په قبل يددې امله انسان با له. و ضامنه دهيدقبل د عا

غو＊تنه  يابياب يهد زړه له کومي او تضرع او الحاح سره له خدا په پوره اخالص
  : يیفرما) ع(چ３ ا مام محمد باقر وک７ي لکه ＇رن／ه

   »ح عبد مومن علی اهللا تعالی فی حاجة ال قضاها لهيلال واهللا «
مومن بنده د خدای په در ک３ زاري او الحاح  يوپه خدای قسم کله هم چ３ ( 

  )پوره کوي  يااړت ي３خدای تعالی  کوي نو
من د ي ＄که يزو ک３ اغيد＄ای دعا غو＊تل هم د دعا په منل ک يوله نورو سره 

وي چ３ دهغه په خاطر  کس داس請 ３الح يوچ３ ممکنه ده په دغو کسانو ک３ 
و يددعا د قبل د ول هميکنورو شر نو په دعا ک３ د خدای د ！ولو دعا قبوله ک７ي

م يعاذا دعا احدکم فل «: يیلکه ＇رن／ه چ３ رسول اهللا مبارک فرما. سبب －ر＄ي
کس دعا کوي نو نور  يوکله چ３ په تاسو ک３ ( »فی الدعاء فانه اوجب الدعاء

  .و وړ و－ر＄ييدچ３ هغه د دعا د قبل ک７ي يکه شردې هم له ＄ان سر
  

  د دعا د پيل او پاى اداب
حمد او  خدای په دې د يلد دعا لپاره السونه پورته ک７ي نو پ کله چ３ انسان

ان يضاو ف ډول دهغه ذات د کرم يوچ３ له هغه غو＊تل  ＄که سره وک７ي يستقد
هر ډول سواله او د کرم اوشندن３ غو＊تنه دا ده چ３ انسان له  .اعتراف دی

په داس３  يده او لمان％نه بايندا ستا. ه وک７يينمدحه او ستا مخک３ د خدای
له دې امله غوره دا ده .يیله عظمت او جالل سره ＊ا ک３ وي چ３ د خدای يو！ک

 يتو رواينه او لمان％نه وک７ي چ３ له معصومينچ３ په هغو الفاظو سره ستا
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له دعا  يددي چ３ باپه کتاب علی ک３ د حمد دا کلمات راغل３ .شوې دي
  :شی يلمخک３ وو

 وقبله ء المر ينول بيحمن  يا يريدفعال لما  يا، يدحبل الور من اقرب الی من يا«
  »کمثله شيئ يسمن ليا من هو بالمنظر اال علی  يا

،ای هغه چ３ هم هغه ＇ه ي３هغه ذاته چ３ زما د مرۍ تر ر－ه هم ماته نزدې  ای(
 دم او دهغه په زړه ک３ حائليابن هغه ذاته چ３ د کوي چ３ وې غواړي، ای

ساری او  ي＆ای هغه ذاته چ３ هي３ ای هغه ذاته چ３ د لوړ شان خاوند .ېي８ک
  )تهيشل دې نياس

ک７ي او دهغه ذات  دېيا３ يندخدای احسانونه او لور يدله حمده وروسته با
نکم، که تاسو شکر وک７ئ نو خدای به يدچ３ لئن شکرتم الز شکر وباسي ＄که

په شکر سره د انسان نعمتونه نور هم  په د ې اساس ت ک７ييانور هم درز ي３
درود  د چ３ يیدې په رسول اهللا مبارک او هغه په آل درود ووا ياي بي８تياز

 دې د خپلو －ناهونو اعتراف ياب هم قبوله شي وپه ترڅ ک３ دهغه دعايددقبل
چ３  دې توبه او استغفار وک７ي ياب ا شييدچ３ د نفس د احتساب جذبه پ وک７ي

ک３ خپل  يودې په ＊کاره ！ک ياب و خن６ نه شييدد دعا د قبل ياد －ناهانو ناولت
  .يیدرود ووا ＃ او اخر ک３ دېينم او په حاجت وغواړي

  
  ذريعه او توسل 

او  ه د خدای تعالی لوی ذات دیينونو سرچيداو د ！ولو ام و مرکزيلد ！ولو ه
ه په يرات سربپر هغه ذ يي８وې او غو＊تن３ ت７ل کياپه هغه پورې ！ول３ اړت

او نه په  یيدا په خپلواکه ډول او نیغ په نیغ سوال نه شي کيچاسالم ک３ له ه
دخدای په  －ني کومه بله هستي وبلو او ه ده چ３يزپه اسالم３ ک３ دا خبره جا

او ارادې په  يتک３ د خدای په مش يز＇ يوهر  خو په ه ک７ويکشر ي請３فاتو ک３ 
او نه  .مرسته وغواړو نو دا شرک نه دی که بل ＇وک وبلو او له بل چا ان سرهيما

د هغوی  ونه چ３ خدای تعالیيتهم دا شرک دی چ３ که مون８ هغه لوی شخص
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ه يلد خپل３ غو＊تن３ لپاره وس ３ لپاره غوره ک７ی دیيلوس الس د سفارش او
ونه د حاجت يتشخص مون８ دغه هست９ او شرک خو هغه وخت دی چ３.و－ر＄وو

 ضرورت يتچ３ دخدای د مش يوووا او ولپاره کافي او خپلواکه و－２ ي９روا
 خو په ا請ل ک３ دخدای د عظمت ه －ر＄وليلونو وسيتد دغو شخص .تهيشن

ډول چ３ مون８ ＄ان د  په دې کوتاه دست９ اعتراف دی اقرار او دخپل３ کوتاه９
او د ＄ان   چ３ نیغ په نیغه د هغه لوی ذات دربار ته ورشو نه －２و يقدې ال

 يهاو د چا نفوس قو ی شييده جوړيلو چ３ وسه －ر＄ويلن３ وسيالپاره دغه هست
ب３  د عالم له اسبابو سره و سره سرهيدو له شليکد اړ له ظاهري ژوند سره چ３

رتونه ياز و په وجه خو مون８ د هغویيداو د همدغه رابط３ د پات３ ک تعلقه نه دي
و جلوې په نظر يدپه عتباتو او حرمونو ک３ دد عا د قبل او دهغوي کوو
ي يکې او عمل له مخ３ له هغوی سره روحاني اړيدچ３ د عقکوم کس .را＄ي

لکه ＇رن／ه .لی شييده －ر＄يلدو وسيلهغوي د ده لپاره د دعا د قب  ， ک７يين！
چ３ له يل دی چ３ دوي سماعه ته وفرما يتنه روا)ع(چ３ له امام موسی کاظم 

دعا وغو＊تل  يهله خدايا او ب د توسل کلمات ولوستل شیيد دعا مخک３ با
  .زر قبلوي ي３ای شي نو خد

و قدر ا  من الشان و علي فان لهما عندک شانا اللهم ان اسئلک بحق محمد«
ان تصلي علی محمد وآل  فبحق ذالک الشان و بحق ذالک القدر من القدر

  »محمد
＄که چ３ هغوی  واسطه درکوم)ع(او د علی )ص(زه تا ته د محمد  !يهای خدا(

مقام له مخ３ په محمد او  او مدغه قدرد ه نو لري قدر او منزلت يرستا په نزد ډ
  )هي８آل محمد درود ول

  :کوي ې دعا ک３ داس３ توسليوپه )ع(حضرت امام سجاد 
 يکو اتوجه ال اءيضالب يةوالعلو هيعالرف يهبالمحمد يکاللهم انی اتقرب ال«

  (»من شر کذا و کذا نیيذبهما ان تع
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 يهقام او د علی علو آله وسلم د لوړ م يهد محمد 請لی اهللا عل !ای زما ربه
او د  ت غو＊تنه کوميکله تا د نزد مرتب３ له مخ３ د رو＊انه او ＄النده السالم

ونو له بدۍ پناه يزچ３ ماته د هغو ＇يم لور متوج３  ه ستا پهيلدغو دواړو په وس
  )يي８راک７ې له کومو چ３ پناه غو＊تل ک

  
  په دعا ګانو او ذكرونو كې د عدد خيال ساتل

داس３ را＄ي چ３ دومره ＄له به  اخره ک３ يا ونو په اولهو وردونو او ذکريند ＄
داس３ نور، نو په دغو  يه يادومره ＄له پالنک سورت وواي３ يا درود ووا

نه دي  ي３تول ياز يااو کمول  ل ساتل پکار ديياخ يرنو ک３ دعدد او شميو＄ا
پورې ت７ل  يرشم اثر په همدغه ＄که چ３ په دغه مقام ک３ د دغو ذکرونو.پکار
ض يالکه ＇ن／ه چ３ د ر. ه نه ورکو ييجک７ې نو نت ي３ت ياکم او ز چ３ که دی

چ３  رحمه اهللا ＇خه نقل ک７ې ده ينالحس وال له سبد ابن طاووسيکل ينالسالک
 ه نهيجل وساتل شي که نه وي نتياخ يرد شم يدپه دعا －انو او ذکرونو ک３ با

ه والي پوره پور ياپه ر＊تي３ کس چ３ تاسو يو دا داس３ و－２ئ چ３ .ورکوي
 ه خزانه ＊خه دهيوې يرلس －زه ل يهله پالنکي ＄ا چ３يی لرئ تاسو ته ووا يقين

له لسو －زو  کس يواوس نو که  ېي８ته به ورس او که دغه ＄ای وکن３ نو خزان３
 يومثال  يا. نه مومي خزانه وروسته ＄ای وکني ＊کاره خبره ده چ３ يامخک３ 

ن３ يعه د شپ３ خوره چ３ دوه －ول９ سهار دوه ما＊ام او دو يیډاک＂ر درته ووا
＄ای وخوري او  يوکس راشي او ！ول３ －ول９ په  يو＂３ پس، اوس که يناته اته －

  . تاسو ！ولو ته معلومه ده ي３ه يجل ونه ساتي نو نتياخ اووخت يرد شم
３ هغه وخت السته را＄ي چ３ د يلهمدا شان له عا－انواو ذکرونو مطلوب３ پا

چ３ د ذکر په  په ＄ای د دېانسان  نو پکار ده چ３ ل وساتل شيياعددونو خ
＃ يناو که په م پوره ک７ي يرد ذکر شم يد＃ ک３ په نورو کارونو اخته شي باينم

  . ک７ي يلله سره پ ي３دې  ياب خبرو ته اړ شي نو ي３ک３ 
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  دعا وختونه  د
نورو کتابونو ک３ چ３ کوم３ دعا－انو له مخصو請و  يا يهه سجاديفپه 請ح 

لوی اختر ورځ، روژه  ياوړوکي  ３ دوختونو سره ＄ان／７ې دي لکه د عرف３ ور＄
همدغه خپل وخت ک３   په يدد شپ３ له لمان％ه وروسته دعا －ان３، دا بايا 

او  ې مناسب３يرولپاره ډيددعا د قبل ３ ديبهمدغه ش ＄که چ３.ولوستل شي
 ياخاص وخت سره نه دي مخصو３請  کوم کوم３ دعا－ان３ چ３ له او. نزدې دي

 له سهار: و ＊ه وختونه دا دييدقبل دعا د انسان دعا غواړي نو د يوهس３ 
د سهار ماسپي＋ن او  واخل３ د لمر تر ختلو پورې، د لمر د زوال په وخت،

د جمع３ په  د قدر په شپو ک３، د وتر په لمون＃ ک３، ما＊ام له لمان％ه وروسته،
 يم％ن９ وقفه ک３، د جمع３ په ورځ کله چ３ لمر نينلمان％ه په م ورځ د خطب３ او

＃ وخت ک３،د قران د تالوت په وخت، د يناو اقامت په ماذان  د لی وييدغور＄
 ３ شپ３ وروستهيمله ن ياه بيرو په وخت، او په تيدچل و او د هوا ديدباران د ور
  .＊ه وخت دی يرچ３ د دعا ډ

  شبی دفع 請د بال بکند يمدعای ن            دال بسوز که سوز تو کارها بکند
په  ه اويدې برخ３ ک３ پا＇يوپه  السالم د شپ３ يهعل ينالمومن يرچ３ ام يیوا 

   :يلته وفرما نوف ابن فضاله بکالي ي３ستورو له نظره وروسته 
فقال انها  يلمن الل قام فی مثل هذه الساعة السالم يهنوف ان داوود عل يا«

ا او يفون له عشارا اوعريکاال ان  ه لهيبا عبدا اال استجيهعو فيدساعة ال 
   »بةکو او 請احب او 請احب عرطبة ياشرط

 او وېيد السالم د شپ３ په همداس３ برخ３ ک３ پا＇ يهداوود عل !ای نوفه( 
ه پر يرسرب يي８قبل هر ＇ه وغواړي ３ دي چ３ بنده پک３يبچ３ دا هغه شيل فرما

د کوم ظالم (  يا  اخستونکی وي) تويامال(س يکهغه چ３ د سرکاري ！
  )د ډول او باجو غ８وونکی وي يا و ک３ وييسپه پول)حکومت
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  د قبليدو ځايونه د دعا 
من３ دي همداراز يزو ک３ اغيد３ د دعا په قبليبلکه ＇رن／ه چ３ وختونه او ش
نو ک３ دعا زر يوو ＄ايناو په ＄ .و ک３ اثر لرييد＄ای او مقام هم د دعا په قبل

ذکر  ي３نه له دعا سره مخصوص دي چ３ دلته يو３ ＄ايننو ＄ .يي８قبل
وي،د کوف３ جومات،د مسجد الحرام، عرفات، مشعر الحرام، مسجد نب:کوو

د دې په هکله  چ３ رتياز) ع( يندامام حسيا ه بيرمزارونه، او په ت) ع( امامانو
  )يي８دعا－ان３ قبل د دې تر －نپت３ الندې( »االجابة تحت القبه«:راغل３ دي چ３

  
 .ينو اخر دعوانا ان الحمد هللا رب العالم
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  بسم اهللا الرحمن الرحيم
  

نظرونه له  يهندوي７د مصر د عالمانو ＇په ب３ ساري عظمت  ي３ه سجاديفد 請ح
  العلماء مد ظله العالي يد＊اغلی س

  
شو او  يرله خوش اعتقادۍ هم ت که تعصب او تن， نظري ＇ن， ته ک７و او

ت يقثابت حق يوونو په ر１ا ک３ و－ورو نو دا خبره بلکل يتاو روا يخازې د تاريو
ې يرډت يرونه، د هغوی د سيتروا)ص(＊کاري چ３ د رسول اهللا مبارک 

په روزل شوي زوزات او  دهغوی نقشونه يروې او د ذاتي کماالتو ډيا＄ان／７ت
پورې ت７ل３ وو او ضروری وه چ３ له رسول اهللا مبارکه وروسته که د  يتپاک ذر

ت يعهم خو د اسالم د شر سره نه وی يثيتکوم３ رسمي عهدې او منصب په ح
د رسول اهللا مبارک  رسالت په رازونو ک３ او يتد احکامواو د وحدان يناو د د
ورک７ل شوی وی خو افسوس چ３  يتاوو او سنتو ته پوره پوره اهميند آل و

 يلې تن， نظرۍ ک３ داس３ ＊کيزداس３ ونه شول او عام مسلمانان په فرقه ا
ې شول او که هس３ د نام３ تر حده يرو ليتشول چ３ د رسول اهللا مبارک له اهل ب

مل او کردار ک３ د هغوی له اقوالو خو په ع ه ساتل３ هم ويينله هغوی سره م ي３
－انو د رسول اهل  هيعازې د شيواوو ＇ن６ې ته شول او آل محمد －واک３ يناو و

  .پات３ شوليت ب
افسوسناک و خو د خدای شکر دی چ３ د  يرد عام اسالم لپاره دا حالت ډ

مصر له خپلو علمی پرمخت／ونو په  اوشرعی مرکز لوی علمی يومسلمانانو 
  .ه جاهالنه تن， نظرۍ د ا زادۍ په حال ک３ دی＇ن， ک３ نن له دغ

محمد عبده چ３ د مصر د ！ا！وبی د  يخعالمه ش  په دې ل７ ک３ تر ！ولو مخک３
السالم د کالم ！ول／ه ده له  يهمفتی درجه لري نهج البالغه چ３ د امام علی عل

شان سره په مصر ک３  يرې سره په ډيزوړې سريااو پ ونويکخپلو عالمانه لمن ل
ک３ د  يواو د مصر په ادبي ک７ هغه وروسته په ＄لونو چاپ شوه او لهچاپ ک７ه 
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  .جوت شويت هغ３ اهم
ته  ي３ه سجاديفلوړ پوړو علمی ！ولنو ک請 ３ح و ＇و کلونو د مصر پهيرت اوس له

چ３ دا  ان شئيرپه دې خبره ح ي او تاسو بهي８ه نظر سره کتل کيبعج يوپه 
نو په اسالمی ن７ۍ ک３ رلسو سوو کلوياو ديرقدرمن کتاب چ３ کابو له ت

او په ＄لونو چاپ شوی  کتابتونونو ک３ خوندي دی موجود دی او په سل／ونو
عالمانو  يولو يول شو د هغه ＄ای لويروان／ يزنوی ＇ يوي يخدی په مصر ک３ ب

رسالو ک３ چاپ  او د مصر په ل３يکمفصل３ مقال３ ول دې ونکو پهي７او ＇
 .ک３ هم چاپ شوې الرضوان او د هندوستان په عربي ژب３ مجل３.شوې

 
)۱(  

 يةادع( ده  ي３جوهري دی چ３ نامه  سوف طنطاوييللوم７ی مضمون د استاد ف
د  ينالعابد ينن３ د علی زيع )منها السملون يدتفيسو ماذا  ينالعابد ينعلی ز

دا د ＇و پرله پس３ مقالو . لی شييدعا－ان３ او مسلمانانو ته له هغو ＇ه －＂ه رس
دی االسالم ک３ ＇و ＇و ＄له چاپ شوې دي او ！ول／ه ده چ３ د مصر په رساله ه

  :ييکل نوموړی. په بشپ７ ډول په الرضوان رسال３ ک３ چاپ شوې دي
کتاب راو＊وده چ３ په  يو＄وان هندوستاني طالب علم ماته  يود االزهر جامع３ 

ما .ته منسوب دي ينالعابد ينحضرت ز ل７ دعا－ان３ او لمن％ونه دي چ３ يوک３ 
ت يبه يونو په ما  شوم ير＊ه ＄ ي３او مطالبو ته  دا کتاب په غور سره ولوسته

چ３ دا  يلاو ما وو.استهيناو د دغه دعا－انو سترتوب زما په زړه ک３ ک＋ راغی
م３ ناخبره پات３ شوې دي او ول３ يرول３ دې مسلمانان له دغه ز !ده ه خبرهيبعج
چ３ دومره  اوده وو او احساس ورته ونه شو د غلفت په خوب ي７يوپ ي７يوپ تر
ي يزکه هغوی دغه خزان３ پران. ه خدای هغوی ته برابر ک７ې دهيرعلمی ذخ يهلو

هس３ په هس３  ه او سني فرق３يعچ３ ش خبر شي نو پوه به شي ي３او له رازونو 
  .ه لريينبل سره ک يوله  په اختالف اخته دي او

ې يرن３ له بدو کارونو د ليع ه سلبييوپه دغه کتاب ک３ دوه ډوله دعا－ان３ دي 
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په بله .ينو تلقيد／ارينونو د سيزن３ په ＊و ＇يعاو دوهم اثباتي و ＊وونه يدک
شوې  يله شان راز او اشارې ک３ ويبعج يوچ３ دا دعا－ان３ په  يمژبه به دا ووا

د  تضرع او زاري ماني، ندامت ستومانيي＋پ دي هغه دعا－ان３ چ３ پک３
 د شفا ذکر راغلی دی يواو له نارغ له مظلمو ژغورنه ې کول اويرتونو ليبمص

ک３ چ３ د  تره د کتاب په لوم７ۍ برخه ک３ دي او په کومو دعا－انوياهغه ز
دونه شوې ده او د هغه د قدرت د عجائبو ذکر دی ياخدای د عظمت او جالل 

  .تره د کتاب په رورست９ برخه ک３ ديياهغه ز
اسرارو  يرچ３ دا ＊اغلي ډ د دې مطلب دا نه دی ياا ؟نه ده ه خبرهيبه عجيودا  ياا

ی غافله يخچ３ مسلمانان ترې ب  او علومو او معارفو ته اشاره کوي او رموزو
  .او ب３ خبره شوې دي

ه تخلی عن يوي ي８ل کيشت ک３ د انسانانو حاالت هم په دوو ډولونو ويقپه حق
ن３ په په ＊و يع بل تجلی بالفضائل ن３ له بدو کارونو خال請ی اويعالرذائل 

او معاروف السته راوړل چ３  او له دې سره د لوړو علومو.請فتونو ＄ان پسولل
  .يي８ورسره د انسان نفس ناطقه بشپ７ ک

درته د اسالمی قامونو لپاره دهغو  به ياډولونه وسپ７و ب مون８ به دغه دواړه
  .３ وړاندې ک７ويلپا

دا  په لمن＃ ک３ لوستله ينالعابد ينچ３ امام ز په دې ک３ دا دعا ده) لوم７ی ډول( 
عدة السفر و عمدة  «په خپل کتاب طبرسي ) ع(االسالم فضل بن حسن ينام

  :راوړې ده ک３ »الحضر
هغه وخت چ３ ستا د  اکثره زما په ستر－و خوب واکمن شو!يهای خدا «

محدود وخته پورې راباندې  يواو تر  ي３لمون％ونو وخته و، ته زما له حاله خبر 
  افسوس دې وي د دغه ستر－و په حال دا به ＇رن／ه 請بر کوي.ستر－３ پ＂وې
 اطاعت ستا د اکثره زما پ＋３ يهای پالونک.عذاب پرې نازل شي هغه وخت چ３

محدود وخته پرې ستر－３  يواو تر  ي３له الرو په نورو الرو الړې ته له دې خبر 
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پ＂وې افسوس دې وي په دغه پ＋و دا به ＇رن／ه 請بر کوي کله چ３ پرې عذاب 
 وختونه ما داس３ کارونه وک７ل چ３ پک３ زما نفساني يرډ !ای ربه.نازل شي

زما دا بدن به ＇رن／ه 請بر  ، افسوس چ３ي３وو ته له هغو خبر  يکغرضونه شر
کاش چ３ زه د خپل３ مور  !ای ＇＋تنه. کوي هغه وخت چ３ عذاب پرې نازل شي

کاش ＄ناورو زه په غرونو ک３ ！و！３ !يهای خدا لی نه ویي８يدز ه６و هي＂له خ
 !يهی خداا.ستا مخ３ ته نه وی والړ يثمجرم په ح يو！و！３ ک７ی وی او زما د 

! ای ربه.ې او تره３ په هوا ک３ الوتلی ویيرو کاش چ３ زما وزرې وی او ستا له
افسوس ! يهای خدا.حال که زما ！کاو１ه د دوزخ اور وي افسوس دې وي زما په

! ای ربه.و ماته راک７ل شييواو فسوس دې وي پر ما که د دوزخ له زهرجنو م
افسوس  يهای خدا. وي) کولوتار( افسوس دې وي پر ما که زما جام３ له قطران

وړاندې حاضر شم په داس３ حال ک３   حال چ３ که زه ستا په او افسوس زما په
زما کوم  يا.دغه حال ک３ ＇وک تا له ما راضي کولی شي په.چ３ ته له ما خپه وې

د يااو را. ستا په وړاندې سر هسک ک７م ي３له امله  داس３ ＊ه عملونه به وي چ３
＄که چ３ ستا .لرم ي３ه چ３ ستا له کرمه يدهغه امته ب３ له يشه ني）ه.ک７م ي３

چ３ زه  يئ３ دي چ３ زما بند－انو ته ووايلکرم ستا تر غضبه مخک３ دی او تا و
تا .سخت دی يرچ３ زما عذاب ډ او دا .يمونکی يداو رحم بخ＋ونکی يرډ

 ب３ ستا غضب نه شي غ７ولی يز＇ ي＆ه. يه３ ده ای زما پالونکيلبالکل سمه و
او  ه پناه نه شي راکول３ ب３ ستا له رحمتهي）ستا له عذابه ه هم ستا له حلمه، او

 نو.د او کوکارويالی ب３ ستا په در ک３ له فريده شی نه شي مالوي）له تا سره ه
او ب３  سپک، شکسته حال ،يلبالکل ذل يم＊ه زه اوس ستا په وړاندې والړ 

 ه ستايش＄که چ３ هم خبره نه ده يهسروسامان،که ته ما وبخ＋３ نو کومه لو
او که .ماته د 請حت او سالمت９ جامه راغوست３ ده اوتا. رحمت په ما شوی دی

ای .ه وييلاو هغه به ستا د عدالت پا. يمته ماته سزا راک７ې نو زه د دې وړ 
د راز په پرده ک３ پ  زه ستا د پ＂و 請فتونو او سا د ذات د کمال چ３ خو !يهخدا
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مضطرب جسم او   فس اوابه نيتب دی په حق له تا سوال کوم چ３ زما په دغه
نو  زما دا جسم چ３ ستا د لمر تودوخه نه شي زغملی. کمزورو ه６ونو رحم وک７ه
 ستا د ي نوي８و له －７زا ل７زي％کوم چ３ ستا د ور او. ستا اور به ＇رن／ه وزغمي

بخ＋نه، بخ＋نه، بخ＋نه،ب３ شکه －ناهانو زه . شي ي，غضب غ８ ته به ＇ه ！ن
کم  يرما ستا شکر ډ ل خويدپه ما ور ستا نعمتونه له ＇لورو لورو. وغولولم

ته چ３ زه پرې يشن يزه داس３ ＇ي）او ه زما عملونه ډير کمزورې دي تهيسوو
  .هيمت رحياز يوتر ！ولو رحم کوونک ای ب３ ستا له رحمته وک７م يهتک

  
  :هغه دا دي ونو ته اشاره شوې دهيتپه دغه دعا ک３ چ３ کومو قرانی ا

ستر－و ذکر کوي او دهغو د－ناهونو د پ＋و السالم په دغه دعا ک３ د  يهامام عل
مت په ورځ به يادق دونه کوي او دهغو دجرمونو د جسم او د هغه عذاب چ３يا

دخدای په در  ياب.دونه کويياوي او د دغه عذاب په وړاندې د بدن د کمزورۍ 
په دې ل７ ک３ د دوزخ، د هغه ＄ای د زهرجنو  ک３ دخپل خجالت اظهار کوي

د  خصو請و جامو او تر ！ولو لوی د خدای د خپ／ان اوم خواړو، د هغه ＄ای د
ده او هماغه ته  يهازې په خدای تکيوبنده د ب３ وس９ او په اخره ک３ د دې چ３ 

  .مو اسره ده
ې غوره موعظ３ پک３ پ＂３ دي يري چ３ ډي８په دغه دعا که غور وک７و نو معلوم

ې په د.ن او هر ډول خلک －＂ه پورته کولی شيياهم سن هيع３ شينچ３ هم ور＄
د موعظ３ او  اوسبق دی چ３ يمډول تعل يو ک３ يتدا دعا－ان３ په حق يدتو－ه با

ت ک３ دغه يقکه نه وي په حق.په خاطر خلکو ته وړاندې شوې دي يتهدا
کله په －ناهونو دا ډول کک７ې نه وې خو له دې امله چ３ د ي）سپي）ل３ هست９ ه

شی يخانما . ( هته وياه هم زيرد هغوی و يهخدا ې نزدې وې نو لهيرخدای در ته ډ
معرفت  ي３ يهخدا له ي چ３يري８هماغه کسان و يهله خدا) عباده العلماء اهللا من

د الر＊وونکو  ونه د مسلمانانو لپارهيتله دې امله چ３ دغه شخص او.ت ويياز
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ه ده چ３ يقاو همدا طر ودلهي＋／ه پريلد هغوی لپاره ب ي３په تو－ه وو له دې امله 
  .لی شييده دول وړاندې ک＊ يرلپاره په ډ يتد هدا ياد دن

يت حا請لولو اهم کمال د تونو ＄ان پسولل او د علم ويلن３ په فضيع) دوهم ډول(
 شت３ پهياروژې د مبارک３ م دی چ３ په دې هکله د امام هغه دعا ده چ３ د

  .هيلو ي３ه به ي＂تمه نيش＇لورو
ه يلچ３ شپه دې دسکون او کرار وس او هغه ذاتهيه د سحر د ＇رک وهونک «

او لمر او سپوږم９ دې په ！اکل３ حساب روان３ ک７ې دي، ای د  ده－ر＄ول３ 
ای د ＊ندن３ کرم، قدرت، فضل، احسان، جالل او سترتوب  !عزت مالکه
ای د امن او ډاډ !يهي خداينازيو ای اهللا، ای د رحم ＇＋تنه،ای!يهپان／ه لرونک

ای  !ای اهللا ای باطنه !ای اهللا ای ظاهره!يه＇ارونک يوای په ＇ارونک !يهورکوونک
ته،ای اهللا ای اهللا ای اهللا يشمعبود ن ي＆ب３ له تا ه !يهونکيدای ژوندي پات اهللا

او سترتوب او ！ول３  ／３يلستا دي تر ！ولو غوره نام３،او تر ！ولو غوره ب
او ما له هغو کسانو مخ －ر＄وه چ３  ه په محمد او آل محمدي３８،رحمت ولينلور

کله چ３ شتمن .ييري８نو له تا و  شي چ３ ناروغ او کله  کله روغ وي نو غافله وي
کله چ３ ناروغ .زله شي نو تاته مخه ک７ييوي او کله چ３ بي８غول ياپه دن نو وي

نه مو له هغه .نو －ناهان３ کوي شي نو له －ناهونو توبه وک７ي او کله چ３ روغ وي
ادعا خو کوي خو د هغوي په شان  ３ينچ３ د ＊و خلکو د م کسانو －ر＄وه

کسانو کرکه خو کوي خو په خپله په عمل ک３ تر هغو عملونه نه کوي او له بدو 
چ３ د نورو ورو１و بد －３２ ＊کاره کوي او .هم په بدو کسانو ک３ شامل وي

－ارۍ او  يزاو پره يتهدا زه له تا سوال کوم د! يهخپل３ بد －３２ پ＂وي، ای خدا
 او سوال کوم د عمل.ونو چ３ تا حرام ک７ې دييزله هغو ＇ زۍياد عفت او ب３ ن

زما مخ د  !ای ربه.ېي８چ３ ته پرې خوشال د هغو کارونو طاعت سرهستا له ا
، ای يهخدا يو زه له تاسوال کوم، ای اهللا ای !يهواړوه، ای خدا دوزخ له اوره

 ي３او نه .ا دیيدا دي او نه له چا پيدنه ترې ＇وک پ چ３ ای هغه ذاته مالکه
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 يهه کوونکای د حاجتونو پور !ای د سترتوب او جالل خاونده.ل شتهيا＇وک س
 يواوپه لو !يهای د غو＊تنو براورده کوونک !هيکې کوونيرونو ليفای د تکل

چ３ ماته په  زما مرسته وک７ه په هغه کار ک３ !يهتونو ک３ مرسته کوونکيبمص
 ت ک７هيامخک３ دی زما پورونه پرې ک７ه او زما زړه پاک کانده او زما عملونه ز

او له عذابه د امان سند . هيکوند ولدوزخ له اوره د خال請ونه الس او زما لپاره د
او ما د .و اجازت نامه او په جنت ک３ د برخه اخستلو امريريداو له 請راطه د ت

ک３ داخل ک７ه او د جنت په باغونو ک３ او تل پات３  يزحق او عدالت په چورل
جالل او لوی والي  ای د.ک７ه يبنص ياد محمد او آل محمد مل／رت ک３ يوخو＊

زما  محمد او دهغه په آل او زما دعا قبوله ک７ه او ه پهي８ول درود !يهخاونده خدا
ه مه پرې کوه، اې د ب３ کسو يلدره زما ه په زارۍ او تضرع رحم وک７ه او له خپل

ای . ماته پناه راک７ه يهاندارو پناه ＄ايمد ا ای.هي８د راورسيازما په فر د رسهيافر
زما توبه قبوله  دوسته يوای د توبه کوونک. زما مدد وک７هيه کانو مرستندوين د

ای د دردمندانو د .ماته رزق راک７هيه تش السو ته رز ق ورکوونک ای. ک７ه
ای د مزبوت طاقت او قوت . ې ک７هيرل يفزما تکليه ې کوونکيرل يفتکل

او خپل  ينخپل د ＇＋تنه په محمد او آل محمد رحمت نازل ک７ه او زما زړه په
ته له ما راضي  ک３ حاضر شمپه مخ تر دې چ３ زه ستا. اطاعت کلک وساته

مون８  !يه، ای پالونکي３ وې، قهرجن نه وې، هم ته دا حسان او بخ＋ن３ خاوند
 ک３ نعمتونه راک７ه او مون８ په خپل رحمت سره د دوزخ له اوره وساته ياته په دن

   !هيمت رحياز يوای تر ！ولو رحم کوونک
  

  كه يو كس دغه دعا ته ځير شي نو دا ټكي پكې ليدلى شي
او د لمر او  او سکون والي او د شپ３ د ارام ينک３ د سهار د سپ يلپه پ)۱( 

) ۲.(ونو ته اشاره دهيتدا ！ول قرانی ا و ذکر دیيدپه حساب سره د چل سپوږم９
د شوې دي عزت، بخشش،فضل، نعمت، ياخدای 請فتونه  له دې وروسته د

ره چ３ خبرې س او داسس３ نور 請فتونه،او په دې يترحمت او له دې سره وحدان



 

٦٨ ..................................................................................................................................................سريزه  

په ) ۳.(ا شوی دیيدپ يت！ول ＊ه 請فتونه د خدای تعالی دي په دې ک３ عموم
ه يوامام په دې دعا ک３  آخره ک３ د تقوا او پاک９ او د زړه د 請فاوالی ذکر دی

او مون８ د ！ولو مسلمانانو پام هغ３ ته  لري ياچ３ سپ７ن３ ته اړت الره ＊ودل３ ده
  .رااړوو

 
  له دې دعا چې كوم سبق اخلو 

امام  يتچ３ و－ورئ دا د نبوت د کورن９ ستر شخص يمو مسلمانانو ته وازه ！ول
 ي３پاک ک７ئ او له －ناهانو  چ３ تاسو خپل زړونه ييتاسو ته ＇ه وا ينالعابد ينز

 ک３ غور وک７ئ نه بلکه په دې ！ولو مخلوقاتو او پراخ３ ن７ۍ وساتئ او 請رف دا
په خپلو  چ３ او سپوږم９ ده.يي８چ３ په خپل حساب سره چل و－ورئ چ３ لمر دی

ونو ته اشاره کوي يتپه دې سره امام د انعام سورې هغو ا.منزلونو ک３ روانه وي
چ３ هغوی د ＄مک３ .ه راغل３ دهيسالسالم ک يهعل يمچ３ پک３ د حضرت ابراه

په همدې سورې ک３  ياي بي８درج３ ته ورس يقينچ３ د  ل３يداواسمان نخ＋３ ول
 يوهغه م７ي له ژوند.ا ک７هيدنه پو ي３او له زړي   لهيرخدای تعالی دانه و＇ ده چ３

 هغه د سهار.ته －ر＄３يرراوباسي دا دی د خدای قدرت، ته چ يواو ژوندي له م７
ه －ر＄ول３ ده او يلد سکون او کراري وس ي３ا ک７ی دی او شپه يدپ د ر１ا ＇رک

دا د حکمت او قدرت د لرونکي .لمر او سپوږم９ په حساب کتاب سره چلوي
تاسو دهغو په  چ３ ا ک７ې دييدپاره ستوري پهم هغه ستاسو ل.خدای ت７ون دی

سره راوړې دي د هغو کسانو  يلپه تفص ي３دا ！ول３ نخ＋３  ه الره ومومئيلوس
  .لپاره چ３ له علمه کار واخلي

د انعام سورې د لوم７ۍ برخ３ ذکر  السالم يهد دې کتاب متکلم امام سجاد عل
請فتونو ک３ دوي خدای په  ک７ی دی هلته د و دعا－انو ک３ينهم د دې کتاب په ＄

او لمر او سپوږم３ هم  ا کوونکی دیيدرو پيا３ دي چ３ هغه د ر１ا او تيلفرما
ن نه دي لکه يااسماني اجرام خدا چ３ يي８ا ک７ې دي له دې معلوميدهغه پ

او .ه وهيدانو عقيبالسالم په زمانه ک３ د 請ا يهعل يم＇رن／ه چ３ د حضرت ابراه
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ې يوان ک３ د يرلکه ＇رن／ه چ３ په ا ره هم خدای نه دييادا چ３ په خپله ر１ا او ت
  . ه وهيدډل３ دا عق
او ！ول  کوم شان او منزل لرلو ويتي چ３ د رسول اهلبي８له دې معلوم !اهللا اکبر

په دغه دعا－انو ک３ د افالک علم، د لمر او .مسلمانان په کوم منزل دي
ونو ته اشاره ده يزو او داس３ نورو ＇يقد چلولو طر يواو کشت سپوږم９ حساب

نن سبا به اروپا ک３ د  لوری نه شي معلومولی د ستورو له معلومولو پرتهچ３ 
مسلمانان ال اوس  خو دغه ！ولو سبقونو د ＊ودلو لپاره ＄ان／７ې پوهنتونونه دي

  اشاره کوي ياب ياورته ب يتهم له دغه علمونو ب３ برخ３ دي چ３ اهل ب
به د اهل  مخالفان ن اويادهغوی پلو له دې امله چ３ هغوی ته معلومه وه چ３

و په زړه ک３ دا وه يتخو په خپله د اهل ب ه جن， او جدل کوييشهم و په هکلهيتب
او د خدای له معرفت سره د بند－انو د  ياچ３ مون８ د －６ اسالمی روح د پراخت

له همدې امله هغنوی په خپل کالم ک３ دغه ډول  يوا شوې يدپ نزدې کولو لپاره
لري او په کوم３ خا３請 فرق３  سره اړه انسانانو ３ دي چ３ له ！ولويلاشارې لور

ه اخستلی يد３ فايني او ！ول مصلحان او حکماء ور＄ي８محدود نه پورې
ک３ چ３ د کومو  او په قران دوي په اول ډول ک３ د －ناهانو ذکر ک７ی دی.شي

او په .ذکر ک７ې دي ي３زقوم، قطران او داس３ نور  لکه عذابونو ذکر شوی دی
هم  ي３ر ک７ې دي چ３ په انعام سوره کی ات ذکيبهغه عجا ي３دوهم ډول ک３ 

او د .يي８تو له علمه نه معلوميات ک３ ب３ د فلکيقاو چ３ حق.دونه شوې دهيا
. او جبر و مقابل３ ضرورت دی تو د علم لپاره م د حساب، هندس３يافلک

هم اشاره شوې ده چ３ د هغه لپاره د  ونو تهيتپه دغه دعا ک３ هغو ا همداراز
 ３ پهي＂ونو چ３ د مور د خيزاو د کومو ＇. ضرورت دی نباتاتو او د کره３２ دعلم

) لوجیياب(ت يااو علم الح يحعلم تشر باره ک３ ذکر شوی دی د هغولپاره
  .ضروری ده

ه او يعخو ش نورو قامونه پرمخت， کوي ک３ ياه چ３ په دې دنيدامام پوه ته وا
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و يتب پخپله د اهل ؟او هغه هم په ＇ه.＃ ک３ په ج／７و راخته ديينن په خپل مياسن
او دهغه  اسمان ياله دغو ج／７و جدا دي ا يتاهل ب چ３ په باره ک３ حال د ا

په هغو ک３ غور  يا＄مکه او کره２ه د خدای په مخلوق ک３ نه ده شامله ا ستوري
  .دي نه او فکر دخدای له معرفت سره نزدې

دوي په اسالمی  دي خو افسوس چ３ مسلمانان د هاتی په غوږ ک３ اوده
ک３ په وړو وړو خبرو اخته  ＃ين３ دي او په خپل مي＋لمونه پرادونو ک３ دا عيوه

شوې  يرنسلونه هم ت او هغه دی يرت ي３هغه هم په داس３ النجو چ３ وخت  دي
او د علم محبت د  په ننن９ زمانه ک３ د مسلمانانو عقلونو ترقي ک７ې ده.دي

  .ا شوی دیيدهغوي په زړونو ک３ پ
  
)۲(  

  السالم دعا－ان３ يهعل ينالعابد ينز د امام خپل قوم ته د حضرت نوح غ８ او
  طنطاوي جوهري دوهم مضمون دی يخدا د ش

 ينالعابد ينامام ز ې مقال３ ک３ ديرزما سالم ومنئ، ما په ت! ای مسلمانو ورو１و
چ３ ＇رن／ه امام  يلما وويه و دعا－انو په هکله خپل نظر وواينالسالم د ＄ يهعل

انسانانو پام  د ي３ پن％ون لور تهار ک７ی دی او د ي／هم په علم او هم په عمل ！ن
  .اړولی دی

  .رو شپو ک３ لوستلهياپه ت ه بله دعا درته وړاندې کوم چ３ امام به پهيواوس 
زما په زړه  !په ما رحم وک７ه، ای زما ＇＋تنه يهما وبخ＋ه، ای پالونک! ای ربه «

تا شپه  !يهې ک７ه، ای پالونکيرل يار ا ک７ه، ای زما مالکه ما لهيدک３ پاکي پ
موقع  ه －ر＄ول３ ده او ورځ دې زمون８ د معاش او روز－اريلمون８ د ارام وسز

منتظم  ته د عالمونو تا لمر او سپوږم９ په حساب سره جاري ک７ې دي.！اکل３ ده
تا په افتاب ماهتاب او ستورو ک３ د خپل３ رغاون３ ＊کال ان％ور ک７ې ده دا  ي３ 

په .ند －ر＄ول３ ديد خپل حکم پاب ې لپارهيدد ！ول ستوري د خپل مخلوق د فا
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او د حسد  ３ينک کارۍ، ＄ان منم９ياچ３ زما زړه له ر نظر وک７ه داس３ نظر يوما 
   »نه ک３ شم ي＋او په کوم سر ه چ３ زه ستا د عذاب په اند له احساساتو پاک ک７ي

پام اړولی دی چ３ ورسره  پلوه خو د اخالقو پاک９ ته يودعا ک３ امام له  په دې 
／ار ک７ی دی هغه يند نفس د پاک９ په بشپ７ولو ！ ３ينفس هم پاک شي او له بلوه 

ه په خپلو يرپه علم او حکمت او په پن％ون ک３ په غور او فکر سرب حضرت
＇رن／ه چ３ په  لکه ＄ای ک７ې دي يودعا－انو ک３ علم النفس او علم االفاق دواړه 

 ، په اسمان ＄مک３ اويوقران ک３ راغل３ دي چ３ مون８ انسانانو ته خپل３ ن＋３ ＊
هغوی د حق معرفت حا請ل ک７ي، د  هغوي په نفسونو ک３ چ３په خپله د

او د  .داخالقو علم دی پک３ يوچ３  و علمونو ته اشاره دهيرپه لفظ ک３ ډ»انفس«
ت او داس３ ياعلم االرض، نباتات، جبال، بحار او فلک افاقو په لفظ ک３

  .نورشامل دي
  

  خپل قوم ته د نوح غږ
 «:يلنو ح خپل قوم ته وو وين８ والسالم غ يهمون８ په قران ک３ دحضرت نوح عل

انو  دخدای عبادت وک７ئ او تقوا خپله ک７ئ وميرای زما د قوم خلکو زه تاسو و
！اکلي  يوزما اطاعت وک７ئ خدای دې ستاسو －ناهونه وبخ＋ي او تاسو دې تر 

پک３ ＄ن６  ياهغه ！اکلی مهال ختم شي نو ب د خدای کله چ３.وخته ژوندي وساتي
شپه  ما دغه قام ته:يلوې و.وک７ يته د خپل قوم شکانوح خدای ت ياي بي８نه ک

ل ما چ３ کله هغوی ته بلنه يدخو هغوی زما له بلن３ ت＋ت ت وک７يحورځ نص
معرفت حا請ل ک７ي نو هغوی خپل３ －وت３ په غوږنو ک３ ورک７ې او  ورک７ه چ３

کبره  يراو له ډ ／ار وک７ين！ ي３او په خپلو جرمونو  په سرونو واچول３ ي３＇ادرې 
او په لوړ غ８ م３ اعالن وک７ او يل هغوی ته په جار وو ما ياسته بکار واخ ي３

د خپلو －ناهونو بخ＋نه وغواړئ هغه يه چ３ له خدايل ورو م３ هم پوه ک７ل ما وو
او د مالونو  چ３ اوبه درووروي يي３８ درلي％بخ＋ونکی دی هغه په تاسو ور يرډ

 ونه برابروي اوه له تاسو سره مرسته کوي ستاسو لپاره باغيلاو اوالدونو په وس
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حال دا چ３  ئي８په تاسو ＇ه شوې دي چ３ د خدای په عزت نه پوه روانوي ل３ياو
ئ چ３ ينتاسو نه و ياا ستياا ک７ي يدهغه تاسو په مختلفو 請ورتونه ک３ پ

او لمر ي３ ＇راغ  ا ک７ې دييدپوړ پ پوړ په ＇رن／ه خدای تعالی اوه اسمانونه
به مو  يااو ب يئتل３ يسمک３ راو－ر＄ولی دی او خدای تاسو د بو！و په شان له ＄

او خدای ＄مکه ستاسو .به مو ترې راوباسييا ＄ل ب يواو  دې ＄مک３ ته ستنوي
نوح  »وک７ئ چ３ په هغ３ ک３ په مخلتفو الرو ت， رات， ده لپاره فرش －ر＄ول３

 ي３او دهغه کس په شان روده  دغه خلکو زما نافرماني وک７ه «!ای ربهيل وو
او .ه په الس ورنه شيي）ب３ له تاوانه ه ل او اوالدهچاته چ３ له خپل ما  غوره ک７ه

  »مکر او دوک３ کار اخسته يردغه خلکو له ډ
＇ومره د نفسونو او افاقو علمونه  د حضرت نوح دغه دعا د پام وړ ده! اهللا اکبر 

په خپله  السالم يهعل ينالعابد ينک م همداس３ امام ز راغون６ دي پک３
دعا کوي چ３  يههغه له خدا ې خوايوله   ديونه جمع ک７ې يزدعا ک３ دغه دوه ＇

له بل پلوه د ＄مک３ او  ا شييدپک３ پ يازما نفس ته پاک３ راعطا ک７ه چ３ لوړت
ې دعا يوه کامله په يفد 請ح. قدرت ذکر کوي و او د خدای ديداسمان د پن％

  :يیک３ فرما
ل３ يده پک３ وي داس３ ته وا هغه ته ليرما ته داس３ زړه راک７ه چ３ ستا و !ای ربه «

هغو  ！ولو ای مالکه د اسمانونو او د کاته وشي ي３تر دې چ３ له تا سره .ي３
ای د پراخو ＄مکو .رهياکه هغه را１ه وي که ت ونو په اسمان ک３ دننه دييز＇

！ولو هغو مخلوقاتو چ３ په دغو ＄مکو ک３ دي، ای د کلکو  او د مالکه
و ي％دهغو ورونکو هوا－انو با داره، ای يدچل بنس＂ونو د غرونو ＇＋تنه، ای د
ي، ای دهغو ستور و ي８ا کيد＃ ک３ پينپه م خاونده چ３ د ＄مک３ او اسمان

ای له  که هغه پ وي او که ＊کاره مالکه چ３ په اسمان ک３ ستا د امر تابع دي
   »!يهونکيداو ای د غ８ونو اور خبره پ＂و خبرو

  :بل ＄ای ک３ لولو يوپه  
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ه،د عابدانو خشوع او يرانو وزه له تا پناه غواړم او د علم د خاوند !يهای خدا«
او د عاجزي کوونکو د زړه اخالص،د توکل  خضوع، د مخلصانو عبادت

اود خدای د ذکر کوونکو  بييااو د سترو درجو د خاوندانو کام يقينلرونکو 
   »غور او خوض

په شان دی چ３ د اسمان او ＄مک３ خلقت او د ور＄و او  يتا دا ک م دهماغه
ل د خاوندانو لپاره ن＋３ ن＋ان３ موجودې دي هغه شپو په ت， رات， ک３ د عق

 د خدای ذکر په بدلولو ک３ او په ناسته پاسته او د اړخ دويياکسان چ３ خدای 
چ３ ای  يیدوي وا او غور او فکر کوي د ＄مک３ او اسمانونو په خلقت ک３

ا ک７ې ستا دات پاکه دی نو مون８ د دوزخ يدونه په غلطه نه دي پيزتا دا ＇ يهخدا
  .وژغوره له اوره

درنه  ياتيرد عقل او فکر د کوونکو غور او ＄ «د امام سجاد دا جمله چ３ 
دوونکی دهغه يادونه کوي چ３ که دخدای يا ته اشاره ده او يتهمدغه ا »غواړم

ت السته يري او بصي８جاهل پات３ ک په پن％ون ک３ غور او فکر ونه ک７ي نو هغه
  .نه راوړي

  :ک３ راغلي دي چ３ يتهمدا په دغه ا
د دوي په زړونو تال３  يادغه خلک په قران ک３ غور او سوچ ول３ نه کوي، ا «

   »دي ل３يدل／
  :چ３ ک３ يتاو په دې ا

هغوی تورات نه زغملی شو دخره په  ياهغه خلک چ３ تورات ورته ورک７ل شو ب«
چ３  ＇ومره بد مثال دی د هغو کسانو. د کتابونو بار وي ي３شان دي چ３ په مال 

  »وييتاو خدای په زوره ظالمان نیغ３ الرې ته نه هدا يونه دروغ －２يتد خدای ا
  

  د خداى په در كې د طنطاوي ګيله
 س＂３ ي３ې لويوو د يتاو دا د اهل ب موجود دی ستا دا کتاب قران! يهای خدا

دواړه  د خول３ کالم يق請د يوونو ＇خه د يقو له 請ديتد اهل ب  اوې، اوينو
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！ولو  هندوستان ک３ او په ، پهيماوس زه په لوړ اواز وا. بلکل متفق دي
 ياا! نويعياای ش !ای اهل سنتو !نوياادونو ک３، ای د اسالم بچيواسالمی ه

و له موعظو سبق يتاوس هم هغه وخت نه دی راغلی چ３ تاسو د قران او د اهل ب
د هغو علمونو په لور چ３ ورسره د قدرت  دا دواړه تاسو ته بلنه درکوي واخلئ

اول دغه .او دخدای معرفت السته راخي يي８ونه کشف کيباو پن％ون عجا
ته قران او  د همدغه علمونو د السته راوړلو سبق تاسو. علمونه حا請ل ک７ئ

 ياعلمونو ک３ بشپ７ شئ نو ب کله چ３ په دغه.دمذهب مخ ک＋انو درک７ی دی
  .چارو ته پام وک７ئ نورو
ونو له دغو علم او په دغو تبلیغاتو عمل وک７ئ پالو بحثونو ډډه وک７ئ له فرقه

  الندې او د ＄مک３ لپاسه د خپل ژوند سامان برابر ک７ئ کار واخلئ او له اسمانه
  )جوهري مصري طنطاوي( 

  
)۳(  

  هکله زما نظرونه د دعا－انو په)ع(ينالعابد يند امام ز
ر دی يسک３ پروف يهچ３ په جامعه مصر مقاله ده يندا د استاد محمد کامل حس

وال يککتابونو ل »مروان بن ابی حفصه«او  » يهاالسالم فی مصر االدب «او د 
مضمون له دې مخک３ د هندوستان په الرضوان مجله ک３ چاپ شوی  دا دی
  .دی

 دين العابدين د امام ز فرزدق په خپلو شعرونو ک３ تاسو فکر کوئ چ３ ياا
  پوره ک７  حق يفتعر

  :يیوا هلته چ３
ی کور او او د خدا نييژپ د مک３ ！ا！وبی ي３س＂３ دي چ３ د پ＋و ＊کالو  دا هغه

هست９ زوزات دی چ３ د خدای  دا د هغه.３ خبر دييندهغه حل و حرم ！ول ور＄
د زمان３ مشهور  ه اويزدا متقی، پاک، پاک. په مخلوق ک３ تر ！ولو غوره وه



 

٧٥ ..................................................................................................................................................سريزه  

  »کسان دي
 ده نظم ک７ې ه ذره هم نهيودغو شعرونو ک３  کله نه، په خدای چ３ فرزدق پهي）ه

زما د زړه  په کومو سره چ３ ３ ＊کاري نهيخبلکه ماته خو هغه الفاظ ب
تو－３ يدل د دغه لوی امام د عظمت په هکله زما احساسات ＇ر－ند ک７ی شي او

د عرب قوم غوره اخالق او دمذهبی  ي３پلوه  يوهغه کس چ３ له  ن ک７ی شيياب
د  او د هغوی د عجم د ملک پاچاهي ي３کماالت السته راوړې دي او له بل پلوه 

  . عزت پان／ه
د دوو غوره قومونو (  »ينت يرابن الخ «نه ده چ３ هغه ته  يه＄ا په دې ب２ه ک３ ب３

چ３  ３ دييلفرما)ص(ه رسول اهللا مبارک يکد دوي －ران ن ＄که چ３ يوووا) بچی 
خدای تعالی په خپلو قامونو ک３ دوه قامونه غوره ک７ې دي په عربو ک３ د 

 ړياو د خپل يثنو دا حدياانيرو ايرعربو ک３ فارس، او ډ يره او غيلو قبيشقر
د نهج البالغ３ د ！ولوونکي  رضی يدمی د سيلر ديامه. لپاره سند －ر＄ولی دی

  :کوي يفد ＄ان تعر پخپلهيا راوړي او ب يثهغه دغه حد شاعر و
   :د هغه د شعر مطلب 

عزت  يناو د د غوره مور او پالره السته راوړې دي يرما عزت او ستر توب له ډ«
برخه  ړ پهياو ی دی نو ماته له هره اړخهنه حا請ل ک７)ص(تر ！ولو د غور نبي  م３

  »ی عزته له عربوينکورن９ عزت له فارسه او د شوی دی
ر ياکوم شاعر؟ مه. وړاندې کوي ي３شاعر  يوچ３  ړ اوج دیياو يودا د 

 يواد يوازې دومره دی چ３ د فارس د هيووي عزت ياچا چ３ دن می،ديلد
 يدد خپل استاد س د کوم３ پاچاهي کورن９ هم نه و بلکه او مجوسي کس و

غالمانوپه شان درجه  يونو د نورو مسلمانو شو اسالم ومانه ي３الس  رضي په
په اسالم ک３ کومه  ي３ ړ شته او نهيانه دهغه کوم خانداني و ورته حا請له شوه

ړي چ３ زه له خانداني ياوو وياخو سره له دې په خپلو دغو دوو ＄ان／７ت. درجه
ی يلنو زه ＇ه و .منونکی)ص(ول اهللا مبارک ي نظره د رسينله د او يمنظره فارس 
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پخپله د مسلمانانو رسول او  ي３ه يکپالرنی ن شم د هغه هست９ په هکله چ３
هغه به کومه ژبه وي چ３ د دغه . اد پاچا کسري وييود فارس ه ي３ه يکمورنی ن

 ينامام ز د يتدا شخص.ن ک７ی شيياسترې س＂３ د عزت او سترتوب حد ب
د  يشکله چ３ د قر:３ دييلچ３ فرزدق و د چا په هکله یالسالم د يهعل ينالعابد

عزت انتها د همدغه کس  د عزتونو د چ３ يیي نو واين３ خلک هغه وويلقب
  .لپاره ده

د هغوي په  اخالق د اخالقو انتها ده يمعظ هغوي چ３ د يمبلکه زه خو دا وا
داس３  او که ژبه م３ راسره مرسته وک７ي او.کورني شرافت د شرافت پای دی

کم  يربه چ３ دا ډ يممات وموندی شم چ３ خپل مطلب پر ې ادا ک７ی شم نو واکل
  .کولی شو ي３) ع( ويتاو اهل ب دی چ３ د امام سجاد يفتعر
ونکی د يکاهل سنت مقاله ل يو ان شي چ３يرح ی شی خلک په دې خبرهيدک
ت دا دی چ３ زه که ＇ه يقامام په هکله داس３ خبرې کوي خو حق يونو د يعياش

داس３  يواو د . يي８چ３ سنی مذهبه －２ل ک يما شوی يد３ ＊ار ک３ پهم په داس
ما په خپل سني ＊ار  وکار دی خويره د مذهب پيروغ مذهب چ３ د امام شافعی

و عزت يتب هغوي د رسول د اهل ل３ دي چ３يدک３ او دهرې طبق３ په خلکو ک３ ل
 چ３ ي３لکه ＇رن／ه  دي يلنو د امامانو د عظمت هماغه شان قايعيااو د ش کوي

او محمد بن ي３ دا دخدای فضل دی چ３ چاته وغواړي ورکوي .دي يله قايعش
  :３ دي چ３يلشافعی خو پخپله فرما يسادر

 هي８منی ته نزدې ودر ل８ د مک３ په ！ا！وب３ ک３! ی په اوښ باندې سپاره مسافره«
چ３ د  دسهار په وخت هغه وخت  بل３ خوا ！ولو خلکو ته غ８ ک７ه ې خوايواو 

ک３ لکه ＇پانده  يري په دومره شمي８په ！ا！وبي راغون６ ن د م منیياکعب３ حج
３ نامه رافضي ينکه د آل رسول د م چ３ يهدوي ！ولو ته ووا سمندر چ３ وي

  »يمدواړه جهانه －واه دي چ３ زه رافضي  ل دي نويدک
ته بلکه کومه ياماته د اسالم او مسلمانانو لپاره تر دې ز ت دا دی چ３يقاو حق
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ا ک７ی يد＃ ک３ اختالف پينه او سني په ميعد ش فتنه خطرناکه نه ＊کاري چ３
  .شي

چ３ په حقه  خدای عبادت کوو يود  اسالم دی ي３نوم  منو چ３ يند يومون８ ！ول 
او دا ا قرار کوو  ته غاړه ږدو نبوت)ص(د حضرت محمد مصطفی  معبود دی

اهل  د)ص(حضرت  دهغه او. او د مرسالنو خاتم دی يلوو سرخياهغه د انب چ３
 يريدانما  «نازل شوی دی  يتی واجب －２و د چا په شان ک３ چ３ دا او درناويتب

تر ＇و چ３ مون８ په دغه  »ايرهرکم تطهيطو  يتعنکم الرجس اهل الب هبيذاهللا ل
. الس ووسو يومو！ی او  يو يد請فا خبره ده چ３ با هيرنو دا ډ يوه خوله يو！کي 
په الره ک３، او د پرمختک او حفاظت  يندې الره ک３ جهاد وک７و د خپل د او په

نه دا .او په دې الره ک３ جهاد پکار دی. دغه －６ ！کي ته د ！ولو بلل پکار دي
هغه هم . يي８سبب ک يتياچ３ د تفرق３ او ت چ３ په داس３ اختالفي خبرو اخته شو

منونکي وی )ع(حضرت علی  که مون８ د .په خاطر شخصي －＂و ازې د خپلويو
او که  توجه نه کوله ي３＊کالوو ته  يااو د دن درې طالقه ورک７ل ي３ته  ياچ３ دن

نن به  الړه شه بل ＇وک وغولوه نو يامو دا خبره کولی چ３ ای دن د هغوي په شان
نه  ي３د اسالم شان بل ډول و او مسلمانان به داس３ عزتمن وو چ３ ساری به 

  .درلود
ې ک７ل يرهوس مسلمانان له دغه لوړ مقصده ل خواهشاتو او هوا ياخو د دن
ک３ فرقه  ياپه دن ي３چ３ له امله  ک７ل ياته وريقحق ان لهيماوا يدحد تو ي３هغوی 
 ډغرې وهي بل سره  يوجوړې شوې چ３ له   ا شوې او مختلف３ ډل３يدبندۍ پ

او د طاقت له السته راوړلو . د مسلمانانو عزت خاورې شو ي３چ３ له امله 
  .اشوهيدهغوی ک３ کمزروي پ وروسته په
کتاب پروت دی چ３ که ＇ه هم  يوما مخ３ ته ل د دې لپاره چ３ زيکدا ！ول ما ول

 يدداز مون８ د س. ت دیياز يرډ ي３ت يمخو ارز＊ت او ق ت نه دیياز ي３حجم 
 يوپه دغه دعا－انو  او زما ارمان و چ３. د دعا－انو ！ول／ه ده ينالعابد ينامام ز
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د دې  ونه موجود دييلچ３ په هغو ک３ ＇ومره رو＊انه دليم م او ووايک＇ه ول
و په شان د رسول اهللا يتبلکا د نورو پاکو اهل ب ينالعابدين ز خبرې چ３ امام

－ارۍ ک３ دهغوی يزاو په عبادت او پره لرونکی ي روحيمد د تعل)ص(مبارک 
په دې .ن ک７ييازما تاثرات ب ا ک７م چ３يدخو زه هغه الفاظ له کومه پ.تابع و

حقل او  ژبه عاجزه ي３له سپ７ن３  وخت چ３ زه دغه معجز وزمه کلمات لولم چ３
ي نو په دې موقع زه ي８ي او تمي８نولنوو ل７زياد عظمت له ب ي３ او قلم انه دیيرح
د دې په پرتله چ３  اعتراف مناسب －２م ن９ياازې د خپل３ ناتوان９ او کوتاه بيو

د امام سجاد د دعا－انو  ＄که چ３.د موضوع حق ادا نه ک７ی شم قلم راواخلم او
  . ت دیيازما د اظهار تر طاقته ز د زړه احساس د لوستلو په وخت زما تاثر او

واالن يکل م چ３ زمون８ينې بل３ خبرې ته متوج３ شوم او هغه دا چ３ زه ويوخو زه 
د اثارو لوستلو او  و شاعرانو او نثر ک＋ونکويران او ادبي مورخان،د تيب، اد
ه غ وی په نثر ک３ دا هنرمندانه سبک خپل  او ته متوج３ دي يسو تدر درس

 او له فطري ＊کال پسوللی چ３ ي３ داس３ ونکو ！اکلی اويکک７ی دی چ３ انشا ل
ن ياو ب يعرن， په رن， د علم بد ي３ې ＊کاري او هغه ته يرحسن ادا نه بلکل ل

چ３ له تکلف او تصنع نه خالي  ／ارونه ورک７ې ديين＊کالوې، 請نعتونه او س
خو دغه خلکو د دغه  ي سمون نه خورييخاو له طبعی ＊کال سره ب نه دي

－２ل  نه کم تو له معجزويا３ دي چ３ د عربي ادبي＋اثار پر دبیدا ا دعا－انو
او  ل３ دييدرارس ل３ روحهي）سپ پاک او يو＄که چ３ دغه دعا－ان３ له .يي８ک

او هغه  لی نفس دیي）پاک او سپ يوهم  ي３او مخاطب  نفس دی)ع(امام  هغه د
قلبي احساس دی  يوچ３ يا له دې امله دا په ر＊ت.د لوی او لوړ خدای ذات دی

بنده خپل  هيعد دې په ذر چ３ دی دخدای له لوري خپل بنده ته ورک７ل شوی چ３
ي يند د له همدې کبله په دغه مذهبي دعا－انو ک３. يي８متوج３ ک خدای ته

په  .／ه پرته دهيله لوړه بيواو د زهد او پاک９  د وحی او د تقوی دالهام جذب３
غوږنو ته . کاږيچ３ روح ＄انته  پرته ده ي هميقه خوږه وږمه او موسيودې ک３ 
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اله يول و تهيدو الفاظو اوريعاو د وقيت د معنو جذاب ي３او زړه  خوند ورکوي
ه يند خپل رب ستا)ع(و－ورئ امام .ويي＂سر ！ ي３جالل ته  رعب او او يي８ک

  :کوي
 زړونو ته ＄ال ورک７ې دهي３   ه ده هغه ذات لره چ３ په خپل سترتوب سرهينستا«

ونو يزپه خپل قدرت سره په ！ولو ＇ او ید له ستر－و پ او په خپل عزت سره
و زغم لري او نه توهمات دهغه د عظمت يدنو نه ستر－３ د هغه د ل .واک لري

عظمت او لوی والي سره د جبروت ＇＋تن  لی شي هغه پهيدحد ته رس یيقحق
مخلوق مهربان،له خپل حسن او جمال  په احسان سره  په عزت جالل او او دی
ړ او لوړاوي سره د سترتوب د 請فت يااو له و ی دیلي）وو سپيا／７تيمله ن سره

  .مالک
او داس３ ؟ داس３ تل پات３ خوند ＇＋لی دی کلهي）تاسو په عربي کالم ک３ ه

د  ي اوينک＋ معناوو سره په زړه يواو لو کالم چ３ په خپلو خوش نما الفاظو
لي او ي）ازې پاک سپيوته چ３ يروي چي８انسان نفس هغو لوړو درجو ته وخ

لی يدت مو اورياتر دې کالمه ز ياا.سونو پاک زړونه ختلی شيله هو ياددن
او دې د  يي８په خوند او لذت نه م７ ي３ ی ادب دی چ３ زړونويندا هغه د ؟دی

په  ي３نغمو  په چ３ واوري نو ي３غوږونه .زييولوړاي په وړاندې په سجده پر
 ېيوپه معنا او مطلب ک３ غوپ３ وهي او په  ي３وجد او ترنم ک３ راشي او عقل 

  .الوت کو ي بل３ فضا ک３
ته يرچ.يي８اله کيوي، ابونواس او متنبی ليرالزمان، حر يعد بد ياسره له دې دن

په دواړو ک３ د لفظ او معنا له نظره د  ته د دغه کسانو ادبيري ادب او چيند
انو ته يباد .لريير توپير ＄مک３ او اسمان فرق دی اوپخپله له ادبي اړخه هم ډ

ا چ３ هغوی به يقين کالم ته پام وک７ييم المرتبت او عظ يلپکار دي چ３ دغه جل
  .مومي چ３ تر اوسه په ＄مکه ک３ پ＂ه ده ياخزانه ب يهلو هيرپه دې ک３ ډ
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 ۴:  
  او د هغه فلسفه )ع( ينالعابد ينامام ز

مصر له  يهت اسالميعشر يهچ３ د کل تی مقاله دهيودا داحمد محمد جمعه اب 
 فضالوو ＇خه دی 

 چ３ د يمدرته ＇ه ووا روحانی الر＊ود او اخالقی استاد بهد هغه ربانی امام، 
انسانانو د نفسونو او د قامونو او ولسونو د د زړونو واکمن دی او د انسانی 

رلسو سوو کلونو تر هغه ياو ديرنکی او الر＊وونکی دی له تيونسلونو الس ن
 ي ژونديقاو د حق ييسهغه د هغوی الس ن. وخته پورې چ３ د ا ن７ۍ فاني شي

هغوی ته د ژوند  په ژغورن３ سره وويااو د ژوند له تن／سيايی ب ي３پر الرو 
هغه د ب３ حده  .يیعمر ا請لی ارز＊ت او د زمان３ ا請لي عزت ور＊ ا請لي معنا د

 ／وي او له ل＂９ او ب３ کارۍ کرکه ＇ر－ندوييناو دعمل ا請ول ！ ر او ه）وياز
  :يیخدای ته په دعا ک３ وا و－ورئ هغه

او زمون８ د بدن د  د ک３ و－ر＄وهياعظمت په  د خپل يازمون８ د زړه سالمت«
د يل او زمون８ د ژب３ و ې ک７هيرک３ ت و په منن３ينلور ３ هم د خپلويبارۍ شيکب

  »３ سره مخصوص ک７ېينخپل احسان ستا
او ＇ومره 請فا دی ستا زړه او ＇ومره ! ای امامه ＇ومره لوړه ده ستا درجه

ل３ ده ستا ي）او ＇ومره سپت ي＇ومره سوتره ده ستا ن اوير رو＊انه دی ستا ضم
  .يهاو ＇ومره مبارکه ده ستا نظر تو－هيدل
خطاب چ３ خپل  خالق يمخدای غ８ او د قد يمه د حی او قايدتاسو واور 

  . و ک７ی ي３ته )ص(يبلي رسول او حبي）سپ
په جامه ک３ ！ولو قامونو او نسلونو ته )ص(رسول  ت ک３ هغه ديقخو په حق
او دخدای قانون  وې مانه او ورنزدې شويه ووا يکدوی په هغه لب.مخاطب و

 چ３ غوروک７ئ يهای رسوله ووا :ک７ هغه دخدای غ８ دا دی چ３ يسر ！ ي３ته 
دا خلک ول３ نه －ر＄ي او . پ دي يبچ３ په ＄مکه او اسمانونوک３ ＇ه ＇ه عجا
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ت او ي＋ايدد اسمان او ＄مک３ په پ؟ دا خلک غور ول３ نه کوي ؟نه ورکوي پام
ت， ک３ د عقل د خاوندانو لپاره ن＋３ ن＋ان３ دي، دا د ور＄３ او شپ３ په ت， را
ه ＇ه شوه يلدهغو خلکو پا －وري چ３ او نه نه کوييل خلک ول３ په ＄ک３ ک３ س
 ي３وړې وو او په ＄مکه ک３ يات پياهغوی تر دوي ز. چ３ تر دوي مخک３ وو

ت３ ياتر هغ３ ز ودان３ ک７ې وې ي３ما９１  ي３لو ي３هن／امه جوړه ک７ې وه او لو
 ونو سره راغلليلاو پیغمبران هغوی ته په رو＊انه دل دي چ３ دوي جوړې ک７ې

  »خو هغوي پخپله په ＄ان ظلم کاوه کله په هغوي ظلم نه کويي）خدای ه
عبادته  کالو تر يااوفکر د او ３ غوريبې شيوچ３ د  ا دهينو) ص(او درسول «

فکر وک７ئ او پخپله دخدای په ذات ک３ فکر  د خدای په پن％ون ک３. غوره دی
   »اسو دهغه د حد درجه نه شئ ！اکل３مه کوئ ت

د خپل ستر توب په يا سالمت د زړونو زمون８ «چ３ همدا خبره خو امام هم کوي
  »د ک３ و！اکه يا

ابادول غواړي او خلکو ته بلنه ورکوي چ３ هغوی  يادن  د) ع( ينالعابد ينامام ز
 يقورسره د حق ک７ي چ３ يرت خپل اوز－ار وختونه هم په داس３ کارونو ک３

تل پات３  دم نامهيااو د بن.يي８واقعی عزت حا請ل او يي８ن３ بنس برابرژغور
ي يخب تعطل اري ه６و وي نه اويکه دا ده چ３ په ژوند ک３ بيجد دې نت. يي８ک
＄که چ３ عرب شاعر . هغه وخت به نه دا خراب９ وي او نه دا جرمونه ا نه شييدپ
  :يیوا

  .ملونه ديخرابولو لوی ال اري او شتمني همدا دانسان ديک＄واني، ب
چ３ ＇ومره چ３ دخدای نعمتونه دي او دهغه راک７ې  يیپه زغرده وا )ع(امام 

ه６ونه دي ！ول په هماغه کارونوک３ ول／وو د کومو  طاقتونه دي او غ７ي او
  .چ３ دخدای د نعمتونو مننه وشي ا شوې دييدلپاره چ３ پ

  :همدا مطلب د امام د د ې فقری دی چ３
  .ه ک７هيره شکر ک３ تزمون８ ب３ کاري هم د خپل نعمت پ
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ا ک３ داخل شي چ３ ينغواړي چ３ د خدای تعالی په دې و)ع(له دې وروسته امام 
چ３ خدای ته  ی شييدت ＊ه کياز ＇وک د خپل３ خبرې له نظره تر هغه کسه«

   »يمچ３ زه مسلمان  يیوا او ＊ه کارونه کوي او خلک بلي
  :يیامام فرما

او ستا الره  په لور بلونکي ديله هغو کسانو و－ر＄وې چ３ ستا  مون８ !ای ربه «
  »يیخلکو ته ＊

دا پرمعنا جمل３ او له من＃ پان／３ ډک３ فقرې دي د ＊کال، عظمت، بالغت او 
  .ې پک３ نغ＋ت３ دييااز ！ول３ ＄ان／７تيجا
 زړونو ته ＄ال ورک７ې دهي３   ه ده هغه ذات لره چ３ په خپل سترتوب سرهينستا«

ونو يزقدرت سره په ！ولو ＇په خپل  او دی له ستر－و پ او په خپل عزت سره
و زغم لري او نه توهمات دهغه د عظمت يدنو نه ستر－３ د هغه د ل .واک لري

عظمت او لوی والي سره د جبروت ＇＋تن  لی شي هغه پهيدحد ته رس یيقحق
مخلوق مهربان،له خپل حسن او جمال  په احسان سره  په عزت جالل او او دی
ړ او لوړاوي سره د سترتوب د 請فت يااو له و لی دیي）وو سپيا／７تيمله ن سره

  »مالک
، د بند－９ په ＇ر－ندونه يتادب تضرع او لمن＃ ک３ له تصوف سره بالغت، په

 يعت د بديان له جوهر سره عقلی مغز او پر دې ورزياک３ جادو－ري،د ب
  . ＊کالوې

  
  د شرك په خالف جنګ

او د  شرکسره له  ېيدوړې عقياد خپل زړه له تله، د ډاډمن نفس په پ )ع(امام 
او  سخته کرکه کوي ادعا کوونکو او مالت７ کوونکو شرک له موادو د شرک له

  :والی ثابتوي په خپلو دغو الفاظو سره چ３يود خدای لپاره ازلي او ابدي 
ساری نه لري، هغه  ي＆ه ی چ３ينازيو ل نه لري، هغهياس ي＆هغه پن％／ر چ３ ه «

برابر نه  غه واکمن چ３ه يلهغه سرخ.نه لري يکد سترتوب خاوند چ３ کوم شر



 

٨٣ ..................................................................................................................................................سريزه  

 نه لري يکا کوونکی چ３ شريداو هغه پ.تهيشن ي３او هغه خدای چ３ بل .لري
هغه تل   هغه تر ！ولو مخک３ او الزوال دی ل نه لرييااو هغه رازق چ３ مرست

ره، هغه باقي دی ب３ د ياب３ له زحمت او ز دی يمو قا يمدا. پات３ او الفانی دی
ل يانکی دی ب３ له دې چ３ کوم مرستاکوويدکوم اخري حده، هغه 請نعت پ

ه، کار يفه،پن％وونکی دی ب３ تکليکله کوم شر  ولري هغه پالونکی دی ب３
نه په مکان ک３ دهغه کوم حد شته او نه په زمان  کوونکی دی ب３ له ب３ وس９،

 هيشه هميشهمدا شان هم له تله دی او تل به وي دهغه کومه انتها،هغه ک３
ل د علم او حکمت ＇＋تن، يا، وسيم، قديما، ديمخدای دی، هغه ژوندی، قا

او هر ＇ه چ３ وغواړي تر  ي３ تم کوي دی،هر ＇ه چ３ وغواړي يمحل او برالسی
، هغه لره دی خلق او هغه لره دی حکم،！وله ＄مک３ د هغه په ولکه ي３سره کوي 

او اسمان هم د هغه د تصرف په ال س ک３ دی پاک دی هغه خدای او  ک３ ده
ه يف請ح(  »ا ک７ې دييدالتو چ３ مشرکانو ورپاره پيالی دی له هغو خي）سپ

  »اد چاپ خان３ چاپ يحمخونه د دمشق د ف ۲۲او  ۲۱خامسه، 
＄ان د باور او د خپل  او په خپل يیمعنا ＊ يتن７ۍ ته د وحدان)ع(هغه حضرت 

او هغوی  ويي＋انساني عقلونه له ژور خوبه و او  د ＇ارن３ درس ورکوي يرضم
هغه لوی رکن چ３ د دغه ژوند  .يیی ا請ول ＊يقب９ حقياته د ژغورن３ او کام

غوره مثال  يرد دې لپاره هغه حضرت خدای ته ډ والړه ده او ودان９ پرې
ازې او يواتو په پن％ون او خلقت ک３ يند کا وړاندې کوي ＄که چ３ هغه ذات

  .خپلواکه دی
 ا شوی دی ديدۍ ک３ پي７چ３ د هجرت په لوم７ۍ پ) ع(ينالعابد ينامام ز

ۍ او له هغ３ ي７چ３ د ＇وارلسم３ پ  خپلواک９ غ８ پورته کوي ازادۍ، عزت او
  .ونه مات ک７ييرزن％ يت او دماد واوري ي３خلک  وروسته

  
  د يو عام مذهب رد  
ل او کمزور مسلک راغون６ې ياشرمناک خ يوې ډل３ په مسلمانانو ک３ په يرډ
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 او خدای په او هغه دا چ３ انسان په خپل قول او عمل ک３ مجبوره دی شوې دي
 يرلپاره ډ ي３دوی د دغه نظر او ！ول جرمونه کوي وشر يرره د هغه په الس خزو

بدمرغي داس３ واکمنه شوې ده چ３  ونه وړاندې کوي په دویيلکمزورې دل
دا خلک  .ته د جبر او قهر د نسبت په ورکولو راضی شوې دي دخدای ذات
ي او ري ک３ جرمونه او －ناهان３ وک７يوپه س يماو تعل ي３دغه نظر غواړي چ３ د

  .په خدای ورواچوي ي３پ７ه 
چ３ له فساده د ＄مک３ د ډکولو ذمه وار دی او د ن７ۍ د  دا داس３ مذهب دی

د دغه  په خپل الفاظو ک３) ع(ينالعابد ينامام ز.يي８انتظام د بربادۍ سبب ک
   :يیدونه راغور＄ول３ دي دوي فرمايال بنياملحدانه خ

سزا ورک７ې په هغه ظلم نه ته چاته  ات په دې خبره اعتراف کوي چ３ين！ول کا«
 خبره شاهد دي چ３ ＇وک چ３ ته معاف ک７ې دا ستا احسان دی او په دې کوې

د خپل نفس په ل＂９ چ３ تا  و په کولو ک３يضاو هر کس به اقرار کوي دهغو فرا
 ستا له اطاعته نه وو غولولي نو هغوی انيطاو که ش.په هغوی فرض ک７ې دي

دهغوي په وړاندې د حق په جامه  ي３باطل  او که ا به ستا نافرمانی نه کولهيچه
  .ليدوک نه －مراه کي）ستا له الرې به ه نو و وړاند ې ک７ی ک３ نه

او تر  لی شييداحسان سره ک ه پهينپه دې خبره ک３ چ３ ستا ستا ي３ته مبارک 
نه ولري چ３ ته به د ي＋د دې اند چ３ ＇وک ي３لی ي）لوی او سپ تيادې ز

هغه  په لیيدنه نه شي کي＋اند تيياظلم او ز له تا د.عدالت په خالف کار وک７ې
ستا له  او کوم کس چ３ ستا اطاعت وک７ي له امره سرغ７ونه وک７ي چ３ ستا کس

  »لیيدنه نه شي کي＋اندي＆ هغه د حق خوړلو ه لوري د
 يبد عظمت عجا چ３ ،ای هغه ذاتهي３او کرم خاوند  احسان کوونکی يرته ډ«

دخپل عظمت په پردو ک３  التوايخ ونکي دي مون８ له ملحدانهيدنه ختم ي３
مون８ له خپل  ونک３ نه دهيدختم ي３ای هغه ذاته چ３ د پاچاه９ موده  وساته

ي په ي８نه ختم ي３غضب او خپ／انه وژغوره، ای هغه ذاته چ３ رحمت خزان３ 
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لو توان يددلي３ ای هغه ذاته چ３ ستر－３ . خپل رحمت ک３ زمون８ هم برخه وک７ه
！ول  ي３او هغه ذاته چ３ د عظمت په وړاندې  لري مون８ خپل در ته نزدې ک７ه نه

چا په وړاندې چ３ باطني  ای هغه ذاته د. ته عزت راک７ه مون８ عظمتونه واړه دي
  »مون８ په خپل مخک３ مه رسوا کوه رازونه هم ＊کاره دي
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َوَجّلَ َوالثَّٰناِء َعلَْيِه، فَ ِبادّلُٰع  إذَا اْبَتَدأَ  ِ َعّزَ  :ٰقاَل اِء َبَدأَ ِبالّتْحِمْيِد ِهللاّٰ

 ُ ٍل َكاَن َقْبهَلُ، َو اْآلِخِر ِبَال آِخٍر َيُكونُ َبْعَده ِل ِبَال أَّوَ ِ اْألَّوَ َ الَْحْمُد ِهللاّ
ِي َقُصَرْت َعْن ُرْؤَيِتِه أَْبَصاُر النَّاِظِريَن، َو َعَجَزْت َعْن َنْعِتِه  اذّلَ

ُ الَْواِصِفنيَ  َ اْبَتَدَع ِبقُْدَرِتِه الَْخْلَق اْبِتَد  .أَْوَهام ْ َع ُ َع اعاً، َو اْخَرتَ
 ً اعا ُْم ِيف َسِبيِل  .َمِشّيَِتِه اْخِرتَ َ ْم َطِريَق ِإَراَدِتِه، َو َبَع ِ ِ َ َسلََك  ّ ُ

َْسَتِطيُعوَن  ْ ِإلَْيِه، َو َال  ُ َم ا َقّدَ ً َعّمَ َمَحّبَِتِه، َال َيْمِلُكوَن َتأِْخريا
 ُ ْ َعنْه ُ َر َ َما أَّخَ ماً ِإ ً َو  .َتَقّدُ ُْم قُوتاً َمْعلُوما ْ َجَعَل لُِكّلِ ُروٍح ِم

ُ َناِقٌص، َو َال َيِزيُد َمْن َنَقَص  ً ِمْن ِرْزِقِه، َال َينْقُُص َمْن َزاَده َمْقُسوما
ٌِد  ُْم َزا ْ َ َضَرَب هَلُ ِيف الَْحَياِة أََجًال َمْوقُوتاً، َو َنَصَب هَلُ أََمداً  .ِم ّ ُ

ْيِه ِبأَّيَاِم ُعُمِرِه، َو َيْرَهقُهُ ِبأَْعَواِم َدْهِرِه، َحّتَى ِإذَا َمْحُدوداً، َيَتَخطَّى ِإلَ 
َ َما َنَدَبهُ ِإلَْيِه  َبلََغ أَْقَصى أََثِرِه، َو اْسَتْوَعَب ِحَساَب ُعُمِرِه، َقَبَضهُ ِإ

يَن أََساءُوا بِ  ِ َما ِمْن َمْوفُوِر َثَواِبِه، أَْو َمْحُذوِر ِعَقاِبِه، لَِيْجِزَي اذّلَ
يَن أَْحَسنُوا ِبالُْحْسنَى ِ َسْت  .َعِملُوا َو َيْجِزَي اذّلَ َعْدًال ِمنْهُ، َتَقّدَ

ُْسأَلُوَن   ْ ُ ا َيْفَعُل َو  ُْسأَُل َعّمَ َاُؤهُ، َو َتظاََهَرْت آَالُؤهُ، َال 
ْ َو   .أَ

 َ ِْدِه َع َ فََة  ِ ْ ََس َعْن ِعَباِدِه َم ِي لَْو َح ِ اذّلَ َ ْ ِمْن ِمنَنِِه  َما الَْحْمُد ِهللاّ ُ   أَْبَال
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كله به چې حضرت امام سجاد عليه السالم دعا غوښتله نو پيل به يې د لوى خداى 
 :امام به فرمايل. په ثنا او صفت سره كاوْه

چ３ مخك３ ترې  ے！ول تعريف او 請فتونه هغه خداى لره دى چ３ داس３ اول د
وک نه وى هغه خداى چ３ وروسته به ور＄ن３ ＇ ے＇وك نه وو او داس３ آخر د

چ３ له ليدلو ي３ د كتونكو ستر－３ عاجزې دى او له ثنا او 請فته ي３ د 
. ستايونكو عقلونه لن６ او ب３ وسه دى هغه په خپل قدرت سره كائنات پيدا ك７ل

او په خپل３ ازلى خو＊３ او منشا سره ي３ په خپله خو＊ه وپن％ول بيا ي３ هغوى 
ين３ په الرې ي３ وه）ول كومو د خپل３ ارادې په الرې وچلول او د خپل３ م

حدونو ته ي３ چ３ هغوى مخك３ ك７ى تر هغو شاته پات３ كيدل او تر كومو 
حدودو چ３ ي３ شاته ساتلی تر هغو مخك３ كيدل د كائناتو له اختيار او 
كن＂روله بهر دى هغه د هر ژوندى سارى لپاره له خپل پيدا ك７ى رزقه معلومه 

هغه ＇وك كمولﾡ نه شی او چاته ي３  برخه ！اكلي ده چاته ي３ چ３ زياته ورك７ې
بيا دا چ３ هم هغه د هغه د ژوند لپاره . چ３ كمه ورك７ي ＇وك ي３ زياتولﾡ نه شى

يو وخت و！اكه او هغه ته ي３ يو معلوم مهال و！اكه، هغه د خپل ژوند د ور＄و له 
الرې د دغه معلوم مهال په لور روان دى او د خپل ژوند تر كلونو هغه ته ن８دې 

ې چ３ كله د ژوند پاى ته ورسي８ى او د خپل عمر حساب پوره كي８ى تر د
نو خداى تعالى ي３ د روح تر اخستلو وروسته هغه ب３ پايه ثواب ته . كاندى

ورسوى چ３ هغه ي３ ورته راغو＊تي وْه يا ي３ هغه بوږنوونكى عذاب ته 
چ３ له خپل عدل او انصاف سره سم . وْه ےورسوى چ３ مخك３ ي３ ورته بيان ك７

ه د هغوى د بد عمليو سزا او نيكانو ته جزا او بدله وركاندى د هغه بد عملو ت
نومونه پاك او سپي）لى دى او د هغه د نعمتونول７ۍ به جارى وى هغه چ３ ＇ه 

 .كولى او له خلکو به په هر حال پو＊تنه كي８ىكوى ＇وك ور＄ن３ پو＊تنه نه شى 
ان ي３ د حمد او ！ول تعريفونه او 請فتونه هغه پاك خداى لره دى چ３ كه خپل بند－

او  نو د هغو پرله پس３ لورينو چ３ هغه لورولى دى ےمحرومه ساتلى وشكر له معرفته 
  متواترو نعمتونو چ３ هغه پيرزو ك７ى دىد هغو ب３ دريغه او 
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فُوا ِيف ِمنَنِِه فَلَْم  الُْمَتَتاِبَعِة، ْم ِمْن ِنَعِمِه الُْمَتظَاِهَرِة، لََتَصّرَ ِ ْ َو أَْسَبَغ َعلَ
ُ َيْح  َْشُكُروه ُعوا ِيف ِرْزِقِه فَلَْم  َو لَْو َكانُوا َكَذلَِك  .َمُدوهُ، َو َتَوّسَ

ِيِمّيَِة  َ
َ َحّدِ الْ َْساِنّيَِة ِإ فََكانُوا َكَما َوَصَف ِيف  لََخَرُجوا ِمْن حُُدوِد اْإلِ

ْ أََضّلُ َسِبيًال «مُْحَكِم ِكَتاِبِه  ُ ْ ِإّالَ َكاْألَْنعاِم َبْل  ُ َ   ».ِإْن  ِ َع َ َو الَْحْمُد ِهللاّ
فَنَا ِمْن َنْفِسِه، َو أهَْلََمنَا ِمْن ُشْكِرِه، َو فََتَح لَنَا ِمْن أَْبَواِب الِْعْلِم  َ ّ َ َما 
لَْحاِد َو  ْخَالِص هَلُ ِيف َتْوِحيِدِه، َو َجنََّبنَا ِمَن اْإلِ ِبُربُوِبّيَِتِه، َو َدلَّنَا َعلَْيِه ِمَن اْإلِ

ّكِ ِيف  َ  . أَْمِرهِ الّشَ َْسِبُق ِبِه َمْن َسَبَق ِإ ُ ِمْن َخْلِقِه، َو  َِده َ ُر ِبِه فِيَمْن  ْداً نَُعّمَ َ
ُ َو َعْفِوهِ  ً يُِضي .ِرَضاه ْدا ُل َعلَْينَا ِبِه  َ َُسّهِ َزِخ، َو  ُ لَنَا ِبِه ظُلَُماِت الَْربْ ء

ُف ِبِه َمنَاِزلَنَا ِع  ِ ّ َ ُ ْنَد َمَواِقِف اْألَْشَهاِد، َيْوَم تُْجَزى كُّلُ َسِبيَل الَْمْبَعِث، َو 
ً َو َال  ً َشْيئا ً َعْن َمْو ْ َال يُْظلَُموَن، َيْوَم َال يُْغنِي َمْو ُ َنْفٍس ِبَما َكَسَبْت َو 

ْ يُنَْصُروَن  ُ.  ُ َْشَهُده نيَ ِيف ِكَتاٍب َمْرقُوٍم  َ ِعّلِّيِ َ أَْع ً َيْرَتِفُع ِمنَّا ِإ ْدا َ
بُوَن  ُمَقّرَ

ْداً َتَقّرُ ِبِه ُعيُونُنَا ِإذَا َبِرَقِت اْألَْبَصاُر، َو َتْبَيّضُ ِبِه ُوُجوُهنَا  .الْ َ
َْشاُر  ِ  .ِإذَا اْسَوّدَِت اْألَ ِ ِجَواِر اّهللاَ َ َكِر ِ ِإ ِ َناِر اّهللاَ ْداً نُْعَتُق ِبِه ِمْن أَلِ ْداً  .َ َ

َِكَتهُ ا ُمْرَسِلنيَ ِيف َداِر نَُزاِحُم ِبِه َمَال
ُ الْ ُ ِبِه أَْنِبَياءَه ِبنيَ، َو نَُضاّم ُمَقّرَ

لْ
ِي  .الُْمَقاَمِة الَِّتي َال َتُزوُل، َو َمَحّلِ َكَراَمِتِه الَِّتي َال َتُحولُ  ِ اذّلَ َ َو الَْحْمُد ِهللاّ

ْزِق اْخَتاَر  َباِت الّرِ  .لَنَا َمَحاِسَن الَْخْلِق، َو أَْجَرى َعلَْينَا َطّيِ



 

٨٩ ...........................................................................................................................د خدای حمد و ثنا : لوم７ۍ دعا 

له دغو نعمتونو به ي３ استفاده خو كوله خو د هغه ثنا او حمد به يي نه وايه، او د هغه په  
کولی  نو د  ي３او که داس３ رزق ك３ به ي３ هوسا ژوند خو لرو خو  حمد به ي３ نه وايه 

مصداق به  يفانسانيت له حده به وتلى وى او د ＄ناورو په ＇ير به وو او دهغه تعر
８ په خپل کتاب ک３ راوړی دی چ３ هغوی  د＄ناورو په شان ل３ وو چ３ مونيد－ر＄

！ول تعريفونه د هغه خداى دى چ３ ＄ان ي３ په موږ . دی بلكه تر هغو هم ب３ الري دى
وپيژنده او موږ ته ي３ د حمد او شكر الره راو＊ودله او د هغه په رب والي د 

خالص الره پوهيدو او خبريدو ورونه ي３ موږ ته پرانستل او په توحيد ك３ ي３ د ا
راو＊ودله او له خپل ＄ان سره د شرك او ب３ الرۍ ئى وژغورلو داس３ حمد دى وى 
هغه لره چ３ د كوم په وسيله چ３ موږ د هغه په حمد كوونكو بند－انو ك３ ژوند 
وك７و او د هغه د خو＊９ او بخ＋ن３ په لور له تلونكو ور مخك３ شو داس３ حمد چ３ 

ى شى او د قيامت الرې را آسان３ كاندى او په هغه سره زموږ لپاره د برزخ تيارې لر
په كومه ورځ چ３ به هر  .د قيامت په غون６ه ك３ زموږ مقام او حيثيت لوړ كاندى

＇وك د خپلو ك７و بدله ووينى او په هغوى به هي＆ ډول ظلم ونه شى هغه ورځ 
داس３ حمد . چ３ دوستان به د يو بل په كار رانه شى او نه به ورسره مرسته وشى

چ３ مقرب３ فر＊ت３ ي３ ساتنه كوى زموږ  ےليكلى شوى كتاب ك３ د چ３ په يو
داس３ حمد چ３ زموږ  .لخوا دې د لوړ جنت د لوړو درجو تر مقامه اوچت شى

او . ستر－３ يخ３ كاندى كله چ３ ！ول３ ستر－３ له حيرانتيا او ويرې بك３ راووزى
داس３ حمد چ３ د هغه په . هغه وخت چ３ ！ول مخونه تور وى زموږ مخونه و＄لوى

وسيله موږ د خداى تعالى له سخت او لمبه اور ＇خه وژغورل شو او د هغه رحمت 
داس３ حمد چ３ د هغه په ذريعه موږ د خداى له نزدې فر＊تو سره  .مو په برخه شى

اوږه په اوږه مخامخ شو او په هغه تل پاتى او عزتمن مقام ك３ چ３ بدلون او زوال نه 
！ول تعريفونه او ستاينه هغه لوى  .＄اى شولرى د هغه له راستولو پيغمبرانو سره يو 

ي３ زموږ لپاره غوره ك７ې او موږ ته  ذات لره ده چ３ د خلقت او پن％ون ！ول３ ＊ي／７ې
  ي３ د پاك رزق ل７ۍ جارى ك７ه
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ِيِع الَْخْلِق، فَُكّلُ َخِليَقِتِه مُنَْقاَدٌة لَنَا   َ  َ َو َجَعَل لَنَا اْلَفِضيةَلَ ِبالَْملََكِة َع
ِتهِ ِبقُْدَرتِ  َ َطاَعِتنَا ِبِعّزَ َِرٌة ِإ ِي أَْغلََق َعنَّا َباَب  .ِه، َو َصا ِ اذّلَ َ َو الَْحْمُد ِهللاّ

ُ َال، َمَتى الَْحاَجِة ِإّالَ ِإلَْيِه،  ُ أَْم َمَتى نَُؤّدِي ُشْكَره َْده َ َو الَْحْمُد   .فََكْيَف نُِطيُق 
َْسِط  ِي َرّكََب فِينَا آَالِت اْل ِ اذّلَ َ ، َو َجَعَل لَنَا أََدَواِت الَْقْبِض، َو َمّتََعنَا ِهللاّ

ْزِق،  َباِت الّرِ اَنا ِبطَّيِ ِبأَْرَواِح الَْحَياِة، َو أَْثَبَت فِينَا َجَواِرَح اْألَْعَماِل، َو َغّذَ
َ  .َو أَْغنَاَنا ِبَفْضهِلِ، َو أَْقنَاَنا ِبَمنِّهِ  َ َ أََمَرَنا لَِيْخَتِربَ َطاَعَتنَا، َو  ّ ُ َ ِ اَنا لَِيْبَت

ُشْكَرَنا، فََخالَْفنَا َعْن َطِريِق أَْمِرِه، َو َرِكْبنَا مُتُوَن َزْجِرِه، فَلَْم َيْبَتِدْرَنا 
ماً، َو اْنَتَظَر  َِتِه َتَكّرُ ْ ِبُعقُوَبِتِه، َو لَْم يَُعاِجْلنَا ِبنِْقَمِتِه، َبْل َتأَّنَاَنا ِبَر

 ً َ الّتَْوَبِة الَِّتي لَْم نُِفْدَها  .مَُراَجَعَتنَا ِبَرأْفَِتِه ِحْلما ِي َدلَّنَا َع ِ اذّلَ َ َو الَْحْمُد ِهللاّ
ُ ِعنَْدَنا، َو َجّلَ  ا لََقْد َحُسَن َبَالُؤه َ ِ ِإّالَ ِمْن فَْضهِلِ، فَلَْو لَْم َنْعَتِدْد ِمْن فَْضهِلِ ِإّالَ 

ُ ِإلَْينَا َو َجُسَم فَْضهُلُ َعلَْينَا فََما َه  ُ ِيف الّتَْوَبِة لَِمْن ِإْحَسانُه َكَذا َكاَنْت ُسنَّتُه
َكاَن َقْبلَنَا، لََقْد َوَضَع َعنَّا َما َال َطاَقَة لَنَا ِبِه، َو لَْم يَُكّلِْفنَا ِإّالَ ُوْسعاً، َو لَْم 

 ً ًة َو َال ُعْذرا رُْساً، َو لَْم َيَدْع ِألََحٍد ِمنَّا حُّجَ ْمنَا ِإّالَ  ِمنَّا َمْن فَاهْلَالُِك  .يَُجّشِ
 َ ُ ِبِه أَْد َِده َ ِ ِبُكّلِ َما  َ ِعيُد ِمنَّا َمْن َرِغَب ِإلَْيِه َو الَْحْمُد ِهللاّ َهلََك َعلَْيِه، َو الّسَ

َِكِتِه ِإلَْيِه َو أَْكَرمُ َخِليَقِتِه َعلَْيِه َو  ً َيْفُضُل َمَال ْدا َ ْيِه  أَْرَضى َحاِمِديِه دَلَ
َِر الَْحْمِد َكَفْضِل  ِيِع َخْلِقهِ  َسا َ  َ نَا َع    .َرّبِ
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نو ！ول كائنات د هغه . او موږ ي３ په غلب３ او تسلط سره تر ！ولو مخلوقاتو لوړ ك７و 
په قدرت سره زموږ تر حكم الندې او د هغه د قدرت او سر لوړۍ په وجه زموږ 

 د ي３تعريف او ستاينه هغه خداى لره ده چ３ له خپل ＄انه پرته  .اطاعت ته چمتو دى
موږ ＇رن／ه د ) له دې اړتيا والى سره سره(غو＊تن３ او حاجت هر ور په موږ بند ك７ى 

شو، نه هي＆ كله د هغه شكر نه  ﾡاو د هغه شكر ＇ن／ه كول ﾡهغه د حمد حق ادا كول
！ول تعريفونه هغه لوى خداى لره دى چي زموږ په بدنونو ك３ يﾡ.  ３شو ادا كول

ك７ل او په موږ ي３ د ژوند غ％يدونكى اعصاب او ！وليدونكى غ７ى مرتب 
آسانتياوې ولورول３ او موږ ته ي３ د كار او كسب غ７ى راك７ل او په پاك３ 

او په خپل فضل او كرم سره ي３ موږ ب３ نيازه  .請اف３ روزۍ سره ي３ موږ وپاللو
ك７و او په خپل لطف او احسان سره ي３ مون８ ته د نعمتونو پان／ه وبخ＋له بيا ي３ د 

وك７ چ３ په فرمان منن３ ك３ مو وازمايي او د منع شوو خپلو حكمونو د منلو امر 
＇يزونو له كولو ي３ منع ك７و چ３ زموږ شكر اندازه ك７ى خو مون８ د هغه له الرې كاږه 
شو او بندو شوو او منع شوو ＇يزونو ته مو مخه ك７ه بيا هم هغه په عذاب ك３ بي７ه 

په خپل رحمت او ونه ك７ه او په سزا راكولو ك３ ي３ له تادۍ كار وانه خيست بلكه 
مهربان９ سره ي３ له موږ سره له نرم９ كار واخيست او په حلم او مهربان９ سره 

！ول３ ستايني د هغه ذات دى چ３ موږ ته ي３ د توبي الره  .زموږ د جاروتلو په تمه شو
و＊ودله او هغه موږ يوازې د هغه د رحمت او فضل په وجه ترالسه ك７ه نو كه د هغه په 

پرته نور نعمتونه ونه شميرو بيا هم همدا توبه زموږ لپاره د هغه لورينو ك３ له توب３ 
＄كه چ３ تر موږ د مخكنيو خلكو لپاره د  ےلخوا لوى انعام احسان او ستر فضل د
نو د كومو ＇يزونو چ３ طاقت نه لرو هغه ي３ . توبى په هكله د خداى دا طريقه نه وه

ه دندې رانه ك７ې او يوازې په زموږ له اوږو هسك ك７ل او زموږ تر وسه زيات ي３ موږ ت
 آسانو او نرمو كارونو ي３ مكلف ك７و او په موږ ك３ ي３ هيچا ته د حجت او پلم３ ＄اى

پرې نه ＊ود نو هغه كس تباه كيدونكى دى چ３ د هغه له خو＊３ پرته د خپلى بربادۍ 
   .وسيل３ برابرې ك７ى او هغه ＇وك خوش نصيبه دى چ３ هغه ته مخه ك７ي
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َ هَلُ الَْحْمدُ  ّ َماِضنيَ َو الَْباِقنيَ  َمَكاَن كُّلِ ِنْعَمٍة هَلُ َعلَْينَا ُ
ِيِع ِعَباِدِه الْ َ  َ َو َع

ا َعَددَُها  َ
ْ ِيِع اْألَْشَياِء، َو َمَكاَن كُّلِ َواِحَدٍة ِم َ َعَدَد َما أََحاَط ِبِه ِعْلُمهُ ِمْن 

َ َيْوِم الْ  ً ِإ ً َسْرَمدا ِه، َو َال  .ِقَياَمِة أَْضَعافاً مَُضاَعَفًة أََبدا َى لَِحّدِ َ
ً َال مُنْ ْدا َ

ً َيُكونُ ُوْصةَلً  ْدا َ ِحَساَب لَِعَدِدِه، َو َال َمْبلََغ لَِغاَيِتِه، َو َال اْنِقطَاَع ِألََمِدِه 
 ً َ َمْغِفَرِتِه، َو َطِريقا َ ِرْضَواِنِه، َو ذَِريَعًة ِإ ً ِإ َ َطاَعِتِه َو َعْفِوِه، َو َسَببا َ  ِإ ِإ

َ َطاَعِتِه، َو  ً َع ً ِمْن َغَضِبِه، َو َظِهريا ً ِمْن َنِقَمِتِه، َو أَْمنا َجنَِّتِه، َو َخِفريا
ِِفهِ  ِه َو َوَظا َ َتأِْدَيِة َحّقِ ً َعْن َمْعِصَيِتِه، َو َعْوناً َع َْسَعُد ِبِه ِيف  .َحاِجزا  ً ْدا َ

ِِه، َو َنِصريُ  َعَداِء ِمْن أَْولَِيا ٌ الّسُ ّ ِ ِِه، ِإّنَهُ َو ُِسيُوِف أَْعَدا َهَداِء  ِبِه ِيف َنْظِم الّشُ
ِيٌد  َ 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ،！ول３ ستايني او حمدونه خداى لره دى هر هغه حمد چ３ د هغه نزدې فر＊ت３

غوره مخلوقات او غوره ستايونكى ي３ كوى داس３ ستاينه چ３ تر نورو لوړه ده 
بيا هم د هغه لپاره ！ول  ے３ زموږ خالق تر ！ولو مخلوقاتو لوړ دلكه ＇ن／ه چ

حمد او 請فتونه دى د هغه د هر هر نعمت په بدله ك３ چ３ موږ او ！ولو تيرو او 
دى راتلونكو مخلوقاتو ته ي３ ب＋لي دى د هغو ＇يزونو د شميرې برابر حمد 

نده او او د هر نعمت په بدله ك３ دوه چ ے３ د هغه علم حاوى دوى په كومو چ
داس３ حمد چ３ . درې چنده 請فتونه دى چ３ تر قيامته تل پات３ او ابدى دى

حد او شمير ي３ نه وى او حدونه ي３ تر وسه بهر وى او وخت ي３ نه  ﾡستوور
داس３ حمد چ３ د هغه د اطاعت او بخ＋ن３ وسيله، د هغه د . وى ﾡختميدونك

ابه پناه، د هغه رضايت سبب د هغه د مغفرت ذريعه، د جنت الره، د هغه  له عذ
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 ﾡله غضبه امان، د هغه په اطاعت ك３ مرستندوى، د －ناه له كولو منع كوونك
هغو د او د هغه د حقوقو او واجباتو په ادا كولو ك３ شامل او نيكمرغه شو او 

. وره شهيدان شوى دىتد＊منانو په د شهيدانو په ليكه ك３ راشو چ３ د هغه 
 .ےاو د ستاين３ وړ د ﾡبيشكه چ３ هم هغه مالك، اختيار لرونك

 
–––––––––  

  
  سپړنه

 
دا ！كى د دعا سريزې دى چ３ الهى ستاينه پك３ شوې ده حمد او ستاينه د اهللا 
تعالى د كرم لوريني، بخ＋ني او د احسان د اعتراف ＇ر－ندونه ده او له دعا 

３ دهغه سخاوت او كرامت او احسانونو هغه اثر چ３ په زړه او ذهن ＋مخك
وى چ３ په خل３ باندې د هغه د حمد او ستاين３ سندرې كي８ى د دې تقاضا ك

د هغه د فضل  يهله خدا(جارى شى چا چ３ له يوې خوا واسئلواهللا من فضله 
په ويلو سره د طلب او غو＊تن３ ورونه پرانستى او له بل３ خوا ) غو＊تنه وك７ئ

په ويلو سره د دعا د ) زه ي３ قبلوم ئواړله ماوغ(ي３ اُدعونى استجب لكم 
ذمه وارى اخست３ ده په دې حمد او ستاينه ك３ د لوى خداى په وحدت  لوقبلو

مهربان９ او نورو 請فتونو ر１ا اچول  اوالل او لوى  والى، عدل جاو يووالى 
ه رذريعه مهمو 請فتونو ته اشاپه شوى ده د دعا په سريزه ك３ د ن７ۍ د پن％ون 

دى  ك７ې ده په كومو ك３ چ３ د پاك９ او سپ５）لتيا ！ول توكى راغون６ شوى
خر چ３ آخر هم خو داس３ اول او آاو  ےچ３ هغه اول هم د ے請فت دا د ےلوم７

خر د آنه ور＄ن３ مخك３ ＇وك وو او نه به ترې وروسته ＇وك وى هغه ته د اول او 
請فت په وركولو او له نورو ＇خه په دې 請فت د لرې كولو مطلب دا دى چ３ د 

يعنى هغه  ےيقى دبلكه حق ےاضافى نه د ﾡلوم７يتوب او وروسته وال) ج(هغه 
شته او نه د پاى، نه ي３ د پيل او  ﾡچ３ نه ي３ د پيل كوم ！ك ےازلى او ابدى د
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  .شى او نه د پاى او انتها ےشورو تصور كيد
او نه دا ويلي شو چ３ تر كومه به وى  ےنه دا ويلي شو چ３ هغه له كوم وخته د

س３ نه شو م چ３ تر دغو حدونو لوړ وى نو د هغه لپاره يوه شيبه هم داواو ك
جائز نه  ﾡتصور كولى چ３ هغه پك３ نه وى او د چا لپاره چ３ عدم او نيشتوال

او د وروستى  ېوى هغه واجب الوجود وى چ３ د لوم７ۍ مبداْ له نظره به لوم７
  . خر وىآغائب له نظره به 

يز د ليدلو ＇دوهم 請فت دا دى چ３ هغه په ستر－و نه شى ليدلى ＄كه چ３ د يو 
غه په يو طرف ك３ واقع وى او كه خداى تعالى په يوې لپاره ضرورى ده چ３ ه

３ نورې خواوې به ترې خالى وى او داس３ چخوا ك３ واقع وى نو بايد ومنو 
عقيده بيخى سمه نه ده چ３ ووايو په ＄نو خواو ك３ هغه نيشته او دوهمه دا 
چ３ كه هغه په يو اړخ ك３ وى نو هغه اړخ ته به حاجت لرى، خو له دې امله چ３ 

＄كه چ３ كه  ےنو هغو ته اړمن نه د ےد ﾡاړخونو او طرفونو پيدا كونكهغه د 
او خالق به نه وى، دريمه دا چ３ هغه ＇ه په يو اړخ  واړمن وى نو د هغو پن％／

شى چ３ حركت او سكون ولرى او له دې امله چ３ حركت او  ےك３ واقع كيد
كله سكون ممكن 請فتونه دى نو په خداى تعالى ك３ وجود نه شى لرلى او چ３ 

ر او هاو جسمانى جو ےزاد او لوړ دآمو ومنله چ３ هغه له خو＄＋ت او سكونه 
و امكان هم له من％ه ＄ى خو بيا هم يوْ ډله په دې لعرض نه لرى، نو د هغه د ليد

ډوله عقيده لرى، ＄ن３  ېله په درډعقيده ده چ３ خداى تعالى په نظرر را＄ى دا 
امت ك３ ليدل كي８ى او په دنيا په قي ېپه دې باور دى چ３ خداى تعالى به يواز

خرت په آك３ ي３ په نظر راتلل ناشوونى دى دوهمه ډله په دې باور ده چ３ هغه د 
او . تراوسه داس３ نه دى شوىهم شى كه ＇ه  ےشان په دنيا ك３ هم ليدل كيد

خرت ك３ خداى تعالى په نظر را＄ى آ＄ن３ خلك په دې خيال دى چ３ ＇ن／ه به په 
  . ىپه دنيا ك３ هم ليدل شوى د

ن او حديث ك３ په ＇ر－نده د خداى تعالى آچ３ په قر ےدليل دا د ３لډ ۍ د لوم７
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او تر دې ＇ر－ندوالى وروسته د انكار ＄اى نه پات３  ےد ﾡد ليدلو ذكر راغل
په (وه يومئذ ناضره الى ربها ناظره جو فرمايىكي８ي لكه ＇ن／ه چ３ پاك خداى 

له دې ) اى په لور به －ورىهغه ورځ به ډير مخونه تازه او خوشحاله وى او د خد
ليدلى شى او په دنيا ك３ ＄كه نه  ځ＊ه معلومي８ي چ３ هغه د قيامت په ور

وغ７ى كمزورى دى او د الهى ر１ا طاقت نه ا＊كارى چ３ زموږ قوى او ادراكات 
اس او شعور طاقتونه تيز او پياوړي شى سه زموږ د احبخرت ك３ آلرى او په 

نا عنك عظاول فبصرك اليوم حديد فكشف(لكه ＇ن／ه چ３ لوى خداى فرمائي 
نو ) ه پردې هسك３ ك７ى او اوس ستاسو ستر－３ تيزې شوىخموږ ستاسو تر م(

  .خداى تعالى له ليدلو كوم مانع نه وىد مطلب دا چ３ په قيامت ك３ به 
چ３ كه په دنيا ك３ د هغه ليدل ممكن نه وى نو  ےد دوهم３ ډل３ دليل دا د

اى پرورد－اره ماته خپل ＄ان و＊يه چ３ (حضرت موسى به د رب ارنى انظراليك 
او  هپه ويلو سره د ناشوون３ او ناممكن３ خبرې غو＊تنه نه كول) ودې －ورم

تعالى هم هغه د غره په ！ين／يدو پورې وت７له او د ليدلو امكان ته ي３ ى خدا
ه ي３ په يو ممكن ＇يز بممكن نه وى نو هغه  لاشاره وك７ه نو كه د خداى ليد

ولكن  فرمايىلكه ＇ن／ه چ３ لوى خداى .ل وو نه ت７لهپورى چ３ د غره ！ين／و
  .وف ترانىفسفرمكانه غانظر الى جبل فان است

او كه په ) دغه غره ته و－وره كه په خپل ＄اى ！ين， شو نو ته به م３ هم و－ورې(
نو مطلب ي３ يوازې ) ته ما بلكل نه شى ليدلى()) لن ترانى ((دې ل７ ك３ وفرمايل 

د ليدلو د واقع كيدو د ردولو خبره ده د دې مطلب د  او وپه دنيا ك３ د نه ليدلو
ليدلو د امكان يا په قيامت ك３ د ليدلو نفى نه ده ＄كه چ３ كله ＇وك ووايي 
چ３ مثالً دا كار به هي）كله نه كي８ى نو مطلب ي３ دا وى چ３ په دنيا ك３ به نه 

لكه ＇ن／ه چ３ په . كي８ى مطلب ي３ دا نه وى چ３ په قيامت ك３ به هم نه كي８ى
هي）كله د مرګ  بههغوى (لن يتمنوه  فرمايىن شريف ك３ د يهودو په هكله آرق

  )غو＊تنه ونه ك７ي
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نو دا د غو＊تن３ د نفى مطلب په دنيا ك３ د مرګ نه غو＊تل دى يعنى هغوى به 
خرت ك３ به له عذابه د بچ كيدو آپه دنيا ك３ د م７ين３ خواهش نه كوى او په 

／ه چ３ دلته د نفى يوازې د دنيا ور د مرګ غو＊تنه كوى نو لكه ＇نرلپاره ض
  .خرت لپارهآلپاره راغل３ ده هلته هم نفى د دنيا لپاره راغلي ده نه د 

و لچ３ كله له مخكين３ بيانه په دنيا ك３ د هغه د ليد ےد دريم３ ډل３ دليل دا د
ت شو نو د ليدلو د واقع كيدا لپاره د حسن بصرى او احمد بن حنبل بامكان ثا

  .وْه ﾡد اسرا په شپه هغه ليدل) ص(ده چ３ －ران رسول وغيره دا وينا كافى 
كله چ３ په دغو د ليلونو غور وك７و نو ډير كمزورى ＊كارى او خپله ادعا نه 

ن او حديث ك３ د ليدلو ډير زيات آد لوم７ۍ ډل３ دا ادعا چ３ په قر. شى ثابتولى
ن او حديثه بيخى نه آدليلونه دى يوه غلطه او بى بنس＂ه ادعا ده او له قر

يتونه د دې په اپو！ه دى او كوم حديثونه آن 請فا او ＇ر－ند آثابيت８ى بلكه د قر
خداى تعالى په . شى ےاتو په اپو！ه دى هغه هم بايد رد ك７حريصنى تآچ３ د قر

ال تدرکه االبصار و هو  فرمايىن شريف ك３ د ليدلو د نفى كولو په باب آقر
نه شى ليدلى او ) ى پاكستر－ي هغه خدا. (يدرک االبصار و هو اللطيف الخبير

يت آاو كوم ے هغه ستر－３ وينى او هغه له هر كوچنى او وړوكى ＇يزه خبر د
ه په ليدلو لفظچ３ د ليدلو د ثابتولو لپاره راوړل شوى په دغو ك３ د ناظره له 

د نظر ترجمه انتظار، غوروفكر، لفت پيژاندو ＄كه چﾡ  ３استدالل نه شو كول
و چ３ كله په يو لفظ ك３ د ډيرو معنو مهلت عبرت او شفقت هم ك７ې ده ا

لكه ＇ن／ه چ３ ＄نو تفسيروونكو . ﾡاحتمال وى نو په هغه استدالل نه شى كيدل
يت ترجمه آاو دې معن３ ته په پام سره د  ےد ﾡباړلژدلته نظر د انتظار په معن３ 

او د  داس３ كي８ى چ３ هغوى به په دغه ورځ د خداى د نعمتونو په انتظار وى
بما يرجع المرسلون هغه په انتظار ْو چ３  هفناظر ےيت دآا دې معنى شاهد د

＄نو مفسرينو نظر د تش３ په معنى راوستلى دى خو )) قا請د به ＇ه ＄واب اوړي
وايي چ３ دلته د ثواب لفظ پ دى يعني په ا請ل ك３ داس３ دى چ３ هغوى د 
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ستا پرورد－ار )) (ربك ءلكه ＇ن／ه چ３ دا اايت دى وجا. خپل رب ثواب نه －ورى
دى او په ا請ل ك３ معنا دا ده چ３ ستا د  وفدلته د امر لفظ پ او محذ) ىراغ

 لاو بله دا چ３ ضرورى نه ده چ３ چيرته نظر وى هلته ليد. ﾡپرودرد－ا حكم راغ
ما مياشته ((ره آهم شوى وى لكه د عربو يو متل دى چ３ نظرت الى المهالل فلم 

  .دلته نظر شته خو ليدل نيشته ))هلوكته خو وم３ نه ليد
وغ７ى كمزورى دى او په ا اپات３ شوه دا خبره چ３ په دنيا ك３ د انسانانو قو

قيامت ك３ به پياوړى شى نو دا خبره هاله سمه ده چ３ خداى پاك په نظر د 
راتللو قابليت ولرى خو زموږ ستر－３ د هغه له ليدلو عاجزې وى خو چ３ كله د 

و سره لمحل په بدليد ضا دا ده چ３ په نظر رانه شى نو د ＄اى اواهغه د ذات تق
يت راوړل آاو په دې ل７ ك３ چ３ كوم  ےممكن نه شى جوړيد ه＇يزله ناممکن 

هغه ك３ دا نه دى ويل شوى چ３ د ادراكاتو په تيزيدو سره به په شوى دى 
يت مطلب دا دى چ３ په هغه ورځ به پردې آخداى تعالى هم وليدلى شى بلكه د 

ول پ او شبهات به بر＇يره شى يعن３ ！. ه تيزې شىبلرې ك７ى شى او ستر－３ 
شى، مطلب دا نه دى چ３ －وندې  ３سكهاو په ستر－و پرت３ د غفلت پردې به 

خداى به هم ووينى او كه چرې داسي وى نو د غفلت پردې خو يوازې د كافرانو 
د دوهم３ ډل３ د دليل ＄واب . په ستر－و پرت３ وى بايد يوازې هغوى ي３ ووينى

ليدلو غو＊تنه د دې لپاره نه وه ك７ې چ３ دا دى چ３ حضرت موسى د خداى د 
. ممكن －２ل او د هغه له نه ليدل كيدو خبر نه ْو ل－وندې هغه د خداى ليد

بيشكه هغوى ته پته وه چ３ هغه په ستر－و له ليدلو برتر او لوړ دى خو دې 
پو＊تن３ ته ＄كه اړ شو چ３ بنى اسرائيلو ويل يا موسى لن نومن حتى نرى اهللا 

ره ونه هږ به تر هغ３ ايمان را نه وړو چ３ خداى تعالى په ظااى موسى مو( هجهر
＊تل چ３ د هغوى بى الريتوب هغوى ته ثابت ووغ) ع(وينو نو حضرت موسى 

نه شى نو ＄كه ي３ خداى  ﾡك７ى او ورته ＇ر－نده ك７ى چ３ خداى تعالى ليدل
خپل３ پو＊تنى نتيجه ووينى او له د تعالى ته د هغوى پو＊تنه وړاندې ك７ه چ３ 
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 فقد سئالو موچ３  فرمايىط خياله تير شى لكه ＇ن／ه چ３ پاك خداى دى غل
دغو خلكو خو له موسى تر دې هم لويه ( هاهللا جهر الك فقالوا ارنذاكرب من 

پو＊تنه ك７ې ده او هغه دا چ３ موسى ته ي３ وويل چ３ موږ ته خداى په ＇ر－نده 
په ＄واب د هغوى په خلى خداى وپو＊ت نو د دې ) ع(او چ３ كله موسى ) و＊يه

ته دغه غره ته و－وره كه پخپل ＄اى ！ين， شو ((ي３ د خداى تعالى دا وينا چ３ 
د ليدلو په امكان دليل نه دى ＄كه چ３ موقوف عليه )) نو ما به هم و－ورى

يوازې د غره ！ين／يدل نه وو ＄كه چ３ هغه خو هغه وخت هم په ＄اى والړ وْه چ３ 
ا دا وْه چ３ د تجل９ په وخت خداى تعالى ليدنه په هغه پورې ت７له بلكه مقصد

دغه غر دريدلى او ！ين／يدلى شى او كه نه او تر ＇و چ３ په دغه وخت د غره د 
！ين／يدو امكان ثابت نه وى نو دغه ！ين／يدا د ليدلو د امكان دليل نه شى 

عله دكا وخر موسى ج((３ په دغه وخت خو داس３ وشول چ３ كيدى حال دا چ
. بى هوشه پريوت) ع(ى وړى ك７ او موسى د خداى ＄ال او تجل９ غر دړ)) 請عقاً

او په بنى اسرائيلو باندى د هغوى د ب３ ＄ايه پو＊تن３ په وجه تندر پريوت لكه 
د هغوى د شر غو＊تنى له (بظلمهم  هفاخدتهم الصاعق فرمايىى ذات چ３ ول

كه د خداى ليدل ممكن او شوونى وى نو په يو ) امله په هغوى ！كه ولويده
ايمان ت７ل داسي كوم لوى جرم نه وْه چ３ －وندى په  ممكن ＇يز پورى د خپل

  .هغوى تندر وغور＄ول شى او د هغوى غو＊تنه ظلم وبلل شى
هم خپل اطمنان او ډاډ د م７و په ژوندى كولو ) ع(＄كه چ３ حضرت ابراهيم 

اى ربه )) نى كيف تحى الموتىررب ا((وْه هغوى وفرمايل چﾡ  ３پورې ت７ل
په ＄واب ك３ ي３ پاك خداى وفرمايل )) ويراو＊يه چ３ ته ＇ن／ه م７ى ژوندى ك

راوړى؟ ابراهيم وويل ول３ نه ايمان خو م３ راوړى خو  ےيا تا ايمان نه دآ((
خپل ايمان د م７و په ) ع(غواړم چ３ زړه م３ ډاډمن شى كه حضرت ابراهيم 

ژوندى كولو پورې ت７لى شى نو دغو كسانو چ３ خپل ايمان د خداى تعالى په 
ومه داس３ لويه －ناه ي３ وك７ه چ３ دومره ستره سزا ليدلو پوري وت７لو نو ك
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  .ورك７ل شى
و په غو＊تن３ لكه ＇وك دا پو＊تنه وك７ى چ３ خداى تعالى خو هغوى ته د ليد

سزا نه ده ورك７ې بلكه د هغوى د تيروتني ضد، سپين ستر－３ توب او بى الرى 
 نو د دې ＄واب دا دى چ３ كه هغوى د يو ممكن ＇يز. توب له امله ي３ ورك７ي وه

غو＊تنه وك７ه او خپل ايمان په هغه پورې مشروط كاندى او خداى ورته 
ه يوسى دا يوه ن％سرغ７ون３ ته په پام سره داس３ سزا وركاندى چ３ هغوى له م

و ضد كولو لچ３ هغوى د خداى په ليد ىيله عقله لرې خبره ده كه ＇وك ووا
ه نيشته ＄كه ورته سزا ورك７ل شوه نو خبره دا ده چ３ دلته خو د ضد كومه خبر

هم د م７و د ژوندى كولو  ل＊تل او ليدووغ لد خداى ليد) ع(كه هغوى له موسى 
په شان ممكن وو نو دا خو كومه لويه خبره نه وه خداى به د هغوى غو＊تنه پوره 

ته م７ى ژوندى ك７ل داس３ به يي３ ) ع(ك７ې وه او ＇ن／ه چ３ ي３ حضرت ابراهيم 
پيدا ك７ى وى او كه په دې ك３  او د دوى ايمان به يﾡ ３دوى ته هم ＄ان ＊ودل

په ذريعه به ي３ هغوى پوه ك７ى وى چ３ ) ع(مصلحت نه ْو نو د حضرت موسى 
خو دا چ３ هغوى . دلته دا كار ممكن نه دى خو په قيامت ك３ به ورته ＄ان و＊ي

ته دومره سخته سزا وركول كي８ى د هغوى پو＊تنه ظلم بلل كي８ى او له من％ه 
هغوى يوه داس３ غو＊تنه ك７ې وه چ３ د خداى وړل كي８ى د دى سبب دا دى چ３ 

تعالى ذات ور＄ن３ پاك او مبرا دى او دا د يو داس３ ناشوون３ ＇يز غو＊تنه ده 
چ３ هغوى ته پرې سزا وركول ضرورى وو چ３ نور ور＄ن３ سبق او عبرت زده 
ك７ى او د بنى اسرائيلو د انجام په ليدلو سره د خداى د كتنى تصور ونه 

په ＇ر－نده  ＋３كخغره د خپل ديدن له موقوفولو م خداى تعالى پر. كاندى
مايل چ３ لن ترانى يا موسى اى موسى ته ما هي）كله نه ش３ ليدلى نه په روف

！كى د ابدى نفى لپاره دى او له دې )) لن((خرت ك３ ＄كه چ３ آدنيا ك３ او نه په 
نفى ＇خه د عرفى دوام معنى اخستل غلط دى دا عرفى دوام په هغه  شن９همي

請 ３چ３ متكلم او مخاطب دواړه فانى او ختميدونكى وى او  ےحيح د＄اى ك



 

١٠٠ ...........................................................................................................................د خدای حمد و ثنا : لوم７ۍ دعا 

وى هلته د نفى حدود هم هغومره خواره او  ﾡچرته چ３ متكلم ابدى او تل پات
زيات وى ＇ومره چ３ د هغه ذات د بقالمن غ％يدلى وى او دې ته په پام سره چ３ 

ه او د هغه لوى ذات تل پاتى دى نو د هغه لخوا نفى هم د هميشه الره راغل３ د
يت نفى چ３ د عرفى آدنيا د پات３ كيدو په مهاله پورې محدوده نه ده او د كوم 

دوام په معنا ك３ راوړل شوى دى په هغ３ باندې دليل راوړل له دې امله سم نه 
دى چ３ دا د هغو خلكو په باره ك３ دى چ３ فانى او محدود وى او د هغ３ نفى 

هغوى به د مرګ (ه ويتمن لمنته يآى او كه له دې اقياس په دې نفى نه شى كيد
د هميشن９ نفى مطلب واخلو نو هم 請حيح ده ＄كه ) غو＊تنه هي）كله ونه ك７ى

خرت ك３ هغوى د م７ينى تمنا او غو＊تنه كوى نو هغه په ا請ل ك３ له آچ３ كه په 
عذابه د ژغورن３ غو＊تنه او خواهيش دى چ３ د مرګ په ب２ه ك３ به ي３ غواړى 

＊تنه نه وى بلكه د راحت９ او سوكال９ او له او په ا請ل ك３  به د م７يني غو
ه وى او كه هغوى ته د عذاب په ＄اى سكون او بعدابه د بچ كيدا غو＊تنه 

  .كرارى په برخه شى نو ارو مرو به د ژوند غو＊تنه كوي
ى ا請حاب او تابعين په دې باور يند دريمي ډل３ د دليل ＄واب دا دى چ３ كه ＄
پل رب ليدلى دى نو له بل３ خوا يو دى چ３ د خداى رسول د اسرا په شپ３ خ

د بى بى عايش３ او زيات . شمير تابعين د دې قايل دى چ３ دا كار نه دى شوى
شمير ا請حابو همدا نظر دى نو د يو ＇و كسانو ذاتى او شخصى راى سند او 
دليل نه شى كيدى ＄كه چ３ هماغه ډول ا請حاب د دې په اپو！ه نظر لرى لكه 

محمدا راى ربه فقدكذب ويقول  ك انثمن حد :فرمايىچ３ ) رض( هبى بى عايش
請حيح بخارى (االبصار و هو اللطيف الخبري کو هو يدرركه االبصار التد

  )مخ١٦٨＇لورم ！وك 
كه ＇وك درته ووايي چ３ حضرت محمد 請لى اهللا عليه وسلم خپل رب وليده نو 

او د خداى تعالى وينا خو دا ده چ３ ستر－３ هغه نه شى .دروغ ي３ ويلي دي
  .ےى البته هغه ستر－３ －ورى او له هر وړوكى او كوچنى ＇يزه خبر دليدل
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و او بيانولو للونه د هغه 請فتونو د ＇ر－ندوقدريم 請فت دا دى چ３ انسانى ع
او مفهومونه بيانولى شى په عقل او  هغه وس نه لرى ＄كه چ３ ژبه يوازى د 

هغه د  پوهه ك３ راتللى شي او په كومو ＇يزونو چ３ عقل د پوهيدلو وس نه لرى
لفظونو او تورو په ب２ه په خل３ نه شى ويل كيدى او د خداى تعالى د 請فتونو 
درك كول او ورباندې پوهيدل ＄كه ناشوونى دى چ３ انسانى ادراكات او 

حساسات محدود دى او يو محدود ＇يز په نا محدود ＇يز احاطه نه شى كولى ا
ذات او د هغوى نو په دې ل７ ك３ چ３ هر ＇ومره غور او فكر وشى د هغه لوى 

  .به بيا هم د عقل او فهم له دركه لوړ وى فاو請ا
–––––––––– 
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 ُ َالم ِِه َعلَْيِه الّسَ ٰ  يفَبْعَد ٰهذا الّتْمِحْيِد َو َكاَن ِمْن دَُعا ٰلوِة َع ِ  الّصَ َرُسوِل اّهللاٰ
 َ ّ ُ َعلَْيِه َوٰاهِلِ  َص   :اّهللاٰ

ِي َمّنَ َعلْينَا بِ  ِ اذّلَ َ ُ َعلَْيِه َو آهِلِ دُوَن اْألَُمِم َو الَْحْمُد ِهللاّ َ اّهللاَ ّ ِه َص ٍد َنِبّيِ ُمَحّمَ
 ْ َ الَِفِة، ِبقُْدَرِتِه الَِّتي َال َتْعِجُز َعْن  ٍء َو ِإْن َعظَُم، َو  الَْماِضَيِة َو اْلقُُروِن الّسَ

 ْ َ ا  َ ُ ِيِع َمْن ذََرأَ، .ءٌ َو ِإْن لَطَُف  َال َيفُو َ  َ َ ِبنَا َع َ َ  فََخ َو َجَعلَنَا ُشَهَداءَ َع
َ َمْن َقّلَ  َ   .َمْن َجَحَد، َو َكثََّرَنا ِبَمنِِّه َع ٍد أَِمينَِك َع َ مَُحّمَ َ فََصّلِ َع ّ ُ َ الّل

ِِد  َِة، َو َقا ْ َك ِمْن ِعَباِدَك، ِإَماِم الّرَ َوْحِيَك، َو َنِجيِبَك ِمْن َخْلِقَك، َو َصِفّيِ
، َو ِمْفتَ  َخْريِ

َكِة الْ َربَ
َض فِيَك  .اِح الْ َّ َ َكَما َنَصَب ِألَْمِرَك َنْفَسهُ َو 

َتهُ َو َحاَرَب ِيف ِرَضاَك  لِْلَمْكُروِه َبَدَنهُ َو َكاَشَف ِيف ادّلَُعاِء ِإلَْيَك َحاّمَ
 ُ َه ِ ْ َو  .أُْسَرَتهُ َو َقطََع ِيف ِإْحَياِء ِدينَِك َر ِ َ ُجُحوِد َب  َو أَْقَصى اْألَْدَنْنيَ َع َقّرَ

ْم لََك  ِ ِ َ اْسِتَجاَب َ فِيَك اْألَْبَعِديَن َو َعاَدى فِيَك  .اْألَْقَصْنيَ َع َو َوا
َ ِمّلَِتَك  ا ِبادّلَُعاِء ِإ َ َ َو  .اْألَْقَرِبنيَ و أَْدأََب َنْفَسهُ ِيف َتْبِليِغ ِرَسالَِتَك َو أَْتَع

َبِة، َو َمَحّلِ النَّأِْي َعْن َشَغلََها ِبالنُّْصِح ِألَْهِل َدْعَوِتَك َو َه  ُ
َ ِبَالِد الْ اَجَر ِإ

َِس َنْفِسِه، ِإَراَدًة ِمنْهُ  َمْوِطِن َرْحهِلِ، َو َمْوِضِع ِرْجهِلِ، َو َمْسَقِط َرأِْسِه، َو َمأْ
َ أَْهِل الُْكْفِر ِبَك  ً َع ْعَزاِز ِدينَِك، َو اْسِتنَْصارا َحّتَى اْسَتَتّبَ هَلُ َما  .ِإلِ

َِك َح  َّ هَلُ َما َدّبََر ِيف أَْولَِيا َ َِك َو اْسَت ً  .اَوَل ِيف أَْعَدا ْم مُْسَتْفِتحا ِ ْ َد ِإلَ َ َ   فَ



 

١٠٣ .........................................................................................او د هغه په ال باندې درود ) ص(په محمد: دويمه دعا

د درود او سالم ) ص(له لمانځنې او ستاينى وروسته په ګران رسول حضرت محمد 
 :لپاره د امام سجاد دُعا

په ) ص(مد ！ول تعريفونه د هغه ذات لپاره دى چ３ د خپل استازى حضرت مح
او  ےراستولو سره ي３ پر موږ داس３ احسان وك７ چ３ نه ي３ په ت５رو امتونو ك７

دا ي３ د خپل قدرت په زور سره چ３ له هي＆ ＇يزه عاجز او . نه په تيرو خلكو
او هي＆ ＇يز د هغه پاك خداى له . كي８ى نه كه هر ＇ومره لوى ول３ نه وي ناتوانه

هغه موږ په خپل پن％ون  لطيف وى كه هر ＇ومره نازك او ﾡتلل ےوسه بهر نه د
امت و－ر＄ولو او پر منكرينو ي３ －واه ك７و او په خپل رحمت او  ﾡك３ وروست

رحمت ولي８ه پر  اى پاكه ربهمهربان９ سره ي３ د كم شميرو په وړاندې زيات ك７لو 
، په ！ولو مخلوقاتو كﾡ ３زوزاد چ３ ستا د وحى امانت لرونك  محمد او د هغه په

د  .ستا په بند－انو ک３ د رحمت  امام －انو ك３ ستا خوښ، ستا غوريز، په بند
خ５ر او نيكمرغ９ بيرغپال او د بركت سرچينه ده لكه ＇ن／ه چ３ هغوى ستا د 

＄ورون３  ىشرع３ په خاطر ＄ان ！ين， ك７، ستا په الر ك３ ي３ هر ډول بدن
وزغمل３، او ستا د بلن３ د وركولو لپاره ي３ له خپلو خپلوانو سره د＊منى په سر 

سره جن， وك７ او ستا د ته، او ستا د خو＊３ لپاره ي３ له خپل３ قبيل３ واخس
نزدې . ساتلو په غرض ي３ ！ول３ خپلوۍ او ت７ونونه غوڅ ك７ل دين د ژوندی

كسان ي３ پر تا د اقرار په وجه  ېيرك７ل او ل ېيرخپلوان ي３ د انكار په وجه ل
ى وك７ه ستا د و سره دوستيرى او له ل＇نزدو سره ميرله ن８دې ك７ل ستا لپاره ي３ 

ږغ د رسولو لپاره ي３ تكليفونه و－الل او دين ته د بلنى په الره ك３ ي３ ＄ورون３ 
حت او الر＊ودن３ ك３ يصناو مصيبتونه وزغمل او ＄ان ي３ هغو خلكو ته په 

Ｊاو  همشغول وساته كومو چ３ ستا بلنه ومنله او له خپل كور اوره، زي８ن％ا
６ه شول چ３ که يوازې په دې وجه په و سيمو تيروطنه پرديو وطنونو او ل ه ږاخو

برى شى تر دې چ３ ستاد السكاندى او ستا پر منكرانو  ےستا دين پياوړ
د＊منانو په هكله ي３ چ３ ＇ه غو＊تل تر سره شول او د جهاد لپاره ستا د 

  دوستانو د چمتو كولو پالنونه بشپ７ شول نو هغوى ستا په مرسته د 
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َ َض  ً َع يا ْ ِبَعْوِنَك، َو مَُتَقّوِ ِ ْ ِيف ُعْقِر ِدَياِر ُ َو َهَجَم  .ْعِفِه ِبنَْصِرَك فََغَزا
ْ َحّتَى َظَهَر أَْمُرَك، َو َعلَْت َكِلَمتَُك، َو لَْو َكِرهَ  ِ ْم ِيف بُْحبُوَحِة َقَراِر ِ ْ َعلَ

كُوَن  ِ ْ ُم
َ ادّلََرَجِة الُْعْلَيا ِمْن  .الْ َ فَاْرفَْعهُ ِبَما َكَدَح فِيَك ِإ ّ ُ َ َجنَِّتَك  الّل

ْيَك َملٌَك  َ ِيف َمْرَتَبٍة، َو َال يَُواِزَيهُ دَلَ َُساَوى ِيف َمنِْزةَلٍ، َو َال يَُكافَأ َحّتَى َال 
ٌب، َو َال َنِبّيٌ مُْرَسٌل  ُمْؤِمنِنيَ ِمْن  .مَُقّرَ

ِتِه الْ ُ ِيف أَْههِلِ الطَّاِهِريَن َو أُّمَ فْه ِّ َ َو 
َفاَعِة أََجّلَ َما  َل حُْسِن الّشَ َوَعْدَتهُ َيا َنافَِذ الِْعَدِة، َيا َواِيفَ اْلَقْوِل، َيا مَُبّدِ

 ِ َعِظ
َئاِت ِبأَْضَعاِفَها ِمَن اْلَحَسنَاِت ِإّنََك ذُو الَْفْضِل الْ ّيِ    .الّسَ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ه ستا په مالت７ برياليتوب او كامياب９ په غو＊تن３ او له خپل３ كمزورۍ سره سر
د د＊منانو مقابل３ ته پا＇يدل، د هغوى د كورونو په حدودو ك３ له هغوى سره 

ستا رام ＄ايونو ك３ ي３ پر هغوى بريد وك７ تر دې چ３ آوجن／يدل او د هغوى په 
اى پاكه ربه هغوى چ３  .دين بر او ستا كلمه لوړه شوه كه ＇ه هم مشركانو نه خو＊وله

شونه وك７ل د دې په بدله ك３ ورته په جنت ك３ داس３ ستا لپاره كوم زحمتونه او كوش
لوړه درجه وركانده چ３ هي＆ درجه ورسره برابرى ونه لرى او نه په حيثيت او مقام ك３ د 

وى او نه كومه ستا در ته نزدې فر＊ته او نه كوم پيغمبر ستا په نزد د  ےهغ３ سار
په  ３انو د ！ول／ن， شى او د هغوى د پاكو اهلبيتو او د مومن＇هغوى سارى او هم 

هكله چ３ دې د كوم د منلو وړ شفاعت ژمنه له هغو سره ك７ې تر هغ３ زياته وركانده اى 
وونكى او د －ناهانو په ＇وچنده د ＊ي／７و او نيكيو نافذونكى، د وعدى بشپ７ ３د ژمن

 .＋تن ي３ه ب３ شكه چ３ ته د لوى فضل ＇بدله وركوونكي

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 سپړنه
 

３ د بشپ７ونكى ييا نمان％ن３ دوهمه سريزه ده چ３ د لوم７ۍ افتتاح عادا د ُد
حيثيت لرى ＄كه په واو عطف سره له لوم７ۍ سريزې سره د دې ل７ۍ پيوند 
شوې ده په لوم７ۍ سريزه ك３ د خداى لمان％نه او ستاينه ده او دا په －ران رسول 

ينه او درود او سالم له يو بل د سالم او درود په ل７ ك３ ده لمان％نه او ستا) ص(
سره ت７لى او په يو قدرتى ترتيب سره په يو بل پورې پيلي دي كله چ３ انسان د 
خداى تعالى دې احسان او لورين３ ته پام وكاندى چ３ هغه د انسانانو د 
الر＊وون３ لپاره د استازو او الر＊وونكو ل７ۍ جارى وساتله چ３ د وحى او نزول 

د هغه د ستاينى او  هو د انسان ژبه خپل پخپلله الرې خلك هدايت شى ن
وره كي８ى ＄كه چ３ لوى خداى د مادى بلمان％ن３ په استحقاق داده كيدا ته مج

. روزن３ له وسايلو سره سره د روحانى پالن３ او روزن３ وسيل３ هم برابرې ك７ي
كله چ３ د خداى لوريني او پيرژوين３ د هغه ذات د ستاين３ او لمان％ن３ محرك 

وى نو هغه كسان چ３ د الهي پيژندن３ وسيله وى او انسانى  ونكىگاو بل
د هدايت توکى پک＋３ وده وک７ى نو د خداى جو－ه كاندى چ３  ې請الحيتونه د

د احسان پيژندن３ تقاضا دا ده چ３ له دغو هستيو له رحمت او ستاين３ وروسته 
ر－ندونه وشى په دغو ＇او شخصيتونو سره هم د سالم او درود له الرې د مين３ 

اكو كسانو ك３ تر ！ولو بشپ７ه او افضله ＇يره د －ران رسول حضرت محمد پ
وه چا چ３ د نفس د پاكتيا او د روحانى پر مخت／ونو الرې و＊ودل３ او د ) ص(

له د ＄ك７ نو  ےحانيت په تعليم سره ي３ م７ انسانيت بيا ژوندو請داقت او ر
＇ن／ه چ３  خداى له لمان％ن３ وروسته په درود او سالم ستر－３ نه شو پ＂ولى نو

ه او حمد يو ＄اى شوى دى همدا راز درود او سالم هم د دعا نا سره لمان％دعله 
) رض(د منلو او قبلولو وسيله －ر＄ول شوې ده لكه اميرالموْمنين حضرت على 

  :فرمايىچ３ 

ع رسوهل ص اهللا عليه  ةالصلو ا بمسئهلبدفا حاجة نهابحاذا كانت لك ا اهللا س
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ست سل حاجهل وسلم آو هما ال حاجتني فيقضى احدئك فان اهللا اكرم من ان 
  .ويمنع االخرى

او د هغه ) ص(ړې نو لوم７ى په حضرت محمد اكله چ３ غواړې له خدايه ＇ه وغو
 ےړه ＄كه چ３ خداى تعالى تردې ډير لوړ دال درود ولي８ه بيا له خدايه وغوآپه 

امام  .اندى＊تل شى يو پوره ك７ى او بل پوره نه كوچ３ دوه حاجته ور＄ن３ وغ
په شخصيت باندې په ) ص(على د درود او سالم په ل７ ك３ د حضرت محمد 

داس３ كو！لو！كو سره ر１ا اچول３ ده چ３ د هغوى د ژوند د ！ولو اړخونو يو 
تصوير ان％ور كي８ى په دغو ！كو سره د هغوى د هست９ دا 請فتونه او كماالت 

په مخلوقاتو نحضرت د الهى وحى لرونكى د پاك نسل ＇＋تن او آ－ندي８ى ر＇
خداى تعالى هغه حضرت د ！ولو نبيانو وروسته . ك３ تر ！ولو غوره وْه

 ﾡراواستاوْه او تر د دوى وروسته دا ل７ۍ پاى ته ورسيده نو هغه حضرت ورست
او د دوى اهلبيت او كورن９ د  ےاو د هغوى امت وروستى امت د ےاستاز

محبت ان％ور او  خلكو د عملونو ＇ارونك３ او －واه ده هغه حضرت د رحمت او
د＊من９ پارسن， او معيار  اود خير او بركت سرچينه ده د هغوى د دوست９ 

او په دې ل７ ك３ هغوى په خپلو او پرديو ك３ ه５خ  ےيوازې ايمان او نيك عمل د
ى حكمونو په خپرون３ او د خداى د كلم３ په ههغوى د ال ےك７ ےتوپير نه د

３ مصيبتونه و－الل سخت３ ي３ لوړاوى ك３ له خپل سره تير شول د دين لپاره ي
وزغمل３ كور اور ي３ پري＋ودل او هجرت ي３ وك７ او د نظم ونسق په 請الحيت 

ه ك７ل او د هغوى د ژغورن３ او هوساينى وسيل３ ي３ ２سره ي３ مسلمانان سر＇
برابرې ك７ى د هر ډول خطرو مقابله ي３ وك７ه او هي）كله يوازې په خپل وس او 

ى تعالى مرسته او مدد وغو＊ت او باالخره قدرت ډاډه نه شو بلكه تل ي３ د خدا
د خپل ＊ه نيت او روغ كار له امله كامياب شو او د شفاعت منلو لوړى درج３ 

 .ته ورسيد



 

 ١٠٨ ...................................................................................................د عرش په وړونکو پر＊تو باندې درود : دريمه دعا

 ْ َ
ةََلِ الْ َ  َ َالِة َع ُ ِيف الّصَ َالم ِِه َعلَْيِه الّسَ ِش َو كُّلِ َملٍَك َو َكاَن ِمْن دَُعا

ٍب    :مَُقّرَ

ِش  ْ َ  ُ ةََل َ َ َو  ّ ُ َ َْسأَمُوَن ِمْن الّل َْسِبيِحَك، َو َال  يَن َال َيْفُرتُوَن ِمْن  ِ َك اذّلَ
َ اْلِجّدِ  وَن ِمْن ِعَباَدِتَك، َو َال يُْؤِثُروَن الّتَْقِصَري َع َْسَتْحرِسُ ِسَك، َو َال  َتْقِد

وِر، ِيف أَْمِرَك، َو َال َيْغفُلُوَن َعِن اْلَوهَلِ ِإلَْيَك َو ِإْسَرافِيُل َصاِحُب ال ّصُ
ْذَن، َو حُلُوَل اْألَْمِر، فَيُنَّبِهُ ِبالنَّْفَخِة َصْرَعى  ِي َينَْتِظُر ِمْنَك اْإلِ اِخُص اذّلَ الّشَ

ِِن اْلقُبُوِر  فِيِع ِمْن  .َرَها َمَكاِن الّرَ
ِيُل ذُو اْلَجاِه ِعنَْدَك، َو الْ َو ِميَكا

َ َوْحِيَك، الْ  .َطاَعِتَك  يُل اْألَِمنيُ َع َاَواِتَك، َو ِجْربِ َ ُمطَاُع ِيف أَْهِل 
َِكِة الُْحجُِب  َ َمَال ِي ُهَو َع وُح اذّلَ ُب ِعنَْدَك َو الّرُ ُمَقّرَ

ْيَك، الْ  .الَْمِكنيُ دَلَ
يَن ِمْن  ِ َِكِة اذّلَ َ الَْمَال ْم، َو َع ِ ْ ِي ُهَو ِمْن أَْمِرَك، فََصّلِ َعلَ وُح اذّلَ َو الّرُ

 َ َ اِن  ْم ِمْن ُسّكَ ِ ِ يَن َال دُو ِ َ ِرَساَالِتَك َو اذّلَ اَواِتَك، َو أَْهِل اْألََماَنِة َع
ْ َعْن  ُ ُ َْشَغل ْ َسأَْمٌة ِمْن دُءُوٍب، َو َال ِإْعَياءٌ ِمْن لُغُوٍب َو َال فُتُوٌر، َو َال  ُ ُ َتْدخُل

ْ َعْن َتْعِظيِمَك َسْهُو الَْغَفَال  ُ َهَواُت، َو َال َيْقطَُع ُع  .ِت َْسِبيِحَك الّشَ اْلخُّشَ
يَن َقْد َطالَْت  ِ اْألَْبَصاِر فََال َيُرومُوَن النَّظََر ِإلَْيَك، النََّواِكُس اْألَْذَقاِن، اذّلَ
َِك، َو الُْمَتَواِضُعوَن دُوَن  َرتُوَن ِبِذْكِر آَال ْ َ ُمْس

ْيَك، الْ ُْم فِيَما دَلَ ُ َرْغَب
 ِ َِك َو اذّلَ َيا َ َتْزِفُر َعظََمِتَك َو َجَالِل ِكْربِ َ ّ َ َجَه   يَن َيقُولُوَن ِإذَا َنظَُروا ِإ
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د عرش په وړونكو او نورو خداى ته نزدې فرښتو باندې د درود او سالم په لړ كې  
 :د امام سجاد دعا

  
اى پاكه ربه ستا د عرش وړونك３ فر＊ت３ چ３ ستا له ستاين３ ست７ى كي８ى نه او 

ه كي８ى نه، ستا له عبادته ست７ى ستا د پاك９ او سپي）لتيا له بيانولو ستومان
كي８ى نه او نه ستا د حكم په منلو ك３ د ه）３ او هاند په ＄اى كوتاهى او لن６ون 

او  ےكوى او نه ستا له مين３ غافله كي８ي او اسرافيل چ３ د شپيل９ خاوند د
چ３ په شپيل９ ك３  ےستا د اجازت او د حكم په ＄اى كولو ته ستر－３ په الره د

نو ك３ پراته م７ى راوي（ كاندى او ميكائيل چ３ ستا په په پوكى سره په قبرو
او ستا د مني３ او اطاعت له امله لويه درجه لرى او جبرائيل چ３  .نزد لوړ مقام لرى

او آسمان واال د هغه منونکي او تابع دى او ستا په نزد  ﾡستا د وحى امانت لرونك
ر＊تو موكل دى او نزديكت لرى او هغه روح چ３ د حجاب په ف ےلوړ مقام او ＄ان／７

په دغو ！ولو خپل رحمت نازل ك７ه همدا راز په هغو  ےهغه روح چ３ ستا له امره د
په آسمانونو ك３ ميشته او ستا د  ےفر＊تو چ３ مرتبه او مقام ي３ تر دغو ！ي د

پيغامونو امين دى او په هغو فر＊تو چ３ له زيار او كوشش ＇خه نه بدزړى كي８ى او 
او ستومانه كي８ي نه، او د ＄ان غو＊تن３ او نفسانى له سختو كارونو ست７ى كي８ى 

خواهشات هغوى ستا له نمان％نو نه منع３ كوى او نه هغوى د غفلت له مخ３ كومه 
داس３ غلطى او خطا كوي چ３ ستا له تعظيم او لوړاوى ي３ تم كاندى هغوى ستر－３ 

عظمت پ＂３ ك７ى دى او ستا د عظمت د نور په لور د كتلو اراده هم نه لرى او ستا د 
ستا د لويو درجو ب３ حده ليواله دى او ستاد نعمتونو   په وړاندې پ７مخ３ پراته دى

په ياد ك３ ډوب３ دى او ستاد لوړاوى او عظمت په وړاندې ！ي سرونه والړې دى او 
: په هغو فر＊تو چ３ كله په －ناهكارو باندې د جهنم د اور غرغن６ې و－ورى نو وايي

اى . ستا عبادت هغه ډول چ３ حق ْو ونه ك７موږ ! ستا ذات ےاى ربه سپي）لى د
  خدايه ته په دوى او د رحمت په فر＊تو چ３ ستا در ته نزدې دي، 
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َ أَْهِل َمْعِصَيِتَك ُسْبَحاَنَك َما َعَبْدَناَك َحّقَ ِعَباَدِتَك  َ  .َع ْم َو َع ِ ْ فََصّلِ َعلَ
ْلَف  َِكِتَك، َو أَْهِل الّزُ نيَ ِمْن َمَال ْوَحاِنّيِ َ الّرَ َّاِل الَْغْيِب ِإ ُ ِة ِعنَْدَك، َو 

ُْم  َ يَن اْخَتَصْص ِ َِكِة اذّلَ َمَال
ِِل الْ َ َوْحِيَك َو َقَبا ُمْؤَتَمنِنيَ َع

ُرُسِلَك، َو الْ
ُْم بُطُوَن  َ ِسَك، َو أَْسَكنْ اِب ِبَتْقِد َ َ ّ ُْم َعِن الطََّعاِم َو ال َ لِنَْفِسَك، َو أَْغنَْي

َا َ ا ِإذَا َنَزَل اْألَْمُر ِبَتَماِم َوْعِدَك َو  .َواِتَك أَْطَباِق  َ ِ َ أَْرَجا يَن َع ِ َو اذّلَ
ُْسَمُع َزَجُل  ِي ِبَصْوِت َزْجِرِه  َحاِب َو اذّلَ اِن الَْمطَِر َو َزَواِجِر الّسَ خُّزَ

ُربُ 
َحاِب الَْتَمَعْت َصَواِعُق الْ ُعوِد، َو ِإذَا َسَبَحْت ِبِه َحِفيَفةُ الّسَ َو  .وِق الّرُ

 َ اِم َع ِد، َو اهْلَاِبِطنيَ َمَع َقْطِر الَْمطَِر ِإذَا َنَزَل، َو اْلقُّوَ َربَ
مَُشّيِِعي الثَّْلِج َو الْ

ُْم َمثَاِقيَل  َ
فْ َ ّ َ يَن  ِ ِلنيَ ِبالِْجَباِل فََال َتُزوُل َو اذّلَ ُمَوّكَ

َياِح، َو الْ ِِن الّرِ َخَزا
ِويِه لََواِعُج اْألَْمطَاِر َو َعَوالِجَُها َو ُرُسِلَك ِمَن الِْمَياِه، َو َكْيَل َما َتْح 

َخاِء  َ أَْهِل اْألَْرِض ِبَمْكُروِه َما َينِْزُل ِمَن الَْبَالِء َو َمْحبُوِب الّرَ َِكِة ِإ الَْمَال
َرِة، َو الَْحَفظَِة الِْكَراِم اْلَكاِتِبنيَ، َو َملَِك  َفَرِة اْلِكَراِم اْلَربَ َو الّسَ

ِِفنيَ ا لَْمْوِت َو أَْعَواِنِه، َو مُنَْكٍر َو َنِكٍري، َو ُروَماَن فَّتَاِن الْقُبُوِر، َو الطَّا
يَن  .ِبالَْبْيِت الَْمْعُموِر، َو َمالٍِك، َو اْلَخَزَنِة، َو ِرْضَواَن، َو َسَدَنِة الِْجنَانِ  ِ َو اذّلَ

ْ، َو َيْفَعلُوَن  ُ َ َما أََمَر يَن َيقُولُوَن َسَالٌم  َال َيْعُصوَن اّهللاَ ِ َما يُْؤَمُروَن َو اذّلَ
 ْ ُ يَن ِإذَا ِقيَل لَ ِ َباِنَيِة اذّلَ ْ فَنِْعَم ُعْقَبى ادّلَاِر َو الّزَ ُ   َعلَْيُكْم ِبَما َصَربْ
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استازو او پيغمبرانو ته پ خبرونه وړى او ستا د وحى امانت لرونكى دى او ستا 
ه غوره ك７ى او بيل３ ك７ې دى او د لمان％نو او په هغو ډول ډول فر＊تو چ３ تا ＄انت

تسبيح له امله دې له خوراك ＇＋اكه ب３ نيازه ك７ى دى او په هغوى چ３ د آسمانى 
پوړو او طبقو په دننه برخو ك３ دې ميشته ك７ى دى او په هغو فر＊تو چ３ د 

ستا هغه حكم به چ３ ژمنه دې ي３  اسمانونو په ＇ن６و ك３ به هغه وخت دري８ى چ３
همدا راز ستا رحمت دى وى په هغو فر＊تو چ３ د بارانونو جمع . شىك７ې وه و

كوونكى او د وري％و وړونكى دى او په هغ３ باندې چ３ ه اواز سره ي３ د تندر غ８ 
پورته كي８ى او چ３ كله د هغ３ په تيز اواز سره －ر＄يدونكى وري％３ روان３ شى نو 

واورې او ږل９ سره يو تندرونه او بري＋نا－ان３ ناقالره شى او په هغو فر＊تو چ３ له 
＄اى دى او چ３ كله ور＊ت ووري８ي نو د ور＊ت له ＇ا＇كو سره راكوزي８ى او د هوا د 
زيرمو ساتنه كوى او په هغو فر＊تو چ３ په غرونو مو كل３ دې چ３ له خپل ＄ايه ونه 
خو＄ي８ى او په هغو فر＊تو چ３ تا د اوبو په وزن او د تيزو او د شيبو شيبو بارانونو 

ك７ى دى او په هغو فر＊تو چ３ د بدمرغه بال－انو او نيكمرغه په اندازى خبر 
هوساينو او راحتيو سره د زمك３ د اوسيدونكو لپاره ستا استازى دى او په هغو 
چ３ په عملونو ي３ احاطه ك７ې،د قدر خاوندان３ او نيك عمله دى او په هغو چ３ 

مرستنديو، په  او په ملك الموت د هغه په مل／رو او: ساتونكى او كراماً كاتبين دى
منكرنكير او د اهل قبور ازمويونکى رومان او د بيت المعمور په طواف كوونكو او 
په مالك او د دوزخ په دروازو په والړو او ساتونكو فر＊تو او د رضوان او جنت په 
نورو ساتونكو باندې او په هغو فر＊تو چ３ د خداى د حكم نافرمانى نه كوى او چ３ 

ي８ى هغه منى او په هغو فر＊تو چ３ په آخرت ك３ به د سالم كوم حكم ورته وركول ك
عليكم اوست７ى مشى نه وروسته وايي چ３ په دنيا ك３ تاسو 請بر وك７ نو دا جنت د 

او د دوزخ په هغو ساتندويو چ３  ےهغ３ بدله ده و－ورئى د آخرت كور ＇ومره ＊ه د
ك３ ي３ كس ونيسئ، زولنى ورواچوئ او په دوزخ  ﾡفالنككله ورته وويل شى چ３ 

  . ورغوپه ك７ئ نو سمدستى الس په كار كي８ي او هي＆ مهلت هغه ته نه ورکوي
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 ُ ُ ِسَراعاً، َو لَْم يُنِْظُروه ُ اْبَتَدُروه َ َصّلُوه َجِح
َ الْ ّ ُ  ُ ُ فَغُّلُوه َو َمْن  .خُُذوه

ْلَتهُ  اِن اهْلََواِء  .أَْوَهْمنَا ِذْكَرهُ، َو لَْم َنْعلَْم َمَكاَنهُ ِمنَْك، و ِبأَّيِ أَْمٍر َوّكَ َو ُسّكَ
ِ كُّلُ َنْفٍس 

ْم َيوَم َيأْ ِ ْ َخْلِق فََصّلِ َعلَ
َ الْ ُْم َع ْ َو اْألَْرِض َو الَْماِء َو َمْن ِم

ْم َو  ِ ِ َ َكَراَم ْ َكَراَمًة َع ُ ْم َصَالًة َتِزيُد ِ ْ ٌِق َو َشِهيٌد َو َصّلِ َعلَ َمَعَها َسا
 ِ ِ َ َطَهاَر ُْم َطَهاَرًة َع َ َِكِتَك َو ُرُسِلَك َو َبّلَْغ َ َمَال َّ َو ِإذَا َصّلَْيَت َع ُ َ ْم الّل

ْم، ِإّنََك  ِ ْم فََصّلِ َعلَْينَا ِبَما فََتْحَت لَنَا ِمْن حُْسِن اْلَقْوِل ِف ِ ْ َصَالَتنَا َعَل
 ٌ    .َجَواٌد َكِر

هم نه ده معلومه چ３  هرې هغه فر＊ت３ چ３ موږ ي３ نوم وانه خيست او موږ ته دا او په
３ ده او په هوا، لستا په نزد ＇ه مقام او درجه لرى او دا چ３ تا په كوم يو كار －مار
قاتو باندې ！اكلى وزمك３ او اوبو ك３ په اوسيدونكو فر＊تو او په هغو چ３ په مخل

شوى دى په دغو ！ولو رحمت نازل ك７ه چ３ د هغوى لپاره د ډير عزت او ډيرى پاك９ 
كله چ３ ته په خپلو فر＊تو او استازو رحمت واستوې او زموږ  هياى خدا. سبب وى

سالم او درود هغوى ته ورسوي نو په موږ هم خپل رحمت نازل ك７ه ＄كه چ３ تا موږ ته 
 .او كريم يﾡ ３بيشكه چ３ ته ب＋ونك. د هغوى د ＊ه ذكر توفيق راك７

 
–––––––––– 

 
  سپړنه

  
و مقامونو ك３ پراستو－نو ك３ حضرت امام سجاد د فر＊تو او په لوړدعا په دې 

او د هغوى 請فتونه، ډولونه او درج３ او طبق３ ي３ بيان  ﾡدرود او سالم ويل
ماليكو او فر＊تو په باب هغه كس ＇ه ويلى د ك７ى دى او دا يو حقيقت دى چ３ 
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ي３ د ملكوت د ن７ۍ درج３ او منزلونه ليدلى وى په دې ل７ ك３  وشى چ３ ستر－
حضرت على بن  ېيل سره خبرې ك７ى وهغه كس چ３ تر ！ولو مخك３ ي３ په تفص

او دا ＇يزونه د هغوى په خطبو ك３ راغلى دى په دغو خطبو ك３ د  ےابيطالب د
ماليكو 請ورتونه شكلونه ډولونه، ＄ان／７تياوې له اهللا تعالى سره د هغوى ب３ 

تر دې حده . حده مينه د هغوى عبادت او ليوالتيا په بشپ７ه تو－ه ان％ور شوې ده
تر اسالمه  يومخكينو خلكو ك３ پيدا كي８ى او نه په اوسن چ３ سارى ي３ نه په

ت７او مخك３ كه ＇ه هم ＄ن３ داس３ كسان وو چ３ له حقائقو او معارفو سره ي３ 
درلود لكه عبداهللا بن سالم، اميه ابن ابى الصلت، ورقه ابن نوفل، قلس ابن سا 

 ابن 請يفى او داس３ نور خو په دې ل７ ك３ هغوى ژبه او قلم ونهعده، اکثم 
او كه ＇ه ي３ ويلي هم وى بيا ي３ هم په قلم او ژب３ باندې هغه  ﾡ شو＄ولخو

او نور چ３ كوم د عربو . قدرت او واك نه درلود چ３ حضرت على ي３ خاوند وْه
خبرې  و دشاعران او ليكواالن وو نو هغوى خو زياتره په اسونو، او＊انو او غوا

اړونو تذكرې ك７ى دى وي يهك７ې دي يا ي３ د جن， ج／７و خو１يو پي＋و او بى ＄ا
ال كيسى دى، له مادياتو خو خديا پك３ د عشق او محبت او د 請نف نازك د 

ورهاخوا خو د هغوى ذهنونو او فكرونو الر هم نه درلوده چ３ －وندې د هغو په 
باره ك３ ي３ ＇ه ليكلى وى كه ＇ه هم هغوى فر＊تي منلى خو دا خيال ي３ كاوه 

ن شريف ك３ د هغوى دې آپه قر. دىچ３ هغه د خداى تعالى نياز بين３ لو３１ 
  . غلط３ عقيدې ته نغوته شوې ده

  »اناثا و شاهدون هم الربك البنات ول البنون ام خلقنا الملئكفاستف«
يا موږ آيا خداى تعالى لو３１ او زامن لري آهغوى وپو＊ته چ３ ! اى رسوله

  دا ك７ې او تاسو كتل؟يفر＊ت３ ＊％ينه پ
د هغوى لمسى امام سجاد د ماليكو ډولونه له اميرالموْمنين على وروسته 

請نفونه او درج３ د هغوى فريض３ او دندې او د عبادت په طريقو مفصله ر１ا 
３ موجودې دى ييل３ نظربپه مذهبونو ك３ د فر＊تو په باب بيال ۍاچول３ ده د ن７

＇وك وايي چ３ ماليك３ د نور او ر１ا مظهر دى او ＄ن３ په دې باور دى چ３ نيك 
＄ن３ وايي . عذاب فر＊تي دىد ＊ت３ او بدمرغه ستوري ستورى د رحمت فر

چ３ هغوى مجرد عقلونه يا فلكى نفسونه دى او ＄ن３ په دې خيال دى چ３ 
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بيا هغه . هغوى طبائع او قوتونه دى يا د دفع كولو او جذبولو طاقتونه دى
كسان چ３ ماليكى په مستقل وجود او حيثيت سره منى هغوى هم په خپلو ك３ 

يا فر＊ت３ يوازې روحانى دى يا يوازې جسمانى دى يا له آ３ دا اختالف لرى چ
دغو دوو مركب３ دى كه جسمانى دى نو لطيف جسم لرى كه غير لطيف او كه 

ن３ نورانى دى او يلطيف جسم لرى نو د نور له ډل３ دى يا د هوا له ډل３ يا ＄
  .ن３ له هوا جوړې دىي＄

و چ３ هغه د خداى يو په هر حال كه فرشت３ هر ＇ه وى خو موږ په دې عقيده لر
－ناهانو پاك３ دى او نبيانو او رسوالنو ته د له چ３ عقل لرى  ےداس３ مخلوق د

خداى پيغامونه رسوى په دوى باندى د ايمان راوړلو په باب خداى تعالى 
  :فرمايى

  »من باهللا وملئكتهآامن الرسول بما انزل اليه من ربه والمومنون كل «
چ３ د خداى له لورى پرې نازل  ےد ےراوړ پيغمبر په هغه ＇ه ايمان) زموږ(

  .شوى دى او ！ولو مومنانو هم په خداى او د هغه په فر＊تو ايمان راوړ
امام سجاد په دې دعا ك３ لس فر＊تي په نومولو سره يادې ك７ى دى چ３ دا دى 

منكر نكير، ) ع(دس قروح ال) عزرايل) (ع(، ملك الموت )ع(اسرافيل ) ع(ل يجبرا
خر آالك په دغو ك３ لوم７ۍ ＇لور فر＊ت３ چ３ د نومونو په رومان رضوان او م

ده تر )) اهللا((راغلى دى چ３ معنى ي３ په عبران９ يا سُريان９ ك３ )) ايل((ك３ ي３ 
ل په باره ك３ دا هم ويل كي８ى چ３ ي！ولو فر＊تو افضل３ او غوره دى او د ميكائ

امله چ３  دا د كيل نه مشتق دى چ３ معنى ئي د اندازه كول يا ناپ كول او له دې
د روح په باره . ےل شوې ده نو نوم ي３ ميكايل درامدا د اوبو په ناپ كولو －

ك３ بيالبيل روايتونه موجود دى ＄ن３ روايتونه وايي چ３ د جبرائيل دوهم نوم 
چ３ په ديرو فر＊تو اطالق  ےاو ＄ن３ دا واي３ چ３ روح يو ډول د ےروح د
اب لپاره دى رومان له و＄وامنكر نكير او رومان په قبر ك３ د سوال . كي８ي

منكر او نكير نه مخك３ ورته را＄ى او هر كس جاجوى بيا منكر او نكير د هغه 
له بدۍ يا ＊ي／７ى خبر وى رضوان د جنت د ساتونكو مشر دى او مالك د جهنم 

 :فرمايىلكه خداى تعالى ج３  ےسردار د )چ３ نولس فر＊ت３ دى(د ساتونكو 
  )لس فر＊ت３ مقرردى دىپه جهنم باندې نو(_ تسعته عشروعليها 
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  .پر دغو سربيره امام زين العابدين د دغو ماليكو ذكر ك７ى دى
 : د عرش وړونكي - 1

د دوى په  ےد ےدا هغه فر＊تي دى چ３ د خداى تعالى عرش ي３ اوچت ك７
  .بحون بحمدربهميسالذين يحملون العرش ومن حوله : فرمايىهكله پاك خداى 

ى دى او له عرشه －ير چاپيره دى او د هغه فر＊ت３ چ３ عرش ي３ اوچت ك７: ژباړه
  .خپل رب تعريف او تسبيح وايي

 : د حجب فرښتې -2
دا هغه فر＊ت３ دى چ３ د نور او تجل９ له عالم سره اړه لرى او له هغو －ير 
چاپيره د جالل د پردو او د عظمت د حجاب پرې دى او له انسانى پوه３ او 

  .دركه لوړې دى
 : سمانونو ماليكيآد  - 3

مانى طبقو او پوړو ك３ اوسي８ى خداى تعالى سفر＊ت３ دى چ３ په ا دا هغه
  .شديداًفوجدناها ملئت حرسا ءوانا لمسنا السما: فرمايى

  .موږ اسمان ول＂وهْ او هغه مو له پياوړو ساتنديو او ＇ارونكو ډك وموند
 : روحانين ماليكي -4

او د سمان ك３ په خطيره القدس ك３ اوسي８ى آدا هغه فر＊ت３ دى چ３ په اووم 
تنزل : فرمايىقدر په مباركه شپه زمك３ ته راكوزي８ى لكه خداى تعالى چ３ 

په دغه شپه فر＊ت３ او روح : ژباړه. بهم من كل امرروالروح فيها باذن  هالملئك
  .القدس د خداى په اجازت سره د هغه هر يو حكم زمك３ ته راكوزوى

 : مقربين فرښتې -5
لرى او كروبين  ﾡى سره خاص نزدې والدا هغو فر＊تو ته واي３ چ３ له خداى تعال

د دوى په باب پاك . دى ﾡاو دعلته د كرب معنى نژدې وال ىهم ورته ويل كي８
. المقربون ةملئكلعبد اهللا والا نلن يستنكف المسيح ان يكو: فرمايىخداى 
هغه د اهللا تعالى بنده وى او نه د چ３ . ته په دې ك３ هي＆ شرم نيشته) ع(مسيح 

  .زدې فر＊تو تههغه مقربو او ن
 : رسل او استازې فرښتې -6

كارونه كوى د دوى په باب  ىدا هغه فر＊ت３ دى چ３ د پيغمبرۍ او استاز
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. رسال ةالحمداهللا فاطرالسموات واالرض جاعل الملئك: فرمايىخداى تعالى 
سمانونو آ！ول تعريفونه او ثنا－ان３ د هغه خداى لپاره دى چ３ د زمك３ او 

  .راستوونکﾡ دےه تو－ه د خپلو فر＊تو جوړونكى او د استازو پ
 : مدبرات ماليكې - 7

و جسمونو لكه هوا بري＋نا، ور＊ت، باو مرك يطو عنا請روسدا فر＊ت３ په ب
ن شريف آ－مارل شوى دى په قر وتالندې يا تندر، حجاراتو، بو！و او ژوندى سار

  .ك３ راغلى دى فالمدبرات امراً
ه انتظام او سر＇نه كولو ل／يا دى په هغو فر＊تو قسم چ３ د ن７ۍ د چارو پ: ژباړه

 )توونكو فر＊تو قسممتر ！ونكو او مالپه هر سره قاو  غُص３په والزاجرات زجراً 
ابن عباس واي３ چ３ د دې مطلب هغه فر＊ت３ دى چ３ په وري％و باندې مقررې 

  .دى
 :ېحفظ ماليك -8

ل شوى دى خداى تعالى ردا هغه فر＊ت３ دى چ３ د هر يو انسان په حفاطت －ما 
  .ومن خلفه يحفظونه من امر اهللا يهله معقبات من بين يد: ايىفرم

چ３ د د هغه لپاره د هغه تر شا او مخک＋３ ساتونکى پر＊ت３ مقرر شوى دى ( 
   ).خداى تعالى په حكم سره د هغه حفاظت او ساتنه كوى

دا هغه فر＊ت３ دى چ３ د خداى د بند－انو عملونه ليكى لكه :كاتبين ماليك３
اذيتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيدو  ايىفرمخداى تعالى چ３ 

  .مايلفظ من قول اال لديه رقيب عتيد
كله چ３ هغه ＇ه كار كوى نو دوه ليكونك３ فر＊ت３ چ３ د هغه ＊ى او －س : ژباړه 

له  ﾡاړخ ته دى هغه كار ليكى او هغه هي＆ خبره نه كوى م／ر دا چ３ يو ＇ارونك
  .هغه سره تل تيار او چمتو وى

 : مرګ فرښتېد  -10
دا هغه فر＊ت３ دى چ３ د مرګ پيغام راوړى او روحونه اخلى خداى تعالى د 

په هغو فر＊تو قسم . والنازعات غرقاً والناشطات نشطاً: فرمايىدوى په اړه 
  .سانه او نرم９ سره له مومنانو روح اخلىآچ３ ډير په 
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 : طائفين مالئكې -11
بيت المعمور طواف كوى لكه هغه فر＊ت３ دى چ３ د عرش او تر عرش الندې د 

ره يحافين حول العرش ته به له عرشه － ةوترى الملئك فرمايىخداى تعالى چ３ 
  .راتاو وى چاپيره فر＊ت３ و－ورې چ３ له عرشه به تاو

 : كېيد حشر مال -12
دا هغه فر＊ت３ دى چ３ د حشر او قيامت په ميدان ك３ به انسانان راولى او د 

－واهى وركوى خداى تعالى د دوى په هكله په هغوى په كارونو او عملونو به 
ه موږ ته با سائق وشهيد او هر كس هوجاء كل نفس مع: فرمايىن شريف ك３ آقر

را－ر＄ى او له هغوى سره به يوه راوستونكى فر＊ته او يوه شهادت وركونك３ 
  .فر＊ته وى

 : د جهنم او دوزخ مالئكې -13
دى خداى تعالى د دوى په  ه －مارل شوىندا هغه فر＊ت３ دى چ３ د دوزخ په سات

په جهنم باندې هغه فر＊ت３ مامورې . غالظ شداد ةعليها مالئك:فرمايىهكله 
  .دى چ３ تند مزاجه او غصه ناك３ دى

 : د بهشت ماليك３ -١٤
ن مجيد د دوى په آدا هغه فر＊ت３ دى چ３ د جنت په ورونو مقرر شوى دى قر

خزنتها سالم عليكم جاءوها وفتحت ابوابها وقال هم ذاحتى ا: فرمايىباب 
  .طبتم فادخلوها خالدين

تر دې چ３ كله هغوى جنت ته راورسى او د هغه ورونه به پرانستل شى او د 
تاسو په خير سره ) ست７ى مه شئ(جنت ساتونكى به هغوى ته وايي سالم عليكم 

دا د فر＊تو هغه قسمتونه دى چ３ . و＄ئنووسيدئي نو په جنت ك３ د تل لپاره ن
ته له دې نه عالوه نورې ＇ومره فر＊ت３ بورته اشاره شوې ده الپه دې دُعا ك３ 

وما يعلم جنود ربك االهو ستاسو د . ےدى دې علم يوازى له لوى خداى سره د
  .رب ل＋كرې له هغه پرته هي）وك نه پيژنى

––––––––  
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َ أَْتَبا َالِة َع ُ ِيف الّصَ َالم ِِه َعلَْيِه الّسَ ُسِل َو َكاَن ِمْن دَُعا ْم ِع الّرُ ِ ِق   :َو مَُصّدِ
  

ْ ِمْن أَْهِل اْألَْرِض ِبالَْغْيِب ِعنَْد مَُعاَرَضِة  ُ قُو ُسِل َو مَُصّدِ َ َو أَْتَباُع الّرُ ّ ُ َ الّل
يَماِن ِيف  ِِق اْإلِ ُمْرَسِلنيَ ِبَحَقا

َ الْ ْ ِبالّتَْكِذيِب َو اِالْشِتَياِق ِإ ُ ُمَعاِنِديَن لَ
الْ

َ كُّلِ َدْهٍر َو َزَماٍن أَْر  َسْلَت فِيِه َرُسوًال َو أََقْمَت ِألَْههِلِ َدلِيًال ِمْن دَلُْن آَدَم ِإ
 ُ ِ ِيِع َ  َ ِة اهْلَُدى، َو َقاَدِة أَْهِل الّتَُقى، َع ِّمَ ُ َعلَْيِه َو آهِلِ ِمْن أَ َ اّهللاَ ّ ٍد َص مَُحّمَ

ْ ِمنَْك ِبَمْغِفَرٍة َو ِرْضَوانٍ  ُ َالمُ، فَاْذكُْر َ  .الّسَ ًة الّل ٍد َخاّصَ َ َو أَْصَحاُب مَُحّمَ ّ ُ
يَن أَْبلَُوا الَْبَالءَ الَْحَسَن ِيف َنْصِرِه، َو َكاَنفُوهُ،  ِ َحاَبَة َو اذّلَ يَن أَْحَسنُوا الّصَ ِ اذّلَ
 ْ ُ َع َ
ْ َ َدْعَوِتِه، َو اْسَتَجابُوا هَلُ َحْيُث أَ َ ِوفَاَدِتِه، َو َساَبقُوا ِإ َو أَْسَرُعوا ِإ

َو فَاَرقُوا اْألَْزَواَج َو اْألَْوَالَد ِيف ِإْظَهاِر َكِلَمِتِه، َو َقاَتلُوا  .َة ِرَساَالِتهِ حُّجَ 
ِتِه، َو اْنَتَصُروا ِبهِ  َ  .اْآلَباءَ َو اْألَْبنَاءَ ِيف َتْثِبيِت نُبُّوَ َو َمْن َكانُوا مُنْطَِويَن َع

ُِر ِإْذ  .َمَوّدَِتهِ َمَحّبَِتِه َيْرُجوَن ِتَجاَرًة لَْن َتبُوَر ِيف  ُْم اْلَعَشا ْ يَن َهَجَر ِ َو اذّلَ
ُُم الَْقَراَباُت ِإْذ َسَكنُوا ِيف ِظّلِ َقَراَبِتهِ  ْ َوِتِه، َو اْنَتَفْت ِم ْ ُ فََال  .َتَعّلَقُوا ِب

ْ ِمْن ِرْضَواِنَك، َو ِبَما  ِ َ َما َتَركُوا لََك َو فِيَك، َو أَْرِض ّ ُ َ ُ الّل ُ َْس لَ َحاُشوا َت
  .الَْخْلَق َعلَْيَك، َو َكانُوا َمَع َرُسولَِك دَُعاًة لََك ِإلَْيَك 
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 :دعا )ع(د انبياوو تابعينو او په هغو باندى د ايمان راوړنكو لپاره د امام سجاد

اى خدايه ته د زمك３ په مخلوقاتو ك３ ستا د رسوالنو منونكى او هغه مومنان 
ه ياد ك７ه چ３ د غيب له مخ３ ي３ په په خپل３ بخ＋نى مغفرت او خوشحال９ سر

هغو ايمان راوړ هغه وخت چ３ د＊منان د هغوى د دروغجن ثابتولو په ل＂ه وو 
او هغه وخت چ３ دغه كسان د ايمان د حقيقتونو په ر１ا ك３ ستا د استازو او 
پيغمبرانو د ظهور ليوال وو په هر هغه وخت او دور ك３ چ３ تا كوم رسول 

له وخته د ) ع(كو ته دې الر＊ود و！اكه د حضرت آدم واستاوْه او د هغه وخت خل
تر وخته پورې چ３ د هدايت مخ ك（ او د تقوى د خاوندانو ) ص(حضرت محمد 

په تيره بيا د سيدالمرسلين حضرت محمد  )په دغو ！ولو دې سالم وى. (مشر ْو
له ا請حابو او مل／رو ＇خه هغه كسان چ３ له پيغمبر سره ي３ پوره پوره ) ص(

د هغوى مالت７ ته تيار . ك７ه او د هغوى په مرسته ك３ ي３ مي７انه و＊ودلهمل／رتيا و
وو او په ايمان راوړلو  ك３ تر نورو مخك３ شول او د هغوى د بلن３ پوره كولو ته 

د خپل رسالت دليلونه وړاندې ك７ل ) ص(وزغاستل او كله چ３ ورته حضرت محمد 
كامياب９ لپاره ي３ خپل بچ３ نو هغوى ورته لبيك ووې او د هغه د بلن３ د لوړاوى او 

او ＊％３ پري＋ودى او د نبوت د پياوړتيا لپاره ي３ حتى له پلرونو او زامنو سره 
جن／ونه وك７ل او د －ران رسول د پاك وجود په بركت ي３ برياليتوب ترالسه ك７ په 

مينه ي３ په سر ستر－و او ！ول وجود سره منل３ وه ) ص(داس３ حال ك３ چ３ د پيغمبر 
دوست９ په ر１ا ك３ د داس３ －＂ه ور تجارت په هيله وو چ３  او د دې مين３ او

هي）كله تاوان نه لرى او چ３ كله د هغه د دين په ل７ۍ ك３ وپيرل شول نو د هغوى 
قامونو او خپلوانو هغوى پري＋ودل او چ３ كله د هغوى په نزد استو－ن شول نو 

ه ك３ هر ＇ه هغوى ستا لپاره او ستا په الر! نو اى زما معبوده. خپل ترې پردی شول
پري＋ودل نو د بدل３ په وخت هغوى مه هيروه د هغوى د دې سر＊يندن３ او ستا په 

په ＇ن， ک＋３ د حق ) ص(دين باندې  د خلکو د راغون６ولو او د حضرت محمد
لو په بدله ك３ هغوى له خپل３ خو＊９ او بركته برخمن ك７ه يدغواړو په تو－ه د در
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ْ ِفيَك دِ  ِ َ َهْجِر ْ َع ُ َ َو اْشُكْر ْ ِمْن َسَعِة الَْمَعاِش ِإ ِ ْ، َو خُُروِج ِ َياَر َقْوِم
ْ ِضيِقِه، َو َمْن َكثَّْرَت  ِ َ  .ِيف ِإْعَزاِز ِدينَِك ِمْن َمْظلُوِم َ َو أَْوِصْل ِإ ّ ُ َ الّل

يَن  ِ ْ ِبِإْحَساٍن، اذّلَ ُ ْخَواِننَاالّتَاِبِعنيَ لَ يَن  َيقُولُوَن َرّبَنَا اْغِفْر لَنَا َو ِإلِ ِ اذّلَ
َِك  يَماِن َخْريَ َجَزا ُْم،  .َسَبقُوَنا ِباْإلِ َ ْوا ِوْجَه ُْم، َو َتَحّرَ َ ْ َ يَن َقَصُدوا  ِ اذّلَ

ْم  ِ ِ َ َشاِكلَ ْ َشّكٌ ِيف  .َو َمَضْوا َع ُ ْم، َو لَْم َيْخَتِلْج ِ ِ ِْم َرْيٌب ِيف َبِصَري ِ لَْم َيْث
ْ، َو اِالْئِتَماِم  ِ ْ َقْفِو آَثاِر ِ َداَيِة َمنَاِر ِ ْ، َيِدينُوَن  .ِ ُ مَُكاِنِفنيَ َو مَُواِزِريَن لَ

ُْم فِيَما أَّدَْوا  َ ُمو ِ َ ّ ْم، َو َال َي ِ ْ ْم، َيّتَِفقُوَن َعلَ ِ ِ ْد َ ِ َتُدوَن  ْ َ ِْم، َو  ِ ِبِدي
ْم  ِ ْ َ  .ِإلَ َ الّتَاِبِعنيَ ِمْن َيْوِمنَا َهَذا ِإ َ َو َصّلِ َع ّ ُ َ َ الّل يِن َو َع  َيْوِم ادّلِ

ُْم  ْ َ َمْن أََطاَعَك ِم ْم َو َع ِ ِ ّيَا َ ذُّرِ ْ َو َع ِ ا ِمْن  .أَْزَواِج َ ِ  
ْ ُ َصَالًة َتْعِصُم

ْيطَاِن، َو  ا ِمْن َكْيِد الّشَ َ ِ  ْ ُ ْ ِيف ِرَياِض َجنَِّتَك، َو َتْمنَُع ُ َمْعِصَيِتَك، َو َتْفَسُح لَ
 َ ِ ُْم  ُ اِر تُِعي َ َ ّ ْم َطَواِرَق الّلَْيِل َو ال ِ ، َو َتِق َ َما اْسَتَعانُوَك َعلَْيِه ِمْن ِبّرٍ ا َع

ً َيْطُرُق ِبَخْريٍ  َجاِء لََك، َو  .ِإّالَ َطاِرقا َ اْعِتَقاِد حُْسِن الّرَ ا َع َ ِ ُْم  ُ َو َتْبَع
َمِة فِيَما َتْحِو  َ ُ ّ َ الطََّمِع فِيَما ِعنَْدَك َو َتْرِك ال ْ ِإ ُ ِعَباِد لَِرتُّدَ

يِه أَْيِدي الْ
ْ ِيف َسَعِة الَْعاِجِل،  ُ َد ْهَبِة ِمْنَك، َو تَُزّهِ ْغَبِة ِإلَْيَك َو الّرَ   الّرَ
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 د دې خبرې بدله هم ورته وركانده چ３ ستا په خاطر ي３ د خپل قام او قبيلى له او
ت９ ك３ پريوتل او ＊ارونو هجرت وك７ او له پراخ الس９ او شتمن９ ＇خه په تن／دس

همدا ډول د دغو مظلومانو د هوساين３ او خوشحال９ وسيل３ برابرې ك７ه د چا شمير 
هغو كسانو  !لويه خدايه .چ３ تا د خپل دين د برياليتوب او كامياب９ لپاره زيات ك７

وسلم د ا請حابو پيروۍ وك７ه و آله ته چ３ په ＊ه ډول ي３ د رسول اهللا 請لى اهللا عليه 
اى زمون８ه ربه ته موږ او (( غه كسان چ３ تل به ي３ دا دعا كوله نيكه جزا ورك７ې ه

زموږ هغه ورو１ه وبخ＋３ چ３ د ايمان په راوړلو ك３ تر موږ مخك３ شول د چا موخه 
هغوى په الره د چ３ هماغه د ا請حابو الره وه او د هغوى په پل ي３ پل كي＋ود او 

چ３ هغوى ي３ له روان شول د هغوى په بصيرت ك３ هي）كله شك الره ونه موندله 
د هغوى په الره په تللو او د هغوى د طريقو او رودو په . وىسم３ الرې ك８الرى ك７ى 

د ا請حابو ) ص(منلو ك３ هي）كله شك او شب３ ونه ＄ورول هغوى د حضرت محمد 
３ له ک＋په دين ك３ د هغوى منندوى او په سيرت او اخالقو  ،مرستندوى او مل／رى

حكمونو رسولو وى سره غ８مله وو او د هغوى په و او تل له هغوهغوى زده كوونك３ 
له نن  ي３ ونونكپه دغو تابعينو او م! ه اى خدايهك３ ي３ په هغوى تور ونه ل／اْو

د هغه  ور＄３ ＇خه د قيامت تر ور＄３ پورې سالم او رحمت ولي８ه داس３ رحمت چ３
－لونو او باغيچو ك３ ورته پراختيا د جنت په  په وسيله ي３ له －ناه وسات３

او د خير په كومو كارونو ك３ چ３ له  ېد شيطان له مكره ي３ خوندى ك７. ېوركاند
او د خير  ３او د شپو او ور＄و له پي＋و ي３ وسات ېتا مدد وغواړى مرسته ي３ وك７

په دې خبرې ته هغوى چمتو ك７ې چ３ له تا د نيك３  .ېورك７ ےاو ＊ي／７ې زير
باندې د پراخو  هيل３ عقيده ولرى او ستا د نعمتونو غو＊تنه وك７ى او په خلكو

نعمتونو او لورينو په ليدلو سره په تا تور ونه ل／وى چ３ ته د هغوى پام خپل 
  اميد او ويرې ته واړوې او د دنيا له پراختيا او نعمتونو هغوى ب３ تعلقه ك７ې 
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ّوِ  َ ُ ُم الَْعَمَل لِْآلِجِل، َو اِالْسِتْعَداَد لَِما َبْعَد الَْمْوِت َو  ِ ْ ْم َو تَُحّبَِب ِإلَ ِ ْ َن َعلَ
ا َتَقُع ِبِه  ُْم ِمّمَ َ ا َو تَُعافِ َ ِ ْم َيْوَم خُُروِج اْألَْنفُِس ِمْن أَْبَدا ِ ِ كُّلَ َكْرٍب َيِحّلُ 

َ أَْمٍن  الِْفْتنَةُ ِمْن  ْ ِإ ُ َ ا َو تَُصّريِ َ خُلُوِد ِف
ا، َو َكّبَِة النَّاِر َو طُوِل الْ َ ِ َمْحُذوَرا

  .ِقنيَ ِمْن َمِقيِل الُْمتَّ 
او له مر－ه وروسته د دنيا لپـاره د تو＊ـ３ برابـرول د هغـوى     او د آخرت لپاره كار 

جــدا كيــدو پــه ورځ پــه پــه ســتر－و كــ３ ＊ــه كــ７ې او د م７ينــ３ او لــه بدنــه د روح د  
ــه   هغــوى هــ  ــه پيــدا   زمي＋ــته آفتنــ３ او  ر يــو مصــيبت او كــ７او اســان كــ７ې او ل ل

３ د تـل لپـاره لـه پـات３ كيـدو      ، د جهنم له سختوالى او په هغه كوكيدونكو خطر
رام ＄ـاى  آسـايش －ـاه او   آي３ وژغورې او هغوى د امن ＄اى ته چـ３ د پرهيز－ـارو   

  ..دوېي８ول ےد
––––––––– 

 سپړنه
  

دعا ك３ د 請حابه وو او په ايمان ك３ د مخك＋انو لپاره د سجاد په دې حضرت امام 
سم چ３ د دى د خداى تعالى له دې فرمان سره  رحم او رحمت ！كى استعمال ك７ي

ربنا اغفرلنا والخواننا  :ان خاوندان د تير وخت مومنانو ته دعا كوى او واي３ماي
  .اليمانااذلين سبقونا ب

اى زموږ ربه ته موږ او زموږ هاغه ورو１ه چ３ د ايمان په راوړلو ك３ تر موږ وړاندې 
يته موږ ته دا آنى آد حضرت امام زين العابدين له ك７و او له دې قر.. دى وبخ＋３

بق په الس را＄ي چ３ هغه مومنان چ３ له دنيا ي３ ستر－３ پ＂３ ك７ى بايد هغوى ته س
وكاورو او له دې  اتمد مغفرت او بخ＋ن３ دعا وك７و او د هغوى لپاره د رحمت كل
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ر－ندي８ى چ３ په ايمان ك３ مخك３ كيدا هم د فضيلت او لوړاوى يوه ＇دا حقيقت هم 
او غوره هغه يو دې چ３ د افضل  درجه ده او په ايمان ك３ مخك＋انو ك３ په تر ！ولو

ر－نده خبره ＇او دا هم منلى شوې او ے وى ايمان په راوړلو ک３ تر نورو وړاندې شو
كس اميرالمْومين حضرت  ﾡايمان راوړونك ےده چ３ په پيغمبر باندې تر ！ولو لوم７

  .ى ليكىکعلى ْو لكه ＇ن／ه چ３ عبدالبر م

 ٢ج طالب استعابيهل وسلم ع بن ابآو  اهللا عليهصاول من امن باهللا بعد رسول اهللا 
له رسول اهللا مبارك نه وروسته هغه لوم７ى كس چ３ په خداى ي３ ايمان ((  ٤٥٩ص 

فرض : همدې ته په پام سره عبداهللا بن عباس به فرمايل)) ب وْهلراوړى على بن ابيطا
خواننا اذلين اهللا تعا االستغفار لع ىف القران ع مسلم بقوهل تعا ربنا اغفرلنا وال

 ٣جابن ابى الحديد حشر( تغفر لعسم بعد ع فهو لسبقو نا بااليمان فكل من اس
ږ هغه ته موږ او زمو! ربه  اى زموږ((خداى  تعالى په خپل دې ارشاد سره  )٢٥٦ص 

هر مسلمان ته )) ك３ تر موږ مخك３ شوى دى وبخ＋ى ورو１ه چ３ د اسالم په راوړلو
د حضرت على لپاره د رحمت او بخ＋ن３ دعا وك７ى نو دا فريضه سپارل３ چ３ هغه 

  .هر هغه كس چ３ له على وروسته ايمان راوړى بايد د حضرت على لپاره دعا وك７ى
په هر حال په دې دعا ك３ چ３ د كومو 請حابه وو او تابعينو خبره شوې ده هغه  

 ﾡندنه او 請بر ＊ودل＊ا請حاب دى چ３ په هر سخت وخت ك３ ي３ خپله مي７انه سر
د ) ص(ى او شيطانى طاقتونو سره ي３ ډغره وهل３ ده او د حضرت تطاغود  ےد

او د نورو  ﾡاسوې او سنتو په چوكاټ ك３ ي３ خپل ژوند هماغه ډول －ر＄ول ３نيك
لپاره د هدايت او الر＊وون３ سبق او مثال جوړ شوى دى د حق د الرې ＊وونه ي３ 

ي３ پري＋ود له خپلو ك７ې او د دين په خاطر هرې قربان９ ته تيار وو، خپل كور وور 
خپلوانو لرې شول ب３ وطنه شول او بچ３ ي３ پري＋ودل د اور په لمبو ك３ ي３ د نورو 
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په 請بر او ！ن／تيا سره د د＊من په د تورو او نيزو گوزارونو ته ي＋３ ونيولى او او 
يا آ ےاو احسانمن د ﾡوړاندې ودريدل او له همدې امله اسالم د هغوى منت منوك

بوذر مقداد عماربن ياسر، خباب، ابن ارت، بالل، ابن رباح، مسلمانان د سلمان، ا
ن قدامه، حجر ابن عدى، حذيفه ابن اليمان، حنظله ابن بقيس ابن سعد جاره 
ت احنف ابن قيص، عمرو ابن الحمق او د عثمان بن حنيف بنعمان، خزيمه ابن ثا

او مي７انو  شى د چا له سر＊يندونو ﾡرضوان اهللا تعالى عليهم په شان ا請حاب هيرول
  .نه چ３ تاريخ ډك دى

دلته دا خبره ＇ر－نده ده چ３ په دې دعا ك３ د حضرت محمد د زمان３ ！ول مسلمانان 
سره  لضن له آشامل نه دى ＄كه چ３ په هغو ك３ ＄ن３ كسان داس３ هم وو چ３ د قر

د فتنه ) ص(سم فاسقان وو لكه وليد ابن عقبه او ＄ن３ داس３ هم وو چ３ پيغمبر 
. و په وجه له ＊اره وش７ل لكه حكم بن عباس او د هغه زوى مروانجوړلو او شر اچول

＄ن３ داس３ وو چ３ يوازې د قدرت د ترالسه كولو او چوك９ لپاره ي３ له اهلبيتو 
ابن ابى ارطاه، حبيب ابن مسلمه  ربش صسره جن／ونه وك７ل لكه معاويه، عمربن عا

ات ومجبه ي３ په ) ص(داس３ وو چ３ پيغمبر او عمر بن سعد او داس３ نور ＄ن３ پك３ 
  :فرمايىك３ يوازې پري＋ودلو لكه خداى تعالى چ３ 

  .ا وتركوك قائمالا فضواواذ راواتجاره او هلواً ان 
دا هغه كسان دى چ３ كله د تجارت يا كومه چ＂ي چاره ووينى نو هغ３ ته ور ((ً

  ).)يعنى تا په لمان％ه پري８دى او دوى درته الړشى(. پري８دى ﾡوزغلى او تا دريدل
د په زمانه ك３ ＄ن３ كسان داس３ هم وو چ３ د هغوى په مازغو ك３ ) ص(يغمبر د پ

－ران د او جاهليت بوى ناست ؤ او له غوږ ونوي３ الر جاهليت بات９ نه وې وتل３ 
اسمعيل بخارى  تر رحلته وروسته خپل تير سيرت ته جاروتل محمد بن ) ص(رسول 

ن رهط من اصحاىب فيحالؤ ةقيميوم ال قال يرد ع :په دې هكله په يو حديث ك３ وايي
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م ارحوض فاقول يا رب اصحاىب فيقول العلم لك بما احدثو بعدن الع دوا ع تك ا
م ال    )صحيح بخارى باب الحوض( .هقرىقاعقا

شى خو هغوى چ３ د قيامت په ورځ به زما ＄ن３ ا請حاب ماته را :وې فرمايل: ژباړه
دا خو زما ! ووايم اى زما ربهه په دې وخت ب７ل شى زْه به د كوثر له حوضه وش

請حابه دى، خداى به ووايي چ３ تا ته پته نشته چ３ دوى ستا تروفاته وروسته په 
 ورامن％ته ك７ې او دوى خو په ستنو شو رېدين ك３ كوم كوم بدعتونه او نوې چا
هغو ！ولو له دغو حاالتو ته په پام سره  ".پ＋و سره خپل تير مذهب ته جاروتل

ليدى عقيدت او قتل او ！ول يو شان عادل او برابر －ر＄ول يو تو سره مينه سابا請حا
مينه ده خو كه د حقيقت او سم بصيرت په ستر－ه ورته و－ورو نو په دې عقيده پات３ 
كيدل －ران دى ＄كه چ３ يو عاقل او هو＊يار كس له ＄انه پو＊تنه كولى شى چ３ 

لى درج３ او په وخت ك３ بيال بي) ص(＇رن／ه ممكنه ده چ３ دغو ا請حابو د پيغمبر 
 لمقامونه درلودل خو د －ران رسول له وفاته وروسته سمدستى ！ول برابر عادل شو

او بيا په هغوى باندى هي＆ تنقيد او نيوكه ونه ك７ى . او د يوې درج３ خاوندان شول
كه ＇ه هم د . خر دا چاره ＇رن／ه امكان لرىآشى او له ！ولو سره برابره مينه ولرى شى 

ى خداى له هغوى ＇خه خپله خو＊ي ＇ر－نده ك７ې وه لكه بيعت رضوان په وخت لو

  ةك تحت الشجرنعوايلقد رضى اهللا عن المومنني اذا يب :فرمايى＇ن／ه چ３ 
ستا بيعت كاوهْ نو خداى پاك د هغوى له دې  دېكله چ３ هغوى ترون３ الن: ژباړه((

خو په دې يوې خبرې باندې د خداى تعالى د خوشحاله  ))كاره ضرور خوشحاله شو
چ３ له دې وروسته به خداى تعالى د هغوى په هر كار او  ےيدو مطلب دا نه دك

هرې چارې خوشحال وى او د هغوى چ３ ＇ه زړه غواړى كوى دې بيا به هم ور＄ن３ 
خداى خوشحال وى بله خبره دا چ３ خداى تعالى خپله خو＊ى يوازې په بيعت پورې 
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نده ك７ې ده نو خداى به يوازې نه ده ت７ل３ بلكه په بيعت او ايمان دواړو پورې ي３ اړو
وى خو كه ＇وك د  ےشحال وى چ３ د زړهْ له كوم３ ي３ ايمان راوړوله هغو كسانو خ

منافقت له مخ３ په ظاهره اسالم ومنى او بيعت وك７ى نو خداى ترې نه راضى 
دريمه خبره دا چ３ كه ＇ه هم دا رضا مندى او خو＊ى ثابته هم شى خو . كي８ى

تلونكى ك３ هم په ＄اى پات３ شى ＄كه چ３ د خداى تعالى ضرورى نه ده چ３ دا په را
دا خو＊ى په دې خبرې پورې ت７ل３ وه چ３ دغه كسان به د د＊من په وړاندې د 

وخت به په ！ينگه مقابله کوى نو که  په  پيغمبر له مل／رتيا الس نه اخلى او د جهاد
ات３ نه مخ واړوى او په خپلى وعدې ！ين， پهغوى دا ژمنه ماته ک７ه او له جهاده 

په ا請حابو ك３ ＄ن３ كسان داس３ . ى８شى نو د خداى تعالى دا خو＊ى هم نه پات３ كي
هم وو چ３ د دې ژمن３ خالف ورزى ي３ وك７ه لكه د حنين په جن， ك３ چ３ د اسالم 

وك غزا－ان３ هم رامن％ته بجن， وْه كه ＇ه هم تر دې وروسته د طائف او ت ﾡوروست
مسلمانانانو د د حنين په جن， ك３  خبره ونه رسيدهته شوې خو په هغو ك３ جن， 

شمير ＇لور زره وه چ３ د د＊من له پو＄ه ＇و چنده زيات ْو په دومره زياتو كسانو ك３ 
كسه په خپل ＄اى ！ين， پات３ شول او نور د د＊من له ډغرې ) ٧(يوازى اووه 

  : فرمايىن مجيد ك３ آوت＋تيدل لكه خداى تعالى ي３ چ３ په قر

  ولي مدبرين االرض بما رحبت  وضاقت عليكم
زمكه له خپل３ پراختيا سره سره پرتاسو تن／ه شوه او تاسو مخ واړوْه او «

دا كسان بل ＇وك نه وو بلكه هماغه كسان وو چ３ په بيعت رضوان ك３  »وت＋تيدئ
  :ته وفرمايل )رض(د دې ژمن３ په بيانولو سره عباس  )ص(حضرت محمد   شريك وو

 وو ونصرواآوباالنصار اذلين  هجرعوا تحت الشياصرخ المهاجرين اذلين با 
دغه مهاجرين چ３ ترون３ الندې ي３ بيعت ك７ى وْه (() ٢٧٠ص١ايص سيوطى جخص(

يا په دې وخت دا تصور كيدى آ ))او دغو پناه وركوونكو انصارو ته غ８ وك７ه بلهراو
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هي）كله نه ＄كه چ３ د . شى چ３ اوس به هم ور＄ن３ خداى تعالى خوشحاله وى
اغه ت７ون پورې مشروط وه او چ３ كله هغوى په خپل３ خداى رضا يوازى په هم

وعدې ！ين， نه شو نو د خداى رضا هم نه شوه پات３ او په بيعت رضوان ك３ 
او رضا يوازې په دغ３  ى－６ونكونكى هم په دې پوهيدل چ３ د خداى خوشحال

ژمن３ د پات３ كيدو په ب２ه ك３ پات３ كي８ى لكه ＇ن／ه چ３ محمد بن اسماعيل بخارى 

الل ابن مسيب عن ابيه قال لقيت الرباء ابن عازب فقلت طوىب لك صحبت عن ه: ليكي
  . انك التدرى ما حدثنا بعدهان ابالنبى وبايعته تحت الشجره فقال يا 

حالل ابن مسيب له خپل پالره روايتوى چ３ هغوى وويل ما له براء بن عازب سره « 
په 請حبت او ) ص(نبى وكتل او هغوى ته مو وويل چ３ ＇ومره نيكمرغه ي３ ته چ３ د 

مل／رتيا ك３ دې ژوند تير ك７ى دى او له ون３ الندې دې له هغوى سره بيعت وك７ وې 
  » ك７لوويل اى ورارهْ ته نه ي３ خبر چ３ موږ تر هغوى وروسته كوم كوم بدعتونه 

او نه بيعت رضوان د  ےد عدل او عدالت دليل د ﾡلنو غرض دا چ３ نه 請حابى وا
  .كيدى شىهغوى په عادل والى دليل 
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ُ لِنَْفِسِه و ِألَْهِل َوَالَيِتهِ  َالم ِِه َعلَْيِه الّسَ    :َو َكاَن ِمْن دَُعا
، َو اْحجُْبنَا َعِن  ٍد َو آهِلِ َ مَُحّمَ ُِب َعظََمِتِه، َصّلِ َع َيا َمْن َال َتْنَقِضي َعَجا

ةُ مُْلِكهِ  ِي مُّدَ َ لَْحاِد ِيف َعظََمِتَك َو َيا َمْن َال َتنْ ، اْإلِ ٍد َو آهِلِ َ مَُحّمَ ، َصّلِ َع
َ  .َو أَْعِتْق ِرَقاَبنَا ِمْن َنِقَمِتَك  َِتِه، َصّلِ َع ْ ِنُ َر َو َيا َمْن َال َتْفنَى َخَزا

َِتَك  ْ ً ِيف َر ٍد َو آهِلِ َو اْجَعْل لَنَا َنِصيبا َو َيا َمْن َتنَْقِطُع دُوَن ُرْؤَيِتِه  .مَُحّمَ
 َ ُ ِعنَْد اْألَْبَصاُر َصّلِ َع ُ َ قُْرِبَك َو َيا َمْن َتْص ، َو أَْدِننَا ِإ ٍد َو آهِلِ  مَُحّمَ

ْمنَا َعلَْيَك  ، َو َكّرِ ٍد َو آهِلِ َ مَُحّمَ َو َيا َمْن َتْظَهُر  .َخطَِرِه اْألَْخطَاُر، َصّلِ َع
، َو َال َتْفَض  ٍد َو آهِلِ َ مَُحّمَ ُ َبَواِطنُ اْألَْخَباِر، َصّلِ َع َده

ْيَك ِعنْ َ  .ْحنَا دَلَ ّ ُ َ الّل
َبِتَك، َو اْكِفنَا َوْحَشَة اْلَقاِطِعنيَ ِبِصلَِتَك َحّتَى  ِ ِ اِبنيَ  َوّهَ

أَْغنِنَا َعْن ِهَبِة الْ
َْسَتْوِحَش ِمْن أََحٍد َمَع فَْضِلَك  َ أََحٍد َمَع َبْذلَِك، َو َال  َ فََصّلِ  .َال َنْرَغَب ِإ ّ ُ َ الّل

ٍد َو آ َ مَُحّمَ ، َو ِكْد لَنَا َو َال َتِكْد َعلَْينَا، َو اْمُكْر لَنَا َو َال َتْمُكْر ِبنَا، َو َع هِلِ
، َو ِقنَا ِمنَْك، َو اْحَفْظنَا ِبَك،  .أَِدْل لَنَا َو َال تُِدْل ِمنَّا ٍد َو آهِلِ َ مَُحّمَ َّ َصّلِ َع ُ َ الّل

ِدِه َيْعلَْم، َو َمْن  َو اْهِدَنا ِإلَْيَك، َو َال تَُباِعْدَنا َعنَْك ِإّنَ  ْ َ َْسلَْم َو َمْن  َمْن َتِقِه 
 ْ َ ْبهُ ِإلَْيَك َيْغ    .تَُقّرِ
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 :و لپاره د امام سجاد دعاګرلاو م ځاند خپل 
اى هغه ربه د چا چ３ لوړاوى او عظمت پاى نه لرى ته په محمد او آل محمد رحمت 

فكرۍ مو وساته اى  واستوه او موږ د خپل عظمت په پردو ك３ پ ك７ه او له ك８
) ص(داسى ذاته چ３ د باچاه９ او واکمن９ موده ي３ نه ختميدونك３ ده ته په محمد 

او د هغه په آل رحمت ولي８ه او زموږ غاړې د خپل عذاب او غضب له غ７ونديو 
او ) ص(اى هغه ذاته چ３ د رحمت خزان３ دې نه ختميدونك３ دى په محمد . وژغوره

خپل رحمت ك３ موږ ته هم برخه راكانده اى داس３ د هغه په آل رحمت ولي８ه او په 
او د هغه په آل ) ص(ذاته چ３ ستر－３ ي３ د ليدو وس نه لرى رحمت ولي８ه په محمد 

خپل در ته نزدې ك７ه اى هغه ذاته چ３ ستا په وړاندې ！ول  او موږباندې 
او موږ . او د هغه پر آل) ص(عظمتونه سپك او واړهْ دى رحمت ولي８ه په محمد 

راك７ه اى هغه هست９ چ３ په ！ولو پ＂و رازونو خبر ي３ رحمت وك７ه پر  ته عزت
اى لويه خدايه موږ د . او د هغه پر آل او موږ په خپل نزد مه شرموه) ص(محمد 

خپلى بخ＋نى او سخاوت په خاطر د وركوونكو له ورك７ې ب３ نيازه ك７ه او د 
لي او جدای خپل پيوستون له امله له موږ سره د اړيكو د شلوونكو د لرى وا

وټ ك وباسه چ３ ستا له عطا او ورك７ې سره سره نورو ته الس اوږد نه ك７و او 
او د ) ص(ستا له احسان او رحمت سره سره له چا ترهه ونه لرو اى اهللا پر محمد 

هغه پر آل رحمت ولي８ه او زموږ د －＂３ تدبير وك７ه او زموږ د تاوان تدبير مه 
ږ سره مكر او چل ول كوى په خپل مكر غوره كوه او هغه د＊منان چ３ له مو

ووهه او موږ له خپل مكره وساته موږ پر د＊منانو بر ك７ه او هغوى پر موږ مه 
او د هغه پر ال رحمت نازل ك７ه له موږ مه ) ص(بركوه اى لويه خدايه پر محمد 

خپه كي８ه اوپه خپل فضل او كرم سره مو خوندى ك７ه موږ د ＄ان په لور هدايت 
له رحمته مو مه وريا كوه ＄كه چ３ ＇وك چ３ ته له خپل３ ناراض／９ ك７ه او له خپ

هم هغه له حقيقتونو خبري８ى  ي３وسات３ هماغه به بچ كي８ى او چاته چ３ الر و＊
  .او ＇وك چ３ رحمت ته نزدې كاندې هم هغه په －＂３ ك３ دى
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َم   ِِب الّزَ ، َو اْكِفنَا َحّدَ َنَوا ٍد َو آهِلِ َ مَُحّمَ َ َصّلِ َع ّ ُ َ اِن، َو َشّرَ َمَصاِيِد الّل
ْلطَانِ  ِ الّسُ ْيطَاِن، َو َمَراَرَة َصْوةَل َ ِإّنََما َيْكَتِفي الُْمْكَتفُوَن ِبَفْضِل  .الّشَ ّ ُ الّلَ

، َو اْكِفنَا، َو ِإّنََما يُْعِطي الُْمْعطُوَن ِمْن فَْضِل  ٍد َو آهِلِ َ مَُحّمَ ِتَك، فََصّلِ َع قُّوَ
َ مُ  َتِدي الُْمْهَتُدوَن ِبنُوِر ِجَدِتَك، فََصّلِ َع ْ َ ، َو أَْعِطنَا، َو ِإّنََما  ٍد َو آهِلِ َحّمَ

، َو اْهِدَنا ٍد َو آهِلِ َ مَُحّمَ ُ  .َوْجِهَك، فََصّلِ َع َّ ِإّنََك َمْن َواَلَْيَت لَْم َيْضُرْره ُ َ الّل
َماِنِعنيَ، َو َمْن َهَدْيَت لَْم ِخْذَالنُ الَْخاِذلِنيَ، َو َمْن أَْعطَْيَت لَْم َينْقُْصهُ َمنُْع الْ 

َك ِمْن ِعَباِدَك،  ، َو اْمنَْعنَا ِبِعّزِ ٍد َو آهِلِ َ مَُحّمَ ُمِضّلِنيَ فََصّلِ َع
يُْغِوِه ِإْضَالُل الْ

َك ِبِإْرفَاِدَك، َو اْسلُْك ِبنَا َسِبيَل الَْحّقِ ِبِإْرَشاِدَك  َ َصّلِ  .َو أَْغنِنَا َعْن َغْريِ ّ ُ َ الّل
َ مُ  ، َو اْجَعْل َسَالَمَة قُلُوِبنَا ِيف ِذْكِر َعظََمِتَك، َو فََراَغ أَْبَداِننَا َع ٍد َو آهِلِ َحّمَ

ٍد  .ِيف ُشْكِر ِنْعَمِتَك، َو اْنِطَالَق أَلِْسنَِتنَا ِيف َوْصِف ِمنَِّتَك  َ مَُحّمَ َّ َصّلِ َع ُ َ الّل
، لَْيَك، َو ُهَداِتَك ادّلَالِّنيَ َعلَْيَك، َو ِمْن َو اْجَعْلنَا ِمْن دَُعاِتَك ادّلَاِعنيَ إِ  َو آهِلِ

ِنيَ  ِ ا ْيَك، َيا أَْرَحَم الّرَ نيَ دَلَ ِتَك اْلَخاّصِ   .َخاّصَ

––––––––––  
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ل درود ولي８ه او موږ د پي＋و له سختيو، د آاى معبوده ته پر محمد او د هغه پر 
ك７ه اى لويه  شيطان له چلونو،فتنواود واكمنانود غوس３ له ترخو خبروخوندى

كيدونكى هم ستا د بشپ７ طاقت او وس په م ب３ نيازه كي８ى  هازيخدايه ب３ ن
او نورو ته  .ل او موږ ب３ نيازه ك７هآاو د هغه پر ) ص(رحمت ولي８ه پر محمد 

رحمت ولي８ه پر  .＇يز وركوى هورو ته ＇نبخ＋وونكى هم ستا له پراخ３ برخ３ 
او الره . خپل رحمت له خزانو راك７هد ل او موږ ته هم آاو د هغه پر ) ص(محمد 

او د ) ص(پر محمد  هموندونكى هم ستا له ＄الند ذاته الره مومى رحمت ولي８
اى ＇＋تنه د چا چ３ ته مرسته وك７ې نو  .ل او موږ ته سمه الره راو＊يهآهغه پر 

كه نور مرستندوى ي３ له خپل３ مرست３ ب３ برخ３ ك７ى هغه ته ＇ه تاوان نه 
ورك７ې كه نور وركوونكى هغه ته له وركولو مخه  رسي８ى او چا ته چ３ ته

هدايت وك７ى  ےاو چا ته چ３ ته خپل ＄ان／７. ونيسى نو د هغه هي＆ نه كمي８ى
كولى رحمت ولي８ه پر  وونكو －مراه كول ي３ نه شى ب３ الرېنو د الره وركو

ره شمحمد او د هغه پر ال او د خپل طاقت او برى په وسيله موږ د بند－انو له 
د خپل３ بخ＋ن３ او سخاوت له كبله مو له نورو ب３ نيازه ك７ه او د وساته او 

وده ته پر محمد او باى مع. الر＊ودن３ له امله موږ پر حقه الره روان كانده ３خپل
ل رحمت ولي８ه او زموږ زړونه د خپل عظمت په يادولو سره سالمت آد هغه پر 

كرانه ك３ تيرې او روغ ك７ه او زموږ فارغ３ او وز－ارې شيب３ د خپل نعمت په ش
اى اهللا ته . ك７ه او زموږ د ژبو وينا د خپل احسان د ستاين３ لپاره وقف ك７ه

او موږ له هغو كسانو و－ر＄وه چ３ ل آاو د هغه پر ) ص(رحمت نازل ك７ه پر محمد 
يكانو داو ستا د الرې ＊وونكى دى او له خپلو ＄ان／７و نزستا په لور رابلونكى 

   .و زيات رحيمهمو و－ر＄وه اى تر ！ولو رحم كوونك
––––––––––  
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  هنسپړ
د خداى تعالى د  ےد ےدا دعا چ３ پيل ي３ د الهى لوړتيا په بيانولو سره شو

دو او يوازې له هغه د غو＊تن３ سبق وركوى ي＂５رحمت او لوړتيا په وړاندې د ！
كه انسان په هر در پورې خپلى غو＊تن３ او اړتياوې وت７ى نو دا كار د ＄ان د 

او د ذهنى －６و ډيو او پريشانيو سبب كي８ى او  ےالف دعزت او درناوى په خ
＇وك چ３ پل په پل د بل چا مالت７ ته ستر－３ په الره وى او په دې هيله وى چ３ 

نو كله د يو په درشل  ﾡكار پالنك ﾡاو پالنك وك７ى ﾡكار به مى پالنك ﾡپالنك
ته ي８ى او كله د بل ورته الس غ％وى كله په چا پورې اميد ت７ى او كله چا ي＂！

لرى نو كله له مايوس９ او نهيل９ سره مخامي８ى او كله هم له سپكاوى او  ېاسر
ب３ عزت９ سره نتيجه ي３ دا وى چ３ ذهن او خياالت ي３ －６ وډ او خواره واره 
شى نه د زړه ډاډ پات３ كي８ى او نه ذهنى سكون خو كه د يو س７ى د ！ولو 

هن او فكر له اسرو چورليز يو وى نو داس３ كس خپل ذد اميدونو هيله او 
شى د دې مثال به داس３ واخلو چ３ كه يو س７ى له  ﾡانتشار او －６وډۍ ساتل

 ﾡډيرو كسان ل８ ل８ پور اخستى وى او سهار او ما＊ام ورته هر يو پور وركوونك
را＄ى او تن／وى ي３ نو دغه كس دا غوره －ن３ چ３ د ډيرو وړو وړو قرضو په 

ك３ د پور شمير كمي８ى نه خو د ه ب２＄اى له يو كسه پور واخلى كه ＇ه هم په دې 
له غو＊تنو او تن／ولو بچ كي８ى نو اوس د پور وركونكى يو  وبيالبيلو كسان

ي３ هم نو يو كس به ي３ غواړى نو كه دا معلومه شى چ３ پور  ىاو كه غواړ ےد
هم نو  يىډيره تقاضا نه كوى او كه له ده سره پيس３ نه وى نو بخ＋ى  ﾡوركوونك

همدا شان كه يو كس د خپلو ！ولو . بوج كمي８ىپه دې احساس سره د ذهن 
او يو مركز و－ر＄وى او يوازې په  زورليچغو＊تنو ارمانونو او هيلو لپاره يو 

اوره به ！ولو ب３ بنس＂ه اللهاندو او ب３ لاو هيل３ وت７ي يوې ＇＂３ پورى خپلى 
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مركزونو الس واخلى نو نتيجه به ي３ دا وى چ３ د انسان ذهن او فكر به په ارام 
و －６ وډ او ＄ورونكى خيالونه به نه كوى نو انسان ته يوازى په يو خداى وى ا

ور ننو ت７ل پكار دى ＄كه چ３ واو په هغه پورې د خپلو اميد ےتوكل پكار د
 :واي３  اليزونه په كار نه را＄ى لكه رحمان بابروچ

 كري درسره وي يك تنها ي３ــــكه ل＋       انهــــــــچ３ اهللا درسره مل نه وى رحم

په دې دعا ك３ د هرې جمل３ له تكرارولو وروسته درود د دعا د قبلولو لپاره 
ل درود او سالم آاو د هغه پر ) ص(＄كه چ３ په دعا ك３ په محمد  ےد ﾡراغل

لي８ل د دعا د قبليدو ذمه وارى ده او هغه دعا چ３ په درود سره بشپ７ه نه شى نه 
اً حتى يصلى بوحجعا ماليزال الد  :فرمايىقبلي８ى لكه امام جعفر 請ادق چ３ 

او د ) ص(ل محمد دعا تر هغه وخته والړه او تم وى چ３ پر محمد على محمد وآ
  .ل درود وانه ستول شىآهغه پر 
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َباِح َو الَْمَس  ُ ِعنَْد الّصَ َالم ِِه َعلَْيِه الّسَ   :اءِ َو َكاَن ِمْن دَُعا
 

اَر بِ  َ َ ّ ِي َخلََق الّلَْيَل َو ال ِ اذّلَ َ َُما ِبقُْدَرِتِه َو َجَعَل الَْحْمُد ِهللاّ َ َ َبْي ِتِه َو َمّزيَ قُّوَ
ً يُولُِج كُّلَ َواِحٍد  ً َمْمُدودا ً َمْحُدوداً، َو أََمدا َُما َحّدا ْ لُِكّلِ َواِحٍد ِم
ْ ِبِه،  ُ َُما ِيف َصاِحِبِه، َو يُولُِج َصاِحَبهُ فِيِه ِبَتْقِديٍر ِمنْهُ لِْلِعَباِد فِيَما َيْغُذو ْ ِم

َْسُكنُوا فِيِه ِمْن َحَرَكاِت الّتََعِب َو َو  ُ الّلَْيَل لِ ُ ْ َعلَْيِه فََخلََق لَ ُ ِْشئُ يُ
َُسوا ِمْن َراَحِتِه َو َمنَاِمِه، فََيُكوَن ذَلَِك  َضاِت النََّصِب، َو َجَعهَلُ لَِباساً لَِيْل َ َ

ًَة َو َش  ًة، َو لَِينَالُوا ِبِه ذَلّ َاماً َو قُّوَ َ  ْ ُ ً لَِيْبَتغُوا لَ اَر مُْبِصرا َ َ ّ ُ ال ُ ْهَوًة َو َخلََق لَ
ً لَِما فِيِه َنْيُل  حُوا ِيف أَْرِضِه، َطلَبا رَْسَ َ ِرْزِقِه، َو  ََسّبَبُوا ِإ فِيِه ِمْن فَْضهِلِ، َو لَِي

ْ ِبُكّلِ ذَلَِك يُْصِلُح  ُ ْ، َو َدَرُك اْآلِجِل ِيف أُْخَرا ُ ُْم، َو  الَْعاِجِل ِمْن دُْنَيا َ
َشأْ

ْ ِيف أَْوَقاِت َطاَعِتِه، َو َمنَاِزِل فُُروِضِه، َو  ُ ْ، َو َينْظُُر َكْيَف  ُ َيْبلُو أَْخَباَر
يَن  ِ يَن أََساءُوا ِبَما َعِملُوا، َو َيْجِزَي اذّلَ ِ َمَواِقِع أَْحَكاِمِه، لَِيْجِزَي اذّلَ

َ فَلََك الَْح  .أَْحَسنُوا ِباْلُحْسنَى ّ ُ َ ْصَباِح، َو الّل َ َما فَلَْقَت لَنَا ِمَن اْإلِ ْمُد َع
ْرَتنَا ِمْن َمطَالِِب اْألَْقَواِت، َو َوَقْيَتنَا فِيِه  اِر، َو َبّصَ َ َ ّ َمّتَْعَتنَا ِبِه ِمْن َضْوِء ال

ا لََك  .ِمْن َطَواِرِق اْآلفَاِت  َ ِ ُ كُّلَُها ِبجُْمَل أَْصَبْحنَا َو أَْصَبَحِت اْألَْشَياء
 َ كُهُ، َو َ ُ َو مَُتَحّرِ َُما، َساِكنُه ْ اُؤَها َو أَْرُضَها، َو َما َبثَْثَت ِيف كُّلِ َواِحٍد ِم

  مُِقيُمهُ َو َشاِخُصهُ َو َما َعَال ِيف اهْلََواِء، َو َما َكّنَ َتْحَت الثََّرى 
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  :د سهار او ماښام دُعا
  

او طاقت ي３ شپه  ！ول تعريفونه او لمان％ن３ هغه خداى  لره دى چ３ په خپل وس
او ورځ وپن％ول او په خپل قدرت سره ي３ له يو او بله جدا ك７ل او هر يو ي３ د 
！اكلو وختونو او معلومو پولو پابند و－ر＄ول او د هغو د كموالى او زياتوالى 
ي３ چ３ كوم３ اندازى مقرر ك７ى له هغو سره سم د شپ３ په ＄اى ورځ او د ور＄ي 

د بند－انو د روزۍ او پالن３ او روزن３ سر  په ＄اى شپه راولى چ３ له دې الرې
＇２ه وك７ى نو خداى تعالى د هغوى لپاره شپه جوړه ك７ه چ３ د ور＄ي له سختو 
كارونو او ست７يا وروسته ارام وك７ى او شپه ي３ پرده و－ر＄وله چ３ انسان د 
كرارۍ په ＇ادر ك３ ＄ان راونغاړى او په ډاډه زړه اوده شى او دا د هغوى لپاره د 

وتونو او فطرى طاقتونو د تازه كيدو، بيا په ＄اى كيدو او د خوند خوندنو شه
د راغون６لو وسيله وى او ورځ ي３ ر１ا او ＄النده و－ر＄وله چ３ په دې ك３ انسان 
په كار ل／يا شى او د هغه فضل او رحمت ول＂وى او د روزۍ وسيله وپل＂ى او د 

په دغو ！ولو . دنياوي －＂و او د آخرت د فايدو د ل＂ولو لپاره په ＄مكه و－ر＄ى
چارو سره خداى تعالى د هغوى حاالت برابروى او د هغوى عملونه جاجوى او 
دا －ورى چ３ بند－ان ي３ د اطاعت په شيبو، د دندو د تر سره كولو په موقعو او 
د احكامو او اوامر د منلو په وخت ＇ن／ه ثابتي８ى او ＇ن／ه راو＄ى چ３ بدانو ته 

اى اهللا ！ول３ لمان％ن３ . ＊ه بدله وركاندىد هغوى د بدوك７و سزا او نيكانو ته 
او ستاين３ تا لره دى چ３ زموږ لپاره دې د شپ３ سينه ＇يرى ك７ه او د سهار ر１ا 
دې و＄لوله او د ور＄３ له ر１ا دې موږ ته －＂ه راورسوله او د رزق د پيدا كولو 
فر請تونه دې راو＊ودل او له بال－انو او افتونو دې وژغورلو موږ او نور هر ＇ه 

ى اسمانونه او ＄مك３ او هر هغه ＇ه چ３ په دغو ك３ دې غوړولى دى كه ستا د
م７ه دى كه خو＄نده، استو－ن دى كه روان، په فضا ك３ اوچت دى يا د ＄مك３ 

  . په تل ك３ پ دي
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نَا َمِشّيَتَُك، َو أَْصَبْحنَا ِيف  َقْبَضِتَك َيْحِوينَا مُْلُكَك َو ُسْلطَانَُك، َو َتُضّمُ
ُف َعْن أَ  َْس لَنَا ِمَن اْألَْمِر ِإّالَ َما َقَضْيَت،  .ْمِرَك، َو َنَتَقّلَُب ِيف َتْدِبِريَك َنَتَصّرَ لَ

َو َهَذا َيْوٌم َحاِدٌث َجِديٌد، َو ُهَو َعلَْينَا  .َو َال ِمَن اْلَخْريِ ِإّالَ َما أَْعطَْيَت 
َ َصّلِ  .فَاَرَقنَا ِبَذّمٍ  َشاِهٌد َعِتيٌد، ِإْن أَْحَسنَّا َوّدََعنَا ِبَحْمٍد، َو ِإْن أََسأَْنا ّ ُ الّلَ

، َو اْرُزْقنَا حُْسَن مَُصاَحَبِتِه، َو اْعِصْمنَا ِمْن ُسوِء مَُفاَرَقِتِه  ٍد َو آهِلِ َ مَُحّمَ َع
اِف َصِغَريٍة أَْو َكِبَريٍة َو أَْجِزْل لَنَا فِيِه ِمَن  ِباْرِتَكاِب َجِريَرٍة، أَِو اْقِرتَ

ً َو الَْحَسنَاِت، َو أَْخلِ  ْدا َ َئاِت، َو اْمَألْ لَنَا َما َبْنيَ َطَرفَْيِه  ّيِ نَا فِيِه ِمَن الّسَ
 ً ً َو فَْضًال َو ِإْحَسانا ً َو ذُْخرا ً َو أَْجرا َ الِْكَراِم  .ُشْكرا ْ َع رَّسِ  َ ّ ُ َ الّل

َِفنَا، َو َال  َكاِتِبنيَ َمئُوَنَتنَا، َو اْمَألْ لَنَا ِمْن َحَسنَاِتنَا َصَحا
تُْخِزَنا الْ

ُِسوِء أَْعَمالِنَا  ْ ُ ً ِمْن  .ِعنَْد َ اْجَعْل لَنَا ِيف كُّلِ َساَعٍة ِمْن َساَعاِتِه َحّظا ّ ُ الّلَ
َِكِتَك  َ  .ِعَباِدَك، َو َنِصيباً ِمْن ُشْكِرَك َو َشاِهَد ِصْدٍق ِمْن َمَال َ َصّلِ َع ّ ُ َ الّل

، َو اْحَفْظنَا ِمْن َبْنيِ  ٍد َو آهِلِ أَْيِدينَا َو ِمْن َخْلِفنَا َو َعْن أَْيَماِننَا َو َعْن  مَُحّمَ
 َ ً ِإ ً ِمْن َمْعِصَيِتَك، َهاِديا ً َعاِصما ِيِع َنَواِحينَا، ِحْفظا َ ِِلنَا َو ِمْن  َا َ

، َو َوفِّْقنَا ِيف يَ  .َطاَعِتَك، مُْسَتْعِمًال لَِمَحّبَِتَك  ٍد َو آهِلِ َ مَُحّمَ َ َصّلِ َع ّ ُ َ ْوِمنَا الّل
، َو  ِ ّ َ ّ ، َو ِهْجَراِن ال َخْريِ

ِيِع أَّيَاِمنَا ِالْسِتْعَماِل الْ َ َهَذا َو لَْيلَِتنَا َهِذِه َو ِيف 
نَِن، َو مَُجاَنَبِة الِْبَدِع،    ُشْكِر النَِّعِم، َو اّتَِباِع الّسُ
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موږ ستا د قدرت په واك ك３ يوو او ستا واك او باچاهى پر موږ واكمنه ده او 
ستا په حكم خو＄ي８و او ستا په تدبير او  هستا د خو＊３ کاليه له موږ تاو د

تقدير سره له يوه حالته بل حالت ته اوړو كوم حكم چ３ دې زموږ لپاره وك７ او 
هغه خير او ＊ي／７ه چ３ تا راوبخ＋له له دې پرته بل ＇ه په اخيتار ك３ نه لرو او 

او كتونك３ ده چ３ تل حاضره دا لويه ورځ چ３ رابره شوى ده په موږ داس３ －واه 
او موجوده وى نو كه موږ ＊ه كارونه وك７ل نو په ثنا او 請فت او ستاين３ سره 

اى خدايه .  موږ بدر－ه كوى او كه بد مو وك７ل نو په موږ بد واي３ او جدا كي８ى
ته په محمد او د هغه په آل درود ولي８ه او موږ ته د دې ور＄３ ＊ه مل／رتيا راپه 

－ناه د كولو په  ي３مو وساته چ３ د كوم３ خطا يا وړې او لو برخه ك７ه او له دې
وجه دا له موږ خپه رخصت شى او په دې ور＄３ ك３ زموږ د نيكيو برخه زياته 
ك７ه او له بديو مو لمن وژغوره او د دې ور＄３ پيل او پاى زموږ لپاره له 

 اى لويه. ３، ثنا، ثواب د اخرت له تو＊３ او بخ＋ن３ او احسانه ډكه ك７هينستا
تكليف كم ك７ې او ) زموږ د －ناهانو د ليكلو(خدايه په كراماً كاتبين باندې 

زموږ ك７ن پا１ه له نيكيو ډكه ك７ې او د بدو ك７و او بدو عملونو په وجه موږ دوى 
اى ＇＋تنه ته د دې ور＄３ له هرى شيب３ د خپلو خا請و . ته سپك او رسوا نه ك７ى

له فر＊تو ＇خه زموږ لپاره يو  بند－انو لپاره يوه برخه د خپل شكر يوه حصه او
او د هغه په آل درود ولي８ه او د شا ) ص(ر＊تنی －واه و！اك３ اى اهللا ته په محمد 

داس３ ساتنه چ３ د －ناه  .له مخ３ ＊ى او كي０ او ！ولو اړخونو زموږ ساتنه وك７ه
او بدۍ په كولو ك３ زموږ مخ ونيسى ستا د اطاعت په لور مو راوبلى او ستا 

او د هغه پر آل رحمت ولي８ه ) ص(اى ＇＋تنه ته پر محمد . شىپه مينه ك３ تيره 
او موږ ته په ننن９ ورځ ننن９ شپه او د ژوند په ！ولو شيبو ك３ دا توفيق را په 
برخه ك７ه چ３ موږ په نيكيو عمل وك７و له بديو الس واخلو او د نعمتونو شكر 

  له بدعتونو ＄ان وساتو . وباسو او په سنتونو عمل وكاندو
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ْسَالِم، َو اْنِتَقاِص َو اْألَ  ِي َعِن الُْمْنَكِر، َو ِحَياَطِة اْإلِ ْ َ ّ ُوِف، َو ال
ْ ْمِر ِبالَْم

، َو مَُعاَوَنِة  اّلِ ، َو نُْصَرِة الَْحّقِ َو ِإْعَزاِزِه، َو ِإْرَشاِد الّضَ الَْباِطِل َو ِإْذَالهِلِ
 َ َّ َصّلِ َع ُ َ ِعيِف، َو ِإْدَراِك الّلَِهيِف الّل ، َو اْجَعهْلُ أَْيَمَن َيْوٍم الّضَ ٍد َو آهِلِ مَُحّمَ

َعِهْدَناهُ، َو أَفَْضَل َصاِحٍب َصِحْبنَاهُ، َو َخْريَ َوْقٍت َظِلْلنَا فِيِه َو اْجَعْلنَا ِمْن 
ْ لَِما أَْولَْيَت  ُ ةَْلِ َخْلِقَك، أَْشَكَر ُ اُر ِمْن  َ َ ّ أَْرَضى َمْن َمّرَ َعلَْيِه الّلَْيُل َو ال

ْرَت ِمْن  ِمْن  ا َحّذَ ْ َعّمَ ُ ِِعَك، َو أَْوَقَف ْ ِبَما َشَرْعَت ِمْن شَرا ُ ِنَعِمَك، َو أَْقَوَم
ِيَك  ْ َاءََك َو أَْرَضَك َو َمْن  .َ َ ِّ أُْشِهُدَك َو َكَفى ِبَك َشِهيداً، َو أُْشِهُد  َّ ِإ ُ َ الّل

ِِر َخْلِقَك  َِكِتَك َو َسا َُما ِمْن َمال َ ِيف َيْوِمي َهَذا َو َساَعِتي َهِذِه َو  أَْسَكنْ
ِي َال ِإهَلَ ِإّالَ أَْنَت،  ُ اذّلَ ِّ أَْشَهُد أَّنََك أَْنَت اّهللاَ ي َهَذا، أَ لَْيلَِتي َهِذِه َو مُْسَتَقّرِ
 ٌ ٌِم ِباْلِقْسِط، َعْدٌل ِيف الُْحْكِم، َرءُوٌف ِبالِْعَباِد، َمالُِك الُْمْلِك، َرِح َقا

َّْلَتهُ  .ِبالَْخْلِق  َ ً َعْبُدَك َو َرُسولَُك و ِخَريَتَُك ِمْن َخْلِقَك،  دا َو أَّنَ مَُحّمَ
ٍد َو  َ مَُحّمَ َ فََصّلِ َع ّ ُ َ ِتِه فَنََصَح هَلَا الّل ِرَسالََتَك فَأَّدَاَها، َو أََمْرَتهُ ِبالنُّْصِح ِألُّمَ

َ أََحٍد ِمْن َخْلِقَك  ، أَْكثََر َما َصّلَْيَت َع ، َو آِتِه َعنَّا أَفَْضَل َما آَتْيَت أََحداً آهِلِ
َِك َعْن  ً ِمْن أَْنِبَيا ِمْن ِعَباِدَك، َو اْجِزِه َعنَّا أَفَْضَل َو أَْكَرَم َما َجَزْيَت أََحدا

، َو أَْنَت أَْرَحُم ِمْن كُّلِ َرِح  ِ َغاِفُر لِْلَعِظ
، الْ ِ َمنَّانُ ِباْلَجِس

ِتِه ِإّنََك أَْنَت الْ ، أُّمَ ٍ
ٍد َو آهِلِ الطَّّيِِبنيَ الطَّاِهِريَن اْألَْخَياِر اْألَْنَجِبنيَ  َ مَُحّمَ    .فََصّلِ َع
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او د نيكو كارونو حكم ورك７و او له بدو كارونو منع ك７و د اسالم مالت７ او 
 ےاو سپك ك７و د حق كومك وك７و او حق سرلوړ چخ２ىباطل . پلوى توب وك７و

اى . اره وك７وچه او د ك７يدلو تد كمزورو مرس كاندو ب３ الرو ته الر＊وونه
 ون９ ورځ تر هغو ！ولنل رحمت ولي８ه او نآاو د هغه پر ) ص(＇＋تنه پر محمد 

ر هغو ！ولو مل／رو چ３ و چ３ موږ تيرې ك７ي غوره او نيكمرغه ورځ او تر＄و
او تر هغو ！ولو وختونو چ３ موږ پك３ ژوند ك７ى  ７هک＊ه  موږ ي３ مل／رتيا ك７ې

قاتو چ３ ورځ او شپه پرې چكر وهى ووې او له هغو ！ولو مخلغوره وخت و－ر＄
راضى او خوښ مخلوق و－ر＄وې او د خپلو راك７و نعمتونو لپاره تر ！ولو زيات 

ند او تر ！ولو زيات له هغه بزيات پر خپل حكم پا وشكر －زاره او تر هغو －رد
كارونو غ７يدونكى و－ر＄وې له كومو ＇يزونو چ３ دې ويرولى او منع３ ك７ې 

اى خدايه زه تا په －واه９ نيسم او ته د －واه９ لپاره بس ي３ او ستا . ويو
اسمانونه، ＄مكه او په هغو ك３ چ３ دې كوم３ فر＊تي پن％ولى دى او كوم 
مخلوقات چ３ دې استو－ن ك７ى دى په نن ورځ نن شپ３ او اوسن９ شپ３ او دې ＄اى 

او له تا پرته  .３ي －واه نيسم چ３ زه په دې خبرې داده يم چ３ يوازې ته د عبادت اليق
ق او جو－ه نه دى، د انصاف راوستونكى په حكم ك３ د يبل ＇وك د عبادت ال
، پر بند－انو مهربان د وس مالك او پر كايناتو رحم ﾡعدل خيال ساتونك

له آچ３ محمد 請لى اهللا عليه وشاهدى هم ورکوم ي３ او د دې خبرې  ﾡكوونك
دوى ته   ےد ےغوره شواو په كائناتو ك３  ےبنده استاز ےوسلم ستا ＄ان／７

ته دې د رسالت او استازيتوب دندې وسپارل３ او دوى ورسول３ او خپل امت 
دې د نصيحت او پند حكم وك７ نو دوى ورساوْه او نصيحت ي３ وك７ زموږ لخوا 

Ｊوى چ３  هدوى ته هغه غوره ډال９ وركانده چ３ ستا له هر هغه انعام او نعمته لو
وى او زموږ لخوا دوى ته هغه جزا او  ورك７ېخپلو بند－انو ك３ كوم يو ته  تا په

چ３ كوم يو نبى ته د هغه   هغ３ بدل３ ＊ه او غوره وى ېبدله ورك７ه چ３ تر هر
 او له سترو－ناهانو ﾡلورونونکب３ شكه چ３ ته د لويو نعمتونو  امت ورك７ى وى
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او د ) ص(ي３ نو ته پر محمد  ﾡه زيات رحم كوونكبيماو تر هر رح ﾡتيريدونك
  .ل رحمت ولي８هآسپي）لى او شريف او غوره هغه په پاك 

–––––––––  
  سپړنه

  

د دې دعا نامه د سهار او ما＊ام دعا ده او په دې ك３ د شپو او ور＄و د كرشمو 
و＊ت حكمت او د خداى تعالى د ارادې او خو＊３ ذكر ند وختونو د بدلون او 

 او د ＊ه عمل، د نعمت د شكران３، د سنتو د پيروۍ، د بدعتونو د ےد ےشو
پري＋ودلو، امر بالمعروف نهى عن المنكر، د اسالم د پلوى توب او ساتن３، د 

شرمولو او ＄پلو د حق د مرست３ او كومك، په هدايت او  ،باطل د سپكولو
 الر＊ودن３ د مشغوليدو او د ب３ كسو او ب３ وسو كسانو د مرست３ او پو＊تن３

و سره د انسان دعا په تاثيراتد لپاره له خدايه د توفيق غو＊تنه شوې ده چ３ 
عمل ！ين， شى او د ژوند شيب３ د ژوند د حقيقى هدف په پوره كولو ك３ تيرې 

د وختونو دا بدليدا د سهار او ما＊ام ل７ۍ، او له سهاره وروسته د ما＊ام  .شى
دى چ３ د  ېاو له شپ３ وروسته ＇رك د فطرت د چلوونكى هغه ＊ايسته جلو

اره د خوشحال９ د وسيلو پر ستر－و لپاره د خو＊９ خوند او د زړه او روح لپ
－＂３ او فايدې هم لرى او د شپ３ او ور＄３ رات，، د  هبرابرولو سربيره پريمان

د اقتصادى چارو او كاراو روز－ار او د ارام او خوب  ،كلونو مهال ويش او نظم
وختونه ！ول په همدې پورې ت７لى دى او په دې ك３ د ژوند د ارام او كرارۍ 

د شپ３ او ور＄ي  اوكه وخت تل په يو حالت ك３ ْو ＄كه چ３ . وسيلي هم پ＂３ دى
تورې او سپن３ پا３１ نه اوړيدي نو زړونه به ساړه طبيعت به خ７ او له ژونده د 

ه په بختم３ شوې وى او يو رن／ه حسن او ＊كال به خوند او راك＋ون ذريع３ 
ستر－و ＊ه نه ل／يده ＄كه چ３ د انسان تنوع پسنده طبيعت د يو حالت او يو 

ه ست７ى كي８ى او زړه ي３ م７ي８ى له همدې امله هغه لوى ذات د شان والى ن
 انسان له طبيعت سره سم د شپ３ او ور＄３ فرقونه راوستل چ３ له سهاره
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وروسته د ما＊ام او له شپ３ وروسته د ور＄３ انتظار انسان د ژوند له پرله 
پس３ ست７يا ستومان９ او د ژوند له －６وډيو او پريشانيو وساتى لكه ＇ن／ه چ３ 

تعالى د شپ３ او ور＄３ مصلحتونو ته موږ متوج３ كوى او داس３  خداى
  :فرمايى

ار سرما« ً ن جعل عليكم ال من اهل غري اهللا ياتيكم بليل  القيمةا يوم  دا
ته جعل لكم اليل وا سكنوا فيه لسكنون فيه افال تبصرون ومن ر ار ل

شكرونتوتب   »غوا من فضهل ولعلكم 
 ےوو لپاره د قيامت تر ور＄３ پورې ورځ ساتلى كه خداى تعالى ستاس: ژباړه

نو له اهللا تعالى پرته بل ＇وك دى چ３ ستاسو لپاره ي３ شپه راوست３ وه چ３ 
او هغه په خپل رحمت  ئنو تاسو دومره هم نه －ور ےو ےتاسو پك３ ارام ك７

او د ور＄ي په رزق  ئسره ستاسو لپاره شپه او ورځ و！اكله چ３ د شپ３ ارام وك７
  .د دې په نتيجه ك３ د خداى شكر وباسئ چ３ ئپس３ و－ر＄

ك وك７ى او رچ３ كله لمر ＇ ےدا د وختونو د همدغه نظم او مهال ويش بركت د
وړان／３ د ن７ۍ －وټ －وټ رو＊انه ك７ى نو په خاموش３ او چوپ３  ېد هغه ＄الند

فضاك３ شورا او زوږ پيل شى، مارغان له ＄الو، ＄ناور له غارونو او سم）و 
و انسانان له كورونو او جون／７و راو＄ى او د حركت چينج３ مينج３ له سوړو ا

او عمل دنيا اباده شى او هره پر－نه په خپل كار روز－ار ل／يا شى مارغان په 
８ى ياو م. وزى ل＂وىرهوا ك３ ＄ناور په ＄مكه او چينج３ تر ＄مك３ الندې خپله 

هم له خپلو كمزورى جوړ＊ت سره سره پرله پس３ هل３ ＄ل３ كوى او دومره ه）ي 
انسان ورته اريان دريان شى كه لمر وى او كه سيورى كه ساړه وى كه  كوى چ３

او لوى  ﾡغرض دا چ３ د دنيا هر وړوك. تودوخه هر وخت په هلو ＄لو ل／يا وى
＇يز د خي＂３ د اور د م７ كولو او روزۍ لپاره من６ې ترړى وهى او كمزورى نه 

اقت وى حيوان هم دا نه خو＊وى چ３ تر ＇و ي３ په الس او پ＋و ك３ ط ےكمزور
بيكاره پات３ شى او له خپلو همنوعانو سوال وك７ى او الس ورته اوږد ك７ى دا 



 

١٤٢ ............................................................................................................د سهار او ما＊ام دعا: شپ８مه دعا

 ےاو د انسان لپاره د فكر ＄اى د ےد انسان لپاره د غيرت مقام دروده حيوانى 
او شرم او عار نه كوى او  ےچ３ كله يو حيوان د انسان له مقامه دومره ！ي د
د انسانى . وع ته الس غ％وىپرله پس３ كار كوى نو انسان ＇ن／ه خپل هم ن

تيا تقاضا دا ده چ３ د خپل طاقت په زور روزى و－＂ي او د سوال او نورو ته ړلو
د الس اوږدولو له ذلت ＇خه بچ شى هغه كسان چ３ د تن اسان９ او سست９ په 

بيخى محرومه حقيقى خونده وجه ب３ كاره پراته دى هغوى د ارام او سكون له 
 واو ر＊تن３ سكون له محنت او هلو ＄ل پات３ كي８ى ＄كه چ３ حقيقى ارام

چ３ د لمر په سرو غرمو  پوه８５ىى په قدر هغه كس روروسته حا請لي８ى د سيو
شى چ３ د  ﾡوى او د يخ３ هوا وږمو هغه ＇وك خوند اخستل ےك３ ي３ كار ك７

وى او د شپ３ له ارام３ او كرارى  ےلمر په وړان／و ك３ په خولو ك３ ډوب شو
３ ！وله ورځ ي３ د بچو لپاره من６ې ترړى پردې هغه ＇وك مزه اخستلى شى چ

وهلى وى نو په سختى غرم３ ك３ كار كوونكى كروند －ر چ３ كله له كاره وزگار 
و請ل３ او مورال د لوړلو لپاره د هغه د كرارى او حشى نو فطرت د هغه د 

راحت９ وسايل برابر ك７ى وى د لمر ＇راغ －ل شى او د سپوږم９ د يخو پلوشو 
فانوسونه و＄لقي８ى او د شفق رن／ين３ پردې ＄وړندې ＇ادر وغوړي８ى د ستورو 

ى سندرې پيل كاندى او د ږشى د شنو و＊و قالين وغوړي８ى او ون３ بو！３ خو
سمان تر آفطرت د همدغو خوږو سندرو او د ＄مك３ په فرش باندې او د 

انسان په پراخ او كرار زړه وغ％ي８ى او اوده شى نو  ےشاميان３ الندې دغه ست７
حنتى كس په مقابله ك３ هغه ارام پسنده كس چ３ نرم３ او يا د داس３ يو مآ

پست３ بسترې لرى او د عيش ارام ！ول سامان يخ پكى او نور د ＊كال 
رام او بيكارۍ ك３ تيره شوى آمصنوعى سازو سامان لرى خو ！وله ورځ ي３ په 

په هر حال د ژوند  ؟وى د هغه محنت ك＋ه په شان په ارام ويده كيدى شى
نوعونو د انسان د كرارۍ ارامتيا او سكون او ، تخوندونو ډول ډول ،ن／ينور

او د  شوقخو د ن７ۍ او پن＃ دا زړه راك＋ونكى ن ےسانتيا سامان برابر ك７
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يا د دي لپاره چ３ انسان يو ＇و ور＄ى آ＇ه لپاره دي؟ د كرارۍ او ارام وسيل３ 
بر ك３ پريوزى كه داس３ وى نو د ژوند خو قوخورى و＇＋ى و－ر＄ى او بيا په 

دنيا هر ＇يز يو هدف او  ېي７وحال دا چ３ د دى . موخه او هدف نيشته هي＆
مقصد لرى نو بيا ژوند او د هغه وسيل３ ＇ن／ه ب３ هدفه كيدى شى د دې هم ＇ه 

چ３ د دغه ژوند د  ےهدف پكار دى او هغه هدف يوازې د اخرت ژوند د
حان نيكمرغيو او كاميابيو د السته راوړلو لپاره ي３ دنيا يوه ذريعه او امت

  :فرمايىلكه خداى تعالى چ３  ےد ﾡ－ر＄ول

  »يبلوكم فيما اتكم فاستبقوالخرياتولكن ل«
په  يوخو ＇ه چ３ هغه ذات ورك７ى په هغو ك３ مو ازمويل غواړى نو د نيك((

  )).حا請لولو ك３ تر يو او بله مخك３ شى
دا ازمي＋ت او امتحان هغه وخت امتحان پات３ كيدى شى چ３ انسان په نيكو  

ې په عمل كولو ك３ مختار وى او كه هغه د نيك عمل په كولو او ＊و باند
وروى نو بيا خو د امتحان ＇ه معنا نه پات３ كي８ى د مجبورۍ له مخه خو به بمج

＄كه چ３ خداى  ےو ے！ولو ايمان راوړو او مجبوره وو چ３ نيك عمل ي３ ك７
  :فرمايىلكه ＇ن／ه چ３ . وس لرىكولو  دكار هر تعالى د 

ً ولوشاء ربك المن م « يعا   »ن ىف االرض كل 
 ےړاو كه ستا رب غو＊تل نو د ＄مك３ ！ولو اوسيدونكو به پرې ايمان راو((
  ))ےو
د هغه د ارادې مننونك３ ده  هذر هن＃ هرپپه دې ك３ شك نيشته چ３ د دې پراخ  

او كه د هغ３ ده ＄كه چ３ هي＆ ＇وك د هغه د واك له قدرته بهر نه دى كه ＄مكه 
پراته معدنونه،  ونه دى كه په لمن３ ك３ ئ３پر مخ روان ژوندى سارى غر

دى که په هغو ک＋３ د  ونهى كه په هغو ك３ －ر＄يدونكى كبان سمندرددريابونه 
فضا وى كه په هغ３ ك３ الوتونكى مارغان  ،پيو او موتياوو زيرم３يپرتو س

وى كه د هغو＇ا＇كى لمر سپوږم９ وى كه د هغو وړان／３ او پلوش３  ３％يور
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د هغه په  ３ول！ې فر＊ت３ وى كه د هغو مشغولتياوى ستورى وى كه د هغو اغيز
كه انسان هم په خپلو عقيدو او ك７و ك３ د دغو  ،ى هودارادې پورې ت７لى 

＇يزونو په شان ب３ وسه وى او د خداى ارادې هغه د يو خاص چلند پابند ك７ى 
 دد قانون له مخ３ بايا وى نو جزا او سزا به بيكاره وى حال دا چ３ د سزا او جز

  :د خپلو ك７و بدله ووين３ لكه ＇ن／ه چ３ پاك رب فرمائي ےچ３ س７

ا ماك «   »سبتهلا ماكسبت وعل
ي３ وك７ او كه بد ي３ وك７ل نو د ＊ه كار وك７ نو د خپل３ －＂３ لپاره كه هغوى ((

كله چ３ داس３ ده او همدا خپل عملونه هر ＇ه هر ＇ه  )).هغ３ سزا به هم وويني
دى چ３ د ＊و عملونو په ذريعه پك３  دى نو هغه شيب３ او وختونه د ژوند پان／３

خرت تو＊ه برابر شوى وى او هغه شيب３ او ور＄３ مبارك３ او نيكمرغه وى آد 
خرت له تباه９ او عذاب د ژغوريدو وسيل３ برابر شوى وى آچ３ په هغو ك３ د 

دا شيب３ او ور＄３ زموږ د عملونو شاهد وى كه دوى زموږ نيك９ او ＊ي／７ې 
و په مخ ي３ مُسكا خوري８ى او له موږ ووين３ نو تندى ي３ ورين كي８ى ا

ي３  ےخوشحاله او خوښ رخصتي８ى او كه له موږ بدۍ او بد ك７ه ووين３ نو تند
 )ع(ردو په ويلو سره له موږ رخصتي８ى لكه ＇ن／ه چ３ امام علىبو！ي８ى او د بدو 

اليوم انا يوم جديد وانا  کلمامن يوم يمرع بنى ادم االقال هل ذا«:فرمايى
  »هك به يوم القيمخري اشهدل خريا واعمل ىفّ  ل ىفّ عليكم شهيد فق

د انسان د ژوند چ３ كومه ورځ هم تيري８ى هغه په خپله ژبه انسان ته واي３ چ３ ((
ه يم نو په السونو او خول３ نيك ازه ستا لپاره نوې ورځ او ستا د عملونو －و

  ))عمل كوه ＄كه چ３ زه به ي３ د قيامت په ورځ －واهى وركوم
د شومه دم په كرارې فضا او د ستورو په يخ سيورى ك３ د نو پكار ده چ３ 

په دې دعا سره وشى چ３ ل８ تر ل８ه په دغه ورځ د دې  ﾡراتلونكى ور＄３ هر كل
 ﾡدعا اغيزى زموږ پر ژوند خورې وى او زموږ پر خياالتو د فكر او عمل پاكوال

  .د دې دعا مركزى او ا請لى ！كى دى اواكمن وى او همد
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ٌة أَْو َنَزلَْت ِبِه،َو َكاَن ِمْن دَُع  َضْت هَلُ مُِهّمَ َ َ ُ ِإذَا  َالم ِِه َعلَْيِه الّسَ ٌة َو  ا مُِلّمَ
  ِعنَْد اْلَكْرِب 

ِِد، َو َيا َمْن يُْلَتَمُس  َدا ُ ِبِه َحّدُ الّشَ َيا َمْن تَُحّلُ ِبِه ُعَقُد الَْمَكاِرِه، َو َيا َمْن َيْفثَأ
َ َرْوِح اْلَف  ََسّبََبْت  .َرِج ِمنْهُ الَْمْخَرُج ِإ َعاُب، َو  ذَلَّْت لِقُْدَرِتَك الّصِ

َ ِإَراَدِتَك  ِبلُْطِفَك اْألَْسَباُب، َو َجَرى ِبقُدَرِتَك الَْقَضاءُ، َو َمَضْت َع
 ُ ِيَك  .اْألَْشَياء ْ َ فَِهَي ِبَمِشّيَِتَك دُوَن َقْولَِك مُْؤَتِمَرٌة، َو ِبِإَراَدِتَك دُوَن 

اِت، َال َينَْدفُِع  أَْنَت  .مُنَْزِجَرٌة  ُمِلّمَ
اِت، َو أَْنَت الَْمْفَزُع ِيف الْ َمْدُعّوُ لِْلُمِهّمَ

الْ
ا ِإّالَ َما َكَشْفَت َو َقْد َنَزَل يِب َيا َرّبِ َما  َ

ْ ا ِإّالَ َما َدفَْعَت، َو َال َيْنَكِشُف ِم َ
ْ ِم

ظَنِي  َ َ ِ ِثْقهُلُ، َو أَلَّمَ يِب َما َقْد  ْهُلُ َقْد َتَكأََّد َ.  
  
كله به چې كوم مهم كار په وړاندي وْ يا به كوم مصيبت راپيښ شوى وْ يا به بل كوم  

  :مشكل او ستونځه وه نو امام سجاد به دا دُعا كوله
اى هغه ذاته چ３ ستا په وسيله د ستون％و او مصيبتونو غو！３ پرانستل كي８ى 

هغه هست９ چ３ له  اى. او اى هغه ذاته چ３ ستا له امله د سختيو توره پ）ي８ى
ستون％و او تن／سو ＇خه د پراختيا او اسانتيا په لور د وتلو لپاره تا ته دعا 
كي８ى ته هغه ذات ي３ چ３ ستا د قدرت په وړاندې سخت９ اسانى شوې ستا په 
مهربان９ د نعمتونو او وسيلو ل７ۍ جارى وه او ستا په قدرت سره قضا او 

په لور روان دى هغه ب３ له ويلو ستا  تقدير نافذ شو او ！ول ＇يزونه ستا د ارادې
ك３  يوپه مشكالتو او سخت .د خو＊３ پابند او ب３ له تمولو ستا په ارادى تم دى

ش３ او د بال－انو په وخت هم ته پناه ＄اى ي３، هي＆ مصيبت تر هغﾡ  ３هم ته رابلل
نه غ７ي８ى چ３ ته ي３ ونه غ７وې او هي＆ ستون％ه تر هغ３ نه اواري８ى چ３ ته ئي 

چ３ دروند  ےاى لويه خدايه پر ما داس３ مصيبت نازل شو. اندېاواره نه ك
  والى ي３ زما مال راك８ه ك７ې
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  َّ َ ْهَتهُ ِإ ُِسْلطَاِنَك َوّجَ َ َو  ّ َ فََال مُْصِدَر لَِما أَْوَرْدَت،  .َو ِبقُْدَرِتَك أَْوَرْدَتهُ َع
ْهَت، َو َال فَاِتَح لَِما أَْغلَْقَت،  َو َال مُْغِلَق لَِما فََتْحَت، َو َال َو َال َصاِرَف لَِما َوّجَ

َت، َو َال َناِصَر لَِمْن َخَذلَْت  ْ َ لَِما َعرّسَ رَّسِ ، َو افَْتْح  .مُ ٍد َو آهِلِ َ مَُحّمَ فََصّلِ َع
ِّ ِبَحْولَِك، َو  َ

ِ َيا َرّبِ َباَب الَْفَرِج ِبطَْولَِك، َو اْكرِسْ َعنِّي ُسْلطَاَن الْ
نِْع فِيَما َسأَلُْت، َو أَِنْلنِي حُْسَن ال نَّظَِر فِيَما َشَكْوُت، َو أَِذْقنِي َحَالَوَة الّصُ

 ً ِ ِمْن ِعنِْدَك َمْخَرجا ً َهنِيئاً، َو اْجَعْل  ًَة َو فََرجا ْ ِ ِمْن دَلُْنَك َر َهْب 
 ً َْشَغْلنِي ِباِالْهِتَماِم َعْن َتَعاُهِد فُُروِضَك، َو اْسِتْعَماِل  .َوِحّيا  .ُسنَِّتَك  َو َال 

َ َهّماً،  فََقْد ِضْقُت  ّ َ لَِما َنَزَل يِب َيا َرّبِ ذَْرعاً، َو اْمَتَألُْت ِبَحْمِل َما َحَدَث َع
َ َكْشِف َما مُنِيُت ِبِه، َو َدفِْع َما َوَقْعُت فِيِه، فَافَْعْل يِب ذَلَِك َو  َو أَْنَت الَْقاِدُر َع

ِ ِإْن لَْم أَْسَتْوِجْبهُ ِمنَْك، َيا  َعِظ
ِش الْ ْ َ

   .ذَا الْ
  

او يوه داس３ بال راپي＋ه شوې چ３ له زغملو ي３ زه ب３ وسه يم تا په خپل قدرت 
 ےد ےاو په خپل وس سره دې زما لور ته ك７ ےسره دا مصيبت پر ما نازل ك７

د هغه د اړولو او ＇ه چ３ ته رامتوجه ك７ې د هغه د  ېنو ＇ه چ３ ته راواړو
د هغه د پرانستلو او ＇ه چ３ ته پرانيزې د هغه د  غ７ولو، او ＇ه چ３ ته بند ك７ې

بندولو او ＇ه چ３ ته سخت ك７ې د هغه د اسانولو او له چا چ３ ته پام واړوې له 
او د هغه ) ص(رحمت ولي８ه پر محمد . هغه سره د مرست３ كولو هي）وك نيشته

په پر آل او اى زما پالونكيه په خپل رحمت سره ماته د اسانتيا ورونه پرانيزه او 
خپل وس او طاقت سره د غم او خپ／ان زور مات ك７ه او ماته د خپل رحمت 
ستر－３ راواړوه زما اړتيا پوره كانده او د احسان خوږ لت راو＇＋ه  او له خپل３ 
خوا رحمت او خوږه اسانى راپه برخه ك７ه او په خپل３ ＄ان／７ې مهربان９ سره زما 

ې غم او اندي＋ن３ په وجه م３ د لپاره له مصيبته د ژغورلو الره اواره ك７ه او د د
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رسولو مه غافلوه ＄كه چ３ زه له فرائضو له پوره كولو او د مستحباتو له سر ته
يم او د دې پي＋３ په راپي＋يدو م３ زړه له غمونو او  ےدې مصيبته تن， شو

په كوم３ النج３ ك３ چ３ ＊كيل يم له هغ３ د وتلو او  ےد ےډك شو نوخپ／انو
نو خپل  ېوس يوازې هم ته لر و３ د ژغورولپه كوم３ بال چ３ اخته يم له هغ

ی يدونه －ر＄  قدرت زما په حق ك３ وچلوه كه ＇ه هم ستا لخوا زه د دې جو－ه 
  .اى د ستر عرش مالكه. مش

–––––––––  
  سپړنه

  
ان او درد په ＇７يكو زړه پرهار ／خپ دكله چ３ د غم زهر په ر－ونو ك３ خپاره شى او 

ى او د 請بر او زغم ړاو ارام وترو ےكرار پرهار شى نو د درد وغم ＇７يك３ د انسان
منه له السه خال請ه شى نه د تسل９ او سكون ＇ه هيله ＊كارى او نه د 請بر او زغم ل

كومه الره وى په داس３ حال ك３ نهيلى او مايوسى كله كله د ليونتوب او كله هم د 
 ور كاندى خو كه انسان په دغه وخت له پراخبم７ين３ د تكيى خپلولو ته انسان مج

شى چ３ انسان  ﾡموندل هنظرۍ او حو請ل３ كار واخلى نو يوه داس３ مرسته او سهار
راوباسى او هغه تكيه اهللا  هد پي＋و او غميزو له جب３ او د غم او فكر له ＇رخاور

په وخت ډاډ او د درد په وخت ارام وركوى لكه ＇ن／ه  بچ３ د اضطرا ےتعالى د
  » زغ فا اهللا المفزعالفاذا اشتد «: فرمايىچ３ اميرالمومنين حضرت على 

  .ےى تر حده تيره شى نو يوازى هغه ذات د كرارۍ او ارام مركز دركله چ３ بيكرا
８ى او ５＋فطرت راوي ﾡلاو كه د اهللا تعالى په ذات عقيده او باور نه وى هم نو خوبيو 

د هغه الره ＊ئي او مصيبت او بيچاره توب د يوې ناليدل３ هست９ په وړاندې 
هغه د مرست３ غو＊تلو ته بلى لكه ＇ن／ه چ３ يو كس له امام جعفر ！ي＂يدلو او له 

請ادق سره د خداى تعالى د ذات په هكله خبرې وك７ى نو اامام له هغه وپو＊تل چ３ 
نو چرته داس３ پي＋ه راغلى چ３  ،ي３ هغه وويل هو ےته چرته په بي７ۍ ك３ سور شو

پو تاسو －ير ك３ ن＋تى وى او د درياب غوسه ناكو ＇ )گرداب(بي７ۍ مو په ＇رخاو
يا په دغه وخت ستا په زړه آك７ى ئ３؟ هغه وويل هو داس３ هم شوى دى وې فرمايل 

 ﾡليوې ويل هو چ３ كله له هرې خوا مايوسه او نه ےد ےك３ كوم خيال راپيدا شو
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ړى نو له اشوم نو زما زړه ويل چ３ يو داس３ لوړ او وسيال طاقت شته چ３ كه وغو
يرو مايوسوونكو ډهماغه خو خداى ْو چ３ په شى امام وفرمايل  ﾡتليسدې ＇رخاو و

تكيه نه وى نو هغه د  ＆حاالتو ك３ هم انسان نهيل９ ته نه پري８دى او چ３ كله ه５
انسان تكيه وه نو كله چ３ انسان پر خداى تعالى كلك او پوخ باور ولرى او خپل３ 
 چارى په هغه وسپارى نو هغه د خپل ذهن طاقتونه له تيت وپركتيا بچ كوى او كله

ك７ى نو غمونه او پريشان９  خاو په پوره خلوص سره هغه ته م ىچ３ د زړه له كوم
ترې لرې كي８ى ＄كه چ３ د خداى تعالى په ذكر او ياد سره زړه ته ډاډ او اطمينان 

   »القلوب اال بذكر اهللا تطمئنُ «: فرمايىرسي８ى لكه ＇ن／ه چ３ خداى تعالى 
هغه خلك چ３ د  )ه ذكر سره مطمين او ډاډمن كي８ىزړونه د اهللا تعالى پخبر شئ چ３             (

م غلطوونكو ＇يزونو ك３ ل＂وى هغه هي）كله د غرى او په وقتى هزړه اطمينان په ظا
ت كدو شرع هحقيقى سكون او اطمينان په حا請لولو نه كاميابي８ى ＄كه چ３ نه پ

نه  ك３ د زړه كرار شته نه په تخت وتاج ك３ او نه د ！ن， او ！كور په محفلونو ك３ او
د شرابو او كبابو په مجلسونو ك３ په دې ك３ شك نيشته چ３ هر وخت د انسان زړه 
نه غواړى چ３ د ذكر او عبادت لپاره ＄ان تيار ك７ى په تيره بيا كله چ３ كومه بال يا 
مصيبت راپي（ شى نو انسان ورنه متاثره كي８ى نو په داس３ موقعو ك３ له نافلو 

８ى چ３ په ستون％و او پريشانيو ك３ ان له الس اخلى خو ＄ن３ كسان داس３ هم مالوي
فرائضو هم غافلي８ى نو هغوى ته پكار دى چ３ د امام سجاد دې دعا ته نظر وك７ى 
چ３ هر ＇ومره له سختو پي＋و او ستون％و سره مخامخ شى نو د خداى له فرائضو او 

وديت ب＄كه چ３ فرائض په هر 請ورت فرائض وى او نوافل د ع. نه شى هلفنوافلو غا
 ３－９ تقاضه ده او نه ده پكار چ３ د انسان مشكالت ستون％３ او پي＋او بند

  .عبادت تر خپلو اغيزو الندې راولى
  ــــــــــــــــــــــ
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ِئ اْألَْخَالِق  َالمُ ِيف اِالْسِتَعاذَِة ِمَن الَْمَكاِرِه َو َسّيِ ِِه َعلَْيِه الّسَ َو َكاَن ِمْن دَُعا
  :َو َمَذاّمِ اْألَفَْعاِل 

 َ ّ ُ َ ُ ِبَك ِمْن َهَيَجاِن الِْحْرِص، َو َسْوَرِة الَْغَضِب، َو َغلََبِة اْلَحَسِد، َو  الّل ِّ أَُعوذ ِإ
ْهَوِة، َو  ِ اْلَقنَاَعِة، َو َشَكاَسِة الْخُلُِق، َو ِإلَْحاِح الّشَ ، َو ِقةّلَ ْربِ َضْعِف الّصَ

اهْلَُدى، َو ِسنَِة الَْغْفةَلِ، َو َتَعاِطي َملََكِة الَْحِمّيَِة َو مَُتاَبَعِة اهْلََوى، َو مَُخالََفِة 
، َو اْسِتْصَغاِر  ِ َ

َ الَْمأْ ْصَراِر َع ، َو اْإلِ َ الَْحّقِ الُْكْلَفِة، َو ِإيثَاِر الَْباِطِل َع
ْزَراِء ِباْلُمِقّلِنيَ،  .الَْمْعِصَيِة، َو اْسِتْكَباِر الطَّاَعِة  َو مَُباَهاِة الُْمْكِثِريَن، َو اْإلِ

ْكِر لَِمِن اْصطَنََع الَْعاِرفََة  َو  ُسوِء الِْوَالَيِة لَِمْن َتْحَت أَْيِدينَا، َو َتْرِك الّشُ
  أَْو َنْخُذَل َمْلُهوفاً، ِعنَْدَنا أَْو أَْن َنْعُضَد َظالِماً،

  

له مصيبتونو د بچ كيدو او له بدو كړو او اخالقو د حفاظت په لړ كې د امام سجاد 
  :دُعا

پناه دروړم د حرص له سركش９، د غوس３ له سخت９، د حسد له اى اهللا تاته 
برالس９، ب請 ３برۍ، د قناعت له كم９، ك８اخالق９، د نفس د غو＊تنو له 
زياتى، د غيبت له غلب３، د هوا او هوس له منلو، د هدايت له خالف ورزۍ، د 
غفلت له خوبه، تكلف خو＊ون３، په حق باندې باطل ته له ترجيح وركولو، په 

باندې له ا請رار كولو، د －ناه  له واړه شم５رلو او د اطاعت له لوى  －ناهانو
شم５رلو، د شتمنو په شان له وياړه، د اړمنو له سپكاوى، له خپلو الندې كسانو 
سره له بدسلوك９ د احسان كوونكو له ناشكرۍ او له دې چ３ له چا ظالم سره 

  او په مظلوم او مصيبت ＄پلى ستر－３ پ＂３ ك７و  مرسته وك７و
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ُ ِبَك أَْن أَ  ، أَْو َنقُوَل ِيف الِْعْلِم ِبَغْريِ ِعْلٍم َو َنُعوذ َْس لَنَا ِبَحّقٍ ْو َنُروَم َما لَ
َ ِغّشِ أََحٍد، َو أَْن نُْعِجَب ِبأَْعَمالِنَا، َو َنُمّدَ ِيف آَمالِنَا َو َنُعوذُ ِبَك  َننْطَِوَي َع

ِغريَ  يَرِة، َو اْحِتَقاِر الّصَ ِ ْيطَانُ، أَْو ِمْن ُسوِء الرّسَ َْسَتْحِوذَ َعلَْينَا الّشَ ِة، َو أَْن 
ْلطَانُ  َمنَا الّسُ ّضَ َ َ َمانُ، أَْو َي سَراِف، َو َينُْكَبنَا الّزَ ُ ِبَك ِمْن َتنَاُوِل اْإلِ َو َنُعوذ

 َ َاَتِة اْألَْعَداِء، َو ِمَن اْلَفْقِر ِإ َ ُ ِبَك ِمْن  ِمْن فِْقَداِن اْلَكَفاِف َو َنُعوذ
ةٍ اْألَ  َ َغْريِ ُعّدَ ٍة، َو ِميَتٍة َع َشٍة ِيف ِشّدَ ُ ِبَك ِمَن  .ْكَفاِء، َو ِمْن َمِع َو َنُعوذ

َقاِء، َو ُسوِء  ِة الُْعْظَمى، َو الُْمِصيَبِة اْلُكْربَى، َو أَْشَقى الّشَ َحرْسَ
الْ

َ الَْمآِب، َو ِحْرَماِن الثََّواِب،  ّ ُ َ ِعَقاِب الّل
، َو َصّلِ َع   َو حُلُوِل الْ ٍد َو آهِلِ َ مَُحّمَ

ُمْؤِمنِنيَ َو الُْمْؤِمنَاِت، َيا أَْرَحَم 
ِيَع الْ َ َِتَك َو  ْ ِ ِمْن كُّلِ ذَلَِك ِبَر أَِعْذ

ِنيَ  ِ ا    .الّرَ
يا د هغه ＇يز نيت وك７و چ３ حق ي３ نه لرو يا په دين ك３ ب３ ＄ايه السوهنه وك７و  

اه غواړو له دې خبرې چ３ د چا د له دغو ！ولو تا ته پناه دروړو او له تا پن
غولولو اراده ولرو يا په خپلو عملونو وياړ وك７و او د خپلو اميدونو لمن 

او تا ته پناه در وړو له بد باطن９ او له دې چ３ وړې －ناهان３ سپك３ . وغ％وو
و－２و او له دې چ３ شيطان راباندې بر شى يا مو زمانه په مصيبت ك３ ＊كيل 

او موږ تاته پناه دروړو له فضول خرچ９  .م وكاندىك７ى يا راباندې واكمن ظل
او د ضرورت د رزق له نه رسيدلو او موږ تا ته پناه دروړو د مير＇منانو له 
پيغوره د سياالنو له محتاج９، له سخت ژوند او له داس３ م７ين３ چ３ د آخرت 

او ستا پناه غواړو له لويو غمونو، لويو مصيبتونو، . تو＊ه مو نه وى جمع ك７ى
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  .بدمرغيو، بد انجام، له ثوابه د ب３ برح３ كيدو، او د عذاب له رسيدلو بدو
ل رحمت ولي８ه او د خپل رحمت له آاو د هغه پر ) ص(اى لويه خدايه پر محمد 

و ته له دغو بديو پناه ورك７ه اى تر ！ولو ％بركته ماته او ！ولو مومنو س７و او ＊
  .رحم كوونكيو زيات رحيمه

  ړنه سپ
په نيكو او ＊كلو اخالقو نه سن／ار كي８ى تر ＇و چ３ يو پاك انسان تر هغه وخت 

مو خپل ياو روغ ذهنيت جوړ نه ك７ى او له نفسانيه ناروغيو او جراث ﾡسپي）ل
په دې دعا . د فضيلتونو او ＊ي／７و قبلولو ته چمتو نه كاندى نزړه سوتره او ＄ا

او رذالتونه بيان شوى دا هماغه  وېك３ چ３ كوم３ كك７تياوى نيم／７تيا
ى او هغه پالى او د انسان ＄النده او ８ديز كروب دى چ３ نفسانى مرضونه رامي

لوړ حساسات له من％ه وړى او هغه د ＄ان غو＊تنو او خواهشاتو ليواله ك７ى نو 
دې وروسته هغه د ＄ناورو كچ３ ته رالوي８ى او په دغه سويه ك３ لوړ انسانى له 

ز د هغه د توجه چورلي فضيلتونه د هغه له السه و＄ى او رذالتونه او كك７تياوې
８ى او انسان د دغو ＇يزونو د بدۍ او كك７تيا احساس قدرې هم نه كوى جوړي

وژونكى  هيو هونو او نيم／７تياوو ك３ هريبچ３ پرې ي３ ږدى هس３ خو په دغو ع
د او شهوت ي３ په سر ك３ دى او د ！ولو سخو حرص غوسه ح هاو تباه كوونكى د

د دنيا د مال هوس او اسره تر  حرص دا دى چ３.بديو جرړه همدا چارې دى
اندازه واوړى او د پيسو شتو كور بن／لى او داس３ نورو اسانتياوو سره سره د 

ى او كمي８ى نه، د حريص لوى هدف دا وى چ３ ８انسان غو＊تن３ او تنده ال زياتي
وى خو چ３ د ن７ۍ ！ول مال او شته راغون６ ك７ى كه د  ې＇ن／ه او له كومى الر

نو په همدغو هلو ＄لو ك３ خپل عمر او د فكر او ذهن  .هرې وسيل３ له الرې وى
خپلو ه）و او كوشش په باور د طاقت ضايع كوى او له دې كبله چ３ يوازې 

عادت شى نو له خدايه ي３ باور او يقين اوچت شى او كله چ３ په خداى باور او 
عقيده ختمه شى نو د انسانى ازر＊تونو اهميت هم په ستر－و ك３ نه پات３ كي８ى 
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بلكه كه د ده فايدې د نورو له  .س نه د چا د －＂و پروا لرى او نه تاواندغه ك
فايدو سره ！كره خورى نو د نورو په لوى نه لوى تاوان ستر－３ پ＂وى او خپل３ 
وړې نه وړى －＂３ ته ترجيح وركوى او د دې په نتيجه ك３ يو داس３ خود غرضه 

په شان د، كرك３ او بدغو＊تن３ سذهن پيدا ك７ى چ３ د ح ےاو ＄ان غواړ
جذبات پك３ پيدا شى او د هغه ژوند تريخ كاندى دغه كس د شتو او مال په 
ړوند هوس ك３ له نورو سره ډغرې خورى چ３ د دې له امله له يوې خوا په ！ولن３ 
بده او ناوړه اغيزه شيندى او له بل３ خوا هغه له دغه غولوونك３ او په ظاهر 

يري８ى لكه ＇ن／ه چ３ امام ال －ک＋３ ＇خه د وتلو پر ＄اى په هغ３ لوم３ ＊كلى 

مثل الحريص ىف ادلنيا مثل دودة القز كلما اذدادت من القز «:فرمايى )ع(محمد باقر
ً  تفا كان ابعدهلا من الخروج حتى تموع نفسهال   »غما

 چ３ ＇ومره په ＄ان غوزه  ےحريص انسان د ري＋مو د چينج３ په شان دد دنيا ((
ي８ى تر دې چ３ په هم هغو رانغاړى هغومره پك３ ＊خي８ى او وتل ي３ －ران

   ))ري＋مو ك３ ي３ ساه و＄ى
دولت او شتو د د وي لپاره ياسالم د مالونو د زيرمه كولو او پان／ه ون３ د مخن 

او مالى فريض３ او  ےد ےير ！ين／ار ك７ډراغون６ولو پر ＄اى د پيسو په ويشلو 
مظالم او داس３ نورو ＇يزونو په ب２ه ضروى ك７ى چ３  رددندې ي３ د خمس زكوه 

ه را＄ي او ويشل كي８ى نو د دې له امله د حرص هغه جذبه نه پات３ كي８ى چ３ شت
غوسه يا غضب يوه دفاعى جذبه ده چ３ خداى تعالى . انسان نور نور جمع ك７ى

ه نيسى خپه انسانى فطرت لوريلي ده او د دې په وسيله انسان د هغو ＇يزونو م
ناخوښ ＇يز سره کله چ３ له کوم چ３ خوښ ي３ نه وى يا ورته تاوان رسوى نو 

بيخى ختم مخامخ شي نو د غوس３ پاره ي３ وخ８５ى او د زغم طاقت ي３ کم يا 
شى كه دا خپ／ان او غصه د يو داس３ كس په مقابله ك３ وى چ３ تر ده پياوړى 

ال وى او له هغه غچ اخستل ممكن نه وى نو د ويني دباو د زړه په لور ياو وس
قباض او د دباو د ندې ااحساس كوى او د هم ９－ر＄３ او انسان د ساډوب
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او كه دا غوسه د يو داس３ كس په مقابل３ ك３  ےاحساس نوم غم او خپ／ان د
او خپ／ان يو شريك  س３وغوى چ３ د ده په سويه او ورسره برابر وى نو له دې د 

احساس پيدا كي８ى او د دغه احساس په وجه انسان له غوس３ تاو راتاو شى 
ا غوسه د يو داس３ كس په وړاندې وى وائي او كه د) كينه(دې حالت ته حقد 

ر－ونه  ＄و＊ي８ى د مرۍ او ＇وچ３ له انسانه كم او سپك وى نو د انسان وينه د 
ې هيجانى حالت نوم غضب دى چ３ كه په د ى او ستر－３ سرى شى د８وپ７سي

د . ےاندازه او په ＄اى وى نو ＊ه دى خو كه تر حده تير شى نو بد او تر ！ل شو
وچ  هوش او عقل له من％ه الړ شى مازغه ك３ د انسان غضب د زياتيدا په حالت

  :فرمايى６وډ شى لكه ＇ن／ه چ３ امام على －شى او ذهنى ان６ول 
  »جنونه مستحكمف請احبها يندم فان لم يندم  ارب من الجنون النضالحره  «

وروسته ضرور  ے＄كه چ３ غوسه ناك س７ ےوب دونتغوسه يو ډول لي
  »ےو ليونتوب ي３ پوخ دپ＋يمانه كي８ى او كه پي＋مانه نه شى ن
ورل ＄ناور جوړى كله چچ３ انسان  ےدا يو داس３ خطرناك او ناوړه خوى د

چ３ انسان ته سخته غوسه ورشى نو په ستر－و ك３ ي３ د غوس３ او قهر وري％ي 
شى او خوله ي３ اوت３  ودپيرخوري شى له خوله ي３ ＄／ونه راو＄ى بدن ي３ په 
حالت ك３ د هغه حالت ＇ن／ه  بوت３ وائي تاسو ل８ تصور وك７ئ چ３ د غوس３ په

انه حركتونه كوى يشى نو عجيبه شانته وحش ﾡشى او كه مقابل لورى ونه پرزول
خوا ت＋ت３ لو＊ى ي７ې وه３ له ليوتنوبه اخوا ديكله جام３ شلوى كله په خوله ＇پ

و راشى نو ديوال ته هم لهر ＇ه چ３ په الس ور＄３ ولى ي３ او كه په كن％  او 
لو ته خبره ورسى او د ْژمره خطرناك شى چ３ واو كله دا غضب دوکوى كن％ل 

قتل زيات كيسونه د همدغو ب３ حده غوسو له امله رامن％ته كي８ى او كله خو د 
حت يغوس３ له امله انسان پخپله هم قربانى شى په داس３ موقع ك３ نص ېيرډ

كول او پوهول او د غوسى له بدو پايلو خبرول هي＆ －＂ه نه لرى بلكه كله كله خو 
يجه لرى نو د غوسه شوى س７ى عالج بايد په نفسياتى او روحى طريقو اپو！ه نت
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عالج داس３ ＊يي چ３ كه د غوس３  ３د غوس) ص(سره وشى د خداى －ران رسول 
نيادم والړ وى نو ك＋３ دى نى كه ناست وى نو ډډه دې ووهى او بپه حالت ك３ 

％ي او ＄ان ووين ېكه ډډه او تكيه ي３ وهلى وى نو ＇م دى لى او په يخو اوبو د
په حالت ك３ په －وتو له يو  چ３ د غوسي فرمايىاميرالمومنين حضرت على 

شميرى نو د بدن د پوزيشن په بدلولو په اوبو سره س７ولو او د شميرلو و ترلسو
  .په وجه د طبيعت پام بل پلو ته اوړى او غوسه س７ي８ى

دننه دا هم يوه روحى او نفسانى ناروغى ده چ３ انسان د －و１ي په شان له : حسد
ى حاسد د خپل مصنوعى حسد په وجه چ３ كله د نورو وډ ختموى او ډ

او كاميابى وينى نو له ډير تاوه او حسده تاو راتاو او  ےپرمخت， لوړاو
او د  ذلت او سپکاوىلوړاوى په  ىوسوز８４ى او زړهْ ي３ غواړى چ３ د بل لور

واړى هغه نيكمرغى او سعادت په بد مرغ９ او بدبخت９ بدل شى كه دا س７ى غ
چ３ هماغه كاميابى چ３ مقابل لورى ي３ ترالسه ك７ې ده ته هم حا請له شى نو دې 
ته غبطه واي３ او كه د دې پرمخت， او برياد حا請لولو لپاره هلى ＄ل３ هم وك７ى 

سه دواړه ＊ه او ستايل شوى 請فتونه دى غبطه اومناف. و دې ته مناقسه وائ３ن
ى رسول ان／ه چ３ د خدد د پريوتى ذهن او بد باطن９ ن＋ه ده لكه ＇سح او

او د . مومن غطبه كوى او منافق حسد»المومن يغيط والمنافق يحسد «:فرمايى

 »فليتنا فس المتنافسون کلاذوىف  «:چ３ فرمايىمتنافس３ په هكله خداى تعالى 
  .د هغه په لور د －روهن３ لرونكى بايد په شوق او مين３ سره ورمخك３ شى

ه په حسد سره د نورو هي＆ نه وراني８ى كه انسان دا سوچ او فكر وك７ى چ３ د د 
او د ده په سوزيدو او حسد سره د چا ＇ه نه كمي８ى نو داس３ كس ＄ان د حسد 

او دا كچه فكر چ３ د ده په حسد سره په د . په اور ك３ له سوزيدلو بچ كولى شى
چا د ختم شى د ناپوه９ نتيجه ده ＄كه چ３ كه په حسد سره  هنورو نعمتون

ه دنيا ك３ به هيچا مال او شته يا نور نعمتونه نه لرل ＄كه نعمتونه ختميدل نو پ
＋تن د نورو له حسده نه بچ كي８ى لكه ＇ن／ه د خداى ＇چ３ د مال او پيرزويني 



 

١٥٥ ............................................................................................په مصيبتونو ک＋３ خدای ته د پناه وړ لو دعا: اتمه دعا

د نعمتونو له خاوندانو سره فرمايى کل ذى نعمة محسود ) ص(－ران رسول 
ه او تر دې زياته ناپوهى دا ده چ３ كه ＇وك دا فكر وك７ى چ３ د ده پ. حسد كي８ى

سره حسد ده حسد سره خو د نورو په نعمتونو اثر پريوتلى شى خو كه نور له 
  .او نعمتونه ي３ نه خرابي８ى. وك７ى نو ده ته هي＆ تاوان نه شى رسيدلى

شهوت د هوس او د نفس د غو＊تن３ د پيروۍ نامه ده فرق نه كوى چ３ : شهوت
ه او ＂ه هم خ３５ سره اړه ولرى كه له نفساتى جذب３ سره كه ＇＂دا غو＊تنه له خ５

د زړه راك＋ون او خوند اخستلو مركزونه دى خو نفسانى  دواړهنفسانى جذبه 
جذبه تر نورو ！ولو جذبو زياته د انسان په فكر او ذهن اغيزه شيندلى شى او 

الس اخستل －ران وى د دې  ېشى نو تر ےكله چ３ بنيادم په دغو خوندنو اوږد
ه يو ＄اى په يوې تن／３ او نرۍ مثال داس３ دى چ３ كه يو سپور له خپل اس سر

كو＇３ ك３ ننوتل غواړى چ３ دومره تن／ه وى چ３ ورننوتل خو اسان وى خو نه 
مخ３ ته الره وى او نه د ستنيدو الره وى اوس نو دوه 請ورتونه دى يا خو دغه 
انسان خپل اس او سورلى له كو＇３ بهر ودروى او پخپله كو＇３ ته ورننو＄ى او 

９ سپور كو＇３ ته ورننو＄３ او چ３ كله راوتل دويم شكل دا دى چ３ په سورل
غواړى نو سورلى دې له لك９ راكاږى معلومه خبره ده چ３ لوم７ى 請ورت يو 
اسان كار دى او دوهم －ران او كه اس سركشه او زورو وى نو بيا خو نوره هم 

همدا شان په پيل ك３ د نفس او . سختي８ى او د سورل９ راوستل ډير －راني８ى
شى نو بيا  ےل اسان وى خو چ３ كله په يو كار اوږدورلشهوانى جذبو كن＂

داسي وى لكه يو سركشه او اړى مار اس چ３ له لك９ راكاږى كله چ３ انسان 
س او نفس مننى جذبه ي３ تر حده تيره شى نو دغه كس بيا وعادت شى او د ه

مذهبي قيودات او  حد ته رسي８ى چ３ نهحالل او حرام نه پيژن３ او داسى 
را＄ي او نه اخالقى خن６ونه وينى او دغه كس د نفس په  نديزونه په نظرب

پاريدلو او لمسولو سره سمدستى د هغ３ په درياب ك３ الهو كي８ى كه يو كس 
 ويره، خطره، شرم او د ＄ان د سالمتيا او 請حت خيال ولرى نو تر يوه حده كن＂ر
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 كه نه وى دا مرحله ډيره سخته وى او انسان د ＊كال په مسكا－انو او د ولي８ى
او كوم كس داغداره ک７ى ＄وان９ په نشه ك３ ډوب شى او خپل سيرت او ك７ه 

چ３ د نفس د سركش９ او د غو＊تنو د طغيان او زول مخه ونيسى او خپله لمنه 
د خداى په الره ك３ تر يو شهيده هم زيات ثواب مالوي８ى ته پاكه وساتى هغه 

يد ىف شهلماالمجهاهد ا «:فرمايىلكه ＇ن／ه چ３ اميرالمومنين حضرت على 
  »ةان يكون ملكا من الملئك فياد  العفکل فاعظم اجرا ممن قدر فعسبيل اهللا ب

هغه مجاهد چ３ د خداى په الره ك３ شهيد شى تر هغه كس زيات اجر نه لرى 
كوم چ３ له وس او اختيار سره سره پاك لمنه پاتى شى او لرې نه ده چ３ له پاك 

و شهواتى جذباتو د پارولو او د نفسانى ا.لمنو فر＊تو يوه فر＊ته جوړه شى
لكه د خداى  ے！كر د بيباکانهه）ولو سرچينه د ستر－و يو ＄اى كيدل او د هغو 

نو لكه ＇ن／ه  ےد ﾡسهم مسموم نظر په زهرو كك７ غشر ظنال فرمايىرسول چ３ 
ى همدا شان د نظرونو ８چ３ د زهرجن غشى زهر او اثر په ！ول بدن ك３ خپري

او احساساتو اغيزه شيندى او په خپلو خمارى  تبادله پر فكر خيالونو جذباتو
   .ادا－انو سره په عقل او پوه３ غوړي８ى
اتو د بچ كيدا لپاره د نظر احتساب  رله همدې امله د ستر－و له زهرجنو اث

اخستل فسادونو ته بلنه وركول کار او په نظر ك３ له ب３ پروائ９  ےضرورى د
ته شعر ك３ سيو ډير ＊اي دى او دغه فسادونه كوم دى دا يو مصرى شاعر په

  فكالم فموعد فلقاء                    ام فسالمسفاب ةنظر       :داس３ پيرلى دى
اول زهرجن３ ستر－３ او نظر بيا زړه راك＋ونكى مسكا، بيا د مين３ سالم  

  .مالقاتبياخبرې بيا وعده او بيا 
په هر حال پر حرص، غضب، حسد او نفسانى غو＊تنو سربيره چ３ كوم 

دونه او اخالقى كك７تياوى په دې دعا ك３ بيان شوى دى د هغو سرچينه هم فسا
او اوږده . لب３ ＄ايه من６ې ترړي، ب請 ３بري نه م７يد. همدا اخالقى رذائل دى

ايل او كك７تياوى چ３ د وياړ پايل３ دى او كوم رذا！ول د حرص داوږده اميدونه 
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ه كيدل،  احسان اورغ، ناپوهى، ك８ اخالقى، منمي او غرور اړخ لرى لكه ＄ان
په الندې كسان  ےانو او ب３ وزلو سپكاويبفراموشى ب３ ＄ايه وياړونه د غر

 بزياتى او داس３ نور دا ！ول د غضب او غوس３ پايلي دي ＄كه چ３ كه غض
او له همدې كبله غضب  ےشى نو د هغه ا請لى المل هم كبر او غرور د ىلشنو

 ﾡكم او وړوك ر－ندي８ى چ３ تر غضب كوونكى＇تل د هغه كس په وړاندې 
ه ده چ３ په جتشى حالت نتيآوشميرل شى او د كبر او غرور دا جذبه د هماغه 

ان الغضب . غضب او غوسه ك３ وى لكه ＇ن／ه چ３ په حديث ك３ راغلى دى
اور بنى ادم غضب د بنيادم په زړه ك３ د سكرو！３ په شان بلي８ي او  جمرة فى

په وجه شيطان حضرت  ادېطبعاً لوړ اړخ ته گروهنه لرى او د همدغ３ اورين３ م
فافتخر على آدم  فرمايىدم په وړاندې غرور او كبر وك７ لكه اميرالمومنين چ３ آ

په وجه د ) اور(هغه د خپل３ جوړيدونك３ مادى . بخلقه و تغضب عليه ال請له
په مخك３ سر هسك ك７ او د خپل ا請ل په وجه د هغه مخ３ ته ) ع(حضرت ادم 

او فضول  ونه او پيغور د ضد نتيج３ دىهمدا راز باطنى خباثت، غول. ودريد
ل او د وړو －ناهانو سپك دله حق او سم３ الرې غ７ي ىخرچى، غفلت او ب３ پرواي

په دغو ！ولو －ناهانو او نيم／７تياوو . －２ل دا ！ول د نفسانى غو＊تو پايلي دى
ك３ پر خپل عبادت او اطاعت غرور او د وړو －ناهانو سپك －２ل تر ！ولو 

ه اطاعت او عبادت باندې غاوره كيدل عيب او بد كار ه چ３ پک＄. خطرناك دى
نه －２ل كي８ى ＄كه نو دې د ختمولو كوشش هم نه كي８ى حال دا چ３ په اطاعت 

ير اهميت وركول د خلوص او عاجزۍ روح له من％ه ډباندې غرور او هغ３ ته 
وړى او اطاعت، اطاعت نه پات３ كي８ى چ３ انسان پرې وياړ وك７ى ＄كه چ３ د 

چ３ د هغه لوى خداى په وړاندى د خپل３ عاجزۍ  ےعت روح دا دبند－９ او اطا
او －ناهانو اعتراف وشى د خپل３ نيم／７تيا او كوتاه９ اقرار وشى او د خداى 

  . و－２ل شى ﾡم وړوكهتعالى د الوهيت په وړاندې خپل ډير لوى عبادت 
همدا شان وړو －ناهانو ته اهميت نه وركول او د هغو پروا نه كول له دوو 
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ې او ８يو خطر لرى يو خو دا چ３ همدا وړې －ناهان３ د لويو －ناهانو سراړخون
３ دى د مثال په تو－ه زنا لويه －ناه ده خو زنا ډيره كمه كي８ى بلكه له مرقم

س او داس３ نور كارونه د انسان جذبات مستر－و سره ستر－３ يو ＄اى كول ل
－７ن，  د ران واي３ چ３ا３ －ناه ته ه）وى ＄كه خو هو＊ييولراپاروى او هغه دې 

هغه كس چ３ －７ن， ته نزدې وى  او كوهى خواته هم مه تيري８ه ＄كه چ３ لوي８ى
ان لوې －ناه سهمدا شان وړې －ناهان３ د لويو －ناهانو الره اواروى ورو ورو ان

زدې كوى او انسان دې حد ته ورسى چ３ د لوې －ناه كشش ي３ ＄انته نته ور
انو وساتى چ３ په لويو راكاږى نو ＄كه ضروى ده چ３ بنيادم ＄ان له وړو －ناه

چ３ په وړو  ےد وړو －ناهانو دويم خطرناك اړخ دا د.－ناهانو ك３ ＊كيل نه شى
له لويه －ناه ده لكه ＇ن／ه چ３ د خداى －ران پاو ا請رار كول پخ را／－ناهانو ！ي２

مع اال請رار  ةال請غير«:فرمايىحضرت محمد 請لى اهللا عليه وسلم  لسور
اهانو ا請رار او هغه پرله پس３ وى نو وړې كه په وړو －ن »رافمع االستغ ةوالكبير

يو －ناهانو سره توبه او استغفار وى نو هغه لوې نه لواو كه له  ８ىنه پات３ كي
  . ى８پات３ كي

مطلب دا چ３ كه يو بنيادم له لوې －ناه وروسته توبه او استغفار وك７ى نو 
خداى تعالى ي３ وربخ＋ى خو كه وړې －ناهان３ بيا بيا او پرله پس３ وى نو 

ه ترې هم نه بي３ ترې جوړي８ى او له دې نظره چ３ انسان ي３ وړې －２ي نو تولو
پر له پس３ د وړو وباسى نو ＄كه لويه －ناه دومره خطرناكه نه ده ＇ومره چ３ 

اندې ＇ا＇ك３ ＇ا＇ك３ اوبه پريوزى لكه ＇ن／ه چ３ كه په يو كا１ي ب. －ناهانو کول
يو ＄اى په كا１ى نو په كا１ي باندې يو دغه جوړ شى خو كه دغه ！ول３ اوب په 

غ نه جوړوى همدا شان كه وړې －ناهان３ پرله پس３ وشى نو د هغ３ اواچوى نو د
ناوړه او كلك اثر په زړه پات３ كي８ي او د لوې －ناه تباهى او عذاب په توبي سره 
ختم شى په هر حال هغه عيبونه چ３ بنس＂يز دى يا هغه عيبونه چ３ له دغو 

！ول داس３ دى چ３ كه انسان ورنه ＄ان بچ ونو راو＄ى دا ببنس＂يزو او بنيادى عي
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دغو له امام سجاد عليه اسالم سره له دې چ３ پخپله . ك７ى نو انسان پات３ كي８ى
عيب والى ته عيبونو او نيم／７تياوو پاك ْو بيا ي３ هم خلك د دغو نيم／７تياوو 

او . غواړى چ３ له دغو عيبونو او －ناهانو ي３ وساتى هي３ ك７ى او له خداجمتو
ته د نزدې كسانو او حقيقى الر＊ودونكو روده ده چ３ هغوى د كمال  يهدا خدا
３ له سين／اريدو سره سره د الوهيت په وړاندې په خپلو نيم／７تياوو １په －ا

ه كي８ى او د نفس له بشپ７ پاكوالى وروسته د خداى  تعالى د سپي）لى ذات داد
تر په مخك３ د خپل３ عاجزۍ او كوتاه９ اعتراف كوى چ３ د هدايت دنده هم 

او  ب＊كال هم زياته شى كه نه وى نو داس３ عيو ادتسره شى او د عب
ابن عمر . سمون نه لرى هاوې د هغوى له مقام او د امامت له مزاج سرينيم／７ت

چ３ كله له امام د امامانو د عصمت او پاك９ دليل غو＊ت نو امام ورته 
هوت شد حرص غضب، حسد او  ﾡوفرمايل چ３ د ！ولو －ناهانو محرك او بلونك

ه دا ثابته کلجذبات دى او نورې ！ول３ －ناهان３ له همدغو پيدا كي８ى نو چ３ 
ى اونه نيشته نو عصمت او له ！ولو －ناهانو پاكوبشى چ３ په امامانو ك３ دا عي

ى امامان حرص ＄كه نه لرى چ３ هغوى د داسى خزانو او زيرمو ８هم ثابتي
و خزان３ هي＆ دى او له خاوندان دى چ３ د هغو په وړاندې د باچاهانو او واكمنان

ه درته يوه كيسه وړاندې بهغوى د حرص او تم３ اميد نه كي８ى په دې ل７ ك３ 
ك باچا چ３ كله حج ته الړ نو هلته ي３ امام سجاد هم لك７م واي３ چ３ عبدالم

وليده، امام ته ي３ وويل چ３ كله كله ماسره －وه چ３ ستا دنيايي ضرورتونه 
بائى له م＂ه راكوزه ك７ه او پر ＄مكه ي３ درپوره كوم امام چ３ دا واوريدل نو ع

ك باچا چ３ لعبدالم ３ولچوغوړوله پيا ي３ ش／３ راواخست３ او په هغ３ ي３ وا
جوړ شوى وو او ＄ليدل امام ورته وفرمايل چا ته زر وكتل نو له هغه ش／و سره 

عبدالملك چ３ دا . چ３ خداى دا خزانى ورك７ى وى هغه د چا در ته نه ！ي＂ي８ى
امامان غضب ＄كه نه لرى چ３  .３ خبرې ي３ شرم محسوس ك７واوريدل نو په خپل

د امام يوه دنده او فرض دا دى چ３ په حق او انصاف سره فيصل３ وك７ى او د 
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او شرعى احكام او حدونه جارى ك７ى نو كه هغه  ې３ اوارى ك７جخلكو الن
 ﾡغضب ولرى او له خپل غضبه متاثره وى نوعدل او انصاف نه شى ！ين／ول

په وجه ب３ ＄ايه قدم پورته ك７ى  ３د خپل غضب او غوس شى ے＄كه چ３ كيد
بلكه غضب ي３ هم د خداى  لپاره وى  ےالبته د امام غضب د ＄ان لپاره نه د

ْو او په سينه يﾡ  ３لكه په يوي پي＋３ ك３ چ３ كله امام على يو كافر را پرزول
ْو نو كا ي３ په مخ الړې ورتوك７ى امام سمدستى د هغه له سين３ پا＇يده  تناس
فر چ３ كله د دې چارى سبب وپو＊ت نو امام وفرمايل چ３ زه هي）كله خپل كا

او امامان حسد ＄كه نه لرى چ３ حسد په هغو ＄ايونو ك３ . غضب نه استعمالوم
كي８ى چ３ مقابل كس لويه درجه ولرى شتمنى له بيوزلى عالم له ناپوه او 

هغه چا پياوړى له كمزورى سره حسد نه كوى د دې قاعدې له مخ３ امام به له 
سره حسد كوى چ３ تر امام لوړ وى او چ３ كله موږ منو چ３ تر امامته لوړ 

كوى او د  دمنصب او مقام نيشته نو د دې مقام لرونكى به له چا سره حس
چ３ د حضرت ابراهيم د امامت اعالن  ےامامت د مقام د لوړاوى ثبوت دا د

ت مقام ته وت او رسالبشو چ３ هغه د نوهاله ) انى جاعلك للناس اماما(
تونو وروسته ي＋رسيدلى ْو نو كوم مقام چ３ د نبوت رسالت او له ＄ن３ نورو از

شى نو امام له چاسره  ﾡه مقام له لوړاوى ＇وك انكار كولد دغحا請لي８ى نو 
تو په ااو امامان د نفسانى خواهش.حسد نه كوى بلكه له هغه سره حسد كي８ى

ه چ３ هي）وك د ازغو د تر من／ولو ك３ ＄كه نه را＄ي چ３ دا يوه فطرى خبره د
السه كولو لپاره له －لونو الس نه اخلى او د كارغه د كراغ كراغ د اورديدو 

زړه په ندوى نو د چا په نظر ك３ چ３ د جنت بلپاره له خوږو سندرو غوږونه نه 
ته اشارې وى هغه د دنيا له غولوونكو سو ＊اينپورى نظارى او د ＊كلو مينا

تاريخ ك３ لولو چ３ يوه ورځ هارون الرشيد د امام په . ＊كالوو نه متاثره كي８ى
موسى كاظم د تورولو لپاره د هغوى د بنديتوب په زمانه ك３ يوه ＊كل３ وين％ه 
د هغوى بند ته ورولي８له له دې كاره ي３ هدف د امام بد نامول او د هغوى 
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 ”الكذلى الى  ةالحاج“: شهيدول وو امام ته چ３ كله پته ول／يده نو وې فرمايل
په هرحال هارون الرشيد په زوره دغه وين％ه بند ته  ما نه لريې ته هي＆ اړتزه د

ند ك３ ＇ه بورولي８له بيا ي３ مازي／ر يو س７ى ورولي８ه چ３ و－ورى چ３ د امام په 
. په سجدې پرته ده هچ３ بند ته الړ نو وى ليدل چ３ وين％ ےحال دى هغه س７

ل زه چ３ كله د امام هارون الرشيد راوغو＊ته او پو＊تنه ي３ ترې وك７ه هغ３ ووي
ار شو ل／يا ْو چ３ له لمان％ه اوز－ هپه خدمت ك３ حاضره شوم نو هغه په لمان％

نو ما ورته وويل چ３ زه ستا د خدمت لپاره راغلي يم امام يوې خواته اشاره 
وك７ه ما چ３ هغ３ خواته وكتل نو عجيبه نظاره م３ وليده له －النو ډك３ ون３ او 

دومره . او ډير ＊كلى ＊كلى خلك وو پك３ ېباغونه وو لوړې لوړې ودان９ و
ته به د دوى ＇ه خدمت ته چ３ زه هكه پكه شوم هغوى ما ته وويل چ３ س＊اي

يره وخته منتظر يوو چ３ دا 請الح او نيك بنده موږ ته راشى او كوى موږ له ډ
ما چ３ دا واوريدل نو ويره راباندې راغله او په سجدې . موږ ي３ خدمت وك７و

  .پريوتم
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ِ َجّلَ َو َكاَن ِم  َ َطلَِب الَْمْغِفَرِة ِمَن اّهللاَ َالمُ ِيف اِالْشِتَياِق ِإ ِِه َعلَْيِه الّسَ ْن دَُعا
  :َجَالهُلُ 

َ َمْحبُوِبَك ِمَن الّتَْوَبِة، و أَِزْلنَا َعْن  َْنا ِإ ، َو َصّريِ ٍد َو آهِلِ َ مَُحّمَ َ َصّلِ َع ّ ُ َ الّل
 َ ّ ُ َ ْصَراِر الّل  َو َمَتى َوَقْفنَا َبْنيَ َنْقَصْنيِ ِيف ِديٍن أَْو دُْنَيا، َمْكُروِهَك ِمَن اْإلِ

فَأَْوِقِع النَّْقَص ِبأَْسَرِعِهَما فَنَاءً، َو اْجَعِل الّتَْوَبَة ِيف أَْطَوهِلَِما َبَقاءً َو ِإذَا 
ُْسِخطَُك اْآلَخُر َعلَْينَا، فَ  ْنيِ يُْرِضيَك أََحُدُهَما َعنَّا، َو  ّمَ َ ِ ِمْل ِبنَا َهَمْمنَا 

ُْسِخطَُك َعلَْينَا َو َال تَُخّلِ ِيف ذَلَِك  ا  َتنَا َعّمَ َ َما يُْرِضيَك َعنَّا، َو أَْوِهْن قُّوَ ِإ
اَرٌة  ا مُْخَتاَرٌة لِْلَباِطِل ِإّالَ َما َوفَّْقَت، أَّمَ َ َ ّ َبْنيَ نُفُوِسنَا َو اْخِتَياِرَها، فَِإ

 َ َْت الّل ِ وِء ِإّالَ َما َر َ الَْوْهِن َبنَْيَتنَا، ِبالّسُ ْعِف َخلَْقَتنَا، َو َع َ َو ِإّنََك ِمَن الّضُ ّ ُ
َة لَنَا ِإّالَ ِبَعْوِنَك  ِتَك، َو َال قُّوَ َو ِمْن َماٍء َمِهٍني اْبَتَدأَْتنَا، فََال َحْوَل لَنَا ِإّالَ ِبقُّوَ

َْسِديِدَك، َو أَ  ْدَنا ِب ْدَنا ِبَتْوفِيِقَك، َو َسّدِ ا َخالََف فَأَّيِ ْعِم أَْبَصاَر قُلُوِبنَا َعّمَ
َ  َمَحّبََتَك، َو َال َتْجَعْل لَِشْي  َ فََصّلِ َع ّ ُ َ ٍء ِمْن َجَواِرِحنَا نُفُوذاً ِيف َمْعِصَيِتَك الّل

ِنَا ، َو اْجَعْل َهَمَساِت قُلُوِبنَا، َو َحَرَكاِت أَْعَضا ٍد َو آهِلِ َو لََمَحاِت  مَُحّمَ
هَلََجاِت أَلِْسنَِتنَا ِيف مُوِجَباِت َثَواِبَك َحّتَى َال َتفُوَتنَا َحَسنٌَة  أَْعيُنِنَا، َو 

ا ِعَقاَبَك  َ ِ َْسَتْوِجُب  َئٌة  ا َجَزاءََك، َو َال َتْبَقى لَنَا َسّيِ َ ِ   .َْسَتِحّقُ 
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  :له استغفار سره په مينه كې د امام سجاد دعا
  

هغه پر آل او زموږ پام د هغ３ دعا په  او د) ص(اى لويه خدايه رحمت ولي８ه پر محمد 
لور واړوه چ３ ستا خو＊ه ده او په －ناه باندې له ！ين／ار موږ لرې وسات３ هغه －ناه 
چ３ ستا خو＊ه نه ده اى اهللا كله چ３ زموږ دري＃ داسى وى چ３ زموږ د كومى 
كوتاه９ په وجه دين ته تاوان رسي８ى يا دنيا ته نو دغه نقصان په دنيا ك３ و－ر＄وه 

چ３ دنيا زر فنا كيدونك３ ده او بخ＋نه او له －ناهانو تيريدنه د دين په چاره ＄كه 
او كله چ３ موږ د دوو داس３ . ك３ وك７ه ＄که چ３ دين پاتيدونكى او ！ين， دى

كارونو نيت وك７و چ３ په يوه ك３ ستا رضا وى او په بل سره ته خفه كي８ې نو موږ 
كارونو مو الس په سر كانده  هغه كار ته و－روهه چ３ ته پرې خوشحالي８ې او له هغو

چ３ ته پرى ناراضه كي８ى او په دې موقع موږ خپل３ خو＊３ ته او ازاد پرې نه ږدې 
＄كه چ３ نفس د باطل په لور ＄ي م／ر دا چ３ ته په چا ورحمي８ى او نفس خو انسان 

اى خدايه تا .بدۍ ته  وركاږى خو دا چ３ ته له بديو د بچ كيدو توفيق راپه برخه ك７ې
ى او سست بنياده پن％ولى يوو او موږ دې د اوبو له يو واړه ＇ا＇كى موږ كمزور

پيدا ك７ې يوو نو كه موږ كوم واك او وس لرو نو ستا په بركت ي３ لرو او كه ) نطف３(
اختيار لرو نو ستا په مرسته ي３ لرو نو په خپل توفيق سره زموږ الس ونيسه او په 

ستر－３ په هغو كارونو ړندې كا  خپلى الر＊وونى سره مو پياوړى كانده زموږ د زړه
چ３ ستا مينه پك３ نه وى او زموږ د غ７و په هي＆ يوې برخ３ ك３ د －ناه د ننوتلو ＄اى 

او د هغه پر آل او زموږ د ) ص(اى لويه خدايه رحمت نازل ك７ه پر محمد. مه پيدا كوه
د ستر－و اشارې او د ژب３ خبرې په هغو كارونو ك３   هزړه خيالونه د غ７و خو＄＋تون

تر دې چ３ موږ له داس３ نيك９ . ل／ولو توفيق راكانده چ３ ستا د ثواب سوب وىد 
３ برخ３ نه شو چ３ ستا د ثواب او اجر سوب كي８ى او نه راك＋ي داس３ كومه －ناه ب

  .پاتى شى چ３ ستا د عذاب وړ و－ر＄و
–––––––––––  
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  سپړنه
  

ى ه، د ＊ه عمل توفيق او د خداى مغفرت او خو＊ن＋خپه دې دعا ك３ توبه او ب
غو＊تل شوې ده كه ＇ه هم امام عليه السالم معصوم او د عصمت په لمنه ك３ روزل 

ډول －ناه ساتى خو بيا هم هر شوى ْو او فكرى عمل او اعتقادى عصمت انسان له 
ه كي８ى او د توب３ لمن غ％وى ＄كه چ３ توبه پخپله يو عبادت داددوى په －ناهانو 
زمندۍ نه ب３ اله عبوديت او نياو عصمت انسان  ےاس جوهر دساو د بند－９ د اح

نيازه كوى چ３ －وندې د توب３ الس پورته نه شى حال دا چ３ د بند－９ د تقاضو د 
پوره كيدو نامه عصمت ده له همدې امله امام د －ناهانو له كك７تياوو ＇خه له 

سره په توب３ او استغفار ل／يا ْو چ３ هم ورته د توب３ ثواب  هخوندې كيدو سر
په ژبى سره د －ناه  ېاه／ار د توب３ تعليم زده ك７ى توبه يوازورسي８ى او هم نور －ن

－ناهانو د زړه له كومى  وخپلله اقرار او د －نا د پري＋ودلو ＇ر－ندونه نه ده بلكه 
په راتلونكى ك３ د －ناه د نه كولو د هوډ او د پوره كيدونكو چارو د وټ  ،پي＋مانى

ه داس３ ډول وشى نو خداى ك ايستلو لپاره د تيارۍ نامه توبه ده او كه توبه پ
دا چ３ له －ناهانو تيري８ى بلكه په توب３ باندې نور ثواب هم وركوى يوازې تعالى نه 

ه كوونكو ته د خو＊９ او قبليدو سند وركوى لكه ＇ن／ه چ３ خداى تعالى باو تو

   ان اهللا يحب التوابني فرمايى
ه السالم توبه د خداى تعالى له توبه كوونكو سره مينه كوى له همدې كبله امام علي

اهللا تعالى يو خوښ كار －２ي او په －ناه ！ين／ار او ا請رار يوه بده او ناخو＊ه چاره 
－ناهانو باندې د ！ين／ار مطلب په توب３ باندې ستر－３ پ＂ول دى په بولى ＄كه چ３ 

او له دې امله چ３ توبه يو ＊ه او خوښ كار دى نو هغه كار چ３ د توب３ د پري＋ودلو 
باندې ！ن／ار د هغ３ بد او ناخوښ وى －ناه او په تيره بيا په  سبب كي８ى هرو مرو به

شاته  داس３ زهرجنه فضا پيدا كوى چ３ د هغه اخالقى روح م７ شى د  وانسان خوا
يرو هالكوونكو ＇يزونو سره مخامخ كي８ى او د دې چارې ！وله پ７ه د هغه په ډهغه له 
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ناهانو －د هغه د چ３ كه هغه ته كوم تاوان او مصيبت رسي８ى هغه  ＄کهغاړه وى 
  :يىامرفخداى تعالى  ＄که چ３نتيجه ده 

كوم مصيبت چ３ په تاسو »ت ايديكم بما كسبف ةوما اصابكم من مصيب «
  . نازلي８ى هغه ستاسو د ك７و نتيجه ده

  ماست هر چه بما مى رسد ل請ورت اعما
  :او لکه رحمان بابا چ３ وایی 

  زار شيــــه دې －لــيمر د －لو ک７ه چ３  سک
  کره په پ＋و ک３  به دې خار شيازغی مه 

غيزې كله د ديني تاوان په ب２ه را＊كاره كي８ى لكه د عبادت د اد －ناهانو پايل３ او 
توفيق له السه وركول، له عبادته مخ اړول، د علم ه５رول او داس３ نور لكه د خداى  

  :ىفرمايچ３ ) ص(－ران رسول 

سى به علم اذلى  « اذلنب فيمتنع  و ان العبد ليذنب  ان قد علمکان العبد ليذنب اذلنب في
علم  ےانسان كله داس３ －ناهان３ كوى چ３ د هغو له امله حا請ل ك７ »به من قيام الليل

هيروى او كله داس３ －ناهانى كوى چ３ د هغو په نتيجه ك３ د شپ３ د عبادتونو له 
  .مي８ىوته محردسعا

او غميزې د او كله كله د دنياي３ نقصانونو په شكل ك３ را＊كاره كي８ى كله پي＋３ 
على  ترزق تن／سيا، د نعمت له السه تلل او داس３ نور لكه اميرالموْمنين حضر

  : ىفرمايچ３ 

م االبذنوب اجرتحوهاکا اهللا ماو« ش فزال ع    »ان قوم قط ىف خفص ع
يش و عشرت ك３ ي３ ژوند كاوه او بيا عپه خداى قسم هغه كسان چ３ په : ترجمه

  .هغوى د －ناهونو پايله وه چ３ هغوى كول ترې نعمتونه واخستل شول نو دا د
او بيا د دين  ےد ےامام سجاد په دې دعا ك３ د دنياوى او دين３ نقصانونو ذكر ك７

دائم３ پايلو او د دنيا عارضى او وقتى پايلو ته په توجه سره خداى تعالى ته عرض 
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！ول  كوى چ３ كه زموږ د －ناهانو له كبله موږ ته د دين تاوان رسي８ى يا د دنيا نو
تاوانونه په دنيا واچوه او زموږ دين له هر ډول خطرو وساته ＄كه چ３ د دنيا 
تاوانونه عارضى او ＇و ور＄نى دى او د دين نقصان په هغه ژوند اغيزه شيندى چ３ 

او پكار ده چ３ د تل پات３ فايدې لپاره عارضى او وقتى تاوان وزغمل  ےتل پات３ د
كوى او واي３ چ３ موږ ته يوازې د هغه  شى بياله خدايه د نيك عمل د توفيق دعا

عمل توفيق راك７ه چ３ ته پرې راضى كي８ي او له داس３ كارو مو وسات３ چ３ ستا 
ا د هغه حضرت د لوړ نظر ＊ودندوې ده چ３ د هغوى هر ويندا  پارا－راف غوسه را

كار د خداى د رضا لپاره وى او دا د هغوى د غوره والى تقاضا ده چ３ هغوى نه  په 
و باندې بلكه د هغوى منزل يوازې د خداى  نلرى او نه د جنت په نعمتوجنت نظر 

ه هغوى له هر خوند او مزې د تكليف او ك７اوه ب３ نيازه نرضا وى او د دې غو＊ت
ره كوى هغوى ك７اوونه زغمى تكليفونه －الى او د زړه له كومى د خداى د رضا په ال

وند ارمان وى او همدا د ك３ وى او همدا د هغوى د عبادت موخه او د هغوى د ژ
او همدا تر ！ولو لويه نيكمرغى ده لكه خداى تعالى چ３  ےمنزل د ﾡبرى وروست

  »ورضوان من اهللا اكرب «:ىفرماي
  ) د خداى رضا تر ！ولو لوى ＇يز دى( 

د رضا د دې الرې تر ！ولو لوى خن６ اماره نفس دى ＄كه چ３ دا د خوند او مزې په 
ته رابلى او په خپلو دوكو سره انسان بديو ته سان －ناه او معصيت نپردې ك３ ا

  :له خول３ راغلى دى) ع(ن مجيد ك３ چ３ د حضرت يوسف آراكاږى لكه په قر

  »رىباالمارحم  ؤان النفس الماره بالس «
خو كله چ３ )) ديو ته بلى خو دا چ３ خداى  ورحمي８يبان سب３ شكه چ３ نفس ان(( 

لو ك７و پ＋مانه كي８ى او ضمير ي３ انسان د نفس په غولونو خبردار شى هغه په خپ
ى ندا مالمتيا د لوامه نفس كار دى او د دې له امله دا ماره نفس فت. مالمتوى
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  »وال اقسم بالنفس اللوامه «:ىفرمايختمي８ى لكه خداى تعالى چ３ 
  .زه قسم خورم په －ناهانو مالمتوونكى نفس باندې 
روهنه پيدا كوى او －ې ته رال يويکلو په وجه نفس د ند دې نفس د مالمتولو او تر ！ 

نيكي نيك３ －３２ او بدى بدى او له بديو الس اخلى دا د ملهمه نفس كار دى لكه 
  "فالهما فجورها وتقواها”خداى  تعالى چ３ فرمائي 

ى په نيكو مده او كله چ３ انسان د زړه له كووبدى او ＊ه والى و＊ته هغه نفس 
لو مينو ＄ان وژغوري نو په هغه ك３ د دو ＇ن６ې ته شى او له ！وبكارونو ل／يا او له 

 ﾡمصيبت هغه نه شى ل７زان كول ＆請بر او يقين روح پيدا شى او له دې وروسته ه５
چرته چ３ انسان د  ےدا منزل د مطمئنه نفس منزل د ﾡاو د هغه يقين نه شى سستول

  :فرمايىخداى تعالى رضا ته رسي８ى لكه ＇ن／ه چ３ خداى تعالى 

ا النفس الم « اى ډاډمنه نفسه خپل رب ته  »همرضي ةه ارجعى ا ربك راضيمئنطيا اي
  .جارو＄ه په داس３ حال ك３ چ３ ته له هغه راضى ي３ او هغه له تا خوښ

شى چ３ د خداى  ےپه هر حال د اماره نفس له دوكو او غولونو هغه كس بچ كيد
كيدو لپاره د  چبتوفيق ورسره وى او له همدې كبله امام سجاد له اماره نفسه د 

＄كه چ３ انسان د هر بد تحريك او ناوړه  ےد ﾡخداى تعالى توفيق او تائيد غو＊ت
واي３ لكه  ےلمسون په وړاندې سر！５＂وى او هم ＄كه خداى تعالى انسان ته كمزور

  :ىفرماي＇ن／ه چ３ 

  »ى خلقكم من ضعفذلاهللا ا «
  ))ك７ئ ياستچ３ تاسو ي３ كمزورى او ضعيف پيدا  ےخداى تعالى هغه د((  
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َ  َو َكاَن  ِ َتَعا َ اّهللاَ ُ ِيف الّلََجِإ ِإ َالم ِِه َعلَْيِه الّسَ   :ِمْن دَُعا

ْل لَنَا َعْفَوَك  ْبنَا فَِبَعْدلَِك فََسّهِ ََشأْ تَُعّذِ ََشأْ َتْعُف َعنَّا فَِبَفْضِلَك، َو ِإْن  َ ِإْن  ّ ُ َ الّل
ُ َال   َطاَقَة لَنَا ِبَعْدلَِك، َو َال َنَجاَة ِبَمنَِّك، َو أَِجْرَنا ِمْن َعَذاِبَك ِبَتَجاُوِزَك، فَِإّنَه

ِألََحٍد ِمنَّا دُوَن َعْفِوَك َيا َغنِّيَ اْألَْغنَِياِء، َها، َنْحنُ ِعَبادَُك َبْنيَ َيَدْيَك، َو أََنا 
أَفَْقُر اْلفَُقَراِء ِإلَْيَك، فَاْجُربْ فَاَقَتنَا ِبُوْسِعَك، َو َال َتْقطَْع َرَجاءََنا ِبَمنِْعَك، 

َ َمْن فَ  فََد فَْضَلَك فَِإ َْسَعَد ِبَك، َو َحَرْمَت َمِن اْسَرتْ َتُكوَن َقْد أَْشَقْيَت َمِن اْس
َ أَْيَن َمْذَهبُنَا َعْن َباِبَك، ُسْبَحاَنَك َنْحنُ  ٍذ مُْنَقَلبُنَا َعنَْك، َو ِإ ِ ِحينَ

ُْم، َو أَْهُل ال َ يَن أَْوَجْبَت ِإَجاَب ِ وَن اذّلَ ُمْضطَّرُ
يَن َوَعْدَت الْ ِ وِء اذّلَ ّسُ

َ اْألُمُوِر ِبَك ِيف  ُْم َو أَْشَبهُ اْألَْشَياِء ِبَمِشّيَِتَك، َو أَْو ْ الَْكْشَف َع
َعنَا  ََك، َو َغْوُث َمِن اْسَتَغاَث ِبَك، فَاْرَحْم َتَضّرُ َ َةُ َمِن اْسَرتْ ْ َعظََمِتَك َر

َِت ِبنَا ِإلَْيَك، َو أَْغنِنَا ِإْذ َطَرْحنَا أَْنفَُس  َ ْيطَاَن َقْد  َ ِإّنَ الّشَ ّ ُ َ نَا َبْنيَ َيَدْيَك الّل
ُْشِمْتهُ ِبنَا َبْعَد  ، َو َال  ٍد َو آهِلِ َ مَُحّمَ َ َمْعِصَيِتَك، فََصّلِ َع ُ َع ِإْذ َشاَيْعنَاه

ُ لََك، َو َرْغَبِتنَا َعنْهُ ِإلَْيَك     .َتْرِكنَا ِإّيَاه
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  :لپاره د امام دُعا خداى تعالى ته د پناه وړلو
  

چ３ موږ وبخ＋３ نو دا ستا د فضل او رحمت بركت  ېاى خدايه كه ته وغواړ
دى نو ته د  هاو كه ته وغواړې چ３ سزا راكاندې نو دا ستا د عدل له مخ ےد

خپل احسان په وجه موږ پوره پوره وبخ＋３ او زموږ له －ناهانو تير ش３ ＄كه 
له بخ＋ن３ پرته يو هم ژغوريدلى نه چ３ موږ ستا د عدل طاقت نه لرو او ستا 

نو موږ ！ول ستا بند－ان يوو او ستا په  ،هو .اى د ب３ نيازانو ب３ نيازه .شو
وړاندې والړ يوو او زه تر ！ولو محتاجانو زيات تا ته اړمن يم نو په خپلو ډكو 

ستنوه خزانو سره زموږ د فقر لمنه ډكه كانده او له خپلو ورونو مو نا اميده مه 
برخ３ شى او  ه ستا لخوا ب３بى نو هغه كس چ３ له تا ي３ خو＊ى غو＊تله هغه كه نه و

هغه كس چ３ ستا له فضله ي３ بخ＋نه او عطا غو＊تله هغه به ستا له دره محرومه 
ته الړ شو او ستا له دره د چا ورْه ته الړ شو ته تر دې يرشى نو اوس موږ ستا له دره چ

عاجزه او ب３ وسه يوو د چا د دعا غه ه موږ   لوړ او پاك ي３ چ３ موږ ستانه ك７ې 
 په ى دى او هغه دړمن يوو چ３ د هغوي －انو قبلول چ３ تا پر ＄ان ضرورى ك７

تا ژمنه ك７ې ده او په ！ولو ＇يزونو ك３ ستا له خو＊３ سره  ودړدونو د پاه كي＋ودل
مت سره دا ＊اي３ چ３ هر ＇وك ستا ظله لوي９ او عستا  مناسب او په ！ولو چارو ك３ 

ته پرې رحم وك７ې او ＇وك چ３ درته فرياد وك７ي فرياد ته ي３  رحم وغواړي
ته اوس په خپل３ بار－اه ك３ زموږ په زارۍ او فرياد رحم وك７ه او په داس３ . ورسي８ې

ته موږ له  ےدحال ك３ چ３ موږ خپل ＄ان ستا په وړاندې د ذلت په خاورو اچولى 
معصيت ك３ د اى لويه خدايه كله چ３ موږ ستا په . فكرونو او غمونو وژغوره

خوشحاله شو ته په محمد ) زموږ په دې كمزورۍ(شيطان په پله پل كي＋ود نو هغه 
ر شيطان طل رحمت ولي８ه او اى پرود－اره كله چ３ موږ ستا په خاآاو د هغه پر ) ص(
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مو ور＄ن３ واړوه او له تاسره مو مينه پيدا ك７ه نو داس３ بال راباندې  خپري＋ود او م
  .پيغور راك７يمه راوله چ３ هغه موږ ته 

  
––––––––––  

  
    

  سپړنه
ب３  پهدعا له خدايه د پناه او رحمت غو＊تلو او د خداى تعالى د عدل په وړاندې  دا 

د خداى ) عدل(ه رحمت او عدالت د هد اعتراف په هكل ېطاقت９ او ب３ وس９ باند
او  ےتعالى دوه 請فتونه دى او دوه اړخونه ＇ر－ندوى يو اړخ د بخ＋نى او مغفرت د

ضا دا ده چ３ له －ناهكارانو او مجرمانو اد رحمت تق. ےاړخ د سزا او بدلى د دوهم
بايد تير شى او عدل وائي چ３ نه مجرمانو او －ناه／اروته دې د هغوى د جرمونو 
سزا ورك７ل شى كله چ３ د خداى تعالى پريمانه رحمت ته －ورو نو په زړه ك３ مو اميد 

او غچ تصور كوو نو زړه له ويرې او هيله پيدا كي８ى او كله چ３ د هغه د غضب 
ل７زي８ى خو د ويرى او هيل３ په دې －６و احساساتو ك３ په زړه او دماغ باندې رحمت 

دنيا او  د＄كه چ３ . اول ان％وري８ى او د قهر او غضب احساس وروسته نقش جوړوى
وريو په حالتونو بير او انتقام خو د مجعزاخرت په هر －وټ ك３ رحمت چلي８ى او ت

چ３ له سزا او عذابه پرته بله چاره نه وى له همدې كبله امام په ډير ك３ وى هلته 
په دا ډول  ،＊كلى او په زړه پورى ډول اول د رحمت بيانونه ك７ي ده او بيا ي３ د عدل

چ３ اى خدايه كه ته مو وبخ＋ى نو دا ستا د رحمت بركت دى او كه سزا راكاندې نو 
وزى او خداى ته باړه اړخونه مخ ته دا دې د عدل غو＊تنه ده بيا د عدل او رحمت دو

چ３ كه د ژغورن３ او نجات فيصله ستا د عدل له مخ３ وى نو په دنيا ك３  ىعرض كو
شى چ３ ستا له رحمته ب３ نيازه  ےاو داس３ ＇وك كيد ےهي）وك نه شى ژغورل كيد
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وى او يوازى د خپلو ك７و په م نجات بيامومى؟ نو كله چ３ زموږ ژغورنه ستا په 
كتابه موږ وبخ＋ه  بپورى ت７ل３ ده نو ب３ له كوم３ محاسبى او حسارحمت او فضل 

＄كه چ３ اى تر！ولو ب３ نيازو ب３ نيازه موږ . او له خپل احسانه مو ب３ برخ３ مه ك７ه
په دې جمل３ ك３ －وره چ３ .ستا په وړاندې والړيوو او زه تر ！ولو اړمنو تا ته اړمن يم

غو＊تن３ او رجا ＇ومره ！كى پ د طلب او نياز ＇ومره مزلونه كچ شوى دى او اميد 
دى سيد نعمت اهللا جزائرى رحمته اهللا عليه د دې جمل３ په سپ７نه ك３ واي３ چ３ كه 

ستلي شى تر ！ولو مخك３ ينكت３ راو ３يرشو نو له دې جمل３ په سل／ونو لطيف＄＊ه 
＄انته  ےق او تضاد دا 請نعت چ３ په اغنى االغنياء او افقرالفقراء ك３ داخو د طب

اول ي３ خداى پاك ته تر ！ول لوى غنى او ب６اى ويلي او ＄انته تر پام رااړوى چ３ 
او له دې ！كى د خپلى غو＊تنى په استحقاق هم ر１ا  ﾡ！ولو زيات فقير او ب３ وزل

نو د هي＆ نعمت له وركولو  ےيعن３ دا چ３ كله خداى پاك لوى غنى د. اچول كي８ى
 هم بايد ماته اوږد شى السے ا７د غنى او باو زه ب３ وزلى او فقير يم نو  ےعاجز نه د

او بيا هغه ذات يوازې غنى نه بلكه غنى االغنياء دى يعنى له هر لحاظه غنى او ب３ 
نيازه داس３ نه ده چ３ له يوه نظره غنى وى او له بل نظره محتاجه چ３ －وندى وويل 
شى چ３ زموږ غو＊تنه له هغه اړخ سره مخصو請ه ده چ３ خداى تعالى پك３ اړمن 

لكه تر حده تيره محتاجى ده او 請فا بزى احتياج او اړتيا نه ده له بل３ خوا يوا. دى
خبره ده چ３ د لوى ＇＋تن فضل و كرم به زياتره په هغه ＄اى وري８ى چرته چ３ حاجت 

په تورى سره چ３ د تنبهه او خبردارولو )) ها((او اړتيا زياته وى دلته په دې دعا ك３ د 
دا چ３ د تنبهه تورى  حال ےد ےشو ے＇＋تن خپل ＄ان ته متوج３ ك７ ےد ےتور

 په هغه ＄اى ك３ كارول كي８ى چ３ هدف د مخاطب رابيدارول او له غفلت او ب３ پا
 هك＄ا نه لرى معنى خو د خداى پاك رابيدارول او خبردارول خو ول دوي＋وار ９م

نو دلته هدف د  ےناخبره د جاکهچ３ نه خو هغه غافلي８ى او نه د خپلو بند－انو له 
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دى بلكه د دې تبيهه په پردې ك３ مقصد د خپل غفلت او خداى تعالى بيدارول نه 
نوى اړخ ك３ له علن６ون اعتراف دى په دا ډول چ３ كله انسان －ناه وك７ى نو په م

كي８ى او هغه دا تصور كوى چ３  ې＇ومره چ３ －ناه كوى نور هم لر او＋تنه لرى شى ＇
مت چ３ خداى پرى ستر－３ پ＂３ ك７ى او د خپل رح ےشو ېاوس له خدايه دومره لر

نظر ترې واړوى د دې احساس په وجه چ３ د هغه د غفلت پايله ده －وا ك３ خداى 
راوړى او كله چ３ په  ےتعالى له ＄انه غافل －３２ او بيا د خطاب لپاره د تنبيهه تور

سره هغه ته جار و＄ى نو د لري والى دا احساس لرى  ۍان％و او دعا او زارلممناجاتو 
＄ان هغه ذات ته نزدې محسوسوى نو چ３ كله  كي８ى او هغه ته په متوج３ كيدا سره

راوړى چ３  ےتور “ها”انسان ＄ان د خپل غفلت په وجه تر هغه لرې احساس ك７ى نو د
انته متوج３ كاندې او كله چ３ هغه ته د جاروتلو له امله د نزدې والى سبب ＄هغه 

په دې وك７ى نو واي３ چ３ بين يديك موږ ستا په وړاندې يوو او همدى چارې ته 

ً ربشمن تقرب ا  «:ى حديث ك３ اشاره شوى دهقدس ً ذقرب اليه تا ا   »راعا
او كله كله په )) ى شى زه ورته يو الس ورنزدى كي８م＇وك چ３ ماته يو لوي＋ت رانژد((

ل كي８ى چ３ هدف د مخاطب د خاص پام رااړول ړيه حرف راوبك３ هم د تن ىهغه ＄ا
請ه د خپل３ خبرې د خموى او له دې طريق３ ＇خه وخبرې كول  ىاو د كوم３ خا

ر＊تيا خو داده چ３ د انسان له ژغورن３ او هوساينى نه پرته بل اهميت بيانول وى او 
او كله چ３ هدف او موخه مهمه وى نو پكار ده چ３ په پوره عاجزء او  مهم هدف نشته

سره د حاجت لمن وغوړوى  ۍاو خاكسار ۍاو په ډ４رى عاجز پريوتا سره سوال وك７ى
ك３ خپل غفلت او د هغ３ له امله د خداى )) “اه”((كى تورى غرض دا چ３ په دې وړو

د خپل هدف او موخ３ اهميت او د لوى ＇＋تن په وړاندې په مى تعالى لخوا ب３ پا
. خبرې را！ول３ شوى دى ي３سره دريدل او د دعا غو＊تل دا ！ول ۍاو خاكسار ۍعاجز

دا هماغه  چ３ د عبد جمع ده نو ےد ےراوړ ےاد توربامام سجاد په دې دعا ك３ د ع
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 ےك３ استعمال شو) موږ يوازى ستا عبادت كوو(د مچ３ په اياك نع ےاسلوب د
يعنى دا چ３ يوازى عبادت كولو واال هم د خپل عبادت ＇ر－ندونه د جمع３ د  ےد

請يغ３ په ب２ه كوى －وا ك３ د عبادت كوونكو په ！ولى ك３ شاملي８ى او خپل عبادت 
ادتونو ك３ دا هم بپه قبليدونكو عد خداى پاك په در ك３ وړاندى كوى چ３ د نورو 

ز همدا راز د امام سجاد د دې دنيا يوه موخه دا هم ده چ３ اى خدايه كه زه  شامل شى
ستا د رحمت او فضل وړ او جو－ه نه يم نو دا كسان چ３ ما له ＄انه سره يو ＄اى ك７ى 
دى په دغو ك３ ب３ －ناه كمزورى ب３ وسه، بوډا－ان عاجزه او پاتى كسان هم شته نو 
په دې ك３ خو به ＇وك ستا د رحمت شفقت او مهربان９ وړ وى زه هم د دوى په ليكه 

و＊ي８ى او ستا د فضل او انعام ور＊ت ووري８ى ＄ك３ ودري８م چ３ كله ستا رحمت راو
همدغه شان د . نو زه پرې هم خ７وب شم ＄كه چ３ د رحمت باران په ！ولو برابر وري８ى

وا ع انفس ال تقنطوا فعبادى اذلين اسر يا«:يت ته هم اشاره ده چ３آعباد له لفظ دې 
زما له  ےد ےلم ك７ظاى زما هغو بند－انو چ３ په خپلو نفسونو مو  »اهللا ةمن ر

چ３ كله تا خپل بند－ان د خپل رحمت  ےمقصد دا د)) ئرحمته مه نهيلى كي８
اميدوار و－رحول نو موږ هماغه بند－ان يوو چ３ لمن مو درغ％ول３ تا ته مو د هيل３ 

＄انونه موستا په ) ابين يديکطرحنا انفسن(په در والړيو بلکه نيولى او ستا  －３ستر
   .اچولى دى ت په خاورود ذلے وړاند
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ِ اْلَخْريِ  ِ ُ ِبَخَوا َالم ِِه َعلَْيِه الّسَ   :َو َكاَن ِمْن دَُعا

ُ َشَر  ـاِكِريَن، َو َيـا َمـْن َيا َمْن ِذْكُره ُ فَْوٌز لِلّشَ ٌف لذِّلَاِكِريَن، َو َيا َمْن ُشْكُره
، َو اْشَغْل قُلُوَبنَا ِبِذْكِرَك َعْن  ٍد َو آهِلِ َ مَُحّمَ َطاَعتُهُ َنَجاٌة لِْلُمِطيِعنيَ، َصّلِ َع

ُِشْكِرَك َعْن كُّلِ ُشـْكٍر، َو َجَواِرَحنَـا ِبطَاَعِتـَك َعـْن  كُّلِ ِذْكٍر، َو أَلِْسنََتنَا 
ً ِمْن ُشْغٍل فَاْجَعهْلُ فََراَغ َسَالَمٍة َال تُـْدِركُنَا  .كُّلِ َطاَعٍة  ْرَت لَنَا فََراغا فَِإْن َقّدَ

َئاِت  ـّيِ فِيِه َتِبَعٌة، َو َال َتْلَحقُنَـا فِيـِه َسـأَْمٌة، َحّتَـى َينَْصـِرَف َعنَّـا كُّتَـاُب الّسَ
ــِر  ــْن ِذْك ــٍة ِم ــِحيَفٍة َخالَِي ــا ِبَص َ ــنَاِت َعنّ ــاُب الَْحَس َ كُّتَ ّ ــَو َئاِتنَا، َو َيَت ــّيِ َس

ــا، َو  ُ َحَياِتنَ ــام ــْت أَّيَ ــنَاِتنَا َو ِإذَا اْنَقَض ــْن َحَس ــوا ِم ــا َكَتبُ ــوِريَن ِبَم َمرْسُ
ـا َو ِمـْن  َ

ْ ُ أَْعَماِرَنـا، َو اْسَتْحَضـَرْتنَا َدْعَوتُـَك الَِّتـي َال بُـّدَ ِم َمْت مَُدد َتَصّرَ
 َ ِ ، َو اْجَعـْل ِخَتـاَم َمـا تُْحِصـي َعلَْينَـا َكَتَبـةُ ِإَجاَب ـٍد َو آهِلِ َ مَُحّمَ ا، فََصّلِ َع

ْحنَـاهُ، َو َال َمْعِصـَيٍة  َ ذَْنـٍب اْجَرتَ أَْعَمالِنَا َتْوَبًة َمْقبُوةَلً َال تُوِقفُنَا َبْعَدَها َع
فْنَاَها َ  .اْقَرتَ َتهُ َع  ُرءُوِس اْألَْشَهاِد، َيـْوَم َتْبلُـو َو َال َتْكِشْف َعنَّا ِسْرتاً َسَرتْ

ٌ ِبَمْن َدَعاَك، َو مُْسَتِجيٌب لَِمْن َناَداَك  .أَْخَباَر ِعَباِدَك     .ِإّنََك َرِح
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  :دُعا لپاره د ښه انجام 
اى هغه ذاته چ３ ستا ياد د يادوونكو لپاره د عزت پان／ه ده اى هغه ذاته چ３ 

 ربه او اى هغهدی و نيكمرغ９ سبب ستا شكر د شكر ايستونكو لپاره د برى ا
رحمت . چ３ ستا د حكمونو منل د منونكو لپاره د ژغورن３ او نجات وسيله ده

ل او زموږ زړونه په خپل ياد، زموږ ژب３ په آاو د هغه پر ) ص(ولي８ه پر محمد 
 ،خپل شكر او زموږ غ７ى په خپل３ فرمان وړن３ ك３ بوخت ساته او له بل هر ياد

تا زموږ په که فرمان بردارۍ مو ب３ نيازه ك７ه او هرې شكران３ او هرې 
مشغولتياوو ك３ د وز－ارتيا كومه شيبه اي＋ى وى نو هغه په سالمتيا سره تيره 
كانده په دا ډول چ３ كومه －ناه پك３ ونه ك７و او نه پك３ ستومانه شو چ３ د 

پا１ه له بديو تشه وى او  ن３ شى چ３ زموږ ك７تنسبديو ليكونكى فر＊تى داس３ 
كارونو په ليكلو سره خو＊３ او  ليكونك３ ماليك３ زموږ د ＊و ويد نيك

مو  ےزند－９ مز د ى او كله چ３ زموږ د ژوند لمر پريوزى اوشخوشحاله ستن３ 
ار ته د حاضريدو بلنه راشى چ３ ارو مرو به را＄ى او ضرور بوشلي８ى او ستا در

وږ د ل رحمت ولي８ه او زمآاو د هغه پر ) ص(به ورته لبيك وايو نو پر محمد 
قبول عمل توبه  ﾡرونكى چ３ كوم ك７ه شميرى په هغو ك３ وروستيعملونو شم

ونه   و－ر＄وه چ３ تر دې وروسته مو په هغو －ناهانو او بديو چ３ ك７ى مو دى
ر！３ او كله چ３ د خپلو بند－انو عملونه جاجوې نو هغه پرده چ３ زموږ پر 

ه ＇وك چ３ تا －ناهانو دې غوړول３ ده د ！ولو په وړاندې ＇يرې نه ك７ې ب３ شك
  . ړى نو ږغ ي３ اورېاوبلى نو مهربانه كي８ې پري  او ＇وك چ３ دې وغو
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

  سپړنه
  

د دعا په سر ليك ك３ د خداى ذكر د ذكركوونكو لپاره د عزت او درناوى پان／ه 
－２ل شوې ＄كه چ３ كله بنده خداى يادوى نو ＇＋تن هم هغه يادوى لكه خداى 
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  تا ياد ساتم بهته ما ياد ك７ه زه   »كركمذفاذكرو ا « :ىفرماي３ چلى تعا
  :او په قدسى حديث ك３ راغلى دى 

  »نيهمن ذكر ىف مال ذكرته ىف مالً خري من مالئه ومن ذكر سرا ذكرته عال «
كه يو كس په يو محفل ك３ ما ياد ك７ى نو زه ي３ په ال＊３ غون６ې ك３ يادوم او « 

  »ا ياد ك７ې نو زه ي３ په ＊كاره يادومم ＇وك چ３ په پ＂ه 
نو 請فا خبره ده چ３ كه خالق خپل مخلوق او معبود خپل بنده په ياد ولرى او 

  .خپله مهربانى پرى وك７ى نو دا د بنده لپاره د عزت او وياړ خبره ده
د عرفان د خاوندانو په نزد اهل دكر ＇لور مرتب３ لرى لوم７ۍ پوړۍ دا ده چ３ د 

مان％نه يوازى په ژبه وشى او زړه له دې ياده بيخى خالى لوى ＇＋تن ذكر او ل
وى دا د ذكر تر ！ولو پريوت３ پوړۍ ده خو بيا هم ＇ه نه ＇ه فايده لرى ＄كه چ３ تر 

، بدوردو او لوخ＊کكومه پورې ژبه د خداى په ياد ك３ ل／يا وى نو له غيبت 
مل شى نورو سپكو خبرو نه بچ وى او كيدى شى ورو ورو زړه هم له ژب３ سره غ８

او خداى ته مخه ك７ى ＄كه چ３ كه پرله پس３ د خداى ذكر د غوږونو پردو ته 
چ３  ےشى؟ د ذكر بل پ７او دا د ےه پات３ كيدمرسي８ى نو زړه تر كوم３ ب３ پا

زړه له ژب３ سره غ８مله وى خو په پوره توجه او ＄يرتيا سره نه وى او داس３ 
دا پ７او تر مخك３ . ےد ےدې كار لپاره مجبوره شو دوبري＋３ چ３ زړه په زوره 

دريمه . ＄كه چ３ زړه خو ＇ه نه ＇ه له ژب３ سره هماهن， وى ےپ７اوه يو ＇ه لوړ د
مرتبه دا ده چ３ له ژب３ سره سره زړه هم د خداى تعالى په ياد ك３ ډوب شى خو 

ج３ شى كه بل پلو وكه بل ＇وك ي３ ＄انته متوج３ كول غواړى نو بل خوا ته مت
نو دې منزل ته د رسوخ منزل وائي او  وىيزته متوج３ كيدل عارضى او مهال

چ３ د لوى ＇＋تن ياد په زړه ك３ داس３ ＄اى ونيسى چ３ په  ےرم پ７او دا دلو＇
ود ك３ وزغلى او د ژوند هره شيبه د سوز او عشق ب３ وجوينه او ر－ونو او ！ول 

ه و－ر＄ى د １اډپايه شيبه او د بدن او روح هره برخه د مين３ او محبت د لمبو ا
چ３ پك３ د  ےو د فنافى اهللا درجه او د بند－９ هغه لوړ مقام داهل عشق دا پ７ا
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او امام په دې ارشاد ك３ همدې پ７او ته اشاره ده چ３  ےربوبيت جوهر پ د
  :３فرماي

  »اشغل قلوبنا بذكرك عن كل ذكر «
   »ه له بل هر ذكره ب３ نيازه كاندهزموږ زړونه د خپل ذكر له امل«

رت دومره ډوب ْو چ３ نه به كوم واي３ چ３ د خداى په ذكر ك３ به هغه حض
ۀ او نه به کوم３ پي＋３ د هغوى پام ＄انته په خياالتو برى کيدخواهش د هغوى 

سئول ك３ ليكي چ３ امام لكمال الدين ابن طلحه شافعى په مطالب ا. اړوما شو
سجاد په لمان％ه مشغول ْو چ３ شيطان د ＊امار په شكل ك３ د هغوى مخ ته 

ړول شو ＊امار د امام د پ＋３ غ＂ه －وته وچيچله خو  خو د امام پام ي３ وانه ﾡراغ
امام هماغه شان په لمان％ه ل／ياوْ او د لمان％ه له ختمولو وروسته ي３ چ３ 

وخت شو له دې ي وليدل چ３ دا شيطان دى نو لته ې ورك７ه او بيا په لمان％ه
ته د عبادت كوونكو )) دينبچ３ انت زين العا ﾡپي＋３ وروسته غيب３ اواز راغ

  .＊كالي３
چ３ د خداى تعالى شكر كول د  ےه دعا ك３ امام دوهم ＇يز دا بيان ك７پ

شكركوونكو د نيكمرغ９ او كامياب９ سبب كي８ى لكه ＇ن／ه چ３ خداى تعالى 
  :ىفرماي

  »ر الزيدنكم ولئن كفر ان عذاىب لشديدکلئن ش «
زيات ك７م او كه كفران نعمت وك７ې نو ياد ره دبكه ته شكر وك７ې نو نعمتونه « 

  »ے３ زما عذاب ډير سخت دلره چ
نو چ３ كله كفران نعمت له نعمتونو د ب３ برخ３ كيدو سبب كي８ى نو شكر د  

او دا هماغه كامياب３  ےنعمتونو د پراختيا او له عذابه د خوندې كيدا المل د
  .ده چ３ د شكر په وجه حا請لي８ى
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اِف َو طَ  ُ ِيف اِالْعِرتَ َالم ِِه َعلَْيِه الّسَ َ َو َكاَن ِمْن دَُعا ِ َتَعا َ اّهللاَ   :لَِب الّتَْوَبِة ِإ
  

ٌ َواِحَدٌة  ا َخةّلَ َ
ْ ِ َعلَ َ ِإّنَهُ َيْحجُبُنِي َعْن َمْسأَلَِتَك ِخَالٌل َثَالٌث، َو َتْحُدو ّ ُ َ الّل

ْيَتنِي َعنْهُ فَأَْسَرْعُت ِإلَْيِه، َ َ ٌي  ْ َ  َيْحجُبُنِي أَْمٌر أََمْرَت ِبِه فَأَْبطَأُْت َعنْهُ، َو 
ْرُت ِيف ُشْكِرَها َ فََقّصَ ّ َ ا َع َ ِ َ َمْسأَلَِتَك  .َو ِنْعَمٌة أَْنَعْمَت  ِ َع َو َيْحُدو

ِيُع  َ َ َمْن أَْقَبَل ِبَوْجِهِه ِإلَْيَك، َو َوفََد ِبُحْسِن َظنِِّه ِإلَْيَك، ِإْذ  لَُك َع َتَفّضُ
ٌل، َو ِإْذ كُّلُ ِنَعِمَك اْبِتَداءٌ  فََها أََنا ذَا، َيا ِإهَلِي، َواِقٌف ِبَباِب  ِإْحَساِنَك َتَفّضُ

ِِس  َ الَْحَياِء ِمنِّي ُسَؤاَل الَْبا ِلَُك َع َْسِلِم اذّلَلِيِل، َو َسا َك ُوقُوَف الُْمْس ِعّزِ
ْقَالِع َعْن  َْسِلْم َوْقَت ِإْحَساِنَك ِإّالَ ِباْإلِ ِّ لَْم أَْس الُْمِعيِل مُِقّرٌ لََك ِبأَ

َيا ِإهَلِي،  فََهْل َينَْفُعنِي،  .، َو لَْم أَْخُل ِيف الَْحاَالِت كُّلَِها ِمِن اْمِتنَاِنَك ِعْصَياِنَك 
اِيف لََك ِبَقِبيِح  ََسْبُت َو َهْل يُنِْجينِي ِمْنَك اْعِرتَ ُِسوِء َما اْك ِإْقَراِري ِعنَْدَك 

ِ ِيف َمَقاِمي َهَذا ُسْخطََك  أَْم لَِزَمنِي ِيف َوْقِت دَُعاَي َما اْرَتَكْبُت أَْم أَْوَجْبَت 
ِ َباَب الّتَْوَبِة ِإلَْيَك، َبْل أَقُوُل  .َمْقتَُك  ُسْبَحاَنَك، َال أَْيأَُس ِمنَْك َو َقْد فَتْحَت 

ِي َعظَُمْت  .َمَقاَل اْلَعْبِد اذّلَلِيِل الّظَالِِم لِنَْفِسِه الُْمْسَتِخّفِ ِبُحْرَمِة َرّبِهِ  اذّلَ
 َ ُ فََجّل َة الَْعَمِل َقِد اْنَقَضْت ذُنُوبُه ُ فََولَّْت َحّتَى ِإذَا َرأَى مُّدَ ْت، َو أَْدَبَرْت أَّيَامُه

ُ َال َمِحيَص هَلُ ِمنَْك، َو َال َمْهَرَب هَلُ  ْت، َو أَْيَقَن أَّنَه َ َ ُعُمِر َقِد اْن
َو َغاَيَة الْ

َناَبِة،  اَك ِباْإلِ   َعنَْك، َتلَّقَ
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  بى د ويستلو لپاره  د امام دُعاد ګناه د اعتراف او د تو
  

ونه ستا په در ك３ له سواله تموى او يوه خبره داس３ ده يزاى ＇＋تنه ما درې ＇
كوم３ خبرې م３ چ３ له غو＊تن３ تم كوى په هغو ك３ . چ３ دې كار ته م３ ه）وى

ما د هغ３ په كولو ك３  ےد ےيوه دا ده چ３ تا چ３ د كوم３ چارې حكم ك７
يم هغ３ ته  ےچ３ له كوم كاره دې منع３ ك７ دوهم دا ےد ےسستى او غفلت ك７

يم او دريمه دا چ３ كوم نعمتونه دې پر ما لورولى دى د هغو  ےورمخك３ شو
او هغه خبره چ３ ستا په در  ےد ےپه شكر ايستلو ك３ م３ كوتاهى او لن６ون ك７

چ３ تا ته په  ےك３ د الس غ％ولو جرات راكوى هغه ستا فضل او احسان د
سره په راتلونكو تل كي８ى ＄كه چ３ ستا ！ول  جاروتونكو او په حسن ظن

احسانونه يوازې ستا د تفضل په وجه دى او ستا هر نعمت دلته ب３ له مخك３ 
＊ه نو اى زما معبوده زه ستا د عزت او جالل په وره د يو  ےاستحقاقه د

منونكى او ذليل بنده په شان والړ يم او په شرمند－９ سره د يو فقير او اړمن په 
كوم او په دې چارې ډاډه كي８م چ３ ستا د احسانونو په وخت م３ د  ب２ه غو＊تنه

شو او زه په  ےونه ك７) لكه حمد او شكر(－ناه له پري＋ودلو پرته بل كوم اطاعت 
نو اى زما ربه زما په بد . هي＆ حالت ك３ ستا له انعام او احسانه خالى نه وم

؟ او هغه بدۍ چ３ ما عمليو دا اقرار به ستا په در ك３ زما لپاره كومه －＂ه ولرى
ك７ى په هغو اعتراف به ستا له عذابه د ژغورن３ سوب شى؟ يا دا چ３ تا په دې 
مقام په ما باندې د غضب كولو فيصله ك７ې ده او د دعا په وخت دې له ما خپل 

ي３ او زه ستا له رحمته  ﾡ؟ ته پاك او سپي）لےد ﾡخپ／ان هماغه شان ساتل
بلكه  ےد ﾡلور زما لپاره د توب３ ور پرانست نه يم ＄كه چ３ تا د خپل در په ﾡنهيل

زه د هغه سپك او ذليل بنده په شان خبره كوم چا چ３ پر خپل نفس ظلم وك７ او د 
خپل رب د حرمت او عزت خيال ي３ ونه ساته د چا －ناهان３ چ３ لوي３ او پريمانه 

ي３ سر ته  ےدى د چا د ژوند ور＄３ چ３ تيرې شوې او تيري８ى او د عمر مز
  چ３ اوس ستا په در ك３ له  ےاو د دا يقين ورته حا請ل شو دى ﾡرسيدل
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ٍِل  َو أَْخَلَص لََك الّتَْوَبَة، فََقاَم ِإلَْيَك ِبَقْلٍب  َ َدَعاَك ِبَصْوٍت َحا ّ ُ  ، َطاِهٍر َنِقّيٍ
ُ  .َخِفّيٍ  هُ َقْد َتطَأَْطأَ لََك فَاْنَحنَى، َو َنّكََس َرأَْسهُ فَاْنثَنَى، َقْد أَْرَعَشْت َخْشَيت

ْيِه، ََقْت دُمُوُعهُ َخّدَ ّ َ ِنيَ، َو َيا أَْرَحَم  ِرْجلَْيِه، َو  ِ ا َيْدُعوَك ِبَيا أَْرَحَم الّرَ
ُوَن، َو َيا أَْعطََف َمْن أََطاَف ِبِه اْلُمْسَتْغِفُروَن، َو َيا َمْن  ِ َمِن اْنَتاَبهُ الُْمْسَرتْ

ُ أَْكثُر ِمْن َنِقَمِتِه، َو َيا َمْن ِرَض  ُ أَْوفَُر ِمْن َسَخِطهِ َعْفُوه َ  .اه َد ِإ َو َيا َمْن َتَحّمَ
َناَبِة، َو َيا َمِن اْسَتْصلََح  ُ َقبُوَل اْإلِ َد ِعَباَده َخْلِقِه ِبُحْسِن الّتََجاُوِز، َو َيا َمْن َعّوَ

َِسِري، َو َمْن َكاَىف قَ  ْ ِبالْ ِ ْ ِبالّتَْوَبِة َو َيا َمْن َرِضَي ِمْن فِْعِل ُ ْ فَاِسَد ُ ِليلَ
َ َنْفِسِه  ْ َع ُ ْ ِإَجاَبَة ادّلَُعاِء، َو َيا َمْن َوَعَد ُ ِباْلَكِثِري، َو َيا َمْن َضِمَن لَ

هِلِ حُْسَن الَْجَزاءِ  َما أََنا ِبأَْعَصى َمْن َعَصاَك فََغَفْرَت هَلُ، َو َما أََنا ِبأَْلَوِم  .ِبَتَفّضُ
 .هُ، َو َما أََنا ِبأَْظلَِم َمْن َتاَب ِإلَْيَك فَُعْدَت َعلَْيهِ َمِن اْعَتَذَر ِإلَْيَك فََقِبْلَت ِمنْ 

ا اْجَتَمَع  َ َما فََرَط ِمْنهُ، مُْشِفٍق ِمّمَ أَتُوُب ِإلَْيَك ِيف َمَقاِمي َهَذا َتْوَبَة َناِدٍم َع
ا َوَقَع فِيهِ  ِ َال َعالٍِم ِبأَّنَ الَْعْفَو َعِن اذلَّ  .َعلَْيِه، َخالِِص اْلَحَياِء ِمّمَ َعِظ

ْنِب الْ
َْسَتْصِعبَُك، َو أَّنَ اْحِتَماَل  ِ الَْجِليِل َال  ْ َيَتَعاَظُمَك، َو أَّنَ الّتََجاُوَز َعِن اْإلِ

  الِْجنَاَياِت اْلَفاِحَشِة َال َيَتَكأَّدَُك، 
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حاضريدو پرته بله الره نه لرى او له تا د ت＋تيدو كومه چاره نه وينى نو د زړه له 
ر＊تيا سره ي３ ستا په در ك３ توبه  ３ تا ته مخه ك７ه او په روغ نيت او پهكومى ي

وك７ه اوس هغه په بيخي 請فا او را１ه زړه سره ستا په در ك３ ودريد او بيا ي３ په 
په خشوع  ژړغونى غ８ او غل３ شان ته د غو＊تن３ په داس３ حالت ك３ چ３

خم شو له ستا په وړاندې  ےعاجزۍ او سپكاوى سره تاته ！ي شو او سركوز
او تا  ےويرې د هغه دواړه پ＋３ ل７زي８ى او په انن／و ي３ د او＊كو سين روان د

اى تر هغو كسانو ! زيات رحم كوونكيه يواى تر ！ولو رحم كوونك: داسى بلى
زيات رحيمه له چا چ３ رحم غو＊تونکي بيا بيا رحم او كرم غواړى او تر هغو 

تاو دى اى هغه ذاته چ３  ！ولو زيات مهربانه له چا چ３ د بخ＋ن３ غو＊تونکی
خو＊ى دې تر خپ／انه ډيره ده اى هغه ذاته چ３ د خپل３ ＊３ بخ＋ن３ او غفوې له 
كبله د مخلوقاتو په نزد د لمان％نى او ستاين３ جو－ه ئ３، اى هغه چ３ خپل 
بند－ان دې د توب３ په قبلولو روږدې ك７ى او په توب３ سره دې د هغو د ورانو 

ه چ３ د خپلو بند－انو په وړوكى شان كار شوو كارونو سماونه ك７ې ده اى هغ
خوشحالي８ى او د ل８ شان كار بدله زياته وركوې اى هغه ذاته چ３ د بند－انو د 
دعا －انو د منلو ذمه دې اخست３ ده اى هغه چ３ د تفضل او احسان له رويه دې 
د ډيرې  ＊３ جزا وعده ك７ې ده كومو خلكو چ３ ستا نافرمانى وك７ه او تا 

زيات －ناه／ار نه يم او كومو كسانو چ３ له تا بخ＋نه وبخ＋ل زه تر هغو 
وغو＊ته او ته ور＄ن３ ت５ر شوې زه تر هغو ډير د ر！لو او غندلو قابل نه يم او زه 
تر هغو كسانو چ３ ستا په در ك３ ي３ توبه وك７ه او تا ي３ توبه قبوله ك７ه او 

ه ستا احسان دې پرې وك７و زيات ظالم نه يم نو زه خپل دغه در４＃ ته په پام سر
د هغه كس په شان توبه چ３ په خپلو تيرو －ناهونو پ＋يمانه  په در ك３ توبه كوم

او كوم３ بدۍ ي３ چ３ ك７ي په هغو په ر＊تيا  ﾡاو د خطا－انو له يرغله ويريدل
سره نادم وى او پوهي８ى چ３ د لوي３ نه لوې －ناه بخ＋ل ستا په نزد كومه لويه 

  لپاره ＇ه －ران نه دى او په ډير  خبره نه ده او له ډيرې سترې خطا ت５ريدل ستا
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ْصَراَر، َو لَِز  أَّنَ أََحّبَ ِعَباِدَك ِإلَْيَك َمْن َتَرَك اِالْسِتْكَباَر َعلَْيَك، َو َجاَنَب اْإلِ
، .َو َم اِالْسِتْغَفاَر  ُ ِإلَْيَك ِمْن أَْن أَْسَتْكِربَ ، َو   َو أََنا أَْبَرأ ُ ِبَك ِمْن أَْن أُِصّرَ َو أَُعوذ

َ َما َعَجْزُت َعنْهُ أَْستَ  ْرُت فِيِه، َو أَْسَتِعنيُ ِبَك َع َ َصّلِ  .ْغِفُرَك لَِما َقّصَ ّ ُ َ الّل
ا أَْسَتْوِجبُهُ ِمنَْك،  َ لََك، َو َعافِنِي ِمّمَ ّ َ ِ َما َيِجُب َع ، َو َهْب  ٍد َو آهِلِ َ مَُحّمَ َع

َساءَِة، فَإِ  ُ أَْهُل اْإلِ ا َيَخافُه ِ ِمّمَ ِ َو أَِجْر ءٌ ِبالَْعْفِو، َمْرُجّوٌ لِْلَمْغِفَرِة،  ّنََك َم
ْنِبي َغاِفٌر َغْريَُك،  َْس لَِحاَجِتي َمْطلٌَب ِسَواَك، َو َال ذِلَ ُوٌف ِبالّتََجاُوِز، لَ

ْ َم
َ َنْفِسي ِإّالَ ِإّيَاَك، ِإّنََك أَْهُل الّتَْقَوى َو أَْهُل اْلَمْغِفَرِة،  َحاَشاَك َو َال أََخاُف َع

ٍد، َو اْقِض َحاَجِتي، َو أَْنِجْح َطِلَبِتي، َو اْغِفْر  ٍد َو آِل مَُحّمَ َ مَُحّمَ َصّلِ َع
 ْ َ َ كُّلِ  َِسٌري،  ذَْنِبي، َو آِمْن َخْوَف َنْفِسي، ِإّنََك َع ٍء َقِديٌر، َو ذَلَِك َعلَْيَك 

َعالَِمنيَ 
   .آِمنيَ َرّبَ الْ

بيشكه چ３ په ！ولو بند－انو ك３ . نهسخت جرم ستر－３ پ＂ول په تا بوج كي８ى 
چ３ ستا په وړاندې سر ونه غ７وى په －ناهانو  ےهغه بنده تا ته تر ！ولو نزدې د

！ين／ار ونه ك７ى او په توب３ او استغفار ！ني， وى زه ستا په مخك３ له 
او پر －ناهانو له ！ين／اره ستا در ته سرغ７ون３ او غاوره كيدو الس په سر كي８م 

كومو كومو ＄ايونو ك３ م３ چ３ كوتاهى ك７ې د هغ３ بخ＋نه او په پناه در وړم 
او تيريدنه در＄ن３ غواړم او د كومو كارونو له كولو چ３ ب３ وسه يم په هغو ك３ 

ل او په ما آاو د هغه پر ) ص(ستا مرسته غواړم اى اهللا ته رحمت ولي８ه پر محمد 
－ه يم باندې چ３ ستا كوم حقونه كي８ى هغه راوبخ＋３ او د كومي سزا چ３ زه جو

چ３ －ناه／اران ور＄ن３ په  او ماته له هغه عذابه پناه راك７ې هغه رامعاف ك７ې
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شى  ےاو له هم تا د بخ＋ن３ هيله كيد رېترهه دى ＄كه چ３ ته د بخ＋ن３ وس ل
او تيريدن３ په 請فت مشهور ي３ او له تا پرته د حاجتونو د  ３او ته د بخ＋ن

ك زما د －ناهانو وړاندې كولو هي＆ ＄اى نيشته او نه له تا پرته بل ＇و
نيشته او كه زه ويره لرم نو له  ﾡپه ر＊تيا چ３ بل ＇وك بخ＋ونك ےبخ＋ونكى د

د دې جو－ه ي３ چ３ له تا ويره وشى او هم ته د دې  ههم تا ي３ لرم ＄كه چ３ هم ت
ل آاو د هغوى په ) ص(وړ ي３ چ３ له بخ＋ن３ او معاف９ كار واخل３ ته په محمد 

نده او زما هدف پوره ك７ه زما －ناه وبخ＋ه رحمت ولي８ه او زما حاجتونه پوره كا
ال ي３ او دا ستا لپاره ياو زما زړه له ډاره ډاډمن ك７ه ＄كه چ３ ته په هر ＇يز وس

  . زما دعا قبوله ك７ه اى د ！ول３ ن７ۍ پن％ونكي او پالونكيه. ےاسان كار د
  
  

  سپړنه
د  اماميه فرقه په دې باندې يوه خوله ده چ３ نبيان او امامان معصومان دى او

ژوند په هي＆ شيب３ ك３ عمالً يا سهواً كومه －ناه نه كوى كه دغه －ناه وړه وى او 
وديت او بند－９ د احساس له كبله هغوى له خداى تعالى د بكه لويه خو د ع
غو＊تنه كوى او د توب３ لپاره الس پورته كوى ＄كه چ３ د اهللا  ېبخ＋ن３ او عفو

احسانونو او پيرزونو شكر  هتعالى د حقونو او د هغه د ب３ شميره او پريمان
له دې نظره هر يو كس كه هغه له －ناهانو خوندى هم وى  ﾡ＇وك نه شى ايستل

له همدې نظره نبيان او امامان د دې حق له ادا  ےتوب３ او استغفار ته اړمن د
كولو د عاجزۍ اعتراف او توبه او استغفار كوى لكه ＇ن／ه چ３ د خداى حبيب 

زه هره ورځ اويا ＄له توبه او ((»كل يوم سبعني مره  ا استغفر اهللا ىف«:یفرماي
ياده دې وى چ３ دا توبه او استغفار د كوم３ －ناه په نتيجه ك３ )) استغفار كوم

د كشف الغمه ليكوال ليكى چ３ . نه وى بلكه دا د بند－９ يو ډول ＇ر－ندونه ده
نونه ب او د هغوى زړونه او ذهوانبياء او امامان به تل په ذكر او عبادت ك３ ډ

ذات سره ت７لى وو او كله به چ３ هغوى د خداى تعالى د  ىسپ５）ل هبه له هغ
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جالل او عظمت او د هغه د ستر مقام له تصوره وروسته خپلو عبادتونو او 
رياضتونو ته كتل او د ژوند د هغو شيبو جاج به ي３ اخيست چ３ له عبادت او 

ب ك３ تيرول３ نو پرته ي３ په نورو كارونو لكه خوراك ＇＋اك او خو راستغفا
دغه مصروفيتونه او مشغولتياوې به ي３ د خداى تعالى په حقوقو ك３ له 
كوتاه９ سره برابر －２ل او دې ته به ي３ －ناه ويله او توبه او استغفار به ي３ كاوه 

د لوړو درجو او د ثواب د السته راوړلو لپاره  ي３ ه او انابت بهبپه هر حال دا تو
د دې لپاره چ３ خداى تعالى . دې ب３ نيازه نه －نلكاوه او هغوى به ＄انونه له 

پرې نور رحمت او فضل وك７ى او درج３ ي３ ال لوړې كاندى نو دې ته پام پكار 
چ３ كله نبيان او امامان له توب３ او استغفاره ب３ نيازه نه وى نو هغه كسان  ےد

شى حال دا  ےچ３ －ناه／اران او بدان دى هغوى ＇رن／ه له توب３ ب３ نيازه كيد
وسيله او د －ناه اقرار د نجات او ژغورن３  ３توبه د بخ＋نى او تيريدنچ３ 

من اذلنوب  نجوا  واهللا ما"وسيله ده لكه ＇ن／ه چ３ امام محمد باقر فرمايلي
ا شى چ３  ےپه خداى قسم د －ناهانو له سزا يوازې هغه كس بچ كيد“االمن اقر

  .په خپلو －ناهانو ډاډه شى
چ３ هغه د －ناهانو له كك７تياو او －ند－يو له  اوس د امام عليه دعا ته و－ورئ９ 

د خداى په ياد ك３ له ډوبيدو سره سره د ويرې او هيل３ په درشل  پاك９ او تل 
والړ ＇رن／ه په عاجزۍ سره خپل رب بلى او د －ناه／ارانو په شان چغ３ وهى او 

ي３ په س ال او د －ناه او كم＋ت احسايخ ى والىچ３ د الهى لو ےحال ي３ دا د
ل７زا په پ＋و ك３ ري８ديدا او په بدن ك３ سستيا پيدا ك７ې او په زړه ك３ اواز ك３ 

ويره په ستر－و ك３ د پ＋يمان９ او＊ك３ او په نظرونو ك３ د افسوس احساس 
  سره ي３ سر له شرمه ！ي ك７ى او －وا ك３ وائي چ３ 

  توسدم بردروآ／ونه سرز خجالت برچ
  متــاز دسبسزا بر نيامد  ىدمتـــــــكه خ

كبله ك３ له كوتاه９ يا د يو داس３ كار له  به يوۀ کاركيفيت دى  حيا يو نفسانى
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خدايه حيا كله كله د  له－２ي  ےذموم او غندپه انسان را＄３ چ３ انسان ي３ م
－ناه كله په مستحبى چارو ك３ د كوتاه９ او غفلت او كله هم د هغه ذات له 

زو په وجه جالل او مروته د متاثره كيدو له كبله رامن％ته كي８ى او د همدغو اغي
واي３ چ３ اى خدايه زه په كومو ستر－و ستا در ته الس وغ％وم او ＇رن／ه سوال 
وك７م حال دا چ３ ما ستا د احكامو په پوره كولو ك３ سستى ك７ې او محرماتو 

يم ستا د پيرزوينو او لورينو په شكرانه  ےاو بندو شوو چارو ته ورمخك３ شو
مت او ايدو سره سره چ３ د ندك３ م３ كوتاهى ك７ې او بيا په دې باندې په يوه

پ＋يمان９ په احساس او د －ناهانو په اعتراف سره د هغه رحمت په جوش ك３ 
را＄ي نو د خپلو －ناهانو د دروندوالى او اهميت د بيانولو لپاره خداى تعالى 

يا زما －ناهان３ د دې قابل３ دى چ３ په آته په استفهاميه ډول عرض كوى چ３ 
لمن  ېشى؟ او بيا خداى تعالى ته د عفو بسب هغو اقرار د بخ＋ن３ او ژغورنى

＋تنه ستا بخ＋نه او تيريدنه له دريو حالتونو خالى نه ＇غوړوى او وائي چ３ اى 
  :ىفرمايچ３  هده يا خو ته د خپل رحمت له كبله له －ناهانو تيري８ې لك

په دې ك３ شك نيشته چ３ ستا رب د (( » للناس ع ظلمذلو مغفرة وان ربك  «
  ))و سره سره بيا هم له هغوى تيري８ىمونخلكو له ظل

يا د －ناه／ار د عذر او اقرار په وجه له بخ＋ن３ كار اخل３ يا هم د توب３ او  
عا請ى نه يم چ３ ته ي３  ے－ناه／ار مجرم او لوم７ ےاستغفار په وجه نو زه لوم７

ك３ زړه نازړه ش３ او ستا له هر اړخيز رحمته ب３ برخ３ شم او كوم  لوپه بخ＋و
اقرار او  له تر هغو زيات د غندلو اليق نه يم چ３ بخ＋لىچ３ دې  ړىابخ＋نه غو

بخ＋ن３ وروسته م３ هم ونه بخ＋３ او كومو كسانو چ３ ستا په در ك３ توبه 
وك７ه او د هغوى په －ناهانو دې كر＊ه را＊كله تر هغو زيات －ناه／ار نه يم چ３ 

او توب３ په له ما تير نه شى نو د خپل پريمانه رحمت او زما د －ناهانو د اعتراف 
وجه ما وبخ＋ه او له تا پرته ＇وك دى چ３ د بخ＋ن３ اميد ترې وك７و او له تا 

  عالوه ＇وك بخ＋ونكى شته چ３ د مغفرت الس وراوږد ك７و
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 َ ِ َتَعا َ اّهللاَ ِِج ِإ ُ ِيف َطلَِب اْلَحَوا َالم ِِه َعلَْيِه الّسَ   َو َكاَن ِمْن دَُعا
َى َمْطلَِب الْ  َ

َ َيا مُنْ ّ ُ َ َحاَجاِت َو َيا َمْن ِعنَْدهُ َنْيُل الطَِّلَباِت َو َيا َمْن َال الّل
ُْسَتْغنَى  ُ ِباِالْمِتنَاِن َو َيا َمْن  ُر َعطَاَياه َيِبيُع ِنَعَمهُ ِباْألَْثَماِن َو َيا َمْن َال يَُكّدِ

ُْسَتْغنَى َعنْهُ َو َيا َمْن يُْرَغُب ِإلَْيِه َو َال يُْرَغُب َعنْ  هُ َو َيا َمْن َال تُْفنِي ِبِه َو َال 
ُِل َو َيا َمْن َال َتنَْقِطُع َعنْهُ  ُل ِحْكَمَتهُ الَْوَسا ُِل َو َيا َمْن َال تَُبّدِ ِنَهُ الَْمَسا َخَزا

ُمْحَتاِجنيَ َو َيا َمْن َال يَُعنِّيِه دَُعاءُ ادّلَاِعنيَ 
ُِج الْ ْحَت ِبالَْغنَاِء َعْن  .َحَوا َتَمّدَ

ْ أَْهُل الَْفْقِر ِإلَْيَك َخْلِقَك َو أَنْ  ُ َ الَْفْقِر َو  ُْم ِإ َ ََسْب ُْم َو  ْ  .َت أَْهُل الِْغنَى َع
فََمْن َحاَوَل َسّدَ َخّلَِتِه ِمْن ِعنِْدَك، َو َراَم َصْرَف الَْفْقِر َعْن َنْفِسِه ِبَك فََقْد 

َ َطِلَبَتهُ ِمْن َوْج  ا، َو أَ َ ِّ َ  .ِهَهاَطلََب َحاَجَتهُ ِيف َمظَا َه ِبَحاَجِتِه ِإ َو َمْن َتَوّجَ
َض لِْلِحْرَماِن، َو  َّ َ أََحٍد ِمْن َخْلِقَك أَْو َجَعهَلُ َسَبَب نُْجِحَها دُوَنَك فََقْد َت

ْحَسانِ  ا  .اْسَتَحّقَ ِمْن ِعنِْدَك فَْوَت اْإلِ َ
ْ َر َع ِ ِإلَْيَك َحاَجٌة َقْد َقّصَ َ َو  ّ ُ َ الّل

َ َمْن َيْرفَُع ُجْهِدي، َو َتَق  ِ َنْفِسي َرفَْعَها ِإ لَْت  ، َو َسّوَ ِ ا ِحَي َ َ طََّعْت دُو
ِنيَ،  ٌ ِمْن َزلَِل الَْخاِط َْسَتْغنِي ِيف َطِلَباِتِه َعنَْك، َو ِهَي َزةّلَ َِجهُ ِإلَْيَك، َو َال  َحَوا

ُمْذِنِبنيَ 
ُت ِبَتْذ  .َو َعْثَرٌة ِمْن َعثََراِت الْ ْ َ َ اْنَت ّ ِ ِمْن َغْفلَِتي، َو ُ ِكِريَك 

 ِ َْسِديِدَك َعْن َعْثَر ْضُت ِبَتْوفِيِقَك ِمْن َزلَِّتي، َو َرَجْعُت َو َنَكْصُت ِب َ َو  .َ
 ً َْسأَُل مُْحَتاٌج مُْحَتاجا َ َيْرَغُب مُْعِدٌم  قُْلُت ُسْبَحاَن َريّبِ َكْيَف  ّ   َو أَ
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 :له خدايه د حاجتونو د غوښتلو لپاره دعا
 

اى هغه . منزل يﾡ ３اى ＇＋تنه اى هغه ذاته چ３ د حاجتونو د غو＊تلو وروست
كسه چ３ ستا په نزد خلك خپلو موخو ته رسي８ى اى هغه ذاته چ３ خپل نعمتونه 
په بيه نه خر＇وى او نه د خپلو لورينو احسان په چا اړوې اى هغه ذاته چ３ ستا 

اى هغه ذاته  ےنيازه كيدله كبله خلك ب３ نيازه كي８ى او له تا ＇وك نه شى ب３ 
اى هغه چ３ خزانى دې په غو＊تلو  ﾡچ３ خلك دې غواړى او مخ درنه نه شى اړول

 ےنه ختمي８ى او ستا حكمت او مصلحت په وسيلو او اسبابو سره نه شو بدلو
اى هغه ذاته چ３ له چا چ３ د اړمنو مزى نه غو＇ي８ى او د بلونكو غ８ دې نه 

ازۍ 請فت ＇ر－ند ك７ او ب３ شكه چ３ ته له ستومانه كوى تا له مخلوقه د ب３ ني
خلکو ب３ نياز ي３ او تا هغوى اړمن او فقير  بلل３ دي او شك نيشته چ３ هغوى 
تا ته اړمن دى نو چا چ３ د خپل３ تش الس９ د ختمولو لپاره ستا نيت وك７ او 
دخپل احتياج د لرې كولو لپاره ي３ تا ته مخ ك７ نو خپله اړتيا ي３ له سم ＄ايه 

خپل３ موخ３ ته د رسيدو لپاره ي３ سمه الره وهل３ ده او چا چ３  غو＊ت３ ده او
خپل حاجتونه په مخلوق ك３ چاته وروړل يا ي３ له تا پرته بل ＇وك مشكل كشا 
او د حاجتونو پوره كوونكى و－ر＄اوه هغه له محروم９ سره مخ او ستا له 

ولو احسانه ب３ برخ３ شو اى ＇＋تنه زه له تا يوه اړتيا لرم چ３ د هغ３ د پوره ك
طاقت م３ نيشته او زما تدبير او چاره هم له مات３ سره مخامخ شوې ده او زما 
نفس ماته دا خبره ډيره ＊كل３ وبري＋وله چ３ زه خپل حاجت هغه ته وړاندې ك７م 
چ３ پخپله خپل３ اړتياوي تا ته در وړى او د خپلو موخو په پوره كولو ك３ له تا 

－انو ＇خه يوه خطا او د دا بيخى د خطاكارانو له خطا ےب３ نيازه نه د
－ناه／ارو له ＊ويدو ＇خه يو ＊ويدل وو خو ستا په يادون３ سره زه د غفلت له 
خوبه راوي（ شوم او ستا توفيق م３ الس ونيوه نو له تيندكه بچ شوم او ستا د 

او ما  الر＊ودن３ په بركت م３ له دې غلط كاره الس واخيست او راستون شوم
   شى ﾡحتاجه له بل محتاجه سوال كولوويل واه سبحان اهللا ＇رن／ه يو م
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ِي ِبالثَِّقِة   ْغَبِة، َو أَْوفَْدُت َعلَْيَك َرَجا َ مُْعِدٍم فََقَصْدتَُك، َيا ِإهَلِي، ِبالّرَ ِإ
َِسٌري ِيف ُوْجِدَك، َو أَّنَ َخِطَري َما  .ِبَك  َو َعِلْمُت أَّنَ َكِثَري َما أَْسأَلَُك 

ِعَك، َو أَّنَ َكَرَمَك َال َيِضيُق َعْن ُسَؤاِل أََحٍد، َو أَّنَ أَْسَتْوِهبَُك َحِقٌري ِيف ُوْس 
َ ِمْن كُّلِ َيٍد  ِْلنِي  .َيَدَك ِبالَْعطَاَيا أَْع ْ ، َو ا ٍد َو آهِلِ َ مَُحّمَ َ فََصّلِ َع ّ ُ َ الّل

َ اِالْسِتْحَقاِق،  ِل، َو َال َتْحِمْلنِي ِبَعْدلَِك َع َ الّتََفّضُ ِل ِبَكَرِمَك َع فََما أََنا ِبأَّوَ
ٍِل َسأَلََك  ِل َسا َْسَتِحّقُ الَْمنَْع، َو َال ِبأَّوَ َراِغٍب َرِغَب ِإلَْيَك فَأَْعطَْيَتهُ َو ُهَو 

َْسَتْوِجُب الِْحْرَماَن  ، َو  .فَأَفَْضْلَت َعَلْيِه َو ُهَو  ٍد َو آهِلِ َ مَُحّمَ َ َصّلِ َع ّ ُ َ الّل
ِي مُِجيباً، َو  ِ  كُْن دِلَُعا اً، َو لَِصْو ِ ِعي َرا ِي َقِريباً، َو لَِتَضّرُ ِمْن ِنَدا

 ً ْهنِي ِيف  .َساِمعا ِي َعنَْك، َو َال َتبُّتَ َسَبِبي ِمْنَك، َو َال تَُوّجِ َو َال َتْقطَْع َرَجا
َ ِسَواَك َو َتَولَّنِي ِبنُْجِح َطِلَبِتي َو َقَضاِء َحاَجتِ  َها ِإ ي َحاَجِتي َهِذِه َو َغْريِ

َ الَْعِسَري َو حُْسِن  ِ ِسِريَك 
ْ ِ َعْن َمْوِقِفي َهَذا ِبَت ِ َقْبَل َزَوا َو َنْيِل ُسْؤ

َِمًة َناِمَيًة َال  ، َصَالًة َدا ٍد َو آهِلِ َ مَُحّمَ ِيِع اْألُمُوِر َو َصّلِ َع َ ِ ِيف  َتْقِديِرَك 
َى ِألََمِدَها، َ ً لِنََجاِح  اْنِقطَاَع ِألََبِدَها َو َال مُْن ِ َو َسَببا  ً َو اْجَعْل ذَلَِك َعْونا

 ٌ َو َتْذكُُر [َو ِمْن َحاَجِتي َيا َرّبِ َكَذا َو َكَذا  .َطِلَبِتي، ِإّنََك َواِسٌع َكِر
َْسجُُد َو َتقُوُل ِيف ُسجُوِدَك   َ ّ ُ ََسنِي، َو ِإْحَسانَُك َدلَّنِي،  ] َحاَجَتَك  فَْضلَُك آ

ً  فَأَْسأَلَُك ِبَك  ِبا ِ َخا ْم، أَن َال َتُرّدَ ِ ْ ، َصلََواتَُك َعلَ ٍد َو آهِلِ    .َو ِبُمَحّمَ
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شى او كله چ３ راته دا  ﾡبل ب３ وزلى ته الس اوږدول ﾡته يو ب３ وزليراو چ
حقيقت بر＇يره شو نو اى زما ＇＋تنه زه د زړه له كومى تا ته و－روهيدم او په تا 

يم چ３ زما پريمانه  ےې او زه ＊ه پوه شوپه باور سره م３ خپل３ هيل３ تا ته دروړ
حاجتونه ستا د وس او قدرت په وړاندې كم او زما ستر اميدونه ستا د پراخه 
رحمت په مخك３ هي＆ دى ستا د رحمت لمن د چا په غو＊تن３ سره نه تن／ي８ى او 

اى اهللا پر محمد  ےستا د كرم الس په عطا او پيرزوين３ ك３ تر هر الس هسك د
پر آل رحمت ولي８ه او په خپل فضل سره له ماسره په تفضل او او د هغوى ) ص(

احسان سره چلند وكانده او زما استحقاق ته په نظر سره له خپل عدل سره سم 
وى او تا  ےاړمن نه يم چ３ تا ته متوج３ شو ےعمل مه كوه ＄كه چ３ زه لوم７

 ﾡغو＊تونك ےاو لوم７. ورته ＇ه ورك７ى وى حال دا چ３ هغه د ردولو جو－ه وى
ى وى حال دا چ３ هغه د ےنه يم چ３ له تا ي３ غو＊ت３ وى او تا پرې فضل ك７

او د هغه پر آل درود او رحمت ولي８ه ) ص(اى اهللا پر محمد .محرومول قابل وى
او  ﾡزما په زارۍ رحم كوونك ﾡزما په غ８ مخ را اړوونك ﾡاو زما د دعا قبلوونك
پورې م３ ت７ل３ ده مه  ثابت شه او زما هيله چ３ په تا ﾡزما د اواز اوريدونك

ماتوه او ما په دې هدف او نورو موخو ك３ له خپل ＄انه پرته بل چا ته مه 
متوج３ كوه او له دې ＄ايه تر تللو مخك３ زما د النج３ د اوارى، په ！ولو چارو 
ك３ د ＊ه تقدير د كارونو او زما د غو＊تن３ د پوره كولو ذمه پخپله واخله، او 

ل رحمت ولي８ه داس３ رحمت چ３ تل پات３ او او د هغوى پر ّا) ص(په محمد 
وى او دا  ﾡوى او چ３ وخت ي３ ب３ پايه او مهال ي３ نه ختميدونك ﾡډيريدونك

او د هدف د پوره كولو وسيله و－ر＄وه ب３ شكه چ３ ته د  ےزما لپاره مرستندو
پراخ رحمت او د سخاوت او كرامت ＇＋تن ي３ اى ＇＋تنه زما ＄ن３ حاجتونه دا 

نو خپل حاجتونه بيان ك７ه بيا په سجدې پريوزه او په  دلته چ３ ورسي８ى(دى 
ستا فضل او كرم زما زړه ته ډاډ راك７ او ستا احسان ) سجدې ك３ داس３ ووايه

او آل ) ص(ماته الر＊ودنه وك７ه له دې كبله زه له تا هم ستا په وسيله او د محمد 
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  .تنوهاو ناكامه مه س ﾡمحمد په ذريعه سوال كوم چ３ ما له خپله دره تش الس
 ــــــــــــــــــــــــــــ

 
 سپړنه

په دې دعا ك３ خداى تعالى د اړتياوو د پوره كولو پاى او د هدفونو د پوره 
د  دې وجه دا ده چ３ كله انسان له هر وره  ےد ےحد －２ل شو ﾡكولو وروست

شى او هيچرته د اړتيا د پوره كيدو او د فرض د حا請ليدو  ﾡناكامه او نهيل
＊كارى او له هرې خوا د تدبير او چارې الره بنده وى نو باالخره  كومه الره نه

يا دا چ３ هر ＇ومره . هغه خداى ته رجوع كوى او له هغه خپل حاجتونه غواړى
حاجتونه چ３ په ظاهره د نورو لخوا پوره كي８ى په حقيقت ك３ د اهللا تعالى كار 

يلى هم هغه ته دى ＄كه چ３ د ！ولو موخو او اړتياوو د پوره كيدا اسباب او وس
ور جارو＄ى نو که يو کس بل چاته ＇ه ورکوى نو له هماغ３ ي３ ورکوى چ３ 
خداى تعالى ورته ورك７ى دى او كه د چا لپاره من６ه ترړه وهى نو د هماغه وس 

له دې نظره هر ＇ه  ےد ےاو طاعت له بركته ي３ كوى چ３ خداى تعالى ورك７
خوا وى او كوم كارونه چ３ چ３ د بل چا له السه مالوي８ى هغه د خداى تعالى ل

نور خلك كوى په ا請ل ك３ د خداى پاك كار دى كه نه وى نو انسانان خو پخپله 
محتاج او اړمن دى نو هغه به د نورو اړتياوې ＇رن／ه پوره كاندى او ＇وك چ３ 

وى د نورو به ＇ه مرسته وك７ى نو غرض دا چ３ د  ﾡپخپله عاجز او پات３ راغل
چ３ د ！ول  ےالج له هغه لوى  ذات سره د！ولو حاجتونو او بى طاقتيو ع

 :كائنات د حاجت ＇وك９ ورپورې ت７ل３ ده لكه ＇ن／ه چ３ خداى تعالى فرمايى

االناس ان الفقرآء ا اهللا واهللا هو الغنى الحميد «   »يا ا
اى خلكو تاسو ！ول خداى تعالى ته محتاجه يئ او خداى تعالى غنى او (( 

  .)) ړ دىاو له هره نظره د ستاين３ وے ب６ا
نو چ３ كله هماغه ذات د ！ولو نعمتونو سرچينه او د اړتياوو د پوره كولو 

دى نو ＊ايي چ３ هم هغه ته الس وغ％وونه هغو ته چ３ پخپله  ﾡ！ك ﾡوروست
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  :اړمن وى

  »من سال الناس يحرموه وسائل اهللا اليخيب  «
＇وك چ３ له خلكو ＇ه غواړى هغوى ي３ محرومه كوي او له خدايه (( 

  ))هي）كله نه محرومه كي８ى ےغو＊تندو
چ３ د  ےد خداى تعالى د لورين３ او عطا او د خلكو په ورك７ه ك３ توپير دا د 

خلكو بخشش او پيرزو د احسان او بدل حيثيت لرى او هغوى يونه يو وخت په 
بنيادم احسان اړوى او خپل ＊ه وريادوى خو خداى تعالى يوازې د خپل تفضل 

ونه لوروى او د هغو په بدل ك３ هي＆ اجر نه او احسان له مخ３ په خلكو نعمت
  . غواړى او نه احسان اړوى چ３ ما دا درك７ل ما هغه درك７ل

د دې لپاره ده چ３ په  ےاو كه خداى تعالى د خپلو نعمتونو ذكر كوى نو
بنيادمانو ك３ د شكر جذبه پيدا شى او د دې له كبله پرى خداى تعالى ال نور 

احسان اړول نه دى ＄كه چ３ احسان خو هغه نعمتونه را اوروى د دې مقصد د 
كسان اړوى چ３ خپله ورك７ه ورته ډير لويه او مهمه ＊كارى او خداى تعالى خو 
چ３ ＇ومره نعتونه وروى او ＇ومره لورينى كوى د هغه د كرم او فضل د پراختيا 
په وړاندې هي＆ حثيت نه لرى او نه د هغه ب３ پايه خزانو او طاقتونو ته په پام 

غه په نزد د كمى احساس كوى شو نو هغه نه پخپله په چا احسان اړوى سره د ه
او نه د احسان اړول خو＊وى ＄كه چ３ د كم ظرف９ او وږى اروا ن＋ه ده او د 
اړمنو او حاجتنو د زړه د ماتيدو او كرك３ سبب كي８ى لكه ＇ن／ه چ３ خداى 

  :تعالى فرمايى

ااذلين امنوا التبطلوا صدقات «   »ذىم  بالمن واالکيا ا
اى ايمان راوړونكو خپلى 請دق３ په احسان اړولو او د نورو په ＄ورولو سره (( 

  )) مه ضايع کوئ
په دې دعا ک＋３ د انسان همدې طبعى کمزورۍ ته اشاره شوې ده يعن３ چ３ كله 
هغه ته خپل كوشش او هل３ ＄ل３ ب３ نتيج３ او تدبيرونه بيكاره ＊كاره شى نو 
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قصد پوره كاندى دا ＇يز دې ته په پام يو خوا بل خوا ته مخه كوى چ３ خپل م
خو  ےسره چ３ دنيا د اسبابو دنيا ده او يو كار له بل كاره راو＄ى بد ＇يز نه د

 ﾡاو د حاجتونو حقيقى پوره كوونك ﾡشرط ي３ دا دى چ３ بنيادم ا請لى چلوونك
يوازى هغه لوى ذات و－２ي او د هغه په خو＊ى او ارادې عقيده ولرى په قرآن 

په بندکي ) ع(يوسف په باب راغلى دى چ３ حضرت يوسف  شريف ك３ د حضرت
  :خپل يو مل／رى ته وويل چ３

خو حضرت امام سجاد .د خپل آقا په وړاندې رما ذكر وك７ه »اذكرنى عندربك «
منافى －２ی او خپل لوړ مقام ته پام سره  ي３دا د توكل او په خداى باندې له  تک

ه دا خطا نه ده خو كه انسان د دې ته خطا او ＊ويدنه واي３ كه ＇ه هم تر دې حد
خداى پر ＄اى يوازى په ظاهرى وسايلو عقيده او باور پيدا ك７ى نو دا ډيره 
لويه خطا ده ＄كه چ３ دا په خداى تعالى ب３ باورى د هغه له دره سنيدل او نورو 
ته مخ اړول دې نو له دې ＊ويدن３ د بچ كيدو يوازين９ الره دا ده چ３ انسان په 

ك３ دا خبره پخه ك７ې چ３ له هغه لوى  ذاته پرته هي）وك د  خپل زړه او مازغو
مشكالتو او ستون％و اوهواروونکى نشته او محتاج د محتاج هي＆ په كار نه 

  . ﾡشى راتل
كله چ３ دا تصور په زړه ك３ پوخ شى نو د انسان ＊ويدونكى او رپيدونکى 

ذات  －امونه كلك شى له ！ولو عارضى ＇يزونو مخ واړوى او يوازى د هغه لوى
نو خداى هم د هغه ستون％ى اوارى او اړتياوې پوره . په درشل سركي８دى

دا دعا د حاجتونو د غو＊تلو سريزه ده د دې له لوستلو وروسته بايد . كاندى
انسان خپل３ اړتياوې بيان ك７ى كه ＇ه هم خداى تعالى په ！ولو حاجتونو خبر 

شى امام جعفر  ے７خو هغه دا غواړى چ３ دا حاجتونه ي３ په مخ ك３ بيان ك ےد
  :請ادق فرمايى

ان اهللا تبارك وتعا يعلم مايريد العبد من ربه اذا دعاه ولكنه يحب ان تبث اليه «
  »الحوائج فاذا دعوت فسم حاجتك
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خداى تعالى ته ＊ه پته ده چ３ كله بنده دعا كوى نو هغه به ＇ه غواړى خو (
شى نو چ３  ےك７خداى تعالى دا خو＊وى چ３ خپل ！ول حاجتونه هغه ته بر＇يره 

  ) كله دعا كوئ نو نامه په نامه هر حاجت بيان ك７ي
له دعا وروسته سجده پكار ده او بايد د امام دغه حمل３ ولوستل شى چ３ دعا 

شى ＄كه چ３ سجده د عاجزۍ او خاكسارۍ يوه ن＋ه ده او  ےزر پوره ك７
لكه امام 請ادق _ عاجزى او تضرع د خداى په در ك３ د دعا د قبليدو وسيله 

  :３ فرمايىچ

  »اقرب مايكون العبد من ربه اذا دعاربه وهو ساجد«
بنده خپل رب ته هغه وخت ډير  ن８دى كي８ى چ３ د سجدې  په حال ک＋ى خپل  

  . رب وغواړى او دعا ورته وک７ى
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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َالمُ ِإذَا اْعتُِدَي َعلَيْ  ِِه َعلَْيِه الّسَ ِه أَْو َرأَى ِمَن الّظَالِِمنيَ َما َال َو َكاَن ِمْن دَُعا
  :يُِحّبُ 

 َ ْ ِإ ِ ُمَتظَّلِِمنيَ َو َيا َمْن َال َيْحَتاُج ِيف َقَصِص
َيا َمْن َال َيْخَفى َعلَْيِه أَْنَباءُ الْ

اِهِدينَ  ُ ِمَن اْلَمْظلُوِمنيَ َو َيا َمْن َبُعَد  .َشَهاَداِت الّشَ َو َيا َمْن َقُرَبْت نُْصَرتُه
ا َع  ُ َعِن الّظَالِِمنيَ َقْد َعِلْمَت، َيا ِإهَلِي، َما َنالَنِي ِمْن فَُالِن ْبِن فَُالٍن ِمّمَ ْونُه

ً ِيف ِنْعَمِتَك ِعنَْدهُ، َو  ا َحَجْزَت َعلَْيِه، َبطَرا َكهُ ِمنِّي ِمّمَ َ َ َحظَْرَت َو اْن
ً ِبنَِكِريَك َعلَْيهِ  ارا َ مَُح  .اْغِرتَ َ فََصّلِ َع ّ ُ َ ، َو خُْذ َظالِِمي َو الّل ٍد َو آهِلِ ّمَ

هُ َعنِّي ِبقُْدَرِتَك، َو اْجَعْل هَلُ ُشْغًال  ِتَك، َو افْلُْل َحّدَ ي َعْن ظُْلِمي ِبقُّوَ َعُدّوِ
ا يُنَاِويهِ  ً َعّمَ َك،  فِيَما َيِليِه، َو َعْجزا ِسَواَك، َو َال أَْسَتِعنيُ ِبَحاِكٍم َغْريِ

َ مَُح  َجاَبِة، َو اْقِرْن ِشَكاَيِتي َحاَشاَك، فََصّلِ َع ِي ِباْإلِ ، َو ِصْل دَُعا ٍد َو آهِلِ ّمَ
َ َال َتْفِتنِّي ِباْلقُنُوِط ِمْن ِإْنَصافَِك، َو َال َتْفِتنْهُ ِباْألَْمِن ِمْن  .ِبالّتَْغِيِري  ّ ُ َ الّل

 ُ فْه ِّ َ ي، َو  ِ ِبَحّقِ َ ظُْلِمي، َو يَُحاِضَر ا َقِليٍل َما ِإْنَكاِرَك، فَيُِصّرَ َع َعّمَ
ينَ  ُمْضطَّرِ

فْنِي َما َوَعْدَت ِمْن ِإَجاَبِة الْ ِّ َ َ َصّلِ  .أَْوَعْدَت الّظَالِِمنيَ، َو  ّ ُ الّلَ
نِي ِبَما  َ َو َرّضِ ّ َ ِ َو َع ، َو َوفِّْقنِي لَِقبُوِل َما َقَضْيَت  ٍد َو آهِلِ َ مَُحّمَ َع

 َ ِ لِّل ِ َو ِمنِّي، َو اْهِد  .ِتي ِهَي أَْقَومُ، َو اْسَتْعِمْلنِي ِبَما ُهَو أَْسلَُم أََخْذَت 
ْن  ِ َو َتْرِك اِالْنِتَقاِم ِمّمَ ِ ِعنَْدَك ِيف َتأِْخِري اْألَْخِذ  ِخَريَةُ 

َّ َو ِإْن َكاَنِت الْ ُ َ الّل
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كيده يا به پرې د ظالمانو كومه خبره بده لګيده  ېكله به چې له امام سره كوم زيات
  عا به يې كولهنو دا د

  

اى هغه چ３ د  ےاى هغه ذاته چ３ د فرياد كوونكو فرياد ور＄ن３ پ نه د
مخلوق د ژوند ليك لپاره د －واهانو －واه９ ته اړتيا نه لرى اى هغه ذاته چ３ 

ته په ! مرسته دې له مظلومانو سره ده او له ظالمانو ډ４ره ورياده اى زما ＇＋تنه
ستا په  ےد ےكى ＇خه چ３ د پالنكى زوهغو ＄ورونو خبر ي３ چ３ ما ته له پالن

و په وجه رارسيدلى دى يدو او ستا له من／ولو د غافله کيدنعمتونو د غاوره ک
وك７ حال دا چ３ تا له دې كاره  ےچ３ تا په هغه حرام ك７ى وو او هغه زما سپكاو

او د هغه پر آل او په خپل وس ) ص(اى اهللا رحمت ولي８ه پر محمد . منع３ ك７ى و
له ظلم او  ﾡاو له ماسره د＊منى كوونك ﾡپه ما باندې ظلم كوونكاو زور سره 

  زياتى تم كانده او په خپل وس او قدرت سره د هغه چلونه پ＆ ك７ه او هغه په هم 
خپلو كارونو ك３ ＊ك５ل كانده او له چا سره چ３ مير＇ى كوى د هغه په وړاندې 

هغه پر آل او او د ) ص(اى ＇＋تنه رحمت ولي８ه پر محمد .ئي ب３ الس و پ＋３ ك７ه
د دغه كس السونه پر ما د ظلم لپاره پرانست３ مه پري８ده او د ده په وړاندې زما 
په ＊ه ډول كومك وك７ه او د هغه د بدو كارونو په شان له بدو م３ وسات３ او 

او د هغه پر آل رحمت ولي８ه او د ) ص(اى اهللا پر محمد. ه ما  مه راولهدهغه حال پ
وخت مرسته وك７ه چ３ زما غوسه س７ه ك７ى او  د＊من په وړاندې م３ داس３ په

او د ) ص(اى اهللا رحمت ولي８ه پر محمد . زما د غضب او قهر وټ ک وباسي
هغه پر آل او د هغه د ظلم او زياتى په بدله ك３ خپله بخ＋نه او د هغه د 
بدسلوك９ په مقابل ك３ خپل رحمت رانازل كانده ＄كه چ３ هر ناخوښ او ناوړه 

او  ﾡپه وړاندې هي＆ دى او كه ته خپه نه ي３ نو هر وړوك＇يز ستا د ناخو＊９ 
اى خدايه لكه ＇ن／ه چ３ دې د ظلم زغمل ناخوښ ك７ى  .ےلوى  مصيبت اسان د

دى همدا راز م３ له ظلم كولو هم وساته اى اهللا زه له تا پرته بل له هيچا －يله نه 
هغه ورځ چ３ او له تا پرته له بل هي＆ حاكم مرسته نه غواړم خدايه رانه ول３  كوم
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 ِ ْد ، َو أَّيِ ٍد َو آهِلِ َ مَُحّمَ َخْصِم فََصّلِ َع
َ َيْوِم اْلَفْصِل َو َمْجَمِع الْ َظلََمنِي ِإ

ْغَبِة َو َهَلِع أَْهِل  ِ ِمْن ُسوِء الّرَ ٍِم َو أَِعْذ ِمنَْك ِبنِّيٍَة َصاِدَقٍة َو َصْربٍ َدا
ْر ِيف َقْلِبي ِمثَاَل َم  ِ ِمْن َثَواِبَك، َو أَْعَدْدَت الِْحْرِص، َو َصّوِ ا اّدََخْرَت 

َِك َو ِعَقاِبَك، َو اْجَعْل ذَلَِك َسَبباً لَِقنَاَعِتي ِبَما َقَضْيَت،  لَِخْصِمي ِمْن َجَزا
، َو أَْنَت  ِ َعِظ

َْت آِمنيَ َرّبَ الَْعالَِمنيَ، ِإّنََك ذُو الَْفْضِل الْ َو ِثَقِتي ِبَما َتَخّريَ
 ْ َ َ كُّلِ     .ٍء َقِديٌر  َع

او د هغه پر آل او زما دعا زر تر ) ص(ته رحمت ولي８ه پر محمد . زه داس３ وك７م
زره قبلولو او زما د －يل３ په وجه د حالت بدلولو ته ورسوې او ما داس３ مه 

شم او زما د د＊من ازمي＋ت داس３ مه  ﾡآزمايه چ３ ستا له عدل او انصافه نهيل
په ما بيا بيا ظلم وك７ې او زما په حق خي＂ه كوه چ３ هغه ستا له سزا ب３ ډاره 

واچوي او هغه ته زر تر زره هغه عذاب ورو＊ايه له كوم چ３ تا زياتى －ر او 
ظالمان ويرولى او －وا＊لى دى او ماته د دعا د قبليدو هغه اغيزه راوبري＋وه د 

او د ) ص(كوم چ３ تا له ب３ وسو او ب３ وزلو سره ژمنه ك７ې ده اى اهللا پر محمد 
پر آل رحمت ولي８ه او ماته دا توفيق راك７ه چ３ كوم －＂ه او تاوان دې زما په  هغه

برخه ليكلى په روڼ تندى سره هغه ومنم او ＇ه چ３ دى راك７ى يا دې رانه 
اخستى دى په هغ３ م３ راضى او خوښ وساته او په نيغه الره م３ روان ك７ه او 

كه ستا په ! اى ＇＋تنهپه داس３ كار م３ مشغول كانده چ３ له بال او زيانه بچ وى 
نزد زما لپاره دا غوره وى چ３ زما داد رسى و＄ن６وې او په ما باندې له ظلم 
کوونکو غچ اخستل دې د فيصل３ ور＄３ ته او د دعواكوونكو د راغون６يدو 

او د هغه پر آل درود ولي８ه او  د نيت ) ص(وخت ته پري＋３ وى نو بيا پر محمد 
ه زما مرسته وك７ه او له بدو غو＊تنو او د ／تيا سرينپه روغوالى او د 請بر په ！

او  ےد ے請برۍ م３ وساته او كوم ثواب چ３ دې راته زيرمه ك７حريصانو له ب３ 
كومه سزا او بدله چ３ دې زما د＊من ته تياره ك７ې د هغ３ نقشه زما په زړه ان％ور 
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ك７ه او هغه ستا په تقدير باندې زما د خو＊والى وسيله او په خپلو خو＊و ＇يزونو 
ب３ . زما دعا قبوله ك７ه اى د ！ول جهان پالونكيه. ې د ډاډ او باور سبب و－ر＄وهباند

  .شكه چ３ ته د لوى فضل ＇＋تن ي３ او ستا له واكه هي＆ ＇يز بهر نه دى
––––––––––  

  سپړنه
د انسانيت په  ﾡهر مذهب او اولس په دې خبره يوه خوله دى چ３ ظلم او زيات

وى په وجه د انسانانو په ليكه ك３ تر لمنه يو بدرن， داغ دى او ظالم د خپل خ
او د دې تر ！لى خصلت  ےودريدو د ＄ناورو په ليكه ك３ د ودريدو زيات اليق د

په وجه انسان د خپل طاقت په م عاجز او پاتى كسان ＄وروى او د دولت او 
كوى حضرت امام زين  ےشتو په نشه ك３ په كمزورى او بى وزلو ظلم او تير

تيو سل／و په وخت خپل زوى امام باقر ته سپار＊تنه العابدين د خپلو وروس
اى زويه په داس３  »يا بنى اياك وظلم من اليجد عليك ناصرا االاهللا «:ك７ى چ３

ناتوانه او بيكسه باندې له ظلمه وډار شه چ３ ستا په مقابله ك３ له خدايه پرته 
چ３ د معاف９ او  ےظلم يو داس３ دروند او لوى جرم د.نه لرى ےبل مرستندو

＄كه چ３ خداى تعالى هغه －ناهان３ خو بخ＋لى شى چ３ د  ےخ＋ن３ قابل نه دب
هغه له ذات سره اړه لرى خو هغه －ناهان３ چ３ د بند－انو له حقوقو سره تعلق 
لرى هغه تر هغه وخته نه بخ＋ل كي８ى چ３ پخپله د حق خاوند او هغه بنده ي３ 

فظلم العباد  واماالظلم اذلى اليرتك« :ونه بخ＋ى امام على ابيطالب فرمايى
ً القصاص هناك شديد او هغه －ناه چ３ ستر－３ پرې نه شى (( »بعض بعضا

چ３ په اخرت ک３ به سخته سزا  ےپر يو بل باندى د بند－انو ظلم د ےپ＂يد
د  ظلم ناوړه پايل３ په دنيا ک３ هم ＊کاره ک８５ي په داډول چ３ ظالم کله هم )) لرى

  :چ３ پاك خداى فرماي３پرمخت， نه كوى او نه نيكمرغه كي８ى لكه ＇ن／ه 
او په آخرت )) ظالم كله هم فالح او كاميابى نه مومى(( »انه اليفلح الظالمون «

انما  «:ك３ به هم د خداى په ډندې ل／ي８ى لكه ＇ن／ه چ３ خداى تعالى فرمايى
 »السبيل ع اذلين يظلمون الناس ويبغون ىف االرض بغري الحق اولئك ل عذاب ال
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كي８ى چ３ په خلكو ظلم كوى او په ＄مكه ك３ ناحقه فساد  هغه كسان به نيول((
او ظالم به تر هغو ))ےعذاب د ﾡاو شر خپروى د همدغو كسانو لپاره دړدوونك

سختيو زيات په سخت９ ك３ وى چ３ ده په دنيا ك３ په مظلوم ك７ى دى امام على 
باندې په ظالم ((»يوم المظلوم ع الظالم اشد من يوم الظالم ع المظلوم«:فرمايى

د مظلوم د برى او طاقت ورځ به تر هغ３ ور＄３ ډيره سخته وى چ３ ظالم په 
كـــــه روزى تواناتر از  تحمل كن كه اى ناتوان از قوى ))ےد ےمظلوم ظلم ك７

د دې په مقابله ك３ مظلوم په دې دنيا ك３ هم د خپل３ مظلوم９ او ظلم  وى شوى
په دنيا ك３ په دې ډول چ３  ＄ن３ بدله مومى او په آخرت ك３ به ي３ السته راوړى

خلك له ظالمه كركه كوى او له مظلوم سره مينه او خواخوږى او خداى  تعالى 
هم د هغه د مظلوم９ په وجه د هغه فرياد اورى او دعا ي３ منى لكه ＇ن／ه چ３ 

له  »اتقو الظلم فان دعوه المظلوم تصعد ا السماء«: امام محمد باقر فرمايى
مظلوم آه او فرياد تر ！ولو مخك３ آسمان ته ظلمه وډار شه ＄كه چ３ د 

  بترس از آه مظلومان كه هن／ام دعا كردن.رسي８ى
  اجــــــــــــابت از درحق بهر استقبال مى آيد

او په آخرت ك３ به هم مظلوم لوړه درجه مومى او هلته به د مظلوميت د －رانبيه 
ه چ３ هغه چرت ےلعل بيه معلومي８ى د هر مظلوم وروست９ هيله د خداى ور د

فرياد او سورى وهى او د ظالم له من／ولو د وتلو دعا غواړى په داس３ وخت 
د دې لپاره د امام زين العابدين دا دعا يوه ډيره ＊ه . ك３ ＇ن／ه دعا پكار ده

بيل／ه ده چ３ د 請بر او رضا او پر خداى د توكل د تعليم او په الهى مرست３ او 
د نفسياتى او دننيز حالت  د آخرت په ثواب له يقين سره سره د مظلوم

＊ووندوي３ هم ده ＄كه چ３ دا د هغه ظلم ＄پلى دعا ده چ３ د هغه د مظلوميت او 
دړدونو او ك７اونو كيسه اوږده ده هغه كس چ３ ظلم ئي زغملى خو د ظلم ＄واب 
ي３ په ظلم سره وركول ＊ه نه －２ل ظلمونو او زياتيو ته ي３ ！＂ر نيولى ْو خو د 

نه ＊وده او د دړد او غم په لمبو ك３ واچول شو خو ژبه 請بر او زغم لمنه ي３ پرى 
ي３ په شكايت او －يل３ كك７ه نه ك７ه او كه په ژبه ي３ د شكايت خبره راغله نو هم 

اى لويه خدايه زه له تا پرته له چا －يله (( »الل ال اشكو ا احد سواك«:دومره چ３
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بلكه د  ےه داو له خدايه شكايت د 請بر او زغم د ا請ولو خالف ن)) نه كوم
بند－９ او نيازمندۍ يوه ننداره ده او د خداى د ليوالو او نزديکانو دا اوده ده 
چ３ خپل غم يوازى خداى پاك ته بيانوى او هغه ته خپله ناكرارى او ب３ تابى 

له خول３ ) ع(＇ر－ندوى لكه ＇ن／ه چ３ په قرآن مجيد ك３ د حضرت يعقوب 
زه يوازى خداى تعالى ته دخپل غم  »انما اشكوا بثى وخز ا اهللا«:راغلى دى 

ب اذا يوو ا«:ب په  هکله ارشاد دی چ３يود حضرت ا. او خپ／ان شكايت كوم
ته و－وره ) ع(او حضرت ايوب  »نيالضر و انت ارحم الرا يمسن ربه ا یناد

چ３ كله ي３ خپل رب بللى ْو چ３ زه دردمن يم او ته تر ！ولو رحم كوونكو زيات 
مظلوميت غو＊تنه دا ده چ３ مظلوم د خپل３ ب５كس９ او ب３  رحيم ي３ كه ＇ه هم د

وس９ كيسه وك７ى او د نورو د مدد ل＂ه وك７ى خو دلته 請بر او زغم د نورو په 
وړاندې د ژب３ د پرانستلو اجازت نه وركوى نو ＄كه د هماغه س＂３ په وړاندى 

او له هم هغه د ظلم او زياتى د  ےد ﾡسورې وهى چ３ د شكايتونو اوريدونك
بيا طبعاً د ظلم له . د ماتولو غو＊تنه كوى چ３ هم هغه ي３ ترې وژغورى ك７يو

زغملو وروسته انتقام او غچ اخستونكى احساسات راپاري８ى او انسان د 
خو په دې دعا ك３ يوه جمله هم داس３ . د＊من د تباه９ او بربادۍ خواهش كوى

بلك３ نه ده چ３ د د＊من لپاره پك３ د بدۍ او كين３ احساسات ＇ر－ند شوى وى 
د ظالم لپاره ي３ غو＊تى دى چ３ هغه له ظلمه الس واخلى او زما په پرهاپرهار 
زړه نور غشى ونه ورى او د ظلم سزا او بدله خداى  تعالى ته ورپري８دى چ３ 
هغه ＇ه وغواړى ورسره وك７ى په دنيا ك３ تري غچ اخلى او كه په آخرت ك３ 

په بدله ك３ ورته خپله  البته د ＄ان لپاره غواړى چ３ د دغو ظلمونو د زغمولو
خو＊ى او رضا وركاندى كه د ظلم غشى په رګ رګ ول／ي８ى او د ظلم ！ول 
تيكى خالى شى خو د خداى  له خپ／ان سره مخامخ نه شى ＄كه چ３ دنيا هر غم 
او تراخه د زغملو قابل دى خو د خداى د خپ／ان له امله چ３ كومه نهيلى او نا 

  . دى اميدى رامن％ته كي８ى د هغو زغمل －ران
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ُ ِإذَا َمِرَض أَْو َنَزَل ِبِه َكْرٌب أَْو َبِلّيَةٌ  َالم ِِه َعلَْيِه الّسَ   َو َكاَن ِمْن دَُعا
، َو لََك الَْحْمُد  ِ ُف فِيِه ِمْن َسَالَمِة َبَد َ َما لَْم أََزْل أََتَصّرَ َ لََك الَْحْمُد َع ّ ُ َ الّل

ٍ ِيف َجَس  َ َما أَْحَدْثَت يِب ِمْن ِعةّلَ ِدي فََما أَْدِري، َيا ِإهَلِي، أَّيُ الَْحالَْنيِ أََحّقُ َع
ِة الَِّتي َهنَّأَْتنِي  ّحَ َ ِباْلَحْمِد لََك أَ َوْقُت الّصِ ْكِر لََك، َو أَّيُ الَْوْقَتْنيِ أَْو ِبالّشُ

ا ِالْبِتَغاِء َمْرَضاِتَك َو فَْضِلَك،  َ ِ ْطَتنِي  َّشَ َباِت ِرْزِقَك، َو  ا َطّيِ َ ْيَتنِي فِ َو َقّوَ
ا، َو  َ ِ ْصَتنِي  ِ الَِّتي َمّحَ َ َما َوفَّْقَتنِي هَلُ ِمْن َطاَعِتَك أَْم َوْقُت الِْعةّلَ َمَعَها َع
َ َظْهِري ِمَن الَْخِطيَئاِت، َو  ّ َ ا، َتْخِفيفاً لَِما َثُقَل ِبِه َع َ ِ النَِّعِم الَِّتي أَْتَحْفَتنِي 

ً لَِتنَاُوِل الّتَْوَبِة، َو َتْذِكرياً  َتْطِهرياً لَِما اْنَغَمْسُت  ا َئاِت، َو َتنِْب ّيِ فِيِه ِمَن الّسَ
َ الَْكاِتَباِن ِمْن  ِ ِ النِّْعَمِة َو ِيف ِخَالِل ذَلَِك َما َكَتَب  لَِمْحِو الَْحْوَبِة ِبَقِد

َر فِيِه، َو َال لَِساٌن َنطََق بِ  ِه، َو َال َجاِرَحٌة َزِكّيِ اْألَْعَماِل، َما َال َقْلٌب فَّكَ
 َّ َ ، َو ِإْحَساناً ِمْن َصنِيِعَك ِإ َ ّ َ َ  .َتَكّلََفْتهُ، َبْل ِإفَْضاًال ِمنَْك َع َ فََصّلِ َع ّ ُ َ الّل

 ِ ْر ِ َما أَْحلَْلَت يِب، َو َطّهِ  ْ رَّسِ ، َو  ِ َ َما َرِضيَت  ّ َ ، َو َحّبِْب ِإ ٍد َو آهِلِ مَُحّمَ
َِس َما أَْس  ِ َحَالَوَة الَْعافَِيِة، ِمْن َد ْمُت، َو أَْوِجْد لَْفُت، َو اْمُح َعنِّي َشّرَ َما َقّدَ

 ِ َ َعْفِوَك، َو مَُتَحّوَ َالَمِة، َو اْجَعْل َمْخَريِج َعْن ِعّلَِتي ِإ َو أَِذْقنِي َبْرَد الّسَ
َ َرْوِح  َ َتَجاُوِزَك، َو َخَالِصي ِمْن َكْريِب ِإ   َك،َعْن َصْرَعِتي ِإ
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امام به چې كله په كومې ناروغۍ يامصيبت او كړاو كې ښكيل كيده نو دا دعا به 
  :يې كوله

اى ＇＋تنه ！ولى لمان％ن３ او ستاين３ او منن３ تا لره دى زما د بدن په روغتيا او 
او تا لره دى لمان％ن３ او شكر ايستن３ په . سالمتيا چ３ زه ورسره تل ژوند كوم

كم اوس زما په بدن ك３ را＊كاره شوې ده اى دې ناورغ９ باندې چ３ ستا په ح
زه نه پوهي８م چ３ په دغو دواړو حاالتو ك３ په كوم حالت ته د حمد او ! ＇＋تنه

منن３ زيات جو－ه ي３ او په دغو دوو وختونو ك３ كوم وخت ستا د ستاين３ او 
آيا د روغتيا او 請حت شيب３ په كومو ك３ چ３ تا خپله  ےلمان％ن３ زيات اليق د

لپاره مزيداره و－ر＄وله او د خپل３ خو＊３، رضا، فضل او  پاكه روزى زما
احسان د غو＊تن３ هيله دي زما په زړه ك３ پيدا ك７ه او له دې سره سره دې د 

يا . خپل طاعت په توفيق سره د دغ３ احسان د حق د پوره كولو طاقت راوبخ＋ه
ې ك７ې او د يرد ناروغ９ دا وخت چ３ د دې په وسيله دې زما －ناهان３ ل

ډال９ دې راك７ې چ３ د هغو －ناهانو بوج سپك كاندې چ３ زما اوږه ي３  نعمتونو
درنه ك７ې ده او له هغو بديو م３ سپك كاندې چ３ زه پك３ ډوب يم په توب３ م３ 

－ناه ) د كفران نعمت(په يادولو سره م３ ) سالمتيا(خبرداره ك７ې او د تير نعمت 
＊ت３ زما لپاره له من％ه يوس３ او د دې بيمارۍ په وخت د عملونو ليكونك３ فر
ْو او نه م３  ےهغه نيك عملونه هم وليك３ د كومو چ３ م３ نه په زړه ك３ خيال ك７
ْو دا يوازى ے په ژبه راغلي وى او نه م３ كوم غ７ى د هغو د كولو تكليف ک７

) ص(رحمت ولي８ه پر محمد ! اى اهللا. ستا احسان او فضل ْو چ３ پر ما دې وك７
لپاره خوښ ك７ى دى زما په ستر－و ك３ ي３ هم  او هغه ＇ه چ３ دې زمااو د هغه پر آل 

هغه اسان كانده او  ےخوښ او غوره و－ر＄وه او كوم مصيبت چ３ دې په ما نازل ك７
او د سالمتيا له . د تيرو －ناهانو له کک７تياوو پاک او تيرې بدۍ م３ ختم３ کانده

نعمته م３ برخمن او د روغتيا له خونده م３ برخه ور ك７ه او ما له دې ناروغ９ 
ژغورې او د خپل３ عفوې په لور م３ بو＄３ او له دې بيچار－９ م３ د بخ＋ن３ او و

  تيريدن３ خواته جاروه３ او له دې مصيبته م３ بچ ك７ې 
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َ فََرِجَك   ِة ِإ ّدَ ْحَساِن،  )٧َو َسَالَمِتي ِمْن َهِذِه الّشِ ُل ِباْإلِ ِإّنََك الُْمَتَفّضِ
اُب ا ُل ِباِالْمِتنَاِن، الَْوّهَ ْكَراِم الُْمَتطَّوِ ُ، ذُو الَْجَالِل َو اْإلِ    .لَْكِر

  
او د اسان９ په لور او له دې سخت９ او ＄ورون３ ＇خه م３ د پراخيتا او راحت９ هدف 
ته ورسوې ＄كه چ３ ته ب３ استحقاقه احسان كوونكى او د ارز＊تمنو نعمتونو 

او هم ته  د ډيرې سخا او بخ＋ن３ خاوند او د عظمت او سترتوب . لوريونكى ي３
  .３ لرىخزان

––––––––––  
  
  سپړنه

  
غريب３ ،شته من３، كرارى،ناكرارى،غم او خو＊ى او روغتيا او ناروغى د ژوند 
هغه حقيقتونه دى چ３ د ژوند يوه شيبه هم له هغو نه خال３ كي８ي كله بيوزلى او 
بيكس３ وى نو كله شته او نيكمرغى كله غم او ك７او وى نو كله عيش او ارام 

ى نو كله د سالمتيا مزې كه ＇ه هم دا دواړه جدا جدا كله د ناروغ９ زحمتونه و
حالتونه دى او اغيزې ي３ هم بيالبيلى دى په دا ډول چ３ د 請حت او روغتيا له 
كبله د شكران３ او منن３ او د ناروغ９ له امله د شكايت او －يل３ جذبات 

خو كه د يو كس په خ＂ه ك３ د خداى د رضا عنصر وى هغه په هر . را＇ر－ندي８ى
يو شان شكر كوونكى او منندوى وى او هي）كله خپله ژبه په －يل３ او  حال ك３

شكايت سره نه كك７وى كه په بسترې باندې ي３ د ناروغ９ دردونه ډډه په ډډه 
اړوى او د درد ＇７يك３ ي３ ارام ته نه پري８دې بيا هم د هغه په خول３ د 請بر او 

كه ناروغى رضا او شكران３ سندره جارى وى ＄كه چ３ هغه په دې باور وى چ３ 
په دې ك３ شك نيشته چ３ . وى او كه سالمتي دواړه د شكر او ستايني وړ دى

او په قدر ي３ هغه كس پوهي８ى چ３ له السه ي３ الړ  ےروغتيا يو لوى نعمت د
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شى خو په دې خو هر ＇وك پوهي８ى چ３ دا د روغتيا او 請حت ＊ه احساس دى 
請له، ولوله او داس３ چ３ انسان د هر كار كولو ته تيار وى او جوش جراْت حو

نور دا ！ول د روغتيا له بركته دى له همدې سره د روزۍ －＂ل او عبادت او 
او هم د 請حت په وجه انسان د دنيا له خوندونو برخمن كيدى  ےد ﾡاطاعت ت７ل

خو مرض او ناورغى هم د خپلو پايلو او اغيزو په وجه له حكمت او فايدو .شى
  .３ د ناروغ９ ＇و －＂و ته اشاره ك７ي دهخالى نه ده امام سجاد په خپل３ دعا ك

لوم７ۍ فايده ي３ دا ده چ３ ناروغى له －ناهانو د پاكيدو او د －ناهانو د بوج د 
  :سپكيدو سبب كي８ى لكه ＇ن／ه چ３ امام على فرمايى

احت االوراق«   »ن المرض يحط السئيات ويح
  )مرض －ناهان３ لرى كوى او داس３ ي３ رژوى لكه ＇ن／ه چ３ پا１ى رژي８ى(

ه －＂ه ي３ دا ده چ３ انسان د ناروغ９ په حالت ك３ په خپلو －ناهانو دوهم
خداى تعالى . پ＋يمانه كي８ي توبه او استغفار كوى او خداى ته مخه كوى

ً «: فرمايى سان الضر دعانا بجنبه او قاعداً او قائما   »ذا مس اال
کله چ３ انسان غمژن شى نو كه په ډډه مالست وى،ناست وى او كه والړ وى په 

  . حالت ك３ موږ بلى هر
دريمه فايده ي３ دا ده چ３ له بيمارۍ ＇خه انسان ته د 請حت او روغتيا سمه پته 
ل／ي８ى او هير شوى نعمتونه ور يادي８ى كه نه وى نو د سالمتيا نعمت ورته 

  :بيخى نعمت نه ＊كارى حال دا چ３ په  حديث ك３ راغلى دى چ３
  »نعمتان مجهولتان االمن والعافيه

امن اودوهم يوي نعمت نه ＊کاري يخداس３ دى چ３ خلکو ته ب دوه نعمتونه((
او له دې امله چ３ د نعمت هيرول او نا قدرى يوه －ناه ده او )) عافيت او روغتيا

ناروغى انسان دغه نعمت ته متوج３ كوى له كفران نعمته ي３ ساتى او د شكر او 
بركت نعمت  منن３ جذبه پك３ پيدا كوى له همدې كبله دا هم د نعمت د يادولو په

＇لورمه فايده ي３ دا ده چ３ كله انسان د ناروغ９ په وجه په خپلو . －２ل كي８ى
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عملونو ك３ سست شى يا ي３ توان ونه لرى نو هغه عملونه چ３ هغﾢ د روغتيا په 
په حديث ك３ . حالت ك３ كول هغه هماغه شان په عمل پا１ه ك３ ليكل كي８ى

  حب:راغلى دى چ３

بالمومن اذا مرض اكتب هل ما كنت تكتب هل ىف قول اهللا عزوجل للملك الموكل «
  حبهل یته فريصحته فا انا اذلى ص

كله چ３ مومن ناروغ شي نو خداى تعالى هغ３ فر＊ت３ ته چ３ د هغه د ك７و په (( 
ليكلو －مارل شوى وى حكم كوى چ３ د ناروغ９ په حالت ك３ هم هغه عملونه 

  ))زه يم ﾡوونكچ３ ده مخك３ كول پرله پس３ وليكئ ＄كه چ３ د هغه ناروغ
پن％مه －＂ه ي３ دا ده چ３ كله انسان په بيمارۍ اخته شى نو د خال請ى لپاره  

لكه ＇ن／ه چ３  ے請دق３ او خيراتونه وركوى او دا پخپله يو كارنده عالج د
  »لصدقه دواء منجح«: اميرالمومنين حضرت على فرمايى

بخل  請دقه يوه كاميابه دوا ده او د دې 請دقى او ورك７ې له كبله طبيعت د
حرص او زيرمه كولو له غو＊تنو ＇خه د سخاوت او ورك７ې په لور －روهي８ى او 

  .نفسانى ناروغ９ له من％ه ＄ى
ب３ ثباتى او م７ينه  ﾡشپ８مه －＂ه دا ده چ３ ناروغى انسان ته د دنيا فانى وال

وريادوى ＄كه چ３ د بدن ناروغيدل د مرګ سريزه ده او د مرګ تصور انسان له 
چ３  ےكيدو او جاروتو ته چمتو كوى بلكه حقيقت دا دخداى تعالى سره نزدې 

د دنيا هره پي＋ه او غميزه انسان خداى ته ور！ي＂وى او د هغه بللو ته ي３ اړ 
  : باسى لكه ＇ن／ه چ３ پاك خداى فرمايى

  »ثم اذا مسكم الضرفاهللا تجارونا«
  )) كله چ３ تاسو ته كوم ك７او درورسي８ى نو هغه ته لوغ７ي８ئ((

 ےه چ３ د اكثرو －ناهانو سرچينه غضبيه او شهوانيه قوت داوومه فايده دا د
او په ناروغ９ سره د بدن د نورو قواوو له كمزورتيا سره سره دغه دوه قوې هم 

  .كمزوري كي８ى او د دې له بركته انسان له ډيرو －ناهانو بچ كي８ى



 

٢٠٥ ............................................................................................................د ناروغ９ په وخت دعا : ين％لسمه دعاپ

اتمه فايده دا ده چ３ كه بنيادم د ب３ كرارۍ او ب請 ３برۍ ＇ر－ندونه ونه ك７ى او 
ه 請بر او زغم كار واخلى نو د دې سخت９ په وجه ورته اجر او ثواب هم ل

  .مالوي８ى
وى نو د ناروغتيا  ےنهمه فايده ي３ دا ده چ３ كه انسان په يوې －ناه روږدې شو

د ＄ن６ له كبله ي３ دغه عادت وركي８ى او كيدى شى چ３ بنيادم د تل لپاره له 
  .دغ３ －ناه وژغوري８ي

اړه مرضونه د غ＂و ناروغيو خن６ كي８ى نو ممكنه لمسه －＂ه ي３ دا ده چ３ ＄ن３ و
ده چ３ دا ناروغى هم د كوم بل لوى مرض مخه ونيسى او طبيبان واي３ چ３ د 
زكام او تب３ په شان ناروغيو ＇خه د انسان بدن ته ډول ډول فايدى هم رسي８ى 
او له بدنه ي３ ＄ن３ زهرجن توكى و＄ى او دا ناروغى د نورو لپاره د حفظ 

كولى شى له دغو ！ولو فايدو سره سره بنيادم بيا هم روغتيا له ماتقدم كار ور
بيمارۍ غوره －３２ او مرض ته هي）كله غاړه نه ږدى د دې سوب دا دى چ３ 

او ناروغي د حب عقلى تقاضا ده او  ے請حت او روغتيا د حب طبعى بركت د
طبعى حب تر عقلى حبه زيات د انسان احساسات متاثروى له همدې كبله هغه 

وغ９ له فايده منو پايلو سره سره بيا هم د 請حت او سالمتيا غو＊تنه لرى د نار
خو هغه كسان چ３ حب عقلى ي３ پر حب طبعى بروى هغه خپله هره مادى 
غو＊تنه د خداى له رضا سره ت７ى او د خداى له خو＊３ پرته هي＆ نه غواړى او 

ريق３ چ３ د امام د ژوند دوره د عامو خلكو د ژوند تر ط ےهمدا هغه پ７او د
  .لوړه ＊كارى

  ـــــــــــــــــــــــــــــ
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َع ِيف َطلَـِب  ُ ِإذَا اْسَتَقاَل ِمْن ذُنُوِبـِه، أَْو َتَضـّرَ َالم ِِه َعلَْيِه الّسَ َو َكاَن ِمْن دَُعا
  :الَْعْفِو َعْن ُعيُوِبهِ 

َ ذِ  َْسَتغيُث الُْمْذِنبُوَن َو َيا َمْن ِإ َِتِه  ْ َ َيا َمْن ِبَر ّ ُ َ ْكِر ِإْحَساِنِه َيْفَزُع الّل
َْس كُّلِ مُْسَتْوِحٍش  ُ وَن َو َيا َمْن لِِخيَفِتِه َينَْتِحُب الَْخاِطئُوَن َيا أ اْلُمْضطَّرُ
يٍب، َو َيا َغْوَث كُّلِ َمْخُذوٍل فَِريٍد، َو  ِ يٍب، َو َيا فََرَج كُّلِ َمْكُروٍب َك ِ َ

 ِ ْ َيا َعُضَد كُّلِ مُْحَتاٍج َطِريٍد أَْنَت اذّلَ َ ً َو  ي َوِسْعَت كُّلَ  ًَة َو ِعْلما ْ ٍء َر
 َ ُ أَْع ِي َعْفُوه ً َو أَْنَت اذّلَ ِي َجَعْلَت لُِكّلِ َمْخلُوٍق ِيف ِنَعِمَك َسْهما أَْنَت اذّلَ

ُ أََماَم َغَضِبهِ  َتُه
ْ َْسَعى َر ِي  ُ  .ِمْن ِعَقاِبِه َو أَْنَت اذّلَ ِي َعطَاُؤه َو أَْنَت اذّلَ

ْ ِيف ُوْسِعهِ  .ِمْن َمنِْعهِ أَْكثَُر  ُ ُ ُِق كُّل ََّسَع الَْخَال ِي ا ِي َال  .َو أَْنَت اذّلَ َو أَْنَت اذّلَ
 ُ ُ  .َيْرَغُب ِيف َجَزاِء َمْن أَْعطَاه ِي َال يُْفِرُط ِيف ِعَقاِب َمْن َعَصاه َو  .َو أَْنَت اذّلَ

ِي أََمْرَتهُ ِبادّلَُعا َها أََنا ذَا، َيا  ِء فََقاَل لَّبَْيَك َو َسْعَدْيَك، أََنا، َيا ِإهَلِي، َعْبُدَك اذّلَ
، َمْطُروٌح َبْنيَ َيَدْيَك  ِي  .َرّبِ ِي أَْوَقَرِت اْلَخطَاَيا َظْهَرهُ، َو أََنا اذّلَ أََنا اذّلَ

ا ِي ِبَجْههِلِ َعَصاَك، َو لَْم َتُكْن أَْهًال ِمنْهُ ذِلَ  .َك أَفْنَِت اذّلُنُوُب ُعُمَرهُ، َو أََنا اذّلَ
َهْل أَْنَت، َيا ِإهَلِي، َراِحٌم َمْن َدَعاَك فَأُْبِلَغ ِيف ادّلَُعاِء أَْم أَْنَت َغافٌِر لَِمْن َبَكاَك 
َر لََك َوْجَههُ َتَذلًُّال أَْم أَْنَت مُْغٍن  ْن َعّفَ فَأُْسِرَع ِيف الْبَُكاِء أَْم أَْنَت مَُتَجاِوٌز َعّمَ

ُ َتَو    ّكًُال َمْن َشَكا ِإلَْيَك، فَْقَره
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امام به چې كله د خپلو ګناهانو بخښنه غوښتله يا به يې له خپلو عيبونو د تيريدو 
  غوښتنه لرله نو دا د عا به يې كوله

اى خدايه اى هغه ذاته چ３ －ناه／اران ي３ د خپل رحمت په وسيله د خپلو 
ستا د   فريادونو اوريدولو ته رابلى اى هغه ذاته چ３ ب３ كسه او ب３ ياده كسان 

ضل او احسان د ياد تكيه ل＂وى اى هغه ذاته چ３ له ويرې ي３ خطاكاران او ف
اى د هر ب３ وطنه او پرديسى د مين３ پان／３، د هر . بدان چغ３ او سوري وهى

غمژن او زړه ماتي مَله، د هر يوازې او يوه زرى فرياد اوريدونكيه او د هر ش７ل 
لم او رحمت له سوبه شوى او اړمن الس نيونكيه، ته هغه ذات ي３ چ３ د خپل ع

په هر ＇ه خپور ي３ او ته هغه ي３ چ３ په خپلو لورينو ك３ دې د هر بنده برخه 
اي＋３ ده ته هغه ي３ چ３ عفو او تيريدنه دې په غچ اخستلوغالبه ده ته هغه ي３ 

ته هغه ذات ي３ چ３ بخ＋ن３ او . ےچ３ رحمت دې تر غضبه مخك３ روان د
ته هغه كس ي３ چ３ په پراخ３ لمن３  وركون３ دې تر نه وركولو او بخله زيات３ دى

ته هغه ذات ي３ چ３ چاته ＇ه ورك７ي نو د بدل  ےك３ دې ！ول پن％ون راغون６ د
توقع نه لري او ته هغه ي３ چ３ ＇وك دې له حكمه سر وغ７وى هغه ته تر حده 

اى ＇＋تنه زه ستا هغه بنده يم چ３ تا ورته د دعا حكم . زياته سزا نه وركوى
اى ＇＋تنه . لبيك سورې پورته ك７ې هو نو زه هغه يمورك７ نو هغه ورته د لبيك 

چ３ ستا په وړاندې په خاورو پروت يم زه هغه يم چ３ مال م３ －ناهانو ！ي＂ه ك７ې 
زه هغه يم چ３ د خپل３ ناپوه９ او  .ےد ےده او عمر م３ په －ناهانو كي تير شو

نادان９ په وجه م３ ستا له حكمه سر غ７ونه وك７ه حال دا چ３ ته زما لخوا د 
رمان９ اليق نه وې اى زما خاونده ＇وك چ３ له تا دعا وغواړى نو ته به پري ناف

رحم وك７ې؟ چ３ زه بيابيا دعا وغواړم يا چ３ ستا په وړاندې وژاړى نو هغه به 
وبخ＋３؟ چ３ زه ژړا ته زر چمتو شم يا چ３ ＇وك په عاجزۍ سره ستا په وړاندې 

ه تا باور او تكيه وك７ى په خاورو پوزه راكاږى له هغه به تير شي؟ يا چ３ ＇وك پ
  او د خپل３ بيوزل９ －يله وك７ى هغه به ب３ نيازه ك７ى؟
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َْسَتْغنِي َعنَْك   ْب َمْن َال َيِجُد مُْعِطياً َغْريََك، َو َال َتْخُذْل َمْن َال  ِإهَلِي َال تَُخّيِ
ْض َعنِّ  .ِبأََحٍد دُوَنَك  ِ ْ ، َو َال تُ ٍد َو آهِلِ َ مَُحّمَ ي َو َقْد أَْقَبْلُت ِإهَلِي فََصّلِ َع

ّدِ َو َقِد اْنَتَصْبُت  نِي ِبالّرَ ْ َ َعلَْيَك، َو َال َتْحِرْمنِي َو َقْد َرِغْبُت ِإلَْيَك، َو َال َتْج
،  .َبْنيَ َيَدْيَك  ٍد َو آهِلِ َ مَُحّمَ َِة، فََصّلِ َع ْ ِي َوَصْفَت َنْفَسَك ِبالّرَ َو  أَْنَت اذّلَ

 ِ ْنِي، َو أَْنَت اذّلَ َ َّْيَت َنْفَسَك ِباْلَعْفِو فَاْعُف َعنِّي َقْد َتَرى َيا ِإهَلِي، اْر َ ي 
فَْيَض َدْمِعي ِمْن ِخيَفِتَك، َو َوِجيَب َقْلِبي ِمْن َخْشَيِتَك، َو اْنِتَقاَض 
 ِ ََد َصْو َ اَك  ، َو ذِلَ ِ ِ ِمْن َهْيَبِتَك كُّلُ ذَلَِك َحَياءٌ ِمْنَك لُِسوِء َعَم َجَواِر

ِ َعْن مُنَاَجاِتَك  َعِن  َيا ِإهَلِي فَلََك الَْحْمُد فََكْم  .الَْجأِْر ِإلَْيَك، َو َكّلَ لَِسا
َ فَلَْم  ّ َ َ فَلَْم َتْفَضْحنِي، َو َكْم ِمْن ذَْنٍب َغطَّْيَتهُ َع ّ َ ا َع َ َ

َِبٍة َسَرتْ ِمْن َعا
ا فَلَْم  َ ِ َمْمُت 

َِبٍة أَلْ ، َو َكْم ِمْن َشا ِ ِ  َْشَهْر ْ َها، َو لَْم تَُقدّلِ ِتْك َعنِّي ِسْرتَ ْ َ
، َو  ِ ا لَِمْن َيْلَتِمُس َمَعاِيِبي ِمْن ِجَري َ ِ َمْكُروهَ َشنَاِرَها، َو لَْم تُْبِد َسْوءَا
َ ُسوِء َما َعِهْدَت  نِي ذَلَِك َعْن أَْن َجَرْيُت ِإ َ

ْ َ لَْم َي ّ ُ َحَسَدِة ِنْعَمِتَك ِعنِْدي 
ِه َو َمْن ِمنِّي فََم  ْن أَْجَهُل ِمنِّي، َيا ِإهَلِي، ِبُرْشِدِه َو َمْن أَْغَفُل ِمنِّي َعْن َحّظِ

َ ِمْن ِرْزِقَك فِيَما  ّ َ أَْبَعُد ِمنِّي ِمِن اْسِتْصَالِح َنْفِسِه ِحنيَ أُْنِفُق َما أَْجَرْيَت َع
ً ِيف  ْيَتنِي َعنْهُ ِمْن َمْعِصَيِتَك َو َمْن أَْبَعُد َغْورا َ َ َ  الَْباِطِل، َو أََشّدُ ِإْقَداماً َع

ْيطَانِ  وِء ِمنِّي ِحنيَ أَِقُف َبْنيَ َدْعَوِتَك َو َدْعَوِة الّشَ   الّسُ
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او ＇وك  ﾡ کوههغه كس چ３ له تا پرته بل وركوونكى نه لرى مﾢ نهيل! اى ＇＋تنه
 چ３ له تا عالوه د ب３ نيازۍ كومه بله وسيله نه لرى هغه مه ب３ برخ３ كوه باره

او د هغه پر آل او له ما مخ مه اړوه حال دا ) ص(رحمت ولي８ه پر محمد ! خدايه
كوه په داس３ حال ك３ چ３ تا ته مﾡ  ３او ما مه نهيل ےد ﾡچ３ ما مخ دراړول

. خپل３ غو＊تن３ راوړى دى او ما په سخت９ سره مه ش７ه حال دا چ３ تا ته والړيم
) ص(نو پر محمد  ےد ےته هغه ي３ چ３ خپل 請فت دې په رحم او كرم سره ك７

او د هغه پر آل رحمت ولي８ه او پر ما رحم وك７ه او تا خپله نامه تيريدونك３ 
اي＋３ ده نو له ما تير شه اى ＇＋تنه ستا له ويرې زما د او＊كو باران ستا له 

دا ！ول خپلو بد . ډاره زما د زړه درزا او ستا له ويري زما د غ７و ل７زا －ورې
همدا وجه ده . شرم او حيا د محسوسولو نتيجه دهعمليو ته په پام سره له تا د 

بند شى او د لمان％ن３ په وخت م３ ژبه  ﾡچ３ د زارۍ او فرياد په وخت زما ستون
كار نه كوى اى خدايه هم تا لره ده ستاينه او لمان％نه ＄كه چ３ تا زما په ＇ومره 

７ى او زما ＇ومره －ناهان３ دې پ＂３ ك ﾡبديو پرده غوړول３ او زه دې نه يم شرمول
او ＇ومره －ناهان３ م３ وك７ې خو تا ＇ر－ندې نه ك７ى  ےاو زه دې نه يم بدنامه ك７

راواچاوه او نه دې زما  ےاو نه دې زما په غاړه ك３ د شرم او سپكاوى غ７وند
عيبونه زما هغو －اون６يو ته چ３ زما د بديو په ل＂ه ك３ دى او ما ته په راك７و 

هم ستا مهربانيانو زه د هغو  بيا. كوونكو ته ＊كاره ك７ل نعمتونو باندې حسد
تر !نو اى زما ＇＋تنه .－ناهانو او كك７تياو له كولو چ３ ته پرې خبر ي３ تم نه ك７م

ما زيات به ＇وك له خپل３ ＊ي／７ې او هوساين３ ناخبره، له خپل３ برخ３ او 
ې وى حال دا چ３ زه هغه روزى چ３ تا يرنصيبه غافله او د ＄ان له سمولو ل

يم تر  ےو －ناهانو ك３ ل／وم چ３ تا ترې منع３ ك７زما لپاره ！اكل３ ده په هغ
او د بديو د كولو ﾡ ونکيدما به زيات ＇وك د باطل په ژورتياوو ك３ ډوب

وى حاالنكه زه په داس３ دوه الره ك３ والړ يم چ３ يوې خوا ته  ﾡجراْت كوونك
  . م３ ته رابل３ او بل اړخ ته م３ شيطان بلى
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َ َغْريِ َع   ِْسَياٍن ِمْن ِحْفِظي هَلُ َو أََنا فَأَّتَِبُع َدْعَوَتهُ َع فٍَة ِبِه َو َال  ِ ْ ًمى ِمنِّي ِيف َم
َ النَّاِر  َى َدْعَوِتِه ِإ َ

َ الَْجنَِّة، َو مُنْ َى َدْعَوِتَك ِإ َ
ٍذ مُوِقٌن ِبأَّنَ مُنْ ِ    .ِحينَ

ُ ِم  دُه َ َنْفِسي، َو أَُعّدِ َو  .ْن َمْكتُوِم أَْمِريُسْبَحاَنَك َما أَْعَجَب َما أَْشَهُد ِبِه َع
َْس ذَلَِك ِمْن  أَْعَجُب ِمْن ذَلَِك أََناتَُك َعنِّي، َو ِإْبطَاُؤَك َعْن مَُعاَجلَِتي، َو لَ
َ ِألَْن أَْرَتِدَع َعْن  ّ َ ًال ِمنَْك َع ، َو َتَفّضُ ِ ً ِمنَْك  يا َكَرِمي َعلَْيَك، َبْل َتأَّنِ

َ الُْمْخِلَقِة، َو ِألَّنَ َعْفَوَك َعنِّي  َمْعِصَيِتَك الُْمْسِخطَِة، َو أُْقِلَع  ِ َئا َعْن َسّيِ
أََحّبُ ِإلَْيَك ِمْن ُعقُوَبِتي َبْل أََنا، َيا ِإهَلِي، أَْكثَُر ذُنُوباً، َو أَْقَبُح آَثاراً، َو أَْشنَُع 

راً، َو أَْضَعُف ِعنَْد َطاَعِتَك َتَيّقُ  ّوُ َ َ ظاً، َو أََقّلُ أَفَْعاًال، َو أََشّدُ ِيف الَْباِطِل 
َ ِذْكِر  ً ِمْن أَْن أُْحِصَي لََك ُعيُويِب، أَْو أَْقِدَر َع ً َو اْرِتَقابا لَِوِعيِدَك اْنِتَباها

ا َصَالُح أَْمِر  .ذُنُويِب  َ ِ ً ِيف َرأْفَِتَك الَِّتي  َذا َنْفِسي َطَمعا َ ِ ُخ  َو ِإّنََما أَُوّبِ
َِتَك  ْ نيَ  الُْمْذِنِبنيَ، َو َرَجاءً لَِر ِ َخاِط

ا فََكاُك ِرَقاِب الْ َ ِ َ َو َهِذِه  .الَِّتي  ّ ُ الّلَ
، َو أَْعِتْقَها ِبَعْفِوَك، َو  ٍد َو آهِلِ َ مَُحّمَ ا اذّلُنُوُب، فََصّلِ َع َ

ْ َرَقَبِتي َقْد أََرّقَ
، َو َخ  ٍد َو آهِلِ َ مَُحّمَ َخطَاَيا، فََصّلِ َع

ْف َعنْهُ ِبَمنَِّك َهَذا َظْهِري َقْد أَْثَقلَْتهُ الْ ّفِ
، َو اْنَتَحْبُت َحّتَى َينَْقِطَع  َْسقَُط أَْشَفاُر َعْينَّيَ َيا ِإهَلِي لَْو َبَكْيُت ِإلَْيَك َحّتَى 
َ َقَدَماَي، َو َرَكْعُت لََك َحّتَى َينَْخِلَع ُصْلِبي،  َ ّ َ ، َو قُْمُت لََك َحّتَى َتَت ِ َصْو

أَ َحَدَقَتاَي،َو َسَجْدُت لََك َحّتَى َتَتَف    ّقَ
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نو زه د هغه په ناك７دو له پوهيدو سره سره او د هغه په فسادونو له خبريدو 
باوجود د هغه غ８ ته لبيك وايم حال دا چ３ زه په دغه وخت هم يقين لرم چ３ 

اهللا اكبر دا ＇ومره . ستا د بلن３ نتيجه جنت او د هغه د منلو پايله دوزخ ده
ه د ＄ان په خالف －واهى وركوم او خپل پ عجيبه خبره ده چ３ زه ي３ پخپل

كارونه يو يو درشميرم او تر دې زياته عجيبه ستا لخوا ماته د مهلت راكول 
او د عذاب ＄ن６ول دى دا د دې لپاره نه دى چ３ زه ستا په ستر－و ك３ درون 

چ３  ےيم بلكه دا زما په مقابله ك３ ستا 請بر او پر ما ستا لطف او احسان د
وونكو بلوسو او سرغ７ونو ستون شم او له سپكاوونكو او زه ستا له خپه ك

اكولو رچ３ ته ماته تر سزا  اوددې لپاره دى واخلم خواروونكو －ناهانو الس
له ما په تيريدلو ډير خوښ ي３ بلكه زه خو اى ＇＋تنه ډير －ناه／ار، بد 
請فته، بدعمله، په بدو ك７و ك３ ب３ پروا ستا د منن３ په وخت سست او ستا 

نو زه ＇ن／ه  .و غندن３ ب３ پروا يم او له هغو ډيره كمه اندي＋نه لرمله －واښ ا
او  ﾡشم يا په بيانولو سره خپلى －ناهان３ احاطه كول ﾡخپل عيبونه تاته شميرل

شم او زه چ３ په دا ډول خپل نفس مالمتوم او ر！م ي３ نو دا ستا د  ﾡشمارل
حاالت سمي８ى  شفقت او مهربان９ په اللچ ك３ چ３ د هغو له كبله د －ناه／ارانو

او ستا د هغه رحمت په هيله چ３ د هغ３ له كبله د －ناه／ارانو غ７ۍ له عذابه 
دا زما مرۍ ده چ３ －ناهانو －５ره ك７ې ده نو رحمت ! ژغورل كي８ى لويه خدايه

او د هغه پر آل او په خپل３ تيريدن３ او بخ＋ني سره هغه ) ص(ولي８ه پر محمد 
！ي＂ه ك７ې ده نو رحمت ولي８ه پر محمد  ازاده ك７ې او دا زما مال وه چ３ －ناهانو

اى . او د هغه په آل او په خپل３ مهربان９ سره زما دا بوج سپك كانده) ص(
＇＋تنه كه ستا په وړاندې دومره وژاړم چ３ د ستر－و با１ه م３ تل شى او دومره 

م３ بند شى او ستا په مخكﾡ  ３په كوكارو او زارو زارو ژړا وك７م چ３ ستون
م３ وپ７سي８ى او دومره ركوع／ان３ وكاندم چ３ د مال د  دومره ودري８م چ３ پ＋３

   ننوزى تيرشمزۍ اوه６وكى م３ ون７ي８ى اودومره سجدې وك７م چ３ ستر－３ م３
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َماِد آِخَر َدْهِري، َو  َو أََكْلُت تَُراَب اْألَْرِض طُوَل ُعُمِري، َو َشِرْبُت َماءَ الّرَ
 ِ َماِء ذََكْرتَُك ِيف ِخَالِل ذَلَِك َحّتَى َيِكّلَ لَِسا َ آفَاِق الّسَ َ لَْم أَْرفَْع َطْرِيف ِإ ّ ُ  ،

 ِ َئا َئٍة َواِحَدٍة ِمْن َسّيِ َو ِإْن كُنَْت  .اْسِتْحَياءً ِمنَْك َما اْسَتْوَجْبُت ِبَذلَِك َمْحَو َسّيِ
ِ ِحنيَ أَْسَتْوِجُب َمْغِفَرَتَك، َو َتْعفُو َعنِّي ِحنيَ أَْسَتِحّقُ َعْفَوَك فَإِ  ّنَ ذَلَِك َتْغِفُر 

ِي ِمنَْك ِيف  ِ ِباْسِتْحَقاٍق، َو َال أَنَا أَْهٌل هَلُ ِباْسِتيَجاٍب، ِإْذ َكاَن َجَزا ُ َواِجٍب  َغْري
 ِ ُ َظالٍِم  ْبنِي فَأَْنَت َغْري ِل َما َعَصْيتَُك النَّاَر، فَِإْن تَُعّذِ ْدَتنِي  .أَّوَ ِإهَلِي فَِإْذ َقْد َتَغّمَ

َك فَلَْم َتْف  َضْحنِي، َو َتأَنَّْيَتنِي ِبَكَرِمَك فَلَْم تَُعاِجْلنِي، َو َحلُْمَت َعنِّي ِِسْرتِ
ُوفََك ِعنِْدي، فَاْرَحْم طُوَل 

ْ ْر َم ، َو لَْم تَُكّدِ َ ّ َ ْ ِنْعَمَتَك َع ِلَك فَلَْم تَُغّريِ ِبَتَفّضُ
َة َمْسَكنَِتي، َو ُسوءَ َمْوِقِفي ِعي َو ِشّدَ َ َصّلِ  .َتَضّرُ ّ ُ َ ٍد َو آهِلِ، َو  الّل َ مَُحّمَ َع

نَاَبِة، َو  ِقنِي ِمَن الَْمَعاِصي، َو اْسَتْعِمْلنِي ِبالطَّاَعِة، َو اْرُزْقنِي حُْسَن اْإلِ
ِ ِبالِْعْصَمِة، َو اْسَتْصِلْحنِي ِبالَْعافَِيِة، َو أَِذْقنِي َحَالَوَة  ْد ِ ِبالّتَْوَبِة، َو أَّيِ ْر َطّهِ

ً ِمْن الَْمْغِفَرِة، َو اْج  ِ أََمانا َِتَك، َو اْكتُْب  ْ َعْلنِي َطِليَق َعْفِوَك، َو َعِتيَق َر
فْنِي فِيِه  ِّ َ فَُها، َو  ِ ْ ى أَ َ

ْ ُ ِ ِبَذلَِك ِيف الَْعاِجِل دُوَن اْآلِجِل،  ْ ِّ َ ُسْخِطَك، َو 
ا َ ُ ، َو َال َيَتَكأَّدَُك ِيف قُْدَرِتَك، َو إِّنَ ذَلَِك َال َيِضيُق َعلَْيَك ِيف ُوْسِعَك  .َعَالَمًة أََتَبّيَ

ُدَك ِيف أَنَاِتَك، َو َال َيئُودَُك ِيف َجِزيِل ِهَباِتَك الَِّتي َدلَّْت  َا آَياتَُك، َال َيَتَصّعَ
ْ َعلَ

ََشاءُ، ْ  إِنََّك َتْفَعُل َما  َ َ كُّلِ    .ٍء َقِديٌر  َو َتْحُكُم َما تُِريدُ، إِنََّك َع
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چاڼ ك７م او تل خ７ې اوبه و＇＋م او په دې حال ك３ تا دومره ياد  ！ول عمر خاورې
ك７م چ３ ژبه م３ له ست７يا ب３ دمه شى بيا د شرم او حيا له كبله اسمان ته ستر－３ 
پورته نه ك７م نو بيا هم له خپلو －ناهانو ＇خه د يوې د بخ＋لو هم وړ نه يم او كه 

او ستا د بخ＋ن３  ته ما وبخ＋３ او ستا د مغفرت جو－ه شم او را＄ن３ تير ش３
قابل و－ر＄م نو دا زما د استحقاق له امله نه دی او نه زه د خپل استحقاق په 
وجه د دې وړ يم ＄كه چ３ كله ما په لوم７ى ＄ل ستا له امرونو بلوسه وك７ه نو 

نو كه ته ماته عذاب راك７ې نو دا به دې له ماسره ظلم نه . زما سزا دوزخ وه
３ چ３ زما پو＊تنه دې وك７ه زه دې رسوا په داس３ حال ك! وى ك７ى اى ＇＋تنه

نه ك７م او په خپل لطف او مهربان９ سره دې له نرم９ كار واخيست او په 
عذاب ك３ دې بي７ه ونه ك７ه او په خپل فضل سره دې زما په حق ك３ له حلم 
او نرم＋ته كار واخيست او خپل نعمتونه دې بدل نه ك７ل او نه دې خپل 

ږدې ژړا ان／وال، سخت３ اړتيا او بد دري＃ احسان خراب ك７ نو زما په دې او
او د هغوى پر آل رحمت ولي８ه او ما له ) ص(رحم وك７ه اى خدايه په محمد 

－ناهانو خوندى او په منن３ ك３ بوخت وساته او د ＊３ جاروتن３ توفيق 
راك７ه او په توب３ سره م３ پاك كانده او په خپل３ ＊３ ساتن３ سره م３ مرسته 

ال ＊ه ك７ه او د مغفرت په خوږو م３ خوله خوږه وك７ه، په روغتيا سره م３ ح
م３  ےاو د خپل رحمت ژغورل شو ےك７ه او د خپل３ عفوې ازاد شو

و－ر＄وه او له خپل عذابه د بچ كيدو پروانه وليكه او له آخر ته مخك３ په 
راك７ه چ３ سم پرې پوه شم او داس３  ےهمدي دنيا ك３ د ژغورن３ داس３ زير
ي ي３ وپيژنم او دا كار ستا د هر اړخيز ن＋ه راو＊يه چ３ ب３ له شك او شبه

ب３ شكه چ３ ستا  ےاو ستا د قدرت لپاره مشكل نه دوس لپاره －ران 
  .ےقدرت پر هر ＇ه خپور د

  

––––––––––  
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  سپړنه
  

دا دعا د هيل３ او ويرې يوه نمونه ده او د ويرې او هيل３ په الرې د ژوند د چلولو 
عملى ژوند بنس او د آخرت د نيكمرغ９ ويره او هيله دواړه د . ےلپاره يو مثال د

سريزې دى كه ويره نه وى نو انسان د خپلو ك７و او بدل３ غافله كي８ى او كه اميد نه 
وى نو انسان هي＆ كار په شوق او مينه نه كوى او د ويري او اميد دا حالت د لوى 

＄كه چي د رحمت تقاضا دا ده چ３ كه ＇وك . ＇＋تن د عدل او رحمت له تصوره زي８ى
خداى در ته لمن وغوړوى او هغه ته الس اوږد ك７ى او له هغه بخ＋نه وغواړى نو  د

نه ك７ى او همدا چاره د اميد د ＇رك د پيدا كيدو او د نا  ﾡخداى ي３ بايد نهيل
چ３ په لويو  ےاميدونو له تيارو د بچ كيدو سبب كي８ي دا د خداى د رحمت بركت د

مونو هم بنيادم زر نه نيسى كه هغه په －ناهانو هم زر سزا نه وركوى او په سختو جر
سزا ك３ له بي７ې كا رواخيست نو بيا خو به د توب３ او پ＋يمان９ وخت نه پات３ 
كيدلو بلكه د توب３ او پي＋يمان９ د وسيلى له ل＂ونه مخكى به د تباه９ او بربادۍ 

ولو يجعل اهللا الناس «: په من／ولو ك３ －يريدلو لكه ＇ن／ه چ３ خداى پاك فرمايى
م اجلال اس او لكه ＇ن／ه چ３ عام خلك د خپل３ (( »تعجال بالخري لقضى ال

＊ي／７ى لپاره له تادۍ كار اخلى كه خداى تعالى د －ناهانو په سزا ك３ هم دومره 
كه پاك ＇＋تن له )) ےو ﾡبي７ه كوله نو د دغو د سزا وخت به ډير مخك３ رارسيدل

ته ي３ سزا وركوله نو دا －ناه سمالسى وروسته له خپل غضبه كار اخيست او مجرم 
چاره د هغه د عدل او انصاف خالف خو نه ده خو دهغه ذات له رحمت سره ي３ سمون 

او كله چ３ رحمت او  ےنه درلود حال دا چ３ د هغه رحمت د هغه پر غضب بر د
غضب په كشمكش ك３ وى نو رحمت رامخك３ كي８ى او غضب شاته پري８دى ＄كه 

نو . غضب د مخالفت او نافرمان９ پايله چ３ رحمت د هغه د ذات غو＊تنه ده او
او رحمت د هرې شيب３ لپاره همدا راز كه په دنيا  ےغضب د خا請و وختونو لپاره د

ك３ سر غ７ونه بلوسه كفر او نافرمانى نه وى نو بيا به هرې خوا ته  رحمت ْو او د 
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او غضب يوه فرعى او  ےغضب به هي＆ ن＋ه ن＋انه نه وه ＄كه چ３ رحمت ا請ل د
ه ده چ３ يوازى د بدو ك７و له امله راپيدا كي８ى او بيا داسى نه وى چ３ يو تبعى چار

＄ل راوپاري８ى نو بيا س７ي８ى نه بلكه كه ＇وك په خپلو ك７و پ＋يمانه شى خداى ته 
توبه وك７ى او د خپل ＄ان د سمولو ژمنه وكاندى نو غضب ور＄ن３ مخ اړوى او د 

به واي３ چ３ بيخى د دغه خداى رحمت را＄و＊ي８ى او －ناهان３ داس３ چخ３２ كوى ته 
  : فرمايى) ص( ےكس په لمن ه５＆ داغ نه وو د خداى  －ران استاز

داسي دى －وا كﾡ  ３له －ناهاهو توبه كوونك(( »التائب من اذلنب كمن ال ذنب هل«
اوس دى دعا ته و－ورئ چ３ د امام په كلماتو او نورو ))بيخى －ناه ي３ نه وى ك７ى

هغه ＇ن／ه انسان د غفلت له خوبه  ےد ﾡك３ د ويرې او هيل３ كوم روح نغ＋ت
راوي＋وى او په زړه او مازغو اغيزه شيندى امام د خداى په وړاندې د بند－９ په 

چ３ په  ےغو＊تنو ك３ په كوتاه９ ډاډه كي８ى خو له ويرى او تره３ ي３ دا حال د
پ＋و ي３ ل７زا په بدن ي３ ري８ديدا او په جسم ي３ راپيدا راغل３ په ستومانو با１و ك３ 

－ر＄ى او د زړه ！كانونه ي３ له ژړغونى ژغ سره غ８ملى دى او داس３ ي３ او＊كى 
اى ＇＋تنه كه په ژړا ژړا م３ با１ه وريژي８ى په والړه م３ پ＋ى ((كوكارې وهى چ３ 

وپ７سي８ى په ركوع／انو م３ مال ！ي＂ه شى په سجدو ك３ م３ عمر تير شى كه ！ول 
حمت اسره لرم او عمر خاورې په سر واچوم او ＄ان خ７ پ７ كرم بيا هم يوازې ستا د ر

په دغو تورو ك３ چ３ د )) زه د كوم استحقاق له كبله د عفوې او تيريدن３ جو－ه نه يم
هغه د امام د ژوند ！كى په ！كى نقشه ده  ےعاجزۍ او زارۍ كوم تصوير ان％ور شو

او تاريخ واي３ چ３ كله به امام اودس كاوه نو د مخ رن， به ي３ زي７ شو او كله به چ３ 
نو غ７ى به ي３ ر８４د４دل او د شپي او ور＄３ په عبادت سره به ي３ په مصل３ ودر４ده  

پ＋３ پ７سدي چ３ كوم نعمت به ئيي يادوه نو سجده به ي３ كوله كله به ي３ چ３ كوم 
نعمت تر السه ك７ يا به ي３ د كوم ＊ه كار نيت كاوه نو سجده به ي３ كوله كله به ي３ 

ر هغ３ به ي３ له سجدې چ３ په دوو كسانو ك３ سوله كوله نو سجده به ي３ كوله او ت
سر نه هسكاوه چ３ په خولو ك３ به خيشت نه شو او د روژې په مياشت３ ك３ به له 
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توب３ او استغفاره پرته به ي３ بل ＇ه په ژبه نه وو او زياتره وختونه به پرې د ب３ 
هوش９ حالت راتلو ابن عينيه وائي چ３ ما د مكى په الره ك３ وليدل چ３ امام 

چ３ احرام تاړه نو بدن ي３ په ل７زا شو مخ ي３ زي７ شو او  سورلى ودروله او كله ي３
ي３ ونه ويل شو زه ور مخك３ شوم او يو پو＊تنه م３ ترې وك７ه چ３ ) لبيك(تلبيه 

تاسو تلبيه ول３ نه وايئ وې فرمايل ويري８م چ３ زه لبيك ووايم او له هغ３ خوا ＄واب 
شه شو او د حج تر او كله چ３ امام تلبيه وويله نو ب３ هو. راشى چ３ اللبيك وسعديك

ختميدا پورې ي３ پرله پس３ دا حالت ْو چ３ كله به ب３ هوشه كيده او كله به په هوش 
راتللو په هر حال ك３ له يوې خوا ي３ په مخ باندې د ويرې او خشوع دوړې وې نو له 
بل پلوه به ي３ په مخ ك３ د اميد او هيلي مسكا خوره وه او قدمونه ي３ د رجا او 

او روح په  ﾡْو چرته چ３ د مايوس９ او نهيل９ سيورى نه وى پريوت هيل３ په هغه مقام
ْو چرته چ３ د زړه هره ＇７يكه د حق د غﾡ  ８ي３ د تقرب په هغه مقام پورې ت７ل

اوريدولو ته نيولى او د رحمت زيرى ته ستر－３ په الره وى چ３ له هغ３ خوا به كله د 

ن امنوا وكانوا يتقون اذلي«: رحمت پيغام راشى لكه ＇ن／ه چ３ خداى تعالى فرمايى
ى ىف الحيوة ادلينا وىف االخرة هغه خلك چ３ ايمان ي３ راوړ او له خداＪه ((»ل ال

 ےدا زير))او په آخرت ك３ هم  ے د ےوويريدل هغوى ته د دنيا په ژوند ك３ هم زير
چ３  ےپه 請الحو او ＊و خوبونو ك３ ＇ر－ندي８ى لكه ＇ن／ه چ３ ابوالدردا روايت د

＇خه پو＊تنه وك７ه چ３ په دې آيت ك３ د بشرى مطلب ) ص(ن رسول ما د خداى له －را
＇ه دى دوى وفرمايل هى الروْيا الصالحه دا ＊ه او 請الح خوبونه دى چ３ مومنان ي３ 
وينى يا ي３ ＇وك د هغه لپاره －ورى دا ＊ه خوبونه د نفس د پاك９ د باطن د 

چ３ مومن  سپ）لتيا او له ستر ذات سره د پيوند په نتيجه ك３ ليدل كي８ى داس３
كس خپل ＊ه انجام په خوب ك３ وينى يا د هغ３ په باب په خوب ك３ د غيبو اواز 

او په كتابونو ك３ د 請الحانو او . اورى يا بل د هغه لپاره خوب وينى يا اواز اورى
شى په دې آيت ك３ د بشرى  ےنيكانو په باب د داس３ خوبونو ليدل راغلى دى كيد

.چ３ تر دې زيرى لوړ وى ےل زيروى يا كوم بل ډو ےمطلب همداس３ زير
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ْيطَانُ فَاْسَتَعاذَ ِمنْهُ َو ِمْن  ُ ِإذَا ذُِكَر الّشَ َالم ِِه َعلَْيِه الّسَ َو َكاَن ِمْن دَُعا
  َعَداَوِتِه َو َكْيِدهِ 

ِ َو َكْيِدِه َو َمَكاِيِدِه، َو ِمنَ  ِج ْيطَاِن الّرَ َ ِإّنَا َنُعوذُ ِبَك ِمْن َنَزَغاِت الّشَ ّ ُ َ  الّل
ُوِرِه َو َمَصاِيِدهِ  ُ ِه َو َمَواِعيِدِه َو  َو أَْن يُْطِمَع َنْفَسهُ ِيف  .الثَِّقِة ِبأََماِنّيِ

اِننَا ِبَمْعِصَيِتَك، أَْو أَْن َيْحُسَن ِعنَْدَنا َما  َ ِ ِإْضَاللِنَا َعْن َطاَعِتَك، َو اْم
هَ ِإلَ  َن لَنَا، أَْو أَْن َيْثقَُل َعلَْينَا َما َكّرَ ُ َعنَّا ِبِعَباَدِتَك، َو  .ْينَاَحّسَ َ اْخَسأْه ّ ُ َ الّل

 ً ِتُكهُ، َو َرْدما ْ َ ً َال  ُ ِسْرتا اْكِبْتهُ ِبُدءوِبنَا ِيف َمَحّبَِتَك، َو اْجَعْل َبْينَنَا َو َبْينَه
ً َال َيْفتُقُهُ  ، .مُْصِمتا ٍد َو آهِلِ َ مَُحّمَ َ َصّلِ َع ّ ُ َ   الّل

  
ه نو له هغه او د هغه له مكر او دښمنۍ څخه د بچ كله به چې د شيطان خبره كيد
  كيدو لپاره به يې دا دعا كوله

موږ د شيطان مردود له وسوسو، مكرونو چلونو، دروهو او غولونو ! اى ＇＋تنه
د هغه په دروغو دالسو له باور كولو او د هغه له لومو تاته پناه در وړو او له دې 

ره پيدا شى چ３ موږ ستا له منن３ كاږه خبرې چ３ د هغه په زړه ك３ دا تمه او اس
ك７ى او ستا د نافرمان９ په وسيله موږ رسوا كاندى يا له دې چ３ كوم ＇يز هغه 

هغه زموږ نظرونه وبري＋وى يا چ３ كوم ＇يز هغه  ےپه رن／ونو او －ا１و آغلى ك７
بد راوبري＋وى په موږ سخت تير شى اى ＇＋تنه ته په خپل عبادت سره هغه له 

ر  او سر ＊ندن３ په برکت   هغه يااو ستا په مينه ك３ زمون８ د زې كانده يرموږ ل
 ﾡله  مون８   ور！ه او زموږ او هغه تر مين＃ يوه داس３ پرده چ３ هغه ي３ ونه شلول

! اى خدايه. شى ودروه ےشى او يو داس３ كلك ديوال چ３ هغه ئي ونه ن７و
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 َعنَّا َو اْشَغهْلُ او د هغه پر آل او هغه زموږ پر ) ص(رحمت ولي８ې پر محمد 
هُ، َو َولِّنَا  َِك، َو اْعِصْمنَا ِمنْهُ ِبُحْسِن ِرَعاَيِتَك، َو اْكِفنَا َخْرتَ ِبَبْعِض أَْعَدا

 ُ ، َو أَْمِتْعنَا ِمَن اهْلَُدى  .َظْهَرهُ، َو اْقطَْع َعنَّا ِإْثَره ٍد َو آهِلِ َ مَُحّمَ َ َصّلِ َع ّ ُ َ الّل
ْدَنا  ِمَن الّْتَْقَوى ِضّدَ َغَواَيِتِه، َو اْسلُْك ِبنَا ِمَن الّتَُقى ِبِمْثِل َضَاللَِتِه، َو َزّوِ
َدى َ َال َتْجَعْل هَلُ ِيف قُلُوِبنَا َمْدَخًال َو َال تُوِطنَّنَ هَلُ  .ِخَالَف َسِبيهِلِ ِمَن الّرَ ّ ُ َ الّل

ْينَا َمْنِزًال  ِّ .فِيَما دَلَ َ َل لَنَا ِمْن َباِطٍل فَ َ َو َما َسّوَ ّ ُ َ ُ فَِقنَاهُ، الّل فَْتنَاه َ ّ َ فْنَاهُ، َو ِإذَا 
ُ هَلُ، ه ُ ِبِه، َو أهَْلِْمنَا َما نُِعّدُ ْرَنا َما نَُكاِيُده َو أَْيِقْظنَا َعْن ِسنَِة الَْغْفةَلِ  َو َبّصِ

كُوِن ِإلَْيِه، َو أَْحِسْن ِبَتْوفِيِقَك َعْوَننَا َعلَْيهِ  َ َو أَْشِرْب قُلُوَبنَا .ِبالّرُ ّ ُ َ  الّل
،  .ِإْنَكاَر َعَمهِلِ، َو اْلطُْف لَنَا ِيف َنْقِض ِحَيهِلِ  ٍد َو آهِلِ َ مَُحّمَ َ َصّلِ َع ّ ُ َ َو  الّل

ُ َعِن اْلُولُوِع ِبنَا ُ ِمنَّا، َو اْدَرأْه ْل ُسْلطَاَنهُ َعنَّا، َو اْقطَْع َرَجاءَه َ َصّلِ  .َحّوِ ّ ُ َ الّل
، َو اْجَعْل آبَ  ٍد َو آهِلِ َ مَُحّمَ َهاِتنَا َو أَْوَالَدَنا َو أََهالَِينَا َو ذَِوي َع اَءَنا َو أُّمَ

ُمْؤِمنِنيَ َو الُْمْؤِمنَاِت ِمنْهُ ِيف ِحْرٍز 
أَْرَحاِمنَا َو َقَراَباِتنَا َو ِجَرياَننَا ِمَن الْ

ْ ِمْنهُ ُجنَناً َواِقَيًة، َو  ُ ِْس
ْ  َحاِرٍز، َو ِحْصٍن َحافٍِظ، َو َكْهٍف َماِنٍع، َو أَلْ ِ أَْعِط

بُوِبّيَِة، َو  .َعلَْيِه أَْسِلَحًة َماِضَيةً  َ َو اْعُمْم ِبَذلَِك َمْن َشِهَد لََك ِبالّرُ ّ ُ َ الّل
ُعبُوِدّيَِة، َو اْسَتْظَهَر ِبَك 

ُ لََك ِبَحِقيَقِة الْ أَْخلََص لََك ِبالَْوْحَداِنّيَِة، َو َعاَداه
بَّ  ُعلُوِم الّرَ

فَِة الْ ِ ْ   .اِنّيَِة َعلَْيِه ِيف َم
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＄اى د خپل كوم د＊من په ＊ويولو ك３ بوخت وسات３ او موږ په خپل３ ＊３ 
ساتن３ سره له هغه خوندى ك７ې د هغه له دوك３ او مكره مو وسات３ او له موږ 
ي３ مخ واړوې او زموږ له الرې د هغه د پلونو ن＋３ ړن／３ ك７ې اى اهللا پر محمد 

اس３ خوندى الر＊ودن３ برخمن او د هغه پر آل رحمت ولي８ه او موږ له همد) ص(
ك７ه ＇ن／ه چ３ د هغه －مراهى كلكه ده او موږ ته د هغه د ب３ الريتوب په وړاندې 
د تقوى او پرهيز －ارۍ تو＊ه راكانده او د هغه د وژونك３ الرې په اپو！ه مون８  د 
ودې او تقوى په الره روان ك７ه اى اهللا زموږ زړونو ته د هغه د راننوتلو الره مه 

اى ＇＋تنه هغه چ３  .زموږ په ＇يزونو ك３ د هغه لپاره ＄اى مه جوړوهوركوه او 
كومه چ＂ى خبره موږ ته ＊ه وبري＋وى هغه راوپيژنه او چ３ كله ي３ راوپيژن３ نو 
ور＄ن３ مو وساته او موږ ته د هغه د غولولو په طريقو ك３ ＄يرتيا او د هغه په 

خوبه مو چ３ هغه ته مقابله ك３ د سر ＇２ه كيدو تعليم راكانده او د غفلت له هغه 
د －روهيدو سوب كي８ى راوي（ ك７ه او په خپل توفيق سره د هغه په وړاندې 

راك７ه لويه خدايه د هغه له ك７و د ناخو＊９ له جذب３ زموږ زړونه  ےبشپ７ بر
خ７وب ك７ه او د هغه د چلونو د ماتولو توفيق راك７ه اى اهللا رحمت ولي８ه پر 

／وله له موږ هسكه ك７ه او هيل３ ي３ له او د هغه پر آل او د شيطان من) ص(محمد 
ې ك７ه اى اهللا يرموږ غو＇３ ك７ه او زموږ د ب３ الرې كولو اسره او حرص له هغه ل

او د هغه پر آل او زموږ پلرونه، نيكونه، ميندې، ) ص(رحمت ولي８ه پر محمد
بچＫان، خپلوان، رشته داران، خپل او په －اون６يو ك３ مومن ＊اغلى او مومن３ 

له شره په يوى كلك３ كال او حفاظت ك３ وسات３ او له شيطانه ميرمن３ د هغه 
خوندى كوونكى زغرې ور واغوندې او د شيطان په مقابله ك３ تيره وسله 

لويه ＇＋تنه په دې دعا ك３ هغه كسان هم شامل ك７ه چ３ ستا د . وركاندې
ربوالى －واهى  ورك７ى او د دوه －ون９ له تصوره پرته تا يوازينى و－２ى او د 

حقيقت په ر１ا ك３ ستا په خاطر له هغه سره مير＇ى وك７ى او د الهى  بند－９ د
  عملونو په زده كولو ك３ د هغه په خالف له تا مرسته 
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َ اْحلُْل َما َعَقَد، َو افْتُْق َما َرَتَق، َو افَْسْخ َما َدّبََر، َو َثّبِْطهُ ِإذَا َعَزَم، َو  ّ ُ َ الّل
َ َو ا .اْنقُْض َما أَْبَرمَ  ّ ُ َ ُ َو اْهِدْم َكْهَفهُ، َو أَْرِغْم الّل ْهِزْم ُجنَْدهُ، َو أَْبِطْل َكْيَده

ِِه، َال نُِطيُع هَلُ ِإذَا  ِِه، َو اْعِزْلنَا َعْن ِعَداِد أَْولَِيا َ اْجَعْلنَا ِيف َنْظِم أَْعَدا ّ ُ َ أَْنَفهُ الّل
َْسَتِجيُب هَلُ ِإذَا َدَعاَنا، َنأْمُُر بِ  َواَنا، َو َال  ْ َ ُمنَاَوأَِتِه، َمْن أََطاَع أَْمَرَنا، َو اْس

نيَ َو  .َنِعُظ َعْن مَُتاَبَعِتِه َمِن اّتََبَع َزْجَرَنا ِ النَِّبّيِ َ ٍد َخا َ مَُحّمَ َ َصّلِ َع ّ ُ الّلَ
ِبنيَ الّطَاِهِريَن، َو أَِعْذَنا َو أََهالَِينَ  َ أَْهِل َبْيِتِه الطَّّيِ ُمْرَسِلنيَ َو َع

ِد الْ ا َو َسّيِ
ا  ا اْسَتَعْذَنا ِمنْهُ، َو أَِجْرَنا ِمّمَ ُمْؤِمنِنيَ َو الُْمْؤِمنَاِت ِمّمَ

ِيَع الْ َ ِإْخَواَننَا َو 
َْع لَنَا َما َدَعْوَنا ِبِه، َو أَْعِطنَا َما أَْغَفْلنَاهُ، َو 

ْ اْسَتَجْرَنا ِبَك ِمْن َخْوفِِه َو ا
ْنَ  َِسينَاهُ، َو َصّريِ الِِحنيَ َو َمَراِتِب اْحَفْظ لَنَا َما  ا ِبَذلَِك ِيف َدَرَجاِت الّصَ

َعالَِمنيَ 
   .الُْمْؤِمنِنيَ، آِمنيَ َرّبَ الْ

  ـــــــــــــــــــــــــ
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وغواړى اى خدايـه كومـه غو！ـه چـ３ هغـه وركـ７ى هغـه پرانيـزې او ＇ـه چـ３ جـوړ            
 او كلـه چـ３ كـوم   . او كوم تدبير چ３ وك７ى هغه ناكام ك７ې. ك７ى هغه مات كاندې

د ! نيت وك７ى هغه تم كاندې او ＇ه چـ３ برابـر كـ７ى هغـه －ـ６وډ كـ７ې لويـه خدايـه        
د هغه چل او دوكه له خاورو سره خـاورې كـ７ى او ＄الـه يـ３      هغه ل＋كر مات ك７ې

ړن／ه ك７ې د هغه پوزه په ＄مكه ومو＊３ اى ＇＋تنه مـوږ د هغـه پـه د＊ـمنانو كـ３      
كله مو وغولوى نو  －６ كه او د هغه په مل／رو ك３ له شميريدو مو وسات３ او چ３

ي３ نه منو او وموبولى نو ＄واب ورنه ك７و او ＇وك چ３ زموږ حكم منـى   ي３چ３ و
هغه ته له شيطان سره د مير＇من９ حكم ورك７و او ＇وك چ３ زموږ په غ７ولـو سـره   

او د ) ص(اى اهللا رحمـت وليـ８ه پـر محمـد     . وغ７ي８ى هغه د شيطان له منن３ وغ７وه
او د هغـه پـه    ےاو د ！ولـو اسـتازو سـرخيل د   هغه پرا ل چـ３ د ！ولـو نبيـانو خـاتم     

او زمـوږ خپلـوان ورو１ـه او ！ـول مـومن سـ７ى او        اهلبيتو چ３ پاك او سـپ）لى دی 
＊％３ له دغو ＇يزونو چ３ موږ ترې پناه غو＊ته وسات３ او له كومـو ＇يزونـو چـ３    

لـه هغـو امـان راكانـدې او كومـه غو＊ـتنه        ےد ﾡويري８و او ستا امان مـو غو＊ـتل  
هغـه   ےه ك７ې او د كومو په غو＊تلو ك３ مو چـ３ غفلـت كـ７   چ３ مو ك７ې هغه پور

راپه برخه ك７ې او ＇ه مو چ３ هير ك７ى دى هغه راخوندى كـ７ې او پـه دې وسـيل３    
زمـوږ دعـا   . سره موږ د نيكانو درج３ او د ايمان د خاوندانو پ７اوونو ته ورسـوي 

  .قبوله ك７ى اى د ！ولى ن７ۍ پالونكيه
––––––––––  
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  سپړنه

  
كاتو ك３ چ３ له هرى خوا په بنيادم يرغل كوى هغه خطرې او د شر په هغو محر

غ＋ت３ هم شاملى دى چ３ د انسان په زړه ك３ پيدا كي８ى او په هغه اغيزه كوى 
د فلسفيانو په نزد دا فاسد خياالت د واهمه قوت په وجه رامن％ته كي８ى چ３ د 

په انسان حسيات متاثره كوى او د عقل له تقاضو سره ！كره وهى او ＄نى خلك 
دې باور دى چ３ له بدنونو په بيليدونكو روحونو ك３ چ３ كوم ＊ه روحونه دى 

ے کوي هغه نيك ژوند لپاره الره اواروى او انسان د حق او هديت د الر ى الرو
او بدې ارواوى بنيادم بدو ته راكاږى او －ناهانو ته ي３ بل／ى دغه کسان ＊و 

او فاسد خياالت د همدغو ارواوو ته جنيان او بدو روحونو ته شيطانان واي３ 
خبيثو ارواو د ه）ون３ نتيجه －３２ خو د اسالم له نظره بد خياالت او افكارو كه 
هغه د كوم ناوړه عمل محرك شى او كه يوازې تر خياالتو محدود وى د يو 
اورين مخلوق د لمسولو له امله رامن％ته كي８ى دغه مخلوق د حسد او ＄ان 

ل شوى او تر يوي ！اكل３ مودې پورې به د غو＊تن３ په وجه د خداى  له دره ش７
ب３ الرۍ او －ناه په لور بلنه كوى دغه مخلوق ته شيطان واي３ او ＊ه خياالت او 
جذبات كه هغه د كوم ＊ه او خوښ عمل سوب شى او كه يوازى د خياالتو تر 
حده رالن６وى د الهى رحمت نتيجه ده چ３ ورته القاء او الهام واي３ لكه ＇ن／ه 

  : ي）لى استازى فرمايىچ３ د خداى سپ

اد يعاد بالخري وتصديق بالحق ولمة من الشيطن ايعىف القلب لمتان لمة من الملك ا«
   »بال وتكذيب بالحق

د ملک له  يوي ي８الت او افکار داخلياد انسان په ذهن او زړه ک３ دوه ډوله خ(
و بله ا کوی ايدجذبه پ يق９ اراده او  د حق د  تصديکلوري او هغه په زړه ک３ دن

  )د شیطان له لورې  او هغه انسان په －ناه ، شر او د حق دروغ بللو ته ه）وی
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د انسان زړه د دوه ډوله خياالتو ＄اله ده او د دواړو لپاره يو شان وړتيا لرى   
البته كله كله په نا ك７دو ك３ له حده د تيريدو له كبله خداى تعالى له انسانه 

برخ３ ك７ى او په تيارو ك３ ي３ ډوب كاندى  توفيق واخلى د هدايت له ر１ا ي３ ب３
او كله كله د ＊و عملونو په وجه د انسان توقعات زياتي８ى او د شيطان د 
غولونو طاقت كم شى د دغو ＊و او بدو ه）ونو اغ５زې د انسان له ک７و وړو 
＇رگند８４ي البته دغه ＊ه يا ناوړه كارونه د انسان د خپل اخيتار نتيجه دى او 

رول نه لرى نه ＊و ته مجبوره كي８ى او نه بدو ته ＄كه چ３ د  توفيق يا 請بر پك３
انسان اعمال او كارونه په دې ډول دى چ３ په يو فطرى تريتب پورې ت７لى دى 
داس３ چ３ اول په يو ＇يز ك３ د خوند يا فايدې تصور پيدا كي８ى چ３ داعى 
ورته وائى او د دغه تصور له امله بنيادم د دغ３ چارې حا請لولو ته －روهنه 

يدا كوى دغ３ －روهن３ ته اراده وائي بيا په خپل قدرت او اختيار الس پ＋３ پ
او يا نور غ７ى خو＄وى او هغه كار ب２ه نيسى چ３ دغه －＂ه او فايده ورپورې 
ت７ل３ ده او ＊كاره خبره ده چ３ كله په يو ＇يز ك３ د خوند او －＂３ تصور وى نو 

خن６ نه وى نو د ارادې هغه ته －روهنه او رغبت هم يوه طبعى چاره ده او كه كوم 
هم شى نو په دغو ك３ د  ےاو طاقت په يو ＄اى كيدو سره دغه كار واقع كيد

نو يو 請ورت پات３ كي８ى هغه دا چ３ په . شيطان السلرنه او دخالت نه شو منلى
شى دا تصور د  ےكوم ＇يز ك３ د خوند او －＂３ تصور پيدا شوى وى كيد

چرته چ３ هغه له خپلو  ےد شيطان د درو هلو نتيجه وى او دا هماغه ＄اى
له .چلونو او دوكو كار اخلى او تراخه زهر د شات و شكرو شكل ك３ بري＋وى

دې وروسته پ７اوونه د انسان په ارادې او اختيار پورى ت７لى دى نو د هغه دا 
＄كه چ３ له يوي  ےد ﾡچ３ －وندې شيطان تير ايستل ﾡوسيله او عذر نه شو منل
ف ته اسمانى ＊ون３ د هدايت لپاره موجودې او بل طر ےخوا د عقل ＇راغ بل د

دى اوس نو كه د دغو دوو له شتون سره سره د بدۍ په لور －ام هسكوى او د 
خوند راخستلو لپاره له بدو پايلو او نتيجو ستر－３ پ＂وى نو د هغه د هالكت 



 

٢٢٤ ..............................................................................................د شيطان له مکره د بچ کيدو لپاره دعا: اوولسمه دعا

لكه ＇ن／ه چ３ په قرآن ك３ د شيطان له خول３ . او تباه９ پ７ه د هغه په غاړه ده
  :راغلى دى

  »ما كان  عليكم من سلطان اال ان دعوتكم فاستجب  «
ما پر تا هي＆ واك نه درلود يوازې دا چ３ ما ته وغو＊ت３ نو تا زما اواز ته (( 

  ))لبيك ووايه
د دغو شيطانى تيرايستنو او －روهنو ل７ۍ داس３ پيل كي８ى چ３ اول هغه د 

انسان مازغه ب３  انسان په زړه ك３ د فاسدو خيالونو الره اواروى او كله چ３ د
له ＄ن６ه او خن６ه دغه كك７ خيالونه ومنى نو په تحت الشعور ك３ ي３ د خوند 
اخستلو خواهش پيدا كي８ى خو اخالقى قانونه شرعى حكمونه او د چاپيريال 
حاالت هغه ته د －ناه جرات نه وركوى په دې وخت ك３ شيطان د بنيادم بلوس／ر 

له يوې خوا ورته دغه －ناه سره مينه نفس وړې －ناه ته مايل كوى په دا ډول چ３ 
هغه په وړې －ناه ك３ ＊كيل ك７ى نو بيا ي３ لوي３ －ناه ته رابلى او كله چ３ 
بنيادم د لوي３ －ناه كولو ته زړه نا زړه وى او له سزا ويري８ى نو دا دالسه وركوى 

توبه به وك７ې او كله چ３ هغه د توب３ په هيله  ےد ﾡچ３ د توب３ ور خو پرانست
نو بيا ورته واي３ چ３ كله دې يوه －ناه وك７ه نو يوه بله وك７ه د دواړو －ناه وك７ى 

توبه به په يو ＄اى وك７ې او كله چ３ په دوهم ＄ل له －ناه وروسته د توب３ نيت 
يو ＇و －ناهاني نورې وك７ه  ےوك７ى نو ورته واې چ３ ال خو اوږد عمر پروت د

دومره پوخ شى چ３  بيا به په يو ＄اى توبه وكاندې او ورو ورو د －ناه دا عادت
له －ناه الس اخستل －ران شى او د توب３ تصور هم له ذهنه و＄ى او لكه ＇ن／ه 
چ３ هغه ناسور او سرطانى دانه چ３ كه عالج ي３ ونه شى ورو ورو ي３ زهرجن 
اثرات په －رد بدن ك３ خپري８ى همدا راز د －ناه مسموم اثرات هم د بدن هرې 

８ى او دغه كس بى له كوم３ ويرى برخى ته غ％ي８ى او د －ناه احساس هم ختمي
او شرمه د －ناهانو په سيند الهو كي８ى او په －مراهيو ك３ وركي８ى او په خپلو 

  :سرمتيو ك３ ډوب وى له ＇ن／ه چ３ خداى تعالى فرمايى
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تدون « شيطان دغه كارونه (( »زين ل الشيطان اعمال فصد عن السبيل ف ال 
  ))الرې كاږه شول دوى ته سين／ار ك７ل نو هغوى له نيغ３

او همدا راز كله چ３ شيطان وغواړى چ３ ＇وك له نيك كاره وغ７وى نو اول ي３ 
نو د سهار په . خو په بدن ك３ سستى پيدا كوى بيا ي３ د غفلت په الره واچوي

وخت چ３ فطرت ＊كال په هر ＇ه غوړيدلى وى او په چاپيريال ك３ د تكبير 
الستو كسانو ته للى للو وائى او اوازونو انكار كوى نو شيطان په بسترو ك３ م

ورته واي３ چ３ ال خو وخت شته ل８ نور اوده شه تر دي چ３ كله ＊ه كم وخت پاتى 
شى نو هغه راپا＇ى او ستر－３ وم８ى او ډير په سخته د دوو ركعتونو لپاره 
！ي و هسك شى او بيا ورو ورو خبره دې ته ورسي８ى چ３ له بسترې راپا＇يدل 

سستى نوره هم وغ％ي８ى او د سهار لمون＃ د ماسپ＋ين  ورته －ران وى او بيا دا
له لمان％ه سره د قضا په تو－ه كوى او كله ي３ بيخى قضا هم نه كوى بيا ورو 
ورو د دى كاهل９ اثر په نورو لمون％ونو هم وشى او بنيادم د يارانو دوستانو په 
و محفلونو او غون６و ك３ ورو ورو له لمون％ونو پات３ شى كله كله ناوخته شى ا
. كله طبيعت لمان％ته نه كي８ى او بيا خبره دې ته ورسى چ３ يو اختر او بل اختر
. او د اختر لمون＃ هم د دې لپاره چ３ له دوستانو او مل／رو سره مالقات وشى

همدا شان چ３ كله شيطان غواړى چ３ انسان له مالى عبادته وساتى نو داس３ 
９ پيس３ راشى نو بيا ي３ غولوى چ３ دم －رۍ زكوه او خمس مه وركه چ３ پالنك

او اوس ئي مه وركوه ＄كه چ３ په كاروبار به دې اغيزه وشى او . به ي３ ورك７ى
اسالم خو دا نه واي３ چ３ خپل اقتصادى حالت خراب ك７ه كه ＇ه هم فقيران او 
بيوزلى شته خو تا خو د ！ولو ！يكه نه ده اخست３ نور ＇وك به ＇ه ورك７ى او بله 

يدى شى پخپله غريب ش３ نو كه اړمن كم شى دا چ３ كه دوى ته ي３ ورك７ې نو ك
  : بل به راشى لكه ＇ن／ه چ３ خداى تعالى فرمايى

  »الشيطن يعدكم الفقر ويامركم بالفحشاء«
  )) شيطان تاسو له بيوزل９ ويروى او بدو كارونو ته مو بلى(( 
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نو نتيجه دا وى چ３ دغه كس د حاالتو د ＊ه كيدو په انتظار شى او حاالت خو 
په هر . ه كي８ى چ３ هغه خپل فرض زكوه خمس او 請دق３ ورك７ىكله هم نه ＊

حال د شيطان د بلنو او غولونكو دعوتولو په وړاندې د －ناه له كك７تياوو بچ 
. ےكيدل －ران دى او يو عام انسان د هغه له سازشونو او غ＋تو نه شى بچ كيد

يوازى هغه سپي）لى كسان چ３ د عصمت په كا１ه آغلى او د ملكوت請 ３فتونو 
رونكى دى دغه كسان هي）كله د هغه په لومه ك３ نه －يري８ي او نه پرې د ل

م سلطان«: شيطان كوم چل اثر كوى خداى تعالى فرمايى س لك عل   »ان عبادى ل
  ))ﾡنه ش３ موندل ےزما په ＄ان／７و بند－انو ته بر(( 
خو ستا مخلص بند－ان نه شم (( »اال عبادك منهم المخلصين «او شيطان هم 

. ويلي دى او خپله ب３ وسى ي３ د دوى په مخك３ ＊كاره ك７ې ده) )ﾡك＋يباست
بيا هم لوى ذات دغو سپ５）لو كسانو ته له شيطانه د پناه غو＊تلو سپار＊تنه 

   ےد ےته حكم ورك７) ص(ك７ى ده او لكه ＇ن／ه ي３ چ３ خپل استازى 

و له كله چ３ ته قران واي３ ن(( »واذا  قرائت القران فاستعذ باهللا من الشيطان الرج«
او لكه ＇ن／ه چ３  ےدا استعاذه د دعا يو ډول د)) ش７ل شوى شيطانه پناه غواړه

＄ن３ چارې په دعا پورې ت７لى وى همدا راز له شيطانى دروهنو او دوكو د بچ 
همدغه شان د نبيانو او و請يانو د دعا له استعاذه . ک５دو يوه وسيله دعا هم ده

ن３ چ３ كله پيغمبران او امامان د يع ےاو هدف نورو ته الر＊ودنه او تعليم هم د
شيطان له تسلطه له خوندى والى سره سره له هغه پناه غواړى نو موږ چ３ د 

شى ＇ن／ه له استعاذى بﾡ  ３شيطان يوه م７ۍ يوو او په اسان９ سره مو غولول
په دې دعا ك３ له پر استعاذى سر بيره د دوو ＇يزونو ＊وونه . شو ےنيازه كيد
او بل عبادت او بند－３ ＄كه چ３ كله زړه د خداى  په  يو د خداى  مينه. شوې ده

او كله چﾡ  ３مينه خ７وب وى نو د خداى د＊منان ي３ په اسان９ سره نه شى غولول
كي８ى او دا كمزورى د  ےانسان په عبادت ك３ ډوب وى نو نفس ي３ كمزور

  .ےشيطانى غولونو او دوكو يو خن６ د
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 ُ َالم ِِه َعلَْيِه الّسَ ُ  َو َكاَن ِمْن دَُعا َل هَلُ َمْطلَبُه   ِإذَا دُفَِع َعْنهُ َما َيْحَذُر، أَْو ُعّجِ

َِك، فََال  َِك، َو ِبَما َصَرفَْت َعنِّي ِمْن َبَال َ حُْسِن َقَضا َ لََك الَْحْمُد َع ّ ُ َ الّل
ِ ِمْن َعافَِيِتَك فَأَكُوَن َقْد َشِقيُت ِبَما ْلَت  َِتَك َما َعّجَ ْ  َتْجَعْل َحّظِي ِمْن َر

ي ِبَما َكِرْهُت  َو ِإْن َيُكْن َما َظِلْلُت فِيِه أَْو ِبّتُ فِيِه ِمْن  .أَْحَبْبُت َو َسِعَد َغْريِ
ْرَت، َو  ِ َما أَّخَ ْم  َهِذِه الَْعافَِيِة َبْنيَ َيَدْي َبَالٍء َال َينَْقِطُع َو ِوْزٍر َال َيْرَتِفُع فََقّدِ

ْمَت  ْر َعنِّي َما َقّدَ ُ الَْفنَاءُ، َو َغْريُ َقِليٍل َما َعاِقَبتُهُ فََغْريُ َك  .أَّخِ ِثٍري َما َعاِقَبتُه
ٍد َو آهِلِ  َ مَُحّمَ    .الَْبَقاءُ، َو َصّلِ َع

  
ه  يا به اړتيا پوره شوه نو يدكله به چې كومه ستونځه اواره شوه ، كومه بال به وغړ

  امام به دا دعا كوله
  

ا په غوره فيصل３ او په دې خبره چ３ ستاينه او لمان％نه تالره ده ست! اى ＇＋تنه
تا د بال－انو مخ له ما واړوه نو له خپل رحمته زما برخه يوازې په دې دنياوى 
سالمتيا پورې مه لن６وه چ３ زه د خپل دغه خوښ ＇يز له كبله د آخرت له 

مرغي  السته يکپه وجه ن يزنيكمرغ９ب３ برخ３ شم او بل زما د ناخوښ ＇
３ ورځ م３ پك３ تيره ك７ې يا شپه م３ پك３ ر１ا ك７ې راوړي او که دا  سالمتيا چ

د كوم تل پات３ مصيبت سريزه يا د دائمى بال مقدمه جوړه شى نو كوم غم او 
را مخك３ ي３ ك７ې ＄كه چ３ د كوم ＇يز نتيجه فنا  ےك７او چ３ تا وروسته ك７

اى اهللا ته  ےاو د كوم ＇يز پايله چ３ بقا وى هغه كم نه د ےوى هغه زيات نه د
  .او د هغوى پر آل) ص(ه پر محمد رحمت ولي８
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  سپړنه
  

د دنيا ك７اوونه او مصيبتونه د تل پاتى ارام او كرارى سريزې دى له همدې كبله 
خداى  تعالى په خپلو غوره او نزدى بند－انو ك７اوونه او مصيبتونه نازلوى لكه 

له چا خداى چ３ «»ما احب اهللا قوماً اال ابتال   «:＇ن／ه چ３ امام جعفر 請ادق فرمايى
او ＇وك چ３ ＇ومره ستر او »سره مينه كوى هغوى په النجو او ك７اوونو ك３ －يروى

لوى وى هغوى له زياتو ستون％و او رب７و سره مخامخي８ى امام محمد باقر 

تر ！ولو زيات ( »اشد الناس بالء االنبياء  االوصياء  االماثل فاالماثل«:فرمايى
او له دغو ) بيا په نورو غوريزو مصيبت په پيغمبرانو را＄ي بيا په و請يانو

مصيبتونو سره سم د هغوى اجر او ثواب او درج３ لوړي８ى د خداى  －ران رسول 

ً ابتاله بعظ «: فرمايى) ص( ان عظ البالء يكاىف به عظ الجزاء فاذا احب اهللا عبدا
ينه د لوى ك７او او بال بدله هم لويه ده او خداى  تعالى چ３ كله له چاسره م( »البالء

د خداى  نزدې او غوره كسان له ډيرو لويو ) پيدا ك７ى نو په سختيو سره ي３ آزماي
لويو ستون％و او مصيبتونو سره الس و－ريوان شوى وو خو د خداى د مين３ او 
عشق په خاطر ي３ د مصيبتونو او بال－انو تراخه شربتونه په خو＊９ سره و－و！ل  نه 

سره كك７ې شوې بلكه كله به چ３ د ي３ تند تريو شول او نه ي３ ژب３ په شكايت 
مصيبت له من／ولو خال請يدل يا به له كوم３ ناروغ９ ＊ه كيدل نو كه له يوې خوا به 
ي３ زړونه د شكر له جذب３ ډكيدل له بل３ خوا به ي３ دا اندي＋نه هم لرله چ３ چرته دا 
دنياوى نيكمرغى د آخرت له خوشبخت９ د ب３ برخ３ كيدو سوب نه شى له همدې 

ه يو پلوه په دې دعا ك３ د 請حت او سالمتيا په رات， د خداى شكر ادا كبله امام ل
كوى نو له بل３ خوا دا اندي＋نه هم ＇ر－ندوى چ３ كه د روغتيا او هوساين３ موده 

غرض دا دے . اوږده شى نو چرته د 請بر او زغم له ثوابه د محرميدو سبب نه شى
که دا د آخرت په ژوند اثر چ３ چرته دا لورينه د آخرت په ژوند اغيزه ونه شيندى او 
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لرى نو بيا ماته دا تكليف راكانده خو د آخرت له نيكمرغ９ م３ مه ب３ برخ３ كوه 
＄كه چ３ د دنيا مصيبتونه چ３ هر ＇ومره سخت وى بيا هم د زغملو وړ دى ＄كه چ３ 
يوه نه يوه ورځ به ختمي８ى خو د آخرت مصيبتونه او سخت９ نه زغمل كي８ى ＄كه 

＇ومره اوږدې دى او زه په دغه دنياوى راحت روغتيا او چ３ معلومه نه ده هغه 
هوساين３ هاله خوښ يم چ３ دا په مصيبتونو باندې د اجر او ثواب او د آخرت له 

  .نيكمرغ９ د محرميدو سبب نه شى
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ِْسَقاِء َبْعَد اْلَجْدِب  ُ ِعنَْد اِالْس َالم ِِه، َعلَْيِه الّسَ   َو َكاَن ِمْن دَُعا
َ اْسِقنَ  ّ ُ َ َحاِب الّل ََتَك ِبَغْيِثَك الُْمْغِدِق ِمَن الّسَ ْ ْ َعلَْينَا َر ُ

ْ ا اْلَغْيَث، َو ا
ِيِع اْآلفَاِق  َ َْساِق لِنََباِت أَْرِضَك الُْموِنِق ِيف  َ ِعَباِدَك  .الُْم َو اْمنُْن َع

َهَرِة، َو أَْشِهْد  ِ ِبَالَدَك ِببُلُوِغ الّزَ
ْ َِكَتَك  ِبِإينَاِع الثََّمَرِة، َو أَ َمَال

ٍِم ُغْزُرهُ، َواِسٍع ِدَرُرهُ، َواِبٍل َسِريٍع  َِسْقٍي ِمنَْك َنافٍِع، َدا َفَرَة  ِكَراَم الّسَ
الْ

تُْحِيي ِبِه َما َقْد َماَت، َو َتُرّدُ ِبِه َما َقْد فَاَت َو تُْخِرُج ِبِه َما ُهَو آٍت، َو  .َعاِجٍل 
ُع ِبِه ِيف اْألَْقَواِت، َسَحا ً مَُجْلَجًال، َغْريَ تَُوّسِ ً َطَبقا ً َمِريئا ً َهنِيئا اِكما ً مَُرتَ با
ً  .مُِلّثٍ َوْدقُهُ، َو َال خُّلٍَب َبْرقُهُ  يضا ِ َ  ً ً مُْمِرعا ً َمِريعا ً مُِغيثا َّ اْسِقنَا َغْيثا ُ َ الّل

َ اْس  ّ ُ َمِهيَض الّلَ
ِيَض، َو َتْجُربُ ِبِه الْ َ ّ ً َغِزيراً، َتُرّدُ ِبِه ال ُِسيُل َواِسعا  ً ِقنَا َسْقيا

اَر، َو تُنِْبُت ِبِه  َ
ْ ُر ِبِه اْألَ ُ ِمنْهُ الِْجَباَب، َو تَُفّجِ َراَب، َو َتْمَأل ِمنْهُ الّظِ
ِيِع اْألَْمَصاِر، َ َِم َو  اْألَْشَجاَر، َو تُْرِخُص ِبِه اْألَْسَعاَر ِيف  ا َ َ

َو َتنَْعُش ِبِه الْ
ْرَع َو تُِدّرُ ِبِه الَْخْلَق، َو تُْكِمُل لَنَا بِ  ْزِق، و تُنِْبُت لَنَا ِبِه الّزَ َباِت الّرِ ِه َطّيِ

ِتنَا َ قُّوَ ًة ِإ ْرَع َو َتِزيُدَنا ِبِه قُّوَ ُوماً، َو َال  )٦ .الّضَ َ ُ َعلَْينَا  َّ َال َتْجَعْل ِظهّلَ ُ َ الّل
ْينَا ُرُجوماً، َو َال َتْجَعْل َتْجَعْل َبْرَدهُ َعلَْينَا حُُسوماً، َو َال َتْجَعْل َصْوَبهُ َعلَ 

 ً ُ َعلَْينَا أَُجاجا ٍد، َو اْرُزْقنَا ِمْن  .َماءَه ٍد َو آِل مَُحّمَ َ مَُحّمَ َ َصّلِ َع ّ ُ َ الّل
 َ َ كُّلِ  َماَواِت َو اْألَْرِض، ِإّنََك َع   .ٍء َقِديٌر  َبَرَكاِت الّسَ
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  د وچكالۍ په وخت د باران دغوښتلو لپاره دامام دعا
ى ＇＋تنه موږ د باران په اوبو خ７وب ك７ه او د هغو وري％و په وسيله پر موږ د ا

رحمت لمن وغوړوه چ３ له شيبو شيبو ور＊ت سره د ＄مك３ د زرغونتيا او د 
شنو د راكو！يدو په وسايلو سره د ن７ۍ －وټ －وټ ته لي８دول كي８ى او د ميوو 

غوړيدو سره خپلو په پخولو سره په خپلو بند－انو احسان وك７ه او د غو！يو په 
＊ارونو ته نوے ژوندى وبخ＋ه او خپل３ قدرمن３ او درن３ فر＊ت３ او استازې   

هر    ي３ يرتل پات３ ا به ي３اني يمداس３ －＂ه ور ور＊ت ته چمتو كانده چ３ پر
اړخيز وى او د لويو ＇ا＇كو لرونکی او زر وريدونكى وى چ３ په هغه سره ته په 

تير پسرلى ستانه كاندې او كوم . م７اوو او م７و ＇يزونو ك３ ژوند وپوك３
＇يزونه چ３ راتلونكى دى را＊كاره ي３ ك７ې او د روزۍ وسيل３ مو پراخ３ 
كاندې داس３ وري％３ راخورې ك７ى چ３ －ورې وى په ＊يرازه ＄مك３ غوړيدلى 

چ３ (او غورزيدونكى او پ７سيدونكى وى او باران ي３ پرله پس３ ونه ورى 
چ３ (ه ئي بري＋نا غولوونكى وى او ن) فصلونو او كورونو ته تاوان ونه رسوى

لويه ＇＋تنه موږ په داس３ ور＊ت خ７وب ك７ه چ３ د ) وپ７قي８ى خو ونه وري８ى
ياوو يدوچكال９ ختموونكى، د ＄مك３ ＊يرازوونكى د د＊تو او ب

زرغونوونكى، ډير －０ پلن او ژور وى چ３ ورسره م７اوى وا＊ه بيا راو＄لوى او 
３ باران سيراب ك７ه چ３ ته خدايه موږ په داس. په وچ３ سبزې ك３ ژوند وپوكى

په هغه سره له غون６يو اوبه روان３ ك７ی كويان ترسره ډك ك７ی، ويال３ بهاندې 
په ＇اريو او انسانانو ك３ ك７ی ون３ تازه كاندی په ＊ارونو ك３ بي３ ارزانه ك７ى 

نوے روح وپوكى او زموږ لپاره د پاك３ روزۍ وسيل３ بشپ７ې ك７ى پ＂ى شنه او 
ونه له شيدو ډك ك７ى او په دې سره زموږ وس او ＊يرازه ك７ى او د ＇ارويو تي

د دغو وري％و سيورے زموږ لپاره د ! طاقت نور هم زيات كاندې اى لويه خدايه
تودو سوراړو، د دې يخوالى د سپير والى سرچينه او د دې ور＊ت د عذاب 

اى خدايه رحمت . سريزه مه －ر＄وه او د دې اوبه زموږ د خلو لپاره مه ترووه
او د هغه پر آل او موږ د ＄مك３ او اسمانونو له بركاتو ) ص(مد ولي８ه پر مح
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  .برخمن كانده ＄كه چ３ ته په هر ＇ه وسيال ي３
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  سپرنه

  

كله چ３ د بارانونو د تم كيدو له كبله د وچكال９ ن＋３ ن＋ان３ ＇ر－ندې شى نو دا 
وچوالى په وجه خاورې الوزى او  ن＋３ په هر ＇ه اغيزه وشيندى په ＄مك３ باندې د

＄مكه م７ه شى شنه شنه پ＂ى م７اوې شى او ＄ناور اللهانده او سروهلى －ر＄ى 
كروند－ر په ارمانى ستر－و سره اسمان ته －ورى او بيا له نهيل９ سر ！ي ك７ى غرض 
دا چ３ هر ＇ه د وچكال９ له وج３ خپه خپه او بدحاله وى نو په داس３ موقع د خپلو 

استغفار له اهللا سره مينه او له هغه د باران د دعا غو＊تل پكار دى  －ناهانو توبه او
＄كه چ３ همدا د دې النج３ حل الره ده او غوره دا ده چ３ ترلمان％ه وروسته دعا 
وغو＊تل شى ＄كه چ３ زر قبلي８ى او ال＊ه الره دا ده چ３ د استسقاء د لمان％ه په ب２ه 

د جمع３ په ورځ مال اعالن  د استسقاء د لمان％ه طريقه دا ده چ３. دعا وك７ى شى
وك７ى چ３ خلك دې خپل اخالق او ك７ه سم ك７ې او توبه او استغفار دى وك７ى د 
نورو حقونه دې ورك７ې او سر له سبا دې درې ور＄３ پرله پس３ روژه ونيسى او په 
دريمه ورځ دې په توب３ او استغفار سره بيديا－انو او د＊تو ته مخ ك７ى په دا ډول 

او په السونو ك３ دې ي３ واخلى او بوډا－ان س７ې ＊％３ چ３ پيزار دې وباسى 
ماشومان او ＇اروى هم ورسره وى او ماشومان دې له ميندو بيل ك７ے شى او چ３ 
كله 請حرا ته ورشى نو موذن دې درې ＄له ږغ وك７ى چ３ الصلوه امام دې د دوه 
ركعته د استسقاء د لمان％ه نيت وك７ى او حمد او سوره دې په لوړ اواز وواي３ د 
سورې له ختمولو وروسته دې پن％ه ＄له تكبير وواي３ او له هر تكبير وروسته دې 

مائمك «: قنوت ته الس هسك ك７ى او دا دعا دى وواي３ ال اسق عبادك وامائك و
ت اى ＇＋تنه ته خپل مريان وين％３ او ＇اروى ( »وا بدلك الميت کوا ر

７و ＊ارونو ك３ بيا ژوند خ７وب ک７ې او د خپل رحمت لمن وغوړوې او په خپلو م
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بيا دې شپ８م تكبير وواي３ او ركوع دې وك７ى او له دوو سجدو وروسته ) وزغلوې
دې دوهم ركعت ته ودري８ى او له حمد او سورې وروسته دې ＇لور ＄له تكبير وواي３ 
او له هر تكبير وروسته دې همدا د قنوت دعا ووائ３، له پن％م تكبير وروسته دې 

سجدو او تشهده وروسته دې لمون＃ ختم ك７ى د لمان％ه له  ركوع ته ！ي شى او له
ختمولو وروسته دې منبر ته وخيژى او د خپل３ عبا ن＋ﾡ اړخ دې كي０ اړخ ته او كي０ 
اړخ دې ＊ى اړخ ته واچوى د عبا د اړولو مطلب دا دى چ３ اى خدايه ته هم دا موسم 

دې دوه خطب３ داس３ بدل كانده او وچكالى په سيراب９ او تاز－９ بدله ك７ه بيا 
ولول３ او له خطبو تر وزگاريدو وروسته دې د قبل３ په مخ سل ＄له اهللا اكبر وواي３ 
بيا دې ＊３ اړخ ته مخ واړوى او سل ＄له ال اله اال اله وواي３ بيا دې كي２ي خواته مخ 
ك７ى او سل ＄له دې سبحان اهللا ووائي بيا دې خلكو ته مخ ك７ى او سل ＄له دې 

دا لمون＃ له لمر خاته ＇خه د . ر خلك دي هم دا ذكر تكراروىالحمد اهللا وواي３ او نو
يعن３ هغه وخته پورې چ３ لمر له نيم آسمانه نه وى . (لمر تر زواله پوري كولى شى

  ).اوختى
–––––––––  
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ُ ِيف َمَكاِرِم اْألَْخَالِق َو َمْرِضّيِ اْألَفَْعاِل  َالم ِِه َعلَْيِه الّسَ   َو َكاَن ِمْن دَُعا
  

 َ ّ ُ َ يَماِن، َو اْجَعْل َيِقينِي  الّل ِ أَْكَمَل اْإلِ ، َو َبّلِْغ ِبِإيَما ٍد َو آهِلِ َ مَُحّمَ َصّلِ َع
َ أَْحَسِن  ِ ِإ َ أَْحَسِن النِّّيَاِت، َو ِبَعَم أَفَْضَل الَْيِقِني، َو اْنَتِه ِبنِّيَِتي ِإ

َ َوفِّْر ِبلُْطِفَك ِنّيَِتي، َو َص  .اْألَْعَماِل  ّ ُ َ ْح ِبَما ِعنَْدَك َيِقينِي، َو اْسَتْصِلْح الّل ّحِ
َْشَغلُنِي  .ِبقُْدَرِتَك َما فََسَد ِمنِّي ، َو اْكِفنِي َما  ٍد َو آهِلِ َ مَُحّمَ َ َصّلِ َع ّ ُ َ الّل

َْسأَلُنِي َغداً َعنْهُ، َو اْسَتْفِرْغ أَّيَاِمي فِيَما  اِالْهِتَمامُ ِبِه، َو اْسَتْعِمْلنِي ِبَما 
ِ َخلَْق  َ ِيف ِرْزِقَك، َو َال َتْفِتنِّي ِبالنََّظِر، َو أَِعّزَ ّ َ َتنِي هَلُ، َو أَْغنِنِي َو أَْوِسْع َع

ِ ِبالُْعْجِب، َو أَْجِر  ِ لََك َو َال تُْفِسْد ِعَباَد ْد ، َو َعّبِ َو َال َتْبَتِلَينِّي ِباْلِكْربِ
َخْريَ َو َال َتْمَحْق 

َ َيِدَي الْ َ اْألَْخَالِق، َو لِلنَّاِس َع ِ ِ َمَعا ، َو َهْب  هُ ِباْلَمّنِ
، َو َال َتْرفَْعنِي ِيف النَّاِس  .اْعِصْمنِي ِمَن الَْفْخِر  ٍد َو آهِلِ َ مَُحّمَ َ َصّلِ َع ّ ُ َ الّل

ً ِإّالَ  ً َظاِهرا ِ ِعّزا َدَرَجًة ِإّالَ َحطَْطَتنِي ِعنَْد َنْفِسي ِمْثَلَها، َو َال تُْحِدْث 
ً َباِطنًَة ِعْنَد َنْفِسي ِبَقَدِرَهاأَ  ِ ِذةّلَ ٍد َو آِل  .ْحَدْثَت  َ مَُحّمَ َ َصّلِ َع ّ ُ َ الّل

ا، َو  َ
ْ ًُدى َصالٍِح َال أَْسَتْبِدُل ِبِه، َو َطِريَقِة َحّقٍ َال أَِزيُغ َع ِ ٍد، َو َمّتِْعنِي  مَُحّمَ

ِ َم  ْر ا، َو َعّمِ َ   ا َكاَن ُعُمِري ِبْذةَلً ِيف َطاَعِتَك، ِنّيَِة ُرْشٍد َال أَُشّكُ فِ
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  :د ښو اخالقو او غوره كړنو لپاره د امام دعا
  

او د هغه پر آل رحمت ولي８ه او زما ايمان تر ！ولو د ) ص(اى ＇＋تنه پر محمد 
بشپ７ ايمان تر حده ورسوه او زما يقين تر ！ولو غوره يقين و－ر＄وه، زما نيت تر 

اى پاكه خدايه . ردو د ＊و عملونو پ７او ته ورسوه！ولو خوښ او عملونه م３ تر －
په خپل３ مهربان９ سره زما نيت 請فا خالص او سپي）لى ك７ه په خپل رحمت سره 

اى . زما باور كلك او په خپل وس سره زما ړن／وون３ او خراب９ روغ３ كانده
او د هغه پر آل رحمت ولي８ه او ما له هغو مشغولتياوو ) ص(خدايه پر محمد 

خن６ وى ب３ نيازه ك７ه او يوازې پر هغو ＇يزونو د عمل توفيق  چ３ د عبادت
زما د ژوند ور＄３ د خلكو د اړتياوو د . راك７ه چ３ سبا به ي３ رانه پو＊تنه كوې

پوره كولو لپاره بيل３ ك７ه او ما له نورو ب３ نيازه كانده او زما رزق زيات او 
  .پراخ ک７ه په نيست９ او محتاج９ ک＋３ م３ مه پريباسه

ناوے راكانده په كبر او وياړ ك３ م３ مه ＊كيلوه زما نفس د عزت او در
بند－９ او عبادت لپاره رام ك７ه او په ＄ان خو＊ون３ سره زما عبادت مه 
فاسدوه زما په الس خلكو ته خير ورسوه او ك７ه م３ د احسان په اړولو سره مه 
 ضايع كوه ماته لوړ اخالق راكانده او له غرور او وياړ خر＇ولو م３ وساته اى

رحمت ولي８ه او په خلكو ك３ چ３ زما مقام ＇ومره لوړوى ) ص(خدايه پر محمد 
همدومره م３ زما په خپلو ستر－و ك３ سپك كانده او ＇ومره چ３ ظاهرى عزت 
راكوې همدومره زما په نفس ك３ د باطنى سپكاوى احساس پيدا ك７ه اى 

دايت او د هغه پر آل رحمت ولي８ه او ما ته داسي نيك ه) ص(＇＋تنه پر محمد 
راپه برخه ك７ه چ３ په بل ＇ه ي３ بدل نه ك７م او په داسي نيغ３ الرې م３ روان 
كانده چ３ هی＆ کله ترې مخ وانه ړوم او داس３ پوخ نیت راک７ه  چ３ هی）کله 

او تر＇و چ３ زما ژوند ستا په منن３ او اطاعت ك３ تيري８ى پک３ شک ونه ک７م 
  ما ژوندے وساته 
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َ، فَِإذَا َكاَن ُعُمِري َمْرَتعاً لِ  ّ َ َْسِبَق َمْقتَُك ِإ ْيطَاِن فَاْقِبْضنِي ِإلَْيَك َقْبَل أَْن  لّشَ
 َ ّ َ َْسَتْحِكَم َغَضبَُك َع َ َال َتَدْع َخْصةَلً تَُعاُب ِمنِّي ِإّالَ  .أَْو  ّ ُ الّلَ

 َ ا، َو َال أُْكُروَمًة ِيفّ َ َ
نْ ا ِإّالَ َحّسَ َ ِ َِبًة أَُوّنَُب  ا، َو َال َعا َ َ َناِقَصًة ِإّالَ  أَْصلَْح

ا َ َ ٍد، َو أَْبِدلْنِي ِمْن ِبْغَضِة أَْهِل  .أَْتَمْم ٍد َو آِل مَُحّمَ َ مَُحّمَ َ َصّلِ َع ّ ُ َ الّل
َالِح  َمَحّبََة، َو ِمْن َحَسِد أَْهِل الَْبْغِي الَْمَوّدََة، َو ِمْن ِظنَِّة أَْهِل الّصَ

نَآِن الْ الّشَ
ََة، َو الثَِّقَة، َو ِمْن َعَداَوِة اْألَ  َمَربّ

ْدَنْنيَ الَْوَالَيَة، َو ِمْن ُعقُوِق ذَِوي اْألَْرَحاِم الْ
ِمْن ِخْذَالِن اْألَْقَرِبنيَ النُّْصَرَة، َو ِمْن حُّبِ الُْمَداِريَن َتْصِحيَح اْلِمَقِة، َو ِمْن 

ِة، َو ِمْن َمَراَرِة َخْوِف الّظَالِِمنيَ  َ
ْ ِِسنيَ َكَرَم الِْع ُمَال

 . َحَالَوَة اْألََمنَِة َرّدِ الْ
َ َمْن  ً َع َ َمْن َظلََمنِي، َو لَِسانا ِ َيداً َع ، َو اْجَعْل  ٍد َو آهِلِ َ مَُحّمَ َ َصّلِ َع ّ ُ َ الّل

، ِ ، َو قُْدَرًة   َخاَصَمنِي، َو َظَفراً ِبَمْن َعاَنَد ِ َ َمْن َكاَيَد ِ َمْكراً َع َو َهْب 
 ِ َ َمِن اْضطََهَد ، َو َع ِ َد ْن َتَوّعَ ً لَِمْن َقَصَبنِي، َو َسَالَمًة ِمّمَ ، َو َتْكِذيبا

 ِ ، َو مَُتاَبَعِة َمْن أَْرَشَد ِ َد ٍد َو  .َوفِّْقنِي لِطَاَعِة َمْن َسّدَ َ مَُحّمَ َ َصّلِ َع ّ ُ الّلَ
نِي ِبالنُّْصِح، َو أَْجِزَي  ِ ِألَْن أَُعاِرَض َمْن َغّشَ ْد ، َو َسّدِ ، آهِلِ ِربِّ

ِ ِبالْ َمْن َهَجَر
ةَلِ، َو أَُخالَِف َمِن  َو أُِثيَب َمْن َحَرَمنِي ِبالَْبْذِل، َو أَُكاِيفَ َمْن َقطََعنِي ِبالّصِ

ْكِر، َو أَْن أَْشُكَر اْلَحَسنََة  َ حُْسِن اذّلِ   ،اْغَتاَبنِي ِإ
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 او كله چ３ د شيطان ＇７＄اى جوړ شى نو مخك３ له دې چ３ ستا خپ／ان م３ په
كه كوم ! اى معبوده. ن＋ه ك７ى يا راباندې ستا غضب يقين３ شى وامى خله

داس３ خصلت لرم چ３ زما لپاره بد او ناوړه وى نو راسم ئي ك７ه او كه كوم 
داس３ عادت لرم چ３ پرې ر！ل كيدے شم نو هغه را جوړ او ا請الح كانده او 

ت ولي８ه اى خدايه رحم. كوم ＊ه خويونه م３ چ３ النيم／７ى دى رابشپ７ ي３ ك７ه
او د هغه پر آل او زما په باب د كينه ك＋و مير＇منو د＊منى په ) ص(پر محمد 

د سرك＋و حسد په محبت، په نيكانو بد اعتمادى په سم باور، د .مين３ بدله ك７ه
خپلوانو د＊من３ په دوست９، د عزيزانو رشت３ غو＇ول په 請له رحم９، د خپلو 

مينه په ر＊تنى الفت او د  ب３ پروايی په مرست３ او مدد، د غوړه مالو ظاهري
مل／رو سپكاوونكﾡ سلوك په ＊ه چلند، او د ظالمانو د ويرې تراخه د امن په 

او د هغه پر آل او ) ص(رحمت ولي８ه پر محمد ! خوږو بدل كانده، لويه خدايه
＇وك چ３ په ما ظلم وك７ى پر هغه م３ بر ك７ې او ＇وك چ３ راسره جن／ي８ى د هغه 

７ې ＇وك چ３ راسره مير＇ى وك７ى پر هغه برے په وړاندې حجت شكنه ژبه راك
او كاميابى راك７ې او ＇وك چ３ راسره مكر وك７ى د هغه مكر مات كاندې ＇وك 
م３ چ３ وچقوى د هغه د پرزولو وس راك７ې ＇وك چ３ م３ بد واي３ د هغه د 
دورغ ثابتولوطاقت راك７ې او ＇وك م３ چ３ و－وا＊ى له هغه م３ خوندى ك７ې 

د منن３ او ＇وك چ３ نيغه الر راو＊يى د هغه ＇وك چ３ م３ سماونه كوى د هغه 
او د هغه پر آل ) ص(اى ＇＋تنه پر محمد . په پل د پل كي＋ودلو توفيق راك７ې

رحمت ولي８ې او ماته د دې چارې توفيق راك７ې چ３ ＇وك راسره دوكه او چل 
،  وك７ى د هغه خير وغواړم او ＇وك چ３ م３ پري８دي نيك چلند ورسره وكاندم

ك７ى په بدل ك３ پرې ＊ندنه او سخا وك７م او ＇وك چ３ ＇وك چ３ م３ ب３ برخ３ 
م３ رحم غوڅ ك７ى له هغه سره 請له رحمى وك７م او ＇وك چ３ پس شا زما بد 

  وواي３ زه ي３ په اپو！ه ＊ه ووايم او په ＊ه سلوك شكر وك７م 
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َئِة   ّيِ ، َو َحّلِنِي ِبِحلْ ..َو أُْغِضَي َعِن الّسَ ٍد َو آهِلِ َ مَُحّمَ َ َصّلِ َع ّ ُ َ َيِة الّل
َْسِط الَْعْدِل، َو َكْظِم الَغْيِظ، َو  ُمّتَِقنيَ، ِيف 

ِْسنِي ِزينََة الْ الِِحنيَ، َو أَلْ الّصَ
، َو ِإفَْشاِء اْلَعاِرفَِة، َو  ِّ أَْهِل اْلفُْرَقِة، َو ِإْصَالِح ذَاِت الَْبْنيِ َ َِرِة، َو  ِإْطَفاِء النَّا

يَك  ِ َ
َِبِة، َو لِِني الْ َريِة، َو ُسُكوِن َسْرتِ الَْعا ِة، َو َخْفِض اْلَجنَاِح، َو حُْسِن الّسِ

ِل، َو َتْرِك  َ الَْفِضيةَلِ، َو ِإيثَاِر الّتََفّضُ ْبِق ِإ يِح، َو ِطيِب الُْمَخالََقِة، َو الّسَ الّرِ
، َو الَْقْوِل ِبالَْحّقِ َو ِإْن َع  َ َغْريِ الُْمْسَتِحّقِ فَْضاِل َع ، َو الّتَْعِيِري، َو اْإلِ ّزَ

ِ َو ِإْن َقّلَ ِمْن  ّ َ ّ ، َو اْسِتْكثَاِر ال ِ ِ َو فِْع َخْريِ َو ِإْن َكثَُر ِمْن َقْو
اْسِتْقَالِل الْ

ِ ِبَدَواِم الطَّاَعِة، َو لُُزوِم الَْجَماَعِة، َو َرفِْض  ، َو أَْكِمْل ذَلَِك  ِ ِ َو فِْع َقْو
أْ  ِع أَْهِل الِْبَدِع، َو مُْسَتْعِمِل الّرَ ُمْخَرتَ

، َو   .ِي الْ ٍد َو آهِلِ َ مَُحّمَ َ َصّلِ َع ّ ُ َ الّل
َ ِإذَا َنِصْبُت، َو َال  ِتَك ِيفّ ُت، َو أَْقَوى قُّوَ َ ِإذَا َكِربْ ّ َ اْجَعْل أَْوَسَع ِرْزِقَك َع

ُِض َتْبَتِلَينِّي ِباْلَكَسِل َعْن ِعَباَدِتَك، َو َال الَْعَمى َعْن َسِبيِلَك، َو َال ِبالتَّ  ّ َ
َق َعنَْك، َو َال مَُفاَرَقِة َمِن اْجَتَمَع  لِِخَالِف َمَحّبَِتَك، َو َال مَُجاَمَعِة َمْن َتَفّرَ

ُروَرِة، َو أَْسأَلَُك ِعنَْد اْلَحاَجِة، َو  .ِإلَْيَك  َ اْجَعْلنِي أَُصوُل ِبَك ِعنَْد الّضَ ّ ُ َ الّل
ُع ِإلَْيَك ِعنَْد الَْمْسَكنَِة، َو  َك ِإذَا أََتَضّرَ َال َتْفِتنِّي ِباِالْسِتَعاَنِة ِبَغْريِ

ِع  َك ِإذَا افَْتَقْرُت، َو َال ِبالّتََضّرُ اْضطُِرْرُت، َو َال ِبالْخُُضوِع لُِسَؤاِل َغْريِ
اَضَك، َ

ْ َ َمْن دُوَنَك ِإذَا َرِهْبُت، فَأَْسَتِحّقَ ِبَذلَِك ِخْذَالَنَك َو َمنَْعَك َو ِإ   ِإ
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او د هغه پر آل رحمت ) ص(－３ پ＂３ ك７م اى ＇＋تنه پر محمد او په بديو ستر
د فتن３ په م７ولو، د تيت و پركو ولي８ه او ما د عدل په خپرولو، د غصى په زغملو

خلكو په غون６ولو، د سولى 請فائ９ په كولو، د نيكيو په ＇ر－ندولو، په عيبو په 
رشه او د ＄ان د پرده اچولو، نرم خوئ９ او عاجزۍ، د ＊ه چلند په خپلولو، د راشه د

سم ساتلو له نورو سره د ＊ه اخالق د چلند، د لوړاوى په لور د پرمخت，، د فضل 
احسان د غوره －２لو،په نورو ك３ د عيبونو له ل＂ولو او په هغوى د ！كونو له كولو 
＇خه د بچ كيدا، له غير مستحقو سره له ＊ه سلوكه د ＄ان ساتلو، او د حق خبرې په 

ه وى او د خپل３ دنيا او عمل د ＊ه والى په كم －２ولو ك３ كه ويلو ك３ كه ＇ه هم －ران
＇ه هم زياته وى او د خپل３ ژب３ او ك７و د بديو په زيات －نلو كه ＇ه هم كم وى په 
دغو ！ولو ك３ ما د نيكانو په －ا１ه آغلﾡ ك７ه او د پرهيز －ارو په كالو م３ سين／ار 

ه په يو ＄اى كيدا او كانده او دغه ！ول ＇يزونه په هميشنى اطاعت، له جماعت سر
د بدعت د خاوندانو او د خپل３ خو＊３ په رايو له عمل كوونكو ＇خه په جدائ９ 

او د هغه پر آل او كله ) ص(رحمت ولي８ه پر محمد ! اى اهللا. سره بشپ７تيا ته ورسوه
چ３ زه بوډا شم نو زما لپاره خپله پراخه روزى و！اكه او كله چ３ عاجز او پات３ شم 

ه او ما په دې چارې مه ＊كيلوه چ３ يست سره زما الس ونطاقنو په خپل قوى 
وك７م او ستا د الرې په پيدا كولو ك３ ورك  ستا په عبادت ك３ سستى او كاهلى

شم ستا د مين３ له غو＊نتو سر وغ７وم او كوم چ３ له تا لرې او خواره وى له هغو 
و سره ناسته پاسته ولرم او ＇وك چ３ ستا په لور درمخك３ كيدونكى دى له هغ

خدايه ما داس３ و－ر＄وه چ３ د ضرورت په وخت ستا په وسيله بريد . جدا شم
د اړتيا په وخت تا ته الس وغ％وم او د فقر او بيوزل９ په وخت تا ته زارى . وك７م

مه آزمايه چ３ د ضرورت او مجبورۍ په شيبو ك３ له بل چا  وكاندم او ما داس３
ته خپل３ غو＊تن３ يوسم مرسته وغواړم او د نيست９ او فقيرۍ په وخت بل چا 

او د ويرې په وخت له تا پرته بل چا ته ژړا او زارى وك７م چي ستا لخوا د 
  محروم９، نان／ارۍ او ناكام９ وړ و－ر＄م
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ِنيَ   ِ ا ْيطَانُ ِيف ُروِعي ِمَن الّتََمنِّي َو  .َيا أَْرَحَم الّرَ َ اْجَعْل َما يُْلِقي الّشَ ّ ُ َ الّل
َ الّتََظنِّي َو اْلَحَسِد ِذْك  ً َع ً ِيف قُْدَرِتَك، َو َتْدِبريا ً لَِعظََمِتَك، َو َتَفّكُرا را

ٍض أَْو  ْ ِ  ِ ْ ِ ِمْن لَْفظَِة فُْحٍش أَْو ُهْجٍر أَْو َش َ لَِسا َك، َو َما أَْجَرى َع َعُدّوِ
ٍِب أَْو َسّبِ َحاِضٍر َو َما أَْشَبَه ذَلِ  ً َشَهاَدِة َباِطٍل أَِو اْغِتَياِب مُْؤِمٍن َغا َك نُْطقا

ً ِيف َتْمِجيِدَك، َو ُشْكراً  ً ِيف الثَّنَاِء َعلَْيَك، َو ذََهابا اقا َ
ْ ِبالَْحْمِد لََك، َو ِإ

افاً ِبِإْحَساِنَك، َو ِإْحَصاءً لِِمنَنَِك  ٍد َو   .لِنِْعَمِتَك، َو اْعِرتَ َ مَُحّمَ َ َصّلِ َع ّ ُ َ الّل
، َو َال أُْظلََمّنَ َو أَْنَت مُِطي َ آهِلِ ٌق لدِّلَفِْع َعنِّي، َو َال أَْظِلَمّنَ َو أَْنَت اْلَقاِدُر َع

الَْقْبِض ِمنِّي، َو َال أَِضّلَّنَ َو َقْد أَْمَكنَْتَك ِهَداَيِتي، َو َال أَفَْتِقَرّنَ َو ِمْن ِعنِْدَك 
َ َو ِمْن ِعنِْدَك ُوْجِدي َ َمْغِفَرتِ  .ُوْسِعي، َو َال أَْطَغَنيّ َ ِإ ّ ُ َ َ الّل َك َوفَْدُت، َو ِإ

َْس ِعنِْدي  َ َتَجاُوِزَك اْشَتْقُت، َو ِبَفْضِلَك َوِثْقُت، َو لَ َعْفِوَك َقَصْدُت، َو ِإ
ِ َبْعَد أَْن  ِ َما أَْسَتِحّقُ ِبِه َعْفَوَك، َو َما  ِ َمْغِفَرَتَك، َو َال ِيف َعَم َما يُوِجُب 

َ َنْفِسي ِإّالَ فَْضلَُك  َ َحَكْمُت َع ّ َ ْل َع ، َو َتَفّضَ ٍد َو آهِلِ َ مَُحّمَ َ  .، فََصّلِ َع ّ ُ الّلَ
َو أَْنِطْقنِي ِباهْلَُدى، َو أهَْلِْمنِي الّتَْقَوى، َو َوفِّْقنِي لِّلَِتي ِهَي أَْزَكى، َو 

، َو اْجَعلْ  .اْسَتْعِمْلنِي ِبَما ُهَو أَْرَضى َ َ اْسلُْك يِبَ الطَِّريَقَة الُْمْث ّ ُ َ َ الّل نِي َع
،  .ِمّلَِتَك أَمُوُت َو أَْحَيا ٍد َو آهِلِ َ مَُحّمَ َ َصّلِ َع ّ ُ َ   الّل
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 يلد حرص بد－مان９ ،حسد او ＄!اى تر ！ولو رحم كوونكيو زيات رحيمه خدايه
هغه جذب３ چ３ شيطان زما په زړه ك３ پيدا ك７ى هغه د خپل عظمت په يادولو 

ندې د كوم３ چارې او د تدبير د ستا په وس ك３ په ＄يرتيا او د د＊من په وړا
کولو په خيالونو بدل３ ك７ى او كن％ل زي７ې، سپورې سپك３ چ＂ياتو، نورو ته 
بدې ردې ويل، دروغه －واهى، د غائب مومن غيبت يا له موجودو كسانو سره 
بدې خبرې يا داس３ نورې خبرې كه شيطان زما په خول３ راوستل غواړى نو 

ن３ په هاند او ＄يرتيا، ستا د سترتوب په هغه په خپل３ لمان％ن３ د خپل３ ستاي
بيانولو، د لورينو او نعمتونو په شكر، د احسانونو په اعتراف او ستا د 

او د هغه پر آل رحمت ) ص(اى اهللا پر محمد . نعمتونو په شميرلو بدل كاندې
واستوه او په ما ظلم ونه شى حال دا چ３ ته د دغه ظلم د غ７ولو وس لرې او زه 

نه ك７م حال دا چ３ ته دا وس لرې چ３ ما د ظلم له كولو منع３ ك７ې او په چا ظلم و
زه الره وركه نه ك７م په داس３ حال ك３ چ３ ماته الر＊وونه تا ته اسانه ده او اړمن 

ه  ستا لخوا ده او سرك＋ه او سرغ７اندے نه شم په يننه شم حال دا چ３ زما هوسا
زه ستا د بخ＋ن３ په داس３ حال ك３ چ３ زما خوشحالى ستا لخوا ده اى ＇＋تنه 

لور راغلﾡ يم، ستا د عفوې غو＊تندوے او ستا د تيريدن３ ليوال يم زه يوازې 
مغفرت  ستا په فضل باور لرم او له ماسره هي＆ داس３ ＇يز نيشته چ３ زما د

سبب شى او نه م３ په ك７ن پا３１ ك３ داس３ ＇ه شته چ３ ستا د عفوې وړ و－ر＄م 
په خالف فيصله ك７ې نو ستا پر  او اوس له دې وروسته چ３ ما پخپله د ＄ان

فضل سربيره زما د اميد پان／ه او د هيل３ ＄اى بل كوم كيدے شى نو پر محمد 
او د هغه پر آل رحمت ولي８ه او په ما فضل وك７ه خدايه زما ژبه په هدايت ) ص(

ه زما په زړه ك３ تقوى او پرهيز －ارى واچوه د پاك عمل توفيق راك７ه يزسره پران
ر ك３ م３ ل／يا وساته خدايه ما په غوره الره روان كانده او په خوښ او ＊ه كا

پر ! اى خدايه. داس３ م３ ك７ه چ３ ستا په دين او الرې ومرم او په همدې وپايم
  او د هغه پر آل رحمت ولي８ه ) ص(محمد 
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َش  َو َمّتِْعنِي ِباِالْقِتَصاِد، ِ الّرَ َداِد، َو ِمْن أَِدةّلَ اِد، َو ِمْن َو اْجَعْلنِي ِمْن أَْهِل الّسَ
َ خُْذ لِنَْفِسَك  .َصالِِح الِْعَباِد، َو اْرُزْقنِي فَْوَز الَْمَعاِد، َو سَالَمَة الِْمْرَصادِ  ّ ُ َ الّل

ِمْن َنْفِسي َما يَُخّلُِصَها، َو أَْبِق لِنَْفِسي ِمْن َنْفِسي َما يُْصِلُحَها، فَِإّنَ َنْفِسي 
َ أَ  .َهالَِكٌة أَْو َتْعِصَمَها ّ ُ ِ ِإْن َحِزْنُت، َو أَْنَت مُْنَتَجِعي ِإْن الّلَ ْنَت ُعّدَ

ا فَاَت َخلٌَف، َو لَِما فََسَد  حُِرْمُت، َو ِبَك اْسِتَغاَثِتي ِإْن َكِرْثُت، َو ِعنَْدَك ِمّمَ
َ َقْبَل الَْبَالِء ِبالَْعافَِيِة، َو َقْبَل   َصَالٌح، َو فِيَما أَْنَكْرَت َتْغِيٌري، ّ َ  فَاْمنُْن َع

ِة الِْعَباِد، َو  َ ّ َ َشاِد، َو اْكِفنِي َمئُوَنَة َم َالِل ِبالّرَ الْطَّلَِب ِبالِْجَدِة، َو َقْبَل الّضَ
ْرَشادِ  ِ أَْمَن َيْوِم الَْمَعاِد، َو اْمنَْحنِي حُْسَن اْإلِ ٍد َو  .َهْب  َ مَُحّمَ َّ َصّلِ َع ُ َ الّل

، َو اْدَرأْ َعنِّي ِبلُْطِفَك، َو اْغ  ِ آهِلِ ِ ِبنِْعَمِتَك، َو أَْصِلْحنِي ِبَكَرِمَك، َو َداِو ُذ
 َ ّ َ ِبُصنِْعَك، َو أَِظّلَنِي ِيف ذََراَك، َو َجّلِْلنِي ِرَضاَك، َو َوفِّْقنِي ِإذَا اْشَتَكلَْت َع
ِت اْألَْعَماُل ِألَْزَكاَها، َو ِإذَا َتنَاَقَضِت ا َ َ ََشا لِْمَلُل اْألُمُوُر ِألَْهَداَها، َو ِإذَا 

ِْني  .ِألَْرَضاَها ُ ْجنِي ِبالِْكَفاَيِة، َو  ، َو َتّوِ ٍد َو آهِلِ َ مَُحّمَ َ َصّلِ َع ّ ُ َ الّل
َعِة،  ِ ِصْدَق اهْلَِداَيِة، َو َال َتْفِتنِّي ِبالّسَ   حُْسَن الِْوَالَيِة، َو َهْب 
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و، د هدايت ＃ الرۍ برخمن ك７ه او په نيك عملينا او عمل ك３ له ميناو ما په و .
په الر＊وونكو او نيكو بند－انو ك３ م３ و！اكه او د اخرت كامياب９ او له دوزخه 

زما د نفس يوه برخه د خپل ازمي＋ت او ! اى خدايه. سالمتيا راپه برخه ك７ه
امتحان لپاره بيله ك７ه چ３ دا له عذابه وژغول شى او يو بله برخه چ３ د دې دنيا 

ا لپاره پات３ ك７ې ＄كه چ３ زما نفس خو ا請الح او سمونه ورپورې ت７ل３ ده زم
  كه زه غمژن شم نو زما ! غرقيدونكﾡ دے خو دا چ３ ته ي３ وسات３ اى خدايه

د خو＊９ وسيله ته ي３ او كه له هر ＄ايه نا اميده شم نو د هيل３ ＄اى م３ ته ي３ 
او كه غمونه راباندې يرغل وك７ى نو هم تا ته فرياد او كوكارې وهم كوم ＇يز 

ﾡ د هغه بدله، او کوم شی چ３ تباه شوی  د هغه سماونه او کوم چ３ له السه تلل
لو يدشی چ３ ستا ناخوښ وي د هغه بدلول ستا په الس ک３ دی نو د بال له نازل

مخک３  په عافیت ، له غو＊تلو مخك３ په خوشحال９ او له  ب３ الرې توبه 
 او د خلکو د سختو او ترخو خبرو.مخک３ په الر＊وون３ سره په ما احسان وک７ه

مت په ورځ  امن او ډاډ راک７ه او د＊ه ياله ک７اوه م３ خوندي وساته او د ق
ه او ي８په محمد او دهغه په آل رحمت ول!راپه برخه ک７ه  ای اهللا  يقهدایت توف

ې ک７ه او په خپل  نعمت سره م３ وروزه ، په يرله ما ل) بدۍ( په خپل رحمت سره 
له جسماني او ( احسان سره خپل کرم سره م３ ا請ال ح وک７ه او په خپل فضل او 

ري ک３ ＄ای يوماته د خپل رحمت په س .زما درملنه وک７ه) يونفسانی ناروغ
راک７ه  و په خپل３ رضا ک３ م３ ونغاړه  او کله چ３ راباندې  چارې  مشتبه３ شي 

وي او کله چ３ په عملونو ک３ اشتباه وشي نو کوم  يحه 請حيرنو  کومه چ３ ډ
ا شي نو کوم  يد３ په مذهبونو ک３ اختالف پچ３ پک３ تر ！ولو پاک وي او کله چ

يق چ３ پک３ تر  ！ولو غوره او خوښ وي په هغه  باندې د عمل کولو توف
زې تاج راپه ياه او د ب３ ني８پر محمد او  دهغه په آل رحمت ول! ای اهللا . راکانده

ه د چارو  د  کولو  دنده راوسپاره  او  په داس３ يقسر ک７ه  او په غوره طر
  سرلوړی ک７ه چ３ دوام او ثبات ولريهدایت  م３ 
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 َ ّ َ ِي َع ِْشي َكّداً َكّداً، َو َال َتُرّدَ دَُعا َو اْمنَْحنِي حُْسَن ادّلََعِة، َو َال َتْجَعْل َع
ً َرّداً، ِ ، َو  .ِّ َال أَْجَعُل لََك ِضّداً، َو َال أَْدُعو َمَعَك ِنّدا ٍد َو آهِلِ َ مَُحّمَ َّ َصّلِ َع ُ َ الّل

ْن ِرْزِقي ِمَن الّتََلِف، َو َوفِّْر َملََكِتي اْمنَ  ِف، َو َحّصِ َ ْعنِي ِمَن الرّسَ
َكِة فِيِه، َو أَِصْب يِب َسِبيَل اهْلَِداَيِة لِْلِربِّ ِفيَما أُْنِفُق ِمنْهُ  َربَ

َ  .ِبالْ َ َصّلِ َع ّ ُ َ الّل
َِساِب، َو اْرُز  ، َو اْكِفنِي َمئُوَنَة اِالْك ٍد َو آهِلِ َِساٍب، مَُحّمَ ْقنِي ِمْن َغْريِ اْح

 .فََال أَْشَتِغَل َعْن ِعَباَدِتَك ِبالطَّلَِب، َو َال أَْحَتِمَل ِإْصَر َتِبَعاِت الَْمْكَسِب 
ا أَْرَهُب  ِتَك ِمّمَ ِ ِبِعّزَ َ فَأَْطِلْبنِي ِبقُْدَرِتَك َما أَْطلُُب، َو أَِجْر ّ ُ َ َ َصّلِ  .الّل ّ ُ َ الّل

ٍد َو  َ مَُحّمَ ْقَتاِر َع ََساِر، َو َال َتْبَتِذْل َجاِهي ِباْإلِ ، َو ُصْن َوْجِهي ِبالْ آهِلِ
ِزَق أَْهَل ِرْزِقَك، َو أَْسَتْعِطَي ِشَراَر َخْلِقَك، فَأَفَْتِتَن ِبَحْمِد َمْن  فَأَْسَرتْ

ُ اْإلِ  ّ ِ ْم َو ِ ِ َ ِبَذّمِ َمْن َمنََعنِي، َو أَْنَت ِمْن دُو ، و أُْبَت ِ  .ْعطَاِء َو الَْمنِْع أَْعطَا
ً ِيف َزَهاَدٍة، َو  ًة ِيف ِعَباَدٍة، َو فََراغا ، َو اْرُزْقنِي ِصّحَ ٍد َو آهِلِ َ مَُحّمَ َّ َصّلِ َع ُ َ الّل

َاٍل  ْ ً ِيف ِإ ً ِيف اْسِتْعَماٍل، َو َوَرعا ْق ِيف  .ِعْلما ، َو َحّقِ ِ ْ ِبَعْفِوَك أََج ِ َ اْخ ّ ُ َ الّل
َِتَك  ْ ِيِع  َرَجاِء َر َ ْن ِيف  ، َو َحّسِ ِ َ بُلُوِغ ِرَضاَك ُسبُ ْل ِإ ، َو َسّهِ ِ أََم

 ِ ِ َعَم ْكِرَك ِيف أَْوَقاِت  .أَْحَوا نِي ذِلِ ْ ِ ّ ، َو َن ٍد َو آهِلِ َ مَُحّمَ َ َصّلِ َع ّ ُ َ الّل
  الَْغْفةَلِ، 
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３ سره  ب３ الرې نه ک７ي او داس３ راحتي او يناو ما په ب６ایتوب او هوسا
زما دعا مه ردوه ＄که . اني  راک７ه چ３ ژوند م３ سخت او ستونزمن نه ک７ييمپر

ل －２م چ３ ياچ３ زه  هی）وک ستا په مقابله ک３ نه دروم  اونه هم ＇وک ستا س
ه او ما له فضول خرچ９ ي８پر محمد او دهغه پر آل رحمت ول! ای اهللا .و３４ بلم

ک７ه   ي３ت ياده او زي８ک وساته  او زما روزي مه تباه کوي  زما په مال ک３ برکت
 .په چارو ک３ د  مال په ل／ولو سره م３ د حق او سم３ الرې ته ورسوه يراو د خ
８ه او ما د روزۍ د －تلو له غم او درده يپه محمد او  دهغه پر آل رحمت ول!ای ربه

ب３ نيازه ك７ه او ب３ حسابه روزى راكانده چ３ د روزۍ په ل＂ه ك３ په بوختياو 
اى . خ وانه ړوم او د غلط او ناروا روز－ار تاوان ونه زغممسره ستا له عبادته م

＇＋تنه زه چ３ ＇ه غواړم په خپل قدرت ي３ برابر كانده او له كوم ＇يز چ３ ويري８م 
زما عزت او حيا په  ب３ ! خدايه. په خپل عزت او جالل له هغ３ راته پناه راك７ه

ه د نورو په نيازۍ او شتمن９ سره خوندى ك７ه او په فقر غريب９ او بيوزل９ سر
او ستا د .ستر－و ك３ ما سپكوه چ３ له تا د رزق غو＊تونكو ＇خه رزق وغواړم

راواړيدو هيله او ارزو وك７م او ＇وك چ３ ＇ه  سپكو بند－انو د مهربان９ د نظر د
راك７ى د هغه په ستاينه او غوړونه او ＇وك چ３ ＇ه رانه كاندی د هغه په بد ويلو 

! لو وس او اختيار لرې نه هغه اى خدايهل／ياشم او هم ته د ورك７ې او نه وركو
او د هغه پر آل رحمت ولي８ه او ماته داسي 請حت او روغتيا ) ص(پر محمد 

راكانده چ３ د عبادت په كار راشى او داسي فر請ت چ３ له دنيا ＇خه د مزى په 
پريكولو ك３ تير شى او داسي علم چ３ له عمل سر مل وى او داس３ تقوى چ３ د 

زما ! اى خدايه). چ３ په وسواس ك３ －ير نه شم(حد ك３ وى اعتدال او ان６ول په 
د ژوند موده په خپل３ بخ＋ن３ او تيريدنى سره ختمه ك７ه او زما ارمان د رحمت 
په اميد ك３ كامياب ك７ه او خپل３ خو＊９ ته د رسيدا لپاره الره اسانه كانده او 

ن３ لپاره په هر حال ك３ زما عمل ＊ه ك７ه او ما د غفلت په شيبو ك３ د خپل３ يادو
  هو＊يار ك７ه 
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َ َمَحّبَِتَك َسِبيًال َسْهةَلً،  َو اْسَتْعِمْلنِي ِبطَاَعِتَك ِيف أَّيَاِم الُْمْهةَلِ، ِ ِإ ْج  َ
ْ َو ا

ا َخْريَ ادّلُْنَيا َو اْآلِخَرةِ  َ ِ  ِ ، َكأَفَْضِل  .أَْكِمْل  ٍد َو آهِلِ َ مَُحّمَ َ َو َصّلِ َع ّ ُ َ الّل
 َ َ أََحٍد َبْعَدهُ، َو آِتنَا ِيف َما َصّلَْيَت َع  أََحٍد ِمْن َخْلِقَك َقْبهَلُ، َو أَْنَت مَُصّلٍ َع

َِتَك َعَذاَب النَّاِر  ْ   .ادّلُْنَيا َحَسنًَة َو ِيف اْآلِخَرِة َحَسنًَة، َو ِقنِي ِبَر

او د خپل３ مين３ اسانه  او د مهلت په ور＄و ك３ م３ په اطاعت ك３ بوخت وساته
او د دې په وسيله زما لپاره د دنيا او آخرت ＊ي／７ي . ره ماته پرانيزهاو راحته ال
د هغه پر آل ډير ＊ه رحمتونه ولي８ه داس３ ) ص(پر محمد ! اى خدايه. بشپ７ه ك７ه

رحمت چ３ تر دې مخك３ تا په خپلو مخلوقاتو ك３ په يو بنده نازل ك７ے وى او 
ا ك３ هم نيكى راك７ه او تر دې وروسته ي３ په كوم بنده نازلوې او موږ ته په دني

  .په آخرت ك３ هم په خپل رحمت سره موږ د دوزخ له عذابه خوندى وساته
––––––––––  

  
  سپرنه

  
په لوم７ى او ＄غلنده نظر ك３ په نيكيو او بديو ك３ فرق نه كي８ى ＄كه چ３ ＊ه او 
بد ك７ه په ظاهرى شكل ك３ يو شان وى او كوم توپير پك３ نه ＊كارى د سارى 

و س７ى تعلقات كه هغه روا وى او كه ناروا يو شان وى همدا په تو－ه د ＊％３ ا
راز ب３ مصلحته او بامصلحته دروغ ،د حاللو او حرامو خوړل او په بي／ناه او 
خطاي３ وژل３ ك３ په ظاهره ＇ه فرق نه ＊كارى هلته هم د يو كار پي＋يدل او دلته 

و په بل ك３ هم دلته هم له يو سره لوب３ كول دى په يو ك３ هم د خي＂３ ډكول وى ا
هم همدا شان په روژه ك３ يا په كوژه ك３ د خوراك كول په ظاهره هي＆ توپير نه 
لرى نو له دې سره سره ولى يو ته ＊ه او بل ته بد، يو ته روا او بل ته ناروا او يو 
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  ته د ثواب او بل ته د عذاب كار ويل كي８ى د دې توپير ضرورت ＇ه دے؟
تر－３ په دې ك３ فرق نه كوى خو كوم خلك كه ＇ه هم له حدونو او پولو ازادى س

چ３ د يو دين او شريعت او اخالقو پابند وى او د دغو چارو په ظاهرى يو شان 
والى او ورته والى نظر نه كوى بلك３ د دغو تر من＃ ك＋ل شوى كرخ３ ته －ورى 
هغوى دا دواړه بيخى له يو او بله جدا －２ى او په دغ３ كر＊３ او حد سره د خير 

او پول３ جوړوى او د بديو يا ＊ي／７و پارسن， ！اك３ او دا پوله  او شر حدونه
هغه وخت ＊كارى چ３ له ايمان سره سره د تقوى ر１ا هم موجوده وى لكه ＇ن／ه 

  :چ３ خداى تعالى فرمايى

»  ً اذلين امنوا ان تتقو اهللا يجعل لكم فرقانا   »يا ا
داى پاك به اى ايمان لرونكو كه تاسو تقوى او پرهيز －ارۍ ته مخ ك７ئ نو خ( 

  )درته د نيكو او بدو تر مين＃ يوه پوله او وا！ن جوړ ك７ى
كه په دغ３ پول３ او كر＊３ ستر－３ پ＂ي ك７و او د ＊و او بدو اخالقو معيار او  

پارسن， د عامو خلك عقل و！اكو نو كه ＇ه هم دغه عقل تر يوه حده د اخالقى 
شى وړاندې  ا請ولو الر＊وونه كوى خو د اخالقو عملى اليحه او پرو－رام نه

ﾡنو ＇وك چ３ په عقل باندې د اخالقو بنياد ږدى هغوى دا نه واي３ چ３ . كول
ر＊تيا ويل، انصاف او مي７انه او ＊يندنه بده ده او －وندې ظلم او زياتى ＊ه 
請فتونه دى خو دا چ３ د دغو ＇يزونو حدود او د استعمال ＄ايونه كوم كوم دى 

و يو عقل په يوه الره روان دے په دې ك３ د دوى راى او خياالت بيالبيل دى ا
نو بل په بله ＄كه چ３ د بيالبيلو پوهو او عقلونو نظريي په يو ！كى نه شى 
راغون６يدے په داس３ ب２ه ك３ په دغو ا請ولو د عمل كولو په په وخت قدم په 
قدم خن６ونه رامن％ته كي８ى او له بيال بيلو او ډول ډول نظريو ＇خه د سم نظر 

سربيره د عقل د عمل ك７ۍ تن／ه او محدوده ده او  پر دې. غوره كول －ران دى
هغه د محسوساتو له دنيا بهر هي＆ فيصله نه شى كولﾡ او －ام په －ام د حواسو 

ه يندالسه او سهارا غواړى او د دې په وړاندي خواهشات او جذبات هم نيغه س
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والړ دى او عقل تسلميدو ته مجبور وى لكه چ３ د انسان احساسات او جذب３ 
ي８ى او هغه د عقل په پرتله له خواهشاتو او جذباتو زر متاثره كي８ى او د راوپار

عقل جوت امرونه غور＄وى او د جذبو او خواهشونو لمنه نيسى نو عقل نه په 
يوازى سر پارسن， او معيار جوړيدى شى او نه د ＊و او بدو د پ５ژندلو لپاره 

و ك７نالره خو ال ＇ه كافى دے او د عقل په ر１ا ك３ د ！ولنيز ژوند نصب العين ا
كوى د و－７نيز ژوند لپاره هم كوم سم روغ او نه بدليدونكﾡ اخالقى قانون نه 
شو جوړولﾡ نو په داسي حاالتو ك３ د يو داس３ معيار او پارسن， ضرورت 
پي＋ي８ى چ３ په كومو ＄ايونو ك３ عقل پات３ راشى هغه ي３ الس ونيسى او يو 

ن او ا請ول وړاندى ك７ى چ３ د داس３ نه بدليدونكﾡ او نه خرابيدونكى قانو
او دغه معيار د خداى . انسان د ژوند په هر پ７او ك３ پرې عمل كيدے شى

تعالى وحى ده اود وحى په ر１ا ك３ جوړ شوے قانون او دين هغه دين دے چ３ 
ا請ول ي３ ！ين， او قانونه ي３ نه بدليدونكى دى او دا د نبوت او رسالت 

دې په سيورى ك３ ي３ د نفس د پاك９  لرونكو په هره زمانه ك３ راوړى دى او د
او د اخالقو د تزكي３ سبق ورك７ے دے د اخالقو په دغو استادانو ك３ تر ！ولو 

ده چا چ３ د اخالقو په ) ص(لوړه درجه زموږ د قدرمن پيغمبر حضرت محمد 
－ا１ه د سين／اريدو او د انسانيت د پريشانو زلفو د سر ＇２ه كولو او پيرلو لپاره 

ل چ３ د ＊و اخالقو ＇پانده چين３ دى دا تعليمات يواز４ى د داس３ سبقونه ورك７
ژب３ تر حده رالن６ نه وو بلكه د هغه حضرت د ژوند يوه يوه شيبه د سيرت او 
رودې د پاك９ يوه ضابطه او د ＊و اخالقو يو ژوندے قانون ْو او د هغه حضرت 

３ د د بعثت موخه همدا وه چ３ عمالً او علماً ＊ه اخالق بشپ７ ك７ى لكه ＇ن／ه چ
  :خداى －ران رسول فرمايى

زه د دې لپاره －مارل شوے يم چ３ نيك اخالق   »انما بعثت ال مكارم االخالق «
پوره ك７م او د دغو اخالقى ＊ودنو د ژوندى لپاره ساتلو پاره د هغوى و 請يان 
او ＄اى ناستى چ３ په اخالقو او ك７و ك３ د هغوو ميرا پال او په علم و عمل ك３ 
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ى دغه تعليمونه خپاره او په خپلو عملونو سره ژوندى د هغوى هندارې و
وساتل او د هغوى ＇لورم ＄اى ناستى حضرت زين العابدين په دې مكارم 
اخالق دعا ك３ د اخالقياتو هغه سبقونه ＊ودلى چ３ د نبوى اخالقو هندارې او 
د خداي３ تعليماتو لرونكى دى او هغه ！ول３ فن پارې او ملغلرې ي３ پك３ پيلى 

او تخلى عن ) په علمى او عملى 請فتونو آغلى كيدل(تحلى بالفضال  چ３ د په
پك３ شامل دى او که په دغو ) له سپكو او پريوتو 請فتونو پاكيدل(الرذايل 

دوو اړخونو ك３ يو اړخ كمزورے وى نو په بل ارو مرو اغيزه شيندى نو له دې 
خيال ساتل امله د اخالقى بشپ７تيا لپاره د دغو سلبى او ايجابى دواړو خواو 

  .هغه ايجابى 請فتونه چ３ په دې دعا ك３ ذكر شوى دا دى. ضروى دى
  :ايمان

دا د ！ولو ＊ي／７و او سوتره اخالقو سرچينه ده نو ＄كه ي３ په سر ك３ راوړى ده  
د ايمان معنى تصديق ده او كله كله تصديق او عمل دواړو ته ايمان واي３ ايمان 

انو په درجو او پ７اوونو ك３ چ３ كوم بيالبيل پ７اوونه لرى او د ايمان د خاوند
توپير ＊كارى هغه د ايمان د درجو په ！ي＂５دو او هسكيدو پورې اړه لرى زبيرى 

  :واي３ چ３ ما د امام جعفر 請ادق په مخك３ وويل چ３

ا عند اهللا « ايمان بيال بيل (( »ان لاليمان درجات ومنازل يتفاضل المومنون ف
خ３ ايمان راوړنكى د خداى په نزد له يو او پ７اوونه او مرتب３ لرى او د هغو له م

  ))بله مخك３ كي８ى
امام وفرمايل هو همداس３ ده د ايمان لوم７ے پ７او دا دے چ３ يوازې په ژب３  

دې ايمان ته . سره د خداى د الوهيت او د پيغمبر د رسالت اقرار وى او بس
ي او د اسالم واي３ او كله چ３ يو انسان دا اقرار وك７ي نو هغه ته مسلمان وائ

  .هغه ذبيحه حالله او سر او مال ي３ خوندى شى
دوهمه درجه دا ده چ３ په ژبه هم اقرار وشى او له زړه هم باور او عقيده پيدا 

  .شى خو د اسالم په ＊ونو اوامرو او نواهيو عمل ونه شى
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دريمه پوړۍ د ژب３ او زړه له اقرار سره سره له لويو －ناهانو ډډه وشى او هغه 
－ناه ده لكه ) لويه(ې پوره ك７ے شى چ３ پري＋ودل ي３ كبيره فريض３ او دند

په ياد دى وى چ３ په حديثونو ك３ چ３ د . لمون＃، حج، زكوه او داس３ نور
لمان％ه حج، او كوه پري＋ودونكو ته كافر ويلي شوى نو د هغ３ مطلب د ايمان 
له همدغى درج３ وتل دى او دا معنا نه لرى چ３ －وندې دغه كس د ايمان له 

  .پ７اوونو وتلى او كافر شوےدے！ولو 
＇لورمه مرتبه دا ده چ３ بنيادم په خولى او زړه له ايمان او اقرار سره سره ！ول 

  .واجبات او دندې تر سره ك７ى او له ！ولو محرماتو ＄ان وساتى
پن％م پ７او دا دى چ３ له واجباتو سره سره مستحبات هم تر سره شى او په ！ولو 

  .ره كه مكروهاتو هم ډډه وشىمحرماتو او حرامو كارونو سربي
او د ايمان شپ８م پ７او دا دى چ３ بنيادم ＄ن３ مباح او روا كارونه هم ونه ك７ى له 
دې ويرى چ３ چرته د بدۍ لپاره سريزه جوړه نه شى او د كوم غلط كار سبب نه 

لكه له زياتو خبرو په دې وجه ډډه وشى چ３ له خول３ كومه ناوړه او . شى
ا د چا غيبت ونه شى دا د نبيانو او و請يانو د ايمان ناخو＊ه خبره ونه و＄ي ي

  . درجه ده او همدې پ７او ته امام تر ！ولو كامل ايمان ويلﾡ دے
ايمان يوازې د هغ３ دنيا تو＊ه نه ده بلک３ په دې دنيا ك＋３ هم ورپورى د 
انسان هوساينه او نيكمرغى ت７ل ده نو كله چ３ د انسان په زړه ك３ د پوى لوى 

سمن３ هست９ تصور پيدا شي او د خداى منن３ جذبه را ＇رگنده او لوي３ او  و
شي نو هغه بيا د ＄نو دندو او مسئوليتونو احساس كوى او دې ته په پام سره 
له غال بدو خيانت ظلم او داس３ نورو بديو ＇ن６ى ته شى او د خود غرض９ او 
ى ＄ان منم９ له پ７اوه ورتير شى د ＊و اخالقو او رودو داس３ ب５ل／３ وړاندې ك７

چ３ پر ！ول３ ！ولن３ اغيزه شيندى او تر ډ４ره حده د ！ولني او معاشرې نا ان６ول９ 
  .ختم３ شي

كه ＇ه هم د حكومت قانون او حساب كتاب تر يوه حده د دغو مفسدو او 
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كك７تيا و مخه نيسى خو د قانون ويره د انسان په دننه ك３ هي＆ بدلون نه راولى 
س ك３ ي３ وى قانون له بازارونو او حكومت تر هغه حده كار كولى شى چ３ په و

دكانونو او د مفسدو له مركزونو ＇خه بدۍ وركولﾡ شى خو د كور په كو！و او د 
شپ３ په تيارو يي  وس نه رسى او بدى هماغه راز روانه وى نو په داس３ وخت 
ك３ يوازې د خداى ويره د انسان اروا متاثره كولﾡ او له بديو منعى كولﾡ شى د 

وى كله نه وى او كله پخپله دومره بد شى چ３ د نورو حكومت چاروال كله 
＇ارونكو ضرورت ورته پي（ شى خو اخالقى وجدان او ضمير چ３ د ايمان په 
بركت غ＋تلﾡ وى هره －７ۍ د ＇ارن３ او ساتن３ دنده ترسره كوى كه هغه ر１ا وى 

  .او كه تياره خلوت وى او جلوت او آبادۍ وى او كه ورانه
  :يقين

ه علم حا請ل شى چ３ د خالف اړخ ي３ هي＆ احتمال پات３ نه كه په يو ＇يز دومر
شى نو دې ته يقين واي３ نو يقين د دوو علمونو ！ول／ه ده يو د معلوم د علم او 

يقين د ايمان دوهمه نامه . بل د معلوم ＇يز د خالف د محال والى او نيشتوالى
  : ده لكه د خداى رسول چ３ فرمايى

  »اليقني ايمان كهل«
دا يقين درې پ７اوه لرى لوم７ے دا چ３ لوږے )) شپ７ ايمان دےهمدا يقين ب( 

و－ورو او د اور په شته والى يقين پيدا ك７و دا د استدالليانو يقين دے او 
دې ته علم اليقين . هغوى ته د مقدمو او سريزو د ترتيب له مخ３ حا請لي８ى

دوهم پ７او دا دے چ３ اور پخپلو ستر－و وليدے شى دا خا請و خا請و . وائي
و ته د زړه د سترگو او بصيرت له امله حا請ل８５ي لکه چ３ کله زعلب كسان

يمانى له امام على پو＊تنه وك７ه چ３ هل رايت ربك آيا تا خپل رب ليدلﾡ؟ نو 
  :امام وفرمايل

  »لم اعبد ربالم اره«
  ))زه د هغه خداى بيخى عبادت نه كوم چ３ ستر－و ته مى ＇ر－ند شوے نه وى(( 
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  .ئيدې درج３ ته عين اليقين وا 
دريمه درجه دا ده چ３ بنيادم د اور لمبو ته ور ودان／ى او له اوره خبر شى دا د 
شهود د خاوندانو علم دے چ３ هغوى ته د فيض او رحمت له سرچين３ سره له 
يو ＄اى كيدا وروسته حا請لي８ى دى ته حق اليقين واي３ امام دې اليقين ته 

مدغه لوى پ７او ته د ويلﾡ دے او له خدايه ي３ ه) غوره يقين(افضل اليقن 
  . رسيدا غو＊تنه ك７ې ده

  : نيت
د كوم عمل د كولو لپاره ارادې او هوډ ته نيت واي３ او دا د تعلم او عمل 
ترمينح يوه واسطه او مزے دے چ３ له يوې خوا په علم پوري ت７لﾡ او له بل３ 
خوا په عمل پورې ＄كه چ３ علم نه وى نو اراده نه شى كيدى او اراده نه وى نو 

ل نه شى پي＋５دے او د عملى قواو د كارولو په وخت نيت يو ارو مرو او عم
طبعى ضرورت دے لكه كه د خداى او رسول لخوا ب３ له نيته د عبادتونو او 
ك７و حكم شوى وے نو دا يو ناشوونﾡ كار ْو دلته دا خبره هم ＇ر－ندي８ى چ３ 

په ژبه ويلﾡ  نيت هغو الفاظو او ！كو ته نه واي３ چ３ د كوم عمل د كولو په وخت
شى ＄كه چ３ نيت په زړه پورې اړه لرى او خبرې يا تورى په ژب３ پورې ت７لى وى 

دا نيت بيال بيل پ７اوونه لرى او د . نو د ژب３ په ＄اى د زړه ارادې ته نيت وائي
هغو له مخ３ د بنيادم عملونه سپك يا درانه كي８ى كه په نيت ك請 ３دق خلوص 

ړ او هسك وى او كه غرض د ＄ان ＊ودنه وى او د زړه له كوم３ وى نو عمل به لو
  :فرمايى) ص(نو عمل به سپك او فاسد وى لكه ＇ن／ه چ３ د خداى رسول 

  »انما االعمال بالنيات  «
په دغو درجو ك３ لوم７ے پ７او دا دے چ３ له )) عملونه په نيت پورې ت７لى دى((

رى په عمله غرض ريا او ＄ان ＊ودنه وى نو عمل ثواب خو خود نه لرى －ناه هم ل
عبادتونو ك３ ريا په درې ډوله ده لوم７ۍ دا چ３ په خپله عبادت ك３ ريا نه وى 
خو د عبادت په نورو 請فتونو ك３ غرض ＄ان ＊ودنه او نمايش وى د سارى په 
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تو－ه په كور ك３ لمون＃ لن６ او مختصر ادا ك７ے شى او په جومات ك３ او د 
دتونو ك３ ريا وشى دوهم ډول دا دى چ３ په مستحبو عبا. نورو په مخك３ اوږد

مثالً په كور ك３ او يواز４ى مستحبات او نافل３ ونه شى او چ３ كله بل چرته وى 
نو نافل３ هم وك７ى او د تحجد لمون＃ هم وكاندى او دريم قسم دا دے چ３ په 
واجبو او فرضونو لمون％ونو ك３ ريا وك７ى په دې ډول چ３ په خپل كور ك３ 

و په مخك３ هم لمون＃ كوى او هم روژه لمون＃ نه كوى او روژې نه نيسى او د نور
د نيت دوهمه درجه دا ده . نيسى دا د ريا تر ！ولو خطرناك او وژونكﾡ قسم دے

چي بنيادم د جنت د غو＊تن３ او له عذابه د بچ كيدو لپاره عمل وك７ى دا نيت له 
اخالص سره توپير او تضادونه لرى ＄كه چ３ شارع پخپله له ه）ولو او ويرولو 

  .كار اخستﾡ دے
دريم پ７او دا دے چ３ انسان د خداى په نعمتونو او لورينو په شكرانه ك３ 
عبادت او عمل وك７ى او چ３ د دې شكر په نتيجه ك３ ي３ نعمتونه نور هم زيات 
شى دا عمل هم خلوص لرى ＄كه چ３ هغه عبادتونه چ３ دنياوى موخ３ او 

الى اراده له غرضونه لرى په هغو ك３ د رزق اوالد او داسي نورو ＇يزونو د زياتو
  .اخالص سره منافات او توپير نه لرى

پن％م پ７او دا دى چ３ د خداى تعالى د جالل او قدرت تر اغيز الندى عملونه 
  .وك７ى

شپ８مه مرتبه دا ده چ３ د خداى د حكم د تعميل او پوره كولو لپاره عبادت 
ى وك７ى او بالآخره شپ８م پ７او دا دى چ３ خداى تعالى د عبادت وړ او اليق و－２

او هغه ته سر ！ي ك７ے شى دا نيت د هغو بند－انو دے چ３ د تقرب او خداى 
تعالى ته د نزدى والى لوړو درجو ته رسيدلى دى او همدړې ته امام سجاد 
احسن النيات يعن３ تر ！ولو ＊ه نيت ويلﾡ دے ＄كه چ３ په دې ك３ د ＊ه والى او 

وى دا موضوع  د عبوديت او بند－９ له ＊كاره كولو پرته بله كومه جذبه نه
  داس３ ＇ي７لى ده) رض(اميرالمومنين حضرت على 
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ً من نارك وال طمعا ىف جنتك ولكن وجدتك اهالً للعبادة «  ما عبدتك خوفا
  »کفعبدت

ما ستا عبادت د دوزخ له ويرې او د جنت په تمه نه دے ك７ے بلكه ته م３ د ((
  ))عبادت وړ وموندې نو ＄كه م３ ستا عبادت وك７

  :عمل
هم علم ته ډير اهميت ورك７ے خو د عمل پر اهميت هم ستر－３ نه  اسالم كه ＇ه

شو پ＂ولﾡ البته علم هم هغه وخت اهميت لرى چ３ عمل پرې وشى او كه د عمل 
تقاضاوې تر پ＋و الندې شى او عمل پرې ونه شى نو دغه علم تر جهله هم 
بدي８ى ＄كه چ３ جهالت خو كله كله د عذر راوړولو سبب كي８ى خو له علمه 

ته هي＆ عذر او وسيله نه شى اوريدلﾡ نو علم هاله －＂ه لرى چ３ عمل هم وروس
ورسره مل وى او له دې كبله چ３ عمل په نيت پورې ت７ے دے نو په كوم پ７او 
ك３ چ３ نيت وى عمل به هم په هماغه مرتبه ك３ وى كه په نيت ك３ نمايش او ريا 

مل هم د وى نو عمل هم بالده او كه د زړه له كومى او خلو請ه وى نو ع
نيكمرغ９ او د آخرت د كامياب９ سبب كي８ى خداى تعالى د عمل ظاهرى شكل 
او ب３２ او اندازې ته نه －ورى بلكه د اخالص هغ３ جذبي ته －ورى د كوم３ له 
مخه چ３ دا عمل تر سره كي８ى كه بنيادم په خلوص سره ل８ شان عبادت وك７ى نو 

لوص ونه لرى او دا تر هغو اوږدو ذكرونو او عبادتونو غوره دے چ３ خ
ويلى دى او خداى تعالى ) غوره اعمال(همداس３ ك７و ته امام حسن االعمال 

  د خداى تعالى وينا ده چ３ . ورته 請الح عمل وائي

ك بعبادة ربه احداً « ً وال    »فمن كان يرجوا لقاء ربه وليعمل عماًل صالحا
７ى او د كوم كس چ３ د خداى پاك د ديدار ارمان لرى نو 請الح عمل دې وك((

  ))خپل رب په عبادت ك３ دې ＇وك نه شريكوي
  :عدل 

د افراط او تفريط تر مين＃ له مين＃ الرۍ او وسطه كار اخستلو ته عدل واي３ په 
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دغ３ من＃ الرى په تللو سره ＊ه 請فتونه پيدا كي８ى او له دې د انحراف او 
لور ك８يدو له كبله رذالتونه او كك７تياوې راپن％ي８ى د اخالقو بنيادى توكى ＇

او په دغو ك３ هر يو توكﾡ په وسط او د . دى حكمت، عفت، شجاعت او عدل
اعتدال په ！كى والړ دے او كه د اعتدال له مركزه ي３ اخوا ديخوا ك７ې نو بل 
＇ه ترې حوړي８ى كه په حكمت ك３ افراط او زياتى وشي نو  خباثت او چاالكى 

ترې جوړي８ى په  ترې جوړي８ى او كه كمﾡ پك３ راشى نو ناپوهى او كند ذهنى
عفت او حيا ك３ كه تفريط او كمﾡ وى نو خمود او بى حسى ده او زياتى ي３ 
هوس او شهوت دے په شجاعت او مي７انى ك３ افراط قار او تهور دے او كه له 
تفريط او كمى كار واخستل شى نو بزدلى او كم همتى ده او همدغه شان په 

سره ظلم يا ذلت او سپكاوى  عدالت ك３ د من＃ له الرې په اخوا د يخوا كيدو
همدغه شان په نورو لوړو اخالقو ك３ هم عدل او ان６ول د هغه د ＊ه . جوړي８ى

والى او غوره والى سبب كي８ى لكه د اقتصادى او من＃ الرۍ ＊ه والﾡ په دې 
ك３ دے چ３ د بخل كنجوس９ او اسراف په من＃ ك３ ده او د تواضع ＊كال په 

حده رسي８ى او نه د نفس او ＄ان د سپكاوى  دې ك３ ده چ３ نه د غرور او تكبر تر
تر حده راكوزي８ى غرض دا چ３ هر لوړ 請فت او فضيلت كه په خول３ او وينا 
پوري اړوند وى او كه په عمل او ك７و يا عقيدي پورې د ！ولو جوهر عدل او 

او له دې كبله چ３ په هر يو ＇يز ك３ له اعتدل او ان６ول ＇خه د . من＃ الر ى ده
３ بيالبيل３ الرې پيدا كي８ى نو په همدې وجه ي３ د ضاللت او ك８يدو په ب２ه ك

  －مراه９ الرې －２ي او د هدايت سمه الره يوه ده خداى تعالى فرمايى 

  »ان هذا صراطى مستقيما فاتبعوه وال تتبعوا السبيل فتفرق بكم عن سبيهل«
د حق دا زما نيغه الره ده په دې ＄ئ او د －２و الرو پيروى مه كوئ كه نه وى نو (( 

  ))له الرې به مو خواره او ب３ الري ك７ى
  :ذكر او فكر

ذكر دا دے چ３ زړه د خداى تعالى له ياده تش او غافله نه وى او فكر دې ته 



 

٢٥٦ .........................................................................................................د ＊و او غوره اخالقو په هکله دعا : شلمه دعا

واي３ چ３ بنيادم د كائناتو د پن％ون او د فطرت په ＊كالوو ك３ په ＄يرتيا سره د 
 هغه ذات د حسن 請نعت كمال ووينى په ذكر سره نفس سپي）لﾡ كي８ى او د

غفلت پردې ＇يري كي８ى او په فكر سره د عمل او يقين ر１ا زياتي８ى كله چ３ 
بنيادم له عقل او فكر ＇خه كار اخلى او د خپل من او بهر په كائناتو او پن＃ فكر 
كوى نو د هر ＇يز په ويخ ك３ ورته يو حكيمانه تدبر او د يوې سترې س＂３ فكر 

نو كسى چ３ د نطف３ له يو  او پام تر ستر－و كي８ى كله چ３ خپل ＄ان ته و－ورى
وړوكى ＇ا＇كى ي３ بنس اي＋ودل شوے دے او تر يوې ！اكلى مودې ي３ د 
مور په زيالن ك３ وده ك７ې ده او د رن， او بوى په ن７ۍ ك３ د ستر－و په ر１ولو 
سره ي３ د سا اخستلو لپاره هوا د تندې لپاره اوبه او د لوږې د ختمولولپاره د 

ريمانه سرچين３ موندلى دى او خپل بدنى هرې خوا ته د رزق او نعمتونو پ
جوړ＊ت ي３ په داس３ پياوړى نظام سره سر ＇په شوى چ３ هيچرته پك３ د －وت３ 
نيولو ＄اى نيشته په دا ډول چ３ د ه６ونو په بركت والړ ك７ى شو او په دغو 
ه６وكو ك３ د ر－ونو جال داس３ خپور شو چ３ له سرتر پ＋و پك３ وينه زغلى او 

ا او ضرورت سره سم خواړه رسي８ى او د ه６ونو پندونه هر غ７ى ته له خپل３ اړتي
او جوړونه ي３ داس３ سره يو ＄اى ك７ى چ３ په ك＋５ناستو پا＇يدو او ت， رات， 
ك３ هي＆ خن６ او مشكل نيشته او د بدن هره برخه خپله دنده سمه تر سره كوى د 
دغ３ منظم３ كارخان３ او د دې كو！لى نظم په ليدلو سره بنيادم هي）كله د دې 

منلو ته نه شى تياريدلﾡ چ３ دا جوړ＊ت د ب３ شعوره مادې له بركته او د  خبرې
＄نو توكو او عنا請رو د اتفاقى يو ＄اى كيدا او تصادم نتيجه ده ＄كه چ３ كه 
داسي وى نو دومره نظم نظام او ترتيب به ي３ نه درلود او دا نظم او انضباط د 

او ＇ومره . تهدې خبرې دليل دے چ３ يوه تدبيرونك３ او سموونك３ هستى ش
چ３ په دې ل７ ك３ د بنيادم فكر او ＄يرتيا زياتي８ى نو په خداى  تعالى باندې 
يقين او عقيده هم پخي８ى او د هغه له مشور مخه د شكونو او ابهامونو پلو 

  :امام جعفر 請ادق فرمايى. هسكي８ى
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العجب من مخلوق يزعم ان اهللا يخفى ع عباده وهويرى اثر الصنع ىف نفسه  «
ت عقهل ويبطل حجتهبرتك   »يب ي

زه حيران يم هغه كس ته چ３ دا －مان کوى چ３ خداى تعالى د خپلو بند－انو له ((
ستر－و پناه دے حال دا چ３ دغه كس په خپل ＄ان ك３ د هغه ذات د 請فت او 
جوړ＊ت داس３ ن＋３ وينى چ３ په تركيب ترتيب او جوړولو ي３ د ده عقل حيران 

  ))او د هغه هر دليل ماتوى
شان كله چ３ انسان پن＃ او كائناتو ته ستر－３ غ７وى نو －ورى چ３ په  همدا 

＇ن／ه بشپ７ او كامل حكمت سره، لمرمياشته او ستورى د ＄ال او پ７قا سامان 
برابر وى او په فضا ك３ هرې خوا بادونه خپاره دى چ３ د ＄مك３ په هر －وټ ك３ 

غ８ونه او  خلك سا واخستلﾡ شى او په دغو ＇پانده ＇پو سره د ختي＃ او لويد＃４
اوزاونه راغون６ ك７ے شى او د ＄مك３ دا فرش ي３ ＇ن／ه د انسان د اوسيدو 
لپاره تيار ك７ے چ３ نه دومره سخته ده چ３ پ＋３ خوږ ك７ى او نه دومره نرم دے 
چ３ پ＋３ پك３ ننو＄ى او په ＄مكنيو توكو ك３ ي３ د ناميه قوت په پيروزين３ 

ي３ له ميوو او رن／ارن， سره د دې لغ７بدن د زرغونتيا په جامو وپو＊ه او لمن 
－لونو ور ډكه ك７ه او د خ７وبو لپاره ي３ له هسكه ور＊ت راولي８ه او له غرونو ي３ 
د خوږو اوبو چين３ وبهولى او په زيرمو ك３ ي３ ارز＊تناكه دهاتونه او اوسپن３ 
پ＂３ ك７ى نو ايا دا هر ＇ه خپل پخپله شوى كه نه د كوم پن％كر د －وتو كمال 

پل من او بهر ك３ دا خورې ورې ن＋３ و－ورى نو د دے نو كله چ３ انسان په خ
هغه ذات په شتون ك３ ي３ هي＆ شك نه پات３ كي８ى او په زړه ك３ ي３ يقين 

  :لكه ＇ن／ه چ３ خداى تعالى فرمايى. پخي８ى

  »وىف االرض ايات للموقنني وىف انفسكم افال تبصرون «
اسو ك３ د يقين لرونكو لپاره په ＄مكه ك３ بيشميره ن＋３ دى او پخپله په ت(( 

  )) دننه هم نو تاسو دومره هم نه －ورئ؟
بيا چ３ كله انسان د دنيا او＊تونونه او بدلونونه و－ورى چ３ ＇ه جوړي８ى هغه 
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وراني８ى چ３ ＇ه غوړي８ى هغه م７او３Ｊ كي８ى او ＇ه چ３ پن％ي８ى هغه م７ي８ى نو 
آيا د شكست او ريخت او تيت و پركتيا دا ！وله فابريكه بى له كوم هدف او 

كله چ３ انسان دا فكر وك７ى نو دې نتيج３ ته رسي８ى چ３ . شوې غرضه جوړه
كله هر يو ＇يز ＇ه نه ＇ه موخه او هدف لرى نو د دې لوى ژوند هم يو غرض او 
مقصد شته او كله چ３ له هرې ورانيدا وروسته جوړ＊ت او له هرې ړن／يدا 
وروسته سم＋ت موجود وى نو له دې فانى ژونده وروسته هم يوه تل پات３ او 

شين９ زند－ى پكار ده چ３ د دنياوى ژوند مقصد وى او كله چ３ بنيادم دا هم
دوه ژونده سره پرتله كوى او كسى چ３ د يو پايله فنا او د بل３ نتيجه بقا ده نو 
ارومرو به په ＇و ور＄نى ژوند تل پات３ اراميتا ته ترجيح وركوى كله چ３ انسان 

و＊３ فكر ورغاړى دې نتيجى ته ورسي８ى نو د عمل خو＄＋ت او د آخرت د ت
شى او د آخرت د تو＊３ د برابرولو او د نيكو عملونو د كولو لپاره چمتو شى 

  : لكه ＇ن／ه چ３ امام على فرمايى

  »التفكر يدعوا ا الرب والعمل به«
  ))تفكر او فكر كول نيك９ او  په نيكيو عمل كولو ته رابولى(( 

  : تقوى
عالى د عظمت او سترتوب په د تقوا هغه تاثر او حالت ته واي３ چ３ د خداى ت

تصور سره د انسان په زړه او ذهن ك３ پيدا كي８ى او د هغ３ له كبله د خداى 
تعالى اطاعت او د فرض پوره كولو ته تياري８ى چ３ د لوي３ ور＄３ له پو＊تن３ 
او د دوزخ له اوره ＄ان وساتى خداى تعالى ډير 請فتونه او ＊ي／２ي په تقوى 

  .چ３ په قرآن شريف ك３ هم راغلى دىپورې ت７لى دى چ３ ＇ه پك３ دا دى 
  :تقوى يو ＊ه او ستايل請 ﾡفت دے لكه ＇ن／ه چ３ خداى تعالى فرمايى -١

  »وان تصربوا وتتقوا فان ذالك من عزم االمور «
  .كه تاسو 請بر وك７ئ او تقوا ته مخه ك７ئ نو دا د ډيرې حو請ل３ كار دے(( 
ى لكه ＇ن／ه چ３ لوى تقوا انسان له مكرو حيلى او د شيطان له چلولونو سات -٢
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  : ＇＋تن فرمايى

  »وان تصربوا و تتقوا اليضركم كيد شيئا«
كه تاسو 請بر او تقوا ته مخه ك７ئ نو د هغوې مكر به هي＆ تاوان در ونه ((ً 

  ))رسوى
تقوى د خداى  تعالى د تائيد او مرست３ وسيله ده لكه ＇ن／ه چ３ پاك خداى  -٣

  :فرمايى

  »ان اهللا مع اذلين اتقوا «
  ))ى تعالى خو له هغه چا سره دے چ３ له هغه ويري８ىخدا((
تقوى له سختيو د خال請ون او د رزق د پريمان９ سبب كي８ى لكه ＇ن／ه چ３  -٤

  راغلى دى

سب« ً ويرزقه من حيث ال يح   »ومن يتق اهللا يجعل هل مخرجا
＇وك چ３ له خدايه ويري８ى نو خداى به ورته د ژغورن３ الره پيدا ك７ى او له (( 

  ))ه ورته رزق رسوى له كومه چ３ د هغه －مان هم نه وىهغه ＄ايه ب
  :تقوى د عمل د ا請الحيدو او سميدو وسيله ده خداى  تعالى فرمايى -٥

  »اتقواهللا وقولوا قوالً سديداً يصلح لكم اعمالكم «
له خدايه ډاري８ئ او كله چ３ خبره كوئ نو سمه او ر＊تيا ي３ كوئ نو خداى به (( 

  ))مو عملونه درسم كاندى
پرهيز－ارى د خداى تعالى د مين３ المل －ر＄ى لكه ＇ن／ه چ３ پخپله  -٦

  : فرمايى

  »ان اهللا يحب المتقني«
  )) ب３ شكه چ３ خداى تعالى له پرهيز－ارو سره مينه لرى(( 
د عملونو او ك７و قبليدل په تقوى پورې ت７لى دى لكه ＇ن／ه چ３ خداى   -٧

  :تعالى فرمايى
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  »انما يتقبل اهللا من المتقني «
  ))خداى تعالى يوازې د متقيانو عملونه قبلوى((
  :تقوى د －ناهانو د بخ＋لو ذريعه ده خداى تعالى فرمايى -٨
  »ومن يتق اهللا يكفر عنه سيئاته ظم له اجراً «
ي ك７ى او ستر اجر به ير＇وك چ３ له خدايه ويري８ى نو هغه به ي３ －ناهان３ ل((

  ))وركاندى
＇ن／ه چ３ خداى  تعالى  تقوى د عزت او نيكمرغ９ سبب كي８ى لكه -٩

  : فرمايلى دى

  »ان اكرمكم عند اهللا اتقيكم«
ب３ شكه په تاسو ك３ د خداى په نزد هغه كس ډير عزت لرى چ３ ډير پره５ز－ار (( 

  ))وی

واتقواهللا «: دا د كامياب９ او برى سبب كي８ى خداى تعالى فرمايى -١٠
  »لعلكم تفلحون

  ))له خدايه ويري８ئ چ３ فالح بيامومئ(( 
  : ا د مرګ په وخت د زيرى او بشارت سبب ده خداى تعالى فرمايىد -١١

ى ىف الحيوة ادلنيا واآلخرة« هغه كسان چ３ ((  »اذلين امنواوكانوا يتقون ل ال
ايمان ي３ راوړ او له خدايه ي３ ويره لرله او لرى يي د دوى لپاره د دنيا په ژوند 

  ))ك３ هم زيرے دے او په اخرت ك３ هم
پرهيز －ارى د ژغورن３ او نجات سبب كي８ى د خداى تعالي وينا تقوى او  -١٢

  .ده چ３ ثم ننجى الذين اتقوا بيا هغوى ته نجات وركوو چ３ ويري８ى

والعاقبة «لكه چ３ فرمايى . دا د آخرت د فوز او كامياب９ ضامنه ده -١٣
  »للتقوى
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  ))د پرهيز －ارۍ انجام ＊ه دى(( 
  :مينه او محبت

لو لپاره چ３ كوم ＇يزونه ضروى دى په هغو ك３ تر په دنيا ك３ د ژوند د تيرو
！ولو مهم له يو او بل سره ＊３ اړيك３ مينه محبت او مرسته او مل／رتيا ده ＄كه 
چ３ انسان په خپلو اړتياوو ك３ يو او بل ته اړمن دے او له نورو ب３ نيازه نه 
شى پات３ كيداى او كه بنيادمان پخپلو ك３ ＊３ اړيك３ او مينه ولرى نو دغه 

رتونه په ＊ه تو－ه پوره كيدے شى او كه په خپلو ك３ مينه موجوده وى نو ضرو
د －يل３ ＄اى نه پات３ كي８ى ＄كه چ３ محبت ايثار او سر＊يندن３ ته اړتيا لرى او 
كه انسانان پخپلو ك３ نزدې اړيك３ ولرى نو بيا كه كوم تاوان هم ورورسي８ى 

％ونو د جمع３ ستر－３ پرې پ＂وي له همدې كبله د شرع３ خاوند پن％／ونو لمون
د لمان％ه غون６ې له يو او بل سره غاړه وتلو الس وركولو او ناستى پاست３ ته 
＄ان／７ے اهميت ورك７ے دے چ３ په خلكو ك３ د مين３ او مودت مزے ！ين， 

  . شى او د يو او بل په غم ＊ادۍ ك３ شريك شى او د نورو اړتياوې پوره كاندى
  : صله رحمى

خپلو خپلوانو سره اړيك３ غو＇ى نه ك７ى 請له رحمى دې ته واي３ چ３ بنيادم له 
او هغوى ته كوم تاوان هم ونه رسوى او نه د هغوى په هكله كومه داس３ خبره 
وك７ى چ３ زړه يي  و＄وري８ى بلكه له هغوى سره هر ډول مرسته او خواخوږى 
پكار ده او د ضرورت او محتاج９ په وخت كه وس لرى نو مرسته ي３ پكار ده 

النج３ ك３ ＊كيل وى نو د ژغورلو لپاره ي３ من６ې كه په كوم３ ستون％３ او 
ترړې ووهى كه ناروغ وى نو پو＊ت３ ته ي３ ور شى او په غم او ＊ادۍ ك３ ي３ 
－６ون وكاندى د دې 請له رحم９ فايده دا ده چ３ په دې سره د مين３ او محبت 
جذب３ پياوړى كي８ى او انسانان په يو او بل پورې ن＋لوى او هغوى په وخت د 

ار را＄ي د يو او بل په درد او غم ك３ شريك وى او د دې اجتماع يو او بل په ك
او په حديثونو ك３ راغلى . او يووالى په وجه ！ولنه مضبوطه او پياوړې كي８ى

  .دى چ３ په دې سره عمر زياتي８ى او فقر او پريشانى كمي８ى
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  :احسان
له چاسره نيكى كول احسان دے د احسان ميوه په دنيا ك３ مالوي８ى او په 

ك３ هم انسان چ３ كله له نور سره ＊ه سلوك كوى نو االنسان عبيد  آخرت
االحسان انسان د احسان بنده دى له مخ３ مقابل لورے د هغه له دې ＊ه سلوك 
او خواخوږۍ متاثره كي８ى او په زړه ك３ ي３ د مين３ او ＊ي／３２ جذب３ پيدا 

وقف  كي８ى او د دې احسان په بدله ك３ خپله ！وله خواخوږى او همدردى هغه ته
كوى او دغه بنيادم پخپله هم چ３ كله د ذاتى غرضونو ريا او ＄ان ＊ودن３ له 
جذباتو پرته له چاسره نيكى كوى مثالً كوم وږے م７وى يا د نا چارى مرسته 
كوى نو يو داس３ ملكوتى خوند محسوسوى چ３ له مادى مزو ＇و چنده زيات 

ر－ه و－ورى نو زړه او كه ＇وك مو احسان ته د نا قدرۍ او نا شكرۍ په ست. وى
نه دى بدول پكار ＄كه چ３ دا احسان ب３ ＄ايه نه ＄ى ＄كه چ３ هم په دې دنيا 
ك３ د روحانى سكون او خو＊９ سبب كي８ى او د آخرت د تو＊３ او دولت د 

  : زياتيدو سبب －ر＄ى خداى تعالى فرمايى

  »واهللا يحب المحسنني«
  »خداى تعالى له احسان كوونكو سره مينه كوى «

  : چشم پوشى
كه انسان يوازې د نورو عيبونه ل＂وى او هي）كله له چشم پوش９ او د ＄ان له 
نا－اره كولو كار وانه خلى نو خپل ژوند هي）كله خوندور نه شى جوړولﾡ ＄كه 
چ３ په انسانانو ك３ عيبونه خووى او كه ＇وك ي３ په هر عيب نظر ولرى او هره 

و ＊ه پرې نه ل／ى خبره ي３ اشوا ك７ى نو هغه كس ي３ په ستر－و ك３ سپكي８ى ا
او په نتيجه ك３ ＊ه تعلقات له من％ه ＄ى او په دا ډول په خپله السه خپل 
دوستان له السه وركوى او د ضرورت په وخت ي３ هي）وك مرسته نه كوى نو 
انسان ته پكار دى چ３ په ＄اى د دې چ３ د نورو عيبونه نيم／７تياوې ول＂وى 

  : ＄ان سم ك７ى لكه رحمان بابا چ３ وائ３
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  ــدام د بل وعيبوته نظر كاچ３ مــــ
  خداى له خپله عيبه ول３ ناخبر كا

  : ښه اخالق
دا هغه جوهر دى چ３ په خپلو ＄الوو سره هرې خوا ته د خو＊９ او خوشحال９ 
－لونه شيندى او زړه او مازغه د غم او غوس３ له تاوانوونكو اغيزو ساتى او 

اخالق لرى هغه نه  كوم كس چ３ ＊ه او نرم. بنيادم ته تازه والﾡ او خو＊ى وركوى
يوازې پخپله خوشحاله او خوښ وى بلكه نورو ته هم د خو＊９ او مسكا 
دسترخوان غوړوى او په دې ډول ډير په آسان９ سره د نورو مرسته او مل／رتيا 

  .السته راوړى او خپل وران کارونه رغوى
  ):اصالح ذات البين(منځگړتيا او پخال كول 

او د دوو كسانو پخال كولو ته ا請الح ذات  د غلط فهميو او بد－مانيو لرى كول
البين وائي په دې من＃ ومان ك３ كه يو كس د حقيقت او واقع په خالف خبره 
وك７ى مثالً يو كس ته د بل لخوا وواي３ چ３ هغه ستا په باره ك３ داس３ ＊ه 
خياالت لرى او ستا په باب ي３ داس３ ＊ه خبره ك７ى ده او بل ته وواي３ چ３ 

請 فت كاوه نو دا خبرې كه ＇ه هم د واقع او حقيت په خالف پالنى خو ستا ډير
دى خو له دې امله چ３ هدف او غرض ي３ مهم او ＊ه دے نو دغه مصلحتى 
دروغ باك نه لرى او شرعاً روا دى او د دې په نتيجه ك３ د دواړو زړونه د يو او 
بل لپاره 請فا كي８ى او زړه بدۍ له من％ه ＄ى همدى اهميت ته په پام سره خداى 

  :تعالى فرمايى چ３

  »انما المومنون اخوه فاصلحوا بني اخويكم «
مومنان په خپلو ك３ ورو１ه ورو１ه دى نو كه پخپلو ك３ كوم زړه بدون ولرى ( 

  )پخال ي３ ك７ئ
  : ريښتيا ويل

د علم او يقين له مخ３ د كوم３ خبرې كول ري＋تيا او د حقيقت او واقع خالف 
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＇ر－ندونه كه په سر سره وى كه په خبره كول دروغ دى البته د حقيقت خالف 
الس سره او كه په بل３ كوم３ اشارې سره ！ولو ته دروغ واي３ ر＊تيا د اخالقى 
جوړ＊ت او په ＄ان باورۍ او د ذهنى ارامتيا سرچينه ده او په دروغو سره د 
ذهن او فكر كرارے له من％ه ＄ى ＄كه چ３ ر＊تيا له فطرت سره سم او دورغ له 

ه ده كه له يو ماشومه چ３ په غلط چاپيريال او ماحول فطرته تيريدنه او بلوس
ك３ نه وى پات３ شوے پو＊تنه وك７ې نو خپل پخپله ي３ په خول３ ر＊تيا خبره 
را＄ى او په لوم７ى ＄ل چ３ له چا دروغ او د حقيقت خالف خبره واورى نو 

ر＊تن３ .حيراني８ى چ３ دا ال ＇ه وائ؟ او دا خبره ي３ په طبيعت ورانه را＄ى
. كوم３ وسل３ په ＄ان ك３ دومره طاقت لرى چ３ مقابله ي３ －رانه دهانسان ب３ له 

د دې په اپو！ه دروغجن س７ۍ هر وخت په دې اندي＋ن３ ك３ وى چ３ دروغ ي３ 
＊كاره او رسوا نه شى او تل په ذهنى －６وډۍ او سر ب６اي９ ك３ ＊كيل او 
＇پ）پانده وى او له دې كبله چ３ خلك پرې باور نه كوى نو په خپلو ستر－و ك３ 

اسالم د ！ولن３ د سمون او د يو او بل د مرست３ او . سپك او ذليل شىهم 
مل／رتيا بيرغ３ دے او دا دواړه ＇يزونه په ر＊تن９ پورې ت７لي وى او هم ＄كه 
اسالم غواړى چ３ هر بنيادم د ژوند په ！ولو چارو ك３ د ر＊تن９ او ر＊تياوو په 

ومه او له ډيرو الره روان وى كه ＇ه هم ر＊تيا او 請داقت هغه له ډيرو －＂و محر
  : امام على فرمايى. تاوانونو سره مخامخ ك７ى

  »عالمة االيمان ان توثر الصدق حيث يضرك ع الكذب بحيث ينفعك«
د ايمان ن＋ه دا ده چ３ كه په يو ＄اى ك３ بنيادم ته له ر＊تياوو تاوان او له (( 

  ))دروغو －＂ه هم رسي８ى نو ر＊تياوو ته مخه ك７ى
ان ي３ ونه لرى چ３ د اخالقو تربيت او روزنه ＊ه وى هغه 請فتونه چ３ بايد انس(

  .)دا دى
  :بدعت

د بدعت لغوى مانا ده نوے ＇يز او په ا請طالح ك３ هغه ＇يز ته واي３ چ３ د قران 
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دا كار حرام او چورل＂ه . او سنتو خالف وى او په دين ك３ دننه ك７ے شى
په ورځ د  د جمع３. －مراهى ده لكه د نافلو او سنتى لمون％ونه په جمع سره كول

د مسح３ د ＄ايونو وين％لو د حقو د . بان， زياتول له وخته مخك３ روژه ماتى
امام په خالف بغاوت كول او داس３ نور البته هر نوى ＇يز ته بدعت نه واي３ 
شهيد رحمت اهللا عليه په قواعد ك３ ليكلى دى چ３ يوازې هغو ＇يزونو ته 

ومو چارو چ３ د حرامو بدعت واي３ چ３ د حرامو دليلونه ي３ موجود وى او د ك
دليلونه نه وى هغو ته حرام نه واي３ بلكه ＄ن３ پك３ واجب دى لكه د كتاب او 

او ＄ن３ چارې ) كله ي３ چ３ د ضايع كيدو خطر وى(سنتو تدوين او برابرول 
مستحب３ دى لكه د ديني مدرسو جوړولو او ＄ن３ مكروه دى لكه د جمات 

  .ساينى سره ژوند تيرولسين／ارول او ＄ن３ مباح دى لكه په ارام او هو
  :قياس

په دين ك３ قياس دې ته واي３ چ３ د يوې مشترك３ چارې په وجه د يو ＇يز حكم 
په بل هم ال－و او عملى ك７و په دې وجه چ３ دغه مشترك او －６ امر د دغه حكم 
  . علت او سبب و－نو او د علت يووالى د معلول د يووالى او اتحاد تقاضا كوى

لوم７ے قياس منصوص العلته دى يعن３ په علت ي３  دا قياس په درې ډوله دے
  :فرمايى) ص(نص راغلﾡ دے لكه د خداى  رسول 

  »حرمت الخمر السكارها «
او په دى حديث سره نشه راوړونكى ＇يز )) شراب د نشه كولو په وجه حرام دي((

  .حرامي８ى دا قياس 請حيح دے ＄كه چ３ شارع ئي پخپله علت بيان ك７ے دے
اولى دے لكه خداى تعالى چ３ فرمايى والتقل لهما اف  بل ډول قياس بطريق

مور او پالر ته اُف قدرې هم مه وايئ له دې ＇خه معلومي８ى چ３ ＄ورول او ((
  .ازارول خو بيخي حرام دى دا قياس هم د اولويت په بنياد سم او 請حيح دے

دريم قسم قياس مستنبط قياس دے د دې مطلب دا دے چ３ يو كس پخپل３ 
ره علت راوباسى او استنباط ي３ ك７ى او همدا د حكم مناط او راى او فكر س
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شرط و－ر＄وى دا قياس د اهل تشيع له نظره سم نه دے ＄كه چ３ كوم علت په 
خپل３ راى او خيال سره علت －ر＄ول شوى وى ضرورى نه ده چ３ هماعه علت 
وى مثالً د غله الس كه د دينار د ＄لورم３ برخ３ په وجه پرې كي８ى نو كه قياس 

７و پكار ده د غا請ب الس هم همدومره غوڅ ك７ے شى حال دا چ３ كه هغه زر وك
ديناره هم غصب ك７ى الس ي３ نه پرې كي８ى له همدې كبله －رانو امامانو موږ له 
داس３ قياسه منع３ ك７ئ يوو چ３ د انسانانو په رايو او خياالتو سره د شريعت 

  : 請ادق فرمايى請حيح او روغه ＇يره خرابه نه شى لكه ＇ن／ه چ３ امام جعفر 

ست محق ادلين«   »والسنة اذا ق
  .كه په سنتو ك３ له قياس كار واخستل شى نو دين به ختم شى 

البته يوه ډله دا قياس 請حيح －２ى او شرعى ماخذ او منبع ي３ －ر＄وى ابن 
قتيبه په المعارف ك３ د دغ３ ډل３ د نامتو كسانو نومونه راوړى دى چ３ دا دى 

بيع بن ابى عبدالرحمان، زفر ابن هذيل، ابن ابى ليلي، ابو حنيفه ر
عبدرالرحمان ابن عمرو اوزاعى، سفيان ثورى، مالك بن انس، قاضى 
ابويوسف او محمد ابن الحسن الفقيه، په دغو ！ولو ك３ ابو حنيفه ＄ان／７ے 
نوم لرى ذهبى په ميزان االعتدال او د ميرې په حيوۀ الحيوان ك３ دے د قياس 

او محشرى په ربيع االبرار ك３ د يوسف ابن . ２لﾡ دےاو راى د خاوندانو امام －
  اسباط دا وينا راخست３ ده  

امام ابوحنيفه ＇لور سوه يا )) ردابوحنيفه على النبى اربع مائة حديث اواكثر «
  .تر دې زيات حديثونه د قياس په مقابله ك３ نا قابل عمل گر＄ولى دى

  
  :عجب او كبر

چ３ انسان په خپل كوم ＊ه 請فت ناز دا ده ) ＄ان ستاينه، ＄ان خو＊ونه(عجب 
كوى او ＄ان تر نورو لوړ او غوره －２ي فرق نه كوى كه دغه ＊ه 請فت او ＊ي／７ه 
په ده ك３ وى او كه نه وى او كوم ＇يز چ３ دﾡＪ خوب３ او ＊ه 請فت گ２ى هغه په 
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او كبر او غرور دې ته واي３ چ３ د نورو . حقيقت ك３ ＊ه والﾡ وى او كه ونه وى
ونه او ك７ه تر سره ك７ي چ３ د ＄ان لوړاوے او اوچتوالﾡ او په وړاندې داس３ كار

د نورو سپكاوے او ذلت پك３ ＇ر－ند وى مثالً له چاسره ډوډۍ په ك＋يناستلو 
باندې ي３ تندى تريو شى له غريبو او ب３ وزلو سره ناسته پاسته او اړيك３ ＊３ 

ظر نه گ２ى په الره ك３ تر نورو د مخك３ كيدو كوشش كوى له نورو سالم ته منت
وى او په خبرو ك３ ب３ پرواي３ كوى او نورو ته كومه خا請ه پاملرنه نه كوى دا 
！ول ＇يزونه د كبر او غرور ن＋３ دى داس３ كس تل د رحمت له بارانه ب３ برخ３ 

لكه ＇ن／ه چ３ كله باران كي８ى نو له لويو او لوړو ＇وكو اوبه راتيري８ى او .وى
شان دا كس هم د غره د  غوپو او ژورو ＄ايونو ته ＄ى او هغه خ７وبوى همدا

د دې غرور او ＄ان خو＊ون３ . ＇وك３ په شان د رحمت له ور＊ته محرومه وى
عالج دا دے چ３ انسان بايد خپل پيل او پاى يا آغاز او انجام و－ورى چ３ 

پيل ي３ له نطف３ شوے او پاى ي３ مرداره ده او بيا دې ) اوله نطفه و آخره جيفه(
－ورى چ３ ＇رن／ه د ژوند په هره شيبه او خپلي عاجزۍ ب３ وس９ او الچارۍ ته و

. هره سا ك３ محتاج او اړمن دے او هره －７ۍ د نورو د تكي３ او مرست３ منتظر
كله چ３ وزي８يد نو د نورو روزنى او پالن３ ته ستر－３ په الره كله به چ３ مرى نو 
ان قبر ته د رسولو لپاره هم د مل／رو مرست３ ته اړمن او ＇ومره چ３ ژوندے دى  

او ان په جامو ډوډۍ استو－نى دوا درملو او په نورو ډيرو چارو ك３ د  هره شيبه
نورو سهارې او مدد ته محتاجه د ده په مقابل３ او پرتله خو د ＄ناور د احتياج 
ك７ۍ هم تن／ه ده ＄كه چ３ ل８ تر ل８ه خپل كور او خواړه خو پخپله برابروى جامو 

م شى نو پخپله د ＄ان ته ضرورت نه لرى مرضونه ي３ كم دى او كله چ３ ناروغ ه
عالج كوي كه انسان په خپل حسب نسب او خپل قام مغروره وى نو ل８ خودې په 
خپل －ريوان ك３ سوچ وك７ى چ３ په دې ك３ د ده كوم كمال دے چ３ －وندې لوى 

انسان ته دا كتل پكار دى چ３ آيا هغه د خپلو . نسب او تپه د وياړ سبب شى
اسالفو د شرم او دا خبره ال كمه ده چ３ پالر نيكونو د كماالتو وارث دے يا د 
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هغه د وياړ او كبر د ما９１ د جوړولو لپاره له ورستو ه６ونو كار اخلى او كه 
مشرانو او پالرنيكونو د شرم كارونه ك７ى وى نو په هغوى فخر هم شرم دے او 
كه بنيادم په مال او شتو غرور لرى نو دا دې وكسى چ３ دا مال خو له برص 

انو سره هم غون６يدے شى او كافران ي３ هم پريمانه لرى نو په وهلو او جذامي
هغه ＇يز ＇ه وياړ چ３ كافران پكى هم تر بنيادمه مخك３ وى او كه انسان په 
خپلو م＂و او زور كبر لرى نو مي８ى ته دې و－وري چ３ شپه او ورځ －ر＄ى او تر 

) ن－بي(＄انه ＇لورسوه چنده زيات بوج اوچتوى او ست７ے كي８ى نه او د شاتو 
مچ９ د يو ＇ا＇كى －بين د جوړولو لپاره د دريو سوو －لونو اوبه او رس ＇وپ３ 
خو ست７ى كي８ى نه او ماشﾡ په ډيرو ل８و خواړو سره هم ！وله ورځ الوزى او 

  .بنيادم كه يو ＇و －ي３２ هم پلﾡ الړشى نو ست７ے كي８ى
  :حسد

دا يو سخت روحى مرض دے چ３ حاسد د چينجى په شان له دننه ډډوى او په 
ې هم پوهي８ى چ３ په حسد سره د محسود كس هي＆ نه شى كمولﾡ او نه ترې د

نعمتونه او اسانتياوي اخستلﾡ شى نو بيا د حسد په اور ك３ سوزيدل د عقل 
بيخى خالف خبره ده بلكه نورو ته د تاوان د رسولو پر ＄اى خپل ＄ان ته نقصان 

８ى لكه ＇ن／ه رسي８ى او انسان له ارامتيا كرارى او ذهنى سكونه محرومه كي
  : فرمايى چ３) ص(چ３ د خداى  －ران رسول 

  »اقل الناس ذلة الحسود«
كه هغه ته دا باور وى چي خداى تعالى چ３ هر )) د حاسد خله تر ！ولو ترخه وى(( 

＇ه كوى په هغه ك３ د هغه ذات حكمت او مصلحت پ دے كه چا ته ډير مال 
نو له هغه سره حسد شته او عزت وركوي نو هم د مصلحت له مخ３ ي３ وركوى 

كول د الهى مصلحت او حكمت خالف خبره ده او يو ډول سر غ７ونه او الحاد 
  .دے چ３ له خير او نيكمرغ９ د ب３ برخيتوب سبب كي８ى
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  : قارا و غضب
دا هم يوه نفسياتى او روحى ناروغى ده چ３ په نتيجه ك３ ي３ انسان ب３ قابو 

  كي８ى او له
ې و＄ى يا ي３ الس پ＋３ داس３ غلط خول３ ي３ داس３ ناوړه او ناخو＊ه خبر

حركت كوى چ３ پايل３ ي３ بدې وى كه په دغه هيجانى حالت په 請بر او زغم 
سره برے حا請ل ك７ى شى نو د ډيرو مفسدو او بديو مخه نيول كي８ى او په 
مقابل لورى دا اغيزه شيندى چ３ هغه په دې زيات３ چ３ په ده ي３ ك７ے دے 

انو په اعتراف سره معذرت ته پي＋مانه او شرمنده شى او د خپلو خطا－
  . تياري８ى او په دې چارې سره تريخوالﾡ په خوږوالى بدلي８ى

  :غيبت
پس شا په يو مومن پس３ بد ويلو ته غيبت واي３ دا يو داس３ ناخوښ عادت 
دے چ３ انسان مجبوروى چ３ د نورو په عيبونو او نيم／７تياوو پس３ وى چ３ د 

ه الس ورشى پاك خداى دا خوى د خپل عادت د پوره كولو لپاره ورته مواد پ
مردارې خوړل بللى دى چ３ د انسان فطرت له دې كار كركجن ك７ى لكه ＇ن／ه 

  : چ３ خداى  تعالى فرمايى

» ً تاسو د يو او (( »واليغتب بعضكم بعضا ايحب احدكم ان ياكل لحم اخيه ميتا
بل غيبت مه كوئ آيا په تاسو ك３ ＇وك دا خو＊وى چ３ د خپل م７ ورو غو＊ه 

  ))ىوخور
له غيبته د منع３ كولو او له دې د كرك３ پيدا كولو لپاره تر دې ＊ه تعبير بل  

كوم دے چ３ خداى تعالى غيبت داس３ －２لﾡ لکه د خپل م７ ورو غو＊ه خوړل 
خداى تعالى دا قيد او ورته والﾡ د دې لپاره راوړے چ３ م７ى په خپله ژبه نه ＇ه 

تم كولﾡ شى چ３ ＇ن／ه دې  ويلى شي او نه بنيادم په السو سره منع３ كوے او
همدا حال د هغه كس . زړه غواړى م７ى سره كوے او غو＊ه ي３ جدا كوے شى

هم وى چ３ غيبت ي３ كي８ى ＄كه چ３ هغه نه د غيبت كوونكى خله بندولﾡ شى 
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او نه ي３ منع كولى شى ＄كه چ３ دا ！ول３ بدۍ د هغه پس شا كي８ى د دې غيبت 
نفرت پيدا ك７ى بيا ورو ورور د  پايله دا ده چ３ لوم７ے په خپلو ك３ كركه او

دې كرك３ ك７ۍ دومره پراخه شى چ３ كورنيو او خپلوانو ته ورشى او د داس３ 
  .مفسدو سبب شى چ３ تباه９ او بربادۍ رامن％ته كوي

  :بدګمانى
د كوم مسلمان او مومن په باب د خپلو جوړو ك７و －مانونو او قرائنو په وجه 

او بد－مانى واي３ دا چاره د فطرت د  فاسد او ناوړه خيال پيدا كولو ته سوْطن
كك７تيا او خيانت او د من د بدوالى ＇ر－ندوې ده او د دې له امله په خپلو ك３ د 
تعاون او مل／رتيا فضا له من％ه ＄ى او په همدې وجه خداى تعالى بد－مان３ 

  : －ناه －２ل３ او خلك ي３ له دې منع３ ك７ى دى خداى تعالى فرمايى

اذلين امنوا اجتنبو«   »كثريا من الظن ان بعض الظن ا يا ا
اى ايمان راوړونكو له ډيرو بد－مانيو ＄ان وساتئ ＄كه چ３ ＄ن３ －مانونه او ( 

  )شكونه －ناه ده
  :فرمايى چ３) ص(او د خداى تعالى －ران رسول  

ضه وان يظن به ظن السوء  «   »ان اهللا حرم من المسلم دمه و
ه عزت تيرى كول او د هغه په خداى تعالى د مسلمان د وين３ بهيول د هغه پ((

بد－مان９ ته هغه كس په زړه ك３ ＄اى )) هكله د بد－مان لرل حرام ك７ي دى
وركولﾡ شى چ３ خپل زړه ي請 ３فا نه وى ＄كه انسان په هرې هندارې ك３ خپل 
مخ －ورى او لكه ＇ن／ه چ３ پخپله دى د نورو  په باب هم همداس３ تصور كوى 

پل زړه ته بد－مان نه پري８دى او نه په خله او د چا زړه چ請 ３فا او روڼ وى هغه خ
داس３ خبره كوى چ３ بد－مان３ ترې ＊كار شى دا ډول بد－مان９ يوازې د 
شيطانى غولونو نتيج３ دى ＄كه چ３ په دننيز حالت او باطنى كيفيت باندې له 
خدايه پرته بل ＇وك نه شى خبريدے او نه ＇وك په چا ك３ وردننه كيدى او د 

اندازه ل／ولى شى او نه ي３ د زړه په حال پوهيداى شى هغه د ＊ه والى او بدۍ 
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نو د چا په باب ب３ له كتلو او ب３ له خبريدلو د كوم تصور او خيال پيدا كول 
يوازې له دې امله وى چ３ شيطان د داس３ كس په واهمه طاقت ك３ د نيك９ د 
تصور په ＄اى د بدۍ تصور او خيال پيدا ك７ے دے او كوم تصور او خيال چ３ 

انى وسوس３ پايله وى په هغ３ عمل كول غلط كار دے مثالً كه يو كس د شيط
＇وك و－ورى چ３ خيرات وركوى نو دا تصور كول چ３ دغه س７ے د نمايش او 
＄ان ＊ودن３ لپاره دا كار يا نور كارونه كوى سم كار نه دى بلكه د ظاهر په 

د ليدلو سره له ＊ه －مان او حسن طنه كار اخستل پكار دى پات３ شو نيت نو 
البته د دې مطلب دا نه . هغ３ پته خو خداى ته ده او هم هغه به ي３ محاسبه كوى

دى چ３ انسان بايد په هر ＇ه باور او ＊ه －مان ولرى چا ته چ３ وغواړى كور 
ورپري８دى چا ته چ３ وغواړى خپل３ پيس３ وسپارى او ＇وك چ３ كومه ادعا او 

خالف كار دے په خبره وك７ى ب３ دليله ي３ ومنى دا كار د عقل او احتياط 
داس３ ＄ايونو ك３ حسن طن او ＊ه －مان بنياد نه شى گر＄ول كيدى او نه ب３ له 

  »ازمي＋ته په هر چا باورپكار دے لكه ＇ن／ه چ３ اميرالمومنين حضرت على
   ))له ازمي＋ت او تللو پرته په هر چا باور كول د عاجزۍ او كمزورۍ دليل دى(( 

  :سپكې سپورې
چ３ د ＄ان په شان خلكو ك３ په ناسته پاسته كي دا د بازارى خلكو كار دے 

سپك３ خبري كوى او د بدو ردو عادت لرى خو يو شريف او معيارى كس 
هي）كله كومه سپكه خبره په خوله نه راوړى او كه چرته داس３ ضرورت پي（ 
شى او مجبوره شى چ３ سپكه خبره وك７ئ نو په ديرې اشارې او كناي３ سره ي３ 

  .ويلو ډډه كوئ كوى او په ＇ر－نده ي３ له
  :ښكنځل

دا عادت د نفس د خباثت او كك７تيا ن＋ه ده او د دې هدف نورو ته د تاوان 
رسول دى يا كله كله په سپكو او بدانو ك３ د ناست３ پاست３ په وجه بنيادم په 
كن％لو روږدى كي８ى په هر حال كه دا چا ته د تاوان درسولو لپاره وى يا د 

ر او غوسه كوئ او د دې په وجه كله كله عادت له مخ３ مقابل لورے ډير قا
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ج／７ي فساد او وين３ بهيولو ته خبره رسي８ى او كله كله خو د وژن３ په شان د 
نو كه ＇وك كن％ل وك７ى نو په ＄اى د دې چ３ د كن％لو . دروند جرم سبب شى

＄واب په كن％لو ورك７ئ بايد له زغم او 請بره كار واخستل شى او انسان ＄ان له 
  .ورو وساتى چ３ دا ل７ۍ اوږده نه شىكن％لو او سپكو سپ

  : اسراف
په يو ＄اى ك３ تر اندازې او ضرورته زياتو خرچولو او ل／ولو ته اسراف واي３ او 
＄ن３ كسان دې ته دريا دلى او د زړه ستروالﾡ واي３ او چرته چ３ د يوي روپ９ 
ضرورت وى هلته لس خرچوى او په بلنو او نمايشونو ك３ د زړه ب７اس اوباسى 

ته له غريب او ناكس سره د مرست３ او مدد موقع راشى نو د مالى او كه چر
كمزورۍ د الس د تن／والى او د بازار د خراب９ بين غ８وى داس３ ستر زړه او 
دريا دلى د ＄ان ＊ودن３ او نام و نمود د هوس نتيجه وى او همدې ته اسراف 

ول واي３ كه دا اسراف د خوراك او ＇＋اك په چارو ك３ وى نو انسان له ډول ډ
ناروغيو سره مخامخوى او كه په نورو چارو ك３ وى نو هم انسان د تباه９ 
－７ن， ته ارتاو كوى داس３ ډير شوى دى چ３ چا د نمايش او ＄ان ＊ودن３ لپاره 
په ودونو ك３ ترحده زيات خرچونه ك７ى او بيا تش الس او سروهلى او بر وهلى 

  .－ر＄ي
  :تبذير

رچولو ته تبذير واي３ د دې ب３ په كوم ＄اى ك３ چ３ خرچ نه دے پكار هلته خ 
＄ايه سخاوت نتيجه دا وى چ３ د داس３ س７ى د خوشامديانو غوړه مالو او 
بازاريانو بازار －رم وى چ３ د ده ب３ ＄ايه ستاين３ او غوړل كوی دغه كس خود 
پسنده شى او دغه غواړوو کسسان خپل ر＊تن３ دوستان －２ى او پيسي پرې 

ى له خير او پيسو محرومه وى دا ب３ ＄ايه ل／وى او غريبانان يتيمانان او بيوزل
خرچونه او ل／ول د بدبخت９ عالمت او له اخروى نيكمرغ９ د محروميدو سبب 

  :امام 請ادق فرمايى. كي８ى
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وفه ا من يصنعه فان  « اذا اردت ان تعلم اشقى الرجل ام سعيد فانظرسيبه وم
ا غرياههل فاعلم انه كان يصنعه ا من هواههل فاعلم انه ا خري وان كان يصنعه 

س هل عند اهللا خري   »ل
كله چ３ ته په دې پوه５دل غواړې چ３ پالنكﾡ كس نيك دے كه بدمرغه نو د (( 

هغه خرچولو او ورك７ې ته و－وره چ３ په چا ي３ خرچوى اوله چاسره ＊ه سلوك 
كوى كه هغه په اهلو او مستحقو كسانو خرچ كوى نو د ＊ي／２ي او خوب９ په 

كه نا اهلو ته ي３ وركوى نو ياد لره چ３ د خداى په نزد هغه هي＆  الره روان دى او
  ))＊ه والى نه لرے

  :سوال
نورو ته الس اوږدول له خپل عزته د الس اخستل دى له همدې كبله هي＆ عزتمن او 
دروند كس په ډيرې تن／سيا ك３ هم له چانه سوال نه كوى دا په دنيا ك３ هم د 

و پو＊تنه به ترې كي８ى لكه ＇ن／ه چ３ امام مختورۍ سبب دے او په آخرت ك３ هم ا

اياكم سوال الناس فانه ذل ىف ادلنيا وفقر تعجلونه وحساب  «:جعفر請ادق فرمايى
له خلكو د سوال له كولو او د خ５ر له غو＊تلو ＄ان ساته ＄كه چ３ ( »طويل يوم القيمة

دا په دنيا ك３ د سپكاوى او سر كوزۍ سبب او په آخرت به ي３ هم حساب كتاب 
په دې . د سوال او غو＊تلو عادت عموماً د فقر او نادارۍ په وجه پيدا كي８ى) ８ىكي

سره د انسان د نفس او ＄ان عزت ختم شى همدې چارې ته په پام سره 請الحان او 
نيكان له احتياج او تن， الس９ پناه غواړى چ３ داس３ نه وى دا كار ي３ خ５ر 

ى په مال او دولت ك３ هم كه غو＊تلو ته مجبوره ك７ى او د اخالقو پاكوالﾡ ختم ش
) ص(انسان ي請 ３حيح خرچ ك７ى نو خپل نيك اخالق ساتلﾡ شى د خداى －ران رسول 

مالى پراختيا او شتمنى په الهى تقوى ... نعم العون على تقوى اهللا الغناء:فرمايى
د همدغو شتو په وجه انسان مالى عبادتونه ترسره كوى او حج . ك３ مرسته كوى

  .دا ！ول په پيسو پورې ت７لى دى... 請له رحم او 請دق３زكوه خمس كفاره، 
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ُ ِإذَا َحَزَنهُ أَْمٌر َو أََهّمْتهُ  َو َكاَن ِمْن  ِِه َعلَْيِه الّسَالم  الَْخطَاَيا دَُعا

ّ َيا َكاِيفَ الَْفْرِد الّضِعيِف، َو  ُ َمخُوِف، أَفَْرَدْتنِي الَْخطَاَيا  الّل
َواِقَي اْألَْمِر الْ

َ  ِعي،فََال َصاِحَب َم  ، َو أَْشَرفُْت َع ِ َو َضُعْفُت َعْن َغَضِبَك فََال مَُؤّيَد 
َِك فََال مَُسّكَن لَِرْوَعِتي َخْوِف  َو َمْن يُْؤِمنُنِي ِمنَْك َو أَْنَت أََخْفَتنِي،   لَِقا

ِ َو  َُساِعُد َال   أَْنَت أَفَْرْدَتنِي، َو َمْن يَُقّوينِي َو أَْنَت أَْضَعْفَتنِي َو َمْن 
َ َمْربُوٍب، َو َال يُْؤِمنُ ِإّال    يُِجريُ، َيا ِإهَلِي، ِإّال َرّب  َ َمْغلُوٍب، َو  َع َغالٌِب َع

َ َمْطلُوٍب  ِيُع ذَلَِك الّسَبِب، َو  .َال يُِعنيُ ِإّال َطالٌِب َع َ َو ِبَيِدَك، َيا ِإهَلِي، 
َ مَُح  ِإلَْيَك الَْمَفّر َو  ، َو أَِجْر َهَريِب، َو أَْنِجْح الَْمْهَرُب، فََصّل َع  ّمٍد َو آهِلِ

َ أَْو َمنَْعَتنِي .َمْطلَِبي ّ ِإّنَك ِإْن َصَرفَْت َعنّي َوْجَهَك اْلَكِر ُ  الّل

ّ ِرْزَقَك أَْو َقطَْعَت َعنّي َ َ أَْو َحظَْرَت َع َجِس
َسَبَبَك لَْم أَِجِد  فَْضلََك الْ

 ْ َ  َ ِ  الّسِبيَل ِإ َ َما ِعنَْدَك ِبَمُعوَنِة ِسَواَك،   َغْريََك، َو لَْم ٍء ِمْن أََم أَْقِدْر َع
ّ َعْبُدَك َو ِيف  ِ َمَع أَْمِرَك، َماٍض ِيفّ  .َقْبَضِتَك، َناِصَيِتي ِبَيِدَك  فَِإ َال أَْمَر 

َ اْلخُُروِج ِمْن ُسْلطَاِنَك، َو  حُْكُمَك، َعْدٌل ِيفّ َقَضاُؤَك، َو  ِ َع َال َال قُّوَة 
َو َال  مَُجاَوَزَة قُْدَرِتَك، َو َال أَْسَتِميُل َهَواَك، َو َال أَْبلُُغ ِرَضاَك، أَْسَتِطيعُ 

َِتَك  ْ    .أََناُل َما ِعنَْدَك ِإّال ِبطَاَعِتَك َو ِبَفْضِل َر
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امام به چې كله په كومې خبرې غمژنيده يا به د ګناهانو له امله خپه كيده نو دا دعا 
  :به يې كوله

  

اى ＇＋تنه، يوازينى او يوه زرى خدايه او په سخته ك３ د كمزورو او ب３ وسو 
الس نيونكيه او له خطرناكو پ７اوونو ژغورونكيه زه －ناهانو ب３ وسه او ب３ ياره 
ك７ے يم اوس م３ مل نيشته او د عذاب له زغملو عاجزه يم اوس م３ ＇وك دالسه 

ه اوس له دې ويري ＇وك كوونكﾡ نيشته ستا په لور د ستنيدو خطره په مخك３ د
بچوونكﾡ نيشته او كله چ３ تا زه وويرولم نو ＇وك شته چ３ له تا مي  مطمئنه 
ك７ى او كله چ３ تا زه بيله پري＋ﾡ يم نو ＇وك شته چ３ زما مرسته وك７ى او كله چ３ 
تا زه ب３ وسه ك７ے يم نو ＇وك شته چ３ ما ته طاقت راكاندى اى زما ＇＋تنه 

  .ولﾡ ب３ د هغه له پالونكىپاللى ته ＇وك پناه نه شى ورك
. او ماته خوړلى ته ＇وك هم امان نه شى وركولى ب３ پر هغه له برى موندونكى

او د غو＊تل شوى ＇وك هم مرسته نه كوى يوازې د هغه له غو＊تونكى اى زما 
پالونكيه دا ！ول وسايل ستا په الس ك３ دى او هم ستا په لور د تي＋ت３ الره ده 

غه پر آل رحمت ولي８ه او زما تي＋ته په خپل３ لمن３ او د ه) ص(نو ته پر محمد 
ك３ راونغاړه او زما اړتيا پوره كانده اى ＇＋تنه كه تا خپل سپي）لﾡ مخ له ما 
واړوه او له خپل پريمانه احسانه دې ډډه وك７ه يا دې خپل رزق وسپماوه يادې 
 را＄ن３ د رحمت مزے غوڅ ك７ نو زه خپلو ارمانونو ته د رسيدا لپاره ستا پرته
 ﾡبله هي＆ وسيله نه لرم او ستا ＇يزونو ته ستا له كومكه پرته الس نه شم وروړل
＄که چ３ زه ستا مريﾡ او ستا په واک ک＋３ يم او هم ستا په الس ك３ زما وا－ى 
دى ستا د حكم په مخك３ زما حكم نه شى چليدے زما په هكله ستا حكم شوى 

ده ستا له پولو او واكه د او زما په حق ك３ ستا فيصله په عدل او انصاف والړه 
وتلو زور نه لرم او ستا د واك له چاپيرياله د قدم د ويستلو وس م３ نيشته او 
نه ستا مينه السته راوړلﾡ شم نه ستا خو＊３ ته رسيدلى شم او نه ستا نعمتونه 

  . ستا په اطاعت او ستا د پريمانه رحمت په وسيله موندلﾡ شم خو يوازې
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ً َو َال َضّراً  َال أَْمِلُك لِنَْفِسي أَْمَسْيُت َعْبداً َداِخراً لََك،ِإهَلِي أَْصَبْحُت َو  َنْفعا
َ َنْفِسي، َو  ِ َو ِقةّلِ ِحيلَِتي،  ِإّال ِبَك، أَْشَهُد ِبَذلَِك َع ُف ِبَضْعِف قُّو أَْعَرتِ

ِ َما ّ َعْبُدَك الْ  فَأَْنِجْز  ِ َما آَتْيَتنِي، فَِإ  ِمْسِكنيُ َوَعْدَتنِي، َو َتّمْم 

َفِقريُ 
َمِهنيُ الْ

َحِقريُ الْ
ُمْسَتِكنيُ الّضِعيُف الّضِريُر الْ

ُِف  الْ اْلَخا
ُمْسَتِجريُ 

ْكِرَك  .الْ ، َو َال َتْجَعْلنِي َناِسياً ذِلِ َ مَُحّمٍد َو آهِلِ ّ َصّل َع ُ فِيَما  الّل
ْحَساِنَك فِيَما أَْبلَْيَتنِي ِ َو  ، َو أَْولَْيَتنِي، َو َال َغاِفًال ِإلِ ً ِمْن ِإَجاَبِتَك  ِسا َال آ

أَْو َضّراءَ، أَْو ِشّدٍة أَْو َرَخاٍء، أَْو َعافَِيٍة أَْو  ِإْن أَْبطَأَْت َعنّي، ِيف َسّراءَ كُنُْت 
َواَء، أَْو فَْقٍر أَْو ِغنًى َبَالٍء، أَْو  َ  .بُْؤٍس أَْو َنْعَماَء، أَْو ِجَدٍة أَْو َألْ ّ َصّل َع ُ الّل

ِي َعلَْيَك، َو مَُحّم  ، َو اْجَعْل َثنَا ِْدي لََك ِيف كُّل  ٍد َو آهِلِ َ ِ ِإّياَك، َو  َمْد
ِ َحّتى َال أَفَْرَح ِبَما َ َما َمنَْعَتنِي  َحاَال آَتْيَتنِي ِمَن ادّلْنَيا، َو َال أَْحَزَن َع

ا، َو  َ ِ فِيَم  فِ ْ َقْلِبي َتْقَواَك، َو اْسَتْعِمْل َبَد ِ َو اْشَغْل  ا َتْقَبهُلُ ِمنّي،أَْش
ّ َحّتى َال أُِحّب  َ ً ِمْن ُسْخِطَك، َو َال  ِبطَاَعِتَك َنْفِسي َعْن كُّل َما َيِردُ َع َشْيئا

ً ِمْن ِرَضاَك  ، َو فَّرْغ َقْلِبي  .أَْسَخَط َشْيئا َ مَُحّمٍد َو آهِلِ ّ َصّل َع ُ الّل
ِبَخْوفَِك َو ِبالَْوَجِل ِمنَْك، َو َقّوِه   اْنَعْشهُ اْشَغهْلُ ِبِذْكِرَك، َو  لَِمَحّبِتَك، َو 

َ َطاَعِتَك، َو أَْجِر ِبِه ِيف أََحّب الّسبُِل ِإلَْيَك، َو  ِبالّرْغَبِة ِإلَْيَك، َو  ُ  أَِمهْلُ ِإ
ذَّهللاْ

ِ كُّلَها  .ِبالّرْغَبِة فِيَما ِعنَْدَك أَّياَم َحَيا
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يم او ستا له مرست３ پرته د خپلى －＂３  اى اهللا زه په هر حال ك３ ستا سپك بنده
او تاوان ＇＋تن نه يم زه په خپل３ عاجزۍ او ب３ وس９ －واهى وركوم او په خپلى 
كمزورۍ او ب３ چار－９ ډاډه كي８م نو كومه ژمنه چ３ تا له ماسره ك７ي ده هــــــغه 

دى راك７ى هغه بشپ７ كانده ＄كه چ３ زه ستا هغه بنده يم  پوره كانده او ＇ه چ３
ى، ب３ وسه عاجزه، كمزوره، ب３ سامانه، سپك ذليل، بيوزله، ډاريدلﾡ چ３ پات

او د هغه پر آل او ما په ) ص(او پناه غواړے يم اى اهللا رحمت ولي８ه پر محمد 
هغو پيرزوينو ك３ چ３ تا پيرزو ك７ى دى هيرجن او په هغو نعمتونو ك３ چ３ تا 

نهيلﾡ كوه كه ＇ه  لوريلى دى احسان هيرے مه －ر＄وه او د دعا له قبليدو م３ مه
په راحته ك３ وم كه په تكليف ك３، په تن， الس９ ك３ وم . هم په ＄ن６ قبوله شى

بدحاله وم كه خوشحاله وسيال وم كه . كه په پراختيا ك３ جوړ وم كه ناجوړه
او د هغه پر آل رحمت ولي８ه او ) ص(اى اهللا پر محمد . بيوزله، فقيروم كه شتمن

لمان％ن３ ك３ ل／يا وساته تر دې چ３ په دنيا ك３ ما په هر حال ك３ په ستاين３ او 
چ３ ＇ه ته راك７ې خوښ پرې نه شم او ＇ه چ３ ته تم ك７ې وپ３ نه ＄وري８م او 
پرهيز－ارى زما د زړه اواز جوړ ك７ه او زما له بدنه هغه كار واخله چ３ ته ي３ 
ومن３ او په خپل اطاعت ك３ د ډوبتيا په وجه م３ له دنياوى مينو وز－ار ك７ه 

＇يز سره چ３ ته پرې خپه كي８ې مينه ونه ك７م او ＇ه چ３ تا خوشحاله چ３ له هغه 
او د هغه پر آل رحمت ) ص(كوى هغه م３ ناخوښ نه شى اى ＇＋تنه پر محمد 

ولي８ه او زما زړه ！ول عمر ستا مين３ ته وز－ار ك７ه او په خپل ياد ك３ ي３ 
ت مشغوله وساته په خپل３ ويرې او تره３ سره د －ناهانو د وټ ك ايستلو وخ

راكانده او زړه ته م３ تا ته په جاروتلو سره وس او طاقت وركانده خپل３ منن３ 
ته ي３ و－روهوه او په خپل３ خو＊３ الرې ي３ روان ك７ه او د خپلو نعمتونو 

  غو＊تن３ ته م３ چمتو ك７ه 
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َِتَك ِرْحلَِتي، َو   ْ َ َر  ِيف َمْرَضاِتَك  َو اْجَعْل َتْقَواَك ِمَن ادّلْنَيا َزاِدي، َو ِإ
 ِ ، َو اْجَعْل ِيف َجنِّتَك َمْثَواَي، َو َهْب  ِ ِيَع  َمْدَخ َ ا  َ ِ قُّوًة أَْحَتِمُل 

ِْس َقْلِبَي  َمْرَضاِتَك، َو اْجَعْل ِفَراِري ِإلَْيَك، َو َرْغَبِتي فِيَما ِعنَْدَك، َو أَلْ
َْس ِبَك َو ِبأَْو  الَْوْحَشَة ِمْن ِشَراِر  ُ َ اْأل ِ َِك َو أَْهِل َخْلِقَك، َو َهْب   لَِيا

ّ ِمنًّة، َو َال هَلُ ِعنِْدي .َطاَعِتَك  َ َيداً، َو َال يِب  َو َال َتْجَعْل لَِفاِجٍر َو َال َكافٍِر َع
َْس  ُ ْم َحاَجًة، َبِل اْجَعْل ُسُكوَن َقْلِبي َو أ ِ ْ ِي َو  ِإلَ َنْفِسي َو اْسِتْغنَا

ْ اللّ  .ِكَفاَيِتي ِبَك َو ِبِخَياِر َخْلِقَك  ُ ، َو اْجَعْلنِي لَ َ مَُحّمٍد َو آهِلِ ّ َصّل َع ُ
َِشْوٍق ِإلَْيَك، َو  َقِريناً، َو   ّ َ ْ َنِصرياً، َو اْمنُْن َع ُ ِبالَْعَمِل لََك ِبَما  اْجَعْلنِي لَ

 ْ َ َ كُّل  َِسريٌ  ٍء َقِديٌر، تُِحّب َو َتْرَضى، ِإّنَك َع   .َو ذَلَِك َعلَْيَك 
  

و＊ه، ستا د رحمت په لـــــــــــور زما سفر، په خپل３ خو＊３ ك３ زما او تقوى زما ت
－زران او په خپل جنت ك３ زما ＄اى و！اكه او ماته داس３ قوت راك７ه چ３ ستا د 
خو＊９ بوج پرې هسك ك７م او زما تي＋ته خپل لور او زما غو＊تنه د خپلو 

نو او فرمان نعمتونو په لور جارباسه له بدانو م３ زړه وترهوه او ستا له دوستا
وړونكو سره م３ بلد كانده او د ه５＆ كافر او بد كار احسان راباندې مه اړوه او 
مه ي３ د كرم ستر－３ را اړوه او مه م３ ورته اړمنوه بلكه زما د زړه ډاډ او مينه 

اى . او زما ب３ نيازى اوك７ه او په ＄ان او په خپلو غوره بند－انو پورې   وت７ه
وى پر آل رحمت ولي８ه او ما له هغوى سره هم او د هغ) ص(خدايه پر محمد 

محبته او مل／رى ك７ه او په خپل شوق او محبت او هغو عملونو سره چ３ ته ي３ 
خو＊وې يا پرې خوشحالي８ى په ما احسان وك７ه ＄كه چ３ ته په هر ＇يز وسيال 

  .ي３ او دا كار ستا لپاره آسان دے
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  سپړنه

  
ن ورته بيخى يوازې او بيله كله چ３ بنيادم د －ناهانو احساس وك７ى نو ＄ا

 ﾡاو د －ناه د پي＂ى كموونك ﾡكاره شى ＄كه چ３ وينى چ３ د بوج ويشوونك＊
ي３ بالكل نيشته نو د خپلو دوستانو او خواوشا خلكو له شتون سره سره ＄ان 
جدا محسوسوى او كله چ３ د －ناه په نتيجه ك３ د خداى تعالى د قهر او عذاب 

  رته ＄ان عاجزه او كمزورے ＊كارىتصور وك７ى نو د هغ３ په وړاندې و
او كله چ３ حشر نشر حساب كتاب او د برزخ او قبر تيارې وريادې شى نو له  

ويرې په رپيدو شى دا د ويري او تره３ ！ول حالت د خداى  تعالى د عذاب او د 
حساب كتاب له خياله راپيدا كي８ى او له همدې امله امام دغه ＇يزونه په 

دى او بيا له اسبابو او وسيلو ورتير د هغو نسبت  همدغو اسبابو پورې ت７لى
خداى تعالى ته وركوى ＄كه چ３ په حقيقت ك３ هماغه ذات د عجز او يوازى 

  :والى او ويرې سببونه برابروى لكه ＇ن／ه چ３ خداى پاك فرمايى

  »ذالك يخوف اهللا به عباده يا عباد فاتقون«
ن ويرولى دى اى زما دا هغه عذاب دے چ３ خداى تعالى ور＄ن３ خپل بند－ا(( 

په داس３ حاالتو ك３ چ３ كله له ويرې او ډاره د خال請ى )) بند－انو له ما ويري８ئ
هي＆ رو －ودر نه ＊كاري نو انسان خداى تعالى ته ورجارو＄ى او له هم هغه د 
خپل３ پريشان９ ويرې عاجزۍ او د  يوازې توب عالج غواړى ＄كه چ３ له هغه 

ﾡنيشته ذاته پرته بل هي）وك پناه وركوونك ﾡاو د ويري او اضطراب ختموونك .
  :امام على فرمايى

  »فروامن اهللا ا اهللا« 
او اميرالمومنين هغه ته ) د خداى تعالى له عذابه د هم هغه لمن３ ته پناه يوسه(

د پناه وړلو دليل دا راوړى چ３ هغه رب دى او د رب معنا ده ＇＋تن  او مالك او 
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 ﾡدے او د هغه د واك په ك７ۍ ك３ دننه دے له هغه پرته هر كس مملوك او مري
او . نو مريﾡ د بادار په وړاندى ＇ه كولﾡ شى چ３ له عذاب او قهره ي３ بچ شى

  هغه ذات غالب او بر دے او نور ！ول مغلوب او مات شوى دى
نو ＇وك چ３ مغلوب او پرزول شوى وى هغه به د كبر په مقابله ك３ ＇ه چا ته  

په دې معنا چ３ ！ول به خپل در ته غواړى او پناه ورك７ى او هغه ذات طالب دے 
د هغو عملونه به جاجوى او نور ！ول د هغه په لور د حساب كتاب لپاره غو＊تل 

  :شوى دى او يو هم د تي＋تى الره نه لرى لكه ＇ن／ه چ３ خداى  پاك فرمايى

  واهللا من وراهئم محيط 
پخپله  نو ＇وك چ３))خداى تعالى هغوى له مخك３ او شا ＇خه －５ر ك７ي دى(( 

مطلوب او غو＊تل شوے وى هغه به د طالب په وړاندې د چا ＇ه كومك وك７ى 
اوس نو كه چرته پناه غو＊تﾡ شو  نو هغه يو د هغه د رحمت سيورى دى او كه د 
ويرې او ډار له تيارو بچ كيدے شو نو يوازى د هغه د فضل او رحمت په ر１ا 

وسه او الچاره دے ＄كه ك３ او انسان د هغه په وړاندې عاجز او پات３ او ب３ 
چ３ په هر ＇ه ك３ د هغه حكم چلي８ى او د هغه ذات په الس ك３ ！ول وسايل دى 
البته د دې معنا دا نه ده چ３ انسان په خپلو ك７و اختيار نه لرى او مجبوره او 
الس ت７لى دے ＄كه چ３ قدرت خو يوازې وسايل او ذريع３ برابروى او انسان 

  وىپه خپل اختيار او واك سره كار ك
نو د دغو كارونو لپاره چ３ كوم طاقتونه پكار دى هغه خو د خداى  ورك７ه ده 

چ３ انسان ي３ په ＊و او بدو دواړو كارونو ك３ ل／ولﾡ شى او كله چ３ د خداى  
په توفيق سره دغه طاقت او وس په ＊و كارونو ك３ ل／وى نو دا د هغه اختيارى 

８ى او د قدرت لخوا د او د خپلى خو＊３ كار دے چ３ جزا يا سزا به وركول كي
دغو اسبابو او طاقتونو برابريدل د دغو كارونو د پي＋يدو او كيدو سببونه نه 

  .دى چ３ －وندې انسان په خپل كار ك３ مجبوره وى
البته د خداى د توفيق السته راوړل يو خدايي نعمت دے چ３ هر هغه كس ي３  
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او د همدغه حا請لوے شى چ３ په خپل فكر او عمل سره ورته الره اواره ك７ى 
توفيق كمال دے چ３ انسان خپل خواهشات او جذب３ چقوى او خپل غ７ى د 
هغه په عبادت، خپل زړه دهغه په ياد او خپله ژبه د هغه په ذكر ك３ مشغوله 

  ساتى او د نفس د منن３ په پرتله د هغه ذات خو＊９ ته ترجيح وركوى
او هغه چا سره وى  تر دې چ３ كه له چا سره ي３ مينه وى هم نو د خداى لپاره وى 

چ３ د خداى  دوست او فرمان مننونكﾡ وى او كه له چاسره د＊منى كوى هم ي３ 
  د دې لپاره كوى چ３ هغه كس د خداى د＊من او گناهکار وى 

عرض دا چ３ د داس３ کس ناسته پاسته او ژوند او مرگ او خپلوى او رشته 
  دارى ！وله د هغه ذات په خاطر او د هغه د خو＊９ لپاره وى
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ُ ِعنَْد الّشّدِة َو الَْجْهِد َو َتَعرّسِ  َكاَن ِمْن  َو  ِِه َعلَْيِه الّسَالم  اْألُمُوِر  دَُعا

ّ ِإّنَك َكّلْفَتنِي ِمْن َنْفِسي َما ُ ّ  الّل َ أَْنَت أَْملَُك ِبِه ِمنّي، َو قُْدَرتَُك َعلَْيِه َو َع
، فَأَْعِطنِي ِمْن َنْفِسي َما يُ  أَْغلَُب ِمْن  ِ  ْرِضيَك َعنّي، َو خُْذ لِنَْفِسَك قُْدَر

َ  .ِرَضاَها ِمْن َنْفِسي ِيف َعاِفَيٍة  ِ َع ِ ِبالَْجْهِد، َو َال َصْربَ  ّ َال َطاَقَة  ُ الّل
ّ ِرْزِقي، َو َال  َ َ الَْفْقِر، فََال َتْحظُْر َع ِ َع َ  الَْبَالِء، َوَال قُّوَة  َتِكْلنِي ِإ

ِيِع  .ِبَحاَجِتي، َو َتَوّل ِكَفاَيِتي َخْلِقَك، َبْل َتَفّردْ  َ ِ ِيف  ّ َو اْنظُْر  َ َو اْنظُْر ِإ
ا َو لَْم أُِقْم َم  أُمُوِري، فَِإّنَك ِإْن  َ

ْ َ َنْفِسي َعَجْزُت َع  فِيهِ  اَوَكْلَتنِي ِإ

، َو ِإْن  ِ َ َخْلِقَك َتَجّهُمو ا، َو ِإْن َوَكْلَتنِي ِإ َ ُ َ َقَراَبِتي أَلَْجأَْتنِ  َمْصلََح ي ِإ
، َو ِإْن أَْعطَْوا أَْعطَْوا ِ ّ َطِويًال، َو ذَّموا  َحَرمُو َ َقِليًال َنِكداً، َو َمنّوا َع

 ً ّ، فَأَْغنِنِي، َو ِبَعظََمِتَك فَاْنَعْشنِي، َو  .َكِثريا ُ َِسَعِتَك،  فَِبَفْضِلَك، الّل
ُْسْط َيِدي، َو ِبَما ِعْنَدَك فَاْكِفنِي ، َو اللّ  .فَا َ مَُحّمٍد َو آهِلِ ّ َصّل َع ُ

ِ َعِن اذّلنُوِب، َو َوّرْعنِي َعِن الَْمَحاِرِم، َو  َخّلْصنِي ِمَن الَْحَسِد، َو  اْحُصْر
َ الَْمَعاِصي، َو اْجَعْل َهَواَي ِعنَْدَك، َو ِرَضاَي  َال  ّ  تَُجّرْئنِي َع َ فِيَما َيِردُ َع

ِ فِيَما  ، َو  َرَزْقَتنِي َو فِيَماِمنَْك، َو َباِرْك  ّ َ َخّولَْتنِي َو ِفيَما أَْنَعْمَت ِبِه َع
ً  اْجَعْلنِي ِيف كُّل  ً مَُعاذاً مَُجارا ً َمْكلُوءاً َمْستُوراً َمْمنُوعا ِ َمْحفُوظا  .َحاَال

، َو اْقِض َعنّي كُّل َما أَلَْزْمَتنِيهِ  َ مَُحّمٍد َو آهِلِ ّ َصّل َع ُ  الّل
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  تونځو په وخت د امام دعاد سختيو او س
اى زما ＇＋تنه تا چ３ د ＄ان د سمولو او د نفس د سيخولو په ل７ ك３ كوم３ 
دندې ماته سپارلى په هغو باندې ته تر ما زيات وس لرى او ستا طاقت او وس 
په دغ３ چارې او پخپله پرما زما تر قوته زيات دے نو ماته دهغو ك７و توفيق را 

وغتيا او سالمتيا په حال ك３ د خپل３ رضا چ３ ته پري خوشحالي８ې او د ر
زه د سخت９ په وړاندې همت، د مصيبت ! اى ＇＋تنه. تقاض３ له ما پوره كانده

په مخك３ زغم او د بيوزل９ او فقيرۍ په وړاندې طاقت نه لرم نو زما روزى مه 
كموه او ما خپل مخلوق ته مه پري８ده بلكه ب３ له واسط３ زما اړتيا پوره ك７ه او 

په ما د رحم نظر وك７ه ＄كه چ３ كه زه دې په خپل حال . ا چاره راوكاپخپله زم
ايله ك７م نو د خپلو دندو له سر ته رسولو عاجزه يم اوپه كومو كارونو ك３ م３ 
چ３ خير دے هغه به ونه كولﾡ شم او كه زه دې خلكو ته پري＋ودم نو په تريو 

ه م３ ك７ى او كه را تندى به را－ورى او كه خپلوانو ته دې حواله ك７م نو نهيلﾡ ب
هم كا نو ل８ او ناخوښ، او احسان به راباندى النور اړوى او تر حده وتلى بد به 
هم راپس３ واي３ نو اى زما ＇＋تنه ته په خپل فضل او كرم سره ما ب３ نيازه ك７ه 
او د خپل سترتوب او لوړ توب په وسيله زما حاجت پوره كانده او په خپل３ 

پراخ كانده او په خپلو نعمتونو م３ له نورو ب３ وسمن９ او شتمن９ سره م３ الس 
او د هغوى پر آل او ماله ) ص(رحمت واستوه پر محمد ! اى اهللا نــيازه كانده

ه وژغوره او د －ناهانو له كولو م３ تم كانده او له حرامو كارونو د بچ كيدو يل＄
＄ان توفيق راك７ه او د －ناهانو جرائت مه راكوه او زما غو＊تنه او －روهنه په 

پورې وت７ه او زما خو＊ى په هغو ＇يزونو ك３ و！اكه چ３ ستا لخوا په ما را＄ى 
او په رزق شيندن３ او پيرزوين３ ك３ پراختيا راكانده او ما په هر حال ك３ په 

اى ＇＋تنه رحمت ولي８ه پر محمد . خپل３ ساتن３ پناه، پرده او ＇ارن３ ك３ لره
 عت توفيق راك７هاو د هغه پر آل او ماته د هر ډول منن３ او اطا) ص(
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ّ لََك ِيف َوْجٍه ِمْن ُوُجوِه َطاَعِتَك أَْو لَِخْلٍق   َ ِمْن َخْلِقَك َو ِإْن  َو فََرْضَتهُ َع
، َو َوَهنَْت َعنْهُ  ِ ََسْعهُ  َضُعَف َعْن ذَلَِك َبَد ، َو لَْم  ِ ُ َمْقُدَر ، َو لَْم َتنهَْل ِ قُّو

ِ َو َال ذَاُت  ُ َيِدي، ذََكْرتُهُ أَ  َما َِسيتُه ّ َو  .ْو  َ ُهَو، َيا َرّب، ِمّما َقْد أَْحَصْيَتهُ َع
ُ أََنا ِمْن   َنْفِسي، فَأَّدِه َعنّي ِمْن َجِزيِل َعِطّيِتَك َو َكِثِري َما ِعنَْدَك، أَْغَفْلتُه

 ْ َ  ّ َ ٌ، َحّتى َال َيْبَقى َع ِمْن أَْن تَُقاّصنِي ِبِه  ءٌ ِمنْهُ تُِريدُ  فَِإّنَك َواِسٌع َكِر
 ِ ، أَْو تَُضاِعَف ِبِه ِمْن َسّيَئا ِ َ  .َيْوَم أَْلَقاَك َيا َرّب  َحَسنَا ّ َصّل َع ُ الّل

، َو اْرُزْقنِي الّرْغَبَة ِيف الَْعَمِل  َف ِصْدَق  لََك ِل  مَُحّمٍد َو آهِلِ ِ ْ ِ َحّتى أَ آِخَر
ّ ال  ذَلَِك ِمْن َقْلِبي، َو َحّتى َ  ّزْهَد ِيف دُْنَياَي، َو َحّتى أَْعَمَل َيُكوَن الَْغالُِب َع

ً َو َخْوفاً، َو َهْب  ِ نُوراً  الَْحَسنَاِت َشْوقاً، َو آَمَن ِمَن الّسّيَئاِت فََرقا
ُ ِبِه ِمَن الّشّك َو  أَْسَتِضي أَْمِشي ِبِه ِيف النّاِس، َو أَْهَتِدي ِبِه ِيف الّظلَُماِت، َو  ء

ات َ ُ َ   الّش ّ َصّل َع ُ ، َو اْرُزْقنِي َخْوَف َغّم الَْوِعيِد،الّل َو  مَُحّمٍد َو آهِلِ
َة َما أَْدُعوَك هَلُ، َو  َكأَْبَة َما أَْسَتِجريُ ِبَك  َشْوَق َثَواِب الَْمْوُعوِد َحّتى أَِجَد ذَلّ

ِ   ِمنْهُ  ّ َقْد َتْعلَُم َما يُْصِلُحنِي ِمْن أَْمِر دُْنَياَي َو آِخَر ُ ِيِج فَُكْن ِبَحَوا الّل
 ً َ مَُحّمٍد َو آِل مَُحّمٍد، َو اْرُزْقنِي الَْحّق ِعنَْد  .َحِفّيا ّ َصّل َع ُ َتْقِصِريي  الّل

ُعرْسِ َو الّصّحِة َو الّسَقِم،
رُْسِ َوالْ

ّ ِيف الْ َ َحّتى  ِيف الّشْكِر لََك ِبَما أَْنَعْمَت َع
َف ِمْن َنْفِسي َرْوَح  ّ َ   النّْفِس ِمنّي ِبَما َيِجُب لََك  الّرَضا َو طَُمأِْنينَةَ  أََت
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چ３ تا د ＄ان يا له خپلو مخلوقاتو ＇خه د كوم يو لپاره په ما واجب او ضرورى 
كه ＇ه هم د هغه د كولو توان م３ په بدن ك３ نه وى او زما طاقت د هغه  ك７ى وى

په وړاندې كم وى او زما له وسه بهر وى او زما حال او شته د هغه ＄اى او 
رى هغه ماته ياد وى يا م３ هير وى نو هغه خو اى زما روزونكيه له －نجايش نه ل

هغو ＇يزونو دى چ３ هغه دې زما په غاړه شميرلى دى خو ما په ＄اى نه دى 
راوړى نو په خپل پراخ رحمت او پريمانه ＊يندن３ دا كم＋ت پوره كانده ＄كه 

زه ستا  چ３ ته وسيال او كريم ي３ د دې لپاره چ３ اى پالونكيه په كومه ورځ چ３
ليدن３ ته درشم نو په دغو ك３ كومه داس３ خبره زما په غاړه نه وى پات３ چ３ ته 

! اى ＇＋تنه .د هغو په وجه وغواړي  زما نيك９ كم３ يا بدۍ زيات３ كاندي
او د هغه پر آل او آخرت ته په پام سره يوازې تاته ) ص(رحمت ولي８ه پر محمد 

ك３ د دې －روهن３ د سموالى  －روهه او رغبت راك７ه تر دي چ３ زه په خپل زړه
احساس وك７م او په دنيا ك３ د زهد او بى رغبت９ جذبه پر ما بر شى او نيك 
كارونه په مينه وك７م او د ويرې او ډار په وجه له بدو ك７و خوندى شم او ماته د 
علم او پوه３ داس３ نور راكانده چ３ د هغ３ په ر１ا ك３ په خلكو ك３ نيغ او ب３ 

ره په تيارو ك３ الره ومومم او د شكونو او شوبو په خن６ه －ر＄م او په هغه س
او د هغه پر آل رحمت ولي８ه او ) ص(تورتمونو ك３ ر１ا ووينم اى خدايه پر محمد 

د عذاب د سخت９ ويره او د آخرت د ثواب شوق زما په دننه ك３ پيدا ك７ه د دې 
خه لپاره چ３ ＇ه در＄ن３ غواړم د هغه خوند او له ＇ه چ３ پناه غواړم د هغه ترا

و＇كم اى خدايه په كومو ＇يزونو پورې چ３ زما دين او د دنيا هوساينه ت７ل３ ده 
هغه ته ＊ه پيژن３ نو زما اړتياوو ته ＄ير پام وك７ه اى خدايه رحمت ولي８ه پر 

او د هغوى پر آل او په پراخ الس９، تن， الس９ او روغيتا او ) ص(محمد 
ر په ايستلو ك３  د ناروغ９ ك３ چ３ دې كوم نعمتونه پيرزو ك７ى د هغو د شك

  كوتاه９ او لن６ون په وخت ك３ ماته د حقو د اعتراف توفيق راك７ه 
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 .النّْفِع  ِيف َحاِل الَْخْوِف َو اْألَْمِن َو الّرَضا َو الّسْخِط َو الّضّر َو  فِيَما َيْحُدُث  
، َو اْرُزْقنِي َسَالَمَة الّصْدِر ِمنَ  َ مَُحّمٍد َو آهِلِ ّ َصّل َع ُ َسِد َحّتى َال الَْح  الّل

 ْ َ  َ ً ِمْن َخْلِقَك َع فَْضِلَك، َو َحّتى َال أََرى ِنْعَمًة ِمْن  ٍء ِمْن  أَْحُسَد أََحدا
َ أََحٍد ِمْن   َخْلِقَك ِيف ِديٍن أَْو دُْنَيا أَْو َعافَِيٍة أَْو َتْقَوى أَْو َسَعٍة أَْو  ِنَعِمَك َع

 .َشِريَك لََك  لَِك ِبَك َو ِمنَْك َوْحَدَك َال َرَخاٍء ِإّال َرَجْوُت لِنَْفِسي أَفَْضَل ذَ 
، َو اْرُزْقنِي الّتَحّفَظ ِمنَ  َ مَُحّمٍد َو آهِلِ ّ َصّل َع ُ اَس  الّل الَْخطَاَيا، َو اِالْحِرتَ

َحاِل الّرَضا َو الَْغَضِب، َحّتى أَكُوَن ِبَما  آِخَرِة ِيف  ِمَن الّزلَِل ِيف ادّلْنَيا َو اْل 
ّ ِم  َ ُ َع َُماَيِرد َ َما ْ ً لِِرَضاَك َع ٍ َسَواٍء، َعاِمًال ِبطَاَعِتَك، مُْؤِثرا  ِبَمنِْزةَل

ظُْلِمي َو َجْوِري،  ِسَواُهَما ِيف اْألَْولَِياِء َو اْألَْعَداِء، َحّتى َيأَْمَن َعُدّوي ِمْن 
ِ َو اْنِحطَاِط َهَواَي  ً َو اْجَعْلنِي ِمّمْن يَ   َو َيْيأََس َولِّيي ِمْن َمْي ْدُعوَك مُْخِلصا

ُمْخِلِصنيَ 
ِيٌد َمِجيٌد  ِيف الّرَخاِء دَُعاءَ الْ َ   .الُْمْضطَّريَن لََك ِيف ادّلَعاِء، ِإّنَك 

––––––––––  
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چ３ زه د امن او ويرې رضا او قهر، او تاوان او －＂３ په وخت ستا د دندو په 
محمد  سرته رسولو ك３ د زړه كرار او د نفس ډاډ محسوس ك７م اى خدايه پر

چ３ زه  ه  پاكه ك７هيلاو د هغه پر آل رحمت ولي８ه او زما سينه له حسد او ＄) ص(
په مخلوقاتو ك３ له چا سره چ３ تا ورته په خپل فضل او سخا سره ＇ه ورك７ى 
دى حسد ونه ك７م تر دې چ３ زه ستاله نعمتونو كوم نعمت كه هغه له دين سره 

ساين３ سره كه له تقوى سره، له پراخ اړه لرى او كه له دنيا سره، له روغتيا او هو
رزق９ سره متعلق وى كه له اسان９ سره په مخلوقاتو ك３ له چاسره ونه كتلﾡ شم 
خو دا چ３ ستا په وسيله او له تا، او له تا اى يوازينى او واحد خدايه تر هغه د 

او د هغه پر آل رحمت ولي８ه ) ص(ال غوره ＇يز ارمان وك７م اى ＇＋تنه پر محمد 
يا او د آخرت په چارو ك３ كه هغه د رضامندۍ په حال ك３ وى او كه د او د دن

غضب، ماته له خطا－انو د حفاظت او له ＊ويدنو د ډډې كولو توفيق راكانده تر 
دې چ３ د غضب او رضا په حالتونو ك３ كه ＇ه راپي（ شى زه په يو حال پات３ 

و＊ى او مننه شم او ستا په الره روان ووسم او د دوست او د＊نه په باب ستا خ
＇من ته زما د ظلم او زياتى هي＆ يرتر نورو ＇يزونو مخك３ ك７م تر دې چ３ م

اندي＋نه پات３ نه شى او زما مل／رى هم د دوست９ او مل／رتيا په ＇پو ك３ له 
بهيدو نهيلﾡ شى او ما له هغو كسانو و－ر＄وه چ３ د راحت９ او پراختيا په مهال 

شان دعا كوى چ３ د سخت９ ك３ په پوره اخالص سره د هغو مخلصانو   په 
مجبورۍ او الچارۍ په حال ك３ الس په دعا وى ب３ شكه چ３ ته د ستاين３ وړ او 

  .هسکيرلﾡ او ستر ي３
  ــــــ
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  سپړنه
  

د ن７ۍ كابو هر يو كس د دې دنيا له مصيبتونو سخيتو او ！ي＂و هسكو سره 
مخامخي８ى په داس３ وختونو ك３ له ډير 請ابر كس ＇خه هم د 請بر لمن 

او د مصيبتونو له ويرې كله د برخليك －له كوى او كله زمانه  خال請ي８ى
مالمتوى او كله هم د خداى مخلوق، او ډير كم خلك داس３ پيدا كي８ى چ３ د 

دا د انسان د طبيعت ＄ان／７تيا ده . زمان３ په تودو س７و كي په يو حال  پاتى شى
بره چ３ له مصيبته متاثره شى او مصيبت ته مصيبت نه ويل د فطرت خالف خ

  ده 
خو په دغو ك７اوونو باندې په 請بر او زغم سره كن＂رول حا請لول د مصيبتونو 
احساس كموى او ب請 ３برۍ سره تراخه نور هم زياتي８ى نو پكار ده چ３ د 
ك７اوونو او سختو په وخت له زغمه كار واخستل شى او نورو غم ＄پلو خلكو 

ونه كه له يوې خوا ته په پام سره ＄ان ته دالسه ورك７ے شى دا ستونزې او درد
ژوند بى خونده كوى نو له بل پلوه ＄ن３ سبقونه هم لرى چ３ د ژوند په ك８ليچونو 
ك３ بنيادم ته د نيكمرغ９ الره ＊ئ او د ك７اوونو له همدغو شيبو انسان د 
كرارۍ او ارام په قدر پوهي８ي ＄كه چ３ تر ＇و انسان د سمندر له توپانونو او 

ن او د كرارى په ازر＊ت نه پوهي８ي او د ＇پو سره مخ نه شى د ساحل په سكو
همدغو سختيو په زغملو او ك７اوونو په －اللو سره د 請بر او ！ين／تيا 請الحيت 
پيدا كي８ى چ３ په راتلونكو سختو شيبو ك３ په كار را＄ى او انسان له 
اضطرابونو ساتى او د همدغو بال－انو په وخت مل／رى او خپلوان هم ازمويل 

  كوى كي８ى او انسان محتاطه 
او يوه بله گ＂ه ي３ دا ده چ３ په دې سره د غرور او هسك９ جذبو ته تاوان 
رسي８ى او د عاجزۍ او ب３ وس９ احساس په انسان ك３ رنكسارى او تواضع 

كه د ژوند ！ول３ شيب３ د كرارى په زان／و ك３ تيرې شى او د آسان９ .پيدا كوي
ه شى نو له دنيا او راحت９ ！ول３ وسيل３ برابر او！ول اميدونه او ارمانونه پور
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سره د پيلتيا جذبه زياتي８ى او له ن７ۍ مخ اړول د ډير غم او فكر سبب －ر＄ى خو 
د دې په اپو！ه كه ژوند په ك７اوونو او سختيو ك３ تير شى نو له ن７ۍ سره د 
دلچسپ９ او زړه ت７ون احساس كمي８ى او ＇ومره چ３ ستون％３ او مصيبتونه 

ا يو بند ＊كارى او له دې بنده د وتلو او زياتي８ى له دنيا زړه الم７ي８ى او بيا دني
د ژوند له چاپيرياله د خارجيدلو غم دومره نه محسوسي８ى كله چ３ د دغو 
ستون％و له كبله دنيا ته －روهنه كمه شى نو له آخرت سره مينه ارو مرو زياتي８ى 
او بنيادم د دينا كرارے عارضى او مهاليز او تيريدونكﾡ سيورے －２ي او د 

پاره له خداى سره رابطه ！ين／وى نو دا دعا د سختيو او تودو ابدى كرارى ل
س７و په وخت د خداى قدرت او وس ته په پام اړولو سره له هغه سره د يو ＄اى 
كيدو درس وركوى چ３ انسان په خپلو ك７و غره نه شى بلكه د خداى سترتوب 

لرى او عظمت په نظر ك３ ولري چ３ هغه ذات د انسانانو په ژوند دومره اختيار 
چ３ انسانان ي３ پخپله نه لرى او ＇ومره چ３ خداى د هغوى د سمولو او ا請الح 
وس لرى هغوي ي３ پخپله نه لرى ＄كه چ３ د هر طاقت سرچينه هغه ذات دے او 
تر هغه هسکيلﾡ او پياوړے نيشته كه ＇ه هم انسان فاعل او مختار دے خو تر 

سان هي＆ نه شى كولﾡ د ＇و چ３ د قدرت لخوا اسباب او ذرايع برابر نه وى نو ان
السونو پ＋و ＊وريدل، د ستر－و نظر او د غوږونو اوريدل ！ول د هغه لخوا دى 
او هم هغه د هواسو مشالونه بل ك７ى او د عقل او شعور طاقتونه ي３ راك７ى دى 
نو چ３ كوم قدم پورته كي８ى د هغه په طاقت او كوم كار كي８ى د هغه په وس او 

－تو پوهي８ى او نه سود او زيان نه د مصيبتونو او توان كي８ى نه انسان په خپلو 
ك７اوونو مخ اړولﾡ شى او نه فقر او بيوزلى غ７ولﾡ، شى ＄كه امام د فقر 
مصيبت او بيچار－９ په وړاندې خپل عجز ＇ر－ندوى او خپل３ موخ３ او 
مقصدونه په هغه پورې ت７ى په دا ډول چ３ نه ي３ په من＃ ك３ كومه وسيله خو＊ه 

تكيه زغملى شى ＄كه چ３ كوم３ اړتياوى د نورو لخوا پوره  ده او نه كومه بله
کي８ى په هغو ک＋３ د احسان او منت بوى وى او ＇ه چ３ د مخلوقاتو له منته 



 

٢٩٠ ............................................................................................................د سخت９ په وخت دعا : دوه ويشتمه دعا

پرته مالوي８ى هغه له هرې كين３ پاك وى امام د فرايضو او واجباتو په كولو ك３ 
ه هم له خدايه توفيق غواړى ＄كه چ３ تر ＇و دهغه توفيق په برخه نه شى د هغ

يوه ذره حقوق هم نه شو پوره كولﾡ د خداى  تعالى د حقوقو تر ＇ن， ي３ د 
انسانانو حقوق هم ذكر ك７ى دى ＄كه چ３ هغه د خداى تر حقوقو كم نه دى بلكه 
 ﾡشى خو د خلكو له حقوقو نه شى تيريدل ﾡخداى تعالى خپل حقوق خو بخ＋ل

نه بخ＋ل كي８ي تر تر دې چ３ كه يو كس په چا پس３ بد وواي３ نو هغه به تر هغ３ 
＇و ي３ چ３ هغه كس چ３ بد ي３ ورپس３ ويلي ونه بخ＋ى او كه هغه ي３ معاف نه 
ك７ى نو دا －ناه په ي３ په غاړه وى او خداى  به د ده نيك９ كم３ ك７ى او د هغه 

  چا په حساب ك３ به ي３ وليكي چ３ ده ي３ غيبت ك７ے دے
يو اطاعت او امام سجاد د خداى  تعالى حقوق په دوو ！کو ك３ بيان ك７ى دى  

اطاعت دا دے چ３ د هغه ذات حكمونه ومنل شى او رضا دا ده چ３ . بل رضا
هره خوږه او ترخه پي＋ه د خداى تعالى مصلحت و－２ل شى او خوشحاله وى 

نو كه داس３ وى دغه انسان به نه د بل چا په درشل تندے ږدى او نه به د . پرې
په آخره . بند－ى كمال ته ورسوىدنيا له ترخو متاثره كي８ى او په دا ډول به خپله 

ك３ ي３ انسان ته له غفلته د وي＋تيا درس ورك７ے چ３ هغه د عيش او ارام په 
  مزو ك３ ډوب د مصيبت －７ۍ ه５رې نه ك７ى 

بلكه د راحت９ او ارام په ور＄و ك３ هم له مصيبتونو او غمونو د بچ كيدو دعا 
ل شى هغه د كوى ＄كه چ３ د امن او كرارى په ور＄و ك３ چ３ كومه دعا وغو＊ت

  :بال－انو دنازليدو لپاره ډال جوړي８ى لكه ＇ن／ه چ３ امام 請ادق فرمايى

ستخرج الحوائج ىف البالء « د پراختيا او راحت９ په وخت (( »ان ادلعا ىف الرخا
  ))دعا د مصيبتونو په وخت د اړتياوو د پوره كيدو سبب كي８ى
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ِِه َعلَْيهِ  ُ ِإذَا َسأَ  َو َكاَن ِمْن دَُعا  َل اّهللاَ الَْعافَِيَة َو ُشْكَرَهاالّسَالم
 

، َو  َ مَُحّمٍد َو آهِلِ ّ َصّل َع ُ ِْسنِي َعافَِيَتَك، َو َجّلْلنِي َعافَِيَتَك، َو  الّل أَلْ
ّ  َحّصنّي ِبَعافَِيِتَك، َ  َو أَْكِرْمنِي ِبَعافَِيِتَك، َو أَْغنِنِي ِبَعافَِيِتَك، َو َتَصّدْق َع

ِ َعافَِيَتَك، َو  ِ َعافَِيَتَك َو أَفِْرْشنِي َعافَِيَتَك، َو  ِبَعافَِيِتَك، َو َهْب  أَْصِلْح 
َ مَُحّمٍد َو  .آِخَرةِ  ادّلْنَيا َو اْل  َال تَُفّرْق َبْينِي َو َبْنيَ َعافَِيِتَك ِيف  ّ َصّل َع ُ الّل

، َو َعافِنِي َعافَِيًة َكافَِيةً  ِ الَْعافَِيَة،َشافَِيًة َعالَِيًة َناِمَيًة، َعافِ  آهِلِ  َيًة تَُودّلُ ِيف َبَد

ّ ِبالّصّحِة َو اْألَْمِن َو الّسَالَمِة ِيف ِدينِي  .آِخَرةِ  َعافَِيَة ادّلْنَيا َو اْل  َ َو اْمنُْن َع
، َو الَْبِصَريِة ِيف َقْلِبي، َو النَّفاِذ ِيف أُمُوِري، َو  َو  ِ اْلَخْشَيِة لََك، َو الَْخْوِف  َبَد

َ َما أََمْرَتنِي ِمنَْك، َو  كله به چې امام عافيت غوښته  .ِبِه ِمْن َطاَعِتَك، الْقُّوِة َع
  :او په هغه به يې شكر ايسته نو دا دعا به يې كوله 

  
او د هغه پر آل او ماته د خپل３ ساتن３ ) ص(اى ＇＋تنه رحمت ولي８ه پر محمد 

ت سره م３ جام３ راواغونده او د خپل عافيت ＇ادر راوغوړوه په خپل عافي
م３  يرخوندى ك７ه او په خپل عافيت سره م３ ب３ نيازه ك７ه او د خپل عافيت خ

جول９ ته راواچوه خپل عافيت له ما سره تل مل و－ر＄وه او خپل عافيت زما 
او په دنيا او آخرت ك３ زما او د خپل عافيت ترمين＃ .لپاره سم او ا請الح كانده

او د هغه پر ال او ) ص(محمد  رحمت ولي８ه پر! بيل والﾡ مه راوله اى ＇＋تنه
ماته داس３ عافيت راك７ه چ３ ب３ نياز كوونكﾡ شفا وركوونكﾡ د مرضونو له 

ې، او زياتيدونكﾡ وى داس３ عافيت چ３ زما په بدن ك３ د دنيا او يرالسه ل
او روغتيا، امن، د جسم او ايمان سالمتياو د زړه . آخرت عافيت وپن％وى

  ويرې او هيل３ جذبه او د كوم اطاعت حكمبصيرت، د چارو د نافذولو وړتيا د 
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ْيَتنِي َعنْهُ ِمْن  َ َ ّ ِبالَْحّج َو  َمْعِصَيِتَك  َو اِالْجِتنَاِب لَِما  َ ّ َو اْمنُْن َع ُ الّل
َتَُك َو َبَرَكاتَُك َعلَْيِه  الُْعْمَرِة، َو ِزَياَرِة َقْربِ  ْ َرُسولَِك، َصلَواتَُك َعلَْيِه َو َر

،  َو  َ آهِلِ ُم الّسَالمُ أََبداً َما أَْبَقْيَتنِيَع ِ ْ ِيف َعاِمي َهَذا َو  َو آِل َرُسولَِك َعلَ
ْيَك، َمْذخُوراً  ِيف كُّل َعاٍم، َو اْجَعْل ذَلَِك َمْقبُوًال َمْشُكوراً، ً دَلَ َمْذكُورا

،   َك َو أَْنِطْق ِبَحْمِدَك َو ُشْكِرَك َو ِذْكِرَك َو حُْسِن الثّنَاِء َعلَيْ  .ِعنَْدَك  ِ �َِسا
،  .َو اْشَرْح لَِمَراِشِد ِدينَِك َقْلِبي ِ ِ َو ذُّرّيِتي ِمَن الّشْيطَاِن الّرِج َو َو أَِعْذ

َمِريٍد، َو  َو ِمْن َشّر كُّل َشْيطَانٍ  َو اهْلَاّمِة و الَْعاّمِة َو الّالّمِة، ِمْن َشّر الّساّمِة 
ٍف  ِمْن َشّر كُّل ُسْلطَاٍن َعنِيٍد، َو ِمْن َشّر  َحِفيٍد، َو ِمْن َشّر كُّل  كُّل مُْرتَ

َوِضيٍع، َو ِمْن َشّر كُّل َصِغٍري َو  َضِعيٍف َو َشِديٍد، َو ِمْن َشّر كُّل َشِريٍف َو 
َو ِمْن َشّر كُّل َمْن َنَصَب لَِرُسولَِك َو  َبِعيٍد، َكِبٍري، َو ِمْن َشّر كُّل َقِريٍب َو 

ً ِمَن الْ  ِألَْهِل َبْيِتهِ  ِْس، َو ِمْن َشّر كُّل َداّبٍة أَْنَت آِخٌذ َحْربا  ِجّن َو اْإلِ

 ٍ َ ِصَراٍط مُْسَتِق ا، ِإّنَك َع َ ِ ، َو َمْن  .ِبنَاِصَي َ مَُحّمٍد َو آهِلِ ّ َصّل َع ُ الّل
ُِسوءٍ   ِ ُ َعنّي، َو اْدَحْر َعنّي َمْكَرهُ، َو اْدَرأْ َعنّي َشّرهُ، َوُرّد  أََراَد فَاْصِرفْه

ً َحّتى تُْعِمَي َعنّي َبَصَرهُ، َو تُِصّم  .َدهُ ِيف َنْحِرهِ َكيْ   َو اْجَعْل َبْنيَ َيَدْيِه ُسّدا

َعهُ، َو تُْقِفَل دُوَن ِإْخطَاِري َقْلَبهُ، َو تُْخِرَس  ْ َ َعنّي لَِساَنهُ، َو  َعْن ِذْكِري 
هُ، َجَربُوَتهُ، َو تُِذ  َتْقَمَع َرأَْسهُ، َو تُِذّل ِعّزهُ، َو َتْكرُسَ  ّل َرَقَبَتهُ، َو َتْفَسَخ ِكْربَ

ِيِع َضّرِه َو َشّرِه َو َغْمِزِه َو َهْمِزِه َو لَْمِزِه َو َحَسِدِه َو  َو تُْؤِمنَنِي ِمْن  َ 

ِهِلِ َو َمَصاِيِدِه َو َرِجهِلِ َو َخْيهِلِ، ِإّنَك   .َعِزيٌز َقِديٌر  َعَداَوِتِه َو َحَبا
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له كومو －ناهانو چ３ دې منع３ ك７ې يوو  چ３ دي ك７ے د هغه د كولو طاقت او
پر ما ! باره خدايه  له هغو د دډه كولو د توفيق په راكولو سره په ما احسان وك７ه

دا احسان هم وك７ه چ３ تر كوم３ ته ما ژوندے وسات３ تل س８ كال او په 
او د هغوى د پاك آل د )ص(راتلونكو كلونو ك３ حج او عمره او ستا د استازى

زيارت وك７م او دا عبادتونه خوښ قبول، د پام وړ او د ＄ان په سپی）لو قبرونو 
نزد زيرمه ك７ه او د حمد، شكر، ذكر، لمان％ن３ او ستاين３ په سندرو سره زما 

او د دينى الر＊ود نو لپاره زما د زړه غو！３ پرانيزه او ما او . ژبه ويانده وساته
و او د نورو زما بچ３ د ش７ل شوى شيطان، زهرجنو ＄ناورو، وژونكو حيوانات

او له هر سر غ７انده شيطان،  ＄ناورو له تاوانه او د نظر له ل／يدو خوندى وساته
هر ظالم واكمن له هرې غاوره ډل３، هر كمزورى او پياوړى هر لوى او وړوكى، 

  ى،يرهر اعلى او پريوتى او هر نزدې او ل
ي３ ج／７ې او د هغه له ال سره ) ص(او په جنيانو ك３ له هغو چ３ ستا له پيغمبر  

او د هر حيوان له شره چ３ ته پرې واك لرې بچ ولره ＄كه چ３ . ته م＂３ رانغاړلى
او د هغوى پر آل رحمت ) ص(ته د حق او عدل په الره ي３ اى ＇＋تنه پر محمد 

مكر ي３ له ما ليرى، . ولي８ه او ＇وك چ３ راسره بد كول غواړى هغه رانه وغ７وه
ر او غولون３ غشى د هغه د سين３ په او اغيز ي３ تر ما وريا ك７ه او د هغه د مك

لور ستون ك７ه او د هغه په مخك３ يو ديوال ودروه تر دې چ３ ستر－３ ي３ زما له 
ليدلو ړندې او غوږونه ي３ زما د خبروله اوريدو كا１ه ك７ه او په زړه ي３ قفل 
ووهه چ３ زما خيال پك３ رانه شى او زما په هكله له ＇ه ويلو د هغه ژبه －ون／９ 

وچقوه د هغه عزت تر پ＋و الندې ك７ه د هغه وياړ مات كانده د ك７ه د هغه سر 
هغه په غاړه ك３ د سپكاوى غ７وندے واچوه غرور ي３ ختم ك７ه او ما د هغه له 

ه، مير＇９، يلضرر رسولو، شر غو＊تنو، پيغورونو، بدوينو، غيبته ،＄
ب３ شكه چ３ ته د . چلونو، ل＂ولو، غ＋تو او پلو او سورو په خپل امن ك３ وساته

  .ى او اقتدار ＇＋تن ئ３بر
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  سپړنه 
  

دا دعا د عافيت او خيريت د غو＊تلو لپاره ده په عافيت ك３ د دنيا ！ول خيرونه 
او ＊ي／７ې شاملي８ى كه هغه د بدن خير وى لكه روغتيا او سالمتيا او كه 
روحى ＊ي／７ه وى لكه پاك او سوتره سيرت او ك７نالره كه هغه د دنيا نيكمرغى 

ختى غرض دا چ３ هر ظاهرى او باطنى او دنياوى او وى او كه د آخرت خوش ب
اخروى خير په عافيت ك３ شامل دے د همدې جامعيت او بشپ７والى له كبله د 

د عافيت د غو＊تلو دعا ډيره خو＊وله لكه په روايت ك３ چ３ ) ص(خداى  رسول 

سئل اهللا العافيه((. راغلى ً احب اليه من ان  د خداى رسول له  ))ما سئال اهللا شيئا
پاك خدايه ه５＆ داس３ ＇يز نه دى غو＊ت３ چ３ د هغوى د عافيت تر غو＊تلو 

په دې دعا ك３ د عافيت د تكراريدو بيالبيل３ معن３ دى او په . زيات خوښ وى
  :دغه معنى دا دى. هره جمله ك３ عافيت ＄انته معنا لرى

  
  بدنى روغتيا - ١
  له سپكاوى او اشواكيدنى نجات -  ٢
  له د＊منه ساتنه -  ٣
  يبونو او بديو بيلوالﾡله ع -  ٤
٥  - ﾡله فقيرۍ او بيوزل９ لرې وال  
  ب３ نيازى ٧د نفس عزت، -  ٦
  ب３ خوفى -  ٨
  د كمزورۍ لري كول -  ٩

  . د دنياوى او اخروى چارو سمونه - ١٠
  

د دغو ！ولو عافيتونو له غو＊تلو وروسته ي３ د حج عمرې او د خداى  د حبيب 
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ك７ي ده او 請حت او عافيت ي３ تر  او د هغوى د آل د قبرونو د زيارت دعا) ص(
دغو چارو ＄كه مخك３ ك７ے دے چ３ دا عملونه په روغتيا سالمتيا او مالى 
پراخيتا پورې ت７لى دى د حج لغوى معنا ده اراده او قصد، او عمره له اعتماره 
راوتل３ ده چ３ معنا ي３ زيارت ده او شرعاً په مك３ مكرم３ ك３ په ＄ان／７و 

كلو  ١٢ولو ته واي３ هغه كسان چ３ له مك３ ور＄و ك３ د مخصو請و عملونو ك
مي＂ره لرې اوسي８ى د هغوى حج تمتع دے چ３ دوه ＄له پك３ احرام ت７ل كي８ى په 
لوم７ى ＄ل د عمرې په نيت سره چ３ ورپس３ د عمرې ＄ان／７ى اعمال ترسره 
كي８ى او په دوهم ＄ل د ذى الحج３ د مياشت３ په اتمه ني＂ه د حج لپاره احرام 

حج عملونه كي８ى له حجه مخك３ يا وروسته په مدين３  ت７ل كي８ى او ورپس３ د
ك３ د خداى  د رسول زيارت موكده مستحب دے او ډير ثواب لرى لكه ＇ن／ه 

  : فرمايى) ص(چ３ د خداى رسول 

  »من زار قربى بعد مو كمن هاجر ا ىف حيا«
＇وك چ３ زما له رحلته وروسته زما زيارت وك７ى د هغه چا په شان دے چ３ ( 

دا زيارت د حج يوه تتمه ده او ) ژوندونى ي３ زما په لور هجرت ك７ے وى زما په
نامه ورك７ې ده د دې پري＋ودل د ) وړوكى حج(امام شافعى ورته د حج ا請غر 

په حق ستر－３ پ＂ول او د احسان نه منل دى همدا شان د امامانو ) ص(پيغمبر 
ه لكه چ３ زيارتونه موكده مستحب او د هغوى پر حقوقو د داده كيدو ن＋ه د

ً ىف عنق شيعه واوليائه و ان من تمام الوفا « :امام رضا فرمايى ان لكل امام عهدا
  »وحسن االراء بزيارة قبور

نو يو عهد او ژمنه لرى او د ژمن３ پوره ياهر امام په خپلو دوستانو او شيع( 
  .كول او د وعدې وفا كول دا دى چ３ د هغوى د قبرونو زيارت وشى
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ُ  َو َكاَن ِمْن  َما الّسَالم ِ ْ ُ ِألََبَوْيِه َعلَ ِِه َعلَْيِه الّسَالم  :دَُعا

َ مَُحّمٍد َعْبِدَك َو  ّ َصّل َع ُ َرُسولَِك، َو أَْهِل َبْيِتِه الطّاِهِريَن، َو  الّل
ْ ِبأَفَْضِل  ُ َِتَك َو َبَرَكاِتَك َو َسَالِمَك  اْخُصْص ْ َو اْخُصِص  .َصلََواِتَك َو َر

ّ َوادِلَ  ُ ْيَك، َو الّصَالِة ِمنَْك،الّل ِنيَ  ّي ِبالَْكَراَمِة دَلَ ِ ّ  .َيا أَْرَحَم الّرا ُ الّل
، َو أهَْلِْمنِي ِعْلَم َما َيِجُب  َ مَُحّمٍد َو آهِلِ ِ  َصّل َع َْع  ْ ّ ِإهْلَاماً، َو ا َ هَلَُما َع

ّ اْسَتْعِمْلنِي ِبَما تُْلِهُم  ِعْلَم ذَلَِك كهُّلِ َتَماماً، نِي ِمنْهُ، َو َوفّْقنِي لِلنّفُوِذ ُ
ْ  فِيَما َ ِ ِمْن ِعْلِمِه َحّتى َال َيفُوَتنِي اْسِتْعَماُل  َعّلْمَتنِيِه، َو َال  ءٍ  تَُبّصُر

ِ َعِن الَْحفُوِف فِيَما َ مَُحّمٍد َو آهِلِ َكَما   أهَْلَْمَتنِيهِ  َتْثقَُل أَْرَكا ّ َصّل َع ُ الّل
َ َشّرفَْتنَا ِبِه،  َ الَْخْلِق  َو َصّل َع ، َكَما أَْوَجْبَت لَنَا الَْحّق َع  مَُحّمٍد َو آهِلِ

َُما َهْيَبَة الّسْلطَاِن الَْعُسوِف، َو  .َِسَبِبهِ  ُ ّ اْجَعْلنِي أََها ُ أََبّرُهَما ِبّر  الّل
َما أََقّر لَِع  اْألُّم الّرءُوِف، َو اْجَعْل َطاَعِتي لَِوادِلَّي َو ِبّري ِ ْينِي ِمْن َرْقَدِة ِ

َ َهَواَي  ِمْن َشْرَبِة الّظْم  الَْوْسنَاِن، َو أَْثلََج لَِصْدِري آِن َحّتى أُوِثَر َع
َ ِرَضاَي ِرَضاُهَما َو أَْسَتْكِثَر ِبّرُهَما يِب َو ِإْن َقّل،  َهَواُهَما، َو أَُقّدمَ   َع
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  لپاره د امام دعا) عليهما السالم(د خپلو والدينو
  

خدايه په خپل خاص بنده او استازى حضرت محمد مصطفى 請لى هللا عليه اى 
وآله وسلم او د هغوى په پاكو او سپ）لو اهلبيتو رحمت ولي８ه او هغوى ته په 

او اى . ډير غوره رحمت وبركت او درود وسالم سره ＄ان／７ى امتيازونه وركانده
ته ورسوه اى ＇＋تنه زما مور او پالر هم په خپل نزد عزت درناوى او رحمت 

او د هغوى چ３ كوم حقونه په .او د هغه پر اال رحمت ولي８ه) ص(خدايه پر محمد 
ما فرض دى په خپل الهام سره د هغو علم راكانده او د دغو واجباتو علم ماته 
ب３ له كمى او زياتى راك７ه بيا چ３ ＇ه د الهام په وسيله راك７ې په هغ３ م３ 

عملى بصيرت او ＄يرتيا عطا ك７ې پر  كاربند وساته او په دې ل７ ك３ چ３ كوم
هغو د عمل كولو توفيق راك７ه چ３ په هغو خبرو ك３ چ３ تا ماته راو＊ودل３ دى 
هي＆ چاره ب３ عمله پات３ نه شى او په دغه خدمت ك３ چ３ تا راپه －وته ك７ے 

او د هغه پر آل ) ص(دے زما الس او پ＋３ ست７ې نه شى اى خدايه پر محمد 
ى پورې د نسبت وركولو او ت７او له امله دې موږ رحمت ولي８ه ＄كه چ３ په هغو

او د هغه پر ال رحمت ولي８ه ＄كه چ３ تا د ) ص(ته عزت راك７ے دے پر محمد 
اى خدايه ما داسي . هغوى له مخه په مخلوقاتو باندې زموږ حق اي＋ﾡ دے

و－ر＄وې چ３ زه له دغو دوو داس３ ويري８م لكه ＇ن／ه چ３ له ظالم او زورور باچا 
و د هغوى په حال داس３ مهربان او شفيق ووسم لكه ＇ن／ه چ３ خلك ويري８ى ا

ه مهربانه مور له خپلو بچو سره مينه كوى او د هغوى فرمان مننه او له هغوى يو
سره ＊ه سلوك زما د ستر－و  لپاره تر دې زيات خونده ور و－ر＄وه ＇ومره چ３ 

لپاره خوب زن／ولو ستر－و ته  د خوب خمار خوند وركوي او زما د زړه او روح 
ي３ تر هغه زيات خوشحالوونكﾡ و！اكه ＇ومره چ３ يو ت８ے اوبو ته 

چ３ زه  په خپل３ غو＊تن３ د هغوى غو＊تنه رامخك３ ك７م او تر . خوشحالي８ى
خپل３ خو＊９ د هغوى خو＊ه غوره و－２م او د هغوى ل８ شان احسان هم چ３ په ما 

  ي３ وك７ى زيات و－２م
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َما َو ِإْن َكثَُر  َو  ِ ِ ، َو أَِطْب هَلَُما  .أَْسَتِقّل ِبّري  ِ ّ َخّفْض هَلَُما َصْو ُ الّل
َما  َكَالِمي، َو أَلِْن هَلَُما ِ ِ  ِ َما َقْلِبي، َو َصّريْ ِ ْ يَكِتي، َو اْعِطْف َعلَ ِ َ

ً  َرفِيقاً، َما َشِفيقا ِ ْ َ  .َوَعَل َُما َع ْ ّ اْشُكْر هَلَُما َتْرِبَيِتي، َو أَِث ُ الّل
يَتْكِرَمِتي، َواْح  ِ َ ُ ِمنّي ِيف ِص ّ َو َما َمّسُهَما ِمنّي   .َفْظ هَلَُما َما َحِفَظاه ُ الّل

َما َعنّي ِمْن  ِ ْ ِ هَلَُما ِمْن َحّق  ِمْن أَذًى، أَْو َخلََص ِإلَ    َمْكُروٍه، أَْو َضاَع ِقَب
َما، َو ِزَياَدًة ِيف  فَاْجَعهْلُ ِحطّةً  ِ ِ ً ِيف َدَرَجا َما، َوُعلُّوا ِ ِ َما، َيا  ذِلُنُو ِ ِ َحَسنَا

ّ فِيِه ِمْن َقْوٍل، .مَُبّدَل الّسّيَئاِت ِبأَْضَعافَِها ِمَن الَْحَسنَاِت  َ ّ َو َما َتَعّدَيا َع ُ الّل
ِ ِمْن َحّق    ّث  أَْو أَْسَرفَإ؛ث ّ فِيِه ِمْن فِْعٍل، أَْو َضّيَعاهُ  َ َعنْهُ  ، أَْو َقّصَرا يِب   َع

َما َو ِمْن َواِجٍب فََقْد َوَه  ِ ْ ُ هَلَُما، َو ُجْدُت ِبِه َعلَ َرِغْبُت ِإلَْيَك ِيف َوْضِع  ْبتُه
ُمُهَما ِ ّ ّ َال أَ َُما، فَِإ ْ َ َنْفِسي، َو َال أَْسَتْبِطئُُهَما ِيف ِبّري، َو َال  َتِبَعِتِه َع َع

ُ َما ُ ِمْن أَْمِري َيا َرّب  أَْكَره ً فَُهَما أَْوَجُب َحّقاً َع  .َتَولَّياه ، َو أَْقَدمُ ِإْحَسانا ّ َ
، َو أَْعظَُم  ّ َ َ  ِإ َُما َع َ ِمْثٍل، أَْيَن  ِمنًّة دَلَّي ِمْن أَْن أَُقاّصُهَما ِبَعْدٍل، أَْو أَُجاِز

ِبَيِتي َو أَْينَ  ً َيا ِإهَلِي طُوُل ُشْغِلِهَما ِبَرتْ َِما ِيف ِحَراَسِتي َو أَْيَن  ِإذا ِ ِشّدةُ َتَع
َ ِإْقَتاُرُهَما  ّ  َع َ َْسَتْوفَِياِن ِمنّي َحّقُهَما،   أَْنفُِسِهَما لِلّتْوِسَعِة َع اَت َما  َ

ْ َه
َ  َو َال أُْدِرُك َما َيِجُب  َما، فََصّل َع ِ ِ ّ هَلَُما، َو َال أََنا ِبَقاٍض َوِظيَفَة ِخْدَم َ  َع

، َو أَِعنّي َيا َخْريَ َمِن اْستُِعنيَ ِبِه،   مَُحّمٍد َو آهِلِ
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و زه چ３ كومه نيكى له هغوى سره وك７م كه هغه زياته هم وى كمه ي３ و－２م اى ا
خدايه زما اواز د هغوى په وړاندې ورو زما خبرې د هغوى لپاره خوږې زما 
طبيعت نرم او زما زړه مهربان و－ر＄وه او ما له هغوى سره په نيك９ او نرم９ 

نيكه جزا ورك７ه او  سره چلند كوونكﾡ و－ر＄وه اى خدايه هغوى ته زما د پاللو
زما په ＊３ ساتن３ ورته اجر او ثواب وركانده او په ماشومتوب ك３ زما د خبر 

كه زما له لورى هغوى ته ＇ه ! اخستلو او خيال ساتلو بدله ورك７ه اى ＇＋تنه
تكليف رسيدلﾡ وى يا ي３ زما په وجه بدليدل３ وى يا ي３ حق ضايع شوے وى 

د لوړتيا او د نيكيو د زياتيا سبب  نو دا د هغوى د －ناهانو كفاره د درجو
كه هغوى له ماسره په ! و－ر＄وې اى د －ناهانو په ＇و چنده نيكيو بدلونكيه

خبرو ك３ له سخت９ او په كوم كار ك３ له زياتى كار اخستﾡ وى يا ئي زما په حق 
ك３ سستى يا په خپلو دندو ك３ كوتاهى ك７ې وى نو زه ي３ بخ＋م او دا د نيك９ 

مه  ي３له تا غواړم چ３ په دغو چارو! ر＄وم او اى پالونكيهاو احسان وسيله －
نيسه زه په خپله په دغو چارو ك３ له هغوى هي＆ بد－مانى نه لرم او نه د روزن３ 
په ل７ ك３ هغوى سستى او كاهلى كوونكى －２م او نه د هغوى پالنه او ساتنه 
 ريناخو＊وم ＄كه چ３ د هغوى حقوق پر ما الزم او واجب، د هغوى احسانات ډ

او د هغوى انعامات پريمانه او لوى دى هغوى تر دې لوړ دى چ３ زه ورته برابره 
بدله يا هماغه شان بدله وركاندم كه داس３ وك７ے شم نو اى ＇＋تنه د هغوى 
هغه زما په روزنه ك３ تل مشغول پات３ كيدل، زما په خوږ خوږيدل، زما خبر 

ساين３ او ارام وسيلى ك３ پات３ كيدل خو زما د هو يااخستل او پخپله په تن／س
بدله له ما ته كيدے شى چ３ هغوى د خپلو حقوقو يردا چ. ته ＄ىيربرابرول به چ

رحمت ولي８ه پر . ومومى او نه زه پخپله د هغوى له حقوقو اوږه سپكولﾡ شم
چ３ مرسته ور＄ني  او د هغوى پر آل زما مرسته وك７ه اى تر هغو غوره) ص(محمد 

  غو＊تل كي８ى 
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آَباِء َو  لِْل  ا أَْهَدى َمْن ُرِغَب ِإلَْيِه، َو َال َتْجَعْلنِي ِيف أَْهِل الُْعقُوِق يَ  َو َوفّْقنِي 
ْ َال يُْظلَُموَن  اْألُّمَهاِت َيْوَم تُْجَزى كُّل َنْفٍس ِبَما َكَسَبْت َو  ّ َصّل  .ُ ُ الّل

َ مَُحّمٍد َو آهِلِ َو ذُّرّيِتِه، َو اْخُصْص أََبَوّي  َخَصْصَت ِبِه آَباَء ِبأَفَْضِل َما  َع
ُمْؤِمنِنيَ َو 

ِنيَ  ِعَباِدَك الْ ِ ْم، َيا أَْرَحَم الّرا ِ ِ ِْسنِي ِذْكَرُهَما  .أُّمَها ّ َال تُ ُ الّل
ً ِمْن  ، َو ِيف ِإ ِ اِري ِيف أَْدَباِر َصلََوا َ َ ، َو ِيف كُّل َساَعٍة ِمْن َساَعاِت  ِ  .آَناِء لَْي

َ مَُحّم  ّ َصّل َع ُ ِي هَلَُما، َو الّل ِ ِبُدَعا ، َو اْغِفْر  ِهَما  ٍد َو آهِلِ اْغِفْر هَلَُما ِبِربّ
َُما ْ َِشَفاَعِتي هَلَُما ِرًضى َعْزماً، َو َبّلْغُهَما  يِب َمْغِفَرًة َحْتماً، َو اْرَض َع

ّ َو ِإْن َسَبَقْت َمْغِفَرتَُك هَلَُم  .الّسَالَمِة  ِباْلَكَراَمِة َمَواِطنَ  ُ ا فََشّفْعُهَما الّل
َما َحّتى َنْجَتِمَع ِبَرأْفَِتَك  ِيفّ، َو ِإْن  ِ ِ فََشّفْعنِي فِ ِيف َداِر  َسَبَقْت َمْغِفَرتَُك 

َِتَك، ِإّنَك ذُو ْ ، َو الَْمّن  َكَراَمِتَك َو َمَحّل َمْغِفَرِتَك َو َر ِ َفْضِل اْلَعِظ
الْ

، َو أَْنَت أَْرَحُم  ِ ِنيَ  الَْقِد ِ   .الّرا
––––––––––  
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او ماته توفيق راك７ه اى تر هغو ！ولو زيات الر＊وونكيه چ３ ورته د الر＊وون３ 
لپاره پام كي８ى او ما په هغه ورځ چ３ هر چا ته به د خپلو ك７و بدله وركول كي８ى 

عاق    ي３او په چا به زياتﾡ نه كي８ى له هغو کسانو مه －ر＄وه چ３ مور او پالر 
او ) ص(پر محمد ! اى خدايه. ندې كوونكى دىك７ى او هغوى د حكمونو خالف د

د هغه پر آل رحمت ولي８ه او زما مور او پالر ته تر هغه زيات امتياز ورك７ه چ３ د 
مومنو بند－انو ميندو او پلرونو ته دې ورك７ى دى اى تر ！ولو رحم كوونكيو 

د هغوى ياد تر لمون％ونو وروسته د شپ３ په شيبو او د ! زيات رحيمه اى اهللا
او د هغه پر آل ) ص(پر محمد ! په ！ولو －７يو ك３ له ما مه هيروه اى ＇＋تنه ور＄و

رحمت ولي８ه او ما د هغوى لپاره د دعا كولو له امله او هغوى له ماسره د نيك９ 
كولو له كبله ارو مرو وبخ＋ه او زما د سپار＊تن３ په وجه له هغوى يقينى راضى 

متيا پ７او ته ورسوه اى او خوښ شه او هغوى په عزت او درناوى سره د سال
خدايه كه تا هغوى تر ما مخك３ وبخ＋ل نو هغوى زما شفاعت كوونكى ك７ه چ３ 
موږ ！ول ستا د لطف او مهربان９ په بركت ستا د سترتوب په خونه او د بخ＋ن３ 
او رحمت په مينه ك３ يو ＄اى غون６ شو په ر＊تيا چ３ ته لوى فضل كوونكﾡ قديم 

 .وونكو زيات رحيم ي３احسان كوونكﾡ او تر ！ولو رحم ك
 
 

–––––––––– 
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  سپړنه 
  

د خداى  تعالى له لويو احسانونو وروسته د والدينو د احساناتو درجه ده د هغوى 
په روزنه او پالنه ك３ چ３ د الهى روزن３ ＇رك ＊كارى او ب３ له ＇ه غرض، بدل３ او يا 

په سيورى بل كوم هدف پرله پس３ د خپلو بچيو ساتنه كوى او د مهربان９ او مين３ 
ك３ ي３ لويوى هغه بچى چ３ د غو＊３ او وين３ يوه ！و！ه وى شعور او پوهه ي３ 
نيم／７ى حواس كمزورى قواوې نيم３ او له خپل３ －＂３ او تاوانه نا خبره نه خپل３ 
اړتياوې پوره كولﾡ شى او نه له تكي３ او مرست３ پرته په ډاډ اوختﾡ شى نه 

اړمن او هره －７ۍ نورو ته محتاج  ك＋يناستﾡ شى او نه دريداى هره شيبه ＇ارن３ ته
وى نو په داس３ وخت ك３ ＇وك وى چ３ خپل كرارے او ارام＋ت تر ده ＄ار ك７ى او د 
زړه په غو＊و ي３ وپالى دا مور ده چ３ په داس３ ب２ه ك３ د هغه د روزن３ او پالن３ هوډ 
كوي او د هغه لپاره د شپ３ خوبونه او د ور＄３ ارامونه قربانوى دے په غي８ې ك３ 

ل８ ＊ه شى نو له －وت３ ي３ نيسى او چ３ ل８ نور په ＊ه بده پوه شى نو پالر  اخلى چ３
يى ＊وون３ ته متوج３ شى پالر د ده لپاره ډول ډول زحمتونه －الى او د خپل３ وين３ 
او خول９ په محنت سره دے د علم او هنر په －ا１ه اغلﾡ كوي كه د اسالمى شريعت 

نه چلند وشى بيا هم د حق پيژندن３ دا حكم نه وى چ３ له مور او پالر سره بايد مهربا
او شكران３ تقاضا دا ده چ３ د هغوى د پرله پس３ احسانونو په بدله ك３ د هغوى د 
حقوقو اعتراف وشى او عزت ي３ وساتل شى او اوس خو ال اسالم هم له هغوى سره 

وقضى «: لكه ＇ن／ه چ３ خداى  تعالى فرمايى. پر نيك９ كولو ！ين／ار ك７ے دے
اال اياه وبالوادلين احسانا اما يبلغن عندك الكرب احدهما  ربك ان ال تعبدوا

رهما وقل هلما قوالً    ريما وخفض هلما جناح اذلل کاوكالهما فالتقل هلما اف وال ت
 ً هما كما ربيا صغريا ة وقل رب ار   »من الر

ستا د رب حكم دے چ３ له هغه پرته د بل چا عبادت مه كوه او له مور او پالر سره (( 
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＊ي／７ه كوه او كه په هغوى ك３ يو يا دواړه بوډا－ان شى نو د هغوى په ناخو＊３ 
خبرې اُف هم مه كوه او مه ي３ ر！ه او له هغوى سره په نرم９ خبرې كوه او په 
مهربان９ او مين３ سره د هغوى په وړاندې عاجزى ＊كاره كوه او وايه چ３ اى 

مدار راز ته هم په دوى رحم پرود－اره ＇ن／ه چ３ دوى زه په وړوكوالى ك３ پاللﾡ يم ه
   ))وك７ه

خداى تعالى په دې  ايت ك３ ب３ له شريكه د خپل عبادت حكم ك７ے دے او ورسره 
＇ن， ته ي３ له والدينو سره د ＊ه سلوك ذكر هم ك７ے دى چ３ له حقيقى ربوبيت سره 
مجازى ربوبيت او پالنه هم نظر انداز نه شى او دواړه تقاض３ يو ډول پوره ك７ے 

طريقه چ３ د خداى  عبادت وشى او له مور او پالر سره نيكى وا دا شى په دې 
نيكى يوازى د هغوى تر عمره پورى لن６ه نه وى بلكه د هغوى له م７ين３ وروسته هم 
د هغوى حقوق پاتى وى لکه يو حق ي３ دا دے چ３ كه پور وړى وى نو قرض ي３ ادا 

ه پات３ وي هغه ك７ے شى و請يت ي３ پوره ك７ے شى او كوم واجبات ي３ چ３ په غاړ
پوره ک７ے شي لکه لمون＃ روژه حج او داس３ نور او د هغوى لپاره تل د بخ＋ن３ دعا 
وك７ے شى د معصومو امامانو له ويناوو داس３ ＇ر－ندي８ى چ３ كه د هغوى په ژوند 
ك３ ي３ په حقونو ك３ كوتاهى او لن６ون وشى نو د هغوى له ستر－و پ＂ولو وروسته 

＋ن３ په دعا او د هغوى د نورو حقوقو په ادا دي د هغوى لپاره د مغفرت او بخ
كولو سره د هغو وټ ك و＄ى او كه عاق هم وى نو د عاقيانو له فهرسته ي３ نامه 
ويستل كي８ى او كه نه په ژوند ك３ د هغوى د حقوقو ＇ه خيال وساتلﾡ شى او نه ي３ 

ي８ى له م７ين３ وروسته حقوقو ته توجه وشى نو په نتيجه ك３ ي３ عمر كم او ژوند ترخ
  .او انسان په فقر او غم او د ＄نكندن په وخت په ډيرې سخت９ مرى
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ُ  َو َكاَن ِمْن  ُم الّسَالم ِ ْ ِه َعلَ ُ لُِودْلِ ِِه َعلَْيِه الّسَالم  :دَُعا

ْم  ِ ِ ِ و ِبِإْمَتاِعي   ْ ِ ّ ِبَبَقاِء ُودْلِي َوِبِإْصَالِح َ ّ َو مُّن َع ُ ِ ِيف  .الّل ِإهَلِي اْمُدْد 
ِ أَْعَم  ْ، َو َرّب  ِ ِ ِيف آَجالِ ْ، َو ِزْد  ِ ِ  اِر ْ، َو أَِصّح  ُ ِ َضِعيَف ْ، َو َقّو  ُ َصِغَري

ُْم َو  َ ْ َو ِيف  أَْبَدا ِ ْ ِيف أَْنفُِس ِ ْ، َو َعافِ ُ ُْم َو أَْخَالَق َ ْ َو ِيف كُّل  أَْدَيا ِ َجَواِرِح
ْ، َو أَْدِر  ِ ِ َما ُعنِيُت ِبِه ِمْن أَْمِر ْ  ْر  ُ َ َيِدي أَْرَزاَق ْ أَْبَراراً .َو َع ُ َو اْجَعْل

َِك مُِحّبنيَ مُنَاِصِحنيَ، َو  أَْتِقَياءَ بَُصَراءَ َساِمِعنيَ مُِطيِعنيَ لََك، َوِألَْولَِيا
َِك  ْم َعُضِدي، َو أَقِ  .مَُعاِنِديَن َو مُْبِغِضنيَ، آِمنيَ  لَِجِميِع أَْعَدا ِ ِ ّ اْشُدْد  ُ ْم الّل

ْم  ِ ِ ْم أََوِدي، َو َكثّْر  ِ ْم ِذْكِري، َو  ِ ِ ِ  ِ
ْ ْم َمْحَضِري، َو أَ ِ ِ َعَدِدي، َو َزّيْن 

َ َحاَجِتي، اْكِفنِي ْم َع ِ ِ ْم ِيف َغْيَبِتي، َو أَِعنّي  ِ ِ  ِ  ْ ُ مُِحّبنيَ، َو  َو اْجَعْل
، مُِطيِع  ِ ّ َحِدِبنيَ مُْقِبِلنيَ مُْسَتِقيِمنيَ  َ َغْريَ َعاِصنيَ َو َال َعاّقنيَ َو َال  نيَ،َع

نيَ  ِ ِ  .مَُخالِِفنيَ َو َال َخاِط ْ، َو َهْب  ِ ِْم، َو ِبّر ِ ْم َو َتأِْدي ِ ِ َ َتْرِبَي  َو أَِعنّي َع
، ِ ْ أَْوَالداً ذُكُوراً، َو اْجَعْل ذَلَِك َخْرياً  ُ ً َع  ِمْن دَلُْنَك َمَع ِ َعْونا  ْ ُ َ َو اْجَعْل

، فَِإّنَك َخلَْقَتنَا َو  .َما َسأَلْتَُك  ِ ِ َو ذُّرّيِتي ِمَن الّشْيطَاِن الّرِج  َو أَِعْذ

ْيَتنَا َو َرّغْبَتنَا ِيف َثَواِب َما أََمْرَتنَا َو  َ َ َرّهْبَتنَا ِعَقاَبهُ، َو َجَعْلَت  أََمْرَتنَا َو 
َ  لَنَا َعُدّواً َيِكيُدَنا، َسّلْطَتهُ  َُسّلْطنَا َعلَْيِه ِمنْهُ،ِمنّا َع   أَْسَكنَْتهُ  َما لَْم 
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  د بچيانو په حق كې د امام دعا
  

ــوی د      ــه هغـ ــمتيا او لـ ــا او سـ ــوى د روغتيـ ــا د هغـ ــو د بقـ ــا د بچيـ ــتنه زمـ اى ＇＋ـ
او زمـا د الس  . برخمنتيا وسيل３ برابـرې كـ７ه چـ３ زه دې ممنـون او مننـدوے شـم      

، او ژونــد يــ３ اوږد كــ７ه پــه نيــوى لپــاره د هغــوى پــه عمرونــو كــ３ بركــت واچــوه  
هغوی ک３ د وړو پالنه وك７ې او کمزورو ته وس ورك７ې او د هغوى بدنى ايمانى 

او د هغو په اروا او بدن او نـورو چـارو كـ３ چـ３ زه     . او اخالقى حالت سم كاندې
ورتــه بايــداهميت وركــ７م هغــوى لــه عافيــت او خيريــت ＇خــه بــرخمن كــ７ه او زمــا  

يـك پـالى،   وى لپـاره روزى پريمانـه كـ７ه او هغـوى ن    لپاره او زمـا پـه وسـيله د هغـ    
اوريــدونكى، ســتا منــونكى ســتا د دوســتانو خيــر    پرهيز－ــاره روڼ انــدى، حــق  

  ! اى خدايه. غواړى او ستا د مير＇منانو د＊نه او بد غواړى و－ر＄وه، امين
د دوى په ذريعه زما م＂３ پيـاوړې، زمـا پريشـان حـالى سـمه، او د دوى لـه كبلـه        

ات او زما د غون６و ＄ال ＇و چنده ك７ه او د دوى په بركت زمـا نامـه   زما مي７ونه زي
ژوندۍ وساته او زما په نيشتوالى ك３ دوى زما  لپاره ＄ـاى ناسـتى و！اکـه  او د    
دوى په وسـيله زمـا پـه اړتيـاوو کـ３ زمـا مرسـته وکـ７ه او دوى   زمـا لپـاره ملـه،            

ې سرغ７اندی، دوى د مهربانه، پام لرونكى، مستقل او فرمان وړونكى و－ر＄وه
بلوس／ر مخـالف او خطاپـالى نـه وى او د دوى پـه روزنـ３ او ＊ـوون３ او لـه دوى        
سره په ＊ه سلوك ك３ زما كومك وك７ه پر دوى سر بيره هم ماته د خپـل رحمـت لـه    
خزانى نارينه بچى راك７ه او دوى زما لپاره له سره تر پ＋و خير او بركـت و－ر＄ـوه   

＊تونكﾡ يم زما مرستندوى جوړ كانده او دوى په هغو ＇يزونو ك３ چ３ زه ي３ غو
او ما او زوزاد م３ له ش７ل شوى شيطانه وساته ＄كه چ３ تا موږ وپن％ولو امر او 
نهى دې وك７ه او كوم حكم چ３ دې وكـ７ د هغـ３ ثـواب تـه دې و－رهولـو او لـه ＇ـه        
چ３ دې منع３ ك７ى يوو د هغه له عذابه دې وډرولـو او زمـوږ دې يـو د＊ـمن جـوړ      

كر كوى او ＇ومره چ３ دې زموږ په چارو ده ته واك ورك７ے ك７ چ３ له موږ سره م
  هومره دې موږ ته د ده په هي＆ ＇يز نه دے راك７ے 
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ِنَـا، َال َيْغفُـُل ِإْن َغَفْلنَـا، َو َال  ُصُدوَرَنا، َْسـى ِإْن  َو أَْجَرْيَتهُ َمَجاِرَي ِدَما َي
َك  ْن َهَمْمنَـا ِبَفاِحَشـٍة َشـّجَعنَا إِ .َِسينَا، يُْؤِمنُنَـا ِعَقاَبـَك، َويَُخّوفُنَـا ِبَغـْريِ

ا، َو ِإْن َهَمْمنَا ِبَعَمٍل  َ
ْ ُض لَنَـا ِبالّشـَهَواِت، َو  َعلَ ّ َ َصالٍِح َثّبطَنَـا َعنْـهُ، َيـَت

اِت، ِإْن َوَعَدَنا َكَذَبنَا، َو ِإْن َمنّاَنا أَْخلََفنَا، َوِإّال َتْصِرْف  َينِْصُب لَنَا َ ُ ِبالّش
ُ يُِض  ّ فَـاْقَهْر ُسـْلطَاَنهُ َعنّـا .َْسـَتِزلّنَا ّلنَا، َو ِإّال َتِقنَـا َخَبـاهَلُ َعنّا َكْيَده ُ الّلـ

َِسـهُ َعنّـا ِبَكْثـَرِة ادّلَعـاِء لَـَك فَنُْصـِبَح ِمـْن َكْيـِدِه ِيف  ُِسْلطَاِنَك َحّتـى َتْح
ــَك  ِيِج، َو .الَْمْعُصــوِمنيَ ِب ــَوا ِ َح ــِض  ، َواْق ِ ــْؤ ــّل ُس ــي كُ ّ أَْعِطنِ ُ ــ َال  الّل

ِي َعنْــَك َو  َتْمنَْعنِــي ، َو َال َتْحجُــْب دَُعــا ِ ا  َ َ
َجاَبــَة َو َقــْد َضــِمنْ َقــْد  اْإلِ

ّ ِبُكّل َما يُْصِلُحنِي ِيف  َ ِ َمـا ذََكـْرُت  أََمْرَتنِي ِبِه، َو اْمنُْن َع دُْنَياَي َو آِخـَر
َِســيُت، أَْو أَْظَهــْرُت  ــهُ َو َمــا  ــُت أَْو أَْســَرْرُت أَْو أَْخَفْيــُت أَْو أَ  ِمنْ َو  .ْعلَنْ

ِ ِإّيـاَك، ُِسـَؤا ِيِع ذَلَِك ِمَن الُْمْصِلِحنيَ  َ الُْمنِْجِحـنيَ ِبالطّلَـِب  اْجَعْلنِي ِيف 
َمْمنُوِعنيَ ِبالّتَوّكِل 

الُْمَعّوِديَن ِبالّتَعّوِذ ِبَك، الـّراِبِحنيَ  .َعلَْيَك  ِإلَْيَك َغْريِ الْ
ُم الـّرْزُق الَْحـَالُل ِمـْن الْ  ِيف الّتَجاَرِة َعلَْيَك، ِ ْ  ُمَجاِريَن ِبِعّزَك، الُْمَوّسِع َعلَ

َو الُْمَجاِريَن ِمَن  فَْضِلَك، الَْواِسِع ِبجُوِدَك َو َكَرِمَك، الُْمَعّزيَن ِمَن اذّلّل ِبَك،
َِتَك، َو اْلُمْغنَْنيَ ِمنَ  الّظْلِم ِبَعْدلَِك، َو الُْمَعافَْنيَ ِمَن الَْبَالءِ  ْ ِبِغنَاَك،  الَْفْقِر  ِبَر

َمْعُصوِمنيَ 
  ِبَتْقَواَك، ِمَن اذّلنُوِب َو الّزلَِل َو الَْخطَاءِ  َو الْ
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داس３ چي دے دې زموږ په سينو ك３ استو－ن ك７ او په ر－ونو ك３ دې وزغـالوه  
موږ غافله شو خو دے نه غافله كي８ى مـوږ يـ３ هيـر كـ７و خـو دے هيـره نـه لـرے         

كـوى لـه تـا پرتـه مـو لـه نـورو ويـروى كـه مـوږ د           دے موږ ته ستا له عذابـه ډاډ را 
كوم３ بدۍ نيت وك７و نودے  مو نوره مالت７ى او كـه د كـوم خيـر اراده وكـ７و نـو      
 له هغه مو غ７وى －ناهانو ته مو رابلى او په زړه ك３ مو شوب３ پيدا كوى كه ژمنه

كوى نو دروغ او كه هيله راكوى نو تر پ＋و الندى كوی ي３ او كه تـه د هغـه مكـر    
ه غ７وې نو دے به الره راوركه ك７ى د دغـه لعـين تسـلط پـه خپـل وس او تـوان       ون

ې ك７ه او د ډيرې دعا په وسيله دے زموږ له الرې ايسته ك７ه چـ３  يرسره له موږ ل
زمـا هـره غو＊ـتنه ومنـه او اړتيـا مـ３ پــوره       ! اى اهللا. مـوږ د ده لـه مكـاريو بـچ شـو     

ا دعـا مـه سـتنوه،او كلـه چـ３      کانده كله چ３ تا د دعا د قبلولو ذمه اخست３ نو زم
تا ماته د دعا حكم ك７ے نو زمـا دعـا لـه خپـل دره مـه تمـوه او پـه كومـو ＇يزونـو          

د هغـو پـه بشـپ７ولو سـره پـر مـا احسـان        . پورې چ３ زما د ديـن او دنيـا －＂ـه ت７لـ３    
چـ３ كـوم مـ３ يـاد دى يـا مـ３ هيـر دى ＇ر－نـد كـ７ې مـ３ وى او كـه پـ مـ３              . وك７ه

تى وى او كـه پـه پـرده كـ３ پـه دغـو ！ولـو ب２ـو         پري＋يى وى كه په ＊كاره م３ غو＊
ك３ له دې كبله چ３ له تا م３ سوال ك７ے دے نو د نيـت او كـ７و پـه سـموونكو او     
له دې امله چ３ له تا م３ غو＊تى نو په بريالى كيدونكو او له دې وجهـ３ چـ３ پـه    

او لـه هغـو كسـانو مـ３     . تا م３ تكيه ك７ې ده نو په نـه ردوونكـو كـ３ مـ３ و－ر＄ـوه     
ا په لمن ك３ د پناه غو＊تلو ليوال، له تاسـره پـه لـين ديـن كـ３ －＂ـه       و！اكه چ３ ست

وړونكــى او ســتا د عــزت پــه لمنــه كــ３ پنــاه اخســتونكى دى چــا چــ３ ســتا پــه هــر  
اړخيز فضل ＊ندن３ او سخا سره په حالل رزق ك３ پراختيا موندل３ ده او ستا په 

ي３ له  وجه له ذلته عزت ته رسيدلى دى او ستا د عدل او انصاف په سيورى ك３
ظلمه پناه اخست３ ده او د رحمت په وسيله له بال－انو او مصيبتونو خونـدى دی  
او ستا د ب３ نيـازۍ لـه كبلـه لـه فقيـر نـه غنـى شـوی او سـتا د تقـوى پـه بركـت لـه              

  －ناهونو، ＊ويدلو او خطا－انو معصوم دی
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ُمَوفِّقنيَ 
ُْم َو لِْلَخْريِ َو الّرْشِد َو الّصَواِب ِبطَاَعِتَك، َو الْ  َو الْ َ َبـْنيَ  ُمَحاِل َبْي

 .الّسـاِكنِنيَ ِيف ِجـَواِرَك  قُْدَرِتَك، الّتـاِرِكنيَ لُِكـّل َمْعِصـَيِتَك، اذّلنُوِب ِ
َِتَك، َو أَِعْذَنا ْ ِيَع ذَلَِك ِبَتْوفِيِقَك َو َر َ ّ أَْعِطنَا  ُ ِمْن َعَذاِب الّسِعِري، َو  الّل

ِيَع الُْمْسِلِمنيَ َو الُْم  َ َو الُْمْؤِمنِنيَ َو الُْمْؤِمنَاِت ِمْثـَل اذّلِي  ْسِلَماِت أَْعِط 
آِخـَرِة، ِإّنـَك َقِريـٌب  لُِودْلِي ِيف َعاِجـِل ادّلْنَيـا َو آِجـِل اْل  َسأَلْتَُك لِنَْفِسي َو 

ٌ  مُِجيٌب  ٌ َعفُّوٌ َغفُوٌر َرءُوٌف َرِح ِيٌع َعِل َو آِتنَـا ِيف ادّلْنَيـا َحَسـنًَة، َو ِيف  .َ
 .النّاِر  ِخَرِة َحَسنًَة َو ِقنَا َعَذاَب آ اْل 
 
او ستا د اطاعت په وجه ورتـه د خيـر ＊ـي／７ې او سـمون توفيـق پـه برخـه شـوے          

دے او ستا په قدرت سره د دوى او د －ناهانو تر مين＃ پرده ك＋ل شوې ده او لـه  
پـه  ! لويـه خدايـه  . ！ولو －ناهانو الس په سر او ستا د رحمت په  خونه ك３ ديره دې

رحمت او توفيـق سـره دا ！ـول ＇يزونـه راپيـرزو كـ７ه او د دوزخ لـه ＄ـوره مـو           خپل
وســاته او د كومــو ＇يزونــو مــ３ چــ３ د ＄ــان او زوزاد لپــاره دعــا كــ７ې ده داســ３     
＇يزونه ！ولو مومنو او مسلمانانو ＊اغلو او ميرمنـو تـه نارينـه او ＊ـ％ينو تـه پـه       

ونكﾡ  يـــ３، دنيـــا او آخـــرت كـــ３ وركانـــده ＄كـــه چـــ３ تـــه نـــزدې او د دعـــا قبلـــو   
اوريدونكﾡ او خبريدونكﾡ ي３ معـافوونكﾡ بخ＋ـونكﾡ او مهربانـه او شـفيق يـ３      

تـل پـاتﾡ   (او پـه آخـرت كـ３ نيكـى     ) د عبادت توفيـق (او موږ ته په دنيا ك３ نيك３ 
  .راك７ې او د دوزخ له عذابه مو وساته) جنت
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  سپړنه
  

كلكه  د انسانى فطرت په حسياتو او د انسانى طبيعت په جذباتو ك３ تر ！ولو
برمناكه او نه ماتيدونك３ جذبه د اوالد مينه ده وجه ي３ دا ده چ３ بچى په 
غو＊３، پوستكى او وينى ك３ د پالر شريك او د هغه ！و！ه －２ل كي８ى نو ＄كه 

كله د زړه ！و！ه كله د ستر－و تور او كله د زړه غو＊３ ويل كي８ى لكه د  ورته
  :عربو يو شاعر وائي

  بادنا تمشى ع االرضکنا                   اـنــيــا بــــما او الدنـــــوان
د همدې . دا زموږ خواوشا زموږ بچى زموږ د زړه ！و！３ دى چي په ＄مكه －ر＄ى

فطرى مين３ او طبعى جذب３ پر بنس پالر د مين３ او خلوص هغه بيل／３ 
وړاندې كوى چ３ مثال ي３ په نورو اړيكو او تعلقاتو ك３ په نظر نه را＄ى پالر د 

ودن３ او روزن３ ك３ خپل وخت هل３ ＄ل３ او شته ب３ ذريعه ل／وى چ３ بچ３ په ＊
د بچي د ژوند ما９１ په لوړو ارز＊تونو ودري８ى خو كله كله د غلط３ او ناسم３ 
روزن３ په وجه اوالد ب３ الرې كي８ى په پيل ك３ د هغه د نيازبينتيا او مين３ په 

خه شى نو د وجه د هغه غلطو ك７و ته پام نه كي８ى او كله چ３ غلط عادتونه پا
دغه درياب مخ اړول بيا －ران شى او كوششونه ي３ بيا ب３ ＄ايه وى نو ضروى 
ده چ３ په هماغه پيل ك３ د بچو داس３ تربيت او روزنه وشى چ３ د هغه 請حتمن 
او روغ ذهن جوړ شى او له غلط فكر سره اشنا نه ك７ے شى ＄كه چ３ په 

ير جوړ شى هغه د ماشوموالى ك３ چ３ د ماشوم په زړه ك３ كوم ان％ور او تصو
تل لپاره پاتى كي８ى او هغه د چا خبره د كا１ى كر＊ه شى په ＊ووني او روزن３ 
ك３ يوازې د دنياوى پرمخت， اړخ ته پام نه دے پكار بلكه له دې سره سره د 
دينى او اخالقى ژوند د برابرولو لپاره هم كوشش پكار دے او په هماغه 

دين او مذهب د اهميت، د خداى   كوچينوالى ك３ د ماشومانو په ذهنونو ك３ د
تعالى د ستر توب او د ژوند د غرض او هدف ك＋５نول پكار دى چ３ د وروسته 

همدا شان د . ژوند په ！ولو پ７اوونو ك３ دا خياالت د هغوى په ژوند اغيزه ولرى
لويو احترام د بزر－انو درناوے، له همزولو سره مينه، له نور سره خواخوږى او 

３ نورو چارو تعليم ورك７ى له بدانو سره له ناستى پاست３ غمخوارى او د داس
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او له جن， ج／７ى، ب３ ＄ايه خندا، په نورو پورې له ！وكو، دروغو، . ي３ وساتى
كن％لو غيبته، ب３ ＄ايه چغو سورو او سپكو سپورو ويلو ي３ منع ك７ى او په 
ك７و ي３ كلكه ＇ارنه ولرى او كه له كوم بدكاره ي３ منع３ كول غواړى نو له 

تدال او من＃ الرۍ دې كار واخلى او له سخت９ او وهلو ！كولو دې كار نه اع
اخلى كه نه وى نو دا كله كله او！ه اثر كوى او بچى د عكس العمل او ردعمل په 
وجه د دغه كار د كولو زيل او ضد ونيسى په هر حال ＊ه تعليم او روزنه له 

هغوى سره احسان －２ل  بچيو سره لويه نيك３ ده او د هغوى لپاره دعا كول هم له
او د بچو لپاره د پالر دعا له هغو دعا－انو ＇خه ده چ３ نه ردكي８ى لكه . كي８ى

 :＇ن／ه چ３ امام جعفر 請ادق فرمايى چ３ د هغوى قدرمن پالر وفرمايى

عن الرب تبارك وتعا دعوة االمام المقسط و دعوة  نيسني دعوات اليحج« 
و بعد حني و دعوة الودلالصالح لوادليه و المظلوم يقول اهللا عزوجل انتقمن لك ول

  »دعوة الوادل الصالح لودله و دعوة المومن الخيه بظهرالغيب فيقول ولك مثاله
د عادل امام .پن％ه دعاگان３ داس３ دى چ３ خداى تعالى ي３ كله هم نه ردوى(( 

د مظلوم دعا او چ３ كله هغه دعا كوى نو خداى تعالى ورته واي３ چ３ زه . دعا
چ اخلم كه ＇ه هم ناوخته شى د 請الح بچ３ دعا د مور او پالر په حق به ستا غ

ك３ او د بچو لپاره د نيك عمله پالر دعا د مومن س７ى دعا د خپل كوم ورور 
لپاره د ورور په نيشتوالى ك３ او چ３ كله دے دعا كوى نو خداى تعالى ورته 

  فرمايى 
د امام )) ا ته درك７مچ３ تا ＇ه د ده لپاره دعا غو＊تى زه به د هغه ＇و چنده ت

سجاد دا دعا يوه نمونه ده چ３ د بچو لپاره ＇رن／ه دعا وغو＊تل شى او ＇ه 
وغو＊تل شى د هغوى لپاره ي３ د رزق روغتيا بيا وړتيا او طاقت دعا ك７ې چ３ 
هغوى د خداى له مخلوقاتو ب３ نيازه د خپل رب په عبادت او منن３ ك３ مشغول 

وچت كرداره، په ＊و اخالقو سنبال، وى او روڼ اندى روڼ زړې، لوړ نفسه ا
منونكى او فرمان وړونكى د خير او نيكمرغ９ لرونكى د خداى د دوستانو 
دوستان د هغه د مير ＇منو د＊منان، د پالرنيكونو ＊كال او باقيات 

  .الصالحات وى
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ْ  َو َكاَن ِمْن  ُ ِِه ِإذَا ذََكَر ُ لِِجَرياِنِه َو أَْولَِيا ِِه َعلَْيِه الّسَالم  :دَُعا

، َو  َ مَُحّمٍد َو آهِلِ ّ َصّل َع ُ ّ الَْعاِرفِنيَ ِبَحّقنَا، َو  الّل ِ ِ َو َمَوا  َتَولّنِي ِيف ِجَريا

ِنَا ِبأَفَْضِل َوَالَيِتَك  َقاَمـِة ُسـنِّتَك، َو اْألَْخـِذ  .الُْمنَاِبِذيَن ِألَْعَدا ْ ِإلِ ُ َو َوفّْقـ
ْ، َو ِإْرفَـاِق َضـِعي ِبَمَحاِسِن أََدِبَك ِيف  ِ ْم، َو ِعَيـاَدِة َمِريِضـ ِ ِ ْ، َو َسـّد َخّلـ ِ  ِف

ْ، َو َتَعّهـِد  ِ َِشـِري ْ، َو مُنَاَصـَحِة مُْس ِ ِشِد ْ، َو ِكْتَمـاِن  ِهَداَيِة مُْسَرتْ ِ َقـاِدِم
ْم، َو  ِ ِ ْ، َو َســْرتِ َعــْوَرا ِ ْم  أَْســَراِر ِ ِ ْ، َو حُْســِن مَُواَســا ِ نُْصــَرِة َمْظلـُـوِم

ْ  وِن، َو الَْعْودِ ِبالَْماُع  ُ فَْضاِل، َو ِإْعطَاِء َما َيِجـُب لَـ ْم ِبالِْجَدِة َو اْإلِ ِ ْ َقْبـَل  َعلَ
ُض   الّسَؤاِل  ِ ْ ُ ْ، َو أ ُ ْحَسـاِن مُِسـيَئ ّ أَْجِزي ِباْإلِ ُ ِبالّتَجـاُوِز  َو اْجَعْلنِي الّل

 ،ْ ِ   َعْن َظالِِم
  :د ګاونډيو او دوستانو لپاره د امام دعا

  

او د هغــوى پــر آل رحمــت وليــ８ه او پــه دې لــ７ كــ３ لــه   ) ص(پــر محمــد ! دايــهاى خ
ماســره ډيــره ＊ــه مرســته وكــ７ه چــ３ زه د خپلــو －اونــ６يو او هغــو مل／ــرو د حقونــو 

د حــق پيژنــدونكى او زمــون８ د د＊ــنو مخــالف وى او   خيــال وســاتم چــ３ زمــون８ 
ـــ  و د هغـــوى تـــه د خپلـــو رودو د ！ين／ولـــو او پـــه  ＊ـــو او غـــوره اخالقـــو او ادبون

په دا ډول چ３ هغوى له كمزورو سره نرمه روده ولرى .سين／اريدو توفيق ورك７ي
او د هغوى د فقيرۍ چاره وكـ７ى د نـاروغو پو＊ـتنه، د الره پل＂ونكـو هـدايت، د      

رازونـه  . مشوره كوونكو خير غو＊تنه او له نوى راغلى كس سره مالقات وكـ７ى 
د كورنيـو ضـرورتونو پـه    پ كاندى په عيبونو پرده واچوى د مظلـوم مرسـته او   

پوره كولو سره ＊ه راشه درشه وك７ى او په بخ＋ن３ او لورين３ سره نورو ته فايده 
ورســوى او تــر غو＊ــتلو مخكــ３ د هغــوى اړتيــاوې پــوره كانــدى اى خدايــه مــا      
داس３ ك７ه چ３ په هغو ك３ له بد سـره ＊ـه پـي（ شـم د ظـالم پـه ظلـم سـتر－３ پ＂ـ３          

  ك７م او ور＄ن３ تير شم 
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ُْم، َو أَُغــّض  ُل حُْســَن الّظــّن ِيف َو أَْســَتْعِم  َ ِربّ َعــاّم
ّ ِبــالْ ْم، َو أََتــَو ِ ِ َكــافّ

ُْم  ْ َ أَْهـِل  َبَصِري َع ْ َتَواُضـعاً، َو أَِرّق َعـ ُ ُ َجـاِنِبي لَـ  الْـَبَالءِ  ِعّفًة، َو أُلِني
ْ ِبالَْغْيِب َمَوّدًة، َو أُِحّب َبَقاءَ  ُ ًَة، َو أُِسّر لَ ْ ُْم َر ْ ْ نُْصـحاً، َو ال ِم ُ نّْعَمِة ِعنَْد

ْ َما أُوِجُب لَِحاّمِتي، َو  ُ ْ َما أَْرَعى لَِخاّصـِتي أُوِجُب لَ ُ ّ َصـّل  .أَْرَعى لَ ُ الّلـ
ُْم، ْ ، َو اْرُزْقنِـي ِمْثـَل ذَلِـَك ِمـ َ مَُحّمٍد َو آهِلِ ِ أَْوَىف الُْحظُـوِظ  َع َو اْجَعـْل 

ْ بَ  ُ ْ، َو ِزْد ُ َْسـَعُدوا يِب َو  ِصَريةً فِيَما ِعنَْد ِ َحّتـى  فًَة ِبَفْض ِ ْ ِيف َحّقي، َو َم
ْم، ِ ِ َعالَِمنيَ  أَْسَعَد 

 .آِمنيَ َرّب الْ
  

په نيك９ او احسان سره د ！ولو خبر . او د ！ولو په باب له ＊ه －مانه كار واخلم
واخلم او د پرهيز－ارۍ او حيا له مخ３ د هغوى په نيم／７تياو او بديو ستر－３ 

３ ك７م د عاجزۍ او تواضع له رويه له هغوى سره نرم چلند وك７م او د مهربان９ پ＂
پر بنس غم％پلى د السه كوم د هغوى په نيشتوالى ك３ د هغوى مينه په زړه 
ك３ وساتم او د خلوص له مخ３ په هغوى تل د نعمتونو لورول خوښ ك７م او كوم 

غوى لپاره ي３ هم ＇يزونه چ３ د خپلو ډيرو نزديكانو لپاره ضرورى و－２م د ه
ضرورى وبولم او كوم３ خيال ساتن３ چ３ د خپلو ＄ان／７و كسانو  وك７م همدغه 

او د هغوى پر آل ) ص(پر محمد !  اسانتياوې هغوى ته هم وركاندم اى خدايه
رحمت ولي８ه او ما هم له هغوى د داس３ سلوك وړ و－ر＄وه او كوم ＇يزونه چ３ له 

كانده او هغوى ته زما د حق په هغوى سره دى په هغو ك３ زما برخه لويه 
بصيرت او پيژندن３  او زما په فضل او لوړتيا په پوهيدن３ او معرفت ك３ ترقى 
او زياتﾡ ورك７ه چ３ هغوى زما له كبله نيكمرغه او زه د هغوى له امله د اجر او 

  .ثواب وړ و－ر＄م آمين اى د ！ولو كائناتو پالوونكيه
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  سپړنه

  
بيلو انسانانو د پ５رلو لپاره هغوى ته له يو او اسالم په يوى ل７ۍ ك３ د بيال 

بل سره د مرست３ او مل／رتياو تعليم وركوى په يو انسان باندې بل بنيادم 
حق لرى فرق نه كوى كه دغه انسان د ده له قامه وى او كه له بل قامه وطن 
دار ي３ وى او كه د بل وطن هم مذهبه وى او كه د بل مذهب او دا ＄كه چ３ 

انانو كه هغه د ختي＃ اوس５دونكى وى او كه دلويدي＃ استو－ن د ！ولو انس
ل７ۍ يو پالر او يوې مور ته رس８５ي او ！ول د يو خداى پن％ل شوى دى دا 
هغه ＊وونه ده چ３ د ！ولن３ د تمدن او ه）وب لپاره د بنس حيثيت لرى 
＄كه چ３ كه له يو او بل سره د مل／رتيا او يووالى جذبه نه وى او د يو او بل 

＊ادۍ احساس نه وى نو يوه سالمه او آي６ياله ！ولنه نه شى جوړ４داى د غم 
＄كه چ３ انسان د خواخوږۍ او غ８ملتيا په وسيله يو او بل ته نزدې كي８ى 
او د مدينت د ضرورت په محسوسولو سره د ！ولن３ او ه）وب بنياد ږدى 
بيشكه چ３ په يوې اسالمى ！ولن３ ك３ په شامل５دو سره د يو مسلمان په بل 

ان حق پيدا كي８ى خو د دې معنا دا نه ده چ３ د نوور عقيدو او مسلم
مسلكونو لرونكى په موږ هي＆ حق نه لرى كه هغوى هغه حقونه نه لرى چ３ 
له اسالمى ورورول９ سره له يو ＄اى كيدا وروسته ورته حا請يل８ى نو له 

ﾡاميرالموْمنين على چ３ مالك . －６و انسانى حقوقو خو ي３ نه شو محرمول
ى ته كوم ژمن ليك ليكلﾡ ْو په هغه كي ي３ هغه انسانى حقوقو ته اشتر نخع

  : متوج３ ك７ے او فرمايى

م صنفان امااخ لك ىف ادلين وامام نظريلك ىف الخلق« ستا په رعيت ك３ ( »فا
دوه ډوله خلك دى يو خو ستا دينى ورو１ه دى او نور ستا په شان د خداى 

او دين د يووالى په  غرض دا دے چ３ كه له يوې خوا د مذهب) مخلوق
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بنياد د هغوى حقونو ته پام كوه نو له بل پلوه انسانى حقونه هم مه هيروه 
＄كه چ３ ！ول د يو خداى  مخلوق دى او د دواړه د حقونو پو＊تنه به درنه 

البته د دواړو حقونه يو شان نه دى ＄كه چ３ که －６ ！كى كم وى نو . كي８ى
ى زيات وى نو حقونه به هم حقوق به هم كم وى او چيرنه چ３ مشترك ！ك

ډيروى نو له انسانى رشت３ سره كه مدهبى رشته هم ورزياته شى نو حقونه 
هم زياتي８ى ＄كه چ３ په اول ډول ك３ اشتراك يوازې په انسانيت ك３ دے او 
په دوهم قسم ك３ په انسانيت او مذهب دواړو ك３ لكه ＇ن／ه چ３ امام على 

ها وشد باالخالص والتوحيد فضل حرمة المسلم ع الحرم كل«: فرمايى
حقوق المسلمني ىف معاقدها فالمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده 

  »االبالحق واليحل اذى المسلم االبما يجب
خداى تعالى د مسلمان عزت او حرمت تر ！ولو عزتونو لوړ －ر＄ولﾡ دے (( 

له او د مسلمنانونو حقونه ي３ په موقع３ او ＄اى باندې  د اخالص او توحيد 
لمن３ سره ت７لى دى نو مسلمان هغه دے چ３ د هغه له ژب３ او السونو نور 
مسلمانان بچ وى خو دا چ３ كه دكوم حق لپاره پرې الس واچول شى او 

  ))＄ورول او تاوانول ي３ روا نه دى خو كه چيرته واجبه شى
دا د يو مسلمان حق دى چ３ له ژب３ او الس ＇خه ورته تاوان ونه رسول  

حقونه خو تر دى ډيرزيات دى لكه ＇ن／ه چ３ له اسمعيله  او د مومن.شى
  . روايت دے

قلت ال ىب جعفران الشيعة عندنا كثري فقال هل يعطف الغنى ع الفقري «
س هوالء شيعة  ويتجاوزالمحسن عن المسئى ويتواسون؟ فقلت ال قال ل

  »الشيعه من يفعل هذا
كى ډير دى امام ما امام باقر ته عرض وك７ چ３ زموږ طرفته ستامنون(( 

وفرمايل آيا په دوى ك３ شتمن له بيوزلى سره ＊ه سلوك كوى او ＊ه له بده 



 

٣١٥ ..................................................................................................او مل／رو لپاره دعا  د －اون６يانو: شپ８ويشتمه دعا

. تيري８ى؟ او آيا هغوى په خپلو ك３ خواخوږى او برابرى لري؟ ما وويل
داس３ خونه كوى وې فرمايل نو دوى خو بيا د زما شيعه نه دى زما شيعه او 

  ))مننونكى خو هغه دى چ３ دا ！ول كارونه كوى
حقوق د قام قبيل３ او د كورن９ د اشتراك له نظره په انسان ك３ را＄ى ＄ن３ 

  : دا حقوق هم مهم دى لكه ＇ن／ه چ３ امير المومنين فرمايى

م جناحك اذلى به تطريو اصلك اذلى اليه تص کواكرم عشريت« ويدك  ريفا
ا تصول   »التى 

د خپل３ قبيل３ او قام عزت او درناوے كوه ＄كه چ３ هغه ستا داس３ (( 
وزرې دى چ３ ته ورسره الوت كوى او داس３ بنيادونه دى چ３ ته پرې تكيه 

  )) كوې او ستا هغه السونه او م＂３ دى چ３ ته ورسره حمله كوې
بيا په قام او قبيل３ ك３ چ３ كوم كسان او خپلوان دى هغوى د االقرب 
فاالقرب له نظر تر نورې قبيل３ زيات حقوق لرى لكه مور پالر ورو１ه 

دا ！ول هغه حقونه دى چ３ په بنيادم باندې د . او داس３ نور خويندې اوالد
اوس كه ورسره د وطن ＊ار . انسانيت اتحاد، مذهب او خپلوۍ په وجه دى

او كلى يوالﾡ هم وى نو د وطندارۍ حقونه هم زياتي８ى دا حقوقو هم ＄انته 
اهميت لرى لكه د زكوه او 請دقو په ويش ك３ خپل وطنو ته په پردى وطنو 

بيا په ＊ار او كلي ك３ هم هغه كسان چ３ －اون６يان وى . ركول كي８ىترجيح و
هغوى تر نوررو ＊اريزو زيات حق لرى او كه له دې نزدې والى سره مذهب 
او خپلوى هم زياته شى نو اهميت ي３ دوه چنده كي８ى لكه ＇ن／ه چ３ د 

  : فرمايى) ص(خداى رسول 

م من هل ثلثة حقوق حق الجوار حق « االسالم وحق القرابة الجريان ثلثه فم
م من هل حق واحد الكافر  م من هل حقان حق االسالم و حق الجوار وم وم

  ))هل حق الجوار
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－اون６ى درې ډوله وى يو هغه چ３ درې حقونه لرى، د －اون６يتوب حق، د (
اسالم حق او د خپلوۍ حق او يو هغه دى چ３ د دوه حقع لرى د اسالم حق او 

چ３ يوازې يو حق لرى او هغه كافر دے چ３  د －اون６يتوب حق او يو هغه
  )－اون６ے وى

په دي ك３ به عُرف ته رجوع كي８ى او په . د دى －اون６يوتوب حدونه ＇ه دى
عُرف ك３ چ３ چا ته －اون６ے ويل كي８ى هم هغه به －اون６ے وى او له ＄نو 
روايتونو معلومي８ى چ３ د －اون６يتوب حدونه له هرې خوا ＇لوي＋ت 

  :مام محمد باقر چ３ فرمايى＇لوي＋ت كورونه دى لكه ا

ل جانب من بني يديه و من خلفه و عن يمينه و کحدالجوار اربعون داراًمن «
اهل   »عن 

د همساي／９ او －اون６يتوب حد له مخك３ وروسته ＊ى او كي０ اړخه ＇لور ( 
  )خواو ＇لوي＋ت كورنه دى

په دې دعا ك３ چ３ د －اون６يو كوم حقونه بيان شوى دى هغه دا دى له  
د احتياج او بيوزل９ په . ره په عاجزۍ او ＊و اخالقو مالويدلهغوى س

وخت تر خپله وسه مالى مرسته كول، بايد د هغوى د اړتيا په محسوسولو 
كه . سره پخپله د هغوى مرسته وشى او د هغوى غو＊تن３ ته ونه ＄ن６ول شى

پور يا د كور سامان وغواړى نو ورك７ى شى د هغوى د ناموس او عزت 
عيبونه ي３ ونه ل＂وى او كه اتفاقاً د هغوى له عيبو خبر ش３ نو خيال وسات３، 

د هغوى په باب خامخا له بد－مان９ كار وانه خل３ د ظلم . ＊كاره ي３ نه ك７ې
＄پلى مرسته وكاندې د هغوى په باب خپل ظاهر او باطن يو شان وسات３ 
كله له حج، زيارت يا سفره راستون شى نو كتن３ ته ي３ الړ ش３ هغوى د 

پلوانو او عزيزانو په شان و－３２ د هغوى خو＊ى او هوساينه له زړه خپلو خ
وغواړې، د مشورې په وخت سمه مشوره ورك７ې د ＊وون３ او الر＊وون３ په 
وخت ورته سمه الره او تعليم و＊ي３ او كه بد سلوك وك７ى نو سم سلوك 
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د خداى .ورسره وك７ې غرض دا چ３ هغوى ته هي＆ ډول تاوان ونه رسول شى
  : رمايىف) ص(رسول 

  »ان يومن باهللا واليوم االخر فال يوذ جارهکمن «
كوم كس چ３ په خداى  تعالى او د قيامت په ور＄３ ايمان لرى هغه ته (( 

  ))پكار دى چ３ خپل －اون６ے ونه ＄وروى
د  دې دعا په  لوم７ۍ برخه ك３ د دعا مخ دوستانو او －اون６يو ته دى چ３ اى 

غو ＇يزونو په عمل سره ددنيا او خدايه هغوى ته دا توفيق ورك７ه چ３ په د
آخرت نيكمرغى السته راوړى او د دعا په پاى ك３ ي３ پخپله د ＄ان لپاره 
دعا ك７ې ده چ３ ماته هم له هغوى سره د ＊ه چلند او د احسان او مهربان９ 
كولو توفيق راكانده چ３ زما ＊وونه او عمل د هغوى لپاره د يوه اخالق 

نا請ح له نصيحته دومره نه متاثره ＊وونكى بيل／ه شى ＄كه چ３ انسان د 
كي８ى ＇ومره چ３ د هغه له عمله اغيز اخلى او بيا دا ！ول 請فتونه په دعائيه 

او دا دې خواته اشاره ده چ３ دا عادتونه او خويونه . ！كو ك３ بيان شوى دى
په هر . هاله پيدا كيدے شى چ３ د خداى تعالى توفيق له بنيادم سره وى

دتونه دى چ３ كه انسان پرې عمل وك７ى نو نه حال دا هغه خصلتونه او عا
يوازى د －اون６يو لپاره به بشپ７ه مينه وى بلكه په ور＄ن３ ژوند ك３ به هم 
خپله روده، ك７ه او عادتونه د مين３ او محبت په چوكاټ ك３ راولى او لرې 
نه ده چ３ دده په دغو ك７و سره د نورو په ژوند ك３ هم انقالب راشى او يوه 

  شي پاکه ！ولنه جوړه
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ِِه َعلَْيهِ  ُ ِألَْهِل الثّغُوِر  َو َكاَن ِمْن دَُعا  :الّسَالم

، َو َحّصـْن  َ مَُحّمـٍد َو آهِلِ ّ َصّل َعـ ُ ثُغُـوَر الُْمْسـِلِمنيَ ِبِعّزِتـَك، َو أَّيـْد  الّل
ا ِبقُّوِتَك، َو  َ َ َا ْ ِمْن ِجَدِتَك  ُ ُ َ مَُحّمـٍد َو  .أَْسِبْغ َعطَاَيا ّ َصّل َعـ ُ ، َو  الّل آهِلِ

ُْم، َو اْشَحْذ  َ ُْم، َو  َكثّْر ِعّد َ ُْم، َو اْمنَـْع َحـْوَم َ ُْم، َو اْحُرْس َحْوَز َ أَْسِلَح
ْ، َو َتَوّحـْد  أَلّْف  ِ ْ، َو َواِتْر َبْنيَ ِمَريِ ُ ْ، َو َدّبْر أَْمَر ُ َْع ْم، َو  َ ِ ِ ِبِكَفاَيـِة مُـَؤ

ُْم  ْ ْ ِبالنّْصِر، َو أَِع ُ ، اْعُضْد ْ ِيف الَْمْكِر  ِبالّصْربِ ُ َ  .َو الْطُْف لَ ّ َصـّل َعـ ُ الّل
ْ َما َيْجَهلُوَن، َو  ُ فْ ّ َ ، َو  ْ َمـا َال  مَُحّمٍد َو آهِلِ ُ ْ َما َال َيْعلَُموَن، َو َبّصْر ُ َعّلْم

ُم .يُْبِصُروَن  ِ ِ ْ ِعنْـَد لَِقـا ِ ِْسـ ، َو أَ َ مَُحّمٍد َو آهِلِ ّ َصّل َع ُ الَْعـُدّو ِذْكـَر  الّل
ُوِر، َو اْمـُح َعـْن  َ

ُ الَْخّداَعِة الْ ُ ْم َخطَـَراِت الَْمـاِل الَْفتُـوِن، َو  دُْنَيا ِ ِ قُلُـو
ـا ِمـْن  اْجَعِل الَْجنَّة نُْصَب  َ ْ َمـا أَْعـَدْدَت فِ ِ ا ِألَْبَصاِر َ

ْ ِْم، َو لَّوْح ِم ِ ُ  أَْعي

اِر  اَمِة َو الُْحوِر الِْحَساِن َو َمَساِكِن الْخدُْلِ َو َمنَاِزِل الَْكَر  َ
ْ الُْمطّـِرَدِة  اْألَ

ُـّم أََحـٌد  ِبأَْنَواِع اْألَْشِرَبِة َو اْألَْشَجاِر الُْمَتَدلَّيِة  َ ِبُصنُوِف الثَّمِر َحّتى َال 
ْدَبـاِر، َو َاليَُحـّدَث َنْفَسـهُ َعـْن ِقْرِنـِه ِبِفـَراٍر  ُْم ِباْإلِ ْ ّ افْلُـْل ِبـَذلِ  .ِم ُ َك الّلـ

ْ، َو  ُ ُْم أَْظَفـاَر ْ ْ، َو اْقِلْم َع ُ ْم، َو اْخلَـْع  َعُدّو ِ ِ ُْم َو َبـْنيَ أَْسـِلَح َ فَـّرْق َبْيـ
َِق  ْم، َو  َوَثا ِ ِ ُْم َو َبْنيَ أَْزِوَد َ ْم، َو َباِعْد َبْي ِ ِ َد ِ
ْ،  أَفْ ِ ْ ِيف ُسبُِل ُ   َحّريْ
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  د سرحد پالو لپاره د امام دعا
  

او د هغوى پر آل رحمت وليـ８ه او پـه خپـل وس او بـرى     ) ص(محمد اى ＇＋تنه پر 
او په خپل طاقت او توان سره د دغـو پولـو سـاتونكو    . د مسلمانانو پول３ وساته

اى خدايـه پـر   . ته غ＋تلتيا ورك７ه او هغـوى پـه خپلـ３ بـ３ پايـه خزانـ３ بـ６اى كـ７ه        
د دوى او د هغوى پـر آل رحمـت وليـ８ه او د دوى شـمير زيـات كانـده       ) ص(محمد 

وسل３ تيـره كـ７ه د دوى د خـواو شـاو پولـو او مركـزى ＄ـايونو سـاتنه او حفاظـت          
د . وك７ه د دوى په مي７نو ك３ مينـه او يـوزړه والـﾡ پيـدا كـ７ه چـارې يـ３ سـم３ كـ７ه         

رسد د رسيدو وسيل３ ي３ پرلـه پسـ３ ！ني／ـ３ وسـاته د دوى د سـتون％و د اوارى      
ره د دوى مرسـته وكـ７ه د   ذمه پخپله واخله د دوى م＂３ پياوړې ك７ه او په 請بر سـ 

او ) ص(د＊من په پ＂و تدبيرونو ك３ دوى ته ＄يرتيا وبخ＋ه اى خدايـه پـر محمـد    
د هغوى پر ّال رحمت ولي８ه او كوم ＇يز چـ３ دوى نـه پيژنـى هغـه وروپيژنـه او لـه       
كوم３ خبرې چ３ نه دى خبر، خبر ي３ ك７ه او د كومو ＇يزونو سـتر－３ او بصـيرت   

او د هغوى پر آل رحمت وليـ８ه  ) ص(نه پر محمد چ３ نه لرى ور ي３ كانده اى ＇＋ت
او له د＊من سـره د ډغـرې پـه وخـت د غولـوونك３ او غـدارې نـ７ۍ يـاد د دوى لـه          
ذهنونو پـاك كـ７ه او د مـال بـ３ الرې كـوونك３ اندي＋ـن３ د دوى لـه زړونـو وباسـه          
ــاوى        ــه او د عــزت او درن ــات３ اســتو－ن ＄ايون ــه كــ７ه او تــل پ جنــت يــ３ ســتر－و ت

بهانده ويـال３ او  ) －بين(و، شودو او شرابو او 請فا او ر１و شاتو پ７اوونه او د اوب
چـ３   .د ډول ډول ميوو له بوجه ك８ې شوې ون３ چ３ په جنـت كـ３ دى ور وبر４＋ـوه   

په دوى ك３ هي）وك د شا كولو اراده او د خپـل د＊ـنه لـه مخـ３ د ت＋ـتيدو خيـال       
وى بـ３  په دې وسيلى سره د دوى د مير＇منـو چلونـه پـ＆ او هغـ    ! اى اهللا. ونه ك７ى

يعنــ３ (الســو او پ＋ــو كــ７ه او پــه هغــوى او د هغــوى پــه وســلو كــ３ بيلتــون راولــه  
او د دوى د زړونـو او ر－ونـو مـزى وشـلوه او پـه دوى      ) وسل３ پري８دى او وت＋ـتى 

ى والـﾡ راولـ３ او د دوى پـه الرو كـ３ دوى د اللهانـده كيـدو       يراو تو＊ه  كي ئي ل
  لپاره پري８ده
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،ْ ِ ْ َعْن َوْجِه ُ ُُم الَْعـَدَد، َو اْمـَألْ   َو َضّلْل ْ ُُم الَْمـَدَد، َو اْنقُـْص ِمـ ْ  َو اْقطَْع َع
َْسـِط، َو اْخـِزمْ  ُْم َعـِن لْ َ ُُم الّرْعـَب، َو اْقـِبْض أَْيـِد َ َد ِ

ُْم َعـِن  أَفْ َ ِسـنَ
أَلْ

ْ َو َنّكـْل  ُ ْم َمْن َخْلَفـ ِ ِ ْ، َو اْقطَـ النّْطِق، َو َشّرْد  ُ ـْم َمـْن َوَراءَ ِ ْم ِ ِ ِ ْع ِبِخـْز
 ْ ُ ْ، َو  .أَْطَماَع َمْن َبْعَد ِ ّْس أَْصـَالَب ِرَجـالِ ْم، َو َي ِ ِ َِسا ّ َعّقْم أَْرَحاَم  ُ  الّل

ْم ِيف  ِ ِ ْ، َال َتـأْذَْن لَِسـَما ِ ـْم َو أَْنَعـاِم ِ ّ َْسَل َدَوا ْ ِيف  اْقطَْع  ِ َقْطـٍر، َو َال ِألَْرِضـ
ّ َو َقّو ِبَذ  .َنَباٍت  ُ ْسَالِم، َو َحّصْن ِبهِ الّل ْ، َو َثّمْر ِبـِه  لَِك ِمَحاَل أَْهِل اْإلِ ُ ِدَياَر

ْ َعْن  ُ ْ، َو فَّرْغ ُ ْم لِْلَخْلـَوِة ِبـَك  أَْمَوالَ ِ ِ ْم لِِعَباَدِتَك، َو َعْن مُنَاَبـَذ ِ ِ  مَُحاَرَب

ٌة دُوَنـَك  ٍد َحّتى َال يُْعَبَد ِيف ِبَقاِع اْألَْرِض َغْريَُك، َو َال تَُعّفَر ِألََح  َ
ْ ُْم َج ْ  .ِم

ْم  ِ ِ َ َمْن ِبـِإَزا ّ اْغُز ِبُكّل َناِحَيٍة ِمَن الُْمْسِلِمنيَ َع ُ ـِكنيَ، َو  الّل ِ ْ ُم
ِمـَن الْ

ــْرِدفِنيَ  ــِدَك مُ ــْن ِعنْ ــٍة ِم َِك ْ ِبَمَال ُ ــِدْد ــِع  أَْم َ مُنَْقطَ ْ ِإ ُ ــفُو ــى َيْكِش َحّت
اِب َْتًال ِيف أَْرِضَك َو  ُ اذّلِي َال ِإهَلَ ِإّال أَْنَت أَ  الّرتَ  ْسراً، أَْو يُِقّروا ِبأَّنَك أَْنَت اّهللا

ّ َو اْعُمْم ِبـَذلَِك أَْعـَداءََك ِيف أَْقطَـاِر الْـِبَالِد ِمـنَ  .َوْحَدَك َال َشِريَك لََك  ُ  الّل

َِش َو النّوَبِة َو  ِك َو الَْخَزِر َو الَْح َو الّسـَقالَِبِة َو  الّزْنِج  اهْلِنِْد َو الّروِم َو الّرتْ
ـِك، ْ ّ ِِر أَُمـِم ال ُْم، َو َقـْد  ادّلَيالَِمِة َو َسـا ُ ْ َو ِصـَفا ُ َـاُؤ

ْ يـَن َتْخَفـى أَ اذّلِ
ُْم  َ ْم ِبقُْدَرِتَك  أَْحَصْي ِ ْ فَِتَك، َو أَْشَرفَْت َعلَ ِ ْ ِكنيَ  .ِبَم ِ ْ ُم

ّ اْشَغِل الْ ُ الّل
ِكنيَ َعْن َتنَاُوِل أَْط  ِ ْ ُم

  الُْمْسِلِمنيَ، َراِف ِبالْ
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د دوى د كومك ل７ۍ وشلوه او شـمير يـ３ كـم    . او له خپل３ موخ３ ي３ ب３ الري ك７ه
په زړونو ك３ ي３ ترهه واچوې بلوسى ي３ لن６ې ك７ې او ژب３ ي３ غو！ـه كـ７ه   . كانده

چ３ ونه غ８يـ８ى او دوى تـه سـزا وركـ７ه او ورسـره ورسـره تـر شـا والړو تـه داسـ３           
پـه شـا دى هغـوى هـم عبـرت واخلـى او د دوى پـه        ماته وركـ７ه چـ３ كـوم د هغـوى     

د ! سپكاوى او رسواي９ سره د دوى د شاته كسانو و請ل３ ماتي كـ７ى اى خدايـه  
دوى د ＊ـــ％و خي＂ـــ３ شـــن６ې، د ســـ７و مال－ـــان３ وچـــ３، او د اســـونو، او＊ـــانو،   
غوا－انو او بزو نسل ي３ غوڅ كاندې او د دوى اسمان ته د ور４ـدو او ＄مكـ３ تـه    

اى خدايه پـه دى وسـيل３ سـره د اسـالم د خاونـدانو      . وهد ！وكيدو اجازت مه ورك
تدبيرونه مظبوط، ＊اورنه خونـدى او شـته او دولـت يـ３ زيـات كانـده او دوى د       

چـ３ د ＄مكـ３ پـر     .عبادت او بند－９ لپاره له جن， ج／７ې او ن＋ت３ اوز－ـار كـ７ه  
مخ له تا پرته د بـل چـا عبـادت نـه وى او پـر تـا سـرب５ره بـل چاتـه ＇ـوك پـه خـاوره             

تـه مسـلمانانو تـه د نـ７ۍ پـه هـرې سـيم３ كـ３ پـه ډغـره           ! ونه ل／ـوى اى اهللا  تندے
وهونكــو مشــركانو بــرے وركــ７ى او د كو！لــو 請ــفونو پــه پر＊ــتو ســره د هغــوې     
مرســته وكانــدې چــ３ د ＄مكــ３ پــه مــخ هغــوى مــ７ه او اســيران كــ７ى او تــر خپلــو    
ا وروستيو كر＊و ي３ وزغلوى يا دا چ３ هغوى داده  شى چ３ ته خداى ي３ او له ت

پرته بل معبود نيشته او يوازينﾡ او ب３ سارے ي３ اى خدايه د بيالبيلـو اړخونـو   
او خواو د دين د＊منان هـم د دې وژنـ３ او چـور پـه كـ７ۍ كـ３ رابنـد كـ７ه  كـه هغـه           
هنديان وى كه روميان تركان وى كه خزريـان، حبشـيان وى كـه نوبيـان، زن／يـان      

ډل３ چ３ موږ ته ي３ نام３ نـه  وى كه 請قلبيان او ديلميان، همدا راز هغه مشرك３ 
دى معلوم３ او ته په خپل علم سره پـه هغـوى محـيط او پـه خپـل قـدرت سـره پـه         

مشركان لـه مشـركانو سـره ＊ـكيل او د مسـلمانانو لـه       ! هغوى خبر ي３ اى ＇＋تنه
  حدونو او هيوادونو د هغوى السونه لن６ كاندې 
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  ْ ُ ْ، َو َثّبْط ِ ْ ِبالنّْقِص َعْن َتنَّقِص ُ ْم  َو خُْذ ِ ْ َِشاِد َعلَ  .ِباْلفُْرَقِة َعِن اِالْح
ُْم ِمَن الْقُّوِة، َ ُْم ِمَن اْألََمنَِة، َو أَْبَدا َ ّ أَْخِل قُلُو ُ ُْم َعِن  الّل َ َو أَْذِهْل قُلُو

ُْم َعْن  َ ُْم َعْن مَُقاَرَعِة  اِالْحِتَياِل، َو أَْوِهْن أَْرَكا ْ ِ الّرَجاِل، َو َجّب مُنَاَزةَل
َِكِتَك ِبَبأٍْس  اْألَْبطَاِل، َو  ً ِمْن َمَال ْم ُجنْدا ِ ْ َكِفْعِلَك  ْن َبأِْسَك ِم  اْبَعْث َعلَ

ْ َو َتْحُصُد ِبهِ  ُ ْ  َيْوَم َبْدٍر، َتْقطَُع ِبِه َداِبَر ُ ُْم، َو تَُفّرُق ِبِه َعَدَد َ ّ َو  .َشْوَك ُ الّل
ْ ِبالَْوَباِء، َو أَْطِعَم  ُ ُْم اْمُزْج ِمَياَه خُُسوِف، َو  َ

ْ ِبالْ ُ ِباْألَْدَواِء، َو اْرِم ِبَالَد
ْ ِيف أََحّص  ُ اِباْلقُُذوِف، َو افَْرْعَها ِبالُْمُحوِل، َو اْجَعْل ِمَريَ َ

ْ  أَلِّح َعلَ

ُْم  ْ ُْم، أَِص ْ ا ِم َ َ ُْم، َو اْمنَْع حُُصو ْ ِ َو  أَْرِضَك َو أَْبَعِدَها َع جُوِع اْلُمِق
ِبالْ

ِ ال ْ ِمْن أَْهِل ِمّلِتَك، أَْو مَُجاِهٍد  .ّسْقِم اْألَلِ ُ ّ َو أَّيَما َغاٍز َغَزا ُ ْ  الّل ُ َجاَهَد
َ َو ِحْزبَُك  اْألَْقَوى َو َحّظَك اْألَْوَىف  ِمْن أَْتَباِع ُسنِّتَك لَِيُكوَن ِدينَُك اْألَْع

، َو َهّيْئ هَلُ  رُْسَ
 ِبالنّْجِح، َو َتَخّريْ هَلُ اْألَْصَحاَب، اْألَْمَر، َو َتَوهّلُ  فَلَّقِه الْ

َّشاِط، َو أَْطِف َعنْهُ  َو أَْسِبْغ َعلَْيِه ِيف النَّفَقِة، َو َمّتْعهُ   الّظْهَر،  َواْسَتْقِو هَلُ، ِبال
ُ ِمْن َغّم  ِْسِه ِذْكَر اْألَْهِل َو الَْودَلِ  َحَراَرَة الّشْوِق، َو أَِجْره  .الَْوْحَشِة، َو أَ

الّسَالَمَة، َو أَْعِفِه ِمَن  أْثُْر هَلُ حُْسَن النّّيِة، َو َتَوهّلُ ِبالَْعافَِيِة، َو أَْصِحْبهُ َو 
، َو أهَْلِْمهُ الْجُْرأََة، َو  ُ ِبالنّْصَرِة، َو َعّلْمهُ الّسَريَ َو  الْجُْنبِ  اْرُزْقهُ الّشّدَة، َو أَّيْده

ُ ِيف الُْحْكِم، َو اْعِز    َخّلْصهُ ِمَن الّسْمَعِة،  ْل َعنْهُ الّرَياءَ، َو الّسنََن، َو َسّدْده
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او د هغوى په كمولـو سـره د مسـلمانانو لـه کميـدلو مخـه ونيسـ３ لـه دريـدو بـ３           
د هغـوی زړونـه لـه ډاډ او بـ３ خـوف９ او د هغـوى بدنونـه لـه         !وسه ك７ي اى خدايه 

وس او توانــه تـــش كــ７ه د هغـــوى فكرونــه لـــه تــدبير او چـــاره كولــو غافلـــه او د      
سلمانانو جن／ياليو په مقابل３ ك３ د هغـوى السـونه او م＂ـ３ كمـزورې كـ７ه او د      م

اسالمى مي７ونو له ډغري هغوى ډارن ك７ه او په خپل يو عـذاب سـره د هغـوى پـه     
خالف د پر＊تو يو پوځ راواستوه لكه ＇ن／ـه چـ３ دې د بـدر پـه ورځ وكـ７ل همـدا       

س ي３ تيـت وپـرك   د هغوى برم مات كانده او نفو .راز د هغوى جوړې غو＇３ ك７ه
－ـد  ) جـراثيم (د هغوى پـه اوبـو كـ３ وبـا او خـواړو كـ３ د نـاروغيو        ! ك７ه اى خدايه

كــ７ه ＊ــارونه يــ３ پــه ＄مكــه كــ３ ＊ــخ كــ７ه تــل يــ３ پــه كــا１و وولــه او وچ كــالى پــرې 
ې وى د يـر واكمنه ك７ه او روزى ي３ په داس３ ＄مكه ك３ و！اكه چ３ شن６ه او ډيره ل

ك７ې او هغوى پـه تـل پـات３ لـوم３ او     ＄مك３ خوندى كال－انى د دوى لپاره بندې 
ســتا د ديــن او قــام ＇خــه چــ３ كــوم   ! ＄وروونكــو نــاروغيو اختــه كــ７ه اى ＇＋ــتنه  

غازيــان لــه دوى ســره جنــ， تــه چمتــو وى يــا ســتا پــه الره لــه تلونكــو ＇خــه كــوم   
مجاهــد د جهــاد نيــت وكــ７ى پــه دې غــرض چــ３ ســتا ديــن   ســرلوړےی ســتا ډلــه  

ه لپـاره اسـان９ پيـدا كـ７ه د ده كـار د پـوره       پياوړې او ستا برخه بشپ７ه وى نو د د
كيدا وسيل３ برابرې ک７ه برياليتوب ي３ پـه خپلـه غـاړه واخلـه او غـوره مـل ورتـه        
و！اكه د اړتياوو د پوره كولو لپاره پراختيا او وسعت ورك７ه او پـه ډاډ اطمينـان   
او خو＊９ ي３ برخمن ك７ه وطن ته د ستنيدو ولولـه يـ３ سـ７ه كـ７ه د يوازيتـوب او      

９ احساس ي３ لري كانده د ＊％３ او بچيو ياد يـ３ هيـر كانـده او د خيـر د     پرديس
د عافيت او خيريـت ذمـه يـ３ واخلـه سـالمتيائ３      . نيت په لور ي３ الر＊وونه وك７ه

مل كانده ويره ي３ زړونو ته مه اچوه  په زړه كـ３ يـ３ مي７نتـوب پيـدا كـ７ه او م＂ـو       
رى او رودې پــه خپلــ３ مل／رتيــا ســره وس وروبخ＋ــه د ال  . تــه يــ３ طاقــت وركــ７ه  

تعليم ورك７ه او په حكم ك３ ورتـه سـمه ت／ـالره و＊ـيه ريـا او ＄ـان ＊ـودنه        ) جهاد(
  ې كـانده يرې كانده او هوس او شهرت تري بيخ３ ليرترې ل
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ُ َو َظْعنَهُ َوِإَقاَمَتهُ، فِيَك َو لَـَك  ُ َو ِذْكَره فَـِإذَا َصـاّف َعـُدّوَك َو  .َو اْجَعْل فِْكَره
 ْ ُ ُ فََقّلْل ْ  َعُدّوه ّ ْ ِمنْهُ، ِيف َعْينِِه، َو َص ُ

ُْم، َو َال تُِدلْ ْ ُْم ِيف َقْلِبِه، َو أَِدْل هَلُ ِم َ
 َشأْ

أَْن َيْجَتـاَح َعـُدّوَك  فَِإْن َخَتْمَت هَلُ ِبالّسَعاَدِة، َو َقَضـْيَت هَلُ ِبالّشـَهاَدِة فََبْعـَد 
ُم  ِ ِ َو َبْعَد أَْن َتأَْمَن أَْطـَراُف الُْمْسـِلِمنيَ، َو اْألَْسُر،  ِبالَْقْتِل، َو َبْعَد أَْن َيْجَهَد 

َ َعُدّوَك مُْدِبِرينَ  َبْعَد أَْن  ّ ً  .يَُو ً أَْو مَُراِبطا ّ َو أَّيَما مُْسِلٍم َخلََف َغاِزيا ُ الّل
َِفـٍة ِمـْن  ِيف َداِرِه، ، أَْو  أَْو َتَعّهَد َخالِِفيِه ِيف َغْيَبِتـِه، أَْو أََعاَنـهُ ِبطَا ُ  َمـاهِلِ أََمـّده

َ ِجَهاٍد، أَْو  ُ َع ِِه  ِبِعَتاٍد، أَْو َشَحَذه أَْتَبَعهُ ِيف َوْجِهِه َدْعَوًة، أَْو َرَعى هَلُ ِمْن َوَرا
ً ِبَوْزٍن َو ِمْثًال ِبِمْثٍل، َف  حُْرَمًة، َو َعّوْضهُ ِمْن فِْعهِلِ   آِجْر هَلُ ِمْثَل أَْجِرِه َوْزنا

ً َحاِضراً َيَتَعّجُل ِبهِ  ـَي ِبـِه  َنْفَع َما ِعَوضا ِ َ َ أَْن َينْ َ ِبـِه، ِإ َقّدَم َو ُسُروَر َمـا أَ
 َ ّ َو  .َما أَْجَرْيَت هَلُ ِمْن فَْضـِلَك، َو أَْعـَدْدَت هَلُ ِمـْن َكَراَمِتـَك  الَْوْقُت ِإ ُ الّلـ

ْسـَالِم، َو أَْحَزَنـهُ  ـ أَّيَما مُْسِلٍم أََهّمهُ أَْمُر اْإلِ ْ ّ ْم َتَحـّزُب أَْهـِل ال ِ ْ ِك َعلَـ
ّ ِبِجَهادٍ  َ ُ   فََقَعَد ِبِه َضـْعٌف، أَْو أَْبطَـأَْت ِبـِه فَاَقـٌة، فَنََوى َغْزواً، أَْو  أَْو أَّخـَره

َض هَلُ دُوَن ِإَراَدِتـِه َمـاِنٌع  َ َ َـهُ ِيف الَْعاِبـِديَن، َو  َعنْـهُ َحـاِدٌث، أَْو 
ْ فَاْكتُـِب ا

 .َو اْجَعـهْلُ ِيف ِنظَـاِم الّشـَهَداِء َو الّصـالِِحنيَ  الُْمَجاِهـِديَن، أَْوِجْب هَلُ َثَواَب 
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او . د ده ذكر و فكر او سفر او استو－نه په خپل３ الرې او د خپل ＄ان لپاره و！اكه
كله چ３ هغه ستا او د خپل د＊من په وړانـدې وى نـو پـه سـتر－و كـ３ ئـ３ د د＊ـنه        

په هغوى يـ３   .شمير كم وبري＋وه په زړه ك３ ي３ د هغوى مقام او درجه سپكه ك７ه
بــر كانــده او هغــوى پــر ده مــه بــر کــوه  كــه تــا د دې مجاهــد كــس د ＊ــه پــايل３ او     
شهادت فيصله ك７ې نو دا شهادت هغه وخت ور پي（ ك７ه چ３ هغه ستا د＊ـمنان  
ووژنى او خپل انجام ته ي３ ورسوى يا ي３ اسيرى ب３ حاله كـ７ى او د مسـلمانانو   

هغـه  ! اى ＇＋ـتنه . ن وت＋ـتى د هيواد په خواوشا كـ３ كـرارى ！ينـ， شـى او د＊ـم     
مسلمان چ３ د كوم مجاهد يا سرحد ساتونكى د كور ＇ارونكﾡ وى د هغه د كور 
كورن９ خبر واخلى يا ورسره ＇ه نا ＇ه مالى كومـك وكـ７ي يـا د جنـ， پـه سـامان       
ك３ مرسته وكاوى يا ＇وك جهاد ته وه）وى يا د مجاهـد د مـوخ３ د پـوره كيـدو     

د هغـه د نـاموس او عـزت خيـال وسـاتى نـو       لپاره ＊ه دعا وك７ى يا د هغه پس شا 
ده ته هم د هغه له اجـر سـره برابـر اجـر او د ده د كـارونو الس پـه الس بدلـه وركـ７ه         
چ３ په دې سره هغه د خپل ك７ى عمـل －＂ـه او د خپـل تـر سـره كـ７ى كـار خونـد او         
خوشحالى په دنيا ك３ چ＂كه ترالسه كـ７ى تـر دې چـ３ د ژونـد شـيب３ هغـه سـتا د        

هغه نعمت ته چ３ تا د هغـه لپـاره روان كـ７ے دے او هغـه عـزت      فضل او احسان 
كوم مسلمان چـ３ د  ! او درناوى ته چ３ تا ورته تيار ك７ے دے ورسوى اى خدايه

اســالم  فكــر فكــرمن او د مســلمانانو پــه خــالف د مشــركانو پنــ６ه كيــدل غمجــن  
ك７ى تر دې حده چ３ هغـه د جنـ， هـوډ او د جهـاد اراده وكـ７ى خـو كمـزورى يـ３         

ته پرى نه ږدى يا كومه پي＋ه د هغـه پـه    ى  يايى سر－ردانى قدم هسكولوك＋ينو
نو د هغه نامه .  په موخه ک＋３ ＄ن６راولى يا کوم خن６ د هغه د ارادې الره ونيسى

په عبادت كوونكو ك３ وليكه او د مجاهدانو ثواب وركانده او هغه د شهيدانو 
  او نيكانو په ليكه ك３ وشميره 
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 َ ّ َصّل َع ُ َ  َصـَالةً ومَُحّمٍد َعْبِدَك َو َرُسـولَِك َو آِل مَُحّمـٍد، الّل َعالَِيـًة َعـ
فًَة فَـْوَق الّتِحّيـاِت، َصـَالًة َال  الّصلََواِت، ِ ْ ِـي أََمـُدَها،َو َال َينَْقِطـُع  مُ َ َينْ

ّ َما َمَضى ِمْن  َ ِـَك، ِإّنـَك الْ  َعَددَُها َكأَ َ أََحـٍد ِمـْن أَْولَِيا َمنّـانُ َصلََواِتَك َع
 .الُْمْبِدئُ الُْمِعيُد الَْفّعاُل لَِما تُِريدُ  الَْحِميدُ 

چ３ سـتا ＄ـان／７ے بنـده او اسـتازے دے او د هغـوى      ) ص(پر محمد ! اى خدايه
پر اوالدونو داس３ رحمت ولي８ه چ３ پـه شـرافت او درجـو كـ３ تـر ！ولـو رحمتونـو        

ميـدونكى  او تر －ردو درودونو اوچت وى داس３ رحمت چ３ مـوده يـ３ نـه خت    لوړ
وى چ３ د شمير ل７ۍ ي３ غو＇ه نه شـى داسـ３ بشـپ７ او پـوره رحمـت چـ３ سـتا پـه         

په هر . دوستانو ك３ په يو نازل شوى وى ＄كه چ３ ته ＊ندونكﾡ او بخ＋ونكﾡ ي３
حال ك３ د ستاين３ وړ په لوم７ى ＄ل پن％وونكﾡ، بيا ژوندى كـوونكﾡ او ＇ـه چـ３    

  . ي３ ي３وغواړى كوونكى  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  سپړنه
  

دا دعا د كوم３ خا請ى ډل３ او ＄ان／７ى جماعت لپاره نه ده بلكه هغه ！ول كسان 
پك３ شاملي８ى چ３ د اسالمى پولو د ساتلو دنده تر سره كوى كه هغوى د همدغو 
＄ايونو استو－ن وى او كه هلته د دې لپاره ديره شى چ３ كه كافران او مشركان د 

ل او عزت يرغل وك７ى نو په وخت ي３ مخه ونيسى او د مسلمانانو په سر او ما
په اسالم ك３ د جهاد مطلب همدا دے . هغوى له بريدونو اسالمى هيوادونه وساتى

چ３ كوم خلك د سول３ او پخالين３ ا請ول تر پ＋و الندې ك７ى او د اسالم او 
د جهاد معنا . مسلمانانو د مون６ ايستلو لپاره م＂３ راونغاړى نو هغوى و＄پل شى

ا نه ده چ３ د مذهب د اختالف پر بنس د امن غواړو او سوله پالو كسانو په د
د . خالف د جهاد اعالن وشى او د اسالم په پلمه جورتيا او تاالن جائز و－２ل شى

اسالم په هكله داس３ تصور كول د اسالم د سپي）لى لمن３ داغى كول دى حال دا 
د حفاظت او ساتن３ له مواردو چ３ اسالم د مجبورۍ په حالت ك３ د دفاع او د ＄ان 

  :پرته په نورو ＄ايونو ك３ د جن， اجازت نه وركوى لكه ＇ن／ه چ３ امام رضا فرمايى

س للسلطان قال قلت  « ان خاف ع بيضة االسالم والمسلمني قاتل فيكون قتاهل لنفسه ل
 وان جاء العدو ا الموضع اذلى هو فيه مرابط كيف يصنع قال يقاتل عن بيضة االسالم

  »المن هوآلء الن ىف دروس االسالم دروس دين محمد
كه اسالم او د اسالم منونكو ته خطره وى نو جهاد دې وك７ى او دا جهاد او ج／７ه (

په حقيقت ك３ د خپلواك９ د حفاظت لپاره وى نه د كوم واكمن او چارواكى لپاره 
ے د ته چ３ ديرراوى واي３ چ３ ما عرض وك７ كه د＊من تر هغه ＄ايه رامخته شى چ

ساتن３ او سرحد پالن３ لپاره استو－ن دى نو ＇ه وك７ى؟ وې فرمايل چ３ د اسالم د 
ساتلو لپاره دې جن， وك７ى نه د چارواكو لخوا، او دا ＄كه چ３ كه اسالم له من％ه 

  )الړ نو د محمدى دين ا請لى ن＋３ او نقش３ به هم ختمى شى
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تونكو لپاره دعا د اسالم د بقا د همدى جذب３ له امله امام د اسالمى پولو د سا
ك７ى چ３ د عمومى اسالم د ساتن３ په ترڅ ك３ د حقيقى اسالم حفاظت وشى او 
همدا د دى دعا ا請لى موخه ده امام د دغو ساتونكو لپاره د نيت د روڼ والى، 
د عمل د سپي）لتيا او د عمل او قدم د ثبات له دعا سره سره هغو كافرانو او 

انانو په ！ا！وب３ په بري سره د مشركانو ته بد دعا هم ك７ې چ３ د مسلم
په دې ك３ يوه جمله دا ده چ３ د . مسلمانانو د مالونو د چورولو كوشش كوى

تر هغه وخته چ３ ميكروب )) دوى په اوبو ك３ وبا او خوړو ك３ مرضونه －６ ك７ه
او جراثيم نه وو معلوم شوي د دې جمل３ پوره معنا ＇ر－نده نه وه او نه پرې 

له معلوميدو وروسته او چ３ كله ن７ۍ ميكروب او  ＇وك پوهيدل خو د جراثيمو
جراثيم كشف ك７ل نو د دى دعا قدر او ارز＊ت نور هم معلوم شو نو اوس په دې 
نظري３ ك３ هي＆ شك نه دے پات３ چ３ په خرابو او اومو او كچه خوراكونو او 
اوبو ك３ داس３ كك７ ميكروب وى چ３ وژونك３ ناروغ９ پن％وى د دغو 

ک３   ١٨٨١ولو مخك３ ليون هاك پوه شو او بيا په  جراثيمو په اهميت تر ！
كال ك３ جرمن ډاك＂ر    ١٨٨٣فرانسوى ډاك＂ر لوئى پاسچر دا ثابت ك７ل او په 

كاخ د هيض３ ميكروب وموندل او بيا د بيالبيلو نارغيو ميكروب معلوم شول 
نو د هيض３، نمونيا او داس３ نورو ناروغيو جراثيم د خوړو اوبو او نورو 

رې له يوه ＄ايه بل ته منتقل كي８ى او د وين３ د سپينو جرثومو په وسيلو له ال
ختمولو سره په بدن خپله ناوړه اغيزه شيندى داميكروب دومره واړه وى چ３ په 
يو مربع انچ ك３ ＇لوي＋ت كروړه ＄اي８ى او په ستر－و نه شى ليدى او په ډيرو 

ده چ３ هغه وخت پياوړو خوردبينونو سره ليدل كي８ى نو دا د حيرانتيا خبره نه 
چ３ ال خوردبين نه ْو جوړ شوے هغه وخت امام خداى ته غ８ كوى چ３ دا اوبه 
 ﾡچ３ د ژوند سرچينه ده د وبا سبب او هغه خواړه چ３ د انسان ژوند ورپورې ت７ل
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او ) ص(دے د مرضونو المل جوړيدے شى همدا راز د خداى له －ران رسول 
چ３ له هغو معلومي８ى چ３  اميرالمومنين على هم داس３ راويتونه نقل شوى

نابلده نه وو لكه ＇ن／ه چ３ د خداى ) راثيموـج(دغه کسان له دغغه واړه مخلوق 
  :فرمايى) ص(－ران رسول 

له جزا مى داس３ ت＋ته لکه ＇ن／ه چى خلک (( »من االسد کفر من المجزوم فراد «
  ))له مزرى ت＋تى

د م ميكروب وى اوسمهاله ＇ي７نو دا ثابته ك７ې ده چ３ په جذ اميانو ك３ چ３ كو
همدغه . هغو شكل بالكل د زمرى په شان وى چ３ يو خوا بل خوا كسانو ته ل／ي８ى

  :شان اميرالمومنين حضرت على فرمايى

  »اليبولن احدكم ىف الماء ان للماء اهالً  «
  .هي）وك په اوبو ك３ متيازې مه كوئ ＄كه چ３ په اوبو ك３ هم يو مخلوق آباد دے 

  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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َ اّهللاِ َعّز َو َجّل  َو َكاَن ِمْن  ً ِإ ُ مَُتَفّزعا ِِه َعلَْيِه الّسَالم  :دَُعا

ــَك  ــاِعي ِإلَْي ّ أَْخَلْصــُت ِباْنِقطَ ّ ِإ ُ ــ ــَك  الّل ّ َعلَْي ــ َو َصــَرفُْت   َو أَْقَبْلــُت ِبُك
َ ِرفِْدَك  َْسـَتْغِن َعـْن  َو َقلَْبـُت َمْسـأَلَِتي َعّمـْن   َوْجِهي َعّمْن َيْحَتاُج ِإ لَـْم 

َ الُْمْحَتاِج َسَفٌه ِمْن َرأِْيهِ  فَْضِلَك  َو َضةّلٌ ِمـْن  َو َرأَْيُت أَّن َطلََب الُْمْحَتاِج ِإ
َك .َعْقهِلِ  فَـَذلّوا، َو  فََكْم َقْد َرأَْيُت َيا ِإهَلِي ِمـْن أَُنـاٍس َطلَبُـوا الِْعـّز ِبَغـْريِ

فََصـّح  َتَقُروا، َو َحاَولُوااِالْرِتَفاَع فَاّتَضـُعوا،َرامُوا الثّْرَوَة ِمْن ِسَواَك فَافْ 
ْ َحاِزٌم َوفَّقهُ اْعِتَباُرهُ، َو  ِ ُ  ِبُمَعاَينَِة أَْمثَالِ َ َطِريِق َصَواِبِه اْخِتَياُره ُ ِإ  .أَْرَشَده

 كُـّل َمْطلُـوٍب  فَأَْنَت َيا َمْوَالَي دُوَن كُّل َمْسـئُوٍل َمْوِضـُع َمْسـأَلَِتي، َو دُوَن 
ـكَُك  َ

ْ َ ، َال  ِ ّ َحاَجِتيأَْنَت الَْمْخُصوُص َقْبـَل كُـّل َمـْدُعّوٍ ِبـَدْعَو ِ ِإلَْيِه َو
ِي، َو َال َينِْظُمهُ  أََحٌد  ِي، َو َال َيّتِفُق أََحٌد َمَعَك ِيف دَُعا ِي ِيف َرَجا   َو ِإّياَك ِنَدا

ُ الَْحـْوِل َو  قُْدَرِة الّصَمِد، َو لََك َيا ِإهَلِي َوْحَداِنّيةُ الَْعَدِد، َو َملََكةُ الْ  فَِضيةَل
َ  .الْقُّوِة، َو َدَرَجةُ الُْعلُّو َو الّرفَْعِة  َو َمْن ِسَواَك َمْرحُوٌم ِيف ُعُمِرِه، َمْغلُوٌب َع

َ َشأِْنِه، مُْخَتِلُف الَْحاَالِت، مَُتنَّقـٌل ِيف الّصـَفات أَْمِرِه، َمْقُهوٌر  فََتَعالَْيـَت   َع
َت َعِن  َو اْألَْنـَداِد، فَُسـْبَحاَنَك َال  اْألَْمثَاِل  َعِن اْألَْشَباِه َو اْألَْضَداِد، َو َتَكّربْ

 .ِإهَلَ ِإّال أَْنَت 
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  :خداى پاك ته د فرياداوغوښتنې لپاره د امام دعا
  

اى ＇＋تنه ما په پوره خلوص سره له نورو مخ اړولﾡ او له تاسره م３ مينه پيدا 
７ې ده او په ！ول وجود سره تا ته متوج３ يم او له هغه كس م３ چ３ پخپله ستا ك

＊ندن３ او بخشن３ ته اړمن دے مخ اړولﾡ او له هغه چا م３ چ３ ستا له فضل او 
احسانه ب３ نيازه نه دے ＄ان غ７ولﾡ او دې نتيج３ ته رسيدلﾡ يم چ３ له يو 

－مراهى ده  محتاجه د بل غو＊تنه د پوه３ پوره سپكاوے او د عقل چورل＂ه
＄كه چ３ اى زما خدايه ما ډير داس３ كسان وليدل چ３ ته ي３ پري＋ودې او له بله 
ي３ عزت وغو＊ت او سپك او رسوا شول او كله ي３ چ３ له نورو د نعمت او شتو 
هيله وك７ه نو بيوزلى او فقير پات３ شول او د لوړتيا نيت ي３ وك７ نو په －７ن， 

ه د يو روڼ اندى او لرليدى فكر او ك３ پريوتل نو د داس３ كسانو په ليدلو سر
سوچ بيخى په ＄اى دے چ３ د عبرت په نتيجه ك３ ورته توفيق حا請ل شو او د 

نو چ３ كله حقيقت دا دى نو اى زما . هغه سم انتخاب  هغه ته سمه الره و＊وده
هم ته زما د غو＊تن３ مرجع ي３ نه هغه چ３ سوال ترې كي８ى او هم ته زما ! ＇＋تنه

ﾡيي نه هغه چ３ حاجتونه ترې غو＊تل كي８ى او تر دغو ！ولو  اړتيا پوره كوونك
ی شي  هغه ته ي３، چ３ دعا يدكسانو  مخک３  چ３  ＇وك د دعا لپاره بلل ک

  .ورتـــــــــه كوم
او زما په هيله ك３ له تاسره ＇وك شريك نه دى او زما په دعا ك３ ستا سارے 

ير يووالﾡ، د بشپ７ د شم! نيشته او زما غ８ له تاسره ＇وك نه شريكوى اى خدايه
قدرت كارندوالی، پوره كمال او توان او د مقام لوړوالی  او سترتوب تالره دى 
او له تا پرته چ３ ＇وك دى هغه په خپل ژوند ك３ ستا رحم او كرم ته اړمن، په 
خپلو چارو ك３ پات３ او په خپل ＄اى ب３ وسه او الچاره دى او حاالت ي３ ډول 

له يو حالته بل حالت ته اوړى ته له سارى اوهم  ډول دى او بدلي８ى رابدلي８ى او
ته پاك ي３ له تا پرته بل . ＇ن／ه لوړ او له مثال او ورته والى سپی）لی  ي３

  .معبود نيشته
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  سپړنه

  

دا دعا د خلوص، اعتماد، په خداى  د توكل او هم هغه ته د سوالونو او غو＊تنو 
３ له نورو درشلو مخ واړول لپاره راغل３ ده د خلوص توكل او باور تقاضا دا ده چ

شى او يوازې په خداى پورې زړه وت７ل شى او هغه ته د سوال لمن اوږده ك７ے 
شى او په هي＆ حال ك３ له نورو ＇ه ونه غو＊تل شى چ３ عزت او درناوى خوندى 
او د نفس عزت بچ پاتى شى ＄كه چ３ كله انسانان د خپل ＄ان په شان بند－انو 

په خپل نفس ك３ درناوى او وقار او خپل ＄ان په پورې خپلى اړتياوى نه ت７ى نو 
ته چ３ نه په زړه او مازغو دباو، نه په يركرارې او آرام３ فضا ك３ محسوسوى چ

ضمير بوج نه احساسات ژوبل، نه خياالت خواره، نه په السونو ك３ د نورو د 
احسان درني ك７ۍ او نه د نورو د کبرجن او وياړمن ذهن په وړاندې د كموالى 

وى او بله دا چ３ ضرورى نه ده چ３ له نور ＇خه په غو＊تلو سره ي３ احساس 
هغوى درهم ك７ى حال دا چ３ انسان له زياتو ＄ايونو نهيلﾡ زړه ماتﾡ او تش السى 
راستني８ى كه له عقل او بصيرته كار واخستل شى نو دې نتيج３ ته په اسان９ 

چا اړتيا ＇ه سره رسيدلﾡ شو چ３ ＇وك چ３ د نورو د مدد محتاج وى هغه به د بل 
پوره ك７ى او كه پوره كولﾡ ي３ شوه نو اول به ي３ خپل ＄ان موړ ك７ے وے بيا به 
ي３ د بل چا ضرورت پوره كاوه او چ３ كله غو＊تل وى نو غوره نه ده چ３ له خدايه 
وغو＊تل شى چ３ نور هم له هغه غواړى او هغه ذات ته ول３ الس نه اوږدوو چ３ 

ا پوره كوونكﾡ دے او كله چ３ نور تر نورو زيات غنى سخى ب６اى او اړتي
انسانان هم زموږ په شان محتاجه دى نو له هغوى د حاجت روائ９ ＇ه اميد 

  .  كيدے شى او له شن６ى ＄مكي د ！وکيدو ＇ه هيله کيدے شى

ق لحية  ن ا   من سائل يرجوالغنى من سائل __لم يخلق الر
د خپل ＄ان له  خداى تعالى تر هغه كس زيات كم عقل ＇وك نه دى پيدا ك７ى چ３

په هر حال ＇وك چ３ له خدايه پرته .  غو＊تونكى د شتو او دولت غو＊تنه كوي
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له نورو ب３ نيازى او مقام غواړى هغه تل په ذلت او خوارۍ ك３ ＊كيل او له ډاډ 
اطمينان او ذهنى تمركزه ب３ برخى او له حقيقى شتو او غنى والى ي３ لمن خالى 

 وضعت العزة ىف خدمتى والناس ا «.وى په قدسى حديث ك３ راغلى دى
يطلبونه بخدمة السلطان فلم يجدوهاو وضعت الغنى ىف القناعة والناس يطلبونه 

ما عزت په خپل خدمت پوري ت７لﾡ دے او خلك ئ３ د (( »بجمع المال فلم يجده
باچاهانو په دربار ك３ ل＂وى او نه ي３ مومى او ما  شتمنى په قناعت ك３ نغ＋ت３ 

خداى )) په زياتولو ك３ ل＂وى خو نه ي３ په نصيب كي８ى ده او خلك ي３ د مال
تعالى هر كس ته د هغه د ظرف او وړتيا سره برابر او د خپل مصلحت او 
غو＊تنى سره سم وركوى او هم هغه ذات د هري بخ＋ن３ او عطا سرچينه او د 
هر لوړاوى او سترتوب منبع ده او په دې 請فت ك３ له هغه سره د نورو شريكول 

د فضل او احسان او ربوبيت نيم／７ى －２ل دى او د دى په نتيجه ك３  د هغه ذات
خداى تعالى داس３ خلك هم هغو كسانو ته پري８دى چ３ دوى ي３ د خپلو اړتياوو 
قبله او د خپلو حاجتونو پوره كوونكى －２ي او د خداى  تعالى له ＊ندن３ او 

د پاك عطا محرومى پخپله د دوى د اسبابو په وجه پيدا شوې ده كه نه وى 
خداى بخ＋نه نعمتونه او لورين３ په كوم３ خا請ى ډل３ يا كسانو پورى 
مخصو３請 نه دى بلكه هر چاته د هغه له وي７ خوانه برخه رسي８ى اوس كه ＇وك 
پخپله د خداى  نعمتونو په مخك３ ودري８يى نو ضرورى خبره ده چ３ له 

３ تر محروميو او ماتو سره به مخامخي８ى د دغ３ ب３ برخه والى په سببونو ك
！ولو لوى سوب دا دے چ３ انسان نور خلك د خپلو هيلو مركز －ر＄وى او له 

وعزتى وجاللى : په حديث قدسى ك３ راغلى دى. خدايه د اميد مزے ＇و＄وى
وارتفاعى على عرشى القطعن امل كل مومل غيرى بالياس واالكسونه ثوب 

وړتيا او المذله عند الناس ماته په خپل عزت او جالل او په عرش باندې د ل
بلندۍ قسم ＇وك چ３ له ما پرته په نورو پورې اميد ت７ى زه به د هغه هيله په 

  .نهيل９ بدله ك７م او په خلكو ك３ به د سپكاوى او رسوائ９ جامى ورواغندم
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ُ ِإذَا قُّرتَ َعلَْيِه الّرْزُق  َو َكاَن ِمْن  ِِه َعلَْيِه الّسَالم  :دَُعا
 

ّ ِإّنَك اْبَتلَْيَتنَا ِيف  ُ ُِسوِء الّظّن، َو ِيف آَجالِنَا ِبطُوِل اْألََمـِل َحّتـى  أَْرَزاِقنَا الّل
أَْعَمـاِر  آَمالِنَـا ِيف  أَْرَزاَقـَك ِمـْن ِعنْـِد اْلَمـْرُزوِقنيَ، َو َطِمْعنَـا ِب  الَْتَمْسنَا

ً َتْكِفينَا .الُْمَعّمِرينَ  ً َصاِدقا ، َو َهْب لَنَا َيِقينا َ مَُحّمٍد َو آهِلِ ِبـِه ِمـْن  فََصّل َع
ا ِمْن ِشّدِة النَّصِب  َ ِ َو اْجَعْل َمـا   َمئُوَنِة الطّلَِب، َو أهَْلِْمنَا ِثَقًة َخالَِصًة تُْعِفينَا

ً  َصّرْحَت ِبِه ِمْن ِعَدِتَك ِيف َوْحِيَك، َو أَْتَبْعَتهُ ِمْن  َقَسـِمَك ِيف ِكَتاِبـَك، َقاِطعـا
ي ً لِِالْشـِتَغاِل ِبَمـا َضـِمنَْت َتَكّفْلـَت  ِالْهِتَماِمنَا ِبالّرْزِق اذّلِ ِبـِه، َو َحْسـما

 فَقُْلَت َو َقْولَُك الَْحـّق اْألَْصـَدُق، َو أَْقَسـْمَت َو َقَسـُمَك اْألََبـّر   لِْكَفاَيَة هَلُ 
ّ قُْلـَت فَـَو َرّب الّسـَماِء َو  .اْألَْوَىف َو ِيف الّسَماِء ِرْزقُُكْم َو َما تُوَعُدوَن  ُ

 .أَّنُكْم َتنِْطقُوَن  ِمْثَل َما   ّق اْألَْرِض ِإّنهُ لََح 
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  :دادعا كوله به چې درزق تنګى وه نوامام كله به
  

تا د رزق په هكله په ب３ باورۍ او د ژوند په باب د هيلو په اوږدولو ! اى ＇＋تنه
سره موږ ازمويلي يوو تر دې چ３ مون８ له هغو روزى په غو＊تلو ك７ه چ３ پخپله 

و د عمرونو په ليدلو سره موږ هم د اوږدو عمرونو له تا رزق مومى او د بوډا－ان
او د هغه پر آل رحمت ولي８ه او ) ص(ارمانونه او هيل３ وك７ې اى خدايه پر محمد 

موږ ته داس３ پياوړے يقين راكانده چ３ د هغه په وسيله مو د غو＊تن３ او ل＂３ 
ه له زياره وژغورې او زموږ په زړونو ك３ سوچه ډاډمن حالت پيدا ك７ه چ３ موږ ل

ك７او او سختيو خالص ك７ى او په وحى سره چ３ كوم請 ３فا   او ＇ر－ندې ژمن３ 
تا ك７ى دى او په خپل كتاب ك３ دې له دې سره ＇ن／ته قسم هم خوړلﾡ دے نو دا 
د هغه روزۍ له اهتمامه چ３ ته ي３ ضامن ي３ زموږ د اوږې د سپكولو سوب ك７ه 

وو د بيلتون وسيله او د كوم３ روزۍ ذمه چ３ تا اخست３ ده د هغ３ له مشغولتيا
جوړه ك７ه لكه ＇ن／ه چ３ تا فرمايلي او ستا دا ژمنه حق او ډيره ر＊تن３ ده او 

چ３ اى خلكو . ((تاقسم خوړلﾡ دے او ستا دا قسم ر＊تيا او پوره كيدونكﾡ دے
بيا )) ستاسو روزى او هغه چ３ له تاسو سره ي３ وعده كي８ى په اسمان ك３ دى

دا چاره يقينى او ارو مرو ده ! مالك قسمد ＄مك３ او اسمان په ((ستا ونيا ده 
  )) داس３ چ３ ته ي３ وائي

  

––––––––––  
  

  سپړنه
  

د پن％ون هغه رازق او پالونكى چ３ د مور په زيالن او د كوچينوالى په دوران ك３ 
چ３ كله نه په السو ك３ زور وى نه د روزۍ د －＂لو وس،نه د كار روز－ار پوهه وى او 

ه داس３ حاالتو ك３ د مين３ او محبت په سيورى ك３ نه د معيشت له وسيلو خبرتيا پ
د ژوند د بقا ！ول سامان برابروى نو هغه به د ژوند په نورو پ７اوونو ك３ ＇ن／ه غافله 
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شى حال دا چ３ هغه د ！ولو پن％／ر او د ！ولو روزى رسوونكﾡ دے لكه ＇ن／ه چ３ 
  : خداى تعالى فرمايى

االناس اذكروا نعمة اهللا عليكم هل من خال« ق غري اهللا يرزقكم من السماء يا ا
اى خلکو خداى تعالى چ３ کوم３ لورين３ په تاسو ک７ى هغه يادې ک７ئ ( »واالرض

آيا له هغه خداى  تعالى پرته بل پن％وونكﾡ شته چ３ تاسو ته ي３ له ＄مك３ او 
د خداى حكمت او مصلحت كله كله په دې ك３ وى چ３ ) اسمانه رزق برابر ك７ے دے
په باره ك３ ) ص(راولى لكه ＇ن／ه چ３ د حضرت محمد  په بنيادم د رزق تن／سيا

د لوږى له امله به ي３ په (( »كان يربط على بطنه حجراً من الجوع«راغلى دى چ３
او فرمايل به ي３ چ３ زما همدا خو＊ه ده چ３ يوه ورځ موړ وم ) خي＂ي پوري كا１ى ت７ل

ل دا همدا شان حضرت ايوب د رزق په تن／يسا ك３ ＊كيل شو حا. او بله ورځ وږے
چ３ په خپل مهال ك３ ډير شتمن －２ل كيده ＄مكه ي３ وه باغونه ي３ وو درې زره 
او＊ان ي３ لرل پن％ه سوه خرونه او د كروندې لپاره زرغويان پر دې سربيره اووه زره 
－６ي بيزې او د خدمت لپاره ＇لور سوه نوكران خو نا＇اپه حاالت بدل شو پيس３ 

و يو له من＃ الړ او د ناروغ９ له كبله د الړې ＇اروى ي３ چور شول او زوزات ي３ هم ي

رب ا مسنى الضروانت ارحم «:او په ژبه ي３ دا كوكه وه چ３. خو＄يدو نه هم ووت
ني همدغه شان . اى پالونكيه زه غم ＄پلﾡ يم او ته تر ！ولو رحم كوونكو رحيم »الرا

او نورو الهى استازو باندى د رزق د ) ع(عيسى ) ع(موسى ) ع(په حضرت داود 
تن／９ ازمي＋تونه راغلل خو په دغ３ تن／９ او سخت９ ك３ ي３ يوازې پاك رب ته 

د دغه ازموين３ ＊كيلدن３ او د . لمن وغ％وله او يوازى هغه ته ي３ الس اوږد ك７
روزۍ د تن／والى موخه دا وى چ３ خداى پاك دوى ته د دوى په 請بر او زغم ال ډير 

７لو سره يوازې هغه ته سورې او 請بر او اجر ورك７ى او هغوى په اهللا پورې د زړه په ت

سمع « :اميرالمومنين حضرت على فرمايى. چغ３ ووهى ان اهللا يبت العبدو هو يحبه ل
خداى تعالى له خپل بنده سره له مين３ سره سره هغه په ك７او ك３ (( »تضرعه
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عامو انسانانو په داس３ )) ＊كيلوى چ３ د هغه د رازۍ او تضرع كوك３ واورى
و وسيلو ته ستر－３ نيولى وى خو د خداى نزديكان په داس３ حاالتو ك３ اسبابو ا

حاالتو ك３ د خپل عمل او باور په ر１ا ك３ پوهي８ى چ３ كه ＇ه هم هغه ذات رزق په 
اسبابو پورې ت７لﾡ دے خو هغه چ３ كله هم غواړى دا وسيلي ب３ كاره كولﾡ شى نو 

ت خپله وسيله يوازي په سببونو او وسيلو تكيه نه ده پكار لكه مثالً يو كس تجار
－ر＄وى خو د －ت３ په ＄اى تاوان كوى او همدا وسيله ا請ل پان／ه هم له ＄ان سره 
ډوبه ك７ى او بل كس كرونده خپله وسيله جوړوى خو زول اوږل９ ي３ والړ فصل تباه 
ك７ى او كله ئي پ＂ﾡ اور واخلى كه همدا اسباب او وسيل３ كافى وى نو كور ته د قفل 

رولو سره به غال نه كيده او د د＊من په وړاندې د په اچولو او د ＇وكيدار په د
وسيل３ په برابرولو سره به برى يقين３ ْو حال دا چ３ زياتره وخت تاال ماته شى او كور 
چور تاالن شى او له درنو وسلو سره سره انسان ماته خورى دا ＄كه چ３ يو طاقت 

３ وا－ى ي３ داس３ شته چ３ دا وسيل３ ب３ كار كولﾡ شى نو هغه وسيلى او سببونه چ
د بل چا په الس ك３ وى په هغو يقين نه شى كيداى او دغه وسيل３ هغه وخت فايده 
من３ وى چ３ د خداى رضا هم ورسره وى نو ا請لى کا د هغه چا دے چ３ د دغو 
وسيلو وا－ى ي３ په الس ك３ وى البته له دې دا نتيجه نه دى اخستل پكار چ３ كله 

ا د حركت عمل او اسبابو د برابرولو ＇ه هغه كار جوړونكﾡ او روزى رسان دے نو بي
ضرورت دے؟ دا ＄كه چ３ دا ن７ۍ د اسبابو ن７ۍ ده او له اسبابو تي＋ته نيشته او په 
دې خبره باور لرل چ３ دا اسباب د هم هغه ذات لخوا پيدا شوى او هغه ورته د ك７و 

توكل دے او كه انسان پ＋ه په پ＋ه واړوى نو دا د نعمتونو . طاقت ورك７ے دے
د دې دعا هدف . ３ ناشكرى ده چ３ كه هر اړخيزه شى نو د ن７ۍ نظام －６ودي８ىداس

دا نه دے چ３ له دنياوى اسبابو ستر－３ پ＂３ ك７ے شى بلكه غرض دا دے چ３ 
پردغو اسبابو د باور پر ＄اى د اسبابو پر خالق او پن％／ر توکل وشى او له دغو 

ى تعالى په عبادت او قواوو يوازي د روزۍ د －＂لو كار وانه خستل شى بلكه د خدا
  .اطاعت ك３ هم وكارول شى ＄كه چ３ همدا د ژوند وروستﾡ هدف دے
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َ َقَضاِء ادّلْيِن  َو َكاَن ِمْن   ُ ِيف الَْمُعوَنِة َع ِِه َعلَْيِه الّسَالم  :دَُعا

، َو َهْب  َ مَُحّمٍد َو آهِلِ ّ َصّل َع ُ َ الَْعافَِيَة ِمْن َدْيٍن تُْخِلـُق ِبـِه َوْج  الّل ِهـي، َو ِ
ِ  َيَحاُر فِيهِ  ََشّعُب هَلُ فِْكِري، َو َيطُوُل ِبُمَماَرَسِتِه ُشـْغ ُ   ِذْهنِي، َو َي َو أَُعـوذ

ّ ادّلْيِن َو فِْكِرِه، َو ُشْغِل ادّلْيِن  َ َ مَُحّمـٍد  ِبَك، َيا َرّب، ِمْن  َو َسَهِرِه، فََصّل َع
ِ ِمنْهُ، َو  ، َو أَِعْذ  َك، َيا َرّب، ِمْن ِذلِّتِه ِيف الَْحَياِة، َو ِمْن َتِبَعِتهِ أَْسَتِجريُ بِ  َو آهِلِ

، َو أَِجْر ِمنْـهُ  َ مَُحّمٍد َو آهِلِ ِبُوْسـٍع فَاِضـٍل أَْو َكَفـاٍف  َبْعَد الَْوفَاِة، فََصّل َع
ـِف َواِالْزِدَيـاِد، .َواِصٍل  ، َو اْحجُْبنِي َعِن الرّسَ َ مَُحّمٍد َو آهِلِ ّ َصّل َع ُ َو  الّل

ــي ــْذِل َو اِالْقِتَصــاِد، َو َعّلْمنِ ــّوْمنِي ِبالَْب ــِديِر، َو اْقِبْضــنِي  َق حُْســَن الّتْق
ِبلُْطِفَك َعِن الّتْبِذيِر، َو أَْجِرِمْن أَْسَباِب الَْحَالِل أَْرَزاِقي، َو َوّجْه ِيف أَْبَواِب 

ِ  الِْربّ  َ َبْغـٍي  َمِخـيةَلً أَْو  ِإْنَفاِقي، َو اْزِو َعنّي ِمَن الَْماِل َما يُْحِدُث  ً ِإ َتأَّديـا
 ً َ  .أَْو َما أََتَعّقُب ِمنْـهُ طُْغَيانـا ّ ُصـْحَبَة الْفَُقـَراِء، َو أَِعنّـي َعـ َ ّ َحّبـْب ِإ ُ الّلـ

ْم  ِ ِ ُ  ِبُحْسِن الّصْربِ  ُصْحَب َو َما َزَوْيَت َعنّي ِمْن َمَتاِع ادّلْنَيا الَْفاِنَيِة فَاْذَخْره
ِ  ِ ِيف  ِ ِمـْن  نَِك الَْباِقَيِة َخَزا َو اْجَعْل َما َخّولَْتنِي ِمـْن حُطَاِمَهـا، َو َعّجْلـَت 

َ  َمَتاِعَها َ قُْرِبَك َو ذَِريَعًة ِإ َ ِجَواِرَك َو ُوْصةَلً ِإ َجنِّتـَك، ِإّنـَك ذُو  بُْلَغًة ِإ
 ُ ُ الَْكِر َجَواد

، َو أَْنَت الْ ِ َعِظ
 .الَْفْضِل الْ
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  :و لپاره له خداى پاكه د مرستې  دعاد پور د لنډول

 
او د هغوى پر آل رحمت ولي８ه او ما له داس３ پوره ) ص(اى خدايه پر محمد 

وژغوره چ３ د هغه له امله زما په لمن داغ جوړ شى او زما ذهن پريشانه او فكر 
اى پالونكيه . پاشلﾡ شى او د همدغه پور په فكر او تدبير ك３ تل بوخت اوسم

ه دروړم د پور اوقرض له فكرونو او اندي＋تو او النجو او ك７كيچونو زه تا ته پنا
او د هغه پر آل رحمت ولي８ه او ) ص(ته پر محمد . او د پور له امله له ب３ خوب９

 ﾡ請ماته د پريمانه شتو او پيسو په راكولو او پرله پس３ رزق سره له دې خال
ه او ما له اسراف او او د هغه پر آل رحمت ولي８) ص(اى خدايه پر محمد . راك７ه

په ل／＋تونو ك３ له زيات９ تم كانده او په ＊ندنى او من％الرۍ سره په توازن او 
ان６ول ك３ وساته او زما لپاره له حاللو الرو د روزۍ سريزې برابر كا او زما مال 

ې وساته چ３ ما ك３ غرور يرد خير ＊ي／７ى په الره ك３ ول／وه او هغه مال رانه ل
يا مو د ظلم په الره واچوى يا ي３ پايله سرغ７ونه او  وياړ او كبر پيدا ك７ى

اى خدايه له درويشانو او ملن／انو سره ناسته پاسته زما په نظرونو . طغيان وى
ك３ غوره و－ر＄وه او له ډاډ زياتوونكى 請بر سره د هغوى په ان６يوال９ ك３ زما 
و مرسته وك７ه د فانى دنيا په شتو ك３ چ３ دې ＇ه له ما تم ك７ى هغه په خپل

پاتيدونكو خزانو ك３ زما لپاره زيرمه ك７ه او د دې له امكاناتو چ３ دې ＇ه 
راك７ى او د دې له وسيلو چ３ دې ＇ه راپه برخه ك７ى هغه خپل رحمت ته د 
رسيدلو توخه، تا ته د نزدې والى وسيله او جنت ته د رسيدلو ذريعه و！اكه 

  .＄كه چ３ ته د ستر فضل ＇＋تن او سخى او كريم ي３
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  سپړنه
 

كه د انسان احساسات ژوندى وى نو انسان د پوره وړى كيدو په وخت يوه 
او په دې اندي＋نى ك３ نه د  ﾡشيبه هم په اطمينان او كرارى سره نه شى تيرول

شى او تل په دې فكر  ﾡشى او نه ور＄ه په كراره تيرول ےشپ３ په ارام ويده كيد
به وغواړى يا راشى او خپل پور  ےك３ وى چ３ خداى خبر كله به قرض غواړ

ام３ چرته په الره ك３ －ير ك７ى او ＄ان خال請يدل تري －ران وى په داسي حاالتو 
ك３ يقيناً ذهن پريشان خياالت －６ وډ او طبيعت خ７ وى او انسان تر دې بوج 

  الندې ＄ان نا كراره محسوسوى لكه ＇ن／ه چ３ بزرجهر وائي 
３ ＄اى پر ＄اى چ３ ما د جن， درندى وسل３ هسكي ك７ي او درانه درانه كا３１ م
  :فرمايى) ص(ك７ل خو تر پوره دروند ＇يز م３ ونه موند او د خداى －ران رسول 

  »الوجع االوجع العني وال  اال ادلين« 
  ))درد نيشته ﾡاو د قرض تر غمه غمژنوونك ﾡد ستر－و تر درده ＄وروونك(( 

  : فرمايى) ع(او اميرا المومنين حضرت على

  »ار مهمة بالليل وقضاء ىف ادلنيا وقضاء ىف االخرةاياكم وادلين فانه مزةل بال«
له پوره ＄ان وساته ＄که چ３ په ور＄３ ک＋３ د سپکاوى سبب،په شپ３ ک＋３ د  

  ))غم او فكر المل او په دنيا او آخرت ك３ ي３ وركول ضرورى دى
شى چ３ خپل عزت پرې －ران وى  ےله دې ذلت او سپكاوي هغه كس بچيد 

خو زغمى په تن／يسا او نيست９ ك３ ژوند  داس３ كس د فقر او لوږې سخت９
  تيروى خو د پور په اخستلو سره خپل عزت ته خطر نه پيدا كوى 

او كه ډير مجبوره شى دومره اخلى چ３ ضرورت ي３ پوره شى او د دې د زر 
ترزره ستنولو په فكر ك３ وى او كه يو كس بيخى د پور د ستنولو نيت نه لرى 
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  : ＇ن／ه چ３ امام جعفر 請ادق فرمايىلكه  ےنو د خائن او غل په شان د

  »من استدان فلم ينوا قضاوه كان بمنزةل السارق«
  ) ےكه يو كس پور واخلى او د ستنولو اراده ي３ نه لرى نو د غل په شان د(

البته كه د ستنولو نيت ي３ وى خو د مجبورۍ يا نيست９ له امله ي３ په وخت 
د قرض خاوند ته پكار دى  به معذور وى په داس３ ب２ه ك３ ےستون نه ك７ى نو د

چ３ هغه ته وخت وركاندى او په سخته ي３ ترې ونه غواړى او كه داسي وك７ى 
نو هره ورځ به ورته د همدومره مال د 請دقه كولو ثواب مالوي８ى او كه د پور له 
ورك７ې بيخى معذوره شى نو د نه ستنولو په وجه ي３ خداى نه نيسى په دى 

   ﾡه وى ل／ولشرط چ３ دغه مال ي３ په حرامو ن
ي３ وبخ＋ى نو خداى تعالى ورته ډير اجر وركوى او كه وې  ےاو كه قرض غواړ

  .نه بخ＋ى نو يوزاې د خپل قرض بدل به مومى
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ِِه َعلَْيهِ  ا َو َكاَن ِمْن دَُعا َ ِ ُ ِيف ِذْكِر الّتْوَبِة َو َطلَ  :الّسَالم

 ّ ُ َواِصـِفنيَ  َيا َمْن َال َيِصفُهُ َنْعُت  الّل
ُ الـّراِجنيَ   الْ ُ َرَجـاء   َو َيـا َمـْن َال يَُجـاِوُزه

ُمْحِســنِنيَ 
ــُر الْ ــِه أَْج ْي ــا َمــْن َال َيِضــيُع دَلَ ــى َخــْوِف   َو َي َ َ

ــا َمــْن ُهــَو مُنْ َو َي
ُمّتِقنيَ .الَْعاِبِدينَ 

ُ َمـْن َتَداَولَْتـهُ أَْيـِدي َهَذا َمَق   َو َيا َمْن ُهَو َغاَيةُ َخْشَيِة الْ ام
الَْخطَاَيا، َو اْسَتْحَوذَ َعلَْيـِه الّشـْيطَانُ، فََقّصـَر َعّمـا  اذّلنُوِب، َو َقاَدْتهُ أَِزّمةُ 

ً  أََمْرَت  يـرا ِ ْ ْيَت َعنْـهُ َت َ َ َكالَْجاِهـِل ِبقُـْدَرِتَك  .ِبِه َتْفِريطاً، َو َتَعاَطى َما 
ُمنِْكِر فَ 

ُـَدى، َو  ْضَل ِإْحَساِنَك َعلَْيِه، أَْو َكالْ ِإلَْيِه َحّتى ِإذَا اْنَفَتَح هَلُ َبَصُر اهْل
ُِب الَْعَمى، أَْحَصى َمـا َظلَـَم ِبـِه َنْفَسـهُ، َو فَّكـَر فِيَمـا َتَقّشَعْت َعنْهُ   َسَحا

أَْقَبَل فَ  .مَُخالََفِتِه َجِليًال  َخالََف ِبِه َرّبهُ، فََرأَى َكِبَري ِعْصَياِنِه َكِبرياً َو َجِليَل 
ً ِمنْـَك، َو َوّجـَه َرْغَبَتـهُ  ِإلَْيـَك ِثَقـًة ِبـَك، فَأَّمـَك  َنْحَوَك مَُؤّمًال لََك مُْسَتْحِييا

 َو َقَصَدَك ِبَخْوفِِه ِإْخَالصاً، َقْد َخَال َطَمُعهُ ِمْن كُّل َمْطُموٍع  ِبطََمِعِه َيِقيناً،

َك، َو أَفَْرَخ َرْوُعهُ ِمْن كُّل َمْحذُ  فََمثَـَل َبـْنيَ َيـَدْيَك  .وٍر ِمنْهُ ِسَواَك فِيِه َغْريِ
َ اْألَْرِض  ُ ِإ مَُتَخّشـعاً، َو َطأَْطـأَ َرأَْسـهُ لِِعّزِتـَك  مَُتَضّرعاً، َو َغّمـَض َبَصـَره

  ِسّرِه َما أَْنَت أَْعلَُم ِبِه ِمنْهُ خُُضوعاً،  مَُتَذلًّال، َو أََبثَّك ِمْن 
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  د توبې دعا 
لـه سـتاين３ دى د سـتايونكو سـتايونكى تـورى بـ３       اى ＇＋تنه اى هغه ذاتـه چـ３   

اى هغه ذاته چ３ د نيكانو اجر . اى هغه چ３ د هيله منو د هيل３ كور ي３. وسه دى
اى . نه الهو كوي اى هغه ذاته چ３ د عبادت كوونكو د ويـرې وروسـتى پـ７او يـ３    

دا د هغـه كـس   .چ３ د پرهيز－ارو او پاكانو د ويرې او ترهـ３ وروسـتی كر＊ـه يـ３    
چ３ په －ناهانو ك３ لوبي８ى او د خطا－انو وا－و راك＋لى دى او شيطان دري＃ دى 

هم ＄كه يـ３ سـتا لـه امـره پـه بـ３ پروايـ９ سـره سـتا د دنـدو پـه            . پرې بر شوى دى
پوره كولو ك３ غفلت وك７  او د تيروتنو له امله ستا له لوري  منعو شوو چارو ته 

او سـتا د فضـل    .－وا ك３ هغه ＄ان ستا په ولك３ ك３ بيخى －２ـى نـه  . الس وروړى
او احسان چ３ پـر هغـه دې لـورولى دى بالكـل منـى نـه، خـو كلـه چـ３ د هغـه بينـا            
ســتر－ه خال請ــه شــوه   او د تيــارو او ړونــدوالى وري％ــ３ د هغــه لــه مخــه ＇ن／تــه    
شـوې نـو هغــه پـر خپـل نفــس د شـوو ظلمونــو جـاج واخيسـت او پــه كومـو كومــو         

نظـر واچـوه نـو خپلـ３      ＄ايونو ك３ ي３ چ３ د خپل رب بلوسه كـ７ي وه پـه هغـو يـ３    
－ناهاني ي３ په ر＊تيالوى او خپل３ سترې سرغ７ون３ يـ３ پـه ر＊ـتيا سـترې      ي３لو

وليدي نو هغه په داس３ حال ك３ چ３ تا ته هيله من هم دى او له تـا شـرمي８ى هـم،    
تا ته مخ ك７ او پـر تـا پـه بـاور سـره تـا تـه و－رهيـد او پـه يقـين او ډاډ سـره يـ３ پـه              

نيت وك７ او په زړه ك３ ستا په ډار سـره پـه خـالص     خپل３ هيل３ او ارمان سره ستا
زړه ستا د درشل په لور روان شه په داس３ حال ك３ چ３ له تا پرته يـ３ لـه چـا سـره     
غم غرض نه درولود او پر تا برسيره ي３ د چا ويره نـه لرلـه نـو پـه عـاجزه ب２ـه سـتا        
مخــ３ تــه ودريــده  لــه خاكســارۍ يــ３ ســتر－３ پــه ＄مكــ３ كــ３ ＊ــخ３ كــ７ى او پــه    

ى او ذلت سره سركوزى والړ دى اوپه نياز او عاجزۍ سره ي３ خپل د زړه سپكاو
  رازونه چ３ ته پرې تر هغه زيات خبر ي３ تا ته پرانستل 
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ِ َما َما أَْنَت أَْحَصى هَلَا خُُشوعاً، َو َعّدَد ِمْن ذُنُوِبهِ   َو اْسَتَغاَث ِبَك ِمْن َعِظ
ـا فََض  َوَقَع ِبِه ِيف ِعْلِمَك َو َقِبيِح َما َ ُ ا َحهُ ِيف حُْكِمـَك ِمـْن ذُنُـوٍب أَْدَبـَرْت ذَلّ

ا فَلَِزَمْت  فََذَهَبْت، َو  َ ُ َال يُنِْكُر َيا ِإهَلِي َعْدلََك ِإْن َعاَقْبَتهُ، َو َال  .أََقاَمْت َتِبَعا
ُ  َْسَتْعِظُم  َْتهُ، ِألَّنَك الـّرّب الَْكـِر ِ  اذّلِي َال  َعْفَوَك ِإْن َعَفْوَت َعنْهُ َو َر

 ِ َعِظ
ً ِألَْمِرَك فِيَما   َيَتَعاَظُمهُ ُغْفَرانُ اذّلْنِب الْ ّ فََها أََنا ذَا َقْد ِجْئتَُك مُِطيعا ُ الّل

َجاَبـِة، ِإْذ  ِبِه ِمَن ادّلَعاِء، مَُتنَّجزاً َوْعـَدَك فِيَمـا َوَعـْدَت ِبـِه ِمـنَ  أََمْرَت  اْإلِ
ِ أَْسـَتِجْب لَُكـْم  ّ فَ  .َتقُوُل اْدُعـو ُ ، َو الَْقنِـي الّلـ َ مَُحّمـٍد َو آهِلِ َصـّل َعـ

 لَِقيتَُك ِبِإْقَراِري، َو اْرفَْعنِي َعْن َمَصاِرِع اذّلنُـوِب َكَمـا ِبَمْغِفَرِتَك َكَما

َك َكَما َتـأَّنْيَتنِي َعـِن  ِِسْرتِ  ِ  .اِالْنِتَقـاِم ِمنّـي َوَضْعُت لََك َنْفِسي، َو اْسُرتْ

ّ َو َثّبْت ِيف َطاَعتِ  ُ ، َو َوفّْقنِـي  َك ِنّيِتي، َو أَْحِكْم ِيف ِعَباَدِتَك الّل ِ َبِصـَري
ََس  َ ِمّلِتـَك َو ِمـةّلِ  ِمَن اْألَْعَماِل لَِما َتْغِسُل ِبِه َد الَْخطَاَيا َعنّي، َو َتَوفّنِي َع

ُ ِإذَا َتـَوفّْيَتنِي َنِبّيَك مَُحّمٍد  ّ أَتُـوُب ِإلَْيـَك  .َعلَْيِه الّسَالم ّ ِإ ُ ِيف َمَقـاِمي  الّلـ
ِِر ذُنُـويِب َو  ِ َو َظَواِهِرَهـا، َو  َهَذا ِمـْن َكَبـا ِِرَها، َو َبـَواِطِن َسـّيَئا َصـَغا

 ِ ـا، َتْوَبـَة َمـْن َال يَُحـّدُث َنْفَسـهُ ِبَمْعِصـَيٍة، َو َال  َسـَوالِِف َزّال َ ِ  َو َحَواِد

هَلِي ِيف مُْحَكِم ِكَتاِبَك ِإّنَك َتْقَبُل َو َقْد قُْلَت َيا إِ  يُْضِمُر أَْن َيُعوَد ِيف َخِطيَئٍة 
 َعْن ِعَباِدَك، َو َتْعفُو َعِن الّسّيَئاِت، َو تُِحّب الّتّواِبنيَ، الّتْوَبةَ 
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او په تواضع او ب３ وس９ سره  له هغو －ناهـانو او  نـا كـ７دو لـه املـه چـ３ سـتا پـه         
لونـو چـ３   علم ك３ د هغـه لپـاره وژونكـى او هالكـوونكى دى او لـه هغـو بـدو عم       

.  ستا له فيصل３ سره سم د هغه لپاره شرموونكى دى تا تـه چغـ３ او سـورې وهـى    
هغه －ناهانى چ３ خوند ي３ الړ خو وبال ئي د تـل لپـاره پـه هغـه پـورې ن＋ـتى دى       

كه ته هغه وعذابوې نو ستا د عدل منكر به نـه شـى او كـه لـه هغـه      ! اى زما مالكه
. كومـه بـده او لويـه چـاره ونـه －２ـي      ې  نو هغه بـه سـتا بخ＋ـنه    ي８تير ش３ او ورحم

－نـاه بخ＋ـل هـم ＇ـه لويـه       ي３＄كه چ３ ته كريم پالونكى ي３ چا ته چ３ تر لوي３ لـو 
خبره نه ده ＊ه نو اى زما ＇＋تنه زه ستا په در ك３ حاضـر يـم سـتا د دعـا د امـر پـه       
منلو سره او ستا د ژمن３ د وفا په غو＊تلو سره چ３ د دعا د قبلولو په هکلـه  دې  

خدايــه پــر )) لــه مــا دعــا وغــواړئ زه يــ３ درقبلــوم :((وينــا كــ３ كــ７ې  پــه خپلــ３ دې
او د هغــوى پــر آل رحمــت وليــ８ه او خپــل مغفــرت ماتــه راشــامل كــ７ه  ) ص(محمــد 

او پـه هغـو ＄ـايونو كـ３     . ＇ن／ه چ３ زه په خپلو －ناهانو ډاډه او تاته متوج３ شـوم 
نـده  ＇ن／ـه   ه  او را اوچت م３ كايسچ３ بنيادم له －ناهانو ماته خورى زما الس ون

چ３ ما خپل نفس ستاپه وړانـدي پـه خـاورو غور＄ـولى دى او د خپـل رحمـت پـه        
لمن３ ما وپو＊ه  لكه ＇ن／ه چ３ دې له ما په غچ اخستلو ك３ له 請بر او حلمه كـار  

پــه خپلــ３ مننــ３ كــ３ زمــا هــوډ ！ينــ， كانــده او پــه خپــل  ! اخســتى دى اى ＇＋ــتنه
و د كولـو وس راكانـده  پـه    عبادت ك３ زما ＄يرتيا پياوړې ك７ه او ماته د هغو كـ７ 

كومو سره چ３ زما د －ناهانو خيرى راووين％３ او كله م３ چـ３ لـه دنيـا اخلـ３ نـو      
اى . پـه ت／ـالرې مـ３ واخلـه    ) ص(په خپل دين او د خپل اسـتازى حضـرت محمـد    

زه اوس له خپلـو وړو او لويـو －ناهـانو او پ＂ـو او ＇ر－نـدو نـاك７دو او لـه        ! ＇＋تنه
كوم د هغه چا په شان توبه چ３ بيخى د －نـاه خيـال   تيرو او اوسنيو ＊ويدنو توبه 

اى پرود－ـاره تـا پـه    . هم په زړه رانه وړى او －ناه ته د جاروتلو تصور هم ونه ك７ى
چـ３ تـه د بنـد－انو توبـه قبلـوې او لـه －ناهـانو        : خپل پياوړى كتاب كـ３ فرمـايلي  

 تيري８ې او له توبه كوونكو سره مينه كوې
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ِ َكَما َضِمنَْت،فَاْقَبْل َتْوَبِتي َكَما َو   ِ  َعْدَت، َو اْعُف َعْن َسّيَئا َو أَْوِجْب 
َو لـَـَك َيـا َرّب َشــْرِطي أَّال أَُعــوَد ِيف َمْكُروِهــَك، َو   َمَحّبَتـَك َكَمــا َشــَرْطت

ِ أَْن َال  ِيَع َمَعاِصـيَك  َضَما َ ّ  .أَْرِجَع ِيف َمْذمُوِمَك، َو َعْهِدي أَْن أَْهجَُر  ُ الّلـ
ِ َمـا َعِلْمـَت، َو ِإّنَك  َ َمـا  أَْعلَُم ِبَما َعِمْلُت فَاْغِفْر  اْصـِرفْنِي ِبقُـْدَرِتَك ِإ

ُّن، َو َتِبَعاٌت َقـْد  .أَْحَبْبَت  ُ ّ َتِبَعاٌت َقْد َحِفْظ َ ّ َو َع ُ ُّن، َو كُّلُهـّن  الّل ُ َِسـي
ي َْسى، فَ  ِبَعْينَِك الِّتي َال َتنَامُ، َو ِعْلِمَك اذّلِ ا أَْهلََها، َو اْحطُْط َال َي َ

ْ َعّوْض ِم
ّ  .َعنّي ِوْزَرَها، َوَخّفْف َعنّي ِثْقلََها، َو اْعِصْمنِي ِمْن أَْن أَُقاِرَف ِمْثلََها ُ الّل

ِ ِبالّتْوَبِة ِإّال ِبِعْصَمِتَك، َو َال  اْسِتْمَسـاَك يِب َعـِن الَْخطَاَيـا ِإّال  َو ِإّنهُ َال َوفَاءَ 
ــــَك،  ــــّوةٍ َعــــْن قُّوِت ِ ِبقُ ــــّو ــــَولّنِي ِبِعْصــــَمٍة َماِنَعــــٍة  فََق ــــٍة، َو َت  .َكافَِي

ّ أَّيَما َعْبٍد َتاَب ِإلَْيَك َو ُهـَو ِيف ِعْلـِم الَْغْيـِب ِعنْـَدَك  ُ فَاِسـٌخ لَِتْوَبِتـِه، َو  الّل
 ّ ٌِد ِيف ذَْنِبِه َو َخِطيَئِتِه، فَِإ ُ ِبـَك أَْن أَكُـوَن َكـَذلَِك، فَاْجَعـْل  َعا َتـْوَبِتي  أَُعوذ

َ َتْوَبـٍة، َتْوَبـًة مُوِجَبـًة لَِمْحـِو َمـا َسـلََف، َهِذِه َتْوَبًة َال  َو  أَْحَتاُج َبْعَدَها ِإ
، َو أَْسـَتْوِهبَُك ُسـوءَ .الّسَالَمِة فِيَما َبِقَي  ِ ّ أَْعَتِذُر ِإلَْيـَك ِمـْن َجْهـ ّ ِإ ُ  الّل

ــَك  َِت ْ ــِف َر َ َكنَ ، فَاْضــُمْمنِي ِإ ِ ــ ِ فِْع ــُرتْ ــّوًال، َو اْس ــَك  َتطَ ــْرتِ َعافَِيِت ِِس
ّ أَتُوُب ِإلَْيـَك ِمـْن كُـّل َمـا َخـالََف ِإَراَدَتـَك، .َتَفّضًال  ّ َو ِإ ُ أَْو َزاَل َعـْن   الّل

، َمَحّبِتَك ِمْن َخطََراِت َقْلِبي، َو لََحظَاِت َعْينِي، َو  ِ   ِحَكاَياِت لَِسا
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３ دې ژمنـه كـ７ې ده او زمـا لـه －ناهـانو تيـر شـه        نو ته زما توبه ومنه لكه ＇ن／ـه چـ  
لكه ＇ن／ه چ３ دې پ７ه اخست３ ده او له ت７ون سره سم خپله مينه زما لپاه ضرورى 
ك７ه او زه له تاسره اى ＇＋تنه دا ژمنه كـوم چـ３ سـتا ناخو＊ـو چـارو تـه بـه مـخ نـه          

ا ＇يزونو ته به نه جـار و＄ـم او د   يواو غندل شو يواړوم او دا ژبه كوم چ３ ر！ل شو
اى مالكه ته زما . وعده كوم چ３ ستا －ردې نامنن３ او نافرمان９ به بيخى پري８دم

په ك７و او عملونو ＊ه خبر ي３ اوس نو چ３ په ＇ه خبريـ３ راوې بخ＋ـه او پـه خپـل     
بشپ７ قدرت سره م３ غوره كـارونو تـه مـخ كانـده اى خدايـه زمـا پـه غـاړه ＇ـومره          

ــاد  دى او ＇ــومره داســ３ چــ      ــه ي ــه دى چــ３ مات ارې دى چــ３ د هيــرې  داســ３ حقون
－７ن／ونو ته لويدلى خو دغه ！ول ستا ستر－و ته دى داس３ سـتر－３ چـ３ لـه خوبـه     

نـو ＇ـوك چـ３     ےزن／ي８ى نه، او ستا په علم ك３ دى داس３ علم چـ３ پرلـه پسـي د   
 ﾡزما په غاړه حق لرى هغوى ته ي３ بدل وركاندې او بوج ي３ له مـا ايسـته او پيـ＂   

－ناهــانو لــه كولــو خونــدى وســاته اى  يــ３ لــه مــا ســپك كانــدى او مــا بيــا د داســ３
او لـه   .خـو هـم سـتا پـه ＇ـارن３ سـره       ےخدايه زه په توب３ ！ين， نه شـم پـاتى كيـد   

خو ستا په وس سـره، نـو مـا پـه بـ３ نيـازه كـوونكى قـوت          ﾡ－ناهانو نه شم غ７يدل
هغـه  ! سره پياوړې ك７ه او له －ناهانو د تم كوونكى ＇ـارن３ ذمـه واخلـه اى خدايـه    

او د  ﾡه وك７ى او ستا د غيبو په علم ك３ هغه د تـوب３ مـاتوونك  بنده چ３ تا ته توب
وى نـو زه تـا تـه پنـاه دروړم لـه دې چـ３ دغـه         ﾡ－ناه او معصيت په لـور بيـا تلـونك   

شان بنده شم زما توبه داس３ توبه و－ر＄وه چ３ تر دې وروسـته بيـا د تـوب３ اړتيـا     
اتلونكو شـيبو  پات３ نه شى داس３ توبه چ３ تيرې －ناهان３ پرپولى او د ژوند په ر

ك３ له －ناهـانو سـاتونك３ وى اى خدايـه زه لـه خپلـو نـاپوهيو عـذر غـواړم او لـه          
يم نو په خپل لطف او مهربان９ سره ماتـه د   ےخپلو ناك７دو د بخ＋نى غو＊تندو

خپل رحمت په كور ك３ ＄اى راك７ه او په خپـل فضـل سـره مـ３ د عافيـت پـه پـرده        
خيـاال تـو د سـتر－و لـه نغوتـو او د      وپو＊ه اى ＇＋تنه زه په زړه ك３ لـه تيروونكـو   

  ژب３ له خبرو، غرض له هرې هغ３ چارې چ３ ستا د خو＊３ خالف وى توبه كوم
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َ ِحَياهِلَـا  ا كُّل َجاِرَحٍة َعـ َ ِ َْسلَُم  �َِبَعاِتـَك، َو َتـأَْمنُ ِمَمـا َيَخـاُف  ِمـْن  َتْوَبًة 
 ِ ّ فَاْرَحْم  .َسطََواِتَك  الُْمْعَتُدوَن ِمْن أَلِ ُ ِ َبـْنيَ َيـَدْيَك، َو َوِجيـَب  الّل َوْحـَد

ِ ِمْن َهْيَبِتَك، فََقْد أََقاَمْتنِي َقْلِبي ِمْن  َيا َرّب  َخْشَيِتَك، َو اْضِطَراَب أَْرَكا
َِك، فَِإْن َسَكّت لَْم َينِْطْق  َعنّي أََحـٌد، َو ِإْن َشـَفْعُت  ذُنُويِب َمَقاَم الِْخْزِي ِبِفنَا

، َو َشـّفْع ِيف َخطَاَيـاَي  .َفاَعِة فَلَْسُت ِبأَْهِل الّش  َ مَُحّمـٍد َو آهِلِ ّ َصـّل َعـ ُ الّلـ
ِـي ِمـْن  َكَرَمَك، َو  ِ َجَزا ِ ِبَعْفِوَك، َو َال َتْجِز َ َسّيَئا َو   قُوَبِتـَك،ُع  ُعْد َع

َك، َو افَْعْل يِب فِْعـَل  ِِسْرتِ ّ َطْولََك، َو َجّلْلنِي  َ ُْسْط َع ِإلَْيـِه  َعِزيـٍز َتَضـّرَع  ا
ــــّي  ــــهُ، أَْو َغنِ َ ِ ــــٌل فََر ــــٌد ذَلِي َض    َعْب ّ َ ــــ ــــهُ  َت ــــٌري فَنََعَش ــــٌد فَِق  .هَلُ َعْب

 ِ ِ ِعـّزَك، َو َال َشـِفيَع  ِ ِمنْـَك فَْلَيْخفُـْر ّ َال َخِفـَري  ُ ِ  الّلـ َْشـَفْع  ِإلَْيـَك فَْل
فََما كُّل َما َنطَْقـُت ِبـِه  .َك فَْليُْؤِمنّي َعْفُو  فَْضلَُك، َو َقْد أَْوَجلَْتنِي َخطَاَياَي 

ُِسوِء أََثِري، َو َال  ، لَِكـْن  َعْن َجْهٍل ِمنّي  ِ ِ فِْعـ ِْسَياٍن لَِما َسـَبَق ِمـْن ذَِمـ
َاُؤَك َو  َ َْسَمَع  ا َما أَْظَهْرُت لََك ِمَن النّـَدِم، لِ َ

ْ ا َو أَْرُضَك َو َمْن َعلَ َ  َمْن فِ

ُنِــي لُِســوِء  .َن الّتْوَبــِة َو لََجــأُْت ِإلَْيــَك فِيــِه ِمــ َ َِتــَك َيْر ْ ْ ِبَر ُ فَلََعــّل َبْعَضــ
ِ فََينَالَنِي ِمنْهُ ِبـَدْعَوةٍ  َمْوِقِفي، أَْو  ّ لُِسوِء َحا َ َـُع  تُْدِركُهُ الّرّقةُ َع

ْ ِهـَي أَ
ِي، أَْو َشَفاَعٍة أَْوَكُد ِعنَْدَك ِمْن  ْيَك ِمْن دَُعا ـ دَلَ َ ِ ِ َشَفاَعِتي َتُكونُ  ا َنَجـا

ِ ِبِرَضاَك     .ِمْن َغَضِبَك َو فَْوَز
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په خپل ＄اى ستا له سزا－انو بچ شى او له  ےداس３ توبه چ３ په هغ３ سره زما هر غ７
هغو ＄ورونكو عذابونو چ３ سر ك＋ه او سرغ７اندی ترې ويـره لـرى خونـدى شـى اى     

ونه او ستا له دا ستا په وړاندې زما يوازيتوب، ستا له ډاره زما د زړه ！كان! ＇＋تنه
زه －ناهـانو سـتا پـه    ! لويه ربه. هيبته زما د غ７و ري８ديدا، په دغو حالتونو رحم وك７ه

يم اوس كه چوپه خوله پاتى شم نو  ﾡوره ك３ د سپكاوى او رسواي９ درشل ته رسول
. نيشته او كه كومه وسـيله راوړم نـو د شـفاعت وړ نـه يـم      ﾡزما لخوا ＇وك －７يدونك

او د هغه پر آل رحمت وليـ８ه او خپلـه مهربـانى او بخ＋ـنه      )ص(پر محمد ! اى ＇＋تنه
زمــا د تيروتنــو شــفيع و－ر＄ــوه او پــه خپــل فضــل ســره زمــا لــه －ناهــانو تيــر شــه او د  
كوم３ سزا چ３ زه جو－ه يم هغه مه راكـوه او د خپـل كـرم پلـو رابانـدې وغـوړوه او د       

ن او وسـمن  خپل３ عفوې او رحمت په ＇ادر م３ پ ك７ه او لـه مـا سـره د هغـه قـدرتم     
س７ى په شان چلند وك７ه د چا په مخك３ كه ＇وك ذليل بنده په خاورو ولوغ７ي８ى نـو  
هغه پرې ترس وك７ى يا د هغه شتمن په شان چ３ كـه ＇ـوك اړمـن ورتـه ＄ـول９ خـوره       

 ﾡاى ＇＋ـتنه مـا تـه سـتا لـه عذابـه پنـاه راكـوونك        . ك７ى نو هغه يـ３ لـه السـه ونيسـى    
نيشـته اوس كـه سـتا     ﾡسـفارش كـوونك   هي）وك نيشته او ستا په نـزد هي）ـوك زمـا   
يـم اوس   ےاو زمـا －ناهـانو زه اوتـر كـ７     .فضل زما سفارش وك７ى نو ک７ی به يـ３ وي 

دا زه چـ３ ＇ـه وايـم د    . كه ستا بخ＋نه او عفوه ما ته ډاډ راك７ى نو راکـ７ې بـه يـ３ وي   
دې لپاره نه دى چ３ زه په خپلو ناك７دو ناخبره يم او خپلي تيـرې نـادودې مـ３ هيـرې     

بلكه د دې لپاره چ３ ستا هسك او په هغه ك３ استو－ن او ستا ＄مكه اوپـه   ك７ى دى
چـ３ مـا تـا تـه در＇ر－نـد كـ７ى او زمـا         ﾡهغ３ ك３ ديره مخلوق  زما پ＋يمانى او ننوات

چـ３ سـتا د رحمـت پـه بركـت      . توبه چ３ په هغ３ سـره مـ３ لـه تـا پنـاه غو＊ـت３ واورى      
او بدحال９ زړه وسوزى نو ＇وك زما په ناوړه حال رحم وك７ى يا ي３ زما په پريشان９ 

زما لپاره دعا وك７ى چ３ د هغه دعا تر مـا ډيـره اورې يـا كـوم داسـ３ سـفارش راوړم       
چ３ ستا په نزد زما تر غو＊تن ليك زيات اغيزمن وى او په دا ډول سـتا لـه عذابـه د    

  . بچ كيدو هو ک７ه  او ستا د خو＊９ پروانه حا請له ك７م
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ُ َتْوَبــةً  ّ ِإْن َيُكــِن النّـَدم ُ ُ النـّـاِدِمنيَ، الّلـ ُك  ِإلَْيـَك فَأََنــا أَْنـَدم َو ِإْن َيُكــِن الــّرتْ
الُْمنِيِبنيَ، َو ِإْن َيُكِن اِالْسِتْغَفاُر ِحطًّة لذِّلنُـوِب  لَِمْعِصَيِتَك ِإَناَبًة فَأََنا أَّولُ 

ّ لََك  ّ فََكَما أََمْرَت ِبالّتْوَبِة، َو َضـِمنْ  .ِمَن الُْمْسَتْغِفِرينَ  فَِإ ُ َت الَْقبُـوَل، الّل
، َو َحثَْثَت  َ مَُحّمـٍد َو آهِلِ َجاَبَة، فََصّل َع َ ادّلَعاِء، َو َوَعْدَت اْإلِ َو اْقَبـْل  َع

َ  َتْوَبِتي، َو َال َتْرِجْعنِي َمْرِجَع الَْخْيَبِة ِمْن  َِتَك، ِإّنـَك أَْنـَت الّتـّواُب َعـ ْ َر
 ُ ِنيَ  الُْمْذِنِبنيَ، َو الّرِح ُمنِيِبنيَ لِْلَخاِط

، َكَمـا  .الْ َ مَُحّمـٍد َو آهِلِ ّ َصّل َع ُ الّل
 َ َ مَُحّمـٍد  َهَدْيَتنَا ِبِه، َو َصّل َع ، َكَما اْسَتنَْقْذَتنَا ِبِه، َو َصّل َع مَُحّمٍد َو آهِلِ

َْشَفُع لَنَا َيْوَم الِْقَياَمِة َو َيْوَم الَْفاَقِة  َو  ، َصَالًة  ْ ِإلَْيـَك، ِإّنـَك َعـ آهِلِ َ ٍء  َ كُـّل 
َِسريٌ   .َقِديٌر، َو ُهَو َعلَْيَك 

اى خدايه كه ستا په در ك３ پ＋يمانى او ندامت توبه ده نو زه په 
او كه له －ناه الس په سر كيدل  پ＋يمانيدونکو ک＋３ تر ！ولو زيات پ＋يمانه يم

توبه وى نو زه په توبه كوونكو ك３ په لوم７ى لمبر يم او كه د مغفرت غو＊تنه د 
اى ربه . هانو د بخ＋لو سبب وى نو په مغفرت غو＊تونكو ك３ يو  زه هم يم－نا

او د منلو ذمه دې اخست３ او دعا ته دې تيار  ےد ےكله چ３ تا د توب３ حكم ك７
او د هغوى ) ص(ك７ى يوو او د قبلولو ژمنه دې ك７ې نو رحمت ولي８ه پر محمد 
نوه ＄كه چ３ ته د پر آل او زما توبه ومنه او ما له خپله رحمته نهيلى مه ست

ي３ اى خدايه  ﾡاو په جاروتونكو خطا كارو رحم كوونك ﾡ－ناه／ارو توبه منونك
او د هغوى پر آل رحمت نازل ك７ه لكه ＇ن／ه چ３ تا د هغوى په ) ص(پر محمد 

او د هغوى پر ّال رحمت ) ص(وسيله زموږ الر＊وونه ك７ې ده او ته په محمد 
ن８ د ب３ الرۍ له جب３ راويستلى يوو ولي８ه لکه ＇ن／ه چ３ دې د هغوى له مخه مو

ته پر محمد او دهغه پر آل  رحمت ول８５ه هغه رحمت چ３ د قيامت په ورځ او تا 
ته د احتياج په ورځ زموږ سفارش وك７ى ＄كه چ３ ته پر هر ＇ه واكمن او وسيال 

  . ي３ او دا چاره تا ته اسانه او راحته ده
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  سپړنه
  

هانو په اعتراف، د تيروتنو په بخ＋ن３ د 請حيفه كامله زياتره دعا －ان３ د －نا
او په توب３ او ننوات３ مشتملي دى خو د دې دعا نامه هم توبه ده او له دې د دې 
＄ان／７تياوې ＇ر－ندي８ى د توب３ لغوى معنا ستنيدل او جاروتل دى او په 

چ３ بنيادم په خپلو ك７و پ＋يمانه او د خداى  ےا請طالح ك３ د توب３ مطلب دا د
و －ناهانو ＇خه د بچ كيدو ژمنه وك７ى او د كومو －ناهانو په در－اه ك３ له دغ

وټ ك ويستل چ３ ممكن وى هغه جبران كى يعن３ چ３ كوم حقوق ي３ تر غاړې 
 ےوى هغه ادا ك７ى يا د حق له خاوندانو بخ＋نه وغواړى او كه دا هم ونه ك７

شى نو داس３ خير＊ي／７ې او ＊ه عملونه وك７ى چ３ هغه د قيامت په ورځ له ده 
چ３  ےتير شى د توب３ ا請لى محرک د سزا او جزا علم او يقين د خوښ او

－ناهکار کس د －ناهانو له کک７تيا بچيدو ته ه）وى او كله چ３ هغه د －ناه 
تباكوونكو پايلو ته كتنه او ＄ان محاسبه ك７ى نو دا د ＄ان احستاب هغه ر！ى 
او غندى چ３ له امله ي３ بينادم له يو ډول روحى ＄ورون３ او ك７او سره 

امخي８ى د تكليف او ازارون３ دې احساس ته پ＋يمانى او ندامت وائي او مخ
كله چ３ دا پ＋يمانى د هغه پر احساساتو غالبه شى نو هغه له －ناهانو د بچ 
كيدا نيت وك７ى او توبه همدې علم، پ＋يمان９ او د راتلونكى ارادې ته واي３ 

ك３ هي＆ يو  په دې دنيا. چ３ له دې وروسته په عملونو ك３ بدلون ضرورى كي８ى
＄كه چ３ كله به ي３ له السونو ژب３ او  ےاستو－ن له توب３ نه شى ب３ نيازه كيد

نورو غ７و كومه －ناه شوى وى كله به ي３ دروغ ويلي وي، د چا غيبت به ي３ 
او . وى ےوى يا به ي３ له چا سره جن， ك７ ےوى يا به ي３ په چا ظلم ك７ ےك７

نو بيا به هم د بدۍ له ارادې د  كه غ７ى او اندامونه ي３ له هر دول －ناه پاك وى
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－ناه له نيته او د نفس له نورو اذائلو پاك نه وى او كه له دغو ＇يزونو  هم پاك 
وى نو له شيطانى وسوسو او د －ناه له تصوراتو او خيالونو به پاك نه وى او كه 
له دې هم 請فا وى نو د خداى تعالى په قدرت حكمت او اثارو او 請فتونو ك３ 

او فكره غافل وى او كه له دې نيم／７تيا او غفلته برى او له هر نظره به له نظر 
چ３ په توب３ مالوي８ى  ےمعصوم وى نو له هغه ثوابه خو ب３ نيازه نه شى كيد

االمومنون اياايعاهللا  یو توبوا ال«:لكه ＇ن／ه چ３ د خداى تعالى وينا ده
ه وك７ئ چ３ له هر اى ايمان راوړونكو تاسو ！ول خداى ته توب(( »م تفلحونکلعل

كه انسان  －ناه وك７ى نو سمدستى توبه پكار ده او ＄ن６ول ي３ نه )) نظره ＊ه شى
دى پكار يو خو ＄كه چ３ معلومه نه ده كله د م７ين３ پيغام راشى او له توب３ 
پرته د سامان ！ولولو ته مجبوره شو او بله دا چ３ د توب３ د ＄ن６ولو نتيجه دا 

او د －ناه عادت دومره پوخ شى چ３ د انسان وى چ３ د توب３ ه６و لمبر نه را＄ى 
د طبيعت برخه جوړه شى او بيا هغه بي له ＇ه پ＋يمان９ －ناه ته الس وروړى او 
له دې سره په زړه او فكر تورې پردې خورې شي او د زړه د نور او ر１ا له 
ختميدو سره سره د توفيق ر１ا هم له السه الړه شى او لكه ＇ن／ه چ３ بدن له 

اتى خوړولو وروسته د روغتيا د ستنولو وس نه لرى همدا راز كله ناروغيو له م
چ３ －ناهانى د انسان په ر－ونو ك３ جرړې كلك３ ك７ى نو －ناهکار ال عالجه شى 
نو د دې نهيله كوونكى حالت تر پيدا كيدا مخك３ مخك３ توبه پكار ده او توبه 

بنيادم ي３ چ３ زړه ال په فطرى سالمتيا پات３ وى او دغه  ےد دې خبرې دليل د
او دا د .  دى ےد ندامت او پ＋يمان９ په احساس سره توپى ته مجبوره ک７

خداى ډيره مهربانى ده چ３ هغه د يقينى مرګ له حاله پرته په بل هر حال ك３ 

هواذلى يقبل التوبه عن عباده «: توبه قبلوى لكه ＇ن／ه چ３ د پاك خداى وينا ده
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او د ))ه منى او هغوى بخ＋ىهم هغه د خپلو بند－انو توب(( »ويعفو السيات
له خپل３ م７ين３ يو كال مخكي  ےچ３ كه س７ :هم فرمايى )ص(خداى －ران رسول 

نو خداى تعالى ي３ توبه قبلوى بيا ي３ وفرمايل كال خو ال ډير وخت ه وك７ى بتو
بيا  ےد ﾡكه يوه مياشته مخك３ هم توبه وك７ى نو خداى تعالى ي３ منونك ےد

كه يوه ورځ مخك３ هم توبه وكاندى نو خداى  ي３ وفرمايل مياشته هم ډيره ده
ي３ قبلوى بيا ي３ همدا شان وفرمايل چ３ يوه ورځ هم ډيره ده كه يو ساعت 

توبه . مخك３ هم توبه وك７ى نو خداى ي３ له －ناهانو تيري８ى او توبه ي３ قبلوى
يوازې د －ناهانو د لرې كولو وسيله نه ده بلك３ په دې پورې لوى ثواب او د 

＊ى او رضا هم ت７ل３ دسه لكه ＇ن／ه چ３ امام محمد باقر پاك ＇＋تن خو

ان اهللا اشد فرحاً بتوبة عبده من رجل اضل راحلته وزاده ىف ليةل ظلماء «: فرمايى
خداى تعالى تر هغه كسه هم زيات د خپل بنده په توب３ خوشحالي８ى (( »فوجدها

  ))چ３ په تكه توره شپه ك３ ي３ د الرى تو＊ه وركه ك７ى وى او وې مومى
  

ــــــــــــــــــــــــ
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ُ َبْعَد اْلَفَراِغ ِمْن َصَالِة الّلْيِل  َو َكاَن ِمْن   ِِه َعلَْيِه الّسَالم لِنَْفِسِه ِيف  دَُعا
اِف ِباذّلْنِب   :اِالْعِرتَ

ّ َيا ذَا الُْمْلِك الُْمَتأَّبِد  ُ  َو الّسْلطَاِن الُْمْمَتنِِع ِبَغْريِ ُجنُوٍد َو َال   ِبالْخُلُودِ  الّل
ِ اْألَْعَواِم َو َمَواِضي .أَْعَوانٍ  َ َمّر ادّلُهوِر َو َخَوا  َو اْلِعّز الَْباِقي َع

َى هَلُ   اْألَزَماِن َو اْألَّياِم  َ
ً َال َحّد هَلُ ِبأَّولِّيٍة، َو َال مُنْ  َعّز ُسْلطَانَُك ِعّزا

ً َسَقطَِت اْألَْشيَ  آِخِرّيٍة  ِب  َ مُْلُكَك َعلُّوا َو   اءُ دُوَن بُلُوِغ أََمِدهِ َو اْسَتْع
َ َما اْسَتأَْثْرَت ِبِه ِمْن ذَلَِك أَْقَصى َنْعِت  َضّلْت فِيَك  .النّاِعِتنيَ  َال َيْبلُُغ أَْد

ُِف  َو َحاَرْت ِيف  الّصَفاُت، َو َتَفّسَخْت دُوَنَك النُّعوُت،  َِك لَطَا َيا ِكْربِ
َ ذَلَِك أَْنَت َكَذلَِك أَْنَت اّهللاُ اْألَ   اْألَْوَهاِم  ٌِم َال َتُزولُ  ّوُل ِيف أَّولِّيِتَك، َو َع   َدا

ُ أََمًال، َخَرَجْت ِمْن َيِدي َجِس
أَْسَباُب  َو أََنا الَْعْبُد الّضِعيُف َعَمًال، الْ

َتَُك، َو َتَقطَّعْت َعنّي ْ آَماِل ِإّال َما أََنا  ِعَصُم اْل  الُْوُصَالِت ِإّال َما َوَصهَلُ َر
ّ َما   َتِصٌم ِبِه ِمْن َعْفِوَك مُْع  َ َقّل ِعنِْدي َما أَْعَتّد ِبِه ِمْن َطاَعِتَك، و َكثَُر َع

 ُ أََساَء،  ِبِه ِمْن َمْعِصَيِتَك َو لَْن َيِضيَق َعلَْيَك َعْفٌو َعْن َعْبِدَك َو ِإْن  أَبُوء
َ َخَفاَيا اْألَْعَماِل  .فَاْعُف َعنّي ّ َو َقْد أَْشَرَف َع ُ  ِعْلُمَك، َو اْنَكَشَف  الّل

ُِق اْألُمُوِر، َك، َو َال َتنْطَِوي َعْنَك َدَقا    كُّل َمْستُوٍر دُوَن خُْربِ
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په ګناهانو د اعتراف او داده كيدو لپاره د امام دعا چې د تحجد له لمانځه وروسته 
  :به يې كوله

  
پو＄ونـو   اى د تل پات３ او ب３ پايه باچـاه９ لرونكيـه او لـه ل＋ـكرو او    ! اى خدايه

پرته د پياوړې واكمن９ لرونكيه او  د داس３ عزت او لوړاوى واال چ３ د پي７يـو،  
كلونو، مهالونو او ور＄و لـه تيريـدو سـره سـره ！ينـ， او پـات３ يـ３ سـتا باچـاهى          
داس３ غالبه ده چ３ نه ي３ د پيل ＇ه حد شته او نـه يـ３ د پـاى كومـه پولـه شـته او       

＇ـه لـه وررسـيدا بـ３ وسـه دى او د      ستا د واكمن９ پوړۍ دومـره لـوړه ده چـ３ هـر     
ستايونكو او لمان％ونکو له حده وتلى ستاينه  ستا د هغه سترتوب ډيرى ！ي＂ـ３  

د 請ـفتونو او  . چ３ تا د ＄ان لپاره ＄ـان／７ى كـ７ى دى   ﾡدرج３ ته هم نه شى رسيدل
ــورى ســتا وړ        ــده دى او ســتايونكى ت ــه اللهان ــه هكل ــه ســتا پ لمــان％نو كاروانون

ى او نازك تصورات او خيالونه ستا د سترتوب مقام مدح３ ته له رسيدا عاجز د
تــه پــه رســيدا كــ３ هــك پــك او حيرانــه دى تــه هغــه ازلــى ＇＋ــتن يــ３ چــ３ لــه ازلــه   

يـم چـ３ عمـل يـﾡ      ３همداس３ ي３ او تل به ب３ زواله همداس３ وې زه ستا هغـه مـري  
كم او د هيل３ پان／ه ي３ ډيره ده زمـا لـه السـه د پيلتيـا او پيونـد رشـت３ وتلـى او        

او د هيلو وسـيلي هـم يـوه يـوه ماتـه شـوې        ےد ﾡچ３ ستا رحمت －ن６ل ےزهغه م
ده خو ستا د عفوې او تيريدن３ وسيله چ３ تكيه م３ پرې وهلـ３ ده سـتا اطاعـت    
چ３ د شمير وس ي３ نه لرم او نه شمير لرى او هغه معصيت چـ３ زه پكـ３ －يـر يـم     

ران نـه دى  تا ته د خپل كوم بنده بخ＋ل كه هغه هر ＇ومره بد وى － ےډير زيات د
او ستا  ےخپور د  يونو بياما وبخ＋ه اى ＇＋تنه، ستا علم په ！ولو پ＂و ك７ی شو

＇يـز   ےد علم او خبرتيا په وړاندې هر پ ＇يز ＊كاره او ＇ر－ند دى او تر نرى نر
  ےنه د ﾡهم ستا له ستر－و پو＊ل
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ِِر  ــا ــاُت الرّسَ ــَك َغّيَب ــُزُب َعنْ ــدُ  َو َال َتْع ّ َع َ ــ ــَتْحَوذَ َع ــِد اْس ّوَك اذّلِي َو َق
ِ  اْســَتنْظََرَك لَِغــَواَيِتي ْضــَال َ َيــْوِم ادّليــِن ِإلِ  فَأَْنظَْرَتــهُ، َو اْســَتْمَهلََك ِإ

ِِر ذُنُوٍب مُوِبَقـٍة، َو  .فَأَْمَهْلَتهُ  ِِر  فَأَْوَقَعنِي َو َقْد َهَرْبُت ِإلَْيَك ِمْن َصَغا َكَبـا
ُِسـوِء َســْعِيي أَْعَمـاٍل مُْرِدَيــٍة َحّتـى ِإذَا َقاَرفـْـُت َمْع  ِصـَيَتَك، َواْســَتْوَجْبُت 

ِ ِبَكِلَمِة كُْفـِرِه، فََتَل َعنّي ِعَذاَر َغْدِرِه،   َسْخطََتَك، اءََة   َوَتلَّقا ّ الْـَربَ َو َتـَو
َ  ِمنّي، َو أَْدَبَر  ِ لَِغَضِبَك فَِريداً، َو أَْخَرَجنِـي ِإ ً َعنّي، فَأَْصَحَر فِنَـاِء  مَُولّيا

ً  َنِقَمِتَك  ِ ِإلَْيـَك، َو َال َخِفـٌري يُـْؤِمنُنِي َعلَْيـَك، َو َال  .َطِريدا َْشَفُع   َال َشِفيٌع 
ُ ِإلَْيِه ِمنَْك  ِـِذ ِبـَك، َو  .ِحْصٌن َيْحجُبُنِي َعنَْك، َو َال َمَالذٌ أَلَْجأ ُ الَْعا فََهـَذا َمَقـام

ِف لََك، فََال َيِضيَقنّ  ِ َعْفـُوَك،  َعنّي فَْضلَُك، َو  َمَحّل الُْمْعَرتِ َال َيْقُصـَرّن دُو
ِِبنيَ، َو َال أَْقنََط ُوفُوِدَك اْل  َو َال أَكُْن أَْخَيَب  ،  ِعَباِدَك الّتا ِ آِمِلـنيَ، َو اْغِفـْر

ُ الَْغافِِرينَ  ْيَتنِـي فََرِكْبـُت، َو  .ِإّنَك َخْري َ َ ْكـُت، َو  ّ ِإّنـَك أََمْرَتنِـي فََرتَ ُ الّلـ
َخطَاءَ  َسّوَل 

َ الْ اراً، َو  .َخاِطُر الّسوِء فََفّرْطُت  ِ َ َ َ ِصَياِمي  َْشِهُد َع َو َال أَْس
ّجِدي َ َ ـا ُسـنٌّة َحاَشـا فُُروِضـَك  َال أَْسَتِجريُ ِب َ ِ ّ ِبِإْحَيا َ لَْيًال، َو َال تُْثنِي َعـ

َع َكِثـِري َمـا َو لَْسُت أََتَوّسـُل ِإلَْيـَك ِبَفْضـِل َنـافةَِلٍ َمـ .َمْن َضّيَعَها َهلََك  الِّتي
َ  أَْغَفْلـُت  ِِف فُُروِضـَك، َو َتَعـّدْيُت َعـْن َمَقاَمـاِت حُـُدوِدَك ِإ  ِمـْن َوَظـا

ا،  َ ُ ْح ِِر ذُنُوٍب اْجَرتَ ا، َو ََبا َ ُ ْك َ َ   حُُرَماٍت اْن



 

٣٥٧ ............................................................................................................د تحجد د لمان％ه دعا : دوه ديرشمه دعا

او نه تر پردو شاته رازونه له تـا مخفـى دى سـتا هغـه د＊ـمن چـ３ زمـا د بـ３ الري         
او زمـا د ورك الرې كولـو    ےاو تا وخـت وركـﾡ   ７غو＊تكولو لپاره ي３ له تا وخت 

او  ےد ےلپاره ي３ تر لوي３ ور＄３ له تا مهلت وغو＊ت او تا ورك７ پـر مـا بـر شـو    
كله چ３ زه له وژونكو وړو －ناهانو او له هالكوونكـو سـترو －نـاهونو ＇خـه سـتا      

او په لمنه ك３ د پ＂يدو لپاره در روان وم هغه راوپرزولم او كله چ３ ما －ناه وك７ه 
د خپلو بدو ك７و له امله ستا د ناخو＊９ وړ و－ر＄يدم نو هغه د خپلـى دروهـ３ او   
غولون３ وا－３ له ما واړول３ او په خپلو كفريه كلمو سـره ماتـه راوړانـدې شـو او     

او ماتـه يـ３ شـا كـ７ه او روان شـو او زه يـ３ پـه         .له ما ي３ کرکه او ويزارى و＊ودله
او ستا د انتقام پ７او تـه يـ３ زه   خالص ميدان ك３ ستا غضب ته يوازي پري＋ودم 

راوكشولم په داس３ حال ك３ چ３ نه م３ كوم سفارش ْو چ３ تا ته ي３ زما سـفارش  
ْو چ３ ما ته ي３ ستا له عذابه د السـه راكـ７ې    ﾡاو نه كوم پناه راكوونك ےو ےك７
او نـه   ےو ےنونه كومـه چـارديوارى وه چـ３ زه يـ３ سـتا لـه سـتر－و پـ كـ７          ےو

اوس نـو دا پـ７او زمـا د     ےله ويـرې مـ３ پنـاه اخسـتى و     كوم پناه ＄اى ْو چ３ ستا
نـو داسـي نـه وى چـ３      ےپناه غو＊تلو او دا مقام زما په －ناهانو د داده كيـدلو د 

ستا د فضل د لمن پراختيا وې زما لپاره تن／ـ３ شـى او بخ＋ـنه او تيريدنـه هـ６و      
ه پـه  راونه رسي８ى او زه دې په توبه －اروبند－انو ك３ تر ！ولـو ناكامـه شـم او تـا تـ     

مـا وبخ＋ـه ＄كـه چـ３ تـه پـه       ! اى ＇＋ـتنه . اميد راوړونكو كـ３ تـر ！ولـو نـا اميـده     
بخ＋ونكو ك３ تر ！ولو غوره ي３ اى خدايه تا ماته د منن３ امر وك７ خو ما په ＄اى 
نه ك７ او له بدو ك７و دې منع ك７م خو ما وك７ل او بدو خيالونو چـ３ كلـه －نـاه ماتـه     

كـ３ مـ３ لنـ６ون وكـ７ زه نـه د روژې د       ＊ه او رن／ينه وبري＋وله نو ستا په حكمونو
شـم او نـه د شـپ３ د لمون％ونـو لـه كبلـه شـپه         ﾡنيولو له املـه ورځ خپلـه －ـواه كـول    

ك７ چ３ －وندې لـه   ےشم او نه م３ كوم سنت او دود ژوند ﾡكول) ډال(خپله كن／ل 
هغــه د ســتايني او شاباســى هيلــه ولــرم بــ３ ســتا لــه واجبــاتو چــ３ كــه ＇ــوك يــ３      

كي８ى او زه د نافلو د فضل او شرف په وجـه هـم لـه تاسـره     پري８دى نو ارو مرو هال
 ےتوسل نه شم كولى حال دا چ３ ستا د واجباتو له ډيرو شرطونو مـ３ غفلـت كـ７   

او ستا د حكمونو له پولو م３ په تيـرى سـره د شـريعت د عـزت لمـن ＇يـرې        .ےد
  ك７ه او په لويو －ناهانو اخته كيدم 
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ِ  َكاَنْت  ِ ِمْن فََضـا ً َعافَِيتَُك  ُ َمـِن اْسـَتْحَيا لِنَْفِسـِه  .ِحَها ِسـْرتا َو َهـَذا َمَقـام
ـا، َو  َ

ْ اِشـَعٍة، َو َرَقَبـٍة َخ  فََتلَّقـاَك ِبـنَْفٍس  َرِضـَي َعنْـَك،  ِمنَْك، َو َسـِخَط َعلَ
ً َبْنيَ الّرْغَبِة ِإلَْيَك َو  َخاِضَعٍة، َو   .الّرْهَبِة ِمنَْك  َظْهٍر مُْثَقٍل ِمَن الَْخطَاَيا َواِقفا

َ َمْن َرَجـاهُ، َو أََحـّق َمـْن َخِشـَيهُ َو اّتَقـاهُ، فَـأَْعِطنِي َيـا َرّب َمـا  َو أَْنَت أَْو
 ّ َ ُ  َرَجــْوُت، َو آِمنـّـي َمــا َحــِذْرُت، َو ُعــْد َعــ َِتــَك، ِإّنــَك أَْكــَرم

ْ ِــَدِة َر ِبَعا
َمْسئُولِنيَ 

َتنِي ِبَعْفِوَك، َو َتَغّمْدَتنِ  .الْ ّ َو ِإْذ َسَرتْ ُ الَْفنَـاِء  ي ِبَفْضِلَك ِيف َداِر الّل
ِ ِمْن فَِضيَحاِت َداِر  الَْبَقاِء ِعنَْد َمَواِقـِف اْألَْشـَهاِد  ِبَحْضَرِة اْألَْكَفاِء، فَأَِجْر

َِكِة الُْمَقّرِبنيَ، َو الّرُسِل الُْمَكـّرِمنيَ، َو الّشـَهَداِء َو الّصـالِِحنيَ،  ِمَن الَْمَال
َِشـُم ِمنْـهُ كُنْـُت أَُكاتِ  ِمْن َجاٍر  ، َو ِمـْن ِذي َرِحـٍم كُنْـُت أَْح ِ ِيف  ُمـهُ َسـّيَئا

 ِ ، َو َوِثْقُت ِبَك َرّب ِيف .َسِريَرا ّ َ ْم َرّب ِيف الّسْرتِ َع ِ ِ ، َو  لَْم أَِثْق  ِ الَْمْغِفَرِة 
َ َمْن ُوِثَق ِبِه، َو أَْعطَـى َمـْن  ِحَم، ُرِغـَب ِإلَْيـِه، َو أَْرأَُف َمـِن اْسـ أَْنَت أَْو ُرتْ

ْنِي َ ً ِمـْن ُصـْلٍب مَُتَضـاِيِق .فَاْر ّ َو أَْنَت َحَدْرَتنِي َماءً َمِهينـا ُ الِْعظَـاِم،  الّل
ا َ َ
َ َرِحٍم َضّيَقٍة َسـَرتْ ِبالُْحجُـِب، تَُصـّرفُنِي َحـاًال َعـْن  َحِرِج الَْمَسالِِك ِإ

 َ ْيَت يِب ِإ َ َ َبّت ِيفّ الَْجَواِرَح َكَما َنَعـّت ِيف َتَماِم الّصوَرِة، َو أَْث  َحاٍل َحّتى اْن
ّ َكَسْوَت الِْعظَامَ  ِكَتاِبَك  ُ  ً ّ َعْظما ُ ّ مُْضَغًة  ُ ّ َعلََقًة  ُ   لَْحماً، نُْطَفًة 
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زمـا دريـ＃ او   . وم ﾡد كومو له رسواي９ ＇خه چ３ يوازې ستا د رحمت لمن３ پو＊ل
ه خپل نفس لـه بـديو   چ３ له تا د شرم او حيا په كولو سر ےخبره د هغه چا دري＃ د

   ساتى او پر نفس ناخوښ او په تا خوښ وى او ستا په وړاندې پـه ډارن زړه ！يـ
سر او د －ناهانو د پي＂ى له كبله په ک７وپـ３  مـال سـره د ويـرې او هيلـ３ پـه حالـت        
ك３ والړ وى او ته تر هغو ！ولو زيات وړ او جو－ه ي３ په چا پـورې چـ３ هغـه هيلـه     

 ےد ﾡاو ويـردل  ﾡترهيـدل  ےلو حقدرا يـ３ لـه چـا چـ３ د    او زړه وتاړه او تر هغو ！و
اى خدايه چ３ كله زما هم دا حال وى نو ماته هم هغه ＇ه راكانده چ３ زه يـ３ هيلـه   
مــن يــم او لــه هغــه ＇ــه مــ３ ډاډمــن كــ７ه چــ３ زه تــرې ډار لــرم او د خپــل رحمــت پــه    
لورولو سره په ما احسـان وكـ７ه ＄كـه چـ３ تـه تـر هغـو ！ولـو كسـانو چـ３ غو＊ـتنه            

اى ＇＋ـتنه اوس چـ３ تـا زه د خپلـى     . يـﾡ  ３كي８ى زيات سخى او ＊ـندونك  ور＄ن３
لو په وړانـدې دى د فضـل او كـرم    يايم او د خپلو س ےعفوې په لمنى ك３ پ ك７

جامه راغوستي ده نو د لوې ور＄３ له شـرمونو مـ３ هـم وسـاته پـه هغـه ＄ـاى كـ３         
او شــهيدان ) پيغمبــران(چــ３ د خــداى  نــزدې پر＊ــت３، قــدرمن او درانــه اســتازى  

نيك و－７ى به هم حاضر وى ＇ه خو به م３ －اون６يان وى له چا چ３ مـا خپلـ３ بـدۍ    
پ＂ول３ او ＇ه به م３ خپلوان او خويشان وى لـه چـا چـ３ مـا پـه خپلـو پ＂ـو كـارونو         
ك３ شرم او حيا كوله او زما پالونكيه ما په خپل３ پو＊ن３ او پردې ك３ په هغـوى  

او  ےد ےدايه په تا بـاور كـ７  باور ونه ك７ او د مغفرت او بخ＋ن３ لپاره م３ اى خ
ته تر هغو ！ولو كسانو چ３ باور پرې كيـ８ى د بـاور او اعتمـاد زيـات مسـتحق او      

او سخى ي３ چا ته چ３ خلـك ور＄ـى او    ﾡجو－ه ي３ او تر هغو ！ولو زيات ＊ندونك
نو په ما رحـم وكـ７ه   . تر هغو －ردو زيات مهربانه ي３ له چا چ３ رحم غو＊تل كي８ى

سـره  لـه  پييلـو هـ６ونو او د مـال لـه تن／ـو الرو د زيـالن          بل يواى ＇＋تنه تا زه له 
) نطفـ３ (په ك８ليچونو ك３ چ３ تا په پردو ك３ پو＊لى دى د يوې ذليل３ اوبه ) رحم(

په ب２ه وركوز ك７م او هلته دې له يوه حالته بل ته بدلولم را بدلولم تـر دې چـ３ دې   
ندامونــه حــد تــه دې ورســولم چــ３ زمــا ب２ــه او شــكل بشــپ７ شــو بيــا دى غــ７ى او ا  

راپيرزوك７ل لكه ＇ن／ه چ３ دې په خپل كتـاب كـ３ فرمـايلى چـ３ زه اول نطفـه وم      
بيا چكه وينه شوم بيا دغو＊３ لوت７ا او بيا د ه６ونو ډانچه شوم بيـا دې پـه دغـو    

  ه６ونو د غو＊３ استرې ول／ول３ 
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ً آَخَر َكَما ِشْئَت   َْشأَْتنِي َخْلقا ّ أَ َ ِرْزقِ  .ُ َك، َو لَْم أَْسـَتْغِن َحّتى ِإذَا اْحَتْجُت ِإ
ً ِمْن فَْضِل َطَعاٍم َو َشَراٍب أَْجَرْيَتهُ  َعْن ِغَياِث  ِ قُوتا ِألََمِتـَك  فَْضِلَك، َجَعْلَت 

َِها ِ َو لَْو َتِكلُنِي َيا َرّب ِيف ِتْلَك  .الِّتي أَْسَكنَْتنِي َجْوفََها، َو أَْوَدْعَتنِي َقَراَرَر
، أَ  ِ َ َحْو ِ لََكـاَن الَْحـْوُل َعنّـي مُْعَتـِزًال، َو الَْحاَالِت ِإ َ قُـّو ِ ِإ ْوَتْضطَّر

فََغَذْوَتنِي ِبَفْضِلَك ِغَذاءَ الَْربّ اللِّطيـِف، َتْفَعـُل  .الْقُّوةُ ِمنّي َبِعيَدةً  لََكانَِت 
ُ ِبـّرَك، َو َال يُْبِطـئُ  ذَلَِك يِب  َ َغـاَيِتي َهـِذِه، َال أَْعـَدم ّ ِإ َ  حُْسـنُ يِب  َتطَـّوًال َعـ

ِ ِعنَْدَك  َصنِيِعَك، َو َال َتَتأَّكُد َمَع ذَلَِك ِثَقِتي فَأََتَفّرَغ  َقْد َملََك  .لَِما ُهَو أَْحظَى 
ِ ِيف ُسوِء الظّّن َو َضْعِف الَْيِقِني، ،  الّشْيطَانُ ِعنَا ِ فَأَنَا أَْشكُو ُسوءَ مَُجاَوَرِتـِه 

َك ِمْن َملََكِتِه، َو أََتَضـّرُع ِإلَْيـَك ِيف َصـْرِف أَْسَتْعِصُم  َو َطاَعَة نَْفِسي هَلُ، َو 
َ  .َعنّي َكْيِدهِ  َ ِرْزِقي َسِبيًال، فَلََك الَْحْمُد َع َُسّهَل ِإ َِك  َو أَْسأَلَُك ِيف أَْن  اْبِتَدا

 َ َ  ِبالنَّعِم الِْجَساِم، َو ِإهْلَاِمَك الّشْكَر َع ْنَعاِم، فََصّل َع ْحَساِن َو اْإلِ  مَُحّمـٍد اْإلِ
، َو أَْن تُْرِضَينِي َو آهِلِ، َو َسّهْل  ِ ّ ِرْزِقي، َو أَْن تَُقنَّعنِي ِبَتْقِديِرَك  َ ِبِحّصِتي  َع

، َو أَْن َتْجَعَل َما ذََهَب ِمْن ِجْسِمي َوُعُمِري ِيف َسِبيِل َطاَعِتـَك،  ِ فِيَما َقَسْمَت 
ُ الّراِزِقنيَ  ّ أَ  .ِإّنَك َخْري ّ ِإ ُ َ َمْن َعَصـاَك،الّل ا َع َ ِ ُ ِبَك ِمْن نَاٍر َتَغلّْظَت  َو  ُعوذ

ا َمْن َصَدَف َعْن ِرَضاَك، َ ِ   َتَوّعْدَت 



 

٣٦١ ............................................................................................................د تحجد د لمان％ه دعا : دوه ديرشمه دعا

او بيا دي چ３   ＇ن／ه غو＊تل يـو بـل مخلـوق دې را＄نـ３ جـوړ كـ７ او كلـه چـ３ زه         
ستا روزۍ ته محتاجه شوم او له مهربان９ او لطفه ب３ نيازه نه شوم پاتى، نـو تـا   

و خـوړو او ＇＋ـاکه چـ３ تـا د هغـ３ وين％ـ３ لپـاره رالي８لـ３ وه د چـا پـه           له هغو پـات 
وم زمـا د   ےخي＂ه ك３ چ３ دې زه غو！ـه كـ７ى وم او د چـا زيـالن تـه چـ３ دې وركـ７       

روزۍ وسيل３ برابرې ك７ې اى پالونكيه كه په دغو حاالتو ك３ دې زه خپل تـدبير  
ې يــره لواى نــو تــدبير بــه رانــ ﾡيــا دې زمــا خپــل طاقــت تــه ســپارل ےو ﾡتــه پري＋ــ

و خو تـا پـه خپـل فضـل او كـرم سـره د يـو         ےاو طاقت به را＄ن３ ＇ن／ه شو ےشو
مهربانه او مين په شان زما د پاللو وسايل چمتو ك７ل چـ３ سـتا د بـ３ پايـه فضـل      

تــه  ســتا لــه ＊ــه چلنــده  يرپــه بركــت يــ３ لــ７ۍ تــر دې وختــه روانــه ده  چــي زه نــه چ  
خو بيا مـﾡ  ３ نو ك３ ＄ن６ راغته ستا په لورونو او احسانويرمحرومه شوم او نه چ
واى چـ３   ےنـه شـو چـ３ يـوازى هغـه كـار تـه وقـف شـو          ےهم باور او يقين پياوړ

چــ３ د ) ےد دې بــ３ بــاورۍ ســبب دا د ( ےســتا پــه نــزد زمــا لپــاره ډيــر －＂ــه ور د  
بد－مان９ او د يقـين د كمـزورۍ پـه لـ７ كـ３ زمـا وا－ـى د شـيطان پـه الس كـ３ دى           

ته د غاړه اي＋ودلو －يله كوم او د هغه لـه  ＄كه زه د هغه د بد －اون６ او خپل نفس 
يم او تا ته په عاجزۍ سره  ےمن／ولو ستا د لمن３ د حفاظت او ＇ارن３ غو＊تندو

الس هسكوم چ３ د هغه د مكر او دروه３ مخ له ما غ７وه او له تا غـواړم چـ３ زمـا    
د روزۍ اســانه الره برابــره كانــده ســتاينه او لمان％ــه هــم تــالره ده چــ３ تــا لــه خپــل  

ج， پوړى نعمتونـه را لـورولى او پـه احسـانانو او انعـامونو دي زمـوږ پـه        كوره 
او د هغوى پـر آل رحمـت وليـ８ه    ) ص(ته پر محمد  ےد ےزړونو ك３ شكر القا ك７

او ماته روزى اسانه او راحته ك７ه او كومه اندازه چ３ دي ماته ！اكلي ده په هغـ３  
بيله ك７ې ده پـه هغـ３    د قناعت او بسيا توفيق راك７ې او كومه برخه چ３ دې ماته

او كـوم ژونــد چـ３ تيــر    ﾡمـ３ خـوښ او راضــى كـ７ه او كــوم بـدن چــ３ پـه كـار راغلــ      
دا د خپل اطاعت په الره كـ３ وشـميره بيشـكه چـ３ تـه د رزق د اسـبابو پـه         ےشو

زه لـه هغـه اوره پنـاه غـواړم پـه كـوم       ! چمتو كولو ك３ تر ！ولو غوره ي３ اى ＇＋تنه
－ير ك７ى دى  او پـه کـوم سـره چـ３ تـا       سره چ３ دې سر غ７اندی او سرك＋ى سخت

  ول３ او －وا＊ل３ دييرمخ اړولی  دی و ي３هه خلک چ３ ستا له رضا او خو＊９ 
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ٌ، َو َبِعيـُدَها َقِريـٌب، َو ِمـْن َناٍرَيأْكُـُل  َو ِمْن َناٍر نُوُرَها ا أَلِ َ ُ ظُْلَمٌة، َو َهّي
َ َبْعٍض  ْن َناٍر َتَذُر الِْعظَاَم َرِميمـاً، َو َو ِم  .َبْعَضَها َبْعٌض، َو َيُصوُل َبْعُضَها َع

ِيماً، َو  َ ـا، َو َال َتـْرَحُم  َسِقي أَْهلََها  َ
ْ َ َمْن َتَضّرَع ِإلَ ِمْن َناٍر َال تُْبِقي َع

َ الّتْخِفيِف َعّمْن َخَشَع هَلَـا َو  َمِن  ـا  اْسَتْعطََفَها، َو َال َتْقِدُر َع َ
ْ َْسـلََم ِإلَ اْس

 َ َ ِ َتْلَقى ُسّكا ا ِمْن أَلِ َ
ْ ُ ِبـَك   النَّكاِل َو َشِديِد الَْوَبـاِل  ا ِبأََحّر َما دَلَ َو أَُعـوذ

ا َ ِ ِة أَفَْواُهَها، َو َحّيا َ ِ ا الَْفا َ ِ ا اذّلِي  ِمْن َعَقاِر َ ِ ا، َو َشـَرا َ ِ الّصالَِقِة ِبأَْنَيا
ُ  يَُقطُّع أَْمَعاءَ َو  ا، َو َينْـِزُع ق َ ِ َدَة ُسـّكا ِ ِديَك لَِمـاأَفْ ْ َ ُْم، َو أَْسـ َ َباَعـَد  لُـو

ـا َ
ْ ا، َو أَّخـَر َع َ

ْ ـا ِبَفْضـِل  .ِم َ
ْ ِ ِم ، َو أَِجـْر َ مَُحّمـٍد َو آهِلِ ّ َصـّل َعـ ُ  الّلـ

ِ ِبُحْسِن ِإَقالَِتَك، َو َال َتْخُذلْنِي َِتَك، َو أَِقْلنِي َعثََرا ْ   َيا َخْريَ الُْمِجـِريينَ  َر
ّ ِإّنَك  ُ َة، َو تُْعِطي الَْحَسنََة، َو َتْفَعُل َما الّل َ َ  َتِقي الَْكِر تُِريُد، َو أَْنَت َع

 ْ َ ، ِإذَا ذُِكـَر اْألَْبـَراُر، َو َصـّل  ٍء َقِديٌر  كُّل  َ مَُحّمـٍد َو آهِلِ ّ َصّل َع ُ َ  الّل َعـ
ـاُر، َصـَالًة َال  َ ّ ، َمـا اْخَتلَـَف الّلْيـُل َو ال َينَْقِطـُع َمـَددَُها، َو َال  مَُحّمـٍد َو آهِلِ

َْشَحنُ اهْلَـَواءَ، ُ اْألَْرَض َو الّسـَماءَ  يُْحَصى َعَددَُها، َصَالًة  ُ  .َو َتْمـَأل ّ اّهللا َصـ
ُ َعلَْيِه َو آهِلِ َبْعَدالّرَضا،  ّ اّهللا َصَالًة َال َحـّد هَلَـا َو َال  َعلَْيِه َحّتى َيْرَضى، َو َص

َى، َيا أَْرَحَم ال َ
ِنيَ مُنْ ِ  .ّرا
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ره ده او د کـوم  چـ３   يااو د  جهنم له هغه اور پناه غواړم  چ３ د ر１ا په ＄ای پک３ ت
هم سخته تودوخـه    ي３وا！نه  يره ＄وروونک３  ده  او چ３ له ډيروړه شان لمبه هم ډ

ونـه  يدبـل بر  يـو بـل خـوري  او پـه     يـو ي او له هغه  اوره پناه غواړم چ３  ي８احساس
ل３ يشـيد نو به ياه کوي  او په دوخيره غواړم چ３ ه６ونه  اکوي او له هغه اوره پنا

ي په هغه رحم نه کـوي   ي８مخ３ ته لوغ７ ي３او له هغه اوره چ３ ＇وک  .اوبه ＇＋وي
او ＇وک  چـ３ هغـه تـه ＄ـان     . يي８غواړي  نه پرې رحم يراو که ＇وک  ترې د رحم خ

لـه  ر يـا عاجزه  ک７ي  او ＄ان وروسپاري  په هغـه بانـدې د هـی＆ ډول رعایـت اخت    
هغه په دردناک عذاب او   د سخت３ سزاپه شغلو سـره  د   خپلـو    .هغه سره نه وي

زه  تا تـه پنـاه دروړم  د دوزخ لـه هغـو ل７مانـانو      ) يهای خدا( منو هر کلی کوي  يلم
ي او يچــپرانســت３ وي  او لــه هغــو مــارانو چــ３ غا＊ــونه بــه چ  يــ３چــ３  خــول３ بــه  

د (او  .３ او زړه ذرې ذرې کــويلو اوبــو چــ３ کــولميشــيدي بــه  او لــه هغــه ي８پشــن
غواړم  د هغو خبـرو   يقزه له تا توف يهای خدا.زړه راوباسي) و په ＇يرولوسرهينس

او دهغه  ) ص(پر محمد  يهای خدا.ې ک７ي  او اور شاته وغ７وييرچ３ ما له اوره ل
انه رحمت سره له هغه اوره پناه راکـ７ه  يمه او ماته په خپل پري８رحمت ول) ع(پر آل 

شـه  او مـا محرومـه او     يـر ه ＊ـه سـلوک او عفـوې سـره زمـا لـه －نـاهونو ت       چ３ او پ
تـه   يـه ای په پناه ورکوونکو ک３ تر ！ولو ＊ـه پنـاه ورکـوونکی خدا   .ناکامه کوه مه

او تـه پـر هـر      يـ３ بچوې ، ＊ه نعمتونه لوروې او ＇ه چ３ غـواړې کـوې    يوله سخت
او د هغـوى پـر   ) ص(کله چ３ د نيكانو خبره شى نو پـر محمـد   !ای اهللا.ي３＇ه قادر 

آل رحمت ولي８ه او تر ＇و چ３ د شپو او ور＄و د تـ， راتـ， لـ７ۍ ت７لـى وى تـه پـر       
او د هغوى پر ّال رحمت ولي８ه داس３ رحمت چ３ ذخيـره يـ３ ختمـه نـه     ) ص(محمد 

شى او شميرنه ي３ هم نه كي８ى داس３ رحمت چـ３ د نـ７ۍ فضـا ډكـه كانـدى او پـه       
غـوى رحمـت وكـ７ى تـر دې چـ３      ＄مكه او اسمان خپور شى خداى تعالى دې پر ه

او د هغـوى پـر آل   ) ص(هغوى خوشحاله شى او له خو＊９ وروسته هم پـر هغـوى   
اى تــر ！ولــو رحــم . رحمــت ليــ８ه داســ３ رحمــت چــ３ نــه كومــه پولــه لــرى او نــه پــاى 

  .كونكيو زيات رحيمه



 

٣٦٤ ............................................................................................................د تحجد د لمان％ه دعا : دوه ديرشمه دعا

  سپړنه
  

دا دعا د شپ３ تر لمان％ه وروسته پكار ده د شپ３ لمون＃ كله اتو ركعتو ته واي３ 
كله كله ورسره د شفع او وتر لمون％ونه يو ＄اى كي８ى او يوولسو ركعتونو ته او 

واي３ او كله كله د سهار نافله هم ورسره يو ＄اى كي８ى او د يارلسو ركعتونو ته 
وايى عالمه سيد على خان رحمه اله ليكلى دى چ３ شيخ الطائفه شيخ ابو 

فتاح ك３ ليكلى دى جعفر طوسى په مصباح ك３ او شيخ بهاء الدين عاملى په م
چ３ دا دعا له ديارلسو ركعتونو وروسته پكار ده او كفعمى رحمت اهللا دا دعا 
نقل ك７ې او فرمايلى ي３ دى چ３ دا له يوولسو ركعتونو وروسته لوستل پكار 
دى په هر حال له ديارلسو يا يوولسو يا اتو ركعتونو وروسته د دوو دوو 

قل هواهللا (عت ك３ حمد او د توحيد ركعتونو اته ركعته نفل وك７ى په اول رك

ا الكافرون دسوره او په دوهم ركعت ك３ ) احد سوره ولولى او يا دې په  يا ا
اول ركعت ك３ توحيد او په دوهم ك３ ي３ چ３ كوم سورت زړه غواړى ودى لولى 
او په دوهم ركعت ك３ له ركوع مخك３ قنوت ولولى او په دې ك３ درې ＄له د 

دى بيا دي دوه ركعته د شفع لمون＃ وك７ى او په دواړو سبحان اهللا لوستل كافى 
ك３ د حمد له سوري وروسته د توحيد سوره ولولى د شفع له لمان％ه وروسته 
دي يو ركعت د وتر لمون＃ وك７ى او په دي ك３ دې هم د حمد او توحيد سوره 

  ولولي او له ركوع مخكي دى قنوت وك７ى
انو لپاره نامه په نامه دعا او مستحبه ده چ３ په قنوت ك３ د ＇لوي＋تو كس 

او د لمان％ه له . وغواړى او بيا له ركوع او تشهد وروسته لمون＃ ختم كاندى
ختمولو وروسته دى د حضرت زهرا تسبيح ولولى كه ＇ه هم د شپ３ د لمان％ه 
وخت له نيم３ شپ３ وروسته پيل كي８ى خو چ３ ＇ومره 請بح 請ادق ته نزدې وى 

 ﾡخن６ وى نو ترنيمي شپ３ مخك３ هم لوستاو كه ＇ه عذر يا  ےهغومره غوره د
شى خو تر دې غوره دا ده چ３ وروسته ي３ د قضا په نيت وك７ې او كه د ر＊تنى 
سهار له راختلو مخك３ ي３ ＇لور رکعته ک７ى دى نو بيا دې نور رکعتونه هم 

 .وک７ى او يوازې د حمد سوره دې ولولى
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ُ ِيف اِال  َو َكاَن، ِمْن   ِِه َعلَْيِه الّسَالم  :ْسِتَخاَرةِ دَُعا

ّ أَْسَتِخريَُك ِبِعْلِمَك، فََصّل  ِ ّ ِإ ُ ِخَريَةِ  الّل
ِ ِبـالْ ، َو اْقـِض  َ مَُحّمـٍد َو آهِلِ َو  َعـ

 َ فََة اِالْخِتَياِر، َو اْجَعْل ذَلَِك ذَِريَعًة ِإ ِ ْ الّرَضـا ِبَمـا َقَضـْيَت لَنَـا َو  أهَْلِْمنَا َم
ــأَِز  ــَت فَ ــا َحَكْم ِ لَِم ــِل ّْس ــاال ــْدنَ  ْح َعنّ ــاِب، َو أَّي ــَب اِالْرِتَي ــِني  اَرْي ِبَيِق

ُمْخِلِصنيَ 
فَـِة َعّمـا َتَخـّريَْت فَـنَْغِمَط َقـْدَرَك، َو  .الْ ِ ْ َُسْمنَا َعْجَز الَْم  َو َال 

َ الِّتـي ِهـَي أَْبَعـُد ِمـْن  حُْسـِن الَْعاِقَبـِة، َو  َنْكَرهَ َمْوِضَع ِرَضاَك، َو َنْجـنََح ِإ
 َ َِك، َو َسـّهْل َعلَْينَـا َمـا  ِضّد الَْعافَِيِة أَْقَرُب ِإ ُ ِمْن َقَضا  َحّبْب ِإلَْينَا َما َنْكَره

  َْسَتْصِعُب ِمْن حُْكِمَك 
  د ا ستخارې لپاره د امام سجاد دعا

  

) ص(اى ＇＋تنه زه ستا د علم په وسيله له تا خير او ＊ي／７ه غـواړم تـه پـر محمـد     
ا لپاره د ＊و فيصله وك７ه او زموږ پـه زړونـو   او د هغوى پر ّال رحمت ولي８ه او زم

كــ３ د خپلــ３ فيصــل３ حكمــت او مصــلحت واچــوه او دا يــوه ذريعــه و－ر＄ــوه چــ３ 
موږ ستا پر فيصله راضى اوسو او ستا امـر تـه غـاړه كيـ８دو پـه دا ډول زمـوږ لـه        

ې كانده او پـه اروا كـ３ مـو د مخلصـانو د يقـين پـه زيرږدلـو        يرزړه د شك خلش ل
７ه او موږ خپل ＄ان ته مه سپاره چ３ ＇ه تا فيصله ك７ې ده د هغـ３  سره   پياوړى ك

له معرفته عاجز پاتى شوو او سـتا ارز＊ـت او مقـام سـپك و－２ـو او پـه كـوم ＇يـز         
پورې چ３ ستا خو＊ه ت７ل３ ده هغـه نـاخوښ كـ７و او كومـه چـاره چـ３ لـه ＊ـ３ پـاى          
وريا او له ب３ عافیت９ سره نـزدې وى هغـ３ تـه و－روهـو سـتا كومـه فيصـله چـ３         
موږ خو＊ه نـه كـ７و هغـه زمـوږ پـه سـتر－و كـ３ خو＊ـه و－ر＄ـوه او ＇ـه چـ３ سـخت             

  و－２و هغه موږ ته راحته او اسانه كانده
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َال نُِحّب َتـأِْخَري َمـا  َو أهَْلِْمنَا اِالْنِقَياَد لَِما أَْوَرْدَت َعلَْينَا ِمْن َمِشّيِتَك َحّتى  
َرهَ َمـا أَْحَبْبـَت، َو َال َنَتَخـّريَ َمـا َنْكـ َعّجْلَت، َو َال َتْعِجيَل َمـا أَّخـْرَت، َو َال 

ُ َمِصـرياً، .َكِرْهَت  َـُد َعاِقَبـًة، َو أَْكـَرم ْ ْ لَنَا ِبالِّتي ِهَي أَ ِ ِإّنـَك تُِفيـُد  َو اْخ
ْ  الَْكِريَمَة، َو تُْعِطي الَْجِسيَمَة، َو َتْفَعُل َما َ َ كُـّل  ٍء  تُِريـُد، َو أَْنـَت َعـ

 .َقِديٌر 
ه او اراده دې چ３ زموږ په هكله ك７ې ده د هغ３ اطاعت زموږ په او كومه خو＊ 

زړه ك３ راواچوه تر دې چ３ په كوم３ چارې تا بي７ه ك７ې ده په هغ３ ك３ د ＄ن６ او 
په هغ３ ك３ تادى ونه غواړو او كوم مو چ３ تا  ےپه كوم３ ك３ چ３ دې ＄ن６ ك７

او خوښ ك７ى هغه ناخوښ او كوم دې چ３ بد او ناخوښ －２لى هغه ونه كاندو 
زموږ كارونه په هغه ＇يز پاى ته ورسوه چ３ د انجام له نظره غوره او د پايل３ له 
اړخه ＊ه وى ＄كه چ３ ته 請فا او سوتره ＇يزونه راكوې او ستر نعمتونه 

 .رابخ＋３ او ＇ه چ３ غواړې هم هغه كوې او په هر ＇يز وسيال ي３
  

  سپړنه
 

غ９ لپاره د له خداى تعالى د خير او بركت غو＊تل يا د ＊ي／７ې او نيكمر
الر＊وون３  غو＊تلو ته استخاره واي３ كه استخاره د دعا په شكل ك３ وى نو بيال 
بيل３ او ډول ډول پايل３ لري كله كله د انسان په زړه ك３ داس３ ر１ا پيدا شى چ３ هغه 
پري سمه الره وپيژن３ او له حقيقته خبر شي دى ته غيبى القا واي３ او امام سجاد په 

ك３ دې ته الهام ويلى دى د دې لپاره د من او ) رفة االختياروالهمنا مع(خپل３ وينا 
او سپي）لتيا او له اهللا تعالى سره ت７ون ضروى  ﾡظاهر پاك３ د زړه او نظر روڼ وال

چ３ د انسان زړه د كشف القا او د پردې پورته كولو ＄اى و－ر＄ى امامانو په  ےد
ك７ې ده حسن ابن  خپلو ويناوو ك３ خپلو ＄نو مل／رو ته د همدغ３ استخاري ＊وونه
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جهم د امام رضا په خدمت ك３ عرض وك７ چ３ موږ په سفر روان يوو خو زړه نا زړه 
انت  «:يو چ３ په وچه الړ شو او كه د درياب له الرې تاسو ＇ه وائي امام وفرمايل

عتني و استخراهللا مأته مرة  انظر ا کالمسجد ىف غري وقت  صلوة الفريضة فصل ر
د واجبو لمون％ونو له وخته پرته په يو بل وخت ك３ (»به  فاعمل کمايقع ىف قلب

جومات ته الړ شه او دوه ركعته لمون＃ وكانده اوسل ＄له استخيراهللا برحمته خيرا 
او كله كله د . )ولوله بيا نو و－وره چ３ په زړه دې ＇ه راكوزي８ى په همغ３ عمل وك７ه

ى په هغ３ د انسان خير د غو＊تن３ اغيز داس３ ＇ر－ندي８ى چ３ په كوم كار ك３ خير و
اراده كلكه شى او ذهن په همدغه ！ك３ ودري８ي لكه ＇ن／ه چ３ اسحاق بن عمار 
واي３ چ３ ما امام جعفر 請ادق ته عرض وك７ه چ３ كله كله د يو كار نيت وك７م خو 
＄ن３ دوستان راته د كولو سالح راكوى او ＄ن３ د نه كولو زه يو په دوه ك３ پات３ شم 

ذكنت كذالك فصل ركعتني واستخراهللا مائة مرة ومرة ا«:امام وفرمايل. چ３ ＇ه وك７م
شاء اهللا په داس３ حاالتو ك３ دوه (( » انظر احرم االمرين لك فافعهل فان الخريه فيه ا

ركعته لمون＃ وك７ه او يو سل يو ＄ل استخير اهللا برحمته ووايه نو له دغو دوو كارو 
７ه كه خداى كول هم چ３ په كوم ك３ درته احيتاط او ＊ي／７ه ＊كاره شى هماغه وك

كله كله د خير د طلب اغيزه داس３ ＇ر－ندي８ى چ３ په كوم كار ك３ )) هغه به ＊ه وى
هارون ابن خارجه واي３ چ３ ما . خير وى هغه خداى تعالى د يو چا په ژبه روان ك７ى

له امام جعفر 請ادق ＇خه واوريدل چ３ كه ＇وك د يو كار كول غواړى نو له نورو سره 
دې له خپل رب سره سال وك７ى ما عرض وك７ چ３ له خدايه  تر مشورى كولو مخك３

شاور فيه فانه اذا  «:شى نو وې فرمايل ﾡ＇ن／ه مشوره غو＊تل سخر اهللا فيه اوالً  ي فل
شاء من الخلق   یو تعا اجر کبدء باهللا تبار   اهللا الخريه ع لسان من 

دې له نور سره مشوره اول دې په دغه چاره ك３ له خدايه خير او بركت وغواړى بيا ((
وك７ى نو كله چ３ له خداى تعالى ＇خه د خير له غو＊تلو وروسته له نورو سره سال 
كوى نو خداى تعالى په خپلو مخلوقاتو ك３ د يو له خول３ داس３ خبره راوباسى چ３ 

او هغه استخارې چ３ د －＂３ او تاوان په ل７ ك３ له )) د ده به پك３ خير او ＊ه وى
اره كي８ى لكه د تسبيح د دانو طاق او جفت او يا د كاغذونو خدايه د الر ＊وون３ لپ
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او د عذاب يا ثواب د آيتونو راويستل نو دا هم د كشف او القا . د هو او نه راوتل
په شان د خداى تعالى د مشورو مصداق دى او په دې سره د ذهن مركز او ډاډ 

او شرطونه دى  حا請لي８ى او په راى ي３ قوت پيدا كي８ى د استخارې يو ＇و ادبونه
دا چ３ له استخاري مخك３ دې اودس چاراندام  ےچ３ بايد ياد ولرل شى لوم７

وك７ى او دوه ركعته لمون＃ دې وكاندى دوهم دا چ３ له ذهن او زړه هر ډول فاسد او 
كك７ خيالونه وباسى دريم دا چ３ د زړه له كوم３ خداى پاك ته متوج３ وى او د 

دا چ３ د كوم كار لپاره استخاره كوى هغه استخاري په وخت خبرې ونه ك７ى ＇لورم 
مباح او روا وى او د واجباتو او حرامو لپاره استخاره نه ده پكار ＄كه چ３ فرائض 
او واجبات خو په هر حالت ك３ په ＄اى كول او له محرماتو خو ارومرو بچ كيدل 
پكار دى پن％م دا چ３ ب３ ＄ايه دې استخاره نه كوئ يعن３ دا چ３ استخاره منع 

او ＇و من＂ه پس بيا استخاره وك７ى چ３ －وندې ＊ه راشى او تر ＇و چ３ ＊ه نه راشى 
وى راغلى استخارى كوى يا چرته د تللو لپاره استخاره وك７ى او هغه بده راشى او 

او په هرې . دا نه دى پكار. بيا په يوې خا３請 الرې د تللو لپاره دوباره استخاره وك７
اشومانو لوب３ دى چ３ د عقل پوه３ او هرې خبرې هم استخاره نه ده پكار دا د م

سوچ او فكر د طاقت د ختميدو په وجه پيدا كي８ى او ＄نى خلك ي３ هس３ د دې 
اوس درته د استخاري درې طريق３ .لپاره كوى چ３ ＄ان پاك او پرهيز－اره و＊ئ

  .＊يو چ３ په روايتونو ك３ راغلى دى
   

  : قراني استخاره
دې درې ＄له د توحيد  ے３ لوم７له قرآنه د استخارې د ليدلو الره دا ده چ

اللهم انى  «: سورت او بيا درې ＄له درود وواي３ او بيا دې دا دعا وواي３
تفائلت بکتابک و توکلت عليک فارنى من کتابک ما هو مکتوب من سرک 

او بيا له نيته وروسته دى قرآن شريف پرانيزى او د هغه د  »المکنون فى غيبک
نه له کتلو وروسته دې د کار د کولو يا  ے آيت دې وگورى اولوم７ى مخ لوم７

كولو اراده وك７ى په دا ډول كه آيت د زيرى بشارت او د جنت آيت ْو نو دا كار 
دې وك７ى او كه د عذاب او عذابونو د وعدى يا د ر！لو او غندلو آيت وى نو نه 

  .دې كوى
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  :ذات الرقاع استخاره
ه د يو كار اراده وك７ئ نو د هارون ابن خارجه واي３ چ３ امام جعفر وفرمايل چ３ كل

كاغذ په ！و！و باندې بسم اهللا الرحمن الرحيم خيرةمن اهللا العزيز الحكيم لفالن ابن 
او بيا په ) د فالن په ＄اې خپل او د فالنه په ＄اى   د خپل３ مور نامه وليكئ((فالنة 

ل３ او دا ！ول３ ！و！３   د مص) وليكئ) مه كوه(او په دريو التفعل ) وكه(دريو افعل 
الندي كي８دئ او دوه ركعته د استخاري لمون＃ وك７ئ او له لمان％ه وروسته په 
سجدې شئ او سل ＄له په سجده استخير اهللا برحمته خيراً فى عافيه ووايئ او له 

يع امورى ىف «:سجدى سر راوچت ك７ئ او دا دعا ووايئ  الل حز واخرت  ىف 
اسى كه په دريو باندې افعل ليكلى وو بيا دې يوه يوه ！و！ه راوب »منك وعافيهرس

نو دا كار وك７ئ او كه التفعل پرې ليكلي وو نو مه ي３ كوئ او كه مختلف وى نو 
دوه ！و！ي نوري راوباسى اوس نو كه افعل دريو ته ورسيدى نو وې ك７ئ او كه ال 

  . تفعل درې وي نو مه ي３ كوئ
  :د تسپو استخاره

رانقل شوې ده د دې طريقه دا ده چ３  دا استخاره هم له امام جعفر 請ادق ＇خه
دې لوم７ى يو ＄ل د فاتح３ سوره، درې ＄له د توحيد سوره او پن％لس ＄له  ﾡكوونك

بحق الحسني و جده و  کال ا اسئل«درود شريف وواي３ او بيا دې دا دعا وواي３ 
خرية ابيه و امه و اخيه و الئمه من ذريته ان تص ع محمد و آل محمد و ان تعجل ا ال

ىف هذه السجة و ان ترينى ما هو االصلح  ىف ادلين و ادلنيا و عاجل امرى و اجهل فعل ما 
نى ان   »ل شئ قديرکع  کانا عازم عليه فمر و اال فا

بيا دې نيت وك７ى او يو مو！ي داني دې په الس ك３ واخلى او په اول３ دان３ سبحان  
) آخري(اله االاهللا ولولى كه په وروست９ اهللا په دوهم３ الحمد اهللا او په دريم３ ال 

يعن３ دا كار كولى هم ش３ او (دان３ سبحان اهللا راغله نو دا استخار متوسطه ده 
او كه الحمد اهللا راغله نو استخاره ＊ه ده او د دغه كار كول ) پري＋ودى ي３ هم شي

رو په نور نو خداى د چا( .پكار دى او كه ال اال اهللا راغله نو دغه كار دي نه كوی
  ).پايلو ＊ه پوهي８ى

––––––––––
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ً  َو َكاَن ِمْن   َ أَْو َرأَى مُْبَت ِ ُ ِإذَا اْبتُ ِِه َعلَْيِه الّسَالم  :ِبَفِضيَحٍة ِبَذْنٍب  دَُعا
 

َك َبْعَد  َ ِسْرتِ ّ لََك الَْحْمُد َع ُ َك، فَُكّلنَـا َقـِد  الّل ِعْلِمَك، َو مَُعافَاِتَك َبْعَد خُـْربِ
َف  َْشَهْرهُ، َو اْرَتَكـَب الَْفاِحَشـَة فَلَـْم َتْفَضـْحهُ،الْ  اْقَرتَ َِبَة فَلَْم  ََسـّرتَ  َعا َو 

َمَساِوِئ فَلَْم َتْدلُْل َعلَْيهِ 
ٍي لََك َقْد أََتْينَاهُ، َو أَْمٍر َقْد َوَقْفَتنَا َعلَْيـهِ  .ِبالْ ْ َ  َكْم 

ََسْبنَاَها، َو َخِطيَئٍة  ا  اْرَتَكْبنَاَها، فََتَعّدْينَاهُ، َو َسّيَئٍة اْك َ
ْ كُنَْت الُْمطِّلَع َعلَ

 َ ا فَْوَق الَْقاِدِريَن، َكاَنـْت َعافَِيتُـَك لَنَـا  دُوَن النّاِظِريَن، َو الَْقاِدَر َع َ ِ ِإْعَال
ً دُوَن  ْ  ِحَجابا ِ َاِع

ْ ً دُوَن أَ ْ، َو َرْدما ِ َت ِمـَن الَْعـْوَرِة،   أَْبَصاِر فَاْجَعْل َما َسَرتْ
اِف  ْخَفْيَت ِمَن ادّلِخيةَلِ،َو أَ  ً لَنَا، َو َزاِجراً َعْن ُسـوِء الْخُلُـِق، َو اْقـِرتَ  َواِعظا

َ الّتْوَبِة الَْماِحَيِة، َو الطِّريِق  ً ِإ َو َقّرِب الَْوْقـَت  الَْمْحُموَدةِ  الَْخِطيَئِة، َو َسْعيا
َُسْمنَا الَْغْفةَلَ َعنَْك، ِإّنا ِإلَْيَك  ِبُوَنَو  اِغبُـوَن،َر  فِيِه، َو َال  َو ِمـَن اذّلنُـوِب َتـا

ِتـهِ  ّ ِمْن َخْلِقـَك مَُحّمـٍد َو ِعْرتَ ُ َ ِخَريَِتَك الّل الّصـْفَوِة ِمـْن َبِرّيِتـَك  َصّل َع
ْ َساِمِعنيَ َو  ُ   .مُِطيِعنيَ َكَما أََمْرَت  الطّاِهِريَن، َو اْجَعْلنَا لَ
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ه يا به يې څـوك د ګناهـانو پـه    امام به كله پخپله له يوې ستونځې سره مخامخيد
  :رسوائۍ كې ښكيل ليده نو دا دعا به يې كوله

  
！ــول３ لمــان％ن３ او حمدونــه تــالره دى پــه دې خبــره، چــ３ تــه زمــا پــر   ! اى زمــا ربــه

－ناهانو له خبريدو سره سره هغه پ＂３ ك７ې او په حاالتو له پوهيـدو وروسـته دې   
ه نيم／７تيـاوو او عيبونـو   هم موږ تـه سـالمتيا راكـ７ه هسـ３ خـو لـه مـوږ هـر يـو پـ          

پس３ شو خـو تـا هغـه ＇ر－نـد او پـه －وتـه نـه كـ７ او هـر يـو بـد وكـ７ل خـو تـا رسـوا                
اواشوا نه ك７ او هر كس تر پردې شاته په بـديو ككـ７ شـو خـو تـا چـا تـه ونـه ＊ـود          
＇ومره ستا منع شوې كارونه وو چ３ موږ وك７ل او ＇ومره ستا امرونـه وو چـ３ تـا    

وك７ او ＇ـومره －ناهـانى دى چـ３     ےموږ ترې تير ْو خو ےپرې د پابندۍ حكم ك７
  موږ تر سره ك７ې او ＇ومره خطا－ان３ دى چ３ موږ پك３ ＊كيل شو

حال دا چـ３ د نـورو كتونكـو پـه ＄ـاى تـه پـر هغـو خبـر وې او د －ناهـانو تـر نـورو             
مشهوروونكو تا زيات د دې وس درلود چ３ هغه رسوا كـ７ې خـو بيـا هـم لـه مـوږ       

ــه د ه    ــ６ او د هغــوى د     ＇خــه ســتا ســاتنه او ＇ارن ــدې خن ــه وړان غــوى د ســتر－و پ
غوږونو لپاره ديوال شوه نو بيا دا پو＊نه او د عيبو پ＂ونه زمـوږ لپـاره نصـيحت    
كوونك３ او له بدو ك７و او ناك７دو تموونك３ او د －ناهانو د پريولونك３ توب３ او 
په غـوره الره د تلنـ３ وسـيله و－ر＄ـوه او د دې تـ， شـيب３ مـوږ تـه نـزدې كـ７ى او           

داس３ اسباب مه برابروه چ３ له تا مو غافلـه كانـدى ＄كـه چـ３ مـوږ تـا تـه         موږ ته
چـ３ پـه   ) ص(او له －ناهانو توبه كوونكى يوو اى ＇＋ـتنه پـر محمـد     جاروتونكى

پن＃ ك３ ستا غوره بنده او د هغو پر پاك عبرت چ３ په كائناتو ك３ ستا خـوښ او  
و تــه غــوږ غــوريز دى رحمــت وليــ８ه او مــوږ لــه خپــل حكــم ســره ســم د هغــوى خبــر 

  .نيونكى او د هغوى د امرونو منونكى و－ر＄وه
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  سپړنه
  

دا دعا د خداى تعالى د پرده پو＊９ د 請فت په باب راغل３ ده دا د خداى تعالى 
د ستاريت او پو＊ن３ د شان نتيجه ده چ３ هغه ذات د بند－انو په عيبونو پرده 

ستر－و  اچوى ＄كه چ３ هغه ذات نه خو＊وى چ３ د هغه بند－ان د خپلو سارو په
ك３ سپك شى او د خپلو پ＂و عيبونو له امله رسوا شى نو ＄كه هغه ذات په 
عيبونو پرده اچوي او د چا عيب نه ＇ر－ندوى حال دا چ３ هغه لوى ＇＋تن چ３ 
هر كله وغواړى د －ناهكارانو له پ＂و عيبونو د پلو په اخستلو سره هغوى سپك 

چ３ هغوى سپك او رسوا  شى او د هغوى د نادو دو تقاضا هم دا ده ﾡاو ذليلول
شى خو د هغه د ستاريت او پو＊ن請 ３فت رامخك３ كي８ى انسانان له  ےك７

سپكاوى او رسوائ９ ساتى که خداى تعالى په چا پرده نه اچول３ نو بيا خو يو 
   .ےنه و ےكس هم داس３ نه ْو چ３ د خپلو ناك７دو په وجه رسوا شو

  دــــردارنـــابــــار مــرده زروى كــــگــرپ
  كيست كه رسواى دو عالم نه شود آن

نو هر ＇وك چ３ خپل زړه  وجاجوى او خپل －ريوان ته و－ورى نو په دې اعتراف 
به مجبوره شى چ３ د هغه هغه عيبونه چ３ رسوا شوى دى زياتره ي３ داس３ وو 
چ３ ده پخپله نه دى پ ك７ى خو بيا هم د بنيادم هغه －ناهاني او بدۍ چ３ ال تر 

ى －ناهانو زيات３ دى چ３ ＊كاره شوى دى او دا د خداى پردې الندې دى تر هغو
د پرده پو＊３ د 請نعت او بركت دى چ３ د عيبونو د ＊كاره كيدو له اسبابو سره 
سره هغه د چاستر نه شلوى او نور خلك د بنيادم له بديو او －ناهانو نه خبروى د 

انو دې پو＊ن３ له كبله خو هغه د زنا د ثابتولو لپاره د ＇لورو كتونكو شاهد
او همدا راز ي３ د . چ３ د －ناهكار په －ناه پرده پرته وى ےد ﾡسخت شرط ل／ول

لكه ＇ن／ه چ３  ےنورو د عيبونو په ＇ر－ندولو او رسوا كولو بنديز ل／ولى د
شيع الفاحشة اذلين امنو ل عذاب ال  «:خداى تعالى فرمايى   »ان اذلين يحبون ان 

كو بدۍ خپرې شى هغوى ته كوم خلك چ３ دا خو＊وى چ３ د ايمان راوړون((
د خداى  تعالى دا پو＊نه يوازې په دنيا ك３ نه ده ))ےعذاب پروت د ﾡدردوونك

روايت . بلكه په آخرت ك３ هم هغه له دغ３ ستارۍ او پرده دارۍ كار اخلى
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به د حساب كتاب په وخت خداى ته عرض ) ص(چ３ －ران رسول  ےد ےشو
يانو او نورو امتونو مخ３ ته وك７ى چ３ اى ＇＋تنه زما د امت حساب كتاب د نب

رانه وړې چ３ زما د امت په －ناهانو او تيروتنو ＇وك خبر نه شى نو زما د امت 
احتساب يوازې زما په وړاندې وك７ه په دې وخت به د قدرت لخوا اشاره وشى 
چى اى －رانه استازيه حضرت محمد 請لى اهللا عليه وآله وسلم زه په خپلو 

يم كله چ３ ستا نه ده خو＊ه چ３ د امت بدۍ دې  بند－انو تر تا زيات مهربانه
نورو ته رسوا شى نو زه هم دا نه خو＊وم چ３ بند－ان م３ ستاسو په وړاندې 

  .نو د دوى حساب به زه بيله كوم. رسوا او پ＋５مانه ك７م
په هر حال په دې دنيا ك３ د پرده پو＊ن３ يوه نفسياتى اغيزه دا ده چ３ بنده د 

پام سره په خپل زړه ك３ پ＋مانه او شرمنده شى  هغه رحمت او عيب پو＊９ ته په
او دا شرمند－ي هغه راوي＋وى او د توب３ الره ور＊ئ او هغه د منن３ له جذب３ په 
متاثره كيدو سره له －ناهانو د الس په سر كيدو هوډ كوى او ＇وك چ３ پخپله 
خپله پرده ＇يرې ك７ى او په خولو ي３ عيبونه خپاره شى نو نور كسان كه ＇ه هم د 

په شان －ناهان３ كوى خو ده ته ډير پيغورونه وركوى او غندى ي３ له دې امله  ده
د دغه بنده په زړه ك３ كركه پيدا شى او د نفرت او كرك３ په جوش ك３ زيله او 

پروا نه كوي او په －ناهانو ك３ ال ب３ پروا او ب３   سرسختى پيدا ك７ى او د نورو
وى هغه هسكه شى او په  باكه شى او د شرم چ３ كومه پرده ي３ په مخ پرته

  .＊كاره －ناهان３ كوئ
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َ أَْصَحاِب  َو َكاَن ِمْن   ُ ِيف الّرَضا ِإذَا َنظََر ِإ ِِه َعلَْيِه الّسَالم  :ادّلْنَيا دَُعا
 

ِ ِرًضى ِبُحْكِم اّهللاِ، َشِهْدُت  َِش ِعَباِدِه ِبالَْعْدِل، َو  الَْحْمُد ِهللاّ أَّن اّهللاَ َقَسَم َمَعا
 َ ِيِع أََخَذ َع ، َو َال َتْفِتنّـي ِبَمـا   َخْلِقِه ِبالَْفْضِل  َ َ مَُحّمـٍد َو آهِلِ ّ َصّل َع ُ الّل
ُْم، َ ُْم ِبَما َمنَْعَتنِي فَأَْحُسَد َخْلَقَك، َو أَْغَمـَط  أَْعطَْي ْ  .حُْكَمـَك  َو َال َتْفِت

َِك َنْفِسـ ، َو َطّيـْب ِبَقَضـا َ مَُحّمـٍد َو آهِلِ ّ َصّل َعـ ُ َوّسـْع ِبَمَواِقـِع  ي، َو الّل
َ الثَّقـَة ِألُِقـّر َمَعَهـا حُْكِمـَك َصـْدِري، ِ ِبـأَّن َقَضـاءََك لَـْم َيْجـِر ِإّال  َو َهـْب 

ِخَريَِة، َو اْجَعْل ُشْكِري لََك 
َ َما َزَوْيَت َعنّي أَْوفََر ِمْن ُشْكِري ِإّيـاَك  ِبالْ َع

َ َما أَظُـّن ِبـِذي َعـَدٍم َخَساَسـًة، أَْو أَظُـّن  َو اْعِصـْمنِي ِمـْن أَْن   َخّولَْتنِي َع
يَف َمـْن َشـّرفَْتهُ َطاَعتُـَك، َو الَْعِزيـَز  ِبَصاِحِب  ِ ّ َمـْن  َثْرَوٍة فَْضًال، فَِإّن ال

، َو َمّتْعنَـا ِبثَـْرَوٍة َال َتنَْفـُد، َو   أََعّزْتهُ ِعَباَدتَُك  َ مَُحّمٍد َو آهِلِ أَّيـْدَنا  فََصّل َع
الَْواِحـُد اْألََحـُد الّصـَمُد، اذّلِي  ْفَقُد، َو اْسَرْحنَا ِيف مُْلِك اْألََبِد، ِإّنَك ِبِعّزٍ َال يُ 

 .َيُكْن لََك كُفُواً أََحٌد  لَْم َتدِلْ َو لَْم تُودَلْ َو لَْم 

  ــــــــــــــــــــــــ
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 امام به چې كله د دنيا مينان ليدل نو د خداى  په رضا د راضى پاتې كيدو لپاره بـه 
  :يې دا دعا كوله

  
لمان％نه او ستاينه هغه خداى لره ده د هغه په حكم باندې د رضا او خو＊ـ９ پـه وجـه    
زه －واهى وركوم چ３ هغه د خپلو بند－انو روزى د عدل له ا請ولو سره سـمه ويشـل３   

پـر  ! ده او له ！ولو مخلوقاتو سره ي３ د فضل او احسان روده غوره ك７ې ده اى خدايـه 
پــر ّال رحمــت وليــ８ه او مــا پــه هغــو ＇يزونــو چــ３ نــورو تــه دې   او د هغــه ) ص(محمــد 

او پريشانه كوه مه چ３ زه ورسره حسد وك７م او ستا فيصل３ تـه پـه    ﾡورك７ى خواشين
يـم هغـه د نـورو لپـاره      ےسپكه و－ورم او له كومو ＇يزونـو چـ３ دى زه بـ３ برخـ３ كـ７     

) －ه و－وریچ３ هغوى د كبر له مخ３ ماته په سپكه ستر(فتنه او ازمي＋ت مه －ر＄وه 
او د هغوى پر ّال رحمـت وليـ８ه او مـا د خپلـى قضـا او قـدر       ) ص(اى خدايه پر محمد 

او برخليك په فيصل３ خـوښ وسـاته او سـتا د تقـدير د منلـو لپـاره زمـا سـينه پراخـه          
او پــه مــا كــ３ د بــاور هغــه روح وپوكــه چــ３ زه دا اقــرار وكــ７م چــ３ ســتا د تقــدير   كــ７ه

ذه شوي ده او پر دغو نعمتونو د شكر ايسـتلو پـه   فيصله په خير او ＊ي／７ى سره ناف
پرتله چ３ تا ماته راك７ي دي پر هغو ＇يزونو زما شكر زيـات كانـده چـ３ تـا لـه مـا تـم        
ك７ي دي او ما له دې بچ كـ７ه چـ３ كـوم بيـوزلى او غريـب تـه پـه حقـارت او سـپكاوى          
 سره و－ـورم يـا د كـوم شـتمن پـه بـاب د هغـو د پيسـو پـه وجـه د لـوړاوى او فضـيلت            

چــ３ ســتا اطاعــت ورتــه  ے－مــان وكــ７م ＄كــه چــ３ د عــزت او درنــاوى خاونــد هغــه د 
چ３ ستا عبادت عزت او سر لـوړى   ےاو د عزت ＇＋تن هغه د ےد ےفضيلت ورك７

او د هغوى پر آل رحمت ولي８ه او مـوږ لـه داسـي    ) ص(اى خدايه پر محمد . ورك７ې ده
زت او سترتوب مـو  شتو او دولته برخمن ك７ه چ３ نه ختميدونكى وى او په داس３ ع

تائيد وك７ه چ３ زائليـدونكى نـه دى او مـوږ د تـل پـات３ نـ７ۍ پـه لـور روان كانـده بـ３           
او داس３ ب３ نيازه ي３ چ３ نه دې ＇وك زي８ولـى او نـه تـه     ے، ب３ سارﾡشكه ته يوازين
  . ي３ او نه دې مثال، ساری او ＇ن， شته ﾡله چا زي８يدل
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  سپړنه
  

ده د خداى  تعالى په چارو خو＊ى او  دا دعا د تسليم او رضا د غو＊تلو لپاره
چرته چ３ د يقين په پوخوالى ك３  ےغاړه كي＋ودل د يقين تر ！ولو لوى پ７او د

او د عقيدې په كلكتيا ك３ د كمزورۍ پيدا كيدل خو ال لويه خبره ده  ﾡكچه وال
د خداى تعالى د خو＊ي او منشا په خالف ذهن د هي＆ خيال او تصور منلو ته 

به له خداى تعالى سره د مين３ او عشق له امله راپيدا كي８ى تيار نه وى دا جذ
چ３ كه د محبوب لخوا راحت ورسي８ى او كه  ے＄كه چ３ دا د محبت كمال د

تكليف ه５＆ ＇يز په طبيعت دروند نه را＄ى او په سختو سختو حاالتو ك３ هم 
نه تريوي８ى او كله چ３ بنيادم په خداى  مين او د هغه ليواله وى نو بيا  ےتند
ختى اسانى، عزت او سپكاوى، نيكمرغى او بد مرغى خوش حالى او بد س

حالى مرض او روغتيا او ژوند او م７ين３ ك３ هي＆ توپير نه ＊كارى او بنيادم له 
ناروغ９ او مرضه هم دومره خوند اخلى ＇ومره چ３ په روغتيا او 請حت ك３ او 

او كرارۍ  له ك７اوونو او ستون％و هم دومره مزه اوچتوى ＇ومره چ３ له ارام＋ت
نو ＄كه د ازغو بستر د －لونو تخت او د ك７اوونو او ＄ورونو تراخه هم د عيش 
او ارام９ زان／و شى هغه زهر د شاتو په شان ＇＋ي او تراخه ي３ نه محسوسوى 
كله چ３ انسان د خداى خو＊ى او برخليك ته غاړه كي８دى نو د رضا او خو＊９ د 

دا چ３ د درد او رن＃ احساس  دې جذب３ له امله دوه ډوله حالت پيدا كي８ى يو
خو كي８ى خو دا په روڼ تندى زغمى نه ي３ يوازى زغمى بلكه له دې اطمينان او 

د وين３ د ويستلو او (لكه هغه ناروغ چ３ فصد  راحتى هم محسوسوى
په وخت تكليف محسوسوى خو دا تكليف تكليف نه －ن３ بلكه د ) ＊كروهولو

او دوهم حالت دا . و ډول ارامى －２ىروغتيا د السته راوړلو لپاره دا درد هم ي
دى چ３ بنيادم بيخى درد او تكليف محسوس نه ك７ى كيدى شى ＄ن３ كسان په 
دې خبره حيران شى چ３ ＇ن／ه كيداى شى چ３ اور وى او بدن ت２اك３ نه شى او 

خو زموږ مشاهدات او ＄ن３ پي＋３ . ازغى او چ７ى وى خو د درد احساس نه وى
３ حالت هم را＄３ چ３ انسان د درد او تكليف د دې شاهد دى چ３ په انسان داس

احساس نه كوى لكه چ３ په سختى غوس３ او يا ډيرې ويرې ك３ كه كوم ！پ يا 
زخم ول／ى نو تر ＇و چ３ غوسه ختمه او س７ه نه شى د درد او تكليف احساس نه 
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كي８ى همدا راز د جن， په ميدان ك３ ＄ن３ سپايان تر هغه وخته د درد او خوږ 
له ن＋ت３ او ج／７ى فارغ نه شى او تر ＇و ي３ چ３ وينه توده احساس نه كوى چ３ 

دا هغه 請ورتونه دى چ３ د مين３ او . وى نو خپلو ！پونو ته ي３ پام نه اوړى
محبت احساسات پك３ نه وى بيا هم د انسان احساسات مغلوبي８ي او كه دا 
احساس د مين３ او محبت وى نو د درد او خوږ احساس په خوند او مزې 

اور په لمبوك３ د سوزيدو او درديدو سره سره د عشق په اور تون بدلي８ي او د 
  .ك３ د السوزيدو مينه نه كمي８ى

  تنم بسوخت دلم سوخت استخوانم سوخت
  تمــــــــام سوختم و ذوق سوختن باقى است

د  ﾡد عشق او مين３ يوه كيسه ＇ه په دې ډول ده چي يو ليوال او په مينه ك３ ليون
جوشوله او د مين３ او ＊كال په نظارې ك３ دومره  خپل مين مخ３ ته ناست دوا

ډوب ْو چ３ په لو＊ى ك３ ي３ درمل د كاشوغى په ＄اى الس ل７لو الس تاويده خو 
هغه ته بيخى احساس ونه شو او كله ي３ چ３ پام ورواړول شو نو له السه ي３ 

همدا شان د مصر د ＊％و . پوستكى او غو＊ه جدا شوي او تش ه６ونه پاتى وو
په ＊ايست ك３ دومره غرق３ وې چ３ د ميوو په ) ع(３ د يوسف كيسه و－ورئ چ

＄اى ي３ السونه پرې ك７ل او هغوى ته پته قدرې هم ونه ل／يده نو كه مجازى 
شى نو ابدى  ﾡعشق او بشرى ＊ايست د بنيادم احساسات دومره مغلوبول

＊ايست او د خداى ب３ پايه جمال به انسان ＇ومره له ＄انه ب３ －انه كولى شى د 
او د الهى ميني كمال ْو چ３ ابراهيم د نمرود په لمبو كﾡ  ３ازه نه شو ل／ولدې اند

 ﾡپه زغرده ور ودان／ل او د حضرت على له پ＋و د لمان％ه په حال ك３ غش
نو غرض دا چ３ په الهى جمال ك３ ډوبيدل د درد د احساس . راوويتسل شو

ك３ د مخه نيسى او د ＄نو شهيدانو په باب راغلى دى چ３ هغوى به په ج／７و 
په هرحال كله چ３ انسان د .تورو غشو او نيزو د ！پونو هي＆ احساس نه كاوه

شى نو په  ےالهى مين３ له امله د خداى په رضا په راضى پات３ كيدو روږد
هرحال خوشحاله وى نه د خپلى مات３ او بد حال９ －يله كوى او نه د ژوند د



 

٣٧٨ ........................................................................................................د بري＋نا ليدلو په وخت دعا : شپ８ ديرشمه دعا

شى او نه  ﾡيندلنه پرى د نورو شته او نيكمرغى اغيزه ش. تودو س７و شكوه 
پك３ د نورو د مال په ليدلو سره حسد او تمه پيدا كي８ي ＄كه چ３ داس３ بنيادم 
باروى وى چ３ كه رن＃ او ك７او وى او كه ارام او كرارى وى كه تن／ى او خپ／ان 

او د خداى تعالى هي＆ يو فعل  ےوى كه خو＊ى په ！ولو ك３ د رب حكمت پ د
  . له عدل او انصافه بهر نه وى
  ـــــر قبول ببايد نهاد و گردن طوعســــــ

  .كه آنچه حاكم عادل كند همه داد است
  

–––––––––  

َِع َصْوَت  َ ِق َو  َ الّسَحاِب َو الَْربْ ِِه َعلَْيِه الّسَالمُ ِإذَا َنظََر ِإ َو َكاَن ِمْن دَُعا
 :الّرْعِد 

 

ّ ِإّن َهَذْيِن آَيَتاِن ِمْن آَياِتَك، َو َهَذْي  ُ ِن َعْوَناِن ِمـْن أَْعَواِنـَك، َيْبَتـِدَراِن الّل
َمـا َمطَـَر الّسـْوِء، َو َال  ِ ِ ٍَة َنافَِعٍة أَْو َنِقَمٍة َضاّرٍة، فََال تُْمِطْرَنـا  ْ َطاَعَتَك ِبَر

َما لَِباَس الَْبَالءِ  ِ ِ ِْسنَا  ، َو أَْنـِزْل َعلَْينَـا َنْفـَع  .تُْل َ مَُحّمـٍد َو آهِلِ ّ َصّل َعـ ُ  الّل
ا  َ ا، َو َال تُِصْبنَا فِ َ َ ا، َو اْصِرْف َعنّا أَذَاَها َو َمَضّر َ َ ِِب َو َبَرَك َهِذِه الّسَحا

ِِشـنَا َعاَهـةً  ِب  َ َمَعا ـا َنِقَمـًة َو  .آفٍَة، َو َال تُْرِسْل َعـ َ َ ّ َو ِإْن كُنْـَت َبَعْث ُ الّلـ
َْســَتِجريَُك ِمــْن َغ  ا َســْخطًَة فَِإّنــا  َ َ ــُل ِإلَْيــَك ِيف ُســَؤاِل أَْرَســْل ِ َ َضــِبَك، َو َنْب

َ الُْمْلِحِدينَ  َعْفِوَك، فَِمْل  َ َنِقَمِتَك َع ِكنيَ، َو أَِدْر َر ِ ْ ُم
َ الْ . ِبالَْغَضِب ِإ

ُِسْقَياَك، َو أَْخِرْج َوَحَر ُصـُدوِرَنا ِبِرْزِقـَك، َو َال  ّ أَْذِهْب َمْحَل ِبَالِدَنا  ُ الّل
َك، َو َال َتْقطَْع َعْن َكافِّتنَا َماّدَة ِبّرَك َْشَغْلنَا َعنْ    َك ِبَغْريِ
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كله به چې امام وريځې او بريښنا ليدله او د تالندې اواز به يې اوريده نو دا دعا به  
  يې كوله

  
دا وري％ـــ３ او بري＋ـــنا ســـتا لـــه ن＋ـــو دوه ن＋ـــ３ او ســـتا لـــه خـــدمت ! اى ＇＋ــتنه 

كى رحمـت او تـاوان رسـوونك３    كوونكو دوه خدمت －زار دى چ３ له －＂ه رسوون
سزا سره روان３ دى نو اوس د دوى په وسيله داس３ باران مه وروه چ３ د ضرر او 

  زيان سوب شى 
  .او مه د دوى له امله موږ ته د بال او مصيبت جام３ اغونده

او د هغـوى پـر آل رحمـت وليـ８ه او د دغـو وري％ـو －＂ـه او        ) ص(پر محمد ! خدايه 
ل ك７ه او د تاوان او ضرر مـخ يـ３ را＄نـ３ واړوه او مـوږ     فايده او بركت پر موږ ناز

  .ته ترې هي＆ نقصان مه رارسوه او زموږ د روز－ار په چارو تباهى مه راكوزوه
اى ＇＋تنه كه دا وري％３ تا د عذاب پـه تو－ـه رالي８لـى وى نـو بيـا مـوږ سـتاله لـه         

كـه  قهره هم سـتا لمنـ３ تـه پنـاه دروړو او د بخ＋ـن３ او عفـوې لپـاره تـا تـه پـه ＄م          
ــو د خپــل عــذاب لــور     ــوغ７ي８و ن ــده پــه      ےل ــه واړوه او د عــذاب ژرن مشــركانو ت

  كافرانو وچلوه 
ې كانـده او زمـوږ د زړه   يـر اى خدايه زموږ د ＊ارونو وچكالى په خ７وبولـو سـره ل  

وسوس３ د رزق په وسيله وغ７وه او له خپل وره زموږ د مـخ پـه اړولـو سـره زمـوږ      
  د خپل رحمت سرچينه مه غو＇وه پام نورو ته مه －ر＄وه او له موږ ！ولو 
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َما ِعنَْد أََحٍد دُوَنَك ِدفَـاٌع، َو   فَِإّن الَْغنِّي َمْن أَْغنَْيَت، َو ِإّن الّسالَِم َمْن َوَقْيت 
َ َمـْن ِشـْئَت، َو  َال ِبأََحٍد َعْن َسـْطَوِتَك اْمِتنَـاٌع، َتْحُكـُم ِبَمـا ِشـْئَت َعـ

َ َما َوَقْيَتنَا ِمَن الَْبَالِء، َو لَـَك    تَتْقِضي ِبَما أََرْدَت فِيَمْن أََردْ  فَلََك الَْحْمُد َع
ْـَد الَْحاِمـِديَن َوَراءَهُ،  َ ْـداً يَُخّلـُف  َ َ َما َخّولَْتنَا ِمَن النّْعَمـاِء،  الّشْكُر َع

 ُ َاءَه َ ُ أَْرَضهُ َو  ْداً َيْمَأل ِ اْلِمنَِن، الَْوّهاُب لِ  َ َمنّانُ ِبَجِس
ِ الـنَّعِم، ِإّنَك الْ َعِظ

َِسَري الَْحْمِد، الّشاِكُر َقِليَل الّشْكِر، الُْمْحِسنُ الُْمْجِمُل ذُو الطّـْوِل،  الَْقاِبُل 
َمِصريُ 

 .َال ِإهَلَ ِإّال أَْنَت، ِإلَْيَك الْ

  ــــــــــــــــــــــــ
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３ تعريفونه تالره دى چ３ تا مون８ له بال－انو خوندى ك７و او مننه تالره ده چ

نعمتونه دې راولورول داس３ لمان％نه چ３ د ！ولو لمان％ونكو حمدونه شاته 
پري８دى او داس３ لمان％نه چ３ د خداى د اسمان او ＄مك３ چاپيريال ډك كاندى 

او د ډيرو لويو پيرزوينو پيرزو  ﾡ＄كه چ３ ته د ډيرو سترو نعمتونو وركوونك
 ﾡکر هم قدرمنونكاو د ل８ شان ش ﾡي３ د ل８ې شان لمان％ن３ هم قبلوونك ﾡكوونك

له تا . او د كرم او بخ＋ن３ ＇＋تن يﾡ ３ډيره نيكى كوونك ﾡي３ او احسان كوونك
  .پرته بل معبود نيشته او هم تا ته مو جاروتنه ده

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ړنهسپ

  
كله چ３ د لمر تودې وړان／３ د دريابونو او جيلونو له سطح３ ب７اس اوچتوى نو 

ات چ３ د وړو وړو ＇ا＇كو ！ول／ه وى د وري％و د زړه راك＋ونك３ دغه بخار
نندارې په تو－ه په فضا ك３ خواره او الوزى او كله چ３ د هوا ＇پ３ دا خو＄وى 
نو د دغو وري％و په ويخ ك３ زيرمه شوې اوبه كله د نم نم او كله د شيبو د باران 

الو او په ډول په ＄مكه وري８ى او له غرونو او غون６يو په تيريدو سره وي
دريابونو ته رسي８ى او د ＄مک３ －وټ －وټ خ７وبوى چ３ له امله ي３ د ＄مك３ په 

خپور شى لكه ＇ن／ه چ３ خداى  ﾡمخ زرغونتيا او د کروند－ر په مخ سور وال
  : تعالى فرمايى

شاء ويجعهل « سطه ىف السماء  كيف  اهللا اذلى يرسل الرياح فتثري سحابا في
شاء من عباده اذا كسفافرتى الودق يخرج من خلهل فاذا  اصاب به من 

ون   »ست
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والوزول نو هغه وري％３ خو＄وى بيا ي３ چ３  ي３چ３ بادونه  ےخداى  هماغه د(( 
＇ن／ه وغواړى په فضا ك３ خپروى او ！و！３ كوئ ي３ بيا ته وين３ چ３ له دغو 
وري％و ＇ن／ه ＇ا＇كى راو＄ى بيا چ３ خداى تعالى په خپلو بند－انو ك３ په چا 

  )) و هغوى خوشحالى كويوغواړى وروى ي３ ن
كله چ３ په دغو وري％و ك３ واړو واړه ＇ا＇ك３ له هوا سره ！كر كي８ي يا په خپلو 
ك３ م８لى كي８ى نو په دغه ！كريدو سره په هغو ك３ د بري＋نا طاقت پيدا كي８ى 
چ３ په ＄نو وري％و ك３ مثبت وى او ＄نو ك３ منفى په دا ډول چ３ له كوم３ خوا 

كوم لورى چ３ پريوزى منفى واي３ كله چ３ دا  بري＋نا را＄ى هغه ته مثبت او په
مثبت او منفى وري％ي له يو او بل سره جن／ي８ه نو د ر１ا يو شعله پيدا كي８ى چ３ 

  د پ７ق او ＄ال په وجه ستر－３ بري＋وى 
دغه پ７قا ته بري＋نا واي３ دا بري＋نا هر وخت ＄لي８ى او په يو سيكن６ ك３ كابو 

روړو تر شلو اربو پوري بري＋نا سل ＄له ＄لي８ى او په هرې شرارې ك３ له لسو ك
او بجلى وى له دې ＄ال دومره تودوخه پيدا شى چ３ د خواوشا هوا －رمه شى او 
د دې تودوخ３ له امله دا خوره شى او د دې پر ＄اى ＇لورو خواو ته س７ې س７ې 
هو－ان３ په چ＂كتيا سره روان３ شى چ３ له دې ك７ك او غوريدو ږغ راو＄ى دغه 

３ دا رعد د بري＋نا له پ７قيدو ＇و من＂ه وروسته غوريدو او ك７ك ته رعد واي
  اوريدل كي８ى 

او دا ＄كه چ３ د اواز ت， د ر１ا له رفتاره ډير ورو وى د ر１ا رفتار په يو سيكن６ 
او د اواز ت， په يو . ك３ يو لك شپ８ اتيازره دوه سوه او ＇لور اتيا ميله دى

سره ر１ا او ږغ سكين６ ك３ درى سوره اويا －زه دى له دې نظره د ميل په فا請ل３ 
يو ＄اى روان وى نو اواز پن％ه سيكن６ه وروسته رسي８ى كله كله دا بري＋ناء 

چ３ كله د بري＋نا د طاقت لرونك３  ے＄مكه هم ر１ا کوى د دې سوب دا د
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وري％３ په س７يدو سره م％ك３ ته رانزدې شى نو په دې سره په لوړو ودانيو 
زغلى او چ３ كله دا بري＋نا ك３ هم بري＋نا و... ＄ن／لونو ميدانونو او انسانانو او

د وري％و له مخالف３ بري＋نا سره جن／ي８ى نو په چاودن３ سره ر１ا او －رمى پيدا 
كي８ى چ３ دې ته په عامه ژبه د تندر يا تالندې راغورزيدل وايى دا په هر هغه 

بچ   ＇يز اغيزه شيندى چ３ د دې مخ３ ته را＄ي نه ترې لوړې لوړې ودان９
كه له يوې خوا د تباه９ او ويجاړۍ طاقت شى او نه ژوندى سارى خو ےكيد

لرى نو له بل３ خوا پريمانه －＂３ هم لرى لكه دا چ３ په دې بري＋نا سره په يو كال 
ك３ لس كروړ ！نه نائ＂روجن －يس پيدا كي８ى چ３ له باران سره ＄مك３ ته 
راكوزي８ى او د ＄مك３ طاقت او وده زياتوى او د سرې كار هم وركوى خداى 

  :ړخونو ته اشاره ك７ې او فرمايلي ي３ دىتعالى د دې دواړو ا
د هغه له ن＋و يوه دا ده چ３ بري＋ناي３ در  »ومن آياته يريكم البرق خوفاً وطمعا «

  .ےد ﾡاو بل هيله منوونك ﾡوونكيرو＊وده چ３ يو اړخ ي３ و
  

–––––––––  
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َف ِبالّتْقِصِري َعْن تَ  ُ ِإذَا اْعَرتَ ِِه َعلَْيِه الّسَالم  أِْدَيِة الّشْكِر َو َكاَن ِمْن دَُعا

  

ّ ِإّن أََحداً َال َيْبلُُغ ِمْن ُشْكِرَك َغاَيـًة ِإّال َحَصـَل َعلَْيـِه ِمـْن ِإْحَسـاِنَك َمـا  ُ الّل
 ً ـَد ِإّال َكـاَن مَُقّصـراً  .يُْلِزمُهُ ُشْكرا َ َ ً ِمـْن َطاَعِتـَك َو ِإِن اْج َو َال َيْبلُُغ َمْبلَغا

َ   دُوَن اْسِتْحَقاِقَك ِبَفْضِلَك  ْ فَأ ُ ْشَكُر ِعَباِدَك َعـاِجٌز َعـْن ُشـْكِرَك، َو أَْعَبـُد
َال َيِجُب ِألََحٍد أَْن َتْغِفـَر هَلُ ِباْسـِتْحَقاِقِه، َو َال أَْن َتْرَضـى   مَُقّصٌر َعْن َطاَعِتَك 

  فََمْن َغَفـْرَت هَلُ فَِبطَْولِـَك، َو َمـْن َرِضـيَت َعنْـهُ فَِبَفْضـِلَك   َعنْهُ ِباْسِتيَجاِبهِ 
َ َقِليِل َما تُطَاُع فِيِه َحّتى َكـأَّن ُشـْكَر َ  َِسَري َما َشَكْرَتهُ، َو تُِثيُب َع ْشُكُر 

ْ أَْمٌر َملَُكوا  ُ ُْم َو أَْعظَْمَت َعنْهُ َجَزاءَ َ ِعَباِدَك اذّلِي أَْوَجْبَت َعلَْيِه َثَوا
ُْم، أَْو  َ ــافَْي ــهُ دُوَنــَك فََك ــاِع ِمنْ ــِدَك  اْســِتطَاَعَة اِالْمِتنَ ــْم َيُكــْن َســَببُهُ ِبَي لَ

ُْم  َ ْ َقْبـَل أَْن َيْمِلُكـوا ِعَباَدَتـَك، َو   فََجاَزْي ُ َبْل َملَْكَت َيـا ِإهَلِـي أَْمـَر
فَْضـاُل،  ُْم َقْبَل أَْن يُِفيُضوا ِيف َطاَعِتَك، َو ذَلِـَك أَّن ُسـنَّتَك اْإلِ َ َو أَْعَدْدَت َثَوا

ْحَسانُ، َو َسبِ    يلََك الَْعْفُو َعاَدَتَك اْإلِ
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كله به چې امام د شكر په ادا كولو كې په كوتاهۍ  اعتراف كاوْه نو دا دعا به يې 
  :كوله

  
هي）وك ستا د شكر كـوم پـ７او تـه نـه رسـي８ى خـو دا چـ３ سـتا دومـره          ! اى ＇＋تنه

احسانونه او پيرزوين３ جمع شى چ３ پر هغه ال مننه او ال شكريه الزمـه او واجبـه   
د منن３ او اطاعت كوم３ درج３ ته كه هغه هـر ＇ـومره هلـ３     ك７ى او ه５＆ كس ستا

او سـتا د دې اسـتحقاق پـه وړانـدې چـ３ د فضـل او        ے＄ل３ وك７ى نه شى رسـيد 
احسان پـر بنسـ يـ３ لـري قا請ـر او پـات３ را＄ـى چـ３ كلـه داسـ３ ده نـو سـتا ډيـر              
منندوى او شكر －زاره بند－ان به هم د شكر له ايستلو عـاجزه او تـر －ـردو زيـات     

  . به هم پات３ راشىعابدان 
＇وك ه６و استحقاق او وړتيا نه لرى چ３ د هغه د استحقاق په وجه يـ３ وبخ＋ـ３   
يا د هغه د حق په وجه له هغه خوښ شـ３ كـه ＇ـوك دې وبخ＋ـل نـو دا سـتا انعـام        

نـوکی عمـل چـ３    يوكـوم كـم او    ےاو كه له چا رضا شوې نو دا سـتا فضـل د   ےد
شان عبادت هم ډير ثـواب وركـوې تـر    قبلوې نو بدله ي３ پريمانه وركوې او په ل８ 

دې حده چ３ －وا ك３ د بند－انو د شكر ايستنه،چ３ د هغه په وړانـدې دې اجـر او   
ثواب ضرورى ك７ او د دې په بدله ك３ دې اجـر وركـ７ يـوه داسـ３ چـاره وه چـ３ لـه        

چـ３ هغـوى   (دې شكره د الس اخستل د هغوى په اختيار ك３ وو نو تا اجـر وركـ７   
يـا دا چـ３ د شـكر د ايسـتلو اسـباب سـتا د قـدرت پـه          )په خپله خو＊ه شـكر وکـ７  

چ３ تا ورته بدلـه او  ) او هغوى پخپله د شكر وسيل３ برابرې ك７ې(واك ك３ نه وو 
ته د هغوى د －ردو چارو مالك ! بلكه اى زما خاونده) داس３ خونه ده(ثواب ورك７ 

وې مخكـ３ تــر دې چـ３ هغــوى سـتا د عبــادت وس ولـرى او تــا هغـوى تــه اجــر او      
ْو مخك３ تر دې چ３ هغوى ستا په اطاعت ك３ ننوزى او دا له دې  ےورك７ثواب 

كبله چـ３ دا سـتا د انعـام او پيرزوينـ３ طريقـه سـتا د فضـل او احسـان عـادت او          
  ستا د بخ＋ن３ او تيريدن３ روده ده



 

٣٨٦ ......................................................................................................د شکر ادا کولو په وخت دعا : اووه ديرشمه دعا

ُ َظالٍِم لَِمْن َعاَقْبَت، َو َشاِهَدٌة ِبأَنّ   فٌَة ِبأَّنَك َغْري ّيِة مُْعَرتِ َك مَُتَفّضٌل فَُكّل الَْربِ
َ َمْن َعافَْيَت، َ َنْفِسِه ِبالّتْقِصِري َعّما اْسـَتْوَجْبت   َو كُّل َع فَلَـْو َال أَّن   مُِقّرٌ َع

 ُ ُ ْ َعْن َطاَعِتَك َمـا َعَصـاَك َعـاٍص، َو لَـْو َال أَّنـهُ َصـّوَر لَـ ُ الّشْيطَاَن َيْخَتِدُع
فَُسْبَحاَنَك َما أَْبـَنيَ َكَرَمـَك    َطِريِقَك َضاّل  الَْباِطَل ِيف ِمثَاِل الَْحّق َما َضّل َعْن 

 ِ َْشُكُر لِْلُمِطيِع َما أَْنـَت َتَولّْيَتـهُ هَلُ، َو تُْمـ ِيف مَُعاَمةَلِ َمْن أََطاَعَك أَْو َعَصاَك 
َُمـا َمـا لَـْم َيِجـْب هَلُ  .لِْلَعاِصي فِيَما َتْمِلُك مَُعاَجلََتهُ فِيهِ  ْ ، َو أَْعطَْيَت كُـّال ِم

َ كُّل  َُما ِبَما َيْقُصُر َعَمهُلُ َعنْهُ    َتَفّضْلَت َع ْ َ َمـا  .ِم َو لَْو َكافَأَْت الُْمِطيَع َع
أَْنَت َتَولّْيَتهُ َألَْوَشَك أَْن َيْفِقَد َثَواَبَك، َو أَْن َتُزوَل َعنْهُ ِنْعَمتَُك، َو لَِكنَّك 

َ الُْمّدِة الَْق  ِة، َو ِبَكَرِمَك َجاَزْيَتهُ َع َخـادِلَ
ِصَريِة الَْفاِنَيـِة ِبالُْمـّدِة الطّـِويةَلِ الْ

ِةَلِ ِبالَْغاَيِة الَْمِديَدِة الَْباِقَيِة  َ الَْغاَيِة الَْقِريَبِة الّزا َُسـْمهُ الِْقَصـاَص  .َع ّ لَـْم  ُ
ــْم َتْحِمــهْلُ  ــَك، َو لَ َ َطاَعِت ــ ــِه َع َ فِيَمــا أََكــَل ِمــْن ِرْزِقــَك اذّلِي َيْقــَوى ِب ــ  َع

َ َمْغِفَرِتَك، َو لَـْو فََعْلـَت  الُْمنَاَقَشاِت ِيف اْل  ََسّبَب ِباْسِتْعَماهِلَا ِإ آَالِت الِّتي 
َى ِمـْن 

ْ ةَْلِ َما َسـَعى فِيـِه َجـَزاءً لِلّصـ ُ ذَلَِك ِبِه ذَلََهَب ِبَجِميِع َما َكَدَح هَلُ َو 
ً بَ  ِِر ِنَعِمَك،أََياِديَك َو ِمنَنَِك، َو لََبِقَي َرِهينا َِسا   ْنيَ َيَدْيَك 
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او ！ول كائنات په دې ډاډه دى چ３ ته په چا عذاب نازل ك７ې پر هغه ظلم نه كـوې  
او په دې خبرې －واه دى چ３ ＇ـوك وبخ＋ـ３ پـر هغـه فضـل او احسـان كو４ـاو هـر         
كـس بــه ډاډه شــى د خپـل نفــس پــه كوتـاه９ او لنــ６ون د هغــه اطاعـت پــه تــر ســره     

ي３ كه شيطان هغوى ستا له عبادته نه وای ب３ الرې كـ７ې   كولو ك３ چ３ ته ئي وړ
نو هيچا به ستا نافرمانى نه كوله او كه هغوى ته ي３ باطل د حق په جامـه كـ３ نـه    

سـتا   ےپـاك د . نو ستا له الرې به ه５ـ）وك نـه بـ３ الرې كيـدل    ےواى وړاندې ك７
لپـاره   وړونکی وى او كه －ناهاكار د هر چا ذات ستا لطف او مهربانى كه فرمان

داســ３ چــ３ منــونكى او اطاعــت كــوونكى تــه د . سـتا مهربــانى ＇ــومره ＊ــكاره ده 
هغه په ك７و چ３ اسباب ي３ تا پخپله وربرابـر كـ７ى دى بدلـه وركـوې او －ناهكـار      
ته د سمدستى سزا د وركولو له اختيار سره سره مهلـت وركـوې تـا سـر غ７انـدى      

يـ３ جو－ـه نـه وو او     او سر اي＋ودونكى دواړو ته هغه ＇يزونه ورك７ى چ３ هغـوى 
د كـوم پـه پرتلـه چـ３ د هغـوى عمـل        ےد ےپه هر يو دې هغه فضل او احسان ك７

ډير كم ْو او كه تا منونكى او اطاعت كوونكى ته يوازې په هغو عملونـو چـ３ تـا    
يــ３ ســر＇２ه او ســريزې برابــر كــ７ى بدلــه او پــاداش وركــاوه نــو نــزدې وه چــ３ هغــه  

خـو تـا پـه     ےو ےعمتونو ب３ برخـ３ شـو  او ستا له ن  ے و ےثواب له السه ورك７
 ﾡخپل３ سخا او ＊ندن３ سره د لن６ مهال د ك７و په بدله ك３ اوږد مهالـه او تـل پـات   

او د ل８و او فانى كيدونكو عملونو په وړاندې دې تل پاتﾡ  ３ثواب او اجر بخ＋ل
ــه يــ３ د رزق         ــه خوان ــا دا چــ３ ســتا د نعمــت ل ــه او هميشــن９ جــزا وركــ７ې ده بي پ

د اطاعت كوم طاقت پيدا ك７ د هغ３ دې ور＄ن３ هي＆ بدلـه ونـه    خوړولو سره چ３ ستا
ــه کومــو غــ７و او انــدامونو پــه اســتفادې ســره يــ３ چــ３ ســتا مغفــرت او        غو＊ــته او ل

او كـه  . بخ＋ن３ ته الره پيدا ك７ه د هغ３ دې سخته محاسـبه او حسـاب كتـاب ونـه كـ７     
تا لــه نــو د هغــه د ！ولــو زيــارونو نتيجــه د ！ولــو ه）ــو －＂ــه بــه ســ   ےتــا داســ３ كــ７ى و

او د  ےنعمتونو ＇خه د يو وړوكى نعمت او پيرزوينـ３ پـه مقابلـه كـ３ ختمـه شـوې و      
  .ےو ےاو －رو شو ےنورو نعمتونو لپاره به ستا په بار－اه ك３ －ا１ه شو
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ً ِمْن َثَواِبَك َال َمَتى  َْسَتِحّق َشْيئا َهَذا َيا ِإهَلِي َحاُل َمْن أََطاَعَك، َو   فََمَتى َكاَن 
َيـَك فَلَـْم تَُعـاِجهْلُ َسِبيُل َمـْن  ْ َ ُمَواِقـُع 

َتَعّبـَد لَـَك، فَأَّمـا الَْعاِصـي أَْمـَرَك َو الْ
َ َطاَعِتـَك، َو  َناَبـِة ِإ َْسَتْبِدَل ِبَحاهِلِ ِيف َمْعِصَيِتَك َحـاَل اْإلِ ِبنَِقَمِتَك لَِكْي 

ّ ِبِعْصَياِنَك كُّل َما أَْع  َ َْسَتِحّق ِيف أَّوِل َما  َدْدَت لَِجِميِع َخْلِقـَك ِمـْن لََقْد َكاَن 
فََجِميـُع َمـا أَّخـْرَت َعنْـهُ ِمـَن الَْعـَذاِب َو أَْبطَـأَْت ِبـِه َعلَْيـِه ِمـْن  .ُعقُوَبِتَك 

فََمـْن   َسطََواِت النِّقَمِة َو الِْعَقاِب َتْرٌك ِمْن َحّقَك، َو ِرًضـى ِبـُدوِن َواِجِبـَك 
ُ َيا ِإهَلِي ِمنَْك، َو َمـْن أَْشـَق  ى ِمّمـْن َهلَـَك َعلَْيـَك َال َمـْن فََتَباَرْكـَت أَْن أَْكَرم

ْحَســاِن، َو َكُرْمــَت أَْن يَُخــاَف ِمنْــَك ِإّال الَْعــْدُل، َال يُْخَشــى  تُوَصــَف ِإّال ِباْإلِ
 َ َ َمْن َعَصاَك، َو َال يَُخاُف ِإْغَفالَُك َثَواَب َمْن أَْرَضاَك، فََصـّل َعـ َجْوُرَك َع

 ، َ الّتْوفِيـِق ِيف مَُحّمٍد َو آهِلِ ِ ِمْن ُهـَداَك َمـا أَِصـُل ِبـِه ِإ ، َو ِزْد ِ ِ أََم َو َهْب 
 ٌ ، ِإّنَك َمنّاٌن َكِر ِ  .َعَم

  ــــــــــــــــــــــــ
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نو په داس３ ب２ه ك３ بـه هغـه ＇ن／ـه    ) يعن３ هي＆ به ي３ نه لرل چ３ ＄ان پرې خالص ك７ي(
اى  ےه د ثـواب وړ نـه شـو －ر＄يـد    ؟ نـو هغـه ه５ــ＆ كلـ     ےستا د كوم ثواب مسـتحق و 

دا ستا د منونكـو حـال او سـتا د عبـادت كوونكـو كيسـه ده او هغـه چـ３         ! زما ＇＋تنه
ستا له امرونو يـ３ سـر وغـ７اوه او سـتا منهيـات يـ３ تـر سـره كـ７ل هغـه تـه هـم پـه سـزا               
وركولو ك３ تا تادى ونـه كـ７ه چـ３ هغـه لـه بلوسـ３ او نافرمـان９ الس واخلـى او تـا تـه           

تيا خو دا دى چ３ كله هغه په لوم７ى ＄ل ستا له حكمه د تيريدو نيت ر＊. درجارو＄ى
ْو له همغه وخته د هرې هغه سزا چ３ تـا د ！ولـو بنيادمـانو لپـاره چمتـو كـ７ې ده        ےك７

وړ و نــو هــر هغــه عــذاب چــ３ تــا تــم كــ７ او د ســزا او عقوبــت هــره هغــه حملــه چــ３ ودى 
پـه كـم ＇يـز راضـى كيـدل       ＄ن６وله دا ستا له خپل حقه ستر－３ پ＂ـول او تـر اسـتحقاقه   

شـى او   ےپه داس３ حال ك３ ＇وك تر تـا زيـات كـريم او مهربانـه كيـد     ! اى ＇＋تنه. دى
 ےتر هغه چا زيات چ３ ستا د خو＊３ په خالف تبـاه او بربـاد شـو ＇ـوك بدمرغـه كيـد      

تـه مبـارك يـ３ او سـتا تعريـف پـه       . شى؟ نه، ＇وك شته چ３ تر دې ډيـر بـد قسـمته وى   
شــى او تــه تــر دې لــوړ يــ３ چــ３ ＇ــوك درنــه د عــدل او     ے لطــف او احســان ســره كيــد

چــ３ ســتا لــه حدونــه تيــر شــى نــو دا   ےخــالف كــار اندي＋ــنه ولــرى كــوم ســ７ انصــاف د 
وكانـدې او نـه د هغـه كـس پـه بـاب        ﾡاندي＋نه بيخى شته نه چ３ ته پر هغه ظلـم او زيـات  

 لـه تـا د حـق تلفـ９ او د هغـه د حـق د ضـايع        ﾡچ３ ستا د خو＊９ او رضا خيـال يـ３ سـاتل   
او د هغوى پر آل رحمت ولي８ه او زما هيلـ３ او  ) ص(شى ته پر محمد  ےكولو ويره كيد

ارمانونه پوره كانده او زما لپاره الر＊ودنه او هدايت دومـره ډيـر كانـده چـ３ زه پخپلـو      
او د مهربـان９ او كـرم    ﾡكارونو ك３ توفيق حا請ل ك７م ＄كه چ３ ته د نعمتونو بخ＋ونك

  .كوونكى ي３
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  سپړنه
  

شكر په ادا كولو ك３ د كوتاه９ او كمى په هكله راغلى ده دا خبره  دا دعا د
سپيناوى ته اړتيا نه لرى چ３ د خداى  تعالى د نعمتونو شكر ايستل ممكن نه 

  : خو دا چي د هغه لورين３ شمير نه لرى لكه ＇ن／ه چ３ فرمايى ےدى لوم７
شميرل  که تاسو د خداى تعالى د نعمتونو »وان تعدوا نعمة اهللا ال تحصوها«

او بله دا چ３ د نعمتونو شكر پخپله يو نعمت .  وغواړئ نو نه ي３ شئ شميرلئ
په دا ډول چ３ هغه ذات د نعمت د احساس په پيدا كولو سره د نعمت د  ےد

او دا ل７ۍ په عجز باندې  ےشكر توفيق راك７ نو په دې نعمت هم شرك واجب د
دق فرمايى چ３ خداى پاك امام جعفر 請ا. له اعترافه پرته بل چيرته نه ختمي８ى

زما شكر وباسه داس３ چ３ زما د ) ع(حضرت موسى ته وفرمايل چ３ اى موسى 
وويل چ３ زه ＇ن／ه ستا د نعمتونو شکر ) ع(حضرت موسى . شكر حق ادا شى

نو خداى  تعالى  ےشم حال دا چ３ د شكر ادا كول پخپله يو نعمت د ﾡويستل
اى موسى »مت ان ذالك منىيا موسى االن شكرتنى حيث عل «:ورته وفرمايل

اوس تا زما شكر وويست چ３ كله پوه شوې چ３ د شكر كول هم يو نعمت 
شكر ＇و برخ３ لرى او لکه ＇ن／ه چ３ د دغو برخو جون， ته شكر واي３ نو .دى

هرې برخ３ ته ي３ هم شكر ويلى شى او له همدغو اجزاوو سره سم د اجر او ثواب 
بنيادم په دې باور وك７ى چ３ هم پاكى اوله برخه ي３ دا ده چ３ .وړتيا پيدا كي８ى

او د نعمتونو  ﾡخداى د ！ولو نعمتونو سر چينه او هم هغه حقيقى لوروونك
او كوم ＇يز چ３ نيغ په نيغه يا بالواسطه مالوي８ى په حقيقت ك３ د  ے＇＋تن د

هغه لخوا را＄ى كله چ３ هغه په دې حقيقت پوه شى او يقين پرې پيدا ك７ى نو د 
) ع(چ３ حضرت داود  ےوارى پوره ك７ى لكه روايت د شكر د يوي درج３ ذمه

شم حال  ﾡخداى تعالى ته عرض وك７ چ３ اى زما ربه زه ستا شكر ＇ن／ه ادا كول
نو خداى تعالى . ےچ３ شكر پرې واجب د ےدا چ３ شكر هم ستا يو نعمت د

ً چ３  «:ورته وحى وك７ه فت ان النعم منى رضيت منك بذالك شكرا زه د (( »اذا 
ك３ په دې خبره له تا خوښ يم چ３ ته په دې پوه شوې چ３ ！ول  شكر په مقام

د شكر دوهمه برخه دا ده چ３ بنيادم د خداى تعالى په )) نعمتونه زما لخوا دى



 

٣٩١ ......................................................................................................د شکر ادا کولو په وخت دعا : اووه ديرشمه دعا

نعمتونو خوښ او خوشحاله وى خو له دې كبله نه چ３ دا لورينى د دنياوى مزو 
راوړى وسيله دى بلكه له دې نظره چ３ په دې سره د خداى پاك خو＊ى الس ته 

له . په دا ډول چ請 ３دق３ او خيراتونه ورك７ى او مالى فريض３ وركاندې. شى
خپلوانو خويشانو او اړمنو سره مرسته وك７ى او هغوى له نيست９ راوباسى په 
ديني مذهبى او د خير ＊ي／７ي په چارو ك３ ون６ه واخلى او په دينى مذهبى او د 

و حالتونو ك３ داس３ عام３ هوساين３ په كارونو ك３ برخه واخلى په دغو دو
شو چ３ كه د خير ＊ي／７ي په چارو ك３ په ل／ولو سره په زړه كﾡ  ３توپير كول

خو＊ى پيدا شى نو د خداى  په نعمتونو دا خوشحالى د خداى  تعالى لپاره ده 
خو كه د ＊و په الره ك３ د پيسو ل／ولو ته زړه تيار نه وى يا په خر＇ولو سره په 

نه شى نو دا خو＊ى يوازې د دنياوى خوند  زړه ك３ د ډاډ او خو＊９ حالت پيدا
د شكر ايستلو دريم پ７او .لپاره ده او د خداى تعالى په شكر ك３ نه －２ل كي８ى

چ３ بنده په زړه او ژب３ سره د خداى  تعالى لمان％نه او ستاينه وك７ى په  ےدا د
زړه سره ستاينه دا ده چ３ بنيادم د هغه ذات له جالل او جماله متاثره شى او د 

په چارو او ك７و ك３ ＄ير شى او د خداى  د مخلوقاتو لپاره په زړه ك３ ＊ه  هغه
خياالت ولرى او له هغوى سره د نيك９ او ＊ي／７ې اراده وك７ى او په خول３ سره 
لمان％نه او ستاينه دا ده چ３ د حمد او ثنا تورى په ژبه جارى ك７ى لكه امام 

نعمت كه ((»اهللا  شكر كل نعمة وان عظمت ان تحمد «:جعفر 請ادق چ３ فرمايى
هره ＇ومره لوى وى په هغ３ د شكر ايستلو الره دا ده چ３ د خداى  تعالى ثنا او 

د شكر ＇لورمه برخه دا ده چ３ خداى  ورك７ى نعمتونه يوازې په )). ستاينه وشى
هغو چارو ك３ ول／وى چ３ د هغه ذات خو＊ى او رضا ورپورې ت７لى وى او په 

شكر النعم «: امام جعفر 請ادق فرمايى. ىحرامو او ناخو＊و كارونو ي３ ونه ل／و
كوم كس )) چ３ له حرامو ډډه وشى  ےد نعمت  شكر دا د(( »اجتناب المحارم

بنده  ےچ３ د دغو ！ولو امورو خيال وساتى هغه ته د خداى شكر －زار او منندو
ويل كي８ى خو داس３ شکر ايستونکى بند－ان ډ４ر کم دى لکه ＇رن／ه چ３ خداى 

))په بند－انو ك３ شكر ايستونكى بند－ان ډير كم دى زما: ((تعالى فرماي３
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ُ ِيف اِالْعِتــَذاِر ِمــْن َتِبَعــاِت الِْعَبــاِد َو ِمــَن   ــِه َعلَْيــِه الّســَالم ِ َو َكــاَن ِمــْن دَُعا
ْ َو ِيف فََكاِك َرَقَبِتِه ِمَن النّاِر  ِ  :الّتْقِصِري ِيف حُقُوِق

 

ّ أَْعَتِذُر ِإلَْيَك ِمْن َمظْ  ّ ِإ ُ ُوٍف الّل
ْ ِ فَلَْم أَْنُصْرهُ، َو ِمْن َمـ لُوٍم ظُِلَم ِبَحْضَر

ّ فَلَْم أَْشُكْرهُ، َو ِمْن مُِسي َ ّ فَلَْم أَْعِذْرهُ، َو ِمـْن ِذي فَاَقـٍة  أُْسِدَي ِإ َ ٍء اْعَتَذَر ِإ
ْرهُ، َو ِمـْن لَِزَمنِـي لُِمـْؤِمٍن فَلَـْم أَُوفّـ   َسأَلَنِي فَلَْم أُوِثْرهُ، َو ِمْن َحـّق ِذي َحـّق 

 ُ ــْره ــْم أَْهجُ ِ فَلَ َض  َ َ  ٍ ْ هُ، َو ِمــْن كُــّل ِإ ِ فََلــْم أَْســُرتْ  .َعْيــِب مُــْؤِمٍن َظَهــَر 

 ً ِِرِهّن اْعِتَذاَر َنَداَمـٍة َيُكـونُ َواِعظـا ُّن َو ِمْن َنظَا ْ أَْعَتِذُر ِإلَْيَك َيا ِإهَلِي ِم
َ  فََصّل  .لَِما َبْنيَ َيَدّي ِمْن أَْشَباِهِهنّ  ، َو اْجَعـْل َنـَداَمِتي َعـ َ مَُحّمٍد َو آهِلِ َع

ِ ِمـَن الّسـّيَئاِت،  ُض  ِ ْ َ َتْرِك َمـا َيـ َما َوَقْعُت فِيِه ِمَن الّزّالِت، َو َعْزِمي َع
ِ َمَحّبَتَك، َيا مُِحّب الّتّواِبنيَ    .َتْوَبًة تُوِجُب 

  ــــــــــــــــــــ
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غوى په حقونو كې له كوتاهۍ او لنډون څخه د بخښنې او له د بندګانو د حق تلفۍ او د ه

  : دوزخه د غاړې د خالصولو لپاره د امام دعا
 

وى او ما ي３  ےزه د هغه مظلوم په هکله چ３ زما په مخك３ پرې ظلم شو! ＇＋تنهاى 
مرست３ ته نه وى وردان／ل３ او له ماسره كومه نيكى شوى وى او ماي３ مننه او شكر نه 

وى او ما ي３ سيله  ےكﾡ ７هغه بدچلند كوونكى په باب چ３ ماته ي３ ننواتوى ك７ې او د 
 ےنه وى منل３ او د هغه خوارى ك（ او فاقه ك（ په هكله چ３ ماته ي３ الس را اوږد ك７

وى او د هغه حقدار مومن د حق لپاره چ３ زما په غاړه  ےستون كﾡ ７وى او ما تش الس
او د هغه مومن په بابله چ３ كوم عيب  ےي３ وى او ماي３ له حقه ورمي８ نه وى خالص ك７

او ما پرې پرده نه وى غوړول３ او د هرې هغه －ناه لپاره چ３ زه  ےي３ ماته ＇ر－ند شوى و
   ﾡوم او ＄ان م３ ترې نه وى غ７ول ےورسره مخ شو

زه له دغو ！ولو خبرو او د دې په شان له نورو چارو ! له تا بخ＋نه او عذر غواړم اى خدايه
ارۍ سره داس３ معذرت كوم چ３ زما لپاره د دا ډول راتلونكو په سر！ي＂９ او شرمس

او د هغوى پر آل ) ص(ته پر محمد . او پند وى ﾡچارو او پي＋و لپاره نصيحت كوونك
يم زما  ےرحمت ولي８ه او له هغو تيروتنو اولغز شونو چ３ زه ورسره مخامخ شو

به و－ر＄وې چ３ زما پ＋يمانى او له راتلونكو بديو د الس په سر كيدو اراده، داسي تو
  .لپاره ستا د مين３ سوب وى اى په توبه －ارو مينه

 
 

  ــــــــــــــــــــــــ
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  سپړنه
 
كله چ３ انسان كومه خطا كوى يا د هغه په هكله د خطا د كولو شك وى نو هغه  

ې كولو لپاره يرد دې له مواخذې او －رم３ د بچيدو او د دې شيب３ د تمبولو او ل
يا سيله واي３ دا دعا هم د دغه ) عذر(رض كوى دغه عرض ته اعتذار چ３ كوم ع

عذر لپاره راغل３ ده او په دې ك３ د خداى  او د بند－انو د حقونو لپاره عذر 
وواي３ چ３  ےيو دا چ３ عذر غواړ ےاعتذار په درې ډوله د ےد ےغو＊تل شو

دوهم  نو په داس３ ب２ه ك３ د هغه مواخذه نه كي８ى ےنه د ےما دا كار بيخى ك７
په دې . خو د دغو سوبونو په وجه ےچ３ وواي３ چ３ ما دا كار ك７ ےقسم دا د

請ورت ك３ د دغو اسبابو او علتونو له جاجولو وروسته د هغه سيله منل كي８ى 
چ３  ےدريم ډول دا د. ى او په دي ډول به هغه له خطا او جرمه سپين وى:يا ردي

و دا ژمنه كوم چ３ بيا به او زه بيخى －رم يم خ ےد ےوواي３ چ３ ما دا كار ك７
داس３ كار نه كوم دې معذرت ته توبه واي３ چ３ په ＊ويدن３ او －ناه په ډاډه كيدو 
او له راتلونكو خطا －انو ＇خه د ＄ان ساتلو په ژمن３ مشتمل وى دلته د اعتذار 

  :او سيل３ معنا هم دا ده او د دې مانا شاهد هم د خداى تعالى دا وينا ده 
دا به هغه ورځ وى چ３ ＇وك به  » يوذن لهم فيعتذرونهذا يوم الينطقون وال«

او نه به هغوى ته دا اجازت وركول كي８ى چ３ عذر او  ﾡخوله نه شى پرانستل
  . معذرت وك７ى

امام سجاد د دې دعا په ＇و جملو ك３ د نفس د پاك９ او د اخالقو د سمولو هغه 
ذهن ＊وون３ وړاندې ك７ى د كومو په سيورى ك３ چ３ اسالم د انسانانو د 

جوړول غو＊تى دى او نه يوازې له دينى نظره مهم３ دى بلكه له اخالقى اړخه 
هم ارز＊تناك３ دى هغه كسان چ３ د ＄نو مسلمانانو په عمل سره د اسالم د 
لمن３ د داغى كولو نا كامه ه）ه كوى هغوى دې دا دعا ولولى او ودې －ورى 

رغاون３ او  چ３ آيا د اخالقى روزن３، －６ې مرست３ خواخوږۍ او د ！ولن３ د
ا請الح داس３ تعليمات په بل ＄اى ك３ شته؟ لوم７ۍ ＊وونه خو دا ده چ３ كه په 
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شى نو د هغه د  ﾡكي８ى او بل كس د دغه ظلم مخه نيول ﾡيو كس ظلم او زيات
مرست３ او كومك لپاره دي م＂３ راونغاړى او تر ＇و چ３ ي３ له وسه كي８ى هغه د 

په نزدى به －رم او د مواخذې   زورواك له من／ولو وژغورى كه نه وى نو د خداى
  : لكه ＇ن／ه چ３ امام جعفر 請ادق فرمايى. قابل وى

مامن مومن ينصر اخاه وهو يقدر ع نصره االنصره اهللا ىف االخرة ومامن مومن «
  .يخذل اخاه وهو قادر ع نصرته االخذهل اهللا ىف ادلنيا واآلخره

مدد ي３ وك７ى نو كوم مومن چ３ د خپل مومن ورور د مرست３ وس لرى او ((
خداى  تعالى به ي３ په آخرت ك３ مدد كوى او ＇وك چ３ د مرست３ او كومك له 
وس لرلو سره سره ＄ان وغ７وى خداى پاك به ي３ په دينا او آخرت ك３ له خپل３ 

  )) مرست３ محرومه كاندى
چ３ كوم س７ى له تا سره نيكى او احسان وك７ه نو د احسان  ےدوهم تعليم دا د

طر د هغه د ＊ه سلوك په خول３ او عمل سره مننه وك７ه او كه منن３ د جذب３ په خا
نو د ژب３ په شكري３ ك３ له پخله كار مه  ﾡعمالً ي３ مننه او شكر نه ش３ كول

  :چ３ فرمايى) ص(لكه د خداى  －ران رسول . اخله

  »اشكر لمن انعم عليك وانعم ع من شكرك  «
ې شكر وباسى له ＇وك چ３ درسره ＊ه وك７ى د هغه مننه وك７ه او ＇وك چ３ د((

  ))هغه سره ＊ه سلوك وك７ه
دريمه ＊وونه دا ده چ３ كه يو كس د خپل３ غلط９ بخ＋نه وغواړى نو بايد په 
سترې سين３ او روڼ تندى د هغه عذر ومنئ ＄كه چ３ عذر د جرم د اعتراف ن＋ه 

لكه ＇ن／ه چ３ د . ده او په جرم د ډاډه كيدو تقاضا دا ده چ３ له جرمه تير شى
  : فرمايى )ص( ےخداى استاز

  »من لم يقبل العذر من متنصل 請ادقا كان او كاذبا لم تنله شفاعتى«
وى او  ﾡر＊تن ےكوم كس چي د عذر كوونكى سيله نه قبلوى كه عذر غواړ(( 

＇لورم سبق په دې دعا ك３ دا )) كه دروغجن هغه به زما له شفاعته محرومه وى
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شى او مرسته  ےوى د هغه الس ونيو ﾡنيستمن او بيوزل ےچ３ كه يو س７ ےد
ي３ وشى داس３ نه وى چ３ بنيادم پخپله خوپه ارام او كرار ژوند كوى او نور ي３ 

چ３ په  ےپه لوږه تنده او سخت９ ك３ پري＋ى وى بلكه د انسانيت جوهر دا د
＄ان سخته تيره ك７ه او ك７اوونه و－اله خو نور په لوږې تندې او فقيرۍ او 

  (: بيوزل９ ك３ مه پري８ده خداى تعالى فرمايى

م خصاصه« هغوى په ＄ان سخته تيروى او  »ويوثرون ع انفس ولو كان 
  .نورو ته تر خپل ＄انه ترجيح وركوى

چ３ د ايمان د ＇＋تانو چ３ كوم حقونه په تا دى د  ےپه دې دعا ك３ شپ８م سبق دا د
هغو د ادا كولو پوره پوره كوشش او ه）ه وك７ه او ＇ن／ه به چ３ په آخرت ك３ د 

و＊تنه كي８ى د انسانانو د حقوقو پو＊تنه به هم كي８ي دا حقونه خداى  د حقونو پ
كوم كوم دى دا به د امام جعفر 請ادق له مبارك３ خول３ واورو معلى ابن خنيس 
واي３ چ３ ما له امام ＇خه پو＊تنه وك７ه چ３ يو مومن د بل مومن په غاړه ＇ه حق 

  :لري؟ دوى وفرمايل
  )ژباړه يثد حد( 
ن لپاره خو＊وې هغه د هغه لپاره هم خوښ چ３ ＇ه د ＄ا ےحق دا د ےلوم７«

دوهم حق . ك７ې او ＇ه چ３ دې پخپله نه وى خوښ د هغه لپاره هم خوښ نه ك７ې
چ３ خپه ي３ نه ك７ې او خو＊ى او رضا ته ي３ پام ولرې او  ےي３ ستا په غاړه دا د

  .خبره ي３ ومن３
او د هغه هنداره ووسﾡ  ３الر＊وونك ﾡچ３ په هغه ＇ارونك ےدريم حق ي３ دا د

او  ےچ３ كه هغه وږ ے３ بد －３２ او ＊ي／３２ ي３ ور و＊ي３ پن％م حق ي３ دا دچ
شپ８م حق ي３ دا . او ته خ７وب او هغه لغ７ او ته پو＊تلى نه ئ３ ےته موړ هغه ت８

چ３ كه ته مريه يا خدمت／ار لري او هغه ي３ نه لرى نو ضرورى ده چ３ خپل  ےد
و بستر ي３ نوكر ورولي８ي چ３ د هغه جام３ پريولى، ډوډۍ ي３ تياره ك７ي ا

چ３ په قسم ي３ باور وك７ې بلنه ي３ ومن３ او كه  ےاووم حق ي３ دا د. وغوړوى
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كوم ناروغ ولرى نو پو＊تن３ ته ي３ ورش３ په جنازه ك３ ي３ برخه واخل３ او كه 
خبر ش３ چ３ كومه اړتيا لرى نو په پوره كولو ك３ ي３ تلورا وك７ې او دې ته ي３ 

  »اله ي３ پوره كاندې اړ نه باس３ چ３ خپله غو＊تنه در وړاندې ك７ى ه
امام په دې دعا ك３ د مومن  د تورى په راوړلو سره يوازې هغه حقونه بيان ك７ى  

دى چ３ د ايمانى ورورول９ په وجه د بنيادم په غاړه دى د دې دا مانا نه ده چ３ 
كه ايمانى ورو－لوى نه وى نو بيخى كوم حق به هم نه وى حال دا چ３ د كافر 

ت حق او داس３ نور حقونه شته لكه امام جعفر 請ادق لپاره د －اون６ حق د امان

ً « :چ３ په يو ＄اى ك３ فرمايى امانتونه  »ادواالمانات ِا اهلها ولو كانو مجوسا
  . خپلو خاوندانو ته ورسوئ كه ＇ه هم مجوسيان ول３ نه وى

چ３ لكه ＇ن／ه بنيادم خپل عيبونه پ＂وى پكار د نورو  ےد دې دعا شپ８م سبق دا د
  : امام على فرمايىهغه هم وپو＊ى 

ش« عت ازناه مما دم مروته فهومن اذلين قال ينمن قال ىف مومن مارأت عيناه و ه و
شيع الفاحشه ىف اذلين امنوا ل عذاب ال ىف ادلنيا  اهللا عزوجل ان اذلين يحبون  ان 

  »وآلخره
كه ＇وك د مومن په هكله داس３ خبره وك７ى چ３ هغه پرې سپكي８ى او عزت ي３  

ه ＇ه هم په خپلو ستر－و ي３ ليدلى او غوږو ي３ اوريدلى وى نو داس３ كس وړي ك
په هغو كسانو ك３ شميرل كي８ي د چا په هكله چ３ د خداى تعالى وينا ده چ３ كوم 
خلق غواړى د ايمان په ＇＋تنانو ك３ بدې خبرې خپرې شى نو د دوى لپاره په دنيا 

  .او آخرت ك３ لوى عذاب دى
  

  ــــــــــــــــــــــــــ
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َِة  ْ ُ ِيف َطلَِب اْلَعْفِو َو الّر ِِه َعلَْيِه الّسَالم  :َو َكاَن ِمْن دَُعا

ِ َعْن كُّل َمْحَرٍم، َو اْزِو ِحْرِصي  ، َو اْكرِسْ َشْهَو َ مَُحّمٍد َو آهِلِ ّ َصّل َع ُ  الّل
، َو اْمنَْعنِي َعْن أَذَى كُّل مُْؤِمٍن َو مُْؤِمنٍَة، َو َع  ٍ َ

 .مُْسِلٍم َو مُْسـِلَمٍة  ْن كُّل َمأْ

ـَك ِمنّـي َمـا َحَجـْزَت  َ َ ّ َو أَّيَما َعْبٍد َناَل ِمنّي َمـا َحظَـْرَت َعلَْيـِه، َو اْن ُ الّل
ً فَـاْغِفْر هَلُ َمـا أَلَـّم ِبـِه ف َعلَْيِه،  ِ ِقَبهَلُ َحّيا َمَضى ِبظَُالَمِتي َمّيتاً، أَْو َحَصلَْت 

َ َمــا اْرَتَكــَب ِيفّ، َو َال ِمنـّـي، َو اْعــُف هَلُ َعّمــا أَدْ  َبــَر ِبــِه َعنـّـي، َو َال َتِقْفــهُ َعــ
ََسَب  ْعـُت  َتْكِشْفهُ َعّما اْك ُْم، َو َتَربّ ْ َْحُت ِبِه ِمَن الَْعْفِو َع َ يِب، َو اْجَعْل َما 

َ ِصــَالِت  ــ ْم أَْزَكــى َصــَدَقاِت الُْمَتَصــّدِقنيَ، َو أَْع ِ ْ ــ ــِه ِمــَن الّصــَدَقِة َعلَ ِب
ََتـَك   ُمَتَقّرِبنيَ الْ  ْ ْ َر ُ ِي لَـ ُْم َعْفَوَك، َو ِمْن دَُعا ْ َو َعّوْضنِي ِمْن َعْفِوي َع

َْسَعَد كُّل َواِحٍد ِمنّا ِبَفْضِلَك، َو َينْجَُو كُّل  ّ َو أَّيَمـا  .ِمنّا ِبَمنّـَك    َحّتى  ُ الّلـ
ْن َناِحَيِتي أَذًى، أَْو لَِحَقهُ يِب أَْو َعْبٍد ِمْن َعِبيِدَك أَْدَرَكهُ ِمنّي َدَرٌك، أَْو َمّسهُ ِم 

، َو  َ مَُحّمـٍد َو آهِلِ َِسَبِبي ظُْلٌم فَفُّتهُ ِبَحّقِه، أَْو َسـَبْقتُهُ ِبَمْظِلَمِتـِه، فََصـّل َعـ
ّ ِقنِـي َمـا يُوِجـُب هَلُ   أَْرِضِه َعنّي ِمـْن ُوْجـِدَك، َو أَْوفِـِه َحّقـهُ ِمـْن ِعنْـِدَك  ُ

ــَك، َو َخلّ  ــَتِقّل حُْكُم َْس ِ َال  ــّو ُ ــِإّن ق ــْدلَُك، فَ ــِه َع ــا َيْحُكــُم ِب ْصــنِي ِمّم
ُِسْخِطَك، َُض 

ْ   فَِإّنَك ِإْن تَُكافِنِي ِبالَْحّق  ِبنَِقَمِتَك، َو ِإّن َطاَقِتي َال َت
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  :د عفوى او رحمت د غوښتلو لپاره د امام دعا
  

ې حرامـ３ چـارې   او د هغه پر آل رحمـت وليـ８ه او لـه هـر    ) ص(اى ＇＋تنه پر محمد 
او د هــر .زمــا د غو＊ــتن３ زور مــات كــ７ه او لــه هــرې －نــاه زمــا د حــرص مــخ واړوه  

 !مومن، مومن３ او مسلمان او مسلمان３ لـه ＄ورولـو مـ３ وغـ７وه اى زمـا ＇＋ـتنه      
ْو او زمـا پـه    ےكه يو كس زما په باب داس３ كار وك７ى چـ３ تـا پـر هغـه حـرام كـ７      

ْو او پـر مـا لـه همدغـه ظلـم       ےوى چ３ تا ور＄ن３ منعـ３ كـ７   ےعزت ي３ تاړاك ك７
وى او الي３ غاړه بنده وى نو پـه مـا يـ３ چـ３ كـوم       ےوى يا ژوند ﾡسره له دنيا تلل

هغــه  ےهغــه وروبخ＋ــ３ او زمــا كــوم حــق يــ３ چــ３ لــه ＄انــه ســره وړ  ےكــﾡ ７زيــات
پــه هغــه يــ３ مــه غنــده او زمــا    ےكــﾡ ７او پــه مــا يــ３ چــ３ كــوم زيــات  . معــاف كــ７ې

و كومـه غو＊ــــــــــــــــتنه او تيريدنـه چـ３ مـا د      دازارولو له امله ي３ مه اشـوا كـوه ا  
هغه لپاره غو＊ت３ ده او كوم كرم او بخ＋نه چ３ ما په هغه كـ７ې ده هغـه د 請ـدقه    

او . پاك او د تقرب غو＊تنونكوتر ＊ـندنو لـوړ و－ر＄ـوې     يركوونكو تر 請دق３ ډ
كـ７ه چـ３ پـه     ےد دوى لپاره د دعا كولو په بدل３ ك３ ما پـه خپـل رحمـت سـر لـوړ     

ك３ هر يو ستا د لطف او احسان په بركت خوش مرغـه شـى او سـتا د فضـل      مون８
سـتا پـه بنـد－انو كـ３ چـ３ چـا چـا تـه زمـا          ! اى خدايـه . او كرم پـه وجـه وژغـور８Ｊي   

وى يا زمـا لخـوا او زمـا لـه كبلـه پـر هغـه         ﾡوى يا م３ ＄ورول ﾡلخوا تاوان رسيدل
مـ３ د هغـه د   وى يـا   ےوى په دا ډول چ３ ماي３ حق تر پ＋و الندې كـ７  ےظلم شو

ــه وى كــ７ي    ــر محمــد  . كــوم３ مظلمــ３ داد خــواهى ن ــو پ ــر آل  ) ص(ن او د هغــوى پ
رحمت ولي８ه او د خپل وس او ب６ايتوب له امله هغه له ما راضى ك７ه او له خپل３ 
خوا د هغه حق پوره پوره وركانده بيا دا چ３ له هغه ＇يزه م３ چ３ ستا د حكـم لـه   

د عدل تقاضا ده وژغـوره ＄كـه چـ３     مخ３ ي３ وړ يم وساته او له هغه ＇ه چ３ ستا
ستا د عذاب د －اللو وس م３ نيشته او ستا د خپ／ان د زغملو زور نه لرم نو كـه  

  ته ماته د انصاف له مخ３ بدل راكاندې نو هالك به م３ ك７ي 
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ِلْكنِي، ْ َِتَك تُوِبْقنِي ُ ْ ِ ِبَر ّ أَْسَتْوِهبَُك َيا ِإهَلِي .َو ِإّال َتَغّمْد ّ ِإ ُ َما  الّل
ْـهُلُ  َ ظُـَك  َ

ْ أَْسـَتْوِهبَُك َيـا ِإهَلِـي  .َال يُنِْقُصَك َبْذهُلُ، َو أَْسـَتْحِملَُك، َمـا َال َي
َ َنْفـٍع، َو  ـا ِإ َ ِ ـا ِمـْن ُسـوٍء، أَْو لَِتطَـّرَق  َ ِ َنْفِسَي الِّتـي لَـْم َتْخلُْقَهـا لَِتْمَتنِـَع 

 َ ً لِقُْدَرِتَك َع ا ِإْثَباتا َ َ
َْشأْ َ َشـْكِلَهالَِكْن أَ ا َع َ ِ  

ً َو  . ِمْثِلَها، َو اْحِتَجاجا
َ َمـا َقـْد فَـَدَحنِي  ْهُلُ، َو أَْسَتِعنيُ ِبَك َع َ ظَنِي  َ َ أَْسَتْحِملَُك ِمْن ذُنُويِب َما َقْد 

َ ظُْلِمَهـا َنْفِسـي، َو َوّكـْل  .ِثْقهُلُ  ، َو َهْب لِنَْفِسي َعـ َ مَُحّمٍد َو آهِلِ فََصّل َع
 َ
ْ ِنيَ، َو َكْم َقـْد َر َتَُك ِبالُْمِسي ْ َتَك ِباْحِتَماِل ِإْصِري، فََكْم َقْد لَِحَقْت َر

َِل َعْفُوَك الّظالِِمنيَ  ، َو اْجَعْلنِـي أُْسـَوَة َمـْن َقـْد  .َ َ مَُحّمـٍد َو آهِلِ فََصـّل َعـ
ِنيَ، َو َخّلْصــَتهُ  ْضــَتهُ ِبَتَجــاُوِزَك َعــْن َمَصــاِرِع الَْخــاِط َ

ْ ِبَتْوفِيِقــَك ِمــْن  أَ
َوَرَطاِت الُْمْجِرِمنيَ، فَأَْصَبَح َطِليـَق َعْفـِوَك ِمـْن ِإَسـاِر ُسـْخِطَك، َو َعِتيـَق 

ِإّنَك ِإْن َتْفَعْل ذَلَِك َيـا ِإهَلِـي َتْفَعـهْلُ ِبَمـْن َال َيْجَحـُد  .ُصنِْعَك ِمْن َوَثاِق َعْدلَِك 
َتْفَعْل ذَلِـَك َيـا   ْفَسهُ ِمِن اْسِتيَجاِب َنِقَمِتَك اْسِتْحَقاَق ُعقُوَبِتَك، َو َال يَُربّئُ نَ 

ِإهَلِي ِبَمْن َخْوفُهُ ِمنَْك أَْكثَُر ِمْن َطَمِعِه فِيَك، َو ِبَمْن َيأُْسهُ ِمَن النَّجـاِة أَْوَكـُد 
ِِه لِْلَخَالِص، َال أَْن َيُكوَن َيأُْسهُ قُنُوطاً، أَْو أَْن َيُكوَن َطَمُعهُ اْغِرتَ  اراً، ِمْن َرَجا

ِيِع َتِبَعاِتهِ  َ   َبْل لِِقةّلِ َحَسنَاِتِه َبْنيَ َسّيَئاِتِه، َو َضْعِف حَُجِجِه ِيف 
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او كه د رحمت په لمنه ك３ م３ ونـه نغـاړې نـو تبـا بـه مـ３ كـ７ي اى خدايـه اى زمـا          
معبوده زه له تا هغه ＇يز غواړم د كوم په راك７ې سره چ３ سـتا هـ５＆ نـه كميـ８ي او     

خيـر  ) بـدن (دم چ３ ته پرې هي＆ نه درنيـ８ې او لـه تـا د دې ＄ـان     هغه بوج درباندې ږ
چ３ د دې په وسيله له تاوان او زيانه  ےپيدا ك７ ےغواړم چ３ تا د دې لپاره نه د

چـ３ دا خبـره    ﾡيـا －＂ـ３ تـه الره وباسـ３ بلكـه د دې لپـاره دې پن％ـول        .ساتنه وك７ې
رو مخلوقـاتو  سپينه ك７ې او د دې لپاره دليل راوړې چ３ ته د داس３ او داس３ نو

يم چ３ له ما هغه －ناهـان３   ےاو له تا د هغه چارې غو＊تندو. د پن％ولو وس لرې
سپك３ ك７ې د كوم بوج چ３ زما مال راك７وپه ك７ې ده او له تا مدد غواړم پـه هغـه   

او د هغوى پر آل ) ص(يم ته پر محمد  ے＇ه ك３ چ３ دروند والى ي３ زه عاجزه ك７
وبخ＋ـه او خپـل    ےك３ﾡ ７ په ＄ان ي３ زياترحمت ولي８ه او زما نفس سره له دې چ

رحمت زما د －ناهانو د دروند پي＂ى په هسكولو و－ماره ＄كه چ３ ډيـر ＄لـه سـتا    
او سـتا   كـرم او عفـوه  د هغـوى پـه برخـه        ےرحمت لـه －ناهكـارانو سـره مـل شـو     

او د هغـوى پـر آل رحمـت وليـ８ه او مـا د هغـو كسـانو        ) ص(شوې ده تـه پـر محمـد    
چـ３ تـا د خپلـي عفـوې پـه وسـيله د خطاكـارو لـه －７ن／ونـو          لپاره بيل／ه و－ر＄ـوه  

رااوچت ك７ى دى او تا په خپل توفيـق سـره د －ناها－ـارو لـه مهلكـو وژغـورل نـو        
هغوى ستا د عفوې او بخ＋ن３ له املـه سـتا د خپ／ـان لـه كـ７و راووتـل او سـتا د        

اى خدايـه كـه تـه مـا وبخ＋ـ３ نـو       . احسان په بركت د عدل له بندونه خالص شـول 
او نـه د   ےا چلند به له هغه كس سره وى چ３ د سـزا لـه وړتيـا انكـارى نـه د     ستا د

سـتا دا سـلوك بـه لـه هغـه چـا       ! عقوبت له استحقاقه ＄ان برى －２ي اى زما ＇＋تنه
سره وى چ３ د عفوې تـر هيلـ３ يـ３ تـر تـا ويـره زياتـه ده او د چـا چـ３ لـه ژغـورن３            

چـ３ د هغـه نـا اميـدى لـه      د خال請ون تر اميده زياتـه ده دا د دې لپـاره نـه     يانهيلت
رحمتــه مايوســيدل وى يــا دا چــ３ د هغــه اميــد د تيروتنــ３ نتيجــه وى بلكــه د دې 
لپاره چي د ده نيك９ د بديو په پرتله كمـ３ او د －ناهـانو پـه ！ولـو مـواردو كـ３ د       

  عذر غو＊تن３ اړخونه كمزورى دى 
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ــا أَْنــَت َيــا ِإهَلـِـي فَأَْهــٌل أَْن َال َيْغــَرتّ ِبــَك الّصــّد    ــَك يقُوَن،فَأَّم َو َال َيْيــأََس ِمنْ
َْسَتْقِصـي  ُ اذّلِي َال َيْمنَُع أََحـداً فَْضـهَلُ، َو َال  َعِظ

الُْمْجِرمُوَن، ِألَّنَك الّرّب الْ
َـاُؤَك َعـِن  .ِمْن أََحٍد َحّقهُ 

ْ َ ِذْكـُرَك َعـِن الَْمـْذكُوِريَن، َو َتَقّدَسـْت أَ َتَعا
 ُ ُْسوِبنيَ، َو فََشْت ِنْعَمت َ ذَلِـَك َيـا الَْم َمْخلُوِقنيَ، فَلََك الَْحْمُد َعـ

ِيِع الْ َ َك ِيف 
َعالَِمنيَ 

  .َرّب الْ
 

ى او راست خلك هم ستا په رحمت ينچ３ ر＊ت ي３ته د دې وړ ! خو اى زما معبوده
او كناه／ارن هم له تا نهيلى نه شى ＄كه چ３ په  غاوره كيدو سره ونه غولي８ى 
سان او فضل نه سپموې او په دې پس３ هم نه ته هغه لوى  رب ي３ چ３ له چا اح

تر   يولياستا ذكر د ！ولو نوم. وي چ３ له هر چا خپل پوره او كره حساب واخلى
او ستا نام３ له هغو چ３ د نورو نسب لرونكو او نوم لرونكو  ےيادون３ لوړ د

ستا نعمتونه په ！ول . كسانو نام３ ورسره نومول شوى دى پاك３ او سپي）ل３ دي
ره دى نو په دې ل７ ك３ ستا لپاره حمد او ستاينه ده اى د －ردې ن７ۍ پن＃ ك３ خپا
  .پالونكيه

  
–––––––––  
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  سپړنه

  
چ３ خبره ي３ د قران  ےعفو او رحمت د خداى تعالى له 請فتونو يو لوى 請فت د

مجيد په مخونو ك３ پريمانه او ＇ر－نده راغلى ده خداى پاك د خپل ذات لپاره 

ة «: و فرمايىرحمت او بخ＋نه ضرورى －ر＄ول３ ا كتب ربكم ع نفسه الر
ستا (( »انه من عمل منكم سوء بجهاةل  تاب من بعده واصلح فانه غفور رح

نو په تاسو ك３ چ３ كوم يو په  ےد ےپرود－ار په ＄ان رحمت ضرورى ك７
نادان９ سره كوم بد وك７ى او بيا توبه وكاندى او ＄ان سم ك７ى نو خداى تعالى 

  ))ےد ﾡاو رحم كوونك ﾡچ３ هغه لوى بخ＋ونكبه ور＄ن３ تير شى ＄كه 
د دغو 請فتونو په بيانولو سره كه له يوې خوا د خداى د 請فتونو را يادول 
هدف دى نو بله موخه ي３ دا هم ده چ３ د خداى  بند－ان په ＄انونو ك３ هم د دغو 
請فتونو ＇رك پيدا ك７ى او خپل عبادتونه او خويونه د خداى تعالى د اخالقو 

د راوستلو ه）ه ورك７ى كله چ３ انسان غوسه ＇＋ى او د غچ  په چوکساټ ك３
اخستلو د جذب３ په دباوهلو سره له عفوې او بخ＋ن３ كار اخلى نو هغه د رحمت 
او مهربان９ د احساساتو په ر１ا ك３ تخلقوا باخالق اهللا د منزل په لور －ام اخلى 

ملكوتى  او په خپل ضمير ك３ د ＄يرتيا او نرم９ د اغيزو په پيدا كولو سره په
請فتونو ＊ائسته كي８ى او د همدې موخ３ لپاره خداى تعالى خپلو بند－انو ته د 

  : خداى  پاك فرمايى. ےد ےعفوى او بخ＋ن３ سبق ورك７

هغوى ته (  »واليعفوا وليصفحوا االتحبون ان يغفر اهللا لكم واهللا غفور الرح«
تعالى مو  پكار ده چ３ معافى او تيريدنه وك７ى آيا تاسو نه غواړئ چ３ خداى
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  ) ے－ناهان３ دروبخ＋ى او خداى  خو ستر بخ＋ونكى او مهربانه د
 :فرمايى) ص( ےاو خوږ استاز

ا عزت « ا وجه اهللا االزاده    »ةيمم القيووالعفارجل من مظلمة يبتغى 
ظلم وبخ＋ى نو خداى  ے＇وك چ３ يوازې د خداى  د رضا په خاطر پر ＄ان شو( 

او ) مله عزت او مقام زيات كاندىتعالى به ي３ په لويه ورځ له دې ا
  :فرمايى) رض(اميرالمومنين حضرت على 

 »وان اعف فالعفو قربة وهو لكم حسنة فاعفوا االتحبون ان يغفر اهللا لكم«

كه معافى وك７م نو دا زما لپاره د خداى د رضاسبب كي８ى او ستاسو لپاره هم (( 
كوم كس چ３ د )) بخ＋ىدا نيكى ده نو وبخ＋ئ آيا تاسو نه غواړئ چ３ رب مو و

غچ اخستلو او كرك３ د احساساتو تر اغيز الندې هي）وك نه بخ＋ى نو په خپل 
نو  ﾡ－ريوانه ك３ دې دا سوچ ووهى چ３ كله هغه د نورو ＊ويدن３ نه شى بخ＋ل

پخپله ＇ن／ه دا حق لرى چ３ له خدايه د رحمت او مغفرت هيله ولرى او د خپلو 
كوم كس چ３ په انتقامى جذب３ بر شى او －ناهانو بخ＋نه او عفوه وغواړى البته 

－رم وبخ＋ى او د خطا كارو له خطا－انو تير شى نو له خدايه هم د عفوې او 
تيريدن３ د غو＊تلو حق لرى كه ＇ه هم د نورو د تاړاكونو بلوسو او زياتيو په 
وړاندې له 請بر او زغمه كار اخستل او د عفوې او در－زر كارول كومه اسانه 

３ د انسان لپاره همدا ＇يزونه د پاريدو او قاريدو سبب كي８ى خبره نه ده ＄كه چ
خو . او د پاريدلو جذباتو د توپان درول د ＇پانده سمندر د اوبو اړول دى

ازم＋يت واي３ هم دې ته چ３ انسان خپل احساسات او جذبات وچكوى او دا 
 :خداى تعالى فرمايى ےكار د ډير لوړ همت او روحانى قوت كار د

  »عفرلك ذالك لمن عزم االمورولمن صرب و «
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كه يو كس 請بر وك７ى او وبخ＋ى نو دا د ډير كلك همت او اوسپنيز هوډ كار ((
  ))دى

چ３ بينادم بايد خطا كاران  ےامام سجاد په دې دعا ك３ همدا سبق ورك７
وبخ＋ي چ３ خداى تعالى ي３ تيروتن３ وروبخ＋ى نو امام همدا روده وسيله 

ي８ى چ３ اى ＇＋تنه زه يو بنيادم يم چ３ د قار －ر＄وى او خداى ته الس په دعا ك
او غچ اخستلو جذب３ لرى خو زه له دغو احساساتو د اغيز منلو پر ＄اى د 
عفوې او بخ＋ني الره خپلوم او هغه خلك چ３ زما حقونه ي３ وخوړل په ما ي３ 
زيات３ وك７ل او زما پر پرهرونو ي３ مال／ى ودوړولى او په تورونو او تومتونو 

عزت تاړاكونه وك７ل كه هغوى ستر－３ پ＂３ ك７ى وى او كه  سره ي３ زما په
ژوندى وى ！ول له يوې مخ３ بخ＋م او د انتقام پر ＄اى له تا د هغوى لپاره د 
خير دعا كوم چ３ د ＄وريدن３ خوند په انتقامى جذب３ كك７ نه شى او ته －رد 

نو ول３ به زما د   ﾡرحمت او مهربانى ي３ او د كرك３ او كسات له جذباتو سپي）ل
تيريدن３ او بخ＋ن３ په ليدلو سره ستا د رحمت اراده په ＄وښ نه را＄ى او ماته 
به د خپل رحمت او رافت په لمنه ك３ ＄اى نه راكوي حال دا چ３ ستا د رحمت په 

  .＄ول９ ك３ نيكانو او بدانو ！ولو لپاره ＄اى شته
–––––––––  
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ُ ِإذَا نُِعَي ِإلَيْ  ِِه َعلَْيِه الّسَالم  :ِه َمّيٌت، أَْو ذََكَر الَْمْوَت َو َكاَن ِمْن دَُعا
 

ُ َعنّـا ِبِصـْدِق  ، َو اْكِفنَـا طُـوَل اْألََمـِل، َو َقّصـْره َ مَُحّمـٍد َو آهِلِ ّ َصّل َعـ ُ الّل
الَْعَمِل َحّتى َال نَُؤّمَل اْسِتْتَماَم َساَعٍة َبْعَد َساَعٍة، َو َال اْسِتيَفاَء َيْوٍم َبْعَد َيْوٍم، 

ُوِرِه، َو آِمنّا   َفٍس ِبنََفٍس، َو َال لُُحوَق َقَدٍم ِبَقَدٍم َو َال اّتَصاَل نَ  ُ َو َسّلْمنَا ِمْن 
ِمْن ُشُروِرِه، َو اْنِصِب الَْمْوَت َبْنيَ أَْيِدينَا َنْصباً، َو َال َتْجَعْل ِذْكَرَنا هَلُ ِغّباًَو 

َْسَتْبِطئُ َمَعهُ  الَْمِصَري ِإلَْيَك، َو َنْحِرُص  اْجَعْل لَنَا ِمْن َصالِِح اْألَْعَماِل َعَمًال 
َُس ِبـِه، َو  ََسـنَا اذّلِي َنـأْ َ َوْشِك الّلَحاِق ِبـَك َحّتـى َيُكـوَن الَْمـْوُت َمأْ هَلُ َع

ا َ
ْ َْشَتاُق ِإلَْيِه، َو َحاّمَتنَا الِّتي نُِحّب ادّلنُّو ِم فَِإذَا أَْوَرْدَتهُ َعلَْينَا  َمأْلََفنَا اذّلِي 

ُْشِقنَا ِبِضَيافَِتِه، َو َال َو أَْنَزلْتَ  ِْسنَا ِبِه َقاِدماً، َو َال  ِراً، َو آ هُ ِبنَا فَأَْسِعْدَنا ِبِه َزا
ً ِمـْن َمَفـاِتيِح  ً ِمْن أَْبَواِب َمْغِفَرِتَك، َو ِمْفَتاحا تُْخِزَنا ِبِزَياَرِتِه، َو اْجَعهْلُ َبابا

َِتَك  ْ ِِبنيَ َغْريَ أَِمْتنَا مُْهَتِديَن َغْريَ َضالّنيَ  َر ِِعنيَ َغْريَ مُْسَتْكِرِهنيَ، َتا ، َطا
َعاِصنيَ َو َال مُِصـّريَن، َيـا َضـاِمَن َجـَزاِء الُْمْحِسـنِنيَ، َو مُْسَتْصـِلَح َعَمـِل 

  .الُْمْفِسِدينَ 
  ــــــــــــــــــــــــ
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  ې كولهامام به چې كله د چا د مرګ غږ واوريد يا به يې مړينه يادوله نو دا دعا به ي
  

او د هغوى پر آل رحمت ولي８ه او موږ له اوږدو اوږدو ) ص(اى خدايه پر محمد 
هيلو وساته او د خالصو او ر１و عملونو په كولو سره مو د اميد لمن رالن６ه ك７ه 
چ３ موږ له يوي شيب３ وروسته د بلي شيب３ د ختمولو، له يوې ور＄３ وروسته 

بل３ سا د اخستلو او له يو پل  د بل３ ور＄３ د تيرولو، له يوې سا وروسته د
وروسته د بل قدم د هسكولو اميد ونه لرو موږ د هيل３ له تيرايستلو او د 
ارمانونو له فتن３ خوندى ك７ه او مرګ زموږ د ژوند موخه و－ر＄وه او يوه ورځ 
هم موږ د م７ين３ له ياده خالى مه ساته او په نيكو عملونو ك３ د داس３ ك７و 

ون سره موږ تا ته په جاروتلو ك３ ＄ن６ محسوس ك７و توفيق را چ３ د هغو په شت
او زر تر زره ستا حضور ته د درت， ارمانى شو تر دې چ３ مرګ زموږ د مين３ 
منزل شى او زړه ورپورې وت７و او د مين３ داس３ ＄اى جوړ شى چ３ موږ ي３ 
ليواله وو او داسي راباندې －ران وى چ３ موږ ي３ نزديكت خوښ كاندو كله چ３ 

ب３ راورسوې او پر موږ ي３ راكوزه ك７ې نو د دې په ليدلو سره د دې م７ين３ شي
موږ نيكبخته كانده او كله چ３ راشى نو موږ ورسره روږدې ك７ه او د دې په 
مهربان９ سره موږ مه بد مرغه كوه او مه ي３ په مالقات سره موږ رسوا كوه او 

و！اكه  دا د خپل مغفرت له ورونو يو ور او د خپل رحمت له كنجيانو يوه چابى
او مرګ دې په موږ په داس３ حال ك３ راشى چ３ الره مو موندلى وى او ب３ الري 

توبه كوونكى وو او . فرمان وړونكى وو او له مر－ه كركه كوونكى نه وو. نه وو
اى د نيكانو د اجر او ثواب ذمه . په خطا －انو او －ناهانو ！ين， نه وو

  .اخستونكيه او د بد كارو د عمل او ك７و سموونكيه
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  سپړنه
په دې دنيا ك３ هي＆ انسان نه غواړي چ３ خپل مال دولت كور باغونه او نور 
سامانونه پري８دى او د قبر تورې كو！３ ته ورشى او له دې مادى ژوند سره داړيكو 

وت７ى ＄كه چ３ په دې خاورين３ او رن／يني ن７ۍ  ےپه شلولو سره له م７ين３ سره مز
په خپله خو＊ه نه پري８دى او يو ړوند او ك３ دومره زړه راك＋ونونه شته چ３ ＇وك ي３ 

او مات او －وډ هم چ３ بيخى معذوره وى غواړى چ３ په همدى حال كﾡ  ３－ون／
پات３ شى او كه ＇وك د م７ين３ پيغام واورى نو ذهن او مازغه ي３ كار  ےژوند

پري８دى او له ډيري خواشني９ اوتر شى   واي３ چ３ يو ستور پيژاندى يو باچا ته 
دا وړاندوينه كه دروغ وه او . پالنك９ ورځ او پالنك９ شيبه مرى وويل چ３ ته به په

كه ر＊تيا خو باچا ته ي３ ژوند تورتم ك７ كه ＇ه هم د وړاندوين３ له مخ３ د ژوند ال ＇و  
ور＄３ پات３ وې خو باچا د باچاه９ له چارو الس واخيست او د تخت او تاج په 

چ３ په يو يو رګ او يو يو پري＋ودلو سره ي３ ＄ان －و＊ه ك７ او داس３ ورته  ＊كاريده 
او تر  ﾡد م７ين３ دا تصور دومره بوږنوونك.غ７ى ي３ م７ين３ من／ولي ＊خ３ ك７ى دى

كه بنيادم ل８ ＄ير شى نو دې حقيقت ته به ورسي８ي چ３ دا ژوند د  ےول３ د ﾡهوونك
يوي بل３ زند－９ سريزه ده ＄كه چ３ وارنيدل د رغيدلو لپاره وى او كله چ３ له هر 

خيژى له هر منى وروسته پسرل９ شته او له هر ما＊امه غروبه وروسته لمر را
وروسته د سبا ＇رك شته نو له دې م７ين３ وروسته به بل ژوندون ول３ نه وى يوه ورځ 
هغه هم وه چ３ انسان د نيشت په تيارو ك３ نغ＋تى ؤ او خداى تعالى د يوي 

ورواړْوه  ناليدونك３ جرثوم３ په ب２ه د پالر په مال ك３ كي＋ود بيا ي３ د مور زيالن ته
چرته ي３ چ３ د جمادۍ او الشعورۍ ＄ين３ －７ۍ تيرې ك７ې بيا ي３ دي نيا ته ستر－３ 
ر３１ ك７ي چ３ له دودونو او كلتوره ي３ نابلده ْو او د راتلو له موخ３ ناخبره نو كه له 
دې وروسته په بله ډډه واوړى او په يوه نوى ژوند ك３ پ＋ه خال請ه ك７ى نو د 

م７ين３ مانا له يوه ژونده بل ته آو＊تل وى نو ويره ترې  حيرانتيا خبره نه ده كله چ３ د
مانا نه لرى هو كه د راتلونكى ژوند د نيكمرغ９ تو＊ه دې نه وى اخست３ نو بيا به 
ويري８ى خو په حقيقت ك３ دا د م７ين３ ويره نه ده بلكه هلته د رسوائ９ او شر ميدا 

هغه چ３ په دې  له دې اړخه په دنيا ك３ درې ډوله انسانان اوسي８ى او. ےډار د
او ＇ه چ３ دلته وكرې هلته به ي３  ےد ﾡحقيقت رسيدلى دى چ３ دا دنيا د آخرت پ＂
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ريب３ نو دغه كس د ژوند د موخ３ له امله د آخرت له تو＊３ او ＊و ك７و نه غافله 
پات３ نه شى چ３ خداى  ےكي８ى او خواهش ئي دا وى چ３ د آخرت كوم كار نيم／７

ني او خوښ او راضى شى تري او كله چ３ د تعالى ي３ د اكرام او مهربان９ وړ و－
هغوى د م７ين３ وخت راورسي８ى نو هغوى دا －２ى چ３ مون８ د همدومره وخت لپاره 

او له همدې كبله د دنيا د  ےراستول شوى وو او زمون８ د ت， وخت رارسيدلى د
دويم راز خلك هغه دى چ３ له خپل ژونده خوښ . پري＋ودلو ورسره ه５خ غم نه وى

ري＋ودل ي３ هم نه غواړى لكه هغه مارغه چ３ په پنجرې ك３ بند وى خونه دى خو پ
او كه ＇ه هم د پنجري ژوند پري ＊ه نه ل／ي８ى خو بيا ي３ هم نه پري８دى خو كله چ３ 

شى نو هغه د بهرن９ دنيا د پراختيا رن／ين９ او  ےهغه له قفسه خوش３ ك７
رسره د پنجري د خپلواك９ په ليدلو سره بيا په پنجرې ك３ بنديدل نه غواړى او نه و

او  ےپري＋ودلو ＇ه غم وى همدا راز دا خلك هم كله چ３ د آخرت پراختيا لوى وا
ازادى و－ورى نو د دنيا د تن／يو او ك８ليچونو د پري＋ودلو هي＆ غم نه كوى بلكه د 

الحمدهللا اذلى اذهب عنا الحزن ان ربنا « :خوند او خو＊９ سندرې په دې ډول وائي
ا لغوبلغفور شكور احلنا دارلمقا ا نصب واليمسنا ف   »مه من فضهل اليمسنا ف

 ﾡشكر د هغه خداى  چ３ موږ ي３ له ك７او او غمه لرې ك７و ب３ شكه زموږ پالونك( 
چ３ پخپل فضل او كرم سره يى موږ په يو تل پاتى  ےاو قدردان د ﾡلوى بخ＋ونك

  )كور ك３ استو－ن ك７و چرته چ３ به موږ ته نه كوم تكليف رسي８ى او نه ست７يا
دريم قسمه خلك هغه دى چ３ د آخرت په ژوند ي３ ستر－３ پ＂３ ك７ي وى او يوازې د 
دنيا په ژوند قانع او ډاډمن وى او د دنياوى خوندونو او بريو پرته ي３ بل ＇ه نه وى 
پكار، داس３ خلكو ته له دنيا مخ اړول ډير －ران وى او د آخرت ژوند پرې ＊ه نه 

وروسته چ３ كله هغوى د آخرت نعمتونه او ل／ى بلكه د دينا كك７تياو او كثافتونو 
لوروين ووينى نو بيا هم د دنيا －ند－９ يادوى او لكه ＇ن／ه چ３ په دنيا ك３ د 

خداى . هغوى په ستر－و پرده وه په آخرت ك３ به هم ړانده او له بصيرته ب３ برخ３ وى
  »ومن كان ىف هذه اعمى فهوىف االخرة اعمى واضل سبيال«:تعالى فرمايى

  )ه دنيا ك３ ړانده دى په آخرت ك３ به هم ړانده او د حق له الر كاږه وى＇وك چ３ پ( 
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ُ ِيف َطلَِب الّسْرتِ َو الِْوَقاَيِة  ِِه َعلَْيِه الّسَالم  :َو َكاَن ِمْن دَُعا

 

ِ َمَشـاِرَع  ، َو أَفِْرْشنِي ِمَهاَد َكَراَمِتَك، َو أَْوِرْد َ مَُحّمٍد َو آهِلِ ّ َصّل َع ُ الّل
ــ َِت ْ ــَك، َو َال َر ــالّرّد َعنْ ــْمنِي ِب َُس ــَك، َو َال  ــَة َجنِّت ــي بُْحبُوَح َك، َو أَْحِلْلنِ

ْحـُت َو َال تُنَاِقْشـنِي ِبَمـا  .َتْحِرْمنِي ِبالَْخْيَبِة ِمنَْك  َو َال تَُقاّصنِي ِبَمـا اْجَرتَ
ْز َمْكتُوِمي، َو َال َتْكِشْف َمْسـتُوِري، َو َال تَ  ََسْبُت، َو َال تُْربِ َ اْك ْحِمـْل َعـ
ي َ ُعيُوِن الَْمَإلِ َخَربِ ، َو َال تُْعِلْن َع ِ ْنَصاِف َعَم ُْم َمـا   ِمَزياِن اْإلِ ْ أَْخـِف َعـ

 ً ُْم َمـا يُْلِحقُنِـي ِعنْـَدَك َشـنَارا ْ ّ َعـاراً، َو اْطـِو َعـ َ ُ َع ه ُ
ْ َ َشـّرْف  َيكونُ 

َراِنَك، َو اْنِظْمنِـي ِيف أَْصـَحاِب َدَرَجِتي ِبِرْضَواِنَك، َو أَْكِمْل َكَراَمِتي ِبغُْف 
ِِزيَن، َو  َسالِِك اْل َم  الَْيِمِني، َو َوّجْهنِي ِيف  آِمنِنيَ، َو اْجَعْلنِـي ِيف فَـْوِج الَْفـا

َعالَِمنيَ  اْعُمْر يِب َمَجالَِس الّصالِِحنيَ، 
  .ِمنيَ َرّب الْ

  ــــــــــــــــــــــــ
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  .و لپاره دا دعا كولهيداتې كامام به د پرده پوښۍ او د خوندي پ
  

او د هغوى پر ّال او زما لپاره د عزتونو ) ص(اى ＇＋تنه رحمت ولي８ه پر محمد 
＇ادر خپور ك７ه ما د رحمتونو په سرچينو كوز ك７ه د جنت په زړه ك３ او درناويو 

＄اى راك７ه او له ＄انه په ناكامه ستنولو سره م３ مه ＄وروه او له خپل رحمته په نا 
زما د －ناهانو كسات مه اخله او زما د . لو سره م３ ب３ برخ３ كوه مهاميده كو

كارونو سخته محسابه مه كوه زما پ رازونه مه ＊كاره كوه او زما له پ＂و حاالتو 
پلو مه اخله او زما ك７ه د انصاف او عدل په تله مه تله او د اشرافو او مخورو په 

زما لپار د شرم او سر！ي＂９  وړاندې م３ دزړه حالت مه ＇ر－ندوه چ３ ظاهريدل ي３
دا له دوى پ وساته او ستا په نزد چ３ كوم３ چاري د اشوا كيدو او . سبب وی

د خپل３ رضا له كبله زما درجه . رسوا كيدو المل وى هغه هغوى ته مه ＊كاره كوه
لوړه او د خپلي بخ＋ن３ په وسيله زما بند－ى او عزت بشپ７ ك７ه او د هغو خلكو 

ك７ه چ３ په ＊ى الس د ك７ن پا３１ اخستونكى دى او د هغو په ！ولی ك３ م３ ور－６ 
كسانو په پل م３ پل كي８دوه چ３ په دنيا او آخرت ك３ له امن او عافيته برخمن 

او كاميابو كسانو په ليكه ك３ ودروه او د نيكانو غون６ې او  يودى او ما د بريال
انونو محفلونه زما په وجه اباد او ＄النده ك７ه زما دعا ومنه اى د ！ولو جه

   .پالونكيه
  

–––––––––  
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  سپړنه
  

چ３ －ناه －ناه －２ي هغه فطرتاً دا غواړى چ３ پر －ناه پ＂وى نو قدرت  ےكوم س７
او په   هم داسي وسيلى برابرې ك７ى چ３ د هغه له پو＊تن３ سره مرسته كوى

آخرت ك３ به هم خداى  تعالى د هغه پر －ناهانو پرده اچوى او د نورو په وړاندې 
دى په آخرت كﾡ  ３ى او لكه ＇ن／ه ي３ چ３ په دنيا ك３ ستر ساتلبه ي３ نه سپكو
  : امام جعفر 請ادق فرمايى.  به ي３ پرده ساتى

اذا كان يوم القيمه تج اهللا لعبده المومن فيقفه ع ذنوبه ذنباً ذنبا  يغفرهل وال «
ً مرسالً وسرت عليه مايكره ان يقف عليه  يطلع ع ذلك ملكا مقربا والنبيا

  » يقول لسيئاته كو حسناتاحد 
كله چ３ د قيامت ورځ وى او مومنانو ته خداى خپله جلوه ＇ر－نده ك７ى نو رب (

العزت به هغه له يوې يوې －ناه خبر كاندى بيا به ي３ وبخ＋ى او د ده له －ناهانو 
خبر وى او له كومو ＇يزنو چ３ هغه د  ےبه نه كومه نزدې فر＊ته او نه نبى استاز

غو＊تل هغه به پ وساتى بيا به ي３ بدۍ په نيكيو بدل３  نورو خبريدل نه
او كوم كس چ３ په ＊كاره خپل３ －ناهان３ بيانوى او د دى پروا نه كوى )كاندى

چ３ －ناه ي３ پ＂ه وى كه ＊كاره نو هغه به د خداى  تعالى د رحمت له نظره 
لكه ＇ن／ه چ３ د خداى  －ران رسول 請لى اهللا عليه و آله وسلم . محرومه وى

  »المذيع بالسئية مخذول والمسترت بالسية مغفورهل«: ىفرماي
  )به وبخ＋ل شى ﾡبه محرومه وى او پو＊ونك ﾡد －ناهانو ＇ر－ندونك( 
د －ناهانو د پ＂ولو نتيجه دا وى چ３ انسان په －ناهانو ك３ ب３ باكه او ب３ پروا  

كي８ى نه او كله چ３ نور د ده د －ناهانو د پ＂يدو په وجه په ده ＊ه －مان كوى نو 
به هم دا غواړى چ３ د －ناهانو له كولو بچ پاتى شى چ３ د نورو ＊ه －مان  ےد

 .پرې باق３ پاتى شى



 

٤١٣ .............................................................................................................د قران د ختمولو دعا : دوه ＇لوي＋تمه دعا

ِ الْقُْرآنِ   ْ ُ ِعنَْد َخ ِِه َعلَْيِه الّسَالم  :َو َكاَن ِمْن دَُعا
 

ِ ِكَتاِبَك اذّلِي أَْنَزلَْتهُ نُوراً، َو َجَعْلَتهُ مَُهيْ  ْ َ َخ ّ ِإّنَك أََعنَْتنِي َع ُ َ الّل ً َع ِمنا
َ كُّل َحِديٍث َقَصْصَتهُ  ً فََرْقـَت ِبـِه  .كُّل ِكَتاٍب أَْنَزلَْتهُ، َو فَّضْلَتهُ َع َو فُْرَقانا

 ً ِِع أَْحَكاِمـَك َو ِكَتابـا ْبَت ِبِه َعْن َشـَرا َ
ْ ً أَ َبْنيَ َحَاللَِك َو َحَراِمَك، َو قُْرآنا

 ً َ َنِبّيَك مَُحّمٍد َصلََواتَُك َعلَْيِه َو فَّصْلَتهُ لِِعَباِدَك َتْفِصيًال، َو َوْحيا أَْنَزلَْتهُ َع
ِ ِباّتَباِعـِه، َو  .آهِلِ َتنِْزيًال  ِ َو الَْجَهـاةَل َتِدي ِمْن ظُلَِم الّضـَالةَل ْ َ َو َجَعْلَتهُ نُوراً 

َ اْسِتَماِعِه  ِ الّتْصِديِق ِإ َ   ِشَفاءً لَِمْن أَْنَصَت ِبَف
  :د قران د ختمولو دعا

  
＇＋تنه تا د خپل كتاب په پاى ته رسولو باندې زما مرسته وكـ７ه هغـه كتـاب     اى

چ３ تا د ر１ا په تو－ه راواستوه او په ！ولو اسمانى كتابونو دې －واه و－ر＄ـاوه او  
ــا بيــان كــ７      ــر هــر هغــه كــالم دې چــ３ ت ــوړ كــ７ او د حــق او باطــل كر＊ــه دې     ےت ل

رآن چ３ د دې په وسـيله  هغه ق. و－ر＄اوه او په دې سره دې حالل او حرام بيل ك７ل
دې د شريعت احكام وسپ７ل هغه كتاب چ３ تا د خپلو بند－انو لپـاره پـه تفصـيل    

  او شرح３ سره بيان ك７ 
دې راواسـتوه او هغـه نـور دې    ) ص(او هغه اسمانى وحـى چـ３ پـر خپـل اسـتازى      

و！اكــه چــ３ پــه پيــروۍ ســره يــ３ مــوږ د ورك الرۍ او نــاپوه９ پــه تيــارو كــ３ الره  
كس لپاره دې شفا و－ر＄اوه چ３ په دې باندې په باور سره پـه دې  مومو او د هغه 

  پوهيدل غواړى او په خاموش９ سره ي３ واوري
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ُ َعــِن َو ِمــَزياَن ِقْســٍط َال َيِحيــُف َعــِن الَْحــّق لَِســانُهُ،   َو نـُـوَر ُهــًدى َال َيْطَفــأ
ُسـنِّتِه، َو ال َتنَـاُل  الّشاِهِديَن بُْرَهانُهُ، َو َعلَـَم َنَجـاٍة َال َيِضـّل َمـْن أَّم َقْصـَد 

َوِة ِعْصَمِتهِ  ْ ُ َ .أَْيِدي اهْلَلََكاِت َمْن َتَعّلَق ِب ّ فَِإْذ أَفَْدَتنَا الَْمُعوَنـَة َعـ ُ الّل
 ُ َ أَلِْسنَِتنَا ِبُحْسِن ِعَباَرِتِه، فَاْجَعْلنَا ِمّمـْن َيْرَعـاه ِ ِتَالَوِتِه، َو َسّهْلَت َجَوا

َ َحّق ِرَعاَيِتِه، َو َيِد  ِ لُِمْحَكِم آَياِتـِه، َو َيْفـَزُع ِإ ّْسِل ينُ لََك ِباْعِتَقاِد ال
ِه، َو مُوَضَحاِت َبّينَاِتهِ  ِ ِ ََشا ْقَراِر ِبُم َ َنِبّيَك مَُحّمٍد .اْإلِ ّ ِإّنَك أَْنَزلَْتهُ َع ُ الّل

ِِبـ ُ َعلَْيـِه َو آهِلِ مُْجَمـًال، َو أهَْلَْمَتـهُ ِعْلـَم َعَجا ّ اّهللا ِه مَُكّمـًال، َو َوّرْثَتنَـا َص
فََعنَا فَـْوَق  َ َمْن َجِهَل ِعْلَمهُ، َو َقّوْيَتنَا َعلَْيِه لَِرتْ ِعْلَمهُ مَُفرّساً، َو فَّضْلَتنَا َع

ْهَلُ  َ َِتـَك  .َمْن لَْم يُِطْق  ْ فَْتنَـا ِبَر ّ َ َـةَلً، َو  َ ّ فََكَمـا َجَعْلـَت قُلُوَبنَـا هَلُ  ُ الّل
َ آهِلِ الْخُّزاِن هَلُ، َو اْجَعْلنَا َشَرفَهُ َو  َ مَُحّمٍد الَْخِطيِب ِبِه، َو َع فَْضهَلُ، فََصّل َع

ُف ِبأَّنهُ ِمْن ِعنْـِدَك َحّتـى َال يَُعاِرَضـنَ  الّشـّك ِيف َتْصـِديِقِه، َو َال   اِمّمْن َيْعَرتِ
َ  .َيْخَتِلَجنَا الّزْيُغ َعْن َقْصِد َطِريِقهِ  ّ َصـّل َعـ ُ ، َو اْجَعْلنَـا  الّلـ مَُحّمـٍد َو آهِلِ

َْسـُكنُ  َ ِحـْرِز َمْعِقـهِلِ، َو  اِت ِإ َ ِ ََشا ُم
ِمّمْن َيْعَتِصُم ِبَحْبهِلِ، َو َيأِْوي ِمَن الْ

  ِيف ِظّل َجنَاِحِه،
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يـ３ لـه حقـه اخـوا      ےاو د عدل او انصاف تله دې جـوړه كـ７ه چـ３ شـاهين او ډانـ６     
دې و－ر＄اوه چ３ د دليـل او برهـان مشـال      ديخوا نه غ７ي８ى او د هدايت هغه نور

ي３ د توحيد او نبوت د －واه９ وركوونكو لپاره نه －ل كي８ى او د ژغـورن３ هغـه   
ن＋ه دې جوړه كـ７ه چـ３ ＇ـوك د دې پـه نيغـ３ الره د تـ， ه）ـه وكـ７ى هغـه الره نـه           

د ) د ويـرى فقـر او عـذاب   (وى هغـه   ﾡوركوي او ＇وك چ３ د دې لـه مـزى سـره تـ７ل    
اى ＇＋تنه اوس چ３ دې د دي پـه تالوتولـو كـ３ لـه     . لو بچ شىهالكتونو له من／و

ــ３ غــو！３         ــاره دې زمــوږ د ژب مــوږ ســره مرســته كــ７ې او د دې د ＊ــ３ لوســتن３ لپ
پرانستى دى نو موږ د هغو كسانو په ليكـه كـ３ راولـه چـ３ د دې پـوره سـاتنه او       
ــه      ــليمدلو پـ ــودولو او تسـ ــه د سركي＋ـ ــو تـ ــو آيتونـ ــوى او د دې محكمـ ــه كـ ＇ارنـ

ه ســتا امرونــه منــى او پــه متشــابهو آيتونــو او رو＊ــانه او ＇ر－نــدو پوخــوالى ســر
اى ربه تا دا په خپـل اسـتازى حضـرت    . دليلونو د اقرار په سيورى ك３ پناه اخلى

محمــد 請ــلى اهللا عليــه آلــه وســلم پــه اجمــالى تو－ــه نــازل كــ７ او د دې عجــائبو او  
تفصـيلى علـم   رازونو ！ول علم دې د هغوى په زړه كـ３ واچـوه او مـوږ دې د دې د    

وراثان و！اكلو او ＇ـوك چـ３ د دې علـم نـه لـري پـر هغـو دې لـوړ كـ７و او د دې پـه           
پـر   ﾡغو＊تنو د عمل كولو توفيق دې راك７ چـ３ ＇ـوك د دې حقـايق نـه شـى زغملـ      

هغو زموږ فوقيت او لـوړاوى ثابـت كانـدى اى ＇＋ـتنه لكـه ＇ن／ـه چـ３ دې مـون８         
دې د دې لــه فضــل او زړونــه د قــرآن وړونكــى و－ر＄ــول او پــه خپــل رحمــت ســره   

او د هغـوى   ﾡچ３ د قران خطبه لوسـتونك ) ص(شرفه خبر ك７و همدا راز پر محمد 
پر آل چ３ د قرآن خزينه داران دى رحمت ولي８ه او موږ له هغو خلكو و－ر＄وه چـ３  
دا اقرار كوي چ３ دا ستا لخوا دى چ３ د دې په تصديقولو ك３ زړه نـازړه نـه شـو    

اى خدايـه پـر   . خيـال هـم پـه زړه كـ３ رانـه ولـو       او له دې لـه سـيخ３ الرې د ك８يـدو   
او د هغوى پر آل رحمت ولي８ه او موږ له هغو كسـانو و－ر＄ـوه چـ３ د    ) ص(محمد 

دى په مزى پورې ت７لى او په مشتبهو چارو ك３ د دې پيـاوړى پنـاه ＄ـاى تـه پنـاه      
   راوړى او د دى تر پردو الندې ！يكاو كوى
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َتـــِدي ِبَضـــْوِء َصـــَباِحِه، َو   ْ َ َْسَتْصـــِبُح َو  َيْقَتـــِدي ِبَتـــَبّلِج أَْســـَفاِرِه، َو 
هِ  ّ َو َكَمـا َنَصـْبَت ِبـِه مَُحّمـداً  .ِبِمْصَباِحِه، َو َال َيْلَتِمُس اهْلَُدى ِيف َغْريِ ُ الّلـ

ْجَت ِب  َ
ْ ِ َعلَْيَك، َو أَ ً لدِّلَالةَل َ مَُحّمـٍد اِ  آهِلِ ُسبَُل الّرَضا  َعلَما لَْيَك، فََصّل َعـ

ً َو آهِلِ  َ أَْشَرِف َمنَـاِزِل الَْكَراَمـِة، َو ُسـّلما ، َو اْجَعِل الْقُْرآَن َوِسيةَلً لَنَا ِإ
َصـِة الِْقَياَمـِة، َو  ْ َ ً نُْجَزى ِبِه النَّجاَة ِيف  َ َمَحّل الّسَالَمِة، َو َسَببا ُُج فِيِه ِإ

ْ َن
ِ َداِر الُْمَقاَمِة  َ َنِع ا َع َ ِ  ُ ، َو اْحطُـْط  .ذَِريَعًة َنْقَدم َ مَُحّمٍد َو آهِلِ ّ َصّل َع ُ الّل

ِـِل اْألَْبـَراِر، َو اْقـُف ِبنَـا  َا َ ِبالْقُْرآِن َعنّا ِثْقَل اْألَْوَزاِر، َو َهْب لَنَا حُْسـَن 
اِر َحّتى تُطَّهَرَنا ِمـْن كُـّل  َ ّ يَن َقامُوا لََك ِبِه آَناءَ الّلْيِل َو أَْطَراَف ال آَثاَر اذّلِ

ٍَس  ُ  َد ِ يَن اْسَتَضاءُوا ِبنُوِرِه، َو لَْم يُْلِه ْألََمـُل  ِبَتْطِهِريِه، َو َتْقفَُو ِبنَا آَثاَر اذّلِ
ُوِرهِ  ُ ْ ِبخَُدِع  ُ َعَمِل فََيْقطََع

، َو اْجَعـِل  .َعِن الْ َ مَُحّمـٍد َو آهِلِ ّ َصّل َعـ ُ الّل
ِسـاً، َو  ِ مُو ِمـْن َنَزَغـاِت الّشـْيطَاِن َو َخطَـَراِت الْقُْرآَن لَنَا ِيف ظُلَـِم الّلَيـا

ــاً، َو  ِس ــي َحا َ الَْمَعاِص ــا ِإ ــْن َنْقِلَه ــَداِمنَا َع ــاً، َو ِألَْق ــاِوِس َحاِرس الَْوَس
ِألَلِْسنَِتنَا َعِن الَْخْوِض ِيف الَْباِطِل ِمْن َغْريِ َما آفٍَة مُْخِرساً، َو لَِجَواِرِحنَا َعـِن 

اِف اْل  ُ َعنّا ِمْن َتَصّفِح اِالْعِتَباِر َناِشراً، آَثاِم َزاِج  اْقِرتَ َغْفةَل
راً، َو لَِما َطَوِت الْ

ِِبِه، َو َزَواِجَر أَْمثَاهِلِ الِّتي َضُعَفِت الِْجَبـاُل  َ َعَجا ْ َ قُلُوِبنَا فَ َحّتى تُوِصَل ِإ
ا َعِن اْحِتَماهِلِ  َ ِ َ َصَالَب ِ َع َ مَُحّمٍد  .الّرَوا ّ َصّل َع ُ ،  الّل   َو آهِلِ
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او د دې لــه ＄النــد ســهاره هــدايت مــومى او د دې د ر１ــا پ７قــا پيــروى كــوى او لــه 
اى ＇＋ـتنه لكـه   . مشاله ي３ مشال بلوى او له دې پرته له بل چا هدايت نه غـواړى 

＇ن／ــه چــ３ تــا د دې قــرآن پــه ذريعــه محمــد 請ــلى اهللا عليــه و آلــه وســلم د خپلــ３    
آل پـه وسـيله دې د خپلـى خو＊ـ９ او     او د هغـوى د   ےد ﾡالر＊وون３ ن＋ـه －ر＄ـول  

رضا الرې ＊كاره كـ７ى دى همـداراز پـر محمـد 請ـلى اهللا عليـه  و آلـه وسـلم او د         
هغوى پر آل رحمت ولي８ه او قرآن زموږ لپاره د عزت او سترتوب ج／و پوړو ته د 
رسيدو وسيله او د سالمتيا مقام ته د رسيدلو پوړۍ او په لويه ورځ د ژغـورن３  

اى . كـ３ نعمتونـو تـه د رسـيدا ذريعـه و－ر＄ـوه      ) جنـت (په ＄ـاى  سوب او د ！يكاو 
ــر محمــد    ــه پ ــه وســيله د      ) ص(خداي ــرآن پ ــ８ه او د ق ــر آل رحمــت ولي او د هغــوى پ

－ناهانو دروند پي＂ى زموږ له سره كوز كـ７ه او د نيكـانو ＊ـه خويونـه او عادتونـه      
او د راكانده او د هغو كسانو په پله مو وچلـوه چـ３ سـتا لپـاره د شـپ３ پـه شـيبو        

سهار او ما＊ام په －７يو ك３ قرآن خپلـه كـ７ن الره －ر＄ـوى چـ３ د دې د سـپي）لتيا      
په خاطر ته موږ لـه هـرې كك７يتـا پـاك كانـدې او د هغـو كسـانو پـه الره مـو روان          
كاندې كومو چ３ د دې له نوره ر１ا اخست３ ده او هيلو هغوى له عملونو غافله نه 

ســره تبــاه كــ７ى اى خدايــه پــر   چــ３ －ونــدې اميدونــه ئــي پــه خپلــو چلولونــو . كــ７ل
او د هغوى پر آل رحمـت وليـ８ه او قـرآن مجيـد د شـپ３ پـه تورتمونـو        ) ص(محمد 

كـ３ زمـوږ مــل، د شـيطانى مفسـدو او پــه زړه كـ３ لـه تيريــدونكو وسوسـو ＇خــه        
او زمـوږ   ﾡاو زموږ قدمونه د －ناهانو پـه لـور لـه اوچتيـدلو تـم كـوونك       ﾡساتونك

بــ３ لــه كــوم مرضــه －ــون／９ كــوونك３ او د  ژبــ３ پــه بــاطلو كــ３ لــه ډوبيــدلو ＇خــه
او زموږ غفلت او خـوب چـ３ د پنـد     ﾡ－ناهانو له كولو ＇خه زموږ د غ７و غ７وونك

و－ر＄ـوه چـﾡ     ３ پرانسـتونک  ﾡ اود هغه خال請وونك ےد ﾡاو عبرت كوم دفتر ت７ل
د دې د عجائبو او رمزونو حقيقتونه او ددې خبرداروونكى مثالونـه چـ３ غرونـه    

و او لوى والـى سـره سـره لـه اوچتولـو عـاجزه شـو زمـوږ پـه          ي３ له خپلو غ＋لتياو
   او د هغوى پر ّال رحمت ولي８ه) ص(زړونو راكوز ك７ې اى ربه پر محمد 
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َو أَِدْم ِبالْقُْرآِن َصـَالَح َظاِهِرَنـا، َو اْحجُـْب ِبـِه َخطَـَراِت الَْوَسـاِوِس َعـْن 
ِِرَنا، َو اْغِسْل ِبِه َدَرَن قُلُوِبنَـا َـْع ِبـهِ  ِصّحِة َضَما ْ ِـَق أَْوَزاِرَنـا، َو ا  َو َعَال

ِض َعلَْيــَك َظَمــأَ َهَواِجِرَنــا، َو  ْ َ ــ
ــ أُمُوِرَنــا، َو أَْرِو ِبــِه ِيف َمْوِقــِف الْ َ َ َ

مُنْ
ُُشـوِرَنا َ  .اْكُسنَا ِبِه حُلََل اْألََمـاِن َيـْوَم الَْفـَزِع اْألَْكـَربِ ِيف  ّ َصـّل َعـ ُ الّلـ

، َو  ْمَالِق، َو ُسْق ِإلَْينَا ِبِه َرَغَد  مَُحّمٍد َو آهِلِ  اْجُربْ ِبالْقُْرآِن َخّلَتنَا ِمْن َعَدِم اْإلِ
 َ ِ َِب الَْمْذمُوَمـَة َو َمـَدا ِْش َو ِخْصَب َسَعِة اْألَْرَزاِق، َو َجنّْبنَا ِبِه الّضَرا الَْع

نَّفاِق َحّتـى َيُكـوَن اْألَْخَالِق، َو اْعِصْمنَا ِبِه ِمْن ُهّوِة الُْكْفِر َو َدَواِعي ال
ِداً، َو لَنَـا ِيف ادّلْنَيـا َعـْن ُسـْخِطَك َو  َ ِرْضَواِنَك َو ِجنَاِنَك َقا لَنَا ِيف الِْقَياَمِة ِإ
ِ َحَراِمــِه  ــَدَك ِبَتْحِليــِل َحــَالهِلِ َو َتْحــِر ــداً، َو لَِمــا ِعنْ ِ َتَعــّدي حُــُدوِدَك ذَا

 ً َ مَُحّمـٍد  .َشاِهدا ّ َصّل َعـ ُ َ الّل ، َو َهـّوْن ِبـالْقُْرآِن ِعنْـَد الَْمـْوِت َعـ َو آهِلِ
لََغـِت بَ  أَْنفُِسنَا َكـْرَب الّسـَياِق، َو َجْهـَد اْألَِنـِني، َو َتـَرادَُف الَْحَشـاِرِج ِإذَا 

ّ َملَُك الَْمْوِت لَِقْبِضـَها ِمـْن حُجُـِب  اِقَي، َو ِقيَل َمْن َراٍق َو َتَج النّفُوُس الّرتَ
ِ َوْحَشـِة الِْفـَراِق، َو َداَف هَلَـا ِمـْن  الْغُيُوِب، ُ َو َرَماَها َعْن َقْوِس الَْمنَاَيا ِبأَْس

َ اْل  ً َمْسُموَمَة الَْمـَذاِق، َو َدَنـا ِمنّـا ِإ آِخـَرِة َرِحيـٌل َو  ذَُعاِف الَْمْوِت َكأْسا
ِــَد ِيف اْألَْعنـَـاِق، َو َكاَنــِت  الْقُبـُـوُر ِهــَي  اْنِطــَالٌق، َو َصــاَرِت اْألَْعَمــاُل َقَال

َ ِميَقاِت َيْوِم الّتَالِق  ،  الَْمأَْوى ِإ َ مَُحّمٍد َو آهِلِ ّ َصّل َع ُ   الّل
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او د قرآن په وسيله زموږ ظاهر تل په 請الح او سمون سـره آغلـ３ كـ７ه او زمـوږ د     
ضمير په فطرتی سالمتيا سره د غلطو خياالتو السوهنه ودروه او زموږ د زړونو 

د －ناهانو －ند－９ پريوله او په دې سره زمـوږ تيـت وپركـ３ چـارې     كك７تياوې او 
سر＇２ه ك７ه او په لويه ورځ د تودو سوراړو او سوزونكو غرمـو سـيز او تنـده مـو     
ماته ك７ه او د سخت３ ويرې او تره３ په ورځ چـ３ لـه قبرونـو راپـا＇و نـو د خيـر او       

ت ولي８ه او او د هغوى پر آل رحم) ص(امن جام３ راواغونده اى مالكه پر محمد 
د قــرآن پــه وســيله لــه فقــر او احتيــاج ＇خــه زمــوږ د راپيــدا شــوى ســتومان９ او     
بــــدحال９ چــــاره وكــــ７ه او د ژونــــد د پراختيــــا او د پراخــــ３ روزۍ د اســــان９ او  

ې يــرهوســاين３ مــخ مــوږ تــه راواړوه او لــه بــدو عــادتونو او ســپكو خويونــو مــو ل
ونكـو ＇يزونـو مـو وسـاته     كانده او د كفر په －７ن， ك３ لـه لويـدو اولـه نفـاق اچو    

او پــه  ﾡچـ３ دا قــرآن د قيامـت پــه ورځ ســتا رضـا او جنــت تــه ور وړانـدې كــوونك    
دنيا ك３ سـتا لـه ناخو＊ـ９ او د پولـو لـه مـاتولو غ７وونکـی وی او پـه دې چـارې          
－واه وى چ３ كوم ＇يز ستا په نزد حالل ْو هغه م３ حالل و－ا１ـه او كـوم چـ３ حـرام     

او د هغوى پر آل رحمت وليـ８ه او  ) ص(پر محمد  اى خدايه. ْو هغه م３ حرام وباله
د دې قرآن په وسيل３ سره د م７ينـي د سـاوتلو تكليفونـه د زبير－يـو سـخت９ او د      
＄نكندن پرله پس３ سل／９ په موږ اسان３ ك７ه كله چـ３ سـا خـول３ تـه راورسـى او      

او ملـك المـوت د   ) چ３ كومه چاره وكـ７ى (وويل شى چ３ ＇وك دم درود واال شته 
په ＇يرى كولو سره د اروا د اخستلو لپاره را مخته شـى او د مـرګ   غيب د پردې 

په ليندې ك３ د فراق د تره３ د غشـى پـه كي＋ـودلو سـره مـون８ پـه ن＋ـه كـ７ى او د         
م７ين３ په زهرجن جام ك３ وژونكى زهر －６ ك７ى او آخـرت تـه زمـوږ چـل چـالو او      

ــد     ــزدې وى او زمــوږ كــ７ه زمــوږ د غــاړې غ７ون ــو  ےكــوچ ن ــه د ل   ي３شــى او قبرون
او د هغوى پر ) ص(اى ＇＋تنه پر محمد . ور＄３ تر شيبو پورې ！كاونه جوړه شى

  آل رحمت ولي８ه 
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، َو طُوِل الُْمَقاَمِة َبْنيَ أَْطَبـاِق الثّـَرى، َو اْجَعـِل   َ َو َباِرْك لَنَا ِيف حُلُوِل َداِر الِْب
َِتــَك ِيف ِضــيِق الْقُبـُـوَر َبْعــَد فِــَراِق ادّلْنَيــا َخــْريَ َمنَاِزلِنـَـا، َو افَْســ ْ ْح لَنـَـا ِبَر

َو اْرَحـْم  .َمَالِحِدَنا، َو َال َتْفَضْحنَا ِيف َحاِضِري الِْقَياَمِة ِبُموِبَقـاِت آَثاِمنَـا
ِض َعلَْيـَك ذُّل َمَقاِمنَـا، َو َثّبـْت ِبـِه ِعنْـَد اْضـِطَراِب  ْ َ

ِبالْقُْرآِن ِيف َمْوِقِف الْ
َ َيْوَم الَْمَجاِز َع  ّ ا َزلََل أَْقَداِمنَا، َو َنّوْر ِبـِه َقْبـَل الَْبْعـِث ُسـَدَف ِجرْسِ َجَه َ
ْ لَ

ِِد أَْهَواِل َيْوِم الطّاّمـِة   قُبُوِرَنا، َو َنّجنَا ِبِه ِمْن كُّل َكْرٍب َيْوَم الِْقَياَمِة َو َشَدا
ـِة َو  َحرْسَ

ُ الّظلََمـِة ِيف َيـْوِم الْ َْسَوّد ُوُجوه النَّداَمـِة، َو َو َبّيْض ُوُجوَهنَا َيْوَم 
 ً ُمْؤِمنِنيَ ُوّداً، َو َال َتْجَعـِل الَْحَيـاَة َعلَْينَـا َنَكـدا

ّ  .اْجَعْل لَنَا ِيف ُصُدوِر الْ ُ الّلـ
َ مَُحّمٍد َعْبِدَك َو َرُسولَِك َكَم  َبّلَغ ِرَسـالََتَك، َو َصـَدَع ِبـأَْمِرَك، َو  اَصّل َع

ّ اْجَعـْل َنِبيّ  .َنَصَح لِِعَباِدَك  ُ َ آهِلِ َيـْوَم الِْقَياَمـِة الّلـ نَـا َصـلََواتَُك َعلَْيـِه َو َعـ
ْ ِعنَْدَك َقْدراً،  ُ ُْم ِمنَْك َشَفاَعًة، َو أََجّل َ أَْقَرَب الْنِّبّينيَ ِمنَْك َمْجِلساً، َو أَْمَك

 ً ْ ِعنْــَدَك َجاهــا ُ َ مَُحّمــٍد َو آِل مَُحّمــٍد، َو َشــّرْف  .َو أَْوَجَهــ ّ َصــّل َعــ ُ الّلــ
نَْياَنهُ، َو َعّظْم بُْرَهاَنهُ، َو َثّقْل ِمَزياَنهُ، َو َتَقّبْل َشَفاَعَتهُ، َو َقّرْب َوِسـيلََتهُ، بُ 

ّ نُوَرهُ، َو اْرفَْع َدَرَجَتهُ  ِ َ   َو َبّيْض َوْجَههُ، َو أَ َ ُسنِّتِه، َو َتَوفّنَـا َعـ َو أَْحِينَا َع
اَجهُ، َو اْس  َ

ْ لُْك ِبنَا َسِبيهَلُ، َو اْجَعْلنَـا ِمـْن أَْهـِل َطاَعِتـِه، َو ِمّلِتِه َو خُْذ ِبنَا ِم
َنا ِيف ُزْمَرِتِه، َو أَْوِرْدَنا َحْوَضهُ، َو اْسِقنَا ِبَكأِْسهِ  ْ ُ    اْح
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او د زړيدو او ورستيدو كور ته كوزيدل او تر مودو مودو په خاورو ك３ پاتيدل 
وسته قبرونه زموږ لپاره ＊ه كـور  زموږ لپاره مبارك ك７ه او دنيا ته له شا كولو ور

و－ر＄وه  او په خپل رحمت سره زموږ لپاره د －ور تن／ي پراخـه او ازاده كـ７ه او د   
حشر د عام３ غون６ي په مخكى زموږ د وژونكو －ناهانو په وجـه مـوږ مـه رسـوا     
كوه او د ك７و او عملونو د وړاندې كيدو په ＄اى ك３ زموږ د ذلـت او خـوراۍ پـه    

ه كومه ورځ چ３ به د جهنم له پله تيري８و نو د پلـه د ړكيـدو پـه    حال رحم وك７ه او پ
وخـت زمــوږ ل７زيــدونكى او ＇پ）پانــده －امونــه كلــك كانــده او د قيامــت پــه ورځ  
موږ د قرآن په وسيله له هر غم او د لوي３ ور＄３ له ويرو او بال－انو وساته او كله 

ر وى زمـوږ  به چ３ د حسرت، افسوس او پ＋يمان９ په ورځ د ظالمانو مخونه تـو 
مخونه را１ه ك７ه او د مومنانو په زړونو ك３ زموږ مينه ＄اى كـ７ه او ژونـد مـوږ تـه     

اى ＇＋تنه زموږ نبـى 請ـلى اهللا عليـه والـه وسـلم د قيامـت پـه ورځ د        . مه سختوه
مقام له نظره تـر ！ولـو نبيـانو ＄انتـه نـزدې د شـفاعت لـه اړخـه لـوړ او د منزلـت او           

او د هغــه پــر آل ) ص(＇＋ــتنه پــر محمــد   اى. ســترتوب لــه لحاظــه غــوره و－ر＄ــوه 
رحمت وليـ８ه او د هغـوى د عـزت او شـرافت مـا９１ لـوړه كـ７ه دليـل او برهـان يـ３           
ستر او د عمل تله ي３ درنه كانده د هغوى شفاعت ومنه او مقام ي３ ＄انته  نـزدي  
مخونه ي３ ＄النده ر１ا ي３ بشپ７ه او پوړۍ ي３ ج／ه ك７ه او موږ هـم د هغـه پـر ديـن     

او په هم هغه مو له دنيا واخله او د هم هغه په پلـه مـو پـل كيـ８دوه     ژوندى وساته 
په هماغ３ الري مو روان كانده او د هغه له منونكو مو و！اكه او د هغـه پـه ！ـولی    
ك３ مو محشور ك７ه او د هغوى پر حوض مو كوز كانده او د هغـوى لـه جامـه مـو     

  خ７وب ك７ه
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، َص   َ مَُحّمٍد َو آهِلِ ّ َع ُ َك َو َو َصّل الّل ا أَفَْضَل َما َيأْمُـُل ِمـْن َخـْريِ َ ِ َالًة تَُبّلغُهُ 
 ٍ ٍَة َواِسَعٍة، َو فَْضٍل َكـِر ْ ّ اْجـِزِه ِبَمـا  .فَْضِلَك َو َكَراَمِتَك، ِإّنَك ذُو َر ُ الّلـ

َك، َبّلَغ ِمْن ِرَساَالِتَك، َو أَّدى ِمْن آَياِتَك، َو َنَصَح لِِعَباِدَك، َو َجاَهـَد ِيف َسـِبيلِ 
ِـَك الُْمْرَسـِلنيَ  َِكِتـَك الُْمَقـّرِبنيَ، َو أَْنِبَيا أَفَْضَل َما َجَزْيَت أََحداً ِمـْن َمَال
َـةُ اّهللاِ َو  ْ َ آهِلِ الطّّيِبـنيَ الطّـاِهِريَن َو َر ُ َعلَْيِه َو َعـ الُْمْصطََفْنيَ، َو الّسَالم

 ُ   .َبَرَكاتُه
  
 

س３ رحمت ولي８ه چ３ په هغه سره او د هغوى پر آل دا) ص(اى خدايه پر محمد 
هغوى د پراخ رحمت او لوى او ستر فضل او احسان مقام  ته ورسوې ＄که چ３ 

اى خدايه هغوى چ３ ستا د پيغامونو . ي３ته د پراخ رحمت او لوی فضل ＇＋تن 
تبليغ وك７ ستا ايتونه ي３ ورسول ستا بند－انو ته ي３ نصيحت وك７ او ستا په 

و ！ولو بدله ورك７ه چ３ له هرې هغ３ خبرې غوره د دغ. الره ك３ ي３ جهاد وكاوه
وى چ３ تا نزدې پر＊تو او غوريزو استازو او نبيانو ته وړرك７ى وى پر دوى او 

د دوى پر پاك او سپي）لى آل دې سالم وى او د خداى رحمتونه او بركتونه دې  
  .وى په دوى

  
  

–––––––––  
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  سپړنه
  

اد به د قرآن مجيد له ختمولو د دې دعا نامه دعاى ختم القرآن ده او امام سج
وروسته كوله نو پكار ده چ３ د قرآن شريف له ختمولو وروسته ولوستل شى 
قرآن شريف د پند و نصيحتونو، سپار＊تو، ＊ودنو، حكمتونو عبرتونو او 
بيل／و سرچينه ده نو د دې لوستل اوريدل او پك３ ＄يريدل او د غور او فكر 

 :لكه ＇رن／ه چ３ لوى ＇＋تن فرمايى كول د ژوند يوه برخه جوړول پكار دى

رس  من القرآن « وې ) په اسان９ سره(＇ومره چ３ قرآن لوستل３ شئ  (»فاقروا ما ت
  )لولئ

په دې ل７ ك３ ډير حديثونه هم راغلى دى چ３ پك＋３ د قرآن مجيد د اجر او  
  : ثواب او د دې چاري د ＊ه والى يادونه شوې ده امام حسين فرمايى

ً يكتب هل بكل حرف مأة حسنة من قراءآية من كتاب « اهللا عزوجل ىف صلوته قائما
فان قرأْها ىف غري صلوة كتب اهللا هل بكل حرف ع حسنات و ان استمع القرآن 
كتب اهللا بكل حرف حسنة و ان خ القرآن ليهل صلت عليه الملئكة حتى يصبح 
ً صلت عليه الحفظة حتى يمسى وكانت هل دعوة مستجابة و ارا كان وان ختمه 

  »خرياً هل مابني السماء واالرض
كوم كس چ３ په لمان％ه ك３ د قرآن شريف يو آيت تالوت ك７ى د هغه په ك７ن ( 

پا１ه ك３ د هر تورى په بدله ك３ سل نيك９ ليكل كي８ى او كه له لمان％ه بهر قرآن 
ولولى نو خداى تعالى د هر حرف په وړاندې د هغه په عمل نامه ك３ سل نيك９ 

ي قرآن واورى هم د هر تورى په بدله ك３ ورته خداى تعالى يوه ليكى او كه يواز
نيكى ليكى او كه د شپ３ مهال قرآن ختم ك７ى نو تر سهاره ورته فر＊تي د 
رحمت دعا كوى او كه د ور＄３ ي３ ختم ك７ى نو تر ما＊امه پرې ساتندوى 
 فر＊ت３ درود او رحمت لي８ى او دعا ي３ قبلي８ى او دا چاره د ده لپاره تر هر هغه
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  ) ＇ه غوره ده چ３ په ＄مك３ او اسمان ك３ دى
چ３ په خوله د قرآن تورى جارى شى بلكه  ےد تالوت هدف يوازې دا نه د

ا請لى موخه دا ده چ３ د دغو الفاظو په وسيله د قرآن شريف ＊وون３ او 
تعليمات په زړهْ او مازغو ك３ خوندى شى او د اخالقى فايدې او علمى او 

د د حق او ر＊يتن９ په چوكاټ ك３ راولى نو عملى بصيرت المل وى او ژون
ضرورى ده چ３ د قرآن شريف د تالوت په وخت د هغو ادابو او شرائطو هم خيال 

دا اداب ＇ه د ظاهر . وساتل شى چ３ د دې مقصد له پوره كولو سره مرسته كوي
ظاهرى ادبونه دا دى چ３ بنيادم د . په باب دى او ＇ه د انسان د باطن په هكله

خت په اودس ك３ او د قبل３ په مخ وى په ادب او احترام سره قرآن تالوت په و
شريف مخ３ ته پرانيزى او له تالوته مخك３ اعوذباهللا من الشيطان الرجيم 
وواي３ او ږغ ډير لوړ نه ك７ى او نه ي３ ډير ！ي كاندى البته كه د ريا او ＄ان 

نو خيال ＊وون３ ويره وى نو په ！ي غ８ دې ولولى د حروفو او تورو د مخرجو
وساتى د وقف او تميدا په ＄ايونو وقف وك７ى ورو ورو او په كرارى سره جمل３ 
ادا ك７ى او كه ممكنه وى نو په خوږ اواز تالوت وك７ى خو په اواز ك３ د ！＂يدو 

  : فرمايى) ص(هسكيدو او د غنا حالت پيدا نه شى لکه ＇ن／ه چ３ －ران رسول 

ا واياكم« ب واصوا ولحون اهل الفسق واهل  اقرواالقرآن بالحان ال
  »الكبائر

قرآن شريف د عربو په －７دود او لهج３ سره وايئ او د فاسقانو او －ناهاكارانو ( 
  ) په طرز   ي３ مه وايئ

كله چ３ د تالوت وخت په  داس３ ايت ته ورسي８ي چ３ عذاب او وعيد   پكي 
 وى نو د خداى تعالى له عذابه دې پناه وغواړي او د آخرت د كوم نعمت او
بخ＋ن３ ذكر راشى نو خداى  تعالى ته دې لمن وغوړوى كه د دعا او استغفار 
ايت ته راورسيد نو دعا او استغفار دى وك７ي چ３ د سجدي اايت ته ورسي８ى 
نو سمدست３ دې سجده وك７ى او تر دريو ور＄و په كم وخت ك３ دې ！ول قرآن نه 
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  ختموى او كله چ３ كوم سورت پاى ته ورسوى نو ودې واي３

اهللا الع العظ وبلغ رسوهل الكر الل انفعنا به وبارك لنافيه الحمدهللا صدق «
  »رب العالمني

او كله چ３ ！ول قرآن ختم ك７ى نو د قرآن د ختميدو دعا دې ولولى دا هغه ( 
ادبونه دى چ３ له ظاهر سره اړه لرى او هغه ادبونه چ３ له ضمير وجدان زړه  او 

  .باطن سره مربوط وى دا دى
دا چ３ د قرآن مجيد سترتوب عظمت او سپي）لتيا ته پام ولرى او د  ےلوم７

عامو كتابونو په شان ي３ ونه لولى بلكه په خپل ذهن ك３ دې دا تصور راولى 
يو وخت په  ےچ３ دا كتاب چ３ اوس د يوې ！ول／３ په ب２ه د ده په السونو ك３ د

－ران نبى  په وسيله د) ع(لوح محفوظ ك３ ْو چ３ د امانت فر＊ت３ يعن３ جبرئيل 
په پاك زړه راكوز شو او بيا د هغوى له مبارك３ خل３ راووت او د دنيا ) ص(

فصيحان او بليغان ي３ كون／يان ك７ل او ده ته راورسيد كله چ３ د قرآن مجيد دا 
عظمت په زړه ك３ ＄اى ونيسى نو د فكر او نظر الره اساني８ى او يو داس３ روغ 

  .يزو منلو ته تيار وىذهن جوړي８ى چ３ د اخالقو او روحانيت د اغ
دوهمه دا چ３ د قرآن مجيد د لوستلو په وخت د دې د نازلوونكى د عظمت 
جالل او سترتوب خيال په زړه ك３ راولى چ３ په عرش لوح، ＄مك３ اسمانونو، 

او  ےستورو سپوږم９ او لمر غرونه د＊ت３ غرض د كائناتو په هر ＇يز واكمن د
او كله چ３ له دې عظمته  ےتر دد هر ستر او لوى ＇يز تر عظمت او جالله س

متاثره شى او د قرآن تالوت وك７ى نو د قرآن شريف ！ول３ كيس３ او مثالونه او 
  .حكمتونه پرې اثر كوى او په زړه ي３ كي＋نى

دريم دا چ３ د قرآن شريف تالوت په سيز، عاجزۍ، تواضع او د زړه له كومى 
تعالى او د هغه   شى او دا چاره هغه وخت ممكنه ده چ３ انسان د خداى ےوك７

  : امام جعفر 請ادق فرمايى. د كالم له سترتوب او عظمته متاثره وى

ان « سى خزنا و وجالً ىف سره فقد اس من قرْا القران ولم يخضع ولم يرق قلبه والي
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 ً ً مبينا   »بعظ شان اهللا تعا وخرس خرسانا
ى والى او چ３ د قرآن شريف تالوت وك７ى او په زړه ك３ ي３ د نر ےاو كوم س７( 

عاجزۍ جذبات او په ضمير ك３ ي３ د ويرى او غم حالت پيدا نه شى نو هغه د 
خداى تعالى عظمت او ستروالى ته په سپكه ستر－ه وكتل او بيخى تاوانى 

  )  دى
＇لورم دا چ３ بنيادم شيطانى وسوس３ خطرې او فاسد خيالونه له خپل زړه لري 

كه چ３ كه ＄يرتيا او توجه نه چ３ توجه او د زړه حضور ورته حا請ل شى ＄. ك７ي
  .وى نو د تالوت فايده كمزورې او كمي８ي

پن％م دا چ３ د تالوت په وخت د قرآن شريف په هر －وټ نظر ولرى د دې په 
اهدفو مطلبونو او غرضونو پوه شى او له پوهيدو وروسته ي３ په زړه او مازغو 

ى او د پوه３ ك３ كي＋نوي چ３ د معناوو او معارفو پان／ه ي３ په زړه ك３ پيدا ش
له السو خالص  ےاو ＄يريتا ورونه پرانستل شى او كله چ３ د غور او فكر مز

لكه ＇ن／ه چ３ . شى او طبيعت ورته نه كي８ى نو 請الحيت م７ او زړه زن／ى شى
  : خداى تعالى فرمايى

   »افاليتدبرون القران ام ع قلوب افقا هلا«
هغوى په زړونو جرندې په قرآن ك３ خو هي＆ غور او فكر نه كوى يا دا چ３ د (
  ) ل／يدلي دى) قفلونه(

چ３ يوازې د ظاهرى معنا په  ےشپ８م باطن３ ادب د قرآن مجيد د لوستلو دا د
او د رازق مانا  ﾡپوهيدو بسنه ونه ك７ى مثالً دا چ３ د خالق مانا پيدا كوونك

ده بلكه په كومو آيتونو ك３ چ３ د خداى تعالى د نومونو او  ﾡروزى وركوونك
يعن３ دا چ３ هغه . په هغو ك３ دې ＄ير او ډوب شي ے請فتونو ذكر شوبيالبيلو 

او ＇ن／ه ب３ له بيل／و او  ےنو كوم ډول خالق د ےذات خالق او پن％／ر د
نو د رازقيت ك７ۍ ي３ ＇ومره . ےسامانونو ډول ډول ＇يرى جوړوى او رازق د

 ارته ده چ３ د دريابونو په ژورو په فضا ك３ الوتونكو او د غرونو په ＇م）و او
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درزونو ك３ استو－نو ！ولو ته پوره پوره رزق رسوى او د مور په زيالن ك３ 
＇ومره چ３ انسان په . پروت ب３ وسه ماشوم ته هم خپله برخه پوره پوره مالوي８ي

دغو چارو ك３ زيات فكر او غور كوى همدومره ي３ تصور او پوه په خپل３ ب３ 
  .هم ورنزدى كوي وس９ اعتراف كوى او دا اعتراف بنيادم خداى تعالى ته نور

چ３ هغه چارې چ３ په قرآن باندي د پوهيدو مخه نيسى هغه  ےاووم ادب دا د
  .په دغو خن６ونو ك３ ＄ن３ دا دى. بايد له من％ه يوسى

  
  :تقليد او تعصب -١

كله چ３ انسان په ړانده تقليد او تعصب ك３ ＊كيل وى نو له دې امله يوازې د 
ر او مذهب كه هر ＇ومره غلط يوې نظري３ او يو مسلك پلوى كوى او دغه نظ

او قرآن مجيد تاو راتاو ك７ى او كوشش كوى چ３  ےو ےوى بيا ي３ هم دى پلو
！ول ايتونه له خپل３ مدعا او نظر سره سم كاندى دغه شان كس د قرآن په 
ظاهرى او ＇ر－ند مفهوم ستر－３ پ＂وى او د خپلى خو＊３ د مطلب د ثابتولو 

او ك８الرى د هغه په طبيعت ك３  لپاره تر وسه وسه ه）ه كوى دا كج فكرى
دومره ك＋ن３ چ３ د هغه د طبيعت برخه جوړه شى او هغه ته ډيره نيغه الره هم 

  . ك８ه او ډيره ك８ه او پيچلى الره هم نيغه ＊کارى
  
  :فكرى جمود -٢

په فكري جمود او والړتيا سره د ذهن د ودې پرمخت， او غوړيدو كيفيت 
ه ＄ى او دغه ډول انسان دا －２ى چ３ هر ختمي８ى او د فكر او غور طاقت له من％

＇ه مفسرينو ليكلى دى هغه سم او 請حيح دى او د دې خو بل هي＆ تفسير نه 
شى كيدى داسي كس په همدغو اقوالو او ويناوو قانع وى او د نور فكر او 

  . غور تكليف ＄انته نه وركوي
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  :پرګناهانو ټينګار -٣
＄كه چ３ پر －ناهانو د  ےخن６ د دا هم په قرآن د پوهيدلو په الره ك３ يو لوى

پرله پس３ ！ن／ار او ا請رار په وجه د زړه نور او 請فا ختمي８ي او په زړه د 
تورتمونو داس３ پردې غوړي８ى چ３ د حقيقتونو او ر＊تياو ر１ا ور＄ن３ نه 

  .تيري８ى
  
  :سطحى توجه -٤

سطحى توجه دا ده چ３ انسان يوازې د قراان تورو او الفاظو ته خپله توجه 
７ي او كله چ３ د انسان ！ول پام دې خواته وى نو پر معناوو او مخصو請ه ك

مطلب پوهيدلو ته ي３ پام نه اوړى دا كسان د درياب د مخ په نندارې ك３ دومره 
ډوب دى چ３ دوى ته بيخى دا ياده نه وى چ３ د دې سمندر په ويخ ك３ ＇ومره 

تير خزان３ او زيرم３ پ＂３ دى چ３ －وندې دوى ورغو！ه شى او له ＇پانده ＇پو 
د قرآن شريف د لوستلو اتم باطنى ادب دا چ３ . شى او لعلونو ته ＄ان ورسوي

انسان د قرآن شريف په موعظو حكمتونو كيسو او بيل／و ك３ ＄ير شى او د 
هغ３ د نصيحت او سپار＊تنو پر اړخونو غور وك７ئ او په هغو هغو ＄ايونو ك３ 

ته شوې ده  دا تصور وك７ى چ３ دا خطاب او وينا همده ےچ３ قدرت خطاب ك７
نو داس３ دې ي３ ومنى او داس３ اغيز دې تري واخلى لكه ＄رن／ه چ３ د يو باچا 
او واكمن خبره منل كي８ى او انسان پرې په هر ډول چ３ وى عمل كوى چ３ 

  .－وندې د باچا له قاره بچ شى
چ３ كله داسي ايت تالوت ك７ى چ３ －واښ او غندنه وى پك３  ےنهم ادب دا د

３ داس３ ايت ته ورسي８ى چ３ د مغفرت رحمت او د نو ودې ويري８ى او كله چ
جنت خبري پك３ شوى وى نو په زړه ك３ دې د اميد او خو＊９ احساسات 

  .وزغلوي
لسم دا چ３ د تالوت په وخت داس３ و－２ي چ３ －وندى د هغه ذات مخ ته والړ 
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خو هغه ي３ وينى او غ８ ي３ اورى او كله  ﾡي３ نه شى ليدل ےاو كه ＇ه هم د ےد
صور پيدا ك７ى نو بيا دې دا خيال وك７ى چ３ خداى تعالى د دې چ３ انسان دا ت

او ده ته د ＊و حكم وركوى او له بدو  ےقرآن په وسيله له هغه سره مخاطب د
ي３ منعى كوى كله چ３ دې پ７او ته ورسي８ى نو بيا دې خداى تعالى د خپلو 
تصوراتو او خياالتو مركز جوړ ك７ي او په خپل فكر او سوچ ك３ دې بل چا ته 
＄اى نه وركوى او نه دې خپل ذات خپل مال اوالد او نه بل چا ته په زړه ک＋３ 
＄اى وركوى او د قرآن په كالم سره دې له متكلم سره مينه ولرى ＄كه چ３ پاك 

  :امام جعفر 請ادق فرمايى. خداى  په خپل كالم ك３ ＄ال لرى

  »واهللا لقد تج اهللا نحلقه ىف كالمه ولكن اليبصرون «
سم قدرت په خپل كالم ك３ د خپلو مخلوقاتو لپاره ＇ر－ند او جلوه په خداى  ق( 

  )خو هغوى ي３ نه －وری ے－ر د
يوولسم دا چ３ كه كله د داس３ ايت تالوت وك７ي چ３ د نيكانو كيسه او د 
هغوى ستاينه او يادونه وى پك３ نو ＄ان په هغو ك３ ونه شميرى او نه په ＄ان د 

په دې وخت دې له خدايه دعا  دغو 請فتونو د تطبيقولو كوشش وك７ى بلكه
وك７ى چ３ د مومنانو په 請فت دې ي３ متصف ك７ى او خداى ي３ د 請فا او 
ر＊تينو په ！ول／ى ك３ راولى او كه كله داس３ ايت تالوت ك７ى چ３ د نافرمانو 
او －ناهاكارو غندنه پك＋３ شوى وى نو داس３ دي و－３２ چ３ كومو كسانو ته 

نو  ےهم د ےپه هغو ك３ يو كس د او غنده او ر！نه ي３ شوې ده ےدا خطاب شو
خداى تعالى ته دې توبه او استغفار وك７ى او د نيك عمل توفيق دې وغواړى 
چ３ خداى تعالى ي３ په قرآن باندې په عمل كوونكو ك３ وشميري او د قرآن 

  .شفاعت ي３ په برخه شى

  ــــــــــــــــــــــــ
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ُ ِإذَ   ِِه َعلَْيِه الّسَالم َ اهْلَِالِل َو َكاَن ِمْن دَُعا  :ا َنَظَر ِإ

ُ ِيف َمنَاِزِل الّتْقِديِر، اْلُمَتَصّرُف  ّدد ُمَرتَ
يُع، الْ ُِب الرّسِ ُمِطيُع، ادّلا

ا الَْخْلُق الْ َ ّ أَ
َم، َو َجَعلََك  .ِيف فَلَِك الّتْدِبِري  َ ُ

آَمنُْت ِبَمْن َنّوَر ِبَك الّظلََم، َو أَْوَضَح ِبَك الْ
نََك   ِكِه، َو َعَالَمًة ِمْن َعَالَماتآَيًة ِمْن آَياِت مُلْ  َ َ ُسْلطَاِنِه، َو اْم

َناَرِة َو اْلُكُسوِف، ِيف  ِبالّزَياَدِة َو النّْقَصاِن، َو الطّلُوِع َو اْألُفُوِل، َو اْإلِ
َ ِإَراَدِتِه َسِريٌع   ُسْبَحاَنهُ َما أَْعَجَب َما َدّبَر ِيف   كُّل ذَلَِك أَْنَت هَلُ مُِطيٌع، َو ِإ

َصنََع ِيف َشأِْنَك َجَعلََك ِمْفَتاَح َشْهٍر َحاِدٍث ِألَْمٍر    ّع  أَْمِرَك َو أَلْطََف َمإ؛ع
فَأَْسأَُل اّهللاَ َريّب َو َرّبَك، َو َخالِِقي َو َخالَِقَك، َو مَُقّدِري َو مَُقّدَرَك، َو   َحاِدٍث 

َ مَُحّمٍد َو آ َ َع ّ ، َو أَْن َيْجَعلََك ِهَالَل َبَرَكٍة مَُصّوِري َو مَُصّوَرَك أَْن يَُص هِلِ
ُّسَها اْل  ُ  َال َتْمَحُقَها اْألَّيامُ، َو َطَهاَرٍة َال تَُد آفَاِت، َو  ِهَالَل أَْمٍن ِمَن اْل   آَثام

رُْسٍ  َسَالَمٍة ِمَن الّسّيَئاِت، ِهَالَل َسْعٍد َال َنْحَس فِيِه، َو يُْمٍن َال َنَكَد َمَعهُ، َو 
، ِهَالَل أَْمٍن َو ِإيَماٍن َو ِنْعَمٍة َو َال يَُماِز  ُ َشّرٌ َُشوبُه ، َو َخْريٍ َال  ُجهُ ُعرْسٌ

، .ِإْحَساٍن َو َسَالَمٍة َو ِإْسَالٍم  َ مَُحّمٍد َو آهِلِ ّ َصّل َع ُ َو اْجَعْلنَا ِمْن  الّل
َمْن َتَعّبَد لََك فِيِه، َو  أَْرَضى َمْن َطلََع َعلَْيِه، َو أَْزَكى َمْن َنظََر ِإلَْيِه، َو أَْسَعَد 

  َوفّْقنَا فِيِه لِلّتْوَبِة، َو اْعِصْمنَا فِيِه ِمَن اْلَحْوَبِة،
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  :د مياشتې د ليدلو دعا
منزلونو كـ３ يـو پـه     يواى فرمان منونك３، په خپل کار مشغول، چ＂ك او په ！اكل شو

بــل پســ３ داخليــدونك３ او د تــدبير او نظــم پــه فلــك كــ３ تصــرف كــوونكى مخلوقــه     
مــا پــر هغــه ذات ايمــان راوړ چــا چــ３ ســتا پــه وســيله تيــارې ر１ــا او پــ او ) مياشــتي(

پو＊لى ＇يزونه رو＊انه ك７ل او ته ي３ د خپل３ باچاه９ او واكمن９ له ن＋و يوه ن＋ـه او  
د خپل وس او اقتدار له عالمتونو يو عالمت و－ر＄ول３ او ته ي３ په لويدو، وړوكـ３  

نيولو په شکلونو ک３  مسخره كـ７ې پـه دغـو    و، راوتلو، پريوتلو، ＄لولو او تندريدک
سـتا  . ！ولو حاالتو ك３ ته د هغه د فرمان منونك３ او د هغه د ارادې په لور په زغل ي３

پــه بــاب د هغــه تقــدير او چــاره ＇ــومره عجيبــه او ســتا پــه نســبت د هغــه 請ــناعى او      
ته يـ３ د راتلونكـو حـاالتو لپـاره د نـوې مياشـت３ كنجـ３        . ےجوړ＊ت ＇ومره لطيف د

هــم ســت،ا هــم ＄مــا  ےد ﾡ＄ــول３ نــو اوس زه خپــل خــداى تــه چــ３ هــم زمــا پــالونكو－ر
او هـم   ےد ﾡهـم سـتا او هـم زمـا كـاږونك      ےهم ستا، هم زما ان％ور －ـر د  ےپن％／ر د

او د هغـه پـر آل او تـا داسـ３     ) ص(ستا، دعا كوم چ３ هغه دې رحمت ولي８ى پر محمد 
شــى او داســ３  ےبركتــى مياشــته و－ر＄ــوى چــ３ د ور＄ــو ＇رخــاي３ بركــت خــتم نــه كــ７ 

كك７تيـاي３ －نـده نـه كـ７ى داسـ３ مياشـته چـ３        سپي）ل３ او پاكه دې و！اك３ چ３ د －ناه 
ونـه لـرى او سـر تـر پ＋ـو د ＊ـي／３２ او بركـت مياشـته چـ３ لـه تن／ـﾡ             ،９هي＆ سپيره والـ 

ــه لــرى او د داســ３ اســان９ او پراخــ９       ــادارۍ ســره هــي＆ تــ７او او ل／ــاو ون بيــوزل９ او ن
او د داسـ３ ＊ـي／ن３ مياشـته     ےوى اخ＋ـل شـو   مياشته چ３ سختى او ك７او ورسـره نـه  

چ３ د بـد－３２ بـوى پكـ３ هـم نـه وى غـرض دا چـ３ چورل＂ـه د امـن، ايمـان ،نعمـت، ＊ـو             
او د ) ص(ك７و، سالمتيا او اطاعت او فرمان وړولـو مياشـته وى اى خدايـه پـر محمـد      

هغوى پر آل رحمت ولي８ه او په چا چا چـ３ دا مياشـته خپلـ３ پلوشـ３ وغـوړوى مـوږ تـر        
و زيات خوښ، او ＇وك ＇وك چ３ دا وينى موږ تر هغـو ！ولـو زيـات سـم كـارى      هغو －رد

او كوم كوم كسان چ３ په دې مياشت３ ك３ ستا عبادت وك７ى تر هغو واړو خوش مرغـه  
  او نيكبخته كاندې موږ ته پك３ د توب３ توفيق راكاندې
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ُشـْكَر ِنْعَمِتـَك، َو َو أَْوِزْعنَـا فِيـِه   َو اْحَفْظنَا فِيـِه ِمـْن مَُباَشـَرِة َمْعِصـَيِتَك 
ِْسنَا فِيِه ُجنََن الَْعافَِيِة، َو أَْتِمْم َعلَْينَا ِباْسِتْكَماِل َطاَعِتَك فِيِه الِْمنَّة، ِإّنـَك  أَلْ

َ مَُحّمٍد َو آهِلِ الطّّيِبنيَ الطّاِهِرينَ  ُ َع ّ اّهللا   .الَْمنّانُ الَْحِميُد، َو َص
  

پر نعمتونو چ كاندې او زموږ په زړونو ك３ ستا او د －ناهانو او معصيت له كولو مو ب
د منن３ او شکر جذبه و پن％وې او د امن او خيريت په ډال ك３ مو پ ك７ى او په موږ 
داس３ خپل３ لورين３ بشپ７ې ك７ه چ３ ستا د اطاعت فرضونه پوره پوره ترسره ك７و ب３ شكه 

ولي８ه پر محمد  او د ستايلو وړ ي３ اى خدايه پريمان رحمت ﾡچ３ ته د نعمتونو بخ＋ونك
  .او د هغوى پر آل) ص(
  

––––––––––  
  

  سپړنه
  

د مياشت３ د رابريدو نظاره دومره په زړه پورې وى چ３ كله مياشته د لمر 
وړان／３ په خپل３ لمن３ ك３ راونغاړى او د شفق له رن／ينو پردو مخ را＇ر－ند 
كاندى نو د －ردې ن７ۍ ستر－３ پري ＊خ３ شى او السونه د حقيقى پن％／ر در ته 
هسك شى چا چ３ دغه تورتم او تياره سياره د لمر په وړان／و والمبوله او د دې 
په ت，، ！ي＂يدو هسكيدو او نورو بدلونونو سره ي３ د خلكو لپاره زړه 

پوره (وى او كله قمر ) مياشته(راك＋ونك３ نندارې جوړي ك７ى چ３ كله هالل 
كله د  وى او كله پريوتونك３ او كميدونك３) ونک３يد＄ل(كله بدر) سپوږم９

شپ３ په لوم７يو شيبو ك３ ＄لي８ى او كله په ورستيو، كله د لوړاوى په لور په 
زغل وى او كله د ！ي＂تيا او پريوتا په لور ت， كوى كله ستر－و ته مخامخ او 
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كله له كسو پ＂ه او له امله ي３ كله د هسك له پراختيا ＇خه د ＄مك３ تر 
ه خوره وى او دا ن７ۍ په ژورتياوو پورې ＄ال او پ７قا وى او كله چاپيره تيار

تورتمونو ك３ ډوبه شى خو دا تياره هيله منه او د ر１ا استازي وى ＄كه چ３ كله 
هم تياره خوري８ى نو ر１ا ورپسي ضرور را＄ى او دا تورتم د دې ن＋ه وى چ３ ر１ا 
نزدى ده نو كه له يوې خوا تياره خوره شى نو له بل３ خوا په زړونو ك３ د هيلو 

ه د يو دوو ور＄و له پ＂يدو وروسته د پلوشو په ＇پو ＇رك پيدا شى او مياشت
سره را＊كاره شى هماغه پ پ＂ونى، هماغه طنطنه او طمطراق، ＄ال او پ７قا، 
جوش او برم د فضا ＇رخ او د افاق چكر هماغه كميدل زياتيدل پ＂يدل او 
رابريدل غرض د مياشتى او سپوږم９ دا ！ول حاالت دومره په زړه پورى او 

ر－３ ي３ په ليدلو نه م７ي８ى او له سل／ونو پي７يو سره سره هم د جذاب وى چ３ ست
－وا ك３ دا د يوې الزوال３ ＊كال  ﾡراغل ےنه د ﾡدې په كشش او خوند ك３ كم

چ３ په خپلى ر１ا او ＄ال سره د دې زړه راك＋ون نه كموى او د خپل  ےد ےسيور
جمال په ＄ليدلو سره د دې پلوشي هماغه شان پات３ دى آيا ＄يرې او ر３１ 

تر－３ د دې ＊كلى ان％ور له ليدلو وروسته د فطرت د ان％ور －ر له وجود س
  . انكار كولى شى

  اين همـــه آيــات روش آن همـه خلــــق بديع
  كورچشمى كه نه بينــد کــردگار خويش را

دا د دې د كشش او ＊كال كمال دى چ３ د خاورين３ ن７ۍ استو－ن تل په دې د 
ته د  يوو واديند ＄الوو او پ７قاو اوحسكمند اچولو كوششونه كوی او د دې 

   .لو ه）هيدرس
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ُ ِإذَا َدَخَل َشْهُر َرَمَضاَن  ِِه َعلَْيِه الّسَالم  :َو َكاَن ِمْن دَُعا

ِ اذّلِي َهـَداَنا لَِحْمـِدِه، َو َجَعلَنَـا ِمـْن أَْهـهِلِ لِنَُكـوَن  ْحَسـاِنِه ِمـَن  الَْحْمُد ِهللاّ ِإلِ
ُمْحِسنِنيَ 

َ ذَلَِك َجَزاءَ الْ ِ اذّلِي َحَباَنـا  َو الَْحْمدُ   الّشاِكِريَن، َو لَِيْجِزَينَا َع ِهللاّ
 َ َْسـلَُكَها ِبَمنّـِه ِإ ِبِدينِِه، َو اْخَتّصنَا ِبِمّلِتِه، َو َسّبلَنَا ِيف ُسبُِل ِإْحَساِنِه لِ

ْداً َيَتَقّبهُلُ  َ ِ اذّلِي َجَعَل ِمْن ِتْلَك   ِمنّا، َو َيْرَضى ِبِه َعنّاِرْضَواِنِه،  َو الَْحْمُد ِهللاّ
ْســَالِم، َو َشــْهَر  ُ َشــْهَر َرَمَضــاَن، َشــْهَر الّصــَياِم، َو َشــْهَر اْإلِ الّســبُِل َشــْهَره

ُهـًدى الطُّهوِر، َو َشْهَر الّتْمِحيِص، َو َشْهَر الِْقَياِم اذّلِي أُْنـِزَل فِيـِه الْقُـْرآنُ، 
ِِر الّشـُهوِر   لِلنّاِس، َو َبّينَاٍت ِمَن اهْلَُدى َو الْفُْرَقانِ  َ َسـا فَأََباَن فَِضـيلََتهُ َعـ

ِِل الَْمْشُهوَرِة، فََحّرَم فِيِه َمـا  ِبَما َجَعَل هَلُ ِمَن الُْحُرَماِت الَْمْوفُوَرِة، َو الَْفَضا
ِه ِإْعظَاماً، َو َحَجَر فِيهِ  الَْمطَاِعَم َو الَْمَشاِرَب ِإْكَراماً، َو َجَعـَل  أََحّل ِيف َغْريِ

ً َال يُِجزيُ َجّل َو َعّز أَْن يَُقّدَم َقْبهَلُ، َو َال َيْقَبـُل أَْن يُـَؤّخَر َعنْـهُ  ً َبّينا ّ  .هَلُ َوْقتا ُ
ّاَها لَْيةَلَ  َ ِ أَلِْف َشْهٍر، َو  َ لََيا الَْقْدِر، َتنَـّزُل  فَّضَل لَْيةَلً َواِحَدًة ِمْن لََيالِيِه َع

 َ َكـِة ِإ َربَ
ِـُم الْ ْم ِمـْن كُـّل أَْمـٍر َسـَالٌم، َدا ِ ّ ا ِبِإْذِن َر َ َِكةُ َو الّروُح فِ الَْمَال

ِهِ  ُ ِمْن ِعَباِدِه ِبَما أَْحَكَم ِمْن َقَضا ََشاء َ َمْن  ّ َصـّل  .طُلُوِع الَْفْجِر َع ُ الّلـ
 ِ ، َو أهَْل َ مَُحّمٍد َو آهِلِ فََة فَْضهِلِ َو ِإْجَالَل حُْرَمِتِه، َع ِ ْ   ْمنَا َم
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  .د روژې د مياشتې د هر كلي دعا
زمون８ الر＊وونه   ي３ونه هغه خدای لره دي چ３  د خپل حمد اوشکر په لور يف！ول  تعر

له حمد کوونکـو و－ر＄ولـو چـ３ مـون８ دهغـه پـه احسـاناتو لـه شـکر           ي３او مون８  .وک７ه
چـارو اجـر راکـ７ي     يـک د دغـه شـکر پـه بدلـه کـ３  د ن       او مون８  ته .کوونکو و－２ل شو

لـه خپـل     يـ３ راکـ７ اومـون８    يـن خپـل د  يـ３ ه  هغه رب لره ده چـ３ مون８تـه   ينحمد او  ستا
 يـ３ او د خپـل احسـان او لطـف پـه الرو      .ز راکـ７ يـا امت يـ３ ملته و！اکل  او په دې  سره 

هغـه خو＊ـ９    چ３ مون８ دهغه په فضل او کرم سره په دغو الرو په  ت， سـره د .وچلولم
. لـه مـون８ راضـي شـي     يـ３ قبول کـ７ي او  لـه املـه     ي３داس３ حمد چ３ هغه .  وي８ته ورس
ه الره  يـو  يـ３ ونه دهغه خدای لپاره دي چ３ په خپل لطف او مهربـان９ سـره    يف！ول تعر
شـته د  ياشـته  د اسـالم م  ياشـته ، د روژو م يانـ３ د روژې م يع.شته و－ر＄ولهياخپله م
شـته  ياهغـه م .شـته يام مياد عبادت  او ق .شتهيام يرهاو تط ي３شته  د تصفياپاک９ م

ت اود حـق او باطـل   يچ３ قران پک３ نازل شو چ３ دخلکو لپـاره الر＊ـود دی او د  هـدا   
ت يلد دې لــوړای او فضــ يــ３شــتو ياپــه ！ولــو م.دجــداکولو ＊ــکاره  請ــداقتونه لــري 

 يــ３تونو لــه املــه چــ３ دې تــه  يلانــه عزوتونــو او  او＇ــاره فضــ يم＊ــکاره کــ７ د هغــو پر
هغــه ＇يزونــه چــ３ پــه نــورو     يــ３او د دې د ســترتوب  د ＊ــکاره کولــو لپــاره   .ورکــ７ل

لــه   يــ３او دد ې د درنــاوي لــه مخــ３   .حــرام کــ７ل يــ３شــتوک３  روا وو پــه دې کــ３  يام
لـوی خـدای دا    .＊کاره وخت و！اکـه  يو ي３او د دې لپاره  .خوراک ＇＋اکه منع３ وک７ه

３ کـ７ی شـي او  نـه دا منـي چـ３ دا      اجازه نه ورکوي چ３ دا له خپل ！ـاکلي وختـه مخکـ   
شـتو تـر شـپو غـوره     ياه شـپه  د زرو م يـو  يـ３ دا چ３ د دې په شپو ک３   ياب.＄ن６ول شي
په دغـه شـپه کـ３ پر＊ـت３ او روح      .د قدر شپه کی＋ودله ي３او د هغ３ نامه  .و－ر＄وله

له وي  د هغـه پـه بنـد－انو کـ３     يصنده فيکالقدس له هر هغه حکم سره چ３ د خداي پر
د  يـ３ دا شـپه درسـته  د سـالمت９ شـپه ده چـ３ برکـت       .يي８وغواړي نـازل  په هر چا چ３
پـر آل رحمـت وليـ８ه    پر محمـد او  دهغـه    يهای خدا.و پورې  پات３ وييدسهار تر رابر

  او موږ ته الر＊وونه وك７ه چ３ د دې مياشى په عزت او درناوى پوه شو
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َ ِصـَياِمهِ  ِبَكـّف الَْجـَواِرِح َعـْن  َو الّتَحّفَظ ِمّما َحظَـْرَت فِيـِه، َو أَِعنّـا َعـ
َ لَْغـٍو،  َاِعنَا ِإ

ْ َمَعاِصيَك، َو اْسِتْعَماهِلَا فِيِه ِبَما يُْرِضيَك َحّتى َال نُْصِغَي ِبأَ
َ هَلٍْو  َع ِبأَْبَصاِرَنا ِإ رُْسِ َ َمْحظُـوٍر، َو َال  َو َال  ُْسـَط أَْيـِدَينَا ِإ َو َحّتى َال َن

َ َمْحجُوٍر، َو َحّتى َال َتِعـَي بُطُونُنَـا ِإّال َمـا أَْحلَْلـَت، َو َال َنْخطَُو ِبأَْقَداِمنَا إِ 
ِ ِمـْن َثَواِبـَك، َو َال  َتنِْطَق أَلِْسنَتُنَا ِإّال ِبَما َمثّْلـَت، َو َال َنَتَكّلـَف ِإّال َمـا يُـْد

ّ َخّلْص ذَلَِك كهُّلُ ِمْن  ُ ِرئَاِء الُْمَراِءيَن، َو َنَتَعاَطى ِإّال اذّلِي َيِقي ِمْن ِعَقاِبَك، 
ُك فِيِه أََحداً دُوَنَك، َو َال َنْبَتِغي فِيـِه مُـَراداً ِسـَواَك  ِ ْ ُ َعِة الُْمْسِمِعنيَ، َال  ْ ُ. 

َ َمَواِقيـِت الّصـلََواِت الَْخْمـِس  ، َو ِقْفنَـا فِيـِه َعـ َ مَُحّمٍد َو آهِلِ ّ َصّل َع ُ الّل
ِِفَهــا الِّتــي ِبُحــُدوِدَها الِّتــي َحــّدْدَت، َو  فُُروِضــَها الِّتــي فََرْضــَت، َو َوَظا
ا الِّتي َوّقـت َ ِ ُمِصـيِبنيَ لَِمنَاِزهِلَـا،   َوّظْفَت، َو أَْوَقا

ـا َمنْـِزةَلَ الْ َ َو أَْنِزلْنَـا فِ
 ُ َ َما َسـنّهُ َعْبـُدَك َو َرُسـول ا َع َ ِ ا، الُْمَؤّديَن هَلَا ِيف أَْوَقا َ ِ َحافِِظنيَ ِألَْرَكا

َك الْ
 ّ َ َ أَ ِيـِع فََواِضـِلَها َعـ َ َصلََواتَُك َعلَْيـِه َو آهِلِ ِيف ُركُوِعَهـا َو ُسـجُوِدَها َو 

ــَنيِ الْخُُشــوِع َو أَْبلَِغــهِ  ــَبِغِه، َو أَْب ــِه ِألَْن َنِصــَل  .الطُّهــوِر َو أَْس ــا فِي َو َوفّْقنَ
ِربّ َو الّصةَلِ، َو أَْن َنَتَعاَهَد ِجريَ 

فَْضـاِل َو الَْعِطّيـِة، َو أَْن أَْرَحاَمنَا ِبالْ اَننَـا ِباْإلِ
نَُخّلــَص أَْمَوالَنـَـا ِمــَن الّتِبَعــاِت، َو أَْن نُطَّهَرَهــا ِبــِإْخَراِج الّزَكــَواِت، َو أَْن 

  نَُراِجَع َمْن َهاَجَرَنا،
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د دې عزت او احترام لوړ و－نو او په دې ك３ له هغـو چـارو چـ３ تـا منـع كـ７ى دى       
روژو په نيولو ك３ له نافرمانيو ＇خه زموږ د غ７و په تمولـو  او د دې د . ډډه وك７و

او په هغو كـارونو كـ３ چـ３ تـه پـرې خوشـحالي８ې زمـون８ د اعضـاو پـه   مشـغول            
ساتلو ك３ زموږ مرسته وك７ه چ３ موږ نه چ＂ي خبرو ته غوږ كي８دو او نـه فضـولو   

وا ＇يزونو ته ستر－３ هسك３ ك７و نه حرامو ته الس اوږد كـ７و او نـه منعـ３ او نـار    
چاري تـه قـدم وروړانـدې كـ７و نـه سـتا لـه حـالل كـ７و ＇يزونـو پرتـه بـل ＇ـه زمـوږ               
خي＂３ قبول ك７ى او نه ستا له بيان ك７و خبرو پرته پـه بـل ＇ـه زمـوږ ژبـ３ وغ８يـ８ى       
يوازې د هغو ＇يزونو د كولو بوج هسك ك７ى چ３ ستا ثواب ته ي３ نـزدې كانـدى   

رى بيا دا ！ول كـ７هْ د ريـا   او يوازې هغه كارونه وك７ى چ３ ستا له عذابه ي３ وژغو
كارو له ريا او شهرت غواړو له شهرت پسندۍ پاك كاندې پـه دا ډول چـ３ لـه تـا     
پرته هي）وك په هغو ك３ شريك نه كاندى او له تـا پرتـه لـه بـل چاسـره غـرض ونـه        

او د هغوى پر آل رحمت ولي８ه او موږ پـه دې كـ３ د   ) ص(لرى اى خدايه پر محمد 
ونــو لــه هغــو حــدونو ســره چــ３ تــا ！ــاكلى او لــه هغــو پن％／ونــو لمون％ونــو لــه وخت

واجباتو سره چ３ تا فرض ك７ى او له هغو ادابو سره چ３ تا معين ك７ى او لـه هغـو   
شــيبو ســره چــ３ تــا ！ــاكلى دى خبــر كانــده او مــوږ پــه دغــو لمون％ونــو كــ３ د هغــو 
كسانو پ７او ته ورسوه چ３ ددغو لمون％ونو  د لـوړو درجـو السـته راوړونکـي، د     

جباتو ساتونکي او د هغو په وختونو ك３ په هغ３ طريق３ سره چ３ سـتا  هغو د وا
د ركــوع ســجدو او د فضــيلت او   ) ص(خــاص بنــده او اســتازى حضــرت محمــد    

لوړاوى په نورو اړخونو كـ３ كـارول３ او جـاري كـ７ې وه پـه بشـپ７ه تو－ـه او پـوره         
او مـوږ تـه پـه دې مياشـت３     . او خشوع او عاجزۍ سره ترسره كوونكى دى پاك９

توفيق راكانـده چـ３ پـه نيكـ９ او احسـان سـره لـه خپلوانـو سـره 請ـله رحمـى            ك３ 
وك７و او په لورين３ او ＊ندن３ سره د －اون６يو تپوس ته ورشـو او خپـل مالونـه  د    
نورو له حقونو  پاك ك７و او د زكوة په وركولو سره خپل مالونه سـوتره او سـوچه   

  مصالح３ الس اوږدكاندو او دا چ３ كه ＇وك رانه بيل شى هغه ته د روغ３ او 
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َ َمْن ُعوِدَي فِيَك َو لََك،   َُسالَِم َمْن َعاَداَنا َحا َو أَْن نُنِْصَف َمْن َظلََمنَا، َو أَْن 
َو أَْن َنَتَقـّرَب ِإلَْيـَك  .فَِإّنهُ الَْعُدّو اذّلِي َال نَُوالِيِه، َو الِْحْزُب اذّلِي َال نَُصـافِيهِ 

تُطَّهُرَنا ِبِه ِمَن اذّلنُوِب، َو َتْعِصـُمنَا فِيـِه ِمّمـا  اَيِة ِبَم فِيِه ِمَن اْألَْعَماِل الّزاكِ 
َِكِتَك ِإّال دُوَن َمـا   َْسَتأِْنُف  ِمَن الُْعيُوِب، َحّتى َال يُوِرَد َعلَْيَك أََحٌد ِمْن َمَال

ّ إِ  .نُوِردُ ِمْن أَْبَواِب الطّاَعِة لََك، َو أَْنَواِع الْقُْرَبِة ِإلَْيَك  ُ ّ أَْسـأَلَُك ِبَحـّق الّلـ
ِـِه ِمـْن َملَـٍك  َ َوْقـِت فَنَا ِِه ِإ َهَذا الّشْهِر، َو ِبَحّق َمْن َتَعّبَد لََك فِيِه ِمِن اْبِتَدا

َ مَُحّمـٍد َو    َقّرْبَتهُ، أَْو َنِبّي  َ َعـ ّ أَْرَسْلَتهُ، أَْو َعْبٍد َصالٍِح اْخَتَصْصَتهُ، أَْن تَُص
، َو أَّهْلنَا فِي ِه لَِما َوَعْدَت أَْولَِياءََك ِمْن َكَراَمِتـَك، َو أَْوِجـْب لَنَـا فِيـِه َمـا آهِلِ

أَْوَجْبَت ِألَْهِل الُْمَبالََغِة ِيف َطاَعِتَك، َو اْجَعْلنَا ِيف َنْظـِم َمـِن اْسـَتَحّق الّرفِيـَع 
َِتَك  ْ َ ِبَر ، َو َجنّْبنَا اْإلِ .اْألَْع َ مَُحّمٍد َو آهِلِ ّ َصّل َع ُ لَْحاَد ِيف َتْوِحيـِدَك، الّل

ــَري ِيف  ــِبيِلَك، َو تَ  َو الّْتْقِص ــْن َس ــى َع ــَك، َو الَْعَم ــّك ِيف ِدينِ ــِدَك، َو الّش ْمِجي
 ِ ْغَفاَل لُِحْرَمِتَك، َو اِالْنِخَداَع لَِعُدّوَك الّشْيطَاِن الـّرِج َ   اْإلِ ّ َصـّل َعـ ُ الّلـ

، َو ِإذَا َكاَن لََك ِيف  ِ َشْهِرَنا َهـَذا ِرَقـاٌب يُْعِتقَُهـا  مَُحّمٍد َو آهِلِ كُّل لَْيةَلٍ ِمْن لََيا
ــا َصــْفُحَك فَاْجَعــْل ِرَقاَبنَــا ِمــْن ِتْلــَك الّرَقــاِب، َو اْجَعْلنَــا  َ ُ َ َ َعْفــُوَك، أَْو 

، َو اْمَحـْق .لَِشْهِرَنا ِمْن َخْريِ أَْهٍل َو أَْصـَحاٍب  َ مَُحّمـٍد َو آهِلِ ّ َصـّل َعـ ُ الّلـ
ِْسَالِخ أَّياِمِه ذُنُو ، َو اْسلَْخ َعنّا َتِبَعاِتنَا َمَع ا   َبنَا َمَع اّمَحاِق ِهَالهِلِ
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ك７و ＇وك چ３ رابانـدې ظلـم وكـ７ى انصـاف ورسـره وكانـدو او ＇ـوك چـ３ راسـره          
پرتـه لـه هغـو لـه چـا سـره چـ３ سـتا پـه          . مير＇ى وك７ي ورسره سوله 請ـفائى وكـ７و  

دى چ３ موږ ورسـره مينـه نـه شـو     خاطر د＊منى لرو ＄كه چ３ هغه داس３ مير＇من 
او موږ ته پـه دې   ےاو د داس３ ډل３ غ７ى دى چ３ موږ ترې نه شو 請فا كيد ﾡكول

مياشتى ك３ د داسـ３ پـاكو او سـوتره كـ７و پـه وسـيله ＄ـان تـه د نزديكـت توفيـق           
راكاندې د كومو په ذريعه مو چ３ له －ناهانو پاك ك７ې او بيـا لـه سـره د －ناهـانو     

چ３ ستا پر＊ت３ چ３ ستا په وړاندې كـوم３ كـ７ن پـا３１     له كولو مو وسات３ تر دې
وړاندې ك７ي هغه زموږ د هر ډول عبـادتو او اطـاعتونو پـه پرتلـه سـپك３ وى اى      
خدايه زه له تا د دې مياشت３ د حق او درناوى او د هغو كسانو پـه وسـيله سـوال    

وى كـه هغـه سـتا      ےكوم كومو چ３ د دې مياشتي له پيله تر پايه ستا عبادت ك７
نبــى يــا 請ــالح او غــوره بنــده تــه پــر    ﾡر نــزدې فر＊ــته وى او كــه كــوم راســتول د د

او د هغوى پر آل رحمت ولي８ه او د كوم عزت كرامت او درنـاوى چـ３   ) ص(محمد
دې له خپلو دوستانو سره ژمنه ك７ې موږ د هغه وړ و－ر＄وه او كوم اجـر او ثـواب   

هم مقرر ك７ه او موږ هغه زموږ لپاره  ﾡچ３ دې د ډيرو اطاعت كوونكو لپاره ！اكل
. په خپل رحمت سره په هغو كسانو ك３ شامل ك７ه چـ３ د لويـو پـوړو جو－ـه شـول     

او د هغــوى پــر آل رحمــت وليــ８ه او مــوږ لــه دې چــارې  ) ص(اى خدايــه پــر محمــد 
وساته چ３ په توحيد ك３ ك８فكرى ستا په سترتوب او لوړتوب ك３ لنـ６ون، سـتا   

د حرمـت بـ３ پروايـ３ وكـ７و او سـتا       په دين ك３ شك ستا له الري ب３ الرى او ستا
او د هغـوى پـر   ) ص(له د＊من تر ！ل شوي شيطانه وغولي８و اى خدايـه پـر محمـد    

آل رحمت ولي８ه او چ３ د دې مياشتى پـه شـپو كـ３ هـره شـپه سـتا داسـ３ بنـد－ان         
شته چ３ ستا عفوه او كرم ي３ ژغورى يـا يـ３ سـتا تيريدنـه او بخ＋ـنه بخ＋ـى نـو        

نباسـه او د دې مياشـت３ لـه غـوريزو خاونـدانو مـو       موږ هم په دغو بند－انو كـ３ ن 
او د هغوى پر آل رحمت ولي８ه او د دې مياشـت３  ) ص(－ر＄وه اى خدايه پر محمد 

  په رالن６يدو او راغون６يدو سره زموږ －ناهان３ هم له من％ه يوسه 
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أَْخلَْصَتنَ  َو  الَْخِطيَئاِت،  ِمَن  فِيِه  َصّفْيَتنَا  َقْد  َو  َعنّا  َينَْقِضَي  فِيِه َحّتى  ا 
الّسيَّئاِت  ْن  .ِمَن  إِ َو  ّدلْنَا،  فَعَـ فِيِه  نَا  ِملْ ْن  إِ َو   ، آهِلِ َو  مَُحّمٍد   َ َع َصّل   ّ ُ اللّ

َتنِْقْذنَا  فَاسْـ ْيطَانُ  الشّـ ُدّوَك  عَـ َعلَْينَا  اْشَتَمَل  ِن  إِ َو  فََقّوْمنَا،  فِيِه  ُزْغنَا 
َز  .ِمنْهُ  َو  ّياَك،  إِ ِبِعَباَدِتنَا  اْشَحنْهُ   ّ ُ أَِعنّـا اللّ َو  لََك،  ِبطَاَعتِنَا  أَْوَقاَتهُ  ّيْن 

َو  لَْيــَك،  إِ ّرِع  الّتَضــ َو  َالِة  الّصــ  َ َعــ  ِ ــْيهِل لَ ِيف  َو  يَاِمِه،  ِصــ  َ َعــ اِرِه  ــ َ َ ِيف 
َو  ِبَغْفةَلٍ،  َعلَْينَا   ُ اُره َ َ َْشَهَد  َال  َحّتى  َيَدْيَك  َبْنيَ   ِ اذّلةّل َو  لََك،  خُُشوِع 

الْ
ِبَتْف  لَْيهُلُ  ا .ِريٍط َال  مَـ َذلَِك  كَـ ّياِم  اْألَ َو  الّشُهوِر  ِِر  َسا ِيف  نَا  اْجَعلْ َو   ّ ُ اللّ

 ْ ُ ْرَدْوَس  الْفِـ َيِرثُوَن  يَن  اذّلِ الّصالِِحنيَ  ِعَباِدَك  ِمْن  نَا  اْجَعلْ َو  َعّمْرَتنَا، 
ُْم  ّ َ أ َوِجةَلٌ،  ُْم  ُ قُلُو َو  آَتْوا  َما  يُْؤتُوَن  يَن  اذّلِ َو  َخادِلُوَن،  ا  َ ْم  فِ ِ ّ َر  َ إِ

اِبقُوَن  سَـ َا  هَل  ْ ُ َو  َخْريَاِت 
الْ ِيف  َُساِرُعوَن  يَن  اذّلِ ِمَن  َو  ّ  .َراِجعُوَن،  ُ اللّـ

َما  َعَدَد  َحاٍل  كُّل   َ َع َو  أََواٍن  كُّل  َو  َوْقٍت  كُّل  ِيف   ، آهِلِ َو  مَُحّمٍد   َ َع َصّل 
ذَ  أَْضَعاَف  َو  َعلَْيِه،  َصلّْيَت  َمْن   َ َع َال َصلّْيَت  الّتِـي  ِباْألَْضَعاِف   ِ كُهّل لَِك 

تُِريدُ  لَِما  فَّعاٌل  إِنَّك  َغْريَُك،  ا  َ  .يُْحِص
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ي يـر لـه مـوږ ل   ﾡاو كله چ３ د دې ور＄３ په ختميدو شـى نـو زمـوږ د －ناهـانو پيـ＂     
كانده چ３ دامياشته داس３ تيره شى چ３ تا موږ لـه خطا－ـانو پـاك او لـه －ناهـانو      

او د هغـوى پـر آل رحمـت وليـ８ه او پـه دې      ) ص( اى خدايه پـر محمـد  . ژغورلى وو
مياشته ك３ كه موږ له حقه مخ واړوو نو په نيغه الره مو روان ك７ه او كه كـ８ الرى  
شــو نــو ســم مــو كانــده كــه ســتا د＊ــمن شــيطان را＄نــ３ چــاپيره شــى نــو د هغــه لــه   
من／ولو مو وژغوره اى ＇＋تنه د دې مياشت３ لمنه زمـوږ لـه هغـو عبـادتونو چـ３      

شوى وى ډكه ك７ه او د دې شيب３ زموږ په طاعت سـره سـين／ار كـ７ه او     ستا لپاره
د دې په ور＄و ك３ د روژو په نيولو، په شپو كـ３ پـه لمون％ونـو، سـتا پـه در كـ３       
په نارو سورو، ستا په وړاندې په عاجزۍ، ستا په مخك３ د ذلـت او خـوارۍ پـه    

وږ پـه  ＇ر－ندون３ او دغو ！ولـو چـارو كـ３ زمـا مرسـته وكـ７ه چـ３ د دې ور＄ـ３ زمـ         
خالف د غفلت او د دې شپ３ زموږ په خـالف د كوتـاه９ او لنـ６ون －ـواهى ورنـه      

په ！ولو مياشـتو او ور＄ـو كـ３ مـو تـر ＇ـو چـ３ ژونـدى سـات３          ! كاندى اى ＇＋تنه
همداس３ جوړ ك７ه او موږ د هغو بند－انو په ليكه ك３ －６ ك７ه چـ３ د تـل لپـاره بـه     

و－ر＄ـوه چــ３ تــر خپلــه   د فـردوس بــرين د ژونــد وارثـان  وى او لــه هغــو كســانومو  
وسه د خداى په الره ک＋３ ورك７ه او ＊ندنه كوي بيا يـ３ هـم پـه  زړه ک＋ـ３ دا ډار     
وى چ３ خپل رب ته به جارو＄ى او له هغو كسانو م３ و－ر＄وه چ３ په نيكيو كـ３  
بي７ه كوى او همدا خو هغه كسان دى چ３ په ＊ي／نو او ＊و چارو ك３ مخـك（ او  

هغوى پر آل په هر وخت هـره شـيبه او هـر    او د ) ص(وتلى دى اى ＇＋تنه پر محمد
 ےحال ك３ دومره زيات رحمت نازل ك７ه ＇ـومره چـ３ دې تراوسـه پـه چـا نـازل كـ７       

وى او له دغو رحمتونو دوه چنده او ＇ـو چنـده چـ３ لـه تـا پرتـه يـ３ بـل ＇ـوك ونـه           
 .شمير ل شى ب３ شكه ته چ３ ＇ه وغواړې هم هغه كوې
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  سپړنه
 

دعا ده د روژى مياشته د سپوږميز كال  دا دعا د روژې د مياشت３ د هر كلى
نهمه مياشته ده او په دې ك３ د ر＊تن３ سهار له رابريدو ＇خه د لمر تر پريواته 
پورې له خداى تعالى سره د نزديكت او قربت په نيت له ＇و چارو الس اخستل 
كي８ى لكه خوراك او ＇＋اك دغ３ پري＋ودن３ او الس اخستن３ ته روژه وايى چ３ 

  ےتونو ك３ يو مهم عبادت دپه اسالمى عباد
روژه يوازې په اسالم پورى اړه نه لرى بلكه ！ول ولسونه او مذهبونه په يو نه يو  

البته د رمضان په مياشته ك３ د روژې . ډول روژه نيسى او د روژي فا４ده منى
نيول يوازې په اسالم ك３ دى له همدې امله امام سجاد دې ته د شهر االسالم د 

امه ورك７ي ده د رمضان په نامه د دې مياشت３ د نومولو په اسالم د مياشتى ن
  .باب ＇و ويناوې او خبري دى

دى او د رمض معنا ده د تودوخﾡ  ３اوله خبره دا ده چ３ رمضان د رمض نه راوتل
له امله د كا１و ش／و او داس３ نورو ＇يزونو تاوديدل او په همدې وجه سوزنده 

＄ل د روژې مياشته راغله نو ＄مك３ ته رمضاء واي３ او كله چ３ په لوم７ى 
سخته －رمى وه او چ３ كله د روژو په وجه د تودوخ３ احساس ال زيات شو نو د 
دې مياشتي نوم رمضان يعن３ سوزوونك３ مياشته شوه، يا ورته ＄كه رمضان 

وړان／３ د واي３ چ３ دا مياشت －ناهان３ داس３ سوزوى او فنا كوى ي３ لكه د لمر 
  : فرمايى) ص(داى －ران رسول د خ. ＄مك３ لنده بل له من％ه وړي

ى رمضان الن رمضان يرمض اذلنوب« د روژي مياشت３ ته رمضان ＄كه » انما 
   ).واي３ چ３ دا مياشته －ناهان３ سوزوى

او رمضى هغو بارانونو او  ےد ﾡنه راوتل)) رمضى((چ３ دا د  ےدوهم قول دا د
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و سره د وري％و ته واي３ چ３ د اوړى په وروستيو ك３ را＄ى او په دغو ور＊تون
－رم９ زور ماتي８ى همدا شان دا مياشته هم د －ناهانو ＄وښ كموى او بدۍ 

   -وين％ى
دريمه خبره د رمضان په باري ك３ دا كي８ى د عربو له دې وينا رمضت النصل نه 

معنا ي３ ده د دوو كا１و په من＃ ك３ د تورې يا نيزې د سر تيره  ےد ےشو ﾡاخست
ل３ او اوزار تيره كول چ３ د شهر عربو به په دې مياشته ك３ خپل３ وس. كول

په ) د وړوكى اختر(مخك３ په شوال تر پيليدو ) د حرمت د مياشتو(الحرام 
  .مياشته ك３ د خپل جن， غواړى خوى تقاض３ پوره كاندى

چ３ معنا ي３ ده د  ےد ﾡ＇لورمه ډله واي３ چ３ رمضان له ارتماضه راوتل
ك３ د لوږې او اضطراب او پريشان９ محسوسول له دې كبله په دې مياشتي 

تندې په وجه انسان يو ډول اضطراب او ناكرارى لرى نو دې ته ＄كه د رمضان 
  . مياشته وايى

بلكه رمضان د خداى   ےچ３ دا د ه５＆ لفظ نه مشتق نه د ےپن％م قول دا د
 ےتعالى نامه ده او له دې خاطره چ３ دا مياشته له خداى تعالى سره ＄ان／７

سوبيدو په وجه ورته د رمضان مياشته واي３ نسبت لرى نو خداى تعالى ته د من
  :لكه ＇ن／ه چ３ امام محمد باقر فرمايى

اء  « ال تقولوا هذا رمضان وال ذهب رمضان وال جاء رمضان فان رمضان اسم من ا
  »اهللا تعا وهو عزوجل ال ي وال يذهب ولكن قولوا شهر رمضان

＄كه چﾡ  ３ان راغداس３ مه وايئ چ３ دا رمضان دى او رمضان الړو يا رمض( 
نو . رمضان د خداى  پاك له نامو يوه نامه ده او خداى تعالى چرته ＄ى را＄ى نه

  ) د رمضان مياشته وائي
د روژى مياشته د دې ت７او او د خپلو بركتونو او فيضونو له نظره تر ！ولو 
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  : فرمايى) ص( ےمياشتو لوړه ده لكه ＇ن／ه چ３ د خداى تعالى قدرمن استاز

ة والمغفرته شهر هو عند اهللا افضل کم شهر اهللا بالربقد اقبل اليك« ة والر
  »الشهور وايامه افضل االيام ولياهل افضل الليا وساعاته افضل الساعات

ستاسو په لور د خداى تعالى مياشته د بركت رحمت او مغفرت له پيغام سره  
مياشتو  در وړاندي كي８ى دا هغه مياشته ده چ３ د خداى تعالى په نزد تر ！ولو

غوره ده دې ور＄３ تر －ردو ور＄و افضل３ او شپ３ ي３ تر ！ولو شپو غوره دى او 
  ))شيب３ ي３ تر واړو شيبو لوړې دى

د دې مياشت３ يوه شپه د قدر په نامه يادي８ى او په هغ３ ك３ شوى عبادتونه او  
اطاعتونه د زرو مياشتو تر عملونو لوړ او زيات دى لكه ＇ن／ه چ３ امام جعفر 

  : يى請ادق فرما

ا ليةل القدر« س ف ا خري من العمل ىف الف شهر ل   »العمل ف
اعمال او عبادتونه د هغو زرو مياشتو تر ك７و او عبادتونو غوره په دې شپ３ كي ( 

  )دى چ３ د قدر شپه پك３ نه وى
په دې مياشتي ك３ ！ول اسمانى كتابونه نازل شوى او قرآن شريف هم په دې ك３ 

  :الى وينا ده چ３او د خداى تع ےد ےنازل شو

د ( »شهر رمضان اذلين انزل فيه القران ُهدى للناس وبينات من اهلدى والفرقان «
 ﾡشو هغه خلكو ته الر＊وونك ےروژې مياشته هغه ده چ３ قرآن پك３ نازل ك７

له روژو سره د ) او د هدايت او د حق او باطل د توپير رو＊انه ن＋ن３ لري ےد
شى دا وى چ３ د قرآن ياد تازه  ےكيد دې مياشت３ د يو ＄اى كولو يو مصلحت

پات３ شى او د روژو او عباتونو په ر１ا ك３ د دې د نازليدو يو ډول  ےاو ژوند
او بيا هس３ هم د عمل او عبادت لپاره د خاص وخت . جشن هم ولمان％ل شى
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بيلول د دغه عمل د كولو يو قوى محرك وى كه د روژې وخت معلوم نه وى او 
په كال ك３ ي３ كله زړه وغواړى روژې وينسى نو د دې خلكو ته اختيار وى چ３ 

نتيجه به دا وه چ３ زياترو كسانو به د روژې په نيولو ك３ له ！ال م＂وله كار 
اخيست او په نن او سبا ك３ به ي３ ！ول كال تيراوه او يوه ورځ به ي３ هم د روژې 

  . نيولو توفيق نه حا請لولو
نو كومه －＂ه ي３ نه كوله او بله دا  ےهم و ﾡاو بيا كه يوه نيمه ورځ ي３ روژه نيول

ى چ３ اسانه يسچ３ هر يو كس به كوشش كاوه چ３ په داس３ ور＄و ك３ روژه ون
وى او تكليف ي３ كم وى او د كال په بيالبيلو موسمونو ك３ د روژو له فايدو به 

پر دې سربيره په عبادت ك３ به هماهن／ى، غ８ملتيا او ！ولنيز برم نه . محرومه ْو
هم په خوږو بدلوى نو كه يو  ﾡچ３ تريخوال ےرن／ى هغه ＇يز د و پات３ او يک

  كس روژه نيولى وى او بل ب３ روژې وى نو ＊ه به پرې نه ل／يدو 
مثالً كله . خو كله چ３ نورو هم روژه نيولى وى نو بيا دومره سخته نه بري＋ى

چ３ انسان د ناروغ９ يا سفر له امله روژي ونه نيسى او بيا ي３ قضا كوى نو 
  . ى او په زړه ك３ د رمضان د روژو هغه جوش او ولوله نه وىسخته و

د وخت د ！اكلو يوه －＂ه دا هم ده چ３ انسان د نورو په ليدلو او د هغوى په 
سيال９ ك３ هم روژه نيسى او كه ！ول روژه وى او دى كوژه نو شرم ورته ＊كارى 

لرى چ３  اسالمم روژه يوازې د وخت د معلومتيا له نظره له نور سره امتياز نه
مخك３ او وروسته كيدى نه شى بلكه روژه نور هم ډير امتيازات او 

چ３ كومه  ﾡ＄ان／７تياوې لرى لكه دا چ３ اسالم د روژې مهال نه دومره لن６ ！اكل
فايده ونه لرې او نه دومره اوږد چ３ د انسان په ژوند اغيزه وشيندي او نيول ي３ 

  سخت وى
هم بالكل طبيعى او فطرى دى له دې ان６ول وخت سره سره د روژې وختونه 
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يعن３ د سهار له راختلو ＇خه د لمر تر پريوتلو او دا وخت ډير په اسانه 
معلوميداى شى همداراز د مياشت３ او ور＄و په پوره كولو ك３ هم كوم مشكل 
او ستونزه نيشته ＄كه چ３ د يوې مياشت３ په ليدلو سره روژه پيل كي８ى او د 

مذهبونو په خالف چ３ په هغو ك３ د روژو د  بل３ په ليدلو سره ختمي８ى د نورو
حساب كتاب يﾡ  ３نيولو لپاره د پوره پوره حساب ضرورت پي＋ي８ى او كه كو！ل

يوه بله ＄ان／７تيا دا ده . ونه شى نو نه ي３ د پيل وخت معلومي８ى او نه د پاى
اسالمى روژه يوازې د ور＄３ نيول كي８ى چ３ كله انسان －ر＄ى چ３ را－ر＄ي او 

ه طبى نظره دا خبره منل شوې چ３ كه انسان حركت او خو＄＋ت حركت كوي او ل
  ونه ك７ى او خالى خي＂ه پات３ شى نو دا 請حت او بدن ته تاوان رسوى

چ３ د شپ３ په تشه خي＂ه اوده  ےله همدې امله قدرمنو امامانو ！ين／ار ك７ 
كيدل نه دى پكار بلكه ＇ه نا ＇ه ضرور خوړل پكار دى او 請م و請ال يعن３ په يو 

چ３ ) چ３ من＃ ك３ ئي ＇ه ونه خوري(وو روژوو نيول ي３ حرام ك７ى دى ＄اى د د
په روژې ك３ شپه شامله نه شى د دې په اپو！ه په يهوديانو او نصاراوو 

  .ك３ په روژي ك３ شپه هم شامله ده) عيسايانو(
－ين＂و وى او دومره اوږده لوږه د 請حت او  ٢٤تر ٢٢د يهوديانو روژه له 

بله دا چ３ د روژې يو لوى هدف د نفس د كن＂رولو  روغتيا لپاره زيانمنه ده او
او دا موخه د شپ３ په روژې سره السته نه را＄ى  ےاو زغم مشق او ！رين， د

＄كه چي شپه خو په خوب ك３ تيري８ى او د انسان احساسات او جذبات هم وده 
بلكه دا رياضت خو د  ےوى نو د نفسى غو＊تنو د كن＂رول مشق نه شى كيد

  ان ورو ورو په خپلو غو＊تنو كن＂رول حا請ل ك７ىور＄３ كي８ى چ３ انس
كله كله په غو＊تنو د انسان كابو دومره وى چ３ انسان له لوږې او تندې سره  

سره خوراك ＇＋اك نه كوى او كله كله ي３ په ستر－و خول３ غوږونو او نورو غ７و 
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هم كابو او كن＂رول پيدا شى او ب３ الرۍ ته ي３ نه پري８دى او كله خو په خپلو 
دغو چارو ته په پام سره روژتيان . تو او تصوراتو هم كن＂رول حا請ل ك７يخياال

دري ډوله دى يو هغه چ３ يوازې د خوراك ＇＋اك او د روژې له نورو ماتوونكو 
او دوهم هغه چ３ خپل هي＆ غ７ى په . دا د عوامو ډله ده. ＇يزونو ＄ان وساتى

دا دى لكه ＇ن／ه －ناه نه كك７وى دا د خا請و روژتيانو ډله ده او ا請لى روژې هم
  :چ３ امام جعفر 請ادق فرمايى

ك وجدلك واليكون صومك كيوم فطرك « عك وبصرك وش   »ِاذ صمت فليصم 
كله چ３ روژه ونيس３ نو غوږونه ستر－３ وي＋ته او د بدن پوستكى هم بايد ( 

  ) روژه وى او د روژې ورځ دې بايد د كوژې د ور＄３ په شان نه وى
چ３ خپل زړه او مازغه له هر ډول فاسدو خياالتو  د روژتيانو دريمه ډله هغه ده

او غلطو تصورونو خوندى ساتى او د زړه له كومى او په ！ول وجود سره د 
ډله ) خداى ته د نزيكانو(خداى تعالى په ذكر او فكر ك３ ډوب وى دا د مقربينو 

  ده د امام زين العابدين په باب راغلى دى
مبارك３ ژب３ له دعا تسبيح تكبير او  چ３ د روژې په مياشت３ ك３ به د دوى له 

استفغار پرته بل ＇ه نه اوريدل كيدل تر دې چ３ د روژې ！وله مباركه مياشته به 
  .هم داس３ تيره شوه

  
–––––––––––  
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ُ ِيف َوَداِع َشْهِر َرَمَضاَن  ِِه َعلَْيِه الّسَالم  :َو َكاَن ِمْن دَُعا

 

ّ َيا َمْن َال َيْرَغـُب ِيف الَْجـَزاءِ  ُ َ الَْعطَـاءِ  الّل ُ َعـ َو َيـا َمـْن َال  َو َيـا َمـْن َال َينْـَدم
َ الّسـَواءِ  ُ َع ِمنّتُـَك اْبِتـَداءٌ، َو َعْفـُوَك َتَفّضـٌل، َو ُعقُوَبتُـَك  .يَُكافِئُ َعْبَده

َُشْب َعطَاءََك ِبَمـنّ  َعْدٌل، َو َقَضاُؤَك ِخَريٌَة  ، َو ِإْن َمنَْعـَت لَـْم   ِإْن أَْعطَْيَت لَْم 
ً يَ  َو تَُكـافِئُ  .َْشُكُر َمْن َشَكَرَك َو أَْنـَت أهَْلَْمَتـهُ ُشـْكَرَك  .ُكْن َمنُْعَك َتَعّديا

َْدَك  َ َِدَك َو أَْنَت َعّلْمَتهُ  َ ُ  .َمْن  َ َمْن لَـْو ِشـْئَت فََضـْحَتهُ، َو َتجُـود َْسُرتُ َع
َ َمْن لَْو ِشْئَت َمنَْعَتهُ، َو ِكَالُهَما أَْهٌل ِمنَْك  لِْلَفِضيَحِة َو الَْمنِْع َغـْريَ أَّنـَك  َع

َ الّتَجاُوِز  َ الّتَفّضِل، َو أَْجَرْيَت قُْدَرَتَك َع َو َتلَّقْيَت َمْن  .َبنَْيَت أَفَْعالََك َع
 َ ْ ِبأََناِتـَك ِإ ُ َْسَتنِْظُر َعَصاَك ِبالِْحْلِم، َو أَْمَهْلَت َمْن َقَصَد لِنَْفِسِه ِبالّظْلِم، 

نَ  ْ،اْإلِ ُ ِلـَك َعلَْيـَك َهـالُِك ْ َ َ الّتْوَبِة لَِكْيَال  ُْم ِإ َ  اَبِة، َو َتْرتُُك مَُعاَجلَ
ْعـَذاِر ِإلَْيـِه، َو َبْعـَد َتـَرادُِف   ُْم ِإّال َعـْن طُـوِل اْإلِ ّ َْشَقى ِبنِْعَمِتَك َشـِق َو َال 

 ِ ُ، َو َعا ً ِمْن َعْفِوَك َيا َكِر ُ الُْحّجِة َعلَْيِه، َكَرما أَْنـَت  .َدًة ِمْن َعْطِفَك َيا َحِلـ
ّْيَتهُ الّتْوَبَة، َ َ َعْفِوَك، َو  ً ِإ   اذّلِي فََتْحَت لِِعَباِدَك َبابا
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  :د روژې د مياشتى د بدر－３   دعا
  اى ربه اى هغه ذاته چ３ د خپلو احســـــــــــانونو

ي８ې اى هغه بدله نه غواړې اى هغه چ３ په خپلى ＊ندن３ او ورك７ې نه پ＋يمانه ك
ذاته چ３ خپلو بند－انو ته د هغوى د عمل په وړاندې په حساب  او هغومره اجر 
نه وركوې ستا نعمتونه ب３ له كوم مخكيني استحقاقه په موږ وريدلى او ستا 

ستا سزا ک م عدل ده او ستا فيصله  ےعفوه او تيريدنه احسان او فضل د
ه منت او احسان اړولو سره نه خير او ＊ي／２ه لرى ته كه ورك７ه كوې نو هغه پ

كك７وې او كه له چا ＇ه تموې نو د ظلم او زيات３ له مخه ي３ نه تموې ＇وك چ３ 
دې شكر وباس３ د هغه د شكر بدله وركوې حال دا چ３ هم تا د هغه په زړه ك３ د 
شكر ايستلو جذبه اچول３ ده او ＇وك چ３ دې لمان％ى اجر وركوې حال دا چ３ 

％ن３ ＊ودنه ك７ې ده او په داس３ كس پرده اچوې چ３ هم تا ورته د حمد او لمان
او داس３ كس ته وركوې چ３ كه  ےبه دې و ےكه غو＊تل دې نو رسوا ك７
حال دا چ３ دغه دواړه ستا د عدالت او انصاف . ﾡغو＊تل دې نو نه دې وركول

په در ك３ د رسوائ９ او محروم９ وړ وو خو تا د خپلو ك７و بنس پر فضل او 
قدرت او واكمنى دي د عفوى او بخ＋ني په الره  او خپل ےد ﾡاحسان اي＋

ل／ول３ ده او چا چ３ له تا بلوسه وك７ه تا ورسره د بردبادۍ او زغم روده خپله 
ك７ه او چا چ３ پر ＄ان د تيرى اراده وك７ه تا مهلت ورك７ ته د هغوى تر جاروتلو 

د مهلت وركوې او د توب３ تر كولو پوري په سزا  ياهغوى ته د خپل حكم پر بن
تباه نه شى او  ﾡركولو تلوار نه كوې چ３ ستا د خو＊３ په خالف تباه كيدونكو

بدبخته نه شى خو تر هغه وخته چﾡ  ３ستا د پيرزوين３ له امله بدمرغه كيدونك
پوره پوره اتمام حجت او عذر دارى پري وشى اى كريمه دا اتمام حجت او د 

ا د مهربان９ او وخت وركول سـتا د عفوې او تيريدن３، كرم او اى حليمه ست
ته هم هغه ي３ چ３ خپلو بند－انو ته دې د بخ＋ن３ او عفوې ور . ےنرم９ فيض د
  او دغه ورهْ ته دې د توب３ نامه ورك７ې ده ﾡخالص پري＋
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َ ذَلَِك الَْباِب َدلِيًال ِمْن َوْحِيَك لَِئّال َيِضلّوا َعنْهُ، فَقُْلَت َتَباَرَك   َو َجَعْلَت َع
 َ َُك تُوبُوا ِإ ْ ً َعَسى َرّبُكْم أَْن يَُكّفَر َعنُْكْم  ا اّهللاِ َتْوَبًة َنُصوحا

اُر  َ
ْ ا ْألَ َ ِ َيْوَم َال  .َسّيَئاِتُكْم َو يُْدِخلَُكْم َجنَاٍت َتْجِري ِمْن َتْح

ْم َو  ِ َْسَعى َبْنيَ أَْيِد  ْ ُ يَن آَمنُوا َمَعهُ، نُوُر ُ النِّبّي َو اذّلِ يُْخِزي اّهللا
ْم  ِ ِ ْ ِبأَْيَما َ َ كُّل  ٍء  ، َيُقولُوَن َرّبنَا أَْتِمْم لَنَا نُوَرَنا، َو اْغِفْر لَنَا، ِإّنَك َع

فََما ُعْذُر َمْن أَْغَفَل دُخُوَل ذَلَِك الَْمْنِزِل َبْعَد فَْتِح الَْباِب َو ِإَقاَمِة  .َقِديٌر 
َ َنْفِسَك لِِعبَ  ادّللِيِل  ْ ِيف َو أَْنَت اذّلِي ِزْدَت ِيف الّسْوِم َع ُ اِدَك، تُِريُد ِرْبَح

ْ ِبالِْوفَاَدِة َعلَْيَك، َو الّزَياَدِة ِمنَْك، فَقُْلَت َتَباَرَك  ُ ْم لََك، َو فَْوَز ِ ِ مَُتاَجَر
ُ أَْمثَاهِلَا، َو َمْن َجاءَ ِبالّسّيَئِة فََال 

ْ َُك َو َتَعالَْيَت َمْن َجاءَ ِباْلَحَسنَِة فهََلُ َع ْ ا
ْ ِيف َسِبيِل اّهللاِ َكَمثَِل .ِمْثلََها ِإّال  يُْجَزى ُ يَن يُنِْفقُوَن أَْمَوالَ َو قُْلَت َمثَُل اذّلِ

ََشاءُ، ُ يَُضاِعُف لَِمْن   َحّبٍة أَْنَبَتْت َسْبَع َسنَاِبَل ِيف كُّل ُسنْبةَُلٍ ِمائَةُ َحّبٍة، َو اّهللا
  ً َو  .فَيَُضاِعَفهُ هَلُ أَْضَعافاً َكِثَريةً  َو قُْلَت َمْن ذَا اذّلِي يُْقِرُض اّهللاَ َقْرضاً َحَسنا

ِِرِهّن ِيف اْلُقْرآِن ِمْن َتَضاِعيِف الَْحَسنَاِت  َو أَْنَت اذّلِي  .َما أَْنَزلَْت ِمْن َنظَا
َتهُ  َ َما لَْو َسَرتْ ْ َع ُ ُْم ِبَقْولَِك ِمْن َغْيِبَك َو َتْرِغيِبَك اذّلِي فِيِه َحّظ َ َدلَْل

ُْم  ْ   َع
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دغ３ دروازې د ＊وولو لپاره دې خپله وحى الر＊ود －ر＄ول３ ده چ３ بند－ان او د 
دې دا ور ورك نه ك７ى نو اى د مبارك نوم ＇＋تنه تا فرمايلي دى چ３ د خداى په 

دې ！ولﾡ  ３در ك３ په سوچه او 請فا زړه توبه وك７ه نو هيله ده چ３ پالونك
ې ي３ ويالي －ناهان３ پريولى او هغه جنت ته دې ننباسى چ３ تر باغونو الند

او هغه كسان چ３ په ) ص( ےبهي８ى هغه ورځ چ３ خداى تعالى به خپل استاز
نه شرموى بلكه د هغوى نور به د هغوى مخك３  ےي３ ايمان راوړ) ص(دوى 

مخك３ او ＊ي اړخ ته روان وى او هغوى به دا واي３ چ３ اى زموږ ربه زموږ لپاره 
＇ه وسيال ي３ نو اوس چ３ ر１ا بشپ７ه ك７ه او له موږ تير شه ＄كه چ３ ته پر هر 

او الر＊ود  ﾡ＇وك په دې وره ك３ له ننوتلو غفلت وك７ی حال دا چ３ ور پرانست
نو د هغه عذر سيله او پلمه به ＇ه وى؟ ته هغه ي３ چ３ د خپلو   ےد  ے！اكل شو

بند－انو لپاره دې په لين دين او راك７ه ورك７ه ك３ د اوچتو نرخونو ذمه اخست３ 
له تا سودا وك７ى هغوى ته －＂ه ورسى او ستا ده او غو＊ت３ دې دى چ３ ＇وك 

په لور  په مخك３ كيدو او په زياتو حا請لولو ك３ كامياب وى لكه چ３ تا چ３ 
＇وك چ３ ماته نيكى راوړى «نامه دې مباركه او مقام دې ج， دى فرمايلي چ３ 

هغه ته به لس چنده بدله وركوم او ＇وك چ３ بدوك７ى هغه ته به د بدو سزا 
كوم كسان «او هم ستا وينا ده چ３  »مره ي３ چ３ بدك７ي ديهغومره وركومه ＇و

چ３ د خداى تعالى په الره ك３ خپل مالونه خرچوي د هغوى مثال د هغه تخم په 
چ３ اووه وږى زرغون ك７ى او په هر وږى او خوش３ ك３ سل سل دانى  ےشان د

او هم ستا ارشاد  »وى او خداى چ３ د چا لپاره وغواړى ＇و چنده بدله وركوى
＇وك دى چ３ خداى ته قرض حسنه ورك７ى چ３ خداى تعالى ي３ مال «３ چ ےد

او همداس３ د نيكيو د زياتولو د وعدو نور  »＇و چنده زيات ورستون ك７ي
آيتونه چ３ تا په قرآن مجيد ك３ نازل ك７ى دى او هم ته هغه ذات ي３ چا چ３ د 
وحى او غيب د كالم او داس３ هـ）ولو په وسيله چ３ د هغوى فايده پك３ ده 

  ےغوى ته داس３ چارې ورو＊ودې چ３ كه له هغوى دې پ＂３ ساتل３ وه
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ْ،  لَْم تُْدِرْكهُ  ُ ْ، فَقُْلَت  أَْبَصاُر ُ ْ، َو لَْم َتْلَحْقهُ أَْوَهامُ ُ َاُع
ْ َو لَْم َتِعِه أَ

ِ َو َال  ِ أَْذكُْركُْم، َو اْشُكُروا  ْن  ْكفُُروِن،تَ اْذكُُرو ِ َو قُْلَت لَ
ْ َأَِز  ُ ْ ِإّن َعَذايِب لََشِديٌد َشَكْر ُ ْن َكَفْر ِ ِ .يَدّنُكْم، َو لَ َو قُْلَت اْدُعو

 َ ّ ِ َسَيْدخُلُوَن َجَه َْسَتْكِربُوَن َعْن ِعَباَد يَن  أَْسَتِجْب لَُكْم، ِإّن اذّلِ
 َ َداِخِريَن، فََسّمْيَت دَُعاءََك ِعَباَدًة، َو َتْرَكهُ اْسِتْكَباراً، َو َتَوّعْدَت َع

َ َداِخِرينَ  ّ  فََذَكُروَك ِبَمنَّك، َو َشَكُروَك ِبَفْضِلَك، َو  .َتْرِكِه دُخُوَل َجَه
ُْم ِمْن دَ  ُ ا َكاَنْت َنَجا َ ً لَِمِزيِدَك، َو فِ َعْوَك ِبأَْمِرَك، َو َتَصّدقُوا لََك َطلَبا

ْ ِبِرَضاَك  ُ ً ِم  .َغَضِبَك، َو فَْوُز َ ِمْثِل َو لَْو َدّل َمْخلُوٌق َمْخلُوقا ْن َنْفِسِه َع
 ً ْحَساِن، َو َمنُْعوتا ً ِباْإلِ اذّلِي َدلَْلَت َعلَْيِه ِعَباَدَك ِمنَْك َكاَن َمْوُصوفا
ِْدَك َمْذَهٌب، َو  َ ِباِالْمِتنَاِن، َو َمْحُموداً ِبُكّل لَِساٍن، فَلََك الَْحْمُد َما ُوِجَد ِيف 

َ  .، َو َمْعنًى َينَْصِرُف ِإلَْيهِ َما َبِقَي لِْلَحْمِد لَْفٌظ تُْحَمُد ِبهِ  َيا َمْن َتَحّمَد ِإ
ْ ِبالَْمّن َو الطّْوِل، َما أَفَْشى فِينَا  ُ ْحَساِن َو اْلَفْضِل، َو َغَمَر ِعَباِدِه ِباْإلِ

َك  ينَِك اذّلِي   ِنْعَمَتَك، َو أَْسَبَغ َعلَْينَا ِمنَّتَك، َو أََخّصنَا ِبِربّ َهَدْيَتنَا دِلِ
ْيَت، َو ِمّلِتَك الِّتي اْرَتَضْيَت، َو َسِبيِلَك اذّلِي َسّهْلَت، َو َبّصْرَتنَا اْصطََف 

َ َكَراَمِتَك  ْيَك، َو الُْوُصوَل ِإ   الّزلَْفَة دَلَ
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او نه ي３  ےاو نه ي３ غوږونو اوريدل３ شو ےنو نه ي３ ستر－و ليدل３ شو
سو ما ياد تا«شول او ستا وينا ده  ﾡخياالت او تصورات هغه ＄اى ته رسيدل

او هم ستا  »ساتئ زه به مو هم نه هيروم او زما شكر كوئ او ناشكرى مه كوئ
كه زما شكر وك７ئ نو يقيناً به درته زياته دركوم او كه ناشكرى  «چ３ ےارشاد د

له ما «او هم تا فرمايلى چ３  »مو وك７ه نو ياد لرىُ چ３ زما عذاب ډير سخت دى
د كبر له مخ３ زما له عبادته مخ اړوى  قبلوم هغه كسان چ３ ي３دعا وغواړئ زه 

تا د دعا نامه عبادت كي＋وده  »هغوى به ډير زر سپك شى او دوزخ ته به ننو＄ى
او د دعا پري＋ودلو ته دې غرور او كبر ووې او د دعا په پري＋ودلو سره دې په 

له همدې كبله هغوى ستا د . ذليله تو－ه په دوزخ ك３ له داخليدو وډار ك７ل
نعمتونو په وړاندې  ستا شكر وويست او په نعمتونو ك３ د پيرزوينو او 

زياتوالى د غو＊تلو لپاره ي３ ستا په الره ك請 ３دقه ورك７ه او ستا همدا 
الر＊وون３ د هغوى لپاره ستا له عذابه د بچاو او ستا خو＊９ ته د رسيدا سوب 
و او كوم３ خبرې چ３ دې خپلو بند－انو ته خپل لورته په －وته ك７ى دى كه يو 

نو  ےلوق خپل طرف ته د بل مخلوق د همداس３ ＇يزونو الر＊وونه ك７ې ومخ
تر ＇و چ３ ستا د . نو هم تالره لمان％نه او ستاينه ده. ےهغه به د ستاين３ وړ و

حمد لپاره الره پيدا كي８ى او تر هغه وخته چ３ لمان％نى هغه تورى چ３ ستا 
ور در－ر＄ى لمان％نه پرې كي８ى او د حمد هغه معن３ چ３ ستا د لمان％نى په ل

اى هغه ذاته چي په خپل فضل او احسان سره د بند－انو د حمد وړ او . پات３ وي
جو－ه و－ر＄يدې او هغوى دې په خپل نعمت او بخ＋ن３ سره پو＊لى دى پر موږ 

او په موږ دې  ےستا لورين３ ＇ومره ＇ر－ندې او ستا انعام ＇ومره پريمانه د
ږ ته د هغ３ الرې  چ３ تا غوره ＇ومره نعمتونه او احسانونه پيرزو ك７ى دى تا مو

ك７ه او د هغ３ رودې چ３ تا خو＊ه ك７ه او د هغ３ الري چ３ تا اسانه ك７ه   
الر＊وونه وك７ه او ستا د نزديكت د السته راوړلو او عزت او سر لوړۍ ته 

  .درسيدلو لپاره دې موږ ته غ７يدلى ستر－３ او بصيرت راك７
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ّ َو أَْنَت َجَعْلَت ِمْن َصَفاَيا تِ  ُ ِِص ِتْلَك الْفُُروِض الّل ِِف، َو َخَصا ْلَك الَْوَظا
ِيِع  َشْهَر َرَمَضاَن اذّلِي  َ َتهُ ِمْن  ِِر الّشُهوِر، َو َتَخّريْ ْخَتَصْصَتهُ ِمْن َسا
َ كُّل أَْوَقاِت الّسنَِة ِبَما أَْنَزلَْت فِيِه ِمَن  اْألَْزِمنَِة َو ادّلُهوِر، َو آَثْرَتهُ َع

يَماِن، َو فََرْضَت فِيِه ِمَن الّصَياِم، َو الُْقْرآِن َو ال نّوِر، َو َضاَعْفَت فِيِه ِمَن اْإلِ
َرّغْبَت فِيِه ِمَن اْلِقَياِم، َو أَْجلَْلَت فِيِه ِمْن لَْيةَلِ الَْقْدِر الِّتي ِهَي َخْريٌ ِمْن أَلِْف 

ِِر اْألَُمِم، َو اْصطََفْيتَ  .َشْهٍر  َ َسا ّ آَثْرَتنَا ِبِه َع نَا ِبَفْضهِلِ دُوَن أَْهِل الِْمَلِل، ُ
اَرهُ، َو  َ َ ُ  فَُصْمنَا ِبأَْمِرَك  ِضنيَ ِبِصَياِمِه َو ِقَياِمِه لَِما ق ّ َ ْمنَا ِبَعْوِنَك لَْيهَلُ، مَُت

 ِ َم
ََسّبْبنَا ِإلَْيِه ِمْن َمثُوَبِتَك، َو أَْنَت الْ َِتَك، َو  ْ ْضَتنَا هَلُ ِمْن َر ّ ُ ِبَما  َ ء

َ َمْن َحاَوَل ُرِغ  ْلَت ِمْن فَْضِلَك، الَْقِريُب ِإ ِ ُ ِبَما ُس َب فِيِه ِإلَْيَك، اْلَجَواد
ٍْد، َو َصِحَبنَا ُصْحَبَة َمْربُوٍر، َو  .قُْرَبَك  َ َو َقْد أََقاَم فِينَا َهَذا الّشْهُر مَُقاَم 

ّ َقْد فَاَرَقنَ  ُ ا ِعنَْد َتَماِم َوْقِتِه، َو اْنِقطَاِع أَْرَبَحنَا أَفَْضَل أَْرَباِح الَْعالَِمنيَ، 
ُ ِوَداَع َمْن َعّز فَِراقُهُ َعلَْينَا، َو َغّمنَا َو  .مُّدِتِه، َو َوفَاِء َعَدِدهِ  فَنَْحنُ مَُوّدُعوه

ُ الَْمْحفُوُظ، َو الُْحْرَمةُ الَْمْرِعّيةُ، َو  أَْوَحَشنَا اْنِصَرافُهُ َعنّا، َو لَِزَمنَا هَلُ اذّلَمام
، َو َيا ِعيَد الْ  ِلُوَن الّسَالمُ َعلَْيَك َيا َشْهَر اّهللاِ اْألَْكَربَ َحّق الَْمْقِضّي، فَنَْحنُ َقا

ِهِ  ُ َعلَْيَك َيا أَْكَرَم َمْصُحوٍب ِمَن اْألَْوَقاِت، َو َيا َخْريَ َشْهٍر ِيف  .أَْولَِيا الّسَالم
ُ َعلَْيَك ِمْن َشْه  .اْألَّياِم َو الّساَعاِت    آَماُل،  ٍر َقُرَبْت ِفيِه اْل الّسَالم



 

٤٥٥ ......................................................................................د روژې د مياشت３ د بدر－３ دعا : پين％ه ＇لوي＋تمه دعا

اى ＇＋تنه تا په خپلو غوره فرايضو او ＄ان／７و واجباتو ك３ د روژې مياشته هم 
و！اكله او په ！ولو مياشتو ك３ دې امتياز او ＄ال ورك７ه او په ！ولو وختونو 
مهالونو ك３ دې چوڼ ك７ه او په دې ك３ د قرآن او نور په نازلولو سره او ايمان ته 

رمخت， په وركولو سره دې دا د كال تر ！ولو وختونو افضله د ودې او پ
په دې ك３ دې روژې فرض ك７ې او لمون％ونو ته دې وه）ولو او د قدر . و－ر＄وله

شپ３ ته دې سترتوب ورك７ چ３ پخپله تر زرو مياشتو غوره ده بيا دې د دې 
ى مياشتي په وجه موږ ته په －ردو امتونو ترجيح راك７ه او د نورو امتونو پر ＄ا

دې موږ د دې د لوړاى لپاره غوره ك７و نو موږ ستا په حكم د دي په ور＄و ك３ 
روژې ونيول３ او ستا په مرسته مو د دې شپ３ په عبادتونو ك３ تيرې ك７ې په 
داس３ حال ك３ موږ د دې روژې او لمون％ونو په وسيله ستا دهغه رحمت 

ستا د اجر او غو＊تنه كوو د كوم لمن چ３ تا زموږ لپاره غوړول３ ده او دا مو 
ثواب وسيله و－ر＄وله او ته د هر هغه ＇يز د ورك７ې وس لرې چ３ له تا وغو＊تل 

دې مياشتي په موږ . شى او هر هغه كس ته نزدې ي３ چ３ تا ته نزديكت غواړى
ك３ ستايلى ور＄３ تيرې ك７ي او د مل／رتيا حق يﾢ＊ ３ ادا ك７ او د ن７ۍ له ډيرو 

زمانه ختمه شوه مهال ي３ تير شو او  ＊و فايدو ي３ موږ برخمن ك７و بيا چ３ د دې
شمير ي３ لن６ شو نو له موږ جدا شوه اوس موږ دا بدر－ه كوو د هغه كس د 
 ﾡبدر－３ په شان چ３ بيلتون ي３ سخت وى او ت， ي３ زموږ لپاره غم زي８وونك

وى او د چا د ژمن３ پوره كول د عزت او درناوى ساتل او د هغه  ﾡاو بوږنوونك
請ول چ３ بيخى ضروى وى ＄كه خو موږ وايو چ３ اى له واجبو حقونو غاړه خال

د خداى لوي３ مياشتى په تا دې سالم  وي اى د خداى د دوستانو اختره په تا 
دې وى سالم اى په وختونو ك３ غوره مل／ريه او په ور＄و او شيبو ك３ تر ！ولو 

  اى هغ３ مياشتي چ３ هيل３ پك３ پوره كي８ى .＊３ مياشت３ په تا دې سالم وى
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  َ ِ ُ ُ َمْوُجوداً، َو  .ْت فِيِه اْألَْعَمالُ َو  ُ َعلَْيَك ِمْن َقِريٍن َجّل َقْدُره الّسَالم
 ُ ُ َمْفقُوداً، َو َمْرُجّوٍ آلََم ِفَراقُه ََس  .أَفَْجَع فَْقُده ُ َعلَْيَك ِمْن أَلِيٍف آ الّسَالم

، َو أَْوَحَش مُْنَقِضياً فََمّض  مَُجاِوٍر َرّقْت فِيِه الّسَالمُ َعلَْيَك ِمْن   مُْقِبًال فرََسّ
َ الّشْيطَاِن،  .الْقُلُوُب، َو َقّلْت فِيِه اذّلنُوُب  ُ َعلَْيَك ِمْن َناِصٍر أََعاَن َع الّسَالم

ْحَسانِ  الّسَالمُ َعلَْيَك َما أَْكثََر ُعَتَقاءَ اّهللاِ فِيَك، َو   َو َصاِحٍب َسّهَل ُسبَُل اْإلِ
الّسَالمُ َعلَْيَك َما َكاَن أَْمَحاَك لذِّلنُوِب، َو   َك َما أَْسَعَد َمْن َرَعى حُْرَمَتَك بِ 

َك ِألَْنَواِع الُْعيُوِب  َ الُْمْجِرِمنيَ، َو   أَْسَرتَ الّسَالمُ َعلَْيَك َما َكاَن أَْطَولََك َع
ُمْؤِمنِنيَ 

ُ   أَْهَيَبَك ِيف ُصُدوِر الْ ُ َعلَْيَك ِمْن َشْهٍر َال تُنَافُِسهُ اْألَّيام  .الّسَالم
ُ َعلَْيَك ِمْن َشْهٍر ُهَو ِمْن كُّل أَْمٍر َسَالمٌ  ُ َعلَْيَك َغْريَ َكِريِه   الّسَالم الّسَالم

ََسِة  ِ اْلُمَال ُ َعلَْيَك َكَما َوفَْدَت َعلَْينَا  الُْمَصاَحَبِة، َو َال ذَِم الّسَالم
ََس الَْخِطيَئات َكاِت، َو َغَسْلَت َعنّا َد َربَ

ُ َعلَيْ   ِبالْ َك َغْريَ مَُوّدٍع الّسَالم
 ً ُ َسأَما َقْبَل َوْقِتِه، َو  الّسَالمُ َعلَْيَك ِمْن َمْطلُوٍب  .َبَرماً َو َال َمْرتُوٍك ِصَيامُه

ُ َعلَْيَك َكْم ِمْن ُسوٍء ُصِرَف ِبَك َعنّا، َو َكْم  .َمْحُزوٍن َعلَْيِه َقْبَل فَْوِتهِ  الّسَالم
َ لَْيةَلِ الَْقْدِر الِّتي ِهَي َخْريٌ الّسَال  ِمْن َخْريٍ أُفِيَض ِبَك َعلَْينَا مُ َعلَْيَك َو َع

ُ َعَلْيَك َما َكاَن أَْحَرَصنَا ِباْألَْمِس َعلَْيَك، َو أََشّد  ِمْن أَلِْف َشْهٍر  الّسَالم
   .َشْوَقنَا َغداً ِإلَْيَك 
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او عملونه پك３ پريمانه كي８ى تا ته دي سالم وى اى هغه مله چ３ موجود وى نو 
در او درناوى ي３ كي８ى او چ３ نه وى نو ډير غم وى او د هيل３ او اميد ډير ق

اى هغه مل／ريه چ３ د . تا ته سالم ےد ﾡهغ３ سرچين３ چ３ بيلتون دى بوږنوونك
مين３ او زړه ت７ون په سامان سره راغل３ د خو＊９ او خوشحال９ سوب شوې او 

اى هغه  .چ３ كله ستون شو４نو غم او ترهه مو زياته شوه تا ته دې سالم وى
تا ته سالم اى هغه . －اون６يه چ３ په －اون６ ك３ دې زړه نرم او －ناهان３ كم３ شوې

مرستندويه چ３ د شيطان په وړاندې دې زموږ مدد او مرسته وك７ه اى هغه 
اى د روژې مياشت３ په . دوسته چ３ د ＊و ك７و الرې دې هوارې ك７ې تا ته سالم
ى او چا چ３ ستا د عزت تا ك３ د لوى ＇＋تن خوشى ك７ى مريان ＇ومره زيات د

په تا دې سالم وى ته .حرمت او درناوى خيال وساته هغه ＇ومره نيكمرغه دى
ي３ په تا دې  ﾡاو د ډول ډول نيم／７تياوو پو＊ونك ﾡ＇ومره د －ناهونو پاكوونك

سالم وى ته د －ناهكارو لپاره ＇ومره اوږده او د مومنانو د زړونو لپاره ＇ومره 
اى هغ３ مياشتي چ３ نورې ور＄ي . تا دې سالم وىپه . پرهيبته او برمناكه ي３

په تا دې سالم وى اى هغه مياشتي چ３ له هري . ﾡدې د سيال９ دعوه نه شى كول
اى هغه چ３ ستا مل／رتيا سخته . چاري د سالمتيا المل ي３ سالم دي وى پر تا

چ３ ته له بركتونو سره . او له تاسره ناسته پاسته ترخه نه ده په تا دي سالم وى
په تا سالم اى هغه چ３ د . ته راغل３ او د －ناهانو كك７تياوې دې ووين％ل３ موږ

خپ／ان په وجه مو نه ي３ رخصت  ك７ې او نه مو د ستومان９ له امله ستا روژې 
په تا سالم اى هغه چ３ ستا د راتللو خواهش مو له مخك３ لرلو او . پري＋ى دى

بدۍ له موږ  ستا له ختميدو مخك＋３ مو زړونه خپه دى ستا په وجه ＇ومره
ې شوې او د ＇ومره ＊ي／２و چين３ زموږ لپاره روان３ شوې اى د روژې يرل

. سالم وى. مياشت３ په تا او د قدر په هغ３ شپ３ چ３ تر زرو مياشتو غوره ده
  .پرون مون８ ＇ومره په تامين وو او سبا به موږ ＇ومره ستا ليواله وو
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َ فَْضِلَك اذّلِي حُِرْم  ُ َعلَْيَك َو َع َ َماٍض ِمْن َبَرَكاِتَك الّسَالم نَاهُ، َو َع

 ُ ّ ِإّنا أَْهُل َهَذا الّشْهِر اذّلِي َشّرفَْتنَا ِبِه، َو َوفّْقَتنَا ِبَمنَّك هَلُ ِحنيَ  .ُسِلْبنَاه ُ الّل

ْم فَْضهَلُ  ِ ِ ُ َوْقَتهُ، َو حُِرمُوا لَِشَقا ّ َما آَثْرَتنَا ِبِه ِمْن  .َجِهَل اْألَْشِقَياء ِ أَْنَت َو

 َ فَِتِه، َو َهَدْيَتنَا هَلُ ِمْن ُسنِّتِه، َو َقْد َتَولّْينَا ِبَتْوفِيِقَك ِصَياَمهُ َو ِقَياَمهُ َع ِ ْ َم

َساَءِة، َو .َتْقِصٍري، َو أَّدْينَا فِيِه َقِليًال ِمْن َكِثٍري  ً ِباْإلِ ّ فَلََك الَْحْمُد ِإْقَرارا ُ الّل

َضاَعِة، َو لََك  ً ِباْإلِ افا ُ  ِمْن اْعِرتَ لُوِبنَا َعْقُد النَّدِم، َو ِمْن أَلِْسنَِتنَا ِصْدُق ق

َْسَتْدِرُك ِبِه   ً َ َما أََصاَبنَا فِيِه ِمَن الّتْفِريِط أَْجرا اِالْعِتَذاِر، فَأُْجْرَنا َع

 .الَْفْضَل الَْمْرُغوَب فِيِه، َو َنْعَتاُض ِبِه ِمْن أَْنَواِع اذّلْخِر الَْمْحُروِص َعلَْيهِ 

َ َما َقّصْرَنا فِيِه ِمْن َحّقَك، َو اْبلُْغ ِبأَْعَماِرَنا َما َبْنيَ  َو  أَْوِجْب لَنَا ُعْذَرَك َع

َ َتنَاُوِل َما أَْنَت  ُ فَأَِعنّا َع أَْيِدينَا ِمْن َشْهِر َرَمَضاَن الُْمْقِبِل، فَِإذَا َبّلْغَتنَاه

َ الْ   أَْههُلُ ِمَن الِْعَباَدِة، َْسَتِحّقهُ ِمَن الطّاَعِة، َو أَْجِر لَنَا ِمْن َو أَّدَنا ِإ ِقَياِم ِبَما 

ً لَِحّقَك ِيف الّشْهَرْيِن ِمْن ُشُهوِر ادّلْهِر    .َصالِِح الَْعَمِل َما َيُكونُ َدَركا
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اى د روژې مياشت３ په تا او ستا پر هغو فضيلتونو چ３ موږ ترې ب３ . تا ته سالم
اى خدايه موږ . ３ زموږ له السه ووتل سالم وىبرخ３ شو او ستا په تيرو برکتونو چ

 ےپه هغ３ مياشت３ پورې مخصوص يوو د كوم３ په وجه چ３ تا موږ ته درناو
راوبخ＋ه او په خپل لطف او مهربان９ سره دې د دې د حق د پيژندلو توفيق راك７ 
حال دا چ３ بد نصيب خلك د دې د وخت له ازر＊ت او قدره ناخبره وو او د خپل３ بد 

وجه د دې له فضله محرومه شول او هم ته ولى او د اختيار ＇＋تن ي３ چ３  مرغ９ په
موږ دې د دې د حق پيژندلو لپاره غوره ك７و او د دې د امرونو او احكامو 
الر＊وونه دې وك７ه ب３ شكه چ３ ستا په توفيق سره موږ په دې مياشت３ ك３ روژې 

ه او په اوړو ك３ تر ونيول３ د عبادت لپاره پا＇يدو خو په نيم／７تيا او كوتاه９ سر
اى ＇＋تنه موږ د خپل３ بد عمل９ اقرار كوو او په خپل３ . مال／３ زيات مو ونه ك７ل

سست９ اوغفلت  په داده  كيدو سره ستا حمد كوو او اوس كه ستا لپاره ＇ه وى نو 
 ےهغه زموږ د زړونو حقيق３ شرمسارى او زموږ د ژبو ر＊تنى سيله او معذرت د

ه سره چ３ موږ ك７ې ده موږ ته داس３ اجر راكانده چ３ نو له دې كم９ او كوتاه９ سر
موږ د هغه په وسيله د زړه د خو＊３ نيكمرغى او فضيلت الس ته راوړو او د ثواب 
او اجر ډول ډول زيرم３ چ３ موږ ي３ ارمانى وو د دې په بدل ك３ تر السه ك７و او موږ 

او  چ３ ستا په حق ك３ كومه كمى او كوتاهى ك７ې په هغ３ ك３ زموږ عذر ومنه
له راتلونك３ روژې سره وت７ه او كله مو چ３ د  ےزموږ د راتلونكي ژوند مز

راتلونكى كال روژې ته  ورسوې نو كوم عبادت چ３ ستا له شان سره ＊ايي د هغه 
په ادا كولو ك３ زموږ مدد وك７ه او په هغه اطاعت چ３ دا مياشته ي３ وړ ده موږ ته د 

اس３ نيكو عملونو ل７ۍ جاري وساته عمل كولو توفيق راكانده او زموږ لپاره د د
چ３ د ژوند په مياشتو ك３ له يوې وروسته د روژې په بل３ مياشت３ ك３ ستا د حق د 

  پوره كولو المل وى 
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، ٍ ْ ّ َو َما أَلَْمْمنَا ِبِه ِيف َشْهِرَنا َهَذا ِمْن لََمٍم أَْو ِإ ُ أَْو َواَقْعنَا فِيِه ِمْن ذَْنٍب، َو  الّل
ََسْبنَا فِيهِ  ِْسَياٍن َظلَْمنَا فِيِه أَْنفَُسنَا،  اْك  َ َ َتَعّمٍد ِمنّا، أَْو َع ِمْن َخِطيَئٍة َع

َك، ِِسْرتِ َنا  ، َو اْسُرتْ َ مَُحّمٍد َو آهِلِ َنا، فََصّل َع ْكنَا ِبِه حُْرَمًة ِمْن َغْريِ َ َ  أَِو اْن
ُْسْط َعلَْينَا َو اْعُف َعنّا ِبَعْفِوَك، َو َال َتنِْصْبنَا فِيِه ِألَْعُنيِ    الّشاِمِتنيَ، َو َال َت

فِيِه أَلُْسَن الّطاِعنِنيَ، َو اْسَتْعِمْلنَا ِبَما َيُكونُ ِحطًّة َو َكّفاَرًة لَِما أَْنَكْرَت 
َ  .ِمنّا فِيِه ِبَرأْفَِتَك الِّتي َال َتنَْفُد، َو فَْضِلَك اذّلِي َال َينُْقُص  ّ َصّل َع ُ الّل

َِشْهِرَنا، َو َباِرْك لَنَا ِيف َيْوِم ِعيِدَنا َو فِْطِرَنا، مَُحّمٍد َو آهِلِ  ، َو اْجُربْ مُِصيَبَتنَا 
ْنٍب، َو اْغِفْر لَنَا َما  ُ ذِلَ َو اْجَعهْلُ ِمْن َخْريِ َيْوٍم َمّر َعلَْينَا أَْجلَِبِه لَِعْفٍو، َو أَْمَحاه

ّ اْسلَْخ  .�ِْن ذُنُوِبنَا َو َما َعلَنَ  َخِفَي  ُ ِْسَالِخ َهَذا الّشْهِر ِمْن الّل نَا ِبا
َخطَاَياَنا، َو أَْخِرْجنَا ِبخُُروِجِه ِمْن َسّيَئاِتنَا، َو اْجَعْلنَا ِمْن أَْسَعِد أَْههِلِ ِبِه، َو 

ْ َحّظاً ِمنْهُ  ِ ْ ِقْسماً فِيِه، َو أَْوفَِر ِ ّ َو َمْن َرَعى َهَذا الّشْهَر َحّق  .أَْجَزلِ ُ الّل
، َو َحِفَظ حُْرَمَتهُ َحّق ِحْفِظَها، َو َقاَم ِبُحُدوِدِه َحّق ِقَياِمَها، َو اّتَقى ِرَعاَيِتهِ 

ا، أَْو َتَقّرَب ِإلَْيَك ِبُقْرَبٍة أَْوَجَبْت ِرَضاَك هَلُ، َو َعطََفْت  َ ِ ذُنُوَبهُ َحّق تَُقا
ََتَك َعلَْيِه، فََهْب لَنَا ِمْثهَلُ ِمْن ُوْجِدَك، َو أَْعِطنَا  ْ ُ ِمْن فَْضِلَك، فَِإّن َر أَْضَعافَه

  فَْضلََك َال َيِغيُض،
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اى ＇＋تنه موږ چ３ په دې مياشتي ك３ كوم３ وړې يا لوي３ －ناهاني ك７ی وى يا 
وى  ےپه كوم３ －ناه كك７ او په كومه خطا اخته شوی يو په قصد مو دا كار ك７

ك７ې وى يا مو د بل چا د حرمت لمنه ＇يرې  ےك７ ےيا په هيره، په ＄ان مو تير
او موږ په خپل３ پردې ك３ . او د هغوى پر آل رحمت ولي８ه) ص(وى نو پر محمد 

پ ك７ه او له خپل３ عفوې او تيريدن３ په كار اخستلو سره مو وبخ＋ه او داس３ 
نه وى چ３ د دې －ناه له كبله د طنز كوونكو ستر－３ په موږ ＊خ３ شى او د 

ايه شفقت او ډيرنده پيغور كوونكو ژب３ په موږ پرانستل شى او په خپل ب３ پ
مهربان９ سره موږ په داس３ ك７و كار بند ك７ه چ３ هغه ＇يزونه له من％ه يوسى او 
د هغو خبرو وټ ك وباسي كوم３ چ３ ته په دې مياشتي ك３ زموږ لپاره نه 

او د هغوى پر آل رحمت ولي８ه او د دې ) ص(اى پاكه خدايه په محمد . خو＊وى
هغه و－ن６ه او د  ﾡزموږ پر زړنو ل／يدلمياشت３ د رخصتيدو له كبله چ３ كوم ！پ 

اختر او د روژې د پري＋ودلو ورځ زموږ لپاره مباركه ك７ه او دا زموږ په تيرو 
ور＄و ك３ تر ！ولو غوره ورځ و－ر＄وه چ３ د عفوې او بخ＋ن３ راغون６ونك３ او د 

ته زموږ پ＂３ او ＊كاره －ناهان３ ! او اى لويه ذاته. －ناهانو پريولونك３ وى
ت３ له بيلتون سره جوخت موږ له مصيبتونو بيل ك７ه او د دې وبخ＋ه د دې مياش

له  تللو سره په يو وخت موږ له بديو وباسه او د دې مياشت３ له بركته د دې په 
ابادولو ك３ موږ تر ！ولو نيكمرغه خوش نصيبه او برخمن ك７ه اى خدايه چا چ３ 

ي３ چ３ ه وه د دې مياشتي عزت او خيال ساتلى وى او لكه ＇ن／ه يد＇ن／ه  با
وى او لکه ＇ن／ه  ﾡ وى په احكامو ئي پل اي＋ ےك７  ي３ ےد دې درناو ےحق د

وى يا ي３ د تقرب او له خداى سره د  ےچ３ له －ناهونو بچيدل پكار دى بچ شو
وى چ３ ستا خو＊ى ي３ د هغه لپاره ضرورى  ےنزديكت لپاره   داس３ عمل ك７

چ３ دې هغه وبخ＋ه وى نو ＇ن／ه  ﾡك７ې وى او ستا د رحمت پام ي３ هغه ته اړول
همداس３ مون８ هم د خپل ب３ پايه دولت له بركته وبخ＋ه او په خپل فضل او كرم 

  سره تر هغه هم ＇و چنده زيات راكانده ＄كه چ３ ستا د فضل پا３１ نه وچي８ى 
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ِنََك َال َتنْقُُص َبْل َتِفيُض، َو إِّن َمَعاِدَن إِْحَساِنَك َال َتْفنَى، َو إِّن َعطَ   اءََك َو إِّن َخَزا
ُ الُْمَهنّا َ مَُحّمٍد َو آهِلِ، َو اْكتُْب لَنَا ِمثَْل أُُجوِر َمْن َصاَمهُ، أَْو  .لَْلَعطَاء ّ َصّل َع ُ الّل

َ َيْوِم الِْقيَاَمِة  ّ إِنّا نَتُوُب إِلَْيَك ِيف َيْوِم فِطِْرنَا اذّلِي َجَعلَْتهُ  .َتَعّبَد لََك فِيِه ِإ ُ الّل
ً ِمْن كُّل ذَْنٍب لِْلُمْؤِمنِنيَ ِع  ََشدا ً َو مُْح ً َو ُسُروراً، َو ِألَْهِل ِملِّتَك َمْجَمعا  يدا

َ   ذْنَْبنَاهُ، أَْو ُسوٍء أَْسلَْفنَاهُ، أَْو َخاِطِر َشّرٍ أَْضَمْرنَاهُ، َتْوَبَة َمْن اَ  َال َينْطَِوي َع
ُ َبْعَدَها ِيف َخِطيَئٍة، تَ  َ ذَْنٍب، َو َال َيعُود ً َخلََصْت ِمَن ُرُجوٍع ِإ ْوَبًة نَُصوحا

ا َ
ْ ّ اْرُزْقنَا َخْوَف  .الّشّك َو اِالْرِتيَاِب، فََتَقّبْلَها ِمنّا، َو اْرَض َعنّا، َو َثّبْتنَا َعلَ ُ الّل

َة َما نَْدُعوَك ِبِه، َو َكأَْبَة  ِعَقاِب الَْوِعيِد، َو َشْوَق َثَواِب الَْمْوُعوِد َحّتى نَِجَد ذَلّ
َْستَ  ُ َما  ْ َمَحّبَتَك، َو  .ِجريَُك ِمنْه ُ يَن أَْوَجْبَت لَ َو اْجَعلْنَا ِعنَْدَك ِمَن الّتّواِبنيَ اذّلِ

ُْم مَُراَجَعَة َطاَعِتَك، َيا أَْعَدَل الَْعاِدلِنيَ  ْ ِنَا َو  .َقِبْلَت ِم ّ َتَجاَوْز َعْن آَبا ُ الّل
ً َمْن َسلَ  ِيعا َ َ َيْوِم أُّمَهاِتنَا َو أَْهِل ِدينِنَا  ُْم َو َمْن َغَربَ ِإ ْ ّ َصّل  .ِقيَاَمِة لْ  ا َف ِم ُ الّل

َِكتَِك الُْمَقّرِبنيَ، َو َصّل َعلَْيِه َو آهِلِ  َ َمَال َ مَُحّمٍد نَِبّينَا َو آهِلِ َكَما َصلّْيَت َع َع
َِك الُْمْرَسلِنيَ، َو َصّل َعلَْيِه َو آهِلِ  َ أَْنِبيَا َ َص  َكَما  َكَما َصلّْيَت َع لّْيَت َع

َا، َو  ُ ِعَباِدَك الّصالِِحنيَ، َو أَفَْضَل ِمْن ذَلَِك َيا َرّب الَْعالَِمنيَ، َصَالًة َتْبلُغُنَا َبَرَك
ُْسَتَجاُب هَلَا دَُعاُؤنَا، إِنَّك أَْكَرمُ َمْن ُرِغَب إِلَْيِه، َو أَْكَفى َمْن  َينَالُنَا نَْفعَُها، َو 

ْ تُُوّكَل َعلَيْ  َ َ كُّل  َِل ِمْن فَْضهِلِ، َو أَْنَت َع  .ٍء َقِديٌر  ِه، َو أَْعطَى َمْن ُس
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او ستا خزان３ نه كمي８ى بلكه ال پسي زياتي８ى او نه ستا د احسانونو زيرم３ 
ختمي８ى او ستا بخ＋نه او ＊ندنه چ３ له هر اړخه خوش／واره بخ＋نه او سخا ده 

حمت ولي８ه او كوم خلك چ３ د او د هغوى پر آل ر) ص(اى خدايه پر محمد 
قيامت تر ور＄３ د دې مياشت３ روژې ونيسى يا ستا عبادت وكاندى د هغوى د 
اجر او ثواب په ＇ير زموږ لپاره هم اجر او ثواب وليكه اى خدايه موږ د فطر 

په دې ورځ چ３ د ايمان د خاوندانو لپاره دې د اختر او خو＊９ ) وړوكى اختر(
دې د غون６يدو او د يو او بل د مرست３ ورځ －ر＄ولي  ورځ او د اسالم پالو لپاره

ده له هري －ناه چ３ موږ ك７ې او له هري بدۍ چ３ موږ پك３ ＊كيل شوى يوو او 
وى د هغه كس په شان توبه كوو چ３ －ناه  ےله هر بد نيته چ３ په زړه ك３ مو ك７

 ته د بيا ستنيدلو الره نه لرى او نه له توب３ وروسته كوم３ خطا او بدۍ ته الس
وروړى داس３ ر＊تن３ توبه چ３ له هر شك شوب３ پاكه وى نو اوس زموږ توبه 
ومنه له موږ راضى او خوښ شه او زموږ قدمونه په دې ！ين， وساته اى ＇＋تنه 
د －ناه د سزا ويره او د كوم ثواب چ３ تا ژمنه ك７ي ده د هغ３ ليوالتيا راپه برخه 

په خوند او له كوم عذابه چ３ ك７ه چ３ د كوم ثواب له تا هيله او ارمان لرو د هغه 
او موږ په خپل نزد له هغو . پناه غواړو د هغ３ په تكليف او ＄ورولو ＊ه پوه شو

توبه －ارو و－ر＄وه د چا لپاره چ３ تا خپله مينه ضرورى ك７ې ده او له چا چ３ د 
اى په عدل كوونكو ك３ . فرمان منن３ او اطاعت په لور جاروتل تا قبول ك７ى دى

اهللا زما له مور پالر او زموږ له ！ول مذهب پال او اسالمى  تر ！ولو عادله اى
اى . وى يا تر لوي３ ور＄３ راتلونكى وى له ！ولو تير شه ے امت كه هغه تير شو

او د هغوى پر آل داس３ رحمت ولي８ه چ３ ＇ن／ه ) ص(＇＋تنه زموږ پر نبى محمد 
د ！ول３  اى. بلكه تر هغ３ لوړ او غوره ےد ےدې په خپلو نيكو بند－انو نازل ك７

داس３ رحمت چ３ بركت ي３ موږ ته ورسي８ى او له كبله ي３ زموږ ! ن７ۍ پالونكيه
دعا －ان３ هم قبول３ شى ＄كه چ３ ته تر هغو خلكو چ３ رجوع ورته كي８ى زيات 

ي３ او  ﾡكريم او تر هغه كسانو چ３ تكيه ورباندي كي８ى زيات ب３ نيازه كوونك
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وږدول كي８ى زيات تر هغو خلكو چ３ د هغوى د فضل په وجه ورته الس ا
  .ي３ او ته پر هر ＇يز قادر او وسيال يﾡ ３او بخ＋ونك ﾡ＊ندونك

  
  سپړنه

)) دعه((دا دعا د روژي د بركتى شيبو د بدر－３ او وداع دعا ده د وداع لفظ له 
او معنا ي３ ده راحته كرار او ارام ژوند او له مسافر سره د الوداع  ےد ﾡراوتل

ه مينه او محبت لرو او د هغه لپاره دعا چ３ موږ له هغه سر ےكولو مطلب دا د
كوو چ３ خداى تعالى ي３ د الري ستون％３ او د سفر مشكالت اسان او د هدف 
سختى ي３ اوراي ك７ى او بيا راستنيدا ي３ په برخه شى يا چرته چ３ ＄ى هلته 

سره وداع  ےچ３ كوم له س７ ےهوسا او ارام وى وداع او بدر－ه د دې دليل د
او  ے３ د هغه عزت او په زړه ك３ مو د هغه قدر دكي８ى زموږ په ستر－و ك

دا مينه او د زړه ت７او له وخت سره هم كيداى شى او له  ےبيلتون ئي سخت د
د همدې مين３ . ＄اى سره هم له ژوندى سارى سره هم كي８ى او حجاراتو سره هم

په وجه كله كله انسان د خپل تير وخت يادونه يادوى او كله خپل３ ＄وان９ 
ير عمر ته غ８ كوى او كله غمژنو كن６والو چوپه خوله ديوالونو او ارمان او ت

همداراز د . خاموشه بيدياوو ته خطاب كوى او كله له هغوى سره خبرې كوي
روژې له ساعتونو او شيبو سره خبرې كول له هغ３ سره د ډيري مين３ ن＋ه ده 

ينه ＄كه چ３ د خداى نزدې كسان د هغه له ذكر اطاعت او عبادت سره دومره م
لرى چ３ د عبادت له ＄ان／７و ور＄و سره هم د زړه له كوم３ مينه كوي او د دغو 
شيبو بيلتون ورته همدومره سخت وى ＇ومره چ３ د مين جدائي －رانه وى او 
دغه －７ۍ داس３ په مات زړه او م７اوو مخونو بدر－ه كوى ＇ن／ه چ３ محبوب 

ك３ دا دعا رخصتي８ى لكه امام به چ３ د روژې د مياشتي په وروستيو ور＄و 
. لوستله او په افسوسناكو او ارمانى جذباتو سره به ي３ له دې سره الوداع كوله

دا دعا د هماغو كسانو لپاره چ３ په دې مياشت３ ك３ ي３ د عبادت او اطاعت 
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－７ۍ تيري ك７ي وى واجبات ي３ ادا ك７ى وى او له حرامو ي３ ډډه ك７ى وى او چا 
نيولى نو هغوى خو ي３ نه په رات，  چ３ لمون％ونه نه وى ك７ى او روژه ي３ نه وى

دى خوښ دى او نه په ت， چ３ د بدر－３ ضرورت محسوس ك７ى البته كومو 
كسانو چ３ د خداى تعالى د خو＊９ او رضا تومنه برابر ك７ى وى او د دې په 
مباركو شيبو ك３ ي３ د اخرت تو＊ه السته راوړي وى فرائض او واجبات ي３ 

ه چ３ نيك９ او ثواب ي３ الهم ډير شى او ك７ې وى نو هغوى ته ي３ الوداع پكار د
د خداى د رحمت او مغفرت جو－ه شى لكه ＇ن／ه چ３ جابر بن عبداهللا انصارى 

عة من شهر رمضان فلما بصر قال  يا جابر «: وائي دخلت ع رسول اهللا ىف آخر 
عة من شهر رمضان فودعه وقل الل التجعهل آخر العهد من صيامنا اياه فان  هذه آخر
ً وال تجعلنى محروما فانه من قال ذالك ظفر باحدى الحسنني  جعلته فاجعلنى مرحوما

ة  زه د روژې د جمعة الوداع (»اما ببلوغ شهر رمضان من قابل او بغفران اهللا ور
په ورځ د عزتمن پيغمبر حضرت محمد 請لى اهللا عليه وآله وسلم په ) ورست９ جمع３(

م نو وې فرمايل اى جابره دا د روژې خدمت ك３ حاضر شوم هغه حضرت زه وليد
وروست９ جمعه ده نو له دې سره وداع وك７ه او  ووايه اى خدايه دا زموږ د روژو 
وروستى مهال مه －ر＄وه او كه تا دا زموږ د ژوند وروست９ جمعه ！اكل３ وى نو موږ 

چ３ دا كلمات  ےله خپل رحمته برخمن ك７ه او محرومه كوه مو مه، نو كوم س７
غه به له دوو ＊ي／７و يوې ＊ي／７ې ته ضرور ورسي８ى يا خو به ورته د ووایی نو ه

د خداى تعالى مغفرت او رحمت په برخه  ي３راتلونكى كال روژه نصيب شى يا به 
دا دعا د جمعة الوداع يا د روژې په ورست９ ورځ يا ورست９ شپه لوستل پكار ) شى

تر دې غوره دا ده دى او په وروست９ شپه ئي د سهار په وخت لوستل پکار دى او 
چ３ په جمعه الوداع ك３ هم ولوستل شى او په وروست９ شپ３ ي３ هم ولولى او كه دا 

تم３ شپ３ دې ي３ هم يشاندي＋نه وى چ３ مياشته به د نهه ويشتو وى نو په نه و
  .چ３ د اختر په شپ３ دى ولولي ےولولى او په ديرشمه شپه ك３ ئ３ هم او يو قول دا د
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ِهِ   ُ ِيف َيْوِم الِْفْطر َو َكاَن ِمْن دَُعا  :َعلَْيِه الّسَالم

ّ اْسَتْقَبَل الِْقْبةَلَ، َو ِيف َيْوِم الْجُُمَعِة، فََقـاَل  ُ  ً ِما  :ِإذَا اْنَصَرَف ِمْن َصَالِتِه َقاَم َقا

 ُ ِعَبــاد
ـُـهُ الْ َ ُ  َيــا َمــْن َيــْرَحُم َمــْن َال َيْر ــِبَالد

 َو َيــا َمــْن َيْقَبــُل َمــْن َال َتْقــَبهُلُ الْ

ُمِلّحـنيَ َعلَْيـهِ   َيا َمْن َال َيْحَتِقُر أَْهـَل الَْحاَجـِة ِإلَْيـهِ  َو 
 .َو َيـا َمـْن َال يَُخّيـُب الْ

ِ َعلَْيهِ  َو َيا َمْن َيْجَتِبي َصِغَري َما يُْتَحُف ِبـِه،   َو َيا َمْن َال َيْجَبهُ ِبالّرّد أَْهَل ادّلاةّل
َِسَري َما يُْعَمُل هَلُ  َْشُكُر  َ الَْقِليِل َو يَُجاِزي ِبالَْجِليـِل َو يَ  .َو  َْشُكُر َع   ا َمْن 

َ َمْن َدَنـا ِمنْـهُ  َ َنْفِسـِه َمـْن أَْدَبـَر َعنْـهُ  .َو َيا َمْن َيْدنُو ِإ  .َو َيـا َمـْن َيـْدُعو ِإ

ُ النّْعَمَة، َو َال يَُباِدُر ِبالنِّقَمِة  نََة َحّتـى َو َيا َمـْن يُْثِمـُر الَْحَسـ .َو َيا َمْن َال يَُغّري
ا َ َ ا، َو َيَتَجاَوُز َعِن الّسّيَئِة َحّتى يَُعّف َ َ ِم

آَماُل دُوَن َمـَدى  اْنَصَرفَِت اْل  .يُنْ
ــاِت، َو  ــةُ الطِّلَب ــوِدَك أَْوِعَي ــْيِض ُج ــَتَألَْت ِبَف ــاِت، َو اْم ــَك ِبالَْحاَج َكَرِم

َ فَـْوَق كُـّل َعـاٍل، َو َتَفّسَخْت دُوَن بُلُوِغ َنْعِتَك الّصَفاُت، فَلََك الُْعلُّو ا ْألَْع
كُّل َجِليٍل ِعنَْدَك َصِغٌري، َو كُّل َشِريٍف ِيف  .الَْجَالُل اْألَْمَجُد فَْوَق كُّل َجَالٍل 

ُضـوَن ِإّال  ّ َ ُمَت
َك، َو َخرِسَ الْ َ َغْريِ َجنِْب َشَرفَِك َحِقٌري، َخاَب الَْوافُِدوَن َع

  َك، َو أَْجَدَب الُْمنَْتِجُعوَن ِإّال َمِن اْنَتَجـَع فَْضـلََك لََك، َو َضاَع الُْمِلّموَن ِإّال بِ 
ِِلنيَ، َو ِإَغاَثتَُك َقِريَبـٌة ِمـَن  َبابَُك َمْفتُوٌح لِلّراِغِبنيَ، َو ُجودَُك مَُباٌح لِلّسا

ُمْسَتِغيِثنيَ 
  آِملُوَن، َال َيِخيُب ِمنَْك اْل  .الْ
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ه راستنيده نو دا دعا به يې كوله او د امام سجاد به چې كله د وړوكى اختر له لمانځ
  :جمعې په ورځ به يې هم دا دعا كوله

  
اى هغه ذاته چ３ په داس３ كس رحم كوې چ３ بند－ان پرې رحم نه كوى اى هغه 
ذاته چ３ داس３ －ناهكار قبلوې چ３ د ＄مك３ هي＆ ！و！ه ئي نه منى اى هغه چ３ 

اده نه ستنوې اى نامر ﾡخپل حاجتمن ته سپك نه －ورې او هغه چ３ زارى كوونك
نه نهيل３ كوې اى هغه ذاته  چ３ ډيرې وړې ډالﾡ   ９هغه چ３ ب３ ＄ايه ناز كوونك

ته هم د خو＊９ په ستر－و －ورې او د هغه ل８ ترل８ه عمل هم چ３ ستا لپاره وشى 
وركوې اى هغه چ３ ＇وك درنزدې شى ورنزدې كي８ې او ＇وك چ３  ي３بدله 

ن３ نه بدلوې او په سزا وركولو اى هغه چي پيرزوي. در＄ن３ مخ واړوى رابل３ ئ３
بارداره كوې چ３ زيات３ ي３ ك７ې او له －ناهانو  ﾡك３ بي７ه نه كوې د نيك９ نيال／

هيل３ ستا د كرم پولو ته تر رسيدا مخك３ . ％ه ي３ يوس３ينتيري８ې چ３ له م
بريال９ راستن３ شوې او د طلب او ارمانونو جامونه ستا د شتون له فيضانه ډك 

  ات منزل ته تر رسيدا مخك３ ست７ې او تيت   شولشول او 請فتونه ستا د ذ
＄كه چ３ تر ！ولو ج／ه لوړتيا چ３ د هرې منارې تر ＇ـوك３ اوچتـه  او  ډيـره لـوړه      

بزر－ــي چــ３ تــر هــر عظمتــه هســكه ده ســتا لپــاره مخصو請ــه ده هــر ســتر ســتا د     
چـا   ےاو هر درون سـتا د شـرف پـه وړانـدى سـپك د      ﾡسترتوب په وړاندې وړوك

چـا تـه مخـه كـ７ه هغـه ناكامـه شـو چـا چـي سـتا بغيـر لـه بـل چـا                چ３ له تا پرتـه بـل  
ه په بل منزل كـ３ اسـتو－نه وكـ７ه    يروغو＊تل هغه تاوانى شو او چا چ３ پر تا سرب

ــت         ــورو د رزق او نعمـ ــه نـ ــاى لـ ــه ＄ـ ــل پـ ــتا د فضـ ــ３ سـ ــوك چـ ــو ＇ـ ــه ډوب شـ هغـ
ــر شـــول    ــيبت كـــ３ －يـ ــه کـــاخت９ او مصـ ــتندويي شـــول هغـــوى پـ ــتا ور . غو＊ـ سـ

او سـتا ＊ـندنه او سـخا د سـوال／رو لپـاره عامـه ده        ےد ﾡغو＊تونكو ته پرانسـت 
هيلــه مــن لــه تــا نــه محروميــ８ى او . ســتا فريــاد رســى عــدالت غــواړو تــه نــزدې ده

  ستا له عطا او بخ＋ن３ نه نهيلى كي８ى  ﾡغو＊تونك
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َْشَقى ِبنَِقَمِتـَك الُْمْسـَتْغِفُروَن   ُضوَن، َو ال  ّ َ ُمَت
َِك الْ  .َو َال َيْيأَُس ِمْن َعطَا

ٌض لَِمــْن َنــاَواَك، َعاَدتـُـَك  ُْســوٌط لَِمــْن َعَصــاَك، َو ِحْلُمــَك مُْعــَرتِ ِرْزقـُـَك َم
ُـْم  ْ ّ َ َ الُْمْعَتِديَن َحّتى لََقْد  ُ َع ْبَقاء ِنيَ، َو ُسنّتَُك اْإلِ َ الُْمِسي ْحَسانُ ِإ اْإلِ

ْ ِإْمَهالَُك َعِن النّـُزوِع  ُ ـْم  َو  .أََناتَُك َعِن الّرُجوِع، َو َصّد ِ ِ ِإّنَمـا َتأَّنْيـَت 
ُْم ِثَقًة ِبـَدَواِم مُْلِكـَك، فََمـْن َكـاَن ِمـْن أَْهـِل  َ َ أَْمِرَك، َو أَْمَهْل لَِيِفيئُوا ِإ

ـا، َو َمـْن َكـاَن ِمـْن أَْهـِل الّشـَقاَوِة َخَذلَْتـهُ هَلَـا َ ِ ْ  .الّسَعاَدِة َخَتْمـَت هَلُ  ُ كُّلـ
َ حُْكِمَك، َو أَ  ُِروَن، ِإ ْم َصا ِ ِ َ طُـوِل مُـّد ْن َع ِ َ َ أَْمِرَك، لَْم   ِإ

ِةَلٌ ْ آ ُ مُوُر
ْم بُْرَهانـُـَك  ِ ِ ِك مَُعــاَجلَ ــَرتْ َِمــٌة َال .ُســْلطَانَُك، َو لَــْم َيــْدَحْض لِ حُّجتـُـَك َقا

ِـُم لَِمـْن َجـنََح َعنْـَك، َو  تُْدَحُض، َو ُسْلطَانَُك َثاِبٌت َال َيـُزوُل، فَالَْوْيـُل ادّلا
ُ اْألَْشَقى لَِمِن اْغَرتّ ِبَك الْ  ُ لَِمْن َخاَب ِمنَْك، َو الّشَقاء َخاِذةَل

َمـا أَْكثَـَر  .َخْيَبةُ الْ
ُ ِيف ِعَقاِبـَك، َو َمـا أَْبَعـَد َغاَيَتـهُ ِمـَن  َتَصّرفَهُ ِيف َعـَذاِبَك، َو َمـا أَْطـَوَل َتـَرّدَده

ِ الَْمْخَرِج  َِك َال َتجُوُر فِيـِه، َو الَْفَرِج، َو َما أَْقنَطَهُ ِمْن ُسُهوةَل َعْدًال ِمْن َقَضا
ً ِمْن حُْكِمَك َال َتِحيُف َعلَْيهِ   ِإْنَصافا
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او د مغفرت په غو＊تنكو ستا د عذاب بـد مرغـى نـه را＄ـى سـتا د نعمـت خـوان        
چ３ له تا سر غ７وى او ستا زغم د هغه چا هم په كار را＄ى چـ３   ےهغو ته خپور د

＊ه كول ستا الره او په بلوس／رو مهربانى ستا  له تاسره مير＇ى كوى له بدو سره
تر دې چ３ سـتا نرمـ９ او حلـم هغـوى حـق تـه لـه جـاروتلو غافلـه كـ７ل او           . روده ده

حـال دا چـ３   . ســتا ورك７ې او مهربان９ هغوى له معصيتونو لـه ډډه كولـو ودرول  
ْو چي هغوى ستا فرمان ته ستانه شـى   ےتا له هغوى سره نرم＋ت د دې لپاره ك７

ْو چــ３ تــا د خپــل واك او اقتــدار پــر دوام بــاور  ےدې د دې لپــاره وركــ７ او وخــت
اوس چـي كـوم خـوش مرغـه وْ  د     ) شﾡ ３چ３ كله غواړې هغوى را！ين／ول(درلوود 

هغــه پــاى دې هــم پــه خــوش نصــيب９ ســره وكــ７ه او كــوم چــ３ بدبختــه ْو هغــه دې     
 ！ــول ســتا پــه لــور ) دوى كــه خــوش نصــيبه وى او كــه بــد مرغــه  (ناكامــه وســاته، 

هدف او چارې ستا په امر پورې ت７ل３ دى   ﾡ جاروتونكى دى او د هغوى وروست
نـه   ﾡد هغوى د مهلـت پـه اوږدې مـودې سـره سـتا پـه دليـل او حجـت كـ３ ＇ـه كمـ           

شى چ３ د خپل حق په السته راوړلـو    ے لكه د هغه كس دليل چ３ كمزور(را＄ى 
برهـان او دليـل نـه     او د هغوى د زر نه نيولو په وجه سـتا ) ك３ له ＄ن６ه كار واخلى

چ３ －وندې وويل شى چ３ كه خداى تعالى د هغوى په خالف دليـل او  (باطلي８ى 
او  ےسـتا حجـت ！ينـ， او پــات３ د   ) برهـان درلـود نـو مهلـت بـه يــ３ ولـ３ وركـاوه       

نـه شـى نـو تـل پـات３       ےچ３ ختميـد  ےد ےباطليداى نه شى او ستا دليل پياوړ
ئــي مــخ واړوه او شــرموونك３ غــم او خواشــينى د هغــه چــا پــه برخــه ده چــ３ لــه تــا  

مــات３ او ناكــامى د هغــه چــا ده چــ３ ســتا لــه دره بــ３ برخــ３ شــو او تــر ！ولــو بــده       
داسـ３  . وغوليـد ) مهلت او تيريـدن３ (بدمرغى د هغه چا په قسمت ده چ３ ستا له 

كس به ＇ومره موده ستا په عذاب ك３ اوړى راوړى او ＇ومره اوږد مهال بـه سـتا   
او هغــه بــه پــه   ےې ديــررن３ پــ７او ＇ــومره لد هغــه د ژغــو. پــه عقــاب كــ３ ＇رخــى 

اسان９ سره له بچيدلو ＇ومره مايوسه وى ستا دا فيصله د عدل له مخـ３ ده چـ３   
   ےهي＆ ظلم پك３ نه كوې او ستا دا حكم پر انصاف والړ د
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ــْد َتَقــّدْمَت ِبالَْوِعيــِد، َو  ــَت اْألَْعــَذاَر، َو َق ــْد َظــاَهْرَت الُْحَجــَج، َو أَْبلَْي فََق
ْمَهـاَل، َو أَّخـْرَت َو َتلَطّْف  ِغيِب، َو َضَرْبَت اْألَْمثَـاَل، َو أََطْلـَت اْإلِ َت ِيف الّرتْ

 ِ لَـْم َتُكـْن أََناتُـَك  ءٌ ِبالُْمَباَدَرةِ  أَْنَت مُْسَتِطيٌع لِلُمَعاَجةَلِ، َو َتأَّنْيَت َو أَْنَت َم
، َو َال اْنِتظَاُرَك مَُداَراًة، َبـْل َعْجزاً، َو َال ِإْمَهالَُك َوْهناً، َو َال ِإْمَساكَُك َغْفةَلً 

ّ، كُّل  َ لَِتُكوَن حُّجتَُك أَْبلََغ، َو َكَرمَُك أَْكَمَل، َو ِإْحَسانَُك أَْوَىف، َو ِنْعَمتَُك أَ
ٌِن َو َال َتـَزالُ  حُّجتُـَك أََجـّل ِمـْن أَْن تُوَصـَف  .ذَلَِك َكاَن َو لَْم َتَزْل، َو ُهَو َكـا

ِه، َو ِنْعَمتَُك أَْكثَـُر ِمـْن أَْن تُْحَصـى ِبُكّلَها، َو َمْج  ِ ْ ُدَك أَْرفَُع ِمْن أَْن يَُحّد ِبُك
َ أََقهّلِ  ُْشَكَر َع َو َقْد َقّصَر يِبَ الّسـُكوُت   ِبأَْسِرَها، َو ِإْحَسانَُك أَْكثَُر ِمْن أَْن 

ْمَســاُك َعــْن َتْمِجيــِدَك، َو قَُصــ ْقــَراُر َعــْن َتْحِميــِدَك، َو فَّهَهنِــَي اْإلِ اَراَي ْإلِ
 ً فََها أََنا ذَا أَُؤّمـَك ِبالِْوفَـاَدِة، َو أَْسـأَلَُك  .ِبالُْحُسوِر، َال َرْغَبًة َيا ِإهَلِي َبْل َعْجزا

ِي، َو  َْع َنْجَواَي، َو اْسَتِجْب دَُعا
ْ ، َو ا َ مَُحّمٍد َو آهِلِ حُْسَن الّرفَاَدِة، فََصّل َع

ْ َيْوِمي ِبَخْيبَ  ِ نِي ِبالّرّد ِيف َمْسأَلَِتي، َو أَْكِرْم ِمْن ِعنْـِدَك َال َتْخ ْ َ ِتي، َو َال َتْج
ٍِق ِبَمـا تُِريـُد، َو َال َعـاِجٍز َعّمـا  ُ َضـا مُنَْصَرِيف، َو ِإلَْيَك مُنَْقلَِبي، ِإّنَك َغـْري

 ْ َ َ كُّل  ِ ٍء َقِديٌر، َو َال َحْوَل َو َال قُّوَة ِإّال بِ  ُْسأَُل، َو أَْنَت َع َعِظ
ّ الْ ِ َع
 .اّهللاِ الْ
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＄كه چ３ تـا پرلـه پسـ３ دليلونـه راوړى      ےك７ ےچ３ په هغه دې پك３ زياتى نه د
او مخك３ له مخكـ３ دې د ويروونكـو   .او د منلو وړ حجتونه دې ＇ر－ند ك７ي دى

＇يزونــو پــه وســيله خبــر كــ７ې يــوو او پــه لطــف او مهربــان９ ســره دې آخــرت تــه       
ې راوړې دى د مهلت موده دې اوږده كـ７ې او  ه）ولى يوو او ډول ډول مثالونه د
حال دا چ３ تا پـه سمالسـى نيولـو هـم      ےد ﾡپه عذاب ك３ دې له ＄ن６ه كار اخست

حـال دا چـ３ تـا د تلـوار وس هـم       ﾡقدرت درلود له نرم９ او مـدارا دې كـار اخسـت   
لرلو دا نرم＋ت د عاجزۍ لـه املـه او دا مهلـت د كمـزورۍ لـه كبلـه نـه ْو او نـه پـه          

د غفلت او ناخبرۍ په وجه او نه ＄ن６ د نرم＋ت او مهربـان９ پـه    يامتعذاب ك３ ت
سوب و بلكه دا د دې لپاره و چ３ ستا حجت له هر اړخه پوره شى ستا كرم بشپ７ 
ستا احسان پريمانه او ستا نعمتونه تمام شى دا ！ـول３ چـارې وې او وى بـه حـال     

！ـول اړخونـه يـ３    چـ３   ےدا چ３ ته له تله ي３ او تل به وې ستا حجت تـر دې لـوړ د  
چ３ د ويخ او حقيقـت   ےشى او ستا عزت او سترتوب تر دې زيات د ےبيان ك７

حدونه ي３ و！اكل شى او ستا پيرزوين３ تر دى ډيرې دى چ３ ！ول３ وشـميرل شـى   
او ســتا احســانونه تــر دې ډيــر زيــات دى چــ３ پــه ډيــر لــ８ احســان هــم ســتا شــكر      

) پـات３ راغلـى يـم －ـواك３    زه ستا لـه لمـان％ن３ او سـتاينى عـاجز او     (وايستل شى 
ــه          ــم او ＄نــ６ ســتا ل ــه كــ７ى ي ــه پســ３ حمــد او شــكره زه ناتوان ــه پرل چپتيــا ســتا ل

ك７ي يم او په دې ل７ ك３ زما بي وسـى دومـره ده چـﾡ     ３لمان％ن３ او ستاين３ －ون／
زه د خپل３ ناتوان９ او عـاجزۍ اعتـراف وكـ７م دا د بـ３ رغبتـ９ لـه كبلـه نـه ده اى         

＊ه نـو زه اوس سـتا پـه در كـ３     . ان９ په وجه دهزما ＇＋تنه بلكه د عاجزۍ او ناتو
او ) ص(يم ته پـر محمـد    ﾡد حاضريدو نيت كوم او له تا د ＊３ مرست３ غو＊تونك

د هغوى پر آل رحمت وليـ８ه او زمـا د راز او نيـاز خبـرې واوره او زمـا دعـا قبولـه        
كانده او زما ورځ  په مات３ سره مه تيـروه او زمـا پـه سـوال كـ３ مـا مـه شـ７ه او لـه          

پل دره سـتنيدل او لـه سـتنيدو وروسـته بيـا جاروتـل پـه عـزت او احتـرام سـره           خ
سرته ورسوه ＄كه چ３ ته په خپلو ارادو ك３ هي＆ ستون％ه نه لرې او ＇ه چ３ له تـا  
وغو＊تل شـى د هغـه لـه وركولـو نـه عـاجزي８ې او تـه د هـر ＇يـز وس لـرې او هـي＆            

  .ےد ےج， پوړطاقت او زور نيشته د خداى له مرستي پرته چ３ ډير لوى او 
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  سپړنه
  

په هر قام او ولس ك３ يوه نه يوه ورځ داسي ضرور وى چ３ د كوم تاريخى مخين３ په 
دغه ور＄ه د دې په خا請و دستورو او خوشحال９ سره . وجه د ياد－ار حثيت لرى

د ) ع(لكه دا چ３ په كومه ورځ حضرت ابراهيم . لمان％ى او جشن او خوشحال９ كوي
اور ورته －ل －لزار شو دا ورځ د هغه حضرت د منونكو  نمرود اور ته ور ودان／ل او

د كب له خي＂ى ) ع(لپاره د اختر ورځ و－ر＄يده او په كومه ورځ چ３ حضرت يونس 
راووت هغه ورځ د هغوى د منونكو د اختر ورځ شوه او په كومه ورځ چ３ د حضرت 

چ３ خداى  نازل شو هغه د هغوى د اختر ورځ لكه ＇ن／ه) خوان(په امت مايده ) ع(عيسى 
  : تعالى فرمايى

اى زموږ پالونكيه ته په موږ له اسمانه »رب انزل علينا مائدةمن السماء تكون لنا عيداً «
خوان نازل ك７ه چ３ زموږ لپاره اختر شى همدا شان په اسالم ك３ هم د بيالبيلو يادونو 

و ا ﾡوړوك(په وجه －０ شمير اخترونه شته چ３ په هغو ك３ عيد االضحى او عيدالفطر 
چ３ حضرت  ےلوى اختر د همغ３ ب３ سارى قربان９ ياد د. ډير مشهور دى) لوى اختر

اختر د  ﾡاو وړوك. د منى په قربان ＄اى ك３ خداى تعالى ته وړاندى ك７ه) ع(ابراهيم 
روژې د مياشتي په پاى ك３ د روژي د مسئوليتونو د پوره كيدو په خوشحال９ ك３ 

او ويشلو لپاره اسالم په هر رسمن کس لمان％ل كي８ى د دې اختر د خو＊９ د خبرولو 
په دې سپار＊تن３ سره چ３ له لمان％ه مخك３  ےد ےيوه اندازه د فطرې زكوه واجب ك７

مستحقانو او اړمنو ته ورسول شى چ３ هغوى هم د اختر په خوشحاليو ك３ له نورو سره 
 شريك شى او دا د اسالم حكيمانه موقع پيژندنه ده چ３ د وړوكى اختر په موقع ي３ د

غريبانو مرسته واجبه ك７ي ده او دا ＄كه چي د ديرش ور＄３ د لوږې او تندې له تيرولو 
او د زيارونو له －اللو وروسته له غريبانانو او بيوزلو سره د خواخوږۍ او د غم او 
＊ادۍ د شريكولو جذبه راوالړي８ى او انسان له بيكسو او فقيرانو سره مرستي ته 

ل８ې شان مالى قربان９ ته تياري８ى د فطرې له وركولو ه）وى او انسان په روڼ تندى دې 
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اختر پيلي８ى او په دې ورځ ＊اريز او كليوال ！ول په ډير برم سره  ﾡوروسته وړوك
راغون６ي８ى او د ملى او اسالمى شان او ورور ول９ ننداره وړاندي كوي بيا د اختر 

تونه او خطبه لوستل كي８ى چ３ پك３ لمان％نه ستاينه تقديس درود او سالم نصيح
سپار＊تن３ او قرآنى سورې وى بيا په روڼ تندي او مسكا سره خلك يو بل ته غاړه و＄ى 
يو بل ته السونه وركوى او د مباركيو او ليدو كتو ل７ۍ پيل كي８ى او په همدغو 

چ３ په خو＊９ ك３ ي３ او په  ےخوشحاليو ك３ ！وله ورځ تيره شى دا يو اسالمى اختر د
او د دې په دودونو او رسمونو . ےد ےشو ےك７ لطف او سرور ك３ ي３ تهذيب ＄اى

كوم３ ور＄ي پيل چ３ د  ے دد ےك３ د لوړو اخالقى اهدافو پوره پوره خيال ساتل شو
سهار پر فرايضو سر بيره په زكوه لمان％ه او د خطب３ په اوريدلو سره وى او نوري شپ３ 

به يقيناً په زړه ي３ په ليدو كتو او د －يلو مانو په لرى كولو او ت， رات， تيرې شى هغه 
ك３ د يو خو＊ونكى او خوشحالونكى ډاډ حالت پيدا كوى او د نيك９ د جذباتو په 
راوي＋وولو سره به د نيك كردارۍ يو خداى منن３ او د زړه او روح او سپي）لتيا سامان 

چ３ انسان خپل زړه او ضمير 請فا او روڼ ك７ى له  ےبرابر وى او حقيقى اختر همدا د
６ه ك７ي او له بديو ＄ان خوندى كاندى لكه ＇ن／ه چ３ اميرالمومنين －ناهانو لمنه راغون

انما هو عيد لمن قبل اهللا صيامه وشكر قيامه وكل يوم «: فرمايى) رض(حضرت على 
چ３ روژې ي３ خداى تعالى قبول３  ےاختر يوازې د هغوى د( »اليعصى اهللا فيه فهو عيد

هره هغه ورځ د اختر ورځ ده چي  ته ي３ په درنه ستر－ه و－ورى او) لمان％ه(ك７ى او قيام 
  )ونه ك７ى ےانسان پك３ －ناه او د خداى له امره تير

––––––––––––  
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فَةَ  َ َ ُ ِيف َيْوِم  ِِه َعلَْيِه الّسَالم  :َو َكاَن ِمْن دَُعا

َعــالَِمنيَ 
ِ َرّب الْ ّ لـَـَك الَْحْمــُد َبــِديَع الّســَماَواِت َو اْألَْرِض، ذَا   الَْحْمــُد ِهللاّ ُ الّلــ

ْكَراِم، َرّب اْألَْرَباِب، َو ِإهَلَ كُّل َمأْلُوٍه، َو َخالَِق كُّل َمْخلُـوٍق، َو ا لَْجَالِل َو اْإلِ
ْ َواِرَث كُّل  َ  ْ َ َْس َكِمْثهِلِ  ْ  ٍء، لَ َ ٍء، َو ُهـَو ِبُكـّل  ءٌ، َو َال َيْعُزُب َعنْهُ ِعْلُم 

 ْ َ  ْ َ َ كُـّل  ُ َال ِإهَلَ ِإّال أَْنـَت، اْألََحـُد  .ٍء َرِقيـٌب  ٍء مُِحيٌط، َو ُهـَو َعـ أَْنـَت اّهللا
 ُ ُمَتَفـّرد

ُ الُْمَتَكـّرمُ،  الُْمَتَوّحُد الَْفْردُ الْ ُ َال ِإهَلَ ِإّال أَْنـَت، الَْكـِر َو أَْنـَت اّهللا
ــّربُ  ُمَتَك

ــريُ الْ ــَتَعّظُم، الَْكِب ُ الُْم ــ َعِظ
ّ  الْ ِ ــ َع

ــَت، الْ ُ َال ِإهَلَ ِإّال أَْن ــَت اّهللا  َو أَْن
ُ   الُْمَتَعاِل، الّشِديُد الِْمَحاِل  َعِلـ

ُ، الْ َنُ الـّرِح ْ ُ َال ِإهَلَ ِإّال أَْنَت، الـّر َو أَْنَت اّهللا
 ُ ُ  .الَْحِك َخِبريَُو أَْنَت اّهللا

ُ الْ ُ َال ِإهَلَ ِإّال أَْنَت، الّسِميُع الَْبِصريُ، الَْقِد َو أَْنَت اّهللا
ُِم اْألَْدَومُ،َال ِإهَلَ ِإّال أَْنَت، الْ  ُ اْألَْكَرمُ، ادّلا ُ َال ِإهَلَ ِإّال أَْنـَت،  َكِر َو أَْنـَت اّهللا

ِ  آِخُر َبْعَد كُّل َعَددٍ  اْألَّوُل َقْبَل كُّل أََحٍد، َو اْل  ُ َال ِإهَلَ ِإّال أَْنَت، ادّلا َو أَْنَت اّهللا
ِ ِيف دُنُـّوهِ  ُ   ِيف ُعلُّوِه، َو الَْعا ـاِء َو الَْمْجـِد، َو  َو أَْنـَت اّهللا َ َ

َال ِإهَلَ ِإّال أَْنـَت، ذُو الْ
َياِء َو الَْحْمِد  َْشـأَْت اْألَْشـَياءَ ِمـْن  الِْكْربِ ُ َال ِإهَلَ ِإّال أَْنَت، اذّلِي أَ َو أَْنَت اّهللا

 َغْريِ ِسنٍْخ، َو َصّوْرَت َما َصّوْرَت ِمْن َغْريِ ِمثَاٍل، َو اْبَتـَدْعَت الُْمْبَتـَدَعاِت 
ْ  .ِبَال اْحِتَذاءٍ  َ   ٍء َتْقِديراً، أَْنَت اذّلِي َقّدْرَت كُّل 
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  :ې د ورځې دعاد عرف
  

هم ! دى اى ＇＋تنه ﾡ！ول３ لمان％ن３ هغه خداى لره دى چ３ د ！ول３ ن７ۍ پالونك
تالره ！ول تعريفونه دى اى د ＄مك３ او اسمانونو پن％وونكيه اى د سترتوب او 

اى د هر عبادت كوونكى معبوده اى د  عزت خاونده اى د روزونكو روزونکيه
بيخي نيشته او نه  ےستا سار! هر مخلوق خالقه او د هر ＇يز ＇＋تن او وارثه

   ےد ﾡستا له علمه ＇ه پ دى هغه په هر ＇يز واكمن او په －ردو ＇يزونو ＇ارونك
 ﾡاو ډيـر بخ＋ـونك   ﾡته هم هغه اهللا ي３ چ３ له تا پرته بـل معبـود نيشـته بخ＋ـونك    

خى ستر ي３ او لوى او ډير لوى ي３ او هم ته هغه خداى ي３ چـ３ لـه   ستر او بي. ي３
ته ډير ج， لوړ او د لوى طاقت او تدبير خاوند يـ３ او هـم   يشتا پرته بل معبود ن

ته هغه اهللا ي３ چ３ له تـا پرتـه بـل معبـود نيشـته، اوريـدونكى، كتـونكى قـديم،         
رتـه بـل معبـود    ازلى او له هـر ＇يـز خبـر يـ３ او هـم تـه هغـه معبـود يـ３ چـ３ لـه تـا پ            

ي３ تر هـر ＇ـه مخكـ３ او     ﾡنيشاو هم ﾡنيشته كريم او تر ！ولو لوى كريم او تل پات
تر هر شميرونكى ＇يز وروسته يـ３ او هـم تـه هغـه معبـود يـ３ چـ３ لـه تـا پرتـه بـل            

له وتلو سـره سـره نـزدې    ) كائناتو له الس رس９(معبود او د عبادت اليق نيشته د 
او هـم تـه هغـه خـداى يـ３      . لـوړ يـ３  ) ３ او ادراكپوه(او له نزدې والى سره سره له 

چ３ له تا پرته بـل معبـود نيشـته چـ３ د ＊ايسـت، سـتر تـوب عظمـت او سـتايني          
＇＋تن ي３ او هم ته هغه اهللا ي３ چ３ له تا پرته بل معبود نيشته هغه ذات چـ３ بـ３   
ــ３           ــه كــوم３ بيل／ــ３ او نمــون３ ي ــ３ ل ــ７ل او ب ــدا ك ــه پي ــول ＇يزون ــ３ ！ ــوادو ي ــه م ل

７ل او بــ３ د چــا لــه پيــروۍ يــ３ مخلوقــاتو تــه وجــود او شــتون 請ــورتونه ان％ــور كــ
ته هم هغه ي３ چ３ د هر يو ＇يز يـ３ يـوه انـدازه و！اكلـه او هـر يـو ＇يـز        . وروباخ＋ه

  . ےد  ےي３ د هغه د دندو تر سره كولو ته چمتو ك７
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  ْ َ َت كُّل  رَّسْ ً  َو  ِْسرياً، َو َدّبْرَت َما دُوَنَك َتْدِبريا لَـْم يُِعنْـَك  أَْنَت اذّلِي ٍء َت
َ َخْلِقَك َشِريٌك، َو لَْم يَُواِزْرَك ِيف أَْمِرَك َوِزيٌر، َو لَْم َيُكْن لََك مَُشاِهٌد َو  َع

ً َما أََرْدَت، َو َقَضْيَت فََكـاَن َعـْدًال َمـا  .َال َنِظريٌ  أَْنَت اذّلِي أََرْدَت فََكاَن َحْتما
ً َما َح  أَْنَت اذّلِي َال َيْحِويـَك َمَكـاٌن،   .َكْمَت َقَضْيَت، َو َحَكْمَت فََكاَن ِنْصفا

أَْنــَت اذّلِي  .َو لـَـْم َيقُــْم لُِســْلطَاِنَك ُســْلطَاٌن، َو لـَـْم يُْعِيــَك بُْرَهــاٌن َو َال َبَيــاٌن 
 ْ َ ْ  أَْحَصْيَت كُّل  َ ْ  ٍء َعَدداً، َو َجَعْلَت لُِكّل  َ ٍء  ٍء أََمـداً، َو َقـّدْرَت كُـّل 

 ً ُ َعـْن أَْنَت  .َتْقِديرا ُ َعْن ذَاِتّيِتَك، َو َعَجـَزِت اْألَفَْهـام اذّلِي َقُصَرِت اْألَْوَهام
أَْنـَت اذّلِي َال تَُحـّد فََتُكـوَن  .َكْيِفّيِتَك، َو لَْم تُْدِرِك اْألَْبَصاُر َمْوِضَع أَْينِّيِتَك 

ً َمْحُدوداً، َو لَْم تَُمثّْل فََتُكوَن َمْوُجوداً، َو لَْم َتدِلْ فََتُكوَن َم  أَْنـَت اذّلِي  .ْولُودا
أَْنَت  .َال ِضّد َمَعَك فَيَُعاِنَدَك، َو َال ِعْدَل لََك فَيَُكاِثَرَك، َو َال ِنّد لََك فَيَُعاِرَضَك 

َع، َو اْسَتْحَدَث، َو اْبَتـَدَع، َو أَْحَسـَن ُصـنَْع َمـا َصـنََع   .اذّلِي اْبَتَدأَ، َو اْخَرتَ
أَْسنَى ِيف اْألََمـاِكِن َمَكاَنـَك، َو أَْصـَدَع ِبـالَْحّق  ُسْبَحاَنَك َما أََجّل َشأَْنَك، َو 

ٍ َمـا   فُْرَقاَنَك  ُسْبَحاَنَك ِمْن لَِطيٍف َما أَلْطََفـَك، َو َرءُوٍف َمـا أَْرأَفَـَك، َو َحِكـ
فََك  َ
ْ    أَ
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او د ن７ۍ په ＇يزونو ك３ دې د هر يو ＇يز تدبير او چاره ك７ې ده ته هغه يـ３ چـ３ د   
او نه كوم مرستندوى پـه   ےك７ ےك３ دې كوم شريك －６ون نه د عالم په پن％ولو

او .  و ےل او ساريااو س ﾡاو نه دې كوم كتونك ےد ےدې كار ك３ ستا مدد ك７
تا چ３ كومه اراده وك７ه هغه الزمى او ارو مرو ده، كومه فيصله چـ３ دې کـ７ې ده    

صاف هغه پر ان ےهغه د عدل له غو＊تن３ سره بيخى سمه او كوم امر چ３ دې ك７
او نـه كـوم اقتـدار سـتا د      ﾡنيـول  ےته هغـه يـ３ چـ３ هـي＆ ＄ـاى دې نـه د       ےوالړ د

شى او نه تـه لـه دليـل او برهـان او پـه ＇ر－نـده د كـوم ＇يـز لـه           ﾡقدرت سيالى كول
او هـر   ﾡته هغه ي３ چ３ يـو يـو ＇يـز دې پـه شـمير شـميرل      . وړاندې كولو عاجزه ي３

تـه هغـه يـ３    . نـدازه جـوړه كـ７ې   او د هر يـو شـى دي ا   ﾡيو ＇يز ته دې يو مهال ！اكل
چ３ ستا د ذات پر حقيقت له پوهيدا ＇خه فكرونه عاجز او ستا د ＇رن／ـوالى پـه   

ته چـ３ －ونـدې سـتر－３    يشـ پوهيدلو ك３ عقلونه پات３ راغلى او ستا هي＆ ＄ـاى ن 
ته هغه ي３ چي هي＆ پوله او پاى نه لـرى چـ３ －ونـدې محـدود شـى او      . ي３ ول＂وى

ك３ په ان％ور شـوى 請ـورت سـره پـه ذهـن       شى چ３ په تصور ےنه دې تصور كيد
ك３ راش３ او نه ستا كـوم اوالد شـته چـ３ د چـا پـه هكلـه سـتا د زوزاتـ９ احتمـال          
ورك７و ته هغه ي３ چـي سـتا مقابـل نيشـته چـ３ ډغـره ورسـره ووهـ３ او نـه دې هـم           

شته چ３ په تـا بـر شـى او نـه دې ＇نـ， او مثـال شـته چـ３ سـتا برابـرى او            ےسار
د كائناتو د پن％ون پيل دې وك７، ن７ۍ دي وپن％ولـه   سيالى وك７ى ته هغه ي３ چ３

او د هغ３ بنس دې كي＋ود او ب３ له كوم３ مـادې او ا請ـله دي پيـدا كـ７ه او ＇ـه      
چ３ دي جوړ ك７ل د خپل ＊ه جوړ＊ـت او ان％ـور －ـرۍ بيل／ـه دې و－ر＄ـول، تـه لـه        

ي３ سـتا شـان ＇ـومره اوچـت، پـه ！ولـو ＄ـايونو كـ３ سـتا           ﾡهرې نيم／７تيا سپي）ل
كتـاب د حـق ＇ـومره ＊ـكاره      ﾡ／ه او ستا د حق او باطـل بيلـوونك  پوړۍ ＇ومره ج

اى د مهربـان９ او احسـان خاونـده، تـه ＇ـومره مهربانـه       . يـ３ ته پاك  ےد ﾡكوونك
ي３ اى مهربانه ته ＇ومره لطف كوونكى يـ３ اى د حكمـت ＇＋ـتنه تـه ＇ـومره پـوه       

  ئ３، 
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َعَك، َو َرفِيـٍع َمـا أَْرفََعـَك ذُو ُسْبَحاَنَك ِمْن َمِليٍك َما أَْمنََعَك، َو َجَواٍد َما أَْوَسـ
َيــاِء َو الَْحْمــِد  ــاِء َو الَْمْجــِد َو الِْكْربِ َ َ

َخْريَاِت  .الْ
ََســْطَت ِبــالْ ُســْبَحاَنَك 

يـٍن أَْو دُْنَيـا َوَجـَدَك  فَِت اهْلَِداَيةُ ِمـْن ِعنْـِدَك، فََمـِن الَْتَمَسـَك دِلِ ِ ُ   َيَدَك، َو 
ِشـَك، ُسْبَحاَنَك َخَضَع لََك َمْن َج  ْ َ َرى ِيف ِعْلِمَك، َو َخَشَع لَِعظََمِتَك َما دُوَن 

ِ لََك كُّل َخْلِقَك  ّْسِل ُسْبَحاَنَك َال تَُحّس َو َال تَُجّس َو َال تَُمّس َو َال   َو اْنَقاَد لِل
ُ َو َال تَُمــاُط َو َال تُنَــاَزُع َو َال تَُجــاَرى َو َال تَُمــاَرى َو َال تَُخــاَدُع َو  َال  تَُكــاد

ــاَكُر  ــَددٌ  تَُم ــِبيلَُك َج ــْبَحاَنَك َس ّ  .ُس َ ــَت  ــٌد، َو أَْن ــُرَك َرَش ــَمٌد    َو أَْم   .َص
ٌ، َو ِإَراَدتَُك َعْزمٌ  ْ ُسـْبَحاَنَك َال َراّد  .ُسْبَحاَنَك َقولَُك حُْكٌم، َو َقَضاُؤَك َح

ــَك  ــّدَل لَِكِلَماِت ــّيِتَك، َو َال مَُب ــاِهَر اْل  .لَِمِش ــْبَحاَنَك َب ــ ُس ــاِطَر آَي اِت، فَ
َّســـَمات ـــَدَواِمَك   الّســـَماَواِت، َبـــاِرَئ ال ُ ِب ـــداً َيـــُدوم ْ َ    لَـــَك الَْحْمـــُد 

ْـداً َخــادِلاً ِبنِْعَمِتـَك  َ ْـداً يُـَواِزي ُصــنَْعَك  .َو لَـَك الَْحْمـُد  َ    َو لَـَك الَْحْمــُد 
َ ِرَضاَك  ْداً َيِزيُد َع َ ْ  .َو لََك الَْحْمُد  َ ِْد كُّل َحاِمٍد، َو َو لََك الَْحْمُد  َ داً َمَع 

ْداً َال َينَْبِغي ِإّال لََك، َو َال يَُتَقّرُب ِبـِه  ُشْكراً َيْقُصُر َعنْهُ ُشْكُر كُّل َشاِكٍر  َ
ُ اْل   ِإّال ِإلَْيَك  ُْسَتْدَعى ِبِه َدَوام ُ ِبِه اْألَّوُل، َو  ُْسَتَدام ْداً    .آِخِر  َ
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او وســيال يــ３ اى  ےه تــه ＇ــومره پيــاوړ ســتا ذات اى د قــدرت خاونــد  ےپــاك د
كريمه ستا د كرم لمنه ＇ومره پراخه ده اى ج， پوړيه ستا مرتبه ＇ومره لوړه ده، 
تــه د ＊ــكال او ＊ــي／３２، شــرف او ســترتوب عظمــت او لوړتيــا او د لمــان％ني او   

ــا د ＊ــي／７و لپــاره خپــل الس رااوږد    ےپــاك د. ســتاين３ ＇＋ــتن يــ３  ســتا ذات ت
ت پيژند－لوى شوې ده نو ＇وك چ３ دې د دين يـا دنيـا   هم له تا د هداي ےد ےك７

ي３ ＇ه چ３ سـتا پـه علـم كـ３ دى      ﾡته پاك او سپي）ل. لپاره غواړى هغه دې مومى
هغه ستا په وړاندې نسكور، ＇ه چ３ تر عرش الندې دى هغه ستا د سترتوب پـه  

پـه غـاړه كـ３      ےمخك３ سركوزى دى او ！ولو مخلوقـاتو سـتا د اطاعـت غ７ونـد    
شــى نــه دې  ﾡنــه دې حــواس درك كــول  ےذات پــاك او ســوتره د ســتا ےد ﾡاچــول

او ！ـچ كـولى شـى او نـه دربانـدې د چـا چـل چليـ８ى، نـه تـا لـرې             ﾡ＇وك لمس كـول 
شــى، نــه مقابلــه او نــه ج／ــ７ا، او نــه دې ＇ــوك  ﾡكــولى شــى نــه درســره شــخ７ه كــول

ســتا ذات ســتا الره نيغــه او هــواره، ســتا  ےشــى، پــاك د ﾡاو تيرايســتل ﾡغولــول
يــ３ تــه، ســتا وينــا   ﾡاو بــ３ نيــازه يــ３، ســپي）ل  ےاو ســم، او تــه ژونــدحكــم حــق 

پـاك يـ３ تـه، نـه دې ＇ـوك خو＊ـه        ےحكمتى، فيصله غو＇ه، او هـوډ دې كلـك د  
شى پاك ي３ ته اى د ＄النـدو ن＋ـو لرونكيـه او     ﾡشى او نه دې خبرې بدلول ﾡردول

ــان％ن３ او     ــه، ！ـــول３ لمـ ــارو جوړوونكيـ ــه او د ژونـــدى سـ ــمانونو پن％ونكيـ د اسـ
ونه تا لره دي داس３ تعريفونه چي تل والى ي３ سـتا پـه هميشـه والـى پـورى      حمد
. او هم تا لره ستاينه ده داس３ ستاينه چ３ له نعمتونو سره تل پات３ شى ےد ﾡت７ل

او هم تا لره حمد او ثنا ده داسي چ３ ستا له كرم او احسان سـره برابـره وى او هـم    
او هم تالره حمد او . ９ تيره شىتالره لمان％نه ده داسي لمان％نه چ３ ستا تر خو＊

او د هغـ３     ےمننه ده داس３ حمد چ３ د هر حمد كوونكى په لمان％ن３ مشتمل د
په پرتله د هر منندوي شكر شاته پات３ شى داس３ حمد چ３ له تا پرته د بل چا وړ 

داسـ３ حمـد چـ３ د     .ه  بـل چـا تـه د نزديكـت وسـيله شـى      يرنه وى او نه پـر تـا برسـ   
   بب شىوړومبى حمد د دوام س
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ــةً  اِدفَ ً مَُرتَ ــَعافا ــُد أَْض ــِة، َو َيَتَزاَي ــُروِر اْألَْزِمنَ َ كُ ــ ــاَعُف َع ــداً َيَتَض ْ َ.  
َ َمـا أَْحَصـْتهُ ِيف ِكَتاِبـَك  ِِه الَْحَفظَـةُ، َو َيِزيـُد َعـ ْداً َيْعِجـُز َعـْن ِإْحَصـا َ

َشـَك الَْمِجيـَد َو يَُعـاِدُل كُْر  الَْكَتَبةُ  ْ َ ْداً يُواِزنُ  ْـداً  .ِسـّيَك الّرفِيـَع َ َ
 ُ ُق كـُـّل َجــَزاٍء َجــَزاُؤه ِ ْ َْســَت ْيــَك َثَوابـُـهُ، َو  ُ َوفـْـٌق   َيْكُمـُل دَلَ ْــداً َظــاِهُره َ

ُف  لَِباِطنِِه، َو َباِطنُهُ َوفٌْق لِِصْدِق النّّيِة  ِ ْ ْداً لَْم َيْحَمْدَك َخْلٌق ِمـْثهَلُ، َو َال َيـ َ
ْ  أََحٌد ِسَواَك فَْضهَلُ  َ ً َق َنْزعـا َ

ْ َد ِيف َتْعِديِدِه، َو يَُؤّيُد َمْن أَ َ َ داً يَُعانُ َمِن اْج
ْداً َيْجَمُع َما َخلَْقَت ِمَن الَْحْمِد، َو َينْـَتِظُم َمـا أَْنـَت َخالِقُـهُ ِمـْن .ِيف َتْوفَِيِتهِ  َ

َـَد .َبْعدُ  ْ َ َقْولَِك ِمنْهُ، َو َال أَ َْد أَْقَرُب ِإ َ ْداً َال  ْـداً  .ِمّمـْن َيْحَمـُدَك ِبـهِ َ َ
   يُوِجُب ِبَكَرِمَك الَْمِزيَد ِبُوفُوِرِه، َو َتِصهُلُ ِبَمِزيٍد َبْعَد َمِزيـٍد َطـْوًال ِمنْـَك 

ْداً َيِجُب لَِكَرِم َوْجِهَك، َو يَُقاِبُل ِعّز َجَاللَِك  َ مَُحّمـٍد َو  .َ َرّب َصّل َع
َو   َفى الُْمَكّرِم الُْمَقـّرِب، أَفَْضـَل َصـلََواِتَك،آِل مَُحّمٍد، الُْمنَْتَجِب الُْمْصطَ 

َاِتـَك  َ ّ َبَرَكاِتـَك، َو َتـَرّحْم َعلَْيـِه أَْمَتـَع َر َ َ  .َبـاِرْك َعلَْيـِه أَ َرّب َصـّل َعــ
ا، َ
ْ ، َصَالًة َزاِكَيًة َال َتُكونُ َصَالٌة أَْزَكى ِم َو َصّل َعلَْيِه َصـَالًة   مَُحّمٍد َو آهِلِ

اَناِم  َ
ْ   َيًة َال َتُكونُ َصَالٌة أَْنَمى ِم
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ــات３ كيــدو غو＊ــتنه وشــى       ــه وســيله د وروســت９ لمــان％ن３ د جــارى پ او د دى پ
داس３ حمد چ３ د زمان３ له ＇رخيدو سره سره زيات شى او پـه پرلـه پسـ３ زيـاتى     
سره ال ډير شى داس３ لمان％نه چ３ ＇ارندوې فر＊ـت３ يـ３ لـه شـميره عـاجزې شـى       

لونو ليكونكو فر＊تو ستا په كتاب ك３ ليكلى تر هغه داس３ حمد چ３ كوم د عم
زيــات شــى داســ３ حمــد چــ３ ســتا د ســتر عــرش پــه انــدازه او ســتا د لــوړ پــوړې     
＇وك９ برابر وى داس３ حمد چ３ اجر او ثواب ي３ ستا لخوا بشپ７ او په بدله كـ３  

او  ﾡي３ ！ول３ جزا－ان３ شامل３ شي داس３ حمد چ３ ظاهر يـ３ لـه بـاطن سـره غـ８مل     
＊تنى نيت سره هماهن， وى داسي حمد چ３ هي＆ مخلوق هغه شان باطن ي３ له ر

نه وى ك７ى او نه له تا پرته بل ＇وك د هغه پر فضيلت او لـوړاوى خبـر وى داسـ３    
حمد چ３ كوونكى ي３ د ال ډير ه）ه وك７ى او كوونكى ته ي３ ستا مرسـته ورشـى   

ئيـد  او د دې د پاى ته رسولو لپاره خپل ！ـول وس وكـاروى، او سـتا توفيـق او تا    
ي３ په برخه شى داس３ حمد چ３ د حمد هغه ！ول ډولونه پك３ راغون６ وى چـ３ تـا   
تــر اوســه پيــدا كــ７ى او هغــه قســمونه هــم پكــ３ شــامل  وى چــ３ وروســته بــه يــ３    
پن％وې داس３ حمد چ３ تر هغه زيات هي＆ يو حمد ستا مراد او مـرام تـه نـزدې نـه     

نـه   ﾡكـوونك  وى او كوم كس چ３ داس３ لمان％نه وك７ى تـر هغـه زيـات ＇ـوك حمـد     
ــه وجــه د          ــه فضــل او كــرم ســره د خپلــ３ پريمــان９ پ وى داســ３ حمــد چــ３ ســتا پ
پيرزوينو د زياتيدو المل شى او تـه پـه خپـل لطـف او احسـان سـره د پرلـه پسـ３         
زياتى ل７ۍ جارى وسات３ داسي حمد چ３ ستا له ذات سره ＊اي３ او سـتا د جـالل   

ر آل تـر ！ولـو رحمتونـو    او د هغوى پ) ص(اى ＇＋تنه پر محمد . او عزت برابر وى
چ３ غـوريز، درونـد، عـزتمن او تـا تـه      ) ص(لوړ او غوره رحمت ولي８ه هغه محمد 

او پـــر هغـــوى خپـــل بشـــپ７ بركتونـــه زيـــات كانـــده او پـــه خپلـــو －＂ـــه   ےنـــزدې د
اى روزونكيـه پـر محمـد    . رسوونكو رحمتونـو سـره پـه هغـوى رحـم او كـرم وكـ７ه       

ومره چ３ په پريمانتيا كـ３ تـرې بـل    او د هغوى پر آل پريمانه رحمت ولي８ه د) ص(
  رحمت زيات نه وى او داس３ زياتنده رحمت پرې نازل ك７ه چ３ بل كوم رحمت 
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َ مَُحّمـٍد َو .، َو َصّل َعلَْيِه َصَالًة َراِضَيًة َال َتُكونُ َصَالٌة فَْوَقَها َرّب َصـّل َعـ
َ ِرَضاهُ، َو َصّل َعلَ  ، َصَالًة تُْرِضيِه َو َتِزيُد َع ْيِه َصَالًة تُْرِضـيَك و َتِزيـُد آهِلِ

ُ هَلَـا  ـا، َو َال َتـَرى َغـْريَه َ ِ َ ِرَضاَك هَلُ َو َصّل َعلَْيِه َصـَالًة َال َتْرَضـى هَلُ ِإّال  َع
َ مَُحّمٍد َو آهِلِ َصَالًة تَُجاِوُز ِرْضَواَنَك، َو َيّتِصُل اّتَصاهُلَا  .أَْهًال  َرّب َصّل َع

َِك، َو َال َينْ  ، َصَالًة  .َفُد َكَما َال َتنَْفُد َكِلَماتَُك ِبَبَقا َ مَُحّمٍد َو آهِلِ َرّب َصّل َع
ــَك، ــِل َطاَعِت ــِلَك َو أَْه ــَك َو ُرُس ِ ــَك َو أَْنِبَيا َِكِت ــلََواِت َمَال ــَتِظُم َص َو  َتنْ

ِْسَك َو أَْهِل ِإَجاَبِتَك، َو  َ َصلََواِت ِعَباِدَك ِمْن ِجنَّك َو ِإ َتْجَتِمـُع َْشَتِمُل َع
َ َصَالِة كُّل َمْن ذََرأَْت َو َبَرأَْت ِمْن أَْصـنَاِف َخْلِقـَك  َرّب َصـّل َعلَْيـِه َو  .َع

 ، َ آهِلِ ، َصَالًة تُِحيُط ِبُكّل َصَالٍة َسـالَِفٍة َو مُْسـَتأَْنَفٍة، َو َصـّل َعلَْيـِه َو َعـ آهِلِ
ِْش   َصَالًة َمْرِضّيًة لََك َو لَِمْن دُوَنَك، ئُ َمَع ذَلَِك َصلََواٍت تَُضاِعُف َمَعَهـا َو تُ

َ كُُروِر اْألَّياِم ِزَيـاَدًة ِيف َتَضـاِعيَف  ِتْلَك الّصلََواِت ِعنَْدَها، َو َتِزيُدَها َع
ُْم ِألَْمـِرَك،  .َال َيُعّدَها َغْريَُك  َ يَن اْخـَرتْ َ أََطاِيِب أَْهِل َبْيِتِه اذّلِ َرّب َصّل َع

ُْم َخ  َ ــ ــَك،َو َجَعْل ــاءََك ِيف أَْرِض ــَك، َو خُلََف ــَة ِدينِ ــَك، َو َحَفظَ ــَة ِعْلِم َو   َزَن
َِس َتْطِهرياً ِبِإَراَدِتـَك، َو  ُْم ِمَن الّرْجِس َو ادّل َ َ ِعَباِدَك، َو َطّهْر حَُجَجَك َع

َ َجنِّتَك  َمْسلََك ِإ
ُُم الَْوِسيةَلَ ِإلَْيَك، َو الْ َ    َجَعْل
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غوى داس３ خوښ رحمت ولي８ه چ３ تر هغـه لـوړ رحمـت نـه     تري تير نه شى او په ه
او د هغوى پر آل داس３ رحمت ولي８ه چ３ هغوى ) ص(اى پالونكيه پر محمد . وى

خوښ او خوشحاله ك７ي او د هغوى تر رضا تير شـى او پـر هغـوى داسـ３ رحمـت      
نازل ك７ه چ３ ته د هغوى لپاره له دې پرته بل رحمت خوښ نه ك７ې او نه پر هغوى 

او د هغوى پر ) ص(اى ＇＋تنه پر محمد . بل ＇وك د دغه رحمت وړ و－３２ سربيره
آل داس３ رحمت ولي８ه چ３ ستا لخوا چ３ د كوم３ رضا هغوى جو－ه دى تـر هغـ３   

وى او لـ７ۍ يـ３ هيچرتـه     ﾡتير شى او د هغوې پيوند ستا له بقا او دوام سره ن＋ت
او ) ص(حمـد  اى پالونكيه پر م. ختمه نه شى ＇ن／ه به چ３ ستا كلم３ نه ختمي８ى

ــانو، رســوالنو او          ــ８ه چــ３ ســتا د فر＊ــتو، نبي ــر آل داســ３ رحمــت ولي د هغــوى پ
منونكو درود او رحمت پك３ شامل وى او ستا له بند－انو ＇خه پك３ د جنيـانو،  
انسانانو او ستا د بلن３ د منونكو درود او رحمـت پكـي －ـ６ وى او سـتا هـر ډول      

！ولـو تـر رحمتونـو پـراخ او      مخلوقونه چ３ تا پن％ولى دى او را＇ر－ند ك７ې دی د
اى خدايه په هغه حضـرت او د هغـوى پـر آل داسـ３ رحمتونـه وليـ８ه چـ３        . لوړ وى

تير او راتلونكى ！ول رحمتونه پك３ شامل وى په هغوى او د هغوى پر آل داسـى  
درود واستوه چ３ ستا په نزد او پر تا سربيره د نـورو پـه نـزد خـوښ او غـوره وى      

سـ３ رحمتونـه هـم ليـ８ه چـ３ د لي８لـو پـه وخـت يـ３ تيـر           او له دغو رحمتونو سره دا
رحمتونــه دوه چنــده كــ７ى او   هغــه د وخــت پــه تيريــدو ســره دوه برابــره او دومــره  
زيات كاندې چ３ له تا پرته ي３ بل ＇وك ونه شميرل شى اى پالونكيه د هغوى په 

د خپـل  . سپي）لو اهلبيتو رحمت ولي８ه  چ３ تـا د ديـن او شـرع３ لپـاره چـوڼ كـ７ل      
خزانــه لرونكــی، د خپــل ديــن ســاتونكى پــه ＄مكــه خپــل ＄ــاى ناســتى او پــر علــم 

خلكو خپل حجت و－ر＄ول او په خپل３ ب３ پايه ارادې سره دى له هر ډول كك７تيا 
ــت وســيله دې         ــا تــه د درتــ， الره او د جن ــاك او 請ــفا وســاتل او ت ــاك９ پ او ناپ

  . و！اكل
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، َصَالًة تُْجِزُل  َ مَُحّمٍد َو آهِلِ ـا ِمـْن ِنَحِلـَك َو َكَراَمِتـَك، َو َرّب َصّل َع َ ِ  ْ ُ لَـ
ُم الَْحـّظ ِمـْن  ِ ْ ُ اْألَْشـَياءَ ِمـْن َعطَاَيـاَك َو َنَوافِِلـَك، َو تُـَوفُّر َعلَـ ُ تُْكِمُل لَـ

ِِدَك  ِِدَك َو فََوا ْم َصـَالًة َال أََمـَد ِيف أَّوهِلَـا، َو َال  .َعَوا ِ ْ َرّب َصّل َعلَْيِه َو َعلَـ
اَيـَة ِل َغاَيَة ِألَ  َ ِ ِشـَك َو َمـا  .آِخِرَهـا َمِدَها، َو َال  ْ َ ْم ِزَنـَة  ِ ْ َرّب َصـّل َعلَـ

ُّن َو َمـا  دُوَنهُ، َو ِمْل  َ َاَواِتـَك َو َمـا فَـْوَقُهّن، َو َعـَدَد أََرِضـيَك َو َمـا َتْحـ َ ءَ 
 ْ ُ ُْم ِمنْـَك ُزلَْفـى، َو َتُكـونُ لَـَك َو لَـ ُ ُّن، َصَالًة تَُقـّر َ ِرًضـى، َو مُّتِصـةَلً َبْي

 ً ِِرِهّن أََبدا ً  .ِبنَظَا ّ ِإّنَك أَّيـْدَت ِدينَـَك ِيف كُـّل أََواٍن ِبِإَمـاٍم أََقْمَتـهُ َعلَمـا ُ الّل
لِِعَباِدَك، َو َمنَاراً ِيف ِبَالِدَك َبْعَد أَْن َوَصْلَت َحْبهَلُ ِبَحْبِلَك، َو َجَعْلَتـهُ اذّلِريَعـَة 

َ ِرْضَواِنَك، َو افْ  ْضَت َطاَعَتهُ، َو َحّذْرَت َمْعِصَيَتهُ، َو أََمـْرَت ِباْمِتثَـاِل ِإ َرتَ
ِيِه، َو أَّال َيَتَقّدَمهُ مَُتَقّدٌم، َو َال َيَتأَّخَر َعنْهُ مَُتأَّخٌر  ْ َ اِء ِعنَْد  َ ِ أََواِمِرِه، َو اِالْن

َوةُ  ْ ُ ُمـْؤِمنِنيَ َو 
ِِذيَن، َو َكْهـُف الْ ُ فَُهَو ِعْصَمةُ الّال ـاء َ َ الُْمَتَمّسـِكنيَ، َو 

َعالَِمنيَ 
ّ فَأَْوِزْع لَِولِّيَك ُشْكَر َما أَْنَعْمَت ِبِه َعلَْيـِه، َو أَْوِزْعنَـا ِمـْثهَلُ  .الْ ُ الّل

ً َنِصرياً،   فِيِه، َو آِتِه ِمْن دَلُْنَك ُسْلطَانا
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د كـوم پــه    او د هغـوى پــر آل داسـ３ رحمـت وليـ８ه    ) ص(پـر محمـد   ! اى روزونكيـه 
ســيله چــ３ تــه د هغــوى لپــاره خپلــه بخ＋ــنه او ＊ــندنه پريمانــه كــ７ې او د هغــوى  و

لپاره خپل３ ورك７ې او لورين３ بشپ７ې ك７ې او له خپلو ډاليو او －＂و ＇خه هغـوى  
او د هغــوى پــر آل داســ３  ) ص(اى پالونكيــه پــر محمــد  . تــه پراخــه برخــه وركــ７ې 

مهـال پـاى وى او    رحمت نازل ك７ه چ３ نه ي３ د پيل كوم وخت او نه ي３ د وخت او
پـر هغـوى داسـ３ رحمـت نـازل كـ７ه چـ３        ! نه ي３ وروست９ ＇ن６ه وى اى پرورد－اره

ستا د عرش او تر عرش  الندې  د ！ولـو ＇يزونـو پـه تـول او پـه دومـره انـدازه وى        
چ３ ＇ه په اسمانونو ك３ يا تر هغو پورتـه دى ډك كانـدى او د ＄مكـو او هغـه ＇ـه      

داسـ３ رحمـت چـ３    . هغو په شـمير وى  چ３ په ＄مكو ك３ يا تر ＄مكو الندې دى د
هغوى سـتا د نزديكـت هسـك３ پـوړۍ تـه ورسـوى او سـتا او د هغـوى د خو＊ـ９          
سوب وى او د خپل ＄ـان پـه شـان لـه نـورو رحمتونـو سـره تـل يـو ＄ـاى وى او اى           

تا په هره زمانه ك３ د يو داس３ امام پـه وسـيله د خپـل ديـن مرسـته وكـ７ه        ! ＇＋تنه
رې مشــال و－ر＄ــاوه او پــه ＊ــارونو كــ３ دې د     کــوم چــ３ دې د خلكــو لپــاره د ال   

هدايت د منارو په شان و！اكه تا د خپل اطاعت ت７ون او ژمنه د هغه د اطاعت پـه  
ــه  ــه د هغــه    . ژمنــ３ پــورې وت７ل هغــه دې د خپلــ３ خو＊ــ９ او رضــا ذريعــه و－ر＄ول

وی دې فـرض كـ７ه او د هغـه لـه سـرغ７ولو دې وويرولـو د هغـه حكـم تـه د ســر          يـر پ
ه منع شوو ＇يزونو د سرغ７ولو حكم دې وكـ７ او دا چـ３ كـوم    اي＋ودلو او د هغه ل

مخكــ３ كيــدونكى تــر هغــه مخك＋ــ３ نــه شــى او كــوم شــاته پاتيــدونكى تــر هغــه  
شاته نه شـى هغـه د پنـاه اخسـتونكو لپـاره د حفاظـت سـامان د ايمانـدارو لپـاره          

اى . او د ！ـولى نـ７ۍ ر１ـا او ＊ـكال ده     ےد لمن نيوونكو لپاره كلـك مـز  . پناه ＄اى
ه د خپل ولى او الر＊ـود پـه زړه  د هغـه نعمـت د شـكر ايسـتلو الهـام وكـ７ه         ＇＋تن

او د دغه سترې سـ＂３ لـه رويـه د شـكر همـداراز جذبـه        ےد ےچ３ تا ور ډالى ك７
زموږ په زړونو ك３ هم راو！وكـوه او هغـه تـه خپـل داسـ３ تسـلط وركانـده چـ３ لـه          

  هرې خوا ي３ مرستندوى وى
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   ً َِسريا  ً ، َو أَِعنْهُ ِبُرْكنَِك اْألََعّز، َو اْشُدْد أَْزَرهُ، َو َقّو َعُضـَدهُ، َو افَْتْح هَلُ فَْتحا
ُ ِبجُنْـِدَك  َِكِتـَك، َو اْمـُدْده ُ ِبَمَال ِِه ِبِحْفِظَك َو اْنُصـْره ْ َو َراِعِه ِبَعْينَِك، َو ا

ــِب  ــولِ  .اْألَْغلَ ــنََن َرُس َِعَك َو ُس ــَرا ــُدوَدَك َو َش ــَك َو حُ ــِه ِكَتاَب ــْم ِب َك، َو أَِق
ِ ِبِه َما أََماَتهُ الّظالُِموَن ِمْن َمَعالِِم ِدينِـَك، َو 

ْ ، َو أَ ّ َعلَْيِه َو آهِلِ ُ َصلََواتَُك الّل
اْجُل ِبِه َصَداءَ الَْجْوِر َعْن َطِريَقِتَك، َو أَِبْن ِبِه الّضّراَء ِمْن َسِبيِلَك، َو أَِزْل ِبـِه 

ً  النّــاِكِبنيَ َعــْن ِصــَراِطَك، َو اْمَحــْق  َو أَلِــْن َجاِنَبــهُ  ِبــِه بَُغــاَة َقْصــِدَك ِعَوجــا
ََتـهُ َو َتَعطَّفـهُ  ْ َِك، َو َهْب لَنَا َرأْفََتهُ، َو َر َ أَْعَدا ُ َع ُْسْط َيَده َِك، َو ا ِألَْولَِيا

َ نُْصـَر  ُ َساِعنيَ، َو ِإ ِتِه َو َو َتَحنّنَهُ، َو اْجَعْلنَا هَلُ َساِمِعنيَ مُِطيِعنيَ، َو ِيف ِرَضاه
ّ َعلَْيـِه َو آهِلِ  ُ َ َرُسـولَِك َصـلََواتَُك الّلـ الُْمَدافََعِة َعنْهُ مُْكنِِفنيَ، َو ِإلَْيَك َو ِإ

ُ، الُْمّتِبِعـنيَ  .ِبَذلَِك مَُتَقّرِبنيَ  ِ فِـنيَ ِبَمَقـاِم ُمْعَرتِ
ُم الْ ِ ِ َ أَْولَِيا ّ َو َصّل َع ُ الّل

ــا ــنيَ آَث ُ، الُْمْقَتِف ُ َج َ
ْ ــ ــِكنيَ َم ــُم، الُْمَتَمّس ِ ِ َو ْ ُ ــِكنيَ ِب ُ، الُْمْسَتْمِس ُ َر

ُم، ِ ِ ــاَم ــْؤَتّمنيَ ِبِإَم ُم، الُْم ِ ِ ــِوَالَي ــِديَن ِيف   ِب ِ َ ُمْج
ُ، الْ ِ ــِر ــّلِمنيَ ِألَْم الُْمَس

ُُم، الّصـــلََواِت  َ ْم أَْعيـُــ ِ ْ َمـــاّديَن ِإلـَــ
ُ، الْ ُ ُمنَْتِظـــِريَن أَّيـــاَم

ُم، الْ ِ ِ َطـــاَع
َِحـاِت  َباَرَكاِت الُْم  ْم َو  .لّزاِكَياِت النّاِمَياِت الَْغاِدَياِت الّرا ِ ْ َو َسـّلْم َعلَـ

ُْم، َو تُـْب  َ ْ ُشـئُو ُ ْ، َو أَْصـِلْح لَـ ُ َ الّتْقـَوى أَْمـَر َـْع َعـ ْ ْ، َو ا ِ َ أَْرَواِح َع
ُ الَْغافِِر  ُ، َو َخْري ْم، ِإّنَك أَْنَت الّتّواُب الّرِح ِ ْ   يَن،َعلَ
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او ورته د نيكمرغ９ او پرمخت， الره په اسانه سره پرانيزه  او پـه خپلـ３ كلكـ３    
مالي３ وركلكه كـ７ه او م＂ـى يـ３ غ＋ـتل３     . سهارې سره د هغه مرست３  ته ودان／ه

كانــده او پــه خپلــ３ پــاملرن３ ســره د هغــه ســاتنه او پــه خپلــ３ ＇ــارن３ ســره د هغــه    
پـه خپلـو بريمنـو سـپايانو او     كومك وك７ه په خپلو فر＊تو سـره يـ３ مـدد وكـ７ه او     

او د هغـوى پـه ذريعـه خپـل كتـاب خپـل حـدود او        . ل＋كر سره ي３ مرسته وكانده
الره او سنتونه قايم ك７ه او د دوى پـه وسـيله د ديـن    ) ص(امرونه او د خپل رسول 

هغه ن＋３ بيا راژوندۍ ك７ه چ３ ظالمانو ن７ول３ او پاك３ ك７ې دى د ظلم او زياتي 
ې او د خپلـ３ الري سـخت９ ايسـته كانـده او كـوم خلـك       يـر زن， له خپل３ شرع３ ل

چ３ ستا له سم３ الري مخ اړوى هغوى نابود، او كـوم چـ３ سـتا پـه سـيخ３ الري      
د خپلو دوسـتانو لپـاره      ے ك３ ك８ليچونه پيدا كوى هغوى له من％ه يوسي او د

ه نرم او بردباره و－ر＄وه او پر د＊منانو د برى لپاره د ده السونه پرانيزه او مـوږ تـ  
د ده لخوا مهربانى نرمى او رحمت راعطا ك７ه او د ده خبـرو تـه غـوږ اي＋ـودنكى     

ــانو پــه     يــراوپ ــار باســونكى او د مير＇من وي کــوونکي ، د ده د خو＊ــ９ لپــاره زي
وړاندې د ده مرستندوى او كومـك كـوونكى او د ده پـه وسـيله لـه تـا او سـتا لـه         

د ده پـه هغـو مل／ـرو    ! سره نزدې كيدونكى مو و－ر＄وه اى خاونـده ) ص(استازى 
هم رحمت ولي８ه چ３ د هغو په مقام او منزلت دا ده، د هغوى په پله تلـونكى او د  
هغوى د دين په مزى پورې ت７لى، د هغوى دوستان او ليوال د هغوی امرونـو تـه   
سراي＋ــودونكى د هغــوى د امامــت پيــرو د هغــوى پــه اطاعــت بوخــت د هغــوى د 

وى راتـ， تـه هيلـه مـن دى داسـ３ رحمـت       اقتدار وخت ته ستر－３ په الر او د هغـ 
وى او پــر  ﾡاو ســهار او ما＊ــام نازليــدونك   ﾡزياتيــدونك ﾡچــ３ بركتــي ســپي）ل  

هغوى او د هغوى په پاكو ارواوو سالمتيا نازله ك７ه او د هغوى چارې د سال او 
تقوى پر بنس ودروه د هغوى حاالت سم كانده او توبه ي３ ومنه بيشكه چـ３ تـه   

  يﾡ ３او تر ！ولو غوره بخ＋ونك ﾡونكرحميد ﾡتوبه قبلوونك
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ِنيَ   ِ َِتَك، َيا أَْرَحَم الـّرا ْ ْ ِيف َداِر الّسَالِم ِبَر ُ ُ  .َو اْجَعْلنَا َمَع ّ َهـَذا َيـْوم ُ الّلـ
ََتـَك، َو َمنَْنـَت فِيـِه  ْ ـَت فِيـِه َر ْ َ َ فََة َيْوٌم َشّرفَْتهُ َو َكّرْمَتهُ َو َعّظْمَتهُ،  َ َ

ـــِوَك، َو  ـــاِدَك ِبَعْف َ ِعَب ـــ ـــِه َع ـــْلَت ِب ـــَك، َو َتَفّض ـــِه َعِطّيَت ـــَت فِي   .أَْجَزلْ
ّ َو أََنا َعْبـُدَك اذّلِي أَْنَعْمـَت َعلَْيـِه َقْبـَل َخْلِقـَك هَلُ َو َبْعـَد َخْلِقـَك ِإّيـاهُ،  ُ الّل

ينَِك، َو َوفّْقَتهُ لَِحّقَك، َو َعَصْمَتهُ ِبَحْبلِ  َك، َو أَْدَخْلَتهُ فََجَعْلَتهُ ِمّمْن َهَدْيَتهُ دِلِ
َِك  َِك، َو مَُعـاَداِة أَْعـَدا ّ أََمْرَتـهُ فَلَـْم  .ِيف ِحْزِبَك، َو أَْرَشْدَتهُ لُِمَواَالِة أَْولَِيا ُ

 َ ْيَتهُ َعـْن َمْعِصـَيِتَك، فََخـالََف أَْمـَرَك ِإ َ َ َيأَْتِمْر، َو َزَجْرَتهُ فَلَْم َينَْزِجْر، َو 
ِيَك، َال مَُعاَنَدةً  ْ َ َمـا َزّيْلَتـهُ َو  َ ُ ِإ ُ َهـَواه لََك، َو َال اْسِتْكَباراً َعلَْيَك، َبْل َدَعاه
َ َما َحّذْرَتهُ، ً   ِإ َ ذَلِـَك َعـُدّوَك َو َعـُدّوهُ، فَأَْقـَدَم َعلَْيـِه َعاِرفـا َو أََعاَنـهُ َعـ

ً ِبَتَجاُوِزَك، َو َكاَن أََحّق  ً لَِعْفِوَك، َواِثقا ِعَباِدَك َمَع َما َمنَنَْت  ِبَوِعيِدَك، َراِجيا
ِفـاً،  .َعلَْيِه أَّال َيْفَعَل  ً َخا ً َخاِشـعا اً ذَلِيًال َخاِضعا ِ َو َها أََنا ذَا َبْنيَ َيَدْيَك َصا

ٍ ِمـــَن اذّلنُـــوِب َتَحّمْلتُـــهُ، َو َجِليـــٍل ِمـــَن الَْخطَاَيـــا  ً ِبَعِظـــ فـــا مُْعَرتِ
ْمتُهُ، ِ  اْجَرتَ ِ ِمنْـَك مُْسَتِجرياً ِبَصْفِحَك، َال ً أَّنهُ َال يُِجريُ َِتَك، مُوِقنا ْ ذاً ِبَر

  .مُِجٌري، َو َال َيْمنَُعنِي ِمنَْك َماِنٌع 
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كـ３ ＄ـاى   ) جنـت (او موږ ته د خپل رحمـت پـه وسـيله لـه هغـو سـره پـه دارالسـالم         
د عرفــ３ دا ورځ ! اى پرورد－ــاره. راكــ７ه اى تــر ！ولــو رحــم كوونكــو زيــات رحيمــه 

خپل رحمتونه  ےورك７ ےشرف او لوړاو ےته عزت درناوهغه ورځ ده چ３ تا ور
 ےد ےدې پك３ خواره كـ７ى او پـه خپلـ３ عفـوي او ＊ـندن３ سـره دې احسـان كـ７        

خپلــ３ پيرزوينــ３ دې پريمانــه كــ７ي او د دې پــه وســيله دې پــه خپلــو بنــد－انو         
احســان وكــ７ اى اهللا زه ســتا هغــه بنــده يــم پــه كــوم چــ３ تــا لــه زوکــ７ې مخكــ３ او     

پــه دا ډول چــ３ زه دې لــه هغــو كســانو  ےد ےو انعــام كــ７ا ےوروســته فضــل كــ７
د خپـل حـق د پـوره كولـو توفيـق      . و－ر＄ولم چ３ تا ورته د خپل ديـن الره و＊ـودله  

په رس９ سره دي خوندى ك７ په خپل ！ول／３ كـ３ دې شـامل    يندې ورك７ د خپل د
. كــ７ او د خپلــو دوســتانو د دوســت９ او د＊ــمنانو د د＊ــمن９ الره دې ورو＊ــودله  

هر ＇ه، تا هغه ته امر وك７ خـو هغـه ونـه مانـه او منعـ３ دې كـ７ خـو ونـه          سره له دې
غ７يد او له خپل３ نافرمان９ دي وتموه خـو هغـه سـتا د حكـم پـه خـالف پـه منعـ３         
شوې چاري ＊كيل شو دا له تا سره د د＊من９ او ستا په وړاندي د كبر له كبله نه 

چـ３ تـا هغـه منـع      وو بلكه نفسانى غو＊تنو هغه داسي كارونو ته وباله لـه كومـو  
پـه دغـو   ) شـيطان مختـورى  (ْو او سـتا د＊ـمن او د هغـه ميـر＇من      ﾡاو ډرول ےك７

كارونو ك３ د هغه مرسته وك７ه او هغه ستا له －وا＊ه له خبريدو سـره سـره سـتا د    
عفوى په هيله او ستا په ＊ندن３ او بخ＋ني په بارو سره －ناه تـه الس وراوږد كـ７   

چـ３ تـا پـرې كـ７ى وو هغـه پـه ！ولـو بنـد－انو          حال دا چ３ د هغو احساناتو له املـه 
＊ـه نـو اوس زه سـتا مـخ تـه والړ يـم       . ےكـ７  ےك３ د دې وړ و چ３ دا كار ئـي نـه و  

بيخــى خــوار او ذليــل ترپ＋ــو عجــز او لــ７زان او رپانــد او ترهانــد، پــه هغــو ډيــرو 
ډيرو －ناهانو چ３ ما ي３ پي＂ى په شا ك７ى دى او په هغو سترو －ناهانو چ３ كـ７ى  

كي８م او ستا د عفوى په لمنه ك３ پناه غواړم او ستا د رحمت دالسـه  م３ دى داده 
ل＂وم او په دې باور لرم چ３ هـي＆ پنـاه وړونكـى ماتـه سـتا لـه عذابـه پنـاه نـه شـى           

  ﾡراكول



 

٤٩٠ .............................................................................................................د عرف３ د ور＄３ دعا : اووه ＇لوي＋تمه دعا

  َ ُ ِبِه َع ّ ِبَما َتجُود َ َف ِمْن َتَغّمِدَك، َو ُجْد َع َ َمِن اْقَرتَ ّ ِبَما َتُعودُ ِبِه َع َ فَُعْد َع
ّ ِبَمـا َال َيَتَعاَظُمـَك أَْن َتُمـّن ِبـِه   أَلَْقى ِبَيِدِه ِإلَْيَك ِمْن َعْفِوَك، َمْن  َ َو اْمنُْن َعـ

َ َمْن أَّملََك ِمْن ُغْفَراِنَك، ً ِمْن  َع ً أََناُل ِبِه َحّظا ِ ِيف َهَذا الَْيْوِم َنِصيبا َو اْجَعْل 
ِ ِصْفراً ِمّما َينْ  ّ   َقِلُب ِبِه الُْمَتَعّبُدوَن لََك ِمْن ِعَباِدَك ِرْضَواِنَك، َو َال َتُرّد َو ِإ

ُ ِمــَن الّصــالَِحاِت فََقــْد َقــّدْمُت َتْوِحيــَدَك َو َنْفــَي  َو ِإْن لَــْم أَُقــّدْم َمــا َقــّدمُوه
 اْألَْضَداِد َو اْألَْنَداِد َو اْألَْشَباِه َعنَْك، َو أََتْيتَُك ِمَن اْألَْبَواِب الِّتـي أََمـْرَت أَْن 

ــا، َو َتَقّرْبــُت ِإلَْيــَك ِبَمــا َال َيْقــُرُب أََحــٌد ِمنْــَك ِإّال بــالّتَقّرِب ِبــهِ  َ
ْ َ ِم   .تـُـْؤ

َناَبِة ِإلَْيَك، َو الّتـَذلِّل َو اِالْسـِتَكاَنِة لَـَك، َو حُْسـِن الّظـّن  ّ أَْتَبْعُت ذَلَِك ِباْإلِ ُ
ِــَك اذّلِي َقــّل َمــا َيِخيــُب َعلَْيــِه ِبــَك، َو الثَّقــِة ِبَمــا ِعنْــَدَك، َو َشــَفْعتُهُ ِبَرَج  ا

ــَك  ِِف .َراِجي ــا ــِري الَْخ ِِس الَْفِق ــا ــِل الَْب ــِري اذّللِي ــأةََلَ الَْحِق ــأَلْتَُك َمْس َو َس
ً َو َتَعـّوذاً َو َتلَـّوذاً، َال مُْسـَتِطيًال   الُْمْسَتِجِري، َو َمـَع ذَلِـَك ِخيَفـًة َو َتَضـّرعا

يَن، َو  َِشـَفاَعِة  ِبَتَكّربِ الُْمَتَكّربِ ِ الُْمِطيِعنيَ، َو َال مُْسَتِطيًال  ً ِبَداةّل َال مَُتَعالِيا
ـا، فََيـا  .الّشافِِعنيَ  َ َ َو أََنا َبْعُد أََقّل اْألََقّلنيَ، َو أَذَّل اْألَذَلّنيَ، َو ِمْثُل اذّلّرِة أَْو دُو

ــنيَ، فِ ُمْرتَ
ُ الْ ــَده
ِنيَ، َو َال َينْ ــْم يَُعاِجــِل الُْمِســي ــْن لَ ِ  َم ــاةَل ــّن ِبِإَق ــْن َيُم ــا َم َو َي

ِنيَ  َخاِط
  .الَْعاِثِريَن، َو َيَتَفّضُل ِبِإْنظَاِر الْ
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نو د －ناه له دې اعتراف او د پ＋مان９ له ＇ر－ندونى وروسته ته پر ما پرده 
واچوه لكه ＇ن／ه چ３ د －ناهكارانو پرده پو＊نه كوې او ما وبخ＋ه لكه ＇ن／ه 

ته درسپارل３ وى او پر ما په هغ３ چ３ هغه كسان بخ＋３ چ３ ＄انونه ي３ تا 
بخ＋ن３ او تيريدن３ سره احسان وك７ه په كومي عفوې او بخ＋ن３ سره چ３ ته پر 
خپل اميدوار احسان كوې او دا احسان ورته لوى نه ＊كاري８ى او ماته په نن 

راك７ه د كوم په وسيله چ３ ستا د رضا او خو＊９ يوه   يبورځ داس３ برخه اونص
ا هغه عبادت －ر بند－ان چ３ ستا لخوا په ډكو من／ولو ！و！ه السته راوړم او ست

او ډاليو سره راستانه شوى ما له هغوى تش الس مه راستونه كه ＇ه هم هغه نيك 
عملونه چ３ هغوى وړاندې استولى ما نه دى لي８ل３ خو ما ستا د يوالى او 

سيال، شريك، ＇ن， او  ےيوازى والى عقيده او دا باور چ３ ستا كوم سار
او له هماغو ورونو چ３ تا پرې د راتلو حكم ے د ےه در وړاندې ك７نظير نيشت

يم او د هغه ＇ه په وسيله م３ ستا نزديكت غو＊تى له كومه  ﾡدرغل ےد ےك７
بيا م３ ستا په لور جاروتنه ستا په  ےپرته چ３ هي）وك تا ته نه شى نزدې كيد

او  در－اه ك３ عاجزى او خاكسارى، له تا نيك －مان او ستا پر رحمت اعتماد
او له دې سره م３  ےباور م３ د نزديكت او تقرب له غو＊تن３ سره يو ＄اى ك７

داس３ هيله هم ورپيل３ او ور ضميمه ك７ې د كوم په وجود سره چ３ تا ته هيله من 
هي）كله نه محرومه كي８ى او تا ته م３ داس３ ＄ول９ غوړول３ ده لكه ＇ن／ه چ３ 

چا ته  ےه غو＊تندواو د پنا ﾡ، ترهيدلﾡمالمت ﾡيو ب３ قدره، سپك، تش الس
سوال كوی او له دې حال سره سره زما دا سوال د عاجزۍ ويرې، نيازمندۍ، 
پناه غو＊تن３ او امان غو＊تلو له مخ３ دى نه د هغه متكبرانو په شان چ３ په 
نورو خپل كبر خر＇وى او نه د هغو عبادت كوونكو په ＇５ر چ３ په خپل عبادت 

نه د سفارش كوونكو په سپار＊تن３  د وياړ او فخر په وجه ＄انته غاوره وى او
او زه په دې اعتراف سره تر ！ولو  باندې د لوړاوى او سرلوړۍ په ＇ر－ندولو سره

. كمو كمتر، تر ！ولو سپكو سپك او د يو مي８ى په راز بلکه تر هغه هم پريوتى يم
اى هغه ذاته چ３ －ناهكارو ته په سزا وركولو تلوار نه كوي او نه سر غ７اندى له 

اى هغه ＇＋تنه چ３ له ＊ويدونكو او ك８يدونكو تيري８ى . متونو تموىخپلو نع
  او پر هغوى احسان كوى 
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َخاِطئُ الَْعاِثُر  أََنا الُْمِسي
ُف الْ ُ الُْمْعَرتِ ً  .ء ئا أََنا  .أََنا اذّلِي أَْقَدَم َعلَْيَك مُْجَرتِ

 ً أََنا اذّلِي  .َباَرَزَك  أََنا اذّلِي اْسَتْخَفى ِمْن ِعَباِدَك َو  .اذّلِي َعَصاَك مَُتَعّمدا
  .أََنا اذّلِي لَْم َيْرَهْب َسْطَوَتَك، َو لَْم َيَخْف َبأَْسَك  .َهاَب ِعَباَدَك َو أَِمنََك 

َ َنْفِسهِ  ِ َع َنُ ِبَبِلّيِتهِ   أََنا اْلَجا َ ُمْر
أََنا الطِّويُل  .أََنا الَقِليُل الَْحَياءِ  .أََنا الْ

َجْبَت ِمْن َخْلِقَك، َو ِبَمِن اْصطََفْيَتهُ لِنَْفِسَك، ِبَحّق َمِن ِبَحّق َمِن اْنتَ .الَْعنَاءِ 
َت ِمْن َبِرّيِتَك، َو َمِن اْجَتَبْيَت لَِشأِْنَك، ِبَحّق َمْن َوَصْلَت َطاَعَتهُ  اْخَرتْ

َو َمْن َجَعْلَت َمْعِصَيَتهُ َكَمْعِصَيِتَك، ِبَحّق َمْن َقَرْنَت مَُواَالَتهُ   ِبطَاَعِتَك،
ِ ِيف َيْوِمي َهَذا ِبَما بِ  ُمَواَالِتَك، َو َمْن نُْطَت مَُعاَداَتهُ ِبُمَعاَداِتَك، َتَغّمْد

 ً ِبا َو َتَولّنِي ِبَما  .َتَتَغّمُد ِبِه َمْن َجاَر ِإلَْيَك مَُتنَّصًال، َو َعاذَ ِباْسِتْغَفاِرَك َتا
ْيَك َو ا ّ ِبِه أَْهَل َطاَعِتَك َو الّزلَْفى دَلَ ِ ِبَما  .لَْمَكاَنِة ِمنَْك َتَتَو َو َتَوّحْد

َتَتَوّحُد ِبِه َمْن َوَىف ِبَعْهِدَك، َو أَْتَعَب َنْفَسهُ ِيف ذَاِتَك، َو أَْجَهَدَها ِيف 
ِ ِبَتْفِريِطي ِيف َجنِْبَك، َو َتَعّدي َطْوِري ِيف حُُدوِدَك، .َمْرَضاِتَك  َو َال تَُؤاِخْذ

ِ اْسِتْدَراَج َمْن َمنََعنِي  َو  .َو مَُجاَوَزِة أَْحَكاِمَك  َِك  َْسَتْدِرْجنِي ِبِإْمَال َال 
ْكَك ِيف حُلُوِل ِنْعَمِتِه يِب  َ

ْ َ ُ َو لَْم  َده
نِي ِمْن َرْقَدِة اْلَغافِِلنيَ،  .َخْريَ َما ِعنْ ْ ّ َو َن

فِنيَ، ُمرْسِ
  َو ِسنَِة الْ
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زه هغه －ناهكار  او －ناهاكارانو ته د مهلت په وركولو سره پر هغوى فضل كوي
يم زه هغه يم چ３ ستا  ےيم چ３ پر خپلو －ناهونو ډاډه، خطا كار او ب３ الرې شو

م３ －ناهان３ ) قصد(په مقابله ك３ په زغرده راوړاندې شوم زه هغه يم چ３ په كس 
ك７ى، هغه چ３ خپل －ناهونه ي３ ستا له بند－انو پ ك７ل او په ډان， پيل３ م３ 

تا له بند－انو ويريدم او له تا م３ ويره نه زه هغه يم چ３ س. ستا مخالفت وك７
زه هغه يم چ３ ستا له هيبته ونه ترهيدم او ستاله عذابه ونه ډاريدم زه .كيده

پخپله د ＄ان مجرم او د بال－انو او ستون％و په من／لو ك３ －ير يم زه پخپله ب３ 
او په اوږدو ك７اوونو او دردونو اخته يم زه تا ته د هغه چا  ﾡشرمه سپين ستر－

ه مخ واسطه دركوم ＇وك چ３ تا د پن％ون له من％ه غوره ك７ د هغه چا له رويه پ
چ３ تا د ＄ان لپاره خوښ ك７ او د هغه چا په حق چ３ تا د كائناتو له زړه چوڼ ك７ 
او د خپلو امرونو د تبلغ او خپراوى لپاره دې منتخب ك７ د هغه چا له مخه د چا 

او له چا سرغ７ونه چ３ دې له اطاعت چ３ تا له خپل اطاعت سره يو ＄اى كانده 
خپل ＄انه د سرغ７اوى په تو－ه و！اكله د هغه چا قسم دركوم چ３ تا د هغه مينه 
له خپل３ مين３ سره يو ＄اى او له هغه سره مير＇ى دې د خپل ＄ان په د＊من９ 
پوري وپيله ما نن د رحمت په هغه لمنه ك３ پ ك７ه په كوم３ ك３ چ３ هغه كس 

ه سر شى او تا ته نارې سورې ووهى او د توب３ رانغاړې چ３ له －ناهونو الس پ
په كولو سره ستا د مغفرت په لمنه ك３ پناه وغواړى او لكه ＇ن／ه چ３ د خپلو 
فرمان وړونكو او نزديكانو سر پرستى او روزنه كوې همدا راز زما سر پرستى 
هم وكانده او لكه ＇رن／ه چ３ په هغو كسانو چ３ ستا ژمنه ي３ پوره ك７ه او ستا 

ر ي３ سخت９ او رن％ونه و－الل په يوازې سر احسان كوې همدا راز په ما په خاط
هم يك يوازې احسان او فضل وك７ه او ستا په حق ك３ په كوتاه９ كولو، ستا له 

او ما د هغه چا پولو په تيريدا او ستا امرونو ته په شاكولو زما مواخذه مه كوه
چا چ３ خپله ＊ي／７ه له په راز د مهلت په راكولو ورو ورو د عذاب مه مستحقوه 

ان تر دي  ےد ﾡما تم ك７ه او داس３ ان／يرى چ３ يوازې هغه د نعمت وركوونك
ما د غافالنو له خوب، . چ３ تا هم په دغو لورينو او نعمتونو ك３ شريك نه －２ي

  د ب３ الرو له درانده خوب او د ب３ برخو له غفلته راوي（ كانده
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َ َما اْسَتْعَمْلَت ِبِه الَْقاِنِتنيَ، َو َو خُْذ بِ   َو َنْعَسِة الَْمْخُذولِنيَ   َقْلِبي ِإ
اِوِننيَ  َ َ ِ ِمّما  .اْسَتْعَبْدَت ِبِه الُْمَتَعّبِديَن، َو اْسَتنَْقْذَت ِبِه الُْم َو أَِعْذ

ِ َعّما أَُحاِوُل  ِ َعنَْك، َو َيُحوُل َبْينِي َو َبْنيَ َحّظي ِمنَْك، َو َيُصّد يَُباِعُد
ْيَك  ِ َمْسلََك اْلَخْريَاِت  َو   دَلَ ا ِمْن َحْيُث أََمْرَت، ِإلَْيَك، َو الُْمَساَبَقةَ َسّهْل  َ

ْ ِإلَ
َ َما أََرْدَت  ا َع َ َو َال َتْمَحْقنِي فِيَمن َتْمَحُق ِمَن الُْمْسَتِخّفنيَ  .َو الُْمَشاّحَة ِف

ِلُك ِمَن الْ   ِبَما أَْوَعْدت ْ ُ ِلْكنِي َمَع َمْن  ْ ُ ِضنيَ لَِمْقِتَك َو َال  ّ َ َو َال   ُمَت
ِ فِيَمْن تَُتّربُ ِمَن الُْمْنَحِرفِنيَ َعْن ُسبُِلَك  َو َنّجنِي ِمْن َغَمَراِت الِْفْتنَِة، َو   تَُتّربْ

ْمَالءِ  ِ ِمْن أَْخِذ اْإلِ َو حُْل َبْينِي َو َبْنيَ  .َخّلْصنِي ِمْن هَلََواِت الَْبْلَوى، َو أَِجْر
ْض َعنّي   لّنِي، َو َهًوى يُوِبقُنِي، َو َمنَْقَصٍة َتْرَهقُنِيَعُدّوٍ يُِض  ِ ْ َو َال تُ

اَض َمْن َال َتْرَضى َعنْهُ َبْعَد َغَضِبَك  َ
ْ ِْسنِي ِمَن اْألََمِل فِيَك فََيْغِلَب   ِإ َو َال تُْؤ

َِتَك  ْ ّ الْقُنُوُط ِمْن َر َ ِ بِ   َع َظَنِي ِمّما َو َال َتْمنَْحنِي ِبَما َال َطاَقَة 
ْ ِه فََت

َو َال تُْرِسْلنِي ِمْن َيِدَك ِإْرَساَل َمْن َال َخْريَ فِيِه، َو  .تَُحّملُنِيِه ِمْن فَْضِل َمَحّبِتَك 
َو َال َتْرِم يِب َرْمَي َمْن َسَقَط ِمْن َعْنيِ ِرَعاَيِتَك،   َال َحاَجَة ِبَك ِإلَْيِه، َو َال ِإَناَبَة هَلُ 

ّديَن، َو َو َمِن اْشَتَم  َل َعلَْيِه اْلِخْزُي ِمْن ِعنِْدَك، َبْل خُْذ ِبَيِدي ِمْن َسْقطَِة الُْمَرتَ
ُوِريَن، َو َوْرَطِة اهْلَالِِكنيَ  ْ ِ الَْم   .َوْهةَلِ الُْمَتَعّسِفنيَ، َو َزةّل
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او زما زړه د عمل په الره ول／وه چ３ خپل منونكى او اطاعتيان دې پري ل／ولى 
او د  ےد ﾡه ي３ و－روهوه چ３ تا له عبادت غواړو غو＊تدى او هغه عبادت ت

هغو ＇يزونو په لور ي３ هدايت ك７ه د كومو په وسيله چ３ دې كاهالن او ل＂ان  
ژغورل３ دى او له هغو خبرو م３ وساته چ３ ما ستا له كوره وريا كاندى او ستا 
لخوا زما د برخ３ او قسمت ترمين＃ خن６ شى او ستا د موخ３ او هدف پر لور 

مخه ونيسى او د نيكيو د الرې كچ كول او هغو ته ورمخك３ كيدل لكه  ＄ما
او د هغوى كلك او پوخ خواهش لكه ＇ن／ه چ３ تا  ےد ے＇ن／ه چ３ تا حكم ك７

غو＊تى دى زما لپاره اسان او راحته كانده او ستا عذاب او د غضب وعدې ته 
كوم په سپكه ستر－ه له كتونكو سره م３ چ３ ته به ي３ غرقوې مه غرقوه، او 

كسان چ３ ستا د＊من９ ته د م＂و رانغاړلو له كبله تباه كوې ما له هغوى سره مه 
چ３ ته به ي３ (هالكوه او ستا له سيخ３ الري د ك８يدونكو په ！ول／３ ك３ م３ 

مه بربادوه او د فتن３ او فساد له جب３ م３ راوباسه او د بال له خل３ م３ ) بربادوې
ه كن＂روله تا ته پناه دروړم او زما او د مهلت د وخت په بد عمليو ل. را وژغوره

او د هغه د＊من تر من＃ چ３ ما تير باسى او زما او د نفس د هغ３ غو＊تن３ په 
من＃ ك３ چ３ خونه م３ راورانه ك７ى او زما او د هغه عيب او نيم／７تيا تر مين＃ 

حائل او خن６ شه، او د هغه كس په شان چ３ ته ور＄ن３ له . چ３ را＊كيل م３ ك７ى
ضى نه وې او مخ ترې واړوې، له ما مخ مه اړوه او كوم３ قهريدو وروسته را

هيل３ م３ چ３ ستا په لمن پورې ت７ل３ دى په هغو ك３ م３ مه ب３ اسرې كوه چ３ 
او پر ما دومره . －وندې ستا له رحمته نهيلى او مايوسى راباندې بريمنه شى

 نعمتونه هم مه لوروه چي زه ي３ توان نه لرم چ３ －وندې ته د پريمانه مين３ له
او ما له خپلو السو . امله پر ما دومره پي＂ي ك８５دې چ３ مالم３ راك７وپه ك７ي

داس３ مه پري８ده لكه ＇ن／ه چ３ هغه كس پري８دې چ３ ه５＆ خير ＊ي／７ه ونه لرى 
 او نه هغه ته د توب３ او ستن５دو الره خال請ه وى. او نه ورسره ستا ＇ه غرض وى

ستا د پام او  او ما داس３ مه غور＄وه لكه ＇ن／ه چ３ هغه كس غور＄وې چ３
او شرم خپور وى  ےوى او ستا لخوا پرې ذلت سپكاو  ﾡ توجه له نظره پريوت

بلكه د غور＄５دونكو له غور＄يدلو، د ك８الرو له ويرو او ترهو، د غوليدولو 
  كسانو له ＊ويدلو او په －７ن， كي د هالك شوو له ارتاو كيدلو زما الس 
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َِك، َو َبّلْغنِي َمَبالَِغ َمْن َو َعافِنِي ِمّما اْبَتلَْيَت ِبِه َطَبَق   اِت َعِبيِدَك َو ِإَما
ِيداً، َو َتَوفّْيَتهُ  َ ُعنِيَت ِبِه، َو أَْنَعْمَت َعلَْيِه، َو َرِضيَت َعنْهُ، فَأََعْشَتهُ 

 ً ْقَالِع َعّما يُْحِبُط اْلَحَسنَاِت، َو َيْذَهُب  َسِعيدا َو َطّوْقنِي َطْوَق اْإلِ
َربََكات

ِِح الّسّيَئاِت، َو فََواِضِح َو أَ   ِبالْ ْ َقْلِبَي اِالْزِدَجاَر َعْن َقَبا ِ ْش
ُ  .الَْحْوَباِت  ُ ِإّال ِبَك َعّما َال يُْرِضيَك َعنّي َغْريُه َْشَغْلنِي ِبَما َال أُْدِركُه   َو َال 

َى َعّما ِعنَْدَك، َو َتُصّد َعِن 
ْ اْبِتَغاِء  َو اْنِزْع ِمْن َقْلِبي حُّب دُْنَيا َدِنّيٍة َت

َ الّتَفّرَد ِبُمنَاَجاِتَك  .الَْوِسيةَلِ ِإلَْيَك، َو تُْذِهُل َعِن الّتَقّرِب ِمنَْك  ِ َو َزّيْن 
اِر  َ ّ ِ ِعْصَمًة تُْدِنينِي ِمْن َخْشَيِتَك، َو َتْقطَُعنِي َعْن  ِبالّلْيِل َو ال َو َهْب 

ِِم ُركُوِب َمَحاِرِمَك، َو َتفُّكنِي ِمْن أَْسِر اْلَع  َِس  .ظَا َ الّتْطِهَري ِمْن َد ِ َو َهْب 
َباِل َعافَِيِتَك، َو  رِِسْ الِْعْصَياِن، َو أَْذِهْب َعنّي َدَرَن الَْخطَاَيا، َو َسْرِبْلنِي 
َِك، َو َظاِهْر دَلَّي فَْضلََك َو  ِ ِرَداءَ مَُعافَاِتَك، َو َجّلْلنِي َسَواِبَغ َنْعَما َرّد

َ َصالِِح النّّيِة، َو َمْرِضّي َو أَّيْد   َطْولََك  َْسِديِدَك، َو أَِعنّي َع ِ ِبَتْوفِيِقَك َو 
ِ دُوَن َحْولَِك َو  ِ َو قُّو َ َحْو الَْقْوِل، َو مُْسَتْحَسِن الَْعَمِل، َو َال َتِكْلنِي ِإ

َِك، َو َال َتْفَضْحنِي .قُّوِتَك  ِ َيْوَم َتْبَعثُنِي لِِلَقا َِك، َو َال تُْخِز َبْنيَ َيَدْي أَْولَِيا
ِْسنِي ِذْكَرَك، َو َال تُْذِهْب َعنّي ُشْكَرَك، َبْل أَلِْزْمنِيِه ِيف أَْحَواِل  َو َال تُ

َِك، الّسْهِو ِعنَْد َغَفَالِت الَْجاِهِلنيَ ِل    آْال
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و د خپلو بند－انو او وين％و بيالبيل كسان چ３ دې په كومو ＇يزونو ا راونيسه 
هغو ماته سالمتيا او عافيت راوبخ＋ه او كومو كسانو ته دې چ３  اخته ك７ى له

ي３،  ےنعمتونه دي وربخ＋لى دى، ور＄ن３ راضى شو ےد ےد عنايت نظر ك７
او د نيكمرغ９ او خوشبخت９ مرګ . ےد ےد ستاين３ وړ ژوند دې ورپيرزو ك７

ما د هغوى درجو او پ７اوونو ته ورسوه او هغه ＇يزونه چ３  ےد ےدې ورك７
ن％ه يوسى او بركتونه زائل ك７ي له هغه ＇ن， ته كيدنه زما لپاره نيك９ له م

او له بدو －ناهانو  ے وى داس３ الزمه ك７ه ＇ن／ه چ３ په مرۍ ك３ پروت غ７وند
او كركه زما د زړه لپاره داس３ ضرورى  ﾡاو سپكاوونكو معصيبتونو لرې وال

تا له چ３ س(ك７ه ＇ن／ه چ３ په بدن پورې جامي او په دنيا ك３ په بوختولو سره 
ما له هغو عملونو چ３ له هغو پرته تا بل هي＆ ＇يز له ما نه ) مرستي پرته نه كي８ى

، مه تموه او د دې سپك３ دنيا مينه چ３ ستا د تل پاتﾡ ３شى خوشحالول
نيكمرغ９ او سعادت په لور د پاملرني خن６، او ستا په لور د وسيل３ د 

ب له حا請لولو غو＊تلو په الره ك３ ديوال، او ستا د نزدي والى او تقر
راكانده ) طاقت(غافلوونك３ ده زما له زړه وباسه او ماته د عصمت هغه ملكه 

چ３ ما ستا ويرې ته نزدې د حرامو له كولو لرې، اود لويو －ناهانو له ك７يو او 
او د －ناهكارو له كك７تياوو سپي）لتيا راوبخ＋ه د معصيت له . بندنو وژغورې

نعمتونو م３ وپو＊ه او زما لپاره د خپلو  －ند－يو م３ لري ك７ه او په خپلو پراخو
راك７و او پيرزوينو ل７ۍ پرله پس３ جارى وساته، او په خپل  توفيق او د حقو د 

ك７ه او په روغ نيت، خو＊３ وينا او نيكو  ﾡالري په الر＊وون３ سره م３ غ＋تل
ك７و ك３ زما مرسته وكانده او ستا د طاقت او قوت په ＄اى ما، زما طاقت او 

ره او په كومه ورځ چ３ م３ د خپل３ كتن３ لپاره راپا＇وې نوما د وس ته مه سپا
او ستا ياد زما له زړه مه  .خپلو دوستانو په مخک３  ذليل او سپك او شرموه مه

بلكه كله چ３ ستا له نعمتونه ب３ . هيروه او خپل شكر او مننه له ما مه لرې كوه
 خبره او د غفلت او هيرې په خوب ويده وم
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ّ  َو أَْوِزْعنِي  َ َف ِبَما أَْسَدْيَتهُ ِإ َو اْجَعْل  .أَْن أُْثنَِي ِبَما أَْولَْيَتنِيِه، َو أَْعَرتِ
ِْد الَْحاِمِدينَ  َ ِْدي ِإّياَك فَْوَق  َ َو َال   َرْغَبِتي ِإلَْيَك فَْوَق َرْغَبِة الّراِغِبنيَ، َو 

ِلْكنِي ِبَما ْ ُ ُ ِإلَْيَك، َو َال  .َتْخُذلْنِي ِعْنَد فَاَقِتي ِإلَْيَك، َو َال  أَْسَدْيتُه
ّ لََك مَُسّلٌم، أَْعلَُم أَّن الُْحّجَة لََك،  َت ِبِه الُْمَعاِنِديَن لََك، فَِإ ْ َ نِي ِبَما َج ْ َ َتْج

َ ِبالَْفْضِل، ْحَساِن، َو أَْهُل الّتْقَوى، َو أَْهُل  َو أَّنَك أَْو ُ ِباْإلِ َو أَْعَود
َْسُرتَ أَْقَرُب الَْمْغِفَرِة، َو أَّنَك بِ  َ ِمنَْك ِبأَْن تَُعاِقَب، َو أَّنَك ِبأَْن  أَْن َتْعفَُو أَْو

َْشَهَر  َ أَْن  فَأَْحِينِي َحَياًة َطّيَبًة َتنَْتِظُم ِبَما أُِريُد، َو َتْبلُُغ َما أُِحّب  .ِمنَْك ِإ
ْيَت َع  َ َ ِ َما َتْكَرهُ، َو َال أَْرَتِكُب َما  نْهُ، َو أَِمْتنِي ِميَتَة َمْن ِمْن َحْيُث َال آ

ُ َبْنيَ َيَدْيِه َو َعْن َيِمينِهِ  ِ ِعنَْد  .َْسَعى نُوُره َو ذَلّْلنِي َبْنيَ َيَدْيَك، َو أَِعّز
 َخْلِقَك، َو َضْعنِي ِإذَا َخلَْوُت ِبَك، َو اْرفَْعنِي َبْنيَ ِعَباِدَك، َو أَْغنِنِي َعّمْن 

ً َعنّي، َو ِزدْ    َو َغنِّي هُ  َاَتِة اْألَْعَداِء، َو ِمْن  .ِ ِإلَْيَك فَاَقًة َو فَْقرا َ ِ ِمْن  َو أَِعْذ
ِ فِيَما اّطَلْعَت َعلَْيِه ِمنّي ِبَما  حُلُوِل الَْبَالِء، َو ِمَن اذّلّل َو الَْعنَاِء، َتَغّمْد

َ الَْبْطِش لَْو َال ِحْلُمهُ،   َيَتَغّمُد ِبِه الَْقاِدُر َع
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ره د شكر ايستل ضرورى كانده او زما په زړه ك３ دا خبره راواچوه نو زما لپا
چ３ كوم نعمتونه تا رالورولى په هغو ستا ستاينه او لمان％نه وك７م او ستا پر 

او ستا په لور زما توجه تر ！ولو پاملرونكو لوړه او زما . احسانونو ډاده شم
ك７ه او كله چ３ تا لمان％نه تر ！ولو لمان％ونكو او حمد كوونكو هسكه او اوچته 

ته اړمن يم نو له خپل كومكه م３ مه ب３ برخ３ كوه او كوم عملونه م３ چ３ ستا 
وره ته دروړاندي ك７ي هغه زما د هالكت تومنه مه －７＄وه او د كومو ك７و او 
عملونو له امله چ３ دې خپل سر غ７اندې ر！لى او ش７لى د هغ３ په ＇ير م３ له 

او په دې پوهي８م  ﾡاو فرمان وړونك ﾡخپل وره مه ش７ه ＄كه چي زه ستا منونك
او ته د فضل او ＊ندن３ زيات وړ، او په لطف  ےچ３ حجت او برهان هم تالره د
او د دې جو－ه ي３ چ３ له تا ويره وشى او د دې  ﾡاو احسان سره فايده رسوونك

اهل ي３ چ３ له مغفرته كار واخل３ او د دې زيات مستحق ي３ چ３ د سزا وركولو 
او د ډن６وره كولو او شرمولو په ＄اى پرده پو＊ى ستا له په ＄اى معافى وك７ې 

او سوتره ژوند راكانده چﾡ  ３نو بيا ماته داس３ سپي）ل. الري سره زياته نزدې ده
زما د زړه د خو＊３ په چارو مشتمل وى او زما په زړه پورې ＇يزونه پك３ وى په 

و چ３ م３ دا ډول چ３ كوم كار ته خوښ نه ك７ې هغه ته －وت３ ورنه وړم او له كوم
منع３ ك７ې هغه ونه كاندم او ماته د هغه كس په ＇ير مرګ راك７ه د چا نور چ３ تر 

او   ﾡ هغه مخك３ او ＊ي الس ته روان وى او ما په خپل در ك３ عاجز او سر ！ي＂
د خلكو په نزد دروند او باوقاره و－ر＄وه او كله چ３ په خلوت ك３ له تا سره راز 

ك７ه خو په خپلو بند－انو ك３ لوړه درجه  مي ےونياز وك７م نو سپك او سر ＄وړند
او ＇وك چ３ له ما ب３ نيازه دې ما له هغو ب３ نيازه ك７ه او ستا په لور . راكانده

او د د＊منانو تر ژب３ الندي د خندا－انو، د بال－انو . م３ فقر او اړتيا زياته كانده
خبر  او په هغو －ناهانو چ３ ته پري.له راپي＋يدو او له ذلت او سخت９ پناه راك７ه

ي３ د هغه كس په شان په ما پرده واچوه چ３ كه د هغه حلم ي３ الره نه وه نيول３ 
  نو په سخت３ سزا به قادر وء 
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ُ  َو اْل   َ الَْجِريَرِة لَْو َال أََناتُه ً فَنَّجنِي   آِخُذ َع َو ِإذَا أََرْدَت ِبَقْوٍم فِْتنًَة أَْو ُسوءا
ً ِبَك، َو ِإْذ لَْم تُِق  ا لَِواذا َ

ْ ْمنِي َمَقاَم فَِضيَحٍة ِيف دُْنَياَك فََال تُِقْمنِي ِمْثهَلُ ِيف ِم
ا، َو   آِخَرِتَك  َ ِ ِِدَك ِبَحَواِد َ فََوا َِل ِمنَنَِك ِبأََواِخِرَها، َو َقِد ِ أََوا َو اْشَفْع 

ِ َمّداً َيْقُسو َمَعهُ َقْلِبي، َو َال َتْقَرْعنِي َقاِرَعًة َيْذَهُب  ِي، َو َال َتْمُدْد  ا َ َ هَلَا 
 ِ ُ هَلَا َقْدِري َو َال َنِقيَصًة يُْجَهُل ِمْن أَْجِلَها َمَكا ُ َسًة َيْص َُسْمنِي َخِس  .َال 

ا، اْجَعْل َهْيَبِتي ِيف  َ َ ا، َو َال ِخيَفًة أُوِجُس دُو َ ِ َو َال َتُرْعنِي َرْوَعًة أُْبِلُس 
 .ِإْنَذاِرَك، َو َرْهَبِتي ِعنْد ِتَالَوِة آَياِتَك َوِعيِدَك، َو َحَذِري ِمْن ِإْعَذاِرَك َو 

ّجِد لََك، َو َتَجّرِدي  َ ّ ِ ِبِإيَقاِظي فِيِه لِِعَباَدِتَك، َو َتَفّرِدي ِبال َو اْعُمْر لَْي
ِيِج ِبَك، َو مُنَاَزلَِتي ِإّياَك ِيف فََكاِك َرَقَبِتي ِمْن  ِ ِإلَْيَك، َو ِإْنَزاِل َحَوا ُِسُكو

ِ ِمّما فِيِه أَْهلَُها ِمْن َعَذاِبَك َناِر  ِ َعاِمهاً، َو  .َك، َو ِإَجاَر ِ ِيف طُْغَيا َو َال َتَذْر
ِ َساِهياً َحّتى ِحٍني، َو َال َتْجَعْلنِي ِعظًَة لَِمِن اّتَعَظ، َو َال َنَكاًال  َال ِيف َغْمَر

، َو َال فِْتنًَة لَِمْن َنظََر، َو َال تَ  َو َال   ْمُكْر يِب فِيَمْن َتْمُكُر ِبِه،لَِمِن اْعَتَربَ
 ِ ِ ِجْسماً، َو َال َتّتِخْذ اً، َو َال تَُبّدْل  ْ ِ ا ي، َو َال تَُغّريْ  َْسَتْبِدْل يِب َغْريِ

  ُهُزواً لَِخْلِقَك،
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نو په －ناهونو به ي３ مواخذه كوله او  ےاو كه د هغه په رودې ك３ نرم＋ت نه و
اندې د يوې ！ول／３ اخته كول وغواړې يا ي３ په كوم３ كله چ３ ته په مصيبت ب

بال ك３ ＊كيلول وغواړې نو په داس３ حال ك３ چ３ زه له تا پناه غواړم له دې 
مصيبته م３ وژغوره او كله چ３ تا زه په دنيا ك３ ونه شرمولم نو په آخرت ك３ 
م３ هم د سپكاوى او شرم په ډ－ر مه دروه او زما لپاره دنياوى نعمتونه د آخرت 
له نعمتونو او زړې فايدې له نوو فايدو سره يو ＄اى ك７ه او ما ته دومره مهلت 
مه راكوه چ３ زړه م３ سخت شى او په داس３ بال م３ مه اخته كوه چ３ پرتوګ 
م３ و＄ى او پوزه م３ پرې شى او په داس３ سپكاوى م３ مه －رفتاروه چ３ قدر 

وه د كومو په او ارز＊ت م３ كم كاندى او په داس３ بدۍ او عيبو م３ مه ＊كيل
 ﾡوجه چ３ زما مقام او پ７او ونه پيژندل شى او ما دومره مه ويروه چ３ زه نهيل

زما ويره په خپلو وعيدونو او . شم او داس３ م３ مه ډاروه چ３ زه وترهي８م
مالمتيا او زما فكر ستا د عذر په تمامولو او ويرولوك３ منحصر ك７ه او زما 

وخت و－ر＄وه او ما د خپل عبادت لپاره  ويره او ډار د قرآنى ايتونو د تالوت په
د وي（ ساتلو، په تنهاي９ او خلوت ك３ د دعا او لمان％نو لپاره د بيدراۍ، له 
！ولو بيله له تاسره د مين３ كولو، ستا په وړاندې د خپلو اړتياوو په وړاندې 
كولو له دوزخه د غاړې د خال請ولو لپاره د بيا بيا زارۍ كولو او ستا له هغه 

دوزخيان پك３ －ير دى د پناه غو＊تلو په وسيل３ سره زما شپ３  عذابه چ３
ابادې ك７ه او ما په سرغ７ونه او نافرمان９ ك３ اللهانده مه پري８ده او مه م３ تر يو 
！اكلي مهاله پوري غافله او ب３ خبره پري８ده او ما د نصيحت د حا請لوونكو 

د فتنى او لپاره نصيحت، د عبرت اخستونكو لپاره عبرت او د كتونكو لپاره 
د هغوى د (ب３ الرۍ سبب مه －ر＄وه او ما په هغو كسانو ك３ چ３ ته به ورسره 

مكر كوې مه شميره او د انعام بخ＋ن３ او لورين３ لپاره زما په ) مكر په بدل ك３
＄اى بل ＇وك مه غوره كوه زما په نام３ ك３ بدلون او بدن ك３ بدالو مه راوله او 

  ما د مخلوقاتو لپاره مسخره،
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ناً ِإّال ِباِالْنِتَقاِم لََك َو َال   َ َ َو  . ُسْخِرّياً لََك، َو َال َتَبعاً ِإّال لَِمْرَضاِتَك، َو َال مُْم
َِتَك َو َرْوِحَك َو َرْيَحاِنَك، َو َجنِّة  ْ ِ َبْرَد َعْفِوَك، َو َحَالَوَة َر أَْوِجْد

َِسَع  اِد فِيَما َنِعيِمَك، َو أَِذْقنِي َطْعَم اْلَفَراِغ لَِما تُِحّب  َ ِ ٍة ِمْن َسَعِتَك، َو اِالْج
ْيَك َو ِعنَْدَك، َو أَْتِحْفنِي ِبتُْحَفٍة ِمْن تَُحَفاِتَك  ِ  .يُْزلُِف دَلَ َو اْجَعْل ِتَجاَر

ِ َغْريَ َخاِسَرٍة، َو أَِخْفنِي َمَقاَمَك، َو َشّوْقنِي لَِقاَءَك، َو تُْب  َراِبَحًة، َو َكّر
ّ َتْوَبًة َنُص  َ ً َصِغَريًة َو َال َكِبَريًة، َو َال َتَذْر َمَعَها َع ً َال تُْبِق َمَعَها ذُنُوبا وحا

َو اْنِزِع الِْغّل ِمْن َصْدِري لِْلُمْؤِمنِنيَ، َو اْعِطْف  .َعَالِنَيًة َو َال َسِريَرةً 
ِ َكَما َتُكونُ لِلّصالِِحنيَ، َو َحّلنِي  َ اْلَخاِشِعنيَ، َو كُْن  ِحْلَيَة ِبَقْلِبي َع

ً َناِمياً ِيف اْل  الُْمّتِقنيَ، ِ لَِساَن ِصْدٍق ِيف الَْغاِبِريَن، َو ِذْكرا آِخِريَن،  َو اْجَعْل 
َصَة اْألَّولِنيَ  ْ َ ا  .َو َواِف يِب  َ ِ ، َو َظاِهْر َكَراَما ّ َ َو َتّمْم ُسبُوَغ ِنْعَمِتَك، َع

ِِدَك َيِدي، َو ُسْق  ّي، اْمَألْ ِمْن فََوا ، َو َجاِوْر يِبَ  دَلَ ّ َ َِم َمَواِهِبَك ِإ َكَرا
َِك، َو َجّلْلنِي  ا ِألَْصِفَيا َ َ

َِك ِيف الِْجنَاِن الِّتي َزّينْ اْألَْطَيِبنيَ ِمْن أَْولَِيا
َِك  َِف ِنَحِلَك ِيف الَْمَقاَماِت الُْمَعّدِة ِألَِحّبا ِ ِعنَْدَك َمِقيًال  .َشَرا َو اْجَعْل 

نّاً، َو َمثَاَبًة أََتَبّوُؤَها، َو أََقّر َعْيناً،آِوي ِإلَْيِه  ِ   مُْطَم
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په خپل３ بار－اه ك３ د خندا او ！وكو وړ مه －ر＄وه ما يوازې پر هغو ＇يزونو 
پابند ك７ه چ３ ستا خو＊ي ورپوري ت７ل３ وى او يوازې په هغه ك７او م３ اخته ك７ه 

او بخ＋ن３ له  چ３ ستا له د＊منانو د غچ اخستلو په ل７ ك３ وى او د خپل３ عفوې
خوند او  رحمت، راحت، اسانتيا د －ل او ريحان له مزو او د جنت نعيم له 
خوږو سره م３ بلد كانده او د خپل پراخ وس او پريمان９ له بركته م３ له داس３ 

 ﾡاو هوساين３ سره اشنا ك７ه چ３ پك３ ستا خوښ كارونه سرته ورسول ياپراخت
تا ته م３ درنزدې كاندى او له شم او د داس３ ه）３ او زيار توفيق راك７ه چ３ 

خپلو ډالو ماته نوې نوې ډال９ راكانده او زما د آخرت تجارت －＂ه ور او زما 
ستنيدا ب３ ضرره و－ر＄وه او ما له خپل مقام او در４％ه وډار ك７ه او د خپلي 
كتن３ ليواله م３ ك７ه او د داس３ ر＊تن３ توب３ توفيق راك７ه چ３ زما هي＆ وړې او 

شى او ＇ر－ند او ＊كاره معصيتونه او سرغ７ون３ له  لوي３ －ناهان３ پات３ نه
مين％ه يوسى او د ايمان له خاوندانو سره زما له زړه كينه او بغض وباسي او په 
عاجزى كوونكو او خاكسارانو باندې زما زړه مهربانه كاندى او ته زما لپاره 
داس３ شه لكه ＇ن／ه چ３ د نيكانو او نيك عملو لپاره ي３ او ما د پاكانو په 
كاليو سين／ار ك７ه او په مستقبل ك３ په راتلونكو ك３ زما ＊ه ذكر او په 
راتلونكو كهولونو ك３ زما ياد ＊ه زيات وساته او د سابقون االولون ＄اى ته 
م３ ورسوه او د نعمت پريمانتيا راباندې بشپ７ه ك７ه او د －＂و ل７ۍ ي３ پرله پس３ 

ارز＊تمن３   ＊ندن３ را  جارى ساته زما لمنه په خپلو نعمتونو ډكه ك７ه او خپل３
ما د  ےاوږدې ك７ه او په جنت ك３ چ３ تا د خپلو غوره بند－انو لپاره ＊كل３ ك７

و－ر＄وه او په هغو ＄ايونو ك３ چ３ تا د خپلو  ےخپلو پاكو دوستانو －اون６
ماته د ＊كلو او زړه راك＋ونكو  ےد   ےليوالو اودوستانو لپاره چمتو ك７

ه اډا１ه چ３ زه پك３ په ډاډمن زړه ډاليو خلعت راواغونده او زما لپاره هغ
ووسي８م او هغه ！كاو１ه چ３ زه پك３ ميشته شم او خپل زړه پك３ سوړ  او 

  ستر－３ پك３ يخ３ ك７م، له خپل ＄ان سره نزدې و－ر＄وه 
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ُِر،  ا َ الرّسَ ِلْكنِي َيْوَم تُْب ْ ُ ِِر، َو َال  ِْسنِي ِبَعِظيَماِت الَْجَرا َو   َو َال تَُقا
ٍَة، َو    ّل َشّك أَِزْل َعنّي كُ  ْ ً ِمْن كُّل َر ِ ِيف الَْحّق َطِريقا ٍة، َو اْجَعْل  َ

ْ َو ُش
ْحَساِن ِمْن  ّ حُظُوَظ اْإلِ َ ِ ِقَسَم الَْمَواِهِب ِمْن َنَوالَِك، َو َوفّْر َع أَْجِزْل 

َما ُهَو لََك، َو اْجَعْل َقْلِبي َواِثقاً ِبَما ِعْنَدَك، َو َهّمي مُْسَتْفَرغاً لِ  .ِإفَْضالَِك 
َْسَتْعِمُل ِبِه َخالَِصَتَك، َو أَْشِرْب َقْلِبي ِعنَْد ذُُهوِل   َو اْسَتْعِمْلنِي ِبَما 

َ الِْغنَى َو الَْعَفاَف َو ادّلَعَة َو الُْمَعافَاَة َو الّصّحَة َو  ِ َْع 
ْ ُعقُوِل َطاَعَتَك، َو ا

الْ
ا ِمْن  َو  .الّسَعَة َو الّطَمأِْنينََة َو اْلَعافَِيةَ  َ ُ َُشو ِ ِبَما  َال تُْحِبْط َحَسنَا

ِ ِمْن َنَزَغاِت فِْتنَِتَك، َو ُصْن َوْجِهي  ُض  ِ ْ ِ ِبَما َي َمْعِصَيِتَك، َو َال َخلََوا
َفاِسِقنيَ 

َ أََحٍد ِمَن الَْعالَِمنيَ، َو ذُّبنِي َعِن الِْتَماِس َما ِعنَْد الْ َو  .َعِن الطّلَِب ِإ
ً َو َنِصرياً، َو َال َتْجَعلْ  َ َمْحِو ِكَتاِبَك َيدا ْ َع ُ نِي لِلّظالِِمنيَ َظِهرياً، َو َال لَ

ِ أَْبَواَب َتْوَبِتَك َو  ا، َو افَْتْح  َ ِ حُْطنِي ِمْن َحْيُث َال أَْعلَُم ِحَياَطًة َتِقينِي 
ّ ِإلَْيَك ِمَن ا َِتَك َو َرأْفَِتَك َو ِرْزِقَك الَْواِسِع، ِإ ْ ِ َر لّراِغِبنيَ، َو أَْتِمْم 

ُمنِْعِمنيَ 
ُ الْ َو اْجَعْل َباِقَي ُعُمِري ِيف الَْحّج َو الُْعْمَرِة   ِإْنَعاَمَك، ِإّنَك َخْري

َ مَُحّمٍد َو آهِلِ الطّّيِبنيَ  ُ َع ّ اّهللا اْبِتَغاءَ َوْجِهَك، َيا َرّب الَْعالَِمنيَ، َو َص
ُ َعلَيْ  ْم أََبَد اْل الّطاِهِريَن، َو الّسَالم ِ ْ  .آِبِدينَ  ِه َو َعلَ
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او ماته زما له سترو －ناهونو سره سمه سزا مه راكوه او په كومه ورځ چ３ به د 
ې ك７ه او يرزړونو  رازونه رابرسيره كي８ى ما مه هالكوه هر شك او شوبه له ما ل

زما لپاره له هر لورى حق ته د رسيدا الره پرانيزه او د خپل３ عطا او ＊ندن３ 
خه زما لپاره زياته ك７ه او په خپل فضل سره له نيك９ او احسانه زما ون６ه بر

پريمانه كانده او ستا په ＇يزونو باندې زما زړه مطمئن ك７ه او د خپلو كارونو 
لپاره زما فكر متمركز او راغون６ ك７ه او له ما هماغه كار واخله چ３ له خپلو 

لت پرده وغوړي８ى هغه خا請و بند－انو ي３ اخل３ او كله چ３ په عقلونو د غف
وخت زما په زړه ك３ د اطاعت ولوله ＄اى كانده او زما لپاره توان، راحتى، 
هوساينه، سالمتيا، روغتيا، پراختيا، ډاډمنتيا او جوړتيا جمع ك７ه  او زما 
نيك９ د －ناهونو د －６يدو له كبله او زما يوازيتوبونه د هغه فسادونو له امله 

ه الرې را＄ى مه تباه كوه او د دنيا په خاوندانو چ３ د امتحان او ازمي＋تونو ل
ك３ د هي＆ يو مخ３ ته د الس له غ％ولو زما عزت او حيا وساته او د هغو 

 ے＇يزونو له غو＊تن３ چ３ له بدكارو سره دى ما وساته او ما د ظالمانو مالت７
مه －ر＄وه او مه م３ د قرآن د امرونو په نابودولو ك３ د هغو  مرستندوى او مل 

او زما داس３ ＇ارنه كوه چ３ زه ترې خبر هم نه شم داس３ ＇ارنه او ساتنه －ر＄وه 
چ３ ما پرې له هالكت او تباه９ وسات３ او زما لپاره د توب３ رحمت، مهربان９ 
  ﾡهوساينى او پراخ３ روزۍ ورونه پرانيزې ＄كه چ３ زه ستا په لور －روهيدونك

كه چ３ ته تر ！ولو او راغب يم او زما لپاره خپل نعمتونه بشپ７ او كامل ك７ه ＄
سخيانو، ＊ندونكو او انعام كوونكو غوره ي３ او زما پات３ عمر د حج او عمرې 
او د خپل３ رضا لپاره بيل ك７ې اى د ！ولو جهانونو او پن＃ پالونكيه خداى 

او د هغوى پر سپي）لي او پاك آل او پر ) ص(تعالى دې رحمت وك７ى پر محمد 
  ه درود او سالم وىهغوى او د هغوى پر زوزات دې  تل تر تل

  
–––––––––––  
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  سپړنه
  
دا دعا د عرف３ د دعا په نامه مشهوره ده د عرف３ په معنا ك３ فى الجمله  

د ＄نو كسانو په نزد عرفه د عرفات دوهمه نامه ده چ３ له مك３  ےاختالف د
ته چ３ حجيان د ذې الحج３ د يرچ ےمعظم３ دولس  ميله لرې يو پراخ ميدان د

－وندې د دې ) ايساري８ى(ه د لمر تر پريواته وقوف كوى مياشت３ په نهمه ني＂
دې ته عرفات ＄كه  ےميدان هره ！و！ه عرفه ده او د دغو برخو ！ول／ه عرفات د

يا . واي３ چ３ دلته د بيالبيلو هيوادونو خلك راغون６ي８ى او يو بل سره پيژنى
او لكه ＇ن／ه  ےد ےراخستل شو) د چرګ له تاجه(＄كه چ３ دا له عرف الديك 

د چرګ تاج لوړ او ＊كاره وى همداراز عرفات هم د مك３ تر ！ا！وب３ په لوړه چ３ 
＄ن３ كسان بيا واي３ چ３ عرفه د ور＄３ نامه او عرفات د ＄اى نوم . ےپروت د

  :لكه ＇ن／ه چ３ طوسى رحمت اهللا عليه په مجمع البيان ك３ كاږى ےد

فه يوم  « اىف الحج و يوم  وفة يجب الوقوف  افات اسم لبقعة الم  »الوقوف 
عرفات د هغه مشهور ＄اى نامه ده چرته چ３ د حج په وخت تميدل ضرورى دى (

  ) او د دې ايساريدو ور＄３ ته د عرف３ ورځ وائي
  :فيروز آبادى په قاموس ك３ ليكى ﾡ＊اغل

فات موقف الحاج ذالك اليوم ع اثنا ع  « فه التاسع من ذى الحجة و  يوم 
له هغه روايته هم كي８ى چ３ د عرف３ د نام３ د  ےكاود دې وينا كل»ميالً من مكة 

د ذى ) ع(چ３ حضرت ابراهيم  ےد ےعلت په باب له ابن عباسه رانقل شو
. حاللوى) ع(اسماعيل  ےالحج３ په اتمه شپه خوب وليد چ３ هغه خپل زو

سهار چ３ راپا＇يد نو ！وله ورځ ي３ په دې سوچ )) فا請بح يروى يومه اجمع
او كه نه د همدې سوچ له كبله د اتم３ ذى  ےحكم د ووهله چ３ آيا دا د خداى

په دويمه شپه . الحج３ نامه يوم ترويه شوه او د ترويه معنا ده سوچ او فكر كول



 

٥٠٧ .............................................................................................................د عرف３ د ور＄３ دعا : اووه ＇لوي＋تمه دعا

ي３ بيا دغه خوب وليد فلما ا請بح عرف انه من اهللا تعالى چ３ كله سهار شو نو 
او د همدغ３ پوه３ او عرفان په وجه د  ےپوه شو چ３ دا د خداى پاك حكم د

د عرف３ ورځ هغه مباركه او . الحجى د نهم３ ني＂３ نوم د عرف３ ورځ شو ذى
نيكمرغه ورځ ده چ３ كه بنده پك３ خپل رب ته ورجارو＄ى نو －ناهان３ ي３ 

  :وربخ＋ى لكه ＇ن／ه چ３ امام جعفر 請ادق فرمايى

فة« شهد     »انه من لم يعفرهل ىف شهر رمضان لم يعفرهل ا قابل اال ان 
３ په روژې ك３ ونه بخ＋ل شى د هغه －ناهان３ به د روژى د كوم كس －ناهونه چ(

تر راتلونك３ مياشت３ نه بخ＋ل كي８ى خو دا چ３ كه د عرف３ له ور＄３ برخمن 
په دا ورځ د ن７ۍ له －وټ －و！ه مسلمانان په مك３ ك３ راغون６ي８ى او د حج )شى 

حج افراد، حج قرآن، او حج تمتع،  ےحج په درې ډوله د. فريضه سرته رسوى
و حج قرآن د هغو كسانو لپاره دى چ３ په مكي يا د مك３ په خواوشا ك３ افراد ا

اوسي８ى او په دې ك３ يوازي يو ＄ل احرام ت７ل كي８ى او تر دې وروسته په 
او په مشعر ك３ چ３ د مك３ او عرفات تر مين＃ ) ايساريدل(عرفات ك３ وقوف 

رام او قيام، او د لمر تر راختلو وروسته په منى ك３ چ３ د مشعر الح ےپروت د
مك３ تر مين＃ پرته ده قربانى كي８ى او سر خريل كي８ى او جمره عقبه په كا１و 
ويشتلى شى بيا په مك３ ك３ د خداى د كور طواف، د 請فا او مروه تر من＃ 

طواف اهللا او بيا په منى ك３ له رمى جمرات نه وروسته حج پاى ) زغاسته(سعى 
３ د مك３ يا خواوشا او حج تمتع د هغو خلكو لپاره دى چ. ته رسول كي８ى

اوسيدونكى نه وى بلكه د نورو ＄ايونو استو－ن وى په دې ك３ په لوم７ى ＄ل د 
تمتع د عمرې په نيت احرام ت７ل كي８ى او د خداى د كور له طواف، د طواف له 
لمان％ه او په 請فا او مروه ك３ له سعى وروسته وي＋ته او نوكونه پريكول كي８ى 

اتم３ ذى الحج３ د حج په نيت يو ＄ل بيا  او په. او بيا احرام پرانستلى شى
د تمتع د حج په روا والى . احرام ت７ل كي８ى او د حج عملونه سرته رسولى شى

ك３ ＇وك اختالف نه لرى او ＇وك ي３ چ３ واجب نه －３２ هغوى ي３ هم له 請حيح 
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والى انكار نه كوى ＄كه چ３ په قرآن شريف او 請حاح سته ك３ ي３ ＇ر－ند ذكر 
  : خداى تعالى فرمايىلكه ＇ن／ه چ３  ےد ےشو

كوم كس چ３ د حج تمتع  »فمن تمتع بالعمره الى الحج فما استيسر من الهدى«
عمره وك７ى نو ＇ن／ه قربانى هم چ３ كولى شى ودى ك７ى او له عمران بن حصين 

  :＇خه روايت دى چ３

سخ عمرة الحج  « ا رسول اهللا  لم تنزل آية ت نزلت اية المتعة ىف كتاب فامرنا 
ا رسول اهللا حتى مات قال رجل برايه بعد ماشاء ولم ينه  ړیصحيح مسلم لوم .ع

  »مخ  ۴٧٤ کوټ
موږ ته د دې امر ) ص(د حج تمتع آيت په قرآن مجيد ك３ راغى او د خداى رسول 

وك７ بيا داسي كوم آيت نازل نه شو چ３ دا حج منسوخ ك７ى او نه د خداى رسول 
البته وروسته بيا يو كس په . لتر خپل وفاته پورې له دې ＇وك منع３ ك７) ص(

  .خپل３ راى سره ＇ه ي３ چ３ زړه غو＊تل وې ك７ل
نووى د 請حيح مسلم په شرحه ك３ ليكلى چ３ له دې كسه مطلب حضرت عمر 

و مصلحتونو له امله ي３ دا حج منع３ ك７ او حضرت عثمان يندى چ３ د ＄) رض(
د پيغمبر د د خدای د امر او ) رض(هم په دې الره روان ْو خو حضرت على ) رض(

وغو＊تل ) رض(سنتو له مخ３ همدا د تمتع حج كاوه او كله چ３ حضرت عثمان 
چ３ منع３ ي３ ك７ي نو دوى وفرمايل زه د چا په خل３ د پيغمبر سنت نه شم 

  : لكه ＇ن／ه چ３ محمد بن اسماعيل بخارى ليكي. ﾡپري＋ودل

ى عن قال اختلف ع و عثمان وهما يعسفان ىف المتعة فقال ع ما تريت ان « ت
راوى واي３ چ３ (»امر فعهل رسول اهللا ص اهللا عليه وسلم فقال عثمان د عنى عنك

د عسفان په ＄اى ك３ د تمتع د حج په باب ) رض(حضرت على او حضرت عثمان 
؟ ته ما ےله يو او بل سره اختالف وك７ حضرت على وفرمايل ستا مطلب ＇ه د

ال ) رض(حضرت عثمان  كاوه) ص(له هغه كاره منع３ كوي چ３ د خداى رسول 
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  )＄وابه شو او وې ويل له دې خبرې به تير شو
په هر حال حج يوه داس３ دنده ده چ３ د انسان پر ژوند اغيزه شيندى او د انسان 

د حج لپاره چ３ انسان له كومو . په ك７و او اعمالو ك３ ضبط او انضباط راولى
نفس د خواهشونو او غو＊تنو الس اخلى په هغو سره د 請بر زغم او د 

كن＂رولولو مشق كي８ى او همدا چاره له بديو د خوندى كيدو سوب كي８ى د سفر 
د سختيو او ك７اوونو په زغملو سره سست９ او كهال９ په تيزۍ او چست９ 
بدلي８ى او په زړه او مازغو ك３ داس３ تاثرات پيدا كي８ى چ３ له يوې خوا انسان 

د مثال په تو－ه . ه كويخداى ته ورنزدي كوى نو له بل３ خوا د قيامت تصور تاز
كله چ３ انسان ميقات ته تر رسيدو وروسته احرام ت７ى او له خلى د لبيك الهم 
لبيك ال شريك لك لبيك حاضرم يم اى ربه زه حاضر يم ستا شريك نيشته زه ستا 
په در ك３ حاضر يم نعري وباسى نو دا تصور پيدا كي８ى چ３ لكه ＇رن／ه چ３ ما 

ستا په خدمت ك３ حاضر يم او ستا  ﾡور م３ پري＋او خپل كور ا ﾡنن احرام ت７ل
غ８ ته هو او لبيك وايم نو داس３ به يوه ورځ راشى چ３ كفن به واغوندم او ستا 

عرفات ته ورشى نو دا ننداره  ﾡاو كله چ３ احرام ت７ل.په بار－اه ك３ به حاضر شم
په نظر را＄ى چ３ تر لرې لرې پورې چ３ ＇ومره خلك ＊كارى د هغوى جامه يوه 

يو، ك７هْ يو شان نه د غريب９ او شتمن９ كوم فرق او نه د لوى او وړوكى لباس 
كوم توپير، ！ول الس په دعا، د ！ولو په ژبه دعا او استغفار هر يو په خپلو 
－ناهونو پ＋يمانه او د عفوې او بخ＋ن３ غو＊تندوى هر يو د هيل３ او ويرې په 

يو او بله ناخبره،  ، لهﾡاو ترهيدل ﾡدرشل والړ، هر يو فريادى، هر كس ويريدل
او د ＄ان ＄انى په حال ك３ دى، د －رم９ سوراړې ال ور دپاسه او سوزاندې 
هوا－ان３ او د بدن د سوزوونكو بادونو ＇پ３ ال زياتى، نه د سر پ＂ولو ＄اى وى 
نه سيورى ته د ورت， اجازت، دا ！وله نقشه چ３ انسان و－ورى نو د لوې ور３＄ 

ستر－و ك３ ان％ور شى، كله چ３ له دې منظر ورپه ياد شى او هغه ورځ ي３ په 
پ７اوه وز－ار او د مشعرالحرام په لور ورشى نو له －رم９ سوى مخ او رپانده زړه 
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ي３ ډاډمن شى چ３ －وندې حرم ته د ورننوتلو اجازت ي３ ترالسه ك７ه چ３ د 
بيا له مشعر الحرامه منى ته ور＄ى . ےژغورني او كامياب９ لپاره يو نيك فال د

په پله د پل په كي＋ودلو سره رمى جمرات كوى، ) ع(راهيم چرته چ３ د حضرت اب
دلته شيطانان ويشتى وو نو －وندې انسان ) ع(له دې كبله چ３ حضرت ابراهيم 

دلته شيطان له ＄انه لرې كوئ او ش７ى ي３، بيا قرباني كوى دا عمل د اماره 
نفس چخ２ى كولو او د نفسانى غو＊تنو حاللو ته نغوته ده لكه ＇ن／ه چ３ امام 

  :جعفر 請ادق فرمايى

په وخت د نفسانى ) قربان９(د ذبح３  »هيحواذبح حنجرة اهلوى والطمع عند اذلب «
  .خواهشاتو او حرص او تم３ مرۍ ور پرې ك７ه

بيا بنده د خداى د كور طواف كوى نو په دې ظاهري طواف سره باطنى او دننيز 
ر طوفا كوى طواف ته هم انسان متوج３ كي８ى په دا ډول چ３ بدن خو د مادى كو

خو زړه او روح د مادى كور له ＇＋تنه تاوي８ى، بيا د 請فا او مروه تر من＃ سعى 
－وندې د خداى تعالى په الر ＄غل كوى او هغه ته ور وړاندې ) من６ه وهى(كوي 

كي８ى چ３ كه يو ＄ل رحم ونه ك７ى نو په دوهم ＄ل خو به ي３ وكاندى آخر تر 
لهانده او اريان دريان بنده به په كومه به د هغه رحمت نه راخو！ي８ى او دا ال

＊كلوى نو ته به وايﾡ ( ３تور كا１(خپل３ لمن３ ك３ نه پ＂وى او كله چ３ حجراسود 
چ３ له رب سره دا ژمنه كوى چ３ اوس د هم هغه په الس الس ږدم او بيعت به ي３ 

كه حج په انسان . ول３ نه وى ﾡدى كه هغه كاﾡ １او －مارل ﾡكوم چ３ خداى ل／ول
چ３ د انسان په  ےراوي（ نه ك７ى نو دا يو ب３ روحه عمل دك３ دا احساسات 

  .ﾡك７و اخالقو او عملونو ك３ بدلون نه شى راوستل
––––––––––  
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َ َو َيْوَم الْجُُمَعِة   ُ َيْوَم اْألَْض ِِه َعلَْيِه الّسَالم  :َو َكاَن ِمْن دَُعا
 

ّ َهــَذا َيــْوٌم مَُبــاَرٌك َمْيُمــوٌن، َو الُْمْســِلُموَن  ُ فِيــِه مُْجَتِمُعــوَن ِيف أَْقطَــاِر  الّلــ
ُْم َو الطّالِــُب َو الّراِغــُب َو الّراِهــُب َو أَْنــَت  ْ ُِل ِمــ َْشــَهُد الّســا أَْرِضــَك، 

،ْ ِ ِِج فَأَْسأَلَُك ِبجُوِدَك َو َكَرِمَك َو َهَواِن َما َسـأَلْتَُك َعلَْيـَك   النّاِظُر ِيف َحَوا
َ مَُحّمٍد َو آ َ َع ّ ّ َرّبنَا ِبأَّن لََك الُْمْلَك، َو لََك الَْحْمـَد،  .هِلِ أَْن تَُص ُ َو أَْسأَلَُك الّل

ْكَراِم، َبـِديُع  ُ الَْحنّانُ الَْمنّانُ ذُو الَْجَالِل َو اْإلِ ُ الَْكِر َحِل
َال ِإهَلَ ِإّال أَْنَت، الْ

ِمنِنيَ ِمـْن َخـْريٍ أَْو َمْهَما َقَسْمَت َبـْنيَ ِعَبـاِدَك الُْمـْؤ  الّسَماَواِت َو اْألَْرِض،
  َعافَِيٍة أَْو َبَرَكٍة أَْو ُهًدى أَْو َعَمٍل ِبطَاَعِتَك، 

  :د لوى اختر او د جمعې د ورځې دُعا
  

اى ربــه دا نيكمرغــه او بختــوره ورځ ده چــ３ پكــ３ مســلمانان د ＄مكــ３ پــه －ــوټ  
－ــوټ كــ３ راغونــ６ شــوى چــ３ پــه دوى كــ３ ســوال／ر هــم دى او غو＊ــتندوى هــم،    

نكى هم دى او ترهيدلى هم، دا ！ول ستا په در كـ３ حاضـر دى او هـم تـه     التجا كو
３ سـره او پـه دې   يلـ ي３ نو زه ستا سخا او كرم ته پـه ه  ﾡد دوى اړتيا ته پاملرونك

خيال سره چ３ زما د حاجتونو پوره كول تا ته اسان دى سوال كوم چ３ تـه رحمـت   
！ولو پالونكيه كله چـ３   اى زموږ د! او د هغوى پر آل اى اهللا) ص(ولي８ه پر محمد 

هم تالره پاچاهى ده او هم تالره ستاينه او لمان％نه ده او لـه تـا پرتـه بـل د عبـادت      
 ﾡ، ستر د لـوړاوى وركـوونك  ﾡ، مهربانه نعمت بخ＋ونكﾡجو－ه دروند، ＊ندونك

نيشته، نو زه تا ته الس په دعا يم چـ３ كلـه هـم     ﾡاو د ＄مك３ او اسمان پن％وونك
بنـد－انو كـ３ نيكـی يـا خيروبركـت او عافيـت يـا سـتا پـه          ته پـه خپلـو ايمانـدارو    

  اطاعت د عمل كولو توفيق ويش３ 
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ـِد  ْ َ ْم  ِ ْ ْ ِعنْـَدَك َدَرَجـًة، أَْو  أَْو َخْريٍ َتُمّن ِبِه َعلَـ ُ ـْم ِبـِه ِإلَْيـَك، أَْو َتْرفَـُع لَـ ِ
ْم ِبِه َخْرياً ِمْن َخْريِ ادّلْنَيا َو اْل  ِ  .فَّر َحّظي َو َنِصـيِبي ِمنْـهُ آِخَرِة أَْن تَُو  تُْعِط

َ مَُحّمـٍد  َ َعـ ّ ّ ِبأَّن لََك الُْمْلَك َو الَْحْمَد، َال ِإهَلَ ِإّال أَْنَت، أَْن تَُصـ ُ َو أَْسأَلَُك الّل
َ آِل  َعْبِدَك َو َرُسولَِك َو َحِبيِبَك َو ِصْفَوِتَك َو ِخَريَِتَك ِمـْن َخْلِقـَك، َو َعـ

ا ِإّال أَْنـَت، مَُحّمٍد اْألَْبَراِر  َ ِ َ ِإْحَصا  الطّاِهِريَن اْألَْخَياِر َصَالًة َال َيْقَوى َع
َكنَا ِيف َصالِِح َمْن َدَعاَك ِيف َهَذا الَْيـْوِم ِمـْن ِعَبـاِدَك الُْمـْؤِمنِنيَ، َيـا   ِ ْ ُ َو أَْن 

 ْ َ َ كُـّل  ْ، ِإّنـَك َعـ ُ ّ ِإلَْيـَك .ٍء َقـِديٌر  َرّب الَْعالَِمنيَ، َو أَْن َتْغِفَر لَنَـا َو لَـ ُ الّلـ
 ّ َتَعّمْدُت ِبَحاَجِتي، َو ِبَك أَْنَزلُْت الَْيْوَم فَْقـِري َو فَـاَقِتي َو َمْسـَكنَِتي، َو ِإ
َتُـَك أَْوَسـُع ِمـْن  ْ ، َو لََمْغِفَرتَُك َو َر ِ َِتَك أَْوَثُق ِمنّي ِبَعَم ْ ِبَمْغِفَرِتَك َو َر

َ مَُح   ذُنُويِب، ِ فََصّل َعـ ّمـٍد َو آِل مَُحّمـٍد، َو َتـَوّل َقَضـاءَ كُـّل َحاَجـٍة ِهـَي 
ِْسِري ذَلَِك َعلَْيَك، َو ِبَفْقِري ِإلَْيَك، ا، َو َت َ

ْ ّ   ِبقُْدَرِتَك َعلَ َو ِغنَاَك َعنّي، فَـِإ
، َو َال لَْم أُِصْب َخْرياً َقّط ِإّال ِمنَْك، َو لَْم َيْصِرْف َعنّي ُسوءاً َقّط أََحٌد َغـْريَُك 

ِ َو دُْنَياَي ِسَواَك  ّيـأَ َو َتَعّبـأَ َو أََعـّد َو اْسـَتَعّد  .أَْرُجو ِألَْمِر آِخَر َ َ ّ َمْن  ُ الّل
َِزِتـِه، فَِإلَْيـَك َيـا  َ َمْخلُوٍق َرَجاءَ ِرفِْدِه َو َنَوافِهِلِ َو َطلََب َنـْيهِلِ َو َجا لِِوفَاَدٍة ِإ

 ْ َ ِيَئِتـي َو َتْعِبَئِتـي َو ِإْعـَداِدي َو اْسـِتْعَداِدي َرَجـاءَ َمْوَالَي َكاَنـِت الَْيـْوَم 
َِزِتَك  َ مَُحّمٍد َو آِل  .َعْفِوَك َو ِرفِْدَك َو َطلََب َنْيِلَك َو َجا ّ فََصّل َع ُ   الّل
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يا په خپل نزد ي３ سـر لـوړى كـ７ې يـا ورتـه د       ي３او هغوى ته د ＄ان په لور الر و＊
ه نيكـي وركانـدې نـو ماتـه هـم پكـ３ پريمانـه برخـه         دنيا او آخرت لـه نيكيـو كومـ   

او هم تـالره سـتاينه او حمـد دى او لـه      ےراك７ه، اى خدايه هم تالره ن７ۍ او پن＃ د
تا پرته بل د عبادت اليق نيشته نو زه تـا تـه الس غ％ـوم چـ３ تـه رحمـت وليـ８ه پـه         
خپــل بنــده، اســتازى، دوســت، او پــه پن％ــون كــ３ غــوره شــوى او －مــارل شــوى     

باندې او د هغوى پر اهلبيتو چ３ نيكان، پـاك او سـپي）لى او غـوره     )ص(محمد
داس３ رحمت چ３ د شمير وس ي３ له تا پرته بـل ＇ـوك نـه لـرى او نـن      . مخلوق دى

ورځ ستا په ايماندارو بند－انو ك３ چ３ ＇وك هم له تا نيكه دعا وغواړى نو مـوږ  
دوى ！ـول   اى د ！ولـو جهـانونو روزونكيـه او مـوږ او    . په هغ３ كـ３ شـريك كانـدى   

وبخ＋ه ＄كه چ３ ته د هر ＇ه وس لـرې اى خدايـه مـا خپـل حاجتونـه تـا تـه راوړى        
او  ےد ےم３ ستا په ور كوز كـﾡ  ７دى او د خپل فقر بيوزل９ او اړتيا دروند پي＂

زه تر خپل عمله ＇و چنده زيات ستا په رحمت او بخ＋ن３ مطمئن يم او بـ３ شـكه   
او د  )ص(７ه ده نــو پــر محمــدســتا د مغفــرت او رحمــت لمنــه زمــا تــر －نــاهونو ويــ  

هغوى پر آل رحمت ولي８ه او زما هره اړتيا هم تـه پـوره كانـده د خپـل هغـه قـدرت       
او ＄كـه چـ３ زه تـا تـه      ےپه م چ３ ته ي３ لرې او دا تـا تـه راحتـه او اسـان كـار د     

 ےاړمن او ته له ما ب３ نيازه ي３ او له دې كبله چ３ ما هي＆ ＊ـي／７ه حا請ـله نـه كـ７    
او له تا پرته بل هيچا له ما دردونه او ك７اوونـه لـرى نـه كـ７ى     شوه خو ستا لخوا، 

ه  لـه بـل هيچـا هيلـه نـه لـرم       يرشول او زه د دنيا او آخرت په كارونو ك３ پر تا سرب
ــه   ــه اميــد او د انعــام او      ! اى زمــا خداي كــه ＇ــوك د ＊ــندن３ عطــا او پيرزوينــ３ پ

 ےو چمتـو شـو  ا ﾡبخشش په غو＊تن３ سره كوم مخلوق ته د ورتللو لپاره مالت７ل
، تيــارى او د وســايلو ﾡوى نــو اى زمــا ＇＋ــتنه او مالكــه نــن ورځ زمــا چمتــووال  

تيارول سـتا د عفـوې او ＊ـندن３ د هيلـ３ او د انعـام او لـورين３ د غو＊ـتلو لپـاره         
  او د هغوى پر آل رحمت ولي８ه  )ص(ته پر محمد ! دى نو اى زما معبوده
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ٌِل َو َال مَُحّمٍد، َو َال تَُخّيِب الَْيـْوَم ذَلِـَك  ِي، َيـا َمـْن َال يُْحِفيـِه َسـا ِمـْن َرَجـا
ٌِل، ّ لَـْم آِتـَك ِثَقـًة ِمنّـي ِبَعَمـٍل َصـالٍِح َقّدْمتُـهُ، َو َال َشـَفاَعِة   َينْقُُصهُ َنا فَِإ

ْم َسـَالمَُك  ِ ْ  .َمْخلُوٍق َرَجْوتُهُ ِإّال َشَفاَعَة مَُحّمٍد َو أَْهـِل َبْيِتـِه َعلَْيـِه َو َعلَـ
َ َعْفـِوَك اذّلِي أََتيْ  َ َنْفِسي، أََتْيتَُك أَْرُجو َعِظ َساءَِة ِإ تَُك مُِقّراً ِبالْجُْرِم َو اْإلِ

ِ الْجُـْرِم أَْن  َ َعِظـ ْ َع ِ ّ لَْم َيْمنَْعَك طُوُل ُعُكوفِ ُ ِنيَ،  َعَفْوَت ِبِه َعِن الَْخاِط
َِة َو الَْمْغِفَرةِ  ْ ْم ِبالّر ِ ْ ٌ، َيـا فَيَ  .ُعْدَت َعلَ ُ َعِظـ َتُهُ َواِسَعٌة، َو َعْفُوه ْ ا َمْن َر

 ّ َ َ مَُحّمـٍد َو آِل مَُحّمـٍد َو ُعـْد َعـ ُ، َصّل َعـ ُ َيا َكِر ُ، َيا َكِر ُ َيا َعِظ َعِظ
ّ ِبَمْغِفَرِتـَك  َ ّ ِبَفْضـِلَك َو َتَوّسـْع َعـ َ َِتَك َو َتَعطّـْف َعـ ْ ّ ِإّن َهـَذا  .ِبَر ُ الّلـ

ِـَك ِيف ادّلَرَجـِة الّرفِيَعـِة الِّتـي الَْمَق  َِك َو َمَواِضَع أَُمنَا َِك َو أَْصِفَيا اَم لِخُلََفا
لِـَك، َال يَُغالَـُب أَْمـُرَك، َو َال  ا َقِد اْبَتّزوَها، َو أَْنَت الُْمَقّدُر ذِلَ َ ِ ُْم  َ اْخَتَصْص

ُ ِمْن َتْدِبِريَك  َمْحتُوم
ّ ِشْئَت، َو لَِما أَْنَت أَْعلَـُم ِبـِه َكْيَف ِشْئَت َو أَ   يَُجاَوُز الْ

َراَدِتــَك َحّتــى َعــاَد ِصــْفَوتَُك َو خُلََفــاُؤَك  َ َخْلِقــَك َو َال ِإلِ ٍم َعــ َ ّ ُ مُــ َغــْري
َيَرْوَن حُْكَمَك مَُبّدًال، َو ِكَتاَبَك َمنْبُـوذاً، َو   َمْغلُوِبنيَ َمْقُهوِريَن مُْبَتّزيَن،

َِضَك مَُحّرفًَة َعْن    .ِجَهاِت أَْشَراِعَك، َو ُسنََن َنِبّيَك َمْرتُوَكةً  فََرا



 

٥١٥ ............................................................................................د لوی اختر او جمع３ د ور＄３ دعا : اته ＇لوي＋تمه دعا

او نن زما په هيلو او ارمانونو ك３ ما مه ناكاموه اى هغه ذاته چ３ د غو＊ـتونكو  
شـته، زه د خپـل كـوم ＊ـه      ﾡله السه نه تن／ي８ې او نه درسـره د عطـا او ＊ـندن３ كمـ    

لـــه  او د هغـــوى د اهلبيتـــو )ص(وى او د محمـــد  لﾡعمـــل چـــ３ مخكـــ３ مـــ３ ليـــ８
وى سـتا پـه    ﾡشفاعته پرته د كوم بل ＇ه په سفارش سره چ３ زړه م３ ورپورې تـ７ل 

زه خو په خپلو －ناهونو او له ＄ان سره د ظلم په اقرار . ےدر ك３ نه يم  حاضر شو
يم په داس３ حال ك３ چـ３ زه سـتا هغـ３ عظيمـ３      ےسره ستا په در ك３ حاضر شو

ن وبخ＋ـل، بيـا دا چـ３ تـر     بخ＋ن３ ته هيله من يم په كوم３ سـره چـ３ تـا خطاكـارا    
ډيري مودې په لويو لويو －ناهونو د هغوى ！ين／تيا ته د هغوى له معـافولو او د  

رحمت له كولـو منعـ３ نـه كـ７ئ اى هغـه ذاتـه چـ３ بخ＋ـنه دې لويـه او رحمـت دې            
او  )ص(محمـد ! اى كريمـه ! اى بخ＋ـو نكيـه  !  اى ستره ذاته اى عظيمه. ےپراخ د

ه خپل رحمت سره پر ما احسان او په خپـل فضـل   د هغوى پر آل رحمت ولي８ه او پ
او كرم سره پر ما مهربانى وك７ه او زما په حق كـ３ د مغفـرت لمنـه نـوره ارتـه كـ７ه       

ســتا د ＄ــاى ناســتو او ) د جمعــ３ د لمان％ــه خطبــه او امامــت (اى خدايــه دا مقــام 
غوره بند－انو ْو او ستا د امانت لرونكو اډا１ه وه په داس３ حال ك３ چ３ تا هغوى 

دغــه مقــام لــه ) غا請ــبانو(ه دغــه لــوړ منصــب او مقــام ســره مخصــوص كــ７ى وو  لــ
نـه سـتا امـر    . هغوى وتروړه او هم ته د ازل له ور＄３ د  دغه ＇يز تقديروونكى ي３

چـ３ ＇ن／ـه   ) قضـا او قـدره  (شـى او نـه سـتا د تقـدير لـه كبلـه        ےاو حكم مغلوبيـد 
ت لـه  د هغـه مصـلح   ےممكـن د  ےغو＊تنى دى او ＇ه وخت دي غو＊تى وى تير

كبله چـ３ هـم تـه پـرې ＊ـه پـوهي８ې پـه هـر حـال سـتا د تقـدير او سـتا د خو＊ـ３ او              
د دغـه  غصـب لـه    (ارادې په برخه ك３ په تا ＇وك تور نه شـى ل／ـولى، تـر دې چـ３     

ســتا غــوريز او ＄ــاى ناســتی بنــد－ان مغلــوب او راوپرزيــدل او حــق يــ３ لــه ) كبلــه
دى ســتا  ےشــو الســه ووت هغــوى －ــورى چــ３ ســتا امرونــه او احكــام بــدل كــ７ى 

كتـــاب تـــه شـــا شـــوې  ده  ســـتا واجبـــات او دنـــدې ســـتا لـــه ＇ر－نـــدو موخـــو او    
  له الرو او رودو الس اخستل  )ص(مقصدونو غ７ول شوى دى او ستا د استازى
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ْ ِمــَن اْألَّولِــنيَ َو اْل  ُ َعــْن أَْعــَداءَ
ّ الْ ُ ــ ْ َو  الّل ِ آِخــِريَن، َو َمــْن َرِضــَي ِبِفَعــالِ

ْ َو أَ  ُ ْ أَْشَياَع ُ ِيـٌد َمِجيـٌد، .ْتَباَع َ َ مَُحّمٍد َو آِل مَُحّمـٍد، ِإّنـَك  ّ َصّل َع ُ الّل
َ، َو  َ َو آِل ِإْبـَراِه َِك ِإْبَراِه َ أَْصِفَيا َكَصلََواِتَك َو َبَرَكاِتَك َو َتِحّياِتَك َع

ــَد  ــَرَة َو الّتْمِكــنيَ َو الّتأِْيي ــّرْوَح َوالنّْص ــَرَج َو ال ــِل الَْف ْ َعّج ُ ــ ّ َو  .لَ ُ ــ الّل
ِّمِة  يَماِن ِبَك، َو الّتْصِديِق ِبَرُسولَِك، َو اْألَ اْجَعْلنِي ِمْن أَْهِل الّتْوِحيِد َو اْإلِ
َ َيَدْيــِه، آِمــنيَ َرّب  ُْم ِمّمــْن َيْجــِري ذَلِــَك ِبــِه َو َعــ َ يــَن َحَتْمــَت َطــاَع اذّلِ

َعالَِمنيَ 
َْس َيُرّد َغَضَبَك إِ  .الْ ّ لَ ُ ّال ِحْلُمَك، َو َال َيُرّد َسَخطََك ِإّال َعْفُوَك، َو الّل

َتَُك، ْ َو َال يُنِْجينِي ِمنْـَك ِإّال الّتَضـّرُع ِإلَْيـَك َو   ال يُِجريُ ِمْن ِعَقاِبَك ِإّال َر
َ مَُحّمٍد َو آِل مَُحّمٍد، ً َو َهْب لَنَا َيا ِإهَلِي ِمْن دَلُْنَك فََرج َبْنيَ َيَدْيَك، فََصّل َع ا

ــ َمْيــَت الْــِبَالدِ  ُ ُ
ْ ــا َت َ ِ ــا تُْحِيــي أَْمــَواَت الِْعَبــاِد، َو  َ ِ َو َال  .ِبالْقُــْدَرِة الِّتــي 

ِي،  َجاَبـَة ِيف دَُعـا فَنِي اْإلِ ّ َ ، َو تُ ِ َْسَتِجيَب  ً َحّتى  ِلْكنِي َيا ِإهَلِي َغّما ْ ُ
 ِ َى أََج َ

َ مُنْ ُْشِمْت يِب َعـُدّوي، َو َال تَُمّكنْـهُ َو أَِذْقنِي َطْعَم الَْعافَِيِة ِإ ، َو َال 
 ّ َ َُسّلْطهُ َعـ ِإهَلِـي ِإْن َرفَْعَتنِـي فََمـْن ذَا اذّلِي َيَضـُعنِي، َو ِإْن   ِمْن ُعنُِقي، َو َال 

ينُنِي، ِ ُ َو ِإْن   َوَضْعَتنِي فََمْن ذَا اذّلِي َيْرفَُعنِي، َو ِإْن أَْكَرْمَتنِي فََمْن ذَا اذّلِي 
  َهنَْتنِي فََمْن ذَا اذّلِي يُْكِرمُنِي،أَ 
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پــه تيــرو او  بنــد－انو، يواى ＇＋ــتنه تــه د دغــو غــوره او －مــارل شــو   ےد ےشــو
راتلونكــو دشــمنانو او پــر هغــو چــ３ د دغــو د＊ــمنانو پــر عمــل او كــ７و خــوښ او   

اى . خوشحاله وى او كوم چ３ د دوى منونكى او په الره ي３ روان دى لعنت وك７ه
بـ３ شـكه چـ３ تـه د     (او د هغوى پر آل داسـ３ رحمـت وليـ８ه     )ص(پر محمد ! خدايه

＇ن／ــه رحمتونــه، بركتونــه او   ) حمــد او ســتاين３ اليــق او ســترتوب خاونــد يــ３     
او د هغـه  ) ع(سالمتياوې چ３ تا په خپل غوريز او منتخب بنده حضـرت ابـراهيم   

يـد  پر آل نازل ك７ى دى او د دوى لپاره په پراختيا، اسانتيا، برى، مرست３ او تائ
ما پر توحيد له عقيده لرونكو، پر تا له ايمـان راوړونكـو،   ! بي７ه وك７ه اى ＇＋تنه
او هغـــو امامـــانو لـــه تصـــديقوونکو و－ر＄ـــوه د كومـــو  )ص(او ســـتا د اســـتازى 

، لــه هغــو كســانو چــ３ تــه د هغــوى پــه وســيله    ےد ےاطاعــت چــ３ تــا فــرض كــ７ 
ا دعا قبله ك７ه دا ！ول ＇يزونه جارى او عملى ك７ې زم) توحيد، ايمان او تصديق(

اى ＇＋ـتنه سـتا لـه حلمـه پرتـه هـي＆ ＇يـز        ! اى د －ردې ن７ۍ او جهانونو پالونكيـه 
او سـتا پــر عفـوې او بخ＋ــن３ سـربيره هــي＆ ＇يـز ســتا      ﾡسـتا غوسـه نــه شـى غــ７ول   

، او ستا له رحمته پرته بل هي＆ ＇يز ستا لـه عذابـه پنـاه نـه     ﾡخپ／ان نه شى تمبول
و عـاجزۍ عـالوه مـو هـي＆ ＇يـز سـتا لـه        او سـتا پـه در كـ３ لـه زارۍ ا     ﾡشى راكـول 

او د هغـوى پـر آل رحمـت وليـ８ه او      )ص(، نو ته پر محمـد  ﾡمن／ولو نه شى ژغورل
پــه خپــل هغــه قــدرت ســره چــ３ مــ７ى پــرې راژونــدى كــوې او شــاړې ＄مكــ３ پــرې  
را！وكوې ما له خپـل لـوره لـه غمونـو او خپ／ـانونو خـالص كـ７ه اى لويـه ذاتـه تـر           

د دې لـه قبليـدو مـ３ خبـر نـه كانـدې  مـا پـه غـم او          هغ３ چ３ زما دعا ونه منـ３ او  
فكر ك３ مه تباه كوه او د ژوند تـر وروسـتيو شـيبو مـ３ د 請ـحت او سـالمتيا پـه        
ــه ＇ــ د          ــا پ ــه حــال د خوشــحاليدو، زم ــا پ ــه زم ــد خــوږ ســاته، او دي＋ــنو ت خون
ســوريدو او پــر مــا د الســبری كيــدو موقــع مــه وركــوه، اى ＇＋ــتنه كــه تــه مــا            

نشى او كه ته م３ را وغور＄ـوې نـو ＇ـوك     ﾡك م３ راكوزولك７ې نو ＇و  ے سرلوړ
  نشى ﾡنه شى او كه ته م３ دروند ك７ې نو ＇وك م３ سپكول ﾡم３ هسكول
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ُض   ِ ْ ُنِي، َو ِإْن أَْهلَْكَتنِي فََمْن ذَا اذّلِي َي َ َو ِإْن َعّذْبَتنِي فََمْن ذَا اذّلِي َيْر
َْسأَلَُك َعْن أَْمِرهِ  َْس ِيف حُْكِمَك ظُْلـٌم، َو   ، َو َقْد َعِلْمتلََك ِيف َعْبِدَك، أَْو  أَّنهُ لَ

 َ َال ِيف َنِقَمِتَك َعَجةَلٌ، َو ِإّنَما َيْعَجُل َمـْن َيَخـاُف الَْفـْوَت، َو ِإّنَمـا َيْحَتـاُج ِإ
 ً ّ َصـّل َعـ .الّظْلِم الّضِعيُف، َو َقْد َتَعالَْيَت َيا ِإهَلِي َعْن ذَلَِك ُعلُّواً َكِبريا ُ َ الّل

َضـاً، َو َال  َ نَِقَمِتـَك َنَصـباً، َو لِ  مَُحّمٍد َو آِل مَُحّمـٍد، َو َال َتْجَعْلنِـي لِْلـَبَالِء 
، ِ َ أََثِر َبَالٍء، فََقْد   َمّهْلنِي، َو َنّفْسنِي، َو أَِقْلنِي َعْثَر َو َال َتْبَتِلَينّي ِبَبَالٍء َع

ّ الَْيـْوَم ِمـْن  .ِعي ِإلَْيـَك َتَرى َضْعِفي َو ِقةّلَ ِحيلَِتـي َو َتَضـّر  ُ ُ ِبـَك الّلـ أَُعـوذ
 ِ ــْذ ، َو أَِع َ مَُحّمــٍد َو آهِلِ ــ ــْوَم ِمــْن  .َغَضــِبَك، فََصــّل َع َو أَْســَتِجريُ ِبــَك الَْي

 ِ ، َو أَِجْر َ مَُحّمٍد َو آهِلِ ً ِمْن َعَذاِبَك، فََصـّل   َسَخِطَك، فََصّل َع َو أَْسأَلَُك أَْمنا
َ مَُحّمٍد  ، َو آِمنّي َع ِ  .َو آهِلِ ، َو اْهِد َ مَُحّمٍد َو آهِلِ ِديَك، فََصّل َع ْ َ َو   َو أَْس

 ِ ، َو اْنُصـْر َ مَُحّمـٍد َو آهِلِ َ  .أَْسَتنِْصُرَك، فََصّل َع َُك، فََصـّل َعـ ِ َو أَْسـَرتْ
ْنِي َ ، َو اْر َ مَُحّمٍد  مَُحّمٍد َو آهِلِ ، َو اْكِفنِـي َو أَْسَتْكِفيَك، فََصّل َع َو   َو آهِلِ

، َو اْرُزْقنِـي َ مَُحّمـٍد َو آهِلِ ِزقَُك، فََصـّل َعـ َ   أَْسَرتْ َو أَْسـَتِعينَُك، فََصـّل َعـ
، َو أَِعنّي َ مَُحّمـٍد  .مَُحّمٍد َو آهِلِ َو أَْسَتْغِفُرَك لَِما َسلََف ِمْن ذُنُويِب، فََصّل َعـ

 ِ ، َو اْغِفْر    ِصُمَك،َو أَْسَتْع  .َو آهِلِ
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نشى او كه تـه پـر مـا عـذاب وكـ７ې       ﾡاو كه ته م３ ذليل ك７ي نو ＇وك عزت راكول
نشى او كه ته م３ هالك ك７ې نـو ＇ـوك سـتا د بنـده      ﾡنو ＇وك راباندي زړه خوږول

په باب په تا اعتراض كولى شى؟ يا له تا پو＊تنه كولى شـى ؟ او زه ＊ـه پـوهي８م    
ه او نه د سـزا پـه وركولـو كـ３ بيـ７ه      چ３ ستا په فيصل３ ك３ نه د ظلم كوم الس شت

تلوار خو هغه ＇وك كوى چ３ ويري８ى چ３ موقـع او وخـت يـ３ لـه السـه ونـه       . كوې
او ب３ وسه وى او ته اى  ےو＄ى او ظلم ته هغه ＇وك اړمن وى چ３ پخپله كمزور

او د  )ص(تر دغو چارو ډير لوړ او هسك ي３ اى خدايه تـه پـر محمـد    ! زما معبوده
８ه او ما بال－انو او خپلو سزا－انو ته مه په ن＋ه كوه ما تـه  هغوى پر آل رحمت ولي

زما تيروتن３ وبخ＋ه او ما لـه  . مهلت راكانده او دردونه ك７اونه م３ ايسته كانده
يوه مصيبته وروسته په بل３ النج３ مه اخته كوه ＄كـه چـ３ تـه زمـا نـا تـوان９ بـ３        

تا لــه زه نــن ســ! وســى، بــ３ چــار－ى او پــه خپــل در كــ３ عــاجزى －ــورې اى ＇＋ــتنه
او د هغـوى پـر آل رحمـت     )ص(غضبه هم سـتا لمنـ３ تـه پنـاه در وړم تـه پـر محمـد        

) ص(ولي８ه او ما ته پناه راكانده او زه نن ستا له خپ／انه پناه غواړم ته پر محمـد  
ــه د         ــه عذاب ــده او ســتا ل ــه امــان راكان ــازل كــ７ه او مات ــر آل رحمــت ن او د هغــوى پ

او د هغوى پر آل او ما له ) ص(محمد  يم ته رحمت ولي８ه پر ﾡسالمتيا غو＊تونك
او د ) ص(عذابه ډاډمن ك７ه او له تا الر＊وونه غـواړم تـه رحمـت وليـ８ه پـر محمـد       

يـم، تـه رحمـت وليـ８ه پـر       ےهغه پر آل او زما مدد وك７ه او له تا د رحم غو＊ـتندو 
او د هغوى پر آل او پـر مـا رحـم وكـ７ه او تـا تـه مـ３ د بـ３ نيـازۍ الس          ) ص(محمد 
او د هغــوى پــر آل او مــا بــ３ ) ص(نــو تــه رحمــت نــازل كــ７ه پــر محمــد  ےد ﾡغ％ــول

او د ) ص(او تــا تــه د روزۍ ســوال كــوم، تــه رحمــت وليــ８ه پــر محمــد    . نيــازه كــ７ه
او لـه تـا كمـك غـواړم نـو تـه پـر محمـد         . هغوى پر آل او روزى م３ راپـه برخـه كـ７ه   

－نـاهونو د  او د هغوى پر آل رحمت نازل ك７ه او زمـا كومـك وكـ７ه او د تيـرو     ) ص(
او د هغـوى پـر آل او لـه مـا     ) ص(بخ＋ن３ غو＊تنه كوم، ته رحمت ولي８ه پر محمد 

  تير شه، او له تا د －ناهونو په برخه ك３ د بچيدو غو＊تونكى يم،
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ّ لَْن أَُعوَد لَِشـْي  ، َو ْعِصْمنِي، فَِإ َ مَُحّمٍد َو آهِلِ ٍء َكِرْهَتـهُ ِمنّـي ِإْن  فََصّل َع
ْكـَراِم، َصـّل  َيا .ِشْئَت ذَلَِك  َرّب َيا َرّب، َيا َحنّانُ َيا َمنّانُ، َيـا ذَا الَْجـَالِل َو اْإلِ

َ مَُحّمٍد َو آهِلِ، ِيَع َما َسأَلْتَُك َو َطلَْبُت ِإلَْيَك َو َرِغْبُت فِيِه  َع َ  ِ َو اْسَتِجْب 
 ِ ُ َو اْقِضِه َو أَْمِضِه، َو ِخْر  ُ َو َقّدْره ِ ِإلَْيَك، َو أَِرْده فِيَما َتْقِضي ِمنْهُ، َو َباِرْك 

ِ ِمْن فَْضـِلَك َو  ِيف ذَلَِك، ِ ِبَما تُْعِطينِي ِمنْهُ، َو ِزْد ّ ِبِه، َو أَْسِعْد َ َو َتَفّضْل َع
ٌ، َو ِصْل ذَلَِك  آِخَرِة َو َنِعيِمَهـا، َيـا  ِبَخْريِ اْل   َسَعِة َما ِعنَْدَك، فَِإّنَك َواِسٌع َكِر

ِنيَ أَْرَحَم ا ِ َ مَُحّمـٍد َو آهِلِ أَلْـَف َمـّرٍة  .لّرا ّ َعـ ّ َتْدُعو ِبَما َبَدا لََك، َو تَُص ُ
 ُ  .َهَكَذا َكاَن َيْفَعُل َعلَْيِه الّسَالم

او د هغوى پر آل او ما له －ناهانو خوندى ك７ه ) ص(ته رحمت ولي８ه پر محمد 
ر به نه كوم چ３ ستا ＄كه چ３ كه ستا خو＊ه او اراده راسره وى نو هي＆ داس３ كا

نه خو＊ي８ى اى زما پالونكيه اى زما پرورد－اره، اى مهربانه اى د نعمتونو 
او د ) ص(لوروونكيه اى د سترتوب او لوړتيا ＇＋تنه ته رحمت ولي８ه پر محمد 

هغوى پر آل او ＇ه چ３ م３ وغو＊تل او سوال مى درته وك７ او د كومو ＇يزونو د 
ر ته مخه ك７ه خپله اراده حكم او فيصله په السته راوړلو لپاره م３ چ３ ستا لو

همدغو وكانده او دا جارى ك７ه او هره فيصله چ３ كوې زما پك３ ＊ه و－ر＄وه او 
ماته پك３ بركت راك７ه او د دې په وسيله پر ما احسان وك７ه او ＇ه چ３ راپيرزو 
ك７ې د هغو په ذريعه م３ نيكمرغه ك７ه او زما لپاره خپل فضل او پراختيا چ３ 

＄كه چ３ ته وسيال او كريم ي３ او د دې ل７ۍ د آخرت له . ه ده زياته ك７هله تاسر
نيكيو او د هغه ＄اى له پريمانه نعمتونو سره وت７ه اى تر ！ولو رحم كونكيو 

او آل ) ص(رحيمه تر دې وروسته چ３ ＇ه غواړې وې غواړه او زر ＄له پر محمد 
  .امام عليه السالم به همداس３ كول. درود ووايه) ص(محمد 
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  سپړنه
  

امام سجاد عليه السالم به دا دعا د جمع３ په ورځ او د لوى اختر په ورځ كوله 
د جمع３ ور＄３ ته جمعه ＄كه واي３ چ３ په دي ورځ مسلمانان په يو ＄اى 
راغون６ي８ى او اضحى د اضحاه جمع ده او اضحاه هغ３ －６ې بزى او داس３ 

ربان９ او حالل３ نورو ＇يزونو ته واي３ چ３ د حج په وخت قرباني كي８ى  د دى ق
ته په خوب ك３ د خپل بچى ) ع(بنياد په دا ډول جوړ شو چ３ حضرت ابراهيم 

د حاللولو حكم وشو او هغه حضرت د خپل زړه د ！و！３ او ) ع(حضرت اسماعيل 
ي３ چ３ په دغه وخت ) ع(د ستر－و تور حاللولو ته تيار شو او حضرت اسماعيل 

ي３ وويل اى زما بچيه ما خوب رلسو كالو ْو راوغو＊ت او ورته يايوازى د د
  :هغه ورته وويل  ےچ３ تا حاللوم، ستا ＇ه خيال د ﾡليدل

شاء اهللا من الصابرين« اى پالره تا ته چ３ ＇ه امر »يا ابت افعل ماتومر ستجد ا
كله چ３ پالر . هغه په ＄اى ك７ه كه خداى كول ما به 請ابر او كلك و－ورې ےشو

او چاړه ي３ راواخسته او د خپل ژوند  ےتيارى هم وليده نو پ７) ع(د اسماعيل 
) ع(د سرماي３ د حاللولو لپاره د وژنتون په لور روان شو او حضرت اسماعيل 

شى په دا وخت ＄مكه ل７زيدلى او  ےي３ د حاللولو لپاره په ＄مكه ＇ملولو كيد
السونه ونه رپيدل او نه ي３ زړه ) ع(وى خو د حضرت ابراهيم  ﾡهسك بوږنيدل

پوره ډاډ سره ي３ د خپل زړه د ！و！３ په مرۍ چاړه كي＋وده او ودرزيد، بلكه په 
حالل ك７ى خو د قد 請دقت الرويا تا خپل خوب ) ع(نزدې وه چ３ اسماعيل 

وژغوره او د هغوى په ＄اى －６ه حالله شوه او ) ع(ر＊تنى ك７ ږغ اسماعيل 
لوى اختر د همدې پي＋ى د ياد د . د ذبيح اهللا په تو－ه راپا＇يد) ع(اسماعيل 

او په دا ورځ د  غوا －６ې بزې او داس３ نورو په قربان９  ےه كولو لپاره دتاز
  .شى ﾡكول ےسره د دغه سترې قربان９ ياد ژوند

  . امام عليه السالم په دې دعا ك３ ＇و خبرې په ＇ر－نده بيان ك７ى دى
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د جمع３ د لمان％ه او د لوى او وړوكى اختر د لمون％ونو امامت يوازې له  -١
او د هغوى په شته والى ك３ هي）وك دا حق نه لرى  ےدامامانو سره مخصوص 

عبداهللا ابن دينار له امام محمد باقر ＇خه . چ３ د امامت دندې ترسره ك７ى
  :روايتوى چ３ وې فرمايل

يا عبد اهللا ما من عيد للمسلمني اض والفطراً ال يجدد آلل محمد فيه حزن قلت  «
م يرون حق ىف يدغري اى عبداهللا د مسلمانانو لوى اختر ( »ولم ذالك؟ قال ال 

د آل غم پك３ تازه كي８ى عبد اهللا واي３ چ３ ما ) ص(د محمد ﾡوى او كه وړوك
ور＄ن３ وپو＊تل چ３ دا ول３؟ وې فرمايل ＄كه چ３ هغوى خپل حق د نورو په 

همدا شان د جمع３ د لمان％ه د امامت حق هم له امام يا له ) السونو ك３ －ورى
وى البته د غيبت په زمانه ك３ چ３ امام ته  ﾡرلچ３ امام －ما ےهغه كس سره د

يعن３ كه ＇وك غواړى د  ےالس رسى نه كي８ى د جمع３ لمون＃ واجب تخييرى د
جمع３ لمون＃ دي وك７ى او كه غواړى د ماسپ＋ين خو د جمع３ لمون＃ افضل او 

كه له جمع３ سره وى او كه ＄انته  ےاو د اختر لمون＃ مستحب د. ےغوره د
او د دى په شان بل لمون＃ نيشته چ３ －وندى  ے％ه سار＄که چ３ د اختر د لمان
د جمع３ د لمان％ه په اپو！ه چ３ ورسره بل فرد يعن３ د . واجب تخييرى شى

غرض دا چ３ د جمع３ او د اختر د لمون％ونو د واجبيدو . ماسپ＋ين لمون＃ شته
او چ３ كله دا شرط پات３ نه شى نو وجوب او  ےد ﾡيو شرط د امام شته وال

نه پات３ كي８ى هم ＄كه عالمان د اخترونو د لمان％ه لپاره د هم  ﾡواجب وال
استحباب قايل دى خو جمعه ＄كه مستحبه نه －２ي چي جمعه د ماسپ＋ين د 
لمان％ه ＄اى نيسى او ورسره د ماسپ＋ين له لمان％ه غاړه خال請ي８ى او د 

نو د واجب بدل مستحب نه شى كيدى او نه دواړه  ےماسپ＋ين لمون＃ واجب د
  .شى ﾡت سره يو ＄اى كولد وجوب په ني

د خالفت او امامت 請حيح او ر＊تينى وارثان د اهلبيتو امامان دى ＄كه  -٢
هم  ﾡاو منصوص وال) پاكوالى(چ３ د امامت په شرايطو ك３ افضليت، عصمت 
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كس  ےد دې ل７ۍ لوم７. شامل وى او دا شرائط له دوى پرته په بل چا ك３ نيشته
په اعالن ) مواله فهذا على مواله  من كنت( د خداى رسول د) رض(حضرت على 

سره خپل ＄اى ناستى و！اكه خو كيسه ＇ه داس３ وشوه چ３ د ده په مقابله ك３ 
شو خو  ےثقيفه بن ساعده ك３ د جمهوريت په نامه د مسلمانانو خليفه غوره ك７

و هغه په خلكو ك３ د  ےپه كوم جمهوريت چ３ د خالفت بنس اي＋ودل شو
شو او بالآخره ملوكيت  ته په  ےدا نه ك７جمهوريت او ولسواك９ احساس پي

－ون６و شو او پر اسالمى ن７ۍ قيصر او كسرى ډوله حكومتونه واكمن شول چ３ 
د خپل كلكاوى او پياوړتيا لپاره ي３ له ظلم او زياتى كار واخيست د ظلم او 
استبداد په دغه مهال ك３ ＄ين３ امامان د حق په خاطر ووژل شو چا ته زهر 

په بندونو ك３ بندى شول او په هر دور ك３ پرې ظالمو  ورك７ى شول او ＇وك
واكمنو ظلم وكاوه خو هغوى د حق خاموشه او چپ تبليغ چ３ د هغوى دنده ده 

چ３ د اسالم ن＋３ ن＋يانى  ےترسره كوله او دا د همدغه خاموشه تبليغ بركت د
له ن７ۍ وركي نه شوې كه نه وى نو هغه كومه هـ）ه ده چ３ د اسالم د سپي）لي او 

  . و３１ ＇يرې د بدرن／ه كولو او ورانولو لپاره ونه شوهر
له وفاته وروسته د شريعت د ن＋و ن＋انو نقش３ په ) ص(د خداى د رسول  -٣

ړن／ولو سره خود ساخته او د خپل３ خو＊３ شريعت جوړ ك７ى شو د خداى كتاب 
شوه او په فرائضو او واجباتو عمل نه شو  ےسنتو ته شا ك７) ص(او د رسول 

  :＇ن／ه چ３ په 請حيح بخارى ك３ راغلى دى لكه. ےكيد

قالت ام ادلراداء دخل ع ابو ادلر داء وهو مغضب فقلت ما اغضبك فقال واهللا ما «
 ً يعا م يصلون  ف من امر محمد شيًا اال ا ام درداء وائي چ３ ابوالدرداء له (» ا

ي３؟ وي ويل  ﾡما ور＄ن３ وپو＊تل په ＇ه داسي قاريدل ﾡغوس３ سور ماته راغ
له شريعته هي＆ نه دى پات３ پرته له دې چ３ خلك ) ص(خداى قسم د حضرت  په

  .په بل روايت ك３ راغلي دى)  په يو ＄اى لمون＃ كوى

ف شيئا مما كان ع عهد رسول اهللا قيل فالصلوة« س قال ما ا س  .عن ا قال ال
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ا له حضرت انسه روايت دى چ３ فرمايى چي زه د رسالت د ( »صنع ما صنع ف
هغوى ته وويل شو چ３ لمون＃؟ وې . ان３ ه５＆ ＇يز په خپل ا請لى حال نه وينمزم

ويل چ３ آيا تاسو په لمان％ه ك３ هغه بدلونونه نه دى راوستى چ３ تاسو ته 
  ) معلوم دى چ３ ك７ى مو دى

دا له 請حابانو ＇خه د حضرت ابوالدرداء او انس بن مالك －واهى ده چ３ له 
نسيح او بدلون پيل شو او هي＆ ＇يز په پيغمبره وروسته په شريهت ك３ ترميم ت

خپل ا請لى 請ورت پاتى نه شو ان چ３ لمون＃ هم له السوهنو بچ نه شو او په دې 
  . ك３ هم بدلونونه راغلل دا يو ＇و بيل／３ د نوور حاالتو هيندار و－２ئ

  تو خود حديث مفصل بخوان ازين مجمل
لكه مستحب هغه كسان چ３ د لعنت وړ دى لعنت كول نه يوازې جائز دى ب -٤

هم دى او د دې استحباب د لوى اختر په مباركه ورځ د امام له دې عمله 
 ے＇ر－ندي８ى او د دې د روا والى لپاره له قرآن او حديثه هم دليل راوړل كيد

لكه ＇ن／ه چ３ . شى چ３ له هغو هم دا ＊كاره كي８ى چ３ لعنت،＊كن％ل نه وى
  : خداى تعالى په قرآن شريف ك３ فرمايى

ً ان اذلين يو« ً مهينا م اهللا ىف ادلنيا واآلخره واعدل عذابا ( »ذون اهللا ورسوهل لع
＄وروي په هغوى خداى ) ص(هغه كسان چ３ خداى تعالى او د هغه رسول 

عذاب  ﾡتعالى په دنيا او آخرت ك３ لعنت كوى او د هغوى لپاره ي３ سپكاوونك
د  همداراز د خداى تعالى د استازى په حديثونو ك３ هم )ےد ےتيار ك７

سود ) ب６ي خوړونكى(請فتونو له نظره لعنت راغلى دى لكه د رشوت خوره، 
لكه حضرت عايشه چﾡ  ３خور او شراب خور په شان 請فتونو سره لعنت هم راغل

  : فرمايى

تاريخ ( »ولكن رسول اهللا لعن ابامروان ومروان ىف صلبه يفيض من لعنت اهللا«
  ) ٣٨ الخلفاء ص
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الر حكم لعنت وك７ او مروان د هغه په مال ك３ وْ رسول اهللا مبارك د مروان په پ(
  )او هغه هم د خداى تعالى په لعنت ك３ شامل شو

د امامانو اطاعت او منل په هر چا الزم او واجب دى لكه ＇ن／ه چ３ د خداى  -٥
تعالى اطاعت كوئ د هغه د رسول اطاعت كوئ او د هغو كسانو چ３ په دوى 

) ص(غه كسان كيدى شى چ３ د پيغمبر اولى االمر هما.ك３ د امر خاوندان دى
له اطاعت سره ) ص(استازى او ＄اى ناستى دى چ３ د هغوى اطاعت د پيغمبر 

برابر شى او د چا لمن چ３ د قرآن شريف په شان هر ډول پاكه او له ظاهرى او 
 ﾡباطنى كك７تيا سپي）لى وى چ３ د هغوى په اطاعت ك３ د هغوى د لمن توروال

انى تارك فيكم الثقلين  «غمبر په حديث ثقلين ك３خن６ نه شى او د اسالم پي
زه په تاسو ك３ دوه ارز＊تناك ＇يزونه پري８دم يو  »كتاب اهللا وعترتى اهلبيتى

د قرآن په شان د اهل بيتو منل او د هغوى فرمان ) اهلبيت(قرآن او بل زما عزت 
او په  ےد ﾡوړل هم واجب ك７ى دى او په همدغه اطاعت پورى ي３ هداتي ت７ل

  .وى د هغه له اهميته انكار نه شى كيدى ﾡاطاعت پورې چ３ هدايت ت７ل كوم
  

––––––––––  
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 ْ ِ ُ ِيف ِدفَاِع َكْيِد اْألَْعَداِء، َو َرّد َبأِْس ِِه َعلَْيِه الّسَالم  :َو َكاَن ِمْن دَُعا

َصـْيُت، ِإهَلِي َهَدْيَتنِي فَلََهْوُت، َو َوَعْظَت فََقَسْوُت، َو أَْبلَْيَت الَْجِميـَل فََع 
َت،  فَْتنِيِه، فَاْسـَتْغَفْرُت فَأََقْلـَت، فَُعـْدُت فََسـَرتْ ّ َ فُْت َما أَْصَدْرَت ِإْذ  َ َ  ّ ُ

ْضـُت  .فَلََك ِإهَلِي الَْحْمدُ  ّ َ َتَقّحْمُت أَْوِدَيَة اهْلََالِك، َو َحلَْلُت ِشَعاَب َتلَـٍف، َت
ــَك  ـَـا ُعقُوَباِت ــا لَِســطََواِتَك َو ِبُحلُوهِل َ ــَك الّتْوِحيــُد، َو  .فِ َو َوِســيلَِتي ِإلَْي

ّ لَْم أُْشِرْك ِبَك َشْيئاً، َو لَْم أَّتِخـْذ َمَعـَك ِإهَلـاً، َو َقـْد فَـَرْرُت ِإلَْيـَك  ذَِريَعِتي أَ
 .ِء، َو َمْفَزُع الُْمَضّيِع لَِحـّظ َنْفِسـِه الُْمْلَتِجـِئ  ِبنَْفِسي، َو ِإلَْيَك َمَفّر الُْمسي

ِ ظَُبـَة مُْدَيِتـِه، َو فََكْم ِمْن َعدُ  ّ َسـْيَف َعَداَوِتـِه، َو َشـَحَذ  َ ّوٍ اْنَتَضى َعـ
َِب  ــِه، َو َســّدَد َنْحــِوي َصــَوا ُوِم ُ ــَل  ِ َقَواِت ِ َشــَبا َحــّدِه، َو َداَف  أَْرَهــَف 
َُسـوَمنِي الَْمْكـُرو ُ ِحَراَسـِتِه، َو أَْضـَمَر أَْن  ْ َعنّي َعْني َ هَ، َو ِسَهاِمِه، َو لَْم َت

َ َضــْعِفي َعــِن اْحِتَمــاِل  .يَُجّرَعنِــي ُزَعــاَق َمَراَرِتــهِ  ــا ِإهَلـِـي ِإ ــْرَت َي فَنَظَ
ِ ِيف  ِ ِبُمَحاَرَبِتـِه، َو َوْحـَد الَْفَواِدِح، َو َعْجِزي َعِن اِالْنِتَصاِر ِمّمْن َقَصـَد

ِ ِبـالَْبَالِء فِيَمـا لَـ ، َو أَْرَصـَد  ِ  .ْم أُْعِمـْل فِيـِه فِْكـِريَكِثِري َعَدِد َمـْن َنـاَوا
  فَاْبَتَدأَْتنِي ِبنَْصِرَك،
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  د دښمنانو دمكر او فريب د غړولو او د هغود سختۍ د ليرې كولو لپاره  د امام دعا 
  

ــه         ــا رات ــه كــ７ه خــو زه تــرې غافــل شــوم ت ــه الره راپــه －وت ــا مــا ت اى زمــا معبــوده ت
ر وانه خيست تا ماته نصيحت او سپار＊تنه وك７ه خو زما د كا１ي زړه ترې هي＆ اث

＊ه ＊ه نعمتونه راوبخ＋ل خو ما سرغ７ونه وك７ه بيا دا چـ３ لـه كومـو －ناهـانو تـا      
زما مخ واړوه په داس３ حال ك３ چ３ دغه －ناهـان３ دې راوپيژنـدل３ نـو مـا د هغـه      
له بديو او كك７تياوو له خبريدو وروسته توبه او استغفار وك７ او تا زه وبخ＋ـلم  

الس وروړ نو تا راباندې  پرده واچوله اى زمـا معبـوده    او كله م３ چ３ بيا －ناه ته
هم تـالره سـتاينه او لمان％نـه ده مـا د هالكـت واديـانو تـه ودن／ـل او د تبـاه９ او          
بربادۍ －７ن／ونو ته وركوز شوم په دغو وژونكو واديانو او كمرونو كـ３ سـتا لـه    

د سخت －يريو او عقوبتونو سـره مخـامخ شـوم سـتا پـه در كـ３ زمـا وسـيله سـتا          
او زمـا ذريعـه يـوازې دا ده چـ３ مـا هـي＆ ＇５ـز سـتا          ےيووالى او وحـدت اقـرار د  

او زه پـه خپـل   . او له تا سره م３ د بل هيچا عبادت ونـه كـﾡ   ７－ر＄ول ےشريك نه د
＄ان سره ستا د رحمت او مغفرت په لور په تي＋ته يم او يو －ناهكار خو هم تا ته 

ل３ وى هم ستا لمنـ３ تـه پنـاه    چ３ خپله برخه ي３ بايل ےدر ت＋تى او يو غو＊تندو
＇ومره داس３ مير＇منان وو چ３ د د＊من９ توره ي３ پـه مـا راوپ７قولـه او    . در وړى

زما لپاره ي３ خپله چاړه تيره او خپله تنـدى او سـختى يـ３ زياتـه كـ７ه او پـه اوبـو        
غشـو   يوك３ ي３ ماته وژونكى زهر －６ ك７ل او پـه لينـدو كـ３ يـ３ پـه اي＋ـودل شـو       

او دغه شيشت اخستونكى كسى لـه مـا هـي＆ غافلـه     سره ما ته شيشت واخيست 
نه شول او په زړونو ك３ ي３ زما د ＄ورولـو پالنونـه جـوړ كـ７ل او د ترخـو －و！ونـو       
په را－و！ولو سـره يـ３ پرلـه پسـ３ زمـا مـرۍ ترخـه كـ７ه نـو اى زمـا معبـوده د دغـو             
ك７اوونو او رن％ونو په زغـم كـ３ زمـا كمـزورى او لـه ماسـره د ج／ـ７ه كوونكـو پـه          

ه غـچ اخسـتلو كـ３ زمـا عـاجزى، او د －ـ０ شـمير د ي＋ـنو او د ازارولـو          وړاندې پ
سـتا پـه نظـر كـ３ ْو چـ３ زه       ﾡلپاره ماته د پ＂يدونكو په مقابل ك３ زما يوازې والـ 

  ور＄ن３ غافل وم چ３ ته زما مرست３ ته راوړاندې شوې 
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ِ َحّدهُ، َو َصـّريَْتهُ ِمـْن   ّ فَلَْلَت  ُ ْـٍع َعِديـٍد  َو َشَدْدَت أَْزِري ِبقُّوِتَك،  َ َبْعـِد 
ُ َمْردُوداً َعلَْيِه، فََرَدْدَتهُ لَـْم  َوْحَدهُ، َو أَْعلَْيَت َكْعِبي َعلَْيِه، َو َجَعْلَت َما َسّدَده
ً َقـْد  ُ َو أَْدَبـَر مَُولّيـا َ َشـَواه َْسـُكْن َغِلـيهُلُ، َقـْد َعـّض َعـ َْشِف َغْيظَهُ، َو لَْم 

 ُ ــْت َســَراَياه ــْم  .أَْخلََف ِ َشــَرَك َو َك ــِدِه، َو َنَصــَب  ِ ِبَمَكاِي ــا ــاٍغ َبَغ ــْن َب ِم
ّ ِإْضـَباءَ الّسـبُِع لِطَِريَدِتـِه  َ َمَصاِيِدِه، َو َوّكـَل يِب َتَفّقـَد ِرَعاَيِتـِه، َو أَْضـَبأَ ِإ
ــِق، َو  َملَ

ََشاَشــَة الْ  ِ َســِتِه، َو ُهــَو يُْظِهــُر  ــاِز الْفُْرَصــِة لَِفِر َ ِ ــاراً ِالْن اْنِتظَ
َ ِشّدِة الَْحنَِق يَ  ِ َع فَلَّمـا َرأَْيـَت َيـا ِإهَلِـي َتَبارْكـَت َو َتَعالَْيـَت َدَغـَل  .نْظُُر

َسِريَرِتِه، َو قُْبَح َما اْنطََوى َعلَيِه، أَْرَكْسَتهُ ِألُّم َرأِْسِه ِيف ُزْبَيِتـِه، َو َرَدْدَتـهُ ِيف 
ذَلِيًال ِيف ِرَبِق ِحَبالَِتِه الِّتي َكاَن يَُقـّدُر  َمْهَوى حُْفَرِتِه، فَاْنَقَمَع َبْعَد اْسِتطَالَِتهِ 

َِسـاَحِتهِ  َتَُك َما َحّل  ْ ا، َو َقْد َكاَد أَْن َيُحّل يِب لَْو َال َر َ ِ فِ َو َكـْم ِمـْن  .أَْن َيَرا
، َو َحاِسٍد َقْد َشِرَق يِب ِبغُّصِتِه، َو َشيِجَ ِمنّي ِبَغْيِظِه، َو َسـلََقنِي ِبَحـّد لَِسـاِنهِ 

ِ ِخَالًال لَـْم  ً لَِمَراِميِه، َو َقدّلَ َضا َ ِضي  ْ ِ ِ ِبَقْرِف ُعيُوِبِه، َو َجَعَل  َوَحَر
ــهِ  ِ ِبَمِكيَدِت ــَد ــِدِه، َو َقَص ِ ِبَكْي ــَر ــِه، َو َوَح ــَزْل فِي ِــي  .َت ــا ِإهَل ــَك َي فَنَاَدْيتُ

َعِة ِإَجاَبِتَك،  رُِسْ  ً ً ِبَك، َواِثقا   مُْسَتِغيثا



 

٥٢٩ ..........................................................................د د＊منانو د مکر او فريب د غ７ولو لپاره دعا : نهه ＇لوي＋تمه دعا

پل طاقت سره دې زما مال پياوړې كـ７ه بيـا دا چـ３ د هغـه تيـزى دې ماتـه       او په خ
ــوازې          ــك ي ــو وروســته دې هغــه اي ــه تيــت وپركول ــو مل／ــرو ل ــ７ه او د هغــه د －２ ك

ك７م او كوم غشى ي３ چ３ په ليندې كـ３   ےپري＋ود او زه دې پر هغه بر او سرلوړ
ــه      مــا  اي＋ــى وو هغــه دې هــم هغــه تــه ورجارباســل او هغــه دې پــه دې حــال كــ３ ل

شوه او نه ي３ زړه يخ شـو هغـه ＄ـان     ےوغ７اوه چ３ نه خو هغه خپله غوسه س７ه ك７
وشوكاوه او ما ته ي３ شا ك７ه او والړ او د هغه ل＋كريانو هم له هغه سره وفـا ونـه   
كــ７ه او ＇ــومره داســ３ زيــاتى －ــر وو چــ３ پــه خپــل مكــر او دوكــ３ ســره يــ３ پــر مــا  

ه وغـــوړول３ او خپلـــ３ وكـــ７ او د خپـــل ＊ـــكار لـــوم３ يـــ３ ماتـــ  ﾡاو زيـــات ےتيـــر
است لكه ين＇ارونكى ستر－３ ي３ په ما ＇ارندوي ك７ې او داس３ راته په ن＋ه ك＋

＄ناور خپل ＊ـكار تـه پـ ناسـت وى حـال دا چـ３ هغـه بـه لـه            ﾡ＇ن／ه چ３ داړونك
ماسره په غوړه مال９ خوشامدۍ او روڼ تندى سره كاتـه كـول خـو پـه زړه كـ３ بـه       

كتل نـو اى لويـه ＇＋ـتنه تـا چـ３ كلـه د        ي３ په زيل او كينه توزو ستر－و سره ماته
هغوى بد باطنى او بدفطرتى وليده نو هغوى دې پ７ مخ３ د هم هغوى پـه －７نـ，   
كــ３ ور ولــوغ７ول او هغــوى دې د هــم هغــوى پــه ژور غــار كــ３ ور وتوغــول  او پــه 
كومه لومـه كـ３ يـ３ چـ３ زمـا ＊ـكيليدل غو＊ـتل پخپلـه د غـاوره كيـدو او د سـر            

او ر＊تيا خو . پك او په دغو جالونو ك３ －ير شوللوړۍ له ＇ر－ندولو وروسته س
نو لـرې نـه وه چـ３ هغـه بـال چـ３ پـر هغـه          ےدا دى چ３ كه ستا رحمت م３ مل نه و

نازله شوې پر ما راپريوزى او ＇ومره داس３ حاسدان وو چ３ زما له امله د غـم او  
غوس３ ازغى د هغوى پـه مـرۍ كـ３ ون＋ـتل او د غضـب غوړنـدى يـ３ ＇＂ونـو تـه          

خپلو تيـرو ژبـو سـره يـ３ زه ＄ـورلم او پـه خپلـو عيبونـو يـ３ زمـا پـه            ورپريوتل په 
تورنولو سره زه غوسه كولم او زما عزت ته ي３ غشى په ن＋ه ك７ى و او پـه كومـو   
ناوړه عادتونو چ３ پخپله عادت وو هغه ي３ زما په سر راتپل او پـه خپلـو دوكـو    

＂ـه كـ３ وو نـو مـا     او غولونو سره ي３ زه قارولم او په خپلو دغا－انو سره زمـا پـه ل  
  اى خدايه له تا نه د فرياد په كولو سره او ستا په حاجت روای９ په باور سره ته
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َ َمْعِقِل  َ ِظّل َكنَِفَك، َو َال َيْفَزُع َمْن لََجأَ ِإ ً أَّنهُ َال يُْضطََهُد َمْن أََوى ِإ َعالِما
ِِب َمْكـُروٍه َو َكـ .اْنِتَصاِرَك، فََحّصنَْتنِي ِمـْن َبأِْسـِه ِبقُـْدَرِتَك  ْم ِمـْن َسـَحا

ا، َو  َ َ ـ ْ َ َ َـٍة  ْ ، َو َجـَداِوِل َر ّ َ ـا َعـ َ َ ِِب ِنَعٍم أَْمطَْر ا َعنّي، َو َسَحا َ َ َجّلْي
ا َ َ ِ كُُرَبـاٍت َكَشـْف ا، َو َغَوا َ َ ا، َو أَْعُنيِ أَْحَداٍث َطَمْس َ َ َْس

َو  .َعافَِيٍة أَلْ
َت، َو َصـْرَعٍة أَْنَعْشـَت، َو َمْسـَكنٍَة َحَسٍن َحّقْق    َكْم ِمْن َظنّ  َت، َو َعَدٍم َجَربْ

َ  .َحّولَْت  ً ِمنّـي َعـ َماكـا ِ ْ ِيِعـِه ا َ ً َو َتطَـّوًال ِمنْـَك، َو ِيف  كُّل ذَلِـَك ِإْنَعامـا
ِ ذَلِـَك َعـِن  ِ َعْن ِإْتَمـاِم ِإْحَسـاِنَك، َو َال َحَجـَر َمَعاِصيَك، لَْم َتْمنَْعَك ِإَساءَ

ُْسأَُل َعّما َتْفَعـُل اْر  ْلَت فَأَْعطَْيـَت، َو لَـْم  .ِتَكاِب َمَساِخِطَك، َال  ِ َو لََقـْد ُسـ
ُْســأَْل فَاْبَتــَدأَْت، َو اْســتُِميَح فَْضــلَُك فََمــا أَْكــَدْيَت، أََبْيــَت َيــا َمــْوَالَي ِإّال 

ً َو َتطَــّوًال َو ِإْنَعامــاً، َو أََبْيــُت ِإّال  ً َو اْمِتنَانــا ً لُِحُرَماِتــَك، َو  ِإْحَســانا َتَقّحمــا
ً لُِحُدوِدَك، َو َغْفـةَلً َعـْن َوِعيـِدَك، فَلَـَك الَْحْمـُد ِإهَلِـي ِمـْن مُْقَتـِدٍر َال  َتَعّديا

ُِسبُوِغ الـنَّعِم، َو َقاَبلََهـا  .يُْغلَُب، َو ِذي أََناٍة َال َيْعَجُل  َف  ُ َمِن اْعَرتَ َهَذا َمَقام
 َ   َنْفِسِه ِبالّتْضِييِع ِبالّتْقِصِري، َو َشِهَد َع



 

٥٣١ ..........................................................................د د＊منانو د مکر او فريب د غ７ولو لپاره دعا : نهه ＇لوي＋تمه دعا

وبلل３ حال دا چ３ زه پوهيدم چ３ ＇وك ستا د رحمت سيورى ته شى هغه به مات３ 
نه خورى او ＇وك چ３ ستا د انتقام په پياوړې كال ك３ پنـاه واخلـى هغـه بـه ترهـه      
ونه لرى نو تا په خپل قدرت سره د هغوى له سختيو او شرونو زه خوندى ك７م او 

％３ چ３ زما د ژوند په افق راخورې وې تـا لـرې كـ７ې او    د مصيبتونو ＇ومره وري
د نعمتونو ＇ومره وره دې راوورول او د رحمتونو ＇ومره ويال３ دى وبهيـولى او  
ــو      ــدل３ او د پي＋ــو او ك７اوون د روغتيــا او ســالمتيا ＇ــومره جــام３ دې راواغون
＇ومره كسى دې چ３ زه ي３ ＇ـارلم ړانـده كـ７ل او زمـا لـه زړه دې د غمونـو ＇ـومره        

ې پردې ايسته ك７ې او ＇ومره نيك كمالونه دې ر＊ـتيا كـ７ل او د ＇ـومره تـش     تور
السو چاره دې وك７ه او ＇ومره تيندك وهلى دې له غور＄يدلو وژغورل او ＇ـومره  

اى ＇＋ـتنه دا هـر ＇ـه سـتا لخـوا احسـان او       . ب３ وزل９ دې په شتمنيو بدل３ كـ７ې 
يـو او －نـاهونو   او زه له دغو ！ولو پي＋ـو سـره سـره سـتا پـه خـالف ورز       ےانعام د

ك３ ډوب وم خو زما بدعمليو ته د خپلو احسانونو له بشپ７ولو تـم نـه كـ７ې او نـه     
شـوم   ےستا فضل او احسان زه له هغو كارونو چ３ ته پرې خپه كيـ８ې منعـ３ كـ７   

سـتا پـه ذات قسـم    . ﾡاو ＇ه چ３ ته وك７ې د هغ３ له تا هي）وك پو＊تنه نه شى كول
ك７ه وك７ه او كه چا ＇ه ونـه غو＊ـتل نـو تـا     كله هم چ３ له تا غو＊تنه وشوه نو تا ور

پخپله ورك７ه او كله هم چ３ ستا فضل او ＊ندن３ ته لمن خوره شوه نو تا لـه بخلـه   
كار وانه خيست اى زما موال او آقـا، تـا هي）كلـه د احسـان بخ＋ـن３، لـورين３ او       
پيرزوين３ دريغ ونـه كـ７ او زه سـتا پـه حرامـو كـ３ پـه ！وپونـو او سـتا لـه پولـو او            

اى زمـا  . په تيريدو او ستا له －وا＊ونو او مالمتونو تل په غفلـت كـ３ وم  امرونو 
ــ３ چــ３         ــد ي ــدرت خاون ــالره ده چــ３ داســ３ د ق ــم ت ــه او ســتاينه ه ــوده لمان％ن معب
مغلوب كي８ې نـه او داسـ３ زغمنـاک  يـ３ چـ３ بيـ７ه نـه كـوې دا د هغـه كـس دريـ＃            

ونـو  او د دغـو نعمت  ےد ےچ３ ستا د نعمتونو د پريمانتيا اعتراف يـ３ كـ７   ےد
اود خپـل ＄ـان خـالف يـ３ د خپلـو       ےد ےپه مقابل ك３ ي３ كوتاهى او لن６ون كـ７ 

 ناك７دو －واهى ورك９４７ ده 
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َعلَِوّيِة الَْبْيَضاِء، َو أََتَوّجهُ  .
ّ أََتَقّرُب ِإلَْيَك ِبالُْمَحّمِدّيِة الّرفِيَعِة، َو الْ ّ فَِإ ُ الّل

ِ ِمـْن َشـّر َكـَذ  َمـا أَْن تُِعيـَذ ِ ِ ا َو َكـَذا، فَـِإّن ذَلِـَك َال َيِضـيُق َعلَْيـَك ِيف ِإلَْيَك 
 ْ َ َ كُّل  ِ َيا ِإهَلِـي  ٍء َقِديٌر  ُوْجِدَك، َو َال َيَتَكأّدَُك ِيف قُْدَرِتَك َو أَْنَت َع فََهْب 

َ ِرْضَواِنَك، َو آَم  ُُج ِبِه ِإ
ْ ً أَ ُ ُسّلما َِتَك َو َدَواِم َتْوفِيِقَك َما أَّتِخُذه ْ نُ ِمْن َر

ِنيَ  ِ   .ِبِه ِمْن ِعَقاِبَك، َيا أَْرَحَم الّرا
  
اى زما ＇＋تنه زه د حضرت محمد 請لى اهللا عليه وآله وسلم لوړ رتبـه مقـام او د    

غواړم او  ﾡد ＄الند او رو＊انه شان په وسيله له تاسره نزدې وال) ع(حضرت على 
بـديو پنـاه    د دغو دواړو په وسيله تا تـه متـوج３ يـم چـ３ ماتـه د هغـو ＇يزونـو لـه        

راك４７چــ３ پنــاه تــرې غو＊ــتل كيــ８ى ＄كــه چــ３ دا ســتا د وس او زور پــه وړانــدې   
او ته په هر ＇يز قادر ي３ نـو   ےسخت او ستا د قدرت لپاره كوم مشكل كار نه د

ته له خپل رحمت او تل پات３ توفيقه مابرخمن ك７ه چ３ په دغو پـوړو سـره سـتا د    
ا لـه عذابـه بـچ شـم اى تـر ！ولـو       رضا لوړې كچ３ ته ورسي８ م او په دې وسـيله سـت  

  .رحم كوونكيو زيات رحيمه
  
  

––––––––––  
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  ړنهسپ
  

او دا د د＊من له ازاره او د هغه له  ےد دي دعا نوم دعاى جوش 請غير د
خير  ےپه دنيا ك３ هر س７. ＄ورونو او بدغو＊تنو د بچ كيدو لپاره لوستل كي８ى

ستان هم او انسان غواړى هم لرى او بد غواړى هم د＊منان ي３ هم وى او دو
فطرتاً د د＊من له چلونو او －وذارونو د بچ كيدو هـ）ه كوى او كله چ３ د انسان 
په طبيهت ك３ د غضب ب）رى غرغن６ه شى نو د انتقام او غچ اخستلو جذبه ي３ 
راوپاري８ى خو د خداى ＄ان／７ى او نزدى كسان يوازې هغه ته لمن غوړوى او د 

پناه مومى او كله چ３ مير＇يان ډير وى او  هغه د مالت７ او سالمتيا په لمنه ك３
د امام عليه السالم د ژوند مهال . مل／رى ل８ نو بيا خو بنيادم بله چاره هم نه لرى

همداس３ وخت ْو چ３ پك３ بال－انو خول３ وازې ك７ې وې او د ك７اوونو او 
ْو  ےمصيبتونو سيالوونه رامات وو يوې خوا ته د ابن زبير فتن３ سرا اوچت ك７

او زياتى ا請لى هدف ي３ بنى هاشم ْو او له بل پلوه اموى كورن９  او د ظلم
واكمنه وه چ３ د ظلم ن＋ه ي３ عوام خو وو خو د نبوت له كورن９ او اهلبيتو سره 
ي３ سخته د＊منى وه او د حكومت د دې رودې له امله يوه داس３ فضا جوړه 

له يو  شوي وه چ３ دوستانو هم په ＇ر－نده خپله دوستى نه شوه ＊كاره كول３ او
او بل سره له ليدولو به و４ر４دل حال دا چ３ د كربال له پي＋３ وروسته د امام 
ژوند ډير چوپ او خاموشه ْو نه ي３ له چارواكو سره كوم３ اړيك３ وې او نه ي３ 
د هيواد په چارو ك３ الس درلود له دنيا سره ي３ يوازې دومره ت７او ْو ＇ومره چ３ 

ما رايته ضاحكا  «:ابن مسيب واي３د ژوند د تيرولو لپاره ضرورى وى سعيد 
په خندا ونه ليد د دوى له يوې وين％３ د ) امام( ےما يوه ورځ هم د »يوماً قط

  :دوى په باب پو＊تنه وشوه نو وې ويل

اراً قط وما فرشت هل فراشا بليل قط  « ما هي）كله د ور＄３ دوى  »ما اتيته بعطعام 
بستره ونه غوړوله سره له دې  ته ډوډۍ ك＋３ نه ＊وده او د شپ３ م３ ورته كله هم
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كيده ډيرو تاريخ  ﾡهر ＇ه بيا به هم له دوى سره سپك او تريخ سلوك او زيات
ليكونكو ليكلى دى چ３ عبدالملك حكم وك７ چ３ دوى په بي７يو او زولنو ك３ 

نو دوى ي３ په زن％يرونو ك３ وت７ل زهرى واي３ چ３ . وت７ئ او شام ته ي３ ورسوئ
وليد چ３ الس او پ＋３ ي３ په زولنو ت７لى او د كله ما امام په دې حالت ك３ 

عبدالملك د كسانو پرې پهره والړه ده نو ب３ اختياره م３ له ستر－و او＊كى 
توى شوې او سمدست３ عبدالملك ته ورغلم او ورته م３ وويل چ３ اى اميره 

د على بن الحسن په باب  »حيث تظن انه مشغول بربه ينليس على ابن الحس«:
هغه خو هر وخت د خپل رب په عبادت او اطاعت  ےستا －مان سم نه د

له دې پي＋３ وروسته ي３ امام ته امان ورك７ هس３ به هم كه چا له امام . ل／ياوى
د فروزدق پي＋ه د دې －واه . سره خپله مينه ＇ر－نده ك７ه نو سزا به وركول كيده

 ده كله چ３ هغه د هشام بن عبدالملك د تجاهل عارفانه او د ＄ان د نان／اره كولو
  . په وخت خپله تصيده وويله چ３ لوم７ى شعر ي３ دا دى

ف البطحاء وطئته  فه والحل والحرم                          هواذلى ت   والبيت ي
پيژنى او د خداى    ﾡچ３ د قدمونو ＊كالو ي３ د مك３ دا ！ا！وب ےدا هغه كس د(

اعرانو له نو د دغه شاعر نامه د دربار د ش) كور او حل او حرم ي３ ＊ه پيژنى
شوه او د وظيف３ له بندولو وروسته په بند ك３ واچول شو  ےليس＂ه لرې ك７

همداراز هشام بن اسماعيل چ３ د عبدالملك په زمانه ك３ د مدين３ واكمن او 
په تاريخ طبرى ك３ راغلى دى چ３ . ْو امام په ډول ډول و＄وراوه ےډير ظالم س７

سين د ده له السه سخت لقى منه على بن الحسنين اذى شديداً على بن الح
ازارونه او ＄ورن３ وليدې خو له دغو ！ولو ظلمونو او زياتيو سره سره امام 
سجاد تل له 請بر او زغمه كار اخيست او كه شكايت به ي３ كاوه نو هغه چا ته 

او هم  ﾡاو د درد او ك７او لرې كوونك ےد ﾡچ３ د شكايت او شكوو اوريدونك
  .ےپناه ＄اى د ﾡهغه د يو مظلوم او ظلم ＄پلى وروست

––––––––––
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ُ ِيف الّرْهَبِة  ِِه َعلَْيِه الّسَالم  :َو َكاَن ِمْن دَُعا
 

 ً ّ ِإّنَك َخلَْقَتنِي َسِوّياً، َو َرّبْيَتنِي َصِغرياً، َو َرَزْقَتنِي َمْكِفّيا ُ  الّل

َت ِبِه ِعَبادَ  ْ ّ َ ّ َوَجْدُت فِيَما أَْنَزلَْت ِمْن ِكَتاِبَك، َو  ّ ِإ ُ َك أَْن قُْلَت َيا الّل
َِة اّهللاِ، ِإّن اّهللاَ َيْغِفُر 

ْ ْ َال َتْقنَطُوا ِمْن َر ِ َ أَْنفُِس يَن أَْسَرفُوا َع ِعَباِدَي اذّلِ
ِيعاً، َو َقْد َتَقّدَم ِمنّي َما َقْد َعِلْمَت َو َما أَْنَت أَْعلَُم بِ  َ ِه ِمنّي، فََيا اذّلنُوَب 

ُ َع ا َسْوأََتا ِمّم  ّ ِكَتابَُك أَْحَصاه فَلَْو َال الَْمَواِقُف الِّتي أَُؤّمُل ِمْن َعْفِوَك اذّلِي   َ
 ْ َ َِل كُّل  ً اْسَتطَاَع اهْلََرَب ِمْن َرّبِه  َ ٍء َألَلَْقْيُت ِبَيِدي، َو لَْو أَّن أََحدا

  لَُكنُْت أََنا أََحّق ِباهْلََرِب ِمنَْك، 
  

  دعاله خداي تعالى څخه د ويرې لپاره د امام 
تا زه داس３ وپن％ولم چـ３ زمـا غـ７ى بيخـى روغ رمـ وو او كلـه چـ３        ! اى ＇＋تنه

اى خدايـه تـا چـ３    . وم نو زه دې وپـاللم او پـه راحتـه دې روزى راورسـوله     ﾡوړوك
پـه   ےوركـ７  ےاو په كوم ك３ چ３ دې خپلـو بنـد－انو تـه زيـر     ﾡكوم كتاب راستول

پـه خپلـو ＄ـانونو مـو      اى زمـا بنـد－انو چـ３   ((هغه ك３ م３ ستا دا وينا ليدل３ چـ３  
تاسو د خداى تعالى له رحمته مـه نهيلـى كيـ８ئ پـه ر＊ـتيا سـره        ےد ےكﾡ ７زيات

تـر دې مخكـ３ مـا داسـ３ －ناهـاني      )) چ３ لوى خداى به ستاسو －ناهونه وبخ＋ـي 
ك７ى چ３ ته پرى خبر ي３ او تر ما پرې ＊ه واقف ي３ ＇ومره بدمرغه او بدبختـه او  

ستا په كتاب ك３ ليكلـ３ شـوى كـه سـتا د     سپك يم زه د دغو －ناهانو له امله چ３ 
هر اړخيزې عفوې او تيريدن３ هغه موقع３ نه وې چ３ زه ي３ له تا هيله لـرم نـو مـا    

و كه يو كس هم سـتا لـه دره د    ےخو له خپله السه د خپل هالكت سامان برابر ك７
  ت５＋ت３ زور درلود نو زه له تا د ت＋تيدلو زيات وړ وم 



 

٥٣٦ .............................................................................................................له خدايه د ويرې لپاره دعا : پن％وسمه دعا

ـا، َو َو أَْنَت َال َتْخَفـى َعلَْيـ َ ِ َك َخافَِيـٌة ِيف اْألَْرِض َو َال ِيف الّسـَماِء ِإّال أََتْيـَت 
 ً ّ ِإّنـَك َطـالِِبي ِإْن أََنـا َهَرْبـُت، َو :.َكَفى ِبَك َجاِزياً، َو َكَفى ِبَك َحِسيبا ُ الّل

ْن تَُعـّذْبنِي مُْدِرِكي ِإْن أََنا فََرْرُت، فََها أََنا ذَا َبْنيَ َيَدْيَك َخاِضٌع ذَلِيٌل َراِغٌم، إِ 
َلَنِـي  َ  ً لَِك أَْهٌل، َو ُهَو َيا َرّب ِمنَْك َعْدٌل، َو ِإْن َتْعـُف َعنّـي فََقـِديما ّ ذِلَ فَِإ

َْسَتنِي َعافَِيَتَك  ِـَك، َو ِبَمـا  .َعْفُوَك، َو أَلْ َا
ْ ّ ِبالَْمْخُزوِن ِمْن أَ ُ فَأَْسأَلَُك الّل

َِك، إِ  ا َ َ َْت َهِذِه النّْفَس َواَرْتهُ الُْحجُُب ِمْن  ِ لَْجُزوَعـَة، َو َهـِذِه الّرّمـَة  ّال َر
َْسَتِطيُع َحّر  ِْسَك، فََكْيَف  َ َْسَتِطيُع َحّر  اِرَك، َو الِّتي َال نَ  اهْلَلُوَعَة، الِّتي َال 
َْسَتِطيُع َصـْوَت َغَضـِبَك  ّ   َْسَتِطيُع َصْوَت َرْعِدَك، فََكْيَف  ُ ْنَِي الّلـ َ فَـاْر

َْس َعـَذايِب ِمّمـا َيِزيـُد ِيف مُْلِكـَك فَ  َِسٌري، َو لَ ّ اْمُرٌؤ َحِقٌري، َو َخطَِري  ِإ
 ِمْثَقاَل ذَّرٍة، َو لَْو أَّن َعَذايِب ِمّما َيِزيُد ِيف مُْلِكَك لََسأَلْتَُك الّصْربَ َعلَْيـِه، َو 

 ّ ُ  أَْعظَـُم، َو مُْلُكـَك أَْحَبْبُت أَْن َيُكوَن ذَلَِك لََك، َو لَِكْن ُسْلطَانَُك الّلـ
ُمـْذِنِبنيَ 

ُ ِمْن أَْن َتِزيَد فِيِه َطاَعةُ الُْمِطيِعنيَ، أَْو َتـنْقَُص ِمنْـهُ َمْعِصـَيةُ الْ  .أَْدَوم
ْكَراِم، َو تُـْب  ِنيَ، َو َتَجاَوْز َعنّي َيا ذَا الَْجَالِل َو اْإلِ ِ ْنِي َيا أَْرَحَم الّرا َ فَاْر

، ِإّنَك أَْنَت ا ّ َ ُ َع  .لّتّواُب الّرِح
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م／ـر دا چـ３    ےاو ته هغه ي３ چ３ په ＄مكه او اسمان ك３ درنـه هـي＆ راز پـ نـه د    
ته به ي３ د قيامت پـه ورځ رابـر سـيره كـوې تـه د جـزا وركولـو او د حسـاب كولـو          

كه زه تي＋ته هم وك７م نو ته به م３ بيا موم３ او كـه  !  اى ＇＋تنه. ي３لپاره ډير بس 
نو ته به م３ راپيدا ك７ې نو و－ـوره زه سـپك، عـاجزه، او    ستا له دره －ريز وكاندم 

بــد حالــه ســتا پــه مخكــ３ والړ يــم كــه تــه عــذاب راكــ７ې نــو زه يــ３ وړ يــم اى زمــا    
او كــه تــه مــا وبخ＋ــ３ نــو ســتا بخ＋ــنه او   ےپالونكيــه دا ســتا لخــوا ســم عــدل د

. تيريدنه تل لما سره ده او تا ماته د روغتيـا او سـالمتيا جـام３ را اغوسـت３ دى    
مالكه زه ستا د دغو پ＂ـو نـامو پـه وسـيله او سـتا د هغـه سـترتوب پـه ذريعـه           اى

لــه تــا ســوال كــوم چــ３ پــه دې  ےچــ３ ســتا د جــالل او لوړتيــا پــه پــردو كــ３ پــ د
＇ـوك سـتا د   ) ＄كه چ３(ناكراره اروا او د ه６ونو په دې بيقراره پنجرې رحم وك７ه 

ن／ه ＄ان ！ني， كـ７ى  هغه به ستا د دوزخ غرغن６و ته ＇ ﾡلمر تودوخه نه شى زغمل
ــه ＇رن／ــه         ــه －ــ７زا ترهيــ８ى نــو ســتا د غضــب غــ８ ب او ＇ــوك چــ３ ســتا د وري％ــو ل

شــى نــو زمــا پــه بــد حــال رحــم وكــ７ه ＄كــه چــ３ اى زمــا معبــوده زه يــو     ےواوريــد
او په مـا عـذاب نـازلول سـتا پـه واكمنـ９ كـ３         ےوړوكى كس يم چ３ ډير سپك د

اتولـه نـو مـا بـه لـه تـا پـه        هي＆ ＇يز نه زياتوى او كه زما عـذابولو سـتا باچـاهى زي   
تا  لﾡعذاب باندې د 請بر او زغم غو＊تنه كوله او غو＊تل به م３ چ３ دغه زياتوا

ته حا請ل شى خو اى زما معبوده سـتا سـلطنت او واكمنـى تـر دې زياتـه لويـه او       
تل پات３ ده چ３ د فرمان منونكو اطاعت پك３ ＇ه ورزيـات كـ７ى يـا د －ناهكـارو     

يـا اى تـر ！ولـو رحـم كونكيـو زيـات رحيمـه او        راولى نو ب معصيت پك３ ＇ه كمى
اى د لوړتيا او سترتوب ＇＋تنه له ما تير شه او توبـه مـ３ قبولـه كانـده بـ３ شـكه       

  .يﾡ ３او رحم كوونك ﾡچ３ ته د توب３ قبلوونك
  

––––––––––  
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  سپړنه
  

دا له خداى د ويرې او ډار دعا ده كله چ３ بنيادم په خپل３ بند－９ پوه شى نو د 
عظمت سترتوب او جبروته ارو مرو متاثره كي８ى او همدې اغيز خداى تعالى له 

منن３ ته ډار يا خوف واي３ چ３ د بند－９ جوهر، د انسانى عزت پان／ه او د دينى 
او اخالقى ژوند ساتونك３ او محافظه ده ＄كه چ３ كه د انسان په زړه ک＋３ د 

اسب３ خداى ويره وى نو دا ي３ د نفس د غو＊تنو له منلو ساتى او بنيادم د مح
او د خپلو ك７و د سزا د ويرې او اندي＋ن３ له امله له －ناهونو د بچيدو ه）ه 

خو كه انسان د ويرې مظاهره وك７ى خو ويره د هغه پر ژوند اغيزه ونه . كوى
شيندى او د فرض شناس９ احساس پك３ پيدا نه ك７ى نو دا حقيقي ويره نه ده 

دازه د انسان له ك７و او د بلكه د دې ان ﾡ＄كه چ３ ويره خو په ستر－و نه شى ليدل
هغه د عملونو له تاثره ل／ي８ى په هر حال د خداى ويره د بيالبيلو اسبابو له امله 

كله د －ناه او د هغ３ د بوږنوونك３ نتيج３ له تصوره په انسان ويره . پيدا كي８ى
او  ےرا＄ى ＄كه چ３ كله انسان خداى تعالى په خپلو ك７و او عملونو ＇ارندو

ر نشر ايمان لرى نو د سزا او محاسب３ له ډاره له خدايه ناظر －２ى او په حش
كه ＇ه هم دا  ےخو دا ډار د خپل تكليف او ＄وريدو احساس له كبله د. ويري８ى

په كومه چ３ د لوړ نظرو كسانو ويره وى، بيا هم د بنيادم  ےپه هغه سويه نه د
لو سبب لپاره د توب３ محرك او د نفس د ا請الح او په ＄ان ك３ د بدالنه د راوست

كي８ى او كله د دې تصور له امله انسان ويري８ى چ３ داس３ نه وى له توب３ 
وروسته ورباندې نفسانى غو＊تن３ بيا بر شى او هغه داس３ －ير نه ك７ى چ３ د 
توب３ توفيق ونه مومى او په لويه ورځ او د حساب كتاب په وخت وشرمي８ى او 

پيزوانى كيدو سره سره كله كله د غو＊تنو او جذباتو له . الهى عذاب هم و＇كى
لكه ＇ن／ه . بنيادم د لوى ذات د سترتوب او هيبت په تصور سره ويره پيدا كوي

د خداى 請الحان او پاكان چ３ كله د خداى له لوړتوب او عظمت نه متاثره 
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كي８ى نو زړونه ي３ رپي８ى او په بدن ي３ ل７زا او رپا را＄ى دې ويرې ته خشيت او 
: فت نتيجه ده لكه ＇ن／ه چ３ خداى فرمايىرهبت واي３ او دا د علم او معر

له خدايه خو يوازې هغه و－７ى ويري８ى چ３ ( »انمايخشى اهللا من عباده العلماء«
د دې علم او پيژند－لوۍ په اساس د خداى －ران دوست ) علم او معرفت لري

زه تر تاسو ！ولو زيات له خدايه (»انااخشاكم اهللا واتقيكم هللا «: فرمايى) ص(
  )لرم ويره او ډار

كله كله يوازى د خداى له نزديكته او د هغه ذات له كتن３ د محرومتيا په تصور 
سره پيدا كي８ى په دې ك３ نه د سزا ډار الس لرى او نه پك３ د سزا او جزا ويره 
وى بلكه بنده د جزا تر اميد او د سزا تر اندي＋ن３ ورتير يوازى د پاك خداى له 

د هغه ذات د كرم له نظره ب３ برخيتوب  ذاته د لرى والى له تصور ويري８ى او
  : وى لكه ＇ن／ه چ３ امير المومنين حضرت على فرمايى ﾡورته بوږنوونك

فهبنى يا اهلى وسيدى وموالى ورىب صربت ع عذابك فكيف اصرب ع «
اى زما معبوده زما موال او زما روزونكيه زه به ستا پر عذاب 請بر  »کفراق
د ويرې او ډار . لتون به م３ زړه ＇ن／ه 請بر شىشم خو ستا په فراق او بي ےوك７

دا پ７او د ويرې تر ！ولو مرتبو لوړ او د خداى تعالى له نزدې كسانو او 請ديقانو 
د امام سجاد دا دعا د خداى د ويرى ！ولو ډولونو ته . ےسره مخصوص د

شاملي８ى چ３ پك３ اول د خداى د احسانونو او د هغه د هر اړخيز رحمت او 
بيا ي３ د خپلو －ناهونو اقرار او د بخ＋ن３ او عفوې هيله ك７ې او غفران ذكر دې 

سزا او عقوبت ي３ د هغه د عدل تقاضا －ر＄ول３ او د عذاب په وړاندې ي３ د 
خپل３ عاجزۍ او ب３ طاقت９ ＇ر－ندونه ك７ې ده داس３ چ３ ＇وك د لمر تودوخه 

او . شى ےشى هغه به د دوزخ د غرغن６ه اور لمب３ ＇ن／ه برداشت كﾡ ７ونه زغم
＇وك چ３ د بري＋نا په پ７ق او تالندې راغون６ي８ى هغه به د خداى د غيظ او 

په آخره ك３ ي３ د خداى . ＇ن／ه وزغمى ﾡعذاب ويره او د هغه له رحمته لرې وال
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چ３ د هغه ذات باچاهى او سلطنت بايد  ےتعالى د واكمن９ او پاچاه９ ذكر ك７
خپل حكومت او  د دنياوى حكومتونو په شان ونه －２و ＄كه چ３ نور واكمنان د

واك د ساتلو لپاره د عوامو مرست３ او د ل＋كر او سپايانو كومك ته اړتيا لرى 
نه  ےخو هغه لوى ذات د مخالفانو پروا نه لرى او د چا غ８ملتيا ته هم اړمن نه د

د فرمان منونكو په منن３ سره د هغه په سترواك９ ك３ ＇ه زياتي８ى او نه د خطا 
چ３ －وندې هغه له منونكو سره اړيك３ . شى ﾡكارو خطا－ان３ له هغه ＇ه كمول

ك７ى ＄كه  ے＊３ ولرى او سرغ７وونكو ته سزا وركاندى او خپل حكومت پياوړ
چ３ د هغه واكمنى تل پات３ او ب３ پايه، مالكى الزواله، او باچاهى هر اړخيزه 
ده او دا اقتدار د هغه د خپل３ غلب３ او وس له امله دى او چا ته هي＆ اړتيا او 

شى او  ﾡلرى، نه ＇وك د هغه سيال شته او نه ورسره ＇وك ډغره وهلضرورت نه 
د هغه تر تسلط او واك  ےوى او كه سرغ７اند ﾡكه منونك ےهر ژوندى سار

الندې دى نو كه هغه د －ناهكارانو په بخ＋لو سره له خپل رحمته كار واخلى نو 
  .كومه لرى خبره نه ده

–––––––––––  



 

٥٤١ ..................................................................................ۍ لپاره دعا خدای تعالی ته د تضرع او  زار: يو پن％وسمه دعا

ِِه َعلَيْ  ِع َو اِالْسِتَكاَنِة َو َكاَن ِمْن دَُعا ُ ِيف الّتََضّرُ َالم   ِه الّسَ
  

َِك  َ، َو ُسبُوِغ َنْعَما ّ َ َ حُْسِن َصنِيِعَك ِإ َُدَك َو أَْنَت لِْلَحْمِد أَْهٌل َع ْ ِإهَلِي أَ
َِتَك، َو أَْسَبْغَت  ْ ْلَتنِي ِبِه ِمْن َر َ َما فَّضَ َِك ِعنِْدي، َو َع ، َو َجِزيِل َعطَا َ ّ َ َع

َ ِمْن ِنْعَمِتَك، فََقـِد اْصـطَنَْعَت ِعنْـِدي َمـا َيْعِجـُز َعنْـهُ ُشـْكِريَع  ّ َو لَـْو َال  .َ
ي، َو َال ِإْصـَالَح  َ َما َبلَْغُت ِإْحَراَز َحّظِ ّ َ َِك َع َ َو ُسبُوغُ َنْعَما ّ َ ِإْحَسانَُك ِإ

ْحَسـاِن، َو َرَزْقَتنِـ ي ِيف أُمُـوِري كُّلَِهـا َنْفِسي، َو لَِكنَّـَك اْبَتـَدأَْتنِي ِباْإلِ
 .الِْكَفاَيَة، َو َصَرفَْت َعنِّي َجْهَد الَْبَالِء، َو َمنَْعَت ِمنِّي َمْحـُذوَر الَْقَضـاءِ 

  ِإهَلِي فََكْم ِمْن َبَالٍء َجاِهٍد َقْد َصَرفَْت َعنِّي،
  

  :خداى تعالى ته د تضرع او زارۍ لپاره د امام دعا
  

ستاينه كـوم او هـم تـه د حمـد او ثنـا وړ يـ３ لـه         اى زما معبوده زه ستا لمان％نه او
دى كبله چ３ تا له ما سره ＊ه سلوك وكاوْه، په ما دې خپـل نعمتونـه بشـپ７ل كـ７ل     
او خپل３ لورين３ دې پريمانه ك７ې او په دې خبره چ３ تا په خپل رحمت سره ماتـه  

هغـه  له زيات３ نه زياته راك７ه او خپل نعمتونه دې ماته راپـوره كـ７ل، او تـا پـه مـا      
احسانونه ك７ى دى چ３ له منن３ ي３ ب３ وسه يم او كه ستا احسـانات پـر مـا نـه وو     

شـو او نـه د نفـس سـمولو او ا請ـالح تـه        ﾡنو مـا نـه خپلـه برخـه او نصـيب برابـرول      
شوم خو تا زما په حق ك３ خپل نعمتونه پيل كـ７ل او زمـا پـه ！ولـو چـارو       ﾡرسيدل

ې يرو ك７اوونو بال－ان３ دې له مـال ك３ دې زه له نورو ب３ نيازه ك７م، د رن％ونونو ا
ك７ې او د قضا د كوم حكم اندي＋نه چـ３ مـ３ لرلـه هغـه دې لـه مـا تـم كـ７، اى زمـا          

  ＇ومره بال خيزه مصيبتونه وو چ３ تا له ما ايسته ك７ل ! ＇＋تنه
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ا َعْينِـي، َو َكـْم ِمـْن َصـنِيَعٍة َكِريَمـٍة لَـَك   َ ِ َو َكْم ِمْن ِنْعَمٍة َساِبَغٍة أَْقَرْرَت 
، َو أََقْلـَت ِعنْـَد الِْعثَـاِر ِع  ِ ِي أََجْبـَت ِعنْـَد اِالْضـِطَراِر َدْعـَو نِْدي أَْنَت اذّلَ

ِ ِمَن اْألَْعَداِء ِبظَُالَمِتي ِإهَلِي َمـا َوَجـْدتَُك َبِخـيًال ِحـنيَ  .َزلَِّتي، َو أََخْذَت 
ــْدتَُك دِلُ  ــْل َوَج ــَك، َب ــنيَ أََرْدتُ ً ِح ــأَلْتَُك، َو َال مُنَْقِبضــا ــاِمعاً، َو َس ِي َس ــا َع

ِ َو كُـّلِ 
َ َساِبَغًة ِيف كُّلِ َشأٍْن ِمْن َشـأْ ّ َ لَِمطَالِِبي مُْعِطياً، َو َوَجْدُت نُْعَماَك َع

ّيَ َمـْربُوٌر  ، فَأَْنَت ِعنِْدي َمْحُمـوٌد، َو َصـنِيُعَك دَلَ ِ َتْحَمـُدَك  .َزَماٍن ِمْن َزَما
ْد َ  ، ِ ِ َو َعْق ْـداً َيُكـونُ َنْفِسي َو لَِسا َ ـْكِر،  اً َيْبلُُغ اْلَوفَاءَ َو َحِقيَقـَة الّشُ

نِي ِمْن ُسْخِطَك  َيا َكْهِفي ِحنيَ تُْعِيينِـي الَْمـَذاِهُب  .َمْبلََغ ِرَضاَك َعنِّي، فَنَّجِ
ِ لَُكنُْت ِمـَن الَْمْفُضـوِحنيَ، َو َيـا  ، فَلَْو َال َسْرتَُك َعْوَر ِ ِ َعْثَر َو َيا مُِقي

ِدي ِبالنَّْصِر، فَلَْو َال َنْصُرَك ِإّيَاَي لَُكنُْت ِمـَن الَْمْغلُـوِبنيَ، َو َيـا َمـْن مَُؤيِّ 
ِفُوَن، َو َيـا  ْ ِمْن َسطََواِتِه َخا ُ َ أَْعنَاِقَها، فَ ِ َع َوَضَعْت هَلُ الُْملُوُك ِنَري الَْمَذةّلَ

ُحْسنَ 
ُ الْ َاء
ْ ِ أَْهَل الّتَْقَوى، َو َيا َمْن هَلُ اْألَ ى، أَْسأَلَُك أَْن َتْعفَُو َعنِّي، َو َتْغِفـَر 

ــأَفِّرَ  ِ فَ ــّرَ  ــَر، َو َال َمَف ٍة فَأَْنَتِص ــّوَ ــِذي قُ ــِذَر، َو َال ِب ً فَأَْعَت ــا ــُت َبِريئ َو  .فَلَْس
ُل ِإلَْيَك ِمْن ذُنُويِبَ الَِّتي َقْد أَْوَبَقْتنِي، َو أََحاَطـْت  ، َو أََتنَّصَ ِ  أَْسَتِقيلَُك َعثََرا

، َ ّ َ ً فَتُْب َع ِبا ا فََرْرُت ِإلَْيَك َرّبِ َتا َ
ْ   يِب فَأَْهلََكْتنِي، ِم
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او ＇ومره بشپ７ نعمتونه وو چ３ زما زړه او ستر－３ دى پرې يخـ３ كـ７ې او پـه مـا     
ته هغه ذات ي３ چـ３ د سـخت３ پـه حـال كـ３       .دې ＇ومره لوى لوى احسانونه وك７ل

ويدو په وخت   زمـا لـه ＊ـويدلو تيـر     دې زما دعا قبوله ك７ه او په －ناهونو ك３ د ل
و بيرتـه واخيسـت،    ﾡشوې او له مير＇منو دې زما هغه حق چ３ په زوره ي３ تروړل

اى لويه خدايه ما چ３ كله هم له تا سوال وك７، نو ته م３ بخيل او كله م３ هم چـ３  
ســتا د در نيــت وكــ７ نــو تــه مــ３ خپــه ونــه مونــدې بلكــه تــه مــ３ د خپلــ３ دعــا              

وليدل３ او ما لـه خپلـو حـالونو ＇خـه      ﾡموخو پوره كوونكاو د خپلو  ﾡاوريدونك
په هر حال ك３ او د خپل ژوند په هره شيبه ك３ ستا نعمتونه پريمانـه ومونـدل نـو    
ته زما په نزد د تعريف او ستاين３ وړ او سـتا احسـان د مننـ３ قابـل دى زمـا بـدن       

داسـ３  . ينه كویستا لمان％نه او ستا) اعتقاداً(او زما عقل ) قوالً(زما ژبه ) عمالً(
داسـ３ حمـد چـ３    . وى ﾡحمد چ３ د كمال ＇وك３ او د شكر لوړې درج３ ته رسيدل

! زما لپاره ستا خو＊９ برابروى نو ما لـه خپـل خپ／انـه وسـاته اى زمـا پنـاه ＄ايـه       
او سـتومانه كـ７ى اى د لغزشـونو او تيروتنـو      ےكله چ３ －６ې وډې الرې ما ست７

پــه ر＊ــتيا چــ３ زه بــه ســپك او  اچــول３ نــو ےبخ＋ــونكيه كــه تــا پــه مــا پــرده نــه و 
اى په خپل３ مرسـت３ سـره زمـا پيـاوړى كوونكيـه كـه سـتا كومـك          ےو ﾡشرميدل

، اى هغه ذاته چـ３ سـتا پـه در    ےاو مغلوب و ﾡنو زه به پرزيدل ےراسره مل نه و
كــ３ باچاهــانو د ذلــت او ســپكاوى غوړنــدى پــه غــاړه كــ３ اچــولى دى او ســتا لــه  

تقوا وړ يـ３ اى هغـه ذاتـه چـ３ د ＊ـي／７و او       قدرته او واكه ويري８ى اى هغه چ３ د
خوبيو نومونه يوازې تالره دى، زه تا ته الس پـه دعـا يـم چـ３ لـه مـاتير شـه او مـا         
وبخ＋ه ＄كه چ３ زه ب３ －ناه نه يم چ３ عذر راوړم او نه زورور يم چ３ بر او غالـب  
شم او نه م３ د تي＋ت３ كوم در شته چ３ وت＋ـتم زه لـه تـا د خپلـو تيروتنـو بخ＋ـنه       

 ےيم او زه ي３ داس３ ＊كيل كـ７  ےړم او له هغو －ناهونو چ３ زه ي３ هالك ك７غوا
  .يم چ３ بيخى غرق شوم توبه او معذرت كوم
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ً فَـَال   ًِال فََال َتْحِرْمنِي مُْعَتِصـما ، مُْسَتِجرياً فََال َتْخُذلْنِي، َسا ِ ذاً فَأَِعْذ مَُتَعّوِ
 ً ِبـا ِ َخا ً فََال َتُرّدَ َدَعْوتُـَك َيـا َرّبِ ِمْسـِكيناً، مُْسـَتِكيناً،  .ُْسِلْمنِي، َداِعيا

ِفاً، َوِجًال، فَِقرياً، مُْضطَّراً ِإلَْيَك  أَْشُكو ِإلَْيـَك َيـا ِإهَلِـي َضـْعَف  .مُْشِفقاً، َخا
ْرَتـهُ  ـا َحّذَ َنْفِسي َعِن الُْمَساَرَعِة فِيَما َوَعْدَتـهُ أَْولَِيـاءََك، َو الُْمَجاَنَبـِة َعّمَ

ــَداءََك،  ــيأَْع ــَة َنْفِس ــوِمي، َو َوْسَوَس ــَرَة ُهُم ــْحنِي  .َو َكْث ــْم َتْفَض ِــي لَ ِإهَل
 ً ، أَْدُعوَك فَتُِجيبُنِي َو ِإْن كُنُْت َبِطيئـا ِ ِلْكنِي ِبَجِريَر ْ ُ ، َو لَْم  ِ يَر رَِسِ
ِيِج، َو َحْيــُث َمــا كُنْــُت  ، َو أَْســأَلَُك كُّلََمــا ِشــْئُت ِمــْن َحــَوا ِ ِحــنيَ َتــْدُعو

ي، فََال أَْدُعـو ِسـَواَك، َو َال أَْرُجـو َغـْريََك لَّبَْيـَك لَّبَْيـَك، َوَضْع  ُت ِعنَْدَك ِسّرِ
َل َعلَْيَك، َو تَُخّلُِص َمِن اْعَتَصَم ِبـَك،  َْسَمُع َمْن َشَكا ِإلَْيَك، َو َتْلَقى َمْن َتَوّكَ

ْن َالذَ ِبـَك  ُج َعّمَ ِ ِإهَلِـي فَـَال َتْحِرْمنِـي َخـْريَ ا .َو تَُفّرِ َ لِِقـةّلَ ْآلِخـَرِة َو اْألُو
ِ َمـا َتْعلَـُم ِمـْن ذُنُـويِب  ُط  .ُشْكِري، َو اْغِفْر  ُمَفـّرِ

ْب فَأََنـا الّظَـالُِم الْ ِإْن تَُعـّذِ
ُع الُْمْغِفـُل َحـّظَ َنْفِسـي، َو ِإْن َتْغِفـْر فَأَْنـَت  ُر الُْمَضـّجِ ُ الُْمَقّصِ ِ ُع اْآل ُمَضّيِ

الْ
ِنيَ  ِ ا    .أَْرَحُم الّرَ

  ــــــــــــــــــــــــ
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لــه دغــو －نــاهونو مــ３ توبــه كــ７ې او تــا تــه درپــه ! اى زمــا پــالونكى او روزونكيــه
تي＋ته يم نـو اوس زمـا توبـه ومنـه لـه تـا پنـاه غـواړم ماتـه پنـاه راكـ７ه لـه تـا امـان               
غواړم  نو خواروه م３ مه، تا ته سـوال كـوم چـ３ بـ３ برخـ３ او محرومـوه مـ３ مـه،         

ده نـو مـا پـه خپـل حـال مـه پريـ８ده او تـا تـه دعـا كـوم نـو مـا              ستا لمـن مـ３ نيـول３    
مـا پـه داسـي حـال كـ３ چـ３ بيخـى مسـكين،         ! ناكامه مه ستنوه اى زما پالونكيـه 

يـ３، اى زمـا معبـوده زه     ﾡ، اللهانده او الچاره يم ته بللﾡ، ترهيدلﾡعاجز، ويريدل
پـه بيـ７ه    د هغه اجر او ثواب په  لور چـ３ تـا يـ３ لـه خپلـو دوسـتانو سـره ژبـه كـ７ى         

كولو او له هغه عذابه چـ３ تـا ور＄نـ３ خپـل د＊ـمنان ويرولـى دى پـه لـرى كيـدلو          
سره د خپل３ كمزورۍ او ب３ وس９ －يله كوم همداراز د افكـارو د زيـاتوالى او د   

ته زما د باطنى ! نفس د پريشان خيال９ او سر－ردان９ شكوه كوم اى زما معبوده
ه كبله ما مـه تبـاه كـوه كلـه چـ３ زه تـا       حال په وجه ما مه شرموه او زما د－ناهونو ل

بلم نو تـه ＄ـواب راكـوې او كلـه چـ３ تـه مـا بلـ３ نـو زه سسـتى كـوم او زه چـ３ ＇ـه              
حاجت لرم له تاي３ غواړم او چرته چ３ يم د خپل زړه رازونه تـا تـه ＊ـكاره كـوم او     

ه بل چا ته هيله مـن يـم، زه حاضـر يـم زه     يرله تا پرته بل ＇وك نه بلم او نه پر تاسرب
＇وك چ３ تا ته －يله كوى ته ي３ اورې او ＇ـوك چـ３ پـه تـا بـاور وكـ７ى       !! يم ﾡغلرا

هغه ته مخ اړوې او ＇وك چ３ ستا لمن ونيسى هغه له فكرونو او غمونو ژغورې 
او ＇وك چ３ له تـا پنـاه غـواړى د هغـه اندي＋ـن３ او خپ／انونـه لـرې كـوي اى زمـا          

نيــا او آخــرت لــه معبــوده زمــا د ناشــكرۍ  او احســان فراموشــ９  پــه وجــه مــا د د  
＊ي／７ى مه محروموه او زما په كومو －ناهانو چ３ خبر ي３ هغه وبخ＋ـه او كـه تـه    

، سست قدمـه،  ﾡسزا راكاندې نو دا ＄كه چ３ زه پخپله ستا له حدونو تيريدونك
غافلـه او پـه خپلـ３ ونـ６ې او برخـي كـ３ بـﾡ         ３زيان كاره، عا請ى كوتاهى كوونك

پاره دى چ３ تـه تـر ！ولـو رحـم كوونكيـو      پروا يم او كه ته ما وبخ＋３ نو دا د دې ل
  .زيات رحيم ي３
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  پړنهس
دا دعا د خداى تعالى پر نعمتونو د اقرار او پر خپلو －ناهونو د اعتراف لپاره 
ده په نعمت د داده كيدو معنا دا ده چ３ بنده د ！ولو لورينو او نعمتونو سرچينه 

عتراف مطلب دا د خداى تعالى ذات و－２ي او په دې شكر وباسى او د －ناه د ا
چ３ بنيادم پر خپلو －ناهونو د پ＋يمان９ په ＇ر－ندولو سره توبه وك７ى په  ےد

دا ډول د نعمتونو په اقرار سره نعمتونه زياتي８ى او په －ناهنو په داده كيدا سره 
ال واهللا ما ارد «: －ناهونه پريولل كي８ى لكه ＇ن／ه چ３ امام محمد باقر فرمايى

  »ن يقرواله بالنعم فيزيدهم و بالذنوب فيغفرها لهماهللا من الناس اال خصلتين ا
په خداى قسم اهللا تعالى له بند－انو يوازى دوه خصلتونه غواړى يو دا چ３ د (( 

هغه ذات په پيرزوينو اقرار وك７ى چ３ نورې ي３ هم ورزيات３ كاندى او دوهم دا 
د هغه ذات )) چ３ پر خپلو －ناهونو ډاډه شى چ３ －ناهان３ ي３ وبخ＋ل شى

لكه ＇ن／ه چ３ په قرآن  ےونه دومره پريمانه دى چ３ شمير ي３ ناممكن دنعمت
  :شريف ك３ راغلى دی

كه د پاك خداى د نعمتونو شميرل غواړئ نو ((»وان تعدو نعمة اهللا ال تحصواها«
هغه ذات خپل رحمت او ربوبيت ته په پام سره د هر و－７ى )) نه ي３ شئ شميرلى

او د ژوند د پاتيدا لپاره چ３ د  ےد ضرورت او پات３ كيدا سامان برابر ك７
هغه ي３ هغومره پريمانه پن％ولى دى  ےكومو ＇يزونو ＇ومره زيات ضرورت د

او هغو ته د رسيدو الرې چارې ي３ اسان３ ك７ى دى چ３ هر كس د خپل３ اړتيا او 
حاجت له مخ３ له هغو －＂ه واخلى د مثال په تو－ه د هر ژوندى سارى د ژوند 

هوا ده او هم ＄كه د ن７ۍ هي＆ يوه ！و！ه او هي＆ －وټ لپاره تر ！ولو ضرورى ＇يز 
له هوا خالى نه ده او بنيادم كه د ن７ۍ په هر －وټ ك３ وى د سا اخستلو لپاره 
ورته د هوا د ل＂ولو ضرورت نه پي＋ي８ى تر هوا ورورسته اوبو ته زياته اړتيا 
لرى او خداى تعالى ورته تر ＄مك３ الندې داوبو سترى او وي７ې زيرم３ برابر 
ك７ى او د زمك３ په مخ ي３ سيندونه او چين３ بهيولى او بيا ي３ وخت په وخت له 
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وري％و د ور＊ت وسيل３ برابرې ک７ى چ３ چيرته په کيندلو سره اوبه پيدا نه شى 
هلته له سيندونو او چينو او چرته چ３ دا هم نه وى هلته په وري％و سره خلكو ته 

و ته تر ！ولو زياته اړتيا ده او له اوبو وروسته بيا ډوډۍ او خواړ. اوبه ورسي８ى
د دې لپاره خداى تعالى په ＄مکه ك３ د ناميه او زرغونتيا د قوې په زغلولو 
سره د ＊يرازۍ انتظام ك７ى دى او د هر مخلوق له ضرورت او احتياج سره سم 
: ي３ هغه ته نعمتونه ورك７ى دى لكه ＇ن／ه چ３ خداى تعالى فرمايى

ا معاليه«   »وجعلنالكم ف
او بيا ي３ )) دى ےپه ＄مكه ك３ ستاسو د ژوند او معاش سامان برابر ك７موږ (( 

د دغو نعمتونو او پيرزوينو . د روزۍ د السته راوړلو الرې چاري ＊ودلى دى
تقاضا خو دا وه چ３ انسان تل د منعم احسانونه ياد ساتل او په معصيتونو او 

كاوه خو زياتره  اوبالونو ك３ د دغو نعمتونو په ل／ولو سره ي３ كفران نعمت نه
كسان دغه نعمتونه هير ك７ى او په ب３ پرواي９ او ＊ه په ډا－ه د خداى تعالى 
معصيت كوى حال دا چ３ د دغو نعمتونو د حق د پوره كولو يوه الره ده او هغه 
دا چ３ بنيادم د خداى پاك له معصيتونو او －ناهونو ＄ان ساتلى كه ＇ه هم د 

او د حق په پوره كولو ك３ د همدې  ےدهغه ذات د هي＆ نعمت حق نه شى ادا كي
كوتاه９ او لن６ون احساس له －ناهونو ＇خه د خداى د خا請انو او ＄ان／７و 
كسانو له بچيدو سره سره هغوى د خداى په در ك３ توب３ او استغفار ته ه）وى 
او هغوى د رب په در ك３ په كوكارو او فريادونو سره په توب３ ل／يا دى او په 

په ＄اى د عاجزۍ او تقصير اعتراف د عبادت پان／ه خپلو عملونو د نازيدو 
  .－２ى

  هس３ خوښ يم ستا د در په خاكسارۍ ك３
  لكه خـــــــــوښ وى باچاهان په باچاه９ ك３

  )رحمان بابا(
–––––––––



 

٥٤٨ .................................................................................له خدايه د سوال غو＊تن３ لپاره دعا : دوه پن％وسمه دعا

 َ ِ َتَعا َ اّهللاَ لَْحاِح َع ُ ِيف اْإلِ َالم ِِه َعلَْيِه الّسَ   َو َكاَن ِمْن دَُعا
ِي َال  ُ اذّلَ ْ  َيا اّهللاَ َ ـَماِء، َو َكْيـَف َيْخَفـى  َيْخَفى َعلَْيـِه  ءٌ ِيف اْألَْرِض َو َال ِيف الّسَ

َعلَْيَك َيا ِإهَلِي َما أَْنَت َخلَْقَتهُ، َو َكْيَف َال تُْحِصي َما أَْنَت َصنَْعَتهُ، أَْو َكْيـَف 
ُر  ْ َ َْسَتِطيُع أَْن  ُرهُ، أَْو َكْيَف  َب ِمنَْك َمْن َال َحَيـاَة هَلُ َيِغيُب َعنَْك َما أَْنَت تَُدّبِ

ــَك َمــْن َال َمــْذَهَب هَلُ ِيف غــْريِ مُْلِكــَك  جُــو ِمنْ
 .ِإّالَ ِبِرْزِقــَك، أَْو َكْيــَف َينْ

ْ ِبطَاَعِتـَك،  ُ ُ ْ لََك أَْعَمل ُ ْ ِبَك، َو أَْخَضُع ُ ُسْبَحاَنَك أَْخَشى َخْلِقَك لََك أَْعلَُم
ُْم َعلَْيَك َمْن أَْنَت  ُ َتْرُزقُهُ َو ُهَو َيْعبُـُد َغـْريََك ُسـْبَحاَنَك َال َيـنْقُُص  َو أَْهَو

َْسَتِطيُع َمْن َكِرهَ َقَضـاءََك  َْس  َب ُرُسلََك، َو لَ ُسْلطَاَنَك َمْن أَْشَرَك ِبَك، َو َكّذَ
َب ِبقُْدَرِتَك، َو َال َيفُوتُـَك َمـْن  َعَبـَد  أَْن َيُرّدَ أَْمَرَك، َو َال َيْمَتنُِع ِمنَْك َمْن َكّذَ

ُر ِيف ادّلُْنَيا َمْن َكِرهَ لَِقـاءََك  ُسـْبَحاَنَك َمـا أَْعظَـَم َشـأَْنَك، َو  .َغْريََك، َو َال يَُعّمَ
ِيـِع  َ  َ َتَك، َو أَْنَفَذ أَْمـَرَك ُسـْبَحاَنَك َقَضـْيَت َعـ أَْقَهَر ُسْلطَاَنَك، َو أََشّدَ قُّوَ

ِـُق الَْمـْوِت، َو كُـّلٌ َخْلِقَك الَْمْوَت َمْن َوّحََدَك َو َمـْن َك  َفـَر ِبـَك، َو كُـّلٌ ذَا
ٌِر ِإلَْيـَك، فََتَباَرْكـَت َو َتَعالَْيـَت َال ِإهَلَ ِإّالَ أَْنـَت َوْحـَدَك َال َشـِريَك لَـَك   .َصا

ْقُت ُرُسـلََك، َو َقِبْلـُت ِكَتاَبـَك، َو َكَفـْرُت ِبُكـّلِ َمْعبُـوٍد  آَمنُْت ِبَك، َو َصّدَ
َك،    َغْريِ
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  :تعالى څخه د سوال غوښتنى او الحاح  لپاره د هغه حضرت دعاله خداى 
  

كــه پــه ＄مكــ３ كــ３ وى كــه پــه   ےاى هغــه معبــوده چــ３ هــي＆ ＇يــز درنــه پــ نــه د  
اســمانونو كــ３ او اى زمــا ＇＋ــتنه هغــه ＇يزونــه چــ３ تــا پن％ــولى دى لــه تــا ＇ن／ــه  

شى او كوم ＇يزونه چ３ تا جوړ كـ７ى لـه هغـو بـه ＇رن／ـه نـه يـ３ خبـر او د          ےپ＂يد
و ＇يزونــو تــدبير او چــاره ســازى چــ３ كــوې هغــه ســتا لــه ســتر－و ＇ن／ــه پنــاه كومــ

Ｊپاتيدﾡ        ７شى او د چـا ژونـد چـ３ سـتا پـه رزق پـورې تـ  ﾡوى هغـه لـه تـا ＇ن／ـه        لـ
شى يا چا ته چ３ ستا لـه ！ـا！وبى بلـه الره نـه مالويـ８ى هغـه بـه لـه تـا           ﾡتي＋ته كول

نـى هغـه تـر ！ولـو     يـ３ تـه ＇ـوك چـ３ تـا تـر ！ولـو  ＊ـه پيژ         ﾡسـپي）ل . ＇ن／ه ازاد شـى 
او سـر   ےمخلوقاتو زيات تر تاويري８ى او چـا چـ３ سـتا پـه وړانـدې سـر ！يـ كـ７        

والړ وى هغه تر －ردو زيات ستا په حكم كار بند د او ستا په نظرونو ك３  ےكوز
چا ته چ３ تـه روزى وركـوې خـو هغـه د بـل       ےتر －ردو ذليل سپك او خوار هغه د
چ３ سـتا شـريك و－رحـوى او سـتا      ي３ ته ＇وك ﾡچا عبادت كوى، پاك او سپي）ل

 ﾡنـه شـى راوسـتل    ﾡاستازى دروغ و－２ى هغه ستا په سلطنت او واكمنتيا ك３ كم
او ＇ــوك چــ３ ســتا د قضــا او قــدر حكــم خــوښ نــه كانــدى هغــه ســتا امــر نــه شــى    

او  ےاو ＇وك چـ３ سـتا لـه قدرتـه منكـر شـى هغـه لـه تـا نـه شـى بـچ كيـد              ﾡستنول
، چـا تـه   ﾡى هغه له تا ＄ان نه شـى ژغـورل  ＇وك چ３ له تا پرته د بل چا عبادت وك７

، پـاك يـﾡ   ３چ３ ستا مالقات تريخ وى هغه په دنيا ك３ تل پات３ ژوند نه شى －ـ＂ل 
تــه ســتا شــان ＇ــومره ســتر ســتا قــدرت ＇ــومره بــر او غالــب، ســتا طاقــت ＇ــومره   

ي３ تـا   ﾡته پاك او سپي）ل ےد ﾡاو ستا فرمان ＇ومره نافذ او چليدونك ےپياوړ
م７يني فيصله ك７ې ده كه ＇وك تا يو او واحـد و－２ـ３ او كـه     د ！ول مخلوق لپاره د

تـه بابركتـه او لـوړ    . انكار دې وك７ى ！ول به د مرګ تراخه ＇كى او تاتـه جـارو＄ى  
او  ےيـ３ او هـي＆ سـار    ےتـه يـوه زر  . لـه تـا پرتـه بـل معبـود نيشـته      . او عظيم يـ３ 

ى سـتا اسـتازى او رسـوالن مـ３ ر＊ـتني      ےد ےسيال نه لرې ما په تـا ايمـان راوړ  
  ےاو له تا پرته م３ د بل هر معبود انكار ك７ ےد ﾡ－２لى او ستا كتاب م３ منل
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ْن َعَبَد ِسَواَك  ً  .َو َبِرْئُت ِمّمَ فا ، مُْعَرتِ ِ ِّ أُْصِبُح َو أُْمِسي مُْسَتِقّالً لَِعَم َّ ِإ ُ َ الّل
َ َنْفِسي ذَلِيٌل  ِ أَْهلََكنِـي، ِبَذْنِبي، مُِقّراً ِبَخطَاَياَي، أََنا ِبِإْسَراِيف َع ، َعَم

ِ َحَرَمْتنِي ، َو َشَهَوا ِ فَأَْسأَلَُك َيا َمْوَالَي ُسـَؤاَل َمـْن َنْفُسـهُ  .َو َهَواَي أَْرَدا
وِقـِه، َو َقْلبُـهُ َمْفتُـوٌن ِبَكْثـَرِة  ُ ُ َالِهَيٌة لِطُوِل أََمهِلِ، َو َبَدنُهُ َغافٌِل لُِسـُكوِن 

 ُ ٌِر ِإلَْيـهِ النَِّعِم َعلَْيِه، َو فِْكُره ُسـَؤاَل َمـْن َقـْد َغلَـَب َعلَْيـِه  .َقِليٌل لَِما ُهَو َصا
ُ اْألََجـُل، ُسـَؤاَل َمـِن  اْألََمُل، َو فََتنَهُ اهْلََوى، َو اْسَتْمَكنَْت ِمنْهُ ادّلُْنَيا، َو أََظـهّلَ

َف ِبَخِطيَئِتِه، ُسَؤاَل َمْن َال َرّبَ هَلُ  َ هَلُ اْسَتْكثََر ذُنُوَبهُ، َو اْعَرتَ ّ ِ َغْريَُك، َو َال َو
ـَك  .دُوَنَك، َو َال مُنِْقَذ هَلُ ِمنَْك، َو َال َمْلَجأَ هَلُ ِمنَْك، ِإّالَ ِإلَْيَك  ِإهَلِـي أَْسـأَلَُك ِبَحّقِ

ــْرَت َرُســولََك أَْن  ِي أََم ِ اذّلَ ــ َعِظ
ــَك الْ ِ ْ ــَك، َو ِبا ــِع َخْلِق ِي َ  َ ــ الَْواِجــِب َع

ُ، َو َال َُسـّبَِحَك ِبــِه، َو بِ  َ َو َال َيَتَغــّريَ ِي َال َيــْب ، اذّلَ ِ َجــَالِل َوْجِهــَك الَْكــِر
ٍد، َو أَْن تُْغنَِينِـي َعـْن كُـّلِ  ٍد َو آِل مَُحّمَ َ مَُحّمَ َ َع ِّ َيُحوُل َو َال َيْفنَى، أَْن تَُص

 ْ ــ َ ــا ِبَمَخافَِت ــِن ادّلُْنَي ــي َع َ َنْفِس ِّ ــ َُس ــَك، َو أَْن  ــي ٍء ِبِعَباَدِت َك، َو أَْن تُْثنَِينِ
َِتــَك  ْ ، و ِمنْــَك أََخــاُف، َو ِبــَك  .ِبــالَْكِثِري ِمــْن َكَراَمِتــَك ِبَر فَِإلَْيــَك أَفِــّرُ

أَْسَتِغيُث، َو ِإّيَـاَك أَْرُجـو، َو لَـَك أَْدُعـو، َو ِإلَْيـَك أَلَْجـأُ، َو ِبـَك أَِثـُق، َو ِإّيَـاَك 
َ ُجوِدَك َو َكَرِمَك أَّتَِكُل  أَْسَتِعنيُ، َو ِبَك أُوِمنُ، َو َعلَْيَك  ُل، َو َع    .أََتَوّكَ
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او ＇وك چ３ له تا پرته د بل چا عبادت وك７ى له هغه ويزاره يم، اى ＇＋تنه  ےد
زه په داس３ حال ك３ شپ３ سبا كوم چ３ خپل عملونه كم －２م، پر خپلو －ناهونو 

د زياتى او تيرى داده يم او د خپلو تيروتنو او نا ك７دو اقرار كوم زه پر خپل ＄ان 
او د نفس هوا او غو＊تنو  ےيم، زما ك７و زه تباه ك７ ےشو ﾡله امله سپك او ر！ل

يم اى زما خاونده  ےيم او خواهشاتو له نيك９ او نيكمرغ９ ب３ بخرې كﾡ ７وژل
زه له تا د داس３ كس په شان سوال كوم چ３ نفس ي３ د اوږدو هيلو له كبله غافله 

ا له امله ب３ خبره، زړه ي３ د نعمتونو د ،بدن ي３ د روغيتا او تن اسانتي
پريمانتيا په سوب د غو＊تنو او خواهشاتو ليواله او د كار د انجام او پايل３ 

، زما غو＊تنه د هغه چا په شان ده چ３ هيل３ او ارمانونه ےفكر ورسره كم د
پرې بَر شوې وى او د نفس غو＊تنو غولولى وى، دنيا پرې واكمنه وى او په سر 

وى، زما دعا د هغه كس د دعا په راز ده چﾡ  ３رارسيدل ےيوري３ د مرګ س
خپل３ －ناهان３ زياتى －３２ او پر خپلو خطا－انو او ＊ويدنو داده كي８ى زما سوال 

او مشر نه وى او  ﾡچ３ له تا پرته ي３ بل پالونك ےد هغه كس د سوال په شان د
و نه ورسره تا ه بل ولى نه لرى او له تا ي３ د بچولو هم ＇وك نه وى ايرپر تا سرب

اى ＇＋تنه زه تا د هغه حق په . ته د جاروتلو لپاره له تا پرته بل پناه ＄اى وى
او ستا د هغه سترې نام３ په  ےوسيله چ３ ستا پر مخلوقاتو الزم او واجب د

او ستا  ےذريعه چ３ تا خپل رسول ته په هغ３ سره د تسبيح او لمان％ن３ امر ك７
ه واسطه چ３ نه زړي８ى نه ورستي８ي، نه د ستر ذات د هغه سترتوب او جاللت پ

او د هغه پر آل ) ص(بدلي８ى او نه پناه كي８ى له تا دا سوال كوم چ３ ته پر محمد 
رحمت ولي８ه او ما په خپل عبادت سره له هر ＇ه ب３ نيازه او ب３ اړه ك７ه او د 

زړه واخله او په خپل رحمت سره په پريمانه  ياخپل３ ويرى په برکت  م３ له دن
او له هم تا . او لورين３ سره ما راستون ك７ه ＄كه چ３ هم تا ته درت＋تمبخ＋ن３ 

ويري８م او له هم تا فرياد رسى غواړم او هم تا ته هيله لرم او هم تا بلم او له هم تا 
پناه غواړم او په هم تا باور لرم او له هم تا مرسته غواړم او په هم تا م３ ايمان 

  .تا په كرم او ＊ندن３ باور لرماو په هم تا توكل كوم او هم س ےراوړ
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  سپړنه
  

دا دعا له خداى تعالى د طلب او الحاح لپاره راغلى ده د الحاح معنا ده 
غو＊تنه او سوال كول او په دې غو＊تن３ ！ين／ار او پرله پس３ غو＊تل كه دا 
الحاح او ！ني／ار له خداى تعالى وى نو ＊ه او ستايلو وړ دى او كه له بند－انو 

لوم７ى خو له بند－انو سوال كول هم بدكار . ےاو مذموم كار د ﾡدى نو يو غندل
او په دې غو＊تن３ ！ين／ار خو الپس３ بده چاره ده دا د نفس د مالمتيا او د  ےد

ضمير د سپكوالى ن＋ه ده او په دې سره د انسان عزت كمي８ى او غيرت او 
نه  حميت ي３ له من％ه ＄ى نو ＄كه ورته خداى تعالى په ＊ه ستر－ه نه －ورى او

خو＊وى چ３ بند－ان ي３ د خپل ＄ان په شان كسانو ته الحاح وك７ى او هغوى ته 
  : د عاجزۍ او الحاح الس وغوړى لكه ＇ن／ه چ３ امام جعفر 請ادق فرمايى

ان اهللا كره الحاح الناس بعض ع بعض ىف المسئةل و احب ذالك لنفسه ان اهللا «
سئل ويطلب ماعنده بند－انو په خپلو ك３ خداى تعالى د (( »عزوجل يحب ان 

له يو او بله غو＊تنه او په دغ３ غو＊تن３ ！ين／ار او الحاح نه خو＊وى خو د ＄ان 
لپاره دا چاره خو＊وى لوى خداى دا خو＊وى چ３ بند－ان له هغه سوال وك７ى او 

بنده چ３ كله د خپل معبود ور ！كوى او هغه غواړى او )) له هغه ＇يزونه وغواړى
ورته سوال كوى نو دا د دې خبرې ن＋ه ده چ３ د په زارۍ عاجزۍ او الحاح سره 

او پر خپل خداى ＊ه －مان لرى او د  ےد ےدغه بنده د بند－９ احساس ال ژوند
عبادت روده هم دا ده چ３ بنده پرله پس３ او بيابيا خپل رب ته لمن وغوړوى او 

نه شى كه دا دعا منل  ﾡخپل３ اړتياوې ور وړاندى ك７ى او په هي＆ حال ك３ نهيل
＇ومره و＄ن６ي８ىْ، ＄كه چ３ د اميد هيل３ او رجا په حال ك３ له خپل ي３ هر 

خدايه د يو ＇يز بيابيا او پرله پس３ غو＊تل پخپله يو خوښ عمل او عبادت 
لكه . چ３ ور＄ن３ غافله كيدل د خداى تعالى له يو نعمته محرومه كيدل دى ےد

  فرمايى ) ص(حضرت محمد
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ً طلب من اهللا عزوجل حاجة ف :« الح ىف ادلعآء استجيب هل او لم رحم اهللا عبدا
خداى تعالى دې په هغه بنده رحم وك７ى چ３ كله له پاك خدايه ＇ه (( »ستجب

د دعا ا請لى موخه )) غواړى نو بيابيا دعا كوى كه د هغه دعا قبوله شى او كه نه
هم دا ده چ３ د دې په پرده ك３ انسان له خداى تعالى سره مينه وك７ى او په دعا 

چ３ انسان بايد د هغو د السته  ےونو د ت７لو سوب هم دا دپورې د ＄نو ＇يز
＄كه چ３ د بنده په . راوړلو لپاره خداى تعالى ته زارى عاجزى او الحاح وك７ى

كوكارو چغو او فريادونو د خداى تعالى له خزان３ هي＆ نه كمي８ى چ３ －وندى 
 خداى ي３ خوښ نه ك７ى او نه په ورك７ې د خداى تعالى ＇ه ل８ي８ى چ３ －وندې په

＄كه چ３ د كمى زياتى خبره خو هلته وى . تريو شى ےبيا بيا غو＊تلو ي３ تند
چ３ سرمايه او پان／ه محدوده وى او د چا د قدرت او پان／３ چ３ ＇ه حد او 

د  ﾡزيات ﾡبله دا چ３ كم. هي＆ معنا نه لرى ﾡزيات ﾡپوله نه وى د هغه لپاره كم
نه په ورك７ې سره د  چ３ ےاحتياج او اړتيا ن＋ه ده او خداى تعالى بشپ７ غنى د

  . هغه په خزان３ ك３ ＇ه كمي８ى او نه په نه وركولو سره د هغه پان／ه زياتي８ى
  

––––––––  
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ِ َعّزَ َو َجّلَ   َ ُ ِيف الّتََذلُِّل ِهللاّ َالم ِِه َعلَْيِه الّسَ   َو َكاَن ِمْن دَُعا
ــةَ  ــَال حُّجَ ــالَِتي، فَ ــْت َمَق ـُـويِب، َو اْنَقطََع ــي ذُن ــا اْألَِســريُ  َرّبِ أَفَْحَمْتنِ ، فَأََن ِ

ُ َعــْن َقْصــِدي،  ُمَتَحــّريِ
ُ ِيف َخِطيَئِتــي، الْ د ّدِ ُمــَرتَ

، الْ ِ َنُ ِبَعَمــ َ ُمــْر
ِبَبِلّيَِتــي، الْ

ِء الُْمْذِنِبنيَ، َمْوِقَف اْألَْشـِقَياِء  .الُْمنَْقطَُع يِب  َقْد أَْوَقْفُت َنْفِسي َمْوِقَف اْألَِذّالَ
يَن َعلَْيــَك،  ُمَتَجــّرِ

أُْت الْ الُْمْســَتِخّفِنيَ ِبَوْعــِدَك ُســْبَحاَنَك أَّيَ ُجــْرأٍَة اْجــَرتَ
ِ لُِحـّرِ َوْجِهـي َو  َْرُت ِبنَْفِسي َمْوَالَي اْرَحْم َكْبـَو ّ َ يٍر  ِ ْ َعلَْيَك، َو أَّيَ َت

، فَأََنـا ِ َ ِإَسـاءَ ِ َو ِبِإْحَساِنَك َعـ َ َجْه َ َقَدِمي، َو ُعْد ِبِحْلِمَك َع ُمِقـّرُ  َزةّلَ
الْ

ُف ِبَخِطيَئِتي، َو َهِذِه َيِدي َو َناِصَيِتي، أَْسَتِكنيُ ِبالَْقَوِد ِمـْن  ِبَذْنِبي، الُْمْعَرتِ
ــْعِفي َو  ِ َو َض ــ اَب أََج ــِرتَ ــاِمي، َو اْق ــاَد أَّيَ ــْيَبِتي، َو َنَف ــْم َش ــي، اْرَح َنْفِس

َ ِحيلَِتي ْنِي إِ  .َمْسَكنَِتي َو ِقةّلَ َ ذَا اْنَقطََع ِمـَن ادّلُْنَيـا أََثـِري، َو َمْوَالَي َو اْر
ُِسَي َمـْوَالَي  نيَ َكَمْن َقْد  ِْسّيِ َم

َمْخلُوِقنيَ ِذْكِري، َو كُنُْت ِمَن الْ
َ ِمَن الْ اّمَ

ِي،  َقْت أَْعَضـا َ ِجْسِمي، َو َتَفّرَ ِ ِ ِإذَا َب ِ َو َحا ِ ُصوَر ْنِي ِعنَْد َتَغّريُ َ َو اْر
ا يَُرادُ يِب َو َتَقطََّعْت أَ  ، َيا َغْفلَِتي َعّمَ ِ ـي  .ْوَصا ِ ْ ْنِـي ِيف َح َ َمْوَالَي َو اْر

ــَك  ِ ــْوِقِفي، َو ِيف أَِحّبَا ــَك َم ِ ــَع أَْولَِيا ــْوِم َم ــَك الَْي ــْل ِيف ذَلِ ــي، َو اْجَع ِ ْ َ َو 
َعالَِمنيَ 

   .َمْصَدِري، َو ِيف ِجَواِرَك َمْسَكنِي، َيا َرّبَ الْ
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  اجزۍ  او تذلل كولو لپاره د امام دعاخداى تعالى ته د ع
يم زما خبرې هم په  ےاى زماپالونكيه زما －ناهانو زه له عذر غو＊تن３ چپ ك７

خول３ ك３ وچ３ شوى دى نو اوس زه هي＆ عذر او حجت نه لرم، زه اوس په 
، د خپلو －ناهونو له ےدردونو او ك７اوونو ك３ ＊كيل په خپلو ك７و －ا１ه شو

ه، له مقصده سر－ردانه او له موخ３ او منزله لرې السه اللهانده او سرب６ال
د هغو بدمرغو دري＃  ےد ےپرورت يم ما د سپكو －ناهكارانو دري＃ غوره ك７

چ３ ستا په وړاندې ي３ له جراْت او تيرى كار واخيست او ستا ژمنه ي３ سرسرى 
ستا ذات ما په كوم جراْت او زغردې سره له تاسره د ！كر وهلو  ےو－２له پاك د

او په كوم３ تباه９ او بربادۍ سره م３ د خپل３ وژل３ سريزي  ےد ے７جراْت ك
برابرې ك７ى دى اى زما مالكه زما په تيندك خوړلو او پ７مخ پريوتلو رحم وك７ه 
او په خپل حلم سره زما ناپوهى او نادانى او په خپل احسان سره زما تيروتنه 

معترف يم دا وبخ＋ه ＄که چ３ زه پر خپلو －ناهونو ډاډه او په خپلو خطا－انو 
زما الس او زما د تندى وي＋ته ستا په قبضه ك３ دى ما په عاجزۍ او سركوزۍ 

اى لويه خدايه زما په بوډاتوب د  ےد ےسره ＄ان دقصاص لپاره مخك３ ك７
ژوند د ور＄و په تيريدو، د م７ين３ په راتلو، زما په ب３ وس９، عاجزۍ او ب３ 

ا ن＋３ ورك３ شى او د خلكو كله چ３ له ن７ۍ زم! چار－９ رحم وك７ه اى زما مالكه
له زړونو زما ياد وو＄ى او د هغو كسانو په شان چ３ هيرول كي８ى زه هم په هيرو 
شوو كسانو ك３ شمير شم نو په ما رحم وك７ه اى زما ＇＋تنه زما د 請ورت او 
حال د بدليدا په وخت كله چ３ زما بدن وروست، غ７ى －６وډ او جوړونه او 

افسوس  له هغه ＇ه زما په غفلت او . وسيزه بندونه بيل بيل شى نو په ما زړه
د حشر او لوې ور＄３ ! اى زما موال. بيخبرۍ چ３ اوس زما لپاره غو＊تل كي８ى

په وخت په ما رحم وكانده او هغه ورځ زما پا＇ون ستا له مل／رو سره او د 
حساب له ＄ايه د جزا د اډا３１ په لور زما ستنيدا ستا له دوستانو سره او زما 

  .－اون６ ك３ و－ر＄وه، اى د ！ولو جهانونو پالونكيه منزل په خپل
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  سپړنه
  

دا دعا د خداى تعالى په درشل ك３ د تذلل او عاجزۍ دعا ده د تذلل معنا ده د 
عاجزۍ او بيچار－９ ＇ر－ندونه او تر حده زياته خضوع او پريوتل دا فروتنى او 

وخه همدا او د عبادت ا請لى م ےتذلل د عبادت او بند－９ ا請لى روح او حقيقت د
ده چ３ په بنيادم ك３ د كبر ريا غرور ＄ان خو＊ون３ په ＄اى عاجزى فروتنى 
سركي＋ودل او د بند－９ او اړتيا روح وده وك７ى لكه ＇ن／ه چ３ په لمان％ه ك３ قيام 

  قعود ركوع او سجدې ！ول د همدى تذلل او خاكسارۍ ن＋３ دى
واف او كله په سور او د حج په موقع په دوو سپينو ！ك７و ك３ ＄ان رانغاړل او كله ط 

 ےن＋ان３ دى او د روژې غرض هم دا د ۍلمر ك３ سعى او من６ه وهل د همدې عاجز
چ３ بنده تر يوې لن６ې مودې د خپلو غو＊تنو په پيزوانى كولو او د نفس په پابندۍ 

او د ذكوة موخه هم دا ده چ３ له . سره د سركش９ او سرغ７اوى جذبات دباو ك７ى
د زيرمه كولو مخه ونيول شى ＄كه چ３ د مال او شتو يوې خوا د مال په ل／ولو سره 

پريمانتيا انسان فرعون 請فته كوى او له بل３ خوا د بيوزلو او تش السو د اقتصادى 
حالت په ＊ه كولو سره ذهنونه يو ان６ول او متوازن حالت ته راوستل شى چ３ د شتو 

وى احساس له غرور او د نورو په پرتله د مالى لوړا ےاو مال په وسيله راپيدا شو
  .من％ه الړ شى

دا تذلل او عاجزى كله د زړه وى او كله د غ７و او كله هم د ژب３ د زړه عاجزى دا ده 
چ３ بنده خپل زړه د كبر نخوت او غاورتيا له احساساتو ووين％ى او په ر＊تيا ＄ان 

چ３ خداى ته سر ！ي كاندى په خاورو  ےذليل او سپك و－２ى او د غ７و تذلل دا د
＄مكه ك＋ينى ＇ملى، او له خپلو ه５＆ ك７و د لوړاوى او كبر ＇ر－ندونه  مخ كي８دى په
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چ３ بنده خداى تعالى ته چغ３ سورې ووهى  ےونه كاندى، او د ژب３ تذلل دا د
فرياد وك７ى زارى وكاندى او د －ناهونو اقرار توبه استغفار او لمان％نه او مناجات 

ه او له هغه ＄ايه چ３ د وك７ى د امام سجاد دا دعا د تذلل د همدى ډول په هكله د
دعا ا請لى موضوع تذلل او عاجزى ده نو امام ＄ان د يو عام انسان په تو－ه وړاندې 

د سارى په تو－ه . او هغه ＇يزونه ي３ بيان ك７ى چ３ له عامو و－７و سره اړه لرى ےك７
  په دې

كله زما وروست، غ７ى －６وډ، او بندونه او جوړونه ((دعا ك３ د امام دا بيان چ３  
چ３ مستثنات لرى لكه ＇ن／ه چ３ د امامانو  ےد يو عام حالت بيان د)) شى بيل بيل

په هكله په روايتونو ك３ راغلى دى چ３ له م７ين３ وروسته د هغوى بدنونه 
  :فرمايى) ص(لكه ＇ن／ه چ３ د خداى －ران رسول . ورستي８ى او خرابي８ى نه

س ببال « س بميت ويب من ب منا ول موږ چ３ كوم كس  له »انه يموت من مات منا ول
وروست شى هغه په حقيقت ) په ظاهره(او له موږ چ３ ＇وك  ےم７ شى هغه م７ نه د

  .ك３ نه ورستي８ى
  ــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ُ ِيف اْسِتْكَشاِف اهْلُُموِم  َالم ِِه َعلَْيِه الّسَ   َو َكاَن ِمْن دَُعا
 َ
ْ ، َيا َر ، َو َكاِشَف الَْغّمِ ِّ َ

اَن ادّلُْنَيا َو اْآلِخَرِة َو َرِحيَمُهَمـا، َصـّلِ َيا فَاِرَج الْ
ي ي، َو اْكِشْف َغّمِ ٍد، َو افُْرْج َهّمِ ٍد َو آِل مَُحّمَ َ مَُحّمَ َيا َواِحُد َيـا أََحـُد  .َع

َيا َصَمُد َيا َمْن لَْم َيـدِلْ َو لَـْم يُـودَلْ َو لَـْم َيُكـْن هَلُ كُفُـواً أََحـٌد، اْعِصـْمنِي َو 
 ِ ْر ُ  .، َو اْذَهْب ِبَبِلّيَِتيَطّهِ ذََتْنيِ َو قُْل ُهَو اّهللاَ ِّ َو الُْمَعّوِ ِ َو اْقَرأْ آَيَة الُْكْر

تُـهُ، َو  ْت فَاَقتُـهُ، َو َضـُعَفْت قُّوَ ِّ أَْسـأَلَُك ُسـَؤاَل َمـِن اْشـَتّدَ َ ِإ ّ ُ َ أََحٌد، َو قُْل الّل
يـاً، َو َال َكثَُرْت ذُنُوبُهُ، ُسَؤاَل َمـْن َال َيِجـُد لَِف  اَقِتـِه مُِغيثـاً، َو َال لَِضـْعِفِه مَُقّوِ

ْكَراِم أَْسأَلَُك َعَمًال تُِحّبُ ِبِه َمْن َعِمَل  ْنِبِه َغافِراً َغْريََك، َيا ذَا الَْجَالِل َو اْإلِ ذِلَ
ً َتنَْفُع ِبِه َمِن اْسَتْيَقَن ِبِه َحّقَ الَْيِقنيَ ِيف َنَفاِذ أَْمِرَك  َ  .ِبِه، َو َيِقينا َ َصـّلِ َعـ ّ ُ الّلَـ

ــا  ــَن ادّلُْنَي ــْع ِم ــْدِق َنْفِســي، َو اْقطَ َ الّصِ ــ ــِبْض َع ــٍد، َو اْق ــٍد َو آِل مَُحّمَ مَُحّمَ
ِ ِصـْدَق  ِـَك، َو َهـْب  َ لَِقا ً ِإ َحاَجِتي، َو اْجَعْل فِيَما ِعنَْدَك َرْغَبِتـي َشـْوقا

ُ ِبَك ِمْن َشّرِ ِكَتـاٍب أَْسأَلَُك ِمْن َخْريِ ِكتَ  .الّتََوّكُِل َعلَْيَك  اٍب َقْد َخَال، َو أَُعوذ
َقــْد َخــَال، أَْســأَلَُك َخــْوَف الَْعاِبــِديَن لـَـَك، َو ِعَبــاَدَة الَْخاِشــِعنيَ لـَـَك، َو َيِقــنيَ 

   .الُْمَتَوّكِِلنيَ َعلَْيَك، َو َتَوّكَُل الُْمْؤِمنِنيَ َعلَْيَك 
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  :اد دعاله غمونو او فكرونو د ژغورنې لپاره د امام سج
  

ې كوونكيه او د دردونو او ك７اوونو غ７وونكيـه، اى  يراى د غمونو او فكرونو ل
تـه پـه   ! په دې او هغ３ ن７ۍ ك３ رحم كوونكيه او پـه دواړو جهـانونو كـ３ مهربانـه    

ې او غمونــه مــ３ يــراو د هغــه پــه آل رحمــت وليــ８ه او زمــا پريشــانى ل) ص(محمــد 
ــه دې    اى بــ３! ايســته كــ７ه اى يــوازې او يکتــا  خدايــه   ــه چــ３ ن نيــازه اى هغــه ذات

مـا خونـدى كـ７ه او لـه －نـاهونو مـ３ پـاك         ےزوزات شـته او نـه دې ＇نـ， او سـار    
دلتـه چـ３ رسـي８ى نـو آيـة الكرسـى، قـل        (كانده او دردونه او ك７اونـه مـ３ وغـ７وه    

اى ) اعوذ برب النـاس قـل اعـوذبرب الفلـق او قـل هـو اهللا ولولـه او داسـ３ ووايـه         
وم د هغه چا په شـان غو＊ـتنه چـ３ اړتيـا يـ３ سـخته ،       زما ＇＋تنه زه له تا سوال ك

قوت او وس ي３ كم، او －ناهونه ي３ پريمانـه وى د هغـه چـا پـه شـان سـوال چـ３ د        
او  ے، د كمزورۍ په حـال كـ３ كـوم مالتـﾡ    ７حاجت په وخت ي３ كوم الس نيوونك

＇وك د －ناهونو بخ＋ـونكى نـه   ) اى د سترتوب او لوړتوب ＇＋تنه(له تا پرته ي３ 
زه لــه تــا د هغــه عمــل توفيــق غــواړم چــ３ كــه وې كــ７م نــو تــه بــه ! ونكيــهوى اى پال

يـم چـ３ كـه ＇ـوك پـه هغـه سـره         ےراسره مينه وك７ي او د داسـ３ يقـين غو＊ـتندو   
ستا د قضا په امر پوخ يقين پيدا كـ７ى نـو تـه ورتـه پـه هغـه سـره －＂ـه او فايـده ر          

حــق او  او د هغــه پــه آل رحمــت وليــ８ه او ماتــه د ) ص(ســوې اى خدايــه پــه محمــد  
وشـلوه او سـتا د    ےر＊تين９ مرګ راكانده او لـه دنيـا مـ３ د اړتيـا او حاجـت مـز      

كتن３ په شوق سره ستا په نزد ＇يزونو ته زما －روهنه او ليواليتا زياته كانـده او  
ماته ستا په ذات د سم اعتماد او توكل توفيق راك７ه زه له تا د تير تقـدير د ليـك   

زه لـه تـا سـتا د    . ليك له شر او بدۍ پناه غواړمخير غواړم او د تير شوى تقدير د 
عابدو بند－انو ويره، د عاجزانو او ستا د درشل د خاكسارانو عبـادت، د توكـل   

  كوونكو يقين او د ايماندارو اعتماد او توكل غواړم
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،ْ ِ ِِل َِك ِيف َمَسا َ اْجَعْل َرْغَبِتي ِيف َمْسأَلَِتي ِمْثَل َرْغَبِة أَْولَِيا ّ ُ َ َو َرْهَبِتـي  الّل
 ً َِك، َو اْسَتْعِمْلنِي ِيف َمْرَضاِتَك َعَمـًال َال أَْتـُرُك َمَعـهُ َشـْيئا ِمْثَل َرْهَبِة أَْولَِيا

ـا َرْغَبِتـي،  .ِمْن ِدينَِك َمَخافََة أََحٍد ِمْن َخْلِقَك  َ َ َهِذِه َحاَجِتي فَأَْعِظْم فِ ّ ُ َ الّل
نِّي ا ُعْذِري، َو لَّقِ َ ـا َجَسـِدي َو أَْظِهْر فِ َ ِتي، َو َعاِف فِ ا حُّجَ َ َ َمـْن  .فِ ّ ُ الّلَـ

ِي ِيف  أَْصَبَح هَلُ ِثَقٌة أَْو َرَجـاءٌ َغـْريَُك، فََقـْد أَْصـَبْحُت َو أَْنـَت ِثَقِتـي َو َرَجـا
ِت الِْفــَتِن  نِــي ِمــْن َمَضــّالَ َهــا َعاِقَبــًة، َو َنّجِ ِ ِبَخْريِ اْألُمـُـوِر كُّلَِهــا، فـَـاْقِض 

 َ
ْ ِنيَ ِبَر ِ ا ِ  .ِتــَك َيــا أَْرَحــَم الــّرَ ــٍد َرُســوِل اّهللاَ ِدَنا مَُحّمَ َ َســّيِ ُ َعــ َ اّهللاَ ّ َو َصــ

َ آهِلِ الطَّاِهِرينَ    .الُْمْصطََفى َو َع

  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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اى زما ＇＋تنه له تا طلب او غو＊تن３ ته زما －روهنه او ليوالتيا داس３ و－ر＄وې 
چ３ ستا مينه وال او مينان له تا په سوال ك３ اميد او ارمان لرى او زما ＇ن／ه 

ويره هم د خپلو دوستانو د ويرې په شان ك７ه او ما په خپل３ رضا او خو＊９ ك３ 
داس３ بوخت ساته چ３ زه ستا په مخلوقاتو ك３ د يو چا له ويرې ستا د دين 

ك３ زما توجه او  په دې  ے اى خدايه دا زما حاجت د. كومه خبره ونه غور＄وم
اى . رغبت لوړ ك７ې، او په دې ك３ زما بدن ته روغتيا او سالمتيا وركاندى

خدايه ＇وك هم چ３ له تا پرته په بل چا باور يا ورته هيله لرى نو زه په داس３ حال 
ك３ شپ３ سبا كوم چ３ په ！ولو چارو ك３ م３ د هيل３ او اميد مركز او چورليز ته 

ړ او ＊３ وى هغه زما لپاره نافذې ك７ه او ما په ي３ نو كوم３ چارې چ３ د كولو و
خپل رحمت سره له ب３ الرې كوونكو فتنو وژغوره اى تر ！ولو رحم كوونكيو 

زيات رحيمه او خداى دې رحمت نازل ك７ى زموږ په سيد سر خيل او د خداى په 
استازى محمد مصطفى 請لى اهللا عليه  و آله وسلم او د هغه په پاك او 

  .سپي）لى آل باندى
  
  
  

  سپړنه
دا دعا له غمونو دړدونو او فكرونو ＇خه د نجات لپاره ده په دنيا ك３ هر يو 
حساس كس له داس３ ناورينو او ناخوالو سره مخامخي８ى چ３ د هغه ذهن －６وډ 
او خياالت تيت وپرك ك７ى او هغه پريشانه ك７ى او انسان له دغو فكرونو او 

يوې نه يوې برخي ك３ ارو مرو له غمونو د تي＋ت３ هي＆ رو نه لرى او د ژوند په 
دغو پي＋و سره الس －ريوان كي８ى او كه د دغو ستون％و غمونو او بال－انو 

او مايوسه كي８ى چ３ د انسان فكر كار  ﾡموده اوږده شى نو بنيادم داس３ نهيل
پري８دى او هغه په تيارو ك３ تيندكونو وهل او په －７ن／ونو ك３ غور＄يدو ته 
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يجه دا وى چ３ نه د بنده له ＇ه سره زړه ل／ى او نه يوازې پري８دى د دې چارې نت
هر وخت ي３ زړه م موړ طبيعت خ＂ه، او حواس . په ډاډمن زړه كوم كار كولى شى

－６ وډ وى نه ي３ كار روز－ار ته زړه كي８ى او نه ي３ زړه عبادت او اطاعت ته 
تياري８ى له همدې امله د غمونو او فكرونو د خلش او د خيالونو او دردونو د 

چ３ انسان له غمونو راو＄ى او د دين او آخرت چاور ته  ےن＃ عالج پكار در
چ３ كوم فكر او اندي＋نه د مصيبت  ےشى په هم او غم ك３ فرق دا د ےمخه ك７

له پريوتلو مخك３ وى هغه ته هم واي３ او كوم چ３ د بال له نازليدو وروسته وى 
چاره چ３ كي８ى  او د ＄نو كسانو په خيال د كوم فكر او پريشان９. هغه غم دى

او د كوم فكر او . هغه هم دى لكه فقر وبيوزلى، تن， السى او داس３ نور
د دې عالج . پريشان９ عالج چ３ نه وى هغه غم دى لكه د كوم خپل كس م７ينه

دا دى چ３ د كومو كارونو وټ ك ايستل كيدى او تدارك ي３ كيدى شى نو په 
 د فقر، بيوزل９ او غريب９ خداى باندى په توكل سره د هغو چاره پكار ده مثال

شى هغه دې خپله ك７ى او كه په  ﾡد لري كولو لپاره چ３ كومه ذريعه اخيتارول
دې ك３ كاميابه نه شو نو د 請بر او زغم لمن دې نه پري８دى او دا فكر دى وك７ى 
چ３ په غمونو او سچونو سره حاالت نه بدلي８ى نو په هر حال ك３ چ３ وى د 

او كه د دغه غم و درد عالج د ده په سال ك３ نه . ىحاالتو د سميدو اميد دى ولر
د مثال په تو－ه كه ＇وك . وى نو په دې غم كول او زړه خوړل هم ＇ه －＂ه نه لرى

وى نو له ＄ان سره دې سوچ وك７ى چ３ هر انسان به  ےعزيز او خپل ي３ م７ شو
نو  ےاو تي＋ته ترې نيشته او كه هغه نه وى م７ شو ےيوه ورځ مرى مرګ حق د

  . وى ےپخپله په مرګ سره له هغه جدا شو دې به
نو چ３ له چا جدا كيدل شوونى او ضرورى وى د هغه په بيلتانه بايد ول３ د زړه 
غو＊３ وخورو چ３ د 請بر او زغم ثواب هم له السه ورك７و چ３ هغه هم ډير لوى 

كه انسان داس３ سوچ وك７ى نو په ＄ان ك３ ي３ يو . ےنعمت او ارز＊تناك ＇يز د
ړه ك３ ي３ يو شان ډاډ پيدا كي８ى چ３ دا چاره د هغه د تسل９ او ډول طاقت او ز



 

٥٦٣ ......................................................................له غمونو او فکرونو د ژغورن３ لپاره دعا : ＇لور پن％وسمه دعا

او له دې سره سره انسان بايد خداى تعالى ته الس په دعا . كرارۍ سبب كي８ى
هم وى چ３ هغه د غمونو وري％３ لرې ك７ى او د دردونو او فكرونو تيارې ايسته 

. وفيق ورك７ىكاندى او انسان ته د دنيا د غم په ＄اى د آخرت د غم د يادساتلو ت
دا دعا موږ ته همدا سبق راكوى چ３ انسان دې د دنيا له غمونو او فكرونو د 
بچيدو كوشش كوى او له هغو د خوندى كيدو لپاره دې خداى تعالى ته سوال 
كوى خو خپل زړه دې د سبا له فكر او د آخرت له غمه نه خالى كوى او همدا 

زمه ده او په دې سره د دنيا فكر او سوچ د ديني ژوند تقاضا او د بند－９ ال
. فكرونه او غمونه پخپله لري كي８ى او د بنده زړه ته ډاډ او اطمنيان حا請لي８ى

  : لكه ＇ن／ه چ３ امام جعفر 請ادق فرمايى

من اصبح وامسى وادلنيا اكرب همه جعل اهللا الفقربني عينه وشتت امره ولم ينل 
رب همه جعل اهللا الغنى ىف قلبه من ادلنيا اال ماقسم هل ومن اصبح وامسى واالخرة اك

ع هل امره  كوم كس چ３ د خپل ژوند سهار او ما＊ام داس３ تير ك７ى چ３ د (و
هغه تر ！ولو لوى فكر د دنيا فكر وى نو خداى ورته يوازى لوږه او بيوزلى ＊ئي 
او چاري ي３ －６ې وډې كوى او له دنيا هغه يوازى هغه ＇ه السته راوړى چ３ ＇ه 

ى او كوم كس چ３ شپ３ په داس３ حال ك３ سبا كوى چ３ ي３ په ويش رسيدلى و
فكر ي３ د آخرت فكر وى نو خداى تعالى ي３ زړه له ب３ نيازۍ او تر ！ولو لوى 

  .ب６ايتوپ ډكوى او د هغه چاري منظموى
  

–––––––––––  
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سبيح )عليه السالم  (وكان من دعائه    يف ال
 

َّ َوَحنَاَنْيَك  ُ َ َ َوَتَعالَْيَت ُسْبَحاَنَك ا .ُسْبَحاَنَك الّل ّ ُ َ ِعـّزُ  .لّل
َ َوالْ ّ ُ ُسْبَحاَنَك الّلَـ

َ َوالَْعظََمةُ ِردآُؤَك  ُسْبَحاَنَك  .إزاُرَك  ّ ُ َ ُ  .الّل يـآء َ َوالِْكْربِ ّ ُ ُسـْبَحاَنَك الّلَـ
ُسـْبَحاَنَك ُسـّبِْحَت ِيف المـال  .ُسـْبَحاَنَك ِمـْن َعِظـ مـا أَْعظََمـَك  .ُسْلطانَُك 

َْسَمُع   ،  .َنْجـوى ُسـْبَحاَنَك أَْنـَت َشـاِهُد كُـّلِ  .َوَترى ما َتْحَت الثَّرىاَألْع
ُ  .ُسْبَحاَنَك حاِضُر كُّلِ َمـال .ُسْبَحاَنَك َمْوِضُع كُّلِ َشْكوى ُسـْبَحاَنَك َعِظـ

جآءِ  ِ الَْمآءِ  .الّرَ ْ َْسَمُع أَْنَفـاَس الِْحيَتـاِن ِيف  .ُسْبَحاَنَك َترى ما ِيف َق ُسْبَحاَنَك 
ــ ــاِر قُُع ــْبَحاَنَك  .وِر الِْبَح ــَمواِت  ُس ــُم َوْزَن الّسَ ــُم َوْزَن  .َتْعلَ ــْبَحاَنَك َتْعلَ ُس

ـْمِس َوالَْقَمـِر  .اَالَرِضنيَ  ُسـْبَحاَنَك َتْعلَـُم َوْزَن  .ُسـْبَحاَنَك َتْعلَـُم َوْزَن الّشَ
 َحاَنَك َتْعلَـُم َوْزَن ُسْب  .ُسْبَحاَنَك َتْعلَُم َوْزَن الَْفْيِء َواهْلََوآءِ  .الّظُْلَمِة َوالنُّوِر 

ة يِح َكْم ِهَي ِمْن ِمْثَقاِل ذَّرَ ُسـْبَحاَنَك  .ُسْبَحاَنَك قُّدُوٌس قُّدُوٌس قُّدُوٌس  .الّرِ
فََك  َ َ ً َمْن  َ َوِبَحْمـِدَك  !.َكْيَف َال َيَخافَُك؟ َعَجَبا ّ ُ ُسـْبَحاَنَك  .ُسـْبَحاَنَك الّلَـ

 ُ َعِظ
ُ الْ ّ ِ َع
   .اهللاُ الْ

  ــــــــــــــــــــــــ
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دا هغه دعا ګانې دى چې د صحيفه كامله په ځنو نسخو كې راغلى دى له هغو نـه د  
  :امام سجاد دا دعا هم ده چې د تسبيح او تقديس لپاره ده

  
اى زما معبوده زه ستا لمان％نه او تسبيح كوم ته په ما ＇و ＇و چنده كرم وك７ه اى 

３ اى ＇＋تنه زه ستا لمان％نه كوم ＇＋تنه زه ستا تسبيح كوم او ته لوى او ستر ي
او عزت هم ستا جامه ده اى پالونكيه زه ستا تسبيح كوم او عظمت او سترتوب 

اى روزونكيه زه ستا لمان％نه او ستاينه كوم او كبريائي او  ےهم ستا ＇ادر د
پاك ي３ ته اى عظيم او لويه ته ＇ومره لوى او   ے لوړتوب ستا دليل او حجت د

ته اى هغه ذاته چ３ د لوړې كچ３ په استو－نو ك３ ستا  يﾡ ３عظيم ي３ سپي）ل
 ےتسبيح كي８ى ＇ه چ３ د ＄مك３ په زړه ك３ وى هغه ته اورې او －ورې پاك د

ستا ذات ته په هري راز دارې خبرې خبري３ پاك ي３ ته اى هغه ذاته چ３ د هر رن＃ 
او غم د وړاندي كيدلو اډا１ه ي３ پاك ئي ته اى هغه چ３ په هرې غون６ې ك３ 

شى  ﾡهيل３ ورپورې ت７ل ي３لو ي３ي３ ته اى هغه ذاته چ３ لو ﾡرې سپي）لشتون ل
ستا ے د  ﾡپاك ي３ ته ＇ه چ３ د اوبو په ژورو ك３ دى هغه ته －ورې سپي）ل

ذات، ته د سمندرونو په ويخونو او ژورو ك３ د كبانو د سا اخستلو غ８ اورې 
اته د  ستا ذات ت ےستا ذات ته د اسمانونو له وزنه خبر ي３ سپي）لي د ےپاك د

ستا ذات  ته د لمر او سپوږم９ په وزن خبر  ےپاك د  ے ＄مكو وزن معلوم  د
ستا  ےپاك د ےستا ذات تاته د تيارو او ر１ا وزن معلوم د ےي３، سپي）لي د

چ３ هغه په وزن ك３ د ＇و ذرو  ےذات تا ته د هوا د هرې ＇پ３ وزن در＊كاره د
له راتللو منزه او برى ك３ ) تصور خيال او وهم(ستا ذات په  ےبرابر دى پاك د

زه ستا تسبيح كوم حيران په دې يم چ３ ＇وك تا وپيژن３ نو ＇ن／ه له تا نه . ي３
 ےويري８ى اى اهللا زه ستا په لمان％ن３ او ستاين３ سره ستا پاكتيا بيانوم پاك د

  .ےچ３ د لوړتوب او سترتوب خاوند د ﾡهغه پالونك
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  سپړنه
ه باب ده چ３ پك３ د خداى تعالى دا دعا د خداى تعالى د تمحيد او لمان％ن３ پ

له لوړتيا عظمت، سترتوب اجالل سپي）لتيا او تقديس سره ＇ن， په ＇ن， د 
 ےهغه ذات د علم د پراخوالى په داس３ ساده او زړه راك＋ونكى ډول ذكر شو

چ３ په زړه او مازغو د هغه د عملى زياتوالى پراختيا او هر اړخيزوالى  ےد
د دغه عملى وسعت د ！ين／ولو لپاره ي３ هغه ان％ور جوړي８ى او په ذهنونو ك３ 

＇يزونه بيان ك７ى دى چ３ د عام علم، مشاهدې نندارې او احساس له دايرې بهر 
دى لكه ر１ا تياره او د سيورى او هوا وزن، د سمندر په ژورو ك３ د كبانو د سا 
اخستلو اواز په ＄مكه ك３ دننه پ كائنات او د اوبو په بيالبيلو پ７اوونو او 

چ３ كله هغه ذات د ＄مك３  ےاوو ك３ پ عجائب، د دغو خبرو غرض دا دژورتي
د  ےد تل د مخلوقاتو او په دريابونو ك３ د استو－نو مخلوقاتو په حال خبر د

كبانو د سا اخستلو غ８ اورى او د ر１ا او هوا په شان د لطيفو جسمونو په وزن او 
كوم كيدى شى  نو له حواسو تر دې زيات پ ＇يزونه نور ےدروندوالى خبر د

چ３ －وندى موږ ووايو د هغه له نظرونو پ دى ＇ر－نده ده چ３ كوم ذات د 
＄مك３ د ويخ او ژورو له حاالتو خبر وى نو هغه به د ＄مك３ د مخ له ＇يزونو ال＊ه 
خبر وى او ＇وك چ３ د دريابونو په تل ك３ د كبانو د سا اخستلو ږغونه اورى 

د چغارونو، په غرو رغونو ك３ د  هغه به په ＄الوك３ او －وډلو ك３ د مارغانو
＄ناورو د غ７مبهار او په ＄مكه ك３ د انسانانو غ８ونه هم اورى او ＇وك چ３ د 
تيارى ر１ا او هوا له وزنه ا－اه وى هغه به د نورو ＇يزونو له اندازې او دروندوالى 

ان اهللا اليخفى عليه (: لكه ＇ن／ه چ３ خداى تعالى فرمايى. هم ارو مرو خبر وى
كه هغه په ＄مكه او (＄مك３ او اسمان هي＆ ＇يز  )رض والىف السماءشيئ ىف اال

  .له خداى تعالى پ نه دى) اسمان ك３ دننه وى يا د دوى برخه وى
د امام سجاد د دعا په دې برخي باندى چ３ د خداى تعالى له علم سره اړه لرى د 

چ３ انسان چ３ له  ےنظر په اچولو سره ل８ ترل８ه دومره اعتراف خو ضرورى د
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ي７ن３ پل＂ن３ او تحقيقه وروسته له كومو ته په سل／ونو كاله مخ３ د هغو د ＇
 ےمعلومولو بلنه ورك７ل شوي ده او دا د انسان د پركال９ او سست９ ثبوت د

چ３ تر دومره اوږدې مودې پوري ي３ د پل＂ن３ او تحقيق په ډ－ر ك３ －ام نه 
په خوله اخيست او له دغ３ ＊كاره غو＊تن３ او بلن３ سره سره تر مودو مودو چ

په دې ك３ په تيره بيا هغه كسان ډير －رم دى چ３ علمى سرمايه او . ناست ْو
پان／ه ي３ هم لرله خو هي＆ －＂ه ي３ تري پورته نه ك７ه كه نه وى نو كوم حقيقتنونه 

－رانو . چ３ اوس را＇ر－ندي８ى په سل／ونو كلونه مخك３ به ＊كاره شوى وو
ك３ د زمك３ اسمانونو، لمر امامانو او اهلبيتو ديارلس ＇وارلس سوه كاله مخ

سپوږم９ ر１ا تيارې او د بادونو او سيورو د وزن او د ＄مك３ د الندينو تهونو د 
سمندر د تل او هلته د ميشتو مخلوقاتو د ذكر په بيانولو سره په فضا او د 
＄مك３ او اسمانونو په كرو ك３ د فكر پل＂ن３ او تلوس３ الرې پرانستى دى چ３ 

د سمندر له ＇پو سره ولوبي８ى، د فطرت په  انسان د ＄مك３ پا３１ واړوى،
＊كالوو او عجائبو ستر－３ ر３１ ك７ى او د ر１ا او هوا د فلكى اجرامو د وزن د 
معلومولو لپاره فضا تسخيره ك７ى د ذرو سينه و＇يرى او يوه نوې دنيا او 
تماشه پك３ و－ورى او د پن％ون د سترتوب او پراختيا ا！كلونه وك７ى چ３ دې 

ئنات په لمنه ك３ رانغاړلى دى چ３ هره ذره ي３ ＄انته يوه فضا ＇ومره لوى كا
ن７ۍ ده او په هغ３ ك３ لمر سپوږم９ او ستورى د همدې لمريز نظام په شان 

  ＇رخى او －ر＄ي
  

  آفتابيش درميان بينى     دل هر ذره كه بشكافى
امام سجاد اول د ＄مك３ د دننيزى برخ３ ذكر ك７ى دى د ＄مك３ باطنى حصه هم د 

ان په بيالبيلو او ډول ډول ＇يزونو سين／ار ده او د طبقات بهرن９ برخ３ په ش
االرض كار پيژاندو چ３ كله د ＄مك３ له مخه په زر－ونو فو！ه الندې او په راز 
دارو غارونو او ＇م）و ك３ په وركوزيدو سره د ＄مك３ په تل او ويخ ك３ د هغه 

خ له لوى ذات ان％ور －رى وليده نو هك پك پاتى شول او هغه ورته د دنيا د م
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لكه ＇ن／ه چ３ د ＄مك３ په مخ او برنيو برخو چرته . رن／ينيو كمه ＊كاره نه شوه
بيدياوې او د＊ت３ دى نو چرته ＊يرازه او سرلوړى غرونه چرته دريابونه دى نو 
چرته مرغزارې، چرته سوزنده سوراړې دى نو چرته كن／لوونكى ساړه چرته د 

مداراز د ＄مك３ په دنينو ور＊ت ＇ا＇ك３ وري８ى نو چرته تاوده بادونه چلي８ى ه
ويخونو او تل ك３ هم چرته دريابونه دى نو چرته خو！يدونك３ چين３ ، چرته د 
سرو او سپينو زور ذرې نو چرته د زمردو او هيرو زيرم３ چرته ساړه دى او چرته 
تودوخه چرته كن／لوونكى او واورين سيندونه دى نو چرته اورن او －رم ډن６ونه 

دغو بهيدنكو عنا請رو ك３ د ＄مك３ هغه اورنه ماده هم په . او نور بهانده توكى
شته چ３ د ＄مك３ په ر－ونو ك３ وزغلى نو ＄مكه ل７زانه او ＇پ）پانده كاندى اود 
زلزل３ ！كانونه محسوسي８ى او كله كله دا بهانده سياله او خو！يدونك３ ماده د 
＄مك３ د سين３ په ＇يرلو سره بهر راوو＄ي نو د ＄مك３ تودوخه ډيره لوړه شى كه 

ه هم د دې برن９ برخ３ يو ＇ه س７ې  دى خو ＇ومره چ３ دننه ور＄３ تودوخه ي３ ＇
فو！ه په ژورتيا ك３ اوبه خو！ي８ى بلكه په دومره ژورتيا ك３  ٧٢٠٠زياتي８ى او د 

د لوخ７و او بخار په زور سره د ＄مك３ سينه شلوى او د －رم３ چين３ په ب２ه بهر 
پورې كنيدل شوى او  ف＂ه ٧٦٤٠په جنوب３ افريق３ ك３ ＄ن３ كانونه تر . راو＄ى

هلته －رمى دومره زياته ده چ３ كه ＄ان／７ى سامانونه او انتظام نه وى انسان پك３ 
او د دې په مركز ك３ خو د ويل３ شوې او سپن３ ب＂９ چاالن３ . ےنه شى پات３ كيد

بيا امام د . دى چ３ د حرارت درجه ي３ د لمر د تودوخ３ له درج３ سره برابره وى
برخ３ يادونه ك７ي ده له دې معلومي８ى چ３ امام د  دريابونو او د هغو د دننه

سمندر په تل ك３ د درن３ چوپتيا په نظري３ باور نه درلود او نه ي３ په هغو 
بلكه امام د . وهمونو عقيده لرله چ３ د هغه وخت د خلكو په خياالتو خواره وو

لكه ＇ن／ه چ３ نن سبا . دغه ＄اى په باب د يوې وي＋３ او ابادې ن７ۍ تصور درلود
سمندرونو ＄ن３ دنيا را＊كاره شوې او بنيادم د سمندر په ميلونو ميلونو د 

او د هغه ＄اى عجائب او نوادر ي３ ليدلى دى بلكه د هغه . دې ﾡژورتيا ته رسيدل
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＄اى نمون３ او ن＋３ هم له ＄انه سره راوړى دى او د هغه ＄اى د ډول ډول 
بيا امام د اوبو په  .مخلوقاتو او كبانو تصويرونه او اوازونه ي３ ريکارډ ک７ى دى

دا هم خلكو ته يوه عجيبه . ےتل ك３ د كبانو د سا اخستلو د اوازونو ذكر ك７
خبره ＊كارى چ３ په اوبو ك３ ＇ن／ه سا اخستل كي８ى حال دا چ３ په اوبو ك３ هوا 

خو اوس مهالو ＇ي７نو ＊ودل３ ده چ３ په اوبو ك３ حل شوي هوا موجوده . نه وى
اس３ دى چ３ هغوى يوازې په اوبو ك３ په وى او د كبانو د سا اخستلو الى د

همدغه حل شوى هوا ك３ سا اخستلى شى او كه بهر راو＄ى نو سا نه شى 
شى او كه په اوبو  ﾡد دې په اپو！ه انسان يوازې له اوبو بهر سا اخست. اخستلى

او له همدې امله هغوى ته د سلين６رو په وسيله . ك３ ډوب شى نو سا ي３ بندي８ى
له دې كبله چ３ كبان تل په اوبو ك３ اوسي８ى نو قدرت د  .اكسيجن وركول كي８ى

داس３ چ３ كله د هغوى  ےد ےهغوى د سا اخستلو انتظام هم په اوبو ك３ ك７
خورې ريش３ اكسيجن ＄انته راكاږى او (Gills)خول３ ته اوبه ورنن％وى نو په گلز 
و نه لرى هغه د سا اخستلو لپاره د اوب(Gills)اوبه بهر وو＄ى او كوم كبان چ３ 

سرته راخيژى دا په حقيقت ك３ كبان نه دى ＄كه چ３ كبان هغه وى چ３ په اوبو 
البته كه ＇ه هم وهيل مهى ته كب او مهى واي３ خو . ك３ دننه سا واخستل شى

هغه په حقيقت ك３ كب نه دى او نه د كبانو ＄ان／７تياوې لرى هغه د ه／يو په ＄اى 
. ه د اوبو سرته راخيژىبچى راوړى بچو ته شودې وركوئ او د سا اخستلو لپار

له وزنه مراد هغه طاقت دى چ３ . بيا امام د بيالبيلو ＇يزونو د وزن يادونه ك７ى ده
د ثقل د كشش په وجه په يو ＇يز ك３ پيدا كي８ى او له مرکزه د لرې والى او نزدې 

امام لوم７ى د آسمان او ＄مك３ يادونه ك７ى ده . والى له نظره كمي８ى يا زياتي８ى
او شته هم او كه نه دا پخپل ＄اى موږ خو يوازې دومره پوهي８و  ے اسمان ＇يز د

نو د نظر تر حده ورهاخوا موږ نه  ﾡچ３ زموږ نظر له حد نظر نه هاخوا نه شى كتل
چ３ ＇ه نيشته پات３ شوه ＄مكه نو په هغ３ ك３ خو موږ اوسي８و او  ﾡشو ويل

ك３ د لمر له سائنس پوهان په دې هكله واي３ چ３ دا له ننه دوه ميليارده کاله مخ
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خي＂３ پيدا شوي ده او د بيالبيلو حاالتو او پ７اوونو له تيرولو وروسته د دې 
  ٥٩،٧٦٠شى د دې دروندوالى اندازه  ےجو－ه شوه چ３ ＇وك پك３ ژوند وك７

سنك من سره برابره ده خو په دې ك３  ٥،٩٧٥٠٠٠سنك م５＂رک ！نه ده چ３ كابو 
 ےچ３ مطلب ئي دا د ےد ےسن， ！نه كمى زياتى احتمال پري＋ودل شو ٥٠د 

ميله دى او  ٧٩١١معلوم او د دې قطر  ےچ３ تراوسه د ＄مك３ سم وزنه نه د
او په همدې حجم سره په هره －ن＂ه ك３  ےميله د ٢٤،٨٩٩ي３ ) محيط(چاپ５ريال 

بيا ي３ د لمر او . ميله رفتار او ت， په اندازى سره له لمره تاوي８ى ٦٦،٦٠٠د 
معلومي８ى چ３ امام سجاد په دې پوهيد  سپوږم９ د وزن ذكر ك７ى دى چ３ له دې

د سپوږم９ . چ３ دا لمر او مياشته زموږ د ＄مك３ د كرې په شان وزنى كرې دى
ميله دى چ３ د ＄مك３ د  ٢١٦٣برخه ده او قطر ي３  ٨١/١وزن د ＄مک３ د وزن 

ميله په رفتار سره له ＄مك３  ٢٣٠٠ل８ه زياته ده او په هره －ن＂ه ك３ د   ٤/١قطر له 
ميله  ٨٩٢٥٨٠！نه او قطر  ٢،...،...،...،...،...،...،...،...،...مر وزنتاوي８ى او د ل

په اوسن９ زمانه ک＋３ د لمر او سپوږم９ د قطر ے ميله د ٢٦٧٨٥٠٠او محيط 
  او چاپيريال ناپول يوه معمولى خبره ده ＄كه چ３ سائنس د ＇ي７ن３ په بيديا 

３ د لمر او ك３ د كلونو له اللهاندۍ وروسته داس３ طريق３ معلوم３ ك７ى دى چ
شى خو هغه وخت چ３ په دې خاورينه ن７ۍ ك３ د  ےسپوږم９ پرې په اسانه ناپيد

فلكى اجرامو او ستورو د ناپولو هي＆ تصور هم نه ْو نو له امام على ＇خه پو＊تنه 
تسه مائه ((＇ومره دى نو دوى وفرمايل  ﾡاو پلن وال ﾡوشوه چ３ د لمر اوږدوال
فرسخه يو فرسخ درې ميله دى نو  ٩٠٠× ٩٠٠يعنى )) فرسخ فى تسع ماْه فرسخ

ميله كي８ى او شرعى ميل له دې امله چ３ له رائج  ٢٤،٢٠٠٠٠حا請ل ضرب 
دا دى د . －زه لوى وى نو له دې حسابه كابو همدا اندازه راو＄ى ٢٤٠الوقت ميله 

امامت هغه علم چ３ كه د دې په وړاندې د انسانانو علم هر ＇ومره زيات شى خو 
په هر حال دا ستره او لويه كره چ３ جرم ي３ زموږ . نه شى كولىله هغ３ سره مقابله 

برابره دروند دى په خپل  ٣،٣٣٤٠٠برابره لوى او  ١٢،٥٩٧٠٩له ＄مك３ 
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من＂و ك３ يو چکر  ٤٨－ن＂و او  ٧ور＄و  ٢٥محور د ＄مك３ په شان تاوي８ى او په 
يلى ر１ا او تيارې ته موږ يو احساس و ےد ےوهى بيا امام د تيارو او ر１ا ذكر ك７

شو چ３ په شعاعى او د وړان／و په طاقت سره زموږ په ستر－و ك３ پيدا كي８ى 
دغه شعاعى قوت ته چ３ زموږ ستر－３ ي３ محسوسوى مرئى او شعاعى طاقت 

＇يز تر مين＃ د يوې واسط３ كار وركوى ) ليدونكى(واي３ چ３ د ستر－３ او مري３ 
كي８ى نو هغه  په دا ډول چ３ كله د ر１ا ＇پ３ په يو مري３ ＇يز ل／ي８ى او منعكس３

جسم موږ ته ＊كارى او دا مرئى وړان／ى بنفشى، نيلى، اسمانى رن／ه، شن３ 
زي７ي، نارنج３ او سرې وى او سپين رن， د دغو ！ولو رن／ونو ！ول／ه ده دا هم يو 

＄كه چ３ طاقت او ماده د يو ＇يز دوه نومونه دى او هر  ےمادى او وزنى ＇يز د
ظريه دا وه چ３ ر１ا د مادي يو خورا د ＊اغلى اسحق نيو！ن ن. ډول ماده وزن لرى

لطيف شکل دى چ３ د ذرو په ب２ه له نورانى جسمونو په ډيرې چ＂كتيا سره 
او د اوسمهالو مفكورو له . ےد دې نظري３ له مخ３ د ر１ا وزن ＊كاره د. راو＄ى

مخه هم چ３ په ر１ا ك３ فو！ون ثابتوى د ر１ا له وزنه انكار نه شو كولى ＄كه چ３ 
او د دى ＄ان／７تياوي هماغه دى چ３ د اليك＂رون  ےفو！ون يو مادى ＇يز د

خصو請يتونه دى، او الكي＂رون خو دى مادى فو！ونو نه په شلم３ پي７ۍ ) برقيه(
ك３ د ر１ا د تجزي３ په وخت معلوم شول دا ډير واړه واړه ！كى دى او د ارتعاشى 

نو ＄كه ي３ د سكون او . ＇پو په شكل －ر＄ى او تل په حركت ك３ او روان وى
  .حال ك３ ليدل ناممكنه دى كرارى په

  تميسهستم ا－ر می روم   ا－ر نه روم ن
په ر１ا ك３ د وزن امكان تر ！ولو مخك３ ليون هارډيولر د نولسم３ پي７ۍ په پيل 
ك３ ＊كاره ك７ او د همدې پي７ۍ په پاى ك３ مكسيوئل د ر１ا وزن معلوم ك７ او وې 

３ وړي ذري له ويل چ３ په ر１ا ك３ هم د هوا د تيزو ＇پو په شان طاقت پ وى چ
خپل３ الري لرى كولى شى او دا دباو ډير سپك وى او په عامو حاالتو ك３ ي３ 
ليدل ناشوونى وى بالآخره ＊اغلى سروليم كركس ري６يو مي＂ر ايجاد ك７ چ３ 
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＇لور وزرې لرى او كه ر１ا ته ي３ كي８دى نو تاوي８ى او په دا ډول د ر１ا دباو هم 
ري６يو مي＂ر سره ر１ا ناپ ك７ه دا ناپ په  وليدل شو بيا پي＂رليديو په يو ډير غوره

يوې داس３ پيمانى سره كي８ى چ３ ډيرې وړې وړې ذرې لرى، د لوم７ۍ درج３ 
اوږدوالى د يو ملى مي＂ر يو كروړمه برخه وى او يو ملى مي＂ر د مي＂ر زرمه برخه 

 ٥٥٥٠درج３ زياته وى نو په نظر را＄ى او چ３ كله  ٣٨٠٠ده كله چ３ ر１ا له 
د لمر له  ےو پوره ＊كاره شى د ر１ا تر ！ولو لوى مركز لمر ددرجو ته ورسي８ى ن

ميلو پورى اوچتي８ى او په يو مربع   ٢٨٦٠٠٠مخه اوچتيدونك３ لمب３ كله كله 
موم بتيانو هومره ر１ا  ٥٠،٠٠٠سين＂ى مي＂ر ك３ چ３ د مي＂ر سلمه برخه ده د 

！ول３ ر１ا ډكوى او د ＄مك３ كره چ３ له لمره ＇ومره ر１ا اخلى د هغ３ اندازه د لمر د 
كلونو په پرتله او له ＄مك３ لس چنده  ٧٤په پرتله دومره ده لكه يو سكين６ د 

زياته ر１ا په فلكى جسمونو ك３ ويشل كي８ى او نوره په فضا ك３ خپري８ى او د 
شى سائنس پوهان  ےكرې د لمر له ر１ا رو＊انيد ٤،٦٥٠٠٠سپوږم９ په شان 

يسى مادى په يوه سكين６ ！نه － ٤٠،٠٠٠٠واي３ چ３ د ر１ا په دې ويش ك３ د لمر 
په هر . ك３ سوزى خو بيا به هم د دې په ختميدو لس ميليارده نور كلونه ول／ي８ى

حال د ر１ا دا نقط３ چ３ ارتعاشى ＇پ３ ي３ په مرئى او ليدونكى ډول ＊كاره كوى 
په ＄نو ＄ايونو ك３ دومره كم３ وى چ３ په ستر－و اغيزه نه شى شيندلى او داس３ 

ازې له مرئى وړان／و خالى وى نو لكه ＇ن／ه چ３ د ＄اى تياره شى دا تياره يو
مري３ ＇پو له امله په ر１ا ك３ دباو پيدا كي８ى په تيارې ك３ هم د غيرمري３ او نه 
ليدل كيدونكو ！كو له كبله دباو پكار دى د تحقيق د خاوندانو دا ه）ه او ل＂ون د 

ر１ا يوه  چ３ د ر１ا د ناپولو آل３ ي３ جوړې ك７ې ر１ا ي３ تجزيه ك７ه د ےستاين３ وړ د
خو دا . يوه جوهرى نقطه ي３ وتلله او د هغ３ د وزن او درندوالى اندازه ي３ ول／وله

چ３ په دغو كائناتو ك３ ＇ومره نورانى اجسام او ＇ومره لمر سپوږم９ او ستورى 
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دى او ر１ا ي３ چرته چرته خپره ده له دې چارې ستر－３ عاجزه او دوربينونه يوه 
 ８٣٠٠٠٠ى د كهكشان مركز زموږ له لمره حده ته تر رسيدا وروسته ب３ وسه كي

له نورى كاله مطلب هغه وا！ن دى چ３ ر１ا ي３ په خپل  ےنورى كاله لرې پروت د
ميليارده  ٤٠ت， سره په يو كال ك３ وهى په دې كهكشان يا اسمان الر ك３ 

او په  ےنورى كاله لرې د ٤لمرونه او ب３ شميره ستورى دى او هر لمر له بل لمره 
اترو لمرونو چاپيره زموږ د لمريز نظام په شان ستورى يادي８ى او په دغو ك３ له زي

اوسينو دوربينونو سره دغه ډول كهكشانى نظامونه تر لسو كروړو زيات ليدل 
او همدومره لمرونه لرى  ےشوى دى او هر يو نظام زموږ د نظام په اندازه پراخ د
３ زمك３ ته تر ！ولو د شو چ ﾡد دې ن７ۍ د پراختيا او لوړتيا اندازه له دې ل／ول

نزدى ستورى ر１ا په ＇لورو كلونو ك３ ＄مك３ ته رسي８ى او د ＄نو ستورو ر１ا خو 
كال ك３ يو ＇رك او ر１ا  ١٩٣٨په لسو لكو كلونو ك３ ＄مك３ ته رارسيدى شى په 

لكه  ٤٠وليدل شوه او سائنس پوهانو د هغ３ له لوړتيا دا اندازه ول／وله چ３ 
د . ى وى چ３ ر１ا ي３ اوس موږ ته راورسيدلهكاله مخك３ به كوم ستورى چاوديدل

چ３ ډير داس３ ستورى هم شته چ３ ر１ا ي３ ال تراوسه  ےستور پيژاندو خيال د
ميله ده  ١،٨٦٢٨٤موږ ته نه ده رسيدلى حال دا چ３ د ر１ا رفتار په سكين６ ك３ 

د دې ر１ا په اتو من＂و او  ےالكه ميله لرى د ٣٠كروړه  ٩٠او لمر چ３ له موږ 
ونو ك３ او د سپوږم９ ر１ا په يوه سكي６２ ك３ ＄مك３ ته رارسي８ى اتلسو سكين６

كروړو نورى كلونو پوري خورې  ١٥او بيا دا چ３ －يسى وري％ي چ３ لس لكو او 
دى او له دې ورها خوا وري％３ چ３ لس كربو ميلياردو كلونو پورې خپرى دى په 

انونه دى دې ك３ د ر１ا اندازه ＇ومره ده او په كومو كومو ＄ايونو ك３ د تيارو توپ
د دې اندازه او علم يوازې هغه لوى ذات ته  معلوم دى نو علم كه ＇ه هم د پر 

خو  ےد ےمختللو او حيرانوونكو آلو په جوړولو سره د ر１ا وزن معلوم ك７
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اهلبيتو امامانو د ر１ا د وزن هغه وخت يادونه ك７ې ده چ３ نه دوربينونه وو نه 
عوام د خوا請و ذهنونو هم دا تصور نه  ازمي＋تونونه او نه ليبار！يانى او عوام خو

دا دعا زموږ د دې ادعا شاهده ده پر دې سربيره د اهلبيتو په روايتونو . ﾡشو كول
ك３ هم د دې خبرو يادونه شوي ده لكه ＇ن／ه چ３ يو كس امام جعفر 請ادق ته 
عرض وك７ چ３ اى د خداى د رسول لمسيه زه چ３ كله ستورو ته －ورمه نو ډير 

نو امام ور＄ن３ . او تر يوه حده په دې فن ك３ مهارت هم لرمخوند تري اخلم 

سقى ازمي＋تى پو＊تنه وك７ه چ３  سقى الشمس القمر من نورها وكم  كم 
＊ه نو دا راته ووايه چ３ لمر په ＇ومره اندازه ر１ا ((الشمس االرض من نورها

س７ى ورته وويل دا خو )) سپوږم９ ته وركوى او په ＇ومره ر１ا ＄مكه خ７وبوى
  .برى دى چ３ ما تر اوسه نه اوريدلى او نه م３ ي３ تصور ك７ى دىداس３ خ

هماغه تياره  ےامام سجاد بيا د سيورى او هوا د وزن يادونه ك７ى ده سيور
برخه ده چ３ د كك７و او خيرنو جسمونو په يو ＄اى كيدو سره له مرئى وړان／و 

د خالى وى خو غير مرئى او نه ليدل كيدونك３ وړان／３ پك３ ＇ه نا＇ه وى چ３ 
هغو له امله دغه جسم كله زيات تياره ＊كارى او كله ل８ او لكه ＇ن／ه چ３ كك７ 

جوړوى همدا راز د دوو  ےجسمونه د مرئى شعا له نفوذه په خن６يدو سره سيور
 ےجوړي８ى چ３ د ر１ا سيور ےر１ا －انو له يو ＄اى كيدا او ！كريدو هم سيور

د غير مري３ شعاعو په لكه ＇ن／ه چ３ تياره . ورته واي３ دا هم همداراز وزن لرى
دا هوائى كره له  ے＇يز د ﾡاو هوا هم يو مادى او وزن لرونك. وجه وزن لرى

＄مك３ تر دوو سوو زياتو ميلو لوړه ده او له ＄مك３ سره متصله هوا كك７ه او 
ف＂و په  ٢٠٠٠٠درنه وى او ＇ومره چ３ لوړي８ى لطيفه او سپكي８ى تر دى چ３ د 

چ３ ＇وك پك３ ساه واخستل شى تر ！ولو  لوړاوى ك３ د دې قابله نه پات３ كي８ى
ك３ د ا！لى ډاك＂ر  ١٦٤٣مخك３ ابن هيشم د هوا وزن والى معلوم ك７ او په 
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جوړ ك７ او د هوا وزن او د دباو اندازه ي３ معلومه ) بيرو مي＂ر(！روسيلى بادپيما 
او د سمندر په غاړه په يوې مربع انچ  ےكربه ！نه د ٥١٠٠ك７ه د دې ！ول＂ل وزن 

پون６ه وزنى هوا  ٢٠٠٠پو１ده وى او هر انسان  ١٤٨، ١٠ن ك３ د هوا وز
اوچته ك７ې ده او دا د خداى تعالى لوينه او كمال دى چ３ په انسان ك３ ي３ هوا 

 ےاچول３ او هغه د دې بوج نه احساسوى كه نه وى نو دومره بوج په چخ２ى ك７
دې خو دا چ３ امام په  ےد ےد هوا وزن كه ＇ه هم تر يوه حده معلوم ك７ى شو. و

ك３ د ونو د حامله كولو او باداره كولو د هوا، د سمندر له مخ３ د بخارونو د 
هسكوونكو بادونو، د وري％و د وړونكو بادونو او د هوا د بيالبيلو ويخونو 

＇ه  ﾡاو دا چ３ په نورو كرو او ستورو ك３ د هوا اندازه او ＇رن／وال ےذكر ك７
رو －يسونو اندازه ＇ومره او پك３ دا اكسيجن، نائيتروجن او داس３ نو ےډول د

ده په دې هكله له قياسونو او ا！كلونو زيات هي＆ نه شو ويلى او دا عمل يوازې 
او هماغه د دغو بادونو د وزن په ＇ومره والى او  ےله خداى تعالى سره د

＇رن／والى خبر دى او د هغه علم په كلياتو جزئياتو ظاهر باطن او غيبو او 
هي＆ ＇يز د هغه د علم او پوه３ له دائري  ےور دشهودو هر ＇ه باندې يو شان خپ

هم نه شى ＄كه چ３ ب３ علمى او  ےوتلى نه دى او د هغه له علم پ پات３ كيد
  .جهل نقص او نيم／７تيا ده او د خداى تعالى ذات له دې نيم／７تيا پاك دى

  
––––––––––  
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 ُ   السالم ليهِ َع  هَلُ  ٌد يْ ِج ْم تَ َو  اءٌ َع د
 

ِي َتَج  ِة، الَْحْمُد هللاِ اذّلَ ِعّزَ
َ لِْلقُلُوِب ِبالَْعظََمِة، َواْحَتَجـَب ِعـِن اَالْبَصـاِر ِبـالْ ّ

َ اَالْشيآِء  ُ  .الْقُْدَرةِ بِ  َواْقَتَدَر َع فَالَ اَالْبصـاُر َتْثبُـُت لُِرْؤَيِتـِه َوَال اَالْوَهـام
يـآِء،  .َتْبلُُغ كُنَْه َعظََمِتهِ  َ بالَْعظََمِة َوالِْكْربِ ِعّزِ َوالْـِربِّ َتَعطَّـَو  َتَجّربَ

َف ِبـالْ
ـآِء، َوَتَجّلَـَل  َ

َد ِبالَْفْخِر َوالْ َس ِبالُْحْسِن َوالَْجَماِل، َوَتَمّجَ َوالَْجالِل، َوَتَقّدَ
يآءِ  خالٌِق ال َنِظَري هَلُ، َوأََحـٌد ال  .ِبالَْمْجِد َواْالالِء، َواْسَتْخلََص ِبالنَّوِر َوالّضِ

َ َمَعــهُ، َوفــاِطٌر ال ِنــّدَ هَلُ، َوواِحــٌد ال ِضــّدَ هَلُ  ِ ، َوَصــَمٌد َال كُْفــَو هَلُ، َوإهٌل ال َثــا
ــِريَك هَلُ، َوراِزٌق ال مُِعــنيَ هَلُ  ــاء،   .َش ــُم ِبــال فَن ِ ُل ِبــال َزوال، وادّلَآ َواَألّوَ

ـاِنُع ِبـال  اَية َوالُْمْبـِدئُ ِبـال أََمـد، َوالّصَ َ ِ ُِم ِبال َعنآء، َوالُْمْؤِمنُ ِبال   َوالْقا
ـاُل ِبـال َعْجـزَح اَ  ّبُ ِبال َشِريك، َوالْفاِطُر ِبال كُْلَفة، َوالَْفّعَ َْس هَلُ  .د، َوالّرَ لَـ

لَْم َيَزْل َوَال َيُزوُل َولَْن َيَزاَل َكـذلَِك أََبـَداً  .َحّدٌ ِيف َمكان، َوال غاَيٌة ِيف َزمان
 ُ َحِك

ُِم الْقاِدُر الْ ُ الَْقّيُومُ، ادّلَآ ّ َ
 ُهَو اِإلهلُ الْ
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  :د خداى تعالى د سترتوب او لوړتوب په بيانولو ك３ د امام دعا
  

！ول تعريفونه او لمان％ن３ هغه خداى لره دى چ３ په خپـل عظمـت سـره زړونـو تـه      
او پــر －ــردو  ےپنــاه داو لــه خپــل عــزت ســره لــه ســتر－و     ے د رو＊ــانه او ＇ر－نــد

ــرى     ــه خپــل اقتــدار ســره وس او كن＂ــرول ل ــو پ ــه ســتر－３ د هغــه ن . ＇يزون ــه  ن ــدارې ت ن
شى او نه د عقل م د هغه لوړ توب ته رسي８ى، هغه پـه خپـل لـوړاوى او     ے！ين／يد

او د عــزت احســان او جاللــت ＇ــادر يــ３   ےســترتوب ســره پــر هغــه ＇ــه بــر او غالــب د 
او پـه ويـاړ او    ےله ＊كال او ＊ايست سـره سـره لـه نيم／７تيـاوو پـاك د      ےد ﾡاغوست

خيــر او ＊ــندن３ پــه پريمــان９ او د او د  ےســرلوړۍ ســره د عــزت او بزر－ــ９ ＇＋ــتن د
لورينو په كولو سره خوشحال او له خپل３ ر１ا او نور سره تر ！ولو مخلوقاتو ممتاز او 

دى چـ３ مثـل   ﾡ نه لرى او داسـ３ يـواز４ن   ےچ３ سار ےهغه داس３ پن％／ر د ےد ﾡوتل
چـ３ مقابـل يـ３ نيشـته، داسـ３ بـ３ نيـازه         ےاو سيال ي３ نيشته هغـه داسـ３ يـوازې د   

 ﾡهمسـر نـه لـرى هغـه خـداى چـ３ بـل يـ３ نشـته، داسـ３ پن％ـوونك           او  ےچ３ سار ےد
چ３ مرسـتيال يـ３ نيشـته هغـه      ےد ﾡچ３ هي＆ شريك نه لرى داس３ رزق رسوونك ےد

چــ３ فنــا يــ３  ےچــ３ زوال نــه لــرى او داســ３ تــل پــاتى او جاويــدان د   ےداســ３ اول د
بــ３ لــه ＇ــه كــ７او او زيــاره، هغــه د امــن او امنيــت    ےنيشــته هغــه تــل پــاتى او قــائم د

بـ３ لـه دې چـ３ د كـوم      ےد ﾡب３ له كوم حد او پايه، هغـه ايجـادوونك   ےد ﾡبخ＋ونك
ــه دې چــ３ كــوم    ےد ﾡاو رغــاوونك ﾡوخــت او مهــال حــد ولــرى هغــه جــوړوونك    بــ３ ل

دى بــ３ لــه كــوم شــريكه، هغــه پيــدا       ﾡروزونكــ ﾡهغــه پــالونك . ولــرى ےمرســتندو
دې چـ３ پـه    بـ３ لـه   ےد ﾡب３ له كوم ك７او او سخت９، هغه د كار كوونك ےد ﾡكوونك

كوم كار ك３ عاجز وى يا پات３ راشى او هغه هي＆ حد نه لرى په مكان ب３ او هي＆ پـاى  
تل به وى همداراز  تل تر تله او هـي＆ كلـه بـه     ےنه لرى په زمان او مهال ك３ هغه تل د

او د علـم او  . قـائم دائـم، قـديم، قـادر     ےچـ３ ژونـد   ےهماغه خـداى د . زوال ونه لرى
 . ےحكمت خاوند د
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 ِ َِك إهل َِك، فَِقريَُك ِبِفنآ ِلَُك ِبِفنآ َِك، سآ ً (ي ُعَبْيُدَك ِبِفنآ إهلِـي لَـَك   .(َثالثا
ّلُوَن، َرْهَبــًة لَــَك، َوَرجــآءً  ِ َ ُمْســ

بـُـوَن، َوإلَْيــَك أَْخلَــَص الْ ّهِ ُمَرتَ
َيْرَهــُب الْ

ِِم  يـا إهَل الَْحـّقِ اْرَحـْم دُعـآءَ الُْمْسَتْصـِرِخنيَ، َواْعـُف َعـْن  .لَِعْفِوَك  َجـرآ
 ُ  .الْغافِِلنيَ، َوِزْد ِيف إْحَساِن الُْمنِيِبنيَ َيْوَم الُْوفُوِد َعلَْيَك يا َكِر

ستا سوال／ر ستا په درشل  ےبنده ستا په در ك３ حاضر داى لويه خدايه ستا يو سپك 
دا درې جمل３ دې درې ＄له ( ےد ﾡحاضر دى، تا ته اړمن او محتاجه ستا دربار ته راغل

اى زما خدايه له هم تا عبادت كوونكى ويري８ى او ستا ويرى هيل３ عفوې او ) تكرار ك７ى
بخ＋ن３ ته په پام سره په عاجزۍ سره ستا په در ك３ سوال／ر له تا سره مينه كوى او 
درنزدې كي８ى اى ر＊تن３ معبوده د استغاث３ او فرياد كوونكو په چغو رحم وك７ه او په 

ه او اى كريمه ستا په در ك３ د توبه كوونكو غفلت ك３ د ＊كيلو شوو له －ناهونو تير ش
  .نيكى او احسان زيات كانده په هغه ورځ چ３ ستا په وړاندې به حاضري８ى

  
––––––––––  
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  سپړنه
  

دا دعا د خداى تعالى د سترتوب عظمت او د هغه د كمالى 請فتونو د بيانولو 
چ３  ےد په ل７ ك３ ده د الهى 請فتونو له بيانولو ＇خه كه له يوې خوا هدف دا

انسان د خداى تعالى پيژند －لوۍ ته نزدى شى نو له بل３ خوا دا موخه هم لرى 
چ３ د معبود د لوړاوى او سرلوړۍ په تصور سره په خپله په انسان ك３ يو ډول 
د لوړاوى او رفعت احساس پيدا ك７ى چ３ هغه په دې كائناتو ك３ ＄ان لوړ 

دت خيال هم په زړه ك３ رانه و－２ى او د كائناتو له پن％／ره پرته د بل چا د عبا
ولى او د لوړاوى د همدې احساس له كبله په خپل عمل او ك７و ك３ هم د 

  .لوړاوى او بلندۍ د پيدا كولو ه）ه وك７ى
چ３ هغه ذات  ےد ے請فت دا ذكر ك７ ےامام سجاد له الهى 請فتونو ＇خه لوم７

ي＋نا د انسان له زړه او ضميره پ نه دى ＄كه چ３ په هر ＇يز ك３ د هغه ذات بر
او د هغه جلوه ده او ＄كمه اسمانونه ستورى سپوږم９ غرونه دريابونه او د ！ول 

كله چ３  ےدليل او برهان د ےپن％ون ذره ذره د خداى تعالى د وجود يو پياوړ
يو كس يو ان％ور －ر د ان％ور په جوړولو ك３ و－ورئ نو هغه د دې يقين  په پيدا 

او اراده ے وه ده وسيال د، يےد ےكولو مجبوري８ى چ３ دغه ان％ور －ر ژوند
＄كه چ３ د عمل قدرت او ارادې پرته د ان％ور－ر السونه  ےهم د ﾡكوونك

نو كله چ３ د هغه د السو په حركت سره موږ ته د هغه په  ﾡان％ور نه شى كاږل
دغو 請فتونو يقين پيدا كي８ى نو آيا د كائناتو او پن％ون د ＊ايسته او رن／ينو 

وجود او د هغه د علم وس او پوهي له قدرته  تصويرونو په ليدلو سره د 請انع د
شو او د چا په شته والى چ３ دومره دليلونه موجود وى هغه د زړه له  ﾡانكار كول

شى؟ هي）كله نه، حال دا چ３ زړه ضمير، فطرت او وجدان  ےستر－و پ پاتيد
او د هغه ذات د شتون دليلونه دومره پياوړى . د هغه د وجود شهادت وركوى
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و كس ي３ اقرار كولو ته مجبوري８ى او د كائناتو د نظم له ليدلو دى چ３ هر ي
وروسته دا تصور چ３ دا ن７ۍ د ＄نو عنا請رو او توکو له اتفاقى يو ＄اى كيدو 

＄كه چ３ د هر ＇يز په ويخ ك３ يو . ےنتيجه ده له عقل او پوه３ ډير لرې د
و دا ان６ول لرى ا ےحكيمانه نظام بري＋ى او هر يو ＇يز په خپل ＄اى يو ＄ان／７

نو د دې نظم او په جوړ＊ت ك３ د  ﾡان６ول او توازن اتفاقى او حادثاتى نه شو －２ل
دې ان６ول له ليدلو وروسته د دې خبرې له تسليمولو پرته بله چاره نه لرو چ３ د 

او د ！ولو  ﾡدې پن％ون او كائناتو پن％／ر او خالق شته چ３ حكيم تدبيرلرونك
  . ےد ﾡكمالى 請فتونو لرونك

چ３ خداى تعالى د خپل عزت غلب３ او وس په وجه د  ےددوهم 請فت دا 
چ３ لکه ＇ن／ه چ３ د ے داسي نه د ﾡخو دا پ وال ےكتونكو له ستر－و پناه د

وى چ３ په ورونو باندى د پردو په ＄７ولو او د  ﾡباچاهانو او واكمنانو پ وال
＇وكيدارانو په درولو سره د خلكو له ستر－و پ وى چ３ د هغوى په رعب او 

لكه ＇ن／ه چ３ لمر د ＊اپيرك له  ےاو نه داس３ پ د. ك３ فرق را نه شىدبدب３ 
ستر－و پ وى چ３ －وندې وواي３ چ３ د هغه د ر１ا زياتوالى او د لمر ＄ال د كتو 

 ےخن６ ده او ستر－３ بري＋وى ＄كه چ３ د خداى تعالى ذات له دې امله پ نه د
اتاً د ليدلو بلكه هغه ذ. چ３ －وندې زمون８ ستر－３ د هغه په وړاندې بري（ كوي

＄كه چ３ كه هغه د ليدلو قابل ْو نو د ستر－و د محدود ليد له امله  ےقابل نه د
نو د هغه  ےبه د هغه ذات هم محددود وى حال دا چ３ د هغه ذات غير محدود د

  .د ليدلو تصور او سوال نه پيدا كي８ى
 ےچ３ هغه قادر مطلق او په هر ＇ه وسيال د ےد خداى تعالى دريم 請فت دا د

＄كه په خپل طاقت او وس سره پر هـر ＇ه اقتدار لرى نه د هغو واكمنانو او  نو
باچاهانو په شان چ３ د خپلو سپايانو، پوځ او پلويانو په م حكومت او واك 
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حا請لوى ＄كه چ３ كه داس３ وى نو خداى تعالى به دغو كسانو ته اړمن وى او 
  .احتياج د ممكن الوجود ＄ان／７تيا ده نه د واجب الوجود

چ３ انسانى عقلونه د هغه په حقيقى او واقعى حقيقت د  ےلورم 請فت دا د＇
پوهيدو وس نه لرى ＄كه چ３ د عقل پوه３ او ادراك طاقت محدود دى او د 
هغه ذات ال محدود او ال محدود ＇يز په محدود ك３ نه ＄ايي８ى چ３ －وندې د 

  .خداى تعالى حقيقت ته زموږ عقل ورسي８ى
او د كائناتو په  ےد ےينى او واحد خداچ３ هغه يواز ےپن％م 請فت دا د

＄كه چ３ كه دوه خالقه او  ےپن％ولو ك３ هي）وك د هغه مل او مرستيال نه د
پن％／ره وى نو كه يو خالق د يو كار كول وغواړى نو بل به ورسره يا موافق وى 
يا مخالف كه موافق وى نو د هغه د موافق３ او خو＊３ او غ８ملتيا هي＆ فايده 

او كه . په يوازى سر د دغه كار د كولو لپاره بس دى نيشته ＄كه چ３ هغه
مخالف وى نو په دې ب２ه ك３ يا به دواړه په دغه كار ك３ ناكام شى يا يو كامياب 
او بل ناكام كه دواړه ناكامه شى نو دواړه خدايان نه دى او كه يو كامياب شى 

 خداي نه شى ےلور ﾡخداى دى او پات３ راغل ےنو بريمن او كاميابه لور
نو كله چ３ د بل حاجت نيشته د يو ب３ كاره وجود د تسليمولو ضرورت  ےكيد

  .هم نيشته
＄كه چ３ د موجوداتو او ے د  ےچ３ هغه ذات اول او لوم７ ےشپ８م 請فت دا د

 ﾡپن＃ ！وله ل７ۍ پر هغه ختم８５ى او ＇وك چ３ د ！ولو كائناتو علت العلل او ورست
  .وى هغه يقيناً تر ！ولو مخك３ او مقدم وى ﾡ！ك
＄كه چ３ د  ےد ﾡچ３ هغه د مكان او زمان له حدونو وتل ےووم 請فت دا دا

＄اى او مهال حدونه د جسمونو له 請فتونو دى او خداى تعالى له جسم او بدنه 
او بله دا چ３ زمان او مكان حادث دى او كله چ３ خداى  ےد ﾡپاك او سپي）ل
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ى او كه هغه تعالى د يو حادث او ممكن ＇يز پابند وى نو واجب الوجود به نه و
ذات حادث شو نو فنا او زوال به هم ورته ضرورى وى ＄كه چ３ د فنا خن６ او 
مانع يوازې د يو وجود واجب الوجود كيدل دى او د زمان او مكان په پابندۍ 

  .سره هغه واجب الوجود نه پات３ كي８ى
او مثل نه لرى ＄كه چ３ كه د هغه  ےچ３ د خداى ذات سار ےاتم 請فت دا د
وى نو يا به واجب الوجود وى يا به ممكن الوجود او كه واجب  ےسيال او سار

الوجود وى نو واجب الوجود خو －０ شمير نه شى كيدى او كه ممكن الوجود 
＄كه چ３ واجب غير  ےنه شى كيد ےوى نو ممكن د واجب الوجود سار
  .ےمحتاج او ممكن سرترپايه احتياج د

ونو په تخليق او پن％ون چ３ د ＇يز ےچ３ هغه داس３ خالق د ےنهم 請فت دا د
او  ےك３ مادې ته اړتيا نه لرى ＄كه چ３ احتياج او اړتيا د ممكن 請فت د

  .ےواجب الوجود له هر ډول حاجت او ضرورته پاك د
د پالن３ او روزن３ دا  ﾡد رب معنا ده پالونك ےچ３ هغه رب د ےلسم 請فت دا د

وبيت بيل／３ ！ول وسايل او د كايناتو د پرورش ！ول３ چارې د هغه د ذات د رب
چ３ هي＆ مخلوق كه هغه  ےاو ن＋３ دى او دا ربوبيت دومره بشپ７ او هر اړخيز د

په ＄مكه ك３ دننه وى يا بهر په غرو رغونو ك３ اوسي８ى او كه په فضا ك３ ژوند 
او دا  ےكوى د خپل ضرورت او اړتيا سره سم د ژوند د بقا له وسايلو برخمن د

  .ل７ۍ نه چرته شليدلى او نه به وشلي８ى
او پر ＄مكه  ےچ３ هغه عين حسن ＊كال او ＊ايست د ےيوولسم 請فت دا د

خپور محملى فرش، په －لونو ك３ د ډول ډول رن／ونو امتزاج، د دريابونو بهير، 
د ＇پو طغيانى د ＄وړونو او آبشارونو زمزم３، د بلبالنو سندري، د ستورو 

سهار  ＄ال، د سپوږم９ کوزيدا هسكيدا، د لمر ر１ا، د آسمان الرو ＊كال، د
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ما＊ام ＊ائست او زړه راك＋ون ！ول او ！ول د هغه ذات د ＊كال جلوې دى ＄كه 
نو د  ﾡچ３ كه يو كس پخپله ＊كال ونه لرى نو بل ＇يز ＊كال نه شى وركول

كائناتو او ن７ۍ ان６ولتيا او د فطرت جوړ＊ت د هغه ذات د ＊ائست هنداره او د 
  .ےهغه د جمال پسندۍ دليل د

تعالى مومن دى كه مومن انسان ته وويل شى نو دولسم 請فت دا دى چ３ خداى 
ايمان لرى او ) ص(چ３ دغه انسان په خداى او د هغه په رسول  ےمطلب ي３ دا د

چ３ هغه  ےتصديق ي３ كوى او كه خداى تعالى ته وويل شى نو مطلب ي３ دا د
نه كوى نه په دى ك３ او نه په آخرت ك３ لكه ＇ن／ه چﾡ  ３ذات هي＆ ظلم او زيات

請 ادق فرمايىامام جعفر:  
د خداى تعالى  »سمى البارى عزوجل مومناً النه يومن من عذابه من اطاعه «

نامه مومن ＄كه ده چ３ د هغه اطاعت کوونکى بند－ان د هغه له عذابه په امن 
  .ك３ او ب３ خطره وى

په هر حال د دې دعا له مطالع３ د يوې داس３ هست９ او ذات تصور ذهن ته 
！ول 請فتونه ي３ په ＄ان ك３ رانغ＋تى او د را＄ى چ３ د ＊كال او ＊ه والى 

سترتوب او كبرياي９ ＇＋تن ته او د پاك９ درون والى او عزت پان／ه هم لرى 
، قايم ےچ３ سرترپايه ر１ا او ＄ال، ＊ائست او ＊كال، ازلى، ابدى، ژوند

！ول پن％ون او موجودات د هغه له  ےوسيال ب３ نيازه باقى پاتى او تل پات３ د
！ولو بقا په هغه پورى ت７ل３ ده او هم هغه ته جاروتل دى  ذاته سرچينه اخلى او د

په هر ＇يز ك３ ＊كاره په هر زړه  ےاو ب３ سياله د ےهغه يوازې واحد، ب３ سار
  .ك３ ＇ر－ند خو هيچرته نه ليدل كي８ى او اشاره ورته نه كي８ى

  
–––––––––  
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  يف التذلّل )عليه السالم  (وكان من دعائه 
 

ــَت  ــْوالَي، أَْن ــْوالَي َم ــَد إّالَ َم ــْرَحُم الَْعْب ــْل َي ــُد، َوَه ــا الَْعْب ، َوأََن َ ــْو الَْم
َمْوالَي َمْوالَي، أَْنَت الَْعِزيُز، َوأََنا اذّلَلِيُل، َوَهْل َيـْرَحُم اذّلَلِيـَل إّالَ .الَْمْو

ــا الَْمْخلـُـوُق، َوَهــْل َيــْرَحُم  .الَْعِزيــُز  َمــْوالَي َمــْوالَي، أَْنــَت الَْخــالُِق، َوأََن
ُِل، َوَهـْل  .ْخلُوَق إّالَ الَْخالُِق الَْم  ـا َمْوالَي َمْوالَي، أَْنَت الُْمْعِطـي َوأََنـا الّسَ

َِل إّالَ الُْمْعِطــي ــا َمــْوالَي َمــْوالَي، أَْنــَت الُْمِغْيــُث َوأََنــا  .َيــْرَحُم الّسَ
، أَْنـَت َمـْوالَي َمـْوالَي  .الُْمْسَتِغيُث، َوَهْل َيْرَحُم الُْمْسَتِغيَث إّالَ الُْمِغيـُث 
ِ إّالَ الْبـاِقي ، َوَهْل َيـْرَحُم الْفـا ِ َمـْوالَي َمـْوالَي، أَْنـَت  .الْباِقي َوأََنا الَْفا

ُِم  َِل إّالَ ادّلَآ آ ُِل، َوَهْل َيْرَحُم الّزَ ا ُِم َوأََنا الّزَ َمْوالَي َمـْوالَي، أَْنـَت  .ادّلَا
ُت، َوَهـْل َيـْرَحُم الَْم  ُ َوأََنا الَْمّيِ ّ َ

ُ الْ ّ َ ـَت إّالَ الْـ َمـْوالَي َمـْوالَي، أَْنـَت  .ّيِ
ِعيَف إّالَ الَْقِوّيُ  ِعيُف، َوَهْل َيْرَحُم الّضَ َمـْوالَي َمـْوالَي، [ .الَْقِوّيُ َوأََنا الّضَ

َغنِـّيُ 
َغنِـّيُ َوأََنـا الَْفِقـريُ، َوَهـْل َيـْرَحُم الَْفِقـَري إّالَ الْ

َمـْوالَي  [خ ل .أَْنَت الْ
ــِغَري إّالَ َمــْوالَي، أَْنــ ــِغريُ، َوَهــْل َيــْرَحُم الّصَ َت الَْكِبــريُ َوأََنــا الّصَ

َمْوالَي َمـْوالَي، أَْنـَت الَْمالِـُك َوأََنـا الَْمْملُـوَك، َوَهـْل َيـْرَحُم  .الَْكِبريُ 
 .الَْمْملُوَك إّالَ الْمالُِك 



 

٥٨٥ ...................................................................................................د تذلل او عاجزۍ لپاره دعا : اووه پن％وسمه دعا

  :خداى تعالى ته د تذلل او عاجزۍ لپار د امام دعا
  

او په مريى باندې به له مالك  ﾡكه ته آقا ي３ او زه مرياى زما ＇＋تنه اى زما مال
پرته ＇وك رحم كوى؟ اى زما موال اى زما ＇＋تنه ته د عزت خاوند ي３ او زه 
سپك او ذليل او په سپك شوى به له درانه او عزت دار پرته ＇وك رحم كوى؟ اى 
ه زما مالكه، زما ＇＋تنه ته خالق ي３ او زه مخلوق او په مخلوق به له پن％／ر

ي３ او  ﾡاو وركوونك ﾡزما موال، زما موال، ته ＊ندونك. پرته ＇وك زړه سوزوى
زه سوال／ر او پر سوال／ر به له عطا كوونكى پرته ＇وك مهربانى كوي زما آقا 

ي３ او زه فريادى او پر فريادى به له فرياد رسه پرته  ﾡزما آقا ته فرياد اوريدونك
 ﾡي３ او زه فنا كيدونك ﾡاتيدونكته پ! زما خاونده زما ＇＋تنه. ＇وك رحم كوى

! زما موال! زما موال. او پر فانى به له تل پات３ او جاويد پرته ＇وك زړه سوزوى
زما . ي３ او زه م７ او پر م７ به له ژوندى عالوه ＇وك زړه سوزوى ےته ژوند
او پر ضعيف  به له غ＋تلى  ےي３ او زه كمزور ےته پياوړ! زما مالكه! مالكه

او پر تش  ﾡته ب６اى ي３ او زه بيوزل! زما موال زما مالكه .پرته ＇وك رحم كوى
ته لوى ي３ او زه وړوكى او پر ! زما آقا. السى به له غنى پرته ＇وك زړه سوزوى

ته ! زما موال! زما موال. وړوكى به له ستره پرته ＇وك د مهربان９ نظر كوى
  .او پر مريى به له مالكه پرته ＇وك مهربانى كوى ﾡ＇＋تن ي３ او زه مري

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  سپړنه
  

دا دعا خداى تعالى ته د زارۍ تضرع او د رحم د غو＊تلو لپاره ده او په دي ك３ 
او  ےخداى تعالى د هغه په بيالبيلو ＊و نومونو يا اسماى حُسنه سره بلل شو

 هغه نومونه چ３ كوم３ كوې معناوې او 請فتونو لرى د هغو په مقابله ك３ د
طباق او تضاد له 請فت سره سم امام د ＄ان لپاره يوه نامه غوره ك７ې ده لكه د 
＇＋تن په وړاندې بنده او مرى د ب６اى په مقابله ك３ فقير او د باقى په وړاندې 
فانى او داس３ نور د خطاب او بلن３ دا ډول د غو＊تن３ او طلب په استحقاق او 

له شمتن  ﾡخپل مالكه او تش السله  ﾡوړتيا هم ر１ا اچوى په دا شان چ３ كه مرين
＇خه غو＊تنه ونه ك７ى او ＄ول９ ونه غوړوى نو له چا رحم وغواړى او چا ته 
الس اوږد ك７ى او له آقا او ＇＋تن پرته بل ＇وك شته چ３ په خپل بند د مهربان９ 

 ےالس راكاږى او له غنى پرته بل ＇وك د بيوزلى بدحالى په خو＊حال９ بدلو
د د خداى تعالى په در ك３ عرض كوى چ３ ته شى له همدي امله امام سجا

او په بنده باندې د شفقت او مهربان９ نظر  ﾡ＇＋تن ي３ او زه ستا بنده او مرＪن
د موال معنا ده مالك او د تصرف او الس وهلو حقدار . شى ﾡيوازې موال كول

يعن３ هغه كس چ３ په خپلو بند－انو هر ډول اختيار لرى په دې معنا يوازې 

هو «: لكه خداى تعالى چ３ فرمايى. ےيقى موال او ＇＋تن دخداى تعالى حق
  ))ےاو ＇ه ＊ه موال د ےهغه ستاسو موال د(( »مولكم فنعم مولكم

بيا امام فرمايى چ３ ته عزيز او دروند ي３ او زه ذليل او سپك يعنى زه ستا په 
لكه ＇ن／ه چ３ . يم او ته د قدرت او وس خاوند ي３ ےوړاندې عاجز او سركوز

  »ال اهل اال هو العزيز الحك  «:فرمايى خداى تعالى
له خداى تعالى پرته بل ＇وك معبود نيشته چ３ د عزت غلب３ او حكمت خاوند ((

يم او ته زما او د ！ولو  ﾡاو ته خالق ي３ او زه مخلوق يعنى زه تا پن％ول. دى
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هو اهللا االخالق البارى  «:كائناتو پن％／ر ي３ لكه خداى تعالى چ３ فرمايى
او ان％ور －ر  ﾡ، ايجادوونكﾡهماغه خداى دى چ３ پيدا كوونك(( »المصور

او زه سوال／ر يم يعن３ د هرى ＊ندن３ او بخ＋ن３ پاى  ﾡاو ته عطا كوونك)) ےد
او هم ＄كه هر سوال／ر الس تا ته غ％ي８ى او له تا غو＊تونك３  ےستا ذات د

لكه ＇ن／ه چ３ خداى تعالى . من／له كله هم تشه او محرومه نه ستني８ى

او )) تا چ３ ＇ه له هغه وغو＊تل هغه درك７ل((»واتاكم من كل ما سالتموه «:فرمايى
ي３ او زه فريادى يعن３ هم ستا ذات د ك７اوونو او ستون％و  ﾡته فرياد اوريدونك

لكه ＇ن／ه چ３  ےد ﾡاو د غم ＄پلو او ك７يدلو فرياد اوريدونك ﾡلرى كوونك

چ３ كله  ےدهغه ＇وك (( »امن يجيب المضطراذا دعاه ويكشف السوء«: فرمايى
او ته باقى )) يى پريشان حاله كس وبلى نو غ８ ي３ اورى او دردونه ي３ لرې كوى

يعن３ له خداى تعالى پرته بل هر ＇ه فناكيدونكى دى او . ي３ او زه فناكيدونكى
لكه ＇ن／ه چ３ خداى تعالى  ےهي）وك د م７ين３ له من／ولو نه شى بچيد

ا فان ويبقى وجه ربك ذوالجال «:فرمايى د ＄مك３ پر (( »ل واالكرامكل من عل
چ３ د سترتوب او درناوى  ﾡاو ستاسو پالونك ےد ﾡمخ هر ＇يز فنا كيدونك

او  ３او ته تل پاتى او جاويد ي３ او زه ختميدونک ))ےد ﾡپاتيدونك ے＇＋تن د
او له خدايه  ےد ﾡمطلب دا چ３ هر ＇يز فانى او زايلدونك. زايل كيدونكى يم

وازې د هغه باچاه３ او واكمنى پاتيدونك３ ده پرته هي）وك بقا او دوام نه لرى ي
  .لكه ＇ن／ه چ３ په رواياتو كي راغلي دى

نن د چا باچاهى ده د هغه يوازينى خداى (( »لمن الملك اليوم هللا الواحدالقهار «
د خداى تعالى د ژوندى . او ته ژوندى ي３ او زه م７. ےچ３ واحد او غالب د

او نورو ته د ژوند او زند－９ والى مقصد دا دى چ３ هغه پخپله موجود دى 
كله چ３ د ！ول پن％ون او كائناتو ژوند او بقا د هغه په ژوند  ےد ﾡوركوونك

 ےپورې ت７ل３ وى او هر يو ＇يز په خپل وجود او شتون ك３ هغه ته محتاجه او د
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او پخپله مستقل او خپلواكه وجود نه لرى نو دا ډول ＇يز كه ژوند هم وى په 
مله امام عليه السالم د خداى ذات چ３ تل پاتى له همدې اے حساب د م７ى د

بلى او د دې په وړاندې ي３ ＄ان م７ )) حئ((او د ژوند سرچينه ده او تل به وى 
او د دې لپاره هم چ３ له ژونده مخك３ هم عدم او نيشتوالى ْو او  ےد ﾡ－２ل

وروسته به هم مرګ وى او كه د يو ＇يز وجود د عدم او مرګ تر مين＃ وى او 
او كه د ژوندى  ےوى هغه د م７ بللو جو－ه د ﾡهم په نورو پورې ت７لشتون ي３ 

چ３ له عدم او  ےنامه له چاسره ＊ائى نو هغه يوازې او يوازې هغه ذات د
لكه ＇ن／ه چ３ خداى تعالى پخپله  ےنيست９ سره نابلده او ازلى او ابدى د

 ےچ３ ژوند له هغه خدايه پرته بل معبود نيشته ال اهل اال هو ال القيوم: فرمايى
يعن３ ته په هر  ےي３ او زه كمزور ےته پياوړ ےد ﾡاو د ن７ۍ د نظم قائموونك

بيشكه چ３ خداى ) ان اهللا لقوى عزيز: (＇ه غلبه او قدرت لرى لكه چ３ فرمايى
زه عاجز كمزورى او ناتوانه او ب３ وسه يم د انسان په باب د )) ےقوى او بر د

او ب３ وسه  ےانسان كمزور) خلق االنسان ضعيفاً(ے خداى تعالى ارشاد د
او ته غنى ي３ او زه فقير او ناپوهه د غنى معنا دا ده )) ےد ےشو ےپيدا ك７

او په اپو！ه انسان سر  ےچ３ هغه ب３ نيازه او له هر ډول احتياج او اړتيا پاك د

) واهللا غنى وان الفقراء(: لكه ＇ن／ه چ３ فرمايى. ےترپايه محتاج او اړمن د
د  ﾡته ستر ي３ او زه سپك او وړوك. زه او تاسو محتاجه ئ３خداى تعالى ب３ نيا

كبير او لوى معنا دا ده چ３ د هغه ذات د سترتوب لوړاوى او كبريائى خاوند 

ان اهللا هو الع «: لكه ＇ن／ه چ３ فرمايى. او موږ پست او سپك يوو ےد
ته مالك ي３ او )) ےاو ستر د ےيقيناً يوازې خداى تعالى ج， پوړ »الكبري

ملوك د مالك معنا دا ده چ３ خداى تعالى په ذات او 請فتونو ك３ له هر ب３ زه م
＄كه چ３ په هر ＄اى  ےاو ه５＆ ＇يز د هغه د قدرت له ولك３ بهر نه د ےنيازه د

  .ك３ د هغه باچاهى ده
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م السالم )عليه السالم  (وكان من دعائه   يف ذكر آل محّمد عل
 

داً َوآهَلُ  َ ياَمْن َخّصَ مَُحّمَ ّ ُ َ ْ أَلّل ُ صـ ساةَلِ، َوَخّصَ ْ ِبالّرِ ُ  ِبالَْكَراَمِة، َوَحبا
 ْ ُ َة، َوَعّلََم ِّمَ ُم اَالْوِصيآءَ َواَال ِ ِ  َ َ ْ َوَرَثَة اَالْنِبيآِء، َوَخ ُ ِبالَْوِسيةَلِ، َوَجَعلَ

ْم  ِ ْ ِْوي إلَ َ َدًة ِمَن النَّاِس  ِ َ  .ِعْلَم ما َكاَن َوِعلَم َما َبِقَي َوَجَعَل أَفْ فََصّلِ َعـ
يِن َوادّلُْنيا َواالِخَرِة،  د َوآهِلِ الطَّاِهِريَن، َوافَْعْل ِبنا ما أَْنَت أَْههُلُ ِيف ادّلِ مَُحّمَ

ء َقِديٌر  ْ َ َ كُّلِ   .إّنََك َع

 
  
  

  :د آل محمد صلى اهللا عليه وسلم په ذكر كې د امام دعا
  

عزت او سترتوب سره  او د هغه آل دې له) ص(اى اهللا اى هغه ذاته چ３ محمد 
مخصوص ك７ او چاته چ３ دې د رسالت مقام وركاوْه او د وسيل３ په جوړولو 

＇وك چ３ دې د نبيانو وارث و－ر＄اوه او د چا . امتياز ورك７ ےسره دې ＄ان／７
په ذريعه چ３ دې د و請يانو او امامانو ل７ۍ غو＇ه ك７ه چا ته چ３ دې د تير او 

اى خدايه په . كو زړونه و－ر وهولراتلونكو علم و＊وده او دوى ته دې د خل
او د هغه په پاك او سپي）لى آل رحمت ولي８ه او له موږ سره په دين ) ص(محمد 

ب３ شكه چ３ ته پر هر ＇ه . دنيا او آخرت ك３ داس３ سلوك وك７ه چ３ ته ي３ وړ ي３
  .قادر او وسيال ي３

  
––––––––––  
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  سپړنه
  

غوى د پاكو اهلبيتو او د ه) ص(دا دعا د خداى د －ران استازى حضرت محمد 
 ےپه 請فتونو او ＄ان／７تياوو مشتمله ده په دغو 請فتونو او لمان％نو ك３ لوم７

چ３ خداى تعالى هغوى ته د عزت شرافت او درناوى داس３  ے請فت دا د
دا اختصاص د . چ３ په دنيا ك３ په هيچا ف نه را＄ى ےد ﾡخلعت وراغوستل
د هغوى اهلبيتو  او) ص(چ３ خداى تعالى حضرت محمد  ےدې خبرې دليل د

ان « :لكه ＇ن／ه چ３ امام جعفر 請ادق فرمايى ےوك７ ےته په ！ولو كائناتو لواړ
اهللا تبارك وتعا خلق االرواح قبل االجساد بالفى عام اعالها واشرفها محمد 

م   »وع وفاطمه والحسن والحسني واالئمة صلوات اهللا عل
ك３ وپن％ول او په هغو ك３ خداى تعالى روحونه له جسمونو دوه زره كاله مخ(( 

على فاطمه، حسن حسين او د اهلبيتو －ران ) ص(تر ！ولو لوړ او درانه محمد 
چ３ په دوى ك３ ي３ حضرت  ےدوهم 請فت دا د. م السالم دىيهامامان عل

او د وحى او استازيتوب امتياز ي３  ےد ﾡد نبوت مركز －ر＄ول) ص(محمد 
  : فرمايى) ص(لكه ＇ن／ه چ３ هغه حضرت  ےد ﾡوربخ＋ل

ه وموضع الرساهل ومعدن الحلم«  )ارحج الطالب( »نحن اهل البيت مفاتح الر
موږ اهلبيت د رحمت كنجيان３، د رسالت منزل او د حلم او بردبارۍ زيرم３ ((
چ３ اهل بيت وسيله دى او د همدوى په ذريعه موږ  ےدريم 請فت دا د) يو

ى، فقر او بيوزلى شو د همدى په وسيله دعا －ان３ قبول ﾡخداى تعالى ته رسيدل
لرې او ک７اوونه او ستون％ي ايسته كي８ى او په لويه ورځ هم د دوى د شفاعت له 

چ３ تر دى لويه  ےاو كامياب３ نيشته او دا هغه لوړ پ７او د ےوسيلي پرته بر
  :مرتبه بله نيشته اميرالمومنين حضرت على فرمايى

اية غ «   »اية االمنيةان اهللا وعد نبيه الوسيهل وهى اع درج الجنة و
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خداى تعالى عزوجل له خپل نبى سره د وسيل３ ژمنه ك７ي ده او دا د جنت يوه (( 
  )) ےپ７او د ﾡلويه درجه او د هدف او غو＊تن３ وروست

＇لورم 請فت دا دى چ３ په دوى ك３ د ！ولو نبيانو 請فتونه يو ＄اى وو د حضرت 
د موسى . خلت او خداى دوستى) ع(د حضرت ابراهيم  ﾡآدم 請فوت او غوره وال

زهد او پاكى او د نورو نبيانو 請فتونه په دوى ك３ ) ع(هيبت، د عيسى ) ع(
غون６ وو له دي نظره هغوى د نبيانو په ＊ي／７و خو＊يو او 請فتونو او كمالونو 

  : ك３ د هغوى وارثان او ＄اى ناستى دى لكه ＇ن／ه چ３ امام رضا فرمايى

  »نحن ورثة او العزم من الرسل واالنبيآء«
  )) د اولوالعزم او درنو پيغمبرانو او استازو وارثان يووموږ (( 

او د دوى په  ےخاتم االنبياء د) ص(چ３ ＇ن／ه پيغمبر اكرم  ےپن％م 請فت دا د
ذريعه د نبوت ل７ۍ پاى ته رسيدلى ده همدا شان د دوى د اهلبيتو په وسيله د 
ه امامانو او و請يانو ل７ۍ پاى ته رسيدل３ ＄كه چ３ نه به له نبى آخر زمان

وروسته كوم نبى را＄ى او نه به د دوى كوم وارث او و請ى وى نو لكه ＇ن／ه چ３ 
همدا شان د دوى و請يان هم وروستى او  ےپيغمبر د ﾡزموږ پيغمبر وروست

آخرى و請يان دى او هغه دولس امامان دى لكه عالمه شيخ قندوزى چ３ 

م قا«: فرمايى ل او صيائى اخرب يا رسول اهللا عن اوصيائك من بعدك ال تمسك 
  )ينابيع المودة( »اثناع

په خدمت ك３ عرض وك７ چ３ ما ستا له ) ص(راوى وائى چ３ ما د هغه حضرت 
دوى . راتلونكو او請ياوو خبر ك７ه چ３ زه ورسره متمسك شم او لمنه ي３ ونيسم

وفرمايل زما و請يان دولس دى او له دې وروسته ي３ نوم په نوم ！ول راته 
  )) واورول

وى شاعر خوشحال خان خ＂ك په خپل يو شعر ك３ د دغو دولسو د پ＋تو ژب３ ل((
  ))ےد ےامامانو ذكر په دې ډول ك７

  په حــــــــــديث ك３ نام په نام دى          د امت دولس امـــــــام دى
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  ےبل حســــــــــــــين پاكيزه تن د                  ےيو على دوهـــم حسن د
  ےباقر ســــــــــــــــتنه د دين دبل         ےچهارم زين العابدين د
  ےبل امــــــــــــام موسى كاظم د       ےبل جــعفر ورپس３ هم د
  ےمحــــــــــــــــــــمد تقى دبل بيا      ےبل امــــــام على رضا د
  ےبل حسن عســــــــــــــــــــكرى د                  ےبل امــــــــام على نقى د

  ےچ３ د درســـــــت جهان هادى د        ےهدی دبل امـام امام م
  ےپشت په پشت دا هس３ ياد د       ےد ب３ ب３ زهـــرا اوالد د
  ےچ３ د آل په عـــــــشق محكم د         ےپاك ســــــنى هغه ادم د

 ےچ３ دوى ته د تيرو او راتلونكو پي＋و علم ورك７ل شو ےشپ８م 請فت دا د
غ３ سرچين３ راخو！يدلى چ３ ازلى تل پاتى دا علم الهى عطيه او د علم له ه ےد

او له دې وروسته د خداى په علم ك３ د شريك５دو سوال نه  ےاو المحدود د
 ےاو له چا ي３ نه د ے＄كه چ３ د خداى تعالى علم عين ذات د. پات３ كي８ى
او له  ےد ےاو دا د القاء الهام او پيغمبر په وسيله حا請ل شو ےالسته راوړ

نو په قرآن مجيد ك３ چ３ . ےلى سره سره محدود دډيرى پراختيا او زياتوا
او له  ےشو ےچرته چرته علم غيب د خداى تعالى په ذات پوري مخصوص ك７

خو هغه علم چ３ د راتلونكى په  ےله دې مطلب ذاتى علم د ےنورو نفى شو
باب يا په پ＂و او مخفى چارو د قدرت لخوا ＄ان／７و بند－انو ته وركول كي８ى 

او د هغوى په  ےاو د امامانو علم همداس３ د ےونفى ش ےهيچرته نه د
ويناوو ك３ دا خبره پوره پوره ＇ر－نده شوي ده چ３ له دې وروسته د هي＆ شك او 

لكه ＇ن／ه چ３ يو كس له اميرالمومنين حضرت على . شوب３ ＄اى نه پات３ كي８ى
اى اميرالمومنينه ته د  »لقد اعطيت يا اميرالمومنين علم الغيب «:وپو＊تل چ３

س هو بعلم غيب انما هو تعلم من ذى علم«: لم لرې؟ دوى وفرمايلغيبو ع  »ل

＇خه ) رسول اكرم(بلكه د علم له يوه خاونده  ےدا علم غيب نه د) ج البالغه(
همدا راز يحيى ابن عبداهللا له امام موسى كاظم ＇خه  ے دےاخستل شو
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ا ＄ار شم زه له ت»جعلت فداک انهم يزعمون انك تعلم الغيب «پو＊تنه وك７ه چ３ 
: امام چ３ دا واوريدل نو وى فرمايل)) خلك واي３ چ３ تاسو له علم غيبه خبر ئ３

ه فيه وال ىف جسدى االقامت «  (سبحان اهللا ضع يدك ع را فو اهللا مابقيت ش
 )اما شيخ مفيد(»ال واهللا ماهى اال وراثة عن رسول اهللا ص اهللا عليه وسلم )قال

زما د سر وي＋ته ! خو دې زما په سر كي８ده په خداى قسمل８ خپل الس ! اهللا اكبر
چ３ موږ  ےدا يوازې هغه علم د) بيا ي３ وفرمايل(م３ زي８ شو  ﾡودريدل او غون

 ﾡته د خداى د －ران رسول 請لى اهللا عليه وسلم ＇خه په وراثت ك３ رارسيدل
  .ےد

چ３ دوى د خلكو د ميني او محبت مركز دى دا ＄كه چ３  ےاووم 請فت دا د
فطرتاً هغو كسانو ته ！ي＂ي８ى چ３ كوم كمال ولرى لكه د حاتم سخاوت، د  انسان

نوشيروان عدالت او د رستم مي７انه زړونه هغوى ته وركاږى او پام هغوى ته 
اړوى او آل محمد خو هغه كسان دى چ３ د خپلو كمالونو او خصو請يتونو په 

و فضيلت وجه د انسانى عظمت معيارونه او پارسن／ونه دى هغه كوم ＊ي／７ه ا
چ３ د هغوى په لمنه ك３ نيشته نو دغو كمالونو ته په پام سره زړونه د  ےد

او له همدې امله كافران او ملحدان او له دينه نابلده . هغوى له مين３ ډك８５ي
كسان هم هغوى ته د عقيدت پيرزوين３ وړاندى كوى او د＊منان هم په ال 

د زړونو دا ليوالتيا  شعورى ډول د هغوى په سترتوب او عظمت داده كي８ى او
د خپل ذريت او ) ع(او مين توب د هغى دعا په وجه هم ده چ３ حضرت ابراهيم 

ربنا انى اسكنت من ذريتى بواد غير ذى ذرع عند «: ده چ３ ېزوزاد په هكله ك７
اى زما  »بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلوة فاجعل افئدة من الناس تحوى اليهم

لى ك３ ستا د دروند كور په خوا ك３ خپل بچى پالونكيه ما په يو ويجاړ ك
پري＋ودل چ３ اى زما ربه دوى لمون％ونه وك７ى او ته د خلكو زړونه هغوى ته 

  .و－روهوې
––––––––––
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 يف الصالة ع آدم عليه السالم )عليه السالم  (وكان من دعائه 
 

ـ ُل مُْعـَرتِف ِمـَن الطِّ ُ َبـِديُع فِْطَرِتـَك، َوأَّوَ َ َوآَدم ّ ُ َ ِني ِبُربوِبّيَِتـَك، َوَبـْدُو أَلّل
ــْن  ــِوَك ِم َ االْســِتَجاَرِة ِبَعْف ــ ــُل َع ــَك، َوادّلَلِي ــ ِعبــاِدَك َوَبِرّيَِت ــَك َع ِت حُّجَ

فَِتـَك  ِ ْ ُل َبـْنيَ الَْخْلـِق َوَبـْنيَ َم ُمَوّسَ
 .ُعقُوَبِتَك، َوالنَّاِهُج ُسبَُل َتْوَبِتَك، َوالْ

نَْتهُ َما َرَضْيَت  ِي لَّقَ َِتَك َواذّلَ ْ ِي لَـْم  .ِبِه َعنْهُ، ِبَمنَِّك َعلَْيِه َوَر َوالُْمنِيـُب اذّلَ
ــِه ِيف َحَرِمــَك،  ــِق َرأِْس ــَذلِِّلنيَ ِبَحْل ــَيِتَك، َوســآِبُق الُْمَت َ َمْعِص ــ ــّرَ َع يُِص

 ُ يـَن أ ِ ُل َبْعَد الَْمْعِصَيِة ِبالطَّاَعِة إ َعْفِوَك، َوأَبُو اَالْنِبيآِء اذّلَ وذُوا َوالُْمَتَوّسِ
ً ِيف طاَعِتـَك  اِن اَالْرِض َسـْعيا فََصـّلِ َعلَْيـِه أَْنـَت يـا   .ِيف َجنِْبَك، َوأَْكثَُر ُسّكَ

واِتـَك َوأَْرِضـَك َكمـا َعّظَـَم حُُرماِتـَك،  َ انُ  َِكتُـَك، َوُسـّكَ نُ، َوَمال ْ َر
ِنيَ  ِ ا  .َوَدلَّنا َع َسِبيِل َمْرَضاِتَك يا أَْرَحَم الّرَ

  

  ــــــــــــــــــــــــ
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  :باندى د درود او سالم لپاره د امام دعا) ع(په حضرت آدم 
چ３ ستا د پن％ون ＊ائسته ان％ور او په خاورينو ) ع(اى ＇＋تنه هغه آدم 

معترف، او ستا پر مخلوقاتو او   ﾡ مخلوقاتوك３ ستا د ربوبيت تر ！ولو ړومب
نه ك３ د پناه حجت او ستا له عذابه ستا د عفوې په لم ےبند－انو ستا لوم７

او ستا د  ﾡ، ستا په در ك３ د توب３ د الرو ＇ر－ندوونكﾡغواړو الره ＊ودونك
هغه چ３ تا   . ےد ﾡپيژند－لوۍ او ستا د مخلوقاتو تر مني＃ وسيله جوړيدونك

په ＄ان／７ى كرم او احسان او مهربان９ هغه ته هغه ！ول３ الرې چارې ورو＊ودل３ 
 ﾡښ شوې هغه چ３ د توب３ كوونكد كومو په وسيله چ３ ته له هغه راضى او خو

چا چ３ ستا پر －ناه ！ين／ار ونه كاوه او چ３ ستا په حرم د  ےد ﾡاو جاروتونك
هغه  ےلو سره د عاجزۍ او فرياد په كوونكو ك３ تر ！ولو مخك（ دييسر په خر

چ３ له مخالفته وروسته د اطاعت په وسيل３ سره ستا د عفوې او كرم 
چ３ ستا په الره ك３ و＄ورول  ےپالر د شو او د هغو ！ولو نبيانو ﾡغو＊تنونك

او پر ＄مكه په استو－نو ك３ تر ！ولو زيات ستا په اطاعت او بند－９ ك３ . شول
د ه）３ او زيار ايستونكى دى اى مهربانه ته پر هغوى له خپل لوري او په 
＄مكه او اسمان ك３ د استو－نو او ميشتو لخوا رحمت ولي８ه ＇ن／ه چ３ هغوى 

زونو عظمت ته پاملرنه وك７ه او ستا د خو＊９ او ستا د محترمو او درنو ＇ي
  .رضا په طرف ي３ موږ ته الر＊وونه وك７ه اى تر ！ولو رحم كوونكيو زيات رحيمه

  
––––––––––  
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  سپړنه
  

د اسمان شين －نپت د ستورو په شمعو سن／ار ْو د لمر او سپوږم９ په ت， 
ونو ل７ۍ رات， سره د ＄الندو او زړه راك＋ونكو سهارونو او خوندورو ما＊ام

هم روانه وه خو د فطرت له دې رن／ين９ او په زړه پورې ＊كال ＇خه خوند 
د دريابونو په تل ك３ سيپ９ او . اخستونك３ ستر－ي ال په خواږه خوب اوده وې

د غرونو په لمنو ك３ لعلونه خواره وو خو په اميل ك３ د هغو د پيرلو لپاره ال 
ت او وړمن طاقت په تلوسه ＇وك نه وو موجود د ＄مك３ په اجزاوو ك３ ناميه قو

و خو هي）وك نه وو چ３ له دې ي３ فايده هسكه ك７ې او ＄مكه ي３ په چمنونو او 
چ３ په داس３ يوه شيبه ك３ د قدرت الس د ن７ۍ په  ےباغونو بدله ك７ې و

كن６وال３ او د كائناتو په ظلمت كدې ك３ د نوى ＇رك او ر１ا د پيدا كولو لپاره 
  : خداى تعالى فرمايىحضرت ادم راوپن％اوه لكه ＇ن／ه چ３ 

اء مسنون یان« ً من صلصال من  ا زه له خمبيره شوې خ＂３ يو بشر :   »خالق 
كله چ請 ３ناع ازل د خ＂و بشر جوړ ك７ او له برابرولو وروسته  )) ﾡ يمپيدا کوونک

ي３ پك３ روح وپوكه نو د ژوند ن＋３ ن＋انى پكي را ＇ر－ندې شوې د حس او 
) ع(عالى ته ل／يدونكى سجدي د حضرت آدم شعور دنيا آباده شوه او خداى ت

د ژوند غي８ې ته له رات／ه ) ع(په وړاندى د درناوى لپاره په خاوره ول／يدې آدم 

په جارى كولو سره د خپل  الحمد اهللا رب العالمنيسمدستى وروسته پر ژبه د 
امام سجاد له همدې امله له خ＂３ . پن％／ر او پالونك３ د رب والى اعتراف وك７

 ﾡمتعرف －２ل ےد ربوبيت لوم７) ع(په پيدا كيدونكو ك３ حضرت آدم  او خاورې
هس３ خو د اهللا تعالى د ربوبيت او خالقيت لوم７ى معترفان هغه دى چ３ لوم７ى 

د . ےد وجود بنس نه ْو اي＋ودل شو) ع(مخلوقات و او هغه وخت چ３ د آدم 
لكه ＇ن／ه چ３ حضرت . دوى تسبيح او لمان％ن３ په فضا ك３ ان／ازى كول３
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زه هغه وخت هم نبى وم ((» كنت نبياً و ادم بني المآء والطني«:فرمايى) ص(يغمرپ
  ))د اوبو او خاوري په مين＃ ك３ ْو) ع(چ３ آدم 

په هر حال كله چ３ د ادم پن％ون بشپ７ شو نو قدرت د ＇ه مودې لپاره هغه د جنت 
په زړه پوري او رن／ين３ فضا ك３ پات３ ك７ چ３ د خپل３ جاروتن３ ＄اى ووينى او 

په دې كرارى او راحت３ فضا ) ع(دنيا په رن／نيو ك３ د جنت ياد پاتى وى آدم  د
ك３ په ارام ژوند كاوه او په عيش او نعمت ك３ ي３ وخت تيراوه او خداى تعالى 

ْو خو د يوې ＄ان／７ى  ےهغوى ته د جنت له هر نعمته د برخمن５دو اجازت ورك７
تاسو دواړه  »اهذ الشجرةالتقرب «ون３ له ميوې يى منع３ ك７ى ْو او ويلي ئي وو

كينه او ) ع(دې وني ته مه نزدې كي８ئ خو لعين شيطان چ３ د حضرت آدم 

يا ادم هل ادلك ع شجرة الخدل وملك  «:مير＇ى ي３ په زړه ك３ لرله هغوى ته وويل
آيا زه تا ته د تل پات３ وني او داس３ باچاه９ درك درو＊يم ) ع(اى آدمه ( »اليب

  )چ３ زائلي８ى نه ؟
د تل پاتى والى او د خداى تعالى د دائمى نزديكت د السته ) ع(آدم حضرت 

راوړلو لپاره د شيطان په خبرو تيروت او د دغ３ ون３ ميوه ي３ وخوړه چ３ د 
هغ３ له امله د خداى تعالى لخوا د عتاب ن＋３ ＇ر－ندې شوي او د جنت فضا 

) ع(دم حضرت آ. ورته پردۍ پردۍ ＊كاره شوه ان له بدنه ي３ جامي هم لرې شوى
چ３ دا حال وليد نو وويريد په خپلو ك７و پ＋يمانه شواو له خداى تعالى ＇خه د 
زده ك７و لغاتو او كلماتو په وسيله ي３ خداى تعالى ته فرياد او كوكارې وك７ې 
د توب３ او جاروتلو لمن ي３ وغوړوله او باالخره خداى تعالى د هغه توبه ومنله 

  : خداى تعالى فرمايى چ３

له خپل ربه ) ع(آدم ( »ربه كلمات فتاب عليه انه هوالتواب الرح فتلقى ادم من«
＄ن３ ！كى زده ك７ل بيا خداى تعالى د هغوى توبه ومنله او هغه د توب３ منونكو 

هماغه ＄اى ته ) ع(د توب３ له قبلولو وروسته ي３ آدم ) ےاو ډير مهربانه د
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استو－نه او د و او ＄مكه ي３ د هغو لپاره  ﾡواستوه د كوم لپاره ي３ چ３ پن％ول
ولكم فى االرض «－＂３ ＄اى و－ر＄وله لكه ＇رن／ه چ３ د خداى تعالى وينا ده 

＄مكه ستا لپاره ！كاونه او تر يو ！اكلى وخته د فايدي (»مستقر ومتاع الى حين
په كيس３ ك３ قرآنى تعبيرات ＇ه په دا ) ع(د حضرت آدم )  ےاخستلو ＄اى د

＇ر－ندي８ى حال دا چ３ د  －ناه／اريدا) ع(ډول دى چ３ له هغو د حضرت آدم 
او له  ﾡنبيانو د بعثت د موخ３ او غرض له رويه د پيغمبرانو معصوموال

شك دا رامن％ته كي８ى چ３ هغه ته  ے－ناهونو پاكوالى ضرورى دلته لوم７
آدم د خپل رب »وعصى ادم ربه« ےعا請ى ويل شوى دى لكه ＇ن／ه چ３ ارشاد د

لكه ＇ن／ه  ےيجه دوزخ دنافرمانى وك７ه او د عصيان او سرغ７اوى الزمى نت

م«: چ３ پرود－ار فرمايى ＇وك چ３ د خداى  »ومن يعص اهللا ورسوهل فان هل نار ج
تعالى او د هغه د رسول خبره نه منى د هغه لپاره په ر＊تيا سره چ３ د جنت اور 

د عصيان او －ناه په وجه د دوزخ وړ شو نو بيا ي３ خو ) ع(دى  نو كله چ３ آدم 
تي كي８ى ＄كه چ３ هر هغه كار چ３ سزا ي３ جهنم وى عصمت او پاكوالى نه پا

  .هغه ارو مرو د عصمت مخالف او －ناه ده
لكه  ے－مراه او له هدايته ك８الرى －ر＄ول شو) ع(دوهمه شبه دا ده چ３ آدم 

هغه ب３ الرې شو د غوايت معنا ) فغوى(＇ن／ه چ３ په قرآن ك３ راغلى دى 
هـدايت په مقابله ك３ －مراهى ده ＄كه چ３ خداى تعالى غوايت د رشد يعن３ 

هدايت له (» قد تبني الرشد من الغيى« :لكه ＇ن／ه چ３ فرمايى ےد ﾡراوستل
  ) －مراه９ جدا او ＇ر－ند شو

دريمه شبه دا ده چ３ حضرت آدم ون３ ته له نزدى كيدا وروسته توب３ ته اړ شو او 
شو لكه ＇ن／ه چ３ خداى تعالى د  ﾡتوبه تل د ناخوښ او غلط كار لپاره ايستل

فتاب عليه انه «د قبلولو په ترڅ ك３ د توب３ يادونه داس３ ك７ى ده توب３ 
خداى تعالى د هغوى توبه قبوله ك７ه هغه ب３ شكه چ３ ډير ( »هوالتواب الرحيم

  ) ےاو ز＊ت زيات مهربان د ﾡتوبه قبلوونك
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شوى ْو  ے＇لورمه شبه دا ده چ３ هغوى يو داس３ كار وك７ چ３ ور＄ن３ منع ك７
آيا ما تاسو له »الم نهكما عن تلكما الشجره «ده ＄كه چ３ د خداى تعالى وينا

  .دغ３ ون３ نه وئ منع３ ك７ئ او د منع شوى ＇يز كول －ناه ده
 ےپخپله د خپل３ زيانمنيدا اعتراف ك７) ع(شپ８مه شبهه دا ده چ３ حضرت آدم 

وان لم «لكه ＇ن／ه چ３ په قرآن شريف ك３ د هغوى په هكله راغلى دى ےد
كه ته موږ ونه بخ＋３ او راباندى رحم (»خسرينتعفرلنا وترحمنا لنكونن من ال

او دا چ３ نقصان )  ونه ك７ې نو ب３ شكه چ３ موږ به له تاوان ليدونكو ＇خه وو
  .همشيه د －ناه په وجه وى

اوومه شبهه دا ده چ３ هغه د شيطان په دوك３ ك３ راغى او له همدې كبله له 
لهما الشيطان فاز«:جنته وش７ل شو لكه ＇ن／ه چ３ په قرآن شريف ك３ راغلى دى 

شيطان هغوى هلته وغولول نو هغوى مو له دغه ( »عنه فاخرجهما مما كانا فيه
او كومه دوكه چ３ شيطان ورك７ي هغه له )  حالته چ３ دوى پك３ وو راوويستل
  .عصمت او پاك９ سره سمون نه لرى

چ３ د عصيان معنا ده د خداى تعالى له حکمه  ےد لوم７ۍ شبهى ＄واب دا د 
ه حكم واجبى وى او كه مستحبى او مندوبى نو كه د واجب سر غ７ول كه دغ

حكم مخالفت وشى هغه －ناه ده چ３ سزا هم لرى خو كه د مستحب امر مخالفت 
وشى نو هغه －ناه نه ده همدا راز د خداى تعالى ارشادى امر مخالفت هم －ناه نه 
ده كه ＇ه هم د ندبى او استحبابى امر مخالفت ته هم عصيان واي３ او له 

امرته (هم عصيان بولى لكه ＇ن／ه چ３ ويل كي８ى  ےرشادى امره سر غ７اوا
ما هغه ته د درملو د ＇＋لو حكم ورك７ خو هغه زما خبره  )ب ادلواء فعصا

امرتك  (همداراز ابن المنذر د خراسان امير يزيد ابن مهلب ته واي３)) ونه منله
ً فعصيتنى فاصبحت مسلوب االماره نادما ً جازما تاته يوه پخه او تلل  ما )امرا

شوې مشوره درك７ه خو تا ترې سر وغ７او چ３ له امله ي３ له امارته محرومه او 
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او يوازي د مشوري او  ےپه دغو دواړو مثالونو ك３ امر ارشادى د)  وشرميدې
او د دې د خالف ورزۍ په وجه . راى حيثيت لرى او د مخاطب فايده وى پك３

ه تو－ه كه يو ناورغ ته ډاك＂ر له غوړو د ＄ان ارو مرو ＄ن３ تاوان رسي８ى د مثال پ
ساتلو مشوره ورك７ى نو د غوړو خوړل يقناً هغه ته تاوان رسوى همداراز کله 

د ون３ د ميوې له خوړولو منع كولو نو د هغ３ ) ع(چ３ خداى تعالى حضرت آدم 
له مفاسدو او تاوانونو ي３ هم خبر كانده او هغوى ته ي３ د ر！ل شوى شيطان له 

اليخرجنكما من الجنة فتشقى ان لك ان «ورك７ چ３  ے＇خه خبردارمير＇９ 
داس３ نه وى چ３ هغه »التجوع فيها وال تعرى وانك ال تظماء فيها وال تضحى

تاسو له جنة بهر ك７ى چ３ تاسو بد مرغه شئ بيشكه تاسو ته دلته دا اسانتيا 
ره شته چ３ نه به وږې كي８ئ نه ت８ى كي８ئ نه به لغ７ي８ئ او نه به له لمر س

كه دا نهى او منع３ كول هغه نهى وه چ３ مخالفت ي３ －ناه ده نو . مخامخي８ئ
خداى تعالى به هغوى ته د لوږې تندي او لو＇يدو په ＄اى د خپل غضب انتقام 
او عذاب يادونه ك７ې وه خداى تعالى داسي كومه خبره نه ده ك７ې نو له دې 

ى ي３ －ناه نه ده معلومي８ى چ３ دغه نهى يوازې ارشادى نهى وه چ３ خالف ورز
د لوړتوب او د هغه د مقام د عظمت په وجه ورته عصيان ويل ) ع(خو د آدم 

 ےد ےته ورك７ل شو) ع(او د عصيان دا نسبت يوازى حضرت آدم  ےد ےشو
حال دا چ３ بى ب３ حوا هم په نهى ك３ شريكه وه او د ميوې په خوړلو ك３ هم او 

ه شريكيدو سره سره په قرآن له جنته په وتلو ك３ هم خو په ！ولو چارو ك３ ل
نو كه دا نهى او منع  ےورك７ل شو ےشريف ك３ هغوى ته د عصيان نسبت نه د

كول د حرمت او حراموالى نهى وى نو بي بي حوا به ي３ ترى نه جدا كوله او هغه 
چ３ دا كار  ےبه هم په دې عصيان ك３ شريكه وه نو دا د دې خبرې دليل د

ه وجه ورته عصيان ويل شوى دى او ترك اولى يوازې ترك اولى ْو او د نبوت پ
هغه چار ده چ３ د ＄نو لپاره د سزا مستحقه وى او د ＄نو په نزد نه له همدې امله 

  .ےنه دى ويل شو ےد بى بى حوا خالف ورزۍ ته عصيان او سرغ７او
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د دوهمى شبهى ＄واب دا دى چ３ د غوايت مطلب دا دى چ３ يو كس د يو هدف 
ه سمي الرې د نه تللو په وجه خپل３ موخ３ او مقصد ته ترالسه كول غواړى خو پ

سا امره   :ونه رسي８ى لكه يو شاعر چ３ وائ３ ومن    فمن يلق خريايحمدال
 ً   يغولم يعدم ع الغى الئما

＇وك چ３ خپل مقصد ته ورسي８ى نو خلك ي３ ستاي３ او ＇وك چ３ ناكام شى د 
ا請لى موخه د ) ع(د حضرت آدم .هغه په ناكام９ د هغه مالمتوونكى هم وى

خداى تعالى نزديكت وْه او هغه د دى كار لپاره د ون３ ميوه وسيله و－ر＄وله او 
مانها كما ربكما عن هذه الشجرة اال ان تكون ملكين «شيطان ورته وويل چ３ 
ستاسو رب تاسو د ميوې د ون３ له خوړول يوازى له دې »او تكونا من الخالدين

فر＊تى شئ يا د تل لپاره دلته پات３  امله منعى ك７ى يئ چ３ داس３ نه وى تاسو
مقصد خداى تعالى ته نزدى كيدل وو نه خوند ) ع(دلته د حضرت آدم )) شئ

اخستل، يا د خي＂３ منل نو د هغه غرض ته په پام سره د ميوي خوړلو ته －ناه نه 
شو ويل３ البته هغه دا چاره د خداى تعالى د نزديكت وسيله و－ر＄وله خو دا ي３ 

او دغه پات３ راتللو او ناكام９ ته غوايت  ﾡه هغه پات３ راغوسيله نه ده ＄ك
  . وويل شول

په خپلو ك７و ) ع(چ３ كه ＇ه هم حضرت آدم  ےد دريمى شبهى ＄واب دا د
پ＋يمانه شو او توبه ي３ وك７ه خو د توب３ لپاره ضرورى نه ده چ３ －وندى انسان 

وم كار يا د يوې －ناه په نتيجه ك３ توبه وك７ى ＄كه چ３ د توب３ مطلب په خپل ك
د كومى چارې په پري＋ودلو پ＋يمانى ده او دا پ＋يمانى د مستحب او مباح 

شى او د خداى تعالى نزدې كسان او مقربان خپل  ےكار په پري＋ودلو هم كيد
مقام او حثيت ته په پام سره د مستحب３ چارې په پري＋ودلو او د مكروه كار په 

  . دا كار به ي３ －ناه －２لهكولو هم پ＋يمانه كيدل او توبه به ي３ كوله او 
چ３ د هر منع شوى كار كول －نا نه ده ＄كه چ３  ے＄واب دا د ﾡشبه ﾡد ＇لورم

د . نهى او منع３ كول په دوه ډوله دى يوه تحريمى نهى او بله نتزيهى نهى



 

٦٠٢ ...................................................................................په حضرت ادم باندې د درود او سالم دعا: نهه پن％وسمه دعا

چ３ د دغه كار كول －ناه ده او سزا او عقوبت لرى  ےتحريمى نهى مطلب دا د
دغ３ چارې كول －ناه نه لرى خو نه كول  چ３ د ےاو د تنزيهى نهى مطلب دا د

په كيس３ ك３ نهى تحريمى نهى نه ده ＄كه ) ع(د حضرت آدم . ي３ ＊ه او غوره دى
ته سزا وركول شوى وه او د ) ع(نو بايد حضرت آدم  ےچ３ كه دا تحريم３ و

چ３ هغوى ته سزا او عذاب ورك７ل شى او بله دا  ےنبيانو شان تر دې ډير لوړ د
شرعى دنده ده او جنت د عمل ＄اى نه دى چ３ هلته په ادم  چ３ تحريم３ نهى يو

د امر او نهى په وسيله كوم تكليف الزم شى نو دې خبرې ته په پام سره چ３ 
جنت د جزا او بدل３ مقام دى نه د عمل دا نهى به تنزيهى نهى وى او د دى 
خالف ورزى به ترك اولى وى نه －ناه او معصيت البته د دى ترك طبيعى نتيجه 
دا ده چ３ د هغوى له پدنه جام３ لرى ك７ى شوي او له جنته وويستل شو او دې 

＄كه چ３ هغوى د همدې ＄مك３ د ابادولو لپاره پيدا شوى  ﾡته سزا نه شو ويل
شى په جنت ك３ د هغوى د استو－نى موده يو ＇ه نوره اوږده شوې  ےوو كيد

لقت او خو د ترك اولى په سبب الهى حكمت په دې كى شو چ３ هغوى د خ ےو
پن％ون د هدف د بشپ７ولو لپاره زر ＄مك３ ته راكوز شى او دا ترك اولى د 

لكه ＇ن／ه چ３ په قدسى حديث ك３ راغلى . ＄مك３ د ابادولو وسيله جوړه شوه
معصيت د دنيا د ) ع(ما د آدم (»انى جعلت معصية ادم سببا لعماره العالم «:دى

  )آبادولو سبب و－ر＄وو
د ظلم معنا له الهى حدونو او ليكو تيريدل چ３  ےد پن％مى شبه３ ＄واب دا د

ومن يتعد حدوداهللا فاولئك  «دى دى لكه چ３ په قرآن شريف ك３ راغلى 
كوم كسان چ３ د خداى تعالى له ！اكلو كر＊و تيري８ى هم هغوى (  »الظلمون

د خداى تعالى دا حدود او كر＊３ كله واجب３ او ضرورى وى او )  ظالمان دى
حد پابندى واجب او ضرورى وى له هغ３ تيريدل －ناه ده كله استحبابى او كه د 

او كه ندبى او مستحبه وى نو له هغ３ تيريدا ترك اولى ده او ترك اولى له 
  .عصمت او پاك لمن９ سره تضاده نه لرى
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چ３ د خسران معنا ده له كوم３ －＂３ يا فايدي  ےد شپ８م３ شبه３ ＄واب دا د
سره فرق لرى مثالً د مستحبو محروميدل او له －ت３ ب３ برخ３ كيدل له －ناه 

چارو پري＋ودل －ناه نه ده خو خسران يعن３ له ثوابه محروميدل پك３ شته او 
د ترك اولى په كولو سره ) ع(چ３ حضرت آدم  ےدلته له خسرانه مطلب دا د

  .ےفايدى له السه ورك７ې چ３ هغه ته حا請ل３ وې او همدا نقصان او خسران د
وتل او ＄مك３ ته ) ع(نته د حضرت آدم چ３ له ج ےد اوومى شبه３ ＄واب دا د

خو په ＄مكه باندې د خالفت ) ع(راكوزيدل د  سزا لپاره نه وو ＄كه چ３ آدم 
لپاره پيدا ْو او خپل ا請لى ＄اى ته رات， سزا نه ده كه داس３ وه نو بيا خو به د 

لپاره جنت د عمل او دنيا د جزا ＄اى وى حال دا چ３ جنت د جزا او بدل３ ) ع(آدم 
دنيا ته د ) ع(او بيا دا چ３ ＄ن３ اقوال واي３ چ３ آدم  ےد عمل ډ－ر د او دنيا

توب３ له قبلولو وروسته راكوز شو نو كله چ３ توبه قبوله شوه نو د سزا هي＆ 
د هبوط او راكوزيدو ) ع(او نه د سزا كوم دليل شته د آدم . سوال نه پات３ كي８ى

اه ربه فتاب عليه عصى آدم ربه فغوى ثم اجتب«: په باب خداى تعالى فرمايى
آدم د خپل رب سرغ７ونه وك７ه نو له محروم９ (»وهدى قال اهبطا منها جميعاً

سره مخ شو بيا د هغه رب هغه چوڼ او غوره ك７ او توبه ي３ ورقبوله ك７ه او الره 
په دې آيت ك３ د )ي３ ورو＊ودله او وې فرمايل چ３ تاسو دواړه له جنته كوز شئ

وسته راغل３ ده او دا ي３ د سزا او عقوبت هبوط او كوزيدو خبره له توب３ ور
نتيجه نه ده بلكه ＊كاره ده چ３ د هغوى د پيدا كوولو او پن％ون د مقصد لپاره 

د امام على له دى وينا كي８ى  ﾡي３ هغوى ＄مك３ ته راكوز ك７ل او د خبرى پخل

ته و وعده المرد ا  «:چ３ فرمايى سط اهللا سبحانه ىف توبته ولقاه كلمة ر  
لپاره د ) ع(بيا خداى تعالى د آدم (»واهبطه ا دار البلية وتناسل اذلريهجنته 

توب３ لمن وغوړوله هغه ته ئ３ د رحمت تورى ورزده ك７ل هغوى ته ي３ جنت ته د 
بيا ستنولو وعده ورك７ه او هغوى ي３ د ابتال او د نسل د زياتولو ＄اى ته كوز 

.)ك７ل
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 االقاةليف الكرب و )عليه السالم  (وكان من دعائه 
 

ِيِمـي َوَصـِديِقي َ ي، َوَال َتْفَجْع يِب  ُْشِمْت يِب َعُدّوِ ِ  .إهلِي ال  إهلـي َهـْب 
َ أَْحَسـِن  ِ إ لَْحظًَة ِمْن لََحظاِتَك َتْكِشـُف َعنِّـي َمـا اْبَتلَْيَتنِـي ِبـِه، َوتُِعيـُد

ِي َودَُعـاءَ َمـْن أَْخلَـَص لَـَك  دُعـآءَهُ، فََقـْد  َعاَداِتَك ِعنْـِدي، َواْسـَتِجْب دَُعـا
ـا ِعنْـَد َخْلِقـَك  ِْسُت ِمّمَ ، َوأَ ِ ْت َحا ، َوَقّلَْت ِحيلَِتي، َواْشَتّدَ ِ َضُعَفْت قُّوَ

 َ ّ َ ِ إّالَ َرجــآُؤَك َعــ ــْم َيْبــَق  َ َكْشــِف َمــا أََنــا فِيــِه  .فَلَ إهلـِـي إّنَ قـُـْدَرَتَك َعــ
ُ ِيف كُقُْدَرِتَك َع َما اْبَتلَْيَتنِي ِبِه، َوإّنَ  جـآء ُِسـنِي، َوالّرَ ِِدَك يُو ِذْكَر َعوآ

ينِي َوأَْنـَت  .ِّ لَْم أَْخُل ِمْن ِنْعَمِتَك مُنُْذ َخلَْقَتنِيِالَ  ;إْنَعاِمَك َوفَْضِلَك يَُقّوِ
ِ َواذّلَآّبُ َعنِّي، ُ  إهلِي َمْفَزِعي َوَمْلَجأي، َوالَْحافُِظ  ِح ، الـّرَ َ ّ َ الُْمَتَحنِّنُ َع

َِك َكان ما َحّلَ يِب، َوِبِعْلِمَك َما ِصـْرُت إلَْيـهِ يِبَ، الْ  ُل ِبِرْزِقي، ِيف َقضآ  .ُمَتَكّفِ
، َوَحَتْمـَت عـافَِيِتي،  َ ّ َ ْرَت َوَقَضـْيَت َعـ فَاْجَعْل يا َولِّيِي َوَسّيِِدي فِيما َقّدَ

ا أََنا فِيهِ  ِ َوَخالِصي ِمّمَ فِْع  ;َوما فِيِه َصالَ ِّ ال أَْرُجو دِلَ ذلَِك َغْريََك، َوال  فَإ
   .أَْعَتِمُد فِيِه إّالَ َعلَْيَك 
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له كړاوونو او مصيبتونو څخه د ساتنې او د ښويدلو او تيروتلو د معافۍ لپاره د امام 
  :سجاد دعا

３ د خوشحاليدو موقع مه کاى زما معبوده زما د＊منانو ته زما په حال په زړه 
اى ＇＋تنه د . مه خپه كوه ے／روركوه او زما  په خاطر زما كوم مخلص او مل

خپل رحمت او پيرزوين３ په نظرونو ك３ داسي د توجه نظر زما په برخه ك７ې د 
كوم په وسيله چ３ ته له ما هغه مصيبتونه وغ７وې په كومو چ３ دې زه اخته 

يم او د هغو احسانونو او لورينو مخ ماته ك７ې په كومو چ３ دې روږدې  ےك７
ه كس دعا چ３ د زړه له كومی تا وغواړى قبوله يم او زما دعا او د هر هغ ےك７

د چارې كولو رو رانه ورك دى او حالت م３  ےكاندې ＄كه چ３ زما طاقت كم د
او ＇ه چ３ ستا له مخلوقاتو سره دى له هغو زه بيخى نا  ےډير سخت او ناوړه د

اميده يم اوس خو ستا د مخك＋ينو نعمتونو د بيا السته را وړلو لپاره ستا له 
رته بله الره نه ده پاتى اى زما معبوده په كومو ك７اوونو او غمونو چ３ اميده پ

اخته يم له هغو زما په ژغورلو ته داس３ قادر ي３ لكه ＇ن／ه چ３ د هغو ＇يزونو 
يم ب３ شكه چ３ ستا د لورينو يادول  ےزه اخته ك７ ےوس لرې په كومو چ３ د

زياتوى ＄كه چ３  زما زړه مشغولوى او ستا د انعام او پيرزوين３ هيله زما همت
يم زه ستا له نعمتونو ب３ برخ３ نه يم پات３  ےله كوم وخته چ３ تا زه پيدا ك７

ي３  ےاو مالتﾡ ７ساتونك ﾡ،او اى معبوده هم ته زما اميد زما ＇ارونك ےشو
 ےد ﾡكوم مصيبت چ３ په ما راغل!زما په حال مهربانه او زما د رزق ذمه واره 
ستا په علم ك３  ے＇ه چ３ زما حال د هغه ستا د قضا او قدر په فيصل３ ك３ او
كوم ＇يزونه چ３ ستا د قضا او قدر ! تير شوى ْو نو اى زما واكمنه او ＇＋تنه

فيصل３ زما په حق ك３ ！اكل３ او ضرورى ك７ى دى په هغو زما اطاعت او هغه 
په حق ك３ ＇يز چ３ زما ＊ي／７ه او له موجود حاله ژغورنه دې پك３ ！اكل３ ده زما 

او نه په دې ل７ . دې مصيبت په غ７ولو ك３ له چا هيله نه لرم＄كه چ３ زه د . و－ر＄وه
  ك３ په بل چا باور كوم
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َ  .فَُكْن يا ذَا الَْجالَِل َواِالْكَراِم، ِعنَْد أَْحَسِن َظنِّي ِبَك  َواْرَحْم َضْعِفي َوِقةّلَ
، َواْم  ِ ، َوأَِقْلنِي َعْثَر ِ َ ِحيلَِتي، َواْكِشْف كُْرَبِتي، َواْسَتِجْب َدْعَو ّ َ نُْن َع

ْلَت ِباالجاَبِة،  .ِبذلَِك، َوَع كُّلِ داع لََك  أََمْرَتنِي يا َسّيِِدي ِبادّلُعآِء، َوَتَكّفَ
ِي ال خُْلَف فِيِه َوال َتْبِديَل  َك  .َوَوْعُدَك الَْحّقُ اذّلَ د َنِبّيِ فََصّلِ َع مَُحّمَ
َ الطَّاِهِريَن ِمْن أَْهِل َبْيِتِه، فَإّنََك ِغياُث َمْن ال  ;َوأَِغْثنِي َوَعْبِدَك، َوَع

ِي أَْوَجْبَت إجاَبَتهُ،  ُمْضطَّرُ اذّلَ
ِغَياَث هَلُ، َوِحْرُز َمْن ال ِحْرَز هَلُ، َوأََنا الْ

وءِ  ي  .َوَكْشَف ما ِبِه ِمَن الّسُ ْج ]عنِّي خ ل [فَأَِجْبنِي، َواْكِشْف َهّمِ َوفَّرِ
ِ إ أَْحَسِن ما  ي، َوأَِعْد حا ِ ِباالْسِتْحقاِق، َغّمِ كاَنْت َعلَْيِه َوال تُجاِز

 َ ء يا ذَا الَْجالِل َواِإلْكراِم، َصّلِ َع ْ َ َِتَك الَِّتي َوِسَعْت كُّلَ  ْ َولِكْن ِبَر
َْع َوأَِجْب يا َعِزيُز 

ْ د، َوا د َوآِل مَُحّمَ   .مَُحّمَ
  ــــــــــــــــــــــــــــ
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ونده زما له دې ＊ه －مان سره سم ثابت شه چ３ زه نو اى د سترتوب او لوړاوى خا
. ي３ په تا لرم او زما په كمزورۍ او بيچار－９ رحم وك７ه زما پريشانى لرې كانده

زما دعا قبوله ك７ه خطا او تيروتنه م３ وبخ＋ه او زما او هغو كسانو چ３ له تا دعا 
تا ما ته وغواړي په بخ＋لو او ور＄ن３ په تيريدلو سره احسان وك７ه اى زما مالكه 

او د دعا د منلو ذمه دې اخست３ ده او ستا ژمنه او وعده  ےد ےد دعا حكم ك７
داس３ ر＊تيا ده چ３ پك３ د ماتيدو او خالف ورزۍ هي＆ －نجايش نيشته ته په 

او د هغو په آل رحمت ولي８ه او زما ) ص(خپل نبى او ＄ان／７ى استازى محمد 
ي３ چ３ هي）وك فرياد رس نه  ﾡفرياد واوره ＄كه چ３ ته د هغه چا فرياد اوريدونك

لرى او د هغو پناه ي３ چ３ د پناه هي）وك او هي＆ ＄اى نه لرى زه هم هغه الچاره او 
مجبوره يم د چا دعا قبلول او د چا د ك７اوونو او ستون％و لرې كول چ３ تا په ＄ان 
ضرورى ك７ى دى نو زما دعا قبوله ك７ه زما غم لرې كانده او له ما دردونه او 

وه او زما حال تر مخك３ حالت هم ＊ه حال ته ورجارباسه او ما ته زما ك７اوونه وغ７
د استحقاق او جو－ه والى په اندازه اجر مه راكوه بلكه د هغه رحمت په اندازه او 

اى د سترتوب او لوړاوى  ےد هغ３ له مخ３ اجر راك７ه چ３ په ！ولو ＇يزونو خپور د
او زما دعا واوره او وې منه  او د هغه په آل) ص(خاونده ته رحمت ولي８ه په محمد 

  .اى غالبه او د قدرت ＇＋تنه
  

––––––––––  
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  سپړنه
  

حضرت امام سجاد عليه السالم د دى دعا په پيل ك３ له هغو ك７اوونو او 
دردونو ＇خه د بچيدو دعا ك７ې چ３ د د＊منانو د پيغورونو او د دوستانو د 

چ３ دشمن  ےدا د اذيت او ＄ورون３ سبب كي８ى د دې پيغور او شماتت مطلب
خپل كوم سيال په مصيبت او النج３ ك３ ＊كيل وويني نو په ظاهره خو 
خواخوږى او همدردى كوى خو په زړه ك３ خوشحالي８ى او دا پيغور او د 
خواخوږۍ په ژبه ك３ طنز انسان ته ډير روحانى ك７او او زور رسوى او د خداى 

اودو س７و له زغملو او ＄ان／７ى بند－ان د ډيرو ترخو او ت) ص(تعالى استازى 
) ع(لكه ＇ن／ه چ３ د حضرت ايوب . سره سره بيا هم له دې تريخوالى پناه غواړى

په باره ك３ راغلى دى چ３ كله د هغوى ！ول بچى م７ه شول او مالونه او ＇اروى 
ي３ له من％ﾢ الړل او پخپله هم په بيالبيلو ناروغيو اخته شو نو خداى تعالى د 

３ هغوى ته ډير او تر مخك３ زيات نعمتونه هغوى د 請بر او شكر په بدله ك
وركاندل په دې وخت له هغوى پو＊تنه وشوه چ３ د دغو ازمي＋تونو او 
ك７اوونو په وخت كوم مصيبتونه تا ته تر ！ولو سخت او －ران وو؟ نو دوى 
وفرمايل چ３ د د＊منانو پيغورونه او د هغوى د خواخوږۍ له ＇ر－ندولو سره 

ونو د همدې تريخوالى او سختوالى په وجه به سره تر ژب３ الندې خندا پيغور
  .امام على د عباس ابن مرداس سلمى دا دوه شعرونه لوستل

سللينى كــــــــ   ـيف انتفان 
  صبور ع ريب الزمان صليب

  
كه ته له ما پو＊تنه وك７ې چي ＇ن／ه ي３؟ نو واوره چ３ زه د زمان３ د سختيو په 

  .زغملو ك３ ډير سخت او د 請بر او زغم غر يم
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  ــــــــرع ان ترى ىب كابةــيغـــــ
ساء حبيب شمت عادا و   فـــــــــ

  
او دا م３ نه ده خو＊ه چ３ په ما ك３ د غم او خپ／ان ن＋ﾡ  ３زه دا نه شم زغمل

＊كاره شى چ３ د＊منان م３ خوشحاله شى او دوستانو ته م３ تكليف ورسي８ى 
د خداى تعالى د  امام سجاد د د＊منانو له پيغورونو د بچيدو له دعا وروسته

رحمت او مهربان９ دعا كوى ＄كه چ３ مرګ او ژوند، عزت او ذلت، روغتيا او 
لكه . ناروغى او شتمنى او بيوزلى دا ！ول د خداى تعالى د نظر كماالت دى

  :＇ن／ه چ３ په دې ＄اى ك３ همدا امام فرمايى

ا لحظة اال « س ف ا  ان هللا لوحا محفوظا يلحضه ىف كل يوم ثلث مائة لحظة ل ي م
شاء   »ويميت ويعزو يذل ويفعل ما

خداى تعالى يو لوح محفوظ لرى چ３ هر ورځ درې سوه ＄له هغ３ ته －ورى او ((
د هرې كتن３ په بركت چا ته ژوند وركوى چا ته م７ينه چا ته عزت او چاته ذلت 

ي３ د لطف او مهربان９ له دې نظره وروسته بنيادم )) او ＇ه چ３ غواړى كوى
 ﾡپورې خپل３ هيل３ ت７ى او له هغه پرته له هر چا نااميده او نهيليوازې په هغه 

چ３ له هغ３ وروسته انسان  ےاميد او ارمان هماغه د ﾡكي８ى ＄كه چ３ ر＊تين
له ！ولو مخلوقاتو ب３ نيازه شى او دا ب３ نيازى د اميد او رجا ارو مرو نيتجه ده 

او زړه ت７ى او ＇وك چ３ د خداى تعالى په ＄اى په بل چا پورې خپل اميدونه 
كه ډير مال او دولت هم ولرى او ＇وك چ３ . ےهغه سر تر پايه فقر او احتياج د

خداى تعالى ته هيله او اميد لرى هغه په فقر تن， الس９ او نيست９ ك３ هم 
＄كه چ３ هغه ته پته وه چ３ خداى تعالى پخپله د رزق  ےب６اى او ب３ نياز د
. او ك３ د رزق ل７ۍ نه شلوىاو هغه د ژوند په هي＆ پ７ ےد ﾡضامن او وركوونك

ومامن دابة ىف االرض ِاال ع اهللا «: لكه ＇ن／ه چ３ خداى تعالى پخپله فرمايى
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  )) خداى تعالى په ＄مكه د هر خو＄نده او ژوى د رزق ذمه اخست３ ده((»رزقها
امام سجاد له دې وروسته د خپلو مصيبتونو او ك７اوونو په ل７ ك３ د خداى 

ك７ې ده او واي３ چ３ هغه ك７اوونه او مصيبتونه چ３  تعالى د قضا او قدر يادونه
د . په ما راغلى ！ول د خداى تعالى د علم فيصل３ او قضا او قدر مطابق دى

قضا او قدر مسئله يوه ډيره دقيقه او ژوره مسئله ده او د سرسرى ذهن لرونكى 
بله د دى  ﾡكسان په دې ك３ په غور سره هم اطمينان او داډ نه شى ترالسه كول

ئلى پيچومى او نزاكتونه ي３ نور هم له پيچلتياوو سره مخامخوى له همدې مس
امله عام خلك په دې مسئل３ ك３ له غوره وفكر منع３ شو لكه ＇ن／ه چ３ له 
اميرالمومنين حضرت على نه يو كس پو＊تنه وك７ه چ３ قضا او قدر ورو＊يئ 

ي８ه س７ى نو امام وفرمايل بحرعميق التلجه دا يو ژور سمندر دى دې ته مه كوز

سل«بيا پو＊تنه وک７ه نو امام وفرمايل  دا يوه تياره الره ده (( »هکطريق مظلم ال 
پو＊تونكى په دريم ＄ل پو＊تنه وك７ه نو امام ورته بيا )) په دې ك３ قدم مه ږده

د دې په پوهيدو  ےدا د خداى تعالى يو راز د(( »سر اهللا التتكلفه «وفرمايل
  ))＄ان مه ست７ى كوه

او د پوه３ او ادراك لن６ون او كوتاهى ده چ３ كله انسان  ﾡره والدا د عقل بيچا
جبر ته راكاږى او كله ي３ تفويض ته كش كاندى او په همدې قضا او قدر ك３ د 
فكر او ＄يرتيا په وجه يوه ډله د جبر قايله شوې ده او واي３ چ３ انسان چ３ هر 

كوى او هغه  او د خداى تعالى په زور ي３ ے＇ه كوى هغه ي３ په كولو مجبوره د
او ＄ن３ نور . په خپل３ －＂３ تاوان ＊ي بدې او سود او زيان هـي＆ اخيتار نه لرى

كسان د تفويض قايل شوى دى او واي３ انسان چ３ هر ＇ه كوى هغه د خداى 
خو . ےتعالى د علم او رادې نه بهر او د هغه ذات له قضا او قدره ب３ نيازه د

غو دواړو د من＃ الره ده او له دواړو اماميه فرق３ چ３ كومه الره خپله ك７ي هغه د
  :  لكه ＇ن／ه چ３ امام جعفر 請ادق فرمايلى دى. بچ ده
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او نه تفويض بلكه  ےنه جبر د(  »الجربوالتفويض ولكن امر بني امرين«
  ) حقيقت د دغو دواړو په من＃ من＃ ك３ دى

او نه  ےمطلب دا چ３ نه خو خداى تعالى لخوا په خپلو بند－انو جبر او زور د
د خپلو بند－انو اعمال د خپل３ قضا او قدر له ك７ۍ بهر ك７ى دى بلكه انسان ي３ 

چ３ كله نيك عملونه كوى نو د هغه له اخيتار او ارادې سره سره پكى د خداى 
تعالى توفيق او لطف هم شامل دې او كله چ３ بد عملونه او ناوړه ك７ه كوي نو د 

ې نو له هغه توفيق اخستل دې لپاره چ３ هغه په خپل اختيار داسي الره غوره ك７
كي８ى او خداى تعالى د هغه د خپل３ خو＊３ او اختيار كارونو په نتيجه ك３ 

د امربين . هغه په －مراهيو او تورتمونو ك３ د وركيدو لپاره خوش３ پري８دى
شويى د انسان په كور ك３ بجلى او بري＋نا وى او  ﾡامرين مطلب داس３ راسپ７ل

ي３ شى او كله ي３ چ３ وغواړئ  ﾡو＊انولكله ي３ چ３ زړه وغواړي ل／ولى او ر
خو له دې اختيار سره سره مجبور هم دى او هغه داس３ چ３ .－ل كولى ي３ شى

هغه كس چ３ د بري＋نا او بجل９ په مركز باندې واك او كن＂رول لرى كه هغه 
بري＋نا غو＇ه ك７ى نو دا كس كه هر ＇ومره ب＂ن３ او ت９２ ووهى بيا هم ＇راغ نه 

  .بري＋نا مركز د ده په واك او اختيار ك３ نه دى＄كه چ３ د  ﾡشى رو＊نانول
  

––––––––––  



 

٦١٢ .........................................................................................................د ويرې او تره３ په وخت دعا: يو شپيتمه دعا

 :مّما يحذره ويخافه )عليه السالم  (وكان من دعائه 
 

َْس َيُرّدُ َغَضَبَك إّالَ ِحْلُمـَك، َوَال يُـنيِْج ِمـْن ِعَقاِبـَك إّالَ َعْفـُوَك،  إهلِي إّنَهُ لَ
َتُـَك َوالّتََضـّرُ  ْ ً  .ُع إلَْيـَك َوَال يَُخّلُِص ِمنْـَك إّالَ َر ِ يـا إهلِـي فََرحـا فََهـْب 

ــ أَْرواَح الِْعبــاِد، َوال  ُ ُ
ْ ــا َت ِ ــِبالِد، َو ــا تُْحِيــي َمْيــَت الْ َ ِ ــْدَرِة الَِّتــي  ِبالْقُ

 ، ِ ، َواْرفَْعنِي َوال َتَضْعنِي، َواْنُصـْر فْنِي اإلجاَبَة ياَرّبِ ِّ َ ِلْكنِي، َو ْ ُ 
يـاَرّبِ إْن َتْرفَْعنِـي فََمـْن َيَضـُعنِي؟ َوإْن  .اِت اْرُزْقنِي، َوعـافِنِي ِمـَن اآلفـ

َْس ِيف حُْكِمَك ظُْلٌم، َوال ِيف  َتَضْعنِي فََمْن َيْرفَُعنِي؟ َوَقْد َعِلْمُت يا إهلِي أَْن لَ
ــِم  َ الّظُْل ــاُج إ ــْوَت، َوَيْحت ــْن َيخــاُف الَْف ــُل َم ــا َيْعَج ــةَلٌ، إّنَم ــَك َعَج َنِقَمِت

ِعيُف، َوَقْد تَ  ً الّضَ اً َكِبـريا َرّبِ ال َتْجَعْلنِـي  .عالَْيَت َعْن ذلَِك يا َسـّيِِدي ُعلُـّوَ
 ، ِ ْسـنِي، َوأَِقْلنِـي َعْثـَر ْلنِـي َوَنّفِ َضاً، َوال لِنَِقَمِتَك َنَصباً، َوَمّهِ َ َ لِْلَبالِء 

 ، ِ ْ َ ِحيلَِتي، فََصـّربِ ّ يـاَرّبِ َوال تُْتِبْعنِي ِبالَْبالِء، فََقْد َترى َضْعِفي َوِقةّلَ فَـإ
ٌع إلَْيَك يا َرّبِ  ِ  .َضِعيٌف مَُتَضّرِ ُ ِبَك ِمنَْك، فَأَِعْذ َوأَْسـَتِجريُ ِبـَك  .َوأَُعوذ

 ِ ا أَخاُف َوأَْحَذُر  .ِمْن كُّلِ َبالء، فَأَِجْر ِ يا َسّيِِدي ِمّمَ  .َوأَْسَتِرتُ ِبَك، فَاْسُرتْ
ُ أَْعظَُم ِمْن كُّلِ َعِظ َعِظ

ُت  .َوأَْنَت الْ ُ  .ِبَك ِبَك ِبَك اْسَتَرتْ ُ يا أَّهللاَ ُ يا أَّهللاَ يا أَّهللاَ
ِبـنيَ  ـد َوآهِلِ الطَّّيِ َ مَُحّمَ ُ َصـّلِ َعـ ُ يـا أَّهللاَ ُ يا أَّهللاَ ُ يا أَّهللاَ ُ يا أَّهللاَ ُ يا أَّهللاَ ُ يا أَّهللاَ  يا أَّهللاَ

 .الطَّاِهِرينَ 
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  :د ويري او ترهې په وخت د امام سجاد دعا
  

ب３ ستا له حلمه او  ﾡبوده ستا غضب او غوسه هي）وك نه شى تمولاى زما مع
ب３ ستا له عفوې او كرمه، او له تا مو  ﾡستا له عذاب مو هي）وك نه شى ژغورل

ب３ ستا په در ك３ تا ته له زراۍ او ب３ ستاله رحمته، اى  ﾡهي）وك نه شى بچول
كوې او د زما ＇＋تنه ته په هغه قدرت سره چ３ په هغه به م７ې ＄مك３ راوژندۍ 

بند－انو په م７و ك３ به د ژوند روح پوك３ ماته په رزق ك３ پراختيا او هوساينه 
راك７ه او له تباه９ م３ وساته، او له م７ين３ مخك３ م３ د دعا له قبليدو خبر 

راك７ه او سپكوه او خواره  ﾡاى زما پالونكيه ما ته سر لوړى او هسكوال. كانده
ه كه ته ما لوړ كاندې نو ＇وك م３ م３ مه، زما مرسته وك７ه او روزى راكاند

شى؟ او اى   ﾡ شى او كه ته م３ راوپر＄وې نو ＇وك م３ هسكول ے راغور＄ول
او ته په غچ  ےد  ﾡ زما معبوده زه ＊ه خبر يم چ３ ستا حكم له ظلمه سپي）ل

اخستنه ك３ بي７ه نه كوې، بي７ه خو هغه كس كوى چ３ له السه د وخت د وتلو 
او ب３ وسه  ےته هغه كس اړمن وى چ３ كمزوراندي＋نه لرى او ظلم او زياتى 

وى او اى زما مالكه ته له دغو 請فتونو ډير لوړ او پاك ي３ اى زما روزونكيه ما 
د ك７اوونو او بال－انو هدف او د خپل عذاب ن＋ه مه －ر＄وه ما ته مهلت راك７ه 

ې كانده زما له تيروتلو تير شه او په مصيبت م３ مه يراو غم او خپ／ان م３ ل
＄كه چ３ زما كمزورى او بيچارى تا ته در＊كاره ده ته ما ته د 請بر او  تعقيبوه

！ين／تيا همت راك７ه ＄كه چ３ اى زما پالونكيه زه ب３ وسه او ستا په وړاندې 
يم اى زما پرود－اره زه له تا هم ستا په لمنه كﾡ  ３او لوغ７يدونك ﾡفرياد كوونك

بال ＇خه هم ستا په غي８ه  او له هري ستون％３ او. پناه غواړم نو ما ته پناه راك７ه
نو اى ربه  . ك３ امن غواړم نو ماته امان راكانده او هم ته م３ ستر او پرده وسات３

له كومو ＇يزونو چ３ زه ويره او ترهه لرم له هغو م３ په خپله لمنه ك３ پ ك７ه او 
ته عظيم او تر هر ستر عظيم ي３ زه ستا او يوازې ستا په بركت د امن او روغتيا 

３ پ يم اى اهللا، اى اهللا، اى اهللا، اى اهللا، اى اهللا، اى اهللا، اى اهللا، اى په پرده ك
اهللا، ته په محمد 請لى اهللا عليه و آله  وسلم او د هغه په پاك او سپي）لى آل 

  .رحمت ولي８ه او پراخه سالمتيا پري نازله ك７ه
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  سپړنه
  

و لپاره دا دعا د دنيا له ك７اوونو غمونو ستون％و او له بدې پايل３ د بچيد
لوستل كي８ى په دې ك３ د خداى تعالى حلم د هغه له انتقام او غضبه د خن６، د 
هغه بخ＋نه او تيريدنه د هغه له سزا او عقوبت ＇خه د ډال، او د هغه رحمت او 

يعن３ . د هغه په در ك３ زارى او كوك３ د آخرت د ژغورن３ وسيله －ر＄ول شوي ده
او كه د  ےذاب سيالو نه شى تميدكه د خداى تعالى حلم نه وى نو د هغه د ع

نو د ژغورن３ او خال請ون هي＆ الره نه وه  ےهغه د رحمت او بخ＋ن３ الس نه و
＄كه چ３ د خداى تعالى د عدل تقاضا خو تعزير او سزا ده او د دې تقاضا مخه 

امام  ےشى ＄كه چ３ رحمت د هغه تر عذابه مخك３ د ﾡيوازې رحمت نيول
وروسته د هغه ذات قدرت او اقتدار ته سجاد د عفوې او رحمت له يادولو 

نغوته ك７ى چ３ په وچو ＄مكو ك３ تاز－ى او په م７و ك３ ژوند پيدا كوى نو 
بعيده نه ده چ３ هغه تن／ى او تن／السى په پراختيا او －شايش، او فقيرى او 
بيوزلى په غنا او شتمن９ بدله كاندى ＄كه چ３ هم هغه د رزق، روغتيا او 

هغه پرته ＇وك اختيار او قدرت نه لرى هغه چ３ او له  ےد ﾡلوړاوى بخ＋ونك
او ＇وك  ﾡ＇وك سپك ك７ى هغه كس هي）وك عزت او لوړاوى ته نه شى رسول

چ３ له خپل３ مرست３ ب３ برخ３ ك７ي د هغه هي）وك مرسته نه شى كولى او په 
دغو ！ولو مرحلو ك３ د هغه عدل چلي８ى او په هيچا ظلم نه كوى ＄كه چ３ د ظلم 

او بي وسه وى او دا ＄كه چ３ هغه په  ے８ى چ３ كمزورضرورت هغه چا ته پي＋ي
خو هغه . دى ويره ك３ وى چ３ كه ظلم ونه ك７ى نو اقتدار او واك به ي３ كم شى

هغه د خپل قدرت د  ےذات چ３ له هر اړخه پوره، واكمن وسيال او قادر د
همداراز خداى تعالى －ناهكارو ته په سزا . ساتلو لپاره زياتى ته اړتيا نه لرى

لو ك３ بي７ه نه كوى ＄كه چ３ تلوار هغه كس كوى چ３ د دې اندي＋نه لرى وركو
چ３ مجرم او －ناهكار به ترې وت＋تى او د چا له دره چ３ تي＋تنه نا ممكنه وى 
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او په هر ＄اى واكمن وى هغه دا ويره نه لرى چ３ －وندې مجرم به ي３ له من／ولو 
او له هغه پرته . ےداو بيا هغه تر هر عظيمه ډير عظيم او لوړ . او واكه وت＋تى

او د خپل ژوند په ساتلو او چلولو  ےد ﾡهر يو ＇يز د هغه مخلوق او د هغه پالل
ك３ هغه ته اړمن او ＇وك چ３ محتاجه او نورو ته اړمن وى هغه ازاد ＇ن／ه پات３ 

امام د دعا په آخره ك３ د خداى تعالى نامه بيا بيا اخستى ده دا . شى ےكيد
د غو＊تن３ او طلب لپاره دى او په ذكر درود  تكرار د خوند اخستلو لذت او

دعا او يادونه ك３ د خداى تعالى نزدى بند－ان تل د خداى تعالى نامه اخلى او 
دا نامه د هغه ذات په نومونو ك３ تر ！ولو لوړه مشهوره او ＇ر－نده ده، له 
اسالمه مخك３ چ３ د خدايانو او معبودانو نومونه معلوم وو هلته د يوې 

تصور هم ْو چ３ اهللا به ي３ بالﾢ لکه د جاهليت په زمانه ك３ د لبيد ناليدې هست９ 
  .ےد خول３ دا شعر زموږ د ادعا شاهد د

  وكل نع ال محاهل زائل    اال كل شيئ ما خال اهللا باطل 
او هر  ےو－وره له خداى تعالى پرته هر يو ＇يز ب３ حقيقته او نا پايداره د(

تعالى په دې نوم او نورو نامو ك３ د خداى  )ﾡنعمت ختميدونكى او زايليدونك
چ３ نور ！ول نومونه په همدى نام３ پورې منسوبيدى شى لكه اهللا  ےتوپير دا د
خو دا په نورو نومونو پورې نه شو  ےاو قادر د ےرحمن د ےرحيم د

＄كه  ےقادر اهللا د ےرحمن اهللا د. منسوبولى او نه شو ويلي چ３ رحيم اهللا دى
ور نومونه 請فاتى دى نو لكه ＇ن／ه چ請 ３فتونه په چ３ اهللا د ذات نامه ده او ن

ذات پورى منسوبي８ى همدا راز د هغه 請فاتى نومونه د هغه د ذات په نام３ 
وهللا االسماء الحسنى فادعوه «: پورې منسوبي８ى لكه خداى تعالى چ３ فرمايى

د ＊و 請فتونو نومونه هم د خداى لپاره دى نو هغه په همدغو نومونو سره (»بها
  )بلئ
او په بل  ےچ３ دا نوم يوازې د وينا له خالق سره مخصوص د ےم فرق دا ددوه

هل تعلم «نه حقيقتاً او نه مجازاً اطالقي８ى لكه ＇ن／ه چ３ خداى تعالى فرمايى
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  . آيا تاسو د هغه همنامه بل ＇وك پيژنئ »له سميا
دى او له  ﾡدريم دا چ３ دا په هغه ذات داللت كوى چ３ د ！ولو 請فتونو لرونك

ه چ３ د ذات نامه ده نو په هر هغه 請فت به حاوى وى چ３ خداى تعالى ته دې امل
شو د نورو نامو په اپو！ه چ３ يوازې په يو يو 請فت داللت  ﾡي３ نسبت وركول

  .عالم د علم او رحيم د رحمت ےكوى لكه قادر د قدرت 請فت د
چ３ دا نامه له معنوى نظره د هغه  ے＇لورم فرق ي３ له نورو نومونو سره دا د

. وى ﾡت９ او ذات ＊وونه كوى چ３ د معبوديت او الوهيت او ربوالى لرونكهس
هغه ذت چ３ د عبادت ((نه مشتقه وى نو معنا به ي３ وى )) تاله((كه دا نامه له 

راخستل شوې وى )) اله((د تاله معنا ده تعبد او كه له )) ےجو－ه او مستحق د
خپلو مقصدونو او نو معنا به ي３ وى هغه ذات چ３ د چا په لور مخلوقات د 

او د اله معنا ده رجوع كول او تكيه او سهارا ل＂ول، . حاجتونو لپاره رجوع كوى
هغه ذات چ３ پرې په پوهيدلو ك３ ((مشتق وى نو معنا به ي３ وى )) وله((او كه له 

معنا )) وله((عقل او پوه سر －ردانه او فهم او ادراك حيرانه او اللهانده وى او د 
وب او كه اهللا له اله مشتق وى نو د دې معنا به وى هغه ذات ده يحتر او حيرانت

چ３ له عقلونو پوه３ او فهمه لوړ او له ستر－و پ وى او د اله معنا ده لوړ ستر 
شى چ３ د كائناتو او پن％ون  ےاو پ، او دا ！ول３ معنى د هماغه ذات كيد

  .خالق، سرچينه مبدا او حقيقى معبود دى
وفو او تورو ＇خه چي كه هر ＇ومره حروف كم ك７ئ پن％م دا چ３ د دې نوم له حر

بيا هم په دې يو او واحد ذات داللت كوئ لكه سيد نعمت اهللا جزائرى په 
مشارق االنوار كتاب ك３ راوړى دى چ３ كه له اهللا الف لري ك７ئ شى نو هللا پات３ 

پات３ كي８ى او كه الف او الم ور＄ن３ لرې )) اله((كي８ى او الم ورنه لري ك７ئ نو 
)) ها((پات３ كي８ى او كه الف سره دواړه المونه هم لري ك７ئ نو )) له((ندې نو كا

كي８ى او دا ！ول الفاظ په )  هو(پات３ كي８ى چ３ له که واو سره يو ＄اى شى نو  
  .هماغه لوى ذات داللت كوي او د هم هغه معنا وركوى
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ُ يف اَالّياِم الّسبعه ِِه َعلَيِه السالم   :و َِمْن دُعا

ُ يَ    :ْوِم اَالَحِد دُعاء
ى ِ اذّلَ  ِاّالَ َعْدهَلُ، َو ال اَْعَتِمُد ِاّالَ َقْوهَلُ،  ال اَْرُجو ِاّالَ فَْضهَلُ، َو ال اَْخشى  ِْسِم اّهللاَ

ْضـواِن ِمـنَ  الّظُْلـِم َو  َو ال اُْمِسُك ِاّالَ ِبَحْبهِلِ، ِبـَك اَْسـَتجريُ يـا ذَا الَْعْفـِو َو الّرِ
مـاِن َو َتـواتُِر اْألَْحـزاِن، َو َطـواِرِق الَْحـَدثاِن، َو  َوِمـْن ِغـَريِ  الُْعـْدواِن، الّزَ

ةِ  ِمِن  ـالُح  اْنِقضآِء الُْمّدَ ِشُد لِما فيـِه الّصَ ِة، َو ِاّيَاَك اَْسَرتْ ِب َو الُْعّدَ َقْبَل الّتَاَّهُ
ْصالُح، َو ِبَك  ْنجـاُح، َو اِ   َواْإلِ ّيَـاَك اَْسَتعنيُ فيمـا َيْقـَرتِنُ ِبـِه النَّجـاُح َواْإلِ

  َوَتماِمها،  لِباِس الْعافَِيِة   اَْرَغُب ىف
  

  :د يك شنبې يا اتبار د ورځې دعا
  

د هغه خداى تعالى په نام３ سره مرسته غواړم چ３ يوازې د هغه فضل او كرم تـه  
د هم هغه په خبره بـاور لـرم او   . هيله لرم او د هم هغه له عدله اندي＋نه او ويره لرم

اى د عفوې او خو＊９ مالكه زه تا تـه لـه   . يم ﾡى پوري ت７لد هم هغه په پ７ې او مز
ظلــم او زيــاتى، د وخــت لــه او＊ــتونونو، د غمونــو لــه پرلــه پســي يرغلونــو او لــه   
نازليــدونكو مصــيبتونو پنــاه دروړم او لــه دې چــارې پنــاه غــواړم چــ３ د آخــرت د 

ه او لـ . غوڅ شـى   ے سامان او د الري د تو＊３ له برابرولو مخك３ م３ د ژوند مز
هم تا د هغو ＇يزونـو الر＊ـوونه غـواړم پـه كومـو كـ３ چـ３ زمـا ＊ـي／７ه او د نـورو           
هوساينه او سماونه وى او له هم تا مرسـته غـواړم پـه هغـو كـارونو كـ３ چـ３ زمـا         

يـم د   ےاو د نورو كاميابی پك３ نغ＋ت３ وى او له هم تا غو＊تندو ےفالح او بر
. د هميشـه پـات３ كيـدو    روغتيا د جامو، د سالمت９ د پوره كيـدو او د سـالمتيا  
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ُ ِبـَك يـا َرّبِ ِمـْن َهَمـزاِت  الَمِة َو َدواِمها، َو اَُعوذ ُوِل الّسَ ُ ـياطِني،   َو  الّشَ
ــْل مــا كــاَن ِمــْن  ــالطِني، فََتَقّبَ ُِســْلطاِنَك ِمــْن َجــْوِر الّسَ ُز    َصــلو  َواَْحــَرتِ

ُ اَفَْضَل ِمْن ساَع   ، َو اْجَعْل َغدى َوَصْومى   ىف  اَِعـّزَ َو   َو َيْومى  تىَو ما َبْعَده
ُ َخـْريٌ  َو َنْومى  َيْقظَتى  ىف  ، َو اْحَفْظنى َو َقْومى  َعشَري حافِظـاً،  ، فَاَْنَت اّهللاَ

 ّ َّ ِا ُ نيَ، اَلّلـ ِ ا ُ ِالَْيـَك ىف  َو اَْنَت اَْرَحُم الّرَ ُ   َيـْومى  اَْبـَرء ِمـَن   هـذا َو ماَبْعـَده
ِك  ْ ِّ لْحاِد، َو اُْخِلُص لََك دُعآئى اْالحاِد، ِمَن ال ُ   َو اْإلِ جاَبـِة، َو اُقـ ً لِْإلِ ُضا ّ َ   َت

ثاَبِة، فََصّلِ َع  َع ٍد َخْريِ َخْلِقَك ادّلَاعى  طاَعِتَك َرجآءً لِْإلِ َك،  ِا  مَُحّمَ  َحّقِ

ى  َواَِعّزَ َك اذّلَ ْ  ال  ِبَعْينِـَك الَّتـى  اليُضـامُ، َو اْحَفْظنـى  ِبِعـّزِ ِ   َتنـامُ، َواْخـ

ُ  ، َو ِبالَْمْغِفَرِة ُعْمرى ِباِالْنِقطاِع ِالَْيَك اَْمرى ح َغفُوُر الّرَ
 ، ِاّنََك اَْنَت الْ

  ـــــــــــــــــــــــــ
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پناه غواړم د شيطان له وسوسو او هم ! او هم ستا په وسيله اى زما پالونكيه
غواړم د واكمنانو له زياتيو او  ستا د واك او اقتدار په ذريعه تحفظ او ＇ارنه

ته زما تير لمون％ونه او روژې قبول３ ك７ه او سبان９ ورځ او ورپس３ . تيريو
ور＄３ له ننينو شيبو او ننن９ ور＄３ غوره و－ر＄وه او ما ته په خپل قام او قبيله 

هم ته . راكانده او په خوب او بيدارۍ ك３ زما ساتنه وك７ه ےك３ عزت او درناو
اهللا ي３، او هم ته تر ！ولو رحم كوونكو زيات رحيم  ﾡساتونك او غوره ے＇ارندو

او نورو اتبارونو ك３ ) يكشنبه(زه ستا په در ك３ په دې اتبار ! اى پرود－اره. ي３
له شرك او ب３ دين９ كركه او ويزارى ＇ر－ندوم او د قبليدو لپاره د زړه له كومی 

اعت، منن３ او او خلوص سره تا ته دعا كوم او د ثواب په هيله ستا په اط
سركي＋ودن３ ！ين， يم نو ته په ډير غوره مخلوق او د حقو په استازى حضرت 

رحمت ولي８ه او د خپل هغه عزت په وسيله چ３ هي）كله نه ) ص(محمد 
سترتوب او عزت راك７ه او په خپلو هغو ستر－و سره  ےمغلوبي８ى ما ته درناو

هر كار پايله په زما حفاظت وك７ه چ３ هي）كله ي３ خوب نه ز ن／وى او زما د 
خپل３ لمن３ پورې په ت７لو او زما د عمر پاى په خپل مغفرت او بخ＋نى سره 

  .مهربانه يﾡ ３بيشكه چ３ ته بخ＋ونك. سرته ورسوه
  

––––––––––  
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  سپړنه
  

شيب３ په ساعتونو، ساعتونه په ور＄و او ور＄３ په اونيو ك３ بدلي８ى او بيا دا 
و په ي％رپ ك３ او د تيريدونكو ور اون９ د مياشتو او كلونو په شکل د ستر－و په

او د همدغو ＄غلنده او تيرنده . ته كرار لرى او نه تميدايرشان تيري８ى چ３ نه چ
شيبو او ك７يو نامه ژوند ده كله چ３ دا ور＄３ او شيب３ راغون６ې شى نو ژوند پاى 
ته ورسي８ى او د ور＄و له ختميدو سره سم ژوند هم وروست９ سل／９ واخلى كه دې 

د ژوند يوه يوه شيبه او يوه يوه －７ۍ خورا اهميت لرى ＄كه چ３ د يوې  ته و－ورو نو
ور＄ي په تيريدو سره زموږ د ژوند يوه ورځ كمي８ى او دا ورځ دومره ارز＊تناكه 
پان／ه ده چ３ كه له السه وو＄３ نو د ن７ۍ ！ول３ شتمن９ او دولتونه هم دغه يوه ورځ 

و ور＄و له اهميته هم انكار كه زموږ ژوند قيمت ولرى نو د شيبو ا ﾡنه شى ستنول
شى او همدا  ےنه شو كولى او همدا يوه ورځ زموږد بربادۍ او تباه９ پيالمه كيد

شى او د ژوند ناسم３  ےيوه ورځ د ژوند لپاره －＂ه ورې چارې او زيرى راوړ
هغه هم يوه ورځ وى چ３ مفسدان زي８وى په وژونكو －ناهونو ك３ . شى ﾡهوارول

ونه او نيك９ الهو كوئ او هغه هم يوه ورځ وى چ３ د نفس تيري８ى او د تير عمر ثواب
په ا請الح د ＄ان په سمولو او توب３ او استغفار ك３ تيري８ې او تيرى －ناهان３ د 

د ور＄３ له نظره دواړه برابرې دى خو د دواړو پايل３ . خشاك او ذرو په شان الوزوى
په لمبو او د جنت همدومره توپير سره لرى ＇ومره چ３ په زهرو او ترياقو او د دوزخ 

نو د ژوند او د هغ３ د موخ３ د كاميابولو لپاره د ژوند د . ےپه الله زارو ك３ د
شيبو كاميابول ضرورى دى او د ور＄و د بريمن كولو لپاره زموږ په وړاندې د هغو 

پورې ت７لى دى او داس３ ) ص(هستيو عملى بيل／３ موجودې دى چ３ په آل محمد 
غو پيروى زموږ د نيكمرغ９ او زموږ د ژوند د ＊ودن３ او تعليمات لرى چ３ د ه

كله چ３ انسان د هغوى پر بنيادونو د خپل ژوند ستني . سعادت سبب او ضامن وى
ودروى نو د انسان يوازې خپل ژوند نه نيكمرغه كوى بلكه د انسانيت لپاره هم د 

نو دا هفت . مثالى كردار بيل／ه جوړي８ى او هغوى ته هم د نيك بخت９ الره ＊يئ
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كل يعن３ د اون９ د اوو ور＄و دعا －ان３ هغه تعليمات او ＊ودن３ لرى چ３ له هي
مبدا او قيامت سره په ت７لو سره د انسان ژوند د بريالتوب په الره روانوى او د يوې 
يوې ور＄３ اهميت ته په توجه سره له خداى تعالى سره د نزدى والي، د هغه د عدل 

بچيدو د خداى تعالى او بند－انو د  له تقاضاوو د ويريدو، له شرك او الحاده د
حقونو د پوره كولو د آخرت د تو＊３ د برابرولو او يوازې په هغه پوري د خپلو 
اميدونو د ت７لو اهميت ＇ر－ندوى له دې پرته هر يو كس چ３ له ذهنى نظره په كوم 
مشكل ك３ له بدنى نظره په كوم تكليف يا له كوم３ راتلونكى خطرى په ويره ك３ 

د خپله ورځ له همدې دعا پيل ك７ى او د هرې ور＄３ په پيل ك３ دې د وى هغه باي
هماغ３ ور＄３ دعاولولى چ３ خداى تعالى ته د ورجاروتلو په ترڅ ك３ له 

  .مصيبتونو، پي＋و بال－انو او افتونو هم محفوظ وى
د ور＄３ دعا ده چ３ پك３ د دنيا او زمان３ له پي＋و د دنيا ) اتبار(دا دعا د يكشنب３ 

و ستون％و د شيطان له وسوسو او د ظالمانو له ظلم او ستمه پناه له ك７اوونو ا
غو＊تل شوى ده او له دې سره سره د دنيا او آخرت د كامياب９، عزت او درناوى، 

او لمون％ونو د  ې 請حت او سالمت９، هوساينى، د نيكو عملونو د توفيق، د روژ
ا هم غو＊تل شوې كولو، د دعا د قبليدو، حسن انجام او د ＊３ خاتم３ او پايلي دع

  .دى ﾡده او په همدغو ＇يزونو ك３ د ژوند د برى راز نغ＋ت
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ُ َيْوِم اِالثنَني   :دَُعاء
  

 ِ ى   اَلَْحْمُد ّهللاَ مواِت َو اْالَْرَض َو َالاّتََخَذ   اذّلَ ً حنيَ فَطََر الّسَ ُْشِهْد اََحدا لَْم 
 ً َ  مُعينا ّ هلِّيَِة، َو لَْم يُظاَهْر ِىف الَْوْحداِنّيَِة، حنيَ َبَرءَ ال ُشاَرْك ِىف اْإلِ َسماِت، لَْم 
فَِتِه، َو َتواَضَعِت   َكّلَِت  ِ ْ ُعقُوُل َعْن كُنِْه َم

ُسنُ َعْن غاَيِة ِصَفِتِه، َو الْ
اْالَلْ

َجباِبَرةُ 
ُ لَِخْشَيِتِه، َو اْنقاَد كُّلُ  الْ ٍ لَِعظََمِتِه، فَلََك  هِلَْيَبِتِه، َو َعنَِت اْلُوُجوه َعظ

َِّسقاً َو مَُتوالِياً مُْسَتْوِسقاً،  الَْحْمدُ  ً مُ ً [مَُتواِترا ُ َع ]ِثقا َرُسوهِلِ   َوَصلَواتُه
َل َيْومى اََبداً، َو  َ اْجَعْل اَّوَ ّ ُ ً اَلّل ِماً، َسْرَمدا ُ دآ هذا َصالحاً، َو   َسالمُه

ُ فَالحاً، هُلُ فََزٌع، َو اَوَسطُهُ َو آِخَرهُ َنجا اَْوَسطَه حاً، َواَُعوذُ ِبَك ِمْن َيْوٍم اَّوَ
ُ َوَجٌع، ّ  َجَزٌع، َو آِخُره َ ِا ّ ُ اَْسَتْغِفُرَك لُِكّلِ َنْذٍر َنَذْرتُهُ، َو كُّلِ َوْعٍد   اَلّل

 ُ َ لَْم اَِف ِبِه، َو اَْسَئلَُك ىف  َوَعْدتُهُ، َو كُّلِ َعْهٍد عاَهْدتُه ّ باِدَك َمظالِِم ِع   ُ
َِك، كاَنْت هَلُ ِقَب ، فَاَّيُما َعْبٍد ِمْن َعبيِدَك اَْو اََمٍة  ِعنْدى َمْظِلَمٌة   ِمْن ِامآ

ا ِاّيَاهُ ىف ُ ِضِه اَْو ىف  َنْفِسِه، اَْو ىف  َظلَْم ْ ، اَْو ىف  ِ ِه، اَْو غيَبٌة   ماهِلِ اَْههِلِ َو َودَلِ
ا، اَْو َتحامٌُل َعلَيْ  ِ  ُ ِّيٍَة، اَْو ِريآٍء اَْو   ِه ِبَمْيٍل اَْو َهوًى اْغَتْبتُه َ اَْو اََنَفٍة اَْو 

تاً، ً كاَن اَْو َمّيِ ً كاَن اَْو شاِهداً، َوَحّيا ِبا    َعَصِبّيٍَة، غآ
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  :د ورځې دعا) دوشنبې(د ګل 
 

！ولى ستاين３ او لمان％ن３ د هغه رب لپاره دى چ３ كله ي３ ＄مكه او اسمانونه 
－واه９ ونه نيول، او كله ي３ چ３ ژوى پيدا ك７ل نو له  وپن％ول نو ＇وك ي３ په

پهالوهيت ك３ هي）وك د هغه شريك او په وحدت . هيچا ي３ مرسته ونه غو＊ته
او يووالى ك３ د هغه ＇وك مرستيال نيشته ژب３ د هغه د 請فتونو او لمان％نو له 
بيانولو －ون／９ او عقلونه د هغه د معرفت جرړو ته له رسيدلو عاجز، سر 

او زياتى －ر د هغه د هيبت په وړاندې ！ي، مخونو د ويري نقابونه غ７اندى 
نو هم تا . اچولى او د سترتوب خاوندان د هغه د عظمت په مخك３ سر ！ي＂ى دى

) ص(لره حمد او ستاينه ده پرله پس３، مسلسله او بيا بيا، او د هغه په رسول 
ونه وى اى رحمت او هميشنى او جاويدانى سالم ﾡدې  د خداى تعالى تل پات

زما د دې ور＄３ لوم７ۍ برخه 請الح او سمون، من％ن９ برخه فالح !  زما ＇＋تنه
او له هغ３ . او هوساينه، او وروست９ حصه ي３ نيكمرغه او كاميابه و－ر＄وې

ور＄３ چ３ لوم７ۍ شيب３ ي３ ويره، من％ن９ برخه ي３ ب３ تابى او وروست９ برخه 
ربه د هرې هغ３ وعدې  ي３ دردونه او ك７اوونه دى تا ته پناه دروړم، اى زما

لپاره چ３ ك７ې م３ وى او د هرې هغ３ ژمن３  او ت７ون لپاره چ３ ت７ل３ او ك７ې م３ 
وى بيا م３ يوه هم ستا لپاره نه وى پوره ك７ى له تا بخ＋نه او عفوه غواړم او 
ستا د بند－انو د هغو حقونو او مظالمو په باب چ３ په ما لرى له تا غو＊تنه كوم 

كوم بنده يا ستا په وين％و ك３ د كوم３ وين％ى په ما  چ３ ستا په بند－انو ك３ د
حق وى په دا ډول چ３ د هغه يا هغ３ د ذات، عزت، مال او بچيو او خپلوانو په 

وى يا م３ په غيبت سره د هغوى بد ويلى وى يا د خپل３  ےكﾡ ７نسبت م３ زيات
كوم３ غو＊تن３، خواهش، تكبر، غاوره كيدو، ريا، عصبى كيدو يا نورو 

وى نو كه هغه غائب وى  ﾡم３ په هغوى ناروا دباو او فشار راوست ＇يزونو سره
  ےاو كه حاضر،  م７ وى يا ژوند
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  َعْن َرّدِها ِالَْيِه َوالَْتَحّلُِل ِمنْهُ، فَاَْسَئلَُك يا َمْن   َوضاَق ُوْسعى  فََقُصَرْت َيدى
َعٌة  َ   ِاَيْمِلُك الْحاجاِت، َوِهَى مُْسَتجيَبٌة لَِمِشّيَِتِه، َو مرُْسِ ِ   ِاراَدِتِه، اَْن تَُص

ٍد، َو اَْن تُْرِضَيهُ َعنّى  َع ٍد َو آِل مَُحّمَ ََب   مَُحّمَ َ   ِمْن ِعنِْدَك   ِبما ِشْئَت، َو 
نيَ، ِ ا َك الَْمْوِهَبةُ، يا اَْرَحَم الّرَ ُ ال َتنْقُُصَك الَْمْغِفَرةُ، َو ال َتُضّرُ ًَة، ِاّنَه

ْ  َر
َ اَْولِ  ّ ُ ، َسعاَدًة ىف  ىف  نىاَلّل هِلِ ِبطاَعِتَك،  كُّلِ َيْوِم اْثنَْنيِ ِنْعَمَتْنيِ ِمنَْك ِثنَْتْنيِ  اَّوَ
ُ   َو ِنْعَمًة ىف هلُ، َو ال َيْغِفُر اذّلُنُوَب ِسواه  اِخِرِه ِبَمْغِفَرِتَك، يا َمْن ُهَو اْإلِ

  
  
له وسه  او اوس د هغه د حق وركول يا له هغه د اخ＋ن３ بخ＋ن３ غو＊تل زما   

بهر او زما له السه وتل３ وى نو اى هغه ذاته چ３ د حاجتونو د پوره كولو قدرت 
لرې، او حاجتونه ستا د فرمان او حكم الندې او ستا د ارادي په خو＊ه چلي８ى 

او د هغه په آل رحمت ولي８ه او ) ص(زه تا ته الس په دعا يم چ３ ته په محمد 
ښ او راضى ك７ه او په ما خپل داس３ كس ، چ３ ＇ن／ه ته وغواړې له ما خو

رحمتونه نازل ك７ه بيشكه چ３ په مغفرت او بخ＋ن３ سره ستا له دره هي＆ نه 
كمي８ى او نه په بخ＋ن３ او ＊ندن３ سره تا ته كوم تاوان در رسي８ى اى په رحم 

په ور＄３ دوه ) دوشنبى(اى خدايه ته ما ته د －ل ! كونكو ك３ تر ！ولو رحميه
دې ور＄３ په لوم７ۍ برخ３ ك３ ستا په اطاعت او  نعمتونه راكانده يو دا چ３ د

منن３ سره نيكمرغى السته راوړم او دوهم دا چي د دې په وروستيو شيبو ك３ 
اى هغه ذاته چ３ هم ته .  و برخور  شمينستا په مغفرت سره له لورينو او پيرزو

 .نيشته ےمعبود ي３ او له تا پرته هي）وك د －ناهانو بخ＋ندو
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  سپړنه
  

لوم７ۍ د خداى تعالى د يووالى يوازيتوب، استغفار، ب３ په دې دعا ك３ 
نيازۍ سترتوب لوړاوى عظمت او د هغه ذات د 請فتونو په تل او حقيقت له 
پوهيدلو ＇خه د عقلونو او پوه３ د ب３ وس９ يادونه شوې ده د 請حيفه سجاديه 
په زياترو دعا －انو ك３ يه دې خبره ！ين／ار شوى دى چ３ خداى تعالى يوازې او 

د دين پان／ه او د اسالم د عقيدو د )) خالص توحيد((او دا ＄كه چ３  ےد واحد
ما９１ لوم７ۍ تي８ه ده كه د توحيد عقيده كلكه نه وى نو د مذهب او ملت ودان９ 
به سسته او ＇پ）پانده وى د دې بنيادى او بنس＂يز ＇يز له يادون３ وروسته، د 

و د دعا په ډول د نذر، وعدې، ژمن３ ،ت７ون او د بند－انو د حقوقو د اهميت ا
او د تبليغ  ےد ےدې فريض３ او دندې د پوره كولو ＊وونه او تعليم ورك７ل شو

او تلقين دا الره د نيغ په نغيه نصيحت او پند تر الرې زياته اغيزمنه او －＂ه وره 
  .ده

نذر دې ته واي３ چ３ بنيادم د خداى تعالى لپاره د يو داس３ كار كول يا نه كول 
３ د دغ３ چارې كول يا نه كول شرعاً رجحان او ترجيح په ＄ان ضرورى ك７ى چ

د دې نذر طبعى فايده دا ده چ３ انسان د فرائضو او دندو په تر سره كولو . ولرى
شى او هغه تر سره كوى ＄كه چ３ كله هغه خپله فريضه مهمه －３２ او  ےروږد

 ادا كوى ي３ نو هغه فرائض چ３ خداى تعالى په هغه الزم ك７ى د هغو كولو ته هم
په فقه３ كتابونو ك３ د نذر درې ډوله . او له غفلته ＄ان ساتى. اهميت وركوى

  .بيان شوى دى نذر مجازات، نذز زجر او نذر تبرع
چ３ انسان نذر د كوم حاجت او هدف په پوره كولو پورې  ےمجازات نذر دا د

كار وشو نو دا نيك كار به كوم يا دومره  ﾡوت７ى د مثال په تو－ه كه زما پالنك
  .３ به د خداى په الره وركومپيس

نذر زجر هغه نذر دى چ３ بنيادم دا كار د كوم حرام يا مكروه كار په كولو يا د 
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واجب او مستحب كار په پري＋ودلو پوري وت７ى داس３ چ３ مثالً كه ما كومه 
  .نشه وك７ه يا م３ لمون＃ پري＋ود نو يوه －６ه به حاللوم او په غريبانو به ي３ خورم

３ د كوم كار په پوره كيدو يا د ارمان او هدف په سر ته چ ےتبرع نذر دا د
رسيدو پورې ونه ت７ى بلكه خداى تعالى ته د نزديكت او د خداى د رضا لپاره 

په هر حال د دغه . نذر وك７ى مثالً وواي３ چ３ زه به د جمع３ په ورځ روژه نيسم
 وليو فوا: (هر ډول نزر پوره کرل ضرورى دى لکه خداى تعالى يى فرمايى

هغوى ته پکار دى چ３ خپل نذرونه پوره ک７ى او که دا نذر پوره نه ) نذورهم
  . شى بايد کفاره ورک７ل شى ےک７

وعده كول له يو او بل سره ژمن３ او وعدې ته واي３ دا ژبه او وعده د ژوند په 
！ولو چارو او ور＄نيو كاروبارونو او ملو ك３ ډير اهميت لرى كه د وعدې او 

ل ونه ساتل شى نو پر يو او بل بارو او اعتماد ختمي８ى او ژب３ د پوره كولو خيا
په ！ولنه ك３ دكرك３ او ب３ باورۍ فضا رامن％ته كي８ى او د دې پايل３ اخالقى 
پريوتل ب３ ضميرى او پس فطرتى ده همدغوه نتائجونه په پام سره اسالم د 
وعده فالف９ غندنه ک７ې ده او مون８ ي３ له دې كاره منع３ ك７ى يوو لكه ＇ن／ه 

  :چ３ خداى تعالى فرمايى

اذلين امنوا لما تقولون ما التفعلون كرب مقتا عند اهللا ان تقولوا ماالتفعلون «  »يا ا
اى د ايمان ＇＋تانو تاسو هغه خبره ول３ كوئ چ３ عمل پري نه كوئ دا ډيره ((

  ))ناخو＊ه خبره ده چ３ تاسو داس３ خبره وك７ئ چ３ عمل پري نه كوئ
ده چ３ كوم كس چ３ په خداى تعالى او د قيامت په  او د رسول اهللا مبارك وينا

  .ورځ باور لرى هغه ته پكار دى چ３ خپله وعده پوره ك７ى
خو په ننن９ زمانه ك３ نه د وعدى ＇ه ارز＊تت شته او نه د ژب３ او ژمن３ ＇ه 
قيمت كه ＇وك چا ته وعده ورياده ك７ى نو په خندا سره ترې تير شى او واي３ 

هم ويلى وو اوس چ３ خداى ي３ نه غواړى نو زما ＇ه  چ３ ما خو ورسره انشاء اهللا
－ناه ده حال دا چ３ كه د عادت يا تبرك له مخ３ انشاء اهللا وويل شى نو وعده په 



 

٦٢٧ ..............................................................................................................د دو شنب３ د ور＄３ دعا: درې شپيتمه  دعا

او كه په ر＊تيا ي３ وعده د خداى تعالى په ميشت او . دې پورې ت７ل كي８ى نه
خو＊３ پوري ت７لى وى نو په دې سره د وعدې ماتول د دروغو ويل نه حسابي８ى 

په دې شرط چ３ له چا سره ي３ وعده او ژمنه ك７ى وى هغه هم په دې پوه  خو
شوى وى چ３ دا وعده ي３ مشروطه ك７ي او ت７ل３ ده كه نه وى نو يوازى د انشاء 

  .اهللا په ويلو سره د وعده خالف９ جواز نه پيدا كي８ى
چ３ په نذر ك３ د شرعى رحجان  ےخو توپير ي３ دا د ےعهد هم د نذر يو ډول د

او هم د نذر په شان د . شى ےورى دى خو عهد د هر جائز ＇يز كيدشتون ضر
دې پابندى او پوره كول هم ضرورى دى او د خالف ورزۍ په ب２ه ك３ بايد كناره 

  : لكه د عهد په باب چ３ خداى تعالى فرمايى. ورك７ل شى

ژمنه او عهد پوره ك７ئ ＄كه چ３ د عهد په  » اوفوا بالعهد ان العهد كان مسئوالً «
  .له تاسو نه پو＊ته كي８ىباب 

د حقوق العباد مطلب هغه حقونه دى چ３ د انسانانو په ！ولنه ك３ پر يو او بل 
فرض كي８ى د تمدن د ساتلو، د معاشرې او ناست３ پاست３ د سر لوړۍ او د 

 ےاخالقى او ！ولنيز ژوند د ＊كال لپاره ددغو حقونو حفاظت ډير ضرورى د
ره يا د خپل３ اقتدار غو＊تن３ د جذب３ تر ＄كه چ３ انسان طبعاًً د خپلو －＂و لپا

اغيز الندې د نورو تاوان او نقصان ته توجه نه كوى او د خواهشاتو او غو＊تنو 
او د دى چاري پايله . لپاره هم خپل او هم د نورو حقونه تر پ＋و الندې كوى

ج／７ه له يو او بل سره ن＋ته او د نورو －ريوان ته الس اچول دى نو د ！ولن３ او 
د ا請الح هم دا يو عالج پات３ كي８ى چ３ انسان ＇ن／ه چ３ د خپلو حقونو جامع３ 

اسالم چ３ د يوې امنه او . ساتل غواړى بايد د نورو د حقوقو خيال هم وساتى
د انسانى حقوقو حدونه او  ےد ﾡكرارې ！ولن３ او د ＊ه چاپيريال غو＊تونك

ام سره له پول３ ي３ په －وته ك７ى او د انسان طبيعت او د هغ３ غو＊تنو ته په پ
چ３ د نورو په حقوقو اغيزه شيندى  ےهر داس３ اقدامه ي３ بنيادم منع３ ك７

امام سجاد په دې دعا ك３ د حقوق العباد اهميت د بيانولو په ترڅ ك３ هغه په 
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＇لورو ډولونو ويشلى دى په دا ډول چ３ دا حقوق يا خو د چا له ذات سره تعلق 
زخمى كول يا وژل، يا دا حقوق  خرابول او بيكاره كول، ےلرى لكه د چا يو غ７

د يو كس له عزت او عرفى حيثيت سره اړه لرى لكه چا ته كن％ل كول، تورنول، 
بدې ردې ويل او سپكول، يا دغه حقوق د چا له مال سره تعلق لرى لكه د 
قرض３ له اخستلو وروسته د هغه نه وركول امانت ك３ خيانت كول يا د چا مالى 

ندى كول يا دغه حقوق د هغه له كورن９ سره ت７او لرى حق نه وركول او تر پ＋و ال
كول او زنا وغيره كول، دا ډول مجرم او  ےلكه د چا په عزت او ناموس تير

بلكه بايد د ！ول３ ！ولن３  ےخطا كار يوازې د خداى په وړاندې مجرم نه د
 ے＄واب ورك７ى ＄كه چ３ هغه په خپل عمل سره يوازې يو كس ته تاوان نه د

ول３ اجتماع او معاشري ته ي３ په خپل دغه غلط كار سره －وذار بلكه ！ ﾡرسول
اوس كه په خپلو ك７و پ＋يمانه شى او غواړى چ３ توبه وك７ى  ﾡاو تاوان رسول

نو له دغو حقونو او مظالمو د خال請ى الره دا ده چ３ د دغو ＇يزنونو تر ممكنه 
چا ته  حده تالفى وك７ى او وټ ك ي３ وباسى په دا ډول چ３ كه بدنى تاوان ي３

وى نو ＄ان دې قصاص ته وړاندې ك７ي يا په خوشامد، نيكو مسلوك او  ﾡرسول
نورو چارو سره هغه راضى ك７ى او كه د حق خاوند ته ي３ الس رسى نه كي８ى نو 
خداى تعالى ته دې زارى او كوك３ وك７ى چ３ هغه ترې د حق خاوند راضى 

لخوا دې عبادتونه كاندى او د هغه لپاره دې پرله پس３ ＊ه عملونه او د هغه 
وك７ى چ３ ＇ه نا ＇ه د هغه حق ادا ك７ى او كه په غيبت تور، كن％لو او سپكاوى 

وى نو له هغه دې بخ＋نه وغواړى او په منت او  ےسره ي３ د هغه عزت ژوبل ك７
خوشامندو سره دې ورباندې ＄ان وبخ＋３ او كه دا هم ناشوون３ وى نو د هغه 

ره دې ＊ه عملونه وك７ى چ３ حق ي３ ＇ه لپاره دې د خير دعا وك７ى او د هغه لپا
نا ＇ه ورك７ل شى او د دغه تور او بدويلو او غيبت په وجه چ３ د نورو په زړونو 
ك３ د ده په خالف كوم３ بد－مان９ او غلط فهم９ پيدا شوى دى د هغو د لرې 
كولو ه）ه دې وك７ى او په خپلو ودروغو او غلطو خبرو دې ډاډه شى او كه د چا 
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نو خاوند ته دې ي３ ورستون ك７ى لكه د غضب خيانت، غال وى  ﾡمال ي３ خوړل
او كه د حق ＇＋تن ته ي３ . ب６ې او داس３ نورو په وسيله السته راوړي پيس３

نو د مال د خاوند لخوا دې ي３ . رسول ممكن نه وى لكه الت７ى او داسي نور
وى  ےفقيرو ته 請دقه ورك７ى او كه دغه مال له حاللو سره －６ او مخلوط شو

غو دې خمس وباسى او كه مالى استطاعت نه لرى نو بخ＋نه دې ور＄ن３ نو له ه
وغواړى او كه هغه ي３ ونه بخ＋ى يا ي３ ورته رسيدل ممكن نه وى نو خداى 
تعالى ته دې زارى او استغفار وك７ى او د حق د خاوند لپاره دې د بخ＋ن３ دعا 

د ته د وك７ى او د هغه لخوا دې نيك عملونه وك７ى چ３ خداى تعالى د حق خاون
  .هغه حق بدل وركاندى

او كه حق د چا د ناموس او عزت په اړه وى او د انسانى شرافت لمنه ي３ داغى 
ك７ى وى نو د دغه داغ او تور وين％ل او له دې حقه ＄ان ايستل اسان نه وى ＄كه 

البته د دې . چ３ د دې دروند او لوى جرم تالفى او وټ ك نه ايستل كي８ى
هغه دى چ３ عالمه شيخ بهاء الدين عاملى رحمت اهللا امكانى تدارك او جبران 

او سيد نعمت اهللا  ےد ﾡعليه د شيخ 請الح جزائرى د استفتا په ＄واب ك３ ليكل
جزائرى د 請حيف３ په شر ح３ ك３ راوړى دى د دغه ＄واب لن６يز دا دى چ３ كه له 
يوې داس３ ＊％３ سره ي３ زنا ك７ې وى چ３ واده ك７ې نه وى او په زور ي３ هم 

ه وى ك７ې نو دا يوازې د خداى تعالى －ناه ده او هغه به ي３ ＄واب ورسره ن
غواړى او كه له واده ك７ې ＊％３ سره ي３ د هغ３ په خو＊ه زنا ك７ې وى نو دا د 
اهللا تعالى －ناه او د خاوند د حق خوړل دى دا د خداى تعالى د نافرمان９ له نظره 

ن３ له رويه د د خداى تعالى د حق خوړل دى او د م７５ه په حق ك３ د الس وه
حقوق العباد چخ２ى كول دى له دې نظره د حق خاوندان دوه دى يو خداى تعالى 

  .او يو مي７ه
وى؟ نو د حق   او كه له واده ك７ې ＊％３ سره ي３ په زور او جبر سره زنا ك７ې 

  :＇＋تان دري دى 
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  .يو خداى تعالى، بل دغه ＊％ه او بل د ＊％３ مي７ه
باد هم شامل وى لكه چ３ زنا ي３ په زور اوس كه له حق اهللا سره سره حقوق الع

سره ك７ې وى كه له پيغل３ سره وى او كه له واده ك７ې سره يا ي３ له واده ك７ې 
نو له دې حق او مظلم３ . ＊％３ سره زنا ك７ى وى كه ＊％ه راضى وى او كه نه

＇خه د خال請ون طريقه دا ده چ３ هغه د واده ك７ي ＊％３ مي７ه ته اجماالً وواي３ 
 ےي３ نه شم ＄كه چ３ نه مالى د ﾡپه غاړه دى چ３ پوره كولچ３ ستايو حق زما 

او دا حق دې په ډا－ه نه بيانوى او نه . او نه بدنى ته له هغه تير شه او ما وبخ＋ه
دې دومره اهميت وركوى چ３ هغه پرې پوه شى يا جدى او سنجيده شى او 
 فتنه جوړه شى او د دواړو د رسوائ９ او شرميدو سبب شى نو اوس ي３ كه هغه

پات３ شوه د خداى تعالى －ناه نو هغه ته . وبخ＋ى نو له هغه خو به خالص شى
د  ) رح(دې توبه او استغفار وك７ى او بخ＋نه دې ورنه وغواړى سيد جزايرى 

دې ＄واب په ترڅ ك３ خپله دا اندي＋نه هم ذكر ك７ې چ３ كه د دې حق نه د 
خبره ورته  خال請ون لپاره له م７５ۀ نه په داس３ الفاظ ك３ بخ＋نه وغواړى او

 ےوك７ى چ３ د هغه په حقيقى خبرې خبر نه شى او هغه دا －مان وك７ى چ３ كيد
يا تيروتنه ك７ى وى  ےشى د هغه د ميرمن３ په نسبت ي３ معمولى شان سپكاو

نو كيدى ) وى ےمثالً ستر－ه ي３ ورته وهلى وى يا ي３ د غولولو كوشش ك７(
حق په حقيقت او له شى مي７ه دا خبره وبخ＋ي او خپل حق معاف ك７ى خو كه د 

شى د بخ＋لو په ＄اى وهول ！كولو او مرګ  ےا請ل３ خبرې خبر شى نو كيد
ژوبل３ ته تيار شى او يوه فتنه جوړ شى نو كه دا يقين وى چ３ په ＇ر－نده او د 
حقيقت په بيانونو سره ي３ بعيده ده چ３ هغه ي３ وبخ＋ى او دا تصور چ３ د 

چ３  ےد دى مثال داس３ د. دههغه له حق بيخى خالص شوي له عقله لري خبره 
مثالً زيد د خالد په مال ك３ تل خيانت كاوه او ＊３ ډيري پيس３ ي３ ورنه 
وخوړې او اوس زيد غواړى چ３ خالد ته وواي３ چ３ زه ستا －ناهكار يم او ستا 

هغه ماته وبخ＋ه چ３ له دې مظلم３ او حقه  ےد ے＇ه مال م３ اخوا ديخوا ك７
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د ！ولو پيسو شمير و＊يم چ３ دومره م３ وژغول شم او په زړه ك３ واي３ چ３ كه 
نو ！ول . ورنه وهلى دى نو هي）كله م３ نه بخ＋ى او خپل３ پيس３ به رانه غواړى

مال ورته ونه واي３ او خالد ي３ هم وبخ＋３ او زيد دا و－ن３ چ３ زه ي３ له حقه 
خالص شوم حال دا چ３ د ده غاړه هاله خال請ي８ى چ３ هغه خال９ ته د ！ولو 

شان د زنا په مسئله ك３ هم له دې حقه هاله له مظلم３ همدا . پيسو ذكر وك７ى
د سيد رحمه اهللا دا اندي＋نه او . شى چ３ ا請لى جرم هغه ته ووائﾡ ３＄ان ژغورل

شو چ３ هغه مظلمه او حق چ３ له ناموس سره ت７او او  ﾡاعتراض داس３ لرې كول
تعلق لرى د هغ３ تدراك او تالفى نه كي８ى او مالى حق چ３ هر ＇ومره دروند 

شى ＄كه چ３ كه د مال خاوند ته د مال ا請لى شمير  ﾡوټ ك ي３ ايستلوى 
ورستون ك７ى نو ＄ان ورنه خال請ولى شى او كه وس ي３ نه لرى نو په قسطونو 
ك３ دې ي３ ورستون كاندى او په دې ك３ د كوم３ فتن３ د پيدا كيدو احتمال 

ان خو د ناموس او عزت په معامل３ ك３ د تدارك او تالف９ هي＆ امك. هم نيشته
او كه په ＇ر－نده ي３ بيان ك７ى نو د فتن３ بلوا او ج／７ى د جوړيدو كلك . نيشته

  .ﾡاحتمال شته نو دا دواړه مسئل３ پر يو او بل نه شو قياسول
  

––––––––––
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ُ َيْو الثَّلَثَاءِ    :دُعاء
  

 ِ ُ    اَلَْحْمُد ّهللاَ ْـداً َكثـرياً، َو اَُعـوذ َ َْسـَتِحّقُهُ  هُ، َكما  ِبـِه ِمـْن َشـّرِ  َو الَْحْمُد َحّقُ
ـوِء ِاّالَ مـا َرِحـَم َرىّب  ، َنْفسى ـاَرٌة ِبالّسُ ُ ِبـِه ِمـْن َشـّرِ  ِاّنَ الـنَّْفَس َألَّمَ ، َو اَُعـوذ

ى ْيطاِن اذّلَ ً ِا  َيزيُد  الّشَ ُز ِبِه ِمْن كُـّلِ َجّبَـاٍر فـاِجٍر،  َو  ذَْنبى  ذَْنبا ، َو اَْحَرتِ
ٍِر، َو  َ اْجَعْلنـىَعـُدّوٍ قـاِهٍر  ُسْلطاٍن جـآ ّ ُ ُ   ، اَلّلـ ُ ِمـْن ُجنْـِدَك، فَـِاّنَ ُجنْـَدَك 

ُ الُْمْفِلُحـوَن، َواْجَعْلنـى  َو اْجَعْلنى الْغالِبُوَن، ُ ِمـْن   ِمْن ِحْزِبَك فَِاّنَ ِحْزَبَك 
َِك فَِاَن  َ اَْصـلِ   اَْولِيآ ّ ُ ْ َيْحَزنُـوَن، اَلّلـ ُ ْم َو ال  ِ ْ   ْح اَْولِيآئَـَك ال َخـْوٌف َعلَـ

ُ   دينى ـا داُر َمَقـّرى  اِخـَر  َو اَْصـِلْح   ِعْصَمةُ، اَْمرى  فَِاّنَه َ ّ ـا ِمـْن   فَِا ْ َو ِالَ
، َو الَْوفاَة راَحـًة   ىف  ، َو اْجَعِل الَْحيوَة ِزياَدًة  َمَفّرى  مُجاَوَرِة الّلِئاِم  كُّلِ َخْريٍ

  ، َ َصّلِ َع  ِمْن كُّلِ َشّرٍ ّ ُ ِة الُْمْرَسـلنيَ،   اَلّل ِ النَِّبّينيَ، َو َتماِم ِعّدَ َ ٍد خا مَُحّمَ
بنيَ الطَّاِهريَن، َواَْصحاِبِه الُْمنَْتَجبـنيَ، َو َهـْب   آهِلِ   َو َع ِىف الثُّلَثـآِء   الطَّّيِ

ً ِاّالَ اَْذَهْبَتهُ، َو ال    َثالثاً، ال َتَدْع  ً ِاّالَ َغَفْرَتهُ، َو ال َغّما  َعُدّواً ِاّالَ َدفَْعَتـهُ، ذَْنبا
ــْريِ  ِ َخ ــِم اّهللاَ ِْس ــّلَ  ِب ــَتْدفُِع كُ ــمآِء اَْس ِ َرّبِ اْالَْرِض َو الّسَ ــِم اّهللاَ ِْس ــآِء،  ْ اْألَ

هُلُ َسَخطُهُ، ْ  َمْكُروٍه اَّوَ ِ هُلُ ِرضـاهُ، فَـاْخ ِمنْـَك   َواَْسَتْجِلُب كُّلَ َمْحبُوٍب اَّوَ
َ ا ّ ِ ْحسانِ ِبالْغُْفراِن يا َو   ْإلِ
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  : د ورځې دعا) سه شنبې(د نهې 
  

او هم هغه  ے！ول３ لمان％ن３ خداى تعالى لره دى او هم هغه د ستاين３ جو－ه د
داسي تعريف چ３ خورا ډير او پريمانه وى او زه د خپل ضمير  ےي３ مستحق د

له بدۍ د هغه لمن３ ته پناه وړم او ب３ شكه چ３ نفس بنيادم ډير زيات －ناهانو ته 
ی خو دا چ３ كه رب م３ رحم وك７ى او زه د هم خداى تعالى په وسيله د لمسو

شيطان له شر او فساده پناه غواړم چ３ زما －ناهان３ پرله پس３ زياتوى او   زه له 
هر سر غ７اندی، بد عمله او ظالم پاچا او يرغل／رد＊من ＇خه د خداى تعالى د 

و－ر＄وه  ＄كه چ３  مالت７ په غي８ې ك３ پناه غواړم اى ＇＋تنه ما له خپل ل＋كره
هم ستا ډله له هر اړخه غوره او د ＊ي／７ى موندونك３ ده او ما له خپلو مل／رو 

اى . و！اكه ＄كه چ３ ستا دوستان نه كومه اندي＋نه لرى او نه غمژن او خپه كي８ى
ك７ه ＄كه چ３ هغه زما په هرې معامل３ او چارې  ﾡخدايه زما لپاره زما دين ＊كل

رت هم ＊ه او په خير ك７ه ＄كه چ３ هغه زما تل ك３ د ساتن３ وسيله ده او زما آخ
منزل او له سپكو خلكو ＇خه د ＄ان د ژغورلو او تي＋ت３ ＄اى دى او زما  ﾡپات

ژوند په هرې نيك９ ك３ د زياتى سبب او زما م７ينه له هر رن＃ او ك７اوه د سكون 
چ３ د نبيانو خاتم او د ) ص(او هوساين３ ذريعه و！اكه اى خدايه محمد 

په دوى او د دوى په پاك آل، غوره ا請حابو  ےكس د ７ﾡۍ وروستپيغمبرانو د ل
رحمت ولي８ه او ما ته د سه شنب３ په دې ورځ درې ＇يزونه راك７ه هغه دا چ３ زما 

 يرهي＆ －ناه مه پات３ كوه م／ر دا چ３ ته ي３ وبخ＋３ او نه كوم غم م／ر دا چ３ ل
سيله چ３ د د بسم اهللا په و. ك７ې او نه كوم د＊من م／ر دا چ３ هغه وغ７وې ي３ې 

خداى تعالى تر ！ولو غوره نامه لرى او د اهللا تعالى د نام３ په واسطه چ３ د 
زه د ！ولو ناخو＊و ＇يزونو غ７ول او لرې كول  ےد ﾡ＄مكو او اسمانونو پالونك

غواړم چ３ لوم７ۍ ي３ ستا ناراض／ى او خپ／ان دى او د ！ولو ＊و او خو＊و 
خو＊ى ده اى د فضل او ئي ستا رضا او  ے＇يزونو راغون６ول غواړم چ３ لوم７

  .احسان ＇＋تنه ته له خپل３ خوا زما پاى په بخ＋ن３ او مغفرت سره وك７ه
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  سپړنه
  

د دعا په سريزه ك３ د خداى تعالى د لمان％ن３ او ثنا 請فت يادونه شوې ده او د 
خداى تعالى استحقاق له دې خبري ＇ر－ندي８ى چ３ هغه د ！ولو ＊ي／７و او ＊و 

ده د ＊و 請فتونو بيانول نو هره ثنا او 請فت  او د حمد معنا ے請فتونو ＇＋تن د
د حمد له بيانولو . به د هغه ذات وى او د هرې ستاين３ او لمان％ن３ به هغه وړ وى

وروسته ي３ له اماره نفس او د هغه له باطلو هلو ＄لو پناه غو＊ت３ ＄كه چ３ د 
چ３ د شيطانى وسوسو تر اغيز الندى  ےانسان لوى د＊من پخپله د هغه نفس د

ونه پري８دى او په بدو كارونو الس پوري كوى په داس３ وخت ك３ كه د ＊ه كار
خداى تعالى فضل او كرم له انسان سره وى نو د هغه له مهلكو او －７ن／ونو 

شى لكه په قرآن شريف ك３ چ３ د مصر د عزيز د ماندين３ يا د حضرت  ےبچيد
  : له خول３ راغلى دى چ３) ع(يوسف 

  »السّوء االمارحم رىبوما ابرى نفسى ان النفس الماره ب«
زه د خپل نفس د پاك９ ادعا نه شم كولى دا نفس خو بديو او －ناهونو ته ډير (( 

  ))خو كه زما رب رحم وك７ى ےد ﾡبلونك
بيا امام سجاد په دې دعا ك３ د شيطان ملعون له فتنو، د بد عملو له سرغ７ ونو 

ه خداى تعالى ته د پاچاهانو له ظلمونو او د د＊منانو له يرغلونو د بچيدو لپار
او له  ﾡپناه ور وړې ＄كه چ３ هم هغه ذات د شيطان د چلولونو ناكاموونك

له اماره نفس او  ےد ﾡظالمو واكمنانو او فتنه غواړو مير ＇منو ＇خه ژغورونك
شيطان له پناه غو＊تلو وروسته ي３ د خداى تعالى په ل＋كريانو او د هغه د 

ه ＄كه چ３ د خداى تعالى پوځ دوستانو په ！ولى ك３ د شامليدو دعا ك７ي د
هي）كله مات３ نه ده خوړل３ او د ازل له ور＄３ برياليتوب د هغه له نام３ سره 

چ３ په مادى شكل ك３  ےنه د ےاو له دې غلب３ مطلب ظاهرى بر ےد ﾡت７ل
حا請لي８ى ＄كه چ３ كه د ＄واكونو او مي７نو په م او د طاقت په زور كه د 
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ره او نزدې بند－ان به هي）كله له وى نو د خداى غو ےد＊منانو راپرزول بر
په طاقت سره الس ته را＄ى هغه  ےد＊منه ماتى نه خوړله او بله دا چ３ كوم بر

له دنياوى  ےپه زور سره ختمي８ى هم، د خداى تعالى د پوځ مات３ او بر
＄كه چ３ هغوى كه په ظاهره  ﾡبريالتيوب او شكست سره نه شو پرتله كول

خو په حقيقت ك３ بريالى او سر لوړى دى كله ناكامه هم شى او ماته هم وخورى 
په ظاهرى فتح ك３ وى او كله ي３ حكمت په دې ك３ وى چ３ په  ےد هغوى بر

ى او د حق او 請داقت په ب２ه د خپل３ تل  ظاهره ناكامه شى خو زړونه مسخر ك７
چ３ د هدف او  ےهماغه د ےپات３ كامياب９ ن＋３ او اثار پري８دى او حقيقى بر

چ３ د حق او  ےهغه د ﾡد اهللا تعالى ！ول. وى ﾡى ت７لمشن په كامياب９ پور
ر＊تين９ په الره ！ين， والړ د هدايت او الر ＊وون３ ＄النده مناره او د خداى د 
دين د سر لوړۍ لپاره وقف وى او د هغ３ د ژوند هدف خلكو ته د خداى منن３ 
او عبادت د الري ＊ودل او د مصيبتونو او خطرو په زغملو سره د 請داقت او 

ره ت， وى د دى په مقابل ك３ د اولئك هم المفلحون غ８ هر ډوله غوره حق ال
او د خداى دوستان هغه دى چ３ د خداى د رضا د . د هغوى په برخه كوى ﾡوال

حصول لپاره زړونه د هغه په ياد، ژب３ د هغه په ذكر او د عبادت محرابونه د 
د ويري  په وجه  هغه په تسبيح لمان％ن３ او تهليل اباد ساتى او له خداى تعالى

هغوى له هيچا او هي＆ ＇يزه ويره نه لرى او نه غم او خپ／ان لرى لكه ＇ن／ه چ３ 
  :په قرآن مجيد ك３ راغلى دى

م وال  يحزنون « د خداى تعالى دوستان نه ويره (( »اال ان اولياء اهللا ال خوف عل
  ))لرى او نه كوم غم او خپ／ان

راوړى چ３ ويره له راتلونكى سره عالمه طبرسى په مجمع البيان تفسير ك３ 
ت７او لرى او د حزن او غم تعلق له تير وخت سره دى او د دى مطلب دا دى چ３ 
هغوى به نه په آخرت ك３ كوم خطر لرى او نه په دنيا ك３ او د دنيا د سامانونو 
او شتو د پري＋ودلو كوم غم، هغه په دنيا ك３ له هر ډول اندي＋نو او －وا＊ونو 
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ك３ به د امن او كرارۍ په سيورې ك３ ميشته وى بيا ي３ د  پاك３ او په آخرت
چي د انسان پام د  ےدين د ا請الح او سمون３ دعا ك７ى ＄كه چ３ دا دين د

فرايضو او حقوقو طرف ته وراړوى او هغه ته د دين په چارو د عمل كولو 
سپار＊تنه كوى او نورو ته د تكليف رسولو، بدو چارو نادودو او د فتنو له 

، د مدينت او ه）وب ３ﾡ منع３ كوى او د ！ولن３ د نظم وضبط ساتونكجوړولو ي
او بيا ي３ داس３ . ےد ےاو د اخالقو او عملونو ＇ارندو ےد پولو ساتندو

چ３ په اطاعت او عبادت ك３ تير شى ＄كه چ３ د دنياوى ژوند  ﾡژوند غو＊ت
او  ﾡشى ＄كه چ３ د دنيا ژوند ＇و ور＄ن ےموخه دا ده چ３ د آخرت ژوند جوړ ك７

او دا د عبوديت په تقاضاوو باندى د عمل  ےاو دائمى د ﾡخرت ژوند تل پاتد آ
امام سجاد بيا د داس３ م７ين３ غو＊تنه ك７ې چ３ د سكون . شى ےله الرى سميد
راوړى ＄كه چ３ كه بنيادم په دنيا ك３ هر ＇ومره وسايل ولرى  ےاو كرارۍ زير

م７ين３ وروسته خو د ايمان او يقين د خاوندانو حقيقى راحت او ارامتيا له 

س للمومن راحة «: فرمايى) ص(لكه ＇ن／ه چ３ رسول اهللا مبارك . حا請لي８ى ل
 ےد خداى تعالى له كتني پرته د مومن لپاره په هي＆ ＄اى ك３ كرار( »دون لقاء اهللا

يوه . د دعا په آخر ك３ ي３ له خداى تعالى دري غو＊تن３ ك７ى دى) او ارام نيشته
او خپ／انونو د ليري كولو، دريمه له  د －ناهانو د بخ＋ن３ دوهمه د غمونو

د＊منانود  تحفظ او ساتنه نو د موخو او مقصدونو د پوره كولو لپاره د هرې 
سه شنب３ يا نه３ په ورځ د دې دعا لوستل ضرورى دى چ３ خداى تعالى په دنيا 
ك３ له غم او فكر نجات درك７ى او په آخرت ك３ دې هم له مغفرت او خو＊ى 

  .برخمن ك７ئ
  

––––––––––  
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ُ َيْوِم اَالْرَبعاءِ    :دَُعاء

 ِ ى   اَلَْحْمُد ّهللاَ ُُشوراً، لَـَك   اذّلَ اَر  َ ّ   َجَعَل الّلَْيَل لِباساً، َو النَّْوَم ُسباتاً، َو َجَعَل ال
ً ال  ِمْن َمْرَقدى  الَْحْمُد اَْن َبَعْثَتنى ِمـا ْـداً دا َ ، َو لَْو ِشـْئَت َجَعْلَتـهُ َسـْرَمداً، 

َّ لَـَك الَْحْمـُد اَْن َخلَْقـَت   اََبـداً، َو ال يُْحصـى  َينَْقِطعُ  ُ ِـُق َعـَدداً، اَلّلـ هَلُ الَْخال
ْيَت، ْرَت َو َقَضْيَت، َو اََمّتَ َو اَْحَيْيـَت، َو اَْمَرْضـَت َوَشـَفْيَت، َو  فََسّوَ َوَقّدَ
َ اْلُمْلِك  عافَْيَت َو  ِش اْسَتَوْيَت، َو َع ْ َ

َ الْ اْحَتَوْيَت اَْدُعـوَك اَْبلَْيَت، َوَع
َب اََجهُلُ،، َضُعَفْت َوسيلَتُهُ، َو اْنَقطََعْت حيلَتُهُ  دُعآءَ َمْن    َو اْقَرتَ

  

  د ورځي دعا) چهار شنبې(د شورو 
  

！ول تعريفونه او لمان％ن３ هغه رب لره دى چ３ شپه ي３ پرده و－ر＄وله او خوب 
و عمل لپاره و！اكله، ！ول او كرارۍ وسيله او ورځ ي３ د كار او كسب اي３ د ارامتيا 

راپا＇ولم او كه  ےتعريفونه هم تا لره دى چ３ تا زه د خوب له بسترې روغ او ژوند
داس３ ستاينه چ３ تل تر تله . شو ﾡخوب －ر＄ول ﾡتا غو＊تل نو دا دې زما تل پات

اى ＇＋تنه ！ول３ . شى ﾡپات３ وى او ل７ۍ ي３ غو＇ه نه شى او نه ي３ مخلوق وشميرل
ه تا لره دى چ３ تا هر ＇ه پن％ولى له هر اړخه دې سم پن％ولى په لمان％ن３ او تعريفون
او ژوند دې  ے، مرګ دې راك７ے، او حكم دې نافذ ك７ىاندازې دې پيدا ك７

ناروغى دې راك７ه او شفا دې هم راوبخ＋له سالمتى دې راك７ه او . ےد ﾡبخ＋ل
واكمن ك７اوونه دې هم راپه برخه ك７ل، او ته په عرش ＄اى پر ＄اى شوې او په ملك 

زه له تا د دعا په غو＊تلو ك３ د هغه كس په شان الره اختياروم چ３ وسيله ي３ . شوې
  او د مرګ شيب３ ي３ نزدې وى  كمزورې چاره ي３ ختمه
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ْت ِا ِىف ادّلُْنيا اََمـهُلُ،  َو َتدا َِتـَك فاَقتُـهُ، َوَعظَُمـْت لَِتْفريِطـِه   َو اْشـَتّدَ ْ َر
 َ تُهُ، َو َكثَُرْت َزلّ ُ َحرْسَ   َو َعْثَرتُهُ َوَخلَُصـْت لَِوْجِهـَك َتْوَبتُـهُ، فََصـّلِ َعـ  تُه

ِ النَِّبّيــنيَ َو َعــ َ ــٍد خــا بــنيَ الطّـَـاِهريَن، َو اْرُزْقنــى َبْيِتــهِ   اَْهــِل   مَُحّمَ   الطَّّيِ
، َو  ُ َعلَْيِه َو آهِلِ َ اّهللاَ ّ ٍد َص اَْنـَت اَْرَحـُم ُصْحَبَتهُ، ِاّنََك   الَتْحِرْمنى َشفاَعَة مَُحّمَ

َ اْقِض  ّ ُ نيَ، اَلّل ِ ا َشـاطى  ىف  ْرَبعاً، ِاْجَعْل قُّوَاَ   ِىف اْألَْرَبعآءِ   الّرَ   طاَعِتَك َو 
َ ِعقاِبَك، ِاّنََك   فيما يُوِجُب   َثواِبَك، َوُزْهدى  ىف  ِعباَدِتَك، َوَرْغَبتى  ىف اَل

 ُ َشآء  لَطيٌف لِما 
  

و لمن راغون６ه شوې وى او ستا رحمت ته خورا سخته اړتيا په دنيا ك３ ي３ د هيل
لرى او د خپلو كوتاهيانو په وجه سخت ارمانى وى او خطا－انو او تيروتنو 

وى نو اوس  ېوى او ستا په در  ک３ ي３ د زړه له 請دقه توبه ك７  ےورباندې يرغل ك７
رحمت  او د هغوى په پاك او سپي）لى آل) ص(د پيغمبرانو په خاتم حضرت محمد 

شفاعت زما په برخه ك７ه او ما د هغوى له 請حبت او بن６اره ) ص(ولي８ه او د محمد 
د ! مه ب３ برخ３ كوه ＄كه چ３ ته تر ！ولو رحم كوونكيو زيات رحيم ي３ اى ＇＋تنه

په دې ورځ زما ＇لور حاجتونه پوره ك７ه دا چ３ که اطمينان وى ) شورو(چهار شنب３ 
و ستا په عبادت ك３، خواهش وى نو ستا د نو ستا په فرمان منلو ك３، خو＊ى وى ن

ثواب، او كه غ７يدنه وى نو له هغو ＇يزونو چ３ ستا د دردوونكى عذاب سبب 
  . كي８ى ب３ شكه ته چ３ د هر ＇ه په باب وغواړې خپل لطف او كرم كاروې
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  سپړنه
  

سريزې ك３ د شپو او ور＄و په ت， رات， او د هغو د امام سجاد د دعا په 
فايدو او －＂و يادونه ك７ې ده او په دې دعا ك３ او د سهار او ما＊ام په دعا ك３ 

د شپ３ يادونه شوې او بيا د ور＄３ ＄كه چ３ د سپوږميزو او قمرى  ےهم لوم７
مياشتو پيل له شپو كي８ى نو له دې نظره شپه له ور＄３ مخك３ ده يا په دې وجه 

بند－انو لپاره شپه خداى تعالى ته د نزديكت، مين３  ېد خداى تعالى د نزدچ３ 
نو ＄كه هغوى شپ３ ته په ور＄３  ےكولو او د محرابونو د ابادولو وخت د

يا د دې لپاره چ３ د قرآن شريف له اسلوب او . ترجيح او لوم７يتوب وركوى
او چاري د شپ３ او ور＄３ له دې ويش د ژوند كاروبار . ترتيب سره سمون ولرى

په دوو برخو ويشل كي８ى يوه د خو＄＋ت او كار او د ژوند د معيشت او ډوډۍ 
نو ورځ چ３ د كاروبار لپاره ده د . د پيدا كولو لپاره او بله د ارام او سكون لپاره

لمر په ر１ا ي３ رو＊انه ك７ې چ３ د ور＄３ په مشغلو او د ژوند په كاروبار ك３ كوم 
ه د ارام او خوب لپاره ده چ３ پك３ د او شپ. خن６ او ستون％ه پيدا نه شى

سپوږم９ خوږې پلوش３ خوري وى قدرت ور＄ه نيغ په نيغه د لمر په وړان／و 
رو＊انه ك７ې او د شپ３ د رو＊انولو انتظام ي３ په دې ډول ك７ې چ３ كله د لمر ر１ا 
په ＄مكه پريوزى نو منعكسه شى او سپوږم９ ر１ا ك７ى او سپوږم９ د شكلونو 

ا كوى په دا ډول چ３ لوم７ى ورو ورو ر１ا زياتي８ى او بيا په بدلولو سره ＄مكه ر１
په مزه مزه كمي８ى او دا د دې لپاره ده چ３ په دغو بدلونونو سره د دې زړه 
راك＋ون او جذابيت كم نه شى او د دې د ختلو او كوزيدلو بيالبيل３ نندارى د 

 بيا د شپ３ او ور＄３. وي ېزړونو او ستر－و لپاره په زړه پورې او خوندور
وختونه د انسان د كار د قوت او وس او د آرام او خوب له نظره دومره ان６ول 

چ３ له فطرت سره پوره پوره غ８ملتيا لرى كه په ن７ۍ ك３ هر وخت  ےمناسب د
ْو او انسان  ےور＄ه وه نو د لمر د وړان／و په وجه به د زرغونتيا طاقت ختم شو
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به د كار او كسب او ور＄ينو به پوره آرام نه شو كولى او لري نه ده چ３ بنيادم 
وى او كه پرله پس３ او  ﾡمشغولتياوو نه د ستومان９ په وجه م７ين３ ته سر اي＋

نو په  ےشى د تياره په وجه اللهانده او ليونى شوى و ےتله شپه وى نو كيد
  :همدغو مصلحتونو او حكمتونو ك３ غور كولو په بلن３ سره فرمايى

ار اليات  الو االلبابان ىف خلق السموت والرض واختالف ال «  »ليل وال
بيشكه چ３ د ＄مك３ او اسمانونو په پن％ون او د شپو او ور＄و په ت， رات， (

  )ك３ د فكر د خاوندانو لپاره ن＋３ ن＋ان３ موجودې دى
چ３ ＇رن／ه هغه  ےد ےتر دې وروسته ي３ د انسانى خلقت او پيداي＋ت ذكر ك７

د متضادو توكو په يو لوى ذات په خپل بشپ７ قدرت او رسيدلى حكمت سره 
او انسان ي３ د  ﾡ＄اى كولو او تركيبولو ك３ له ان６ول او توازنه كار اخست

تناسب او موزونتيا په قالب ك３ د ＊كال او ＊ايست بيل／ه او د خپل３ جمال 

اذلى خلقك فسوك  «:لكه ＇ن／ه چ３ پخپله فرمايى ےد ﾡپسندۍ هنداره －ر＄ول
ته ي３ وپن％ول３ نو له هر اړخه ي３ سم هغه چ３ ( »فعدلك ىف اى صورة ماشاء ركبك 

او ب３ عيبه جوړ ك７ې او ستا په غ７و ك３ ي３ ان６ول او توازن پيدا ك７ او په ＇ن／ه 
  )ب２ى ي３ چ３ غو＊تل ستا بندونه او جوړونه ي３ له يو او بل سره ون＋لول

كه د انسان د ودې او لوييدو پ７اوونو، د هغه د غ７و تركيب او جوړ＊ت او د 
و او وظيفو ته كتنه وشى نو د هغه په هر اړخ او －وټ ك３ هغو بيال بيلو دند

داس３ حكمت په نظر را＄ى چ３ نه شو ويلی دا به د يوې ب３ شعورې مادې د پ＂و 
ستر－و د تخليق نتيجه وى بلكه د انسان د ＇يرى د ده د خدوخال رن／ينيو او د 
ه ان％ور دلفريب９ ته له كتلو وروسته انسان هك پك پات３ كي８ى او په دې داد

請انع او ان％ور －ر ان％ورونه او كمال  ﾡكي８ى چ３ دا د يو حكم او تدبير لرونك
  :لكه ＇ن／ه چ３ امام جعفر 請ادق فرمايى. ےد
سانيه اكربحجة اهللا ع خلقه وهى الكتاب اذلى كتبه بيده «  د( »ان الصورة اال
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او  ےانسان ＇يره په مخلوق باندې د خداى تعالى تر ！ولو لوى حجت او دليل د
  ) چ３ نقشونه ي３ خداى تعالى پخپله الس كاږلى دى ےهغه كتاب د دا

د فطرت ان％ور －ر دا انسانى 請حيفه داس３ سين／ار ك７ې چ３ په هر خط ك３ د 
په هر خم ك３ د ورو＄و د خم کشش  او په هر ！كى ك３ د ＊كلى  ﾡنورس تازه وال

مخ د خال ＊كال نغ＋ت３ ده د جسم او 請ورت دا ＊كال د غ７و په ان６ول پورې 
او هماغه ＄اى  ےپه خپل مناسب ＄اى جوړ د ےت７ل３ ده په دا ډول چ３ هر غ７

كه د چا ونه لويه ده  ےوروسره ＊ائي او له هم هغه ＄اى سره موزون او مناسب د
همداس３ خوند كوى ＇ه  ےنو لويه ونه ورسره خوند كوى او ＇وك چ３ چيت د

داس３  چ３ طاق وى هغه طاق مناسب دى او ＇ه چ３ جفت او جوړه دى هغه هم
پكار و او كه په دې ك３ بدلون راوستل شى نو ！ول حسن ي３ له من％ه ＄ى مثالً 
سر ي３ د ＊كال د مركز د عقل د اډان３ او د شعور د كور په وجه تر ！ولو په لوړ 

او －ير چاپيره ي３ ترې د پن％و حواسو كال تاو ك７ي ده په دا ډول  ﾡ＄اى ك３ ！اكل
او د دغو پردو  ےاوريدو حس د چ３ دواړو خواوو ته ي３ په نرو پردو ك３ د

لپاسه ي３ غوږونه جوړ ك７ى چ３ تاو را تاو الرى لرى چ３ غ８ د ك８ليچونو له 
وهلو وروسته پردو ته ورسي８ى او غ８ لوړ وى نو پردى ونه شلوى او په دې ك３ 
ي３ دننه داسي تريخ خيرى جوړ ك７ى چ３ د خوب په وخت پك３ چينجى مينجى 

د دواړو شون６و په من＃ ك３ ي３ د غا＊ونو کال  او. يا كومه بله حشره نه ننو＄ى
جوړه ك７ې او پك３ ي３ ژبه بنده ك７ي چ３ د زړه د حال او مافى الضمير د بيانولو 

چ３  ےوسيله ده او د پوزې په سپي８مو ك３ ي３ د بويولو طاقت خپور ك７
خوشبوى ته الره ورك７ى او بد بويى مازغو ته پرې نه ږدى او له تندى الندې او 

ن９ برخه ك３ ي３ د ستر－و پيره داران درولى چ３ د دوست د＊من او د مخ په بر
او بيا ي３ په ستر－و ك３ د ليد ر１ا . موافق او مخالف خبر سمدستى ورسي８ى

اچول３ او د دې د ساتن３ وسايل ي３ داس３ برابر ك７ى چ３ لوم７ى خو ي３ په اوو 
چوپال پردو ك３ پ＂３ ك７ى بيا ي３ د دغو پردو مخ３ ته پا！كونه درولى او د با１و 

ئي پرى جوړ ك７ى چ３ د خاورو خشاكو او دوړو نه خوندى وى او د بدن په هري 
برخ３ ك３ ي３ د لمس كولو د قوت په ＄غلولو سره ي３ بدن ته د ذاتى حفاظت 

دا پن％ه حواش خپل محسوسات د ＄ان／７و آالتو او . ےاخيتار او وس ورك７
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قوت دا ！ول عصبى نظام په وسيله مازغو ته رسوى او د حافظى او يادون３ 
نقشونه راغون６وى او په بيالبيلو نامو ي３ خوندى كوى په دا ډول چ３ انسان هر 
كله وغواړى دغه ！ول نقشونه هر يوي３ هر وخت پكاروى په كتاب او كمپو！ر 
ك３ د يو مطلب د پيدا كولو په ＇ير سمدستى راوباسى او د ژب３ او ويلو له 

په ليكلو سره ي３ هم خوندى كولى  او. الري ي３ له يوه ذهنه بل ذهن ته ورواړوى
كه  ےد ﾡچ３ د بنيادم په استعداد او وړتيا پوري ت７ل ےشى او دا هغه كمال د

＇ه هم انسان ته يو ل７ قوتونه او حسيات نه دى ورك７ل شوى خو د هغه په 
د مثال په تو－ه هغه په اوبو ك３ ډوب . نيشته ﾡشعورى ن７ۍ ك３ هي＆ تشه او كم

حال دا چ３ كبان او نور اوب ژوى په اوبو كﾡ  ３لډير وخت نه شى پات３ كيد
دى په . اوسي８ى هلته كورونه لرى او د اوبو په ＇پانده ＇پو ك３ كرار ژوند كوی

دى په . نه شى حال دا چ３ مارغان په هوا ك３ الوزى ﾡخپلو السونو سره الوتل
حال دا چ３ د شپي الوتونكى ＊كارى مارغان او نور  ﾡتيارې ك３ ＇ه نه شى ليدل

３ ＇يزونه په و＊و ك３ خو＄يدونكى ماران چينج３ او داس３ نور ＇يزونه داس
－ورى او ＇ه چ３ مون８ ته تياره ＊كارى هغه هغوى ته ر１ا ده او ＇ه چ３ موږ ته 

او بورا－ان له ډير لرې  ےچوپتيا بري＋ي د هغو لپاره －２ه －و１ه او شو ماشور د
م نه شو لرې د شمعو بوى راكاږى او داس３ خوشبويان３ چ３ موږ ي３ تصور ه

هغوى بويوى او د هغوى لپاره د ستر－و او بصارت كار وركوى او د  ﾡكول
د باغونو او ＇７＄ايونو هغه خوشبو . هوسيو په ن７ۍ ك３ خوشبويان３ پريمانه دى

. هغوى ي３ ډير په اسان９ محسوسوى ﾡ－ان３ چ３ موږ ئي نه شو محسوسول
 ﾡشو اوريدل همدغه شان سپى او اسونه ＄ن３ داس３ ږغونه اورى چ３ موږ ي３ نه

او ＄ين３ ＄ناور حشرات او خزند －ان د زلزل３ تر راتللو مخك３ خبري８ى چ３ 
لكه عالمه نصيرالدين طوسى چ３ د ＄ان په باره . ےزلزله يا توپان را روان د

واي３ چ３ يوه ورځ په يو كلى ك３ له چاكره ميلمه  ےك３ يوه پي＋ه بيان ك７ې ده د
＄انته بستره برابره ك７ه چ３ د بام  ْو د اوړى موسم ْو نو ＄كه ي３ د بام لپاسه

د كور خاوند ورته وويل چ３ زما په خيال كه تاسو نن الندې په . لپاسه ＇ملى
كو！ه ك３ ＇ملئ نو د شپ３ به له بارانه بچ شئ او خوب به مو خراب نه شى ＄كه 

عالمه طوسى د بادونو د الوتلو اړخ ته وكتل او بيا . چ３ نن شپه به باران كي８ى
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اج واخيست او وې ويل چ３ د باران هي＆ ن＋３ ن＋انى او امكان ي３ د اسمان ج
＇و شيب３ . نيشته او لري ده چ３ نن شپه باران وشى او هم هغلته ＇مالستلو

طوسى 請احب د كوربه په وړاندويني ډير . تيرى نه وى چ３ باران پيل شو
حيران شو او ورته وې ويل ته ＇نگه پوه شوې چ３ بيگاته به باران ک８５ى کور به 

په كومه شپه چ３ باران كي８ى هغه د بام په ＄اى الندي  ےد ﾡزما يو سپ: يلوو
په كو！ه ك３ ＇ملي او نن هم هغه الندې ＇مالست نو له دې ما ته پته ول／يده چ３ 

همداراز په سمندر ك３ ＄ني ＊كاري مارغان د توپان تر . نن به شو－يره كي８ى
د شاتو مچ９ هم ب３ راتللو مخك３ خبري８ى او ＄ان و چ３ ته رسوى او همدا راز 

له كتلو هر اړخ پيژنى او كه موږ ي３ په يو ډبى ك３ بندي چرته يوسو او هلته ي３ 
موږ له دغو . پري８دو نو هم هغه لور ته الو＄ى له كومه چ３ راوړلى شوى وى

حسياتو سره بيخى نا بلده يوو خو د دغو حسونو د نيشتوالى هي＆ احساس نه 
دغو پن％و حسونو ك３ كه يو حس له اوله  ي３ نه محسوسوو بلكه په ﾡكوو او كم

نه وى نو د هغ３ د كم＋ت هم احساس نه كوو يو مادر زاد ړوند د ستر－و د نه 
لرلو په وجه همدومره غمژن وى لكه يو عام كس چ３ د وزرو د نه لرلو خپ／ان 

دغه ړوند كه ＇ه هم بصارت او ستر－ي نه لرى خو په دى سره د ده په . كوى
را＄ى او په ژوند ك３ كومه تشه نه محسوسوى له همدې  نه ﾡشعور ك３ هي＆ كم

امله د ＄نو احساساتو او حسياتو له نيشتوالى سره سره د هر كس ژوند په خپل 
خو په دې شرط كه محك３ ي３ دغه . ے＄اى له شعورى نظره پوره او بشپ７ د

 ےاو ورسره اشنا نه وى او وروسته يي له السه نه وى وركﾡ ７حس نه وى لرل
ات يوازى له همدغه دنيا سره ت７او لرى كومه چ３ زموږ په ذهن ك３ زموږ حسي

اباده وى او په هم هغو حسياتو خپله ن７ۍ ابادو له كومو چ３ خبر او ورسره بلد 
  .يوو

  
––––––––––––  

  
  



 

٦٤٤ ...............................................................................................د پنجشنب３ د ور＄３ دعا: شپ８ شپيتمه دعا

ِس  ُ َيْوَم الَخم  :دَُعاء

 ِ ى   اَلَْحْمُد ّهللاَ ً ِبقُْدَرِتِه، َو جآءَ   اذّلَ اُر مُْبِصراً  اَْذَهَب الّلَْيَل مُْظِلما َ ّ ِبال
َِتِه، ْ َ فََكما اَْبَقْيَتنى  ِضيآئَهُ َو اَ َنا ىف  َوَكسا ِبَر ّ ُ   هَلُ فَاَْبِقنى  ِنْعَمِتِه، اَلّل
، ، َو ال َتْفَجْعنى ِألَْمثاهِلِ ٍد َو آهِلِ َ النَِّبّىِ مَُحّمَ ِه ِمَن   فيِه َوىف  َو َصّلِ َع َغْريِ
، َو اْرُزْقنىَو اْألَّيَ   الّلَيا ِ ِ َمأ

ِساِب الْ ُ َو   اِم ِباْرِتكاِب الَْمحاِرِم َو اْك َخْريَه
ُ َو اْصِرْف َعنّى َخْريَ  ما َبْعَدهُ،   ما فيِه َوَخْريَ ما َبْعَده ُ َوَشّرَ ما فيِه َو َشّرَ ه َشّرَ
 َ ُ ّ   اَلّل ُل ِالَْيَك، َوِبُحْرَمِة الْ   ِا ْسالِم اََتَوّسَ ِة اْإلِ ُقْرآِن اَْعَتِمُد َعلَْيَك، َو ِبِذّمَ

ٍد  ِتَى   الُْمْصطَفى ِبُمَحّمَ َّ ِذّمَ ُ ِف الّل ِ ْ ْيَك، فَا َْشِفُع دَلَ ُ َعلَْيِه َوآهِلِ اَْس َ اّهللاَ ّ َص
ا َقضآءَ حاَجتى  الَّتى ِ َ اْقِض  َرَجْوُت  ّ ُ نيَ، اَلّل ِ ا   ، يا اَْرَحَم الّرَ

ِس  ِىف  َ   الَْخم ّ ْساً، الَي ِسُع هَلا ِاّالَ َكَرمَُك، َو ال يُطيقُها ِاّالَ ِنَعُمَك، َسالَمًة َ
ا َع  اَْقوى ا َجزيَل َمثُوَبِتَك، َو َسَعًة ِىف   ِ ِ الْحاِل  طاَعِتَك، َوِعباَدًة اَْسَتِحّقُ 

ْزِق  ِمْن   ْجَعلَنىَمواِقِف الَْخْوِف ِباَْمنَِك، َو تَ   ىف  اْلَحالِل، َو اَْن تُْؤِمنَنى  ِمَن الّرِ
ٍد،   ِحْصنَِك، َوَصّلِ َع  اهْلُُموِم َوالْغُُموِم ىف  َطواِرِق  ٍد َوآِل مَُحّمَ مَُحّمَ

نيَ   َتَوّسُ  َواْجَعْل  ِ ا ً َيْوَم اْلِقيَمِة ناِفعاً، ِاّنََك اَْنَت اَْرَحُم الّرَ  .ِبِه شافِعا



 

٦٤٥ ...............................................................................................د پنجشنب３ د ور＄３ دعا: شپ８ شپيتمه دعا

  .د ورځې دعا) پنجشنبې(د زيارت 
ره دى چ３ په خپل قدرت سره ي３ توره شپه بدر－ه ك７ه او ！ول تعريفونه هغه رب ل

په خپل رحمت سره ي３ ر１ا ورځ راو＇رکوله او د هغ３ د ر１ا زر زرى جامه ي３ 
اى ＇＋تنه ＇ن／ه چ３ دې زه د دې . راواغوندله او د هغ３ له نعمته ي３ برخور ك７م

 وساته او پر ےور＄３ لپاره پات３ ك７م همدا راز م３ په نورو ور＄و ك３ هم ژوند
او د هغوى پر  ال رحمت ولي８ه او په دې ورځ او د دې ) ص(خپل استازى محمد 

په ＇ير په نورو ور＄و ك３ م３ د حرامو چارو له كولو او د －ناهونو او مصيبتونو 
په تر سره كولو مه ＄وروه او  په دغو چارو م３ مه اخته كوه او ما ته د دې ور３＄ 

＄３ له بديو او هغه ＇ه چ３ په دې او د سبان９ ور＄３ ＊ي／７ه راكانده او د دې ور
ور＄３ ك３ دى د هغو له بد－２و او د راتلونكى ور＄３ له بديو م３ وژغوره اى اهللا 
زه د اسالم د منلو او د ژمن３ كولو په وسيله له تا سره توسل غواړم او د قرآن 

په ) ص(مجيد د عزت او درناوى په واسطه په تا باور كوم او د محمد مصطفى 
زما هغه ! نو اى زما معبوده. يم ےر ك３ د شفاعت غو＊تندووسيله ستا په د

ت７ون او ژمن３ ته و－وره د كوم په حق او وسيله چ３ د خپلو اړتياوو پوره كيدا 
د  ! اى خاونده. ته هيله من يم اى په  رحم كوونكو ك３ تر ！ولو زيات رحيمه

لمنه  ％ه حاجتونه پوره كانده هغه  چ３ هم ستا پهينپنجشنب３ په دې ورځ زما پ
شى داسﾡ  ３او بشپ７ول ８ﾡى او هم ستا د لورينو پريمانتيا هغه زغملييك３ ＄ا

سالمتيا راك７ه چ３ ورسره ستا د منن３ او اطاعت طاقت السته راوړم، د عبادت 
داس３ توفيق راكانده چ３ ستا د سترتوب وړ و－ر＄م، او دم －７ۍ م３ د حالل 

نو ك３  د خپل امن په رزق په پريمان９، پراختيا او د خطر او ويرې په وختو
په محمد . وسيله ډاډمن ك７ې او د غمونو او فكرونو له يرغلونو پناه راك７ې

او د هغوى پر آل رحمت ولي８ه او له هغوى سره زما توسل د قيامت په لويه ) ص(
و－ر＄وه  ب３ شكه چ３ ته  په رحم  ﾡاو سپارش كوونك ﾡورځ －＂ه بخ＋ونك

  . كوونكو ك３ تر ！ولو زيات رحيم ئ３
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  پړنهس
  

د دې دعا په پيل ك３ د شپ３ رخصتيدل د خداى تعالى د قدرت ننداره او د 
د قدرت مظاهره په دا  ےد ےور＄３ رات， د هغه ذات د رحمت كمال بلل شو

ډول ده چ３ ＄مكه چ３ دومره لويه كره ده د هغه په اشارې سره هر وخت د ＇رخ３ 
بدلون، د لمر ختا  په شان تاوي８ى او د همدغه －ر＄５دو له امله په موسمونو ك３

او پريوتا، او د ور＄３ او شپ３ ت， رات， پيدا كي８ى داس３ چ３ هغه برخه چ３ 
لمر ته مخامخي８ى په هغ３ ك３ ورځ او كومه چ３ تر لمر پ＂ه او شاته وى په هغ３ 

  ك３ شپه وى او په همدي خاطر موږ كله ر１ا وينو او كله تياره
ه بلولو وروسته هغه －ل چ３ په يوي كو！３ ك３ د ＇راغ ل ےد دې مثال همداسي د

او د هغه ذات رحمت كرشمه او كمال له دې رويه . ك７ى شى او بيا ول／ول شى
چ３ د ور＄ي په وجود پوري ب３ شميره －＂３ او فايدې ت７لى دى او د ن７ۍ  ےد

ژوندون او په دې ك３ د استو－نو كسانو حيات او ژوند په همدى پورې ت７او 
بخارات هسكوى نو هغه په وري％و او لرى د لمر وړان／３ چ３ كله له دريابونو 

ور＊ت اوړى او ت８ې ＄مكه خ７وبه وى چ３ له امله ي３ ＄مكه وده كوي او 
زرغونتيا پيدا كوى او د ور＄ى د همدغ３ تودوخ３ له كبله فصلونه رسي８ى او 
ميوې پخي８ى چ３ د انسان د ژوند او بقا سبب －ر＄ى د ورځ په ر１ا سره سبزى او 

ك３ رن／ينى پيدا كي８ى چ３ د لعل و ياقوت او بو！ى رن， راوړى او په كا１و 
  . زمرد په ب２ه ＄لي８ى او ستر－３ بري＋وى

د ور＄ى او شپ３ له بدالنه او د خداى په قدرت او رحمت د دې له دليله وروسته 
ي３ د ژوند د بقا غو＊تنه ك７ي ده دا خواهش يوازې د ژوند او ورنه د خوند 

آخرت لپاره الډ４ره تو＊ه برابره  چ３ د ےبلكه د دې لپاره د ےاخستلو لپاره نه د
شى نو په دې دعا  ےشى او د خپل رب د رضا او خو＊９ پان／ه جوړه ك７ ےك７

چ３ زه روغتيا او  ےدا د ےك３ ي３ چ３ كوم ＇يزونه غو＊تى په هغو ك３ لوم７



 

٦٤٧ ...............................................................................................د پنجشنب３ د ور＄３ دعا: شپ８ شپيتمه دعا

سالمتيا غواړم نو د دې لپاره چ３ د ژوند شيبى د حيات د مقصد په پوره كولو 
شم او د  ےطاعت او عبادت طاقت حا請ل ك７ك３ ول／وم او د خپل معبود د ا

عبادت په وسيله د آخرت د ثواب مستحق او جو－ه شم او د ويري او خطر په 
  . موقعو ك３ د هغه ذات له عذاب او عتابه خوندى شم

نو  ےد ےهمدا شان ي３ له غم او خپ／انه د ژغورن３ او د حاللى روزۍ سوال ك７
و او فكرونو پريمانتيا د انسان دا ＄كه چ３ د رزق او الس تن／سيا او د غمون

خياالت －６وډى او ذهن ي３ خرابوى او كه ذهن متمركز نه وى نو انسان د زړه له 
لن６ه دا چ３ د امام سجاد د .  ﾡتل او اخال請ه د رب عبادت او اطاعت نه شى كول
او د هغه د رضا غو＊تل او  ﾡژوند لوم７ۍ موخه له خداى تعالى سره نزدې وال

  .د هغوى ！ول ژوند په همدې مقصد ك３ تير شو ترالسه كول وو او
  

–––––––––––  
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ُ اْلجُُمعه ُ َيْوم   :دُعاء

 ِ ِ    اَلَْحْمُد ّهللاَ َعل
ْحيآِء، َو اْالِخِر َبْعَد فَنآِء اْألَْشيآِء، الْ ْشآِء َو اْإلِ ِل َقْبَل اْإلِ   اْألَّوَ

ى ْسى  اذّلَ َوالَيخيُب َمْن َدعاهُ، َوال  َشَكَرهُ، َمْن ذََكَرهُ، َوالَينُْقُص َمْن   الَي
ّ   َيْقطَعُ  َّ ِا ُ يَع   اُْشِهُدَك َو َكفى  َرجآءَ َمْن َرجاهُ، اَلّل َ  ِبَك َشهيداً، َو اُْشِهُد 

َِك  ِشَك، َو َمْن َبَعْثَت ِمْن اَْنِبيآ ْ َ ةََلَ  َ واِتَك َو  َ اَن  َِكِتَك َو ُسّكَ َو   َمال
َْشاَْت ِمْن اَ  ّ ُرُسِلَك، َواَ ُ ال ِاهَل ِاّالَ اَْنَت،  ْصناِف َخْلِقَك، اَ  اَْشَهُد اَّنََك اَْنَت اّهللاَ

َوْحَدَك ال َشريَك لََك َو ال َعديَل، َو ال خُْلَف لَِقْولَِك َو ال َتْبديَل، َو اَّنَ 
 ً دا َ  مَُحّمَ ّ ُ َعلَْيِه َوآهِلِ َعْبُدَك َو َرُسولَُك، اَّدى َص َّْلَتهُ   اّهللاَ َ َ ما  الِعباِد،  ِا

ِ  َوجاَهَد ِىف  َوَجَل   اّهللاَ َ ِبما ُهَو َحّقٌ ِمَن الثَّواِب، َو  َعّزَ َ ّ َ  ُ َحّقَ الِْجهاِد، َو اَّنَه
َ َثّبِْتنى  اَْنَذَر ِبما ُهَو ِصْدٌق  ّ ُ ِعقاِب، اَلّل

، َو ال  دينَِك ما اَْحَيْيَتنى  َع  ِمَن الْ
اُب،   َو َهْب  ، َتنىِاْذ َهَدْي  َبْعَد   تُِزْغ َقْلبى ًَة ِاّنََك اَْنَت اْلَوّهَ ْ ِمْن دَلُْنَك َر
ٍد  َصّلِ َع ٍد، َو اْجَعْلنى  َوَع مَُحّمَ ِمْن اَْتباِعِه َو شيَعِتِه، َو   آِل مَُحّمَ
ْ ُ ا  َوَوفِّْقنى ُزْمَرِتِه،  ىف اْح َ ف ّ َ  ِألَدآِء فَْرِض الْجُُمعاِت َو ما اَْوَجْبَت َع

َيْوِم الَْجزآِء، ِاّنََك اَْنَت   َوَقَسْمَت ِألَْهِلها ِمَن الَْعطآِء ىف  ِمَن الطَّاعاِت 
 ُ َحك

 .الَْعزيُز الْ
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  :د جمعې د ورځى دعا
  

هغه رب لره دى چ３ له پن％ولو او د ژوند تر بخ＋لو مخك３    ３！ول３ ستاين
هغه د داس３  موجود ْو او د ！ولو ＇يزونو تر فنا كيدو وروسته به هم باقى وى

چ３ ＇وك هغه ياد ك７ى نو هغه ي３ نه هيروى او ＇وك ي３ چ３  ےعلم خاوند د
نه پيدا كوى ＇وك ي３ چ３ وبلى هغه نه  ﾡشكر او مننه وك７ى د هغه لپاره هي＆ كم

زه تا ! كوى اى ＇＋تنه ﾡمحروموى او ＇وك چ３ ورپورې اميد وت７ى هغه نه نهيل
او بس ي３ او ستا فر＊تى ستا په  －واه －ر＄وم او ته د －واه９ له نظره ډير كافى

اسمانونو ك３ استو－نى، ستا د عرش وړونك３، ستا راستولى استازى او 
پيغمبران او ستا   ډول ډول پن％ول３ مخلوقات په خپل３ －واه９ نيسم چ３ هم 

ته وحده ال شريك ي３ ستا هي）وك .  ته معبود ي３ او له تا پرته بل معبود نيشته
ه ك３ نه وعده خالفى كي８ى او نه كوم بدلون او نيشته ستا په ژب ے＇ن， او سار

د كومو ＇يزونو ذمه  ےد ےبنده او استاز ےستا ＄ان／７) ص(دا چ３ محمد 
هغوى د . وارى چ３ دې د هغوى په غاړه اچول３ ده هغه ي３ بند－انو ته ورسول

لوى او عظيم خداى په الره ک３ په جهاد سره د جهاد حق ادا ك７ او د سم او 
! ي３ ورك７ او له حقيقى عذابه ي３ خلك وويرول اى ＇＋تنه ےر＊تينى ثواب زير

په خپل دين م３ ！ني， او كلك ولره او اوس چ３ تا ما ته  ېتر＇و چ３ ژوند راكو
الره و＊ودله نو زما زړه مه ب３ الرې كوه او ما ته له خپل دره رحمت راكانده ب３ 

په آل  او د هغوى) ص(په محمد .  يﾡ ３شكه هم ته د نعمت او رحمتونو بخ＋ونك
رحمت ولي８ه او موږ د هغوى له منونكو او د هغوى له ！ولى و－ر＄وه او د هغوى 
په ډل３ ك３ مو راپا＇وه او د جمع３ د لمان％ه او د دې ور＄ي د نورو عبادتونو په 
كوونكو او په دغو فرايضو په عمل كوونكو باندې د قيامت په ورځ چ３ تا 

ته راوړلو توفيق راكانده ب３ ３ ک７ې دي  د هغو د السه ينكوم３ ＊ندن３ او لور
  .ي３  ےشكه ته د اقتدار او حكمت لرونك
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  ړنهسپ
  

دا دعا د جمع３ په ورځ لوستل كي８ى جمعه د ！ولو ور＄و سرخيله او د بركتونو 
د نازليدو ورځ ده او د دې په وروستيو شيبو ك３ دعا قبلي８ى سيد نعمت اهللا 

چ３ خداى تعالى ＄مكه  جزائرى رحمت اهللا د جمع３ د وجه تسميه په باب واي３
او اسمانونه په شپ８و ور＄و ك３ پيدا ك７ل چ３ په هغو ك３ لوم７ۍ ورځ يك شنبه 

او شپ８مه جمعه ده او په دې ور＄ي ي３ ！ول مخلوقات په يو ＄اى جمع او ) اتوار(
له امام جعفر 請ادق نه پو＊تنه وشوه . راغون６ ك７ل نو ＄كه دې ته جمعه وائي

الن اهللا  «:؟ نو دوى وفرمايلييجمعه ول３ واجمع３ ته ((چ３ لما سميت الجمعه 
ا خلقه لوالية محمد ص اهللا عليه واهل وسلم واهلبي خداى تعالى په ( »تهع ف

دې ورځ مخلوقات د محمد 請لى اهللا عليه وآله وسلم او د هغوى د اهلبيتو په 
په دې دعا ك３ امام د .) مينه او واليت راغون６ ك７ل نو ＄كه دي ته جمعه وائي

 ىداى تعالى ＇و خصو請يتونه او 請فتونه بيان ك７ى دى چ３ د توحيد د عقيدخ
 ےهم د ےچ３ هغه لوم７ ےد ساتلو لپاره بنيادى حيثيت لرى لوم７ى 請فت دا د

چ３ دواړه په  ےهم دا اوليت او آخريت د وخت او ＄اى له نظره نه د ﾡاو وروست
او مكانه لوړ  يو ＄اى جمع نه ك７ى شＫو بلكه دا لوم７يتوب او وروسته تر زمان

د هغه د اوليت معنا دا ده چ３ هي＆ ＇يز له هي＆ نظره په هغه تقدم او . دى
او   ےلوم７يتوب نه لرى او د آخريت معنا دا ده چ３ له هغه پرته ＇وك تل پات

هم هغه تر ！ولو ( »هو االول واالخر «:ابدى نيشته لكه ＇ن／ه چ３ پخپله فرمايى
  )  ےد ﾡاو وروست ےلوم７

چ３ كه ＇وك خداى ياد ساتى نو اهللا تعالى ي３ هم نه هيروى د  ےدوهم 請فت دا د
چ３ دغه كس د خداى تعالى له ذهنه نه و＄ى ＄كه چ３ د خداى  ےدى مطلب دا نه د

تعالى په نزد د ياد ساتلو او هيرولو چاره زموږ په شان نه ده بلكه دا ده چ３ خداى 
: چ３ فرمايى هغو كسانو ته چ３ هغه ياد ساتى نيكه بدله وركوى لكه ＇ن／ه
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  ) تاسو ما ياد ك７ئ زه به تاسو يادوم( »فاذكرو اذكركم«
 ےچ３ هغه كسان چ３ د خداى تعالى شکر وباسى او منندو  ےدريم 請فت دا د

ي３ وى هغه ته الزيات نعمتونه وربخ＋ى لكه ＇رن／ه چ３ په قرآن شريف ك３ 
  ) در ډيرومكه تاسو شكر كوئ نو زه به ي３ ال ( »لئن شكرتم الزيدنكم «راغلى دى

 «چ３ ＇وك هغه بلى نو د هغه اورى لكه ＇ن／ه چ３ فرمايى ے＇لورم 請فت دا د
  ) تاسو ما وبلئ زه مو دعا قبلوم( »ادعونى استجب لكم

 «:لكه پخپله فرمايى. چ３ خداى د هيله لرونكو اميد نه ماتوى ےپن％م دا د
وازې كافر د خداى تعالى له رحمته ي( »والييائس من روح اهللا اال لقوم الكفرون

  )ان مايوسه كي８ى
امام د توحيد همدغ３ عقيدى  ےچ３ هغه يوازى او واحد د ےشپ８م 請فت دا د

ته په پام سره ！ول كائنات د خداى تعالى په يووالى باندى －واه نيولى او د 
خداى تعالى د يووالى －واهى ي３ ورك７ي ده او په قرآن مجيد ك３ ي３ د دې 

خداى  »هللا انه ال اهل االهوو الملئكة او العلمشهد ا «－واه９ يادونه داس３ ك７ه ده
تعالى، فر＊ت３ او د علم ！ول خاوندان －واه دى چ３ له خداى تعالى پرته بل 

  .معبود نيشته

ال شريك «: چ３ هغه هي＆ شريك نه لرى خداى تعالى فرمايى ےاووم 請فت دا د
ه د دې د هغه هي）وك شريك نيشته او مات( »هل وبذلك امرت وانا اول المسلمني

  ) مسلمان يم ےاو زه لوم７ ےد ےحكم راك７ل شو
لكه ＇ن／ه  ےاو ＇ن， نه شى كيد ےچ３ هي）وك د هغه سار ےاتم 請فت دا د

  ))او مثل نيشته ےد هغه هي＆ سار((چ３ پخپله فرمايى لم يكن له كفوا احد 
چ３ هغه وعده خالفى نه كوى لكه ＇ن／ه چ３ پخپله  ےنهم 請فت ي３ دا د

ب３ شكه چ３ خداى تعالى د وعدې خالف نه ( »يخلف الميعادان اهللا ال  «:فرمايى
  ) كوى



 

٦٥٢ ......................................................................................................د جمع３ د ور＄３ دعا: اووه شپيتمه دعا

چ３ د هغه په خبره ك３ بدلون نه را＄ى ＄كه چ３ خبره د هغه  ےلسم 請فت دا د
كس بدلي８ى چ３ يا عاجز وى يا له نتيجو ناخبره وى او خداى تعالى لره دا 

خبره  زه( »ما يبدل القول لدى«: دواړه خبرې نا ممكن３ دى لكه ＇ن／ه چ３ فرمايى
د توحيد له －واه９ وروسته ي３ د رسالت －واهى ورك７ې او د نبيانو د ) نه بدلوم

د استازيتوب او پيغمبرۍ يادونه ي３ ك７ې ده دلته د ) ص(سرتاج حضرت محمد 
عبديت او بند－９ ذكر مخك３ او د رسالت يادونه وروسته شوى ده ＄كه چ３ 

ى او مخلوق په من＃ ك３ عبديت د بنده او خالق تر مين＃ او رسالت د خداى تعال
واسطه ده نو كوم ＇يز چ３ د الوهيت له اړخ سره اړه لرى هغه ي３ مخك３ او كوم 

له  ےچ３ د مخلوقاتو له اړخ سره تعلق لرى هغه ي３ وروسته بيان ك７ى د
شهادتينو وروسته ي３ د هدايت الره د ！ين， پات３ كيدو دعا ك７ي ده چ３ خداى 

－مراه９ او واك الرۍ وساتى لكه ＇ن／ه ي３ له هدايت او الر＊ودن３ وروسته له 
چ３ په قرآن شريف ك３ راغلى  دى چ３ د خداى تعالى د مخصو請و بند－انو دا 

ربنا ال تزع قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت  «دعا ده چ３
اى زموږ ربه اوس چ３ تا هدايت ك７و نو زموږ زړونه مه ب３ الرې كوه ( »الوهاب

 ﾡاو وركوونك ﾡرحمت راپه برخه كانده ب３ شكه ته ډير ＊ندونكاو له خپل دره 
  ) ي３

د خداى تعالى په لور له هدايته وروسته د زړونو د ب３ الرې كيدو كومه خبره 
چ３ هغه خپل بند－ان له هدايته منحرف او ب３  ےراغل３ ده د دې مطلب دا نه د

ونو په چ３ هغه د －ناهونو او ب３ الريتوب ےالرې كوي بلكه مطلب ي３ دا د
نتيجه ك３ له انسانه د نيكو چارو توفيق اخلى او كه ＇وك پخپله اختياراً －مراه 
كي８ى نو هغه ذات ي３ په زوره مخه نه نيسى لكه ＇رن／ه چ３ په قرآن مجيد ك３ 

م «＇ر－نده اشاره شوي ده چ３ كله چ３ هغوى پخپله (»فلما زاعو زاع اهللا قلو
  ) نه －مراه９ ته پري＋ودلب３ الرې شول نو خداى تعالى هم د هغوى زړو

––––––––––  
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ُ َيوِم الَسْبِت    :دَُعاء

ِ َكِلَمةُ الُْمْعَتِصمنيَ، َو َمق ِ َتعااِْسِم اّهللاَ زيَن، َو اَُعوذُ ِباّهللاَ ِ اْلُمَتَحّرِ ِمْن   ةَل
ِْد  َجْوِر  َ ُ فَْوَق  َُده

ْ ِريَن، َو َكْيِد اْلحاِسديَن، َو َبْغِى الّظَالِمنيَ َو اَ  اْلجآ
ُ ىف الْحاِمديَن، َ اَْنَت الْواِحُد ِبال َشريٍك َو الَْمِلُك ِبال َتْمليٍك، ال تُضاّد ّ ُ   اَلّل
َ َع  َوالتُناَزُع ىف حُْكِمَك، ِّ ٍد َعْبِدَك َو   مُْلِكَك اَْسَئلَُك اَْن تَُص مَُحّمَ
َيَة ِرضاَك، َو اَْن غا  ِمْن ُشْكِر نُْعماَك ماَتْبلُُغ ىب  َو اَْن تُوِزَعنى َرُسولَِك،
طاَعِتَك َولُُزوِم ِعباَدِتَك، َواْسِتْحقاِق َمثُوَبِتَك ِبلُْطِف   َع  تُعينَنى

َنى َ   ، َعْن َمعاصيَك ما اَْحَيْيَتنى  ِبَصّدى  ِعناَيِتَك، َو َتْر
  

  :د ورځې دعا) شنبې(د خالى 
  

ه غواړو په مرسته غواړم د هغه خداى تعالى له نام３ چ３ نامه ي３ تل د مرست
ژبه وى او پناه غو＊تونكى ي３ هميشه يادوى او خداى تعالى ته پناه وروړم د 
ظالمانو له ظلمونو، د حاسدانو له غولونو او د زياتى －رو له ناروا ظلمه، زه د 
هغه حمد او لمان％نه كوم او دعا كوم چ３ هغه داحمد د ！ولو حمد كوونكو تر 

ته يوازې او واحد يي چ３ ه５＆ ! ＇＋تنهلمان％نو او ثنا －انو لوړ و－ر＄وى اى 
او ب３ له دې چ３ ＇وك دې مالك ك７ى ته مالك، واكمن او حكم  ېشريك نه لر

او نه ستا په   ﾡي３ ستا د حكم په وړاندې هي）وك خن６ نه شى درول ﾡكوونك
پاچاه９ او واكمن９ ك３ له  تاسره ډغره وهل كي８ى زه تا ته الس په دعا يم چ３ 

رحمت ولي８ه او زما په ) ص(او استازى حضرت محمد  بنده یته په خپل ＄ان／７
زړه ك３ ستا د نعمتونو داس３ شكر واچوه چ３ په هغ３ سره ما د خپل３ خو＊９ 
اوج ته ورسوې او د خپل３ مهربان９ په نظر سره د اطاعت، د عبادت د پابندۍ 

  او د ثواب د استحقاق په السته راوړلو ك３ زما مرسته وكانده 
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َح ِبِكتاِبَك َصْدرى ما اَْبَقْيَتنى  ما َينَْفُعنىلِ   َو تَُوفَِّقنى  َ
ْ َ ، َو َتُحّطَ  ، َو اَْن 

الَمةَ  ِبِتالَوِتِه ِوْزرى   ، َوالتُوِحَش ىب َو َنْفسى  دينى  ىف ، َو َتْمنََحنِى الّسَ
ْسى ُ َّ ِاْحساَنَك فيما َبِقَى  اَْهَل ا ِ   ىَكما اَْحَسنَْت فيما َمض  ِمْن ُعْمرى  ، َو تُ

نيَ  ِ ا  .ِمنْهُ، يا اَْرَحَم الّرَ

  
سات３ د هغو ＇يزونو توفيق راك７ه چ３ ما ته －＂ه لرى  ےاو تر ＇و چ３ مي ژوند

او په خپل كتاب سره زما سينه پرانيزه او د دې د تالوت په وسيل３ سره زما 
－ناهان３ ورژوه  او سر او ايمان ته م３ خير ك７ه  او زما مل／رى زما د －ناهونو په 

ترهه ك３ مه اچوه او لكه ＇ن／ه چ３ دې راباندې په تير ژوند ك３  وجه په
. احسانونه ك７ى دا راز په پات３  ژوند ك３ هم رحمتونه او احسانونه رابشپ７ ك７ه

 .اى په رحم كوونكيو ك３ تر ！ولو زيات رحيمه

  
––––––––––––  

  سپړنه
، ييوا شنب３ يا د خالى ور＄３ ته)  سبت(د دى دعا نامه د خالى د ور＄３ دعا ده  

ْو چ３ د دنيا له النجو ډډې ته شى او په  ےپه دې ورځ يهودو ته حكم شو
عبادت دې بوخت اوسى د سبت لغوى معنا ده د كار روز－ار بندول او ارام كول 

امام سجاد د دعا په . په همدې وجه دې ور＄３ ته سبت يعن３ د چو！９ ورځ وائي
＇ارن３ د غو＊تونكو د سريزه ك３ د جاللت او خداى تعالى نامه د ساتن３ او 

د خداى تعالى په نامو ك３ همدا د اهللا نامه تر ！ولو  ےد ﾡخول３ كلمه ذكر －２ل
زياته كارول كي８ى او دعا －انو يا ژړا او كوكارو ك３ همدا نامه تر ！ولو زياته په 
خولو جارى كي８ى او د امن او ساتنى د غو＊تلو په وخت هم دا نامه تر ！ولو 
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ه چ３ دې ته اهللا ＄كه واي３ چ３ يناله اليه كل مخلوق موزونه او مناسبه ده ＄ك
！ول مخلوق هم دغه ذات ته ورجارو＄ى او له ده پناه غواړى او د اهللا نامه له دې 
امله چ３ د ذات نامه ده او ！ول 請فتونه پك３ نغ＋ت３ دى نو كله چ３ خداى 

و، تعالى د اهللا په نام３ بلو، －وا ك３ هغه ذات په ！ولو نامو او 請فتونو سره بل
كه يو فقير او بيوزله  د خپل３ اړتيا د لرى كولو لپاره هغه د اهللا په نام３ سره 
بلى نو －وا ك３ د غنى او ب６اى په نامه ي３ غواړى ＄كه چ３ په اهللا ك３ غنى هم 

او كه يو ناروغ خداى تعالى د اهللا په نامه غواړى نو －وا ك３ خداى  ےشامل د
 په نامه ك３ شافى هم شاملي８ى او كه تعالى د شافى په نامه بلى، ＄كه چ３ د اهللا

يو مظلوم ي３ په دې نامه غواړى نو داس３ ده لكه د عادل او منتقم چغ３ چ３ 
وهى همدې بشپ７والى او هر اړخيزوالى ته په پام سره امام د اهللا په نام３ سره د 
ظالمانو له ظلم د حاسدانو له حسد او د زياتى －رو له زياتى پناه غو＊ت３ ده او 

يوې نام３ سره د خداى ！ول 請فتونه ذهن ته را＄ى او د دغو 請فتونو  په همدې
تقاضا او غو＊تنه دا ده چ３ زړه د هغه د سترتوب اعتراف او ژبه د هغه لمان％نه 
او ستاينه وك７ى په همدې وجه امام د د＊منانو په وړاندې د مرستى له غو＊تلو 

ك３ ي３ د هغه د  وروسته د خداى تعالى لمان％نه او حمد ك７ے او په دې ستاينه
  .يو والى او ب３ شريكه قدرت يادونه ك７ي ده

غرض دا دے چ３ هغه ذات د قدرت او واك ＇＋تن دے او هي＆ ＇يز د هغه له 
شى،  ےواكه بهر نه دے نو بايد هره غو＊تنه دعا او حاجت هغه ته وړاندې ك７ 

چ３ په رسول اهللا مبارك او د هغه په آل د درود او رحمت له استولو وروسته ي３ 
د دعا ＊كال او سين／ار او د قبليدو ضامن دے له هغه ذاته د نعمتونو د شكر، 
اطاعت عبادت او د －ناهونو د بچيدو د توفيق او د سين３ د پراختيا، －ناهانو 
د بخ＋لو او د دين ايمان او سر د خير غو＊تنه ك７ي او د دعا په پاى ك３ ي３ 

يرو شيبو ك３ په ما پرله غو＊تى دى چ３ اى ربه لكه ＇نكه چ３ دى د ژوند په ت
پس３ احسانونه ك７ى همدا راز د ژوند په راتلونكو وختونو ك３ هم له ما د خپلو 



 

 

 ٦٥٦ ................................................................................................................. د شنب３ د ور＄３ دعا : اته شپيتمه دعا

احسانونو او لورينو ل７ۍ مه غو＇وه او دا احسانونه بشپ７ ك７ه ＄كه چ３ 
  پاى __ االحسان باالتمام 

  
هجرى لمريز كال د كب د مياشتى   يايمرلس سوه نه اويادد خداى په لوى كرم د 

  .％مه  ني＂ه  پ＋تو ژباړه پاى ته ورسيدهينپ په
  عبدالرحيم درانى

  


