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 رسول اهلل مبارک فرمايي:

ستا لپاره  ړيکه خداي تعالي يو کس ستا په الس هدايت ک» 
 ېچ څهاو له هغه  ړۍغوره دي، يا له ن ځليږي ېلمر پر ېچ څهتر هغه 

 «دي، غوره دي ېک ړۍپه ن
 (مخ  ۴۸۴ابن مبارک،  الزهد،)



 



 

 خبرې: ړونکیژباد 

حضرت پیغمبر  عزتمند ټولود خداي دي او درود او رحمت په تر  ړيوالوشکر د ن
 .علیهم السالم ۍکورن ېهغه په پاک او د صلی اهلل علیه و آله محمد

 ېک زمانوپه مختلفو  څخه ېزمان ډېريده چي د  څرګندهاسالم ته دا خبره  اهل
 وایئ ېراغل یرته لبيک او پخ عقایدوغه دخلک  څهنا  څهاو  ېږيک ښکاره عقاید ګارنګرن

باطل او مردود دي او د اصل اسالم سره مخالف دي چي د  څرګندهپه  عقایدهم دغه  څهکه 
کرامو  علماوهم اهل حق  ېهم موجود دي او په هغه وختونو ک ېزمانه ک ېرههغو مثالونه په ت

دي. دا سلسله روانه وه چي نوبت کړي رد  یی یداعق ه ړاو دغه ناو ړيد هغو سره بحثونه ک
کي را  یوادوهابيت د سعودي عرب په هچي يوه فتنه د نجديت  را ورسېدته  ېزمان ېد

شو او اصل اسالم په خلکو  البوهابيت غ ېپر مذهب روان شو چ ګشوه او اوس جن ښکاره
شروع شوي چي د  سیاليورک شو نو د مذهب او وهابيت  ېک ښتنوپ یاب ېرهاو په ت ېک

او د دغو باطلو  ړوورک یقد اوس زماني عالمانو ته هم توف یمذهب د ساتلو لپاره اهلل تعال
 .ړوپه خپل قلم سره شروع ک یی یويمخن یدوعقا

 ځکهمهم قدم دي، نو  یود دغه الري  یکلېل عسکري یعالمه مرتض ېکتاب چ دا
 ېچ ړو،ک ړيژبه ژبا ښتولپاره په پ ښتنودا کتاب د پ ږسره مون ېپه مرست ید اهلل تعال

خباثت  ښمنانود اسالم د د شي او د وهابيت او سلفيت او څرګندهحقيقت د اصل اسالم 
 شي. وپېژندلې

 ستاسو دعاګو

 احمد رضوي
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 جبر، تفویض، اختیار او قضا او قدر:
 د جبر معنا

 د جبر لغوی جبر
هغه څوک چې  یعنېجبر په لغت کښې څوک په څه کار باندې مجبورول او مجبور 

 شوې وې. مجبورپه زور کار ته 

 اصطالح کښې: هپ او عالمانو جبر د اسالمی عقايدو
جبر په دې اصطالح کښې يعنی: اهلل تعالی خپل بندګان په هغه څه چې کوې مجبور 

ښه وې او بد کار، ناوړه وې که ښکلې، داسې چې بنده په دغه کار کولو  هغهکړې، که  پیدا
او نه کولو کښې هيڅ اراده او اختيار نه لرې. په جبر باندې عقيده لرونکو ګڼلې چې انسان 

، انسان چې چرته يليکلې شوې هم هغه پرېکړه قسمت د کښې نهڅه کوې هغه هر سره مخ
 بوځې بيایې او انسان په کښې هيڅه اختیار نه لرې. دا د اشاعره عقيده ده.

 د تفویض لغوی معنی:
 او د اختیار ورکولو په معنی دې. ور سپارلوتفویض په لغت کښې د 

 د اسالمی عقایدو علماؤ په اصطالح کښې: تفويض
 هغويخداوند متعال د بندګانو کارونه پخپله  کښې یعنېاصطالح  تفويض په دې

زاد دې او اهلل تعالی هيڅ ه کښې مستقل او اته ورسپارلې. هر څه چې غواړې کوې او پ
 ده. عقیده معتزلیهپه کارونو نه لرې، دا د  هغويقدرت د 

 د اختیار لغوی معنی:
ګڼل، او انتخاب کښې د  موزوخوښول،  اختیار په لغت کښې د انتخاب حق لرل،

 خپلواکي په معنی دې.

 په اصطالح کښې: نولمااعاو  عقایدواختیار د اسالمی 
و کارونو مکلف ا ياؤ او د رسوالنو په وسيله په بعضید انب بندګانواهلل تعالی خپل 

د بعضی نورو نه منع کړې. اهلل تعالی له دې نه پس چې د کار کولو او نه کولو قدرت او 
د انتخاب او خوښولو حق ورکړو او هيڅ  ييخپل بندګانو ته ورکړله او هغې ته  يياراده 
 ييترې په هغه څه کښې چې حکم  يي، نو بيا ښودلپه دې کښې مجبور پرې نه  ييڅوک 
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 دلیلورکړې او په هغه څه کښې چې ترې منع کړې د اطاعت غوښتنه کړې. په دې باندې 
 به مونږ راروان بحثونو کښې بیانه وو.

 قضا او قدر او د هغې معنا: 
کښې استعمال شوې خو هغه چې زمونږ دې  معنی ډبرود قضا او د قدر ماده په 

 بحث سره مربوط ده بيانه وو:

 معنی: ځنېد قضا 
 قضا په معنا د دوو ترمنځه منځګړتيا کول لکه:

نَ ُهْم يَ ْوَم اْلِقَياَمِة ِفيَما َكانُوا ِفيِه يَْ   ََتُُِِونَ ِإنَّ َربََّك يَ ْقِضي بَ ي ْ

کولو د هغې  يي پروردګارا ته د قیامت په ورځ په هغه څه کښې چې اختالف 
 تیا وکړې.منځګړترمنځه 

قضا د خبرولو په معنا کښې، لکه چې اهلل تعالی د لوط عليه السالم په داستان 
 :پل قوم د نتيجه نه خبر کړې فرماييکښې هغه د خ

َنا ُؤََلِء َمْقطُوٌع ُمْصِبِحيَ  َوَقَضي ْ ِلَك اْْلَْمَر َأنَّ َداِبَر هََٰ  إِلَْيِه ذََٰ
به پرې کړې شې د دې کسانو په  بېخلوط ته د دې خبرې چې مونږ کړې وه  يوح

 دې په صبا کښې. داخلېږېدې حال چې 

 قضا د واجب کولو او د حکم ورکولو په معنا:

  ِإيَّاُُ َوَقَضىَٰ َربَُّك َأَلَّ تَ ْعُبُدوا ِإَلَّ 

 او حکم فرمايلی دې رب ستا چه عبادت مه کړي مګر يواځې د هغه )اهلل(.

 قضا د اراده او تقدیر په معنا کښې لکه:

َا يَ ُقوُل َلُه ُكْن فَ َيُكونُ   َوِإَذا َقَضىَٰ أَْمرًا فَِإَّنَّ

شه چه ؤ  ووایئده چې ورته  داسې بي شکهاو هرکله چې اراده وکړې د يو کار نو 
 وشې.نو هغه 
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 َأَجًل  َقَضىَٰ  ُثَّ ُهَو الَِّذي َخََِقُكْم ِمْن ِطٍي 

تاسو د خټو پس له دهغې مقرر کړې دې  ييکړې  پیدادغه اهلل هغه دې چې 
 وخت)لپاره د مرګ(

 معنی: ځنېد قدر 
راوړو، قادر يعنی زورور او قدیر یعنی  يي موندلو، توان وو  يي قدر یعنی قدرت 

 آیت کښې فرمايې: ۸۸سوره يسن توانمند، اهلل تعالی په 

َُِهمْ َعَِىَٰ َأْن يَْ  ِبَقاِدرٍ َأَولَْيَس الَِّذي َخََِق السََّماَواِت َواْْلَْرَض   َُِق ِمث ْ
 پیدادې آسمانونه او مځکه قادر په دې چې کړې  پیداآیا ندې هغه مطلق قادر چه 

 کړې په مثل د دې؟

 آيت کښې فرمايې: ۰۲او د سوره بقره په 

  ُك ِّ  َشْيٍء َقِديرٌ ِإنَّ الََّه َعَِىَٰ  َشاَء الَُّه َلَذَهَب ِبَسْمِعِهْم َوأَْبَصارِِهمْ َوَلْو 
او که او کړې اراده اهلل تعالی نو زایل به کړې اوریدل او لیدل د دې بیشکه چې اهلل 

 تعالی په هرڅه قادر دې.

ګتیا کښې اخته د رزق تن يي قدر یعنی تنګتیا)قدر الرزق علیه و یقدر( یعنی هغه 
 کړو او اخته کوې.

 آية کښې فرمائې: ۶۳اهلل تعالی د سوره سبأ 

 ُق ِّْ ِإنَّ َرِّب  يَ ْبُسُط الر ْزَق ِلَمْن َيَشاُء َويَ ْقِدرُ 
فرمائې او تنګوې ؤ هغه چا چې اراده  ووايه بیشکه زما رب فراخوی روزی د پاره هر

 فرمائې.ؤ رزق د هر هغه چا چې اراده 

تعالی هغه تدبیر کړو یا  یعنی اهلل )قدر اهلل االمر بقدره(قدر یعنی تدبیر او اندازه 
 آية کښې فرمائې:۸۰ښه غوښتنه وکړه، لکه څه رنګ چې په سوره قمر د هغه پې

 َوَفجَّْرنَا اْْلَْرَض ُعُيونًا فَاْلَتَ َقى اْلَماُء َعَِىَٰ أَْمٍر َقْد ُقِدرَ 
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بیا سره ګډې شوې ټولې اوبه)د آسمان او د وبهولې مونږ له مځکه څخه چينې 
 مځکه( په هغه کار باندې چې مقرر شوې او ټاکلی شوې وو.

 د قدر معنی:
وکړو، امر ورکول، )قدر اهلل االمر( یعنی اهلل تعالی حکم او امر  يي قدر یعنی حکم 

آية کښې د لوط د ښځه باره کښې  ۷۵ورکړو چې کار داسې وې. لکه چې په سوره نمل 
 مائې:فر

ْرنَاَها ِمَن اْلَغاِبرِينَ  ُُ َوأَْهَُِه ِإَلَّ اْمرَأََتُه َقدَّ َنا  َفَأْْنَي ْ

پس نجات ورکړو مونږ نوح ته او د هغه اهل ته مګر د هغه ښځه ته چې هغه موږ له 
 باقی پاتی مقدره کړې وه.

آیت کښې داود علیه السالم  ۸۸ې اهلل تعالی د سوره سبأ په ... لکه چقدر یعنی 
 فرمائې:

ْر ِف السَّْردِ   َأِن اْعَم ِّْ َساِبَغاٍت َوَقد 
سره برابر  يي وړوه ځغری ارتې او اوږدې او اندازه کوه په اوبدلو کښې )چې حلقی ج

 وې(.

 د قدر معنا
آیت کښې  ۰۸قدر په معنا د مقدار، اندازه او کمیت دې، لکه چې د سوره حجر 

 فرمائې:

 نَا َخزَائُِنُه َوَما نُ نَ ز لُُه ِإَلَّ ِبَقَدٍر َمْعُِومٍ َوِإْن ِمْن َشْيٍء ِإَلَّ ِعْندَ 
 مګر شئهغه  لېږو نه را هغه او د خزانيدي  زمونږ په نزد مګر شئنشته هيڅ  او

 (. مصلحت سره سم او حکمتله  زمونږ ډېرنه  په اندازې معلومې سره ) نه لږ

آیتو کښې  ۰۲-۰۰قدر په معنا د وخت او ځې، لکه چې د سوره مرسالت په 
 فرمائې:

کړې مونږ تاسو د سپکو)د منی( نه نو وساتلې مونږ هغه اوبه په ځې  پیداآیا نه يي 
 نيټی پورې. معلومېد قراری کښې تر 
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اخری او نافذ شوې  قدر په معنا د اخری حکم او نافذ کولو قدر اهلل یعنی د اهلل 
 آيه کښې فرمايلې: ۶۸محکم حکم، لکه چې د سوره احزاب په 

 ْقُدورًاوََكاَن أَْمُر الَِّه َقَدرًا مَ  نََّة الَِّه ِف الَِّذيَن َخَِْوا ِمْن قَ ْب ُِّ سُ 

له دی نه، او د اهلل حکم یو  لومړۍطریقه مقرر کړې د اهلل په هغو کښې تیر شوې 
 مقرر حکم دی.

شاید د قضا او قدر متعدد معناؤ او اهلل تعالی ته د هغې نسبت باعث شو چې 
خطا او سوه کښې مبتال کړل، او خیال کوې چې د قضا او قدر معنا  يي انان بعضی مسلم

خپل ژوند کښې هر څه کوې که هغه ښه دې او ه په قرآن او حدیث کښې دا ده چې، انسان پ
 پیدایښتکه بد، د قضا او قدر په بنیاد او د هغه په قسمت کښې دې چې اهلل تعالی د هغه د 

ړې! لکه چې زمونږ په روایاتو کښې د قدری کلمه په جبری نه مخکښې د هغه لپاره مقرر ک
او تفویضی دواړو ته شامليږې، او دې سره د قدر کلمه يوم نوم دې د شی او د هغه د ضد، 

 لکه د قُرء کلمه چې حیض او پاکی دواړو لپاره دې.

په آخر کښې، د قدریانو اقوالو او د هغې د ځوابونو نه د بحث سترېدو له کبله 
کړې  پیداپټه وو، او یواځې هغه احادیث چې د دې اقوالو ځواب مونږ په کښې  سترګې

غواړو چې د ځوابونو سره سره توضیح او شرح  مرستهباندې اکتفا کوو. او د اهلل تعالی نه 
 هم بیان کړو. يي 

 د ائمه علیهم السالم روایات په قضا او قدر :
 روایت: لومړۍ

امام، امام علی بن ابی  لومړۍروایت د اهل بیتو امامانو علیهم السالم نه  لومړۍ
 طالب عليه السالم نه نقل شوې:

صدوق په کتاب توحید کښې خپل سند چې تر امام حسن علیه السالم او ابن 
عساکر خپل تاریخ کښې خپل سند چې تر ابن عباس پورې رسې کښې روایت نقل کوې)د 

 صدوق عبارت(:

 َعنْ  أْخِبْنا: الَ َفق السلمعِيه اْلُمْؤمني أمري َعِى الِعراقِ  أِه ِّ ِمن َرُج ِّ َدَخ َِّ 
: السلمعِيه ْؤِمنيَ اْلمُ  أمريُ  َلهُ  َفقالَ  َقَدر؟ وَ  الِّه من أِبَقضاءٍ  الشامِ  أه ِِّ  إىل خُروِجنا
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َِْعة َعَِوتُ  ما فَ َوالِّه َشيخ، يا َاَج ِّ  َقَدٍر، وَ  الِّه ِمنَ  ِبَقضاءٍ  إَلّ  وادٍ  َبْطنَ  َهبطَُتم َل وَ  تَ 
 يا َمْهلً : السلمعِيه لَ َفقا! أمريَاْلُمْؤِمنيَ  يا عنائى َاْحََتِسبُ  ِعْنَدالِّه: الشَّْيخُ  َفقالَ 
 الِعقابُ  وَ  الّثوابُ   ِّلََبط َكذِلكَ  كانَ  َلوْ ! َلزما َقَدرا وَ  َحَْتَما َقضاءً  َتُظنّ  َلَعِّكَ ! ْشيخ

 ءٍ ُمسى َعِى َيُكن لَْ  وَ  اْلَوعد، وَ  اْلَوعيد َمْعَن  َلَسَقطَ  وَ  الزَّجر، وَ  النَّهىُ  وَ  اْلمرُ  وَ 
 اْلُمذِنبُ  وَ  ب،اْلُمذنِ  ِمن بِاللِئمةِ  أوىل اْلُمْحسنُ  َلكانَ  وَ  ََمَْمدة، ِلُمْحسنٍ  َل وَ  َلئمة
 َقَدريَّة وَ  لرَّْْحانِ ا ُخَصماءِ  وَ  اإلْوثانِ  َعْبَدةِ  َمقاَلةُ  ِتِْكَ  اْلُمْحِسن، من بِاإلحسانِ  أوىل
 أْعطى و ََتْذيرا، ََنى وَ  ََتْيريا، َكَّف َعزََّوَج َِّّ  الِّه إنَّ ! َشيخ يا. ََمُوِسها وَ  اَلُمَّة هِذُِ 
 اَْلْرضَ  وَ  السَّمواتِ  َيُِْقِ  لَْ  وَ  ُمْكَرها، يَُطع لَْ  وَ  َمْغُِوبَا، يُعصَ  لَْ  وَ  َكثريا اْلَقِي ِِّ  َعِى

نَ ُهما ما وَ  ُروا الَّذينَ  َظنُّ  ذِلكَ  باِطلً  بَ ي ْ ُْ  الّنار؛ ِمنَ  ُرواَكَُ  ِلَّذينَ  فَ َوْي ٌِّ  ُك
عراقی کس امیرالمؤمنین علیه السالم ته راغللو او ورته یې وویل: آیا زمونږ خروج 
په شامیانو د اهلل تعالی د قضا او قدر نه دې؟ امام ورته وفرمايل: هو شیخ: په اهلل می دې 

کښته شوې مګر  يي تير شوې او د هيڅ يوې ټيټې، نه  يي ، نه لوړواليقسم وې د هيڅ يو 
لرم چې زما  هیلهطرف مقرر شوې قضا او قدر باندې، هغه سړې ورته وويل: د اهلل تعالی له 

 دې.  غاړهد اهلل تعالی په خفګان 

 واخیستوکوه شیخ! شاید تا ترې دا مطلب امام علیه السالم ورته وفرمایل: خيال 
، امر او ثواب او گناهوې نو  داسې، که در یادومچې زه در ته حتمی قضا او قطعی قدر 

 مالمتیابې معنا دې، نه بیا په ګناه  زېریوی باطل دې، او ويرول او بندیز او مخنینهی او 
مستحق دې او  زیات خيرن له مالمته ې، بلکستایل کوونکيوده او نه د ښه کار  همناسب

او مجوسانو ده! اې شیخ! اهلل تعالی خپل  مسلکيانورسوونکې   ګناه کار د ستایلو له خير
کړې چې  منع يي کړې چې خپل عمل په خپل اختيار سره کوې او هغې  پیدابندګان مکلف 

او د  يدې شوه کار زیاد ثواب ورکړې، ناامیده نافرمانی ن ږپخپله لرې وسې، او په ل
 يي ، او اسمانونه او مځکه او د دې دواړو ترمنځه موجودات يدې شوه ناغوښتی اطاعت ن

کافر شوې، نو وير او د اور عذاب دې  کړې، د دغو کسانو ګمان دې چې پیداعبسه ندې 
 وې په هغه کسانو چې کافر شوې.
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 :ولوستو يياو دا شعر  پاڅېدوراوی نقل کوې: هغه شیخ 

 ِبطاَعَِتهِ  نَرُجو الَّذى اإلمامُ  اَنت

رانااَْوَضْحَت ِمْن ديننا ما كاَن ُمََِْتبسا  ُْ  يَ ْوَم النَّجاِة ِمَن الرَّْْحِن ُغ

 فيِه إْحسانافَ َِْيس َمْعِذرة ىف ِفْع ِِّ فاِحَشةٍ َجزاَك َربَُّك َعنّا  

 َقْد ُكْنُت راِكُبها ِفْسقا َو ِعْصياناتو 
چې مونږ له ستا اطاعته په ورځ د قیامت له رحمن نه د مغفرت  يي هم هغه امام 

 امید لرو

 دويم روایت:
جعفر  ابوعبداهللامام  دويم روایت د اهل بیتو امامانو علیهم السالم نه شپږم امام،

 :يي بن محمد الصادق علیه السالم نه نقل کوو چې فرما

َعزَّ َو َج َِّّ أْجَِب الّناَس  ُجه: َرُج ٌِّ َزَعَم أنَّ الِّهإنَّ الّناَس ىِف اْلَقَدر َعِى َثلثَة أوْ 
َُوٌَّض  أنَّ اْلمْ ِف ُحْكِمِه فَ ُهَو كاِفُر، َو َرُج ٌِّ يَ ْزَعمُ  َعَِى اْلَمعاصى َفهذا َقْد َظََِم الِّه َر ُم

َكََّف اْلِعباَد ما ُم أنَّ الِّهَو َرُج ٌِّ يَ ْزعَ ىف ُسِْطانِِه فَ ُهَو كاِفٌر.  إلَْيِهم َفهذا َقْد أْوَهَن الِّه
َُر الِّه وَ  يُطيُقوَن َو لَْ ُيَكِ ُُهْم ما َل يُطيُقوَن َو إذا أْحَسَن َْحََد الِّه  إذا أساَء اْسَتَ ْغ

 باِلٌغ.َفهذا ُمْسٌِِم 
 خلق د قدر په باره کښې درې ډلې دې:

هغه چې عقیده لرې چې اهلل تعالی عزوجل خلق په ګناهانو مجبوره وې، او د اهلل 
 تعالی د نهی حکم کښې په اهلل ظلم وکړو، نو بس هغه کافر دې.

هغه چې عقیده لرې هر کار کښې خلق مختار دې، او اهلل په خپل قدرت او سلطنت 
 ناتوان ګڼلې، نو بس هغه هم کافر دې.کښې ضعیف  او 
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هغه چې عقيده لرې اهلل تعالی خپل بندګان په هغه څه کښې چې کولې شې مکلف 
ترې غوښته نه ده کړې، هغه چې  يي نه لرې، د هغې  يي کړې، او هغه څه کښې چې توان 

ه بښنه هر کله نیکی وکړې اهلل ورته ثواب ورکوې، او هر کله چې بد وکړې نو اهلل تعالی ن
 مسلمان دې. رسېدلېته “ حق”غواړې، نو دا کس 

 دریم روایت 
دريم روایت د اهل بیتو امامانو علیهم السالم نه اتم امام، امام علی بن موسی 

 الرضا علیهم السالم نه چې فرمایې:

ٍُ، َو لَْ يُ ْعَص ِبَغََِبٍة َو لَْ يُ ْهِم ِِّ  إنَّ الِّه لِعباَد ىف ُمِِْكِه، اَعزََّوَج َِّّ لَْ يَُطع بِإكرا
 َلْ َيُكِن ُهَو اْلماِلُك ِلما َمََّكُهم َو اْلقاِدُر َعِى ما اَْقَدَرُهم َعَِْيه فَإِن ائْ ََتَمر اْلِعباُد ِبطاَعَِتهِ 

نَ ُهْم وَ  الِّه بَ ْيَ  ِمْنها صاّدا، َو َل ِمْنها مانِعا، َو إْن ائْ ََتَمُروا ِبَْعِصَيٍة َفشاَء أْن ََيُوَل بَ ي ْ
 ذِلَك فَ َع َِّ َو إْن َلْ ََيُ ِّْ َو فَ َعُِوُُ فَ َِْيَس ُهَو الَّذى أْدَخَُِهْم فيه.

 نا فرمانیباندې د هغه  ناتوانى، او په ضعف او يد اهلل تعالی اطاعت په جبر نه د
، او هر څه چې هغه د خپل بندګانو يکړ پیداچټی نه دې  يي  بندګان، او خپل ينه ده شو

توان ورکړې پرې  يي اختیار کښې ورکړې د هغې مالک دې، او په هر کار باندې چې ورته 
اطاعت وکړې نو هغه پرې الرې نه بنده وې، او د خپل اطاعت  يي بندګانوقدرتمند دې، که 

اه او د هغه نافرمانی کوې او هغه وغواړې چې د ګن يينه لرې کوې، او که څوک  يي نه 
ګناه وکړې نو هغه دوې د  هغويترمنځه خنډ شې، نو کولې شې، او که د ګناه مانع نشو او 

 .يګناه په دې الره نه دې روان کړ

یعنی که انسان د اهلل تعالی اطاعت کولو کښې په اطاعت باندې مجبور نه دې، 
او د هغه په خوښه دا ګناه او هغه انسان چې د انسان نافرمانی کوې نو د اهلل تعالی په اراده 

 خپلواکه او مختار وې. يينه کوې، بلکه د اهلل اراده او خوښه دا ده چې بندګان 

ِسَك ما َتشاُء، َو بُِقوَّتى أدَّ  ُْ يت يَا اْبَن آدم ِبشيئىت ُكْنَت أْنَت الَّذى َتشاُء لِنَ 
ما َأصاَبَك »يعا َبصريا قَ و يا، سَ  عِصَيىت، َجَعَُِْتكَ ، َو بِِنْعَمىت قَ َوْيَت َعِى مْ إىَلَّ َفراِئضى

ِسك. ُْ  «ِمْن َحَسَنٍة َفِمَن الِِّه َو ما َأصاَبَك ِمْن َسي َئٍة َفِمْن نَ 
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، او هر څه چې وغواړې ځان يي ای د آدم اوالده! زما په خوښه ده چې ته خوښونکې 
اندې زما د لپاره خوښ کړې، او زما په قدرت زما واجبات ادا کوې، او زما په نعمتونو ب

کړې، ]نو په دې پوهه  پیدادونکې او توانا قدرت موندې، ما ته اورېدونکې، لې نافرمانی
له  کېږېد اهلل  له طرفه دې، او هر بدی چې مخامخ  ته راځېشه چې[ هر څه ښه چې مخې 

 خپله السه دې ده.

 َعَُِْتها فيَك؛جَ َعِمَِْت بِاْلَمعاِصَى ِبُقوَّتى الَّىت »او په بل روايت کښې راغلې: 
 هغه قدرت او زور چې ما درته درکړې هم په هغې ګناهونه کوې.

 څلورم روایت
 :يي له امام صادق علیه السالم نه روایت نقل شوې چې فرما

ويَض َو لِكن أْمٌر بَ ْيَ أْمَريِن، قاَل قُ ُِْت: َو ما اَْمٌر بَ ْيَ أَْمرَ  ُْ َر َو َل تَ  ْيِن؟ َل َجب ْ
ََُع َِّ ِتَِْك : َمَث ُِّ ذِلَك َرُج ٌِّ رَأَيْ ََتهُ َعِى َمْعِصَيٍة فَ نَ َهْيََتهُ فَ َِْم يَ ْنَتَ السلمقاَل عِيه ه فَ َتَ رَْكََتهُ فَ 

 اْلَمْعِصَية.اْلَمْعِصَية، فَ َِْيَس َحْيُث لَْ يَ ْقَب ُِّ ِمْنَك فَ َتَ رَْكََتُه ُكْنَت أْنَت الَّذى أَمْرَتُه بِ 
چې ور ته مې  وایئيوه الر ده، رواې نه جبر شته او نه تفویض بلکه د دې ترمنځه 

، د هغه کس مثال دې چې ګناه کوې يي وويل: د دې ترمنځه يعنی څه؟ وې فرمايل: مثال 
نور نه منع کوي او هغه ګناه ترسره  يي منع کوي او هغه نه منع کښږې، نو بيا  يي او ته 

ښود نو دا ته وې ېل پرؤ نه منله او ته هغه په خپل حا ييکوې، نو داڅې نه ده چې ستا خبره 
 چې د ګناه حکم دې ورکړو.

ُِوَم ا ُِوَم اْلَعبَد َعَِْيه فَ ُهَو ِمْنه َو ما َلْ َتْسََتِطْع أْن تَ  ْلَعْبد َعَِْيِه ما اْسََتطَعَت أْن تَ 
َر؟ ِلَ  َشرِْبَت اْخَمْ ِلَِْعبد: ِلَ َعَصْيَت؟ ِلَ َفَسْقَت؟ لَِ  ، يَ ُقوُل الِّهفَ ُهَو ِمْن ِفْع ِِّ الِّه

َت؟ ِلَ َزنَ ْيَت؟ َفهذا ِفْع ُِّ اْلَعْبد، َو َل يَ ُقوُل لَُه ِلَ َمِرْضَت؟ ِلَ َقُصْرَت؟ ِلَ ابَ ْيَضضْ 
 َتعاىل. اْسَوَدْدَت؟ ِْلنَُّه ِمْن ِفْع ِِّ الِّه

هر هغه کار چې بنده ورباندې مالمته کولې شې، د هغه خپل کار دې، او هر هغه 
کار چې بنده ورباندې نشې مالمته کولې هغه د اهلل نه دې، اهلل تعالی خپل بنده ته فرمائې: 
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ولې سرکشی دې کړې؟  ولې دې نافرمانی کړې؟ ولې دې شراب څکل؟ ولې دې زنا کړې؟ 
 تعالی له بنده تپوس نه کوې چې مریض ولې وې؟ قد دې دا د بنده کړې کارونه دې، اهلل

 ولې ټيټ دې؟ رنګ دې ولې سپن دې؟ ولې د رنګ تور دې؟ ځکه چې دا کارونه د اهلل دې.

 د روایت تشریح:

 جبر او تفویض دوه اړخه لرې:
 هغه چې اهلل او د اهلل صفاتو ته ګرځې. -۸

 ؟مربوط  وې يي هغه چې انسان سره او صفاتو سره  -۰

جبر او تفویض کښې هغه څه چې اهلل تعالی سره او د هغه صفاتو سره مربوط دې. 
ارزښتناک خو هم دا ده چې هغه هم د اهلل، د انبیاؤ او د اهلل د اولياؤ نه واخلو، او هغه څه 

: زه دا کار کوم، وایئچې د انسان او د هغه صفاتو او افعالو سره مربوط دې هم دا نه چې و
نه کوم، کافی د چې په دې پوهه شو  چې څه کوو هغه خپل اختیار سره کوو. او زه دا کار 

په تير بحثونو کښې هم پوهه شو چې د انسان د ژوند تلن الر د ذره، اټوم، سیاره او نورو 
څيزونو د اهلل تعالی په حکم،په حرکت او نتیجه کښې يو رنګ نه دې،دا يو طرف، او بل 

خوښ وې او هر څه  يي حال نه دې پريښودلې، چې هر څه طرف ته اهلل تعالی انسان پخپل 
نفس وغواړې، هغه کوې، بلکه اهلل تعالی د انبیاؤ په وسیله هغه ته الر ښودلې، او هغه  يي 
ورته د جسمانی ګټه ښه عمل ورښودلې،  يي د ایمان او د حق الر ورښودلې، او هم  يي ته 

که د اهلل تعالی د الرې اطاعت وکړې او  د زیان رسوونکې عمل نه خبر کړې، او يي او هم 
الس نیوکه وکړې او  يي يو قدم په صراط مستقیم باندې وړاندې واخلې نو اهلل تعالی به 

 ۵۲۲را وړاندې کړې،  او بیا له دې عمل ورته په دنیا او آخرت کښې د  يي لس قدمه به 
کس له چې وغواړې  برابر اجر ورکوې، او اهلل تعالی د خپل حکمت او سنت له مخښې هر

 زیاته وې، 

ما د اسالمی عقاید نومی کتاب کښې يو مثال ورکړې او ويلې می دې: اهلل تعالی 
دا دنیا د مومن او کافر لپاره ديوې سلف سرویس ملمستون)هوټل( غوندې ده چې دواړو 

كلًّ َّنُِدُّ هُؤَلِء و »آیت کښې فرمائې:  ۰۲ره اسراء خپل سرویس تیار کړې. لکه چې سو
 له دغو آخرت او دنيايو )د  ؛ هركاَن َعطاُء َرب َك ََمْظُورا هُؤَلِء ِمْن َعطاِء َرب َك َو ما

دغې ) لومړۍ ډلۍ ( سره ) چې  ( ) په پرله پسې وركړه مونږ غوښتونكو( سره مرسته كوو
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ډلې سره ) چې دعقبى غوښتونكۍ ده ( له وركړې ددنياغوښتونكى ده ( اودغې دوهمې 
( منع كړى شوى ) له هيچانه ( رب ستا ) په دنياكې نه ده وركړه د درب ستا، او



 

 

 



 

 کول اړژ يړپه م
 



 



 

 کول اړژ يړپه م
 کې په مړي ژړاتو اوایر

 ړېک اړژ يړاهلل عليه واله وسلم په م یاکرم صلپیغمبر: وایئ ې( هغه روايتونه چالف
 ړېورته ترغيب ک يي او خلک 

 :لړاهلل عليه واله وسلم ژ یاکرم صلپیغمبرد سعد بن عباده ناروغتيا او د 
ويويل: سعد بن عباده  ېچ ېد عبداهلل بن عمر نه روايت کو ښېمسلم ک صحيح

 یاهلل عليه واله وسلم سره د عبدالرحمان بن عوف، سعد بن اب یناروغه شو، رسول اهلل صل
 یصل پیغمبرهوشه وليدلو،  یب ييته ورغللو نو هغه  تنهښوقاص او عبداهلل بن مسعود پ

: نه يا رسول اهلل خبر ورکړو يي؟ ورته ورسېدو: آيا په حق يلآله وسلم وفرما یعليه و عل اهلل
شو اصحابو  اړآله وسلم په ژ یاهلل عليه و عل یصل پیغمبرآله وسلم،  یاهلل عليه و عل یصل

شول،  اړهم په ژ ېنو هغو ړېآله وسلم ژا یاهلل عليه و عل یصل پیغمبر ېدا وليدل چ ېچ
ه پ یاهلل تعال ؟اورېدلې  ېوفرمايل: آيا نه مود سلمآله و یاهلل عليه و عل یاکرم صل پیغمبر

اشاره  يي ژبه ته  ېکبله )خپل ېله د ېخو ول ،ېعذاب نه کو وګستر ېدلړېاو په ژ هړغمجن ز
 .ېهم کو نهښاو ب ې( عذاب هم کوهړوک

 ېابراهيم عليه السالم باند ېآله وسلم پخپل زو یاهلل عليه وعل یصل پیغمبرد 
 :لړژ

د انس بن  ښېداود او سنن ابن ماجه ک یصحيح مسلم، سنن اب ،یصحيح بخار په
اهلل عليه وآله وسلم ته ورغللو د ابراهيم  یويويل: رسول اهلل صل ېچ ېمالک نه روايت د

 ان بنعبدالرحم ېو ېروان یکښنه او وګاهلل عليه وآله وسلم ستر یصل پیغمبرزنقدن وو، د 
د عوف زويه! دا رحمت  یتاسو هم؟ رسول اهلل ورته وفرمايل: ا عوف ورته وويل: يا رسول اهلل

 څهي ېخو ول ،ېغمجن د هړاو ز یويرجن ګۍوليدلو ستر ېورته وفرمايل: حق د يي بيا ،ېد
ابراهيم!  یپه ژبه را نه ولو، ا کېږې یخوشحاله او راض ېپر یاهلل تعال ېچ هڅکله تر هغه 

 .مړغمجن ک ېستا جدائ ېچ ريښتيا

 :ېنقل شو ګدارن ښېروايت په سنن ابن ماجه ک دا
ابراهيم  یاهلل عليه و آله وسلم د زو ید رسول اهلل صل ې: کله چوایئبن مالک  انس

له کفن  ېاکرم صلي اهلل عليه وآله وسلم حاضرو خلکو ته وفرمايل: هغه چ پیغمبردن وو کزن
 شولو. اړشو او په ژ ور ټيټبيا د جنازه سر ته راغللو او  مړوک  يي دیدار ېریخا ېده ن ېشو
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 :ېراغلل ښېک یسنن ترمذ په
اهلل عليه وآله وسلم د عبدالرحمان بن عوف  یصل پیغمبر: یئبن عبداهلل وا جابر

 را ښېک غېږهوو په  يي زنکدن  ېسر ته راغللو چ ټابراهيم ک ېاو خپل زو ؤ نيولوالس 
هم تاسو نه  رګم ؟ېکو اړعبدالرحمان بن عوف وويل: آيا ژ ېشروع شو ېانګاړژ واخیستو

 ېچغ ناهکاروګ ې: نه ما د احمق او مسخره کوونکايلفرم ېنه مو منع کولو؟ و اړژ ېچي و
 ګرېواناو  ېکو ېمخ شوکار ښېپه وخت ک مصیبتد  ېهغه چ ،يي ړېاو سورو نه منع ک

 . ېکو ياګټرن یاو شيطان ېيرڅ

 :اړژ یاهلل عليه وآله وسلم په خپل نمس یصل پیغمبرد 
: ېروايت د ښېک یداود او سنن نسائ یصحيح مسلم، سنن اب ،یصحيح بخار په

 جواب ېنو پالر پس د،ږېماشوم وزي یب یاهلل عليه وآله وسلم لور ب یصل پیغمبرکله د  ېچ
او د سعد بن عباده او خپلو  دلوڅېاهلل عليه وآله وسلم راپا یصل پیغمبرنو  ېراش ېچ وړوک

 یصل پیغمبروو  ښېسا ورکولو ک ېلپاره راغلل، ماشوم چ رنورو اصحابو سره د لور ديدا
 ېکښاو وګاهلل عليه وآله وسلم له ستر یصل پیغمبرد  للو،ړراو يي اهلل عليه وآله وسلم ته 

ه وآله وسلم اهلل علي یصل پیغمبروينم؟  هڅ: اي رسول اهلل دا ېسعد وويل ،ېشول ېروان
او اهلل  ،ړېمقرر ک ښېک ونوړز انوګد خپل بند یاهلل تعال ېچ ېوفرمايل: دا رحمت او ناز د

 .ېسات ېالند ېنښد خپل رحمت او ب انګخپل رحيم او مهربانه بند ځېيوا  یتعال

 :اړژ ېاهلل عليه وآله وسلم پخپل تره حمزه باند یصل پیغمبرد  .٣
 ښېاو مسند احمد او د سنيانو نورو کتابونو ک یاقد ،یطبقات ابن سعد، مغاز په
 ېباند وړد انصار له کورونو په خپلو م ېاحد نه پس کله چ ګ: رسول اهلل د جنېروايت شو

 ېچ ېنلر وکڅفرمايل: حمزه  ېاو و لړاو ويژ ېشو ېکډرا  ګېآوازونه واوريدل، ستر اړد ژ
ته ورغللو او  وښځعبداالشهل  یکله دا واو ريدل نو د بن ېچ ذسعد بن معا ،ړېوک اړژ ېپر

 اړژ ېکولو او په حمزه باند کارهښ ېسو هړاهلل عليه وآله وسلم ته ز یصل پیغمبر يي  ېهغو
 ي ياو بيرته  هړته دعا وک ېاهلل عليه وآله وسلم هغو یصل پیغمبر ،ېکولو لپاره ورواسته ول

 ېدا چ رګم يدهړونژ وړپخپلو م هښځيوه  څهي نصارونه ورسته، د ا ښېپي ېله د ،ېواستول
 .ړېکوله او بيا به پخپل م اړژ يي اول به په حضرت حمزه 
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اهلل عليه وآله وسلم  ید پيعمبر صل ېموته په شهيدانو باند ګد جن .5
 :اړژ

 :ېروايت د ښېک یٌصحيح بخار په
نه  ېاهلل عليه وآله وسلم د زيد جعفر او ابن رواحه د شهادت حال له د یصل پیغمبر

 او ويفرمايل: هړک ورځخلکو ته بي ان ېو ېراغل يي چه خبر  ښېمخک

او هغه هم  واخیستله هډاو شهيد شو بيا جعفر جن واخیستله ښېالس ک هډجن زيد
اهلل عليه وآله  یصل پیغمبراو شهيد شو،  واخیستله هډشهيد شو هغه پس ابن روحه جن

 .ېبهول ېکښاو يي  وګله ستر ېچ ېکول ېدا خبر ښېحال ک ېوسلم په داس

 طالب یپه جعفر بن اب اړاهلل عليه وآله وسلم ژ یصل پیغمبرد  .6
ت رواي ښېاستيعاب، اسد الغابه، تاريخ ابن اثير او د اهل سنت نورو کتابونو ک په

 :ېدا د يي  يزډلن ېچ ېنقل شو
اهلل عليه وآله  ی، رسول اهلل صلورسېدلپه شهادت  ييکله جعفر او اصحاب  ېچ

 ېکښاو يي  وګله ستر ېحال دا چ-روبلل  ييته ورغللو او د هغه ماشومان وسلم د هغه کور 
 اسماء وويل: برټ، د جعفر ونیول ښېک غېږهپه  يي او په مينه  -ېو ېروان

له  هغوي د او جعفر د آيا ؟يول وژاړه هڅتاسو  ،ېو تا قربانله  ېاو پالر م مور
او  دمڅې: زه پاوایئويفرمايل: هو، نن شهيد شول، اسماء  ،ېدلېخبر درته را رس ملګرو
 ېاو د فاطمه سالم اهلل عليها کور ته ورغلم او وم ړېک ېولټرا یم هښځوهله او  ېمسینه 
 ريښتینېنو ويفرمايل: په  ولیدلرسول اهلل دا  ې: آه، تره، چئیااو و ړېهغه هم ژا ېچ لیدل

 .ړېبايد په جعفر وژا ژړېدونکې ېچ

 اړاهلل عليه وآله وسلم ژ یپه قبر د رسول اهلل صل یب یمور آمنه بد  .7
 :ېروايت د ښېاو ابن ماجه ک یداود، نسائ یصحيح مسلم، مسنداحمد، سنن اب په

او  وړاهلل عليه وآله وسلم د مور د قبر زيارت وک یوويل: رسول اهلل صل ابوهريره
 .ولړاطرافيان وژ ولټاو  يي لړژ

ن امام حسي یاهلل عليه وآله وسلم په نمس یصل پیغمبرد  ښېمختلفو مناسبتو ک په
 :اړعليه السالم ژ
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 ام الفضل حديث: د
نور  اهلسنتواو د  یمستدرک صحيحين، تاريخ ابن عساکر، مقتل خوارزم په
 :ېراغل ښېکتابونو ک

اهلل عليه وآله وسلم  یصل پیغمبرهغه  ېچ ېام الفضل د حارث لور نه روايت د د
 یاکرم صل پیغمبرخوب وليدلو!  هړويويل: اي! د رسول اهلل! ما تيره شپه يو ناو ته ورغلله او

 ؟ېد هڅده! ويفرمايل:  رانهګ رهېډويويل:  ؟ېليدل ېد هڅاهلل عليه وآله وسلم ورته وفرمايل: 
 پیغمبر! را لوېدلېته  غېږهاو زما  ېستاسو د بدن يوه حصه جدا شو ېچ ېويويل: کتل م

اهلل فاطمه سالم  انشاء ،لیدلې ېد هښ ډېرهآله وسلم ورته وفرمايل:  اهلل عليه و یاکرم صل
 ېويويل: له د ،ېږېستر ښېک غېږهاو هغه به ستا په  ړېورک ېزو یاهلل عليها به اهلل تعال

ن حسي -وو ېاهلل عليه وآله وسلم فرمايل یاکرم صل پیغمبر ېچ ګرنڅلکه  -نه پس فاطمه نه
آله وسلم  اهلل عليه و ید رسول اهلل صل ځته وسپارل شو، يو ور غېږهاو هغه زما  يدږوز

وخت پس  ږل و،ړته ورک غېږې هغويد  ېحاضره شوم او حسين عليه السالم م ښېخدمت ک
 ګۍآله وسلم ستر اهلل عليه و یصل پیغمبرد  ېچ ېشوه نو وليدل م ېزما نه لر يي توجه  ېچ

له تاسو قربان  می پالر او مور! رسوله يخدا د ےوويل: ا ېورته م ،ېد اوخکو باران وراو
 وړخبر راک يي وو او ماته  ېراغل ېله م لیدلووشو؟ ويفرمايل: جبرائيل عليه السالم  هڅ
 هږ: هو، هغه لفرمايلوويل: دا يو؟ وي ېورته م ،ېووژن ېزر زما دا زو ډېر: زما امت به ېچ

 .هړهم راک ييسره خاوره 

او مسلم( له  ید شيخينو)بخار حدیث: دا وایئد مستدرک صحيحين خاوند  حاکم
 .يړراو ېده ن يي ښېخپل کتابونو ک ېخو ول ېپوره د شرایطونظره په 

 روايت زينب بنت جحش
الزوائد، د ابن عساکر تاريخ، د ابن کثير تاريخ او د سنيانو نورو کتابونو  مجمع

 :ېچ ړېروايت ک

آله وسلم زما  اهلل عليه و یرسول اهلل صل ېيو وخت وو چ : د وختونو نهوایئ زينب
 ږوو ما د هغه پام لرلو، ل ېقدم اخستل يي تازه  ېوو، حسين عليه السالم چ ښېکور ک

وو،  وراغلېآله وسلم له  اهلل عليه و یپام غلط شو نو هغه رسول اهلل صل ېتر ېوخت له م
د هغه السونه  يي او بيا  ده،ږې زاد پراوسلم وفرمايل: هغه  هاهلل عليه وآل یرسول اهلل صل

 د ےنو ما ورته وويل: ا وړوک لمونځاهلل عليه وآله وسلم  یکله رسول اهلل صل ېچ لړاوچت ک
 ؟لیدلېچرته نه وو  ېم ښېنه مخک ېد ېچ ؤ لیدلوکار له تاسو  داسې نن ما! رسوله يخدا
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زما امت به زما  ېچ وړخبر راک يي وو او ماته  ېلراغويفرمايل: جبرائيل عليه السالم ما له 
ما ته  يياو سره خاوره  ودلهښما ته و يي وويل: نو د هغه خاوره  ېورته م ،ېوژن ېدا زو

 .هړراو

 عايشه روايت د
 ینورو کتابونو د اب یتاريخ ابن عساکر، مجمع الزوائد او سن ،یخوارزم مقتل

 :ېسلمه بن عبدالرحمن نه روايت کو

  ښېک غېږهعليه وآله وسلم حسين عليه السالم خپل  ی: رسول اهلل صلوایئ شهعاي
. ويفرمايل: هو، يد زويوويل: دا ستا  ييوو، نو جبرائيل هغه ته راغلو او ورته  کښېنه

اهلل عليه وآله وسلم  ید رسول اهلل صل ،ېووژن ېزر دا زو ډېر ېامت به د ېويويل: خو ول
چرته به  ېخاوره چ ځمکهد هغه  ېچ ړېورته وويل: که غوا لجبرائي ،ېشو ېکډرا ګېستر

اهلل عليه وآله وسلم ورته وفرمايل: هو  یرسول اهلل صل ايم،ښدر و ښېږېک ېوژل ېدا زو ېد
 هغوي ځمکهخاوره د طف)کربال( د  هګ( جبرائيل لايهښو يي راته  ی)يعنهړوک ګهم دا رن

 . ور وښودلهحضرت ته 

 ېاو تر هړاشاره وک ېلور ځمکهعراق طف  جبرائيل د ېيو بل عبارت له له مخ د
او ويفرمايل: د  ور وښوده ييآله وسلم ته  اهلل عليه و یاو رسول اهلل صل ستهښسره خوره راو

 د مقتل خاوره ده. يي

رسول اهلل ته د امام  اړهله  توښهغه د فري ېچ ېيو بل روايت د ښېباب ک ېپه د هم
 لکه :  ېحسين عليه السالم د شهادت د خبر ورکولو تائيد کو

 ام سلمه روايت: د
ابن عساکر او د مکتب خلفا په  تاریخمستدرک صحيحين، طبقات ابن سعد،  په

 راوي وويل: ېچ ېروايت د ښېنورو کتابونو ک

آله وسلم  اهلل عليه و ی: يو شپه رسول اهلل صلېچ وړاهلل ما ته خبر راک یسلمه رض ام
شو، بيا دوباره اوده شو  ښراوي کډنه  انګورسته د خف ږل وړته ال ېبستر ېخوب لپاره خپل

حالت  يينه  ېوو د هغ لیدلې هګنڅ ېم ښېمخک ېبيدار شو او چ بیااو په آرام شو، خو 
 ېوه چ ښېالس ک يي سره خاوره  ېچ ښېحالت ک ېپه داس یابخو  ووو، بيا اوده ش هښ
اهلل عيه و آله وسلم دا خاوره  ی: يا رسول اهلل صلوړوک یرا بيدار شو، عرض م يي کلولهښ
امام حسين عليه السالم( به د  ی)يعنېد ېچ وړده؟ ويفرمايل: جبرائيل ما ته خبر راک هڅد 



 په مړي ژړا کول

~ 20 ~ 
 

دا  ، نووښودهخاوره ماته  ځمکېوويل: د هغه  ېم تهجبرائيل  ،کېږې ېوژل ځمکهعراق په 
 ده. ځېخاوره د هغه 

 ېاو مسلم( په شرطونو صحيح حديث د ید شيخينو)بخار حدیث: دا یئوا حاکم
 .ړېراو ېنه د ښېخپلو کتابونو ک هغوي ېخو ول

 انس بن مالک حديث: د
تاريخ ابن عساکر او د مکتب خلفاء نورو  ،یمسند احمد، المعجم الکبير طبران په

 :ېچ ېکتابونه روايت کو

اجازت  يي فطر وو د اهلل نه  يي نوم  ېچ تهښيوه فر ې: چوایئبن مالک  انس
 وړورته اجازت ورک یاهلل تعال ،را شېله  دیداراهلل عليه وآله  یصل پیغمبرد  ېچ واخیستو

آله ام سلمه  اهلل عليه و یصل پیغمبروا نازل شوه،  ځد ام سلمه د کور ور ېچ تهښاو هغه فري
 ټېله د کو هغوي ېهمدغه وخت چ ،را نشېمجلس ته  ږزمون وکڅته وفرمايل: خيال کوه 

 هړاو دروازه يي خالصه ک ورسېدوعليه السالم را  یحسين بن عل ېوو چ ړوال ښېدروازه ک
وويل:  تهښ. هغه فر يي کلولوښاو  واخیست ښېک هېږاو ورنه وتلو، رسول اهلل هم هغه غ

 ورسره؟  ويفرمايل: هو ېمينه لر ډېره

به  ېد ېچ ځېنو هغه  ړېاو که غوا ،ووژنئ ېزر د ډېر ېوويل: امت به د يي  ورته
خاوره  ټېيو م تهښفر ېئ: هغیوينم! وا ېچ مړويفرمايل: هو غوا ايم،ښدرته و ېوژل ش ېپر

نه  ېاو د د له،ړورک يي اهلل عليه وآله له  یصل پیغمبراو  واخیستلهد هغه د مقتل نه را 
 يوساتله، د حديث راو ييسره  انځاو  واخیستلهام سلمه هغه  راوړه سره خاوره  ييوروسته 
 دا کربال ده. ېويل چ ښېک ېبه هغه زمان ږئ:  مونیثابت وا

 ېاو د داس ړېکول منع ک اړاهلل عليه وآله ژ یصل پیغمبر وایئ ېروايتونه چ هغه
 رواياتو سرچينه:

کوله،  اړ: حفصه په عمر ژېله عبداهلل نه روايت کو یمسلم او سنن نسائ صحيح
: ېآله فرمايل اهلل عليه و یصل پیغمبر ېچ يي ! آيا خبر نه ېلور هړعمر ورته وويل: صبر وک

 ؟کېږېسره عذاب  ژاړهد هغه د خپلو له  ېباند ړېپه م

 :ېد ېراغل ښېروايت ک بل
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 اړد خپلو ژ ېباند ړېآله وسلم وفرمايل: په م اهلل عليه و یصل پیغمبروويل:  عمر
 .ورکېږېسره هغه ته عذاب 

 :ېد ښېپه بل ک او

خلکو  سببه ېهوشه شو، له د یشو، ب یعمر زخم ېئ: کله چیبن عمر وا عبداهلل
رسول  ېراغللو ويويل: تاسو ته پته نه ده چ ښېکله په هوش ک ېچ ه،ړاو وير شروع ک اړژ

 . ووینېسره عذاب  اړد ژوندو ژ ړې: مېآله وسلم فرمايل اهلل عليه و یاهلل صل

 کول: ېخطا لر يي  ېايشه استدراک او د عمر او د زوحديث د ع په
 :ېروايت کو ښېک یصحيح مسلم او سنن نسائ ،یصحيح بخار په

 ېچ ې، عمر تر دغه وخته مستقرنه وو شوورسېدممدينه ته  ېئ: چیعباس وا ابن
وروره، د هغه سر ته  یوروره، وا ی: واوړصهيب فرياد وک و،ړوک ېپر يي د چاقو وار 

 اهلل یصل پیغمبر ېچ اورېدلې  ېتا نه د ېتاته پته نه ده، ول ېعمر ورته وويل: ول، ودرېدو
 .ووینېعذاب  اړخپلو له ژ ید بعض ړې: مېآله وسلم فرمايل عليه و

 ېوو هغ ېر شوېت ېچ هڅاو هغه  لړماو د عايشه خوا ته  پاڅېدمئ: زه یعباس وا ابن
 ېآله داس اهلل عليه و یرسول اهلل صل ېچ ي،خداه عايشه وويل: نه پ له،ړخبر ک ېنه م

 وو: ې. بلکه فرمايلکېږېعذاب  اړد چا په ژ ړېم ې: چېنه وو فرمايل کلهڅهي

وال تزر و ازرة و  یالکافر يزيده اهلل ببکاء اهله عذابا و ان اهلل لهو اضحک و ابک ان
 ;یزرط اخر

 ،ېاوړاو ژ ېخندو ېچ ېاو اهلل د ،ېزيات عذابه و اړکافر د هغه له خپلو په ژ اهلل
 .ړېبار اوچت نک ناهګد چا د  وکڅ څاو هي

شوه  هږغو خبره د عايشه تر ېوزد عمر او د هغه د  ېئ: کله چیبن محمد وا قاسم
 ېخو ول ،ېئ او نه دروغجن دینه دروغ وا ېچ هړنو ويويل: تاسو ماته د هغه کسانو خبر وک

 .ېشو ېخطا هم کو ونهږد انسان غو

ابن عمر  ېوويل شو چ ښې: د عائشه په مخکوایئپل پالر نه بن عروه له خ هشام
عايشه وويل: يا اهلل  ،ېعذاب زياته و ړېد م اړژ خپلود هغه د  ېباند ړې: موایئ

خبره  ښېاصل ک ،ېده ن ېپر ېخو پوهه شو اورېدلې  ييخبره  ،ښېاباعبدالرحمان وبخ
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 ېخپلو پر ېره شوه چېته ت ېآله مخ عليه و هللا یصل پیغمبرجنازه  ېوه، د يو يهود ېداس
 .ېاو په هغه عذاب د  يړژا ېکوله، نو حضرت وفرمايل: تاسو پر اړژ

منع  اړژ ېچ روايتود هغه  ښېپه شرح مسلم ک یهجر ۳۵۳ یمتوفا ینوو امام
روايتونه  ګ: دا رنوایئ ښېباره ک ېآله نه نقل شو اهلل عليه و یصل پیغمبراو د  ېو ېکو

او هغه د  ېنه انکار کو ې، عايشه د هغ ېد عمر او د عبداهلل ابن عمر نه نقل شو يواځې
 ييآله نه د صدور  اهلل عليه و یصل پیغمبراو د  ،ېلګڼ روتنهېرول او تې، ههېرتیا هغوي

 منکره ده.

 :ېاهلل عليه وآله عمر د منع کولو، نه منع کو یاهلل صل رسول
: سلمة بن ازرق ېچ ېکو تیسنن ابن ماجه او مسند احمد روا ،یسنن نسائ په

نه  آله د خپلو اهلل عليه و ید رسول اهلل صل ې: چوایئابو هريره  ېچ ېد ېم اورېدلې : وایئ
 پاڅېدلوکوله عمر  اړژ  يي ړېاو په هغه م ېو  ېرا جمع شو ښځېاو  وړالته  دنیا ې بلېيو

آله وفرمايل: عمر!  اهلل عليه و ینو رسول اهلل صل ،ېلړک يي  رهاو پ ړېمنع ک يي  ېاو هغ
 .ېله تازه د يياو غم  ونهړغمجن ز ،ګېستر ېکډ اړد ژ ېچ دهږپه خپل حال پري ېهغو

 :ېچ ېد وهب بن کيسان له محمد بن عمرو روايت کو ښېمسند احمد ک په

شوله ره ېيو جنازه ت ېناست وو، چ ښېبن ازرق د عبداهلل بن عمر سره بازار ک سلمة
سلمة بن  ل،ړمنع ک ېتر ېاو هغ وړنک ښعبداهلل بن عمر دا کار خو کوله، اړژ ېاو خلکو پر

 ېد ابوهريره نه م ېشاهد يم چ ېزه پخپله د د ېچ کهځمه کوه!  ېازرق هغه ته وويل: داس
 هښځهغه  ېچ وړوه او مروان امر وک ېشو هړم هښځيوه  ښېک خپلود مروان  ېچ واورېدل

په خپل  هغې! اباعبدالملک ےوو وويل: ا ېجنازه له راغل ېابوهريره چ ،ړېپره ک ړېژا ېچ
شوه زه او عمربن  رهېتته  ېآله مخ اهلل عليه و یصل پیغمبريوه جنازه د  ېچ کهځ دهږحال پري

 يي لړاو ژ ېجنازه سره و ېچ وښځد هغه  رحضرت سره موجود وو، عم ېخطاب هم هغو
په  هغې! هزوي خطاب د ےاهلل عليه وآله وفرمايل: ا ی، رسول اهلل صل لړپره کول شروع ک

 .ېتازه د يياو غم  ګېستر ژړېدلې لیدلې يي مصیبت ېچ پرېږدهخپل حال 

 رواياتو مقايسه او نتيجه: د
او په  ېکوور سا ېکول په هغه کس چ اړژ ېچ هړبرخه آياتو دا اثبات ک ۍومبړو د

د  ،ېاو که شهيد نه و ېپه قبرونو که هغه شهيد و وړاو د م ړېورک ييسا  ېهغه کس چ
 اهلل عليه وآله سيره ده. یصل پیغمبر
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اهلل عليه وآله بار بار پخپل  یرسول اهلل صل ېچ ېدويم برخه روايات اثبات کو د
اثبات سره په امام حسين عليه  ېاو له د ،ړېک اړژ ېحسين عليه السالم باند ېشهيد زو

اهلل عليه  یصل پیغمبرنو دا هم د  وړبرخه سره ربط ورک ۍه که اولنکولو ل اړژ ېالسالم باند
 .کېږېآله سيره شمار  و

 ړېآله په م اهلل عليه و ید رسول اهلل صل ېچ ېدا اثبات کو روایاتدريمه برخه  د
د استدراک  هغوياو د عايشه په  ېد عمر او عبداهلل بن عمر نه د يواځېمنع کولو روايت  اړژ

 ېپر ېخو پوهه شو اورېدلې ييخبره  ،ښېويويل: يا اهلل اباعبدالرحمان وبخ ېنه پس چ
 ښېموضوع باره ک ېد د ېصحابه لکه ابوهريره، ابن عباس چ ورود ن ګاو هم دا رن ،ېند

 :ېچ ېد ېويل هڅکوم 

 وړاهلل عليه وآله وسلم په م یصل پیغمبرعبداهلل د  يي خليفه او د هغه زو دويم
 ده. ړېک یخطا او غلط ښېنکولو روايت په باره ک اړژ ېباند

کول، د  اړژ ړېپه م ،ېسا ورکو ېچ اړژ ېکس باند ېپه داس ،ښېپه نتيجه ک نو
کبله په امام  ېاهلل عليه وآله سنت او سيره ده. نو لد یکول د رسول اهلل صل اړپه قبر ژ وړم

وآله وسلم په سنت او سيره  اهلل عليه یصل پیغمبرکول هم د  اړژ ېحسين عليه السالم باند
 .ېعمل کول د ېباند

 



 



 

 پالل ګيرنهد انبياؤ او د اولياؤ ياد
 



 



 

 اختالف ښېپاللو ک ګيرنهانبياؤ او د اولياؤ ياد د
 یادګیرنه پالل په استحباب منل

 منونکيو داليل په استحباب پالل
د حج زيات مناسک د انبياؤ  ېچ ېاستدالل کو  ېپاللو منوونک ګيرنهانبياؤ ياد د

 اشاره کوو: يي نمونو ته  څويو  ېچ ې،پالل د ګيرنهاو د اولياؤ ياد 

 مقام ابراهيم .أ
 :يي فرما یتعال اهلل

 مِْن مَقَامِ إِْبرَاهِيمَ مُصَلًّى  وَاتَّخُِذوا

ده، ابراهيم  ګدا رن څه يي خالصه  ېچ ېروايت نقل شو ښېک یصحيح بخار په
 ېژولوديوال خ ېاو ابراهيم تر ړلراو ڼېوو، اسماعيل کا ړهکله د اهلل کور جو ېاو اسماعيل چ

. ابراهيم په ړواخستلو لپاره( راو ې)د پالر خپڼیديوال اوچت شو نو اسماعيل دا کا ېچ
 ورکول. ڼېاو اسماعيل به هغه له کا ړلشروع ک يي ل ړوودريدو او د ديوال جو ېهغ

 :ېراغل ښېروايت ک ورپسې
 ڼېپه کا  ځکهشو، نو  ړېست ېباند ښودلواي ڼیاوچت شو او ابراهيم هم کا ديوال

 ورکول. ڼېودريدو او اسماعيل به هغه له کا ې)مقام ابراهيم( باند

مقام  ښېپه حج ک ېچ ړېهم ده دا حکم ورک ښکاره ېخلکو ته لکه چ یتعال اهلل
 ځمانځلد حضرت ابراهيم ياد ون ېچ ټاکېو يي لپاره  ځاو د نمون ېو ګرځهابراهيم تبرک و

 شرک نشته. څسره هي ید  اهلل تعال ښېک ېاو په د ې،ش

 صفا او مروه .ب
 :ېفرمائ یتعال اهلل

الصَّفَا وَاْلمَْروَةَ مِْن شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَْن حَجَّ اْلبَْيتَ أَوِ اْعتَمَرَ فاَل جُنَاحَ عَلَْيهِ أَْن يَطَّوَّفَ  إِنَّ
 بِهِمَا.

چه )اراده د( حج  څوکر نو ه ی( دښوشعائر)نخ ځنیصفا او مروه د اهلل له  بيشکه
( چه ښېک ې)په دیپه ده باند ګناه څ( نو نشته هيړې)وکید بيت)اهلل( يا )اراده د( عمر ړېوک

 .ړودوا ېپه د ړېطواف وک
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 ده: ګدا رن څه يي خالصه  ېچ ېروايت لر ښېضمن ک ېپه د بخاری
د  ېاو چ ښودېپر ښېاسماعيل سره په مکه ک وېزابراهيم هاجره او خپل  ېچ کله

حال وو،  یي ېاو اسماعيل له تند واخیستل ېتند هغوياو  ېشو ېاوبه ورسره ختم څښلو
او بيا د صفا سر ته وختله او  ړېک پیداکه اوبه  ېچ ړهال ړې( د صفا غاګانههاجر )له خف

نشول نو د يو  ښکاره  څوککله ورته  ېخو چ ړېک پیدا څوکوکتل که  يي  چارچاپېر
 يي ( ی)سعښښشوه او تالش او کو ښکتهته را ځمکهنه د صفا  ېانسان غوند ټوونکېل

نظر واچه  يي  چا پيرهبيا د مروه سر ته وختله او چار  ورسېدلهمروه ته  ېچ ېتر د ړوشروع ک
 ځلاوه  يي  ګرا ت ګنشول، دا ت ښکاره څوکخو دلته هم ورته  ړېک پیدا څوکولو که 

 .ړووک

 ږهاهلل عليه و آله وسلم وفرمايل: دا زمون ی: رسول اهلل صلوایئعباس  ابن
 ده. ګيرنهياد یسع ېد هاجر د هم هغ ځه( د صفا او مروه تر منی)سعښښکو

د  ېچ ګرځولوو څخه د حج د مناسکو یسع ځههم د صفا او مروه تر من یتعال اهلل
 هروله او د حاجيانو د صفا او د مروه  استحباب ې،و یادګېرنه یسع لمانځلېهاجر د هغه 

 ده. یادګېرنه تند تند تللو ډکنه  ښښد کو ېتند تند تلل د هروله او د هغ ځهتر من

 شيطان ويشتل: ڼوجمره يا په کا ی: رمج
اهلل عليه  ید رسول اهلل صل ښېپخپل مسندونو ک یاحمد ابن حنبل و طيالس امام

 :يي اهلل عليه وآله وسلم فرما یرسول اهلل صل ېچ ړېوآله وسلم نه روايت ک

ابراهيم  ،وښودوورته ور  يي بوتللو او شيطان  ړېابراهيم جمره عقبه غا جبرائيل
  ييته بوتللو او دوباره  یابراهيم جمره وسط يي شو. بيا  ټنو پ ړوک یهغه رم ڼوپه اووه کا

ياجمره شو، ب ټپ ېچ ېهغه ويشتلو تر د ڼوابراهيم بيا په اووه کا ړوک ګوتهورته شيطان ور په 
 ېد ويشتلو ترشيطان  ڼونو هغه په اوه کا وښودوورته ور  يي لل او شيطان ته راغ یقصو

 شو. غائب ېچ

د  ېچ ېاو لپاره د د ولمانځله)د شيطان ويشتل( ید ابراهيم دا رم یاهلل تعال نو
 .ګرځولهو يي د حج له مناسک ؤ نه  ېو ګيرنههغه ياد 

 کول: ی: فدية يا قرباند
 :ېفرمائ ښېد ابراهيم او اسماعيل باره ک یتعال اهلل
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(فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّْعيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِِّي أَرَى فِي اْلمَنَامِ أَنِِّي ٨٠٨بِغاُلمٍ حَلِيمٍ ) فَبَشَّْرنَاهُ
رِينَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِ أَْذبَحُكَ فَاْنظُْر مَاذَا تَرَى قَالَ يَا أَبَتِ اْفعَْل مَا تُْؤمَرُ سَتَجِدُنِي إِْن شَاءَ

(قَْد صَدَّْقتَ الرُّْؤيَا إِنَّا ٨٠٣(وَنَادَْينَاهُ أَْن يَا إِْبرَاهِيمُ )٨٠٤أَْسلَمَا وَتَلَّهُ لِْلجَبِينِ ) ا(فَلَم٨٠7َّ)
( ٨٠7حٍ عَظِيمٍ )(وَفَدَْينَاهُ بِذِْب٨٠6(إِنَّ هَذَا لَهُوَ اْلبَالءُ اْلمُبِينُ )٨٠5كَذَلِكَ نَْجزِي اْلمُْحسِنِينَ )

 سوره الصافات

 ترجمه

 ېاو د هغرالېږل  ګډد  ځې)د اسماعيل په  یقربان ېد د یاهلل تعال ګ،دا رن نو
 ګرځولهکول د حج له مناسک ؤ نه و قربانيلپاره  ساتلو ی( ياد او خاطره ژوندکېدل قرباني

 ښېک یپه من همېشه ېوفرمايل چ يي او حاجيانو ته  ې،و ګيرنهخاطره ياد ېد دغ ېچ
 یاهلل تعال ګرن څه ېد ابراهيم عليه السالم خاطره چ رهس یهغه قربان او د ړې،وک یقربان

 .ېو ګرځهو يي  ښهن ګرانښتاو د  ړېوک ګيرنهوو ياد تسلیمته 

د خپو خاپو( نه برکت او بختورتيا  ګواربزر ېمقام ابراهيم )د هغ ګدا رن آوو،
 ړلوولو حکم ورک ګرځه ځې لمونځد  ېد هغ ښېالحرام کپه بيت اهلل  ینو اهلل تعال ېږې،خپر

 .ېو ېساتونک یهغه حضرت ياد او خاطره ژوند ېچ

د حضرت آدم ابوالبشر برکت او بختورتيا خپرولو  ږبه مون ښېراروان برخه ک په
 کوو. ېخبر ېباند

 :ګيرنهياد  ېحضرت آدم برکت خپرول او د هغ د
نه  ماسپښينالحجة له  ید نهم ذ یتعال: اهلل ېچ ېد ېراغل ښېک روایاتو څه په

حضرت  ښېک ماښامياو بيا  ړه،د آدم عليه السالم توبه قبوله ک ښېورستو په عرفات ک
الحجة  یذ ېحضرت آدم د لسم ړو،روان ک ړېجبرائيل عليه السالم هغه مشعرالحرام غا

 ښېک ټاټوبيه په نه په شکر او ذکر سر ید اهلل تعال دېشپه هلته په دعا او د توبه قبولو بان
د  ېچ ړوخپل سر کل ک يي  ځپه ور ېاو د لسم ړوحرکت وک يي ته  ی. بيا سحر منړهک ړهرون

 .ېو ښهن ازادینه د  ګناهانواو د  قبلېدوتوبه 

 څههر  ګرځوله،و ځد اختر ور يي د حضرت آدم او اوالد لپاره  ځدا ور یاهلل تعال نو
لپاره د حج له مناسک ؤ  همېشه ښېک تاریخد آدم اوالد د پاره په  يي وو، هغه  ړېآدم ک ېچ

او په مشعرالحرام  ې،توبه قبله و ېد هغو ښېعرفات ک مازديګرپه  نهمې. د ګرځولو څخه
خپل  ښېک یپه من ځاو په لسمه ور ېو ړهرون ښېذکر او دعا ک عالیلسمه شپه د اهلل ت ښېک
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ابراهيم، اسماعيل او هاجر  ېچ څههغه  ښېمناسک ؤ او اعمال ک ېبيا په د ې،سرونه کله و
 .کېږېترسره  ېباند ېد حج مناسک په هغ ېچ ېوو اضافه کو ړېعليهم السالم ک

د اهلل  ېچ ېنه برکت اخستل د ځينواعمال د زمانو او د  ټولسببه د حج  ېد له
اره لپ همېشه ښېک اریختمناسک په  ټولاو دا  ړېژوند ک ښېک ېپه هغ ګانونيکو بند یتعال

 ده. ګېرانه د ياد او خاطره ياد هغويد 

 کېدلنحس  ځېسره د يو  ننوتلونحس کسانو له  ځنېد  ږبه مون ښېکه برخه بل
 بيانه وو.

 :خپرېدلد نحس کسانو نه نحوست  ښېک ځې په
اهلل عليه وآله  ی: رسول اهلل صلېچ ېاو مسلم او احمد بن حنبل روايت کو بخاری

د قوم  ښېک ځمکهسره د حجر  ښکرغزوه تبوک ته روان وو، خپل ل ېوسلم په هغه کال چ
 ېقوم ثمود به تر ېنه چ ېد هغه کوه ښکرواچوله، د حضرت ل ډېره نږدېثمود کورونو سره 

واخل،  ېپر يي  ړهاو او ړلک ېباند ېتر يي  دېګونه وښېاو د غ ړېک ډکېاوبه  ښلېاوبه چ
 ېوارته و ېلر تر کارېنه  دېګونو ېچ ړوآله وسلم ورته حکم وک اهلل عليه و یهلل صلرسول ا

د  ېته ورسيدل چ ېهغه کوه ېچ ېتر د ړوحرکت وک يي . بيا ړېته ورک ښانواو ړهاو او
 ځېد هغه  يي  ښکريانشول او خپل ل ډېرههلته  ښلې،اوبه چ ېبه تر ښېحضرت صالح او

 وفرمايل: يي او ورته  ړلوو منع ک ېعذاب نازل شو ېپه قوم صالح باند ېچ ښېک ځېنه کوم 

 ښېستاسو باره ک ۀز  یهممثل ما أصابهم فال تدخلوا عل یصیبکمإن  یأخش إنی
ته  مه  ځاینو ېقسمت وو، نو د هغ ېد هغ ېکوم چ ېستاسو هم هغه برخه ش ېچ ږمويري

 .ےښېږک ږدېن

 :ېد ګصحيح مسلم عبارت دا رن د
 ینحذرأن تکونوا باک ینظلموا أنفسهم إال ان تکونوا باک ینتدخلوا مساکن الذ ال

 خلفها یمثل ما أصابهم ثم زجر فأسرع حت یصیبکمان 

 ،ےړېږژ ېدا چ ګرم ځانونوپه  ړېک يي ستم  ېد هغه خلکو په کورنو چ ےږتيري مه
او  ړوت وکحرک  بيا ييشئ،  ېپات ښېامان ک ېتر ېراغل ېپه هغ ېچ څهترهغه  ېچ یحت

 .پرې ښودوروسته  يي  ځېهغه  ېچ ېز شول تر دېت
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 :ېراغل ښېعبارت ک یصحيح بخار د
 ههغ د هتېزاو په  ړوک ټنه پس خپل سر پ ېآله وسلم له د اهلل عليه و یاهلل صل رسول

 ر شو.ېنه ت ځې

 :ېراغل ښېاحمد په روايت ک مسند

 ېباند يسوار ېخپله پ ېچ ښېحال ک ېآله وسلم په داس اهلل عليه و یاهلل صل رسول
 .ړوک ټادر پڅخپل ه پ يي سور وو، خپل سر 

 د نحوست او د برکت علت او منشأ: ځېيو  د

نه  څهقوم )قوم ثمود( له عمل نه بل  ېد اوبو نحوست غير له د ېاو د کوه ځمکه د
 اهلل عليه و یاو تر خاتم انبياء صل ړووک سرایتاو اوبو ته هم  ځمکهنه نحوست  ېوو او هغ

 .ېو یدا به باق ړېوغوا یاهلل تعال ېچ ېاو تر کوم ېپور ېآله وسلم زمان

ته د اسماعيل او د زمزم  یاهلل تعال يي او اوبوخور  ښهد صالح او ېده چ یيقين او
 ههمېش ښېک تاریخد اسماعيل عليه السالم له برکته په  ی. بلکه اهلل تعالېزيات نه د ېکوه

 . ګرځولېو ېلپاره د زمزم ابو مبارک

او په وختونو لکه د  ښېک ګانواو صالح بند سپېڅلېخپل  یاهلل تعال همدارنګه او
 .ېد ښودلېاي خپرېدلاو  سرایتد برکت  ښېک ځجمعه ور

 نيکمرغتيا او برکت: ځجمعه د ور د
 :وایئ ېچ ېروايت د ښېصحيح مسلم ک په

آدم عليه السالم  یالجنة يوم الجمعة، اهلل تعال اهلل خلق آدم يوم الجعة و أدخله نا
 .ړېجنت ته دننه ک يي  ځاو هم د جمعه په ور ړېخلق ک ځد جمعه په ور

دا   ګرځول ابديبرکت  ځېاو جمعه د ور ځد جمعه د ور دروند والېشرافت او  دا
 ده. ړهورک ېته خدائ ګانوخپل بند

 رمضان المبارک برکت: د
 :ېفرمائ یاهلل تعال ېچ ېد رمضان المبارک د مياشته برکت هم د ګدارن هم

 رَمَضَانَ الَّذِي أُْنزِلَ فِيهِ اْلقُْرآُن هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِِّنَاتٍ مِنَ اْلهُدَى وَاْلفُْرقَانِ  شَْهرُ
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قرآن چه هدايت  ښېک ېپه د ېد ېشو ړېهغه مياشت ده چه نازل ک ېد روژ مياشت
او  ښایي( چه هغه الره شیانو)له جنسه د هغو ښکاره ېد دلیلونه و اوکلپاره د خل ېد

 .ېد حق او باطل د بېلوونکې

 :ېد ېفرمايل او

(لَْيلَةُ اْلقَْدرِ خَْيرٌ مِْن أَْلفِ 7(وَمَا أَْدرَاكَ مَا لَْيلَةُ اْلقَْدرِ )٨أَْنزَْلنَاهُ فِي لَْيلَةِ اْلقَْدرِ ) إِنَّا
 (...٤شَْهرٍ )

چه  ړۍپوه ک څهاو  ښېدغه قرآن په شپه د قدر ک ېمو د ړېنازل ک ږمون بي شکه
 ... څخهده شپه د قدر شپه د قدر خير غوره ده له زرو مياشتو  څه

قرآن په حضرت خاتم  ښېپه ک ېکمرغتيا چېقدر برکت او ن د شپه د ځکه، نو
 سرایتته  ځوشپو او ور ټولود مياشته  ېد روژ ېآله وسلم نازل شو اهلل عليه و یاالنبيا صل

ثابت او  ښېک تاریخشه لپاره ېشپه نه هم ېله د ښېمياشته ک ېاو هم دا برکت په د ړووک
 .وګرځېدو ابدي

ته اشاره نه پس تأکيد  فضیلتپاللو  یادګېرنهنو خاطره او د ید نيازب یاهلل تعال د
نه  تحریفنه مقصد مثال صحيح او د  پاللو رنهګېخاطره او د ياد هغويد  ږزمون ېکوو چ

په شپه لوستل يا په هغه زېږندو د  هغويآله وسلم سيره د  اهلل عليه و یپاکه د رسول اهلل صل
اهلل عليه وآله وسلم ته  یثواب رسول اهلل صل ېورکول  او د هغ خواړه ښېشپه د اهلل په الر ک

 یله بعض ېغه کارونه چد بدعتو او د شرع خالف ه ېشرط چ ې. خو په دېکول د هدیه
 .ېوش ېزسخت پره ېشو رايج څخهصوفيو 


