البرهان

في وجــوب اللــجوء
إلى الواحد الديان
تأليف
عبدالله بن عبدالرحمن السعد
ترجمة
عبدالرحيم سلطان
مراجعة
غالم عبداجلبار

PASHTO

بشتو

وصمم من قبل مركز أصول ،ومجيع الصور املستخدمة يف
ُأعد هذا الكتاب
ِّ
التصميم يملك املركز حقوقها ،وإن مركز أصول يتيح لكل مسلم طباعة
الكتاب ونرشه بأي وسيلة ،برشط االلتزام باإلشارة إىل املصدر ،وعدم التغيري
يف النص ،ويف حالة الطباعة يويص املركز بااللتزام بمعايريه يف جودة الطباعة.
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بيشکه ځينې خلک دخپلو حاجتونو د پوره کولو په خاطر او د مشکالتو د لري
کولو دپاره او دجنات او خالصون دپاره ،د مرضونو دشفا او عالج دپاره ،او دچبو
او رزق حاصلولو دپاره د اهلل پاک نه سوا نور خملوق رابيل ،بيشکه چې دا اکر د
اسالم مبني دين حرام ګرځویل دی ،ځکه چې دا دجاهليت عقيده او داهلل پاک
رسه رشک دی ،دیلل يې دادی :چې دا ټول هغه اکرونه دي کوم چې يواځې
د اهلل پاک په اختیار يک او په دي باندي د اهلل پاک نه سوا بل هيڅوک قدرت
نلري ،نو په دايس اکرونو کې غري اهلل ته فرياد او چغه کول حرام او رشک دی
دې خربي د اثبات دپاره په دې کتاب کې لس دالئل ذکر شوي دي.

څلورم پيغام :يو اهلل ته درجوع وجويب ديللونه

إن احلمد هلل حنمده ،ونستعينه ،ونعوذ باهلل من رشور أنفسنا وسيئات أعمانلا،
من يهده اهلل فال مضل هل ،ومن يضلل فال هادي هل ،وأشهد أن ال هلإ إال اهلل
وحده ال رشيك هل ،وأشهد أن حممدا عبده ورسوهل صىل اهلل عليه وىلع آهل
ً
ً
كثريا ،أما بعد:
تسليما
وصحبه وسلم
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اهلل پاک په حاجتونو کې د غري اهلل رابلل منع کړي ،لکه څنګه چې
يې خپل نيب ته فرماييل دي:

﴿ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ
ﰌ﴾ [يونس]106 :

او هل اهلل نه غري هغه ىش مه رابله چې تا ته نه فايده دررسوىل يش او
نه تا ته رضر دررسوىل يش ،نو كه چېرې ته (دا) وكړې ،نو بېشكه ته به
په دغه وخت كې هل ظاملانو څخه يې
په يو بل مقام کې اهلل پاک فرماييل دي:

﴿ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ
ﯺ ﯻ ﯼﯽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ﴾
[األحقاف]6-5 :

او هل هغه كس نه زيات ګمراه څوك دى چې هل اهلل نه غری هغه
(معبودان) بيل چې د ده داع (سوال) تر قیامته پورې نيش قبلوىل ،په
داسې حال كې چې دغه (معبودان) به د دوى هل بلنې نه اغفله (بې
خربه) وي.
او لكه چې (ټول) خلق (د حساب لپاره په حمرش كې) رامجع كړى
يش دغه (معبودان) به د دوى دښمنان وګرځي او د دغو (عبادت

څلورم پيغام :يو اهلل ته درجوع وجويب ديللونه

اول دليل
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كوونكو) هل عبادت نه به منكر يش.
همدغه رنګ د اهلل پاک ارشاد دی:
﴿ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ﴾ [اجلن]18 :

او دا چې یقینا جوماتونه خاص د اهلل لپاره دي ،نو تاسو هل اهلل رسه
بل هیڅوك مه بلئ په دي معین باندي قران کريم کې ډير زيات اياتونه
راغيل دي.
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اهلل پاک خپلو بندګانو ته امر کړی دی چې يواځې په خپلو حاجتونو
کې اهلل پاک راوبلئ ،د اهلل پاک ارشاد دی:
﴿ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ
ﭨ ﭩ ﭪ﴾ [غافر]60 :

او ستاسو رب فرمايي :تاسو ما وبلئ چې زه ستاسو داع قبوهل كړم.
بېشكه هغه كسان چې زما هل عبادت نه تكرب كوي ،زر ده چې دوى به
دوزخ ته ننوځي ،په داسې حال كې چې خوار او ذیلله به وي
په يو بل مقام کې اهلل پاک فرماييل دي:

﴿ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴﯵ
ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ﴾ [البقرة]186 :

او لكه چې زما په باره كې هل تا نه زما بنده ګان تپوس وكړي ،نو یقینا
زه قریب یم ،د داع كوونكي داع قبلوم لكه چې هل ما نه داع غواړي ،پس
دوى دې زما حكم ومين ،او په ما دې ایمان راوړي ،د دې لپاره چې
دوى سمه الر ومويم.
همدغه رنګ د اهلل پاک ارشاد دی:

﴿ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ
ﯡﯢ ﯣ ﯤ ﯥﯦ ﯧ ﯨ ﯩ﴾ [النمل]62:

څلورم پيغام :يو اهلل ته درجوع وجويب ديللونه
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بلكې هغه ذات (غوره دى) چې د جمبور (او اعجز) سوال قبلوي،

لكه چې دغه (اهلل) وبيل او هغه تكلیف (او سخيت) لرې كوي او تاسو
د ځمكې خلیفه ګان جوړوي ،ایا هل اهلل رسه بل معبود شته؟ تاسو ډېر
لږ شانته نصیحت قبلوئ.

أیا د اهلل رسه څوک رشيک شته چې دا اکرونه وکړې؟
نو خاخما جواب دادی :چې نه د اهلل پاک رسه هيڅوک په دي اکرونو

کې رشيک نشته بلکه هغه يواځې اوپه دي اکرونو قادر ذات دی.
سورت اعراف کې اهلل فرماييل دي:

﴿ﯥ ﯦ ﯧ ﯨﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ
ﯰ ﯱ ﯲﯳ ﯴ ﯵ ﯶ﴾ [األعراف]29 :

ته ووایه :زما رب د انصاف حكم كړى دى او (دا چې) تاسو خپل

خمونه د هر ملانځه په وخت كې نېغ (سیده) كړئ او تاسو هغه بلئ ،چې
د هغه لپاره د دین (عبادت) خالص كوونكي یئ ،لكه څنګه چې يې
تاسو اول ځل پیدا كړي یئ (هماغه شان به) تاسو راګرځئ.
همدغه رنګ د اهلل پاک ارشاد دی:

﴿ﮨ ﮩ ﮪ ﮫﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ
ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ
ﯢ﴾ [األعراف]65-55 :
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امام أمحد رمحه اهلل په مسند کې او امام ترمذي رمحه اهلل په خپل
سنن ترمذي کې حديث د عبد اهلل بن عباس ريض اهلل عنهما نه نقل
کړی چې :زه د نيب کريم صیل اهلل علیه وسلم رسه په سورلۍ باندي
سپور وم ،چې ماته يي وفرمايل:

احف َِظ الل َه
« َيا ُغ ُ
احف َِظ الل َه َي ْحف َْظ َكْ ،
الم! ِإنِّي ُم َع ِّل ُم َك َك ِل َم ٍاتْ :
الله،
َت ِج ْد ُه ُت َج َ
است َِع ْن ِب ِ
اس َت َعنْتَ َف ْ
اه َكَ ،و ِإ َذا َسأَلْتَ فاَ ْسأَ ِل اللهََ ،و ِإ َذا ْ
ُ
وكَ ،ل ْم َي ْنف َُع َ
اجت ََم ُعوا َع َلى أَ ْن َي ْنف َُع َ
وك ِإال ِب َش ْيءٍ
َو ْ
اع َل ْم أَنَّ ْال َّم َة َل ِو ْ
وكَ ،ل ْم َي ُض ُّر َ
اجت ََم ُعوا َع َلى أَ ْن َي ُض ُّر َ
وك ِإال ِب َش ْيءٍ
َق ْد َك َت َبهُ اللهُ َل َكَ ،و َل ِو ْ
َ
الص ُح ُف».
َق ْد َك َت َبهُ اللهُ َع َل ْي َكُ ،ر ِف َع ِت ْالقْ ُ
المَ ،و َجفَّ ِت ُّ
ای ځوانه! زه تاته يو څو خربي کوم (ته ورباندي عمل وکړه) داهلل
پاک د دين حلاظ کوه اهلل پاک به ستا حفاظت وکړي ،د اهلل پاک
د حدودو حلاظ کوه اهلل پاک به خمامخ ومومې او لکه چې څه غواړي
يواځې د اهلل پاک نه يي غواړه ،او لکه چې مدد غواړي ،يواځي په اهلل
پاک رسه مدد غواړه ،پوهه شه که چريته ستا دفائدې د پاره ټول امت
رامجع يش ،تاته هيڅ فائده نيش درکویل مګر هغه فائده کومه چې اهلل
پاک ستا دپاره يليلک وي ،او که چريته ټول امت ستا د رضر دپاره رامجع
يش ،تاته هيڅ رضر نيش درسویل مګر هغه رضر کوم چې اهلل پاک ستا
دپاره يلیلک وي ،قلمونه وچت شوي دي او د يللکو پاڼي بندي شوي دي.

څلورم پيغام :يو اهلل ته درجوع وجويب ديللونه

تاسو خپل رب وبلئ په اعجزۍ رسه او په پټه رسه ،بېشكه هغه هل
حد نه تېرېدونكي نه خوښوي ،او تاسو په ځمكه كې وراىن مه كوئ ،د
هغې هل اصالح نه پس ،او تاسو هغه (اهلل) رابلئ په وېرې رسه او په طمع
رسه ،بېشكه د اهلل رمحت نېيك كوونكو ته ډېر نژدې دى.
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ددي حديث سند (جيد) دي او قیس بن حجاج صدوق راوي دی.
همدغه شان په دي حديث کې حنش الصنعاین هم صدوق راوي دي.
او دا حديث په ډيرو سندونو رسه نقل شوي دی چې په هغې رسه
ددي حديث قوت نور هم زياتيږې ،امام ترمذي هم ورته حسن صحيح
حديث وييل دی.
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اهلل پاک په خپل عظیم الشان کتاب قران کريم کې ددي خربي ښه
واضحه بيان کړی دی چې هر څوک د غري اهلل نه خپل حاجتونه غواړي
او په خپلو مشکالتو کې غري اهلل ته فرياد کوې ،بيشکه چې په دي اکر
رسه دا اکفر کيږي او په رشک کې واقع کيږي ،داهلل پاک ارشاد دی:
﴿ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯳﯲ ﯴ ﯵ
ﯶ ﯷ ﴾ [املؤمنون]117 :

او هغه څوك چې هل اهلل رسه بل داسې اهل بيل چې هل هغه رسه په دې
باندې هېڅ دیلل نشته ،نو بېشكه همدا خربه ده چې د ده حساب د ده د
رب په نزی دى ،بېشكه شان دا دى چې اكفران برى نه مويم.
نو هرڅوک چې دخپلو مشکالتو په مهال غري اهلل ته فريادونه کوي
او هغه رابيل داکفرانو دمجلې نه شمريل کيږي ،لکه څنګه چې داخربه په
خميک ايت کريمه کې واضحه بيان شوه.
همدغه شان د اهلل پاک ارشاد دی:

﴿ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ
ﯹ ﯺ ﯻ ﯼﯽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ
ﭙ﴾ [األحقاف]6-5 :

او هل هغه كس نه زيات ګمراه څوك دى چې هل اهلل نه غری هغه

څلورم پيغام :يو اهلل ته درجوع وجويب ديللونه
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(معبودان) بيل چې د ده داع (سوال) تر قیامته پورې نيش قبلوىل ،په
داسې حال كې چې دغه (معبودان) به د دوى هل بلنې نه اغفله (بې
خربه) وي.
په دي ايت کريمه کې اهلل پاک وضاحت وکړ ،چې څوک د غري اهلل
نه خپل حاجتونه غواړې او هغه مشلک کشاه ګڼي ددينه بل لوي ګمراه
نشته.
د اهلل پاک ارشاد دی:

﴿ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ﴾ [اجلن]20:

ته (دوى ته) ووایه :یقینا زه خو يواځې خپل رب بولم او زه به هل ده
رسه هیڅوك رشیك نه كړم.
يعين زه د اهلل پاک رسه په بلنه کې بل هيڅ خملوق نه رشيکوم.
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اهلل پاک داحقيقت واضحه بيان کړی دی ،چې خملوق که هرڅومره
لوړه مرتبه ولري خو بيا هم دهيڅ څزي پوره اختيار او قدرت نلري ترڅو
چې اهلل ورته قدرت او طاقت ورنکړي ،ځکه چې ټول خملوق اهلل پاک
ته حمتاجه دی ،اګر که پيغمربان وي ځکه چې دوي هم د نور اعمو
انسانانو په څري په برشيت کې يو شان دي ،ځکه چې په دوي باندي هغه
احوال وغريه راځي کوم چې په اعمو انسانانو باندي راځي ،مثال دوي د
اعمو انسانانو په څري خوراک څښاک کوي ،مرض ،مرګ وغريه ورباندي
راځي ،داهلل پاک ارشاد دی:
﴿ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ﴾ [فاطر]15 :

اى خلقو! هم تاسو اهلل ته حمتاجان يئ۔ ،او اهلل ،هم دى ښه بې پروا،
ښه ستايل شوى دى.
اهلل پاک د مویس علیه السالم باره کې فرماييل دي:

﴿ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ﴾ [القصص]24 :

اى زما ربه! بېشكه زه هر هغه څزی ته چې ته يې ما ته نازلوې هل
خریه ځنې؛ حمتاج یم.
او دابراهیم عليه السالم باره کې اهلل پاک دايس فرمايي:
﴿ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ﴾ [الشعراء]80 :

څلورم پيغام :يو اهلل ته درجوع وجويب ديللونه
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او لكه چې زه ناروغه شم ،نو هغه ما ته شفا راكوي.
همدغه رنګ اهلل پاک د عییس عليه السالم او د هغه مور مريم يب يب
باره کې فرماييل دي:چې دۍ دواړه انسانان دي او خوراک کوي،

﴿ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ
ﯞﯟ ﯠ ﯡ ﯢﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ
ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ﴾ [املائدة]75 :

نه دى د مریمې زوى مسیح مګر یو رسول دى ،یقینا هل ده نه خمكې
صدیقه (ډېره زیاته رښتینې) وه ،دې
رسوالن تېر شوي دي او د ده مور ِ
دواړو به طعام خوړلو۔ ،ته وګوره مونږه څنګه دوى ته ایتونه بیانوو ،بیا
ته وګوره دوى كوم طرف اړوىل يش.
همدغه رنګ اهلل فرماييل دي:
﴿ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ
ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ﴾ [املائدة]17 :

ته (ورته) ووایه :د اهلل په وړاندې به څوك د څه يش اختیار ولري
كه هغه اراده وكړي چې د مریمې زوى مسیح او د هغه مور او څوك چې
په ځمكه كې دي؛ هغه ټول هالك كړي.
داهلل پاک ارشاد دی:

﴿ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ
ﯫ ﯬ ﯭ﴾ [الفرقان]20 :

21

اهلل پاک جناب حممد صیل اهلل علیه وسلم ته فرماييل دي:
﴿ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﴾ [الزمر]30 :

بېشكه ته هم مړ كېدونكى يې او بېشكه دوى (هم) مړ كېدونكي
دي.

﴿ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥﮦ ﮧ ﮨ
ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ﴾ [الكهف]23 :
او ته د هېڅ يش په باره كې هل رسه داسې مه وایه چې بېشكه زه
سبا ته د دغه اكر كوونكى یم ،مګر (جوخت وررسه وایه) كه اهلل يې
وغواړي او خپل رب یادوه لكه چې دې هېر يش ،او ته ووایه امېد دى
چې ما ته به زما رب الر ښوونه وكړي د نېكۍ په حلاظ دې ته د قریب
ترې الرې.

﴿ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎﰏ ﰐ ﰑ ﰒ ﰓ ﰔ
ﰕ ﰖ ﰗ ﰘ ﰙ ﰚ ﰛ ﰜ﴾ [الكهف]110 :
ته (دوى ته) ووایه :بېشكه همدا خربه ده چې زه يواځې ستاسو په
شان برش یم ،ما ته ويح كوىل يش چې بېشكه ستاسو معبود يواځې یو
معبود دى ،نو هغه څوك چې د خپل رب د مالقات امېد لري ،نو هغه دې
نېك عمل وكړي او د خپل رب په عبادت كې دې هیڅوك نه رشیكوي.

څلورم پيغام :يو اهلل ته درجوع وجويب ديللونه

او هل تا نه خمكې مونږ رسوالن نه دي لېږيل مګر چې یقینا هغوى به
خاخما طعام خواړه ،او په بازارونو كې ګرځېدل.
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څلورم پيغام :يو اهلل ته درجوع وجوبي دليلونه

بلکه اهلل پاک په قران کريم فرماييل دي چې ځيين پيغمربان د خپلو
قومونو دالسه په شهادت رسيديل دي ،د اهلل پاک ارشاد دی:

﴿ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ
ﯤ﴾ [البقرة]87 :

ایا نو لكه چې به هم كوم رسول تاسو ته هغه (احاكم) راوړل چې
ستاسو نفسونو به نه خوښ َول ،تاسو به ډېره لويي وكړه؛ نو (د پېغمربانو)
َ
یوه ډهل مو دروغژنه وګڼله او بله ډهل به تاسو وژهل.
پس يواځيین هغه حقيقت چې مونږ ورته رسيږو هغه دادی :چې
دمشکالتو په مهال بايد يواځي د اهلل پاک دذات نه مدد وغوښتل يش،
او يواځې هغه ته باید فرياد ويش ،ځکه چې هغه رب دی او په هرڅزي
باندي اکمل قدرت لري ،داهلل پاک ارشاد دی:

﴿ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥﯦ ﯧ
ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ﴾ [األعراف]194 :

همدغه رنګ اهلل فرماييل دي:

﴿ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ
ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ
ﭪ ﭫﭬ ﭭ ﭮ ﭯ﴾ [احلج]73 :

اى خلقو! یو مثال بیانوىل يش ،نو تاسو ده ته ښه غوږ كېږدئ،
بېشكه هغه شیان چې تاسو يې هل اهلل نه غری بلئ دوى هل رسه یو مچ هم
نيش پیدا كوىل اګر كه دوى ده ته ټول رامجع يش او كه مچ هل دوى نه یو
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د اهلل پاک ارشاد دی:

﴿ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫﯬ ﯭ ﯮ ﯯ
ﯰ﴾ [الفرقان]65 :

او هغه كسان دي چې وايي :اى زمونږ ربه! ته زمونږ نه د جهنم
عذاب وګرځوه ،بېشكه د هغه عذاب همېشه الزمېدونكى دى.

څلورم پيغام :يو اهلل ته درجوع وجويب ديللونه

ىش وتښتوي ،دوى هل هغه نه دغه (ىش) نيش راخالصوىل ،كمزورى دى
دا طالب (د غریاهلل عبادت كوونكى) او دغه مطلوب (باطل معبود).
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اهلل پاک خرب ورکړی دی چې بيشکه ټول رسوالن ،او پیغمربان ،او
نیاکن بندګان بلکه مالئکي هم دوي ټول د مشکالتو په مهال يواځې
اهلل پاک ته فرياد کوي ،او د دوي تابعداري واجب ده نو بايد هم دهر
قسم مشلک په وخت يواځي اهلل پاک ته فرياد وکړو او هغه مشلک کشاه
وګڼو!
اهلل پاک د یونس عليه السالم باره کې فرمايئ لکه چې هغه د مايه
په خيټه کې و او په ډيرو تیارو کې راګري شو نو خپل اهلل ته يي فرياد وکړ :

﴿ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ
ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ﴾ [األنبياء]87 :
او (یاد كړه) د كب واال ،لكه چې هغه د غصې په حال كې الړ ،نو
هغه دا خیال وكړ چې مونږ به په ده باندې هل رسه تنګي ونه كړو ،بیا يې
په تیارو كې اواز وكړ (داسې) چې نشته هېڅ اليق د عبادت مګر ته يې،
ته پاك يې ،بېشكه هم زه هل ظاملانو څخه یم.
د زکريا عليه السالم باره کې فرمایيل دي:
﴿ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛﯜ

ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤﯥ ﯦ

څلورم پيغام :يو اهلل ته درجوع وجويب ديللونه

پنځم دليل
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څلورم پيغام :يو اهلل ته درجوع وجوبي دليلونه

ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭﯮ ﯯ ﯰ
ﯱ﴾ [األنبياء]90- 89 :
او (یاد كړه) زكریا لكه چې هغه خپل رب ته اواز وكړ :اى زما ربه!
ما يواځې (بې اوالده) مه پرېږده او ته ترټولو غوره وارث يې ،نو مونږ د
هغه داع قبوهل كړه او مونږ هغه ته ٰ
حیي عطا كر او د هغه لپاره مو د هغه
ښځه روغه كړه ،بېشكه دوى (نبیان داسې) وو چې په نېكیو كې به يې
تلوار اكوه ،په دې حال كې چې رغبت كوونكي او وېرېدونكي وو او
دوى خاص زمونږ لپاره تواضع كوونكي وو.
دأیوب عليه السالم باره کې فرمايي لکه چې يي اهلل ته فرياد وکړ:
﴿ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩﭪ

ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ
ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ﴾ [األنبياء]84-83 :
یقینا زه
او (یاد كړه) ایوب لكه چې هغه خپل رب ته اواز وكړ چې ً
(چې یم) ما ته تكلیف رارسېدىل دى او ته تر ټولو زیات رحم كوونكى
يې ،نو مونږ د هغه داع قبوهل كړه ،نو مونږ هغه تكلیف لرې كړ چې
هغه ته و او مونږ هغه ته د هغه كورنۍ او هل هغوى رسه د هغوى په مثل
عطا كړل هل خپل طرف نه د رمحت په وجه او د عبادت كوونكو لپاره
د نصیحت په خاطر.
د مالئکو باره کې اهلل پاک فرمايئ:

﴿ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ
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(هل ماليكو څخه) هغه كسان چې عرش اوچتوي او هغه (ماليك)
چې د دغه (عرش) ګېر چاپېره دي ،دوى د خپل رب د ستاينې رسه
تسبیح وايي او په ده ایمان لري او د هغو كسانو لپاره مغفرت غواړي چې
ایمان يې راوړى دى (او وايي ):اى زمونږه ربه! ته د رمحت په حلاظ رسه
هر يش ته رسېدىل يې ،نو ته هغو كسانو ته خبښنه وكړې چې توبه يې
ايستلې ده او ستا د الرې پریوي يې كړې ده او ته دوى د دوزخ هل عذاب
نه وساته ،اى زمونږه ربه! او ته دوى د تل استوګنې هغو جنتونو ته
ننباسه چې تا يې هل دوى رسه وعده كړې ده ،او هغه څوك چې صالحيت
ولري د دوى هل پلرونو او د دوى هل ښځو او د دوى هل اوالدونو څخه
(هغه هم ننباسه) ،بېشكه ته ،هم ته ښه اغلب ،ډېر حكمت واال يې.
په صحیح خباري کې د عبد اهلل بن عباس ريض اهلل عنهما نه روايت
دی ،چي نيب کريم صیل اهلل علیه وسلم دبدر په ورځ دا داع ډيره کوهل:

«ال َّل ُه َّم ِإنِّي أَن ُْش ُد َك َع ْه َد َك َو َو ْع َد َك ،ال َّل ُه َّم ِإ ْن ِشئْتَ َل ْم ُت ْع َب ْد»
ای پروردګاره زه ستانه دهغه وعدی سؤال کومه چې دي مارسه
کړی وه ،ای پروردګاره که ته وغواړي او دا زما ملګري په شهادت
ورسيږي ،نو ستا عبادت او بندګي به بيا نه کيږي.
نيب کريم صیل اهلل علیه وسلم دا داع کوهل چي ابو بکر صديق ريض

څلورم پيغام :يو اهلل ته درجوع وجويب ديللونه

ﯜﯝﯞﯟﯠﯡﯢﯣﯤﯥﯦ
ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫﯬ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ
ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜﭝ ﭞ ﭟ
ﭠ ﭡ﴾ [غافر]8-7 :
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اهلل عنه وريغ او دهغه الس يي ونيولو ،او نيب کريم صیل اهلل علیه وسلم
ته يي وويل بس دی يا رسول اهلل نيب کريم صیل اهلل علیه وسلم راووت
او دا ايت يي لوستلو:
﴿ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ﴾ [القمر]45 :

دغه مجع (ډهل) به یقینا یقینا ماته كړى يش او دوى به شاګانې
وګرځوي.
حافظ ابن حجر رمحه اهلل په فتح باري يک او امام طرباين په حسن
سند رسه د عبد اهلل بن مسعود ريض اهلل عنه روايت نقل کوي:
عبداهلل بن مسعود ريض اهلل عنه وايئ :چې مونږ هيڅ يو کس نه دي
يلدیل چې خپل ورک شوي څزي دومره په زارۍ رسه غواړي لکه څنګه
چي نيب کريم صیل اهلل علیه وسلم دبدر په غزا کې داهلل نه مرسته او
مدد غوښتلو:

«ال َّل ُه َّم ِإنِّي أَن ُْش ُد َك َما َو َع َّد ِت ِني».
پروردګاره زه ستانه په زارئ رسه هغه وعده دمرسيت غواړم کومه
چي دي مارسه کړي ده.
همدا حديث امام نسايئ رمحه اهلل د عبد اهلل بن مسعود په روايت
رسه راوړي فرمايئ :لکه چي مونږ د بدر په ورځ د مرشاکنو رسه خمامخ
شو ،نوما هيڅ يو کس نه دي يلدیل چې خپل ورک شوي څزي دومره په
زارئ رسه غواړي لکه څنګه چي نيب کريم صیل اهلل علیه وسلم دبدر په
غزا کې داهلل نه مرسته او مدد غوښتلو ،او دايس يې فرمايل:
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پروردګاره زه ستانه په زارئ رسه هغه وعده دمرسيت غواړم کومه
چي دي مارسه کړي ده.
پروردګاره که د مسلمانانو داټولګی دتله په شهادت ورسيږي ،نو په
مخ دزمکه به ستا د عبادت او بندګې کولو واهل نه وي!
بيا نيب کريم صیل اهلل علیه وسلم مونږ ته وکتل او دايس يي وفرمايل:
«ه ِذ ِه َم َص ِار ُع ا ْل َق ْو ِم ا ْل َع ِش َّي َة».
َ
نن مازديګر به مرشاکن په دي ځايونو کې هالکيږي.
او داحديث امام طرباين هم دعبد اهلل بن مسعود ريض اهلل عنه په
روايت رسه نقل کړی دی ،فرمايئ :چې مونږ هيڅ يو کس نه دي يلدیل
چې خپل ورک شوي څزي دومره په زارئ رسه غواړي لکه څنګه چي نيب
کريم صیل اهلل علیه وسلم دبدر په غزا کې داهلل نه مرسته او مدد غوښتلو.

«ال َّل ُه َّم ِإنِّي أَن ُْش ُد َك َما َو َع ْد َت ِني ،ال َّل ُه َّم ِإن َ
َّك ِإ ْن ُت ْه ِل َك َه ِذ ِه ال ِْع َصا َب َة
ال ُت ْع َب ُد».
پروردګاره زه ستانه په زارئ رسه هغه وعده دمرسيت غواړم کومه
چي دي مارسه کړي ده.
پروردګاره که د مسلمانانو داټولګی دتله په شهادت ورسيږي ،نو په
مخ دزمکه به ستا د عبادت او بندګې کولو واهل نه وي!

څلورم پيغام :يو اهلل ته درجوع وجويب ديللونه

«ال َّل ُه َّم ِإنِّي أَن ُْش ُد َك َو ْع َد َك َو َع ْه َد َك ،ال َّل ُه َّم ِإنِّي أَ ْسأَ ُل َك َما َو َع ْد َت ِني،
ال َّل ُه َّم ِإ ْن ُت ْه ِل ْك َه ِذ ِه ال ِْع َصا َب َة ال ُت ْع َب ْد ِفي َ
األ ْر ِض».
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بيا نيب کريم صیل اهلل عليه وسلم مونږ ته وکتل مخ يي د سپوږيم په
شان ځليده او دايس يي وفرمايل:

« َكأَن ََّما أَن ُْظ ُر ِإ َلى َم َص ِار ِع ا ْل َق ْو ِم َع ِش َّي ًة».
کويا چي زه د مرشاکنو د هالکيدلو ځايو نو ته ګورم چي نن مازديګر
به هالکيږي.
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بيشکه داټول اکئنات او هرهغه څه چي په دي اکئناتو يک دي ،ټول
داهلل پاک خملوق او د هغه په ملکيت يک دي ،او يواځي د هغه واک په يک
چليږي ،نو واجب داده چي يواځې اهلل پاک ته فرياد وکړی يش ،ځکه چې
ددي ټولو اکئناتو مالک ،خالق ،او واګدار هغه دی ،د اهلل پاک ارشاد دی:

﴿ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ
ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ﴾ [طه]6-5 :

رمحن په عرش باندې برقراره شو ،خاص د ده لپاره دي هغه څه چې
ٰ
په اسمانونو كې دي او هغه څه چې په ځمكه كې دي او هغه څه چې
د دواړو په مینځ كې دي او هغه څه چې د لوندې ځمكې نه الندې دي.
يو بل مقام يک اهلل پاک فرماييل دي:

﴿ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬﭭ ﭮ
ﭯ ﭰ ﭱ ﭲﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ﴾ [احلديد]4 :

دى اعلم دى په هر يش چې په ځمكه كې ننوځي او په هر هغه يش
چې هل دې نه راوځي او په هر هغه يش چې هل اسمانه راكوزېږي او په
هر هغه يش چې په ده كې پورته خېژي او دغه (اهلل د خپل شان اليق)
هل تاسو رسه دى ،هر چېرې چې تاسو یئ۔ او اهلل هغو اكرونو لره چې تاسو
يې كوئ ،ښه یلدونكى دى.
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همدغه شان د اهلل پاک ارشاد دی:

﴿ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘﮙ ﮚ ﮛ
ﮜ ﮝﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ﴾ [فاطر]14 :

كه تاسو دوى وبولئ ،دوى ستاسو بلنه نه اوري او كه چېرې وايې
وري ،نو دوى ستاسو بلنه قبلوىل نه يش او د قیامت په ورځ به دوى
ستاسو په رشیك جوړولو منكر يش او تا ته (بل څوك) خرب نيش دركوىل
د ښه خربداره (اهلل) په شان.
د اهلل پاک دا وينا:

﴿ﭖ ﭗ﴾ [اإلخالص]4 :

هم دا اهلل بې نیاز (بې حاجته) دى.

صمد :هغه ذات وايي چي دټولو خملوقاتو حاجتونه پوره کوي ،او ټول
خملوقات هغه ته د حاجتونو پوره کولو دپاره رجوع کوي.
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بيشکه اهلل پاک د پيغمربانو داعګاين هم په بعيض وخت يک نه دي
قبويل کړي او دهغوي هغه حاجتونه نه دي پوره شوي ،لکه څنګه چي
اهلل پاک دحممد صیل اهلل علیه وسلم باره يک فرماييل دي لکه چي هغه د
خپل تره أبو طالب د پاره هدايت غوښتلو :

﴿ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘﮙ ﮚ ﮛ
ﮜ﴾ [القصص]56 :

بېشكه ته هدایت نشې كوىل هغه چا ته چې ته يې خوښوې ،او
لېكن اهلل هدایت وركوي چا ته چې وغواړي او هغه ښه اعلم دى په
هدایت موندونكو باندې.
داهلل پاک دا وينا:

﴿ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ
ﭟ﴾ [التوبة]80 :

ته د دوى لپاره استغفار وغواړه ،یا د دوى لپاره استغفار مه غواړه كه
ته د دوى لپاره اویا ځله هم استغفار وغواړې ،نو اهلل به هل رسه دوى ته
یقینا دوى په اهلل او د هغه په رسول اكفران
خبښنه ونه كړي ،دا ځكه چې ً
شوي دي او اهلل فاسق (هل حد نه وتونكي) قوم ته هدایت نه كوي.
د اهلل پاک دا وينا:
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﴿ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ
ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ﴾ [التوبة]113 :

د نيب او هغو كسانو لپاره چې ایمان يې راوړى دى؛ روا نه دي چې
د مرشاكنو لپاره مغفرت وغواړي اګر كه دغه (مرشاكن) د خپلولۍ واال
یقینا دوى د
وي ،وروسته هل دې نه چې دوى ته دا ښه ښاكره شوه چې ً
دوزخ واال دي.
د اهلل پاک دا وينا د ابراهیم علیه السالم باره يک:

﴿ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ
ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ﴾ [التوبة]114 :

او د خپل پالر لپاره د ابراهیم مغفرت غوښتل نه و مګر د یوې وعدې
هل وجې نه چې د هغې وعده يې هل هغه (خپل پالر) رسه كړې وه ،نو لكه
چې هغه ته ښه څرګنده شوه چې یقینا هغه د اهلل دښمن دى ( ،نو) هل
هغه نه بېزاره شو ،بېشكه ابراهیم خاخما ډېر آه كوونكى (په زړه نرم)
ډېر حتمل واال و.
اودا خربه واضحه او معلومه ده چي اهلل پاک د ابراهيم علیه السالم
دا داع نده قبوهل کړې.
د اهلل پاک دا وينا د نوح عليه السالم باره يک:

﴿ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ
ﰊ ﰋ ﰌ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛﭜ ﭝ ﭞ
ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ
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او نوح خپل رب ته اواز (سوال) وكړ ،نو ويې ويل :اى زما ربه!
بېشكه زما زوى زما هل اهله دى او بېشكه هم ستا وعده حقه ده او ته
ترټولو ښه فیصله كوونكى يې.
ويې ويل :اى نوحه! بېشكه هغه (ستا زوى) ستا هل (مومن) اهله
ځنې نه دى ،بېشكه هغه (خاوند د) نااكره عمل دى ،نو هل ما نه د هغه
څزی سوال مه كوه چې تا ته د هغه په باره كې څه علم نه وي ،بېشكه زه
تا ته هل دې نه نصیحت كوم چې ته شې هل جاهالنو نه.
هغه وویل :اى زما ربه! بېشكه زه په تا پورې پناه نیسم هل دې نه
چې هل تا نه د هغه څه سوال وكړم چې ما ته د هغه په باره كې څه علم
نه وي او كه ته ما ته خبښنه ونه كړې او په ما رحم ونه كړې (نو) شم
به زه هل تاوانیانو نه.
دوي څنګه د اهلل پاک نه سوا بل چاته فريادونه کوې.
همدغه شان تاسو د أحد په غزا باندي نظر واچوئ ،مسلمانان د نيب
کريم صیل اهلل علیه وسلم په قيادت (مرشي) کې د مرشکينو خالف
جنګ وکړ ،هر قسم اسباب يي استعمال کړ ،او غوښتل يي چي غلبه
حاصله کړې ،خو ددي کوشش رس بريه بيا هم غلبه حاصله نشوه ،او اهلل
پاک ددي غزا باره يک په سورت آل عمران کې ډير ايتونه نازل کړل چې
په هغې کې د مسلمانانو دپاره تربيت او ډیري الرښوين وي ،او د أحد په
دي غزايک د هزيمت (نااکيم) اسباب يي هم بيان کړل.

څلورم پيغام :يو اهلل ته درجوع وجويب ديللونه

ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ
ﭿ﴾ [هود]47-45 :
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همدغه رنګ عيل بن أیب طالب غوښتل چي د صفني په جنګ کې
په خپلو دښمنانو باندي غلبه ترالسه کړي  ،ددي دپاره يي اسباب هم
استعمال کړل خو غلبه يي حاصله نه کړه.
تاسو د حسنی ريض اهلل عنه حال ته وګورئ چي ،هغه دخپل ځان او
چبو په دفاع کې وجنګيده او په شهادت ورسيده خو د خپل ځان او چبو
نه په دفاع کولو ونه توانيده تردي چي د خپلو اهل بيتو رسه يوځاي په
شهادت ورسيد.
نو ځکه خو مونږ په هغه خلکو چي عيل او حسني ريض اهلل عنهم ته
فريادونه کوې غږ کوو چي تاسو څنګه دوي داهلل پاک رسه رشيکوي
او حال دادی چي دوي و نتوانيدل چي دخپل ځانونو او چبونه دفاع
وکړې ،او نه يي د اهلل پاک فيصله بدهل کړه ،داخربه د انساين عقل رسه
سمه او معلومه ده ،چي هيڅوک ترينه انکار نيش کویل ،بلکه عيل او
حسنی او اهل بيت ريض اهلل عنهم ټول به په سختيو او مشکالتو يک اهلل
پاک ته فريادونه کول او يواځي د هغه نه به يي مدد غوښتلو ،نو هغه
خلک څوک چي د دوي د حمبت دعوي کوي ،پکارده چي د هغوي په
الره خو روان يش.
دي باره کې ځيين خلک د ډير زيات ناپوهۍ او جهالت ښاکر شوي
دي ،تردي چي يو کس په مسجد حرام يک د بیت اهلل خواته ناست وو،
غوښتل يي چي پاڅيږي نو(ياعيل) يي وويل ،ځيين علماو دده داخربه
واوريده ،ورته يي وويل :که ته چريته د يو چا په کور يک ميلمه يي ،او په
کور يک يو يش ته ستا حاجت پيښ يش نو ايا ته به د ګاوڼدی نه دغه
حاجت غواړي او که نه ددي کور واهل نه به حاجت غواړي ،نو هغه
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﴿ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ
ﯯ ﯰ ﯱﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﴾ [اإلسراء]57 :
دغه خلق چې دوى يې بيل ،هغه خلق دي چې خپل رب ته وسیله
لټوي چې په دوى كې كوم یو زیات قریب دى ،او د هغه د رمحت امېد
لري او د هغه هل عذابه وېرېږي ،بېشكه ستا د رب عذاب هل همېشه
داسې دى چې وېره ترې وكړى يش.
يوبل مثال بيان وم چي دټولو خلکو فکر ورباندي رسيږي ،يو سړی
دی چي اهلل پاک ورته ډير مالونه ورکړي دي ،او دهغه چبي هم شته ،دی
خپلو چبو ته وايي :چي هرلکه ستاسو هر يش خوراک ،جايم ،بلاس ،وغريه
پکار وو ،پس ماته د هيغ خرب راکوي زه به ستاسو هر حاجت پوره
کوم ،خو ددي سړی داچبي ددي خپل پالر نه هيڅ یش نه غواړي بلکه
دګاوڼدي نه دخپلو حاجتونو سؤالونه کوي ،نو ايا ددوي دااکر عقل مين،
يا د عقل رسه موافق دی؟
نه بلکه دا اکر د عقل رسه هيڅ مناسبت نه خوري ،د خملوق باره يک
دااکر دعقل منايف دی ،نو دخالق باره يک مو څه خيال دی ،چي هغه په
کمال او غنا يک ډير وچت مثالونه لري؟
نو بنده بايد دخپلو حاجتونو او مصيبتونو په وخت خپل اهلل ته
متوجه يش ځکه چي هغه دده رب دی ،دده خالق دی ،ددي مالک دی.
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ومنله چي زه به د کور واهل نه دغه حاجت غواړم په حق يي اعرتاف وکړ
ځکه چي ده ددي حق نه انکار نشو کویل ،د اهلل پاک ارشاد دی:
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بيشکه ځيين خلک خپل حاجتونه د پيغمربانو نه غواړي او هغوي
ته فرياد کوي ،او په دي باندي ديلل د پيغمربانو په معجزو رسه نيسئ !
چي مویس عليه السالم يو اکڼی په همسا باندي ووهه او دهيغ نه
د ابو چينه راووتله همدغه رنګ عيیس علیه السالم به مړي راژوندي
کول ،او د پيداييش ړوند عالج به يي کولو ،او دبرګي مرض عالج به
یي هم کولو.
زه ددي په جواب یک وایم:
ملړی :خو دا معجزات داهلل پاک د طرفه دي په دي يک
دپيغمربانو هيڅ اختيار نشته ،د اهلل پاک ارشاد دی:

﴿ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂﮃ ﮄ
ﮅﮆﮇﮈﮉﮊﮋﮌﮍﮎ
ﮏ ﮐﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ﴾
[آل عمران.]49 :

او بين ارسائیلو ته به رسول وي (چې ورته به وايي ):بېشكه
زه چې یم ،یقینا ما تاسو ته ستاسو د رب هل طرفه نه لویه نښه
راوړې ده ،چې یقینا زه تاسو ته هل َخټې نه د مرغۍ د شلك په
شان (یو ىش) جوړوم ،بیا په دې (شلك) كې پوىك كوم ،نو هغه
به د اهلل په حكم رسه الوتونكې مرغۍ يش ،او زه مورزادي
ړوند او د برګي مرض واال روغوم او مړي ژوندي كوم د اهلل په
حكم رسه ،او تاسو خربوم په هغه څه چې تاسو يې خورئ او په
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بايد دهغه ذات نه حاجتونه وغوښتل يش ،کوم ذات چي دوي
(پيغمربانو) ته د ا معجزات ورکړي دي.
دويم :دوي (پيغمربانو) دحاجتونو په وخت اهلل پاک ته فريادونه
کړي دي ،لکه څنګه چي داخربه خميک بيان شوه ،نو پکار ده
چي دوي د پيغمربانو په الره روان يش.
دريم :خميک ډير واضحه ديللونه بيان شول ،چي غري اهلل ته
فريادونه کول او د هغوي نه حاجتونه غوښتل ،نارواه دي ،بلکه
هغه اکرونه چي د خملوق په طاقت يک هم وي پکار ده چي ملړی
د اهلل پاک وغوښتل يش.
دابو جعفر حممد ابلاقر باره يک راغيل دي چي هغه به ويل :دهر چا چي
خملوق ته حاجت پيښ شو ملړی دي د اهلل پاک نه وغواړي(.)1

((( «كتاب املستغيثني بالله» البن بشكوال( :ص.)68
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هغه څه چې تاسو يې په خپلو كورونو كې ذخریه كوئ ،بېشكه
تاسو لپاره په دې كې خاخما لویه نښه ده كه چېرې تاسو ایمان
راوړونكي یئ.
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اهلل پاک امر کړی دی ټولو بندګانو ته چي يواځي بايد هغه ته فرياد
وکړي او اهلل پاک غري اهلل ته د فرياد کولو نه منع فرمايلې ده ،پس اهلل
پاک د هغه بنده رسه مينه او حمبت کوي کوم چي يواځي اهلل پاک ته
فرياد کوي ،د هغه نه خپل حاجتونه غواړي ،هغه ته رجوع کوي ،په
خپلو ټولو اکرونو يک.
غوښتنه ،او بلنه عبادت دي او داهلل پاک خوښ دی نو هغه بنده چي
اهلل پاک ته فرياد کوي او هغه رابيل نو په دي رسه دا بنده اهلل پاک ته
حمبوب او نيږدي کيږي.
ددي ديلل حديث قديس دی نیب کريم صیل اهلل علیه وسلم فرماييل
دي:

ني َي ْبقَى
الد ْن َيا ِح َ
الس َماءِ ُّ
« َين ِْز ُل َر ُّبنَا َت َبا َر َك َو َت َعا َلى ُك َّل َل ْي َل ٍة ِإ َلى َّ
اآلخ ُر َيقُ ُ
يب َلهُ َم ْن َي ْسأَ ُل ِني
ُث ُل ُث ال َّل ْي ِل ِ
ولَ :م ْن َي ْد ُع ِونيَ ،فأَ ْست َِج َ
َ ()1
َ
َف ُأ ْع ِط َيهُ َ ،م ْن َي ْس َتغْ ِف ُر ِني َفأغْ ِف َر لهُ » .
زمونږ رب اهلل پاک د شپي په اخرنۍ دريمه برخه يک دي نيږدي

((( أخرجه ابلخاري ( ،)1152ومسلم ( ،)759وأبو داود ( ،)1315والرتمذي ( ،)448-3790والنسايئ يف
الكبري ( ،)10420وابن ماجه ( ،)1344من طرق متعددة عن أيب هريرة  وهو حديث متواتر جاء
ًّ
صحابي ا ،خرجها بطوهلا ادلارقطين يف كتابه «الزنول» ،ورشح هذا احلديث شيخ
عن اثين عرش
اإلسالم يف رسالة مطولة.
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أتم دليل
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اسمان ته راکوزيږي ،څنګه چي دهغه د شان رسه اليق دي ،او دايس
فرمايئ :څوک شته چي زمانه حاجت وغواړي چي زه ورهل حاجت پوره
کړم ،څوک شته چي زما نه څه وغواړي چي زه يي ورهل ورکړم ،څوک
شته چي زما نه بښنه وغواړي چي زه ورته بښنه وکړم.
د اهلل پاک دي کرم او سخا ته وګوره چي خپلو بندګانو ته بلنه
ورکوي چي زما نه حاجتونه وغواړئ چي زه يي درهل پوره کړم ،او دا هره
شپه ،رسه ددینه چي اهلل پاک خپلو بندګانو ته هيڅ احتیاج نلري ،نو بنده
بايد د اهلل پاک دا کرم او سخا غنيمت وګڼي او دشپي په اخرنئ برخه
يک دخپل رب نه ډيري داعګاين وغواړئ او هغه ته فريادونه وکړي ،زر ده
چي دسيين پرايخ ،او د زړه سکون ،او دایمان زيادت به یي په برخه يش،
د اهلل پاک ارشاد دی:
﴿ﯔ ﯕ ﯖ ﯗﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ﴾ [النساء]32 :

او هل اهلل نه د هغه د فضل سوال كوئ ،بېشكه اهلل په هر يش ښه
پوه دى.
امام مسلم رمحه اهلل په خپل صحيح يک د أبو ذر ريض اهلل عنه ()2660
حديث نقل کړی دی حديث قديس دی نيب کريم صیل اهلل عليه فرمايئ:
چي اهلل پاک فرماييل دي:

« َيا ِع َب ِادي ِإنِّي َح َّر ْم ُت ُّ
الظ ْل َم َع َلى َنفْ ِسيَ ،و َج َعلْتُ هُ َب ْين َُك ْم ُم َح َّر ًما،
است َْه ُد ِوني أَ ْه ِد ُك ْم،
َف َل َت َظا َل ُمواَ ،يا ِع َب ِادي ُك ُّل ُك ْم َض ٌّال ِإ َّل َم ْن َه َد ْيتُ هُ َ ،ف ْ
است َْط ِع ُم ِوني ُأ ْط ِع ْم ُك ْمَ ،يا
َيا ِع َب ِادي ُك ُّل ُك ْم َج ِائ ٌعِ ،إ َّل َم ْن أَ ْط َع ْمتُ هُ َ ،ف ْ
اس َتكْ ُس ِوني أَك ُْس ُك ْم.»...
ِع َب ِادي ُك ُّل ُك ْم َع ٍارِ ،إ َّل َم ْن َك َس ْو ُتهُ َ ،ف ْ
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سعيد (د حديث) راوي وايئ چي لکه به دا حديث ادريس خوالين
بيانولو نو پړمخ به ګذار شو!
دأبو هريره ريض اهلل عنه نه روايت دی چي نيب کريم صیل اهلل علیه
وسلم فرماييل دي:

ِ«إنَّهُ َم ْن َل ْم َي ْسأَ ِل ال َّل َه َيغْ َض ْب َع َل ْي ِه»(.)1
((( امام ترمذي ( ،)3657وابن ماجة ( )3853بلفظ «يدع» ،وأمحد ( ،)9701واحلاكم ( ،)1829وابن أيب
شيبة ( ،)29160وابلخاري يف «األدب املفرد» ( ،)345وال زبار ( ،)9425وأبو يعىل ( )6655والط رباين يف
«األوسط» ( ،)2431وابن األع رايب ( )1801والعسكري يف «مسند أيب هريرة» ( ،)71وابن أيب خيثمة يف
«اتلاريخ» ( - 2003القسم اثلاين) ،وغ ريه ددي حديث ختريج کړی دی ټولو دابو ملیح مدين هغه د
ابو صالح خوزي هغه د ابو هريره ريض هلل عنه روايت کوي دا حديث ضعيف دی او ددي دضعف
ويج دادي:
أبو صالح خوزي ددي نوم معلوم نه دی لکه ابو زرعه رازي دا وييل دي ،ابن معني وايئ :دا راوي
ضعيف دی«[ ،الاكمل» البن عدي (.])748/10
بو زرعه وايي ال بأس به«[ .اجلرح واتلعديل».])393/9( :
ابن ماجه وايئ :چي ما د ابو زرعه نه د ابو صالح باره يک پوښتنه وکړه هغه وويل دی همغه دی
فاريس چي ورته ويیل يش ،دا خوزي دی خو نوم يي ماته نه دی معلوم.
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ای زما بندګانو ما په خپل ځان باندي ظلم حرام کړی دی او ستاسو
په مينځ يک يم هم حرام ګرځویل دی ،نو تاسو خپل مينځ يک يو بل باندي
ظلم مه کوې ،ای زما بندګانو تاسو ټول يب الره ياست مګر هغه چي زه
ورته الر وښايم ،پس تاسو زمانه د هدايت غوښتنه وکړي زه به درته
هدايت وکړم ،ای زما بندګانو تاسو ټول وږي ياست مګر هغه څوک
چي زه ورته خوراک ورکړم ،پس تاسو تاسو زما نه خوراک وغواړئ
چي زه درته خوراک درکړم ،ای زما بندګانو تاسو ټول لوڅ ياست مګر
هغه چي زه ورته بلاس او جايم ورکړم ،پس تاسو زما نه بلاس او جايم
وغواړي ،زه به بلاس او جايم درکړم )......
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بيشکه څوک چي د اهلل پاک نه سؤال نه کوي اهلل پا ک ورباندي
ابو بکر ب زار ( :)248/16وايئ :ديته خوزي ځکه وايئ :چي دی به ميک ته راتللو او په شعب اخلوز
عالقه يک به ميلمه وو ،او ده يواځي د ابو هريره روايت کړی دی او ما يواځي دده دوه حديثونه
ويلدل يو دا حديث او دويم په معجم األوسط يک.
ام ِة».
س ن ًَة َي ْو َم ا ْل ِق َي َ
(َ :)49/8
يه ِر ْب َق ًة ِف ي ِد ِ
«م ْن َرأَى ِم ْن أَ ِخ ِ
س َت َر ُه َع َل ْي َه اَ ،ك ان َْت َل هُ َح َ
ين ِه َف َ
الط رباين په «األوسط» ( ،)9726او أيب الشيخ په «اتلنبيه واتلوبيخ» )124( :يک يو بل ته نيږدي الفاظو
رسه روايت کړی دی د عبداهلل بن نافع عن أيب املليح عن أيب صالح عن أيب هريرة .نه.
زه وايم چي ددي دپاره شاهد شته امام مسلم په خپل صحيح يک ( )2673د سهيل عن ابیه عن ايب
هريره ريض اهلل عنهم مرفوع حديث.
َ
ام ِة» ،ىسهیل نه دا حديث يواځي أبو
«ل َي ْس تُ ُر َع ْب دٌ َع ْب دً ا ِف ي ُّ
الد ْن َي اِ ،إ َّل َس َت َر ُه اللهُ َي ْو َم ا ْل ِق َي َ

املليح اخلوزي الفاريس املدين اخل راط ،روايت کړی دی  ،دده نوم :صبيح لكه ابن معنی او داريم دا خ ربه
کړي ده په [«تاريخ ادلوري»« ،)726/2( :اتلاريخ الكبري» ،])318/4( - )366/2( :او چا وييل دي چي
دده نوم محيد ،دی لکه ترمذی داخ ربه کړي ده «حتفة األرشاف» )15441( -احلاكم (.)8/3
وګوره «تصحيفات املحدثني» ( ،)787ابن معنی ده ته ثقه وييل دی لکه په «سؤاالت ادلوري» :او أبو
حاتم :شيخ«[ .اجلرح واتلعديل» .])451/4( :يك.
ابن حبان په [«اثلقات» ،])475/6( :ذکر کړی دی او برش ادلواليب په [«الكىن» ])1061( :يک ددي
توثیق کړی دی ادلوالبيوايئ :يوأبو املليح دی ددي نوم صبيح دی دا ثقه دی دويم :أبو املليح دده نوم
محيد .دی اودا خ ربه امام خباري ( )355/2او مسلم يف «الكىن» ،او ابن أيب حاتم ،د خپل پالر نه هم
نقل کړی ده ( )233/3اوابن حبان ( )192/6دا ښاکري چي ده دا خ ربه د مسلم نه اخسيت ده ددي
تفصيل په کالم د حاکم يک راځي په دي دواړو باندي.
دا تفرد په اوهل طبقه د حديث يک واقع شوی دی ځکه چي د ابو صالح او ابو امللیح متابعت نه دی
شوی او دوي په همدي حديث رسه مشهور شوي دي ،ځکه چي حمديثني دوي يواځي په دي حديث
رسه پيژين لکه ابن معني دا خ ربه کړی ده ،صاحب حديث «من لم يسأل اهلل» ابن معني.
امام ترمذي وايي مونږ داحديث يواځي دهمدي سند نه پيژنو امام ط رباين وايئ :دا حديث د ابو
صالح نه يواځي ابو امللیح روايت کړی دی.
امام دارقطين وايئ په دي حديث رسه ابو املليح تفرد کړی دی [كما يف «أط راف الغ رائب واألف راد»:
( :])5558په دي مسائلو يک دايس حديث معترب وي.
امام حاکم وايئ :دا حديث صحيح دی د سند په حلاظ رسه ځکه چي ابو صالح خوزي او ابو
امللیح الفاريس جمروح نه دي او ددوي شمري په جمهو يلنو يک د قلت روايت دويج نه شوي دی.
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د قران او سنت نصوص د پورتين حديث د معنا تايید کوي ،پس هغه
څوک چي د اهلل پاک نه خپل هيڅ حاجتونه نه غواړي بيشکه اهلل پاک
په هغه باندي غوسه کيږي ،ځکه هغه څوک چي د اهلل پاک نه هيڅ
سؤال او غوښتنه نه کوي حقيقت کې دی د اهلل پاک ربوبیت او الوهيت
نه مين.
ځيين داعګاين او غوښتين دايس دي چي دهيغ غوښتل د اهلل پاک نه
واجب دي ،لکه د اهلل پاک نه د هدايت سؤال کول ،د اهلل پاک ارشاد دی:
﴿ﭧ ﭨ ﭩ﴾ [الفاحتة]٦ :

ته مونږ ته سمه (نېغه) الره وښایه.

همدغه شان د اهلل پاک نه د مغفرت داع کول ،لکه د دوو سجدو په
مينځ يک داع غوښتل وغريه ،يو شاعر دامعنا په شعر کې ويلې ده:

ن يُ ْســ َأ ُل يَغ َ
الــ َّر ُّب يَغ َ
ــب
ِــي آَ َد َم ِحــ َ
ــب ِإ ْن تَ َر ْك َ
ْض ُ
ْض ُ
ــت ُســ َؤالَ ُه َوبَن ّ

داهلل پاک نه چي نه غواړي غوسه کيږي

او دبين ادم نه چي غواړي غوســه کيږي
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غوسه کيږي.
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د رشيع نصوصو رسبريه انساين فطرت هم په دي باندي داللت کوي
چي د غري اهلل نه هغه حاجتونه غوښتل نارواه دي کوم چي د خملوق
په اختيار کې نشته ،ځکه چي اهلل پاک بندګان په دايس سليم فطرت
باندي پيدا کړي دي چي هغوي د خپل فطرت رسه سم په سختيو او
تکليفونو يک يواځي اهلل پاک ته روجوع کوي ،تر دي چي اکفران هم په
سختو حاالتو کې يواځي اهلل پاک ته رجوع کوي ،د اهلل پاک ارشاد دی:

﴿ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ
ﭹﭺﭻﭼﭽﭾﭿﮀﮁﮂﮃ
ﮄ ﮅ ﮆ ﮇﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ
ﮒ ﮓ ﮔ﴾ [يونس]22 :

هم هغه دى چې تاسوپه وچه او حبر كې ګرځوي ،تر دې چې لكه
تاسوپه كښتیوكې (سواره) شئ ،او دا (كښتۍ) هل دوى رسه په ښې
(موافقې) هوا رسه روانې يش او په دې رسه دوى خوشحاهل يش ( نو) په
دې (كښتیو) باندې سخت تېز باد رايش او په دې (خلقو) باندې هل هر
ځايه چپې رايش او دوى يقنی وكړى چې بېشكه دوى ګېركړى شول
(بیا) دوى اهلل بيل ،په داسې حال كې چې خاص هغه لره دين (عبادت)
خالص کونکي وي ( او وايي) که چېرې تا مونږ ته هل دې (مصیبت) نه
خالیص راکړ ،نو مونږ به خاخما د شکر کونکو نه شو.
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نهم دليل:
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يو بل مقام يک اهلل پاک فرماييل دي:

﴿ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠﭡ
ﭢ ﭣ ﭤ﴾ [اإلسراء]67 :

او لكه چې تاسو ته په سمندر كې سخيت درورسېږي ( ،نو) هغه
څوك (ستاسو هل فكره) ورك يش چې تاسو يې بلئ مګر يواځې هغه
(اهلل بلئ) ،نو لكه چې تاسو وچې ته بچ كړي ( ،نو) تاسو مخ اړوئ (هل
توحیده) او انسان دى ډېر ناشكره.

بلکه حيوانات هم په همدي فطرت پیداشوي دي چي ټول خپل
خالق ته توجه کوي لکه د سليمان عليه السالم د هدهد مرغه باره اهلل
پاک فرماييل دي:

﴿ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ
ﯿ ﰀﰁ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ
ﭚ ﭛﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ
ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ﴾ [النمل]24-22 :

نو هغه (هدهد) ایسار شو ،خو ډېر نه( ،او ژر راىغ) نو ويې ويل :ما
هغه خربه (په علم كې) ګېره كړې ده چې تا هغه ګېره كړې نه ده او زه
تا ته هل سبا (ښار) نه په یقیين خرب رسه راىلغ یم.

وګوره يو مرغه څنګه انکار کوي دمرشکينو د عمل نه لکه چي
هغوي غرياهلل ته متوجه شوي وو ،ځکه چي دا هغه فطرت دی په کوم
چي اهلل پاک خپل ټول خملوق پیدا کړي دی انسانان ،پرييان ،ګويا ،او
چاړا ټول خملوق اهلل پاک په دي فطرت باندي پيدا کړی دی.
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انسان ته په خپل عقل انساين رسه دا خربه معلومه ده (لکه څنګه
چي خميک ددي وضاحت شوی دی) هغه خملوق چي ځينې خلک ورته
داهلل نه غري رامدد شه وايئ :دوي هم خملوق دي ،نو څنګه دوي هغه
خملوق ته فريادونه کوي اودهغوي نه خپل حاجتونه غواړي ،دهغوي
نه درزق پرايخ دمرضونونه شفا وغريه غواړي،او هغوي ددوي په شان
کمزوری خملوق دی؟!
د اهلل پاک ارشاد دی:

﴿ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎﰏ ﰐ ﰑ ﰒ ﰓ ﰔ
ﰕ ﰖ ﰗ ﰘ ﰙ ﰚ ﰛ ﰜ﴾ [الكهف]110 :

ته (دوى ته) ووايه :بېشكه همدا خربه ده چې زه یواځې ستاسوپه
شان برش يم ،ما ته ويح كویل یش چې بېشكه ستاسو معبود يواځې یو
معبود دى ،نوهغه څوك چې د خپل رب د مالقات امېد لري ،نوهغه دې
نېك عمل وكړي او د خپل رب په عبادت كې دې هیڅوك نه رشيكوي.
يو بل مقام يک اهلل پاک فرماييل :

﴿ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ
ﭞ ﭟ ﭠﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪﭫ ﭬ ﭭ
ﭮ ﭯ﴾ [إبراهيم]11 :
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لسم دلیل:
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دوى ته خپلورسوالنووويل :مونږ نه يومګرستاسوپه شان برش ،او
لېكن اهلل په خپلو بنده ګانوكې چې په چاوغواړي احسان كوي او
مونږ ته هل رسه اختیار نشته چې تاسو ته كوم ديلل (معجزه) راوړومګر
د اهلل په حكم رسه۔ او الزم ده چې خاص په اهلل باندې مومنان تولك
وكړي.
اهلل پاک فرماييل:

﴿ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥﯦ ﯧ
ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ﴾[األعراف]194 :

بېشكه هغه خلق چې تاسو يې هل اهلل نه غری بلئ( ،هغوى) ستاسو
په شان بنده ګان دي ،نو هغوى راوبلئ ،پس هغوى دې ستاسو بلنه قبوهل
كړي ،كه چېرې تاسو رښتیين یئ.
تردي چي هغه اکرونه کوم چي د خملوق په طاقت يک او کویل يش
چي هغه تررسه کړي هغه اکرونه هم بايد يواځي داهلل پاک نه وغوښتل
يش ،او خملوق ته بييخ توجه ونيش.
مونږ وينو ځيين خلک چي هغوي ته مرض ورسيږي ګرځي په نورو
خلکو او ورته وايئ په ما دم واچوه!
بايد ده چي دوي دټولو نه اول خپله په خپل ځان دم واچوي ،ځکه
هر يو مسلمان ته سورت فاحته ،ایت کريس ،سورت الاکفرون ،سورت
انلاس وغريه زده وي پکار ده چي خپله خپل ځانونه دم کړي.
ځکه چي لکه څوک په خپل ځان خپله دم اچوي ،نو په ډير اهتمام
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همدغه شان ځيين خلک حمتاجه وي او د نوکري په تالش يک کوشش
کوي او واسطي لټوي لکه ديو رسه خربه کوي او لکه د بل رسه خربه کوي
تر څو نوکري ورته پيدا يش ،او ددي دپاره خپل رب ته فرياد نه کوي چي
نوکري ورته پيدا يش.
دتله يوه قصه راته راياده شوه چي ما اوريديل وه د اذاعة القران
الکریم راډيو نه هغه دايس قصه وه :يو کس د نوکري په تالش کې وو،
يو ځاي ته وریغ چي نوکري واخيل يلکن هغه خلکو ورته هيڅ توجه
ورنه کړه ،نو ډير غمژن شو ،ديو اعلم خواته وریغ ددي دپاره چي دا اعلم
يي سفارش وکړي ،هغه اعلم ورته وويل :ته بايد يواځي اهلل پاک ته فرياد
وکړي ده دهغه اعلم په خربه عمل وکړ ،دشپي په اخرين برخه يک يي تهجد
مونځ وکړ ،او داهلل پاک نه يي دخپل حاجت داع وغوښتله ،او بيا همغه
ځاي ته وریغ په کوم ځاي يک چي دنوکرې کوشش اکوو ،نو نوکري ورته
مالو شوه ،تردي چي هغه مسؤول کس ورته وويل چي ته چريته وي،
حاالنکه دی خميک دهميغ خواته وریلغ وو.
بلکه ځيين خلک به ته وويين چي د خپل ځان دپاره داع هم د بل
چانه طلب کوي او وايئ :چي ماته داع وکړه ،حاالنکه اهلل پاک فرماييل
دي:
﴿ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ﴾ [غافر]6 :
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رسه سورتونه وايئ ،او په زړه رسه هم اهلل پاک ته ډير متوجه وي ،او په
دايس دم يک اهلل پاک ډير اثر اچوي ،ډير ځله خلک خپل ځان په خپله
دم کړی او اهلل پاک ورته شفا ورپه برخه کړې!
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او ستاسو رب فرمايي :تاسو ما وبلئ چې زه ستاسو داع قبوهل كړم.
يو بل مقام يک اهلل پاک فرماييل:

﴿ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴﯵ
ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ﴾ [البقرة]186 :

او لكه چې زما په باره كې هل تا نه زما بنده ګان تپوس وكړي ،نو یقینا
زه قریب یم ،د داع كوونكي داع قبلوم لكه چې هل ما نه داع غواړي ،پس
دوى دې زما حكم ومين ،او په ما دې ایمان راوړي ،د دې لپاره چې
دوى سمه الر ومويم.
دي باره يک د سلفو ځيين د عربت قيص مشهوري دي ،د هغه قصو
دمجلې څخه يوه قصه د أصبغ بن زيد الوراق رمحه اهلل ده :دی فرمايئ :زه
د خپلو چبو رسه دري ورځي په نهره وم ځکه چي هيڅ خوراک مو نه وو
کړی ،په دي کې زما وړه لور ځما خواته راغله او راته يي وويل :پالرجانه
مونږ ډير د ولږې په حالت کې يو!
هغه يم په ځاي پريښوده او د اوداسه دپاره پاڅيدم اودس يم وکړ ،او
دوه رکعته مونځ يم وکړ ،او داعجزۍ السونه يم د خپل رب په دربار کې
د داع دپاره پورته کړل ،خو دداع الفاظ رانه هري شو ،نو دخپل رب نه يم
وغوښتل :ای زما ربه که د رزق نه دي حمرومه کړی يم نو د داع نه يم
مه حمرومه وه!
نو په زړه کې راته دا داع راياده شوه :ای پروردګاره ټول اوازونه تاته
حمتاجه او اعجزي کوي ،تصور او فکرونه ستا باره کې ډوب شوي دي،
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اصبغ بن زيد رمحه اهلل قسم رسه وايئ :چې زما بييخ ورور نه و ،او نه
يم دغه کس وپيژنده ،يلکن اهلل پاک په هر څه باندي قدرت لري (.)1
زه وايم :دعربت خربه داده :چي دي سړي دخپل حاجت دپاره خپل
رب ته توجه وکړه او هغه ته يي د اعجزې السونه پورته کړل ،نو اهلل پاک
ډير زر دده حاجت پوره کړ.
بله يوه قصه ده :چي حممد بن حزم ذکر کړې ده ،او دا دهغه د پالر
قصه ده ،د هغه پالر په اندلس کې د يو بادشاه رسه وزير وو ،منصور بن
((( «كتاب املستغيثني» )63( :البن بشكوال.
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او ستاد مدد نه بغري ټول اکرونه ناشوين دي ،هريش په هرڅه کې تاته پناه
دروړي ،هر مؤمن بنده په تاباندي ځان سپاري ،ته اوچت ذات يي په
خپل عزت کې ،ډير ښائسته يي په خپل مجال کې ،ته دلوي شان واهل يي،
د ډير قدرت خاوند يي ،ای هغه ذاته چي په اوچتوايل کې نيږدي یي ،او
په نيږدي وايل کې اوچت يي ،او په بادشاهۍ کې قوي يي ،پروردګاره په
حممد صیل اهلل علیه وسلم او دهغه په ال باندي رمحتونه راويلږه ،اوپه ما
باندي په خپل رمحت رسه ستا دخوانه درزق دروازه راکالو کړه ،دايس
چي په دنيا او اخرت کې په ما باندي څه بوچ نه وي ،بیشکه ته ډير
رحم کونکی يي ،ددي نه روستو کور ته الړم ،ګورم چي مرشه لور يم
راپاڅيده او ماته وايئ :ای پالر جانه همدا شيبه زما تره رایغ او دا بټوه
د روپو يي راکړه ،او راته يي وويل :ځما په ورو باندي سالم ووايئ ،او دا
ورته هم ووايئ ،چي لکه هم ستا څه حاجت وو ،په همدغه الفاظو داع
غواړه حاجت به دي پوره کيږي!
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أيب اعمر نوميده ،ابن حزم وايئ :ماته هشام بن حممد د خپل پالر نه خرب
راکړی دی چي هغه د منصور ابو اعمر حممد بن أيب اعمر رسه په يو اعم
جملس يک ناست وو ،چي هغه ته يو خط راوړل شو ،د يوې مور د خوانه
چي د هيغ زوي بندي وو ،او هغې ددي منصور بادشاه نه د رحم او نريم
خواست کړی وو ،خو دا بادشاه په دي بندي باندي ډير په قهر او غوسه
وو ،ځکه چي ده يو دايس جرم کړی وو ،چي بادشاه ته دمنلو وړ نه وو،
نو بادشاه چي لکه دا خط ولوست ډير زيات په قهر او غوسه شو ،او دايس
وويل چي دي ښځي راته دا خپل ځوي راياد کړ ،وس به يي خاخما په دار
کوم ،قلم يي راواخست ،امضا يي وکړه او غوښتل يي چي ويليک (یصلب)
يعين په دار يي کړي ،خو ددي په ځاي يي يليلک وو( ،یطلق) يعين ازاد يي
کړې ،او داخط يي دي وزير ته ورکړ ،وزير دا خط راوخست ،او د بادشاه
د امر رسه سم رسلښکر ته يي ويللک چي دا بندي ازاد کړي ،بادشاه چي
وکتل ورته وايئ :داڅه يلکې؟
هغه وزير ورته وايئ :چي دهغه بندي باره يک ستا د امر رسه سم د
ازاديدو امر يلکم بادشاه په غوسه شو ،او وزير ته وايئ :تاته دا امر چا
کړی دی؟
وزير ورته خط ورکړ چي تا يليک دي چي دغه بندي ازاد کړې،
بادشاه چي خط ويلد نو دايس وويل :چي زه په يللکو کې خطا شوي يم،
زه خو د هغه په دار کول غواړم ،بيا يي خط راواخست غوښتل يي چي
ويليک( ،یصلب) يعين په دار يي وځړوې ،خو دايس يي ويللک چي (یطلق)
يعين ازاد يي کړې ،او خط يي وزير ته ورکړ ،ددي دپاره چي دده حکم
نافذ کړي ،وزير چي خط راواخست چي يي وکتل بادشاه يليلک وو ،چي
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وزير ورته وويل :چي د بندي دازادولو دپاره خط يلکم ،بادشاه
داول ځل په پرتله زیات په غوسه شو ،وزير ته يي وويل تاته چا دا حکم
کړی دی؟
وزير ورته خط ورکړ چي تا يليک دي چي دغه بندي ازاد کړې،
بادشاه چي خط ويلد بيا يي وغوښتل چي دبندي په دار ځړولودپاره
(یصلب) په داريي وځړوې ،ويليک خو بيا يي ويللک چي (يطلق) ازاد يي
کړي ،وزير بيا د بادشاه د حکم رسه سم د بندي د ازادولو دپاره ويللک،
بادشاه ورته وويل څه دي ويللک وزير وويل :ستا د امر رسه سم يم د دي
بندي ازادولو دپاره ويللک ،ځکه چي دا دريم ځل دی چي تاسو ددي
بندي باره يک د ازادولو حکم کوئ ،بادشاه خپل دا یللک ويلد حريان شو،
او دايس وويل :چي هو دابه ازاديږي اګر که ما دده ازادول نه غوښتل،
ځکه چي اهلل پاک دچا ازادول وغواړي نو زه هيڅ لکه د هغه په مرګ
قادر نه يم!(.)1
نو تاسو په دي قصه باندي غور او فکر وکړې ،بادشاه ديو بندي
دپاره دري ځل په دار ځړولو حکم کولو يلکن اهلل پاک ددي بندي
ازادولو اراده کړي وه ،او باالخره اهلل پاک ازاد کړ.
داهلل پاک ارشاد دی:
﴿ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ﴾ [األنفال]24 :
((( «اإلمام ابن حزم» )80( :للظاهري.
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دا بندي ازاد کړې ،نو وزير د بادشاه د امر رسه سم د بندي د ازادولو
دپاره خط يللکو ،منصور بادشاه ورته وکتل ،ورته يي وويل :څه یلکئ؟
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اى هغو كسانو چې ایمان يې راوړى دى! تاسو د اهلل او د رسول خربه
منئ لكه چې دى تاسو د هغه اكر لپاره راوبيل چې تاسو ته ژوند دركوي،
او پوه شئ چې بېشكه اهلل د انسان او د هغه د زړه په مینځ كې حايل
(راكوټ) كېږي او دا چې بېشكه خاص د هغه په طرف به تاسو ورمجع
كوىل شئ.
ددي بندي ازاديدلو راز دهغه دمور داع وه چي دخپل رب نه يي
د خپل ځوي د ازاديدلو دپاره د داع السونه پورته کړي وو.
شیخ االسالم ابن تیمیة رمحه اهلل وييل دي :په بنده باندي واجب ده
چي خپل ټول حاجتونو د خپل رب نه وغواړي ،او په خپل رب باندي
تولک وکړي ،او خملوق ته توجه ونه کړي ،خو د رضورت په وخت خملوق
ته توجه کول جواز لري ،خو چي درضورت په وخت هم خملوق ته توجه
ونه کړی يش دا غوره ده.
د اهلل پاک ارشاد دی:
﴿ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ﴾ [الشرح]8-7 :

نو لكه چې ته فارغ شې ،نو (په عبادت كې )،ځان ستړى كوه ،او
خاص خپل رب ته رغبت (او زاري) كوه
يعين اهلل پاک ته رجوع وکړه نه غري ته .
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