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 د ژباړن سريزه

 
حممد  ،نبياء واملرسلنيوالصالة والسالم یلع سيد اال ،نيلماحلمدهلل رب الع 

اما ،ولک من سار بنهجه وتمسک بسنته ایل يوم ادلين ،مجعنياصحابه اویلع اهل و
 :بعد
ولې به د الرې مشالونه نه وي چې خوږ پېغمربV صرب  ،يې په ښه ديانت

ِيرَن يَلُورنَُهمر رکړی دی ]زېری واو زغم  يرَن يَلُورنَُهمر ثُمَّ اَّلَّ ِ ِِنر ثُمَّ اَّلَّ ُ الرُقُرورِن قَرر  ![َخْير

حلظه په حلظه يې د قرب  ،ه ډکه نه وي چې پل په پلولې به يې زنذګي هل خېر
 .تورتمونه په ياد وو

اهلل ته يې  ونهچې خپل ټول ځان لنه و ولې به د اهلل متيق او ويل بندګان
په دنيا کې يې ځان ته د  ،په دنيا کې به يې د اخرت کروندې کولې ل،و يورکړ

 .ماڼۍ ودانولې ېپوړ اخرت رسمدي لوړ
په کوم  ؟لکه هم راته راياد شوي دي ؟ايا مونږ د هغوی په څېر مسلمانان يو

 ؟درېځ کې مو ورپسې اقتدا کړېده
 ؟؟دا څوک دي !!اه !!اه ؟څوک
 ،تابعني يادوم ،صحابه يادوم ،ستا خمې ته يې نمونې ږدمدا دی  !هغوی !هغوی
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نيک  ېتر قيامته ي ېبلکنه تر اوسه چې  يادوم هغه هسيت ،تبع تابعني يادوم
ور ِعلرٍم يُنرتََفُع بِهِ ]  ځيلکه حديث یک چه را ،عملونه جاري او دوامداره دي

َ
تر  [ أ

تلونکي لپاره مې هل ستاسو د روڼ او ديين را ،وسه ورته ثوابونه ورکول کيږيا
 ( خالق السلفاين نحن من أعربې نه وژباړه ) 

په اخر کې هل لوستوال څخه هېله لرم چې د کتاب په عليم، طبيع او ژباړې په 
تېروتنې مو په الندې عنوان وخربوي ترڅو تېروتنې هل دوباره چاپ څخه 

 راستنې کړو.
 

 
 
 

 لقمان حکيم حکمت 

2015  /06  /10  

Hekmat0344@gmail.com 
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   د دوهم چاپ سريزه 

 
 

نفسنا و من اونعوذ باهلل من رشور  ،ان احلمد هلل حنمده ونستعينه ونستغفره
ن اشهد او ،من يهده اهلل فال مضل هل ومن يضلل فال هادي هل .عمانلااسيئات 

اهلل  صيل –شهد آن حممدا عبده ورسوهل او ،ال اهل اال اهلل وحده ال رشيک هل
 . –وسلم  عليه

  :امابعد
نه وه تېره چې ټولې نسخې يې  ال د دې کتاب په لومړي چاپ يوه مياشت

زړونه ډېر  موپه دې  ،م چاپ غوښتنې راڅخه وشوېدوه ختمې شوې نو د
هم  ياو اساليم بېدار چې کتاب د خلکو خوښ رایغ شولحمسوسه  خوشحاهل

د خپلو  تالحا ې او نيکد سلف صاحلينو الرښوونچې هل مونږه غواړي 
  .عملونو د تقويې مرستندويه کړو

په  پسې د کتاب د لوست بڼه نوره هم کبلهعملونو د ال زيات اهتمام هل  د دغو
 .او په دې باب کې به ان شاء اهلل مزيد نور زيار هم وباسو وښه کول غواړو

مونږ هوډ وکړ چې په دوهم چاپ کې هغه تْيوتنې او مطبيع خطاګانې اصالح 
ځينې هغه لکمات ه لومړي چاپ کې يې شتون درلود او تر څنګ يې کړو چې پ

 .ضيح کړواو تو چې مفهوم ترې ګران برېښېده څه انداز رشح
په دې عمل کې هل اهلل څخه د اخالص غوښتونکي يو اهلل دې په ښه توګه 
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 .راڅخه قبول کړي او اهلل لره په هر وخت کې محد او ثنا ده
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 کې د کره کتنې او څېړنې هيئتپه دار طيبه 
 بهاء ادلين عقيل
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  سريزه   

 

نفسنا و من اونعوذ باهلل من رشور  ،ان احلمد هلل حنمده ونستعينه ونستغفره
ن اشهد او ،من يهده اهلل فال مضل هل ومن يضلل فال هادي هل ،عمانلااسيئات 

 .V وهلن حممدا عبده ورسأشهد او ،ال اهل اال اهلل وحده ال رشيک هل
  :امابعد

نه ده چې وي او اخروي سعادت او جنات غواړي پرې پټه هغه مسلمان چې دني
الزتام د جنات کشتۍ دې بانکريم او نبوي سنتو  قران د سلفو صاحلينو په فهم

 .ده
( اصطالح د نيب چې د )سلف صاحلينو پټه نه ويبايد هل طالب العلم څخه 

 .نو  ته ويل کيږيپه شمول صحابه کرامو او تابعي V کريم
اړتيا وړ اړخ چې د سلفو صاحلينو په منهج کې هل اهتمام څخه بې غوره  خو د

که څه هم قناعت  ،ياخاليق کردار او سلوک د هغوید  ید یپاتې شو
 .ورباندې لرو خو په عميل تربيه کې ترې پاتې يو

مونږ چې د سلفو صاحلينو د منهج متعلق لکه هم خربې اترې کوو موخه به 
نا  ،رې دا نه وي چې په دماغو کې يې د يو عليم فن په څېر کېږدو او بست

 .او اخالقو ته شمول لريسلوک  ،تصور ته ،منهج عقيدې ته هغویبلکې د 
اجلماعت خلک د ژور غور هل خمې د  اهل السنت و يو کې زمونږ دپه وروست 
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پْي په ګوته کم تو ډېر يا او نظري اړخ د سلوکو او اخالقو اړخونو ترمنځ عليم
کوي چې زمونږ دايع لکه نا لکه د سلفو صاحلينو د سلوکو او دعويت اسلوبو په 

رضور ده چې د سلفو صاحلينو عقيدې او  ،ويين ېپرتله خپل ځان يا نور ډېر لر
 يېسلوک او انساين رو ،فقيه ،ويعقيد هغویمنهج ته د دعوت په مهال بايد د 

او عقيدوي  لچې د سلفو اخالق خپلو لکه څنګه ،ويتام او دعوت اعم يې ته 
دغه څېر ترې دا  ،یاړخ يې پرېښودل هل انسان څخه د قبول وړ نه يش ګرځېدا

خو په سلويک او اخاليق  ياړخ يې خپل کړ يچې عقيدو یهم نه يش قبلېدا
ځېر شو راته  که د سلفو صاحلينو سْيت ته لږ خو ،پاملرنه نه کوي هېڅاړخ يې 

که مونږ د خپل ژوند .پوره منهج غوره ترينه نمونه ده د هغویبه جوته يش چې 
د  وپوره کړاړخزيې کتنې  په دغسې هرد سلفو صاحلينو ژوند ته نيمګړتياوې 

 .شو چې د ژوند خوګانې فيصله کړو ياهلل پاک په اذن به وکوال
 ،مونږ به داسې څوک ونه وينو چې په توحيد الوهيت یکه دغسې وشوا

د بدعتونو ضد مبارزې کې د سلفو  ،سماء والصفاتتوحيد اال ،توحيدربوبيت
کينه او  ،غيبت ،دروغ ،صاحلينو پېرواکر وي خو هل بل اړخه په ظلم او بربريت

 .ته او د سلفو صاحلينو خمالفت کوينفيس خواهشاتو اخ رپ
 ،تعبْي که د ژوند د ښه کېدو لپاره مونږ دغه بشپړ منهج خپل کړوبل يا په 

به هل منځه  ،رس ټکوواوسمهال ترې ستونزې چې  زمونږ هغه مشالکت او
 .يش ېوالړ
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د سلفو صاحلينو په منهج کې د اخاليق اړخ اهميت د علماوو هل يلکنو څخه 
 عقيدة الطحاوية او داسې نور... ،لکه عقيدة الواسطيةڅرګنديږي 

 :واييامام صابوِن د اهل السنت واجلماعت د عقيدې اړوند د نمونې په توګه 
ونځ په کولو په شپه کې هل خوب وروسته د مل  –هل السنت واجلماعتا– هغوی»

د سالم په  ،حاتلونو باوجود د خپلولۍ په پاللو امر کوي د ډول ډول ،امر کوي
د  ،يتيمانانو رحم کولوپر غريبانانو او فقْيانو او  ،خوراک په ورکولو د ،اچولو

 په خرچ ،نکاحونو ،پوښاک ،څښاک ،په خوراک ،مسلمانانو په چارو پاملرنه
په ښو  ،کې توبکې هل حرامو څخه ځان ژغورلو او نېکو اکرونو ته ګړندي

توقع هل رش څخه په  د طمع ،اکرونو د امر او هل بدو څخه په ځان رابندولو کې
صرب يو بل ته د ستونزو په د حق په ويلو او د حق په الره کې  ،ځان ساتلو کې

 (1).کولو وصيت کوي 
هل ذکر  ېسلفو د عقيدتيمية هم په عقيدة الواسطية کې د  شيخ االسالم ابن

و يپه نيک هغویواجباتو هل خمې  د اساليم رشيعتره ېسبردې  د :واييوروسته 
ښه وي  –د ټولوااکنو رسه  همجعجهاد او په  ،د حج ،څخه منع کويامر او هل بدو 

ګرد امت  ،ه ملونځونو خيال ساتلپد مجاعت  ،اخرتونه يوځاي کول  –او که بد

                            
عيل بن عبدالرمحن الصابوِن يلکنه، ( د ابوعثمان اسم۸۶: )ب احلديثأصحاعقيدة السلف و (1)

 .حتقيق: نبيل بن سابق السبيک
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قول عقيده  ېپه د Vنيب کريم ته د دينې فرييض په حيث نصيحت کول او د
َ  َك وََشبّ  ،الَمررُصوِص يَُشّد بَعرُضهُ بَعرضا   الُمؤرِمُن اَکبلُنريَانِ ] :چې للر  (1)[َصابِِعهِ اَبنير

 پياوړې کويمثال لري چې يوه برخه بله  ۍابادقوي يو مومن د بل رسه د ژباړه: 
 .رسه په يو بل کې ننويستې او ګوتې يې

َ ِِفر تَوَادِِّهمر َوتََرامُحِِهمر َو چې ]او په دې قول يې عقيده لري  َمثَُل الُمؤرِمننِير
تََک  ٌو تََداَع  تََعاُطِفِهمر َکَمثَِل اجلََسِد اِذَا اشر ُّم هَلُ َسائُِر اال ِمنرُه ُعضر َو  عرَضاِء بِاحلر

 (2) [ الّسّهرِ 
په مينه او مهربانۍ او شفقت کې رسه مومنان د يو بدن  د يو بل رسه ژباړه:

د بدن ټول غړي د درد او شوګْي  يې و درديږي یکه يو غړ ،صفت لري
 .( هل امله نا ارامه وي)شبګْي

او د تقدير پر  او خوشحايلو کې په شکر ويستلوپه مصيبتونو کې  په حوصلې 
ه علمونو ته خلک و ښايستا نيکو خويونو ،وشحالېدو امر کويد خ پرېکړو
 په دې قول غوڅه عقيده لري چې ] Vاو د نيب کريمرابويل 

َ
َ أ کرَمُل الُمؤرِمننِير

                            
(. ۴۸۱: )تشبيک األصابع ِف املسسجد وغْيه، حديث شمْي ، بابصحيح ابلخاري: کتاب الصالة (1)

 .(۲۵۸۵: )راحم املؤمنني وتعاطفهم وتعاضدهم، حديث نمرب، باب تمسلم: الرب والصلة واالداب
(. مسلم: الرب والصلة واألداب: باب ۶۰۱۱: )خباري: األدب: باب رمحة انلاس وابلهائم، حديث نمرب (2)

 .(۲۵۸۶: )تراحم املؤمنني، حديث نمرب
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َسنُُهمر ااِيرَمانا   اَلقا  احر  (1) [خر
 .چې ښايسته اخاليق جانب ولري یپوره مومن هغه څوک دژباړه: 

خلک دېته رابيل چې که چا دررسه خپلويل نه پالـلـه ته به وررسه خپلويل 
ته به خبشش هغه  ،درکوينه  څهورکوې چې تا ته نفقه هغه چا ته به  ،پالې

په  ،د مور او پالر رسه په ښه رويه امر کوي ،وي یچې ظلم يې دررسه کړ کوې
ناداره او مسافرو  ،نو رسه په ښه چلندد يتيما ،په ښه ګاونډتوب ،وخپلولۍ پالل

تکرب او  ،خر او وياړخلک هل ف ،په غالمانو نرمې کولو امر کوي ،رويهرسه ښه 
 څخهلو حق يا په ناحقه څوک په بدو يادو ،هل حدودو څخه رسغړونې

ړو اخالقو امر او هل ټيټو نسکورو اخالقو څخه نيه په لوړو او پياو ،رابندوي
 .(2)کوي

دې څرګند داللت کوي چې د سلفو صاحلينو تګالره هل عقيدوي او  دا ټول پر
که په يوه خواه کې نقص او کمې  ،اخاليق دواړو اړخونو څخه جوړه وه

دې عظيم منهج په الزتام کې پرې هومره نقص منځ ته  حمسوس يش نو د

                            
جامع  .(۴۶۸۲: )دليلل یلع زيادة االيمان ونقصانه، حديث نمرب، باب اسنن أيب داود: کتاب السنة (1)

(. صحيح سنن أيب ۱۱۶۲: ) حق املرأة یلع زوجها، حديث نمربِف، باب ما جاء الرتمذي: کتاب الرضاع
 .(۳۹۱۶: ، حديث شمېر۸۸۶ /۳: )داود

 .(۱۵۵: )رشح العقيدة الواسطية (2)
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 .يش یراتال
نو خلکو ېځ د ثبتولو لپاره اهلل تعایلد سلفو صاحلينو د ځينو احوالو او اخالقو 

عالم انلبالء[ په اسْي چې د ] یو چې يو يې هم امام ذهيب د یته توفيق ورکړ
حلية مام ابن اجلوزي د ]صفة الصفوة[ په نوم کتاب چې په اصل کې د ]نوم او ا

په خورا جامعو کتابونو کې يې يادونه  ،ی[ د ابو نعيم د کتاب لڼدېز دويلاءاال
وچين کتاب کې مونږ هڅه وکړه چې دغه بېلګې د حجم هل حلاظه په ک ،کړېده

ی يش ه وکوالاسان وي راغونډ کړو ترڅو لوستوال په اسانه رسچې لوستل يې 
 .راويل او د سلفو پېرواکر جوړ يش دغه اخالق د ځان په ګټه

خپله به دررسه  ،هل تعليق پرته مو دغه فقرات په ترتييب شلک د ذکر وړ وبولل
مو هم ختريج ايتونو د  ،ید ايښیمضمون يې يواځې رسمونږ  ،خربې وکړي

خپل مصدر  دي او هر قول مو معنا کړي مو لغتونو ګران فهمهاو  ی دیکړ
هل لوستوال .ید ی( ته منسوب ذکر کړء( او يا )صفة الصفوةعالم انلبالاسْي )

څخه دې پټه نه وي چې دا کتاب د سلفو صاحلينو د ژوند مش نمونه يې 
په دې کتاب کې به زمونږ موخه  ،شامل یخروار ده ټولې زندګۍ ته يې نه د

هغه .یدې ګواه دټول سْيت په  هغویحاالنکه د او !څه دومره ښاکره يش
د منهج په حقيقت لږې خربې  V چې د نيب کريم یڅوک خوش نصيب د

  .وکړي يېيې راهنما
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 :يد کتاب د فقراتو ترتيب په دې ډول د
 .په اخالص او صدق کې د سلفو صاحلينو نمونې :- ۱
 .نه د سلفو صاحلينو د وېرې نمونې د اهلل تعایل :- ۲
 .هسلف صاحلني او هل شهرت نه کرک :- ۳
 .نه د سلفو صاحلينو وېره ۍد ځان خوښ :- ۴
 .د دنيا څخه د سلفو صاحلينو بې رغبيت :- ۵
 .سلفو صاحلينو کرکه او نفرت نه د ۍهل مرشتاب :- ۶
 .په ديين زده کړو کې د سلفو صاحلينو مينه او رغبت :- ۷
 .د سلفو صاحلينو حق ته د انقياد نمونې :- ۸
 .رکونې څخه خوف او ډارصاحلينو هل فتوا و فود سل :- ۹
 .م رسه تعلق او اړيکېيد سلفو صاحلينو د قرانکر :- ۱۰
 .د سلفو صاحلينو په عبادتونو کې کوښښ او ونډه :- ۱۱
 .په رابندولو کې د سلفو صاحلينو کردار نهاو هل بدو د امر و يپه نېک :- ۱۲
 .نمونېد اخالص په جهاد ِف سبيل اهلل کې د سلفو صاحلينو  :- ۱۳
 .د سلفو صاحلينو د زغم نمونېکې په ناورينو  :- ۱۴
 .په دين کې هل فتنې څخه د سلفو صاحلينو ځان ژغورنه :- ۱۵
 .منځنۍ فتنو کې د سلفو صاحلينو درېځپه  :- ۱۶
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 .درګاونو اړوند د سلفو صاحلينو درېځد شاهانو  :- ۱۷
 .د ښځو هل فتنې څخه د سلفو د ځان ژغورنې نمونې :- ۱۸
 .نمونې ۍنيک د پاللو کېولۍ فو صاحلينو مورد سل :- ۱۹
 .په ښه ملګرتوب کې د سلفو صاحلينو د کردار نمونې :- ۲۰
 .د خلکو حقونه او د سلفو ذمه واري :- ۲۱
 .)تغايب( د سلفو صاحلينو پټ سرتګي نهد خلکو هل تېروتنو  :- ۲۲
 .سلف صاحلني او د علماوو  ادب :- ۲۳
 .دبونهسلف صاحلني او د خربو ا :- ۲۴
 .د وخت خيال ساتلو کې د سلفو صاحلينو نمونې :- ۲۵
 .په خندا او ټوکو کې د سلفو انداز :- ۲۶

 رسهترتيبولو او کتاب فقراتو په راغونډولو  چې د غواړوهل اهلل پاک څخه 
 یاوريدونکډېر ښه اهلل پاک  ، او فايده ورسويْياوريدونکي ته خلوستوال او 

 .ید یاو د داع قبلونک
څخه قلم کېږدم او تاسو د خېرخواه امامانو  یپاهل  پېلزيې د ندې هل دې چېوړا

ل غواړو چې دغه څه شمېر وتاسو خربسرڼې چېنې څخه خړوبولو ته پرېږدو 
د خېر په دې اکر کې  ،د خْي اکر څخه يوه برخه ده یفقرات د سرت او خورا لو

هل سْيت څخه په ګته به د قراين او نبوي نصوصو او صحابه کرامو او د تابعينو 
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په راروانو فصلونو  ،ر اړوند په مخ تګ کوويېاخستلو د منهج د اصالح او تغ
 .کې به په ترتيب رسه چې بابونه به رسه منځنې نسق ضبط ولري ذکر کړو

 رسه رسته ورسوي او راته په دغې اکرونو ْيهل اهلل څخه غواړو چې دا اکر په خ
دينې  ،نياکنو ،ْي او فايده ټولو مسلمانانودې کتاب خ کې ښه توفيق راکړي او د

 .نو ته ورسوياداعي

 

 
 .واخر دعوانا ان احلمدهلل رب العلمني

 
 په دار طيبه کې د کره کتنې او څېړنې هيئت
 عبدالعزيز بن نارص اجلليل
 بهاء ادلين عقيل 
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 □په اخالص او صدق کې د سلفو صاحلينو نمونې  – ۱   □
 

 بکر بن ماعزi بيعر :ييواi  د خپل قوم په مسجد کې د يو ځل نفل
 .(1)یيلدل شو یملونځ پرته نورنه د

 سفيانi ک عملونه د ېد ربيع ټول ن :يم وويلثَ ته مرية الربيع بن خُ  ما :ييوا
جامو په خپلو  ،او هغه رسه به قران کريم و که څوک به رایغ ،خلکو نه پناه و

 .(2)پټ کړ يېکې به  ()اکيلو
  هغه عمل به هل زوال رسه مخ يش چې د  :يم به ويلثَ بيع بن خُ ر :واييمنذر

 .(3)اهلل رضا پرې نه وي غوښتل شوې
 شا کړ  ربار پ ډوډۍبن احلسني به د شپې هل خمې د  عيل :ييابومحزة اثلمايل وا

پټ خْيات د اهلل پاک غصه ] :دا به يې ويلپرې کو او  يېاو خْيات به 
 (4)[ ختموي

                            
 ( ۶۱/  ۳)  :صفة الصفوة (1)
 ( ۶۱/  ۳)  :صفة الصفوة (2)
 ( ۶۱/  ۳)  :صفة الصفوة (3)
[ د ډېرو سندنو هل خمې پاک غصه ختموي خْيات کول د اهلل پټ. او د ]( ۹۶/  ۲)  :صفة الصفوة (4)

، که څه يې هم په هر سند کې مقال دی خو په جمموع توګه ته مرفواع  حديث ذکر شوی دی Vنيب
 .حدث صحيح کړی دی iيې ابلاين
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 ېغسل په وخت کې ي د ،ومړعيل بن احلسني لکه چې  :ييعمرو بن ثابت وا 
 ېغړو ي کورِن ؟وپوښتل چې دا ولې هغوی ،شا تور داغونه ويلدل رخلکو پ

نو ناداره او غريبا د مدينېپه شا د وړو بارونه د  يېد شپې هل خمې به  :وويل
 .(1) کورونو ته وړل

 عيل بن چې لکه :لد مديين نادارو به وي :زما پالر ويل :ييابن اعئشه وا
 .(2) يلدیل ینه دهم پټ خْيات  څخه مو هل چااحلسني مړ شوی دی 

 مونږ ته ابوايوب وويل چې يوه ورځ راته  :ييحممد بن مالک بن ضيغم وا
په دنيا  زما د علم هل خمې ،ډار شهو ههل ځانپرځان دې  !ايوبه ابو :مالک وويلابو

ته په  اهلل چې که مسلمان رقسم پ ،غمونه نه ختميږي انسانکې د مومن 
دنيا  د :وایپراته  پرېده دوه غمونه به ېاخرت کې خوشحايل نه ورکول ک

 بهاو زار شه اخرت  یزما پالر درنه لوګ :ما وويل ،غمونه او د اخرت بدخبيت
او حاالنکه مسلمان اهلل ته په عبادتونو ځان خوشحايل نه ولې مسلمان ته 

 يېبيا  ؟دت روغ نه وي او قبول نه يش نو بياعباکه  :هغه وويل ستومانه کوي!
په صدقه او خْيات  ،یدی قابو کړ يېخلک باور لري چې ځان  یډېر :وويل
 ،نېک او صاحله دي يېعملونه  ،یسم دم د يېعزم  ،ځان ښودنه نشته يېکې 

                            
 ( ۹۶/  ۲: ) صفة الصفوة (1)
 ( ۹۶/  ۲: ) صفة الصفوة (2)
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 .(1)ټول هل مخ نه وويشتل يش يېخو د قيامت په ورځ به 
 هغه هل ايوب څخه روايت کوي چې ،اد نههغه هل مح ،امام ذهيب هل امحد نه: 
 .: که تقدير کې وي وبه يشيېچې ويل به   ديخلک يلديل یډېردتله ما 

 که عبادتونه کوي څخه وډار يشاهلل پاک  هل ېد یهغه سړ :او ايوب به ويل
ښاکره عبادتونو نه پټ  د ،نه ګرځويوخلکو عذاب  رخپل عبادت پ بايد

 .(2)عبادتونه ډېر ښه دي
 يندارۍ نه خرب د هل ښه سړيتوب او ديزه د يونس بن عب :واييفر بن برقان جع

 ! زه ستا هل ديندارۍ او ښه سړيتوب نه خربشوم ما ورته ويللک: ګرانه ورورجانه
ره مهرباين به دې وي ېډ ،ته يلک درواستو مينې او حمبت هل خمې مې تا د ،شوم

 .که ستا نيک عملونه راته راواستوې
 ،وهېغوښته کړ ېد او زما د عملونو متعلق دېستا يلک راورس :و هغه راته يليلک

نورو لپاره هم  خوښ وي هغه به دمې څه  چېصله کړېده ېما خپل ځان رسه ف
ومې  ،مبد ګڼې بدي يش هغه به د نورو لپاره هم مچې  څهکوم  ،مخوښ ګڼ

بيا مې هل نفس څخه وغوښتل چې هل  ،کتل نفس مې هل دې څخه ډېر لرې و
نو د برصې په ښار کې ګرمۍ  ،صفتونو پرته به خلک په نور څه نه يادوېښو 

                            
 ( ۳۶۰/  ۳)  :صفة الصفوة (1)
 ( ۱۹ / ۶)  :سْيأعالم انلبالء (2)
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دغه زما  ،ډېر اسان ښاکره شول د نه يادولو نه هغویکې روژه نيول راته د 
 .(1) دې په اهلل سپارم عملونه دي نور

 زه په طرسوس کې د  :ته عبداهلل بن سنان وويل ما :وايي حممد بن املثین
 څاپه خلکو نارې نا ،وم یمعتمر بن سليمان رسه ملګرعبداهلل بن مبارک او 

د  ،عبداهلل بن مبارک هم د خلکو رسه ووت ،کړي چې جهاد ته تيار شئ
 يېغوښته  ېراووت او د مقابل يو رويم ،جنګ دواړه خواوې رسه خمامخ شوې

يې د سختو ګوزارونو هل خمې ته ووت خو مسلمان  مقابيل يېيو مسلمان  ،وکړه
د جنګي صفونو ترمنځ  ،شهيدان کړل يېدې چې شپږ مسلمانان تر  کړشهيد 

هل دې  ،وهلې يېاو تکرب رسه ګرځېده او د مقابلې نارې  يېپه ډېرې لو
ته عبداهلل بن مبارک وکتل او  ما ،وروسته چا وررسه مقابلې ته زړه ښه نه کړ

حرکت  يېخپل اس ته  ،ېکه زه مړ شوم داسې او داسې به وکړ :وويل يېراته 
 يېلږه اندازه مقابله وکړه او بيا  يېد اکفر رسه  ،ميدان ته ووت ېرکړ او د مقابلو

دې چې  د مقابلې اواز پورته کړ بل اکفر ورته راووت تر يېبيا  ،اکفر مردار کړ
د بوزديلې هل وجې  ، اکفرانووږده شوهامقابله پسې نوره هم  ،ووژل يېشپږ اکفران 

دواړو  نه ورکړه او ديچقم يېخپل اس ته  ،زړه ښه نه کړمقابلې لپاره ورته 

                            
 ( ۳۰۳/  ۳)  :صفة الصفوة ( 1)
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 ،پوهه نه شو هېڅالړ او هل  سرتګو پناه شو خو مونږ پرې  ،صفونو ترمنځ وځغليد
پام کوه عبداهلل  :راته يې  کړه چېکې ويلد  یلږ ځنډ وروسته مې په خپل ځا

  .(1)راته وکړه  يې.. يوه سخته خربه .وه نوېته کړ که دا خربه دې چا
 حممد بن عمر وويل چې هريو فتح بن عبدالسالم :واييسحاق امحد بن ا، 

د ابوجعفر بن حممد راته او حممد بن امحد الطرائيف ټولو  ،ابواغلب حممد بن عيل
هغه د صفوان بن عمرو  ،هغه د بقية نه ،نه هغه د عمرو بن عثمان احلميص نه

د ما دي چې  د جبْي بن نفْي نه روايت کړي ههغ ،هغه د سليم بن اعمر نه ،نه
ما ورته  ،لواورېد لپه اخر ملونځ کې د نفاق نه ډېره پناه غوښتنه  ابودرداء

دغه خربې مونږ ته  :هغه وويل ؟ستا او د نفاق ترمنځ خو ډېره فاصله ده :وويل
څو وارې اړول کيږي  هل خپل دين څخه په څو یپه يو ساعت کې سړ مه کوه

 .(2)هل  دين څخه ووځي چې باالخره
 هل ابوبکر سعيد بن يعقوب طالقاين نه، هغه يې هل عبداهلل بن مبارک يب فريا

هل هارون بن رئاب نه نقلوي عبداهلل بن عمرو  نه، هغه يې هل اوزايع نه، هغه
ما ورته د خپلې لور  ،فالنکی قرييش راوغواړئ :ده وېويلېک چې لکه مړ

اهلل پاک رسه د  او زه دا نه خوښوم چې د ،ر بهانه کړېوهېمتعلق د عّدت په څ

                            
 ( ۴۰۹ – ۴۰۸/  ۸)  :سْيأعالم انلبالء (1)
 ( ذهيب سند ته صحيح وييل دي . ۳۸۳/  ۶)  :سْيأعالم انلبالء (2)
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تاسو ټول په دې ګواهان شئ چې ما خپله  ،نفاق په دريمه حصه مالقات وکړم
 .(1) ته په نکاح ورکړه هلور هغ
 که په تا کې درې خصلتونه  :ته ابوحذيفه وويل ما :وايي بن معیل مویس

( شته شول نو هل اسمان نه چې څومره خېر او برکت راښکته کيږي ته )خويونه
خلکو لپاره  ،خالص د اهلل د رضا لپاره ويدې عمل  چې :يېبرخوال به په کې 

خپل توان په اندازه  او د ،ستا د ځان لپاره خوښ دي چې ېخوښوڅه به هغه 
 .(2) خوراک هل حاللې الرې وګټه

 ولې  :ل کيږي چې د حممد بن واسع تر څنګ يو قصه ګو خلکو ته وويليو
هل کبله په  اليه خوفاو د  ې ژړاو کسرتګ اليه خشيت نشته؟په زړونو کې 

خلک هغه څېر ! سړيه یا :حممد بن واسع ورته وويل ؟بدن وېښته نه ودريږي
 .(3) نييس یهل زړه نه ووځي په زړه کې ځا چې خربهدي چې څنګه ته يې، 

هغه هل خادل بن صفوان  ،عبد الصمد بن عبدالوارث هل حممد بن ذکوان څخه
 !خادله :بدامللک رسه خمامخ شوم هغه راته وويلنه نقلوي چې زه د مسلمة بن ع

متعلق به درته ډېر  هد هغ :ما ورته وويل ،ته بيان کړه حسن برصي احوال را د

                            
 ( . ۳۹۶/  ۸)  :سْيأعالم انلبالء (1)
 ( . ۲۹۶/  ۴)  :صفة الصفوة (2)
 ( ۱۲۲/  ۶) :سْيأعالم انلبالء ( 3)
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يې  یجملس ملګرد  ،ګاونډي يم رشيکدېوال  يېزه  ،معلومات درکړم رښتوِن
 يېخربه او اکر  ،یپه باطن کې د ېغسه یچې څنګه ښاکره مسلمان د ،يم

چې په کومه خربه امر  ،د ناستې او والړې خربه يې يوه وي ،يد څېردواړه يو 
منعه ورڅخه او هل هغه اکر څخه ځان سايت چې  ،ډېر زيات مين يېکوي خپله 

او خلک ورته حمتاج  یخلکو ته حمتاج نه ددومره راته معلوم دی چې  ،وکړي
کې پ یبس بس هغه قوم به څه تباه يش چې داسې سړ :هغه راته وويل ،دي

 .(1)يو
  په اهلل  ېزما د :چېدل ېهشام ادلستوايئ نه واور هلما  :واييعون بن عمار

قسم وي زه هېڅلکه هم داسې نه شم ويالې چې زه د اهلل د رضا په خاطر د 
 .يم لپاره چرته تلیل ېحديث زده کړ

سلفو صاحلينو به علم د اهلل پاک د  ،یزه هم دغسې نه شم ويال :واييذهيب 
او  ،کيږيهم ب کوو نو د عزت رسه رسه ورپسې په دين کې اقتدا رضا لپاره طل

د اهلل رضا نوه خو چې  يېخلک وو چې د زده کړو په لومړيو کې  داسېنې يځ
الرې په منځ  حماسبه رشوع کړه نو د يېځانونو رسه  لکه حاصل کړ د يېعلم 

ږ علم مون :واييعلماء  لکه جماهد او نور ،علم د اخالص په لور روان کړل ېک

                            
 ( . ۵۷۶/  ۲)  :ءسْيأعالم انلبال ( 1)
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او وروسته  ا اهلل پاک رحم وکړيب ،یت مو ورته نه و کړېن یزده کړ خو دومره لو
کې مونږ علم د  وپه لومړي :وايينورځينې علماء  ،ت نېک او صاحله شوېمو ن

خو علم انکار وکړ چې خالص بايد د اهلل لپاره  ،یکړ اهلل پاک لپاره نه و ياد
بيا علم په نېک نېت باندې نرش او  يېوروسته  ېهل د ،هم ډېره ښه ده دا ،وي

 .شايع کړ
دنيا لپاره حاصل کړ  علم د يېاو ځينې نور داسې خلک وو چې په فاسد نېت 

 ،ته د خپل نېت ثمره ورکړل شوه یدو ،صفتونه وکړي يېخلک  چېلپاره  ېد د
 (1) [ یِعَقاال  فَلَُه َما نَو يَمنر َغَزا َينروِ ]  :ييفرما Vنيب 

 .به ورکړل يش چې نيت يې ويڅه هغه نېت غزا وکړه  که چا د پړي په
علم په نفسونو  يېخستې او نه وا ېوړانګ څخهعلم  نه خو هلداسې خلکو 

هغه  هراعلم  ،علم په اعمالو کې مثبته نتيجه ورکړه يېنه  او ،کې کوم اثر وکړ
 .ډار ولريڅخه  چې هل اهلل تعایل یڅوک د

اوي يدن يېپه علم  ،هوکړ ناروا ېيځان رسه د او ځينې نور داسې وو چې 
د  يېد دې رسه رسه  ،ونه بولو ځان تړیل يېد علم پورې  ،منصبونه ترالسه کړل

                            
( د عبادة ۲۴/  ۶ ( کې نسايئ په  ۶۵۴/  ۲( کې داريم په )۳۱۵/  ۵حديث امام أمحد په خپل مسند )  (1)

[ روايت فَلَُه َما نََوی َمنر َغَزا ِِفر َسِبيرِل اهللِ َو لَمر َينرِو االَّ عَقاال  په روايت په دې لفظ ]  بن صامت 
 کړی دی .
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دوی هېڅلکه علماء نه يش بلل  ،ګناهونو ارتکاب او ناروا عملونه وکړل یلو
 .برباد او مړه يشدې دوی  ،کېدای

ل او پراډ په د چ ،په حصول کې هل اهلل څخه نه ډاريږيد علم  نې نوريځاو 
تونه يروا ،او فتواګانې ورکوييلپاره په رخصتونو او اسانت تل ،سورلۍ سپور وي

 تمندادومره جر يخ په اهلل تعایليال ب يېاو ځينې خو  ،ثونه وييټول شاذ حد يې
هل  يېعلم  ،ورشموي يې باالخره اهلل تعایل ،ثونه جوړوييدرواغو حد دچې وي 

ت يره برخه رواېټولو خلکو د علم ډ ېدغ ،يشتوخه  يېمنځه والړ يش او اور 
 ده چې هل علم څخه لوڅ او لغړ شويېپه دې تمامه شو يې یده خو ولې پاېکړ
خلک منځ ته راغلل چې هل تېرو خلکو  داسېڅخه وروسته نور  یهل دو ،دي

پسې نور داسې خلک راغلل  ید دو ،نه په علم او عمل دواړو کې پس پاتې وو
 ،ادينه و  هېڅنور  يېته منسوب وو خو هل لږ علم پرته  چې په ظاهره کې علم

چې  هپه ذهن کې نه و يخيب يېد ښه علماو ګومان کوو خو دا يېخپپلو ځانونو 
د اقتداء لپاره  یچې دو ځکهدا  ،اهلل پاک ته خپل ځانونه په علم ورنزدې کړي

او  نظمه ېپه څېر ب ېد خورې ورې رم ،نه و يلدیل ښوونکی وړ دينداره اعلم
کتابونه  ډېريش چې  هدا جوړپه دوی کې د استاذ موخه  ،شول ضبطه ېب

 هېڅفات کوي او يتونو يک تصحيخپپلو روا ،ګوري لکه يېراغونډ کړي او لکه 
 وياو لکه د  ،نه د خالصون او خبشش سوال کوو د اهلل تعایل ،نه سايت يېال يخ
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 .(1)ید دیلکوم اعلم يل ېم او نه ميزه نه اعلم  :و چېير مونږ هم واېاعلم په څ
 ات تلوراتلو يز ډېرعبداهلل بن مبارک به طرسوس ته  :وايي يسيحممد بن ع

و ات راتيز ډېربه ورته و ځوان هلک ي ،په خانقاه کې پاتې کېدهاو هلته به 
حديثونو به يې ترې هم اورېدل او ابن مبارک به ورهل د ژوند اړوند اړتياوې هم 

ې ډېرد  ته رایغ( ريق)و ځل يسم عبداهلل بن مبارک د اعدت رسه  ،پوره کویل
رته ېچې هل غزا نه ب ،دونه يل يېهل کبله غزا ته ووت خو دغه ځوان  توندۍ
هل  پورل شول چې د يورته وو ،پوښتنه وکړه يېځوان متعلق  ن شو دمراستو

 ؟څومره پور وړی دی :ليعبداهلل بن مبارک وو ،یکې د حمبس خانهکبله په 
پېدا  یهغه سړ يېې پوښتنې وروسته ډېرهل  ،لس زره درهم :ليوو ورته هغوی

 ورهل لس زره درهم ورکړل او يېد شپې هل خمې  ،ورپورې و يېقرض  چېکړ 
او چې  ،صې نه کوييقيې ته به  م چاي یورکړ چې ترڅو زه ژوند يېقسم 

 .هل بند څخه خالص کړه یڅنګه سبا يش سړ
 ،هل بند څخه خالص شو او سهار ځوان شپې والړ رته دېعبداهلل بن مبارک ب

ږي يپوښتنه کوهل لږ څه وخت کدې عبداهلل بن مبارک  :ليچا هلک ته وو
له يا درې ميدوه  يېڅخه بهر ( ريق)د او هل يځوان ورپسې وځغل ،چې والړ

                            
 ( . ۱۵۳ – ۱۵۲/  ۷)  :سْيأعالم انلبالء  (1)
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ږي چې په يوخت ک ډېر ؟ځوانه چرته وې :کړه و هغه ورتهيراون ېوړاند
کې  رضقلږ زه  !هو ابوعبدالرمحن :ليووهغه ورته  ؟نميخانقاه کې دې نه و

 ؟خالص شوېڅخه را څنګه هل بند :ليعبداهلل بن مبارک ورته وو ،بندي وم
قرض  يېزما هل پلوه  و او ږم چې څوک به و خو رایلغېنه پوه :ليهغه ورته وو

 :ليعبداهلل بن مبارک ورته وو ،چې هل بند څخه راووتم یدغه د ،و یادا کړ
 .کولو د اهلل پاک شکر ادا کړهستا د قرض په ادا 

 .(1)ومړ  iان کړه چې لکه عبداهلل بن مبارکيهله ب سړي دا کهاين
  د انسان  که اوريديل دي چېنة نه ييان بن عيسف هلما  :واييابو جعفر احلذاء

او که باطن د انسان د  ،وي دېته عدل ويل کيږيوشان يظاهر او باطن رسه 
هل باطن نه غوره وي  يېاو که ظاهر  ،ل کيږييفضل و ورتهظاهر نه غوره وي  

 .(2)ږي يل کيو ایتيظلم او ز ورته
  د سلفو په خربو  :ل شوليته وو امحدمحدون بن  :واييعبداهلل بن مبارک

به د  هغویځکه چې  :ليهغه وو ؟یوزن ولې ډېر دخربو نه  هلزمونږ کې 
د رضا په  هلل تعایلا د او د نفسونو د اعم جنات او خالصون ، ۍاسالم د رسلوړ

او د خلکو د  ېا غوښتنيد دن ،خربې د نفيس عزتمونږ او  ،خاطر خربې کولې

                            
 ( . ۱۴۲ - ۱۴۱/  ۴)  :صفة الصفوة  (1)
 ( . ۲۳۴/  ۲)  :صفة الصفوة  (2)



[27]                                         

            

 

 

 .(1)رضا لپاره کوو
 کې  برصهبه پکې ګرانه شوه نو په  ۍو چې وړ یځا وي :واييل ينرض بن ُشم

د خپله د يونس بن عبيچونکه  ،ګرانه شوه ۍنو هلته وړ ،دهېګران ۍبه هم وړ
رش زره روپو ېد د يېو سړي څخه يده هل ېه دغه اکر وپوهاکروباري و پ ۍوړ

 تاايا  :ليوو يېاو ورته  رته دواکندار ته وریغېه وروسته بودڅه م ،مال واخست
نا که  :ليهغه وو؟ وهېګرانه شو ۍکې وړ یته معلومات و چې په فالنکي ځا

کړه را ۍته مې روپ ما :ليد وويونس بن عبي ،ما نه خرڅوهل لته معلومات و ما
 (.2) رته دې مال واخلهېاو ب

  هل ِ چې ساعت راځه  :ليت کوي چې چا ورته وويرش څخه خلک رواب
زړه کيږي خو چې څه يش ته مې  ډېر مې ګف ته :ليهغه ورته وو !تېری وکړو
 .(3) يېږدم پرېزړه ويش 

 ا هم ځان ته ښه يد بدو اکرونو رسه بايا  ،شئ خوار :وايياض يفضيل بن ع
ا هم ال ځان ياو ب ېخبل کو ،ېوايا هم ځان ته اعلم يد جهل رسه ب ،ېواي يسړ

ارزوګانې  ،ېوايار يځان ته هوښ هما ياو ب ېيهل محاقت نه ډک  ،ېوايته سيخ 

                            
 ( . ۱۲۲/  ۴)  :صفة الصفوة  (1)
 ( . ۲۹۳/  ۶)  :سْيأعالم انلبالء  (2)
 ( . ۴۷۰/  ۱۰)  :سْيأعالم انلبالء  (3)
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 .یوږدي دي او اجل دې ډېر نلډ دادې 
 ،واييا ياض رښتيل بن عيزال چې فضيلوړه په رب ال :مي[ واواييذهيب خپله زه ]

رسه ځان ته  ۍد حرام خور ،ېواي هم و ځان ته مظلومظلم هم کوې ا !انسانه
د  ،ېواي یک سړېن ځان ته اعدل او کولو رسهفسق او فجور  د ،ېوايګاره زيپره
 .(1)د اهلل پاک لپاره طلب کوم  يېې چې زه لرا لپاره علم کوې او دعوه يدن
 زه چې لکه د خپل  :وايي[ کې  ابلدلاننيربعاوسف شْيازي په خپل کتاب ]ي

اهلل تقدير کړېوه چې د  ،د وخت مستند اعلم د زيارت لپاره روان شوم او ستاذا
 ،سالم مې پرې وکړ ،کرمان په لرې پرته سيمه کې مې وررسه يلدل کتل وشول

ما  ؟راته يې کړه چې دتله ولې راغلې ،ښلک مې کړ  او خمې ته يې کېناستم
هل تا  ،باور په تا دیاو هل اهلل وروسته مې ټول  ،ته مې موخه وې :ورته وويل

په  ،مستا حضور ته را نلډ کړاو مزل مې  ،څخه مې په خپل قلم يللک کړي و
 .برمخن شمڅخه ( کتونه درڅخه حاصل کړم او هل )علّو السنددې چې بر

زمونږ هڅې  ،کړي نصيبرضا را  خپلهمونږ او تا ته دې اهلل  :هغه راته وويل
 ،ه دې سم صحيح پېژندالی وایکه ز ،دې اهلل خالص د هغه لپاره وګرځوي
او نه به مې خمې ته دومره په ادب ناست  ،سالم به دې راباندې هم نه وای کړی

                            
 ( . ۴۴۰/  ۸)  :سْيأعالم انلبالء  (1)
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 !ای اهلل :بيا يې وويل ،بيا يې تر ډېر وژړل او شته خلک هم په ژړا شول ،وای
د پردې تر شاه مو داسې کړه چې ته  ،ستا په ښائسته پرده کې مو پټ کړه

 .راڅخه خوشحاهل يې
زه د لسو اکلو ووم چې د پالر رسه مې هل هرات څخه بوشنج ته د علم  !ځويهای 

پالر مې راته په دواړو السونو  ،د حصول لپاره شيخ داوودي ته پيادل سفر وکړ
هل وېرې مې نه شو  ،کې اکڼي کېښودل او راته يې کړه چې دا ونه غورځوې

زما ساه تيګاه اته مې رپالر به  ،غورځوالی او ډېر به يې ستړی ستومانه کړم
به مې وارتو او سفر مو جاري  يو ،غورځوهيو اکڼې و :ويلده راته به يې وويل

هل  ؟چې پالر مې بيا ساه تيګاه ويلده راته يې کړه چې ستومانه شوې ،ساتو
هغه به راته کړه چې ولې نو بيا مزل نه شې  ،وېرې به مې ورته کړه چې نا

هغه  ،بيا به ستومانه شوم ،ک چابک الړمتر لږه ګړۍ به يې خمې ته چاب ؟کویل
سفر به مو جاري ساتو خو چې ښه به  ،بل اکڼی به يې راڅخه هم لرې کړ

يا نور چارسه په الره کې به د زميندارو  ،په شا به يې کړم ،ستړی ستومانه شوم
 !ای شيخ عيیس :زما پالر ته به يې وويل ،هبه وررسه و سوريلاو رسه مخ شول 

 ،تر بوشنج پورې به تا او ماشوم دواړه په سوريلو سپاره يوسو که دې خوښه وي
د حديثونو په طلب کې  Vاعوذ باهلل چې د نيب کريم  :هغه به ورته وويل

 ،چې لکه به هغه نور هل مزل څخه ودرېد ،نا بلکې مونږ پيادل ځو ،سپاره الړ شو
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رب کريم د حديثونو د احرتام هل کبله به بيا ما په شا کړ تر څو  Vد نيب 
 زده کړې د حديثونو ،هل هغه ملګرو څخه يو زه پاتې يماوس  ،ثوابونه راکړي

 .ما ته راروان دياوس لپاره ډلې ډلې خلک 
بيا يې زمونږ ملګري عبدابلايق بن عبداجلبار هروي ته وويل چې ما ته حلوا 

وا هل حل ېوايحديثونو ټوک راته و بو اجلهم داکه د  !شيخ :ما ورته وويل ،راکړي
خواړه رايش خربې  هغه وخندل او راته يې کړه چې !څخه راته پسند دی

بيا مې ورڅخه  ،د حلوا ډکه راوړه او مونږ وخوړهلويه اکسه يې  ،ختمې يش
 هېڅ :نسخه يې راوړه او راته يې وويل ،وغوښتل چې اصيل نسخه راته راکړي

هل اهلل  ،خملوق ته مې دا معلومات ورکړي دي یډېر ،ترس او حرص مه کوه
بيا مې ورته د حديثونو ټوک واورو او ډېر ترې خوشحاهل  ،څخه اعفيت غواړه

او تر هغه  ،د صحيح ابلخاري رسه رسه مې ترې نور ډېر څه بار بار واورېدل ،وم
مې وررسه صحبت دوام ودرلود چې د سه شنبې په ورځ د ذي احلجې په 

 .(1) مياشت کې په بغداد کې وفات شو
 
 

 

                            
 ( . ۳۰۸ – ۳۰۷/  ۲۰)  :سْيأعالم انلبالء  (1)
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 □نمونې   ېرېنو د وينه د سلف صاحل د اهلل تعایل – ۲ □

 
 عبداهلل بن مسعود  د ورځې او شپې په  :يېل به يناست ويچې به لکه ک

مرګ نا څاپه راځي او ټول عملونه  ،دو رسه ستاسو اجلونه رانزدې کيږيېرېت
 ،يبنه به خپل فصل وريي کروندې چې څوک کوي په مْيد خ ،کيږيمو ثبت 

څوک چې څه  ،په ډېره پښېمانتيا به د رش کرونده ګر خپل کریل فصل ورييباو 
او د مقررې  کيږيحمرومه څخه نه ناراسته هل خپلې برخې  ،کري هغه به رييب
 په الس ْيته خ که چا ،د نور څه نه ورکول کيږييص ته مزياندازي پرته حر

يش اهلل پاک هل  یه کړاو که هل رش څخه په ډډ ، اهلل پاک ورکړْيوريش نو خ
او  ،ن ديياعملان قائد ،مرشان او رسخيل دي ګاره خلکزيپره ،رشه وساتو
 .(1) او برکت جملسونه ديْيد خيې جملسونه 

 احلسن  ابو وايي مونږ ته ابوايلمان، هغه ته حريز بن عثمان، او هغه هل فسوي
ل يان و او وکو کې روده به په جنګي يليعمران بن نمران نه نقلوي چې ابوعب

خلک پر تن سپني پوښاک لري خو عقيده يې  ډېر !ئخلکو واور یا :يېبه 
، ټول کويد ځان يب عزيت  ینې نه پوهيږي د خپل عزت په ځايځ ،ګنده وي

                            
 ( . ۴۹۷/  ۱)  :سْيأعالم انلبالء  (1)
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 .(1)ک عملونه باندې ختم کړئ يخپل خمکنې ګناهونه په نوي ښائسته ن
  رة يابوهر :واييابن شوذب ل ولې يرته ووو چا ،يېده ژړل ېچې لکه مړ ک

خمې ته  ،کمه ده متوښه او  یوږد داژاړم چې سفر  ېپه د :هغه ورته کړه ؟ژاړې
دل به ترې جنت ته يه سخته ده معلومه نه ده چې ښکته کډېرپرته غونډۍ مې 

  .(2) او که اور ته وي
 هغه ګناه معلومه ده  مېته  ما :ابن سْيين وييل دي :واييداهلل بن الرّسي يعب

و سړي ته يما څلويښت اکهل خمکې  ،مي یشو یزه قرضدار يېه هل کبل چې
 هغوی د :ليهغه وو ،ان داراين ته وکړهيدا خربه ما ابو سلمناداره.  یا :ويلې و

چې سخته پرې هل کومه  لشو یداېمعلومات ورته کنو  ،کم و ډېرګناهونه 
مه به دې معلومات نشته چې هل کو دي مونږ ته د ډېرمونږ ګناهونه زاو  ،راځي

 .(3)ږو يول کين
  د بن يزيد بن يزيته مې تره  ما :واييد بن جابر يزيعبداهلل بن عبدالرمحن بن

 ،ت نه کوميا په ګټلو وصيزه درته د دن :ت کو چېيجابر د عطاء خراساين نه روا
زه  ،ئحرص کو ډېرا يا هم تاسو په دنياو ب ید یخو درته پند درکړل شو ېپه د

                            
 ( . ۱۸/  ۱)  :سْيأعالم انلبالء (1)
 ( . ۶۹۴/  ۱)  :صفة الصفوة (2)
 ( . ۲۴۶/  ۳)  :صفة الصفوة  (3)
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ا نه د تل پاتې کور لپاره يفاين دن ېت کوم چې هل ديصدرته په اخرت ګټلو و
او زما  ،استي وشمارئ چې ګنې تاسو ورڅخه تليل داسېا ياو  دن ،توښه واخلئ

او مرګ داسې وشمارئ  ،نا څخه به هرومرو ځئيهل د چېدې په اهلل قسم وي 
او زما دې په اهلل قسم وي چې مرګ به خاخما  ید یچې ګنې تاسو ګوټ کړ

است او زما دې په ياخرت داسې وشمارئ چې ګنې تاسو ورته ورغيل  او ،څښئ
 ،یاخرت د ټولو خلکو کور د ،اهلل قسم وي چې هرومرو به اخرت ته ورځئ

که د سفر په دوران کې  ،څوک چې په سفر روانيږي د ځان رسه توښه اخيل هر
 رډېتوښه وانه اخسته  او که چا ،چا رسه توښه وي ډېر به ورته خوشحاهل وي

او په تنده کې به وررسه دومره  یوريکې به ورسه س ۍپه ګرم ،ات به خفه وييز
لري ختم به يش خو  یا سفر پايد دن ،اوبه نه وي چې تنده پرې خړوب کړي

 یاريدونکي سفر لپاره پوره تيچې د نه ختم یهغه د یار او دانا سړيهوښ
 .(1)ونييس 

 چې چا  ،به هر ماښام ژړلضحاک بن مزاحم  :واييس العنربي يبصة بن قيق
په دې ژاړم چې نن به اهلل پاک ته زما  :ليهغه به و ؟ولې ژاړې :ليبه ورته وو

 (2)وي  يپورته شو څنګه عملونه

                            
 ( . ۱۵۱/  ۴)  :صفة الصفوة(  1)
 ( . ۱۵۰/  ۴)  :صفة الصفوة  (2)



[35]                                         

            

 

 

  څخهځان هل چې  :ليبن به عبداهلل به و بکر :واييکنانة بن جبلة السليم 
خمکې کو علمونو کې ډېر يمان او نيووايه چې دا رانه په ا داسې ېمرش ووين

 چې زما بد یښه د ځکهه چې دا رانه يووا داسېد او که کرش دې ويل ،ید
 ه چې په فضل اويداسې وواوکړ عزت  ېد واو که ورون ،ډېر ديعملونه ترې 

ه يووا داسېدل ات ويلْيکه هل ورونو دې تقص ،ت کې درنه خمکې شوليخْي
 .(1) چې دا زما د ګناه زسا ده

  زما په  ،کولسفرونه د عبداهلل بن مبارک رسه  مونږ به :واييقاسم بن حممد
لت يدل چې عبداهلل بن مبارک په مونږ باندې دومره فضېزړه کې به دا ګرځ

که  ،هم کوو يېمونږ  که هغه ملونځونه کوي ؟ید او شهرت په کوم عمل ګتیل
که هغه حج  ،هم کوويې که جهادونه کوي مونږ  ،هم نيسو يېروژه نييس مونږ 

و کور کې مو يپه  ،سفر په دوران کې شام ته روان وو د ،حج کووکوي مونږ هم 
وې پسې ووت يد ډ یو ملګريزمونږ  ،وه مړه شوهيخوړهل نو ډ ډوډۍد ماښام 
 ،وهېراوړه ما د عبداهلل بن مبارک ږيري ته وکتل په اوښکو ملده شو يېچې رڼا 

 ه خوف اوپ  څخهل چې عبداهلل بن مبارک ته د اهلل تعایليځان رسه وو هلما 
دو په ېنوره ک ېد ب ېوېد د ډيشا ،دهېت دومره فضل او بهرتي ورکړل شويخش

                            
 ( . ۲۴۸/  ۳)  :صفة الصفوة  (1)
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 .(1)اد کړي وي يکې او تورتمونه يامت تاريوخت کې به دې ځان ته د ق
  ېاو ورځ د يېڅنګه :ليوه ورځ امحد بن حنبل ته وويما  :واييامام مّروذي 

د  ېاهلل پاک تر چې يد هغه چا ورځ به څه ښه و :ليهغه راته وو ؟څنګه ده
 ېشو ګمارلدواړه  ،د سنتو ادا غواړي ېتر V رسول اهلل ،فرائضو ادا غواړي

 ،غواړيخواهشات ترې خپل نفس  ،ح غواړييد عملونو تصح ېمالئک تر
 انتظار وبايس ېد د يېاو ملک املوت  ،س ورته د فحش او فجور امر کوييابل

غم  ېد روز ېمونږ د ورځز چې واييان ورته ياو چب ،خيلالکه  ېروح به تر چې
 !!(2)وخوره
 دواړه  :ان قابو کړهيڅلور ش :ليمرعيش وو هفيته حذ ما :واييق يابن ُخب

په ژبه دې د  ،په سرتګو دې حرامو ته مه ګوره ،نفس پرسيت او زړه ،ژبه ،سرتګې
او  ،نه او بغض مه ساتهيمسلمان ته په زړه کې ک هېڅ ،زړه ضد خربې مه کوه

ونه يکه دغه څلور خو ،ونه غواړي هېڅنې دې قابو کړه چې نفيس غوښت
 .(3)هه شه چې په رس دې خاورې پرتې ديپو ،درپکې نه و

  درس  چې هغه به مونږ ته د واييقايض حسني د خپل استاذ قّفال متعلق

                            
 ( . ۱۴۵/  ۴)  :لصفوةصفة ا (1)
 ( . ۲۲۷/  ۱۱)  :سْيأعالم انلبالء (2)
 ( . ۲۶۸/  ۴)  :صفة الصفوة  (3)
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په  :ليو يېرس پورته کړ او وبه  يېا به يب ،راکولو په وخت کې ډېر ځله ژړل
 .(1)و ياغفله او مونږ څومره مونږ څه څه نه کيږي 

  َّداسېستا په ګاونډ او ورونو کې  :م العجيل وويليوه ورځ راته بهي :واييل خمو 
زه  ،نه ېول :ليما ورته وو ؟ا وکړييرسه د حج لپاره ملګرت څوک نشته چې ما
ټه اتفاق ينداره سړي رسه مې خمامخ کړ او دواړو رسه په نيالړم او په لکې د د

 :ليو يېاو راته  وال رایغيته لک په سبا مې کور ،م خپل کور ته والړيا بهيوکړ ب
شئ  خوار :ليما ورته وو ،م لپاره د بل ملګري تاالش وکړهيشه او د به رېنه ت ما

 ډېرما وررسه  ،نه بل دينداره او اخاليق څوک نشتهېپه ټوهل کوفه کې هل د ؟ولې
هغه  ،ديلر څه نه دي يلدي هل ښواخالقو پرته مې ترې نو حبري سفرونه کړي

ژاړي او نه غلې کيږي هسې نه په مونږ  ډېرل چې دا يما ته چا وو :راته وويل
ولې ته لکه نالکه نه ژاړې چې  !خوارشئ :ليما ورته وو ،ټول سفر خراب کړي

 :ليهغه وو ،زړه يې نرم يش نو په ژړا يش یهغه هم د داسې؟ ؟زړه دې نرم يش
ملګرتوب  :ليما ورته وو ،په بله نمونه ژاړي خو زه خرب شوم چې دا ،ولې نه

 .استخاره به وکړم :ليهغه وو ،وررسه هرومرو وکړه ډېر خېر به درته ورسيږي
 یارې کړيورلۍ تشول او دواړو ته س یوځايرسه دواړه  نيټې کړې نيپه تع

                            
 ( . ۴۰۷/  ۱۷)  :سْيأعالم انلبالء  (1)



[38]                                         

            

 

 

الندې  ېريد ږ يېناست او الس ېک الندېوري يوې ونې د سيم د يبه ،ېشو
هل سرتګو په مخ دومره راروانې  يېرشوع وکړه او اوښکې  يېښود په ژړا ېک

 يېزال چې ما يقسم په رب ال ،تهوان ېا ګريته او ب ېرېشوې چې هل مخ نه ږ
 .ېداوښکې په ځمکه ويل

 وررسه ملګرتوب ملګري ته دې وګوره کنه زه !خموهل :ليملګري مې راته وو
اد شوي وي او يرا ېي ېيش ښځه او چب یداېک :ليما ورته وو ،مينه  ته تيار
حج ته سفر راته د  !نه نه وروره :ليويم واورېدې ويزمونږ خربې به ،ژاړي

 .شوپه ژړا نور هم  بې قابو ،اد کړياخرت کوچ را
تا رارسه  ،دي تا مارسه څو څو وارې داسې بد کړي :ليملګري مې راته وو

 داود الطايئ م دې ديتا ته په اکر و چې به ؟ژندهېم ما څه پيکړ که نه به یملګر
ا خو به ي ،و بل ته ژړليو چې ټولو ی کړ یرسه ملګر (1)د سالم ابو االحوصاو 

  .و بل ته تسيّل ورکړې وهي يېا به ياو  وو يټول مړه شو
دا به ستا غوره ترين  :ليخربې کولې او ورته به مې و ید ْيخو ما به ورته د خ

 .سفر وي

                            
په صفة الصفوة کې په )سالم بن األحوص( ياد شوی دی، او صحيح نوم يي )ابواالحوص( دی،  (1)

، خپل نوم يي سالم بن سليم احلنیف الکویف ورئ( کې وګ۲۷۰۳ :اتلقريبکوالې شئ چې ترمجه یي په )
 .( کې وفات دی۱۷۹دی او په )
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او ښه سړيتوب رسه تاجر  ک عمليند  ،وال به هر وخت حج ته تلويزما دغه لک
 يېته  ما ،نه کوهل يېخفګان او ژړا به  ډېر ،اساين کوهل يېرسه به  هر چا ،هم و

 او فاېده په کې ْيداې يش چې ډېر خيدا سفر خو مې دې رسه شو خو ک :ليوو
 .وي

 يېنو ملګرتوب  وای یکه خربشو ،م خرب نه ويوال خربو اترو نه بهيزما او د لک
 .کووررسه نه 

رته راغلل او دواړه رسه لکه د خپلو ورونو په ېدواړه د حج په سفر ووتل او ب
که بدهل او خېرعظيم ېدرته ن ېاهلل د :ليزه ورغلم هغه راته وو ،څېر وو
دې امت  په څېر خلک به  نه راتو چې د ابوبکرنيقي هېڅزما  ،درکړي
اه نه ډېر ښه هم وم ت هل نګکه زه ترې د مايل ،هغه خپله ډېر ناداره و ،کې وي

مې خدمت ځوان وم خو هغه به که څه هم زه  ،خو خرچه راباندې هغه کوهل
 .و اريخوراک ت يېهغه به روژه و خو زما لپاره به  ،کو رسه هل دې چې بوډا هم و

له يزړه مې ترې ا :ليهغه وو ؟څنګه وې يېد ډېرې ژړا رسه  :ليما ورته وو
په  لومړی لږ ملګري رانه ،په ژړا راواړولم هم ځان رسه يېله خوشحاهل شو زه يب

 ،به هم رارسه ژړل هغویدو ا مونږ په ژړا ويليب يېتنګ راغلل خو چې لکه به 
 ،وشان مړه کيږويمونږ او دوي رسه  :ليو بل ته وويرسه خپل منځ کې  هغوی
به هم رارسه  هغویمونږ چې به لکه په ژړا شول  ؟ژاړي او مونږ نه ژاړو هغوی
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 .ژړل
په الره کې ملګري  :ليم ته ورغلم او سالم مې پرې وکړ ورته ومې ويبه ايب

م تالوت يقران کر د ،د اهلل ذکر ،و یډېر ښه ملګر :ليهغه وو ؟رسه څنګه وې
او د برداشت څښنت  ،سرتګې ډکې وې يېهل اوښکو نه به  ،ات کويز ډېر يېبه 
 .(1)په دغې غورچاڼ دې درته اهلل پاک نېکه بدهل درکړي ،و

 
 
 
 
 

           

                            
 .(۱۸۲ – ۱۷۹/  ۳  :صفة الصفوة (1)
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 □ او هل شهرت نه کرکه نيسلف صاحل – ۳ □

 

 لک ورپسې وه ورځ عبداهلل بن مسعود راووت خي :واييثابت  يباب بن يحب
څه  :ورته وويل هغوی ؟دیرارسه مو څه اکر ايا  :ليهغه ورته وو ،روان شول

رته ستانه ېب :ليهغه ورته وو ،تارسه الړ شو هل ل چېيمونږ و اکر مو نشته خو
 .(1)یداسې تلل د مرشتابه لپاره فتنه او د ورپسې خلکو لپاره هالکت د ،شئ
  عبداهلل بن مسعود :واييحارث بن سويد  ح يکه تاسو ته زما صح :وايي

 .(2)وای په رس به مو خاورې اچویل نو زما وایمعلومات 
  ول هغه بن سْيين رسه چې به څوک روان ش د حممد :واييبسطام بن مسلم

 ،وکړ يېکه د چا به وررسه څه اکر و نو ورهل به  ؟ېوايڅه خو نه  :به ورته وويل
څه  ؟ولې :ورته وويل يېد بيا به ېا څوک پاڅيدو کې به وررسه بېچې په راستن

 .(3) ؟اکر خو دې نشته
 راغلو ته  ېنيچ ېيو ،وه ورځ د عبداهلل بن مبارک رسه وميزه  :وايي(4)حسن

                            
 ( . ۴۰۶/  ۱)  :صفة الصفوة( 1)
 ( . ۲۰۷ – ۴۰۶/  ۱)  :صفة الصفوة (2)
 ( . ۳۴۳/  ۳)  :صفة الصفوة (3)
يج درېواړه د عبداهلل بن ، او حسن بن عيیس بن مارسحسن بن الربيع، او حسن بن عرفطة (4)

 درېواړو کې يو دی . ، قايل هم په مبارک شاګردان دي
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وررسه وکړ  يېټيل مټال  ،ژندېچونکه خلکو ونه پ ،څښلېو ترې اوبه لکخ
 هېڅژوند داسې خوند کوي چې  :وويل يېته  خو چې هل ګنې ګونې راووت ما

 .څوک مو نه پيژين او نه راهل عزت کوي
 :دېته ورس یبيا په کوفه کې ورباندې کتاب املناسک لوستل کېده چې دې ځا

چا چې  ،زما دا خربه چا يللکې ده :نو ويويل .یدا زما مذهب د :واييعبداهلل 
په الس ګرو ګرو چې تر څو  يېهغه  تر ،لکې دهما يل :لېيلک وه هغه ورته وويل

 .(1)؟يللک کيږي مېڅوک يم چې خربه هم ال زه  :وويل يېا يب ،وران کړ يې
  هل شهرت څخه  :واييعبداهلل بن مبارک  :واييحسني بن احلسن املروذي

ولې  ،هم خلکو ته مه ښايه چې ته شهرت نه خوښوېاو دا  ،ځان پټ وساته
 معین داسېد دې  ،وتل ديخپله چې د ځان لپاره په زهد دعوه کول د زهد نه 

 .(2)ده چې ته خپپله ځان ته د خلکو مدح او ثنا رااکږې
 ته داود بن مهاجر  هته معاوية بن حفص هغ ما :واييمحد بن يونس الْيبويع ا

 .ته نصحيت وکړه ما :عبيد ته وويل ويل ما فََضالة بنوييل و چې ابنُمَحْييز 
 :ته ډېر خېر درورسوي يو څو خويونه دي چې اهلل پاک به پرې تا :هغه وويل

چې وسع دې  ،ژنهېپه خلکو ځان مه پ ژنه خوېچې وسع دې کيږي خلک وپ

                            
 ( . ۱۳۵/  ۴)  :صفة الصفوة (1)
 ( . ۱۳۷/  ۴)  :صفة الصفوة (2)
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چې وسع دې کېږي بل ته کېنه خو ځان  ،کيږي خربې اوره خو خربې مه کوه
 .(1)وهته څوک مه کېن

 عبداهلل امحد بن حنبل ابو :وايي یيو سړi  مې په ډېر خفګان کې ويلد په
] جزاک اهلل عن االسالم خْيا  [  چېيو سړي صفت وکړ  يېدې حالت کې 

اهلل  :هغه ورته وويل ،ته د اساليم خدماتو نيکه بدهل درکړي دې تا اهلل تعایل
دي  څوک يم او څه مې کړي زه ال ،دې زما هل خوا اسالم ته خْي ورکړي تعایل

 ؟(2)
  د رسول اهلل :واييحممد بن املنکدر V  په مسجد کې به زه همېشه لپاره
که  واال باندې يو اکل قحط رایغ مدينېپه  ،د شپې ملونځ ته ودرېدمستنې  ېيو

د شپې هل خمې چې مې د  ،څه هم د استسقا لپاره ووتل خو باران پرې ونه شو
دت رسه سم خپلې ستنې ته راغلم او ورته تکيه اع ماسخوتن ملونځ وکړ د

نلګ  ،ته ورته و رایغ وايلچې زيړ یپه دې جريان کې هل رنګه تور سړ ،شوم
 ،ما نه خمکې ستنې ته ودرېدهل  ،ت ووهم پر څادرګی يېو او په وولو  وهیل يې

حرم  غمرب دېستا د پ !اهلل یا :ويلېناست او وېوکړل او بيا ک يېدوه رکعتونه 
زما دې په  ،پرې باران ونه کړ ووتل خو تارد باران غوښتو لپاره د ييدونکاوس

                            
 ( . ۱۱۶/  ۳)  :سْيأعالم انلبالء  (1)
 ( . ۲۲۵/  ۱۱)  :سْيأعالم انلبالء  (2)
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 .تا قسم وي چې باران پرې وکړه
 چې ما د یال نه و ښکته کړ يېخو الس  .وي شايد لېوین :ځان رسه وويلهل ما 

ته مې والړ شم په دې  ماغوښتل چې کور ،د او باران وشوېواور یاسمان غرار
بيان کړه چې ما  يېد د اهلل پاک دومره محد او ثنا ېاورکې هغه د باران اواز و

زه ال څوک يم چې تا راهل  :وويل يېبيا  ،محد او ثنا چرته نوه اورېدلې ېدغس
هل کوم څادر څخه  ،ستا په قوت او محد پورې مې دې پناه وي ،داع هم قبوهل کړ

منځ پو خد  يېاو د اوږو څادر  پر ځان راخپور کړ يېو هغه  نلګ تړیل يېچې 
چې لکه پوهه شو سبا راختو واال  ،او تر سهاره په ملونځ باندې والړ وواچو کې 
دوه رکعته د سهار سنت  يېوروسته  ېهل هغ ،او بيا وتر وکړليې وکړه سجده دی 

زه هم د خلکو رسه په سهار  ،سهار ملونځ ادا کړ د يېوکړل او په مجاعت رسه 
دو اوبه په لښتو کې ېزه او هغه پاڅملونځ نه وروسته  ،ملونځ کې شامل شوم

 چېته معلومات ونه شول  روانې وې زه او هغه په اوبو ورګډ شول خو بيا ما
 .چرته والړ

 اعدت رسه سم خپلې ستنې ته تکيه شوم هغه بيا رایغ ا ديپه دوهمه شپه زه ب
 يېتر سبا  ،واچوترمنځ خپو  د يېپه اوږو او د اوږو څادر  يېاو خپل نلګ 

 يېسجده او بيا وتر وکړل او بيا  يېد سبا د راختو په وخت کې  ،ه وکړلملونځون
د زه او هغه دواړه په ېد مجاعت ملونځ ودر ،د سهار دوه رکعته سنت وکړل
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زه او هغه دواړه هل مسجد نه ووت او ورپسې شوم کور  ،مجاعت کې داخل شوو
 .ید یاوسيدونک مدينېمې ورهل وپېژنده چې د 

د يلدو   يېزه  ،و يچکور ته ورغلم چې ومې کتل مو يېسم  د ملر راختو  رسه
څه  :راته وويل يېبيا  ،راته ووايو يېد او ښه راغالست ېرسه وپيژندم پاڅ
لږ څه  ؟کړم ېکه خوښه دې وي چې موزې درهل جوړ ؟خدمت دې وکړم

مخ تک  يېسم دالسه  ؟يېنه  یسړ ته هغه بيګاین :ناستم بيا مې ورته وويلېک
دومره  ؟یستا په دې خربو کې څه اکر د !ابن املنکدره :وويل يېراته  تور شو او
 .ورڅخه راووځم چېته تيار شوم ېقهر شو چې نور زه دغصه او 

د اعدت رسه سم  ،په مسجد کې ملونځ وکړ V په دريمه شپه چې مې د نيب
ځان رسه  هلما  ،رانیغ یخپلې ستنې ته راغلم او ورته تکيه شوم خو دغه سړ

چې لکه سهار شو هل ملونځ نه  ؟دا مې څه وکړل ،انا هلل وانا ايله راجعون :وويل
کور ته ورغلم څه ګورم  يېناستم بيا ېوروسته تر ملرخاته پورې په مسجد کې ک

تا  :د کور واال راته وويل ،په کې نشته يش هېڅاو  یچې کور خايل پروت د
چې ته څنګه ووتې  :راته وويل هغوی ؟ويل :ما وويل ؟پرون سړي ته څه وويل

 ،قابلونه او هر څه په څادر کې واچول او هل کور ووت ،هغه خپل ټول سامان
 ؟وي مونږ نه پوهيږو چې هغه به چرته تلیل
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 (1) – ورمحيږيپرې  ېاهلل د –نه کړ  مېپېدا ما د مدينې هر کور ولټو خو 
 
 
 
 

 
 
 
 

       

                            
 ( . ۱۹۲ – ۱۹۰/  ۲)  :صفة الصفوة (1)
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 □ره ېنه د سلفو صاحلينو و ۍځان خوښ هل – ۴ □

 
  شو څخه يو يزه د قر !خلکو یا :ابوعبيده يوه ورځ وويل :واييثابت ابلناين

زه  ،باندې په تقوا کې برتري ولريراکه په تاسو کې هر سور يا تور  ،فرد يم
 .(1)جوړ شميې دوسته ګڼم چې پېرواکر 

  يوب او هغه هل نافع څخه نقلوي چې يو سړي عبداهلل امعمر خپپل سند هل
هغه  !د ښه سړي ځويهای يا  !یخلکو کې ښه سړ یا :وويل ته  بن عمر

 ،اهلل يو بنده يم بس د ،يم یيم او نه د ښه سړي ځو ینه زه ښه سړ :ورته وويل
ږدئ پرې يېنه وي نه  يتاسو هم چې څوک تباه کړ ،ره دواړه ترې لرمېاميد او و

(2). 
 هل شپه وده يم چې ټو وايي:مطرّف بن عبداهلل بن الشخْي  :واييشهب بو االا

نه خوښ دي چې ټوهل شپه والړ يم او ځان ېمانه راپاڅم دا مې هل دېاو سهار پښ
 .(3)ته غره شم

يا د ځان تزکيه کوي وي  یلوړه په رب اليزال چې څوک ځان خوښ :واييذهيب 

                            
 ( . ۱۸/  ۱)  :م انلبالءسْيأعال (1)
 ( . ۲۳۶/  ۳)  :سْيأعالم انلبالء (2)
 ( . ۲۰۰/  ۲)  :حلية األويلاء (3)
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 .(1)لکه به اکمياب نه يشهېڅ
  زما نه درې خربې يادې کړئ :واييوهب بن منبه: 

  .کوئهوا پرسيت مه  – ۱
 .د بد ملګري رسه مه ګرځئ – ۲
 .(2)نه ځان وساتئ  ۍد ځان خوښ – ۳
 ما د عبداهلل بن مبارک نه پوښتنه وکړه چې کرب څه  :واييبو وهب املروزي ا

بيا مې ورڅخه  ،واييکرب خلکو ته کم کتلو ته  :هغه وويل ؟ته ويل کيږي
ل کيږي چې ته ويېعجب د :هغه وويل ؟وپوښتل چې ُعُجب څه ته ويل کيږي

او په  ،رسه دي کوم تا ولرې چې خلکو رسه هغه څه نشته چېته داسې عقيده 
 .(3)ملونځ ګوزارانو کې ماته بې اکره شې ځان خوښي ښاکري 

  فضيل او ثوري دواړه  :نطايک وويلاته عبداهلل  ما :وايييب احلََواري اامحد بن
دا  :وويل يېبيا  ،ژړلسفيان ثوري و ،رشوع کړه يېشول او مذاکره  یرسه يوځا

زه په دې  :فضيل ورته وويل ،جملس شايد په مونږ د رمحت او برکت سبب يش
مونږ دواړه يو بل ته په ښو خربو ايا  !جملس مو راته عذاب نه يش چېږم ېروې

                            
 ( . ۱۹۰/  ۴)  :سْيأعالم انلبالء( 1)
 ( . ۵۴۹/  ۴)  :سْيأعالم انلبالء (2)
 ( . ۴۰۷/  ۸)  :سْيأعالم انلبالء (3)
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لره ايله بيله دې  یاهلل دې ژوند :سفيان بيا وژړل او ويويل ؟ښه ښاکره نه شو
 .(1)کړم  یژوند
 اما شافيعi نه  ۍچې لکه د نيک عمل په کولو د ځان خوښ :يېفرما

 :ويريږئ نو دا ځان ته ياد کړئ چې
 ؟ئڅوک رضا کول غواړ :- ۱
 ؟ئغواړ نعمتونه کوم :- ۲
 ؟ئډارېږ نه عقاب کوم هل :- ۳

عملونه به ورته ډېر لږ ښاکره  کيپه دې کې چې څوک فکر يويس خپل ن
 .(2)يش
  يباما د عبيداهلل بن  :بن شداد وويلته حجاج  ما :واييرشدين بن سعد 

که په جملس کې چا  :دلېواور یْيکه دځهوښيار او  یجعفر چې خورا پياوړ
او که خاموش  ،چپ دي يش ېخوښې شو يېخربې کولې او خپلې خربې 

 .(3) وکړي ېناست وي او خپله خامويش ورته ښه ښاکره شوه نو خربې د
 ځېنې وختونو کې څوک  :لوي چېابو حازم نه نق هل سعيد بن عبدالرمحن

                            
 ( . ۴۳۹/  ۸)  :سْيأعالم انلبالء  (1)
 ( . ۴۲/  ۱۰)  :الءسْيأعالم انلب ( 2)
 ( . ۱۰/  ۶)  :سْيأعالم انلبالء  (3)
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ډېر خوشحاهل يش رسه هل دې چې هل تمامو بدو  يېښه اکر وکړي نو په کولو 
بد اکر وکړي نو  یاو لکه سړ ،اکرونو نه ورهل دغه نيک اکر ډېر رضرناک وي

ډېر پرې خفه يش رسه هل دې چې دغه خفګان ورهل د ډېرو نيکو عملونو نه 
کولو ځان په هر چا لوړ بويل او غرور پرې   اکر پهْيدا ځکه چې د خ ،ښه وي

وررسه نور ډېر نېک عملونه هم برباد يې  اهلل تعایل چېيش  یداېاو ک ،کوي
 یداېاو چې لکه انسان بد عمل وکړي او بېرته ترې په وېره کې وي ک ،کړي
  .(1)په زړه کې وي  يېرسه خمامخ يش او وېره  د اهلل تعایل چېيش 
 زم د امام ابن حi اجتهاد کوم خو د چا زه د حق پْيواکر يم ه دې قول )پ

څوک چې د اجتهاد رتبه  :تعليق کوي چې i ( امام ذهيبتقليد نه کوم
معترب وبويل هغه هل تقليد کول هم ناروا  يې ءحاصله کړي او څه شمْي علما

زده  ود فقه لومړين کتابونيا خو څوک چې ايله بيله د قران کريم حافظ او  ،دي
او په  ؟دا به ال څنګه اجتهاد وي ،یي لکه هم اجتهاد نه يش کوالو کونکی

چې وزرې  ؟په کومو قواعدو به فروع بنا کوي ؟يي مسايل به يې څه واجتهاد
 ؟.يش ینه وي الوتل به ال څنګه وکوال يې

د  ،خمترص يېپه فروعو کې  چېرکه حمدث يزبېدار فقيه او زيات  :دريم قسم

                            
 ( . ۱۶۴/  ۲)  :صفة الصفوة  (1)
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برسېره د  ېد د ،هم لوستلې وي يېاو حنو  ،تابکوم ک اصولو په قواعدو کې
کولو قوّت او نور څه  ېد مناظر ،مشغول وي يېقران کريم حافظ او په تفسْي 

يش چې د امامانو  یکوال ،فضيلتونه هم ولري د مقيّد اجتهاد درجې ته رسيږي
يا د  ،چې لکه ورته حق څرګند او نص ورته ثابت يش ،ديللونه رسه پرتله کړي

 ،يا سفيان ثوري ،مالک اي د مثال په توګه iتمد امام لکه ابوحنيفهکوم مع
نو رخصتونو ته  ،محد يا د اسحاق بن راهويه عمل ويا ،ديبوعبا ،شافيع ،وزايعا
هل احتياط نه دې اکر واخيل او هل دې  ،نه ګوري او حق پلوي دي وکړي يد

 .وروسته پرې د هر چا تقليد کول حرام دي
به پرې تعليقات او نيوکې وکړي  ءسوسوي چې فقهاکه هل دې څخه ډار حم

لکه نالکه په انسان کې ځان  ،ته نه ښاېې او خربه دې پټه وسايت ځان دې چا
 .يا شهرت رسه مينه ولري نو زسا پرې ورته ورکړل يش ،خوښي پيدا يش
په  او واييداسې بېلګې ډېرې دي چې که حق هم و ،ازاروي نفس يې خپله

دا رنځ په  ،مسلَط کړيوي ءهم کوي خو اهلل پاک پرې فقها نېکيو خلکو ته امر
 ،دا پټ رنځ د جماهدينو ،مادلاره طبقه خلکو او صدقه کوونکو کې هم شته

د کفر او اسالم  ،او اسالمې لښکرو په صفونو کې هم شتون لري ،امْيانو
دواړه جنګي يليک به رسه خمامخ جنګيږي خو د جماهدينو په نفسونو کې به 

 يېقيصې  ،رنځ ښه په مخ تګ کې وي په دې خاطر چې د شجاعت دغه پټ
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د  يېوي چې خلک  ېبې لستوڼو قيميت چپنې اچول يې، يا (1)خلک وکړي
په  ،ځغالنده اسونو هل کبله کرهپکې د  يځان خوښ ،بلاس قييص وکړي

 ،حمسوس يش په ملونځونو کې ترې کيم ،اسبابو سمبالو کورونو هل کبله رايش
 ،په استعمال کې راويل ېتوک يېنشه  ،م او استبداد لړي پيل کړيپه رعيت د ست

او نور به ال څنګه  ؟داسې مسلمان نرصت او مرسته به اهلل پاک څنګه وکړي د
او ستابندګانو ته توفيق  ،ن مرسته خپله وکړهيد خپل د !اهلل یا ؟نه رشميږي

 .ورکړه
 ،ژاړيهم ځان څوک چې علم د عمل لپاره کوي علم ورپکې اثر کوي او په 

فخر او وياړ لپاره حاصل  د ،د فتواګانو لپاره ،او که علم څوک د مدرسو لپاره
باالخره  ،خلکو ته په سپک نظر کتل په کې پيدا يش ،تکرب او محاقت ،کړي
اهلل پاک  ،بدي رايشهم هل پامه و خلک او د ،ځان خوښي برباد کړييې 
َهااقَدر  ] :يېفرما اَهاوَ     فرلََح َمن َزاکَّ  (3()2) [ قَدر َخاَب َمن َدسَّ
څوک چې ځان هل ګناه نه پاکوي هغه به اکمياب وي او څوک چې په  :ژباړه

                            
)صحيح مسلم  :، وګورهو کسانو به د جهنم اور غومربه يشراځي چې په درياو په حديث کې  (1)

 (.۱۵۱۴ /۳) ۱۹۰۵ :، حديث نمربکتاب االمارة
 ( . ۱۰ – ۹)  :سورت الشمس (2)
 ( . ۱۹۲ – ۱۹۱/   ۱۸)  :الءسْيأعالم انلب (3)
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 .ګناه ځان ګنده کوي هغه به خوار او ذيلله وي
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 □دنيا څخه د سلفو صاحلينو بې رغبيت  هل – ۵ □
 
 ک عبداهلل بن مبارi هته معمر هغ ما :ييرما[ کې فپه خپل ]کتاب الزهد 

ټولو  شام ته رایغ  عمر :هشام ته خپل پالر عروة وييل و ،ته هشام بن عروة 
بوعبيده ازما ورور  :هغه وويل ،وررسه يلدل کتل وکړل مرشتابهګورنرانو او 

لږ ځنډ وروسته په اس باندې چې د  ،س به رايشوا :ټولو ورته وويل ؟یچرته د
 ،پرې وکړ يېاو سالم  سپور رایغ ،پروت و یړد اس خوهل کې پ يواګو پرځا

کور ته   بيا د ابوعبيده ،شئ جالهل مونږ څخه  :خلکو ته وويل عمر 
نور  پرتهاو زين  ،ډال ،ېورهل هل تور يېپه کور کې  ،والړ او وررسه مېلمه شو

 : بايد رضور دررسه کور کې څه سامان وي!ورته وويل عمر  ،څه ونه يلدل
 .(1)شته سامان مو تر شپې رسوي !امْياملومنني :هغه ورته وويل

  ته  ههغ ،مطرّفبن  ته حممد هته عبداهلل بن مبارک هغ ما :وايينعيم بن محاد
وييل و  (2)هغه ته مالک ادلار ،هغه ته عبدالرمحن بن سعيد بن يربوع ،بوحازما

و وويل دا به اب يېغالم ته ورکړل او ورته  خپلڅلور سوه ديناره  چې عمر

                            
 ( . ۱۶/  ۱)  : سْيأعالم انلبالء  (1)
دواړو نه يي روايتونه هم کړيدي، د مزيد  D غالم و او د عمر او ابوبکر مالک ادلار د عمر ( 2)

 .( وګوره۸/  ۵ :الطبقاتمعلوماتو لپاره )
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او هلته لږ تم شه وګوره چې هغه په دې  ېته ورکړ عبيدة بن اعمر اجلراح
دينار ورکړل چې امْياملؤمنني  يېغالم والړ او هغه ته  ؟دينارو باندې څه کوي

 ،رحم او فضل وکړي په امْياملؤمنني دې اهلل تعایل :هغه وويل ،درته رالېږيل دي
دا اووه ديناره  ،نکي ته يوسهدا پينځه ديناره فال !وينځې یا :وويل يېبيا 

غالم بېرته  ،په صدقه ختم کړل يېفالنکې ته يوسه تر دې چې ټول دنانْي 
ته تيار کړي  دنانْي معاذ بن جبل رادغه مقد څه ګوري چې عمر رایغ

 په امْياملؤمنني دې اهلل تعایل :هم وويل معاذ ،هغه ته واستاوه يېدي بيا 
ته دومره او فالنکي کور ته  فالنکې کور !وينځې یا ،رحم او فضل وکړي

يب يب رس راښاکره کړ  په دې  دوران کې د معاذ  ،دومره دومره دينار يوسه
 يېدوه ديناره پايت و هغه  ،نږ ته ترې هم څه راکړهمو ،چې مونږ خو هم ناداره يو

 ،ورته وکړه يېاو د دواړ قيصه  غالم بېرته امْياملومنني ته رایغ ،دېته وغورځول
 .(1)لمنځين ورونه ديپرسه خ یدو :هغه وويل

  وويل  بن مویس ته سليمان بن ايوب بن عيیس ما :واييابواسماعيل الرتمذي
پالر هل نيکه څخه نقل کړيدي چې طلحه هل خپل پالر نه روايت  يېهغه ته 

ټوهل شپه يې په  ،لکوي چې هل حرضموت نه ورته اووه لکه درهم راوړل شو

                            
 ( . ۴۵۶/  ۱)  : سْيأعالم انلبالء  (1)
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هغه  ؟یولې دې طبيعت وران د :ورته وويل يېښځې  ،هځان تنګه تېره کړ
په خپل رب  یپه دې سوچ کې يم چې هغه سړ ېهل شپې راهيس :ورته وويل

 ؟په کور کې وي او شپه پرې تېره يش يېڅه ګومان لري چې دومره مايلت 
ستا خو ډېر دوستان دي چې شپه سبا يش په لپو لپو او په  :هغې ورته وويل

په رښتيا  !اهلل درباندې رحم وکړه :هغه ورته وويل ،شهيوو پرې يېاکسو اکسو 
د  يېهېره دې نه وي چې ښځه ښه خربه دې وکړه ) يېښه سړي لور د چې 

 د اکسو اکسو په مايلت ټول يې مهال په سهار د( وه لکثوم ام لور ابوبکر
 ،هم په کې يوه اکسه ويلږدوهل يېته  عيل ،مهاجرينو او انصارو ترمنځ وويشو

هغه ورته  ؟مونږ برخه په کې نه شتهز !ابو حممده :ورته وويل يېخپلې ښځې 
ما  :وايي يېښځه  ،چې څه پاتې دي هغه ستا شول ؟ټوهل ورځ چرته وي :وويل

 .(1) يوه کڅوړه راکړه چې زر درهمه پکې و يېته 
 سفيان ثوريi  د يې هغه  ،د ُهزيل بن رُشحبيل نهيې هغه  ،نهد ابو قيس

غواړي نو  ودانولاخرت څوک که نه روايت کوي چې  ن مسعودعبداهلل ب
په  !خلکو یا ،او که دنيا ابادول غواړي نو اخرت به زيانمنوي ،دنيا به زيانمنوي

 .(2)فاين دنيا باندې اخرت مه خرابوئ 

                            
 ( . ۳۱/  ۱)  : سْيأعالم انلبالء  (1)
 ( . ۴۹۶/  ۱)  :سْيأعالم انلبالء  (2)
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 عبدالرمحن بن يزيد د عبداهلل بن مسعود د نيب  :نه روايت کوي چې
V وږده ملونځونه او ډېر کوښښ کوئ خو تاسو اڅه هم ملګرو نه که  هل

 :هغه وويل ؟په څه يش غوره دي :چا ورته وويل ،درڅخه ډېر غوره دي هغوی
 .(1)نه مينه ډېره وه  د اخرت رسه هل دنيا هغویستاسو نه د 

 اوزايعi بالل بن سعيد نه روايت کوي چې ابوادلردا هل یا :يېفرما 
 .واړمنه درپورې پناه غ ېتفرق هلد زړه  !اهلل

کې مې  یچې په هر ځا :هغه وويل ؟ید د زړه تفرقه څه یش :چا ورته وويل
 .(2)مايلت وي

 شعث بن ا :واييبوابلخرتي اعمش نه روايت کوي چې ا هلبوعبيدة بن معن ا
پرې  يېسالم  ،ته راغللخوا  سلمان فاريس د قيس او جرير بن عبداهلل 

ته  ما :هغه ورته وويل ؟يېته  یملګر Vنيب کريم  د :وويل يېوکړ او ورته 
 ید هغه ملګر :ورته وويل سلمان  ،دواړه په شک کې پاتې شول ،پته نشته

مونږ د  :دواړو  ورته وويل ،ننوځي یچې جنت ته وررسه يوځا یهغه څوک د
دواړو  ،ته راکړئ هغه ډالۍ ما د :هغه ورته وويل ،خلوا نه راغلو اابوادلرد

د اهلل نه  :هغه ورته وويل ،يه نه دي راکړڅ يېمونږ ته خو  :ورته وويل

                            
 ( . ۴۲۰/  ۱)  :صفة الصفوة  (1)
 ( . ۳۴۸/  ۲)  :سْيأعالم انلبالء  (2)
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ته راځي  د هغه هل اړخه چې هرڅوک ما ،ويريږئ او امانت راته راکړئ
 ،په مونږ دغه ګمان مه کوه :دواړو ورته وويل ،هرومرو راته ډالۍ رايلږدوي

هديه او ډالۍ راته  نا نا زما :هغه ورته بيا وويل ،مونږ د ډېرو شتمنيو څښتنان يو
 يېخو دومره  يهم نه دي راکړ هېڅهغه مونږ ته  :واړ ورته وويلد ،راکړئ

 ېبه وررسه لکه هم يواځ Vچې نيب کريم  ید یپه تاسو کې يو سړ :وويل
چې تاسو دواړه لکه هغه ته ورشئ نو زما  ،بيا نه کو يېشو د نور څه تاالش به 

 ،ه غوښتلهل دې پرته مې درنه نور څه ن :هغه ورته وويل ،سال م به ورته ووايئ
 .(1)؟الۍ شتهډايا هل دې څخه بله ښه 

  قتادةi (2)اعمر :وايي
i چا ورته  ،په ژړا شو ته چې لکه مرګ رایغ

مرګ نه د وېرې هل کبله نه ژاړم او نه په دنيا هل  :هغه وويل ؟ولې ژاړئ :وويل
او د شپې عبادتونه به  ېروژ ۍپه دې ژاړم چې د اوړي د ګرم ،راته ژړا راځي

 .(3)؟شوي وي او که نه مې قبول
 وايي[ په صفت کې فانبان بن عثمان بن عاعبدالرمحن بن ] هلتييم  مویس: 

                            
 ( . ۵۴۹/  ۱)  :سْيأعالم انلبالء ( 1)
ېر ، ډتمييم او په وطن برصي واسم کنيه یي ابوعبداهلل نوم یي اعمر د پالر نوم يي قيس په قبيله  (2)

دا د دې امت پْي دی.  :، کعب األحبار چې لکه ويلد ويويلار تابيع تېر شوی دیملونځ ګوز
 .(۱۵/  ۴ :سْيأعالم انلبال)
 ( . ۱۹/  ۴)  :سْيأعالم انلبالء (3)
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د  چېويل کيږي  ،عزت او رشف کې هل هر چا پورته و ،دنيا ،هغه په دين
کړل  يېورته ورکړ او ازاد به  يېپوښاک به  ،واخسته يېمريانو ټوهل کورنۍ به 

هغه  ،د مرګ په سختو جټکو کې مرسته وکړي دا به رارسه ويل چې يېبه  او دا
ويل کيږي چې  ،و په خوب ويدهپه داسې حالت کې مړ شو چې په مسجد کې 

عيل بن عبداهلل بن عباس چې  ،عبادتونه او ذکرونه ويل يېهميشه لپاره به 
 (.1) پسې اقتدا رشوع کړه يېويلد د خېر په اکرونو کې 

  بن بّشار نه مې واورېدل چې عيل بن  د ابراهيم:واييابوالّعباس الرّساج
وايي چې هل دنيا  ته مونږ ته :زما پالر عبداهلل بن مبارک ته وويل :واييالُفَضيرل 

د مخ د  !فضيله :هغه ورته وويل ؟ېاو خپله جتارتونه کو څخه بې رغبيت وکړئ
اهلل پاک عبادت  ترڅو د ،کوميې ساتلو او د عزت د خوندي کولو لپاره اوبو 

يش  يچې دنيا او نيک عملونه رسه يو ځا :زما پالر ورته وويل ،ې وکړمورباند
 .(2)خوند کويڅومر 
  و پرته اسبابهل تاسو د خېر او رش  :وس به ويلاشداد بن  :واييزياد بن ماهک

د  ،یاو ټول رش په جهنم کې د یټول خېر په جنت کې د ،نور څه نه دي يلديل
 ده وعده ېرښتنهغه اخرت  ،نان بوخت ديدنيا په خوراک ښه او بد دواړه انسا

                            
 ( . ۱۰/  ۵)  :سْيأعالم انلبالء (1)
 ( . ۳۸۷/  ۸)  : سْيأعالم انلبالء ( 2)
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د اخرت  ،لري ېدنيا او اخرت دواړه چب ،ور باچا به پکې فيصلې کويچې زور
 .(1)مه جوړيږئ  ېدنيا چب جوړ شئ او د ېچب
  د حج لپاره مې اراده وکړه نو ماما مې  :واييخت مسلم بن سعد اعبداهلل بن

ې ډېرې نادارې کورنۍ ته راهل لس زره درهم راکړل چې دا به په مدينه ک
ته په رسېدو مې د نادراې کورنۍ پوښتنه وکړه چا راته وښوده  مدينې ،ورکړئ

ما ورته  ؟يېښځې هل دننه عږ وکړ چې څوک  ،ورغلم دروازه يم ټک ټک کړه
په مدينه  چېيم، چا راته لس زره درهم راکړي دي  زه هل بغداد نه رایلغ:کړه

تاسو راته چا په نښه کړئ درهم مو  ېورکړ ډېرې نادارې کورنۍ ته يېکې به 
 يېته ويل شويدي چې ډېرې نادارې کورنۍ ته  تا :هيغ راته وويل .واخلئ
مې پرېښودل او  هغوی ،يان هل مونږ څخه ډېر ناداره دياو زمونږ ګاونډ ،ورکړه

ښځې جواب راکړ  ټول هغه څه  ،دروازه مې ټک ټک کړه ،بلې کورنۍ ته راغلم
مونږ او  :هغې راته وويل ،ې خمکې مې بلې ښځې ته وييل ومې ورته وويل چ

 .(2)کړه  يېګاونډيان مو په نادارۍ کې يو شان يو  راته تقسيم 
  ورځ خپل منځ کې رسه هره مونږ به د مجعې په  :واييابراهيم بن شبيب

 يېفقيه پوښتنه  ،يو سړی رایغ او څادر کې يې ځان تاو کړی و ،کېناستو

                            
 ( . ۷۰۹/  ۱)  :صفة الصفوة  (1)

 ( . ۲۰۶/  ۲ :صفة الصفوة  (2)
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د راروانې  ،دغې مسئلې خربې وکړې رلس تر اخره پورې پمونږ د جم وکړه،
 :هغه وويل ؟یمونږ ترې وپوښتل چې کور دې چرته د رایغبيا مجعې په ورځ 

ابو  :هغه وويل ؟یبيا مو ترې وپوښتل چې کنيت دې څه د ،( کېپه )حربيه
مونږ هم ډېر زيات زعليم او فقيه جملس و  يېچونکه جملس  ،عبداهلل

مونږ رسه خپل  ،ب شو او رانيغيهم ډېر وخت راتو خو بيا غکه څه  ،خوښ شو
په  سوااو  ،و ودانمونږ جملس په ابوعبداهلل څومره  ز :منځ کې يو بل ته وويل

کې مو رسه اتفاق وکړ چې سبا به خپل منځ  ،جملس کې دومره مزه نشته
کسان وو  ګڼچونکه مونږ يو  ،( ته ځو او مالقات به وررسه کوو)حربيه
 ،وه ېمو هل خلکو نه حيا راتله چې پوښتنه مو ورنه کړ وته په رسيد ()حريب

د ابوعبداهلل اړوند مو  ،څه ماشومان مو ويلدل چې هل ښونځي نه راروان وو
 .هو :مونږ وويل ؟ښاکرګر ابو عبداهلل يادوئ ايا :وويل هغوی ،ترې پوښتنه وکړه

 ست وو چې رایغناانتظار کې مونږ ال  ،ید راتګ وخت د يېدا  :وويل هغوی
راغن ام دواړه ډول ژوندي او حالل شوي  يېپه ټوټه تړلې وه په اوږه  يېاو شا 

مونږ ورته  ؟راته وخندل چې څنګه راغيل ياست يېد يلدو رس  ،ايښي وو
و څنګه تر خېر خو  ،ستا پوښتنه کوو زمونږ جملس درباندې ډېر اباد و :وويل

زما يو مسافر  :ته رښتيا ووايموس به درا :هغه وويل ؟ډېره مهاهل ورک وې
 ،ګاونډي و ما به ورڅخه نلګ په امانت واخست او تاسو ته به په کې درتلم
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چونکه هغه خپل وطن ته والړ او زما نور پوښاک نه و چې تاسو ته پکې 
 ید اهلل پاک راکړ الړ شئمارسه راځئ ، نو ځکه نه شوم درتلالی ،وم دریلغ

هغه کورته  ،راځئ چې وررسه الړ شو :ه وويلمونږ رس يو بل ت ؟رزق به وخورئ
 يېد ننوتلو رسه سم  ،د ننوتلو اجازت وکړ يېننوت لږ وروسته راووت او مونږ ته 

خپلې ښځې ته ورکړ  يېحالل شوي ماراغن  ،راوړ او مونږ پرې کېناستو پزه یک
 هغه ،زه لږ وروسته راځم :وويل يېمونږ ته  ،بازار ته يوړل يېاو ژوندي ماراغن 

 يېراتګ رسه ښځې  د ههغ ډوډۍ اخستې وه د يېخرڅ کړي وو او مونږ هل  يې
مونږ خمې ته کيښودل الړ او ز يېډوډۍ او ماراغن  ،هم ماراغن وريت کړي وو

د تلو رسه مونږ يو بل ته وويل چې د سړي حالت خو تاسو  ،راوړه يېمالګه 
يد وررسه وکړو دومره مرسته باد حاالنکه مونږ د برصې مرشان يو خپپله ويل

چا پينځه سوه چا اته سوه درهمه  ،پرې کم ازکم ښه يش يېچې د ژوند حالت 
ځينو يې دا هم ومنله چې هل نورو څخه به هم ورته څه .. درهمه ومنل .او چا

 :بيا مو وويل ،ته خربه ورسېده وخو جمموعه نزدي پينځه زره درهمراغونډ کړي 
ړي ته ورکړئ چې د ژوند حالت والړشئ هر څوک خپله برخه س پاڅيږئ او

 .پرې بدل کړي
په الره روان وو چې د برصې ګورنر حممد بن پر خپلو سوريلو باندې سپور 

راواستو چې  يېخپل غالم  ،سليمان د مربد بازار په لوړه څوکه ناست و
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وکړه چې چرته تليل وئ  يېزه ورغلم پوښتنه  ،راشه :ابراهيم بن شبيب ته ووايه
دغې  زه د یلومړ:هغه راته وويل ،ما ورته رښتيا رښتيا وويل ،لئاو هل کومه راغ

د خدمت لپاره  يېراوړه او يو يې د درهمونو کڅوړه  ،سړي رسه مرسته کوم
شه او د درهمو دغه چې دې سړي رسه الړوويل  يېغالم راوغوښت او ورته 

 .درته پرې امر کوم يېکڅوړه به هغه چاته ورکړئ چې زه 
 پورته شوم او د ابوعبداهلل په لور روان شوم توندۍ په شوم او زه ډېره خوشحاهل 

د  يېد غالم په څټ چې  دروازه ودريدم سالم مې وکړ  ابوعبداهلل رایغچې په 
داسې  ،اچولې وي ېدرهمو کڅوړه ويلده لکه ما چې ورهل په سرتګو کې خاور

دا دې څه  :يلوو يېاو راته  ،راته کتل لکه مونږ چې رسه يو بل هېڅ نه پېژنو يې
 تا !خربه واوره لږ زما !ما ورته وويل  ابوعبداهلل ،ېته زما لپاره فتنې غواړ ؟وکړل

 ،هغه راته ستا لپاره راکړې یته خو د حممد بن سليمان ګورنر پته ده چې ظالم د
نفقه کړل سمه ده نو ما به  ېکې د یکه په هر ځا چې یو که هغه راته ويیل
نور هم راته په  ،ځان رحم وکړه اهلل دې خېر درکړي رلږ پ ،یبل چا ته ورکړی و

راباندې په درز راپورې کړه زه هک پک  يېد او دروازه ېپاڅ ،غصه او قهر شو
بېرته ګورنر ته راغلم  ،حْيان دريان پاتې شوم چې ګورنر ته به څه ځواب وايم
 قسم په :ګورنر وويل ،چونکه د خالصون بله الره نه وه رښتيا مې ورته وويل

امر وکړ چې زر کوه توره راوړه  يېغالم ته  ،یرب اليزال چې دا خو حروري د
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ته  ما يېمړ کړه او رس  یسړ يېدې غالم رسه الړ شه چې کور دروښا او د
 .راوړه

څوک مه يلږدوه  يېما ګورنر ته ډېره زاري وکړه چې مرګ پسې  :واييابراهيم 
 ،درته راولم  يېم او زه به زه به الړش ،یاو قسم په اهلل چې هغه حروري نه د

يې دروازه  رراغلم او پ يېګورنر رانه ضمانت هم واخست خو چې کورته 
ما دروازه بېرته کړه ښځه يو  ،ناسته او ژاړي يېودرېدم سالم مې وکړه ښځه 

په  :زه چې څنګه ننوتم هغې راته وويل ،اجازه وکړه يېته  اړخ ته شوه او ما
 يېراننوت او به  :وويلهغې  ؟ېول :لما ورته ووي ؟سړي مو څه وکړل

ما ځان ته  !اهلل یا :وريدل چېمې اوکړ او  ترې وا يېراواخستې اودس 
چې زه يې تکرارول  يېدغه لکمات  ،ه کې مې مه اخته کوهندرواخله او په فت

 .ې وهورکړ يېساه ترڅنګ راغلم نو 
زه  ،مه ننباسئ نور څه پکې لروډېره لويه قيصه مونږ او دا رسه  :ما ورته وويل

په دې باندې  :ګورنر وويل ،حممد بن سليمان ته راغلم او په قيصه مې خرب کړ
 يېپه برصه کې خربه خرپه شوه د برصې ټول خلک  ،د جنازې ملونځ زه کوم

 .(1) –اهلل دې پرې رحم وکړي  –جنازې ته والړل 

                            
 ( . ۱۲ – ۹/  ۴)  :صفة الصفوة (1)
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 □فرت نه د سلف صاحلينو کرکه او ن ۍهل مرشتاب – ۶ □
 

  مونږ ته عمر بن اخلطاب :چې احنف به ويل واييسفيان هل  :وويل
 .غوښتو نه خمکې علم او فقاهت حاصل کړئ ۍمرش

 .(1)ځکه انسان چې لکه علم حاصل کړي مرشي نه غواړي :واييسفيان 
 د شام په پولو ذات السالسل  :وايي( کې بن عقبة خپپل کتاب )املغازي مويس

د نظايم بريد  يېد شام هل پلوه  ،کې وشوه ۍپه مرش عاصغزا د عمرو بن ال
د  ،د مزيدو جماهدينو غوښتنه وکړه يېنه  Vويره حمسوسه کړه هل رسول اهلل

د جماهدينو په  ،هم روان شو مهاجرينو په پيادلو کې ابوبکر او عمر 
ته په  عمرو بن العاص ،امْي وګمارو ابوعبيده Vګروپ باندي نيب

مهاجرينو  ،مْي يماپام کوئ ګوره زه ستاسو  :ته سمدسيت وويلور يېرسيدګۍ 
عمرو بن  ،ید زمونږ امْي ابوعبيده يېته په خپلو ملګرو امْي  :ورته وويل

ته مدد او مرسته رايلږدول شوي  زه امْي يم او تاسو ما :ورته وويل  العاص
 Vاو د نيب ،نرم مزاجه ،د نېکو اخالقو څښنت چونکه ابوعبيده ،ياست

                            
 ( . ۲۳۶/  ۲)  :صفة الصفوة (1)
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 .(1)ورته امارت وسپارت  يېد خربو پْيواکر انسان و د خربې د اورېدو رسه سم 
  محد نه هغه هل اما ته اسمعيل بن عبدالرمحن هل عبداهلل بن  :واييامام ذهيب

 ،بوالفضل بن َخْيون نهاهغه هل  ،هغه هل حممد بن عبدابلايق نه ،امحد بن حممد نه
 دغه روايت لوستیل يېپه عيل بن العباس  محد بن حممد بن اغلب نه چېاهغه هل 

هغه هل ابواسحاق  ،الويلد نه هغه د شعبة نه بوايوب د اچې تاسو ته حممد بن  ید
ديل دي چې رسول ېاورنه  bصلََة بن ُزفَر د حذيفة چېنه روايت کړي دي 

ملګرو  Vد نيب ،درواستوم یزه به تاسو ته ډېر امانتګر سړ :يېفرما Vاهلل
ورته  يې bنو ابو عبيده بن اجلراح ؟يست چې دا به څوک ويانتظار وو يې

 .(2)ويلږدو 
  هغه ته اعمر بن  ،مونږ ته بُکْي بن مسمار:واييابوبکرعبدالکبْي احلنيف

عمر ورته په اس  یخپل ځو،سعد وييل و چې زما پالر سعد خپله رمه څروهل
اهلل پورې  خهڅ رش هلراروان سړي  د :وويل يېد يلدو رسه سم  ،سپور راوان و

                            
، ( ۳۲/  ۳) :( د ذات السالسل د غزا ښه تفصيل په تاريخ الطربي۹ – ۸/  ۱) :سْي أعالم انلبالء (1)

 .( کې وګوره ۲۸۶/  ۵)  :( کې ، او په االصابة ۱۵۶/  ۲)  :الاکمل ِف اتلاريخ

( . او حديث په صحيح خباري فضائل الصحابة باب مناقب أيب  ۹ – ۸/  ۱)  :بالءسْي أعالم انل (2)
( باب فضل  ۲۴۲۰)  :( . صحيح مسلم ۱۱۶/  ۷)  :( . فتح ابلاري ۳۷۴۵)  :عبيدة بن اجلراح حديث نمرب

په  ۍد ګواه Vيواځي د نيب  أیب عبيدة، دتله د حديث د نقلولو موخه دا وه چې صحابه کرامو 
 . ه  چې ډېر امني انسان به ويلږدويامارت تمین کړېدخاطر د 
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ته دا دوسته ده چې خپله رمه  تا :ورته وويل يېد رارسيدو رسه سم  ،پناه غواړم
بانډه چې په څېر څروئ او په مدينه کې خلک رسه په واک او اختيار  دلکه 

چپ شه  :وويل يېهغه د عمر سينه ووهله او ورته  ؟په جنګ اخته ديباندې 
د اهلل  یشتمن او پټ خْيات کونک ،ډېر تقوادار :نه اوريديل دي Vما د نيب

 .(1) خوښ يش ډېرپاک 
  هغه هل ام  ،هغه هل عبداهلل بن جعفر نه ،وييس نهاابن سعد د عبدالعزيز

هل خپل پالر مسَور نه روايت کوي چې عبدالرمحن بن عوف چې  ههغ ،بکر نه
واک په  ته دا دوسته وه چې عبدالرمحن د ما ،وګمارل شو یغړ یشور لکه د

عمرو  ،يب وقاص مرشتابه جوړ يشاکه هغه نه وي بايد سعد بن  ،کيين ۍګد
عوف په اهلل ستا ماما عبدالرمحن بن  :وويل يېاو راته  بن العاص راپسې رایغ
ه دې ې په شتون کې بل څوک واک ته ورسيږي او دا پڅه ګومان لري چې د د

مې دغه خربه زه راغلم او  عبدالرمحن ته  ؟ښه يمپوهه وي چې زه ترې افضل او 
زما دې په اهلل قسم وي چې که چاړه مې په مرۍ تر هغه  :هغه راته وويل ،وکړه

راښلک يش چې څټ ته ورسيږي دا به راهل هل دېنه ښه وي چې په مرش وبلل 

                            
( کتاب الزهد کې او امام امحد  ۲۹۶۵)  :. او حديث په صحيح مسلم( ۱۰۲/  ۱)  :سْيأعالم انلبالء ( 1)

i ( کې روايت کړی دی . ۱۶۸/  ۱)  :خپپل مسند 
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 .(1)شم 
  هغه  ،بوعبيداهغه ته  ،بن سعيد یيهغه ته حي ،ما ته ابن هليعة :واييابن وهب
زهر نه روايت اهل خپل پالر عبدالرمحن بن  يېهغه هل خپل پالر عبداهلل او  يې

مُحران ته يې غږ کړ  ،هل پوزې وينه راماته شوه bکوي چې عثمان بن عفان
په نوم  bچې هل ما څخه وروسته د خالفت ُعهده د عبدالرمحن بن عوف

ته د مبارکۍ لپاره  bمُحران عهد السليک کړ او عبدالرمحن بن عوف ،ويلکه
 !مبارک شه :وويل والړ او  ورته يې

 ؟ولې :عبدالرمحن
 .ستا لپاره د خالفت عهدنامه السليک کړه bعثمان :مُحرران

 یپه رښتيا د خالفت لپاره زما اختيار کړ bکه عثمان !اهلل یا :عبدالرمحن
هغه و چې شپږ مياشتې وروسته وفات شو  ،مې خمکې وفات کړه نهوي هل هغه 

(2). 
  هغه هل سعيد نه روايت کوي  ،هغه هل زهري نه ،نه مالكهل  سماءاُجَويرِريَة بن

واستو چې هل  یته استاز bعبدالرمحن بن عوف bيب وقاصاچې سعد بن 

                            
( دأم بکر بنت املسور نه  ۹۵ – ۹۴/  ۱/  ۳)  :( طبقات ابن سعد ۸۸ – ۸۷/  ۱)  :سْيأعالم انلبالء (1)

 بغْي د سند نور راويان ثقه دي د بنت املسور معلومات نشته چې  څوک ده ؟

 ( . ۸۸/  ۱)  :سْيأعالم انلبالء  (2)
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نه  bمور درباندې وژاړه چې هل عمر :هغه ورته وويل ،خلکو نه بيعت واخله
 .(1)وروسته هر څوک ټوالوايک غواړي خلک به ورپسې خربې کوي

  ن بن عوفعبدالرمح د :واييامام ذهيبb یغوره ترين اکر دا و چې د شور 
لپاره  ۍاو د امت د رسبراه ،خالفت څخه ګوښه کړ هلځان  يېپه وخت کې 

په  ،د کړيييامرشي ت يېالعقد  هل احلل واهغه څوک وړ وبولو چې   يې
که عبدالرمحن بن  ،د امت په راټولولو کې لوي کردار ادا کړ يې bعثمان
ا ياو  ،غوره کړېوه يېينه لرهل نو د ځان لپاره به په رښتيا د ټولواکۍ م bعوف

 bيب وقاصاسعد بن  ید خپل تره ځوي او ورته نزدې ترين د شورا غړ يېبه 
 .(2)وه ېته ورکړ
  اشيهغه ته عبداهلل بن ع ،ته مې تره ما :واييامحد بن عبدالرمحن بن وهب، 

ګورنر وګمارل هغه ته خپل پالر وييل و چې يزيد بن مهلب چې لکه د خراسان 
نو ابو  ،وښايئ چې د خېر ټول خويونه پکې وي یته داسې سړ ما :ويلېشو و
 يېد يلدو رسه سم  چې ابوبرده رایغ ،شو یشعري ورته په ګوته کړابردة 

هل  يېمعلوم کړ چې باطن  يېپه خربو اترو کې  ،یکمايل د یوازمول چې سړ

                            
. او هل سعيد نه مراد سعيد بن املسيب ( د سند ټول روايان ثقه دي ۸۸/  ۱)  :سْيأعالم انلبالء (1)

 دی .

 ( . ۸۶/  ۱)  :سْيأعالم انلبالء (2)
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 یاو فالنک یا خپل فالنکته م تا :ورته وويل يېبيا  ،یډېر غوره دنه ظاهر 
که څه هم  ،وبښه زه دغه اکرونه نه شم کویل :وويل يېورته  ،وسپارت اکر در

زه به  :ورته وويل يېبيا  ،انکار ونه منو يېانکار وکړ خو يزيد بن مهلّب  ید
و حديث بيان کړم چې هغه ورڅخه ينه  Vدرته د خپل پالر په روايت هل نيب

لَِك  لَيرَس  نَّهُ ا َيعرلَمُ  وَُهوَ  َعَمال   تََویلَّ  َمنر  ] :اوريديل دي  افَلريَتَبَوَّ  هرلٍ ابِ  الرَعَملِ  َِّلَ
َعَدهُ   . (1) [ انلَّارِ  ِمنَ  َمقر
دغې اکر  د يېچا چې د داسې اکر واګې په الس کې واخستې چې ځان  :ژباړه

 .تيار کړ ید ځان لپاره ځا يېمستحق نه يلد نو په اور کې 
 .ګوايه کوم چې د دغې اهل نه يمزه په دې  !ګورنر صاحب

تاخو نور پسې هم ځان  ،لکه هم نه پرېږدمهېڅداسې دې  :ګورنر ورته وويل
نه معاف  ېزه د ،ېچې هرومرو به دغه اکر ته کوودې هڅولم راته وښود او 

 يېمهلّب ته بن زيد ي او بيا رایغ ،اکر وکړ يېاو ووت څه موده د ېبيا پاڅ ،کوم
 ] :ييفرما Vچې رسول اهلل ید ث اورېدیليو حديه مې د پالر ن ما :وويل

                            
ش پرته نور د سند د عبداهلل بن عيّا :( . د سْي أعالم انلبالء حمقق وايي ۴۹۵) :مسند الروياين (1)

عبداهلل بن عياش قوي نه دی خو رښتین دی حديثونه يي يللک  :، ابو حاتم واييراويان ثقات دي
، مسلم ورهل یاود او نسايئ دواړو ضعيفه کړی د، خو ابودای يش دا او ابن هليعه يو شان ديکيد

، د روياين په روايت ابن عساکر هم ټول حديث خپپل تاريخ ) رصف په شواهدو کې روايتونه کړيدي
 ( کې راوړيدي . ۳۸۷
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هِ  َل اسَ  َمنر  َملرُعونٌ  هِ  ُسئَِل  َمنر  َوَملرُعونٌ  اهللِ، بِوَجر ُ ايَسر  لَمر  َما َسائِلَهُ  َمنَعَ  ثُمَّ  اهللِ  بِوَجر  هلر
ر ا  (1) [ ُهجر

نه څه  د اهلل په نوم چې څوک څه وغواړي او د اهلل په نوم چې هل چا :ژباړه
 سړی هغه ی يشاو سائل ته څه ورنه کړ يېخو چې ګناه نه  وغوښتل يش

 .یملعون د
 .(2)کړ يېهغه و چې معاف  ،غواړم انه استعف او زه د اهلل په نوم ستا

  او  ۍهل مرش :دل چېېسفيان ثوري نه واور هلما  :واييسباط اوسف بن ي
ځينې په  ،رئاست نه په ځان ساتلو کې ما په بل څه کې پرهزيګاري نه ده يلدلې

زهد او پرهزيګاري کوي خو چې د رياست  کې پوښاک خوراک او څښاک او 
 .(3)وخت رايش جنګ ورباندې کوي 

 

       

                            
په روايت، حافظ عرايق ورته حسن وييل  b( د أبومویس أشعري ۴۵۹) :املعجم الکبْي للطرباين (1)

ی او عثمان بن صالح نه روايت کړی د دغه حديث طرباين د خپل استاذ حيیي بن :، هيثيم واييدي
، دا حديث چې د امام ټول راويان يي د خباري راويان دي، نور هغه ثقه دی خو لږ کمزوری دی

 .روياين روايت کړي حديث رسه يو ځای يش قوت افاده کوي
 ( . ۳۴۵/  ۴)  :سْيأعالم انلبالء (2)

 ( . ۲۶۲/  ۷ :سْيأعالم انلبالء (3)



[73]                                         

            

 

 

 □په ديين زده کړو کې د سلفو صاحلينو مينه او رغبت  :- ۷ □
 

 چې هل  یځْيک هغه نه د :وه ورځ عمرو بن العاص وويلي :وايينة ييابن ع
چې په دوو رشونو کې اسانرتين رش  یځْيک هغه د ، وپېژينْيرش څخه خ

 .(1)وپيژين
 َمنصور بن  هل هغه ،بار نهامحد بن امحد بن جعفر بن َسلم هل اما ته  :واييم ينُع

جفعر بن حممد نه هل روايت کو چې ما نه هغه هل عنبسة اخلثعيم  ،يب ُمزاحم نها
دې څخه منافقت  هل ،په دين کې جګړې او ديلل بازي مه کوئ :ديل ديېاور

 .(2)او په زړه کې حسد راوالړيږي 
 اده ويللک او يدغه مې هل خپل  :وايي[ کې ظ ابن عبدالرب په ]اتلمهيدافح

ک ته يلمالک چې عبداهلل العمري امام  ید یرا څخه ورک شو يېاصل 
امام مالک ورته ځواب  ،و هڅویل ۍاو ګوشه شين ونوعمل وپه نېک او واستو

دګانو ترمنځ اهلل پاک عملونه داسې تقسيم کړيدي لکه رزقونه د بن :واستو چې
وي په روژه  ېته اهلل پاک د ملونځ دروازه بېرته کړ چا ،تقسيم کړيدي يېچې 

څوک په صدقاتو کې ډېره برخه لري خو په روژه کې  ،کې ډېر برخوال نه وي

                            
 ( . ۷۴/  ۳ :ءسْيأعالم انلبال (1)

 ( . ۲۶۴/  ۶ :سْيأعالم انلبالء (2)
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اشاعت او د علم نرش  ،د جهاد دروازه کوالو کړي وي يېته  چا ،برخوال نه وي
م کې يکوم عمل چې په تقس ،یک عملونو کې سرت او غوره عمل ديپه ټولو ن

شايد زما او ستا عملونه هم  ،زه پرې خوشحاهل يم ید یته راکړ اهلل پاک ما
 .(1) او سعادت روان يوْياو امېد لرم چې دواړه په خ ،رسه بېل بېل وي

 واييبن وهب ابن عبدالرب په خپل کتاب ] العلم [ کې ذکر کوي چې ا: 
شېطان راته وسوسه واچوهل  ،عبادت مې د علم هل زده کړې وړاندې ښه پېشه وه

او دېته ورته نور  ؟وي یدا کړيڅنګه پ gعيیس بن مريماهلل پاک به  :چې
 سوچونه....

 :ما وويل !ابن وهبه :ليهغه راته وو ،و اعلم ته ګيله وکړهيهل دغې وسوسو مې  
سبب  ېد زده کړ علمنو دغه وسوسه مې د  ،ړهعلم زده ک :هغه وويل !جناب

 .(2)شوه 
  ما ته زکريا السايج هل ُمزِن څخه روايت  :واييبان القايض اعيل بن حممد بن

څومره پوښتنې  زما په زړه او تصور کې چې د توحيد اړوند :ويل يېوکړ چې 
 نو د راتیل ومې ويل چې هل شافيع پرته ورته نور هېڅوک ځواب نه يش ويالی

په دواړو  يېچې خمې ته شوم، هغه د مرص په مسجد کې و،  شافيع په لور ریه

                            
 ( . ۱۱۵/  ۸ ) :سْيأعالم انلبالء (1)

 ( . ۲۲۴/  ۹ ) :سْيأعالم انلبالء (2)
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ده چونکه زما په  مسلهوه يپه زړه کې مې  :کړهزنګونو کېناستم او ورته يم 
 ؟ته اعرض شوم چې ته په کې څه وايئ نېز ستا نه بل څوک سرت اعلم نشته تا

  ؟يېچې چرته په دې پوهېږئ  :وويل يېهغه ډېر زيات غصه شو او راته 
  .هو :زه

ست نابود يدا هغه خربې دي چې اهلل پاک ورباندې فرعون تباه او ن :شافيع
  دغه ډول پوښتنو باندې امر  کړی دی؟ V نيب کريمايا  ،کړ
  .نا :زه 

  ؟ړلې دهېڅ:دا موضوع چرته صحابه کرامو  :شافيع
 .نا :زه 

 ؟په اسمان کې څومره ستوري دي :شافيع
 .لرم معلومات نه :زه

څنګه  ؟لري څومره غټوایل يېوه يهره  ؟دي ېپه اسمان کې څومره سيار :شافيع
 ؟دي دا کړييهل څه يش اهلل پ ؟راخيژي او څنګه ډوبيږي

 .معلومات نه لرم :زه
معلومات نه  هېڅ يېخپپلو سرتګو ويين اړوند  يېداسې خملوق چې ته  :شافيع

 خربې کوې؟ يېلرې او د خالق په علم کې 
خو هغه  ،ځواب ناسم ورکړ يېراڅخه د اودس متعلق پوښتنه وکړه ما يېبيا 
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په ټولو فروعو کې  يېترې بېرته څلور داسې فريع مسايل راوويستل چې زه 
نځه ځله يپه ورځ کې پ يېچې ته  و يشيداسې  :نو هغه راته وويل ،خطا شوم

ف او زمحت د اهلل علم متعلق خربې يدرته نشته او په تکل يېکوې علم 
اهلل پاک پورې پناه  په توندۍدې لکه زړه ته رايش داسې خربې چې  ؟کوې

ٌه َواِحدٌ وَ ت ته رجوع وکړه چې ]يوغواړه او دې ا ـٰ ـُٰهُکمر إِلَ َه إاِلَّ ُهَو  ۖ   إِلَ ـٰ الَّ إِلَ
ُن الرَِّحيمُ  ـٰ َ َماوَاِت وَاالر    الرَّمحر تاَِلفِاللَّيرِل َوانلَّ إنَّ ِِف َخلرِق السَّ  (1)[ َهاِر ررِض َواخر

حق معبود نشته او هغه  هېڅهل هغه پرته بل  ،یو ديستاسو برحق معبود ژباړه: 
د اسمانونو او ځمکو په پېدائښت او   یاو مهربانه ذات د یډېر رحم کونک
 .دی عربت په ردوبدل کېدو کې او.. د عقلمند قوم لپاره  ېد شپې او ورځ
 .نه په پورته علم ځان مه تکليفوه د عقل ،ه په خملوق رسه وشوهند خالق پېژند

 .(2)خربو په اورېدو رسه ما توبه وويسته ېد د
  زه  :يو سړي امحد بن حنبل ته وويل :واييابواحلسن عبدامللک امليموِن

هل هغه څخه راته رسيديل و چې  ،َخلف بزار ته ورغلم او نصيحت مې ورته کو
ت کوي چې ] اهلل پاک نه رواي bد عبداهلل بن مسعود يېهل احوص او هغه 

امحد بن  ،ورته واورو يېنه لوي نور څه نه دي پېدا کړي [ او ټول حديث  ....د

                            
 ( .  ۱۶۴ – ۱۶۳)  :سورت بقره (1)

 ( .  ۳۱/  ۱۰)  :سْيأعالم انلبالء (2)
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داسې د  –د حمنت زمانه ترې مراده ده  –په دې ورځو کې  :حنبل ورته وويل
 َواَل  َسَماءٍ  ِمنر  اهللَُّ  َخلََق  َما] ياو منت داسې د ،تعليم مناسب نه دی و حديثون

َظمَ ا ررٍض ا  (1) [الُکرريِسِّ  آيَةِ  نر مِ  عر
 .یپېدا کړ یخملوق نه د یاهلل پاک لو هېڅت الکريس نه نور يا ژباړه: هل

دتله ختليق په اسمان او ځمکې  :د حمنت په ورځ هم وويل iاو امحد بن حنبل
 .یپه قرانکريم باندې نه يش واقع کېدا ،یاو په مابېنهما باندې واقع د

دغسې ښائيږي چې د فتنو په دور کې هغه  د حمدث د شان رسه :واييذهيب 
حديثونه چې هل ظاهره ورڅخه د نبوي سنتو دښمنان لکه جهميه او... نفس 

او يا هغه حديثونه چې داسې صفتونو ته شمول  ،پرست ګټه اخيل خمه ونييس
 هغویکه څوک حديث داسې خلکو ته بيان کړي چې  ،لري چې ثابت نه وي

مګر رضور به پکې ځينې په فتنه  یوالپه خپل عقل ادراک نه يش ک يې
نه  يېانوه چې په غور يهغه خلکو ته ب يېعلم مه پټوه او مه (2)اخته کيږي

                            
کړی  نزدې لکماتو روايت ( کې دې لکماتو ته په۳۳۲/  ۱ :ادلرر املنثورحديث امام سيويط په ) (1)

، او حممد بن نرص ته کړی دی چې دا د عبداهلل بن دی او نسبت يي ورهل أبوعبيد، ابن الرضيس
 مسعود قول دی .

 

 ( کې نقل کړی.۱۱/  ۱) اقتباس مسلم د خپل صحيح په مقدمهدعبداهلل بن مسعود د قول  (2)



[78]                                         

            

 

 

 .(1)تماميږي يېچې په زيان  اوري او يا ترې ناوړه ګټه واخيل
  چونکه ابو  ،ما ابراهيم ُحرصي د ابوعبداهلل خواته بووت :واييمّروذي

خوب واورو  براهيم ورته د خپلې مور يلدیلا ،و یعبداهلل ډېر ښه او نېک سړ
سهل بن سالمة ته به هم  :هغه ورته وويل ،ید جنت يلدیل يېچې ستا لپاره 

مومن  ،خلکو دغسې خربې کولې باآلخره د خلکو ويين تويولو ته راووت
 .(2)انسان په ښه خوب خوشحايلږي خو غره کيږي پرې نه 

 مونږ ته ابواحلسني َعتيَِکر وويل چې  :واييز تمييم حنبيل يعبدالوّهاب بن عز
تاسو  :ويل يېخلکو ته  چې هل ځان رسه ناستوم احلريب نه مې واوريدل يد ابراه

 یغريب هغه څوک د :يو سړي ورته وويل ؟ئوايته  وخت کې غريب چا دې
چې هل ملګرو  یغريب هغه څوک د :بل وويل ،وي ېچې هل کور يلک نه لر

د دې وخت غريب نېک او صالح  :رته وويلابراهيم و ،وي یڅخه جدا شو
خلکو  ۍکه په نېک ،چې د نېکو خلکو په ملګرتيا کې ژوند کوي یانسان د

مرسته  يېکه هل بدو نه منعه کوي خلک  ،د کويييتا يېته امر کوي خلک 
خو چې  ،که کوم دنياوي سبب ته اړتيا ولري خلک ورهل اړتياوي ختموي ،کوي

                            
 ( . ۵۷۸/  ۱۰) :سْيأعالم انلبالء (1)

 ( . ۲۲۷/  ۱۱): بالءسْيأعالم انل (2)
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 .(1)مړ يش هل هر چانه هېر يش
  واييد معتضد باهلل په ترمجه کې امام ذهيب ذکر کوي چې اسمعيل القايض: 

 ووکتاب راکړ چې ومې کتو چا ورهل د علما يېته  ته ورغلم ما خوا يېوه ورځ ي
 ،ووپکې خپله اجتهادا  خطا شوي  هغویچې  وو هغه رخصتونه راغونډ کړي

ولې دغه  :ه وويلهغه رات .ید دې مسئلو يلکوال زنديق د :ما ورته وويل
توکې چې څوک  يېخو نشه  ،ولې نه :ما ورته وويل ؟حديثونه صحيح نه دي

( ېسندرچې متعه مباح بويل ګانې جبانې ) او ،مباح بويل متعه مباح نه بويل
خو د علماؤ په خطاګانو چې  ،رسه هل دې چې هر اعلم خطا لري ،مباح نه بويل

کتاب په  iمعتضد ،څوک عمل درامد کوي هل دين څخه به خالص يش
 .(2)سوزولو قرار صادر کړ 

  بل ته د نصيحت کولو لپاره  ويدل چې ېبربهاري نه واور هلما  :واييابن بطة
او د مناظرې کولو لپاره ناستې پاستې  ، او فائدې دروازه بېرته کويْيناسته د خ

 .(3)د فائدې دروازه بنده وي 
 بواحلسني د جنازې په ا :واييترمجه کې بواحلسني انلُّوري په اعرايب د ابن اال

                            
 ( .  ۳۶۲/  ۱۳ :سْيأعالم انلبالء  (1)

 ( .  ۴۶۵/  ۱۳ :سْيأعالم انلبالء  (2)

 ( .  ۹۱/  ۱۵ :سْيأعالم انلبالء  (3)
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بوخت وو چې  مسلهپه  داسې څنګ تر يېاو خلکو  ،پروت ومړ کټ کې 
 ،ټوهل بد ګماين او کهانت و يېمشغوتليا  ،وه ویلاډېره  ترېسکوت او خامويش 

 ؟داسې و نو چې وروسته ترې څوک راغيل وي هغه به ال څنګه وي هغویچې 
 ،و هل بل نه خمتلف ووي صورت کې رسه د ټولو نظرونه [  دلکيمعٌ مَجر د ] :واييبيا 
په اسمونو کې رسه به َمتَِّفق وو خو  ،[ په صورت کې هم رسه خمتلف ووَفنَاءد ]

 ْياو دا ځکه چې د غ ،يو هل بل څخه اختالف کوو يېپه معنوي حلاظ رسه به 
 .نو ډېر څه راځي -چونکه معرفه وي  -حمصور اسم الندې 

بې نهايته ډېر  يېنو تر الندې  یعرفې علم چونکه حمصور نه دد م :واييبيا 
چې .. دا خربه چا رښتيا کړيده چې که داسې څوک دې ويلد .يش يڅه راتال

علم  دغه او د ،یپوښتنې کولې پوهه شه چې وزګار د يې[ اړوند د ]مَجرع او َفنَا
اک نه ادر يېعلم پوهان پوهيږي چې په اوصافو  ځکه په دغه ،یهل هم نه دا

لوړه په رب اليزال چې دغسې خلک سرتو عليم  :واييذهيب  .یيش کېدا
پرته نور هېڅ   ېاټلک او شبه هلاو په دعوه وررسه  يرازونو ته ډېر ژور ورننويت د

صحو او سکر هل تشو ستونزو او وسوسو پرته نور هېڅ  ،د فناء او حمو ،ديلل نشته
ا ديين يصحايب  هېڅوسه اتر  اړوند حاتلونو باندې ودغ ،هم نه جوته کيږي

ديلل وغواړې  ترېدعواګانو پر دغو که خو  ،غږيدیل ييا کوم تابيع نه د ،اعلم
ه خپل واک او ک ،یه بې برخې دْيهل خ چې واييکينه او حسد دررسه کوي او 
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انتيا ْياو ح ناشوِن  ،اختيار دې وروسپارت  په خپلو ايمانياتو به دې شيک کړي
قاري  ،اعبد انسان به دې هل سرتګو بدې راځي ،شې حاتلونو کې به ښکيل

الحول والقوة  ،ېوايپس پاتې خلک به ته  وونبوي حديثونو علما صاحبان او د
ه ګان هل علم او دين نه دا بې چار چېاال باهلل دا خربه به دې ذهن ته راځي 

 .( ديحمرومه )بې برخې
 ،پاک څخه دوامداره وېره اهلل د ،مينه او حمبت ،نېکه رويه ،او عبادت (1)تصوف

م په سوچ او غور يد رشيع ادابو هل خمې قرانکر ،د هغه په الر کې جهاد کول
بوزه  لکهروژه او  لکه ،ت رسه د ملونځ اداء کوليپه خشوع او خش ،رسه لوستل

بل په ځان غوره ګڼل او عوامو ته اسالم  ،رسه نېکه رويه کول هر چا ،کېدل
د اهلل پاک  ،او اکفرانو رسه سخيت کول مسلمان رسه نريم کول ،ښودل

 يېهل ملګرو څخه  Vخوشحالول په داسې انداز چې د حممد الرسول اهلل
هل خمې  ۍنو خلکو ته د خپلې مهربانيخو بيا هم اهلل پاک ځ ،وي ثبوت رایلغ

 .نېغې الرې ته هدايت کوي
بِد انسان لکه اَع  ،یسمه ده چې که اَعلِم عبادتونه نه کول هل علم څخه وزګار د

                            
خه بې رغبيت او ډېر عبادت کول دي، ورنه د ( نه د امام ذهيب موخه هل دنيا څد )تصوف (1)

ن نه درلود او هل بلې خواه د هغه ډلو ټپلو نوم دی هل يوې خواه په غوره پيړيو کې شتو ې( لکم)تصوف
 چې د بدعت هل الرې د سنت او نبوي طريقې څخه کږې شوي دي .
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څخه په  ېالر ېپرته عبادتونه کوي څرګنده ده چې هل سم چې د سنت طرييق
 .(1)يبله د
 لکه  :وايي قاي[ په ترمجه کې امام ذهيب تعل خليفه ]مستنجد باهللدعبايس

پياوړي ديانت څښنت وي ټول قلمرو به  ،د پوخ عقلچې مرشتابه )ټولواک( به 
خو د ديانت هل نګاه نه مضبوط  ینر يې یعقل مز که د ،وي په قابو کې يې
 کویل يشخپل ديانت دې ته اړ يېد دولت د چارو په ښه سمبالښت کې  ،وي

به او حاالت  سيم يېنو دنياوي چارې به  ،چې د اهل علمو رسه مشوره وکړي
کمه  يېکه د عقل هل خمې ښه خو ديانتداري  ،په خپل نارمل انداز کې ويهم 

لکه نالکه د رعيّت او ملک د  ،څېر اړا کړا وييو  وي نو خلک او ځمکه ترې په
خو که  ،لپاره ډېر ښه ګام هم پورته کړي خو د اهلل پاک رضا په کې نه وي ۍترق

د واک  يېورانې وجياړې به  ،يهل ديين نګاه نه ناقص او د عقل هل نګا نه پوره و
که شجاعت او  ،ضايع يشورڅخه به هم ګرد رعيّت  ،يش ېپه دور کې زيات

جبْيه يش خو که هغه هم نه وي نو په  يېبهادري ولري لږ زره نقصانونه به 
هل عقل نه  ،هم کمه وي يېو که بوزديله هم وي دينداري ا ،خلکو بوج يش

کول  يا هم بندي يش د ټولواکۍ څخه خو ګوښه او یخام وي نو که قتل نه کړا

                            
 ( .  ۴۱۰/  ۱۵) :سْيأعالم انلبالء (1)
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د  ،چاپېره يشګناهونه ورڅخه ګېر ،دنيا ورڅخه والړه يش ،لرې نه بريښييې 
 ،يش یالهو يش خو پېښامنتيا ورته لکه خېر او فائده رسوالاب يمانتيا په دريپښ

که اهلل پاک د  ،هرې نګاه نه مونږ نن ورځ د خېرخواه امام نه بې برخې يو د
 ېکم يېډېر او بديانې  يېخپل رحم هل خمې داسې امام راته راکړي چې حماسن 

خپپلو بندګانو رحم  ،هګدا دواړه رسه اصالح کړباچا او  !اهلل یا ،وي لرې نه ده
 يېپه خېر دائم او په خپل توفيق  يېباچا  ،ق ورته ورکړهيخېر توف وکړه او د

 .(1) مرسته وکړه
  د وکيع خربه که څه هم  :واييد وکيع بن اجلراح د ابتالء اړوند امام ذهيب

خامويش ترې ورهل  ،کړېوه يېاحتيايط  کړېوه خو يب يېوړه وه او د خېر لپاره 
َث بُِکِلّ َما َسِمعَ ابِاالَمررِء اِثرم ا  َکيَف ]  :يېفرما  Vنيب ،بهرته وه  .(2) [ نر حُيَِدّ

 .خرپوي يېد انسان لپاره همدومره ګناه بس ده چې څه واوري هل حتقيق پرته 
 .د اهلل پاک څخه بايد انسان وويريږي او هل خپلې ګناه ډار حمسوس کړي

هغه ته  ،چې ما ته عيلّ بن اخلرشم ړې دهابتالء ذکر کد هغه بيا په خپل سند يې 
هغه هل عبداهلل ابليّه نه روايت کو چې د  ،يب خادلاهغه ته اسمعيل بن  ،وکيع
زما پالر ] :وويل يېاو ورته  رایغ bوروسته ورته ابوبکر ېهل مړين Vنيب

                            
 ( .  ۴۱۸/  ۲۰ :سْيأعالم انلبالء (1)

 (.۵) :( . مقدمة مسلم ۴۱۷۷)  :( . صحيح أيب داود ۴۹۹۲)  :سنن أيب داود (2)
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 .[يېخوشبودار وڅېر ياو مور درنه قربان شه په ژوندينه او مړينه 
او د  ،وپړسېده يېوه ورځ او شپه پرېښودل شو نو خېټه يچونکه  :واييبيا بيّه 

دې خربو رسه سمدسيت قرېش  د وکيع د ،ېکږې شو يېالس کچې ګوتې 
نة ييسفيان بن ع ،وځړوي يېراغونډ شول او دېته ته تيار شول چې په دار  رېپ

 یا خو د عراق لود !د اهلل نه وډار شئ :وويل يېويلد ورته  یچې د دار لرګ
 ،یمشهور حديث د او دغه حديث معروف او ،ید یفقيه ځو یفقيه او د لو

نه و خو د وکيع د  که ما څه هم دغه حديث بييخ اورېدیل :واييسفيان 
 .خالصون لپاره مې دغه خربه وکړه

وروسته د دغې حديث په بيانولو زه د  ېد قريشو هل پرېکړ :واييعيلّ بن اخلرشم 
 هداسې هم وخربېدم چې وکيع په دغ ،راح زړه ورتيا ته حېران الړموکيع بن اجل

په شمول نور ځينو صحابه کرامو وويل  bعمر ل نييس چې دث ديليحد
 .(1)دغه نښه وښوده ېورته د مړين يېنو اهلل پاک  ،یمړ شو ینه د Vنيب :چې

وکيع ولې په منقطع سند دغسې منکر حديث  ،دېته د اَعلِم خطا ويل کيږي
رسه هل دې چې  ،و یدې روايت ورهل نزدې ژوند د خطر رسه مخ کړ ؟لوينق

د   هغوی ،يې په دار ځړویل وایکه  په خپل اکر کې معذور او ماجور ووخلک 

                            
 ( .  ۶۵۴)  :مل ِف اتلاريخالاک (1)
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لپاره  ۍوينبوت د لوي منصب رسه د ميين هل کبله د دغې مردود خرب د خمن
 .(1)دغسې اقدام وکړ 

  ايج ن عبداحلکيم نه مې واورېدل چې حممد بن عبداهلل ب :واييزکريا السَّ
که په منطق او فلسفه کې درنه چا پوښتنې  !حممده :امام شافيع راته وويل

ت باره کې درنه وپوښيت او ته ځواب يکه د د ،کولې هېڅ ځواب مه ورکوه
او که په  ،چې خطا شوې واييبه درته  ،ی( دا دانق )نيم ګراميورکړئ چې درهم 

 .(2)چې اکفر شوې واييړه او خطا شوې نو درته به درنه پوښتنه وک يېمنطق کې 
  سختوي او مناظرې کول زړه  په دين کې :ما هل شافيع نه واورېدل :واييربيع

 .(3)پېدا کوي کينه 
  وبامونږ ته مسلَّم بن عالَّن د کتابت هل الرې وييل دي هغه ته  :واييذهيب 

هغه ته  ،بوبکر خطيباهغه ته  ،هغه ته عبدالرمحن بن حممد ،ايلُمن کندي
هغه ته جعفر بن  ،هغه ته عبداهلل بن ابراهيم بن مايس ،حممد بن الفرج بزار

هغه ته  ،م بن اميّةيابراهته هغه  ،وُسف شايشيهغه ته حممد بن   ،ُشعيب شايش
اوريديل دي  يېطاهر بن خلف وييل و چې د مهتدي باهلل حممد بن واثق نه 

                            
 ( . ۱۶۰ – ۱۵۹/  ۹)  :سْيأعالم انلبالء (1)

 ( . ۲۸/  ۱۰)  :سْيأعالم انلبالء (2)

 ( .  ۲۸/  ۱۰)  :سْيأعالم انلبالء (3)
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و ي ،راغونډ کړو يېڅوک واژه مونږ ټول به  زما پالر چې به لکه :يېچې ويل 
يب ُدَؤاد ازما پالر وويل ابوعبداهلل ابن  ،راوستل شو الس تړیل یسړ یسورګْي

السالم علېک يا  :وکړ چې پالر سالم رزما پ الس تړيل ،راولئ يېاو ملګري 
 :ويلهغه ورته و .[ اَل َسلََّم اهلُل َعلَيرک]  :زما پالر ورته وويل !مْي املؤمننيا

تُم بِتَِحيٍَّة فََحيُّوا ييَوإِذَا حُ ] :وايياهلل پاک  ،ه کړېدهيدې ډېره بده ترب ښوونکي
َسَن ِمنرَها ابِ   (1) [ور رُدُّوَها احر

ا هم يووايئ او ورته ښائسته جواب  نويش  یپه تاسو چې لکه سالم وکړژباړه : 
 .یمنطيق د یلکه چې سړ :يب دَُؤاد وويلاابن  .هغه جواب ورکړئ

 ؟ېد قران اړوند څه نظريه لر :يب ُدَؤاداابن  .خربې وررسه وکړه :زما پالر
 .پوښتنه بايد زه وکړم ۍلومړ ،يېډېر بې انصافه  :الس تړلې

 ؟ېته د قران اړوند څه فکره لر :الس تړلې ؟ېوايه څه پوښتنه لر :يب ُدَؤاداابن 
 يا Vقيت علم نيب لوخمد قران د  :الس تړلې .یقران خملوق د :يب ُدَؤاداابن 

ته د دې  هغوی :يب ُدَؤاداابن  ؟ته و او که نه  eعيل ،عثمان ،عمر ،بوبکرا
او  ېږېچې ته پرې پوه یدا څنګه علم د !سبحان اهلل :الس تړلې .علم نه و 

 ما :يب ُدَؤاداابن  .ډېر خجاتله شو ینو سړ ؟علم او معرفت نه ويې ته  Vنيب

                            
 ( .   ۸۶)  :سورت نساء (1)
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 .همدغه نفس مسله شوهبيا  :الس تړیل .ته موقعه راکړه
 .علم ويې ته  :او خلفاء راشدينوVهو نيب :يب ُدَؤاداابن 

نه دي خلک هم ورته  يېا يو او ب يېعلم او معرفت  !سبحان اهلل :الس تړیل
 .هو :يب دَُؤاداابن   ؟رابليل

 ؟نه لرو هغویستا په څېر د دعوت توان ايا  :الس تړیل
څخه وپاڅېد ستوِن ستاق پرېوت او زما پالر هل جملس  :واييمهتدي باهلل 

او خلفاء راشدين پرې نه پوهېدل او ته پرې  Vچې نيب :ويل يېباربار 
د دعوت  يېا ستا په شان يپرې پوهېدل نو ا هغویکه  !سبحان اهلل ؟ېږېپوه

 ؟توان نه درلود
هم  يېد بند په خالصولو امر وکړ او څلور سوه ديناره  اعلمد بيا مې پالر 

يب ُدَؤاد زما  د پالر هل سرتګو هم ولوېد او د قران په اې وروسته ابن هل د ،ورکړل
 .(1)څوک نه دي ازمويل هېڅيې خملوقيت 

 نه امام ذهيب نقل کوي چې د عبيدي دولت  وونو علمايد ځ د اهل السنّت
زيد اخلاريج رسه عميل مالتړ يبو امرشتابه يې د خوارجو هل منځه وړولو لپاره 

زه د  :هغه ورته وويل  ؟مالتړ چا مالمته کړ چې ولې هپه دغ ،اعالن کړ

                            
 ( . ۳۱۲/  ۱۱)   :سْيأعالم انلبالء  (1)
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نه وځم او کفر مې ترې خپپلو  و ړنګونې لپاره څنګهعبيدي حکومت 
ډېر سيّن او ناست وم چې جملس کې يو په زه وررسه  ،ید غوږونو اورېدیل
چې لکه  ،وهم ناست ابوقضاعة  ل، د دوی رسخېلناست وهم مشارقه علماء 

دتله د اهلل رسول  !مرشه :رافيض لوړپوړي ورته وويل يو مرشتابه رایغيې 
 .(1) چا هم اواز پورته نه کړ هېڅباطل په ضد  دغه د ،ته کېنه خوا)ابوقضاعه( 

 ويل يېاو دا  ،و زيد اخلارجې په مالتړ کې ابو اسحاق الفقيه هم تلیليد ابو: 
ن نسل دښم یخوارج اهل قبله دي او روافض اهل قبله نه بلکې د اهلل د لو

زيد په طاعت کې هم نه داخليږو ځکه چې يکه بريا مو تر السه کړه د ابو  ،ید
 .(2)  یخاريج د

 
 
 
 
 
 

                            
 ( . ۱۵۴/  ۱۵)  :سْيأعالم انلبالء  (1)

 ( . ۱۵۵/  ۱۵)  :م انلبالءسْيأعال  (2)
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 □ د سلفو صاحلينو حق ته د انقياد نمونې – ۸ □
 

  هغه ته ابو ادريس  ،هغه ته زهري ،عقيلته هغه  ،ما ته يلث :واييامام ذهيب
ـ دا د معاذزيد بن ُعميچې  ويل يخوالين و چې معاذ  واييـ  یشاګرد د bْية  
اهلل پاک د انصاف او عدل  :وخت ويل ربه جملس کې د ناستې پ bبن جبل

د شکونو شبهاتو څښتنان غرق او پرق  ،د برکت واال دي يېذات او نومونه 
ايا اعلم د ګمراهۍ  :ما ورته وويل :واييبيا .. .ذکر کړ يېاو نور حديث  .شول
ه ځان وژغوره او لکک ن مشهورو خربوم د اعل ،ولې نه :وويل هغه ؟کوي ېخرب

ه کېږدي ځکه حق نور تاغړه وراو حق واوري لکه يش  یکېدا ،پرې مه ودرېږه
 .(1)او رڼا لري 

 عبدالرمحن د خپل پالر عبداهلل بن مسعودb  و ينه روايت کوي چې
ېدې نه ډک فا خېر او ته د ما !ابوعبدالرمحن یا :ويلېاو و ورته رايغ یسړ

رشيک مه جوړوه او چې  هېڅرسه  د اهلل تعایل :هغه ورته وويل ،لکمات وښايه
که هر چا درته حق بيان کړ  ،اوره يېقرانکريم چرته لوستل کېده هرومرو 

او که هر چا درته باطل بيان  ،کړه ولو که راوي دې بدي هم يش يېترې قبول 

                            
 ( . ۴۵۷/  ۱)  :سْيأعالم انلبالء  (1)
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 (1) .دوست هم وي ياوان خپل ېقبلوه اګر که راوي دې نزد يېکړ ترې مه 
 حوص د عبداهلل بن مسعودبو االاb  نه روايت کوي چې په دين کې د

هم راوړي او که هغه  يېمان راوړي دا يکه هغه ا ،چا تقليد مه کوئ هېڅ
که اقتداء هرومرو کوي د مړي پسې روان شئ  ،هم کوي يېکفر کوي دا 

   .(2)په فتنه مبتالء يش یشايد ژوند
 زيد د عبداهلل بن مسعوديبن  عبدالرمحنb هل  څخه روايت کوي چې

َعة ) َعة  :وويلشاګردانو  ،( مه جوړوهقوفهبې وځان څخه اِمَّ څه ته ويل اِمَّ
َعة هغه څوک د :وويل هغه ؟کيږي که  ،يم یزه د خلکو ملګر :واييچې  یاِمَّ

نا  ،ګمراه وي زه دې هم ګمراه يم هغویخلک په حق وي زه هم په حق يم او که 
بلکې په تاسو کې هر څوک دې داسې يش چې که خلک کفر کوي خو دا 

 .(3)به کفر نه کوي 
  املاکرم  بواهغه ته  ،هغه ته ابن اخلليل ،يب بکراته اسحاق بن  ما :واييذهيب

هغه ته يوسف بن يعقوب  ،بو نعيم احلافظاهغه ته  ،هغه ته عيّل املقرئ ،اللبَّان
ان ،هغه ته حسن بن مثیّن  ،جنْييم  هلهغه ته همَّام وييل دي چې ما  ،هغه ته عفَّ

                            
 ( . ۴۱۹/  ۱)  :صفة الصفوة  (1)

 ( . ۴۲۱/  ۱)   :صفة الصفوة   (2)

 ( . ۴۲۱/  ۱)   :صفة الصفوة  (3)
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مونږ به زيد بن ُصوحان ته راتلو  :قتادة نه اوريديل دي چې مطرِّف راته وويل
ډېر باوقاره او په اکرونو کې عمده او  !د اهلل بندګانو یا :هغه به راته ويل

 یکېدا اهلل پاک ته د انسانانو وسيله په دوه خصلتونو ،معياري اکرونه وکړئ
ا وروسته بله ورځ ورغلم خپل يب ،او هل اهلل نه امېد ساتل ،هل اهلل نه وېره :يش

 Vحممد ،اهلل پاک مو رب :رسه عهدنامه په دې عبارت يللکې وه يېمنځ کې 
هغه خلکو مل يو چې ځمونږ ملتيا  مونږ د ،یم مو امام دياو قرانکر غمربيمو پ

هر  يېدغه عهدنامه  ،کو که چا مو خمالفت وکړ وررسه به جنګ ،کوي
 :وويلما و هدېته راورس خو چې ما ،ګډونوال ته ورکوهل او هغه به پرې اقرار کو

 :زيد بن ُصوحان ورته وويل ،خلکو اغل مغال جوړ کړ ،زه پرې اقرار نه کوم
 :ما ورته وويل ؟ئوايڅه  ته :هل ما څخه وپوښتل يېبيا  ،ئوايهلک ته څه مه 

هل هغې پرته نورو  ید کوم عهد په قران کې اخسیتاهلل پاک چې هل ما څخه 
ټول بېرته هل خپلو کړو وعدو  ودېرش خلک و ېنزد هغوی ،وعدو ته تيار نه يم

 .(1)ته راستانه شول ېم وعديد قران کر
  د نيبمو که زما په کتاب کې  :هل شافيع نه مې واورېدل :واييربيعV 

 .(2) سنت نقل او نرش کړئ نبويزما خمالفت پرېږدئ او  ،خمالف څه ويلدل

                            
 ( . ۱۹۳/  ۴)   :سْيأعالم انلبالء  (1)

 ( . ۳۴/  ۱۰)  :سْيأعالم انلبالء  (2)
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  دا حديث ايا  :و سړي ورته وويلي :دا مې ترې هم اورېديل دي :واييربيع
هل پلوه صحيح  Vچې زه لکه تاسو ته د نيب :هغه ورته وويل ؟یستا مذهب د

 .(1)يم يلوینچې  ئحديث ذکر کړم او عمل مې نه وي تاسو پوهه ش
  ستا ايا  :ما ورته وويلکړ  شافيع يوه ورځ حديث روايت :واييمُحيدي

که نه  ؟يم ولې زه څه هل لکيسا نه رایلغ :هغه راته وويل ؟یمذهب دا حديث د
حديث رارسيږي او نه  Vته به د نيب ما ؟ر مې مال تړلې دهېد نرصانيانو په څ

 .(2) ؟یزه به وايم چې دا زما مذهب نه د
  سمان به راباندې کوم ا ديل دي چېېما د شافيع نه دا هم اور :واييربيع

درته څخه  Vيش او کومه ځمکه به پناه راکړي چې د رسول اهلل  يسيور
 .(3)( د ځان جوړ نه کړم )عمل پرې ونه کړم يېحديث واوروم او مذهب 

  په مسند شافيع کې سمااع  ذکر کوي چې هغه ته ابوحنيفة بن  :واييذهيب
و رشيح نه روايت کړيدي چې باهغه ته ُمقررَبي د  ،يب ذئباهغه ته ابن  ،سمَّاک

وي د هغه خوښه ده چې  یشو یهل چا څخه چې مړ :ييفرما Vرسول اهلل

                            
 ( . ۳۴/  ۱۰)  :سْيأعالم انلبالء  (1)

 ( . ۳۴/  ۱۰)  :سْيأعالم انلبالء  (2)

 ( . ۳۵/   ۱۰)  :سْيأعالم انلبالء (3)
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 .(1)ديت اخيل او که قاتل پرې قصاص کوي
په  يېنو زه  ؟یا دا حديث ستا مذهب ديا :ما ورته وويل :وايييب ذوئب اابن 

د کړي: زه درته يې  او چېيغ ېهم راته وکړ يېسينه کې ووهلم ډېرې خربې 
هو دا زما  ؟یدا ستا مذهب د چې واييحديث بيانوم او ته راته  Vرسول اهلل
يې واوري عمل  يېاو چې څوک  ،یعمل ورباندې په ما فرض د یمذهب د

او  ،ید یغوره کړ یاستاز Vاهلل پاک د خلکو لپاره حممد ،یپرې فرض د
 ېيخربه به  نه،که د چا خوښه وي او که  یدی پرې هدايت کړ يېخلکو ته 

 .(2)هېڅ مسلمان لپاره ترې د تېښتې الر  نشته ،مين
  محد بن حممد بن اهغه ته  ،هغه ته مرزباين ،ته جوهري ما :واييخطيب
مهدي چې لکه حج کو او مسجد نبوي ته  :بوالعيناء وييل واهغه ته  ،يسيع

ب بن زهْي ورته يمس ،ورته نور ټو خلک پاڅېدل پرتهيب ذئب اد ابن  رایغ
اهلل ته خلک پاڅيږي مرشانو  :هغه ورته وويل ، املؤمنني ته پاڅيږهامْي :وويل

                            
نه روايت دی چې رسول  ( . په باب کې بل حديث هم شته د ابو هريرة  ۴۵۰۴)  :سنن أيب داود (1)

ا اَ ) :فرمايي Vاهلل ِ انلََّظَريرِن ِامَّ ا اَنر ُيَقادَ َمنر قُِتَل هَلُ قَِتيرٌل َفَهوَ خِبَْير ( مسلم ۶۸۸۰ :خباري( ) نر يُؤََدَِِي َوِامَّ
 .(۱۳۵۵ :مسلمنزدې الفاظو حديث روايت کړی دی )هم دېته په 

هل چا څخه چې مړی شوی وي د هغه خوښه ده چې ديت اخيل او که قاتل پرې قصاص ژباړه: 
 .کوي

 ( . ۱۴۲/  ۷)  :سْيأعالم انلبالء  (2)
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څه ورته مه وايئ پرېږدئ  د وېرې هل کبله  :مهدي ورته وويل ،ته نه پاڅيږي
 .(1)مې په رس ټول ويښتان ودرېدل 

  زما هل سرتګو نه لوېدیل ید ما رسه چې په حق چا ځان لوړ بویل :واييشافيع 
 يېزه ورڅخه ډارېږم او مينه ته  یدی چا قبول کړ او چې حق رانه هر ،ید

 .(2)ژمن يم 
 مارسه چې عليم حبث څوک کوي او هغه په حق وي زه  :واييصم حاتم اال

 .(3)او چې لکه هغه په خطا وي زه خفه کېږم  ،پرې خوشحالېږم

 

 
 
 

       

                            
 ( . ۱۴۳/  ۷)  :سْيأعالم انلبالء  (1)

 ( . ۳۳/   ۱۰)  :سْيأعالم انلبالء  (2)

 ( . ۴۸۷/  ۱۱)  :سْيأعالم انلبالء  (3)
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 □د سلفو صاحلينو هل فتوا ورکونې څخه خوف او ډار   – ۹ □

 

 عبداهلل بن عمر د ييو سړ :واييفع ناd  نه پوښتنه وکړه نو هغه رس ښکته
وګڼل چې شايد پوښتنه  داسېخلکو ځواب ورنه کړ،  يېوڅنډه تر ډېره دمه 

اهلل په تا رحم وکړه لکه چې زما پوښتنه  :سائل ورته وويل ،اوريدلې نه وي يې
لکه  ئند داسې وينولې نه خو تاسو زمونږ اړو :هغه ورته وويل ؟دې وانه اورېده

لږ مو پرېږده چې پوښتنه  ؟اهلل پاک چې رانه ستاسو باره کې پوښتنه نه کوي
درته به ووايو  ،ورارسه و جواب به درکړو او که نه  يېکه علم  ،کې سوچ وکړم

 .(1)چې مونږ پرې نه پوهيږو 
 ابن عمر او ابن عباس د هغه ،مالک هل نافع نهd دواړو متعلق نقلوي چې 

زه به يوه ورځ  ،ځوابونه ويل يېپوښتنو ته به  هغوید  ،وناست وبه نو ته ايحاج
هرې پوښتنې ته به  dعبداهلل بن عباس ،ناستمېو او بله ورځ به بل ته کي

نه يې لږې پوښتنې ځوابولې او ډېرې به  dاو عبداهلل بن عمر ،واب ورکوځ
 .(2)ځوابولې 

  د بن يز هلمونږ ته يب محزة د زهري نه روايت کوي چې اُشعيب بن

                            
 ( . ۵۶۶/  ۱)  :صفوة الصفوة (1)

 ( . ۲۲۲/  ۳)  :سْيأعالم انلبالء (2)
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دا ايا  :نه راورسېدل چې هل هغه نه به لکه پوښتنه وشوه هغه به ويل bثابت
 يېعلم رسه سم به  نو د ،هو :چې چا به ورته وويل ؟له منځ ته راغلې دهمس

 :هغه به ويل ،ده مسلهنا فريض  :او چې به ورته وويل شول ،پوښتنه ځواب کړه
 . (1)رو پرېږدئ چې لکه شته شوه بيا به ګو

 د خپل پالر ُعيَل بن رباح نه روايت کوي چې د زيد بن ثابت مويسb  نه
چې  ؟منځ ته راغلې ده مسلهدا  :ويل ورته چې به لکه چاپوښتنه وکړه هغه به

او چې به  ،پوښتنه ځواب کړه يېعلم رسه سم به  نو د ،هو :چا به ورته وويل
پرېږدئ چې لکه شته شوه بيا  :هغه به ويل ،ده مسلهنا فريض  :ورته وويل شول

  .(2)به ګورو
  نه هم هل وېرې ډېرې خربې  ۍبه د ځان خوښ ووعلما خمکنو :واييسحنون

او  ،ډېره ګټه رسولې وه يېنو خلکو ته به  یو یکړ يېخو که خربې  ،کولې
د فتوا په ورکولو هغه څوک  :يېځان ويريدل ويل به  رکې به پ ئچې په خاموش

 . (3)لږ علم ولري ت کوي چې اډېر جر
  وايي يش چې و مسله پوهيږي کویلسحنون نه پوښتنه وشوه چې که اعلم په 

                            
 ( . ۴۳۸/  ۲)  :سْيأعالم انلبالء (1)

 ( . ۴۳۸/  ۲)  :سْيأعالم انلبالء (2)

 ( . ۶۶/  ۱۲)  :سْيأعالم انلبالء (3)
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کې  مسلهکه قراين ايت او نبوي حديث ورته په ياده  :هغه وويل ؟زه نه پوهېږم
 ،بنسټ وي رخو که ځواب يې د راي پ ،ياد وي بايد هرومرو ځواب ورکړي

يږي چې دغه ځواب به درست او ځکه چې هغه نه پوه ،بايد ځواب ورنه کړي
 .(1) که خطا وي

 ويلږدو خو هغه ورته  یادة اهلل ګورنر سحنون ته د پوښتنې لپاره استازيز
ب پسې يد قايض صدې پرون  :ورته وويلعبدوس حممد بن  ،ځواب ورنه کړ

سحنون  ،ځه هل دې يلک ووځه ؟ځواب هم ورنه کړدې وس املونځ هم ونه کړ او 
او  ،قولونه راغونډوي او خوند ترې اخيل ووزما او د نورو علما یدو :ورته وويل
 .(2)و  یهرومرو به مې ځواب ورکړوه دين موخه  يېکه رښتيا 

 اريم نه مې واور :واييزهر امحد بن حممد بن ا دل چې ېد عثمان بن سعيد ادلَّ
جري راته وويل او هغه د  د بن هارون او جعفر بن يزيحممد بن احلسني الِسّ

ته خلک راځي او د حديثونو غوښتنه  ما !ابوسعيده :ونه حديثونه يليلک و عون
هغه  ؟ولې :ما ورته وويل ؟تش تور نه شم رخصتویلبېرته يې و زه ا ،رانه کوي

َِم اَمنر ُسئَِل َعنر ِعلرٍم فََکتََمُه د حديث نه ډارېږم چې ]  Vد نيب :وويل
جلر

                            
 ( . ۶۵/  ۱۲)  :سْيأعالم انلبالء (1)

 ( . ۶۶/  ۱۲)  :سْيأعالم انلبالء (2)
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 (1) [ بِِلَجاٍم َمنر نَارٍ 
علم باوجود ځواب پټ کړي د اور  خه چې پوښتنه ويش او دهل چا څژباړه: 

ادوي چې يخو هغه څوک  Vنيب :ما ورته وويل .به ورته واچول يش ېواګ
 .(2)علم وررسه وي او تارسه خو علم نشته 

 نه پوهېږم :کې پوښتنه وشوه هغه ورته وويل هل قاسم نه په مین :واييوب يا. 
پوښتنو  وټول ستاسو پر :وويل يېو ته يخ زياتې شوې خلکيچې پوښتنې پرې ب

او نه راهل د ځواب  ،او که پوهيدلو بيا مو درنه ځواب نه پټه و ،مونږ نه پوهېږو
مونږ نه چې  :دلېما د قاسم نه واور :واييبن سعيد  يېحي .پټول حالل دي

وروسته  دلود اهلل پاک د حق پيژن ،څومره پوښتنې کيږي په ټولو مونږ نه پوهيږو
ناخربه پاتې يش دا به ورهل هل دېنه ښه وي چې پوهيږي نه او فتوا که څوک 

 .(3)ورکړي 

 

 
       

                            
( کتاب العلم ، باب کراهية منع  ۹ ۳۶۵۸)  :( . سنن أيب داود ۳۰۵،  ۲۶۳/  ۲)  :مسند أمحد بن حنبل (1)

 ( . ۳۱۰۶ :حديث شمْي ۲۹۶/  ۲ :) صحيح سنن ايب داود :العلم . او ابلاین ورته صحيح وييل دي

 ( . ۳۲۲/  ۱۳)  :سْيأعالم انلبالء (2)

 (. ۸۹/  ۲)  :صفة الصفوة  (3)
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 □د سلفو صاحلينو د قران کريم رسه تعلق او اړيکي   – ۱۰ □
 

 عبداهلل بن عمرو بن العاصb ته رسول اهلل ما واييV هره  :وفرمايل
څخه يې زيات  وار ويهل  :ما ورته وويل ،و ځل ووايهيم ياشت کې قران کريم

 :ما ورته وويل ،و ځل ختم کړهييې په شلو ورځو کې  :ليهغه راته وو ،توان لرم
و کې ځپه اوو ور :ليهغه راته وو ،هم په لږو ورځو کې توان لرميې هل دې څخه 

 .(1)ختم کړه او هل دې څخه نور مه راکمېږه 
هل  او (2)هشت هاجاز د ثبوتد دريو ورځو پورې نه  Vنيبهل  :واييقا  يذهيب تعل

دا هغه وخت چې قرانکريم ال د  ،هد یورڅخه منعه کړ يېو نه کم ېدر
نوره هم نازهل شوه  يېا چې لکه بشپړ شو او څه برخه يب ،نزول په مرحله کې وو

 نو ټول قرانکريم هل دريو ورځو څخه په کمه موده کې ختمول د نيه ادین
څوک قرانکريم ولويل نو نه خو هل دې څخه په کمه موده کې که  ،مرتبه ده
هفتې په دوران  ېويد که و خ ،کویل يشاو نه پکې سوچ او غور  يږيپرې پوه

 .یاو دين ډېر اسان د ،عمل به ترې نه وي کې يې څوک ټول ولويل نو بل بهرته

                            
 ( . ۱۸۴)  :مسلمصحيح ( .  ۵۰۵۴)  :خباريصحيح  (1)

( شمْي باندې روايت دی ، او ابلاين ورته صحيح وييل  ۱۳۹۱ – ۱۳۹۰دغه حديث په سنن أيب دواد )  (2)
 دي .



[101]                                       

              

 

 

کې د قران اوومې برخې لوستلو هل خمې نوافلو  ېلوړه په رب اليزال چې د شپ
مسنون  ،ة املسجد کوليحت ،د څاښت ملونځ کول ،کول رواتب سنت ، ترڅنګ

د هر ملونځ نه  ،د خوب او ورڅخه د رابېدارو اذاکر نه هېرول ،ثابت اذاکر ويل
په ښه اکرونو د  ،د اهلل د رضا په خاطر د نافع علم پلټنه کول ،وروسته اذاکر ويل

ګناه  فاسق په خپلې ،ناپوهه انسان پوهول ،امر او هل بدو څخه د خلکو رابندول
ه پنځه وخته ملونځ په رسخشوع او خضوع  هل ،رټل او نور واجبات ادا کول

ډېر استغفار او داعګانې  ،هل غټو ګناهونو نه ځان ژغورل ،مجاعت رسه ادا کول
ته خاکساري کول او خپل ګرد  هر چا ،ات کول او خپلويل پاللْيخ ،غوښتل

 ،ينه مشغوتليا دهاکرونه د اخالص په بنسټ ابادول تر هر څه ډېر غورتر
 اوو  پيشه او مرصوفيتونه دي.همدغه د اصحاب ايلمني او د اهلل پاک د اويل

پاک  وه ورځ کې هل پېله تر پايه ولويل نو ديو اعبد انسان قرانکريم يکه 
او خمکنې  ،وي نه بلکې رصيح خمالفت يې وکړْيعت پيڅيل اسالمې رشيسپ

او هل غور سوچ  ،هم ونه کړنېک عمل  هېڅټول ذکر شوو حاتلونو څخه يې 
 یملګري او لو Vدغه ارمان د نيب ،یڅخه يې قراءت هم تش او خايل د

رخصتونه مې  Vاکشکې د نيب چې اعبدګوزار هغه وخت وکړ چې بوډا شو
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 .(1)یو منیل
 جندب :شعبة او هشام هل قتادة څخه روايت کوي چېb  رسه د

 :هغه وويل ،ږ ته نصيحت وکړهمون :ما ورته وويل ،رخصتېدو په مهال لږ راووتو
قران کريم ډېر ولولئ  ،چې هل اهلل څخه وډار شئ یمې دا وصيت دته تاسو 

الرښود کې رڼا ورځ  په ن کريم لوستل په تورو شپو کې رڼا  اوځکه چې د قرا
تر منځ وي خو په قرانکريم عمل  ۍغربت او مادلار که څه هم حاالت د ،ید

نذرانه  ۍپه مهال هل دين څخه شتمن ېد لړ بتونويد مص ،هل السه مه ورکوئ
خپل ځان هل دين نه قربان  ،مصيب لړي زوال شوه  خپله شتمين که د ،کړئ
چې هل  یاو مسلوب هغه د ،چې دين يې ونړيږي یخانه خراب هغه د ،کړه

او اور  ،فقر او غربت نشته هېڅجنت ته هل تګ وروسته  ،دين څخه خالص يش
 .(2) په خېر نه راځيشتمين هېڅته هل تګ وروسته 

  عبداهلل بن مسعود :واييمسيَب بن رافعb هل امناسب ده چې  : وايي
په هغه ورځ  ،القران په هغه شپه وپېژندل يش چې خلک پکې وده وي

خلک  ،خفه وي یخلک خوشحاهل وي او د ،وپېژندل يش چې خلک بوزه وي

                            
اشاره کړې ده ، او د امام ذهيب الکم په سْيأعالم  ( شمْي حديث ته ۱۹۷۵دا يې د خباري )   (1)

 ( دی . ۸۴/  ۳)  :انلبالء

 ( . ۱۷۴/  ۳)  :سْيأعالم انلبالء  (2)
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خلک  ،وي خاموش یخلک رسه خربې تبادهل کوي او د ،ژاړي یخاندي او د
د د اهلل څخه يهل القران باا ،خاکساره وي یربانه حالت کې او دتکپه م

 ،وي انخاموش او چپ انسان ،صربناک او د برداشت واال ،خفه ،يوېرېدونک
 .(1)خ  او غصه ناک وي يتروش تر ،يهل القران رسه نه ښائيږي چې لوړغږاد 
  يباجندب بن  بو عمران اجلَوِن څخه نقلوي چېاح هل يمحاد بن جَن 

شول  یهلاکن رالو ېرسه بلوغ ته نزد Vرسول اهلل هلمونږ  :وايي bجناده
مان مو يبيا مو قران زده کړ نو ا ،مان خمکې زده کړيمو ا ېخو د قران هل زده کړ

 .(2)ات شو يالپسې ز
  واييبو عبدالرمحن امحَّاد بن زيد هل عطاء بن الّسائب نه روايت کوي چې: 

هل لسو  :به ويل هغویچې  ید یهل داسې خلکو څخه زده کړم يمونږ قرانکر
مونږ قران  ،رواستيلول مو نه اتونو به تر هغه خمکې نه تلو چې په عمل کې به يا

هل مونږ نه وروسته به قرانکريم  ،يد يزده کړ یوځايکريم او عمل دواړه 
خو هل مرې  ،داسې خلک په مْياث کې واخيل چې د اوبو په څېر به يې څښي

 .(3)پورته نه راځي  يېنه به 

                            
 ( . ۴۱۳/  ۱)  :صفة الصفوة  (1)

 ( . ۱۷۵/  ۳)  :سْيأعالم انلبالء  (2)

 ( . ۲۶۹/  ۴)  :سْيأعالم انلبالء (3)
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  ريم دومره قالره لوستهاض به قرانکيفُضيل بن ع :وايياسحاق بن ابراهيم، 
چې  ت رایغيداسې ا يېاو که خمې ته به  ،رسه خربې کوي چې د چا واييته به 

 .(1)يې تکرار و به باربار  ،د جنت ذکر به پکې و
 
 
 
 
 
 
 

      

                            
 ( . ۲۳۸/  ۲)  :صفة الصفوة (1)
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 □په عبادتونو کې کوښښ او ونډه د سلفو صاحلينو  – ۱۱ □

 

  بوذرابو عثمان انلَّهدي نه روايت کوي چې ما احول د ااعصمb خاته  ملر
، ما پرې د ويده ګمان وکړ چې ويلدزنګېدو په طرف ته په خپله سورلۍ 
نا ملونځ مې کو  :هغه وويل ؟ېچې ويده و وپوښتلورنږدې شوم ورڅخه مې 

(1) . 
 ډېر بوډا يې هسې نه روژه دې پسې ال  :س ته چا وويليحنف بن قا

او هغه به  ،د اوږد سفر لپاره توښه تياره وم :هغه ورته وويل ،کمزورې نه کړي
ښوده او هل ډېره ېپه اور ک يېخپله ګوته به  ،هل خمې کول يټول ملونځونه د شپ

 . (2) ؟اد دې يشي ؟ورځ دې ولې ګناه کوهل ۍپه پالنک :درده به يې ويل

 زه  تميم  :و سړي وويليبوالعالء نه روايت کوي چې اريري د د اجلُ يسع
ته راغلم او ډېرې خربې مو رسه خپل منځ کې وکړې بيا ورته ما  bادلاري
ته هم شايد هغه کسانو  :هغه راته وويل ؟ته روزمره څومره قران لولې :وويل

د  چې واييسهار په مهال هر چاته  بيا دکې يې چې د شپې هل خمې قران ولويل 
يې په  زال چې زما نفس واکيلوړه په رب ال ،شپې مې دومره دومره تالوت وکړ

                            
 ( . ۷۸/  ۲)  :انلبالء سْيأعالم (1)

 ( . ۹۲ – ۹۱/  ۴)  :سْيأعالم انلبالء (2)
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که درې رکعته نفل د شپې وکړم هل دېنه راته حمبوب دي چې ټول  الس دی
دې خربو يې زه  ،وه شپه کې ولولم او سهار پرې خلک وخربوم يقرانکريم په 

 ،ا خوښوئيتملګري ټول چوپپاتې  Vتاسو د نيب :غصه کړم ما ورته وويل
ورته هم نه  مسلهاو  ئڅوک چې درنه پوښتنه وکړي سختې خربې ورته کو

 .ئيښا
ته   !وراره خربه واوره :زما په غصه چې هغه پوهه شو لږ نرم شو او راته يې وويل

يې ايا ته به د  یڅه فکر لرې که زه يو قوي مومن او ته په ايمان کې کمزور
او ته قوي مومن  یيا زه کمزور ؟کړېخپلې کمزورتيا رسه زما قوت برداشت 

نا بلکې ته هم  او  ؟ماين قوت برداشت کړميا رسه ستا ايد خپلې کمزوتبه  هيې ز
ځان لپاره او د ځان څخه  دومره کوه چې هل دين څخه د ،کيږو يزه  هم کمزور

 ېش ید دين لپاره څه ناڅه واخله تر څو هغه عبادت چې ته يې توان لرې وکړ
(1). 
 هلل بن عمرو العاصد عبداb کې  ۍاتو لوستلو په دچلسپيد قران کريم د ز

به ورته د  Vنيب :يېد تېر شوي حديث په تعليق کې امام ذهيب مزيد فرما
وه ورځ روژه ي :روژو متعلق هم په ښکته راروان و تر دې چې ورته يې وويل

                            
 ( . ۴۴۶/  ۲)  :سْيأعالم انلبالء (1)
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او  ،(1)روژه ده gدغه زما د ورور داود او ،وه ورځ روژه مه نيسهينيسه او 
د  ،(2)روژه ده gغوره ترېنه روژه د داود :نه دا هم ثابت دي چې Vنيبد

څه برخه دشپې  ،(3)له دهيمنعه فرما يېروژې نېولو څخه  ټولې زمانې پرهل پيس
زه تهجد هم کوم خو ارام هم  :يېفرما یدی خوب کولو  يې هم امر کړپه کې 
 ،م او غوښه هم خورمنکاحونه هم کو ،روژه هم نيسم خو بوزه کېږمه هم ،کوم

 .(4)یزما هل سنت څخه چې هر څوک بې رغبيت وکړي زما پېرواکر نه د
که څوک په خپلو عبادتونو او داعګانو کې په نبوي سنتو پورې ځان پېوسته نه 

مسلمانانو د خېرخواه او  او د ،کړي ډېر به بې دمه او زيات به خفه يش
ېر څخه حمروم او بې برخې او هل ډېر خ ۍهل پْيواکر Vنيب ۍمهربانې هست

او هل هغه  غوره ترين عملونه ښوويل ديته هغه تل لپاره خپل امت  ،پاتې شو
د  ،یمبعوث شو یرتوب څخه يې رابند کړي دي چې هغه پرې نه دېپډول 

هم او په روژه کې يې هل وصال څخه منعه  ،هم غندلې ده يېټولې زمانې روژه 

                            
 ( کتاب الصيام . ۱۱۵۹)  :( . مسلم ۲۵۹/  ۴)  :( باب صوم ادلهر . فتح ابلاري ۱۹۷۶)  :خباري (1)

 خمکې نفس حديث دی . (2)

ِر ( د ]  ۱۱۵۹دغه روايت په صحيح مسلم کتاب الصيام )  (3) هر ُر ادلَّ ِم َداوَُد َشطر َق َصور َم  فَور اَل َصور
مٍ  َطاُرَيور ٍم َو ِافر بَدَ ]  :[ ، او په بل حديث کې راځي ِصيَاُم يَور

َ
[ دهغه چا روژه نه  الََصاَم َمنر َصاَم األ

 (  ۱۱۵۹ :کيږي چې ټول عمر روژه وي. )صحيح مسلم

 ( . ۱۴۰۱)  :( صحيح مسلم ۵۰۶۳)  :صحيح خباري (4)



[108]                                       

              

 

 

ولو دتونو رڼپه عبا ېشپ ېنور يېپو پرته اخرنو لسو ش د رمضان د ،لې دهيفرما
نکاح توان لري او نکاح نه  دچې  يرټيل د يېڅوک هغه  ،دهېنه منعه کړ

چې غوښه نه خوري داسې نور ګټور اوامر او  يد هم رټيل يېهغه څوک  ،کوي
 ...نوايه

او په  ،معذور وګڼل يش جور اواد ميې علم ونلري شاراعبد انسان که پ
وکړي مغرور او  یاوامرو او نواهيو تېر ودغ رانسان چې پ حممدي اثارو اعلم

تل وي اګر که کم  چې اهلل پاک ته حمبوب عملونه هغه دي ،ید یفضويل سړ
ق راکړي او د خمالفتونو د ټولو يتوف ۍښې پېرودته اهلل پاک دې مونږ  ،هم وي

 .(1)ډولونو نه  دې مونږ وسايت 
  مغْية بن شبل نههل هغه  ،يرسة نههغه هل سليمان بن م ،عمش نهاوکيع هل، 

نه روايت کوي چې  bهغه هل سلمان الفاريس ،هغه هل طارق بن شهاب نه
 :شپه لکه رايش خلک درې ډوهل يش

 .شپه يې په ګټه وي، په تاوان يې نه وي : – ۱
 .په ګټه يې نه وي ،شپه يې په تاوان وي : - ۲
 .شپه يې نه په ګټه وي او نه په تاوان : - ۳

                            
 ( . ۸۵ – ۸۴/  ۳)  :سْي أعالم انلبالء  (1)
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اودس او  ،شپې په تيارو کې پورته يش چې د خلکو په غفلت او د یسړ هغه
وي  یبل داسې سړ ،دغه شپه يې په ګټه ده خو تاوان پرې نه ده ،ملونځ وکړي

په تيارو کې د اهلل پاک په معصيتونو کې  ېچې د خلکو په غفلت او د شپ
په يې نه چې ش یهغه سړ ،بوخت وي د دې لپاره شپه تاوان ده او په ګټه نه ده

چې د شپې هل خمې تر سهار ويده يش نه عبادتونه  یګټوره او نه تاواين وي هغه د
 .وکړي او نه ګناه

نو خلکو لښکر کيش  ،دې ملتيا کوم هرو مرو به زه د :ما وويل :واييطارق 
 هېڅوررسه ووت نو ما هم وررسه ملتيا وکړه خو په  bوکړه چونکه سلمان

ۍ خپه ډکه ما به وړه واغښلک هغه به ډو ،کړهاکر مې پرې برتري حاصله نه 
 هويخو د شپې هل خمې  ،که ما به ډوډۍ خپه کړه هغه به تراکري خپه کړه ،کړه

زه چې به راپورته شوم هغه به  ،حصه د اعدت رسه سم به زه تهجدو ته پاڅېدم
ده ياو هغه و یزما نه غوره د یملګر Vد نيب :ما به ځان رسه وويل ،ده ويو
هل خمې به هغه هر لکه راپورته شو ډډه  يخو چې د شپ ،بېرته ويده شوم زه به ید

َمرُد هلِلِ  ،ُسبرَحاَن اهلل ِ]  :به شو او وبه يې ويل الَ  ،کررَبُ اَوالَ اهَِلَ ااِلَّ اهلُل وَاهلُل  ،َواحلر
َدهُ الَ رَشِ  َمرُد وََهَو  ،ک  هَلُ ياهَِلَ ااِلَّ اهلُل وَحر ّ َشيرئ قَدِ  َعيلهَلُ الُملرک َوهَلُ احلر

به  [ ريُکِ
د  ،ې څلور رکعته ملونځ وکړيا يسبا ختو ته نزدې وپاڅېد اودس او ب ،يې ويل

 ،ما خپل تهجد هم ستا هل کبله پرېښودل :سهار ملونځ نه وروسته مې ورته وويل
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هغه راته  ،زه به بېرته پرېوتموې زه چې به د شپې هل خمې راپاڅېدم ته به ويده 
نه مې فالنکې  هل تا :ما ورته وويل ؟دېڅخه دې هېڅ هم وانه اورهل ما  :وويل

انسان ټول  پنخه واړه ملونځونه د ،یدغه ملونځ د :هغه وويل ،داع واورېده
په  !وراره ،ګناهونه رژوي چې هل قتل او اغرت نه په کې ځان ژغورنه ويش

 .(1) یميانه روي ډېر ښه اکر د ،انه روي کوهيعبادت کې م
 خوب  بسرتې ته رايغ وس چې به لکه خپيلاشّداد بن  :واييداعة سد بن وا

اور رانه خوب  !اهلل یا :به نه ورته او په ډډه به اوختو را اوختو او دا به يې ويل
 .(2)والړ وپه ملونځ  هوختتو او بيا به ترسهار

 اد بن  :واييسد بن وداعة ا وس چې به لکه خپلې بسرتې ته راغې نه به اشدَّ
 !اهلل یا :او دا به يې ويل چې ،چې په سرتګه يې دانه ده واييده ته به ويده کې

 .(3)ا به تر سهاره په ملونځ والړ و ياو ب ،وړوياور رانه خوب 
 هغه ته  ،هيهغه ته ابن زجنو ،امام ذهيب خپپل سند هل بغوي نه روايت کوي

منصور حوص نه اوريديل دي چې د بواالاابراهيم ابن مهدي وييل و چې ما د 
چې د شپې کې د منصور په کور  !پالره :لور وويل يېبن املعتمر ګاوندي ته 

                            
 ( . ۵۵۰ – ۵۴۹/  ۱ :سْي أعالم انلبالء (1)

 ( . ۷۰۹/  ۱)  :صفة الصفوة (2)

 ( . ۷۰۹/  ۱)  :صفة الصفوة (3)
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منصور  ،نه و یهغه لرګ !ۍکلور :هغه ورته وويل ؟اوس څنګه نشتهوالړ  یلرګ
 .(1) د شپې هل خمې يې تهجد کول ،خپله و
 هل ،[ لوستوعبداهلل بن مبارک چې به لکه ]کتاب الرقائق :واييم بن محَّاد ينُع 

مونږ هر چا که به  ، اوازونه کولْيپه څ اييد حالل شوي غويې ډېرې ژړا به 
 .(2) ړوکبه يې نو ټېله  و جرات وکړکول ېترې پوښتن

 دلېاعصم بن عصام ابليهيق نه واور هلما  :واييان يابراهيم بن حممد بن سف: 
ته يې راهل  او خوا ېه نو اوبه يې راوړشود امحد بن حنبل رسه مې شپه 

 :ويويل ويلدي نه وې استعمال شوېاوبه يې مهال چې  رد سهار پ ،ښودېکې
علم طلب کوي او د شپې تهجد  یو سړيکېدای يش چې څنګه  !سبحان اهلل

 .(3) ؟نه کوي
  که د شپې  اض نه واورېدل چېيفُضيل بن ع هلما  :وايياسحاق بن ابراهيم

 چې ګناهونو دې تړیل نه بې توانه شوې پوهه شه ېې هل روژځهل تهجدو او د ور
 .(4)يې

                            
 ( . ۴۰۳/  ۸)  :سْي أعالم انلبالء (1)

 ( . ۳۹۴/  ۸)  :سْي أعالم انلبالء (2)

 ( . ۲۹۸/  ۱۱)  :سْي أعالم انلبالء (3)

 ( . ۲۳۸/  ۲)  :صفة الصفوة (4)
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  حممدي  :زه وايم :واييپه ترمجه کې امام ذهيب  احلواري الصويف يبامحد بن اد
انو اخستل او مباح شهوات هل ارساف پرته يد پاکزيه ش ،ډېره ښه طريقه ده

يِّبَ ايَا ] :يياهلل پاک فرما ،استعمالول بده خربه نه ده اِت يَُّها الرُُّسُل لُکُوا ِمَن الطَّ
َملُوا َصاحِل ا  ،النَِّساءَ  َوآيِت  ،نَامُ افرِطُر َو اُصومُ وَ الَِکينِّ ] :ييفرما Vاو نيب (1) [َواعر

َم َفَمنر رَِغَب َعنر ُسنَّيِتر فَلَ  ر يَوآُکُل اللَّحر رهبانيت  Vنه خو نيب  (2) [َس ِميِنّ
ان اساليم دين ډېر اس ،او نه هم د ټول عمر روژه نه وصالاو  ید یفرض کړ

يِلُنرِفقر ذُور َسَعٍة ] :يياهلل پاک فرما ،يش ان پکې انسان خوړیليهر پاکزيه ش ید
 .[ هر توانداره دې د خپل توان په اندازه خرچ او نفقه وکړيَمنر َسَعتِهِ 

رسه هل دې چې  ،(3)ته هل هر څه نه خپلې ښځې ډېرې ګرانې وې Vاو نيب
ا هم هغه ته خوښ ترين يب خو ،یګرد خملوق نه غوره د هلاهلل پاک ته  Vنيب
 .مسک وو اوخ څښاک يخواږه او  ،شهد ،حلوا ،ان غوښهيش

که هر څومره په زهد  ،د رشيع علم څخه چې لکه اعبد انسان لوڅ او لغړ وي

                            
 ( . ۵۱)  :سورت املؤمنون (1)

 د دې حديث ختريج خمکې تېر شوی دی . (2)

 ۱۶۰/  ۲، حاکم په ) ( کې ۶۱/  ۷، او نسايئ په ) ( کې ۲۸۵،  ۱۹۹،  ۱۲۸/  ۲)  :امام امحد خپپل مسند (3)
نريَا ده ] ( کې حديث روايت کړی دی او ذهيب وررسه په تصحيح موافقه کړې  ُحِبَّب ِایَلَّ َمَن ادلُّ

اَلةِ  رصَّ ةَ َعيريِنر ِِفر ال يرُب َو ُجِعلَتر قُرَّ [ ماته هل دنيا ځنې ښځې حمبوبې کړی شوي دي ، او  الرنَِّساُء َو الرِطّ
 په ملونځ مې سرتګې خييږي .
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عبادت هل کبله خلکو رسه ناسته پاسته  د ،او ستومانه يش ياو عبادت کې تږ
ې يحواس به  ،سنه وکړيپه اندک بلاس او د ډوډۍ په وړه توکړه ب ،ږديپرې

نه به ورته  لوږې او شپو رڼولهل و ،ستونزو لړي يې ښاکر کړيکمزوري او د
ل يش چې دا به ګومان کوي چې ګنې اهلل پاک رارسه وروداسې خربې وا

ده يې پسې ال خپه يش چې ي، عقاو ننوځيطان پکې وځي يش ،خربې کوي
نور نو بييخ د  ،ه ورته کيږينا اشنا خطابونه او اوازون ،مزنل مقصود ته ورسېدم

هل ځان پرته ورته ټول خلک بد  ،شيطان په ولقه کې يش او وسوسې ورته اچوي
و ته خپل ګناهونه وريادوي او ځان ورته اکمل او پوره يهر  ،او بداکره ښاکرې

م او کرامتونه يې راته يلکه نالکه د دې دعوا دار يش چې زه د اهلل ويل  ،ښاکري
دغسې  د مان هم په لړزه يش ځکه چې ځانلوایلينالکه يې ااو لکه  ،راکړيدي

اساليم رشيعت برخه نه د يخ ياو دغه حاتلونه ب ،مرحلې دي ۍحاتلونو لومړ
 .ده

په  ،په ګناهونو ژړا فرياد کول ،ذکر او اذاکر ويلپه مالزمت  ،ولې نېک سلوک
ځان د اهلل پاک د رضا په خاطر خپل  ،غور او سوچ د قرانکريم تالوت کول

 ،اسالم مرشوع کړې روژې ډېرې ډېرې نيول ،ته غصه کېدل او نفس رټل
ورين  ررسه پ هر چا ،خپلويل پالل ،مسلمانانو ته اوږه ټيټول ،تهجد نه قضا کول

په  ،فاقت په مهال صدقه ورکول فقر او د ،تندي خمامخ کېدل او ورته عفوه کول
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ونو امر کول او هل بدو نه په نېکو اکر ،تريخ هم ويکه نرم انداز حق ويل اګر 
په اساليم  ،د خلکو معذرت قبلول او هل جاهالنو نه مخ اړول ،خلک رابندول

جهاد کول او د په خاطر  يتللهد د اسالمې دښمنانو رسه  ،رسحداتو پېره کول
په هر وخت او هر حال پاک خواړه خوړل او ډېر استغفار  ،ضه ادا کوليحج فر

په همدغه حاتلونو دې اهلل  ،و اويلاوو خويونه ديا وکول ټول د حممدي پْيواکر
 .(1)پاک مونږ ته مرګ راويل 

 
 
 
 

        

                            
 ( . ۹۱ – ۸۹/  ۱۲)  :سْي أعالم انلبالء (1)
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 □په رابندولو کې د سلفو صاحلينو کردار  نهبدو و د امر اويپه نېک – ۱۲ □
 

  هغه هل ويلد بن داود بن حممد بن ُعبادة بن  ،ويس هل خپل پالر نهايب اابن
چې ُعبادة بن  وي عبادة بن الويلد نه روايت کويره ځخپل ت هلهغه  ،الصامت
د او ېو خطيب وپاڅي ،وه ورځ يې اذان وکړي ،رسه و bد معاوية bالصامت

ورپورته شو او په خوهل کې يې ورهل  bعبادة بن الصامت ،وييې وستا همعاوي
 ولې د :هغه ورته وويل ،ته غصه شو bعبادة bخاورې واچولې نو معاوية

او  ۍپه ګران ،کې ۍرسه په غم او خوشحال Vرسول اهلل هلتا په ورځ  ۍعقب
او حق چې  ،واک جنګ جګړه نه کولو باندې رد وړ خلکو رسه پ ،کې ۍاسان

 او د اهلل د رضا په خاطر د ،خاموش نه پاتې کېدو يېهر چرته وي هل ويلو به 
ت نه او د خربې په اورېدلو او منلو بيع ،ېدوچا نه نه ډار هېڅلو کې هل يحق و

ِرا ِِفر ااِذَا رَ ] :ييفرما Vاو نيب ؟یکړ ید ثُور َ فَاحر اِحنير َاَب ايرتُمر الَمدَّ  [ فرَواِهِهمر الررتُّ
(1). 

                            
 ۷۱۹۹)  :د بيعت حديث امام خباري په خپل صحيح b. او دعبادة(  ۷/  ۲)  :سْي أعالم انلبالء (1)
تُمر  ]( . او د  ۲۰۴/  ۱۳)  :( کتاب األحاکم ، باب کيف يبايع االمام انلاس . فتح ابلاري ۷۲۰۰ – ير

َ
اَِذا َرأ

ثُوا... َ فَاحر اِحنير ( د  ۲۲۹۷/  ۴( شمْي )  ۳۰۰۲په نزدې لکماتو امام مسلم په خپل صحيح ) «  الَمدَّ
 په روايت راوړی دی . bمقداد
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 يب اسحاق هل خپل پالر عبداهلل بن مغفل نه روايت کوي چې ابن اونس بن ي
 Vښځې رسه ميلمه شو چې نيب  ڼېهودي ېپه مدينه کې د هغ bم مکتوما

ورپاڅېد او داسې يې ووهله چې باالخره يې مړه  ،وړولېج ېته به يې ستونز
 ؟هغه ورڅخه پوښتنه وکړه چې ولې ،ته ورسېده Vد قتل خربه يې نيب ،کړه

 رسه ښه رويه کوهل خو ولې د اهلل پاک او د که څه يې هم ما :هغه ورته وويل
 ،برَعَدَها اهللُ ا] :وويل Vنيب ،فولميپورې په بد ويلو يې زه تکل Vهغه نيب

 .(1) هکړ بې قصاصهاهلل دې تباه کړي خپله وينه يې خپپله  [برَطلَتر َدَمَهااقَدر 
  زه ابو ذر هغه هل خپل پالر نه روايت کوي چې ،بو کثْي نهااوزايع هلb  ته

هلته پرې خلک راغونډ شوي وو  ،رسه ناست و یمجرة الوسط هلراغلم او هغه 
املؤمنني د  ْيته ام :يې وويلورته  رایغ یو سړي ،او پوښتنې يې ترې کولې

هغه ورته رس راپورته کړ او  ؟نه يې يپوښتنو د ځوابولو نه منعه کړخلکو 

                            
( . د حديث راويان ټول ثقات دي ، روايت ابن سعد خپپل طبقات )  ۳۶۳/  ۱)  :سْي أعالم انلبالء (1)
( شمْي، کتاب احلدود   ۴۳۶۲هغه حديث دی چې ابوداود خپپل سنن )  b( او شاهد يې د عيل ۱۵۸/  ۴

( شمْي راوړی دی او ابلاين هم ورته په  ۴۳۶۱( راوړی دی او هل ابن عباس څخه يې په )  ۵۲۹/  ۴): 
يَِبَّ ]، ( شمْي کې صحيح وييل دي ۳۶۶۵( په )  ۸۲۴/  ۳صحيح أيب داود )  تُُم انلر نَّ َيُهورِديَّة  اَکنَتر تَشر

َ
 –أ

برَطَل رَُسور  –َصیلَّ اهلُل َعلَيرِه وََسلََّم 
َ
َصیلَّ اهلُل َعلَيرِه وََسلََّم  –ُل اهلُل َوَتَقُع ِفيرِه َفَخنََقَها رَُجٌل َحیتَّ َماتَتر ، فَأ

( شمْي صحيح وييل  ۱۲۵۱ :په ۹۱/  ۵ :روايت کړي حديث ته ابلاين په ارواء الغليل bد عيل [َدَمَها –
 ( کې ضعيف کړی دی . ۹۳۷دي ، خو ولې بېرته يې په ضعيف أيب داود ) 
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نه  Vد نيب اوکه په څټ راته توره کېږدئ  ؟ولې ته زما ذمه وار يې :ويلېو
حديث به  رس به مې غوڅ کړئ خو اوريدیل کړئ خربې نه مې رابند ېدلېاور

 . (1)خلکو ته واوروم 
 ېد برقته  حممد بن ُحبيُل :واييښار قايض په ترمجه کې امام ذهيب  ېد برق 

ال مو  :هغه ورته وويل ،سبا د اخرت ورځ ده :او ورته يې وويل ګورنر رایغ
هغه ورته  ،لکو ګناهونه په اغړه نه شو اخستیلاشت نه ده يلدلې هسې د خيم

بَيرديه حکومت عُ دا د  –دوي ييد منصور رايلږلې قرار هم زما خربه تا :وويل
  -نه ګڼهمعترب به يې او روؤيت به يې په حساب ماتولې  ېروژراپه وه چې 
 ،په وهلو خپور کړئ تمبل ( قرار صادر کړ چې د اخرت خرب د تبلوګورنر  )وايل

ګورنر په  ،زه اخرت نه کوم ېاشت نه ده يلدل شويچې م :قايض ورته وويل
 ،ړي ټوهل منصور ته واستوهلخطبه بل څوک وګمارو او وروسته يې روانه ل

 ،بښنه وغواړه معاف به دې کړم :منصور قايض راوغوښت او ورته يې وويل
په  ،کړ چې مړ شو يمنصور هغه په ملر کې تر هغه بند ،قايض معاِف ونه غوښته

ا يې په دار يب ،اوبه وغوښيت خو اوبه ورته ورنه کړل شوې يېډېره تنده کې 
 .(2)  لعنت ويد اهلل ېپه ظاملانو د ،وځړ وو

                            
 ( . ۶۴/  ۲)  :سْي أعالم انلبالء  (1)

 ( . ۳۷۴/  ۱۵)  :ءسْي أعالم انلبال (2)
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  ادت الندې لښکر ياد خراسان ته د َحَکم بن عمرو د قيز :واييحسن
السه کړل نو زياد مت کې تريفتحه يې نصيب شوه نو ډېر مالونه يې غن ،ولېږدو

چې د خلکو ترمنځ رسه  ورته لېک واستو چې امْي املؤمنني راته يلک راستویل
 .ايد لرې يشهل غنيمت څخه باو تقسيم نه يش زر او سپني 

که تا څه هم د  :امابعد .سالمر عليک :َحَکم بن عمرو ورته ځواب واستو
ادونه کړېده خو د غنيمت اړوند راته د امْياملؤمنني د يامْياملؤمنني د يلک 

زال چې يلوړه په رب ال ،ید د اهلل پاک يلک او کتاب خمکې رایلغڅخه يلک 
 ترې راوبايسنو اهلل پاک يې يش  جوختانسان  رپ ېکه ټول اسمانونه او ځمک

  .(1)والسالم عليک
 عبدالرمحن العمري څخه واورېدل  ما هل :واييبو املنذر اسماعيل بن عمر ا

هغه داسې چې په  ،دهغفلت لويه نښه  ستا دهل اهلل پاک څخه مخ  اړول  چې
هغه څوک  ،ېوش شماهلل پاک غصه کيږي د يلدو باوجود پرې ته خا څه يش
عروف او نيه عن املنکر يې امر بامل ېتوان نه لري هل وير هېڅرش ر او ېچې د خ

 .نه يش کویل
د خملوق هل ويرې څخه چې څوک امر  :او دا مې ترې هم اوريديل دي

                            
 ( . ۶۷۲/  ۱)  :صفة الصفوة (1)
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 ،ږدي هل زړه څخه به يې هل اهلل نه ويره ووځيپرېباملعروف او نيه عن املنکر 
 .(1) ناوړه ځواب ورکوي وواييا مريانو ته هم څه يکه خپلو چبو 

 هغه  ،بو ُخلَيد ُعتربَة بن محَّاد القارئ نهاهل  ُسليمان بن عبدالرمحن بن عييس
که څه  ،راويلږدو يهل اوزايع نه روايت کوي چې عبداهلل بن عيل راته استاز

زه داسې حالت کې ورننوتم چې  ،ا هم الړميخو ب راباندې سخته ولګېدههم 
ويه خالفت د نسکورولو لپاره د ام :هغه راته وويل ،صفونه ولخلک دوه 

اهلل دې امْياملؤمنني ته خْي  :ما ورته وويل ؟نګه ارزوېځمونږ نظايم پاڅون څ
  .ولزه او داود بن عيل رسه ډېر نزدي دوستان  !کړي

 .هرومرو به راته د پوښتين ځواب راکوې :عبداهلل بن عيل
په روايت د  بن سعيد يېحيمرګ قبول کړ او ورته مې د مې هل لږ غور وروسته 

ِّ اِنَّما اال] َماُل بِانلر په الس کې وررسه خلته يې ځمکه  ،ويحديث ووا (2)[اتيعر
 .راټومبله ټومبلهکې 

 ؟اړند څه فکر لرې ېاو وژن ګمر ۍمية د کورناد بنو  :بيا يې راڅخه وپوښتل
لُّ حيِ الَ ]حديث ولوست چې  cهت د اعئشيما ورته د حممد بن مروان په روا

                            
 ( . ۱۸۱/  ۲)  :صفة الصفوة (1)

( شمْي  ۱۹۰۷)  :( . مسلم ۱۵/  ۱)  :( شمْي حديث کتاب بدء الويح . فتح ابلاري ۱)  :خباري (2)
 ( . ۱۵۱۵/  ۳)  :حديث ، کتاب االمارة
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رِ  دَ  ٍئ ااِلَّ ِِف َقترُل امر  .(1)[ثاََلٍث... ياَحر
پرې زمونږ لپاره  Vا نيبيا ،هل خالفت نه مې خرب کړه :بيا يې راته وويل

  ؟او که نه ید یوصيت کړ
به هل  bو نو عيل یپرې ستاسو لپاره وصيت کړ Vکه نيب :ما ورته وويل

 .یته نه و پرېښ چا هېڅځان نه خمکې 
چې زمونږ لپاره  واييالونو او شتمنيو کې څه د بنو امية په م :بيا يې وپوښتل

 ؟حالل دي که حرام
او که  ،لپاره حالهل وي په تا حرامه ده هغویشتمين  هغوی که د :ما ورته وويل

بيا يې خلکو ته امر وکړ  ،يخ حرامه دهيلپاره حرامه وي نو په تا خو ب هغوی د
 .نو خلکو راوويستم ،چې دا وباسئ

خو ولې  ،عيل چې خورا ظالم او خونکار انسان وعبداهلل بن  :واييذهيب 
خ حق ويلو نه د بدو علماوو په څېر يونو او اعدتونو يې امام اوزايع د تريخو

هم  ایتيبد علماء هغه خلک دې چې د ټولواک بده رويه او ظلم ز  ،رابند نه کړ
ې اهلل تباه کړي چې حق نه يش دغسې علماء د ،او بطالن يې حق پيژين ييستا

                            
ّن انلَّ ]کتاب ادليات ، باب قوهل تعایل  :خباري (1)

َ
ِس فر أ  :( شمْي حديث . فتح ابلاري ۶۸۷۸)  [َس بِانلَّفر

( شمْي باندې هم روايت کړی دی ، وګوره صحيح  ۱۶۷۶ :، مسلم په ) کتاب القسامة ۲۰۹/  ۱۲) 
 ( . ۱۳۰۲/  ۳)  :مسلم
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 .(1)خاموش ولې نه کيين  ويیل
  عبدامللک بن عمر بن عبدالعزيز د عمر بن عبدالعزيز  :واييابن اجلوزي

هل  :ورته يې وويل ،رسه مسلمة بن عبدامللک هم ناست و ههغ او د خواته وریغ
هل دا څنګه خربه ده چې  :هغه ورته وويل ،رسه ځانله شه پټه خربه درته کوم ما

مسلمة وپاڅيد او  ،پټه ده خربه ډېرههو  :غه ورته وويله ؟تره نه دې هم پټه ده
که اهلل پاک درنه  !امْياملؤمنني :يلېوپالر خمامخ کېناست او و عبدامللک دالړ 

يلديل بدعتونه ولې نه مړه سبا پوښتنه وکړي چې تا د خپل واک په دور کې 
 هغه ؟ېوايته به ورته څه و ؟او نبوي سنت دې ولې نه راژوندي کول ؟کول

د کوم رغبت هل پلوه رارسه خربې کوې او که ستا خپله  ايا !زويه :ورته وويل
 ؟ه ده چې اظهار يې کوېيار

خو اهلل پاک به  ،پوښتنه کوم نور څه نه شته خپله درڅخهزه  :ورته وويل یزو
 :ليهغه ورته وو ؟درنه هرومرو پوښته کوي زه وايم چې ته به څه ځواب ورکوې

زال چې د ځان لپاره دې د يلوړه په رب ال ،وسېياو خْي  اهلل درباندې رحم وکړه
 . سالاکر او مرستندويه وينمْيخ

هل يې که  ،لککه تړلې ده ۍکړ ۍاو کړ ول ولقوم خربه ټوهل ستا  !ګرانه زويه

                            
 ( . ۱۲۵ – ۱۲۴/  ۷ :سْي أعالم انلبالء (1)
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د يو انسان خو  ،يشته منځ رابه ترې  هړګالسونو هر څه راوباسم نو خونړيزه ج
چې نه خوشايلږې او ته  ،تلل ډېره غوره ديځه مندنيا هل د وينې تويولو نه راته د

او هل منځه وړي يې  ونهپه داسې حالت کې مرګ رايش چې بدعتدې پالر ته 
تر دې چې اهلل پاک خپله فيصله وکړي او هغه  ؟کړي ويراژوندي يې سنتونه 

 .(1)ې غوره فيصلې کوي ډېر

 مې  مکه کې وم او ترڅنګکې د حج په موسم  :واييد بن سليمان يسع
 ْيوګوره کنه ام :ته ورته وويل و چاي ،عبداهلل بن عبدالعزيز العمري ناست

ُعمري هغه سړي ته  ،شو یاملؤمنني ته د طواف لپاره ټول مطاف خايل کړ
داسې اکر ته دې راهل پام کړ چې زه يې  ، درنه کړيْياهلل دې درته خ :وويل
ورپسې شوم هارون رشيد  زه ،پېزار يې راځوړند کړ او پاڅېد ،پروا نه ساتم هېڅ

هغه ورته پام کړ  !هارونه :هل اړخه صفا ته راروان وو پرې غږ يې کړ هچې مرو
 ،د صفا غونډې ته پورته شهده ورته وويل:  ،دغه يم اکاکجانه :او ورته يې وويل

 .کعبې ته خمامخ شه :لکه چې تر غونډې وختو ورته يې وويل
 .دغه دې خمامخ شوم :هارون الرشيد

 ؟خلک به څومره ويدا  :عمري

                            
 ( . ۱۲۸/  ۲)  :صفة الصفوة (1)
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 ؟يش یرالېڅوک شمالدا  :هارون
 ؟څو چنده وي یدو نور خلک به د :عمري
 .ته يې معلومات نشته چا هېڅدومره چې هل اهلل پرته نور  :هارون
يواځې د هغه اړوند پوښتیل بيا نو دې ته ځېر شه چې هل هر سړي څخه  :عمري

رسه به د چا  تاهل س وازموه چې وا ،ټولو خلکو پوښتنه کيږياو ستا نه به د  ،يش
 ؟اب نه کيږيحسچا 

پاکولو  ناست او د اوښکوېدومره وژړل چې کښيې اوريدو رسه د دې خربو 
 .کړ په اوښکو لونددومره يې وژړل چې هر يو يې  ،ړل شولپاره ورته دسمال ورک

 .وه خربه هم درته کوميبله  :عمري
 ؟ېواياکاک جانه وايه څه  :هارون
په رب اليزال چې که څوک خپل مايل لګښت په ناروا رسه وکړي لوړه  :عمري

مسلمانانو په حقونو کې  ته ارزيايب کړه چې که د ،يش ینوحجر پرې لګيد
عبداهلل العمري والړ او  ېبيا تر ؟څوک جتاوز وکړي څه به وررسه کيږي

 .(1)او ژړل يې و هارون الرشيد ناست
  حممود چې  واييترمجه کې امام ذهيب سابوري په يب نيالط يباد امام عيل بن

                            
 ( . ۱۸۲/  ۲)  :صفة الصفوة (1)
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 ېهل اجاز ،بن سبکتکني باچا ته بوتلل شو چې پند او نصيحت ورته وکړي
باچا سبکتکني  ،پرته ورننوت او هل امر پرته يې د حديث په پيل رشوع وکړه

هغه په غوږ  ،نوکر ته يې د وهلو امر وکړ ،ورته په غصه او رنګ يې بدل شو
يب الطيب عليم احارضين چې د ابن  کوم ،يې کړ داسې څپېړه ورکړه چې کوڼ

باچا ترې زيات معذرت  ،رتبه او ماکنت ورته معلوم و باچا يې پرې وخربو
هغه يې مايل مرسته قبوهل نه  خو وغوښت او مايل مرسته يې وررسه هم وکړه

 ييباچاتوب رسه زوروايک وي او هل سياسيت نه بغْي باچا :باچا ورته وويل ،کړه
زه درنه معذرت  ،چې هل حده دې جتاوز وکړ هته ښه پته د او تا ،يش نه یکيدا

 !غواړم ما وبښه
عظ او وتا خو زه د  ،اک کويپکړه اهلل پرېبه  زما او ستا ترمنځ :هغه ورته وويل

دولت د ټينګښت لپاره د  و لپاره راوغوښتم ددېد حديثونو اور Vپند او د نيب
 .ځوابه او خجاتله شوباچا ډېر بې  ؟ېښتقوانينو کيښودلو ته خو دې نه يم راغو

عيل بن  :واييا يده او بېکې ذکر کړ  «دباء خ االيتار »صه په ياقوت محوي هم دا قي
 .یاشت کې وفات ديد شوال په م  ( ـه ۵۸۰)ب په سانزوار کې په ييب الطا

او  هند په فتح د ،حممود سبکتکني اګر چې په جهاد ِف سبيل اهلل :واييذهيب 
ا هم خپپل دغه ناوړه يب ،ښه نوم او شان لريکې و ديين اړينو اړخونو ېرډنورو 
او ظالم انسان نه د اهلل پاک  يکونک ييد هر لو ،مانه شويخپه او پښ ډېراکر 
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 یدل چې جهادي مسْي يې مړ کړمونږ ډېر داسې خلک ويل ،پورې پناه غواړو
دې د خپلو اهلل  ،ب هلې ځلې کويياو په لکو ښارونو کې د فساد او ختر

 . (1)بندګانو مل او اکرساز يش
  تَه که څوک واده  :ما هل ابن مهدي څخه وپوښتل چې :واييعبدالرمحن رُسر

و ي ،نه :هغه وويل ؟يش یښودپرېوکړي په لومړو شپو ورځو کې د مجاعت ملونځ 
لور د واده لومړۍ شپه يې  غلم او دارو وخت يزه ورته  ،ږديپرېنه ملونځ به هم 

 :نځې ته يې وويليده او ويدروازه ودر رکور پاذان يې وکړ او د لور د  رایغ ،وه
ټولې ښځې او وينځې ملونځ ته راغلې ما  ،دواړو ته ووايه چې ملونځ ته رايش

م چې دواړه يتر هغه به والړ  :هغه راته وويل ؟دا څه دي !سبحان اهلل :وويل
نه وروسته راووتل  هدي دملونځد ابن م هغویچونکه  ،ېملونځ ته نه وي راغل

  .(2)په الره پروت بل مسجد ته يې واستول نو
  زه د محاد بن سلمة مالقات ته الړم په کور  :واييمقاتل بن صالح خراساين

هغه مې پرې ناست ويلد او قرانکريم يې  ،ي پرته نور څه نه ورېډکې يې هل ان
پکې  علم يې یې کڅوړه ګۍ پرته وه او خپل راغونډ کړيترڅنګ  ،لوست
وررسه ناست وم زه ال  ،و چې اودس به يې ترې کو یو وررسه لوښياو  ،و نغښيت

                            
 ( . ۱۷۴ – ۱۷۳/  ۱۸)  :سْي أعالم انلبالء (1)

 ( . ۲۰۴/  ۹)  :سْي أعالم انلبالء (2)
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ورته  ههغ ؟یدروازه څوک دپر ورشه  :وويليې ماشوم ته  ،لهچې چا دروازه ووه
ورته  :ورته وويل محاد بن سلمة ،غواړي ېد یمان استازيد حممد بن سل :وويل

استازي ورته کتاب ورکړ  ،شهواځې راياو ووايه ځان رسه نور څوک مه راوهل 
حممد بن  ددا محاد بن سلمة ته  ،ميبسم اهلل الرمحن الرح :پکې يللک شوي و

که يواکرو خلکو په څْي درته نْيد اهلل پاک د اويلاوو او پ ،یسليمان يلک د
 ،د راشېيمنځ ته راغلې ده د حل لپاره با مسلهو يزمونږ ترمنځ  ،ورځ غواړم

 .والسالم
بل  ريلک پ شوي د راستول :بيا يې ماته وويل ،دوات راوړه !شومېما :محاد وويل
واکرو خلکو په ْيزه هم ستا لپاره د اهلل پاک د اويلاوو او پ :اما بعد :مخ ويلکه

ما چې څومره علماء کتيل دي خلک ورته راتلل د  ،که ورځ غواړمير نېڅ
راتلې  و کهخ ،ف وباسه او راشهيلرې تکل مسلهکه څه  ،خلکو پسې نه تلل

دلو په ملتيا مه ېد اسونو او پ ،راوهله مځان رسه  هلڅوک  هېڅواځې راشه ينو 
 .والسالم ،خْي خربه نه کوم هېڅته د  راځه ورنه ځان او تا

ا چا دروازه ووهله خپلې ماشومې ته يې غږ کړ چې يزه ال وررسه وم چې ب
محاد  .یحممد بن سليمان د :هغې ورته وويل ؟ورشه په دروازه کې څوک دي

چې راننوت  ،څوک رانه ولې هېڅواځې راشه ځان رسه يورته ووايه  :ورته وويل
ته وګورم  زه چې تا :ناست ورته يې وويلېسالم يې وکړ او خمې ته يې کښ
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هغه  ،ما د ثابت ابلناين نه اوريديل دي :محاد ورته وويل ؟خوف او ډار مې نييس
اِنَّ الرَعالَِم اِذَا ] :يېفرما Vرسول اهلل چېاوريديل دي نه  د انس بن مالک

هَ اهللِ َعزَّ وََجلَّ ّهابَهُ ُکُّ َشيرئٍ وَاِذَا  تزَِنَ بِهِ الرُکنُورزَ َهاَب ينر ارَادَ ااَرَادَ  بِِعلرِمهِ وَجر کر
 .(1)[ِمنر ُکِّ َشيرئٍ 

ترې  علم باندې د اهلل پاک رضا وغواړي هر یش رلکه چې اعلم پ :ژباړه
 .علم مالونه خزانه کوي هل هر چا څخه به ډاريږي رچې اعلم پاو لکه  ،ډاريږي

څلويښت زره درهم واخله او د ژوند اړوند چارې  :حممدبن سليمان ورته وويل
 .دې پرې سمبالې کړه

دې  ایتيته ورکړه چې ظلم ز دغه څلويښت زره درهم هغه چا :هغه ورته وويل
 .وي یپرې کړ

اث کې ْيزال قسم چې دا مې په ميپه رب ال :حممد بن سليمان ورته وويل
 .دي اخسيت

ا نه لرم اهلل دې هل تا څخه ګناهونه لري کړي ياړت  هېڅزه ورته  :هغه ورته وويل
 .دنيا دې راڅخه ټوهل کړه لرې شه

                            
( ، ابن عساکر ابن انلجار ته هم منسوب کړی  ۴۶۱۳۱)  :( ، حديث شمْي ۶۳۰/  ۱۶)  :کزن العمال (1)

نه حديث هم شته ، ځينې حديثونه رسه  په دې باب کې د عيل :منذري وايي :دی ، زبيدي وايي
 ( . ۱۰۸۷/  ۲ :أحاديث احياء علوم ادلين :ر قوي کوي ، وګورهنو
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 .اخله واييچرته يې تقسم کړه خو  :حممد بن سليمان ورته وويل
ه اکر واخلم خو څومره هل عدل ن که زه يې په تقسيم کې هر :هغه ورته وويل

اهلل دې وبښه  ،به چې عدل يې ونه کړ واييچې څوک ورپکې بې برخې يش 
 . (1)هکړ ت درغونډمايل خه دېڅهل ما 

 

 
      

                            
 ( . ۳۶۱/  ۳)  :صفة الصفوة  (1)
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 ۱۳ – جهاد ِف سبيل اهلل کې د سلفو صاحلينو د اخالص نمونې  
 
 هغه د ابن املسيب نه روايت کوي ،محاد بن سلمة د عيل بن زيد نه 

چې لکه مدينې ته هجرت کو د مرګ لپاره ځېنې خلک ورپسې  bصهيب
غشو چانټې يې  او د ۍ څخه راښکته شوصهيب هل خپلې سورل ،شول

يو  هر ،تاسو ښه پوهيږئ چې زه ډېر ښه نښه باز يم :راواخسته او ورته يې وويل
ا دا چې زه به درته خپل ياو  ،ا به مو په توره ووهميبه درنه په غشو وولم او ب

ورته  هغوی ؟ت دروښايم الړ شئ هغه واخلئ او زما الره خالصه کړئيلما
ته  V صهيب چې لکه نيب ،هيږدو خو مايلت دې راوښاپرېسمه ده تا  :وويل

او په هلکه يې دا  ،ه ګټه وکړهډېرپلورلو دې  يېابوحي :راورسيد ورته يې وويل
رَتِير نَفرَسُه ايَوِمَن انلَّاِس َمنر ]ت هم نازل شو يا  (2()1)[برتَِغاَء َمررَضاةِ اهللِ شر

 .ريېاهلل د رضا په خاطر خپل ځان پ داسې دي چې د خلکځينې  :ژباړه
  عبداهلل بن عمر  هلهغه  ،خپل پالر نه هلهغه  ،بن نافع نه واقدي د عبد اهلل

تيګه  رپويلد چې  bمې عمارورځ  رپ ېمامينه روايت کوي چې د  

                            
 ( . ۲۰۷)  :سورت بقره (1)

 :( طبقات ابن سعد۳۹۷ /۳) :( . او حديث په مستدرک احلاکم ۲۳/  ۲)  :سْي أعالم انلبالء (2)
 .(۱۵۲ – ۱۵۱/  ۱) :بونعيم أصفهاين، حلية األويلاء د ا(۳۴ /۸) :، معجم الکبْي د طرباين(۳/۱۷۱)
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 ؟ئا تاسو هل جنت نه ختتيا !مسلمانانو یا :لېيغ نارې يې وهچېوچت والړ او ا
 یما ورته کتل چې غوږ يې هم غوڅ شو ،زما خواته راشئ زه عمار بن يارس يم

 .(1)هل ( کوسخته ميړانه يې جګړيزه مقابله )جهاد و او په
 د سعد بن خيثمةb په ترمجه کې امام ابن اجلوزيi  اسم کنيه يې  :وايي

د اوياو  ،په دولس کسزيه مرشانو کې غړيتوب لرينصارو اد  ،بو عبداهلل وها
چې لکه د بدر  Vرسول اهلل  ،و یکسانو رسه په دوهمه عقبه کې حارض شو

دواړو  :ته وويل bغزا لپاره ترتيب نيول اعالن کړل خيثمه خپل زوي سعد
راکړې زه  ته غوره وایل چې په تګ ما وي دابه ښه خو  ،و هرومرو ځويکې به 
که هل  :( ورته وويلزوي )سعد ،ه په کور کې د زنانه و رسه تم شهشم او ت به الړ

خو نا زه به الړ  ،و یدرکړ جنت پرته نور څه و بيا به مې درته پرې غوره وایل
د  ،راووت یڼڅخ bوکړ او د سعد یاخر هم دواړو رسه خڅڼ ،شم او ته تم شه

 .بدر غزا ته والړ او هلته شهيد شو
هغه ته  ،ابن حيوةته ه غه ،هغه ته جوهري ،طاهر يبابوبکر بن اته  دا قيصه ما

 .(2)حممد کړې وه  یزو bهغه ته د سعد ،هغه ته ابن الفهم ،ابن معروف
  م مکتومانه نقلوي چې عبداهلل بن  يب يلیلاثابت ابلناين د ابنb یا :ويل 

                            
 ( . ۴۲۲/  ۱)  :سْي أعالم انلبالء (1)

 ( . ۴۶۸/  ۱)  :صفة الصفوة (2)
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ُ دا ايت نازل شو ] ،زما عذر د جهاد اړوند راواستوه !ربه اليزاهل ررَضَرِ  وريِلر اَغْير  [ال
 ،ئته راکړ د جنګ بْيغ ما :جهاد کو خلکو ته به يې ويلبيا چې به يې لکه  (1)

او د مسلمانانو او د اکفرانو د صفونو په  ،نه شم یلدېتښه زه وړوند يم تکچون
 .(2)منځ کې مې ودروئ 

  هم يې  یغزا ته ووت او زو( )َصلَة :ته ثابت وويل ما :واييمحاد بن سلمة
هغه جنګ وکړه چې شهيد شې او  خمکې شه او تر :ته يې وويل یزو ،وررسه و

 هبيا َصلَ  ،يې تر هغه جنګ وکړ چې شهيد شو یزو ،په شهادت دې اجر وغواړم
ې ته راغلې ځښځې د َصلَه ښ والېلکي ،خپله خمکې او تر شهادته يې جنګ وکړ

 یکه د خاوند او زو :هيغ ورته وويل ،چې غم کې وررسه رشيکي يش
است نو په خْي راشئ او که د نور څه لپاره راغلې يۍ ته مې راغلې مبارک
 .(3)رته ستنې شئ ېنو ب ياست
 يب بکراسماء بنت اc نيب :واييV  چې هل مکې څخه لکه ووت

زما  ،درهم واخست –ا شپږ زره يپنځه زره  –د ځان رسه ټول مال  bابوبکر
مال او ځان دواړو خفه ابوبکر خو تاسو په  :او راڅخه يې وپوښتل نيکه رایغ

                            
 ( . ۹۵)  :سورت نساء (1)

 ( . ۳۶۴/  ۱)  :سْي أعالم انلبالء (2)

 ( . ۴۹۸/  ۳)  :سْي أعالم انلبالء (3)



[132]                                       

              

 

 

 ،ید یښپرېمال  ډېرنا مونږ ته يې  :چونکه هغه وړوند و ما ورته وويل ،کړئ
هغه  او د ،ټوټه مې پرې راخرپه کړه اکڼي واچول اود کور په تاخچه کې مې 

هغه  ،دي ېښپرېې روپۍ يې ډېردومره  :ورته مې وويل ،ښودېالس مې پرې ک
 .(1)یښي وي نو خْي دپرېچې دا يې  :وويل
  خادل بن  :بو وائل راته وويلازماپه ګومان چې  :وايياعصم بن بهدلة

الړم بار  د مرګ حقييق ځايونو ته بار :ويلېده وېچې لکه وفات ک bالويلد
هل توحيد او ايمان نه وروسته  ،خو مرګ راته اخْيه هم په خپله بسرته کې رایغ

ره کړي ېې په ډال کې مې تهل ټولو اعمالو پرته هغه شپه راته د ثواب ښاکري چ
 .وي او په دې خاطر به مو د سهار انتظار کوو چې په اکفرانو باندې محله وکړو

اهلل پاک په الره کې  زه چې لکه مړ شم زما اس او سالح به د :بيا يې وويل
 :او ويويل ته رایغ ېيې جناز bعمر ،چې لکه وفات شو ،جماهدين اکروي

 لوړغږۍ او جامو شکونو پرته په خادل د غم کورنۍ هل bخادل بن الويلد که د
 .(2)پروا نه کوي هېڅژړا وکړي 

 هغه د خادل بن الويلد ،يب خادل نهانة د ابن ييسفيان بن عb  د يو غالم نه
چې په کومه شپه راته ډولۍ تياره  :به ويل bروايت کوي چې خادل بن الويلد

                            
 ( . ۲۹۰/  ۲)  :سْي أعالم انلبالء (1)

 ( . ۳۸۱/  ۱)   :سْي أعالم انلبالء (2)
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مينې ډکه ده چې واوره  هله حمبوبه او ډېريش هل دې څخه راته هغه شپه  یکړ
محله باندې سهار دښمن  ردغې شپې پ او د ،زياته خيين وي ،وي ېپکې وريدل

 .(1)وکړم
   نس بن مالکامحاد بن سلمة د ثابت نه او هغه دb  نه روايت کوي چې

 د یا :بو طلحه ويلا ،ځان رسه خنجر واخستهل ورځ  رم ُسلَيرم د حنني غزا پا
که کوم  !د اهلل رسوهل یا :م سليم وويلا ؟یخنجر د م رسهيم سلا !اهلل رسوهل

 .(2)کړم ېې څْيرمرشک خمې ته رايش نو خيټه به ورهل پ
 حد په ورځ زه اد  :خارجه هل خپل پالر زيد بن ثابت نه روايت کوي چې
د زما يلودې که  :واستولم چې سعد بن الربيع ولټوم او راته يې وويل Vنيب

زه د مړو او ژوبلو  ؟وښته چې څه حس کوېسالم پرې وکړه او ورڅخه وپ
سلګو سلګو کې ژوند تر  bترمنځ ګرځيدم څه ګورم چې سعد بن الربيع

هغه  ،غام ورسويما ورته پ ،پايه رسوي او د تورې اويا ګوزارونه پرې شوي و
په رسول اهلل دې سالمونه وي او ورته ووايه چې د جنت بوي راباندې  :وويل

وه چې د  چې که دومره ساه درپکې :انصارو ته ووايهاو زما قوم  ،یراروان د
شول او رسول اهلل ته د مرګ ژوبلې په نيت څوک  سرتګو باڼه مو پرې رپویل

                            
 ( .  ۳۵۷/  ۱)  :سْي أعالم انلبالء (1)

 ( . ۳۰۴/  ۲)  :سْي أعالم انلبالء (2)
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اهلل دې په جنتونو  ،په دې خربې رسه يې ساه ورکړه ،وريش اهلل به مو ونه بښي
 .(1)ونازوي 
  مَ يته عبدالعز ما :واييعبداهلل بن معاوية اجلَُمِِحر هغه ته  ،يِلر وويلز قَسر

روم ته جهادي لښکر  bبورافع وييل و چې عمراهغه ته  ،رضاُر بن عمرو
و او خپل باچا ته يې يژوندې ون bعبداهلل بن حذافة السهيم هغوی ،واستو
 .ید یملګر Vعرض يې وکړ چې دا د حممد ،بوت
 ؟شې چې نرصاين شې او  خپله باچاهې دررسه سمه نيمه کړم یکوال :باچا
ټولواکۍ په شمول د عربو  ټولېته ستا د  که ما :bهلل بن حذافة السهيمعبدا

هل دين  Vد سرتګو د رپ په اندازه به د حممد ېملکيت او باچايه هم راکړ
 .څخه وانه اوړم

 .نو یبيا دې مرګ د :باچا
 .شې یکوال : bعبداهلل بن حذافة السهيم

ونه وکړئ خو چې او د بدن نزدې پرې ګوزار راوې ځړوئباچا امر وکړ چې 
په دې حالت کې به ورته بيا هم باچا د نرصانيت  ،يې زخيم نه کړئ ډېر

 ،يې هل منلو څخه لکک انکار کو bخو عبداهلل بن حذافة ،دعوت ورکو

                            
 (. ۳۱۹/  ۱)  :سْي أعالم انلبالء (1)
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ديګ راوړئ او  یلو :خلکو ته يې وويل ،باچا امر وکړ چې راښکته يې کړئ
دوه بنديان راوستل  بيا يې د مسلمانانو ،اوبه پکې واچوئ او ښه يې وخوټکوئ

ته د  bې پکې ديګ ته وارتو او بيا يې عبداهلل بن حذافة السهيمييو 
 :خلکو باچا ته وويل ،انکار رسه رسه يې وژړل نرصانيت پلو ته دعوت ورکړ د

 ،ته يې راولئ ل چې ګنې ويريد امر يې وکړ چې ماېرباچا وانګ ؟هغه خو ژاړي
په دې ژاړم چې ساه مې  :ورته وويلهغه  ؟پوښتنه يې ترې وکړه چې ولې ژاړې

غوښتل مې چې د  ،هل منځه بييخ الړه يشبه ديک ته د اچولو رسه او  ،وه دهي
او بارها د اهلل پاک په الره کې په اور  لرلېمې  ګانېبدن د ويښتانو په شمْي سا

  .یو کې وتیل
 .به خوشې او رها کړم زما رس ښلک کړه تا :باچا

 ؟واځې که نور ملګري رارسه رها کوېيزه  : bعبداهلل بن حذافة السهيم
 .به هم دررسه رها کړم هغویهو  :باچا

ره ېاو ت ،حضور ته راوستل bرس يې ورهل ښلک کړ او ټول بنديان يې د عمر
ټول مسلمانان بايد د  :وويل bعمر ،يې ورته هم واوروهل ېشوې لړ
 .(1)رس ښلک کړي او د رس په ښلکولو يې پيل زه کوم  bعبداهلل

                            
 ( . ۱۴/  ۲)  :سْي أعالم انلبالء  (1)



[136]                                       

              

 

 

  نس بن مالکاته  هغوی ،ته ثابت او عيل بن زيد ما :واييمحاد بن سلمةb 
د اهلل پاک په (1)[ انرِفُرورا ِخَفافا  َوثَِقاالَ ت ولوست ]يدا ا bبوطلحةاوييل و چې 

 .الره کې سپک او درانه ووځئ
اهلل زمونږ هل بوډاګانو او ځوانانو څخه د هغه په الره کې وتل  :بوطلحه وويلا

تا خو د  :چبو يې ورته وويل ،بېړه وکړئ او غزا ته مې تيار کړئ ، ديغوښيت
ستا هل اړخه مونږ  ،ې غزاګانې کړيديډېرپه ملتيا  dعمر ،بوبکرا ،Vنيب

په جزيره کې خلکو دومره  ،والړ او هلته ومړ تها هم غزا يخو ب ،غزا ته تيار يو
و او هېڅ  اووه ورځې همغسې مړ پروت ،پېدا نه کړ چې ښخ يې کړي یځا

 .(2)بدلون پکې نه و رایلغ
  حممد  هلهغه يې  ،خپل پالر عمرو نه هلهغه يې  ،حممد نه هلخادل بن عبداهلل

د مسلمانانو  ۍزما په مرش :نيکه نه روايت کوي چې عمرو بن العاص ويل
د اسکندري لوړپوړي  ،ته ورسيدو يېلښکر ووت تر دې چې اسکندر يجنګ
ما  ،وکړ ېخربې رشيک زه او هغه رسهځئ چې راوو یو سړيته  ما :وويل
زه د خپل ترمجان رسه ورغلم او  ،څوک ونه وځي هېڅهل ما پرته بايد نور  :وويل

هغه  ،هغه لپاره دوه ممربه کيښودل شول زما او د ،هغه رسه هم ترمجان والړ و

                            
 ( . ۴۲)  :سورت توبة  (1)

 ( . ۳۴/  ۲)  :سْي أعالم انلبالء  (2)
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 ؟استيتاسو څوک  :وپوښتل
مونږ  ،ازغکو څښتنان يومونږ د غنو  ،قام باندې عرب يو رپمونږ  :ما ورته وويل

د  ،کې وو مونږ په خورا ناوړه او د تنګستيا ژوند ،د اهلل د کور او حرم واال يو
 نځل مخپ ،وينې او مردارې به مو خوړلې ،هل نګاه نه ډېر خراب تراب وو ژوند

په دې  ،مونږه تْيوهلده د ژوند چې څومره بده مرحله  ،شخړې کولې کې به مو
راويلږدو چې په دنياوي حلاظ يې هل مونږ  ینږ ته استازجريان کې اهلل پاک مو

په  ،يم هغه غږ کړ چې زه اهلل پاک تاسو ته راستویل ،برتري نه لرهل هېڅڅخه 
او د کومو اکرونو رسه چې  ،نه پېژندلمو يخ ېچې ب وکړهغه څه يې راته امر 

مونږ يې دعوت ته په سپکه سرتګه وکتل  ،وکړواعدت وو ورڅخه يې منعه 
زمونږ پرته بل قوم  ،وويل ته دروغجن يې ه مو ورهل ونه منله او ورته موخرب

مونږ د هغه خلکو رسه جنګ او جګړه کوو  ،ېا خربې کويته رښت :ورته وويل
په ضد د  هغویزمونږ او مونږ د  هغوی ،چې ته وررسه جنګ کول غواړې

ې پرتو نزد ،راڅخه وګټهاو ميدان يې  ر مونږ اغلبدان ته ووتو نو پيجنګ م
که زما نه  ،لعربانو رسه يې هم په دې دين جنګونه وکړل او پرې اغبله شو

څوک به نه وو پايت شوې  هېڅپاتې وروستو عربو ته ستاسو د ژوند معلومات و 
او بيا يې  ،دې خربې په اوريدو رسه هغه وخندل د ،مګر دتله به راغيل وو

پيغمربان  ډېرڅْي مونږ ته هم  ده په د ،ا وييل دييغمرب درته رښتيستاسو پ :وويل
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خپلو  د ،دا شوليتر هغه مو ورهل خربه منله چې باچاهان راپکې پ ،وو راغيل
نفسې غوښتنو رسه سم يې راباندې فيصلې کولې او پيغمربي سنت يې 

که رښتيا مو د خپل نيب پل خپل کړ په هغه چا به اغبله ياست چې  ،ښودلپرې
ر مو ديين خمالفتونه پيل کړل او د ېه څمونږ پزاو که  ،جنګونه دررسه کوي

ته کړل نو پوهه شئ چې په بدنې او مايل قوت کې مونږ  غمرب ارشادات مو شايپ
 .(1)لکه رسيدګي نه شئ کویلهېڅته 
  بو عقيل اسلم په روايت د اامام ابن اجلوزي  د جعفر بن عبداهلل بن

ې په ټولو رسه ي Vاو د نيب یچې بدري صحايب د bعبدالرمحن بن ثعلبة
په ورځ چې خلکو د  هد يمام :واييپه ترمجه کې  ید یغزاګانو کې رشکت کړ

په غيش باندې  د  ،بو َعقيل و چې ټپي شوا يجنګ لپاره صفونه تيار کړل لومړ
ترې وويستل  غیش ،خو د مرګ ويره ترې نه وه ،دواړو وولو او زړه ترمنځ ولږيد

و او د زمخيانو کيمپ ته انتقال ش یشو خو د زخم هل کبله يې کيڼ اړخ کمزور
لکه چې جنګ زور واخست مسلمانانو ته شکست واوخت او هل  ،شو یکړ

د معن  ،غسې هل زخم نه ناکراره ومبو عقيل ها ،زمخې کيمپ څخه هم واوختل
هل اهلل نه وډار شئ او په دښمن  !انصارو یا :بن عدي اواز يې واوريد چې

                            
 ( . ۷۱ – ۷۰/  ۳)  :سْي أعالم انلبالء (1)
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 :وايي dعبدااهلل بن عمر ،اوريد وپاڅېدبوعقيل وادغه اواز چې  ،راستانه شئ
بوعقيل ا ،هغه انصارو ته اوازونه کوي زمخيانو ته يې نه کوي :ما ورته وويل

که په خاپوړو ولې نه يش خو دغې اواز  ،يم یزه هم د انصارو غړ :ورته وويل
 یا :او اوازونه يې کول چې هالس کې يې توره واخست ۍپه ښ ،ته بليک وايم

 ،په تاسو ورمحيږي د حنني د ورځې په څېر پرې راستانه شئ ېداهلل  !انصارو
ا هم چې دښمن يې مات يپه رښت ،وړاندې ډال شئ ررا خمکې شئ د د ښمنانو پ

 .و بل کې ننوتل او توره بازي رشوع شوهيدواړه صفونه رسه  ،کړ
 یبوعقيل ولېد چې زخيم الس ترې غوڅ کړاما  :وايي bعبداهلل بن عمر

او څوارلس مرګونې ګوزارونه پرې نور هم شوي  ،مکه پروت واو په ځی و شو
 .ووژل شو ه همدښمن مسيلم ید اهلل لوکې په دې  ،وو

د چې په اخرو سلګو کې د مرګ په بوعقيل ويلاما  :وايي bعبداهلل بن عمر
دا يم  :هغه راته په کمزوري اواز وويل !بوعقيلها :ورته مې وويل ،حالت کې و

ووژل  هدښمن مسيلم یمبارک شه د اهلل لو :ما ورته وويل ؟خو غلبه د چا ده
همدا يې اخرنۍ  ،هغه بره اسمان ته ګوته پورته کړه او د اهلل محد يې ووايو ،شو

 .مرحلې وې چې په شهادت ورسېد
ته مې ټوهل  bپالر عمر ،زه چې لکه راستون شوم :وايي dعبداهلل بن عمر

د شهادت ګټلو لپاره يې  ،م وکړياهلل دې پرې رح :هغه وويل ،واوروهل ېلړ
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د خمکنو او  Vهغه د نيب ،ته چې څومره معلومات دي ما ،ډېرې هڅې کولې
 .(1)غوره ملګرو هل مجلې څخه و 

  سقعواثلة بن اال :واييحممد بن سعدb نيب دV  د سهار ملونځ په رسه
رشيف اعدت و چې لکه به يې سالم وګرځو  Vد نيب ،مجاعت رسه ادا کړ

ته څنګه  :ته چې يې وکتل ورته يې وويل bواثلة ،ګرو ته به يې کتلټولو مل
ايا  :هغه ورته وويل ،يم بيعت کولو لپاره رایلغ د :هغه ورته وويل ؟يې دتله رایلغ

 .هو :ورته وويل bواثلة ؟ېپه خوښو او په ناخوښو ټولو حاتلونو کې بېعت کو
هغه  ؟بېعت کوې ټولوپه هغه  يېچې ستا په وسع او توان کې  :هغه ورته ويل

 .(2)نو اسالم يې راوړ او بېعت يې وررسه وکړ .هو :ورته وويل
خپل کور ته  bواثلة ،نيو یتبوک لپاره تيار د Vپه دغه ورځو کې نيب

 :هغه ورته وويل ؟اسالم دې راوړ :چې پالر يې ويلد ورته يې وويل ،ستون شو
 ،دررسه خربې ونه کړملکه به  هېڅقسم په اهلل چې  :پالر يې ورته وويل .هو

 ؟ید یپه رښتيا دې اسالم راوړ :چې تره يې ترې خرب شو ورڅخه يې وپوښتل
 :که څه يې هم هل پالر څخه کم ورټو خو ورته يې وويل .هو :هغه ورته وويل

چونکه دا خربې  ،وې یستا لپاره مناسب نه و چې هل مونږ څخه خمکې شو

                            
 ( . ۴۶۷– ۴۶۶/  ۱)  :صفة الصفوة  (1)

 ( . ۲۳۲/  ۱)  :الطبقات الکربی دابن سعد يلکنه  (2)
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هغه  ،ېې سالم واچو bواثلة خور واورېدې راووتله او په bټولې د واثلة
پالر او تره  ستا او ستا د :هغې ورته وويل ؟سالم چا دروښودته  تا :وپوښتل

د غزا لپاره  Vنيب :هغه ورته وويل ،خربې مې واورېدې نو اسالم مې راوړ
 ،خور يې هغه د غزا لپاره تيار کړ ،ورور دې د غزا لپاره تيار کړه ،یروان د

ډېر لږ خلک پاتې چې هغه هم د  ،و هغه وتیل پسې شو خو Vد نيب bواثلة
که زه په  :د بنې قينقاع په بازار کې يې غږ لوړ کړ چې ،روانېدو په حالت کې و

 !د هغه دهغنيمت ځان رسه بوتلم زما برښه هل اس باندې چا 
کعب  :اتوې چېيز ،اس او اوښ نه درلود هېڅدغه مهال مې  :وايي bواثلة

د ورځې او شپې دې ځان رسه په  :و راته يې وويلراته اواز وکړ ا bبن عجرة
 .سمه ده :ما ورته وويل ،سورلۍ وړم ته به زما تابع او برخه به دې زما وي

په سورلۍ به يې هم تر ډېره  ،اهلل دې ورته خېر او برکت ورکړي :وايي bواثلة
لکه  ،پورته کوهم حده وړلم او خوراک به يې هم راکو  زما بار به يې اوښ ته 

دومة اجلندل ته واستو زه او کعب دواړه  bخادل بن الويلد Vې نيبچ
 bتر السه کړل خو چې خادل بن ويلدډېر غنيمتونه مو ،وررسه والړو

شپږ واړه  ،پکې شپږ ځوانې اوښې ورسيدېنيمتونه زمونږ ترمنځ وويشل زما غ
 :خيمې خمې ته ودرېدم ورته مې اواز وکړ چې bاوښې مې راوستې او د کعب

اهلل دې  :هغه راووت او خندل يې راته يې وويل ،ځه او اوښان  دې واخلهراوو
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 راوسیتيې په دې خاطر مې په اوښه بار نه  ،درهل پکې خْي او برکت واچوي
 .(1)چې عوض او بدل درنه واخلم

  وې يمونږ  :وايية الغفاري  نه روايت کوي هغه يمابو اعبداهلل بن قيس د
خلکو خپلو صفونو ته  ،د خمامخ کېدو اوازه شوهو د ښمن رسه و غزا ته تليل

 ۍپه فالن :په اس سپور او ځان ته يې ويل یو سړيزما خمې ته  ،ځانونه ورسول
ان درپه اغړه دي ستا مې ومنله، په يغزا کې دې راته ويل چې ښځه او چب

ان در په اغړه دي ستا مې ومنله يغزا کې دې راته وويل چې ښځه او چب ۍفالن
هرومرو اهلل ته دې په رب اليزال مې دې قسم وي چې نن به  ،والړماو بېرته 

زه به  :ما وويل ،هغه خوښه ده چې اخلې دې او که پرېږدي دې د ،وړاندې کوم
ورته کتل مې چې خلکو په دښمن  ؟دې سړي مقابله ګورم چې څه کوي نن د

 دښمن په وړاندې لږ زره د ،يې په لومړنيو خلکو کې وبه محله کوهل دا 
خلکو بيا په دښمن  ،کمزوري شول چې کتل مې دا په غشو ورونکو کې و

بيا خلک  ،محله وکړه چې ومې کتل دا يې په لومړنيو محله کونکو کې و
تر هغه په خرپ ترپ مشغول و چې  ،راروسته شول دا په غشو ورونکو کې و

هل شپېتو نه زيات غيش او  باندېدواړو او دی اس  رزه ورغلم پ ،شهيد شو

                            
 ( . ۶۷۶ – ۶۷۴/  ۱)  :صفة الصفوة  (1)



[143]                                       

              

 

 

 .(1)ېزې ورېدلې وې ن
 و يهغه ته عالء بن هالل وييل و چې  ،يېعبداهلل بن مبارک ته رِسّي بن حي

دوه د شهدو موم  ته وه او تايته  خوب مې ويلد چې ما :ته وويل iسړي َصلَةَ 
د يزيد بن  ،او ته به شهيدان کيږو ،یزما زو ،زه :هغه ورته وويل ،درکړل يش

 ،ل شوهېستان کې د تراکنو رسه جهادي لړي پزياد د واک په ورځو کې په سج
مور ته که دې خوښه وي ه ېچب :ته وويل یَصلََة خپل زو ،تراکنو شکست وخوړ

ته  ځان لپاره خېر غواړې او ما هل خېر څخه کور :هغه ورته وويل ،دې والړ شه
زوي يې تر هغه  ،راځه او د جنګ ميدان ته خمکې شه :هغه ورته وويل ؟ستنوې

 نښه باز رَصلَة چې خپله ډې ،وويشتل شو خلک پرې راغونډ شو وجنګېد چې
د جسد  ،غشو په ورولو تري تم کړل د ېراغونډ شوي خلک يې تر ،و هم

  .(2)د شو يد او تر هغه يې جنګ وکړ چې خپله هم شهېترڅنګ يې ودر
  لکه چې قتيبة بن مسلم د تراکنو په ضد جنګي صفونه برابر  :واييصميع ا

نو هل جنګې يلکو څخه ډار پېدا شو د حممد بن واسع هلکه يې د تراک ،کړل
د ښې اړخ جنګي يلکې کې ناست د  :ورته وويل شول ؟وپوښتل چې څه شو

قتيبة  ،غشو يلنده يې تياره کړې او په ګوته باندې بره اسمان ته اشارې کوي

                            
 ( . ۴۲۱/  ۴)  :صفة الصفوة  (1)

 ( . ۴۹۹/  ۳)  :سْي أعالم انلبالء  (2)
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 . (1)تنيک ځوانانو څخه خوښه ده  رودغه ګوته مې د زرو تورو او د ز :وويل
  هميشه لپاره مرص په سالح سمبال  :وه ورځ د مرص نواب ته وويليحيوة

معلومات يې نشته چې لکه به وعدې  هېڅ یيو اړخ ته مو قبطي د ،ساته
معلومه نه ده چې په کومه شپه به  ياو بل اړخ ته مو حبشيان د ،ماتوي

په باور پرې نشته چې  هېڅاو بل اړخ ته مو روميان دي  ،راباندې يرغل کوي
اعتماد  هېڅه بربر پراته دي تاو هل بل اړخ نه را ،لکې کور به مو لکه راخيژي

 ؟ (2)پرې نشته چې لکه يې غصه راپاريږي
 چې مونږ د شقيق رسه د  يصم نه روايت کوحممد بن عمران د حاتم اال
د  ،دغه ورځ د رسونو د غوڅېدو ،ودرېدوکې نو په ضد جګړه کې صفونه تراک

ې ايا نن وايڅه  :شقيق راته وويل ،او د غشو د ورېدو و ورځ وه ،تورو د ماتېدو
چرته د واده د شپې دا شپه نه  :ما ورته وويل ؟درته د واده په څېر شپه نه ښاکري

لوړه په رب اليزال چې دې شپې راته د واده شپه  :هغه وويل ،رسه سمون خوري
پوستيک جوړ ډال  د شپې په مهال د دواړو صفونو ترمنځ په خپل د ،راياده کړه

زه يو تريک ونيولم او د ذحبه  ،باندې ويده شو تر دې چې خڼار يې رشوع کړل
ه چا ستبرچه هل موزې څخه راوييې کولو لپاره يې په ځمکه واچولم چې څنګه 

                            
 ( . ۱۲۱/  ۶)  :سْي أعالم انلبالء  (1)

 ( . ۴۰۵/  ۶)  :انلبالء سْي أعالم  (2)
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 .(1)په غيش وويشت او زمونږ نه خمکې مردار شو 
  افظ نه نقلوي بو ذر احلابوبکر انلابليس په ترمجه کې هل اامام ذهيب د امام

امام نابليس نه  ،دو بندي کړ او د سنيت هل کبله يې په دار کړيچې بنو عب
اَکَن ذَلِک ِِفر  ] :په ژوندينه ويستل کېده او ژړل يې او دا لکمات يې ويل پوستک

ُطوررا    .(2) [ الرِکتَاِب َمسر
 .دا پېښه په تقدير کې يللک شوې وه

امام نابليس په  :وايييس په ترمجه کې د امام نابل iبو الفرج ابن اجلوزيا
د جوهر ونيو او د مرص ُعبيدي باچا خمې يجنګې قااکواخ کې ميشت و چې 

تا رښتيا وييل دي چې چا رسه لس غيش وي  :ته يې راوست او ورته يې وويل
داسې مې  نا :امام نابليس ورته وويل ؟و دې په روم او نهه دې په مونږ وورويي

چا رسه لس غيش وي ټول دې په تاسو  :وييل دي چې نه دي ويلې ما داسې
او دالوهيت د نُورر  ،نياکن خلک مو ووژل ،تاسو خو دين ردوبدل کړ ،ووروي

د مرص عبيدي باچا ورپسې توره راوويسته او ګوزارونه يې  ،دعواګانې مو وکړې
بيا يې يهودي ته الس په الس حواهل کړ او څرمن يې ترې وويسته  ،پرې وکړل

                            
 ( . ۳۱۴/  ۹)  :سْي أعالم انلبالء  (1)

 ( . ۵۸)  :سورت أرساء  (2)
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(1) . 
 د نورادلين حممود زنکي په ترمجه کې ذهيبi ثْيهل ابن االi  نقلوي نه

د خپل واک په دور  ،نورادلين چرته هم ورېښم او رسه زر نه دي اغوسيت :چې
زه خو خرب  :واييذهيب  ،ل کې يې په بازارونو کې د رشابو پلورل منع کړي و

ډېرې  خو وویل اچد باچاهانو بلاس او د رسو زرو يو اميل يې يم چې شوی 
د بال  ،او د شپې او ورځې ځانګړې داعګانې به يې ويلې ېنيول روژې به يې

هغه  ،و فقْي ورته وويل چې لوبې دررسه نه ښائيږيي ،لوبه به يې زياته کوهل
وسمهال د اچونکه مونږ  ،زما هم ورڅخه لوبې کول موخه نه دي :ورته وويل 

نه اواز يش نو اسونه به د خرپ ترپ دا چې ناګها ،دښمن رسه په رسحد پراته يو
 .رسه اشنا وي

يو چا ورته هل مرص څخه د رسوزرو پګړۍ هديه کړې وه نو هغه ابن محويه د 
 .(2)په زر دينار خرڅه شوه چېصوفيانو لوي شيخ ته ورکړه 

  ذهيبامامi  وه ورځ وويلينيسابوري قطب ورته  :وايييې په ترمجه کې: 
که په کومه غزا کې  ،نور خپله غزاګانو ته مه ځه ستا دې په اهلل قسم وي چې

شهيد شوې پاتې مسلمانان به هل تورې څخه خالص نه يش او دښمن به يې 

                            
 ( . ۱۴۹ – ۱۴۸/  ۱۶)  :سْي أعالم انلبالء  (1)

 ( . ۵۳۵/  ۲۰)  :سْي أعالم انلبالء  (2)
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خلک او وړاندې هم  اهلل پاک هل ما څخه نا بلکې  :هغه ورته وويل ،مړه کړي
 .(1)يلک هل دښمن نه ساتيل دي او وروسته به يې هم وسايت

 په ورځ  ېيس هل يو خزايع نه نقلوي چې د قادسعبدالرمحن بن مغراء ادلو
خپپله  !زما چبو :ان راوغوښتل او ورته يې وويليخپل څلور واړه چب cخنساء
خپپل ټاټويب کې درباندې نه  ،ید یاو هجرت مو کړ یاسالم راوړمو خوښه 

نه پرېښي دي او نه مو په وقحط هل کبله کور و او نه مو د یکور تنګ شو
لوړه په رب اليزال لکه څنګه چې د يوې   ،توقع کړې ده هجرت نوره څه طمع

پالر رسه  هلنه مې ستاسو  ،ياستهم ياست دغسې د يو پالر زامن  يمور چب
ستاسو او نه مې  ،ید او نه مې ستاسو د ماما رشم غوښیت ید یخيانت کړ

 ،ید یتر پښو الندې کړ عزتاو نه خو مې ستاسو  ،ید ینسب رد او بدل کړ
د دښمن رسه د سبا ورځې د  ،ه ژوند کې ستاسو ناروا روا کړېدهاو نه مې پ

مقابلې لپاره چې ان شاء اهلل والړ شئ هل اهلل پاک څخه مرسته او کومک 
د د د ښمن  ،منځ ته به ورشئيش چې د جنګ ډکر لکه ښه ګرم  ،وغواړئ

 ،د قيامت په ورځ به په کرامت او رشافت ،ځوانانو رسه به لککه مقابله وکړئ
 .په سالمت او غنيمتونو به فائز او اکمياب شئ ،اکمرانۍ اکميابۍ او  په

                            
 ( . ۵۳۵/  ۲۰)  :سْي أعالم انلبالء  (1)
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يې هل اړخ څخه په داسې حالت کې راستانه شول چې  ېځوانان هلاکن چب
د دښمنانو رسه د  ،نصيحت يې ورهل واورېد ،ته يې ورهل اغړه کېښوده ېخرب

  :وويل یمرشې زويې خمامخ کېدو په مهال 
َويِت   قَدر نََصَحترنَا إِذر َدَعترنَا ابلَارَِحهر  ** وَز انلَّاِصَحهر نَّ الَعجُ ايَا إِخر

ِ  ذَاَت بَيَـاٍن وَاِضَحـــهر َمَقال  َفبَاکُِروا احلَررَب الرّضُوَس الاَکحِلَهر  ** ـة 
ائَ ـورَن ِعنر ـا تَلرقَ ـَوإِنَّمَ  َب انلَّاحِبَهر  ** هر ـَد الصَّ  ِمنر آِل َساَساَن الالِکَ
 ــهر احِلَ ـاةٍ َص ــَن َحيَ ــُم بَير ــتُ ـنر اوَ  ** نرُکمر بَِوقرِع اجلَاِئَهر يرَقنُوا مِ اقَدر 

 ور َميرتٍَة تُورُِث ُغنرم ا رَاحِبَهر ا
ل او مور د نصيحت لپاره راغوښتې وخْي خواه پرون مو  !ورونو یا :ژباړه 

 .نصيحت يې راته وکړ
ژامې د سبا ورځې لپاره د چې ښاکره او څرګند نصحيت يې راته وکړ 

  .جنګ لپاره وخيت والړ شئ يويستونک
  .و رسه خمامخ کيږئيدونکو سپېد سبا ورځې هل اذان رسه به هل ساساين غپ

په دې يقني دي چې ستاسو هل السه به ورته اکړکېچنه ستونزه  هغوی
 .ياست هم دغې برسېره به تاسو په روغه رمټه زندګې کې راوالړيږي او د

 .شئ چې پايله يې توهل ګټه او فايده دها به په داسې مرګ مړه ياو 
تر هغه يې جنګي مبارزه وکړه چې شهيد  ډګر ته وریغ يبيا خپله د جنګ لومړ
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 .شو
 :و چېيمال وتړهل او شعر يې ووايې ورپسې دوهم ورور 
فا  ــورَز حَ ـَواهللِ اَل نَعريِصر الرَعجُ  ــــفااقَدر  **   رر  َمَرترنَا َحَدبا  َوَعطر

فـا  َص رّ ـبِ ا  وَ ـحـصر ـُ ن فاَفبَاِدُرورا احلَررَب الضَّ  **   ا  ـاِدقا  َولُطر  ـُرورَس زَحر
ـافُّ ی تَلَـّ َحت َى لَــفَّ َفاکَ  َعنر مِحَاُکمر  ُفورُهمر تَکرشِ ور ا **  ـورا آَل کرِسر  شر

َ ِمنرُکمر ُضعرفا   إِنَّا نَرى یَف  َوالرَقترَل ِفيرِهمر  **   اتلَّقرِصْير ــــــَدة  وَُزلـر  جَنـر
لوړه په رب اليزال چې د بوډۍ به د يو حرف قدرې رسغړونه هم ونه  :ژباړه: 

د فضل او مهربانۍ هل خمې  ،په رښتيا ،هغې مونږ ته په ډېرې ميين او حمبت ،کړو
به د جنګ په مېړانه حرکت د ژامې ماتونکي جنګ سحنې ته  ،وصيت وکړ

 .ورځو
او يا به يې هم د سم  ئاړ( سم ټول راونغ ېکرسويان ) دکرسا چب به يا خو 

 .شکست رسه مخ کړئ
او ستاسو په الس د  ،وينښه  ۍستاسو د کمزوربه هل تاسو څخه کوتايه 

 .هکرسويانو  مړينه او اعم وژنه د مرستې او اهلل ته د نزديکت نښه د
 :بل ورپسې مېدان ته راودانګل او ويويل

َت خِلَنرَساَء َواَل لاِلر  َزمِ لَسر نَاِء االر َواَل لِعَ  **  خر  قََدمِ مررٍو ِذير السَّ
ٍع االر  تُمِ امَجرَع  ** عرَجمِ اِنر لَّمر تَُزرر ِِفر آِل مَجـر  يِبر َساَساَن مَجرع رُسر
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رهَ  َماٍض یلَع  **  ُمورٍد اللَِّقاِء َضيرِغمِ بُِکلَّ حَمر  مِ ال َ َم َخرضر  ورِل َخضر
ا   ور حِلَيَاةٍ ا **  ور َمغرنَـــمِ ااَعِجٍل  لَِقهررٍ  اِمَّ

َ
بِيرِل األ رسَّ ـَرمِ ِِفر ال ــر  کـ

ـرِب االر                                ـِي َّص ظَ َتُفورُز ِفيرَهـــا بِانلر  ـــمِ عر
فت او بې داغه مايض او د قابل رشا خزماد  ،خنساء دبه تر هغه  :ژباړه

نه يې چې د ساسانيانو او رستم راغونډو شوو لښکرو  زوی به عمرولرونکي 
 .نه شېرسه خمامخ 

دننه کړه او د دښمن په صفونو کې سم ورد زمري په څېر قابل صفت جنګ و
 .شه

يا خو به اعجله برخه غنيمت الس ته راوړې او يا به هم په خورا حمرتمه او د 
ې او د ډېرې لوې او تر ټولو سرت ،قدر وړ الره کې تل ژوندې ) شهيد ( يش

 .برخې څښنت به شې

  :ورپسې ورور يې وويل
  **  زَ ذَاَت َحزرٍم وََجدَل الَعُجور  اِنَّ 

َ
 ورفَِق وَالرَّ وَانلََّظِر األ

َ
َددأ  ِي السَّ

َداِد وَالرََّشدمَ اقَدر  رَودَل نَِصيرحَ  **   َرترنَا بِالسَّ ا بِال  ة  ِمنرَها َوبَرًّ
ا  ** ِِفر الَعَددِ  َفبَاکُِرورا احلَررَب َنَماء   تِيَاٍز لِلربدََل إِمَّ  لَِقهرٍر َو احر

ا   َميرتٌَة تُوررُِث ور ا   ُخدلر
َ  دِ ـغَ رَ  ٍَش ـِة الِفرردَورِس ِِفر َعير ـِِفر َجنَّ  **   بَدِ لِلر

يې ار ید سم دم نظر او قو ،د  بوډۍ  ښځې خربې د ثبات او ځوانۍ :ژباړه 
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 .خربې وې
او د  مونږ ته په چبي باندې د رحم هل خمې د اکمل نصيحت او پېرزوهغې 

 .ید یې امر کړزيرکتيا هل خمې په رسښندن
خو   يا ،مسلمانانو شمْي په ځانونو اضافه کړئ سهار وخيت غزا ته والړ شئ او د

او يا به په  داسې مرګ مړه شو چې د تل او  ،راوړو  مېدان به وګټو یبه بر
عزت او رشافت  په جنة الفردوس کې د قدر او احرتام او دترې  هميشه لپاره

 .په الس راځي يزندګ
 یومره مېړانه جهاد او غزا وکړه چې اهلل پاک مسلمانانو ته برټولو چبو په د

هر يو به راوړل او په غېږه کې به  ،د هر اغزي دوه دوه زره ديناره ورسېدل ،ورکړ
هېڅ  ،به يې بېرته د هغو ترمنځ لپه لپه ويشل cخو ولې خنساء ،يې ورته اچول

 .(1)يو ترې هم بې درهمه پاتې نه شو
  

 
 
 

                            
 ( . ۳۸۷ – ۳۸۵/  ۴)  :صفة الصفوة  (1)
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 ۱۴-  په ناورينو د سلفو صاحلينو د زغم نمونې 
 

 هغه د حارث بن عمْية نه روايت کوي چې  ،عمش د شهر بن حوشب نها
بې هوشه به شو او بېرته به په هوش  ،لکه مړ کېده زه وررسه ناست وم bمعاذ

ستا په عزت مې  ،چې هر څومره مې ساه بنده کړې :او دا به يې ويل کې رایغ
 .(1)رسه مې مينه ده  تاچې هل وي دې قسم 

  ّبو ذراد روايت کوي چې حسن بن عيل ته چا وويل چې مربb هل  :وايي
 :هغه وويل ،هل روغتيا څخه راته ناجوړتيا بهرته ده ،څخه راته ناداري ۍمادلار

برخې تولک  يڅوک چې د اهلل په تقدير :بوذر ورمحيږي خو زه وايمااهلل دې په 
او دا په قضا او تقدير باندې د نهايت رضا  ،ا نه کوييش تمن هېڅوکړي د 

 .(2)حدود دي
  عيیس :واييوهب بن منبهg په تاسو کې په ستونزو  :نو ته وويلييحوار

 .(3)چې د دنيا رسه ډېره مينه لري  یډېر بې صربه هغه د
  ته چې لکه تکليف  ما :واييشعيب روايت کوي چې رشيح القايض

                            
 ( . ۴۶۰/  ۱)  :أعالم انلبالء سْي  (1)

 ( . ۲۶۲/  ۳)  :سْي أعالم انلبالء  (2)

 ( . ۵۵۱/  ۴)  :سْي أعالم انلبالء  (3)
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ثنا يې په دې وايم چې  ، پاک څلور ځله محد او ثنا وايمراورسيږي زه پرې د اهلل
او په دې يې هم ثنا وايم چې د  ،ینه د یښه ده چې تکليف هل دې څخه لو

په دې يې هم ثنا وايم چې د ثواب امېد پکې  ،صرب او حوصلې توان يې راکړ
 .(1) یاو په دې يې ثنا وايم چې ښه ده چې ديين مصيب نه د ،لرم
 يونس بن   :چې ځينو ملګرو مې راته وويل واييملفضل الغاليب غسان بن ا
نه يې ورته  ۍاو د خپل د تنګ ژوند او رزق او بې وس رایغ ید ته يو سړيعب

 .یتونه رشوع کړل چې ډېر غمجن ديشاک
  ؟ايا سرتګې دې په يو الک خرڅوې :يونس بن عبيد

 .نا :یسړ
 ؟و الک خرڅوېيغوږونه دې په  :يونس بن عبيد

 .نا :یسړ
 ؟و الک خرڅوېيژبه دې په  :يونس بن عبيد

 .نا :یسړ
 ؟و الک خرڅوېيعقل دې په  :يونس بن عبيد

 نا. :یسړ

                            
 ( . ۱۰۵/  ۱)  :سْي أعالم انلبالء  (1)
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 :بيا يې ورته وويل ،اد کړلييونس بن عبيد ورته داسې ډېر د اهلل پاک نعمتونه 
 (1)؟ګيلې کوې ۍلکونو مايلت څښنت يې او بيا هم د نادار د
 قت ته نه يتر هغه انسان د رضا حق :به ويلابن عون  :واييشعث بن سعيد ا

تر څو د فقر په حالت داسې خوشحاهل يش لکه د مادلارې په  يش رسېديل
ته هغه مهال ولې غصه کېږې چې د اهلل پاک نه  ،حالت چې خوشحايلږي 

شايد ته چې څه غواړې  ؟غوښتنې کوې او قضا ستا د نفسې غوښتنو ضد وي
غه قضا دروسته بولې چې ستا د نفيس او ولې ه ،ستا هالکت به پکې وي
نه خو دې د ځان رسه انصاف وکړ او نه هم د رضا  ،غوښتنو رسه سمون خوري

 (2) تر دروازې ورسېدې
 یمحد بن عصام د زهْي بن نعيم نه نقلوي چې دين په دوه شيانو بشپړ کېداا 
 او که صرب ،ید یکه يقني وي او صرب نه وي ايمان نيمګړ ،صرب او يقني :يش

سته مثال يښا دې لپاره ابوادلرداء د ،ید یوي يقني نه وي هم ايمان نمګړ
مثال لري چې  وزميندار دوو يقني او صرب دواړه رسه د :چې ید یبيان کړ

 .(3)چې يو کيين وررسه مل هم کيين  ،ځمکه اړوي

                            
 ( . ۲۹۲/  ۶)  :سْي أعالم انلبالء  (1)

 ( . ۳۱۱/  ۳)  :صفة الصفوة  (2)

 ( . ۸/  ۴)  :صفة الصفوة  (3)
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 د بنوسعد څخه په برصه کې د عبيد اهلل بن زياد  يو  :واييثم يعثمان بن اهل
 .ېاو خپې يې ماتې شو پرېوتقايد هل چت څخه راجنګي 

يش چې په دې کې به  یکېدا :او ورته يې وويل بو قالبة يې پوښتنې ته رایغا
 .يدې خْي و

 ؟د خپو په ماتېدو کې به څه خْي وي !بوقالبةا یا :هغه ورته وويل
او مات ښه ده چې اهلل پاک دې نور اندامونه سالم ساتيل  :بوقالبة ورته وويلا

 .ديه شوي ن
چې د حسني رسه جنګ ته  ورته رایغيلک درې ورځې وروسته د ابن زياد 

 .والړ شه
زه چرته  ،ته خپله ويينخو زما تکليف  :جنګي قومندان استازي ته وويل

 ،قتل شو bچې حسني اووه ورځې وروسته خرب رایغ ؟شم جنګ ته تلیل
د خپو په ماتېدو کې  په رښتيا چې ،دې اهلل رحم وکړي هپه ابوقالب :سړي وويل

 .(1) و ْيمې خ
 

 
 

    

                            
 ( . ۲۳۸/  ۳)  :ةصفة الصفو  (1)
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 ۱۵ –  په دين کې هل فتنې څخه د سلفو صاحلينو ځان ژغورنه 
 
 ارس يبوعبيد بن حممد بن عمار بن اعبدالکريم اجلزري روايت کوي چې

 رسول اهللنه پرېښود ترڅو د و ځل تر هغه ي dمرشاکنو عمار بن يارس :وايي
V نه نه کړي او د قريشو معبودان په ښه صفتونو ياد اړوند بدې خربې و
ته دې څه  شا :ورڅخه يې وپوښتل خواته رایغ Vلکه چې د نيب ،کړي

هل مرشاکنو  ،په رش او فتنه کې واقع يم !د اهلل رسوهل :هغه ورته وويل ؟پرېښودل
 هغوی څخه هله راپورته شوم چې ستا اړوند مې بدې خربې وکړې او د

 .صفتونو ياد کړل معبودان مې په ښو
په ايمان مطمنئ او  :ورته وويل bعمار ؟واييزړه دې څه  :ورته وويل Vنيب

 .(1)دغه خربې وکړه که بيا يې زورولې بيا ورته :ورته وويل Vنيب ،یډک د
 هغه د يونس بن جبْي نه روايت کوي چې  ،شعبة او هشام دواړه د قتادة نه

هل  :هغه وويل ،ت راته وکړهنصيح :ورته مو وويل و نومو رخصتو bجندب

                            
( کې روايت کړی دی او  ۳۵۷/  ۲( . او حديث امام حاکم په )  ۴۱۱/  ۱)  :سْي أعالم انلبالء  (1)

صحيح يې ورته وييل دي امام ذهيب وررسه د حديث په تصحيح موافقه کړېده ، ابن سعد هم خپپل 
( خپپل  ۱۲۲/  ۱۴او امام طربي په )  ( کې ۱۴۰/  ۱)  :( کې ، أبو نعيم په حلية األويلاء ۱۸۹/  ۳)  :طبقات

 تفسْي کې روايت کړی دی .
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د قرانکريم رسه ښه تعلق ولرئ  ځکه چې  ،اهلل پاک څخه ډېر وډار شئ
د تکليف او  ،ید یالرښوونک ېرڼا ورځ دم د تورې شپې رڼا او يقرانکر

که مو ازميښت خمې ته رايش په مال  ،فقر په حاتلونو کې پرې عمل وکړئ
که ستونزې ال پسې وږده  ،هدولت يې هل منځه يوسه خو دين دې حمفوظ وسات

هغه څوک  ،شوه په مال او ځان دې مصيب لرې کړه خو دين دې حمفوظ وساته
او هل چا څخه چې دين واخستل يش   ،وي چې دين يې نړېدیل يبې ودانه د

او اور ته د  ،جنت ته هل تګ وروسته هېڅ فقر او فاقت نشته ،هېڅ رسمايه نه لري
 .(1)په اکر نه راځي  تګ وروسته هېڅ رسمايه او شتمنې

 بوبکر بن عياش حسن بن احلسن ته په مدينه کې ا :واييبوهشام الرفايع ا
ولې په کومه  :هغه ورته وويل مدينه کې دې څومره فتنه دې جوړه کړه؟ :وويل

دې السونه ښلکول او تا نه منعه  هغوی:هغه ورته وويل ؟يم فتنه کې دې يلدیل
 .(2)کول 
  هغه ته عبدالرمحن  ،ته عبداهلل بن کثْي دمشيق ما :واييصفوان بن صالح

بن يزيد بن جابر وييل و چې مونږ د رجاء بن حيوة رسه ناست وو  او د نعمتونو 

                            
 ( . ۱۷۴/  ۳)  :(  سْيأعالم انلبالء1)

( . د ابوبکر مشهور نوم شعبة دی ، او په علم القراءت کې د  ۵۰۰/  ۸)  :(  سْيأعالم انلبالء2)
 اعصم په روايت د حفص مساوي راوي دی .
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د اهلل د نعمتونو شکريه هېڅ  :هغه وويل ،د شکر اړوند مو څه يادونه وکړه
چې په چنپ کې يې ځان  یزمونږ نه وروسته يو سړ ،څوک هم نه يش ادا کویل

 ؟مْياملؤمنني يې هم نه يش ادا کویلاايا  :و وويل ښیتنغ
 .مْياملؤمنني يې هم نه يش ادا کویلاهو  :رجاء وويل

 یهغه لکه اعم سړ ؟مْياملؤمنني د يادولو دتله څه اړتيا وها د :مونږ ورته وويل
يې په نظر  یخو چې رجاء وکتل سړ ،سړي په غم کې نه وو مونږ بييخ د ؟ید

خو که د چنپ واال هل اړخه به درته هرومرو څوک راځي  :نو ويويل ،رانیغ
چې مونږ څه نه دي کول قسمونه ورته وخورئ څوک راغلل او قسمونه يې در

مْياملؤمنني ذکر اد  !رجاء یا :، په دې جريان کې پوليس راغلل او ويويلوييل
مْياملؤمنينپه کوم اولې د  :هغه ورته وويل ؟چې رايش ولې ورهل ديلل نه نيسئ

ۍ خربو کې وويل تاسو چې خپلمنځ :هغه ورته وويل ؟ید کې ذکر رایلغ یځا
تاسو ته وويل  ،اهلل د نعتمنونو شکريه هېڅ څوک هم نه يش ادا کویل چې د

مْياملؤمنني خو اعم ا :تا وويل ؟شول چې امْياملؤمنني يې هم نه يش ادا کویل
 ،دې په اهلل قسم ويستا  :هغه وويل ،خربه داسې نه وه :ما ورته وويل !ید یسړ

راوغوښت او اويا  یمْياملؤمنني سړا ،هو زما دې په اهلل قسم وي:ما وويل
و او  یپه داسې حالت کې راووت چې په وينو لړل شو یسړ ،دورې يې ووهو

ما ورته وويل: د  ؟ته ال اعلم يې او داسې دې وکړ !رجاء بن حيوة :ويويل
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 .ډېرې بهرتې دييا دورې  مسلمان د ويين نه ستا په شاه او
هل دې وروسته چې به رجاء بن حيوة لکه هم په جملس کې  :واييابن جابر 

 .(1)د چنپ واال نه ځان ساتئ  :کښېناست ويل به يې
  عبداهلل امحد بن حنبل او ابن  بوااسحاق بن ابراهيم چې لکه  :واييحنبل

ان په کور دواړو رسه د  عف زه د ،معني د قران کريم په خملوقيت جمبوره کړل
د ازميښت د سبا په  ،و یعفان ازمول شو یلومړ ېفتن ېدغ پر ،کې خمامخ شوم

بن معني په داسې حالت کې پوښتنه وکړه چې د ابو عبداهلل  يېورځ ترې حي
 :اسحاق درته څه وويل چې ل په شمول مونږ هم وررسه ناست ووامحد بن حنب

هېڅ  ،ېونه مې نه دي تور کړستا او ستا د ملګرو خم !زکريا بوا :هغه ورته وويل
 .پوښتنه مې ورهل نه ده جواب کړې

 ؟رويه يې دررسه څنګه وه :ابن معني
يلک  یزه يې ځان ته وغوښتم او هل جزېرې څخه د مامون راستول شو  :عفان

عفان تر هغه جمبوره کړه او و يې وهه تر څو  :ورته يې يليلک و ،يې راته پړاو کړ
د قران په خملوقيت يې اقرار وکړ په خپل حالت يې که  ،واييقران ته خملوق و

او که زما د يلک منلو څخه يې انکار وکړ نو ددولت خلوا پرې ټاک  ،پرېږده

                            
 .(  ۵۶۱/  ۴)  :(  سْيأعالم انلبالء1)
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ـ هېره دې نه وي چې م مون به عفان ته هر مياشت پنځه اشوې تنخوا بنده کړه 
ـ اسحاق چې لکه د مامون د راستويل يلک څخه وزګار شو ما  سوه درهم ورکول 

 ؟څه فکر لرې :ې وويلته ي
ايا دا خملوق  :[ ټول سورت ولوست او ورته مې وويل َحدٌ اقُلر ُهوَ اهلُل ما ورته د ] 

 ؟ید
چې که انکار يې وکړ او خربه يې ونه  واييمْياملؤمنني ابس  !ګرانه :اسحاق

 .منله حکوميت معاش پرې بند کړه
رّسَماِء رِزرقُُکمر َو َما]  :ما ورته وويل  (1) [ تُورَعُدورنَ  َو ِِفر ال

ستاسو رزق او نور هغه څه چې وعده يې دررسه کيږي ټول په اسمان کې :ژباړه
 .يد

په دې خربو ابن معني او امحد بن  ،او زه ترې راستون شوم ،شو بيا رانه نور یلغ
 .(2) حنبل ډېر زيات خوشحاهل شول

 د اعصم بن مونږ  :ته حممد بن ُسويد الطحان وويل ما :واييثم بن خلَف يه
يب الليث د خپل ټول مجاعت په شمول اد او ابراهيم بن يبو عبا ،عيل رسه وو

داسې څوک نشته  :اعصم وويل ،مونږ د امحد بن حنبل وهلو ته کتل ،رارسه وو

                            
 ( . ۲۲)  :(  سورت ذاريات1)

 ( . ۲۴۴/  ۱۰)  :(  سْيأعالم انلبالء2)
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خو هېڅ چا جواب ورنه  ؟دې سړي رسه خربه وکړو رسه والړ يش او د چې ما
ه چې زه کور ته والړ شم او  دومره حوصله وکړ :يب الليث ورته وويلابن ا ،کړ

او  د کفنبه هل چې د ځان لپاره مونږ داسې وانګېر ،لورګانو ته مې وصيت وکړم
 هغویزه خو مې لورګانو ته ورغلم  :او ويويل بېرته رایغ ،غم خوري خوشبويي

په دې جريان هل واسط څخه اعصم ته خپلو دواړو لورګانو هل پلوه  !په ژړا شوې
امحد بن حنبل په  چاروایکمونږ خرب شوي يو چې  :يليلک وپه کې يې  يلک رایغ

خربې ته ېې  اوهل اهلل پاک څخه وډار شه  ،واييدې ټکوي چې قران ته خملوق و
 چاروايک ستا د مړينې خرب به راته هل دې څخه ډېر بهرت وي چې د ،اغړه مه ږده

 .(1)خربې ته اغړه کېږدې 
 زه خرب  ،شو بوتللچې لکه مامون ته  محد بن حنبلا :وايينباري بو جعفر االا

 ،یڅه ګورم چې په حجره کې ناست د ،والړم او په فرات ورتېر شوم ،شوم
ځان دې ډېر تکليف کړ چې  !بو جعفرها :هغه راته وويل ،سالم مې پرې وکړ

خلک به په تا پسې اقتدا  يې او پاتې مرشتابهنن ورځ ته  :ما ورته وويل !راغلې
قران د خملوقيت خربه دې ومنله ستا هل  زال چې که دلوړه په رب الي ،کوي

نو ستا هل  ،دې انکار وکړ او که ورڅخه ،کبله به ورته ډېر خلک اغړه کيږدي

                            
 ( . ۲۶۴/  ۹)  :(  سْيأعالم انلبالء1)
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خو که مامون دې مړ نه کړي خپله  ،امله به ورڅخه ډېر خلک انکاري يش
هل اهلل پاک څخه وډار شه او د مامون خربې ته  ،یمرګ هرومرو د ،مړ کېږې
 .دهاغړه مه ږ

خربه  !بو جعفرها :بيا يې وويل .ماشاء اهلل :امحد بن حنبل په ژړا شو او ويل يې
 .(1)ماشاء اهلل  :هغه بيا وويل ،ما ورته خربه بيا تکرار کړه .دې راته بيا وکړه

  هل بغداد څخه زما پالر او حممد بن نوح الس تړيل  :واييمحد اصالح بن
حول زما هل پالر څخه بوبکر االا ،نږ الړوتر انباره پورې وررسه مو ،بوتلل شول

 ؟که نه انکار کوې يېکه مرګ درته د تورې هل خمې رايش ورته تيار  :پوښتلو
 .مرګ ته تيار يم خو قران ته خملوق نه وايم :هغه ورته وويل

ترمنځ پرته  (رقه)او ( )بغدادد  :هل پالر څخه مې واورېدل ،بيا دواړه بوتلل شول
ې ته بوتلل شول او هل هغه ځايه مو هل شپې مزل رشوع د مالک بن طوق ساح

چا ورته  ؟یامحد بن حنبل څوک د :او وې پوښتل مو خمې ته رایغ یيو سړ ،کړ
 یا :بيا يې وويل ،لږ تم شه او په قالر ځه :اوښ واال ته يې وويل .یدا د :وويل
 :وويلبيا يې راته  !که ووژل شې جنت ته به والړ شې،هېڅ پروا مه کوه !امحده

  .يې او الړ په اهلل مې سپاریت

                            
 ( . ۲۳۹/  ۱۱)  :(  سْيأعالم انلبالء1)
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نېک  ید یقبيلې غړ هدا د ربيع :چا راته وويل ؟یما وپوښتل چې دا څوک د
 .(1)په بانډو کې د وړيو اکر کوي  ،ید یاو ښه سړ

 ته ابراهيم بن عبداهلل وويل چې امحد بن حنبل  ما :واييمحد بن احلواري ا
اته هېڅ چا دومره قوي خربه نه ده ورسته ر زما په ازميښت کې هل لويدو :ويل

 ،هغه راته وويل: که مړ شوې شهيد يې ،ده ېچې راته کړ بانډچيکړې لکه يو 
په دې خربو مې زړه ډېر  ،وايياو که ژوندې وې باقدره او هر څوک به دې ښه 

 .(2) شو یزيات قوي او پياوړ
  ( رشېکعلم رسه سم او په کم عمرې ) د :ابو عبداهلل وويل :واييحنبل

 ،يلدیل یکې د حممد بن نوح په څېر باعزمه او د قوي عقېدې څښنت  ما نه د
 .چې د ژوند پاې به يې نېکه وه یاميد مې د

ته ګوره زما په څېر  ،هل اهلل څخه وډار شه !ابو عبداهلل :ما ته يې يوه ورځ وويل
ته ورمېږونه اوږده کړي دي  ټولو خلکو تا ،تا پسې خلک اقتدا کوي ،نه يې

ما  ،بيا مړ شو ،ن لکک ودرېږهيهل اهلل څخه وډار شه او په د ؟ېوايچې ته به څه 
 .(3)پرې د جنازې ملونځ وکړ او خاورو ته مې وسپارو  

                            
 ( ۲۴۱/  ۱۱)  :(  سْيأعالم انلبالء1)

 ( . ۲۴۱/  ۱۱)  :(  سْيأعالم انلبالء2)

 ( . ۲۴۲/  ۱۱)  :(  سْيأعالم انلبالء3)
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 ۱۶ – منځنۍ فتنو کې د سلفو صاحلينو دريځ  خپل 
 

 عمران بن  هغه ته ،هغه ته ابن خزيمة ،محدابو اته حاکم  ما :واييبو نعيم ا
 ،يب هنداهغه ته نعيم بن  ،هغه ته حممد بن ُجَحادة ،هغه ته عبدالوارث ،مویس

عثمان بن  شجيع وييل و چېاسني بن خارجة هغه ته ح ،بو حازماهغه ته 
ما هل اهلل پاک وغوښتل  ،فتنه راڅخه تاو راتاو شوه ،چې لکه ووژل شو bعفان

په خوب کې مې  ،رې ښخې کړمته دومره حق وښايه چې منګولې پ ما !اهلل یا
په دېوال ورپورته شم څه خلک  ،چې ترمنځ يې ديوال وي دنيا او اخرت ويلد

 هغوی ؟زه ترې پوښتنه وکړم شهيدان چرته دي ،مونږ مالئک يو :واييراته و
وختم حممد او  ۍزه چې دوه پوړ ،ته والړ شه هلته دي په پوړو پور :واييو

زما د امت لپاره  :واييته  gابراهيم Vرسول اهلل ،مې ويلدل hابراهيم
څه څه  هغویته پته نشته چې ستا وروسته  تا :واييوهغه ورته  ،سفارش وکړه

دوي زما د ملګرې  ،خپل رسبراه يې وواژو ،ېويين يې توي کړ !ونه کړل
ډېر معنا دار  :د ځان رسه مې وويل ؟د کردار په څېر ولې رول نه ادا کوو «سعد»

ته راغلم او ورته مې بيان کړ هغه پرې ډېر  bسعد ،خوب دې ويلد
يې  gهغه څوک به سرت زيانمن وي چې ابراهيم :او ويويل ،خوشحاهل شو
 :هغه وويل ؟په دواړو ډلو کې ته د چا مل يې :ما ورڅخه وپوښتل ،خليل نه وي

ما ته په چا رسه د ملتيا حکم  :ما ورته وويل ،نه يم یپه دواړو کې د چا غړ
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ګډې بزې  :هغه وويل .نا :ما ورته وويل ؟ګډې بزې لرې :هغه وويل  ؟کوې
 .(1)واخله او تر هغه هل دې فتنو څخه لرې ووځه تر څو هل منځه الړې يش 

 عثمان بن  :واييعمش څخه روايت کوي چې زيد بن وهب ابو معاوية هل ا
ته  مدينېڅخه وغوښتل چې  bچې لکه هل عبداهلل بن مسعود bعفان

هل  ،دتله تم شه او مه ځه :راغونډ شول او ورته يې وويلخلک ورته  ه نوراش
 :هغه ورته وويل ،طبعه کوي مونږ دې دفاع کوو ټولو هغه شيانو څخه چې تا يب

لږ څه وروسته د فتنو او ازميښتونو  ،خربه منل واجب دي bعثمان په ما د
انه خلک يې ست ،لړي راروانه ده او زه نه غواړم چې فتنې پېل هل ما څخه واخيل

 .(2)په لور وټپېد bکړل او د عثمان
  خلکو چې لکه عثمان بن عفان :واييعبداهلل بن اعمر بن ربيعةb  ټپي
ته چې څنګه  !اهلل یا :زما پالر د شپې هل پلوه ملونځ وکړ او بيا يې وويل ،کړ

هل فتنې  ،فتنو څخه ژغورې ما هم وژغوره خپل منځېاکن بندګان هل يخپل ن
 .(3)ورهل په جنازه کې رشکت وکړ مو هال پرته د سهار په م

                            
( کې د ثقاتو راويانو  ۵۰۲،  ۵۰۱/  ۳( . او حديث امام حاکم هم په )  ۱۲۰/  ۱)  :(  سْيأعالم انلبالء1)

 په توسط روايت کړی دی .

 ( . ۴۸۹/  ۱)  :(  سْيأعالم انلبالء2)

 ( . ۳۳۵ /۲)  :(  سْيأعالم انلبالء3)
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 ابن  هلهغه يې  ،هغه يې د خپل پالر نه ،نة د عمر بن نافع نهييسفيان بن ع
 !و چې ابو عبدالرمحنهراولېږ یراپسې استاز bعمر نه روايت کوي چې عيل

  .د شام خلک ستا خربه ډېره ښه مين والړ شه او ته مې هلته ګورنر وګمارلې
د هغه رسه  ،په بنياد ۍخپلول رسه مې د Vد نيب ،د اهلل په خاطر :ما ورته وويل

خو هغه  ،مې مه ګماره ۍزما د ملګرتوب په بنياد درته سوال کوم چې په ګورنر
مې ورته واسطه کړه خو بيا يې  cحفصة  ،انکار وکړ چې هرومرو به ځې

 .هم انکار وکړ
زما پسې يې  ،ید تلیلچا ورته وويل چې شام ته  ،د شپې هل خمې مکې ته والړم

د اوښ لپاره مهار جوړو تر څو په  نههر سړي هل خپل پټيک  يلږدويل ولاستازي 
ويلږدو چې هغه شام ته  یاستاز ورپسې cحفصه  ،چټکۍ رسه ما راونييس

 .(1)شوه  اینو حوصله يې په ځ ید نه بلکې مکې ته تلیل
 ت کوي چې د فتنو د بن عمْي هل عبداهلل بن عمر څخه رواييعبداهلل بن عب

په روانه لړې کې مونږ د هغه چا په څېر يو چې د الرې په منځ کې روان وي او 
او  ځېنې يې ښي ،ناڅاپه پرې ورېځ او تورتيم رايش الره هل ټولو څخه ورکه يش

نو هل دواړو څخه الره بې درکه يش او مونږ تر  ،يش ځېنې يې کيڼ لورې ته ریه

                            
 ( . ۲۲۴/  ۳)  :(  سْي أعالم انلبالء1)
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د  ،کړي يڅو اهلل پاک دغه تورتيم هل منځه لروالړ يو چې تر  یهغه خپپل ځا
د قريشو دغه  ،شو لومړي په څېر الره ووينو او ويې پېژنو بېرته پرې ریه

دنيا او واک په جنګ اخته دي او رسه يو بل مړه کوي دغه دنيا د ځوانان چې 
 .  (1)نه بولم  هزه د خپلو څْيل شوو دواړو پڼو رسه برابر

 ه روايت کوي چې عثمان بن عفانساّلم مسکني هل حسن څخb  چې
خپله هم کې خلکو  په ته :ته وويل dلکه شهيد شو خلکو عبداهلل بن عمر

 .زوي يې د بېعت لپاره خلکو ته ورشه او د لوړې هسيت يې لوړه هستې
 .خوښه بولم چې د هېڅ چا وينې مې هل کبله توي نه يش :هغه ورته وويل

 .ونژځې او يا به دې خپپلې بسرتې ووو يا خو به هرومرو :خلکو ورته وويل
که هر څومره يې وګواښو او ډار يې ورکړ  ،هغه ورته بيا خپله خربه تکرار کړه

 .(2)خو پرې توانا نه شول 
  يب سفياناامام ذهيب د معاوية بنb  هل معاوية څخه  :واييپه ترمجه کې

د ډېرې  ،وروسته ګڼ شمېر خلک داسې پاتې شول چې په نورو به يې غوره بولو
يا خو داسې وه چې ټول رعيت  ،مغاالت کول مينې هل کبله به يې پکې غلو او

او يا د شام خلک د هغه  ،و یپه ورکړه خپل کړ او ،حوصله او زغم ،يې په سخا

                            
 ( . ۲۳۷/  ۳)  :(  سْيأعالم انلبالء1)

 ( . ۲۳۹/  ۳)  :(  سْيأعالم انلبالء2)
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ورزده مينه رسه په مينه حمبت راټوکېديل وو او خپلو چبو ته يې وررسه دغه 
 .کړې وه
خپپله  ،کرام او ډېر د تابعينو علماء وو رسه په شام کې لږ صحابه bد معاوية

اهلل مو  –برخه واخسته هم  ه کېجنګ جګړضد يې وررسه د عراقيانو رسه 
رسه هم هل خوارجو پرته ټول  bهل بل پلوه د عيل –وسايت  ۍهوا پرست هلدې 

او د ګردو بغاوت کونکو  ،رعيت مينه او حمبت درلود او وررسه لکک والړ وو
څخه  يهل دو ،لرت او ورڅخه يې خپل براءتونه اعالن کړرسه يې کرکه او نف
په شان او مرتبه کې غلو او مغاالت پېل کړ لکه  bزياترو يې د عيل

 .شيعګان
لږ د اهلل په خاطر د هغه سړي به څه حال وي چې په داسې يلک کور کې يې 
نشا و نما ويش چې په مينه او حمبت او په بغض او حسد کې هل حده جتاوز 

ټول محدونه او ثناګانې  ؟عدل او انصاف هل کومه رايشبه کې  يپه دو ،کوي
هغه اهلل لره دې چې مونږ يې په داسې وخت کې شته کړو چې حق ورپکې هل 

 .خورا څرګند ډول بريښيپه دواړو اړخونو څخه واضحه او 
دواړه مو  ،ځان مو پرې پوهه کړ ،د دواړو خواو نېوکې مو پکې وپېژندلې

 ،خبشش او مغفرت وغوښتڅخه د دواړو خواو لپاره مو هل اهلل  معذور وګڼل او
او د رسغړونکو لپاره  ،یپه انصافې توګه مو ددواړو خواو رسه مينه او حمبت د
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په خورا نېک او ښائسته ډول د جواز په مجلو کې د رمحت داعګانې کوو چې ان 
 .وي ېشاء اهلل تېروتې به ورته خبشش شو

يَن َسبَُقونَا ] ه بنسټ وايواک راکړي تعليم پداهلل پ ِ َوانِنَا اَّلَّ َربَّنَا اغرِفرر نَلَا َوِِلِخر
يَن آَمنُوا َربَّنَا إِنََّك رَُءوٌف رَِّحيمٌ  ِ ِيَماِن َواَل جَترَعلر ِِف قُلُوبِنَا ِغالًّ لَِّّلَّ

 (1)[بِاِلر
چې خمکې راڅخه د مومنانو ته مونږ او زمونږ هغه ورونو  !زمونږ ربه یا :ژباړه

ته زمونږ په زړونو کې حسد مه  هغویاو  ،ه صفت تېر شوي دي خبشش وکړهپ
 .شفقت او رحم والا ذات يې ته د ،پېدا کوه

خواو هېڅ ملتيا يې نه ده  ود دواړ هل هغه چا څخه هم خوشحاهل او رايض يو چې
سعيد بن  ،حممد بن مسلمة ،عبداهلل بن عمر ،يب وقاصاسعد بن  :کړي لکه

ې کې د ګردو هغه خوارجو څخه لکک برائت اعالن وو او په دې لړ eزېد
و او د دواړو خواو په  یرسه يې د نظايم جنګونو اعالن کړ bچې د عيل

 .کفر يې عقيده لرهل
خو په اور کې يې د تل لپاره قايل نه  ،خوارج هل دين څخه بهر او د اور سپي دي

او ورباندې عقيده  يو خو د صليب پرستو او بدپرستو په اور کې د تل لپاره قايل
 . (2) لرو

                            
 ( . ۱۰)  :سورت حرش(  1)

 ( . ۱۲۸/  ۳)  :(  سْيأعالم انلبالء2)
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 ۹۴ص 

 د  :عمرو بن ُمرة هل شعيب څخه روايت کوي چې مرسوق ته به چا وويل
او  یو فرضا که دې يلديل :هغه به ورته وويل !رسه مې يلدل ونه شول bعيل

او  یوا یدرېدال نځنۍ جګړو لپاره په صفونو کېم د خپل ،يوررسه مل و
َوالَ تقرتَلُورا اَنرُفَسُکمر اِنَّ اهلَل بُِکمر چې ]  يوا مالئک درته په دې ايت راغيل

ځانونه خپپله مه  یاو مهربان د یاهلل پاک په تاسو ډېر رحم کونک (1) [رَِحيرما  
 .وژنئ

نا نه شو  :ورته وويل هغوی ؟یبه وا يتاسو څه واياست چې راستانه شو
ايت ستاسو  لوړه په رب اليزال چې دغه :بيا ورته مرسوق وويل ،نېدایراست

حمکم ايت  ،ید یګران او حمبوب پېغمرب ته ګرانې او حمبوبې مالئکې راوړ
 .(2)یمنسوخ شو یپه هېڅ ايت نه د ید
 خلک چې به  :ما يزيد بن الشخْي ته وويل :واييبو عقيل بن بشْي بن عقبة ا

هغه  ؟به څه کول رسه په خپل منځ کې په جنګ جګړو اخته شول ُمَطرِّف
                                                           

باندې دې اهلل پاک ځانګړي رمحتونه او فضلونه وکړي د سم صحيح منهج  iامام ذهيب :زه وايم
اړوند خلک په دغې متعلق يې وړ بيان کړی دی ، ډېره مناسبه ده چې د وسمهال روانو فتنو 

 خورابهرتين منهج منګولې ولګوي .

 ( . ۲۹)  :(  سورت نساء1)

 ( . ۱۲۳/  ۴)  :(  سْي أعالم انلبالء2)
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 ېتر هغه به يې وررسه د مُجرع ،په منځ کې به ناست او نه به راوتو کور د :وويل
 .(1) ياو مجاعت ملونځ کې برخه نه اخسته چې شخړه به تر پايه نوه رسېدال

 چې په پوره بروسه کور کې کښېنم هل دې څخه  :مطرف به ويل :وايييوب ا
 (2)راته بهرت دي چې جهاد ته په دوکه الړ شم

  مطرف بن عبداهلل :اييومُحيد بن هاللb  ته خوارج راغلل او خپل پلو
که دوه نفسونه مې درلودل په يو به مې تاسو  :هغه ورته وويل ،ته يې دعوت کړ

 که ستاسو درېځ هدايت او ،و ځان رسه ساتیل هلو او بل به مې  یعت کړيرسه ب
و نو که ي ،او که تګالره مو رسارس ګمرايه وي ،یوا ما به پرې منیل ویدين 

چونکه يو نفس لرم دوکه نشم  !و بل خو به سالم و ینفس مې برباد شو
 .  (3) ورکویل

 
 
 
 

                            
 ( . ۱۹۱/  ۴)   :(  سْي أعالم انلبالء1)

 ( . ۱۹۱/  ۴)  :(  سْي أعالم انلبالء2)

 ( . ۱۹۵/  ۴)  :(  سْي أعالم انلبالء3)
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 ۱۷ -  د شاهانو د درګاونو اړوند د سلفو صاحلينو درېځ 
 
 هغه  د عبدالرمحن بن يزيد نه نقلوي چې  ،عمش هل مالک بن احلارث نها

جد کې ملونځ وکړې او بيا لږ کينې او مونږ که ته په مس :مونږ علقمة ته وويل
دا مې نه خوښيږي چې خلک  :هغه وويل ؟درڅخه پوښتنې وکړو ښه به نه وي

 ؟د شاهانو ماڼو ته ولې نه درومې :مونږ ورته وويل .دا سړی علقمه دی :واييو
به مې دومره ورټي او په بده سرتګه به راته  هغویپه دې ډارېږم چې  :هغه وويل

 .(1)دومره به ما نه وي رټيل او نه به مې ورته دومره بد کتيل وي وګوري چې 
  په ما کې درې خويونه دي  ېحنف نه روايت کوي چاسليمان اتلييم هل

لکه د شاهانو په دروازه هېڅهل بلنې پرته  :د ذکر وړ بولمتاسو ته يې د پند لپاره 
لکه هېڅورهل چې دوه کسانو خپله نه يم غوښتې ترمنځ مې  ،نه يم ودرېدیل

هر څوک پاڅيږي زه يې په ښو صفتونو  نه چې مېهل  ،مداخله نه ده کړې
 .(2)يادوم 
  حممد بن  صنعاين نه مې واوېدل چې بن الزبْي ننعما :واييعبدالرزاق

طاووس ته اووه سوه يا پنځه سوه ديناره واستول او  يېيوب بن حيايوسف يا 

                            
 ( . ۵۸/  ۴)  :(  سْي أعالم انلبالء1)

 ( . ۹۲/  ۴)  :(  سْي أعالم انلبالء2)
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زما دغه ډالۍ دې ومنله د ښې رويې طاووس ته ووايه که  :استازي ته يې وويل
که څه هم استازو يې وهڅو خو  ،رسه رسه به درته ښه پوښاک هم درواستوم

چونکه طاووس لږ دمه هل خلکو څخه  ،طاووس هل اخستو غوڅ انکار وکړ
ناخربه شو نو يو سړي د دينارونو کڅوړه کور ته د يوې کړکې هل لورې وارتوهل 

څه موده وروسته حکومتې چاروايک هل  ،ې واخستلدينار ي :او خلکو ته يې وويل
طاووس څخه ناراضه شول بېرته يې ورته استازي راواستول چې زمونږ دينار 

هم نه دي  هېڅما خو هل چا څخه  ؟کوم دينار :هغه ورته وويل ،بېرته راکړه
  !اخستې

واستو چې چا بيا پسې هغه څوک  ،استازي د طاووس خرب تر چارواکو ورساو
ما چې درته  !ابو عبدالرمحن :سړي ورته وويل ،خستو اوازه خرپه کړې وهيې د ا

ايا ما هل تا څخه دينار اخسيت  :طاووس ورته وويل ،دينار درکړي و هغه راکړه
بيا يې دينار په هغه کړکۍ کې تاالش کړل چې هل کومه يې  .نا :هغه وويل ؟دي

( پرې خپل والګيی کې پراته و چې غڼې )جتر هغه په نفس ځا ،ورارتويل و
 .(1)بېرته يې ورته راوړي دينار واستول  ،و یکور هم جوړ کړ

  معمر بن سليمان د فرات بن سائب نه روايت کوي چې ميمون بن مهران به

                            
 (  .   ۴۰/  ۵)  :( سْي أعالم انلبالء1)
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دا بهانه هم که د شاهانو درګاه ته مه ځه اګر  :په درېو شيانو ځان مه لړه :ويل
مه اوره هسې نه زړه دې  د بدعتيانو خربې ،ولرې چې زه يې خېر خوايه لټوم

ورزده ه قران هم تپردې ښځې رسه مه يواځې کېږه ولو که ته ور ،ګنده کړي
 .(1) کوې
 سليمان بن عبدامللک مدينې ته  :هل خپل پالر نه روايت کوي يېکثْي بن حي

خلکو ته يې د  ماسپښني د  ،او دغه مهال يې ګورنر عمر بن عبدالعزيز و رایغ
 ،هل ملونځ وروسته حمراب ته تکيه او خلکو ته خمامخ شو ،ملونځ امامت هم ورکړ

هل عمر بن عبدالعزيز څخه  ،سته اخالقو ويلديمية يې په خورا ښااصفوان بن 
 .ید همياصفوان بن  :هغه ورته وويل ؟یيې وپوښتل چې دغه هلک څوک د

پراته پنځه سوه ديناره په کڅوړه کې  :سليمان بن عبدامللک خپل خادم ته وويل
ورته يې  یمية چې په ملونځ والړ داغالم ته يې ورکړه چې صفوان بن  ،يد

پورې ورته غالم  اړولوتر سالم  و چونکه صفوان په ملونځ بوخت ،ورکړي
نا امْياملؤمنني  :وويل غالم ؟لرې پوښتنهڅه ايا  :صفوان وپوښتل ،انتظار وکړ

او په چبو يې  درته دا دينار راواستول چې د ژوند ځېنې ستونزې پرې حل کړې
ولې ته  :هغه ورته وويل ،ته يې نه دې رايلږدولې ما :هغه ورته کړه ،وخورې

                            
 ( . ۷۷/  ۵)  :(  سْي أعالم انلبال1)
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ته يې  تاغالم ورته کړه چې  .ولې نه :هغه وويل ؟مية نه يېاصفوان بن 
چې غالم  ،خربه کړه ښهځان او دوباره ورشه  :هغه ورته وويل ،راواستولم کنه

هغه هل سرتګو څخه پټ او پناه  څنګه والړ صفوان خپل پېزار واخستل او تر
 .(1) ه والړې سليمان بن عبدامللک هل مدينې نشو چ
  او قاريانو باندې حتفې وويشلې وود برصې ګورنر په علما :واييابن شوذب، 

ته هم د  :حممد بن واسع ورته وويل ،مالک بن دينار ترې هم حتفه قبوهل کړه
زما هل ملګرو څخه پوښتنه  :هغه ورته وويل ؟حکوميت چارواکو ډالۍ قبلوې

ده ترې پېسې واخستې خو غالمان يې پرې  :ملګرو يې ورته وويل ،وکړه
وسمهال په تېر استا زړه ايا  :حممد بن واسع ورته وويل ،واخستل او ازاد يې کړل

خو د حممد  یمالک بن دينار خر د ،نا !اهلل یا :هغه وويل ؟یخمکين حالت د
 .(2)کوي  بن واسع په څېر د اهلل عبادت

  هغه ته عطاء بن مسلم وييل و  ،ته عبيد بن جناد ما :واييعبداهلل بن ُخبَيرق: 
خپله  چې لکه رایغ ،واستو یسې يې استازسفيان پ ،مهدې چې لکه خليفه شو

دغه زما ګوتمه ده او د ګرد امت چارې  :ګوتمه يې ورته ورکړه او ورته يې وويل
سفيان ګوتمه واخسته او  ،ې سمبال کړهد قرانکريم او نبوي حديثونو هل خم

                            
 ( . ۳۶۸/  ۵)  :(  سْي أعالم انلبالء1)

 ( . ۱۲۰/  ۶)  :(  سْي أعالم انلبالء2)
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 ؟ته دخربو کولو اجازه ده ما ايا !امْياملؤمنني :ورته يې وويل
 ؟سفيان هم ورته امْياملؤمنني وويل :ته وويلورعطاء 

 ؟د خربو کولو رسه رسه امان هم راکوې :بيا يې ورته وويل .هو :هغه وويل
 .هو :هغه ورته وويل

او  ،ما رالېږه یما پسې بيا استاز پله نه يم رایلغتر څو زه خ :سفيان ورته وويل
 .هم مه راکوه هېڅته  ما ېچې ما درڅخه څه نه وي غوښت

تا خو  :اکتب يې ورته وويل ،مهدي ورته غصه شو او ارادې يې بدلې شوې
 .ولې نه سمه ده .مهدي وويل ؟نو بيا ید یورته امان ورکړ

ان او حديث د ه درته په قرهغ :سفيان چې بهر راووت ملګرو يې ورته وويل
ستاسو عقلونه  :ملګرو ته يې وويل ؟او تا قبول نه کړ امت اصالح واک درکړ

 .(1)او بيا برصې ته وتښتېد ،پوره نه دي
  عبداهلل بن مبارک چې لکه په سفر کې مړ کېده  :واييحسن بن الربيع

د کې حلوا يواځې د داسې چا رسه وه چې  ۍحلوا ته يې زړه وشو په کشت
مونږ چې عبداهلل بن مبارک ته قيصه وکړه  ،شاهانو رسه يې دنده تررسه کوهل

 .(2) هغه انکار وکړ او همدغسې مړ شو

                            
 ( . ۲۶۲/  ۷)  :(  سْي أعالم انلبالء1)

 ( . ۴۱۱/  ۸)  :(  سْي أعالم انلبالء2)
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  په چې  لهل عبداهلل بن مبارک څخه وپوښتل شو :واييفضيل بن عياض
ترې  ،خلک علماء ديپه عقل پوره  :هغه وويل ؟خلک څوک ديعقل پوره 

ترې  ،شاهان پرهېزګاران دي :غه وويله ؟شاهان څوک دي :وپوښتل شول
ه خلک دي چې بې وقوف هغ :هغه وويل ؟بې وقوف څوک دي :وپوښتل شول

 .(1)( په دين خورا ک کوي )دين خرڅوي
  عبداهلل بن مبارک ته وويل شول چې  :واييامحد بن مجيل املروزي

 .وګمارل شول امْي اسماعيل بن ُعلَيَّة د زاکتونو په راټولولو
 :بن مبارک ورته ويللک عبداهلل
طَ  ** ـا  اِزيـُه بَ ـَ ِم لـَل الرِعلر ـيَا َجاعِ   ِن ـر اکِيـوَاَل الَمسَ ــمر ااُد ــيَصر

تَ  ـَ ُدنريـر لرَت لِلـاحر اتِهَ ـ يـر الـُب بِ ـذرهَ ـلٍَة تَ ـير ـحِ ـبِ  ** اــا َوََّلَّ ـر دِّ  ِن ــ
 ِن ــير ـانِ ـجَ ـمَ ـَت َدَواء  لِلر ـنر ـکُ  ** ا  بَِها بَعرَدَماــررَت جَمرنُورنـفَِص 

 ِن ـِرير ـِن ِسير ــورٍن َوابـنر ابِن عَ ـعَ  ** ِِفر رَسرِدَها َك ـاتُ ــَن ِروَايَ ـير ا
ِ الُُزورِم  ** ـورَل ِِفر وَالرقَ  َك ـاتُ ـَن ِروَايَ ـير ا الَِطنير  بروَاِب السَّ

نير ـَ مِح َزلَّ  ** اُکررِهرُت فََذا بَاِطٌل  :اِنر قُلرَت   اُر الرِعلرِم ِِفر الطِّ
 پېسې ټکې  نادارو او د  ید یهغه څوکه چې هل علم دې باز جوړ کړ یا

                            
 ( . ۱۴۰/  ۴)  :(  صفة الصفوة1)
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 .پرې ښاکر کوې
  جوړ کړ چې ځان په داسې چل پراډ دې د دنيا او دنياوي مزو چړچو ته

 .دغه پراډ دين هل منځه وړي
 ې خپله ته د لږ څه خمک او حاالنکهشوې  ته خپله د دنيا پسې داسې لېوین

 .وې ليلونو لپاره دوا درم
 ؟هغه ستا د ابن عون او ابن سْيين څخه روايت کړې حديثونه چرته الړل 
  درګاونو ته د تګ مذمت بيانونکې روايتونو او ستا اقوال هغه ستا د شاهانو

 .چرته والړل
  کې  ونو دا خربه سمه نه ده بلکې په خټو خاور ،چې جمبوره شوم ېوايکه ته

 .د علم خر وخوېده
ک ولوست په ژړا شو او هل دندې څخه يې داهلل بن مبارک يلد عبيې چې لکه 

 .(1) ځان ګوښه کړ
  د  ،د مټو په زيار خوراک کوم خو په علم خوراکونه نه کوم :واييسحنون

هغه ديين  ، پلوشې ورنه کړېچې علم يې ورته  ىدنيا مينوال دومره ړوند د
لوړه په  ،ورکوياعلم څومره بد ښاکري چې د شاهانو په درګاونو کې حارضي 

                            
 ( . ۴۱۲ -۴۱۱/  ۸)  :( . سْي أعالم انلبالء ۱۴۰/  ۴)  :(  صفة الصفوة1)
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ځان رسه مې  هليم  رب اليزال چې زه لکه هم د حکومت  چارواکو ته تلیل
که څه هم درته سختې  ،ید یحماسبه کړېده او ځان مې پرې مالمت کړ

لوړه په رب اليزال چې  ،هل کبله خربه نه منئ ۍخربې وکړم تاسو مې د هواپرست
او نه مې د  ېه اخستتر دې مهال مې د حکومتې چارواکو هل السه نه نفق

 (1) ید یپوښاک په تن کړ راستویل هغوی
 
 
 

       

                            
 ( . ۶۵/  ۱۲)  :(  سْي أعالم انلبالء1)



[183]                                       

              

 

 

 ۱۸ – (1)د ښځو هل فتنې څخه د سلفو صاحلينو د ځان ژغورنې نموِن  
 
 اسامة بن زيدb د نيب کريمV  نه روايت کوي چې په سړيو باندې مې

ن نه وروسته نه د ښځو هل فتنې څخه ستونزمنه او هل رضر نه ډکه بله فتنه هل ځا
 .(2)ده پرېښې 

 بو سعيد اخلدرياb د نيبV دنيا ترو تازه ده او تاسو ته  :نه روايت کوي
د دنيا او د  ؟څه کوئ ۍاهلل ګوري چې تاسو په دنيادار ،به يې اهلل پاک درکوي

بين ارسائيل هم د لومړې ځل لپاره د  ،ښځو هل فتنې څخه ځانونه وژغورئ
 .(3) لوه فتنو ازمول شوي پښځو 
 شعث بن قيس د رجاء بن حيوة نه روايت کوي چې معاذ بن جبلاb 

هرومرو به په  ،هل زغم څخه مو اکر واخست ،په مشقت وازمول شوئ :وييل دي
 ،خو د ښځو هل فتنې څخه مې درباندې ډېره ويره کيږي ،اسانو هم ازمول کيږئ

                            
(  يواځې په دې باب کې به د سْي أعالم انلبالء او  صفوة الصفوة هل کتابونو پرته هل نورو 1)

 م استفاده کوو .اخستنليکونو نه ه

( . مسلم کتاب اَّلکر  ۵۰۹۶)  :(  خباري کتاب انلاکح باب ما يتیق من شؤم املرأة ، حديث شمْي2)
 ( . ۲۷۴۲)  :وادلاعء باب أکرث أهل اجلنة الفقراء و أکرث أهل انلار النساء ، حديث شمېر

 :انلار النساء ، حديث شمېر کتاب اَّلکر وادلاعء ، باب أکرث أهل اجلنة الفقراء وأکرث أهل :(  مسلم3)
 (۲۷۴۲ . ) 
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شام په بلاس  د يمن او ،د رسو زرو بنګړي واچوي هغوی کهڅه واياست تاسو 
شتمن به هم ډېر ستومانه کړي او ناداره به په داسې څه  ،ځان سينګار کړي

 .(1)يې نه يش ملکف کړي چې موندیل
 خلکو هل  طان ديلکه چې ش :عيل بن زيد د سعيد بن املسيب نه روايت کوي

سعيد بن املسيب چې د  ،ښځو هل پلوه ورته رايش د رسغړونې نه نا امېده يش
زه د  :به يې وويل ،و یورکړ ديد هماکلو په عمر کې يې يوې سرتګې  څلور اتيا

 .(2)ښځو هل فتنې څخه ډېر وېرېږم 
  هغه ته  ،ما ته ابراهيم بن احلسن ابلاهيل :واييمحد بن حنبل اعبداهلل بن

هل ما څخه درې نصيحتونه په ياد  :واييمحاد بن زيد وييل و چې يونس بن عبيد 
 :ولره

 .ونې لپاره دې تاسو کې هېڅ څوک بادشايه درګاونو ته نه ځيد قران ښو :- ۱
 .د قران ښوونې لپاره دې تاسو کې هېڅ څوک ښځې رسه نه يواځې کيږي  :- ۲
 .(3)مبتدع نه درسونه مه وايئ هلڅوک  هېڅ :- ۳
  د سفيان ثوري دا شعرونه ډېر  زمونږ ځېنو ملګرو به :واييعباس ادّلوري

                            
 ( . ۴۹۷/  ۱)  :(  صفة الصفوة1)

 ( . ۸۰/  ۲)  :(  صفة الصفوة2)

 ( . ۲۹۳/  ۶)  :(  سْي أعالم انلبالء3)
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 :تکرارول
َوتََهاالَّّلَ  َتفریَن   الوِزرُر َو الَعارُ  ِمَن احلََراِم َويَبريَق  ** اذَةُ ِممَّنر نَاَل َصفر
ٍة ِمنر بَعرِدَها انلّارُ  ** تَِهابَّ اقُِب ُسورٍء ِِفر َمغَ َعوَ  تَبریَق  َ ِِفر ََّلّ  (1)اَل َخْير

 نو لږ ګړۍ مزه وي الړه تېره  ،د حرامو څخه چې څوک خوند پورته کړي
 .ه يې بايق پاتې يشيش او رشم او ګنا

 او د هغې مزو او خوندنو  ،د زيانمنو کړنو زيانمنې پايلې د تل لپاره پاتې يش
 .اورونه ويغومربې خېر نشته چې وروسته ترې  هېڅپه څلکو کې 

  واييحسني بن ُمَطْي: 
َ ةٍ اکرِرمر َعنر ا َك َونَفرسَ  َ  ** ُمورٍر َکثَْير ُ  َك َفَما ل تَعْير  َهانَفرٌس بَعرَدَهـا تَسر

 َمِريررَُها َو َيبریَق  َحاَلَوتُُه َتفریَن  ** فَاّنَما احلََرامَ  َوالَ َتقررِِب الَمررَع 
  هل ډېرو  شيانو څخه دې نفس په قابو کې وساته ورنه ستا لپاره وروسته بل

 .(په امانت کې راواخلې )يعنې ځان  ژوندی کړېبېرته يې نفس نشته چې 
 ځکه چې د حرامو خوندونه او  ،زدې کېږهته مه ن حرامو څړځايونو

 .حالوت هل منځه ځي او تراخه يې تل پاتې کيږي
د وېرې هل کبله نفسې غوښتنو پرېښودو ته ځواين  :وايي iمحد بن حنبلااو 

                            
 ( د ابن القيم اجلوزية يلکنه . ۳۳۰)  :(  روضة املحبني ونزهة املشتاقني1)
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 . (1)ويل کيږي 
  د مرص  ،رسّي بن دينار د مرص په يوه دره کې اوسېده :واييحممد ابن اسحاق

او مجيله ښځه وه چې ټول خلک يې په حسن يلوِن  ستهيپه دغې دره کې يوه ښا
زه به رضور رّسي د خپل مجال  :ښځه يې هل راتګ څخه خربه شوه او ويويل ،وو

ي رسّ  ،ښځه راغله او ځان يې د هغه خمکې لوڅ کړ ،او ښالک په فتنه کې اچوم 
 ؟څه درباندې وشو :ورته وويل

 ؟د ژوند خوندور ملحو ته اړتيا نه لرېايا  :ښځه
 :ي ورته وويلرسّ 

 ا َو ذَاَق ادّلوَاِهـيـَاَوَماَت فََخاّله ** ّذة  ـَ َعاٍص نَاَل ِمنرُهّن لَوَکمر ِذير مَ 
اُت الَمَعاِِصر َو تَنرَقيِضر تُ  ُم ََّلّ  اِِصر َکَما ِهيَاتَبَااَعُت الَمعَ  َو تَبریَق  ** رَصِّ

ِ اهلِل يَغریَش بِ  لَِعبردٍ  ** عٌ ـــتَا َو اهلُل رَاٍء َو َسامِ َفيَا َسورءَ   (2)االَمَعاِصيَ  َعنير

 هل ښځو څخه ډېرو ګناهګارانو په ناوړه توګه خوندونه اخستيل دي، 
 .څښيمړه دي او خورا سرتو عذابونه  هغویوسمهال ا
 نو خوندونه هل منځه ځي او عذابونه او بدلې يې پاتې ود ګناهونو او رسغړ

 .دي يکېدونک

                            
 ن القيم اجلوزية يلکنه .( . د اب ۳۳۰) :(  روضة املحبني ونزهة املشتاقني1)

 ( . ۳۳۹)  :(  روضة املحبني ونزهة املشتاقني2)
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  خربه ده چې اهلل يې ويين او خربې يې اوري د هغه انسان لپاره څومره بده
 .او دا يې په رسغړونو کې بوخت وي

 يوه  ،سته ښځه وهيدي چې په مکه کې ډېره ښا ذکر کړي وابو الفرج او نور
داسې څوک به ال  :ورځ يې په شيشه کې ځان ته وکتل او خاوند ته يې وويل

 ؟او خوښ يې نه يش يا مخ وګورزمهم وي چې 
 .کنه یعبيد بن ُعَمْي د یته دهو ش :خاوند
 .کې واچوم فتنهوس يې درهل په ااجازت راته وکړه چې  :ښځه

 .زما درته اجازه ده :خاوند
په داسې حالت کې راغله لکه په مسجد حرام کې ښځه عبيد بن عمْي ته 

 .يې د سپوږمې په څېر مخ نه حجاب لرې کړ قالرهاو په  چې کوي هپوښتن
 .مخ دې پټ کړه ! بندهد اهلل یا :عبيد بن عمْي

 .ته مې خوښ يې :ښځه
م که دروست ځوابونه دې راکړل پوښتنې لر وڅيو زه درڅخه  :عبيد بن عمْي

 .اړوند به بيا غور وکړم ستا
 .رښتيا رښتيا ځوابونه درکوم ،ډېره ښه ده :ښځه

ايا   ،وسمهال درڅخه روح اخيلهمدا ا که ملک املوت رايش او  :عبيد بن عمْي
  ؟ده چې په داسې حالت )زنکدن( کې دررسه بداکري وکړم خوښه دې
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 .داسې مې بييخ خوښه نه ده !اهلل یا :ښځه
 ،او د سوال ځواب لپاره کښېنول شې ،که قرب کې کيښودل شې :عبيد بن عمْي

  ؟خوښه ده درتهبد اکري زما ايا په دغې حالت کې دررسه 
 .داسې مې بييخ خوښه نه ده !اهلل یا :ښځه

که د قيامت په ورځ خلکو ته په ښې او کيڼ السونو خپلې  :عمْيعبيد بن 
او تا ته معلومات نه وي چې عمل نامه به دې  ،خپلې عمل نامې ورکول کيږي

 خوښه ده؟  درتهبد اکري زما ايا په دغې حالت کې دررسه  ؟په کوم الس اخلې
 .داسې مې بييخ خوښه نه ده !اهلل یا :ښځه

معلومات درته نه وي چې جنات به اط تېرېږې او که په پل رص :عبيد بن عمْي
 .خوښه ده؟ درتهبد اکري زما ايا په دغې حالت کې دررسه  ؟نه او که  يو

د اعمالو ترازو راوړل يش او تا ته معلومات نه وي چې د چې  :عبيد بن عمْي
ايا په دغې حالت کې دررسه  سپکه خيژيکه ونو تله به دې درنه او ملنيکو ع

 خوښه ده؟  درتهري بد اکزما 
 .داسې مې بييخ خوښه نه ده !اهلل یا :ښځه

ايا په دغې  ېچې د اهلل خمې ته د سوال او ځواب لپاره ودرېږ :عبيد بن عمْي
 خوښه ده؟  درتهبد اکري زما حالت کې دررسه 

 .داسې مې بيخې خوښه نه ده !اهلل یا :ښځه
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ومره احسان او پېرزو اندې داهلل درب ،هل اهلل څخه وډار شه :عبيد بن عمْي
 .کړېده

 ؟څه دې وکړل :ښځه چې کور ته ستنه شوه خاوند ورڅخه وپوښتل
عبادتونو نورو  روژې او ،ښځې د ملونځ .زه او ته ډېر پاتې او ناراسته يو :ښځه

څه بد وکړل چې  هعبيد بن عمْي رارس :بيا به يې خاوند ويل ،ډولونو ته خمه کړه
راهل هغه ترې  ،ناوې په څېر ځان جوړو خمکې به مې ښځې راته هر شپه د

 .(1)اعبده جوړه کړه د خمکې په څېر مې خيال نه سايت 
ابن القيمi که  ،ګې د زړه لپاره شيشه ګرځولې دهسرت اهلل تعایل :وايي

انسان سرتګې ښکته وساتلې د زړه شهوت هم په تل کې وي او نه راپورته 
.. .خپل هېجانات راپورته کړي زړه هم ېبې مهاره کړيې او که سرتګې  ،کيږي

هُ  آَدمَ  ابرِن  یلَعَ  َکتََب  اهللََّ  إِنَّ  ] :ييفرما Vنيب نَا، ِمنَ  َحظَّ  حَمَالََة، الَ  ذَلَِك  دررَكَ ا الزِّ
ِِنر َوَزنَاَها ُ تَزر قُ  انلََّظُر،فَالَعنير  ،يوَالرِّجُل تَزرِِنر وَِزنَاَها اخلُطَ  ،وَاللَِّساُن يَزرِِنر وَِزنَاه انلُّظر

ُش  ِِنر وِِزنَاَها ابلَطر ُق  وَالَفررجُ  ،َو َيتََمينَّ  يَوالَقلرُب َيُهوَ  ،َوايلَُد تَزر  ذَلَِك  يَُصدِّ

                            
 ( . ۳۴۰)  :(  روضة املحبني و نزهة املشتاقني1)
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بُهُ ا  .(1) [ َويَُکذِّ
 ،او هرومرو به يې کوي ،ده ېپه هر انسان باندې اهلل پاک د زنا برخه يللکژباړه: 

د زنا خربې کول ژبه زنا کوي او زنا پرې  ،دي سرتګې زنا کوي او زنا يې کتل
الس زنا کوي او زنا يې د زنا  ،خپې زنا کوي او زنا يې د زنا پسې تلل دي ،دي

فرج يې يا تصديقوي او  ،زړه يې غواړي او ارزو يې لري ،لپاره الس اچول دي
 .يا يې نه تصديقوي

زړه او د فرج د زنا  ،خپو ،د سرتګو په زنا يې ځکه رشوع وکړه چې د الس
او د ژبې زنا يې ځکه ذکر کړه چې هل دې څخه  د  ،ده بنسټ د سرتګو زنا

خو که زنا عمال  ويش دا د فرج تصديق  ،خولې زنا ) ښلکول ( منځ ته راځي
دا حديث په هغه خلکو رد  ،او که يې و نه کړي نو تکذيب يې ورهل وکړ ید

 .کوي چې مطلق نظر او هر چا ته کتل روا بويل
َرةَ  تُتربِعِ  اَل  َعيِلُّ  يَا ] :ييفرما Vاو نيب َرةَ، انلَّظر  لََك  َولَيرَستر  ویَل االر  لََك  فَإِنَّ  انلَّظر

                            
( شمْي باندې دېته په نزدې  ۶۲۴۳(  خباري په کتاب االستئذان باب زنا اجلوارح دون الفرج په ) 1)

(  ۲۶۵۷ابن ادم حظه من الزنا وغْيه په ) لفظ روايت کړی دی . مسلم په کتاب القدر باب قدر یلع 
 شمْي روايت کړی دی. 
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 (1) [ اثلَّانِيَةُ 
و نه نيول په لومړي ځل کتل ،وهم ځل مه ګورهد يو ځل پسې د !عيل یاژباړه : 

 .يکيږې او دوهم ځل دې حق نه د
 ېچې ښځ واييهغه سړي اړوند علماء څه  د منځ ته راغله چې مسلهيوه ورځ 

په دې کې  ،زړه يې ورپسې لکک وخنيل ،ته وګوري او په حمبت يې مبتال يش
که دوهم ځل ورته په دې خاطر  ،ځل کتلو ګناه ده يدا د لومړ :واييورته زړه و

ايا په  ،کمه ښاکره يش شايد زړه دې ترې صرب يشښځه درته وګورې چې 
 ؟رشيع جواز لري دوهم ځل اکته ورته په دې معین

 :ې ډول جواب شوهپوښتنه په د
 :د لسو الملونو هل کبله دوهم ځل اکته ناروا دي ،احلمدهلل

او د زړه شفا لکه هم اهلل پاک په  ،ید یاهلل پاک د نظر په ټيټولو امر کړ :یلومړ
 .حرامو کې نه ده اېښې

 چونکه هغه ته د ،څخه وپوښتل شول Vد ناڅاپي نظر متعلق هل نيب :دوهم
 .ه ټيټ ساتلو يې امر وکړدې معلومات وو نو د نظر پ

                            
کتاب  :( . جامع الرتمذي ۲۱۴۹کتاب انلاکح ، باب ما يؤمر به من غض ابلرص  )  :(  سنن أيب داود1)

حسن ورته ( شمْي په صحيح أيب داود کې  ۱۸۸۱( . او ابلاين هم په )  ۲۷۷۸)  :األدب ، باب نظر الفجأة
 وييل دي .
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او  ،ینظر يې حق خو دوهم يې حق نه د یهغه رصاحة  ذکر کړ چې لومړ :دريم
او  یديې پکې چې رنځ  جوړ يشنه يش چې هغه نظر يې حق  يدا خو کېدا

 .ويچې شفا او صحت يې پکې  ويهغه يې حق نه 
نه څخه کم  يداسې برېښي چې دوهم نظر لکه هم هل لومړ ههل ظاهر :څلورم

نظر يې زړه وبايلود لکه يې هم  يدوي چې په لومړيياو جتربه هم دا تا ،ید
 .یحالت په دوهم ځل نه يش سمېدا

وي نور به هم  ډېرځل څخه تاثر  ييش په دوهم ځل  يې هل لومړ یکېدا :پنځم
 .په عذاب اخته يش

په دوهم ځل کتلو کې ورته ابليس نور ډول ډال هم پسې اضافه کوي تر  :شپږم
 .په بشپړه توګه پرې ستونزه تمامه يش  څو

رامنځ ته شوي مصيبت تداوي د د رشيعت هل اوامرو څخه په رسغړونې  :اووم
مرستې يې  ييبلکې داسې بريښي چې روغتيا ،یلکه هم په حرامو نه يش کېدا

 .ال پسې هم وروسته يش
چې په اول غيش کې  ،ید پردو ښځو ته کتل د ابليس زهريله غیش :اتم

 یايا د زهرو عالج په زهرو کېدا ؟زهر و نو په دوهم کې به ال څومره وي دومره
 ؟يش
کې معامله  ودتله د انسان اهلل پاک رسه د خپل حمبوب په پرېښود :نهم
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 ،غواړي چې د منظور ايله حال معلوم کړيو م ځل کتلوکه په دوه ،جوړيږي
د رضا لپاره پرې نه  نو دې خو  د اهلل ،نو که هل نظره يې ښه را نه يش او پرېږدي

د اهلل پاک رسه يې څه معامله  ،بلکې خوښ يې نه شو ځکه يې پرېښود ،ښود
 ؟پاتې شوه

 :د مزيد وضاحت لپاره بايد د حال موافق مثال بيان کړو :لسم
او په داسې تنګه او دنګه الر دې  ،ځغلند اس سپور يش تزيکه ته په خورا

 یيش او نه هم خمکې تال یيويس چې نه خو پکې اس بېرته شاته ګرځېدا
خو که د ننوتلو په مهال دې اس هل مهاره ټينګ کړ او په الر دې رهېدو ته  ،يش

په دغې  خو که ،راستون نه کړ ۍپه جدي توګه دې په اساناو  ،پرې نه ښود
تر هغه يوړې چې که هر څومره يې په شاه راواکږې تا ته به ستړي الر يې تنګه 

ايا هل دې وروسته سالم عقل دا پرېکړه  ،ناشوِن وي هم واړوي او راوتل يې هم
 !؟کې دهورتګ  الره  سمه بويل چې د خالصېدو الره د اس ال هم پسې په تنګه

نظر هم دغه څېر صفت لري که د پياوړي ديانت څښنت هل ديين متانت څخه 
عالج او  وبايساد رنځ جرړه په لومړيو کې  ،اکر واخيل او نظر قابو کړي

د ډول او ښالک  ،رکړياو که باربار نظر ته ادامه و ،هم ورته اسانه يش معاجله به
وزګار اپه  ،مزيد يې ځان ته راښاکره کړي ،ر هم نقاب پورته کړيڅخه پسې نو

او ځان پکې  يحمبت پکې نقش کيش وکړ ،ورکړي يزړه کې ورته ځا
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 .کړي يځا
زړه کې د دې په څېر په  د ،څنګه چې ونه په پرهل پيس خړوبولو وده کوي

زړه کې راټوکيږي تر دې چې  يدلې دانه هم ده چې په باربار کتو يېحمبت لو
دغه  ،اخته کړي ۍزړه ناسور او هل رشيع ماموراتو څخه په غفلت او ناخرب

او باالخره  ،يود فتنو او حمرماتو په کولو کې واقع ک ،زړه انسان تل کړاوونو ته
 .هم زړه هل منځه يويس

و او منځه تلو يواځنې المل لومړي ځل کتل و  چې د خوند د زړه د ناسور کېد
لکه څوک چې خوندور خواړه  ،او مزې هل خمې يې باربار کتلو ته ادامه ورکړه

خو که د  ،يو ځل وخوري او بيا د مزې هل خمې ورته نوره ادامه هم ورکړي
نفس او زړه دواړه به يې په  ،یو لومړي ځل لپاره يې نظر په قابو کې نيویل

ُمومٌ  ]په دې قول  Vلږ د نيب ،صحت او نيک حالت کې وو َرةُ َسهرٌم َمسر انلّظر
رلِيرس د  يلکه زړه ته رسيدګې وکړ کې سوچ وکړه چې غیش (1) [ ِمنر ِسَهاِم اِب

سمه ده ورنه  بايسو که څوک په وخت غيشخو  ،زهرو کردار پکې ادا کوي

                            
( کې روايت کړی دی ، او سند ته يې هم  ۳۱۴/  ۴ :(  حديث امام حاکم په ) مستدرک احلاکم1)

اسحاق بن عبدالواحد القريش او  »ورهل صحيح وييل دي ، خو ولې ذهيب يې سند د دوو راويانو 
 هل خمې کمزوری کړی دی . «عبدالرمحن الواسطي 
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 .(1) يهرومرو به يې مړ کړ
 ابن القيمi ظر په ټيټ ساتلو کې ګڼ شمېر ګټې ديد ن :وايي: 
: که څوک خپل  ،دا چې د حرستونو څخه زړه سالم پاتې کيږي یلومړ

هل نظر پرته په نورو شيانو  ،نظرونه بې مهاره کړي حرستونه به يې هم زيات يش
چې نه خو  يېځکه چې سرتګې زړه ته داسې شيان ښا ،زړه نه ستونزمن کيږي

هل دې څخه بل  ،يش يې هم الس ته راوړنه کویل يش او نه یترې زړه صربېدا
 .سرت کړاو او لوي عذاب نشته

چونکه په ښالک کې  ،په طواف کې مې د ملر په څېر جينۍ ويلده :واييصميع ا
ولې په کتلو  :ما ورته وويل ؟ولې ګورې :يې زما نظر ميخ شو راته يې وويل

 :هغې وويل ؟کمېږې
  الَمنَاِظرُ ترَعبَترَك ا يَورما  لَِقلربَِك  ** رَائِدا   ررَسلرَت َطررفََك ا َوُکنرَت َميَت 

 نَت َصابِرُ اَعلَيرِه َو اَل  َعنر بَعرِضِه  ** اِدرٌ ـنرَت قَ اُه ـِذير الَ لُکّ ـّ يرَت الارَ 
 نو يوه ورځ به دې  ،هم نظر بې مهاره کړدې لپاره لکه  ۍنګران چې د زړه

 .کتل په ستړيا کې واچوي
 شې او لږو څخه به يې  یه خو يې ټو ل الس ته راوړتا چې څه ويلدل ن

                            
 .(  ۹۵ – ۹۲)  :(  روضة املحبني ونزهة املشتاقني1)
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 .ىونه شې کړصرب 
: که په کتلو   ،يې چې په زړه لري کتل په زړه داسې اغېز  لري لکه غیش

نظر او هر چاته اکته په وچ  ،رسه زړه مړ نه يش ټپي کوي خو يې هرومرو 
لرګي ونه سوځوي  لکه ټو ،کړس لرګو کې د سکروټي اچولو صفت لري

 :وايييو شاعر  ،ې خو سوځويځېن

َوَاِدِث َمبردَ  َغِر الرّشَرِ  ** َها ِمَن انلََظرِ اُکّ احلر تَصر  َوُمعرَظُم انلّاِر ِمنر ُمسر
َرة   َك  **َفتََکتر ِِفر قَلرِب َصاِحبَِهاَکمر نَظر  الّسَهاِم باَِل قَورٍس َواَل َوتَرِ  فَـتـر

ٍ ُيَقلّبَُها نُيِ الغيِد ُمورقُورٌف یلَعَ اِِف  **  وَالَمررُء َما دَامَ ذَا َعنير  اخلََطرِ  عر
 اَل َمررَحبا  برُِسُورٍر اَعَد بِالرّضَرَ  **  يرَُسّ َمقرلَتَُه َما رَضّ َمهرَجتَــهُ 

او د اور مليب د وړې سکروټې څخه  ،یټولو ستونزو پېل هل کتو څخه د د
 .جوړيږي
 ه داسې شکول وکړل لکه ډېرو کتلو د انسان په زړه کې هل يلندې او تار پرت

 .چې شکول کوي غیش
 سته ښځو کې خپل کتل اړوي راړوي خو ښه يهميشه لپاره په ښا انسان د

 .ینه بلکې په خطر والړ د
 په کتلو سرتګې خوشحالوي او زړه په تکليف او ستونزو کې اچوي، 

 .لکه را نه يش چې رضورونه پسې رادرويمهېڅداسې خوشحايل دي 
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: پوهيږي او د نظر په غشو خپل زړه نه  ت کې چې کتونکیپه داسې حال
 :زما ځېنې شعرونه دي چې ،ويل

ـَا رَاميـا   ِظ جُمرتَِهدا  ي يِمر فاَلَتُِصِب ا ** بِِسَهاِم اللّحر  نرَت الَقتِيُل بَِما يَرر
َفاء هّلُ َو بَاِعَث ال تَاُد الشِّ  (1)  بِالَعطِب تِيرَك اتََوقُّه اِنَُّه يّ  ** ّطررِف يَرر

غيش مه   ،د کتلو غيش په ډېر تکليف رسه ګوزاروېهغه څوکه چې  یا
 .وژل کيږېخپله ګوزاروه  ته پرې 

خو ځان ترې وساته دا دې  ،ېد نظر په کتلو رسه د ځان لپاره صحت غواړ
 .په تکليف اخته کويهم نور 

 
 
 

      

                            
د نظر د ښکته ساتلو نورې فايدې هم ذکر  i( . ابن القيم ۹۷)  :(  روضة املحبني ونزهة املشتاقني1)

 ( ته مراجعه وکړه . ۱۰۵ – ۱۰۱کړي دي دمزيدو معلوماتو لپاره د مذکور کتاب ) 
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 ۱۹ -  نمونې  ۍد سلفو صاحلينو د خپلو مورګانو رسه د نيک 
 
   د عثمان بن عفان :واييحممد بن سْيينb  په دور خالفت کې د

ونه هل سټې څخه  bاسامة بن زيد ،هتر زر درهمو ته ورسېد هکجورې ون
 ،ورکړ راچپه کړه او هل تنې څخه يې ورهل خوږکڼ راوويست او مور ته يې

ولې دې داسې وکړ او ښه درته معلومات دي چې کجوره په  :خلکو ورته وويل
او هغه چې  ،و مور مې رانه کنډ غوښیت :هغه وويل ؟ړه بيعه خرڅيږيلو

 .(1)راڅخه هر څه وغواړي ورڅخه يې نه منعه کوم 
  عمر حممد بن املنکدر راته وويل چې زما ورور :واييعبداهلل بن مبارک() 
خو  ،(او ما مې د مور خپې چاپي کولې )کېمنډلې شپه په عبادت رڼه کړه ټوهل

 .(2)پلې شپې ثواب نه برابروم زه وررسه د خ
  او حممد بن سْيين د خپلې مور رسه ناست و رایغ یيو سړ :واييابن عون، 

ناستو  ؟څه پرې شوي دي ؟یولې حممد بن سْيين ناجوړه د :ورته يې وويل
 .(3)هم نشته خو دا د مور رسه په دې کيفيت کيين  هېڅنا نا  :ورته وويلخلکو 

                            
 ( . ۵۲۲/  ۱)  :(  صفة الصفوة1)

 (.  ۱۴۳/  ۲)  :(  صفة الصفوة2)

 ( . ۲۴۵/  ۳)  :(  صفة الصفوة3)
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 حممد بن سْيين چې :نت سْيين څخه نقلويهشام بن حسان د حفصة ب 
د احرتام هل خمې به يې د مور په خمکې وازه خوهل  ته لکه رایغ د مور خوا به

 .(1)خربې نه کولې 
  په کفاره  ،زما اواز يې په اواز لوړ شو ،مور مې راته اواز وکړ :واييابن عون

 .(2)کې مې دوه غالمان ازاد کړل 
  يل بن حفصة به په اوړي کې لرګې راوړلُهذ :واييهشام بن حسان، 

په ژمې کې به مې  :واييحفصه  ،او وبه يې چول لکړ ېلر ېبه يې تر پوستيک
کې په ملونځ والړه وم او هذيل به لرګي  زه به خپپل ملونځ ځاى ،ډېره خيين کېده

او  ،بل کړ چې ما ته به يې هل لوګې څخه تکليف نه و داسې اور به يې لراوړ
شول خو دغه دنده يې  که څه هم هغه لرګي په بل چا راوړیل ،ګرمولمزه به يې 

بس  :زړه کې به مې راغلل چې ورته ووايم ،تېر شوبه  ډېر وخت ،خپله کوهل
شوم چې پرېږده  بېرته به غيل ،نور ځان مه تکليفوه چبو ته دې الړ شه ید

 .خپلې موخې ته ځان ورسوي
ينه يې راته اهلل پاک ډېر صرب راکړ په مړ ،هذيل چې لکه مړ شو :وايي(3)حفصه

                            
 ( . ۲۴۵/  ۳)  :(  صفة الصفوة1)

 ( . ۳۶۶/  ۶)  :(  سْي أعالم انلبالء2)

 (  حفصة بنت سْيين ډېره زاهده او اعبده ښځه وه ، د حممد بن سْيين خور ، او د هذيل مور وه .3)
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 يوه شپه مې سورت حنل کې دا ايت ولوست  ] ،خو د زړه نه مې خفګان نه ووت
هِ ثََمن ا قَلِيال   رَتُوا بَِعهرِد اللَـّ ٌ لَُّکمر إِن ُکنتُمر تَعرلَُمونَ  َواَل تَشر هِ ُهوَ َخْير   إِنََّما ِعنَد اللَـّ

  ُِه بَاقٍ َوَما عِ   َما ِعنَدُکمر يَنَفد يَن َصرَبُوا   نَد اللَـّ ِ ِزيَنَّ اَّلَّ رَُهم اَونَلَجر جر
َسِن َما اَکنُوا َيعرَملُونَ ابِ   (1) [ حر

هغه څه چې د  ،تونو باندې لږې ټکې پېسې مه اخلئپه اي د اهلل تعایلژباړه: 
هر څه هل منځه رسه سو هل تا که پوهېږئ  ياهلل رسه دي ستاسو لپاره بهرت د

او څوک چې  ،اهلل رسه دي پاتې کېدونکي دي هلڅه چې  تلونکي دي او
 .صرب کوي خاخما به ورته د هغه نيکو علمونو بدهل ورکړو چې دوي يې کوي

 .دا ايتونه مې باربار تکرار کړل اهلل پاک مې د زړه غم ختم کړ :واييحفصه 
 ما ته به يې هر سهار :واييحفصه  ،دو اوښه لرهليهذيل د ډېرو ش :هشام زياتوي
تا ته پته ده چې زه روژه يم نه يې شم  !زويه :ما به ورته ويل ،شوده راستول

د اوښانو په غوالنځه کې چې په شيدو شپه تېره يش  :هغه به ويل . یڅښال
 .(2)اخله او بل چا ته يې ورکړه  ېوايډېر خواږه وي، 

  و ( ته يوه ښځه راغله امحد څخه نقلوي چې )بيَِق اعبدالرمحن هل خپل پالر
 یاو نور صرب نه شم کوال ید ید باچا په بنديوانو کې مې زو :ورته يې وويل

                            
 (. ۹۷ – ۹۶)  :(  سورت حنل1)

 ( . ۲۵/  ۴)  :(  صفة الصفوة2)
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فديه ورکړي او رها شې ډېره نيکې به  یکه لږ څوک راپېدا کړې چې زما د زو
نګوو او په رس يې ښکته وز ،زه به څه وکړم :هغه ورته وويل ،دې رارسه وي

 ،هم وررسه و یاو زوبيا څه موده وروسته ښځه راغله  ،شونډو يې پټ څه وويل
 خپله مې په اکر بوخت وم چې ،د باچا په الس کې بنديوان وم :يې وويل یزو

ې ياده کړه په کومه ورځ چې ي ځاو هغه ور،هل السونو څخه پرېوتې ۍاتکړ
 ،ريان ودرېدل او حْيان دڅارونکي راباندې لوړ غږونه وکړ  ،( داع کوهل)بيق

چې لکه  ،دې نورې هم مضبوطې کړېيې رابان ۍلوهار يې راوغوښت او اتکړ
خپل علماء  ،يوغورځېد ۍهغه هل ما او زه هل هغه څخه روان شوم بيا اتکړ

 :ما ورته وويل ؟مور دې ژوندې ده :هل ما څخه وپوښتل هغوی ،يې راوغوښتل
 .د مور داع دې قبوهل شوېده :وويل هغوی .هو
د الرې  ،ندي کویلچې اهلل دې رها کوي مونږ دې نه شو ب :راته وويليې بيا 

 .(1)توښه يې هم راکړه او کور ته يې راواستولم 
 
 
 

                            
 ( . ۲۴۵/  ۳)  :(  صفة الصفوة1)
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 ۲۰ –  په ښه ملګرتوب کې د سلفو صاحلينو د کردار نمونې 
 
  ته اسمعيل بن  هغوی ،بو حممد اخلاللاته عمر بن ابراهيم او  ما واييخطيب

هغه ته عبداهلل بن  ،املقرئ محد بن احلسناهغه ته  ،حممد بن اسمعيل الاکتب
 ق وييل وهغه ته خپل پالر عيل بن احلسن بن شقي ،هغه ته حممد ،محد ادّلوريقا

خلک به عبداهلل بن مبارک ته ( )َمرروَ چې لکه به د حج مياشتې راغلې د 
د حج  :هغه به ورته وويل ،راغونډ شول چې مونږ حج ته ستا په ملتياکې ځوو

هل ټولو څخه به  ،ته يې وسپارئ ( راوړئ او مارچهلپاره تيارې کړې نفقې )خ
هل  ،واخستې په صندوق کې به يې سمبال او قلف به يې ورته ولګو ېيې نفق

او تر بغداده  ،مرو څخه تر بغداد پورې به يې ورهل سورلۍ په کرايه واخسته
خوندور خواړه او حلواګانې به يې پرې  ،پورې به يې پرې خرچه نفقه کوهل

سته ډويل اکيلو کې وويستل تر دې چې يبه يې هل بغداد څخه په ښا بيا ،خوړې
چبو مو درڅخه څه غوښيت  :هر ملګري ته به يې وويل ،مدينې ته به ورسېدل

هر چا هل به .. .دا او دا :به وويل هغوی ؟يوسئورته يې دي چې هل مدينې څخه 
اسمو هل ادا د حج د مر ،او بيا به يې مکې ته بوتلل ليې فرمائيش شيان واخست

چبو درته څه وييل دي چې هل مکې څخه ورهل  :وروسته به يې هر يو ته وويل
يش يهل به يې د مکې فرما ... هر چا.دا او دا :به وويل هغوی ؟څه څه واخلئ
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بيا به يې هل مکې څخه وويستل او تر مرو پورې به يې پرې  ،شيان وپلورل
کورونه او دروازې په چونه  ویهغمرو ته په رسېدو به يې د  ،خرچه نفقه کوهل

سپينې کړې او درې ورځې وروسته به يې ټول راغونډ او خوراک به يې ورهل 
هل خوراک څښاک او  ،او هر چا ته به يې نوي پوښاکونه ورکړل ،تيار کړ

نفقات به  ېورکړ یخوشحايلو وروسته به يې هغه صندق بېرته کړ چې د دو
پلې نفقې کڅوړه چې نوم به يې پرې خ هر يو ته به يې د ،يې پکې ايښې وو

 .(1)ورکړه  بېرته و يلیلک
  څخه روايت کوي چې ابن عمر (2)سلمازيد د خپل پالرd  راته يوه ورځ

کيږي او ستا پرته  یرسه ډېر زيات يو ځا امْياملؤمنني ولې ستا !ابو خادله :وويل
د نورو خلکو  :ما ورته وويل !لږ د هغه په حاالتو مې خرب کړه ،سفر هم نه کوي

د سفر په مهال به يې زمونږ او د ځان  ،پرته ځان لپاره سيورې هم غوره نه ګڼي
رځ يې زمونږ سورلۍ مچتو کړې وې يوه و ،لپاره خپپله ټولې سورلۍ مچتو کولې

 :ونه يې ويليې تياروهل او دا شعر سورلۍخپله  وا
رَهمر  َك ُخُذ اللّيرُل َعلَير االَ يَ  تَمر وَالبََسنر هّلُ  **  بِال   الرَقِميرَص َو اعر

                            
 ( . ۳۸۶ – ۳۸۵/  ۸)  :سْي أعالم انلبالء ( 1)

 غالم و ، او ابوخادل يې اسم کنيه وه . –ريض اهلل عنه  –(  اسلم د عمر 2)
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ُدِم الرَقورَم َحيّت  **  َسلَمر انَافِعر َو  َوُکنر رَشِيرَك   (1)خُترَدمر  وَاخر

 ورته ووهه او په اکر  و پټکقميص ا ،شپه په غم او تکليف کې مه تېروه
 .يې تېره کړه

  غواړې ستا خدمت ويش نو د نورو  که ،سلم رسه ملګرتيا پاهلاد نافع او
 .ه کوهخدمتون
  او د  ابو حممد املروزي بغداد ته رایغ :واييمحد بن مصعب امصعب بن

اجازه مې  ،ما غوښتل چې زه يې هم په سفر کې ملتيا وکړم ،مکې په لور روان و
په دوهم او دريم اکل کې  ،ترې وغوښته خو په دغه اکل يې راته اجازت رانه کړ

ما رسه به د سفر  :يې وويلورته بيا راغلم اجازه مې ورڅخه وغوښته راته 
 هېڅاو دوهم به يې  يملګرتيا کوې خو  په دې رشط چې يو به د الرې امْي و

 .خمالفت نه کوي
ما ورته  ،نا بلکې ته امْي شه :هغه وويل ،بس ته مې امْي يې :ما ورته وويل

سمه ده  :هغه وويل ،شېته ته راڅخه په عمر کې مرش يې بايد امْي هم  :وويل
 .به مې نه کوې خو خمالفت

                            
ريض اهلل عنه دې اهلل پاک ډېر رحم په عمر بن اخلطاب  :( . زه وايم ۹۹/  ۴)  :(  سْي أعالم انلبالء1)

ليک د غالمانو خدمت به يې هم کو ، رسه هل وکړي چې د انډيواالنو په خدمت يې بسنه نه ده کړې ، ب
 دې چې غالمان خلک په سفر کې د خدمت لپاره اکروي .
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چې ما به  ،ښه خواړه به يې ما ته راکول ،دواړه رسه ووتو .تيار يم :ما ورته وويل
چې  ما درباندې رشط نه و لګویل :ل وکړ راته به يې ويلوررسه لږ ټيل مټو

  ؟خمالفت به نه کوې
زما لپاره به يې ځان دومره تکليفو  ،زما او د هغه تر اخره پورې دغه چلند و

 .رسه په ملګرتوب پښېمانه شوم چې ولې وررسه راتلمچې زه ور
د رسېدو  ،(1)نزدې نښې ته ځان ورسوه :وويل يېپه الره کې باران ونيولو راته 

هغه هل ځان څخه  ،( په يخ کې کينهرسه سم يې راته وويل د کمرې )تيګې
بيا مې ارمان وکړ چې اکشکې  ،شو یڅادر راتاو کړ او په ما باندې هل بره سيور

اهلل دې پرې  ،چې زما هل کبله دومره په تکليف شو رایلغ وی ررسه نهو
 .(2)ورمحيږي تر مکې پورې د هغه ما رسه دغه چلند و 

  بالل بن سعد هل يو سړي څخه روايت کوي چې عبداهلل بن اعمر اتلمييم
 ،قچره به خپله او مهاجرين رسه په وار وار سرپېدلپه يې په روم کې ويلد چې 

هل انتخاب  ،ه غزا ته تلو د ځان لپاره به يې د دوستانو انتخاب کوچې لکه ب
 ،اذان به هم کوم ،وروسته به يې پرې رشط ولګو چې زه به يې خدمت هم کوم

                            
په نوم د مسافرو لپاره د الرې نښې کېښودیل شوې تر څو الره خطا نه کړي  «ميل  »(  دا نښې به د 1)

 اندازه لرې وه .او په ځانګړي توګه د مکې په الرو کې ، يوه نښه به هل بلې څخه د سرتګو د ديد په 

 ( . ۱۴۹ – ۱۴۸/  ۴)  :(  صفة الصفوة2)
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 . (1)او خپل شتمين به پرې هم خرچه کوم 
 
 
 
 
 
 
 
 

       

                            
 ( . ۱۷/  ۴)  :(  سْي أعالم انلبالء1)
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  ۲۱ –  د خلکو حقونه او د سلفو ذمه واري 
 

  کر بن ايب سَ بوباته  ما :واييواقدي َ هغه  ،هغه ته عبداملجيد بن ُسهيل ،ةربر
لکه چې ام  :واورېدلنه  cته عوف بن احلارث وييل و چې ما هل اعئشې 

د بنتوب هل نګاه نه چې زما  :حبيبة وفات کېده زه يې وغوښتم او راته يې وويل
دې  اهلل :ما ورته وويل ،اهلل دې ما او تا ته بښنه وکړي ،او ستا ترمنځ هر څه و

اهلل دې  :هغې وويل ،درته بښنه وکړې او اهلل دې ورڅخه پاکه او صفا کړه
 يبيا يې ام سلمة پسې استاز ،خوشحاهل کړه چې زه دې دومره خوشحاهل کړم

 .(1)ويلږدو هغه ته يې هم دغسې وويل
  يو سړي عبداهلل بن عمر :وايييلث بن سعد او نورd  ته يلک واستو چې

شې  خو که کویل یزيات د ډېرعلم  :هغه ورته وويل ،ټول علم راته ويلکه
چې د اهلل رسه په داسې حالت کې مالقات وکړې چې شا دې د مسلمانانو هل 

 هغوید  ،هل شتمنيو څخه دې خېټه خايل وي هغوید  ،وينو څخه سپکه وي
او د مسلمانانو رسه هېڅ خمالفت ونه  ،دې ژبه خوندي وي هل عزت او ابرو

 .(2) لرې نو دغه وکړه

                            
 ( . ۲۲۳/  ۲)  :(  سْي أعالم انلبالء1)

 ( . ۲۲۲/  ۳)  :(  سْي أعالم انلبالء2)
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  هغه ته د عمر بن عبدالعزيز يب  ،يب رباحاته عطاء بن  ما :واييعمر بن ذر
 یيب فاطمې وييل و چې يوه ورځ عمر بن عبدالعزيز ته ورغلم خپپل ملونځ ځا

 :ما ورته وويل ،او اوښکې يې روانې وې یالس يې په مخ اېښ ،کې ناست و
د  Vد حممد  !فاطمې یا :هغه راته وويل ؟ید یڅه چل شو !امْي املؤمنني

د بې پوښتنې  ،اوس د وږي حال ته ،ټول امت ذمه واري مې په اغړه اخستې ده
هغه مظلوم ته چې د  ،هغو خلکو ته چې په تن لو څ دي ،ناجوړه حال ته

هغو مسافرو ته چې خلکو يا خپلو  ،وي یاستبداد هل الرې چا د ځان تابع کړ
کې د ډېر عمر او د ډېر  ه ګوډ ګوډپد ځمکې  ،حاجتونو  حصار کړي وي

او  ،اوالد خلکو ته سوچ يوړم چې اهلل رب العلمني به يې رانه پوښتنه کوي
ويره رارسه پېدا شوه چې  ،به هم رارسه په دې خربې اترې کوي Vنيب کريم

په ځان ورمحېدم او په ژړا شوم  ،یيش په دالئلو ثابت و نه شم درېدال یکېدا
(1). 
 کورِن  ،ض بن غنم چې لکه ګورنر وګمارل شوعيا :واييبن عقبة  مويس

هغه وررسه په ډېره مينه  ،هوکړه غوښتنه يې  لوغړي يې راغلل او د خپلولۍ پال
څه ورځې وروسته يې  ،اکرام يې ورهل وکړ عزت او ،شو امخاو خوشحالۍ خم

                            
 ( . ۱۳۲ – ۱۳۱/  ۵)  :(  سْي أعالم انلبالء1)



[210]                                       

              

 

 

 .پاللو امېد لري ۍورته ياده کړه چې د ستونزو رسه مخ دي او د خپلول
 یدو ،هر يو ته يې لس لس ديناره ورکړل ،پنځه نفره ووراغيل کورِن غړي 

بدې خربې يې هم  ،ورڅخه ناراضه شول او بېرته يې لس لس ديناره ورکړل
حقوقو او هل  ،ۍستاسو د خپلول !اکاک زامنو یا :هغه ورته وويل ،پسې وکړېور

څه درکړل دا مې  خو تاسو ته چې ما ،مشقت برداشت څخه انکار نه کوم
ر هغه شيان که څه هم زه ورته اړين وم خو  ما خرڅ کړل او او نوخپل غالم  

 .نور ما معذور وګنئ ،تاسو ته مې دغه څه درکړل
 واو خپل ،د پوره نيم شام وايل يې ،لوولکه دې هم معذور نه ب :ورته وويل هغوی
  ؟چې کور ته پرې ورسيږې ته دومره څه نه شې ورکویل وخپلوان

لوړه په رب  ؟چې د اهلل څخه مال غال کړم ئايوتاسو څه  :هغه ورته وويل
څخه راته غوره دي چې يوه هل دې  ،اليزال چې که په منځ اره او دوه پړقه شم

 .کړم او يا هل حد څخه جتاوز وکړم انه غال
ته مو خپپلې شتمنې کې معذور وګڼلې خو دومره وکړه چې  :ورته وويل هغوی

او د  ،په څېر مسؤيلتونه ادا کړوخلکو  مونږ هم په اکرونه وګماره تر څو د
نور تا ته ښه معلوم يو چې د ظلم او  ،ږيپه څېر راته ګټه هم ورسي هغوی

ډېر ښه پوهيږم چونکه  ېپه خېر ښيګړ :هغه ورته وويل ،استبداد اراده نه لرو
سيږي چې خپلوان يې په ورته خرب  bتاسو زما رشته دار ياست که عمر
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ته په چې ابوعبيده  :خلکو ورته وويل ،رټيدندو ګماريل دي شايد ډېر مې و
او  یاو عمر ترې ښه خرب د ؟ېونه و ته د هغه رشته دار ندنده وګمارلې 

 .په دندو وګمارې شايد دررسه يې ومين خو که ته مونږ ؟يې وررسه يې ته منیل
خپل  .زه عمر ته د ابوعبيده په څْي رتبه او ماکنت نه لرم :هغه ورته وويل
 .(1)رضا وو  داسې حالت کې والړ چې ترې نا  خپلوان ترې په

  تاسو ته زه خپل درې  :واييسليمان اتلييم روايت کوي چې احنف
هل بلنې پرته لکه هم د شاهانو درګاونو ته نه  :خويونه د پند لپاره دياد وړ بولم

لکه يې هم په خربو کې نه  یچې دوو کسانو خپله نه يم رشيک کړ ،يم تلیل
و چې د جملس څخه مې ناست څوک الړ يش ما لکه هم په بد ا ،يم ورننویت
 .(2)يياد کړ يصفت نه د

 ما رسه چې څوک جنګ جګړه کوي زه په دريو اکرونو عمل  :واييحنف ا
که رتبه کې  ،مړعزت هم وک مزيديې وي زه  یکه رتبه کې راڅخه لو :کوم

په رتبه کې  او که ،ورته نه وايم هېڅنو د ځان قدر وکړم  ،راڅخه الندې وي
 .هم ورته نه وايم هېڅرارسه يو څېر وي پېرزو پرې وکړم 

                            
 ( . ۶۷۰ – ۶۶۹/  ۱)  :(  صفة الصفوة1)

 ( . ۹۲/  ۴)  :أعالم انلبالء(  سْي 2)
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 .(1)خو په زوره صرب کوم  ،زه صربناک نه يم :واييبيا 
 هغه ته هشام بن عقبة د ذي الرمة  ،ته معتمر بن حيّان ما :واييصميع ا

ورور وييل و چې احنف بن قيس مې ويلد چې د يو قوم مړي په پيښه کې يې 
پرېکړه  :د پېښې اړوند يې د خپلو خربو په ترڅ کې وويل ،کومنځګړتوب 

چې  :هغه ورته وويل ،مونږ دوه ديتونه غواړو :وويل هغوی .تاسو خپپله وکړئ
تاسو  :بيا ورته هغه وويل ،خلک خاموش شول .ستاسو خوښه وي ډېره ښه ده

ه دوه ديتونه ن یچې څه غواړئ زه يې درکوم خو د اهلل پاک پرېکړه يو ديت د
وسمهال عرب هم يو ديت ااو تر  ،هم په يو ديت فيصله کړېده Vنيب ،دي

که نن تاسو دوه ديتونه غواړئ سبا به هل تاسو څخه دوه  ،اخيلهم يې ورکوي او 
 ،رسه هل دې چې په دې اکر خلک هم نه دي خوشحاهل ،ديتونه واخستل يش

 .   (2)سمه ده يو ديت راکړه  :ورته وويل هغوی
 

       
 ۲۲ –  د خلکو هل تېروتنو څخه د سلفو صاحلينو پټ سرتګي 

 

                            
 ( . ۹۲/  ۴)  :(  سْي أعالم انلبالء1)

 ( . ۹۳/  ۴)  :(  سْي أعالم انلبالء2)
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  هغه ته عروة وييل و چې مسور بن  ،هغه ته زهري ،ته معمر ما واييعقيل
 ،او بيا يې ځانته کړ ېې پوره کړنهغه ورهل غوښت ،ته والړ bخمرمة معاويه
 ؟ېوايته ولې په امامانو باندې بد  !مسوره یا :ورته يې وويل

 .د احسان هل خمې دغې خربو نه تېر شه :مسور
لوړه په رب اليزال چې ته په ما کوم تورونه لګوې هرومرو به يې  ،نا :معاوية

 .راته راڅرګندوې
 .ټول مې ورته وويلوو ما چې پرې کوم تورونه لګويل  :واييمسور 
مونږ چې د اعمې  !زه هل ګناهونو څخه ځان پاک نه بولم خو مسوره :معاوية

رسه هل دې  ؟او کنه یپه ياد د ېکوم يو د ،ې څومره اکرونه کووخېر ښېګړ
چې ګناهونه مې په ياد  ید خفګان مقام د ،چې حسنات يو په لسه حسابيږي

 ؟لرې خو ولې هل ښېګړو څخه مې سرتګې پتوې
 .ګناهونه پته ده ما ته يواځې ستا د :مسور

ته پرې  عایلمونږ خو خپپلو هغې ګناهونو چې مونږ کړيدي اهلل ت :معاوية
هالکت  ته داسې ګناه لرې که درته و نه بښل يش د !خو مسوره ،اعرتاف کوو

 ؟دې ګرځيبه سبب 
 .هو  ولې نه :مسور

دې د ګناه د خبشش امېد ساتې او زه  ته په ما څه بهرتې لرې چې ته :معاوية
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لوړه په رب اليزال چې ته به دومره د خېر اکرونه نه کوې لکه زه چې  ؟نه ساتم
او زما دې په اهلل قسم وي چې لکه هم د اهلل پاک او د بل چا د رضا  ،کوم يې

مې ځان هل اکر نور مې پرېښي دي او د اهلل  ،دوه اکرونه مې خمې ته راغيل دي
ملونه او زه د داسې دين معتقد يم چې هم پکې نېک ع ،ید یغوره کړ

هم  که څه ،ښې بدلې ورکول کيږي ونوملنېکو ع رهم پکې پقبليږي او
هل خمې  ۍد ګناه بدهل ورکول کيږي خو اهلل پاک پکې د خپلې مرض کېپ

 .کوي هم ېنګڼ شمېر خلکو ته بښ
د مسور په شتون  :واييعروة  .په ديللونو يې راڅخه جنګ وګټو :واييمسور 

 .(1)ياد شو هغه به ورته داع کوهل  bکې چې به لکه هم معاوية
  ما پسې چې لکه  :ه مې واورېدلهل ابن عباس څخ :واييميمون بن مهران

هم مسلمان ورور بدې خربې کړې وي مګر زه ورته په دريو کې په يوه درجه 
مې وي په  که همزويل ،که راڅخه مرش وي قدر او احرتام يې کوم :ګورم

دغه  ،او که راڅخه کرش وي د بدو خربو يې پروا نه ساتم ،بښنه يې ونازوم
 .(2) ځمکه پراښه ده مې اخالق دي که د چا بدي شم د اهلل

  بو قالبة څخه روايت کوي چې لکه درته د خپل ورور امُحيد الطويل هل

                            
 ( . ۱۵۱ – ۱۵۰/  ۳)  :(  سْي أعالم انلبالء1)

 ( . ۷۵۴/  ۱)  :(  صفة الصفوة2)
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عذر دې ورهل پېدا  هېڅکه  ،ځېنې بد درورسېدل په يوه طريقه يې معذور ګڼه
ځان رسه دومره ووايه چې هغه شايد داسې عذر ولري چې ما ته يې  هلنه کړ 

 .(1)معلومات نه وي 
  د هغه چا دوستان کم وي چې بې عيبه ورونه  :اييورجاء بن حيوة

که څوک هميشه لپاره د ملګري نه اخالص غواړي د تل لپاره به  ،غواړي
څوک چې خپل ورونه په هرې ګناه رټي دښمنان به يې زيات  ،خپه وي

 .(2)يش
  د حسن بن حسن او د عيل بن احلُسني تر منځ لږه  :واييابو يعقوب املدين

 هلاو هغه  حسن بن حسن عيل بن احلسني ته رایغ ،راغله خوا بدي منځ ته
خو عيل  ،سمې خربې يې ورته وکړې ،ملګرو رسه په مسجد کې ناست و

حسن هل جملس څخه والړ د شپې هل خمې ورته عيل  ،ناست و خاموش او یلغ
ر وور :عيل ورته وويل ،حسن ورته راووت ،او دروازه ېې وټکوهل کور ته رایغ

او که  ،پلو خربو کې رښتنې يې اهلل پاک دې ما وبښيکه ته خپ !جانه
.. او بېرته ترې .السالم عليکم ،دروغجن يې اهلل دې درته خبشش وکړي

هل  :او ورته يې وويل ،حسن ورپسې شاته راروان وو او ژړل يې ،راستون شو

                            
 ( . ۲۳۸/  ۳)  :(  صفة الصفوة1)

 ( . ۵۵۸/  ۴)  :(  سْي أعالم انلبالء2)
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تا چې ما ته څه وييل دي  :عيل ورته وويل ،دېنه وروسته به ستا خمالفت نه کوم
 .(1)ې درته بښيل ديټول م
 دنيا  :چې سعيد بن املسيب وييل دي ینة نه روايت دييد سفيان بن ع

 یاو هغه څوک ډېر غټ بې وقوف د ،حقْيه ده او هر حقْي ته ميالن لري
 ،د ناروا الرې څخه يې الس ته راوړي يا ،چې هل حق جوړېدو پرته دنيا واخيل

 . (2)استعمال نه کړي يې کې  یاو په وړ ځا
  کې  یپه کوم ځا :واييد قتادة بن داعمة السدويس په ترمجه کې امام ذهيب

خو په تدليس مشهور  یپه امجاع حجت د ووسماع ثابته يش د علماپې چې 
دې  خو د ،اهلل دې د ټولو سامله ساتنه وکړي ،په عقيده کې قدري و ،ید

دې  و ددا ا ،لرينه شک او شبهه  هېڅحفظ کې  ،عدالت ،باوجود په رښتنولۍ
په څېر هغه علماء چې د اهلل د رضا او تزنيه په خاطر ترې بدعتونه شوي دي 

د اهلل  ،ید یاهلل پاک خپپلو بندګانو ډېر رحم او مهرباين کونک ،ئمعذور وګڼ
او بيا د علم او معرفت داسې  ،پاک څخه څوک د ولې پوښتنه نه يش کویل

 ،د پراخه علم څښنت وي ،حق لټونوال وي د ،هستې چې نييک يې هم ډېره وي
 ،زهد او پرهزيګاري يې هل چا څخه پټه نه وي ،ذاکوت يې هر چا ته معلوم وي

                            
 ( . ۹۴/  ۲) :لصفوة(  صفة ا1)

 ( . ۸۱/  ۲)  :(  صفة الصفوة2)
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او  ،نزدې ده چې ګناهونه يې معاف يش خو مونږ يې ګمراه او بې الرې نه بولو
پېروي نه يې دومره ده چې په تْيوتنو او بدعتونو کې  ،نه يې حماسن هْيه وو

 .(1)يې ويستيل وي اميد ساتو چې توبه به  ،کوو
 سفيان ثوري څخه واورېدل چې ابن عياش  هلما  وايي دينېعيل بن امل
يوه ورځ  ،ېوف به عمر بن ذر ته ډېرې ردې بدې او سپکې سپورې ويلتَ نر المَ 

دومره ډېرې ستغې سپورې مه وايه د  :وررسه عمر خمامخ شو او ورته يې وويل
بله چې څوک د اهلل عصيان زمونږ هل ک،پرېږده یلپاره هم ځا يجوړ جاړ

کوي دومره وررسه اوږه نه وړو لکه څومره چې مونږ د اهلل د رضا لپاره د هغه 
 .(2)خربه منو
  د انسان  :واييعبدان بن عثمان د عبداهلل بن مبارک نه روايت کوي هغه

په بدو اکرونو چې لکه نيک اکرونه ډېر وي بايد بد اکرونه يې خلک ياد نه 
اکرونه يې هل ښو څخه زيات وي نو حماسن دې ورهل څوک نه  او که بد ،کړي

 .(3)يادوي 
  يوه ورځ  ،هل شافيع څخه مې څوک هوښيار و نه يلد :وايييونس َصَدِف

                            
 ( . ۲۷۱/  ۵)  :(  سْي أعالم انلبالء1)

 ( . ۳۸۹ – ۳۸۸/  ۶)  :(  سْي أعالم انلبالء2)

 ( . ۳۹۸/  ۸)  :(  سْي أعالم انلبالء3)
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وروسته رارسه  ،کې مناظره راغله او بيا رسه جالجال شول مسلهمې وررسه په 
نه ده چې  ايا ښه :راته يې وويل ،بيا خمامخ شو او هل الس څخه يې ونيولم

  (1) ؟کې رسه اختالف هم ولرو مسلهاګر که په  ،ورونه ورونه شو
 که هل کوم دوست  !يونسه :ما ته شافيع وويل :وايي یلعيونس بن عبداال

څخه درته بد درورسيږي په چټکه وررسه دوستانه مه پرېږده او مه وررسه 
ل وررسه نا بلکې يلدل کت ،يدښمنې کوه ورنه يقني به دې په شک بدل کړ

خو  ،ستا هل لورې راته داسې داسې بدې خربې راورسېدې :کوه او ورته ووايه
 ،که هغه انکار وکړ چې ما نه دي وييل ،پام چې د چا نوم ورته وانه اخلې

او که  ،ته هل هغه څخه رښتونې يې :ډېرې خربې نه بلکې دومره ورته ووايه
ندې کړ نو عذر يې ما وييل دي او عذر يې درته وړا اعرتاف يې وکړ چې

ند ستا موخه څه وزما اړ :ذر دې نه قبلو دومره ورته ووايهعاو که  ،قبول کړه
او که د عذر بله  ،که څه عذر يې درته وړاندې کړ نو عذر ترې قبول کړه ؟وه

بيا دې خپله  ،ووايه چې دامې د ملګري تْيوتنه ده ،کوم الره تا هم ونه لېده
 ،بدهل اخلئ او که عفوه او خبشش ورته کوئ خوښه ده که هل جتاوز پرته ترې

ئٍَة َسيرئٌَة وََجَزاءُ َسي]  :يېاهلل پاک فرما ،خو خبشش کول تقوا ته ډېر نزدې دي

                            
 ( . ۱۶/  ۱۰)  :(  سْي أعالم انلبالء1)
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لََح فَ امثلها َفَمنر َعَفا َو  رَهُ یلَعَ اصر  . (1) [ اهللِ  جر
خو که څوک درګزري او خبشش چا ته وکړي نو  ،ده يبدهل بد ۍد بدژباړه: 

 .په اهلل ده نيکه بدهل يې
نفس دې ترې د بدلې خواهش درلود ځان ته د ملګري خمکين که خو 

 ،او د دې بدو په بدهل کې وررسه په خبشش احسان وکړه ،احسانات راياد کړه
 .مه هېروه ځکه دېته ظلم ويل کيږي ۍيې تېرې ټولې نېک ۍبد ېيو رپ
ان او د ملګري پېدا کول ګر ،لکک ونيسه هدې هل الس یملګر !يونسه یا

 .(2) پرېښودل يې اسان دي
  د هغه ترمجه  :واييد اندلس باچا انلارص دلين اهلل په ترمجه کې امام ذهيب

په خاطر يې فايدو د ځينو و په حبث کې ذکړ کړېده خ نيکه دمې ورهل 
د ستونزو  ،چې په جهاد کې مرشتابه لکه هم لوړ موراهل وي تکراروم

خو دا  ،او ثواب به ورته اهلل پاک ورکويمشالکتو رسه خمامخ کيږي، خو اجر 
 ،په خلکو د استبداد لړي پېل کړي ،چې مرش تابه د جهاد نوم مړ کړي

 .(3)ېر زر به يې اهلل پاک ونييس ډ ،خزانې بربادې کړي

                            
 ( . ۴۰)  :(  سورت شوری1)

 (. ۲۵۳ – ۵۲۲/  ۲)  :(  صفة الصفوة2)

 ( . ۵۶۴/  ۱۵)  :(  سْي أعالم انلبالء3)
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 بوبکر حممد بن َمهَرَويره الرازي نهاالربيع حممد بن  الفضل بليخ د بوا، 
بن معني نه روايت  يېد حي ېهغه ي ،نههغه يې د عيل بن احلسني بن اجلُنيد 

دوه سوه  هليش چې  يلګوو چې کېدا همونږ په داسې خلکو تورون :کوي چې
 .په جنت کې په خپلو بنګلو کې وي هغویلکنو څخه هم زيات 

په دور  یيځکه چې د حي يشايد سل اکهل به يې ياد کړي و :زه وايم :واييذهيب 
 .حيات کې دوه سوه اکهل نه و تېر شوي

يب حاتم خوا ته ورغلم او هغه خلکو ته د اد عبدالرمحن بن  :واييابن مهرويه 
ما ورته دا حاکيه واوروهل ويې ژړل او السونه  ،کتاب لوستو «اجلرح واتلعديل»

او د بيا  ،ژړا يې مسلسله شوه ،کتاب هم ورڅخه ولويد ،يې په رپېدو شول
 .تکرار مطابله به يې راڅخه کوهل

ورنه په کمزورو  ،وهلغه هل اعقبت څخه ويره احساسه :وايمزه  :واييذهيب 
 خوايه او سنت څخه پوره ْيراويانو کې د ناقد نيوکه د اساليم دين بشپړه خ

 .(1)دفاع ده 
  د معزتهل :واييالعثماين په ترمجه کې امام ذهيب  یيمحد بن حياد حممد بن، 

پسندو  او انتهاپه غالتو  او د کراميه جهميه ،مرجئه ،اشاعره ،حنابله ،شيعګانو

                            
 ( . ۲۶۸/  ۱۳)  :(  سْي أعالم انلبالء1)
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د موحدينو  ،که خلک ووځْياعبدان او ډېر  ،علماءکې  یپه دو ،دنيا ډکه ده
او بدعتونو او  ،اک څخه د مغفرت او خبشش سوال کوولپاره د اهلل پ

د اهل السنت رسه مو مينه او  ،څخه د اهلل پاک پورې پناه غواړويې  ۍهواپرست
هل کبله  ۍاو اساليم پېرواکر ښو صفتونود اعلم رسه هم د هغه د  ،یحمبت د

خو بيا هم ډېر حماسن  ،د تاويل هل خمې يې بدعت نه خوښوو ،مينه او حمبت لرو
 .(1)د باور وړ دييې 

 
 
 

 
       

                            
 (. ۴۶ – ۴۵/  ۲۰)  :(  سْي أعالم انلبالء1)
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 ۲۳ – د ادب خيال ساتل  ووسلف صاحلني او د علما 
 
 عبداهلل بن مسعود :واييبو وائل اb پو ويلد چې پېنڅې يې خ یيو سړ

ته  :هغه ورته وويل ،پرتوګ دې پورته کړه :ورته يې وويل ،کې الندې راښيلک
زه د خلکو  :ورته وويل bعبداهلل بن مسعود ،دې هم پرتوګ پورته کړه

 .دي ۍاماميت کوم او خپې مې ډېرې نر
ته د ايا  :يې راوغوښت او ورته يې وويل یسړ ،ته ورسېدې bدا خربې عمر

 (1) ؟نه منېخربه  bعبداهلل بن مسعود
 سلمة څخه روايت کوي چې عبداهلل بن عباسبواحممدبن عمرو دb 

هغه ورته  ،ته وپاڅېد او د سورلۍ واګې يې ورهل ونيولې bزيد بن ثابت
او  وومونږ د علما :هغه ورته وويل ،اغړې ته شه !د رسول چچازاده یا :وويل

  .(2)مرشانو ادب داسې کوو 
  يب رباح هل رنګ څخه تور او په اعطاء بن  :ييواابراهيم بن اسحاق احلريب

د حج په  ،پوزه يې هم د لوبيا )لکول ( په څېر وه ،مکه کې د ښځې غالم و
 ،ناستلېورته کښ او زامنو رسه رایغ وسم کې سليمان بن عبدامللک هل دووم

                            
 ( . ۴۹۲ – ۴۹۱/  ۱)  :(  سْي أعالم انلبالء1)

 ( . ۴۳۷/  ۲)  :(  سْي أعالم انلبالء2)
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يې ورته واړو او د حج متعلق ټولې  مخوزګار شو اچې لکه هل ملونځ څخه 
 :سليمان بن عبدامللک خپلو چبو ته وويل ،ځواب کړېپوښتنې يې ورهل 

تاسو  ،د علم په زده کړه کې مه ستومانه کېږئ :بيا يې ورته وويل .پاڅئ
خمې به مې  د دې تور غالم تر ؟ته څومره ذيلله دي ووويلدل چې شاهان علما
  .(1)خپل دا ذلت هْي نه يش

 عبة مصييص بن ششعث اهغه د  ،عمر بن مدرک د قاسم بن عبدالرمحن نه
عبداهلل بن مبارک ته خلک  ،ه رایغ( تېت کوي چې رشيد )رقَ نه رواي

د لرګيو څخه جوړ  ،د ګڼې ګوڼې هل کبله ګرد غبار پورته شو ،راغونډ شول
راښاکره  ،و یپېدا شوهم يې ترې  یچقرص نه د هارون الرشيد يوه وينځه چې ب

هل خراسان  :ته وويلچا ور ؟شوه ويې پوښتل چې دا ګڼه ګوڼه د څه يش ده
دې ته  :هغې وويل ،ید اعلم رایلغ یڅخه عبداهلل بن مبارک په نوم لو

 په جربد هارون څه باچايه ده چې پوليس ورته خلک  ،باچايه ويل کيږي
 .(2)زوره راويل 

  ـَه ت خميک چې به څوک  :ما د عبدالرمحن بن مهدي څخه واوريدل :واييرُسر
، او که په ورځ به يې غنيمت ګڼله لمخ شو هل ځان څخه د باندې اعلم رسه

                            
 ( . ۲۱۲/  ۲)  :(  صفة الصفوة1)

 ( . ۳۸۴/  ۸)  :الم انلبالء(  سْي أع2)
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څه به يې  مزيدنو وررسه مذاکره به يې کوهل او  ،علم کې به وررسه مساوي و
تواضع به يې  ،که عليم درجه کې به ترې څوک کم و او ،کړل ترې ياد

چې يواځې په  یهغه څوک امام نه د ،وررسه کوهل او علم به يې ورته ښوده
چې يواځې هل هر چا  یاو نه هغه څوک امام د ،يخپلو مسمواعتو بسنه کو

او يا  ،يش چې شاذ روايتونه لري او نه هغه څوک امام بلیل ،څخه روايت کوي
 .(1)رصف هر څه يادوي 

  ـّاب هل کتاب څخه يم ابند  :واييد ابراهيم احلريب متعلق ابن بشکوال  عت
شو چې ځېنې  خرب ،و صالح او اعلم انسان ،نقل کړي چې ابراهيم ډېر نېک

د هغه خلکو څخه يې پوښتنه  ،خلک يې د امحد بن حنبل څخه غوره ګڼي
هل ما تاسو  :ورته يې وويل  ،اقرار وکړ هغوینو چې په تفضيل يې قايل وو وکړه 

بييخ ورته  رسهرسه ډېر ظلم وکړ چې په داسې سړي مو غوره کړم چې زه ور
لوړه په رب اليزال  ،یسېدحالت کې هم هغه ته نه شم ر هېڅپه  ،نه لرم وایل

هل نن وروسته ما ته نور چې  ،ميعلم ونه ښا هېڅچې هل دې وروسته به درته 
 .(2)رانه شئ 

 

       

                            
 (. ۴۶ – ۴۵/  ۲۰)  :(  سْي أعالم انلبالء1)

 ( . ۳۶۴/  ۱۳)  :(  سْي أعالم انلبالء2)
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 ۲۴ –  سلف صاحلني او د خربو ادبونه 
 

  يو چا سلمان فاريس :واييميمون بن مهرانb ما ته وصيت  :ته وويل
 هلچې څوک  :هغه ورته وويل ،هډېرې خربې مه کو :هغه ورته وويل ،وکړه

هغه  ،خلکو رسه يې خربې نه کول ناشوِن دي هلخلکو رسه ژوند کوي 
 .او يا هم خاموش کېنه وايهکه هرومرو خربې کوې نو حق خربې  :وويل

سړي  .غصه مه کوه :هغه ورته وويل .لږ نصيحت راته نور وکړه :سړي وويل
که غصه  :هغه ورته وويل .غصه مې په قابو کې نه شم راوستیل :ورته وويل

لږ نصيحت راته نور هم  :سړي ورته وويل .کوې نو الس او ژبه دې قابو کړه
 :سړي ورته وويل .د خلکو ناستې پاستې نه ډډه وکړه :هغه ورته وويل .وکړه
هغه  ؟وررسه راشه درشه پرېږدمبه څنګه  یخلکو رسه مې ژوند د هلچې 

تيا خربې به کوې او امانت به وړ که هرومرو وررسه کېنې رښ :ورته وويل
 .(1)سړي ته سپارې

  يو  ،يب رباح رسه په جملس کې ناست وواعطاء بن  هل :واييمعاذ بن سعيد
دا کوم  !سبحان اهلل :عطاء وويل ،سړي خربې کولې بل پکې راودانګلې

په ځېنو وختونو کې د يو چا خربې ته زه  ؟یدا څه ډول اعدت د ؟اخالق دي

                            
 ( . ۵۴۹/  ۱)  :(  صفة الصفوة1)
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او هل هغه  چې هغه په دې وپوهوم چې ما ته يې معلومات نشته  دومره ځْي يم
 .(1)نه راته ښه پته وي

  ر يش او ېيو جملس ت رکه څوک پ :ما عطاء ته وويل :واييسود اعثمان بن
د  ،نا :هغه وويل ؟و يې خربویل يشايا په دې خرب ،پسې خربې وکړيورخلک 

 .(2) يجملس خربې امانت د
  وزايع نه روايت کړل چې اما ته عبداهلل بن حممد د  :واييخلف بن تميم

چا  هېڅمونږ ته عمر بن عبدالعزيز يلک راواستو خو زما او مکحول پرته نور 
څوک چې ځان ته مرګ ډېر يادوي په  :اما بعد :پکې يليلک يې و ،ته نه و ياد

او څوک چې خپلې خربې په ځان يللک شوي  ،لږه دنيا به خوشحاهل يش
 .(3)والسالم  .نور څه نه وايينو هل خېر پرته  عملونه بويل

 ما ته  :هغه راته وويل ،ته والړو همونږ  حممد بن سوق :واييبن عبيد  يعيل
يب رباح اما ته عطاء بن  :يوې خربې ډېره ګټه رارسولې ده تاسو ته يې هم کوم

د  ،د خمکنو خلکو به بې ځايه خربې ډېر بدې شوې !زما وراره :وويل
يا اهلل پاک ته  ،په ښو اکرونو امر او هل بدو څخه منعه ،هل تالوت قرانکريم

                            
 ( . ۲۱۴/  ۲)  :(  صفة الصفوة1)

 ( . ۲۱۴/  ۲(  صفة الصفوة ) 2)

 ( . ۱۳۳/  ۵)  :(  سْي أعالم انلبالء3)
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ته د خربو وخت په الس  هغویخپل د ژوند مشالکت وړاندې کولو پرته به 
ايا هل دې څخه منکر ياست چې تاسو رسه معززې د يلک واال دوه  ،نه ورتو

 قول او عمل هريو ښې طرف او بل کيڼ اړخ ته او د انسان  ؟مالئک نشته
امه کې په تاسو کې چا ته رشم نه ودريږي چې ټول ورځ په خپله عمل ن ،يليک

 ( 1) ؟پرته بېهوده او فضول نور شيان يليکهل دين او د دنيا د زندګۍ اړينو شيانو 
  هل ځان څخه حمّدث :هل فضيل څخه مې واورېدل واييفيض بن وثيق، 

 ،یډېر بليغ د :ييواخلک به  ،که بالغت ولرې ،او متلکم مه جوړوه ،قارئ
 ۍدا خربې به دې په ځان خوښ ،مزه ناک اواز لري ،خوندورې خربې کوي

 ،ويمزه او خوند نه  ،که په خربو کې دې بالغت ،به پړسيږېوو اکې راويل 
اواز کې يې خوند  ،خلک به درپسې خربې کوي چې ښه ادا نه يش کویل

او که  ،جوړ کړياو رياء اکر به درنه  يداسې خربې به دې خفه کو ،نشته
هسې دي خربې رشوع کړې او د چا ښو او بدو پروا دې ونه کړه بيا خربې 

 .(2)کوه پروا نشته 
 هغه وويل ؟واييزهد څه ته  :هل فضيل بن عياض څخه وپوښتل شول: 

 .قناعت ته

                            
 ( . ۲۱۳/  ۲ ) :(  صفة الصفوة1)

 ( . ۴۳۳/  ۸)  :(  سْي أعالم انلبالء2)
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هل حرامو څخه ځان  :هغه وويل ؟واييپوښتنه ورڅخه وشوه چې َورَع څه ته 
 .ژغورلو ته

 .د فرائضو ادا کولو ته :هغه وويل ؟واييعبادت څه ته  :ه وشوهپوښتنه ورڅخ
 .د حق منلو ته :هغه وويل ؟واييتواضع څه ته  :پوښتنه ورڅخه وشوه

 .ګرانه َوَرع د ژبې ورع دهتر هرڅه  :بيا يې وويل
انسان هله حالل خور  ،فضيل بن عياض دغسې هستې وه :واييامام ذهيب 

او  لېخربې کوکه چا  ،راشه درشه ،پوښاک ،څښاک ،وي چې په خوراک
نو يا خو کوښښ کوي چې پاتې هم رښتيا ووايي خو ويلې  يغپرې را څوک

خربه وکړي باسې چې په ښه فصاحت زيار  يې نه يش، او يا رښتيا ووايي خو 
 ،يشو يېتعظيم  سرت هدف يې دا وي چې ،د فصاحت صفتونه يې ويش څوتر

خاموش يش چې خلک يې صفتونه په دې خاطر د خربو په ځای کې او يا 
مګر دا  دی کې لوايلد دې ټول رنځونو عالج هل خلکو څخه په ځان ،وکړي

 .(1)فرض ملونځ کې وررسه ګډون وکړې په چې
 عبداهلل انطايک راته وويل چې فضيل بن عياض او  :واييمحد بن احلواري ا

 ،ژړا شومنځ مذاکره وکړه نو سفيان په  دواړو خپل ،شول یثوري رسه يو ځا

                            
 ( .۴۳۴/  ۸)  :(  سْي أعالم انلبالء1)
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 :فضيل ورته وويل .چې دا غونډه مو هل خْيه ډکه وي یاميد د :بيايې وويل
که وګورو ما او تا  .هسې نه دا غونډه مو په زيان تمامه نه يش !ابوعبداهلل

ما ته هم ځان ښه او تا ته هم  ،دواړو د غونډې په اخره کې ښې خربې وکړې
اهلل  ،کړم یايله دې ژوند :لسفيان بيا په ژړا شو او ويوي ،ځان ښه ښاکره شو

 .(1)دې په ژوند کې خْي او برکت واچوه 
  د خاموشۍ  ،ښه فايده دهسالمتيا د خاموشۍ  :واييابوبکر بن عياش

او د شهرت مصيبت د  ،ید خربو زيان شهرت د ،همدومره خْي بسنه کوي
 .(2) یخربو لپاره بس د

  د دواړو ژامو  :رېدلوچې هل ابن السماک نه مې وا واييعباية بن لکيب
سمبال کړه چې هر څوک دې خمې ته تْييږي هغه  ېترمنځ درينده ځناور د

 .يې خوري
په قربونو  ،په کورونو کې نه بلکې په قربونو کې ترې هم خلک په امان نه دي

په مسلمان ورور کې  ؟کې په مړو څه څه نه تْييږي او ته يې قربونه راسپړې
 :نو هل خمې قابو کړههل خربو څخه ځان د دريو خويو

  ستا په اهلل پاک څه ګومان  ،يش دغه بد صفت په تا کې هم وي یکېدا

                            
 ( . ۴۳۹/  ۸)  :(  سْي أعالم انلبالء1)

 ( . ۵۰۱/  ۸)  :(  سْي أعالم انلبالء2)
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اهلل  ؟ځان نه او ورور پرې بد يادوېخپل  ،یچې کوم صفت په تا کې د ید
 ؟واييته به څه ځواب 

 يش هل هغه نه په تاکې  یته چې دې ورور په کومو صفتونو يادوې کېدا
 .تا ته نور ال پسې غصه کويخو اهلل پاک دا  ،ډېر وي
 يې ته چې مسلمان ورور په کومو صفتونو يادوې ته به ترې اهلل بچ ساتیل، 

ا ته نه دي اي ،دا به د هغه نصيب وي چې هغه پرې اخته او ته ترې سالم يې
] په ورور ورمحېږه او د اهلل ثنا ووايه چې ته يې روغ ساتلې يې [ اورېديل چې 

(1) 
  که د اهلل  ،امېد لرم :هل امام خباري څخه مې وارېدل :ييوابکر بن منْي

 .رسه مې مالقات ويش په غيبت به رارسه حساب و نه کړي
د جرح او  ،اهلل دې پرې رحم وکړي دروسته خربه يې کړېده :واييامام ذهيب 

کو هل تعديل الکم ته که يې څوک لږ ځېر يش  ورته به جوته يش چې د خل
 یپه ډېره منصفانه توګه راوي کمزور ،ید غوریلمذمت نه يې ځان څنګه ژ

 «فيه نظر   ،سکتوا عنه ،منکر احلديث » :واييد راوي متعلق هغه زياتره  ،بويل
اکن  ،کذاب »او دېته ورته نور لکمات.. په ډېرو لږو ځايونو کې وييل دي چې 

 .«يضع احلديث 

                            
 ( . ۱۷۶/  ۳)  :(  صفة الصفوة1)
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به دا وي چې  معنا « ِف حديثه نظر »زه چې لکه ووايم  :واييتر دې چې هغه 
که د اهلل رسه مې مالقات ويش په  »د  ،ید یاو کمزور راوي په دروغو تورن

 .(1)یخربې مطلب يې دا د «غيبت به رارسه حساب ونه کړي 

  يدهم ( هل خويونو څخه دا د )صديقينو :واييسهل بن عبداهلل التسرتي 
ه جملس کې ه يې پاو ن ،نه غيبتونه کوي ،چې په اهلل قسمونه ډېر نه خوري

او ټوکې  ،وعده خالِف هم نه کوي ،يځانونه نه مړو ،يش څوک غيبتونه کویل
 .(2)ټاکلې خو بييخ نه کوي 

 
 
 

      
 

 ۲۵ –  (3)د وخت خيال ساتلو کې د سلفو صاحلينو نمونې   

                            
 ( . ۴۴۱ – ۴۳۹/  ۱۲)  :(  سْي أعالم انلبالء1)

 ( . ۳۳۲/  ۱۳)  :نلبالء(  سْي أعالم ا2)

(  په دې فصل کې هم د تْي په څېر خپل رشط په دې خاطر ماتوو چې د فصل اړوند ډېرې ښې 3)
چې په ) سْي أعالم انلبالء او صفة الصفوة ( کې يې  ترالسه کړې خربې مو په نورو کتابونو کې
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 چې عبداهلل بن مسعود ويلاعمش ته چا وb زه چې سپي پسې  :وايي

مې  یاو هغه سړ ،يشنه رانه جوړ  چې هسې نه سیپنو ويرېږم  ،ملنډې ووهم
نياوي روزګار لري او نه د اخرت په اکرونو بوخت بدي راځي چې نه د رډې

 .(1)وي
 حسن برصيi چې ورځ الړه  ،( يېته ورځې )عمر !انسانه یا :وايي

 .(2)يش ستا هل بدن څخه هم ځېنې برخه والړه يش
 حسن برصيi ي چې هل درهمو څخه ما داسې خلک يلديل د :وايي

 .(3)خپپل عمر ډېر خبيالن وو 
 حسن برصيi  خپلو شاګردانو ته هل دنيا څخه په ځان ساتنې او اخرت

پام کوه چې ختمېدونکي لږ  :ورته يې وويل ،ته په توجه کولو نصيحت کو
په ځان دومره انتظار مه وباسه ورنه عمر به  ،شيان دې په ځان بوخت نه کړي

پته نشته  هېڅ ،او سبا سبا مه کوه ،مرګ ته بېدار ووسه ،دې ډېر زر وخوري
                                                           

بې برخې نه يش ، هل نورو  شتون نه درلود ، غوره مو وبللې ترڅو لوستوال يې هل ګټې او فاېدې څخه
 کتابونو څخه مو اخذ وکړ .

 ( . ۴۹۶/  ۱)  :(  سْي أعالم انلبالء1)

 ( . ۵۸۵/  ۴)  :(  سْي أعالم انلبالء2)

 ( . ۲۲۵/  ۱۴)  :(  رسح السنة د بغوي يلکنه3)
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 .(1)چې ته به اهلل ته لکه ورځې 
 د حسن برصيi خورا ډويل لکماتو هل مجلې څخه چې عمر بن  وهل هغ

زه به درته د دنيا حقيقت  :واييپکې و  ته يې نصيحت يلیلک iعبدالعزيز
وخت چې ته پکې  او دريم هغه ،بل راتلونکی وخت ،يو تېر وخت :وښايم

 .يې
او نه يې  ،مزه نه شې اخسیت هېڅد تْي شوي او راتلونکې وختونو څخه خو 

خو ته چې کوم ګړۍ موجود يې په پراډ دې هل جنت څخه  ،په ستونزو دردېږې
او که ځْيکه يې نو ننې ورځ ستا ميلمنه ده او  ،او اور ته دې بوځي يراستنو

دې وپالـلـه د نيکو اخالقو ګوايه به که ښه  ،لږ څه وروسته درڅخه روانه ده
بده رويه دې وررسه وکړه او ښه دې و نه که او  ،دې وکړي او وبه دې ستايې

دواړه ورځې د سکه ورونو مثال  ،اوړي راوړيدې پالـلـه په سرتګو کې به 
 واييدرته و ام وکړئ او دوهم ورور يې رايش اوکه د يو ښه قدر او احرت ،لري

نقصان به درڅخه  یه رويه وکړه زما ورور رسه کړرسه دې ښ چې که ما
ستا لپاره دا  ،احسان دې زما ورور بښي په رسه ما يېه ځْيکته که  ،ورژيږي

 .ښه فرصت او زرينه موقعه ده

                            
 ( . ۱۴۰/  ۲)  :(  حلية األويلاء1)
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او که د دوهم ورور رسه يې هغه بده رويه وکړې چې د لومړي ورور رسه دې 
 .او برباد به شېاو دواړه درباندې بده ګوايه ورکړي هالک  ،ورهل کړېوه

که دنيا ټوهل راغونډه کړې د  ،چې قيمت نلري یپاتې عمر دومره ارزښتناک د
ن او پاتې ورځې دې په تاوا ،ژوند د يوې ورځې د قيمت رسه سمون نه خوري

مړه خلک کوم وختونه چې دې په الس کې دي  ،په لږو ټکو پېسو مه خرڅوه
ي ته فرضا  وويل يش چې هل که مړ، يې ډېر په تعظيم مين او ارمان يې کوي

 ؟پېل څخه تر اخره ټوهل دنيا اخلې او که د عمل لپاره درته يوه ورځ درکړو
او د ورځې  ،او پوره رغبت په ملتيا غوره کړيشک نشته چې ورځ به د تعظيم 

بلکې که ټوهل دنيا ورته د ورځ په بدل  ،نه کړيوغوره  هېڅپه بدل کې به نور 
بلکې د لکمې د  ،ورکول کيږي غوره به يې کړيهم د لږ وخت په بدل  ،نه

 ،ځان هوښيار کړه او د وخت قدر وپېژنه ،اندازې وخت به پرې غوره وبويل
لکمه ډېره تکرار کړه او د مرګ د جټکو په وخت کې هل حرستونو او 

زما د دې خربو هل دالئلو څخه مه بې  ،ارمانونو څخه هل وسه نه ځان وژغوره
دې مونږ او تاسو ته په دې نصيحت خْي او ګټه اهلل پاک  ،خوفه کېږه

والسالم  ،او اهلل دې زمونږ د ژوند پاييل نيکې او صاحله کړي ،راورسوي
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 .(1)عليک ورمحة اهلل وبراکته 
  يب حاتم [ نه پوښتنه وکړه چې ولې ا] يعين ابن وايي ما د عبدالرمحن رقّام

که هغه  :غه وويله ؟د خپل پالر څخه روايتونه او پوښتنې ډېرې ديدې 
که کور ته د څه  ،به تلوکه قضاء حاجت ته  ،به وکه روان  ،هم خوړلخواړه 

 .(2) وم او اورول به مې ورته کوللګيا به زه  ،تهيش لپاره ننو
  چې د عبدالرمحن  نه مې وارېدلمحد خوارزيم اعيل بن د  واييامام رازي
ځې په مرص کې هل خواړو اووه مياشتې مو د ور :يب حاتم نه مې واورېدلابن 

 ،پرته هل دې کبله تېرې کړې چې د شيوخو رسه مو د درسونو وختونه تقسيم و
 .او د شپې هل اړخه به مو نسخې رسه کتلې چې تېرويت خو نه يو

هغه ناجوړه  :مې استاذ ته راغلو نو خلکو راته وويل ييوه ورځ زه او ملګر
د کور  ،خوښ شو وامو اخستو ( ويلد ډېر مو په الره کې مو کب ) مایه ،ید

کب صفا کولو او خپولو  ته رسېدو رسه د بل استاذ درس رشوع کېدو واال و د
درې ورځې دغسې تېرې شوي  مونږ درس ته الړو او په کب ،ته جوړ نه شول

دومره نه وزګاريدو چې  ،چې خراب يش نو ووم ) کچه ( مو وخوړو نزدې و

                            
 ( . ۱۳۴)  :بن عبدالعزيز ( . کتاب احلسن ایل عمر ۱۳۹/  ۲)  :(  حلية األويلاء1)

 ( . ۲۵۱/  ۱۳)  :(  سْي أعالم انلبالء2)
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 .(1) یعلم په راحت نه يش حاصليدا :واييبيا  .یو کب مو په اوبو کې ايشيل
  چا راته وويل چې ُسلَيم بن ايوب به د ساه په  :واييقاسم بن عساکر

هل ګټې اخستو پرته به يې وخت بييخ  ،ځان رسه حماسبه کوهل هلخستلو کې ا
يې دا  ،يا به يې لوستل کول ،يا به يې درس ورکو ،يا به يې يللک کول ،نه پرېښود

ويل شوي دي چې د قلم د جوړولو په وخت کې به يې هم ژبه هم راته اړوند 
 .(2)خوځيده 

  چې هل  يېرارسه نه ښا :واييابو الوفاء عيل بن عقيل د خپل ځان باره کې
او سرتګې مې که ژبه مې هل مذاکرې  ،وخت هم ضايع کړم څخه مې لږ ژوند

 ،وي مې په اکر اچویل سوچپروت يم او  ،کتاب هل ويلو ستړي رايش د
کې د  ۍزه په اتيا لکن ،ال نه يم او يو څه يللک مې ذهن ته راغيل وي راپاڅېدیل

 .(3) علم دومره شوق لرم چې په شل لکنې کې به مې ال دومره نه وي لریل
  په  ډوډۍ ،د خواړو وختونه لږ لږ ټايلک ديځان لپاره مې  :واييهغه دا هم

يلو يې وخت ونه لګيږي او او خورم يې په دې خاطر چې په ژواوبو ملده کړم 

                            
 ( . ۲۶۶/  ۱۳)  :(  سْي أعالم انلبالء1)

 ( . ۶۴۶/  ۱۷)  :(  سْي أعالم انلبالء2)

( د خدلون احدب  ۳۴)  :( . د ابن اجلوزي يلکنه . سوانح وتأمالت ِف قيمة الزمن ۲۱۴/  ۹)  :(  املنتظم3)
 يلکنه .
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 .(1)لوست ته وزګار شم او يا هم هغه فوائد ويلکم چې ما نه وي يليلک
 دې اهلل باندې بن حممد بن هبْية  یيفقيه او وزير حي ،د ابن اجلوزي استاذ

  :واييهغه  ،ورمحيږي
رَوقرُت  َهَل َما َعلَيرَك ارَاُه اوَ  ** يرَت بِهِ َفُس َما َعننر اَوال  (2)  يَِضيرعُ سر

خو زه ګورم چې هل تا  ،ېاهتمام وکړدې وخت خپل ډېر الئق ده چې په ژباړه: 
 .څخه په ډېره اسانتيا رسه ضايع کيږي

  چې لکه به  :ويل کيږي – ماهر طبيب وچې د خپل وخت  –ابن انلفيس
او لکه د روان  ،يې يللک کول تيار پرېکړل شوي قلمونه به ورته کيښودل شول

د يلک په وخت کې چې به لکه قلم بې اکره  ،يې يللک کول سيالب په څْي به
شو وبه يې غورځو او بل بې راواخست تر څو د قلم په تېره کولو کې وخت 

(  ځينې غسل وروسته د اکلو )جامو.. يوه ورځ محام ته ننوت هل.تېر نه يش
هم هلته يې د نبض په حالت تر  ،او دوات يې وغوښت ته رایغی اغستلو ځا

 .(3)غسل يې پوره کړرته محام ته ننوت او ېب ،مقاهل ويللکه پايه يو
 ابن اجلوزيi  ما ډېر خلک ويلدل چې د  :واييد خپل ځان باره کې

                            
 ( . ۳۴)  :( . سوانح وتأمالت ِف قيمة الزمن ۱۷۷/  ۱)  :طبقات احلنابلة (  ذيل1)

 ( . ۳۹)  :( . سوانح وتأمالت ِف قيمة الزمن ۲۸۱/  ۱)  :(  ذيل طبقات احلنابلة2)

 ( . ۳۷)  :( . د خوانساري يلکنه . سوانح وتأمالت ِف قيمة الزمن ۹۳ – ۹۰/  ۵)  :(  روضات اجلنات3)
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خپل  ،مالقات په نوم يې اعدتونه جوړ کړي دي د يو او بل کره ځي راځي
بې فائدې خربې يې رشوع  ،يو بل رسه ناست وي ،واييته خدمت  دغه اکر

 .ي غيبتونه کويکړي وي او پرد
د مالقاتونو لپاره  ،وزګار کړي ديادې وخت کې خلکو ځانونه دېته  زمونږ

وحشت په ګپونو شپونو  ځاين ،شوق لري ،رسه خلک يو بل ته بلنې استوي
په ځانګړي توګه د اخرتونو او خوشحالو په موسمونو کې په سالم او  ،ختموي

 .پکې ضايع کوي مالقات بسنه نه کوي بلکې ټوکې ټاکلې او وختونه
او د خْي اکرونو په کولو ترې  یزه چې لکه وپوهېدم چې وخت ارزښتناک د

و ه په دو نو د خلکو دغه کردار مې هل پامه بدي رایغ ،ګټه اخستل په اکر دي
 :کې هک پک حْيان پاتې شوم
غوښتنې  يېوحشت رسه خمامخ کېږم او که  که انکار پرې کوم زه د ځاين

خلکو هل مالقاتونو زه مې د د توان په اندا ،ايع کيږيکړم وخت مې ضقبولې 
شوم داسې خربې به مې  یاو که به د خلکو رسه يو ځا ،ځان را قابو کړ

 .کولې چې هل خلکو څخه په چټکه ځان خالص کړم
رسه  هغوید خلکو رسه د خربو اترو په مهال به مې داسې اکرونه کول چې د 

د خلکو رسه د  ،فارغ تېر نه يش د خربو مانع به نه جوړېدل تر څو وخت
قلمونه به مې تېره  ،مالقاتونو په وخت کې به مې د يلک لپاره اکغذ تياره و
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او ذهين  ،ځکه دا عملونه د زړه حضور ،کتاچبې به مې تيارې کړې ،کړل
 .(1) نو اکر به اکر وشو او وخت به هم ضايع نه شو ،نه غواړي یتيار

 
 
 

      

                            
 ( . ۱۸۵ ۰ ۱۸۴)  :(  صيد اخلاطر1)
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  ۲۶ – ا او ټوکو کې د سلفو انداز په خند 
 انسb نيب :واييV د سرپېدو لپاره  :او ورته يې وويل رایغ یته يو سړ

سړي  ،سپور کړو يمونږ به دې د اوښې په چب :هغه ورته وويل ،سورلۍ راکړه
ولې اوښان  :ورته وويل Vنيب ؟وکړمڅه به زه  يپه چب يداوښ :ورته وويل

 (1) ؟نه زږوي يواړه چب
 يمصهيب روb زه نيب کريم :واييV  ته راغلم او د هغه خمې ته ډوډۍ

ما کجورې خوړې نو  ،خورهرانزدې شه  :ما ته يې وويل ،او کجورې پرتې وې
ما ورته  ؟خورې ېستا خو سرتګې خوږيږي ولې کجور :راته وويل Vنيب

 (2)وخندل  Vنو نيب ،زه يې په بله ژامه خورم :وويل

  اسيد بن حضْيb و رسه مې د خندا خربې کولې نو خلک هل :وايي
ما  ،بدل دې واخله :وويلبيا يې  ،ووهلمباندې په تيش کې لرګي  Vنيب

کميس پورته کړ هغه يې  Vنيب ،ینه و او په  تا کميس د سپه ما کمي :وويل

                            
/  ۳)  :( .صحيح أيب داود ۴۹۹۸)  :کتاب األدب ، باب ما جاء ِف املزاح ، حديث نمرب :(  سنن ايب داود1)

 ( . ۱۹۹۲)  :، باب ما جاء ِف املزاح ، حديث نمربکتاب الرب :. جامع الرتمذي( ۴۱۸۰)  :( شمْي ۹۴۳

،  ۲۵۳/  ۲)  :( ، صحيح ابن ماجه ۳۴۴۳)  :مربکتاب الطب ، باب احلمية ، حديث ن :(  سنن ابن ماجه2)
 ( . ۲۷۷۶ :حديث نمرب
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 .(1)زما مطلب دا و  !د اهلل رسوهل یا :بيا يې ورته وويل ،لک کړښ تیش
 معاوية بن بهزb کريم ما د نيب  واييV  غه څوک دې ه :اوريديل دينه

هالک  ،هالک دې يش ،خربې کويلپاره د خلکو خندولو  هالک يش چې
 .(2)دې يش 
 ابوهريرةb صحابه کرامو نيب واييV ته لکه نالکه مونږ رسه  :ته وويل

زه په هر حالت کې د حق وېنا کوم  :هغه ورته وويل !خوش طبيعيت هم کوې
(3). 
 بن محاد نه مې څوک ډېر  یيد حي :وايين عبدالسالم حممد بن انلعمان ب

 .نه دي او زما په خيال هغه بييخ خنديل ،يلدیل یاعبد انسان نه د
کې  وخو په اهل علم ،تبّسم او لږه خندا کول بد اثر نه لري :واييذهيب تعليقا  

 :یدوه ډوهل د ې نشتوایلي
او خپپل  ،هل کبلهچې د اهلل پاک څخه د خوف او ډار  یهغه افضل د :یلومړ

                            
/  ۳)  :( . صحيح أيب داود ۵۲۲۴)  :کتاب األدب ، باب ِف قبلة اجلسد ، حديث نمرب :(  سنن أيب داود1)

 ( . ۴۳۵۲ :، حديث نبمر ۹۸۰

 :( . صحيح أيب داود ۹۹۰۴)  :کتاب األدب ، باب ِف التشديد ِف الکذب ، حديث نمرب :(  سنن أيب داود2)
 ( . ۴۱۷۵ :، حديث نمرب ۹۴۲/  ۳) 

( .  او حديث ته  ۱۹۹۱)  :أبواب الرب والصلة ، باب ما جاء ِف املزاح ، حديث نمرب :(  جامع الرتمذي3)
 يې حسن صحيح وييل دي .
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 .ږديپرېځان باندې د رحم هل امله يې 
ږدي دا مذموم پرېمحاقت او يا د کرب هل وجې  ، که څوک يې د ريااکرۍ :دوهم

 ،د خلکو په نظر کې هغه سړی ډېر بد ښاکري چې ډېرې خنداګانې کوي ،ید
 .خو د ځوان په پرتله خندا په بوډاګانو کې ډېره بدي ښاکري

]  :يېفرما Vنيب ،هل هر څه نه افضل او غوره دي يدوروڼ تن ،خو تبسم
ته لکه هم  چې ما Vنيب :وايي[ جرير  (1)مسلمان ورور ته ستا خندا صدقه ده

 .(2) کتيل دي راته يې خنديل دي
چې د شپې ژاړي او د  یدا اساليم خويونه دي، لوړ مقام پکې د هغه چا د

َ  ]ييفرما Vنيب کريم ،ورځې خلکو ته خاندي  ،مروَالُِکمر اَسُعورا انلّاَس بِ لَنر ت
ه ُط الوَجر  (3) [ فَلريََسعُهمر ِمنرُکمر بَسر

                            
ئع املعروف ، کتاب الرب ، باب ما جاء ِف صنا :( . جامع الرتمذي ۸۹۱)  :حديث نمرب :(  األدب املفرد1)

 ( . ۱۹۵۷) :شمْي

کتاب  :( . او ۳۰۳۵)  :کتاب اجلهاد ، باب ن ال يثبت یلع اخليل ، حديث نمرب :(  صحيح ابلخاري2)
فضائل الصحابة ، باب من فضائل  :( . مسلم ۶۰۷۹)  :األدب ، باب اتلبسم والضحک ، حديث نمرب

 ( . ۲۴۷۵) :جرير بن عبداهلل ، حديث نمرب

( .  ۱۲۴/  ۱)  :( . مستدرک احلاکم ۲۵/  ۱۰)  :( . حلية األويلاء ۱۹۷۷)  :حديث نمرب :ار(  مسند الزب3)
نه روايت کړی دی ، په سند کې يې عبداهلل بن سعيد املقربي دی په تقريب  bټولو د ابوهريرة

( کې ورته مرتوک ويل شوي دي ، حاکم حديث ته صحيح وييل دي  ۳۳۵۶اتلهذيب ترمجه شمْيه ) 
 يب وايي چې عبداهلل کمزوری دی . خو ذه
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نو هر څوک بايد په  ،خلکو ته خپله شتمين نه شئ ورکولې لکه همتاسو ژباړه : 
 .يکوالو مخ وررسه يلدل کتل وکړ

څوک چې ډېره خندا او تبسم کوي بايد اندازه يې کمه  :يوه خربه پاتې شوه
 ،ې ځان مالمته وبويل چې مزيد نور ډېر ونه خانديې خاطر پراو په د ،کړي

او  ،بايد خپله رويه سمه کړي ،او څوک چې ډېر غصه ناک او زيات قهر لري
څخه هر کږيلچ  ۍهل ميانه رو ،خپپل دغه ناوړه اخالقو ځان ته په قهر يش

 .(1)اړينه ده چې نفس رسه رضور حماسبه ويش  ،یمذموم د
 
 
 
 

       

                            
 ( . ۱۴۱ – ۱۴۰/  ۱۰)  :(  سْي أعالم انلبالء1)
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    پاي 

او زمونږ اخالق او کردار  په څه ډول   ،دغه د سلفو صاحلينو اقوال او کردار و
زمونږ او د سلفو  ؟لوړو او غښتلو اخالقو څخه مونږ چرته يو دغو د ؟ید

خو ولې  ،فاصلې لوي واټن حمسوسوي صاحلينو د اخالقو ترمنځ باغوره انسان د
کوښښ کوي  ،ان اندازه زيار وبايسپه پل پسې د تو هغوید سلفو مينه ګريک د 
خو په چا کې چې دغسې  ،نيکو خلکو ته نزدې کړي وچې خپل ځان دغ

د سلفو صاحلينو لوړو  وررسهصادق اخالص او رښتنونې توجه وي اهلل پاک 
او په نيکه الره  ،او الرې ورته اسانويکوي اخالقو ته په رسيدګۍ کې مرسته 

يرَن َجاَهُدورا ِفيرنَا نَلَهرِدَينُّهم ُسبُلَنَا وَاِّن اهللَ لََمَع وَ ]  :يياهلل پاک فرما ،يې روانوي اَّّلِ
 َ ِسننِير  .(1) [ الُمحر

جهد کوي مونږ به ورته هرومرو خپلې ژباړه: په دين کې چې څوک څومر جد
 .یاکرو خلکو مل د الرې وښايو او اهلل پاک د نيکو

قصور الزيم صفت  هل سلفو صاحلينو وروسته په راغلو خلکو کېهم که څه 
خو بيا هم مونږ د  ،کې ډېر کم دي ۍڅخه په بهرت هغویاو اخالق مو هل  ید

                            
 ( .۶۹)  :(  سورت عنکبوت1)
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 هغویهل اهلل څخه امېد لرو چې مونږ د  ،رسه مينه لرو او احرتام يې کوو هغوی
دا وعده د نيب کريم  ،رسه وکړي هغوی هلملګري جوړ کړي او حرش نرش مو 

V کريم  نيب یچې يو سړ ينه غوڅ صحيح ثبوت لرV او ورته  ته رایغ
 ؟يد يتا قيامت هل څه تيارې کړ :هغه ورته وويل ؟یقيامت لکه د :يې وويل

رسول رسه  هل اهلل او د هغه هلخو  یکړ یمې نه د یتيار هېڅ :هغه ورته وويل
هغه چا رسه يې چې وررسه  ته به د :ورته وويل Vنيب کريم  ،مې مينه ده

په دې خربه چې ) ته به د هغه  V  کريمنيب مونږ د :وايي bانس ،مينه لرې
 :وويل bبيا انس ،چا رسه يې چې مينه وررسه لرې ( ډېر زيات خوشحاهل شو

که څه هم د  ،رسه مينه لرم dعمر  د ،د ابوبکر رسه ،رسه Vزه د نيب 
په څېر نيک عملونه نه لرم خو امېد لرم چې د مينې هل کبله وررسه يو  هغوی

 .(1) شم یځا
د هغه د ملګرو  او تابعينو رسه مونږ تا خپپلې  ،رسه Vد نيب کريم  !اهلل یا

 هغویکه څه هم مونږ هل  ،کړې یمونږ وررسه يو ځا !اهلل یا ،مينې ګواه کوو
 یا ،نه په نيکو عملونو کې کم او کوتا يو خو ته مو وررسه حرش نرش وکړې

 .يې یاو قبلونک یاهلل ته داع  اورېدونک

                            
 –ريض اهلل عنه  –کتا ب فضائل الصحابة ، باب مناقب عمر بن اخلطاب  :(  صحيح ابلخاري1)

 ( . ۵۲ – ۵۱/  ۷)  :( . فتح ابلاري ۳۶۸۸)  :حديث نمرب
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ته چې په اسالم باندې هل مونږ  نږ هغه مسلمانانو ورونوزمو ،اهلل مونږ ته یا
ونږ په زړونو کې زم ،او خبشش راته وکړه تڅخه وړاندې تېر شوي دي مغفر

 یته مهربان او رحم کونک !اهلل یا ،ته بغض او کينه مه راوهل مومنانو بندګانو
  .يې
 
 

 واخر دعوانا ان الحمد هلل رب العلمين
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 ک د اخستنليکونو لړ يل 

 قرانکريم 
دلين ابلاين د حممد نارص ا :ارواء الغليل يف ختريج احاديث منار السبيل -

 .۱۴۰۵ –بْيوت دوهم چاپ  –املکتب االساليم  ،يلکنه

د امحد بن عيل العسقالين ) ابن حجر (  : الصحابةزياالصابة يف تمي -
 .۱۴۱۱قاهرة  –مکتبة ابن تيمية  ،يلکنه

 ،جعفر حممد بن جرير الطربي يلکنهد ابو  :تاريخ الرسل وامللوک -
 .دار املعارف قاهره دريم چاپ ،حممد ابو الفضل ابراهيم :حتقيق

يلکنه (  محد بن عيل العسقالين ) ابن حجرد ا :تقريب اتلهذيب -
 .۱۴۱۱دريم چاپ  ،دار القلم دمشق ،حتقيق حممد عوامة

ربي د ابو جعفر حممد بن جرير الط :جامع ابليان عن تاويل آي القران -
 .۱۴۰۷ ،بْيوت ،دار اجليل ،يلکنه

د ابو نعيم امحد بن عبداهلل اصبهاين  :حلية االويلاء وطبقات االصفياء -
 .۱۴۰۷بْيوت پنځم چاپ  ،دار الکتاب العريب ،يلکنه

د جالل ادلين ) عبدالرمحن بن  :ادلرر املنثور يف اتلفسري باملاثور -
 .م ۱۹۹۰ ،ة القاهرةمطبعة االنوار املحمدي ،الکمال ( السيويط يلکنه
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د حممد بن ايب بکر بن القيم اجلوزية  :روضة املحبني ونزهة املشتاقني -
 .۱۴۰۳بْيوت  ،دار الکتب العلمية ،يلکنه

مکتبة  ،حممد نارص ادلين ابلاين يلکنه د :سلسلة االحاديث الصحيحة -
 .۱۴۰۷دوهم چاپ  ،الرياض ،املعارف

ث السجستاين يلکنه د د ابو داود سليمان بن االشع :سنن ايب داود -
 :چاپ ،عزت عبيد داعس :حتقيق ،معالم السنن د خطابې رشحې رسه

 .۱۳۸۸محص سوريا  ،حممد عيل السيد

 ،د ابو عييس حممد بن عييس بن سورة الرتمذي يلکنه :سنن الرتمذي -
 .املکتبة االسالمية استانبول ترکيا ،عزت عبيد داعس :حتقيق

حتقيق  ،بن عبدالرمحن ادلاريم يلکنه د ابو حممد عبداهلل :سنن ادلاريم -
 .۱۴۱۲مشق دار القلم د ،دکتور مصطيف ديب ابلغا

د  ،د ابو عبدالرمحن امحد بن شعيب النسايئ يلکنه :سنن النسايئ -
دارالکتب العلمية بْيوت  ،رسه ېد حاشي يسيوطې د رشحې او د سند

 .بلنان

بة دار مکت ،د خدلون احدب يلکنه :سوانح وتامالت يف قيمة الزمن -
 .۱۴۱۰ :دريم چاپ ،الوفاء جده

 حتقيق ،حممد بن امحد بن عثمان اَّلهيب يلکنه د :سري اعالم انلبالء: 
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 .۱۴۱۲اتم چاپ  ،مؤسسة الرسالة بْيوت ،شعيب االرناؤوط

شعيب  :حتقيق ،د حسني بن مسعود ابلغوي يلکنه :رشح السنة -
دوهم  ،وتاملکتب االساليم بْي ،االرناؤوط او حممد زهْي الشاويش

 .۱۴۰۳چاپ 

د شيخ االسالم ابن تيمية منت او د حممد  :رشح العقيدة الواسطية -
 .ګوجرانواهل پاکستان ،ادارة احياء السنة ،خليل هراس رشح

او  ،د ابو عبداهلل حممد بن اسماعيل ابلخاري يلکنه :صحيح ابلخاري -
حممد  :حتقيق ،فتح ابلاري د امحد بن عيل بن حجر العسقالين يلکنه

 .۱۴۰۷دار الريان للرتاث قاهره  ،فؤاد عبدابلايق او حمب ادلين اخلطيب

 :ارشاف ،د حممد نارص ادلين ابلاين يلکنه : ابن ماجةننصحيح س -
او مکتب  ،مکتب الرتبية العريب دلول اخلليج رياض ،شاويشزهْي 

 .۱۴۰۸دريم چاپ  ،االساليم بْيوت

حممد  :تعليق ،يلکنه د حممد نارص ادلين ابلاين :يب داودأصحيح سنن  -
لومړي چاپ  ،مکتب الرتبية العريب دلول اخلليج رياض ،زهْي شاويش

۱۴۰۹. 

 ،د ابو احلسني مسلم بن احلجاج انليسابوري يلکنه :صحيح مسلم -
دار احياء الکتب العربية ) فيصل عييس  ،حممد فؤاد عبدابلايق :حتقيق
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 .ابلايب احلليب ( قاهره

 حتقيق ،عبدالرمحن بن عيل بن اجلوزي يلکنهد ابو الفرج  :صفة الصفوة: 
چاپ  لومړى ،دار الويع حلب ،ه يجحممود فاخوري او حممد رواس قلع

۱۳۸۹. 

زهْي  :ارشاف ،د حممد نارص ادلين ابلاين يلکنه :ضعيف سنن ايب داود -
 .۱۴۱۲املکتب االساليم بْيوت  ،شاويش

حممد  :حتقيق ،د حممد بن سعد بن منيع يلکنه :ىالطبقات الکرب -
 .۱۴۱۰چاپ  لومړى،دار الکتب العلمية بْيوت ،عبدالقادر عطا

د ابو عثمان اسمعيل بن عبدالرمحن  :السلف واصحاب احلديثعقيدة -
مؤسسة البشائر العاملية  ،نبيل سابق السبيک :حتقيق ،الصابوِن يلکنه

 .۱۴۱۳للتجارة واتلوزيع رياض 

 ،ْيوز ابادي يلکنهجمد ادلين حممد بن يعقوب الف د :القاموس املحيط -
مؤسسة الرسالة  :نرش ،مکتب حتقيق الرتاث مؤسسة الرسالة :حتقيق

 .۱۴۰۷ :بْيوت  دوهم چاپ

د ابو احلسن عيل بن حممد الشيباين ) ابن االثْي (  :الاکمل يف اتلاريخ -
 .بْيوت  ،دار الکتاب العريب ،يلکنه

 د حاکم ابو عبداهلل حممد بن عبداهلل :املستدرک عيل الصحيحني -
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 .دار املعرفة بْيوت ،رسه ېنيسابوري يلکنه د ذهيب د حاشي

 .قاهره ،مؤسسة قرطبة ،دامام امحد بن حنبل يلکنه :املسند -
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 نوملړ
 ۳      پېلزيه د ژباړن – ۱
 ۵      پېلزيهد دوهم چاپ  – ۲
 ۷       پېلزيه – ۳
 ۱۶  په اخالص او صدق کې د سلفو صاحلينو نمونې – ۴
 ۳۲   نه د سلفو صاحلينو د وېرې نمونې د اهلل تعایل – ۵
 ۴۱    هل شهرت نه د سلفو صاحلينو کرکه – ۶
 ۴۷    د ځان خوښۍ نه د سلفو صاحلينو وېره – ۷
 ۵۴   هل دنيا څخه د سلفو صاحلينو بې رغبيت – ۸
 ۶۶   هل مرشتابۍ نه د سلفو صاحلينو کرکه او نفرت – ۹
 ۷۳  مينه او رغبت په ديين زده کړو کې د سلفو صاحلينو – ۱۰
 ۹۰    د سلفو صاحلينو حق ته د انقياد نمونې – ۱۱
 ۹۶   هل فتوا څخه د سلفو صاحلينو خوف او ډار – ۱۲
 ۱۰۰   د سلفو صاحلينو د قران کريم رسه اړيکي – ۱۳
 ۱۰۵   په عبادتونو کې د سلفو صاحلينو کوښښ – ۱۴
 په نېکيو د امر او هل بدو څخه په رابندولو کې  – ۱۵

 ۱۱۵      د سلفو صاحلينو کردار
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 ۱۲۹  په جهاد ِف سبيل اهلل کې د سلفو د اخالص نمونې :- ۱۶
 ۱۵۳   په ناورينو کې د سلفو صاحلينو د صرب د نمونې – ۱۷
 ۱۵۷  په دين کې هل فتنو څخه د سلفو صاحلينو ځان ژغورنه – ۱۸
 ۱۶۶    خپل منځنۍ فتنو کې د سلفو درېځ – ۱۹
 ۱۷۵   رګاوونو اړوند د سلفو صاحلينو درېځد شاهانو د – ۲۰
 ۱۸۳  د ښځو هل فتنو څخه د سلفو د ځان ژغورنې نمونې – ۲۱
 ۱۹۸  د سلفو صاحلينو خپلو مورګانو رسه د نيکۍ نمونې – ۲۲
 ۲۰۳  په ښه ملګرتوب کې د سلفو صاحلينو د کردار نمونې – ۲۳
 ۲۰۸   د خلکو حقوق او د سلفو صاحلينو ذمه واري – ۲۴
 ۲۱۳  د خلکو په خطاګانو د سلفو صاحلينو پټ سرتګي – ۲۳
 ۲۲۲   د ادب خيال ساتل سلف صاحلني او د علماوو – ۲۴
 225   سلفو صاحلينو ادبونهپه خربو اترو کې د  – ۲۵
 ۲۳۲  د وخت په ساتلو کې د سلفو صاحلينو د حرص نمونې – ۲۶
 240   په خندا او ټوکو کې د سلفو صاحلينو انداز – ۲۷
 ۲۴۴       پای – ۲۸
      د اخستنليکونو نوم لړ – ۲۹
 252       نوم لړ – ۳۰
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 دا کتاب

، عقيدې، تصور، سلوک او اخالقو ته شامل مفهوم لري ،سلفو صاحلينو منهج د
رضور ده چې د هغوی د عقيدې او منهج په ترشيح کې سلوک او اخالق نو 

عقيدوی اړخ اهمالول او هم وڅېړل يش، لکه څنګه چې هل چا څخه د سلفو 
بليږي چې سلوکو ته يې عميل بڼه ورکول نه قبليږي داسې ورڅخه دا هم نه ق

 و سلويک جانب يې اهمالوي.عقيدوي اړخ يې پیل کوي خ
که څه هم د سلفو صاحلينو عقيده او منهج په نورو کتابونو کې احلمدهلل په 

اخاليق او سلويک  اکِف او شاِف انداز بيان شوی دی خو ولې دا کتاب يې د
( او د النبالءسير أعالم ده، دا کتاب مو د امام ذهيب هل )جانب د توضيحولو يو هڅه 

د سلفو ( څخه راخسیت دی، هڅه مو کړې ده چې صفة الصفوةابن ا جلوزي هل )
صاحلينو درېځونه پکې په موضويع ترتيب وڅېړو، خيال مو ساتیل چې هم د 

 ولري، په کتاب کې مو نزدېالس ریس  هم ورته هرڅوك کتاب حجم کم او
هل رب متعال څخه سوال کوو چې د سلفو  شپږويشت فصلونه ذکر کړي دي.

د نرش او اشاعت  خپلولو توفيق راکړي، او د مومنانو ترمنځ واخالقد صاحلينو 
 توان راکړي، وصیل اهلل یلع حممد ویلع آهل وصحبه وسلم.


