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د ژباړن سريزه
احلمدهلل رب العلمني ،والصالة والسالم یلع سيد االنبياء واملرسلني ،حممد

ویلع اهل واصحابه امجعني ،ولک من سار بنهجه وتمسک بسنته ایل يوم ادلين،اما
بعد:
ولې به د الرې مشالونه نه وي چې خوږ پېغمرب Vيې په ښه ديانت ،صرب
َ ر ُ ر ُ ُ ر َ ر ر ُ َّ َّ ر َ َ ُ ر َ ُ ر ُ َّ َّ ر ُ َ
اَّلي َن يَل رون ُه رم]!
اَّلين يلونهم ثم ِ
او زغم زېری ورکړی دی [خْي القرو ِن قر ِِن ثم ِ
ولې به يې زنذګي هل خېره ډکه نه وي چې پل په پل ،حلظه په حلظه يې د قرب
تورتمونه په ياد وو.

ولې به د اهلل متيق او ويل بندګان نه ول چې خپل ټول ځانونه يې اهلل ته
ورکړي ول ،په دنيا کې به يې د اخرت کروندې کولې ،په دنيا کې يې ځان ته د
اخرت رسمدي لوړ پوړې ماڼۍ ودانولې.
ايا مونږ د هغوی په څېر مسلمانان يو؟ لکه هم راته راياد شوي دي؟ په کوم

درېځ کې مو ورپسې اقتدا کړېده؟
څوک؟ اه!! اه!! دا څوک دي؟؟

هغوی! هغوی! دا دی ستا خمې ته يې نمونې ږدم ،صحابه يادوم ،تابعني يادوم،
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تبع تابعني يادوم ،هغه هسيت يادوم چې تر اوسه نه بلکې تر قيامته يې نيک
َ ر ر َ
عملونه جاري او دوامداره دي ،لکه حديث یک چه راځي [ أ رو ِعل ٍم يُنتَف ُع بِ ِه ] تر

اوسه ورته ثوابونه ورکول کيږي ،ستاسو د روڼ او ديين راتلونکي لپاره مې هل
عربې نه وژباړه ( أين نحن من اخالق السلف )
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
10 / 06 / 2015
Hekmat0344@gmail.com
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 د دوهم چاپ سريزه 
ان احلمد هلل حنمده ونستعينه ونستغفره ،ونعوذ باهلل من رشور انفسنا و من
سيئات اعمانلا .من يهده اهلل فال مضل هل ومن يضلل فال هادي هل ،واشهد ان

ال اهل اال اهلل وحده ال رشيک هل ،واشهد آن حممدا عبده ورسوهل – صيل اهلل

عليه وسلم – .

امابعد:

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

ختمې شوې نو د دوهم چاپ غوښتنې راڅخه وشوې ،په دې مو زړونه ډېر
خوشحاهل حمسوسه شول چې کتاب د خلکو خوښ رایغ او اساليم بېداري هم
هل مونږه غواړي چې د سلف صاحلينو الرښوونې او نيک حاالت د خپلو

عملونو د تقويې مرستندويه کړو.

د دغو عملونو د ال زيات اهتمام هل کبله د کتاب د لوست بڼه نوره هم پسې په
ښه کول غواړوو او په دې باب کې به ان شاء اهلل مزيد نور زيار هم وباسو.

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

چې مفهوم ترې ګران برېښېده څه انداز رشح او توضيح کړو.
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.

په دار طيبه کې د کره کتنې او څېړنې هيئت
بهاء ادلين عقيل
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 سريزه 
ان احلمد هلل حنمده ونستعينه ونستغفره ،ونعوذ باهلل من رشور انفسنا و من

سيئات اعمانلا ،من يهده اهلل فال مضل هل ومن يضلل فال هادي هل ،واشهد ان
ال اهل اال اهلل وحده ال رشيک هل ،واشهد أن حممدا عبده ورسوهل .V
امابعد:

هغه مسلمان چې دنيوي او اخروي سعادت او جنات غواړي پرې پټه نه ده چې

د سلفو صاحلينو په فهم قران کريم او نبوي سنتو باندې الزتام د جنات کشتۍ

ده.

هل طالب العلم څخه بايد پټه نه وي چې د (سلف صاحلينو) اصطالح د نيب
کريم  Vپه شمول صحابه کرامو او تابعينو ته ويل کيږي.

خو د اړتيا وړ اړخ چې د سلفو صاحلينو په منهج کې هل اهتمام څخه بې غوره
پاتې شوی دی د هغوی اخاليق کردار او سلوک دي ،که څه هم قناعت

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

ترې دا نه وي چې په دماغو کې يې د يو عليم فن په څېر کېږدو او بس ،نا
بلکې د هغوی منهج عقيدې ته ،تصور ته ،سلوک او اخالقو ته شمول لري.

په وروستيو کې زمونږ د اهل السنت و اجلماعت خلک د ژور غور هل خمې د
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عليم او نظري اړخ د سلوکو او اخالقو اړخونو ترمنځ ډېر يا کم توپْي په ګوته
کوي چې زمونږ دايع لکه نا لکه د سلفو صاحلينو د سلوکو او دعويت اسلوبو په

پرتله خپل ځان يا نور ډېر لرې ويين ،رضور ده چې د سلفو صاحلينو عقيدې او
منهج ته د دعوت په مهال بايد د هغوی عقيدوي ،فقيه ،سلوک او انساين رويې
ته يې دعوت اعم او تام وي ،لکه څنګه چې د سلفو اخالق خپلول او عقيدوي

اړخ يې پرېښودل هل انسان څخه د قبول وړ نه يش ګرځېدای ،دغه څېر ترې دا
هم نه يش قبلېدای چې عقيدوي اړخ يې خپل کړي خو په سلويک او اخاليق

اړخ يې هېڅ پاملرنه نه کوي ،خو که د سلفو صاحلينو سْيت ته لږ ځېر شو راته
به جوته يش چې هغوی د پوره منهج غوره ترينه نمونه ده.که مونږ د خپل ژوند
نيمګړتياوې د سلفو صاحلينو ژوند ته په دغسې هر اړخزيې کتنې پوره کړو د

اهلل پاک په اذن به وکوالي شو چې د ژوند خوګانې فيصله کړو.
که دغسې وشوای مونږ به داسې څوک ونه وينو چې په توحيد الوهيت،

توحيدربوبيت ،توحيد االسماء والصفات ،د بدعتونو ضد مبارزې کې د سلفو
صاحلينو پېرواکر وي خو هل بل اړخه په ظلم او بربريت ،دروغ ،غيبت ،کينه او

پر نفيس خواهشاتو اخته او د سلفو صاحلينو خمالفت کوي.

يا په بل تعبْي که د ژوند د ښه کېدو لپاره مونږ دغه بشپړ منهج خپل کړو،

زمونږ هغه مشالکت او ستونزې چې اوسمهال ترې رس ټکوو ،هل منځه به
والړې يش.
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د سلفو صاحلينو په منهج کې د اخاليق اړخ اهميت د علماوو هل يلکنو څخه
څرګنديږي لکه عقيدة الواسطية ،عقيدة الطحاوية او داسې نور...

د نمونې په توګه امام صابوِن د اهل السنت واجلماعت د عقيدې اړوند وايي:
«هغوی –اهل السنت واجلماعت– په شپه کې هل خوب وروسته د ملونځ په کولو

امر کوي ،د ډول ډول حاتلونو باوجود د خپلولۍ په پاللو امر کوي ،د سالم په

اچولو ،د خوراک په ورکولو ،پر غريبانانو او فقْيانو او يتيمانانو رحم کولو ،د
مسلمانانو په چارو پاملرنه ،په خوراک ،څښاک ،پوښاک ،نکاحونو ،په خرچ
کې هل حرامو څخه ځان ژغورلو او نېکو اکرونو ته ګړنديتوب کې ،په ښو

اکرونو د امر او هل بدو څخه په ځان رابندولو کې ،د طمع توقع هل رش څخه په

ځان ساتلو کې ،د حق په ويلو او د حق په الره کې په ستونزو يو بل ته د صرب
()1

کولو وصيت کوي .

شيخ االسالم ابن تيمية هم په عقيدة الواسطية کې د سلفو د عقيدې هل ذکر

وروسته وايي :د دې برسېره د اساليم رشيعت واجباتو هل خمې هغوی په نيکيو
امر او هل بدو څخه منع کوي ،د حج ،جهاد او په مجعه د ټولوااکنو رسه – ښه وي

او که بد– اخرتونه يوځاي کول ،د مجاعت په ملونځونو خيال ساتل ،ګرد امت

( )1عقيدة السلف وأصحاب احلديث )۸۶( :د ابوعثمان اسمعيل بن عبدالرمحن الصابوِن يلکنه،
حتقيق :نبيل بن سابق السبيک.
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ته د دينې فرييض په حيث نصيحت کول او د نيب کريم Vپه دې قول عقيده
ََّ َ
ُ ّ ر ُ ر
ك َب ر َ
الم رؤم ُن َاکبلُنريَ َ ُ
ُ
()1
ني ا َصابِ ِع ِه]
وص يَشد َبع ُضه َبعضا ،وشب
ان الم ررص ِ
لرل چېِ [ :
ِ
ژباړه :يو مومن د بل رسه د قوي ابادۍ مثال لري چې يوه برخه بله پياوړې کوي
او ګوتې يې رسه په يو بل کې ننويستې.

َ َ ُ ُ ر ر َ ر َ ِّ ر َ ُ
امح ِه رم َو
ِف ت َواد ِهم َوت َر ِ
او په دې قول يې عقيده لري چې [مثل المؤ ِمنِني ِ
ر
َ ر َ رُ ر ََ َ َ
َ َ
ر َ
َت َع ُ
اط ِف ِه رم ک َمث ِل اجل َ َس ِد ِاذا اشتَک ِمنه ُعض ٌو تداع ُهل َسائِ ُر االعضا ِء بِاحل ُ ّم َو
ّ ّ ()2
السه ِر ]

ژباړه :د يو بل رسه په مينه او مهربانۍ او شفقت کې رسه مومنان د يو بدن
صفت لري ،که يو غړی يې و درديږي د بدن ټول غړي د درد او شوګْي

(شبګْي) هل امله نا ارامه وي.

په مصيبتونو کې په حوصلې او خوشحايلو کې په شکر ويستلو او د تقدير پر

پرېکړو د خوشحالېدو امر کوي ،نيکو خويونو او ښايسته علمونو ته خلک
الم رؤمن ر َ
رابويل او د نيب کريم په دې قول غوڅه عقيده لري چې [أَ رک َم ُل ُ
ني
ِِ
V

( )1صحيح ابلخاري :کتاب الصالة ،باب تشبيک األصابع ِف املسسجد وغْيه ،حديث شمْي.)۴۸۱( :
مسلم :الرب والصلة واالداب ،باب تراحم املؤمنني وتعاطفهم وتعاضدهم ،حديث نمرب.)۲۵۸۵( :

( )2خباري :األدب :باب رمحة انلاس وابلهائم ،حديث نمرب .)۶۰۱۱( :مسلم :الرب والصلة واألداب :باب
تراحم املؤمنني ،حديث نمرب.)۲۵۸۶( :
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رَ
ر
ر
ِاي َمانا اح َسنُ ُه رم اخالقا]

()1

ژباړه :پوره مومن هغه څوک دی چې ښايسته اخاليق جانب ولري.
خلک دېته رابيل چې که چا دررسه خپلويل نه پالـلـه ته به وررسه خپلويل

پالې ،هغه چا ته به نفقه ورکوې چې تا ته څه نه درکوي ،هغه ته به خبشش
کوې چې ظلم يې دررسه کړی وي ،د مور او پالر رسه په ښه رويه امر کوي ،په

خپلولۍ پاللو ،په ښه ګاونډتوب ،د يتيمانو رسه په ښه چلند ،ناداره او مسافرو
رسه ښه رويه ،په غالمانو نرمې کولو امر کوي ،خلک هل فخر او وياړ ،تکرب او
هل حدودو څخه رسغړونې ،حق يا په ناحقه څوک په بدو يادولو څخه

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

دا ټول پر دې څرګند داللت کوي چې د سلفو صاحلينو تګالره هل عقيدوي او
اخاليق دواړو اړخونو څخه جوړه وه ،که په يوه خواه کې نقص او کمې
حمسوس يش نو د دې عظيم منهج په الزتام کې پرې هومره نقص منځ ته

( )1سنن أيب داود :کتاب السنة ،باب ادليلل یلع زيادة االيمان ونقصانه ،حديث نمرب .)۴۶۸۲( :جامع
الرتمذي :کتاب الرضاع ،باب ما جاء ِف حق املرأة یلع زوجها ،حديث نمرب .)۱۱۶۲( :صحيح سنن أيب

داود ،۸۸۶ /۳( :حديث شمېر.)۳۹۱۶ :

( )2رشح العقيدة الواسطية.)۱۵۵( :
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راتالی يش.
د سلفو صاحلينو د ځينو احوالو او اخالقو د ثبتولو لپاره اهلل تعایل ځېنو خلکو
ته توفيق ورکړی و چې يو يې هم امام ذهيب دی چې د [سْي اعالم انلبالء] په

نوم او امام ابن اجلوزي د [صفة الصفوة] په نوم کتاب چې په اصل کې د [حلية
االويلاء] د ابو نعيم د کتاب لڼدېز دی ،په خورا جامعو کتابونو کې يې يادونه
کړېده ،مونږ هڅه وکړه چې دغه بېلګې د حجم هل حلاظه په کوچين کتاب کې

چې لوستل يې اسان وي راغونډ کړو ترڅو لوستوال په اسانه رسه وکوالی يش
دغه اخالق د ځان په ګټه راويل او د سلفو پېرواکر جوړ يش.

هل تعليق پرته مو دغه فقرات په ترتييب شلک د ذکر وړ وبولل ،خپله به دررسه

خربې وکړي ،مونږ يې يواځې رسمضمون ايښی دی ،د ايتونو ختريج مو هم
کړی دی او ګران فهمه لغتونو مو معنا کړي دي او هر قول مو خپل مصدر
(سْي اعالم انلبالء) او يا (صفة الصفوة) ته منسوب ذکر کړی دی.هل لوستوال
څخه دې پټه نه وي چې دا کتاب د سلفو صاحلينو د ژوند مش نمونه يې

خروار ده ټولې زندګۍ ته يې نه دی شامل ،په دې کتاب کې به زمونږ موخه
څه دومره ښاکره يش! اوحاالنکه د هغوی ټول سْيت په دې ګواه دی.هغه

څوک خوش نصيب دی چې د نيب کريم  Vد منهج په حقيقت لږې خربې
يې راهنمايې وکړي.

][13

د کتاب د فقراتو ترتيب په دې ډول دي:
 :- ۱په اخالص او صدق کې د سلفو صاحلينو نمونې.

 :- ۲د اهلل تعایل نه د سلفو صاحلينو د وېرې نمونې.
 :- ۳سلف صاحلني او هل شهرت نه کرکه.
 :- ۴د ځان خوښۍ نه د سلفو صاحلينو وېره.

 :- ۵د دنيا څخه د سلفو صاحلينو بې رغبيت.
 :- ۶هل مرشتابۍ نه د سلفو صاحلينو کرکه او نفرت.

 :- ۷په ديين زده کړو کې د سلفو صاحلينو مينه او رغبت.
 :- ۸د سلفو صاحلينو حق ته د انقياد نمونې.

 :- ۹د سلفو صاحلينو هل فتوا ورکونې څخه خوف او ډار.
 :- ۱۰د سلفو صاحلينو د قرانکريم رسه تعلق او اړيکې.
 :- ۱۱د سلفو صاحلينو په عبادتونو کې کوښښ او ونډه.

 :- ۱۲په نېکيو د امر او هل بدو نه په رابندولو کې د سلفو صاحلينو کردار.
 :- ۱۳په جهاد ِف سبيل اهلل کې د سلفو صاحلينو د اخالص نمونې.
 :- ۱۴په ناورينو کې د سلفو صاحلينو د زغم نمونې.

 :- ۱۵په دين کې هل فتنې څخه د سلفو صاحلينو ځان ژغورنه.

 :- ۱۶په منځنۍ فتنو کې د سلفو صاحلينو درېځ.
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 :- ۱۷د شاهانو درګاونو اړوند د سلفو صاحلينو درېځ.
 :- ۱۸د ښځو هل فتنې څخه د سلفو د ځان ژغورنې نمونې.

 :- ۱۹د سلفو صاحلينو مورولۍ پاللو کې د نيکۍ نمونې.

 :- ۲۰په ښه ملګرتوب کې د سلفو صاحلينو د کردار نمونې.
 :- ۲۱د خلکو حقونه او د سلفو ذمه واري.

 :- ۲۲د خلکو هل تېروتنو نه د سلفو صاحلينو پټ سرتګي (تغايب).
 :- ۲۳سلف صاحلني او د علماوو ادب.
 :- ۲۴سلف صاحلني او د خربو ادبونه.

 :- ۲۵د وخت خيال ساتلو کې د سلفو صاحلينو نمونې.

 :- ۲۶په خندا او ټوکو کې د سلفو انداز.

هل اهلل پاک څخه غواړو چې د کتاب فقراتو په راغونډولو او ترتيبولو رسه
لوستوال او اوريدونکي ته خْي او فايده ورسوي ،اهلل پاک ډېر ښه اوريدونکی

او د داع قبلونکی دی.

وړاندې هل دې چې د پېلزيې هل پای څخه قلم کېږدم او تاسو د خېرخواه امامانو
رڼې چېنې څخه خړوبولو ته پرېږدو ستاسو خربول غواړو چې دغه څه شمېر

فقرات د سرت او خورا لوی د خْي اکر څخه يوه برخه ده ،د خېر په دې اکر کې
به د قراين او نبوي نصوصو او صحابه کرامو او د تابعينو هل سْيت څخه په ګته
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اخستلو د منهج د اصالح او تغيېر اړوند په مخ تګ کوو ،په راروانو فصلونو
کې به په ترتيب رسه چې بابونه به رسه منځنې نسق ضبط ولري ذکر کړو.

هل اهلل څخه غواړو چې دا اکر په خْي رسه رسته ورسوي او راته په دغې اکرونو
کې ښه توفيق راکړي او د دې کتاب خْي او فايده ټولو مسلمانانو ،نياکنو ،دينې
داعيانو ته ورسوي.

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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□  – ۱په اخالص او صدق کې د سلفو صاحلينو نمونې □
 بکر بن ماعز iوايي :ربيعiد خپل قوم په مسجد کې د يو ځل نفل
ملونځ پرته نورنه دی يلدل شوی().1

َُ
 سفيانiوايي :ما ته مرية الربيع بن خثيم وويل :د ربيع ټول نېک عملونه د
خلکو نه پناه و ،که څوک به رایغ او هغه رسه به قران کريم و ،په خپلو جامو
().2

(اکيلو) کې به يې پټ کړ
َُ
 منذر وايي :ربيع بن خثيم به ويل :هغه عمل به هل زوال رسه مخ يش چې د
اهلل رضا پرې نه وي غوښتل شوې().3

 ابومحزة اثلمايل وايي :عيل بن احلسني به د شپې هل خمې د ډوډۍ بار پر شا کړ
او خْيات به يې پرې کو او دا به يې ويل[ :پټ خْيات د اهلل پاک غصه
ختموي]

()4

( )1صفة الصفوة) ۶۱ / ۳ ( :

( )2صفة الصفوة) ۶۱ / ۳ ( :

( )3صفة الصفوة) ۶۱ / ۳ ( :

( )4صفة الصفوة .) ۹۶ / ۲ ( :او د [پټ خْيات کول د اهلل پاک غصه ختموي] د ډېرو سندنو هل خمې
نيب Vته مرفواع حديث ذکر شوی دی ،که څه يې هم په هر سند کې مقال دی خو په جمموع توګه

يې ابلاينiحدث صحيح کړی دی.

][17

 عمرو بن ثابت وايي :لکه چې عيل بن احلسني ومړ ،د غسل په وخت کې يې
خلکو پر شا تور داغونه ويلدل ،هغوی وپوښتل چې دا ولې؟ کورِن غړو يې
وويل :د شپې هل خمې به يې په شا د وړو بارونه د مدينې د ناداره او غريبانو
کورونو ته وړل ().1
 ابن اعئشه وايي :زما پالر ويل :د مديين نادارو به ويل:لکه چې عيل بن
احلسني مړ شوی دی هل چا څخه مو پټ خْيات هم نه دی يلدیل ().2

 حممد بن مالک بن ضيغم وايي :مونږ ته ابوايوب وويل چې يوه ورځ راته
ابومالک وويل :ابو ايوبه! پرځان دې هل ځانه وډار شه ،زما د علم هل خمې په دنيا
کې د مومن انسان غمونه نه ختميږي ،قسم پر اهلل چې که مسلمان ته په

اخرت کې خوشحايل نه ورکول کېده دوه غمونه به پرې پراته وای :د دنيا

غمونه او د اخرت بدخبيت ،ما وويل :زما پالر درنه لوګی او زار شه اخرت به
مسلمان ته ولې خوشحايل نه او حاالنکه مسلمان اهلل ته په عبادتونو ځان
ستومانه کوي! هغه وويل :که عبادت روغ نه وي او قبول نه يش نو بيا؟ بيا يې

وويل :ډېری خلک باور لري چې ځان يې قابو کړی دی ،په صدقه او خْيات
کې يې ځان ښودنه نشته ،عزم يې سم دم دی ،عملونه يې نېک او صاحله دي،
( )1صفة الصفوة) ۹۶ / ۲ ( :

( )2صفة الصفوة) ۹۶ / ۲ ( :
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خو د قيامت په ورځ به يې ټول هل مخ نه وويشتل يش().1
 امام ذهيب هل امحد نه ،هغه هل محاد نه ،هغه هل ايوب څخه روايت کوي چې:
ما دتله ډېری خلک يلديل دي چې ويل به يې :که تقدير کې وي وبه يش.

او ايوب به ويل :هغه سړی دې هل اهلل پاک څخه وډار يش که عبادتونه کوي

بايد خپل عبادت پر خلکو عذاب ونه ګرځوي ،د ښاکره عبادتونو نه پټ
عبادتونه ډېر ښه دي().2

 جعفر بن برقان وايي :زه د يونس بن عبيد هل ښه سړيتوب او ديندارۍ نه خرب
شوم ما ورته ويللک :ګرانه ورورجانه! زه ستا هل ديندارۍ او ښه سړيتوب نه خرب

شوم ،د مينې او حمبت هل خمې مې تا ته يلک درواستو ،ډېره مهرباين به دې وي
که ستا نيک عملونه راته راواستوې.

هغه راته يليلک و :ستا يلک راورسېد او زما د عملونو متعلق دې غوښته کړېوه،
ما خپل ځان رسه فېصله کړېده چې څه مې خوښ وي هغه به د نورو لپاره هم
خوښ ګڼم ،کوم څه چې مې بدي يش هغه به د نورو لپاره هم بد ګڼم ،ومې
کتل نفس مې هل دې څخه ډېر لرې و ،بيا مې هل نفس څخه وغوښتل چې هل

ښو صفتونو پرته به خلک په نور څه نه يادوې ،نو د برصې په ښار کې ګرمۍ
( )1صفة الصفوة) ۳۶۰ / ۳ ( :

( )2سْيأعالم انلبالء) ۱۹ / ۶ ( :
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کې روژه نيول راته د هغوی د نه يادولو نه ډېر اسان ښاکره شول ،دغه زما
عملونه دي نور دې په اهلل سپارم ().1
 حممد بن املثین وايي :ما ته عبداهلل بن سنان وويل :زه په طرسوس کې د
عبداهلل بن مبارک او معتمر بن سليمان رسه ملګری وم ،نا څاپه خلکو نارې
کړي چې جهاد ته تيار شئ ،عبداهلل بن مبارک هم د خلکو رسه ووت ،د

جنګ دواړه خواوې رسه خمامخ شوې ،يو رويم راووت او د مقابلې غوښته يې
وکړه ،يو مسلمان يې مقابيل ته ووت خو مسلمان يې د سختو ګوزارونو هل خمې
شهيد کړ تر دې چې شپږ مسلمانان يې شهيدان کړل ،د جنګي صفونو ترمنځ
په ډېرې لويې او تکرب رسه ګرځېده او د مقابلې نارې يې وهلې ،هل دې
وروسته چا وررسه مقابلې ته زړه ښه نه کړ ،ما ته عبداهلل بن مبارک وکتل او

راته يې وويل :که زه مړ شوم داسې او داسې به وکړې ،خپل اس ته يې حرکت
ورکړ او د مقابلې ميدان ته ووت ،د اکفر رسه يې لږه اندازه مقابله وکړه او بيا يې
اکفر مردار کړ ،بيا يې د مقابلې اواز پورته کړ بل اکفر ورته راووت تر دې چې
شپږ اکفران يې ووژل ،مقابله پسې نوره هم اوږده شوه ،اکفرانو د بوزديلې هل وجې

ورته مقابلې لپاره زړه ښه نه کړ ،خپل اس ته يې قمچينه ورکړه او د دواړو

( )1صفة الصفوة) ۳۰۳ / ۳ ( :
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صفونو ترمنځ وځغليد ،الړ او هل سرتګو پناه شو خو مونږ پرې هېڅ پوهه نه شو،
لږ ځنډ وروسته مې په خپل ځای کې ويلد راته يې کړه چې :پام کوه عبداهلل

که دا خربه دې چا ته کړېوه نو ...يوه سخته خربه يې راته وکړه ().1

 امحد بن اسحاق وايي :فتح بن عبدالسالم وويل چې هريو حممد بن عمر،
ابواغلب حممد بن عيل ،او حممد بن امحد الطرائيف ټولو راته د ابوجعفر بن حممد
نه هغه د عمرو بن عثمان احلميص نه ،هغه د بقية نه ،هغه د صفوان بن عمرو

نه ،هغه د سليم بن اعمر نه ،هغه د جبْي بن نفْي نه روايت کړي دي چې ما د

ابودرداء نه په اخر ملونځ کې د نفاق نه ډېره پناه غوښتل واورېدل ،ما ورته
وويل :ستا او د نفاق ترمنځ خو ډېره فاصله ده؟ هغه وويل :دغه خربې مونږ ته
مه کوه په يو ساعت کې سړی هل خپل دين څخه په څو څو وارې اړول کيږي
چې باالخره هل دين څخه ووځي().2

 فريايب هل ابوبکر سعيد بن يعقوب طالقاين نه ،هغه يې هل عبداهلل بن مبارک
نه ،هغه يې هل اوزايع نه ،هغه هل هارون بن رئاب نه نقلوي عبداهلل بن عمرو

چې لکه مړ کېده وېويل :فالنکی قرييش راوغواړئ ،ما ورته د خپلې لور
ّ
متعلق د عدت په څېر بهانه کړېوه ،او زه دا نه خوښوم چې د اهلل پاک رسه د
( )1سْيأعالم انلبالء) ۴۰۹ – ۴۰۸ / ۸ ( :

( )2سْيأعالم انلبالء ) ۳۸۳ / ۶ ( :ذهيب سند ته صحيح وييل دي .
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نفاق په دريمه حصه مالقات وکړم ،تاسو ټول په دې ګواهان شئ چې ما خپله
لور هغه ته په نکاح ورکړه ().1
 مویس بن معیل وايي :ما ته ابوحذيفه وويل :که په تا کې درې خصلتونه
(خويونه) شته شول نو هل اسمان نه چې څومره خېر او برکت راښکته کيږي ته
به په کې برخوال يې :چې عمل دې خالص د اهلل د رضا لپاره وي ،خلکو لپاره

به هغه څه خوښوې چې ستا د ځان لپاره خوښ دي ،او د خپل توان په اندازه
خوراک هل حاللې الرې وګټه ().2
 ويل کيږي چې د حممد بن واسع تر څنګ يو قصه ګو خلکو ته وويل :ولې
په زړونو کې اليه خشيت نشته؟ سرتګو کې ژړا او د اليه خوف هل کبله په

بدن وېښته نه ودريږي؟ حممد بن واسع ورته وويل :ای سړيه! خلک هغه څېر
دي چې څنګه ته يې ،خربه چې هل زړه نه ووځي په زړه کې ځای نييس ().3

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

د حسن برصي احوال را ته بيان کړه ،ما ورته وويل :د هغه متعلق به درته ډېر
( )1سْيأعالم انلبالء. ) ۳۹۶ / ۸ ( :

( )2صفة الصفوة. ) ۲۹۶ / ۴ ( :

( )3سْيأعالم انلبالء) ۱۲۲ / ۶( :
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رښتوِن معلومات درکړم ،زه يې دېوال رشيک ګاونډي يم ،د جملس ملګری يې
يم ،چې څنګه ښاکره مسلمان دی هغسې په باطن کې دی ،خربه او اکر يې

دواړه يو څېر دي ،د ناستې او والړې خربه يې يوه وي ،چې په کومه خربه امر
کوي خپله يې ډېر زيات مين ،او هل هغه اکر څخه ځان سايت چې ورڅخه منعه
وکړي ،دومره راته معلوم دی چې خلکو ته حمتاج نه دی او خلک ورته حمتاج
دي ،هغه راته وويل :بس بس هغه قوم به څه تباه يش چې داسې سړی پکې

وي().1

 عون بن عمار وايي :ما هل هشام ادلستوايئ نه واورېدل چې :زما دې په اهلل
قسم وي زه هېڅلکه هم داسې نه شم ويالې چې زه د اهلل د رضا په خاطر د
حديث زده کړې لپاره چرته تلیل يم.

ذهيب وايي :زه هم دغسې نه شم ويالی ،سلفو صاحلينو به علم د اهلل پاک د

رضا لپاره طلب کوو نو د عزت رسه رسه ورپسې په دين کې اقتدا هم کيږي ،او

ځينې داسې خلک وو چې د زده کړو په لومړيو کې يې د اهلل رضا نوه خو چې
علم يې لکه حاصل کړ د ځانونو رسه يې حماسبه رشوع کړه نو د الرې په منځ
کې علم د اخالص په لور روان کړل ،لکه جماهد او نور علماء وايي :مونږ علم

( )1سْيأعالم انلبالء. ) ۵۷۶ / ۲ ( :
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زده کړ خو دومره لوی نېت مو ورته نه و کړی ،بيا اهلل پاک رحم وکړ او وروسته
مو نېت نېک او صاحله شو ،نورځينې علماء وايي :په لومړيو کې مونږ علم د
اهلل پاک لپاره نه و ياد کړی ،خو علم انکار وکړ چې خالص بايد د اهلل لپاره

وي ،دا هم ډېره ښه ده ،هل دې وروسته يې بيا علم په نېک نېت باندې نرش او
شايع کړ.

او ځينې نور داسې خلک وو چې په فاسد نېت يې علم د دنيا لپاره حاصل کړ

د دې لپاره چې خلک يې صفتونه وکړي ،دوی ته د خپل نېت ثمره ورکړل شوه،
َ َر
َ ََُ َ
()1
نيب  Vفرماييَ [ :م رن غ َزا ين ِوي ِعقاال فله َما نوی ]
که چا د پړي په نېت غزا وکړه هغه څه به ورکړل يش چې نيت يې وي.
داسې خلکو نه خو هل علم څخه وړانګې واخستې او نه يې علم په نفسونو
کې کوم اثر وکړ ،او نه يې علم په اعمالو کې مثبته نتيجه ورکړه ،اعلم هر هغه

څوک دی چې هل اهلل تعایل څخه ډار ولري.

او ځينې نور داسې وو چې د ځان رسه يې ناروا وکړه ،په علم يې دنياوي

منصبونه ترالسه کړل ،د علم پورې يې ځان تړیل ونه بولو ،د دې رسه رسه يې د

( )1حديث امام أمحد په خپل مسند (  )۳۱۵ / ۵کې داريم په ( ) ۶۵۴ / ۲کې نسايئ په  )۲۴ / ۶د عبادة
َ َ ر َّ َ َ َ ُ َ
په روايت په دې لفظ [ َم رن َغ َزا ر َ ر
هلل َو ل رم ين ِو اال عقاال فله َما ن َوی] روايت
ِف س ِبي ِل ا ِ
بن صامت 
ِ
کړی دی .
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لوی ګناهونو ارتکاب او ناروا عملونه وکړل ،دوی هېڅلکه علماء نه يش بلل
کېدای ،دوی دې برباد او مړه يش.

او ځينې نور د علم په حصول کې هل اهلل څخه نه ډاريږي ،د چل او پراډ په
سورلۍ سپور وي ،تل لپاره په رخصتونو او اسانتياو فتواګانې ورکوي ،روايتونه
يې ټول شاذ حديثونه وي ،او ځينې خو يې ال بييخ په اهلل تعایل دومره جراتمند

وي چې د درواغو حديثونه جوړوي ،باالخره اهلل تعایل يې ورشموي ،علم يې هل
منځه والړ يش او اور يې توخه يش ،دغې ټولو خلکو د علم ډېره برخه روايت
کړېده خو ولې پای يې په دې تمامه شوېده چې هل علم څخه لوڅ او لغړ شوي

دي ،هل دوی څخه وروسته نور داسې خلک منځ ته راغلل چې هل تېرو خلکو
نه په علم او عمل دواړو کې پس پاتې وو ،د دوی پسې نور داسې خلک راغلل

چې په ظاهره کې علم ته منسوب وو خو هل لږ علم پرته يې نور هېڅ نه و ياد،
خپپلو ځانونو يې د ښه علماو ګومان کوو خو دايې بييخ په ذهن کې نه وه چې
اهلل پاک ته خپل ځانونه په علم ورنزدې کړي ،دا ځکه چې دوی د اقتداء لپاره

وړ دينداره اعلم ښوونکی نه و يلدیل ،د خورې ورې رمې په څېر بې نظمه او

بې ضبطه شول ،په دوی کې د استاذ موخه دا جوړه يش چې ډېر کتابونه
راغونډ کړي او لکه لکه يې ګوري ،خپپلو روايتونو يک تصحيفات کوي او هېڅ

خيال يې نه سايت ،د اهلل تعایل نه د خالصون او خبشش سوال کوو ،او لکه د يو
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اعلم په څېر مونږ هم وايو چې :زه نه اعلم يم او نه مې کوم اعلم يلدیل دی().1
 حممد بن عييس وايي :عبداهلل بن مبارک به طرسوس ته ډېر زيات تلوراتلو
او هلته به په خانقاه کې پاتې کېده ،يو ځوان هلک به ورته ډېر زيات راتو
حديثونو به يې ترې هم اورېدل او ابن مبارک به ورهل د ژوند اړوند اړتياوې هم
پوره کویل ،د اعدت رسه سم عبداهلل بن مبارک يو ځل (ريق) ته رایغ د ډېرې

توندۍ هل کبله غزا ته ووت خو دغه ځوان يې ونه يلد ،چې هل غزا نه بېرته
راستومن شو د ځوان متعلق يې پوښتنه وکړه ،ورته وويل شول چې د پور هل

کبله په حمبس خانه کې دی ،عبداهلل بن مبارک وويل :څومره پور وړی دی؟
هغوی ورته وويل :لس زره درهم ،هل ډېرې پوښتنې وروسته يې هغه سړی پېدا

کړ چې قرض يې ورپورې و ،د شپې هل خمې يې ورهل لس زره درهم ورکړل او

قسم يې ورکړ چې ترڅو زه ژوندی يم چا ته به يې قيصې نه کوي ،او چې
څنګه سبا يش سړی هل بند څخه خالص کړه.

عبداهلل بن مبارک بېرته د شپې والړ او سهار ځوان هل بند څخه خالص شو،
چا هلک ته وويل :عبداهلل بن مبارک دې پوښتنه کوهل لږ څه وخت کيږي

چې والړ ،ځوان ورپسې وځغليد او هل (ريق) څخه بهر يې دوه يا درې ميله

( )1سْيأعالم انلبالء. ) ۱۵۳ – ۱۵۲ / ۷ ( :
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وړاندې راونيو هغه ورته کړه :ځوانه چرته وې؟ ډېر وخت کيږي چې په
خانقاه کې دې نه وينم؟ هغه ورته وويل :هو ابوعبدالرمحن! زه لږ قرض کې

بندي وم ،عبداهلل بن مبارک ورته وويل :څنګه هل بند څخه راخالص شوې؟
هغه ورته وويل :نه پوهېږم چې څوک به و خو رایلغ و او زما هل پلوه يې قرض
ادا کړی و ،دغه دی چې هل بند څخه راووتم ،عبداهلل بن مبارک ورته وويل:
ستا د قرض په ادا کولو د اهلل پاک شکر ادا کړه.

سړي دا کهاين هله بيان کړه چې لکه عبداهلل بن مبارکiومړ().1

 ابو جعفر احلذاء وايي :ما هل سفيان بن عيينة نه اوريديل دي چې که د انسان
ظاهر او باطن رسه يوشان وي دېته عدل ويل کيږي ،او که باطن د انسان د
ظاهر نه غوره وي ورته فضل ويل کيږي ،او که ظاهر يې هل باطن نه غوره وي

ورته ظلم او زيایت ويل کيږي ().2

 عبداهلل بن مبارک وايي :محدون بن امحد ته وويل شول :د سلفو په خربو
کې زمونږ هل خربو نه وزن ولې ډېر دی؟ هغه وويل :ځکه چې هغوی به د

اسالم د رسلوړۍ  ،د نفسونو د اعم جنات او خالصون او د اهلل تعایل د رضا په
خاطر خربې کولې ،او مونږ خربې د نفيس عزت ،د دنيا غوښتنې او د خلکو د
( )1صفة الصفوة. ) ۱۴۲ - ۱۴۱ / ۴ ( :

( )2صفة الصفوة. ) ۲۳۴ / ۲ ( :

][27

رضا لپاره کوو().1
ُ
 نرض بن شميل وايي :يو ځای و چې وړۍ به پکې ګرانه شوه نو په برصه کې
به هم وړۍ ګرانېده ،نو هلته وړۍ ګرانه شوه ،چونکه يونس بن عبيد خپله د
وړۍ اکروباري و په دغه اکر وپوهېده هل يو سړي څخه يې د دېرش زره روپو
مال واخست ،څه موده وروسته بېرته دواکندار ته وریغ او ورته يې وويل :ايا تا
ته معلومات و چې په فالنکي ځای کې وړۍ ګرانه شوېوه؟ هغه وويل :نا که

ما ته معلومات ول ما نه خرڅوهل ،يونس بن عبيد وويل :ما ته مې روپۍ راکړه
او بېرته دې مال واخله

(.)2

 هل ب ِرش څخه خلک روايت کوي چې چا ورته وويل :راځه چې ساعت
تېری وکړو! هغه ورته وويل :ګف ته مې ډېر زړه کيږي خو چې څه يش ته مې

زړه ويش پرېږدم يې ().3

 فضيل بن عياض وايي :خوار شئ ،ايا د بدو اکرونو رسه بيا هم ځان ته ښه
سړي وايې ،د جهل رسه بيا هم ځان ته اعلم وايې ،خبل کوې او بيا هم ال ځان
ته سيخ وايې ،هل محاقت نه ډک يې او بيا هم ځان ته هوښيار وايې ،ارزوګانې
( )1صفة الصفوة. ) ۱۲۲ / ۴ ( :

( )2سْيأعالم انلبالء. ) ۲۹۳ / ۶ ( :

( )3سْيأعالم انلبالء. ) ۴۷۰ / ۱۰ ( :
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دې اوږدي دي او اجل دې ډېر نلډ دی.
زه [ذهيب خپله وايي] وايم :لوړه په رب اليزال چې فضيل بن عياض رښتيا وايي،
انسانه! ظلم هم کوې او ځان ته مظلوم هم وايې ،د حرام خورۍ رسه ځان ته
پرهزيګاره وايې ،د فسق او فجور کولو رسه ځان ته اعدل او نېک سړی وايې ،د
دنيا لپاره علم کوې او دعوه لرې چې زه يې د اهلل پاک لپاره طلب کوم ().1

 يوسف شْيازي په خپل کتاب [اربعني ابلدلان] کې وايي :زه چې لکه د خپل
استاذ او د وخت مستند اعلم د زيارت لپاره روان شوم ،اهلل تقدير کړېوه چې د
کرمان په لرې پرته سيمه کې مې وررسه يلدل کتل وشول ،سالم مې پرې وکړ،
ښلک مې کړ او خمې ته يې کېناستم ،راته يې کړه چې دتله ولې راغلې؟ ما
ورته وويل :ته مې موخه وې ،او هل اهلل وروسته مې ټول باور په تا دی ،هل تا

څخه مې په خپل قلم يللک کړي و ،او مزل مې ستا حضور ته را نلډ کړم ،په
ّ
(علو السند) څخه برمخن شم.
دې چې برکتونه درڅخه حاصل کړم او هل
هغه راته وويل :مونږ او تا ته دې اهلل خپله رضا را نصيب کړي ،زمونږ هڅې

دې اهلل خالص د هغه لپاره وګرځوي ،که زه دې سم صحيح پېژندالی وای،
سالم به دې راباندې هم نه وای کړی ،او نه به مې خمې ته دومره په ادب ناست

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

راڅخه خوشحاهل يې.

ای ځويه! زه د لسو اکلو ووم چې د پالر رسه مې هل هرات څخه بوشنج ته د علم
د حصول لپاره شيخ داوودي ته پيادل سفر وکړ ،پالر مې راته په دواړو السونو
کې اکڼي کېښودل او راته يې کړه چې دا ونه غورځوې ،هل وېرې مې نه شو

غورځوالی او ډېر به يې ستړی ستومانه کړم ،پالر به مې راته زما ساه تيګاه
ويلده راته به يې وويل :يو اکڼې وغورځوه ،يو به مې وارتو او سفر مو جاري

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

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

ستړی ستومانه شوم ،په شا به يې کړم ،په الره کې به د زميندارو يا نور چارسه
رسه مخ شول او سوريل به وررسه وه ،زما پالر ته به يې وويل :ای شيخ عيیس!
که دې خوښه وي تر بوشنج پورې به تا او ماشوم دواړه په سوريلو سپاره يوسو،
هغه به ورته وويل :اعوذ باهلل چې د نيب کريم  Vد حديثونو په طلب کې

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

بيا يې زمونږ ملګري عبدابلايق بن عبداجلبار هروي ته وويل چې ما ته حلوا
راکړي ،ما ورته وويل :شيخ! که د ابو اجلهم د حديثونو ټوک راته ووايې هل حلوا
څخه راته پسند دی! هغه وخندل او راته يې کړه چې خواړه رايش خربې

ختمې يش ،لويه اکسه يې د حلوا ډکه راوړه او مونږ وخوړه ،بيا مې ورڅخه
وغوښتل چې اصيل نسخه راته راکړي ،نسخه يې راوړه او راته يې وويل :هېڅ
ترس او حرص مه کوه ،ډېری خملوق ته مې دا معلومات ورکړي دي ،هل اهلل

څخه اعفيت غواړه ،بيا مې ورته د حديثونو ټوک واورو او ډېر ترې خوشحاهل
وم ،د صحيح ابلخاري رسه رسه مې ترې نور ډېر څه بار بار واورېدل ،او تر هغه
مې وررسه صحبت دوام ودرلود چې د سه شنبې په ورځ د ذي احلجې په

مياشت کې په بغداد کې وفات شو ().1

( )1سْيأعالم انلبالء. ) ۳۰۸ – ۳۰۷ / ۲۰ ( :
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□  – ۲د اهلل تعایل نه د سلف صاحلينو د وېرې نمونې □
 عبداهلل بن مسعود چې به لکه کيناست ويل به يې :د ورځې او شپې په
تېرېدو رسه ستاسو اجلونه رانزدې کيږي ،مرګ نا څاپه راځي او ټول عملونه

مو ثبت کيږي ،د خْي کروندې چې څوک کوي په مينه به خپل فصل ورييب،
او په ډېره پښېمانتيا به د رش کرونده ګر خپل کریل فصل ورييب ،څوک چې څه
کري هغه به رييب ،ناراسته هل خپلې برخې څخه نه حمرومه کيږي او د مقررې

اندازي پرته حريص ته مزيد نور څه نه ورکول کيږي ،که چا ته خْي په الس
وريش نو خْي اهلل پاک ورکړ ،او که هل رش څخه په ډډه کړی يش اهلل پاک هل
رشه وساتو ،پرهزيګاره خلک مرشان او رسخيل دي ،اعملان قائدين دي ،او

جملسونه يې د خْي او برکت جملسونه دي().1
 فسوي وايي مونږ ته ابوايلمان ،هغه ته حريز بن عثمان ،او هغه هل ابو احلسن
عمران بن نمران نه نقلوي چې ابوعبيده به په جنګي يلکو کې روان و او ويل

به يې :ای خلکو واورئ! ډېر خلک پر تن سپني پوښاک لري خو عقيده يې
ګنده وي ،ځينې نه پوهيږي د خپل عزت په ځای د ځان يب عزيت کوي ،ټول

( )1سْيأعالم انلبالء. ) ۴۹۷ / ۱ ( :
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خپل خمکنې ګناهونه په نوي ښائسته نيک عملونه باندې ختم کړئ ().1
 ابن شوذب وايي :ابوهريرة  چې لکه مړ کېده ژړل يې ،چا ورته وويل ولې
ژاړې؟ هغه ورته کړه :په دې ژاړم چې سفر اوږد دی او توښه م کمه ده ،خمې ته
مې پرته غونډۍ ډېره سخته ده معلومه نه ده چې ښکته کيدل به ترې جنت ته
او که اور ته وي ().2

 عبيداهلل بن ّ
الرسي وايي :ابن سْيين وييل دي :ما ته مې هغه ګناه معلومه ده
چې هل کبله يې زه قرضداری شوی يم ،ما څلويښت اکهل خمکې يو سړي ته
ويلې و :ای ناداره .دا خربه ما ابو سلميان داراين ته وکړه ،هغه وويل :د هغوی
ګناهونه ډېر کم و ،نو معلومات ورته کېدای شول چې سخته پرې هل کومه

راځي ،او زمونږ ګناهونه ډېر دي مونږ ته د دې معلومات نشته چې هل کومه به
نيول کيږو ().3

 عبداهلل بن عبدالرمحن بن يزيد بن جابر وايي :ما ته مې تره يزيد بن يزيد بن
جابر د عطاء خراساين نه روايت کو چې :زه درته د دنيا په ګټلو وصيت نه کوم،

په دې خو درته پند درکړل شوی دی او بيا هم تاسو په دنيا ډېر حرص کوئ ،زه
( )1سْيأعالم انلبالء. ) ۱۸ / ۱ ( :

( )2صفة الصفوة. ) ۶۹۴ / ۱ ( :

( )3صفة الصفوة. ) ۲۴۶ / ۳ ( :
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درته په اخرت ګټلو وصيت کوم چې هل دې فاين دنيا نه د تل پاتې کور لپاره
توښه واخلئ ،او دنيا داسې وشمارئ چې ګنې تاسو ورڅخه تليل ياست ،او زما

دې په اهلل قسم وي چې هل دينا څخه به هرومرو ځئ ،او مرګ داسې وشمارئ
چې ګنې تاسو ګوټ کړی دی او زما دې په اهلل قسم وي چې مرګ به خاخما
څښئ ،او اخرت داسې وشمارئ چې ګنې تاسو ورته ورغيل ياست او زما دې په
اهلل قسم وي چې هرومرو به اخرت ته ورځئ ،اخرت د ټولو خلکو کور دی،
هر څوک چې په سفر روانيږي د ځان رسه توښه اخيل ،که د سفر په دوران کې

چا رسه توښه وي ډېر به ورته خوشحاهل وي ،او که چا توښه وانه اخسته ډېر
زيات به خفه وي ،په ګرمۍ کې به ورسه سيوری او په تنده کې به وررسه دومره
اوبه نه وي چې تنده پرې خړوب کړي ،د دنيا سفر پای لري ختم به يش خو
هوښيار او دانا سړی هغه دی چې د نه ختميدونکي سفر لپاره پوره تياری
ونييس ().1

 قيبصة بن قيس العنربي وايي :ضحاک بن مزاحم به هر ماښام ژړل ،چې چا
به ورته وويل :ولې ژاړې؟ هغه به ويل :په دې ژاړم چې نن به اهلل پاک ته زما
څنګه عملونه پورته شوي وي
( )1صفة الصفوة. ) ۱۵۱ / ۴ ( :

( )2صفة الصفوة. ) ۱۵۰ / ۴ ( :

()2
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 کنانة بن جبلة السليم وايي :بکر بن به عبداهلل به ويل :چې هل ځان څخه
مرش ووينې داسې ووايه چې دا رانه په ايمان او نيکو علمونو کې ډېر خمکې

دی ،او که کرش دې ويلد داسې ووايه چې دا رانه ځکه ښه دی چې زما بد
عملونه ترې ډېر دي ،او که ورونو دې عزت وکړ داسې ووايه چې په فضل او
خْييت کې درنه خمکې شول ،که هل ورونو دې تقصْيات ويلدل داسې ووايه
چې دا زما د ګناه زسا ده ().1

 قاسم بن حممد وايي :مونږ به د عبداهلل بن مبارک رسه سفرونه کول ،زما په
زړه کې به دا ګرځېدل چې عبداهلل بن مبارک په مونږ باندې دومره فضيلت
او شهرت په کوم عمل ګتیل دی؟ که هغه ملونځونه کوي مونږ يې هم کوو ،که
روژه نييس مونږ يې هم نيسو ،که جهادونه کوي مونږ يې هم کوو ،که هغه حج
کوي مونږ هم حج کوو ،د سفر په دوران کې شام ته روان وو ،په يو کور کې مو

د ماښام ډوډۍ خوړهل نو ډيوه مړه شوه ،زمونږ يو ملګری د ډيوې پسې ووت

چې رڼا يې راوړه ما د عبداهلل بن مبارک ږيري ته وکتل په اوښکو ملده شوېوه،
ما هل ځان رسه وويل چې عبداهلل بن مبارک ته د اهلل تعایل څخه په خوف او

خشيت دومره فضل او بهرتي ورکړل شوېده ،شايد د ډېوې د بې نوره کېدو په

( )1صفة الصفوة. ) ۲۴۸ / ۳ ( :
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وخت کې به دې ځان ته د قيامت تاريکې او تورتمونه ياد کړي وي ().1
 امام ّ
مروذي وايي :ما يوه ورځ امحد بن حنبل ته وويل:څنګه يې او ورځ دې
څنګه ده؟ هغه راته وويل :د هغه چا ورځ به څه ښه وي چې اهلل پاک ترې د
فرائضو ادا غواړي ،رسول اهلل  Vترې د سنتو ادا غواړي ،دواړه ګمارل شوې
مالئک ترې د عملونو تصحيح غواړي ،نفس ترې خپل خواهشات غواړي،

ابليس ورته د فحش او فجور امر کوي ،او ملک املوت يې د دې انتظار وبايس
چې روح به ترې لکه اخيل ،او چبيان ورته وايي چې زمونږ د ورځې د روزې غم
وخوره()!!2

ُ
 ابن خبيق وايي :ما ته حذيفه مرعيش وويل :څلور شيان قابو کړه :دواړه
سرتګې ،ژبه ،نفس پرسيت او زړه ،په سرتګو دې حرامو ته مه ګوره ،په ژبه دې د
زړه ضد خربې مه کوه ،هېڅ مسلمان ته په زړه کې کينه او بغض مه ساته ،او
نفيس غوښتنې دې قابو کړه چې هېڅ ونه غواړي ،که دغه څلور خويونه
درپکې نه و ،پوهه شه چې په رس دې خاورې پرتې دي().3
ّ
 قايض حسني د خپل استاذ قفال متعلق وايي چې هغه به مونږ ته د درس
( )1صفة الصفوة. ) ۱۴۵ / ۴ ( :

( )2سْيأعالم انلبالء. ) ۲۲۷ / ۱۱ ( :

( )3صفة الصفوة. ) ۲۶۸ / ۴ ( :
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راکولو په وخت کې ډېر ځله ژړل ،بيا به يې رس پورته کړ او وبه يې ويل :په
مونږ څه څه نه کيږي او مونږ څومره اغفله يو ().1
َّ 
خمول وايي :يوه ورځ راته بهيم العجيل وويل :ستا په ګاونډ او ورونو کې داسې
څوک نشته چې ما رسه د حج لپاره ملګرتيا وکړي؟ ما ورته وويل :ولې نه ،زه
الړم او په لکې د دينداره سړي رسه مې خمامخ کړ او دواړو رسه په نيټه اتفاق

وکړ بيا بهيم خپل کور ته والړ ،په سبا مې کور ته لکيوال رایغ او راته يې ويل:
ما نه تېر شه او د بهيم لپاره د بل ملګري تاالش وکړه ،ما ورته وويل :خوار شئ
ولې؟ په ټوهل کوفه کې هل دېنه بل دينداره او اخاليق څوک نشته ،ما وررسه ډېر
حبري سفرونه کړي دي هل ښواخالقو پرته مې ترې نور څه نه دي يلديل ،هغه
راته وويل :ما ته چا وويل چې دا ډېر ژاړي او نه غلې کيږي هسې نه په مونږ
ټول سفر خراب کړي ،ما ورته وويل :خوارشئ! ولې ته لکه نالکه نه ژاړې چې

زړه دې نرم يش؟؟ داسې هغه هم دی زړه يې نرم يش نو په ژړا يش ،هغه وويل:

ولې نه ،خو زه خرب شوم چې دا په بله نمونه ژاړي ،ما ورته وويل :ملګرتوب
وررسه هرومرو وکړه ډېر خېر به درته ورسيږي ،هغه وويل :استخاره به وکړم.

په تعني کړې نيټې رسه دواړه يوځای شول او دواړو ته سورلۍ تيارې کړی

( )1سْيأعالم انلبالء. ) ۴۰۷ / ۱۷ ( :
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شوې ،بهيم د يوې ونې د سيوري الندې کېناست او الس يې د ږيرې الندې
کېښود په ژړا يې رشوع وکړه او اوښکې يې هل سرتګو په مخ دومره راروانې

شوې چې هل مخ نه ږېرې ته او بيا ګرېوان ته ،قسم په رب اليزال چې ما يې
اوښکې په ځمکه ويلدې.
ملګري مې راته وويل :خموهل! ملګري ته دې وګوره کنه زه وررسه ملګرتوب
ته تيار نه يم ،ما ورته وويل :کېدای يش ښځه او چبې يې راياد شوي وي او

ژاړي ،زمونږ خربې بهيم واورېدې ويويل :نه نه وروره! حج ته سفر راته د
اخرت کوچ راياد کړ ،بې قابو نور هم په ژړا شو.

ملګري مې راته وويل :تا مارسه څو څو وارې داسې بد کړي دي ،تا رارسه

ملګری کړ که نه بهيم ما څه پېژنده؟ تا ته په اکر و چې بهيم دې د داود الطايئ
او د سالم ابو االحوص() 1رسه ملګری کړی و چې ټولو يو بل ته ژړل ،يا خو به
ّ
ټول مړه شوي وو او يا به يې يو بل ته تسيل ورکړې وه.
خو ما به ورته د خْي دی خربې کولې او ورته به مې ويل :دا به ستا غوره ترين
سفر وي.

( )1په صفة الصفوة کې په (سالم بن األحوص) ياد شوی دی ،او صحيح نوم يي (ابواالحوص) دی،
کوالې شئ چې ترمجه یي په (اتلقريب )۲۷۰۳ :کې وګورئ ،خپل نوم يي سالم بن سليم احلنیف الکویف

دی او په ( )۱۷۹کې وفات دی.
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زما دغه لکيوال به هر وخت حج ته تلو ،د نيک عمل او ښه سړيتوب رسه تاجر
هم و ،هر چا رسه به يې اساين کوهل ،ډېر خفګان او ژړا به يې نه کوهل ،ما ته يې

وويل :دا سفر خو مې دې رسه شو خو کيداې يش چې ډېر خْي او فاېده په کې
وي.
زما او د لکيوال خربو اترو نه بهيم خرب نه و ،که خربشوی وای نو ملګرتوب يې
وررسه نه کو.

دواړه د حج په سفر ووتل او بېرته راغلل او دواړه رسه لکه د خپلو ورونو په

څېر وو ،زه ورغلم هغه راته وويل :اهلل دې درته نېکه بدهل او خېرعظيم
درکړي ،زما هېڅ يقني نه راتو چې د ابوبکر په څېر خلک به دې امت
کې وي ،هغه خپله ډېر ناداره و ،که زه ترې د مايلت هل نګاه نه ډېر ښه هم وم

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

ما ورته وويل :د ډېرې ژړا رسه يې څنګه وې؟ هغه وويل :زړه مې ترې ايله
بيله خوشحاهل شو زه يې هم ځان رسه په ژړا راواړولم ،ملګري رانه لومړی لږ په
تنګ راغلل خو چې لکه به يې بيا مونږ په ژړا ويلدو هغوی به هم رارسه ژړل،

هغوی رسه خپل منځ کې يو بل ته وويل :مونږ او دوي رسه يوشان مړه کيږو،
هغوی ژاړي او مونږ نه ژاړو؟ مونږ چې به لکه په ژړا شول هغوی به هم رارسه
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ژړل.
بيا بهيم ته ورغلم او سالم مې پرې وکړ ورته ومې ويل :په الره کې ملګري
رسه څنګه وې؟ هغه وويل :ډېر ښه ملګری و ،د اهلل ذکر ،د قران کريم تالوت

به يې ډېر زيات کو ،هل اوښکو نه به يې سرتګې ډکې وې ،او د برداشت څښنت
و ،په دغې غورچاڼ دې درته اهلل پاک نېکه بدهل درکړي().1

  

( )1صفة الصفوة.)۱۸۲ – ۱۷۹ / ۳ :
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□  – ۳سلف صاحلني او هل شهرت نه کرکه □
 حبيب بن ايب ثابت وايي :يوه ورځ عبداهلل بن مسعود راووت خلک ورپسې
روان شول ،هغه ورته وويل :ايا څه اکر مو رارسه دی؟ هغوی ورته وويل :څه

اکر مو نشته خو مونږ ويل چې هل تارسه الړ شو ،هغه ورته وويل :بېرته ستانه
شئ ،داسې تلل د مرشتابه لپاره فتنه او د ورپسې خلکو لپاره هالکت دی().1

 حارث بن سويد وايي :عبداهلل بن مسعود  وايي :که تاسو ته زما صحيح
معلومات وای نو زما په رس به مو خاورې اچویل وای().2

 بسطام بن مسلم وايي :د حممد بن سْيين رسه چې به څوک روان شول هغه
به ورته وويل :څه خو نه وايې؟ که د چا به وررسه څه اکر و نو ورهل به يې وکړ،
چې په راستنېدو کې به وررسه بيا څوک پاڅېد بيا به يې ورته وويل :ولې؟ څه
اکر خو دې نشته؟ ().3

 حسن()4وايي :زه يوه ورځ د عبداهلل بن مبارک رسه وم ،يوې چينې ته راغلو
( )1صفة الصفوة. ) ۴۰۶ / ۱ ( :

( )2صفة الصفوة. ) ۲۰۷ – ۴۰۶ / ۱ ( :

( )3صفة الصفوة. ) ۳۴۳ / ۳ ( :

( )4حسن بن الربيع ،او حسن بن عرفطة ،او حسن بن عيیس بن مارسيج درېواړه د عبداهلل بن
مبارک شاګردان دي ،قايل هم په درېواړو کې يو دی .
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خلکو ترې اوبه څښلې ،چونکه خلکو ونه پېژند ،ټيل مټال يې وررسه وکړ
خو چې هل ګنې ګونې راووت ما ته يې وويل :ژوند داسې خوند کوي چې هېڅ
څوک مو نه پيژين او نه راهل عزت کوي.

بيا په کوفه کې ورباندې کتاب املناسک لوستل کېده چې دې ځای ته ورسېد:
عبداهلل وايي :دا زما مذهب دی .نو ويويل :زما دا خربه چا يللکې ده ،چا چې
لېيلک وه هغه ورته وويل :ما يللکې ده ،تر هغه يې په الس ګرو ګرو چې تر څو

يې وران کړ ،بيا يې وويل :زه ال څوک يم چې خربه هم مې يللک کيږي؟().1

 حسني بن احلسن املروذي وايي :عبداهلل بن مبارک وايي :هل شهرت څخه
ځان پټ وساته ،او دا هم خلکو ته مه ښايه چې ته شهرت نه خوښوې ،ولې
چې د ځان لپاره په زهد دعوه کول د زهد نه خپله وتل دي ،د دې داسې معین
ده چې ته خپپله ځان ته د خلکو مدح او ثنا رااکږې().2

 امحد بن يونس الْيبويع وايي :ما ته معاوية بن حفص هغه ته داود بن مهاجر
َ َ
ابنم َ
وييل و چې ُ
حْييز ويل ما فضالة بن عبيد ته وويل :ما ته نصحيت وکړه.
هغه وويل :يو څو خويونه دي چې اهلل پاک به پرې تا ته ډېر خېر درورسوي:

چې وسع دې کيږي خلک وپېژنه خو په خلکو ځان مه پېژنه ،چې وسع دې
( )1صفة الصفوة. ) ۱۳۵ / ۴ ( :

( )2صفة الصفوة. ) ۱۳۷ / ۴ ( :
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کيږي خربې اوره خو خربې مه کوه ،چې وسع دې کېږي بل ته کېنه خو ځان
ته څوک مه کېنوه().1
 يو سړی وايي :ابو عبداهلل امحد بن حنبلiمې په ډېر خفګان کې ويلد په
دې حالت کې يې يو سړي صفت وکړ چې [ جزاک اهلل عن االسالم خْيا ]

اهلل تعایل دې تا ته د اساليم خدماتو نيکه بدهل درکړي ،هغه ورته وويل :اهلل
تعایل دې زما هل خوا اسالم ته خْي ورکړي ،زه ال څوک يم او څه مې کړي دي
()2؟
 حممد بن املنکدر وايي :د رسول اهلل  Vپه مسجد کې به زه همېشه لپاره
يوې ستنې د شپې ملونځ ته ودرېدم ،په مدينې واال باندې يو اکل قحط رایغ که

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

شوم ،په دې جريان کې هل رنګه تور سړی چې زيړوايل ته ورته و رایغ ،نلګ
يې وهیل و او په وولو يې څادرګی هم پروت و ،هل ما نه خمکې ستنې ته ودرېد،

دوه رکعتونه يې وکړل او بيا کېناست او وېويل :ای اهلل! ستا د پېغمرب د حرم
اوسيدونکي د باران غوښتو لپاره درووتل خو تا پرې باران ونه کړ ،زما دې په
( )1سْيأعالم انلبالء. ) ۱۱۶ / ۳ ( :

( )2سْيأعالم انلبالء. ) ۲۲۵ / ۱۱ ( :
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تا قسم وي چې باران پرې وکړه.
ما هل ځان رسه وويل :شايد لېوین وي .خو الس يې ال نه و ښکته کړی چې ما د
اسمان غراری واورېد او باران وشو ،ماغوښتل چې کور ته مې والړ شم په دې
کې هغه د باران اواز واورېد د اهلل پاک دومره محد او ثنا يې بيان کړه چې ما
دغسې محد او ثنا چرته نوه اورېدلې ،بيا يې وويل :زه ال څوک يم چې تا راهل
داع هم قبوهل کړ ،ستا په قوت او محد پورې مې دې پناه وي ،هل کوم څادر څخه

چې يې نلګ تړیل و هغه يې پر ځان راخپور کړ او د اوږو څادر يې د خپو منځ
کې واچو او تر سهاره په ملونځ باندې والړ و ،چې لکه پوهه شو سبا راختو واال

دی سجده يې وکړه او بيا وتر وکړل ،هل هغې وروسته يې دوه رکعته د سهار سنت
وکړل او په مجاعت رسه يې د سهار ملونځ ادا کړ ،زه هم د خلکو رسه په سهار
ملونځ کې شامل شوم ،ملونځ نه وروسته زه او هغه پاڅېدو اوبه په لښتو کې
روانې وې زه او هغه په اوبو ورګډ شول خو بيا ما ته معلومات ونه شول چې

چرته والړ.

په دوهمه شپه زه بيا د اعدت رسه سم خپلې ستنې ته تکيه شوم هغه بيا رایغ

او خپل نلګ يې په اوږو او د اوږو څادر يې د خپو ترمنځ واچو ،تر سبا يې
ملونځونه وکړل ،د سبا د راختو په وخت کې يې سجده او بيا وتر وکړل او بيا يې
د سهار دوه رکعته سنت وکړل ،د مجاعت ملونځ ودرېد زه او هغه دواړه په
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مجاعت کې داخل شوو ،زه او هغه دواړه هل مسجد نه ووت او ورپسې شوم کور
مې ورهل وپېژنده چې د مدينې اوسيدونکی دی.

د ملر راختو رسه سم يې کور ته ورغلم چې ومې کتل موچي و ،زه يې د يلدو
رسه وپيژندم پاڅېد او ښه راغالست يې راته ووايو ،بيا يې راته وويل :څه

خدمت دې وکړم؟ که خوښه دې وي چې موزې درهل جوړې کړم؟ لږ څه
کېناستم بيا مې ورته وويل :ته هغه بيګاین سړی نه يې؟ سم دالسه يې مخ تک
تور شو او راته يې وويل :ابن املنکدره! ستا په دې خربو کې څه اکر دی؟ دومره

غصه او قهر شو چې نور زه دېته تيار شوم چې ورڅخه راووځم.

په دريمه شپه چې مې د نيب  Vپه مسجد کې ملونځ وکړ ،د اعدت رسه سم

خپلې ستنې ته راغلم او ورته تکيه شوم خو دغه سړی رانیغ ،ما هل ځان رسه
وويل :انا هلل وانا ايله راجعون ،دا مې څه وکړل؟ چې لکه سهار شو هل ملونځ نه
وروسته تر ملرخاته پورې په مسجد کې کېناستم بيا يې کور ته ورغلم څه ګورم
چې کور خايل پروت دی او هېڅ يش په کې نشته ،د کور واال راته وويل :تا
پرون سړي ته څه وويل؟ ما وويل :ويل؟ هغوی راته وويل :چې ته څنګه ووتې
هغه خپل ټول سامان ،قابلونه او هر څه په څادر کې واچول او هل کور ووت،

مونږ نه پوهيږو چې هغه به چرته تلیل وي؟
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ما د مدينې هر کور ولټو خو پېدا مې نه کړ – اهلل دې پرې ورمحيږي –

  

( )1صفة الصفوة. ) ۱۹۲ – ۱۹۰ / ۲ ( :

()1
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□  – ۴هل ځان خوښۍ نه د سلفو صاحلينو وېره □
 ثابت ابلناين وايي :ابوعبيده يوه ورځ وويل :ای خلکو! زه د قريشو څخه يو
فرد يم ،که په تاسو کې هر سور يا تور راباندې په تقوا کې برتري ولري ،زه
دوسته ګڼم چې پېرواکر يې جوړ شم().1
 معمر خپپل سند هل ايوب او هغه هل نافع څخه نقلوي چې يو سړي عبداهلل
بن عمر  ته وويل :ای خلکو کې ښه سړی! يا ای د ښه سړي ځويه! هغه
ورته وويل :نه زه ښه سړی يم او نه د ښه سړي ځوی يم ،بس د اهلل يو بنده يم،
اميد او وېره دواړه ترې لرم ،تاسو هم چې څوک تباه کړي نه وي نه يې پرېږدئ
().2

 ابو االشهب واييّ :
مطرف بن عبداهلل بن الشخْي وايي :چې ټوهل شپه وده يم
او سهار پښېمانه راپاڅم دا مې هل دېنه خوښ دي چې ټوهل شپه والړ يم او ځان
ته غره شم().3
ذهيب وايي :لوړه په رب اليزال چې څوک ځان خوښی وي يا د ځان تزکيه کوي
( )1سْيأعالم انلبالء. ) ۱۸ / ۱ ( :

( )2سْيأعالم انلبالء. ) ۲۳۶ / ۳ ( :

( )3حلية األويلاء. ) ۲۰۰ / ۲ ( :
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هېڅلکه به اکمياب نه يش().1
 وهب بن منبه وايي :زما نه درې خربې يادې کړئ:
 – ۱هوا پرسيت مه کوئ.

 – ۲د بد ملګري رسه مه ګرځئ.
 – ۳د ځان خوښۍ نه ځان وساتئ ().2
 ابو وهب املروزي وايي :ما د عبداهلل بن مبارک نه پوښتنه وکړه چې کرب څه
ته ويل کيږي؟ هغه وويل :کرب خلکو ته کم کتلو ته وايي ،بيا مې ورڅخه
وپوښتل چې ُع ُ
جب څه ته ويل کيږي؟ هغه وويل :عجب دېته ويل کيږي چې
ته داسې عقيده ولرې چې خلکو رسه هغه څه نشته چې کوم تا رسه دي ،او په

ملونځ ګوزارانو کې ماته بې اکره شې ځان خوښي ښاکري ().3
 امحد بن ايب احل َ َواري وايي :ما ته عبداهلل انطايک وويل :فضيل او ثوري دواړه
رسه يوځای شول او مذاکره يې رشوع کړه ،سفيان ثوري وژړل ،بيا يې وويل :دا

جملس شايد په مونږ د رمحت او برکت سبب يش ،فضيل ورته وويل :زه په دې

وېرېږم چې جملس مو راته عذاب نه يش! ايا مونږ دواړه يو بل ته په ښو خربو
( )1سْيأعالم انلبالء. ) ۱۹۰ / ۴ ( :

( )2سْيأعالم انلبالء. ) ۵۴۹ / ۴ ( :

( )3سْيأعالم انلبالء. ) ۴۰۷ / ۸ ( :
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ښه ښاکره نه شو؟ سفيان بيا وژړل او ويويل :اهلل دې ژوندی لره ايله بيله دې
ژوندی کړم ().1
 اما شافيع iفرمايې :چې لکه د نيک عمل په کولو د ځان خوښۍ نه
ويريږئ نو دا ځان ته ياد کړئ چې:
 :- ۱څوک رضا کول غواړئ؟

 :- ۲کوم نعمتونه غواړئ؟

 :- ۳هل کوم عقاب نه ډارېږئ؟

په دې کې چې څوک فکر يويس خپل نيک عملونه به ورته ډېر لږ ښاکره

يش().2
 رشدين بن سعد وايي :ما ته حجاج بن شداد وويل :ما د عبيداهلل بن ايب
جعفر چې خورا پياوړی هوښيار او ځْيکه دی واورېدل :که په جملس کې چا

خربې کولې او خپلې خربې يې خوښې شوې چپ دي يش ،او که خاموش
ناست وي او خپله خامويش ورته ښه ښاکره شوه نو خربې دې وکړي ().3

 سعيد بن عبدالرمحن هل ابو حازم نه نقلوي چې :ځېنې وختونو کې څوک
( )1سْيأعالم انلبالء. ) ۴۳۹ / ۸ ( :

( )2سْيأعالم انلبالء. ) ۴۲ / ۱۰ ( :

( )3سْيأعالم انلبالء. ) ۱۰ / ۶ ( :
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ښه اکر وکړي نو په کولو يې ډېر خوشحاهل يش رسه هل دې چې هل تمامو بدو
اکرونو نه ورهل دغه نيک اکر ډېر رضرناک وي ،او لکه سړی بد اکر وکړي نو
ډېر پرې خفه يش رسه هل دې چې دغه خفګان ورهل د ډېرو نيکو عملونو نه

ښه وي ،دا ځکه چې د خْي اکر په کولو ځان په هر چا لوړ بويل او غرور پرې
کوي ،او کېدای يش چې اهلل تعایل يې وررسه نور ډېر نېک عملونه هم برباد

کړي ،او چې لکه انسان بد عمل وکړي او بېرته ترې په وېره کې وي کېدای
يش چې د اهلل تعایل رسه خمامخ يش او وېره يې په زړه کې وي ().1

 د امام ابن حزم iپه دې قول (زه د حق پْيواکر يم اجتهاد کوم خو د چا
تقليد نه کوم) امام ذهيب  iتعليق کوي چې :څوک چې د اجتهاد رتبه
حاصله کړي او څه شمْي علماء يې معترب وبويل هغه هل تقليد کول هم ناروا

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

اجتهادي مسايل به يې څه وي؟ په کومو قواعدو به فروع بنا کوي؟ چې وزرې
يې نه وي الوتل به ال څنګه وکوالی يش؟.

دريم قسم :بېدار فقيه او زيات زيرکه حمدث چې په فروعو کې يې خمترص ،د

( )1صفة الصفوة. ) ۱۶۴ / ۲ ( :
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اصولو په قواعدو کې کوم کتاب ،او حنو يې هم لوستلې وي ،د دې برسېره د
قران کريم حافظ او په تفسْي يې مشغول وي ،د مناظرې کولو ّ
قوت او نور څه
فضيلتونه هم ولري د ّ
مقيد اجتهاد درجې ته رسيږي ،کوالی يش چې د امامانو
ديللونه رسه پرتله کړي ،چې لکه ورته حق څرګند او نص ورته ثابت يش ،يا د
کوم معتمد امام لکه ابوحنيفه iد مثال په توګه يا مالک ،يا سفيان ثوري،

اوزايع ،شافيع ،ابوعبيد ،امحد يا د اسحاق بن راهويه عمل وي ،نو رخصتونو ته
دي نه ګوري او حق پلوي دي وکړي ،هل احتياط نه دې اکر واخيل او هل دې
وروسته پرې د هر چا تقليد کول حرام دي.

که هل دې څخه ډار حمسوسوي چې فقهاء به پرې تعليقات او نيوکې وکړي

ځان دې چا ته نه ښاېې او خربه دې پټه وسايت ،لکه نالکه په انسان کې ځان
خوښي پيدا يش ،يا شهرت رسه مينه ولري نو زسا پرې ورته ورکړل يش.
نفس يې خپله ازاروي ،داسې بېلګې ډېرې دي چې که حق هم ووايي او په
َ
نېکيو خلکو ته امر هم کوي خو اهلل پاک پرې فقهاء مسلط کړيوي ،دا رنځ په
مادلاره طبقه خلکو او صدقه کوونکو کې هم شته ،دا پټ رنځ د جماهدينو،

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

دغه پټ رنځ ښه په مخ تګ کې وي په دې خاطر چې د شجاعت ،قيصې يې

][52

خلک وکړي() ،1يا يې بې لستوڼو قيميت چپنې اچولې وي چې خلک يې د
بلاس قييص وکړي ،ځان خوښي پکې د کره ځغالنده اسونو هل کبله ،په
اسبابو سمبالو کورونو هل کبله رايش ،په ملونځونو کې ترې کيم حمسوس يش،
په رعيت د ستم او استبداد لړي پيل کړي ،نشه يې توکې په استعمال کې راويل،

د داسې مسلمان نرصت او مرسته به اهلل پاک څنګه وکړي؟ او نور به ال څنګه
نه رشميږي؟ ای اهلل! د خپل دين مرسته خپله وکړه ،او ستابندګانو ته توفيق

ورکړه.

څوک چې علم د عمل لپاره کوي علم ورپکې اثر کوي او په ځان هم ژاړي،

او که علم څوک د مدرسو لپاره ،د فتواګانو لپاره ،د فخر او وياړ لپاره حاصل
کړي ،تکرب او محاقت ،خلکو ته په سپک نظر کتل په کې پيدا يش ،باالخره

يې ځان خوښي برباد کړي ،او د خلکو هل پامه هم بدي رايش ،اهلل پاک
فرمايې [ :قَ رد افرلَ َح َمن َز َّاک َها َ وقَ رد َخ َ
َ َّ َ (3)()2
اب َمن دساها ]
ژباړه :څوک چې ځان هل ګناه نه پاکوي هغه به اکمياب وي او څوک چې په

( )1او په حديث کې راځي چې په دريو کسانو به د جهنم اور غومربه يش ،وګوره( :صحيح مسلم

کتاب االمارة ،حديث نمرب.)۱۵۱۴ /۳( ۱۹۰۵ :

( )2سورت الشمس. ) ۱۰ – ۹ ( :

( )3سْيأعالم انلبالء. ) ۱۹۲ – ۱۹۱ / ۱۸ ( :
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ګناه ځان ګنده کوي هغه به خوار او ذيلله وي.
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□  – ۵هل دنيا څخه د سلفو صاحلينو بې رغبيت □
 عبداهلل بن مبارک iپه خپل [کتاب الزهد] کې فرمايي :ما ته معمر هغه
ته هشام بن عروة  ،هشام ته خپل پالر عروة وييل و :عمر  شام ته رایغ ټولو
ګورنرانو او مرشتابه وررسه يلدل کتل وکړل ،هغه وويل :زما ورور ابوعبيده

چرته دی؟ ټولو ورته وويل :اوس به رايش ،لږ ځنډ وروسته په اس باندې چې د
واګو پرځاي د اس خوهل کې پړی پروت و ،سپور رایغ او سالم يې پرې وکړ،
عمر  خلکو ته وويل :هل مونږ څخه جال شئ ،بيا د ابوعبيده  کور ته
والړ او وررسه مېلمه شو ،په کور کې يې ورهل هل تورې ،ډال ،او زين پرته نور
څه ونه يلدل ،عمر  ورته وويل :بايد رضور دررسه کور کې څه سامان وي!
هغه ورته وويل :امْياملومنني! شته سامان مو تر شپې رسوي().1

 نعيم بن محاد وايي :ما ته عبداهلل بن مبارک هغه ته حممد بن ّ
مطرف ،هغه ته
ابوحازم ،هغه ته عبدالرمحن بن سعيد بن يربوع ،هغه ته مالک ادلار() 2وييل و

چې عمر څلور سوه ديناره خپل غالم ته ورکړل او ورته يې وويل دا به ابو
( )1سْيأعالم انلبالء . ) ۱۶ / ۱ ( :

( )2مالک ادلار د عمر  غالم و او د عمر او ابوبکر  Dدواړو نه يي روايتونه هم کړيدي ،د مزيد

معلوماتو لپاره (الطبقات )۸ / ۵ :وګوره.
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عبيدة بن اعمر اجلراح ته ورکړې او هلته لږ تم شه وګوره چې هغه په دې
دينارو باندې څه کوي؟ غالم والړ او هغه ته يې دينار ورکړل چې امْياملؤمنني
درته رالېږيل دي ،هغه وويل :په امْياملؤمنني دې اهلل تعایل رحم او فضل وکړي،
بيا يې وويل :ای وينځې! دا پينځه ديناره فالنکي ته يوسه ،دا اووه ديناره
فالنکې ته يوسه تر دې چې ټول دنانْي يې په صدقه ختم کړل ،غالم بېرته

رایغ څه ګوري چې عمر دغه مقدار دنانْي معاذ بن جبل ته تيار کړي
دي بيا يې هغه ته واستاوه ،معاذ هم وويل :په امْياملؤمنني دې اهلل تعایل

رحم او فضل وکړي ،ای وينځې! فالنکې کور ته دومره او فالنکي کور ته
دومره دومره دينار يوسه ،په دې دوران کې د معاذ  يب يب رس راښاکره کړ

چې مونږ خو هم ناداره يو ،مونږ ته ترې هم څه راکړه ،دوه ديناره پايت و هغه يې
دېته وغورځول ،غالم بېرته امْياملومنني ته رایغ او د دواړ قيصه يې ورته وکړه،
هغه وويل :دوی رسه خپلمنځين ورونه دي().1

 ابواسماعيل الرتمذي وايي :ما ته سليمان بن ايوب بن عيیس بن مویس وويل
هغه ته يې پالر هل نيکه څخه نقل کړيدي چې طلحه هل خپل پالر نه روايت
کوي چې هل حرضموت نه ورته اووه لکه درهم راوړل شول ،ټوهل شپه يې په

( )1سْيأعالم انلبالء . ) ۴۵۶ / ۱ ( :
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ځان تنګه تېره کړه ،ښځې يې ورته وويل :ولې دې طبيعت وران دی؟ هغه
ورته وويل :هل شپې راهيسې په دې سوچ کې يم چې هغه سړی په خپل رب
څه ګومان لري چې دومره مايلت يې په کور کې وي او شپه پرې تېره يش؟
هغې ورته وويل :ستا خو ډېر دوستان دي چې شپه سبا يش په لپو لپو او په
اکسو اکسو يې پرې وويشه ،هغه ورته وويل :اهلل درباندې رحم وکړه! په رښتيا

چې د ښه سړي لور يې ښه خربه دې وکړه (هېره دې نه وي چې ښځه يې د
ابوبکر لور ام لکثوم وه) د سهار په مهال يې ټول مايلت په اکسو اکسو د
مهاجرينو او انصارو ترمنځ وويشو ،عيل ته يې هم په کې يوه اکسه ويلږدوهل،

خپلې ښځې يې ورته وويل :ابو حممده! زمونږ برخه په کې نه شته؟ هغه ورته

وويل :ټوهل ورځ چرته وي؟ چې څه پاتې دي هغه ستا شول ،ښځه يې وايي :ما
ته يې يوه کڅوړه راکړه چې زر درهمه پکې و ().1
ُ
ُ
 سفيان ثوريiد ابو قيس نه ،هغه يې د هزيل بن رشحبيل نه ،هغه يې د
عبداهلل بن مسعود نه روايت کوي چې که څوک اخرت ودانول غواړي نو
دنيا به زيانمنوي ،او که دنيا ابادول غواړي نو اخرت به زيانمنوي ،ای خلکو! په

فاين دنيا باندې اخرت مه خرابوئ ().2
( )1سْيأعالم انلبالء . ) ۳۱ / ۱ ( :

( )2سْيأعالم انلبالء. ) ۴۹۶ / ۱ ( :
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 عبدالرمحن بن يزيد د عبداهلل بن مسعود نه روايت کوي چې :د نيب
 Vهل ملګرو نه که څه هم تاسو اوږده ملونځونه او ډېر کوښښ کوئ خو
هغوی درڅخه ډېر غوره دي ،چا ورته وويل :په څه يش غوره دي؟ هغه وويل:

ستاسو نه د هغوی د اخرت رسه هل دنيا نه مينه ډېره وه ().1
 اوزايع iهل بالل بن سعيد نه روايت کوي چې ابوادلردا فرمايې :ای
اهلل! د زړه هل تفرقې نه درپورې پناه غواړم.

چا ورته وويل :د زړه تفرقه څه یش دی؟ هغه وويل :چې په هر ځای کې مې
مايلت وي().2

 ابوعبيدة بن معن هل اعمش نه روايت کوي چې ابوابلخرتي وايي :اشعث بن
قيس او جرير بن عبداهلل د سلمان فاريس  خوا ته راغلل ،سالم يې پرې
وکړ او ورته يې وويل :د نيب کريم  Vملګری ته يې؟ هغه ورته وويل :ما ته
پته نشته ،دواړه په شک کې پاتې شول ،سلمان  ورته وويل :د هغه ملګری
هغه څوک دی چې جنت ته وررسه يوځای ننوځي ،دواړو ورته وويل :مونږ د

ابوادلردا خلوا نه راغلو ،هغه ورته وويل :د هغه ډالۍ ما ته راکړئ ،دواړو
ورته وويل :مونږ ته خو يې څه نه دي راکړي ،هغه ورته وويل :د اهلل نه
( )1صفة الصفوة. ) ۴۲۰ / ۱ ( :

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

مونږ د ډېرو شتمنيو څښتنان يو ،هغه ورته بيا وويل :نا نا زما هديه او ډالۍ راته
راکړئ ،دواړ ورته وويل :هغه مونږ ته هېڅ هم نه دي راکړي خو دومره يې
وويل :په تاسو کې يو سړی دی چې نيب کريم  Vبه وررسه لکه هم يواځې
شو د نور څه تاالش به يې بيا نه کو ،چې تاسو دواړه لکه هغه ته ورشئ نو زما

سال م به ورته ووايئ ،هغه ورته وويل :هل دې پرته مې درنه نور څه نه غوښتل،

ايا هل دې څخه بله ښه ډالۍ شته؟().1

 قتادة  iوايي :اعمر() i2ته چې لکه مرګ رایغ په ژړا شو ،چا ورته
وويل :ولې ژاړئ؟ هغه وويل :هل مرګ نه د وېرې هل کبله نه ژاړم او نه په دنيا
راته ژړا راځي ،په دې ژاړم چې د اوړي د ګرمۍ روژې او د شپې عبادتونه به

مې قبول شوي وي او که نه؟().3
 مویس تييم هل [عبدالرمحن بن ابان بن عثمان بن عفان] په صفت کې وايي:
( )1سْيأعالم انلبالء. ) ۵۴۹ / ۱ ( :

( )2اسم کنيه یي ابوعبداهلل نوم یي اعمر د پالر نوم يي قيس په قبيله تمييم او په وطن برصي و ،ډېر

ملونځ ګوزار تابيع تېر شوی دی ،کعب األحبار چې لکه ويلد ويويل :دا د دې امت پْي دی.
(سْيأعالم انلبال.)۱۵ / ۴ :

( )3سْيأعالم انلبالء. ) ۱۹ / ۴ ( :
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هغه په دين ،دنيا ،عزت او رشف کې هل هر چا پورته و ،ويل کيږي چې د
مريانو ټوهل کورنۍ به يې واخسته ،پوښاک به يې ورته ورکړ او ازاد به يې کړل

او دا به يې ويل چې دا به رارسه د مرګ په سختو جټکو کې مرسته وکړي ،هغه
په داسې حالت کې مړ شو چې په مسجد کې په خوب ويده و ،ويل کيږي چې
هميشه لپاره به يې عبادتونه او ذکرونه ويل ،عيل بن عبداهلل بن عباس چې
(.)1

ويلد د خېر په اکرونو کې يې پسې اقتدا رشوع کړه
ّ
ّ
ّ
ابوالعباس الرساج وايي:د ابراهيم بن بشار نه مې واورېدل چې عيل بن

ُ َ ر
الفضيل وايي :زما پالر عبداهلل بن مبارک ته وويل :ته مونږ ته وايي چې هل دنيا
څخه بې رغبيت وکړئ او خپله جتارتونه کوې؟ هغه ورته وويل :فضيله! د مخ د
اوبو ساتلو او د عزت د خوندي کولو لپاره يې کوم ،ترڅو د اهلل پاک عبادت

ورباندې وکړم ،زما پالر ورته وويل :چې دنيا او نيک عملونه رسه يو ځاي يش
څومر خوند کوي().2
 زياد بن ماهک وايي :شداد بن اوس به ويل :تاسو د خېر او رش هل اسبابو پرته
نور څه نه دي يلديل ،ټول خېر په جنت کې دی او ټول رش په جهنم کې دی ،د

دنيا په خوراک ښه او بد دواړه انسانان بوخت دي ،اخرت هغه رښتنې وعده ده
( )1سْيأعالم انلبالء. ) ۱۰ / ۵ ( :

( )2سْيأعالم انلبالء . ) ۳۸۷ / ۸ ( :
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چې زورور باچا به پکې فيصلې کوي ،دنيا او اخرت دواړه چبې لري ،د اخرت
چبې جوړ شئ او د دنيا چبې مه جوړيږئ ().1
 عبداهلل بن اخت مسلم بن سعد وايي :د حج لپاره مې اراده وکړه نو ماما مې
راهل لس زره درهم راکړل چې دا به په مدينه کې ډېرې نادارې کورنۍ ته

ورکړئ ،مدينې ته په رسېدو مې د نادراې کورنۍ پوښتنه وکړه چا راته وښوده
ورغلم دروازه يم ټک ټک کړه ،ښځې هل دننه عږ وکړ چې څوک يې؟ ما ورته
کړه:زه هل بغداد نه رایلغ يم ،چا راته لس زره درهم راکړي دي چې په مدينه
کې به يې ډېرې نادارې کورنۍ ته ورکړې تاسو راته چا په نښه کړئ درهم مو
واخلئ .هيغ راته وويل :تا ته ويل شويدي چې ډېرې نادارې کورنۍ ته يې
ورکړه ،او زمونږ ګاونډيان هل مونږ څخه ډېر ناداره دي ،هغوی مې پرېښودل او
بلې کورنۍ ته راغلم ،دروازه مې ټک ټک کړه ،ښځې جواب راکړ ټول هغه څه

مې ورته وويل چې خمکې مې بلې ښځې ته وييل و ،هغې راته وويل :مونږ او
ګاونډيان مو په نادارۍ کې يو شان يو راته تقسيم يې کړه ().2

 ابراهيم بن شبيب وايي :مونږ به د مجعې په هره ورځ خپل منځ کې رسه
کېناستو ،يو سړی رایغ او څادر کې يې ځان تاو کړی و ،فقيه پوښتنه يې
( )1صفة الصفوة. ) ۷۰۹ / ۱ ( :

( )2صفة الصفوة. ) ۲۰۶ / ۲ :
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وکړه ،مونږ د جملس تر اخره پورې پر دغې مسئلې خربې وکړې ،د راروانې
مجعې په ورځ بيا رایغ مونږ ترې وپوښتل چې کور دې چرته دی؟ هغه وويل:
په (حربيه) کې ،بيا مو ترې وپوښتل چې کنيت دې څه دی؟ هغه وويل :ابو

عبداهلل ،چونکه جملس يې عليم او فقيه جملس و زمونږ هم ډېر زيات
خوښ شو ،که څه هم ډېر وخت راتو خو بيا غيب شو او رانيغ ،مونږ رسه خپل
منځ کې يو بل ته وويل :زمونږ جملس په ابوعبداهلل څومره ودان و ،او اوس په
جملس کې دومره مزه نشته ،خپل منځ کې مو رسه اتفاق وکړ چې سبا به

(حربيه) ته ځو او مالقات به وررسه کوو ،چونکه مونږ يو ګڼ کسان وو
(حريب) ته په رسيدو مو هل خلکو نه حيا راتله چې پوښتنه مو ورنه کړې وه،
څه ماشومان مو ويلدل چې هل ښونځي نه راروان وو ،د ابوعبداهلل اړوند مو

ترې پوښتنه وکړه ،هغوی وويل :ايا ښاکرګر ابو عبداهلل يادوئ؟ مونږ وويل :هو.
هغوی وويل :دا يې د راتګ وخت دی ،مونږ ال انتظار کې ناست وو چې رایغ

او شا يې په ټوټه تړلې وه په اوږه يې ژوندي او حالل شوي دواړه ډول ماراغن
ايښي وو ،د يلدو رس يې راته وخندل چې څنګه راغيل ياست؟ مونږ ورته

وويل :ستا پوښتنه کوو زمونږ جملس درباندې ډېر اباد و ،خېر خو و څنګه تر
ډېره مهاهل ورک وې؟ هغه وويل :اوس به درته رښتيا ووايم :زما يو مسافر
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
دریلغ وم ،نو ځکه نه شوم درتلالی ،راځئ مارسه الړ شئ د اهلل پاک راکړی
رزق به وخورئ؟ مونږ رس يو بل ته وويل :راځئ چې وررسه الړ شو ،هغه کورته
ننوت لږ وروسته راووت او مونږ ته يې د ننوتلو اجازت وکړ ،د ننوتلو رسه سم يې
پزه یک راوړ او مونږ پرې کېناستو ،حالل شوي ماراغن يې خپلې ښځې ته ورکړ

او ژوندي ماراغن يې بازار ته يوړل ،مونږ ته يې وويل :زه لږ وروسته راځم ،هغه
يې خرڅ کړي وو او مونږ هل يې ډوډۍ اخستې وه د هغه د راتګ رسه ښځې يې
هم ماراغن وريت کړي وو ،ډوډۍ او ماراغن يې زمونږ خمې ته کيښودل الړ او

مالګه يې راوړه ،د تلو رسه مونږ يو بل ته وويل چې د سړي حالت خو تاسو

خپپله ويلد حاالنکه مونږ د برصې مرشان يو دومره مرسته بايد وررسه وکړو
چې د ژوند حالت يې پرې کم ازکم ښه يش ،چا پينځه سوه چا اته سوه درهمه
او چا ...درهمه ومنل ځينو يې دا هم ومنله چې هل نورو څخه به هم ورته څه
راغونډ کړي خو جمموعه نزدي پينځه زره درهمو ته خربه ورسېده ،بيا مو وويل:
پاڅيږئ او والړشئ هر څوک خپله برخه سړي ته ورکړئ چې د ژوند حالت
پرې بدل کړي.

پر خپلو سوريلو باندې سپور په الره روان وو چې د برصې ګورنر حممد بن
سليمان د مربد بازار په لوړه څوکه ناست و ،خپل غالم يې راواستو چې
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ابراهيم بن شبيب ته ووايه :راشه ،زه ورغلم پوښتنه يې وکړه چې چرته تليل وئ
او هل کومه راغلئ ،ما ورته رښتيا رښتيا وويل ،هغه راته وويل:لومړی زه د دغې
سړي رسه مرسته کوم ،د درهمونو کڅوړه يې راوړه او يو يې د خدمت لپاره

غالم راوغوښت او ورته يې وويل چې دې سړي رسه الړشه او د درهمو دغه
کڅوړه به هغه چاته ورکړئ چې زه يې درته پرې امر کوم.

زه ډېره خوشحاهل شوم او په توندۍ پورته شوم او د ابوعبداهلل په لور روان شوم
چې په دروازه ودريدم سالم مې وکړ ابوعبداهلل رایغ د غالم په څټ چې يې د
درهمو کڅوړه ويلده لکه ما چې ورهل په سرتګو کې خاورې اچولې وي ،داسې

يې راته کتل لکه مونږ چې رسه يو بل هېڅ نه پېژنو ،او راته يې وويل :دا دې څه

وکړل؟ ته زما لپاره فتنې غواړې ،ما ورته وويل ابوعبداهلل! لږ زما خربه واوره! تا
ته خو د حممد بن سليمان ګورنر پته ده چې ظالم دی هغه راته ستا لپاره راکړې،
که هغه راته ويیل وی چې که په هر ځای کې دې نفقه کړل سمه ده نو ما به

بل چا ته ورکړی وی ،لږ پر ځان رحم وکړه اهلل دې خېر درکړي ،نور هم راته په
غصه او قهر شو ،پاڅېد او دروازه يې راباندې په درز راپورې کړه زه هک پک
حْيان دريان پاتې شوم چې ګورنر ته به څه ځواب وايم ،بېرته ګورنر ته راغلم

چونکه د خالصون بله الره نه وه رښتيا مې ورته وويل ،ګورنر وويل :قسم په

رب اليزال چې دا خو حروري دی ،غالم ته يې امر وکړ چې زر کوه توره راوړه
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او د دې غالم رسه الړ شه چې کور دروښايې سړی مړ کړه او رس يې ما ته
راوړه.

ابراهيم وايي :ما ګورنر ته ډېره زاري وکړه چې مرګ پسې يې څوک مه يلږدوه
او قسم په اهلل چې هغه حروري نه دی ،زه به الړشم او زه به يې درته راولم،
ګورنر رانه ضمانت هم واخست خو چې کورته يې راغلم او پر دروازه يې

ودرېدم سالم مې وکړه ښځه يې ناسته او ژاړي ،ما دروازه بېرته کړه ښځه يو
اړخ ته شوه او ما ته يې اجازه وکړه ،زه چې څنګه ننوتم هغې راته وويل :په
سړي مو څه وکړل؟ ما ورته وويل :ولې؟ هغې وويل :راننوت او به يې

راواخستې اودس يې وکړ او ترې وامې اوريدل چې :ای اهلل! ما ځان ته

درواخله او په فتنه کې مې مه اخته کوه ،دغه لکمات يې تکرارول چې زه يې
ترڅنګ راغلم نو ساه يې ورکړې وه.
ما ورته وويل :مونږ او دا رسه ډېره لويه قيصه لرو نور څه پکې مه ننباسئ ،زه
حممد بن سليمان ته راغلم او په قيصه مې خرب کړ ،ګورنر وويل :په دې باندې

د جنازې ملونځ زه کوم ،په برصه کې خربه خرپه شوه د برصې ټول خلک يې
جنازې ته والړل – اهلل دې پرې رحم وکړي – ().1

( )1صفة الصفوة. ) ۱۲ – ۹ / ۴ ( :

[65]

  

][66

□  – ۶هل مرشتابۍ نه د سلف صاحلينو کرکه او نفرت □
 سفيان وايي چې احنف به ويل :مونږ ته عمر بن اخلطاب وويل :هل
مرشۍ غوښتو نه خمکې علم او فقاهت حاصل کړئ.

سفيان وايي :ځکه انسان چې لکه علم حاصل کړي مرشي نه غواړي().1

 مويس بن عقبة خپپل کتاب (املغازي) کې وايي :د شام په پولو ذات السالسل
غزا د عمرو بن العاص په مرشۍ کې وشوه ،د شام هل پلوه يې د نظايم بريد

ويره حمسوسه کړه هل رسول اهلل Vنه يې د مزيدو جماهدينو غوښتنه وکړه ،د
مهاجرينو په پيادلو کې ابوبکر او عمر

هم روان شو ،د جماهدينو په

ګروپ باندي نيب Vابوعبيده امْي وګمارو ،عمرو بن العاص ته په
رسيدګۍ يې ورته سمدسيت وويل :پام کوئ ګوره زه ستاسو امْي يم ،مهاجرينو
ورته وويل :ته په خپلو ملګرو امْي يې زمونږ امْي ابوعبيده دی ،عمرو بن

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

( )1صفة الصفوة. ) ۲۳۶ / ۲ ( :
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د خربو پْيواکر انسان و د خربې د اورېدو رسه سم يې ورته امارت وسپارت ().1
 امام ذهيب وايي :ما ته اسمعيل بن عبدالرمحن هل عبداهلل بن امحد نه هغه هل
َ
امحد بن حممد نه ،هغه هل حممد بن عبدابلايق نه ،هغه هل ابوالفضل بن خْيون نه،
هغه هل امحد بن حممد بن اغلب نه چې په عيل بن العباس يې دغه روايت لوستیل

دی چې تاسو ته حممد بن ايوب د ابو الويلد نه هغه د شعبة نه ،هغه هل ابواسحاق
ََ
َ
نه روايت کړي دي چې صلة بن ُزفر د حذيفة bنه اورېديل دي چې رسول
اهلل Vفرمايې :زه به تاسو ته ډېر امانتګر سړی درواستوم ،د نيب Vملګرو
يې انتظار وويست چې دا به څوک وي؟ نو ابو عبيده بن اجلراح bيې ورته

ويلږدو ().2

 ابوبکرعبدالکبْي احلنيف وايي:مونږ ته بُکْي بن مسمار ،هغه ته اعمر بن
سعد وييل و چې زما پالر سعد خپله رمه څروهل،خپل ځوی عمر ورته په اس

سپور راوان و ،د يلدو رسه سم يې وويل :د راروان سړي هل رش څخه اهلل پورې
( )1سْي أعالم انلبالء )۹ – ۸ / ۱( :د ذات السالسل د غزا ښه تفصيل په تاريخ الطربي، )۳۲ / ۳( :
الاکمل ِف اتلاريخ ) ۱۵۶ / ۲ ( :کې  ،او په االصابة ) ۲۸۶ / ۵ ( :کې وګوره.

( )2سْي أعالم انلبالء . ) ۹ – ۸ / ۱ ( :او حديث په صحيح خباري فضائل الصحابة باب مناقب أيب
عبيدة بن اجلراح حديث نمرب . ) ۳۷۴۵ ( :فتح ابلاري . ) ۱۱۶ / ۷ ( :صحيح مسلم ) ۲۴۲۰ ( :باب فضل
أیب عبيدة ،دتله د حديث د نقلولو موخه دا وه چې صحابه کرامو

خاطر د امارت تمین کړېده چې ډېر امني انسان به ويلږدوي.

يواځي د نيب  Vد ګواهۍ په
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پناه غواړم ،د رارسيدو رسه سم يې ورته وويل :تا ته دا دوسته ده چې خپله رمه
لکه د بانډه چې په څېر څروئ او په مدينه کې خلک رسه په واک او اختيار

باندې په جنګ اخته دي؟ هغه د عمر سينه ووهله او ورته يې وويل :چپ شه
ما د نيب Vنه اوريديل دي :ډېر تقوادار ،شتمن او پټ خْيات کونکی د اهلل
پاک ډېر خوښ يش ().1

 ابن سعد د عبدالعزيز اوييس نه ،هغه هل عبداهلل بن جعفر نه ،هغه هل ام
بکر نه ،هغه هل خپل پالر َ
مسور نه روايت کوي چې عبدالرمحن بن عوف چې
لکه د شوری غړی وګمارل شو ،ما ته دا دوسته وه چې عبدالرمحن د واک په
ګدۍ کيين ،که هغه نه وي بايد سعد بن ايب وقاص مرشتابه جوړ يش ،عمرو
بن العاص راپسې رایغ او راته يې وويل :ستا ماما عبدالرمحن بن عوف په اهلل

څه ګومان لري چې د دې په شتون کې بل څوک واک ته ورسيږي او دا په دې
پوهه وي چې زه ترې افضل او ښه يم؟ زه راغلم او عبدالرمحن ته مې دغه خربه

وکړه ،هغه راته وويل :زما دې په اهلل قسم وي چې که چاړه مې په مرۍ تر هغه
راښلک يش چې څټ ته ورسيږي دا به راهل هل دېنه ښه وي چې په مرش وبلل

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

 iخپپل مسند ) ۱۶۸ / ۱ ( :کې روايت کړی دی .
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شم ().1
 ابن وهب وايي :ما ته ابن هليعة ،هغه ته حيیي بن سعيد ،هغه ته ابوعبيد ،هغه
يې هل خپل پالر عبداهلل او هغه يې هل خپل پالر عبدالرمحن بن ازهر نه روايت
ُ
کوي چې عثمان بن عفان bهل پوزې وينه راماته شوه ،محران ته يې غږ کړ
چې هل ما څخه وروسته د خالفت ُعهده د عبدالرمحن بن عوف bپه نوم

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

عبدالرمحن :ولې؟
ُر
محران :عثمان bستا لپاره د خالفت عهدنامه السليک کړه.
عبدالرمحن :ای اهلل! که عثمان bپه رښتيا د خالفت لپاره زما اختيار کړی

وي هل هغه نه مې خمکې وفات کړه ،هغه و چې شپږ مياشتې وروسته وفات شو
().2

ُ ج َوير ِر َية بن اسماء هل مالك نه ،هغه هل زهري نه ،هغه هل سعيد نه روايت کوي

چې سعد بن ايب وقاص bعبدالرمحن بن عوف bته استازی واستو چې هل
( )1سْيأعالم انلبالء ) ۸۸ – ۸۷ / ۱ ( :طبقات ابن سعد ) ۹۵ – ۹۴ / ۱ / ۳ ( :دأم بکر بنت املسور نه
بغْي د سند نور راويان ثقه دي د بنت املسور معلومات نشته چې څوک ده ؟

( )2سْيأعالم انلبالء. ) ۸۸ / ۱ ( :
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خلکو نه بيعت واخله ،هغه ورته وويل :مور درباندې وژاړه چې هل عمر bنه
وروسته هر څوک ټوالوايک غواړي خلک به ورپسې خربې کوي().1
 امام ذهيب وايي :د عبدالرمحن بن عوفbغوره ترين اکر دا و چې د شوری

په وخت کې يې ځان هل خالفت څخه ګوښه کړ ،او د امت د رسبراهۍ لپاره
يې هغه څوک وړ وبولو چې اهل احلل و العقد يې مرشي تاييد کړي ،په

عثمان bيې د امت په راټولولو کې لوي کردار ادا کړ ،که عبدالرمحن بن
عوف bپه رښتيا د ټولواکۍ مينه لرهل نو د ځان لپاره به يې غوره کړېوه ،او يا

به يې د خپل تره ځوي او ورته نزدې ترين د شورا غړی سعد بن ايب وقاصb
ته ورکړېوه ().2
 امحد بن عبدالرمحن بن وهب وايي :ما ته مې تره ،هغه ته عبداهلل بن عياش،

هغه ته خپل پالر وييل و چې يزيد بن مهلب چې لکه د خراسان ګورنر وګمارل
شو وېويل :ما ته داسې سړی وښايئ چې د خېر ټول خويونه پکې وي ،نو ابو
بردة اشعري ورته په ګوته کړی شو ،چې ابوبرده رایغ د يلدو رسه سم يې
وازمول چې سړی کمايل دی ،په خربو اترو کې يې معلوم کړ چې باطن يې هل
( )1سْيأعالم انلبالء ) ۸۸ / ۱ ( :د سند ټول روايان ثقه دي .او هل سعيد نه مراد سعيد بن املسيب
دی .

( )2سْيأعالم انلبالء. ) ۸۶ / ۱ ( :
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ظاهر نه ډېر غوره دی ،بيا يې ورته وويل :تا ته ما خپل فالنکی او فالنکی
اکر در وسپارت ،ورته يې وويل :وبښه زه دغه اکرونه نه شم کویل ،که څه هم
ّ
دی انکار وکړ خو يزيد بن مهلب يې انکار ونه منو ،بيا يې ورته وويل :زه به
درته د خپل پالر په روايت هل نيب Vنه يو حديث بيان کړم چې هغه ورڅخه
َ َ ر
ر َر َ
ُ َ ر َ َّ ُ َ ر
َ َّ َ
اوريديل ديَ [ :م رن ت َویل ع َمال َوه َو يعل ُم انه لي َس َِّللِك ال َع َم ِل بِاه ٍل فليَتبَ َّوا
َ ر َ َ ُ َ َّ
ار ] (). 1
مقعده ِمن انل ِ

ژباړه :چا چې د داسې اکر واګې په الس کې واخستې چې ځان يې د دغې اکر
مستحق نه يلد نو په اور کې يې د ځان لپاره ځای تيار کړ.

ګورنر صاحب! زه په دې ګوايه کوم چې د دغې اهل نه يم.
ګورنر ورته وويل :داسې دې هېڅلکه هم نه پرېږدم ،تاخو نور پسې هم ځان

راته وښود او ودې هڅولم چې هرومرو به دغه اکر ته کوې ،زه دې نه معاف
ّ
کوم ،بيا پاڅېد او ووت څه موده يې اکر وکړ ،بيا رایغ او يزيد بن مهلب ته يې

وويل :ما مې د پالر نه يو حديث اورېدیل دی چې رسول اهلل Vفرمايي[ :
( )1مسند الروياين . ) ۴۹۵( :د سْي أعالم انلبالء حمقق وايي :د عبداهلل بن عيّاش پرته نور د سند
راويان ثقات دي ،ابو حاتم وايي :عبداهلل بن عياش قوي نه دی خو رښتین دی حديثونه يي يللک

کيدای يش دا او ابن هليعه يو شان دي ،خو ابوداود او نسايئ دواړو ضعيفه کړی دی ،مسلم ورهل
رصف په شواهدو کې روايتونه کړيدي ،د روياين په روايت ابن عساکر هم ټول حديث خپپل تاريخ (

 ) ۳۸۷کې راوړيدي .
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ر
َُ َ
َ رُ ٌ َ ر ُ َ َ ر
َ رُ ٌ َ ر َ َ َ ر
ُ َ
هلل ث َّم َمن َع َسائِله َما ل رم ي َ رسا ُهل
هللَ ،وملعون من س ِئل بِوج ِه ا ِ
ملعون من سال بِوج ِه ا ِ
ُ ر
()1
هجرا ]
ژباړه :د اهلل په نوم چې څوک څه وغواړي او د اهلل په نوم چې هل چا نه څه
وغوښتل يش خو چې ګناه نه يې او سائل ته څه ورنه کړی يش هغه سړی

ملعون دی.

او زه د اهلل په نوم ستا نه استعفا غواړم ،هغه و چې معاف يې کړ().2
 يوسف بن اسباط وايي :ما هل سفيان ثوري نه واورېدل چې :هل مرشۍ او
رئاست نه په ځان ساتلو کې ما په بل څه کې پرهزيګاري نه ده يلدلې ،ځينې په

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

( )1املعجم الکبْي للطرباين ) ۴۵۹( :د أبومویس أشعري bپه روايت ،حافظ عرايق ورته حسن وييل
دي ،هيثيم وايي :دغه حديث طرباين د خپل استاذ حيیي بن عثمان بن صالح نه روايت کړی دی او
هغه ثقه دی خو لږ کمزوری دی ،نور ټول راويان يي د خباري راويان دي ،دا حديث چې د امام

روياين روايت کړي حديث رسه يو ځای يش قوت افاده کوي.

( )2سْيأعالم انلبالء. ) ۳۴۵ / ۴ ( :

( )3سْيأعالم انلبالء. ) ۲۶۲ / ۷ :
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□  :- ۷په ديين زده کړو کې د سلفو صاحلينو مينه او رغبت □
 ابن عيينة وايي :يوه ورځ عمرو بن العاص وويل :ځْيک هغه نه دی چې هل
رش څخه خْي وپېژين ،ځْيک هغه دی چې په دوو رشونو کې اسانرتين رش

وپيژين().1
ُ
 نعيم وايي :ما ته امحد بن جعفر بن َسلم هل امحد بن ابار نه ،هغه هل َمنصور بن
ايب ُمزاحم نه ،هغه هل عنبسة اخلثعيم نه روايت کو چې ما هل جفعر بن حممد نه

اورېديل دي :په دين کې جګړې او ديلل بازي مه کوئ ،هل دې څخه منافقت
او په زړه کې حسد راوالړيږي ().2

 حافظ ابن عبدالرب په [اتلمهيد] کې وايي :دغه مې هل خپل ياده ويللک او

اصل يې را څخه ورک شوی دی چې عبداهلل العمري امام مالک ته يلک
واستو او په نېکو عملونو او ګوشه شينۍ هڅویل و ،امام مالک ورته ځواب
واستو چې :د بندګانو ترمنځ اهلل پاک عملونه داسې تقسيم کړيدي لکه رزقونه

چې يې تقسيم کړيدي ،چا ته اهلل پاک د ملونځ دروازه بېرته کړې وي په روژه
کې ډېر برخوال نه وي ،څوک په صدقاتو کې ډېره برخه لري خو په روژه کې
( )1سْيأعالم انلبالء. ) ۷۴ / ۳ :

( )2سْيأعالم انلبالء. ) ۲۶۴ / ۶ :
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برخوال نه وي ،چا ته يې د جهاد دروازه کوالو کړي وي ،او د علم نرش اشاعت
په ټولو نيک عملونو کې سرت او غوره عمل دی ،کوم عمل چې په تقسيم کې

اهلل پاک ما ته راکړی دی زه پرې خوشحاهل يم ،شايد زما او ستا عملونه هم
رسه بېل بېل وي ،او امېد لرم چې دواړه په خْي او سعادت روان يو().1
 ابن عبدالرب په خپل کتاب [ العلم ] کې ذکر کوي چې ابن وهب وايي:

عبادت مې د علم هل زده کړې وړاندې ښه پېشه وه ،شېطان راته وسوسه واچوهل
چې :اهلل پاک به عيیس بن مريمgڅنګه پيدا کړی وي؟ او دېته ورته نور
سوچونه....

هل دغې وسوسو مې يو اعلم ته ګيله وکړه ،هغه راته وويل :ابن وهبه! ما وويل:
جناب! هغه وويل :علم زده کړه ،نو دغه وسوسه مې د علم د زده کړې سبب

شوه ().2

 عيل بن حممد بن ابان القايض وايي :ما ته زکريا السايج هل ُمزِن څخه روايت

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

شافيع په لور ریه شوم ،هغه د مرص په مسجد کې و ،چې خمې ته يې په دواړو
( )1سْيأعالم انلبالء. ) ۱۱۵ / ۸ ( :

( )2سْيأعالم انلبالء. ) ۲۲۴ / ۹ ( :
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زنګونو کېناستم او ورته يم کړه :په زړه کې مې يوه مسله ده چونکه زما په
نېز ستا نه بل څوک سرت اعلم نشته تا ته اعرض شوم چې ته په کې څه وايئ؟
هغه ډېر زيات غصه شو او راته يې وويل :په دې پوهېږئ چې چرته يې؟

زه :هو.
شافيع :دا هغه خربې دي چې اهلل پاک ورباندې فرعون تباه او نيست نابود
کړ ،ايا نيب کريم  Vدغه ډول پوښتنو باندې امر کړی دی؟

زه  :نا.

شافيع :دا موضوع چرته صحابه کرامو :څېړلې ده؟

زه  :نا.

شافيع :په اسمان کې څومره ستوري دي؟

زه :معلومات نه لرم.
شافيع :په اسمان کې څومره سيارې دي؟ هره يوه يې څومره غټوایل لري؟ څنګه
راخيژي او څنګه ډوبيږي؟ هل څه يش اهلل پيدا کړي دي؟

زه :معلومات نه لرم.

شافيع :داسې خملوق چې ته يې خپپلو سرتګو ويين اړوند يې هېڅ معلومات نه
لرې او د خالق په علم کې يې خربې کوې؟

بيا يې راڅخه د اودس متعلق پوښتنه وکړه مايې ځواب ناسم ورکړ ،خو هغه
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ترې بېرته څلور داسې فريع مسايل راوويستل چې زه يې په ټولو فروعو کې
خطا شوم ،نو هغه راته وويل :داسې يو يش چې ته يې په ورځ کې پينځه ځله
کوې علم يې درته نشته او په تکليف او زمحت د اهلل علم متعلق خربې

کوې؟ چې داسې خربې دې لکه زړه ته رايش په توندۍ اهلل پاک پورې پناه
َ ُ َ ٌ
ٌ َّ َ َ َّ ُ
وغواړه او دې ايت ته رجوع وکړه چې [ َوإِل ٰـ ُهک رم إِل ٰـه َوا ِحد ۖ ال إِل ٰـه إِال ه َو
َ ر َّ َ َ َ ر ر َ ر
َّ
انل َ
َّ ر َ ُ َّ ُ
()1
اخت َالفِاللَّيرل َو َّ
ار ]
ه
ات واالر ِض و
ِ
الرمح ٰـن الر ِحيم  إن ِِف خل ِق السماو ِ
ِ
ِ

ژباړه :ستاسو برحق معبود يو دی ،هل هغه پرته بل هېڅ حق معبود نشته او هغه
ډېر رحم کونکی او مهربانه ذات دی  د اسمانونو او ځمکو په پېدائښت او

د شپې او ورځې په ردوبدل کېدو کې او ..د عقلمند قوم لپاره عربت دی.
د خالق پېژندنه په خملوق رسه وشوه ،د عقل نه په پورته علم ځان مه تکليفوه.

د دې خربو په اورېدو رسه ما توبه وويسته().2

 ابواحلسن عبدامللک امليموِن وايي :يو سړي امحد بن حنبل ته وويل :زه
َ
خلف بزار ته ورغلم او نصيحت مې ورته کو ،هل هغه څخه راته رسيديل و چې
هل احوص او هغه يې د عبداهلل بن مسعود bنه روايت کوي چې [ اهلل پاک

د ....نه لوي نور څه نه دي پېدا کړي ] او ټول حديث يې ورته واورو ،امحد بن
( )1سورت بقره. ) ۱۶۴ – ۱۶۳ ( :

( )2سْيأعالم انلبالء. ) ۳۱ / ۱۰ ( :
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حنبل ورته وويل :په دې ورځو کې – د حمنت زمانه ترې مراده ده – د داسې
َ
حديثونو تعليم مناسب نه دی ،او منت داسې دي [ َما َخلَ َق ُ
اهلل َّ ِم رن َس َما ٍء َوال
رَ
ُ ر ِّ ()1
ا رر ٍض اعظ َم ِم رن آي َ ِة الکر ِيس ]
ژباړه :هل ايت الکريس نه نور هېڅ اهلل پاک لوی خملوق نه دی پېدا کړی.

او امحد بن حنبلiد حمنت په ورځ هم وويل :دتله ختليق په اسمان او ځمکې
او په مابېنهما باندې واقع دی ،په قرانکريم باندې نه يش واقع کېدای.

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

پرست ګټه اخيل خمه ونييس ،او يا هغه حديثونه چې داسې صفتونو ته شمول
لري چې ثابت نه وي ،که څوک حديث داسې خلکو ته بيان کړي چې هغوی
يې په خپل عقل ادراک نه يش کوالی مګر رضور به پکې ځينې په فتنه
اخته کيږي()2علم مه پټوه او مه يې هغه خلکو ته بيانوه چې په غور يې نه

( )1حديث امام سيويط په (ادلرر املنثور )۳۳۲ / ۱ :کې دې لکماتو ته په نزدې لکماتو روايت کړی
دی او نسبت يي ورهل أبوعبيد ،ابن الرضيس ،او حممد بن نرص ته کړی دی چې دا د عبداهلل بن

مسعود قول دی .

( )2دعبداهلل بن مسعود د قول اقتباس مسلم د خپل صحيح په مقدمه ( )۱۱ / ۱کې نقل کړی.
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اوري او يا ترې ناوړه ګټه واخيل چې په زيان يې تماميږي().1
ّ 
مروذي وايي :ما ابراهيم ُحرصي د ابوعبداهلل خواته بووت ،چونکه ابو
عبداهلل ډېر ښه او نېک سړی و ،ابراهيم ورته د خپلې مور يلدیل خوب واورو

چې ستا لپاره يې جنت يلدیل دی ،هغه ورته وويل :سهل بن سالمة ته به هم
خلکو دغسې خربې کولې باآلخره د خلکو ويين تويولو ته راووت ،مومن

انسان په ښه خوب خوشحايلږي خو غره کيږي پرې نه ().2
ّ
َ
 عبدالوهاب بن عزيز تمييم حنبيل وايي :مونږ ته ابواحلسني عتَ ِيکر وويل چې

د ابراهيم احلريب نه مې واوريدل چې هل ځان رسه ناستو خلکو ته يې ويل :تاسو

دې وخت کې غريب چا ته وايئ؟ يو سړي ورته وويل :غريب هغه څوک دی
چې هل کور يلک نه لرې وي ،بل وويل :غريب هغه څوک دی چې هل ملګرو

څخه جدا شوی وي ،ابراهيم ورته وويل :د دې وخت غريب نېک او صالح
انسان دی چې د نېکو خلکو په ملګرتيا کې ژوند کوي ،که په نېکۍ خلکو
ته امر کوي خلک يې تاييد کوي ،که هل بدو نه منعه کوي خلک يې مرسته

کوي ،که کوم دنياوي سبب ته اړتيا ولري خلک ورهل اړتياوي ختموي ،خو چې

( )1سْيأعالم انلبالء. ) ۵۷۸ / ۱۰( :

( )2سْيأعالم انلبالء. ) ۲۲۷ / ۱۱( :
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مړ يش هل هر چانه هېر يش().1
 د معتضد باهلل په ترمجه کې امام ذهيب ذکر کوي چې اسمعيل القايض وايي:
يوه ورځ يې خوا ته ورغلم ما ته يې کتاب راکړ چې ومې کتو چا ورهل د علماوو
هغه رخصتونه راغونډ کړي وو چې هغوی پکې خپله اجتهادا خطا شوي وو،

ما ورته وويل :د دې مسئلو يلکوال زنديق دی .هغه راته وويل :ولې دغه

حديثونه صحيح نه دي؟ ما ورته وويل :ولې نه ،خو نشه يې توکې چې څوک
مباح بويل متعه مباح نه بويل ،او چې متعه مباح بويل ګانې جبانې (سندرې)

مباح نه بويل ،رسه هل دې چې هر اعلم خطا لري ،خو د علماؤ په خطاګانو چې
څوک عمل درامد کوي هل دين څخه به خالص يش ،معتضد iکتاب په
سوزولو قرار صادر کړ ().2

 ابن بطة وايي :ما هل بربهاري نه واورېدل چې يو بل ته د نصيحت کولو لپاره

ناسته د خْي او فائدې دروازه بېرته کوي ،او د مناظرې کولو لپاره ناستې پاستې
د فائدې دروازه بنده وي ().3

 ابن االعرايب د ابواحلسني ُّ
انلوري په ترمجه کې وايي :ابواحلسني د جنازې په

( )1سْيأعالم انلبالء. ) ۳۶۲ / ۱۳ :

( )2سْيأعالم انلبالء. ) ۴۶۵ / ۱۳ :

( )3سْيأعالم انلبالء. ) ۹۱ / ۱۵ :
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کټ کې مړ پروت و ،او خلکو يې ترڅنګ په داسې مسله بوخت وو چې
سکوت او خامويش ترې ډېره اویل وه ،مشغوتليا يې ټوهل بد ګماين او کهانت و،

چې هغوی داسې و نو چې وروسته ترې څوک راغيل وي هغه به ال څنګه وي؟
َر
بيا وايي :د [مج ٌع] دلکيم صورت کې رسه د ټولو نظرونه يو هل بل نه خمتلف وو،
َّ
ََ
د [فناء] په صورت کې هم رسه خمتلف وو ،په اسمونو کې رسه به َمت ِفق وو خو

په معنوي حلاظ رسه به يې يو هل بل څخه اختالف کوو ،او دا ځکه چې د غْي
حمصور اسم الندې  -چونکه معرفه وي  -نو ډېر څه راځي.

بيا وايي :د معرفې علم چونکه حمصور نه دی نو تر الندې يې بې نهايته ډېر
څه راتالي يش ...دا خربه چا رښتيا کړيده چې که داسې څوک دې ويلد چې
ََ
َر
د [مجع او فنا] اړوند يې پوښتنې کولې پوهه شه چې وزګار دی ،او د دغه علم
اهل هم نه دی ،ځکه په دغه علم پوهان پوهيږي چې په اوصافو يې ادراک نه
يش کېدای .ذهيب وايي :لوړه په رب اليزال چې دغسې خلک سرتو عليم
رازونو ته ډېر ژور ورننويت دي او په دعوه وررسه هل اټلک او شبهې پرته نور هېڅ
ديلل نشته ،د فناء او حمو ،صحو او سکر هل تشو ستونزو او وسوسو پرته نور هېڅ
هم نه جوته کيږي ،دغو اړوند حاتلونو باندې تر اوسه هېڅ صحايب يا ديين

اعلم ،يا کوم تابيع نه دي غږيدیل ،خو که پر دغو دعواګانو ترې ديلل وغواړې
کينه او حسد دررسه کوي او وايي چې هل خْيه بې برخې دی ،که خپل واک او
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اختيار دې وروسپارت په خپلو ايمانياتو به دې شيک کړي ،ناشوِن او حْيانتيا
حاتلونو کې به ښکيل شې ،اعبد انسان به دې هل سرتګو بدې راځي ،قاري

صاحبان او د نبوي حديثونو علماوو ته به پس پاتې خلک وايې ،الحول والقوة
اال باهلل دا خربه به دې ذهن ته راځي چې دا بې چاره ګان هل علم او دين نه
حمرومه (بې برخې) دي.

تصوف() 1او عبادت ،نېکه رويه ،مينه او حمبت ،د اهلل پاک څخه دوامداره وېره،
د هغه په الر کې جهاد کول ،د رشيع ادابو هل خمې قرانکريم په سوچ او غور
رسه لوستل ،په خشوع او خشيت رسه د ملونځ اداء کول ،لکه روژه او لکه بوزه

کېدل ،هر چا رسه نېکه رويه کول ،بل په ځان غوره ګڼل او عوامو ته اسالم
ښودل ،مسلمان رسه نريم کول او اکفرانو رسه سخيت کول ،د اهلل پاک
خوشحالول په داسې انداز چې د حممد الرسول اهلل Vهل ملګرو څخه يې

ثبوت رایلغ وي ،خو بيا هم اهلل پاک ځينو خلکو ته د خپلې مهربانۍ هل خمې
نېغې الرې ته هدايت کوي.
سمه ده چې که َاعلِم عبادتونه نه کول هل علم څخه وزګار دی ،لکه َاعبِد انسان
( )1د (تصوف) نه د امام ذهيب موخه هل دنيا څخه بې رغبيت او ډېر عبادت کول دي ،ورنه د

(تصوف) لکمې هل يوې خواه په غوره پيړيو کې شتون نه درلود او هل بلې خواه د هغه ډلو ټپلو نوم دی
چې د بدعت هل الرې د سنت او نبوي طريقې څخه کږې شوي دي .
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چې د سنت طرييق پرته عبادتونه کوي څرګنده ده چې هل سمې الرې څخه په
بله دي().1
 دعبايس خليفه [مستنجد باهلل] په ترمجه کې امام ذهيب تعليقا وايي :لکه

چې مرشتابه (ټولواک) به د پوخ عقل ،پياوړي ديانت څښنت وي ټول قلمرو به
يې په قابو کې وي ،که د عقل مزی يې نری خو د ديانت هل نګاه نه مضبوط

وي ،د دولت د چارو په ښه سمبالښت کې يې خپل ديانت دې ته اړکویل يش
چې د اهل علمو رسه مشوره وکړي ،نو دنياوي چارې به يې سيم او حاالت به

هم په خپل نارمل انداز کې وي ،که د عقل هل خمې ښه خو ديانتداري يې کمه
وي نو خلک او ځمکه ترې په يو څېر اړا کړا وي ،لکه نالکه د ّ
رعيت او ملک د
ترقۍ لپاره ډېر ښه ګام هم پورته کړي خو د اهلل پاک رضا په کې نه وي ،خو که

هل ديين نګاه نه ناقص او د عقل هل نګا نه پوره وي ،ورانې وجياړې به يې د واک
په دور کې زياتې يش ،ګرد ّ
رعيت به هم ورڅخه ضايع يش ،که شجاعت او
بهادري ولري لږ زره نقصانونه به يې جبْيه يش خو که هغه هم نه وي نو په

خلکو بوج يش ،او که بوزديله هم وي دينداري يې هم کمه وي ،هل عقل نه

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

( )1سْيأعالم انلبالء. ) ۴۱۰ / ۱۵( :
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يې لرې نه بريښي ،دنيا ورڅخه والړه يش ،ګناهونه ورڅخه ګېرچاپېره يش ،د
پښيمانتيا په درياب الهو يش خو پېښامنتيا ورته لکه خېر او فائده رسوالی يش،

د هرې نګاه نه مونږ نن ورځ د خېرخواه امام نه بې برخې يو ،که اهلل پاک د
خپل رحم هل خمې داسې امام راته راکړي چې حماسن يې ډېر او بديانې يې کمې
وي لرې نه ده ،ای اهلل! باچا او ګدا دواړه رسه اصالح کړه ،خپپلو بندګانو رحم

وکړه او د خېر توفيق ورته ورکړه ،باچا يې په خېر دائم او په خپل توفيق يې
مرسته وکړه

().1

 د وکيع بن اجلراح د ابتالء اړوند امام ذهيب وايي :د وکيع خربه که څه هم

وړه وه او د خېر لپاره يې کړېوه خو يب احتيايط يې کړېوه ،خامويش ترې ورهل
َ ر ر ُ ّ َ ُّ
ََ
االم رر ِء ِاثما ان حيَ ِدث بِک ِل َما َس ِم َع ] ().2
بهرته وه ،نيبVفرمايې [ :کيف بِ
د انسان لپاره همدومره ګناه بس ده چې څه واوري هل حتقيق پرته يې خرپوي.
د اهلل پاک څخه بايد انسان وويريږي او هل خپلې ګناه ډار حمسوس کړي.

په خپل سند يې بيا د هغه ابتالء ذکر کړې ده چې ما ته ع ّ
يل بن اخلرشم ،هغه ته
ّ
ابليه نه روايت کو چې د
وکيع ،هغه ته اسمعيل بن ايب خادل ،هغه هل عبداهلل
نيبVهل مړينې وروسته ورته ابوبکر bرایغ او ورته يې وويل[ :زما پالر
( )1سْيأعالم انلبالء. ) ۴۱۸ / ۲۰ :

( )2سنن أيب داود . ) ۴۹۹۲ ( :صحيح أيب داود . ) ۴۱۷۷ ( :مقدمة مسلم.)۵( :
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او مور درنه قربان شه په ژوندينه او مړينه يوڅېر خوشبودار يې].
بيا ّ
بيه وايي :چونکه يوه ورځ او شپه پرېښودل شو نو خېټه يې وپړسېده ،او د
الس کچې ګوتې يې کږې شوې ،د وکيع د دې خربو رسه سمدسيت قرېش

پرې راغونډ شول او دېته ته تيار شول چې په دار يې وځړوي ،سفيان بن عيينة
چې د دار لرګی ويلد ورته يې وويل :د اهلل نه وډار شئ! دا خو د عراق لوی

فقيه او د لوی فقيه ځوی دی ،او دغه حديث معروف او مشهور حديث دی،
سفيان وايي :که ما څه هم دغه حديث بييخ اورېدیل نه و خو د وکيع د

خالصون لپاره مې دغه خربه وکړه.

ع ّ
يل بن اخلرشم وايي :د قريشو هل پرېکړې وروسته د دغې حديث په بيانولو زه د

وکيع بن اجلراح زړه ورتيا ته حېران الړم ،داسې هم وخربېدم چې وکيع په دغه
حديث ديلل نييس چې د عمر bپه شمول نور ځينو صحابه کرامو وويل
چې :نيبVنه دی مړ شوی ،نو اهلل پاک يې ورته د مړينې دغه نښه وښوده().1
دېته د َاعلِم خطا ويل کيږي ،وکيع ولې په منقطع سند دغسې منکر حديث
نقلوي؟ دې روايت ورهل نزدې ژوند د خطر رسه مخ کړی و ،رسه هل دې چې

خلک په خپل اکر کې معذور او ماجور وو که يې په دار ځړویل وای ،هغوی د

( )1الاکمل ِف اتلاريخ. ) ۶۵۴ ( :
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نبوت د لوي منصب رسه د ميين هل کبله د دغې مردود خرب د خمنيوۍ لپاره
دغسې اقدام وکړ ().1
 زکريا َّ
السايج وايي :حممد بن عبداهلل بن عبداحلکيم نه مې واورېدل چې
امام شافيع راته وويل :حممده! که په منطق او فلسفه کې درنه چا پوښتنې
کولې هېڅ ځواب مه ورکوه ،که د ديت باره کې درنه وپوښيت او ته ځواب

ورکړئ چې درهم يا دانق (نيم ګرام) دی ،درته به وايي چې خطا شوې ،او که په
منطق کې يې درنه پوښتنه وکړه او خطا شوې نو درته به وايي چې اکفر شوې().2
 ربيع وايي :ما هل شافيع نه واورېدل :په دين کې مناظرې کول زړه سختوي او
کينه پېدا کوي ().3

َّ
َّ
 ذهيب وايي :مونږ ته مسلم بن عالن د کتابت هل الرې وييل دي هغه ته ابو
ايلُمن کندي ،هغه ته عبدالرمحن بن حممد ،هغه ته ابوبکر خطيب ،هغه ته
حممد بن الفرج بزار ،هغه ته عبداهلل بن ابراهيم بن مايس ،هغه ته جعفر بن
وسف شايش ،هغه ته ابراهيم بن ّ
ُشعيب شايش ،هغه ته حممد بن ي ُ
امية ،هغه ته
طاهر بن خلف وييل و چې د مهتدي باهلل حممد بن واثق نه يې اوريديل دي
( )1سْيأعالم انلبالء. ) ۱۶۰ – ۱۵۹ / ۹ ( :

( )2سْيأعالم انلبالء. ) ۲۸ / ۱۰ ( :

( )3سْيأعالم انلبالء. ) ۲۸ / ۱۰ ( :
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چې ويل يې :زما پالر چې به لکه څوک واژه مونږ ټول به يې راغونډ کړو ،يو
َُ
سورګْيی سړی الس تړیل راوستل شو ،زما پالر وويل ابوعبداهلل ابن ايب دؤاد
او ملګري يې راولئ ،الس تړيل زما پر پالر سالم وکړ چې :السالم علېک يا
َ َ َّ َ ُ َ ر
اهلل َعليک ] .هغه ورته وويل:
امْي املؤمنني! زما پالر ورته وويل [ :ال سلم

ښوونکي دې ډېره بده تربيه کړېده ،اهلل پاک واييَ [ :وإ َذا ُحييتُم بتَح َّية فَ َ
ح ُّيوا
ِ ِ ٍ
ِ
ر َ َ ر َ ر ُ ُّ َ ()1
بِاحسن ِمنها او ردوها ]
ژباړه  :په تاسو چې لکه سالم وکړی يش نو ښائسته جواب ورته ووايئ او يا هم
َُ
هغه جواب ورکړئ .ابن ايب دؤاد وويل :لکه چې سړی منطيق دی.
َُ
زما پالر :خربې وررسه وکړه .ابن ايب دؤاد :د قران اړوند څه نظريه لرې؟
الس تړلې :ډېر بې انصافه يې ،لومړۍ پوښتنه بايد زه وکړم.
َُ
ابن ايب دؤاد :وايه څه پوښتنه لرې؟ الس تړلې :ته د قران اړوند څه فکره لرې؟
َُ
ابن ايب دؤاد :قران خملوق دی .الس تړلې :د قران د خملوقيت علم نيب  Vيا
َُ
ابوبکر ،عمر ،عثمان ،عيل eته و او که نه ؟ ابن ايب دؤاد :هغوی ته د دې
علم نه و  .الس تړلې :سبحان اهلل! دا څنګه علم دی چې ته پرې پوهېږې او
َُ
نيب Vته يې علم او معرفت نه و؟ نو سړی ډېر خجاتله شو .ابن ايب دؤاد :ما

( )1سورت نساء. ) ۸۶ ( :
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ته موقعه راکړه .الس تړیل :بيا همدغه نفس مسله شوه.
َُ
ابن ايب دؤاد :هو نيبVاو خلفاء راشدينو :ته يې علم و.

الس تړیل :سبحان اهلل! علم او معرفت يې و او بيا يې هم ورته خلک نه دي
َُ
رابليل؟ ابن ايب دؤاد :هو.
الس تړیل :ايا ستا په څېر د دعوت توان هغوی نه لرو؟

مهتدي باهلل وايي :زما پالر هل جملس څخه وپاڅېد ستوِن ستاق پرېوت او

باربار يې ويل :چې نيب Vاو خلفاء راشدين پرې نه پوهېدل او ته پرې
پوهېږې؟ سبحان اهلل! که هغوی پرې پوهېدل نو ايا ستا په شان يې د دعوت
توان نه درلود؟

بيا مې پالر د اعلم د بند په خالصولو امر وکړ او څلور سوه ديناره يې هم
َُ
ورکړل ،هل دې وروسته ابن ايب دؤاد زما د پالر هل سرتګو هم ولوېد او د قران په
خملوقيت يې هېڅ څوک نه دي ازمويل().1
ّ
 د اهل السنت د ځينو علماوو نه امام ذهيب نقل کوي چې د عبيدي دولت
هل منځه وړولو لپاره يې د خوارجو مرشتابه ابو يزيد اخلاريج رسه عميل مالتړ
اعالن کړ ،په دغه مالتړ چا مالمته کړ چې ولې؟ هغه ورته وويل :زه د

( )1سْيأعالم انلبالء. ) ۳۱۲ / ۱۱ ( :

][88

عبيدي حکومت ړنګونې لپاره څنګه و نه وځم او کفر مې ترې خپپلو
غوږونو اورېدیل دی ،زه وررسه په يو جملس کې ناست وم چې ډېر ّ
سين او

مشارقه علماء هم ناست ول ،د دوی رسخېل ابوقضاعة هم ناست و ،چې لکه
يې مرشتابه رایغ يو رافيض لوړپوړي ورته وويل :مرشه! دتله د اهلل رسول
(ابوقضاعه) خوا ته کېنه ،د دغه باطل په ضد هېڅ چا هم اواز پورته نه کړ ().1

د ابو يزيد اخلارجې په مالتړ کې ابو اسحاق الفقيه هم تلیل و ،او دا يې ويل:
خوارج اهل قبله دي او روافض اهل قبله نه بلکې د اهلل د لوی دښمن نسل

دی ،که بريا مو تر السه کړه د ابو يزيد په طاعت کې هم نه داخليږو ځکه چې
خاريج دی ().2

( )1سْيأعالم انلبالء. ) ۱۵۴ / ۱۵ ( :

( )2سْيأعالم انلبالء. ) ۱۵۵ / ۱۵ ( :
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□  – ۸د سلفو صاحلينو حق ته د انقياد نمونې □
 امام ذهيب وايي :ما ته يلث ،هغه ته عقيل ،هغه ته زهري ،هغه ته ابو ادريس
خوالين وييل و چې يزيد بن ُعمْية ـ دا د معاذ bشاګرد دی ـ وايي چې معاذ
بن جبل bبه جملس کې د ناستې پر وخت ويل :اهلل پاک د انصاف او عدل
ذات او نومونه يې د برکت واال دي ،د شکونو شبهاتو څښتنان غرق او پرق

شول .او نور حديث يې ذکر کړ ...بيا وايي :ما ورته وويل :ايا اعلم د ګمراهۍ
خربې کوي؟ هغه وويل :ولې نه ،د اعلم مشهورو خربو نه ځان وژغوره او لکک
پرې مه ودرېږه ،کېدای يش لکه حق واوري او اغړه ورته کېږدي ځکه حق نور

او رڼا لري ().1
 عبدالرمحن د خپل پالر عبداهلل بن مسعود bنه روايت کوي چې يو

سړی ورته رايغ او وېويل :ای ابوعبدالرمحن! ما ته د خېر او فاېدې نه ډک
لکمات وښايه ،هغه ورته وويل :د اهلل تعایل رسه هېڅ رشيک مه جوړوه او چې

قرانکريم چرته لوستل کېده هرومرو يې اوره ،که هر چا درته حق بيان کړ
ترې قبول يې کړه ولو که راوي دې بدي هم يش ،او که هر چا درته باطل بيان

( )1سْيأعالم انلبالء. ) ۴۵۷ / ۱ ( :
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کړ ترې مه يې قبلوه اګر که راوي دې نزدې خپلوان يا دوست هم وي.

()1

 ابو االحوص د عبداهلل بن مسعود bنه روايت کوي چې په دين کې د
هېڅ چا تقليد مه کوئ ،که هغه ايمان راوړي دا يې هم راوړي او که هغه

کفر کوي دا يې هم کوي ،که اقتداء هرومرو کوي د مړي پسې روان شئ
شايد ژوندی په فتنه مبتالء يش().2
 عبدالرمحن بن يزيد د عبداهلل بن مسعود bڅخه روايت کوي چې هل
َّ
َّ
ځان څخه ِام َعة (بې وقوفه) مه جوړوه ،شاګردانو وويلِ :ام َعة څه ته ويل
َّ
کيږي؟ هغه وويلِ :ام َعة هغه څوک دی چې وايي :زه د خلکو ملګری يم ،که
خلک په حق وي زه هم په حق يم او که هغوی ګمراه وي زه دې هم ګمراه يم ،نا
بلکې په تاسو کې هر څوک دې داسې يش چې که خلک کفر کوي خو دا

به کفر نه کوي ().3

 ذهيب وايي :ما ته اسحاق بن ايب بکر ،هغه ته ابن اخلليل ،هغه ته ابو املاکرم
َّ
اللبان ،هغه ته ع ّ
يل املقرئ ،هغه ته ابو نعيم احلافظ ،هغه ته يوسف بن يعقوب
َّ
عفان ،هغه ته َّ
جنْييم ،هغه ته حسن بن ّ
همام وييل دي چې ما هل
مثین ،هغه ته
( )1صفة الصفوة. ) ۴۱۹ / ۱ ( :

( )2صفة الصفوة . ) ۴۲۱ / ۱ ( :

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

معياري اکرونه وکړئ ،اهلل پاک ته د انسانانو وسيله په دوه خصلتونو کېدای
يش :هل اهلل نه وېره ،او هل اهلل نه امېد ساتل ،بيا وروسته بله ورځ ورغلم خپل
منځ کې يې رسه عهدنامه په دې عبارت يللکې وه :اهلل پاک مو رب ،حممدV

مو پيغمرب او قرانکريم مو امام دی ،مونږ د هغه خلکو مل يو چې ځمونږ ملتيا
کوي ،که چا مو خمالفت وکړ وررسه به جنګ کو ،دغه عهدنامه يې هر

ګډونوال ته ورکوهل او هغه به پرې اقرار کو ،خو چې ما ته راورسېده ما ووويل:
زه پرې اقرار نه کوم ،خلکو اغل مغال جوړ کړ ،زيد بن ُصوحان ورته وويل:
هلک ته څه مه وايئ ،بيا يې هل ما څخه وپوښتل :ته څه وايئ؟ ما ورته وويل:

اهلل پاک چې هل ما څخه کوم عهد په قران کې اخسیت دی هل هغې پرته نورو
وعدو ته تيار نه يم ،هغوی نزدې دېرش خلک وو ټول بېرته هل خپلو کړو وعدو
د قران کريم وعدې ته راستانه شول().1

 ربيع وايي :هل شافيع نه مې واورېدل :که زما په کتاب کې مو د نيبV
خمالف څه ويلدل ،زما خمالفت پرېږدئ او نبوي سنت نقل او نرش کړئ ().2
( )1سْيأعالم انلبالء. ) ۱۹۳ / ۴ ( :

( )2سْيأعالم انلبالء. ) ۳۴ / ۱۰ ( :
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 ربيع وايي :دا مې ترې هم اورېديل دي :يو سړي ورته وويل :ايا دا حديث
ستا مذهب دی؟ هغه ورته وويل :چې زه لکه تاسو ته د نيب Vهل پلوه صحيح

حديث ذکر کړم او عمل مې نه وي تاسو پوهه شئ چې يلوین يم().1
ُ
 محيدي وايي :شافيع يوه ورځ حديث روايت کړ ما ورته وويل :ايا ستا
مذهب دا حديث دی؟ هغه راته وويل :ولې زه څه هل لکيسا نه رایلغ يم؟ که نه
د نرصانيانو په څېر مې مال تړلې ده؟ ما ته به د نيب Vنه حديث رارسيږي او
زه به وايم چې دا زما مذهب نه دی؟ ().2
 ربيع وايي :ما د شافيع نه دا هم اورېديل دي چې کوم اسمان به راباندې
سيوري يش او کومه ځمکه به پناه راکړي چې د رسول اهلل  Vڅخه درته

حديث واوروم او مذهب يې د ځان جوړ نه کړم (عمل پرې ونه کړم) ().3
 ذهيب وايي :په مسند شافيع کې سمااع ذکر کوي چې هغه ته ابوحنيفة بن
ر
َّ
سماک ،هغه ته ابن ايب ذئب ،هغه ته ُمق َربي د ابو رشيح نه روايت کړيدي چې
رسول اهللVفرمايي :هل چا څخه چې مړی شوی وي د هغه خوښه ده چې

( )1سْيأعالم انلبالء. ) ۳۴ / ۱۰ ( :

( )2سْيأعالم انلبالء. ) ۳۴ / ۱۰ ( :

( )3سْيأعالم انلبالء. ) ۳۵ / ۱۰ ( :
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ديت اخيل او که قاتل پرې قصاص کوي().1
ابن ايب ذوئب وايي :ما ورته وويل :ايا دا حديث ستا مذهب دی؟ نو زه يې په
سينه کې ووهلم ډېرې خربې يې هم راته وکړې او چېيغ يې کړي :زه درته د

رسول اهلل Vحديث بيانوم او ته راته وايي چې دا ستا مذهب دی؟ هو دا زما
مذهب دی عمل ورباندې په ما فرض دی ،او چې څوک يې واوري عمل يې
پرې فرض دی ،اهلل پاک د خلکو لپاره حممد Vاستازی غوره کړی دی ،او

خلکو ته يې پرې هدايت کړی دی که د چا خوښه وي او که نه ،خربه به يې

مين ،هېڅ مسلمان لپاره ترې د تېښتې الر نشته().2

 خطيب وايي :ما ته جوهري ،هغه ته مرزباين ،هغه ته امحد بن حممد بن
عييس ،هغه ته ابوالعيناء وييل و :مهدي چې لکه حج کو او مسجد نبوي ته

رایغ د ابن ايب ذئب پرته ورته نور ټو خلک پاڅېدل ،مسيب بن زهْي ورته
وويل :امْي املؤمنني ته پاڅيږه ،هغه ورته وويل :اهلل ته خلک پاڅيږي مرشانو
( )1سنن أيب داود . ) ۴۵۰۴ ( :په باب کې بل حديث هم شته د ابو هريرة نه روايت دی چې رسول
َر َُ َ
َر َ
َ
َ ر ُ َ َُ َ رٌ َ َ َ َر
ْي انلَّظ َرير ِن ِا َّما ان يُ َؤ ِد َِي َو ِا َّما ان يقاد) ( خباري )۶۸۸۰ :مسلم
اهلل Vفرمايي( :من ق ِتل هل ق ِتيل فهو ِخب ِ
هم دېته په نزدې الفاظو حديث روايت کړی دی (مسلم.)۱۳۵۵ :

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

( )2سْيأعالم انلبالء. ) ۱۴۲ / ۷ ( :
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ته نه پاڅيږي ،مهدي ورته وويل :څه ورته مه وايئ پرېږدئ د وېرې هل کبله
مې په رس ټول ويښتان ودرېدل ().1
 شافيع وايي :ما رسه چې په حق چا ځان لوړ بویل دی زما هل سرتګو نه لوېدیل
دی ،او چې حق رانه هر چا قبول کړی دی زه ورڅخه ډارېږم او مينه ته يې

ژمن يم ().2
 حاتم االصم وايي :مارسه چې عليم حبث څوک کوي او هغه په حق وي زه
پرې خوشحالېږم ،او چې لکه هغه په خطا وي زه خفه کېږم ().3

  

( )1سْيأعالم انلبالء. ) ۱۴۳ / ۷ ( :

( )2سْيأعالم انلبالء. ) ۳۳ / ۱۰ ( :

( )3سْيأعالم انلبالء. ) ۴۸۷ / ۱۱ ( :
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□  – ۹د سلفو صاحلينو هل فتوا ورکونې څخه خوف او ډار □
 نافع وايي :يو سړي د عبداهلل بن عمرdنه پوښتنه وکړه نو هغه رس ښکته
وڅنډه تر ډېره دمه يې ځواب ورنه کړ ،خلکو داسې وګڼل چې شايد پوښتنه
يې اوريدلې نه وي ،سائل ورته وويل :اهلل په تا رحم وکړه لکه چې زما پوښتنه

دې وانه اورېده؟ هغه ورته وويل :ولې نه خو تاسو زمونږ اړوند داسې وينئ لکه
اهلل پاک چې رانه ستاسو باره کې پوښتنه نه کوي؟ لږ مو پرېږده چې پوښتنه
کې سوچ وکړم ،که علم يې رارسه و جواب به درکړو او که نه و ،درته به ووايو

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

حاجيانو ته به ناست وو ،د هغوی پوښتنو ته به يې ځوابونه ويل ،زه به يوه ورځ
يو او بله ورځ به بل ته کېناستم ،عبداهلل بن عباس dبه هرې پوښتنې ته
ځواب ورکو ،او عبداهلل بن عمر dلږې پوښتنې ځوابولې او ډېرې به يې نه
ځوابولې ().2
ُ
 شعيب بن ايب محزة د زهري نه روايت کوي چې مونږ ته هل زيد بن
( )1صفوة الصفوة. ) ۵۶۶ / ۱ ( :

( )2سْيأعالم انلبالء. ) ۲۲۲ / ۳ ( :
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ثابت bنه راورسېدل چې هل هغه نه به لکه پوښتنه وشوه هغه به ويل :ايا دا
مسله منځ ته راغلې ده؟ چې چا به ورته وويل :هو ،نو د علم رسه سم به يې
پوښتنه ځواب کړه ،او چې به ورته وويل شول :نا فريض مسله ده ،هغه به ويل:

پرېږدئ چې لکه شته شوه بيا به ګورو ().1
َ
 مويس د خپل پالر ُعيل بن رباح نه روايت کوي چې د زيد بن ثابت bنه
چې به لکه چاپوښتنه وکړه هغه به ورته ويل :دا مسله منځ ته راغلې ده؟ چې

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

به ګورو().2
 سحنون وايي :خمکنو علماوو به د ځان خوښۍ هل وېرې ډېرې خربې هم نه
کولې ،خو که خربې يې کړی وی نو خلکو ته به يې ډېره ګټه رسولې وه ،او

چې په خاموشئ کې به پر ځان ويريدل ويل به يې :د فتوا په ورکولو هغه څوک
ډېر جرات کوي چې لږ علم ولري ().3

 سحنون نه پوښتنه وشوه چې که اعلم په مسله پوهيږي کویل يش چې و وايي
( )1سْيأعالم انلبالء. ) ۴۳۸ / ۲ ( :

( )2سْيأعالم انلبالء. ) ۴۳۸ / ۲ ( :

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

بايد ځواب ورنه کړي ،ځکه چې هغه نه پوهيږي چې دغه ځواب به درست او
که خطا وي

().1

 زيادة اهلل ګورنر سحنون ته د پوښتنې لپاره استازی ويلږدو خو هغه ورته
ځواب ورنه کړ ،حممد بن عبدوس ورته وويل :پرون دې د قايض صيب پسې
ملونځ هم ونه کړ او اوس دې ځواب هم ورنه کړ؟ ځه هل دې يلک ووځه ،سحنون

ورته وويل :دوی زما او د نورو علماوو قولونه راغونډوي او خوند ترې اخيل ،او
که رښتيا يې دين موخه وه هرومرو به مې ځواب ورکړی و ().2
 امحد بن حممد بن ازهر وايي :د عثمان بن سعيد َّ
ادلاريم نه مې واورېدل چې
حممد بن احلسني ّ
السجري راته وويل او هغه د يزيد بن هارون او جعفر بن
ِ
عون نه حديثونه يليلک وو :ابوسعيده! ما ته خلک راځي او د حديثونو غوښتنه

رانه کوي ،او زه يې بېرته تش تور نه شم رخصتویل؟ ما ورته وويل :ولې؟ هغه
َ ر ُ َ َ ر ر َ َََُ ر
جل َم
وويل :د نيب Vد حديث نه ډارېږم چې [ من سئِل عن ِعل ٍم فکتمه ا ِ

( )1سْيأعالم انلبالء. ) ۶۵ / ۱۲ ( :

( )2سْيأعالم انلبالء. ) ۶۶ / ۱۲ ( :
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َ َ ر َ
ار ]
بِ ِلجامٍ من ن ٍ

()1

ژباړه :هل چا څخه چې پوښتنه ويش او د علم باوجود ځواب پټ کړي د اور
واګې به ورته واچول يش .ما ورته وويل :نيب Vخو هغه څوک يادوي چې
علم وررسه وي او تارسه خو علم نشته ().2

 ايوب وايي :هل قاسم نه په مین کې پوښتنه وشوه هغه ورته وويل :نه پوهېږم.
چې پوښتنې پرې بييخ زياتې شوې خلکو ته يې وويل :ستاسو پر ټولو پوښتنو
مونږ نه پوهېږو ،او که پوهيدلو بيا مو درنه ځواب نه پټه و ،او نه راهل د ځواب
پټول حالل دي .حييې بن سعيد وايي :ما د قاسم نه واورېدل :مونږ نه چې

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

ورکړي ().3

  

( )1مسند أمحد بن حنبل . ) ۳۰۵ ، ۲۶۳ / ۲ ( :سنن أيب داود ) ۹ ۳۶۵۸ ( :کتاب العلم  ،باب کراهية منع
العلم  .او ابلاین ورته صحيح وييل دي ( :صحيح سنن ايب داود ۲۹۶ / ۲ :حديث شمْي. ) ۳۱۰۶ :

( )2سْيأعالم انلبالء. ) ۳۲۲ / ۱۳ ( :

( )3صفة الصفوة.) ۸۹ / ۲ ( :
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□  – ۱۰د سلفو صاحلينو د قران کريم رسه تعلق او اړيکي □
 عبداهلل بن عمرو بن العاص bوايي ما ته رسول اهلل Vوفرمايل :هره
مياشت کې قران کريم يو ځل ووايه ،ما ورته وويل :هل يو وار څخه يې زيات
توان لرم ،هغه راته وويل :په شلو ورځو کې يې يو ځل ختم کړه ،ما ورته وويل:

هل دې څخه يې هم په لږو ورځو کې توان لرم ،هغه راته وويل :په اوو ورځو کې
ختم کړه او هل دې څخه نور مه راکمېږه ().1
ذهيب تعليقا وايي :هل نيب Vنه د دريو ورځو پورې د ثبوت اجازه شته() 2او هل

درېو نه کم يې ورڅخه منعه کړی ده ،دا هغه وخت چې قرانکريم ال د
نزول په مرحله کې وو ،بيا چې لکه بشپړ شو او څه برخه يې نوره هم نازهل شوه
نو ټول قرانکريم هل دريو ورځو څخه په کمه موده کې ختمول د نيه ادین

مرتبه ده ،هل دې څخه په کمه موده کې که څوک قرانکريم ولويل نو نه خو
پرې پوهيږي او نه پکې سوچ او غور کویل يش ،خو که د يوې هفتې په دوران
کې يې څوک ټول ولويل نو بل بهرته عمل به ترې نه وي ،او دين ډېر اسان دی.

( )1صحيح خباري . ) ۵۰۵۴ ( :صحيح مسلم. ) ۱۸۴ ( :

( )2دغه حديث په سنن أيب دواد (  ) ۱۳۹۱ – ۱۳۹۰شمْي باندې روايت دی  ،او ابلاين ورته صحيح وييل
دي .
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لوړه په رب اليزال چې د شپې هل خمې نوافلو کې د قران اوومې برخې لوستلو
ترڅنګ  ،رواتب سنت کول ،د څاښت ملونځ کول ،حتية املسجد کول ،مسنون

ثابت اذاکر ويل ،د خوب او ورڅخه د رابېدارو اذاکر نه هېرول ،د هر ملونځ نه
وروسته اذاکر ويل ،د اهلل د رضا په خاطر د نافع علم پلټنه کول ،په ښه اکرونو د
امر او هل بدو څخه د خلکو رابندول ،ناپوهه انسان پوهول ،فاسق په خپلې ګناه
رټل او نور واجبات ادا کول ،هل خشوع او خضوع رسه پنځه وخته ملونځ په

مجاعت رسه ادا کول ،هل غټو ګناهونو نه ځان ژغورل ،ډېر استغفار او داعګانې
غوښتل ،خْيات کول او خپلويل پالل ،هر چا ته خاکساري کول او خپل ګرد
اکرونه د اخالص په بنسټ ابادول تر هر څه ډېر غورترينه مشغوتليا ده،

همدغه د اصحاب ايلمني او د اهلل پاک د اويلاوو پيشه او مرصوفيتونه دي.

که يو اعبد انسان قرانکريم يوه ورځ کې هل پېله تر پايه ولويل نو د پاک
سپيڅيل اسالمې رشيعت پْيوي نه بلکې رصيح خمالفت يې وکړ ،او خمکنې
ټول ذکر شوو حاتلونو څخه يې هېڅ نېک عمل هم ونه کړ ،او هل غور سوچ

څخه يې قراءت هم تش او خايل دی ،دغه ارمان د نيب Vملګري او لوی

اعبدګوزار هغه وخت وکړ چې بوډا شو چې اکشکې د نيب Vرخصتونه مې
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منیل وی().1
 شعبة او هشام هل قتادة څخه روايت کوي چې :جندب bرسه د
رخصتېدو په مهال لږ راووتو ،ما ورته وويل :مونږ ته نصيحت وکړه ،هغه وويل:
تاسو ته مې دا وصيت دی چې هل اهلل څخه وډار شئ ،قران کريم ډېر ولولئ

ځکه چې د قران کريم لوستل په تورو شپو کې رڼا او په رڼا ورځ کې الرښود

دی ،که څه هم حاالت د غربت او مادلارۍ تر منځ وي خو په قرانکريم عمل
هل السه مه ورکوئ ،د مصيبتونو د لړې په مهال هل دين څخه شتمنۍ نذرانه

کړئ ،که د مصيب لړي زوال شوه خپله شتمين ،خپل ځان هل دين نه قربان
کړه ،خانه خراب هغه دی چې دين يې ونړيږي ،او مسلوب هغه دی چې هل
دين څخه خالص يش ،جنت ته هل تګ وروسته هېڅ فقر او غربت نشته ،او اور

ته هل تګ وروسته هېڅ شتمين په خېر نه راځي().2
 مسيَب بن رافع وايي :عبداهلل بن مسعود bوايي  :مناسب ده چې اهل
القران په هغه شپه وپېژندل يش چې خلک پکې وده وي ،په هغه ورځ

وپېژندل يش چې خلک بوزه وي ،خلک خوشحاهل وي او دی خفه وي ،خلک
( )1دا يې د خباري (  ) ۱۹۷۵شمْي حديث ته اشاره کړې ده  ،او د امام ذهيب الکم په سْيأعالم

انلبالء ) ۸۴ / ۳ ( :دی .

( )2سْيأعالم انلبالء. ) ۱۷۴ / ۳ ( :
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خاندي او دی ژاړي ،خلک رسه خربې تبادهل کوي او دی خاموش وي ،خلک
په متکربانه حالت کې او دی خاکساره وي ،اهل القران بايد د اهلل څخه

وېرېدونکي ،خفه ،صربناک او د برداشت واال ،خاموش او چپ انسانان وي،
د اهل القران رسه نه ښائيږي چې لوړغږي ،تروش تريخ او غصه ناک وي ().1
َ
 محاد بن جنيح هل ابو عمران اجلَوِن څخه نقلوي چې جندب بن ايب
جناده bوايي :مونږ هل رسول اهلل Vرسه بلوغ ته نزدې هلاکن رالوی شول

خو د قران هل زده کړې مو ايمان خمکې زده کړ ،بيا مو قران زده کړ نو ايمان مو

الپسې زيات شو ().2
َّ 
محاد بن زيد هل عطاء بن ّ
السائب نه روايت کوي چې ابو عبدالرمحن وايي:
مونږ قرانکريم هل داسې خلکو څخه زده کړی دی چې هغوی به ويل :هل لسو

اياتونو به تر هغه خمکې نه تلو چې په عمل کې به مو نه ول رواستيل ،مونږ قران
کريم او عمل دواړه يوځای زده کړي دي ،هل مونږ نه وروسته به قرانکريم
داسې خلک په مْياث کې واخيل چې د اوبو په څېر به يې څښي ،خو هل مرې

نه به يې پورته نه راځي ().3
( )1صفة الصفوة. ) ۴۱۳ / ۱ ( :

( )2سْيأعالم انلبالء. ) ۱۷۵ / ۳ ( :

( )3سْيأعالم انلبالء. ) ۲۶۹ / ۴ ( :
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ُ
 اسحاق بن ابراهيم وايي :فضيل بن عياض به قرانکريم دومره قالره لوسته،
ته به وايي چې د چا رسه خربې کوي ،او که خمې ته به يې داسې ايت رایغ چې

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

  

( )1صفة الصفوة. ) ۲۳۸ / ۲ ( :

][105

□  – ۱۱د سلفو صاحلينو په عبادتونو کې کوښښ او ونډه □
 اعصم احول د ابو عثمان َّ
انلهدي نه روايت کوي چې ما ابوذر bملر خاته
طرف ته په خپله سورلۍ په زنګېدو ويلد ،ما پرې د ويده ګمان وکړ چې

ورنږدې شوم ورڅخه مې وپوښتل چې ويده وې؟ هغه وويل :نا ملونځ مې کو
().1
 احنف بن قيس ته چا وويل :ډېر بوډا يې هسې نه روژه دې پسې ال
کمزورې نه کړي ،هغه ورته وويل :د اوږد سفر لپاره توښه تياره وم ،او هغه به
ټول ملونځونه د شپي هل خمې کول ،خپله ګوته به يې په اور کېښوده او هل ډېره

درده به يې ويل :په پالنکۍ ورځ دې ولې ګناه کوهل؟ ياد دې يش؟ ().2
 سعيد اجل ُريري د ابوالعالء نه روايت کوي چې يو سړي وويل :زه تميم
ادلاري bته راغلم او ډېرې خربې مو رسه خپل منځ کې وکړې بيا ورته ما

وويل :ته روزمره څومره قران لولې؟ هغه راته وويل :ته هم شايد هغه کسانو
کې يې چې د شپې هل خمې قران ولويل بيا د سهار په مهال هر چاته وايي چې د

شپې مې دومره دومره تالوت وکړ ،لوړه په رب اليزال چې زما نفس واک يې په
( )1سْيأعالم انلبالء. ) ۷۸ / ۲ ( :

( )2سْيأعالم انلبالء. ) ۹۲ – ۹۱ / ۴ ( :
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الس دی که درې رکعته نفل د شپې وکړم هل دېنه راته حمبوب دي چې ټول
قرانکريم په يوه شپه کې ولولم او سهار پرې خلک وخربوم  ،دې خربو يې زه
غصه کړم ما ورته وويل :تاسو د نيب Vپاتې ملګري ټول چوپتيا خوښوئ،

څوک چې درنه پوښتنه وکړي سختې خربې ورته کوئ او مسله ورته هم نه
ښايئ.

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

څه فکر لرې که زه يو قوي مومن او ته په ايمان کې کمزوری يې ايا ته به د

خپلې کمزورتيا رسه زما قوت برداشت کړې؟ يا زه کمزوری او ته قوي مومن
يې زه به د خپلې کمزوتيا رسه ستا ايماين قوت برداشت کړم؟ نا بلکې ته هم او

زه هم کمزوري کيږو ،دومره کوه چې هل دين څخه د ځان لپاره او د ځان څخه
د دين لپاره څه ناڅه واخله تر څو هغه عبادت چې ته يې توان لرې وکړی شې
().1

 د عبداهلل بن عمرو العاص bد قران کريم د زياتو لوستلو په دچلسپۍ کې
د تېر شوي حديث په تعليق کې امام ذهيب مزيد فرمايې :نيب Vبه ورته د

روژو متعلق هم په ښکته راروان و تر دې چې ورته يې وويل :يوه ورځ روژه

( )1سْيأعالم انلبالء. ) ۴۴۶ / ۲ ( :
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نيسه او يوه ورځ روژه مه نيسه ،او دغه زما د ورور داود gروژه ده() ،1او
دنيب Vنه دا هم ثابت دي چې :غوره ترېنه روژه د داود gروژه ده() ،2د
ټولې زمانې پرهل پيس روژې نېولو څخه يې منعه فرمايله ده() ،3دشپې څه برخه
کې په خوب کولو يې هم امر کړی دی فرمايې :زه تهجد هم کوم خو ارام هم
کوم ،روژه هم نيسم خو بوزه کېږمه هم ،نکاحونه هم کوم او غوښه هم خورم،
زما هل سنت څخه چې هر څوک بې رغبيت وکړي زما پېرواکر نه دی().4
که څوک په خپلو عبادتونو او داعګانو کې په نبوي سنتو پورې ځان پېوسته نه
کړي ډېر به بې دمه او زيات به خفه يش ،او د مسلمانانو د خېرخواه او

مهربانې هستۍ نيب Vهل پْيواکرۍ او هل ډېر خېر څخه حمروم او بې برخې
پاتې شو ،هغه تل لپاره خپل امت ته غوره ترين عملونه ښوويل دي او هل هغه

ډول پېرتوب څخه يې رابند کړي دي چې هغه پرې نه دی مبعوث شوی ،د
ټولې زمانې روژه يې هم غندلې ده ،او په روژه کې يې هل وصال څخه منعه هم
( )1خباري ) ۱۹۷۶ ( :باب صوم ادلهر  .فتح ابلاري . ) ۲۵۹ / ۴ ( :مسلم ) ۱۱۵۹ ( :کتاب الصيام .

( )2خمکې نفس حديث دی .
َ َ ر َ َ ر َ َ ر َ ُ َ َ ر ُ َّ ر
( )3دغه روايت په صحيح مسلم کتاب الصيام (  ) ۱۱۵۹د [ ال صوم فوق صومِ داود شطر ادله ِر
َ َ َ َ ر َ َ َ َ
صيَ ُ
ام يَ رومٍ َو ا رف َط ُ
ام األبَد ] دهغه چا روژه نه
ار َي رومٍ ]  ،او په بل حديث کې راځي [ :الصام من ص
ِ
ِ
کيږي چې ټول عمر روژه وي( .صحيح مسلم) ۱۱۵۹ :

( )4صحيح خباري ) ۵۰۶۳ ( :صحيح مسلم. ) ۱۴۰۱ ( :
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فرمايلې ده ،د رمضان د اخرنو لسو شپو پرته يې نورې شپې په عبادتونو رڼولو
نه منعه کړېده ،هغه څوک يې رټيل دي چې د نکاح توان لري او نکاح نه

کوي ،هغه څوک يې هم رټيل دي چې غوښه نه خوري داسې نور ګټور اوامر او
نوايه...
اعبد انسان که پرې علم ونلري شايد ماجور او معذور وګڼل يش ،او په
حممدي اثارو اعلم انسان چې پر دغو اوامرو او نواهيو تېری وکړي مغرور او

فضويل سړی دی ،اهلل پاک ته حمبوب عملونه هغه دي چې تل وي اګر که کم
هم وي ،اهلل پاک دې مونږ ته دښې پېروۍ توفيق راکړي او د خمالفتونو د ټولو

ډولونو نه دې مونږ وسايت ().1
 وکيع هل اعمش نه ،هغه هل سليمان بن ميرسة نه ،هغه هل مغْية بن شبل نه،
هغه هل طارق بن شهاب نه ،هغه هل سلمان الفاريس bنه روايت کوي چې

شپه لکه رايش خلک درې ډوهل يش:

 : – ۱شپه يې په ګټه وي ،په تاوان يې نه وي.

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

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

بوخت وي د دې لپاره شپه تاوان ده او په ګټه نه ده ،هغه سړی چې شپه يې نه
ګټوره او نه تاواين وي هغه دی چې د شپې هل خمې تر سهار ويده يش نه عبادتونه

وکړي او نه ګناه.

طارق وايي :ما وويل :هرو مرو به زه د دې ملتيا کوم ،نو خلکو لښکر کيش

وکړه چونکه سلمان bوررسه ووت نو ما هم وررسه ملتيا وکړه خو په هېڅ
اکر مې پرې برتري حاصله نه کړه ،که ما به وړه واغښلک هغه به ډوډۍ خپه
کړه ،که ما به ډوډۍ خپه کړه هغه به تراکري خپه کړه ،خو د شپې هل خمې يوه

حصه د اعدت رسه سم به زه تهجدو ته پاڅېدم ،زه چې به راپورته شوم هغه به
ويده و ،ما به ځان رسه وويل :د نيب Vملګری زما نه غوره دی او هغه ويده
دی زه به بېرته ويده شوم ،خو چې د شپي هل خمې به هغه هر لکه راپورته شو ډډه
َ َ َ َ َّ ُ َ ُ ر َ ُ َ
ُر َ َ
ر رُ
رب ،ال
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به شو او وبه يې ويل [ :سبحان اهلل َِ ،واحلَمد ِ ِ
َ ُ َ ُ ُ ر َ َ ُ رَ ر ُ َ َ َ َ ُ ّ َ ر َ
َ َ َّ ُ َ ر َ ُ َ َ
ک شيئ ق ِدير ] به
يل
ع
و
ه
و
د
م
احل
هل
و
ک
ل
الم
هل
،
هل
ک
ي
رش
ِ
ِاهل ِاال اهلل وحده ال ِ
يې ويل ،سبا ختو ته نزدې وپاڅېد اودس او بيا يې څلور رکعته ملونځ وکړ ،د
سهار ملونځ نه وروسته مې ورته وويل :ما خپل تهجد هم ستا هل کبله پرېښودل،
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زه چې به د شپې هل خمې راپاڅېدم ته به ويده وې زه به بېرته پرېوتم ،هغه راته
وويل :هل ما څخه دې هېڅ هم وانه اورېد؟ ما ورته وويل :هل تا نه مې فالنکې
داع واورېده ،هغه وويل :دغه ملونځ دی ،پنخه واړه ملونځونه د انسان ټول
ګناهونه رژوي چې هل قتل او اغرت نه په کې ځان ژغورنه ويش ،وراره! په
عبادت کې ميانه روي کوه ،ميانه روي ډېر ښه اکر دی ().1
ّ
 اسد بن وداعة وايي :شداد بن اوس چې به لکه خپيل بسرتې ته رايغ خوب
به نه ورته او په ډډه به اوختو را اوختو او دا به يې ويل :ای اهلل! اور رانه خوب

وختتو او بيا به ترسهاره په ملونځ والړ و().2
َّ
 اسد بن وداعة وايي :شداد بن اوس چې به لکه خپلې بسرتې ته راغې نه به
ويده کېده ته به وايي چې په سرتګه يې دانه ده ،او دا به يې ويل چې :ای اهلل!
اور رانه خوب يوړو ،او بيا به تر سهاره په ملونځ والړ و ().3

 امام ذهيب خپپل سند هل بغوي نه روايت کوي ،هغه ته ابن زجنويه ،هغه ته
ابراهيم ابن مهدي وييل و چې ما د ابواالحوص نه اوريديل دي چې د منصور

بن املعتمر ګاوندي ته يې لور وويل :پالره! د منصور په کور کې چې د شپې
( )1سْي أعالم انلبالء. ) ۵۵۰ – ۵۴۹ / ۱ :

( )2صفة الصفوة. ) ۷۰۹ / ۱ ( :

( )3صفة الصفوة. ) ۷۰۹ / ۱ ( :
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لرګی والړ اوس څنګه نشته؟ هغه ورته وويل :لورکۍ! هغه لرګی نه و ،منصور
خپله و ،د شپې هل خمې يې تهجد کول ().1
 نُعيم بن َّ
محاد وايي :عبداهلل بن مبارک چې به لکه [کتاب الرقائق] لوستو ،هل
ډېرې ژړا به يې د حالل شوي غوايي په څْي اوازونه کول ،مونږ هر چا که به
ترې پوښتنې کولو جرات وکړ نو ټېله به يې کړو ().2
 ابراهيم بن حممد بن سفيان وايي :ما هل اعصم بن عصام ابليهيق نه واورېدل:
د امحد بن حنبل رسه مې شپه شوه نو اوبه يې راوړې او خوا ته يې راهل

کېښودې ،د سهار پر مهال چې يې اوبه ويلدي نه وې استعمال شوې ويويل:

سبحان اهلل! څنګه کېدای يش چې يو سړی علم طلب کوي او د شپې تهجد
نه کوي؟ ().3

ُ
 اسحاق بن ابراهيم وايي :ما هل فضيل بن عياض نه واورېدل چې که د شپې
هل تهجدو او د ورځې هل روژې نه بې توانه شوې پوهه شه چې ګناهونو دې تړیل
يې().4

( )1سْي أعالم انلبالء. ) ۴۰۳ / ۸ ( :

( )2سْي أعالم انلبالء. ) ۳۹۴ / ۸ ( :

( )3سْي أعالم انلبالء. ) ۲۹۸ / ۱۱ ( :
( )4صفة الصفوة. ) ۲۳۸ / ۲ ( :
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 د امحد بن ايب احلواري الصويف په ترمجه کې امام ذهيب وايي :زه وايم :حممدي
ډېره ښه طريقه ده ،د پاکزيه شيانو اخستل او مباح شهوات هل ارساف پرته
َ ُّ َ ُّ ُ ُ ُ ُ َ َّ ّ َ
ات
استعمالول بده خربه نه ده ،اهلل پاک فرمايي[ :يا ايها الرسل لکوا ِمن الط ِيب ِ
َ ر
وم َوافرط ُر َو انَ ُ
اع َملُوا َصاحلا] () 1او نيبVفرمايي[ :لَک ِّين ا ُص ُ
امَ ،وآيت النّ َس َ
اء،
و
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
َ ُ ُ َّ ر
ح َم َف َم رن َرغ َ
يت فَلَي َس ِم ّ ر
ب َع رن ُسنَّ ر
ين ] () 2نه خو نيب  Vرهبانيت
وآکل الل
ِ
ِ
ِ
فرض کړی دی او نه وصال او نه هم د ټول عمر روژه ،اساليم دين ډېر اسان
ر ُ
دی هر پاکزيه شيان پکې انسان خوړیل يش ،اهلل پاک فرماييِ [ :يلُن ِف رق ذ رو َس َع ٍة
َم رن َس َع ِت ِه] هر توانداره دې د خپل توان په اندازه خرچ او نفقه وکړي.

او نيب Vته هل هر څه نه خپلې ښځې ډېرې ګرانې وې() ،3رسه هل دې چې
نيب Vاهلل پاک ته هل ګرد خملوق نه غوره دی ،خو بيا هم هغه ته خوښ ترين
شيان غوښه ،حلوا ،شهد ،خواږه او يخ څښاک او مسک وو.

د رشيع علم څخه چې لکه اعبد انسان لوڅ او لغړ وي ،که هر څومره په زهد
( )1سورت املؤمنون. ) ۵۱ ( :

( )2د دې حديث ختريج خمکې تېر شوی دی .

( )3امام امحد خپپل مسند ) ۲۸۵ ، ۱۹۹ ، ۱۲۸ / ۲ ( :کې ،او نسايئ په (  ) ۶۱ / ۷کې ،حاکم په ( ۱۶۰ / ۲
ُ ّ َ َ َّ َ َ ُّ ر
ادلنيَا
) کې حديث روايت کړی دی او ذهيب وررسه په تصحيح موافقه کړې ده [ ح ِبب ِایل من
ر ّ َ ُ َ ر ّ ر ُ َ ُ َ ر ُ َّ َ َ ر ر ر ر َ
ِف ال َّصال ِة ] ماته هل دنيا ځنې ښځې حمبوبې کړی شوي دي  ،او
النِساء و ال ِطيب و ج ِعلت قرة عي ِين ِ
په ملونځ مې سرتګې خييږي .
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او عبادت کې تږي او ستومانه يش ،د عبادت هل کبله خلکو رسه ناسته پاسته
پرېږدي ،په اندک بلاس او د ډوډۍ په وړه توکړه بسنه وکړي ،حواس به يې
کمزوري او دستونزو لړي يې ښاکر کړي ،هل ولږې او شپو رڼولو نه به ورته

داسې خربې واورول يش چې دا به ګومان کوي چې ګنې اهلل پاک رارسه
خربې کوي ،شيطان پکې وځي او ننوځي ،عقيده يې پسې ال خپه يش چې
مزنل مقصود ته ورسېدم ،نا اشنا خطابونه او اوازونه ورته کيږي ،نور نو بييخ د
شيطان په ولقه کې يش او وسوسې ورته اچوي ،هل ځان پرته ورته ټول خلک بد

او بداکره ښاکرې ،هر يو ته خپل ګناهونه وريادوي او ځان ورته اکمل او پوره
ښاکري ،لکه نالکه د دې دعوا دار يش چې زه د اهلل ويل يم او کرامتونه يې راته
راکړيدي ،او لکه نالکه يې ايمان هم په لړزه يش ځکه چې ځانلوایل د دغسې

حاتلونو لومړۍ مرحلې دي ،او دغه حاتلونه بييخ د اساليم رشيعت برخه نه
ده.

ولې نېک سلوک ،په مالزمت ذکر او اذاکر ويل ،په ګناهونو ژړا فرياد کول ،په
غور او سوچ د قرانکريم تالوت کول ،د اهلل پاک د رضا په خاطر خپل ځان
ته غصه کېدل او نفس رټل ،اسالم مرشوع کړې روژې ډېرې ډېرې نيول،

تهجد نه قضا کول ،مسلمانانو ته اوږه ټيټول ،خپلويل پالل ،هر چا رسه پر ورين
تندي خمامخ کېدل او ورته عفوه کول ،د فقر او فاقت په مهال صدقه ورکول ،په
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نرم انداز حق ويل اګر که تريخ هم وي ،په نېکو اکرونو امر کول او هل بدو نه
خلک رابندول ،د خلکو معذرت قبلول او هل جاهالنو نه مخ اړول ،په اساليم
رسحداتو پېره کول ،د اسالمې دښمنانو رسه د للهيت په خاطر جهاد کول او د

حج فريضه ادا کول ،په هر وخت او هر حال پاک خواړه خوړل او ډېر استغفار
کول ټول د حممدي پْيواکرو او اويلاوو خويونه دي ،په همدغه حاتلونو دې اهلل

پاک مونږ ته مرګ راويل ().1

  

( )1سْي أعالم انلبالء. ) ۹۱ – ۸۹ / ۱۲ ( :
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□  – ۱۲په نېکيو د امر اوبدو نه په رابندولو کې د سلفو صاحلينو کردار □
 ابن ايب اويس هل خپل پالر نه ،هغه هل ويلد بن داود بن حممد بن ُعبادة بن
الصامت ،هغه هل خپل تره ځوي عبادة بن الويلد نه روايت کوي چې ُعبادة بن
الصامت bد معاوية bرسه و ،يوه ورځ يې اذان وکړ ،يو خطيب وپاڅېد او

معاويه يې وستايو ،عبادة بن الصامت bورپورته شو او په خوهل کې يې ورهل
خاورې واچولې نو معاوية bعبادة bته غصه شو ،هغه ورته وويل :ولې د
عقبۍ په ورځ تا هل رسول اهلل Vرسه په غم او خوشحالۍ کې ،په ګرانۍ او
اسانۍ کې ،د وړ خلکو رسه پر واک جنګ جګړه نه کولو باندې ،او حق چې
هر چرته وي هل ويلو به يې خاموش نه پاتې کېدو ،او د اهلل د رضا په خاطر د

حق ويلو کې هل هېڅ چا نه نه ډارېدو ،او د خربې په اورېدلو او منلو بيعت نه
َ َ ر ُ ر َ َّ ر َ َ ر
رت َ
ِف افر َواهه رم الر ُّ َ
احثُ ر ِورا ر
اب ]
دی کړی؟ او نيب Vفرماييِ [ :اذا رايتم المدا ِحني ف
ِ
ِِ
().1

( )1سْي أعالم انلبالء . ) ۷ / ۲ ( :او دعبادة bد بيعت حديث امام خباري په خپل صحيح۷۱۹۹ ( :
َ َر
–  ) ۷۲۰۰کتاب األحاکم  ،باب کيف يبايع االمام انلاس  .فتح ابلاري . ) ۲۰۴ / ۱۳ ( :او د [ ِاذا َرأيتُ رم
َ َّ ر َ َ ر ُ
ني فاحثوا » ...په نزدې لکماتو امام مسلم په خپل صحيح (  ) ۳۰۰۲شمْي (  ) ۲۲۹۷ / ۴د
اح
المد ِ

مقداد bپه روايت راوړی دی .
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 يونس بن ايب اسحاق هل خپل پالر عبداهلل بن مغفل نه روايت کوي چې ابن
ام مکتوم bپه مدينه کې د هغې يهودڼې ښځې رسه ميلمه شو چې نيب V
ته به يې ستونزې جوړولې ،ورپاڅېد او داسې يې ووهله چې باالخره يې مړه

کړه ،د قتل خربه يې نيب Vته ورسېده ،هغه ورڅخه پوښتنه وکړه چې ولې؟
هغه ورته وويل :که څه يې هم ما رسه ښه رويه کوهل خو ولې د اهلل پاک او د
هغه نيب Vپورې په بد ويلو يې زه تکليفولم ،نيب Vوويل[ :ا رب َع َد َها ُ
اهلل،
َر
َ ر َ
قد ا رب َطلت د َم َها] اهلل دې تباه کړي خپله وينه يې خپپله بې قصاصه کړه ().1
 اوزايع هل ابو کثْي نه ،هغه هل خپل پالر نه روايت کوي چې زه ابو ذر bته
راغلم او هغه هل مجرة الوسطی رسه ناست و ،هلته پرې خلک راغونډ شوي وو
او پوښتنې يې ترې کولې ،يو سړی رایغ ورته يې وويل :ته امْي املؤمنني د

خلکو پوښتنو د ځوابولو نه منعه کړي نه يې؟ هغه ورته رس راپورته کړ او

( )1سْي أعالم انلبالء . ) ۳۶۳ / ۱ ( :د حديث راويان ټول ثقات دي  ،روايت ابن سعد خپپل طبقات (

 ) ۱۵۸ / ۴او شاهد يې د عيل bهغه حديث دی چې ابوداود خپپل سنن (  ) ۴۳۶۲شمْي ،کتاب احلدود

( ) ۵۲۹ / ۴ :راوړی دی او هل ابن عباس څخه يې په (  ) ۴۳۶۱شمْي راوړی دی او ابلاين هم ورته په
ر
صحيح أيب داود (  ) ۸۲۴ / ۳په (  ) ۳۶۶۵شمْي کې صحيح وييل دي[ ،أَ َّن َي ُه روديَّة َاکن َ ر
ت ت َ رشتُ ُم انلَ َّ
يب –
ِ
ِ
َ َّ ُ َ َ ر َ َ َّ َ َ َ َ ُ ر َ َ َ َ َ َ ُ ٌ َ َّ َ َ ر
اهلل – َص َّیل ُ
ت  ،فَأَ رب َط َل َر ُس رو ُل ُ
اهلل َعلَير ِه َو َس َّلمَ
صیل اهلل علي ِه وسلم – وتقع ِفي ِه فخنقها رجل حیت مات
َ
– د َم َها] د عيل bروايت کړي حديث ته ابلاين په ارواء الغليل ۹۱ / ۵ :په ) ۱۲۵۱ :شمْي صحيح وييل
دي  ،خو ولې بېرته يې په ضعيف أيب داود (  ) ۹۳۷کې ضعيف کړی دی .
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وېويل :ولې ته زما ذمه وار يې؟ که په څټ راته توره کېږدئ او د نيب Vنه
اورېدلې خربې نه مې رابند کړئ رس به مې غوڅ کړئ خو اوريدیل حديث به
خلکو ته واوروم ().1

 د برقې ښار قايض په ترمجه کې امام ذهيب وايي :حممد بن ُحبُيل ته د برقې
ګورنر رایغ او ورته يې وويل :سبا د اخرت ورځ ده ،هغه ورته وويل :ال مو

مياشت نه ده يلدلې هسې د خلکو ګناهونه په اغړه نه شو اخستیل ،هغه ورته
ُ ر
وويل :د منصور رايلږلې قرار هم زما خربه تاييدوي – دا د عبَيديه حکومت

راپه وه چې روژې به يې په حساب ماتولې او روؤيت به يې معترب نه ګڼه-
ګورنر (وايل) قرار صادر کړ چې د اخرت خرب د تبلو تمبل په وهلو خپور کړئ،

قايض ورته وويل :چې مياشت نه ده يلدل شوې زه اخرت نه کوم ،ګورنر په
خطبه بل څوک وګمارو او وروسته يې روانه لړي ټوهل منصور ته واستوهل،

منصور قايض راوغوښت او ورته يې وويل :بښنه وغواړه معاف به دې کړم،

قايض معاِف ونه غوښته ،منصور هغه په ملر کې تر هغه بندي کړ چې مړ شو ،په
ډېره تنده کې يې اوبه وغوښيت خو اوبه ورته ورنه کړل شوې ،بيا يې په دار
وځړ وو ،په ظاملانو دې د اهلل لعنت وي
( )1سْي أعالم انلبالء. ) ۶۴ / ۲ ( :

( )2سْي أعالم انلبالء. ) ۳۷۴ / ۱۵ ( :

().2
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َ
 حسن وايي :زياد خراسان ته د َحکم بن عمرو د قيادت الندې لښکر
ولېږدو ،فتحه يې نصيب شوه نو ډېر مالونه يې غنيمت کې ترالسه کړل نو زياد
ورته لېک واستو چې امْي املؤمنني راته يلک راستویل چې د خلکو ترمنځ رسه

او سپني زر تقسيم نه يش او هل غنيمت څخه بايد لرې يش.
َ
ر
َحکم بن عمرو ورته ځواب واستو :سالم عليک .امابعد :که تا څه هم د
امْياملؤمنني د يلک يادونه کړېده خو د غنيمت اړوند راته د امْياملؤمنني د

يلک څخه د اهلل پاک يلک او کتاب خمکې رایلغ دی ،لوړه په رب اليزال چې
که ټول اسمانونه او ځمکې پر انسان جوخت يش نو اهلل پاک يې ترې راوبايس

والسالم عليک().1
 ابو املنذر اسماعيل بن عمر وايي :ما هل عبدالرمحن العمري څخه واورېدل
چې هل اهلل پاک څخه مخ اړول ستا د غفلت لويه نښه ده ،هغه داسې چې په
څه يش اهلل پاک غصه کيږي د يلدو باوجود پرې ته خاموش شې ،هغه څوک

چې د خېر او رش هېڅ توان نه لري هل ويرې يې امر باملعروف او نيه عن املنکر
نه يش کویل.

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

( )1صفة الصفوة. ) ۶۷۲ / ۱ ( :
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باملعروف او نيه عن املنکر پرېږدي هل زړه څخه به يې هل اهلل نه ويره ووځي،
که خپلو چبو يا مريانو ته هم څه ووايي ناوړه ځواب ورکوي ().1
ُ سليمان بن عبدالرمحن بن عييس هل ابو ُخلَيد ُعتربَة بن َّ
محاد القارئ نه ،هغه
هل اوزايع نه روايت کوي چې عبداهلل بن عيل راته استازي راويلږدو ،که څه

هم راباندې سخته ولګېده خو بيا هم الړم ،زه داسې حالت کې ورننوتم چې

خلک دوه صفونه ول ،هغه راته وويل :د امويه خالفت د نسکورولو لپاره
ځمونږ نظايم پاڅون څنګه ارزوې؟ ما ورته وويل :اهلل دې امْياملؤمنني ته خْي
کړي! زه او داود بن عيل رسه ډېر نزدي دوستان ول.

عبداهلل بن عيل :هرومرو به راته د پوښتين ځواب راکوې.
هل لږ غور وروسته مې مرګ قبول کړ او ورته مې د حييې بن سعيد په روايت د
[ ِانَّما اال رع َم ُال ب ر ِّ
انليات]() 2حديث ووايو ،په الس کې وررسه خلته يې ځمکه
ِ
کې ټومبله راټومبله.
بيا يې راڅخه وپوښتل :د بنو امية د کورنۍ مرګ او وژنې اړند څه فکر لرې؟
َ ُّ
حيل
ما ورته د حممد بن مروان په روايت د اعئشه cحديث ولوست چې [ال ِ
( )1صفة الصفوة. ) ۱۸۱ / ۲ ( :

( )2خباري ) ۱ ( :شمْي حديث کتاب بدء الويح  .فتح ابلاري . ) ۱۵ / ۱ ( :مسلم ) ۱۹۰۷ ( :شمْي
حديث  ،کتاب االمارة. ) ۱۵۱۵ / ۳ ( :
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َّ َ ر َ َ َ
َرُ ر
ئ ِاال ِِف احدي ثال ٍث.1)(]...
قتل ام ِر ٍ

بيا يې راته وويل :هل خالفت نه مې خرب کړه ،ايا نيب Vپرې زمونږ لپاره

وصيت کړی دی او که نه؟

ما ورته وويل :که نيب Vپرې ستاسو لپاره وصيت کړی و نو عيل bبه هل
ځان نه خمکې هېڅ چا ته نه و پرېښی.

بيا يې وپوښتل :د بنو امية په مالونو او شتمنيو کې څه وايي چې زمونږ لپاره

حالل دي که حرام؟

ما ورته وويل :که د هغوی شتمين هغوی لپاره حالهل وي په تا حرامه ده ،او که

د هغوی لپاره حرامه وي نو په تا خو بييخ حرامه ده ،بيا يې خلکو ته امر وکړ
چې دا وباسئ ،نو خلکو راوويستم.

ذهيب وايي :عبداهلل بن عيل چې خورا ظالم او خونکار انسان و ،خو ولې

خويونو او اعدتونو يې امام اوزايع د تريخ حق ويلو نه د بدو علماوو په څېر
رابند نه کړ ،بد علماء هغه خلک دې چې د ټولواک بده رويه او ظلم زيایت هم

ستايي او بطالن يې حق پيژين ،دغسې علماء دې اهلل تباه کړي چې حق نه يش
َّ ر
َ ّ َّ ر َ
انلف ِس] (  ) ۶۸۷۸شمْي حديث  .فتح ابلاري:
( )1خباري :کتاب ادليات  ،باب قوهل تعایل [أن انلفس بِ
(  ، ۲۰۹ / ۱۲مسلم په ( کتاب القسامة ) ۱۶۷۶ :شمْي باندې هم روايت کړی دی  ،وګوره صحيح

مسلم. ) ۱۳۰۲ / ۳ ( :
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ويیل خاموش ولې نه کيين ().1
 ابن اجلوزي وايي :عبدامللک بن عمر بن عبدالعزيز د عمر بن عبدالعزيز
خواته وریغ او د هغه رسه مسلمة بن عبدامللک هم ناست و ،ورته يې وويل :هل

ما رسه ځانله شه پټه خربه درته کوم ،هغه ورته وويل :دا څنګه خربه ده چې هل
تره نه دې هم پټه ده؟ هغه ورته وويل :هو خربه ډېره پټه ده ،مسلمة وپاڅيد او

الړ عبدامللک د پالر خمامخ کېناست او وېويل :امْياملؤمنني! که اهلل پاک درنه
سبا پوښتنه وکړي چې تا د خپل واک په دور کې يلديل بدعتونه ولې نه مړه

کول؟ او نبوي سنت دې ولې نه راژوندي کول؟ ته به ورته څه ووايې؟ هغه
ورته وويل :زويه! ايا د کوم رغبت هل پلوه رارسه خربې کوې او که ستا خپله
رايه ده چې اظهار يې کوې؟

زوی ورته وويل :زه خپله درڅخه پوښتنه کوم نور څه نه شته ،خو اهلل پاک به
درنه هرومرو پوښته کوي زه وايم چې ته به څه ځواب ورکوې؟ هغه ورته وويل:

اهلل درباندې رحم وکړه او خْي يوسې ،لوړه په رب اليزال چې د ځان لپاره دې د
خْي سالاکر او مرستندويه وينم.

ګرانه زويه! ستا قوم خربه ټوهل ول ول او کړۍ کړۍ لککه تړلې ده ،که يې هل

( )1سْي أعالم انلبالء. ) ۱۲۵ – ۱۲۴ / ۷ :
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السونو هر څه راوباسم نو خونړيزه جګړه به ترې رامنځ ته يش ،خو د يو انسان
د وينې تويولو نه راته ددنيا هل منځه تلل ډېره غوره دي ،او ته نه خوشايلږې چې
پالر ته دې په داسې حالت کې مرګ رايش چې بدعتونه يې هل منځه وړي او

سنتونه يې راژوندي کړي وي؟ تر دې چې اهلل پاک خپله فيصله وکړي او هغه
ډېرې غوره فيصلې کوي ().1

 سعيد بن سليمان وايي :د حج په موسم کې مکه کې وم او ترڅنګ مې
عبداهلل بن عبدالعزيز العمري ناست ،يو چا ته ورته وويل :وګوره کنه امْي
املؤمنني ته د طواف لپاره ټول مطاف خايل کړی شوُ ،عمري هغه سړي ته
وويل :اهلل دې درته خْي درنه کړي ،داسې اکر ته دې راهل پام کړ چې زه يې
هېڅ پروا نه ساتم ،پېزار يې راځوړند کړ او پاڅېد ،زه ورپسې شوم هارون رشيد

چې مروه هل اړخه صفا ته راروان وو پرې غږ يې کړ :هارونه! هغه ورته پام کړ
او ورته يې وويل :دغه يم اکاکجانه ،ده ورته وويل :د صفا غونډې ته پورته شه،
لکه چې تر غونډې وختو ورته يې وويل :کعبې ته خمامخ شه.
هارون الرشيد :دغه دې خمامخ شوم.

عمري :دا خلک به څومره وي؟

( )1صفة الصفوة. ) ۱۲۸ / ۲ ( :
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هارون :دا الڅوک شمېرالی يش؟
عمري :نور خلک به د دوی څو چنده وي؟

هارون :دومره چې هل اهلل پرته نور هېڅ چا ته يې معلومات نشته.

عمري :بيا نو دې ته ځېر شه چې هل هر سړي څخه يواځې د هغه اړوند پوښتیل
يش ،او ستا نه به د ټولو خلکو پوښتنه کيږي ،اوس وازموه چې هل تا رسه به د چا
چا حساب نه کيږي؟

د دې خربو اوريدو رسه يې دومره وژړل چې کښېناست او د اوښکو پاکولو
لپاره ورته دسمال ورکړل شو ،دومره يې وژړل چې هر يو يې په اوښکو لوند کړ.

عمري :بله يوه خربه هم درته کوم.
هارون :اکاک جانه وايه څه وايې؟

عمري :لوړه په رب اليزال چې که څوک خپل مايل لګښت په ناروا رسه وکړي
نوحجر پرې لګيدی يش ،ته ارزيايب کړه چې که د مسلمانانو په حقونو کې
څوک جتاوز وکړي څه به وررسه کيږي؟ بيا ترې عبداهلل العمري والړ او

هارون الرشيد ناست و او ژړل يې().1

 د امام عيل بن ايب الطيب نيسابوري په ترمجه کې امام ذهيب وايي چې حممود

( )1صفة الصفوة. ) ۱۸۲ / ۲ ( :
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بن سبکتکني باچا ته بوتلل شو چې پند او نصيحت ورته وکړي ،هل اجازې
پرته ورننوت او هل امر پرته يې د حديث په پيل رشوع وکړه ،باچا سبکتکني
ورته په غصه او رنګ يې بدل شو ،نوکر ته يې د وهلو امر وکړ ،هغه په غوږ

داسې څپېړه ورکړه چې کوڼ يې کړ ،کوم حارضين چې د ابن ايب الطيب عليم
رتبه او ماکنت ورته معلوم و باچا يې پرې وخربو ،باچا ترې زيات معذرت

وغوښت او مايل مرسته يې وررسه هم وکړه خو هغه يې مايل مرسته قبوهل نه
کړه ،باچا ورته وويل :باچاتوب رسه زوروايک وي او هل سياسيت نه بغْي باچايي
کيدای نه يش ،او تا ته ښه پته ده چې هل حده دې جتاوز وکړ ،زه درنه معذرت
غواړم ما وبښه!

هغه ورته وويل :زما او ستا ترمنځ به پرېکړه اهلل پاک کوي ،تا خو زه د وعظ او

پند او د نيبVد حديثونو اورېدو لپاره راوغوښتم د دولت د ټينګښت لپاره د
قوانينو کيښودلو ته خو دې نه يم راغوښتې؟ باچا ډېر بې ځوابه او خجاتله شو.
ياقوت محوي هم دا قيصه په « تاريخ االدباء » کې ذکر کړېده او بيا وايي :عيل بن

ايب الطيب په سانزوار کې په (  ۵۸۰ـه) د شوال په مياشت کې وفات دی.

ذهيب وايي :حممود سبکتکني اګر چې په جهاد ِف سبيل اهلل ،د هند په فتح او

نورو ډېرو ديين اړينو اړخونو کې ښه نوم او شان لري ،بيا هم خپپل دغه ناوړه

اکر ډېر خپه او پښيمانه شو ،د هر لويي کونکي او ظالم انسان نه د اهلل پاک
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پورې پناه غواړو ،مونږ ډېر داسې خلک ويلدل چې جهادي مسْي يې مړ کړی
او په لکو ښارونو کې د فساد او ختريب هلې ځلې کوي ،اهلل دې د خپلو

بندګانو مل او اکرساز يش(). 1
ر
 عبدالرمحن ُرستَه وايي :ما هل ابن مهدي څخه وپوښتل چې :که څوک واده
وکړي په لومړو شپو ورځو کې د مجاعت ملونځ پرېښودی يش؟ هغه وويل :نه ،يو
ملونځ به هم نه پرېږدي ،زه ورته يو وخت راغلم او د لور د واده لومړۍ شپه يې

وه ،رایغ اذان يې وکړ او د لور د کور پر دروازه ودريده او وينځې ته يې وويل:
دواړو ته ووايه چې ملونځ ته رايش ،ټولې ښځې او وينځې ملونځ ته راغلې ما

وويل :سبحان اهلل! دا څه دي؟ هغه راته وويل :تر هغه به والړ يم چې دواړه
ملونځ ته نه وي راغلې ،چونکه هغوی د ابن مهدي دملونځ نه وروسته راووتل

نو په الره پروت بل مسجد ته يې واستول().2

 مقاتل بن صالح خراساين وايي :زه د محاد بن سلمة مالقات ته الړم په کور
کې يې هل انډېري پرته نور څه نه و ،هغه مې پرې ناست ويلد او قرانکريم يې

لوست ،ترڅنګ يې کڅوړه ګۍ پرته وه او خپل راغونډ کړی علم يې پکې
نغښيت و ،او يو وررسه لوښی و چې اودس به يې ترې کو ،زه ال وررسه ناست وم
( )1سْي أعالم انلبالء. ) ۱۷۴ – ۱۷۳ / ۱۸ ( :

( )2سْي أعالم انلبالء. ) ۲۰۴ / ۹ ( :

][126

چې چا دروازه ووهله ،ماشوم ته يې وويل :ورشه پر دروازه څوک دی؟ هغه ورته
وويل :د حممد بن سليمان استازی دې غواړي ،محاد بن سلمة ورته وويل :ورته
ووايه ځان رسه نور څوک مه راوهل او يواځې راشه ،استازي ورته کتاب ورکړ
پکې يللک شوي و :بسم اهلل الرمحن الرحيم ،دا محاد بن سلمة ته د حممد بن
سليمان يلک دی ،د اهلل پاک د اويلاوو او پْيواکرو خلکو په څْي درته نيکه

ورځ غواړم ،زمونږ ترمنځ يو مسله منځ ته راغلې ده د حل لپاره بايد راشې،
والسالم.

محاد وويل :ماشومې! دوات راوړه ،بيا يې ماته وويل :د راستول شوي يلک پر بل

مخ ويلکه :اما بعد :زه هم ستا لپاره د اهلل پاک د اويلاوو او پْيواکرو خلکو په

څېر نيکه ورځ غواړم ،ما چې څومره علماء کتيل دي خلک ورته راتلل د
خلکو پسې نه تلل ،که څه مسله لرې تکليف وباسه او راشه ،خو که راتلې
نو يواځې راشه هېڅ څوک هل ځان رسه مه راوهل ،د اسونو او پېدلو په ملتيا مه

راځه ورنه ځان او تا ته د هېڅ خْي خربه نه کوم ،والسالم.

زه ال وررسه وم چې بيا چا دروازه ووهله خپلې ماشومې ته يې غږ کړ چې

ورشه په دروازه کې څوک دي؟ هغې ورته وويل :حممد بن سليمان دی .محاد
ورته وويل :ورته ووايه يواځې راشه ځان رسه هېڅ څوک رانه ولې ،چې راننوت
سالم يې وکړ او خمې ته يې کښېناست ورته يې وويل :زه چې تا ته وګورم
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خوف او ډار مې نييس؟ محاد ورته وويل :ما د ثابت ابلناين نه اوريديل دي ،هغه
َّ ر
َ
د انس بن مالک نه اوريديل دي چې رسول اهلل Vفرمايېِ [ :ان ال َعال ِ َم ِاذا
َ َّ َ َ َّ ّ َ ُ ُ ُّ َ ر َ َ َ َ ر ر َ َ ر ُ
ََ َ ر َ ر َ
کنُ رو َز َه َ
اب
ئ واِذا اراد ان يکت ِزن بِ ِه ال
ي
ش
ک
ه
اب
ه
ل
ج
و
ز
ع
هلل
ا
ه
اراد بِ ِعل ِم ِه وج
ِ
ٍ
ر ُ ِّ َ ر
ئ]().1
ِمن ک شي ٍ

ژباړه :لکه چې اعلم پر علم باندې د اهلل پاک رضا وغواړي هر یش ترې
ډاريږي ،او لکه چې اعلم پر علم مالونه خزانه کوي هل هر چا څخه به ډاريږي.
حممدبن سليمان ورته وويل :څلويښت زره درهم واخله او د ژوند اړوند چارې

دې پرې سمبالې کړه.

هغه ورته وويل :دغه څلويښت زره درهم هغه چا ته ورکړه چې ظلم زيایت دې
پرې کړی وي.

حممد بن سليمان ورته وويل :په رب اليزال قسم چې دا مې په مْياث کې

اخسيت دي.

هغه ورته وويل :زه ورته هېڅ اړتيا نه لرم اهلل دې هل تا څخه ګناهونه لري کړي

دنيا دې راڅخه ټوهل کړه لرې شه.

( )1کزن العمال ، ) ۶۳۰ / ۱۶ ( :حديث شمْي ، ) ۴۶۱۳۱ ( :ابن عساکر ابن انلجار ته هم منسوب کړی
دی  ،زبيدي وايي :منذري وايي :په دې باب کې د عيل

نه حديث هم شته  ،ځينې حديثونه رسه

نور قوي کوي  ،وګوره :أحاديث احياء علوم ادلين. ) ۱۰۸۷ / ۲ :
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حممد بن سليمان ورته وويل :چرته يې تقسم کړه خو وايي اخله.
هغه ورته وويل :که زه يې په تقسيم کې هر څومره هل عدل نه اکر واخلم خو

چې څوک ورپکې بې برخې يش وايي به چې عدل يې ونه کړ ،اهلل دې وبښه
هل ما څخه دې مايلت درغونډ کړه(). 1

  

( )1صفة الصفوة. ) ۳۶۱ / ۳ ( :
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 – ۱۳ جهاد ِف سبيل اهلل کې د سلفو صاحلينو د اخالص نمونې 
 محاد بن سلمة د عيل بن زيد نه ،هغه د ابن املسيب نه روايت کوي
صهيبbچې لکه مدينې ته هجرت کو د مرګ لپاره ځېنې خلک ورپسې
شول ،صهيب هل خپلې سورلۍ څخه راښکته شو او د غشو چانټې يې

راواخسته او ورته يې وويل :تاسو ښه پوهيږئ چې زه ډېر ښه نښه باز يم ،هر يو
به درنه په غشو وولم او بيا به مو په توره ووهم ،او يا دا چې زه به درته خپل

مايلت دروښايم الړ شئ هغه واخلئ او زما الره خالصه کړئ؟ هغوی ورته
وويل :سمه ده تا پرېږدو خو مايلت دې راوښايه ،صهيب چې لکه نيب  Vته
راورسيد ورته يې وويل :ابوحييې پلورلو دې ډېره ګټه وکړه ،او په هلکه يې دا
َ ر ر َ ر َر َ ُ ر َ َ َر َ
(2)()1
ايت هم نازل شو [ َو ِم َن َّ
هلل ]
رتي نفسه اب ِتغ
انل ِ
اء مرضا ِة ا ِ
اس من يش ِ
ژباړه :ځينې خلک داسې دي چې د اهلل د رضا په خاطر خپل ځان پېري.

 واقدي د عبد اهلل بن نافع نه ،هغه هل خپل پالر نه ،هغه هل عبداهلل بن عمر
نه روايت کوي چې د يمامې پر ورځ مې عمار bويلد چې پر تيګه
( )1سورت بقره. ) ۲۰۷ ( :

( )2سْي أعالم انلبالء . ) ۲۳ / ۲ ( :او حديث په مستدرک احلاکم )۳۹۷ /۳( :طبقات ابن سعد:
( ،)۱۷۱/۳معجم الکبْي د طرباين ،)۳۴ /۸( :حلية األويلاء د ابونعيم أصفهاين.)۱۵۲ – ۱۵۱ / ۱( :
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اوچت والړ او چېيغ نارې يې وهلې :ای مسلمانانو! ايا تاسو هل جنت نه ختتئ؟
زما خواته راشئ زه عمار بن يارس يم ،ما ورته کتل چې غوږ يې هم غوڅ شوی

و او په سخته ميړانه يې جګړيزه مقابله (جهاد) کوهل ().1

 د سعد بن خيثمة bپه ترمجه کې امام ابن اجلوزيiوايي :اسم کنيه يې
ابو عبداهلل وه ،د انصارو په دولس کسزيه مرشانو کې غړيتوب لري ،د اوياو
کسانو رسه په دوهمه عقبه کې حارض شوی و ،رسول اهلل  Vچې لکه د بدر

غزا لپاره ترتيب نيول اعالن کړل خيثمه خپل زوي سعد bته وويل :دواړو

کې به يو هرومرو ځو ،خو ښه به دا وي چې په تګ ما ته غوره وایل راکړې زه
به الړ شم او ته په کور کې د زنانه و رسه تم شه ،زوي (سعد) ورته وويل :که هل
جنت پرته نور څه و بيا به مې درته پرې غوره وایل درکړی و ،خو نا زه به الړ

شم او ته تم شه ،اخر هم دواړو رسه خڅڼی وکړ او د سعد bخڅڼی راووت ،د
بدر غزا ته والړ او هلته شهيد شو.

دا قيصه ما ته ابوبکر بن ايب طاهر ،هغه ته جوهري ،هغه ته ابن حيوة ،هغه ته
ابن معروف ،هغه ته ابن الفهم ،هغه ته د سعد bزوی حممد کړې وه ().2
 ثابت ابلناين د ابن ايب يلیل نه نقلوي چې عبداهلل بن ام مکتوم bويل :ای
( )1سْي أعالم انلبالء. ) ۴۲۲ / ۱ ( :

( )2صفة الصفوة. ) ۴۶۸ / ۱ ( :
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ربه اليزاهل! زما عذر د جهاد اړوند راواستوه ،دا ايت نازل شو [ َغ ر ُ
يل ال ر َ َ
ْي ا رو ر
رض ِر]
ِ
() 1بيا چې به يې لکه جهاد کو خلکو ته به يې ويل :د جنګ بْيغ ما ته راکړئ،

چونکه زه وړوند يم تښتېدیل نه شم ،او د مسلمانانو او د اکفرانو د صفونو په
منځ کې مې ودروئ ().2

َ َ
(صلة) غزا ته ووت او زوی يې هم
 محاد بن سلمة وايي :ما ته ثابت وويل:
وررسه و ،زوی ته يې وويل :خمکې شه او تر هغه جنګ وکړه چې شهيد شې او
َ
په شهادت دې اجر وغواړم ،زوی يې تر هغه جنګ وکړ چې شهيد شو ،بيا َصله
َ
خپله خمکې او تر شهادته يې جنګ وکړ ،لکيوالې ښځې د َصله ښځې ته راغلې
چې غم کې وررسه رشيکي يش ،هيغ ورته وويل :که د خاوند او زوی

مبارکۍ ته مې راغلې ياست نو په خْي راشئ او که د نور څه لپاره راغلې
ياست نو بېرته ستنې شئ ().3

 اسماء بنت ايب بکر cوايي :نيب Vچې هل مکې څخه لکه ووت
ابوبکر bد ځان رسه ټول مال – پنځه زره يا شپږ زره – درهم واخست ،زما
نيکه رایغ او راڅخه يې وپوښتل :ابوبکر خو تاسو په مال او ځان دواړو خفه
( )1سورت نساء. ) ۹۵ ( :

( )2سْي أعالم انلبالء. ) ۳۶۴ / ۱ ( :

( )3سْي أعالم انلبالء. ) ۴۹۸ / ۳ ( :
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کړئ ،چونکه هغه وړوند و ما ورته وويل :نا مونږ ته يې ډېر مال پرېښی دی،
د کور په تاخچه کې مې اکڼي واچول او ټوټه مې پرې راخرپه کړه ،او د هغه

الس مې پرې کېښود ،ورته مې وويل :دومره ډېرې روپۍ يې پرېښې دي ،هغه
وويل :چې دا يې پرېښي وي نو خْي دی().1
 اعصم بن بهدلة وايي :زماپه ګومان چې ابو وائل راته وويل :خادل بن
الويلد bچې لکه وفات کېده وېويل :د مرګ حقييق ځايونو ته بار بار الړم
خو مرګ راته اخْيه هم په خپله بسرته کې رایغ ،هل توحيد او ايمان نه وروسته
هل ټولو اعمالو پرته هغه شپه راته د ثواب ښاکري چې په ډال کې مې تېره کړي
وي او په دې خاطر به مو د سهار انتظار کوو چې په اکفرانو باندې محله وکړو.
بيا يې وويل :زه چې لکه مړ شم زما اس او سالح به د اهلل پاک په الره کې

جماهدين اکروي ،چې لکه وفات شو ،عمر bيې جنازې ته رایغ او ويويل:
که د خادل بن الويلد bکورنۍ هل لوړغږۍ او جامو شکونو پرته په خادل د غم

ژړا وکړي هېڅ پروا نه کوي().2

 سفيان بن عيينة د ابن ايب خادل نه ،هغه د خادل بن الويلد bد يو غالم نه
روايت کوي چې خادل بن الويلد bبه ويل :چې په کومه شپه راته ډولۍ تياره
( )1سْي أعالم انلبالء. ) ۲۹۰ / ۲ ( :

( )2سْي أعالم انلبالء. ) ۳۸۱ / ۱ ( :
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کړی يش هل دې څخه راته هغه شپه ډېره حمبوبه او هل مينې ډکه ده چې واوره
پکې وريدلې وي ،زياته خيين وي ،او د دغې شپې پر سهار دښمن باندې محله

وکړم().1

 محاد بن سلمة د ثابت نه او هغه د انس بن مالک bنه روايت کوي چې
َر
ام ُسليم د حنني غزا پر ورځ هل ځان رسه خنجر واخست ،ابو طلحه ويل :ای د
اهلل رسوهل! ام سليم رسه خنجر دی؟ ام سليم وويل :ای د اهلل رسوهل! که کوم
مرشک خمې ته رايش نو خيټه به ورهل پرې څْيې کړم().2
 خارجه هل خپل پالر زيد بن ثابت نه روايت کوي چې :د احد په ورځ زه
نيب Vواستولم چې سعد بن الربيع ولټوم او راته يې وويل :که دې ويلد زما
سالم پرې وکړه او ورڅخه وپوښته چې څه حس کوې؟ زه د مړو او ژوبلو
ترمنځ ګرځيدم څه ګورم چې سعد بن الربيع bسلګو سلګو کې ژوند تر
پايه رسوي او د تورې اويا ګوزارونه پرې شوي و ،ما ورته پيغام ورسو ،هغه
وويل :په رسول اهلل دې سالمونه وي او ورته ووايه چې د جنت بوي راباندې
راروان دی ،او زما قوم انصارو ته ووايه :چې که دومره ساه درپکې وه چې د
سرتګو باڼه مو پرې رپویل شول او رسول اهلل ته د مرګ ژوبلې په نيت څوک
( )1سْي أعالم انلبالء. ) ۳۵۷ / ۱ ( :

( )2سْي أعالم انلبالء. ) ۳۰۴ / ۲ ( :
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وريش اهلل به مو ونه بښي ،په دې خربې رسه يې ساه ورکړه ،اهلل دې په جنتونو
ونازوي ().1

 عبداهلل بن معاوية اجل ُ َم ِ ر
ِح وايي :ما ته عبدالعزيز قَ رس َم ر
يل وويل ،هغه ته
ِ
ُ
رضار بن عمرو ،هغه ته ابورافع وييل و چې عمر bروم ته جهادي لښکر
واستو ،هغوی عبداهلل بن حذافة السهيم bژوندې ونيو او خپل باچا ته يې
بوت ،عرض يې وکړ چې دا د حممد Vملګری دی.

باچا :کوالی شې چې نرصاين شې او خپله باچاهې دررسه سمه نيمه کړم؟

عبداهلل بن حذافة السهيم :bکه ما ته ستا د ټولې ټولواکۍ په شمول د عربو
ملکيت او باچايه هم راکړې د سرتګو د رپ په اندازه به د حممد Vهل دين

څخه وانه اوړم.

باچا :بيا دې مرګ دی نو.
عبداهلل بن حذافة السهيم : bکوالی شې.

باچا امر وکړ چې راوې ځړوئ او د بدن نزدې پرې ګوزارونه وکړئ خو چې
ډېر يې زخيم نه کړئ ،په دې حالت کې به ورته بيا هم باچا د نرصانيت
دعوت ورکو ،خو عبداهلل بن حذافة bيې هل منلو څخه لکک انکار کو،

( )1سْي أعالم انلبالء.) ۳۱۹ / ۱ ( :
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باچا امر وکړ چې راښکته يې کړئ ،خلکو ته يې وويل :لوی ديګ راوړئ او
اوبه پکې واچوئ او ښه يې وخوټکوئ ،بيا يې د مسلمانانو دوه بنديان راوستل
يو يې پکې ديګ ته وارتو او بيا يې عبداهلل بن حذافة السهيم bته د

نرصانيت پلو ته دعوت ورکړ د انکار رسه رسه يې وژړل ،خلکو باچا ته وويل:
هغه خو ژاړي؟ باچا وانګېرل چې ګنې ويريد امر يې وکړ چې ما ته يې راولئ،

پوښتنه يې ترې وکړه چې ولې ژاړې؟ هغه ورته وويل :په دې ژاړم چې ساه مې
يوه ده ،او ديک ته د اچولو رسه به هل منځه بييخ الړه يش ،غوښتل مې چې د

بدن د ويښتانو په شمْي ساګانې مې لرلې او بارها د اهلل پاک په الره کې په اور
کې وتیل وی.

باچا :زما رس ښلک کړه تا به خوشې او رها کړم.
عبداهلل بن حذافة السهيم : bزه يواځې که نور ملګري رارسه رها کوې؟
باچا :هو هغوی به هم دررسه رها کړم.

رس يې ورهل ښلک کړ او ټول بنديان يې د عمر bحضور ته راوستل ،او تېره

شوې لړې يې ورته هم واوروهل ،عمر bوويل :ټول مسلمانان بايد د

عبداهلل bرس ښلک کړي او د رس په ښلکولو يې پيل زه کوم ().1

( )1سْي أعالم انلبالء. ) ۱۴ / ۲ ( :
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 محاد بن سلمة وايي :ما ته ثابت او عيل بن زيد ،هغوی ته انس بن مالکb
َ َ
َ
ر
وييل و چې ابوطلحة bدا ايت ولوست [ان ِف ُر روا ِخفافا َوثِقاال] ()1د اهلل پاک په
الره کې سپک او درانه ووځئ.

ابوطلحه وويل :اهلل زمونږ هل بوډاګانو او ځوانانو څخه د هغه په الره کې وتل
غوښيت دي ،بېړه وکړئ او غزا ته مې تيار کړئ ،چبو يې ورته وويل :تا خو د
نيب ،Vابوبکر ،عمر dپه ملتيا ډېرې غزاګانې کړيدي ،ستا هل اړخه مونږ
غزا ته تيار يو ،خو بيا هم غزا ته والړ او هلته ومړ ،په جزيره کې خلکو دومره

ځای پېدا نه کړ چې ښخ يې کړي ،اووه ورځې همغسې مړ پروت و او هېڅ
بدلون پکې نه و رایلغ().2
 خادل بن عبداهلل هل حممد نه ،هغه يې هل خپل پالر عمرو نه ،هغه يې هل حممد
نيکه نه روايت کوي چې عمرو بن العاص ويل :زما په مرشۍ د مسلمانانو

جنګي لښکر ووت تر دې چې اسکندريې ته ورسيدو ،د اسکندري لوړپوړي
وويل :ما ته يو سړی راووځئ چې زه او هغه رسه خربې رشيکې کړو ،ما
وويل :هل ما پرته بايد نور هېڅ څوک ونه وځي ،زه د خپل ترمجان رسه ورغلم او
هغه رسه هم ترمجان والړ و ،زما او د هغه لپاره دوه ممربه کيښودل شول ،هغه
( )1سورت توبة. ) ۴۲ ( :

( )2سْي أعالم انلبالء. ) ۳۴ / ۲ ( :
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وپوښتل :تاسو څوک ياست؟
ما ورته وويل :مونږ پر قام باندې عرب يو ،مونږ د غنو ازغکو څښتنان يو ،مونږ
د اهلل د کور او حرم واال يو ،مونږ په خورا ناوړه او د تنګستيا ژوند کې وو ،د

ژوند هل نګاه نه ډېر خراب تراب وو ،وينې او مردارې به مو خوړلې ،خپل منځ
کې به مو شخړې کولې ،د ژوند چې څومره بده مرحله ده مونږه تْيوهل ،په دې
جريان کې اهلل پاک مونږ ته استازی راويلږدو چې په دنياوي حلاظ يې هل مونږ

څخه هېڅ برتري نه لرهل ،هغه غږ کړ چې زه اهلل پاک تاسو ته راستویل يم ،په
هغه څه يې راته امر وکړ چې بېيخ مو نه پېژندل ،او د کومو اکرونو رسه چې

اعدت وو ورڅخه يې منعه کړوو ،مونږ يې دعوت ته په سپکه سرتګه وکتل

خربه مو ورهل ونه منله او ورته مو وويل ته دروغجن يې ،زمونږ پرته بل قوم
ورته وويل :ته رښتيا خربې کوې ،مونږ د هغه خلکو رسه جنګ او جګړه کوو
چې ته وررسه جنګ کول غواړې ،هغوی زمونږ او مونږ د هغوی په ضد د

جنګ ميدان ته ووتو نو پر مونږ اغلب او ميدان يې راڅخه وګټه ،نزدې پرتو
عربانو رسه يې هم په دې دين جنګونه وکړل او پرې اغبله شول ،که زما نه

پاتې وروستو عربو ته ستاسو د ژوند معلومات و هېڅ څوک به نه وو پايت شوې
مګر دتله به راغيل وو ،د دې خربې په اوريدو رسه هغه وخندل ،او بيا يې

وويل :ستاسو پيغمرب درته رښتيا وييل دي ،د ده په څْي مونږ ته هم ډېر پيغمربان

][138

راغيل وو ،تر هغه مو ورهل خربه منله چې باچاهان راپکې پيدا شول ،د خپلو
نفسې غوښتنو رسه سم يې راباندې فيصلې کولې او پيغمربي سنت يې

پرېښودل ،که رښتيا مو د خپل نيب پل خپل کړ په هغه چا به اغبله ياست چې
جنګونه دررسه کوي ،او که زمونږ په څېر مو ديين خمالفتونه پيل کړل او د
پيغمرب ارشادات مو شا ته کړل نو پوهه شئ چې په بدنې او مايل قوت کې مونږ
ته هېڅلکه رسيدګي نه شئ کویل().1

 امام ابن اجلوزي د جعفر بن عبداهلل بن اسلم په روايت د ابو عقيل
عبدالرمحن بن ثعلبةbچې بدري صحايب دی او د نيب Vرسه يې په ټولو
غزاګانو کې رشکت کړی دی په ترمجه کې وايي :د يمامه په ورځ چې خلکو د
جنګ لپاره صفونه تيار کړل لومړي ابو َعقيل و چې ټپي شو ،په غيش باندې د

دواړو وولو او زړه ترمنځ ولږيد ،خو د مرګ ويره ترې نه وه ،غیش ترې وويستل
شو خو د زخم هل کبله يې کيڼ اړخ کمزوری شو او د زمخيانو کيمپ ته انتقال

کړی شو ،لکه چې جنګ زور واخست مسلمانانو ته شکست واوخت او هل
زمخې کيمپ څخه هم واوختل ،ابو عقيل همغسې هل زخم نه ناکراره و ،د معن
بن عدي اواز يې واوريد چې :ای انصارو! هل اهلل نه وډار شئ او په دښمن

( )1سْي أعالم انلبالء. ) ۷۱ – ۷۰ / ۳ ( :
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راستانه شئ ،دغه اواز چې ابوعقيل واوريد وپاڅېد ،عبدااهلل بن عمرdوايي:
ما ورته وويل :هغه انصارو ته اوازونه کوي زمخيانو ته يې نه کوي ،ابوعقيل

ورته وويل :زه هم د انصارو غړی يم ،که په خاپوړو ولې نه يش خو دغې اواز
ته بليک وايم ،په ښۍ الس کې يې توره واخسته او اوازونه يې کول چې :ای
انصارو! اهلل دې په تاسو ورمحيږي د حنني د ورځې په څېر پرې راستانه شئ،
را خمکې شئ د د ښمنانو پر وړاندې ډال شئ ،په رښتيا هم چې دښمن يې مات
کړ ،دواړه صفونه رسه يو بل کې ننوتل او توره بازي رشوع شوه.

عبداهلل بن عمرbوايي :ما ابوعقيل ولېد چې زخيم الس ترې غوڅ کړی
شوی و او په ځمکه پروت و ،او څوارلس مرګونې ګوزارونه پرې نور هم شوي

وو ،په دې کې د اهلل لوی دښمن مسيلمه هم ووژل شو.

عبداهلل بن عمر bوايي :ما ابوعقيل ويلد چې په اخرو سلګو کې د مرګ په
حالت کې و ،ورته مې وويل :ابوعقيله! هغه راته په کمزوري اواز وويل :دا يم
خو غلبه د چا ده؟ ما ورته وويل :مبارک شه د اهلل لوی دښمن مسيلمه ووژل
شو ،هغه بره اسمان ته ګوته پورته کړه او د اهلل محد يې ووايو ،همدا يې اخرنۍ
مرحلې وې چې په شهادت ورسېد.

عبداهلل بن عمر dوايي :زه چې لکه راستون شوم ،پالر عمر bته مې ټوهل
لړې واوروهل ،هغه وويل :اهلل دې پرې رحم وکړي ،د شهادت ګټلو لپاره يې
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ډېرې هڅې کولې ،ما ته چې څومره معلومات دي ،هغه د نيب Vد خمکنو او
غوره ملګرو هل مجلې څخه و ().1
 حممد بن سعد وايي :واثلة بن االسقع bد نيب Vرسه د سهار ملونځ په
مجاعت رسه ادا کړ ،د نيب Vرشيف اعدت و چې لکه به يې سالم وګرځو
ټولو ملګرو ته به يې کتل ،واثلة bته چې يې وکتل ورته يې وويل :ته څنګه

دتله رایلغ يې؟ هغه ورته وويل :د بيعت کولو لپاره رایلغ يم ،هغه ورته وويل :ايا
په خوښو او په ناخوښو ټولو حاتلونو کې بېعت کوې؟ واثلةbورته وويل :هو.
هغه ورته ويل :چې ستا په وسع او توان کې يې په هغه ټولو بېعت کوې؟ هغه

ورته وويل :هو .نو اسالم يې راوړ او بېعت يې وررسه وکړ().2
په دغه ورځو کې نيب Vد تبوک لپاره تياری نيو ،واثلة bخپل کور ته

ستون شو ،چې پالر يې ويلد ورته يې وويل :اسالم دې راوړ؟ هغه ورته وويل:
هو .پالر يې ورته وويل :قسم په اهلل چې هېڅ لکه به دررسه خربې ونه کړم،
چې تره يې ترې خرب شو ورڅخه يې وپوښتل :په رښتيا دې اسالم راوړی دی؟
هغه ورته وويل :هو .که څه يې هم هل پالر څخه کم ورټو خو ورته يې وويل:

ستا لپاره مناسب نه و چې هل مونږ څخه خمکې شوی وې ،چونکه دا خربې
( )1صفة الصفوة. ) ۴۶۷– ۴۶۶ / ۱ ( :

( )2الطبقات الکربی دابن سعد يلکنه. ) ۲۳۲ / ۱ ( :
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ټولې د واثلة bخور واورېدې راووتله او په واثلة bېې سالم واچو ،هغه
وپوښتل :تا ته سالم چا دروښود؟ هغې ورته وويل :ستا او ستا د پالر او تره
خربې مې واورېدې نو اسالم مې راوړ ،هغه ورته وويل :نيب Vد غزا لپاره

روان دی ،ورور دې د غزا لپاره تيار کړه ،خور يې هغه د غزا لپاره تيار کړ،
واثلة bد نيب Vپسې شو خو هغه وتیل و ،ډېر لږ خلک پاتې چې هغه هم د
روانېدو په حالت کې و ،د بنې قينقاع په بازار کې يې غږ لوړ کړ چې :که زه په
اس باندې چا هل ځان رسه بوتلم زما برښه غنيمت د هغه ده!

واثلة bوايي :دغه مهال مې هېڅ اس او اوښ نه درلود ،زياتوې چې :کعب
بن عجرة bراته اواز وکړ او راته يې وويل :د ورځې او شپې دې ځان رسه په
سورلۍ وړم ته به زما تابع او برخه به دې زما وي ،ما ورته وويل :سمه ده.

واثلة bوايي :اهلل دې ورته خېر او برکت ورکړي ،په سورلۍ به يې هم تر ډېره
حده وړلم او خوراک به يې هم راکو زما بار به يې اوښ ته هم پورته کو ،لکه

چې نيب Vخادل بن الويلد bدومة اجلندل ته واستو زه او کعب دواړه
وررسه والړو ،ډېر غنيمتونه موتر السه کړل خو چې خادل بن ويلدb

غنيمتونه زمونږ ترمنځ وويشل زما پکې شپږ ځوانې اوښې ورسيدې ،شپږ واړه
اوښې مې راوستې او د کعب bخيمې خمې ته ودرېدم ورته مې اواز وکړ چې:

راووځه او اوښان دې واخله ،هغه راووت او خندل يې راته يې وويل :اهلل دې
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درهل پکې خْي او برکت واچوي ،په دې خاطر مې په اوښه بار نه يې راوسیت
چې عوض او بدل درنه واخلم().1
 عبداهلل بن قيس د ابو امية الغفاري نه روايت کوي هغه وايي :مونږ يوې
غزا ته تليل وو د ښمن رسه د خمامخ کېدو اوازه شوه ،خلکو خپلو صفونو ته

ځانونه ورسول ،زما خمې ته يو سړی په اس سپور او ځان ته يې ويل :په فالنۍ
غزا کې دې راته ويل چې ښځه او چبيان درپه اغړه دي ستا مې ومنله ،په

فالنۍ غزا کې دې راته وويل چې ښځه او چبيان در په اغړه دي ستا مې ومنله
او بېرته والړم ،په رب اليزال مې دې قسم وي چې نن به دې هرومرو اهلل ته
وړاندې کوم ،د هغه خوښه ده چې اخلې دې او که پرېږدي دې ،ما وويل :زه به
نن د دې سړي مقابله ګورم چې څه کوي؟ ورته کتل مې چې خلکو په دښمن
محله کوهل دا به يې په لومړنيو خلکو کې و ،د دښمن په وړاندې لږ زره

کمزوري شول چې کتل مې دا په غشو ورونکو کې و ،خلکو بيا په دښمن
محله وکړه چې ومې کتل دا يې په لومړنيو محله کونکو کې و ،بيا خلک

راروسته شول دا په غشو ورونکو کې و ،تر هغه په خرپ ترپ مشغول و چې
شهيد شو ،زه ورغلم پر اس او دی دواړو باندې هل شپېتو نه زيات غيش او

( )1صفة الصفوة. ) ۶۷۶ – ۶۷۴ / ۱ ( :
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نېزې ورېدلې وې ().1

ّ
رسي بن حييې ،هغه ته عالء بن هالل وييل و چې يو
 عبداهلل بن مبارک ته ِ
ََ
سړي َصلة iته وويل :خوب مې ويلد چې ما ته يوه او تا ته دوه د شهدو موم
درکړل يش ،هغه ورته وويل :زه ،زما زوی ،او ته به شهيدان کيږو ،د يزيد بن
زياد د واک په ورځو کې په سجستان کې د تراکنو رسه جهادي لړي پېل شوه،
ََ
تراکنو شکست وخوړَ ،صلة خپل زوی ته وويل :چبېه که دې خوښه وي مور ته
دې والړ شه ،هغه ورته وويل :ځان لپاره خېر غواړې او ما هل خېر څخه کور ته

ستنوې؟ هغه ورته وويل :راځه او د جنګ ميدان ته خمکې شه ،زوي يې تر هغه
َ
وجنګېد چې وويشتل شو خلک پرې راغونډ شوَ ،صلة چې خپله ډېر نښه باز
هم و ،راغونډ شوي خلک يې ترې د غشو په ورولو تري تم کړل ،د جسد
ترڅنګ يې ودرېد او تر هغه يې جنګ وکړ چې خپله هم شهيد شو ().2

 اصميع وايي :لکه چې قتيبة بن مسلم د تراکنو په ضد جنګي صفونه برابر
کړل ،د تراکنو هل جنګې يلکو څخه ډار پېدا شو د حممد بن واسع هلکه يې

وپوښتل چې څه شو؟ ورته وويل شول :د ښې اړخ جنګي يلکې کې ناست د
غشو يلنده يې تياره کړې او په ګوته باندې بره اسمان ته اشارې کوي ،قتيبة
( )1صفة الصفوة. ) ۴۲۱ / ۴ ( :

( )2سْي أعالم انلبالء. ) ۴۹۹ / ۳ ( :
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وويل :دغه ګوته مې د زرو تورو او د زرو تنيک ځوانانو څخه خوښه ده ().1
 حيوة يوه ورځ د مرص نواب ته وويل :هميشه لپاره مرص په سالح سمبال
ساته ،يو اړخ ته مو قبطي دی هېڅ معلومات يې نشته چې لکه به وعدې

ماتوي ،او بل اړخ ته مو حبشيان دي معلومه نه ده چې په کومه شپه به
راباندې يرغل کوي ،او بل اړخ ته مو روميان دي هېڅ باور پرې نشته چې په
لکې کور به مو لکه راخيژي ،او هل بل اړخ نه راته بربر پراته دي هېڅ اعتماد
پرې نشته چې لکه يې غصه راپاريږي() 2؟
 حممد بن عمران د حاتم االصم نه روايت کوي چې مونږ د شقيق رسه د
تراکنو په ضد جګړه کې صفونه کې ودرېدو ،دغه ورځ د رسونو د غوڅېدو ،د

تورو د ماتېدو ،او د غشو د ورېدو و ورځ وه ،شقيق راته وويل :څه وايې ايا نن

درته د واده په څېر شپه نه ښاکري؟ ما ورته وويل :نه دا شپه چرته د واده د شپې
رسه سمون خوري ،هغه وويل :لوړه په رب اليزال چې دې شپې راته د واده شپه
راياده کړه ،د شپې په مهال د دواړو صفونو ترمنځ په خپل د پوستيک جوړ ډال
باندې ويده شو تر دې چې خڼار يې رشوع کړل ،زه يو تريک ونيولم او د ذحبه
کولو لپاره يې په ځمکه واچولم چې څنګه يې برچه هل موزې څخه راويسته چا
( )1سْي أعالم انلبالء. ) ۱۲۱ / ۶ ( :

( )2سْي أعالم انلبالء. ) ۴۰۵ / ۶ ( :
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په غيش وويشت او زمونږ نه خمکې مردار شو ().1
 امام ذهيب د امام ابوبکر انلابليس په ترمجه کې هل ابو ذر احلافظ نه نقلوي
چې بنو عبيدو بندي کړ او د سنيت هل کبله يې په دار کړ ،امام نابليس نه
پوستک په ژوندينه ويستل کېده او ژړل يې او دا لکمات يې ويلَ [ :اک َن َذ ِلک ر
ِف
ِ
الرکتَ
().2
اب َم رس ُط رورا ]
ِ ِ
دا پېښه په تقدير کې يللک شوې وه.

ابو الفرج ابن اجلوزي iد امام نابليس په ترمجه کې وايي :امام نابليس په
اکواخ کې ميشت و چې جنګې قايد جوهر ونيو او د مرص ُعبيدي باچا خمې
ته يې راوست او ورته يې وويل :تا رښتيا وييل دي چې چا رسه لس غيش وي

يو دې په روم او نهه دې په مونږ ووروي؟ امام نابليس ورته وويل :نا داسې مې

نه دي ويلې ما داسې وييل دي چې :چا رسه لس غيش وي ټول دې په تاسو
ُ
ووروي ،تاسو خو دين ردوبدل کړ ،نياکن خلک مو ووژل ،او دالوهيت د ن رور
دعواګانې مو وکړې ،د مرص عبيدي باچا ورپسې توره راوويسته او ګوزارونه يې
پرې وکړل ،بيا يې يهودي ته الس په الس حواهل کړ او څرمن يې ترې وويسته

( )1سْي أعالم انلبالء. ) ۳۱۴ / ۹ ( :

( )2سورت أرساء. ) ۵۸ ( :
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().1
 د نورادلين حممود زنکي په ترمجه کې ذهيب iهل ابن االثْيiنه نقلوي
چې :نورادلين چرته هم ورېښم او رسه زر نه دي اغوسيت ،د خپل واک په دور
کې يې په بازارونو کې د رشابو پلورل منع کړي ول  ،ذهيب وايي :زه خو خرب

شوی يم چې د باچاهانو بلاس او د رسو زرو يو اميل يې اچویل و خو ډېرې

روژې به يې نيولې او د شپې او ورځې ځانګړې داعګانې به يې ويلې ،د بال
لوبه به يې زياته کوهل ،يو فقْي ورته وويل چې لوبې دررسه نه ښائيږي ،هغه

ورته وويل  :زما هم ورڅخه لوبې کول موخه نه دي ،چونکه مونږ اوسمهال د
دښمن رسه په رسحد پراته يو ،دا چې ناګهانه اواز يش نو اسونه به د خرپ ترپ
رسه اشنا وي.

يو چا ورته هل مرص څخه د رسوزرو پګړۍ هديه کړې وه نو هغه ابن محويه د

صوفيانو لوي شيخ ته ورکړه چې په زر دينار خرڅه شوه().2
 امام ذهيب iيې په ترمجه کې وايي :نيسابوري قطب ورته يوه ورځ وويل:
ستا دې په اهلل قسم وي چې نور خپله غزاګانو ته مه ځه ،که په کومه غزا کې
شهيد شوې پاتې مسلمانان به هل تورې څخه خالص نه يش او دښمن به يې
( )1سْي أعالم انلبالء. ) ۱۴۹ – ۱۴۸ / ۱۶ ( :

( )2سْي أعالم انلبالء. ) ۵۳۵ / ۲۰ ( :
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مړه کړي ،هغه ورته وويل :نا بلکې اهلل پاک هل ما څخه وړاندې هم خلک او
يلک هل دښمن نه ساتيل دي او وروسته به يې هم وسايت().1
 عبدالرمحن بن مغراء ادلويس هل يو خزايع نه نقلوي چې د قادسې په ورځ
خنساء cخپل څلور واړه چبيان راوغوښتل او ورته يې وويل :زما چبو! خپپله
خوښه مو اسالم راوړی او هجرت مو کړی دی ،خپپل ټاټويب کې درباندې نه
کور تنګ شوی و او نه مو د قحط هل کبله کورونه پرېښي دي او نه مو په

هجرت نوره څه طمع توقع کړې ده ،لوړه په رب اليزال لکه څنګه چې د يوې

مور چبي ياست دغسې د يو پالر زامن هم ياست ،نه مې ستاسو هل پالر رسه
خيانت کړی دی او نه مې ستاسو د ماما رشم غوښیت دی ،او نه مې ستاسو
نسب رد او بدل کړی دی ،او نه خو مې ستاسو عزت تر پښو الندې کړی دی،
او نه مې په ژوند کې ستاسو ناروا روا کړېده ،د دښمن رسه د سبا ورځې د
مقابلې لپاره چې ان شاء اهلل والړ شئ هل اهلل پاک څخه مرسته او کومک

وغواړئ ،چې د جنګ ډکر لکه ښه ګرم يش منځ ته به ورشئ ،د د ښمن د
ځوانانو رسه به لککه مقابله وکړئ ،د قيامت په ورځ به په کرامت او رشافت،
په اکميابۍ او اکمرانۍ  ،په سالمت او غنيمتونو به فائز او اکمياب شئ.

( )1سْي أعالم انلبالء. ) ۵۳۵ / ۲۰ ( :
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ځوانان هلاکن چبې يې هل اړخ څخه په داسې حالت کې راستانه شول چې
خربې ته يې ورهل اغړه کېښوده ،نصيحت يې ورهل واورېد ،د دښمنانو رسه د
خمامخ کېدو په مهال يې مرشې زوی وويل:
َ ر َ َ َ رَ ر َ َ رَ َ ر
َ ر َ َّ َ ُ َ َّ َ ر
ار َحه
**
حه
اص
يا ِإخو ِيت ان العجوز انل ِ
قد نصحتنا ِإذ دعتنا ابل ِ
َ
ََ
َر َ ّ ُ َ َ ر
َ َ ََ َ َ ر
وس الاک ِحلَه
فبَا ِک ُروا احلرب الرض
حـــه **
اض
ـان و ِ
مقالـةِ ذات بي ٍ
َ َ َّ ر
َ َّ َ َ ر َ ر َ ر َ َّ َ ر
َ َ َ
مر
انل ِاحبَه
الالکب
ان
اس
س
آل
ن
**
ه
وإِنمـا تلقـون ِعنـد الصائـ
ِ
ِ
ِ
ر
َر رَُ ر ُ ر َر َ ر
ر ُ َر
َ
ََ
احل َــه
ائَه **
قد ايقنوا ِمنکم بِوق ِع اجل ِ
َوانـتــ ُم بيــ َن حيــا ٍة صـ ِ
ر
ر َ رَ ُ ُ ُ ر
ورث غنما َر ِاحبَه
او ميت ٍة ت ِ
ژباړه  :ای ورونو! پرون مو خْي خواه مور د نصيحت لپاره راغوښتې ول او
نصيحت يې راته وکړ.

ښاکره او څرګند نصحيت يې راته وکړ چې د سبا ورځې لپاره د ژامې
ويستونکي جنګ لپاره وخيت والړ شئ.

د سبا ورځې هل اذان رسه به هل ساساين غپېدونکو سپيو رسه خمامخ کيږئ.
هغوی په دې يقني دي چې ستاسو هل السه به ورته اکړکېچنه ستونزه

راوالړيږي او د دغې برسېره به تاسو په روغه رمټه زندګې کې هم ياست.
او يا به په داسې مرګ مړه شئ چې پايله يې توهل ګټه او فايده ده.

بيا خپله د جنګ لومړي ډګر ته وریغ تر هغه يې جنګي مبارزه وکړه چې شهيد
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شو.
ورپسې دوهم ورور يې مال وتړهل او شعر يې ووايو چې:
َر
َ
َ
رَ
يص الر َع ُ
هلل َال َن رع ِ ر
قد ا َم َرتنا َحدبا َوع رطــــفا
جـ رو َز َحــ ررفا **
َوا ِ
ُ
ر
َ َ ُ ر َ ر َ َّ
ر
الض ُ
ـر رو َس َزحفا
فبا ِدروا احلرب
ن ُـصـحـا َوبِـ ّرا َصـا ِدقا َول رطفـا **
َ َّ َ ُّ ر َ ر َ َ َّ
رَ ر ُرُ ر َ ر َ ُ َ ر َ
محاک رم کشفا
رسى لــفـا **
حتـی تلفـوا آل ِک
اوتک ِشفوهم عن ِ
ر
َ
ر
َ
ر
َّ َ
ر
َ
َرَ ر
َّ ر ر َ ر ُ
َوالقتل ِفي ِه رم جنـــــــدة َو ُزلـیف
ْي ِمنک رم ُضعفا **
ِإنا نرى اتلق ِص
ژباړه : :لوړه په رب اليزال چې د بوډۍ به د يو حرف قدرې رسغړونه هم ونه
کړو ،هغې مونږ ته په ډېرې ميين او حمبت ،په رښتيا ،د فضل او مهربانۍ هل خمې

وصيت وکړ ،د ژامې ماتونکي جنګ سحنې ته به د جنګ په مېړانه حرکت

ورځو.

يا خو به کرسويان ( دکرسا چبې ) سم ټول راونغاړئ او يا به يې هم د سم
شکست رسه مخ کړئ.

هل تاسو څخه کوتايه به ستاسو د کمزورۍ نښه وي ،او ستاسو په الس د
کرسويانو مړينه او اعم وژنه د مرستې او اهلل ته د نزديکت نښه ده.

بل ورپسې مېدان ته راودانګل او ويويل:
َ ر َ َر َ َ َ ر ر
**
لست ِخلنس
اء َوال لِالخ َزمِ
ِف آل َمجرـع راال رع َ
ر َّ ر َ ُ ر ر
**
ج ِم
ٍ
ِان لم تزر ِ ِ

ر َّ َ ر َ َ
َ َ َر
رو ِذي
م
السنا ِء االقدمِ
وال ِلع ٍ
ر
ر َ َ َ َر
َر
اسان مجع ُرستُ ِم
مج َع ا ِيب س
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ُ َّ َ ر
َّ َ ر
َ
اض َیلع ال ر َه رول َخ رض َم َخ ر َ
**
بِکل حم ُم رو ٍد ال ِلقا ِء ضي ِغ ِم
رضمِ
م ٍ
ِ
َ
ر َرَ
َّ َ ر َ
کــــرمَِ
ِف ال ر َّسبيرل األ ر
ا رو ِحلَيَا ٍة ر
**
ـــم
ِاما ِلقه ٍر اع ِج ٍل او مغن ِ
ِ
ِ ِ
ر ر رَ
َت ُف رو ُز ِفير َهـــا ب ر َّ
ـــم
يـ
ـ
ص
انل
ِ
ب االعظ ِ
ِ
ِ

ژباړه :تر هغه به د خنساء ،د اخزم او د قابل رشافت او بې داغه مايض
لرونکي عمرو زوی به نه يې چې د ساسانيانو او رستم راغونډو شوو لښکرو

رسه خمامخ نه شې.

د زمري په څېر قابل صفت جنګ وکړه او د دښمن په صفونو کې سم وردننه

شه.

يا خو به اعجله برخه غنيمت الس ته راوړې او يا به هم په خورا حمرتمه او د

قدر وړ الره کې تل ژوندې ( شهيد ) يش ،او د ډېرې لوې او تر ټولو سرتې
برخې څښنت به شې.
ورپسې ورور يې وويل:
َ
َّ َ ُ َ َ
**
ج رو َز ذات َح رزمٍ َو َجدل
ِان الع
َ ر َ َ ر َ َّ َ َ َّ َ
**
الرشد
قد امرتنا بِالسدا ِد و
ََ ُ ر َر َ َ َ ر َ َ
**
العد ِد
فبا ِکروا احلرب نماء ِِف
ر ٌ ُ ُ ُر رَ
**
ا رو َمي َتة ت رو ِرث خدلا لِلبَ ِد
ژباړه  :د بوډۍ ښځې خربې د ثبات او ځوانۍ ،د سم دم نظر او قوی رايې
َ ر َ َ َّ َ
َ َّ َ
َّ َ
السدد
الرأ ِي
انلظ ِر األوف ِق و
و
ر َ
ر
نَصير َ
حة ِمن َها َو َب ًّرا بِال َودل
ِ
رََ
َر
َّ
ر َ
َ
از لِلبدل
ِإما ِلقه ٍر و اح ِتي ٍ
َ
ر َ َّ
ر َر
رَر
ِف عيـ ٍش َ َرغـ ِد
ِِف جنـ ِة ال ِفردو ِس ِ
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خربې وې.
هغې مونږ ته په چبي باندې د رحم هل خمې د اکمل نصيحت او پېرزو او د

زيرکتيا هل خمې په رسښندنې امر کړی دی.

سهار وخيت غزا ته والړ شئ او د مسلمانانو شمْي په ځانونو اضافه کړئ ،يا خو
به بری راوړو مېدان به وګټو ،او يا به په داسې مرګ مړه شو چې د تل او
هميشه لپاره ترې په جنة الفردوس کې د قدر او احرتام او د عزت او رشافت

زندګي په الس راځي.

ټولو چبو په دومره مېړانه جهاد او غزا وکړه چې اهلل پاک مسلمانانو ته بری

ورکړ ،د هر اغزي دوه دوه زره ديناره ورسېدل ،هر يو به راوړل او په غېږه کې به
يې ورته اچول ،خو ولې خنساءcبه يې بېرته د هغو ترمنځ لپه لپه ويشل ،هېڅ
يو ترې هم بې درهمه پاتې نه شو().1

( )1صفة الصفوة. ) ۳۸۷ – ۳۸۵ / ۴ ( :
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 -۱۴ په ناورينو د سلفو صاحلينو د زغم نمونې 
 اعمش د شهر بن حوشب نه ،هغه د حارث بن عمْية نه روايت کوي چې
معاذ bلکه مړ کېده زه وررسه ناست وم ،بې هوشه به شو او بېرته به په هوش
کې رایغ او دا به يې ويل :چې هر څومره مې ساه بنده کړې ،ستا په عزت مې

دې قسم وي چې هل تا رسه مې مينه ده ().1
ّ 
مربد روايت کوي چې حسن بن عيل ته چا وويل چې ابو ذر bوايي :هل
مادلارۍ څخه راته ناداري ،هل روغتيا څخه راته ناجوړتيا بهرته ده ،هغه وويل:
اهلل دې په ابوذر ورمحيږي خو زه وايم :څوک چې د اهلل په تقديري برخې تولک
وکړي د هېڅ يش تمنا نه کوي ،او دا په قضا او تقدير باندې د نهايت رضا

حدود دي().2

 وهب بن منبه وايي :عيیسgحواريينو ته وويل :په تاسو کې په ستونزو
ډېر بې صربه هغه دی چې د دنيا رسه ډېره مينه لري ().3
 شعيب روايت کوي چې رشيح القايض وايي :ما ته چې لکه تکليف

( )1سْي أعالم انلبالء. ) ۴۶۰ / ۱ ( :

( )2سْي أعالم انلبالء. ) ۲۶۲ / ۳ ( :

( )3سْي أعالم انلبالء. ) ۵۵۱ / ۴ ( :
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راورسيږي زه پرې د اهلل پاک څلور ځله محد او ثنا وايم ،ثنا يې په دې وايم چې
ښه ده چې تکليف هل دې څخه لوی نه دی ،او په دې يې هم ثنا وايم چې د

صرب او حوصلې توان يې راکړ ،په دې يې هم ثنا وايم چې د ثواب امېد پکې
لرم ،او په دې يې ثنا وايم چې ښه ده چې ديين مصيب نه دی ().1
 غسان بن املفضل الغاليب وايي چې ځينو ملګرو مې راته وويل :يونس بن
عبيد ته يو سړی رایغ او د خپل د تنګ ژوند او رزق او بې وسۍ نه يې ورته
شاکيتونه رشوع کړل چې ډېر غمجن دی.

يونس بن عبيد :ايا سرتګې دې په يو الک خرڅوې؟

سړی :نا.
يونس بن عبيد :غوږونه دې په يو الک خرڅوې؟

سړی :نا.

يونس بن عبيد :ژبه دې په يو الک خرڅوې؟

سړی :نا.

يونس بن عبيد :عقل دې په يو الک خرڅوې؟

سړی :نا.

( )1سْي أعالم انلبالء. ) ۱۰۵ / ۱ ( :
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يونس بن عبيد ورته داسې ډېر د اهلل پاک نعمتونه ياد کړل ،بيا يې ورته وويل:
()1

د لکونو مايلت څښنت يې او بيا هم د نادارۍ ګيلې کوې؟

 اشعث بن سعيد وايي :ابن عون به ويل :تر هغه انسان د رضا حقيقت ته نه
يش رسېديل تر څو د فقر په حالت داسې خوشحاهل يش لکه د مادلارې په
حالت چې خوشحايلږي  ،ته هغه مهال ولې غصه کېږې چې د اهلل پاک نه
غوښتنې کوې او قضا ستا د نفسې غوښتنو ضد وي؟ شايد ته چې څه غواړې
ستا هالکت به پکې وي ،او ولې هغه قضا دروسته بولې چې ستا د نفيس

غوښتنو رسه سمون خوري ،نه خو دې د ځان رسه انصاف وکړ او نه هم د رضا
تر دروازې ورسېدې

()2

 امحد بن عصام د زهْي بن نعيم نه نقلوي چې دين په دوه شيانو بشپړ کېدای

يش :صرب او يقني ،که يقني وي او صرب نه وي ايمان نيمګړی دی ،او که صرب
وي يقني نه وي هم ايمان نمګړی دی ،د دې لپاره ابوادلرداء

ښايسته مثال

بيان کړی دی چې :يقني او صرب دواړه رسه د دوو زميندارو مثال لري چې

ځمکه اړوي ،چې يو کيين وررسه مل هم کيين ().3
( )1سْي أعالم انلبالء. ) ۲۹۲ / ۶ ( :

( )2صفة الصفوة. ) ۳۱۱ / ۳ ( :

( )3صفة الصفوة. ) ۸ / ۴ ( :
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 عثمان بن اهليثم وايي :د بنوسعد څخه په برصه کې د عبيد اهلل بن زياد يو
جنګي قايد هل چت څخه راپرېوت او خپې يې ماتې شوې.

ابو قالبة يې پوښتنې ته رایغ او ورته يې وويل :کېدای يش چې په دې کې به
دې خْي وي.
هغه ورته وويل :ای ابوقالبة! د خپو په ماتېدو کې به څه خْي وي؟

ابوقالبة ورته وويل :ښه ده چې اهلل پاک دې نور اندامونه سالم ساتيل او مات
شوي نه دي.

درې ورځې وروسته د ابن زياد يلک ورته رایغ چې د حسني رسه جنګ ته

والړ شه.

جنګي قومندان استازي ته وويل :زما تکليف خو ته خپله ويين ،زه چرته

جنګ ته تلیل شم؟ اووه ورځې وروسته خرب رایغ چې حسني bقتل شو،
سړي وويل :په ابوقالبه دې اهلل رحم وکړي ،په رښتيا چې د خپو په ماتېدو کې

مې خْي و ().1

  

( )1صفة الصفوة. ) ۲۳۸ / ۳ ( :
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 – ۱۵ په دين کې هل فتنې څخه د سلفو صاحلينو ځان ژغورنه 
عبدالکريم اجلزري روايت کوي چې ابوعبيد بن حممد بن عمار بن يارس
وايي :مرشاکنو عمار بن يارس dيو ځل تر هغه نه پرېښود ترڅو د رسول اهلل
 Vاړوند بدې خربې ونه کړي او د قريشو معبودان په ښه صفتونو ياد نه

کړي ،لکه چې د نيب Vخواته رایغ ورڅخه يې وپوښتل :شا ته دې څه
پرېښودل؟ هغه ورته وويل :د اهلل رسوهل! په رش او فتنه کې واقع يم ،هل مرشاکنو
څخه هله راپورته شوم چې ستا اړوند مې بدې خربې وکړې او د هغوی

معبودان مې په ښو صفتونو ياد کړل.

نيب Vورته وويل :زړه دې څه وايي؟ عمار bورته وويل :په ايمان مطمنئ او

ډک دی ،نيبVورته وويل :که بيا يې زورولې بيا ورته دغه خربې وکړه().1
 شعبة او هشام دواړه د قتادة نه ،هغه د يونس بن جبْي نه روايت کوي چې
جندب bمو رخصتوو نو ورته مو وويل :نصيحت راته وکړه ،هغه وويل :هل

( )1سْي أعالم انلبالء . ) ۴۱۱ / ۱ ( :او حديث امام حاکم په (  ) ۳۵۷ / ۲کې روايت کړی دی او
صحيح يې ورته وييل دي امام ذهيب وررسه د حديث په تصحيح موافقه کړېده  ،ابن سعد هم خپپل

طبقات ) ۱۸۹ / ۳ ( :کې  ،أبو نعيم په حلية األويلاء ) ۱۴۰ / ۱ ( :کې او امام طربي په (  ) ۱۲۲ / ۱۴خپپل

تفسْي کې روايت کړی دی .

][158

اهلل پاک څخه ډېر وډار شئ ،د قرانکريم رسه ښه تعلق ولرئ ځکه چې
قرانکريم د تورې شپې رڼا او د رڼا ورځې الرښوونکی دی ،د تکليف او
فقر په حاتلونو کې پرې عمل وکړئ ،که مو ازميښت خمې ته رايش په مال

دولت يې هل منځه يوسه خو دين دې حمفوظ وساته ،که ستونزې ال پسې وږده
شوه په مال او ځان دې مصيب لرې کړه خو دين دې حمفوظ وساته ،هغه څوک

بې ودانه دي چې دين يې نړېدیل وي ،او هل چا څخه چې دين واخستل يش
هېڅ رسمايه نه لري ،جنت ته هل تګ وروسته هېڅ فقر او فاقت نشته ،او اور ته د
تګ وروسته هېڅ رسمايه او شتمنې په اکر نه راځي ().1

 ابوهشام الرفايع وايي :ابوبکر بن عياش حسن بن احلسن ته په مدينه کې
وويل :مدينه کې دې څومره فتنه دې جوړه کړه؟ هغه ورته وويل :ولې په کومه
فتنه کې دې يلدیل يم؟ هغه ورته وويل:هغوی دې السونه ښلکول او تا نه منعه
کول ().2
 صفوان بن صالح وايي :ما ته عبداهلل بن کثْي دمشيق ،هغه ته عبدالرمحن
بن يزيد بن جابر وييل و چې مونږ د رجاء بن حيوة رسه ناست وو او د نعمتونو
( )1سْيأعالم انلبالء. ) ۱۷۴ / ۳ ( :

( )2سْيأعالم انلبالء . ) ۵۰۰ / ۸ ( :د ابوبکر مشهور نوم شعبة دی  ،او په علم القراءت کې د
اعصم په روايت د حفص مساوي راوي دی .
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د شکر اړوند مو څه يادونه وکړه ،هغه وويل :د اهلل د نعمتونو شکريه هېڅ
څوک هم نه يش ادا کویل ،زمونږ نه وروسته يو سړی چې په چنپ کې يې ځان
نغښیت و وويل :ايا امْياملؤمنني يې هم نه يش ادا کویل؟

رجاء وويل :هو امْياملؤمنني يې هم نه يش ادا کویل.
مونږ ورته وويل :د امْياملؤمنني د يادولو دتله څه اړتيا وه؟ هغه لکه اعم سړی

دی؟ مونږ بييخ د سړي په غم کې نه وو ،خو چې رجاء وکتل سړی يې په نظر
رانیغ ،نو ويويل :د چنپ واال هل اړخه به درته هرومرو څوک راځي خو که
څوک راغلل او قسمونه يې درکول قسمونه ورته وخورئ چې مونږ څه نه دي

وييل ،په دې جريان کې پوليس راغلل او ويويل :ای رجاء! د امْياملؤمنني ذکر
چې رايش ولې ورهل ديلل نه نيسئ؟ هغه ورته وويل :ولې د امْياملؤمنينپه کوم

ځای کې ذکر رایلغ دی؟ هغه ورته وويل :تاسو چې خپلمنځۍ خربو کې وويل
چې د اهلل د نعتمنونو شکريه هېڅ څوک هم نه يش ادا کویل ،تاسو ته وويل
شول چې امْياملؤمنني يې هم نه يش ادا کویل؟ تا وويل :امْياملؤمنني خو اعم

سړی دی! ما ورته وويل :خربه داسې نه وه ،هغه وويل :ستا دې په اهلل قسم وي،

ما وويل:هو زما دې په اهلل قسم وي ،امْياملؤمنني سړی راوغوښت او اويا
دورې يې ووهو ،سړی په داسې حالت کې راووت چې په وينو لړل شوی و او

ويويل :رجاء بن حيوة! ته ال اعلم يې او داسې دې وکړ؟ ما ورته وويل :د
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مسلمان د ويين نه ستا په شاه او يا دورې ډېرې بهرتې دي.
ابن جابر وايي :هل دې وروسته چې به رجاء بن حيوة لکه هم په جملس کې
کښېناست ويل به يې :د چنپ واال نه ځان ساتئ ().1

 حنبل وايي :اسحاق بن ابراهيم چې لکه ابو عبداهلل امحد بن حنبل او ابن
معني د قران کريم په خملوقيت جمبوره کړل ،زه د دواړو رسه د عفان په کور
کې خمامخ شوم ،پر دغې فتنې لومړی عفان ازمول شوی و ،د ازميښت د سبا په

ورځ ترې حييې بن معني په داسې حالت کې پوښتنه وکړه چې د ابو عبداهلل

امحد بن حنبل په شمول مونږ هم وررسه ناست وو چې اسحاق درته څه وويل:
هغه ورته وويل :ابو زکريا! ستا او ستا د ملګرو خمونه مې نه دي تور کړې ،هېڅ
پوښتنه مې ورهل نه ده جواب کړې.

ابن معني :رويه يې دررسه څنګه وه؟
عفان :زه يې ځان ته وغوښتم او هل جزېرې څخه د مامون راستول شوی يلک
يې راته پړاو کړ ،ورته يې يليلک و :عفان تر هغه جمبوره کړه او و يې وهه تر څو

قران ته خملوق ووايي ،که د قران په خملوقيت يې اقرار وکړ په خپل حالت يې
پرېږده ،او که زما د يلک منلو څخه يې انکار وکړ نو ددولت خلوا پرې ټاک

( )1سْيأعالم انلبالء. ) ۵۶۱ / ۴ ( :
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شوې تنخوا بنده کړه ـ هېره دې نه وي چې مامون به عفان ته هر مياشت پنځه
سوه درهم ورکول ـ اسحاق چې لکه د مامون د راستويل يلک څخه وزګار شو ما

ته يې وويل :څه فکر لرې؟
ُر َُ ُ ٌ
اهلل ا َحد ] ټول سورت ولوست او ورته مې وويل :ايا دا خملوق
ما ورته د [ قل هو
دی؟

اسحاق :ګرانه! بس امْياملؤمنني وايي چې که انکار يې وکړ او خربه يې ونه
منله حکوميت معاش پرې بند کړه.
َ ر ر
ر ُ ُ ر َ َ ُ ر َ ُ ر َ ()1
ِف ال ّس َما ِء ِرزقکم و ما توعدون ]
ما ورته وويل [ :و ِ
ژباړه:ستاسو رزق او نور هغه څه چې وعده يې دررسه کيږي ټول په اسمان کې
دي.

بيا رانه نور یلغ شو ،او زه ترې راستون شوم ،په دې خربو ابن معني او امحد بن
().2

حنبل ډېر زيات خوشحاهل شول
َ
 هيثم بن خلف وايي :ما ته حممد بن ُسويد الطحان وويل :مونږ د اعصم بن
عيل رسه وو ،ابو عبيد او ابراهيم بن ايب الليث د خپل ټول مجاعت په شمول

رارسه وو ،مونږ د امحد بن حنبل وهلو ته کتل ،اعصم وويل :داسې څوک نشته
( )1سورت ذاريات. ) ۲۲ ( :

( )2سْيأعالم انلبالء. ) ۲۴۴ / ۱۰ ( :
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چې ما رسه والړ يش او د دې سړي رسه خربه وکړو؟ خو هېڅ چا جواب ورنه
کړ ،ابن ايب الليث ورته وويل :دومره حوصله وکړه چې زه کور ته والړ شم او
لورګانو ته مې وصيت وکړم ،مونږ داسې وانګېرهل چې د ځان لپاره به د کفن او

خوشبويي غم خوري ،بېرته رایغ او ويويل :زه خو مې لورګانو ته ورغلم هغوی
په ژړا شوې! په دې جريان هل واسط څخه اعصم ته خپلو دواړو لورګانو هل پلوه

يلک رایغ په کې يې يليلک و :مونږ خرب شوي يو چې چاروایک امحد بن حنبل په
دې ټکوي چې قران ته خملوق ووايي ،هل اهلل پاک څخه وډار شه او خربې ته ېې

اغړه مه ږده ،ستا د مړينې خرب به راته هل دې څخه ډېر بهرت وي چې د چاروايک
خربې ته اغړه کېږدې ().1
 ابو جعفر االنباري وايي :امحد بن حنبل چې لکه مامون ته بوتلل شو ،زه خرب
شوم ،والړم او په فرات ورتېر شوم ،څه ګورم چې په حجره کې ناست دی،
سالم مې پرې وکړ ،هغه راته وويل :ابو جعفره! ځان دې ډېر تکليف کړ چې

راغلې! ما ورته وويل :نن ورځ ته مرشتابه يې او پاتې خلک به په تا پسې اقتدا
کوي ،لوړه په رب اليزال چې که د قران د خملوقيت خربه دې ومنله ستا هل
کبله به ورته ډېر خلک اغړه کيږدي ،او که ورڅخه دې انکار وکړ ،نو ستا هل

( )1سْيأعالم انلبالء. ) ۲۶۴ / ۹ ( :
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امله به ورڅخه ډېر خلک انکاري يش ،خو که مامون دې مړ نه کړي خپله
مړ کېږې ،مرګ هرومرو دی ،هل اهلل پاک څخه وډار شه او د مامون خربې ته
اغړه مه ږده.

امحد بن حنبل په ژړا شو او ويل يې :ماشاء اهلل .بيا يې وويل :ابو جعفره! خربه
دې راته بيا وکړه .ما ورته خربه بيا تکرار کړه ،هغه بيا وويل :ماشاء اهلل ().1

 صالح بن امحد وايي :هل بغداد څخه زما پالر او حممد بن نوح الس تړيل
بوتلل شول ،تر انباره پورې وررسه مونږ الړو ،ابوبکر االحول زما هل پالر څخه

وپوښتل :که مرګ درته د تورې هل خمې رايش ورته تيار يې که نه انکار کوې؟
هغه ورته وويل :مرګ ته تيار يم خو قران ته خملوق نه وايم.
بيا دواړه بوتلل شول ،هل پالر څخه مې واورېدل :د (بغداد) او (رقه) ترمنځ پرته
د مالک بن طوق ساحې ته بوتلل شول او هل هغه ځايه مو هل شپې مزل رشوع
کړ ،يو سړی مو خمې ته رایغ او وې پوښتل :امحد بن حنبل څوک دی؟ چا ورته

وويل :دا دی .اوښ واال ته يې وويل :لږ تم شه او په قالر ځه ،بيا يې وويل :ای
امحده! هېڅ پروا مه کوه،که ووژل شې جنت ته به والړ شې! بيا يې راته وويل:
په اهلل مې سپاریت يې او الړ.

( )1سْيأعالم انلبالء. ) ۲۳۹ / ۱۱ ( :
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ما وپوښتل چې دا څوک دی؟ چا راته وويل :دا د ربيعه قبيلې غړی دی نېک
او ښه سړی دی ،په بانډو کې د وړيو اکر کوي ().1
 امحد بن احلواري وايي :ما ته ابراهيم بن عبداهلل وويل چې امحد بن حنبل
ويل :زما په ازميښت کې هل لويدو ورسته راته هېڅ چا دومره قوي خربه نه ده
کړې لکه يو بانډچي چې راته کړې ده ،هغه راته وويل :که مړ شوې شهيد يې،

او که ژوندې وې باقدره او هر څوک به دې ښه وايي ،په دې خربو مې زړه ډېر
زيات قوي او پياوړی شو ().2
 حنبل وايي :ابو عبداهلل وويل :د علم رسه سم او په کم عمرې (کرشې)
کې د حممد بن نوح په څېر باعزمه او د قوي عقېدې څښنت ما نه دی يلدیل،

اميد مې دی چې د ژوند پاې به يې نېکه وه.

ما ته يې يوه ورځ وويل :ابو عبداهلل! هل اهلل څخه وډار شه ،ته ګوره زما په څېر
نه يې ،تا پسې خلک اقتدا کوي ،ټولو خلکو تا ته ورمېږونه اوږده کړي دي
چې ته به څه وايې؟ هل اهلل څخه وډار شه او په دين لکک ودرېږه ،بيا مړ شو ،ما
پرې د جنازې ملونځ وکړ او خاورو ته مې وسپارو ().3
( )1سْيأعالم انلبالء) ۲۴۱ / ۱۱ ( :

( )2سْيأعالم انلبالء. ) ۲۴۱ / ۱۱ ( :

( )3سْيأعالم انلبالء. ) ۲۴۲ / ۱۱ ( :
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 – ۱۶ خپل منځنۍ فتنو کې د سلفو صاحلينو دريځ 
 ابو نعيم وايي :ما ته حاکم ابو امحد ،هغه ته ابن خزيمة ،هغه ته عمران بن
ج َ
مویس ،هغه ته عبدالوارث ،هغه ته حممد بن ُ
حادة ،هغه ته نعيم بن ايب هند،
هغه ته ابو حازم ،هغه ته حسني بن خارجة اشجيع وييل و چې عثمان بن

عفان bچې لکه ووژل شو ،فتنه راڅخه تاو راتاو شوه ،ما هل اهلل پاک وغوښتل

ای اهلل! ما ته دومره حق وښايه چې منګولې پرې ښخې کړم ،په خوب کې مې
دنيا او اخرت ويلد چې ترمنځ يې ديوال وي ،په دېوال ورپورته شم څه خلک

راته ووايي :مونږ مالئک يو ،زه ترې پوښتنه وکړم شهيدان چرته دي؟ هغوی
ووايي :په پوړو پور ته والړ شه هلته دي ،زه چې دوه پوړۍ وختم حممد او
ابراهيم hمې ويلدل ،رسول اهلل Vابراهيم gته وايي :زما د امت لپاره
سفارش وکړه ،هغه ورته ووايي :تا ته پته نشته چې ستا وروسته هغوی څه څه

ونه کړل! ويين يې توي کړې ،خپل رسبراه يې وواژو ،دوي زما د ملګرې
«سعد» د کردار په څېر ولې رول نه ادا کوو؟ د ځان رسه مې وويل :ډېر معنا دار

خوب دې ويلد ،سعد bته راغلم او ورته مې بيان کړ هغه پرې ډېر

خوشحاهل شو ،او ويويل :هغه څوک به سرت زيانمن وي چې ابراهيم gيې
خليل نه وي ،ما ورڅخه وپوښتل :په دواړو ډلو کې ته د چا مل يې؟ هغه وويل:
په دواړو کې د چا غړی نه يم ،ما ورته وويل :ما ته په چا رسه د ملتيا حکم
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کوې؟ هغه وويل :ګډې بزې لرې؟ ما ورته وويل :نا .هغه وويل :ګډې بزې
واخله او تر هغه هل دې فتنو څخه لرې ووځه تر څو هل منځه الړې يش ().1

 ابو معاوية هل اعمش څخه روايت کوي چې زيد بن وهب وايي :عثمان بن
عفان bچې لکه هل عبداهلل بن مسعود bڅخه وغوښتل چې مدينې ته
راشه نو خلک ورته راغونډ شول او ورته يې وويل :دتله تم شه او مه ځه ،هل
ټولو هغه شيانو څخه چې تا يب طبعه کوي مونږ دې دفاع کوو ،هغه ورته وويل:

په ما د عثمان bخربه منل واجب دي ،لږ څه وروسته د فتنو او ازميښتونو
لړي راروانه ده او زه نه غواړم چې فتنې پېل هل ما څخه واخيل ،خلک يې ستانه

کړل او د عثمان bپه لور وټپېد().2
 عبداهلل بن اعمر بن ربيعة وايي :خلکو چې لکه عثمان بن عفان bټپي
کړ ،زما پالر د شپې هل پلوه ملونځ وکړ او بيا يې وويل :ای اهلل! ته چې څنګه

خپل نياکن بندګان هل خپل منځې فتنو څخه ژغورې ما هم وژغوره ،هل فتنې
پرته د سهار په مهال مو ورهل په جنازه کې رشکت وکړ ().3

( )1سْيأعالم انلبالء . ) ۱۲۰ / ۱ ( :او حديث امام حاکم هم په (  ) ۵۰۲ ، ۵۰۱ / ۳کې د ثقاتو راويانو
په توسط روايت کړی دی .

( )2سْيأعالم انلبالء. ) ۴۸۹ / ۱ ( :

( )3سْيأعالم انلبالء. ) ۳۳۵ /۲ ( :
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 سفيان بن عيينة د عمر بن نافع نه ،هغه يې د خپل پالر نه ،هغه يې هل ابن
عمر نه روايت کوي چې عيل bراپسې استازی راولېږو چې ابو عبدالرمحنه!
د شام خلک ستا خربه ډېره ښه مين والړ شه او ته مې هلته ګورنر وګمارلې.

ما ورته وويل :د اهلل په خاطر ،د نيبVرسه مې د خپلولۍ په بنياد ،د هغه رسه
زما د ملګرتوب په بنياد درته سوال کوم چې په ګورنرۍ مې مه ګماره ،خو هغه
انکار وکړ چې هرومرو به ځې ،حفصة  cمې ورته واسطه کړه خو بيا يې
هم انکار وکړ.

د شپې هل خمې مکې ته والړم ،چا ورته وويل چې شام ته تلیل دی ،زما پسې يې
استازي يلږدويل ول هر سړي هل خپل پټيک نه د اوښ لپاره مهار جوړو تر څو په
چټکۍ رسه ما راونييس ،حفصه  cورپسې استازی ويلږدو چې هغه شام ته
نه بلکې مکې ته تلیل دی نو حوصله يې په ځای شوه ().1
 عبداهلل بن عبيد بن عمْي هل عبداهلل بن عمر څخه روايت کوي چې د فتنو
په روانه لړې کې مونږ د هغه چا په څېر يو چې د الرې په منځ کې روان وي او

ناڅاپه پرې ورېځ او تورتيم رايش الره هل ټولو څخه ورکه يش ،ځېنې يې ښي او

ځېنې يې کيڼ لورې ته ریه يش ،نو هل دواړو څخه الره بې درکه يش او مونږ تر

( )1سْي أعالم انلبالء. ) ۲۲۴ / ۳ ( :
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هغه خپپل ځای والړ يو چې تر څو اهلل پاک دغه تورتيم هل منځه لري کړي ،د
لومړي په څېر الره ووينو او ويې پېژنو بېرته پرې ریه شو ،د قريشو دغه

ځوانان چې د دنيا او واک په جنګ اخته دي او رسه يو بل مړه کوي دغه دنيا
زه د خپلو څْيل شوو دواړو پڼو رسه برابره نه بولم ().1
ّ
 سالم مسکني هل حسن څخه روايت کوي چې عثمان بن عفان bچې
لکه شهيد شو خلکو عبداهلل بن عمر dته وويل :ته په خلکو کې خپله هم

لوړه هستې يې او د لوړې هسيت زوي يې د بېعت لپاره خلکو ته ورشه.

هغه ورته وويل :خوښه بولم چې د هېڅ چا وينې مې هل کبله توي نه يش.

خلکو ورته وويل :يا خو به هرومرو وځې او يا به دې خپپلې بسرتې ووژنو.
هغه ورته بيا خپله خربه تکرار کړه ،که هر څومره يې وګواښو او ډار يې ورکړ

خو پرې توانا نه شول ().2

 امام ذهيب د معاوية بن ايب سفيان bپه ترمجه کې وايي :هل معاوية څخه
وروسته ګڼ شمېر خلک داسې پاتې شول چې په نورو به يې غوره بولو ،د ډېرې

مينې هل کبله به يې پکې غلو او مغاالت کول ،يا خو داسې وه چې ټول رعيت
يې په سخا ،حوصله او زغم ،او په ورکړه خپل کړی و ،او يا د شام خلک د هغه
( )1سْيأعالم انلبالء. ) ۲۳۷ / ۳ ( :

( )2سْيأعالم انلبالء. ) ۲۳۹ / ۳ ( :
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رسه په مينه حمبت راټوکېديل وو او خپلو چبو ته يې وررسه دغه مينه ورزده
کړې وه.

د معاوية bرسه په شام کې لږ صحابه کرام او ډېر د تابعينو علماء وو ،خپپله
يې وررسه د عراقيانو رسه ضد جنګ جګړه کې هم برخه واخسته – اهلل مو
دې هل هوا پرستۍ وسايت – هل بل پلوه د عيل bرسه هم هل خوارجو پرته ټول
رعيت مينه او حمبت درلود او وررسه لکک والړ وو ،او د ګردو بغاوت کونکو
رسه يې کرکه او نفرت او ورڅخه يې خپل براءتونه اعالن کړل ،هل دوي څخه

زياترو يې د عيل bپه شان او مرتبه کې غلو او مغاالت پېل کړ لکه
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

کوي ،په دوي کې به عدل او انصاف هل کومه رايش؟ ټول محدونه او ثناګانې
هغه اهلل لره دې چې مونږ يې په داسې وخت کې شته کړو چې حق ورپکې هل

دواړو اړخونو څخه واضحه او په خورا څرګند ډول بريښي.

د دواړو خواو نېوکې مو پکې وپېژندلې ،ځان مو پرې پوهه کړ ،دواړه مو

معذور وګڼل او د دواړو خواو لپاره مو هل اهلل څخه خبشش او مغفرت وغوښت،
په انصافې توګه مو ددواړو خواو رسه مينه او حمبت دی ،او د رسغړونکو لپاره
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په خورا نېک او ښائسته ډول د جواز په مجلو کې د رمحت داعګانې کوو چې ان
شاء اهلل تېروتې به ورته خبشش شوې وي.
َّ
َ
ر
َ ُ َ
ر َ َ ر َ
َ َّ َ
ين َسبَقونا
اَّل
ِلخ َوانِنا ِ
داهلل پاک راکړي تعليم په بنسټ وايو[ ربنا اغ ِفر نلا و ِ ِ
َ َ ر َ ر ُ ُ َ ًّ ّ َّ
ٌ
َ َّ َ
ين َ
ب ر َ
َّل َ
ٌ ()1
آمنُوا َر َّبنا ِإنك َر ُءوف َّر ِحيم]
ان َوال جتعل ِِف قلوبِنا ِغال ِل ِ
اِليم ِ
ِ ِ
ژباړه :ای زمونږ ربه! مونږ او زمونږ هغه ورونو ته چې خمکې راڅخه د مومنانو
په صفت تېر شوي دي خبشش وکړه ،او هغوی ته زمونږ په زړونو کې حسد مه
پېدا کوه ،ته د شفقت او رحم والا ذات يې.

هل هغه چا څخه هم خوشحاهل او رايض يو چې د دواړو خواو هېڅ ملتيا يې نه ده
کړي لکه :سعد بن ايب وقاص ،عبداهلل بن عمر ،حممد بن مسلمة ،سعيد بن

زېد eاو په دې لړې کې د ګردو هغه خوارجو څخه لکک برائت اعالن وو
چې د عيل bرسه يې د نظايم جنګونو اعالن کړی و او د دواړو خواو په

کفر يې عقيده لرهل.

خوارج هل دين څخه بهر او د اور سپي دي ،خو په اور کې يې د تل لپاره قايل نه
يو خو د صليب پرستو او بدپرستو په اور کې د تل لپاره قايل او ورباندې عقيده

لرو ().2

( )1سورت حرش. ) ۱۰ ( :

( )2سْيأعالم انلبالء. ) ۱۲۸ / ۳ ( :
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ص ۹۴

 عمرو بن ُمرة هل شعيب څخه روايت کوي چې مرسوق ته به چا وويل :د

عيل bرسه مې يلدل ونه شول! هغه به ورته وويل :فرضا که دې يلديل وی او
وررسه مل وي ،د خپل منځنۍ جګړو لپاره په صفونو کې درېدالی وای او
َ َ ر َ ُ ر َ ر ُ َ ُ ر َّ َ ُ
اهلل بِک رم
مالئک درته په دې ايت راغيل واي چې [ وال تقتلوا انفسکم ِان
ر
َر ِحيما ] () 1اهلل پاک په تاسو ډېر رحم کونکی او مهربان دی ځانونه خپپله مه

وژنئ.

تاسو څه واياست چې راستانه شوي به وای؟ هغوی ورته وويل :نا نه شو

راستنېدای ،بيا ورته مرسوق وويل :لوړه په رب اليزال چې دغه ايت ستاسو
ګران او حمبوب پېغمرب ته ګرانې او حمبوبې مالئکې راوړی دی ،حمکم ايت

دی په هېڅ ايت نه دی منسوخ شوی().2

 ابو عقيل بن بشْي بن عقبة وايي :ما يزيد بن الشخْي ته وويل :خلک چې به
رسه په خپل منځ کې په جنګ جګړو اخته شول ُم َط ِّرف به څه کول؟ هغه
زه وايم :امام ذهيب iباندې دې اهلل پاک ځانګړي رمحتونه او فضلونه وکړي د سم صحيح منهج

متعلق يې وړ بيان کړی دی  ،ډېره مناسبه ده چې د وسمهال روانو فتنو اړوند خلک په دغې

خورابهرتين منهج منګولې ولګوي .

( )1سورت نساء. ) ۲۹ ( :

( )2سْي أعالم انلبالء. ) ۱۲۳ / ۴ ( :
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ُر
وويل :د کور په منځ کې به ناست او نه به راوتو ،تر هغه به يې وررسه د مجعې
او مجاعت ملونځ کې برخه نه اخسته چې شخړه به تر پايه نوه رسېدالي ().1
 ايوب وايي :مطرف به ويل :چې په پوره بروسه کور کې کښېنم هل دې څخه
()2

راته بهرت دي چې جهاد ته په دوکه الړ شم
ُ
 محيد بن هالل وايي :مطرف بن عبداهلل bته خوارج راغلل او خپل پلو
ته يې دعوت کړ ،هغه ورته وويل :که دوه نفسونه مې درلودل په يو به مې تاسو

رسه بيعت کړی و او بل به مې هل ځان رسه ساتیل و ،که ستاسو درېځ هدايت او
دين وی ما به پرې منیل وای ،او که تګالره مو رسارس ګمرايه وي ،نو که يو
نفس مې برباد شوی و بل خو به سالم و! چونکه يو نفس لرم دوکه نشم

ورکویل ().3

( )1سْي أعالم انلبالء. ) ۱۹۱ / ۴ ( :

( )2سْي أعالم انلبالء. ) ۱۹۱ / ۴ ( :

( )3سْي أعالم انلبالء. ) ۱۹۵ / ۴ ( :
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 - ۱۷ د شاهانو د درګاونو اړوند د سلفو صاحلينو درېځ 
 اعمش هل مالک بن احلارث نه ،هغه د عبدالرمحن بن يزيد نه نقلوي چې
مونږ علقمة ته وويل :که ته په مسجد کې ملونځ وکړې او بيا لږ کينې او مونږ
درڅخه پوښتنې وکړو ښه به نه وي؟ هغه وويل :دا مې نه خوښيږي چې خلک

ووايي :دا سړی علقمه دی .مونږ ورته وويل :د شاهانو ماڼو ته ولې نه درومې؟
هغه وويل :په دې ډارېږم چې هغوی به مې دومره ورټي او په بده سرتګه به راته

وګوري چې دومره به ما نه وي رټيل او نه به مې ورته دومره بد کتيل وي ().1

 سليمان اتلييم هل احنف نه روايت کوي چې په ما کې درې خويونه دي
تاسو ته يې د پند لپاره د ذکر وړ بولم :هل بلنې پرته هېڅلکه د شاهانو په دروازه

نه يم ودرېدیل ،چې دوه کسانو خپله نه يم غوښتې ترمنځ مې ورهل هېڅلکه
مداخله نه ده کړې ،هل نه چې مې هر څوک پاڅيږي زه يې په ښو صفتونو
يادوم ().2

 عبدالرزاق وايي :نعمان بن الزبْي صنعاين نه مې واوېدل چې حممد بن
يوسف يا ايوب بن حييې طاووس ته اووه سوه يا پنځه سوه ديناره واستول او
( )1سْي أعالم انلبالء. ) ۵۸ / ۴ ( :

( )2سْي أعالم انلبالء. ) ۹۲ / ۴ ( :
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استازي ته يې وويل :طاووس ته ووايه که زما دغه ډالۍ دې ومنله د ښې رويې
رسه رسه به درته ښه پوښاک هم درواستوم ،که څه هم استازو يې وهڅو خو
طاووس هل اخستو غوڅ انکار وکړ ،چونکه طاووس لږ دمه هل خلکو څخه
ناخربه شو نو يو سړي د دينارونو کڅوړه کور ته د يوې کړکې هل لورې وارتوهل
او خلکو ته يې وويل :دينار يې واخستل ،څه موده وروسته حکومتې چاروايک هل
طاووس څخه ناراضه شول بېرته يې ورته استازي راواستول چې زمونږ دينار

بېرته راکړه ،هغه ورته وويل :کوم دينار؟ ما خو هل چا څخه هېڅ هم نه دي

اخستې!

استازي د طاووس خرب تر چارواکو ورساو ،بيا پسې هغه څوک واستو چې چا
يې د اخستو اوازه خرپه کړې وه ،سړي ورته وويل :ابو عبدالرمحن! ما چې درته

دينار درکړي و هغه راکړه ،طاووس ورته وويل :ايا ما هل تا څخه دينار اخسيت
دي؟ هغه وويل :نا .بيا يې دينار په هغه کړکۍ کې تاالش کړل چې هل کومه يې
ورارتويل و ،تر هغه په نفس ځای کې پراته و چې غڼې (جوالګي) پرې خپل
کور هم جوړ کړی و ،بېرته يې ورته راوړي دينار واستول ().1

 معمر بن سليمان د فرات بن سائب نه روايت کوي چې ميمون بن مهران به

( )1سْي أعالم انلبالء. ) ۴۰ / ۵ ( :
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ويل :په درېو شيانو ځان مه لړه :د شاهانو درګاه ته مه ځه اګر که دا بهانه هم
ولرې چې زه يې خېر خوايه لټوم ،د بدعتيانو خربې مه اوره هسې نه زړه دې
ګنده کړي ،پردې ښځې رسه مه يواځې کېږه ولو که ته ورته قران هم ورزده

کوې ().1
 کثْي بن حييې هل خپل پالر نه روايت کوي :سليمان بن عبدامللک مدينې ته
رایغ او دغه مهال يې ګورنر عمر بن عبدالعزيز و ،خلکو ته يې د ماسپښني د
ملونځ امامت هم ورکړ ،هل ملونځ وروسته حمراب ته تکيه او خلکو ته خمامخ شو،

صفوان بن امية يې په خورا ښايسته اخالقو ويلد ،هل عمر بن عبدالعزيز څخه
يې وپوښتل چې دغه هلک څوک دی؟ هغه ورته وويل :صفوان بن اميه دی.
سليمان بن عبدامللک خپل خادم ته وويل :پنځه سوه ديناره په کڅوړه کې پراته

دي ،غالم ته يې ورکړه چې صفوان بن امية چې په ملونځ والړ دی ورته يې
ورکړي ،چونکه صفوان په ملونځ بوخت و تر سالم اړولو پورې ورته غالم
انتظار وکړ ،صفوان وپوښتل :ايا څه پوښتنه لرې؟ غالم وويل :نا امْياملؤمنني
درته دا دينار راواستول چې د ژوند ځېنې ستونزې پرې حل کړې او په چبو يې

وخورې ،هغه ورته کړه :ما ته يې نه دې رايلږدولې ،هغه ورته وويل :ولې ته

( )1سْي أعالم انلبال. ) ۷۷ / ۵ ( :
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صفوان بن امية نه يې؟ هغه وويل :ولې نه .غالم ورته کړه چې تا ته يې
راواستولم کنه ،هغه ورته وويل :ورشه او دوباره ځان ښه خربه کړه ،چې غالم
څنګه والړ صفوان خپل پېزار واخستل او تر هغه هل سرتګو څخه پټ او پناه

شو چې سليمان بن عبدامللک هل مدينې نه والړ ().1
 ابن شوذب وايي :د برصې ګورنر په علماوو او قاريانو باندې حتفې وويشلې،
مالک بن دينار ترې هم حتفه قبوهل کړه ،حممد بن واسع ورته وويل :ته هم د

حکوميت چارواکو ډالۍ قبلوې؟ هغه ورته وويل :زما هل ملګرو څخه پوښتنه

وکړه ،ملګرو يې ورته وويل :ده ترې پېسې واخستې خو غالمان يې پرې
واخستل او ازاد يې کړل ،حممد بن واسع ورته وويل :ايا ستا زړه اوسمهال په تېر
خمکين حالت دی؟ هغه وويل :ای اهلل! نا ،مالک بن دينار خر دی خو د حممد

بن واسع په څېر د اهلل عبادت کوي ().2
ُ ر
 عبداهلل بن خبَيق وايي :ما ته عبيد بن جناد ،هغه ته عطاء بن مسلم وييل و :
مهدې چې لکه خليفه شو ،سفيان پسې يې استازی واستو ،چې لکه رایغ خپله
ګوتمه يې ورته ورکړه او ورته يې وويل :دغه زما ګوتمه ده او د ګرد امت چارې
د قرانکريم او نبوي حديثونو هل خمې سمبال کړه ،سفيان ګوتمه واخسته او
( )1سْي أعالم انلبالء. ) ۳۶۸ / ۵ ( :

( )2سْي أعالم انلبالء. ) ۱۲۰ / ۶ ( :
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ورته يې وويل :امْياملؤمنني! ايا ما ته دخربو کولو اجازه ده؟
عطاء ورته وويل :سفيان هم ورته امْياملؤمنني وويل؟

هغه وويل :هو .بيا يې ورته وويل :د خربو کولو رسه رسه امان هم راکوې؟
هغه ورته وويل :هو.

سفيان ورته وويل :تر څو زه خپله نه يم رایلغ ما پسې بيا استازی ما رالېږه ،او

چې ما درڅخه څه نه وي غوښتې ما ته هېڅ هم مه راکوه.

مهدي ورته غصه شو او ارادې يې بدلې شوې ،اکتب يې ورته وويل :تا خو

ورته امان ورکړی دی نو بيا؟ مهدي وويل .ولې نه سمه ده.

سفيان چې بهر راووت ملګرو يې ورته وويل :هغه درته په قران او حديث د

امت اصالح واک درکړ او تا قبول نه کړ؟ ملګرو ته يې وويل :ستاسو عقلونه
پوره نه دي ،او بيا برصې ته وتښتېد().1
 حسن بن الربيع وايي :عبداهلل بن مبارک چې لکه په سفر کې مړ کېده
حلوا ته يې زړه وشو په کشتۍ کې حلوا يواځې د داسې چا رسه وه چې د

شاهانو رسه يې دنده تررسه کوهل ،مونږ چې عبداهلل بن مبارک ته قيصه وکړه
هغه انکار وکړ او همدغسې مړ شو ().2
( )1سْي أعالم انلبالء. ) ۲۶۲ / ۷ ( :

( )2سْي أعالم انلبالء. ) ۴۱۱ / ۸ ( :
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 فضيل بن عياض وايي :هل عبداهلل بن مبارک څخه وپوښتل شول چې په
عقل پوره خلک څوک دي؟ هغه وويل :په عقل پوره خلک علماء دي ،ترې

وپوښتل شول :شاهان څوک دي؟ هغه وويل :شاهان پرهېزګاران دي ،ترې
وپوښتل شول :بې وقوف څوک دي؟ هغه وويل :بې وقوف هغه خلک دي چې
په دين خورا ک کوي (دين خرڅوي) ().1

 امحد بن مجيل املروزي وايي :عبداهلل بن مبارک ته وويل شول چې
َ
اسماعيل بن ُعل َّية د زاکتونو په راټولولو امْي وګمارل شول.
عبداهلل بن مبارک ورته ويللک:
يَا َجاعـ َل الرعلرـم ل َـ ُه ب َ
**
ازيـا
ـ
ِ
ِ ِ
ِ
َ
ر َ ر َ ر ُ ر َ َّ
**
ــا َوَّلاتِ َهــا
احتـلت لِلـدني
َ
َ َر
رَ
**
ف ِصـ ررت جمنُ رونــا بِ َها َبعد َما
ر َ َ َ ُ َ ر َ ر َ
**
رس ِدها
ايـن ِروايــاتـك ِِف
ر َ َ َ ُ َ َ رَ ر
ـو َل ر
**
ِف
ايـن ِروايـاتـك والق ِ
ٌ
ر ُر َ ُر ر ُ ََ
**
ت فذا بَا ِطل
ِان قلت :اک ِره
 ای هغه څوکه چې هل علم دې باز جوړ کړی دی او د نادارو پېسې ټکې
َ ر َ ُ
اد ا رمــ َو َال َ
الم َسـا ِکي رـ ِن
يصطــ
ر َ َ ر َ ُ
ب بـال رـ ِّدي ر
ـــ ِن
بِـ ِحـيـل ٍة تـذهـ ِ
ُ ر َ َ
ر َ َ ر
جـانِـيــ ِن
ت د َواء لِلـمـ
کـنـ
ر
َ ر
ابن َعـ رو ٍن َوابــ ِن ِسيـ ِريرـ ِن
عـن ِ
ُ
َّ َ ر
رَ
ني
اب
ل ُز رومِ
السال ِط ِ
ابو ِ
َ ُ ر ر
َّ
ر ِّ ر
الطني
ار ال ِعل ِم ِِف
َزل ِمحـ

( )1صفة الصفوة. ) ۱۴۰ / ۴ ( :
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پرې ښاکر کوې.
 په داسې چل پراډ دې د دنيا او دنياوي مزو چړچو ته ځان جوړ کړ چې
دغه پراډ دين هل منځه وړي.

 ته خپله د دنيا پسې داسې لېوین شوې او حاالنکه لږ څه خمکې خپله ته د
يلونو لپاره دوا درمل وې.

 هغه ستا د ابن عون او ابن سْيين څخه روايت کړې حديثونه چرته الړل؟
 هغه ستا د شاهانو درګاونو ته د تګ مذمت بيانونکې روايتونو او ستا اقوال
چرته والړل.

 که ته وايې چې جمبوره شوم ،نو دا خربه سمه نه ده بلکې په خټو خاورو کې
د علم خر وخوېده.

چې لکه يې د عبداهلل بن مبارک يلک ولوست په ژړا شو او هل دندې څخه يې
ځان ګوښه کړ ().1

 سحنون وايي :د مټو په زيار خوراک کوم خو په علم خوراکونه نه کوم ،د
دنيا مينوال دومره ړوند دى چې علم يې ورته پلوشې ورنه کړې  ،هغه ديين
اعلم څومره بد ښاکري چې د شاهانو په درګاونو کې حارضي ورکوي ،لوړه په

( )1صفة الصفوة . ) ۱۴۰ / ۴ ( :سْي أعالم انلبالء. ) ۴۱۲ -۴۱۱ / ۸ ( :
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رب اليزال چې زه لکه هم د حکومت چارواکو ته تلیل يم هل ځان رسه مې
حماسبه کړېده او ځان مې پرې مالمت کړی دی ،که څه هم درته سختې

خربې وکړم تاسو مې د هواپرستۍ هل کبله خربه نه منئ ،لوړه په رب اليزال چې
تر دې مهال مې د حکومتې چارواکو هل السه نه نفقه اخستې او نه مې د
هغوی راستویل پوښاک په تن کړی دی

()1

  

( )1سْي أعالم انلبالء. ) ۶۵ / ۱۲ ( :
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 – ۱۸ د ښځو هل فتنې څخه د سلفو صاحلينو د ځان ژغورنې نموِن() 1
 اسامة بن زيد bد نيب کريمVنه روايت کوي چې په سړيو باندې مې
د ښځو هل فتنې څخه ستونزمنه او هل رضر نه ډکه بله فتنه هل ځان نه وروسته نه

ده پرېښې ().2
 ابو سعيد اخلدري bد نيبVنه روايت کوي :دنيا ترو تازه ده او تاسو ته
به يې اهلل پاک درکوي ،اهلل ګوري چې تاسو په دنيادارۍ څه کوئ؟ د دنيا او د
ښځو هل فتنې څخه ځانونه وژغورئ ،بين ارسائيل هم د لومړې ځل لپاره د

ښځو په فتنو ازمول شوي ول ().3

 اشعث بن قيس د رجاء بن حيوة نه روايت کوي چې معاذ بن جبلb
وييل دي :په مشقت وازمول شوئ ،هل زغم څخه مو اکر واخست ،هرومرو به په
اسانو هم ازمول کيږئ ،خو د ښځو هل فتنې څخه مې درباندې ډېره ويره کيږي،
( )1يواځې په دې باب کې به د سْي أعالم انلبالء او صفوة الصفوة هل کتابونو پرته هل نورو

اخستنليکونو نه هم استفاده کوو .

( )2خباري کتاب انلاکح باب ما يتیق من شؤم املرأة  ،حديث شمْي . ) ۵۰۹۶ ( :مسلم کتاب اَّلکر
وادلاعء باب أکرث أهل اجلنة الفقراء و أکرث أهل انلار النساء  ،حديث شمېر. ) ۲۷۴۲ ( :

( )3مسلم :کتاب اَّلکر وادلاعء  ،باب أکرث أهل اجلنة الفقراء وأکرث أهل انلار النساء  ،حديث شمېر:
( . ) ۲۷۴۲
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تاسو څه واياست که هغوی د رسو زرو بنګړي واچوي ،د يمن او شام په بلاس
ځان سينګار کړي ،شتمن به هم ډېر ستومانه کړي او ناداره به په داسې څه
ملکف کړي چې موندیل يې نه يش().1

 عيل بن زيد د سعيد بن املسيب نه روايت کوي :لکه چې شيطان د خلکو هل
رسغړونې نه نا امېده يش د ښځو هل پلوه ورته رايش ،سعيد بن املسيب چې د

څلور اتيا اکلو په عمر کې يې يوې سرتګې ديد هم ورکړی و ،وويل به يې :زه د
ښځو هل فتنې څخه ډېر وېرېږم ().2
 عبداهلل بن امحد بن حنبل وايي :ما ته ابراهيم بن احلسن ابلاهيل ،هغه ته
محاد بن زيد وييل و چې يونس بن عبيد وايي :هل ما څخه درې نصيحتونه په ياد

ولره:

 :- ۱د قران ښوونې لپاره دې تاسو کې هېڅ څوک بادشايه درګاونو ته نه ځي.

 :- ۲د قران ښوونې لپاره دې تاسو کې هېڅ څوک ښځې رسه نه يواځې کيږي.
 :- ۳هېڅ څوک هل مبتدع نه درسونه مه وايئ().3
 عباس ّ
ادلوري وايي :زمونږ ځېنو ملګرو به د سفيان ثوري دا شعرونه ډېر
( )1صفة الصفوة. ) ۴۹۷ / ۱ ( :

( )2صفة الصفوة. ) ۸۰ / ۲ ( :

( )3سْي أعالم انلبالء. ) ۲۹۳ / ۶ ( :
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تکرارول:
َر
َ َ ر َ
َّ َُ
تف َین الَّلاذة ِم َّم رن نال َصف َوت َها
َرَ ََ ُ ُ ر ر َ
ِف َمغ َّب ِت َها
تبیق عواقِب سو ٍء ِ

**
**

م َن احل َ َرامِ َو َيبر َيق الو رز ُر َو َ
الع ُ
ار
ِ
ِ
َ
َ
َرَ ر ّ
ر َ
ّ ُ ()1
ِف َّل ٍة ِم رن َبع ِدها انلار
ال خْي ِ

 د حرامو څخه چې څوک خوند پورته کړي ،نو لږ ګړۍ مزه وي الړه تېره
يش او رشم او ګناه يې بايق پاتې يش.

 د زيانمنو کړنو زيانمنې پايلې د تل لپاره پاتې يش ،او د هغې مزو او خوندنو
په څلکو کې هېڅ خېر نشته چې وروسته ترې غومربې اورونه وي.
 حسني بن ُم َطْي وايي:
ََر َ َ
َ َ َ َ َر ٌ َر َ َ َر َ رُ َ
ك ا رکر رم َع رن ا ُم رور َکثَ ر َ
عْيها
فما لك نفس بعدهـا تست
ْي ةٍ **
ونفس
ٍ
ِ
َ ُُ َر
َ َر
َ ر َ ََ َ َ ّ
َرَ
َ
َحال َوته تف َین َو يبیق َم ِرير ُرها
ام فان َما **
َوال تق ِر ِب المرع احلر
 هل ډېرو شيانو څخه دې نفس په قابو کې وساته ورنه ستا لپاره وروسته بل
نفس نشته چې بېرته يې په امانت کې راواخلې (يعنې ځان ژوندی کړې).

 حرامو څړځايونو ته مه نزدې کېږه ،ځکه چې د حرامو خوندونه او
حالوت هل منځه ځي او تراخه يې تل پاتې کيږي.

او امحد بن حنبل iوايي :ځواين د وېرې هل کبله نفسې غوښتنو پرېښودو ته

( )1روضة املحبني ونزهة املشتاقني ) ۳۳۰ ( :د ابن القيم اجلوزية يلکنه .
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ويل کيږي ().1

 حممد ابن اسحاق واييّ :
رسي بن دينار د مرص په يوه دره کې اوسېده ،د مرص
په دغې دره کې يوه ښايسته او مجيله ښځه وه چې ټول خلک يې په حسن يلوِن
ّ
وو ،ښځه يې هل راتګ څخه خربه شوه او ويويل :زه به رضور رسي د خپل مجال
او ښالک په فتنه کې اچوم  ،ښځه راغله او ځان يې د هغه خمکې لوڅ کړّ ،
رسي
ورته وويل :څه درباندې وشو؟

ښځه :ايا د ژوند خوندور ملحو ته اړتيا نه لرې؟
ّ
رسي ورته وويل:
َ َ َّ
ّ
َ َ َ
َ َ ر
َ ر ر ََ
اق ّ
ادل َوا ِه َ
ـيـا
َو َمات فخالها و ذ
اص نال ِمن ُه ّن ل َـذة **
َوکم ِذي مع ٍ
َ َرَ ََ َ ُ َ َ ر َ
ُ َ ِّ ُ َ ّ ُ
ات َ
الم َع ِ ر
اِص َو َتنر َق ِ ر
اِص ک َما ِهيَا
و تبیق تبااعت المع ِ
يض **
ترصم َّل
َر َ
َر َر
ََ
اهلل َراء َو َسامـــ ٌ
َفيَا َس رو َءتَا َو ُ
َ ()2
اصيا
ع
ب
د
ب
ع
ل
**
ع
ٍ
ِ
ِ
ني ا ِ
ٍ
هلل يغیش المع ِ
ِ ِ
 هل ښځو څخه ډېرو ګناهګارانو په ناوړه توګه خوندونه اخستيل دي،
اوسمهال هغوی مړه دي او خورا سرتو عذابونه څښي.

 د ګناهونو او رسغړونو خوندونه هل منځه ځي او عذابونه او بدلې يې پاتې
کېدونکي دي.
( )1روضة املحبني ونزهة املشتاقني . ) ۳۳۰( :د ابن القيم اجلوزية يلکنه .

( )2روضة املحبني ونزهة املشتاقني. ) ۳۳۹ ( :
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 د هغه انسان لپاره څومره بده خربه ده چې اهلل يې ويين او خربې يې اوري
او دا يې په رسغړونو کې بوخت وي.

 ابو الفرج او نورو ذکر کړي دي چې په مکه کې ډېره ښايسته ښځه وه ،يوه
ورځ يې په شيشه کې ځان ته وکتل او خاوند ته يې وويل :داسې څوک به ال
هم وي چې زما مخ وګوري او خوښ يې نه يش؟
ُ
خاوند :هو شته دی عبيد بن ع َمْي دی کنه.
ښځه :اجازت راته وکړه چې اوس يې درهل په فتنه کې واچوم.

خاوند :زما درته اجازه ده.

په مسجد حرام کې ښځه عبيد بن عمْي ته په داسې حالت کې راغله لکه

پوښتنه چې کوي او په قالره يې د سپوږمې په څېر مخ نه حجاب لرې کړ.
عبيد بن عمْي :ای د اهلل بنده! مخ دې پټ کړه.
ښځه :ته مې خوښ يې.

عبيد بن عمْي :زه درڅخه يو څو پوښتنې لرم که دروست ځوابونه دې راکړل

ستا اړوند به بيا غور وکړم.

ښځه :ډېره ښه ده ،رښتيا رښتيا ځوابونه درکوم.
عبيد بن عمْي :که ملک املوت رايش او همدا اوسمهال درڅخه روح اخيل ،ايا

خوښه دې ده چې په داسې حالت (زنکدن) کې دررسه بداکري وکړم؟
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ښځه :ای اهلل! داسې مې بييخ خوښه نه ده.
عبيد بن عمْي :که قرب کې کيښودل شې ،او د سوال ځواب لپاره کښېنول شې،

ايا په دغې حالت کې دررسه زما بد اکري درته خوښه ده؟
ښځه :ای اهلل! داسې مې بييخ خوښه نه ده.

عبيد بن عمْي :که د قيامت په ورځ خلکو ته په ښې او کيڼ السونو خپلې

خپلې عمل نامې ورکول کيږي ،او تا ته معلومات نه وي چې عمل نامه به دې
په کوم الس اخلې؟ ايا په دغې حالت کې دررسه زما بد اکري درته خوښه ده؟

ښځه :ای اهلل! داسې مې بييخ خوښه نه ده.

عبيد بن عمْي :که په پل رصاط تېرېږې او معلومات درته نه وي چې جنات به

وي او که نه ؟ ايا په دغې حالت کې دررسه زما بد اکري درته خوښه ده؟.

عبيد بن عمْي :چې د اعمالو ترازو راوړل يش او تا ته معلومات نه وي چې د
نيکو عملونو تله به دې درنه او که سپکه خيژي ايا په دغې حالت کې دررسه

زما بد اکري درته خوښه ده؟

ښځه :ای اهلل! داسې مې بييخ خوښه نه ده.

عبيد بن عمْي :چې د اهلل خمې ته د سوال او ځواب لپاره ودرېږې ايا په دغې

حالت کې دررسه زما بد اکري درته خوښه ده؟
ښځه :ای اهلل! داسې مې بيخې خوښه نه ده.
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عبيد بن عمْي :هل اهلل څخه وډار شه ،اهلل درباندې دومره احسان او پېرزو
کړېده.

ښځه چې کور ته ستنه شوه خاوند ورڅخه وپوښتل :څه دې وکړل؟

ښځه :زه او ته ډېر پاتې او ناراسته يو .ښځې د ملونځ ،روژې او عبادتونو نورو
ډولونو ته خمه کړه ،بيا به يې خاوند ويل :عبيد بن عمْي رارسه څه بد وکړل چې
خمکې به مې ښځې راته هر شپه د ناوې په څېر ځان جوړو ،هغه ترې راهل

اعبده جوړه کړه د خمکې په څېر مې خيال نه سايت ().1

ابن القيم iوايي :اهلل تعایل سرتګې د زړه لپاره شيشه ګرځولې ده ،که
انسان سرتګې ښکته وساتلې د زړه شهوت هم په تل کې وي او نه راپورته
کيږي ،او که سرتګې يې بې مهاره کړې زړه هم خپل هېجانات راپورته کړي...
َّ َ َ َ َ َ َ ر َ َ َ َّ ُ َ ِّ َ ر َ َ َ َ َ َ َ
الزنا ،اد َر َك ذلِك ال حمالة،
نيب Vفرمايي [ :إِن اهلل َّکتب یلع اب ِن آدم حظه ِمن
َ َ ر ُ َ ر ر َ َ َ َ َّ َ ُ َ ِّ َ ُ َ ر ر َ َ ُّ ر ُ َ ّ ُ َ ر ر َ َ
ِن َو ِزناها اخل ُ َطي،
الرجل تز ِ
فالعني تز ِِن وزناهاانلظر ،واللسان يز ِِن و ِزناه انلظق ،و ِ
َ
َ َُ َر ر َ َ َر ُ َ َ ر ُ َ
َ
ِّ ُ َ َ
ب ي ُه َوي َو يتَ َم َّينَ ،والف رر ُج يُ َصدق ذلِك
وايلد تز ِِن ِو ِزناها ابلطش ،والقل

( )1روضة املحبني و نزهة املشتاقني. ) ۳۴۰ ( :
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َ ِّ ُ
ا َو ُيکذبُه ]

().1

ژباړه :په هر انسان باندې اهلل پاک د زنا برخه يللکې ده ،او هرومرو به يې کوي،
سرتګې زنا کوي او زنا يې کتل دي ،ژبه زنا کوي او زنا پرې د زنا خربې کول

دي ،خپې زنا کوي او زنا يې د زنا پسې تلل دي ،الس زنا کوي او زنا يې د زنا
لپاره الس اچول دي ،زړه يې غواړي او ارزو يې لري ،فرج يې يا تصديقوي او
يا يې نه تصديقوي.

د سرتګو په زنا يې ځکه رشوع وکړه چې د الس ،خپو ،زړه او د فرج د زنا

بنسټ د سرتګو زنا ده ،او د ژبې زنا يې ځکه ذکر کړه چې هل دې څخه د
خولې زنا ( ښلکول ) منځ ته راځي ،خو که زنا عمال ويش دا د فرج تصديق
دی او که يې و نه کړي نو تکذيب يې ورهل وکړ ،دا حديث په هغه خلکو رد

کوي چې مطلق نظر او هر چا ته کتل روا بويل.
َ َ َ ُ ر َّ ر َ َ َّ ر َ َ َ َّ َ َ ر َ َ َ ر َ ر ََ
او نيب Vفرمايي [ :يا ع ُّ
يل ال تت ِب ِع انلظرة انلظرة ،ف ِإن لك االویل وليست لك
ِ

( )1خباري په کتاب االستئذان باب زنا اجلوارح دون الفرج په (  ) ۶۲۴۳شمْي باندې دېته په نزدې

لفظ روايت کړی دی  .مسلم په کتاب القدر باب قدر یلع ابن ادم حظه من الزنا وغْيه په ( ) ۲۶۵۷
شمْي روايت کړی دی.
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ُ
اثلَّا ِنيَة ]

()1

ژباړه  :ای عيل! د يو ځل پسې دوهم ځل مه ګوره ،په لومړي ځل کتلو نه نيول
کيږې او دوهم ځل دې حق نه دي.

يوه ورځ مسله منځ ته راغله چې د هغه سړي اړوند علماء څه وايي چې ښځې
ته وګوري او په حمبت يې مبتال يش ،زړه يې ورپسې لکک وخنيل ،په دې کې

ورته زړه ووايي :دا د لومړي ځل کتلو ګناه ده ،که دوهم ځل ورته په دې خاطر
وګورې چې ښځه درته کمه ښاکره يش شايد زړه دې ترې صرب يش ،ايا په
دوهم ځل اکته ورته په دې معین رشيع جواز لري؟
پوښتنه په دې ډول جواب شوه:
احلمدهلل ،د لسو الملونو هل کبله دوهم ځل اکته ناروا دي:

لومړی :اهلل پاک د نظر په ټيټولو امر کړی دی ،او د زړه شفا لکه هم اهلل پاک په

حرامو کې نه ده اېښې.

دوهم :د ناڅاپي نظر متعلق هل نيب Vڅخه وپوښتل شول ،چونکه هغه ته د
دې معلومات وو نو د نظر په ټيټ ساتلو يې امر وکړ.

( )1سنن أيب داود :کتاب انلاکح  ،باب ما يؤمر به من غض ابلرص (  . ) ۲۱۴۹جامع الرتمذي :کتاب
األدب  ،باب نظر الفجأة . ) ۲۷۷۸ ( :او ابلاين هم په (  ) ۱۸۸۱شمْي په صحيح أيب داود کې ورته حسن

وييل دي .

][192

دريم :هغه رصاحة ذکر کړ چې لومړی نظر يې حق خو دوهم يې حق نه دی ،او
دا خو کېداي نه يش چې هغه نظر يې حق جوړ يش چې رنځ يې پکې دی او
هغه يې حق نه وي چې شفا او صحت يې پکې وي.

څلورم :هل ظاهره داسې برېښي چې دوهم نظر لکه هم هل لومړي څخه کم نه
دی ،او جتربه هم دا تاييدوي چې په لومړي نظر يې زړه وبايلود لکه يې هم
حالت په دوهم ځل نه يش سمېدای.

پنځم :کېدای يش په دوهم ځل يې هل لومړي ځل څخه تاثر ډېر وي نور به هم
په عذاب اخته يش.

شپږم :په دوهم ځل کتلو کې ورته ابليس نور ډول ډال هم پسې اضافه کوي تر

څو په بشپړه توګه پرې ستونزه تمامه يش.

اووم :د رشيعت هل اوامرو څخه په رسغړونې د رامنځ ته شوي مصيبت تداوي
لکه هم په حرامو نه يش کېدای ،بلکې داسې بريښي چې روغتيايي مرستې يې

ال پسې هم وروسته يش.

اتم :پردو ښځو ته کتل د ابليس زهريله غیش دی ،چې په اول غيش کې
دومره زهر و نو په دوهم کې به ال څومره وي؟ ايا د زهرو عالج په زهرو کېدای

يش؟

نهم :دتله د انسان اهلل پاک رسه د خپل حمبوب په پرېښودو کې معامله
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جوړيږي ،که په دوهم ځل کتلو وغواړي چې د منظور ايله حال معلوم کړي،
نو که هل نظره يې ښه را نه يش او پرېږدي ،نو دې خو د اهلل د رضا لپاره پرې نه

ښود ،بلکې خوښ يې نه شو ځکه يې پرېښود ،د اهلل پاک رسه يې څه معامله
پاتې شوه؟
لسم :د مزيد وضاحت لپاره بايد د حال موافق مثال بيان کړو:

که ته په خوراتزي ځغلند اس سپور يش ،او په داسې تنګه او دنګه الر دې

يويس چې نه خو پکې اس بېرته شاته ګرځېدای يش او نه هم خمکې تالی

يش ،خو که د ننوتلو په مهال دې اس هل مهاره ټينګ کړ او په الر دې رهېدو ته
پرې نه ښود ،او په جدي توګه دې په اسانۍ راستون نه کړ ،خو که په دغې

تنګه الر يې تر هغه يوړې چې که هر څومره يې په شاه راواکږې تا ته به ستړي
هم واړوي او راوتل يې هم ناشوِن وي ،ايا هل دې وروسته سالم عقل دا پرېکړه
سمه بويل چې د خالصېدو الره د اس ال هم پسې په تنګه الره ورتګ کې ده؟!
نظر هم دغه څېر صفت لري که د پياوړي ديانت څښنت هل ديين متانت څخه

اکر واخيل او نظر قابو کړي ،د رنځ جرړه په لومړيو کې اوبايس عالج او

معاجله به هم ورته اسانه يش ،او که باربار نظر ته ادامه ورکړي ،د ډول او ښالک
څخه پسې نور هم نقاب پورته کړي ،مزيد يې ځان ته راښاکره کړي ،په اوزګار
زړه کې ورته ځاي ورکړي ،حمبت پکې نقش کيش وکړي او ځان پکې
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ځاي کړي.
څنګه چې ونه په پرهل پيس خړوبولو وده کوي ،د دې په څېر په زړه کې د

حمبت لويدلې دانه هم ده چې په باربار کتو يې زړه کې راټوکيږي تر دې چې
زړه ناسور او هل رشيع ماموراتو څخه په غفلت او ناخربۍ اخته کړي ،دغه
زړه انسان تل کړاوونو ته ،د فتنو او حمرماتو په کولو کې واقع کوي ،او باالخره
هم زړه هل منځه يويس.

د زړه د ناسور کېدو او منځه تلو يواځنې المل لومړي ځل کتل و چې د خوند
او مزې هل خمې يې باربار کتلو ته ادامه ورکړه ،لکه څوک چې خوندور خواړه
يو ځل وخوري او بيا د مزې هل خمې ورته نوره ادامه هم ورکړي ،خو که د

لومړي ځل لپاره يې نظر په قابو کې نيویل وی ،نفس او زړه دواړه به يې په
انل رظ َر ُة َس ره ٌم َم رس ُم ٌ
صحت او نيک حالت کې وو ،لږ د نيب په دې قول [ ّ
وم
V
ر
ِم رن ِس َهامِ ِاب ر ِليس ] () 1کې سوچ وکړه چې غیش لکه زړه ته رسيدګې وکړي د

زهرو کردار پکې ادا کوي ،خو که څوک په وخت غيش وبايس سمه ده ورنه

( )1حديث امام حاکم په ( مستدرک احلاکم ) ۳۱۴ / ۴ :کې روايت کړی دی  ،او سند ته يې هم
ورهل صحيح وييل دي  ،خو ولې ذهيب يې سند د دوو راويانو « اسحاق بن عبدالواحد القريش او

عبدالرمحن الواسطي » هل خمې کمزوری کړی دی .

][195

هرومرو به يې مړ کړي ().1
 ابن القيمiوايي :د نظر په ټيټ ساتلو کې ګڼ شمېر ګټې دي:
 :لومړی دا چې د حرستونو څخه زړه سالم پاتې کيږي ،که څوک خپل
نظرونه بې مهاره کړي حرستونه به يې هم زيات يش ،هل نظر پرته په نورو شيانو

زړه نه ستونزمن کيږي ،ځکه چې سرتګې زړه ته داسې شيان ښايې چې نه خو
ترې زړه صربېدای يش او نه يې هم الس ته راوړنه کویل يش ،هل دې څخه بل

سرت کړاو او لوي عذاب نشته.

اصميع وايي :په طواف کې مې د ملر په څېر جينۍ ويلده ،چونکه په ښالک کې
يې زما نظر ميخ شو راته يې وويل :ولې ګورې؟ ما ورته وويل :ولې په کتلو
کمېږې؟ هغې وويل:
َ َ
ت َم َيت ا رر َسلر َ
َو ُکنر َ
ت َط ررفك َرائِدا **
َ ر َ ّ ر َ ُّ ُ ر َ َ
ت قـا ِد ٌر **
رايت الـ ِذي ال لکـه ان

رََر َ
ََ
َ ر َ َر
اظ ُر
لِقل ِبك يوما اتعبتك المن ِ
َ َر َ َ
ال َع رن َب رعضه ا َ
نت َصابِ ُر
علي ِه و
ِ ِ
 چې د زړه نګرانۍ لپاره لکه دې هم نظر بې مهاره کړ ،نو يوه ورځ به دې
کتل په ستړيا کې واچوي.

 تا چې څه ويلدل نه خو يې ټو ل الس ته راوړی شې او لږو څخه به يې

( )1روضة املحبني ونزهة املشتاقني. ) ۹۵ – ۹۲ ( :
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صرب ونه شې کړى.
 :کتل په زړه داسې اغېز لري لکه غیش يې چې په زړه لري ،که په کتلو
رسه زړه مړ نه يش ټپي کوي خو يې هرومرو  ،نظر او هر چاته اکته په وچ

کړس لرګو کې د سکروټي اچولو صفت لري ،که ټول لرګي ونه سوځوي
ځېنې خو سوځوي ،يو شاعر وايي:
ُّ ر
َ
رَ َ
**
ک احل َ َوا ِد ِث َمبداها ِم َن انلَظ ِر
َ ر َر َ ََ َ ر
ِف قَلر َ
ت ر
اح ِب َها**
بص ِ
کم نظرة فتک ِ
ِ
َ َرُ َ َ َ َ َر َُّ
**
ني يقل ُب َها
والمرء ما دام ذا ع ٍ
َُ ّ َ ر ََُ َ َ ّ ر
ُ
**
رض َمه َجتَــه
يرس مقلته ما

انلار ِم رن ُم رستَ رص َغر ّ َ
َُرَ ُ ّ
الرش ِر
ومعظم ِ
ِ
َ َ
َ ر َ
َ َ
ـك ّ
الس َهامِ بِال ق رو ٍس َوال َوت ِر
فـت
ُ ٌ ََ
رُ
الغيد ُم روق روف یلع اخل َ َط ِر
ني
ِ
ِِف اع ِ
َ
رس رور َاع َد ب ّ َ
ال َم رر َحبا ب ُ ُ
الرض َر
ِ
ِ ٍ
د ټولو ستونزو پېل هل کتو څخه دی ،او د اور مليب د وړې سکروټې څخه
جوړيږي.
 ډېرو کتلو د انسان په زړه کې هل يلندې او تار پرته داسې شکول وکړل لکه
غیش چې شکول کوي.

 انسان د هميشه لپاره په ښايسته ښځو کې خپل کتل اړوي راړوي خو ښه
نه بلکې په خطر والړ دی.

 په کتلو سرتګې خوشحالوي او زړه په تکليف او ستونزو کې اچوي،
داسې خوشحايل دي هېڅلکه را نه يش چې رضورونه پسې رادرويم.
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 :په داسې حالت کې چې کتونکی نه پوهيږي او د نظر په غشو خپل زړه
ويل ،زما ځېنې شعرونه دي چې:
ر َ َ ُ َ َ ر ر َ َُ
َ ّ ر
حظ ُجمرتَ
َ
ب
ص
ت
ال
ف
يم
ر
ي
ا
م
ب
يل
ت
الق
ت
ن
ا
**
دا
ه
يـا َراميـا ب ِ ِسهامِ الل
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ ُ ِّ َ ّ
َ َ ّ ُ َّ ُ ّ ر َ
َ
َ
()1
طب
َو بَا ِعث ال ّط رر ِف يَ ررتاد الشفاء ُهل **
توقه ِانه يا ِتيك بِالع ِ
ای هغه څوکه چې د کتلو غيش په ډېر تکليف رسه ګوزاروې ،غيش مه
ګوزاروه ته پرې خپله وژل کيږې.

د نظر په کتلو رسه د ځان لپاره صحت غواړې ،خو ځان ترې وساته دا دې
نور هم په تکليف اخته کوي.

  

( )1روضة املحبني ونزهة املشتاقني . ) ۹۷ ( :ابن القيم iد نظر د ښکته ساتلو نورې فايدې هم ذکر
کړي دي دمزيدو معلوماتو لپاره د مذکور کتاب (  ) ۱۰۵ – ۱۰۱ته مراجعه وکړه .
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 - ۱۹ د سلفو صاحلينو د خپلو مورګانو رسه د نيکۍ نمونې 
 حممد بن سْيين وايي :د عثمان بن عفان bپه دور خالفت کې د
کجورې ونه تر زر درهمو ته ورسېده ،اسامة بن زيد bونه هل سټې څخه
راچپه کړه او هل تنې څخه يې ورهل خوږکڼ راوويست او مور ته يې ورکړ،

خلکو ورته وويل :ولې دې داسې وکړ او ښه درته معلومات دي چې کجوره په
لوړه بيعه خرڅيږي؟ هغه وويل :مور مې رانه کنډ غوښیت و ،او هغه چې

راڅخه هر څه وغواړي ورڅخه يې نه منعه کوم ().1

 عبداهلل بن مبارک وايي :حممد بن املنکدر راته وويل چې زما ورور (عمر)
ټوهل شپه په عبادت رڼه کړه او ما مې د مور خپې چاپي کولې (کېمنډلې) ،خو

زه وررسه د خپلې شپې ثواب نه برابروم ().2

 ابن عون وايي :يو سړی رایغ او حممد بن سْيين د خپلې مور رسه ناست و،
ورته يې وويل :ولې حممد بن سْيين ناجوړه دی؟ څه پرې شوي دي؟ ناستو

خلکو ورته وويل :نا نا هېڅ هم نشته خو دا د مور رسه په دې کيفيت کيين ().3
( )1صفة الصفوة. ) ۵۲۲ / ۱ ( :

( )2صفة الصفوة.) ۱۴۳ / ۲ ( :

( )3صفة الصفوة. ) ۲۴۵ / ۳ ( :
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 هشام بن حسان د حفصة بنت سْيين څخه نقلوي :حممد بن سْيين چې
به د مور خوا ته لکه رایغ د احرتام هل خمې به يې د مور په خمکې وازه خوهل
خربې نه کولې ().1

 ابن عون وايي :مور مې راته اواز وکړ ،زما اواز يې په اواز لوړ شو ،په کفاره
کې مې دوه غالمان ازاد کړل ().2
ُ
 هشام بن حسان وايي :هذيل بن حفصة به په اوړي کې لرګې راوړل،
پوستيک به يې ترې لرې کړل او وبه يې چول ،حفصه وايي :په ژمې کې به مې

ډېره خيين کېده ،زه به خپپل ملونځ ځاى کې په ملونځ والړه وم او هذيل به لرګي

راوړل داسې اور به يې بل کړ چې ما ته به يې هل لوګې څخه تکليف نه و ،او
زه به يې ګرمولم ،که څه هم هغه لرګي په بل چا راوړیل شول خو دغه دنده يې
خپله کوهل ،ډېر وخت به تېر شو ،زړه کې به مې راغلل چې ورته ووايم :بس

دی نور ځان مه تکليفوه چبو ته دې الړ شه ،بېرته به غيل شوم چې پرېږده
خپلې موخې ته ځان ورسوي.

حفصه()3وايي :هذيل چې لکه مړ شو ،په مړينه يې راته اهلل پاک ډېر صرب راکړ
( )1صفة الصفوة. ) ۲۴۵ / ۳ ( :

( )2سْي أعالم انلبالء. ) ۳۶۶ / ۶ ( :

( )3حفصة بنت سْيين ډېره زاهده او اعبده ښځه وه  ،د حممد بن سْيين خور  ،او د هذيل مور وه .

][200

خو د زړه نه مې خفګان نه ووت ،يوه شپه مې سورت حنل کې دا ايت ولوست [
ر َّ َ َ
ُ َرَ َ
َّ َ َ َّ ُ َ َ ر ٌ َّ ُ
َو َال ت َ رش َ ُ
ْي لک رم إِن کنتُ رم تعل ُمون
رتوا بِ َعه ِد اللـ ِه ث َمنا ق ِليال إِنما ِعند اللـ ِه هو خ
َ ر َ َّ
َ
ر ُ
َ
َ ُ
ند اللَّـه بَ
ين َص َ ُ
اَّل َ
ربوا اج َرهم
َ ما ِعندک رم يَنف ُد َو َما ِع
اق َونلَج ِزي َّن ِ
ِ ٍ
ر
َ َ ُ َ ر َ ُ َ ()1
بِاح َس ِن ما اکنوا يعملون ]
ژباړه :د اهلل تعایل په ايتونو باندې لږې ټکې پېسې مه اخلئ ،هغه څه چې د
اهلل رسه دي ستاسو لپاره بهرت دي که پوهېږئ  هل تاسو رسه هر څه هل منځه
تلونکي دي او څه چې هل اهلل رسه دي پاتې کېدونکي دي ،او څوک چې

صرب کوي خاخما به ورته د هغه نيکو علمونو بدهل ورکړو چې دوي يې کوي.

حفصه وايي :دا ايتونه مې باربار تکرار کړل اهلل پاک مې د زړه غم ختم کړ.
هشام زياتوي :هذيل د ډېرو شيدو اوښه لرهل ،حفصه وايي :ما ته به يې هر سهار

شوده راستول ،ما به ورته ويل :زويه! تا ته پته ده چې زه روژه يم نه يې شم
څښالی  .هغه به ويل :د اوښانو په غوالنځه کې چې په شيدو شپه تېره يش
ډېر خواږه وي ،وايې اخله او بل چا ته يې ورکړه ().2

 عبدالرمحن هل خپل پالر امحد څخه نقلوي چې (بَ ِيق) ته يوه ښځه راغله او
ورته يې وويل :د باچا په بنديوانو کې مې زوی دی او نور صرب نه شم کوالی
( )1سورت حنل.) ۹۷ – ۹۶ ( :

( )2صفة الصفوة. ) ۲۵ / ۴ ( :
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که لږ څوک راپېدا کړې چې زما د زوی فديه ورکړي او رها شې ډېره نيکې به
دې رارسه وي ،هغه ورته وويل :زه به څه وکړم ،رس يې ښکته وزنګوو او په

شونډو يې پټ څه وويل ،بيا څه موده وروسته ښځه راغله او زوی هم وررسه و،
زوی يې وويل :د باچا په الس کې بنديوان وم ،په اکر بوخت وم چې خپله مې
اتکړۍ هل السونو څخه پرېوتې،او هغه ورځ يې ياده کړه په کومه ورځ چې
(بيق) داع کوهل ،څارونکي راباندې لوړ غږونه وکړل او حْيان دريان ودرېد،
لوهار يې راوغوښت او اتکړۍ يې راباندې نورې هم مضبوطې کړې ،چې لکه
هغه هل ما او زه هل هغه څخه روان شوم بيا اتکړۍ وغورځېدي ،خپل علماء

يې راوغوښتل ،هغوی هل ما څخه وپوښتل :مور دې ژوندې ده؟ ما ورته وويل:

هو .هغوی وويل :د مور داع دې قبوهل شوېده.

بيا يې راته وويل :چې اهلل دې رها کوي مونږ دې نه شو بندي کویل ،د الرې
توښه يې هم راکړه او کور ته يې راواستولم ().1

( )1صفة الصفوة. ) ۲۴۵ / ۳ ( :
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 – ۲۰ په ښه ملګرتوب کې د سلفو صاحلينو د کردار نمونې 
 خطيب وايي ما ته عمر بن ابراهيم او ابو حممد اخلالل ،هغوی ته اسمعيل بن
حممد بن اسمعيل الاکتب ،هغه ته امحد بن احلسن املقرئ ،هغه ته عبداهلل بن
امحد ّ
ادلوريق ،هغه ته حممد ،هغه ته خپل پالر عيل بن احلسن بن شقيق وييل و
چې لکه به د حج مياشتې راغلې د َ
(م رر َو) خلک به عبداهلل بن مبارک ته

راغونډ شول چې مونږ حج ته ستا په ملتياکې ځوو ،هغه به ورته وويل :د حج
لپاره تيارې کړې نفقې (خرچه) راوړئ او ما ته يې وسپارئ ،هل ټولو څخه به

يې نفقې واخستې په صندوق کې به يې سمبال او قلف به يې ورته ولګو ،هل
مرو څخه تر بغداد پورې به يې ورهل سورلۍ په کرايه واخسته ،او تر بغداده

پورې به يې پرې خرچه نفقه کوهل ،خوندور خواړه او حلواګانې به يې پرې
خوړې ،بيا به يې هل بغداد څخه په ښايسته ډويل اکيلو کې وويستل تر دې چې
مدينې ته به ورسېدل ،هر ملګري ته به يې وويل :چبو مو درڅخه څه غوښيت
دي چې هل مدينې څخه يې ورته يوسئ؟ هغوی به وويل :دا او دا ...هر چا هل به
يې فرمائيش شيان واخستل او بيا به يې مکې ته بوتلل ،د حج د مراسمو هل ادا

وروسته به يې هر يو ته وويل :چبو درته څه وييل دي چې هل مکې څخه ورهل

څه څه واخلئ؟ هغوی به وويل :دا او دا ....هر چا هل به يې د مکې فرماييش
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شيان وپلورل ،بيا به يې هل مکې څخه وويستل او تر مرو پورې به يې پرې
خرچه نفقه کوهل ،مرو ته په رسېدو به يې د هغوی کورونه او دروازې په چونه
سپينې کړې او درې ورځې وروسته به يې ټول راغونډ او خوراک به يې ورهل

تيار کړ ،او هر چا ته به يې نوي پوښاکونه ورکړل ،هل خوراک څښاک او
خوشحايلو وروسته به يې هغه صندق بېرته کړ چې د دوی ورکړې نفقات به
يې پکې ايښې وو ،هر يو ته به يې د خپلې نفقې کڅوړه چې نوم به يې پرې

يلیلک و بېرته ورکړه ().1

 زيد د خپل پالر اسلم() 2څخه روايت کوي چې ابن عمر dراته يوه ورځ
وويل :ابو خادله! امْياملؤمنني ولې ستا رسه ډېر زيات يو ځای کيږي او ستا پرته
سفر هم نه کوي ،لږ د هغه په حاالتو مې خرب کړه! ما ورته وويل :د نورو خلکو
پرته ځان لپاره سيورې هم غوره نه ګڼي ،د سفر په مهال به يې زمونږ او د ځان
لپاره خپپله ټولې سورلۍ مچتو کولې ،يوه ورځ يې زمونږ سورلۍ مچتو کړې وې
او خپله سورلۍ يې تياروهل او دا شعرونه يې ويل:
َ ُ ُ ّرُ َر َ ر
ر
ّ رَ ر
َوالبَ َس رن ُهل الق ِمي َص َو اعتَ رم
**
ال يَاخذ الليل َعليك بِال َه رم

( )1سْي أعالم انلبالء. ) ۳۸۶ – ۳۸۵ / ۸ ( :

( )2اسلم د عمر – ريض اهلل عنه – غالم و  ،او ابوخادل يې اسم کنيه وه .
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َ
َُ ر َ َ َ ر
رشيرك نا ِفع َو ا َسل رم
وکن ِ

**

ر ُ
َواخدمِ

رَ
ُرَ
الق رو َم َح ّيت ختدم

ر()1

 شپه په غم او تکليف کې مه تېروه ،قميص او پټک ورته ووهه او په اکر
يې تېره کړه.

 د نافع او اسلم رسه ملګرتيا پاهل ،که غواړې ستا خدمت ويش نو د نورو
خدمتونه کوه.

 مصعب بن امحد بن مصعب وايي :ابو حممد املروزي بغداد ته رایغ او د
مکې په لور روان و ،ما غوښتل چې زه يې هم په سفر کې ملتيا وکړم ،اجازه مې
ترې وغوښته خو په دغه اکل يې راته اجازت رانه کړ ،په دوهم او دريم اکل کې
ورته بيا راغلم اجازه مې ورڅخه وغوښته راته يې وويل :ما رسه به د سفر
ملګرتيا کوې خو په دې رشط چې يو به د الرې امْي وي او دوهم به يې هېڅ

خمالفت نه کوي.

ما ورته وويل :بس ته مې امْي يې ،هغه وويل :نا بلکې ته امْي شه ،ما ورته

وويل :ته راڅخه په عمر کې مرش يې بايد امْي هم ته شې ،هغه وويل :سمه ده
خو خمالفت به مې نه کوې.

( )1سْي أعالم انلبالء . ) ۹۹ / ۴ ( :زه وايم :په عمر بن اخلطاب ريض اهلل عنه دې اهلل پاک ډېر رحم

وکړي چې د انډيواالنو په خدمت يې بسنه نه ده کړې  ،بليک د غالمانو خدمت به يې هم کو  ،رسه هل
دې چې غالمان خلک په سفر کې د خدمت لپاره اکروي .
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ما ورته وويل :تيار يم .دواړه رسه ووتو ،ښه خواړه به يې ما ته راکول ،چې ما به
وررسه لږ ټيل مټول وکړ راته به يې ويل :ما درباندې رشط نه و لګویل چې
خمالفت به نه کوې؟

زما او د هغه تر اخره پورې دغه چلند و ،زما لپاره به يې ځان دومره تکليفو
چې زه وررسه په ملګرتوب پښېمانه شوم چې ولې وررسه راتلم.

په الره کې باران ونيولو راته يې وويل :نزدې نښې ته ځان ورسوه() ،1د رسېدو
رسه سم يې راته وويل د کمرې (تيګې) په يخ کې کينه ،هغه هل ځان څخه

څادر راتاو کړ او په ما باندې هل بره سيوری شو ،بيا مې ارمان وکړ چې اکشکې
وررسه نه وی رایلغ چې زما هل کبله دومره په تکليف شو ،اهلل دې پرې
ورمحيږي تر مکې پورې د هغه ما رسه دغه چلند و ().2

 بالل بن سعد هل يو سړي څخه روايت کوي چې عبداهلل بن اعمر اتلمييم
يې په روم کې ويلد چې په قچره به خپله او مهاجرين رسه په وار وار سرپېدل،
چې لکه به غزا ته تلو د ځان لپاره به يې د دوستانو انتخاب کو ،هل انتخاب
وروسته به يې پرې رشط ولګو چې زه به يې خدمت هم کوم ،اذان به هم کوم،
( )1دا نښې به د « ميل » په نوم د مسافرو لپاره د الرې نښې کېښودیل شوې تر څو الره خطا نه کړي

او په ځانګړي توګه د مکې په الرو کې  ،يوه نښه به هل بلې څخه د سرتګو د ديد په اندازه لرې وه .

( )2صفة الصفوة. ) ۱۴۹ – ۱۴۸ / ۴ ( :
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او خپل شتمين به پرې هم خرچه کوم ().1

  

( )1سْي أعالم انلبالء. ) ۱۷ / ۴ ( :
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 – ۲۱ د خلکو حقونه او د سلفو ذمه واري 
 واقدي وايي :ما ته ابوبکر بن ايب َس ر َ
ربة ،هغه ته عبداملجيد بن ُسهيل ،هغه
ته عوف بن احلارث وييل و چې ما هل اعئشې  cنه واورېدل :لکه چې ام

حبيبة وفات کېده زه يې وغوښتم او راته يې وويل :د بنتوب هل نګاه نه چې زما
او ستا ترمنځ هر څه و ،اهلل دې ما او تا ته بښنه وکړي ،ما ورته وويل :اهلل دې
درته بښنه وکړې او اهلل دې ورڅخه پاکه او صفا کړه ،هغې وويل :اهلل دې

خوشحاهل کړه چې زه دې دومره خوشحاهل کړم ،بيا يې ام سلمة پسې استازي
ويلږدو هغه ته يې هم دغسې وويل().1

 يلث بن سعد او نور وايي :يو سړي عبداهلل بن عمر dته يلک واستو چې
ټول علم راته ويلکه ،هغه ورته وويل :علم ډېر زيات دی خو که کویل شې

چې د اهلل رسه په داسې حالت کې مالقات وکړې چې شا دې د مسلمانانو هل
وينو څخه سپکه وي ،د هغوی هل شتمنيو څخه دې خېټه خايل وي ،د هغوی
هل عزت او ابرو دې ژبه خوندي وي ،او د مسلمانانو رسه هېڅ خمالفت ونه
لرې نو دغه وکړه ().2

( )1سْي أعالم انلبالء. ) ۲۲۳ / ۲ ( :

( )2سْي أعالم انلبالء. ) ۲۲۲ / ۳ ( :
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 عمر بن ذر وايي :ما ته عطاء بن ايب رباح ،هغه ته د عمر بن عبدالعزيز يب
يب فاطمې وييل و چې يوه ورځ عمر بن عبدالعزيز ته ورغلم خپپل ملونځ ځای
کې ناست و ،الس يې په مخ اېښی او اوښکې يې روانې وې ،ما ورته وويل:

امْي املؤمنني! څه چل شوی دی؟ هغه راته وويل :ای فاطمې! د حممد Vد
ټول امت ذمه واري مې په اغړه اخستې ده ،اوس د وږي حال ته ،د بې پوښتنې

ناجوړه حال ته ،هغو خلکو ته چې په تن لو څ دي ،هغه مظلوم ته چې د
استبداد هل الرې چا د ځان تابع کړی وي ،هغو مسافرو ته چې خلکو يا خپلو
حاجتونو حصار کړي وي ،د ځمکې په ګوډ ګوډ کې د ډېر عمر او د ډېر
اوالد خلکو ته سوچ يوړم چې اهلل رب العلمني به يې رانه پوښتنه کوي ،او

نيب کريم Vبه هم رارسه په دې خربې اترې کوي ،ويره رارسه پېدا شوه چې
کېدای يش په دالئلو ثابت و نه شم درېدالی ،په ځان ورمحېدم او په ژړا شوم
().1

 مويس بن عقبة وايي :عياض بن غنم چې لکه ګورنر وګمارل شو ،کورِن
غړي يې راغلل او د خپلولۍ پاللو غوښتنه يې وکړه ه ،هغه وررسه په ډېره مينه

او خوشحالۍ خمامخ شو ،عزت او اکرام يې ورهل وکړ ،څه ورځې وروسته يې

( )1سْي أعالم انلبالء. ) ۱۳۲ – ۱۳۱ / ۵ ( :
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ورته ياده کړه چې د ستونزو رسه مخ دي او د خپلولۍ پاللو امېد لري.
راغيل کورِن غړي پنځه نفره وو ،هر يو ته يې لس لس ديناره ورکړل ،دوی
ورڅخه ناراضه شول او بېرته يې لس لس ديناره ورکړل ،بدې خربې يې هم

ورپسې وکړې ،هغه ورته وويل :ای اکاک زامنو! ستاسو د خپلولۍ ،حقوقو او هل
مشقت برداشت څخه انکار نه کوم ،خو تاسو ته چې ما څه درکړل دا مې

خپل غالم او نور هغه شيان که څه هم زه ورته اړين وم خو ما خرڅ کړل او
تاسو ته مې دغه څه درکړل ،نور ما معذور وګنئ.

هغوی ورته وويل :لکه دې هم معذور نه بولو ،د پوره نيم شام وايل يې ،او خپلو
خپلوانو ته دومره څه نه شې ورکویل چې کور ته پرې ورسيږې؟

هغه ورته وويل :تاسو څه وايئ چې د اهلل څخه مال غال کړم؟ لوړه په رب

اليزال چې که په منځ اره او دوه پړقه شم ،هل دې څخه راته غوره دي چې يوه
انه غال کړم او يا هل حد څخه جتاوز وکړم.

هغوی ورته وويل :ته مو خپپلې شتمنې کې معذور وګڼلې خو دومره وکړه چې
مونږ هم په اکرونه وګماره تر څو د خلکو په څېر مسؤيلتونه ادا کړو ،او د

هغوی په څېر راته ګټه هم ورسيږي ،نور تا ته ښه معلوم يو چې د ظلم او
استبداد اراده نه لرو ،هغه ورته وويل :په خېر ښيګړې ډېر ښه پوهيږم چونکه
تاسو زما رشته دار ياست که عمر bته خرب ورسيږي چې خپلوان يې په
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دندو ګماريل دي شايد ډېر مې ورټي ،خلکو ورته وويل :ابوعبيده چې ته په
دنده وګمارلې نو ته د هغه رشته دار نه وې؟ او عمر ترې ښه خرب دی او

وررسه يې ته منیل يې؟ خو که ته مونږ په دندو وګمارې شايد دررسه يې ومين.
هغه ورته وويل :زه عمر ته د ابوعبيده په څْي رتبه او ماکنت نه لرم .خپل
خپلوان ترې په داسې حالت کې والړ چې ترې نا رضا وو ().1

 سليمان اتلييم روايت کوي چې احنف وايي :تاسو ته زه خپل درې
خويونه د پند لپاره دياد وړ بولم :هل بلنې پرته لکه هم د شاهانو درګاونو ته نه
يم تلیل ،چې دوو کسانو خپله نه يم رشيک کړی لکه يې هم په خربو کې نه
يم ورننویت ،او چې د جملس څخه مې ناست څوک الړ يش ما لکه هم په بد
صفت نه دي ياد کړي().2

 احنف وايي :ما رسه چې څوک جنګ جګړه کوي زه په دريو اکرونو عمل
کوم :که رتبه کې راڅخه لوی وي زه يې مزيد عزت هم وکړم ،که رتبه کې
راڅخه الندې وي ،نو د ځان قدر وکړم هېڅ ورته نه وايم ،او که په رتبه کې
رارسه يو څېر وي پېرزو پرې وکړم هېڅ هم ورته نه وايم.

( )1صفة الصفوة. ) ۶۷۰ – ۶۶۹ / ۱ ( :

( )2سْي أعالم انلبالء. ) ۹۲ / ۴ ( :
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بيا وايي :زه صربناک نه يم ،خو په زوره صرب کوم ().1
 اصميع وايي :ما ته معتمر بن ّ
حيان ،هغه ته هشام بن عقبة د ذي الرمة
ورور وييل و چې احنف بن قيس مې ويلد چې د يو قوم مړي په پيښه کې يې

منځګړتوب کو ،د پېښې اړوند يې د خپلو خربو په ترڅ کې وويل :پرېکړه
تاسو خپپله وکړئ .هغوی وويل :مونږ دوه ديتونه غواړو ،هغه ورته وويل :چې

ستاسو خوښه وي ډېره ښه ده .خلک خاموش شول ،بيا ورته هغه وويل :تاسو
چې څه غواړئ زه يې درکوم خو د اهلل پاک پرېکړه يو ديت دی دوه ديتونه نه

دي ،نيب Vهم په يو ديت فيصله کړېده ،او تر اوسمهال عرب هم يو ديت
ورکوي او هم يې اخيل ،که نن تاسو دوه ديتونه غواړئ سبا به هل تاسو څخه دوه
ديتونه واخستل يش ،رسه هل دې چې په دې اکر خلک هم نه دي خوشحاهل،
هغوی ورته وويل :سمه ده يو ديت راکړه ().2

  
 – ۲۲ د خلکو هل تېروتنو څخه د سلفو صاحلينو پټ سرتګي 

( )1سْي أعالم انلبالء. ) ۹۲ / ۴ ( :

( )2سْي أعالم انلبالء. ) ۹۳ / ۴ ( :
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 عقيل وايي ما ته معمر ،هغه ته زهري ،هغه ته عروة وييل و چې مسور بن
خمرمة معاويه bته والړ ،هغه ورهل غوښتنې پوره کړې او بيا يې ځانته کړ،

ورته يې وويل :ای مسوره! ته ولې په امامانو باندې بد وايې؟
مسور :د احسان هل خمې دغې خربو نه تېر شه.

معاوية :نا ،لوړه په رب اليزال چې ته په ما کوم تورونه لګوې هرومرو به يې
راته راڅرګندوې.

مسور وايي :ما چې پرې کوم تورونه لګويل وو ټول مې ورته وويل.

معاوية :زه هل ګناهونو څخه ځان پاک نه بولم خو مسوره! مونږ چې د اعمې
خېر ښېګړې څومره اکرونه کوو ،کوم يو دې په ياد دی او کنه؟ رسه هل دې
چې حسنات يو په لسه حسابيږي ،د خفګان مقام دی چې ګناهونه مې په ياد
لرې خو ولې هل ښېګړو څخه مې سرتګې پتوې؟
مسور :ما ته يواځې ستا د ګناهونه پته ده.

معاوية :مونږ خو خپپلو هغې ګناهونو چې مونږ کړيدي اهلل تعایل ته پرې
اعرتاف کوو ،خو مسوره! ته داسې ګناه لرې که درته و نه بښل يش د هالکت

سبب به دې ګرځي؟
مسور :هو ولې نه.

معاوية :ته په ما څه بهرتې لرې چې ته د ګناه د خبشش امېد ساتې او زه دې
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نه ساتم؟ لوړه په رب اليزال چې ته به دومره د خېر اکرونه نه کوې لکه زه چې
يې کوم ،او زما دې په اهلل قسم وي چې لکه هم د اهلل پاک او د بل چا د رضا

دوه اکرونه مې خمې ته راغيل دي ،نور مې پرېښي دي او د اهلل اکر مې ځان هل
غوره کړی دی ،او زه د داسې دين معتقد يم چې هم پکې نېک عملونه
قبليږي اوهم پکې پر نېکو عملونو ښې بدلې ورکول کيږي ،که څه هم
پکې د ګناه بدهل ورکول کيږي خو اهلل پاک پکې د خپلې مرضۍ هل خمې
ګڼ شمېر خلکو ته بښنې هم کوي.

مسور وايي :په ديللونو يې راڅخه جنګ وګټو .عروة وايي :د مسور په شتون
کې چې به لکه هم معاوية bياد شو هغه به ورته داع کوهل ().1
 ميمون بن مهران وايي :هل ابن عباس څخه مې واورېدل :ما پسې چې لکه
هم مسلمان ورور بدې خربې کړې وي مګر زه ورته په دريو کې په يوه درجه

ګورم :که راڅخه مرش وي قدر او احرتام يې کوم ،که همزويل مې وي په

بښنه يې ونازوم ،او که راڅخه کرش وي د بدو خربو يې پروا نه ساتم ،دغه
مې اخالق دي که د چا بدي شم د اهلل ځمکه پراښه ده ().2
ُ
 محيد الطويل هل ابو قالبة څخه روايت کوي چې لکه درته د خپل ورور
( )1سْي أعالم انلبالء. ) ۱۵۱ – ۱۵۰ / ۳ ( :

( )2صفة الصفوة. ) ۷۵۴ / ۱ ( :
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ځېنې بد درورسېدل په يوه طريقه يې معذور ګڼه ،که هېڅ عذر دې ورهل پېدا
نه کړ هل ځان رسه دومره ووايه چې هغه شايد داسې عذر ولري چې ما ته يې

معلومات نه وي ().1

 رجاء بن حيوة وايي :د هغه چا دوستان کم وي چې بې عيبه ورونه
غواړي ،که څوک هميشه لپاره د ملګري نه اخالص غواړي د تل لپاره به
خپه وي ،څوک چې خپل ورونه په هرې ګناه رټي دښمنان به يې زيات

يش().2

 ابو يعقوب املدين وايي :د حسن بن حسن او د عيل بن احلُسني تر منځ لږه
خوا بدي منځ ته راغله ،حسن بن حسن عيل بن احلسني ته رایغ او هغه هل
ملګرو رسه په مسجد کې ناست و ،سمې خربې يې ورته وکړې ،خو عيل

خاموش او یلغ ناست و ،حسن هل جملس څخه والړ د شپې هل خمې ورته عيل
کور ته رایغ او دروازه ېې وټکوهل ،حسن ورته راووت ،عيل ورته وويل :ورور
جانه! که ته خپپلو خربو کې رښتنې يې اهلل پاک دې ما وبښي ،او که

دروغجن يې اهلل دې درته خبشش وکړي ،السالم عليکم ...او بېرته ترې
راستون شو ،حسن ورپسې شاته راروان وو او ژړل يې ،او ورته يې وويل :هل
( )1صفة الصفوة. ) ۲۳۸ / ۳ ( :

( )2سْي أعالم انلبالء. ) ۵۵۸ / ۴ ( :
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دېنه وروسته به ستا خمالفت نه کوم ،عيل ورته وويل :تا چې ما ته څه وييل دي
ټول مې درته بښيل دي().1
 د سفيان بن عيينة نه روايت دی چې سعيد بن املسيب وييل دي :دنيا
حقْيه ده او هر حقْي ته ميالن لري ،او هغه څوک ډېر غټ بې وقوف دی

چې هل حق جوړېدو پرته دنيا واخيل ،يا د ناروا الرې څخه يې الس ته راوړي،

او په وړ ځای کې يې استعمال نه کړي ().2

 د قتادة بن داعمة السدويس په ترمجه کې امام ذهيب وايي :په کوم ځای کې
چې پې سماع ثابته يش د علماوو په امجاع حجت دی خو په تدليس مشهور
دی ،په عقيده کې قدري و ،اهلل دې د ټولو سامله ساتنه وکړي ،خو د دې
باوجود په رښتنولۍ ،عدالت ،حفظ کې هېڅ شک او شبهه نه لري ،دا او د دې
په څېر هغه علماء چې د اهلل د رضا او تزنيه په خاطر ترې بدعتونه شوي دي

معذور وګڼئ ،اهلل پاک خپپلو بندګانو ډېر رحم او مهرباين کونکی دی ،د اهلل
پاک څخه څوک د ولې پوښتنه نه يش کویل ،او بيا د علم او معرفت داسې
هستې چې نييک يې هم ډېره وي ،د حق لټونوال وي ،د پراخه علم څښنت وي،

ذاکوت يې هر چا ته معلوم وي ،زهد او پرهزيګاري يې هل چا څخه پټه نه وي،
( )1صفة الصفوة. ) ۹۴ / ۲( :

( )2صفة الصفوة. ) ۸۱ / ۲ ( :
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نزدې ده چې ګناهونه يې معاف يش خو مونږ يې ګمراه او بې الرې نه بولو ،او
نه يې حماسن هْيه وو ،دومره ده چې په تْيوتنو او بدعتونو کې يې پېروي نه

کوو ،اميد ساتو چې توبه به يې ويستيل وي ().1

 عيل بن املدينې وايي ما هل سفيان ثوري څخه واورېدل چې ابن عياش
َر
المنتَوف به عمر بن ذر ته ډېرې ردې بدې او سپکې سپورې ويلې ،يوه ورځ
وررسه عمر خمامخ شو او ورته يې وويل :دومره ډېرې ستغې سپورې مه وايه د
جوړ جاړي لپاره هم ځای پرېږده،زمونږ هل کبله چې څوک د اهلل عصيان
کوي دومره وررسه اوږه نه وړو لکه څومره چې مونږ د اهلل د رضا لپاره د هغه

خربه منو().2
 عبدان بن عثمان د عبداهلل بن مبارک نه روايت کوي هغه وايي :د انسان
په بدو اکرونو چې لکه نيک اکرونه ډېر وي بايد بد اکرونه يې خلک ياد نه

کړي ،او که بد اکرونه يې هل ښو څخه زيات وي نو حماسن دې ورهل څوک نه
يادوي ().3

َ
 يونس َصدِف وايي :هل شافيع څخه مې څوک هوښيار و نه يلد ،يوه ورځ
( )1سْي أعالم انلبالء. ) ۲۷۱ / ۵ ( :

( )2سْي أعالم انلبالء. ) ۳۸۹ – ۳۸۸ / ۶ ( :

( )3سْي أعالم انلبالء. ) ۳۹۸ / ۸ ( :
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مې وررسه په مسله کې مناظره راغله او بيا رسه جالجال شول ،وروسته رارسه
بيا خمامخ شو او هل الس څخه يې ونيولم ،راته يې وويل :ايا ښه نه ده چې
ورونه ورونه شو ،اګر که په مسله کې رسه اختالف هم ولرو؟

()1

 يونس بن عبداالیلع وايي :ما ته شافيع وويل :يونسه! که هل کوم دوست
څخه درته بد درورسيږي په چټکه وررسه دوستانه مه پرېږده او مه وررسه

دښمنې کوه ورنه يقني به دې په شک بدل کړي ،نا بلکې يلدل کتل وررسه
کوه او ورته ووايه :ستا هل لورې راته داسې داسې بدې خربې راورسېدې ،خو
پام چې د چا نوم ورته وانه اخلې ،که هغه انکار وکړ چې ما نه دي وييل،

ډېرې خربې نه بلکې دومره ورته ووايه :ته هل هغه څخه رښتونې يې ،او که
اعرتاف يې وکړ چې ما وييل دي او عذر يې درته وړاندې کړ نو عذر يې

قبول کړه ،او که عذر دې نه قبلو دومره ورته ووايه :زما اړوند ستا موخه څه
وه؟ که څه عذر يې درته وړاندې کړ نو عذر ترې قبول کړه ،او که د عذر بله
کوم الره تا هم ونه لېده ،ووايه چې دامې د ملګري تْيوتنه ده ،بيا دې خپله

خوښه ده که هل جتاوز پرته ترې بدهل اخلئ او که عفوه او خبشش ورته کوئ،
ر ٌ
خو خبشش کول تقوا ته ډېر نزدې دي ،اهلل پاک فرمايېَ [ :و َج َز ُ
اء َسيئَ ٍة َسيئَة

( )1سْي أعالم انلبالء. ) ۱۶ / ۱۰ ( :
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ر ََ َ ر ُ ََ
ََ ر ََ
هلل ] (). 1
مثلها فمن عفا َو اصلح فاج َره یلع ا ِ

ژباړه :د بدۍ بدهل بدي ده ،خو که څوک درګزري او خبشش چا ته وکړي نو
نيکه بدهل يې په اهلل ده.

خو که نفس دې ترې د بدلې خواهش درلود ځان ته د ملګري خمکين
احسانات راياد کړه ،او د دې بدو په بدهل کې وررسه په خبشش احسان وکړه،
پر يوې بدۍ يې تېرې ټولې نېکۍ مه هېروه ځکه دېته ظلم ويل کيږي.

ای يونسه! ملګری دې هل السه لکک ونيسه ،د ملګري پېدا کول ګران او
پرېښودل يې اسان دي ().2

 د اندلس باچا انلارص دلين اهلل په ترمجه کې امام ذهيب وايي :د هغه ترمجه
مې ورهل د نيکه په حبث کې ذکړ کړېده خو د ځينو فايدو په خاطر يې
تکراروم چې په جهاد کې مرشتابه لکه هم لوړ موراهل وي ،د ستونزو

مشالکتو رسه خمامخ کيږي ،خو اجر او ثواب به ورته اهلل پاک ورکوي ،خو دا
چې مرش تابه د جهاد نوم مړ کړي ،په خلکو د استبداد لړي پېل کړي،

خزانې بربادې کړي ،ډېر زر به يې اهلل پاک ونييس ().3
( )1سورت شوری. ) ۴۰ ( :

( )2صفة الصفوة.) ۲۵۳ – ۲۵۲ / ۲ ( :

( )3سْي أعالم انلبالء. ) ۵۶۴ / ۱۵ ( :

][220

 ابوالربيع حممد بن الفضل بليخ د ابوبکر حممد بن َم َ
هر َويره الرازي نه،
هغه يې د عيل بن احلسني بن اجلُنيد نه ،هغه يې د حييې بن معني نه روايت
کوي چې :مونږ په داسې خلکو تورونه لګوو چې کېداي يش چې هل دوه سوه

لکنو څخه هم زيات هغوی په جنت کې په خپلو بنګلو کې وي.
ذهيب وايي :زه وايم :شايد سل اکهل به يې ياد کړي وي ځکه چې د حيیي په دور

حيات کې دوه سوه اکهل نه و تېر شوي.

ابن مهرويه وايي :د عبدالرمحن بن ايب حاتم خوا ته ورغلم او هغه خلکو ته د
«اجلرح واتلعديل» کتاب لوستو ،ما ورته دا حاکيه واوروهل ويې ژړل او السونه
يې په رپېدو شول ،کتاب هم ورڅخه ولويد ،ژړا يې مسلسله شوه ،او د بيا

تکرار مطابله به يې راڅخه کوهل.

ذهيب وايي :زه وايم :هغه هل اعقبت څخه ويره احساسوهل ،ورنه په کمزورو
راويانو کې د ناقد نيوکه د اساليم دين بشپړه خْي خوايه او سنت څخه پوره

دفاع ده ().1

 د حممد بن امحد بن حيیي العثماين په ترمجه کې امام ذهيب وايي :د معزتهل،
شيعګانو ،حنابله ،اشاعره ،مرجئه ،جهميه او د کراميه په غالتو او انتها پسندو

( )1سْي أعالم انلبالء. ) ۲۶۸ / ۱۳ ( :
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دنيا ډکه ده ،په دوی کې علماء ،اعبدان او ډېر ځْيکه خلک وو ،د موحدينو
لپاره د اهلل پاک څخه د مغفرت او خبشش سوال کوو ،او بدعتونو او

هواپرستۍ يې څخه د اهلل پاک پورې پناه غواړو ،د اهل السنت رسه مو مينه او
حمبت دی ،د اعلم رسه هم د هغه د ښو صفتونو او اساليم پېرواکرۍ هل کبله
مينه او حمبت لرو ،د تاويل هل خمې يې بدعت نه خوښوو ،خو بيا هم ډېر حماسن
يې د باور وړ دي().1

  

( )1سْي أعالم انلبالء.) ۴۶ – ۴۵ / ۲۰ ( :
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 – ۲۳ سلف صاحلني او د علماوو د ادب خيال ساتل 
 ابو وائل وايي :عبداهلل بن مسعود bيو سړی ويلد چې پېنڅې يې خپو
کې الندې راښيلک ،ورته يې وويل :پرتوګ دې پورته کړه ،هغه ورته وويل :ته

دې هم پرتوګ پورته کړه ،عبداهلل بن مسعود bورته وويل :زه د خلکو
اماميت کوم او خپې مې ډېرې نرۍ دي.

دا خربې عمر bته ورسېدې ،سړی يې راوغوښت او ورته يې وويل :ايا ته د
عبداهلل بن مسعود bخربه نه منې؟

()1

 حممدبن عمرو دابوسلمة څخه روايت کوي چې عبداهلل بن عباسb
زيد بن ثابت bته وپاڅېد او د سورلۍ واګې يې ورهل ونيولې ،هغه ورته

وويل :ای د رسول چچازاده! اغړې ته شه ،هغه ورته وويل :مونږ د علماوو او
مرشانو ادب داسې کوو ().2

 ابراهيم بن اسحاق احلريب وايي :عطاء بن ايب رباح هل رنګ څخه تور او په
مکه کې د ښځې غالم و ،پوزه يې هم د لوبيا (لکول ) په څېر وه ،د حج په

موسم کې سليمان بن عبدامللک هل دوو زامنو رسه رایغ او ورته کښېناستل،
( )1سْي أعالم انلبالء. ) ۴۹۲ – ۴۹۱ / ۱ ( :

( )2سْي أعالم انلبالء. ) ۴۳۷ / ۲ ( :
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چې لکه هل ملونځ څخه اوزګار شو مخ يې ورته واړو او د حج متعلق ټولې
پوښتنې يې ورهل ځواب کړې ،سليمان بن عبدامللک خپلو چبو ته وويل:

پاڅئ .بيا يې ورته وويل :د علم په زده کړه کې مه ستومانه کېږئ ،تاسو
ويلدل چې شاهان علماوو ته څومره ذيلله دي؟ د دې تور غالم تر خمې به مې
خپل دا ذلت هْي نه يش().1

 عمر بن مدرک د قاسم بن عبدالرمحن نه ،هغه د اشعث بن شعبة مصييص
َ
نه روايت کوي چې رشيد (رقې) ته رایغ ،عبداهلل بن مبارک ته خلک
راغونډ شول ،د ګڼې ګوڼې هل کبله ګرد غبار پورته شو ،د لرګيو څخه جوړ
قرص نه د هارون الرشيد يوه وينځه چې بیچ يې ترې هم پېدا شوی و ،راښاکره
شوه ويې پوښتل چې دا ګڼه ګوڼه د څه يش ده؟ چا ورته وويل :هل خراسان

څخه عبداهلل بن مبارک په نوم لوی اعلم رایلغ دی ،هغې وويل :دې ته
باچايه ويل کيږي ،د هارون څه باچايه ده چې پوليس ورته خلک په جرب

زوره راويل ().2
ُ ر رس َ
تـه وايي :ما د عبدالرمحن بن مهدي څخه واوريدل :خميک چې به څوک
هل ځان څخه د باندې اعلم رسه مخ شول ورځ به يې غنيمت ګڼله ،او که په
( )1صفة الصفوة. ) ۲۱۲ / ۲ ( :

( )2سْي أعالم انلبالء. ) ۳۸۴ / ۸ ( :

][224

علم کې به وررسه مساوي و ،نو وررسه مذاکره به يې کوهل او مزيد څه به يې
ترې ياد کړل ،او که عليم درجه کې به ترې څوک کم و ،تواضع به يې

وررسه کوهل او علم به يې ورته ښوده ،هغه څوک امام نه دی چې يواځې په
خپلو مسمواعتو بسنه کوي ،او نه هغه څوک امام دی چې يواځې هل هر چا
څخه روايت کوي ،او نه هغه څوک امام بلیل يش چې شاذ روايتونه لري ،او يا

رصف هر څه يادوي ().1

 د ابراهيم احلريب متعلق ابن بشکوال وايي :د ابن ّ
عتـاب هل کتاب څخه يم
نقل کړي چې ابراهيم ډېر نېک ،صالح او اعلم انسان و ،خرب شو چې ځېنې

خلک يې د امحد بن حنبل څخه غوره ګڼي ،د هغه خلکو څخه يې پوښتنه
وکړه چې په تفضيل يې قايل وو نو هغوی اقرار وکړ ،ورته يې وويل :تاسو هل ما
رسه ډېر ظلم وکړ چې په داسې سړي مو غوره کړم چې زه وررسه بييخ ورته

وایل نه لرم ،په هېڅ حالت کې هم هغه ته نه شم رسېدی ،لوړه په رب اليزال
چې هل دې وروسته به درته هېڅ علم ونه ښايم ،چې هل نن وروسته ما ته نور
رانه شئ ().2
  
( )1سْي أعالم انلبالء.) ۴۶ – ۴۵ / ۲۰ ( :

( )2سْي أعالم انلبالء. ) ۳۶۴ / ۱۳ ( :
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 – ۲۴ سلف صاحلني او د خربو ادبونه 
 ميمون بن مهران وايي :يو چا سلمان فاريس bته وويل :ما ته وصيت
وکړه ،هغه ورته وويل :ډېرې خربې مه کوه ،هغه ورته وويل :څوک چې هل
خلکو رسه ژوند کوي هل خلکو رسه يې خربې نه کول ناشوِن دي ،هغه

وويل :که هرومرو خربې کوې نو حق خربې وايه او يا هم خاموش کېنه.
سړي وويل :لږ نصيحت راته نور وکړه .هغه ورته وويل :غصه مه کوه .سړي

ورته وويل :غصه مې په قابو کې نه شم راوستیل .هغه ورته وويل :که غصه
کوې نو الس او ژبه دې قابو کړه .سړي ورته وويل :لږ نصيحت راته نور هم

وکړه .هغه ورته وويل :د خلکو ناستې پاستې نه ډډه وکړه .سړي ورته وويل:
چې هل خلکو رسه مې ژوند دی څنګه به وررسه راشه درشه پرېږدم؟ هغه
ورته وويل :که هرومرو وررسه کېنې رښتيا خربې به کوې او امانت به وړ
سړي ته سپارې().1
 معاذ بن سعيد وايي :هل عطاء بن ايب رباح رسه په جملس کې ناست وو ،يو
سړي خربې کولې بل پکې راودانګلې ،عطاء وويل :سبحان اهلل! دا کوم

اخالق دي؟ دا څه ډول اعدت دی؟ زه په ځېنو وختونو کې د يو چا خربې ته

( )1صفة الصفوة. ) ۵۴۹ / ۱ ( :
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دومره ځْي يم چې هغه په دې وپوهوم چې ما ته يې معلومات نشته او هل هغه
نه راته ښه پته وي().1
 عثمان بن اسود وايي :ما عطاء ته وويل :که څوک پر يو جملس تېر يش او
خلک ورپسې خربې وکړي ،ايا په دې خربو يې خربویل يش؟ هغه وويل :نا ،د
جملس خربې امانت دي ().2
 خلف بن تميم وايي :ما ته عبداهلل بن حممد د اوزايع نه روايت کړل چې
مونږ ته عمر بن عبدالعزيز يلک راواستو خو زما او مکحول پرته نور هېڅ چا
ته نه و ياد ،پکې يليلک يې و :اما بعد :څوک چې ځان ته مرګ ډېر يادوي په
لږه دنيا به خوشحاهل يش ،او څوک چې خپلې خربې په ځان يللک شوي

عملونه بويل نو هل خېر پرته نور څه نه وايي .والسالم ().3
 يعيل بن عبيد وايي :مونږ حممد بن سوقه ته والړو ،هغه راته وويل :ما ته
يوې خربې ډېره ګټه رارسولې ده تاسو ته يې هم کوم :ما ته عطاء بن ايب رباح

وويل :زما وراره! د خمکنو خلکو به بې ځايه خربې ډېر بدې شوې ،د
قرانکريم هل تالوت ،په ښو اکرونو امر او هل بدو څخه منعه ،يا اهلل پاک ته

( )1صفة الصفوة. ) ۲۱۴ / ۲ ( :

( )2صفة الصفوة ( . ) ۲۱۴ / ۲

( )3سْي أعالم انلبالء. ) ۱۳۳ / ۵ ( :
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خپل د ژوند مشالکت وړاندې کولو پرته به هغوی ته د خربو وخت په الس
نه ورتو ،ايا هل دې څخه منکر ياست چې تاسو رسه معززې د يلک واال دوه
مالئک نشته؟ يو ښې طرف او بل کيڼ اړخ ته او د انسان هر قول او عمل

يليک ،په تاسو کې چا ته رشم نه ودريږي چې ټول ورځ په خپله عمل نامه کې
()1

هل دين او د دنيا د زندګۍ اړينو شيانو پرته بېهوده او فضول نور شيان يليک؟
ّ
 فيض بن وثيق وايي هل فضيل څخه مې واورېدل :هل ځان څخه حمدث،
قارئ ،او متلکم مه جوړوه ،که بالغت ولرې ،خلک به وايي :ډېر بليغ دی،
خوندورې خربې کوي ،مزه ناک اواز لري ،دا خربې به دې په ځان خوښۍ
کې راويل او وبه پړسيږې ،که په خربو کې دې بالغت ،مزه او خوند نه وي،
خلک به درپسې خربې کوي چې ښه ادا نه يش کویل ،اواز کې يې خوند

نشته ،داسې خربې به دې خفه کوي او رياء اکر به درنه جوړ کړي ،او که
هسې دي خربې رشوع کړې او د چا ښو او بدو پروا دې ونه کړه بيا خربې

کوه پروا نشته ().2

 هل فضيل بن عياض څخه وپوښتل شول :زهد څه ته وايي؟ هغه وويل:
قناعت ته.
( )1صفة الصفوة. ) ۲۱۳ / ۲ ( :

( )2سْي أعالم انلبالء. ) ۴۳۳ / ۸ ( :
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پوښتنه ورڅخه وشوه چې َو َرع څه ته وايي؟ هغه وويل :هل حرامو څخه ځان
ژغورلو ته.

پوښتنه ورڅخه وشوه :عبادت څه ته وايي؟ هغه وويل :د فرائضو ادا کولو ته.

پوښتنه ورڅخه وشوه :تواضع څه ته وايي؟ هغه وويل :د حق منلو ته.
بيا يې وويل :تر هرڅه ګرانه َو َرع د ژبې ورع ده.

امام ذهيب وايي :فضيل بن عياض دغسې هستې وه ،انسان هله حالل خور
وي چې په خوراک ،څښاک ،پوښاک ،راشه درشه ،که چا خربې کولې او

څوک پرې رايغ نو يا خو کوښښ کوي چې پاتې هم رښتيا ووايي خو ويلې
يې نه يش ،او يا رښتيا ووايي خو زيار باسې چې په ښه فصاحت خربه وکړي

ترڅو د فصاحت صفتونه يې ويش ،سرت هدف يې دا وي چې تعظيم يې ويش،
او يا د خربو په ځای کې په دې خاطر خاموش يش چې خلک يې صفتونه
وکړي ،د دې ټول رنځونو عالج هل خلکو څخه په ځانلوايل کې دی مګر دا

چې په فرض ملونځ کې وررسه ګډون وکړې().1

 امحد بن احلواري وايي :عبداهلل انطايک راته وويل چې فضيل بن عياض او
ثوري رسه يو ځای شول ،دواړو خپل منځ مذاکره وکړه نو سفيان په ژړا شو،

( )1سْي أعالم انلبالء. )۴۳۴ / ۸ ( :
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بيايې وويل :اميد دی چې دا غونډه مو هل خْيه ډکه وي .فضيل ورته وويل:
ابوعبداهلل! هسې نه دا غونډه مو په زيان تمامه نه يش .که وګورو ما او تا
دواړو د غونډې په اخره کې ښې خربې وکړې ،ما ته هم ځان ښه او تا ته هم

ځان ښه ښاکره شو ،سفيان بيا په ژړا شو او ويويل :ايله دې ژوندی کړم ،اهلل
دې په ژوند کې خْي او برکت واچوه ().1

 ابوبکر بن عياش وايي :سالمتيا د خاموشۍ ښه فايده ده ،د خاموشۍ
همدومره خْي بسنه کوي ،د خربو زيان شهرت دی ،او د شهرت مصيبت د

خربو لپاره بس دی ().2

 عباية بن لکيب وايي چې هل ابن السماک نه مې واورېدل :د دواړو ژامو
ترمنځ درينده ځناور دې سمبال کړه چې هر څوک دې خمې ته تْييږي هغه
يې خوري.

په کورونو کې نه بلکې په قربونو کې ترې هم خلک په امان نه دي ،په قربونو
کې په مړو څه څه نه تْييږي او ته يې قربونه راسپړې؟ په مسلمان ورور کې

هل خربو څخه ځان د دريو خويونو هل خمې قابو کړه:

 کېدای يش دغه بد صفت په تا کې هم وي ،ستا په اهلل پاک څه ګومان
( )1سْي أعالم انلبالء. ) ۴۳۹ / ۸ ( :

( )2سْي أعالم انلبالء. ) ۵۰۱ / ۸ ( :
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دی چې کوم صفت په تا کې دی ،خپل ځان نه او ورور پرې بد يادوې؟ اهلل
ته به څه ځواب وايي؟

 ته چې دې ورور په کومو صفتونو يادوې کېدای يش هل هغه نه په تاکې
ډېر وي ،دا خو اهلل پاک تا ته نور ال پسې غصه کوي.
 ته چې مسلمان ورور په کومو صفتونو يادوې ته به ترې اهلل بچ ساتیل يې،
دا به د هغه نصيب وي چې هغه پرې اخته او ته ترې سالم يې ،ايا ته نه دي

اورېديل چې [ په ورور ورمحېږه او د اهلل ثنا ووايه چې ته يې روغ ساتلې يې ]
()1

 بکر بن منْي وايي :هل امام خباري څخه مې وارېدل :امېد لرم ،که د اهلل
رسه مې مالقات ويش په غيبت به رارسه حساب و نه کړي.

امام ذهيب وايي :اهلل دې پرې رحم وکړي دروسته خربه يې کړېده ،د جرح او
تعديل الکم ته که يې څوک لږ ځېر يش ورته به جوته يش چې د خلکو هل

مذمت نه يې ځان څنګه ژغوریل دی ،په ډېره منصفانه توګه راوي کمزوری
بويل ،د راوي متعلق هغه زياتره وايي « :منکر احلديث ،سکتوا عنه ،فيه نظر »
او دېته ورته نور لکمات ..په ډېرو لږو ځايونو کې وييل دي چې « کذاب ،اکن

يضع احلديث ».
( )1صفة الصفوة. ) ۱۷۶ / ۳ ( :
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تر دې چې هغه وايي :زه چې لکه ووايم « ِف حديثه نظر » معنا به دا وي چې
راوي په دروغو تورن او کمزوری دی ،د « که د اهلل رسه مې مالقات ويش په
غيبت به رارسه حساب ونه کړي » خربې مطلب يې دا دی().1

 سهل بن عبداهلل التسرتي وايي :د (صديقينو) هل خويونو څخه دا هم دي
چې په اهلل قسمونه ډېر نه خوري ،نه غيبتونه کوي ،او نه يې په جملس کې

څوک غيبتونه کویل يش ،ځانونه نه مړوي ،وعده خالِف هم نه کوي ،او ټوکې
ټاکلې خو بييخ نه کوي ().2

  
 – ۲۵ د وخت خيال ساتلو کې د سلفو صاحلينو نمونې() 3

( )1سْي أعالم انلبالء. ) ۴۴۱ – ۴۳۹ / ۱۲ ( :

( )2سْي أعالم انلبالء. ) ۳۳۲ / ۱۳ ( :

( )3په دې فصل کې هم د تْي په څېر خپل رشط په دې خاطر ماتوو چې د فصل اړوند ډېرې ښې
خربې مو په نورو کتابونو کې ترالسه کړې چې په ( سْي أعالم انلبالء او صفة الصفوة ) کې يې
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 اعمش ته چا وويل چې عبداهلل بن مسعود bوايي :زه چې سپي پسې
ملنډې ووهم ،نو ويرېږم چې هسې نه سیپ رانه جوړ نه يش ،او هغه سړی مې

ډېر بدي راځي چې نه دنياوي روزګار لري او نه د اخرت په اکرونو بوخت
وي().1

 حسن برصي iوايي :ای انسانه! ته ورځې (عمر) يې ،چې ورځ الړه
يش ستا هل بدن څخه هم ځېنې برخه والړه يش().2
 حسن برصي iوايي :ما داسې خلک يلديل دي چې هل درهمو څخه
خپپل عمر ډېر خبيالن وو ().3

 حسن برصي iخپلو شاګردانو ته هل دنيا څخه په ځان ساتنې او اخرت
ته په توجه کولو نصيحت کو ،ورته يې وويل :پام کوه چې ختمېدونکي لږ

شيان دې په ځان بوخت نه کړي ،په ځان دومره انتظار مه وباسه ورنه عمر به
دې ډېر زر وخوري ،مرګ ته بېدار ووسه ،او سبا سبا مه کوه ،هېڅ پته نشته
شتون نه درلود  ،غوره مو وبللې ترڅو لوستوال يې هل ګټې او فاېدې څخه بې برخې نه يش  ،هل نورو

کتابونو څخه مو اخذ وکړ .

( )1سْي أعالم انلبالء. ) ۴۹۶ / ۱ ( :

( )2سْي أعالم انلبالء. ) ۵۸۵ / ۴ ( :

( )3رسح السنة د بغوي يلکنه. ) ۲۲۵ / ۱۴ ( :
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چې ته به اهلل ته لکه ورځې ().1
 د حسن برصي iهل هغو خورا ډويل لکماتو هل مجلې څخه چې عمر بن
عبدالعزيز iته يې نصيحت يلیلک و پکې وايي :زه به درته د دنيا حقيقت

وښايم :يو تېر وخت ،بل راتلونکی وخت ،او دريم هغه وخت چې ته پکې
يې.

د تْي شوي او راتلونکې وختونو څخه خو هېڅ مزه نه شې اخسیت ،او نه يې
په ستونزو دردېږې ،خو ته چې کوم ګړۍ موجود يې په پراډ دې هل جنت څخه

راستنوي او اور ته دې بوځي ،او که ځْيکه يې نو ننې ورځ ستا ميلمنه ده او
لږ څه وروسته درڅخه روانه ده ،که ښه دې وپالـلـه د نيکو اخالقو ګوايه به
دې وکړي او وبه دې ستايې ،او که بده رويه دې وررسه وکړه او ښه دې و نه
پالـلـه په سرتګو کې به دې اوړي راوړي ،دواړه ورځې د سکه ورونو مثال

لري ،که د يو ښه قدر او احرتام وکړئ او دوهم ورور يې رايش او درته ووايي

چې که ما رسه دې ښه رويه وکړه زما ورور رسه کړی نقصان به درڅخه
ورژيږي ،که ته ځْيکه يې ما رسه په احسان دې زما ورور بښي ،ستا لپاره دا
ښه فرصت او زرينه موقعه ده.

( )1حلية األويلاء. ) ۱۴۰ / ۲ ( :
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او که د دوهم ورور رسه يې هغه بده رويه وکړې چې د لومړي ورور رسه دې
ورهل کړېوه ،او دواړه درباندې بده ګوايه ورکړي هالک او برباد به شې.

پاتې عمر دومره ارزښتناک دی چې قيمت نلري ،که دنيا ټوهل راغونډه کړې د

ژوند د يوې ورځې د قيمت رسه سمون نه خوري ،پاتې ورځې دې په تاوان او
په لږو ټکو پېسو مه خرڅوه ،کوم وختونه چې دې په الس کې دي مړه خلک
يې ډېر په تعظيم مين او ارمان يې کوي ،که مړي ته فرضا وويل يش چې هل

پېل څخه تر اخره ټوهل دنيا اخلې او که د عمل لپاره درته يوه ورځ درکړو؟

شک نشته چې ورځ به د تعظيم او پوره رغبت په ملتيا غوره کړي ،او د ورځې
په بدل کې به نور هېڅ غوره ونه کړي ،بلکې که ټوهل دنيا ورته د ورځ په بدل

نه ،د لږ وخت په بدل هم ورکول کيږي غوره به يې کړي ،بلکې د لکمې د
اندازې وخت به پرې غوره وبويل ،ځان هوښيار کړه او د وخت قدر وپېژنه،
لکمه ډېره تکرار کړه او د مرګ د جټکو په وخت کې هل حرستونو او

ارمانونو څخه هل وسه نه ځان وژغوره ،زما د دې خربو هل دالئلو څخه مه بې
خوفه کېږه ،اهلل پاک دې مونږ او تاسو ته په دې نصيحت خْي او ګټه

راورسوي ،او اهلل دې زمونږ د ژوند پاييل نيکې او صاحله کړي ،والسالم
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عليک ورمحة اهلل وبراکته ().1
ّ
 رقام وايي ما د عبدالرمحن [ يعين ابن ايب حاتم ] نه پوښتنه وکړه چې ولې
دې د خپل پالر څخه روايتونه او پوښتنې ډېرې دي؟ هغه وويل :که هغه

خواړه هم خوړل ،که روان به و ،که قضاء حاجت ته به تلو ،که کور ته د څه
يش لپاره ننوته ،زه به لګيا وم او اورول به مې ورته کول ().2
 امام رازي وايي د عيل بن امحد خوارزيم نه مې وارېدل چې د عبدالرمحن
بن ايب حاتم نه مې واورېدل :اووه مياشتې مو د ورځې په مرص کې هل خواړو
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.

يوه ورځ زه او ملګري مې استاذ ته راغلو نو خلکو راته وويل :هغه ناجوړه

دی ،په الره کې مو کب ( مایه ) ويلد ډېر مو خوښ شو وامو اخستو ،د کور
ته رسېدو رسه د بل استاذ درس رشوع کېدو واال و د کب صفا کولو او خپولو
ته جوړ نه شول ،مونږ درس ته الړو او په کب درې ورځې دغسې تېرې شوي

نزدې و چې خراب يش نو ووم ( کچه ) مو وخوړو ،دومره نه وزګاريدو چې

( )1حلية األويلاء . ) ۱۳۹ / ۲ ( :کتاب احلسن ایل عمر بن عبدالعزيز. ) ۱۳۴ ( :

( )2سْي أعالم انلبالء. ) ۲۵۱ / ۱۳ ( :
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کب مو په اوبو کې ايشيل وی .بيا وايي :علم په راحت نه يش حاصليدای ().1
َ
 قاسم بن عساکر وايي :چا راته وويل چې ُسليم بن ايوب به د ساه په
اخستلو کې هل ځان رسه حماسبه کوهل ،هل ګټې اخستو پرته به يې وخت بييخ
نه پرېښود ،يا به يې يللک کول ،يا به يې درس ورکو ،يا به يې لوستل کول ،دا يې
هم راته اړوند ويل شوي دي چې د قلم د جوړولو په وخت کې به يې هم ژبه

خوځيده ().2

 ابو الوفاء عيل بن عقيل د خپل ځان باره کې وايي :رارسه نه ښايې چې هل
ژوند څخه مې لږ وخت هم ضايع کړم ،که ژبه مې هل مذاکرې او سرتګې مې
د کتاب هل ويلو ستړي رايش ،پروت يم او سوچ مې په اکر اچویل وي،
راپاڅېدیل ال نه يم او يو څه يللک مې ذهن ته راغيل وي ،زه په اتيا لکنۍ کې د
علم دومره شوق لرم چې په شل لکنې کې به مې ال دومره نه وي لریل ().3

 هغه دا هم وايي :ځان لپاره مې د خواړو وختونه لږ لږ ټايلک دي ،ډوډۍ په
اوبو ملده کړم او خورم يې په دې خاطر چې په ژويلو يې وخت ونه لګيږي او

( )1سْي أعالم انلبالء. ) ۲۶۶ / ۱۳ ( :

( )2سْي أعالم انلبالء. ) ۶۴۶ / ۱۷ ( :

( )3املنتظم . ) ۲۱۴ / ۹ ( :د ابن اجلوزي يلکنه  .سوانح وتأمالت ِف قيمة الزمن ) ۳۴ ( :د خدلون احدب
يلکنه .
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لوست ته وزګار شم او يا هم هغه فوائد ويلکم چې ما نه وي يليلک().1
 د ابن اجلوزي استاذ ،فقيه او وزير حيیي بن حممد بن هبْية باندې دې اهلل
ورمحيږي ،هغه وايي:
ر َ
ت ا رن َف ُس َما َعنير َ
َوال ر َوقر ُ
َ َ ر َ َ ر ُ ()2
َوا َر ُاه اس َهل َما عليك ي ِضيع
**
ت بِ ِه
ژباړه :ډېر الئق ده چې په خپل وخت دې اهتمام وکړې ،خو زه ګورم چې هل تا
څخه په ډېره اسانتيا رسه ضايع کيږي.

 ابن انلفيس – چې د خپل وخت ماهر طبيب و – ويل کيږي :چې لکه به
يې يللک کول تيار پرېکړل شوي قلمونه به ورته کيښودل شول ،او لکه د روان

سيالب په څْي به يې يللک کول ،د يلک په وخت کې چې به لکه قلم بې اکره
شو وبه يې غورځو او بل بې راواخست تر څو د قلم په تېره کولو کې وخت
تېر نه يش ...يوه ورځ محام ته ننوت هل ځينې غسل وروسته د اکلو (جامو)

اغستلو ځای ته رایغ او دوات يې وغوښت ،هم هلته يې د نبض په حالت تر
پايه يو مقاهل ويللکه ،بېرته محام ته ننوت او غسل يې پوره کړ().3

 ابن اجلوزي iد خپل ځان باره کې وايي :ما ډېر خلک ويلدل چې د
( )1ذيل طبقات احلنابلة . ) ۱۷۷ / ۱ ( :سوانح وتأمالت ِف قيمة الزمن. ) ۳۴ ( :

( )2ذيل طبقات احلنابلة . ) ۲۸۱ / ۱ ( :سوانح وتأمالت ِف قيمة الزمن. ) ۳۹ ( :

( )3روضات اجلنات . ) ۹۳ – ۹۰ / ۵ ( :د خوانساري يلکنه  .سوانح وتأمالت ِف قيمة الزمن. ) ۳۷ ( :
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مالقات په نوم يې اعدتونه جوړ کړي دي د يو او بل کره ځي راځي ،خپل
دغه اکر ته خدمت وايي ،يو بل رسه ناست وي ،بې فائدې خربې يې رشوع
کړي وي او پردي غيبتونه کوي.

زمونږ دې وخت کې خلکو ځانونه دېته اوزګار کړي دي ،د مالقاتونو لپاره
رسه خلک يو بل ته بلنې استوي ،شوق لري ،ځاين وحشت په ګپونو شپونو

ختموي ،په ځانګړي توګه د اخرتونو او خوشحالو په موسمونو کې په سالم او
مالقات بسنه نه کوي بلکې ټوکې ټاکلې او وختونه پکې ضايع کوي.

زه چې لکه وپوهېدم چې وخت ارزښتناک دی او د خْي اکرونو په کولو ترې
ګټه اخستل په اکر دي ،نو د خلکو دغه کردار مې هل پامه بدي رایغ په دوه و

کې هک پک حْيان پاتې شوم:

که انکار پرې کوم زه د ځاين وحشت رسه خمامخ کېږم او که يې غوښتنې
قبولې کړم وخت مې ضايع کيږي ،د توان په اندازه مې د خلکو هل مالقاتونو
ځان را قابو کړ ،او که به د خلکو رسه يو ځای شوم داسې خربې به مې
کولې چې هل خلکو څخه په چټکه ځان خالص کړم.

د خلکو رسه د خربو اترو په مهال به مې داسې اکرونه کول چې د هغوی رسه
د خربو مانع به نه جوړېدل تر څو وخت فارغ تېر نه يش ،د خلکو رسه د
مالقاتونو په وخت کې به مې د يلک لپاره اکغذ تياره و ،قلمونه به مې تېره
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کړل ،کتاچبې به مې تيارې کړې ،ځکه دا عملونه د زړه حضور ،او ذهين
تياری نه غواړي ،نو اکر به اکر وشو او وخت به هم ضايع نه شو ().1

  

( )1صيد اخلاطر. ) ۱۸۵ ۰ ۱۸۴ ( :
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 – ۲۶ په خندا او ټوکو کې د سلفو انداز 
 انس bوايي :نيب Vته يو سړی رایغ او ورته يې وويل :د سرپېدو لپاره
سورلۍ راکړه ،هغه ورته وويل :مونږ به دې د اوښې په چبي سپور کړو ،سړي

ورته وويل :داوښي په چبي به زه څه وکړم؟ نيب Vورته وويل :ولې اوښان
واړه چبي نه زږوي؟

()1

 صهيب رويم bوايي :زه نيب کريم Vته راغلم او د هغه خمې ته ډوډۍ
او کجورې پرتې وې ،ما ته يې وويل :رانزدې شه خوره ،ما کجورې خوړې نو
نيب Vراته وويل :ستا خو سرتګې خوږيږي ولې کجورې خورې؟ ما ورته

وويل :زه يې په بله ژامه خورم ،نو نيب Vوخندل

()2

 اسيد بن حضْي bوايي :هل خلکو رسه مې د خندا خربې کولې نو
نيب Vپه تيش کې لرګي باندې ووهلم ،بيا يې وويل :بدل دې واخله ،ما

وويل :په ما کميس نه و او په تا کميس دی ،نيب Vکميس پورته کړ هغه يې

( )1سنن ايب داود :کتاب األدب  ،باب ما جاء ِف املزاح  ،حديث نمرب. ) ۴۹۹۸ ( :صحيح أيب داود/ ۳ ( :

 ) ۹۴۳شمْي .) ۴۱۸۰ ( :جامع الرتمذي :کتاب الرب ،باب ما جاء ِف املزاح  ،حديث نمرب. ) ۱۹۹۲ ( :

( )2سنن ابن ماجه :کتاب الطب  ،باب احلمية  ،حديث نمرب ، ) ۳۴۴۳ ( :صحيح ابن ماجه، ۲۵۳ / ۲ ( :
حديث نمرب. ) ۲۷۷۶ :
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تیش ښلک کړ ،بيا يې ورته وويل :ای د اهلل رسوهل! زما مطلب دا و ().1
 معاوية بن بهز bوايي ما د نيب کريم Vنه اوريديل دي :هغه څوک دې
هالک يش چې د خلکو خندولو لپاره خربې کوي ،هالک دې يش ،هالک

دې يش ().2

 ابوهريرة bوايي صحابه کرامو نيب Vته وويل :ته لکه نالکه مونږ رسه
خوش طبيعيت هم کوې! هغه ورته وويل :زه په هر حالت کې د حق وېنا کوم
().3

 حممد بن انلعمان بن عبدالسالم وايي :د حيیي بن محاد نه مې څوک ډېر
اعبد انسان نه دی يلدیل ،او زما په خيال هغه بييخ خنديل نه دي.
ذهيب تعليقا واييّ :
تبسم او لږه خندا کول بد اثر نه لري ،خو په اهل علمو کې
يې نشتوایل دوه ډوهل دی:

لومړی :هغه افضل دی چې د اهلل پاک څخه د خوف او ډار هل کبله ،او خپپل
( )1سنن أيب داود :کتاب األدب  ،باب ِف قبلة اجلسد  ،حديث نمرب . ) ۵۲۲۴ ( :صحيح أيب داود/ ۳ ( :
 ، ۹۸۰حديث نبمر. ) ۴۳۵۲ :

( )2سنن أيب داود :کتاب األدب  ،باب ِف التشديد ِف الکذب  ،حديث نمرب . ) ۴۹۹۰ ( :صحيح أيب داود:
(  ، ۹۴۲ / ۳حديث نمرب. ) ۴۱۷۵ :

( )3جامع الرتمذي :أبواب الرب والصلة  ،باب ما جاء ِف املزاح  ،حديث نمرب . ) ۱۹۹۱ ( :او حديث ته
يې حسن صحيح وييل دي .
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ځان باندې د رحم هل امله يې پرېږدي.
دوهم :که څوک يې د ريااکرۍ  ،محاقت او يا د کرب هل وجې پرېږدي دا مذموم

دی ،د خلکو په نظر کې هغه سړی ډېر بد ښاکري چې ډېرې خنداګانې کوي،
خو د ځوان په پرتله خندا په بوډاګانو کې ډېره بدي ښاکري.
خو تبسم ،وروڼ تندي هل هر څه نه افضل او غوره دي ،نيب Vفرمايې[ :

مسلمان ورور ته ستا خندا صدقه ده() ] 1جرير وايي :نيب Vچې ما ته لکه هم
کتيل دي راته يې خنديل دي ().2

دا اساليم خويونه دي ،لوړ مقام پکې د هغه چا دی چې د شپې ژاړي او د
َر ََ ُر ّ َ ر
ُ
اس بِام َوا ِلک رم،
ورځې خلکو ته خاندي ،نيب کريمVفرمايي[ لن تسعوا انل
َرَ َ ُ ر ر ُ ر َر ُ َ ر
()3
الوجه ]
فليسعهم ِمنکم بسط
( )1األدب املفرد :حديث نمرب . ) ۸۹۱ ( :جامع الرتمذي :کتاب الرب  ،باب ما جاء ِف صنائع املعروف ،
شمْي. ) ۱۹۵۷( :

( )2صحيح ابلخاري :کتاب اجلهاد  ،باب ن ال يثبت یلع اخليل  ،حديث نمرب . ) ۳۰۳۵ ( :او :کتاب
األدب  ،باب اتلبسم والضحک  ،حديث نمرب . ) ۶۰۷۹ ( :مسلم :فضائل الصحابة  ،باب من فضائل

جرير بن عبداهلل  ،حديث نمرب. ) ۲۴۷۵( :

( )3مسند الزبار :حديث نمرب . ) ۱۹۷۷ ( :حلية األويلاء . ) ۲۵ / ۱۰ ( :مستدرک احلاکم. ) ۱۲۴ / ۱ ( :
ټولو د ابوهريرة bنه روايت کړی دی  ،په سند کې يې عبداهلل بن سعيد املقربي دی په تقريب

اتلهذيب ترمجه شمْيه (  ) ۳۳۵۶کې ورته مرتوک ويل شوي دي  ،حاکم حديث ته صحيح وييل دي
خو ذهيب وايي چې عبداهلل کمزوری دی .
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ژباړه  :تاسو لکه هم خلکو ته خپله شتمين نه شئ ورکولې ،نو هر څوک بايد په
کوالو مخ وررسه يلدل کتل وکړي.

يوه خربه پاتې شوه :څوک چې ډېره خندا او تبسم کوي بايد اندازه يې کمه

کړي ،او په دې خاطر پرې ځان مالمته وبويل چې مزيد نور ډېر ونه خاندي،
او څوک چې ډېر غصه ناک او زيات قهر لري ،بايد خپله رويه سمه کړي ،او
خپپل دغه ناوړه اخالقو ځان ته په قهر يش ،هل ميانه روۍ څخه هر کږيلچ

مذموم دی ،اړينه ده چې نفس رسه رضور حماسبه ويش ().1

  

( )1سْي أعالم انلبالء. ) ۱۴۱ – ۱۴۰ / ۱۰ ( :
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 پاي 

دغه د سلفو صاحلينو اقوال او کردار و ،او زمونږ اخالق او کردار په څه ډول
دی؟ د دغو لوړو او غښتلو اخالقو څخه مونږ چرته يو؟ زمونږ او د سلفو
صاحلينو د اخالقو ترمنځ باغوره انسان د فاصلې لوي واټن حمسوسوي ،خو ولې

د سلفو مينه ګريک د هغوی په پل پسې د توان اندازه زيار وبايس ،کوښښ کوي
چې خپل ځان دغو نيکو خلکو ته نزدې کړي ،خو په چا کې چې دغسې
صادق اخالص او رښتنونې توجه وي اهلل پاک وررسه د سلفو صاحلينو لوړو

اخالقو ته په رسيدګۍ کې مرسته کوي او الرې ورته اسانوي ،او په نيکه الره
َ ّ ر َ َ َ ُ ر رَ ََر َُّ ُ ََُ َ ّ َ َ
اهلل ل َم َع
اَّلين جاهدوا ِفينا نله ِدينهم سبلنا و ِان
يې روانوي ،اهلل پاک فرمايي [ :و ِ
ُ ر
حسن ر َ
ني ] ().1
الم ِ ِ
ژباړه :په دين کې چې څوک څومر جدجهد کوي مونږ به ورته هرومرو خپلې

الرې وښايو او اهلل پاک د نيکو اکرو خلکو مل دی.

که څه هم هل سلفو صاحلينو وروسته په راغلو خلکو کې قصور الزيم صفت

دی او اخالق مو هل هغوی څخه په بهرتۍ کې ډېر کم دي ،خو بيا هم مونږ د

( )1سورت عنکبوت. )۶۹ ( :
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هغوی رسه مينه لرو او احرتام يې کوو ،هل اهلل څخه امېد لرو چې مونږ د هغوی
ملګري جوړ کړي او حرش نرش مو هل هغوی رسه وکړي ،دا وعده د نيب کريم
 Vنه غوڅ صحيح ثبوت لري چې يو سړی نيب کريم Vته رایغ او ورته

يې وويل :قيامت لکه دی؟ هغه ورته وويل :تا قيامت هل څه تيارې کړي دي؟
هغه ورته وويل :هېڅ تياری مې نه دی کړی خو هل اهلل او د هغه هل رسول رسه

مې مينه ده ،نيب کريم  Vورته وويل :ته به د هغه چا رسه يې چې وررسه
مينه لرې ،انس bوايي :مونږ د نيب کريم Vپه دې خربه چې ( ته به د هغه
چا رسه يې چې مينه وررسه لرې ) ډېر زيات خوشحاهل شو ،بيا انس bوويل:

زه د نيب  Vرسه ،د ابوبکر رسه ،د عمر  dرسه مينه لرم ،که څه هم د
هغوی په څېر نيک عملونه نه لرم خو امېد لرم چې د مينې هل کبله وررسه يو

ځای شم ().1
ای اهلل! د نيب کريم  Vرسه ،د هغه د ملګرو او تابعينو رسه مونږ تا خپپلې
مينې ګواه کوو ،ای اهلل! مونږ وررسه يو ځای کړې ،که څه هم مونږ هل هغوی
نه په نيکو عملونو کې کم او کوتا يو خو ته مو وررسه حرش نرش وکړې ،ای

اهلل ته داع اورېدونکی او قبلونکی يې.

( )1صحيح ابلخاري :کتا ب فضائل الصحابة  ،باب مناقب عمر بن اخلطاب – ريض اهلل عنه –
حديث نمرب . ) ۳۶۸۸ ( :فتح ابلاري. ) ۵۲ – ۵۱ / ۷ ( :

][246

ای اهلل مونږ ته ،زمونږ هغه مسلمانانو ورونو ته چې په اسالم باندې هل مونږ
څخه وړاندې تېر شوي دي مغفرت او خبشش راته وکړه ،زمونږ په زړونو کې

مومنانو بندګانو ته بغض او کينه مه راوهل ،ای اهلل! ته مهربان او رحم کونکی
يې.

واخر دعوانا ان الحمد هلل رب العلمين
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 قرانکريم

 د اخستنليکونو لړ يلک 

 ارواء الغليل يف ختريج احاديث منار السبيل :د حممد نارص ادلين ابلاينيلکنه ،املکتب االساليم – بْيوت دوهم چاپ – .۱۴۰۵

 االصابة يف تميزي الصحابة :د امحد بن عيل العسقالين ( ابن حجر )يلکنه ،مکتبة ابن تيمية – قاهرة .۱۴۱۱

 تاريخ الرسل وامللوک :د ابو جعفر حممد بن جرير الطربي يلکنه،حتقيق :حممد ابو الفضل ابراهيم ،دار املعارف قاهره دريم چاپ.

 تقريب اتلهذيب :د امحد بن عيل العسقالين ( ابن حجر يلکنه )حتقيق حممد عوامة ،دار القلم دمشق ،دريم چاپ .۱۴۱۱

 جامع ابليان عن تاويل آي القران :د ابو جعفر حممد بن جرير الطربييلکنه ،دار اجليل ،بْيوت.۱۴۰۷ ،

 حلية االويلاء وطبقات االصفياء :د ابو نعيم امحد بن عبداهلل اصبهاينيلکنه ،دار الکتاب العريب ،بْيوت پنځم چاپ .۱۴۰۷

 ادلرر املنثور يف اتلفسري باملاثور :د جالل ادلين ( عبدالرمحن بنالکمال ) السيويط يلکنه ،مطبعة االنوار املحمدية القاهرة ۱۹۹۰ ،م.
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 روضة املحبني ونزهة املشتاقني :د حممد بن ايب بکر بن القيم اجلوزيةيلکنه ،دار الکتب العلمية ،بْيوت .۱۴۰۳

 سلسلة االحاديث الصحيحة :د حممد نارص ادلين ابلاين يلکنه ،مکتبةاملعارف ،الرياض ،دوهم چاپ .۱۴۰۷

 سنن ايب داود :د ابو داود سليمان بن االشعث السجستاين يلکنه دمعالم السنن د خطابې رشحې رسه ،حتقيق :عزت عبيد داعس ،چاپ:
حممد عيل السيد ،محص سوريا .۱۳۸۸

 سنن الرتمذي :د ابو عييس حممد بن عييس بن سورة الرتمذي يلکنه،حتقيق :عزت عبيد داعس ،املکتبة االسالمية استانبول ترکيا.

 سنن ادلاريم :د ابو حممد عبداهلل بن عبدالرمحن ادلاريم يلکنه ،حتقيقدکتور مصطيف ديب ابلغا ،دار القلم دمشق .۱۴۱۲

 سنن النسايئ :د ابو عبدالرمحن امحد بن شعيب النسايئ يلکنه ،دسيوطې د رشحې او د سندي د حاشيې رسه ،دارالکتب العلمية بْيوت

بلنان.

 سوانح وتامالت يف قيمة الزمن :د خدلون احدب يلکنه ،مکتبة دارالوفاء جده ،دريم چاپ.۱۴۱۰ :

 سري اعالم انلبالء :د حممد بن امحد بن عثمان اَّلهيب يلکنه ،حتقيق:
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شعيب االرناؤوط ،مؤسسة الرسالة بْيوت ،اتم چاپ .۱۴۱۲
 رشح السنة :د حسني بن مسعود ابلغوي يلکنه ،حتقيق :شعيباالرناؤوط او حممد زهْي الشاويش ،املکتب االساليم بْيوت ،دوهم

چاپ .۱۴۰۳
 رشح العقيدة الواسطية :د شيخ االسالم ابن تيمية منت او د حممدخليل هراس رشح ،ادارة احياء السنة ،ګوجرانواهل پاکستان.

 صحيح ابلخاري :د ابو عبداهلل حممد بن اسماعيل ابلخاري يلکنه ،اوفتح ابلاري د امحد بن عيل بن حجر العسقالين يلکنه ،حتقيق :حممد

فؤاد عبدابلايق او حمب ادلين اخلطيب ،دار الريان للرتاث قاهره .۱۴۰۷

 صحيح سنن ابن ماجة :د حممد نارص ادلين ابلاين يلکنه ،ارشاف:زهْي شاويش ،مکتب الرتبية العريب دلول اخلليج رياض ،او مکتب

االساليم بْيوت ،دريم چاپ .۱۴۰۸

 صحيح سنن أيب داود :د حممد نارص ادلين ابلاين يلکنه ،تعليق :حممدزهْي شاويش ،مکتب الرتبية العريب دلول اخلليج رياض ،لومړي چاپ

.۱۴۰۹

 صحيح مسلم :د ابو احلسني مسلم بن احلجاج انليسابوري يلکنه،حتقيق :حممد فؤاد عبدابلايق ،دار احياء الکتب العربية ( فيصل عييس
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ابلايب احلليب ) قاهره.
 صفة الصفوة :د ابو الفرج عبدالرمحن بن عيل بن اجلوزي يلکنه ،حتقيق:
حممود فاخوري او حممد رواس قلعه يج ،دار الويع حلب ،لومړى چاپ

.۱۳۸۹
 ضعيف سنن ايب داود :د حممد نارص ادلين ابلاين يلکنه ،ارشاف :زهْيشاويش ،املکتب االساليم بْيوت .۱۴۱۲

 الطبقات الکربى :د حممد بن سعد بن منيع يلکنه ،حتقيق :حممدعبدالقادر عطا ،دار الکتب العلمية بْيوت،لومړى چاپ .۱۴۱۰

 عقيدةالسلف واصحاب احلديث :د ابو عثمان اسمعيل بن عبدالرمحنالصابوِن يلکنه ،حتقيق :نبيل سابق السبيک ،مؤسسة البشائر العاملية
للتجارة واتلوزيع رياض .۱۴۱۳
 القاموس املحيط :د جمد ادلين حممد بن يعقوب الفْيوز ابادي يلکنه،حتقيق :مکتب حتقيق الرتاث مؤسسة الرسالة ،نرش :مؤسسة الرسالة

بْيوت دوهم چاپ.۱۴۰۷ :

 الاکمل يف اتلاريخ :د ابو احلسن عيل بن حممد الشيباين ( ابن االثْي )يلکنه ،دار الکتاب العريب ،بْيوت .

 -املستدرک عيل الصحيحني :د حاکم ابو عبداهلل حممد بن عبداهلل

][251

نيسابوري يلکنه د ذهيب د حاشيې رسه ،دار املعرفة بْيوت.
 -املسند :دامام امحد بن حنبل يلکنه ،مؤسسة قرطبة ،قاهره.
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نوملړ
 – ۱د ژباړن پېلزيه

۳

 – ۲د دوهم چاپ پېلزيه

۵

 – ۴په اخالص او صدق کې د سلفو صاحلينو نمونې

۱۶

 – ۶هل شهرت نه د سلفو صاحلينو کرکه

۴۱

 – ۳پېلزيه

 – ۵د اهلل تعایل نه د سلفو صاحلينو د وېرې نمونې

۷

۳۲

 – ۷د ځان خوښۍ نه د سلفو صاحلينو وېره

۴۷

 – ۸هل دنيا څخه د سلفو صاحلينو بې رغبيت

۵۴

 – ۹هل مرشتابۍ نه د سلفو صاحلينو کرکه او نفرت

۶۶

 – ۱۰په ديين زده کړو کې د سلفو صاحلينو مينه او رغبت

۷۳

 – ۱۱د سلفو صاحلينو حق ته د انقياد نمونې

۹۰

 – ۱۲هل فتوا څخه د سلفو صاحلينو خوف او ډار

۹۶

 – ۱۳د سلفو صاحلينو د قران کريم رسه اړيکي

۱۰۰

 – ۱۴په عبادتونو کې د سلفو صاحلينو کوښښ

۱۰۵

 – ۱۵په نېکيو د امر او هل بدو څخه په رابندولو کې
د سلفو صاحلينو کردار

۱۱۵
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 :- ۱۶په جهاد ِف سبيل اهلل کې د سلفو د اخالص نمونې

۱۲۹

 – ۱۷په ناورينو کې د سلفو صاحلينو د صرب د نمونې

۱۵۳

 – ۱۸په دين کې هل فتنو څخه د سلفو صاحلينو ځان ژغورنه

۱۵۷

 – ۱۹خپل منځنۍ فتنو کې د سلفو درېځ

۱۶۶

 – ۲۰د شاهانو درګاوونو اړوند د سلفو صاحلينو درېځ

۱۷۵

 – ۲۱د ښځو هل فتنو څخه د سلفو د ځان ژغورنې نمونې

۱۸۳

 – ۲۲د سلفو صاحلينو خپلو مورګانو رسه د نيکۍ نمونې

۱۹۸

 – ۲۳په ښه ملګرتوب کې د سلفو صاحلينو د کردار نمونې

۲۰۳

 – ۲۴د خلکو حقوق او د سلفو صاحلينو ذمه واري

۲۰۸

 – ۲۳د خلکو په خطاګانو د سلفو صاحلينو پټ سرتګي

۲۱۳

 – ۲۴سلف صاحلني او د علماوو د ادب خيال ساتل

۲۲۲

 – ۲۵په خربو اترو کې د سلفو صاحلينو ادبونه

225

 – ۲۶د وخت په ساتلو کې د سلفو صاحلينو د حرص نمونې

۲۳۲

 – ۲۷په خندا او ټوکو کې د سلفو صاحلينو انداز

240

 – ۲۸پای

 – ۲۹د اخستنليکونو نوم لړ
 – ۳۰نوم لړ

۲۴۴
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دا کتاب
د سلفو صاحلينو منهج ،عقيدې ،تصور ،سلوک او اخالقو ته شامل مفهوم لري،
نو رضور ده چې د هغوی د عقيدې او منهج په ترشيح کې سلوک او اخالق
هم وڅېړل يش ،لکه څنګه چې هل چا څخه د سلفو عقيدوی اړخ اهمالول او

سلوکو ته يې عميل بڼه ورکول نه قبليږي داسې ورڅخه دا هم نه قبليږي چې
عقيدوي اړخ يې پیل کوي خو سلويک جانب يې اهمالوي.
که څه هم د سلفو صاحلينو عقيده او منهج په نورو کتابونو کې احلمدهلل په
اکِف او شاِف انداز بيان شوی دی خو ولې دا کتاب يې د اخاليق او سلويک

جانب د توضيحولو يو هڅه ده ،دا کتاب مو د امام ذهيب هل (سير أعالم النبالء) او د
ابن ا جلوزي هل (صفة الصفوة) څخه راخسیت دی ،هڅه مو کړې ده چې د سلفو
صاحلينو درېځونه پکې په موضويع ترتيب وڅېړو ،خيال مو ساتیل چې هم د
کتاب حجم کم او هم ورته هرڅوك الس ریس ولري ،په کتاب کې مو نزدې

شپږويشت فصلونه ذکر کړي دي .هل رب متعال څخه سوال کوو چې د سلفو
صاحلينو د اخالقو خپلولو توفيق راکړي ،او د مومنانو ترمنځ د نرش او اشاعت
توان راکړي ،وصیل اهلل یلع حممد ویلع آهل وصحبه وسلم.

