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 اهداء

خپل ارواښاد پالر ته چي د رسول هللا عليه افضل 

قدوة دی لپاره  الصالة والسالم نه وروسته زما  

هللا عزوجل او د هغه د   د  خپلی مور جاني ته چی

رسول عليه افضل الصالة والسالم نه وروسته پر ما 

زما د ژوند  انه ده او ډيره ګرانه او مهرب

.اولني استاذه او مدرسه ده   

 

 

 

 

 

 

 

 د لیکوال رسیزه :



أفصحهم لسانا  خلقا و الحمد هلل الذي أرسل لنا أعظم أنبیائه ، و أکرمنا بسنة خیر أصفیائه، محمد بن عبدهللا أعظم البرش

 ، و أقواهم ایامنا ، أما بعد :1

ی دا ټول حدیث د فصاحت نه ډک دی او دا خربه ځکه عجیبه نه ده چ دا کتاب چی ما لیکلی دی په دی کتاب کی هر

 احادیث د رسول هللا علیه افضل الصالة والسالم له مبارکي خولی روایت شوی دی .2

لی تر څو د د دی کتاب هره قیصه می د صحیحو احادیثو څخه را ټوله کړی ده ، او د هر حدیث الندی می فائدي هم لیک

لی دی :تونکي ګټه واخلی ، هر ایت می په اعوذ باهلل رشوع کړی دی ځکه هللا عزوجل فرمایدغه فائدو څخه لوس  

. ۸۹) فاذا قرات القران فاستعذ باهلل من الشیطن الرجیم ( النحل   

وستونکی د قیصی څه د بعضو سختو کلامتو معناګاين می په قوسونو کی د هامغه کلامتو رسه پیوسته ذکر کړی تر څو ل

 لری الړ نشی ، دغه کار دا ګټه هم لری چی لوستونکي په معنی زر پوهیږی او په اساين بل هم پوهولی شی .3

ورسوی او فائدي  دا کتاب می استاد ته چی په مکتب کی یې شاګردانو ته و وایې ، داعي او مال ته چی عامو خلکو ته یی

یکلی دی .یی بیان کړی او مور او پأار ته چی خپلو ماشومانو ته یی و وایې ل  

 که چیرته په دی کتاب کی څه پاتی شوی او یا غلط شوی وی نو هغه زما او د شیطان تیروتنه ده .  4

الونو د هللا عزوجل ته دعا ګوی یم چی هر هغه څوک چی دا کتاب لولئ او یا یی نورو ته اوروی د هغوی په عمرونو او م

 کی برکت واچوی .

اوالده او میرمن له خپلو دعاؤ څخه مه هیروی . ما ) لیکوال ( ، زما مور او پالر ،  

 عصام بن عبدالعزیز الشایع
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 دپيل خربې :

  بسم هللا الرحمن الرحيم

آله  ا محمد وعىلالحمدهلل رب العاملني والصالة والسالم عىل أرشف األنبياء واملرسلني سيدن

 وصحبه آجمعین ، و بعد :

د خلکو  ، نه ډيری په غور او خوند لولئ او اوري دا د انسان فطرت دی چی قیيص د بل هر يش

مل دی چی په جذبولو کی که هغه وړوکي وی او که لوی قیصه ډيره زیاته اغیزه لری او همدا ال 

یصو ته ډير اهمیت ورکړی ، هللا عزوجل فرمایلی :اسالم رښتینو ق  

(ِ قُصص 
 
لقََصَصِلََعلَّهُۡمِيَتََفكَُّرونَِِفَٱ

 
ايتِ.۶۷۱ِ(ِ.ِدِاعرافِسورتِٱ  

ه قیصو ژباړه : دوی ته دغه قیصی ) او احوال( بیان کړه کیدای شی دوی فکر وکړي ) په دغ

 کی او ایامن راوړي ( .

ونږ د هغو په قران کریم کی ځايې په ځایې د تیرو قومونو احوال او قیصی راغيل دی تر څو م

هللا عزوجل فرمایيل :قیصو څخه پند او عربت واخلو   

(ِ ِنَُقص  َ ِل  َبَقِ َِكَذَٰ َِماِقَۡدِس َ ۡنَِٱنَۢبآء  ايتِ.۹۹ِدِطهِسورتِِ،ِ(ِعَلَۡيَكِم   

هم داسی مونږ تاته د هغه امورو چی تیر شوی دی قیصی کوو .ژباړه :   

 هللا عزوجل بل ځاي فرمایلی :

ّلَِ) 
 
ِٱ ُْوِل  ه ۡمِع رَبٞةِِّل  ِقََصص  ِ ِلَقَۡدََِكَنِِف  ايتِ.۶۶۶ِِ(،ِدِيوسفِسورتِلَب َٰب   

نو( په قیصه شکه د دوي ) یوسف علیه السالم او د هغه د وروڼو یا نورو انبیاؤ او امتو ژباړه : بی

 کی د عقل د خاوندانو ) هوښیارانو ( لپاره پند او عربت شته دی .



 علیه افضل په دی کتاب کی چی کومي قیصی را ټولی شوی دی هغه د سرت الرښود رسول هللا

ایلی ل فرماره کی هللا عزوجشوی دی چی د هغه په بالصالة والسالم له مبارکي خولی روایت 

 دی :

لۡهََوى ِٓ)
 
ِٱ ُقَِعن  ِيُوَحِ ٣َِِوَماِيَنط  َِوۡۡحٞ َّلَّ

ِ
ۡنُِهَوِا

ِ
(٤ ا  

، دغه وحیه  والسالم ( له هوا ) له ځانه( خربی نه کوی : او )رسول هللا علیه افضل الصالةژباړه 

 ده چی ورته لیږل شوی ده .

 ويل دا کتاب :

می ځکه د ژباړي لپاره خوښ کړ چی :دا کتاب   

ی دی .ژبه دیرش قیص مبارکه : د مبارک رسول هللا علیه افضل الصالة والسالم په ۱  

. : دغه قیصی د صحاح ستة ؤ څخه را ټويل شوی ۲  

: په دغه احادیثو ) قیصو ( کي ډير عربت  او درس پروت دی . ۳  

دي او اسالمي اداب پراته دی .: په دی کی ډير رشعي احکام ، تربوي ګټي ، فائ ۴  

ړی .لپاره تر ټولو ښه کتاب دی چی خپلو بچیو ته ترینه قیصی وک او پالر مور : د ۵  

رسوي او یو داعي . استاد  او مال ته تر ټولو ښکلی کتاب دی تر څو نورو ته دا قیصی و  : ۶

 هغوی ته د دغه احادیثو فائدی بیان کړی .

 د احادیثو تخریج :

ه یی  دی کتاب کی کوم احادیث راوړی دی د هغی په اخر کی ب لیکوال چی په ممحرت  الف :

 :ه یی لیکلی ول، یا ب حدیث صحیح ،  یا به یې لیکلی ول : صحیح بخاري  داسی لیکلی ول :

.او یا هم داسی چی حدیث حسن اخرجه مسلم  



راوړي( نو ) ذکر کړيپه خپل کتاب کی  لیکوال د صحیح بخاري کوم حدیث )قیصه(که  ب :

 د صحیحکه هغه حدیث امام بخاري په خپل کتاب کی تکرار )راوړي( کړي وی  ما هغه 

.  ذکر کړي دی بخاري د تکرار شوی کتاب او باب   

: د مثال په توګه  

کی یواځي  هپه اخر  ( نومیږی دم رسه شفا موندل په) چی د لیکوال د پنځمي قیيص ) حدیث( 

دومره لیکلی : صحیح بخاري .   

کړی : داسی تخریج ا د دغه حدیث ) قیصی (م  

الرقیة علی أحیاء العرب بفاتحة الکتاب  ىف ىیعط البخاري واللفظ له: کتاب الإجارة ، باب ما صحيح

(او په ۶۲۷۲بفاتحة الکتاب، ) ىپه کتاب الطب ، باب : الرق همداسی امام بخاري  ( او ۷۷۲۲حدیث: )

  فضل فاتحة  باب : ن ، آفضائل القر  په کتاب :  ېو همداسا ( ۶۲۷۲الرقیة كې )  ىباب : النفث  ف

 کی هم ذکر کړي . (۶۰۰۲الکتاب )

 (۷۷۰۲مسلم: کتاب السلام، باب جواز أخذ الأجرة علی الرقیة بالقرآن و الأذکار، حدیث: ) صحيح

أخذ الأجر علی  ى: أبواب الطب عن رسول هللا صلی هللا علیه وسلم، باب ما جاء فىالترمذ  سنن

 ( ۷۰۲۷التعویذ، حدیث: )

 ( ۷۱۲۳کسب الأطباء، حدیث: ) ىداود: کتاب الاجارة،  باب قى أب سنن

.                                                                         ( ۷۲۶۲، حدیث:) ىماجه: أبواب التجارات، باب أجر الراق ابن سنن

. 

 

دمره  یواځي والکوم احادیث ذکر کړي ول هلته به لی: د حدیث په فائدو کی چی ليکوال ک ج

 لیکلی ول چی حدیث صحیح ، هلته می هم کوښښ کړی چی د هر حدیث تخریج وکړم .

او  ایتونه  قران کریمراوستی دی او هلته می  د  د : د بعضو احادیثو په فائدو کی می زیاتوالی

 نبوی احادیث هم راوړی دی .

مع الرتمذي )صحیح البخاري ، صحیح مسلم ،سنن آيب داود ، جامی د الکتب الستة  احادیث 

م ال الشیخ د ، سنن النسايئ ، سنن ابن ماجة( چی د صالح بن عبدالعزیز بن محمد بن ابراهی

څخه تخریج کړي م چاپ کړی دی  ۲۲۲۲ارشاف او مراجعی الندی دارالسالم ) الریاض ( په 

.دی  



و بیا هم د خ او دغه تخریج زما ډير وخت ونیوه کار دیکه څه هم د احادیثو تخریج یو ستونزمن 

ه تخریج ادیث د صحاح سته نکوم چی وتوانیدم د دی کتاب ټول احهللا عزوجل ډير شکر اداء 

ه کتاب فظ می چی راوړی د هغاو د کوم کتاب ل مي په صحاح سته کی لیدلیحدیث  ،کړم  

ادیثو ی دی او کیدای شی د بعضو اح، بیا هم انسان کمزور  وررسه ذکر کړي دی نوم می  هم

ی د ، کیدای ش ه بښنه غواړمننو د هغی له مخکی   تخریج رانه پاتی او یا غلط شوی وی

ړی تر څو او امید کوم چی دغه شوی غلطی راته په ګوته ک غلط شوی یم ژباړه کی په احادیثو

. په راتلونکي کی ورته پاملرنه وکړم   

یی لیکلو  ابلوال صیب څخه د زړه له تله مننه کوم چی هر وختد ګران ورور او ملګرې رشتین ز 

 ته هڅولی یم او الر ښوونه یی راته کړی ده .

یر کړل .عبدالظاهر ډير منندوی یم چی احادیث یې له نظره ت د خوږ ورور دکتور محمد شفیق  

نورو غړو ور د خپيل مور منندوي یم چی تل یی زما کتابونه ، قلم او کتابچي د ماشومانو او ک

 څخه په ډير احتیاط ساتيل دی تر څو زه یی بیا په لټولو ستړي نه شم .

 د ام بشائر منندوی یم چی د احادیثو په تخریج کی یې رارسه مرسته کړی .  

 عبدالباري جامل

میالدیز کال پیښور ۴۲۲۱  

 

 

 . د نیک عمل په کولو رسه نجات موندل : قیصه :۱



 ، 

نه روایت دی چی وايئ : ما د رسول هللا علیه افضل الصالة والسالم نه دعبدهللا بن عمر ريض هللا عنهام 

 واوریدل چی فرمایل يې :

رولو په موخه ېت ېشپ د ىدو ، روان وو( )په الرهکسان  ېنه په مخکنیو امتونو کې در  ېتر تاس

بنده  غار خولهد  په دوی پسې یېاو ده ېښوو . د غره نه یوه لویه تیږه را او هلته ننوتل یوه غار ته راغلل

طفیل مو هللا تعالی ته دعاء  پهکو عملونو ېچې د خپلو ن ،یواځې په دې به وژغورل شئ: ویلدوی و کړه 

 :کړهپيل ، یو خپله دعاء داسی  وکړئ

شیدې د ما به تر دوی وړاندې خپل اهل او مال ته ، ( وويیر سپین ږر بوډاګان )او پال یا هللا زما مور 

 ېشید ېد مور او پالر نه مخکزما  چې ،ښودلېته نه پر ېد ېهغوی م عنې)ي ېکولنه ور  څکلو لپاره

 پسېپه لټه  يشه یو  یوه ورځ د (ېخپل مور او پالر ته د څکلو لپاره ورکولبلکې لومړی به مې ، كېوڅ

وو، دوی ته مې  يچې دوی دواړه ویده شو  ،، هغه مهال خپل کور ته راستون شومې والړمر لر ېډ

د  شيدېې زړه نه منله چې تر دوی وړاندې دې خپل اوالد ته دا م دوی ویده وو،اما را ولوشلې  ېشید

د او ېوځل سهار ېچ ېد، تر شوم ېدلو په انتظار پاتېښېد دوی د راو پیاله په الس  ،څکلو لپاره ورکړم



ستا د رضاء لپاره یواځې  رته ما دغه کارې! که چ، ای هللاېڅکلو  يې ېشید ېاو خپل دلېدوی را پاڅ

، نه شو وتىل ېدباند نهېخو دوی تر  ،شوه ې، هغه تیږه لر په مونږ دغه مصیبت اسانه کړه نو  ،کړی و

، : یاهللا! زما د تره )کاکا( یوه لور وهو ویل  ېداسبل هغه علیه الصالة والسالم وفرمایل: رسول هللا 

زه  ېمګر هغ، ده وکړهارا( د حرام کار)  ېرسه د یو وال ېما دهغ ،ره ګرانه وهېهغه ماته تر هر چا ډ ېچ

دینار ورکړل  ۱۲۲رشط  ېته په د ې، ما هغراغله، هغه ماته راغله يیو کال قحط ېچ ېمنع کړم تر د

 راته ېمګر هغاو زما پری الس بر شو ، شوه ، هغه رايضيزما رسه بد کار وکړ  كېپه بدل  ېتر څو د هغ

ډیره بده دلو( دا راته ېده دې خربې په اور )، ېکړ  ماتله حقه پرته دا مهر  ېچروا : تاته دا نه ده و ویل

هغه ماته تر هر څه  چې، حال دا ، نو زه د هغه ځایه الړمچې زه دې خپل غرض پوره کړم ،شوهښکاره 

دا کار  ما که !ښودل، یاهللاېورته پر  میهغه  وو يته ورکړ  ېهغما  ېچڅه ، هغه وه ېره ګرانه او نزدېډ

خو  ،شوه ې، هغه تیږه لر کړې ېه لیر ږ تی دا او ې په مونږ رحم وکړ هللانو یا ،يستا د رضاء لپاره کړی و 

 .دوی ترینه نه شو وتيل

 :وویل ې: دریم داس علیه الصالة والسالم وفرمایلرسول هللا 

خو په دوی  ،، ما هغه ټولو مزدورانو ته خپله مزدوري ورکړهووته راوستي کولو  مزدوران کار هللا ما څویا

 ې، هغېولګول ېپه کاروبار ک ېسیوري پ، ما د هغه د مزدپرته والړ د اخستلو ۍمزدور  ېیو د خپل ېک

، ما هغه ته زدوري وغوښتلهخپله م ېی څخه ماله هغه کس راغۍ او  پس ، څه وختره ګټه وکړهېډ

: ای د هللا بنده ، هغه راته وویليدا ټول ستا د ېوین ېمان چغال  او پسونه، ېوویل: دا اوښان، غواګان

په مخه کړ مال هغه ټول  ،نه کومدر رسه وایم او ټوقي  رښتیا :، ما هغه ته وویلمه کوه وریپ را خندا

نو زمونږ نه  ي،رضاء لپاره کړی و  رته دغه کار ما ستا دېهللا که چ، یالنه ښود  ېهم پر  ېی څ شیېهاو 

 .لشو  او روان وتلو  را شوه او هغوی د هغه غار نه ېتیږه لر  ې، هامغه وه چېکړ  ېدا مصیبت لر 

 

 

 

 

 

 

 دحدیث تخریج :

 ( .۷۷۲۷فزاد : حدیث: ) تأجرسمال فیه فعمل أجره فترک أجیرا استأجر من ،باب الاجارة بخاري : کتاب

 (.  ۷۷۲۶او په کتاب البیوع ، باب : اذا اشتری شیئا لغیره بغیر اذنه فرضي ، حدیث : ) 

کتاب الأدب ، باب : اجابة دعاء من بر  او په (   ۷۱۲۶الغار ) حدیث بخاري په أحادیث الأنبیاء،باب 

 ( . ۷۷۷۷زارعة ، باب اذا زرع بمال قوم غیر اذنهم )لم( او په کتاب الحرث وا۶۷۲۱والدیه )

 .(۷۲۱۷الأعمال،حدیث : )  بصالح الغارالثلاثة،والتوسل اصحاب مسلم : کتاب،الرقاق :باب :  قصة

 



 :د حدیث فائدی

یاد  ېهللا عزوجل به دی په سختیو ک ېچ ،سبب ګرځي ېددول دد هللا عزوجل یا ېک ۍ: په خوشحال۱

 ي.ولر 

 ې، چر رسه ښه کول د زناء نه ځان ساتل، امانت ساتلملونو رسه دعا کول لکه د مور اوپال ع: په ښه ۲

 .نور ېد هغوی رسه په پټه مرسته کول او داس يڅوک محتاج و 

                                 ي .: ښه ناسته او ښه ملګرتیا د کامیابی او نجات سبب ګرځ۳

 ي ګالل تر ټولو ښه او بهرته عمل دی اوتسخ ېپه خدمت ک ىد هغو  ، احرتام اومور او پالر عزتد : ۴

 .دی ېمخکتر هر څه د هغو رسه مینه 

ر د هغوی رسه ناسته او ېټولو نه ډ ېږی او د دېد هغوی حق زیات مور او پالر بوډاګان يش ې: کله چ۵

 .ياول او رضور دهر څه نه ره کول د و پحاجتونه  يد هغوی رشع يد يل رضور دېور ا ېخرب 

 .يهغه لپاره نه و هغه خالص د  ېچ يیو عمل نه قبلو څ ېه ې: هللا داس۶

 .يځان سانته خیر پیدا کو : د زناء او هر ناوړه عمل نه ۷

سبب ګرځي  ۍاو خوشحالرضاء  خیانت نه کول د هللا د ېک ېهغ نت خپل حقدار ته سپارل او پهاام :۹

 .شوه او هغوی د غار څخه ووتل ېلر  يویل او تیږه بیخکس و  اخرين ېګه چنلکه څ

 ېخو د هللا د دوستانو د کرامت او د شیطان د ملګرو سحر ک ي،: ولیان او د هللا دوستان کرامات لر ۸

 .فرق واضح دی

د هغوی د ژوند  يته پکار د انسان ې، چيد ير څه نغښتېد عربت ډ ېسو کې: د مخکنیو قومونو ک۱۲

 .نه عربت واخلې

 

 

 

 

 :توبه ویستونکې قاتل :۲



 : وفرمایل صلی هللا علیه وسلم هللا رسول چې دی روایت نه عنه هللا رضی سعیدالخدري ودأب

په  ې، هغه د ځمکیې کړي ووقتلونه  (۸۸ي )ه نو هن چې ،امتونو کې یو کس وو وپه مخکنينه  ېتاس له

 ېاو ورته ی ى، هغه راهب ته ورغراهب وښوده یو عامل پوښتنه وکړه، خلکو ورتهد لوی څخه مخ تر ټولو 

هغه کس  !: نهراهب ورته وویل ؟ یا زما توبه به قبوله شی که نهآ ي.د يکړ  يمړ  يه نو ه: ما نوویل

تر ټولو د ښه عامل  څخه په ځمکهد خلکو  یې یاب. پوره کړل مړيسل  يېرسه  ېد واژه او پههم و  راهب

 يکړ  ي: ما سل مړ وویل ېته ورغۍ او ورته ی عامل قاتل، وښوده عامل، خلکو ورته یو بل پوښتنه وکړه

، ته يش څوک دی چی ستا او د تويب ترمنځ حائل !: هو؟! هغه ورته وویلیا زما توبه به قبوله شیآ

هللا عزوجل په عبادت بوخت هغه د  ېچ ي، هلته څه خلک دته الړ شه ځاىفالين   ېوکړه چ ېداس

ځکه هغه بد  ،ته مه ځهاو خپل ځای ) کلی (  ،شهمرصوفه  كېته هم د هغوی رسه په عبادت  يد

الر ي يپه نیام ېدلو نه مخکې، خو هغه ځای ته د رسپه لور روان شو ځاىهغه کس د هغه  .ځای دی

: یلو، د رحمت فرښتو و  په دعوه شوی كېپه خپلو  ېد عذاب او رحمت فرښت ،ورته مرګ راغۍ  ېک

څ ښه عمل نه ې: هغه هویلو ، د عذاب فرښتو وه ېرجوع کړ  ېوه او د هللا لور ته ی ېویستلهغه توبه 

او عذاب فرښتو( په هغه  كېدنی) ډلو دواړو نود انسان په شکل یوه فرښته راغله،  ېچ ېددی کړی، تر 

 :وویل، هغه کولو موافقه وکړه ېد فیصل

 ېنو بیا ی ي،و  ېکوم کلی ته نزد ېچ )سړۍ( هغه ئلویشت( کړ ه اندازه )كمڅ ځدواړو کلو ترمن ېد د

ته  ېمکځ هغی )سړۍ( نو هغه ،ستلهياندازه واخ ېمکهغوی د ځ ې، کله چروح واخلئ هامغه فرښته 

: حسن ييوا هقتاد ،د هغه روح واخیسته نو د رحمت فرښتو  ،کړی و ېیقصد  کومید  ېو چ ېنزد

 .(يش ېته نزد تر څو هغه کيلده. )ځېنو په سینه وغور  ،هدېهغه کله مړ ک ېچ يد : ما اوریديلييوا

 

 :دحدیث تخریج

 (۷۱۲۰بخاري: کتاب: أحادیث الأنبیاء، باب: حدیث الغار، حدیث: )

 ( ۷۲۲۲: ) حدیث ،باب: قبول التوبة القاتل، وان کثر قتله ،: کتاب التوبةواللفظ لهمسلم 

 (۷۲۷۷، حدیث،) هل لقاتل مؤمن توبةابن ماجة: أبواب الدیات، باب: 

 



 :ېد حدیث فائد

 .ده ېدروازه خالصه کړ  ېهللا عزوجل بیا هم ورته د توب ر يشډېڅومره هم هر : که د بنده ګناهونه ۱

 :هللا عزوجل فرمایلی

َفُواْالَِّذينَْْيَاِعبَاِديَُْْقل ْ) نَطُواَْلْْأَنُفِسِهمْ َْعَلْْأَْس  َمةِِْْمنْتَق  ِفرُّْْللاََّْْنَّْإِّْْللاَِّْْرَّح  نُوَبْْيَغ  ْال َغُفورُُْْهوَْْإِنَّهَُْْجِميًعاْالذُّ

 ایت . ۳۵د زمر سورت .ْْالرَِّحيُمْ(ْ

، د ارساف ېخپلو نفسونو ی په ې( ای زما هغه بنده ګانو چیيلهللا عزوجل فرما ې! چمحمده ىاووایه)

ر ېډ( هغه )هللا عزوجلکه شېبشکه هللا ټول ګناهونه بښي او ې، بئږكېهللا له رحمته مه نا امیده 

 .دی ىاو رحم کونک كېبشون

په  لکه ويکش ېته ی ۍاو بد يکو  ېالر  ېبانسان نور هم  ينا امید څخهد هللا عزوجل د رحمت : ۲

 .ره کړلو سل مرګونه پ ېراهب مړ کړ او د هغه په قتل ی يهغه سړ  ېچ ېک سهكېې د

 دلی شی.ېسبب ګرځ د هالکت كېربه کول د خلکو او ویونخفتوی  پرته د علم نه له :۳

یو  چې ،پکار ده يخپله مسئله حل کړ  ياو غواړ  يمشکل و  ېپه باره ک ېمسئل ېد کوم ېچاته چ :۴

 .يتکړه او ښه عامل نه پوښتنه وکړ 

 ېد ناست ېو ځایونو کد خپلو خرابو ملګرو او خراب چې ،ده يه رضور هغه ت توبه اوبايس ې: څوک چ۵

 .واقع نه شې ېرته په ګناه کېله امله ب ېرسه د ناست د هغوی و، تر څيڅخه ډډه وکړ 

 .او له بدو نه ځان وسايت يانسان  ښه کارونه وکړ  چې ،سبب ګرځي ې: د ښو خلکو رسه ناسته د د۶

 .يکول الزم دغوښتل  ېامنتیا او د هللا عزوجل څخه د بښنې: د ګناه کولو نه وروسته په ګناه پښ۷

 :، هللا عزوجل فرمایيلهغه نه بښي ېچ ،ګناه ده ېداس ېرشک یواځخو  ي: هللا عزوجل هره ګناه بښ۹

 ال یغفر أن یرشک به ( ) أن هللا

 يله رشکه ښکته و  ېاو هغه ګناه چ دهغه رسه رشیک ونیول يش ېشکه هللا عزوجل دا نه بښي چېب

 .چاته يې و غواړي ېبښي چ ېهغه چاته یهر ( او که وړه يکه کبیره و )

کړی، لکه  يکه څه هغه عمل هم نه و  يته د هغه د نیت کولو مطابق جزاء ورکو : هللا عزوجل بنده ۸

ل سیدو اښه خلک  په کوم ځائې کی  ېده چېسړی هغه ځای ته ونه رس هغه ېچ ېسه کكې ۍپورتن هپ

 مړ شو . كېالره په او 

د د هغوی روح  يښه او صالح و  ې، کوم خلک چيد انسانانو روح أخيل فرق لر  ېچ ې: هغه فرښت۱۲

 .دهغوی روح بیا د عذاب فرښتی أخيل يبیا بد و  ېاو کوم چ ېرحمت فرښت

 

 :د یوه کس له امله د پوره ملت الر ښوونه : ۳





 :والسالم وفرمایل ة علیه الصال رسول هللا : وايي چېدصهیب رضی هللا عنه نه روایت دی 

 کوډګرهغه  چېو، کله  (جادوګر کوډګر) یو بادشاه و او هغه رسه یو خکې امتونو کې نه په م تاسېتر 

ور  جادو(کوډې )ږه تر څو زه هغه ته ېوان را ولیو ځ :وویل ېنو بادشاه ته ی ،شو )ىسپین ږیر ( بوډا

 هپه کوم چې، هغه هلک به ېکوډې ښودلبه هغه ته  کوډګر، بادشاه هغه ته یو هلک ور ولیږه وښیم 

د هغه او  ناستېته ک راهب ، دغه هلک یوه ورڅ هغهناستهېګر ته ورته هلته به یو راهب ککوډ ر ال 

نو د راهب رسه به ناست و، کله به  ،ګر ته ورتهکوډ  هر وخت چې، هغه هلک به یې واوریدی  ېخرب 

ورته د وهلو شکایت وکړ، راهب  کوډګر، هلک راهب ته د ته ورغۍ هغه به بیا واهه کوډګرنا وخته  چې

 :وویل

زه د کور خلکو ایسار کړی وم  چې(  نو هغه ته وایه ينه وه ېود ېچږی )ېنه ډار  ګرکوډ ته د  چېکله 

، هغه هلک یوه ګر ایسار کړی ومکوډ زه  چېنو هغوی ته وایه  ې،دېد کور خلکو څخه ډار  چېاو کله 

 :وویل انه رسهځلک د ، هوه ېبنده کړ  يېالره  چېولید  ېناور یځیو غټ  چې ،دهېر ېپه الره ت ورځ

 :يې وویلستله او داسی یهغه یوه تیږه را واخ .کوډګرکه او  ىد غورهراهب  چېوه شم به پنن 

ر ېتر څو خلک په الره ت نو دا ځناور مړ کړه ي،ر خوښ و ېګر نه د راهب عمل ډکوډ د تاته ! که یاهللا

، هغه هلک بیا راهب تیر شول  او خلک چې هغه مړ شو ،ویشتهيې په هغه تیږه هغه ځناور و او بیا  يش

 :راهب ورته و ویل .ورته وکړه يېاو ټوله قیصه  ىته ورغ

که  ېراګیر ش ېک تایښر زر په ازمې، ته به ډيې غوره تا وینم نو نن ورځ ته زما څخه  چېزه  اي ځویه !

 .یهور ښما چاته مه نو  ېرا ګیر ش كېازمیښتونو  هرته ته پچې

 د مجلس یوه ملګري چې، د پاچاه كاوهمرضونو عالج  مرض( او نورو يرګب، برص )د ړندو ههغه هلک ب

رسه هغه هلک ته راغي او ورته  رو سوغاتونوې، هغه  د ډ، دلېواور  كېد هغه په باره  هغه ړوند شوی و

 :يې وویل



څوک  چېوس نه لرم  ېد، هغه هلک ورته وویل: زه دستا دی دا ټول مال  ېرته ته ما جوړ کړ چېکه 

 چېزه به هللا عزوجل ته دعاء وکړم  ېرته ته ایامن رواړ چې، که يهللا عزوجل شفاء ورکو  ېم بلکجوړ کړ 

 .او هللا عزوجل هغه ته شفاء ورکړه، هغه کس ایامن رواړ يهغه تاته شفاء درکړ 

چي مخکی به  وررسه کیناست په هغه ځای کی د مخکي په څرياو  ىته ورغ بادشاهاه دغه وزیر دشد با

 :ورته وویل پادشاه، کیناسته

ته زما نه بغیر بل رب یا آ: ورته وویل بادشاه .زما رب: د سرتګو نور چا بیرته درکړ، هغه ورته وویل ستا

 :وزیر ورته وویل ؟لری

هغه  یې ته بادشاه اړ شو او چې سزا ورکړه يې ېهغه ونیوه او تر د بادشاه .ستا دواړو رب هللا دی زما او

 :هغه هلک ته وویل ، پاچاپاچا هغه هلک را وغوښته، ته دعاء کړی وهده  چېکوم هلک ور وښوده 

 ېاو داس ېاو داس ېبرص ښه کو ړانده  او  چې ېدېته ورس ېدرج ېد كې ۍکوډګر ! ته په هيچزما ب

 :ته و ویل هلک پاچا ې.کارونه کو 

ې اهه تر هغو مره و و هغه د پاچا .هللا عزوجل شفاء ورکوي ېکهم د شفاء ورکولو وس نه لرم بل هزه چات

خو  .هڅخه وګرځ: خپل دین وویل يېونیوه او هغه ته راهب  باچا .هغه د راهب نوم ور وښوده چې

ښوده تر څو هغه كې يېراهب په رس او د  اره را وغوښته پاچا .کړ او په خپل دین والړ وهراهب انکار و 

هغه  يېکړ بیا  ېه ټوټدو  يېوالړ و، هغه راهب کلک په خپل دین  ېخو هغه ال هامغس ي،کړ  ينیامي

اره  هم يې، د هغه په رس نکار وکړا، هغه وویل: له خپل دین نه وګرځه يېوزیر را وغوښته او ورته 

: له وویل يېهغه هلک را وغوښت او ورته  يې ېورپس .دوه ټوټي شو چې اره کړ يې ېښوده او داسكې

 :وویل يېوسپاره او ورته  و تهوستانیوه ډله د پاچا هغه خپلو  .خپل دین څخه واوړه. هغه انکار وکړ

 ېد لته ورسید ېد غره څوک چېکله  .ئژو ېوخ يېته  ېاو د هغه غره پاس څوک دا فالين غره ته بوځئ

 يېنو ښه که نه بیا  ،دهېرته هغه د خپل دین نه و ګرځچې، که يخپل دین نه واوړ  چې ئ،يواهلک ته و 

دعاء  هلته دايسوه هغه هلک اغره رس ته وخیژ هغوی دا هلک د  ئ.ځو ر نه ښکته را وغو  ىد هغه ځا

 .وساته ېما د دوی له رش نه په امان ک ېهغس يخوښه و  چې ېګه دهللا څنوکړه: یا

ا چهغه هلک پا .دلېرا وغورځ ېنه الندېده( او هغه کسان تر ېولړځده )ې( غر وخوځ)دهغه له دعا رسه

څه شول  ىهغو  تليل ولکوم کسان  چېرسه ستا  :حیرانی رسه( پوښتنه وکړه پهترینه ) پاچا ى.ته راغ

 .عزوجل زه د هغوی د رشه نه وساتلم: هللا ؟ هلک ورته وویل

 يېئ او د بحر منځ ته سور کړ  كې ۍ: دا په یوه کشتوویل يېپاچاه هغه نورو کسانو ته وسپاره او ورته 

که  ږدئ يې ېنو پر د خپل دین نه واوښته  که ئيواو ده ته و ن د بحر منځ ته ورسیدئ چېکله  .رسوئو 

دل هلک هللا عزوجل ته دعا وکړه ېکله د بحر منځ ته ورس چېهغوی  ئ.اوبو ته ور وغورځو  يېنه نو بیا 

واوښتله او  کشتۍ ېپه هغوی باندما د دوی د رش څخه وساته  ېهغس ېګه غواړ نڅ چېته  هللایا: 



 چې: تا رسه نه وپوښتلېتر  پاچا .دهېرسه ډوب شول او هغه هلک پاچا ته روغ را وګرځ ۍد کشت دوی

بیا  .ساتلم عزوجل زه د هغوی د رشه څخه و : هللاول هغه څه شول؟ هلک ورته وویل کوم کسان تليل

 :ته وویل هلک پاچا

 ؟!ى: هغه څه شی دوویل ؟ پاچا ورتهېعمل ونه کړ  څو زما په وینا تر  مړ کوىل ېنه ش ېته ما تر هغ

، بیا زما د غشو لرګي پوری ما وتړهرا غونډ کړه او په یوه  ېك: ټول خلک په یو میدان هلک ورته وویل

د دغه  چې: د هغه هللا په نوم ږده او ووایهكې كېڅخه یو غشی را واخله او هغه بیا په لینده  ېله کڅوړ 

پاچا  ېما قتل کړ  چېږی ېتوان ېد هنو پ ېوکړ  ېرته ته داسچېکه  .ولهو  ؟ بیا ما په غيشهلک رب دی

د هغه د غشو د  يېړه او بیا ا وت ېپه یوه لرګي پور  يېرا ټول کړل او هغه هلک  خلک یو میدان ته

 يېد دغه هلک رب دی او بیا  چې: د هغه هللا په نوم ویل ېڅخه غشی را واخست او وی ېکڅوړ 

دلی ېلګ چې ځاىښود په کوم كې ىخپل الس په هغه ځا ویشت هغه هلکو  كې( ټڅ) اورمیږهلک په 

 ،وپه رب باندی ایامن راوړ  دغه هلکنو خلکو وویل: مونږ د ،هخلکو دا حال ولید چېکله  .و او مړ شو

د  چې ته وویل شول پاچا و.دغه هلک په رب ایامن راوړ مونږ د ،ومونږ د دغه هلک په رب ایامن راوړ 

 ېد الرو په غاړو باندی کند چې( پاچا حکم وکړ وخلکو ایامن راوړ  ېیعنهامغه وشول ) ېدېڅه نه ډار 

د  چې: څوک وویل بادشاهشو او بیا  اور بل  كې ېیستل شول په هغوو  خندق چې، کله ( وبايسخندق)

 او یا هغوی یو ځور وغور  كې غوی په دغه خندقنو ه ،( نه وانه وړيد هغه هلک دین ېیعنخپل دین)

یوه ښځه راغله  چې ېوکړل تر د ې( خلکو همداس)ټوپ ور ووهي يغورځو ځانونه ور و  چې ئيواته و 

وروسته شوه د  ېیعنور ونه غورځيږی) چې، هغه ښځه وروسته شوه هم وه زوی ېږ کېپه غ ېهغد چې

 .ې! صرب وکړه ته په حقه يې: مور ماشوم ورته وویل ېږېد غ ې( دهغدلو نهېغورځ

 

 

 

 

  :جتخري ثدحدي
 والراهب والساحر الأخدود أصحاب قصة:  باب (والرقائق) الزهد کتاب:  واللفظله مسلم

 ( .۷۰۰۶: )  دیثوالغلام،ح

:  البروج،حدیث سورة ومن:  ،بابر وسلم علیه هللا صلی هللا رسول عن تفسیرالقرآن أبواب:  ترمذي

(۷۷۱۰. ) 

 

 :ېث فائدد حدي

 كېد کم او لږ عمر خلک په خپلو اهدافو  چې ېهڅه کړ  ې: د هللا عزوجل او اسالم دښمنانو تل د د۱

همدغه ځکه  يخوښه و  چې يېګه نڅ يپاره استعامل کړ د خپلو موخو ل ېاو هغه بیا هغس يراګیر کړ 



: زه بوډا شوی یم یو ماشوم ته وویل ، ځکه خو هغه جادوګر پاچاږیېمرشان جوړ  يكماشومان د راتلون

 .ميجادو ورته ور وښ چېږه ېهلک( را ول)

ګه ه څن، لکكوي ا الره او کار اسانههغه ته بی يچاته د خیر او هدایت اراده وکړ  چې: هللا عزوجل ۲

 .راهب ولیده يې كېخو په الر  يهغه هلک جادوګر ته ورته تر څو جادو ور څخه زده کړ  چې

ځناور  هغه وحيش يې كېنو په الره  ،الره روان و هغه هلک په چې، څنګه د مسلامن سالح ده عا: د  ۳

 .وکړه يېعا ولید او د  

به  کرامات هم ورکوي لکه هغه هلک چېنو ته هللا عزوجل ، صالحو او پرهیزګاره مسلامناکوې: بعضو ن۴

 .وهاهللا ښه ک يېس مرض به ېاو د پ خلک دمول او ړوندواىل

کو ته د بلنې وي لکه څنګه ېد دعوت او ن ېلو لوی فکر باید د هللا عزوجل په الره ک: د مسلامن تر ټو ۵

ته  رتهچېکه  ،هللا ورته صحت ورکوي ېه روغوم بلک: زه خلک نهغه هلک د پاچاه وزیر ته وویل چې

 .زه به هللا ته دعا وکړم ایامن راوړې

نو هغه بیا د ایامن تر ټولو لویو درجو  ،و کلک يشر پوخ اېد کوم مسلامن ایامن په هللا ډ چې: کله ۶

خو د هللا  ،د رس له خوا نه دوه ځایه اره کړ ىهغه سړ  كېه سیكپه دغه  يې ګه چېنلکه څ يته رسیږ

 .ډېر ګران وهن څخه اد خپل ځعزوجل مینه او ایامن ورته 

او یا هم وررسه څوک ظلم کوي باید دعا وکړي  راګیر يش كېیو مسلامن په کوم مشکل  چې: کله ۷

 .وهغرقا يې كېپه اوبو  وه اواهغه د غر نه را غورځیې  چې، کله وه کړې چېلکه هغه ماشوم 

په  چېه تړلی دی لکه څنګه دل د بسم هللا ویلو رس كېد برکت سبب او د هغه رښتیا  كې: په عمل ۹

په غشی رشوع کوم په نوم د دغه هلک د رب او بیا ما  ،دا ووایه: ته وویل اهلک پاچ كې كيسهدغه 

 كړې.تل بیا ما ق كوىل يش چې( يېوام هللا و بس) رته ته داسېچې، که ولهو 

دل ېمسلامند هغوی  نو ،هغوی مسلامنان شول چې ،کر هم راغلید هغو کسانو ذ  كېه سكې ېپه د: ۸

ویل  يېدل نو وېمسلامن چېه خلک ځکه هغ ،ږیېحساب كېو يكېن پاچا مړ کړ په چېهم د دغه هلک 

دغه خلک  دیلک په رب ایامن راوړی ، مونږ د دغه هدی رب ایامن راوړی چې مونږ د دغه هلک په

 چې ،ییت دد حدیث رواد بن سهل رضی هللا عنه  نه یو اوږد سع .د دغه هلک له امله مسلامنان شول

 :وفرمایل كېرسو ل هللا علیه الصال ة والسالم  په 

)ْ ْالنََّعِم ِر ُْحم  ِْمن  ْلََك ٌ َْخْي  َْواِحٌد َْرُجٌل ْيُه َدىِْبَك                                                                                                                .                                                                                                       .                      )ََلَن 

نو دا ستا لپاره د رسو اوښانو د  ي،هدایت وکړ ( هللا عزوجل یو کس ته  امله لهکه ستا په وجه ) :ژباړه

 .درلودلو څخه بهرته دی

 (۷۲۰۲) صلی هللا علیه وسلم، باب: مناقب علی بن أبی طالب.... يکتاب فضائل اصحاب النب :يبخار 

 (۷۱۰۲: ) بن ابي طالب ې: من فضائل علمسلم: کتاب فضائل الصحابة، باب

 (۷۲۲۲ب فضل النشر العلم ) . با ابوداود: کتاب اول کتاب العلم



ته بلنه  و او وړويچب ې، مور او یا هم نور مرشان دپالر ېیواځ چېدا رشط نه دی  كې: په دعوت ۱۲

مور ته  لېپکې چې ماشوم خ كيسهلکه په دغه  واړه هم مرشانو ته دعوت ورکولی يش لکېب يورکړ 

 .صرب وکړه ته په حقه یې ،ویل چېو 

  وکلک والړ و  ډېرخپل دین  ههم مؤمنان پ كېیو امتونو نمخک هپ چېشوه  مالومهنه  ېسكې ې: د د۱۱

 .وښتلخو هغوی د خپل دین څخه وا ن ،سزا ورکړه سخته بادشاه چېلکه وزیر او راهب ته 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 امت ته غنیمت حالل شو . د رسول هللا علیه السالمهللا تعالی د رحمت له کبله د  : ۴



 :والسالم وفرمایل ةه الصال  علیرسول هللا چې ،د أبو هریرة رضی هللا عنه نه روایت دی

کوژده  چا چې ه ځيڅوک دې له ما رسه ن : هغهوویل يې، خپل قوم ته کوله یو نبي غزاء  كېیانو يپه نب

 ،ځي څوک رارسه هغه  ېاو نه د يچې واده وکړ  يکړی او غواړ  يواده نه و او هغه تر اوسه  يو  يکړ 

، ) د کوټي چت یی نه وی اچولی (کړی جوړ يال نه و  يېاو د هغه بام  يهغوی کور جوړ کړی و  چې

 چې ي،و  كېانتظار  ېاو هغوی په د يت لر الی ( او نور حیوانچې) ېهغوی اوز  چې څوکنه هغه  او

هغه  كېوخت  ېنزد ته د ملانځه یا هغه زدیګر ، هغه پیغمرب غزاء ته روان شو او د ماراوړي يچکله به ب

، او زه هم يې: ته هم تابعدار وویل يېملر ته و( شوی  رته چې په جهاد کولو مامورچېته ورلنډ شو) کيل

، هغوی د غنیمت هغوی فاتح شول چې ېده تر دې، ملر ودر ېایسار کړ را لږ وخت لپاره  ملر د  یا هللا دا

، هغه مګر اور هغه د غنیمت مال ونه خوړ، يوخور  غنیمتتر څو د هغوی  ىمال جمع کړ او اور راغ

یو کس زما ، یو ېیلقب ې، تاسو د هر خیانت کړی دی په  مال کې غنیمتد چا كې : په تاسو وویل نبي

م علیه السال  ينب .د الس رسه ونښته يد یوه کس الس د هغه نب ، هغوی بیعت وکړ ،رسه بیعت وکړئ

تر دې چې د  ستا قوم دی ما رسه بعت وکړی ،دی چا خیانت کړی كې هستاسو په قبیل: هغه ته وویل

علیه  يدریو کسانو الس د هغه نب د دوو یا  ې، د دغه قبیلرسه بیعت وکړهغه د  ېقبیل ېهغه سړي ټول

هغوی د غوا د  چې ې، تر ددی چا خیانت کړی كې: په تاسو هغه ورته وویلالسالم  دالس رسه ونښته 

 ىد هغه مال رسه یو ځا كې ى( ځااوچت، هغوی هغه رسه زر په یو لوړ ) دازه رسه زر راوړلرس په ان

رسول هللا علیه افضل الصالة والسالم وفرمایل   بیا .وخوړ يېاو هغه د غنیمت مال  ىراغور ، اښودلكې

او عاجزي  ي، مګر هللا عزوجل زمونږ کمزور حالل هیچا ته هم د غنیمت مال نه و كېزمونږ نه مخ: 

 .ړغنیمت حالل ک يېولیدله نو مونږ ته 

 

 : تخریج دحدیث

( او ۷۲۷۱: )  ،حدیث الغنائم لکم أحلت السلام علیه النبي لقو:  ،باب الخمس فرض:  کتاب:  بخاري

 (  . ۶۲۶۲، باب : من أحب البناء فبل الغزو )  په کتاب النکاح

 (.۲۲۱۲) خاصة،حدیثالأمة  لهذه الغنائم تحلیل:  ،باب والسیر الجهاد کتاب:  له واللفظ مسلم

 

 د حدیث فائدی:

 .و خوړل يېاغۍ او هغه به : د مخکنیو ملتونو غنیموتونه ته به اور ر ۱

 .يپاک او حالل مال قبلو  كې: هللا عزوجل په خپله الر ۲



نورو قومونو ته حرام  كېد رسول هللا علیه الصالة والسالم امت ته حالل شول مخ : غنیمتونه رصف۳

 .ول

نیمتونه ولیدله نو غ ياو عاجز  يکله د رسول هللا علیه الصالم والسالم د امت کمزور  چې: هللا عزوجل ۴

 .ورته حالل کړل يې

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 په دم رسه شفا موندل : : ۵



 :وايی چېد أبو سعید الخدري رضی هللا عنه نه روایت دی 

 ورسه پړا ېقبیل ېهغوی د عربو یو  ،فر  الړلله صحابه په سډد رسول هللا صلی هللا علیه وسلم یوه 

انکار وکړ او دوی لې قبی خو هغې ي،لمستیا وکړ ېی مدغه قبیله د دو  چېکرامو وغوښتل  ، صحابهواچوه

مګر د هغوی  ،غړو د هغه هر رقم عالج وکړ ېچه د قبیليچمرش مار و  ېمیلامنه نه کړل ، د دغه قبیل يې

هغوی دلته پړاؤ  چې که دغه کسانو ته وريش: یو کس وویل ېد قبیل .ونه کړه هڅ فائدېدغه عالج ه

 يېته راغلل او ورته  ىرضی هللا عنهم ځا و، هغوی د صحابيد هغوی رسه څه و  دای يشكېاچولی 

 :وویل

ونه کړه  په تاسو  يېڅ فائده ېکوشش وکړ خو ه ډېرمونږ  دی چىليچمرش مار  ې! زمونږ د قبیلای خلکو

مونږ ستاسو  زه دم کوم، !په خدای قسم !: هورضی هللا عنه وویل يبحا ؟ یو ص يکوم کس څه لر  كې

تاسو ماته عوض را نه  چېم تر څو ړ نه کو  به زه دم ېتر هغ خو تاسو انکار وکړلمستیا وغوښته ېنه م

 ېد فاتح يې ېهغه کس باند پهورکولو وړاندیز وکړ هغه صحايب د رمي هغه ته د اوزو  ،هغوی ىکړ 

د تړلو څخه  چېده لکه چا ېښکار  ېداس .هغه ښه شو چې ېتر د يې پری اچوه دم  لوسته او سورت

رضی هللا  وپه صحاب .ورکړه يېوه هغه  ېرسه کومه وعده کړ  ېابد صح چېی خالص کړی وی هغو 

و  دم اچوىل چې، کوم صحايب تقسیم کړو كېپه خپلو  ېدا اوز  چې ئ: راځیو کس وویل كېعنهم 

 كيسهوالسالم ته ورشو او هغه ته ټوله  ة: صرب وکړی تر څو رسول هللا علیه افضل الصال وویلهغه 

حارض  كېهغوی رسول هللا علیه الصالة والسالم په خدمت  چې؟! کله كوي هغه څه حکم چې ،وایوو 

 چې ې: ته څنګه پوه شو والسالم ورته وفرمایل ةلیه الصال ، رسول هللا عورته وکړه يې كيسهشول ټوله 

: تاسو ښه وکړل لیه افضل الصالة والسالم وفرمایلبیا هغه ع ي.ږكېرسه دم  سورت ( فاتحې)د  ېپه د

والسالم مبارک ة افضل الصال بیا رسول هللا علیه  ئ.وکړ  كېکړی او زما برخه هم په هغه تقسیم 

 .وخندل

 

 د حدیث تخریج :



 الرقیة علی أحیاء العرب بفاتحة الکتاب ىف ى، باب مایعط الإجارة: کتاب واللفظ له البخاري صحيح

الرقیة  ىف: النفث   په باب او(۶۲۷۲، )اببفاتحة الکت ى: الرق ، باب او په کتاب الطب ( ۷۷۲۲: )حدیث

 (۶۰۰۲: فضل فاتحة الکتاب ) ، باب نآ: فضائل القر  په کتاب ې( هم راغلی او همداس۶۲۷۲)  كې

 (۷۷۰۲رة علی الرقیة بالقرآن و الأذکار، حدیث: )، باب جواز أخذ الأجالسلام: کتاب مسلم صحيح

أخذ الأجر علی  ىباب ما جاء ف، عن رسول هللا صلی هللا علیه وسلم: أبواب الطب ىالترمذ  سنن

 ( ۷۰۲۷التعویذ، حدیث: )

 ( ۷۱۲۳کسب الأطباء، حدیث: ) ى،  باب ق: کتاب الاجارةداودى أب سنن

 ( ۷۲۶۲:) ، حدیثى، باب أجر الراق: أبواب التجاراتماجه ابن سنن

 

 :ېد حدیث فائد

 .به وررسه ښه کولنو هغوی رضی هللا عنهم  ،رته به چا د صحابه کرامو رسه بد وکړلچې: که ۱

 .ږیكېشیانو دم  يكرسه د زهر لرون ې: په سورة فاتح۲

شفاء و رحمة  هون ماآ وننزل من القر ):ل فرمایلیهللا عزوج .د هر مرض عالج شته كېن کریم آ قر  :۳

 (للمؤمنین

په احتیاط  ډېرترینه  يې ن بهاره کوله او ځې: صحابه رضی هللا عنهم به د حرامو شیانو څخه سخته و ۴

 چې :ویلورته و  صحابه کرامو د هغه اوزو د تقسیم خربه وکړه او بل صحايب كې كيسهدغه  ساته لکه 

دا کار مه  يکړ ي او د هغه نه مو پوښتنه نه و  والسالم ته نه یو ورغيل ةتر څو رسول هللا علیه الصال 

 ئ.كو 

 .اخیستی شی ې: د یو چا په دمولو رسه د دم پیس۵

 

 

 

 

 هللا علیه وسلم د قران کریم نازلیدل او خلک اسالم ته رابلل په رسول هللا صلی : ۶

مَِْْرأ ْ:))ْاقْ  ِْمنْ ْاإلِن َسانَْْ،َْخلََقَْْخلََقْْالَِّذيَْربِّكَِْْباس 

اَلَك رَُمْ،ْ(َْربُّكَْْوَْْ،ْاق َرأ َْْعلَقْ 



 :فرمايی چېرضی هللا عنها نه روایت دی  ېد أم املؤمنین عائش

، رسول هللا ليدلښه خوبونه نازلیده هغه به  ىوالسالم وح ةول هللا علیه الصال په رس چېبه  كېپه اوله 

داسی ښکاره او په څري د شپی کوم خوب ولیده هغه به لکه د سهار د رڼا  چېعلیه الصالة والسالم به 

والسالم به  ةه هغه علیه الصال خوښه شو ي يتنها تهوالسالم  ةرسول هللا علیه الصال  ، بیادهېصحیح ثابت

 کور ته به خپل  چېبه  وتر څ و ، بوختپه عبادت  ېڅو شپ ېد حراء غار ته الړ او هلته به پرله پس

 ىرضی هللا عنها کور ته الړ او د هغه ځا ې، بیا به د خدیجځان تیار کړ  بیا لپاره به یې شو او د ستون

والسالم  ةهغه علیه الصال  چې ېراء ته به الړ  تر داو غار ح ستيخوراک واخ د نورو ورځو لپاره يېنه به 

: رسول هللا علیه وویل: ووایه )ولوله( يېاو ورته  ىربائیل علیه السالم ورته راغته حق ښکاره شو او ج

ل جربائیهللا علیه الصالة والسالم فرمايي: هغه )! رسول نه یم ى: زه لوستوالسال ورته وفرمایل ةالصال 

ښودمل ېپر وس نه درلود بیا زه هغه  يېما  چېراکړ(  يېمره زور و ده کلک ونیومل )ر معلیه السالم( زه دو 

راکړ  يېمره زور و ! هغه  زه بیا ونیومل او دنه یم ى: زه لوستما ورته وویل ولوله(وویل: ووایه ) يېاو راته 

 .نه یم ى: زه لوستته وویل: ولوله ما ور وویل يېښودمل او راته ېپر  يېزما طاقت ځواب راکړ بیا  چې

 چېراکړ  يېمره زور و ځل لپاره ونیومل او د : هغه زه بیا د دریمهللا علیه الصالة والسالم فرمايیرسول 

ْو وایه  وویل: يېماته ځواب راکړ او راته  ېزما حوصل ِمَْربَِّكْالَِّذيَْخلََقْ،َْخلََقْاإلِن َساَنِْمن  ِْباس  :))ْاق َرأ 

ْ،ْاق َرأ َْوَْربَُّكْاَلَك رَُمْ،ْ( یاتونو رسه د آ سالم د همدغهوال ةرسول هللا علیه الصال ( َعلَق 

زړه  يېله امله  ېواقع ېد دغ چېالړ  رضی هللا عنها کور ته ېد خدیج كېحال  ېراء نه په داسغار ح



ما په ، ه ونغاړ  كې: ما په کمپله وویل يېته  ېرضی هللا عنها کورته الړ هغ ېد خدیج چېکله . دهېږدېر 

 ةهغه علیه الصال  چې ېکړ تر دپټ  كېپه کمپله  يېوالسالم  ةهغه علیه الصال  .کړه وتا كېکمپله 

:  زه په خپل ځان وویل يېوکړه او ورته  كيسهرضی هللا عنها ته ټوله  ېخدیج يېبیا   ،والسالم ارام شو

 .و ویریدم باندی 

، ته نه کړی هغه به تا کله هم رسوا چې قسم هللا نه ده په ې: نه داسورته وویل هللا عنها رىض ېخدیج

میلمه  .يېاو مددګار  ىکسو او غریبو ملګر  ې، د بېكو ته د خپلوانو پوښتنه  ،يېد ښو اخالقو څښنت 

والسالم ورقة بن  ةرسول هللا علیه الصال  ارضی هللا عنه ېخدیج ې.كو  ېاو دخلکو مصیبتونه لر  يېنواز 

 نرصاين كېو او په جاهلیت  ىدتره ځو  ارضی هللا عنه ېهغه د خدیج چې ،نوفل بن اسد ته ور ووست

یری شوی و او ږسپین  ډېرهغه  .ژبه لیکه ژيب لیکوال و او هغه به انجیل په عرباين د عرباين ،شوی و 

 ېخربه دراره و د  !: ای د تره ځویهرضی هللا عنها ورقة بن نوفل ته وویل ېپه سرتګو ړوند و، خدیج

؟ رسول هللا  : وراره څه دی ولیدلوالسالم ته عرض وکړ ةعلیه الصال  ! ورقة بن نوفل رسول هللاواوره

رسول اله علیه  کله د چې ورقه .ورته وکړه يې كيسهټوله  ېد هغ وو  څه لیديل چېوالسالم  ةعلیه الصال 

تر ټولو اوالعزمه فرښته جربائیل ): دا خو هامغه ناموس وویل يېورته  ېدلېواور  ېوالسالم خرب  ةالصال 

زه ستا د نبوت په ورځو  چېکاش  .وه ېموسی علیه السالم ته وحیه راوړ  چېعلیه السالم( دی کوم 

ستاخپل قوم تا له  چې كېکاش زه تر هغه وخته ژوندی پاتی شم په کوم وخت  واى.ځوان او تکړه  كې

یا هغوی به ما اوباسی؟! ا :والسالم په تعجب رسه وپوښتل ةرسول هللا علیه الصال  .خپل ښاره وبايس

رته چېکه ده  ېکړ  يلکو دښمنخ غه رسهدعوت کړی دی د ه ېهم ستا غوند چې: چا ورقة عرض وکړ

وروسته ورقة بن  ېو اوسم  څو ورځ ىژوندی و اوسم زه به ستا تر ټولو کلک ملګر  كېزه په هغه وخت 

 .هم بند شول نازلیدل هوخت لپاره وحی څهنوفل مړ شو او د 

 

 :د حدیث تخریج

هللا صلی هللا علیه وسلم،  لی رسولا ىف کان بدء الوحيك: ، بابىواللفظ له: کتاب بدء الوح ىبخار 

ب موسی انه کان مخلصا وکان واذکر فی الکتاو په کتاب: احادیث الأنبیاء، باب: ) (۷حدیث: )

( او په: کتاب ۱۷۶۷)  (ىاقراء باسم ربک الذ ) : التفسیر: سورةه کتابپ ېهمداس (۷۷۷۷رسولانبیا، )

 (۲۷۳۷، )الرؤیا الصالحة ىمن الوح ول ما بدئ به رسول هللا صلی هللا علیه وسلما: التعبیر، باب

 ( ۲۲۰لی رسول هللا صلی هللا علیه وسلم، حدیث: )ا ى: بدء الوحمسلم: کتاب الایمان، باب

 (۷۲۷۷) :ذکر رؤیا الصادقة عند بدء النبوة، حدیث ى: ف: أبواب المناقب عن رسول هللا، بابىترمذ 

 

 :ېد حدیث فائد

راتله او هغه به سهار ته رښتیا  كېوحیه په خوب   كېبه په اوله : رسول هللا علیه الصالة والسالم ته  ۱

 شوه



 .خوښوله ييتنها كېم والسالم په غار حراء رسول هللا علیه الصال : ۲ 

 ېنو د هغ ،کلک نیوه كېږه ېبه رسول هللا علیه الصالة والسالم په خپله غ چې: جربائیل علیه السالم ۳

م والسالم جربائیل علیه السالم ته په په زړه او ذهن رسه متوجه ال مراد داوه تر څو هغه علیه الص يېنه 

 .ييهغه څه وا چېشی 

هغه په  چې ،مراد دا وه يېنه  ېد د ېتکرار کړ  ېځل ېدر  ېخرب  ېخپل چېل علیه السالم ي: جربائ۴

 .يد يكدونكېمهم څه ویل  ډېرهغه ته  چې ي،کړ  يیقین ېد

 .رأ باسم ربک الذی خلق دیهغه د ا اق والة والسالم نازل شپه رسول هللا علیه الص چېیت آ ىاولن: ۵

 رسول هللا علیه الصالة والسالم  چېکله  ،ه ښائسته منونه وهډېر رضی هللا عنها د اخالقو یوه  ه: خدیج۶

کړ او  وتا كې هرضی هللا عنها په ټوټ ېد غار حراء نه راستون شو او هغه علیه السالم ریږدیده نو هغ

 ېكو ځکه ته علیه السالم د خلکو رسه ښیګڼه  ،كوي رسوا : هللا عزوجل به تا کله هم نهوویل يېورته 

 .او داسی نور

 يپه مال و  يكېکه هغه ن ياو د هغوی پوښتنه کول د يك: د ښو صفاتو څخه یو هم د خپلوانو رسه نی۷

 .يدلو او پوښتنه و ېاو که په ل يکه په خدمت و 

 .ياو یتمیانو رسه مرسته او د هغوی پوښتنه کول د: د ښو صفاتو څخه یو هم د غریبو ۹

 .يو  ىكهغه میلمه دوست او میلمه خوښون چې ي،: یو ښه مسلامن ته پکار د۸

رایه د زړه  ې، د هغږیېکاملیت هم معلوم ېرضی هللا عنها دپوه ېد خدیج كې كيسه ې: په د۱۲

 :وفرمایل علیه الصالة والسالم رسول هللا چې ،یت دیايب طالب نه رو اد عيل بن ، والی او ښه نظريقو

امت  ېرضی هللا عنها د د همریم بنت عمران علیها السالم د خپل وخت تر ټولو ښه ښځه وه او خدیج

   .تر ټولو بهرتینه ښځه ده

(    ۷۱۷۷، )ئکة یمریم ان هللا اصطفک ( حدیثواذ قالت الملب: )کتاب احادیث الانبیاء، با :بخاري

 (۷۱۷۰) هللا عنها ى: فضائل خدیجة أم المؤمنین رضباب : کتاب فضائل الصحابة،مسلم

هللا  ي.يد ناموس نه مراد جربائل علیه السالم دی او ناموس د خیر رازدان ته وا كې: په حدیث ۱۱

 .لیږلو لپاره ټآکلی وهوحی ل علیه السالم د يعزوجل جربائ

، هللا عزوجل بیا ویستلی يد خپل کلی څخه نه و  يېوم ق چې ،نه دی راغلی يڅ نبېه ېاسد: ۱۲

لکه رسول هللا علیه الصالة  يو  ياو ښار ته کامیاب راستانه شو  او خپل کيل يهغوی بیرته کامیاب کړ 

 .ته ننوت ېمکرم كېرته فاتح مېته هجرت وکړ او ب ېنه مدین كېد م چېوالسالم 

 

 

 



 قران کریم اطمینان او خشوع ده . : ۷ 

ِْْجئ نَاْإَِذاَْفكَي فَْ): ةْ ِْمن كُلِّ (َْشِهيًداَْهُؤلءَِْْعَلِْْبكََْْوِجئ نَاِْبَشِهيدْ ْأُمَّ

 . 

 والسالم راته ةرسول هللا علیه الصال  :ييوا چې هللا عنه نه روایت دی دهللا بن مسعود رىضد عب

، ييهللا عنه وا ، عبد هللا بن مسعود رىض(ن کریم تالوت وکړهآ د قر ن کریم واوروه )آ : ماته قر رمایلفو 

ته  تاسووالسالم  ة: یا رسول هللا علیه افضل الصال چېما رسول هللا علیه الصالم والسالم ته عرض وکړ 

الصالة والسالم راته  افضل لیه، رسول هللا ع تالوت وکړم حال دا چی په تاسو نازل شوی دی ؟!

: ما د سورة النساء ن کریم واورم، عبد هللا بن مسعود واييآ د بل نه قر  چې: زه دا خوښوم وفرمایل

ة  أُ  كُل   ِمنْ  ِجئْنَا إِذَا فََكيَْف )یت آ ېد چېتالوت رشوع کړ کله  ته  َشِهيًدا( َهؤاُلءِ  َعَل  ِبَك  َوِجئْنَا ِبَشِهيد   مَّ

: وفرمایل د روای شک دی چی یا یې: بس کړه والسالم راته وفرمایل ةلیه الصال ، رسول هللا عدمېورس

د د  چې ،دهيوالسالم ول ة: ما رسول هللا علیه الصال يېعبد هللا بن مسعود رضی هللا عنه وا .نور مه وایه

 .ېو  ېروان كېاوښ يېګو نه سرت مبارکو 

 

 

 

 

  :تخریج دحدیث

(. ۶۰۶۲)  او( ۶۰۶۶: )  ،حدیث القرآن قراءة عند البکاء:  ،باب القرآن فضائل کتاب:  له واللفظ بخاري

 هؤلآء لیع بک وجئنا بشهید أمة کل من جئنا اذا فكېف:  ،باب التفسیر کتاب په بخاريهمداسی  او

 (.۱۶۳۷) اشهید

 (۳۰۰: )  القراءة،حدیث وطلبن القرآ استماع فضل:  بها،باب ومایتعلق القرآن ئلفضا کتاب:  مسلم

 (.۷۲۲۳: )  القصص،حدیث فی:  العلم،باب کتاب أول:  ابوداود

: )  النساء،حدیث سورة ومن:  وسلم،باب علیه هللا صلی هللا رسول عن القرآن تفسیر أبواب: ترمذی

۷۰۷۶) 

 

 ې:د حدیث فائد

 .يږكېمتاثره  ډېرن له تالوت نه آ انسان د قر  يلوی تأثیر لر  ډېرن عظیم آ قر : ۱

یم لوسته او ن کرآ ځکه خو رسول هللا علیه الصالة والسالم قر  ي، ته رضورت لر ريي: د انسان نفس تغ۲

 .اوریده

 .يره چوپتیا او فکر رسه وکړ ډې هن کریم تالوت پآ انسان د قر  چې ،: تر ټولو نه ښه کار دا دی۳



 .يوشحالو خمینه لوستل د انسان زړه مطمنئ او روح  هد زړه پن کریم آ : قر ۴

 

 د صدقي فضیلت . :  ۸

 :والسالم وفرمایل  علیه الصالةل هللارسو : وايي چېد ابو هریرة رضی هللا عنه نه روایت دی 

باغ ته اوبه  ي: د فالين سړ يې ویل چېده ېیو کس و هغه د وریځو څخه یو اواز واور  كېپه صحراء 

هلته د اوبو  ېو  ېهلته تیږ چې ،باران وکړ يې ىځا ېپه داس كې، وریځ یو خوا ته الړه او د ځمورکړه

یو  كېالړ  هغه په باغ  ېوه  هغه کس د دغه اوبو پسیوه ویاله جوړه شوه او هغه د اوبو څخه ډکه ش

تل ای د هللا بنده وپوښ يېنه  يد هغه سړ  يلخپل باغ ته اړواوبه  ېباند لچهېبپه خپله  چې ،سړی ولید

ده د وریځو څخه  چېست کوم يورته واخ يېهامغه نوم  !: فالىنستا څه نوم دی؟!  هغه ورته وویل

زما د نوم پوښتنه وکړه؟ هغه ورته  ېد هللا بنده تا ول ىپوښتنه وکړه: اباغ واال دده څخه  .اوریدلی وه

 ي: د فالين سړ ویلو  غږ، يد ېوریځ ېدا اوبه دهغ چې ،دهېغږ واور  ې: ما د وریځو څخه داسوویل

 :دباغ واال نه پوښتنه وکړه يېست او بیا يواخ يېستا نوم  چې ،باغ اوبه کړه

چې تا دا راته وویل)زما د معمول پوښتنه دې رانه  دا :ورته وویل باغ واال؟ په خپل باغ کې څه کوېته 

زه  يې ( کړم  یوه خیرات )صدقه يېه یوه حصه ب انتظار کوم  ېد باغ  تر حاصله پور  زه .نو واوره( وکړه

 .ولګوم كېباغ  هرته پېب يېصه به وخورو او یوه ح ۍاو زما کورن

 

 :دحدیث تخریج

 (۷۷۳۱ ):، حدیثالمساكين ىباب الصدقة ف ،الرقائق و الزهد كتاب:مسلم

 

 :ېد حدیث فائد

ته خپل قدرت او رحمت عزوجل په کرامواتو رسه انسانانو  : کرامت د هللا عزوجل فضل دی هغه۱

 .دهغږ واوری كېیو سړی په وریځو  كېپه دغه حدیث  چېګه لکه څن ييورښ



رته چېګه او څن چې ي،ږېنه پوه ېد برش په څېه كويد هللا عزوجل په حکم او امر باران  ځې: وری۲

 :هللا عزوجل فرمایيل .دی ىكدونكېباران 

اَعةِِْْعل مُِْْعنَدهُّْْللاََّْْ)إِنَّْ لَمُْْال َغي َثْْيُنَزُِّلْْوَْْالسَّ ِْْفَْْماَْويَع  َر َحاِم ِريَْماْوَْْۖ  اَل  ٌسْْتَد  اَذاْنَف  ْْتَك ِسُبْْمَّ َْماْوَْْۖ  َغًدا

ِري ٌسْْتَد  ِْْبأَيِّْْنَف  ْایتْ.۴۳َْخِبْيٌْ(ْدْلقامنْسورتَْْعلِيمٌّْْللاََّْْإِنَّْْۖ  وُتَْتُْْأَر ض 

( علم دی او هللا عزوجل ته ودلكېدلو )ېاو د باران د نازل  ېهللا عزوجل ته د قیامت د ورځ ېشکه یواځېب

سبا  چې ،ږیېهنه پو  ېڅ نفس په دېاو ه معلوم دی يو  كې( په ارحامو )د ښخو په رحم چېهغه څه 

هللا عزوجل ښه شکه ېب. کومه ځمکه به مري په چې ي،ږېنه پوه ېڅ نفس په دېو ها كويبه څه کار 

 .عامل او ښه خرب دی

 عبدهللاد ته هغه چې يد کار په ته هغه نو ،معلوم يو  نه نوم انسان دبل ته کس کوم چې : کله۳

 ستا عبدهللا ای وکړه پوښتنه ترینه هغه چې ،راغيل كې حدیث يپورتن په چې څنګه لکه يوکړ  خطاب

 . فالىن وویل ورته هغه دی څه نوم

 شوی معلوم ته نورو چې مکو  يکړ  پټ عمل او کارونه، ښه خپل هغه چې ي،يښا نه اد رسه مسلامن: ۴

 ېد په ته چې وویل ورته هغه چې كې حدیث په لکه وکړي، پوښتنه كې باره په دهغه ترینه هغه او وی

 ؟كوي څه

 برخه دریمه: وویل ته بل چې سړی هغه لکه دی راغلی ذکر احسان او ېدقصد كې حدیث ېد :  په۵

 .کوم دقهص يې

 سړی هغه لکه شویدی بیان همت فضیل کولو دمرصف ۍکورن خپله په او ځان په كې حدیث ېد : په۶

 .هم خوراک کوو ۍکورن زما او زه ددینه: ييوا چې

 كېث یلکه په حد يږكېپيدا او محنت  ي، خوار په عمل كېبل يږكې: رزق په هیله او امید نه پیدا ۷

 .ېولرسه باغ ته اوبه ورک چېبیلهغه کس د  چې

 

 ونه ال زیاتیږی.تعمنویستلو رسه په شکر  : ۹



والسالم نه  ةالصال  افضل ما د رسول هللا علیهوايي  چې ،ة رضی هللا عنه نه روایت دییر د ابو هر

 :يېایل مفر  چېدل ېواور 

هللا عزوجل د  و.و ړوند دریم او  ىګنجبل برص( پیس ) يېیو  چېسان ك ېدر  كېارسائیلو  يپه بن

فرښته پیس ) برګي( ته  .ته یوه فرښته ور ولیږله و واړویرد ېهللا عزوجل د .دوی د امتحان اراده وکړه

: ښائسته رنک او ښائسته چې؟ پیس ورته ځواب ورکړ يږې: ستا څه خوښوویل يېراغله او ورته 

له  ېد د چېځکه  ،یش ېدا مرض زما څخه لر یم  كېپه کوم حالت  چېڅرمن( او دا زه ) ىكپوست

د هغه په  ې: فرښتييالسالم فرما افضل الصالة و رسول هللا علیه .كويه خلک زما څخه نفرت ملا

د هغه  .پيدا شو ېپر  ىكشو او ښه رنګ او پوست ېلر  دهغه کس نه هغه مرضجسم الس را کش کړ 

اسحاق  يد روا) ا: اوښ یا غو هغه ورته وویل  ؟څه خوښ دی ېد كې: په مال وپوښتل ېنه بیا فرښت

هغه ته د لسو  ېفرښت. (یو اوښ غوښتی و او بل غوا كېو اړ دو  يپیس او ګنج ،شک دیبن عبدهللا 

فرښته بیا  ي.برکت واچو  كېدرته په  ې: هللا دوکړه ورته يېمیاشتو حامله اوښه ورکړه او داسی دعا

: ښائسته ویښته او ه وویلرتهغه و  ؟څه خوښ دی ډېر: ستا تر ټولو وویل يېته ورغله او ورته  ګنجي

 افضل  رسول هللا علیه. كويپه وجه زما څخه نفرت  ېځکه خلک دد ،يش ېدا مرض را څخه لر  چې

هللا عزوجل هغه ته ویښته ورکړل او  .د هغه په رس الس راکش کړ  ې:  فرښتييالصالة والسالم فرما



هغه  ؟ږیېڅه خوښ ډېرتر ټول  ېد كې: په مال ترینه وپوښتل فرښتی بیا .کړ ېترینه لر  يېهغه مرض 

 كې په درتهې د ورته وکړه : هللا يېدعا  ېاو داس ههغه ته حامله غوا ورکړ  ېفرښت .: غواورته وویل

ه تړوند ور  ي؟ستا څه خوښ د ډېر: تر ټولو وویل يېفرښته بیا ړوند ته ورغله او ورته  .واچوی برکت

رسول هللا علیه  .وینمتر څو زه خلک و  يراکړ رته د لیدلو طاقت ېهللا عزوجل ماته ب چې: دا وویل

رته ېب ېد هغه په سرتګو الس راکش کړ او هللا عزوجل د هغه سرتګ ې: فرښتييوالسالم فرما ةالصال 

: . هغه ورته وویل؟يڅه خوښ د ډېرتر ټولو  ېد كې: په مال فرښتی ترینه بیا وپوښتل ې.بیناء کړ 

برکت  كې رته پهد ېهللا د .ورته وکړه يېدعا  ېه او داسورکړ  میږهفرښتی هغه ته حامله  .میږه )ګډه(

 .واچوی

ګانو او غواد  يجنګد همداسی  .هشو  رمه() هګلانو خپله د اوښږول او د برګي ېز و  يچب دریو واړو ځناورو 

 .رمه شوه  ود ړوند د اوز 

وه او  ېغلورته را كېمخ چېلکه څنګه ( مرض واال ته بیا په هامغه شکل راغله فرښته د برګي )پیس

 :وویل يېورته 

د مدد نه زما ټول سامان او اسباب خالص شو د هللا عزوجل  كېمحتاج انسان یم په سفر  ډېرزه یو 

تاته ښه  چېکوم هللا سوال کوم ،زه ستا نه د هغه هللا په نوم  ،بغیر زه خپل منزل ته نه شم رسیدلی

اوښ راکړه تر څو ، د هغه په نوم یو ده ېړ کدر  يېدرکړ  او د اوښانو دغه رمه  ىكرنګ او ښائسته پوست

: ورته وویل ېفرښت ي.زیات د ډېر: په ما حقوق ورته وویل( هغه)پیس .زه پری خپل سفر رسته ورسوم

هللا صحت او دغه  كاوه.خلکو در څخه نفرت  چې ،؟ېیا ته هغه غریب او پیس نه و آ .ژنمېزه تا پ غالبا  

ورته  ېفرښت .شوی دی ېتاماته زما د پالر او نیکه نه را پ : دا مالهغه کس ورته وویل .؟مال درکړ

 .ګرځوهر و حالت ته و  يخپل اولن ېنو هللا عزوجل د ،يېرته ته دروغجن چې: که وویل

د  چې يېورته و ویل کوم  يېراغله او هامغه څه  كېصورت  ته هم په هامغه پخواين گنجيفرښته بیا 

 ېفرښت .پیس ورکړی و چېځواب ورکړ کوم  ېهامغس ته ېنجي فرښتگ .و ته ویيل پیس مرض وهيل

 :گنجي ته وویل

 يفرښته بیا ړوند ته په هامغه اولن .ګرځوهر و حالت ته و  يهامغه اولن ېنو هللا د يېکه ته دروغجن 

 :وویل يېصورت راغله او ورته 

او بیا  ېد هللا عزوجل د مرست .زما ټول اسباب خالص شوی دی كېزه یو حاجتمند مسافر یم په سفر 

 چې، کوم درنه د هغه هللا په نوم سوال کومزه  .دلیېنه بغیر زه خپل منزل ته نه شم رسستا له مرستي 

: په کار راشی؟! ړوند ورته وویل كېراکړه تر څو زما په سفر  میږهد هغه په نوم یوه  يدرکړ  ېتاته سرتګ

 .مالداره کړم يېم یب وم په خپل رحاو غر ېراکړ  ېبیشکه زه یو ړوند وم هللا عزوجل په خپل کرم سرتګ

د هغی له اخیستلو څخه زه به تا  ېاو اخل ېهر څه غواړ  ته د هغه په الره چې! نن ذات قسم د هغه په



هللا  .واړه هللا امتحان کړی ېتاسو در  .: ته خپل مال د ځانه رسه وساتهورته وویل ېفرښت .نه کړم منع

 ناراضه دی.و ته غصه او دهغوی څخه ستا دواړو ملګر  څخه رضا شو اوعزوجل ستا 

 

 دحدیث تخریج :

: ،برقمإسرائيل بني في أقرع و أبرصوأعمى : حديثاب أحادیث الأنبیاء، بابت: کالبخاري صحيح

وهل یقول أنا باهلل ثم بک ؟ ، کتاب الایمان والنذور، باب: لایقول ماشاء هللا و شئت :پهاو (۷۱۲۱)

۲۲۶۷. 

 (.۷۷۲۱: )دیثح ،جن الؤمن وجنة للکافر : الدنیا سرقائق( بابمسلم: کتاب الزهد )وال صحيح

  

 :د حدیث فائدی

 .ښه صفت دی نانو رسه مرسته کول د مسلامن د ښو صفتونو نه یويك: د غریبو او مس۱

 .: هللا عزوجل په خلکو امتحان راويل۲

ته د مال د  هغوی چې ېلکه فرښت كويورته  ېنو دعا د ،كويیا بل څه ور  هبل ته هدی چې: څوک ۳

 .ولو نه وروسته کولهورک

 .نه ویستل د نعمت د زوال سبب ګرځي: د هللا عزوجل په نعمتونو شکر ۴

 :، هللا عزوجل فرمایيلكوياتوالی پیدا يز كې: د هللا په نعمتونو شکر ویستل په نعمت ۵

ْكَ) َْولَىِٕن  َْلَِزي َدنَّكُم  َْشكَر تُم  ْلَىِٕن  ْتَاَذََّنَْربُّكُم  َْعَذاِِب ْلََشِدي ٌدَْْْْواِذ  ْاِنَّ ِایت . ۷سورة ابراهیم ،ْ(Ċَْْفر تُم 

ْ

رو نعمتونو ېپه ترته تاسو شکر و ویست )چېکه  ،ستاسو رب تاسو ته خرب درکړ چېاو یاد کړه هغه وخت 

له شکه  ېنو ب ،مو وکړه يقدر  ې( نو تاسو ته به نعمت زیات کړم او که تاسو نا شکري او باو احسانونو

 .سخت دی ډېرعذاب  زما

 .امله د هللا عزوجل شکر اداء کړی د خپل ځان د جوړښت له چې ،: په هر انسان واجب دی۶

 

 رسه په نیکی کولو کی اجر دی . (ځناور) ژيهر ژوندی  : ۱۱

 



 

 :والسالم وفرمایل ةافضل الصال  هعلیرسول هللا  :واييرضی هللا عنه نه روایت دی  هد ابو هریر 

ته ور کوز شو او  ېیوه څاه ولیدله هغ يې كېواخیست په الره  ېتند ېیو سړی په الره روان و سخت

چې ژبه یې را ایستلې وه او   ،یو سپی ولیده يېغاړه  هد څاه پ .خوتخه را و او د څاه څ ېوڅکل يېاوبه 

اخیتسی  دېتن ېهم داس ى: دا سپد ځانه رسه وویل يسړ  ،خوړلهوره ملده خا یې له السه ېتند ېډېر  د

داسی  هله څاه څخه پاو  هکړ  هله اوبو ډک يې ه موزهڅاه ته کوز شو خپل .اخیستی وم چې يېلکه زه 

هغه  هللا د. ېاوبه ورکړ  يېاو سپي ته  وه ېنیول كېپه خوله هغه خپله موزه  چې ،ا و ووتر  كېحال 

ای د هللا رسوله : ض وکړرضی هللا عنهم عر  وصحاب .بښنه وکړه يېکس دغه کار خوښ شو او هغه ته 

م  علیه الصالة والسال ؟! رسول هللاثواب او اجر شتهمونږ ته هم  كېکولو  كېرسه په نیځناورو  د !

 .(كې هر ژوندی يشثواب شته دی ) كې كېجګر لرون المده: په هر وفرمایل

 

  :تخریج دحدیث

 :  المظالم،باب کتاب اوپه(.  ۷۷۲۷: )  الماء،حدیث سقي فضل:  ،باب المساقاة کتاب:  بخاری

 بهائموال الناس رحمة:  الادب،باب کتاب په اوبخاري(  ۷۱۲۲) بها یتأذ اذالم الطریق علی التي الآبار

(۲۰۰۷.) 

 (.۷۷۱۱: )  واطعامها،حدیث البهائم سقي فضل:  السلام،باب کتاب:  له وللفظ مسلم

 (.۷۶۶۰) والبهائم الدواب علی القیام من به مایؤمر:  الجهاد،باب کتاب:  ابوداود

 

 ې:دحدیث فائد

 .ږیېسانی او روغ صحت په قدر پوهآ هغه بیا د  او مرض رايش يپه انسان سخت چې: کله ۱

 هللا عزوجل د هغه دغه کار خوښوی. كويک کار ېمسلامن کوم ښه او ن چې: کله ۲

 .كويکولو رسه هللا عزوجل انسان ته مغفرت  هک عمل پې: د ښه او ن۳

 : په حیواناتو رحم کول د هللا عزوجل د رضاء سبب ګرځي.۴

 .يرحم کول اجر لر  يژو  يهر ژوند : په۵

 

 . ړی دههغه کوچنیان چی حق وینا یی ک:  ۱۱



 

 : علیه الصالة والسالم وفرمایلرسول هللا :وايي چېهللا عنه نه روایت دی  ريض هبو هریر اد 

ی علیه یو عیس   ي.کړ  ينه د ېبغیر د دریو کسانو نه نورو خرب  كېماشوم(  ېږېد غ) په وړوکوايل

 چې ،جوړ کړی و ىدت ځااهغه یو عب (جریج یو عابد و)د جریج ماشوم   دویم ماشوم() سالم و او بلال

 ې،کړ  ېنار  يېراغله او ورته  يېمور  چې ،، یوه ورځ هغه عبادت کاوهعبادت کاوه يېبه  كېپه هغه 

او زه ستا  يوه ېزما مور ماته نار زما مور او ملونځ ) ! ای جریجه! جریج د ځانه رسه وویل: ای ربه چې

 ېنار  يې بیا مور راغله او ورته يېالړه په سبا  يې، مور جریج خپل عبادت ته مخه کړه .(عبادت کوم

 .جریج بیا خپل عبادت ته مخه کړه . او زما مور  ملونځ : ای ربه زماای جریجه! جریج وویل  چې ې،کړ 



زما مور او زما  هللاای جریجه! جریج وویل: یا ې،کړ  ېنار  يېمور بیا راغله او ورته  يېپه دریمه ورځ 

جریج بیا خپل عبادت ته مخه  .( ومخوا زه ستا عبادت ک ېاو د بل يوه ېخوا راته مور نار  ېیو  ملونځ )

هغه د بد  چېتر کومه  ېكو جریج مه مړ  ېهللا تر هغرا وکړه: یاېد جریج مور جریج ته داسی ښ .کړه

 ؟!يونه وین ونهکارو( ښځو مخکاره )زناء 

او د هغه صفتونه  ېکول ېی خرب ډېر خلکو  كېد جریج او د جریج د عبادت په باره  كېارسائیلو  يپه بن

د ښائست په  ېد هغ چې ،هم اوسیدلهیوه ښائسته او  بد کاره ښځه  كېارسائیلو  يپه بن .ولک يېبه 

هغه جریج  .راګیر کړم كې: که تاسو غواړی زه به جریج په فتنه هغی وویل .رضب املثل درلود كېولو ټ

ر هغه آخ .څ اهمیت ور نه کړ ېته ه ېمګر جریج هغ ،(يرا ګیر کړ  كېتر څو هغه په فنته ته ورغله )

دغه شپون ته  ېښځ ېهغ .دهېرسه څنګ ته اوس ىد جریج دعبادت ځا چې ،ښځه یوه شپون ته ورغله

ماشوم  يې چېکله  ،هغه ښځه د شپون نه حامله شوه .بلنه ومنله ېد بد کاری بلنه ورکړه او هغه د د

ته  ىځا دل د جریج عبادتېدا واور  چېخلکو  .دا د جریج ماشوم دی: ویل و  يېپیدا شو خلکو ته 

ورانه کړه او د هغه په وهلو  يېویست د هغه عبادت خانه څخه را و  ىله عبادت ځا يېجریج  .ورغلل

رسه زنا  ېښځ ېبدکار  ې: تا له دخلکو ورته وویل : څه خربه ده ؟ جریج ترینه و پوښتل .رشوع وکړه يې

خلکو ورته ماشوم  ؟رته دیچې: ماشوم جریج ورته وویل ي.یو ماشوم هم لر  نه ېله هغ ده او ېکړ 

 كېوکړ ماشوم ته ورغۍ او په خیټه  چې يېملونځ  .وویل: اجازه راکړئ چې ملونځ وکړمجریج  .راوست

 ىكویل : فالنماشوم ورته و  !؟وویل: ای ماشومه! ستا پالر څوک دی يېهه او ورته اپه ګوته و و  يې

 يېغلل د هغه په ښکولولو په منډه جریج ته را ېدېواور  ېخلکو د ماشوم دغه خرب  چېکله  .شپون

 !: نهکړو. جریج ورته وویل هجوړ  خونهدت اعبد : مونږ به تاته د رسو زرو نه وویل يېرشوع وکړه او ورته 

 .و كېمخ چېه كجوړ کړ لکه څن ىعبادت ځا ېاو خلکو ورته هامغس جوړ کړی يېنه  ېد خټ كېبل

 سپريل ښه  هپه یو  چېیو کس  كې وخت ېپه د ېرودل يې ېد مور شید چېدریم ماشوم( او یو بل )

هم  ى زما ځو هللایا : چېمور هللا ته دعا وکړه  هلکدغه ر شو دېاغوستی ول ت يېسور او ښائسته کالی 

 ېي رودلې ده د مور د سینېر ماشوم د مور دا دعا واو  چېکله ،)لکه په آس سپور ځوان( کړه ېداس

  .په رودلو رشوع وکړه ېد مور د سین يېا مه کوه  او بی ېهللا ما داسویل: یا يېاو و ښودلېپر 

ی خپله مبارکه ګوته چ ،والسالم ولیده ةالصال افضل : ما رسول هللا علیه ييرضی هللا عنه فرما ةابو هریر 

 يېوه او هغه  ېنیول ۍ: بیا خلکو یوه انجلوالسالم وفرمایل ةالصال  افضل  علیه، بیا رسول هللادلهرو  يې

هللا عزوجل زما لپاره  : ېویل ۍاو هغه انجلکړی ده غال  تا ،کړی دها زنا ت چې: ویل يېوهله او ورته 

دعا  يېه کله دغه حالت ولیده هللا عزوجل ت چېد دغه هلک مور  .ل دیيكو غوره دی او هغه زما  کايف

 يېته  ېجل ېښوده هغېهغه ماشوم د مور سینه پر  ه وې.ی لوىمه  ېداس ىو هللا زما ځیا چې ،وکړه

ته وویل:  ى( ځو )دغه ماشوم يېمور  ې.لوی کړ  ېهللا ما همداسوکړه: یا يېدعا  ېوکتل او داس



 ىیا هللا زما ځو  چې ،ما د هللا نه دعا وکړه .ر شوې( کس تلحاظ پوره په مايلعجیبه ده! یو ښائسته )

 يېخلکو وهله او ورته  چې ۍاو یوه انجل لوى يه وېمه  ېهللا ما داستا وویل: یا ېکړ  ىلو  ېهم داس

هللا ما یا چې: نو تا وویل ،مه لویوه ېداس ىیا هللا زما ځو  ،ما دعا وکړه ېتا غال او زنا کړ  چې: ویل

 :ورته و ویل يې ىو ځ .لوی کړه ېداس

 چې ۍمه لویوه او کومه انجل ېهللا ما داس: یاویلنو ما و  ،ر شو هغه یو ظامل سړی وهېت چېکوم کس 

نو ما  ،کړی وه او نه غال خو نه زنا ېهغ چېحال دا  ،ې کړ ویل: تا زنا او غال يېخلکو وهله او ورته 

 .ېلوی کړ  ېهللا ما داسیا :ویلو 

 

 : تخریج دحدیث

 أهلها،حدیث من انتبذت اذ  مریم الکتب يف واذکر:  تعالی قوله:  ،باب الأنبیاء أحادیث کتاب:  بخاري

( او په ۲۷۰۲الأم ولدها في الصلاة ) ا دعت ( او په ابواب العمل في الصلاة ، باب : اذ۷۱۲۲او )( ۷۱۷۲)

 .(۷۱۳۷کتاب المظالم ، باب : اذا هدم حائطا فلیبن مثله )

 التطوع علی الوالدین بر تقدیم:  ،باب والأدب والصلة البر کتاب:  له واللفظ مسلم

 (.۷۶۶۰: )  ،وغیرها،حدیثةصلاب

 ې:د حدیث فائد

 .دی نه افضل ېروژ  ملونځ او نفيل نفيلوخت ځواب ورکول د  : د مور او پالر غږ ته په۱

را ېته ښ ىد جریج مور خپل ځو  چېلکه څنګه  يرا وکړ ېو ته ښيچب چې ،پکار ي: مور او پالر ته نه د۲

 ې.شو  ېاو هغه ورته قبول ېو  ېکړ 

 .ېشو  ېولبق چېږی لکه جریج ته ېرا زر قبلې: د مور او پالر ښ۳

 .يدعا وکړ و ته ښه يچخپلو ب چې ي،: مور او پالر ته پکار د۴

 وي. يميهر وخت او دا د ښو خلکو رسه په يفسدو خلکو دښمند شیطان او م: ۵

 .ښائسته وه چېسبب ګرځي لکه هغه ښځه  ې: ښائست کله نا کله د فتن۶

غږ  ېهغه ښځ چېلکه جریج ته  ن وسايتااحتیاط رسه ځ ډېرګناهونو نه په  چې ي،من ته پکار دؤ : م۷

 .ورته ځواب ورکړ يېور نه کړ او نه  څ اهمیت همېوکړ او هغه ورته ه

 چې كېحدیث  ېلکه په د يو  كېیوناوږده او وخت ن ډېر: د شیطان او مفسدینو پالنونه کله نا کله ۹

جریج ته غږ وکړ هغه ځواب ور نه کړ او هغه بیا هغه شپون ته الړه او نهه میاشتی  ېه هغه ښځکل

 .ریج ماشوم دیج ویل دا دو  يېماشوم وزیږاوه او بیا  يېوروسته 

 :ځکه هللا عزوجل فرمایلی ،منانو له صفتونو څخه یو صفت دیؤ مړنه د ېپلټنه او څ: ۸

 

ًماْتُِصيبُواْأَنْ َْفتَبَيَّنُواِْبنَبَأ َْْفاِسٌقَْْجاءَكُمْ ْإِنْ ْآََمنُواْأَيَُّهاالَِّذينَْْ)يَا ِبُحواِْبَجَهالَةْ َْقو  ْنَاِدِمنَي(َْْماَفَعل تُمْ َْعَلَْْفتُص 



 .ایت ۶ات سورت د حجر 

د هغه په وهلو رشوع وکړه او  يد جریج نه پوښتنه وکړ  چې اىپر ځ ېخلکو د د كېپه حدیث : ۱۱  

 .ورته وران کړيې  ىعبادت ځا

 يېجریج مظلوم و او کله  چېمو ولوستل  كېحدیث  يپه پورتن ي.: هللا عزوجل د مظلوم دعا قبلو ۱۲

 .ورکړه يشاهد ېدعا وکړه ماشوم پر  چې

ماشوم  ېد غیږ چېولوستله  چېلکه د جریج قصه مو  يکو خلکو کرامات حق دېصالحو او ن : د۱۱

 .ېوکړ  ېخرب 

هللا  .د هللا عزوجل نه ویره کول او تل د ځان محاسبه د مسلامن د کامیابی او خالصون الره ده: ۱۲

 :عزوجل فرمایلی

َعلّْللاََّْْيَتَّقَِْْوَمن) رًَجاْلَّهُْْيَج  تَِسُبْ(َْلَْْحي ُثِْْمنْ َْويَر زُق هَُْْمخ   ْ.د طالق سورت                    يَح 

 .وه دهېمن شؤ م يد دینا د خوند او مزو نه ځان سانته د متق: ۱۳

په  چېګه نسبب ګرځي لکه څ ىپیدا کول د انسان د تباه ېپاکه الره پیس: په ظلم، حرامه او نا۱۴

ه ماشوم د مور د دعا نه هغ چې كېحدیث  ېد هپاو  .هللا عزوجل ځمکه رس چپه کړه ېقارون باند

 .مه لویوه ېغوند يسړ  ېهللا ما د دوروسته وویل: یا

ده او هللا عزوجل د مظلومانو  یوه لامنو ښځو باندی تهمت د سرت ګناهونو څخه: په پاک ملنو مس۱۵

 ېاسهللا ما دروسته وویل یاهغه ماشوم د مور د دعا نه و  چې كېحدیث  ېد هستندوی دی لکه پر م

 .ۍلوی کړه لکه دا جل

 

 

 

 

 د هر ژوندي پای مرګ دی . : ۱۲



 

 :والسالم وفرمایل ةلیه افضل الصال رسول هللا ع ي:يوا چېروایت دی ریرة رضی هللا عنه ابو هد 

خپل رب ته ځواب ورکړه او : وویل يېاو ورته  ىغار ی علیه السالم ته موس   (دمرګ فرښته) ملک املوت 

لک م .ویستلهورته و  يېسرتګه  چېواهه ړه و ېپڅ ېعلیه السالم ملک املوت په داس یموس   .حارض شه 

 ،یو بنده ته ور ولیږم ېهللا زه تا داس: یاعرض وکړ يېاو ورته  ىرته د هللا عزوجل دربار ته راغېاملوت ب

 يېهللا عزوجل د هغه سرتګه روغه کړه او ورته  .ویستلهاو هغه زما سرتګه و  يهغه مرګ نه خوښو  چې

 چېږده كېپه مال الس  يغوي نو د ې،که ژوند غواړ  چې ،رته ورشه او ورته ووایهې: زما بنده ته بوویل

ملک به هغه یو کال ژوندی وی ) كېد هغه هر ویښته په بدل  څومره ویښته رايش ېستا دالس الند

دغه خربه وکړه ( موسی علیه  يېاو موسی علیه السالم ته  ىرته موسی علیه السالم ته راغېاملوت ب

ی علیه السالم موس   .ږیكېبیا به مړ  :؟ ورته وویل شولينه وروسته به بیا څه و  ې: د دالسالم وویل

شتلو په اندازه ېد و  ېتیږ ېنه د یو  ېخاور  كېپا ېد دای زما ربه ما  .: مرګ بیا اوس ښه دیوویل

  .مړ کړه ېلیر 

 :والسالم وفرمایل ةالصال  افضل هللا عیه: بیا رسول ييابو هریرة رضی هللا عنه وا

ي په الر  د چې ،والسالم قرب ښودلی و الصالد موسی علیه  نو ما به تاسو ته ،په هللا قسم که زه هلته وم

 .رسه دی) وړه غونډی( یری ډ د رسو شکو  غاړه 

 

 :دحدیث تخریج

 من:  ،باب الجنائز کتاب اوپه( ۷۱۰۲)    بعد وذکره موسی وفاة:  ،باب الانبیاء أحادیث کتاب:  بخاری

 ( .۲۷۷۷)ونحوها، المقدسة الأرض في فنالد أحب

 ( .۷۷۲۷) السلام، علیه موسی فضائل من:  الفضائل،باب کتاب:  لفظه وهذا مسلم

 (. ۷۰۷۲) آخر، نوع معجم.  التعزية في:  الجنائز،باب النسائي،کتاب سنن

 

 :ېد حدیث فائد

مقرر  ېد روح اخیستلو باند ىراځي د هغو  كې لیه السالم هم پهانبیاء ع چېلک املوت د انسانانو : م۱

 .يد يشو 

ی علیه املوت موس   کمل چې كېحدیث  ېلکه په د تلالی يش را مانسان په شکل ه د كېي: مال ۲

 .ړه وویستهېاو موسی علیه السالم د هغه سرتګه په څپ ىالسالم ته راغ

 موسی علیه السالم امتحان ته راغلی و نه د هغه د روح د اخیستلو لپاره.د ملک املوت  چې ييوا: ۳



موسی علیه السالم  كېبل ،ره نه و راغلیات د هغه د امتحان لپملک املو  چې ېږكېهم ویل  ې: داس۴

د  چې ېژندلېنه پ كېيابراهیم او لوط علیهام السالم هغه مال  چېڅنګه  هژانده لکېملک املوت نه پ

 ېو  ېشکل راغل د انسانانو په چېابراهیم علیه السالم هغه فرښتو ته  ې.و  ېانسان په شکل ورته راغل

 چېنه خورو او لوط علیه السالم ته  ۍویل مونږ ډوډهغوی ورته و  چې ،ندی کړهوړا ۍډوډ يېهغوی ته 

نه د  ېوډار شو هس ېهغه پر  چې ې،و  ېشکل راغل نو د ښائسته ځوانانو په ې،و  ېراغل ېفرښت ېکوم

 هغه قوم ورته په بده ونه ګوری.

 .ږیكېهغه  ياراده وکړ  د څه يش چې ،: هللا عزوجل په هر څه قادر دی۵

 چې ،کړ يیقین ېرسه راتګ موسی علیه السالم په د ېسرتګ ېاملاو س ېرته د سمېلک املوت ب: د م۶

 .ده د روح اخیستلو لپاره راغلی دیو د اهغه فرښته ده 

اندازه په ښتو ېد و  ييرته یو انسان د غوچېنه دی که  يڅوک ترینه خوندې: مرګ حقیقت دی او ه۷

 ږی.كېهم ژوند وکړی بیا به هم مړ 

ږی نه فرښته او نه ېنه کوم پیغمرب پوه كېد غیبو باره  .غیبو رصف او رصف هللا عزوجل خرب دی: په ۹

هغه  چې كاوهفکر  ېنو هغه داس ،ی علیه السالم ته ورغلی وموس   چېځکه ملک املوت  ،کوم بل انسان

 .ساه واخيل كېاول وار  ېپه همد يېبه 

هللا بن د عبد ه.و  ېدعا کړ  چېعلیه السالم  یلکه موس   يمرګ فضیلت لر  كېه مقدسو ځایونو پ: ۸

 :و فرمایل كې باره ېدمدین رسول هللا علیه السالم چې ،عمر نه یو مرفوع حدیث روایت دی

َتطَاعََْْمن)ْ َفعُْْ،َفِإّنِِّْْبَهاَْفل َيُمت ِْْبال َمِديَنةََِْْيُوَتْْأَنْ ْاس  ْ.(ِبَهاََْيُوُتْْلَِمنْ ْأَش 

زه د هغه چا شفاعت  .مړ يش ېنو هلته د ،مړ يش كېمدینه  هپ چې يوس لر  ې: که څوک د دژباړه

 .يمړ شوی و  كېمدینه  چېکوم 

 (۷۷۲۲) فضل المدینة ىما جاء ف: ، بابابواب المناقب: جامع الترمذی

 . (۷۲۲۷باب فضل المدینة ) -: ابواب المناسکابن ماجة

 

 په سختیو پسی اساين وی . : ۳۵

 



 : علیه الصالة والسالم وفرمایلرسول هللا چې، د ابو هریرة رضی هللا عنه نه روایت دی

ارسائیلو  يبن .ملبل به ځانتهموسی علیه الصالة والسالم  کتل يېلوڅ ملبل او یو بل ته به بني ارسائیلو به 

) د هغه خصیتین يمرض لر  ېهغه داس چې يالمب موسی ځکه زمونږ رسه نه چې: په خدای قسم وویل

په یوه  يې ملبل خپل کايل ېی علیه السالم یواخیوه ورځ موس   .پټوی يې څخهمونږ ز  چې ،(پړسیدلی

موسی علیه السالم د  .لو تښتو  د موسی علیه السالم کايل ) د هللا په حکم( ېتیږ .دلو ښكېږه ېت

 كېوخت  ېپه د .ای تیږی! زما کايل .زما کايل ې!: ای تیږوویل يېمنډه کړه او ورته  ېپس يتیږ

موسی علیه ! : قسم په رب وویلرسه  يې كېنو په خپلو  ،بني ارسائیلو موسی علیه السالم لوڅ ولید

په  ېو د تیږستل ايواخ  کايلڅخه  ېموسی علیه السالم د تیږ ي.مرض نه لر  ېڅ داسېالسالم خو ه

خدای په هغه تیږه د موسی علیه السالم د  قسم په :يېابو هریرة رضی هللا عنه وا .وع وکړهرش  يېوهلو 

 .يد ېوهلو  شپږ اوه نښانونه پات

 

 تخریج : دحدیث

 په او( ۷۲۳: )  ،حدیث الخلوة في وحده عریانا اغتسل من:  ،باب الغسل کتاب:  لفظه هذا و بخاري

 (.۱۲۷۷) ،موسی کالذینءاذوا لاتکون:  التفسیر،باب کتاب اوپه( ۷۱۰۱) الأنبیاء ، باب : أحادیث:  تابک

 (.۷۷۷:)  الخلوة،حدیث في عریانا الاغتسال جواز:  ،باب الحیض کتاب:  مسلم

 

 :ېد حدیث فائد

 كېبل په مخ د یو چې و،و  حده رسیديل ېدل تر دېډوب كېاو په ګناهونو  و رس کيشيلارسائ ي: د بن۱

 .کتل يېلوڅ ملبل او د یو بل رشمګاه ته به  يېبه 

 . کوله ه حیاډېر : موسی علیه السالم د هللا عزوجل نه ۲

 كېحدیث  ېپه د چېلکه څنګه  يو زړونو لرونکو خلکو کار و بشک د مریضو او خرا : بد ګامن او۳

نو د هغه په  ي،مونږ رسه نه المبز  چې: موسی علیه السالم بد ګامنه کسانو وویل ېارسائیلو بعض يبن

د عبد هللا بن  ېوی او همداسټزمونږ نه پ يېهغه  چې ي،مرض و  کوم به خامخا دايس كېوجود 

 :چېمسعود رضی هللا عنه نه روایت دی 

                                                             .. 

: رسول هللا علیه الصالم وویلانصاري كس یو  .موليرسو هللا علیه السالة والسالم غنیمتونه تقس

: زه ييی هللا عنه واضود ر عبد هللا بن مسع .تقسیم رسه د هللا عزوجل رضا و نه غوښته ېوالسالم په د

رسول هللا علیه  .ورته خربه وکړه ېم كېغوږ  هلسالم ته ورغلم او د هغه مبارک پرسول هللا علیه ا



نګ سور د هغه مبارک ر  چې ېتر د سخت په قهر شو ډېر كېپه باره  ېالسالم د هغه د دغه خرب 

عبد هللا بن مسعود ريض هللا عنه  ې.کاش ما ورته هغه خربه نه وه ویل چېما دا ارمان وکړ  .وښتوا

 :لیه افضل الصالم والسالم وفرمایلبیا رسول هللا ع :وايي

 .مګر هغه بیا هم صرب کړی و ،په تکلیف شوی دی ډېرنه هم  ېموسی علیه السالم د د

 (۲۷۷۲والمناجاة حدیث: )  مسارة، اذا کانو أکثر من ثلاثة فلا بلس بال ، باب الاستئذان: کتاب بخاری

 (۲۰۲۷ایمانه ) ىو تصبر من قو: اعطاء المؤلفة قلوبهم علی الاسلام لم: کتاب الزکاة، بابمس

 څ همېبیا هانسان ته وړه ګناه  چې ،سبب ګرځي ېخر د دآ وا نه کول ر پ ېګناهونه واړه ګڼل او د هغ :۴

هللا  ښكاري.مطابق  ېهغه ته خپل کار ښه او د رشع كويبیا هر څه  چېانسان  ېاو دغس ينه ښکار 

 :ييعزوجل فرما

  ۖ  ۖ

  ۖ

منډه کړه او موسی علیه السالم  ېتیږ چې كېحدیث  ې: هللا عزوجل په هر څه قادر دی لکه په د۵

 .د ځانه رسه و تښتول يې کايل

 كېژبه د بل عورت په باره  خو په ،ه ګناه دهکتل که څه هم لوی سرتګو : د بل انسان عورت ته په۶

عزوجل د موسی علیه السالم عورت خلکو ته وښوده تر  ځکه خو هللا .کول تر ټولو لویه ګناه ده ېخرب 

نه  ېخو ژبه بیا داس ي،و  ېدودمح ېد یوه ځان پور  ېسرتګ .يش كېنه په امان  ېڅو د خلکو د ژب

  ي.و 

زیات حیا ناک و  ډېرموسی علیه السالم  چې ،دا ده مانا ېوهله د دتیږه و  چې: موسی علیه السالم ۷

 كېابو سعید الخدري رضی هللا عنه د رسول هللا علیه السالم د حیا باره د  .واو همدا حال د ټولو نبیانو و 

 :ييفرما

 

ل خپل میړه ) چی هغه د واده په شپه په اول ځرسول هللا علیه الصالة والسالم د ځواين انجلی 

 حیاء ناک وه . ډېرنه هم وینی ( 

 (۷۶۲۷): واللفظ له: کتاب المناقب، باب: صفة النبي، حدیث يبخار 

 (۷۷۷۰هللا علیه وسلم، حدیث: ) صلىرة حیائه ، باب کثمسلم: کتاب الفضائل

 يبن چې ،همدا و يېالمل  ېو  ېورکړ  ېمعجز  يډېر موسی علیه السالم ته  چې: هللا عزوجل ۹

د موسی علیه السالم د وهلو نشان ځکه  ېتیږه باند پهو. ه و سخت او رس کش ډېرپه زړونو ل ارسائی

سالم د هغو د اذیت او موسی علیه ال يیامن راوړ په لیدلو ا  ېمعجز  ېل د هغيارسائ يپاتی و تر څو بن

 .ينه خوندی و 

 



 اوالد د ژوند ښائست دی . : ۱۴

 

 :والسالم وفرمایل ةالصال ضل افعلیه  رسول هللا چې ،د ابو هریرة رضی هللا عنه نه روایت دی

هغه د مال  ( بیا دفيكر کړ )بال ېالس ت يېل آدم علیه السالم پيدا کړ د هغه په مال جهللا عزو  چېکله 

د نور یوه رڼا  يېمنځ ل روحونه را ووتل او د هغو  د سرتګو تر روان نس د هغه د را ېور تر قیامته پڅخه 

یه السالم هللا عزوجل ته آدم عل .کړل ېه السالم مخ ته وړاندهغوی ټول د آدم علی يېبیا  .ښودهكې

آدم علیه السالم په دغه کسانو  .: دا ستا اوالده دههللا عزوجل ورته وفرمایل ي؟: دا څوک دعرض وکړ

: یا هللا وکړ يېه خوښه شوه عرض ډېر هغه د نور رڼا  كېد هغه د سرتګو په منځ  چې ،یو کس ولید كې

هغه نوم داؤد  د چې ،امت یو غړی دی يخر آ : دا ستا د اوالد د زوجل ورته وفرمایلدا څوک دی؟ هللا ع

 .: شپیته کالهده عمر څو کاله دی؟ هللا عزوجل وفرمایل: یا هللا د آدم علیه السالم بیا عرض وکړ .دی

السالم دم علیه آ د  چېکله ! ښت کاله ده ته ورکړهېهللا زما د عمر نه څلوآدم علیه السالم عرض وکړ: یا

ښت کاله نه ېیا زما د عمر څلوآ: آدم علیه السالم ورته وویل .نو د مرګ فرښته ورته راغله ،عمر پوره شو

 م ته نه و ورکړی ؟!!!  ابو هریرهداؤد علیه السال  ىو یا تا هغه خپل ځآ: ورته وویل ېت؟! فرښېپات يد

نو  ،انکار وکړ : آدم علیه السالمرمایلالسالم وفو  ةبیا رسول هللا علیه افضل الصال  ي:يرضی هللا عنه وا

ه د اوالدونو هم د ل د هغشو  هیرم علیه السالم دآ  .هم انکار وکړ بچیو )نسل ، اوالده ( يېامله  ېله د

 .تیر وتلهم  ت د هغه اوالدونهو و  رېتآدم علیه السالم  .هیر شول

 

 :یث تخریجدحد

سول هللا، باب من سورة الاعراف ن عن ر آ: أبواب تفسیر القر و قال حدیث حسن صحیح ىترمذ 

 (۷۰۲۲: )حدیث

 :ېدیث فائدحد 



 لو انسانو پالر دی .: آدم علیه السالم د ټو ۱

د  کولو يپیدا کولو او د هغوی په مرګ او بیا په ژوندانو په نسد هللا عزوجل د ا كېحدیث  ېد: په  ۲

 .قدرت ذکر راغلی دی

دم علیه آ د  چې كېحدیث  ېلکه په د يور و ن كېانسان په مخ  ىك: د سامل او ښه فطرت لرون۳

او ګناهونو څخه پاک  يیو نور و، ځکه هغوی ګناهونه نه و کړ  كېالسالم د اوالدونو د سرتګو په منځ 

 و.

علیه السالم خپل اوالدونه د انسانانو په شکل  مآد چې ،ذکر هم شوی ېد د كېحدیث  ې: په د۴

سړی  ېیو داس كېخلکو  ېالسالم په د هدم علیآ : چې يلراغ كېاو ددغه حدیث په یوه برخه  وو  لیديل

 .خوښ شو ډېرنوالی او نور د ده يد هغه د سرتګو ترمنځ سپ چې ،هم ولید

: دا کس دم علیه السالم ته وفرمایلآ   يې كېد علیه السالم په باره د داو  چې: د هللا عزوجل دا قول ۵

د رسول هللا علیه السالم  ېد څخهامت  خرينآ  د چې ،هنه د مانادا  ېد د .امتونو څخه یو دی ينخر آ د 

 .يامت مراد و 

 .ذکر راغلی يې چې كېحدیث  لکه په یږیو ته هم انتقاليچعادات د هغوی ب ې: د مور او پالر بعض۶

 

 

 

 تر ټولو ښه ضامن هللا دی . : ۱۵



 

ارسائیلو د  يالصالة والسالم د بن افضل رسول هللا علیه چې ،د ابو هریرة رضی هللا عنه نه روایت دی

ن : داسی شاهداد یوه بل کس نه زر دیناره قرض وغوښت هغه ورته وویل هغه:چېیوه کس ذکر کاوه 

هللا عزوجل شاهدول  د چې: ورته وویل يكقرض غوښتون .تبار ولرمعا يزه د هغوی په شاهد چېراوله 

: هللا عزوجل ورته وویل يكقرض غوښتون .کوم ضامن راکړه:لورته بیا ووی يكقرض ورکون  ي.د کايف

هغه  يېوخت لپاره  ویل او د یوه ټاکيلورته وویل: تا رښتیا و  يكقرض ورکون .دی د ضامنت لپاره کايف

 .قرض ورکړ ته

حاجت ) ههغه خپل کار رسته ورسو  چېکله  ،سفر الړ د څه کار لپاره د بحر په الره په ىكقرض اخیستون

قرض دار ته قرض  كېوخت  رته په خپل ټاکيلېو تر څو ب كېپه تالش  ۍ( نو د کشتپوره شو يې

 يېسوری وکړ بیا  يې كېرا واخیست او په هغه  ىهغه یو لرګ .پیدا نه شوه ۍمګر هغه ته کشت ي،ورکړ 

ښودل كې كې يپه دغه سور  لیکلی و يېته  يكرض اخیستونهغه ق دده له خوا چېزر دیناره او یو خط 

نه زر  فالين ما د چې يېهللا ته خرب یا : ویل يېو و ا ىبند کړ  او د بحر خواته راغ يېهغه سوری 

زما هللا لورې  ه زما ل چې ،لو  هغه ته ویيلاو ما  ههغه رانه ضامن غوښتی و  اوول دیناره قرض غوښتی 

 ه: زما لما ورته وویل وښتی وشاهد غ له ما څخهشوی و هغه  په تا رايضدی او هغه هم  ضامن کايف

کوشش وکړ  ډېرما  چې ېته پوهیږ !ای هللا .رضا شو ېکايف ده او هغه په د يزما د هللا شاهد لوري

 ېمګر زه په د ،وخت ور ورسوم ټاکيل قرض په د هغه چېپیدا کړم  ۍکشت كېکومه بار وړون چې

 كېپه هغه  چېهغه سړی هغه لرګی  ېدغس  .تاته سپارم ) قرض( زه دايې س نو او  ،کامیاب نه شوم

و  كېپه لټه  ېبیا هم د د يې و، هغه قرضدار كېپه اوبو  ىو هغه لرګااو خط و بحر ته وغورځ ېپیس

ورکړی و د بحر په غاړه  يېقرض  چېبله خوا هغه کس  .او خپل ښار ته الړ يش يپیدا کړ  ۍکشت چې

 چې ،و كېانتظار  ېپه همدهغه  ي.د ده مال راوړی و  ۍکشت ېکوم دای يشكې چې ،انتظار و ېپه د

 چې، کله يسوځو  يېاو و ويسيرا واخیسته تر څو هغه کور ته  يېهغه  .یو لرګی ولیديې  كېپه اوبو 

 .او خط ولیده ېپیس يې كېهغه لرګی مات کړ په هغه  يې

، هغه د زرو دینارو رسه هغه کس ته قرض اخیستی و چېچا  ىڅه وخت وروسته هغه کس هم راغ

هغه د چا نه قرض  چې دای يشكې چې كاوههغه دا سوچ قرض اخیستی وه ) يېد چا نه  چې ىراغ

کوشش  ډېرما  چې! : قسم په رب وویل يې( او ورته رسیديل ور ينه و  ېپیس خپلی هغه تهوه اخیستی 

، مګر نن ته وسپارم خو کامیاب نه شومته تار ېاو زه په وخت ستا قرض ب پیدا يش ۍکومه کشت چېوکړ 



؟ قرض  لېږيل وڅه را زما په نوم تا  چېوایه هغه کس ورته وویل: دا راته و  .ایله کامیاب شوم او راغلم

مګر نن  ،وه يپیدا کړ  ېم ېکومه کشت چېونه توانیدم  ېزه په د چې: همدا درته وایم داره ورته وویل

تا زما په  چېهللا عزوجل ستا هغه قرض اداء کړ کوم  :وویل ورته يكقرض ورکون .توانیدم او راغلمو 

 .رته ستون شوېرسه د خپلو زرو دینارو رسه ب رالیږلی و، قرضدار په خوشحايل كې ينوم په لرګ

 

 :  تخریج دحدیث

 الزکاة کتاب اوپه( . ۷۷۷۲) وغیرها بالأبدان والدیون القرض في الکفالة ،باب الکفالةکتاب :  بخاری

)  رواړی مختصر كې البحر في التجارة:  ،باب البیوع کتاب اوپه( ۲۱۷۳)  الماء من یستخرج ما:  ،باب

 فی أجله أومسمی  أجل الی أقرضه اذا:  ،باب والدیون الاستقراض کتاب په بخاري ،همداسی( ۷۰۲۷

په  كې القرض في الشروط:  ،باب الشروط کتاب په ،او( ۷۱۰۱) راوړی، ډول مختصر په كې البیع

 (۷۲۷۱دی،) راوړی ډول مختصر

 

 

 

 

 

 

 :ېد حدیث فائد

 .خیر او عدل شتون درلود كېپه بني ارسائیلو  چې ييمونږ ته دا راښ كيسه ى: پورتن۱

 :هغه سړي ویلی ول كېدغه حدیث  په ، ځکه خواهد او کفیل هللا عزوجل دی: تر ټولو بهرتین ش۲

                                              .     

 .اولنیو حقوقو او واجباتو څخه دی قرض ورکول تر ټولو كې: په خپل وخت ۳

دغه  لکه په يو د اسبابو لټول هم مهم دخ ګرځي دلو سببېد قبل : په یقین رسه دعا کول د دعا۴

 كاوه. ششد اسبابو د پیدا کولو کو  كېدغه سړي په شپږو ځایونو  چېكې  كيسه ۍپورتن

 .نشو ، خو هغه کامیابيپیدا کړ  ۍتشتر څو یوه کشش : د هغه دا کو الف

 .وکړ خو کامیابه نه شومشش کو  ډېرما   چې: د هغه سړي خربه ب

 .کول ىول او هغه سور : د لرګي پیدا کج

 .روان نشو كېپه بحر  ىهغه لرګ چېتر څو  ،د هغه ځایه الړ نه ېتر هغ: د

 و. كېلټه  هپ ۍنه وروسته بیا هم د کشت ېوه د هغاغورځاوبو ته و  ىلرګ چې يې: څه وخت ه

  .صحیح توګه ادا کړي هتر څو خپل قرض پ و يخیستاانه رسه زر دیناره اضايف هم را ځد  ى: هغه سړ و



هغه  وې ېایښ ېپیس كې ده په چې ىا قبوله کړه او هغه لرګرحمن او رحیم رب د هغه سړي دع: ۵

نه په ېر را واخیسته تر څو  ت يېولید نو هغه  ىلرګ كېهغه په بحر  چې، کله ورسېدلېخپل حقداره ته 

 .ېولیدل ېپیس يې كېهغه  ، خو پهګټه واخيل كېکور 

لکه: حرام او  يږېله امله دعا نه قبل ېد هغ چې ي،ن ساتل په کار د: د هر هغه کارونو او خربو نه ځا۶

رسول هللا علیه  ي:واي چېهللا عنه نه روایت دی  رىض هأبو هریر  .، سود او داسی نورد غال مال، رشوت

 :وفرمایلافضل الصالة والسالم 

َفرَْْيُِطيُلْْالرَُّجَلْ) َعَثْْالسَّ بُهَُْْحَرامٌَْْوَمط َعُمهَُْْربِّْْيَاْيَاَربِّْْاَمءِْالسَّْْإَِلْْيََدهََُْْيُدُّْْأَغ َبَْْأَش  َ يََْْحَرامٌَْْوَمل بَُسهَُْْحَرامٌَْْوَمْش  َْوُغذِّ

تََجاُبَْْفأَّنَِّْْبال َحَرامِْ ْ.لَِذلَِكْ(ْيُس 

سامن لورته آ د  يېخپل السونه  يپټ و  كېاو په ګردونو او دوړو  كويه سفرونه دوږا ډېر چېهغه کس 

 يې، څښاک يد هغه خوراک هم حرام و  چېال دا حرب یارب! یا چې ،ويكدعا  ېاو داس يو  نیويل

 . هغه دعا به قبوله شی یا دآ يهم حرامه و  يېاو غذا  يهم حرام و  يې، لباس يهم حرام و 

 (۲۰۲۶لصدقة من الکسب الطیب وتربیتها ): قبول امسلم: کتاب الزکاة، باب

 ( ۷۷۳۷) ، ومن سورة البقرةبابن آابواب تفسیر القر : ترمذي

ال ته سخت هغه به خپل م قرض ورکړی يې ده ته چېهغه چا  چې ې،پوه ش ې: هر انسان باید په د۹

ته تللی و تر څو   ېد بحر غاړ  يهغه سړ  چېو  راغيل چې كېدغه حدیث  لکه پهي اړ او محتاج و 

 .رواړی ىخو د ده مال نه د ۍکشت هکوم چېوګوري 

ځکه خو اول ته هللا عزوجل خپل مال ، سبب ګرځي ساىنآ ه د ژوندان ره کول دې: د هللا عزوجل نه و ۸

ده ته  نه ېهس چې ىته ورغ يوسپاره او هغه بل اضايف زر درهمه د ځانه رسه را اخیستی و او هغه سړ 

هللا عزوجل  .ماته مال را رسیدلی چې :ویلخو هغه ورته و  ي،رسیدلی او دا ورکړ  يمال نه و  خپل

 :فرمایلی

 . (ل له مخرجا) ومن یتق هللا یجع

 يوګرځو  كېما او تاسو د رسول هللا علیه افضل الصالة والسالم د دغه دعا په کسانو  ېهللا عزوجل د

 :يېوا چې

 اللهم اکفني بحاللک عن حرامک .

 

 د هللا عزوجل عظمت او د هغه نه ویره. :۱۶

 :والسالم وفرمایل ةالصال افضل  علیه رسول هللا چې ،د ابو هریرة رضی هللا عنه نه روایت دی



: ؟ هغه ورته ځواب ورکړ: تا غال وکړه وویل يېعیسی علیه السالم یو سړی په غال کولو ولید، هغه ته 

  ېد هغه نه بغیر بل څوک د عبادت الئق نه دی ما غال نه ده کړ  چې يهغه هللا قسم و  په ېزما د

ګو لیدل شوی سرت  په) مشو دوکه  وسرتګ په خپلو: ما په هللا ایامن راوړ او عیسی علیه السالم وویل

 .(حال دروغ ګڼم 

 

 دحدیث تخریج : 

ی الکتب مریم اذ انتبذت من واذکر ف ) قول هللا تعالی، باب ادیث الأنبیاءحتاب اك: واللفظ له بخاری

 (۷۱۱۱، حدیث ) أهلها

 (۷۷۲۳دیث: )ح ،ب الفصائل، باب فضائل عیسی علیه السلام: کتامسلم

 (۶۱۷۷، حدیث ) لف الحاکمف یستحيك، باب ي: کتاب أداب القضاءينسا

 (۷۲۰۷، حدیث )ابن ماجة: ابواب الکفارات، باب من حلف بملة غیر الاسلام

 

 د حدیث فائدې :

پوښتنه  كېپه باره  ېنو بیا هم د هغ ي،وینڅه و  یوظاهره  په که چېد نبیانو او مؤمنو  دا صفت دی : ۱

 يېوکړه او بیا  يېغال  چې ،ولید السالم هغه کس عیسی علیه چې كېلکه په دغه مبارک حدیث  كوي

 .وکړه ؟ تر څو نوره هم روښانه يش ېغال دچې  :ویلهم ورته و 

عمران بن حصین رضی هللا  د ځکه يهغه رښتونی و  چې ي،هغه ته په کار د كويقسم  چې: څوک ۲

 :وفرمایلالصالة والسالم  افضل رسول هللا علیه :وايي چېعنه نه روایت دی 

بُوَرةْ ََْينِيْ َْعَلَْْحلَفََْْمنْ ) أ ْْكَاِذبًاَْمص  ِههِْْ،َفل يَتَبَوَّ َعَدهُِْْبَوج  ْ.(النَّارِِْْمنََْْمق 

د خپل مخ  كېپه جهنم  ېنو هغه د ،( وخوړكېد کوم مرش او یا حاکم په مخد دروغو قسم ) چېچا 

  .ځای جوړ کړي

 .(۷۷۱۷الیمین الفاجرة )  ى: التلغیظ فول کتاب النذور والایمان، بابا: ابي داود

هللا ایامن راوړی دی  ا پهم چې يېواهغه و  چې ،: د قسم لویوالی عیسی علیه السالم دیته مجبور کړ۳

 .ښکار کړم كېاو زما نفس زه د دو 

  ي.دا څو اسباب لر  ګاڼهخپل ځان دروغژن و  چې: عیسی علیه السالم ۴

 د ده حق و. كېپه هغه مال  دای يشكېرسه و  دغه مال ور چې: دغه سړی الف

هم د مال څښنت هغه ته دغه  او یا يو  يدای يش د مال څښنت هغه ته د اخیستلو اجازه ورکړ كې: ب

 .يو  ىخپله ورکړ  همال پ

 .خیستلو نه غال او غصب نه وهد هغه نیت د دغه مال ا دای يشكې: ج

، ځکه هغه سړی هغه څه واخیستل چې ي،و  ښیديلېبر  ېعیسی علیه السالم ته داس دای يشكې: د

 .پریښود يېر شو او هغه ېوخوړ عیسی علیه السالم ت قسم چې



 خلکو باید تل د ښو ګومان ويش : پههـ

 

 جنت کی هر هغه څه شته چی انسان یی وغواړي.:  ۱۷

 

 ېیوه ورځ رسول هللا علیه افضل الصالة والسالم خرب  چې ،د ابو هریرة رضی هللا عنه نه روایت دی

والسالم  ةالصال افضل  علیه ناست و رسول هللا( هم )شپون ىچهلته یو کو  كېاو په دغه وخت  ېکول

 :وفرمایل

یا هغه څه آ: وفرمایل هللا عزوجل ورته  .اجازت وغوښت ېیو جنتي د هللا عزوجل نه د کرن كېپه جنت 

کرنه  يخو زه غواړم  کرنه وکړم  هغه سمدست ؟!!ويل نه: ؟ هغه ورته وویلېلر  يېنه  ېغواړ  يېته  چې

 .ذخیره شوه يېپه اندازه غرونو د ونیوله او  يېوه ېهغه اواره شوه او م او بیاشوه هغه کرنه غټه  وکړه او د

هللا عزوجل به ورته و وایي : ای بني آدمه ! دا واخله ، تا هیڅ شی هم نشی مړولی ، هغه کوچی ) 

دا به کوم قریشی یا انصاري وی ځکه همدا خلک دهقانان ) شپون( و ویل : ای د هللا رسوله ! 

دی خربه لیه افضل الصالة والسالم د شپون په ینداران( دی مونږه خو دهقانان نه یو ، رسول هللا عزم

 وخندل .

  دحدیث تخریج :

: کراء  ، باب او په کتاب المزارعة (۲۶۲۷حدیث ) ، باب کلام الرب مع أهل الجنة، التوحید : کتاببخاری

 (۷۷۱۳) الذهب والفضةالأرض ب

 د حدیث فائدې :

 يېبه  كيسېول هللا علیه الصالة والسالم به صحابه رضی هللا عنهم جنت ته تشویقول او د جنت : رس۱

 .ېورته کول

 .كوي ې: جنتیان به د هللا عزوجل رسه خرب ۲

د  يهغه جنت كېپه دغه حدیث  چېګه نږی لکه څكېپوره  ېد نفس شهوات او غوښتن كېجنت  : په۳

 :هللا عزوجل فرمایلی .سوال قبول کړکرين سوال کړی و او هللا عزوجل د هغه 



ُعوَنْ(ْ،ْفصلتِْْفيَهاَْولَكُمْ ْأَنُفسكُمْ َْماتَشتَِهىِْفيَهاْ)َْولَكُمْ  ْایتْ.۴۳َْماتَدَّ

 

 .هغه ورته حاصلیږی يغواړ انسان د دنیاوی شیانو نه څه و  چې كې: په جنت ۴

، ځکه که یو نه دی پیدا شوییا لپاره هغه د دن چې ه يشبه پو  ېد نو په ي،: که انسان لږ سوچ وکړ ۵

 .ږیېنه مړ  ېنو هغه پر  ي،کس ټوله دنیا هم ولر 

رسول هللا علیه  چې يته د رسول هللا علیه الصالة والسالم خندا کول دا ثابتو  ېخرب  يچ:  د هغه کو ۶

 .السالم ډیره زیاته تواضع درلودلهالصالة و 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ځان وژنه . : ۱۸

 

 : والسالم وفرمایلةالصال افضل  علیه رسول هللا چې ،د جندب بن عبدهللا رضی هللا عنه نه روایت دی

نو هغه  ،په تکلیف شو ډېرنه  ېدان ېهغه د دغ چېکله  .په یوه کس دانه را وخته كېپه مخکنیو خلکو 

د نه  ېڅیری کړه  او هغه د وین ېپر  يېویست او هغه دانه یو غشی را و نه  ېد خپلو غشو د کڅوړ 

 : ما پهیل:  هللا عزوجل وفرمایلالصالة والسالم وفرما افضل رسول هللا علیه .دو له امله مړ شوېبند

 .هغه جنت حرام کړ

 دحدیث تخریج :

او بخاري په کتاب الجنائز،  (۷۱۲۷: )بخاری: کتاب أحادیث الأنبیاء، باب ما ذکر عن بني اسرائیل، حدیث

 (۲۷۲۱: ما جاء فی قاتل النفس )باب

 . (۲۲۷.. حدیث): بیان غلظ تحریم قتل الانسان نفسه .یمان، بابا: کتاب الوللفظ له مسلم

 

 :ېد حدیث فائد



 .جنت حرام دی يكن وژونا: ځان وژنه حرامه ده او په ځ۱

لکه یو  يو  حالله ګڼيل ېپله وژنه داسهغه خ دای يشكېځکه  ،جنت حرام دی يك: په ځان وژون۲

  .جهنم دی يمينو د هغوی ځای بیا دا ،رشاب حالل ګڼي چېکس 

 .حرامه ده ينو د بل وژنه خو بیخ ،ځان وژنه حرامه شوه چې: ۳

  .دا د هللا عزوجل امانت دی كېبل يدل ځکه زمونږ نفسونه زمونږه نه دېمېدودو ته تسل: د هللا ح۴

 :هللا عزوجل فرمایلی

تَُدوَهاَْفلَّْْللّاُِْْحُدودُْْتِل كَْ) ْ.یتآ۲۲۲ْسورتْْېْرقالظَّالُِموَنْ(ْ.ْدبُْهمَُْْفأُو لَِئكَّْْللّاُِْْحُدودَْْيَتََعدََّْْوَمنْتَع 

 كاو هغه څو  ئږېر ېنو تاسو د هللا عزوجل له حدودو څخه مه ت ،شیان د هللا حدود دی يذکر شو دا 

 .يسان ظاملان دنو همدغه ک ي،ږېر ېد هللا د حدود څخه ت چې

 .هغه حرام دی كوي ېته نزد ېانسان وژن چې: هر هغه شی ۵

 ډېرحال نه  يهغه بیا د اولن چې ،ږیېحال ته ونه رس ېهر څه صرب کول تر څو انسان داس ه: پ۶

 :. هللا عزوجل فرمایلیيدردناک او سخت و 

ءْ َْولَنَب لَُونَّكُم) نَِْْبََش  َْْوال ُجوعِْْال َخو ِفْْمِّ َوالِْْنَْمَِّْْونَق ص  َم  َنُفِسْْاَل  ِْْۖ  َوالثََّمَراِتَْْواَل  ابِِريَن(ْبقرةَْْوبَْشِّ ْ.۳۱۱الصَّ

( او د مالونو  )قحطی ې، لوږرهېو  هغه عبارت دی د دښمن له چې ،آزمویو مونږ تاسو په یوه يشاو 

  .ی ده او صرب کونکو ته زیری ورکړهوو کموالېنفسونو او د م

 

 

 

 رحمت . عزوجل د هللا : ۱۹

 : والسالم وفرمایلة لیه افضل الصال رسول هللا ع چې ،د ابو هریرة رضی هللا عنه نه روایت دی 

د حد نه زیاته ګناه  د ګناهونو په کولو به اخته و اوراوه )ېتخپل وخت عبث  يېهر وخت به  چېیو کس 

او  ئځو و زه مړ شوم ما وس چېکله  :وویل يېو ته يچشو خپلو ب ېمر ګ را نزد يې چې( کله کوله يېبه 

، ) په باد کی می خوشی کړی چی باد می ویسی ( وړه کړئ  او بیا مې د باد په خوله ورکړئاې بیا م

ورکړی، کله  يراکړې چې چاته یې هم نه و  به ندې قوت وموند نو داسې عذاباوهللا! که رب مې راب



ته امر  كېځمهغه څه وررسه وکړل چې ده یې وصیت کړی وو، بیا هللا تعالی چې مړ شو نو یې اوالد 

د هللا تعالی په وړاندې( والړ وو، کې همداسې وکړل او دی )ځم، يچې د ده اجزاء را غونډ کړ  ،وکړ

 تا له ویرې، نو هللا تعالیس ربه! عرض وکړه وکړل؟ ده ورته داسې ېد ېځنې وپوښتل: ولهللا تعالی 

 وباښه. هغه 

 د حدیث تخریج :

 په او (۷۱۲۷( او ) ۷۱۲۳او ) (۷۱۳۲)  : حدیثار، باب حدیث الغوهذا لفظه: کتاب أحادیث الأنبیاءبخاری 

په کتاب:  ېهمداس ىاو بخار (۲۶۰۲حدیث ) (کتاب التوحید، باب: قول هللا:)یریدون أن یبدلوا کلم هللا

 (۲۱۳۲الرقاق، باب: الخوف من هللا، حدیث: )

 ( ۷۲۶۲) : حدیث غضبهسعة رحمة هللا تعالی و أنها تغلب  ى، باب فمسلم: کتاب التوبة

 (۷۰۳۲الجنائز، معجم )باب( ارواح المؤمنین، حدیث )اب ت: کيينسا

 (۱۷۶۶: ذکر التوبة )ابن ماجة: أبواب الزهد، باب

 

 

 

 

 د حدیث فایدې :

انسان د  كېخر آ  ، ځکه شیطان بیا پهنه ځان وسايت د ګناه د کولو چې ديار : هر مؤمن ته پک۱

 .كويمغفرت نه مایوسه 

او د هلل عزوجل د  توبه اوبايس چې ي،هغه ته پکار د يکړی و  يېګناهونه  ډېر چې: هر هغه کس ۲

 .رحمت نه مایوسه نه يش

و يچپالر خپلو ب چې كې كيسه ىږی لکه دغه پورتنكې ېهم پات كېانو يچلدینو جهل ب: کله نا کله دوا۳

 ئ.کړ  ېخوش ته باد يې ېاو ایر  ئوم نو ما وسوځو شکله زه مړ  چې و،و  ته ویيل

ته امر  كېځمهللا عزوجل  چې كېلکه په دغه حدیث  ى: هللا عزوجل د انسان په بیا پيدا کولو قادر د۴

  ئ.کړ 

 چې ،هللا عنه نه روایت دی د ابو هریرة رضی .دی كېل رحمت د هغه د غضب نه مخد هللا عزوج :۵

 :وفرمایلرسول هللا علیه افضل الصالة والسالم  وايي

َقِْْعن َدهُْْكَتََبْْال َخل َقَْْقَضْْلاَمَّّْْللاََّْْإِنَّْ) ِشهَِْْفو  َمِتيْإِنََّْْعر  ْ(ْ،َغَضِبيَْسبََقت َْْرح 

 ې: زما رحمت په غضب باندولیکل قات پيدا کړ د عرش دپاسه يې: هللا عزوجل چې کله مخلو ژباړه

 .دی مخكې

 ( ۲۱۷۷: و کان عرشه علی الماء ) بخاري: کتاب التوحید، باب

 ( ۷۲۶۲، وأنها تغلب غضبه )سعة رحمة هللا تعالی ىف: مسلم: کتاب التوبة، باب

 ( ۱۷۷۶)ابن ماجة:  (۷۶۱۷) ىتغلب غضب ى: ان رحمتالدعوات، باب: ابواب ترمذي

 



 د هللا عزوجل بښنه . : ۲۱

 

 :لیه افضل الصالة والسالم وفرمایلرسول هللا ع چې ،د ابی هریرة رضی هللا عنه نه روایت دی

د قرضونو  چېته) يوه هغه به خپل استاز امګر هغه خلکو ته قرض ورک ،ښه کار نه و کړی څېیو کس ه

او در ګذر  ږدهېچې ورته ګران وو هغه پر هغه اخله او  ته  چې څه اسانه ووخلکو  :لیږه( ویل يېبه  ېپس

و مړ ش دغه کس چېکله  ي.( در ګذر وکړ كېښلو دګناهونو په بنږ ته)هللا عزوجل مو  دای يشكې کوه

مګر ما به خلکو ته قرض  !: نهک کار کړی؟ هغه ورته وویلېیا تا کوم نآ: هللا عز وجل ورته وفرمایل

 چې: څه ېویل هغه تهنو ما به  ،ته و راوړلو پسیسیپد هغه د قرض  چېوه او زما یو غالم و کله به اورک

هللا  دای يشكې ته کوهمه کوه او بښنه ور  يهغه اخله او د هغوی رسه سخت كويدرته خلک په اسانی در 

 .کړی: ما هم ته معاف هللا عزوجل ورته وفرمایل ي.په دغه کار( بښنه وکړ عزوجل مونږ ته )

 دحدیث تخریج :

دیث الأنبیاء، باب: حدیث الغار، او په أح(۷۰۲۳، باب من أنظرمعسرا، حدیث: ) البیوع: کتاب بخاري

 ( ۷۱۳۰حدیث )

، الاقتضاء من الموسر والمعسر  ىلمعسر والتجاوز ف، باب فضل انظار امسلم: کتاب المساقاة

 (۲۶۲۷دیث: )ح

: بواب البیوع عن رسول هللا، بابا .ه اختلاف راویت کړی دیپترمذي د أبی مسعود نه د الفاظو 

 ( ۲۷۰۲) اتظار المعسر والرفق به ىماجاء ف

 (۱۲۷۳) ، حدیث لبةالمطا ى، باب: حسن المعاملة والرفق ف: کتاب البیوع و هذا لفظه ييسنن النسا

 

 د حدیث فائدې : 

د عبد هللا بن مسعود رضی  .د عذاب څخه د خالصون سبب ګرځي ياساين او نرم كې: په معامله ۱

 :وفرمایلرسول هللا علیه افضل الصالة والسالم  وايي چې .هللا عنه نه روایت دی

ِبُكُمْ ْ)ْأََلْ   رُمُِِْْبَنْ ْأُخ  رُمُْْنْ ِِبَْْأَوْ ْالنَّارَِْْعَلْْيَح  ْْكُلَِّْْعَلْْالنَّارَُْْعلَي هِْْتَح  ْ ْقَِريب  ْ.(َسه لْ َْهنيِّ

ر اور حرام په هغه د دوزخ اور حرام دی او هغه د دوزخ پ چېوک در ونه ښیم څ یا زه تاسو ته دايسآ

 . خپلوانو ته اساين او سهولت ورکوي چې، هغه کس دی دی ؟ هغه

 (۷۱۳۳)  : فضل کل قریب هین سهلباب ن رسول هللا(والرقائق والورع عة)م: أبواب صفة القیاترمذي



 .څه پټولی يشنه هم ویلی او  څوک هم دروغ نه يشې: د قیامت په ورځ ه۲

د هغوی رسه مرسته د هللا عزوجل د رضاء سبب ګرځي لکه په  كې: په نورو رحم او په په سختیو ۳

کړی وویل: ما ستا  نه و ک عملېڅ نېهغه ه چېهللا عزوجل هغه بنده ته  چې كېسه كې ىپورتن

 .ګناهونه وبښل

 

 

 په ښه انداز دعوت د نجات سبب ګرځي . : ۲۱

والسالم نه  ةما درسول هللا علیه افضل الصال  :يېوا چېد ابو هریرة رضی هللا عنه نه روایت دی 

 :يېویل  چېدل ېواور 

مشغول و او بل به په  كېه په ګناهونو یو ب و.و  دوه کسانو یو بل ته ورور ویيل كېارسائیلو  يپه بن

نو هغه  ،غرق لید كېناهونو کله هم هغه بل په ګ چېبه  يكکون عبادتوه ،اکوشش ک ډېر كېعبادت 

 ې: داسوویل يېهغه یوه ورځ هغه په ګناه کولو ولید نو ورته  .وهاښودلو  وصیت کېد ګناه د پر  يېته به 

 يېټاکل شوی  ىكیا ته زما د حال او اعاملو ساتونآ .ږدهېما خپل رب ته پر : لویمه کوه! هغه ورته و 

هغوی دواړه مړه شول او د  چېکله  ي.هللا به تاته بښنه ونه کړ  چې! هغه ورته وویل: په خدای قسم

یا تا زما په آ: ته وویل يكکوښښ کون كېت ادهللا عزوجل په عب .وړاندی شول كېهللا عزوجل په مخ 

هللا عزوجل  ې.قادر و  ېته په هغ يد كېزما په الس  چېاو که هغه څه  معلومات درلودل ډېر كېباره 

د جهنم اور ( اور وویل: دا ) يېزما په رحمت جنت ته داخل شه او هغه بل ته  او ځه: ګنهګار ته وویل

زما نفس د هغه په واک  چې ي،قسم و  ېد  ې: په هغه ذات مييهللا عنه وا ابو بکر رىض ئ.بوځته 

 .تباه کړ يېد هغه دنیا او اخرت  چېیوه خربه وکړه  ېدی هغه داس كې

 دحدیث تخریج :

 ( ۱۷۰۲دیث )ح. في النهي عن البغي، باب کتاب الأدبأول  : سنن أبي داود

 

 د حدیث فائدې :



 ي.بد ښکار  ډېر: ګناهګار او تیروتيل ته نصیحت ۱

اوس نصیحت او  چې ،شوهاو دا ورته معلومه  كويیو کس چاته نصیحت او کومه ښه خربه  چې: کله ۲

 ېږدي.نصیحت کول پر  چېنو په انسان واجبه ده  ي،ږكېکولو نه نور مشکالت پیدا  ېیا د ښی خرب 

، صرب او حلم نه ۍنرم ېډېر کار دی د  هغه ته په كويه نصیحت یا ښه خربه بل ت چې: کوم کس ۳

 .کار واخيل

ورځ  د قیامت په يه جنګ کړی و وررس  يېاو یا  يدعوه لر  كېبل رسه په دنیا  چې: هر هغه کس ۴

 .راغيل چې كېسه كېلکه پورتنی  انصاف ويش كېتر څو د هغوی منځ  يږكېرسه یو ځای 

 .زه د سبا نه خرب یم کفر دی چېدعوه کول  ېدلو او یا د دې: د غیبو په پوه۵

و د هغه په مجتهد  چې( او هغه رحمت رسه جنت ته الړ شه ته زما پهیل: )وجل ګنهګار ته و : هللا عزو ۶

رسول هللا  وايي چې ،د ايب هریرة رضی هللا عنه نه روایت دی( ئدا اور ته بوځوویل: ) يې كېباره 

 :وفرمایلعلیه الصالة والسالم 

َمةََْْخلَقْْإِنَّاهلل) ْكلِّهمَْخلِقهِْْفْأرسَلْْ،وْرحمةْوتسعنيَْْتسعةْعندهُْْ،َفأ مَسكَْْرحمةْ ْمائةَْْخلََقَهاْيومَْْالرَّح 

ْْْالكافرُْْْيَعلمُْْ،َفلوْْةواحدْرحمة ْْملْْالرحمةِْْمنّْللاِْْعندْْالذيِْبكلِّ ْبكلْاملُؤمنْيعلمْلوْ،وْالجنةِْمنْيَي أس 

ْالنارْ(.ْمنْيَأ َمنْملْالعذاِبْْمنّْللاِْْعندَْْالذي

د خپل ځان  ېبرخ ينهه نو  .( کړېحص) ېسل برخ يېنو هغه  ،هللا عزوجل رحمت پیدا کړ چېکله 

 رته کافر ته د هغه رحمت معلومات ويشچې. که هټولو مخلوقاتو ته را ولیږ  يېبرخه او یوه  ېاتلسرسه و 

نو هغه به د جنت نه نا امیده نشی او که مؤمن ته د هغه عذاب  ،هغه د هللا عزوجل رسه دی چې

 .نه يش ېپات ېویر  ېڅ وخت بېنو هغه به د دوزخ څخه ه ،هغه د هللا رسه دی چې ،معلومات ويش

   (۲۱۲۷: الرجاء مع الخوف ) الرقاق، باببخاري: کتاب 

 

 دوه ښځي او انصاف . : ۲۲

 دوه: لیه افضل الصالة والسالم وفرمایلرسول هللا ع چې ،د ابو هریرة رضی هللا عنه نه روایت دی

، یوړ  ىځو  ېښځ ېد یو  يېاو د هغو ښځو څخه  ىوه راغېل .ول ځامنهغوی رسه دوه  چې ېو  ېښځ

هغه دواړه  .وه یوړېل ىستا ځو  !: نهورته وویل ېبل وه یوړ داېل ى: ستا ځو ته وویل ېبل ېځښ ېیو 



 ېكپه حق  ېښځ لوېداود علیه السالم فیصله د  ې.لپاره راغل ېداود علیه السالم ته د فیصل ېښځ

سلیامن علیه السالم  .ورته وکړه يې كيسهاو  ېهغه دواړه سلیامن بن داود علیهام السالم ته راغل .وکړه

 :ورته وویل

وړی( ) ېکرش  .ته ورکړم ې يوېیو  يېکړم او هره ټوټه  ېچاقو( راوړی ترڅو دا ماشوم دوه ټوټچاړه )

سلیامن علیه السالم  .دی ىځو  ېدا د مرش  .مه کوه ېږی داسېدرباندی ورحم ې: هللا دوویل ېښځ

 يې ىفیصله وکړه او ځو  يې كېپه حق  (ېوړ ) کرشې نو د ې،دېواور  ېدا خرب  ېښځ ېد کرش  چې

 .ته وسپارهور 

 

 دحدیث تخریج :

  انه العبد   نعم  سلیمن  : و وهبنا لداودباب: قوله تعالی ،احادیث الأنبیاء: کتاب و هذا لفظه ىبخار 

 (۲۲۲۷) : اذا ادعت المرأة ابناب الفرائض، باباو په کتا(۷۱۷۲، حدیث: )أواب

 (۲۲۷۰: )کتاب الأقضیة، باب اختلاف المجتهدین، حدیث: مسلم

 (۶۱۰۱)حاکم بعلمه کم ال، باب حآداب القضاء: کتاب سنن النسائي

 

 :د حدث فائدې

: لیوه ستا ځوی وړی ته وویل ېبل ېښځ ېیو  كېسه كې ى: جنګ د انسان خاصیت دی لکه په پورتن۱

 .وړی دی يېستا ځوی  كېبل .: نهورته وویل ېدی او بل

 .کار دی په بل فیصله کول یو ښه كېپه وخت  : د جنګ۲

 .پوه وی ډېرځوی دی د پالر نه په احکامو  چې: دا شوين ده ۳

 .يدلو لپاره حیله کول جائز دكې: د حق د ښکاره ۴

 ډېرهغه د مور د ترحم نه  چېڅوک نشته  ېدی او بل داس رېځله ډوه او : د مور د رحم نه د هللا رحم ۵

 .يترحم ولر 

 

 د سلیامن علیه السالم د عاګاين . : ۲۳

 : علیه الصالة والسالم وفرمایلرسول هللا چې ،د عبد هللا بن عمر رضی هللا عنه نه روایت دی



سوالونه  ېدر  يې د هللا عزوجل نه نو ،بیت املقدس جوړ کړکله  چېسلیامن بن داود علیهام السالم 

  .وکړل

  ي.( د حکم مطابق و دهغه )هللا عزوجل چېکم( فیصله )ح ې( داس۱)

  .د ده نه وروسته د بل چا په نصیب نه يش چېپاچاهي  ې( داس۲)

جومات ته  ېد چېهر څوک  نو داسی دعا یې وکړه :کلهچی د بیت املقدس د جوړولو نه فارغ شو (۳)

د مور څخه د  چېلکه په کومه ورځ   پاک يش ېد ګناهونو نه داس ېهغه د رصف د ملونځ په نیت رايش

 .يېګناهونو څخه پاک پيدا شوی 

 

 دحدیث تخریج :

 (۲۷۱) ، حدیثب فضل المسجد الأقصی والصلاة فیه، باو هذا لفظه: کتاب المساجدي يسنن النسا

. مسجد بیت المقدس ىالصلاة ف ى، باب ماجاء ف: أبواب اقامة الصلوات والسنة فیهاةابن ماج

 ( ۲۱۰۳) حدیث

 

 د حدیث فائدې :

 .دا کار د اسالم له ادابو څخه دی او د صالحینو نوم یادیږی باید دعا ورته ويش چې: کله ۱

ستا دعا ته امین  چېوه فرښته شته نو داسی ی ،كويدعا  كې: که یو کس بل ته د هغه په نه شتون ۲

رسول هللا  چې ،ابو الدرداء رضی هللا عنه نه روایت دی د .كويتاته  ېتا کړ  چېدعا  ېاو همغس ييوا

 :لیه افضل الصالة والسالم فرمایلیع

رَِِْْلَِخيهَِْْدَعاَْمنْ ) ْ(.ِِْبِث لْ ْ،َولَكَْْآِمنيَِْْبهِْْال ُمَوكَُّلَْْقاَلْ:ْال َملَكُْْال َغي ِبِْْبظَه 

 دعا پهد هفرښته دهغ ةنو موکل ي،دعا وکړ  كېغیاب  هخپل بل ورور ته د هغه پ كڅو  چېکله :باړهژ 

 .( حاصل يشئو  يده دعا کړ  چېهم دا څه ) ېآمین او تاته د ييوا كېځواب 

 (  ۷۲۷۷فضل الدعاء للمسلمین بظهر الغیب) :ء والتوبة والاستفار، بابلذکر والدعا: کتاب امسلم

 (۲۶۷۱)، باب الدعا بظهر الغیب اب الصلاة، باب تفریع أبواب الوتر کت :ابو داود

 (۷۳۷۶: فضل الدعاء الحاج )ابن ماجة: کتاب: المناسک، باب

ما د  :وايي چېنه روایت دی  عثامن بن عفان رضی هللا عنهد  ي.فضیلت لر  ډېر: د جومات جوړول ۳

 :فرمایلغه و ه چېدل ېالة والسالم نه واور رسول هللا علیه افضل الص

ِجًداْبَنَىَْمنْ ) ْال َجنَِّةْ(ْ.ِْفِْْمث لَهُْْلَهُّْْللاَُّْْبَنَىَْمس 

 دهغه په رنګ کور جوړ کړي. جنت مسجد جوړ کړ هللا عز وجل به ورته په چېچا 

 ( ۱۶۰) مسجدا بني من: باب الصلاة، کتاب: بخاري

 ( ۶۷۷)لحث علیها : فضل بناء المساجد وا، بابالمساجد و مواضع الصلاة :مسلم: کتاب

د انسان ملک سايت او  دا کار يحکم کول واجب د ېپه هغ يکړ هللا عزوجل نازل  چې: هغه څه ۴

 .عزت زیاتوی



نو د  ،کو په خپلو پیسو جوړ کړی ویهغه خل چې ،كويملونځ  كې جوماتونوپه هغو  چېوک : څ۵

 :الم فرمایلیه الصالة والسرسول هللا علی .زیاتوالی راځي كېپه حسناتو  يكجوړون

َلمِِْْفَْْسنَّْْمنْ ) ِس  َدهُِْْبَهاَْفُعِمَلَْْحَسنَةًُْْسنَّةًْْاإل  رِِْْمث ُلْْلَهُْْكُِتَبْْبَع  ْأُُجورِِهمْ ِْمنْ ْيَن ُقُصَْْلْْ،وَِْْبَهاَْعِمَلَْْمنْ ْأَج 

ٌءْ(ْ، ََْش 

هغه نو  ،عمل وکړ ېعمل وکړ او نورو هم پر  ېهغه پر ( وکړه ښه خرب )یا ښه کار كېپه اسالم  چېچا 

 کمواىل كېته د هغه د عمل کولو او د نورو په هغه د عمل کولو دواړه ثوابه دی او د هغوی په اجرونو 

 .نه راځي

 (۲۰۲۲): الحث علی الصدقة ولو بشق التمرة او کلمة طیبة مسلم: کتاب الزکاة، باب

 

 

 

 : د هللا عزوجل په حکم د جیواناتو خربی کول . ۲۴

دل ېوالسالم نه واور  ةالصال  افضل ما د رسول هللا علیه چې ،هللا عنه نه روایت دی د ابو هریرة رىض 

 :يېفرمایل  چې

، ترینه وتښتوتله يېګډه(  میږه ) د هغه په رمه حمله وکړه او یوهوه ېخپله رمه څروله لهغه  چېیو شپون 

د : وویل يېلیوه ورته را وکتل او ورته  .روان شو ېوه پسېد ل كېد خالصولو په هڅه  ېمیږد شپون 

یو کس  ي.نه و  ىكبه زما نه بغیر بل شپون چېپه کومه ورځ  څوک وسايت میږه په ورځ به دا  ېهغه ویر 

 لپاره نه یم پيدا شوی بلکه د ېزه د د :وویل يېد هغه خوا ته وکتل او ورته  ييغو .و سور روان اپه غو 

: زه وفرمایل رسول هللا علیه الصالة والسالم .: سبحان هللاخلکو وویل .لپاره پیدا شوی یم ېپټیو د کرن

 .ایامن لرو ېد ابوبکر او عمر په

 

 یث تخزیج :دحد 

 عليه هللا صلى النبي قول باب ، باب:ب النبي علیه السلامصحاا، فضائل : کتابو هذا لفظه بخاری

 (۷۷۷۱) : استعمال البقر للحراثةاب المزارعة، باباو په کت (۷۲۲۷)خليلا  تخذا لوكنتم وسلم



، باب من فضائل أبي بکر الصدیق رضی هللا عنه عنهم ضائل الصحابة رضی هللاف، مسلم: کتاب

 (۷۷۳۳) حدیث

حدیث  ،ر ، باب قوله فان لم تجدینی فأتي أبا بکواب المناقب عن رسول هللاأب ،کتاب الدعوات :ترمذي

 ( ۷۲۷۶او ) (۷۲۲۲) 

 

 د حدیث فائدې :

 ېدزه د چېویل وه وویل او یا هم غوا و ېل كېسه كېپه پورتنی  چېلکه څنګه  ي: حیوانات پوهیږ۱

 .لپاره نه یم پیدا شوی

 .ږیېك تېحالت نه پا لپدنیا په خ چې ،ږیېنه دا معلوم ېوه خرب ې: د ل۲

 .اره نه ده پیدا شوید بار لپ يىغوا چې ،د خربو نه معلومیږی يي: د غوا۳

د شداد بم أوس رضی هللا عنه  .: رسول هللا علیه افضل الصالة والسالم په حیواناتو د رحم امر کړی۴

 :فرمایل يېو چېدل ېالصالة والسالم نه واور  لما د رسول هللا علیه افض ي:ينه روایت دی وا

َْْعزَّّْْللاََّْْإِنَّْ) َسانَْْكَتََبَْْوَجلَّ ِح  َْْعَلْْاإل  ءْ ْكُلِّ ِسنُواْ،َْقتَل تُمْ َْفإَِذاْ،ََْش  تُمْ َْوإَِذاْ،ْال ِقت لَةََْْفأَح  ِسنُواْ،َْذبَح  ب َحةََْْفأَح  ْلِيُِحدَّْْوْ،ْالذِّ

رَتَهُْْأََحُدكُمْ  ْ.َذِبيَحتَُهْ(َْْول ُْيِحْ ْ،َْشف 

نو په ښه توګه قتل وکړی  ىكو تاسو قتل  چېکله  .دی ىرسه احسان واجب کړ  هللا عزوجل د هر يش

( خپله یچ يکار دپته  يكنحاللو او ) ئحالل کړ  يېتوګه  ښه نو په په ئ،( حاللو )یو څه چېاو کله 

 .او ځناور ته راحت )ارام( و رسوي يره کړ ېچاړه ښه ت

 (۷۳۲۱)والرف بالذبیحة  أن تصبر البهائم ى: فی النهابی داود: کتاب الضحایا، باب

 ( ۲۱۰۷، باب: ما جاء فی النهي عن المثلة )عن رسول هللا صلی هللا عیه وسلم ترمذي: کتاب الدیات

 ( ۱۱۲۰)، باب الأمر باحداد الشفرة ي: کتاب الضحایاينسا

 (۷۲۲۰): اذا ذبحتم فأحسنوا الذبح ابن ماجة: ابواب الذبائح، باب

 .ناتو د ظلمو کولو څخه منع کړی دهوالسالم په حیوا : رسول هللا علیه افضل الصالم۵

 

 د رښتیني صدقي برکت . : ۲۵



 :والسالم وفرمایل ةالصال افضل علیه  رسول هللا چې ،د ابو هریرة ريض هللا عنه نه روایت دی

 .وتهد ور کولو په خاطر و  ېصدق ېهغه د خپل .به زه صدقه ورکوم شپه نن چېراده وکړه ادا  يیوه سړ 

غل ته  چې ېکول ېخرب  ېخلکو داس .ښودهېك كېخپله صدقه یوه غل ته په الس  (كېي ناپوه په)هغه

زه به )نن(  .يېق يا او صفت ال نته د ث ې!  یواځبه: ای زما ر وویل وركوونيكصدقه  .صدقه ورکړه يې

 ېبد کار  ې( یو كې) په نا خربی يېوته او خپله صدقه په خاطر و  ېصدق ېهغه د خپل .بیا صدقه ورکوم

 يكصدقه کوون .صدقه ورکړه يېته  ېزنا کار  چې ېلکو  ېخرب  ېخلکو داس .ته ورکړهښځې ( ېزناکار )

د  ېصدق ېهغه د خپل .زه به نن بیا صدقه ورکوم .يېق يته د ثنا او صفت ال  ې! یواځوویل: ای زما ربه

 چې ېکول ېلکو خرب خ .( یو مالداره ته ورکړهكې يپه نا پوه) يېد ورکولو په خاطر ووته او خپله صدقه 

ته  ځېق یوايد ثنا او صفت ال ! وویل: ای زما ربه يكه کوونقصد .رکړهصدقه یو مالداره ته و  يېنن 

یو کس  ته يهغه سړ  .په الس ورغله ې، غله او زناکار زما صدقه مالدار چې ستا شکر دی هللایا .يې

ته کومه  ېښځ ېهغه بد کار  چېتا  .: ستا صدقه قبوله شوهویلو  يېاو ورته  ىراغ (كې خوب په)

غل ته  چېتا  ي.اتلی و ستا په دغه صدقه د بد کاری څخه ځان س ېهغ دای يشكېوه  ېصدقه ورکړ 

مالداره ته کومه صدقه  چېاو تا  يو  يله امله هغه غال پریښ هد هغ دای يشكېوه  ېورکړ کومه صدقه 

 يهللا ورکړ  چېور نه کړم او هغه څه  ېول يېزه  كويخلک صدقه ور  چې ييواهغه و  دای يشكېورکړه 

 .يړ صدقه ورک كې ېپه هغ

 

 دحدیث تخریج :

 (۲۱۷۲)ث ي. حدئ و هو لا یعلمن، باب اذا تصدق علی غواللفظ له: کتاب الزکاة يبخار 

 (۲۰۷۷) ،حدیثت الصدقة فی ید فاسق ونحوهوان وق ،باب ثبوت أجر المتصدق ،مسلم: کتاب الزکاة

 ( ۷۲۷۱باب اذا أعطاها غنیا و هو لایشعر، حدیث: )، : کتاب الزکاةيينسا

 

 :فائدېد حدیث 

 .دین دی ېاو غل نوم نه دی ذکر شوی ځکه اسالم د پرد ېر اد زناک كې: په حدیث ۱

 .يو  كېو کارونو کولو په لټه : مؤمن هر وخت د ښ۲

 .تړلی دی ېر پو  : عملونه د نیت۳

او مالدار ته ورکړه خو  ې، زناکار خپله صدقه، غل يهغه سړ  چې راغيل كېسه كې: که څه هم په دغه ۴

 .يهر حال باید انسان د هللا عزوجل حمد بیان کړ  په ېیعنهللا عزوجل حمد او ثنا ویله  هم د يېبیا 

 :: هللا عزوجل فرمایلی۵

 .یتآ ۶۱۶سورت  ېد بقر  ( ،لَُّكمْ  َخْير  ُهوَ  وَ  َشيْئًا تَْكرَُهوا أَن َوَعَسى )

 .  ياو هغه ستاسو لپاره ښه و  ىتاسو یو شی بد وګڼ چېی ياو ښا: ژباړه



ولیدل  يې كېخو په خوب  ،صدقه ورکړه يې، بد ملني او مالدار ته غل چېدا کار بد وګڼه  يهغه سړ  

، غل له غال ده زناکاره له زنا ېورکړ  ېدوی ته د چېه قستا صد دای يشكې چې ي،يڅوک ورته وا چې

 .ىاو مالدار زکات ورکړ 

 .مالدار بخیل او کربجن هم و اوسی یو دای يشكې: ۶

 .كويپه بل اثر : د یو انسان کار ۷

 

 اراده .د هللا عزوجل  : ۲۶

یوه ورځ سلیامن علیه  :وفرمایلصلی هللا وسلم رسول هللا  چې ،رضی هللا عنه نه روایت دی دابو هریره

 ىك( رسه کور والی کوم او هره یوه به آس ځغلونېښځکور واال ) ۸۲نن شپه به زه خپلو : السالم وویل

هغه  يد سلیامن علیه السالم ملګر  .كويجهاد  كېد هللا په الره ( )هغوی ټول به چې يوم راوړ ماش

سلیامن  .وتلم نه د ان شاءهللا ویل د یاده و ، مګر د سلیامن علیه السال و وایه وویل: ان شاء هللا ته

 ېحمل و نه شو او د هغنه بغیر نور د هیچا  يبیب ېمګر د هغه د یو  ،علیه السالم خپلو بیبیانو ته ورغي

په هغه  ې: زما دفرمایلرسول هللا علیه الصالم والسالم و  .ماشوم وشو هغه هم ناقص وه چېهم  ېیو 

رته سلیامن علیه السالم ان شاءهللا چېدی که  كېد محمد نفس د هغه په واګ  چې ي،ذات قسم و 

په آس سواره  كېبه د هللا په الر  ( هغوی ټولوود هغه د ټولو بیبیانو نه به ځامن پیدا شوی و ) و ویيل

 .وجهاد کړی و 

 

 دحدیث تخریج :

، حدیث صلی هللا علیه وسلم ىف کانت یمین النبيك، باب الأیمان والنذور : کتاب و هذا لفظه يبخار 

أحادیث الأنبیاء، باب: : کتاب بخاري په(۷۳۲۷) : من طلب الولد للجهادکتاب الجهاد، باب هاو پ(۲۲۷۷)

: اب النکاح ، باب: قول الرجل(په کت۷۱۷۱) ، انه أوابی )و وهبنا لداود لسیمن، نعم العبدقول هللا تعال

او په  ( ۲۲۷۰) : الاستثناء في الأیمانپه کتاب: کفارات الأیمان، باب(۶۷۱۷)ي يلأطوفن اللیلة علی نسا

 (۲۲۲۷حدیث ) ،کتاب التوحید، باب: في المشیئة والارادة

 (۲۲۶۱) ، حدیثاستثناء في الیمین وغیرهاباب ال ،مسلم: کتاب الایمان

 (۷۳۲۷) ؟ حدیثاذا حلف فقال له رجل ان شاءهللا، هل له استثناء ، بابي: کتاب الایمان والنذور ينسا

 

 دحدیث فائدې :



 .جر نیت د مسلامن له صفاتو څخه دی: لوی او غټ همت او د ا۱

ږی لکه په دغه ېر ېهورڅخه شیان  ېوند: ټول أنبیاء برش دی او هغوی لکه د نورو عامو انسانانو غ۲

 .ر شولېد سلیامن علیه السالم نه د ان شاء هللا ویل ه چې كېسه يك

سبا دا کار کوم نو بهرته دا ده  چې ي،يواد مثال په توګه و  ياراده وکړ كار یو کس د کوم  چې: کله ۳

 :هللا عزوجل فرمایلی .: ان شاءهللا سبا به دا کار وکړميوايو  ېداس چې

ءْ ْتَُقولَنََّْْلْوَْ) ُْْيََشاءَْْأَنْ(ْإِل32ََّْغًداْ)َْذَٰلِكََْْفاِعٌلْْإِّنِّْْلََِش  بَّكَْْاذ كُرْوَْْۖ  ّللاَّ ْْوَْْنَِسيَتْْإَِذاْرَّ ِديَنِْْأَنَْعَسَُْْٰقل  ْيَه 

ْ َذاِْمنْ َِْلَق رََبَْْرِبِّ ْمبارکْآیتونهْ.۲۳ْاو۲۴ْْدْکهفْسورتْْ(ْ.َرَشًداَْهَٰ

اراده د هللا  چې( ه وایه ای محمدهوررس )مګر  ،زه دغه کار سبا ته کوم ېچته  او مه وایه یو يش: ژباړه 

زما رب ماته  ييښا چېوایه او )ای محمده( دوی ته و نو خپل رب یادوه  ،ره يشېدی ه چېاو کله  يو 

  يي.سمه الر وښ

 

 عفریت او ملونځ . : ۲۷

 : مایل علیه الصالة والسالم وفر رسول هللا چې ،د ابو هریرة رضی هللا عنه نه روایت دی

( تر څو زما ملونځ کومه خربه وفرمایله ېهمداس يېاو یا ) ىری ماته راغېچاالکه پره شپه یو رسکشه او ېت

 ې( پور يېپا) ېومات د ستنجهغه د  چېهغه کامیاب کړم ما غوښتل  هللا عزوجل زه په ي.خراب کړ 

امن علیه السالم دا خربه وینی خو د خپل ورور سلیو  يېنو تاسو ټول  ،راشیتاسو سهار  چېوتړم تر څو 

:   چېرا یاده شوه 

 .زما څخه وروسته د هیچا په نصیب نه يش چې( راکړه ملک)پاچاهی ې! ماته داسای ربه 

 .ړها رسه وش ييبیا هللا عزوجل د ذلت او رسوا( ى)پیر : هغه ييد حدیث راوي روح وا 

 

 ج : دحديث تخري

بخاري په أبواب (۱۲۲الأسیر أو الغریم یربط في المسجد، حدیث )، باب : کتاب الصلاةواللفط له بخاري

: صفة باب : بدء الخلقپه کتاب(۲۷۲۰الصلاة، حدیث ) ىالصلاة، باب: ما یجوز من العمل ف ىالعمل ف

)و هللا تعالی:: قول یث الأنبیاء، بابپه کتاب: أحاد(۷۷۳۱په مختصره توګه رواړی )  كېابلیس وجنوده 

وهب  :قولهباب سورة ص( ) (او په کتاب التفسیر۷۱۷۷( )، انه أواب، نعم العبدوهبنا لداود سلیمن

 (۱۳۰۳حدیث ) ،لی ملکا لا ینبغي لأحد



، والتعوذ منه ... أثناء الصلاة ى، باب جواز لعن الشیطان فمسلم: کتاب المساجد و مواضع الصلاة

 (۶۱۲) حدیث

 

 :د حدیث فائدې

د منل مبارک  هللا عزوجل ي.يهغه ته بیا عفریت واي و  ىكقوی او رضر رسون ډېریو پیری  چې: کله ۱

 :فرمایلی كېیت آ ۳۸سورت په 

ن   ِعْفِريت   قال  ) وم   أ ن ق بْل   ِبهِ  آتِيك   أ ن ا الِْجنِّ  مِّ اِمك   ِمن ت ق  ق  ِإينِّ  ۖ   مَّ ل يْهِ  و  ِوي   ع   .  أ ِمني  ( ل ق 

ته له  چېرواړم  كېنه مخ ېزه به تاته دا تخت د د :ویلپیری و  يله پیریانو څخه یو زورور او قو  :ژباړه

 . ګریم امانت يقو  كېږی او زه پر دغه تخت راو ړلو ېخپله ځایه پاڅ

 .راغيل كېپه پورتني حدیث  چېلکه څنګه  يز ديد بندي تړل جا كې: مسجد ۲

لکه د ابوهریرة  يبدل کړی و  يېاو که شکل  يهغه په خپل شکل و که  : انسان پیریان لیدلی يش۳

د رساقة بن مالک په صورت راغلی و او یا هم  چې كېرضی هللا عنه حدیث او یا هم لکه دار الندوة 

 .ړها پوری ت ېما هغه د ستن چې:  علیه الصالة والسالم فرمایلیرسول هللا چې كېلکه په پورتني حدیث 

هغه د خپل هللا رسه په  چې كېانسان په هر هغه څه  چې ي،و  كېپه لټه  ېد: شیطان هر وخت د ۴

 .يخلل پیدا کړ  يو  كېرابطه 

په  ېځکه خو عفریت رسول هللا علیه الصالة والسالم ته یواځ ،: ملونځ تر ټولو لوی او سرت عبادت دی۵

 .راغلی وه كېملانځه 

 .او د هللا عزوجل ترمنځ رابطه ده مهم رکن دی ځکه دا د بنده ډېرخشوع  كې: په ملانځه ۶

رسول هللا علیه افضل الصالة  چېسه يكورورويل د اسالم ورورويل ده لکه په پورتني  ې: رښتون۷

 .ن علیه السالم خربه را یاده شوه: ما د خپل ورور سلیاموالسالم فرمایيل

عفریت  يېو ځکه خو  رسول هللا علیه افضل الصالم والسالم د ادب یوه منونه چې ينه ښکار  ې: د د۹

زما څخه  چې ېراکړ  يبادشاه ې: یا ربه ماته داسچېوه  ې، سلیامن علیه السالم داسی دعا کړ ړها ونه ت

 .نصیب نه يش هوروسته چاته پ

مره د شیطان چل او و ږی دېپخ يېیاتیږی او ایامن زبنده د خپل هللا رسه تعلق څومره  چېکله  :۸

 :هللا عزوجل فرمایلی .ږیېفریب کم

يْطَانِ  كَيْدَ  )إِنَّ    .یتآمبارک  ۶۶سورة النساء َضِعيًفا (  كَانَ  الشَّ

 

 شیطانان د میړه او ښځي ترمنځ چدا والی راولی . : ۲۸



 : وفرمایل صلی هللا علیه وسلم رسول هللا چې ،د جابر رضی هللا عنه نه روایت دی

څوک  چې كېپه دوی  ي( استو ټولګيا خپل فوځونه )او بی يږدابلیس علیه اللعنة خپل عرش په اوبو 

و راشی او ابلیس ته ی كېدوی  په ي.و  يكاچون ېفتن ېاو غټ يېهغه تر ټولو د لو ېو  ېته نزد شیطان

او ورته  بیا بل رايش ي.کړ  ي: تا څه هم نه دييابلیس ورته وا .وکړل ېاو داس ېا داسم چې :يېواو 

والی را ترمنځ جدا ېرمنېد هغه او د هغه د م ېم چېوده تر څو نه ښ ېپر  ېتر د ىسړ  : ما فالىنيېواو 

: هغه په يي. اعمش وايېښه  كې: ته په ټولو يياو ورته وا يکړ  ېابلیس هغه ځان ته نزد .نه وست

 .نیيس كېغیږ 

 

 دحدیث تخریج :

 یث حد، وبعثه سرایاه لفتنة الناس...اب صفات المنافقین واحکامهم  باب: تحریش الشیطانکت: مسلم

(۷۳۲۷) 

 :د حدیث فائدې

 .د هللا د رحمت نه نا امیده شوی ېابلیس یعن: ۱

 .راغيل كېحدیث  يپه پورتن چېګه نږی لکه څېاوس كېس علیه اللعنة په بحر ي: ابل۲

 امر په يېاو هغوی ملعونین  كويمر ملعون ورته أ  ىد چې ي،: ابلیس علیه اللعنة خپل فوځونه لر ۳

 .كويځای 

او ظلم په ځمکه خپل نو بیا فساد  ،رش د خپل ځان رسه ظامل او بد عمله خلک وسايتیو م چې: کله ۴

 .عوج ته رسیږی

 وايل ېهغوی د نزد يکړ  ېګه لوړ پوړو ته ځانونه نزدنڅ چې ي،و  كېپه لټه  ې: ټيټ خلک تل د د ۵

تني حدیث ر لکه په پو  يڅو خپل مرش خوشحاله کړ  تر يلپاره هر رقم کارونو ته غاړه ږد او د شابايش

 .ما دا او دا وکړل ييواړه شیطانان ابلیس علیه اللعنة ته وا چې كې

ځکه  ي.زیات کوښښ وکړ  ډېر كېپه خپل دعوت او علم خپرولو  چې ي،: داعیانو او علامؤ ته پکار د۶

 چې ي، نو داعیان او علامؤ ته پکار دږیكې، وړو کارونو نه خوشحاله ابلیس علیه اللعنة په وړو چېکله 

 .يونه کړ  يیوه لحظه هم سست كېوت او د علم په خپرولو دع



 يږكېخوشحاله  ډېر وايلړه ترمنځ په جداېرمن او د هغه د مېم ېد یوه مسلامن ډېر: ابلیس تر هر څه ۷

 .يږكېالی رامنځ ته و بفساد او خرا كېاو په ټولنه  كويزر  ډېرځکه بیا انسان زنا 

نو  ،كويهرو سختیو صرب  او هغوی په يمرصوفه و  كېخپل دعوت کافر او مفسد په  چې: کله ۹

 .د صرب او زغم نه کار واخيل ډېرهغوی خو ال  چې يداعایانو او علامؤ ته پکار د

 

 ایوب علیه السالم او برکت .: ۲۹ 

 : علیه الصالة والسالم وفرمایلرسول هللا چې ،د ابی هریرة رضی هللا عنه نه راویت دی

ایوب علیه السالم  .دلېرا وور  ېد رسو زرو ملخان پر  چې ې،یو ځل( لوڅ ملبل) ایوب علیه السالم

 يېته  چېنه ما د دغه شیانو ! هللا عزوجل ورته وفرمایل: ای ایوبه ،ټولول كېخان( په خپلو کالیو لم)

ستا په عزت قسم  ې! زما دهو زما ربه چې:؟ ایوب علیه السالم عرض وکړ ينیازه کړ  ېب ينه و  يوین

 .منیازه نه ی ېمګر ستا د برکت نه زه ب ،يو 

 

کتاب: (او په ۷۲۳، حدیث )من اغتسل عریانا وحده في الخلوة ، باببخاري وهذا لفظه: کتاب الغسل

اذوا : لا تکونوا کالذین بابکتاب التفسیر ) سورة الأحزاب(  هپ(او ۷۱۰۱أحادیث الأنبیاء، باب، حدیث)

 (۱۲۷۷موسی، حدیث )

 (۱۰۷، حدیث )ي: کتاب الغسل والتیمم، باب: الاستتار عند الغسلينسا

 

 د حدیث فائدې : 

، ځکه يلغړ والمب چېنو دا مباح ته  ي،نه وین يېاو بل څوک  ياو ځان ته و  ېانسان یواځ چېکله  :۱

 .ېلوڅ المب ېته ول چېویل نه دا ه السالم ته د ملخانو د ټولولو و  عزوجل أیوب علیهللا

 .يکړ  ېیا د وحیو په ذریعه خرب  یانو رسه مستقیام  ي: هللا عزوجل د نب۲

د دغه مال له امله په  چېخو  ي،ز دينو د حالل مال جمع کول جا ي،یو انسان مالداره و  چې: کله ۳

 .واقع نيش كېفتنه 

 

 د هللا عزوجل رحمت . : ۳۱



 چېدل ېما د رسول هللا علیه الصالة والسالم څخه واور  چې ،د ابو هریر رضی هللا عنه نه روایت دی

نو دهغه  ،چهيچ) میږه تون( و يیږسالم( مل)عزیر یا موسی علیهام ا يیو نب كېیانو يپه نب :فرمایل يېو

ته  چې ،هللا عزوجل ورته وحیه وکړه .اور وسوځول شول ، غارونه( په)کورونه یو ټول کيلیږامر د م په

 .بیانوله يېسبیح تد هللا عزوجل  چېوه یو امت دی ټول وسوځ ېاو داس ېچليچیو میږه تون و 

 

 : دحدیث تخریج

 (.۷۰۲۷: ) إذاحرقالمشركالمسلمهليحرق ؟ حدیث  ،بابالجهادوالسير  كتاب : کتابو هذا لفظه بخاري

ي أحد جناحیه داء : اذا وقع الذباب فی الشراب أحدکم فلیغمسه فان فاو په کتاب: بدء الخلق، باب

 (۷۷۲۷)، حدیث من الدواب قواسق یقتلن في الحرم ، وخمسوفي الآخرة شفء

 (۷۷۱۲) ، حدیثمسلم: کتاب السلام، باب النهي عن قتل النمل

 (۶۷۲۲)، حدیث قتل الذر أبي داود: کتاب، أبواب النوم، باب في 

 (۱۷۲۷) ، حدیث)معجم( قتل النمل، باب ي: کتاب الصید والذبائحينسا

 (  ۷۷۷۶)، حدیث ابن ماجة: ابواب الصید، باب ما ینهي عن قتله

 د حدیث فائدې :

 .ږیكې: ټول انبیاء برش دی هغوی مریضان او مړه ۱

 ) میږیو( کىلبي د قهر له امله د میږه تنویو ن كېحدیث  يپه پورتن .نه ځان ساتنه پکار ده ې: د غص۲

 .وهاوسوځ

 .زوجل په هر څه رحیم او مهربان دی: هللا ع۳

 .نه پوهیږو ېالبته مونږ پر  ييهر شی د هللا تسبیح وا كې: په کون ۴

ذکر کولو نه محرومه  د چېهغه د هللا په نزد ژوندی دی او څوک  كويد هللا عزوجل ذکر  چې: څوک ۵

 :يد رسول هللا علیه افضل الصالة والسالم فرمایيل .مثال دی پههغه د مړو  يو 
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 .په مثال دی ياو مړ  يد ژوند كويهغه د هللا ذکر نه  چېد هللا عزوجل ذکر او هغه  چېهغه کس 

 (۱۱۰۲) ، باب فضل ذکر هللا عزوجلاتکتاب الدعو: بخاري

 ( ۲۲۷) ، باب استحباب صلاة النافلة فی بیته وجوازهامسلم: کتاب صلاة المسافرین و قصرها


