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بسم الله الرحمن الرحيم  

 ليکنه  :  موالنا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب

 ژباړه  :  رياض احمد چکنوری

  ابتداء   زما نه  الله  بسم   د 

ارشاد دی  : (( صلی الله عليه وسلم )) د حضور   

        ) ١( نيمګړی دی  )) . هغه  وع نه شی ر چه د الله په نامه رشکااو با عظمته مهم  (( هر 

ويلو تاکيد بسم الله الرحمن الرحيم )) (( د هر مهم کار رشوع په (( صلی الله عليه وسلم )) ه لرسول الڅرنګه چه 
سوريدلو په وخت ، د کوم فرمايلی ، تر دی چه د ډوډۍ خوړلو په وخت ، د اوبو څښلو په وخت ، په سورلۍ د 

بسم (( صلی الله عليه وسلم ))  کی حضور  چه د هر قابل ذکر مشغلی په پيلخط يا تحرير ليکلو په وخت ، غرض دا 
. دی ويلی   الله الرحمن الرحيم  

خو په په وجه له نظره پاتی کيږی  قسم عمل دی چه ځينی وختونه د عنعنی ګڼلو په ظاهره دا يو مخترص
دا کوم رسم نه دی بلکه په دی رسه د يو ډير بنيادی فکر خړوبيدل مقصود دی . دا د يو داسی مهم حقيقت کی 

ائلو په باره کی د انسان پوره پاملرنه حقيقت اعرتاف دی چه د دی په نظر کی نيولو رسه د ژوندانه د ټولو مس
ی اعالن دی چه د کائيناتو هيڅ دا د دی خربی شی.معامالتو په طی کولو رسه د هغه کامل سوچ بدليدل د ټولو

پخپل عملی ژوند کی د اسبابو حرکت نه شی کولی . انسان ته  حکم او مشيت نه پرتهد الله تعالی دذره 
  کړ شوی دی  ور  اختيارولو حکم رضور
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) ابن ماجھ  ١(  ابن حنان  – دارقطنی –
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د رسته کارنامی خو نه هغه اسباب پخپله وجود ته راغلی او نه په اسبابو کی بذات خود د کومی   

موجود دی  په حقيقت کی د هغو اسبابو پيدا کونکی او په هغه کی تاثري اچونکی او د هغی په  ولو طاقترس
 نتيجه کی د واقعاتو په وجود راوړونکی  کوم بل څوک دی . 

د دی يو ساده شان مثال دا دی چه که مونږ کله اوبه څښل غواړو نو ځينی وختونه يی د غفلت او بی غورۍ په 
غ شو ، يو ظاهر بني انسان زيات نه زيات دومره فکر کوی چه دا اوبه به د کوم کوهی ، عالم کی وڅښو او فرا

يا جهيل ته دا اوبه څنګه رسيدلی ، د   د، يا جهيل ، يا نهر حاصل وی . ليکن دغه کوهی ، سين ديا کوم سين
 نه د دی خدمت لپارهد تندی ماتولو په خاطر الله تعالی پخپل کامل قدرت رسه د کائيناتو څومره قوتوانسان 

نګه عجيب نظام جوړ کړی ، په دی باندی غور کول د ډيرو کمو خلکو په په کار اچولی او د دی لپاره ئی څ
 نصيب وی . 

مندرونو په شکل کی محفوظه ساتلی او د دی ذخريی د خوسا الله تعالی ( ج ) د اوبو  عظيم الشانه ذخريه د س
کړی  لګينی پيداما اوبه   اول هغه يی کيدو څخه د بچولو پخاطر 

موجونو څخه د حرکت او بيتابۍ عالمت جوړ  د هغواو بل طرف يی هغه اوبه هر وخت داسی جاری کړی چه 
حيوانات مری ، خو چه په هغی کی  هره ورځ په زرهاو شوی دی ، باوجود د دی   

کيږی .  دا اوبه  هيڅکله  نه  بد بويه  

ځکه اول ،يمه توګه  استفاده کول ممکن نه دینه په مستقذخريی ( سمندر ) لپاره د اوبود دغی عظيمید انسان 
د يواځی  حصول  دويم دا چه د دی اوبوداسی دی چه انسان هغه څښلی نه شی  خو د دی اوبو مالګينوالی

 نشی  دی نه ګټه له اوسيدونکی ری ل ،  دی ميرس او  ممکن  ته خلکو وسيدونکوا  خوا و شا  سمندرونو
کړل  او په هغو پيدا او په  هوا  بخارات  څخه  ونوسمندرد  هطرف  هيوله   الله پاکپه  دی خاطر اخستی 

   چه د مشينری نصب کړه  هکی يی داسی خودکاربخاراتو 

لګښت  ه غري د انسانی محنت او ترخو اوبو ته پخپل حريت انګيز نظام رسه پذريعه يی د سمندر په  هغی 
وريځو شکل ورکړ  د تهبخاراتو يي دغو بحریبل طرف  کړ .  مسلسل خوږوالی ور  

.

 

او داسی وړيا د هوا لګولو فاربريکه يی په کی ولګوله چه د هغی په وسيله  تری بهيدلی اوبه په هوا کی څپی 
څپی شی  چه په دی رسه په سوونو او  زرونو  ميله مسافه وهی او هغه فضائی اغيز د دنيا د هری سيمی د  

سمندر ترخی اوبه په خوږو اوبو د تبديلولو ذمه واری اخلی  
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د رسته کارنامی خو نه هغه اسباب پخپله وجود ته راغلی او نه په اسبابو کی بذات خود د کومی   

موجود دی  په حقيقت کی د هغو اسبابو پيدا کونکی او په هغه کی تاثري اچونکی او د هغی په  ولو طاقترس
 نتيجه کی د واقعاتو په وجود راوړونکی  کوم بل څوک دی . 

د دی يو ساده شان مثال دا دی چه که مونږ کله اوبه څښل غواړو نو ځينی وختونه يی د غفلت او بی غورۍ په 
غ شو ، يو ظاهر بني انسان زيات نه زيات دومره فکر کوی چه دا اوبه به د کوم کوهی ، عالم کی وڅښو او فرا

يا جهيل ته دا اوبه څنګه رسيدلی ، د   د، يا جهيل ، يا نهر حاصل وی . ليکن دغه کوهی ، سين ديا کوم سين
 نه د دی خدمت لپارهد تندی ماتولو په خاطر الله تعالی پخپل کامل قدرت رسه د کائيناتو څومره قوتوانسان 

نګه عجيب نظام جوړ کړی ، په دی باندی غور کول د ډيرو کمو خلکو په په کار اچولی او د دی لپاره ئی څ
 نصيب وی . 

مندرونو په شکل کی محفوظه ساتلی او د دی ذخريی د خوسا الله تعالی ( ج ) د اوبو  عظيم الشانه ذخريه د س
کړی  لګينی پيداما اوبه   اول هغه يی کيدو څخه د بچولو پخاطر 

موجونو څخه د حرکت او بيتابۍ عالمت جوړ  د هغواو بل طرف يی هغه اوبه هر وخت داسی جاری کړی چه 
حيوانات مری ، خو چه په هغی کی  هره ورځ په زرهاو شوی دی ، باوجود د دی   

کيږی .  دا اوبه  هيڅکله  نه  بد بويه  

ځکه اول ،يمه توګه  استفاده کول ممکن نه دینه په مستقذخريی ( سمندر ) لپاره د اوبود دغی عظيمید انسان 
د يواځی  حصول  دويم دا چه د دی اوبوداسی دی چه انسان هغه څښلی نه شی  خو د دی اوبو مالګينوالی

 نشی  دی نه ګټه له اوسيدونکی ری ل ،  دی ميرس او  ممکن  ته خلکو وسيدونکوا  خوا و شا  سمندرونو
کړل  او په هغو پيدا او په  هوا  بخارات  څخه  ونوسمندرد  هطرف  هيوله   الله پاکپه  دی خاطر اخستی 

   چه د مشينری نصب کړه  هکی يی داسی خودکاربخاراتو 

لګښت  ه غري د انسانی محنت او ترخو اوبو ته پخپل حريت انګيز نظام رسه پذريعه يی د سمندر په  هغی 
وريځو شکل ورکړ  د تهبخاراتو يي دغو بحریبل طرف  کړ .  مسلسل خوږوالی ور  

.

 

او داسی وړيا د هوا لګولو فاربريکه يی په کی ولګوله چه د هغی په وسيله  تری بهيدلی اوبه په هوا کی څپی 
څپی شی  چه په دی رسه په سوونو او  زرونو  ميله مسافه وهی او هغه فضائی اغيز د دنيا د هری سيمی د  

سمندر ترخی اوبه په خوږو اوبو د تبديلولو ذمه واری اخلی  

باران دی پری  مسلسلانسان دا نه شی زغملی چه د هغه په رس دی هر وخت وريځ خوره وی  او اوس نو
لهذا د الله  شی  یلد خپل استعمال لپاره اوبه جمع او وسات ه انسان کی دا طاقت شته چه ټول کالپ نهوريږی او

ووريږی او تری منجمدی ذخريی د  چه اوبه د غرونو په رسونو ی انتظام جوړ کړیقدرت او حکمت داستعالی 
  اوبو دا  واوری په شکل کی محفوظی کړی .  د 

د غرونو په څوکو باندی خوښونکی نظاره  جوړولی شی  ، خو د هغو اصلی زړه وړونکی د يخولو يخچال 
 کار  زمونږ د تندی ماتولو انتظام دی . 

الړ شی او خپل   ته  هدی ورکړی چه هغه پخپله  واورين غره پاک ، انسان ته دا زحمت هم نه اللعالوه له دی 
د اوبو د جريان  او د غرونو رضورت پوره کړی بلکه منجمدی ذخريی د ملر د حرارت په وسيله ويلی کوی

 د زمکنی پائيپ  د زمکی له تل څخه او  له هغی  عالوه  څخه پخپله  سيندونه ، نهرونه  او ويالی  جوړيږی
. چريته زمکه وکنی هلته اوبه راخوټيږی  انسان چه ، اوبه رسولی يی د زمکی هری برخی تهالينونو په وسيله   

يی محفوظول او  اوبه له سمندرونو اوچتول ، په غرونو کیدغه په زړه پوری جريان او بهري چه   

دغه عظيم الشانه سلسله کی هيڅ د انسانی عمل يا  پهانتقالول ، ېې دنيا هری برخی تهبيا د زمکی له تل څخه د 
هيدونکو ب ار په دی کی يواځی دومره دی چه د هغواو منصوبه بندۍ دخل نه شته ، د انسان ک، کوښښ فکر
انسان  ، که څه هم بق اوبه الس ته راوړی څخه د خپل رضورت مطا ندونو او يا په زمکه پوښل شوی برخوسي

  پورتنی ذکر شوی   د کارد حصولواوبو  ته د

کار په رسته حقيقی نظام په مقابله کی نهايت محدود او مخترص دی ، مګر دی محدود او مخترص قدرتی او 
اوچتوی ، ډيری پيسی لګوی او د کائيناتو د نورو ډير مشقت  ان رسولو کی انس  

 وسائلو څخه کار اخلی .

بو رسولو د هغه ټول اوږد عمل نه لق څخه تريوو ، د اوملحه کی د خپل ح د اوبو هر هغه ګوټ چه مونږ ئی هره
  سمندر ، غر ، ملر ، هوا ، ډنډونه ترييدو وروسته مونږ ته رارسيږی ، په کوم چه له

الخره انسان او د هغه په ازمکه او په هغی کی پټی خزانی ، په داخل د اوبو کی ګرځنده حيوانات او بويالی ،
کړی دی  .  کردار اداءالس جوړ شوی آالت ټول خپل خپل   
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باران دی پری  مسلسلانسان دا نه شی زغملی چه د هغه په رس دی هر وخت وريځ خوره وی  او اوس نو
لهذا د الله  شی  یلد خپل استعمال لپاره اوبه جمع او وسات ه انسان کی دا طاقت شته چه ټول کالپ نهوريږی او

ووريږی او تری منجمدی ذخريی د  چه اوبه د غرونو په رسونو ی انتظام جوړ کړیقدرت او حکمت داستعالی 
  اوبو دا  واوری په شکل کی محفوظی کړی .  د 

د غرونو په څوکو باندی خوښونکی نظاره  جوړولی شی  ، خو د هغو اصلی زړه وړونکی د يخولو يخچال 
 کار  زمونږ د تندی ماتولو انتظام دی . 

الړ شی او خپل   ته  هدی ورکړی چه هغه پخپله  واورين غره پاک ، انسان ته دا زحمت هم نه اللعالوه له دی 
د اوبو د جريان  او د غرونو رضورت پوره کړی بلکه منجمدی ذخريی د ملر د حرارت په وسيله ويلی کوی

 د زمکنی پائيپ  د زمکی له تل څخه او  له هغی  عالوه  څخه پخپله  سيندونه ، نهرونه  او ويالی  جوړيږی
. چريته زمکه وکنی هلته اوبه راخوټيږی  انسان چه ، اوبه رسولی يی د زمکی هری برخی تهالينونو په وسيله   

يی محفوظول او  اوبه له سمندرونو اوچتول ، په غرونو کیدغه په زړه پوری جريان او بهري چه   

دغه عظيم الشانه سلسله کی هيڅ د انسانی عمل يا  پهانتقالول ، ېې دنيا هری برخی تهبيا د زمکی له تل څخه د 
هيدونکو ب ار په دی کی يواځی دومره دی چه د هغواو منصوبه بندۍ دخل نه شته ، د انسان ک، کوښښ فکر
انسان  ، که څه هم بق اوبه الس ته راوړی څخه د خپل رضورت مطا ندونو او يا په زمکه پوښل شوی برخوسي

  پورتنی ذکر شوی   د کارد حصولواوبو  ته د

کار په رسته حقيقی نظام په مقابله کی نهايت محدود او مخترص دی ، مګر دی محدود او مخترص قدرتی او 
اوچتوی ، ډيری پيسی لګوی او د کائيناتو د نورو ډير مشقت  ان رسولو کی انس  

 وسائلو څخه کار اخلی .

بو رسولو د هغه ټول اوږد عمل نه لق څخه تريوو ، د اوملحه کی د خپل ح د اوبو هر هغه ګوټ چه مونږ ئی هره
  سمندر ، غر ، ملر ، هوا ، ډنډونه ترييدو وروسته مونږ ته رارسيږی ، په کوم چه له

الخره انسان او د هغه په ازمکه او په هغی کی پټی خزانی ، په داخل د اوبو کی ګرځنده حيوانات او بويالی ،
کړی دی  .  کردار اداءالس جوړ شوی آالت ټول خپل خپل   

دا تعليم ورکړ چه د اوبو څښلو نه مخکی (( بسم الله )) ووايی يعنی د الله چه کله  (( صلی الله عليه وسلم )) حضور
نعمت د استعمال نه بی ساری په نوم څښل رشوع کړی په حقيقت کی د دی مقصد همدا دی چه د اوبو د دغه 

د سان ياد کړه چه ستا شونډو ته يی د اوبو د ګوټ رسولو پخاطر مخکی د الله تعالی ( ج ) دغه عظيم اح
 کائيناتو څومره قوتونه ستا په خدمت کی په کار لګولی . 

حصول لپاره مونږ د څو  ظاهری اسبابو د استعمال نه د يو خاص حد نه مخکی نه يو   د دی اوبو د   

عقول نظام کار کوی چه د انسان عمل څه چه د شاته د الله تعالی د ربوبيت هغه محريال ))حد((  د هغهتللی 
تصور له پرواز نه هم ماوراء دی .هغه د سوچ او   

چه هغه تږی شی نو د يو ګيالس اوبو په څښلو  ه زيات نه زيات رسوکار نشته نخربی د يو عام انسان له دی 
وم خدمتونه اداء کوی  په تسکني شی ، ليکن دا اوبه چه د حلق نه تريی شی چريته ځی ، او دهغه د جسم کوم ک

نو په حقيقت کی  شی نه کار واخستل لږ غور دتوجه او رجحان نه وی ، که  پورهدغه طرف په عامه توګه د چا
دا مشينری کار نه کوی ، ليکن  اوبو  رضورت و چه له دی پرتهجسمانی مشينری  يوی پرزی ته د ددا زمونږ 

کم شوی دی ،  څرنګه چه عام انسان د دی پته نه شی لګولی چه د هغه په جسم کی کله د اوبو مطلوبه مقدار
ل قدرت رسه پخپ تعالی په دی خاطر الله  

ر ميټر زمونږ وجود ته عطاء کړی چه عالم او جاهل ، ښاری او کليوال ، ت ه د يوی تندی په شکل يو عام فهم
ايی چه هغه ته د اوبو رضورت دی ماشوم خود بخود دا و او بی شعوره دی چه يو ناپوه  

، خو په حقيقت کی د اوبو اصلی ګټه له  د شونډو او حلق اړتيا  يي ده وی چه يوازیاحساسهغه يی داسی 
  اړتيا او هغی ډيره زياته ده ، هغه يواځی شونډو او حلق ته نه بلکه د ټول بدن 

ساتلو  د ژوندیپه کوم چه د خپل ژوند په ترييدو رسه د جسم هره حصه سريابوی ، حلق نه د  ده ، چهغوښتنه 
  خلی پائيپ الينونو په د جسم د دا دغه اوبه توګه . په دی هو  اړتيا لپاره  هغه ته

ی د يږی ، باقڅومره اوبه چه د بدن رضورت دی په وجود کی پاتی کرسيږی پوری ذريعه د رس نه تر پښو 
.  د جسم نه باهر وباسی ته د ځان رسه مرض اجزاء ړوبولو نه وروسبدن د نورو برخو د خ  

 مجذوب  بهلول تریهارون الرشيد له اوبوډک لوښی په الس کی و په دغه موقع  چه مشهور رو ايت دی 
هغی حاصلولولپاره که د تندی په شدت کی تا ته اوبه ميرسی نه شی ، ته د ، ای آمرياملومنينه ! پوښتنه وکړه 

يم .  خپل ټول دولت ورکولو ته تيار څومره دولت ورکولو ته تيار يی ، هارون الرشيد وويل   

باران دی پری  مسلسلانسان دا نه شی زغملی چه د هغه په رس دی هر وخت وريځ خوره وی  او اوس نو
لهذا د الله  شی  یلد خپل استعمال لپاره اوبه جمع او وسات ه انسان کی دا طاقت شته چه ټول کالپ نهوريږی او

ووريږی او تری منجمدی ذخريی د  چه اوبه د غرونو په رسونو ی انتظام جوړ کړیقدرت او حکمت داستعالی 
  اوبو دا  واوری په شکل کی محفوظی کړی .  د 

د غرونو په څوکو باندی خوښونکی نظاره  جوړولی شی  ، خو د هغو اصلی زړه وړونکی د يخولو يخچال 
 کار  زمونږ د تندی ماتولو انتظام دی . 

الړ شی او خپل   ته  هدی ورکړی چه هغه پخپله  واورين غره پاک ، انسان ته دا زحمت هم نه اللعالوه له دی 
د اوبو د جريان  او د غرونو رضورت پوره کړی بلکه منجمدی ذخريی د ملر د حرارت په وسيله ويلی کوی

 د زمکنی پائيپ  د زمکی له تل څخه او  له هغی  عالوه  څخه پخپله  سيندونه ، نهرونه  او ويالی  جوړيږی
. چريته زمکه وکنی هلته اوبه راخوټيږی  انسان چه ، اوبه رسولی يی د زمکی هری برخی تهالينونو په وسيله   

يی محفوظول او  اوبه له سمندرونو اوچتول ، په غرونو کیدغه په زړه پوری جريان او بهري چه   

دغه عظيم الشانه سلسله کی هيڅ د انسانی عمل يا  پهانتقالول ، ېې دنيا هری برخی تهبيا د زمکی له تل څخه د 
هيدونکو ب ار په دی کی يواځی دومره دی چه د هغواو منصوبه بندۍ دخل نه شته ، د انسان ک، کوښښ فکر
انسان  ، که څه هم بق اوبه الس ته راوړی څخه د خپل رضورت مطا ندونو او يا په زمکه پوښل شوی برخوسي

  پورتنی ذکر شوی   د کارد حصولواوبو  ته د

کار په رسته حقيقی نظام په مقابله کی نهايت محدود او مخترص دی ، مګر دی محدود او مخترص قدرتی او 
اوچتوی ، ډيری پيسی لګوی او د کائيناتو د نورو ډير مشقت  ان رسولو کی انس  

 وسائلو څخه کار اخلی .

بو رسولو د هغه ټول اوږد عمل نه لق څخه تريوو ، د اوملحه کی د خپل ح د اوبو هر هغه ګوټ چه مونږ ئی هره
  سمندر ، غر ، ملر ، هوا ، ډنډونه ترييدو وروسته مونږ ته رارسيږی ، په کوم چه له

الخره انسان او د هغه په ازمکه او په هغی کی پټی خزانی ، په داخل د اوبو کی ګرځنده حيوانات او بويالی ،
کړی دی  .  کردار اداءالس جوړ شوی آالت ټول خپل خپل   
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، څومره اوبه چه په ټوله ورځ کی څښی که هغه ون الرشيد اوبه وڅښلی ، بهلول  بيا و پوښته کله چه هار
ته جولو لپاره د څومره مال ورکړی ټولی ستا د جسم په داخل کی پاتی شی او باهر ونه وځی د هغی د خار

بهلول وويل چه ستا ټول دولت  بدن  چه دخپل ټول  دولت . په دی رسه تيار يی . ، هارون الرشيدبيا تکرار کړه
ته د اوبو د داخليدو او خارجيدو قيمت نه شی پوره کولی . 

.
په دی ويلو رسه دا يوه لطيفه ده  ، خو واقعيت دا دی چه دا ټولی کړنی يو منلی او مخامخ حقيقت دی چه د  

له نظرونو پناه پاتی کيږی يعنی د دغه سرت نعمت د ارزښت څخه خلک بی خربه دی  ښکاره کيدو باوجود 

په همدی توګه د ډوډۍ يو قپ وګوری کوم وخت يی چه مونږ  په يوه ملحه کی له ستونی تريوو ، يو ظاهرب 
نظر يی رصف تر هغه حده ليدلی شی چه مونږ له خپلو ګټلو پيسو څخه له بازاره اوړه واخستل او له هغی مو  

ډوډۍ پخه کړه . ليکن بازار پوری د دغو اوړو  په  رارسولو کی د  اسبابو  

 

په عالم کی څومره قوتونه رسګرم  وو .چه په عام ډول ورته خلک پاملرنه نلری .د انسان کاراو فعاليت خو 
دومره دی چه د  زمکی د ُقلبه کولو نه وروسته د غمنو د  تخم شيندل  اود زمکی خړوبول دی ، خو څوک دی 
چه  د هغی وړی دانی په منځ کی د راشنه کيدو داسی يوه  مشينری لګوی چه په هغی رسه  دانه وغوړيږی ؟  

چه د زمکی په بيخ کی دی دانی ته قوت  څوک دی 

ورکوی چه په خپل نازک جسم د خپل نوک د تريی څوکی رسه د زمکی بطن څريی  او رابرسريه کيږی او په  
يو رپانده بوټی تبديل شی ؟

څوک دی چه په دی يی د ملر او سپوږمۍ شعاع خوری کړی ؟ څوک دی چه په دی يی د جاری هواګانو زانګو 
برابره کړه ؟ څوک دی چه د سوزيدونه د بچولو پخاطر يی پری د وريځو سيوری خور او د رحمت باران يی  

پری ووراوه او د هغو د نشونما رفتار يی تيز کړ  تر دی چه د غنمو په 

وږی کی څومره دانی په وجود راشی ؟ او په يوه  ږی ډنډر کی څومره و يوه   

 قرآن کريم همدا حقيقت يادوی : 

)) يو نکی واشنه کوی  که مونږ يی زرغونوکری آيا هغه ته رپه زمکه کی  چه  څه  وکړهته لږ غور((    

– ۶٣: آيت   سورة الواقعه  ۶۴ . ((  

دا تعليم ورکړ چه د اوبو څښلو نه مخکی (( بسم الله )) ووايی يعنی د الله چه کله  (( صلی الله عليه وسلم )) حضور
نعمت د استعمال نه بی ساری په نوم څښل رشوع کړی په حقيقت کی د دی مقصد همدا دی چه د اوبو د دغه 

د سان ياد کړه چه ستا شونډو ته يی د اوبو د ګوټ رسولو پخاطر مخکی د الله تعالی ( ج ) دغه عظيم اح
 کائيناتو څومره قوتونه ستا په خدمت کی په کار لګولی . 

حصول لپاره مونږ د څو  ظاهری اسبابو د استعمال نه د يو خاص حد نه مخکی نه يو   د دی اوبو د   

عقول نظام کار کوی چه د انسان عمل څه چه د شاته د الله تعالی د ربوبيت هغه محريال ))حد((  د هغهتللی 
تصور له پرواز نه هم ماوراء دی .هغه د سوچ او   

چه هغه تږی شی نو د يو ګيالس اوبو په څښلو  ه زيات نه زيات رسوکار نشته نخربی د يو عام انسان له دی 
وم خدمتونه اداء کوی  په تسکني شی ، ليکن دا اوبه چه د حلق نه تريی شی چريته ځی ، او دهغه د جسم کوم ک

نو په حقيقت کی  شی نه کار واخستل لږ غور دتوجه او رجحان نه وی ، که  پورهدغه طرف په عامه توګه د چا
دا مشينری کار نه کوی ، ليکن  اوبو  رضورت و چه له دی پرتهجسمانی مشينری  يوی پرزی ته د ددا زمونږ 

کم شوی دی ،  څرنګه چه عام انسان د دی پته نه شی لګولی چه د هغه په جسم کی کله د اوبو مطلوبه مقدار
ل قدرت رسه پخپ تعالی په دی خاطر الله  

ر ميټر زمونږ وجود ته عطاء کړی چه عالم او جاهل ، ښاری او کليوال ، ت ه د يوی تندی په شکل يو عام فهم
ايی چه هغه ته د اوبو رضورت دی ماشوم خود بخود دا و او بی شعوره دی چه يو ناپوه  

، خو په حقيقت کی د اوبو اصلی ګټه له  د شونډو او حلق اړتيا  يي ده وی چه يوازیاحساسهغه يی داسی 
  اړتيا او هغی ډيره زياته ده ، هغه يواځی شونډو او حلق ته نه بلکه د ټول بدن 

ساتلو  د ژوندیپه کوم چه د خپل ژوند په ترييدو رسه د جسم هره حصه سريابوی ، حلق نه د  ده ، چهغوښتنه 
  خلی پائيپ الينونو په د جسم د دا دغه اوبه توګه . په دی هو  اړتيا لپاره  هغه ته

ی د يږی ، باقڅومره اوبه چه د بدن رضورت دی په وجود کی پاتی کرسيږی پوری ذريعه د رس نه تر پښو 
.  د جسم نه باهر وباسی ته د ځان رسه مرض اجزاء ړوبولو نه وروسبدن د نورو برخو د خ  

 مجذوب  بهلول تریهارون الرشيد له اوبوډک لوښی په الس کی و په دغه موقع  چه مشهور رو ايت دی 
هغی حاصلولولپاره که د تندی په شدت کی تا ته اوبه ميرسی نه شی ، ته د ، ای آمرياملومنينه ! پوښتنه وکړه 

يم .  خپل ټول دولت ورکولو ته تيار څومره دولت ورکولو ته تيار يی ، هارون الرشيد وويل   

دا تعليم ورکړ چه د اوبو څښلو نه مخکی (( بسم الله )) ووايی يعنی د الله چه کله  (( صلی الله عليه وسلم )) حضور
نعمت د استعمال نه بی ساری په نوم څښل رشوع کړی په حقيقت کی د دی مقصد همدا دی چه د اوبو د دغه 

د سان ياد کړه چه ستا شونډو ته يی د اوبو د ګوټ رسولو پخاطر مخکی د الله تعالی ( ج ) دغه عظيم اح
 کائيناتو څومره قوتونه ستا په خدمت کی په کار لګولی . 

حصول لپاره مونږ د څو  ظاهری اسبابو د استعمال نه د يو خاص حد نه مخکی نه يو   د دی اوبو د   

عقول نظام کار کوی چه د انسان عمل څه چه د شاته د الله تعالی د ربوبيت هغه محريال ))حد((  د هغهتللی 
تصور له پرواز نه هم ماوراء دی .هغه د سوچ او   

چه هغه تږی شی نو د يو ګيالس اوبو په څښلو  ه زيات نه زيات رسوکار نشته نخربی د يو عام انسان له دی 
وم خدمتونه اداء کوی  په تسکني شی ، ليکن دا اوبه چه د حلق نه تريی شی چريته ځی ، او دهغه د جسم کوم ک

نو په حقيقت کی  شی نه کار واخستل لږ غور دتوجه او رجحان نه وی ، که  پورهدغه طرف په عامه توګه د چا
دا مشينری کار نه کوی ، ليکن  اوبو  رضورت و چه له دی پرتهجسمانی مشينری  يوی پرزی ته د ددا زمونږ 

کم شوی دی ،  څرنګه چه عام انسان د دی پته نه شی لګولی چه د هغه په جسم کی کله د اوبو مطلوبه مقدار
ل قدرت رسه پخپ تعالی په دی خاطر الله  

ر ميټر زمونږ وجود ته عطاء کړی چه عالم او جاهل ، ښاری او کليوال ، ت ه د يوی تندی په شکل يو عام فهم
ايی چه هغه ته د اوبو رضورت دی ماشوم خود بخود دا و او بی شعوره دی چه يو ناپوه  

، خو په حقيقت کی د اوبو اصلی ګټه له  د شونډو او حلق اړتيا  يي ده وی چه يوازیاحساسهغه يی داسی 
  اړتيا او هغی ډيره زياته ده ، هغه يواځی شونډو او حلق ته نه بلکه د ټول بدن 

ساتلو  د ژوندیپه کوم چه د خپل ژوند په ترييدو رسه د جسم هره حصه سريابوی ، حلق نه د  ده ، چهغوښتنه 
  خلی پائيپ الينونو په د جسم د دا دغه اوبه توګه . په دی هو  اړتيا لپاره  هغه ته

ی د يږی ، باقڅومره اوبه چه د بدن رضورت دی په وجود کی پاتی کرسيږی پوری ذريعه د رس نه تر پښو 
.  د جسم نه باهر وباسی ته د ځان رسه مرض اجزاء ړوبولو نه وروسبدن د نورو برخو د خ  

 مجذوب  بهلول تریهارون الرشيد له اوبوډک لوښی په الس کی و په دغه موقع  چه مشهور رو ايت دی 
هغی حاصلولولپاره که د تندی په شدت کی تا ته اوبه ميرسی نه شی ، ته د ، ای آمرياملومنينه ! پوښتنه وکړه 

يم .  خپل ټول دولت ورکولو ته تيار څومره دولت ورکولو ته تيار يی ، هارون الرشيد وويل   

، څومره اوبه چه په ټوله ورځ کی څښی که هغه ون الرشيد اوبه وڅښلی ، بهلول  بيا و پوښته کله چه هار
ته جولو لپاره د څومره مال ورکړی ټولی ستا د جسم په داخل کی پاتی شی او باهر ونه وځی د هغی د خار

بهلول وويل چه ستا ټول دولت  بدن  چه دخپل ټول  دولت . په دی رسه تيار يی . ، هارون الرشيدبيا تکرار کړه
ته د اوبو د داخليدو او خارجيدو قيمت نه شی پوره کولی . 

.
په دی ويلو رسه دا يوه لطيفه ده  ، خو واقعيت دا دی چه دا ټولی کړنی يو منلی او مخامخ حقيقت دی چه د  

له نظرونو پناه پاتی کيږی يعنی د دغه سرت نعمت د ارزښت څخه خلک بی خربه دی  ښکاره کيدو باوجود 

په همدی توګه د ډوډۍ يو قپ وګوری کوم وخت يی چه مونږ  په يوه ملحه کی له ستونی تريوو ، يو ظاهرب 
نظر يی رصف تر هغه حده ليدلی شی چه مونږ له خپلو ګټلو پيسو څخه له بازاره اوړه واخستل او له هغی مو  

ډوډۍ پخه کړه . ليکن بازار پوری د دغو اوړو  په  رارسولو کی د  اسبابو  

 

په عالم کی څومره قوتونه رسګرم  وو .چه په عام ډول ورته خلک پاملرنه نلری .د انسان کاراو فعاليت خو 
دومره دی چه د  زمکی د ُقلبه کولو نه وروسته د غمنو د  تخم شيندل  اود زمکی خړوبول دی ، خو څوک دی 
چه  د هغی وړی دانی په منځ کی د راشنه کيدو داسی يوه  مشينری لګوی چه په هغی رسه  دانه وغوړيږی ؟  

چه د زمکی په بيخ کی دی دانی ته قوت  څوک دی 

ورکوی چه په خپل نازک جسم د خپل نوک د تريی څوکی رسه د زمکی بطن څريی  او رابرسريه کيږی او په  
يو رپانده بوټی تبديل شی ؟

څوک دی چه په دی يی د ملر او سپوږمۍ شعاع خوری کړی ؟ څوک دی چه په دی يی د جاری هواګانو زانګو 
برابره کړه ؟ څوک دی چه د سوزيدونه د بچولو پخاطر يی پری د وريځو سيوری خور او د رحمت باران يی  

پری ووراوه او د هغو د نشونما رفتار يی تيز کړ  تر دی چه د غنمو په 

وږی کی څومره دانی په وجود راشی ؟ او په يوه  ږی ډنډر کی څومره و يوه   

 قرآن کريم همدا حقيقت يادوی : 

)) يو نکی واشنه کوی  که مونږ يی زرغونوکری آيا هغه ته رپه زمکه کی  چه  څه  وکړهته لږ غور((    

– ۶٣: آيت   سورة الواقعه  ۶۴ . ((  
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، څومره اوبه چه په ټوله ورځ کی څښی که هغه ون الرشيد اوبه وڅښلی ، بهلول  بيا و پوښته کله چه هار
ته جولو لپاره د څومره مال ورکړی ټولی ستا د جسم په داخل کی پاتی شی او باهر ونه وځی د هغی د خار

بهلول وويل چه ستا ټول دولت  بدن  چه دخپل ټول  دولت . په دی رسه تيار يی . ، هارون الرشيدبيا تکرار کړه
ته د اوبو د داخليدو او خارجيدو قيمت نه شی پوره کولی . 

.
په دی ويلو رسه دا يوه لطيفه ده  ، خو واقعيت دا دی چه دا ټولی کړنی يو منلی او مخامخ حقيقت دی چه د  

له نظرونو پناه پاتی کيږی يعنی د دغه سرت نعمت د ارزښت څخه خلک بی خربه دی  ښکاره کيدو باوجود 

په همدی توګه د ډوډۍ يو قپ وګوری کوم وخت يی چه مونږ  په يوه ملحه کی له ستونی تريوو ، يو ظاهرب 
نظر يی رصف تر هغه حده ليدلی شی چه مونږ له خپلو ګټلو پيسو څخه له بازاره اوړه واخستل او له هغی مو  

ډوډۍ پخه کړه . ليکن بازار پوری د دغو اوړو  په  رارسولو کی د  اسبابو  

 

په عالم کی څومره قوتونه رسګرم  وو .چه په عام ډول ورته خلک پاملرنه نلری .د انسان کاراو فعاليت خو 
دومره دی چه د  زمکی د ُقلبه کولو نه وروسته د غمنو د  تخم شيندل  اود زمکی خړوبول دی ، خو څوک دی 
چه  د هغی وړی دانی په منځ کی د راشنه کيدو داسی يوه  مشينری لګوی چه په هغی رسه  دانه وغوړيږی ؟  

چه د زمکی په بيخ کی دی دانی ته قوت  څوک دی 

ورکوی چه په خپل نازک جسم د خپل نوک د تريی څوکی رسه د زمکی بطن څريی  او رابرسريه کيږی او په  
يو رپانده بوټی تبديل شی ؟

څوک دی چه په دی يی د ملر او سپوږمۍ شعاع خوری کړی ؟ څوک دی چه په دی يی د جاری هواګانو زانګو 
برابره کړه ؟ څوک دی چه د سوزيدونه د بچولو پخاطر يی پری د وريځو سيوری خور او د رحمت باران يی  

پری ووراوه او د هغو د نشونما رفتار يی تيز کړ  تر دی چه د غنمو په 

وږی کی څومره دانی په وجود راشی ؟ او په يوه  ږی ډنډر کی څومره و يوه   

 قرآن کريم همدا حقيقت يادوی : 

)) يو نکی واشنه کوی  که مونږ يی زرغونوکری آيا هغه ته رپه زمکه کی  چه  څه  وکړهته لږ غور((    

– ۶٣: آيت   سورة الواقعه  ۶۴ . ((  

(( ))

.

.

له همدی کبله رسول الله  صلی الله عليه وسلم  فرمائلی دی چه د خوړلو نه مخکی )) بسم الله (( ووائی نو د هغی 
مقصد  د دغی حقيقت په طرف متوجه کول دی چه د دغه قپ حصول يواځی ستا د مټ د قوت معجزه نه ده 

بلکه دا د هغه ورکونکی عطاء ده  چه تا ته يی د هغی د رسولو پخاطر   د کائيناتو عظيم طاقت ستا لپاره رام او 
تابع ګرځولی دی . پس د دی قپ نه د لطف اخستلو رسه د هغه  ورکونکی )) رازق (( هري نه کړی   هسی خو د 

الله تعالی عطاء د هر مخلوق لپاره عامه ده ، رزق حيواناتو ته هم ورکوی ليکن انسان يی د عقل او شعور په 
ورکولو رسه ارشف املخلوقات جو ړکړ. د انسان او بی شعوره حيوان تر منځ خو دومره  فرق کول  په کار دی 

شعوره  چه دا با 

مخلوق د هغو نعمتونو څخه د ګټی اخستلو په وخت د غفلت د مظاهری کولو په ځای خپل حقيقی محسن ياد 
کړی 

دا دوه ساده شان مثالونه وو ، خو د ژوند هر کار که  را واخلی او غور پری وشی نو په  هر ځای کی همداسی 
صورت موجود دی  .  انسانی محنت او د 

ظاهری اسبابو عمل  په ډيره وړه دايره کی  محدود دی ، خو که کله د دغه 

ائی نظام رسه   محدود چوکاټ  شاته  وکتل شی نو د دنيا د وړی نه وړه  واقعه د يو داسی خد

تړلی شوی ده چه حکمتونه ئی بی شماره او ال محدود دی ، په کومه  کی چه د انسان د محنت ، کوښښ او 
منصوبه بندۍ هيڅ تاثري او دخل نشته ، ليکن په عامه توګه د انسان محدود ظاهری ديد د ظاهری اسبابو څخه 

، هغه شپه او ورځ  په دغو لوړو  ژورو کی فکر مند وی . مخکی نه شی تللی  

ځکه دنيا ته ترشيف راوړ چه انسان ته له دغه لنډ نظرۍ نه نجات ورکړی او د (( عليهم السالم )) انبياء کرام 
ژوروالی وبخښی . يی ته  وسعت  او سوچ  ته  ديد انسان   

د هر کار په رشوع  کی د الله تعالی د نوم اخستلو د تعليم په ورکولو رسه د صلی الله عليه وسلم )) (( حضور 
ځکه که انسان خپل د خپل مالک رسه د جوړولو کوښښ فرمايلی دی . ان  تعلق څانګه کی د انس هژوندانه هر

دغه حقيقت اعرتاف کوی او خپله الخره د الله تعالی د مشيت او تخليق تابع ګرځوی او بار بار په اهر کار ب
  د هغه په زړه  ورو  عاجزی او بی وسی  اعالنوی ، نو په ورو

شوی بلکه مخلوق او د خپل خالق او مالک نه دی راليږل چه هغه  دی دنيا ته شی پيدا احساس را سیداکی 
 مالک د بنده په حيث راليږل شوی دی .

، څومره اوبه چه په ټوله ورځ کی څښی که هغه ون الرشيد اوبه وڅښلی ، بهلول  بيا و پوښته کله چه هار
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– ۶٣: آيت   سورة الواقعه  ۶۴ . ((  
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، خود پيدا کوی او فرعونيت ، تکرب  عاجزی او غمخواری  غه په زړه کی  تواضع ،دغه د بندګۍ احساس د ه
د هغه حفاظت کوی .  خواهی اود فاسده جذباتو څخه   

.

.

))

  

تاريخ شاهد دی چه په دی دنيا کی جرب ، استبداد ، ظلم  او د ستم واقعات هغه وخت وجود ته راځی چه انسان 
خپل حقيقت هري او د خپل خالق رسه تعلق له ياده وباسی  او د الله تعالی لخوا ورکړ شوی نعمتونه خالص د  

خپلو مټو قوت او معجزه او حاصل و ګڼی . او خپل ځان ته په  هر څه قائل شی   

ليکن کوم شخص چه قدم په قدم د الله تعالی په نوم اخستلو رسه دا اعرتاف کوی چه زما هر کار زما د خالق او 
مالک د احسانونو مرهون  دی ، د هغه په زړه باندی د غرور او تکرب توره پرده نه پريوځی او هغه کله هم د  

خدای د مخلوق رسه د ظلم او تشدد په کولو روادار کيدی نه شی  

 بسم الله  يا  رشوع د الله په نامه )) په ظاهره مخترص لفظونه  دی ليکن د هغی شاته د حقايقو او معارف 

دی .    يو کائينات  پټ   

لله تعالی په طرف د اانسان  وع کی د دغو الفاظو په ويلورسهپه رش د هر کار عليه وسلم )) له(( صلی ال حضور 
د الله تعالی د کوم چه داسی انسان لکه فرعون او نمرود بلکه جوړوی نه او داسی انسان تری  متوجه کړی 

ه لری نو دهغه هر توج اوسيدل غواړی او څوک چه د الله تعالی په طرف بنده په حيث په دنيا کی د امن رسه
.  کار  عبادت اوبندګۍ شی  
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