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پاک اهلل فرمايې:بيشکه اهلل تعالی غواړي چې اي د )رسول( اهلبيتو)ع( له تا سو نه دې هر قسمه پليتي
لرې وساتي او تاسو داسې پاک او صاف کړي لکه څنګه چې د پاکۍ حق دی.
د پيغمبراکرم صلی اهلل عليه واله هغه ډير حديثونه چې د شيعه ؤ او سنيانو په سرچينو کې راغلي دي په دې داللت
کوي چې دا مبارک ايت د پنجتن پاکو په اړه نازله شوی ده او اهل بيت ټکي نه مراد همدغه پينځه کسان ياني
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حسين دي .د شيعه او سنيانو ځينې سرچينې بيانوو.
مسند احمد )241هـ( لومړۍ ټوک مخ  ،331څلورم ټوک مخ  ،107شپږم ټوک 292 ،او  304مخونه ،صحيح مسلم (261هـ)
اووم ټوک مخ 130؛ سنن ترمذي )279هـ( پينځم ټوک  361مخ او.....؛ السنن الکبری النسايې303) ،هـ( پينځم ټوک 108 ،او 113
مخونه؛ الذريه الطاهره النبويه دوالبي )310هـ( مخ 108؛ المستدرک الصحيحين حاکم نيشاپوري )405هـ( دوهم ټوک مخ 416
او دريم ټوک 133 ،او  146او  147مخونه؛ البرهان زر کشي ) 794هـ( 197؛ فتح الباري شرح صحيح بخاري ابن حجر عسقالني
)852هـ( اووم ټوک مخ 104؛ اصول کافي کليني )328هـ( لومړۍ ټوک مخ287؛ االمامة والتبصرة ابن بابويه ) 329هـ( ټوک 47
حديث 29؛ دعايم االسالم مغربي )363هـ(  35او  37مخونه؛ الخصال الصدوق ) 381هـ(  403او  550مخونه؛ االمالی طوسي438 ،
او  482او  783حديثونه؛ او همدارنګ د دې ايت تفسير کې النديني تفسيرونو ته مراجعه وکړئ :جامع البيان طبري )310هـ( ؛
احکام القران جصاص )370هـ(؛ اسباب النزول واحدي )468هـ( ؛ زاد المسير ابن جوزي )597هـ( ؛ الجامع الحکام القران قرطبي
) 671هـ(؛ تفسير ابن کثير ) 774هـ(؛ تفسير ثعالبي )825هـ( ؛ الدر المنثور سيوطي )911هـ( ؛ فتح القدير شوکاني ) 1250هـ(؛ تفسير
عياشي ) 320هـ( ؛ تفسير قمي ) 329هـ(؛ تفسير فرات کوفي ) 352هـ( د اولو االمر ايت په تفسير کې ؛ مجمع البيان طبرسي )560
هـ( ؛ او داسې نور ډير کتابونه.....
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د غونډې خبرې
هغه ارزښتمن ميراث چې اهل بيتو)ع( مونږ ته پريښي او الرويانو يې د ختميدو او
ورکيدو له خطره خوندي ساتلي دي د يو هر اړخيز مکتب بشبړه بيلګه ده.دغه
مکتب د اسالمي معرفت رنګارنګ ګلونه په لمن کې رانغاړلې او ډير شخصيتونه
يې له دغه خوټيدونکې چينې د خړوبيدو لپاره روزلې دي .اسالمي امت ته د دغه
مکتب ډالۍ هغه عالمان او پوهان دي چې د اهل بيتو په پيروۍ سره يې له اسالمي
ټولنې بهر او دننه د مختلفو مذهبونو او فکري بهير ونو لخوا وړاندې شوې شبهې او
اعتراضونه ځواب کړې او په پرله پسې پيړيو کې يې دغو شبهو ته کلک ځوابونه
ورکړې دي.
د اهل بيتو نړيواله ټولنه خپلې ورپه غاړه دندې ته په پام سره د رسالت او د هغې د
عقيدتي تعليماتو د حقانيت دفاع ته مالتړلې ده؛ هغه حقايق چې بيال بيلې اسالم
مخالفه فرقې ،مذهبونه او بهيرونه يې تل تربګنۍ ته پاڅيدلې دي .دا ټولنه ځان په
دغه سپيڅلې الرې کې د اهل بيتو د مکتب د رښتيو شاګردانو الرويان ګڼي د هغو
لويو شخصيتونو چې هميشه د دغو تورونو ردولو ته تيار وو او هڅه يې کړې ده
چې د هرې زمانې او وخت له غوښتنو سره سم د غه مبارزې په لومړۍ ليکه کې
سرلوړې پاتې شي.
هغه تجربې چې په دې برخه کې د اهل بيتو د مکتب په کتابونو کې زيرمه شوې
بې سارې دي ځکه چې دغه تجربې د داسې علم له مالتړه برخمنې دي چې د
استدال ل او عقل پر واکمنۍ او له هر ډول هوا او هوس او ړانده تعصبه ليرې دي .او
هغو عالمانو ،پوهانو او متخصصانو ته مخاطب دي چې سليم عقل او پاک انساني
فطرت يې د دغه علم منلو ته چمتو وي.
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د اهل بيتو نړيوالې ټولنې هڅه کړې چې په هر ټپال کې د اهل بيتو دغه بې پايانه
علم د نن زمانې د حقيقت تږو ته وړاندې کړي .د حقيقت هغو لټونکو ته چې د
ساينس او ټيکنالوجۍ په دې مهال کې چې د انسان د معنويت د هډونو غږ د ماډرنې
ټيکنالوجې د پوچې دنيا تر بوج الندې اوريدل کيږي له مادي نړۍ د تيښتې او د
خپلې معنوي ورکې د موندنې لپاره الس پښې وهي.
دې ټولنې د خپلو دغو هڅو په لړ کې وپتيله چې د اسالم د لوي او عظيم الشان
کتاب قرآن نه وروسته د اسالمي نړۍ د لويې پانګې او د فصاحت او بالغت د
سمندر ،يعنې د امام المتقين او د سلوني قبل ان تفقدوني د څښتن علي ابن ابيطالب
د کتاب نهج البالغې پښتو ژباړه وړاندې کړي .چې د پښتنو لويه ټولنه هم د
حضرت امام علي د ح کمتونو او پندونو د سمندر او د فصاحت او بالغت له دريابه
د ملغلرو د ښکار له قافلې شاته پاتې نه شي.
د خداي په فضل ګران ورور عبدالرحيم دراني د دغه لويې دندې ترسره کولو ته
مال وتړله او د دوي په هڅه د نهج البالغې ژباړه ستاسو په الس کې ده.
د من لم يشکر الخالق لم يشکر المخلوق په توګه بده به نه وي چې په دې ځاي کې
له دوي او له هغو ټولو کسانو چې د دغه کتاب په برابرولو کې يې الس کړي دي
مننه وکړو.
دا ټولنه د دې اثر په ال صيقلولو کې ستاسو نظرونو کره کتنو او وړانديزونو ته
سترګې په الره ده.
د اهل بيتو نړيواله ټولنه
د کلتوري برخې مشر

د لوی خدای په نامه
مننه او ستاينه اهلل لره چې د عالميانو رب او د مومنانو د دعاګانو قبلوونکی دی .هغه
ذات چې ويلې يې دي )له ما وغواړئ( او وعده يې کړې د دعاګانو د قبلولو ،او
درود او سالم دې وي د خدای په رسول چې د عالميانو لپاره رحمت دی او خپل
پالونکي ته تر ټولو زيات دعا کوونکی ،زاري کوونکی او ورځنې غوښتونکی دی
او دهغه په پاکو اهل بيتو.
دعا په اصل کې عبادت دی ځکه چې دا خدای ته زاري او سوال کول دي او په
دې خبره داده کيدل دي چې خدای ورکوونکی او تمبوونکی دی او هغه بډايه
دی او دعا کوونکی ورته اړمن ،له خدايه يې غواړي او له نورو بې نيازه دی .له دې
امله دعا د سبحان خدای په در کې د بندګۍ او عبادت د حقيقت له بيلګو ده.او د
هغه لمنځ يو پخالينه ده چې په لمانځه کې يې وايي» :اياک نعبد و اياک نستعين«.
د دعا په فضيلت کې ډير حديثونه راغلې دي چې د حديثونو په کتابونو کې موجود
دي .د روژې د مبارکې مياشتې په شپو کې د دعا راز او اهميت او قبيلدو ته يې هيله
نوره هم زياتيږی او دعا ته دغه هيله او د قبليدو اميد يې د قدر په شپو کې څو چنده
کيږي هغه شپې چې تر زرو مياشتو غوره دي او مومنان يې د شپو په لمونځونو او
عبادتونو روڼوي چې دخدای مغفرت او رضا السته راوړي.
د دعا فضيلت په تيره بيا د روژې د مبارکې مياشتې په شپو ورځو کې يې اهميت ته
په پام سره د اهل بيتو نړيوالې ټولنې وپتييله چې د دغه مياشتې ځينې ځانګړې
دعاګانې چاپ کړي .دا په اصل کې د اسالمي امت چې خدای يې په هکله فرمايی
« کنت خير امة اخرجت للناس» خدمت دی .البته د اهل بيتو د ټولنې له خوا د ټولو
چاپيدونکو او خپريدونکو کتاب مقصد همدا دی.
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هيله لرو چې مومنان له دغو دعاګانو پوره پوره استفاده وکړي ا و مونږ هم په دغه
لويه او بختوره مياشته کې له دعاګانو هير نه کړي.
ربّنا اغفر لنا وإلخواننا الذين سبقونا باإليمان ،ای ربه وبخښې مونږه او زمونږ هغه
وروڼه چې له مونږ مخکې يې ايمان راوړی دی او مونږ ته په دغه مبارکه مياشته کې
د دعا توفيق راکړې او اسالمي امت له هر خير او صالح برخمن کاندې.
د اهل بيتو د نړيوالې ټولنې فرهنګی څانګه


 
          
          
 
           
             
           
       
    
            
          

سورة العنکبوت
د بخښونکي ډېر مهربان خدای په نامه شورو کوم
 .1الف ،الم ،ميم.
 .2آيا خلکو دا ګمان کړی دی چې ) تش په ژبه( ووايي :ايمان مو راوړی دی .نو پرې
به ښودل شي او څه ازميښت به يې نه کيږي.
 .3او په تحقيق سره له دوي وړاندې کسان مو وآزمايل ،نو ضرور به خدای هغه کسان
چې ريښتيا يې وويل معلوم کړي او ضرور به دروغجن) هم( معلوم کړي.
 . 4آيا هغه کســـان چې بد کارونه کوي دا ګمان کوي چې په مونږ به وړومبي شــي
)يعنی زمونږ له سزا به وتښتي( بده ده هغه فيصله چې دوي يې کوي.
 .5څوک چې د خدای د ليدنې )قيامت( هيله من وي نو بيشــکه چې د خدای نيټه
)اجل( ضرور راتلونکې ده .او هغه ښه اوريدونکی او ښه پوه دی.
 . 6څوک چې جهاد وکړي نو بيشــکه چې هغه يوازې د ځان لپاره جهاد )کوښــ (
کړی دی )ځکه( بيشکه چې خدای له ټولو عالمينو بې پروا دی.
 .7او کومو کسانو چې ايمان راوړی دی او نيک عملو نه يې کړې دي مونږ به ضرور
د هغوي بدۍ له هغوي ورژوو )وبخښــو( او د هغوي له نيکو کارونو ورته زياته غوره
بدله ورکوو.
 .8او انســان ته مو ســپارښــتنه کړې ده چې له خپل مور پالر ســره نيکي وکړي او که
دواړه تا له ما سره د هغه څه شريکولو ته مجبوره کړي چې تا ته يې څه علم ن شته نو
اطاعت يې مه کوه ســتاســو جاروت زما په لور دی نو ضــرور به تاســو له هغه څه خبر
کړم چې تاسو کول به مو.
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 .9او کومو ک سانو چې ايمان راوړی دی او نيک عملونه يې کړي دي مونږ به ضرور
هغوي په نيکانو کښې وشميرو )داخل کړو(.
 .10او په خلکو کښې ځينې داسې دي چې وايي :په خدای مو ايمان راوړی دی خو
چې کله د خدای په الر کښې آزار شي نو د خلکو آزار )او ازميښت( د خدای د عذاب
په شان ګڼي )د خلکو له ويرې ايمان پريږي( او که ستا د ربّ له خوا څه مرسته راورسي
نو ضرور وايې :مونږ له تاسو سره يوو ،آيا خدای په هغه څه ښه خبر نه دی چې د عالمينو
په زړونو کښې دي.
 .11او خدای ته ضرور هغه ک سان معلوم دي چې ايمان يې راوړی دی او هغه ک سان
)هم( ضرور پيژني چې منافقان دي.
 .12او هغه کسان چې کافران شوی دي ،هغه کسانو ته چې مؤمنان دي وايي :زمونږ د
الرې پيروي وکړئ .او ښــايي چې )د قيامت په ورځ( ســتاســو ګناهونه په خپله غاړه
واخلو او دوي د هغوي له ګ ناهو نه هيڅ هم په ځان نه اخلي ،بيشــ که چې دوي
دروغجن دي.
 .13او دوي به ضرور خپل درانه بارونه پورته کوي اوله خپلو بارونو سره به نور بارونه
)د نورو د بې الرې کولو د ګناه پيټي هم( اچوي او د قيامت په ورځ به ضرور له دوي
د هغه دروغو پوښتنه کيږي چې دوي )په نورو پسې( تړل.
 .14او په تحقيق ســره چې مونږ نوح خپل قوم ته وليږه نو په هغوي کښــې يې پنځوس
کم زر کاله تير کړل نو هغوي طوفان ګير کړل په داسې حال کښې چې ظالمان وو.
 .15نو مونږ هغه ته او د بېړۍ کســانو ته نجات ورکړ او هغه )بېړۍ( مو د عالمينو لپاره
پند وګرځوله.
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 .16او ابراهيم )مو هم ولېږه( کله چې يې خپل قوم ته وويل :د خدای عبادت وکړئ
او د هغه )له عذابه( وويرېږئ .که تاسو پوهيږئ نو دا ستاسو لپاره ښه ده.
 .17تاسو د اهلل په ځاي يوازې د بتانو عبادت کوئ او دروغ جوړوئ )چې همدا خدايان
دي( د کوم څه چې د اهلل په ځای عبادت کوئ هغوي تاسو ته د روزۍ در کولو توان
نه لري نو روزي له خدايه وغواړئ او د هغه عبادت وکړئ او شکر يې وباسئ ،تاسو د
هغه لور ته ورګرځول کيږئ.
 .18او که تاسو )د مکې اوسيدونکي( ما دروغجن ګڼئ نو له تاسو وړاندې )امّتونو( هم
)پيغمبران( دروغجن ګڼلې وو او په رسول باندې بې له څرګند پيغام رسولو بل څه
نشته.
 .19آيا هغوي نه دي ليدلي چې څه رنګ خدای د پيدايښت شوروکوي او بيا يې بيرته
ګرځوي بيشکه چې دا کار خدای ته آسان دی.
 .20ووايه :په ځمکه وګرځئ او وګورئ چې خدای پيدايښت څنګه شورو کړ بيا
خدای )همدا شان( بل پيدايښت )آخرت( هم پيدا کوي بېشکه چې خدای په هر څه
قدرت لري.
 .21چا ته چې وغواړي عذاب ورکوي او په چا چې وغواړي رحم کوي او خاص هغه
ته ورګرځول کيږئ.
 .22او تاسو )د خدای( عاجز کوونکي نه يئ )له عذابه يې نه شئ تښتيدې( نه په ځمکه
کښې او نه په آسمان کښې او بې له خدايه څوک ستاسو ملګری او مرستيال نشته.
 .23او هغه کسان چې د خدای له آيتونو او د هغه له ليدنې )قيامت( منکر شوې دي دغه
کسان زما له رحمته نهيلي دي او دوي ته دردناک عذاب دی.
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 .24نو د هغه )ابراهيم( د قوم ځواب يوازې دا ؤ چې ويې ويل :ويې وژنئ يا يې
وسوزوئ نو خدای هغه ته له اوره نجات ورکړ بيشکه چې په دې )نجات( کښې نښې
دي د هغه خلکو لپاره چې ايمان يې راوړی دی.
 .25او )ابراهيم( وويل :تاسو بې له اهلل بتان ځان ته )په خدايۍ( نيولې دي د هغه مينې په
سبب چې په دې دنيا کښې ستاسو تر مينځ ده ،بيا د قيامت په ورځ په تاسو کښې ځينې
له ځينو انکار کوئ او په تاسو کښې ځينې په ځينو لعنت کوئ .او ستاسو ځای اور دی
او ستاسو څوک مرستيال نشته.
 .26نو لوط په هغه )ابراهيم( ايمان راوړ او )ابراهيم( وويل :زه د خپل ربّ په لور هجرت
کوونکی يم بيشکه چې هغه ښه غالب او حکيم دی.
 .27او هغه ته مو اسحاق او يعقوب وبخښل )ډالۍ کړل( او د هغه په ځوځات کښې مو
نبوت او کتاب کيښود او په دې دنيا کښې مو ورته اجر ورکړ او بيشکه چې په آخرت
کښې به هغه له نيکانو وي.
 .28او لوط )مو وليږه( کله چې هغه خپل قوم ته وويل :تاسو داسې ناوړه کارونه کوئ
چې په عالمينو کښې له تاسو وړاندې چا نه دي کړي.
 .29آيا تاسو )د شهوت په غرض( نارينه ؤ ته ورځئ او )د نسل( الره پرې کوئ او په
خپلو ناستو کښې منعه شوي کارونه )منکرات( تر سره کوئ نو د هغه د قوم ځواب بې
له دې بل څه نه و چې ويې ويل :که ته له رښتونو يې نو په مونږ باندې خدايي عذاب
راوله.
 .30ويې ويل :ای زما ربّه! په دې فسادګر قوم )د بري لپاره( زما مرسته وکړه.
 .31او کله چې زمونږ ليږلي شوي )استازي( ابراهيم ته )د اسحاق او يعقوب( په زيري
سره راغلل ويې ويل :مونږ د دې کلي )د لوط د ښار( د خلکو هالکوونکي يوو بيشکه
چې د دې خلک ظالمان دي.
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) .32ابراهيم( وويل :په رښتيا په هغوی کښې لوط)هم( دی) ،مالئکو( وويل :مونږ ته
ښه پته ده چې هلته څوک دي مونږ به ضرور هغه او د هغه کورنۍ ته نجات ورکوو
مګر د هغه ښځې ته )نه( چې )په عذاب کښې( له پاتې کيدونکيو ده.
 .33او کله چې زمونږ استازي لوط ته ورغلل نو )په ورتګ يې( ډير خپه او زړه تنګی
شو او )پرښتو( وويل :مه ويريږه او مه خپه کيږه بيشکه چې مونږ تا ته او ستا کورنۍ ته
نجات ورکوونکي يوو ،مګر ستا ميرمنې ته چې )په عذاب کښې( له پاتې کيدونکيو
ده.
 .34بيشکه چې مونږ په دغه کلي باندي له آسمانه عذاب نازلوونکي يوو ځکه چې
دوي به بد کاري ،نافرماني کوله.
 .35او په تحقيق سره له دغه )سوزيدلي کلي( مو يوه څرګنده نښه پريښې ده د هغو
خلکو لپاره چې له عقله کار اخلي.
 .36او مدين ته مو د هغه ورور شعيب )وليږه( ويې ويل :ای زما قومه! د خدای عبادت کوئ
او آخرت ته هيله من اوسئ او په ځمکه کښې فساد کوونکي مه ګرځئ.
 .37نو هغه يې دروغجن وګاڼه نو سختې زلزلې ونيول نو سهار په خپلو کورونو کښې
پړمخې مړه پراته وو.
 .38او د عاد او ثمود )قومونه( مو هم )هالک کړل( او په تحقيق سره )د دوي هالکت(
تاسو ته د دوي له )ويجاړو( کورونو څرګند دی او شيطان ورته د دوي عملونه ښائسته
کړي وو نو له )سمې( الرې يې منعې کړل په داسې حال کښې چې دوي سترګه ور
)هوښيارران( وو.
 .39او قارون او فرعون او هامان )مو هم هالک کړل( په تحقيق سره موسی له څرګندو
نښو سره هغوي ته ورغی او په ځمکه کښې يې لويي وکړه خو )له عذابه( وړاندې
کيدونکي نه وو.
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 .40نو هر يو مو په خپله ګناه ونيوه نو په هغوي کښې ځينې داسې وو چې ورباندې مو
کاڼيز باد راوليږه )د لوط قوم( او ځينې يې داسې وو چې )آسماني( چغې ونيول )د ثمود
او مدين خلک( او ځينې په کښې داسې وو چې په ځمکه کښې مو ننباسل )لکه قارون(
او ځينې يې داسې وو چې غرق مو کړل )د نوح قوم او فرعون( او خدای پر هغوي ظلم
نه و کړی بلکي هغوي به په خپله په ځان ظلم کاوه.
 .41د هغه کسانو مثال چې بې له اهلل يې بل څوک ځانته دوست )معبود( نيولی دی د
جوالګي )غڼې( په شان دی چې ځانته کور جوړ کړي او بيشکه چې په ټولو کورونو
کښې کمزورې کور د جوالګي دی که چرې دوي پوهيدای.
 .42او دوي چې د خدای نه عالوه بل هر څه )دعبادت لپاره( بلي خدای له هغه خبر
دی او هغه ښه غالب حکيم دی.
 .43او دا مثالونه دي چې خلکو ته يې وايوو او په دې يواځې پوهان پوهيږي.
 .44خدای آسمانونه او ځمکه په حق سره )چې څنګه يې حق و( پيدا کړي دي بيشکه
چې په دې کښې د مؤمنانو لپاره نښه ده.
 .45او کوم څه چې درته له دې کتابه وحي شوې دي هغه تالوت کړه او لمونځ قائم
کړه بېشکه چې لمونځ له فحشاء او ناوړو کارونو منعې کوي او د خدای ذکر )ياد( ډير
لوی دی او څه چې کوئ خدای پرې پوهيږي.
 .46او له اهل کتابو سره مجادله مه کوئ مګر په هغه طريقه چې هغه غوره وي ،مګر
له هغه کسانو سره يې )په سخته طريقه مجادله وکړئ( چې ظلم يې کړی دی او وايئ:
مونږ په هغه څه چې په مونږ نازل شوي دي او په هغه څه چې په تاسو نازل شوي دي
ايمان راوړی دی او زمونږ خدای او ستاسو خدای يو دی او مونږ هغه ته تسليم
يوو.
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 .47او همدارنګ مو تاسو ته کتاب نازل کړ )لکه وړاندې پيغمبرانو ته چې مو نازل
کړی و( نو کومو کسانو ته چې مو دا کتاب ورکړی دی هغوي په دې ايمان راوړي
او له هغو )مشرکانو هم( ځينې کسان شته دي چې په دې )کتاب( ايمان راوړي او
زمونږ له ايتونو بې له ظالمانو بل څوک نه منکريږي.
 .48او تا له دې )قرانه( وړاندې نه کوم کتاب لوسته او نه دې په خپل ښي الس څه
ليکل )که لوست ليک دې کولې( نو دغه وخت به باطل فکري کسان شکمنيدل.
 .49بلکې هغه روښانه ايتونه دي د هغه چا په سينو کښې چې ورته علم ورکړی شوی
دی او زمونږ له دې ايتونو بې له ظالمانو بل څوک نه منکريږي.
 .50او ويې ويل :په هغه باندې د خپل رب له خوا نښې )معجزې( ولې نه دي نازلې
شوې؟ ووايه :معجزې له خدای سره دي )زما او ستاسو په خوښه نه نازليږي( او بيشکه
چې زۀ خو يوازې ښکاره ويروونکی يم.
 .51ايا دوي ته همدا )معجزه( بس نه ده چې مونږ دا کتاب په تا نازل کړ چې هغوي ته
لوستل کيږي ،بيشکه چې په دې )کتاب( کښې هغه قوم ته رحمت او پند دی چې
ايمان راوړي.
 .52ووايه :خدای زما او ستاسو تر مينځ د شاهدۍ لپاره بس دی ،هغه څه چې په
اسمانونو او ځمکې کښې دي هغه ته معلوم دي او کومو کسانو چې په باطل ايمان
راوړی دی او له خدايه منکر شوي دي هم دوي زيانکاري دي.
 .53له تا په بيړې سره عذاب غواړي او که چرې نيټه يې ټاکلې شوې نه وې نو ضرور
به ورته عذاب راغلی و .او ضرور به دوي ته ناڅاپه )عذاب( راشي په داسې حال کښې
چې خبر به نه وي )نه به پوهيږي(.
 .54له تا په بيړ ې سره عذاب غواړي او بيشکه چې جهنم په کافرانو چاپېر شوی
دی.
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 .55او هغه ورځ چې عذاب به دوي لپاسه نه او د پښو الندې نه راپټ کړي او )خدای(
به وفرمايي :د هغه څه )خوند( وڅکئ چې تاسو به کول.
 .56ای زما هغه بندګانو چې ايمان مو راوړی دی بيشکه زما ځمکه پراخه ده )نو داسې
ځای ته الړ شئ چې( يوازې زما عبادت وکړئ.
 .57هر يو کس د مرګ څکونکی دی بيا به فقط زما په لور راګرځول کيږئ.
 .58او کومو کسانو چې ايمان راوړی او نيک عملونه يې کړي دي نو هغوي ته به
ضرور له جنته لوړ ځای )ماڼۍ( ورکړو چې د هغو الندې به ويالې بهيږي ،تل به په هغو
کښې وي ،د عمل کوونکيو غوره بدله ده.
 .59دا هماغه کسان دي چې صبر يې وکړ او په خپل رب باندې توکل کوي.
 .60او ډېر داسې خوځيدونکي شته چې خپله رزق نه اوچتوي )د اوچتولو او زيرمه
کولو توان يې نه لري( خدای هغوي ته او تاسو ته روزي درکوي او هغه ښه
اوريدونکی ډېر پوه دی.
 .61او که له هغوي پوښتنه وکړئ چې اسمانونه او ځمکه چا پيدا کړي دي او لمر او
سپوږمۍ چا مسخر کړي دي؟ نو ضرور به وايي :خدای ،نو څه رنګ )له حقو( اړولې شي.
 .62دا خدای دی چې په خپلو بندګانو کښې چې چا ته وغواړي روزي پراخوي يا يې
تنګوي ځکه چې خدای په هر څه ښه پوه دی.
 .63او که له هغوي پوښتنه وکړې چې له اسمانه اوبه چا نازلې کړې چې ځمکه يې
ورسره د هغې له مرګه وروسته بيا ژوندۍ کړه نو هغوي به ضرور ووايي :خدای ،ووايه:
ټولې ستاينې اهلل لره دي خو ډېر يې له عقله کار نه اخلي) .هم يې خالقيت مني او هم
ورسره مخلوق شريکوي(.
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 .64او د دنيا دا ژوند يوازې عبث او لوبې دي او حقيقي ژوند هماغه د اخرت ژوند دی
که چرې دوي پوهيدې.
 .65او کله چې په بيړۍ کښې سپاره شي نو خدای داسې بولي چې خپل دين هغه ته
خالص کوونکي وي خو کله چې ورته وچې ته نجات ورکړي دغه وخت )بيا( شرک
کوي.
 .66پريږده چې )اخر کښې( په هغه څۀ چې مو ورته ورکړي دي کافران شي او مزه
واخلي نو ډېر زر به )په حقيقت( پوه شي.
 .67ايا نه ويني چې مونږ هغوي ته حرم د امن ځای ګرځولی دی په داسې حال کښې
چې )بهر( ګېر چاپېر يې خلک تښتول کيږي ايا په باطلو ايمان راوړي او د خدای په
نعمتونو کافريږي )منکريږي(.
 .68او له هغه چا زيات ظالم کس څوک دی چې په خدای پسې دروغ وتړي يا چې
کله ورته حق راشي نو دروغ يې وګڼي؟ ايا د کافرانو هستوګنځای دوزخ نه دی؟
 .69څوک چې زمونږ )په دين کښې( کوشش وکړي نو ضرور ورته خپلې الرې ښيو
او بيشکه چې خدای د نيکانو مل دی.


 
  
        
            
 
          
            
          
            
           
            
          

          

سورة الروم
د بخښونکي ډېر مهربان خدای په نامه شورو کوم
 .1الف ،الم ،ميم.
 .2روميانو ماتې وخوړه.
 .3له ټولو په نزدې ځمکه کښــې او هغوي له دې وروســته چې ماتې يې خوړلې ده بيا
به ډېر زر بريالي شي،
 .4په څو کلونو کښــې حکم يوازې خدای لره دی له دې ) ماتې( وړاندې او له دې
)بري( وروسته ،او هغه ورځ به مؤمنان خوشحاله شي.
 .5د خدای په مرســته ،هر چا ســره چې وغواړي مرســته کوي او هغه ښــه غالب ډېر
مهربان دی.
 .6د خدای و عده ده خدای د خپلې و عدې م خال فت نه کوي خو ډېر خ لک نه
پوهيږي.
 .7هغوي د دنيا په ظاهري ژوند پوهيږي او له اخرته بې خبره دي.
 .8ايا له ځان سره يې فکر نه دی کړی چې خدای اسمانونه او ځمکه او څه چې د دې
ترمينځ دي يواځې په حقه او تر ټاکلي شــوي نيټې )اخرته( پيدا کړي دي او بيشــکه
چې له هغوي ډېر خلک د خپل رب له ليدنې )قيامته( منکر دي.
 .9ايا دوي په ځمکه نه دي ګرځيدلې چې وويني د هغه کســانو خاتمه څنګه وه چې
له دوي وړاندې وو هغوي له دوي زيات زورور وو او ځمکه يې )د کشـــت لپاره(
څيرلې وه او دوي چې څومره ودا نه کړې وه هغوي ترې ز يا ته ودا نه کړې وه او
پيغمبران يې ورته په روښانه دليلونو سره راغلي وو او خدای پر دوي ظلم نه کاوۀ خو
هغوي په خپله په ځان ظلم کاوۀ.
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 .10بيا د هغو کسانو انجام چې بد کارونه يې وکړل ،دا شو چې د خدای ايتونه يې
دروغ وګڼل او ورپورې يې مسخرې کولې.
 .11خدای دی چې خلقت )ه ستونه( پيلوي او بيا يې بيرته ګرځوي )له مرګه ورو سته
يې بيا ژوندۍ کوي( بيا به هم هغه ته ورګرځول کيږئ.
 .12او په هغه ورځ چې قيامت شي نو مجرمان )ګنهکاران( به نهيلي شي.
 .13او د هغوي لپاره به د هغوي په شريکانو )بتانو( ک ښې څوک شفاعت کوونکی نه
وي او له خپلو شريکانو به کافر )منکر( شي.
 .14او کله چې قيامت شي هغه ورځ به )خلک( له يو بله بيليږي.
 .15خو کومو ک سانو چې ايمان راوړی دی او نيک کارونه يې کړي دي نو هغوي به
په )جنتي( باغ کښې خوشحالول کيږي.
 .16او کومو کســـانو چې کفر کړی دی او زمونږ آيتونه او آخرت ليدل )قيامت( يې
دروغ ګڼلي دي نو هغوي به په عذاب کښې حاضر کړی شي.
 .17نو پاکي ده هغه خدای لره ) خدای وســتايئ( کله چې ماښـــام کوئ او کله چې
سهار کوئ.
 .18او پاکي ده هغه لره )خدای وســتايئ( په اســمانونو او ځمکه کښــې او د ورځې په
اخر کښې او کله چې نيمې ورځې )ماسپښين( ته رسئ.
 .19ژوندې له مړي راوباسـي او مړې له ژوندي او ځمکه د هغې تر مرګ وروسـته بيا
ژوندۍ کوي او همدارنګ به تاسو )هم له قبرونو( راوباسل کيږئ.
 .20او د هغه له نښو دا دي چې تاسو يې له خاورې پيدا کړئ بيا دغه وخت تاسو انسان
يئ چې )په ځمکه کښې( خپريږئ.

د روژې د مبارکې مياشتې دعاګانې

34

          
          
         
    
           
   
           
          
            
    
         
             
      

سورة روم

35

 .21او د هغه له نښو دا دي چې ستاسو لپاره يې ستاسو )له جنسه( ميرمنې پيدا کړې چې
ورسره ارام ومومئ او ستاسو تر مينځ يې مينه او مهرباني پيدا کړه ،بيشکه چې په دې
کښې نښې دي د هغه چا لپاره چې فکر کوي.
 .22او د هغه له نښو د اسمانونو او ځمکې پيدائښت او ستاسو د ژبو او رنګونو بيال بيل
والی دی بيشکه چې په دې کښې د پوهانو لپاره نښې دي.
 .23او د هغه له نښو په شپه او ورځ کښې ستاسو ويده کيدل دي او د هغه له فضله )د
روزۍ لپاره ستاسو( کو شش کول دي بيشکه چې په دې ک ښې د هغه قوم لپاره ن ښې
دي چې اوري.
 .24او د هغه له نښو بريښنا )تندر( د ويرې او )د باران( د هيلې لپاره درښودل دي او له
ا سمانه اوبه نازلوي نو ځمکه ور سره له مرګه ورو سته بيا ژوندۍ کوي بي شکه چې په
دې کښې د هغه قوم لپاره نښې دي چې له عقله کار اخلي.
 .25او د هغه له ن ښو دا دي چې ا سمان او ځمکه د هغه په حکم والړ دي بيا چې تا سو
)د قيامت په ورځ( له ځمکې په يوې بلنې سره وبولي نو دغه وخت به تاسو )له قبرونو(
راوځئ.
 .26او په اسمانونو او ځمکه چې څه دي يوازې د هغه دي او ټولو ورته غاړه ايښې ده.
 .27او هماغه ) خدای( دی چې خلقت پيلوي بيا يې بيرته ګرځوي او دا هغه ته ډېره
اسانه ده .او په اسمان او ځمکه کښې لوړ صفت د هغه دی او هغه ښه غالب ،حکيم دی.
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 ايا کومه روزي چې مو تاسو ته: خدای تاسو ته ستاسو له خپل ځانه يو مثال راوړي.28
درکړې ده ستاسو په مريانو کښې داسې څوک شته چې په هغه )روزۍ( کښې له تاسو
 له هغو داسې ويريږئ لکه چې له،سره شريک وي او تاسو )دواړه( په کښې برابر وئ
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ځانه )ازادو کسانو( چې ويريږئ )نو ولې د خدای مريان له خدای سره شريکوئ(
همدارنګ مونږ خپل ايتونه په تفصيل سره وړاندې کوو د هغه قوم لپاره چې له عقله
کار اخلي.
 .29بلکې کومو کسانو چې ظلم وکړ هغوي بې له پوهې د خپلو هوسونو پيروي وکړه
نو د خدای بې الرې کړيو ته به څوک هدايت وکړي؟ او د هغوي څوک مرســتيال
نشته.
 .30نو خپل مخ حقو ته مايل دين ته ســم کړه هماغه فطرت چې خدای ورباندې
ان سانان پيدا کړي دي د خدای په پيداي ښت )د توحيد فطرت( ک ښې څه بدلون ن شته
هم دغه سم دين دی خو ډېر خلک نه پوهيږي.
 .31په دا سې حال ک ښې چې )زړه سره يې( هغه )دين( ته رجوع کړی وي او له هغه
وويريږئ او لمونځ قايم کړئ او له مشرکانو نه شئ.
 .32او له هغه کســانو چې خپل دين يې تار تار کړی او ډلې ډلې شــوي وو هرې ډلې
سره چې څه دي په هغې خوشحاله ده.
 .33او کله چې خلکو ته څه زيان ور سي نو په دا سې حال ک ښې چې زړه سره ورته
رجوع کوونکي وي خ پل رب وبولي ب يا چې ) خدای( په هغوي خ پل يو رح مت
وڅکي نو دغه وخت له هغوي يوه ډله له خپل رب سره شريک نيسي.
 .34د دې لپاره چې څه ورته مونږ ورکړي دي ورباندې ناشکري وکړي نو ګټه واخلئ
خو زر به پوه شئ )چې د ناشکرۍ انجام څه وي(.
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 .35ا يا په هغوي مو کوم دل يل نازل کړی دی چې ه غه دا خبرې کوي )ګواهي
ورکوي چې( دوي چې به کوم شرک کولو )صحيح دی(؟
 .36او کله چې په خلکو د رحمت خوند وڅکوو نو ورباندې خوشــحاله شــي او کله
چې ورته د هغه څه په ســبب چې په خپلو الســونو يې وړاندې کړي دي يوه بدي
ورسيږي نو زر نهيلي کيږي.
 .37ايا هغوي نه دي ليدلې چې بيشکه خدای چې چا ته وغواړي روزي پراخوي او
)يا( تنګوي ،بيشکه چې په دې کښې د هغه قوم لپاره نښې دي چې ايمان راوړي.
 .38نو خپلوانو او مسکينانو او مسافرو ته خپل حق ورکړه دا غوره ده د هغه چا لپاره
چې د خدای )رضا( غواړي او همدوي بريالي دي.
 .39او تا سو چې کومه ربا )په سود مال( ورکوئ چې د خلکو په مال ک ښې )ګډيدو
ســره( زيات شــي نو د خدای په نزد نه زياتيږي ،او کوم څه چې زکات ورکوئ چې
ورسره د خدای خوښي غواړئ نو همدوي )د خپلو نيکيو( زياتوونکي دي.
" .40اهلل" هغه دی چې تاســو يې پيدا کړئ بيا يې تاســو ته روزي درکړه بيا مو مړه
کوي بيا مو ژوندي کوي ،ايا ستا سو په )خدای سره نيولي( شريکانو ک ښې څوک
شــته چې له دې کارنو کوم کار وکړې شــي هغه پاک او اوچت دی له هغه څه چې
دوي يې ورسره شريکوي.
 .41په اوچه او لمده کښــې د هغه څه په ســبب فســاد ظاهر شــو چې د خلکو الســونو
کړي دي ،چې هغوي ته د ځينې عملونو )سزا( وروڅکي ښايي چې ستانه شي.
 .42ووايه :په ځمکه کښــې وګرځئ نو وګورئ چې د تيرو )قومونو( عاقبت )انجام(
څۀ و )چې( اکثر يې مشرکان وو.
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 .43نو خپل مخ دې سم دين ته برابر کړه له دې وړاندې چې هغه ورځ راشي چې د
خدای له لورې يې بيرته ګرځيدل نشته ،هغه ورځ به )خلک( وويشل شي.
 .44څوک چې کافر شي نو د کفر )تاوان( يې په خپله غاړه دی او څوک چې نيک
کار وکړي د ځان لپاره د ارام ځای تياروي.
 .45چې خدای هغه کسانو ته چې ايمان يې راوړی دی او نيک عملونه يې کړي دي
له خپل فضله جزا ورکړي ،بيشکه چې هغه کافران نه خوښوي.
 .46او د هغه له نښو دا ده چې بادونه )د باران( زيري ورکوونکي ليږي او چې په تاسو
له خپل رحمته دروڅکي او چې د هغه په حکم بيړۍ روانې شي او چې د هغه له فضله
)روزي( ولټوئ او ښايي چې د هغه شکر وباسئ.
 .47او په تحقيق سره له تا وړاندې مو د هغوي قوم ته پيغمبران وليږل ،نو هغوي ته يې
روښانه دليلونه راوړل نو له مجرمانو مو انتقام )غچ( واخست او د مؤمنانو مرسته پر مونږ
حق )فرض( ده.
 .48خدای هغه دی چې بادونه ليږي نو په )بادونو سره( وريځې پورته کوي نو څه
رنګ چې يې وغواړي په اسمان کښې يې خپروي او ټوټې ټوټې يې )د يو بل لپاسه(
کوي نو باران وينې چې د هغې )وريځو( تر مينځ راوځي نو کله چې دا )باران( په خپلو
بندګانو کښې هر چا ته چې وغواړي ورسوي نو هغوي پرې خوشحاله شي.
 .49او که څه هم له دې وړاندې چې هغه )باران( پرې نازل شي نهيلي وو.
 .50نو د خدای د رحمت نښو ته وګوره چې ځمکه له مرګه وروسته څنګه ژوندۍ
کوي ،بيشکه چې هغه )خدای( د مړيو ژوندې کوونکی دی او هغه په هر څه قدرت
لري.
 .51که مونږ )داسې( باد راوليږو چې )کښت( زيړ شوې وويني نو ناشکري کوي )او
کافريږي(.
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 .52بيشکه ته ) خپل غږ( مړو ته )کافرانوته( نه شې اورولې او نه يې په کڼو اورولې شې
کله چې مخ اړوونکي په شا شي.
 .53او ته ړانده هم له ګمراهۍ نه شې هدايتولی ،ته يوازې هغو کسانوته اورولې شې
چې زمونږ په ايتونو ايمان راوړي اومسلمانان دي.
 .54اهلل هغه د ی چې تاسو يې له کمزورې )نطفې( پيدا کړئ بيا يې له بې وسۍ وروسته
توان درکړ بيا يې له توانه وروسته بې وسۍ او بوډاتوب ته ورسولئ ،څه چې غواړي
پيدا کوي يې ،او هغه ښه عالم او ښه قدرت لرونکی دی.
 .55او کله چې قيامت شي نو مجرمان به قسم خوري چې مونږ )په دنيا کښې( له يوۀ
ساعته زيات نه يو پاتې شوې همدارنګ به دوي )په دنيا کښې هم له خپلې خبرې(
اوړيدل.
 .56او کومو کسانو ته چې علم او ايمان ورکړی شوی دی وايي :په تحقيق سره تاسو
د خدای په ليکل شوي حکم سره سم د قيامت تر ورځې )په دنيا يا برزخ( کښې پاتې
شوې يئ ،دا د قيامت ورځ ده خو تاسو نه پوهيدئ.
 .57نو په هغه ورځ به د ظالمانو عذر هغوي ته څه ګټه نه رسوي او نه به توبه کولو ته
بلل کيږي.
 .58او په تحقيق سره چې مونږ په دې قران کښې خلکو ته هر ډول مثالونه بيان کړي
دي او که ته ورته يو ايت )معجزه( راوړې نو ضرور به هغه کسان چې کافران شوي
دي وايي چې تاسو يوازې باطل ويونکي يئ.
 .59همدارنګ خدای د ناپوهانو په زړونو ټاپې وهي،
 .60نو صبر وکړه بيشکه چې د خدای وعده رښتونې ده او هغه کسان چې )په اخرت(
يقين نه لري ،تا دې سپکې )بې صبرۍ( ته رانه¬کاږي.


 
  
         
     
       
        
         
           
     
      
      
      
       

سورة الدخان
د بخښونکي ډېر مهربان خدای په نامه شورو کوم
 .1حاء ،ميم،
 .2په دې روښانه کوونکي کتاب قسم،
 .3بيشکه چې مونږ دا په برکتناکه شپه کښې راليږلی دی بيشکه چې مونږ تل
ويروونکي وو.
 .4په هغه )شپه( کښې هر حکمتناک کار تدبيروې شي.
 .5داحکم )قران( زمونږ له لورې دی چې مونږ )د پيغمبرانو( ليږونکي يو.
) .6دا( ستا د رب له خوا رحمت دی ،بيشکه چې هغه ښه اوريدونکی ډېر پوه دی.
) .7هماغه( د اسمانونو او ځمکې او څه چې د دواړو تر مينځ دي پروردګار ،که تاسو
يقين کوونکي يئ.
 .8بې له هغه بل معبود نشته ،ژوندي کول کوي او مړه کول کوي ستاسو رب او ستاسو
د لومړنيو پلرونو رب )دی(.
 .9بلکې هغوي )کافران( په شک کښې لوبې کوي.
 .10نو هغه ورځ ته انتظار کوه چې اسمان څرګند لوګی راوړي.
) .11هغه لوږی( خلک پټوي) ،وايي( :دا دردناک عذاب دی.
 .12ای زمونږ ربه! دا عذاب له مونږه لرې کړه بيشکه چې مونږ ايمان راوړونکي يو.
 .13پند اخستل هغوي له چرته دي؟ په داسې حال کښې چې دوي ته روښانه کوونکی
پيغمبر راغلی ؤ.

د روژې د مبارکې مياشتې دعاګانې
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 .14بيا يې له هغه مخ واړوۀ او ويې ويل :ښوونه ورته شوې ده ،ليونې دی.
 .15بيشکه چې مونږ لږه )موده( عذاب لرې کوونکي يو )خو( تاسو )خپل کفر ته بيا(
ورګرځيدونکي يئ.
) .16ياد کړه( هغه ورځ چې مونږ به )کافران( سخت ونيسو ،بيشکه چې مونږ انتقام
اخستونکي يو.
 .17او په تحقيق سره مونږ له دوي وړاندې د فرعون قوم وازمايه او هغوي ته عزتمن
پيغمبر راغلی و.
) .18موسی ورته وويل( چې ماته د خدای بندګان راوسپارئ بيشکه چې زۀ تاسو ته
امين پيغمبر يم.
 .19او په خدای سرکښي مۀ کوئ بيشکه چې ما تاسو ته څرګند دليل راوړی دی.
 .20او بيشکه زۀ له دې چې سنګسار مې کړئ خپل رب او ستاسو رب ته پناه وړم.
 .21او که په ما ايمان نه راوړئ نو له ما په څنګ شئ )ما پريږدئ(.
 .22نو خپل رب ته يې غږ وکړ بيشکه چې دوي مجرم قوم دي.
 .23نو )هغه ته مو وويل( :زما بندګان د شپې په وخت بوځه بيشکه چې تاسو تعقيبيږئ
)هغوي درپسې کيږي(.
 .24او سيند والړ پريږده بيشکه چې هغوي غرقيدونکې لښکر دی.
 .25څومره ډېر باغونه او چينې يې پريښودې،
 .26او کښتونه او ښکلي عمده ځايونه،
 .27او نعمتونه چې په کښې پراته وو )ورکړي شوي وو(.
 .28دا رنګ )وه د تېرو کيسه( او دا )هر څه( مو بل قوم )بني اسرائيلو( ته په ميراث
کښې ورکړل.

د روژې د مبارکې مياشتې دعاګانې
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 .29نو اسمان او ځمکې په هغوي ونۀ ژړل او مهلت موندونکي هم نه وو.
 .30او په تحقيق سره بني اسرائيلو ته مو له سپکونکي عذابه نجات ورکړ.
 .31له فرعونه ،بيشکه چې هغه کبرجن )او( له اسراف کونکيو و.
 .32بيشکه چې هغوي )بني اسرائيل( مو د خپلې پوهې له مخې )د هغه وخت( په
عالمينو غوره کړل.
 .33او هغوي ته مو له هغه نښو نښې ورکړې چې په کښې څرګندازميښت و.
 .34بيشکه چې دغه )د مکې کافران( ضرور وايي:
 .35دغه مړينه زمونږ يواځې لومړۍ مړينه ده )بيا بيا نشته( او مونږ به بيا نه ژوندي کيږو.
 .36که تاسو رښتوني وئ نو زمونږ پلرونه راولئ )راژوندي کړئ(.
 .37ايا دوي ښه دي که د "تَبَع" قوم )د يمن د باچايانو( او هغه چې له هغوي وړاندې
وو )لکه فرعونيان( ټول مو هالک کړل ځکه چې هغه مجرمان وو.
 .38مونږ اسمانونه او ځمکه او څه چې د دوي تر منيځ دي )عبث( په لوبو نه دي پيدا کړي.
 .39دا دواړه مو يواځې په حق )سم تدبير سره( پيدا کړي دي .خو ډېر يې نه پوهيږي.
 .40بيشکه چې د بيلتون ورځ )قيامت( د هغوي ټولو وعده ده.
 .41هغه ورځ چې يو ملګری او خپل به له بل ملګري او خپله څۀ )عذاب( نه شي لرې
کولی او نه به ورسره مرسته کيږي.
 .42مګر هغه کس چې خدای ورباندې رحم وکړي ،بيشکه چې هغه غالب او ډېر
مهربان دی.
 .43بيشکه د زقّوم ونه،
 .44د ګناهګارو خوراک دی.

د روژې د مبارکې مياشتې دعاګانې
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 .45د مس )فلز( په شان په خيټو کښې يشيږي )خوټکيږي(
 .46لکه د يشيدلو اوبو خوټکيدل.
) .47پرښتو ته به غږ وشي( ويې نيسئ او د دوزخ مينځ ته يې راکاږئ.
 .48بيا يې د سر لپاسه يشيدلې اوبه ورواړوئ.
 .49وڅکه ،چې ته )په خپل ګمان په دنيا کښې( ډېر توانمن عزتمن يې!
 .50بيشکه دا هماغه څۀ دي چې تاسو به په کښې تل شک کاوۀ.
 .51بيشکه چې پرهيزګاران د امن په ځای کښې دي.
 .52په باغونو او چينو کښې،
 .53له نازکو او پريړو )غټو( وريښمو جامې اغوندي او يو بل ته مخامخ )ناست( دي.
 .54همدارنګ دی )حال د دوي( او دوي ته غټ سترګې )ښايسته( حورې ودوو
)ملګري کوو(.
 .55په دې )جنت( کښې هر ډول ميوې غواړي په داسې حال کښې چې په امن کښې
به وي.
 .56په دې )جنت( کښې بې له لومړي مرګه )چې په دنيا کښې مړه شوي وو( بل مرګ
نه څکي او )خدای( هغوي د دوزخ له عذابه ساتلي دي.
 .57ستا د رب د فضل په سبب ،همدا لوی بری دی.
 .58بې له دې بله نه ده چې دا )قران( مونږ ستا په ژبه اسان کړښايي چې پند واخلي.
 .59نو منتظر اوسه بيشکه چې هغوي هم )د عذاب( په انتظار دي.


             
             
      

د بخښونکي ډېر مهربان خدای په نامه شورو کوم
 مونږ دا ) کتاب( د قدر په شپه نازل کړ.1
 او تا ته څه پته ده چې دقدر شپه څنګه شپه ده.2
 د قدر شپه تر زرو مياشتو غوره ده.3
 په دغه شپه پرښتې له روح سره د خپل پالونکي په امر له هرې چارې سره نازليږی.4
. دغه )شپه( تر سهاره پورې سالمتي ده.5


           
              
    

سورة الکافرون
د ډير بخښونکي مهربان خدای په نامه
 .1ووايه ای )مشرکو( کافرانو
 .2زه د هغو بوتانو چې تاسو يې عبادت کوئ هيڅکله عبادت نه کوم
 .3او تاسو هم د هغه )يوازيني خدای( چې زه يې عبادت کوم عبادت نه کوئ.
 .4اونه به زه هيڅ کله ستاسو د )باطلو( خدايانو عبادت وکړم
 .5او نه به تاسو زما د )يوازيني( خدای عبادت وکړئ.
 .6نو اوس دې ستاسو لپاره خپل دين وي او زما لپاره خپل دين.
رښتيا وويل لوی خدای.


               
  

د ډير بخښونکي مهربان خدای په نامه
 .1ووايه :حقيقت دا دی چې اهلل يو دی
 .2هغه خدای چې له ټولو بې نيازه دی
 .3نه له هغه څوک زيږيدلی او نه هغه له چا پيدا شوی دی
 .4او نه څوک دهغه سيال او ساری دی.


               
           

د ډير بخښونکي مهربان خدای په نامه
 .1ووايه پناه وړم د روښانه سهار چوونکي ته
 .2د ټول مخلوق له شره
 .3او د تيرې شپې له شره کله چې راخوره شي
 .4او په غوټو کې د پوکوهونکو ) کوډګرو ښځو( له شره
 .5او د حاسد له شره کله چې په حسد کولو راشي.



            
         
  

د ډير بخښونکي مهربان خدای په نامه
 ووايه پناه وړم د خلکو پالونکي ته.1
 د خلکو واکمن دی.2
 دخلکو خدای ) او معبود( ته.3
 د پټيدونکي وسوسه ګر له شره.4
 هغه )شيطان( چې د خلکو په زړونو کې وسوسې اچوي.5
. که له پيريانو وي او که له انسانانو.6

د روژې د مياشتې د شپو اعمال
لومړۍ شپه
د دې يو شمير عملونه دي:
لومړی) :استهالل( يعنې د مياشتې کتل ،او ځينې عالمانو خو دا کار واجب ګڼلی دی.
دوهم :کله چې دې د روژې مياشته وليدله نو اشاره ورته مه کوه بلکې قبلې ته مخ کړه
او اسمان ته السونه هسک کړه او مياشتې ته مخاطب شه او داسې ووايه:

او په يو روايت کې راغلي چې کله به رسول اهلل مبارک )ص( د روژې مياشته وليدله
نو قبلې ته به يې مخ کړ او وبه يې فرمايل
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د روژې د مبارکې مياشتې دعاګانې

او له امام صادق عليه السالم روايت دی چې وې فرمايل :کله چې انسان مياشته وويني
نو ودې وايي:

دريم :کله چې د روژې مياشته وويني نو د صحيفه سجاديه درې څلويښتمه دعا دې
ولولي.سيد ابن طاووس روايت کړی دی چې علی ابن الحسين يوه ورځ په الره روان
و چې د روژې مياشته يې وليدله نو ودريده او وې ويل:

65

د روژې د مياشتې د شپو اعمال

څلورم :مستحبه ده چې کورنۍ راولي او دا يوازې د روژې په مياشتې پورې مخصوصه
ده او د نورو مياشتو په اوله کې د ا کار مکروه دی.

2

پينځم :المبل ،په حديث کې راغلې دي چې هر چا د روژې په لومړۍ شپه والمبل نو
د بلې مياشتې تر اوله به.

3

شپږم :دا چې په روانې ويالې کې والمبي او په سر باندې ديرش لپې اوبه واچوي چې
په دې سره به تر راتلونکې روژې په معنوي توګه پاک وي.

4

اوم :د امام حسين زيارت ته تګ ،چې ګناهونه يې ورژيږي او په دغه کال کې ورته د
حاجيانو او عمره کوونکو ثواب وليکلی شي.

66

د روژې د مبارکې مياشتې دعاګانې

اتم :زر رکعته لمونځ دی چې په دې مياشتې کې يې کول مستحب دي او په مفاتيح
کې د دې مياشتې د اعمالو د د وهم ډول په وروستيو کې ذکر شوی دی.

1

نهم :په لومړۍ شپه دوه رکعته لمونځ دی چې په هر رکعت کې سوره حمد او سوره
انعام لوستل کيږي او له خدايه د ا دعا کول چې په دې مياشتې کې ورته کفايت وکړي
او له ويرو ترهو او لوږو يې وساتي.
لسم :او دا دعا وکړي چې :اللهم ان هذا الشهر المبارک ...دا هغه دعا ده چې د شعبان
د مياشتې په آخره شپه کې ذکر شوې ده.
يوولسم :کله چې د ماښام له لمانځه فارغ شي نو السونه دې هسک کړي او دا دعا دې
ولولي چې په اقبال کتاب کې له امام جواد عليه السالمه نقل شوې ده:

د روژې د مياشتې د شپو اعمال

67

دولسم :دا دعا دې ولولي چې له امام صادق عليه السالمه نقل شوې او په اقبال کتاب
کې راغلې ده:

68

د روژې د مبارکې مياشتې دعاګانې

ديارلسم :د صحيه کامله سجاديه څلور څلويښتمه دعا دې ووايي.

2

څوارلسم :دا اوږده دعا دې ولولي:

پينځلسم :ودې وايي:

شپاړسم :له رسول اهلل مبارکه روايت شوی چې کله به هغه حضرت د روژې په اوله
شپه دعا کوله نو داسې به يې ويل:
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د روژې د مياشتې د شپو اعمال

اولسم :د روژې په اوله شپه دې جوشن کبير دعا ووايي.
اتلسم :د حج دعا دې ووايي چې له امام صادق او امام کاظم عليهما السالم نه روايت
شوې ده او او د روژې له اوله تر آخره به يې ويله او له هر لمانځه وروسته به يې ويله او
هغه دا ده:

نولسم :غوره ده چې د روژې د مياشتې په راتګ سره قرآن ډير ډير تالوت کړي او له
امام صادق عليه السالم نه روايت دی چې د قرآن له تالوته مخکې به يې ويل:

.

د روژې د مبارکې مياشتې دعاګانې
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او کله به چې له تالوته فارغ شو نو ويل به يې:

اولسمه شپه
دا ډيره مبارکه شپه ده او په دې کې په بدر کې د رسول اهلل مبارک او د کافرو قريشو
لښکرې يو بل ته مخامخ شوې وې او په دې ورځ د بدر غزا شوې وه او د رسول اهلل
مبارک لښکر د مشرکانو په لښکر بريالی شوی و .دا د اسالم تر ټولو ستره فتحه وه او
هم ځکه خو علماء وايی چې په دې ورځ بايد ډيره ډيره صدقه ورکړی شي او شکر
ويستل شي او غسل او عبادت وشي ځکه چې د دې ډير فضليت دی.

2

زه وايم :په ډيرو روايتونو کې راغلې دي چې رسول اهلل مبارک د بدر په شپې خپلو
اصحابو ته وفرمايل :په تاسو کې څوک داسې شته چې په دې شپه کوهي ته الړ شي

71

د روژې د مياشتې د شپو اعمال

او مونږ ته اوبه راوړي ،نو ټول غلي شول او يو کس هم دې کار ته رامخکې نه شو .نو
امير المومنين ) علی( دې کار ته تيار شو او وې ويل چې زه اوبه راوړم .دغه شپه ډيره
يخه او تياره شپه وه نو کله چې حضرت علی کوهي ته ورسيده ،کوهی ډير تياره او
ژور و او بوقه يې هم نه لرله نو کوهي ته ورکوز شو او ژی يې ډک کړ او راوخته چې
راستون شي نو په الره کې پرې سخته سيلې راغله چې له امله يې هغه په ځمکه
کښيناسته ،تر دې چې سيلې ختمه شوه نو پاڅيده او الره يې جاري وساتله خو يو ځل
بيا د تير په شان سخته سيلۍ راغله او هغه حضرت يو ځل بيا کښيناستلو ته مجبوره شو
او کله چې سيلۍ ختمه شوه نو پاڅيده او الره يې جاري وساتله خو په دريم ځل بيا
هغه شان سخته سيلۍ راوالوتله او هغه حضرت بيا په ځمکه کښيناسته .نو کله چې سيلۍ
ختمه شوه پاڅيده او راروان شو کله چې د خدای رسول ته ورسيده نو هغه حضرت
ترې وپوښتل چې ای ابالحسنه ولې دې ناوخته کړ .وې ويل په ما درې ځله سخته سيلې
راوالوتله او زه مجبوره شوم چې دهغو تر ختميدو صبر وکړم ،نو دخدای رسول
وفرمايل :ايا تا ته پته ده چې دا درې سيلۍ ګانې د څه وې؟ حضرت علي وويل نه يا
رسول اهلل ،نو د خدای رسول وفرمايل :لومړۍ سيلۍ جبراييل و او ورسره يو زر ماليکې
وې چې هغه او ټولو پرښتو پر تا سالم ووايه ،او دوهمه سيلۍ ميکاييل و او ورسره يو
زر فرښتې وې چې چې په تا يې سالم وايه ،او دريم هم اسرافيل و چې ورسره زر
فرښتې وې او په تا يې سالم وايه او دا ډولې زمونږ د مرستې لپاره راکوزې شوې دي.
زه وايم :او همدې خبرې ته اشاره ده د هغه چا چې وايي :د امير المومنين لپاره په يوه
شپه کې درې زره منقبتونه او سالمونه دي.

1
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دوه ویشتمه شپه
او په دې کې د دې دعا لوستل مستحب دي:

څلورویشتمه شپه
او په دې شپې د دې دعا لوستل مستحب دي:
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پینځه ویشتمه شپه
او په دې کې د دې دعا لوستل مستحب دي:

شپږ ویشتمه شپه
او په دې کې د دې دعا لوستل مستحب دي:
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اویشتمه شپه
په دې شپه کې غسل مستحب دی او روايت شوی دی چې امام زين العابدين به په دې
شپه له اوله تر اخره دا دعا لوستله:

او په دې کې د دې دعا لوستل مستحب دي:

75

د روژې د مياشتې د شپو اعمال

اته ویشتمه شپه
او په دې شپه کې د دې دعا لوستل مستحب دي:
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نه ویشتمه شپه
او په دې شپه کې د دې دعا لوستل مستحب دي :ويستحب فيها قراءة دعاء:

دیرشمه شپه
د ا د روژې د مبارکې مياشتې اخري شپه ده او ډير زيات برکتونه لري او د دې عملونه دا دي
اول :المبل
دوهم :د امام حسين زيارت
دريم :د سوره انعام ،کهف او ياسين لوستل او سل ځله دا ذکر لوستل:
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څلورم :مستحبه ده چې دا دعا ووايي چې کلينی له امام صادق عليه السالمه نقل کړې ده:

پينځم :مستحبه ده چې د

دعا تر آخره ولولي.

شپږم :مستحبه ده چې د روژې له مبارکې مياشتې سره خدای په اماني وکړي په هغو
دعاګانو سره چې کليني ،صدوق ،مفيد ،طوسي او سيد ابن طاووس رضوان اهلل عليهم
نقل کړې دي او ښايي تر ټولو ښه يې د صحيفه سجاديه پينځه څلويښتمه دعا وي،2
او روايت شوی له سيد ابن طاووسه چې هغه له امام صادق عليه السالم نقل کړې چې
وې فرمايل :چا چې د روژې په وروستۍ شپه له رمضان سره خدای په اماني وکړه او وې
ويل :ای خدايه دا مياشته زمونږ لپاره د روژې آخري مياشته مه ګرځوه .او له تا پناه غواړم
چې دا شپه سهار شي مګر دا چې زه دې بخښلی يم ،نو خدای به يې د سهار تر رسيدلو
مخکې وبخښي او توبه به يې په نصيب کړي.

3

او سيد او شيخ صدوق له جابر بن عبداهلل انصاري روايت کړی چې وې ويل :زه د خدای
رسول ته د روژې د مبارکې مياشتې په اخري جمعه ورغلم کله يې چې زه وليدلم نو وې
وفرمايل :ای جابره دا د روژې اخري جمعه ده و دعا وکړه او ووايه:
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او روايت کړی دی سيد ابن طاووس او الکفعمي له نبی اکرم )ص( نه چې وی فرمايل :د
روژې د مبارې مياشتې په اخري شپه لس رکعته لمونځ وکړه او په هر رکعت کې يو ځل
سوره فاتحه او لس ځله سوره توحيد او په هرې رکوع او سجدې کې لس ځله ووايه:

او په دواړو رکعتونو کې تشهد وکړه او او بيا سالم وګرځوه او کله چې له لسم رکعته
فارغ شې نو زر ځله ووايه استغفر اهلل نو کله چې له استغفاره فارغ شې سجده وکړه او
ووايه:

رسول اهلل مبارک وفرمايل :او په هغه ذات قسم چې زه يې په حقه نبي وګرځولم چې
جبراييل ماته خبر را کړ له اسرافيله او هغه له خپل رب تبارک اهلل وتعالی نه چې ال به دې
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له سجدې سر نه وي پورته کړې چې خدای به بخښلې يې او روژې به يې درله قبولې
کړې وي او له ګناهانو به دې تير شوی وي،

1

او همدا لمونځ د وړوکي اختر په شپه هم روايت شوی دی خو په هغه روايت کې راغلې
دي چې په رکوع او سجدو کې دي تسبيحات اربعه ووايي.او له لمانځه وروسته د
په ځای

سجدې په دعا کې د
 .هم نقل شوی دی.

2

او په دې کې د دې دعا لوستل هم مستحب دي:

د ليالی بيض )د رڼو يا د بدر شپو( دعاګانې او عملونه
دیارلسمه شپه
دا د بدر د شپو لومړۍ شپه ده او په دې کې دې عملونه مستحب دي
اول :المبل.

1

دوهم :څلور رکعته لمونځ په هر رکعت کې يو ځل الحمد او توحيد سوره پينځه
ويشت ځله.

2

دريم :دوه رکعته لمونځ چې د رجب او شعبان په ديارلسمه شپه کې هم دا لمونځ
مستحب دی او هغه په دې ډول دی چې په هر رکعت کې له الحمد سورې وروسته
ياسين سوره او تبارک الذی بيده الملک او توحيد سوره

څوارلسمه شپه
په دې کې همداسې لمونځ مستحب دی خو څلور رکعته په دوو سالمونو سره ) دوه
دوه رکعته( او د دعای مجير په هکله راغې دي چې څوک د روژې د مياشتې په ايام
بيض ) ديارلسمه ،څوارلسمه او پينځلسمه( کې دا دعا ولولي نو ټولې ګناهانې به يې
وبخښل شي که څه هم د باران د څاڅکو د ونو د پاڼو او د بيايان د شګو هومره وي.

پینځلسمه شپه
دا يوه مباره شپه ده او په دې کې يو شمير عملونه مستحب دی
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لومړی :المبل

1

دوهم :د امام حسين زيارت

2

دريم :شپږ رکعته لمونځ چې سوره حمد ،سوره تبارک او سوره توحيد ولري.

3

څلورم :سل رکعته لموڼځ چې په هر رکعت کې له فاتحې وروسته لس ځله توحيد
سوره ده.

4

شيخ مفيد په المقنعه کې له امير المومنين نقلوي چې چا چې دا لمونځ وکړ خدای به پرې
لس فرښتې نازلې کړي چې هغه به له دښمنانو ساتي که له پيريانو وي او که له انسانانو او
د مرګ په وخت به په هغه ته ديرش فرښتې وليږي چې له اوره به يې ساتي.
پينځم :له امام صادق عليه السالمه نقل شوې چې وې ويل :تا نه دي ليدلې چې څوک
د امام حسين عليه السالم د زيارت لپاره د روژې په پنځلسمه شپه الړ شي نو وې ويل:
بختور دی هغه کس چې د د روژې د مياشتې په پينځلسمه شپه د ماسخوتن له لمانځه
وورسته د تهجدو له لمانځه عالوه لس رکعته لمونځ وکړي په هر رکعت کې سوره
حمد ووايي او بيا قل هو اهلل احد لس ځله ووايي او خدای ته له اوره پناه وغواړي
خدای به يې له اوره په ساتونکو کې وليکي او او مړ به نه شي تر هغې چې په خوب
کې فرښتې وويني چې هغه ته زيری ورکوي چې هغه ته د جنت زيری ورکوي او
داسې ماليکې چې له اوره يې ساتي.

5

د قدر د شپو اعمال او دعاګانې
نولسمه شپه
او دا د قدر د شپو لومړۍ شپه ده او د قدر شپه هغه ده چې يوه شپه هم په فضيلت کې
هغې ته نه شي رسيدلی او په دغو شپو کې هر عمل او عبادت د زرو شپو له عمله غوره
دی او په دې کې د ټول کال تقدير ليکل کيږي او په دې کې دخدای په امر فرښټې او
او جبراييل نازليږي او د زمانې امام ته ورځي او هغه ته د هر يو کس تقدير وړاندې
کوي.
د قدر د شپې عملونه په دوه ډوله دي :يو ډول يې عام دي چې د قدر په ټولو شپو کې
ادا کيږي او بل قسم يې مخصوص دي چې له هرې شپې سره خاص دي او په ه غه شپه
کې کيږي.
لومړي ډول :يو شمير عملونه دی
اول :المبل دي ،عالمه مجلسي وايي غوره ده چې د لمر د پريواته په وخت والمبي چې
د ماسختن د لمانځه لپاره غسل شي.

1

دوهم :دوه رکعته لمونځ دی په هر رکعت کې له حمده وروسته اوه ځله توحيد سوره
ويل دی .او په

او د لمانځه له فراغته وروسته اويا ځله

حديث نبوي کې راغلې دي :چا چې دا کار و کړ له خپل ځايه به ونه خوځيږي مګر
دا چې خدای هغه او مور او پالر يې وبخښي.

2
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دريم :دقرآن په الس کې اخستل او پرانستل يې او د دواړو السو په مينځ کې دې
ونيسي او ودې وايي:

قرآن دې په سر ونيسي ا و ودې وايي:

او لس ځله بمُحَمَّد ،او لس ځله بِعَليٍّّ ،او لس ځله بِفاطِمَةَ ،او لس ځله بِالْحَسَنِ ،او لس
ځله بِالْحُسَيْنِ ،او لس ځله بِعَلِي بْنِ الْحُسَيْنِ ،او لس ځلهبُمَحَمَّدِ ،بْنِ عَلِيٍّّ او لس ځله
بِجَعْفَر ،بْنِ مُحَمَّد او لس ځلهبِمُوسَی ،بْنِ جَعْفَر او لس ځله بِعَلِيِّ بْنِ مُوسی ،او لس ځله
بِمُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّّ ،او لس ځله بِعَلِيِّ بْنِ مُحَمَّد ،او لس ځله بِالْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّّ ،او لس ځله
بِالْحُجَّةِ ،وتسأل حاجتک.

2

پينځم :د امام حسين عليه السالم زيارت کول ،په حديث کې راغلې دي چې کله د
قدر شپه شي له اسمانه يو منادي غږ کوي د عرش له اومې پوړۍ :خدای پاک وبخښل
هغه کسان چې د امام حسين د قبر زيارت وکړي.

3
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شپږم :د دغه دريو شپو روڼول دي په حديث کې راغلې دي چې :چا چې د قدر شپه
روڼه کړه خدای تعالی يې ګناهانې بخښي که څه هم شمير يې د اسمان دستورو د
غرونو د درونوالي او د سمندرونو هومره وي.

1

اوم :سل رکعته لمونځ دی چې ډير زيات فضيلت لري او بهتره ده چې په هر رکعت
کې دحمد له سورې وروسته لس ځل سوره توحيد ووايي.
اتم :ودې وايي:

2
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او کفعمي دا دعا روايت کړې له امام زين العابدين عليه السالمه چې په دې شپې کې
به يې دا دعا لوستله په والړه په ناسته په رکوع او په سجده کې.

1

او عالمه مجلسي ويلې دي چې په دې شپو کې غوره عمل استغفار دی او دعا ده د
دنياوي او اخري چارو لپاره او د ځان او مور او پالر او خپلوانو او مومنو وورڼو لپاره که
ژوندي وي او که مړه .او ذکر او درود په محمد او آل محمد چې څومره کوی شي او
په ځينو حديثونو کې راغلې دي چې په دغو د ريو شپو کې د جوشن کبير دعا لوستل
هم مستحب دي.

2

مونږ ته ه دهغه څه په باره کې چې تير شول دعا رارسيدلې ده .او روايت شوی چې
رسول اهلل مبارک ته وويل شول :که په تاسو د قدر شپه راغله نو له خدايه به د څه دعا
کوئ؟ هغه حضرت وفرمايل :العافيه )سالمتيا(.4
)دوهم ډول( يعنې هغه دعاګنې د چې د قدر له هرې شپې سره مخصوصې دي .او هغه
په دې ډول دي:

نولسمه شپه
او په دې کې يو شمير عملونه مستحب دي:
لومړی :دا چې سل ځله ووايه
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)دوهم(سله ځله:

دريم :دا دعا

الرّابع :يقول:
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یوویشتمه شپه
د دې فضيلت تر نولسمې شپې زيات دی او ښه ده چې په دې شپه د قدر د ټولو شپو
عام اعمال وکړی شي لکه المبل ،د شپې روڼول ،او د امام حسين زيارت او هغه لمونځ
چې توحيد سوره پکې اوه ځله ويل کيږي او په سر د قرآن نيول او د جوشن کبير دعا
لوستل ،او داسې نور ،او په حديثونو کې تاکيد شوی په مستحبوالي د المبلو ،د شپې په
روڼولو او په دې شپه او درې ويشتمه شپه د ډير عبادت او ويل شوې چې د قدر شپه له
دغو دوو يوه ده .او له معصومه د قدر د شپې په هکله په ډيرو حديثونو کې پوښتنه شوې
چې په دغو دوو کې کومه يوه شپه ده؟ نو هغوی په ګوته نه کړه او وې فرمايل :په دغو
دوو کې چې کومه شپه هم په الس راغله.
او وې فرمايل :بهتره ده چې په دغو دوو شپو کې ښه اعمال ترسره شي» او داسې ڼور
حديثونه 1 ،او شيخ صدوق په يو محفل کې چې د اماميه مذهب له عالمانو ډک و ويلې
چې :او چا چې د دوه شپې د عمل په خبرو تيرې کړې نو هغه افضل کار دی او ودې
وايي په دغه شپه د دې مياشتې د اخري لسو ورځو دعا چې يوه يې دا دعا ده او له کليني
په اصول کافي کې له امام صادقه عليه السالمه روايت شوی دی چې وې ويل :د روژې
د مياشتې په اخري لسو شپو کې هره شپه دا دعا ووايي:

او کفعمي د البداالمين کتاب په پايڅوړ کې روايت کړی چې امام صادق عليه السالم
به د روژې د وروستيو لسو شپو په هره شپه د فرايضو او نوافلو نه وروسته ويل:
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او وې ويل چا چې دا دعا ولوستله خدای تعالی به يې په دې مياشتې کې چې کومې
ګناهانې کړي هغه وبخښي او په پاتې ورځو کې به يې له ګناه وساتي.
او يوه هغه دعا ده چې السيدابن طاووس له ابی عميره په االقبال کې نقل کړې ده چې
هغه له مزارمه ويلې دي امام صادق عليه السالم به د روژې د وروستيو لسو شپو په هره
شپه ويل:

«
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او ډيرو ورسره دا هم ويلې:

او بل هغه روايت دی چې په کافي کې په مسند او په مقنعه او مصباح کې په مرسل
ډول راغلی دی چې وايي:د دغو لسو شپو په اوله کې يعنې په يوويشتمه شپه دې ووايي:
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او کفعمي له السيد ابن باقي روايت کړی دی چې په يوويشتمه شپه دې ووايی:

او له حماد بن عثمانه روايت شوی چې وې ويل:امام صادق عليه اسالم ته د روژې په
يوويشتمه شپه ورغلم نو راته يې وويل :ای حماده المبلې دې دي .ومې ويل :هوله تا
قربان شم ،بيا يې وويل نو د پوزي لپاسه يې دعا وکړه بيا يې وويل ماته رانزدې شه ،نو
لمونځ يې پيل کړ او ما هم ورسره څنګ په څنګ لمونځ پيل کړ حتی چې له ټولو
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لمونځونو فارغ شو او بيا يې دعا پيل کړه او زه هم ورسره په دعا کې وم ،تر دې چې
سهر شو ،نو اذان او اقامت يې وکړ او دعا يې وکړه نو مونږ هم په هغوي پسې شاته
ودريدو نو لمونځ يې وکړ په اول رکعت کې يې حمد سوره ولوستله او بيا انا انزلنه فی
ليلة القدر او په دوهم رکعت کې يې له سوره حمد وروسته قل هو اهلل سوره ولوسته نو
کله چې مونږ د خدای له تسبيح او تحميد ،ثنا او تقديس او په رسول اهلل مبارک له
درود او د ټولو مومنانو سړو او ښځو او ټولو مسلمانو سړو او ښځو لپاره له دعا فارغ شو
نو هغه حضرت په سجدې پريوته او مونږ يې تر ډيره وخته دهغوی له ساګانو پرته بل
څه نه اوريدل بيامو واوريدل چې وې ويل :ال اِلـهَ إالّ اَنْتَ مُقَلِّبَ الْقُلُوبِ وَاألَبْصارِ ،د
دې دعا تر آخره پورې ،دا روايت په اقبال کې راغلی دی .او کليني روايت کړی دی
چې کله به د قدر يوويشتمه او درې ويشتمه شپه وه نو امام باقر عليه السالم به دعا کوله
تر دې چې شپه به تيره شوه نو چې شپه به تيره شوه لمونځ به يې وکړ او روايت شوی
دی چې رسول اهلل مبارک به د ورستيو لسو شپو په هره شپه المبل ،او په دغو لسو شپو
کې اعتکاف مستحب دی او ډير فضيلت لري او دا داعتکاف لپاره ډيرې فضيلت
لرونکې شپې دي .او روايت دی چې دا له دوو حجونو او دوو عمرو سره برابر دی.
رسول اهلل مبارک به د روژې په اخري لسو شپو کې په جومات کې اعتکاف کاوه او
دهغه حضرت لپاره به يې يوه بيله کوټګۍ جوړوله او پوه شه چې دا هغه شپه ده چې د
آل محمد غمونه پکې تازه کيږي .په دې شپه کې د هجرت په څلويښتم کال د موال
امير المومنين عليه اسالم شهادت واقع شوی او او روايت شوی چې په دې شپه کې
چې هر کاڼي او چتوې الندې يې تازه وينه راوځي لکه ځنګه چې د امام حسين د
شهات په شپه دغه کار کيږي ،او مفيد ويلې دي:غوره ده چې په دې شپه کې پر محمد
او آل محمد درود وويل شي او په هغوی په ظلم کوونکو لعنت وکړی شي او د امير
المومنين په قاتل لعنت واستل شي.
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درې ویشتمه شپه
دا له تيرو دوو شپو زيات فضيل لري او له ډيرو حديثونو معلوميږي چې همدا د قدر
شپه ده ،او په دې کې د هر څه تقدير او برخليک ليکل کيږي .او دا شپه د قدر د شپو
پر عامو اعمالو سربيره ځانته خاص اعمال لري
اول :د عنکبوت او روم سورې لوستل ،امام صادق عليه السالم فرمايي :چاچې په دغه
شپه کې دا دوه سورتونه تالوت کړل جنتي به وی.
دوهم د حم الدخان سورې لوستل.

2

دريم :زر ځله د قدر سورې لوستل

3

1

الرابع :په دې شپه بلکې په هر وخت کې دې دا دعا وايي:

فالن بن فالن او ودې وايي د فالن بن فالن په ځای
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پينځم :ودې وايي:

        

شپږم :دا دعا دې وايي:

اوم :دا دعا دې چې په اقبال کې راغلې ده ووايي:
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اتم :دا چې د شپې په اخره کې دې يو بل غسل وکړي پر هغه غسل سربيره چې د شپې
په اوله کې يې کړی و ،او پوه شه چې په دې شپې کې د المبلو ،او د هغې د روڼولو او
د امام حسين د زيارت او د سل رکعته لمونځ ډير زيات ثواب دی او په حديثونو کې
پرې تاکيد شوی دی.

2

شيخ په تهذيب کې له ابي بصير نه روايتوي چې امام صادق عليه السالم وفرمايل:
لمونځ وکړه په هغه شپه کې چې اميد دی د قدر شپه وي سل رکعته په هر رکعت کې
لس ځله قل هواهلل ووايه ،وايي چې ما ورته وويل :له تا زار شم که مونږ دغه لمونځ په
والړه ونه کړی شو ؟ وې ويل په ناستې يې وکړئ.ومې ويل که بيا يې هم ونه کړی
شو وې ويل وې کړه که څه هم په بسترې کې په مالسته ولې نه وي.

3

او په کتاب دعائم االسالم کې راغلې دي چې رسول اهلل مبارک به د روژې په اخرو
لسو شپو کې دعبادت لپاره خپل ځای تياروه او مال وستونی به يې کلکاوه او په درې
ويشتمه شپه به يې خپله کورنۍ ويښوله او په دغه شپه به يې اوبه په مخ شيندلې چې
خوب يې يونسي ،او بي بي فاطمې به په دغه شپه د کور وګړي خوب ته نه پريښودل
او په کمه ډودۍ به يې معالجه کول يعنې هڅول به يې چې د ورځې خوب وکړي چې
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د شپې پرې خوب غالب نه شي .او ويل به يې بې برخې دی هغه کس چې د دغه شپې
له ښيګړو محرومه شو.

1

او روايت دی چې امام صادق عليه السالم ناروغ و ،نو امر يې وکړ نو جومات ته الړ او
په جمات کې و تر دې چې د روژې د درې ويشتمې شپه سبا شوه.

2

عالمه مجلسی وايي :ضروری ده چې په دې مياشته کې څومره قرآن چې لوستلی شې
وې لولې ،او د صحيفه سجاديې د عاګانې ولولي په تيره بيا مکارم االخالق دعا او د
توبې دعا ،او ښه ده چې د قدر دشپو حرمت وساتي او پکې په عبادت او دقران مجيد
په تالوت او دعا بوخت شي په معتبرو روايتونو کې راغلې دي چې د قدر ورځې هم
دهغې د شپو په شان دي.
بيا دې دا دعا ولولي:

3
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د قدر په شپو د امام حسين زيارت
پوه شه چې د روژې په مياشته په تيره بيا د لومړۍ شپه ،په مينځنۍ شپه او په اخره شپه
او په تيره بيا د قدر په شپو کې د امام حسين د زيارت ډير ثواب ا و فضيلت ذکر شوی
دی او له امام حمد تقتی عليه السالمه روايت دی چې وې ويل :چا چې د روژې په
درې ويشتمه شپه د امام حسين زيارت وکړ چې په زيات احتمال سره د قدر شپه ده او
په دغه شپه د خدای ټول اوامره راځي ،چې روح او څلورويشت زره پرښتې او او نبي
ټول د خدای په اذن د امام حسين عليه اسالم زيارت ته راځي،1 .
اوپه يو بل معتبر حديث کې له امام صادق عليه السالم څخه راغلې دي چې کله د قدر
شپه وي او د عرش له بطنونو له اوم اسمانه يو منادي غږ کوي چې :خدای تعالی عز و
جل وبخښه هغه کس چې د ا مام حسين د قبر زيارت وکړي

2

او په يو بل روايت کې راغلې دي چې څوک د قدر په شپه د امام حسين زيارت ته الړ
شي او هلته دوه رکعته لمونځ و کړي او يا يې چې څومره په نصيب شي او له خدايه
جنت وغواړي او له دوزخ پناه وغواړي ،3خدای به هغه څه چې غواړي يې ورکړي او
له هغه څه به يې وساتي چې ساتنه ترې غواړي.
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او ابن قولويه له امام صادق عليه السالمه نقل کړې ده چا جې د روژې په مياشته کې د
امام حسين زيارت وکړ او په الره کې مړ شو له هغه سره به حساب نه کيږي او ورته به
ويل کيږي جنت ته داخل شه په امن سره،1
او دا چې په کومو الفاظو سره د امام حسين زيارت وکړی شي شيخ او مفيد او محمد
بن المشهدی او ابن طاووس او شهيد د زيارت په کتابونو کې راوړې او له دغه شپې او
له عيدينو يعنې وړوکي او لوی اختر سره يې مخصوص کړې دي او شيخ محمد ابن
المشهدی په معتبرو اسنادو سره له امله صادق عليه السالم نقل کړې ده چې وې ويل:
کله چې ته د زيارت اراده وکړې نو نو له المبلو او د صفا جامو له اغوستلو ورسته د
هغه حضرت قبر ته ورشه او کله يې چې په قبر ودريدې نو مخه هغه ته واوړوه او قبله
دې د دوو اوږو تر مينځ وګرځوه او ووايه:
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101

بيا قبر ښکل کړه په قبر خپل مخ کيږده بيا د قبر سر لور ته الړ شه او ووايه:

بيا قبل ښکل کړه ا و خپل مخ پرې کيږده او بيا يې د سر طرف ته کوږ شه او او دوه
رکعته د زيارت لمونځ وکړه او بيا چې دې څومره له وسه کيږي لمونځ و کړه بيا يې
د پښو لور ته الړ شه او د علی ابن الحسين زيارت وکړه او ووايه:

بيا خپل حاجت وغواړه بيا د نورو شهيدانو زيارت وکړه د پښو له لورې د قبلې اړخ ته
تاو شه او ووايه:

بيا د عباس ابن امير الومنين زيارت ته الړ شه او کله چې ورسيدلې نو ووايه:
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بيا يې په جومات کې چې څومره دې وس وي لمونځ وکړه او راستون شه .1

د روژې د مياشتې عام اعمال
چې په ټولو شپو او ورځو کې ادا او لوستل کيدی شي.
السيد ابن طاووس له امام صادق او امام کاظم عليهم السالم نه نقل کړې ده چې وې
ويل :د روژې په مياشتې کې له اوله تر آخره له هر لمانځه ورسته دا دعا وايه:

او همداراز له هر لمانځه وروسته د دغه دعا د ويلو سپارښتنه شوې ده:

په روژې کې له هر لمانځه وروسته دعا
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ترجمه
ای لوړه ای عظيمه ای بخښونکيه ای مهربانه ته يې داسې عظيم پالونکی چې په څير
يې هيڅه نيشته
او هغه ښه اوريدونکی او ليدونکی دی او دا هغه مياشته ده چې لويه او عزتمنه کړې
دې ده او شرافت او فضيلت دې ورکړی دی
پر نورو مياشتو او دا هغه مياشته ده چې تا يې روژه پرما واجبه کړې او دا د روژې
مياشته ده
هماغه مياشته چې قرآن دې پکې نازل کړی دی هغه قرآن چې د خلکو الرښود او د
هدايت او
)له باطله د حق( د جدا کيدو نښې او ) دليلونه( دي او ودې ګرځوله په دې مياشتې
کې د قدر شه او ودې ګرځوله هغه )شپه( تر زرو مياشتو غوره نو ای
داسې د منت څښتنه چې هيڅوک پر تا منت )احسان( نه لري منت وکړه پر ما له اوره
زما ) د څټ( په ژغورلو سره د هغو کسانو په مينځ کې چې ورباندې احسان کوې
او جنت ته مې ننباسه ستا په رحمت ای تر ټولو مهربانانو )زيات( مهربانه.
ااو کفعمي په المصباح کې او له البلد االمين کې روايت کړی لکه ځنګه چې شيخ
شهيد په خپلې ټولګې کله له رسول اهلل مبارکه ورايت کړی چې وې ويل :چا چې په

د روژې د مياشتې عام اعمال

105

روژې مياشتې کې له هر لمانځّه ورسته دا دعا ولوستله خدای به يې د قيامت تر ورځې
ګناهانې وبخشي.

د روژې د هرې ورځې دعا
ای خدايه د قبرونو په خاوندانو )مرحومينو( مو ارامښت او خوښي وليږه.
ای خدايه بډايه کړې هر بيوزله او فقير ،ای خدايه موړ کړې هر وږی .ای خدايه
وپوښې هر لغړ.
ای خدايه لنډ کړې پور د هر پوروړي ،ای خدايه لرې کړې غم د هر غم ځپلي ،ای
خدايه ستون کړې هر مسافر خپل وطن ته،
ای خدايه ازاد کړې هر بندي او اسير ،ای خدايه پاک او اصالح کړې هر مفسد او
فساد د مسلمانانو له چارو.
ای خدايه شفا ورکړې ټولو ناروغانو ته ،ای خدايه د بيوزلۍ الره په خپلې شتمنۍ سره
پر مونږ وتړې.
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ای خدايه بدل کړې زمونږ بد حال په خپل ښه حال
ای خدايه له مونږ سره د قرض په لنډولو کې مرسته وکړې ،او مونږ له نيستۍ او بيوزلۍ
وژغورې بې شکه چې ته پر هر څه وسمن يې.
کلينی په کافی کې له ابی بصيره نقلوي جې وايي :امام صادق عليه السالم به د روژې
په مياشته کې دا دعا ويله:
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دعاء االفتتاح

د دعای افتتاح ترجمه
ای خدايه! ستا په مننې سره ستاينه پيلوم او ته يې چې په خپل کرم سره سمې چارې
ته پام کوې ،او يقين لرم چې ته د عفوې او رحمت په ځای کې تر ټولو مهربانانو
مهربانه يې ،او د د سزا او انتقام په مقام کې تر ټولو سخت سزا کوونکی يې ،او د
سترتوب او عظمت په دريځ کې تر ټولو لوی جبار يې ،ای خدايه ! ماته اجازه راکړې
چې له تا وغواړم او له تا دعا وکړم ،نو ای اوريدونکيه واوره زما ستاينه ،او ای مهربانه
قبوله کړه زما دعا ،او ای بخښونکيه ومې بخښه تيروتنې ،او زما خدايه ! څومره ډيرې
سختې وې چې تا پرانستې ،او څومره ډيره غمونه وو چې تا لرې کړل ،او خپل رحمت
دې پراخ کړ ،اوڅومره د بال زنځيرونه وو چې خالص دې کړل ،مننه د هغه خدای
چې ميرمن او بچی نه لري؟ او دهغه په واکوالۍ کې هيڅوک شريک نيشته ،او د بې
وسۍ له مخې يې هيڅ سرپرست نيشته ،او هغه لوی وګڼه ډير لوی ،شکر د خدای د
هغه په ټولو ستاينو ،د هغه په ټولو لورينو ،مننه دخدای چې په خپله پاچاهۍ کې سيال
نه لري ،او په کار ورسره څوک شخړه نه شي کولی ،حمد ده غه خدای چې امر يې
په مخلوقاتو کې جاري دی او سترتوب يې په کرم سره ښکاره دی ،او د مهربانۍ الس
يې په سخاوت سره پرانستی ،داسې خدای چې خزانې يې نه کميږي او ډيره ښندنه يې
يوازې کرم او سخا زياتوي بې شکه چې هغه عزتمن او ډير بخښونکی دی ،ای خدايه
ستا له ډيرو لږه غواړم د هغه سختې اړتيا لپاره چې ورته لرم يې ،او ستا بې نيازي ورنه
پخوانۍ ده ،او دغه لږه هم ماته ډيره ده او ستا لپاره راحته او اسانه،
ای خدايه زما د ګناه ستا عفوې ،له خپلې خطا ستا تيريدنې ،له خپل تيري ستا سترګې
پټونې ،زما په کردار ستا پرده اچونې ،او زما د جرم يعنې قصدي خطا او ګناه په وړاندې
ستا پراخ حلم زما په زړه کې اللچ پيدا کړ چې ستا له دره هغه څه چې وړ يې نه يم
وغواړم ،يعنې ستا رحمت چې را په برخه دې کړ،
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ستا قدرت چېراودې ښوده او ستا له خوا زما دعا قبلونه چې راودې پيژندله،
نو ومې پتيله چې چې په ډاډه زړه تا وبلم ،او په مينه او رغبت سره بې له ويرې او ترهې
له تا سوال وکړم او په هغه څه کې چې ورپاره يې ستا در ته راغلی يم ناز او نخره
وکړم ،کله مې چې د حاجت پوره کيدل وځنډيدل نوله ناپوهۍ په تا غوسه شوم ،سره
دې چې شايد زما د حاجت په پوره کېدو کې ځنډ زما لپاره ښه وي ،ځکه چې ته د
کارونو له انجامه خبر يې ،نو هيڅ په يو سپک بند مې هيڅ کريم موال ،پر ځان تر تا
زيات صابر نه دی ليدلی ای زما پالونکيه ،ته ما بلې او زه له تا مخ اړوم ،او ته له ما سره
دوستي کوې او زه درسره دښمني کوم ،له ما سره مينه کوې او زه يې نه منم ،ته وا په
تا مې احسان پورې دی ،او سره د دې هيڅه تا نه منعې کوي چې په ما رحمت او احسان
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وکړې او په خپل جود او کرم سره پر دې بنده فضل و کړې ،په دې ناپوهه بنده
ورحميږه ،او د خپل احسان په پريمانتيا سره پرې سخا وکړه ،ځکه چې ته کريم
ښندونکی يې ،مننه د خدی ،چې د واک خاوند دی ،د کشتيو چلوونکی ،د بادونو
تسخيروونکی ،د سپيدې چوونکی ،د جزا د ورځې حاکم او د نړيوالو پالونکی دی،
شکر د خدای چې د بنده له ګناه له خبريدووروسته هم په هغه حليم او زغمناک دی،
او مننه دهغه خدای د هغه په بخښنې سره له دې چې سزا او عقاب طاقت لري ،او مننه
د خدای د غوسې په وخت د هغه د زغم په اوږدوالي ،او حال دا چې هغه په هغه څه
چې وې وغواړي وسيال دی ،مننه د هغه خدای چې د مخلوقاتو پنځوونکی ،د روزۍ
پراخوونکی ،د سپېدې چوونکی ،د عظمت او سترتوب او احسان او نعمت بخښنې
څښتن دی ،هغه خدای چې له سترګو لرې دی نو ننه شي ليدلی کيدی ،او زړونو ته
نزدې دی نو د پټو خبرو اوګنګوسو اوريدونکی دی ،مبارک او لوړ دی،
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ستاينه د هغه خدای هيڅ منازع نه لري چې
ورسره سيالي وکړي ،او هيڅ ساری نه لري چې هم شکل يې وي او هيڅ مالتړ نه لري
چې مرسته يې وکړي ،په خپل عزت يې ټول عزتمن مغلوب کړې او بزرګانو يې د
عظمت په وړاندې سرونه ټيټ کړې دي ،نو په خپل طاقت سره هر څه ته چې وغواړي
رسيږي.
مننه د هغه خدای چې کله يې وغواړم ځواب راکوي ،او له ما هره بدي اوسپکه پټوي،
او زه د هغه نافرماني کوم او هغه پر ما خپل نعمتونه لويوي ،نو زه يې شکر نه کم ،څومره
ډيرې خوږې پيرزوينې دي چې په ما يې کړې او څومره ډيرې بوږنوونکې پيښې دي
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چې له تاوانه يې خوندي کړی يم ،او څومره په زړه پورې خوشالۍ دي چې راښکاره
کړې يې دي ،او په مننې سره دهغه ستاينه کوم او په تسبيح سره يې يادونه کوم ،مننه د
هغه خدای چې پرده يې نه شليږي ،او رحمت يې نه بنديږي او ترې غوښتونکی نه
رديږي ،او ترې هيلمن نه نهيلی کيږي ،مننه د هغه خدای چې ترهيدلو ته امن ورکوي،
او غوريزو ته نجات ،او مستضعف لوړوي ،او غاوران راغورځوي ،او پاچاهان تباه
کوي او نور يې په ځای راولي ،شکر دهغه خدای چې د سرغړوونکو ماتوونکی ،د
ظالمانو نابودوونکی ،د تښتيدلو رانيوونکی ،ظالمانو ته سزا ورکوونکی ،د فرياديانو
فرياد اوريدونکی ،د غوښتونکو حاجت پوره کوونکی ،او د مومنانو تکيه ځای دی،
ستاينه د هغه خدای چې له ويرې يې اسمان او هستوګن يې غوريږي ،او ځمکه او
ابادوونکي يې لړزيږي ،او دريابونه او په تل کې تلونکي يې څپې وهي.
شکر د هغه خدای چې مونږ يې خپلې پيژندنې ته هدايت کړو او که هغه نه وای هدايت
کړې هيڅکله به نه وو هدايت شوې ،مننه د هغه خدای چې پنځول کوي خو په خپله
نه دی پنځول شوی ،او روزي خوروي خو په خپله روزي نه ورکول کيږي ،او ژوندي
مړه کوي او مړي ژوندي کوي ،او هغه دی هغه ژوندی چې هيڅکله نه مري ،خير
يوازې د هغه په السې کې دی او هغه پر هر څه وسيال دی.
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ای خدايه! درود وليږه پر محمد او ستا په بنده او استازي او امين او خوږ او محبوب
يار ،او غوريز ،او د راز ساتونکی ،او د پيغامونو رسوونکی ،تر ټولو لوړ ،غوره او ښکلې
او بشپړ او پاک او ښکاريدونکی ،او خوښ او صفا او لوړ او تر ټولو زيات درود چې
ليږلی دې دی ،او برکت دې ورکړی او رحم دې کړی او مينه دې کړې ،او سالم دې
کړی پر خپل يو بنده ،يو پيغمبر ،يو رسول او په خلقت کې ستا په يو غوره اود کرامت
په خاوند باندې.او بيا درود وليږه پرعلی امير المومنين ،او د نړيوالو د پالونکي د استازي
په ځای ناستي ،ستا په بنده ،ولی ،او د ستا د رسول په ورور ،او پر بندګانو په حجت او
ستا په لويې نښې ،او په لوی خبر ،او سالم وليږه پر صديقه طاهره فاطمه زهرا چې د
دواړو جهانو د ښځو سرداره ده ،او درود وليږه د خپل رحمت د پيغمبر په دوو لمسيانو
او د هدايت په دوو امامانو حسن او حسين چې سرداران دي د جنت د زلميانو ،او سالم
وليږه د مسلمانانو په امامانو ،په علی بن الحسين و محمّد بن علی ،و جعفر بن محمّد ،و
موسی بن جعفر و علی بن موسی و محمّد بن علی و علی بن محمّد ،و حسن بن علی،
او په خپل هدايتوونکي او غوره يادګار ،حضرت مهدی چې ټول پر بندګانو ستا
حجتونه دي او ستا په ټاټوبو کې ستا امانتدار ،ډير زيات او همشيني درودونه ،ای خدايه
درود وليږه په خپل ولی امر ،هغه قايم چې خلک يې په ارمان دي ،او عدالت
راوړونکي چې خلک يې په انتظار دي او هغه د خپلو مقربو پرښتو تر مالتړ الندې
وګرځوه ،او په روح القدس سره يې شا ګرمه وساته ای د نړيوالو پالونکيه .ای خدايه
هغه ستا کتاب ته بلونکی او ستا د دين قايموونکی وګرځوه ،او هغه په ځمکه کې خپل
خليفه وګرځوه ،لکه څنګه چې دې له هغه مخکې پاکان خپل خليفه ګان ګرځولې
دي ،کوم دين چې دې هغوي ته خوښ کړی دی دهغه په الس يې قايم او ټنيګ کړه
او ويره يې په کرار بدله کړه چې په کامل اخالص سره سا عبادت وکړي.
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ای خدايه عزتمن يې وساته او نورو ته د هغه په وسيله عزت ورکړه او مرسته يې وکړه.
او له نورو سره د هغه په وسيله مرسته وکړه ،مدد يې وکړه په برياليتوب سره او په اسانې
فتحې سره ،او له خپل لوري د هغه لپاره يو بريالي بخښونکی سلطنت وټاکه ،ای خدايه
د هغه په وسله خپل دين او او دخپل پيغمبر سيرت څرګند کړه ،چې هيڅ يو حق د
هيچا له ويرې پټ پاتې نه شي .ای خدايه تا ته ګروهمن او ليواله يوو د کريمه حکومت
لپاره چې اسالم او مسلمانان ورسره عزتمن کړې او نفاق او منافقان ورسره خوار او
ذليل کاندې او مونږ په هغه حکومت کې ستا د اطاعت لوري ته له بلونکو او ستا الرې
ته له الرښوونکو وګرځوې او دهغې په برکت مو د دنيا او اخرت کرامت روزي کړې.
ای خدايه له حقه چې دې څه مونږ ته راپيژندلې دهغې د زغم طاقت هم راکانده ،او
هغه څه چې ورته په رسيدلو کې مو کوتاهي کړې مونو ورورسوه ،ای خدايه زمونږ
پريشاني دهغه په مرسته ختمه کړه ،او زمونږ تيتوالی د هغه په وسيله راټول کړه ،او
زمونږ شليدل دهغه په وسيله وګنډه ،او زمونږ لږوالی دهغه په وسيله زيات کانده ،او
ذلت مو دهغه په وسيله په عزت بدل کړه او تنګسيا مو دهغه په الس په په پراختيا بدله
کړه ،او پورونه مو دهغه په وسيله لنډ کانده او فقر مو دهغه په مدد جبران کانده ،او
جدايي او دوه ګون والی مو د هغه وسيله ختم کړه او د کار سختي مو دهغه په وسيله
اسانه کړه او مخونه مو د هغه په ديدار وځلوه ،او اسيران مو دهغه په مرسته آزاد کانده،
او غوښتنې مو د هغه په مهربانۍ پوره کړه ،او زمونږ وعدې د هغه په راتګ سره وفا
کړه ،او دعاګانې مو د هغه په کومک قبولې کړه او غوښتنې مو دهغه په حق را عطا
کړه او مونږ دهغه په مرسته د دينا او اخرت ارمانونو ته ورسوه ،او زمونږ تر هيلې زيات
دهغه مهرباني را کانده ،ای په غوښتل شويو کې تر ټولو غوره او په ښندونکو کې تر
ټولو فراخ دسته،

118

د روژې د مبارکې مياشتې دعاګانې

دعاء االفتتاح

119

زمونږ زړونه په هغه شفا کړه او له زړونو مو کينې لرې کانده ،او په حق کې په پيدا
شوې اختالف کې دهغه په وسيله حقيقت مونږ ته وښايه ،بې شکه ته چې هر څوک
وغواړې نيغې الرې ته هدايتوې ،او د هغه په وسيله له مونږ سره ستا او زمونږ د دښمنانو
په وړاندې مرسته وکړه ،ای په حقه معبوده ،آمين ،ای خدايه تا ته شکايت کوو د خپل
پيغمبر په نيشتوالی چې ستا درود دې وي پر هغه او پر کورنۍ يې ،او دخپل موال په
غيبت ،او دخپلو دښمنانو په زياتوالي او دخپل وګړو په کموالي او زمونږ په لور د
راماتيدونکو فتنو ،او په خپل تاوان د زمانې په څرخ په دغو ټولو ستا در ته شکايت
کوو ،پر محمد او آل محمد درود وليږه او له مونږ سره د دغه ټولو پر وړاندې مرسته
وکانده له خپل لوري په فتحې سره چې زريې راورسوې ،او بد حالي رانه لرې کړې
او د عزتمنه فتحه او بری راکاندې او د حق سلطنت ښکاره کړې ،او په مونږ خپل
راحت راخپور کړې ،او په ستا له لوري کامله سالمتيا مونږ راونغاړي ،ای تر ټولو
مهربانانو زيات مهربانه.
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دريم :او په انيس الصالحين کتاب کې راغلې دي چې د روژې دمبارکې مياشتې
په هره شپه دې دا دعا ووايي:

په روژې کې د ځينو ورځو اعمال
لومړۍ ورځ
اول :دا چې په روانو اوبو کې دې والمبي او په سر دې ديرش لپې اوبه واچوي ،په دې
کار سره به په دغه کال کې له ټولو دردونو او رنځونو خوندي وي .1
دوهم :دا چې مخ دې په يوه لپه يخو اوبو ووينځي چې له فقر او ذلته خالص شي او
لږې شان اوبه دې په سر واچوي چې په دې طريقې سره له سرسامه په امن کې وي .2
دريم :چې د مياشتې د لومړۍ ورځې دوه رکعته لمونځ دې و کړي او بيا دې صدقه
ورکړي.3
څلورم :دا چې دوه رکعته لمونځ وکړي په اول رکعت کې د حمد سوره او انا فتحنا
سوره ووايي او په دوهم کې دې الحمد او هره سوره يې چې زړه غواړي ويلي شي،
چې خدای ورنه هره بدي لرې کړي او تر راتلونکي کاله د خدای په حفظ او امان کې
وي.4 .
پينځم :کله چې سهار شي نو ودې وايي:

د روژې د مبارکې مياشتې دعاګانې

124

شپږم :د صحيفه سجاديې څلور څلويښتمه دعا دې ولوي البته که دشپې يې نه وي
تالوت کړې.

2

اوم :عالمه مجلسي په زاد المعاد کتاب کې وايي :کلييني ،طوسي او نورو له امام موسی
کاظم عليه السالمه په صحيح سند سره نقل کړې چې وې ويل :د روژې په مياشتې کې
دې د کال په اول کې دا دعا ووايي د کال له اوله نه عالمانو د روژې اوله ورځ مطلب
اخستی دی او وې ويل :چې خدای تعالی ته دعا وکړه نو خدای به يې له له فاسدو
غرضونو او ريا خالص کړي او په دې مياشته کې به ورته فتنه ونه رسيږي او نه داسې
ضاللت ګمراهي او مصيبت چې دين يا بدن ته يې تاوان ورسوي .او خدای به يې
وساتي له هغو شرونو او مصيبتونو چې په دغه کال کې راځي او هغه دعا په دې ډول
ده:
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په روژې کې د ځينو ورځو اعمال

شپږمه ورځ
د دوه سوه لومړي هجري قمري کال په دې ورځ د امام رضا لپاره بيعت واخستل شو،
او سيد ويلې دي چې هغه حضرت به په دغه ورځ به هغه حضرت د شکر دوه رکعته
لمونځ کاوه چې په دواړو رکعتونو کې به يې له حمد وروسته اخالص سوره پينځه
ويشت ځله ويله .2

پینځلسمه ورځ
دهجرت په دوهم کال په دغه ورځ امام حسن مجتبی عليه السالم نړۍ ته سترګې رڼې
کړې او مفيد وايي چې په دې ورځ همداراز په يو سل پينځه نويم کال کې امام محمد
تقي عليه السالم پيدا شوی خو مشهور روايت د دې په خالف دی ،خو په هر حال دغه
ورځ يوه ډيره شريفه او عزتمنه ورځ ده او صدقه او ښيګړه او ښه کارونه پکې ډير
فضيليت لري.3 .

یوویشمه ورځ
او دا د اميرالمومنين علی عليه السالم د شهادت ورځ ده او مناسب ده چې په دغه ورځ
د امام علي عليه السالم زيارت وشي.
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دیرشمه ورځ
ابن طاووس د روژې د اخرې ورځې لپاره څو دعاګانې روايت کړې دي چې لومړۍ
يې دا ده:

او که څوک غواړي نو دا دعا دې ولولي چې شيخ له امير المومنين عليه السالم روايت
کړې ده:

او دا دعا هم لوستلی شي چې له امير المومنينه روايت شوې ده:

د روژې د ټولې مياشتې دعاګانې
ابن عباس له رسول اهلل مبارکه نقل کړې ده چې د روژې د مياشتې دهرې ورځې روژه
ډير فضيلت لري او او همدا راز د روژې د هرې ورځې دعا هم ډير فضيلت او اجر لري
او مونږ دلته يو څو لنډې شان دعاګانې راوړو او هغه دا دي:

د اولې ورځې دعا

ای خدايه ! وګرځوه ما په دې مياشته کې له واقعي روژتيانو او لمونځونه او عبادت
مې د شپه روڼوونکو او تهجديانو او راوي

مې کړه پکې له خوبه د بې خبرانو او ومې

بخښه په دې ورځ ګناه او جنايت ،ای معبوده د جهانيانو او تېرشه له ما ای بخښونکيه د
ګناهکارانو.

د دوهمې ورځې دعا

ای خدايه! نزدې مې کړه په دې مياشته کې د خپلې خوښې په لور او لرې مې کړه په
دې کې د خپلې غوسې له اور او توفيق راکانده په دې کې د تالوت د ايتونو د قرآن په
خپل رحمت ای تر ټولو مهربانانو مهربان.
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د دریمې ورځې دعا

ای خدايه! نصيب مې کړې په دې مياشته کې هوښياري او خبرداری او لرې مې
وساتې په هغې کې له ناپوهۍ او ګمراهۍ او وټاکه ماته برخه له هر هغه خيره چې نازل
کړی دې دی په دې مياشته کې ستا په سخا ای تر ټولو سخيانو زيات سخيه.

د څلورمې ورځې دعا

ای خدايه ! پياوړې مې کړه په دې ورځ د خپلو اوامرو په ترسره کولو او راوڅښه پکې
شيريني د خپل ياد او تيار مې کړه په دې ورځ په خپل کرم ستا د شکر د ايستلو لپاره
او ومې ساته په دې ورځ په خپلې پرده پوشۍ او ساتنې سره ای تر ټولو کتونکو ښه
کتونکيه.

د پینځمه ورځې دعا

ای خدايه! ومې ګرځوه په دې ورځ له استغفار کوونکو او ومې ټاکه په دې ورځ له
غوره بندګانو او فرمان وړونکو او ومې ګرځوه په دې ورځ له خپلو نزدې دوستانو په
خپلې مهربانۍ ای مهربانه تر ټولو مهربانانو.
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د شپږمې ورځې دعا

ای خدايه ! مه مې پريږده چې په دې ورځ ستا په نافرمانۍ پسې الړ شم او مه مې وهه
د خپلې سزا په متروکې او لرې مې وساته په دې ورځ ستا له غوسه کوونکو چارو ستا
د بې شمېره احسانانو او نعمتونو په حق ،ای د عاشقانو د مينې وروستي حده.

د اومې ورځې دعا

ای خدايه! مرسته مې وکړه په دې ورځ په تهجدو او روژې کې او لرې مې وساته په
دې ورځ له ګناهونو او لغزشونو او روزي مې کړه ستا پرله پسې ذکر ستا په توفيق ای
بې الرو ته الره ښوونکيه.

د اتمې ورځې دعا

ای خدايه! روزي مې کړې په دې ورځ کې له يتيمانو سره مينه کوالو د طعام ورکول
او د سالم ښکاره کول او د کرامت له خاوندانو سره کښيناستل پاڅيدل
په خپلې عطا ای د ارمانجنو پناهځايه.
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د نهمې ورځې دعا

ای خدايه ،راکړه په دې ورځ يوه برخه له خپلو پراخو رحمتونو او راوښيه په دې کې
له خپلو ځالنده دليلونو او متوجې مې کړه په لور د خپلو پراخو رضايتونو ستا په مينه
ای د مينه والو آخري ارمانه.

د لسمې ورځې دعا

ای خدايه !ومې ګرځوه په دې ورځ پر تا له توکل کوونکو او ستا په نزد له
ژغوريدونکو او ستا درته له نزدې کيدونکو ستا په احسان ای د پلټونکو آخري هدف.

د یوولسمې ورځې دعا

ای خدايه ! ومې ګرځوه په دې ورځ له نيکي خوښوونکو او له غلطيو او نافرمانيو له
کرکه کوونکواو وګرځوه په ما حرام د دوزخ غرغړانده اور ستا په مرسته ای فرياد
اوريدونکيه د فرياد کوونکو.
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د دولسمې ورځې دعا

ای خدايه ! ومې پسوله په دې ورځ په جامه د پاکلمنۍ او عفاف او راواغونده په دې
کې خرقه د قناعت او کفاف او ومې هڅوه په دې کې په عدل او انصاف او ومې ساته
پکې له هر هغه څه چې ويريږم ترې ستا په ساتنه ای د ترهيدونکو ساتونکيه.

د دیارلسمې ورځې دعا

ای خدايه په دې ورځ ما له ککړتياوو او ناولتياوو پاک کړه او ستا د تقدير په کړو مې
صابر وګرځوه او توفيق راکړه له نيکانو سره د ناستې پاستې او د تقوا ستا په مرسته ای
د بې وزالنو د سترګو رڼا.

د څوارلسمې ورځې دعا

ای خدايه ! مه مې نيسه په دې ورځ په لغزشونواو لرې مې وساته له خطاګانو او
ګناهونو او مه مې ګرځوه نښه د بالګانو او آفتونو ستا په عزت ای عزته د مسلمانانو.
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د پینځلسمې ورځې دعا

ای خدايه! روزي مې کړه په دې ورځ اطاعت د خاشعانو او پراخه مې کړه سينه د
زارۍ لپاره په شان د خاضعانو ستا په امان ورکولو ای ترهيدونکو ته امانه ورکوونکيه.

د شپاړسمې ورځې دعا

ای خدايه ! توفيق راکړه په دې مياشته کې د ملګرتيا د نيکانو او لرې مې وساته له
همنشينۍ د بدانو په خپل رحمت مې ځای کړه په کور کې د رحمت ستا په خدايۍ
ای معبوده د جهانيانو.

د اولسمې ورځې دعا

ای خدايه! روزي مې کړې په دې ورځ نيک عملونه او پوره مې کړې په دې کې
اړتياوې او ارمانونه ای چې نه سوال ته اړتيا لرې او نه غواړې توضيحونه ای چې خبر
يې په هغه څه چې په زړه کې يې لري عالمونه درود وليږه په محمد او دهغه په پاک
آل.
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د اتلسمې ورځې دعا

ای خدايه ! خبر مې کړې په دې ورځ د پيشمنو له برکتونو او ومې ځلوې زړه د هغې
په رڼاګانو او ومې ګمارې ټول غړي دهغې د ا ثارو په پيروۍ ستا په نور ای د عارفانو
د زړونو نوراني کوونکيه.

د نولسمې ورځې دعا

ای خدايه ! برخمن مې کړې په دې ورځ دهغې له برکتونو او اسانه مې کړې الره په
لور دهغې د ښيګړو او خيراتونو او محرومه مې مه کړې د هغې د ښيګړو له قبلونو ای
د ښکاره حق په لور هدايتوونکيه.

د شلمې ورځې دعا

ای خدايه! پرانيزې ماته په دې ورځ دروازې د جنتونو او بندې کړې پرما دروازې د
دوزخونو او توفيق راکړې په دې کې د قران د تالوتونو ای د مومنانو په زړونو کې د
کرار نازلوونکيه.
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د یوویشتمې ورځې دعا

ای خدايه ! په دې ورځ د خپلې رضا په لور زما لپاره يوه نښه وټاکه او شيطان ته پر
مونږ الره مه ورکوه او جنت زمونږ منزل او د آرام ځای وګرځوه ای د غوښتونکو د
حاجتونو پوره کوونکيه.

د دوه ویشتمې ورځې دعا

ای خدايه ! پرانيزه په دې ورځ پر ما د خپل فضل بابونه او راووروه پر ما په دې کې
برکتونه او کامياب مې کړه د خپلې رضا په سببونه او په خپلو جنتونو کې ځای راکړه
ای د بيچاره و د غوښتنو قبلوونکيه.

د درې ویشتمې ورځې دعا

ای خدايه ! ومې وينځه په دې ورځ له ګناهونو او پاک مې کړه په دې کې له عيبونو
او مې پسوله زړه په تقوا د زړونو ای د ګناهکارو له تيروتنو سترګې پټوونکيه.
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د څلوریشتمې ورځې دعا

ای خدايه! غواړم په دې ورځ هغه څه چې تا رضا کړي او پناه وړم تاته له هغه څه چې
تا خپه کړي او له تا توفيق غواړم چې په دې مياشتې کې دې اطاعت وکړم نه معصيت
ای اړمنو ته بخښونکيه.

د پینځه وشتمې ورځې دعا

ای خدايه ومې ګرځوه په دې ورځ دوست د خپلو دوستانو او دښمن ستا د دښمنانو
او الروی د سنت د خاتم ستا د نبيانو ای د پيغمبرانو د زړونو ساتونکيه.

د شپږ ویشتمې ورځې دعا

ای خدايه ! ومې ګرځوې په دې ورځ هڅې منلې او مشکورې او ګناهانې بخښلې او
مغفورې او کړنې مقبولې او عيبونه پټ او بدۍ مستورې ای تر ټولو اوريدونکو ښه
اوريدونکيه.

د اوه ویشتمې ورځې دعا
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ای خدايه ! نصيب مې کړې په دې ورځ شپه د قدر او ومې ګرځوې چارې له سختې
د اسانۍ په لور او عذرونه مې ومنې او ګناه او لوي پيټی مې له اوږو کوز کړې ای په
خپلو غوره بندګانو مهربانه.

د اته ویشتمې ورځې دعا

ای خدايه! په دې ورځ مې له مستحباتو برخه پريمانه کړې او د خپلو غوښتنو په منل
کيدو سره مې عزتمن کاندې او په وسايلو کې مې وسيله خپل لور ته نزدې کاندې
ای چې د زاري کوونکو ټينګارونه يې نه مشغولوی.

د نه ویشتمې ورځې دعا

ای خدايه ! په دې ورځ مې وپوښه په رحمت او رانصيب کړه توفيق او عصمت
او پاک مې کړه زړه له تيارو د تومت ای په خپلو مومنو بندګانو مهربانه.

د دیرشمې ورځې دعا
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ای خدايه ! روژه مې وګرځوې په دې مياشتې کې په شکر او قبول په هغه څه چې
خوښوې يې ته او ستا رسول په داسې حال کې چې ټينګ يې فروع وي پر اصول
زمونږ د ساالر محمد ا و دهغه د پاک آل په حق حمد او شکر د خدای چې پالونکی
دی د عالميانو.

د روژې دمياشتې د پيشمني دعاګانې

دا ډيره عظيمه دعا ده او له امام رضا عليه السالم روايت دی چې دا د امام باقر عليه
السالم دعا ده او هغه په دې ډول ده:

دعای بهاء
ای خدايه له تا غوښتنه کوم ستا د ښکال تر ټولو دښکلې مرتبې په حق ،او ستا د
ښکال ټولې مرتبې ښکلې دي ،ای خدايه له تا غواړم ستا د ښکال د ټولو مرتبو په
حق ،ای خدايه له تا غوښتنه کوم ستا د جمال تر ټولو ښې مرتبې په حق او ستا د
جمال ټولې مرتبې ښې دي ،ای خدايه له تا غواړم ستا د جمال د ټولو مرتبو په حق،
ای خدايه له تا غوښتنه کوم ستا د جالل تر ټولو د لوړو مرتبو په حق او ستا د جالل
ټولې مرتبې لوړې دي ،ای خدايه له تا غواړم ستا د جالل د ټولو مرتبو په حق ،ای
خدايه له تا غوښتنه کوم ستا د عظمت تر ټولو د اوچتې مرتبې په حق او ستا د عظمت
ټولې مرتبې عظيمې دي ،ای خدايه له تا غواړم ستا د عظمت د ټولو مرتبو په حق،
ای خدايه له تا غوښتنه کوم ستا د نور تر ټولو د ځالندې مرتبې په حق او ستا د رڼا
ټولې مرتبې نوراني دي ،ای خدايه له تا غواړم ستا د نور د ټولو مرتبو په حق ،ای
خدايه له تا غوښتنه کوم ستا د رحمت تر ټولو د پراخې مرتبې په حق ،او ستا د
رحمت ټولې مرتبې پراخې دي ،ای خدايه له تاغواړم ستا د رحمت د ټولو مرتبو په
حق ،ای خدايه له تا غوښتنه کوم ستا دکلماتو تر ټولو د کاملې مرتبې په حق او ستا
د کلماتو ټولې مرتبې کاملې دي ،ای خدايه له تا غواړم ستا د کلمو د ټولو مرتبو په
حق ،ای خدايه له تا غواړم ستا د کمال تر ټولو د بشپړې مرتبې په حق او ستا دکمال
ټولې مرتبې بشپړې دي ای خدايه له تا غواړم ستا د کمال د ټولو مرتبو په حق ،ای
خدايه له تا غوښتنه کوم ستا د نومونو تر ټولو د لويې مرتبې په حق او ستا د نومونو
ټولې مرتبې لويې دي ،ای خدايه له تا غواړم ستا د نومونو د ټولو د ټولو مرتبو په
حق ،ای خدايه له تا سوال کوم ستا د عزت تر ټولو د عزتمنې مرتبې په حق او ستا د
عزت ټولې مرتبې عزتمنې دي ،ای خدايه له تا غواړم ستا د عزت د ټولو مرتبو په حق،
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ای خدايه له تا غواړم ستا د ارادې تر ټولو د ارادې تر ټولو د نافذې مرتبې په حق او ستا د ارادې
ټولې مرتبې نافذې دي ،ای خدايه له تا غواړم ستا د ارادې د ټولو مرتبو په حق ،ای خدايه له تا
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سوال کوم ستا د قدرت په حق چې په ټولو مخلوقاتو خپور دی او ستا ټولو قدرت په ټولو
مخلوقاتو خپور دی ای خدايه له تا غواړم ستا د قدرت د ټولو مرتبو په حق ،ای خدايه له تا سوال
کوم ستا د علم د مرتبو تر ټولو د نافذې مرتبې په حق او ستا د علم ټولې مرتبې نافذې دي ،ای
خدايه له تا غواړم ستا د علم د ټولو مرتبو په حق ،ای خدايه له تا سوال کوم ستا د وينا تر ټولو د
غوره مرتبې په حق او ستا د وينا ټولې مرتبې غوره دي ،ای خدايه له تا غواړم ستا د وينا د ټولو
مرتبو په حق ،ای خدايه له تا سوال کوم ستا په نزد ستا د غوښتنو تر ټولو د محبوبې او خوښې
غوښتنې په حق او ستا د غوښتنو ټولې مرتبې محبوبې دي ای خدايه له تا غواړم ستا د غوښتنو د
ټولو مرتبو په حق ،ای خدايه له تا غواړم ستا د شرف تر ټول د شريفې مرتبې په حق ،او ستا د
شرف ټولې مرتبې شريفې دي ،ای خدايه له تا غواړم ستا د شرف د ټولو مرتبو په حق ،ای خدايه
له تا سوال کوم ستا د پاچاهۍ تر ټولو د پاتيدونکې مرتبې په حق او ستا دپاچاهۍ ټولې مرتبې
پاتيدونکې دي ای خدايه له تا غواړم ستا د پاچاهۍ د ټولو مرتبو په حق ،ای خدايه له تا سوال کوم
ستا د واکمنۍ تر ټولو د وياړمنې مرتبې په حق او ستا د واکمنۍ ټولې مرتبې وياړمنې دي ،ای
خدايه له تا غواړم ستا د واکمنۍ د ټولو مرتبو په حق ،ای خدايه له تا سوال کوم ستا د لوړاوي تر
ټولو د لوړې مرتبې په حق او ستا د لواړوي ټولې مرتبې لوړې دي ،ای خدايه له تا غواړم ستا د
لوړاوي د ټولو مرتبو په حق ،ای خدايه له تا غوښتنه کوم ستا د کرم تر ټولو د قديمې مرتبې په
حق او ستا د کرمې ټولې مرتبې قديمې دي ،ای خدايه له تا غواړم ستا د کرم د ټولو مرتبو په حق،
ای خدايه له تا غواړم ستا د نښو تر ټولو د محترمې مرتبې په حق ،او ستا د نښو ټولې مرتبې محترمې
دي ،ای خدايه له تا غواړم ستا د ټولو نښو په حق ،خدايه له تا غواړم ستا هغه شان او جبروت په
حق چې ته پکې يې ،او له تا غواړم ستا د هر جاه په حق يوازې ،او ستا د هر جبروت به حق يوازې،
ای خدايه له تا غوښتنه کوم دهغه څه په حق چې کله زه سوال کوم نو قبلوې يې نو ای خدايه زما
سوال قبول کړل ) .بيا چې دې کوم حاجت وي له خدايه وغواړه ډاډه اوسه چې پوره به شي(

په المصباحې کې له ابی حمزه ثمالي روايت دی چې وې ويل :امام زين العابدين عليه
السالم به د روژې د مبارکې مياشتې کې ټوله شپه لمونځ کاوه او کاله به چې پيشمنی
شو نو دا دعا به يې کوله:

د ابو حمزه ثمالي دعا ترجمه
ای خدايه ما په خپلې سزا مه ادبوه ،او په خپلې نقشې له ما سره چل مه کوه ،ای
پالونکيه! ما ته به خير له کومه وي په داسې حال کې چې بې له تا بل ځای نه پيدا
کيږي ،او ماته به ژغورنه له کومه وي په داسې حال کې چې بې له تا له بل چا سره نه
پيدا کيږي ،نه هغه چا چې نيکي يې وکړه ستا له مرستې او رحمته بې نيازه شو او نه هغه
څوک چې بدي يې وکړه او ستا په در کې يې سپين سترګي وکړه او ته يې راضي نه
کړې ،ستا د قدرت له ولکې بهر شو ،ای ربه! ای ربه ! ای ربه!)دا دې دومره ووايي
چې سا يې لنډه شي( ته مې پرتا وپيژندې ،او تا راته خپله هستي وښودله ،او ځانته دې
وبللم ،او که ستا الرښوونه نه وه نو نه به وم پوهيدلی چې ته څوک يې ،مننه دهغه
خدای چې بلم يې او ځواب مې راکوي ،که څه هم لټي کوم کله چې هغه ما بلي ،او
مننه دهغه خدای چې له هغه غواړم او هغه يې ماته راکوي ،که څه هم شومي کوم کله
چې له ما قرض وغواړي ،او شکر د هغه خدای چې هرکله وغواړم د خپل حاجت د
پوره کولو لپاره ورته غږ کوم ،او هر ځای چې وغواړم له هغه سره د رازونياز لپاره
ورسره بې پردې د زړه خواله کوم او هغه مې حاجت پوره کوي ،مننه دهغه خدای چې
بې له هغه بل څوک نه بلم او که بل څوک مې بللی نو دعا يې نه راقبلوله ،او شکر دهغه
خدای چي بي له هغه بل چاته هيله نه لرم او که بل چاته مي هيله لرلي وای نهيلی شوی
به وم ،او شکر د هغه خدای چې زه يې ځانته وسپارلم ،او په دې سره يې عزتمن کړم
او خلکو ته يې ونه سپارلم چې ذليل مې کړي،
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او شکر دهغه خدای چې له ما سره يې دوستي وکړه په داسې حال کې چې له ما بې
نيازه دی ،او مننه دهغه خدای چې زما پر وړاندې صبر او زغم ښيي تر دې چې ګواکې
ما هيڅ ګناه نه وي کړې! نو زما پالونکي زما په نزد تر ټولو ستايل شوی ذات دی او
زما د ستاينې زيات وړ دی .ای خدايه! دخپل حاجت ورونه ستا په لور پرانستې مومم،
او د هيلې خړوب ځای ستا په نزد ډک وينم ،او د هغه چا لپاره چې ستا ارمان يې وکړې
په فضل سره د مرستې دغوښتلو په الره کې هيڅ خنډ نيشته ،او د فرياد کوونکو لپاره
د دعا دروازې پرانستې وينم ،او پوهيږم چې ته د هيله منو لپاره د اجابت او قبوليت په
مقام کې يې ،او د زړه سوو د فرياد اوريدلو ته په کمين کې يې ،او په يقين سره ستا
ښندنې ته ګروهنه ،او ستا په قضا خوښيدنه د بخيالنو منع کولو بدله ده ،او ګشايش او
پراختيا ده له هغه څه چې د دولت غونډوونکو په الس کې دي ،او بې شکه چې ستا د
الرې د مسافر سفر لنډ دی او ته له خپلو مخلوقاتو هيڅکله په پرده کې نه يې ،مګر دا
چې د هغوي عمل يې له تا په پرده کې کړي ،ما په خپلې غوښتنې سره ستا اراده کړې
ده او په خپل حاجت سره مې تا ته مخ کړی دی ،او خپله اړتيا او فرياد مې ستا در ته
ګرځولی دی ،او دعا مې خپل السوند او وسيله ګرځولې ،بې له دې چې زه د دې وړتيا
ولرم چې ته مې غوښتنه واورې او له ما تير شې ،بلکې ستا په کرم په ډاډ سره او ستا د
وعدې په رښتياوالي په سکون سره ،او ستا يووالي ته په ايمان سره په پناه وړلو سره ،او
ستا په معرفت په يقين سره چې بې له تا مې بل پالونکی نيشته ،او بې له تا بل معبود
نيشته ،ته يوازينی او بې شريکه يې .ای خدايه تا وويل او ستا وينا حق ده ،او وعده دې
سمه ده ،ودې فرمايل :د خدای فضل وغواړئ ځکه چې خدای پر تاسې مهربان دی او
ای زما سرداره ،ستا په شان کې نه ده چې د غوښتنې امر وکړې او له بخششه ډډه
وکړې ،او ته په خپلو عطاګانو سره د خپل مملکت په خلکو ډير کريم يې ،او په هغوي
په محبت او رافت سره ډير احسان کوونکی يې.
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ای خدا يه ! زه دې په وړوکوالي کې په نعمتونو او خپل احسان کې وپاللم ،او په په
لويوالي کې دې زما نوم مشهور کړ ،نو ای چې زه يې په دنيا کې د خپلو نعمتونو په
احسان او فضل سره وپاللم او زما لپاره يې په اخرت کې خپلې عفوې او کرم ته اشاره
وکړه ،ای زما موال زما معرفت ستا په لور زما الرښوونکی دی او له تا سره مينه مې ستا
در ته واسطه او سفارش دی ،زه پر تا د خپل دليل په داللت ډاډمن او له خپلې واسطې
ستا پر شفاعت په ارام کې يم ،ای زما باداره تا په داسې ژبه بلم چې ګناه يې ګونګه
کړې ده او په هغه زړه له تاسره خواله کوم چې جرم يې هغه هالک کړی ،تا بلم ای
پروردګاره د ويرې ،ګروهې ،هيلې او ډار په حالت کې ،ای زما موال کله چې خپلې
ګناهانې وينم بې صبره کيږم خو کله چې ستا کرم ته ګورم هيله او تمه پيدا کوم ،نو
که له ما تير شې تر ټولو ښه رحم کوونکی يې ،او عذاب مې کړې نو ظلم به دې نه وي
کړی ،ای خ دايه! دا چې په سپين سترګۍ له تا سوال کوم د هغو کارونو له ارتکاب
سره سره چې نه دې خوښيږي ،د دې دليل ستا سخاوت او کرم دی ،او د حيا له کمي
سره سره په سختيو کې زما زيرمه ستا مهرباني او رحمت دی ،او هيله مې دا ده چې
دخپل حجت او زيرمې په مينځ کې مې له خپل ارمانه نهيلې نه کړې ،نو هيله مې پوره
کانده او دعا مې واوره ،ای تر ټولو غوره ذاته چې يو بلونکي بللی دی او تر ټولو لوړ
ذاته چې يو هيله من ورته هيله کړې ده ،ای زما باداره آرزو مې لويه شوې او کردار
مې سپک شوی دی ،نو ستا عفوې ته زما د ارزو په اندازه ماته راوبخښه او زما په ډير
بد عمل ما مه مواخذه کوه ځکه چې ستا کرم د ګناهانو تر سزا لوړ او صبر دې د ګرمو
اوګناهکارو تر سزا زيات اوچت دی ،او ای باداره ما ستا فضل ته پناه راوړې ،او له تا
هم تا ته په تيښته يم ،او دهغه شي د پلي کيدو سوالګر يم چې تا يې وعده کړې ،او
هغه له هغه چا تيريدل دي چې پر تا يې ښه ګمان کړی،
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ای ربه زه څه يم او زما اهميت به څه وي؟ته مې په خپل فضل وبخښه او په خپلې عفوې ماته
صدقه راکړه ،ای پالونکيه ما په خپلې پرده پوښۍ پټ کړه او د خپل ذات په کرم سره مې له
سزا کولو تير شه ،او که نن له تا پرته بل څوک زما په ګناه خبريدی ،هغه به مې نه کوله ،او که
د سزا له زر رسيدلو ويريدلی له هغې به مې ډډه کړې وه ګناه مې په دې خاطر نه وه چې ته ډير
سپک کتونکی او بې حيثيته عالم )خبر( يې بلکې په دې خاطر چې ای ربه ته ډير غوره پرده
اچوونکی يې او تر ټولو واکمنانو ښه واکمن يې او تر ټولو کريمانو زيات کريم يې ،د عيبونو
پټوونکيه ،د ګناهانو بخښونکيه ،له غيبو خبره ،ګناه په کرم سره پټوې ،او سزا دې په خپل زغم
سره ځنډوې ،مننه له تا سره ښايي ستا په حلم وروسته له هغه چې خبر شوې ،او ستا پر عفوې
وورسته له هغه چې ودې کړی شول ،ستا حلم ما دګناه په لور بيايي او له تا د سر غړاوي جرات
راکوي ،پرده پوشي دې ما کم حيايۍ ته بيايي ،او ستا له پراخ رحمت او عفوې زما خبريدل
ما د حرامو ارتکاب ته چټکوي! ای حليمه ،ای عزتمنه ،ای ژونده ،ای په ځای پاينده ،ای
بخښونکيه ،ای توبه منونکيه ،ای د لوی نعمت څښتنه ،ای دقديم احسان خاونده ،ستا ښکلې
پرده پوشي چرته ده ،ستا لويه عفوه چرته ده ،ستا نزدې پراختيا پرانستيا چرته ده ،ستا چټکه
فرياد اوريدنه چرته ده ،ستا پراخ رحمت چرته دی ،ستا لوړه عطا چرته ده ،ستا خوږې لورينې
چرته دي ،ستا وړ انعامونه چرته دي ،ستا لوی فضل چرته دی ،ستا عظيمه عطا چرته ده ،ستا
قديم احسان چرته دی ،ای کريمه ستا کرم چرته دی « په محمد او آل محمد» ما وژغوره ،او
په خپله رحمت دې ما خالص کړه ،ای احسان کوونکيه ،ای ښايسته چاريه ،ای نعمت
ورکوونکيه ،ای زياتي بخښونکيه ،زه هغه نه يم چې ستا له سزا د بچ کيدو لپاره په خپلو عملونو
تکيه وکړم ،بلکې پر مونږ ستا په احسان باور لرم ،ځکه چې ته د تقوا او مغفرت خاوند يې ،په
نعمت ورکولو سره احسان پيلوې ،او په خپل کرم سره له ګناه تيريږي ،نو نه پوهيږم په څه مننه
وکړم ،په هغه ښکال چې مشهوروې پرې ،يا په هغو پټو کارونو چې پرده پرې اچوې ،يا په
هغه لوی امتحان چې ودې ازمايلم او د نيکې وړ دې وګرځولم ،په هغو ډيرو ستونزو چې ترې
ودې ژغورلم ،او بشپړه سالمت دې وګرځولم،
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ای د هغه چا محبوبه چې له تا سره يې مينه وکړه ،ای دهغه چې د سترګو توره چې تا ته يې
پناه دروړه او تا ته د رسيدلو لپاره يې له نورو ځان غوڅ کړ ،ته ښيګړه کوونکی يې .او مونږ
بدي کوونکی ،په هغه ښکال چې له تا سره ده له هغه بدۍ چې له مونږ سره ده تير شه ،ای
پالونکيه کومه ناپوهي ده چې ستا سخا يې ګنجايش ونه لري ،او کومه موده ده چې ستا له
خوا بنده ته تر مهلت ورکولو اوږده ده ،او ستا د نعمتونو په څنګ کې د زمونږ د عملونو
ارزښت څه دی ،مونږ څنګه خپل عملونه زيات وګڼو چې ورسره ستا له کرم سره سيالي
وکړو ،بلکې څنګه په ګناهکاروکم شي هغه پراخ رحمت دې چې په هغوي شوی دی ؟
اي پراخ بخښونکيه ،ای د پراخ رحمت خاونده ،ای زما بادارد ستا په عزت مې قسم ،که ما
وشړې ستا له دره به لرې نه شم او ستا له چاپلوسۍ او غواړه مالۍ به الس وا نه خلم ،ځکه
چې زه ستا له کرمه خبر يم ،ته هر څه چې وغواړې کوې يې ،هر څوک چې وغواړې
عذاب ورکوې ،په هر څه يې چې وغواړې او په هره بڼه چې دې خوښه وي ،او رحم کوې
په هر چا چې وغواړې په او هر څه يې چې وغواړې اوپه هر شکل چې دې خوښه وي ،ته
جې هر څه وکړې څوک يې درنه پوښتنه نه شي کولی او ستا په واکمنۍ کې جګړه نه شي
کيدلی ،او ستا په کار کې څوک نه شي شريکيدلی .او ستا په فيصله کولو کې درسره ډغره
نه شي وهلی ،او په تدبير کې هيڅوک پر تا اعتراض نه شي کولی ،پنځول او امر کول تا
لري دي ،مبارک دی خدای د نړيوالو پالونکی ،ای خدايه دا دی مقام د هغه چا چې تا ته
يې پناه راوړې او ستا کرم ته يې ځان رارسولی ،او ستا له احسان او نعمتونو سره يې الفت
پيدا کړی ،او ته يې هغه ښندونکی چې په تيريدنه او عفوې کې دې تنګي نه راځي او لورينه
دې نه نيمګړې کيږي .او رحمت دې نه کميږي ،او ستا په قديمې تيريدنې او لوی فضل او
پراخ رحمت مو يقين وکړ ،ای پالونکيه آيا ممکنه ده چې ته په تا باندې زمونږ د ګمان په
خالف عمل وکړې يا ستا رحمت ته زمونږ هيلې په نهيلۍ بدلې کړې ،هيڅکله نه ای کريمه
ذاته ،په تا داسې ګمان نه کيږي ،او مونږ له تا داسې اميد نه لرو،
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ای پالونکيه! مونږ ستا په هکله ډيرې اوږدې هيلې لرو ،مونږ له تا ډير لوی اميد لرو،
ستا نافرماني مو وکړه حال دا چې هيله من يوو زمونږ ګناه پټه کړې ،او ته مو وبللې ،او
هيله من يوو چې زمونږ دعا قبوله کړې ،ای زمونږ موال زمونږ هيله پوره کانده ،مونږ
پوه شو چې په خپل عمل سره د څه مستحق يوو خو زمونږ په باره کې ستا علم او په
دې هکله زمونږ معلومات چې مونږ له خپله دره نه شړې که څه هم ستا د رحمت وړ نه
يوو ،خو له تا سره دا ښايي چې پر مونږ او پر ګناهکارو په خپل پراخ فضل سره ښندنه
وکړې ،نو هغه شان چې ته يې وړ يې پر مونږ منت وکړه ،او پر مونږ سخا وکړه ځکه
چې مو نو ستا عطا ته اړمن يوو ،ای بخښونکيه ،ستا په رڼا هدايت شوو او ستا په فضل
بې نيازه شو ،او ستا لور ته ستنيږو ،ته په خپلو نعمتونو له مونږ سره مينه کوې ،او مونږ په
ګناهانو سره له تا سره مقابله کوو ،ستا خيرونه زمونږ په لور راروان دي او زمونږ بدۍ
ستا په لور در خيږي ،هميشه يوه کريمه پرښته ،له مونږ تا ته بد کردار درځي ،او دا د
دې مخه نه نيسي چې مونږ په خپلو نعمتونو کې راونغاړې ،او په خپلو لوړو عطاګانو
سره پر مونږ فضل وکړې نو سپيڅلی يې ته ،او څومره حليم ،څومره لوی او څومره
کريم يې ،د نيکې پيلوونکی او تکراروونکی يې يې ،نامې دې سپيڅلې او ثنا دې
عظيمه ده ،او کړنې دې کريمانه دي ،ای خدايه! فضل دې پراخ ،او حلم دې تر دې
لوی دی چې ما په ناخوښ عمل او خطا سره پرتله کړې ،نو وبخښه ،وبخښه ،وبخښه،
ای زما باداره ،ای زما باداره ای زما بادار ،ای خدايه ،مونږ په خپل ذکر مشغول کړه او
له خپلې غوسې پناه راکړه او له خپل عذابه مو وژغوره ،او په خپل فضل سره په مونږ
لورينه وکړه ،او د خپل کور حج مو روزي کړه ،او د خپل نبي زيارت مو نصيب کړه،
ستا درود او رحمت او مغفرت او رضا دې وي پر هغه ،او دهغه په کورنۍ ،ته نزدې او
ځواب ورکوونکی يې ،ستا په امر عمل زمونږ روزي کړه او مونږ په خپل دين او د
خپل پيغمبر ) چې درود دې وي پر هغه اوپه آل يې( په سنت له دنيا بوځه،

158

د روژې د مبارکې مياشتې دعاګانې

د روژې دمياشتې د پيشمني دعاګانې

159

ای خدايه ما وبخښې ،زما مور او پالر وبخښې او په هغو دواړه رحم وکړه لکه چې
هغوي په وړوکوالي کې زه وروزلم ،دهغوی د احسان بدله په احسان ورکړه او د بديو
بدله يې په بخښنې او غفران ورکړه .ای خدايه ! مومن سړي او مومنې ښځې وبخښه
که ژوندي وي او که مړه ،او زمونږ او دهغوی تر مينځ په نيکۍ سره پيوند جوړ کړه،
ای خدايه وبخښه زمونږ ژوندي او زمونږ مړه ،حاضر مو او غايب مو ،نران مو او ښځې
مو واړه مو او زاړه مو ازاد مو او مريان مو ،له خدايه ستنيدونکو دروغ وويل او په ډيرې
لرې ګمراهۍ ګمراه شول ،او په ډير لوی تاوان تاواني شول .ای خدايه! پر محمد او
پر آل يې درود وليږه ،او زما خاتمه په خير وکړه ،او زما لپاره بسنه وکړه د دنيا او اخرت
له هغو چارو چې زه يې بې کراره کړی يم ،او هغه څوک چې پر ما رحم نه کوي ،پر
ما مه برالسی کوه ،او زما لپاره له خپل لوري يو هميشنی څارونکی وګرځوه ،او د هغو
نعمتونو چې لورولې دې دي غوره څيزونه له ما مه اخله او له خپل فضله حالله او پاکه
روزي ماته نصيب کړه .ای خدايه ،ما په خپلې څارنې سره وڅاره ،او په خپلې ساتنې
سره مې وساته ،او په خپل حفاظت سره زما حفاظت وکړه ،ای پالونکيه ! له دې ډير
شريفو مشاهدو او عزتمنو موافقو ما مه بې برخې کوه .ای خدايه ما ته مخ کړه چې
نافرماني دې ونه کړم ،او را الهام کړه خير او پرې عمل او په شپه او ورځ له تا ويره ،تر
هغې چې ژوندی يم ای د نړيوالو پالونکيه .ای خدايه ! هر کله چې مې وويل تيار او
چمتو شوم او ستا په در کې په لمانځه ودريدم او له تا سره مې راز و نياز وکړ ،په ما دې
پړمخۍ راوسته کله چې په لمانځه لګيا شوم ،او کله چې مې چې له تا سره راز و نياز
وکړ دمن اجاتو دکولو حال دې رانه واخسته ،دا په ما څه شوې دي؟ هرکله چې مې
وويل باطن مې غوره شو او مقام مې د توبه کوونکو مقام ته نزدې شو نو په ما يو مصيبت
راغی او د هغه ستونزې په وجه مې پښه ولړزيده چې زما او ستا د خدمت تر مينځ خنډ
شوه.
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ای زما پالونکيه ښايی زه دې له دره شړلی شم او له خپل خدمته دې جدا کړی يم ،او
يا دې زه داسې ليدلی يم چې ستا حق مې سپک ګڼلی دی ،نو له خپله دره دې لرې
کړم ،يا ښايي زه دې له خپله ځان مخ اړوونکی ليدی يم ،نو په ما غضب کړی دی ،يا
ښايي زه دې د دروغجنو په مقام کې ليدلی يم ،نو لرې دې وغورځولم ،يا شايد زه دې
دخپلو نعمتونو ناشکره ليدلی يم نو محرومه دې کړم ،يا شايد زه دې له پوهانو سره له
ناست ې پاستې غايب ليدلی يم نو خوار دې کړم ،يا ښايي زه دې د غافالنو په ډله کې
ليدلی يم نو له خپل رحمته دې نهيلی کړم ،يا شايد د بيکارانو له محفل سره دې انس
موندونکی وليدلم نو زه دې هغوی ته وسپارلم ،يا ښايي خوښه دې نه وه چې دعا مې
واورې نو لرې دې کړم ،يا ښايي د جرم او جنايت په وجه دې سزا راکړه ،يا ښايي له
تا د حيا دکموالي په وجه دې سزا کړم ،نو ای پالونکيه که ما وبخښې نو د دې مخينه
ډيره اوږده ده چې له ما مخکې دې ګناهکاران بخښلې دي ،ځکه چې ای پالونکيه ستا
کرم د ګناهکارو له سزا ډير لوی دی ،او ما ستا فضل ته پناه راوړې ده له تا تاته تښتم،
د هغه څه غوښتونکی يم چې وعده دې يې کړې ډه .او هغه له هغو کسانو سترګې پټول
دي چې چې په تا يې ښه ګمان کړ يدی ،ای خدای ستا فضل ډير پراخ ،او حلم دې تر
دې ډير لوی دی چې ما زما په کردار وتلې ،يا په خطا مې ولغزوې ،يا زما باداره ،زه
څه يم ،او څ ه قدر لرم ،ای زما سروره ما په خپله فضل وبخښه ،او خپلې عفوې سره په
ما کرم وکړه ،او په خپلې پرده پوشۍ سره زما خطاګانې پټې کړه ،او په خپل کرم او
سخا سره زما له توبيخولو تير شه ،ای زما موال زه هغه ماشوم يم چې پاللی دې يم ،زه
هغه ناپوهه يم چې پوه کړم دې يم ،زه هغه ګمراه يم چې الره دې راښوولې ده ،زه
هغه پريوتی يم چې اوچت دې کړم ،زه هغه ترهيدلی يم چې امان دې راکړ ،زه هغه
وږی يم چې موړ دې کړ ،زه هغه تږی يم چې خړوب دې کړ ،زه هغه لغړ يم چې ودې
پوښه ،زه هغه نيستمن يم چې توانمن دې کړ ،زه هغه کمزوری يم چې پياوړی دې
کړ،
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زه هغه خوار يم چې عزتمن دې کړ.او زه هغه ناروغ يم چې شفا دې راکړه ،او هغه
غوښتندويی يم چې راعطا دې کړه ،او هغه ګناهکار يم چې ګناه دې يې پټه کړه ،او
هغه خطاری چې سترګې دې پرې پټې کړې ،او هغه لږ چې ډير دې وګاڼه او هغه
کمزوری ګڼل شوی چې مرسته دې يې وکړه ،زه يم هغه د لويو مصيبتونو خاوند ،زه
هغه چې د خپل بادار په وړاندې يې ګستاخي وکړه ،زه يم هغه چې د اسمان د جبار
نافرماني يې وکړه ،زه يم هغه چې په لويو ګناهونو مې رشوت ورکړ ،زه يم هغه چې
هرکله ديوې ګناه زيری راکول کيده په منډه ورتلم ،زه يم هغه چې مهلت دې راکړ
خو زه ونه دريدم ،او زما پرده پوشي دې وکړه خو حيا مې ونه کړه او په ګناهانو اخته
شوم او له حده تير شم .او زه دې له خپلو سترګو وغورځولم ،خو اهميت مې ورنه کړنو
په خپل زغم سره دې ماته مهلت راکړ ،او په خپلې پرده پوشۍ سره دې په ما پرده
واچوله تر دې چې ګواکې زه دې هير کړی يم ،او د ګناهانو له سزا دې وساتلم ،ته وا
له ما دې حيا کړې ده ! ای خدايه! کله مې چې ستا نافرماني وکړه داسې نافرماني مې
ونه کړه چې ستا د ربوالي منکر دې شم او نه داسې چې ستا امر سپک وګڼم ،او نه دا
چې په ګستاخۍ سره ستا له سزا سره مخامخ شم ،او نه دا چې ستا وعده کمزورې وګڼم
خو بس يوه خطا وه چې له ما وشوه او نفس مې راته ښکلې وبريښوله ،او بدبختۍ مې
راسره په هغې کې مرسته وکړه ،او ستا پرده پوشۍ زه وغولولم ،په نتيجه کې مې په
کوشش سره ستا نافرماني وکړه او مخالفت ته پاڅيدم ،اوس به ما څوک له عذابه
ژغوري ،او څوک به مې سبا له دښمنانو او ميرڅمنانو ژغوري ،او د چا په رسۍ ځان
راټينګ کړم که ته مې رسۍ وشلوې ،نو څومره لويه رسوايي ده د هغه څه چې زما
عمل ستا په کتاب کې ليکل شوی ،که ستا کرم او د رحمت پريمانۍ ته هيله من نه وم
او دا چې زه دې له نهيلۍ منع کړی يم بې شکه چې نهيلی شوی به وم هغه وخت چې
ګناهان مې يادول ،ای تر ټولو غوره کسه چې يو بلونکي بللی دی ،او تر ټولو لوړ ذاته
چې يو هيله من ورته هيله کړې ده.
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ای خدايه د اسالم په تړون له تا سره توسل کوم او د قران په حرمت او عزت په تا تکيه
کوم او د امی ،قريشي ،هاشمي ،عربي ،تهامي ،مکي او مدني نبي سره د خپلې مينې له
رويه ،تاته هيله لرم ،نو زما د ايمان مينه د وحشت ډګر ته مه غورځوه .او زما ثواب د
هغه چا ثوا ب مه ګرځوه چې بې له تا يې د بل چا عبادت کړی دی ،ځکه چې ځينو
خلکو په ژبو ايمان راوړ چې په دې ذريعه خپل سرونه وساتي ،نو هغه څه ته چې ارمان
يې و ورسيدل ،او مونږ په ژبه او زړه پر تا ايمان راوړ چې له مونږ تير شې نو مونږ هغه
څه ته چې هيله يې لرو ورسوه ،او خپل اميد دې زمونږ په سينو کې ټينګ کړه ،او زمونږ
زړونه وروسته له هغه چې هدايت دې کړو مه ګمراه کوه ،او له خپل لوري مونږ
وبخښه ،چې ته ډير بخښونکی يې ،ستا په عزت قسم که ما وشړې ستا له دره به الړ نه
شم او ستا له غوړه مالۍ به الس وانه خلم ،د هغه الهام په وجه چې ستا په کرم او د
رحمت د پراختيا له معرفته راته حاصل شوی دی .مريی له خپل باداره پرته د چا په لور
ځي ؟ او بنده له خپل پالونکي پرته چاته پناه وړي؟ ای خدايه! که ما په زنځير وتړې،
او په خلکو کې خپله عطا له ما وسپموې او د خپلو بندګانو سترګې زما په رسوايې
خالصې کړې ،او ما ته د دوزخ امر وکړې ،او زما او نيکانو تر مينځ پرده واچوې ،هيله
به له تا لنډه نه کړم ،او ارزو به ستا له عفوې ستنه نه کړم ،او ستا مينه به له خپل زړه ونه
باسم ،زه به په خپل نزد ستا عطا او په خپلو ګناهونو په دې دنيا کې ستا پرده اچول هير
نه کړم ،ای زما باداره د دنيا مينه زما له زړه وباسه ،او زما او د خپل پيغمبر مصطفی او د
هغه د کورنۍ ترمينځ چې ستا په مخلوقاتو کې ډيرغوره بنده او د پيغمبرانو خاتم دی،
تر مينځ يووالی روالې .او ما په خپل در کې د توبې مقام ته ورسوه ،او په خپل ځان په
ژړا کې زما مرسته وکړه ،ما خپل عمر په نن سبا کولو او په باطلو هيلو تباه کړه ،او اوس
له خير او صالح د نهيلو مقام ته راکوز شوی يم ،نو تر ما زيات بدحاله څوک دی ؟
که زه په دغه حال کې قبر ته کوز شم ،هغه قبر چې خوب ته مې نه دی تيار کړی او د
په نيک عمل سره مې نه دی فرش کړی،
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او په ما څه شوې دي چې ژړا ونه کړم او حال دا چې نه پوهيږم چې زما جاروت به د
څه په لور وي ،زه خپل نفس ته ګورم چې له ما سره چل ول کوي ،او زمانه ګورم چې
ما غولوي ،او حال دا چې د مرګ وزرې زما د سر لپاره په رپيدو شوې دي نو په ما څه
شوې دي چې ونه ژاړم ،ژاړم له بدن د روح د وتلو لپاره ،ژاړم د قبر د تيارې لپاره ،ژړام
د قبر دتنګۍ لپاره ،ژاړم له ځانه د قبر د دوو پرښتو منکر او نکير د سوالونو لپاره ،ژاړم
له قبره د لغړ او خوار وتلو لپاره ،په داسې حال کې چې دروند پيټی په اوګو وړم ،يو
ځل ښي او بل ځل کيڼ لوري ته ګورم ،په داسې حال کې چې خلک له پرته په نورو
کارونو بوخت دي ،او په دغه ورځ هر يو کس داسې کار لري چې هغه ته بس دی په
دغه ورځ ځينې څيرې خوشاله او خندانه دي ،او په ځينو څيرو د بدعاقبتې دوړې ناستې
دي او توروالي او خوارۍ پټ کړې دي.از زما موال ،زما تکيه او باور او هيله او توکل
پر تا دی ،او ستا په رحمت پورې ځوړند يم هر څوک چې وغواړې خپل رحمت
نازلوې او څوک چې وغواړې خپل رحمت ته رسوې ،او په خپل کرامت سره هر
څوک چې وغواړې هدايتوې يې ،نو ستا مننه کوم په دې چې زړه دې راته له شرکه
پاک کړ او ستا شکر په دې ژبه دې راته پرانسته آيا په دغه پڅې ژبې ستا شکر وکړم،
يا په خپل کار کې په ډيرې هڅې سره تا خوشاله کړم ،ای زما پالونکيه!ستا د شکر تر
څنګ زما د ژبې ارزښت څه دی؟ او ستا د نعمتونو او احسان په وړاندې زما د کار
قيمت څومره دی؟ای خدايه! ستا کرم زما هيله پراخه کړه او ستا شکر زما عمل قبول
کړ ،ای زما موال ما ګروهنه تا ته ده ،او ويره مې له تا ده ،او هيله مې ستا در ته ده ،زما
هيله ما تا ته درولي او ای يوازيني خدايه زما همت ستا په در ګونډه لګولې ده ،او
ګروهنه مې په هغه څه کې چې ستا په نز دي زياته شوې ده ،خالصه هيله او او ويره مې
ستا لپاره ده ،او مينې مې له تا سره انس پيدا کړی او الس مې ته غځولی او ويره مې ستا
د اطاعت رسۍ ته غځولې،
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ای زما موال ،زړه مې ستا په ذکر ژوند وکړ او له تا سره په لمنځ مې د ويرې اور په ځان
سوړ کړ ،ای زما موال ،ای زما آرزو ،ای زما د غوښتنې منتهی ،زما او زما د ګناه تر مينځ
جدايي راوله ،هغه ګناه چې ستا داطاعت له مالمته زما منع کوونکې ده يوازې له تا
غواړم ،تاته د قديمې هيلې په وجه ،او له تا د تمې د سترتوب په وجه چې د مينې او
محبت په وجه دې په ځان واجبه کړې ده تو حکم تا لره دی ،يوازينی يې او شريک
نه لرې ،او مخلوق ټول ستا کورنۍ ده ،او ستا د قدرت په قبضه کې ده ،او هر شی ستا
په وړاندې خاضع دی ،ته مبارک يې ای د نړيوالو پالونکيه ،ای خدايه په ما ورحميږه
هغه وخت چې دليلونه وشليږي ،او ژبه مې ستا له ځوابه کونګه شی او ستا د پوښتنو په
وخت مې هوش او پوهه ختمه شي ،نو ای زما د هيلې لويه ،کله چې زما بيچارګی
سخته شي نو ما مه محروموه ،او زما د ناپوهۍ په وجه ما له خپل دره مه شړه ،او زما د
بې صبرۍ په وجه له ما خپل رحمت مه غړوه ،زما د بيوزلۍ په وجه ماته عطا کړه او د
کمزورۍ په وجه راباندې رحم وکړه .ای زما موال ،زما باور او تکيه ،هيله او توکل پر
تا دی ،او ستا رحمت ته مې سترګې نيولې دي ،او پيټی مې ستا په در غورځوم ،او
غوښتنه مې ستا په جود او کرم کې لټوم ،ای زما پالونکيه خپله دعا پيلوم او له تا د خپلې
نيستۍ د ختمولو هيله لرم ،او ستا په توانمنۍ خپله ناداري جبرانوم ،او دريدل مې ستا د
عفوې تر سيوري الندې دي ،او ستا د سخا او کرم په لور سترګې اوچتوم او ستا د
احسان په لور خپل نظر جاري ساتم .نو ما په اور مه سوزوه ،او حال دا چې ته زما د
ارمان ځای يې ،او په دوزخ کې مې مه استوګنوه حال دا چې ته زما د سترګو تور يې،
ای زما باداره ،ستا په احسان او نيکۍ زما ګمان دروغجن مه ګرځوه ځکه چې ته زما د
ډاډ وړ يې ،او له خپل ثوابه مې مه بې برخې کوه ځکه چې ته زما له بيوزلۍ خبر يې،
ای خدايه که زما مرګ رارسيدلی او کردار مې زه تاته نه يم نزدې کړی نو ستا په در
کې مې په ګناه اعتراف د عذر غوښتلو وسيله ګرځولې ده.
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ای خدايه! که ما وبخښې نو تر تا د بخښنې زيات وړ څوک دی ،او که عذاب مې کړې نو
په فيصله او انصاف کې تر تا زيات منصف څوک دی؟ په دې دنيا کې مې په غربت او د
مرګ په وخت د ځنکندن په سختۍ او په قبر کې په تنهايۍ ،او په لحد کې مې په ويره رحم
وکړه ،او هغه وخت چې د حساب لپاره ستا مخکې راپاڅول شم نو زما د مقام په خوارۍ رحم
وکړه او اوکوم کارونه مې چې له انسانانو پټ پاتې دي هغه راوبخښه ،او هغه څه چې زه دې
پرې پوښلی يم جاري وساته ،او په ما د مرګ په بسترې کې د غورځيدو په وخت چې د
دوستانو السونه مې دې خوا او هاخوا کوي رحم وکړه ،او په ما محبت وکړه په هغه حال کې
چې د المبولو په تخته اوږد پروت يم او ښه ګاونډيان مې مخ په مخ اړوي ،په ما فضل وکړه،
او د وړلو په وخت مې چې خپلوانو مې د جنازې بازوګان په اوګه کړې وې او وړي مې چې
په قبر کې يوازې ستا په در کې حاضر شم په ما کرم وکړه او په دې نوې کور کې زما په
غربت او پرديسۍ رحم وکړه چې له بل چا سره انس او مينه ونه کړم ای زما موال که ته ما خپل
ځان ته پريږدې زه به تباه شم ،ای زما سرداره که زما په لغزشونو سترګې پټې نه کړې نو زه
چاته فرياد وکړم او چاته پناه يوسم که په خپل قبر کې ستا عنايت او نظر ونه لرم ،او چاته
التماس وکړم که غم او خپګان مې لرې نه کړې.؟ ای زما موال زما څوک دي او څوک به په
ما رحم کوي که ته په ما رحم ونه کړې ،او د چا د احسان ارمان وکړم که د بيچارګۍ په ورځ
ستا احسان ونه لرم ،او له ګناهانو تيښته د چا په لور ده هغه وخت چې عمر مې تمام شي؟ ای
زما سرداره ،ما مه عذابوه ځکه چې تا ته اميد لرم ،ای خدايه هيله مې پوره کړه ،او ويره مې په
امن بدله کړه ،ځکه چې زه د ګناهونو له پريمانتيا سره بې ستا له عفوې بل څه ته هيله نه لرم،
ای زما موال زه له تا هغه څه غواړم چې وړ يې نه يم ،او ته د تقوا او بخښنې خاوند يې ،نو ما
وبخښه ،او پر ما د خپل لطف و کرم جامه واغونده ،چې زما ګناهانې پټې کړي او هغه وبخښې
او په هغو مواخذه نه شم ځکه چې ستا کرم ډير قديم دی او ډير لوی سترګه پټوونکی يې او
د کريمانه تيريدنې خاوند يې.
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ای خدايه ته يې چې خپلې پرله پسې لورينې کوې په هغه چا چې له تا سوال نه کوي،
او په هغه چې ستا د ربوبيت منکر دي ،نو څنګه به بيا په هغه چا چې له تا يې سوال کړی
او يقين يې وکړ چې خلقت له تا او امر يوازې ستا په الس کې دی ،ته سپيڅلی او لوړ
يې يه د نړيوالو پالونکيه ،ای زما موال بنده دې ستا په در والړ دی او خپله نيستي يې ستا
مخې ته ايښې ،او په خپله دعا سره ستا د احسان دروازه ټکوينو خپل کريمانه مخ دې
له ما مه اړوه ،او هغه څه چې وايم له ما يې ومنه ما ته په دې دعا وبللې ،هيله لرم چې
ستا په مهربانۍ او مينې زما د معرفت په خاطر ما ستون نه کړې ،ای خدايه ته يې چې
هيڅ سوالګر دې نه نشي بې وسه کولی او ښندنه دې نه شي کمولی ته هغه شان يې
چې په خپله يې وايې او تر هغې لوړ يې چې مونږ يې وايو.ای خدايه له تا غواړم ښکلی
صبر او نزدې فرج او رښت يا وينا او لوی اجر ،ای پالونکيه له تا غواړم ټول خير هم هغه
چې خبر يم پرې او هم هغه چې نه يم خبر پرې ،ای خدايه له تا غواړم هغه ښه څيزونه
چې ستا صالحو بندګانو له تا غوښتې دي ،ای تر ټولو ښه ذاته چې غوښتنه ترې کيږي،
او تر ټوله سخه کسه چې ورکړه يې وکړه ،زما غوښتنه زما د خپل ځان ،کورنۍ ،مور
او پالر ،بچيانو او ځانګړې کسانو په باره کې قبوله کړه ژوند مې خوږ کانده ،مروت
مې ښکاره کړه او ټول حاالت مې سم کړه ،او ما له هغو کسانو وګرځوه چې عمر دې
يې اوږد کړی او کردار دې يې نيک کړ يدی او خپل نعمت دې پرې بشپړ کړی او له
هغه خوشاله شوی يې او هغه دې ژوندی ساتلی په پاک ژوند ،جاري خوښيو ،بشپړو
کرامتونو او کاملو زندګيو ،بې شکه ته چې هر څه وغواړې کوې يې او بې له تا هر
څوک چې وغواړي د کولو توان يې نه لري.
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ای خدايه له خپل لوري ما له خپل ځانګړي ذکر سره مخصوص کړه او په کومو څيزونو چې
په وسيله يې تا ته نزديکت غواړم له هغو کوم څيز د شپو او ورځو په وختونو کې د ريا،
مشهورتيا غوښتنې او هوس رانۍ او سرکښۍ وسيله مه ګرځوه ،او ما د خپل در له خاشعانو
وګرځوه ،ای خدايه له تا غواړم چې را عطا کړې :په رزق کې پراختيا ،په وطن کې امن ،په
کورنۍ او بچيانو او مال کې د سترګو رڼا ،او په هغوی نعمتونو کې چې له ما سره دي پايداري،
او په جسم کې روغتيا ،او په بدن کې پياوړتيا ،او په دين کې سالمتيا ،او ما په خپل اطاعت او
دخپل رسول محمد په اطاعت کې چې د خدای درود دې وي پر هغه او پر کورنۍ يې په کار
وګماره هميشه او تر هغه وخته چې عمر دې راکړی ،او ما په خپل نزد له ډيرو برخمنو بندګانو
وګرځوه او ډير برخمن مې وګرځوه په هر خير چې راليږلی دې دی او د روژې په مياشته او
د د قدر په شپه يې نازلوې ،او په هر کال يې نازلوې ،له هغه رحمته چې پراخوې يې او هغه
عافيته چې رابخښې يې ،او له هغه بال چې تمبوې يې ،او له هغو ښيګړو چې منې يې ،او له هغو
بديو چې ترې تيريږې او په دې کال کې او هر کال مې د خدای د کور زيارت نصيب کړه،
او له خپل پراخ فضله ماته پراخه روزي راکړه ،او ای زما موال بدۍ رانه ستنې کړه ،او پورونه
مې لنډ کړه او کوم مظلمې او حقوق چې مې نه دې ادا کړې هغه ادا کانده ،چې په هغو کې
د کوم يو په وجه ازار نه شم او د دښمنانو او حاسدانو او تيري ګرو غوږونه او سترګې له ما
واړوه او ما په هغوی بريالي کړه ،او سترګې مې روښانه کړه او زړه مې ښاد کانده ،او زما لپاره
له غم او خپګانه پرانستنه او د وتلو الره وټاکه ،او ستا په مخلوقات کې چې هر چا له ما سره د
بدۍ اراده کړې له پښو راالندې يې کړه ،او ما د شيطان له تاوان او د پاچا له شر او د خپلو کړو
له بديو وساته ،او له ټولو ګناهانو مې پاک کړه ،او په خپلې عفوې مې د دوزخ له اوره په امن
کړه او په خپل رحمت مې جنت ته داخل کړه او په خپل احسان حور العين راواده کړه او ما
له خپلو غوره دوستانو او وليانو له محمد او د هغه له کورنۍ يعنې له هغو خوبانو او پاکيزه نيکانو
سره يو ځای کړه ،چې درود دې وي پر هغوی او په تنو او ارواوو يې ،او د خدای رحمت او
برکتونه دې وي پر هغوی،
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ای خدايه ای زما موال ستا په عزت او جالل قسم ،که ته زما په ګناهانو پسې شې زه به
ستا په عفوې پسې شم او که ته ما په پستۍ سره ولټوې زه به دې به کرم سره وغواړم او
که دوزخ ته مې واچوې دوزخيان به تا سره له خپلې مينې خبر کړم ،ای خدايه ای زما
سروره ،که ته يوازې خپل وليان او طاعتيان وبخښې نو ګناهکاران به چاته پناه وړي،
او که يوازې په وفادارو کرم وکړې نو د بدکارو فرياد به څوک اوري؟ ای خدايه که
ما دوزخ ته داخل کړې دا ستا د دښمن د خوشالۍ سبب ده ،او که ما جنت ته ننباسې
دا ستا د پيغمبر د خوشاليدو سبب ګرځي او په خدای قسم زه په دې پوهيږم چې ستا د
پيغمبر خوښي د دښمن تر خوشالۍ ستا زياته خوښيږي.ای خدايه له تا غواړم چې زړه
مې له خپلې مينې او ويرې ،او ستا په کتاب له يقين او ستا په وجود له ايمان او ستا له
دره له ويرې ،او ستا ذات ته له ګروهنې ډک کړې ،ای د سترتوب او اکرام خاونده،
خپل ديدار دې زما محبوب وګرځوه ،او په خپل مالقات کې دې زما لپاره راحته او
پرانستنه او کرامت وګرځوه ،ای خدايه ما په خپلو تيرو بندګانو کې له غوره او صالحو
کسانو سره يو ځای کړه ،او په راتلونکو مې هم له صالحانو وګرځوه ،او ما د صالحانو
په الره وساته ،او له خپلو نفساني غوښتنو سره په مخالفت کې مې مرسته وکړه ،لکه
څنګه چې له صالحانو سره له نفساني غوښتنو سره په مخالفت کې مرسته کوې ،او زما
کړنې په ډيره ښکلې طريقه ختمې کړه ،او د خپل رحمت په برکت مې د کارونو بدله
جنده وګرځوه او او هغه څه چې دې عطا کړې په هغو کې مې په غوره چارو کې
مرسته وکړه او ګامونه مې مضبوط کړه ای پالونکيه !ما د هغو بديو په جبې کې چې
خالص کړی دې ترې يم مه ښکيلوه ،ای د نړيوالو پالونکيه ،ای خدايه له تا داسې
ايمان غواړم چې ستا له ديداره پرته يې بل پای نه وي ،تر څو چې مې ژوندی ساتې په
هغه ايمان مې ټينګ وساته او کله مې چې مړ کوې په هغه ايمان مې مړ کړه ،او کله
مې چې راپاڅوې په هغې مې دوباره راپاڅوه ،او زړه مې ستا په دين کې له ځان
ښودنې ،شک او شهرت غوښتنې پاک کړه چې عمل مې ستا لپاره خالص شي.
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ای خدايه له تا غواړم چې راکړې ماته په دين کې بصيرت ،ستا په حکم کې فهم ،او ستا په
علم کې پوهه او د رحمت دوه ستنې ،او داسې پرهيزګاري چې ما ستا له نافرمانۍ وساتي،
او مخ مې ستا په رڼا وځلوه ،او په هغه څه کې مې چې ستا په نزد دي ګروهنه پيدا کړه ،او
په خپله الره کې او د خپل پيغمبر په دين مې – چې درود دې وي پر هغه او په کورنۍ يې
– له دنيا بوځه .ای خدايه تا ته پناه وړم له سستۍ او سرټيټۍ او غم او ويرې او بخل و بې
خبرۍ او سنګدلۍ او نيستۍ او بې وزلۍ او بيچارګۍ او له ټولو بالګانو او سپکو چارو ،که
هغه پټې وي او که ښکاره ،او تا ته پناه وړم له هغه نفسه چې نه قانع کيږي او له هغه خيټې
چې نه مړيږي او له هغه زړه چې نه خاکساره کيږي ،او له هغه دعا چې نه قبليږي ،او له هغه
عمله چې ګټه نه لري .ای پالونکيه د ځان او دين او مال او هغه څه چې را په نصيب کړې
دې دي ،له شړل شوې شيطانه تاته پناه وړم ،بې شکه چې ته ښه اوريدونکی او پوه يې .ای
خدايه بې له تا هيڅوک ماته پناه نه راکوي ،او بې له تا بل پناه ځای نه وينم ،نو هستي مې د
خپل عذاب په لمنه کې مه اچوه ،او هالکت او دردناکې ځورونې ته مې مه ستونه ،ای
خدايه له ما قبوله کړه ،او نوم مې مشهور کړه او درجه مې لوړه کړه او ګناهانې مې وتوږه،
او ما زما په غلطۍ مه يادوه ،او د عبادت او دعا او نورو ويناګانو ثواب مې خپله رضا او جنت
وګرځوه ،او يا پالونکيه ما ته راکړه ټول هغه څه چې له تا مې وغوښتل او خپل احسان دې
په ما زيات کړه ،زه ستا ليواله يم ای د نړيوالو پالونکيه؛ ای خدايه تا په خپله په قران کې
فرمايل چې هغه څوک چې پر مونږ يې ظلم کړی بخښو ،او مونږ په خپل ځان ظلم کړی
دی نو له مونږ تير شه ،ځکه چې ته زمونږ د بخښنې تر مونږ زيات وړ يې ،او هم دې امر
کړی چې کوم فقير د خپل کور له دره خالي الس ستون نه کړو ،او زه اوس ستا در ته
سوالګر راغلی يم نو ما بې له دې چې حاجت مې پوره نه کړې مه ستنوه ،او تا امر کړی چې
له خپلو مريانو سره نيکي وکړو نو دا دی مونږ ستا مريان يوو ،نو مونږ د دوزخ له اوره وساته،
ای د غم او خپګان په وخته زما پناهګاه ،ای د سختۍ په وخت زما فرياد اوريدونکيه،
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تا ته مې پناه دروړې ده او له تا مې مرسته غوښتې ده او تا ته پناه دوړم او بې له تا بل
چاته پناه نه وړم او بې له تا له بل چا خالصې نه غواړم نو زما مرسته وکړه او په کار کې
مې پرانستنه راوله ،ای هغه چې اسير ازادوې ،او له پريمانه ګناه تيريږې ،له ما دا لږ شان
عمل ومنه او زما له ډيرې ګناه تير شه ،بې شکه ته مهربان او بخښونکی يې.
ای خدايه له تا داسې ايمان غواړم چې زړه مې ورسره يو ځای شي او داسې رښتينی
باور چې پوه شم هيڅکله ماته څه نه رسيږي مګر دا چې تا زما لپاره ليکلې دي او ما له
ژونده په هغه څه چې نصيب کړې دې دي خوشاله وګرځوه ،ای تر ټولو مهربانانو
مهربانه.

یا عدتی دعا
شيخ وايي :د روژې په پيشمنو کې دغه دعا لوستل پکار دي:

د یا عدتی دعا ترجمه
ای د غم او کړاو په ورځو کې زما طاقته او ای په سختيو کې زما ملګريه او ای زما و نعمتونو
څښتنه  ،او ای زما د ارمانونو هيلې ،ته يې چې زما غيبونه پټوې او له ترهوونکو څيزونو مې په
امن کوې ،او ښوييدنې مې بخښې او له خطاګانو مې تيريږې ،ای خدايه له تا سوال کوم د دې
چې د ايمان خشوع او فرياد را په نصيب کړې مخکې له دې چې د د دوزخ په اور کې په ذلت
او خوارۍ سره فريادونه وکړم .ای يوازيني او يکتا ذاته ،ای بې نيازه ،ای چې نه له چا پيدا يې
او نه درنه څوک پيدا دي او نه ستا په شان او ستا سيال څوک شته .ای هغه ذاته چې هر څوک
له تا هر څه وغواړي په خپلې مهربانۍ او عطوفت سره يې ورکوې او که څوک درنه سوال
هم ونه کړي نو له غوښتنې پرته هم په خپل ابدي فضل او دايمي کرم سره هغه ته ورکوې،
درود وليږه پر محمد او دهغه پر آل عليهم السالم او ماته پراخه او بشپړ رحمت راعطا کړه چې
په دغه رحمت سره د دنيا او اخرت خير ته ورسيږم .ای خدايه زه له تا بخښنه غواړم د هغه ګناه
چې توبه مې وکړه خو بيا يې هم مرتکب شوم ،او له تا بخښنه غواړم د دې ګناه چې هر د خير
کار مې خالص ستا لپاره کول غوښتل نو نفساني خواهشاتو پکې مداخله وکړه او بې له تا يې
په کې بل غرض داخل کړ ،ای خدايه درود وليږه پر محمد او آل محمد عليهم السالم او زما
له ګناه تير شه په خپل حلم او بخښنې سره ای کريمه خدايه ،ای خدايه چې هيڅ غوښتونکی
نه محروموې او خپل عطا نه غوڅومې ای خدايه چې د هغه له مقامه بره څوک نيشته او د هغه
تر نزديکت زيات نزدې څوک نيشته ای خدايه درود وليږه پر محمد او آل محمد عليهم
السالم او په ما رحم وکړه ،ای هغه چې درياب دې موسی ته څيرې کړ په همدې شپه ،په
همدې شپه په همدې شپه ،په همدې ساعت ،همدې ساعت همدې ساعت ،ای خدايه زړه
مې پاک کړه له نفاقه او عمل مې له ريا او ژبه مې له دروغو او سترګې مې له خيانته ،ځکه چې
ته د سترګو له خيانته او د زړنو له افکارو خبر يې ،ای خدايه ،دا د هغه چا حال دی چې له اوره
يې تاته پناه دروړې او د عذاب له اوره تا ته فرياد کوي .او له دوزخه تا ته ستنيږي
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دا د هغه چا حال دی چې له خپلو خطاګانو تاته ستنيږي او په خپلو ګناهونو اقرار کوي او ستا
په در کې توبه کوي ،دا دی حال د فقير او پريشانه ،دا دی حال د ترهيدلې پناه راوړونکي ،دا
دی حال د مړاوي غم ځپلې ،دا دی حال د غمګين مصيبت ځپلې ،دا دی حال د هغه غريب
او بې کس چې د حيرت په درياب کې ډوب دی ،دا دی حال د سرګردانه او ويريدلی ،دا
دی حال د هغه چا چې د خپل ګناه لپاره بې له تا بل بخښونکی نه لري او د هغه کمزوري او
بې وسي بې له تا هيڅوک نه شي پياوړې کولی ،او غم او مصيبت يې بې له تا بل څوک نه
شي ليرې کولی ،ای خدايه ،ای کريمه ،زما مخ په اور مه سوزوه له هغه سجدې وروسته چې
ستا لپاره مې وکړه او ستا په در کې مې مخ په خاورو ومږه ،بلکه ته پر ما د ستاينې ،منت ،فضل
او نعمت حق لرې ،پر ما رحم وکړه ای پالونکيه ای پالونکيه ) ،دا دی دومره ووايي چې سا
يې لنډه شي( زما په په ضعيف حال او بې چارګۍ ،او زما په بې طاقته بدن او خورو اعصابو ،او
پاشلو غوښو ،او جسم او بدن او په قبر کې زما په يوازيتوب او زما په ويرې او بې صبرۍ او له
وړې بال زما په ترهې ،ای خدايه له تاغواړم خوښي ،او راحتي او د سترګو يخوالی د قيامت په
ورځ چې د حسرت او پښيمانۍ ورځ ده ،هغه ورځ چې مخونه به ) له ګناه( تور وي او ته ما
سپين مخی کړه.او د محشر له هغه لويې ويرې مې په امن کې کړه ،له تا غواړم په هغه ورځ
چې زړونه او سترګې بدلې او ترهيدلې دي ماته د د رحمت او مغفرت زيری راکړې او
همداراز له دنيا د تګ په وخت .ستاينه هغه خدای لره چې ورته هيله لرم او په ژوند کې ترې
مرسته غواړم او د بيوزلۍ او بې وسۍ د ورځې لپاره د هغه رحمت ته هيله زيرمه کوم ،ستاينه
هغه خدای لره چې يوازې هغه بلم او بل څوک نه بلم او که بل څوک وبلم ما به محرومه
کړي ،ستاينه هغه خدای لره چې هغه ته هيله من يم او بس ،او که بل چاته هيله وکړم نهيلی به
مې کړي ،ستاينه هغه خدای لره چې په مخلوقاتو نعمت او احسان او مهرباني او بخشش لري
او د جالل او سترتوب او دهرې ښيګړۍ او لورينې خاوند دی او د انتها دی د هر شوق او
ګروهنې او د پوره کوونکی دی د هر حاجت .ای خدايه درود وليږه پر محمد او آل محمد
عليهم السالم
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او ستا په مقام د يقين او ښه ګمان مقام راعطا کړه او ستا رحمت ته هيله او اميد مې په زړه کې
کلک وساته ،او له ځانه برته بل چاته مې هيله غوڅه کړه تر دې چې بې له تا هيچا ته هيله ونه لرم
او په بل چا باور او اعتماد ونه کړم ،ای لويه ذاته په لطف او محبت سره هر څه چې غواړې زما په
حق کې په ټولو حاالتو کې مهرباني وکړه او هر څه چې غواړۍ رانصيب يې کړه ای پالونکيه
زه کمزوری يم او د اور توان نه لرم ما د خپل قهر په اور مه سوزوه ،ای زما پالونکيه زما دعا په
خپل کرم قبوله کړه او ا زما په زارۍ ،ويرې او ذلت او فقر رحم وکړه او زما پناه او استغاثه ومنه،
ای زما پالونکيه زه د دنياوي اړتياوو له پوره کولو ډيرکمزوری او ناتوانه يم او ستا کرم او مهرباني
پراخه ده ،له تا غواړم ای پالونکيه په هغه وس او قدرت چې په هغو يې لرې او زما ستا په بې نيازۍ
او ذاتي بډايتوب او احتياج ته پام سره په دې کال او مياشته او دې ورځ او دې ګړۍ کې ماته
داسې روزي راکړې چې د خلکو له کړاو او ځورونې مې بې نيازه کړي او همداراز له هغه څه
مې چې د خلکو په الس کې دي غني کړي ،حالل ،او پاک رزق ،ای پالونکيه ،زه له تا سوال
کوم او تاته ليواله او آرزومن يم او زما هيله يوازې ته يې او له تا پرته بل چا ته د هيله سترګې نه لرم
ځکه چې هم تا د هيلې وړ يې ،او په هم تا باور لرم ،ای د نړۍ تر ټولو مهربانو زيات مهربانه ،ای
زما پالونيکه ما په خپل ځان ظلم کړی دی زما په حال رحم وکړه ما ته عافيت او ښه انجام راپه
برخه کړه .ای د هر غږ او هرې دعا اوريدونکيه او ای د هر فوت ان تيريدښت راغونډوونکيه او
ای له مرګ او فنا وروسته د نفوسو پيدا کوونکيه ،ای هغه ذاته چې د نړۍ تيارې ستا د کتو مخه
نه نيسي او د ټول مخلوق غږ بې له څه غلطۍ اورې ،او هيڅ کار تا له بل کاره نه غافله کوي ،ای
خدايه خپل پيغمبر محمد ته چې رحمت دې وي پر هغه او پر آل يې داسې څه ورکانده چې تر
ټولو غوره عطا وي چې تر اوسه هغه د ځان لپاره او يا امت د هغه لپاره دومره ښه شی نه وي
غوښتی او يا به يې تر قيامته تر تا وغواړي .او ماته هم په خپل کرم صحت و عافيت راکړه چې
ژوند پر ما خوږ کاندې او انجام مې په خير کړې چې هيڅ ګناه ما ته تاوان ونه رسوي .ای خدايه
ما په هر هغه څه چې قسمت کې دې راته ليکلې راضي او خوشاله وساته چې نور بې له تا له هيچا
څه ونه غواړم ،ای خدايه درود وليږه پر محمد او آل محمد
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او د خپل رحمت دروازې پر ما پرانيزه ،او په ما رحمت نازل کړه چې له هغه وروسته مې تر
ابده په دنيا اواخرت کې عذاب نه کړې ،او له خپل بې بايه رحمت او فضله ماته حالله او او
پاکه روزي راکړه چې له ځآنه پرته مې د هيچا محتاج ونه ګرځوې چې شکر مې په هغه
نعمت زيات کړې او ستا په در کې مې فقر او حاجت ډير کړې او په خپل کرم مې له ځانه
پرته له بل چا بې نيازه کړې ،ای احسان کوونکيه خدايه ،ای د لطف او نعمت ورکوونکيه ای
د فضل او کرم خاونده ای قدرتمن مالکه ،درود وليږه پر محمد او آل محمد او په ټولو مهمو
چارو کې زما لپاره کافی شه او ښه عاقبت مې په تقدير کې وليکه او په ټولو چارو کې برکت
راکړه او ټول حاجتونه مې پوره کانده.ای خدايه هغه ستونزې چې په نړۍ کې ترې ويريږم پر
ما اسانې کړه ،ځکه چې هر هغه څه چې زه يې له سختۍ ويريږم پر تا ډير اسان دي او هم هغه
څه چې له ناغيړو يې ويريږم پر ما اسان کانده ،او د نړۍ له بوږنوونکو تنګسياوو پراخي راکړه
او د نړۍ د ټولو چارو هم او غم مې له زړه لرې کړه او له کاره مې بوختيا او مصيت ايسته کانده
ای د نړۍ تر ټولو مهربانانو مهربانه ،ای خدايه زړه مې له خپلې مينې ډک کړه او له تا په ويرې،
پرتا په يقين او ايمان او شوق او خشيته ډکه کانده ای د جال ل او اکرام څښتنه ،،ای خدايه ته
پر ما ډير حقوق لرې احسان و کرم وکړه او دخپلو بندګانو حقوق د هر چا چې پر ما حق وي
پخپله ادا کانده او تا هر ميلمه ته ښه ميلمستيا کړې او زه ستا ميلمه يم نو په دې شپه کې زما
ميلمستيا تل پاتی جنت وګرځوه ای هغه ورکوونکيه چې احسان نه اړوې ای بې احسان اړونې
بخشونکيه ،په نړۍ کې بې له تا بل هيڅ قوت او قدرت نيشته.

یا مفزغي دعا
د پيشمني يا سحري مختصره دعا او په اقبال کې راغلې ده او هغه په دې
ډول ده:

د يا مفزغي دعا ترجمه
ای په غم او خپګان کې زما پناهځايه ،ای په سختيو کې زما فرياد رسه ،تا ته مې پناه
راوړې او له تا مرسته غواړم او ستا په در کې پناه غواړم او بل چاته پناه نه وړم ،او په
خپل کار کې پراختيا له تا پرته له بل چا نه غواړم ،نو فرياد مې واوره ،او په کار کې مې
غوټه پرانيزه ،ای چې لږ شان عمل قبلوې ،او له ډيرې ګناه تيريږې ،زما لږ شان عبادت
ومنه ،او زما ډيره ګناه وبخښه ځکه چې ته بخښونکی مهربان يې .ای خدايه له تا داسې
ايمان غواړم چې زړه مې ورسره يوځای وی ،او داسې يقين غواړم چې پوه شم
هيڅکله ماته څه نه رسيږي مګر دا چې تا راپاره ليکلې دي ،ما له ژونده په هغه څه چې
را په برخه کړې دې دي خوشاله کړه ای تر ټولو مهربانانو مهربانه ،ای په غم او خپګان
کې توښې ،ای په سختيو کې زما ملګريه ای په نعمتونو کې زما سرپرسته او ای زما د
ګروهنې او و رغبت هدفه ،ته زما د بديو پټوونکی يې ،او زما ترهو ته کراربخښونکی
يې او زما له تيروتنو تيريدونکی يې ،خطا مې وبخښه ،ای تر ټولو مهربانانو مهربانه.

ځينې مستحب دعاګانې
دا ډيره د لوی شان دعا ده چې له امام سجاد عليه السالم روايت شوې هغوي له خپل
پالر له خپل نيکه او له رسول اهلل مبارکه نقل کړې ده .جبراييل د خدای په رسول نازل
شو او هغه حضرت په ځينو غزاګانو کې و ،او د دې يو فضيلت دا دی چې څوک دا
دا دعا د روژې د مياشتې په اوله کې په خالص نيت سره ولولي نو خدای به ورته د قدر
شپه نصيب کړي او څوک چې په روزې مياشتې کې درې ځله دا دعا ولولي نو خدای
به يې جسم په اور حرام کړي ،او په ځينو رواياتو کې راغلې دي چې بايد دا دعا د قدر
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په دريو شپو کې ولوستل شي او له هر فصله ورسته دې ووايي :سبحانه يا ال إله إلّا أنت
الغوث الغوث خلِّصنا من النار يا ربّ .او هغه دعا دا ده:

جوشن کبیر دعا
بِسم اهللِ الرَحمنِ الرَحيم

د دعای جوشن کبير پښتو ژباړه
بِسم اهللِ الرَحمنِ الرَحيم
 -1ای خدايه له تا غواړم ستا په نامه ،ای اهلل ،ای بخښونکيه ،ای مهربانه ،ای عزتمنه ،ای
پاتيدونکيه ،ای ،قديمه ،ای پوهه ،ای حليمه ،ای حکيمه ،سپيڅلی يې ته چې له تا پرته
بل معبود نيشته ،فرياد اوريدونکيه ،فرياد اوريدونکيه ،مونږ د دوزخ له اوره وژغوره
ای زما پالونکيه.
 -2ای د سرخيالنو سرخيله ،ای ددعاګانو قبلوونکيه ،ای د درجو لوړوونکيه ،ای
دنيکيو سرچينې ،ای د خطاګانو بخښونکيه ،او د غوښتنو عطاکوونکيه ،ای د توبو
قبلوونکيه ،اي د غږونو اوريدونکيه ،ای په رازونو پوهيدونکيه ،ای د بالګانو
غړوونکيه.
 -3ای ترټولو غوره بخښونکيه ،ای تر ټولو ښه پرانستونکيه ،ای تر ټولو ښه مرسته
کوونکيه ،ای تر ټولو ښه فيصله کوونکيه ،ای تر ټولو ښه روزي رسوونکيه ،ای تر ټولو
وارثه ،ای تر ټولو ښه ستايونکيه ،ای تر ټولو ښه يادوونکيه ،ای تر ټولو ښه ورکوونکيه،
ای تر ټولو ښه نيکي کوونکيه،
 -4ای هغه ذاته چې يوازې تا لره دی برم او جمال ،ای هغه چې يوازې تا لره دی طاقت
او کمال ،ای چې يوازې تالره دی واک او کمال ،ای هغه چې لوی دی او لوړ ،ای هغه
چې د باراني وريځو پيدا کوونکي دی ،ای هغه چې پياوړی دی او وسيال ،ای هغه چې
چټک حساب کوونکی دی ،ای هغه چې سخت سزا ورکوونکی دی ،ای هغه چې
نيکه بدله يوازې له هغه سره ده ای هغه چې له هغه سره دی ام الکتاب ) ،د هستۍ
کتاب(
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 -5ای خدايه ! له تا غواړم ستا په نامه ای مينه ناکه ،ای بخښونکيه ،ای جزا ورکوونکيه،
ای د عقل رڼا کوونکيه ،ای واکمنه ،ای رضوانه ،ای غفرانه ،ای پاکه ،ای مالتړيه ،ای
څښتنه د نعمت او بيان
 -6ای هغه ذاته چې هر يو شی يې د عظمت په وړاندې خاضع دی ،ای هغه ذاته چې
هر يو شی يې طاقت ته تسليم دی ،ای هغه چې ټول يې د عزت په وړاندې سرټيټي
دي ،ای هغه چې هر شی يې د هيبت په وړاندې په ويره کې دی ،ای هغه چې هر يو
شي يې ويرې ته سر ايښی دی ،ای هغه چې غرونه يې له ويرې څيرې شول ،ای هغه
چې اسمانونه يې په امر ودريدل ،ای هغه چې ځمکه يې په اجازه مستقره شوه ای هغه
چې تندر يې ستاينه او تسبيح وايي ای هغه چې د خپل هيواد په خلکو تيری نه کوي.
 -7ای له خطاګانو تيريدونکيه ،ای د بالګانو غړوونکيه ،ای د اميدونو اوجه ،ای پريمانه
عطاکوونکيه ،ای د ډاليو ورکوونکيه ،ای مخلوقاتو ته روزي رسوونکيه ،ای د هيلو
پوره کوونکيه ،ای د ګيلو اوريدونکيه ،ای د بندګانو راپاڅوونکيه ،ای د بنديانو
ژغورونکيه
 -8ای څښتنه د حمد او ثنا ،ای څښتنه د وياړ او ښکال ،ای څښتنه د بزرګۍ او لوړتيا،
ای څښتنه د وعدې او وفا ،ای څښتنه د عفوې او رضا ،ای څښتنه د بخشش او عطا ،ای
څښتنه د فضل او قضا ،ای څښتنه دعزت او بقا ،ای څښتنه د سخاوت او ښندنو ،ای
څښتنه د لورينو او پيرزوينو
 -9ای خدايه له تا غواړم ستا په نامه ای تمبوونکيه ،ای غړوونکيه ،ای لرې کوونکيه،
ای جوړوونکيه ،ای ګټه رسوونکيه ،ای اوريدونکيه ،ای راغونډوونکيه ،ای مرسته
کوونکيه ،ای د مينې پراخوونکيه ،ای پراختيا بخښونکيه
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 -10ای د هر شي جوړوونکيه ،ای د هر مخلوق پنځوونکيه ،ای هر روزي خور ته رزق
رسوونکيه ،ای د هر مملوک مالکه ،ای د هرغمځپلي غم غړوونکيه ،ای د غر غمجن
خوشالوونکيه ای په هر رحم غواړي رحم کوونکيه ،ای د هر بې کسه ملګرتيا
کوونکيه ،ای دهر عيبدار عيب پټوونکيه ای هر شړل شوي ته پناه ورکوونکيه
 -11ای په سختيو کې زما توښې ،ای په مصيبتونو کې زما هيلې ،ای په ترهو کې زما
مله ،ای په پرديسۍ کې زما ملګريه ،ای په نعمتونو کې زما سرپرسته ،ای په په کړاوونو
کې زما فرياد اوريدونکيه ،ای په اللهانديو کې زما الرښوونکيه ای په نيستۍ کې زما
بډايوونکيه ،ای په سخته کې زما پناه ځايه ،ای په پريشانۍ کې زما مدد رسانه
 -12ای له پټو خبره ،ای د ګناهونو بخښونکيه ،ای د عيبونو پوښونکيه ،ای د غمونو
لرې کوونکيه ،ای د زړونو بدلوونکيه ،ای د زړونو درملوونکيه ،ای د زړونو
روښانوونکيه ،ای د زړونو ملګريه ،ای د خپګانونو توږونکيه ،ای د زړه تنګيو
پرانستونکيه
 -13ای خدايه ! له تا سوال کوم ستا په نوم ای لوړه ،ای ښکليه ،ای کار پرانستونکيه،
ای سرپرسته ،ای الرښوده ،ای منونکيه ،ايک ګرځوونکيه ،ای عطا کوونکيه ،ای
تيريدونکيه ،ای د حال بدلوونکيه،
 -14ای د الره لټوونکو الرښوده ،ای د مدد غواړو مرستندويه ،ای د فرياد کوونکو
فرياد رسه ،ای د پناه غواړو پناه ځايه ،ای د تر هيدلو امانه ،ای د مومنانو ملګريه ،ای په
مسکينانو رحم کوونکيه ،ای د تيری ګرو پناه ځايه ،ای د ګناهکارو بخښونکيه ،ای د
بيچارګانو د دعا قبلوونکيه
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 -15ای څښتنه د نيکۍ او سخا ،ای څښتنه د ښندنې او عطا ،ای څښتنه د امن او امان،
ای د څښتنه د پاکۍ او سپيڅلتيا ،ای څښتنه د حکمت او بيان ،ای څښتنه د رحمت او
رضوان ،ای څښنه د دليل او برهان ،ای څښتنه د عظمت او سلطان ،ای څښتنه د مينې
او مرستندويه ،ای څښتنه د تيريدنې او غفران
 -16ای هغه ذاته چې د ټولو پالونکی دی ،ای هغه چې د ټولو معبود دی ،ای هغه چې
د ټولو پنځوونکی دی ،ای هغه ذاته چې د هر څه جوړوونکی دی ،ای هغه ذاته چې له
هر څه مخکې و ،ای هغه ذاته چې له هر څه وروسته به وي ،ای هغه ذاته چې تر هر څه
اوچته دی ،ای هغه ذاته چې په هر څه پوه دی ،ای هغه څه ذاته چې په هر څه وسيال
دی ،ای هغه ذاته چې هغه به پاتې وي او هر څه فاني کيدونکي دي.
 -17ای خدايه ! له تا غواړم ستا په نامې ای خوندي کوونکيه ،ای پر هر څه برالسيه،
ای د هستۍ پنځوونکيه ،ای زړه وړونکيه ،ای عقل راکښونکيه ،ای سادګي بخښونکيه،
ای توان ورکوونکيه ،ای ښکالبخښونکيه ،ای ښکاره کوونکيه ،ای خپروونکيه
 -18ای هغه ذاته چې په خپلې واکمنۍ کې ټينګ دی ،ای هغه ذاته چې په خپلې
پاچاهۍ کې قديم دی ،ای هغه ذاته چې په خپل جالل کې عظيم دی ،ای هغه ذاته چې
په خپلو بندګانو مهربان دی ،ای هغه ذاته چې په هر څه خبر دی ،ای هغه ذاته چې د
سرغړوونکو په وړاندې حليم دی ،ای هغه ذاته چې په هيله لرونکو کريم دی ،ای هغه
ذاته چې په خلقت کې دحکمت خاوند دی ،ای هغه ذاته چې په خپل حکمت کې
مينه ناک دی ،ای هغه ذاته چې په خپله مهربانۍ کې قديم دی.
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 -19ای هغه ذاته چې بې له فضله يې بل څه ته هيله نيشته ،ای هغه ذاته چې بې له عفوې
ترې بله غوښتنه نيشته ،ای هغه ذاته چې بې له نيکۍ يې بل څه ته تمه نيشته ،ای هغه ذاته
چې بې له عدله يې له بل څه ويره نيشته ،ای هغه ذاته چې نه پاتې کيږي مګر دهغه
پاچاهي ،ای هغه ذاته چې بې له پاچاهۍ يې بله پاچاهي نيشته ،ای هغه ذاته چې رحمت
يې په ټولو خپور دی ،ای هغه ذاته چې رحمت يې تر غوسې مخکې دی ،ای هغه ذاته
چې علم يې پر هر څه خپور دی ،ای هغه ذاته چې په شان يې هيڅوک نيشته
 -20ای د خپګانونو ختموونکيه ،ای د غمونو لرې کوونکيه ،ای د توبې قبلوونکيه ،ای
د مخلوق پنځوونکيه ،ای په وعده رښتينيه ،ای په ژمنې وفاکوونکيه ،ای په پټو رازونو
پوهيدونکيه ،ای د دانې څيرونکيه ،ای بندګانو ته روزي ورکوونکيه
 -21ای خدايه ! له تا غواړم ستا په نامه ای لوړه ،ای وفاداره ،ای توانمنه ،ای امان
ورکوونکيه ،ای مينه ناکه ،ای راضي کيدونکيه ،ای پاکه ،ای څرګنده ،ای پياوړيه،
ای فيض بخښونکيه
 -22ای هغه چې ښکال دې برسيره کړه ،ای هغه چې بدرنګي دې پټه کړه ،ای هغه
چې په ګناه دې مواخذه ونه کړه ،ای هغه چې پرده دې څيرې نه کړه ،ای چې عفوه
دې لويه ده ،ای چې ښه تيريدونکی يې ،ای چې مغفرت دې پراخ دی ،ای چې الس
دې رحمت ته پرانستی دی ،ای دهرې ګنګوسې اوريدونکيه ،ای د هرې ګيلې منتهی
 -23ای د پريمانه نعمتونو لرونکيه ،ای د پراخو رحمتونو څښتنه ،ای د لومړۍ لورينې
خاونده ،ای د رسا حکمت مالکه ،ای د بشپړ قدرت صاحبه ،ای د غوڅ برهان
درلودونکيه ،ای د څرګند کرامت خاونده ،ای د تل پاتي عزت مالکه ،ای د کلک
طاقت لرونکيه ،ای د لوړ پوړي عظمت خاونده
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 -24ای د اسمانونو پيدا کوونکيه ،ای د تيارو رامينځته کوونکيه ،ای پر توييدونکو
اوښکو رحم کوونکيه ،ای له تيروتنو تيريدونکيه ،ای د بديو پوښونکيه ،ای د مړو
ژوندي کوونکيه ،ای د ايتونو نازلوونکيه ،ای د ښيګړو دوه چنده کوونکيه ،ای د بديو
ختموونکيه ،ای سخت شکنجه کوونکيه
 -25ای خدايه ! ای تا سوال کوم ستا په نوم ،ای انځورګره ،ای برخليک ټاکونکيه،
ای ګرځوونکيه ،ای پاکوونکيه ،ای روښانوونکيه ،ای اسانوونکيه ،ای زيری
ورکوونکيه ،ای ويروونکيه ،ای وړاندې کوونکيه ،ای شاته کوونکيه
 -26ای ربه د قدرمن کور ،ای ربه ،عزتمنې مياشتې ،ای ربه د محترم ښار ،ای ربه د
رکن او مقام ،ای ربه د مشعرالحرام ،ای ربه د مسجدالحرام ،ای ربه د حاللو او حرام،
ای ربه د رڼا او تيارو ،ای ربه د تحيت او سالم ،ا ی ربه د طاقت په سړو کې
 -27ای تر ټولو فيصله کوونکو ښه فيصله ګره ،ای تر ټولو عادالنو ښه انصاف ګره،
ای تر ټولو رښتينو زيات رښتينيه ،ای تر ټولو پاکانو ښه پاکه ،ای تر ټولو ښه پنځګره،
ای تر ټولو چټک حسابګره ،ای تر ټولو اوريدونکو ښه اوريدونکيه ،ای تر ټولو
ليدونکو ښه ليدونکيه ،ای تر ټولو ملګرو ښه مرسته کوونکيه ،ای تر ټولو عزتمنو زيات
عزتمنه
 -28ای تکيه ګاه د هغه چې تکيه ګاه نه لري ،ای مالتړه دهغه چا چې مالتړ نه لري،
ای زيرمې دهغه چا چې زيرمه نه لري ،ای پناه ځايه د هغه چا چې پناه نه لري ،ای فرياد
اوريدونکيه دهغه چا چې کوم فرياد رسه نلري ،ای وياړه دهغه چا چې وياړ نه لري،
ای عزته دهغه چا چې عزت نه لري ،ای مرستياله دهغه چا چې مرستيال نه لري ،ای
ملګريه دهغه چا چې ملګری نه لري ،ای امانه دهغه چا چې امان نه لري.
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 -29ای خدايه ! له تا غواړم ستا په نوم ،يا ساتونکيه ،ای قايمه ،ای پاتيدونکيه ،ای
رحم کوونکيه ،ای سالمتيا بخښونکيه ،ای فيصله کوونکيه ،ای پوهه ،ا ی ويشونکيه،
ای اخستونکيه ،ای پراخوونکيه
 -30ای ساتونکيه د هغه چا چې ساتنه ترې وغواړي ،ای رحم کوونکيه پر هغه چا چې
رحم ترې وغواړي ،ای بخښونکيه دهغه چا چې بخښنه ترې وغواړی ،ای ملګريه دهغه
چا چې مرسته ترې وغواړي ،ای خوندي کوونکيه دهغه چا چې خونديتوب ترې
وغواړي ،ای عزت بخښونکيه هغه چاته چې عزت ترې وغواړي ،ای الرښوونکيه
دهغه چا چې الرښوونه ترې وغواړي ،،داد رسه دهغه چا چې انصاف ترې وغواړي،
ای مرستيال دهغه چا چې مرسته ترې وغواړي ،ای فرياد اوريدونکيه دهغه چا چې
فرياد ورته وکړی
 -31ای هغه عزتمنه چي خواريږي نه ،ای داسې مهربانه چې څوک ورته الس نه شي
اچولی ،ای داسې قايمه چې خوب يې نه وړي ،ای داسې دايمه چې فنا نه لري ،ای
داسې ژونديه چې مرګه نه لري ،ا ی داسې پاچا چې پاچاهي يې نه ختميږي ،.داسې
پاتيدونکيه چې نه فنا کيږي ،ای داسې عالمه چې ناپوهي نه لري ،ای داسې بې نيازه
چې خواړه نه غواړي ،ای داسې پياوړيه چې نه کمزورې کيږي.
 -32ای خدايه ! له تا غواړم ستا په نامه ،ای احده ،ای يوازينيه ،ای ګواهه ،ای
بزرګواره ،ای ستاييدونکيه ،ای الرښوونکيه ،ای راپاڅوونکيه ،ای ميراث وړونکيه،
ای تاوان رسوونکيه ،ای ګټه رسوونکيه
 -33ای تر اوچتو اوچته ،ای تر ټولو کريمو کريمه ،ای تر ټولو رحم کوونکيو رحيمه،
ای تر ټولو پوهانو پوهه ،ای تر ټولو هوښيارو هوښياره ،ای تر ټولو قديمو قديمه ،ای
تر ټولو لويانو لويه ،ای تر ټولو مهربانانو مهربانه ،ای تر ټولو برمناکو برمناکه ،ای تر
ټولو عزتمنو عزتمنه،
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 -34ای کريمانه بخښونکيه ،ای د لوی نعمت خاونده ،ای د پريمانه خير څښتنه ،ای د
قديم فضل مالکه ،ای د هميشني لطف لرونکيه ،ای لطيف جوړوونکيه ،ای د کړاوونو
پرانستونکيه ،ای د زيانونو لرې کوونکيه ،ای د کايناتو پاچا ای برحقه فيصله کوونکيه
 -35ای هغه ذاته چې په خپلې ژمنې وفاداره دی ،ای هغه چې په وفا ټينګ دی ،ای
هغه چې په خپلې ټينګتيا کې لوړ دی ،ای هغه چې په خپلې لوړتيا کې نزدې دی ،ای
هغه چې په خپل نزديکت کې نرم دی ،ای هغه چې په خپل نرمښت کې شريف دی،
ای هغه چې په خپل شرافت کې عزتمن دی ،ای هغه چې په خپل عزت کې عظيم دی،
ای هغه چې په خپل عظمت کې برمناک دی ،ای هغه چې په خپل برم کې ستايل شوی
دی
 -36ای خدايه ! له تا سوال کوم ستا په نوم ،ای بسنه کوونکيه ،ای شفا ورکوونکيه،
ای وفا کوونکيه ،ای صحت ورکوونکيه ،ای الرښوونکيه ،ای نيکۍ ته بلونکيه ،ای
فيصله کوونکيه ،ای راضی کيدونکيه ،ای د لوړې مرتبې خاونده ،ای تل پاتيدونکيه
 -37ای هغه ذاته چې هر شی ورته خاضع دی ،ای هغه ذاته چې هر شی ورته خاشع
دی ،ای هغه ذاته چې د هر څه هستي له هغه ده ،ای هغه ذاته چې د هر شی وجود له
هغه دی ،ای هغه ذاته چې دهر څه جاورت هغه ته دی ،ای هغه ذاته چې هر شی ترې
په ويره کې دی ای هغه ذاته چې هر شی په هغه قايم دی ،ای هغه ذاته چې هغه ته
اوړيدونکی دی ،ای هغه ذاته چې هر شی دهغه په ستاينه تسبيح وايي ،ای هغه ذاته چې
هر څه ختميدونکي دي بې د هغه له مخه.
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 -38ای هغه ذاته چې تيښته نيشته مګر د هغه در ته ،ای هغه ذاته چې پناه نيشته مګر
دهغه درګاه ته ،ای هغه ذاته چې نيشته منزل مګر دهغه په لور ،ای هغه ذاته چې له
غوسې يې خالصون نيشته مګر د هغه مهربانۍ ته ،ای هغه ذاته چې ګروهنه نيشته مګر
دهغه لور ته ،ای هغه ذاته چې خوځښت او طاقت نيشته مګر په هغه ،ای هغه ذاته چې
بې له هغه له بل چا مرسته نه غوښتل کيږي ،ای هغه ذاته چې بې له هغه په بل چا توکل
نه کيږی .ای هغه ذاته چې بې له هغه بل چاته هيله نه کيږي ،ای هغه ذاته چې بې له هغه
د بل چا عبادت نه کيږي.
 -39ای ترټولو ښه ويره اچوونکيه ،ای تر ټولو ښه رغبتوونکيه ،ای تر ټولو ښه غوښتل
کيدونکيه ،ای تر ټولو ښه ځواب ورکوونکيه ،ای تر ټولو ښه هدف ګرځيدونکيه ،ای
تر ټولو ښه ياديدونکيه ،ای تر ټولو ښه ستاييدونکيه ،ای تر ټولو ښه محبوبه ،ای تر ټولو
بلل کيدونکيه ،ای تر ټولو ښه ملګريه.
 -40ای خدايه ! له تا غواړم ستا په نامه ،ای بخښونکيه ،ای پوښونکيه ،ای قادره ،ای
غالبه ،ای پنځوونکيه ،ای ماتوونکيه ،ای جبرانوونکيه ،ای يادوونکيه ،ای کتونکيه ،ای
مرسته کوونکيه
 -41ای هغه ذاته چې پيدا يې کړل بيا يې برابر کړل ،ای هغه ذاته چې اندازه يې کړل
بيا يې هدايت کړل ،ای هغه ذاته چې بالګانې لرې کوي ،ای هغه ذاته چې ګنګوسې
اورې ،ای هغه چې ډوبيدونکې ژغورې ،ای هغه ذاته چې له تباهۍ ژغورنه کوې ،ای
هغه ذاته چې ناروغان رغوې ،ای هغه ذاته چې خندول کوې او ژړول کوې ،ای هغه
ذاته چې مړ کول کوې او ژوندي کول کوې ،ای هغه ذاته چې د ښځې او سړي جوړه
دې پيدا کړه.
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 -42ای هغه ذاته چې په وچه او درياب کې دهغه الره ده ،ای هغه ذاته چې د هستۍ په
غاړو کې دهغه نښې دي ،ای هغه ذاته چې په نښو کې يې ښکاره برهان دي ،ای هغه
ذاته چې د مخلوقات په مرګ کې دهغه قدرت ښکاره کيږي ،ای هغه ذاته چې په
قبرونو کې دهغه نصيحت دی ،ای هغه ذاته چې په قيامت کې دهغه بې حده پاچاهي
ده ،ای هغه ذاته چې د عملونو په حساب کې يې برم دی ،ای هغه ذاته چې د کردارونو
په تللو کې دهغه قضاوت دی ،ای هغه ذاته چې په جنت کې ثواب د هغه دی ،ای هغه
ذاته چې په قيامت کې سزا د هغه ده.
 -43ای هغه ذاته چې ترهيدونکي دهغه لور ته ورتښتي ،ای هغه ذاته چې ګناهکاران
هغه ته پناه وړي ،ای هغه ذته چې پښيمانه شوې هغه ورځي ،ای هغه ذاته چې زاهدان
هغه ته ګروهيږي ،ای هغه ذاته چې اللهاندان هغه ته ځان رسوي ،ای هغه ذاته چې
ليواالن له هغه سره مينه کوي ،ای هغه ذاته چې مينان په هغه وياړي ،ای هغه ذاته چې
خطاکاري دهغه عفوې ته تمه لري ،ای هغه ذاته چې يقين موندونکي دهغه لور ته ارام
مومي ،ای هغه ذاته چې توکل کوونکي په هغه توکل کوي.
 -44ای خدايه! له تا غوښتنه کوم ستا په نوم ،ای حبيبه ،ای طبيبه ،ای نزدې ،ای
څارونکيه ،ای حساب کوونکيه ،ای ويروونکيه ،ای بدله ورکوونکيه ،ای ځواب
ورکوونکيه ،ای پوهه ،ای کتونکيه
 -45ای تر هر نزدې زياته نزدې ،ای تر هر محبوب زياته محبوبه ،ای تر هر کتونکي
زيات سترګوره ،ای تر هر پوه زياته پوهه ،ای تر هر شريف زيات شريفه ،ای تر هر لوړ
زيات لوړه ،ای تر هر وسيال زيات وسياله ،ای تر هر بډای زياته بډايه ،ای تر هر
بخښونکي زياته بخښونکيه ،ای تر هر مهربان زياته مهربانه
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 -46ای داسې غالبه چې نه مغلوبيږي ،ای جوړوونکيه چې په خپله نه يې جوړی شوی،
ای پنځوونکيه چې په خپله نه يې پنځول شوی ،ای مالکه چې په خپله د چا مملوک نه
يې ،ای برالسيه چې پر تا څوک برالسی نيشته ،ای لوړوونکيه چې په خپله دې څوک
نه شي لوړولی ،ای ساتونکيه چې په خپله ساتنې ته حاجت نه لرې ،ای مرستندويه چې
مرسته يې نه ده شوې ،ای ګواهه چې هميشه حاضر يې ،ای نزدې چې نه لرې کيږي.
 -47ای د رڼا رڼا ،ای رڼا ته رڼا ورکوونکيه ،ای د رڼا پنځوونکيه ،ای د رڼا تدبيروونکيه،
ای د رڼا اندازه کوونکيه ،ای د هرې رڼا رڼا ،ای له هرې رڼا مخکې رڼا ،ای له هرې رڼا
وروسته رڼا ،ای د هرې رڼا لپاسه رڼا ،ای هغه شان رڼا چې په شان يې نيشته بله رڼا
 -48ای هغه ذاته چې عطا يې شريفه ده ،ای چې کار يې لطيف دی ،ای چې لطف يې
تل پاتې دی ،ای چې احسان يې قديم دی ،ای چې خبره يې حق ده ،ای چې وعده يې
رښتيا ده ،ای چې عفوه يې فضل ده ،ای چې عذاب يې عدل دی ،ای چې ذکر يې
خوږ دی ای چې فضل يې عام دی.
 -49ای خدايه! له تا غواړم ستا په نوم ای اسانوونکيه ،ای جدای بخښونکيه ،ای
بدلوونکيه ،ای هواروونکيه ،ای راکوزونکيه ،ای عطابخښوونکيه ،ای زياتوونکيه ،ای
ډير بخښونکيه ،ای امان ورکوونکيه ،ای دښکال پنځوونکيه
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 -50ای هغه چې ګوري خو په خپله نه شي ليدل کيدی ،ای هغه چې نور پيدا کوي
خو په خپله نه دی پيدا شوی ،ای هغه چې نورو ته الره ښيي خو په خپله هدايت ته اړتيا
نه لري ،ای چې ژوندي کول کوي خو په خپله يې څوک نه شي ژوندی کولی ،ای
هغه چې پوښتل کوي خو هغه نه پوښتل کيږي ،ای هغه چې خورول کوي خو په خپله
خوراک ته اړتيا نه لري ،ای چې پناه ورکوي خو پناه نه غواړي ،ای چې قضاوت کوي
خو دهغه په هکله څوک قضاوت نه شي کولی ،ای چې حکم کوي خو هغه ته څوک
حکم نه شي کولی ،ای هغه چې نه له هه څوک پيدا دي او نه هغه له چا پيدا دی ،او
دهغه لپاره هيڅ ساری نيشته.
 -51ای چي ډير ښه حسابګر يې ،ای چې ډير غوره طبيب يې ،ای چې ډير ښه ملګری
يې ،ای چې ډير ښه نزدې يې ،ای چې ډير ښه ځواب ورکوونکی يې ،ای چې ډير ښه
محبوب يې ،ای چې ډير ښه کفيل يې ،ای چې ډير غوټه پرانستونکی يې ،ای چې ډير
ښه موال يې ،ای چې ډير ښه ملګری يې،
 -52ای د عارفانو خوشالۍ ،ای د مينانو ارمانه ،ای د مريدانه همدمه ،ای د توبه کوونکو
محبوبه ،ای بې کسو ته روزي ورکوونکيه ،ای د ګناهکارو هيلې ،ای د عبادت
کوونکو د سترګو رڼا ،ای د غمجنو د زړونو خوشالوونکيه ،ای د غمزده و غم غوره،
ای د تيرو او راتلونکو معبوده
 -53ای خدايه! له تاسوال کوم ستا په نامه ای زما ربه ،ای زما معبوده ،ای زما سروره،
ای زما موال ،ای زما مرستياله ،ای زما ساتونکيه ،ای زما الرښوونکيه ،ای زما مرسته
رسوونکيه ،ای زما محبوبه ای زما طبيبه
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 -54ای ربه د نبيانو او نيکانو ،ای ربه د رښتينو او خوبانو ،ای ربه د جنت او دوزخ ،ای
ربه د وړو او لويانو ،ای ربه د دانو او ميوو ،ای ربه د نهرونو او ونو ،ای ربه دښتو او جبو،
ای ربه د وچو او دريابونو ،ای ربه د شپو او ورځو ،ای ربه د ښکارو او د پټو
 -55ای هغه ذاته چې په هر څه کې نافذ دی ،ای هغه ذته چې پوهه يې هر ځای ته
رسيدلې ،ای هغه ذاته چې قدرت يې پر هر څه خپور دی ،ای هغه ذاته چې بندګان يې
د نعمتونو له شميرلو ناتوان دي ،ای هغه ذاته چې مخلوقات يې نعمتونه نه شي شميرلی،
ای هغه ذاته چې پوهې يې سترتوب نه شي درک کولی ،ای هغه ذاته چې ذهنونه يې
دهستۍ تل ته نه شي رسيدلی ،ای هغه ذاته چې عظمت او سترتوب يې څادر دی ،ای
هغه ذاته چې بندګان يې د حکم د ستنولو توان نه لري ،ای هغه ذاته چې نيشته بل
واکمن بې له هغه ،ای هغه ذته چې نيشته بله عطا بي دهغه له عطا
 -56ای هغه ذاته چې لوړه بيلګه دهغه ده ،ای هغه ذاته چې لوی صفتونه دهغه دي ،ای
هغه ذاته چې پای او پيل دهغه دی ،ای هغه ذاته چې د هوساينې جنت د هغه دی ،ای
هغه ذاته چې لويې نښې د هغه دي ،ای هغه ذاته چې ښکلې نومونه د هغه دي ،ای هغه
ذاته چې حکم او قضا د هغه ده ،ای هغه ذاته چې هوا او فضا دهغه ده ،ای هغه ذاته چې
عرش او فرش دهغه دی ،ای هغه ذاته چې هسک اسمانونه دهغه دي.
 -57ای خدايه له تا غواړم ستا په نوم ،ای )له ګناهونو(تيريدونکيه ،ای بخښونکيه ،يا
زغم لرونکيه ،ای ستاين منونکيه ،ای مهربانه ،ای مينه کوونکيه ،ای غوښتل شويه ،ای
دوسته ،ای پاکه ،ای سپيڅليه
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 -58ای چې عظمت يې په اسمانونو کې دی ،ای چې نښې يې په ځمکې کې دي ،ای
چې دليلونه يې په هر څه کې دي ،ای چې حيرانتياوې يې په دريابونو کې دي ،ای هغه
چې خزانې يې په غرونو کې دي .ای چي د دنيا خلقت پيل کړي او بيا يې ستون کړي،
ای هغه چې ټولې چارې هغه ته ستنيږي ،ای هغه چې مهرباني يې په هر څه کې ښکاره
کړې ،ای هغه چې هر شی يې ښکلې جوړ کړی دی ،ای هغه چې توان او الس يې په
مخلوقاتو کې تصرف لري.
 -59ای دوسته دهغه چا چې دوست نه لري ،ای طبيه د هغه چا چې طبيب نه لري ،ای
ځوابګويه د هغه چا چې څوک يې ځواب نه ورکوي ،ای مهربانه دوسته د هغه چا چې
مهربان نه لري ،ای د بې ملګرو ملګريه ،ای فرياد رسه دهغه چا چې فرياد رس نه لري.
ای الرښوونکيه د هغه چا چې الرښوونکی نه لري ،ای همدمه دهغه چا چې همدم نه
لري ،ای رحم کوونکيه په هغه چا چې رحم کوونکی نه لري ،ای انډيواله دهغه چا
چې انډيوال نه لري.
 -60ای بسندويه د هغه چا چې له هغه بسنه وغواړي ،ای الرښوونکيه دهغه چا چې له
هغه الرښوونه وغواړي ،ای ساتندويه دهغه چا چې له هغه ساتنه وغواړي ،ای خيال
ساتونکيه دهغه چا چې له هغه خيال ساتنه وغواړي ،ای شفا ورکوونکيه دهغه چا چې
له هغه شفا وغواړي ،ای فيصله کوونکيه دهغه چا چې له هغه فيصله وغواړي ،ای بې
نيازه کوونکيه دهغه چا چې له هغه بې نيازي وغواړي ،ای وفاداره د هغه چا چې له هغه
وفا وغواړي ،ای ځواک ورکوونکيه هغه چا ته چې له هغه طاقت وغواړي ،ای
سرپرسته دهغه چا چې له هغه سرپرستي وغواړي.
 -61ای خدايه ! له تا غواړم ستا په نوم ،ای پنځوونکيه ،ای روزي رسوونکيه ،ای
ګويانه ،ای رښتينه ،ای چاودوونکيه ،ای جدا کوونکيه ،ای پرانستونکيه ،ای
پيوندوونکيه ،ای مخکې کيدونکيه ،ای د لوی مقام خاونده
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 -62ای هغه چې شپه او ورځ بدلوي ،ای هغه چې تيارې او رڼاګانې يې وګرځولې ،ای
هغه چې سړه سيوره او تودوښه يې وپنځوله ،ای هغه چې لمر او سپوږمۍ يې مسخره
کړه ،ای هغه چې خير او شر يې برخليک وګرځاوه ،ای هغه چې مرګ او ژوند يې
وپنځاوه ،ای هغه چې خلق او امر دهغه دی ،ای هغه چې نه يې ښځه شته او نه بچی ،ای
هغه چې واکمنۍ کې يې څوک شريک نيشته ،ای هغه چې د خوارۍ له مخې کوم
سرپرست ته ضرورت نه لري.
 -63ای هغه ذاته چې د د خواهش لرونکو له خواهشونو خبر دی ،ای هغه چې د چپو
له ضميرونو خبر دی ،ای هغه چې د بيچارګانو فرياد اوري ،ای هغه چې د ترهيدلو ژړا
ويني ،ای هغه چې د اړمنو اړتياوې دهغه په الس کې دي ،ای هغه چې د توبه کوونکو
پلمه مني ،ای هغه چې د مفسدانو عمل نه اصالح کوي ،ای هغه چې د نيکي کوونکو
اجر نه ضايع کوی ،ای هغه چې د عارفانو له زړه لرې نه دی ،ای تر ټولو ښندونکيو
زيات ښندونکيه.
 -64ای هميشه پاتيدونيکه ،ای د دعا اوريدونکيه ،ای د عطا پراخوونکيه ،ای د خطا
بخښونکيه ،ای د اسمان جوړوونکيه ،ای ښه ازميښت اخستونکيه ،ای ښه ستايدونيکه،
ای له پخوا سرلوړيه ،ای ډيره وفاداره ،ای ښه بدله ورکوونکيه
 -65ای خدايه له تا غواړم ستا په نوم ،ای پرده اچووونکيه ،ای بخښونکيه ،ای غالبه،
ای د جبروت خاونده ،ای ډير صبر کوونکيه ،ای نيکي ورکوونکيه ،ای غوره شويه،
ای پرانستونکيه ،ای روح بخښونکيه ای اساني بخښونکيه.
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 -66ای چې زه يي وپنځولم او وې پسوللم ،ای چې ماته يې روزي راکړه او وې پاللم،
ای چې ماته يې خواړه راکړل او وې خړوبولم ،ای چې زه يې نزدې کړم او د ځان
څنګته يې کړم ،ای چې زه يې وساتلم او پوره يې کړم ،ای چې زه يې خوندي کړم او
مالتړ يې راوکړ ،ای چې عزت يې راکړ او بې نيازه يې کړم ،ای چې توفيق يې راکړ
او الرښونه يې راته وکړه ،ای چې همدم مې شو او ځای يې راکړ ،ای چې ما مړ کوي
او ژوندی کوي مې
 -67ای هغه ذاته چې حق په خپلو کلمو سره ټينګ او پر ځای کوي ،ای چې د بندګانو
توبه قبلوي ،ای چې د انسان او دهغه د زړه تر مينځ حايليږې ،ای چې شفاعت بې دهغه
له اجازې فايده نه ورکوي ،ای چې په ګمراهيدونکو ښه خبر يې ،ای هغه چې حکم
يې نه بدليږي ،ای هغه چې هيڅوک يې رايه نه شي ستنولی ،ای هغه چې هر څه يې
امر ته غاړه ايښې ده ،ای هغه چې اسمانونه يې د قدرت په الس پيچل شوې دي ،ای
هغه چې بادونه د خپل رحمت زيري ورکوونکي ليږي
 -68ای هغه ذاته چې ځمکه يې د ژوند بستر وګرځوله ،ای چې غرونه يې د ځمکې
ميخونه کړل ،ای چې لمر يې د نړۍ څراغ کړ ،ای هغه چې سپوږمۍ يې ځالنده
وګرځوله ،ای هغه چې شپه يې د ارام جامه وګرځوله ،ای هغه چې ورځه يې د د روزۍ
لپاره وګرځوله ،ای هغه چې خوب يې د سکون وسيله وګرځوله ای هغه چې اسمان
يې جوړ کړ ،ای هغه چې هر يو شی يې جوړه جوړه وګرځاوه ،ای هغه چې اور يې
کمينګاه وګرځوله
 -69ای خدايه! له تا غواړم ستا په نوم ،ای اوريدونکيه ،ای مله ،ای لوړه پوړيه ،ای
سرلوړيه ،ای چټکه ،ای نوښتګره ،ای لويه ،ای وسمنه ،ای پوهه ،ای پناه ورکوونکيه
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 -70ای ژونديه له هر ژونده مخکې ،ای ژونديه له هر ژوندي وروسته ،ای ژونديه چې
په شان يې بل ژوندی نيشته ،ای ژونديه چې هيڅ ژوندی يې شريک نيشته ،ای ژونديه
چې بل ژوندي ته اړتيا نه لري ،ای ژونديه ټول ژوندي مړه کوي ،ای ژونديه چې هر
ژوندي ته رزق ورکوي ،ای ژونديه چې ژوند يې له بل ژوندي په ميراث نه دی وړی،
ای ژونديه چې مړي ژوندي کوي ،اي ژونديه چې پاتيدونکی يې چې نه ورته پړمخی
راځي او نه يې خوب وړي.
 -71ای هغه ذاته چې داسې ياد لري چې نه هيريږي ،ای چې داسې رڼا لري نه ګليږي،
ای چې داسې پيرزوينې لري چې نه شميريدونکي دي ،ای چې واک يې بې زواله دی،
ای چې ستاينه او ثنا يې د شمير نه ده ،ای چې داسې برمه لري چې نه بدليږي ،ای چې
داسې کمال لري چې نه درک کيږي ،ای چې فيصله يې د ستنيدو نه ده ،ای چې داسې
صفتونه لري چې بدليدونکي نه دي ،ای چې جلوي لري چې بدلون پکې نه راځي.
 -72ای د نړيوالو پالونکيه ،ای د قيامت د روځې څښتنه ،ای د پلټونکو منزله ،ای پناه
غوښتونکو ته پناه ورکوونکيه ،ای دتښتيدلو درک کوونکيه ،ای له صابرانو سره مينه
کوونکيه ،ای له توبه کوونکو سره محبت کوونکيه ،ای چې له پاکانو سره مينه لرې،
ای له نيکانو سره مينه کوونکيه ،ای هغه چې له هدايت موندونکو ښه خبر دی.
 -73ای خدايه له تا غواړم ستا په نوم ! ای مهربانه ،ای ملګريه ،ای ساتونکيه ،ای
تاويدونکيه ،ای روزي بخښونکيه ،ای فرياد اوريدونکيه ،ای عزت ورکوونکيه ،ای
خواروونکيه ،ای پيلوونکيه ،ای ستنوونکيه
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 -74ای داسې يوازيني ذاته چې ضد نه لري ،ای داسې يوازينيه چې ساری نه لري ،ای
هغه چې بې نيازه بې عيبه دی ،ای هغه چې بې ساری او بې کيفه دی ،ای هغه چې عادل
قاضي دی ،ای هغه چې بې وزيره پالونکی دی ،ای هغه چې هيڅکله نه ذليليدونکی
عزتمن دی ،ای هغه چې نه فقيريدونکی شتمن دی ،ای هغه چې نه لرې کيدونکی
پاچا دی ،ای هغه چې صفتونه يي بي سارې دي.
 -75ای هغه چي ذکر يي د يادوونکو لپاره شرف دی ،ای هغه چې شکر يې د شاکرانو
لپاره ژغورنه ده ،ای هغه چې ستاينه يې د ستايونکو لپاره عزت دی ،ای هغه چې طاعت
يې د طاعت کوونکو لپاره د ژغورنې سبب دی ،ای هغه چې ورونه يې د غوښتونکو
لپاره پرانستې دي ،ای هغه چې الره يې د توبه کوونکو لپاره هواره ده ،ای هغه چې
نښې يې د ليدونکو لپاره پريکنده دي ،ای هغه چې کتاب يې د متقيانو لپاره د پند سبب
دی ،ای هغه چې روزي يې هم اطاعت کوونکو ته رسيږي هم ګناهکارو ته ،ای هغه
چې رحمت يې نيک چارو ته نزدې دی
 -76ای چې نوم يې مبارک دی ،ای چې لورينه يې ډيره لوړه ده ،ای چې بې له هغه
بل معبود نيشته ،ای چې ستاينه يې لوړه ده ،ای چې نومونه يې سپيڅلې دي ،ای چې
هستي يې پاتيدونکې ده ،ای چې سترتوب يې د ښکال جلوه ده ،ای چې بزرګي يې
څادر او پوشش دی ،ای چې پيرزوينې يې له حده زياتې دي ای چې نعمتونه يې دشمار
نه دي.
 -77ای خدايه ! له تا غواړم ستا په نوم ای ،مرسته رسوونکيه ،ای امينه ،ای څرګنده،
ای پياوړيه ،ای عزتمنه ،ای الرښوونکيه ،ای ستايل شويه ،ای لويه ،ای ) په ګناهکارو(
سختي کوونکيه ،ای ګواهه
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 -78ای د برمناک عرش څښتنه ،ای د مضبوطې وينا خاونده ،ای د غوره کردار مالکه،
ای د سختې نيونې لرونکيه ،ای د زيري او خبرداري صاحبه ،ای چې ستايل شوی
سرپرست يې ،ای چې هغه څه چې اراده يې وکړې کوونکی يې ،ای چې هغه چې نه
لرې کيدونکی نزدې يې ،ای هغه چې په هر څه ګواه يې ،ای هغه چې پر بندګانو ظلم
نه کوې.
 -79ای هغه چې شريک او وزير نه لري ،ای هغه چې ساری او شبيه نه لري ،ای هغه
چې د لمر او ځالنده سپوږمۍ پنځوونکی دی ،ای هغه چې د بيوزله الچاره بې نيازه
کوونکی دی ،ای هغه چې ماشوم ته روزي رسوونکی دی ،ای هغه چې پر ډير بوډا
رحم کوونکی دی ،ای چې د ماتو هډونو پيوندوونکی دی ،ای چې ترهيدلې پناه
غواړي ته پناه ورکوونکی دی ،ای چې پر بندګانو يې خبر او بينا دی ،ای چې پر هر
څه وسيال دی
 -80ای څښتنه د سخا او ښندنې ،ای صاحبه د فضل او کرم ،ای خالقه د لوح او قلم،
ای پنځوونکيه د ميږو او خلکو ،ای مالکه د عذاب او غچ ،ای الهام ورکوونکيه د عرب
او عجم ،ای لرې کوونکيه د زيان او در د ،ای پوهه پر رازونو او ارادو ،ای مالکه د
کعبې او حرم ،ای پيدا کوونکيه د هر شي له عدم
 -81ای خدايه ،له تا غواړم ستا په نامه ،ای کوونکيه ،ای نړۍ ګرځوونکيه ،ای
منونکيه ،ای غوره ،جدا ،ای پيوندونکيه ،ای عادله ،ای غالبه ،ای غوښتونکيه ،ای
بخښونکيه
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 -82ای چي په خپل کرم سره يې بخشش وکړ ،ای چې په خپلې سخا سره يې عزت
ورکړ ،ای چې په خپلې مهربانۍ سره يې کرم وکړ ،ای چې خپل قدرت سي عزت
وبخښه ،ای چې په حکمت سره يې هر څه سرڅڼه کړل ،ای چې په خپل تدبير سره يې
حکم وکړ ،ای چې په خپل علم سره يې تدبير وکړ ،ای چې په خپل حلم سره له
ګناهونو تير شو ،ای چې له لوړاوي سره سره خپل تدبير ته نزدې دی ،ای هغه چې له
نزديکت سره سره لوړ دی.
 -83ای هغه چې هر څه وغواړي پيدا کوي يې ،ای هغه چې هر وغواړي کوي يې،
ای هغه چې هر څوک وغواړي هدايتوي يېو ای هغه چې هر څوک وغواړي
ګمراهوي يې ،ای هغه چې هرڅوک وغواړي په عذابوي يې ،ای هغه چې هرڅوک
وغواړي بخښي يې ،ای هغه چې هر چاته وغواړي عزت ورکوي ،ای هغه چې
هرڅوک وغواړي ذليلوی يې ،ای هغه چې د ميندو په خيټو کې هرڅنګه چې وغواړي
انځوروي يې ،ای هغه چې هر څوک وغواړي له خپل رحمت سره ځانګړی کوي.
 -84ای هغه چې ښځه او اوالد يې غوره نه کړل ،ای هغه چې د هغه څه لپاره يې اندازه
وټاکله ،ای هغه ذاته چې په خپل حکم کې يې څوک شريک نه کړل ،ای هغه چې
پرښتې يې خپلې استازې وګرځولې ،ای هغه چې په اسمانونو کې يې برجونه جوړ
کړل ،ای هغه چې ځمکه يې کراره وګرځوله ،ای هغه چې انسان يې له اوبو پيدا کړه،
ای هغه چې د هر څه يې يو انجام وګرځاوه ،ای هغه چې په خپل علم سره پر هر څه
خپور دی ،ای هغه چې د هر څه شمير يې شميرلی دی.
 -85ای خدايه ! له تا غواړم ستا په نوم ،ای اوله ،ای آخره ،ای ظاهره ،ای باطنه ،ای
نيک چاريه ،ای حقه ،ای يوازينيه ،ای بې ساريه ،ای بې نيازه ،ای تل پاتيه
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 -86ای تر ټولو ښه پيژندل شويه چې پيژندل شوی ،ای تر ټولو لوړ معبوده چې عبادت
يې شوی ،ای تر ټولو لوی ثنا منونکيه چې مننه يې شوې ،ای تر ټولو عزتمن ياديدونکيه
چې يادونه يې شوې ،ای تر ټولو اوچت ستاييدونکيه چې ستاينه يې شوې ،ای تر ټولو
زوړ موجوده چې غوښتنه يې شوې ،ای تر ټولو اوچت موصوفه چې صفت يې شوی،
ای تر ټولو لوړ مقصوده چې اراده يې شوې ،ای تر ټولو عزتمن غوښتل شويه چې
غوښتنه ترې شوې ،ای تر ټولو شريف محبوبه چې پيژندل شوی دی
 -87ای د ژړا کوونکو محبوبه ،ای د توکل کوونکو سروره ،ای د بې الرو
الرښوونکيه ،ای د مومنانو سرپرسته ،ای د يادوونکو همدمه ،ای د زړه سويو پناهه ،ای
د رښتينو ژغورونکيه ،ای تر ټولو وسيالو وسياله ،ای تر ټولو پوهانو پوهه ،ای د ټولو
مخلوقاتو خدايه.
 -88ای هغه ذاته چې مخکې الړ نو برالسی شو ،ای هغه چې واکمن شو نو وسيال
وګرځيد ،ای هغه چې پټ شو او خبر شو ،ای هغه چې عبادت يې وشو نو عزتمن وګڼل
شو ،ای هغه چې نافرماني يې وشوه نو بخښنه يې وکړه ،ای هغه چې افکار يې احاطه
نه شي کولی ،ای هغه چې سترګې يې نه شي ليدلی ،ای هغه چې هيڅ اثر له هغه پټ نه
شي پاتيدلی ،ای هغه چې انسانانو ته روزي ورکوونکی دی ،ای هغه چې هرې اندازې
ته اندازه ورکوونکی يې.
 -89ای خدايه ! له تا غواړم ستا په نوم ،ای ساتونکيه ،ای پيدا کوونکيه ،ای
پنځوونکيه ،ای ډير ښندونکيه ،ای پرانستونکيه ،ای پراختيا بخښونکيه ،ای ضمانت
کوونکيه ،ای امر کوونکيه ،ای نهي کوونکيه
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 -90ای هغه ذاته چې له هغه پرته بل څوک له غيبو نه دي خبر ،ای هغه چې نه ګرځوي
بدي مګر هغه ،ای هغه چې نه پيدا کوي مخلوقات مګر هغه ،ای هغه چې نه بخښي
ګناهانې مګر هغه ،ای هغه چې نه بشپړوي نعمتوننه مګر هغه ،ای هغه چې نه بدلوي
زړونه مګر هغه ،ای هغه چې تدبيروي چارې مګر هغه ،ای هغه چې نه راستوي ورښت
مګر هغه ،ای هغه چې نه پراخوي رزق مګر هغه ،ای هغه چې نه ژوندي کوي مړي
مګر هغه.
 -91ای د ضعيفانو مرستندويه ،ای د مسافرو ملګريه ،ای د دوستانو مله ،ای پر دښمنانو
برالسيه ،ای د اسمانونو اوچتوونکيه ،ای د دغوريزو مونسه ،ای د متقيانو دوسته ،ای د
فقيرانو خزانې ،ای د شتمنانو مبعوده ا ،ای د تر ټولو کريمانو زيات کريمه
 -92ای له هر شي بې نيازه کوونکيه ،ای پر هر څه قايمه ،ای هغه چې هيڅه شی يې په
شان نه دی ،ای هغه چې هيڅه يې واکمني نه زياتوي ،ای هغه چې هيڅه ترې پټ نه
دي ،ای هغه چې هيڅه يې خزانې نه شي کمولی ،ای هغه چې په شان يې هيڅه نيشته،
ای هغه چې هيڅه يې له علمه پټ نه پاتې کيږي ای هغه چې پر هر څه خبر دی ،ای
هغه چې رحمت يې پر هر څه خپور دی
 -93ای خدايه !له تا غواړم ستا په نوم ،ای اکرام کوونکيه ،ای روزي بخښونکيه ،ای
نعمت ورکوونکيه ،ای عطا کوونکيه ،ای بې نيازه کوونکيه ،ای فنا کوونکيه ،ای
ژوندي کوونکيه ،ای خوشالوونکيه ،ای ژغورونکيه
 -94ای د هر شي اوله او اخره يې ،ای د هر شي خدايه او لرونکيه يې ،ای د هر شي
پالونکي او جوړوونکيه ،ای د هر شي رامينځته کوونکي او پيدا کوونکيه ،ای د هر
شي اخستونکي او پرانستونکيه ،ای د هر شي پيلوونکي او ستنوونکيه ،ای د هر شي
جوړوونکي او اندازه کوونکيه ،ای د هر شي هستي بخښونکي او خوځوونکيه ،ای د
هر شي ژوندي کوونکي او مړوونکيه ،ای د هر شي خالق او وارثه
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 -95ای تر ټولو ښه يادوونکي او ياد شوونکيه ،ای تر ټولو ښه مننونکی او مشکوره،
ای تر ټولو ښه ستايونکي او ستايل شوونکيه ،ای تر ټولو ښه شاهد او مشهوده ،ای تر
ټولو ښه بلونکي او بلل شويه ،ای تر ټولو ښه ځواب ورکوونکي او ځواب ورکړل
شويه ،ای تر ټولو ښه مونس او همدمه ،ای تر ټولو ښه ملګري او همنشينه ،ای تر ټولو
ښه مقصود او مطلوبه ،ای تر ټولو ښه حبيب او محبوبه
 -96ای هغه چې بلونکي ته ځواب ورکوې ،يا هغه چې د خپل فرمان وړونکي دوست
دی ،ای هغه چې خپل دوست ته نزدې دی ،ای هغه چې دهغه چا لپاره چې ساتنه ترې
وغواړي څارندويی دی ،ای هغه چې په هر هغه چا چې هيله ورپورې وتړي کريم
دی ،ای هغه چې د هغه چا په وړاندې چې سرغړونه يې وکړي صابر دی ،ای هغه چې
په خپل سترتوب کې مهربانه دی ،ای هغه چې په خپل حکمت کې عظيم دی ،ای هغه
چې په خپل احسان کې قديم دی ،ای هغه چې څوک يې اراده وکړي پرې خبر دی
 -97ای خدايه! له تا غواړم ستا په نوم ای سبب جوړوونکيه ،ای ګروهمنوونکيه ،ای
بدلوونکيه ،ای تعقيبوونکيه ،ای ترتيبوونکيه ،ای ويروونکيه ،ای خبرداروونکيه ،ای
يادوونکيه ،ای تسخيروونکيه ،ای بدلوونکيه
 -98ای هغه ذاته چې علم يې مخکې دی ،ای هغه چې وعده يې رښتيا ده ،ای هغه چې
مهرباني يې ښکاره ده ،ای هغه چې حکم يې غالب دی ،ای هغه چې کتاب يې مضبوط
دی ،ای هغه چې حکم يې واقع کيدونکی دی ،ای هغه چې قرآن يې برمناک دی ،ای
هغه چې واکمني يې قديمه ده ،ای هغه چې فضل يې هر اړخيز دی ،ای هغه چې عرش
يې ډير لوی دی
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 -99ای چي د يو شي اوريدل يې د بل شي له اوريدلو نه غړوي ،ای چې يو کار يې له
بل کاره نه منعې کوي ،ای چې يوه خبره يې له بلې خبرې نه غلطوي ،ای چې يوه
غوښتنه يې له بلې غوښتنې په اشتباه کې نه اچوي ،ای هغه چې يو شی ورځنې بل شی
نه پناه کوي ،ای هغه چې د ټينګار کوونکو ټينګار يې نه ستومانه کوي ،ای هغه چې د
پلټونکو آخری ارمان دی ،ای هغه چې عارفانو د همت آ خری حد دی ،ای هغه چې د
طالبينو د لټون انتها ده ،ای هغه چې په درسته نړۍ کې ترې يوه ذره هم نه ده پټه
 -100ای داسې حليمه چې بيړه نه کوي ،ای داسې کريمه چې شومتيانه کوي ،ای
داسې رښتونيه چې وعده خالفي نه کوي ،ای داسې عطا کوونکيه چې نه ستړې کيږي،
ای داسې برالسيه چې ماته نه خوري ،ای داسې عظيمه چې په ستاينه کې نه راځي ،ای
داسې منصفه چې ظلم نه کوي ،ای داسې بډايه چې اړمنيږي نه ،ای داسې لويه چې
وړوکی کيږي نه ،ای داسې ساتونکيه چې غلفت نه کوي ،سپيڅلی يې ته ،ای چې له
تا پرته بل معبود نيشته ،سپيڅلی يې ته ای فرياد اوريدونکيه ،فرياد اوريدونکيه ،مونږ
له اوره وژغوره ای پالونکيه

دعای کمیل بن زیاد
دا يوه مشهوره دعا ده عالمه مجلسي واي چې دا ډيره افضله دعا ده او دا د حضرت خضر
عليه السالم دعا ده چې حضرت علی عليه السالم خپل خاص صحابي کميل بن زياد ته
ښودلې وه .دا دعا د شعبان د مياشتې په پينځلسمه شپه او د هرې جمعې په شپې ويل
کيږي.دا دعا شيخ عباس قمي له مصباح المجتهده روايت کړې ده او هغه دعا دا ده:

ای خدايه زۀ له تا سوال کوم د هغه رحمت په خاطر چې په هر څيز باندې خپور دی او ستا
د هغه توان په خاطر چې هر څيز دې د هغۀ په وسيله خپل مقهور ګرځولی دی او هر څيز د
هغۀ په مخکښې عاجز او هر څيز د هغۀ په مخکښې خوار دی او ستا د هغه جبروت او لوړ
مقام په وسيله چې د هغۀ په وسيله په هر څيز باندې برالسی يې او ستا د هغه عزت په خاطر
چې هيڅ څيز يې په مخکښې نه شي ودرېدې او ستا د هغه عظمت په خاطر چې هر څيز
ترې ډک دی او ستا د هغه باچائۍ په خاطر چې په هر څه باندې يې برتري لرلې ده او ستا د
هغه پاک ذات په خاطر چې د هر څيز له فنا کېدو نه پس باقي پاتی دی او ستا د هغو
سپېڅلو نومونو په خاطر چې د هر موجود بنياد يې ډک کړی دی او ستا د هغه علم او پوهې
په خاطر چې په هر څيز احاطه لري او ستا د ذات د هغه نور په خاطر چې په رڼا يې هر څيز
روښانه دی ،ای نوره! او ای له هر عېب نه باالتره!
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ای د وړومبنيو موجوداتو اولينه! او ای د وروستنيو موجواتو اخېرينه! ای خدايه! ما ته هغه
ګناهونه وبخښې چې د عصمت پردې مې شلوي ای خدايه راته هغه ګناهونه وبخښې چې
عذاب او سزا نازلوي ای خدايه هغه ګناهونه راوبخښې چې نعمتونه بدلوي ای خدايه هغه
ګناهونه راته وبخښې چې د دعا قبېلدو مخه نيسي .خدايه هغه ګناهونه راته وبخښې چې
مصيبت نازلوي خدايه هره هغه ګناه راته وبخښې چې مې کړې ده او هره هغه خطا مې
معافه کړې چې رانه شوې ده

ا خدايه زۀ له تاسره نزدېکت غواړم ستا د ذکر په وسيله او ستا په درګاه کښې خپله ستا د
ذات په وسيله شفاعت غواړم او ستا د کرم اوبخشش په خاطر له تا نه غواړم چې ما له خپل
ځان سره نزدې کړې او ستا شکر ادا کول مې نصيب کړې او خپل ذکر راته الهام کړې،
ا خدايه! له تا نه سوال کوم د هغه کس سوال چې عاجز ،خوار ،او ويرېدونکی د چې
په چارو کښې مې اساني پېدا کړې او رحم راباندې وکړې او په هغه څه مې راضي او او
قانع کړې چې زما په نصيب دې ګرځولي دي
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او په هر ډول حاالتو کښې مې عاجزي نصيب کړې ،ای خدايه! له تا نه سوال کوم د هغه
کس سوال چې زيات محتاج شوی دی او د سختيو په وخت يې ستا درګاه ته حاجت
راوړی دی د هغه څه په شوق او اميد چې له تا سره زيات دي .ای خدايه ستا حکومت او
باچائي ډېره ستره او مقام دې ډېر اوچت دی مکر )تدبير او حکمت( دې په کارونو کښې
پټ او فرمان دې څرګند او قهر دې غالب دی او توان او طاقت دې نافذ دی او ستا له
حکومت نه تېښته ناممکنه ده

ای خدايه! د خپلو ګناهونو د بخښنې لپاره بل بخښونکی نه مومم او نه د خپلو بدو کارونو
لپاره پرده اچوونکی لرم او نه داسې څوک لرم چې زما بدۍ په نېکېو بدلې کړي بې له تا
څوک معبود نېشته پاکي دې بيانوم او ستائېنه دې کوم
ما په ځان ظلم کړی دی او د خپلې ناپوهۍ په وجه مې د نافرمانۍ جرات کړی دی ،او له
دې امله چې تل دې له پخوا نه ياد يم او راباندې دې احسان کړی دی ښه په ارام ناست وم.
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ای زما خدايه! ای زماڅښتنه! زما څومره بدۍ دې پټې کړې او له څومره مصيبتونو نه دې
په امان کښې ساتلی يم او له څومره خطاګانونه دې بچ ساتلی يم او څومره ناخوښې دې له
مانه لرې ساتلې دي او زما څومره صفتونه او ستائېنې چې زۀ يې الئق نه وم خپرې کړي دي
ای خدايه! زما مصيبت ډېر غټ او د بدۍ حال مې له حده تېر شوی دی او عملونه مې ډېر
بد شوي او د خواهشاتو زنځير په ځای کښېنولی يم او لويو لويو ارزوګانو زۀ ګټې ته له
رسولو څخه ايسار کړی يم او دنيا په خپلو غَرو باندې غولولی يم او امّاره نفس په خپلو
جنايتونو او زما په نرمۍ سره تېرباسلی يم .ای زما آقا! بس له تا نه ستا د عزت په خاطرسوال
کوم چې د چلند او کردار بدي مې د دعا د قبلېدو خنډ ونه ګرځي او د هغو پټو بدعمليو په
وجه مې رسوا مه کړې چې ته ترې خبر يې او انجام ته په رسولو کښې مې بيړه و نه کړې
زما د هغه بد چلند او بدو عملونو په وجه چې مې په پرده کښې کړي دي.
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اودوام مې ورکړی دی خپلو ګناهونو ،ناپوهۍ ،زيات شهوت او غفلت ته او ای خدايه!
ستا دې په خپل عزت قسم وي چې په ټولو حاالتوکښې په ما مهربان وسه او په ټولو چارو
کښې راباندې پېرزوينه وکړې .ای زماخدايه! ای زما پالونکيه! بې له تا بل څوک داسې
لرم چې د مصيبت په لرې کولو او په چاره کښې د پام کولو غوښتنه ترې وکړم؟

ای زما خدايه! ای زما څښتنه! ما ته دې يو حکم راکړ چې د هغۀ په منلو کښې مې د خپلو
نفساني خواهشاتو پېروي وکړه او په دې هکله مې د دښمن له فريبکارۍ نه ځان و نه ساتلو
نو بس هغۀ هم راته دوکه راکړه په هغه ډول چې څنګه يې خوښه وه او قسمت هم له هغۀ
سره زما په دوکه کولوکښې مرسته وکړه نو بس د دغې سپېرې پېښې په وجه چې راته
راپېښه شوه ستا له ځينو حدودو مې تجاوز وکړ اوستا د ځينو احکامو مخالفت مې وکړ .نو
ستا ستائينه کوم او ستا لپاره حجت دی په هر هغه څه کښې چې راته راپې

شوي او زما

لپاره په هغه حکم هيڅ حجت او دليل نيشته چې زما د سزا په باره کښې جاري شوی دی او
ستا قضا او ازمېښت هغه زما لپاره الزمي کړی دی
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او اوس ای زما خدايه! په داسې حال کښې دې درګاه ته راغلی يم چې ستا په باره کښې
مې کوتاهي کړې ده او په ځان مې زياتی کړی دی او عذرغوښتونکی ،پښېمانه ،زړۀ ماتی،
معافي او بخښنه غوښتونکی ،راستنېدونکی او په خپلو ګناهونو اقرار او اعتراف کوونکی
يم او له هغه څه نه چې مې کړي دي د تېښتې هيڅ رو ګودر نه وينم او نه د پناه کوم ځای
وينم چې مخه کړم ورته او کار مې پرې وشي بې له دې نه چې ته مې عذر قبول کړې او د
خپل رحمت په پراختيا کښې مې داخل کړې نو بس ای خدايه! عذر مې قبول کړه او په
دې سختې پرېشانۍ مې رحم وکړه او د ګناهونو له سخت قېده مې خالص کړه

ای پالونکيه! رحم وکړه زما د بدن په کمزورۍ ،د څرمن په نازکۍ او د هډوکو په باريکۍ.
ای هغه ذاته! چې اغاز دې وکړ زما په خلقت ،په ياد ،روزنې ،احسان او خوراک باندې نو
اوس په همدغې وړومبۍ بزرګوارۍ ،کرم او احسان سره ما وبخښه .ای زماخدايه! ای زما
آقا! او ای زما پالونکيه! ايا دا ومنم چې ته به ما په اور کښې عذابوې پس له دې نه چې په
يووالي دې اقرار کوم ،زړۀ مې ستا د معرفت په نور روښانه شو،
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ژبه مې ستا په ذکر ګويانه شوه اوضمير مې ستا په مينه بوخت شو؟ اوستا په بنده پالنې باندې
زما له صادقانه اعترافه او عاجزانه دعا نه پس؟ دا له تا سره نه ښائي! ته له دې نه ډېر باالتر
يې چې هغه کس ضائع کړې چې خپله دې د هغه پالنه کړې ده يا وشړې هغه کس چې
خپله دې ځانته رانزدی کړی دی يا داسې کس مصيبتونو او بالګانو ته پرېږدې چې خپله
دې د هغۀ پالنه کړې ده او مهربانۍ دې ورسره کړې ده

او کاش چې راته پته وې ای زما آقا ،ای زما خدايه! ای زما څښتنه! چې ايا ته به په اور
کښې سېزې هغه مخونه چې ستا د عظمت په مخکښې په سجده پراته دي؟ او هـــغه ژبې
چې په رښتيا ستا پــه يـــووالي ګويـــانه شوې دي او ستا په شکر ادا کونې خالصې شوي
دي ؟ او هغه زړونه چې ستا په خدائۍ يې اعتراف کړی دی؟ او هغه ضميرونه چې له علم
او معرفت نه ډک شوي دي او ان تردې چې ستا په وړاندې عاجز شوي دي؟ او هغه اندامونه
چې ستا عبادت ته په مينه زغلي او په خپلو ګناهونو باندې په اعتراف سره ستا بخښنه لټوي؟
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نه ،داسې څه ګمان په تا نه شي کېدې او ستا له فضل نه داسې خبره مونږ نده اورېدلې .ای
کريمه! ايپالونکيه! تا ته خپله معلومه ده زما کمزوري د دنيا د يو لږ مصيبت او معمولي سزا
او ناخوښو په وړاندې چې د دنيا خاوندانو ته رسيږي نو په داسې حال کښې چې د دې
مصيبتونو او غمونو دوام کم دی او موده يې لنډه ده نو بيا به څنګه زغم ولرم د اخېرت د
مصيبتونو او د هغو لويو نا خوښو؟ په داسې حال کښې چې د هغو مصيبتونو موده اوږده او
دوام يې همېشنی دی او ورباندې د اخته کسانو لپاره پکښې کمی نيشته ځکه چې دغه ټول
ستا د غضب ،انتقام او غصې په وجه دي او دا هغه دي چې اسمانونه او زمکه يې د زغملو
توان نه لري ،نو ای آقا! زما له پاره به څه شي؟ په داسې حال کښې چې زۀ ستا کمزوری،
خوار ،ناڅه ،فقير او بې وزله بنده يم.
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ای زما خدايه! ای زما پالونکيه ،ای زما آقا! ای څښتنه! د خپل کوم کوم مصيبت فرياد
درته وکړم او د کوم کوم لپاره درته ژړا اوزاري وکړم؟ ايا د دردناک او سخت عذاب
لپاره؟ يا د اوږدې او زياتې مودې مصيبت لپاره؟ نو که داسې وي چې ما د خپلو سزاګانو په
خاطر د خپلو دښمنانو په قطار کښې راولې او ما ستا په مصيبت او عذاب باندې له اخته
کسانو سره يو ځای کوې او بېلتون راولې زما او د خپلو مينه والو او دوستانو ترمينځه ،نوبس
حېران يم ای زما خدايه! ای زما آقا! ای څښتنه! چې ستا په عذاب به خوصبر وکړم خو
څنګه به ستا جدائي وزغملې شم او حېران يم چې ستا د اور تودوخي به خو وزغمم خو
ستا د کرامت په لور د نظر په محروميت څنګه صبر وکړم ) او وې منم( ؟

يا څنګه په اور کښې پاتی شم چې ستا د بخښنې اميد لرم؟ نو ستا په عزت مې قسم ای زما آقا!
ای زما موال! زۀ په رښتيا قسم خورم چې که هلته د خولې خالصولو اختيار ولرم نو خا مخا به د
دوزخيانو ترمينځ ستا په لور فرياد پورته کړم ،د آرزو لرونکو فرياد!
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او ستا په درګاه کښې د فرياد او زاري کوونکو په شان به سخت فرياداوچت کړم او د هغو
کسانو غوندې به ستا په جدائۍ ژړا او فرياد وکړم چې يو خوږ شی يې ورک کړی وي او
په چغو چغو به درته ووايم چې چرته يې ای د مومنانو مددګاره!ای د عارفانو د ارمانونو
انتها! ای د فرياد کوونکو فرياد اورېدونکيه! ای د صادقانو د زړونو محبوبه! ای د عالمونو
خدايه! ايا په رښتيا ستا په باره کښې داسې ګمان کېدې شي؟ پاکي دې بيانوم! ای زما
خدايه! او ستائينه دې کوم چې په اور کښې د هغه مسلمان بنده چغې دې واورې چې هلته
د خپل مخالفت په وجه قېد شوی او د عذاب مزه يې د خپلې نافرمانۍ په وجه څکلې او د
درزخ په طبقو کښې د خپل جرم او جنايت په وجه ګېر شوی دی او په داسې حال کښې
درته زاري او فرياد وکړي د يو داسې کس فرياد چې ستا د رحمت اميدوار دی او ستا د
توحيد د منونکو په ژبه درته فرياد وکړي او ستا له بنده پالنې سره متوسل شي نو ای زما
څښتنه! بيا به څنګه په عذاب کښې پاتې شي په داسې حال کښې چې ستا د بردبارۍ بې
انتها مخينې ته سترګې غړوي ؟
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يا څنګه به اور هغه ازار کړي سره له دې چې ستا د فضل او رحمت ارزومن دی او څنګه
به يې اوراوسيزي سره له دې چې چغې يې اورې او ځای يې وينې؟ يا څنګه به يې لمبې را
انغاړي چې ته يې له کمزورۍ نه خبر يې؟ يا څنګه به د دوزخ په طبقو کښې لتې ټکوې
سره له دې چې تا ته يې د صادقۍ پته ده؟ يا څنګه به د دوزخ فرښتې هغه وډبوي او وټکوي
سره له دې چې يا ربه!يا ربه! چغې وهي؟ يا څنګه ممکنه ده چې د خپلې ازادۍ د فضل
اميد ولري او ته يې په خپل حال پرېږدې؟ دا خبره له تاسره نه ښائي او په تا داسې ګمان نه
شي کېدې،
او ستا له فضل نه داسې څه خبره مشهوره نه ده او نه د توحيد منونکو په هکله دا کار له هغوي
سره ستا د نېکۍ او احسان له چلند سره سمون خوري او زۀ په پرېکنده يقين سره پوهېږم
چې که د منکرانو د عذابولو لپاره ستا حکم جاري شوی نه وې او په عذاب کې ستا د
دښمنانو د تل لپاره د پاتې کېدو په هکله دې فيصله نه وې کړې نو ټول دوزخونه به دې يخ
او سالم ګرځولي وو او څوک به هم په دغه ځای کښې نه ووميشته شوي،
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خو ای هغه ذاته! چې ټول نومونه يې سپېڅلي دي قسم دې خوړلی دی چې دوزخ به له
پېريانو او انسانانو څخه له ټولو کافرانو نه ډکوې او دښمنان به دې تل پکښې پراتۀ وي او
ټول ثنا صفت چې تا لره دی په ابتدا کښې دې داسې وفرمايل او په دې فرمايلو دې په
بندګانو باندې په زياتو نعمتونو سره احسان وکړ چې ))ايا مومنان له فاسقانو سره برابر
دي؟(( ای زما خدايه! ای زما آقا! زۀ درنه سوال کوم په خاطر د هغه قوت چې مقدرونه
دې پرې رامنځته کړل او د هغې قضا په خاطر چې حتمي دې کړه او د هغې په مطابق دې
داوري وکړه او په هر هغه کس غالب وګرځيدې چې دا قضا او قدر دې د هغۀ لپاره جاري
کړ چې په دې شپه او په دې ګړۍ راته وبخښې ټول هغه جرمونه چې مې کړي اوټول هغه
ګناهونه چې مرتکب شوی يې يم اوهر بدکارچې پټ مې ترسره کړی اوهر جاهالنه عمل
چې مې په پټه او که په ښکاره توګه کړی دی په مخفي ځای کښې مې کړی که په ډاګه
مې کړی
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اوهر هغه بد کار چې دې کرام الکاتبېن ته د هغو د ليکلو حکم ورکړ هغه ليکونکي چې
موکالن دې وګرځول د هغه څه په محفوظولو باندې چې له ما نه ترسره کيږي او هغوي
دې وګرځول ګواهان په ما باندې او زما د بدن په اندامونو باندې او له هغوي نه زيات پرې
ته خپله څارونکی او ګواه وې په هغه څه باندې چې له هغوي نه پټ پاتي شول

او تا په خپله په خپل رحمت سره هغه پټ وساتل او په خپل فضل دې پرې پرده واچوله نو
غواړم چې برخه مې زياته کړې له هر هغه خېر څخه چې نازل يې کړې يا له هغه احسان
څخه چې وې فرمائې ،يا له هغو نېکيو څخه چې عطا يې کړې يا له هغه رزق څخه چې
پراخه يې کړې ،يا له هغو ګناهونو څخه چې وې بخښې يا له هغو خطاګانو څخه چې پټې
يې کړې ،ای پالونکيه! ای پالونکيه!ای پالونکيه! ای زما خدايه!ای زما آقا!ای زما
څښتنه! ای زما مالکه! ای هغه ذاته! چې زما واک يې په الس کښې دی ،ای زما په
پرېشانۍ او بې وزلۍ خبرداره! ای زما له فقيرۍ او نادارۍ نه آګاهه!ای پالونکيه! ای
پالونکيه! ای پالونکيه!
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له تا سوال کوم خپله ستا په خاطر ،ستا د سپېڅلتيا په خاطر ،او ستا د لوړو صفتونو او نومونو
په خاطر چې د ورځې او شپې وختونه مې په خپل ذکر معمور او اباد وګرځوې او په خپل
خدمت کښې يې پېوسته ولرې او اعمال مې په خپله درګاه کښې قبول وګرځوې چې ټول
کردار او ګفتار مې په يو هيړ سره يواځې ستا لپاره شي او حال مې تل ستا په خدمت کښې
بوخت شي .ای زما آقا! ای هغه ذاته! چې ورباندې مې تکيه ده! ای هغه ذاته چې د خپل
حال فرياد يې در ته راوړم! ای پالونکيه! ای پالونکيه! ای پالونکيه!

زما اندامونو ته ستا د خدمت توان عطا کړې او زړۀ مې ستا په لور تلو لپاره پياوړی او مضبوط
کړې او ستا د عظمت په ويره کښې راته جديت راکړې او ستا په خدمت باندې په بوختېدو
کښې راته همېشوالی راکړې ان تردې چې ستا په لور د مخکښې کېدونکو په مېدانونو
کښې مخکښې کېدونکی شم او ستا په لور له منډه وهونکو څخه منډه وهونکی شم او ستا
له نزديکت غوښتونکوڅخه نزدېکت غوښتونکی شم
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او تا ته د نزدې شويو مخلصو کسانو غوندې نزدې شم او د يقين لرونکو د ويرې غوندې
دې له سزا نه وويرېږم او له مومنانو سره په يو ځای تا ته نزدې شم ای خدايه! څوک چې
زما بد غواړي ته ورسره وکړې او څوک چې راسره دوکه غواړي نو ورته يې
وروڅرخوې او ما په نزد له خپلو تر ټولو ښو بندګانو څخه وګرځوې
او ستا په نزد مې مقام له ټولو نزدې کسانو څخه وګرځوې او ستا په درګاه کښې مې مرتبه
له خاصو نزديو کسانو څخه وګرځوې چې په حقيقت کښې بې ستا له فضل نه څوک دغه
مقام ته نه شي رسېدې او خپل بخشش راباندې وکړې او خپله بزرګواري او عزت په ما
پېرزو کړې او په خپل رحمت باندې مې ساتنه وکړې او ژبه مې ستا په ذکر ګويانه او زړۀ
مې ستا په مينه کښې ناقرارکړې او په خپل نېک اجابت سره په ما احسان وکړې او لعزشونه
مې نا څه وګڼې او ګناهونه مې معاف کړې ځکه چې خپلو بندګانو ته دې د خپل عبادت
حکم ورکړی دی او په خپله درګاه کښې په دعا کولو دې ګمارلي دي او د هغوي د
دعاګانو د قبلولو ضمانت دې ورکړی دی
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نو ای پالونکيه! ستا په لور مې مخ وګرځوۀ او ستا په لور مې ای پالونکيه! الس اوږد کړو
نوتا ته دې ستا په عزت قسم وي او له پېريانو او انسانانو څخه د دښمنانو له شر نه مې کفايت
وکړې .ای زر راضي کېدونکيه! وبخښې هغه کس چې بې له دعا نه بل څه شتۀ نه لري او
بې له شکه چې ته څه وغواړې هغه کولې شې ،ای هغه ذاته چې نوم يې دارو او ذکر يې
شفاء ده او طاعت يې شتۀ مني ده ،رحم وکړې په هغه کس باندې چې مال يې اميد او وسله
يې ژړا ده ای د نعمتونو تماموونکيه! ای د مصيبتونو لرې کوونکيه! ای په تيارو کښې د
ويرېدونکو لپاره رڼا! ای بې معلم عالمه! درود ولېږه په محمد )ص( او په آل )ع( د محمد
)ص( باندې او له ما سره هغه څه وکړه چې له تا سره ښائي او د اهلل تعالي درود دې وي د
هغۀ په رسول )ص( او د هغۀ له آل )ع( څخه په برکتناکو امامانو)ع( باندې او ډېر ډېر
سالمونه دې وي په هغوي باندې.

د روژې له میاشتې سره د خدای په امانۍ دعا
شپږمه :پکار ده چې روژتي د رمضان مياشته د هغې په دعاګانو سره بدرګه کړي کومې
چې کلينې ،صدوق ،مفيد او طوسي او سيد ابن طاووس رضوان عليهم نقل کړې دي،
او ښايي تر ټولو ښه يې د صحيفه سجاديه پينځه څلويښتمه دعا وي .او روايت کړی
دی چې السيد ابن طاووس له امام صادق عليه السالمه چې وې ويل :چا چې له روژې
سره خدای په اماني وکړه او په ورستۍ شپه يې دا دعا ولوستله:

خدای به يې وبخښي مخکې له دې چې سهار شي او توبه به يې هم په نصيب کړي .او
سيد او شيخ صدوق له جابر بن عبداهلل انصاري روايت کړی دی چې وې ويل :زه د
روژې په آخري جمعه رسول اهلل مبارک ته ورغلم نو دعا يې وکړه او وې فرمايل:

نو چا چې دا دعا ولوستله له دوو ښيګرو به يې يوه په نصيب شي يا خو به بله روژه
وويني او يا به يې دخدای غفران او رحمت په نصيب شي.

1

او همداراز سيد ابن طاووس او کفعمي له نبي اکرمه روايت کړی دی چې چا د روژې
دمبارکې مياشتې په آخري شپه لس رکعته لمونځ وکړ په اول رکعت کې دې يو ځل
سوره فاتحه ووايي او په دوهم کې لس ځله قل هو اهلل احد او او په رکو ع او سجدې
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کې دې هم لس ځله سبحان اهلل والحمد هلل والاله اال اهلل واهلل اکبر ،او په په دواړو
رکعتونو کې دې تشهد وکړي او بيا دې سالم وګرځوي نو چې کله له لسمه رکعته
فارغ شي نو زر ځله دې استغفار وکړي او ودې وايي استغفر اهلل و اتوب اليه ،نو کله
چې له استغفار فارغ شي سجده دې وکړي او په سجدې کې دې ووايي:

رسول اهلل مبارک ويلې دي :په هغه ذات قسم چې زه يې په حقه نبي وګرځولم چې
جبراييل ماته له له اسرافيل او هغه له خپل ربه دا خبر راوړ چې ال به يې له سجدې سر
نه وي اوچت کړی چې خدای تعالی به يې وبخښي او روژې به يې قبولې کړي او له
ګناهونو به يې تير شي) .الخبر(

1

او د وړوکي اختر په شپه هم دغه لمونځ روايت شوی دی خو په دغه روايت کې کې
راغلې چې په رکوع او سجدو کې دې تسبيحات اربعه ووايي او له لمانځه وروسته په
سجدې کې روايت شوی چې د اغفر لنا ذنوبنا تر آخره پورې ،په ځای دې ووايي :اغفر
لی ذنوبی و تقبل صومی وصالتی و قيامی.

2

لړ لیک
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