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سوره الأحزاب33 :
پاک اهلل فرمايې:
"بيشکه اهلل تعالی غواړي چې اي د ( رسول ) اهلبيتو

له تا سو

نه دې هر قسمه پليتي لرې وساتي او تاسو داسې پاک او صاف
کړي لکه څنګه چې د پاکۍ حق دے".
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رسول اهلل

وفرمايل:

زۀ تاســو تــه دوه درانــه او ارزڅــتناک څيزونــه پريــاد  :يــو د خــداے
کتاب (قران) او بل زما اهلبيت ،که چيـرې پـه دې دوو مـو منګـولې
ولګولې نو هيڅ کله به له ما وروسته بې الرې نه شـ ،،او دا دوه بـه
يو له بلـه دـدا کيـاي نـه تـر دې چـې د حـو) (کـوار) پـه غـاړه مـا تـه
راورسياي.
(صحيح مسلم ۷ ،ټوک ۲۱۱ ،مخ ،سنن دارمــــي ۱ ،ټوک۲۳۱ ،
مخ ،مسند احمد ۳ ،ټوک ۱۲ ،۲۷ ،۲۲ ،او  ۹۵مخونه۲ ،
ټوک ۳۲۲ ،او  ۳۷۲مخونه ۹ ،ټوک  ۲۸۱ ،مخ ،مستدرك
حـــــــــاكــم ۳ ،ټوک  ۲۲۸ ،۲۰۵ ،او  ۹۳۳مخونه ،او داسې نور
کتابونه)....
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په روايتونوکښې 11

د خداے تعالیٰ بَداء
يا د خداے لخوا د حکم ااباتول يا لرې کول
د بَداء لغوي معنا
بَداء په لغت کښې دوه معنې لري:
-1

 ،يعنى :دا موضوع څرګنده او

روڅانه شوه نو بس د بَداء يوه معنا څرګندېدل او روڅانېدل
دي.
-2

يعنى :په دې موضوع کښې هغه

داسې نظريه او راې ترالسه کړه يعني نوې نظريه يې
ومونده.
دويم :بَداء ،د اسالمي عقائدو د عالمانو په اصطالح کښې

12

بَــــداء

د اسالمي عقائدو عالمانو ويلي دي :د خداے پاک په باره
کښې د «بَداء» مطلب دا دے چې د داسې څيزونو

څرګندېدل چې هغه له بندګانو پټ او نامعلو وو او د هغۀ
څرګندېدل د بندګانو لپاره تازګي ولري.
په دې بنياد کومو کسانو چې دا ګومان کړے دے چې د

خداے پاک په حقله د «بداء» مطلب دا دے چې د خداے
پاک لپاره هم لکه د مخلوقاتو نوې نظريه حاصله شي چې له

بَداء مخکې يې دا نظريه نه لرله ،دا ګومان په بشپړه توګه

غلط دے او اهلل تعالیٰ له داسې ګومانونو ډېر اوچت او

مبرا دے.

بَداء په قرآن كريم
 او3  خداے تعالیٰ د سورۀ رعد په دوو ايتونو يعنې-الف
: کښې فرمائي23
؛        
 چې ولې په هغۀ باندې د خپل رب له لوري:"او کافران وائي
"څه معجزه نازله نه شوه؟
: آيتونوکښې داسې فرمائي14 ـ33 بيا د همدې سورت په
           ...
         
        
     

11
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"او هيڅ يو پېغمبر د خداے له ادازې نه بغېر معجزه نۀ شي
راوړې د هرې زمانې يو خپل برخليک وي او خداے چې څه

غواړي هغه محو او لرې کوي (له لوح محفوظه حکم ړنګولو

ته (محو) وائي) او کو (حکم) چې وغواړي ټينګوي

(ااباتوي) يې او اصلي کتاب [لوح محفوظ] له هغۀ سره ده
او مونا چې دوي سره د عذاب کومه وعده کوو که د هغې

يوه برخه تا ته وڅايوو يا تا ته [له ټاکل شوي وخته

مخکښې] وفات درکړو په هر حال ،ستا کار يوازې تبليغ او
د احکامو رَسَوَل دي او له (هغوي) حساب اخېستل زما په

غاړه دي".
د كلماتو او ټکو تشريح
 -1آية
آيه په لغت کښې عالمت او څکاره نښې ته وائې لکه يو

شاعر په خپل شعر کښې داسې وايي:

بَداء په قرآن كريم

11

(په دې دنيا کښې) چې څه هم ووينې نو د خداے د ودود

څکاره نښې نښانې او د خداے پاک د وحدانيت روڅانه

دليلونه پکې مودود دي.

د پېغمبرانو معجزې له دې ودې «آيت» نومياي چې د هغو

په رڅتينوالي او د اهلل تعالیٰ په قدرت څکاره نښې دي،
هغه چې دوي ته يې د داسې معجزې رواړلو توان ورکړ لکه

د حضرت موسیٰ عصا او د حضرت صالح اوڅه چې د قران
شريف د سورۀ شعراء په  73ايت  ،او د سورۀ اعراف په 33

ايت کښې يې ورته اشاره کړې ده.
هم دا رنګ قرآن كريم ،په کافرو امتونو باندې عذابونو ته

چې اهلل تعالیٰ ورباندې نازل کړې دي« ،آيت» ويلي دي .په
سورۀ شعراء کښې د حضرت نوح د قو په حقله فرمائي:

بَــــداء
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1

"بيا مو باقي پاتې خلق غرق کړل بېشکه چې په دې پېښه
کښې آيت او نښې دي".
او د هود د قو په حقله يې وفرمايل:
     

     
       
 
    
 

2

"هغوي هغه (خپل پېغمبر هود) دروغ وګڼۀ نو مونا هغوي

نابود او هالک کړل بېشکه چې په دې کښې (د عبرت) آيت

او نښې دي".
او په سورۀ اعراف کښې د فرعون د قو په حقله فرمائي:

 .1سوره شعرا.121 - 124 :
 .2سوره شعرا.131 :

بَداء په قرآن كريم

13

     
  

 
  
    
  
"نو مونا په هغوي طوفان ،ملخان ،سپاې ،چيندخې او

وينې ـ چې د خداے تعالیٰ بيله بيلې نښې او ايتونه وو
ولېال".

 -2اَدَل
أدل يعنى :مدت او موده ،محدود او ټاکلے شوے وخت ،د
کارونو انجا او پايان .دا چې ويل کياي :د فالنکي کس

ادل راورسېد ،يعني مړ شو او د عمر موده يې سر ته

ورسېده .او يا دا چې ويل کياي د فالنکي لپاره ادل ټاکلے

شوے دے ،يعنى :د هغۀ لپاره معين او محدود وخت (لکه
مرګ) مقرر شوے دے.

 .1سوره اعراف.133 :

بَــــداء

13

 -3كتاب
د کتاب لپاره ډيرې معنې شته خو دلته له کتاب نه مراد

«ليکلے شوے مقدر يا تقدير» دے او په مبارک آيت کښې
راغلي دي     :معنا يې هم دا ده چې:
د پېغمبراکر

په الس د معجزې راوړلو وخت له

وړاندې معين شوے يعنى د هرې مودې او مدت لپاره يو
ټاکل شوے برخليک شته.
 -1يَمْحُو
يمحو يعنې :محو کوي ،ړنګوي« .محو» په لغت کښې د
باطل کولو او له مېنځه وړلو په معنا هم دے .لکه څنګه چې

پاک اهلل د سورۀ اسراء په دولسم ( )12مبارک آيت کښې
فرمائي:
      
"نو د شپې نښه مو له مېنځه يوړه او د ورځې نښه مو
روڅانه وګرځوله".

11
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او د سورۀ شورىٰ ،په  21ايت کښې فرمائي:
    
"او اهلل تعالیٰ باطلې خبرې نابودوي او حق په خپل حکم سره
اابت او ټينګ ساتي( ".يعنى د باطلو اار او اغيزې له مېنځه

وړي).
د ايتونو تفسير
سبحان خداے په تېرومبارکو آيتونو کښې فرمائي چې :د
قرېشو کافرانو له پېغمبراکر

وغوڅتل چې معجزه

راوړي پاک اهلل د هغوي د غوڅتلو څرنګوالے هم په اسراء
سورت کښې بيان کړے دے چې فرمائي:
         
         ...

24
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"او هغوي وويل چې مونا به هيڅ کله ايمان راونۀ ړو تر څو
چې له زمکې نه زمونا لپاره يوه چينه راونۀ باسې ...يا څنګه
چې تۀ وائې په مونا باندې د اسمانه ټوټې راوغورځوې يا

دا چې خداے او فرڅتې مونا ته مخامخ راولې:.
او د سورۀ رعد په  33ايت کښې فرمائي   :
   هيڅ يو پېغمبر حق نه لري چې څه معجزه،
چې ترې خلق وغواړي ،راوړي مګر   

د خداے

په فرمان او اذن سره ځکه چې اهلل د هر څه لپاره (په لوح
محفوظ کښې) خاص وخت ټاکلے دے)).

او ورپسې په پرله پسې ايت کښې خداے پاک له دې حکم

او قانون څخه يو څه ددا او استثنا کړي دي چې فرمائي:

 .1سوره اسراء.12 - 14 :

21
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"    اهلل تعالیٰ چې هر حکم وغواړي له
مېنځه يې وړي" يعنې :خداے پاک په خپلو کارونو کښې،

ازاد دے او د هغۀ السونه تړلي نه دي کله هم چې وغواړي
(په دې لوح محفوظ کښې) ليکلي شوي روزي او ادل(مرګ)

او د خلقو سعادت او شقاوت بدلوي  .او هر څه
چې وغواړي ـ که هغه په لوح محفوظ کښې نه وي ليکلي
هغه وليکي .ځکه چې   

د تقديرونو

او برخليکونو اصلي کتاب يعني «لوح محفوظ» له خداے
سره دے.

له همدې امله بيا فرمائي     :
 او که د عذابونو لاه شان برخه چې هغو ته مو
وعده ورکړې وه [د ژوند په حال کښې ] تاسو ته دروڅايم او
يا دا چې  

تا له دې مخکې وفات کړ ،

22
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په هر حال ته يوازې تبليغ کوونکے

يې او بس)).
طبري او قرطبي او ابن كثير د دې ايت په تفسير کښې يو

روايت راوړے دے چې زمونا د خبرو تائيد کوي چې
خالصه او لنډيز يې دا دے:
دويم خليفه عمر بن خطاب د خداے د کور په طواف کښې
لګيا ؤ او ويل يې:

«خدايه :که چرې زۀ دې په نېکمرغو او سعادتمنو کسانو
کښې ليکلے يم نو په دې کښې مې اابت قد وساتې او که

له شقاوتمنو او ګناهکارو څخه دې ليکلې يم نو زما نو
ترې محو او ړنګ کړې او په سعادتمنو کښې مې نو

23
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وليکې ځکه چې تۀ هر څه وغواړې هغه له مينځه وړې او څه
چې وغواړی په خپل ځاے يې ټينګوې».
او د پېغمبراکر

د صحابى ابن مسعود له قوله روايت

شوے دےچې وې ويل:

«پاکه خدايه! که زۀ دې په سعادتمنو کښې ليکلے يم نو ما

پکې ټينګ وساتې او که زۀ دې په شقاوتمنو او بدبختو
کښې ليکلے يم نو زما نو له شقاوتمنو کسانو محو او لرې

کړې او په سعاوت منو کښې يې وليکې .ځکه چې تۀ څه

وغواړې هغه له مينځه وړې او يا يې ټينګوې او اصلې

کتاب (لوح محفوظ) هم له تاسره دے».

او د ابى وائل له قوله يې رواړي دي چې هغه په ځلونو ويل
چې:

بَــــداء

21

«پروردګارا! که زۀ دې په بدبختو کسانو کښې ليکلے يم نو
له هغوي مې لرې کړې او په سعادتمنو او نېکبختو کسانو
کښې مې نو وليکې او که په سعادت منو کښې دې ليکلے

يم نو په هغوي کښې مې ټينګ وساتې .ځکه چې تۀ څه

وغواړې هغه له مېنځه وړې او يا يې ټينګوې او اصلې

کتاب (لوح محفوظ) هم له تاسره دے».

1

 .1درې واړه حديثونه طبري د دې ايت په تفسـير کښـې راوړي دي.
ابو وائل شقيق بن مسلمه اسدي د كوفې اوسېدونکے دے ،د هغـۀ
د ژوند ليـک پـه حقلـه پـه تهـذيب التهـذيب ،ټـوک ،14مـخ،311
کښې داسې راغلي دي چـې هغـه اقـه دے او مخضـر [داهليـت او
اسـال پــه دواړو زمـانو کښــې ؤ] ؤ حتـی د صــحابه ؤ او تـابعينو پــه
زمانه کښې هم مودود ؤ او د عمر بن عبدالعزيز د خالفت په وخـت
کښې د سلو( )144کلونو په عمر کښې په حق ورسيد.

21
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په بحاراالنوار کښې راغلي دي:

          
که زما نو په بدبختو کسانو کښې ليکلے شوے وي نو له
هغوي مې لرې کړې او په سعادتمنو او نېک بختو کسانو

کښې مې نو وليکې ځکه چې تا په خپل کتاب کښې چې
په پېغمبراکر

دې نازل کړے دےفرمايلي دي :خداے

چې څه وغواړې هغه له مينځه وړي او يا يې ټينګوي او
اصلې کتاب (لوح محفوظ) له هغۀ سره دے.

1

قرطبى هم ،د هغه روايت الندې چې صحيح بخاري او مسلم
راوړے دے په دې معنې استدالل كړے دے ،روايت وائي:
رسول اكر

وفرمايل:

 .1بحاراالنوار ،ټوک ،13مخ.172

بَــــداء
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«څوک چې د روزۍ په پراختيا او د عمر په اوږدوالي
خوشحالياي ،هغه ته پکار دي چې له خپلوخپلوانو سره

نيکي او صله رحم وکړي».

1

او له ابن عباس څخه نقل کړې شوي دي چې هغۀ د هغه کس
په ځواب کښې چې وې پوڅتل :د انسان عمر او ژوند څنګه

زياتياي؟ وې ويل :پاک اهلل فرمايلي دي:
          
 

 .1صــحيح بخــاري ،ټــوک ،3مــخ31؛ كتــاب االدب بابونــه  12او
 ،13او ص ـحيح مســلم ،مــخ ،1132حديثونــه  24او  21لــه صــله
رحــــم بابــــه او مســــند احمــــد ،ټــــوک ،3مخونــــه  213او  277او
ټوک ،1مخ.37

بَداء په قرآن كريم
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"(اهلل) هغه ذات دے چې تاسو يې له خاورې وپنځول(،پېدا

کړئ) بيا يې درله د ژوند کولو يو وخت او موده مقرره کړه

او يقيني موده او ادل هم له هغه سره ټاکلے شوے دے".

1

ابن عباس وويل :په آيت کښې له وړومبي ادل نه مراد د
انسان له پېدائش نه تر مرګه پورې موده ده او د دويم ادل

مطلب يعني هغه څه چې پاک اهلل سره ټاکلي شوي دي د

مرګ له وخت نه د قيامت تر ورځې پورې موده ده چې انسان

په عالم برزخ کښې وي او له خدايه بغېر بل څوک په هغه نه

پوهياي .نو بس که بنده له خداے پاک وويرياي او صله
رحم يعنې له خپلوانو سره نيکي وکړي نو خداے تعالیٰ
چې څومره وغواړي د بنده له برزخي عمر کموي او وړومبي

عمر ته يې ورزياتوي او که د خداے نافرماني وکړي او له

خپلوخپلوانو سره نيکي ونۀ کړي (صله رحم ونه کړي) ،نو

خداے پاک چې څومره وغواړي د دې انسان له دنياوي

 .1سوره انعا .2 :

بَــــداء

23

عمره کموي او برزخې عمر ته يې ورزياتوي»....

1

ابن كثير په دې استدالل اضافه کړې ده او يوه وېنا يې کړې
چې لنډيز يې داسې دے :دا خبره له هغو روايتونو سره ،چې

احمد او نسائى او ابن ماده بيان کړي دي سمون خوري،
هغوي له رسول اهلل

نقل کړي دي چې وې فرمايل:

«کله کله انسان د يوې ګناه په خاطر له روزۍ محرومياي او
د هغۀ دا تقدير يوازې په دعا سره بېرته راستنياي او بې له

نيکۍ بل څه عمر نه زياتوي».

2

او په بل حديث کښې فرمائي:

 .1تفسير قرطبي ،ټوک،1مخونه  321ـ .331
 .2د سنن ابن ماده مقدمه ،باب  ،14حديث .14

21
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«دعا او قضاء او قدر(تقدير ،قسمت) د اسمان او زمکې تر
مېنځ له يو بل سره په مقابله دي».

1

څه مو چې بيان کړل د ايت په معنې کښې له څو ودو څخه

يوه وده وه ،د دې ايت د معنې په حقله څو نورې ودې هم

بيان شوې دي لکه دا وېنا چې :له «محو او اابات» نه مراد:
د يو حکم ړنګول او ختمول او د بل حکم راوړل ».يعنى د

شريعت احکامو نسخ کېدل (يعني يو حکم ختم شي او د

هغۀ په ځاے بل حکم راشي) ،خو غوره شکل يې دا دے چې

ووايو« :په ايت کښې له محو او اابات نه په مراد کښې ټول
شکلونه شاملياي ».لکه قرطبي هم دا خبره خوڅه کړې ده او

ويلي يې دي چې ...« :د ايت مفهو عا دے او ټول شکلونه

پکې شاملياي ،دا واضحه ده او نور نو خداے څه
پوهياي».

2

 .1تفسير ابن كثير ،ټوک ،2مخ.111
 .2تفسير قرطبى ،ټوک ،2مخ.321

بَــــداء
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طبري او سيوطي د ابن عباس له قوله نقل کړي دي چې هغۀ
د دې ايت په حقله        :


ويلي دي چې «خداے پاک د هر کال چارې او

د خلقو تقديرونه د خلقو نېک بختي او بدبختي د قدر په

شپه کښې ليکي او ټاکي يې»....

1

ب -پاک اهلل په سورۀ يونس کښې فرمائي:
        
        
 

 
         
"نو ولې داسې يو کلے (آبادي) نه ؤ چې خلق يې (د عذاب

 .1تفسير طبري ،ټوک ،13مـخ 111او تفسـير سـيوطي ،ټـوک،1
مخ .71عبارت له تفسير طبري راخېستے شوے دے.
 .2سوره يونس.13 :

بَداء په قرآن كريم
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راتللو په وخت) ايمان راوړي او د هغوي ايمان هغوي ته
ګټه ورکړي؟ مګر د يونس له قومه چې کله هغوي (د عذاب

د نښانو په ليدلو سره) ايمان راوړۀ نو د دې دنيا په ژوند

کښې مو ،ترې سپکوونکے عذاب لرې کړ او تر څه وخته مو

ورته فائده ورسوله".
د ټکو تشريح
 -1كَشَفْنا :لرې کړل ،پرده مو ترې اوچته کړه  ،له مينځه
يوړه.
 -2خِزْى :ذلت ،رسوائي ،خوار.
 -3حين :داسې وخت او زمانه چې د هغه کموالے او
زياتوالے معلو نۀ وي.
د ايت تفسير
د يونس د داستان هغه لنډيز او خالصه چې په تفسير طبري

او قرطبي او مجمع البيان کښې راغلې ده داسې ده« :د

يونس قو د نينوا په موصل سيمه کښې مېشته ؤ او د
بتانو عبادت يې کوۀ .خداے پاک هغوي ته يونس ولېاۀ چې

32

بَــــداء

هغوي اسال ته دعوت کړي او له بت پرستۍ يې منعې کړي

خو هغوي د يونس خبره ونۀ منله يوازې دوو کسانو د يونس
پيروي وکړه چې يو عابد او بل عالم ؤ .عابد له يونس څخه

وغوڅتل چې په دې قو لعنت وکړي خو عالم هغه له دې
کاره منعې کړ او وې ويل چې په دوي لعنت مه کوه ،ځکه

چې خداے ستا دعا قبلوي خو د خپلو بندګانو عذاب او

هالکت نه خوڅوي! خو يونس د عابد خبره ومنله او په هغو

يې لعنت او نفرين(بد دعا) وکړه نو پاک اهلل ورته وفرمايل

چې عذاب به په فالنکۍ مياشت کښې په فالنکۍ ورځې

نازلياي .نو يونس د دې عذاب خبر هغوي (قو ) ته ورکړ کله
چې د عذاب وخت نزدې شو نو يونس له عابدسره له هغه

ځايه ووتل ،خو هغه عالم په هغه قو کښې پاتې شو .د

يونس د قو خلقو پخپلو کښې وويل :مونا تر اوسه پورې
له يونس نه دروغ نه دي اوريدلي خيال کوئ که چرې هغه نن
شپه دلته مودود وي نو پوهـ ش ،چې څه عذاب نيشته خو
که بهر ووتۀ نو پوهـ ش ،چې سبا سحر زمونا عذاب يقيني

دے .کله چې نيمه شپه شوه نو يونس په څرګنده د هغوي له

مېنځه ووتۀ نو کله چې هغوي خبر شول او د عذاب اارات

بَداء په قرآن كريم
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يې وليدل او د خپل هالکت يقين ورته وشو نو د هغه عالم

خدمت ته ورغلل ،هغۀ دغو خلقو ته وويل چې خداے ته

سوال زاري او ژړا فرياد وکړئ نو هغه به په تاسو رحم وکړي
او عذاب به له تاسو اوچت کړي داسې وکړئ چې يوې

صحرا او دڅتې ته سره د ماشومانو او څځو ووځ ،خو
څځې له ماشومان ددا کړئ له ځناورو هم د هغو بچيان ددا

کړئ ،بيا په صحرا کښې وژاړئ او د خداے پاک په درګاه

کښې دعا وکړئ! هغوي همداسې وکړل ،څځو ،بچيانو او
ځناورو سره صحرا ته ووتل ،ساده دامې يې واغوستلې او
د ايمان اظهار او توبه يې وکړه او خپل نيتونه يې خالص

کړل له مېندو او ځناورو يې بچيان ددا کړل بيا وژړېدل او

سوال زارۍ يې وکړې .چې کله يې د چغو او فريادونو
انګازې اوچتې شوې نو په ژړا او انګوال يې اهلل پاک ته
توده وکړه او وې ويل[ :پروردګارا] هغه څه چې يونس

راوړي دي مونا پرې ايمان راوړۀ نو پاک اهلل هغه ټول

وبخښل او د هغوي دعاګانې يې قبولې کړې او هغه عذاب

يې ترې لرې کړ چې د کو عذاب اارات يې څرګند شوي
وو»...

31
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نو اهلل پاک په دې ډول د حضرت يونس له قومه عذاب ـ پس
له دې چې توبه يې وکړه ـ محو او لرې کړ .هو ،خداے چې

څه وغواړي محو کوي يې او يا يې ټينګ او اابت ساتي.
ج -په سورۀ اعراف کښې پاک اهلل فرمائي:

      
    

    
    
 
 
"او له موسیٰ سره مو د دېرشو شپو وعده وکړه او هغه مو
(په نورو) لسو شپو سره بشپړه کړه نو د پروردګار وعده يې

څلويښت شپې پوره شوه".
او په سورۀ بقره کښې فرمائي:

 .1سوره اعراف.112 :

بَداء په قرآن كريم
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 ؛


  
 
     
  
"او ]ياد کړئ[ هغه وخت چې له موسیٰ سره مو د څلوېښتو
شپو وعده وکړه ،بيا د هغه ]له تللو[ پس تاسو د سخي

عبادت شروع کړ په داسې حال کښې چې ظالمان وئ".

 .1سوره بقره.11 :

بداء د خلفاو

د مکتب په روايتونو کښې
طيالسي او احمد او ابن سعد او ترمذي يو روايت لري چې
د طيالسي د عبارت خالصه دا ده:

«رسول اهلل

وفرمايل :خداے تعالی آد ته خپل نسل او

زوزات وروڅايل آد په هغوي کښې يو کس وليد چې له مخ

بَــــداء
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نه يې نور خَتو او نوراني څېره يې لرله  ،وې ويل خدايه دا
څوک دے؟ وې فرمايل :دا ستا زوے داؤد دے بيا يې

عر) وکړ خدايه د هغه عمر څومره دے؟ وې فرمايل

شپيتۀ کاله بيا يې عر) وکړ خدايه د هغه عمر زيات کړې

وې فرمايل :داسې نۀ شي کېدې مګر دا چې له خپل عمر نه

هغۀ ته وبخښې! عر) يې وکړ خدايه زما عمر به څومره
وي؟ وې فرمايل :زر کاله! خدايه ما څلوېښت کاله عمر هغه

ته وبخښۀ ....کله چې د آد د وفات وخت راورسېد او د
روح اخېستو فرڅتې ورته راغلې نو وې ويل :زما په عمر

کښې خو ال څلوېښت کاله پاتي دي ،فرڅتو ورته وويل تا
پخپله هغه کلونه داؤد ته بخښلي وو!»

1

 .1مســـند طيالسـ ـي ،مـــخ ،314حـــديث  ،2712مســـند احمـــد،
ټوک ،1مخونه  213 ،211او 331؛ طبقات ابـن سـعد ،د يـور
چـــا

 ،ټـــوک،1وړومبـــۍ برخـــه مخونـــه  3ـ 1؛ ســـنن ترمـــذي،

ټوک ،11مخونه  117او  ،113د سورۀ اعـراف پـه تفسـير کښـې.
پــه كتــاب بحــاراالنوار ،ټــوک ،1مخونــو  142ـ ـ 143هــم لــا شــان
اختالف سره له اما محمد باقر

نقل شوے دے.

بداء د خلفاو د مکتب په روايتونو کښې
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دا روايت سره د هغو روايتونو چې مخکښې مو د
د ااارو په حقله راوړي وو او داسې نور د خلفاو د

مکتب له کتابونو دي چې د دې ايت     
      له مصاديقو څخه دي.
اهل بيتو امامانو

«محو او اابات» ته د «بداء» نو

ورکړے دے چې د خداے په فضل سره به په پينځمې برخې
کښې دغه روايتونه وڅېړوو.

بدا،ء د اهلبېتو

امامانو
په روايتونوکښې
په بحار االنوار کښې له اما دعفر صادق

نه روايت

شوے دے چې فرمائي:

«خداے هيڅ يو پېغمبر نه دے راليالے مګر دا چې له هغه

يې درې څيزونه غوڅتي دي .د خداے پاک د بندګۍ

اقرار،د خداے لپاره د شريک او همسنګ نۀ دوړول او دا

چې اهلل څه وغواړي هغه وړاندې کوي او هر څه چې

بَــــداء
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وغواړي وروسته کوي يې».
حضرت اما دعفر صادق

1

همدا معنا په يو بل بيان سره

د «محو او اابات» ټکو سره راوړې او فرمائي:

«خداے پاک هيڅ يو پېغمبر نه دے راليالے مګر دا چې له

هغۀ يې درې څيزونه غوڅتي دي .د خپلې بندګۍ اقرار ،د

خداے لپاره د شريک او سيال نۀ دوړول او دا چې اهلل څه
وغواړي هغه محو کوي او هر څه چې وغواړي ټينګوي او

مضبوطوي يې».

2

 .1بحار االنوار ،ټوک ،1مخ ،143د شيخ صدوق د توحيد کتـاب
په نقل سره.
 .2بحار ،ټوک،1مخ ،143د شيخ صدوق له توحيد کتابـه پـه نقـل
سره.

بدا،ء د اهلبېتو امامانو

په روايتونوکښې

11

او په دريم روايت کښې يې «محو او اابات» ته «بداء» نو
ورکړے دے چې خالصه يې دا ده:

«هيڅ يو پېغمبر تر هغه پورې د پېغمبرۍ نشاني نۀ
حاصلوي تر څو چې په دې درې څيزونو اقرار او اعتراف

ونۀ کړي......چې له هغو څخه يو په «بداء» باندې اعتراف
دے»...

1

له اما رضا

څخه روايت نقل شوے دے چې فرمائي:

خداے تعالیٰ هيڅ يو پېغمبر نۀ دے راليالے مګر دا چې د
شرابو په حراموالي او د خداے پاک په نسبت د «بداء»

 .1بحــار االنــوار ،ټــوک ،13مــخ ،143د ش ـېخ صــدوق لــه توحيــد
کتابه په نقل سره.

بَــــداء
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[محو او اابات] په حقله اعتراف وکړي.
او له اما دعفرصادق

1

نه په بل روايت کښې د «محو او

اابات» د وخت په حقله هم خبر ورکړې شوے دے چې
فرمايلي يې دي:

«کله چې د قدر شپه شي نو فرڅتې او روح االمين او
ليکونکي د دنيا اسمان ته راکوزياي او هر هغه څه چې

خداے تعالیٰ په دغه کال کښې د بندګانو لپاره ټاکلي او
مقرر کړې وي هغه ليکي او که خداے پاک وغواړي نو

ځينې کارونه مخکې کوي او که وغواړي وروسته کوي يې،

 .1بحــار االنــوار ،ټــوک ،1مــخ ،143د شــېخ صــدوق لــه توحيــد
کتابه په نقل سره.

بدا،ء د اهلبېتو امامانو

13

په روايتونوکښې

يا ترې څه کموي او فرڅتو ته حکم ورکوي ،چې دا هماغه

شان وليک ،لکه څرنګه چې له تاسو غوڅتي شوي دي

«محو او له مينځه وړل» وي اوکه «برقرار او په ځاے باقي
پاتې کول» وي».
اما محمد باقر

1

هم په نورو الفاظو کښې له دې څخه

خبر ورکړے دے چې خالصه يې دا ده:

        

؛

 .1بحار ،ټوک ،1مخ ،11د علي بن ابـراهيم لـه تفسـيره نقـل شـوي
دي.
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«په شب قدرکښې فرڅتې او ليکواالن د دنيا اسمان ته

راکوزياي او څه چې په دغه کال کښې کيدونکي وي او هر

څه چې په دغه کال کښې انسانانو ته رسياي هغه ټول ليکي

او اما بيا زياتوي :خو ځينې کارونه شته چې د خداے پاک

مشيت او رضايت سره تړلي دي که وغواړي وړاندې کوي
يې او که وغواړي وروسته کوي يې او همدا د دې ايت معنا

ده چې فرمايلي يې دي:
. 
  
       
 
 
اما باقر

     

1

په يو بل حديث کښې د دې ايت په حقله:

        فرمائي« :پاک اهلل
هيڅ کله هم د چا مرګ ـ چې کله يې ادل او وخت راورسياي

نه وروسته کوي او په کښې تاخير او ځنډ نۀ کوي » بيا يې

وفرمايل« :کله چې ادل راشي او د اسمان ليکوالې فرڅتې

 .1بحار ،ټوک ،1مخ،142د شېخ مفيد له امالي څخه په نقل سره.

بدا،ء د اهلبېتو امامانو

په روايتونوکښې

11

هغه وليکي نو دا ادل او دا وخت پاک اهلل نۀ وروسته
کوي».

1

عالمه مجلسى د بحار االنوار په دې باب کښې هماغه
واقعه چې حضرت آد
داؤد

له خپل عمر څخه څلوېښت کاله

ته ډالۍ کړي وو او هغه واقعه مونا د خلفاو د

مکتب په روايتونو کښې بيان کړه ،هغۀ هم نقل کړې ده.
داهلبېتو

2

په مکتب کښې دا د «بداء» معنا وه .اما بداء

په دې معنا چې «خداے پاک مخکې له يوې راې او نظريې
نۀ ؤ خبر ،او اوس ورته تازه او نوې رايه معلومه شوه (يعني

مخکې چې يې کو حکم کړے ؤ د هغۀ په ناسموالي نه ؤ
پوهـ او اوس پوهـ شو (نعوذ باهلل من ذالک) د اهلبېتو

د

منونکو په حديثونو کښې دا نظريه ناسمه او غلطه ده ،او

مونا له دې نظريې څخه خداے پاک ته پناه وړو ،په دې

 .1هماغه.
 .2بحــار ،ټــوک ،1مــخ ،142لــه علــل الشــرايع کتــاب څخــه نقــل
شوے.
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مسئله کښې د شيعۀ و امامانو نظريه هماغه ده چې عالمه
مجلسې له اما دعفر صادق

څخه نقل کړې ده چې

فرمايلي يې دي:

«څوک هم چې دا ګومان وکړي چې د اهلل تعالیٰ لپاره په يو
موضوع کښې نوې او تازه راې او نظريه پېدا کياي چې له

دې وړاندې هغه پرې نۀ پوهېدۀ نو له داسې راې بيزاره او
بيل ش».،

1

 .1بحار ،ټوک ،1مخ ،111د شيخ صـدوق لـه اکمـال الـدين کتابـه
نقل شوې.

په بَداء د عقيدې ،څه اار
که څوک دا عقيده ولري چې ،ځينې هغه انسانان چې په نېک

بختو کسانو کښې ليکل شوي دي هغه بالکل نۀ بدلياي او

هيڅ کله د بدبختو کسانو په دائره او صف کښې نۀ راځي ،او

همدا رنګ هغه کسان چې نومونه يې په بدبختوکسانوکښې

ليکل شوي دي ،د هغو حال هم هيڅ کله نه بدلياي او په نېک

بختو کسانو کښې نۀ شي ليکل کېدې او هيڅ يو قلم د

انسانانو د تقدير او برخليک د بدلولو توان نۀ لري نو که دا
سوچ او فکر سم وې ،نو يقيناً هيڅ ګناهکار به هيڅ کله توبه
ونۀ کړي بلکې خپل ګناهونه به داري وساتي ځکه چې دا

سوچ او ګومان کوي چې بدبختي او شقاوت د هغۀ په تقدير

کښې ليکل شوے دے او په هغۀ کښې بدلون راوستل

ممکن نۀ دي! له بلې خوا شېطان د خداے پاک نېک بندګان

وسوسوه کوي چې ته خو هسې هم له نېک بختو کسانو يې،
او هيڅ کله به بدبخت نه شې نو يوازې هم دا وسوسه بس ده

12
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لپاره د دې چې دغه نېک بنده په عبادتونو او اطاعت کښې
سست کړي او ګناه ته يې وهڅوي او ورسره داسې کار وکړي

چې نبايد وکړي.

ځينې هغه مسلمانان چې د خداے پاک د «مشيّت» په حقله د
راغليو ايتونو او روايتونو په معنې څه پوه شوي نۀ دي نو په

دوو ډلو کښې تقسيم شوي دي :يوې ډلې دا ګومان کړے دے

چې« ،انسان چې څه کوي هغه مجبور دے(يعني د دبر نظريه
يې راېستې)» ،او بله ډله عقيده لري چې« :د ټولو کارونو
اختيار انسان ته ورکړے شوے دے ».مونا به په راتلونکي

بحث کښې د «دبر او تفويض او قضا او قدر» په حقله ـ د
خداے په فضل او مرستې سره ـ دا موضوع څيړو او په دې

بحث کښې به سمه او د حقو الره تر السه کوو(انشاء اهلل).

1

 .1د دبر او اختيار په موضوع حمزه بابا د ډرامې په شکل يو
کتاب هم ليکلے د ے چې ډېر څکلے بحث پکې شوےدے( .انور
شاهين خانخېل)

