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 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 د غونډې خبرې
او د  ےد ےهغه ګران بيه ميراث چې اهلبيتو)ع( له ځانه وروسته پريخ

د مکتب يوه کامله  ےد ےهغوي الرويانو هغه له ورک شونې څخه ساتل
ي علومو بيال بيلې څانګې لري. او د علم ډير تږي بيلګه ده چې د اسالم

يې له دې چينې خړوب کړي دي. او داسې عالمان او پوهان يې اسالمي 
امت ته ورکړي دي چې د اهلبيتو)ع( د علمونو په رڼا کې په اسالم باندې 
د بيال بيلو سوالونو، شبهو فکري بې الريو ځواب ورکړي، او په تېر 

لونو د ټولو نه ښه ځوابونه او د مشکالتو د حل شوي پيړيو کې يې د سوا
 الرې ښودلي دي.

د اهلبيتو)ع( نړيوالۍ غونډې ـ لپاره د دې چې دا ذمه واري يې   
 ےاختسې ده ـ د رسالت له حريمه او د حقو اعتقاداتو نه دفاع ته وړاند

ده. هغه حقيقتونه چې د بيال بيلو فرقو، مذهبونو او د اسالم  ےشو
. د ےد ےهميشه د هغې په مخالفت کې کوښښ کړمخالفوخلکو 

)ع( د ريښتني واهلبيتو نړيواله غونډه په پاکې الرې کې، ځان د اهلبيت
الرويانو او شاګردانو څخه ګڼي، هغه شاګردان چې هميشه دې تهمتونو 

د  ےلرې کولو ته تيار وو او دا کوښښ کوي چې په هره زمانه کې د زمان
 پاتي شي.کې ومړي سر غوښتو مطابق د دې جنګ په ل

هغه تجربې چې په دې بڼه د اهلبيتو)ع( د مکتب د پوهانو په کتابونو  
کې ذخيره شوې او راټولې شوې دي، د هغې مثال نه مالويږي. ځکه چې 
دا تجربې او دليلونه چې ټول د عقل سره سم او له بې ځايه تعصبه پاک 

ې د هغوي دي، متخصصان او پوهان او عاقالن داسې مخاطب کوي چ
 عقل او پاک فطرت دا دليلونه ومني او قبول يې کړي.
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چې د دې تجربو  ےد ےد اهلبيتو)ع( نړيوالې غونډې دا کوښښ کړ 

نوې ټوک، د دې زمانې د محققانو، ليکواالنو او د هغه کسانو چې د 
، کتابونه چاپ کړي او د حقيقت د ےد ےاهلبيتو)ع( مذهب يې قبول کړ

 ې کړي.چينې تږو ته يې وړاند
دې غونډې د شيعه وو د تېر شويو عالمانو ليکل شوې کتابونه او  

تحقيقات هم چاپ کړي دي چې دا کتابونه به هم د حقيقت د لټوونکو 
لپاره د يو خوږې چينې په شان وي. او په دې زمانه کې چې عقل په 

، د اهلبيتو)ع( هغې حقيقتونو ته چې د نړيوالو ےتکامل او پوره کيدو د
 دي.ږغوندې پريخي دي غوږ کي ےيې د تحف لپاره
هيله لرو چې د دې غونډې د کتابونو لوستوونکي به مونږ له خپلو  

 قيمتي وړانديزونو او ښو نيوکو څخه خبر کړي.
همدارنګ ټولو مؤسسو، پوهانو او ژباړه کوونکو ته بلنه ورکوو چې  

 .دين په خپرونې کې له مونږ سره مرسته وکړي پيغمبر)ص(د ګران 
له خدايه دا سوال کوو چې زمونږ دا وړکې غوندې کوښښ په خپلې  

درګاه کې قبول کړي او د اخري امام مهدي )عجل اهلل تعالي فرجه 
 الشريف( د سوري الندې نور توفيق هم راکړي.

دې ځاي کې مناسبه ګڼو چې د خوږ استاد ښاغلي عبدالرحيم دراني  
ې يې له مونږ سره مرسته وکړه څخه مننه وکړو چې د دې کتاب په ژباړې ک

او همدارنګ له هغې کسانو چې د دې کتاب په پوره کيدو کې يې له 
مونږ سره مرسته کړې، په بيله توګه هغه کسان چې د ترجمې په اداره کې 

 کوښښ کوي.
   

  د نړيوالې غونډېد اهلبيتو)ع( 
 فرهنګي معاونت
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 د لوئې خدائې په نامه

 سريزه

ده او پــه دې بيمــارړ ککــړ  يعجيبــه بيمــار فرقــه پالنــه هــم يــوه 
او کـه يـوه مخالفـه     يانسان اکثر لـه حقيقتونـو نـه سـترګې پټـو     

نــو د  ــد او مخالفــت پــه وجــه لــه حــق  يفرقــه حــق خبــره هــم کــو
. څـ  دغـه حـال زمـونږ پـه ټولنـه کښـې د         يخبرې نه هم انکار کو

)ع( د مقام د منلو او لـه هغـو سـره د مينـې     بيتود اهل رسول )ص(
د  )ص(ئله ده او د رســول اکــرم محبــت کولــو د عقيــدې مســ    او

د مقام منلو او له هغو سره د مينې مسئله يوازې لـه   )ع(اهلبيتو
چـې د خـدا ې د    ےخو حقيقت دا د يلې ګڼل کيږړشيعاؤ سره ت
سـره مينـه محبـت کـول او د      او لـه اهلبيتـو)ع(   )ص(ګران پيغمبر

ــوه اســالم  يپيروکــار يهغــو ه شــيعه، مســئله ده او لــ  يکــول ي
يــا خا ــې فرقــې ســره مخصو ــه نــ  ده او پــه دې حقلــه د   يســن

ــا د رســول اکــرم)ص(    ــران حکــيم احکامــات ي ــو   ق ــرامين د ټول ف
 :يپاک فرما ي. لکه قران پاک کښې خداي مسلمانانو لپاره د

ــ  ــ م ک ســئل  ل ال اَق  ــ اِ جـــراًاَ هِعلي ــ  ةَودال الم  ــ الق  يفِ ســـور   (ي رب
ــ (32ايــت  يشــور ــه ( رســوله دوړ يا ي)يعن ــه   ت ــه چــې ز  ل وواي

باندې هيڅ اجر ن  غواړم فقط  تاسو نه په دې )د رسالت په کار(
 کړئ.وچې زما له قرباؤ سره مودت )مينه(  )غواړم (
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شـيعه اکثـرو تفسـيرونو مطـابق پـه دې ايـت کښـې د         يد سن

ــد)ص( د    ــراد ال محم ــه م ــاؤ ن ــه حــديثونو کښــې    يقرب . بلکــې پ
ي اهلل به کرامــو ر ــچــې دا ايــت نــازل شــو نــو  ــحا  يد يراغلــ

څـوک   ءنه تپوس وکړو چې دا ستاسـو قربـا   )ص(عنهم له حضور
. حضـور  ې دهپه مونږ فرض شـو  ي مودت او مينهچې د هغو يد

ــل:  ــحضــرت وفرماي ــه الســالم  ےعل  ، فاطمــه )ع(، او د دويعلي
ــاره   اهلبيــت )ع(. دغــه شــان ددغــو اهلبيتــو)ع(   ياوالد يعنــ پــه ب

 :يد يکښې په قران کښې راغل
م ک رَهِــطَي  وَ البيــتِ هــلَاَ جسَالــرِ نکم عَــلِي ــذهِبَ  اهلل يــد رِا ي مَــنَاِ

 يخــدا ې پــاک غــواړ ييعنــ (33)ســور  االحــزاب ايــت  .يــراًطهِتَ
 يلـه تـا سـو نـه د هـر قسـمه پليتـ        )ع() رسـول ( اهلبيتـو   د يچې ا

لکـه څنګـه چـې     ياو تاسو داسې پاک او  اف کـړ  يلرې وسات
 .ےد پاکۍ حق د

ــ   ــه ب ــت پ ــه مســلم شــريف ، مشــکواه     ددې اي ــم پ اره کښــې ه
ي بــ يشــريف او نــورو د حــديثونو کتــابونو کښــې لــه حضــرت بــ 

تـور نقشـه    دچـې حضـور پـاک اوږ    ےنـه روايـت د   )رض(عا شه 
کـور تـه تشـريف راوړو او حضـرت امـام حسـن        ېدار څادر اچول
تـه بيـا    عليـه السـالم  تـه بيـا حضـرت امـام حسـين        عليه السـالم 
 يته او بيا  ې د جنـت ميرمنـې بـ    لسالمعليه ا ےعلحضرت امام 

( تـه اواز کـړ او د څـادر النـدې  ـې ځـان سـره پـ          ي فـاطمې)س ب
چـې   هايت نازل شو. او حضور پاک دعا وکړ ېکړل او دغه پاسن

تـ    يسره مينه کو يچې څوک دو يدا زما اهلبيت د !خدايه ېا
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ــ   يکــو يســره دښــمن  يورســره مينــه وکــړې او چــې څــوک دو   ت

 کړې.و يورسره دښمن
ددې نــه عــالوه هــم ډيــر ايتونــه د اهلبيتــو )ع( پــه شــان کښــې 

. چــې پــه مختلفــو تفســيرونو او د حــديثونو پــه   يد ينــازل شــو
ه دې سـره  . لـ ےد ےکتابونو کښې د هغـې شـان نـزول بيـان شـو     

پـه وخـت پـه ځلونـو د      هـم وخـت   )ص(سره د خدا ې خوږ پيغمبـر 
پيـروړ   د يه کـړې او د هغـو  تـ پيژندګلو امـت   )ع(خپلو اهلبيتو

. لکـه  ےد ےسره د مينـې کولـو حکـم  ـې کـړ      يکولو او له هغو
، ي، نســا يمشــهور حــديد )حــديد  قلــين( چــې  ــحي  ترمــذ 

ــل، مســـتدرک، تلخـــي  مســـتدرک،        ــند احمـــد بـــن حنبـ مسـ
ي د ياو ډير اهلسنتو کتـابونو کښـې راغلـ    يکنزالعمال، طبران

: ز  تاسو ته دوه دران  څيزونـه پريـږدوم   ي)ص( فرما چې حضور
ــو ــل      ي ــل خپ ــد او ب ــران مجي ــاب ق ــتد خــدا ې کت ــيهم  اهلبي عل

کــه لــه دغــو دواړو ســره مــو تمســر ولرلــو نــو چــرې بــه   الســالم
 ګمراه او بې الرې ن  شئ.

خلقو اګـاه اوسـئ چـې پـه تاسـو کښـې        ي: ايدغه شان فرما 
د  عليـــه الســـالممثـــال د نـــو   علـــيهم الســـالماهلبيتـــو زمـــا د 

ت  ـې بيـا مونـد    چې څوک پکښې سوار  شول نجا ےکشتۍ د
 هالک شول. ينه پاتې شول هغوڅوک ترې  او چې

 يشـريف او نـورو کتـابونو کښـې راغلـ      يپه دا ډول په بخـار 
 يچې حضـور پـاک فرمـا ې: زمـا د امـت بـه دولـس خلفـاؤ و         يد

چـې پـه    يښې داو په روايتونو ک يبه له قريشو نه و يچې هغو
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روايـات  . او داسـې  يهاشم خانـدان نـه و   يقريشو کښې به له بن

لـه   ينـه چـا تپـوس وکـړو چـې هـر نبـ        حضـور)ص( هم شته چې لـه  
خپـــل ځـــان نـــه ورســـته د راتلونکـــو جانشـــينو او ځـــاې ناســـتو  

ــودل   ــه ښـ ــه خپـــل امـــت تـ ــونک  يد ينومونـ ــتا ســـو راتلـ  ينـــو سـ
 ړ. لـومړ يوفرمايل: چـې دولـس د   ي. هغو يجانشينان څوک د

 ، دريـم عليـه السـالم  ، دويـم امـام حسـن     عليه السـالم  ےعلامام 
ــام حســين   ــن العابــدين     عليــه الســالم ام عليــه څلــورم امــام زي

، شـپږم امـام جعفـر    عليه السالم، پنځم امام محمد باقر السالم
، اتـم  عليـه السـالم  کـامم   ےموسـ ، اوم امـام  عليه السالم ادق 
ـــ عليـــه الســـالمر ـــا  ےعلـــامــام   عليـــه  ي، نهــم امـــام محمـــد تق

مـام حسـن   ، يولسـم ا عليـه السـالم   ينقـ  ےعلـ ، لسم امـام  السالم
 .يد عليه السالم ياو دولسم امام مهد عليه السالم ےعسکر

له دې نه عالوه د اهلبيتـو)ع( پـه بـاره کښـې لـه حـديثونو نـه        
. نـو اوس مـونږ تـه سـو  او فکـر      ياو شيعه کتابونه ډک د يسن

چــې ايــا د قــران پــاک ايتونــه او د حضــور اکــرم )ص(   ےپکــار د
د ټولـو مسـلمانانو    او کـه نـه   ياحاديد  رف د شـيعاؤ لپـاره د  

 .يلپاره د
بــــه اکثــــرو ا ــــحابانو هــــم د  د اســــالم پــــه ابتــــداؤ کښــــې

 ےحـت د خپل ځـان لپـاره د فخـر خبـره ګڼلـه او       ي)ع( غالماهلبيتو
ــر  ــو بکـــ ــرت ابـــ ــرت  حضـــ ــر)رض(، حضـــ ــرت عمـــ )رض(، حضـــ

ــه مشکلومســئلو کښــې حضــرت امــام      )رض(عثمــان ــه پ ــب  ےعل
بـه   ر)رض(ته رجوع کولو ان تر دې چې حضرت عمـ  عليه السالم
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 ېنـ  و  عليـه السـالم   ےعلکه  ييعن "رمَع  رَلَهَلَ ےعلو ال لَ"ويل : 

پـه   ےشافعسنت امام  اهلؤ. دغه شان د  ےنو عمر به هالک شو
 خپلو اشعارو کښې فرما ې:

 ت رسول اهلل حبکمـل بيـيا اه
 القران انزله ين اهلل فـفرض م

 کفاکم من عظيم الفضل انکم
 له ةکم ال  العليمن لم يصل 

ــ  ــيهم الســالم اهلبيتــو د رســول )ص(  ےي ايعن ســتا ســو   عل
 ےقران کښـې فـرض ښـودل    يمحبت خدا ې پاک په خپل نازل کړ

. سـتا سـو د بزرګـۍ، لوړتيــا د فضـل او شـرف لپـاره هــم دا       ےد
نـو   يچې څوک په مونځ کښې په تاسـو درود ونـ  وا ـ   ي د يکاف

 .  ےنمونځ، نمونځ ن  د يد هغو
د  يفــه هــم څــو کالــه د رســول )ص(    د اهلســنتو امــام ابــو حن   
کـړې ده   يشاګرد عليه السالمحضرت امام جعفر  ادق  ينمس

و ورتـه بـه  ـې    او له دې نه ورسته به چې ورنه چا تپـوس وکـړو نـ   
هغه چا نه تپوس وکړئ چې د چـا پـه کـور     ويل چې الړ شئ او د
عليـه  لـه امـام جعفـر  ـادق      ييعنـ  ےد ےکښې قـران نـازل شـو   

ئ او هـم دغـه شـان چـې کلـه د وخـت مـالم        نه تپوس وکړ السالم
قضـات شـه او    يحکمران ورته افر وکړو چې راشه د دربار قا 

پـه مقابلـه کښـې فقـه      عليـه السـالم  د حضرت امام جعفر  ادق 
مرتب کړه نو حضرت ابو حنيفـه دغـه افـر قبـول نـه کـړو او  ـفا        

نـو ز    ي ې ورته وويل چې د رسول)ص( او وخت امام موجود و
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ونو حق ن  لرم او هم ددې خبرې پـه جـرم کښـې هغـه     د داسې کار

شو. او په قيدخانه کښـې پـرې دومـره ملـم او تشـدد       ےقيد کړ
پـه نـوم فقـه     ياوشو چې د هغې په وجه وفات شو. او بيا د هغو

شــاګردامام ابــو يوســف پــه  يحنفيــه د وخــت دغــه حــاکم د هغــو 
 ذريعه مرتب کړه. 

 يې تپـوس کـو  د اهل سنت له امام احمـد حنبـل نـه خپـل ځـو      
 يبابــا دا خلــق د ا ــحابانو متعلــق مختلفــې خبــرې کــو ېچــې ا

تاســو ماتــه د ا ــحابانو د مقــام پــه لحــاو ســره ترتيــب وښــايئ  
ورته د خپلې عقيدې مطابق د ا حابو ترتيب بيان کـړو   يهغو

نـوم  ـې پـه کښـې وانـ  خسـتو        عليـه السـالم   ےعلـ حضـرت  خو د 
ه حقلــه تپــوس تــا رانــه د ا ــحابانو پــ يورتــه وويــل ب ــ يهغــو
 ي. ځــوےخــو لـه اهلبيتــو)ع( څخـه د  عليــه السـالم   ےعلـ ؤ  ےکـړ 

؟ يڅـوک د  علـيهم السـالم  اهلبيتـو  ترينه پوښتنه وکړه چې بابا 
ــو ــل د   يهغ ــام لــه رســول اهلل  ع)اهلبيتــو ورتــه ووي )ص( نــه ( مق

 .ےښکته او د ا حابانو نه پورته د
: چـــې مـــا لـــه ياو د اهــل ســـنتو څلـــورم امـــام مالـــر فرمـــا   

نـه زيـات بـل فقيـه ونـ        عليـه السـالم  امام جعفر  ـادق  حضرت 
مالقــات لپــاره  يچــې کلــه هــم ز  د هغــو يليــد، او دا هــم فرمــا 

مــې يــا د نمــونځ يــا   عليــه الســالمامــام  ــادق الړم نــو حضــرت 
. لــه دې نــه  ےد ےروژې پــه حالــت کښــې ليــدل   د تــالوت او يــا  

د عالوه زمونږ په بر  غير کښې چـې څـومره هـم اوليـا کـرام او      
پــه خپلــو اشــعارو او اقوالــو  يهغــو يد يديــن بزرګــان تيــر شــو
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نـه پـس    مقام له رسول اکـرم)ص(  عليهم السالماهلبيتو کښې د 

ــه پورتــه ګڼــ   او د دغــو اوليــاؤ کراومــو د   يد ټولــو مخلوقــاتو ن
 ينشـ  ي، ولـ يټولو پيروکارو دا عقيده ده چـې هـيڅ کلـه يـو ولـ     

امامـت ونـ     واليـت او  علـيهم السـالم  اهلبيتـو  چـې د   ےجوړيد
ــ ــام     يمن ــولې سلســلې د حضــرت ام ــت ټ ــاو د طريقي ــه  ےعل علي

 .  يذات ته رسو السالم
 يحقلـه باقاعـده پـه اردو ژبـه کښـې يـو کتـاب )اوليـا         ېپه د 

. چــې پــه کښــې د ےد ےچــاپ شــو پــر( ےعلــکــرام اســتانه مــوال 
پـه کښـې    ي. چـې هغـو  يد ياولياؤ کراومو کالمونه ليکـل شـو  

 ےاندې د خپلـې عقيـدې امهـار کـړ    ب عليهم السالماهلبيتو په 
ــه د      ےد چونکــه دلتــه کښــې د تفصــيل ګنجــا   نشــته ځکــه ب

ځينو اوليا کرامو کالمونـه يـا د هغـو اقتباسـات نقـل کـړم لکـه        
ــدين چشــت       ــين ال ــواز مع ــه غريــب ن ــد خواج د  )ر (يســلطان هن

او دولسو  فاطمه )ع( يب يد جنت ميرمنې ب حضرت محمد)ص(
 .  ياو له خدايه دعا غواړ يکو امامانو په وسيلې سره مناجات

 )ص(ےمصطفيا رب بحق سيد کونين 
 اـطــع عـو ان منب ےـــا ــع معـــان شاف 

ربـه د دواړو جهـانو د ســردار حضـرت محمــد)ص( پـه طفيــل      يا
 .  ياو د عطا سر چينه د يچې د ګنګارانو شفاعت کونک

 يا رب بحق شاه نجف انکه ا مده
 ےدر شان او تبارک، يس و هل ات 
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 پـه طفيـل   (عليه السـالم  ےعلحضرت د نجف د بادشاه ) ه!رب ےا

پـه شـان    يسورتونه د هغـو  ي، يسين او هل ات يتبارک الذچې 
 .  يد ينازل شو  يک

 يا رب بسوز سينه و فغان فاطمه )ع(
 يا رب بحرمت دل  د پاره حسن)ع( 

ــ ےا ــاطمې بــ  ه!رب ــ يد حضــرت ف )ع(د زړ  د ســوز او ژاړه او  يب
 د عليــه الســالمد حضــرت امــام حســن  !ربــه ېا،فريــاد پــه خــاطر

 سل ټکړې شوې زړ  د حرمت په خاطر،
 )ع(ےبـتـاق مجـله افـمــاه جـــادشـان ب

 يا رب بحرمت جګر تشنه حسين)ع(
يا رب د حضـرت امـام حسـين     .ےچې د ټولو جهانونو بادشاه د

   ،ځيګر د حرمت په خاطر يد تږ عليه السالم
 الـدان کربــشهي ونــق خـــحـــا رب بــــي

 يا رب بحق عابد)ع(، باقر)ع(امام دين
 

د  !ربـه  يا ،د کربال د شهيدانو د پاکې وينې پـه خـاطر   !ربه ےا
ــن العابــدين )ع(    ــاقر)ع( پــه     حضــرت امــام زي او حضــرت امــام ب

 ،خاطر
 )ع(و ر ا)ع( ےموسيا رب بحق جعفر )ع( هم 

 )ع(ےنــقـت ــرمــو ح )ع(ےتــقـرمت ــحـا رب بــي
ــه ےا ، حضــرت امــام  عليــه الســالم امــام  ــادق  د حضــرت  !رب

پـه   عليه السـالم او حضرت امام ر ا  عليه السالمکامم  ےموس
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او د حضـرت   عليـه السـالم   ےد حضـرت امـام تقـ    !ربه ےا خاطر.
 ،د عزت په خاطر عليه السالم ےامام نق

 اه و پيشواــ)ع( ان شےکرـسـق عـحــيا رب ب
 ه ذات امر)ع( کے)ع( هادےيا رب بحق مهد

 ےربه د هغـه بادشـاه او پيشـوا حضـرت امـام حسـن عسـکر        يا
حضــرت  ےربــه د هغــه بــر حقــه هــاد يا ،پــه خــاطر عليــه الســالم

 په خاطر   عليه السالم يهدمامام 
 )ص(چون موالې اتقيا ےمصطفمانند 

 له رسوالن خويشتنـمـق جـحــا رب بــي
)ص(پــه شــان د پرهيزګــارو  ےمصــطفچــې هغــه د حضــرت محمد

 ،د خپلو جمالؤ رسوالنو په خاطر !ربه ےا .ےال دمو
 ءاـــــــيـاروا  اولپـــــاک ق ـــحـا رب بـــــي

 يا رب به عشق پاک بر معشوق بې پيان
لـه   !ربـه  ےا،ګـانو پـه خـاطر   اد خپلو اوليا کرامو د ارو !ربه ےا

 ،بې نيازمعشوق سره د پاک محبت په خاطر
 واـې نـمب اقــشــ  عـــالــا رب ده اه و نــي

 دارد معين اميد در ان دم ز لطف خود
 مرا به شاه شهيدان کربال يشبخ

 يا ،د بې سرو سامان عاشـقانو د اه و فريـاد پـه خـاطر     !ربه ےا
 يربه معين الدين په محشر کښـې سـتا د لطـف و کـرم اميـد لـر      

 چې د کربال د شهيدانو په خاطر  ې وبخښې.  
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خپـل يـو کـالم کښـې     هم پـه   ےحضرت شيخ عبدالقادر جيالن 

 :يداسې فرما 
 غالم حلقه به ګوش رسول ساداتم

 ب اما تمــودن حبيـات نمـجــن ےزه
 )ص(د خدا ې د حبيب ز  د رسول د ال د دوستانو غالم يم

 . يد يدغالمۍ دغه نسبت مې حا ل کړ
 کفايت است ز رو  رسول اوالدش

 مـاګر طلب ےـتـحاج ےــبـير ال نــزغ
 مـتــاز هزار حاج ــيکــدار يــروا م

پــه دواړو جهــانو کښــې چــې کلــه هــم ماتــه مشــکالت رامنځتــه   
ــږ ســبب  ياوالد زمــا د خال ــ  ياو د هغــو )ص(ي نــو رســول کي

 ينه بغير څ  حاجـت وغـواړم نـو ا    يکه چرې ز  د ال نب .يجوړيږ
 خدايه زما په زرو حاجتونو کښې يو هم پوره ن  کړې.

 پر است و ال مجيد دلم زحب محمد)ص(
 ت اين همه حکاياتمــن اســال مــاه حوــګ

د پــاک ال لــه مينــې نــه   ياو د هغــو زمــا زړ  د حضــور پــاک)ص(
 .  ےد ے. او ددې بيان د تصديق لپاره زما حال کافےډک د

 چون زره زره شود اين جسم به خاک لحد
 مــــع ذراتــميــوا  از جــلــ  يوـــشنــتو ب

. نـو لـه   يې ذره ذره شـ زما دا بدن چې څنګه د قبر په خاورو کښـ 
 مې د درود اواز اورې.هرې ذره نه به 

 



 14 داسالم ځلنده ستوري
 کمينه خادم خدام خاندان توام

 مــتو دا م بود مبا حات ےزخادم
خـادم   ےرسوله)ص(! ز  ستا سو د خانـدان د خادمـانو يـو ادنـ     يا

 .ےفخر حا ل د ياو هم ددغې خادمۍ په وجه راته دا م يم.
 ےبا تو هر نفس سالم ګويم و  لواة

 مـواتــ ل ـول کن بکرم اين  لواةـقب
 ز  په هر  ساه کښې په تا سو درود و سالم وايم او تاسو زما د

 .ئدرود و  لواه و نزورات  قبول کړ
 ګناه بې حد من بين تو يا رسول اهلل)ص(

 ن خيالتمـو کــحــن و مــکــب ـــيتــاعـــشف
فاعت زما شـ ، يا رسول اهلل زما بې شميرو ګناهانو ته پام وکړئ

 وکړئ او ويره مې لرې کړئ
 يم. يز نير و بد همه دانندکه من  محمد

 مــاالتـقــر مــوش بــد ګــه کنــک ـــيقــاليــخ
ځکـه خلـق   ، )ص( يـم  يچې ز  محمـد  يهر يو نير او بد پوهيږ

 .  يزما مقالت اور
 هر انکه بدتر از او نيست من از او بدم

 مــود مالقاتـندانم اين که به تو چون ش
سـره   ز  له ټولو بدترينو بد تر يم او ن  پوهيږم چې له تاسو)ص( 

 ؟به څنګه مالقات کوم
 ګويند ےکه بهر نجات ک ےمح يبګو ا

 مــــــاتـاجــين در منـــونــرور کـــدرود س
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الدينه! رښـتيا وينـا ده چـې د دواړو جهـانو پـه سـردار        يمح يا

 خبره ده.   يدرود ويل په هره دعا کښې فطر
عليـه   ےعلـ حضـرت  هـم لـه    شـهباز قلنـدر)ر (   يشان سخغه د

سـره  د خپلــې بـې ک ـه مينــې امهـار پـه يــو لـو ې کــالم        السـالم 
 عرض کوم.ترې چې يو دوه شعرونه  ےد ےکښې کړ

 حيـدريــم قلنــدرم مستــم
 هستـم ےبنده مرتضي عل

پــه مينــه کښــې  عليــه الســالم ےعلــيــم قلنــدر يــم او د  يز  حيــدر
 .غالم يم عليه السالم ےعل او د حضرت مست يم.

 مـــام رندانــمـت يواــشـــپي
 شير يزدانم يکه سګ کو

شـير   عليـه السـالم   ےعلـ ندانو ځکه بادشاه يم. چې د رز  د ټولو 
 يم. ےخدا د در سپ

هم په يو لو ې نظم کښـې لکـه    حضرت نظام الدين اوليا)ر ( 
نت ميرمنـې)ع( او د  ، د جحضور)ص(د خواجه  احب په شان د 

ــه اخســتو ســره د      )ع(دولســو امامــانو  ــو پ ــو د نومون ســره د ټول
چـې   ي. او په يو شعر کښې فرمـا  ےد ےخپلې مينې امهار کړ

)ع( غـالم يـم    ےعلـ چـې ز  د   يچې ووا  يم الدين ته حيا ورځانظ
 يم. ګدا يدر يو ادند د غالم قنبر  عليه السالم ےعلبلکې ز  د 

ــه خپــل مشــه      ــا ګــن) بخــ  )ر ( هــم پ ور کتــاب حضــرت دات
ــو کشــف المحجــوب کښــې د    ــيهم الســالم اهلبيت د دولســو  عل

ــه    ےحــت.ےد ےبرحقــو امامــانو ذکــر کــړ   ــو اوليــاؤ کرامــو پ ټول



 16 داسالم ځلنده ستوري
علـيهم  اهلبيتـو  لـه   مختلفو شکلونو کښې د حضـور پـاک )ص(  

پـه  . چـې  ےد ےسره د خپل مودت او محبت امهـار کـړ   السالم
 نشته.  يې ګنجا   سره د بيانولو تفصيل 

نيا په ټولو حق پرستو دانشـورو  که مونږ د د له دې سره سره 
هـم پــه   يانو او شـعراؤ بانـدې يـو لنـډ نظــر واچـوؤ نـو هغـو       بـ ياد

ذکــر  علــيهم الســالماهلبيتــو خپلــو اقوالــو او اشــعارو کښــې د 
. لکه د پښـتو ژبـې يـو سـتر شـاعر او د تـورې او قلـم        ےد ےکړ

خاوند خوشحال خان خټر بابا پـه خپـل ديـوان کښـې ځـاې پـه       
سـره د خپلـې    علـيهم السـالم  اهلبيتـو  له  رسول اکرم)ص(ځاې د 

ــې باقاعــده د       ــو نظــم کښــې   ــه ي ــه کــړې ده او پ مينــې څرګندون
 او فرما ې: ےد ےدولسو امامانو ذکر کړ

 ديام ــــــــس امــــــت دولـــــد ام
 ديام ــد کښې نام په نديپه ح
 ےدن )ع(ـــم حســ)ع(دويےعليو 

 ےدن ــيزه تــاکـــبل حسين )ع(پ
 ےدن ـــديــابـــن العــــارم زيــچه
 ےدن ديستنه د  ر )ع(ــاقــــل بـــب
 ےدر)ع( ورپسې هم ـــفـــل جعـــب
 ےد)ع( کامم  ےموسام ــل امـــب
 ےد ا)ع(ــــر  ےعلام ـــــل امــب
 ےدا ـ)ع(بل بي ےتــقـد ــمـــحـــم
 ےد)ع(ےنــقـ ےعلام ـــــل امـــــب
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 ےد)ع(ےرــــسکــــسن عــــل حـــب
 ےد)ع( ےـــدهـام، امام مـــل امــب
 ےد ےداــان هــې د درست جهــچ

 ےداوالد  را )ع(ـــــزه ـــيب ــــيد ب
 ےدې ياد ـت دا هسـپشت په پش

 ےده ادم ــــــغـــــه ـــــينـــاک ســــپ
 ےدحکم ـــه عشق مـپ چې د ال)ع(

يـــر حمـــزه د پښـــتو ژبـــې مشـــهور شـــاعر او د غـــزل بـــا بـــا ام 
هم په خپلو مختلفو کتابونو کښې ځاې په ځـاې   1بابا يشينوار

سره د مينې په توګه د شعرونو و يلـو   عليهم السالماهلبيتو له 
مجموعه کښې  ينه عالوه د )د زړ  اواز ( په نوم يو مکمل شعر

په شان کښـې کالمونـه پـي      و ال محمد)ع( فقط د محمد )ص(
 :يلکه فرما  ےد يکړ

 مــــ)ع( ي ےعله محبت کښې د چې مخل  پ
 مــــي ـيات ګنګار يم خو ولــزيډيـــر ه ز  ــــک

 ال به ما په خوب ليدو په ماشومتوب کښې
 مـــي ــــيم ازلــ  يـن يوـــې شـــاب کښـه شبـــپ

                                                             
د نه)  عليه السالم ےحضرت عل: يادونه کوم چې حمزه با با د 1

 البالغه کتاب پښتو ترجمه هم کړې ده.
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پـه   عليـه السـالم  خـان د حضـرت امـام حسـين      يدغه شان غن 

ده چـې پـه   شان کښې د پښتو ادب يوه شاهکاره مر يـه وا يلـې   
ســره د خپلــې مينــې  علــيهم الســالماهلبيتــو هغــې کښــې  ــې لــه 

امهار او د کربال  حي  فلسفه بيان کـړې ده. ددې نـه عـالوه د    
، ي، حافظ شـيراز ےدفارسۍاو اردو ژبو شعراؤ لکه شيخ سع

، جـوش  يموالنا روم، عالمـه اقبـال، غالـب، موالنـا کـو ر نيـاز      
خپلـو ډيـرو کالمونـو     او نورو ګڼو شاعرانو هم پـه  ےدملي  ابا

سـره د خپـل محبـت     عليهم السالماهلبيتو کښې د رسول اهلل له 
ــو غــ        ــاره د ي ــه کــړې ده چــې د تفصــيل لپ او مــودت څرګندون

ــرورت   ــو  ـ ــاب ليکلـ ــه  ےدکتـ ــړې پـ ــ  کـ ــې ال څـ ــ.او دا  ـ رو تېـ
وختونو او زمونږ په زمانه کښـې ډيـرو غيـر مسـلمو ادبيـانو او      

ســره د مينــې پــه توګــه  المعلــيهم الســاهلبيتــو شــاعرانو هــم لــه 
ــړ   ــاتې     يچــې انســان  دي يداســې ليکــل ک ــران پ ــه حي ــل ورت عق

د  ي. په دغو کښې د )سبد ګـل( کتـاب شـاعره روپ کمـار    يکيږ
t)ےعلـ )دن کـيم حضـرت    hen came hazrat  al i)  يمصـنف ډ 

( مصـنف جـارج جـرداک    يعـدالت انسـان   يايف کراکا او د )نـدا 
چـې زمـونږ د    ےدشو. نـو ډيـر د افسـوس مقـام      ېنومونه اخست

ــتان  د    ــه پښـ ــه توګـ ــه خا ـ ــو دور مســـلمان او پـ ــيهم اهلبيتـ علـ
ــ        الســالم ــف ن ــم واق ــو ه ــه نومون ــانو ل او  ديد معصــومو امام

علـيهم  اهلبيتـو  ځينې په ناپوهۍ کښې د يزيد په شان کښـې د  
لـه   ياو هغـو  يپه دښمنانو بد و يـل هـم نـ  برداشـت کـو      السالم
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ــرا ګڼــ    ــه مب ــم ن ــې  ــوف  حاالنکــه د پښــتو  يدغــه مل شــاعر  يژب

 :يرحمان بابا فرما 
 حسين عزا دې څوک په زړ  کا د حسن

 دانـو شهيــغ شــيـه تــه واړه پــمـې هــچ
لــه  يجنــګ تــه غــزا يعنــ  علــيهم الســالماهلبيتــو رحمــان بابــا د 

 علـيهم السـالم  اهلبيتـو  . او ےد يباطل سره د جنګ نوم ورکـړ 
ن لــه باطــل . او د قــران مطــابق مــومےد يتــه  ــې شــهيدان و يلــ

 .  يسره په جنګ کښې شهيد کيږ
د دښمنانو د غلطـو تبليغـاتو او    هم السالميعلاهلبيتو نو د  

شـوو غلـط    او وروڼـو کښـې د پيـد   نپروپيګنډو په وجه په پښـت 
 يفهمو د لرې کولو لپـاره زمـونږ خـوږ دوسـت عبـدالرحيم درانـ      

 يد څوارلسو معصـومينو يعنـ   عليهم السالماهلبيتو  احب د 
فـاطمې)ع( او دولسـو امامـانو د     يبـ  يمحمد)ص(، بـ د حضرت 

ژوند حاالت لـه مختلفـو کتـابونو نـه پـه پښـتو کښـې د ترجمـې         
 يدا د پښــتو پــه ادب کښــې د يــو نــو  ياهتمــام وکړوچــې واقعــ

ــ ــړ  يانقالبـ ــافه ده. او خـــدا ې دې وکـ چـــې زمـــونږ  ياقـــدام ا ـ
ــه د حــق او حقيقــت لټــون وکــړ    او د اســالم ګــران   يپښــتان  روڼ

سره خپل غيرت  عليهم السالماهلبيتو له مظلومو  پيغمبر)ص(
 نا اال البالغ.علي. و ما ياو پښتو  بوت ورکړ

 انور زيب شاهين
 پخواني ستر سکتر تحرير سادات و محبان

 پښور پاکستان 233پوست بکس نمبر 
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 حالت ېد اسالم نه مخکښې د نړ

د اسالم تر مهوره مخکښې د ټولې نړړ د خلقو حالت د 
عقا دو، افکارو او اجتماعي نظره ډير بد ؤ. که څه هم د نړې د 

و ويلي شو چې نړړ ټول خلق خټولو سيمو حالت يو شان نه ؤ 
په فکري بې الريو، وهمي خيالونو، غلطو ټولنيزو دودونو، 
چټياتو او اخالقي او اجتماعي افسانو او ستونزو کې شرير 

 ؤ.
و د حضرت د اسالم نه تر څرګنديدو مخکښې يهوديان

)عليه السالم( دين بدل کړو او د هغه سم ا ول يې په ےموس
وچو او جامدو ا ولو بدل کړي وو. د خلقو په ژوند کې ماده 
توب او ماده ګروهنه زياته شوې وه او د افسوس خبره داده 
چې مسيحيت او عيسا يت هم چې د خلقو د سمولو او له 



 21 د رسول اکرم)ص( ژوند
يسي )عليه د حصرت عه ککړتياؤ څخه د خلقو د پاکولو ل

پاپانو لخوا  ؤ د روحاني پالرانو او او ےالسالم( په ذريعه راغل
الرانو ورځنې د پاپانو اوروحاني پ يؤ او عيساي ےبدل شو

ؤ. او له دې امله چې د  ےدوکان جوړ کړ خپلې ګټې لپاره
اجتماعي سيسټم لپاره يې بشپړ قوانين نه لرل د خلقو د هر 

ز ؤ. د همدغو حاالتو له اړخيزې الرښوونې او ژغورنې عاج
امله خلق په بې الريو، وهمي دودونو، خياالتو، جټيانو او 
افسانو کې په ګډه ښکيل وو. د تباهۍ او فساد اور بل ؤ، 

قو تپل شوي وهمونه او غلط تصورات دمذهب په نامه په خل
و خدايانو عبادت کوو او اکثرو يې وو. خلقو د دوو يا در

ته سجدې کولې. او تر ټولو  بتانو، ستورو، اور يا غوا
شرموونکې دا چې ځينو کسانو د ښځو او سړو د تناسلې الو 

کې اخالقي او معنوي بې الريتوب  . په ټوله نړړ1عبادت کوو
او د ورور وژنې، ملم او زياتي بازار ګرم ؤ او په حقيقت کې  ؤ

 و لوي ګړنګ په غاړه ؤ.يانسانيت د 
 

 په دغه وخت کې د عربستان حالت
ته سوزيدلې زمکه ويله، ورچې په هغه وخت کې يې  ستانعرب

عجيبه حالت درلوده. عربستان د يوې داسې سيمې نوم ؤ 

                                                             
 .56ص 7، ج304ص 4، ج301، ص56ص 1تاريخ ويل ډوران  ج.  1
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، کيکرو او نورو تيزو ےچرته چې نه اوبه وې او نه شين بوټ

به يې واښه ويل.که ددغې سيمې کورونو ته يې  ازغو ته
کورونه ويل نو غلطه وه بلکه دا کورونه داسې جونګړې وې 

د  او په خړو د انسان په نامه يو موجود ته پکې لوغړيچې 
ه يې د خيټې اور مړ کوو. جنګ او د باوبو او کجورو سره 

لقو د ټولنيز نظام بنيادي ا ل ؤ. خقبيلو نښتې د عربستان د 
مکه يوه بتکده وه او استوګن يې هغه سوداګر او سود خواره 

 . رهمو او دينارو اخستلدوو چې انسانان به يې په 
ژوند د ملکۍ او خانۍ يا  يد کوچيانو او شپنو کوچ

ؤ، د طبقاتي  ےفيوډل ازم په سسټم سره ډير ګران شو
زبيښناک او سود خورو په وجه رامنځته شوي اقتصادي 

ؤ. او ټولنيزه  ےکړ بدلکړکيچ د انسان د ژوند مفهوم 
نيکمرغي يې له تورتم سره مخامخ کړې وه. د عربو قبيلې د 

په عبادت لګيا وې او ناپوهۍ په وجه د بتانو  خپلې نادانۍ
 ؤ. ےو بت ځاي جوړ کړياو له کعبې يې 

په عربو کې دا غلط تصور دود ؤ چې يوازې هغه کسان لوړ 
او معتبر دي چې عرب دي او عربي وينه لري. په عربو کې دننه 
هم د زياتو شتو او اوالدونو په وجه بيالبيل او وهمي وياړونه 

و او هرې قبيلې به په ډيرو ځوانانو او شتو رامنځته شوي و
 وياړ کوو.

، يرغل او جنايت د عربو ے، تيربلوټ مار، وحشيتو
لوي  فتونه وو، سړي وژنه د هغوي لپاره د فخر او وياړ خبره 
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وه او له دې امله چې لوڼه به يې د ځان لپاره شرم ګڼلې يا به يې 

يو عرب  چې ويريدل هغوي به يې ژوندړ ښخولې او کهرله خ
چې لور يې شوې ده نو رنګ به يې له غصې سور شو  ېخبر شو

ې شرم څه وکړم؟ کله کله او ځان سره به يې ويل چې اوس په د
 کې يوه ښځه شرم ګڼل کيده. ۍخو به په ټولې کورن

په دا ډول عرب د فساد او تباهۍ په يوې جبې کې ډوب 
وو، د شاته پاتې والي او ناپوهۍ په وجه وحشيان او 
فساديان شوي وو. اود نړې د نورو خلقو په شان يې د مذهب 
په نامه د چټياتو او وهمونو عبادت کوو. څرګنده خبره ده چې 
د داسې ټولنې د سمولو لپاره يو بنيادي انقالب او هر اړخيز 

، خو  روري وه چې د داسې انقالب او ؤبدلون ته  رورت 
 دې چ ےو الرښود يو اسماني او خدا ي کسپاڅون مشر او 

ر ډول تيري، زياتي او بت مننې بچ پاتې شي او د شخصي ه
ګټو او فا دو لپاره خپل مخالفان د تصفيې په نامه ختم نه 

کړي او يوزاې د خداي په  الر کې د وکړي. بلکه هغه ا ال  
مولو او د ټولنې د پرمختګ لپاره کار سقو د حالت د خل

ات او اخالق نه وکړي. ځکه چې هغه الرښود چې پخپله معنوي
لري او په هغه کې لوي انساني اخالق او ځانګړتياوې 

. دا يوازې ےکولموجودې نه وي، د ټولنې ا ال  نشي 
او مشران دي چې د خداي پاک په الهام  ياسمانې الرښودونک

اړخونو کې سره د خلقو ژوند په ټولو اجتماعي او فردي 
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نقالب مشر ې وګورو د دې نړيوال اچبدلون راولي، نو راځئ 

 څنګه ؤ او په نړړ کې يې څه بدلونونه راوستل.
 

 ےد حضرت محمد)ص( زيږه او وړکوال

د مکې ښار په دروند تورتم او چپتيا کې ډوب ؤ او د ژوند او 
کار څه نښې نښانې نه ليدل کيدې. يوازې سپوږمۍ وه چې د 
نورو ورځو په شان ورو ورو د خواؤ شا له تورو غرونو 

او خپلې نرمې او تتې پلوشې يې په ساده او راهسکه شوې وه 
بې ډول او بې سينګاره کورونو او د ښار خواؤ شا کې په 
دښتو غوړولې وې ورو ورو شپه تر نيمې واؤخته د حجاز په 

هم په دغې سوې سپورې زمکې د ارام ساه واخسته، ستورو 
په د ښار خلقو ته بې ريا او  فا فضا کې پړقا کوله او د مکې 

په زړه  او سهارنيو مارغان ے، اوس سهار دومسکا و
جنتي سندرې پيل کړې  ته راښکونکي او زړ  پورې اواز سره 

 راز و نياز او پټې خبرې کوي.چې د خپل معشوق سره  ےبه وا
د مکې په افق باندې رڼا په راختلو وه خو ال تراوسه د مکې 
و په ښار باندې رازداره چپتيا واکمنه وه او ټول خلق اود  و

نوزيږي په انتظار  ينه ويښه وه او د راتلونکيوازې بي بي ام
وه. ناڅاپه يې څو نوراني او ناپيژاندې بيبيانې په کوټې کې 

ې ډير خوږ بوي ترې ختلو. بي بي امنه حيرانه شوه چوليدې 
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ته وروس ېڅو شيب 1ې دا څوک دي او څه ته راغلي دي؟چ
شتو له انتظاره او د ميا ےاغردنيا ته  ےميلمه او نوزيږ ےنو

ه اولسمه يا دولسمه نټه سهار پوروستو باالخره د ربيع االول 
 2.د هغې سترګې د خپل ځوي په ديدن رڼا شوې

ټول خلق د دې نوي ماشوم په راتګ خوشحاله وو خو د 
خوشحالۍ په دې وخت چې د بي بي امنې زړه له خوشحاليو 

ؤ ځکه چې ډوب ؤ د هغې ګران ميړ  عبداهلل په دې دنيا کې نه 
په مدينې کې وفات شو هغه د شام له سفره د ستنيدو په وخت 

نه يې د تل لپاره يوازې شو او بي بي ام خهماغه ځاي ښ
 3پريښوده.

 محمد)ص( عجيبه ماشوم
حضرت محمد) لي اهلل عليه و اله و سلم( وزيږيد او د دوي د 

خت په اسمان او زمکې په تيره بيا ختيځ وزوکړې سره په يو 
ې د هغه وخت د تمدن مرکز او زانګو وه ځينې پيښې کې چ

 وشوې. 
د نوشيروان باچا باعظمته ماڼۍ چې د ابدې قدرت او 
سلطنت تصوير يې وړاندې کوو هغه شپه ولړزيده او د فارس 

                                                             
 .326ص 16بحاراالنوار جلد.   1
 .260ص 16بحاراالنوار جلد.  2
 .51ص 1، عبقات ج10ريخ دويم ټوک صکامل التوا.  3



 26 داسالم ځلنده ستوري
په زورنو کاله بل ؤ ناڅاپه مړ چې  د اورتونونو )اتشکدو( اور

وه شو. همدا راز د ساوې د جهيل وچيد  هم د هغې شپې ي
 وه چې د يوې يوې سيمې خلق يې راوښ کړل. 1معجزه

 
 هڼ، د حضرت محمد)ص( دايبي بي حليمه

په عربو کې له کلونو دا رسم ؤ چې خپل ماشومان به يې له 
زوکړې وروسته د ښار په خواؤ شا قبا لو کې يوې دايڼې ته 

ې هوا کې وروزل شي او هم دازا ورکول، چې هم په  فا او
ړي چې هغه وخت په کليو کې ډيره وه په فصيحه عربي زده ک
بي امنې د ب ي لپاره شودې نه لرلې د  دې غرض چې بي

دې  حضرت محمد)ص( نيک  اوکفيل حضرت عبدالمطلب په
فکر کې شو چې د خپل ګران نمسي لپاره چې د حضرت 
عبداهلل نخښه وه، يو محترمه او مطمئنه دايڼه پيدا کړي. له 

پل ګران نمسې خي حليمې ته ډير تحقيقه وروسته يې بي ب
وسپار . دا بي بي د بني سعد د قبيلې يوه پاکه او ا يله 

 ميرمن وه او قبيله يې هم په ميړانه او فصاحت مشهوره وه. 
 ې ته بوتلو اوبي بي حليمې حضرت محمد)ص( خپلې قبيل

خپل ځوي په شان يې د هغه ساتنه کوله. بني سعد قبيله تر د 
غريبۍ کې اخته وه خو چې کله دې مخکې په کاختۍ او 
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حضرت محمد)ص( د بي بي حليمې کور ته راغې د دغې 
قبيلې غريبي او بې وزلي ورکه شوه. د سيمې پټي شن  او 
څاروي ښه څارب  شول، پخپله د بي بي حليمې حالت هم ډير 
ښ  شو او شودې يې زياتې شوې. حضرت محمد)ص( پخپله 

د نورو ماشومانو په  هم تر نورو ماشومانو ښه وده موله او
 شان يې تتوې خبرې ن  کولې.

 
 حضرت محمد)ص( د پيښو په طوفان کې

پيغمبر)ص( شپږ کلن ؤ چې مور بي بي امنه يې د خپلو 
خپلوانو او شايد د خپل خاوند د قبر د زيادت لپاره له حضرت 
محمد)ص( ره له مکې نه مدينې ته الړه او د خپلو خپلوانو له 

ه زيارته وروسته مکې ته روانه شوه خو د کتنې او د خاوند ل
ستنيدو په وخت د ابواء په نامه په يو ځاي کې يې له دنيا 
سترګې پناه کړې او په دې ډول ګران پيغمبر)ص( په هماغه 
وړوکوالي کې چې د مور او پالر ډيرې مينې ته يې حاجت 

 درلود، له داړو محرونه شو.
 

 د حضرت محمد)ص( شمائل
اسالم د پيغمبر)ص( زوکړه او ورپسې حالت لکه څنګه چې د 

عجيبه او خارق العاده ؤ همداراز د هغه حضرت د وړوکوالي 
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وينا او کردار له نورو ماشومانو لوړ او ښ  ؤ. په دا ډول چې 
حضرت عبدالمطلب له دې خبرې خبر و او د دوي به يې ډير 

 احترام کوو.
له د پيغمبر)ص( تر  حضرت ابوطالب وايې: هيڅکله مې 

محمده)ص( دروغ، بد او جاهالنه کار ون  ليد، نه به يې بې 
 ځايه خندل او نه به يې چټي خبرې کولې او اکثره به يوازې ؤ.

کله چې پيغمبر)ص( او  کلن ؤ يهوديانو وويل مونږ به خپل 
کتاب کې لوستل چې د اسالم پيغمبر له حرامو او مشکوکو 

مايو. دوي يوه خوراکونو ځان ساتي نو بهتره ده چې وې از
چرګه پټه کړه او ابوطالب ته يې وليږله، ټولو کسانو وخوړه 
ځکه چې خبر نه وو چې دا د غال ده خو پيغمبر)ص( ورته الس 
هم ورنه وړو چې کله ترې د نه خوړلو د سبب پوښتنه وشوه نو 
پيغمبر)ص( وفرمايل چې دا حرامه ده او خداي پاک ما له 

چرګه واخسته او پيغمبر)ص( ته حرامو ساتي. بيا يې ګاونډيو 
يې وليږله خو د چرګې قيمت يې ادا نه کړو او له ځان سره يې 
وويل چې بيا به يې پيسې ورکړو. پيغمبر)ص( بيا هم ون  
خوړه او وې فرمايل دا چرګه مشکوکه او شکمنه ده. کله چې 
يهوديانو دا حال وليد نو وې ويل چې دوي په ريښتيا ډير 

 لري.لوي او لوړ مقام 
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 د پيغمبر)ص( د ځوانې او ماشوموالي څو يادونه
د حضرت محمد)ص( د وړوکوالي دوران په يتيمې کې د خپل 
نيکه عبدالمطلب او مهربان تره حضرت ابوطالب په سيوري 
کې تير شو ګوندې د يتيمې د کړاؤ دوره به د پيغمبر)ص( د 
شخصيت د جوړولو لپاره  روري وه او د رسالت او پيغمبرړ 

ګرانې ذمه وارړ لپاره چې وروسته به د دوي په اوږو اچول  د
کيده د مصيبتونو او پيښو په وړاندې د  بر او زغم يو درس 

 ؤ.
پيغمبر)ص( ورو ورو مو يد  او د ځوانۍ وخت يې چې 
جذباتو او احساساتو د غوړيدو او ودې دوران دې، رانيزدې 

خو د دوې  کيد ، ک  څ  هم د مور او پالر له سيورې محرومه ؤ
تر  حضرت ابوطالب د خپل اخالقي فرض او د خپل پالر 

ي وسفارش او سپارښتنې په بنياد د د عبدالمطلب د ټينګ
ساتنه او مالتړ کوو. محمد)ص( په حقيقت کې د هغه لپاره 
درې حيثيته لرل: د خپل ورور عبداهلل او پالر عبدالمطلب)ع( 

د کورنۍ  د يادګار حيثيت اود ب ي حيثيت، نو ځکه دد 
او يو ب ې ګڼل کيده. د د  د نورو ب و په شان به يې د  ےغړ

د  په کور کې ژوند کوو او د د  په دسترخوان به يې ډوډړ 
خوړله. ابوطالب د پيغمبر)ص( په حق کې يو مهربان تر  ؤ او 
دا تر  او ورار  يو بل ته دومره خواږ  وو چې ابوطالب به چرته 

ې له ځان سره بوتلو د "عکاو" هم تللو حضرت محمد)ص( به ي
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سره "مجنه" او ذي المجاز په شان د عربو په بازارونو کې ور

کله چې حضرت  ےحضرت محمد)ص( يو ځاي ؤ او حت
ه د مکې د تجارت له کاروان سره تللو نو د تابوطالب شام 

يې له ځان سره  ےخپل ورار  جدا ي يې ونه زغمل شوه او د
 بوتلو.

 
 او تفکر د حضرت محمد)ص( شپني

که څه هم ابوطالب د قريشو له مشرانو څخه ؤ خو ګټه يې د 
کورنۍ د درنو خرچونو لپاره پوره نه وه. پيغمبر)ص( چې په 

ؤ نو فطرتاً غوښتل يې چې څه کار  ےځوانۍ کې يې قدم ايښ
پيدا کړي او د تر  درانه خرڅونه يې کم شي خو مسئله دا وه 

 ې برابر وي؟چې داسې کوم کار وکړي چې په طبعه ي
اتلونکي زمانه کې يې د يو لويې رمحمد)ص( چې په 

پيغمبر)ص( ذمه واري په غاړه کيده او له خود سرو او بې الرو 
خلقو سره به مخامخيدو او د جاهليت د وخت له غلطو 
عقايدو او دود دستور سره ورته مقابله پکار وه چې د عدالت 

بنياد کيږدي،  د لويې ماڼۍ او د انساني ژوند د سمو ا ولو
 ال  يې په دې کې وليده چې شپني )د شپونکي توب کار( 

 خپل کړي.
پيغمبر)ص( د خپلو خپلوانو او د مکې د خلقو ګډې بيزې 
او څاروي د مکې د خواؤ شا په  حراګانو کې څرول او د 
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هغوي ساتنه به يې کوله او کومې پيسې چې به يې ترالسه 

رسته کوله او همداراز د کولې، له خپل تر  سره به يې پرې م
ورشو او د دښتو له فضا او چاپيرياله چې د ښار د خلقو له 
هلو ګولو او جنګونو څنډې ته وه، تجربې زده کړې چې د 
پيغمبرړ په وخت کې يې ترې ګټه واخسته. په هر حال هغه په 
دې ټول دوران کې د مروت، نيکو اخالقو، سړيتوب، ښه 

مانت ساتلو او له اخالقي ګاونډيتوب،  بر، رښتينولۍ، ا
رذا لو او ککړتياؤ څخه د ځان ساتلو په شان په ټولو اخالقې 

ې د امين او  ادق چفضا لو کې د خلقو لپاره نمونه وه تر دې 
 په لقبونو مشهور شو.

 
 د پيغمبر)ص( عفت او سپيڅلتيا

کله چې د بالغيدو په وجه د انسان احساسات، جذبات او پټې 
غه د ځوانۍ په تود او هيجاني دوران جذبې وغوړيږي او ه

کې داخل شي نو ځان ورته په يوه بله دنيا کې ښکاري او په 
دې حساسې موقعې کې چې د خو يدو، بې الرې توب او بې 

که د ځوانانو سمه روزنه  ےشرمۍ ډيرې موقعې موجودې و
ونه شو يا هغوي پخپله د ځان خفامت ونه کړي نو ډير امکان 

بدمرغۍ او ګمراهۍ په داسې لويه کنده  شته چې د بدبختۍ،
شبختۍ امکان يې کم وي. وکې وغورزيږي چې د بيا خ

پيغمبر)ص( په يوې ککړې او خرابې ټولنې کې ژوند کوو چې 
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فضا يې اخالقي بديو او ګناهونو توره کړې وه. د حجاز 
ځوانان بلکې بوډاګان په بې شرمۍ سره په جنسي بې الرې 

په هر کلي او کوڅه کې په خا و توب اخته وو. تر دې چې 
به ورته د خلق کورونو مخصو ې جنډې لګيدلې وې چې 

 جنسي کارونو لپاره ورتلل.
پيغمبر)ص( په داسې ناپاکې جامعې کې پيدا او ځوان شو 

. ےاو سره له دې چې تر پنځه ويشت کلنۍ يې واده نه ؤ کړ
دغه فضا او چاپيريال پرې هيڅ ا ر ون  کړو او هيڅ غير 

قي او غلط کار ترې ونه شو بلکې دوستانو او دښمنانو اخال
 به هغه د اخالقو او فضا لو لويه نمونه او بيلګه ګڼلو.

 

 وادۀ ےد پيغمبر)ص( لومړ
بي بي خديجه)س( چې يوه مالداره او شريفه ښځه وه. خپل مال 
به يې نورو ته حواله کولو. چې د هغې لپاره تجارت وکړي او 

ي. بي بي خديجه)س( د خويلد بن اسد خپله ګټه ترې هم واخل
ؤ او "ابوهاله" او عتيق  ےلور وه. دوه ځله يې داد  کړ

مخزومي يې مړ  شوي خاوندان وو. که څه هم د بي بي خديجې 
ؤ خو د خپل ډير مال په وجه يې  ےعمر څلويښتو ته رسيدل

غوښتونکي ډير وو او د قريشو غټو غټو کسانو به يې 
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ه پته وه چې دغو کسانو تبي بي  غوښتنه کوله. خو خديجه

 يوازې د دې مال ته سترګې نيولي دي.
کله چې په عربو کې د حضرت محمد)ص( د امانت، شرافت 
او فضيلت اوازه خوره شوه او د بي بي خديجې تر غوږو 

. ےورسيده نو له محمد)ص( سره د تجارت خيال ذهن ته ورغ
ويل چې ه يې د تجارت وړانديز وکړو او ورته يې وتهغوي 

خپل يو غالم ميسره تا ته حواله کوم، ته زما لپاره تجارت 
وکړه او نورو ته به مې چې څومره برخه ورکوله، تا له به تر 
هغې زياته درکړم. پيغمبر)ص( چې د خپل تر  په غريبۍ خبر 

 ؤ، دا وړانديز ومنلو.
د قريشو تجارتي قافله سره د حضرت محمد)ص( روانه 

خديجې)س( مريې )غالم( هم له شوه چې پکې د بي بي 
پيغمبر)ص( سره ؤ. ک  څه هم ددې سفر جز يات اوږده دي او د 
ټولو ليکلو دلته مجال  نيشته خو دومره به ووايم چې په دې 
سفر کې ډير برکتونه رامنځته شول مثالً په تجارت کې ډيره 
ګټه، قافلې والو ته د ګران پيغمبر)ص( د شخصيت 

القات او د اهب مر( سره د عيسايې څرګنديدل، له پيغمبر)ص
او باالخره له بي بي خديجې)س(  يدوي د پيغمبرړ پيشګوي

 سره د حضرت محمد)ص( د واد  سريزې او مقدمات.
د بي بي خديجې)س( مريې "ميسره" د قريشو دې بي بي ته 
د سفر جز يات بيان کړل او وې ويل چې څه رګنه ورته په دې 

ه ګټه په الس ورغله او سفر کې تر نورو سفرونو زيات
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پيغمبر)ص( د ښو اخالقو لوړتياؤ او کرامتونو يې هم خبر کړه. 
خديجې)س( چې کله دا خبرې واوريدې نو د يهودي عالم هغه 
خبرې هم وديادې شوې چې د حضرت محمد)ص( د اسماني 
شخصيت او د قريشو تر ټولو له محترمې ښځې سره د هغوي 

ټول حاالت د دې سبب شول د واد  په حقله يې کړي وې. دا 
چې بي بي خديجه)س( له حضرت محمد)ص( سره واد  ته تياره 
شي. البته هغو پيشګويانو چې ددې تر  ورقه بن نوفل د تيرو 
پيغمبرانو په توګه د حضرت محمد)ص( د پيغمبرړ په حقله 
کړې وې د دې شوق نور هم زيات کړو. خو څرنګه حضرت 

رسوي، دا د قريشو تر ټولو د محمد)ص( ته د خپل زړ  پيغام و
 شخصيت لرونکي ښځې لپاره اسان کار ن  ؤ.

 
 د واده وړانديز

بي بي خديجه)س(  له خپلې سويلۍ او رازدارې "نفيسه" 
وغوښتل چې په دې حقله له حضرت محمد)ص( سره خبرې 
وکړي. نفيسه پيغمبر)ص( ته ورغله او ورته يې وويل "ولې 

"زما د ژوند شرا ط او خرڅ  واد  نه کوې؟" دوي ځواب ورکړو
ه داستونزه کوي چې واد  وکړم". نفيسې وويل: "اجازت نه راک

له منځه الړه شي او يوه مالداره او شريفه ښځه چې کورنۍ يې 
هم شريفه وي له تا سره واد  وغواړي نو منې يې؟" پيغمبر)ص( 
ورځنې پوښتنه وکړه "داسې ښځه څوک ده؟" نفيسې وويل: 
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شي هغې د  ےد)ص( وويل دا څنګه کيد"خديجه)س(" محم

غټو غټو قريشو غوښتنې رد کړي دي له ما سره به څنګه واد  
 وکړي؟"

نفيسې وويل: "هو! دا کيدونکې ده. او دا کار به هم ز  
وکړم" کله چې پيغمبر)ص( مطمئن شو چې خديجه)س(  ورسره 
واده کول غواړي نو خپل ترونه يې له قيصې خبر کړل هغوي 

ل شول. د کويژدن دستورې يې وکړې او باالخره په ډير خوشحا
 خا و مراسمو سره د واد  جشن هم تر سره شو.

پيغمبر)ص( د خپل ګډ ژوند تر ټولو ښه دوره يعنې پنځه 
ويشت کاله له خديجې)س( سره تير کړل او له هغې سره چې د 
ژوند يوه ښه شريکه بلکې د پيغمبر)ص( يوه لويه مرستياله او 

وند وکړو. خديجه)س(  لومړړ ښځه ده چې په ملګرې وه، ژ
پيغمبر)ص( يې ايمان راوړو او خپل مال دولت يې د اسالم د 
خورولو او تبليغ لپاره دوي ته ورکړو. پيغمبر)ص( له دې بي 
بي د شپږو ب و خاوند شو. دوه زامن او چې نومونه يې محمد 
او قاسم وو او په وړکوالي کې په مکه کې مړه شول او څلور 
لوڼه چې بي بي رقيه، زينب، ام کلثوم او فاطمه دي چې 
فاطمه)س( يې تر ټولو غوره وه. او د ځينو رواياتو له مخې 
يوازې بي بي فاطمه)س( يې لور وه، او نورې د بي بي 

 خديجې)س( خورزې وې.
د هغې سرښيندنې او بې مثاله فداکاري په وجه چې بي بي 

وړاندې کړه  سالم لپارهاخديجې)س( دپيغمبر)ص( او 
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پيغمبر)ص( نه يوازې په ژوند کې له هغې سره ډيره مينه لرله 
بلکې د هغې له مرګه وروسته هم کله به چې ورياده شوه نو ډير 
به غمژن شو او د هغې په فراق او جدايۍ کې په يې وژړل. هر 
څه چې وو د بي بي خديجې)س( د عمر څراغ په پينځه شپيته 

سم کال ګل شو او د پيغمبر)ص( کلنۍ کې يعنې د بعثت په ل
 کور د تل لپاره د هغې له رڼا خالي شو.

 

 د پيغمبر)ص( نورې ببيانې)رض(
د اسالم ګران پيغمبر)ص( تر خديجې)س( وروسته له نورو 
ښځو سره واد  وکړړ چې نومونه يې دا دي: بي بي سوده)س(، 
بي بي عايشه)س(، بي بي عزيه)س(، ام حبيبه)س(، ام 

ب د جح  لور، زينب د حزيمه لور، بي بي سلمه)س(، زين
 ميمونه)س(، بي بي جويريه)س( او بي بي  فيه)س(.

الزمه ګڼم اوس د هغو حاالتو او شرايطو چې تقا ه يې 
کوله پيغمبر)ص( ګڼ شمېر ودونه وکړي، جاج واخلم. ا والً 

 شو چې د پيغمبر)ص( ودونه د څو مقصدونو لپاره وو. ےويل
بانو د حفامت او د هغو کسانو د عزت د _ د يتيمانو او غري 1

ساتلو په خاطر چې مخکې يې راحته او عزتمن ژوند کوو. خو 
د سرپرست او ساتونکې د مرګ په وجه يې عزت او ايمان په 
خطره کې ؤ ځکه چې د هغوي قبيلې به هغوي ځانته راکاږل او 
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مجبورول په يې چې کافر او مرتد شي. لکه بي بي سوده چې 

ؤ او بې  ےر هجرته وروسته يې ميړه وفات شوحبشې ته ت
سرپرسته وه. د خداي رسول)ص( چې بي بي خديجه)س( يې له 

وه او ښځه يې نه وه له دې سره واده وکړو.  ےالسه ورکړ
دويمه ميرمنه د خزيمه لور بي بي زينب وه چې د خپل ميړه له 
مرګه وروسته له يوې خوا بې سرپرسته او له بلې خوا غريبه او 

قيره پاتې شوه. پيغمبر)ص( د هغې د عزت ساتلو لپاره له ف
هغې سره واد  وکړو، بي بي زينب)س( د پيغمبر)ص( په ژوند 
کې وفات شوه. بي بي ام سلمه)س( هم يوه بوډړ د يتيمانو 
خيال لرونکې او ايمانداره ښځه وه چې د پيغمبر)ص( بي بي 

 شوه.
د نوي قانون  _ د پيغمبر)ص( د زياتو ودونو يوه بله وجه 2

کيښودل او د جاهليت د وخت د غلطو رسمونو او دودونو 
ختمول وو. د مثال په توګه د جح  لور بي بي زينب)س( چې د 
پيغمبر)ص( د خلې د ځوي زيد بن حارث ښځه وه. او دا واد  

ؤ په اسالم کې د  ےچې د پيغمبر)ص( په حکم تر سره شو
ولو يوه نمونه ده غلطو طبقاتي امتيازانو او وياړونو د ختم

ځکه چې زينب د عبدالمطلب)ع( چې د قريشو يو لويې 
شخصيت ؤ لمسۍ وه او زيد د کورنۍ له نظره مريې ؤ چې 

ؤ. زينب د خپل شخصيت او لويې  ےپيغمبر)ص( ازاد کړ
والي په وجه په زيد لو ي خرڅوله او خپل ژوند يې تريخ کړو، 

زينب تور شو او هغه فا ده يې ونه کړه او باالخره د زيد زړ  له 
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يې طالقه کړه. د زينب له طالقولو وروسته رسول اکرم)ص( د 
خداي په حکم له هغې سره نکا  وتړله چې هغه رسم چې بو له 
څه دليل او مصلحته د جاهليت په خلقو کې دود ؤ ختم کړي 
)ځکه چې هغوي به د خلې ځوي ته هم حقيقي ځوې وې او د 

 ه کولو(.هغه له ښځې سره به يې واده ن
_ د وينځو او اسدرانو د ازادولو او خوشي کولو په خاطر  3

لکه بي بي جويريه د "بني مصطلق" له لوي قبيلې څخه وه چې 
د اسالم له فوځ سره تر جګړې وروسته مغلوبه او ونيول شوه. 
پيغمبر)ص( د دغې قبيلې د مشر حارث له لور جويرې سره چې 

ړ. مسلمانانو چې کله نيول شوې او اسير شوې وه واده وک
وليدل چې بنديان د پيغمبر)ص( خپلوان شول نو اکثره يې ازاد 
کړل او لکه څنګه چې په تاريخ سير  ابن هشام کې داغلي دي 
چې د دې واد  په برکت د بني مصطلق په سلګونو کورنۍ 

 ازادې شوې.
_ د عربو له سترو قبيلو سره د پيوند، د هغوي د کار  4

تونو د مخ نيوي او د کورني او داخلي ړنګونې او مخالف
سياست د ساتلو لپاره د اسالم پيغمبر)ص( له بي بي 
عايشې)س(، بي بي حفصې)س(، ام حبيبې)س(،  فيې)س( او 

 ميمونې)س( سره وادونه وکړو.
د ابوسفيان لور ام حبيبه هماغه ښځه وه چې کورنۍ يې د 

حبشې رسالت له کورنۍ سره سخته دښمني لرله خاوند يې په 
کې له اسالمه واوړيد او نصراني شو او بيا مړ شو. ام حبيبه 
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ډيره خفه او مضطربه وه ځکه چې پخپله مسلمانه وه خو پالر 
يې الوسفيان د پيغمبر)ص( سخت دښمن ؤ او دې هغه ته پناه 

. نو دې ته په پام سره ام حبيبه يوه محرومه او ےنشوه وروړ
بر)ص( ورسره د بې سرپرسته ښځه وه چې د اسالم پيغم

 سرپرستۍ او د بني اميه د زړونو د نرمولو لپاره وار  وکړو.
بي بي  فيه د "بني النصير" د قبيلې د مشر "حي بن اخطب" 

يهودي بنديان په مسلمانانو کې چې  لور وه او وروسته له دې
خپار  شول. پيغمبر)ص( د دې د شخصيت او عزت د ساتلو 

په دا ډول يې د بني اسرا يلو له  کا  وتړله اونلپاره له دې سره 
سره خپلوي جوړه شوه. بي بي ميمونې له کورنۍ يوې لويې 

يوې لويې کورنۍ بني مخزوم سره تعلق لرلو او ګران 
رسول)ص( ورسره د هجرت په اوم کال نکا  وتړله. له بي بي 
عايشې پرته د پيغمبر)ص( ټولې بيبيانې له دوي سره د واد  

د اکثرو د ځوانۍ او تازګۍ دوران تير په وخت کونډې وې او 
چې د خدايې د رسول  ےشوې ؤ او دا پخپله لويې دليل د

ودونه  د مصلحتونو او پاکو مقصدونو لپاره وو او په 
پيغمبر)ص( باندې د شهوت پرستۍ تور او تهمت بې ځايه او 

 .ےغلط د
تر وحي او پيغمبرړ مخکې هم د پيغمبر)ص( ژوند ډير 

او په دغه وخت يې نه بت پرستي کړې وه ؤ  ےپاک او سپيڅل
 ےاو نه داسې بل کوم غلط کار چې د دوي په لمنه تور لګيدل

وي. او داسې ډيرې واقعې او قيصې شته چې تر پيغمبرړ 
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ژوند ښودنه کوي چې دوي مخکې د هغوي د پاک او بې داغه 

ؤ، ن  يې دروغ ويلي ؤ ن  يې چا ته  ےام کار کړرن  چرته ح
ه او ن  يې داسې نور غلط کارونه کړي ؤ. و ےدوکه ورکړ

اخالق او کردار يې دومره لوړ ؤ چې خلق به ورته بې اختياره 
جذبيدل. په هغې بدې ټولنې کې به نور بتکدې ته تلل خو 
پيغمبر)ص( به غار حرا ته تلو او هلته به د خدايې عظمت به په 

 سجده کيدو.
 د وحي پيل
وند يو حساس پړاؤ ته. اوس به راشو د خداي د رسول)س( د ژ

پيغمبر)ص( څلويښت کاله په داسو خود سرې او ګمراه ټولنې 
کې تېر کړل چې د تمدن او انسانيت هيڅ نښه نښانه پکې ن  
وه. دغو حاالتو په د خداي د رسول)ص( رو  ازارولو. 
پيغمبر)ص( به په خپلې ټولنې کې تشه تيار  ليدله، له هغه 

خو په هر ځاي کې د  ےته به ورغځايه به راوتو او نورو خلقو 
خپل قوم په پليتو عادتونو او فکرونو غمژنيد . د ښځو له 
دومره سپکاوي او بې عزتۍ، د شرابو او جوارړ، ورور وژنې 
او جنايتونو به ډير متا ره کيد . له دغو ټولو کړاوونو او 
غمونو د بچ کيدو لپاره به يې داسې ځاي ته تلل غوښتل چې 

م شي نو ځکه به د حرا غار ته تللو او هلته به يې و  يې په ارار
 د خداي د رحمت ا ار او د پيدايښت مشاهده کوله.
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 پيغمبر)ص( په څلويښت کلنۍ کې
پيغمبر)ص( چې کله د څلوښتو کالو شو نو د خپل اسماني او 
جهاني رسالت او پيغام د رسولو لپاره يې ځان تيار کړو. يوه 

اڅاپه د وحي فرښته يعنې ورځ د حرا په غار کې ؤ چې ن
جبرا يل پرې نازل شو او وې فرمايل: "ولوله!" حضرت 
محمد)ص( وفرمايل: "څه ولولم؟" او حالت يې ډير عجيبه شو. 
دا اواز يې يو وار بيا واوريد چې ډير روښانه يې وويل: "ولوله 

محمده)ص(" او دريم ځل جبرا يل وويل: "ولوله د خپل  ےا
ه وينې  کيدا يې کړل. انسان يې له مه چې پپروردګار په نا

. خداي پاک ےپيدا کړل، ولوله! او ستا خداي تر ټولو کريم د
او هغ  ته يې هغه څ   وچې انسان ته يې د ليکنې تعليم ورکړ

 وښودل چې د هغه نه ؤ زده"
منځته ارد پيغمبر)ص( په ټول وجود کې هيجان او جذبه 

ابطه ټنيګه ريې له يوې لوړې او لوي دنيا سره شوه ځکه چې 
شوې وه. له فرښتو، جبرا يل)ع( او خداي پاک سره يې دابطه 
پيدا کړې وه. د هغه رو  ته پاک، لوي اطمينان او مالتړ او د 
مينې ډکه پيژنګلو حا له شوې وه. په ځان کې يې د پيغمبرړ 
طاقت محسوس کړو او ويره او انديښنه يې له وجوده ووته. 

 ارام سره تېر شول.هر څ  ډير په اطمينان او 
ځينو مشريکينو او لويديځو ليکوالو ويلي دي چې 
پيغمبر)ص( په حرا غار کې د انجيل او د نورو پيغمبرانو د 
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تعليماتو مطالعه کوله او په فکر او سو  کې به ؤ. د دې 

چې پيغمبر)ص( يو داسې کس ؤ چې په  ےجملې مطلب دا د
نه د اسالم دين انجيل او تورات کې په مطالعې سره يې له ځا

ؤ يعنې د دغو کتابونو مطالعه يې کړې وه او د  ےايجاد کړ
ؤ. خو  ےهغې په استفادې سره يې د اسالم دين ايجاد کړ

شواهد او نښې نښانې د دې په خالف دي چې ځينو ته يې 
 اشاره کوم. 

که پيغمبر)ص( قران له انجيله او يا د نورو پيغمبرانو  .1
ر وه چې د قران او تورات ؤ نو پکا ےله زده کړو راخست

حال دا چې د قران او  ےو انجيل مطالب يو شان و
 .ےدغو په مطالبو کې د زمکې او اسمان فرق د

د قران ښکلي عبارتونه او د جملو جوړښت چې د قران  .2
مجيد د نازليدو د وخت ټول لوي لوي اديبان يې په 

د اسالم پيغمبر)ص( له  ګوډو کړي دي  ابتوي چې
ه نيغ په نيغه رابطه لرله او بې شکه دا خداي پاک سر

ټکي، عبارتونه او جملې په هيڅ کتاب کې نشته چې 
 پيغمبر)ص( ترې زده کړي وي.

په هيڅ معتبر او ا لي مدرک او کتاب کې د دې  .3
خبرې دليل نشته بلکې دا د عيسايانو پاپانو او 
 دلويديځ غر ي مشرقينو له خپله ځانه جوړه کړې ده.

نو هغو کسانو  ےات او انجيله جوړ وکه قران له تور .4
به چې پيغمبر)ص( ورته د قراني ايتونو د جوړولو 
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ؤ د تورات او انجيل په استفادې سره  ےچيلن) ورکړ

او بې له څ  کړاوه به يې  ےو ےداسې ايتونه جوړ کړ
 .ےد قران مقابله کړې و

ټول دا عقيده لري چې پيغمبر)ص( له چا انسانه زده  .5
و هيڅ عاقل په دې باور نه کوي چې کړه ن  وه کړې. ن

داسې نړيوال کتاب  ےهغه کس چې سبق يې نه وي ويل
ډالۍ کړي له دغو  ےچې له معارفو او حقا قو ډک د

کسانو بايد پوښتنه وشي چې پيغمبر)ص( چې لير 
، د تورات او انجيل ےلوست يې له چا نه ؤ زده کړ

 مطالعه څنګه وکړه؟ او څنګه يې ترې قران جوړ کړو؟

 
 د پيغمبر)ص( تبليغي طريقه

کله چې پيغمبر)ص( د حرا له غر  کور ته روان شو نو ځان يې 
وه بله دنيا کې محسوس کړو. او له لوي خالق سره يې يپه 

رابطه پيدا شوه او پوه شو چې ډيره لويه ذمه واري يې په اوږه 
واچول شوه که څه ا طراب يې لرلو، هم په دې وجه ؤ، نه په 

او که نه  ےد ے پته ورته نه وه چې پيغمبر شودې وجه چې ال
او پيشګويانې چې له"بحيرا" يې  ےځکه چې هغه زير

ورکول  ےاوريدلې وې او د جبرا يل)ع( ليدل او د هغ  دا زير
چې "ته د خداي رسول يي" د هغ  په دسالت او پيغمبرړ د 
يقين لپاره سل فيصده کافي وو. په دې سربېره خداي پاک 
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غمبر ته پيغمبري ورکړې ده هغه يې اول په چې هر يو پي

 ےروښانه او قوي دليلونو سره په خپلې پيغمبرړ مطمئن کړ
شي.  ےچې په کلکې ارادې سره د انسانانو ا ال  وکړ ےد

نو ځکه دا خبره ډيره بې ځايه او بې معنې ده چې مونږ ووايو د 
او ک  نه؟ او  ےد ےخداي رسول ته پته نه وه چې پيغمبر شو

 ا چې بي بي خديجې)رض( ورته وويل چې ته پيغمبر شوې.يا د
 

 خديجه)س( د حضرت محمد)ص( په انتظار
د بعثت د ورځې د پيښې په وجه پيغمبر)ص( ناوخته کور ته 
ورسيدو. بي بي خديجه)س( چې مخکښې يې چرته د 
پيغمبر)ص( ناوخته راتلل نه ؤ ليدلي، خفه شوه. ناڅاپه يې 

ډيرې بدلې څهرې او بدل  وليدل چې حضرت محمد)ص( په
حالت کې کور ته راننوت. پوښتنه يې ترې وکړه چې نن ولې 
دومره ناوخته کور ته راغلې؟ پيغمبر)ص( ورته خپله قيصه 
واوروله. بي بي خديجه)س(  له ډيرې مودې راسې د داسې 
ورځې په انتظار وه ځکه چې له خپل مريې "ميسره" يې 

د سفر په وخت د  اوريدلي وو چې نصراني راهب د شام
حضرت محمد)ص( په حقله ويلي وو "هذا نبي االمه" دا د خلقو 

. او همدا راز د يهودو او نصاراوو عالمانو او ےپيغمبر د
ؤ چې پيغمبر)ص( د خداي  ےورکړ ےکاهنانو هغې ته زير

. او لوي شان لري. دې له  روري پوښتنو ےرسول)ص( د
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ه دا قيصه وروستو يو مسيحي عالم "ورقه بن نوفل" ت

واوروله. هغ  ورته وويل: "په خداي قسم هغه لوي ناموس 
. بې ےد ےنازليدو په د  نازل شو ے"جبرا يل)ع( چې په موس

له هيڅ شکه دې به د دې امت پيغمبر وي" او بيا يې ددې لپاره 
چې بي بي خديجه)س( په خبرې ښه پوهه شي هغې ته د فرښتې 

يجه)س(  کور ته ستنه او د هغې د نازليدو نښې وښودلې. خد
شوه او له لږ شان تحقيقه وروسته يې د محمد)ص( نبوت او 
پيغمبري ومنله او د خپل ايمان اعالن يې وکړو او په دا ډول د 
نړړ په ټولو ښځو کې د لومړړ ايمان راوړنکې ښځې وياړ 

 هغې ته حا ل شو.
 

 عليه السالم( ےعلامام ايماندار کس ) ےلومړ
ربستان کې سخت قحط او وچکالي په کوم کال چې په ع

راغله. د حضرت ابوطالب مالي حالت ډير ښ  ن  ؤ. حضرت 
محمد)ص( ددې لپاره چې حضرت ابوطالب له معاشي نظره په 

احته کې شي حضرت علي )ع( يې خپل کور ته راوست او د ر
ان او زړ  سواندي پالر په شان يې هغ  وروز . حضرت ربيو مه

په کور کې اوسيد  او هوش او علي)ع( چې د پيغمبر)ص( 
ؤ، په سر سترګو د پيغمبر)ص(  ےاستعداد يې پيل شو

پيروي کوله او په دې موده د پيغمبر)ص( په حقيقت او 
ؤ. په همدې وجه يې په لس کلنۍ  ےرښتينوالي ښه پوه شو
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کې په کامل بصيرت سره د حضرت محمد)ص( رسالت قبول 

ن کې له نورو نمبر اسالم او ايماکړ او په دې طريقه يې په 
چې حضرت علي)ع( پيدا د ايمان  ےوړو. بلکې حقيقت دا دي

په حالت کې ؤ او پيغمبر)ص( يې د ايمان او اسالم په رڼا کې 
 تربيت وکړ.

 
 د مونځ واجبيدل

اي مننې وروستو د دز چې له توحيده او يو خڅي ےهغه لومړ
. اسالم په پيغمبر)ص( او د هغه په مننووکو فرض شو مونځ ؤ

او له هر ځايه د مونځ ډير اهميت څرګنديږي. په همدې وجه به 
حضرت محمد)ص( او نورو پيغمبرانو په مانځه ډير ټنګار 
کوو او ويل به يې "مونځ د اسالم ستنه ده او څوک چې مونځ 
ته سپر ګوري د قيامت په ورځ به زمونږ له شفاعته محرومه 

يعه د مونځ وي" په هر حال خداي پاک د جبرا يل)ع( په ذر
شرا ط او طريقه وښودله او حضرت محمد)ص( به هغه 
حضرت علي)ع( او بي بي خديجې)س( ته ښودل او تردې 

 وروسته د جمعې مونځ ادا شو.
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 درې کاله عملي تبليغ
د اسالم پيغمبر)ص( له بعثته وروسته درې کاله پ  تبليغ 

ې د پيړيو پيړيو په چوکړو ځکه چې د عربستان فاسده فضا 
پرستۍ ککړه وه. د څرګند تبليغ لپاره تياره نه وه. که  بت

پيغمبر)ص( د بعثت په لومړنو ورځو کې څرګند تبليغ پيل 
نو له داسې سختو مشکالتو سره به مخامخ شوې ؤ  ےو ےکړ

. په همدې وجه ےو ےچې هغه به يې له ا لي مقصده لرې کړ
ي پيغمبر)ص( د بت منوونکو او مشرکانو په وړاندې د يو خدا

عبادت کوو او د هغوي په مخکې به يې د "مسجد الحرام" او 
مني په شان د ګڼې ګوڼې په ځايونو کې له حضرت علي)ع( او 

 حضرت خديجې)س( سره عملي مبارزه کوله.
د هغه وخت يو تاجر "عفيف" وايي ز  د تجارت لپاره د 

مسجد  ےعبدالمطلب)ع( ځوي عباس ته ورغلم ناڅاپه يو سړ
نوت په اسمان او نمر يې يو نظر واچوؤ او د الحرام ته ران

کعبې په لور مانځه ته ودريدل. عباس ته مې وويل: "دا څنګه 
د  ےچې ز  ترې نه يم خبر؟" عباس وويل: "دا سړ ےدين د

. د د  عقيده ده چې پروردګار يې ےعبداهلل ځوې محمد)ص( د
او خداي د انسانانو د  ےد ےد زمکې او اسمان پيدا کوونک

. اوس دد  دين په دغو دريو ےد ےاليږلردنې لپاره الرښو
ن  لري. دا ښځه د خويلد لور خديجه)س( ده  ےسربيره بل منونک
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چې دواړو  ےاو دا هلر د حضرت ابوطالب ځوي علي)ع( د

 ".ےد ےاوړرپه محمد)ص( ايمان 
پيغمبر)ص( په دې طريقه خپل کار جاري وساتلو. تر دې 

او د مخالفانو له ن  چې مسلمانان ورو ورو زيات شول 
د څرګند او  ےغوښتنې سره سره اسالم خور شو. او اوس چ

اعالناً تبليغ لپاره فضا برابره وه نو پيغمبر)ص( ته د څرګند 
 تبليغ حکم وشو.

 
 خپلو خپلوانو ته بلنه او لومړۍ معجزه

د پيغمبر)ص( عملي تبليغ اود هغه د منوونکو زياتيدا د 
بره کړه او خداي پاک پيغمبر)ص( څرګند تبليغ لپاره فضا برا

 ته حکم ورکړو چې خپلوانو ته د اسالم بلنه ورکړي.
د دې لپاره چې نور بت پرستان ون  وايي چې پيغمبر)ص( 
ولې خپل خپلوان له عذابه نه ويروي او خداي مننې ته يې نه 

ابولي او د دې لپاره هم چې د خپلو خپلوانو په مالتړ سره د ر
اره فضا نوره هم برابره شي. پيغمبر)ص( اسالم د خپرولو لپ

حضرت علي)ع( ته حکم ورکړو چې د ډوډړ انتظام وکړي او 
کسان وو راوغواړي. حضرت څلويښت خپل خپلوان چې قابو 

علي)ع( ډوډړ تياره کړه او ټولو ته يې بلنه ورکړه. ټول راغلل 
ره هم کافي نه او ډوډړ وړاندې شوه. دا ډوډړ چې د يو تن لپا

وړه هو بيا ترې هم څه کم نه شو. دې خيښت کسانو ووه څلو
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ابولهب بې له څه فکره و خمعجزې هغوي ټول اريان دريان کړل 

)حال دا چې دومره  ےل دا کار جادو او سحر دياو سوچه وو
 نه مړيږي( ےې په جادو سره خو سړچکم عقل وو 

ؤ  ےپيغمبر)ص( هغه ورځ هيڅ ونه وې. شايد د دې لپاره غل
يې پخپله د جادو او معجزې په فرق پوه شي ځکه  چې خپلوان

نو د کوره تر وتلو وروسته به ټول وږي  ےچې که دا جادو و
خو داسې نه وه. چې دې بلنې څه ګټه ونه کړه نو پپغمبر  ےو

اکرم)ص( هغوي سبا ته بيا راوبلل او بيا هم هغه کار تکرار شو 
 ےل: اوفرماي رسول)ص(ول ماړه شول نو د خداي ټکله او چې 

 ےد عبدالمطلب)ع( ب يو! زه خداي پاک ستاسو لپاره زير
يم. مسلمانان شئ او زما  ےګرځول ےاو ويروونک ےورکونک

پيروي وکړئ چې نيکمرغه شئ. په خداي قسم په عربو کې 
داسې هيڅوک نشته چې تر هغه څه غوره او ښه څيز خپل قوم 

. لوي خداي خداي ماته ےد ےته راوړي کوم چې ما راوړ
ته راوبلم. نو څوک له ما سره په چې تاسو هغه  ےد ےکم کړح
ې کار کې مرسته کوي؟ څوک چې زما دا خبره مني هغه به په د

او خليفه وي. هي ا هم  ےتاسو کې زما ورور وي او ځاي ناست
مثبت ځواب ورنه کړو يوازې حضرت علي)ع( چې تر ټولو کم 

ص( ز  ستا د خداي پيغمبره) ےعمره ؤ، پاڅيدو او وې ويل "ا
يم" پيغمبر)ص( علي)ع( کښينولو او خپله خبره يې  ےملګر

درې ځلې تکرار کړه او له علي)ع( پرته هي ا ځواب ورنه کړو. 
هله بيا پيغمبر)ص( حضرت علي)ع( ته اشاره وکړه او وې 
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د  ےفرمايل:"په تاسو کې علي)ع( زما ورور، و ي او خليفه د

کسانو  مدې ورځ يو څوپه ه 1ده خبره اورئ او پيروي يې کوئ"
خو د جهل او تعصب په وجه ټولو  2په پيغمبر)ص( ايمان راوړو

 ايمان رانه وړو.
په دې کې له دې معجزې نه عالوه چې د يو کس په ډوډړ 
څلويښت کسان ماړه شول يوه بله خبره هم د پام وړ ده او هغه 

ې له هغو جملو چې هغه ورځ پيغمبر)ص( د حضرت چدا 
کې وفرمايلې ښه پوهيږو چې د پيغمبر)ص(  علي)ع( په باره

خالفت او جانشيني د علي)ع( ده او پکار ده چې علي)ع( د 
او خليفه وبولو. په دا ډول د عامې  ےپيغمبر)ص( ځاي ناست

بلنې او څرګند تبليغ لپاره فضا برابره شوه او پيغمبر)ص( په 
پرله پسې محنت او نه ستومانوونکو کوششونو سره خپل کار 

وساته او له همدې وخته د اسالم بيرغ ورپيد  او  جاري
 حقيقت د کاميابۍ په لور روان شو.
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 51 د رسول اکرم)ص( ژوند

 د حضرت محمد)ص( عام تبليغ
پيغمبر)ص( د بعثت درې کاله تير شول او دوي په دې موده 
کې پ  په پټه د تبليغ او د بې الرو د نجات کار جاري وسات  

يغمبر)ص( نو پ ےخو له دې امله چې اسالم يو نړيوال دين د
ښکاره تبليغ شورو کړو او په څرګنده يې خپل پروګرام او 

 مقصد اعالن کړو.
 

 د صفا په غرۀ کې د پيغمبر)ص( وينا
پيغمبر)ص( د خداي په حکم د خپل دين د خپرولو او د عربو 

ه د رسولو لپاره ځان تيار کړو او له دې ارادې تټولو قبايلو 
ړ ځاي ودريد او په لووروسته د  فا غر  ته الړ په يو اوچت 

 1اواز يې وفرمايل: "يا  باحاه" 
پيغمبر)ص( اواز په  فا غر  کې انګازه وکړه او خلق يې  د

ځان ته متوجې کړل. د بيالبيلو قبيلو ډير خلق د هغه په لور 
وزغليدل او د حضرت محمد)ص( خبرې ته يې غوږ ونيوؤ. 

که خلقو  ےپيغمبر)ص( هغوي ته مخ کړو او وې فرمايل: "ا
تاسو ته ووايم چې دښمنان غواړي نن ماښام يا سهار په تاسو 
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حمله وکړي نو زما دا خبرې تصديقوئ"؟ ټولو وويل: مونږ په 

 ټول عمر کې له تا دروغ نه دي اوريدلي.
قريشو! ز  تاسو د خداي له  ےپيغمبر)ص( وفرمايل: "ا

به ويروم. ځان له اوره وساتئ. زما موقعيت او حالت د اعذ
چې دښمن له لرې ګوري او خپل قوم  ےرادار په شان دهغه پي

س هيڅکله خپل قوم ته د هغوي له خطره خبروي ايا داسې ک
 1دروغ وايي؟"

ابو لهب له دې ويرې چې هسې نه د محمد)ص( خبرې د 
خلقو په زړه ا ر وکړي ناڅاپه پيغمبر)ص( ته مخ واړو  او وې 

و خبرو لپاره ويل: "واي او افسوس وي په تا! مونږ دې د همدغ
اغونډ کړي يو؟" هغه په خپلو تيزو او بې ادبو خبرو سره د ر

پيغمبر)ص( خبرې په منځ کې غوڅې کړې او هغه مبارک ته يې 
د نورو خبرو موقع ورنه کړه. د همدغو بديو او ګستاخيو او له 
دښمنانو سره د ملګرتيا په وجه خداي پاک د هغه په غندنه 

 نازله کړه. کې "تبت يدا ابي لهب" سوره
 

 د پيغمبر)ص( د خبرو غبرګون
د ګران رسول)ص( ګرمو او منطقي خبرو په ډيرو اوريدونکو 
ا ر وکړ او په ډيرو محفلونو او غونډو کې د پيغمبر)ص( د 

                                                             
 .1312چاپ 311ص 1سير  حلبيه ج.   1



 53 د رسول اکرم)ص( ژوند
نوي دين خبرې کيدلې د پيغمبر)ص( خبرې د هغو کسانو لپاره 
چې ملم زياتي او بې انصافي يې مال ماته کړې وه د اميد يو 

رو  پو کړو. خو د  ےؤ او د هغوي په ژوند کې يې نو څرک
قريشو غلط فکرو مشرانو خبره ونه منله. او چې کله يې 
وليدل چې پيغمبر)ص( هر څه ځاي د هغوي د غلطو عقيدو 
و احت کوي او غندي يې نو اراده يې وکړه چې له هرې 
ممکنې الرې د دې فکري انقالت او بدلون مخه ونيسي. ځکه 

ه ښه پته وه چې که د شرک او بت مننې څادر ټول ې هغوي تچ
شي او ټول د يو خداي عبادت شروع کړي او اسالم ومني نو د 
 هغوي د مشرړ او ناجا زو ګټو لپاره هيڅ ځاي نه پاتې کيږي.

نو يو انجمن او غونډه يې جوړه کړه او په موجوده حاالتو 
د  او د محمد)ص( د انقالب په مخنيوي يې خبرې اترې وکړې.

دوي په غونډه کې دا خبره پاس شوه چې ټول حضرت ابوطالب 
ته ورشي او له هغه وغواړي چې څنګه هغه  ال  ويني 
پيغمبر)ص( د خپلې الرې له جاري ساتلو منع کړي. په دې 
خاطر حضرت ابوطالب ته ورغلل خو حضرت ابوطالب له 
خبرو اترو وروسته هغوي غلي کړل. د قريشو مشران يو ځل 

رت ابوطالب ته ورغلل او د غونډې مشر ورته وويل: بيا حض
ابوطالبه! ته زمونږ په قبيله کې ډير لوي مقام او درجه لرې  ےا

م کوو. مخکې مو هم او زمونږ مشر يې. مونږ ټول ستا احترا
منع کړه او ورته ووايه چې  ر ارې وو چې خپل ولدرته وي

زمونږ خبرو زمونږ د نيکانو په دين پسې بد رد نه وايي، خو تا 
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ته پام ونه کړو. په خداي قسم مونږ د خپلو پالرانو بد رد او د 
هغو په دين ټکونه نه شو زغملې. پکار ده چې محمد)ص( له 
دې کاره منع کړې ګني تا او هغه سره به جنګ وکړو. تر دې 

 چې يا مونږ ختم شو يا تاسو.
حضرت ابو طالب)ع( سوله ايزه الره خپله کړه او د هغوي تر 
تللو وروسته يې حضرت محمد)ص( ته قيصه واوروله. 
پيغمبر)ص( حضرت ابو طالب)ع( ته داسې وويل: "په خداي 

الس  په ښي الس کې نمر کيږدي او په ګس قسم که دوي زما
کې سپوږمۍ او رانه وغواړي چې ز  د خپل دين او مقصد له 
خپرولو الس واخلم، هيڅکله به دا کار ونه کړم. تر دې چې يا 

 يد شم يا کامياب شم".شه
حضرت ابو طالب)ع( ورته وويل: "په خداي قسم ز  هم ستا 
له مالتړه او ملګرتيا الس ن  اخلم او نه پريږدم چې هغوي تا ته 

 څ  تاوان در ورسوي".
نه خوري نو عماره بن  ےقريشو چې وليدل چې خبره سم

ر يوليد يې حضرت ابو طالب)ع( ته بوتلو او وې ويل دا ډ
مونږ تيار يو چې تا ته يې درکړو چې  ےو تکړه ځوان دا ےښکل

خپل ځوي يې کړې خو د خپل ورار  مالتړ پريږده. حضرت ابو 
طالب)ع( سخت غصه شو او وې ويل افسوس دې وي په تاسو 
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چې غواړئ ز  ستاسو اوالد خپل ځوي کړم او خپل ځوې تاسو 

 1ته درکړم. په خداي قسم هيڅکله به دا کار اونه کړم.
 

 ريشو طمعدق

قريشو ګمان کوو چې په مادي غوښتنو او درهمو او دينارو 
شي. په دې خاطر  ےسره پيغمبر)ص( له خپل کاره منع کول

پيغمبر)ص( ته ورغلل او وې ويل که پيسې او دولت غواړې 
کړو که مشري  ےنو تا به د غربو تر ټول شته من او دولتمن سړ
که سلطنت غواړې غواړې نو تيار يو چې تا د ټولو مشر کړو 

نو مونږ ټول دې په باچاهۍ منو او که دا بيماري چې په تا 
نو د دنيا  ےله ځانه نشې لرې کولکه  راځي او ته ورته وحي واي

ې ته چبيب په ستا عالج وکړو په دې شرط تر ټولو په ښه ط
خپل تبليغ پريزدې. خلق نور ګمراه نه کړې او زمونږ د نيکانو 

بد رد نه وايې. پيغمبر)ص( د دوي په  خدايانو او عقا دو ته
ځواب کې وفرمايل: "زما نه ستاسو مال ته سترګې دي او نه 

يم او کتاب  ےباچاهي او مشري غواړم. خداي زه پيغمبر کړ
چې  ےد ےاو ماته يې امر کړ ےد ےيې راباندې نازل کړ

درکړم. ما خپل فرض  ےتاسو له عذابه وويروم او د جنت زير
په الره راغلئ نيکمرغه به شئ او که نه يې  پوره کړو که زما
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منئ نو تر هغې به  بر او مقاومت وکړم چې خداي زما او 

 1ستاسو تر مينځ حکم وکړي.
باالخره د قريشو مشران دې ته چمتو شول چې پيغمبر)ص( 
د هغوي له خدايانو الس واخلي او دوي هم له پيغمبر)ص( سره 

( ته ورغلل او وې څه غرض ونه لري. نو حضرت ابو طالب)ع
غوښتل چې غوښتنه يې پيغمبر)ص( ته ورسوي. د اسالم 
پيغمبر)ص( په جواب کي وفرمايل: "ايا زه هغوي داسې 
کليمې ته راونه بلم چې له هر نظره د هغوي لپاره ښه ده او 
هغوي به نيکمرغه او خوش بخته کړي؟ ابو جهل ووې: "يوه 

خو دا ووايه چې کلمه خو هيڅ نه ده لس خو به درته ووايو 
 ه ده؟"څکلمه 

پيغمبر)ص( وفرمايل ووايئ "ال اله اال اهلل" )له خداي پرته 
بل خداي نشته( د ګران رسول)ص( خبرو د قريشو مشران ډير 
خفه او نااميده کړل. ابوجهل ووې: د دې کلمې نه عالوه بل څه 
وغواړه. پيغمبر)ص( پريکنده ځواب ورکړو "که نمر راته په 

کيږدئ او سپوږمۍ راته په کيڼ الس کې ښي الس کې 
 2کيږدئ، له دې عالوه درنه بل څه نه غواړم"

د قريشو مشران چې کله پوه شول چې له محمد)ص( سره 
خبرې ګټه نه لري او طمع اللچ او ويرول هغه له خپلې الرې 
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 57 د رسول اکرم)ص( ژوند
نو فيصله يې وکړه چې ال سخته الره غوره  ےنشي منع کول

 کړي.
 

 او د قريشو شکنجېد تبليغ د الرې مشکالت 

ې پيغمبر)ص( عام تبليغ پيل کړو د قريشو چله هغې ورځې 
مشران د هغوي د غلې کولو لپاره ټولو وسيلو ته پناه يوړه. 

دو کار عقامونو له واول يې له طمعې اللچ او د لويو م
واخستو او چې کله له دې الرې مايوسه شول نو د ګواښ او 

په دا ډول د هغه مبارک  ازار و شکنجې طريقه يې شروع کړه.
پړاو پيل شو. د احترام او اخالقي او  ےپه ژوند کې يو نو

انساني دودونو خيال ساتل ختم شول او دښمني او کينې يې 
وکړي  ےځاي ونيو  چې په ناځوانمړده توګه د اسالم مخنيو

 او د قريشو سرغنه او د قوم لويان له خطره بچ پاتې شي.
ه څه هم د هغه وخت د خلقو کم فکري د پيغمبر)ص( له ک

سمې الرې او دعوت سره د مخالفت يوه وجه وه خو د قريشو 
مخالفت له هغې ورځې زيات شو چې وايې وريدل پيغمبر)ص( 
د هغوي کاڼو او لرګيو مجسمې بې ارزښته بولي او وايې چې 
و د دغو بې روحو او مړو کاڼو څه غواړئ؟ د قريشو د کاڼو ا

 لرګو په مجسمو اعترا ونو هغوي سخت غصه کړل. 
عليمات د هغوي د ګټو تله بلې خوا د نوي پيغمبر)ص( تازه 

او طبقاتي مصلحتونو خالف وو. د قريشو مشرانو او د قوم 
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لويانو غوښتل چې هماغه راز د کمزورو او غريبو زبيښلو او 

ل د مريو ساتلو ته دوام ورکړي. او سود خورو مالدارو غوښت
شان د غريبو او زحمتکارو چې په سود او بډو سره هماغه 

اږي. زورورو او سيټانو غوښتل چې د تورې او نيزې کوينې را
ناموسونه لوټ کړي او دا په زور د بې دفاع خلقو مالونه او 

ې له دغه غلط ټولنيز سسټم سره يې مبارزه کوله چدين  ےنو
 د دوي له سخت مخالفت سره مخامخ شو.

انو په مشرانو کې د ابوجهل، ابوسفيان، ابولهب، د مخالف
اسود بن يغوث، عاص بن وا ل، عتبه، شيبه، وليد بن مغيره 

 او عقبه بن ابي معيط په شان څټې او لوي کسان شامل وو. 
نامړده تومتونه، بدني زورونې، بدې ردې، اقتصادي او 
مالي دباوونه هغه بې شرمه وسيلې وې چې د قريشو مشرانو 

رت محمد)ص( او د هغه د ملګرو په خالف استعمالوې. د حض
 چې دلته يې څو ته اشاره کوو.

. يوه ورځ يو څو قريشو خپلو ملګرو ته ګډې سخا پيروان  1
ورکړو چې هغه د پيغمبر)ص( په سر واچوي دوي هم دا کار 

 1وکړو او پيغمبر)ص( يې غمژن او خفه کړو.
ليد چې خلقو ته . طارق محادبي وايي چې پيغمبر)ص( مو و 2

يې په لوړ اواز فرمايل: "يا ايها الناس  قولو ال اله اال اهلل 
تفلحو" او خلقو ته يې اسالم او د يو خداي مننې ته رابلل. ابو 
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وان ؤ او هغه مبارک به يې په کاڼو رلهب ورسره قدم په قدم 

ويشتو تر دې چې د هغوي مبارکو پښې په وينو سرې شوې 
قو ته الښودنه کوله او ابو لهب به ويل: خو هماغه شان يې خل

. له 1دد  خبرې م  اورئ" ےدروغژن د ےخلقو! دا سړ ے"ا
ګران رسوله)ص( عالوه د دوي ملګرو او تازه مسلمان شوو 
 ےکسانو ته به هم ډيرې غير انساني وحشيانه شکنجې ورکول

 شوې.
. پيغمبر)ص( يوه ورځ عمار ياسر او د هغه کورنۍ وليده  3

الم دښمنانو شکنجه ورکوله. پيغمبر)ص( ورته چې د اس
 درکوم. ےد عمار کورنۍ! تاسو ته د جنت زير ےوفرمايل: "ا

ابن اسير ليکي چې عمار او د هغه مور پالر به مشرکانو ډير 
زورول. دښمنانو به هغوي له کوره وباسل او په تود نمر کې به 

اسالمه الس واخلي. د عمار مور د يې پرې ملم کولو چې 
سميه چې د اسالم د الرې لومړړ شهيده وه د ابو جهل په 
ګوزار شهيده شوه. او د عمار پالر ياسر هم په شکنجو کې 

شو په عمار هم ډير سخت ملمونه کيدل خو تقيه  ےشهيد کړ
 2ګه بچ پاتې شو.ريې وکړه او له م

، . بالل حبشي چې يو مريه او د رسول)ص( له يارانو څخه ؤ 4
لو د عربو په هغې ټکڼه وډير سخت ملم ک خپل مالر به پرې
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 60 داسالم ځلنده ستوري
غرمه کې به يې هغه د  حرا په ګرمو شګو څملولو او د هغه 
په سينه به يې لويې کاڼي کيښود  چې د پيغمبر)ص( ملګرتيا 
پريږدي او د بتانو عبادت وکړي. بالل به د دغو ټولو ملمونو 

کله ( نعرې وهلې او هيڅےپه وړاندې د احد احد )خداي يو د
 1نه شو. ےاره بت منوونکدوب

په دې لنډ کتاب کې د پيغمبر)ص( او د هغه د ملګرو ټول 
خو دومره به ووايم چې د اسالم  ےملمونه نشم ذکر کول

دښمنانو اسالم او مسلمانانو سره په مقابله کې هره وسيله 
 وکاروله چې لنډه غوندې اشاره ورته کوم.

 
 . اقتصادي مبارزه: 1

د هغه د ملګرو په خالف ډير سخت  قريشو د پيغمبر)ص( او
اقتصادي دباو او له مسلمانانو سره د هر ډول معاملې 

 با يکاټ د هغوي يوه ناځوانمړده حربه وه.
 نفسياتي جنګ:.  2

له مسلمانانو سره خپلوي ختمول او له هغوي سره يا له هغوي 
نه د ودونو نه کول او په پيغمبر)ص( باندې د جادوګرړ او د 

ونه لګول هغه نفسياتي جنګ ؤ چې قريشو د دروغو تومت
 ؤ. ےپيغمبر)ص( او د هغه د يارانو د ختمولو لپاره پيل کړ

 بدني شکنجې او زورنې:.  3
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 61 د رسول اکرم)ص( ژوند
لپاره يوه بله وسيله وه چې د   د دې نوي دين د ختمولو

له  پکې د ملمونو له السه شهيدان شولپيغمبر)ص( ډير ياران 
سره سره چې قريشو د  او وسيلو وغو ټولو غير انساني الره

دي نوي دين د له منځه وړلو لپاره استعمال کړې، اسالم 
هماغه راز په مخ الړ پيغمبر)ص( خپله بلنه جاري وساتله او 
مسلمانان ورځ په ورځ زيات شول. دلته د پام وړ خبره دا ده 
چې د اسالم د دښمنانو د پروپاګنډو په اپوټه چې وايي اسالم 

داسې نه ده بلکې مسلمانان ديارلس  ،ےد ےپه توره خور شو
کاله زور او ملمونه زغملي او د دښمنانو د تورو او نيزو 

 ےهله اسالم ترقي کړې او خپور شو ےالندې يې مقاومت کړ
 .ےد
 

 د پيغمبر)ص( هجرت، د تاريخ پيل او بدلون

 د خپل مقصد لپاره د وطن پريښودۀ

کار  رسول اهلل مبارک)ص( د مکې د خلقو مخالفتونه او
ړنګونې د هغوي په تنديو او د مخونو په کرښو کې لوستلې 
او په دې ښ  پوهيد  چې هغه خلق چې په غلطو تعصبونو او 

ۍ سره خپلې غلطې جهالتونو کې ډوب دي دومره په اسان
او د هغوي نجات او ژغورنې ته د ډيرو او  عقيدې نه پريږدي

 .ےدپرله پسې سر ښيندلو، مصيبتونو او مقابلو  رورت 



 62 داسالم ځلنده ستوري
پس  ےپيغمبر)ص( په خپل بصيرت سره دا تور او پي ل

منظر ليدلو او په ډير  بر او زغم سره يې د اسالم بيرغ اوچت 
خو  1ښمنانو په وړاندې مبارزه وکړهکړ او ديارلس کاله يې د د

د اسالم دښمنانو له خپلو شيطاني کارونو الس وانه خيست. 
الت دا اقتضا اسې شرا طو کې د پيغمبر)ص( نړيوال رسدپه 

کوله چې د خپل تبليغ ځاي بدل کړي او ارام او مناسب ځاي ته 
 الړ شي.

 
 د اسالم د قبلولو لپاره د يثرب تياري

د خزرج د قبيلې ځنې مشران د ح) په موسم کې مکې ته 
راغلل او په مسجد الحرام کې يې له پيغمبر)ص( سره کتنه 

وي چې له وکړه. پيغمبر)ص( هغوي اسالم ته راوښتل او هغ
الفاتو په وجه پوزې ته ت"اوس" قبيلې سره د پرله پسې اخ

 راغلي وو، په سر سترګو اسالم ومان .
خزرجيانو له مکې څخه د ستنيدو په وخت له پيغمبر)ص( 
مبلغ او الرښود وغوښت. پيغمبر)ص( حضرت مصعب بن 

کړ او په دا ډول د يثرب د ښار  ےعمير له هغوي سره ملګر
نمره خبره شول او د نوي دين تحقيق يې شورو  خلق د اسالم له

کړ هغه څ  چې خلق به يې اسالم ته زيات ليواله کول د قران 
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 63 د رسول اکرم)ص( ژوند
نوراني او زړ  راکښونکي ايتونه وو. مصعب د اوس او خزرج 
قبيلې د اسالم راوړلو رپورټ پيغمبر)ص( ته واستو . او بيا د 

يمه ثرب ډيرو خلقو چې مکې ته د ح) لپاره راغلي وو په ني
شپه له پيغمبر)ص( سره پ  وليدل. د يثرب مسلمانانو د 
اسالم د ونې د زرغونولو لپاره د پيغمبر)ص( بيعت وکړ او 
ژمنه يې وکړه چې لکه څرنګه د خپلو ښځو او ب و مالتړ کوي 

 1لګرتيا وکړي.مګران رسول  هماغه راز به د
 

 د پيغمبر)ص( د شهيدولو سازش
چې قري  د يثرب د مسلمانانو  ےال د سهار رڼا څرک نه ؤ وهل

له ژمنې خبر شول او د دې ژمنې د ناکامولو او د هغ  مبارک د 
پرمختګ د مخنوي لپاره اور واخستل. په دې خاطر په 
دارلندوه کې چې د قريشو د غونډو ځاي ؤ، يوه شورا جوړه 

ې قبيلې شوه او له ډيرو مشورو وروسته وټاکل شوه چې له هر
پيغمبر)ص( په کور حمله وکړي د  شپې يو تن غوره شي چې د

 2م د بلنې بنياد دړې وړې کړي.هغوي شهيد کړي او د اسال
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 64 داسالم ځلنده ستوري
خداي پاک خپل رسول)ص( د دښمنانو له سازشه خبر کړ او 

 1ځي.حکم وکړ چې د شپې له مکې او ېورته ي
اتللو وروسته رحضرت محمد)ص( د هجرت د حکم تر 

ثرب)مدينې( ته الړ ې خپل زيږن ځاي پريږدي او يچاراده وکړه 
 شي.

 
 )عليه السالم( سرښندنهےد حضرت عل

د هجرت له حکمه وروسته پيغمبر)ص( علي)عليه السالم( 
راؤغوښت، هغه يې له خپل رازه خبر کړو او امانتونه يې ورته 
وسپارل چې مالکانو ته يې وسپاري او وې فرمايل: ز  هجرت 

سالم( ومنله د کوم او ته زما په بسترې کې څمله. علي)عليه ال
رسول)ص( په بسترې کې څمالست او هغه خطرې چې 
پيغمبر)ص( ته پيښې وې، هغه علي)عليه السالم( په ځان 

د علي)عليه السالم( سرښيندنه دومره له خلوص  2واخستې
ستايلې کې ډکه او مهمه وه چې خداي پاک په قران مجيد 

 3ده.
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 65 د رسول اکرم)ص( ژوند

 پيغمبر)ص( غار ثور ته ځي
وې وې چې دښمنانو د پيغمبر)ص( د شپې څو ګنټې تېرې ش

کور کالبند کړو چې په خپل شيطاني پالن عمل وکړي خو پته 
او هغه  ےد ےورته نه وه چې خداي د خپل رسول)ص( مالتړ

 به له دې مصيبته وساتي.
پيغمبر)ص( د يسين سورې ايتونه لوستل، له کوره ووت 
او په يوې بلې الرې له مکې نه بهر د  ور غار ته الړ. 

وبکر)رض( هم له دې قيصې خبر شو او د پيغمبر)ص( ملګرې اب
کفارو په وتلو تورو سره د هغه مبارک په بسترې حمله  1شو.

وکړه خو په ډيرې حيرانتيا سره يې علي)عليه السالم( د هغوي 
په ځاي وليد او پوښتنه يې ترې وکړه محمد)ص( چرته الړ؟ 

ارنې څد م( ځواب ورکړو ز  تاسو په هغه علي)عليه السال
وم چې درته ووايم چې چرته الړ، تاسو غوښتل  ےلپاره کيښنول

 2اوځي او هغه هم له ښاره ووت. هغه ېچ
قريشو چې ټول سازشونه يې ناکام شوي وو، ډيرې سر 

 ې نتيجې.بړل خو پښې وټکولې او کوششونه يې وک
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 66 داسالم ځلنده ستوري
پيغمبر)ص( په  ور غار کې له دريو ورځو پاتې کيدو 

. د سراقه بن مالر په نامه د مکې 1ووروسته يثرب ته روان ش
يو کس د پيغمبر)ص( تعاقب وکړ خو چې کله يې د اس پښه 
درې ځلې په زمکه کې ښخه شوه او هغه يې په زمکه 

 2و نو توبه يې وکړه او راستون شو.وغورزول
او څو  3پيغمبر)ص( د ربيع االول په دولسمه "قبا" ته ورسيد

نګار وکړو چر يض( ډير ټ. ابوبکر)ر4ورځې يې هلته تېرې کړې
هغه مبارک يثرب ته روان شي خو پيغمبر)ص( ونه منله او وې 

 ےعلي)عليه السالم( په خپل سر سره زما حفامت کړ :فرمايل
وې او ورور ځزما د تر   او ما تر ټولو ښه اهلبيت)ع( او ےد
الم( له له دې ځايه به ونه خوزو  تر څو چې علي)عليه الس ےد

 5شي. مونږه سره يو ځاي
 ےحضرت علي)ع( د امانتونو له رسولو وروسته "قبا" ته راغ

او له پيغمبر)ص( سره يو ځاي شو. په داسې حال کې چې پښه 
يې ډيره زخمي وه. پيغمبر)ص( هغه په خپل غيږ کې ونيو  او د 
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 67 د رسول اکرم)ص( ژوند
خپلې خلې توکاڼي يې د علي)ع( په پښې ومږل له هغو سره د 

سره د يثرب په لور  دوي پښه بلکل ښه شوه او له پيغمبر)ص(
 روان شو.

ؤ. خلقو ډير په جوش او برم  ےد يثرب حالت ډير بدل شو
سره په الرو کوڅو کې د ګران رسول انتظار کوو. پيغمبر)ص( 

نه . خلق د خوشحالۍ 1د جمعې په ورځ د يثرب ښار ته ورسيد
کې نه ځاييدل او ټولو د پيغمبر)ص( په نوراني مخ  وپه جام

 سترګې ښخې کړې وې.
رسول اهلل مبارک)ص( په يثرب کې ديره شو او د عدالت او 
ايمان په بنياد يې د يو لوي تمدن او دين اسالم بنياد کيښدو. 

 ةوم د پيغمبر)ص( له ورتګه ورسته بدل شو او "مدينند يثرب 
 شو او دا کال د  ےنوم پرې کيښود النبي" )د پيغمبر)ص( ښار(

ميابۍ په خاطر د لويې واقعې يعنې د حق او عدالت د کا
ه او مبدا وګرځيد  او خلق د اسالم د نمر ناسالم د تاريخ پيال

 .لپه رڼا کې ګوندې بيا وزيږيد
 

 له هجرته يو درس
راځئ   پيړړ تېريږي نو 14جرت د عظيمې قيصې هنن چې د 

چې د تاريخ پاڼې واړوو او د هجرت او د اسالم د بنياد 
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 68 داسالم ځلنده ستوري
ششونو ته يو وک کيښودونې لپاره د مسلمانانو سختيو او

 ځغلنده نظر وکړو.
مسلمانان چې د قريشو له ازارونو او شکنجو خالص شوي 
او يو ارام ځاي ته تللي وو، په سستۍ او عي  و عشرت 
اخته نه شول بلکې شپه او روځ يې د اسالمي تمدن د پراختيا 
لپاره هلې ځلې وکړې. او د مسلمانانو همدا پرله پسې 

چې هغوي يې له ګډوډړ او بندونو کوششونه او زحمتونه وو 
شبخته او نيکمرغه يې کړل. پکار ده چې دا وراوويستل او خ

هر کال د هجرت  د کليزې په توګه ونمانځل شي چې ټولو  ورځ
مسلمانانو په تيره بيا ځوانانو ته پته ولګي چې اسالم په 

بلکې د دې لپاره ډير  ےخپور شو ےدومره اسانۍ سره ن  د
شونه شوي دي او له کوششونو سره سره د زحمتونه او کوش

هغه وخت د مسلمانانو کلر ايمان او د پيغمبر)ص( د خبرو 
او فرمانونو منل د دې دين د کاميابۍ له مهمو عواملو څخه 

 وو.
 

 په مدينه کې د اسالمي ورورولۍ جوړول
ملتيا او مينې په سيوري کې يوه ژوندړ ټولنه ږد همفکرړ غ

داسې ټولنه کې ټول انسانان نيکمرغه رامنځته کيږي او په هم
 ےاو له يو بل سره له مينې ډک ژوند تيرول ےاو خوشبخته کيد

 شي.



 69 د رسول اکرم)ص( ژوند
نګ او راسالم د داسې ټولنې د جوړولو لپاره نسل، ژبې، 

بلکې ټولو ته په يو نظر او د  ےکړ ےسيمې ته پام نه د
مسلمان په سترګه ګوري او معيار او پارسنګ يې په خداي 

 .ےايمان د
د اسالم ګران رسول)ص( مدينې ته له راتګه او د جمات يعنې  

د مسلمانانو د انتظام د مرکز تر جوړولو وروسته يو لوي او 
ښه نوښت وکړو چې هغه د اسالمي اخوت او ورورولۍ بنياد 

نور هم  ےؤ. د دې لپاره چې په مسلمانانو کې مينه او يووال
لوان او زيات شي او په دې پوه شي چې که خپل وطن، خپ

ملګري يې پريښي دي نو په بدله کې ورته ال مينه ناک او زړه 
ې مسواندي وروڼه او دوستان په الس ورغلي دي نو هغې عا

ورورولۍ او اخوته عالوه چې ټول مسلمانان يې په خپلو کې 
لري د خپلو پيروانو تر مينځ يې د ورورولۍ  يغه وتړله او 

ړل. علي)ع( يې خپل دوه دوه کسان يې په خپلو کې وروڼه ک
 1.ےې فرمايل چې علي زما ورور دورور کړو او و

قران مجيد هم دې اسالمي ورورولۍ ته په عزت او احترام 
سره اشاره کوي او فرماي: "او د خداي هغه نعمت ياد کړئ چې 
تاسو په خپلو کې دښمنان وئ او خداي په خپل کرم سره 

کې ديني او  پلوخپه زړونو کې مينه واچوله او په  ستاسو
ايماني وروڼه شوئ. په داسې حال کې چې تر دې مخکې د اور 
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الړ وئ او خداي ترې د ګړنګ )جنګ او اختالف( په غاړه و

 1خالص کړئ.
 

 اسالمي ورورولي، د وحدت او ورورولۍ اواز

  اسالمي اخوت يوه تشريفاتي او بې مقصده خبره نه ده بلکې
او  ےد ےسره اخښلچې د ايمان له رو   ےيو داسې حقيقت د

 ار يې پرله پسې ښکاره کيږي. ا
امام جعفر  ادق)ع( د دغو ا ارو ځينو برخو ته اشاره کوي: 

او په هغه ملم يا  ےد ے"مومن د بل مؤمن ورور او الرښوونک
ورسره خيانت نه کوي، دوکه نه ورکوي او هيڅکله وعده 

 خالفي هم نه کوي".
چې هغه  ےهم دد اسالمي ورورولۍ له ا ارو څخه يو دا 

څه چې مسلمان يې د ځان لپاره غواړي پکار ده چې د خپل 
مسلمان ورور لپاره هم هاغه څيز خوښ کړي او په خپل مال 

له اسالمي السونو او ژبې سره د هغه مرسته وکړي. دا 
خو ستا  ےته موړ او په تن پ  و ېورورولۍ لرې خبره ده چ

سلمان وي. اسالمي ورورولۍ  ےتږ ےمسلمان ورور وږ
فارسي)رض( او بالل حبشي وروڼه او د پيغمبر)ص( نزدې 
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ياران وګرځول. ددې په رڼا کې ډيرې زړې دښمنۍ ختمې شوې 

ڼا ردوستان شول او د همدغه اتحاد په او تيت و پرک کسان 
کې مسلمانان د يوې لوي کورنۍ په شان د يو بل په غم او 

 ښادړ کې شرير دي.
نانو تر مينځ په يو بل اسالمي ورورولي د ټولو مسلما

باندې ځنې ذمه وارړ او فر ونه اچوي. په دا ډول چې هغوي 
ځان له مشکالتو ازاد او نور په مشکالنو کې ښکيل نشي 

بلکې هر يو د خپل وس مطابق د نورو د ستونزو د  ےليد
هوارولو او مشکالتو د ختمولو کوش  کوي. دا ذمه واري په 

 دوه قسمه ده.
 اقتصادي ملګرتيا: .1

يعنې د يو بل اقصادي اړتياوې او  رورتونه پوره کول 
مثالً عالج، خوراک، عام کلتور، د کور برابرول او د 
روزګار پيدا کول. د دغو اقتصادي  رورتونو د پوره 
کولو لپاره د خداي دسول او مذهبي الرښوونکو لخوا هم 

مونه او اوامر راغلي دي او اسالم ورته د زکات، کډير ح
ه څير ښه ښه پروګرامونه او انفاق وغيره پ خمس،  دقې

 ي.دجوړ کړي 
 علمي او تربيتي ملګرتيا:.  2

اسالم مسلمان ته دا دنده ورکړې ده چې څ  يې په خپله 
زده وي هغه نورو مسلمانانو ته هم وښاي او د يو بل په 
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امر و نهي او روزنه کې سستي ونه کړي خو مسلمانانو نن 

ګټو په خاطر دا لوي سنت  سبا د وهمي ويرو او خيالي
، يو بل له ګناهونو نه منع کوي او ښو کارونو ےد ےپريښ

د اسالمي ورورولۍ چې  ته يې نه رابولي. نتيجه يې دا ده
او چې دا ختم شي نو د يوې ژوندړ  ےرو  په ختميدو د

 ټولنې ټول خصو يات او فا دې به هم له منځه الړې شي.
 

 په اوس مهال کې اسالمي ورورولي
المي سبل هر وخته زيات ا هپه دې زمانه کې مسلمانان ل

ورورولۍ او اخوت ته اړتيا لري ځکه چې خداي پاک اسالمي 
ي چې د نورو ديمتي ذخا ر او زيرمې ورکړي قهيوادونو ته 

ې چګې دي او په همدې خاطر کوش  کوي پرې ستر
 مسلمانان له يو بله لرې او بې خبره وساتي.

ر او خبردار يو او د اسالمي اخوت د پکار ده چې مونږ بيدا
ؤ د اسالمي  ےراوستلو لپاره چې پيغمبر)ص( يې بنياد ايښ

احکامو پيروي وکړو. مسلمانان که هر څومره قوي او پياوړي 
بيا هم يووالي ته  رورت لري نو د وحدت او اسالمي  يو

ورورولۍ سبقونه بايد په منظمه توګه په سکولونو کې 
م په وروستيو دورو کې په علمي او وښودل شي او د تعلي

شي. او ميندو او  ےروزنيزو پروګرامونو سره غښتلي کړ
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ي مسلمان وروڼه او د يو  پلرونو هم دا فرض دي چې خپل ب

 بل غمخور وروزي.
 

 په اسالم کې جهاد

 (پيغمبر)صد رحمت 
د نړړ په بيال بيلو سيمو کې تر سلو کروړو زياتومسلمانانو د 

ړړ ونمانځله. دا جشن د هغې ورځې د بعثت پنځلسمه پي
د سولې او  پيغمبر)ص(چې زمونږ  ےدرنښت لپاره د

 ةم"وما ارسلنر اال رحورورولۍ بيرغ په اوږه کړ او د 
ايز ژوند  للعالمين" په اواز سره يې د نړيوالې سولې اوسوله

بنيادونه کيښودل. اسالم طبقاتي  او نسلي اختالف چې د ډير 
په ډيرې ښې طريقې سره  ےښو سبب دناوړو جنګونو او پي

هوار کړ. خو اوسنۍ متمدنه نړړ ال تر اوسه په دې کې ښکيل 
ده اوهره ورځ په څه نا څه بانې د جنګ اور بلوي. د اسالم 
سوله غوښتنه او عدالت غوښتنه دومره زياته ده چې په ډاګه 
اهل کتاب يووالي او غږملتيا ته رابولي او په زړه راښکونکي 

! اهل کتاب يهود و )ص(هزمونږ پيغمبر ے"افرمايي:  ايت سره
نصاري ته ووايه د توحيد په کال کې داخل شئ چې په يو زړه 
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او يوې ژبې سره د يو خداي عبادت وکړو او ورسره شرير 

 1ونه ټاکو.
کله چې مسلمانانو مدينې ته هجرت وکړو او د برياليتوب 

ته د سولې  پيغمبر)ص(بيرغ يې ورپاو  نو د مخالفانو لخوا 
وکړ. چې  ےوړانديزونه راغلل. او هغ  مبارک يې هم هر کل

څرګند شاهد او بيلګه يې د هجرت په لومړي کال د يهودو له 
څو قبيلو سره سوله ده. اسالم عامه سوله او ګډ ژوند غواړي 

 او ډير ښه پروګرامونه هم ورته لري. 

 

 ؟ےجهاد د څۀ لپاره د

چې د اجتماعي او  ےب داو نړيوال مکت ےاسالم يو ژوند
اقتصادي نظام لپاره خاص پالنونه او طريقې لري. اسالم د 
پخوانيو روميانو يهوديانو او نازيانو په شان په نوې ټولنې 

. ےبلکې د ټولو نړيوالو لپاره د ےاو نسل کې محصور نه د
چې د  نو په رڼا کې په مسلمانانو فرض دياو د اسالمي ښود

او عدالت د  و د ژغورنې، د سولېمحرومو او غم زپلو خلق
راوستنې او د ژوند د پروګرامونو سره د نړيوالو خلقو د 

 بلديدا لپاره کوش  وکړي.
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لټه کې نه دي چې يوه ټوټه زمکه  ےد اسالم مجاهدين په د

ونيسي يا يو حکومت نسکور کړي او د هماغې په شان يا تر 
انسان هغې مالم حکومت يې په ځاي راولي، بلکې جهاد هغه 

چې د خداي په الر کې د  ےدوسته او بې داغه کوش  د
انسانانو د تکامل او کمزورو او  عيفو خلقو د ژغورنې لپاره 

چې فتنې ختمې شي او عامه سوله راشي. دا لوي اهداف  ےد
او ژوندي تعليمات ډير خلق له ذلت او خوبه رابيدار او د هغو 

غريبانو په وينو مالمانو او خپل سرو خلقو ملم ختموي چې د 
 .ےد ےيې خپلې ماڼۍ او افسانوي ژوند جوړ کړ

څخه بيکاره او د  ې له پټيد انسان فطرت دا حکم کوي چ 
او عضو غوڅ  ےفصل خرابوونکي واښ  او له ټولنې فاسد غړ

شي چې د محرومو کسانو د نيکمرغۍ او ژغورنې فضا برابره 
بلې ته شي. د انسانيت او عدالت ليوال او پتيالي دې مقا

"که خداي د فرماي:  ےغاړه ږدي او هغه ستاي. خداي تعال
مکه به تباه ځينو کسانو په ذريعه د ځينو نورو مخه نه نيوله ز

 1او فاسده شوي وه"
د اسالم د قران په تيورړ کې جنګ پخپله ا لي مقصد او 

بلکې د تيريو او ملمونو د مخنيوي او  ےهدف نه د ےوروست
د نيکمرغۍ د الرې د پرانستلو په غرض د ښو انسانانو لپاره 

 يوه وسيله ده .
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د مسلمانانو استاذي ايراني سردار رستم فر  زاد ته وويل 
خداي مونږ وهڅولو چې خلق له بت پرستۍ څخه خداي 
پرستۍ له غالمۍ څخه ازادړ او دباطلو دينونو له ملم څخه 
د اسالم عدالت ته راوبولو. څوک هم چې زمونږ بلنه ومني 

ږ ورسره غرض نه لرو خپله زمکه روته پريږدو او مون
 "ستنيږو....

 

 ؟ےد ےايا اسالم په توره خور شو
له جنګه څخه د مسلمانانو ا لي مقصد دا ؤ چې له محرومو 
پرګنو سره رابطه ټينګه کړي چې هغوي د اسالم له ا ولو خبر 
او د اسالم عظمت له نږدې وګوري. مسلمانانو له کفارو سره 

و کې څوک په زوره نه مجبورول چې اسالم راوړي په جنګون
بلکې هغوي د سولې د شرايطو په منلو سره په خپل دين باقي 

د شرايطو په ځواب کې به  ےشول او د سول ےپاتې کيد
 اسالمي حکومت د هغوي مالتړ کولو.

د حديبيې په سوله کې ژمنه وکړه چې که د  رسول)ص(ګران 
او مدينې ته مسلمانانو مکې د کفارو کوم کس مسلمان شي 

او  1به يې نه مني او هغه به ستنويته راشي نو مسلمانان 
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وه هماغه شان يې وکړل که څه هم  ےڅنګه يې چې ژمنه کړ

چې که له  ےه يې ويلي وشول کفارو ت ےکول پيغمبر)ص(
کس ووت او د مکې کفارو ته يې پناه يوړه نو  اسالمه کوم

 پيغمبر)ص(ن کړي خو  کافرانو ته پکار دي چې هغه راستو
 داسې ونه کړل.

ازاد پريښودل   قري د مکې په فتحې کې رسول )ص(ګران 
چې دوي پخپله اسالم وپيژني. او له مسلمانانو سره يې وعده 
او ژمنه وکړه چې په مکې کې د څو فاسدانو او تخريبکارانو 
نه عالوه څوک ونه وژني. او کله به چې کفارو امان غوښته، 

ورکوؤ، چې پخپله اسالم قبول کړي. مثالً  فوان  امان به يې
بن اميه د مکې له فتحې وروست  جدې ته وتخښتيد  خو کله 

ورته خپله  پيغمبر)ص(يې له پيغمبره)ص( امان وغوښته 
عمامه وليږله چې د امان نخښه وي،  فوان له جدې راستون 

"ما ته دوه مياشتې مهلت ته يې ووي  پيغمبر)ص(شو او 
ورته د دوو په ځاي څلور مياشتې مهلت  غمبر)ص(راکړئ" پي

ورکړو تر دې چې له هغه مبارک سره حنين او طا ف ته الړ او 
باالخره په خپل اختيار مسلمان شو. نو په دا ډول معلوميږي 

چې حق  ےچې د تورې استعمال يوازې د هغو کسانو لپاره د
د  بيا هم له حقو سره مقابله کوي او د نورو ےد ےيې پيژندل

نيکمرغۍ خنډيږي. توره يوازې د فتنو د ختمولو، د محرومو 
کسانو د ژغورلو او د انسان د ترقې او کمال د فضا د برابرولو 

 لپاره ده.
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د اسالم د لومړنو وختونو د مسلمانانو ايمان او ټينګتيا 

، د ےخپور شو ےچې اسالم په توره نه د ےپه دې ښه دليل د
و هجرت قيصې ټولو ته حضرت بالل حبشي، عمار ياسر ا

يادې دي ايا بيا هم مونږ ويلي شو چې اسالم په توره خور 
 ؟ےد ےشو

د فرانسې ډاکټر ګوسټاولوبو ليکي: اسالم په داسې 
اسانۍ او ساده طريقې سره وده کوي چې ډيره حيرانوونکې ده 
او پکار ده چې دا د اسالم له ځانګړتياوو وبولو. هر ځاي چې 

اسالم د تل لپاره هلته باقي پاتې  ےد ےمسلمانانو قدم ايښ
"مسلمانانو چې له يو بل عيسايي ليکوال ليکي  "ےد ےشو

عه اسالم خپور اسالمي پولو بهر د تجارت او کلتور په ذري
کړو هغه له هغې اندازې ډير زيات ؤ چې د فوځي فتوحاتو له 

 ."ؤ ےالرې يې خپور کړ
ېرد د زمانې د جنګونو محرک او مړو شم پيغمبر)ص(د 
د نړړ د خپل سرو واکمنانو برعکس چې د  پيغمبر)ص(اسالم 

زمکو د نيولو او د انسانانو د زبيښلو او د نورو ملتونو د مال 
د حا لولو لپاره به يې جنګ کولو، تورې له الس نه وروړو او 
يوازې په  روري موقعو د ملم او زياتي د مخنيوي د الرې د 

الت د بيرغ د هسکولو خنډونو د ختمولو د او د حق او عد
لپاره به يې له تورې کار اخستو. نو ايا داسې جنګونو ته 

 پيغمبرناجا زه ويلي شو؟ څرګنده خبره ده چې دا مبارزې د هر 
 لپاره  روري او الزمي دي او هر عقلمند يې ستاينه کوي.
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د حضرت عيسي)ع( د رسالت موده کمه وه او شرا ط هم 

هسکه نه کړه ګني هغه به هم د  ورته برابر نه وو نو توره يې
. د عيسا يت رسندويې ےو ےټولنې ناسورونه له منځه وړ

ددې لپاره چې د اسالمي ملتونو روحيه کمزورې کړي له 
استعمار او فساد سره د مبارزې رو  په هغوي کې مړ کړي او 

جنګونه  پيغمبر)ص(د اسالم د پراختيا مخه ونيسي د اسالم د 
دې طريقه د کليسا د پاپانو او پالرانو اپوټه ښاي. تر څو په 

جنايتونه او جرمونه چې په  ليبي جنګونو او د عقا دو په 
محاکمو او فيصلو کې يې په لکونو کسان وژلي دي، پ  

 کړي او بې اهميته يې وښاي.
د مشهورو جنګونو د محرکونو او  پيغمبر)ص(زه دلته د 

جنګونو کې د  سببونو يوه لنډه جا زه اخلم او بيا به په دغو
 مړو شمېر درته وړاندې کړم.

 
 د بدر جنګ : 

له بعثته وروسته ديارلس کاله په مکه کي قريشو په 
او د هغه په يارانو ملمونه وکړل او باالخره  پيغمبر)ص(
مدينې ته هجرت وکړو خو د مکې کفارو په ارام  پيغمبر)ص(

 1پرې نه ښودل او د مکې بې دفاع مسلمانان به يې ازارول.
دوي مدينه سخته اقتصادي محا ره کړې او د خوراک هيڅ 
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قافله به يې مدينې ته نه پريښوده. دا محا ره اوږده شوه تر 
دې چې د مدينې خلق تنګ شول او مجبوره شول چې د 
خوراک د راوړلو لپاره د سره سمندرګي ساحلو ته الړ 

له هجرته وروسته هغوي ته په  پيغمبر)ص(ابوجهل هم د 1.شي
او د قريشو حملې ته  برداري لير کې وليکل چې جنګيو خ

 2تيار شئ.
"او هغه کسان چې په همدې ځاي کې اهلل پاک وفرمايل: 

شي.  ےد خپلې دفاع لپاره جنګ کول ےد ےپرې شو ےتير
خداي پاک داقدرت لري چې له هغو کسانو سره مرسته وکړي 
چې د يو خداي مننې په جرم له خپل کور اوره ويستل شوي 

 . 3دي
د هجرت په دويم کال د اسالم د ساتلو  پيغمبر)ص(د اسالم 

د مسلمانانو د ژوند د حقوقو د دفاع او د قريشو د سپيرو 
مقصدونو د شنډولو لپاره پاڅيد او د قريشو د لښکر په 

د مسلمانانو  "بدر" کې ودريد او سره له دې چېوړاندې په 
ه طاقت او د وه خو د ايمان پ ې کمهخشمېره تر کفارو درې بر

 خداي پاک په مرسته يې کافرانو ته ماتې ورکړه. 
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 د ا حد جنګ:

د بدر په جنګ کې ځينې کافران وژل شوي وو. قريشو د جنګ 
وکړو او د انتقام لپاره د هجرت په دريم کال مدينې ته  ےتيار

روان شول او د احد په سيمه کې له مسلمانانو سره مخامخ 
خبرې ته  پيغمبر)ص(مانانو د شول په دې جنګ کې ځينو مسل

 غوږ کينښود او دا جنګ د کفارو په ګټه ختم شو.
 
 حزاب جنګ:ا د

قبيلې ځنې يهوديان "بني النصير" د د هجرت په پنځم کال د 
مکې ته الړل او قري  يې د اسالم او مسلمانانو په خالف 
وهڅول. قريشو له فر ته ګټه واخسته او د بيال بيلو ډلو له 

 سره د مدينې په لور روان شول. يو غ  لښکر
مسلمانانو د اسالم د مرکز )مدينې( د ساتلو لپاره له ښاره 
ګېرچاپېر خندق وکندلو او د لسو زرو دښمنانو په مقابلې کې 
ودريدل. حضرت علي)ع( د دښمنانو مشر ووژلو او باالخره دا 

 جنګ هم د مسلمانانو په ګټه تمام شو.
 

 د بني قريظه جنګ:
سره معاهده کړې وه خو په  رسول )ص(له ګران  بني قريظه

جنګ خندق کې يې تړون مات کړو او له قريشو سره يې 
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له نظره خطرناک وبلل شول نو له  پيغمبر)ص(ملګرتيا وکړه. د 

 جنګه پرته بله چاره ن  وه.
حکم ورکړ چې د  پيغمبر)ص(له جنګ احزابه وروسته 

ورځې د 26وي اسالم لښکر د بني قريظه په لور روان شي. د
مسلمانانو په کالبندړ کې وو او باالخره تسليم شول. اوس 

وغوښتل چې له وينې يې تېر شي.  پيغمبر)ص(قبيلې له 
"ستاسو خوښه ده چې سعد معاذ ورته وفرمايل  پيغمبر)ص(

ستاسو په حقله  ےچې ستاسو د قبيلې له مشرانو څخه د
هغوي  په دې اميد ومنله چې سعد به دفيصله وکړي. ټولو 

پلوي توب وکړي خو سعد وويل چې جنګي سړي بايد ووژل 
 پيغمبر)ص(شي، مالونه تقسيم شي او ښځې يې اسيرې شي. 

چې خداي پاک د دغو  ےوفرمايل د سعد حکم هماغه حکم د
د هغوي ټول  ، په دې طريقهےد ےکسانو په باره کې کړ

 1جنګيالي ووژل شول
 
 :جنګ بني المصطلقد 

غه قبيلې يوه ډله وه چې د مسلمانانو په بني المصطلق د خزا
د دوي په سازشونو خبر  پيغمبر)ص(خالف به يې کارونه کول. 

شو او له يو لښکر سره د دوي په لور روان شو چې د دوي د 
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"مريسيع" سيمه کې له هغوي سره خطر مخه ونيسي په 

 شو دا جنګ د هجرت په شپږم کال وشو. ےوجنګيد  او بريال
 
 
 
 :جنګ خيبرد 

د خيبر په کالګانو کې ډيرو يهوديانو ژوند کوو چې له 
مشرکانو سره يې فوځي او اقتصادي اړيکې لرلې او د 
مسلمانانو لپاره خطرناک وو. د هجرت په اوم کال مسلمانان د 
دوي د فوځ مرکز خيبر په لور روان شول او له محا رې او 

 1 .ان اسالمي حکومت ته تسليم شولجنګه وروسته يهودي
 

 د موتې جنګ:
د بصرې بادشاه ته د خپل  رسول)ص(د هجرت په اتم کال ګران 

استازي حارث بن عمير په الس يو لير واستولو خو کله چې 
موته ته ورسيد نو هغوي ووژلو.  ےاستاز پيغمبر)ص(د 

په حکم د دښمن په لور  رسول)ص(مسلمانانو د خداي د 
اچا هرقل له حرکت وکړو او باالخره په موته کې د روم د پ

لښکر سره چې يو لر روميان او غير روميان پکې شامل وو 
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مخامخ شول، سخت جنګ وشو او پکې زيد بن حارث، جعفر 
ابن ابي طالب او عبداهلل ابن رواحه چې درې واړه د اسالم د 
لښکر سرداران وو شهيدان شول. مسلمانانو د کفارو مقابله 

 شوه او مدينې ته ستان  شول. ےون  کړ
 

 د مکې فت :
سره ژمنه  پيغمبر)ص(قريشو د حديبې د سولې په تړون کې له 

او زياتې ون  کړي خو تړون  ےکړې وه چې په مسلمانانو تير
يې مات کړو او له بني بکر قبيلې سره يې ملګرتيا وکړه چې 
خزاعه قبيله چې د مسلمانانو هم تړونې وه ختمه کړي. 

ه غرض پاڅيد او له د هغوي د تيريو د مخنيوي پ پيغمبر)ص(
مسلمانانو سره د مکې په لور روان شو. په ډير  حي  تدبير 
سره مکې ته ننوت او مکه يې فت  کړه د خداي د کور زيارت 

و د س"خبر شئ تاته الړ او خپله تاريخي خطبه يې ولوسته 
لپاره بدګاونډيان وئ هغه مو دروغ وبال ،  پيغمبر)ص(

کړ، په دې مو هم زړه سوړ  وموزورو  او له خپل وطنه مو بهر
نه شو او ان تر دې چې په مدينې او نورو ځايونو کې مو هم 
مونږ په ارام پرې ن  ښودو او جنګ مو راسره وکړو. الړ شئ 

 ".تاسو ټول ازاد يئ
د دې دومره لوي سرښنيدنې او معافۍ په وجه د مکې 

 پيغمبر)ص(خلقو اسالم ته مخه کړه. په دې فت  کې 
حکم ورکړ چې  رف د خپلې دفاع او د  مسلمانانو ته
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مشرکانو د تيري د مخنيوي لپاره جنګ وکړئ د دې نه عالوه 

. خو د اتو سړو او څلورو ښځو مرګ يې روا ےجنګ جايز نه د
کړو چې له هغو څلور تنه ووژل شول او يوازې د خالد د 
سپايانو او ځينو مشرکانو تر مينځ ټر ټوک وشو چې د 

 1ه مشرړ وجنګيدل.بن ابي جهل پ عکرمه
 

 حنين او طا ف:
هوازاه قبيلې د اسالم په خالف يو لښکر تيار کړو. 

زرو ملګرو سره  12په دې قيصې خبر شو او له  پيغمبر)ص(
يې مقابلې ته ووت. د حنين په وادړ کې جنګ جوړ شو. 
کفارو ماتې وخوړه او تسليم شول. له دغه جنګ نه وروسته 

چې  قيف قبيله چې د هوازان طا ف ته مخه کړه  پيغمبر)ص(
ملګرې وه اوځپي او د څه مودې له محا رې وروسته يې 

 2 طا ف پريښود او مکې ته ستون شو.
په زمانه کې  پيغمبر)ص(په دغو جنګونو پرته د اسالم د 

څو نور واړ  جنګونه او تبليغي سفرونه شوي دي. نو اوس به 
 پيغمبر)ص( راشم د مسلمانانو او کافرانو هغه شمېر ته چې د

د زمانې په ټولو جنګونو کې مړ  شول. د تاريخ د مشهورو 
 :ےمدرکونو او دال لو پر اساس د دغو مړو شمېر دا د
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د وخت په جنګونو کې د مهمو مدارکو له مخې  پيغمبر)ص(د 

 :د مړو شمېر

 

د 
جنګونو 
 نومونه

تاريخ 
 الخميس

سيره 
ابن 
 هشام

تايخ 
 يعقوبي

 بحار طبقات
 االنوار

خ تاري
 ےطبر

 44 44 44 48 44 44 بدر

 09 193 193 39 32 33 احد

 3 3 11 14 3 3 حندق

بني 
 قريظه

499 459 059 499 399 459 

بني 
 المصطلق

12 - - 19 19 - 

 3 - 34 - 32 32 خيبر

 3 - 13 - 13 21 موته

 21 - 33 - 29 33 فت  مکه

حنين و 
 طا ف

38 191 - 40 112 45 

نور 
 جنګونه

259 122 - 113 333 319 
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دا لګ غوندې شمېر چې تاسو وليد د مسيحيانو او 
عيسايانو د مذهبي او  ليبي جنګونو له وژل شوو کسانو او 

. بلکې ےقربانيانو سره هيڅکله د مقايسې او پرتلې قابل نه د
د عيسايانو په مذهبي او  ليبي جنګونو کې په زرګونو 

 لکونو کسان وژل شوي دي.
هيڅ يو جنګ د ملر  پيغمبر)ص(چې  نو تاسو وليدل

دنيولو، انتقام او ملم لپاره نه ؤ بلکې يورازې د تړون 
ماتوونکو د تيري د مقابلې، د ځان ساتنې، د مسلمانانو د 
عزت او د حفامت، د حق د لوړاوي لپاره وو. ډاکټر 

"اسالم چې جهاد له خلې ليکي:  ميشود"""کوسټاولوبون" د 
چې  ےد ےوونکو ته يې حکم کړخپلو من ےد ےجب کړيې وا

 ےد نورو مذهبونو له پيروانو سره په انصاف عدل او سرښيندن
 1."سلوک وکړي او هغوي ته مذهبي ازادي ورکړي
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 د حضرت محمد)ص( نړيوال رسالت

 اسالم د ختيځ او لويديځ دين
اسالم له هماغې لومړړ ورځۍ د روڼې او ځالندې چينې په 

پراختيا او ژورتيا زياته شوه  شان راښکاره شو، ورو ورو يې
او باالخره يو لوي سمندر شو چې په بيال بيلو سيمو کې 
بشريت خړوبوي او اوس هم چې څومره مخکې ځي، ال ژور او 
 ےپراخيږي. په حقيقت کې ټول غلط دودونه او رسمونه وينځل

 .شي ےوخت او ځاي د خلقو هدايت کول شي او په هر
ستونو سره سره په ترقۍ اسالم د نړړ له استعماري سيا

او د اسالم دبنيادونو د راغورزولو لپاره د دښمنانو  ےد
پروپيګنډې شنډې شوي دي. اسالم د کاميابۍ او عام شونې 

 ےراز لري او هغه ستر راز د انسانانو له فطرت سره مطابقت د
چې ټول انسانان يې لري او د ژوند اساس په همدې فطرت 

او  ےايي ختيځ، ختيځ د. نو هغه کسان چې وےوالړ د
د لوديځ او مغرب رهبري نه  پيغمبرلوديځ، لوديځ. او د ختيځ 

، په غلطۍ دي. ځکه چې لوديځ او ختيځ د فطرت له ےشي کول
نظره يو شان دي. او څنګه چې لويدځ او ختيځ د فطرت له 
نظره يو شان دي. او څنګه چې د ختيځ خلق فطري دين ته 

 دې ته اړتيا لري. رورت لري د لويديځ خلق هم 
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 له مکې د نړۍ خلق اسالم ته راوبلل پيغمبر)ص(
لخوا توحيد ته د  پيغمبر)ص(کله چې د مکې په تورتم کې د 

بلنې اواز انګازه وکړه نو دا اواز يوازې د حجاز د سيمې او د 
عربو لپاره نه ؤ بلکې د ټولې نړړ لپاره ؤ ځکه چې 

"اني رسول وفرمايل: خپلو خپلوانو ته په بلنه کې  پيغمبر)ص(
 "ةو الي الناس عام ةم خا اليک

په تحقيق سره زه خداي پاک خاص تاسو ته او عام نورو 
که څه هم اوس ستاسو په منځ کې يم  ےيم يعن ےخلقو ته راستول
 1يم. ےو انسانانو لپاره راستولخو خداي د ټول

د قران ځينې ايتونه هم زمونږ خبره تا يدوي چې فرمايي: 
 اهلل اليکم جميعاً.  رسولها الناس اني قل يا اي

د ټولو لپاره د خلقو! په تحقيق سره ز  ستاسو  ےووايئ ا
 2خداي رسول يم.

 للعالمين ةًوما ارسلناک اال رحم
 3راوليږلې.و نړيوالو او عالمينو لپاره رحمت او ته مو د ټول

 هذا القران ال نذرکم به و من بلغ ےال ےو اوح
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چې تاسو او هر هغه څوک  ےد ےشو او دا قران ما ته وحي

 1، وويروم.چې دا ورته ورسي
له دغو ايتونو په څرګنده معلوميږي چې د پيغمبر)ص( 
نړيوال رسالت له هماغې لومړړ ورځې څخه د هر وخت او هر 

 ځاي د خلقو لپاره ؤ نه چې  رف د حجاز لپاره. 
له امام  ادق)ع( څخه يو سړي پوښتنه وکړه قران چې هر 

، دا ےد ےوشي بيا هم تازه او ن ےاو ښودل ےستلوڅومره 
ولې؟ امام  ادق)ع( وفرمايل: خداي پاک قران د يو خاص 

ځکه خو تر  ےنازل کړ ےوخت او خا ې ډلې لپاره نه د
 2.ےاو تازه د ےهر چا لپاره نو قيامته پورې د

د اسالم پيغمبر)ص( د هجرت په اتم کال د نړړ واکمنانو او 
واستول او هغوي يې خداي مننې او  باچاهانو ته ليکونه

اسالم ته راوبلل او له دې امله چې د د رسول بلنه د خداي په 
حکم سره او د خلقو د خبردارولو لپاره وه نو ډير اغيز يې 
درلود او ځکه خو د نجاشي مقوس او داسې نورو په شان 

 3او انصاف لرونکو خلقو ومانه. ډيرو حق غواړو

                                                             
 .15. سوره انعام ايه  1
 .413ص 2. سفينة البحار ج  2
 1مکاتيب الرسول ج 210ص 2ج 1316. کامل ابن ا ير چاپ   3

 .31، 30ص
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ليکونو په حقله شوي معلومات دا د پيغمبر)ص( د تبليغي 

ښيي چې هغه مبارک، باچاهانو او د قبيلو مشرانو ته ټوټل 
ليکونه استولي وو. چې اسالم ته د بلنې لپاره وو خو  82

د نمونې  1.ےد ےليکونو متن پيدا شو 23د تراوسه يوازې 
 لپاره د څو ليکونو متن وړاندې کوم.

  
 ته ےد ايران باچا کسر

 من الرحيمبسم اهلل الرح
 له رسول محمد)ص( لخوا، د فارس لوي کسري ته. ي د خدا

او د  ےسالم دې وي په هغه چا چې د هدايت په الره تلونک
. هغه کس چې د خداي د يووالي او ےداي او رسول ليواله دخ

 د هغه د بنده محمد د پيغمبرړ شهادت ورکړي.
او زه په تحقيق سره زه تا د خداي په حکم اسالم ته رابولم. 

يم چې ژوندي زړونه وويروم  ےټولو خلقو ته د خداي استاز
او کافرانو ته هم عذر پاتې نشي. اسالم ومنه چې د سولې او 
 سالمتۍ په کال کې داخل شې او که مخ دې وګرځاو  نو د

 2مجوسيت ګناه ستا په غاړه ده.
 

                                                             
 .112، 50او ص 41، 36ص 1. مکاتيب الرسول ج  1
 .277ص 3، سيره حلبيه ج51ص 1مکاتيب الرسول ج.   2
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 د روم باچا هرقل ته
 بسم اهلل الرحمن الرحيم

درکوم که په اسالم کې داخل شوې، له ز  تاته د اسالم بلنه 
مسلمانانو سره په ګټه او تاوان کې شرير يې او ګني خلق 
ازاد پريږده چې يا اسالم ومني يا جزيه ورکړي او په هغوي 

 1پابندړ م  لګوه.
د پيغمبر)ص( ليکونه يورازې باچاهانو ته نه وو بلکې د 

د يمامه  قبيلو مشرانو ته يې هم بلن ليکونه استولي وو. مثالً
 مشر ته.

 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 د خداي د رسول محمد)ص( لخوا، هوذا ته.

سالم دې وي په هغه چا چې د دين د الرښوونکو په الره الړ 
 شي.
د يمامه مشره! پوه شه چې زما دين به د نړړ تر کونجه  ےا

 2اسالم ومنه چې سالمت پاتې شې.کونجه ترقي کوي نو 
 

                                                             
 .152محمد و زمامداران ص.   1
 .216ص 3سيره حلبي ج.   2
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 يهوديانو ته
بن عمران د ورور او ملګري  ےموسد رسول او د  د خداي

 محمد)ص( لخوا
يې )عليه السالم( ےموسخداي پاک ز  هماغه شان چې 

يم. تاسو ته خداي او په هغو پاکو  ےؤ، راستول ےراستول
)عليه ےموسلوحونو قسم درکوم چې په طور غر  کې په 

السالم(  نازل شوي وو، ايا په خپل اسماني کتاب کې مو نه 
موندلي چې ز  د يهودو ټولنې او د ټولو خلقو لپاره رسول  دي

يم؟ که موندلي مو وي نو له خدايه ويريږئ او اسالم ومنئ او 
 1ه يئ.ه مو وي موندلي نو معذورکه ن

 
 پيغمبر)ص( ےحضرت محمد)ص( وروست

 او د پيغمبر)ص( خاتميت ےد اسالم تل پاتې وال

مسئله د خداي د د ګران رسول)ص( او د وروستي پيغمبروالي 
يووالي په شان د ټولو مسلمانو فرقو په نزد  ابته او څرګنده 
ده او يوه داسې مسئله ده چې ټول پرې متفق دي. د اسالم دين 

بصيرتونه او علم زياتيږي دا ال  ېاو څومره چ ےتل تازه د
 جامع کيږي.

                                                             
 .172ص 1. مکاتيب الرسول ج  1
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د  ےوم نو لومړجبه د دې اعتقاد مسئلې حقيقت وجا اوس

ې والي د مهمو سببونو و احت کوم او بيا به يو دين د بل پات
 په همدې حقله د اسالم په باره کې و احت وکړم.

والي  يد هغې د بقا او پات ےوال. د يو مذهب فطري  1
. د کوم دين د تعليماتو بنياد ےتر ټولو مهم عامل د

چې د انساني فطرت او طبيعت په ستنو والړ وي تل 
کله زړيږي او فنا  له وخت سره سم ترقي کوي او هيڅ

 کيږي نه.
. داسې اوامر او حکمونه چې له کوم خاص وخت او  2

ځاي سره يې تعلق نه وي، له هرې ترقې او پرمختګ 
 ےسره سمون خوري او وخت تيريدا يې نه شي ختمول

او په اپوټه هغه قانون چې د يو خاص وخت او ځاي 
ه ورپ يلپاره وي په هره زمانه کې د بشر اړتياوې نش

. مثالً که څوک ووايي چې په خلقو فرض دي چې ےولک
په مسافرتونو او تګ راتګونو کې له طبيعي وسا لو 
مثالً اس او خر کار واخلي، دا قانون باقي نشي پاتې 

او خپل پخپله ختميږي ځکه چې نوي  ےکيد
 رورتونه نوو وسا لو ته  رورت لري. د پخوانيو او 

ه همدا ده چې د زړو دينونو د نه پاتې کيدو ا لي وج
 يوې خا ې زمانې او خلقو لپاره وو.

: پکار ده تل پاتې دين هر ے. جامعيت يا بشپړوال 3
 اړخيز او جامع وي او د بشر د ټولو مسئلو او اړتياؤ
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او شرابو د  ړرو  د ډوډ ےحل ولري. د انسان تږ

لګولو په څير په غلطو او  بخواراک څښاک او د  لي
ي بلکې داسې هر اړخيزړ نمايشي کارونو نه خړوبيږ

قوانينو او اوامرو ته  رورت لري چې په ټول ژوند 
وي او د هغه ټولنيز  ښود او رهنمارکې د هغو ال

 مشکالت هوار کړي.
. د خنډونو او ستونزو په وخت راهنماي: عام ا ول  4

او قوانين په ځينو ځايونو کې د تضاد په وجه يا د 
مشکالت  هتناچارړ او  رورت له امله انسان 

ورپيښ کړي او له هغه الره ورکه کړي نو ابدي او تل 
پاتې دين بايدله عامو قوانينو سره سره داسې نور 
قانونونه هم ولري چې د  رورت او مشکالتو په بڼه 
کې انسان ته الره پرانيزي که دا خصو يت پکې وي 

او د هر وخت لپاره  ےنو له هر زمان او مکان سره خوړل
 ي. ش ےګټه ور کيد

دا څلور خبرې هغه مهم پوا نټونه دي چې د يو تل پاتې 
دين لپاره  روري دي نو راځئ چې وګورو په اسالم کې دا 

 ځانګړتياوې شته او که نه؟
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 اسالم تل پاتې دين
. اسالم د خپل قانون په سسټم کې د انسان فطرت ته )چې  1

( پاملرنه کړې او د هغه  رورياتو ےد ےهميشه نه بدليدونک
. اسالمي احکام او پالنونه ےد ےه يې مثبت ځواب ويلت

داسې جوړ شوي دي چې د انسان ټولې غريزې او جذبې 
ه دانډولوي مثالً د شهوت د غريزې لپاره بيال بيلې او سا

شي او له بلې خوا د  ےالرې لري چې د انسان شهوت پوره کول
شهوت له بې حده ازادړ او فحاشۍ انسان منع کوي چې 

 نې ته يې فساد او بدبختي ون  رسيږي.نورې ټول
. د اسالم ا لي قوانين د يوې خا ې زمانې لپاره نه دي  2

چې د وخت او ځاي په بدليدو او د موجوداتو په تکامل سره 
پکې د بدلون  رورت پيښ شي بلکې له هر وخت او ځاي سره 

 شي. ےغږملتيا لري او د ټولنې د ټولو اړتياوو ځواب ويل
د په پروګرامونو کې د هغه وخت د جنګ په د اسالمي جها

شوې بلکې په ده موجودو وسا لو مثالً تورې او نيزې بسنه نه 
. د دښمنانو په وړاندې قوت او ےد ےکلي ډول يې حکم ورکړ

 شئ او د ےطاقت حا ل کړئ چې د خپلو حقوقو دفاع وکړ
چې له هرې  ےامع ا ل دجدښمنانو بري شئ. دا يو بشپړ او 

شي که  ےمون خوري او په هر وخت پکار راتللبرقۍ سره س
 هغه د ټينکونو زمانه وي او که د ايټم بم.
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. اسالم د دندونونو او  رورتونو لپاره د ا طرار، الحرج  3

شي.  ےپه شان قانونونه لري چې هره ستونزه هرارول 1او ال رر
او د تقليد  ےپه دې سربېره امام، د پيغمبر)ص( ځاي ناست

 اع مسئلو کې بشپړه حل الره لري.مراجع په اجتم
. د اسالم د پروګرامونو او احکامو لمن د نورو ټولو  4

مکتبونو او مذهبونو له لمنو پراخه ده. په اسالم کې حقوقي، 
اقتصادي، فوځي، اخالقي او داسې نور مسا ل په ډيره ښه 
توګه مطر  شوي دي او په دغو زمينو کې د اسالمي علومو 

 کتابونه ليکلي دي. ګونورپوهانو په ز
د غو خبرو ته په پام سره عاقل پويږي چې اسالم بشپړ دين 

شي او په داسې  ےچې تل انساني اړتياوو ته ځواب ويل ےد
 حالت کې نوي دين او پيغمبر ته حاجت نشته.

 

                                                             
. د اخطرار قانون، د مجبورړ په مورد کې، د الحرج قانون د   1

کې او د ال رر قانون د  رر په  مشقت او سخت خفګان په مورد
مورد کې جاري کيږي البته د هغې شرا ط او خصو يات د فقې او 

 ا ول په کتابونو کې بيان شوي دي.
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 خاتميت د قران له نظره
اوس به ځنو هغو ايتونو ته اشاره وکړم چې په هغو کې د 

ا او د حضرت محمد)ص( خاتنيت ته اسالمي شريعت بشپړتي
 اشاره شوې ده:

ل لکلماته و هو ربر  دقاً و عدالً ال مبد ةو تمت کلم
  1السميع العليم

"ستا د پرورګار کالم د رښتياوالي او انصاف له نظره کامل 
 ےشو او څوک يې هم د بدليدو توان نه لري او هغه اوريدونک

 ".ےاو پوه د
جالکم و لکن رسول اهلل و خاتم ابا احدٍ من ر ما کان محمدٌ

 2.النبيين
 ےبلک ے"محمد)ص( په تاسو سړو کې د هي ا پالر نه د

 ".ےپيغمبر د ےهغه د خداي رسول او تر ټولو وروست
چې جمعې ته ا افه شي)مثالً دلته چې  ےد خاتَم يا خاتِم ټک
( نو د اخر په معنا راځي او دلته د ےد ےنبيين ته ا افه شو

عنا اخرالنبيين ده. رسول او نبي دواړو ته خاتم النبيين م
شامليږي. يعنې ټول پيغمبران نبيان وو نو د خاتم النبيين 

                                                             
، تفسير منه) 341ص 7تفسير الميزان ج 116. سوره انعام ايه   1

 .435ص 3الصادقين ج
 .40. سوره احزاب ايه  2
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. تر د  ےرسول د ےچې پيغمبر)ص( وروست ےمطلب د

 وروسته به نه نبي راځي او نه رسول.
 1هذا القران يهدي للتي هي اقومان 

بې شکه دا قران تر ټولو پروګرامونو زيات مستقل او 
 .ےراهنما او الرښود د ټينګ

حالت سره نورو پروګرامونو ته  ےنو څرګنده ده چې له د
 حاجت نشته.

 
 خاتميت د راويانو له نظره

د خاتميت مسئله په اسالمي مدارکو او کتابونو کې دومره 
رګندو او روښانه اسالمي مسا لو څزياته راغلې ده چې له 

 حقله ځينې روايتونه دا دي: ےګڼل کيږي. په د
اسالم پيغمبر)ص( فرمايي: پوه شئ چې تر ما وروسته به  د .1
 2.وم پيغمبر يا دين نه راځيک
. امام باقر)ع( فرمايي: خداي پاک په قران مجيد سره  2

 3.ص( سره پيغمبران پاي ته ورسولکتابونه او په محمد)

                                                             
 . لسان العرب ماده خَتَمَ.  1
النبي)ص(: يا ايها الناس انه ال نبيَ بعدي و ال سنٌةَ . )قال   2

 .252ص 2بعدي...( مستدرک ج
 .177ص 1. ا ول کافي ج  3
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. امام علي)ع( فرمايي: خداي پاک حضرت محمد)ص( تر  3

هغوي سره وحي پاي  زل کړو او پهټولو پيغمبرانو وروسته نا
 1.ته ورسيده

. پيغمبر)ص( علي)ع( ته وفرمايل: ته زما په نسبت داسې يې  4
)عليه السالم(  په نسبت ؤ. فرق يوازې ےموسلکه هارون چې د 

 2.تر ما وروسته بل پيغمبر نشتهچې  ےدا د

                                                             
، نه) البالغه فيض االسالم ےبه الرسول و ختم به الوح ے. )...فقض  1

 .403ص 133خطبه
ان تکون مني بمنزلةِ هارون من  ے. )قال رسول اهلل)ص( اما تر   2

 .271ص 2ج 1316نبيَ بعدي( کامل ابن ا ير چاپ اال انه ال  ےموس
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. امام ر ا)ع( فرمايي: د محمد)ص( شريعت به تر قيامته ن   5

 1.ه بل پيغمبر رانشيبتر ورځې  ي او د قيامتنسخ کيږ
د دغو او نورو ډيرو احاديثو معلوميږي چې پيغمبر)ص( 

دين  ےرسول او د اسالم پاک دين جامع او تل پات ےوروست
او د  ے. دې دين د مطالبو عظمت، د مفاهيمو لوړاوےد

قواعدو پراختيا د دې د تازه والي او تل پاتې والي  امن دي 
ته به وي. نو له دې ښه خبره کومه ده چې د اسالم د چې تر قيام

 پراختيا او خپرولو کوش  وکړو.
 

 د محمد)ص( اخالق او کړچار)کردار(

 اخالقو ته د ټولنې ضرورت
ترقي کوي، اخالقو ته د انسان  څومره چې علم او ټيکنالوجي

اړتيا هم زياتيږي. او له ودې او پرمختګ سره سره د 
ځکه چې  ےمرو ته پام هم  روري دپيغمبرانو اخالقي اوا

نوي نړړ انسان ته يوازې نوې وسا ل او اوزار ورکوي دا 
 ناوړه استفادې مخه نيسي.د يوازې اخالق دي چې 

                                                             
الر ا)ع(: )...و شريعةَ محمد)ص( ال تنسخ  ے. قال علي ابن موس  1
يوم القيامه...( عيون اخبار الر ا  ےيوم القيامه وال نبي بعده ال ےال
 .10ص 2ج
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د جرمونو، جنايتونو، فساد، تباهي، قتل او ځان وژنې د 

د همدې حقيقت ښودنه کوي که په يوې ټولنې  ےشمېر زياتوال
الوجي د انسان د سعادت او کې اخالق نه وي، علم او ټيکن

ښکيالک کړ او زبيښناک  ےبلک ےورکولارامښت  مانت نشي 
لکونو خلق کر علم او ټيکنالوجي د ځان لپاره استعمالوي. په 

خڼې کوي او هغوي په وينو کې چبې کوره کوي، حقوق يې 
 يت پيتوي.ل

عامل چې د انسان سرکښ رو  او طوفاني  ےهغه يوازين
 اردله علم و  نعته د سوله ايز او کر او ےجذبات کنټرولول
شي. حقيقي اخالق دي چې بنياد يې  ےه کولدژوند لپاره استفا

 .ےپه خداي باندې حقيقي ايمان د
د پيغمبرانو اخالقي الرښوونې او سيرت تر ټولو غوره 
وسيله ده چې انسان ته ا يډيال ژوند کې  روري دي خو د 

ولنې مشري او هغو کسانو لپاره ډير  روري دي چې د ټ
د ټولنې مشر او چې  ےالرښوونه په غاړه لري. ځکه کوم سړ

خو پکار ده پخپله د لوړو انساني  ےوي لومړ ےروزونک
 فاتو نمونه وي هله بيا له ټولنې اخالقي مر ونه او 

شي. که پخپله اخالق ون  لري نو ټولنه به  ےککړتياوې لرې کول
مشري دومره درنه څ  هدايت کړي. او دويمه دا چې د ټولنې 

ذمه واري ده چې بې له کاملو اخالقو د زغملو وړ نه ده ځکه 
خو خداي پاک خپل پيغمبران داسې کسان وټاکل چې لوړ 
رو ، زياته حو له  بر او زغم او نور اخالقي خصو يات 
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يې لرل. او د اخالقو په وسلې سره يې له فساده ډکې ټولنې له 

حرومه خلق يې وژغورل. په تيرو راوويستلې او بې الرې او م
قران مجيد کې د پيغمبر)ص( په حقله راغلي دي: "د خداي په 

 ےه سړيه تريخ او بدخوکقو سره نرم وې او لطف سره ته له خل
 1.نزدې کيدل او خوريدل به درنهوې نو خلق به درته نه را

د ګران پيغمبر)ص( اعلي اخالقو د اسالم د سپيځلي 
ټولنې او بيا په نوره نړړ کې  انقالب څپې اول د عربو په

راپيدا کړې او دا ټول د ښو اخالقو له الرې ممکن وو. ددوي 
اخالق دومره اوچت وو چې خداي پاک ورته عظيم اخالق 

او بې شکه  2مايي: "و انر لعلي خلقٍ عظيم"ويلي دي چې فر
ستا اخالق ډير اوچت دي". اوس به د پيغمبر)ص( د اخالقو 

 :ځينو اړخونو ته راشو
 

 پيغمبر)ص( په خلقو کې
  ګران رسول)ص( که څه هم د رسالت او پيغمبرړ لوي مقام

لرلو خو په ټولنه کې د دوې ژوند دومره ساده ؤ چې که په يوې 
غونډې او پينډې کې به ناست ؤ نو چې چا به هم هغه مبارک 
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ن  پيژند  پوښتنه به يې کوله چې په تاسو کې محمد)ص( کوم 

هره حسن او اد هغې په منه مغرور نه کړو او . دنيا هغه ےيو د
ارې سترګې به شو بلکې په پاکې او پرهيزګ ښکال کې ښکيل
 1.يې دنيا ته کتل

  دوي به له معنا په ډکو او وړو جملو سره برې کولې او
 2.منځ کې نه پرې کوله  خبره هيڅکله يې د نورو

 کي په تريو تندي به يې خبرې نه کولې او سپر او تراخ  ټ
به يې نه کارول. که له چا سره به يې خبرې کولې نو د مالمو 

 3.ې به يې په ترڅ نه کتلدو غونباچاهان
 نو په خالي ځاي کې  ےکه يوې غونډې يا مجلس ته به ورغ

به کښيناستلو او  روري به يې نه ګڼل چې ښه سر کې 
کښيني. څوک به يې نه پريښودل چې د خبرو په وخت دوي ته 

نورو احترام به يې کوو البته د پرهيزګارو او نيکو  ودريږي. د
 عزت به يې زيات کوو.

  يوازې د خداي د ر ا لپاره به غصه کيدو او د خداي لپاره
ه خوشحاليد . که په خپله به سور ؤ نو دا اجازت يې نه ب

ورکوو چې بل کس ورسره پياده روان وي يا به يې له ځان سره 
 تللو. ےسورو  يا به يوز
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  په ګډو مسافريو کې به يې د خپلې برخې کار کوو او په

نور چا به يې ځان نه بوج کوو. په يو سفر کې ورته ا حابو 
وويل: "ته پريږده مونږ به ټول کار کوو" پيغمبر)ص( وفرمايل: 
خوښه مې نه ده چې زما او ستاسو په منځ کې فرق وي ځکه 

ي. بيا چې خداي پاک په خپلو بندګانو کې توپير نه خوښو
 1.پاڅيد او خشاک يې راغونډ کړلهغه مبارک پخپله 

 .تل به يې لوو او وعده پوره کوله 
  له رحمي به يې کوله د خپلو خپلوانو خيال به يې ساتلو 

 خو ناجايزه پلوي توب به يې نه کوو.
  .څوک به يې نه پريښودل چې د نورو په خالف خبرې وکړي

سره ژوند کول غواړم چې روغ او فرمايل به يې له داسې خلقو 
 زړه ولري.

 .په حيا او شرم کې بې مثاله ؤ 
 ؤ. د هغه مبارک  ےله حو لې ډک، نرم خويه او سرښندونک

انس بن مالر وايي چې د ګران رسول)ص( د  ےخدمت کوونک
پيشمني او روژه ماتي لپاره به مې پۍ برابرول، يوه روځ 

رته ميلمه ؤ چې ګني ما وې چ ےاوخته کور ته راغپيغمبر)ص( ن
نو پۍ مې پخپله وڅښل. څو  ےد ےيې کړ ےاو روژه مات

ې مد دوي له ملګرو  ےه مبارک)ص( راغشيبې وروسته هغ
او که نه؟" وې  ےد ےکړ ےپوښتنه وکړه "پيغمبر)ص( روژه مات
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ويل "نه".کله چې هغه مبارک ته پته ولګيده، ځان يې نانګاره 

سبانۍ ې شپه تېره کړه او کړو او په روڼ تندي او لوږي سره ي
 1.روژه يې ونيوله

پيغمبر)ص( له عبادت او مونځ سره زياته مينه لرله خو کله 
به چې ورسره چا کار لرلو مونځ به يې لنډوو او د هغوي 
کارونه به يې کول او د خلقو د اړتياوو په پوره کولو کې به 
هيڅ چيز نه سپماوو. د ټولو عزت به يې کوو او فضيلت او 

به يې په عملي ايمان کې ګڼلو، د چا مقام او دولت  ےړاولو
د هغوي ته يې سترګې نه وې، له مريانو سره مهربان ؤ او 

 2.ستونزې به يې هوارولې
 

 د حضرت محمد)ص( سرښيندنه او فضيلت
د هغوي ذاتي بې احترامي وشوه، انتقام به يې نه  ېکله به چ

ګې پټولې او د اخستو. د نورو په خطا او بدسلوک به يې ستر
هغوي د ازارولو او ځورولو په وړاندې به يې له  بر، زغم او 

 معافۍ کار اخستو.
کله چې مکه فت  شوه پيغمبر)ص( له هغو ټولو ملمونو 
 سره سره چې قريشو پرې کړي وو هغوي معاف او خوشي کړل.
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د احد په جنګ کې د "وحشي" په نامه يو سړي د پيغمبر)ص( 

ؤ خو پيغمبر)ص( هغه  ےشهيد کړتر  حضرت حمزه)ر ( 
معاف کړو همداراز د ابوسفيان او هندې له ټولو ملمونو تېر 
شو. خو دغه ټول  بر او زغم سره سره کله به چې د دين د لمن 

مسئله وه، نرم ن  ؤ بلکې د خداي  ےرېد داغيدو يا په دين د ت
 حکم به يې جاري کوو او د چا سفارش به يې نه منلو.

و چې فاطمه مخزوميه غال کړې ده د اسامه کله چې خبر ش
بن زيد سفارش ته يې غوږ ونه نيو  او وې فرمايل: "تر تاسو 
مخکې قومونه ځکه تباه شول چې په لويو او مالدارو خلقو به 
يې د حد قانون نه جاري کولو. په خداي قسم که زما خپلې لور 

 1.، الس به مې يې پريکولوےو ےړفاطمې هم دا کار ک
 

 رت محمد)ص( پاکي او صفاييد حض
و د عطرو په اخستو به يې تر  2د پيغمبر)ص( عطر ډير خوښ
له کومې الرې به چې تيريدې د  3.خوړو زياتې پيسې خرڅولې

عطرو خوږ بوي به يې راتللو او چې څوک به هم له دغې الرې 

                                                             
چاپ  465ص 5ج ےشر   حي  البخار ے. ارشاد السار  1

 هجري.1306
 نوې چاپ. 442ص 1. وسا ل ج  2
 نوې چاپ. 443ص 1. وسا ل ج  3



 108 داسالم ځلنده ستوري
تيريدل نو پته به ورته لګيده چې هغه مبارک په دغه الر تير 

 .ےد ےشو
او له ډوډړ مخکې او وروسته  1زيات وهلويې  مسواک به

به يې السونه وينځل. له کوره د وتلو په وخت به يې هندارې يا 
ښه برابر به له اوبو کې کتل، په ځان به يې ګوتې وهلې او 

 2.کوره وتلو
 

 عبادت او پرهيزګاري
پيغمبر)ص( له مانځه سره زياته مينه لرله. په نيمو شپو به 

يې وهلو، مونځ به يې کوو، له خپل خداي پاڅيدو مسواک به 
سره به يې رازو نياز کولو. دومره زيات چې په عبادت کې د 

هغه مبارک په ټولو  3،ودريدو په وجه يې پښې پړسيدلې وې
اخالقي  فاتو کې نمونه ؤ او د هغوي پاک سيرت او اخالق 

. يوازې د هغوي د نوراني ےپه دې لنډ کتاب کې نشو رالنډول
شو چې هغه مسلمانان  ےلنډ غوندې تصوير انځورل څېرې يو

چې ځان د اسالم منوونکي ګڼي د هغوي سيرت ځانته اييډيل 
وټاکي او له هغوي د ژوند پروګرام او سم اخالق زده کړي لکه 
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څنګه چې قران مجيد فرمايي: لقد کان لکم في رسول اهلل 

"د پيغمبر)ص( اخالق او سيرت د تاسو لپاره  1ةحسن ةٌاسو
سوه او نمونه ده. د خداي سالم دې وي په هغوي چې تر ټولو ا

 غوره او لوړ ؤ.
 

 د پيغمبر)ص( د خالفت او جانشينې مسئله
ټولې بشري او انساني ټولنې ښې پوهيږي چې ټولنه يو مشر 
او چارواکي ته  رورت لري چې ټولنه وچلوي. او په همدې 

الزمه ګڼي وجه کله چې يو مشر او چارواک له دنيا الړ شي نو 
چې د هغه په ځاي بل کس کښيني او چارې په الس کې واخلي 
ځکه چې له يو مشر ون  ټاکل شي د ټولنې وجود خرابيږي، له 
 کړکيچ او هلو ګلو سره مخامخ شي او باالخره دړې وړې شي.

مسلمانه معاشره هم د دې خبرې په  رورت پوهه ده چې د 
مشر ته اړتيا لرې پيغمبر)ص( له رحلته وروسته اسالم داسې 

چې د اسالمي ټولنې د باقي پاتې کيدو او حفامت  امن دي. 
خو له دې امله چې دا  رورت بيال بيل محرکونه لري نو هره 
ټولنه د مشر او چارواک د خصو ياتو په حقله ځانګړې 

ق فيصله به لري او له هم دغو خصو يانو مطانظريې او نظرون
چې د  ےل يې دا دکوي نو ځکه هغه مسلمانان چې خيا
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چاواک دنده او ذمه واري يوازې د حکومت جوړول دي. نظر 

چې د اسالم د پيغمبر)ص( خالفت او جانشيني  ےيې دا د
 سسلمانان د پيغمبر)ص( په ځاي بل کانتخابي ده او پخپله م

 شي. ےټاکل
د دې په اپوټه هغه مسلمانان چې د علمي او فلسفي 

ايتونو په بنياد دې مسئلې ته دليلونو او د ډيرو ايتونو او رو
پراخ او وسيع نظر ګوري او يو چارواک او د پيغمبر)ص( ګدړ 
ناستي ته د  رورت محرک د انسان هر اړخيز تکامل او 

 بشپړتيا ګڼي وايي:
وي  ےشي چې خداي ټاکل ےهغه چارواک او مشر دا کار کول

او د پيغمبر)ص( په شان د خلقو او عوامو په مادي او معنوي 
پاک په حقيقي احکامو سره  رتونو ښه پوه وي او د خداي رو

ه کړي چې په دې طريقه د انسان د حقيقي نيکمرغۍ رهغه پو
او تکامل الره هواره کاندي. دا کسان د پيغمبر)ص( د ګدړ 

 ناستې د حقيقي محرک لپاره خپل نظر داسې بيانوي:
د پيغمبر)ص( جانشين ته د  رورت محرک هماغه 

. يعنې د دواړو محرک ے رورت محرک د پيغمبر)ص( ته د
 ےد ےاو دا د هماغه اساسي ا ل متم او کاملوونک ےيو د

بق د او  روري قانون مطا ځکه چې د عام هدايت له  ابت
د هر موجود او پيدا شوي  ړحامه د نړلخلقت او هستۍ له 

څيز د تکامل او بشپړتيا اسباب برابر شوي او د خپل کمال او 
هدايتيږي. انسان هم چې د د هستۍ يو نيکمرغۍ په لور 



 111 د رسول اکرم)ص( ژوند
او  ےد دې عام قانون له حکمه مستثني نه د ےموجود د
ې د هغو قوانينو په وسيله چې د پيدايښت له چپکار ده 

ناموس او حقيقت سره سم او د هغه د حقيقي، مادي، معنوي، 
روحي او جسمي  رورياتو مطابق جوړ شوي دي او له هر 

الرړ پاک دي، هدايت شي. چې ډوله شخصي اغرا و او بې 
په دنيا او اخرت کې نيکمرغه شي. خو په دې پروګرام او کار 

ځکه چې د انسان عقل بصيرت او  ےپوهيدل د عقل کار نه د
نظر د غلطۍ او فکري او جذباتي بې الريتوب له خطره په امن 

. او يو سل فيصده ګټه ور او هر اړخيز پروګرام او ےکې نه د
. نو پکار ده چې پيغمبران دا ےوړاندې کولټا م ټيبل نشي 

پروګرام او د ژوند  ابطه د وحي په ذريعه له خدايه واخلي او 
بې له وړې غلطۍ او انحرافه يې خلقو ته وړاندې کړي چې د 

 تکامل او بشپړتيا الره ټولو ته هواره شي.
له دې دليله څرګنده ده لکه څنګه چې انسانانو ته د 

هم دا راز د امام او د پيغمبر)ص( د  ےپيغمبرانو  رورت د
جانشين په توګه د ځنو کسانو  رورت هم ورته  ابتيږي چې 
دغه کسان د دغه پروګرام او  ابطې خال  او روغ جوړښت 
وساتي، حفامت يې وکړي او بې له څه کمي زياتي يې خلقو ته 
ورزده کړي او همداشان په خپل سم کردار او کړچار سره خلق 

او نيکمرغۍ ته راکاږي. ځکه چې بې له دې حقيقي سعادت 
او له خپلو پټو  ےکاره انسان خپل حقيقي کمال ته نشي رسيد

او  ےاو خداي ورکړو استعدادونو ښه استفاده نشي کول
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باالخره دا استعدادونه بيکاره او خرابيږي. او خداي هيڅکله 

د  ےچې انسان ک ےداسې نه کوي ځکه چې دا يو غلط کار د
امل استعدادونه او وړتياوې پيدا کړي خو له ترقۍ او تک

 ي.دو ګټې اخستو وسيلې برابرې نه کانهغو څخه د کار ا
بو علي سينا په خپل "شفا" کتاب کې وايي چې خداي پاک 

پيدا کړي، دي چې په انسان کې يې ورې او تلي هم بيکاره نه 
امعه بې له رهبر او الرښوده پريږدي چې جممکنه نه ده چې 

شي ځکه خو وايي چې  ےقي سعادت ته ونه رسيدخپل حقي
ل روانې دي او د خداي او انسان تر مينځ تل تغيبي مرستې 

 اړيکې او رابطې ټينګې دي.
د خداي خليفه له دې دليله ښه څرګنديږي چې پکار ده 

او له هر ډول ګناه او غلطۍ پاک  ےرسول)ص( لخوا ټاکل شو
نو ډيرې غلطۍ  ےاو معصوم وي او که څوک خداي نه وي ټاکل

نشي. نتيجتاً د انسان هر اړخيز  ےبه ولري او له خطا بچ کيد
او خلقو ته سم او  فا دين  ےتکامل او بشپړتيا نشي برابرول

چې خلق نيکمرغه کړي ځکه خو خداي  ےې کولدنشي وړان
پاک په قران کې فرمايي په مسلمانانو فرض دي چې د ژوند 

 وو کسانو پپروي وکړي: په ټولو مسئلو کې د هغه له غوره ش
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يَا اي هَا الذينَ امَن وا اَطِيْع وا اهللَ و اَطِيْع وا الرٌسولَ وَ ا ولي 

ايمان راوړوونکو د خداي، د هغه د رسول  ےا 1.االَمْرِ مِنک مْ
 او د اولي االمر اطاعت او پيروي وکړئ.

څرګنده ده چې "اولي االمر" چې خداي پاک يې پيروي د 
ن الزمه او فرض کړې ده او حکم ورکوي چې پيغمبرانو په شا

د ژوند په ټولو مسئلو کې د هغوي پيروي وکړئ. د خداي 
پاک هماغه غوريز کسان دي چې غلطي يا شخصي غر ونه 
نه لري او تل انسانيت د حقيقت او سمې الرې په لور بيايي. نه 
هغه کسان چې په خپلو کړو او وينا کې په زرګونو خطاګانې 

وي او مننه يې د انسان د حقيقي تکامل او بشپړتيا لري او پير
 2.سبب ن  ګرځي

 
 ےټاکل ےايا ګران رسول)ص( خپل ځاي ناست

 ؤ؟

لرې ښکاري چې هغه پيغمبر)ص( چې اسالم ورته تر ځانه هم 
ګران ؤ او تر ټولو ښه پوهيد  چې حقيقي اسالم بايد انساني 

                                                             
 .65. سوره نساء ايه  1
ته رجوع  412،427ص 4. د تو ي  لپاره تفسير الميزان ج  2

 وکړئ.
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پل نړړ کې خوندي پاتې شي له دنيا سترګې پټي کړي او خ

 کس معرفي نه کړي. ےاو د خداي لخوا شو ےځاي ناست
د اسالم ګران رسول)ص( د خپل رسالت او پيغمبرړ له پيله 
دې خبرې ته ډير اهميت ورکړو او په بيال بيلو ځايونو يې خپل 

په جوته او څرګنده معرفي کړ. که څوک د  ےحقيقي ځاي ناست
ر شي پيغمبر حضرت محمد)ص( په ويناو او خبرو کې ښه ځي

نو ښه به ورته څرګنده شي چې د اسالم د پيغمبر)ص( نظر 
تۍ په سحضرت علي)ع( او د هغه کورنۍ ته ؤ او د ځاې نا

و څو داسې يڅوک په نظر کې نه لرل. ز  دلته  چارو کې يې بل
حقله بيان کړي  ےموارد وړاندې کوم چې د خداي رسول په د

 دي:
خپل  . رسول)ص( اسالم ته د رابللو په پيل کې 1

خپلوان په مکه کې راغونډ کړل. او هغوي ته يې وويل 
علي)ع( به ستاسو ترمنځ زما و ي او ځاي ناستې وي 
او پکار ده چې د هغه اطاعت وکړئ او خبره يې 

 1.ومنئ
. دا خبره شيعه او سني عالمانو او پوهانو نقل کړې  2

چې ګران رسول)ص( څو څو ځلې د عامو خلقو په 
ز  تاسو ته دوه ارزښتناک مخکښې فرمايلي چې 

څيزونه پريږدم. يو د خداي پاک کتاب قران او بل زما 
                                                             

 .1173، 1171ص 3ج ےاريخ طبر. ت  1
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اهليبت)ع( او کورنۍ. له هغوي جدا کيږئ يا ترې 

له  1.ږئ مه، ځکه چې بې الرې به شئمخکښې کي
او الهام مرکز  اهلبيتو عليهم السالم مطلب د وحي

ځکه چې دوي د خداي  ده، يعنې د علي کورنۍ
معرفي کړي چې هيڅ غلطي نه لري  رسول)ص( پخپله

او که پيروي يې وشي نو هيڅکله به څوک بې الرې نه 
 شي".
. د اهل سنتو امام احمد بن حنبل ليکي: "د اسالم  3

ګران رسول)ص( د خپل ژوند په وروستي کال د ح) له 
کولو وروسته د غدير خم په سيمه کې د شلګونو زرو 

: "زما د تللو کسانو په وړاندې ودريد او وې فرمايل
او ز  ستاسو تر مينځ ډير ن  پاتې  ےوخت رانزدې د

کيږم" بيا يې د حضرت علي)ع( الس هسر کړ او وې 
ه فرمايل: "د چا چې ز  موال او سرپرست يم، دا علي ب

 2د هغوي موال او سرپرست وي"

                                                             
. په غاية المرام کتاب کې د دې مضمون په باب نهه ديرش   1

حديثونه له اهل سنت او دوه اويا احاديد له اهل تشيع څخه نقل 
 شوي دي.

، د تو ي  لپاره الغدير ے. دا حديد له قطعي احاديثو څخه د  2
 ته رجوع وکړئ. 1ج
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. داسې ډير روايتونه شته چې د اسالم ګران  5

به دولس تنه پيغمبر)ص( فرمايي چې زما ځاي ناستي 
وي او له قريشو به وي او حتي په ځنو ځايونو کې يې 

 1.و ځانګړتياوې هم بيان کړي ديد هغوي نومونه ا
دا يو څو نمونې چې حتي ځنې روايتونه يې د رسول)ص( د 
ژوند په وروستو ورځو خلقو ته رسول شوي دي. په ښه توګه 
څرګندوي چې د خداي د رسول)ص( د مخ تر پناه کولو 

 سته چاته د چارو واګې ورکول پکار دي.ورو
 

 په امامت او خالفت کې شورا
ځنې ليکوال وايي چې ممکنه ده امامت او خالفت هم په شورا 
مشورې او د رايو په اکثريت سره وټاکل شي دوي د خپل دې 

ران کريم يو څو ايتونه راوړي چې حکم قمطلب په تاکيد کې د 
و بل سره مشوره وکړئ. کوي چې په کارونو او چارو کې له ي

چې انتخابات د اسالم يو  ےدوي دا تصور او خيال کړ
 خو له دې غافله دي چې: ےاجتماعي او سياسي ا ل د

. د امامت مسئله د نبوت د بنيادي مسئلې  1
بشپړونکې او متمه ده او څنګه چې نبوت او پيغمبري 
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انتخابي نه ده، امامت هم چې د همدې مقام جانشيني 

 بي نه ده.ده انتخا
. دويمه دا چې شورا په هغه ځاي کې په کار راځي  2

چې د خداي يا د هغه د رسول)ص( لخوا دندنه او 
يفه نه وي معلومه شوې او لکه څنګه چې تاسو مو

وليدل د اسالم ګران رسول)ص( له خپلو څرګندو او 
وټاک  نو چې  ےجوتو رواياتو سره سم خپل ځاي ناست

 هيڅ حاجت نه پاتې کيږي. کله داسې ده نو شورا ته
. او دريمه دا چې که فرض کړو په دې چاره کې  3

شورا او مشاوره سمه او  حي  وه نو د خداي 
ه  رور د دغې شورا څه شرا ط، برسول)ص( 

 خصو يات او ځانګړتياوې بيانولې او د ټاکونکي
او د ټاکل شوونکي شرا ط به يې څرګندول چې خلق 

داً د اسالمي ټولنې بقاء په داسې مسئلې کې چې بنيا
او وده په هغې پورې تړلې ده او د دين ژوند پرې والړ 

. بيدار او وښيار وي خو مونږ وينو چې د خداي ےد
رسول)ص( په دې حقله هيڅ نه دي فرمايلي بلکې خبره 
د دې اپوټه ده ځکه چې کله بني عامر د خداي 
رسول)ص( ته راغلل نو يو کس پکې د خداي 

ويل: "که مونږ ستا بيعت وکړو چې رسول)ص( ته و
کړي  ےخداي پاک دې په خپلو دښمنانو غالب او بر

نو ممکنه ده چې تر تا وروسته خالفت مونږ ته پاتې 
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شي"؟ د خالفت چاره د خداي په الس کې ده چې چا ته 
يې وغواړي ورکوي يې: اَالمْر  إلي اهلل يَضَعَه  حيْد  

 1.يَشاء 

 

 و تمت بالخير
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