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٢ دکتاب او سنت په ر１ا ک３ �        

  

ِ 



٣   �   د ا請حابو عدالت
 
 
 

  الَرحْمنِ الَرِحيْمْ بسم اهللا
َقالَ رَُسولُ اهللا 請َلي اهللاُ عََليهِ وَاَلِهِ وَسََلمْ فِيْ َحقِ شُهَداءِ 

اََلسْنَا ): رض(ابوبکرفقال " َهوُالءِ اَشهَدُ عََليهم": اُحُدْ
ُموا و جاهَدْنا َيارَسول اهللا اِخوَانُُهمْ، اَسْلمْنا کما اَسَْل

  !کََما َجاهَدُوا؟
بلی، وَ "): 請َلي اهللاُ عََليهِ وَاَلِهِ وَسََلمْ(فقالَ رسول اهللا 

  !"لِکنْ ال اَدْرِيْ َما تَحْدُِثونَ َبعْدي
رسول اهللا مبارک د احد د شهيدانو په هکله 

" د دې ډل３ د برحقه کيدا －واهي ورکوم": وفرمايل
ول３ مون８ د ! ولهاې د خداې رس: وويل )رض(ابوبکر

هغوي ورو１ه نه يوو، د هغوي په ＇５ر مو اسالم راوړ 
 )ص(پيغمبراو د هغوي په شان مو جهاد وک７؟ 

ول３ نه، خو نه پوهي８م له ما وروسته به کوم :"وفرمايل
  ١.بدعتونه کوئ

                                                
  .حديث ٣٢مخ،٤٦٢موطا مالک، کتاب جهاد، دوهم ！وک، . ١ 
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  موضو－ان３ چ３ لولو

  په دواړو مکتبونو ک３ د 請حابي تعريف
 د خلفاؤ په مکتب ک３ د 請حابي تعريف .١

 اهل بيتو په مکتب ک３ د 請حابي تعريفد  .٢

د خلفاؤ په مکتب ک３ د 請حابي د پيژندن３  .٣
 ضابطه

 پر دې ضابط３ اشکال .٤

  په دواړو مکتبونو ک３ د ا請حابو عدالت
د 請حابه ؤ د عدالت په باب د خلفاؤ د مکتب  .١

  ليدتو－ه
د ا請حابو د عدالت په باره ک３ د اهل بيتو د  .٢

 مکتب نظر

  بطهد مؤمن او منافق د پيژندن３ ضا .٣



٥   �   د ا請حابو عدالت

  
  
  

  په دواړو مکتبونو ک３ د 請حابي تعريف

  :د خلفاؤ په مکتب ک３ د 請حابي تعريف����

ې ک３ د په سريز" اال請ابه"ابن حجر د خپل کتاب 
  :請حابي په تعريف ک３ وايي

ي３ ليدلی،  )ص(پيغمبر請حابي هغه ＇وک دی چ３ 
پر هغه ي３ ايمان راوړی او مسلمان م７ شوی وي، که 

رتيا او ليدنه ل８ه وي يا سره د هغه مل／ )ص(پيغمبرله 
ي３ روايت ک７ی وي يا نه، له  )ص(پيغمبرډيره، له 
سره غزا ته تللی وي يا نه، دغه ！ول و－７ي  )ص(پيغمبر

ي３ ليدلی،  )ص(پيغمبرچ３ : زمون８ له تعريف سره سم
＄ائي８ي، ان تر دې که چيرې يوازې يو ＄ل ي３ 

ليدلی او ورسره ي３ ناسته هم نه وي ک７ي،  )ص(پيغمبر
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ا ي３ د نابينايي له کبله هغه مبارک پخپلو او ي
  ١.ستر－و نه وي ليدلی

: هغه د خپل کتاب په يوې بل３ برخ３ ک３ وايي
په پوهيدا سره د －０ شم５ر  هغه ضابطه چ３ پرې"

  :کسانو 請حابي کيدا معلومي８ي
په سوبو ک３ يوازې ا請حاب ) خليفه －انو(هغوي  .١

 .په قومندان３ －مارل

او طايف ک３ په لسم هجري کال ک３، په مک３  .٢
هي）وک نه وو خو دا چ３ اسالم ي３ راوړ او له 

سره ي３ په حجة الوداع ک３ شتون  )ص(پيغمبر
 .درلودۀ

د اوس او خزرج د دوو قبيلو ！ولو و－７يو د  .٣
د دورې تر پاي３ پورې اسالم راوړ  )ص(پيغمبر

 .يعن３ مسلمانان شول

له رحلته وروسته هم په هغوي ک３  )ص(پيغمبرد  .٤
 ٢.لهي）وک کافر نه شو

                                                
  مخ ١٠لوم７ی ！وک،  اال請ابه،.  ١
  .مخ ١٦اال請ابه، لوم７ی ！وک، .  ٢
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يو سل "زه دا وايم که چيرې يو ＇ي７تند زمون８ د کتاب 
برخ３ وجاجوي، د " او پن％وس جعلي 請حابيان

ا請حابو په هکله د خلفاؤ د مکتب د تسامح او غفلت 
  .او د حديث په علم د هغه په تاوان پوپي８ي  پر ژورتيا
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  په مکتب ک３ د 請حابي تعريف) ع(يتود اهلب����

و ناسته پاسته د 請احب جمع  請حابه د مل／ري ا
له  )ص(پيغمبرکوونکي په معنا ده او 請حابي يعن３ د 

ا請حابو هغه يو کس چ３ د هغه مبارک مل／ری او 
روسره ي３ ناسته پاسته ک７ی وي او لکه ＇ن／ه چ３ 
＊کاره ده، يوازې د هغه چا په باب ر＊تيا ده چ３ له 
هغه مبارک سره ي３ زياته مل／ربيا او ناسته پاسته 

حبت د اوږد مهاله مل／رتيا ک７ې وي، ＄که چ３ مصا
  ١.تقاضا کوي

بله خبره دا چ３، کله مصاحبت او مل／رتيا د دوو  
تنو تر مين＃ وي، ناچاره بايد د 請احب لفظ او د هغه 
جمع 請حابه په کالم ک３ له يو بل نوم سره ورزيات شي 

لکه ＇ن／ه چ３ په قران کريم ) مضاف او مضافٌ اليه(

                                                
مراجعه دې وشي لسان العرب او مفردات راغب، ماده . ١
  "請حب"
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يعن３ اې زما  ١"جْنِيَا 請َاحَبَيَ الِس"ک３ داس３ راغلي 
  ٢"ا請ََْحابُ ُموسَي"دوو مل／رو بنديانو، او 

請َاِحبُ ": په زمان３ ک３ هم ويل کيدل )ص(پيغمبرد   
يعن請 ３احب او " ا請ََْحابُ رَُسولُ اهللا"او  "الرَُسوْلْ اهللا

  .ا請حاب ي３ له رسول اهللا سره ورزياتول
 "ا請ََْحابُ َبيْتِ الشَجَرَةْ"لکه ＇ن／ه چ３ ويل کيدل   
يعن３ ！ول ي３ په اضاف３ او د بل په  "ا請ََْحابُ 請ُفَهْ"و ا

نسبت راوړل، او په هغه وخت ک３ د 請احب او 
ا請حاب لفظ په يوازې سر او د مضاف اليه له راوړلو 

د ا請حابو نوم نه ؤ خو د خلفاؤ د  )ص(پيغمبرپرته، د 
مکتب مسلمانانو ورو ورو د خداي د رسول ا請حاب، 

و دا تسميه او نوماول، ن. ا請حاب او 請حابي ونومول
 .د متشرعه ا請طالح او د مسلمانانود نومولو ډول دی

دا د 請حابي په تعريف ک３ د دوو مکتبونو  
  .ليدتو－ه وه

                                                
  .ايت٢٩سورة يوسف .   ١
  .ايت ٦١سورة شعراء .   ٢
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  د خلفاؤ په مکتب ک３ د 請حابي د پيژن／لو ضابطه ����

پردې سربيره چ３ ومو ويل، هغه کسان چ３ د خلفاؤ په 
مکتب ک３ ي３ د 請حابو معرفي او حال تشريح ک７ی 

ی، د هغوي د پيژن／لوۍ لپاره ي３ ضابطه هم ＊ودل３ د
  ١:ده، لکه ＇ن／ه چ３ ابن حجر په اال請ابه ک３ وايي

د هغو ناپيژندل شويو خبرو په شمول چ３ د 請حابي 
تر ) حديث(په تعريف او پيژند－لوۍ ک３ له مخک＋انو 

که ＇ه هم پر هغه ＇ه نص نيشته، يو . مون８ه رسيدلي
ل تصنيف ک３ له نه روايت دی چ３ ابن ابي شيبه په خپ

په سوبو ) خلفاؤ(رد شوي الرې نقل ک７ی چ３ هغوي 
يعن３ فتوحاتو ک３ يوازې ا請حابو ته قومنداني 

  .ورکوله
نامروده الره چ３ ورته اشاره شوي، هغه روايت دی   

چ３ طبري او ابن عساکر پخپلو سندونو سره له سيف، 

                                                
  .اال請ابه، لوم７ی ！وک ديارلسم مخ.   ١
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ابو عثمان، خالد او عباده ＇خه نقل ک７ی دی، په 
  :ک３ واييهغه روايت 

قوماندانان به تل ا請حاب وو، خو کله چ３ به د "  
مقام مناسب س７ی په هغوي ک３ نه موندل کيدل نو بل 

  ١".چا ته به ي３ دا مقام ورکول کيدۀ
  :په يو بل روايت ک３ طبري د سيف له قوله وايي  
عمر خليفه تر هغه وخته چ３ په ا請حابو ک３ ي３ "

ته به ي３ مناسب و－７ی او د جن， وړ کس موندۀ، هغه 
د قومندان９ له ورکولو ډډه نه کوله، او که چ５رې ي３ 

تابعين "داس３ و－７ی نه موندلی نو قومنداني به ي３ 
ته سپارله او د راويانوپه پر－ن３ ک３ هي＆ يوۀ " باحسان

  ٢."د مشرۍ او قومندان９ تمه نه کوله

                                                
  .مخ، د اروپا چاپ٢١٥١تاريخ طبري، لوم７ی ！وک، .   ١
  .مخونه ٢٤٥٨او  ٢٤٥٧！وک،  تارخ طبري، لوم７ی.   ٢
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  د 請حابي د پيژن／لو پر ضابط３ اشکال����

، سيف بن عمر د استناد وړ د دواړو روايتونو مرجع
دی چ３ د حديث پوهانو له نظره د حديث په جعل کولو 

  ١.تورن او زندقه دی
سيف دغه ضابطه له ابو عثمانه روايتوي، او   

ابوعثمان چ３ له خالد او عباده ＇خه د سيف په 
روايتونو ک３ نقل ک７ی او سيف پخپل خيال هغه يزيد 
بن اسيد غساني نومولی، دا هغه نوم چ３ سيف پخپله 

  ٢.حديث په راويانو ک３ جوړ ک７ی دید 
هر ＇وک (د دغو راويانو له روايتونو چ３ ورت５ر شو 

د هغو محتوا هم له تاريخي ) چ３ وو او هر ＇ه چ３ وو
" اغاني"واقعيت سره سمون نه خوي، ＄که چ３ د 

  :خاوند روايت ک７ی او وايي
                                                

عبداهللا بن سبا، لوم７ی ！وک، د سيف د ژوند : مراجعه وک７ئ.   ١
  .حال
چ３ خطي نسخه (رواة المختلقون کتاب ته، : مراجعه وک７ئ.   ٢
  هـ١٤٠٣مخ، د بيروت چاپ١١٧عبداهللا بن سبا، لوړی ！وک ) ده
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امرؤالقيس شاعر د عمر ه الس مسلمان شو او "
حتي يو رکعت لمون＃ عمر هغه وړاندې تر دې چ３ 

  ".وک７ي، په واليت او قومندان９ و－ماده
عوف "د دغه خبر تشريح په ورپس３ روايت ک３ له 

په خداي : "＇خه راغل３ چ３ وايي" بن خارجه مري
قسم، زه د عمر بن خطاب د خالفت په وخت ک３ له 
هغه سره ووم چ３ وم３ ليدل چ３ ک８ې پ＋３ يو س７ی په 

سه －امونه اخيستل ل８و وي＋تو سره د خلکو د سر د پا
مخامخ ودريدۀ او هغه ته ي３ د خالفت ) رض(＇و د عمر

وې " ته ＇وک ي３؟: "مبارکي وويله عمر ترې وپو＊تل
" زه نصراني يم، زه امرؤالقيس بن عدي کلبي يم: "ويل

＇ه غواړی؟ وې : عمر هغه وپيژنده او ورته ي３ وويل
اسالم، عمر هغه ته اسالم وړاندې ک７ او هغه : ويل

بيا ي３ نيزه وغو＊تله او په شام ک３ د . ７قبول ک
پر مسلمانانو د قومندان３ بيرغ ي３ وروتاړۀ  ١قضاعه

                                                
قضاعه، سترې قبيل３ دي چ３ منجمله د حيدان، بهراء، بلي .   ١
جهينه قبيل３ دي چ３ د هغوي مفصل حال د ابن حزم د انسابو  او

مخونو ک＋３ راغلی دی، د هغوي  ٤٦٠او  ٤٤٠په جمهره، 
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او دغه شيخ د ستنيدا په وخت بيرغ په خپل سر 
  ١".رپولی ؤ

همدغه راز د علقمه بن عالثه کلبي له مرتديدا 
＇خه وروسته د ＇و قومندايندا کيسه ده لکه ＇ن／ه 

د حال په شرح ک３  ک３ د هغه" 請ابه"او " غاني"چ３ په 
  .راغل３ ده

په وخت مسلمان شو او د   )ص(پيغمبرعلقمه د 
په  )رض(ابوبکرخداي د رسول 請حبت ي３ درک７، بيا د 

خالد هغه ته ولي８ۀ  )رض(ابوبکرزمانه ک３ مرتد شو، 
او هغه وژړيدۀ، ويلي شوي دي هغه بيا ستوي شو او 

  ٢:دا داستان په ا請ابه ک３ داس３ راغلی. مسلمان شو

                                                                         
！ا！وبی په شحر بيا په نجران او ورپس３ په شام ک３ وو، د زياتو 
معلوماتو لپاره د عربو قبائلو معجم ماده قضاعه ته رجوع وک７ئ 

  .مخ٩٥٧！وک، ٣
چاپ ساسي، په لن６ه تو－ه د  مخ،١٥٧！وک  ١٤اغاني، .   ١

  .مخ موندلی شئ ٢٨٤انساب العرب په جمهره، 
！وک ١٥مخ، اغاني ٤٩٨- ٤٩٦اال請ابه دويم ！وک، .   ٢
  .مخ، چاپ ساسي٥٦
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د عمر په زمان３ ک３ شراب و＇＋ل او عمر  هغه
هغه ته سزا ورک７ه، مرتد شو او روم ته الړ، د روم باچا 

ته د عامر بن طفيل : ي３ درناوی وک７ او ورته ي３ وويل
زه له : د اکازوی ي３؟ هغه غوسه شو او وې ويل

پرته نشم پيژندلی نو ستون شو او مسلمان  ١عامره
  .شو

  : دا اغاني عبارت دی: يپه اغاني او ا請ابه ک３ راغلي د
) له اسالمه په مرتديدا پس３(کله چ３ علقمه "

مدين３ ته ستون شو، د شپ３ په تيارې ک３ له عمر بن 
خطاب سره مخاخ شو، ＇ن／ه چ３ عمر، خالد ته ورته 
وو او خالد د هغه دوست ؤ، －ومان ي３ وک７ چ３ هغه 
: خالد دی، نو سالم ي３ ورته وک７ او ورته ي３ وويل

هو، : ومندان３ ل５رې ک７ې؟ عمر وويلعمر ته له ق
ستا ليري ! په خداي قسم: همداس３ ده، علقمه وويل

                                                
د علقمه او عامر تر مين＃ زړه بدی پي（ شوی چ３ د خبر .   ١

خاوندانو هغه روايت ک７ی او په اغاني ک３ د پن％لسم ！وک په 
امله علقمه نه خو＊وله د ې په خاطر  مخ موجود دی، له دی٥٠

  ).عامر چ３ له هغه ي３ کرکه درلوده(چ３ د عامر د ترۀ زوی دی، 
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: کول يوازې د بخل او حسد له کبله وه، عمر وويل
: زمون８ سره د مرست３ په باب ذه خيال لرې؟ هغه وويل

پر مون８ د اوريدلو او اطاعت ) رض(عمر! خداي ته پناه
  .نه کووحق لري او مون８ د هغه پر خالف هي＆ کار 

خلکو ته د ورت， ) رض(سبا سهار کله چ３ عمر
اجازه ورک７ه، خالد او علقمه هم ورغلل، علقمه د 
خالد په ＇ن， ک３ ک＋يناسته، عمر علقمه ته مخ ک７ او 

هغه ته وې چ３ هغه خبرې دې ! ووايه علقمه: وې ويل
  خالد ته ک７ي؟

ايا ＇ه ! اې: علقمه خالد ته مخ ک７ او ورته ي３ وويل
ويلي هغه دې اشوا ک７ي دي؟ خالد  چ３ م３ درته

په خداي قسم زۀ تر دې مخک＋３ ! افسوس پرتا: وويل
له تا سره مخامخ شوی نه يم، زه －ومان کوم هغه دې 

په خداي قسم، هماغه م３ : ليدلی دی، علقمه وويل
  .ليدلی

اې د مومنانو : بيا د عمر په لور پام وک７ او وې ويل
عمر . وريدليله نيک９ پرته دې ＇ه نه دي ا! اميره
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 ١هو، همداس３ ده، ايا غواړی د حوران: وويل
هو، همر هغه ته د : واکمن دې ک７م، علقمه وويل

حوران واکمني ورک７ه اوهم هلته وو چ３ م７ شو، په 
که له ما وروسته : عمر وويل: ا請ابه ک３ زياته شوې ده

راتلونکو کسانو زما په باره ک３ ستا په شان نظر 
  .خوا ديخوا کسانو ډير －ران وودرلود نو په ما به له ا

هغه ＇ه ج３ مو نقل ک７ل تاريخي حقيقت دی خو د 
خلفاؤ د مکتب عالمانو، هغه ＇ه چ３ روايت ک７ي دي، 
استناد ک７ی او له خپلو روايتونو ي３ د خداي د رسول 
د ا請حابو د پيژند－لوۍ ضابطه معلومه ک７ې ده، او 
په همدې خاطر ي３ په زندقه تورن سيف بن عمر په 

په ا請حابو ک３   )ص(پيغمبرن جعلي و－７ي، د شا
  .شميرلي دي

يو نيم "د سيف جعلي ا請حاب مون８ په خپل کتاب 
او همدغه راز د هغه روايتونه، " سل جعلي 請حابه

  .جاجولي او ＇ي７نه مو پرې ک７ې ده
                                                

حوران د دمشق په خوا ک３ يوه پراخه سيمه ده چ３ پريمانه .   ١
  مخ٣٥٨کلي او کروندې لري، معجم البلدان، دوهم ！وک، 
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د 請حابي په تعريف ک３ د دوو مکتبونو د 
ليدتو－و په جاج پس３ اوس په وړاړو مکتبونو ک３ د 

  .ه عدالت غور کووا請حابو پ



١٩   �   د ا請حابو عدالت

  
  

  په دواړو مکتبونو ک３ د ا請حابو عدالت

  و－هد ا請حابو د عدالت په باب د خلفاؤ د مکتب ليدت ����

د خلفاؤ مکتب ！ول ا請حاب عادل －２ي او د ديني   
علمونو په ترالسه کولو ک３ هغوي ！ولو ته مراجعه 

د  ١د جرح او تعديل مخک（، ابوحاتم رازي. کوي
  :اييخپل کتاب په سريزې ک３ و

او د خداي د رسول ا請حاب، هغوي چ３ د وحي "  
او کتاب د نازليدا شاهدان وو، او تفسير او تاويل 
ي３ پيژندلی دی، هغه کسان چ３ خداي عزوجل، 

سره د مل／ربيا او 請حبت   )ص(پيغمبرهغوي له خپل 
لپاره غوره ک７ي او خپله مرسته، د دين ！ين／تيا او د 

ي３ د حق ＊کاره کول ي３ ورسپارلي، هغوي 
                                                

 ٣٢٧وفات (ابو محمد عبدالرحمن بن ابي حاتم رازي .   ١
د کتاب  "تقدمة المعرفة لکتاب الجرح والتعديل"د ) هجري

  .مخ٩او  ٧هجري، حيدر اباد چاپ، ١٣٧١خاوند، په 
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ا請حاب خوښ ک７ي او زمون８ بزر－ان   )ص(پيغمبر
او پيشوايان ي３ －ر＄ولي دي او هر ＇ه ي３ چ３ سنت 
ک７ل او تشريح ي３ ک７ل، او هر ＇ه ي３ چ３ حکم وک７ او 
واجب يا مستحب ي３ و－ر＄ول او هر ＇ه ي３ امر او 
نهي يا منع ک７ل، ！ول ي３ زده ک７ل او وي３ ساتل او 

３ فقيه شول، او د استحکام ي３ وربخ＋ه، نو په دين ک
خداي امر و نهي او د هغه مقصد ي３ د کتال و تفسير 

په شتون ) ص(او تاويل په مشاهدې سره د رسول اهللا 
ک３ او له هغه ＇خه په اخيستلو او استنباط سره 
وپيژندۀ، خداي عزوجل په دې وسيله هغوي ته 
شرافت وبخ＋ﾢ او د پيشواي９ په مقام د هغوي په 

ی وک７ او له هغوي ي３ شک، －ر＄ولو سره ي３ درناو
دروغ، غلط، وياړ او عيب ليرې ک７ل او هغوي ي３ د 
امت فرياد اوريدوونکي ونومول او پخپل محکم 

وَ کَذَلِکَ َجعَلَْناُکمْ اُمةً وَسَطاً : کتاب ک３ ي３ وفرمايل
او په دې ډول مو تاسو ... ِلَتُکونُ شُهَدَاءَ عَلَي الَناسِ

  .١و －واه اوسئمين％نی امت و－ر＄ولئ چ３ پر خلک
                                                

  .ايت ١٤٣سورة بقره، .   ١
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" وسطاً"د پاک خداي د قول   )ص(پيغمبراو   
وک７، نو هغوي ) عادل(يعن３ منصف " عدوالً"تفسير په 

د امت منصفان، د هدايت پيشوايان، د دين حجتونه 
يعن３ دليلونه او د کتاب او سنت نقلوونکي دي او اهللا 
جل شانه پر خپل３ الرې د هغوي برالس３ او په دې الره 

وي پيروي محبوبه او بلنه ي３ وک７ه او ت， او د هغ
وَ َيتَِبعْ َغيَْر سَِبيْلَ الُْمؤمِِنينْ نُوَلِهِ ": وي３ فرمايل

او هر ＇وک چ３ له مؤمنانو پرته د الرې ...َماَتوَلي
  ١"پيروي وک７ي، هغه په هماغه الرې چ３ ＄３، بو＄و

مون８ په ډيرو روايتونو ک３ ليدلي دي چ３   
و نورو ته د خپلو خپل ا請حاب تبليغ ا )ص(پيغمبر

َنضَرَاهللاُ : خبرو رسولو ته ه）ول او هغوي ته ي３ فرمايل
إمْرَءاً سَِمعَ َمَقاَلتِيْ فََحفَظََها وَ َعاَها َحتَي يُبَِلغَها َغيْرَه، 
خداي تعالي دې خوشحاله ک７ي هغه ＇وک چ３ زما 

                                                
مکتب د دغو ！ولو ) ع(ايت، د اهلبيتو ١١٥د نساء سورې .   ١

مقصود او مراد، مؤمنان ا請حاب －２ي، لکه ＇ن／ه چ３ د ايت 
  .روسته را＄يتصريح دا دی او انشاء اهللا توضيح ي３ و
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خبره واوري او هغه حفظ وساتي ＇و نورو ته ي３ 
  ".ورسوي

بايد تاسو : ب３ ک３ وفرمايلهغه مبارک پخپل３ خط  
: حاضرين زما وينا غايبينو ته ورسوئ او وي３ فرمايل

بََلُغو عَنَي وَ َلو اَيَةً وَ َحدُِثو عَني وَ ال حَرَجَ، زما له خوا "
تبليغ کوئ که ＇ه هم يو ايت ول３ نه وي او زما 
  "حديثونه نورو ته ورسوئ چ３ پر تاسو کمه －ناه نشته

په پولو، ＊ارونو ) ضر(له دې وروسته، ا請حاب  
او شاوخوا ک３ تيت پرک شول او په جن／ونو، 
هيوادونو ازادولو، قومنداينو، قضاوت او انصاف 
بوخت شول، او په هغوي ک３ هر يوۀ په خپل 
استو－ن％اې ک３ هغه ＇ه چ３ له رسول اهللا مبارک ي３ 
اوريدلي وو، خپارۀ ک７ل او د خداي له رسوله ي３ د 

و＊تنو ＄وابونو او فتواو خپلو معلوماتو پر اساس د پ
ته مخه ک７ه، هغوي د قربت او ＊ه نيت ＄انونه خلکو 
ته د دندو، حکمونو، سنتونو او د خداي د حاللو او 
حرامو يادولو ته وقف ک７ل، تر هغه وخته چ３ اهللا جل 
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شانه هغوي وبلل او روح ي３ ترې واخيستﾢ، د 
  .خداي رحمت، دضايت او بخ＋نه پر هغوي ！ولو اوسه

په سريزې " االستيعاب"دالبر د خپل کتاب ابن عب  
  ١"د ！ولو ا請حابو عدالت ثابت دی: "ک３ وايي

بيا مو هماغه ډول چ３ د رازي له قوله راوړل، د   
هغو ايتونو او روايتونو په راوړلو پيل کوي چ３ د 

 .مؤمنانو په حق ک３ راغلي دي

  :په سريزې ک３ وايي" اسد الغابة"ابن اثير د  
حکمونو تفصيل، د حاللو او  هغه سنتونه چ３ د"  

حرامو پيژندنه او دين په چارو ک３ نور داس３، د هغو 
په چورليز دي، يوازې هغه وخت ثابت دي، چ３ د 
اسنادو س７ي او د هغو روايان پيژندل شوي وي، او د 

پر ！ولو ا請حابو لوم７يتوب لري او که  )ص(پيغمبر
چ５رې ＇وک هغوي ونه پيژني نو د نورو په نسبت 

                                                
االستيعاب في اسماء اال請حاب، تاليف حافظ محدث ابو .   ١

عمر يوسف بن عبداهللا بن محمد بن عبدالبر نمري قرطبي مالکي 
د هغه عبارتونه مو د حاشيه ) ٤٦٣، فوت٣٦٣زي８نکال(
  .له نسخ３ نقل ک７ي" اال請ابه"
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پوهي الزياته او انکار ي３ هم الزيات دی، هغوي نا
نو غوره دا ده چ３ د هغوي حال او نسب ＊ه وپيژندل 

  .شي
ا請حاب په دغو ！ولو موردونو ک３   )ص(پيغمبرد   

له نورو راويانو سره مشترک دي، خو په جرح او 
تعديل ک３، ＄که چ３ هغه ！ول عادل دي او پر هغوي 

  ١".شک او اشکال منع دی
د سريزې په دريم " اال請ابه"کتاب ابن حجر د خپل   

＇پرکي ک３ د ا請حابو د حال او د هغوي د عدالت په 
اهل سنت په دې هکله چ３ ！ول : "بيان ک３ وايي

ا請حاب عادل دي، د نظر اتفاق لري، او هيچا په دې 
باب مخالفت نه دی ک７ی خو په بدعت کوونکو ک３ 

هغه له ابوزرعه ＇خه روايت ک７ی چ３ ويلي  "ډيرو ل８و
 :يي３ د

                                                
تاليف ابوالحسن عزالدين " اسدالغابة في معرفة الصحابه".   ١

بن محمد عبدالکريم جزري، مشهور په ابن اثير علي 
  .مخ٣لوم７ی ！وک ) هـ٦٣٠وفات(
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هر کله داس３ ＇وک ووينئ چ３ د خداي د رسول " 
يو 請حابي دروي او نه ي３ مني، پوه شئ چ３ هغه 
زنديق دی، ＄که چ３ د خداي رسول حق دی، قران 

حق دی، هر ＇ه ي３ راوړي حق دي، دا ！ول مون８ کريم 
ته يوازې ا請حابو رسولي دي، او دغه ډله زمون８ د 

او سنت  －واهانو په خالف ورزۍ او جرح سره د کتاب
په تباه９ و باطلولو پس３ ده، نو د ＄انونو خالف او 

  ١".جرح ي３ الغورده ده، هغوي زيديقان دي

                                                
اال請ابه في تميزالصحابه تاليف حافظ شهاب الدين احمد .   ١

بن علي بن محمد کناني عسقالني شافعي په ابن حجر مشهور، 
د مصر چاپ، المکتبة التجاريه، ) هـ٨٥٣، وفات٧٧٣زوک７ه(

عبداهللا بن " ابوزرغه"مخونه ٢٢-١٧هـ، لوم７ی ！وک١٣٥٨
دوهم (کتاب ک３ " تقريب التهذيب"عبدالکريم بن يزيد بن حجريه 

امام حافظ : د هغه په هکله وايي) نمبر ١٤٧٩مخ، ٥٣٦！وک 
هـ ٢٦٤ثقة، د راويانو په يوولسم３ پر－ن３ ک３ مشهور دی، په 

کال ک３ وفات شو، د 請حيحينو خاوندانو، مسلم، ترمزي، 
په : غه روايت ک７ی دی، زۀ وايم نسايي او ابن ماجه، له ه

د＊تونوالي نشو پوهيدالي، چ３ امام ابوزرعه د خداي د رسول د 
  ا請حابو د منافقينو په هکله ＇ه وايي؟
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دا د ا請حابو د عدالت په هکله د خلفاؤ د   
مکتب ليدتو－ه وه، اوس په دې باب د اهل بيتو 

  .ليدتو－ه بيانوو
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د ا請حابو د عدالت په باره ک３ د 
  مکتب نظريه) ع(اهلبيتو

  :مکتب له قران کريم په پيروې ک３ وايي )ع(د اهلبيتو
په ا請حابو ک３ داس３ مؤمنان شته چ３ پاک خداي 
هغوي په قران کريم ک３ ستايلي او د بيعت شجره په 

  :باب ي３ فرمايلي دي
َلقَدْ َرضِيَ اهللاُ عَنِ الُْمؤمِِنينَ اِذْ يَُباِيعُوْنَکَ تَحْتَ   

لَ السَِکينَةَ عََليِهمْ وَ الشَجَرَةِ َفعَِلمَ َما فِي قُلوبِِهم َفانَْز
 ١.اَثابَُهم َفتْحاً قَريْباَ

خداي له هغو مؤمنانو، کله چ３ تر ون３ الندې ي３ " 
ستا بيعت وک７، راضي شو او خبر وو چ３ د هغوي په 
زړونو ک３ ＇ه  ت５ري８ي، له دې امله ي３ د هغوي پر 

                                                
  ايت ١٨سورة فتح ، .   ١



٢٨ دکتاب او سنت په ر１ا ک３ �        

زړونو ډاډ او کراری نازل ک７ او په نژدې راتلونکي 
  ."هد هغوي اجر و－ر＄و) فتح(ک３ ي３ －＂ه 

لکه ＇ن／ه چ３ ＊کاره ده، دا ستاينه په بيعت   
شجره ک３ د حاضرو مؤمنانو ＄ان／７نه ده، او د عبداهللا 
بن ابي او نورو په ＇５ر حاضر منافقان پک３ نه 

  ١.شاملي８ي
مکتب همدغه راږ له قران مجيده په ) ع(د اهلبيتو  

پيروۍ سره، په ا請حابو ک３ داس３ منافقين ويني چ３ 
ي په －０ شم５ر ايتونو ک３ هغه سپک ک７ي دي، د خدا

  :لوي خداي د دې خبرې په ＇５ر چ３ فرمايي
وَ مَِمنْ َحوَلُکم ِمنَ االَعْرابِ مُناِفُقونَ وَ ِمنْ اَهْلِ "

الْمَدِينَةِ َمرَدُوا عَلي الِنَفاقِ ال َتعلَمَُهمْ نَحْنُ َنعْلَمَهم، 
  ٢"عَذابٍ عَِظيْمٍسَنُعَذِبَُهم مََرَتْينِ ُثمَ يُردُوْنَ إلي 

هغه ＄ن３ کسان چ３ د تا په شاو خوا ک３ دي، د "  
عربو له کوچيانو، منافقان دي او د مدين３ له 

                                                
بيعت (په مغازي و اقدي او خطط مقريزي ک３ د بيعت شجره .   ١

  .کيس３ ته مراجعه وشي) رضوان
  .ايت ١٠سوره توبه .   ٢
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اوسيدونکيو هم يوه ډله په نفاق سخته پابنده ده، 
هغوي نه پيژن３ خو مون８ هغو ＊ه پيژنو، ) پيغمبر(ته 

ډير ژر هغو دوه ＄له سزا کوو، نو د ستر عذاب په 
  ١."لورې ش７ل کي８ي

هو، په ا請حابو ک３ داس３ کسان وو چ３ خداي د   
پر حريم د هغوي د تهمت او افک په   )ص(پيغمبرخپل 

او . هکله خبر ورک７ی دی، له داس３ وينا خداي ته پناه
په ا請حابو ک３ داس３ کسان هم وو چ３ خداي پاک د 

  :هغوي په هکله فرمايي
  "يْها وَ تَرَُکوکَ َقائِماًوَ اِذَا َرأوْ تَِجارَةً اَوْ لَْهواً انَْفُضوا اَِل"

                                                
ايتونو ک３ د افک کيس３ ته  ١٧او  ١١نور سورې په  د.   ١

اشاره ده،  چ３ د عائش３ په بيزارې ک３ پر هغه تهمت چ３ پر هغ３ 
ي３ ت７ل３ ؤ، پخپله د هغ３ په روايت، يا د غ５ر عائشه د روايت پر 
اساس له دغه تهمته د ماريه په بري کولو ک３ لکه ＇ن／ه چ３ د ام 

په دوهم ！وک ک３ ) د عرب３ متن(المؤمنين عايشه د حديثونو 
  .راغلي دي
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کله چ３ تجارت يا فضوليات او لوب３ وويني، تيت "
والړ په ) پيغمبر(پرک شي او په هغو پس３ ＄ي، او تا 

  ١"خپل حال پري８ي
په خپل  )ص(پيغمبردا پي＋ه هغه وخت وشوه چ３   

جومات ک３ د قيام په حال ک３ د جمع３ د لمان％ه خطبه 
وو چ３ غو＊تل  لوستله، په ا請حابو ک３ داس３ کسان

له غزا  ٢ي３ د خداي رسول په عقبه هر شي ک３ د تبوک
  ٣.يا حجة الوداع د ستنيدا په وخت په پ＂ه ووژني

                                                
  .ايت ١١سوره جمعه .   ١
مخ، 請حيح مسلم،  ٤٥٣او  ٣٩٠مسند احمد، پين％م ！وک .   ٢

مخونه، د منافقينو د 請فت په باب ک３، ١٢٣او  ١٢٢اتم ！وک 
مخ، ١٩٥مخ او شپ８م ！وک ١١٠مجمع الزوائد، لوم７ی ！وک 
مخ، امتاع االسماع مقريزي، ١٠٤٢مغازي واقدي، دريم ！وک 

مخ، په ٢٥٩او  ٢٥٨مخ، تفسير درالمنثور، دريم ！وک ٤٧٧
  "هَمُوْا بَِما َلمْ يََنالُوْا"ايت  ٧٤تفسير ک３ د توب３ سورې د 

د شيعيانو په حديثونو ک３ راغلي دي، دا پي＋ه له وروستي .   ٣
د ستنيدا په د غدير خم په خاطر د جحفه په ) ص(حجه د پيغمبر

！وک،  ٢٨بحاراالنوار، ！ا！وبي ک３ شوې وه، مراجعه وک７ئ، 
  .هـ ک３ د تهران چاپ١٣٩٢مخ، په ٩٧
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سره مل／رتيا او 請حبت له  )ص(پيغمبريقيناً له   
هغه مبارک سره د وادۀ له شرافته غوره نه وی، ＄که 
چ３ د رسول ماندنيو مصاحبت د مل／رتيا او هم 
請حبت９ تر ！ولو لوړه درجه ده، په عين حال ک３، 

  :متعال خداي هغوي مخاطب ک７ي او فرمايي
َضاعَفْ َيا نِساءَ النَبِيْ َمن َيأتِ مِْنُکنَ ِبَفاِحشَةٍ مَُبيِنَةٍ ُي

لَها اْلعذابُ ِضعَْفيْنِ وَ َکانَ ذَلِکَ عَلی اهللاِ َيِسيْراً، وَ 
َمنْ َيقْنُت مِْنُکنَ هللاِ وَ رَُسوْلهِ وَ َتعْمَل 請َالِحاً ُنؤتِها 
اَجرها مََرَتْينِ وَ اَْعتَدْنا لَها رِزَقاً کَِريْماً، َيا نِساءَ النَبي 

  ١...تََقيُْتنَ َلْسُتنَ َکاَحَدٍ ِمنَ الِنَساءِ اَنِ ال
که په تاسو ک３ هره ! ماندينو  )ص(پيغمبراې د "

يوه په ＊کاره －ناه وک７ي، عذاب به ي３ دوه چنده وي، 
اودا د خداي لپاره اسان کار دی، او په تاسو ک３ چ３ 
هره يوه د خداي او د هغه د رسول په وړاندې 
خاکساري وک７ي او نيک عمل وک７ي، اجر به دوه 

لپاره مو نيک رزق چمتو ک７ی چنده ورکوو د هغوي 

                                                
  .ايتونه ٣٢ -٣٠سوره احزاب، .   ١
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تاسو د نورو ＊％و ! ماندينو )ص(پيغمبردی، اې د 
  ..."په ＇ير نه ياست که چيرې پرهيز－اره واوسئ 

خداي پاک په هغوي ک３ د دوو تنو په هکله   
اِنْ َتُتوبا اِلی اهللاِ َفقَدْ 請َغتْ قُُلوُبکُما وَ اِنْ ": فرمايي

والهُ و 請الِحُ الْمؤمِنينَ وَ تََظاهَرَا عََليْهِ َفاِنَ اهللا ًهو م
الْمَلئکةُ بعدَ ذلِکَ ظَِهيْرا ًـ الی قوله تعالی ـ مثالَ 
للذْينَ َکفَروا امْراةَ ُنوحٍ و امْرأۀَ لوطٍ کاَنتَا تحْتَ عَبْدينِ 
ِمنْ عِبادِنا 請الِحِينِ فََخاَنتاهُما فََلنْ ُيغْنِيا عَنْهُما مِن 

اَر معَ الدَاخِِلينْ، وَ ضَرَبَ اهللاُ اهللا شَْيئاً و ِقيْلَ ادْخُلِ الْن
مثالً للذينَ امَنوا امْراةَ فِْرَعوْنَ إذْ قالَتْ رَبِ اْبنِ لِیْ 

  "...و مَْرَيمَ ابْنَتَ عِمرَانَ ... عِنْدَکَ َبْيتاً فی الْجَنَةِ 
) ستاسو په －＂ه ده(که تاسو دوه ＊％３ توبه وک７ئ "  

د هغه ＄که چ３ ستاسو زړونه له حقه غ７يدلي او که 
پر ضد مل／ري شئ، په تحقيق سره ) )ص(پيغمبر(

خداي، جبرايل او 請الح مؤمنان ي３ مل／ري او 
مرستندوي دي او تر هغو وروسته فر＊ت３ ي３ 
مالت７ي، پاک خداي له هغو کسانو لپا ره چ３ کافر 
شول د نوح او لوط عليهماالسالم د ＊％و مثال راوړی 
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تر  دی، هغه دواړه زمون８ د دوو 請الحو بند－انو
سرپرست９ الندې وې، خو له هغو دوو سره ي３ خيانت 
وک７ خو هغو دوو مل／رو په هي＆ شي له خدايه ب３ نيازه 
نه ک７ل او هغو دوو ته وويل شول چ３ له دوزخيانو سره 
يو ＄اي اور ته داخل３ شئ، او خداي د مؤمنانو لپاره د 
: فرعون د ماندين３ مثال راوړی دی کله چ３ وويل

پاره له ＄ان سره نيژدې په جنت ک３ زما ل! پرورد－اره
او همدغه راز د عمران لور بي بي ... يو کور جوړ ک７ه 

  ١...مريم 
د قيامت په ورځ د ＄ينو   )ص(پيغمبرد خداي   

وَ اِنَهُ يُجاءُ مِنْ ": ا請حابو د حال په بيان ک３ فرمايي
اَُمتِیْ، َفُيؤخَذُ بِهِمْ ذاتَ الشِمالِ َفأُقوْلُ َيا رَبِ 

اِنَکَ ال تَدْری َما اَحدَُثوا َبعدَکَ، : َفَيًقال أ請ْحابی،
وَ کُنْتُ عََليِْهمْ شَِهيْداً ": ُقولُ کَما قالَ اْلعبْدُ الصالحْفأ

إنَ : َفيُقال" َما دُمْتُ ِفيْهِمْ فَلََما کُنْتَ انْتَ الَرِقيْبَ عَليْهمْ
  ".تَُهمَْهُؤالءِ َلمْ يَزاُلوا مُرتَدين علی اَْعقابِِهمْ مُنْذْ َفارَْق

                                                
  .ايتونه ١٢او  ١٠، ٤سورة تحريم، .   ١
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او د قيامت په ورځ به زما د امت يو شم５ر "  
و－７ي ډ－ر ته راوستل، او د دوزخ په لور به بوتلل 

ويل کي８ي ! زما ا請حاب! پرورد－ارا: کي８ي، زۀ به وايم
ته نه ي３ خبر چ３ ستا له ت／ه وروسته ي３ کوم : به

بدعتونه وک７ل، نو زه به هم هغوي ته هماغه وايم چ３ د 
زه تر : وويل)) ع(د مريم زوي عيسی(خداي 請الح بنده 

هغه وخته پورې چ３ ستاسو په مين＃ ک３ ووم، د 
هغوي له حاله خبر ووم خو کله چ３ دې د هغوي له 

نو  ١من％ه واخستم، ته پخپله د هغوې ＇ارونکی وې،
دغ３ ډل３ چ３ کله ترې جال شوی په : وويل کي８ي به

 پرله پس３ له دينه مخ واړوۀ او خپل ت５ر وخت ته ستانه
  ٢.شول
  : په بل روايت ک３ راغلي دي  

                                                
  .ايت ١١٧مائده سوره .   ١
" يا ايُها الرسُولُ َبِلغْ َما اُْنزِلَ اِلْيکَ"بخاري، د مائدې سورې د .   ٢

د قيامت 請فت : ترمذی په تفسير ک３ او د انبيا سورې تفسير،
＇پرکی، د حشر په شان ک３ د وارد شويو روايتونو ＇پرکی او د 

  .طه سورې تفسير
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َليَرَدَنَ عَلیَ َناسٍ مِنْ ا請ْحابِيْ الَْحوضَ َحتی "
ال : َفَيُقولُ! ا請َْحابِیْ: عََرْفتُُهمْ اْختَلَُجوا دُونِیْ فأُقولُ

  ".تَدْرِیْ ما اَحْدَُثوا َبعْدَکَ
زما يو شم５ر ا請حاب پر حوض کوثر ماته راولي، "  

ما جال کوي، وايم، زما  ＇و وي３ پيژنم، بيا ي３ له
واييک ته نه ي３ خب３ ستا له ت／ه وروسته ! ا請حاب

  ١"ي３ ＇ه بدعتونه وک７ل
  :په 請حيح مسلم ک３ داس３ راغلي دي  
رِجالً مَِمنْ 請احَبَنِیْ َحتَی اِذا  َليَرَدَنَ عَلی الْحوضِ"

أیْ رَبِ : َرأْيتُُهمْ َرَفُعوا اِلَیَ اْختَلَُجودُونِیْ، فَلأقوَلنَ
  "إنَکَ ال تَدْری ما أحْدَُثوا َبعْدَکَ: ، فَْلُيقاَلنَ لِیأ請ْحابی

زما ＄ين３ ا請حاب پر حوض کوثر زما په نيزد "  
راولي چ３ خپل３ خوا ته د هغوي رات， وينم له ما ي３ 

ما ته ويل ! زما ا請حاب! پرورد－اره: جال کوي، وايم

                                                
بخاري، د دعوت کتاب، باب فی الحوض، ابن ماجه، د .   ١

مخ، ٤٥٣حديث７ مسند احمد، لوم７ی ！وک٥٨٣مناسکو کتاب، 
  .مخ ٤٨مخ، پين％م ！وک ٢٨دريم ！وک 
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ته نه ي３ خبر ستا له ت／ه وروسته ي３ کوم : کي８ي
  ١.بدعتونه وک７ل

                                                
بات حوض  نبينا، 請حيح مسلم، کتاب فضائل، باب اث.   ١

  .٤٠حديث



٣٧   �   د ا請حابو عدالت

  
  

  )قاعده(د مؤمن او منافق د پيژندن３ ضابطه 

په ا請حابو ک３ ) ص(لکه ＇ن／ه چ３ د خداي د رسول 
يو شم５ر منافقان وو، چ３ له خدايه پرته بل چا نه 

علي ": فرمايلي دي  )ص(پيغمبرپيژندل، له دې امله، 
نه خو＊وي م／ر مؤمن او هغه د＊من نه －２ي م／ر 

سره مينه ) ع(يعن３ له مومنه پرته ＇وک له علی."منافق
نلري او له منافقه پرته ي３ ＇وک د＊مني نه کوي، دا 

  ،١)ع(امام عليحديث 

                                                
د ابوطالب زوی په کعبه ک３ وزي８يدۀ، لکه ) ع(حضرت علی .    ١

ک３ هغه روايت ) مخ٤٨٣！وک  ٣٠(＇ن／ه چ３ حاکم په مستدرک 
، مغازلی شافعی په "الفصول المهمه"ک７ی دی او هم، مالکی په 

د هغوي . مخ٦٩مناقب کتاب ک３ او شبلنجی د نوراالبصار په 
. لفيل  د رجب د مياشت３ په ديارلسمه ني＂ه وهعام ا١٣زوک７ه د 

هجري کال ک３ مهاجرانو او انصارو له هغوي سره بيعت  ٣٥په 
هجري کال د روژی د مياشت３ په نولسمه ني＂ه ابن ٤٠وک７و او په 

← ←په ملجم مرادي هغوي ژوبل ک７ل او هم د دې مياشت３
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  ، ١ام المؤمنين بي بي ام سلمه عليها السالم 
                                                                         

حديثونه له  ٥٣٦د 請حاحو ليکونکو . يويشتمه ني＂ه شهيد شول
غوي نقل ک７ي دي د هغوي د ژوند حال په االستيعاب، اسد ه

کتابونو ک３ موجود )مخ٢٧٦(الغابه، اال請ابه او جوامع السيره 
دی او د منافقانو په باره ک３ د هغوي حديثونه په 請حيح 

) مخ١٧٧！وک ١٣(請حيح ترمذي) مخ٦١لوم７ی ！وک (مسلم
سنن ابن ماجه يوولسم ＇يرک３ په سريزې ک３، سنن نسايي 

د مؤمن او منافق د نخ＋و په باب ک３، ) مخ٢٧١ک ！و٢(
او  ٨٤،٩٥لوم７ی ！وک (مخ، مسند احمد ٣٨خصائص نسايي

مخ، ٤١٧！وک ٨مخ، ٢٥٥！وک ٢(تاريخ بغداد) مخونه١٢٨
هغه ) مخ١٨٥！وک ٤(د ابونعيم حلية االولياء ) مخ٤٢٦！وک ١٦

وايي چ３ دا حديث 請حيح دی او ！ول پرې اتفاق لري، د ذهبي 
) مخ٣٥٤！وک ٢(تاريخ ابن کثير ) مخ١٩٨！وک ٢( تاريخ االسالم

مخ، اسد ٤٦١！وک ٢او د هغوي د ژوند حال د االستيعاب په 
مخ، رياض ١٠٥！وک ١٥مخ، کنزل العمال ٢٩٢！وک ٤الغابه 
  .مخ راغلی دی٢٨٤！وک ٢النضره 

هند چ３ د ابو اميه بن مغيره قرشي " ام سلمه"ام المؤمنين .   ١
＊％ه وه، له خپل " ابوسلمه"ې د نه وړاند)  ص(لور، د پيغمبر

خاوند سره ي３ اسالم راوړ او سره ي３ حبش３ ته هجرت وک７ او بيا 
ي３ مدين３ ته، کله چ３ د هغ３ خاوند د احد په جن， ک３ ژوبل 

   ←هغ３)  ص(شو او د هجرت په دريم کال شهيد شو، نو پيغمبر
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، او حضرت ١عبداهللا بن عباس رضي اهللا تعالی عنه
  ،٢ابوذر غفاري رضی اهللا عنه

ام سلمه د امام حسين عليه السالم له شهادته . سره واده وک７←                                                                         
هجري کال ک３ په حق ورسيده، د 請حاحو ٦٠ته په وروس

د هغ３ او د . حديثونه نقل ک７ي دي٣٧٨ليکواالنو د هغ３ نه 
هغ３ د اول مي７ه د ژوند د حاالتو نه پوره خبريدو لپاره دې 

مخ، ٢٧٦اسد الغابه، جوامع السيره: کتابونو ته مراجعه وک７ئ
د منافقينو له حقله د هغ３ . مخ٦١٧！وک ٢تقريب التهذيب 

مخ، مسند احمد ١٦٨！وک ١٣حديث په 請حيح ترمذي 
مخ، له مختلفو الرو ٤٦٠！وک ٢مخ، االستيعاب ٢٩٢！وک٦

مخ، ٣٥٤！وک ٧نقل شوې، او په تاريخ ابن کثير 
  .مخ لوم７ی چاپ ک３ راغلی دی١٥٨！وک ٦کنزالعمال

د ترۀ زوی، )  ص(عبداهللا بن عباس بن عبدالمطلب د پيغمبر.   ١
هجري کال ک３ په ٦٨ې وزي８يداو په له هجرته درې کاله وړاند

حديثونه له  ١٦٦٠د 請حاحو ليکواالنو . طائف ک３ وفات شو
د هغه د ژوند حال په اسد الغابه، اال請ابه او . هغوي نقل ک７ي دي

  .مخ باندې راغلی دی ٢٧٦جوامع السيره 
ابوذر، جندب يا بريد بن جناده، چ３ اسالم ډير ومخک３ .   ٢

د  جن， بدر نه وروسته د خداي  قبول ک７ې او هجرت ي３ ک７ې،
هجري کال د  ٣٢په . سره په هر يو جن， ک３ شريک ؤ) ص(رسول

 ←د 請حاحو. ربذې په دشته ک３ د تبعيد په حال ک３ وفات شو
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！ولو روايت  ٢او عمران بن حصين ١انس بن مالک 
د هغه د . حديثونه نقل ک７ي دي ٢٨١ليکواالنو له هغه نه  ←                                                                         

مخ، او ٢٧٧مخ، جوامع السيرة ٤٢٠！وک ٢ژوند حال په تقريب 
  .کتاب په دويم ！وک ک３ راغلی دیعبداهللا بن سبا 

د انس بن مالک په حقله ويل３ شي چ３ لس کاله د .   ١
يو (خادم ؤ، السونه به ي３ تر سن／لو د سپين والي) ص(پيغمبر
او دا مرض ي３ د هغه خيرو په . په وجه په يوې پ＂３ پ＂ول) مرض

دۀ ته ک７ی وی ＄که د غدير د حديث انکار ي３ ) ع(وجه چ３ علی
له خدايه وغو＊تل چ３ يو بيل／ه سپين وال３ ) ع(ک７ی ؤ، نو علی

د دې کيس３ لن６ . نه پ＂ي／ي) پ＂کي(پر هغه ول／وي چ３ په عمام３
او په . مخ راغلی دی١٢٢بيان په االعالق النفيسه کتاب ک３ په 
مخ موجود ٣٨٨！وک په ٢تفصيل سره د نهج البالغ３ د شرح د 

حو د 請حا. هجري وروسته په بصره ک３ وفات شو ٩٠هغه له. دی
حديثونه نقل ک７ي دي، د هغه د ژوند ٢٢٨٦ليکواالنو له هغه نه 

مخ ٢٧٦ليک په اسد الغابه، تقريب التهذيب او جوامع السيرة 
د منافقانو په حقله د هغه روايت د کنزل العمال د . ک３ راغلی دی
  .مخ ک３ راغلی دی١٤٠！وک په ٧لوم７ي چاپ د 

ران بن حصين ابونجيد، عمران بن حصين خزاعی کعبی، عم.   ٢
خزاعی کعبی، د خيبر د فتح په کال ک３ مسلمان شو او د 

مل／رې شو، په کوفه ک３ ي３ قضاوت کاوه او په )  ص(پيغمبر
 ← ←١٨٠د 請حاحو ليکواالنو له هغه . کال ک３ له دنيا الړ٥٢
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ه زمانه ک３ خپور شوی او پ  )ص(پيغمبرک７ی او د 
  .مشهور وو

مون８ به منافقان نه پيژندو م／ر داس３ : ابوذر وايي  
چ３ خداي او رسول نه به ي３ انکار وک７له واجب 

سره به ) ع(لمان％و ＇خه به ي３ مخ واړوه، او له علی
  ١.د＊مني کوله

به د ) انصارو(مون８ : ابو سعيد خذري وايي  
علی سره په بغض په زمانه ک３ منافقان د   )ص(پيغمبر

  ٢.او کينه باندې پيژندل

                                                                         
او د منافقانو په حقله د هغه روايتونه د . حديثونه نقل ک７ي دي

７ې چاپ، د هغه د ژوند حال مخ لوم١٤٠！وک ٧کنزل العمال په 
مخ ٢٧٧مخ، او جوامع السيره ٧٢！وک ٢د تقريب التهذيب په 

  .راغلی دی
مخ او کنزل العمال ١٢٩！وک ٣مستدرک الصحيحين .   ١
  .مخ٩١！وک ١٥
ابو سعيد بن مالک بن سنان خزرجي جذري، د خندق او د .   ٢

 ٦٥يا ٦٤يا  ٦٣په . هغ３ نه وروستو غزا－انو ک３ ي３ شرکت وک７
. کال نقل ک７ی دی ٧٤او ＄ينو . ال ک３ په مدين３ ک３ وفات شوک

 ←حديثونه نقل ک７ي دي د١١٧٠د 請حاحو ليکواالنو له هغه 
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په   )ص(پيغمبرمون８ به د : عبداهللا بن عباس وايي
زمانه ک３ منافقان د علی سره په بغض او کينه باندې 

  ١.پيژندل
مون８ منافقان : جابر بن عبداهللا انصاري وايي  

سره به ي３ د＊مني ) ع(يوازې په دې پيژندل چ３ له علی
  ٢.درلوده

مخ، تقريب ٢٩٨！وک ٢هغه د ژوند حال په اسدالغابه  ←                                                                         
مخ باندې ٢٧٦مخ او جوامع السيره ٢٨٩！وک ١التهذيب 
د منافقانو  په حقله د هغه حديثونه د ترمذي په . راغلی دی

مخ باندې ٢٨٤توک ٦مخ، حلية االولياء ابونعيم ١٦٧！وک ١٣
  .راغلي دي

  .مخ١٥٣！وک ٣تاريخ بغداد .   ١
جابر بن عبد اهللا عمرړ انصاری، پخپله 請حابي دی او د .   ٢

請حابي زوې دی د عقب３ په بيغت ک３ له خپل پالر سره موجود ؤ 
سره شرکت ک７ې ؤ، د 請فين ) ص(جن／ونو ک３ د پيغمبر ١٧او د 
هجري کال نه وروسته په ٧٠سره ؤ د ) ع(جن， ک３ هم د عليپه 

د 請حاحو ليکواالنو له هغه . مدينه ک３ وفات شو
د هغه د ژوند حال د اسدالغابه په . حديثونه نقل ک７ي دي١٥٤٠

مخ، تقريب التهذيب په لوم７ې ！وک ٢٥٧او  ٢٥٦لوم７ي ！وک 
 ←د منافقانو.مخ راغلی دی٢٧٦ره په مخ او د جامعه السي١٢٢
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خبرو ) ص(په پام او د رسول اهللا  دې روايتونو ته  
أللَهُمَ : "په باره ک３ فرمايي) ع(ته په پام سره چ３ د علی

مينه ) ع(د علی! خدايه والِ َمنْ واالهُ و عادِ َمنْ عاداهُ؛
والو سره مينه ولرې او د هغه د＊منانو سره د＊مني 

  ١."وک７ی
د ) ع(دې ！ولو روايتونو ته پام سره د اهلبيتو  

د دينی مطلبونو او علمونو په مکتب الرويان 

مخ،تاريخ ٤٦٢！وک ٢په حقله د هغه روايت د االستيعاب په  ←                                                                         
مخ راغلی ١٣٣！وک ٩مخ او مجمع الزوائد ١٩٨！وک ٢ذهبي 
  .دی
په باب ) ع(مخ د مناقب علی١٦٥！وک 請١٣حيح ترمذي .   ١
. حديث١١٦د فضيلت په باب ک３ ) ع(سنن ابن ماجه د علی. ک３

، ٨٨، ٨٤！وک ١مخ، مسند احمد ٣٠او  ٤خصائص نسائي 
، ٣٦٨، ٢٨١مخونه او ＇لورم ！وک ٣٣٠او  ١٥٢، ١١٩، ١١٨
، ٣٥٨، ٣٥٠، ٣٤٧، ٣٠٧مخونه او پين％م ！وک ٣٧٢او  ٣٧٠
مخونه، مستدرک 請حيحين دوم  ٥٦٨، ٤١٩، ٣٦٦، ٣٦١
-٢٢٢مخ، رياض النضرة دويم ！وک ٩！وک ٣مخ او ١٢٩！وک 
مخ او ٢٩٠！وک ٨مخ او ٣٧٧！وک ٧مخ، تاريخ بغداد ٢٢٥
  .ير مصدرونهمخ او نور ډ٣٤٣！وک ١٢
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سره ) ع(راخستلو ک３  له هغ３ ا請حابو چ３ د علی 
＄که چ３ کيدی شي . ي３ د＊مني ک７ی ده إحتياط کوي

دا 請حابي له هغ３ منافقينو وي چ３ ب３ له خدايه ي３ 
  .بل ＇وک نه پيژني

  
  ♣♣♣♣   ♣♣♣♣     ♣♣♣♣   
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