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ملی سرود
دا عزت د هـــر افـــغان دى دا وطن افغانستـــان دى  
هر بچی ي３ قهرمـــــان دى کور د سول３ کور د تورې  
د بـــــــلوڅــــو د ازبکـــــو دا وطن د ټولو کـور دى  
د تــــــرکمنــــو د تاجکــــو د پ＋تــــون  او هزاره وو  
پـــاميــريان، نورستانيــــان ورسره عرب، －وجــر دي  
هـــم ايمـــاق، هم پشـه ４ان براهوي دي، قزلباش دي  
لـــکــه لمــر پر شنه آسمـان دا ه５ــواد به تل ځل８５ي  
لـــکـــه زړه وي جــاو４دان په سينــه ک３ د آسيـــا به  
وايو اهلل اکبر وايو اهلل اکبر نوم د حق مو دى رهبـــر  



د

بسم اهلل الرحمن الرحيم
د پوهن３ د وزير پيغام 

الحمد هلل رب العالمين والصلوة والسالم علی رسوله محمد و علی أله و اصحابه اجمعين، اما بعد:
د پوهن３ تعليم３ نصاب د ＊وون３ او روزن３ د نظام بنس جوړوي او د هيواد د اوسنيو او راتلونکو نسلونو په علمي، فکري او 

سلوکي ودې او پراختيا ک３ بنس＂يز او ارز＊تمن رول لري. 
تعليمي نصاب بايد د وخت په ت５ر４دو او د ژوندانه په ب５الب５لو ډ－رونو ک３ له بدلون او پرمخت， او د ！ولن３ له اړتياوو سره سم، 

هم د مضمون او محتوا او هم د معلوماتو د ورک７ې د الرو چارو له مخ３، بدلون او پراختيا ومومي. 
د تعليمي نصاب په ډ－ر ک３ يو هم د اسالمي زده ک７و نصاب دی چ３ بيا کتن３ او ودې ته ３４ جدي اړتيا ليدل ک５ده؛ ＄که له 
يوې خوا بايد د ديني مدرسو فارغان د ！ولن３ د معنوي مخک＋انو په تو－ه د معارف د ه）و د پوره پام وړ و－ر＄ي او له بل３ خوا 
د ديني مدرسو په نصاب ک３ د اسالم د سپ５）لي دين عقايد، احکام او الر＊وون３ راغل３ دي چ３ د انساني ژوند د ！ولو اړخونو 
بشپ７ نظام، قانون او د ن７ۍ د خالق او پرود－ار د وروستني پيغام په تو－ه د قيامت تر ور＄３ پورې، د بشريت د الر＊وون３ دنده 

سرته رسوي.
د اسالمي امت عالمانو د تاريخ په اوږدو ک３ د اسالمي معارف او د اسالمي تعليماتو د سيستم په رامن％ته کولو، پراختيا او 

ب６اين３، په ت５ره بيا د اسالمي ن７ۍ د علمي مرکزونو او مؤسسو د تعليمي نصاب په تدريجي وده ک３، خپله دنده سرته رسول３ ده.
د اسالمي علومو تاريخ ته کره کتنه، دا ＇ر－ندوي چ３ د ديني مدرسو او علمي مرکزونو نصاب تل د اسالم د تلپات３ او ثابتو 

احکامو پر بنس، د ！ولن３ له اړتياوو سره سم، هر وخت او هر ＄ای پراختيا موندل３ ده.
زموږ گران هيواد افغانستان د علمي ＄النده تاريخ په درلودلو سره د علم او پوه３ زان／و او د وخت لوی علمي مرکز و چ３ 
د اسالمي ستر تمدن په جوړ＊ت ک３ ي３ مهم رول درلود. د علم او فرهنگ په مختلفو ډ－رونو، په ＄انگ７ې توگه د عقايدو، 
تفسير، حديث، فقه３ او د فقه３ د اصولو په ＇５ر په شرعي علومو ک３ د زر－ونو پوهانو او عالمانو شتون، زموږ د دې وينا پخلی کوي. 
په اوسني عصر ک３ د اسالمي وي＋تابه له پراختيا سره سم زموږ په ه５واد ک３ اسالمي زده ک７و د ＇ومره والي او ＇رن／والي له 

مخ３ زيات بدلون موندلی او د ه５واد کوچنيان او ＄وانان په ډ４ره مينه او ليوالتيا د اسالمي زده ک７و مرکزونو او مدرسو ته مخه کوي. 
د افغانستان د اسالمي جمهوريت د پوهن３ وزارت د خپل مسؤوليت او دندې له مخ３ د ه５واد له اساسي قانون سره سم د 

اسالمي زده ک７و د کيفي او کمي پراختيا او په هغ３ ک３ د اسالمي زده ک７و د نصاب په اړه د پام وړ －امونه پورته ک７ي دي.
په دې ل７ ک３ د پوهن３ وزارت، د ه５واد د ډاډ وړ تجربه لرونکو عالمانو، استاذانو او متخصصانو＇خه په بلنه د ديني مدرسو د 
تعليمي نصاب، د ال ＊ه کولو لپاره، مروج کتابونه، د متنونو د شرح３ او توضيح او د فعاليتونو، ارزونو او تمرينونو په ورزياتولو 

د درسي کتابونو له نويو معيارونو سره سم چمتو ک７ل. 
هيله من يم، د پوهن３ وزارت د عالمانو او متخصصانو د ستاين３ وړ دا ه）３، په افغانستان ک３ د اسالمي زده ک７و د ال پراختيا 

او ب６اين３ او د لوی خدای جل جالله د رضا د ترالسه کولو المل شي.

وباهلل التوفيق

دکتور محمد ميرويس بلخي
د پوهن３ وزير



ه

مقدمه

＊اغلو ＊وونکو او －رانو زده کوونکو!

د سيرت علم چ３ د اهلل تعالی د پيغمبر حضرت محمدU  له ژوند او د ده د زمان３ له حاالتو او پ５＋و 

＇خه بحث کوي، د قرآن او سنتو په پوهه ک３ ارز＊تمن اغ５ز لري، ＄که چ３ د آيتونو شان نزول 

او د احاديثو شان ورود د سيرت له علم ＇خه زده کي８ي، له همدې کبله د سيرت زدک７ه د اسالم د 

دين د الر＊وونو د سم３ پوه５دن３ لپاره مهمه او بنس＂يزه چاره －２ل ک８５ي. 

همدارن／ه موږ د مسلمانانو په تو－ه د دين د عملي تطبيق لپاره په رسول اهللU پس３ اقتداء کولوته اړتيا 

لرو، ＄که چ３ د هغه مبارک ژوند، د اسالم د دين ژوندۍ ب５ل／ه او عملي تطبيق دی. 

د نبوي سيرت ارز＊ت ته په کتلو سره، د افغانستان د اسالمي جمهوريت د پوهن３ وزارت د ＊وونيز 

نصاب د پراختيا رياست د نبوي سيرت تدريس، د ديني مدارسو د من％ن９ دورې په دوو ！ول／يو 

)٧- ٨ (ک３ د مستقل مضمون په تو－ه مقرر ک７ او د دغه مضمون د مفرداتو په برابرولو ک３ ي３ د 

مطلبونو لوم７يتوبونه، د موضوعاتو تسلسل او د زده کوونکو عمرونه په پام ک３ نيولي دي.

دغه درسي کتاب د ليکن３ له نويو اصولو سره سم په －＂وره او اغ５زمنه تو－ه تآليف شوی او د مطالبو 

په را！ولولو ک３ ي３ په موثوقو او معتبرو رواياتو بسنه شوې ده. 

هيله لرو د علماوو او مدرسينو د منلو وړ و－ر＄ي او زده کوونکي ３４ له مطالبو ＇خه د علم او عمل 

په ډ－ر ک３ پوره －＂ه واخلي. 
و اهلل الموفق
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لوم７ى لوست

نبوي سيرت

د نبوي سيرت مضمون د لوم７ي ＄ل لپاره د اووم ！ول／ي زده کوونکو ته د اساسي مضمون په 

تو－ه لوستل ک８５ي، نو له همدې امله اړينه ده، چ３ تر ！ولو وړاندې د دې علم معنا، اهميت او 

موخ３ وپ５ژندل شي.

د سيرت معنا

سيرت عربي کلمه ده، چ３ په لغت ک３ د الرې، طريق３ او ت／الرې په معنا راغل３ او په اصطالح 

ک３ د ژوند حاالتو ته ويل ک８５ي. 

نبوي سيرت د پيغمبر U د ژوند پ５＋و، ک７و وړو، خويونو، شمائلو او غزاگانو هغ３ مجموع３ ته 

ويل ک８５ي چ３ د حديثو او تاريخ د پوهانو له خوا موږ ته رارس５دلي دي. 

د نبوي سيرت ارز＊ت

د نبوي سيرت لوستل او ＇７５ل د هر مسلمان لپاره ډ４ر اهميت لري، ＄که انسان کوالى شي د 

نبوي سيرت په لوستلو او پ５ژندلو سره د محمد مصطٰفىU د ک７نو، ويناوو او ت／الرو په ر１ا ک３ د 

هغه د شخصيت اړخونه ډ４ر ＊ه وپ５ژني او په خپل ژوند ک３ اقتداء ورپس３ وک７ي. ويلى شو چ３ د 

نبوي سيرت له ＇７５ن３ ＇خه موخه يوازې له تاريخي پ５＋و ＇خه خبرتيا يا د يو ل７ کيسو بيانول نه، 

بلک３ د سيرت د مطالع３ اصلي موخه دا ده، چ３ انسان وکوالى شي اسالمي ارز＊تونه د رسول 

اهللU په ژوند ک３ په ر＊تيني او مجسم ډول وپ５ژني.
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د نبوي سيرت د لوستلو موخ３

مسلمان د نبوي سيرت له ＇７５ن３ او لوستلو ＇خه ډ４رې موخ３ ترالسه کوالى شي، چ３ خورا 

مهم３ ي３ په الندې ډول دي:

١.د رسول اهللU د ژوندانه او د هغه د زمان３ د شرايطو په ر１ا ک３ د هغه د شخصيت پ５ژندل د دې 

لپاره چ３ هغه يوازې د خپل قوم يو ستر شخصيت نه، بلک３ په حقه ر＊تينى پيغمبر و، او د الهي 

وح３ په توفيق ي３ تائيد کيده.

٢. يو کره الر＊وود پيدا کول، تر ＇و د ژوند په ！ولو چارو ک３ د هغه دک７نالرو پيروي وشي، يقيناً 

محمد U ډير د اعٰلى درج３ ب５ل／ه، او يو بشپ７ او کره انسان و.

٣. د نبوي سيرت مطالعه کوالى شي د قرآن کريم دمعنا وو په غوره پ５ژندلو ک３ له موږ سره 

مرسته وک７ي.

٤. مسلمان ＊وونکي او بلونکي ته الزمه ده، چ３ د ＊وون３ او روزن３ د ت／الرې يوه ژوندۍ ب５ل／ه 

پيدا ک７ي، نو په ر＊تيا چ３ محمدU داس３ يو غوره، خير غو＊تونکى ＊وونکى او غوره روزونکى 

و چ３ د بلن３ په ！ولو پ７اوونو ک３ ي３ ＊３ او －＂ورې الرې ＊ودل３ دي..

٥. د نبوي سيرت د مطالع３ په ترڅ ک３ کوالى شو د صحيح اسالمي معارف په ډ４ره برخه پوهه 

ترالسه ک７و، برابره ده چ３ د عقيدې په هکله وي يا د احکامو او يا د اخالقو.

فعاليت

 مسلمان د نبوي سيرت له مطالع３ ＇خه کوم ＇يز په غوره او مجسم ډول ترالسه کوالى شي؟
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پ５غمبرX د انسانانو لپاره يو مثالي شخصيت 

خورا مهم ＇يز چ３ ！ول３ يادې شوې موخ３ رانغاړي، دا دى چ３ د پيغمبرX سيرت په ！ولنه ک３ 

د انسان د ژوند مختلف ！ولنيز او انساني اړخونه د يو مستقل او مؤثر غ７ي په تو－ه احاطه کوي.

د پيغمبرX په ژوند ک３ موږ ته ډ４رې سترې او عالي ب５ل／３ تر ستر－و ک８５ي، لکه:

 يو ر＊تينى او سپ５）لى ＄وان.

 د قوم او يارانو په من＃ ک３  يو امين شخص.

 يو هو＊يار بلونکى چ３ خلک په حکمت او پوه３ سره د اهلل> لور ته بولي.

 د يو دولت رئيس چ３ خپل کارونه  په پوره پوه３ او حکمت سره ترسره کوي.

 يو مثالي خاوند، چ３ له خپلو اوالدونو او ميرمنو سره ＊ه ژوند لري.

 يو زړه سواند او مهربان پالر.

  د جهاد اتل قوماندان.

 يو ر＊تينی او تجربه لرونکى سياست پوه.

او په پای ک３  داس３ يو مسلمان، چ３ کوالى شي په پوره اخالص د خداى تعالى په عبادت ک３ د 

بوختيا او خپل３ کورن９ او يارانو سره د غوره سلوک او چلن ترمن＃ موازنه راولي، مشاهده کوو، نو 

نبوي سيرت په حقيقت ک３ په خورا عالي ب２ه د انساني ژوندانه د ！ولو اړخونو ＇ر－ندونکی دی.
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ارزونه

١. د نبوي سيرت مطالعه مسلمان ته ＇ه －＂ه او اهميت لري؟

٢. د نبوي سيرت موخ３ په لن６ ډول تشريح ک７ئ.

٣. د نبوي سيرت له مطالع３ ＇خه د ＊ه شخصيت ＇ه ډول ب５ل／３ ترالسه کولى شو؟

٤. آيا د نبوي سيرت مطالعه د ＄ان／７و خلکو لپاره مهمه ده او که د ！ولو مسلمانانو لپاره؟

کورن９ دنده

زده کوونکي دې په خپلو کتابچو ک３ د محمد رسول اهللU د هغه توازن او ان６ول په هکله، چ３ 

د خداى تعالى> په عبادت ک３ د بوختيا او د خپلو اوالدونو او ماندينو سره ي３ د غوره چلن کولو 

ترمن＃ ساتلی و، يوه لن６ه مقاله وليکي.
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 دويم لوست

جزيرة العرب

ته  ن７ۍ  پک３  پيغمبر  الشان  او عظيم  اسالم ستر  د  ده، چ３  مبارکه ＄مکه  د عربو جزيره هغه 
ستر－３ پرانست３. اسالمي بلنه له همدغه ＄ايه پيل شوه، مالت７ ي３ ترالسه ک７ او د ن７ۍ －وټ －وټ 
ته خپره شوه. د دې ＄مک３ له تاريخي او جغرافياوي موقعيت سره بلدتيا له موږ سره مرسته کوي، 

چ３ د حضرت محمدU تر ظهور او بعثت وړاندې حالت په ＊ه ډول وپ５ژنو.

جغرافياوي موقعيت

 د عربستان خاوره يوه پراخه ！اپو وزمه ده، چ３ د آسيا په سو４ل لو４دي＃ ک３ پرته ده، د دې خاورې 
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په ختي＃ ک３  ي３ د فارس خليج او د سو４لي عراق لويه برخه ده، لو４دي＃ ته ي３ سره بحيره او د سينا 
！اپو وزمه، شمال ته ي３ د شام ＊ارونه )سوريه او اردن( او د عراق يوه برخه او سو４ل ته ي３ د عرب 
بحيره، چ３ د هندي اوقيانوس امتداد دى، هم سرحدې دي. نو له دې امله دسيناء ！اپو د جزيرة 

العرب په حدودو ک３ نه شامل８５ي.
د عربي جزيرې اجمالي مساحت )٣٠٧٠٠٠٠( درې ميليونه اويا زره کيلومتره مربع ته رس８５ي.

د عربي جزيرې و４ش 

د عربي ټاپو و４ش: جغرافيه پوهان په جزيرة العرب ک３ م５شت عربان د همدغو سيمو د طبيعت 

په ر１ا ک３ په الندې پن％و برخو و４شي:
١_ تهامه   ٢_ حجاز   ٣_ نجد   ٤_ يمن  ٥_ عروض )يمامه او بحرين(

د حضرت محمدU د ز４８４دلو ＄اى حجاز دی، چ３ د دې ！اپو وزم３ په لو４دي％ه برخه ک３ پروت 
دى.

فعاليت

 د يوې سيم３ جغرافياوي موقعيت او تاريخي لرغونتوب پ５ژندل د هغو شخصيتونو په پ５ژندلو ک３ 
چ３ هلته هست شوي دي، ＇ه مرسته کوي؟

د عربو تاريخي لرغونتيا

تاريخ پوهانو د عربو جرړې په دريو برخو و４شل３ دي:
١. بائده عرب

٢. عاربه عرب
٣. عدنانيه عرب

بائده عرب: له هغو قومونو او پر－نو ＇خه عبارت دي، چ３ په بشپ７ ډول تر اسالم پخوا له من％ه 

تللي دي، لکه د عاد، ثمود او عمالقه قومونه، چ３ د ＄ينو د زوا ل د ＇رن／والي کيس３ په قرآن 
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کريم ک３ يادې شوې دي. دوى داس３ پاچاهان درلودل، چ３ پولو ي３ تر شام او مصر پورې پراختيا 
درلوده. همدا رن／ه هغو قبيلو ته هم بائده عرب ويل ک８５ي، چ３ خپل يووالى ي３ له السه ورک７ى 

او پات３ شوني ي３ له نورو قبيلو سره يو ＄اى شوي، لکه ُجرُهم او د حضرموت اعراب.

عاربه يا قحطانيه عرب

هماغه اصلي او زاړه عربان دي، چ３ نسبي ل７ۍ ي３ قحطان ته رس８５ي. دوى  په سو４لي عربو 
شهرت لري. عاربه عربو د بائده عربو پرخالف د تاريخ په اوږدو ک３ خپل شتون او يووالى ساتلى 
اوس،  د قضاعه،  لري، همدارن／ه  ت７او  پورې  په همدوى  پاچاهان  او حمير  سباء  يمن،  د  دى، 

خزرج او خزاعه قبيلو جرړې هم دوی پورې رس８５ي.
مستعربه يا عدنانيه عرب

 هغو قومونو ته ويل ک８５ي، چ３ نسب ي３ عدنان د ابراهيمX د زوی اسماعيل X لمسي ته 
رس８５ي، چ３ په شمالي عربو هم مشهور دي، دوى په اصل ک３ عرب نه وو، خو له عربانو سره ي３ 
د وين３ پ５وند او －６ون پيدا ک７ او د وخت په ت５ر４دو سره عرب وگ２ل شول، د دې ډل３ اصلي ！ا！وبى 
مکه مکرمه ده يعن３ هغه ＄مکه چ３ ابراهيمX خپل زوى اسماعيلX د هغه له مور بي بي 

هاجرې سره دغه ＄اى ته راوستل.
اسماعيلX په ُجرُهم نوم３ عربي قبيل３ ک３ وروزل شو، او باآلخره د هغوى زوم شو، نو د 
اسماعيلX اوالده په اصل ک３ عربان نه دي، بلک３ په عربي چاپ５ريا ل ک３ روزل شوي دي، له 

همدې امله دوى ته مستعربه يعن３ عرب شوي عرب وايي.
د دې ډل３ عربانو نامتو قبيل３ عبارت دي، له: اياد، ربيعه، مضر، تميم، هذيل، کنانه، قريش ... 

او نورو ＇خه.
رسول اهللU د مضر له قبيل３ ＇خه دى، چ３ قريش د هغ３ يوه ＇ان／ه  ده او مستعربه عربو پورې 

ت７ل３ ده.
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فعاليت

－رانو زده کوونکو! تاسو ک３ ＇وک له شام ＇خه حجاز ته د ابراهيمX د راتلو او په مکه ک３ د 
اسماعيلX د م５شت ک５دو کيسه بيانولى شي؟ آيا هغه مهال په مکه ک３ آبادي وه؟

ارزونه
الف: الندن９ پو＊تن３ ＄واب ک７ئ.

١. ول３ د عربستان ＄مک３ ته ！اپو وزمه وايي؟
٢. جزيرة العرب ＇و کيلومتره مساحت لري او اوس کوم ه５وادونه پک３ شامل دي؟

٣. د جزيرة العرب عمده برخ３ ＇ه نوم８５ي؟
٤. د قريش قبيله د عربو د کوم３ ډل３ ＇ان／ه ده؟

ب: الندې نيم／７ې جمل３ د مناسبو کلمو په ليکلو سره پوره ک７ئ:

١_ د عربو جزيره د سو４ل له لوري .......................................... ته رس８５ي.
٢_ د مک３ او مدين３ ＊ارونو ت７او د ............................ سيم３ سره دى.

٣_ عاد او ثمود د ..............................   عربو له ډل３ ＇خه شم５رل ک８５ي.
٤_ مستعربه عربو ته د ......................................... زامن ويل ک８５ي.

کورن９ دنده

زده کوونکي دې د حضرت ابراهيمX  او حضرت اسماعيل عليهماالسالم په هکله معلومات 
ترالسه ک７ي او خپلو کتابچو ک３ دې وليکي.
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دريم لوست

د عربي ټاپو تمدنونه
له ډ４رې پخوا راهيس３ په جزيرة العرب ک３ تاريخي تمدنونه شته، چ３ خورا مشهور ي３ په الندې 

ډول دي:

١_ د سبأ تمدن

سبأ د يمن يوه سيمه ده. د دې ＄اى خلکو د باران له اوبو ＇خه د －＂３ اخيستن３ او په ش／و او 

سيندونو ک３ د اوبو د ضايع ک５دو د مخنيوي لپاره له پرمختللو هندسي ت／الرو ＇خه په استفادې، 

ډ４ر بندونه او د اوبو ز４رم３ جوړې ک７ې وې، چ３ مشهور ي３ د )مآرب بند( و، چ３ د ن４７دلو کيسه 

ي３ په قرآن کريم ک３ راغل３ ده)١(. همدا شان قرآن کريم د حجاز، يمن او شام ＊ارونو ترمن＃ د 

＇５رمو بان６و او کليو شتون ته هم نغوته )اشاره( کوي، چ３ سودا－ريزو کاروانونو او مسافرو به د 

باغونو په من＃ ک３ د ونو تر سيورو الندې، پرته له دې چ３ ت８ي يا وږي شي، مزل کاوه، خو دغه 

تمدن او آبادي همغه شان لکه چ３ قرآن کريم －واهي ورکوي، د ورانوونکو سيالبونو له امله، چ３ 

د هغ３ سيم３ په اوسيدونکو باندې د اهلل تعالى د غوس３ او له اهلل تعالی ＇خه د هغو د سرغ７اوي 

او د هغه تعالى د نعمت د ناشکرۍ پايل３ وه، بيخي له من％ه والړه.

فعاليت

 يمن د جزيرة العرب په کوم ＄اى ک３ پروت دى؟ آيا اوس هم د يمن، حجاز او د شام ＊ارونو 
ترمن＃ ت７لي او ن＋تي ＊ارونه او کلي شته؟

١- سوره سبا - آيت ١٤
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٢_ د عاد تمدن

دغه تمدن د عمان او حضر موت )يمن( او يمامه ترمن＃ په يوه سيمه ک３ چ３ احقاف نوم８５ي پيدا 

شو او اهلل جلت عظمته د دې ＄اى د هستو－نو د الر＊وون３ لپاره هودX ول８５ه، دا خلک چ３ 

خورا ＄واکمن او قوي وو، د ＄ان لپاره ي３ محکم کورونه او －３２ کارخان３ جوړې ک７ې وې.

د احقاف سيمه له ب２ونو، فصلونو او چينو ＇خه ډکه وه، خو اوس５دونکو ي３ د اهلل> د نعمتونو 

قدر ونه پ５ژاند او بت پرستي ي３ غوره ک７ه. د هودX سرغ７اوی ي３ وک７ او د هغه  په ＄ورونه ي３ 

پيل وک７، چ３ په پايله ک３ اهلل>  پرې غوسه شو. لوم７ى ي３  پر دې ＄مک３ وچکالي راوسته او 

بيا پرې ور４＃ را＊کاره شوه. دوى داس３ ان／يرله چ３ ک５داى شي باران پرې وشي. د دوى ＇اروي 

او ＄مک３ به خ７و ب３ ک７ي، خو دا هغه ور４＃ نه وه، چ３ د رحمت باران له ＄ان سره ولري، بلک３ 

چ＂ک باد او ورانوونکى طوفان ورسره و، چ３ د اهلل په فرمان ي３ هر ＇ه وران ک７ل، کورونه ي３ له 

ش／و ډک شول، له خپل ！ول ＄واک سره، له من％ه والړل او ！ول نعمتونه ي３ زوال شول.

٣_ د ثمود تمدن

دغه تمدن د حجاز او شام ＊ارونو تر من＃ د الحجر او وادي القری په سيمه ک３ رامن＃ ته شو. 

ثموديانو چ３ په غرونو ک３ محکم کورونه جوړ ک７ي وو، همدا شان ډ４ر باغونه، فصلونه او له اوبو 

 Xډک３ چين３ ي３ درلودې. د دوى د الر＊وون３ لپاره د اهلل تعالی رال８５ل شوى استازى، صالح

نوم５د، چ３ کيسه ي３ په قرآن کريم ک３ راغل３ ده.

صالحX خپل قوم د يو خداى عبادت ته را وباله، خو هغوى سرغ７اوى وک７ او بت پرستي ي３ 

غوره ک７ه.له صالحX ＇خه ي３ معجزه وغو＊ته، تر＇و د هغه پيغمبري ومني. اهلل> يوه ناقه 
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)او＊ه( د صالحX د نبوت د  ر＊تينول９ لپاره ولي８له او دا ي３ ورته وويل، چ３ له او＊３ سره غرض 

مه لرئ، تر ＇و د اهلل تعالی په ＄مکه ک３ وگر＄ي، خو ثموديانو او＊ه ووژله، هماغه و چ３ د زلزل３ 

په ب２ه د اهلل> عذاب دوی ته راغى او په پايله ک３ ！ول ثموديان د عاديانو په ＇５ر هالک شول.

فعاليت

 پر عاديانو او ثموديانو د اهلل> د قهر او عذاب راتللو الملونه ＇ه وو؟
＇ه فکر کوئ، ايا زموږ په زمانه ک３ هم －ناه او د اهلل> د نعمت کفران د بربادۍ او د نعمت د 

زوال باعث －ر＄ي او که نه؟

ارزونه

الف: الندن９ پو＊تن３ ＄واب ک７ئ.

١. مآرب بند چ５رته جوړ شوى او خلکو ترې ＇ه －＂ه اخيستله؟

٢.د احقاف سيمه چ５رته پرته وه؟

٣. عاديانو ته استول شوی استازى ＇ه نوم５ده؟

٤. ثموديان ＇رن／ه هالک ک７اى شول؟

ب: په الندې ＇لورو جملو ک３ له دوو غلطو جملو ＇خه  کر＊ه تاو ک７ئ.

١- د ثمود تمدن په احقاف نومي ＄اى ک３ رامن＃ ته شو.

٢- ثموديانو  له صالح عليه السالم ＇خه معجزه وغو＊ته او اهلل> يوه ناقه د معجزې په ډول 

ورته راول８５له.

٣- سبآ د حجاز او شام ＊ارونو ترمن＃ داس３ ＄اى و چ３ خلکو ي３ د خپلو ک＋تونو د خ７وبولو 
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لپاره د سيند له اوبو ＇خه گ＂ه اخيستله.

٤- ثموديان قوي او ＄واکمن خلک وو او د غرونو په من＃ ک３ ي３ ما９１ جوړې ک７ې وې.

کورن９ دنده

زده کوونکي دې په خپلو کتابچو ک３ د هغو قومونو، چ３ د نعمت ناشکري او د اهلل> نافرماني 

ي３ ک７ې وه او هالک شوي  وو، يوه مقاله وليکي.
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څلورم لوست

تر بعثت وړاندې د عربو حاالت

عربان د حضرت محمدU تر بعثت مخک３ له سخت３ بي دين９، ناپوه９، بت لما ن％ن３، اخالقي 
او اجتماعي ب３ الريو، سياسي او قانوني انارشيزم سره الس او －ر４وان وو او له  سياسي پلوه د فارس 

او روم د حکومتونو تابعداران گ２ل ک５دل.

١_ ديني حالت

عربان په اصل ک３ د ابراهيمX د دين منونکي وو، خو د وخت په ت５ر４دو ي３ د ابراهيمي شريعت 
اصول ه５ر ک７ل او بت لمان％ن３ ته ي３ مخه ک７ه، د بت لمان％ن３ ډبره په مکه مکرمه ک３ د عمرو 
بن لحى خزاعي نومي س７ي لخوا ک５＋ودل شوه او ډ４ر ژر د حجاز －وټ －وټ ته بت لمان％نه خپره 
شوه او هرې قبيل３ ＄ان／７ى بت درلود، آن تر دې چ３ په کعب３ شريف３ ک３ )٣٦٠( بتان ا４＋ودل 

شوي وو.هغوى په دې باور د بتانو عبادت کاوه، چ３ بتان خداى> ته زموږ سپار＊تنه کوي، نو 
＄که ي３ پناه  وروړه، غو＊تنه ي３ ترې کوله، په ک７اوونو ک３ ي３ ور ＇خه مرسته غو＊تله، طواف 

ي３ ترې کاوه، سجده ي３ ورته کوله، اهلل> ته د ن８دې ک５دو لپاره ي３ د هغوى په نامه قرباني کوله 
... او داس３ نور.

له دې سره سره داس３ کسان هم په ک３ وو، چ３ په ابراهيمي دين ！ين， والړ وو، لکه قس بن 

ساعده االيادي، چ３ خلک ي３ توحيد، د اهلل>  عبادت او د بت لمان％ن３ پر４＋ودو ته رابلل او 

له  مرګ وروسته ژوند باندې ي３ عقيده لرله او د حضرت محمدU د بعثت او ＇ر－ند４دو ز４رى 
ي３ ورکاوه.
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٢_ سياسي حالت

د عربو د ！اپو  سياسي حالت －６ وډ و او د پاچاهانو، اميرانو او قبيلوي مشرانو ترمن＃ و４شل شوی و 
او سياسي استقالل ي３ نه درلود. قبيلوي نظام پرې واکمن و، چ３ د فرد او ！ولن３ ترمن＃ ي３ اړيک３ 

تنظيمول３. د هغوى حقوق او مسؤوليتونه ي３ د قبيلوي پيوستون پر بنس ！اکل.
خلکو په قبيلوي شخ７و، توکميزو اختالفاتو او مذهبي تعصباتو ک３ شپ３ سبا کول３، خو په حجاز 
ک３ يو بل ډول وضعيت واکمن و، عربانو د حجاز حکومت ته په درنه ستر－ه کتل، ＄که چ３ 
ديني چارې ي３ په واک ک３ وې. د حرم ساتونکي او د ابراهيمي شريعت پلي کوونکي وو، خو 
دغه حکومت چ３ شورايي نظام ي３ درلود ، ب３ وس３ و او خپل３ دندې او مسؤوليتونه ي３ په ＊ه 

شان نشو پرمخ ب５ولى.

فعاليت

په داس３ حال ک３ چ３ بتان ب３ ساه ＇يزونه دي، تردې چ３ له ＄ان ＇خه دفاع هم نشي کوالى، 
نو ＇ه المل ده چ３ انسان بت لمان％ن３ ته مخه کوي.

٣_ ټولنيز حالت

له خپل３ ماندين３ سره خورا  يو اشرافي س７ي  ！ولنيزې طبق３ وې،  ب５ل３  ب５ال  ！ولنه ک３  په عربي 
پرمختلل３ اړيک３ درلودل３ او د ارادې آزادي ي３ درلوده. د عزت ژوند ي３ کاوه او له ＊％３ ＇خه 
د دفاع لپاره به تورې له تيکو ＇خه رابهر ک５دې،  له دې ！ولو سره سره نارينه د کورن９ مشر و، خو 
د غير اشرافي طبقو په من＃ ک３ بيا ＊％３ د هر ډول ت５ري او تجاوز ＊کار وې. يوه س７ي له ډ４رو 
＊％و سره نکاح کوالى شوه، بدلمني په ک３ دود وه. د عربو ＄ينو قبيلو خپل３ لو３１ د شرم، نن， 

او يا د نفق３ له و４رې ژوندۍ خ＋ول３.
لن６ه دا چ３ له بعثت وړاندې د عربانو ！ولنيزحالت ډ４ر خراب و، له زغم ＇خه وتل３  بد اخالق９ 
په ک３ دود وې. خلکو د ＇ارويو په ＇５ر ژوند کاوه. کله نا کله به ي３  ＊％３ پلورل３ او پ５رودل３ او 

د مال او متاع په ＇５ر به ورسره چلن ک５ده.
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٤_ اقتصادي حالت

په جزيرة العرب ک３ په دې خاطر چ３ ډ４رې برخ３ ي３ وچ３ او پراخ３ د＊ت３ وې، زراعت نه 
و، همدا رن／ه سودا－ري، چ３ د عربو د ژوند د اړتياوو د ترالسه کولو ستره وسيله وه، د امينت 
د نشتوالي له کبله چ３ د سودا－رۍ د ودې لپاره ډير اړين و، يوازې  د حرام په  مياشتو )رجب، 
شوال، ذى العقده، ذى الحجة( ک３ تر سره کيده. عربانو يوازې په همدې مياشتو ک３ له شوکو او 
غال ＇خه ډډه کوله، خو د صنعت په ډ－ر ک３ عربان تر نورو ملتونو خورا وروسته پات３ وو. يوازې 

د پوستکو جوړون３ د صنعت تر＇ن， ＄ينو عربي ＊％و ！وکران هم  اوبدل.
په د＊تو ک３ د او＊انو او پسونو ＇رول ډ４ر دود و، له همدې کبله عربي قبيل３ د وا＊و او ＇７ ＄ايونو 

په ل＂ه ک３ تل －ر＄ندې وې.

٥_ اخالقي حالت

د اخالقو له مخ３ －０ شم５ر عربانو خورا پر４وتلى حالت درلود. د شرابو ＇＋ل، قمار وهل، لوټ 
مار، غال، الرنيونه، تعصب، ظلم، وژنه، غچ اخيستنه، د مالونو غصبول، سود خوړل، زنا ... 
او نور اخالقي مفاسد پک３ په لويه پيمانه موجود وو. بايد ووايو، چ３ ＄ين３ سپ５）لي خويونه او 
صفات چ３ محمدي رسالت ته د غاړې ا４＋ودلو وړتيا ي３ لرله هم په ک３ وو،  لکه هو＊ياري، 
سخاوت، زړورتيا، نارينتوب، آزادي خو＊ول، وفا، سپينا وی، صداقت، صبر، قناعت، شرافت، 

عفو او ت５ر４دنه او د －اون６يتوب ساتنه.

فعاليت

 کر کيله د انسان د ژوند لپاره ډ４ره اړينه ده، نو عربانو ول３ په دې ډ－ر ک３ هل３ ＄ل３ ونه ک７ې او د 

کرن３ له پلوه وروسته پات３ وو؟ کومو شيانو ته کرنيز وسايل ويل ک８５ي؟
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ارزونه
الف: الندن９ پو＊تن３ ＄واب ک７ئ.

١- بت لمان％نه چا په عربو ک３ دود ک７ه؟

٢- د حضرت محمدU تر بعثت مخک３ پر عربانو ＇ه ډول نظام واکمن و؟
٣- په عربو ک３ ＊％و ＇ه مقام درلود؟

٤- ول３ ＄ينو عربي قب５لو خپل３ لو３１ ژوندۍ خ＋ول３؟
( ن＋ه او د ناسمو جملو پر وړاندې ) ( ن＋ه ک８５دئ: ب: د سمو جملو مخ３ ته ) 

١- مشرکينو په دې باور د بتانو عبادت کاوه، چ３ بتان د دوى پيدا کوونکي دي. )  (
٢- جزيرة العرب يوه ＊５رازه ＄مکه ده. )   (

٣- عربانو د اخالقي انحطاط تر＇ن， ＊ه خويونه هم درلودل. )   (
 ٤- عربانو په )اشهرالحرام( ک３ له ج／７ې، شوک３ او غال ＇خه ډډه کوله. )   (

کورن９ دنده

بتانو د ماتولو کيسه د خپل مال امام ＇خه وپو＊تي او خپلو  ابراهيمX د  زده کوونکي دې د 
کتابچو ک３ دې وليکي.
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پنځم لوست

له ز４８４دو مخک３ مهم３ پ３＋５

مخک３ له دې چ３ د حضرت محمدU بختور ميالد بيان ک７و، اړينه بر４＋ي، چ３ د هغو سترو 

پ５＋و يادونه وشي، چ３ د هغه له ن５کمرغه والدت وړاندې رامن％ته شوې او بشريت ته ي３ د روڼ 

او له برکت ＇خه د ډک سهار راختلو  ز４رى ورکاوه.

)د زمزم د ＇اه يو ان％ور(
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١_ د زمزم څاه کيندل

د زمزم اوبو د ＇ر－ند４دلو تاريخ د حضرت محمدU له والدت ＇خه ＇و پ７５ۍ وړاندې ＊ودل 

شوى دى. هغه مهال چ３ حضرت ابراهيمX د اهلل> په امر حضرت اسماعيلX او مور ي３ 

هاجره بي بي  له فلسطين ＇خه مک３ ته راوستل او دواړه ي３ له ل８و اوبو او کجورو سره د اهلل> 

د کور په ＇ن， مکه ک３ پر４＋ودل او خپله ب５رته ستون شو، مکه يوه وچه او ب３ －ياه ＄مکه وه. له 

هاجرې او زوى سره ي３ شته اوبه خالص３ شوې او دواړه ت８ي شول. هاجره د صفا غون６ۍ ته الړه 

او هلته په دې طمعه ودر４ده چ３ که ＇وک وويني، خو وي３ نه ليدل، بيا د مروه غون６ۍ په لوري 

و＄غاسته، تر ＇و وکوالى شي چ３ ＇وک وويني، خو بيا ي３ هم ونه ليدل. په همدې ترتيب او وه 

＄له د صفا او مروه ترمن＃ الړه او راغله، تر＇و چ３ په اووم ＄ل ي３ غ８ تر غوږو شو. －وري چ３ 

يوه پر＊ته په خپلو وزرونو ＄مکه وهي، نا＇اپه اوبه ＊کاره شوې،بي بي هاجرې او زوى ي３ له دغو 

اوبو ＇خه و＇＋ل３.

په همدغو ور＄و ک３ د )ُجرُهم( قبيل３ په نوم قبيله له يمن ＇خه مک３ ته راغله او ډ４ر کلونه هلته 

م５شت شول، خو يو وخت د بنو جرهم او خزاعة قبيلو تر من＃ جگ７ه وشوه او د ج／７ې په ترڅ 

کی بنو جرهم له مک３ مکرم３ ＇خه وتلو ته اړ شول، نو د حسد له مخ３ ي３ ＇اه ډکه ک７ه، تورې، 

د هوسيو مجسم３ او جنگي زغرې او نور شيان ي３ هم په ک３ ＊خ ک７ل. په دې ترتيب د زمزم د 

＇اه اوبه وچ３ او ＄اى ي３ ورک شو، ه５چا ته معلوم نه و، تر ＇و چ３ عبد المطلب ته په خوب 

ک３ و＊ودل شو.
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فعاليت

－رانو زده کوونکو د صفا او مروه ترمن＃ د بي بي هاجرې ت， رات，، د امهال په اسالم ک３ ＇ه 

حکم لري؟ دغه مطلب د حج په مناسکو ک３ ول＂وئ.

د عبدالمطلب خوب

د حضرت محمدU د نيکه عبدالمطلب په واسطه د زمزم د ＇اه کيندلو کيسه داس３ ده:

عبدالمطلب وايي: زه په حجر اسماعيل )حطيم شريف(ک３ ويده وم. نا＇اپه يو ＇وک راغى او 

راته ي３ وويل: طيبه وکينه!

ما وويل: طيبه ＇ه شى دى؟ رانه لرې شو، عبدالمطلب پرله پس３ درې شپ３ دغه خوب په حجر 

ک３ وليد، چ３ هماغه س７ي ورته په ب５ال ب５لو الفاظو ويل : وکينه!

او عبدالمطلب به هر ＄ل ور＇خه پو＊تل، چ３ هغه ＇ه شى دى؟ نوموړى س７ى به له ＄واب ويلو 

پرته ور＇خه ستون شو ، تر دې چ３ په ＇لورم ＄ل ي３ وويل: زمزم وکينه! عبدالمطلب وپو＊ت: 

زمزم ＇ه شى دى؟ وي３ ويل: هاغه کوهى دى چ３ اوبه ي３ نه کمي８ي او نه وچ８５ي.

بيا هماغه س７ي په دقيقه تو－ه د زمزم د ＇ا ＄اى عبدالمطلب ته و＊ود او وي３ ويل: د کعب３ په 

زيارت کوونکو ي３ ＇＋ه، کله چ３ عبدالمطلب د زمزم د اوبو د مرتب３ او ＄اى په هکله د هغه 

س７ي ＇ر－ندون３ واور４دې، نو باوري شو، چ３ خوب ي３ ر＊تينی دی. سهار ي３ د ＇ا په کيندلو ک３ 

له خلکو ＇خه مرسته وغو＊ته، خو چا ورسره مرسته ونه ک７ه، نو د خپل زوى حارث په مل／رتيا د 

هغه ＄اى کيندل پيل ک７ل. له ＇اه ＇خه ي３ تورې، زغرې او دوه له  سرو زرو جوړې شوې هوس９ 

، چ３ جرهميانو د مک３ د پر４＋ودلو پر مهال خ＋３ ک７ې وې، راوو４ستل３.

عبدالمطلب تورې سره ون＋لول３ او د بيت اهلل لپاره ي３ ترې ور جوړ ک７. همدارن／ه  د سرو زرو له  
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هوس９－انو ＇خه ي３  طاليي پا３１ جوړې ک７ې او د بيت اهلل په لويه دروازه ي３ ！ک وهل３. حاجيانو ته 

ي３ د زمزم اوبو ورکولو دنده پر خپله غاړه واخيسته، کله چ３ د زمزم ＇ا ＊کاره شوه، عبدالمطلب  

په لوړ آواز ))اهلل اکبر(( وويل. قريش ورته راغلل او وي３ ويل: دا  زموږ د پالر اسماعيلX ＇ا 

ده او موږ پک３ حق لرو. عبدالمطلب وويل: دا نشم منلی. زه د دې کار لپاره ！اکل شوى يم.په دغه 

وخت ک３ عبدالمطلب نذر ومانه چ３ که اهلل تعالى هغه ته لس زامن ور ک７ل او هغوى داس３ عمر 

ته ورس８５ي چ３ له ده ＇خه مالت７ وک７اى شي، نو يو تن به د کعب３ په نامه قربانوي.

فعاليت

 د زمزم د ＇اه په هکله د عبدالمطلب ＇لور ＄له خوب ليدل ＇ه معنا لري؟

قريشو ول３ له عبدالمطلب سره دعوه کوله، سره له دې چ３ کوهی ي３ يوازې کيندلى و او دوى 

ورسره مرسته هم نه وه ک７ې؟

ارزونه

الف: الندن９ پو＊تن３ ＇واب ک７ئ:

١- هاجر او اسماعيلX له کوم ＄ايه مک３ ته راغلل؟

٢- ول３ د زمزم اوبه وچ３ او ＇اه ي３ ډکه شوه او کوم شيان پک３ خ（ وو؟

ب: تش ＄ايونه په مناسبو کلمو ډک ک７ئ

١- هاجرې د ........................ ترمن＃ او وه ＄ل３ ت， رات， وک７.

٢- په اووم ＄ل ي３ غ８ واور４ده، －وري چ３ ................ په خپلو وزرونو ＄مکه وهي.

٣- په همدې ور＄و ک３ يوه قبيله د ............... په نوم له ...................... مک３ ته راغله.
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شپ８م لوست

د اصحاب الفيل پ５＋ه
کله چ３ په يمن ک３ د نجاشي )د حبش３ د امپراتور( والي ابرهه دا وليدل، چ３ عربان د حج په 
له کعب３ ＇خه   يو لوى معبد جوړ ک７، تر＇و  نو په صنعا ک３ ي３  موخه د کعب３ زيارت ته ＄ي، 
دخلکو پاملرنه دې معبد ته راواړوي. د کنانه قبيل３ يو س７ى د ده له  هوډ ＇خه خبر شو. په شپه ک３ 
معبد ته ورغى او دغه ودان９ ي３ په پليت９ ول７له. ابرهه په دې کار غوسه شو او له )٦٠٠٠٠( سرت５رو 
سره د کعب３ د ورانولو په موخه د حجاز په لور وخو＄５ده. لس يا ＇وارلس فيالن هم ورسره وو او 
د ＄ان لپاره ي３ تر ！ولو غ فيل غوره ک７. ابرهه يو س７ى مک３ ته واستاوه او ورته و ي３ ويل: الړ 
شه د مک３ مشر پيدا او ډاډ  ورک７ه، چ３ ج／７ې ته نه يو راغلي ، بلک３ غواړو دغه کور وران ک７و 

او ب５رته والړ شو.
د ابرهه استازي دا پ５غام عبدالمطلب ته ورساوه. عبدالمطلب وويل: مون８ د ج／７ې وس نه لرو او 
د خداى> کور ته ي３ د راتللو مخه نه شو نيوالى. مکه خپل خداى لري، هغه به ي３ وساتي. موږ 

بل کوم ＄واک نه لرو، د ابرهه استازي عبدالمطلب هم له ＄ان سره ابرهه ته ورووست.

فعاليت

په دې دوو ＇يزونو )حسد او معبد پليتولو( ک３ کوم يو د دې المل شو، چ３ ابرهه د کعب３ د   
ورانولو اراده وک７ه؟

له ابرهه سره د عبدالمطلب خبرې

عبدالمطلب يو غ＋تلى او ＊ايسته س７ى و. په ليدو ي３ ابرهه د هغه درناوى وک７. عبدالمطلب ابرهه 
ته وويل: اى پاچا! تا زما دوه سوه او＊ان اخيستي او هغه راک７ه، ابرهه وويل: په ليدو دې ډ４ر خوښ 
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شوم، خو پردې خبره  م３ په ستر－و ＊ه نه ل／８５ې، عبدالمطلب وويل: ول３؟  وي３ ويل: زه د هغ３ 
کو！３ د ورانولو په موخه راغلى يم، چ３ ستا او ستا د پلرونو دين ورپورې ت７لی او ته د هغ３ په هکله 

＇ه نه واي３ او د خپلو دوه سوو او＊انو د ب５ولو خبرې کوې!
عبدالمطلب وويل: زه د خپلو او＊انو ＇＋تن يم او دا کو！ه ＄انته ＇＋تن لري، چ３ ساتنه به ي３ 

کوي. ابرهه وويل: هغه ما نشي منع کولى. عبدالمطلب وويل: ته پوه８５ې او هغه!
ابرهه امر وک７ چ３ او＊ان ي３ ورک７ئ.  عبدالمطلب  له خپلواو＊انو سره مک３ ته  په ستن５دلو قريش 

له موضوع ＇خه خبر ک７ل او ور＇خه ي３ وغو＊تل چ３ لرې درو او غرونو ته پناه يوسي.
ابرهه خپل ＄واکونه منظم ک７ل او کعب３ ته د ورتگ لپاره تيار شول. کله چ３ ابرهه له خپل ل＋کر 
سره د ))ُمحسر(( خوړ ته چ３ د مزدلف３ او مٰنى په من＃ ک３ پروت دى، ورس５دل، غ فيل په 
－ون６و شو او د کعب３ په لور له وړاندې ت， ＇خه ي３ انکار وک７،کله به چ３ ي３ مخه بل لور ته واړول 

شوه －７ندى به ＄غاست، خو کله به ي３ چ３ مخ کعب３ ته واړول شو، په －ون６و به شو.

د ابرهه پر عسکرو د عذاب نازل５دل

اهلل>  ډل３ ډل３ الوتونکي مرغان واستول، تر＇و د ابرهه ل＋کر د سجيل تر کا１و الندې  راولي 
او وي３ ！کوي چ３ حکايت ي３ د فيل په سورت ک３ راغلى دى.

دا الوتونکي د توتک９ په ＇５ر وو، چ３ هر يو ي３ د نخود په اندازه درې کا１ي له ＄ان سره وړل، 
يو کا１ى ي３ په م＋وکه او دوه ي３ په پنجو ک３ نيولى و، هر چا ته به چ３ دغه کا１ی ورس５د، اندامونه 
به ي３ ！و！ه ！و！ه شول او هالک به شو، خو اهلل> ابرهه په داس３ ناروغ９ اخته ک７، چ３ －وت３ ي３ 
توى شوې. صنعا ته  په رس５دلو د چر－وړي په ＇５ر شوى و، په پاى ک３ ي３ زړه له سين３ راووت او 

م７ شو.
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فعاليت

－رانو زده کوونکو د وړو الوتونکو په واسطه د دومره لوى او ＄واکمن ل＋کر په ماتولو او له من％ه 
وړلو ک３ د اهلل> ＇ه حکمت پروت دى؟ او ول３ ي３ ستر مخلوقات د دوى د هالکت لپاره راونه ل８５ل؟

دا پ５＋ه د محرم په مياشت ک３ د رسول اکرمU له والدت ＇خه پن％وس يا پن％ه پن％وس ور３＄ 
وړاندې، چ３ د ٥٧٠ ميالدي کال د فبروري يا مارچ د مياشتو له وروستيو سره سمون خوري، 
رامن＃ ته شوې ده. د فيل حادثه يوه کرامت و، چ３ اهلل> حضرت محمدU او د هغه کورن９ ته ډال９ ک７ې وه. 
د فيل د پ５＋３  خبر لرې پرتو سيموته ورس５د. په همدې ترتيب د فيل پ５＋３ د ن７يوالو پام کعب３ 
ته راواړاوه، هغوى ي３ د اهلل> د کور عظمت او مرتب３ ته ＄ير ک７ل او ثابته ي３ ک７ه، چ３ اهلل> 
دغه کور د خپل عبادت لپاره ！اکلى او د وروستي پيغمبر صلى اهلل عليه وسلم د امت لپاره به تر 

قيامته قبله وي. 
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له دې پي＋３ څخه زده ک７ې

 - د اصحاب فيل پ５＋ه له  مک３ او عربو سره د نصاراوو کينه او حسد ＇ر－ندوي.
 - له ابرهه سره د عبدالمطلب خبرې د خداى> او د هغه د کور د د＊منانو تر من＃ د ج／７ې 

دحقيقت ＇ر－ندوى دی.
 - دغه کيسه کعب３ شريف３ ته د خلکو د احترام او تعظيم  ＇ر－ندونه کوی.

شم５رل  ن＋و ＇خه  او  داليلو  له  نبوت  د   Uمحمد د حضرت  خاوندانو حکايت  د  فيل  د   -  
ک８５ي.

 - اهلل> د خپل３ کو！３ )بيت اهلل (حافظ او ساتندوى دى.

ارزونه

١- ابرهه ＇وک و؟ او ول３ ي３ پر مک３ يرغل وک７؟
٢- د ابرهه فيل په کوم ＄اى ک３ په －ون６و شو؟

٣- د فيل واقعه کله پ５＋ه شوه؟
٤- ابرهه او ل＋کر ي３ مک３ ته ن８دې له ＇ه ډول برخليک سره مخ شول؟

کورن９ دنده

ک３  کتابچو  خپلو  په  ＇رن／والى  هالکت  د  الفيل  اصحاب  د  تو－ه  لن６ه  په  دې  کوونکي  زده 
وليکي.
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اووم لوست

د رسول اهللU نسب

！ولو  تر  پلوه  له  اخالقو  د  او  شريف  خورا  ک３  خلکو  په   Uمحمد حضرت  مخ３  له  نسب  د 

سپ５）لى و، د نسب ل７ۍ ي３ داس３ ده:

محمد بن عبداهلل بن عبدالمطلب بن هاشم بن عبدمناف  په يوويشتم پالر ک３ عدنان ته رس８５ي 

په همدې ډول د حضرت محمدU د نسب ل７ۍ حضرت  اوالد و.   Xاو عدنان د اسماعيل

اسماعيل او له هغه نه حضرت ابراهيم عليهما السالم ته رس８５ي.

رسول اهللU د خپل نسب په اړه فرمايي:

اهلل> د اسماعيل  X له  اوالدې کنانه او له کنانه وو ＇خه قريش او له قريشو ＇خه بني هاشم 

او له بني هاشمو ＇خه زه غوره ک７م، نو حضرت محمدU د غوره شوو غوره دى.

د نسب شرف او عزت طبعاً پر زړونو اغ５ز لري او خلک عادتاً هغه الر＊وود غوره کوي چ３ عالي 

نسب ولري، د پيغمبرۍ په ب２ه وي او که د پاچاه９ او هغه ＇وک نه مني او نه ي３ تر بيرغ الندې 

در８４ي چ３ ！ي نسب لري، دا چ３ اهلل> غو＊تل تر ＇و حضرت محمدU د نبوت او پيغمبرۍ 

د درانده مسؤوليت پر غاړه اخيستلو ته  وروزي، نو عالي نسب ي３ ورک７، تر＇و تر ＇ن， ي３ د خلکو 

په را！ول５دلو ک３ ورسره مرسته شوې وي.

فعاليت

 －رانو زده کوونکو! د حضرت محمدU نسب ته په کتلو ووايئ، چ３ محمدU د عربو له  کوم３ 

ډل３ )بايده، عاربه، مستعربه( ＇خه شم５رل ک８５ي؟
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د حضرت محمدU مور او پالر

دعبدالمطلب په زامنو ک３ عبداهلل پر خپل پالر ډير－ران و. کله چ３ قريشو له عبدالمطلب سره 

د زمزم د اوبو پر سر دعوه وک７ه، عبدالمطلب پر ＄ان نذر ک５＋ود، چ３ که اهلل> ورته لس زامن 

ورک７ل،نو يو به ي３ د اهلل> په نامه قرباني کوي. کله چ３ عبدالمطلب د لسو يا له لسو زياتو زامنو 

پالر شو، په خپلو زامنو ک３ ي３ پچه واچوله چ３ د عبداهلل په نامه وختله. عبدالمطلب بيا د عبداهلل 

او لسو او＊انو تر من＃ پچه واچوله چ３ د عبداهلل په نامه وختله، بيا ي３ د عبداهلل او شلو او＊انو تر 

من＃ پچه واچوله، دا ＄ل هم پچه د عبداهلل په نامه وختله. په همدې ترتيب ي３ لس لس او＊ان 

زياتول، تر دې چ３ خبره سلو او＊انو ته ورس５ده، کله چ３ ي３ د سلو او＊انو او عبداهلل تر من＃ پچه 

واچوله، دا ＄ل د سلو او＊انو په نامه پچه راووتله، نو عبدالمطلب سل او＊ان د خپل خوږ زوى 

عبداهلل په بدل ک３ حالل ک７ل او بيا ي３ د مک３ له ＊％و ＇خه د نسب او اخالقو له مخ３ غوره 

＊％ه هغه ته په نکاح ک７ه، چ３ آمنه بنت وهب نوم５ده او په ＇لورم پالر ک３ د عبداهلل د نسب ل７ۍ 

ته رس５دله، ＇ه وخت ال ت５ر شوى نه و، چ３ عبداهلل د شام  له سفر ＇خه د راستن５دلو پر مها ل په 

يثرب )مدينه منوره( ک３ د پن％ه ويشتو کلونو په عمر م７ او هماغلته خاورو ته وسپارل شو.

حضرت محمد� يتيم ن７ۍ ته راغى

کله چ３ عبداهلل م７ شو، آمنه حامله وه او د دواړو جهانو سردار ي３ په －６５ه و، د مرګ له خبر اور４دلو 

سره  سم  آمن３ د ده په ماتم ک３ ډ４ره اغيزمنه مرثيه ولوستله.

له م７ين３ وروسته د عبداهلل  ！وله شتمني پن％ه او＊ان، يوه رمه م８５ې او د )بََرکه( په نوم يوه حبشي 

وينزه  وه چ３ په ))ام ايمن(( سره هم ياد４دله،  پيغمبر X به ورته د مور خطاب کاوه، ＄که چ３ 

د هغه  X په پالنه ک３ ي３ له پيل ＇خه لوی الس درلود.
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فعاليت

 －رانو زده کوونکو! د عبداهلل د حاللولو او يا د سلو او＊انو قرباني کولو تر من＃ پچه اچول ＇ه معنا 

افاده کوي؟ په دې اړه خپل نظر بيان ک７ئ.

له آمن３ سره د عبداهلل نکاح د حضرت محمدU د ميالد او پيغمبرۍ پيل نه و، ＄که له رسول 

اهللU ＇خه وپو＊تل شول: ))ستاس３ د پيغمبرۍ کار له کوم ＄ايه پيل شو؟ وي３ فرمايل)زما د پالر 

ابراهيم X له دعا، د عيٰسىX له ز４ري او زما د مور له خوبه چ３ ليدلى ي３ و،هغه داچ３ له 

بدن ＇خه ي３ داس３ ر１ايي ＄ل５دل３ وه، چ３ د شام ما９１ ور ＇خه رو＊انه شوې وې(

ډ４ر پوهان په دې اند دي، چ３ آمن３ دغه نور د خپل حمل د ز８４ون  پر مهال ليدلى و. د آمن３ 

له وجود ＇خه د نور ＄ل５دل دې خبرې ته ＇ر－نده اشاره ده، چ３ دغه نوى مبارک ماشوم  به له  

＄ان سره  داس３ ＄الند نور راوړي، چ３ د ＄مک３ پر مخ  به ！ولو خلکو ته د هدايت او د اسالم 

ر１ا وړاندې شي.

له لوست څخه زده ک７ې

 - د پالر او مور د نسب له مخ３ آنحضرتU تر ！ولو خلکو خورا شريف و.

- محمد رسول اهللU د عدناني يعن３ مستعربه عربو له نسل ＇خه و.

- د قريشو د شرافت ثابت５دل او دا چ３ حضرت محمدU د آدم په اوالده ک３ غوره دى.

- اوچت نسب د الر＊ود د کارونو پرمخت， آسانه کوي او ！ولو ته ي３ د منلو وړ －ر＄وي.

- د حضرت محمدU ميالد په حقيقت ک３ هغه ＄الند نور و، چ３ ن７ۍ ي３ په وړان／و ر１ا شوه، 

دا هماغه د آمن３ خوب و، چ３ په ر＊تيا ي３ تحقق وموند.
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ارزونه

الف: الندن９ پو＊تن３ ＄واب ک７ئ:

١- د حضرت محمدU او عدنان ترمن＃ ＇و پالره وو؟

٢- عبدالمطلب ول３ د يو زوى د قربانولو نذر پر ＄ان ومانه او ＇ن／ه ي３ پرې وفا وک７ه؟

٣- د رسول اهللU پالر چ５رته م７ او د م７ين３ پرمهال ＇و کلن و؟

٤- برکه يا ام ايمن ＇وک وه؟

ب: الندې نيم／７ې جمل３ په مناسبو کلمو بشپ７ې ک７ئ:

١- عبدالمطلب منل３ وه چ３ که اهلل تعالی ورته ........ ورک７ي، يو به ي３ د اهلل په نوم قربانوي.

٢- برکه د پيغمبر په پالنه ک３ له پيل ＇خه  ............ الس درلود.

٣- له م７ين３ وروسته د عبداهلل ！وله شتمني پن％ه او＊ان يوه .......... يوه حبشي ......... وه.

٤- کله چ３ د عبداهلل د م７ين３ خبر مک３ ته راغى، آمن３ د هغه په ماتم ک３ اغ５زمنه ............. 

زمزمه ک７ه.

کورن９ دنده

زده کوونکي دې د حضرت محمدU د نسب د شرافت په اړه يو مخ مقاله په خپلو کتابچو ک３ 

وليکي.
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د رسول اهللU ميالد او نوم ا４＋ودنهاتم لوست

له دې وړاندې مو د حضرت محمدU د نسبي ل７ۍ په اړه اړين معلومات ترالسه ک７ل. همدارن／ه 
ابراهيمX دعا او د عيٰسىX ز４رى، د  د دې ن５کمرغه ميالد پيالمو ته اشاره وشوه، لکه د 
آمن３ بي بي خوب، د زمزم ＇ا ک５ندل، د اصحاب فيل پ５＋ه، په دې لوست ک３ به پوه شو، چ３ د 

آنحضرتU مبارک ميالد ＇ن／ه ترسره شو؟
د ميالد ن５ټه

 سيدالمرسلين، حضرت محمدU د عام الفيل )هغه کال چ３ له يمن ＇خه د نجاشي  پاچا والي 
ابرهه د فيالنو او پر４مانه ل＋کر سره د کعب３ شريف３ د ورانولو تکل وک７( د ربيع االول په دولسمه 
د  درلود.  ي３ سمون  له)٢٠( سره  اپريل  د  کال  د )٥٧٠(  ميالدي  پر سهار چ３  د دوشنب３  ن５＂ه 
عبدالمطلب په کور ک３ ن７ۍ ته ستر－３ پرانست３. دغه ورځ د ن７ۍ او بشريت په تاريخ ک３ يوه خورا 
بختوره ورځ وه، د پيغمبرU مور بي بي آمنه دهغه د والدت ＇رن／والى داس３ بيانوي: د ز８４ون 

پرمهال زما له بدن ＇خه داس３ نور و＄ل５د، چ３ په  وړان／و سره ي３ د شام ما９１ رو＊انه شوې.

د نبي کريمU د کور ＄ای چ３ اوس مهال کتابتون په ک３ جوړ شوی دی
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طبري او بيهقي په خپلو تاريخونو ک３ ليکلي چ３ د حضرت محمد د ميالد پر مها ل په ن７ۍ ک３ 

خارق العاده پ５＋３ رامن％ته شوې، چ３ په حقيقت ک３ يو ستر بدلون ته اشاره وه، لکه د ايران د 

)خسرو نوشيروان( د ما９１ د ＇وارلسو برجونو ن４７دل، د زردشتيانو د اور د ب＂９ س４７دل او د ساوه  د 

سيند د وچ５دو له امله د شاوخوا معبدونو وران５دل.

فعاليت

 د آنحضرتU د والدت پرمهال په ن７ۍ ک３ د خارق العاده واقعو پ５＋５دل، په ＇ه داللت کوي؟ 

په دې هکله دې زده کوونکي نظر ورک７ي.

نوم ا４＋ودنه

کله چ３ حضرت محمدU وز４８４د، آمن３ عبدالمطلب ته د نوي ز４８４دلي لمسي ز４رى ورک７. 

عبدالمطلب راغى او په ليدلو ي３ خورا خوشحاله  شو. له ＄ان سره ي３ کعب３ ته يووړ. د اهلل> 

شکر ي３ پر＄اى او  دعا ي３ وک７ه او د محمد U په نوم ي３ چ３ په عربانو ک３ خورا نا آشنا و، 

ونوماوه، ＄که عربانو په خپلو زامنو داس３ نومونه ا４＋ودل، چ３ معنا به ي３ سختي، کرکه او قهر و، 

لکه حرب، صخر، ُمّره، اسد او داس３ نور. که ＇ه هم دغه نوم )محمد( U  په عربو ک３ ناپ５ژندل 

شوى او نادر و، خو اهلل> دا ډ４ر ＊ه نوم عبدالمطلب ته الهام ک７، چ３ معنا ي３ ده، ستايل شوى. 

يقيناً يوازې اهلل> پوه８５ي، چ３ خپل د رسالت دروند پ５＂ی د چا په اوږو کي８دي. عبدالمطلب د 

عربو له دود سره سم حضرت محمدU د والدت په اوومه ورځ سنت ک７.
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فعاليت

－رانو زده کوونکو! د بي بي آمن３ له دې وينا ＇خه چ３ ))د ز８４ون پر مهال زما له بدن ＇خه داس３ 

نور و＄ل５د، چ３ په وړان／و سره ي３ د شام ما９１ رو＊انه شوې(( ＇ه اخيستنه کوئ؟ ول３ عبدالمطب 

د )معمول پرخالف( خپل لمسي ته نا آشنا نوم غوره ک７؟

له لوست څخه زده ک７ې�

. د آنحضرتU د نبوت او د شان د لوړوالي ن＋３ د هغهU د والدت له لوم７نيو ش５بو ＇خه 

＇ر－ندې وې.

. په )محمد( سره د محمد U نومول ستر کار او د يو فوق العاده والدت ن＋ه ده.

. د ماشومانو سنتول د ابراهيمX له سنتو ＇خه دی، چ３ له اسالم وړاندې هم په عربو ک３ 

مراعات کيده. 

ارزونه

الف: الندن９ پو＊تن３ ＄واب ک７ئ:

سمون  سره  ل  کا  ميالدي  کوم  او  مياشت３  قمري  کوم３  له  پيداي＋ت   Uمحمد حضرت  د   .١

لري؟

٢.  رسول اهللU چ５رته دنيا ته راغى؟

٣. ول３ عبدالمطلب خپل لمسی په نا آشنا نوم ونوماوه؟

٤. د رسول اهلل U مور )بى بىآمن３( د هغه د والدت پرمهال ＇ه وليدل؟
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ب: الندې نيم／７ې جمل３ په مناسبو کلمو سره بشپ７ې ک７ئ:

١_ د هغو له جمل３ ＇خه د ................. ＇وارلس کن／رې ون４７دې.

٢_ د .............. د شاوخوا معبدونه وران شول.

٣_ اهلل>  عبدالمطلب ته خورا ＊ه نوم......................... ک７.

٤_ حضرت محمدU ي３ په اوومه ورځ .................. ک７.

کورن９ دنده 

زده کوونکي دې د آنحضرت  U د والدت د ن５＂３ تر ＇ن， ！ول３ هغه خارق العاده پ５＋３ وليکي 

چ３ په ن７ۍ ک３ د دغه مبارک والدت پرمهال پ５＋３ شوې وې.
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 نهم لوست

د شيدو خوړلو)رضاعت( موده

په ت５ر لوست ک３ مو د آنحضرتU د والدت ن５＂ه وپ５ژندله، همداشان وپوه５دئ، چ３ له دغه 
مبارک ميالد سره سم په ن７ۍ ک３ ＄ين３ خارق العاده پ５＋３ من％ته راغل３، چ３ پر يو ستر بدلون  

ي３ داللت کاوه، په دې لوست ک３ به د دې بختور مولود د ژوند له بهير سره آشنا شو.
د رسول اهللU رضاعي ميندې

لوم７ن９ ＊％ه چ３ رسول اهللU ته ي３ دخپل３ اصلي مور له شيدو ورکولو ＇خه يوه اوون９ وروسته 
تی ورک７ی، د ابولهب وينزه )ثويبه( وه، چ３ له دې وړاندې ي３ د آنحضرتU تره، حمزهW او 

ابوسلمه  د عبداالسد المخزومي زوی ته هم ش５دې ورک７ې وې.
د عربو دا دود و، چ３ په ＊ارونو ک３ له شته  ناروغيو ＇خه د اوالدونو د سالمت９  او د کوچنيانو د 
روحي او جسمي ودې او ＊يرازۍ او د فصيح３ عربي ژب３ د زده ک７ې په موخه ي３ خپل ماشومان 
په  بني سعد ＊％و  لپاره سپارل. د  ته د رضاعت )تي ورکولو(  بان６و ک３ ميشتو ＊％و  او  په کليو 
 Uفصاحت او د ماشومانو په ＊ه پالنه ک３ نوم درلود. عبدالمطلب له دود سره سم د آنحضرت
لپاره د همداس３ يوې داي３ په ل＂ه ک３ و، چ３ دا سعادت د ابي ذؤيب د لور، حليم３ په نصيب شو، 

چ３ د هوازن د سترې قبيل３ بني سعد پورې ي３ اړه درلوده.

فعاليت

 زده کوونکي دې د ماشومانو په روزنه ک３ د د＊ت３ او صحرا د اغ５ز په هکله خپل نظرونه ＇ر－ند 
ک７ي.

حضرت محمد صلی اهلل عليه وسلم د بني سعد په قبيله ک３

حليم３ د حضرت محمدU د رضاعت له پر غاړه اخيستلو وروسته ډ４ر خير او برکت ترالسه ک７، 
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چ３ دا په خپله ډ４ره حيرانه وه، د دې مطلب تفصيل د حليم３ له ژب３ ＇خه بيانوو.
هغه وايي: د خپل خاوند )حارث بن عبدالعزی( په ملتيا د بني سعد قبيل３ له يو شم５ر ＊％و سره 
د کوم نوي ز４８４دلي ماشوم په ل＂ه ک３ ووتلم. دا هغه کال و، چ３ وچکال９ او قحط９ ه５＆ هم نه وو 
راپري＋ي. يوه زړه او＊ه مو لرله. په خداى> قسم  چ３ يو ＇ا＇کى ش５دې ي３ نه کول３.، د خپل  
ماشوم له السه چ３ له لوږې به ي３ ！وله شپه ژړل،   نه شواى ويده ک５دالى. په تيو ک３ م３ ش５دې 
نه وې،  په خپل３ سپين３ خرې چ３ ！پي هم وه، سپره شوم، د ډن／روالي اوکمزورۍ له کبله دومره 

ورو تلله چ３ مل／ري م３ ستومانه شول. مک３ ته ورس５دو او د ماشومانو په پو＊تنه سر شوو.
محمد )د خداى> رسول( ي３ ！ولو ＊％و ته وړاندې ک７، خو د يتيموالي له امله يوې هم ورته 
زړه ＊ه نه ک７، ＄که هرې ＊％３ د ماشوم له پالر ＇خه د احسان طمعه لرله، له ＄ان سره به مو 
وويل: چ３ يتيم دى مور او نيکه به ي３ له موږ سره ＇ه مرسته وک７ي؟ له ما پرته ！ولو مل／رو م３ 
تي رودونکي ماشومان ترالسه ک７ل. کله مو چ３ د ب５رته تللو اراده وک７ه، خاوند ته م３ وويل: نه م３  
خو＊８５ي چ３ ب３ له ماشومه د مل／رو په ډله ک３ ستنه شم. واهلل چ３ هماغه يتيم را اخلم، وي３ 

ويل: ＊ه ده، ک５داى شي اهلل جلت عظمته د هغه په وسيله ＇ه برکت راک７ي.
حليمه وايي: کله م３ چ３ هغه راواخيست او خپل هستو－ن％ي ته راغلم. تيونه م３ له شيدو ډک 
شول، هغه و＇＋ل３ او موړ شو. خپل زوى م３ هم موړ شو او همدا شان زموږ د او＊３ تيونه چ３ 
يو ＇ا＇کی شيدې ي３ نه لرل３، له شيدو ډک شول. له خاوند سره م３ د هغ３ شيدې و＇＋ل３. 
خاوند م３ وويل: حليم３ آيا پوه８５ې؟ خورا برکتي هلک مو په نصيب شوی دی. په دې شپه 
آرام او ماړه ويده شوو. له دې وړاندې مو د خپل ماشوم له ژړا خوب نه درلود. سهار له نوي ماشوم 

سره پر خپل３ خرې سپره شوم په خداى> قسم داس３ له خپلو مل／رو ＇خه مخک３ شوم، چ３ 
ه５＆ خرې ورسره سيالي نشواى کوالى. د بني سعد د＊ت３ ته ورس５دو، چ３ سخت３ وچ کال９ او 
قحط９ ＄پل３ وه. پسونه به م３ له ＇７＄ايه ماړه او له ش５دو ډک راتلل. په داس３ حال چ３ د بل ه５＆ 
ح５وان په تيو ک３ به شيدې نه وې، شپانه به ر！ل ک５دل او ورته ويل ک５دل، تاس３ هم هغه ＄اى ته 
م８５ې بو＄ئ، چ３ د حليم３ شپون ي３ بيايي، خو بيا ي３ هم م８５و يو ＇ا＇کى شيدې نه لرل３، په 
همدې ترتيب د اهلل> له لوري ورځ په ورځ خير او برکت پر موږ زيات５ده، تر دې چ３ آنحضرت 
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دوه کلن شو او هغه م３ له تي ＇خه ب５ل ک７، په همدې مودې ک３ آنحضرت Uهم فوق العاده 
وده ک７ې وه. 

لن６ه دا چ３ هغه U  مو خپل３ مور ته ور وست، خو ډير ليواله وو چ３ له موږ سره پات３ شي، ＄که 
موږ ي３ په پرلپس３ ډول برکتونه ليدل. ＇و ＇و ＄له مو غو＊تنه وک７ه، چ３ مور ي３ خپل زوى تر 
يوې مودې پورې له موږ سره پر８４دي. په پاى ک３ ي３ ومنله او ماشوم مو له ＄ان سره يو ＄ای ب５رته 

خپلي بان６ې ته راوست.
د شق الصدر پ５＋ه

بني سعد بان６ې ته د آنحضرت له ب５رته را تللو وروسته د راجح قول پر بنس د هغه د ميالد  
او   Uآنحضرت وايي:  پ５＋ه شوه، حليمه  واقعه  )دسينى ＇يرولو(  الصدر  د شق  کال  په ＇لورم 
)رضاعي( ورور ي３ د کورونو شا ته په لوبو بوخت وو، چ３ ورور ي３ په من６ه راغى او راته ي３ وويل: 
دوه کسان چ３ سپين３ جام３ ي３  په تن وې زما قريشي ورور محمدU ته راغلل، وي３ نيوه، پر 
＄مکه ي３ ＇مالوه او سينه ي３ ورته ＇يرې ک７ه. زه او پالر ي３ په ＄غاسته ورغلو، ومو ليده چ３ د 
آنحضرت U  رن， الوتی والړ دی. زموږ په ليدلو ي３ ژړا او فرياد پيل  ک７، په غ８５ ک３  مو ونيوه 
او ومو ويل: مور او پالر مو درنه ＄ار شه پر تا ＇ه شوي دي؟ وي３ ويل: دوه کسان راغلل ＇５ملولم، 
سينه ي３ راته ＇يرې ک７ه او دلته حضرت انس رضى اهلل عنه ور＇خه کيسه کوي چ３ زړه م３ ي３ 
بيرون ته را وايست او له هغه ＇خه ي３ يوه ！و！ه توره وينه را وايستله او ويي ويل دا د شيطان حصه 

ده بيا ي３ راته زړه د زمزم په اوبو ومين％ه او بيرته ي３ هغه پخواني حالت ته را واړاوه.
حضرت انسW، د رسول اهللU خادم وايي: ما د رسول اهللU په سينه ک３ د －ن６لو ن＋３ ليدل３ دي.

فعاليت

 －رانو زده کوونکو! د رسول اهللU د سين３ ＇５رل او د زړه وين％ل په کوم ＇يز داللت کوي؟ په 
دې اړه نظر ＇ر－ند ک７ئ.
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د مور غ８５ې ته ستن５دل
ته  مور  ي３ خپل３   Uوډاره شوه، حضرت محمد پ５＋３ ＇خه  له  الصدر  د شق  وروسته  حليمه 
وروست. حضرت محمدU تر شپ８ کلن９ پورې له خپل３ مور سره پات３ شو. ال زيات وخت نه و 
ت５ر شوى، چ３ يوې بل３ غميزې پ５＋３ د آنحضرتU ژوند ول７زاوه، چ３ هغه ي３ د －ران３ مور 

م７ينه وه.

له لوست څخه زده ک７ې�

. د حضرت حليم３ د کورن９ پرغ７و او ＇ارويو باندې د پ５غمبر U  د برکاتو ＇ر－نديدل.
. کوم ＇يز چ３ اهلل> بنده ته غوره کوي، ډ４ر＄له هغه له برکته ډک وي. په دې کيس３ ک３ اهلل> 

د حليم３ لپاره يو ب３ پالره کوچنى غوره کوي چ３ هغه خير او برکت ور＇خه ويني.
. د نبوت له  سترو ن＋و＇خه يوه هم د شق الصدر پ５＋ه ده، چ３ پک３ د محمد U  له －ناه ＇خه 

عصمت او د وح３ نزول ته اشاره ده.
. د جسم پر روغتيا، د نفس پر سپ５）لتيا، د ماشوم  پر پوه３ او ذکاوت  او د لهج３ په فصاحت 

باندې د صحرايي ژوند اغ５ز.

ارزونه
١. پ５غمبرU ته لوم７ن９ شيدې ورکوونک３ دايه ＇ه نوم５ده؟

٢. ول３ حليمه په لوم７ي ＄ل د حضرت محمدU غوره کولو ته چمتو نه وه؟
٣. کله چ３ حليم３ ،حضرت محمدU يووړ، په خپل ＄ان او خپلو ＇ارويو ک３ ي３ ＇ه ډول بدلون وليد؟

٤. شق الصدر ＇ه معنا او دغه پ５＋ه د حضرت محمدU د عمر په ＇و کلن９ ک３ رامن％ته شوه؟

کورن９ دنده

زده کوونکي دې د شق الصدر پ５＋ه په خپلو کتابچو ک３ وليکي.



37

لسم لوست
د بى بى آمن３ وفات

حليم３ سعدي３، حضرت  وروسته  پ３＋５  له  الصدر  د شق  ولوستل چ３  مو  ک３  لوست  ت５ر  په 

محمدU ب５رته مک３ ته را وست، دخپل３ مهربان３ مور د عطوفت  ترسيورې الندې له  ＇ه مودې 

وروسته د عمر په شپ８ کلن９ ک３ زړه بوږنوونکی مصيبت ورته پ５（ شو، يعنى مور ي３ م７ه او يو 

＄ل بيا يتيم شو.

بي بي آمن３ ته خپل خاوند عبداهلل ور ياد شو، هوډ ي３ وک７ چ３ مدين３ ته الړه شي او د عبداهلل 

د قبر زيارت وک７ي، نو د خپل يتيم زوى حضرت محمدU او خادم３ برکه )ام ايمن( او دکور د 

مشر عبدالمطلب په ملتيا له مک３ ＇خه د يثرب )مدين３( په تکل وخو＄５دل. هلته له يوې مياشت３ 

ت５رولو وروسته ي３ ب５رته مک３ ته د تللو قصد وک７. د ب５رته راتللو پر مهال سخته ناروغه شوه او د 

)ابواء( په سيمه ک３ ي３، چ３ د مدين３ او مک３ ترمن＃ پرته ده، وفات او خاورو ته وسپارله، حضرت 

محمدU په دې مهال شپ８ کلن و.

د زړه سواندي نيکه تر سيوري الندې

ته  مک３  سره  ＄ان  له   Uمحمد حضرت  عبدالمطلب  وروسته  م７ين３  له  آمن３  د  ک３  ابواء  په 

راوست. د عبدالمطلب شفقت او مهرباني پر خپل يتيم لمسي، چ３ له نوي مصيبت سره مخ 

شوى و، کرار کرار زيات５دله او د خپلو زامنو په پرتله ي３ حضرت محمد U  ته خورا زياته پاملرنه او 

مينه ور کوله. يوازې ي３ نه پر４＋ود او په خپلو زامنو ي３ وړاندې －ا１ه. عبدالمطلب عزتمند او هيبت 

لرونکی شخصيت و. زامن ي３ د ده پر فرش نه کيناستل، خو رسول اهللU  به ورباندې ک５ناسته. 

د ابن هشام په روايت: چ３ د عبدالمطلب د ناست３ لپاره به د کعب３ سيوري ته يو فرش غوړول 

ک５ده.د پالر د احترام له امله ي３ يو زوى هم پر فرش نه کيناسته يوازې حضرت محمدU ي３ چ３ له 
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وقاره ډک تنکى زلمی و، له ＄ان سره يو ＄ای ک＋يناوه. کله به ي３ چ３ کاکا －انو د هغه دلرې کولو 

ه）ه کوله، نو عبدالمطلب به ورته ويل: بچى م３ په خپل حال پر８４دئ. په خداى> قسم د لوړ 

شان خاوند دى، بيا به عبدالمطلب د آنحضرتU  تر ＇ن， ک＋５ناست او پر سر به ي３ د مهربان９ 

الس را＊کود، په ک７و او وړو ي３ خوشحاله ک５ده، خو ＇ه وخت النه و ت５ر شوى، چ３ حضرت 

محمدU يو ＄ل بيا د خپل مهربان نيکه عبدالمطلب د م７ين３ تريخ والى و＇که.

فعاليت

 عبدالمطلب چ３ حضرت محمدU په خپلو زامنو وړاندې －ا１ه، دليل ي３ ＇ه و؟

له زړه سواندي او مهربان تره سره

حضرت محمدU اته کاله، دوه مياشت３ او لس ور＄３ عمر درلود، چ３ مهربان نيکه ي３ م７ شو، 

ته چ３ د  ابوطالب  U سرپرستي  د هغه  و－２له چ３  وړاندې الزمه  م７ين３  له خپل３  عبدالمطلب 

عبداهلل سکه ورور و، وسپاري.

ابو طالب په خورا ＊ه شان د خپل وراره پالنه  وک７ه او د خپلو اوالدونو په شان ي３ باله، بلک３ له 

هغوى ＇خه ي３ هم مخک３ －ا１ه او ＄ان／７ې پاملرنه ي３ ورته کوله. ابوطالب تر ＇لو４＋تو کلونو ډ４ر 

دحضرت محمدU ب３ دريغه مالت７ وک７ او د هغه پر سر ي３ له خلکو سره دوستي يا د＊مني کوله، 

چ３ وروسته به ي３ ＄ينو برخو ته اشاره وک７و.

د حضرت محمدU شپني

ابوطالب يو مسکين او ب３ وزلی س７ى و. حضرت محمدU  له هغه سره د مرست３ په نيت د 
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＄وان９ په عمر ک３ شپني پيل ک７ه. حضرت محمدU په دې هکله له ＄ان او نورو پيغمبرانو ＇خه 

خبر ورکوي، چ３ ！ولو شپني ک７ې ده. په صحيح حديث ک３ راغلي دي: ))اهلل> ه５＆ داس３ 

تا هم  يا رسول اهلل!  پيغمبر نه دى را استولى، خو دا چ３ شپني ي３ ک７ې ده. اصحابو وپو＊تل: 

شپني ک７ې ده؟ وي３ فرمايل: هو! د ل８و پيسو په بدل ک３ م３ د مک３ د خلکو رمه پ５وله(( د رم３ 

پ５ول پيغمبرX ته هغه آرام ورکاوه، چ３ د ده مبارک نفس ي３ غو＊تنه کوله. همدارن／ه حضرت 

محمدU په شپن９ ک３ د د＊تو له ＊کال ＇خه خوند اخيست او په طبيعت ک３ د اهلل د جالل او 

عظمت د مظاهرو په ل＂ه ک３ و، ＄که د طبيعت هره پديده، چ３ په صحراء ک３ ترستر－و ک８５ي. 

لکه د شپ３ آرامتيا، د سپوږم９ سيوری، د سهار نسيم، انسان ته يو ډول نفساني روزنه او رواني 

ارامتيا لکه  صبر، زغم، حوصله او پر ضعيفانو زړه سوى او مهرباني ورب＋ي. له بل３ خوا د رم３ 

پ５ول آنحضرتU ته د ملتونو د الر＊وود جوړ４دن３ او قيادت يو ډول تمرين و.

فعاليت

 حضرت محمدU په شپن９ ک３ ＇ه شى تمرين ک７ل او له کوم شي ي３ خوند اخيست؟

له لوست څخه زده ک７ې�

. حضرت محمدU په کوچنيوالي ک３ ب３ شم５ره ک７اوونه وليدل. يتيم وز４８４د، په شپ８ کلن９ ک３ 

ي３ مهربانه مور او دوه کاله وروسته ي３ زړه سواندى نيکه له السه ورک７ل، يعن３ درې ＄ل３ يتيم شو.

. شپني پتمنه او شريفه دنده ده. حضرت محمدU او نورو ！ولو پ５غمبرانوX شپني ک４７ده، چ３ 

په حقيقت ک３ دغه کار د ملتونو د رهبرۍ لپاره يو تمرين و.

. بايد انسان د کورن９ او ！ولن３ －＂ور او فعال غ７ى وي او له اړو خلکو سره مرسته وک７ي.
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ارزونه

الف: الندن９ پو＊تن３ ＄واب ک７ئ:

١. بي بي آمنه په کوم ＄ای ک３ وفات او چ５رته خاورو ته وسپارل شوه؟

٢. کله چ３ د پيغمبرX مور او نيکه م７ه شول، هغه ＇و کلن و؟

٣. د عبدالمطلب له م７ين３ وروسته د حضرت محمدU پالنه چا پر غاړه واخيسته؟

( ن＋ه او د ناسمو جملو مخ３ ته ) ( ن＋ه ک８５دئ: ب: د سمو جملو مخ３ ته ) 

١. آنحضرتU شپ８ کلن و، چ３ مهربان نيکه ي３ م７ شو.

٢. آمنه په يثرب )مدين３ منورې( ک３ ناروغه شوه او هما غلته م７ه او خاورو ته وسپارل شوه.

٣. د عبدالمطلب له م７ين３ وروسته د حضرت محمدU پالنه ابوطالب ته پات３ شوه.

٤. حضرت محمدU  د دې لپاره شپني پيل ک７ه، تر＇و له ابوطالب سره مرسته وک７ي.

کورن９ دنده

زده کوونکي دې د حضرت محمدU د کوچنيوالي د ک７اوونو په اړه يوه مقاله په خپلو کتابچو 

ک３ وليکي.



41

يوولسم لوست

شام ته د رسول اهللU سفر او د هغه د نبوت ن＋３

حضرت محمدU د عبدالمطلب له م７ين３ وروسته د خپل تره، ابوطالب تر ＇ارن３ او پالن３ الندې 
و او هغه ور＇خه کلکه ＇ارنه کوله.

شام ته ت， او له بحيرا سره مخ ک５دل
کله چ３ حضرت محمدU دولس کلن شو، ابوطالب  په يو تجارتي کاروان ک３ له ＄ان سره د 
شام پر سفر بوته. بصرې ته چ３ په شام پورې ت７ل３ سيمه وه، په رس５دلو ي３ د بحيرا په نوم مسيحى 
راهب چ３ دغلته استو－ن و، د کاروان  تم  ＄اى ته راغى، د حضرت محمدU او ورسره مل／رو 

ي３ تود هر کلى وک７.
د حضرت محمدU د نبوت ن＋３

بحيرا حضرت محمدU  د نبوت له هغو ن＋و ＇خه چ３ په ＄ان ک３ ي３ لرل３، وپ５ژاند او له السه 
ي３ ونيو، وي３ ويل: دا هلک د ن７يوالو سردار دى او اهلل> دغه هلک ن７يوالو ته د رحمت په تو－ه 

را استوي.
د قريشو مشرانو ترې وپو＊تل: ＇ه پوه شوې؟ بحيرا وويل: کله چ３ تاس３ دغه ک８ل５چي ته ن８دې 
شوئ، ！ولو ډبرو او ونو ده ته درناوى وک７، حال دا چ３ دوى له پيغمبر پرته بل چاته درناوى نه کوي 
او زياته ي３ ک７ه چ３ د نبوت له مهر ＇خه ي３ پ５ژنم، چ３ د م３２ په ＇５ر د ده د اوږو په من＃ ک３ دی 

او دا خبرې زموږ په کتابونو ک３ راغل３ دي.

فعاليت

درنو زده کوونکو! ت５رو سبقونو ته و－ورئ او ووايئ چ３ آيا د حضرت محمدU د نبوت نورې 
ن＋３ مو په زړه دي؟
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د شام سفر نيم／７ی پات３ ک５دل او ب５رته مک３ ته راستن５دل

بحيرا له ابوطالب نه غو＊تنه وک７ه، چ３ حضرت محمدU شام ته د ب５ولو پر ＄ای مک３ ته ستون 
ک７ي، هس３ نه چ３ يهوديان ورته زيان ورسوي. هماغه و چ３ ابو طالب هغه له يو شم５ر خادمانو 

سره مک３ ته را واستاوه.

فعاليت

 که چ５رې يهودو، حضرت محمدU پ５ژندلى واى، نو ول３ ي３ واژه؟

له لوست څخه زده ک７ې�
. د نصاراوو ر＊تيني راهبان د حضرت محمدU له ن＋و او صفاتو ＇خه چ３ د دوى په کتابونو 

ک３ راغلي دي، پوه８５ي چ３ حضرت محمدU د بشريت لپاره د اهلل پ５غمبر دى.
. د دې خبرې ثبوت چ３ ډبرو او ونو حضرت محمدU ته سجده ک７ې او دا چ３ دغه شيان 

يوازې پيغمبرانو ته سجده کوي.
. په دې سفر ک３ محمد رسول اهلل U د ژوند په چارو ک３ د قريشو د مشرانو له تجربو ＇خه زده 

ک７ه وک７ه.

ارزونه
١. حضرت محمدU له چا سره او په ＇و کلن９ ک３ شام ته والړ؟

٢. بحيرا ＇وک و او ＇رن／ه ي３ د حضرت محمدU صفتونه وپ５ژندل؟
٣. بحيرا چ５رته اوس５ده او ول３ شام ته د حضرت محمدU د تللو مانع شو؟

کورن９ دنده

د حضرت محمدU د نبوت هغه ن＋３، چ３ بحيرا بيان ک７ې، په خپلو کتابچو ک３ وليکئ.
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دولسم لوست
حرب الفجار او حلف الفضول

حضرت محمدU له کوچنيوالي ＇خه د مظلومانو د ژغورن３ او مرست３ لپاره هل３ ＄ل３ کول３، 
چ３ دوه ＄ايونه ي３ خورا مشهوردي.

١_ حرب الفجار 
حضرت محمدU ＇وارلس کلن و چ３ د حرب الفجار پر نوم يوه ج／７ه چ３ يو طرف ي３  قريش 
او کنانه قبيله او بل لورى  ي３ د هوازن قبيله وه، پي＋ه شوه او په پاى ک３ د کنانه وو او قريشو قبيلو 

په برالس９ پای ته  ورس５ده.
په دغه ج／７ه ک３ پيغمبرU له خپلو ترونو سره چ３ د مک３ د دفاع لپاره جن／５دل －６ون درلود.

دغه ج／７ه په دې خاطر په حرب الفجار )د بدکارانو ج／７ه( ونومول شوه، چ３ په هغ３ ک３ د حرم 
او د حرام د مياشتو عزت، چ３ په عربي ن７ۍ ک３ خورا مقدس و، تر پ＋و الندې شو.

٢_ حلف الفضول )د همت دخاوندانو ت７ون(
د حرب الفجار له ج／７ې وروسته د همدغه کال د ذوالقعدې په مياشت ک３ د حلف الفضول 
په نوم تاريخ３ ت７ون السليک شو. د قريشو مشرانو )بني هاشم، زهره او بني تيم بن مرة (چ３ د 
عبداهلل بن جدعان په ان／７ ک３ را ！ول شوي وو، داس３ پر４ک７ه وک７ه، چ３ که په مکه ک３ کوم مظلوم 
وموندل شو، که هغه د مک３ له خلکو او يا د کوم بل ＄اى ＇خه وي، مالت７ به ي３ کوو او تر هغ３ 
 Xبه کرار نه ک＋５نو تر ＇و ي３ له ظالم ＇خه حق وانخلو او ورته ي３ ونه سپارو. حضرت  محمد
د دغه ت７ون په السليک کولو ک３ چ３ د کمزورو له حقونو ＇خه دفاع او د عربو وياړ －２ل ک５ده، 

－６ون درلود. د ت７ون محتٰوى د جاهليت توکم پالن３ له عقيدې سره پوره توپير درلود.

فعاليت

－رانو زده کوونکو! د حلف الفضول ت７ون محتٰوى ＇رن／ه ارزوئ؟
د ت７ون د ليکلو المل

د حلف الفضول د ت７ون المل دا و چ３ د زبيد قب５ل３ له يوه س７ي ＇خه چ３ د يمن اوس５دونکی و، 
د قريشو يو مشر عاص بن وائل سهمي جام３ واخيست３، خو د هغه س７ي حق  ي３ ورنک７. زبيدي 
د قريشو لويانو ته شکايت وک７ او مرسته ي３ ترې وغو＊ته، خو چا ي３ خبرو ته غوږ ک＋ين＋ود، دغه 
س７ى کعب３ ته ن８دې ودر４ده او د شعرونو په ويلو ک３ ي３ خپل مظلوميت ＊کاره کاوه او د لوړ همت 

له خاوندانو ＇خه ي３ د مرست３ غو＊تنه کوله.
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د مظلوم د حق په ب５رته ورکولو ک３ د قريشي لويانو اقدام
د عبدالمطلب زوى زبير، د قريشو مشرانو ته په من６ه ورغی او د دغه مظلوم س７ي د حق غو＊تن３ 
بلنه ي３ ورک７ه چ３ په پاي ک３ د قريشو د قبيلو مشران يو ＄اى شول او حلف الفضول لوزنامه تر سره 

شوه، عاص بن وائل ته ورغلل، د مظلوم حق  ي３ ترې واخيست او مظلوم ته ي３ و سپاره.
حضرت محمدU وروسته له بعثت په حلف الفضول ک３ پر خپل －６ون وياړ４ده، وي３ فرمايل: 
))د عبداهلل بن جدعان په کور ک３ م３ په يو داس３ ت７ون ک３ －６ون درلود، چ３ هغه راته له سرو او 
＊انو ＇خه غوره دی او که په اسالم ک３ هم دغه ډول ت７ونونو ته وبلل شم، هرو مرو به پک３ برخه 

اخلم .((

فعاليت

 درنو زده کوونکو! ول３ پيغمبرX د حلف الفضول په ت７ون ک３ په خپل －６ون وياړ درلود؟

له لوست څخه زده ک７ې�

. پيغمبرU د عدالت د اصولو په ！ين／＋ت اوپلي کولو ک３ په خپل －６ون  وياړي، مثبت ارز＊تونه 
که د کفارو په وسيله هم ترالسه شي، د قدر وړ دي.

. حلف الفضول د هغه وخت په جاهلي ！ولنه ک３ يو مثبت ！کی  و، په يوه ！ولنه ک３ د فساد عام 
والى او خپراوى دا معنا نه لري، چ３ کوم فضيلت به هلته نه وي.

. ظلم او ت５ری چ３ په هره ب２ه وي، مردود دى. اسالم ت５ری نه مني، بلک３ پرته د رن，، دين او 
مليت له توپيره د مظلوم تر ＇ن， در８４ي.

 
ارزونه

١. دې ج／７ې ته ول３ حرب الفجار وايي؟
٢. د حلف الفضول د ت７ون المل ＇ه و؟

٣. حلف الفضول ＇رن／ه پلى شو؟

کورن９ دنده

زده کوونکي دې د حلف الفضول المل او پايل３ په خپلو کتابچو ک３ وليکي.
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ديارلسم لوست

له خديج３ 2 سره واده

پيغمبرU د ماشومتوب له وخته د شپن９ دنده پر غاړه لرله، خوچ３ کله زلمی شو، د سودا－رۍ کار 
او بار ته ي３ مخه ک７ه. تر دې چ３ د حضرت خديج2３ له مالونو سره شام ته والړ.

د خديج2３ د تجارت مشري
خديجه2 د خويلد لور يوه کون６ه، شريفه، نجيبه سودا－ره او شتمنه ＊％ه وه.  هر کال ي３ 
د خپل تجارت د پرمخ ب５ولو لپاره ＇ه کسان －مارل او د －＂３ يوه برخه به ي３ د مضاربت په نامه 
ورکوله. ＇رن／ه چ３ حضرت محمدU په صداقت، امانتدارۍ او نيکو اخالقو شهرت درلود او 
خديجه2 ترې خبره وه، نو له حضرت محمدU ＇خه ي３ هيله وک７ه، چ３ د دې له تجارتي 
مال سره شام ته والړ شي او د دې مريی )ميسره( به هم ورسره وي. حضرت محمدU  ي３ غو＊تنه 

ومنله او شام ته والړ.

فعاليت

خديج2３ ول３ حضرت محمدU د خپلو تجارتي مالونو د سرپرست９ لپاره و！اکه؟
له خديج３ رضی اهلل عنها سره واده

کله چ３ حضرت محمدU له  ډ４رې －＂３ سره راستون شو، نوحضرت خديج2３ له يوې 
خوا په خپل مال ک３ د دومره امانت او برکت په ليدلو، چ３ له دې وړاندې ي３ نه وليدلى او له 
بل پلوه د ميسره له خول３ د حضرت محمدU د ＊و خويونو، صداقت او امانتدارۍ د کيسو په 
په داس３ حال ک３  بايلود  او سپ５）لو اخالقو زړه  اور４دلو ي３ د حضرت محمدU پر شخصيت 
چ３ د قريشو ډ４رو لويانو له هغ３ سره د نکاح کولو غو＊تنه کوله، خو هغ３ نه منله.  هماغه و چ３ 
حضرت خديج2３ له حضرت محمدU سره  د زړه مينه خپل３ راز دارې مل／رې ته چ３ 
نفيسه نوم５ده ＊کاره ک７ه او هغ３ بيا په دې اړه له حضرت محمدU سره خبرې وک７ې او د هغه 
صلی اهلل عليه وسلم له لوري ي３ هم په ډ４ره مينه او خو＊９ سره هرکلی وشو او خبره ي３ له  خپلو 
ترونو سره شريکه ک７ه، دحضرت محمد U تره حمزه بن عبدالمطلب د خديج2３ تره ته 
ورغى او د هغ３ ريباري ي３ وک７ه، په دې ترتيب د شام له  سفر ＇خه دوه مياشت３ وروسته ي３ د واده 
مراسم ترسره شول. دغه مهال خديجه2 ＇لو４＋ت کلنه او رسول اهلل U پن％ه ويشت کلن وه، 
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دا لوم７ن９ ＊％ه وه، چ３ آنحضرتU ورسره واده وک７ او تر＇و چ３ خديجه2 ژوندۍ وه، 
بله ＊％ه ي３ په نکاح نه ک７ه.

فعاليت

هغه الملونه وليکئ، چ３ خديجه2ي３ له محمد رسول اهلل U سره واده کولو ته ل５واله ک７ه؟

د واده ثمره
د دغه واده ثمره د قاسم او عبداهلل په نومونو دوه زامن وو، چ３ په کوچنيوالي ک３ م７ه شول او د 

زينب، رقيه، ام کلثوم او فاطمه په نومونو ي３ ＇لور لو３１ وې، چ３ ！ولو ايمان راووړ او هجرت ي３ وک７.
او فاطمه2 د هغه له رحلت ＇خه شپ８  په ژوند ک３   U او کلثوم د نبي کريم  زينب، رقيه 
مياشت３ وروسته وفات شوه او د رسول اهلل U د يو زوی ابراهيم نه پرته) چ３ هغه د ماريه قبطيه 

＇خه وه( نور ！ول اوالد ونه ي３ له خديج2３ ＇خه وو. 

له لوست څخه زده ک７ې�

. د بريالي او برالسي  سودا－ر له صفتونو ＇خه امانت او صداقت دى.
. له خديج2３ سره واده د اهلل> پر４ک７ه وه، تر＇و له پ５غمبرU سره د رن＃ او غم په کمولو 

ک３ مرسته وک７ي.
. له خديج2３ سره واده چ３ له دوو م７５ونو پات３ ＇لو４＋ت کلنه کون６ه وه، د دنيوي خوندونو 

سره د پ５غمبرU د مين３ د نشتوالي ＇ر－ندوى دى. 

ارزونه
حضرت  او  وو؟  کلن  ＇و  دواړه  مهال  پر  واده  د  خديج2３  او   Uمحمد حضرت  د   _١

خديج2３ له  واده کولو  سره خپله موافقه ＇رن／ه ＊کاره ک７ه؟
٢_ د حضرت محمدU له خديج2３ ＇خه ＇و اوالدونه وو؟

کورن９ دنده

＇ه الملونه وو چ３ حضرت محمدU   له خديج2３ سره واده وک７، هيله ده چ３ مهم ！کي 
ي３ په خپلو کتابچو ک３ وليکئ. 
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څوارلسم لوست

د کعب３ بيا رغول او د حجر االسود ا４＋ودل

حضرت محمدU )٣٥( کلن و، چ３ قريشو د کعب３ د بيا رغولو هوډ ونيو. کعب３ تر دغه مهاله ب３ 

له چته يوازې ديوالونه لرل چ３ له کوچنيو ډبرو ＇خه  جوړ شوي وو.  د کعب３ وداني چ３  د زمان３ 

د پ５＋و له امله ورو ورود له من％ه تللو په درشل ک３ وه  او په وروستيو ک３  اور لگ５دن３ او سيالب 

له حتمي ړن／يدلو سره مخامخ ک７ې وه، قريش د کعب３ مقام او ارز＊ت ته په پام سره اړ شول، چ３ 

په خپل حالل ما ل سره هغه بيا ودانه ک７ي.
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د کعب３ په جوړولو ک３ د قبايلو －６ون

 وروسته له اوږدې مشورې او ويرې ＇خه د قريشو يو مشر وليد بن مغيره مخزومي لوم７نى س７ى 

و، چ３ د زړې کعب３ په ورانولو ي３ پيل وک７. له هغه وروسته نورو خلکو ورسره －６ون وک７. هرې 

قبيل３ د کو！３ د يوې برخ３ د جوړولو ژمنه وک７ه او د )باُقوم( په نوم د يو رومي معمار تر الر＊وون３ 

الندې ي３ ديوالونه پورته ک７ل.

فعاليت

په  ＊وونکي  د  دې  کونک３  ک５＋ود؟زده  لپاره  ＄ل  لوم７ي  د  وخت  ＇ه  او  چا   بنس کعب３  د 

الر＊وونه خپل نظرونه ＇ر－ند ک７ي.

د رسول اهللU حکميت

کله چ３ د کعب３ د４والونه ＇ه اندازه اوچت شول او د حجر اسود د ا４＋ودلو ＄اى ته ورس５دل، 
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د قريشو د قبيلو تر من＃ پر خپل ＄ای د حجر اسود د ډبرې د اي＋ودلو د وياړ ترالسه کولو پر سر 

سخته شخ７ه پيدا شوه. ن８دې وه چ３ په لوﾦه خون７ۍ ج／７ه  بدله شي. په همدې حساسو ش５بو ک３ 

ابو اميه بن مغيره مخزومي د قبيلو مشرانو ته وړانديز وک７ او ！ولو په يوه خوله ومانه، چ３ هر ＇وک 

لوم７ى حرم ته راغى، زموږ ترمن＃ به پر４ک７ه کوي.

د اهلل> غو＊تنه  وه، چ３ دغه شرف رسول اهللU ته ور په برخه شي. کله چ３ د قبيلو مشرانو 

رسول اهللU وليد، په يو غ８ ي３ وويل: هغه امين دى، هغه منو.

د رسول اهللU هو＊ياري

 رسول اهللU د ستونزې د حل لپاره يو ＇ادر راوغو＊ت او د حجر اسود ډبره ي３ په ک３ ک５＋وده 

او په شخ７ه ک３ ＊ک５ل مشران ي３ راوغو＊تل، تر ＇و د ＇ادر د ＇ن６و په نيولو  ډبره اوچته ک７ي او 

＄اى ته ي３ ورسوي، چ３ بيا آنحضرتU د حجر اسود ډبره په خپلو مبارکو السونو پورته ک７ه او 

پر ＄اى ي３ ک５＋وده. 

په دغه ترتيب د پيغمبرX د حکيمانه او مناسب３ حل الرې په غوره کولو سره  هغه  لويه شخ７ه، 

چ３ ن８دې وه د ډ４رو وينو به５دلو المل  شي، پای ته ورس５ده.

فعاليت

درنو زده کوونکو! ول３ د شخ７ې په پر４ک７ه ک３ خلک د حضرت محمدU په من％／７يتوب راضي 

شول؟
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له لوست څخه زده ک７ې�
. د پيغمبرU امانتداري هغه صفت و، چ３ قريش ي３ له وينو تويولو ＇خه وژغورل.

. د پيغمبرX په حکميت باندې د قريشو راضي ک５دل د قريشو په من＃ ک３ د آنحضرتU د 

مقام او منزلت ＇ر－ندوى دى.

. من％／７ی دنده لري چ３ په قضي３ ک３ د ＊ک５لو ！ولو خواوو －＂３ په پام ک３ ونيسي.

ارزونه

١. قريشو ول３ د کعب３ په  بيا رغون３ اقدام وک７؟

٢. د قريشو ترمن＃ د شخ７ې د مخنيوي لپاره حضرت محمدU کومه مناسبه الره غوره ک７ه؟

٣. د کعب３ شريف３ په جوړولو ک３ －６ون کوونکو قبيلو ول３ په خپل ＄اى ک３ د حجر اسود په 

ا４＋ودلو ک３ اختالف وک７؟

کورن９ دنده

زده کوونکي دې د کعب３ شريف３ په بيا رغونه ک３ د قبايلو د －６ون او د شخ７ې په ختمولو ک３ د 

حضرت محمدU د حکميت کيسه په خپلو کتابچو ک３ وليکي.
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پنځلسم لوست 

د نبوت په اړوند ز４ري

بت پرست９ او فساد په جاهلي عربي ！ولنه او ！وله ن７ی ک３ داس３ ناتار جوړ ک７ى و، چ３ د پيغمبر 
الر＊وونو ته خورا اړتيا ليدل ک５ده، تر ＇و دوى او ن７يوا ل ملتونه له هالکت او بد مرغ９ ＇خه 
وژغوري او يوه داس３ نيکمرغه او عادله نوې بشري ！ولنه جوړه ک７ي، چ３ په لوړو انساني اخالقو 

سمبال او ＊ايسته وي.

د اهلل تعالی حکمت او د پيغمبرU د ظهور ز４ري
الهي حکمت په دې ک３ و، چ３ خلک د محمد U  د رسالت منلو ته تيار ک７ي، نو د ت５رو زمانو 
هرامت ته ي３ د هغه صلی اهلل عليه وسلم د را ＊کاره ک５دلو ز４ري ورک７ي، قرآنکريم هم  په ب５ال 
ب５لو ＄ايونو ک３ هغو ز４رو ته اشاره کوي: ابراهيمX اهلل> ته سوال وک７، چ３ په عربو ک３ له 

هغوى ＇خه يو پيغمبر و！اکي. اهلل> ي３ دعا قبوله ک７ه او حضرت محمدU ي３ غوره ک７.
يِهْم إِنََّك أَْنَت  �َربَّنَا َواْبَعْث ِفيِهْم َرُسوًال ِمْنُهْم يَْتُلو َعلَْيِهْم آيَاتَِك َويَُعلُِّمُهُم اْلِكتَاَب َواْلِحْكَمَة َويَُزكِّ

اْلَعِزيُز اْلَحِكيُم�]البقرة : ١٢٩[ 

ژباړه: اى زموږ ربه! د دوى په من＃ ک３ له  دوى ＇خه يو پيغمبر راواستوه، تر＇و ستا آيتونه پر 
ته ي３ ډ４ر برالسى او خورا  دوی ولولي او کتاب او حکمت ورزده ک７ي او پاک ي３ ک７ي، يقيناً 

حکمت واال. 
اهلل> په هغو آسماني کتابونو ک３، چ３ په ت５رو شويو پيغمبرانو ي３ نازل ک７ي، د پ５غمبرX د 
رسالت ز４ري ورک７ي او په قرآن کريم ک３ ور＇خه داس３ حکايت کوي: �الَِّذيَن يَتَّبُِعوَن الرَُّسوَل 
َعِن  َويَْنَهاُهْم  بِاْلَمْعُروِف  يَْأُمُرُهم  َوالإِْنِجيِل  التَّْوَراةِ  ِفي  ِعنَدُهْم  َمْكُتوبًا  يَِجُدونَُه  الَِّذي  اُألمِّيَّ  النَّبِيَّ 

اْلُمنَكِر.� )د اعراف سورت، ١٥٧ ايت.(

ژباړه: هغه کسان چ３ د هغه ا مي نبي  پيروي کوي، چ３ ستاينه ي３ په تورات او انجيل ک３ ليکل 
شوې، مومي، او هغه دوى ته په ن５کيو امر کوي او له بديو ي３ منعه کوي.
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فعاليت

درنو زده کوونکو! حضرت ابراهيم X نوموړې دعا ＇ه وخت وک７ه؟

عيٰسىX هم د حضرت محمدU د رسالت ز４رى ورک７ى دى، اهلل> فرمايي: �َوإِْذ قَاَل ِعيَسى اْبُن 
ًرا بَِرُسوٍل يَْآتِي ِمن  ًقا لَِّما بَْيَن يََديَّ ِمَن التَّْوَراةِ َوُمبَشِّ ِ إِلَْيُكم مَُّصدِّ َمْريََم يَا بَنِي إِْسَرائِيَل إِنِّي َرُسوُل اهللَّ

بَْعِدي اْسُمُه أَْحَمُد.�)د الصف سورت، ٦ آيت(
ژباړه: او کله چ３ عيٰسى د مريم زوى بني اسرائيلو ته وويل: يقيناً زه تاسو ته د اهلل> له خوا د 
هغه استازى يم، د تورات تصديق کوونکى يم، چ３ له ما مخک３ نازل شوى او د راتلونکي پ５غمبر 

ز４رى درکوونکى يم، چ３ وروسته را＄ي او نوم ي３ احمد دى.  
اهلل> ！ولو پيغمبرانو ته د حضرت محمدU د رسالت خبر ورک７ى او ورته ي３ ويلي دي، چ３ 
خپلو منونکو ته ووايئ، چ３ که د آخرالزمان پيغمبر زمانه مو پيداک７ه، نو ايمان پرې راوړئ او د 
هغه پيروي وک７ئ. اهلل> فرمايي: �َوإِْذ آََخَذ اهلّلُ ِميثَاَق النَّبِيِّْيَن لََما آتَْيُتُكم مِّن ِكتَاٍب َوِحْكَمٍة ثُمَّ 
ٌق لَِّما َمَعُكْم لَُتْؤِمُننَّ بِِه َولَتَنُصُرنَُّه قَاَل آآْقَرْرتُْم َوآَخْذتُْم َعلَى َذلُِكْم إِْصِري قَالُوْا  َجاءُكْم َرُسوٌل مَُّصدِّ

اِهِديَن� )آل عمران، ٨١ آيت(. آْقَرْرنَا قَاَل فَاْشَهُدوْا َوآَنَْا َمَعُكم مَِّن الشَّ
ژباړه: يادک７ه هغه وخت چ３ اهلل> له پيغمبرانو ＇خه ژمنه واخيسته، چ３ په کتاب او حکمت 
م３ سر لوړي ک７ي يئ، نوکه تاسو ته بل پيغمبر درغى چ３ دهماغو الر＊وونو تصديق کوونکى وي 
چ３ له تاسو سره شته، نو هرو مرو به پر هغه ايمان راوړئ او مرسته به ورسره کوئ، وي３ فرمايل:: 
آيا اقرار مو وک７ او په خپل دغه کار باندې مو زما ژمنه واخيسته هغوى وويل: اقرار مو وک７، هغه 

)اهلل تعالى( وفرمايل: نو －واه اوسئ او زه هم د تاسو سره له －واهانو يم.
خو د تورات او انجيل په اوسنيو نسخو ک３ تحريف شوى او د محمد U  نوم چ３ صراحتاً په ک３ 

ليکل شوى و، حذف شوى دى.
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فعاليت

－رانو زده کوونکو! ول３ اهل کتابو )يهودو او نصاراوو( پخواني آسماني کتابونه تحريف ک７ي او د 
محمد U نوم او د هغه د بعثت ز４رى ي３ ترې حذف ک７ى دى؟

د اهل کتابو د پوهانو ز４ري
د سلمان فارسيW  د مسلمان５دو په کيسه ک３ داس３ راغلي دي: هغه له عموريه راهب ＇خه، 
چ３ مرګ ته ن８دې وخت ک３ ي３ ليدلى و، واور４دل چ３: د عربو پر ＄مکه به د ابراهيمX  په 
دين يو پيغمبر مبعوث شي، د خرماؤو ب０ ته به مهاجر شي، ＄ين３ ن＋３ لري، چ３ هديه خوري، 
صدقه نه خوري، د دواړو اوږو په من＃ ک３ ي３ د نبوت مهر دی. که دغ３ ＄مک３ ته تللى ش３، نو 
الړ شه! بيا سلمانW مدين３ ته راغى، له هجرت وروسته، حضرت محمد U سره په مدينه ک３ 

مخامخ شو کله چ３ ي３ هماغه ن＋３ د حضرت محمدU په وجود ک３ وليدل３، نو اسالم ي３ راوړ.
همدارن／ه د يهودو علماوو د پيغمبرU د بعثت د زمان３ د ران８دې ک５دو خبر ورک７ى. لکه ابو تيهان 
چ３ کله له شام ＇خه راووت او په بني قريظه ک３ م５شت شو او د پيغمبرU له بعثت ＇خه دوه کاله 
وړاندې م７ شو، د خپل３ م４７ن３ پر مهال ي３ د قريظه خلکو ته وويل: اې يهودو! پوه８５ئ چ３ ول３ 
دغه ＄اى ته راغلى يم؟ هغوى وويل: ته خپله ＊ه پوه８５ې، وي３ ويل: زه دې ＊ار ته راغلى يم، د 
هغه پيغمبر د ظهور انتظار کوم، چ３ د بعثت وخت ي３ ران８دې شوی دى. هيله من يم چ３ هغه 
مبعوث شي او پيروي ي３ وک７م، په همدې اساس به يهودو د مدين３ خلکو ته ويل: د آخرالزمان 

پيغمبر د بعثت زمانه ن８دې شوې ده مون８ به هغه سره يو ＄ای کي８و او تاسي به وژنو.
همدا رن／ه کله چ３ د روم پاچا، هرقل د رسول اهللU ليک ترالسه ک７، وي３ ويل: زه پوه５دم چ３ 

هغه )پيغمبر( U ظهور کوي، خو －ومان م３ نه کاوه چ３ له ستاسو )اعرابو( ＇خه به وي. 



54

فعاليت
 درنو زده کوونکو! په دې لوست ک３ د حضرت محمدU د بعثت په هکله ＇و ز４ري ياد شوي 

دي نومونه ي３ واخلئ؟

له لوست څخه زده ک７ې�

. د پيغمبرU د بعثت اهميت او فضيلت او په پخوانيو آسماني کتابونو ک３ د هغهU يادونه.
. د اهل کتابو )يهودو او نصارا وو( د علما وو ل５والتيا او د پيغمبرU پر رسالت باندې ي３ د ＄ينو 

ايمان.

ارزونه
١. سلمان فارسي د پيغمبرU د ظهور په هکله ＇ه ز４رى اور４دلى و؟

٢. ول３ ابراهيمX د يوه پيغمبر د استولو دعا وک７ه؟
٣. عيٰسىX د پيغمبر د ظهور په اړه کوم ز４رى ورک７ى و؟

 
کورن９ دنده

د پيغمبرU د بعثت په هکله پن％ه ز４ري چ３ لوستلي مو دي، په خپلو کتابچو ک３ وليکئ.
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شپاړسم لوست

له بعثت وړاندې د حضرت محمدU اخالقي فضايل

حضرت محمدU په خپل ژور فکر او ＄يرکتيا سره عالي اهداف ＇ارل. له دې امله ي３ په مبارک 
وجود ک３ عالي ＄ان／７تياوي ＇ر－ندې وي. حضرت محمدU د خپل سليم فطرت د وجه３ له 
خرافاتو ＇خه لريوالی غوره کاوه او له کوچنيوالي ＇خه  ي３ له باطلو معبودانو ＇خه کرکه درلوده.

پيغمبرU د اهلل تعالی په څارنه ک３
سرته  ي３ طبيعتاً  کارونو ＇خه، چ３ ＄وانان  ناسمو  او  دودونو  د جاهلي   Uپيغمبر اهلل> خپل 

رسوي، ساتلى وو. د اهلل>＄ان／７ې پاملرنه د حضرت محمدU او باطلو دودونو ترمن＃ پرده وه.
روايت دى چ３ آنحضرتU وفرمايل: ه５）کله م３ د هغو کارونو اراده نه ده ک７ې چ３ د جاهليت 
د دورې خلکو ترسره کول، م／ر دوه ＄له،چ３ هر ＄ل اهلل> له  هغه کار ＇خه ساتلى يم، تردې 
چ３ زه ي３ په پ５غمبرۍ مشرف ک７م. يوه شپه م３ يو ＄وان ته چ３ د مک３ په غرونو ک３ ي３ را سره 
يو ＄ای شپني کوله، وويل: زما رم３ ته －وره، زه مک３ ته ＄م او د نورو ＄وانانو په ＇５ر خپله شپه 
په کيسو ت５روم، هغه وويل: ＊ه ده، زه به دا  کار وک７م، زه هم پا＇５دم او روان شوم کله چ３ د مک３ 
لوم７ي کور ته ورس５دم، د ！ن， ！کور غ８ م３ تر غوږ شو، وم３ پو＊تل: دلته ＇ه خبره ده؟ هغوى 
وويل: د فالني س７ي او فالن９ ＊％３ واده دى، ک５ناستم چ３ واورم، خو اهلل تعالى> زما غوږونه 
له  اور４دو ＇خه وژغورل او په درانه خوب  ويده شوم. تر هغ３ چ３ د لمر －رم９ راوي（ ک７م، دا 

پ５＋ه دوه ＄له تکرار شوې او دواړه ＄له اهلل ساتلى يم.
د امهات المؤمنين له قوله د آنحضرتU اخالقي فضايل

کله چ３ محمد رسول اهللU مبعوث شو د پر＊تی دهيبت ＇خه، تره５دلى خديج３ رضی اهلل 
عنها ته راغى او د خپل ＄ان په هکله ي３ اند４＋نه ＇ر－نده ک７ه، نو خديج３ رضی اهلل عنها د هغه د 
ډاډين３ لپاره د هغه په ستاينه ک３ تلپات３ کلم３ او جمل３ وويل３، وي３ فرمايل: ه５）کله به اهلل> تا 
رسوا نه ک７ي، ＄که چ３ ته له ب５وسه او لو４دلو خلکو سره مرسته کوې، م５لمه پالنه کوې، د حق په 
کارونو ک３ ملتيا کوې پيغمبر U په خپل قوم ک３ له ＊و او لوړو اخالقو ＇خه برخمن و، په حلم، 
ر＊تيا ويلو، د طبيعت په نرم９، پاک لمن９، نيک９ او امانت ک３ تربل هر چا ډ４ر و. ه５）کله ي３ 
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شراب نه دي ＇＋لي، د بتانو په نامه مذبوحه او قرباني ي３ نه ده خوړل３ او د بتانو په  نامه جوړوشويو 
مراسمو ک３ ي３ －６ون نه دى ک７ى. له عايش３ رضی اهلل عنها ＇خه د حضرت محمدU د اخالقو 
په اړه وپو＊تل شول،و ي３ فرمايل: د هغوى اخالق قرآن و، يعن３ ＇ه چ３ قرآن کريم ک３ راغلي 

دي، پيغمبرU پرې عمل کاوه.

فعاليت

 －رانو زده کوونکو! د پيغمبرX د اخالقي فضايلو عملي ب５ل／３، چ３ خديج３ او عايش３ رضي 
اهلل عنهما ورته اشارې ک７ې، وواياست؟

له لوست څخه زده ک７ې�
. مخک３ له بعثته له خرافاتو او ناسمو کارونو ＇خه د پيغمبرU عصمت.

 Uتل د اهلل> تر ＄ان／７ې پاملرن３ الندې و او په ！ولو کارونو ک３ ي３ حضرت محمد Uپيغمبر .
له ناروا ＇خه ساته.

ارزونه
١. خديج2３ ＇ه وخت د حضرت محمدU د اخالقي فضايلو يادونه وک７ه.

٢. عايش2３ د پيغمبر U د ＊و او غوره اخالقو په هکله ＇ه ويلي دي؟ بيان ي３ ک７ئ. 

کورن９ دنده

عايش2３فرمايلي دي: د  پيغمبر U اخالق قرآن و، دغه مطلب په خپلو کتابچو ک３ تشريح 
ک７ئ. 
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اوولسم لوست

＊ه خوبونه او －و＊ه کيناستل

په ت５رو لوستونو ک３ مو ولوستل، چ３ اهلل> خپل استازى په کوچنيوالي او ＄وان９ ک３ دخپل３ 
＄ان／７ې پاملرن３ وړ －ر＄ولى او هغه ي３ د انسانانو د الر＊وون３ د لوى مسؤوليت د ترسره کولو 
لپاره تربيه ک７، له همدې امله ي３ په ن５کو کارونو او اخالقو شهرت درلود او له －ناهونو او پليتيو 

＇خه په امان ک３ پات３ شو.
د پ５غمبرۍ پ５الم３

کله چ３ پيغمبرU ＇لو４＋ت کلن９ ته ن８دې شو، نو د اوږدې زمان３ فکرونو او تآمالتو ي３ د ده او 
د ده د قوم تر من＃ وا！ن ال زيات ک７، له خلوت او －و＊ه کينا ستلو سره ي３ مينه پ５دا شوه. ＇ه تو＊ه 

به ي３ له ＄ان سره اخيستله او د حرا غار ته به تللو. 
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د حراء غار د ))جبل النور(( غره په ＇وکه ک３ يوه تشه ده، ور ي３ د شمال په لور، اوږدوالی ي３ 
درې متره، پلنوالی ي３ ن８دې ١/٣٠يو متر او )٣٠( سانت３ او اوچتوالى ي３ دوه متره دى، دوه تنه 
يو پر بل پس３ په  هغه ک３ لمون＃ کوالى شي، دغه غر له مسجد الحرام ＇خه  شمال ختي＃ ته په 

ن８دې ＇لورو کيلو مترو وا！ن ک３ پروت دى.
په  ک３  غار  په  حراء  د   Uپيغمبر
عبادت او د ن７ۍ او د هغ３ د رب 
هست９  د  وو.  بوخت  ک３  فکر  په 
او  خلوت  په  سره  روح  پايه  ب３  د 
دلوي３  تعالى  اهلل  د  شا  تر  کائناتو  د 
هست９ په ل＂ه ک３ وو. درې پرلپس３ 
کاله ي３ د )رمضان( مياشت د حراء  
په غار ک３ ت５روله. ＇وور＄３ به ي３ 
هلته خلوت او عبادت  کاوه. چ３ 
تو＊ه به ي３ خالصه شوه، کورته به 
راغى او د ＇و نورو ور＄و لپاره به 
ي３ تو＊ه واخيسته. په حقيقت ک３ 

دغه －و＊ه ک５دل هغه U ته د اهلل> د تدبير او الهامونو يوه برخه وه، تر ＇و  هغه Uد ＄مکنيو 
بوختياوو او د ژوند له شور او＄وږه او د خلکو له ک７اونو ＇خه، چ３ ژوند ي３ ورته  پو＊لى ؤ، لرې 

وساتي او د هغه لوى مسؤوليت پر غاړه اخيستلو ته ي３ چ３ ده ته ورسپارل کيده، چمتو ک７ي.
له همدې امله مخک３ تر دې، چ３ اهلل تعالی ورته رسالت وسپاري، درې کاله خلوت او ＄انته 
ناسته ي３ ورته ليکل３ وه، چ３ باالخره د رمضان د مبارک３ مياشت３ په اوولسمه د دوشنب３ په شپه 
چ３ د )٦١٠م.( کال د ا－ست مياشت３ له شپ８م３ سره سمون لري، نا＇اپه جبرائيلX په حراء 

غار ک３  پيغمبرU  ته راغی او د قرآن کريم لوم７ني آيتونه ي３ ورته ولوستل.



59

فعاليت

ول３ پيغمبرU له خپل قوم ＇خه لرې شوى و او له کور او ＊ار نه لرې ي３ په يو غار ک３ －و＊ه توب 
غوره ک７؟ په دې اړه دې زده کوونکي خپل  نظر ＇ر－ند ک７ي.

＊ه خوبونه
مخک３ له دې چ３ جبرئيلX د حرا په غارک３ پيغمبرU ته وح３ راوړي، هغهU به ＊ه ＊ه 
خوبونه ليدل، کله به چ３ راوي（ شو، خوښ او خوشحاله به و او په همغه سهار به ي３ په خوب ک３ 

ليدلي شيان په غ４７دلو ستر－و ليدل، چ３ دا ډول خوبونو ته ن５ک يا ر＊تيني خوبونه ويل ک８５ي. 
ام المؤمنين، عايشه2 روايت کوي: د وح３ لوم７ى پ７او ن５ک خوبونه ليدل و. کوم ＇ه به چ３ 

رسول اهللU په خوب ک３ وليدل، هغه به په عالم واقع ک３ د روڼ سهار په شان پلى کيدل.

په غوره خوبونو ک３ د اهلل حکمت
ک５داى شي، چ３ رسول اهللU ته د پر＊ت３ له راتلو ＇خه وړاندې په خوب ک３ له وح３ کولو ＇خه 
د اهلل> حکمت دا وي، چ３ که نا＇اپه پر＊ته راشي وبه ډار شي او له پر＊ت３ ＇خه به ＇ه زده نه 
ک７ي، نو د اهلل تعالی د حکمت  غو＊تنه دا وه چ３ لوم７ی دې په خوب ک３ ورته وح３ وشي،تر＇و 
پيغمبر U ورسره آشنا شي، لکه ＇رن／ه چ３ په حديث ک３ راغلي دي: ن５ک خوبونه د پيغمبرۍ 

شپ８ ＇لو４＋تمه برخه ده. ن５کو خوبونو شپ８ مياشت３ دوام وموند.
 خو بايد وپوه８５و چ３ د قرآن کريم يو آيت هم پر پيغمبرU باندې په خوب ک３ نه دى نازل شوى، 

بلک３ ！ول قرآن کريم حضرت جبرئيلX په وي＋ه حضرت رسول اکرمU ته راوړى دی. 

فعاليت

 زده کوونکي دې د وح３ او ＊و خوبونو تر من＃ توپير بيان ک７ي او هم دې واضحه ک７ي، چ３ قرآن 
کريم په کوم ډول پر پيغمبرU نازل شوى دى؟
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د －و＊ه کيناستلو －ټ３
 د پيغمبرU له الر＊وون３ سره سم د اهلل> د ذکر او عبادت لپاره －و＊ه نيونه د نفس د تزکي３ 
او عرفان يو پ７او دى، چ３ د زړه ＄النده کولو او غفلت لرې کولو او له شهوتونو او هوس پالن３ د 

ژغورلو لپاره ترسره ک８５ي.
د پيغمبرU له سنتو ＇خه يو هم  د روژې د مياشت３ اعتکاف دى، چ３ د هر مسلمان لپاره که هغه 
پاچا وي او که عالم، الر＊وود وي او که سودا－ر، ستر اهميت لري، تر＇و له دې الرې د انسان 
نفس او زړه  له هغو شيانو ＇خه چ３ پرې کک７ دی، پاک شي او د يوازيتوب په حالت ک３ له نفس 

سره حساب وک７ي.

له لوست څخه زده ک７ې�

. خلوت ک３ ناسته په زړونو ک３ د اهلل > د محبت د پالن３ تمرين دى او له  اهلل > سره مينه د 
سر＊ندن３ او جهاد سرچينه او د هرې سم３ بلن３ بنس  دی.

ارزونه
١. رسول اهللU په ＇و کلن９ ک３ پر پيغمبرۍ مبعوث شو؟

٢. د حراء غار چ５رته دی؟ له مسجد الحرام سره ي３ وا！ن معلوم ک７ئ؟
٣. قرآن کريم په کومه ن５＂ه پر حضرت محمد U نازل شو؟

٤. له بعثت ＇خه وړاندې پيغمبرU د حراء په غار ک３ ＇ه کول؟

کورن９ دنده

زده کوونکي دې د پيغمبرU د خلوت په الملونو او په مجموع ک３ د انسان لپاره د خلوت د －＂و 
په اړه يو مطلب وليکي.
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اتلسم لوست
د پيغمبرU مرتبه

پ５غمبرU په هيبت، وقار او عظمت ک３ سيال نه درلود. دوست او د＊من لوى گا１ه. د احترام او 
تعظيم په ستر－ه ي３ ورته کتل. له جاهالنو او احمقانو پرته هيچا له هغه U سره د ناوړه چلن جرآت 
نه درلود. د دې لپاره چ３ د حق او ن５غ３)سم３( الرې پر لور الر＊ودونکى واوسي، اهلل> ورته 

داس３ لوړ اخالق ورک７ي وو چ３ زړونه ي３ سره ت７ل او نفسونه ي３ سره يو ＄اى کول.
لکه چ３ اهلل> ي３ په هکله فرمايي: �َوإِنََّك لََعلَى ُخُلٍق َعِظيٍم�  ]القلم : ٤[ )يعني: يقيناً ته د 
لوړو اخالقو خاوند ي３( او همداشان حضرت عايشه رضى اهلل عنها د ده په هکله وايي:�َكاَن َخْلُقُه 

اْلُقْرآَن� يعني: د نبي کريم U اخالق قرآن کريم و.
مسلمان پوهان د پيغمبرU اخالق د هغه  U سترې معجزې －２ي او ！ين／ار کوي، چ３ په انسانانو 
ک３ د داس３ اخالقو شتون په خپل ذات ک３ يو فوق العاده کار دى. په لن６ه تو－ه د پيغمبرU ＇و 

صفتونو ته د ب５ل／３ په ډول اشاره کوو:

فعاليت

 زده کوونکي دې د پيغمبرU د نورو معجزو نومونه واخلي.

١_ د ژب３ ساتنه
د  چ３  کول３  نه  ي３  خبرې  داس３  خو＄وله.  نه  ژبه  خپله  خبرو  نورو  په  پرته  خير  له   Uپيغمبر
اور４دونکي －＂ه او ＊２／５ه به په ک３ نه وه. د حق ＇＋تن ته به ي３ د حق په ورکولو امر کاوه. ناوړه 

وينا او شخ７ه ي３ نه کوله، په خپل３ ژب３ ي３ پوره واک درلود.
 ٢_ له مل／رو سره مينه

 Uپيغبمر چ３   کاوه،  فکر  ي３  يوه  هر  چ３  کوله،  رويه  داس３  سره  مل／رو  خپلو  له   Uپيغمبر
پر４خاصه لورينه لري.
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٣_ تواضع
په پيغمبرX ک３ تواضع وه، خو تواضع او خاکساري ي３ د ب５وس９ او د ذلت د احساس له امله نه 
وه. مجلس ته په راتللو ي３ خپل ياران له خپل ＄ای ＇خه پا＇５دلو او تعظيم  کولو ＇خه منع کول 

او په مجلس ک３ به ي３ په تش ＄ای ک３ ک＋يناستل غوره گ２ل. 
 ٤_ تاوتريخوالى ي３ نه کاوه

پيغمبرU بد ژبی، سخته وينا کوونکى، عيب ل＂وونکى او فحش ويونکى نه و.
٥_ غوسه ي３ نه کوله

پ５غمبرU په خپل ＄ان پورې اړوندو کارونو ک３ هي）کله غوسه نه کوله، خو کله به چ３ د اهلل  
تعالی محرمات تر پ＋و الندې ک５دل، نو تر ＇و چ３ به حد نه وو پل３ شوی او مجرم به په جزا نه 

وو رسيدلی آرام  به نه ک＋５ناست.
٦_ د پيغمبرU هيبت

پيغمبرU د زيات３ تواضع او خاکسارۍ تر ＇ن， د ＄ان／７ي  وقار، شان او شوکت خاوند و، چ３ 
هر ＇وک ي３ تر اغ５زې الندې راتلو او د هغه پر وړاندې ي３ د ب３ ادب９ جرئت نشو کوالى.

د مشرکينو تر ！ولو ب３ ادبو  مشرانو به هم د هغهU پر وړاندې خپل جرآت له السه ورکاوه او مات３ 
ي３ خوړله، لکه چ３ پيغمبرU فرمايي: � نُِصْرُت بِالرُّْعِب َمِسيَرةَ َشْهٍر�يعن３، د يوې مياشت３ په 

وا！ن ک３ پر د＊من نصرت را په برخه شوی، په دې معنی چ３ و４ره او هيبت ورباندې لو８４ي.
د پيغمبرU د هيبت څو ب５ل／３

١. عمرو بن العاص روايت کوي، چ３ يوه ورځ رسول اهللU له بيت اهلل ＇خه طواف کاوه او د 
مشرکينو ＇و مشران بيت اهلل شريف ته ن８دې ناست وو. هر ＄ل به چ３ رسول اهللU ورته ران８دې 
کيده، ملن６ې به ي３ پرې وهل３. د طواف له پاى ته رس５دلو وروسته حضرت محمدU  د هغو 

وړاندې ودر４د او د ايمان په قوت او پر４کنده ارادې سره ي３ مشرکين ور！ل او وي３ فرمايل: 
ْبِح�.)١( ٍد بِيَِدهِ لََقْد ِجْئُتُكْم بِالذَّ �تَْسَمُعوَن يَا َمْعَشَر ُقَرْيٍش أََما َوالَِّذي نَْفُس ُمَحمَّ

١-داس３ الفاظ هم راغلي دي:
يا معشر قريش: شاهت الوجوه و آرغم اهلل هذه المعاطس، لقد جئتکم بالذبح. 

يعنى اى د قريشو ډل３! ستاسو مخونه مسخه شوي، اهلل دې دا پزې سپک３ ک７ي زه ستاسو وژن３ ته راغلى يم.
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ژباړه: )) اورئ  ای د قريشو ډل３،  په هغه ذات قسم چ３ زما نفس ي３ په واک ک３ دی ستاسو 
وژلو ته راغلى يم.((

د مشرکينو لويان وارخطا شول، د عذر او ننواتو په کولو سره ي３ غو＊تل د پيغمبرU غوسه کمه ک７ي.
  U٢. د اسالم  تر ！ولو سخت د＊من ابوجهل، چ３ يو ظالم او فاجر س７ى و، تل به ي３ د پيغمبر
سره حسد او کينه کوله، يوه ورځ  چ３ يو اراشي س７ي خپل اوښ ورباندې پلورلی و او ابوجهل ي３ 
حق نه ورکاوه، نوموړى د قريشو يو مجلس ته راغى او وي３ ويل: مسافر يم، له تاسو ＇خه داس３ 
＇وک شته چ３ له ابوجهل ＇خه زما پور واخلي؟ د مجلس خلکو د ملن６و په موخه حضرت 
محمدU چ３ د مسجد شريف په يوه －و＊ه ک３ ي３ تشريف درلود، ور په －وته ک７، چ３ هغه س７ى 

له ابوجهل ＇خه ستا پور اخيستى شي!
هغه س７ى د اهلل> استازي ته ورغى او خپله ستونزه ي３ ورته بيان ک７ه. پيغمبرU  سمدستي ورسره 
د ابوجهل کور ته والړ او دروازه ي３ و！کوله. ابوجهل غ８ ک７ ＇وک ي３؟ پ５غمبرU ＄واب ورک７، 
محمد يم، دلته راشه! ابوجهل په ＄غاسته له کوره راووت. په داس３ حال ک３ چ３ روحيه ي３ بايلل３ 
وه،  ز７４ رن， د ب３ سا کالبوت په ＇５ر د پيغمبرU پر وړاندې ودريد. پيغمبرU ورته وفرمايل: د 
دې س７ي حق ورک７ه! ابوجهل د پيغمبرU له و４رې په چپه خوله ب３ له ＄ن６ه د هغه س７ي حق راووړ 
او ورته وي３ سپاره. د مجلس خلکو په کيس３ باندې د پوه５دلو لپاره يو س７ى په هغوى پس３ استولى 
و. هغه ！وله کيسه د مجلس خلکو ته بيان ک７ه. کله چ３ په خپله ابوجهل مجلس ته راغى او د 
 Uمجلس خلکو په دې هکله ترې پو＊تنه وک７ه، هغه وويل: کله چ３ زما ور وډبول شو او د محمد

غ８ م３ تر غوږ شو، په زړه م３ ويره ننوته او ب５واکه ي３ مخ３ ته ودر４دم!
٣. حضرت عمرW له خپل ！ول سخت زړه ورتوب او بدني قوت سره  سره چ３ درلود ي３، کله 
چ３  د حضرت محمدU د وژن３ په قصد توره په الس په غوسه دار ارقم ته راغى او تر دغه دمه ي３ 
ايمان نه و راوړی، پيغمبر U  ي３ له  دواړو م＂و نيسي او په قهرجنه لهجه ورته وايي: عمره! آيا نه 

په سد ک８５ې؟ يا دا چ３ اهلل> دې د وح３ په ژبه د وليد بن مغيره په ＇５ر خوار او سپک ک７ي.
حضرت عمر Wتوره په الس  پرته له دې چ３ کومه خبره وک７ي، د شهادت کلمه وايي او مسلمان 

ک８５ي.
 



64

فعاليت

 زده کوونکي دې د ＊وونکي په مرسته د پيغمبرX د هيبت يو بل مثا ل بيان ک７ي.

٧_ د پيغمبرU  زړورتيا او غيرت
Uِ اَْحَسَن النَّاِس َوَكاَن اَْجَوَد النَّاِس َوَكاَن اَْشَجَع النَّاِس�.  حضرت انسW وايي: �َكاَن َرُسوُل اهللَّ

ژباړه: رسول اهللU تر ！ولو خلکو ډ４ر ＊ه، ډ４ر سخي او ډ４ر زړور و.
حضرت انس وايي: يوه شپه د مدين３ اوس５دونکي د يوه بد غ８ په اور４دلو سخت وو４ر４دل، خلکو 
د غ８ په لوري من６ې ک７ې، －وري، چ３ پيغمبرU پر آس سپور، توره پر غاړه د دوی مخ３ ته را 

روان دى او فرمايي: مه و４ر８４ئ، مه و４ر８４ئ، ه５＆ نشته.
داس３ کارونه يوازې د هغه چا له خوا ترسره ک８５ي، چ３ زړورتيا ي３ په زړه ک３ ＇پ３ وهي، خورا 
اتل او د لوى زړه خاوند وي. پ５غمبرU صحابه و ته د هجرت امر کاوه، خو په خپله ي３ په يوازې 
سر د مک３ په بازارونو ک３ ت， رات， کاوه او په ډيره زړورتيا او ب３ پرواي９ ي３ مشرکين اسالم ته 

رابلل او خپله دنده ي３ پرمخ بيوله.

له لوست څخه زده ک７ې�
. د پ５غمبرU اخالق قرآن دى.

. پ５غمبرU لوړ شخصيت درلود.
. ب３ زړه توب د انسان په شخصيت ک３ کمی او نقصان دی.

ارزونه
١. له خپلو يارانو سره د پيغمبرU چلند بيان ک７ئ.
٢. کله به پيغمبرU غوسه ک５ده؟ تشريح ي３ ک７ئ.

٣. د پيغمبرU د هيبت په اړه د عمرو بن العاص کيسه بيان ک７ئ.
٤. له ابوجهل ＇خه د مسافر س７ي حق چا واخيست؟ په لن６ه تو－ه ي３ بيان ک７ئ.

کورن９ دنده

په پن％لسو کر＊و ک３ د پيغمبرU د شخصيت په هکله خپل معلومات وليکئ.
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نولسم لوست
د وح３ نزول

مخک３ مو ولوستل، چ３ کله حضرت محمدU ＇لو４＋ت کلن９ ته ن８دې شو، له  قوم او ＊ار 
＇خه د لر４والي او －و＊ه ناستي سره ي３ مينه پيدا شوه او د دې لپاره ي３ د حرا غار غوره ک７، هملته 
و چ３ جبرئيلX راغى او د اهلل > پيغام ي３ ورته راوړ، په دى لوست ک３ به د وح３ په هکله 

بحث وک７و.

د وح３ پيل
 Uد دوشنب３ شپه د رمضان د مبارک３ مياشت３ په اوولسمه په داس３ حال ک３ چ３ حضرت محمد
د حراء په غار ک３ په عبادت او تفکر بوخت و، نا＇اپه جبرئيلX  راغی او ورته ي３ وويل: ولوله! 
پيغمبرU وويل: زه لوستونکى نه يم. پيغمبرU فرمائي : پر＊ت３ په غ８５ ک３ داس３ ！ين， ونيولم، 
چ３ ！ول واک م３ له السه ورک７. بيا ي３ پر４ي＋ودم او راته  ي３ وويل: ولوله! ما وويل: لوستونکى نه 
يم، بيا ي３ په غ８５ ک３ ک＋５کاږلم او ب３ وسه ي３ ک７م. بيا ي３ پر４＋ودم او  راته ي３ وويل: ولوله! وم３ 
ويل: لوستونکى نه يم. په دريم ＄ل ي３ بيا ！ينگ ونيولم او پرې ي３ ＊ودم او وي３ ويل: �اْقَرْأ بِاْسِم 
رَبَِّك الَِّذي َخلََق )١( َخلََق اْلإِنَساَن ِمْن َعلٍَق )٢(اْقرَْأ وَرَبَُّك اْألَْكَرُم )٣( الَِّذي َعلََّم بِاْلَقلَِم )٤( َعلََّم اْلإِنَساَن َما 

لَْم يَْعلَْم )٥( �   )د علق سورت ١ _٥ آيتونه.(
ژباړه: د خپل رب په نامه ولوله. هغه ذات چ３ )هر ＇ه ي３( پيدا ک７ي. انسان ي３ له ت７ل３ وين３ 
＇خه پيدا ک７ى. ولوله! ستا رب ډ４ر ستر او ډ４ر ورکوونکى )سخي( دى، هغه ذات چ３ انسان ته 

ي３ د قلم په واسطه ＊وونه وک７ه. هغه ＇ه ي３ انسان ته ورو＊ودل، چ３ پرې نه پوه５ده.
د دې آيتونو له نازليدلو وروسته پيغمبرX تره５دلى خپل کورته راغى او خديج2３ته ي３ 
وويل: ما ونغاړئ، ما ونغاړئ. هغه U ي３ ونغ＋ته، تر دې چ３ و４ره ي３ لرې شوه. خديج2３ ته  
ي３ وويل پر ما＇ه شوي دي؟  بياي３ خديجه2 له پ５＋３ خبره ک７ه او وي３ فرمايل: پر ＄ان ډار８４م. 
خديج2３ وويل: داس３ نه ده پر خداى> قسم چ３ ستا رب به ه５）کله تا رسوا نه ک７ي، 
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＄که چ３ ته د خپلول９ د پيوند خيال سات３، د ب３ وسو بار اوچتوې او له مسکينانو سره مرسته کوې 
او تش السو ته خپل مال ورکوې، م５لمه پالنه کوې او د حق په الر ک３ د خلکو مرستندوى ي３.

فعاليت

 Uدرنو زده کوونکو حضرت خديجه رضى اهلل عنها ＇ن／ه وپوه５ده، چ３ اهلل> حضرت محمد
نظر  د  هکله  په  موضوع／انو  دواړو  دغو  د  و؟  ＇ه  المل  و４رې  د  پيغمبر  د  او  کوي؟  رسوا  نه 

＇ر－ندونه وک７ئ.

د پيغمبرۍ لوم７نى ز４رى
حضرت خديج2３ پيغمبرU له ＄ان سره خپل د تره زوى )ورقه بن نوفل( ته چ３ يو زوړ 
س７ى و او د عمر په وروستيو ک３ ړوند شوى هم و، ورووست. هغه له شرک ＇خه نصرانيت ته 

او＊تى و او عبراني ليک ي３ زده و او د انجيل ＄ين３ برخ３ ي３ په عبراني ژب３ ليکل３.
حضرت خديج2３ ورقه ته وويل: د تره زويه! له  خپل وراره )محمد(U ＇خه دې واوره! 

ورقه وويل: وراره! ＇ه دې ليدلي دي؟
پيغمبرU چ３ ＇ه د حراء په غار ک３ ليدلي وو، بيان ي３ ک７ل. ورقه وويل: دا هماغه په اٰلهي رازونو 
پوه دى، چ３ اهلل> موٰسى ته را استولى و. کاشک３ زه غ＋تلى ＄وان واى، کاشک３ تر هغه وخته 

ژوندى واى، چ３ کله ستا قوم تا له مک３ ＇خه وباسي او ما دې مالت７ ک７ی وای.
پيغمبرU په ح５رانتيا سره وويل: آيا هغوى ما وباسي؟ ورقه وويل: هو! هر چا چ３ ستا په شان  
پ５غام  راوړى دی، قوم ي３ ورسره د د＊من９ الر نيول３ ده، که  هغه  ورځ راغله او زه ژوندى وم 
کلکه مرسته به دې وک７م، خو ډير وخت نه و ت５ر شوى چ３ ورقه م７ شو او د وح３ نزول هم د ＇ه 

وخت لپاره پرې شو.

د وح３ بند４دل
د وح３ د بند４دلو په هکله صحيح قول دا دى، چ３ ＇و ور＄３ وحى بنده شوه. پيغمبرX د 
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وح３ د بند４دو په ور＄و ک３ ډ４ر غمجن او په غم او و４ره ک３ و، تر دې چ３ د وح３ بهير بيا پيل 
شو او زړه ي３ په کرار شو.

پ５غمبرX د وح３ د بيا پيل ک５دو په هکله فرمايي: مزل م３ کاوه چ３ نا＇اپه م３ د آسمان له خوا 
يو آواز واور４ده، سر م３ د آسمان پر لور اوچت ک７. هماغه پر＊ته م３ وليدله، چ３ د حراء په غار 
ک３ راته راغل３ وه. د آسمان او ＄مک３ ترمن＃ په يوې کرس９ ناسته وه. ترې و و４ر４دم او په ＄مکه 
پر４وتم. بيا خپل کور ته راغلم او وم３ ويل: ما ونغاړئ! ما ونغاړئ! هغوى ونغاړلم همغه و، چ３ 
ْر  ثُِّر )١( ُقْم فآنِذْر )٢( َوَربََّك فََكبِّْر )٣( َوثِيَابََك فََطهِّ اهلل> دغه آيتونه راواستول: �يَا آيَُّها اْلُمدَّ

)٤( َوالرُّْجَز فَاْهُجْر )٥(� المدثر سورت، ١_ ٥ آيتونه((
ژباړ: اى په جامو ک３ نغ＋تيه! پا＇８５ه! )خلک د خداى له عذابه( وو４روه او يوازې خپل رب په 

کبرياي９ او لوي９ سره وستايه! او خپل لباس پاک ساته! او له ناوليو او پليتو شيانو ＇خه لرې اوسه.

فعاليت

 ورقه ＇ن／ه پوه شو چ３ دغه پر＊ته جبرئيلX و او قريش به حضرت محمدU د رسالت له 
اعالن وروسته د مک３ له ＊ار ＇خه باسي؟ په دې اړه دې زده کوونکي د نظر ＇ر－ندونه وک７ي.

د وح３ ډولونه
پيغمبرU ته به په څو ډوله وح３ راتله

١. ر＊تيني خوبونه: چ３ کله به ي３ خوب وليده، سهاربه د لمر په شان ＊کاره پلى ک５ده.
پوهه  يعن３  الهام،  ي３  به  ک３  زړه  په   Uپيغمبر د  وليدل شي،  پر＊ته  له دې چ３  پرته  الهام:   .٢

واچوله.
٣. وح３ به د زن， د اواز په ＇５ر د پيغمبرU په بدن ک３ ان／ازې کول３، خو خپله پر＊ته ورته نه 

＇ر－ند４دله، دا ډول وح３ به د پيغمبرU لپاره ډ４ره سخته وه.
٤. پر＊ته به د يو س７ي په ب２ه ＇ر－ند４ده او خبرې به ي３ ورسره کول３، تر＇و د پر＊ت３ خبرې ذهن 

ته وسپاري، کله کله به په دې ډول وح３ ک３ صحابه کرامو هم پر＊ته ليدله.
 Uدوه ＄ل３ په دې ب２ه پيغمبر X٥. پر＊ته به په خپله اصلي ب２ه او ＇５ره ＇ر－ند４دله. جبرئيل
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ته ＇ر－ند شوى دى.
٦. هغه ＇ه چ３ اهلل> د معراج په شپه د اوو آسمانونو له پاسه پيغمبرUته وح３ ک７له.

٧. د پر＊ت３ له وساطت پرته د اهلل> مستقيم３ خبرې، چ３ له موٰسىX سره په قطعي ډول او 
زموږ له پيغمبر سره  د اسراء د حديث له مخ３ شوې دي، دا ډول وح３ ثابته ده.

له لوست څخه زده ک７ې�
. پيغمبرU بشر و او بشري طبيعت ي３ درلود له همدې امله و چ３ د جبرئيلX له ليدلو ＇خه 

پرې و４ره، غم، اند４＋نه او خف／ان  راغى. 
. پيغمبرU امي )نالوستى( و او له وړاندې ＇خه د پيغمبرۍ په فکر ک３ نه و.

. خديجه2 يوه هو＊ياره او باعزمه م５رمن وه او په دې سترې آزموين３ سره ي３ په ډير استقامت 
چلند وک７.

. د اهلل تعالی له لورې پيغمبرU باندې اووه ډوله وح３ نازله شوې ده.

ارزونه
١. ورقه بن نوفل حضرت محمدU ته ＇ه وويل؟

٢. د وح３ بند４دل ＇و ور＄３ و؟ په دې موده ک３ پيغمبرU ＇ه حالت درلود؟
٣. پر پيغمبرU ＇و ډوله وح３ راغل３ ده؟ له دې جمل３ ＇خه الهام تعريف ک７ئ؟

٤. د مدثر سورت ＇ه وخت پر حضرت محمدU نازل شوى دى؟

کورن９ دنده

زده کوونکي دې د وح３ ډولونه په تفصيل سره په خپلو کتابچو ک３ وليکي.
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شلم لوست
د نبوت په پيل ک３ د خديج2３ دريځ

په ت５رو لوستونو ک３ مو ولوستل، چ３ کله جبرئيلX د حراء په غار ک３ پ５غمبرU ته راغى او 
د علق سورت ＇و لوم７ني آيتونه ي３ ورته تلقين ک７ل.  پيغمبرU له ويرې ل７ز４ده، خديج2３ 
ته راغى او کيسه ي３ ورته  بيان ک７ه، خديج2３ په ډ４رې هو＊يارۍ او س７ې سين３ سره تسلي 

ورک７ه او د ال زيات اطمينان لپاره ي３ ورقه بن نوفل ته ورووست.

د بلن３ په پرمخ ب５ولو ک３ د ＊３ ماندين３ اغ５ز
او خديج2３ته ي３  ته راستون شو  په مات زړه خپل کور  له غار ＇خه  پيغمبرX د حراء 
وويل: ما ونغاړئ! ما ونغاړئ! هغه ي３ ونغ＋ت، بيا ي３ وويل: د ＄ان په اړه و４ر８４م، خديج３ 2 
وويل: داس３ نه ده، قسم په اهلل> چ３ ستا رب به ه５）کله تا رسوا نه ک７ي، ＄که ته له دوستانو 
سره خپلولي  پال３، د ب５وزلو بار پر خپلو اوږو اخل３، له ناچارو سره مرسته کوې خپل مال تش 
السو ته ورکوې، م５لمه په ډير عزت او درناوي پال３ او له خلکو سره د حق په الر ک３ مرستندوى 

ي３.
د وح３ په هکله  د خديج2３ دغه دري＃ د هغ３ په ژورې  پوه３ داللت کوي، ＄که هغ３ 
د پ５غمبرU د ژوند واقعيت او هغه ＇ه په من＃ ک３ چ３ اور４دلي ي３ وو په چ＂کتيا سره مقايسه 
وک７ه او دې پايل３ ته ورس５ده، چ３ هر هغه ＇وک چ３ په کريمه اخالقو سمبال وي، اهلل تعالی ي３ 

ه５）کله نه خواروي.
په دې ترتيب خديج2３ ته ډ４ر ژر د فطري ايمان پرلور هدايت وشو او په ن７ۍ ک３ د اهلل> په 
سنتو او قوانينو پوه شوه او په دې باوري شوه، چ３ د محمدرسول اهللU حميده اخالق او فضايل 

د ه５＆ بشر په طبعي ژوند ک３ نشته.
د خديج2３ پوخ يقين و، چ３ په خاوند ک３ ي３ فطري کمالي خصلتونه او پريمانه اخالقي 
محاسن شتون لري، چ３ د هغه بريا وې، تضمينوي، خديج2３ د خپل３ دغ３ عقيدې د اثبات 
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لپاره د پيغمبرU په ＄ينو صفتونو استدالل وک７، چ３ ه５）کله به په خپل ژوند ک３ له خوارۍ او 
ذلت سره مخامخ نه شي، ＄که د بشري ！ولنو په تاريخ ک３ داس３ نه دي ت５ر شوي، چ３ يو ＇وک 
دې اهلل>  په حميده اخالقو او ن５کو خصلتونو ＊کلى ک７ی وي او بيا ي３ په ژوند ک３ له خوارۍ 
سره مخامخ ک７ی وي. په ＇ر－ند ډول حضرت محمدU د اوچتو اخالقو خاوند و او فطرتاً اهلل> 

همداس３ پيدا ک７ى و.

فعاليت

 خديجه رضى اهلل عنها له کومه ＄ايه پوهه شوه چ３ پيغمبرU ته ي３ ډاډ ورک７، چ３ اهلل> به 
ه５）کله تا نه خواروي؟ زده کوونکي دې د پيغمبرU د ن５کو خويونو او د خديج2３ د سالم３ 

پوه３ په اړه خبرې وک７ي.

ورقه بن نوفل
ي３  هغه  بلک３  ک７ه،  ونه  بسنه  مکارمو  اخالقى  په   Uمحمد حضرت  د  يوازې  خديج2３ 
خپل د تره زوى، ورقه بن نوفل ته ، چ３ يو ستر عالم و او د آخرالزمان پيغمبر د ظهور انتظار ي３ 
کاوه، ورووست. د ورقه خبرو د حضرت محمدU په ثبات او قلبي اطمينان ＊ه اغ５ز وک７، ＄که 
پيغمبرU ته ي３ ډاډ ورک７، هغه ＇وک چ３ تا ته راغلى، هغه ستر راز پوه دى، چ３ د اهلل >  او 

پيغمبرانو عليهم السالم ترمن＃ د وح３ راوړونکي دنده ترسره کوي. 

د پيغمبرU پر ژوند باندې د خديج2３ تأثير
خديج2３ د حضرت محمدU په ژوند ک３ له واده نه تر بعثته او بيا د دعوت د کارونو په پرمخ 
ب５ولو ک３، ډ４ر مهم رول لوبولى دی، ＄که هغه په خپل قوم ک３ دغوره شخصيت لرونک３ وه. 
مهربانه، د زغم خاونده، هو＊ياره، مدبره او د عالي اخالقو م５رمن وه. اهلل> دغه مثالي او عظيمه 
م５رمن له دې امله د حضرت محمدU په برخه ک７ه، تر＇و د －ردو ن７يوالو لپاره  او په ＄ان／７ي ډول 
اسالمي بلونکو ته يوه ب５ل／ه وي. ب３ له شکه خديجه2 د اسالمي داعياتو لپاره يوه غوره او 
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ستره ب５ل／ه ده. ＄که داعي يوې داس３ ميرمن３ ته اړتيا لري، چ３ د دعوت د وجيب３ اهميت او هغه 
رن％ونه او ک７اوونه چ３ په دې الر ک３ －الل ک８５ي وپ５ژني او د دعوت د دندې د آسانتيا په موخه د 

خپل خاوند تر＇ن，  والړه وي، نه دا چ３ د هغه په وړاندې خن６ جوړ شي.
له دري＃ ＇خه  دا د خديج2３  او  لري  اغ５ز  برياوو ک３ ＄ان／７ى  په  يوه داعي  د  ماندينه  ＊ه 
معلوموالى شو، چ３ په ＇ه ډول د حضرت محمدU تر＇ن， ودر４ده، په داس３ حال ک３ چ３ د 

وح３ نزول ي３ لوم７ی ＄ل تجربه کاوه. 
د اهلل> په لور بلنه خورا ستر کار دى، چ３ انسان ي３ ترسره کوي. که يو داعي د نيک３ او با کفايته 
ْنيَا  ماندين３ په لرلو بر السی شي، نو دا به ورته ستره کاميابي وي، رسول اهللU فرمايلي دي:   � الدُّ

الَِحُة �.   ْنيَا اْلَمْرآُة الصَّ َمتَاٌع َوَخْيُر َمتَاِع الدُّ
ژباړه : دنيا ！وله متاع ده او د دنيا خورا ＊ه متاع، صالحه ＊％ه ده. 

له بل پلوه رسول اهللU هم د يو وفادار خاوند په توگه ډ４ر ستر مثا ل و. له خپل３ دې اخالصمندې 
ماندين３ سره، ال ＊ه وفادار پات３ شو. په ژوند او له مرګ وروسته په دواړو حالتونو ک３ ي３ ＊ه و 

پاللـه.
په دې هکله ام المؤمنين عايشه رضي اهلل عنها وايي: د پيغمبرU په ＊％و ک３ م３ په ه５چا رخه 
نه وه، ＇ومره م３ چ３ له خديج３ رضي اهلل عنها سره رخه وه، سره له دې چ３ ليدل３ م３ هم نه 
وه، خو پ５غمبرU به ډ４ره يادوله او کله به ي３ چ３ کوم پسه حالل ک７ اوغو＊ه به ي３ ！و！ه ！و！ه ک７ه، 
د خديج３ رضى اهلل عنها خپلوانو ته به ي３ هرو مرو استوله. کله کله به م３ ويل: －واک３ په دنيا 
ک３ له خديج３ رضى اهلل عنها نه پرته، بله کومه ＊％ه نشته؟ پيغمبرU به فرمايل: هغه داس３ او 

هغس３ وه .
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 خدای پاک تر خديج３ غوره ＊％ه ماته نه ده راک７ې. هغ３ پر ما ايمان راوړ، کله چ３ خلک له 
ما کافر شول، هغ３ زه ومنلم، کله چ３ خلکو زه تکذيب ک７م. په خپل مال ي３ له ما مالت７ وک７ه. 
کله چ３ خلکو محروم ک７م. له هغ３ ＇خه ي３ اوالدونه را پر برخه ک７ل چ３ له نورو م５رمنو ＇خه 

يی نه لرم.

فعاليت

 د پيغمبرU پر روحيه باندې د ورقه بن نوفل د خبرو ＇ه اغ５ز و؟

له لوست څخه زده ک７ې:�
. له خپل خاوند، حضرت محمدU سره د خديج2３ مينه.

. د يو داعي په بريا يا ناکام９ ک３ د ＊％３ ！اکونکى رول.
مرګ  له  ي３  هم  او  وه  ژوندۍ  کله  چ３  سره  خديج2３  له  وفا   Uمحمد حضرت  د   .

وروسته.

ارزونه
١. ورقه بن نوفل ＇ه ډول شخص و؟

٢. له خديجة الکبٰرى2 سره د حضرت محمدU د وفا يوه ب５ل／ه وواياست.
٣. هغه حديث شريف بيان ک７ئ چ３ د نيک３ ＊％３ اهميت  په ک３ بيان شوی دی.

٤. ورقه بن نوفل ته د حضرت محمدU له ب５ولو ＇خه د خديج2３ موخه ＇ه وه؟
 

کورن９ دنده

عزتمنو زده کوونکو، د رسول اکرمU د دعوت په کار ک３ د حضرت خديج2３ د فعال او 
جوړوونکي نقش په هکله په خپلو کتابچو ک３ يوه مقاله وليکئ.
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يوويشتم لوست

د پټ３ بلن３ مرحله

په ت５رو لوستونو ک３ مو ولوستل، چ３ کله د يوې مودې لپاره وح３ بنده شوه، پيغمبرU په اند４＋نه 
او خپ／ان ک３ واقع شو، تر دې چ３ د مدثر سورت د لوم７نيو آيتونو په نازل５دو سره د وح３ نازل５دل 

له سره پيل شول، چ３ د پيغمبرU د ډاډين３ سبب شو.
د سترې دندې د پ５ل５دلو اعالن

اوس حضرت محمدU باوري دى، چ３ د اهلل> پيغمبر دى، جبرئيلX دويم ＄ل ورته راغى 
ثُِّر )١( ُقْم فَآَنِذْر )٢( َوَربََّك  او د مدثر سورت لوم７ني آيتونه ي３ له ＄ان سره راوړل: �يَا آَيَُّها اْلُمدَّ

ْر )٤( َوالرُّْجَز فَاْهُجْر )٥(� )المدثر سورت ١ _ ٥( آيتونه(. فََكبِّْر )٣( َوثِيَابََك فََطهِّ
ژباړه: اى جامو ک３ نغ＋تيه! پا＇８５ه )خلک دخداى له عذابه ( وو４روه او يوازې خپل رب په لوئي 

سره وستايه! او خپل３ جام３ پاک３ ساته او له چ＂لو او ناپاکو ＇يزونو لرې اوسه. 
د دې آيتونو نازل５دل، په حقيقت ک３ د دې خبرې اعالن و، چ３ نور د استراحت پ７او ت５ر شوى 
او له داس３ ستر مسؤوليت سره مخامخ دى، چ３ و４＋تيا او م＂３ رانغاړل ايجابوي، بايد خلکو ته 
الر＊وونه وشي چ３ د توحيد او ＊و عملونو خوا ته مخه ک７ي او د مخالفت په صورت ک３ د خداى 

له عذابه وو４ر８４ي.
اهلل> د مدثر سورت په لوم７نيو آيتونو ک３ پيغمبرU پر دې －وماري چ３ خلکو ته خپل رسالت 

ورسوي، چ３ د پورتنيو مبارکو آيتونو د حکم په ر１ا ک３ په الندې ＇و ！کو ک３ رالن８４６ي:
توحيد او د يوه خداى پالل، د آخرت په ورځ ايمان، د نفس تزکيه، د ن５کو اخالقو او صالحه 
اعمالو ترسره کول، له ！ولن３ ＇خه د فساد لرې کول او پر ＄اى ي３ د ن５کيو اقامه کول، البته دغه ！ول 
د حضرت محمدU پر رسالت له ايمان وروسته او د هغه U له تدبير او حکمت نه ډک３ الر＊وون３ 

د پيروۍ په صورت ک３ ترسره ک５دای شي.
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فعاليت

 عزتمنو زده کوونکو د �ُقْم فَأَنِذْر )٢( َوَربََّك فََكبِّْر )٣(� له مبارکو آيتونو ＇خه ＇ه مطلب اخلئ؟

د پټ３ بلن３ پيل
 کله چ３ د مدثر سورت لوم７ني آيتونه نازل شول، پيغمبرU په پ＂ه اسالم ته بلنه پيل ک７ه، دا ＄که 
چ３ مکه د عربانو ديني مرکز و او د کعب３ متوليان پک３ اوس５دل او د عربو د نورو قبيلو د بتانو ＇ارنه 
هم له مک３ ＇خه ک５دله.له دې امله د نورو سيمو په نسبت په مکه ک３ اصالحي هدف ته الس 
رسى ډ４ر －ران و، البته دغه کار کلک او راسخ هوډ ته اړتيا درلوده، تر＇و د مصيبتونو او ک７اوونو 
پر وړاندې تزلزل نه منونکى اوسي، اٰلهى حکمت ايجابوله، چ３ بلنه دې پ＂ه وي، تر＇و د مک３ د 

اوس５دونکو لپاره چ３ په خپله بت لمان％ه ک３ ي３ تعصب درلود، يو نا＇اپي کار نه وي.
د دې پ７او نازکتيا ته په پاملرنه پيغمبرU په ！ولو غون６و ک３ اسالم ته د قريشو بلنه نه کوله او نه ي３ 

هغه کسان رابلل چ３ خپلولي ي３ ورسره نه وه او يا ي３ له مخک３ ورسره  پ５ژندگلوی نه لرله.
د اسالمي بلن３ پ７اوونه

کوالى شو د محمدي بلن３ تاريخ په دوو عمده برخوو وو４شو:
١. مکي دور، چ３ ن８دې ١٣ کاله و.

٢. مدني دور، چ３ پوره لس کاله و او د پيغمبرU تر رحلت پورې ي３ دوام درلود.
 دغه دواړه دورې )مکي او مدني( چ３ يوله بل ＇خه توپيرلري، د مختلفو پ７اوونو لرونکي دي 
او د دواړو دورو ترمن＃ توپير، هغو شرايطو ته په کتلو سره چه اسالمي دعوت پرې ت５ر８４ي، ＊ه 

＇ر－ند８４ي.
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مکي عصر په دريو پ７اوونو و４شل ک８５ي
١. د پ＂３ بلن３ پ７او: چ３ د بعثت له پيله ي３ درې کاله دوام درلود.

٢. د مک３ خلکو په من＃ ک３ د بلن３ د اعالن پ７او: دغه پ７او، د بعثت د ＇لورم کال له پيله د لسم 
کال تر پايه پورې و.

٣. د مک３ ＇خه بهر د اسالم د خپراوي او بلن３ پ７او: دغه پ７او د بعثت د لسم کال له پايه، مدين３ 
منورې ته د حضرت محمدU تر هجرت پورې دوام درلود.

فعاليت

عزتمندو زده کوونکو! په لوم７يو وختونو ک３ ول３ اسالمي بلنه ډ４ره د مک３ اوس５دونکو ته متوجه 
شوې وه؟ سره له دې، چ３ پيغمبرU ！ولو انسانانو ته استول شوى و؟ نظر ورک７ئ.

له لوست څخه زده ک７ې�
د بعثت په لوم７نيو کلونو ک３ حضرت محمدU  د بلن３ کار پ ساته او يوازې هغه کسان ي３ 
ظاهري  او  احتياط  د  لپاره  بلونکو  نورو  د  کار  دغه  راوړي.  ايمان  شو چ３  به  باوري  رابلل چ３ 
تر  له الزم احتياط ＇خه کار اخيستل  البته  يو الر＊وود دى،  په مشروعيت ک３  اسبابو د کارولو 
هغ３ مشروعيت لري چ３ پر اهلل تعالى باندې د توکل له اصل سره ！کر ونه لري. په دې اساس هر 
مسلمان بلونکى کولى شي د خپل３ زمان３ له شرايطو سره سم د دعوت د ＇رن／والي په هکله چ３ 

په پ＂ه وشي که ＊کاره، تشدد پک３ وشي که نرم＋ت، الزم هوډ ونيسي.
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ارزونه
١. د بعثت په لوم７نيو کلونو ک３ د پيغمبرU د بلن３ اصلي موخ３ ＇ه وې؟

٢. د پيغمبرU بلنه په ＇و دورو و４شل شوې وه او بيا هره دوره ي３ ＇و پ７اوونه لري؟
٣. ول３ پيغمبرU خپله بلنه پ＂ه ساتله، په داس３ حال ک３ چ３ وظيفه ي３ ن７يوالو ته د خپل رسالت 

رسول و؟
٤. د دعوت په هکله له احتياط ＇خه کار اخيستل تر کومه حده روا او مشروع دي؟

کورن９ دنده

زده کوونکي دې د دعوت په لوم７نيو پ７اوونو ک３ د بلن３ د پ＂والي د －＂３ او اهميت په اړه په خپلو 
کتابچو ک３ يوه لن６ه مقاله وليکي.
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دوه ويشتم لوست

د اسالم مخکـ＋ان

د مدثر سورت د لوم７نيو آيتونو له نازل５دلو وروسته پيغمبرU د اسالم سپ５）لي دين ته دخلکو 
په را بللو پيل وک７. طبيعي خبره ده چ３ بلنه ي３ د خپل３ کورن９ له غ７و او ن８دې خپلوانو ＇خه 
پيل ک７ې واى. لوم７ني کسان چ３ په اسالم مشرف شول: خديجه2، علي بن ابي طالب، زيد 
بن حارثه، ابوبکر، عثمان بن عفان، زبير بن عوام، عبدالرحٰمن بن عوف او سعد بن ابي وقاص 

وو.
١- خديجه بنت خويلد

لوم７ن９ ＊％ه، بلک３ لوم７نى انسان دى، چ３ پرحضرت محمدU ي３ ايمان راوړ. خديجه2 
د هغهU وفاداره ماندينه وه، خديجه2 لوم７ن９ نيک بخته ＊％ه وه، چ３ قرآن کريم او اٰلهي 

وح３ ي３ د حضرت محمدU له مبارک３ خول３ ＇خه واور４ده.
او  ي３ قرآن کريم تالوت ک７  لوم７ن９ م５رمن وه، چ３ د رسول اهللU ＇خه وروسته  همدارن／ه 
لوم７نی انسان و چ３ لمون＃ ي３ له رسول اهللU ＇خه زده ک７. د خديج2３ کور لوم７نى کور 
و چ３ اٰلهي وح３ وروسته له هغ３، چ３ د حراء په غار ک３ د آنحضرت په زړه نازله شوه، په ک３ 

ولوستل شوه.
٢- ابوبکر بن ابي قحافه

 Wي３ ايمان راووړ. ابوبکر صديق Uو چ３ په پيغمبر Wد مشرانو په ډله ک３ لوم７نى س７ى ابوبکر صديق
تر بعثت وړاندي د پيغمبر په ＄ان／７و يارانو او دوستانو ک３ و. پيغمبرX د ابوبکر صديق W د ايمان 
 Wپه اړه فرمايي:)) ما چ３ ＇وک اسالم ته رابللي، شکمن او ！کني شوي دي. پرته له ابوبکر صديق
＇خه، چ３ له دعوت کولو سره سم ي３ پرته له ＄ن６ه ايمان راووړ((، د ابوبکر صديقW اسالم د يو 
تن اسالم نه و، بلک３ د يو امت اسالم و، ＄که ابوبکر صديقW په قريشو ک３ ＄ان／７ى مقام درلود، 

د ن５ک سيرت خاوند و او په ډ４رو کارونو ک３ به خلکو ورته مراجعه کوله.
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٣- علي بن ابي طالب
د خديج３ )رض( له ايمان راوړلو وروسته د هلکانو په ډله ک３ حضرت عليW لوم７نى شخص 

و چ３ د اسالم مبارک دين ي３ ومانه او هغه په دغه مهال د لسو کالو و.  
 Uباندې د اهلل تعالی يو نعمت دا و چ３ تر ايمان رالوړلو وړاندې  د پيغمبر Wپر حضرت علي 
په غ８５ ک３ وروزل شو او ستر شو، ＄که پيغمبرU هغه له خپل３ کورن９ سره يو ＄اى ک７ى و. په 
دې ډول حضرت عليW له حضرت محمدU او حضرت خديج2３ وروسته دريم س７ى 

و، چ３ لمون＃ ي３ وک７.
روايت دی، چ３ پر حضرت  محمدU  هغه مهال  يوازې دوه لمون％ونه فرض وو، غرمه او ما＊ام.  
حضرت عليW به ي３ د هغه له پالر او ترونو ＇خه پ له ＄ان سره مل／ری کاوه او د مک３ ناوونو 

ته به ي３ تشريف  ووړ، دواړو به لمون＃ کاوه او ما＊ام به ب５رته راتلل.

فعاليت

درنو زده کوونکو! د اسالم د پيغمبر منونکي له کوم３ طبق３ ＇خه وو او آيا د اسالم مخاطبان يوه 
＄ان／７ې طبقه وه او که نه؟ په  دې اړه نظر ورک７ئ.

٤- زيد بن حارثه
د مريانو په ډله ک３ زيد بن حارثه لوم７نى شخص و چ３ مسلمان شو. زيد د پيغمبرU دوست او 
د هغه U آزاد شوى مريی و او په زوى ول９ سره ي３ هم نيولی و. کله چ３ د زيد پالر او تره مک３ 
ته راغلل، تر＇و هغه له رسول اهللU ＇خه د پيسو په  بدل ک３ آزاد ک７ي پيغمبرU د دې کار واک 
خپله زيد ته وسپارلو، چ３ خو＊ه  دې، خپل پالر او قوم سره اوس８５ې او که له ما سره؟ زيد ورته 

وويل: پر تا باندې ه５）وک نشم غوره کولى، ته ما ته د پالر او تره حيثيت لري.
د زيد پالر او تره وويل: افسوس پر تا، مرييتوب ته پر آزادۍ، پالر، تره او کورن９ باندې ترجيح 
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ورکوې؟ زيد وويل: هو! له دې س７ي ＇خه م３ داس３ ＇ه ليدلي، چ３ ه５）کله نشم کوالى بل چا 
ته پرې ترجيح ورک７م. بيا نبي کريم U د هغه د آزادولو او په زوى ول９ نيولو اعالن وک７.

د اسالمي بلن３ په خپراوي ک３ د ابوبکر W رول
ابوبکرW له خپل ！ولنيز او اخالقي منزلت ＇خه په استفادې د اسالم دين ته د نورو په رابللو پيل 
وک７. ＇ه وخت ال نه و ت５ر شوی چ３ د مک３ غوره او تک７ه ＄وانانو د هغه دعوت ته لبيک ووايه 
او ايمان ي３ راووړ، چ３ نومونه ي３ دا دي:  ٢٤ کلن عثمان بن عفان، ٣٠ کلن عبدالرحٰمن بن 

عوف، ١٧ کلن سعد بن ابي وقاص، ١٣ کلن طلحه بن عبيداهلل او ١٢ کلن زبير بن العوام\.
دغه پن％ه اتالن د ابوبکر صديقW د اسالم لوم７ن９ پايله وه، چ３ د هغه بلنه ي３ ومنله او د محمد 
رسول اهللU په حضور ک３ په ايمان مشرف شول . دا د مسلمانانو لوم７ن９ ډله وه او د مسلمانانو 

دويمه  ډله دغه الندې حضرات دي:
د  او عبداهلل  قدامه  ارت، عثمان،  بن  ارقم، خباب  ابي  بن  ارقم  ابوسلمه،  بن جراح،  ابوعبيده 
مظعون زامن، عبيده بن حارث، سعيد بن زيد رضی اهلل عنهم او فاطمه بنت خطاب )د حضرت 

عمر خور(، د ابوبکر لو３１ اسماء او عايشه رضی اهلل عنهن.
د در４يم３ ډل３ مسلمانانو شم５ر خورا زيات و چ３  نامتو ي３ دا دي: عبداهلل بن مسعود، عبداهلل بن 
جحش، جعفر بن ابي طالب او ＊％ه ي３ اسماء بنت عميس، خالد بن سعيد بن عاص، صهيب 

بن سنان رومي، ابوذر غفاري، حبشي بالل رضي اهلل عنهم.
يو شم５ر ＄وان３ ＊％３ چ３ نومونه  ي３ دلته ذکر نه شول او له خپلو خاوندانو سره ي３ يو ＄اى ايمان 

راوړ، په همدې در４يم３ ډل３ ک３ دي، رضوان اهلل تعالى عليهم اجمعين.
٥. د حضرت محمدU لو３１

د لوم７نيو مؤمنانو په ډله ک３ د پيغمبرU لو３１: زينب، رقيه، ام کلثوم او فاطمه  وې. دوى د رسول 
اکرمU تر بعثت وړاندې هم د خپل عزتمند پالر د ن５کو اخالقو، ＊ه سلوک او سپ５）لتيا تر اغ５زې 

الندې وې،  نبوي کورن９ د ！ولو مسلمانو کورنيو لپاره يوه ب５ل／ه کورن９ وه.
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فعاليت
 درنو زده کوونکو! د بعثت په پيل ک３ له خپلو خاوندانو سره د ＄وانو ＊％و ايمان راوړل ＇ه را 

＊يي؟ آيا ＊％ه کوالى شي له نارينه سره اوږه په اوږه د دعوت په ډ－ر ک３ فعاليت وک７ي؟

له لوست څخه زده ک７ې�
. هغه داعي بريالى دى، چ３ ن８دې خپلوان او د کورن９ غ７ي ي３ تر نورو وړاندې د ده پر موخو 

او هيلو باوري شي.
. ابوبکر صديقW دويم شخص و چ３ له پيغمبرU  وروسته ي３ د مک３ په خلکو ک３ د اسالم 

په خپراوي ک３ فعال رول درلود.
. د اسالم مخک＋ان هغه کسان وو، چ３ د ！ولن３ له مختلفو طبقو ＇خه ي３ استازيتوب کاوه، له 

اشرافو او ب６ايو ＇خه نيول３ تر مريانو او مسکينانو پورې.

ارزونه

١. لوم７ى تنکى ＄وان، چ３ مسلمان شو، ＇وک و؟
٢. کوم کسان د ابوبکرصديقW په دعوت د اسالم پر سپ５）لي دين مشرف شول؟

٣. زيد بن حارثه له پيغمبرU سره ＇ه ت７او درلود؟

کورن９ دنده

زده کوونکي دې د اسالم د پن％لسو تنو ساالرانو نومونه په خپلو کتابچو ک３ وليکي.
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درويشتم لوست

دار االرقم

پيغمبرU هغ３ ډل３ مسلمانانو ته چ３ ايمان ي３ د قريشو له مشرکينو ＇خه پ ساته، ديو مرکز په 

فکر ک３ شو، تر＇و په پ＂ه ورته ＊وونه او روزنه وک７ي. دغه مرکز د صفا غون６ۍ ترشا د اسالم د يو 

ساالر حضرت ارقمW کور و.

د دار ارقم پټه مدرسه

د اسالمي بلن３ په لوم７نيو کلونو ک３ د ارقمW کور داس３ يو مرکز شو، چ３ مسلمانان به په پ＂ه 

  Uپيغمبر ارقم ک３  دار  په  کوله،  زده  تازه وح３  ي３  به  له رسول اهللU ＇خه  او  را！ول５دل  په ک３ 

هغوى ته وعظ او نصيحت کاوه او قرآن کريم ي３ ورته لوستلو. د پيغمبرU  يارانو هم، چ３ ＇ه 

په زړونو ک３ درلودل، په اخالص ي３ د رسول اهللU په وړاندې مطرح کول. دغ３ ډل３ مسلمانانوته 

په خپله پيغمبرU  مستقيماً روزنه ورکوله او په خپله پيغمبرU  د رب العلمين تر ＇ارن３ الندې 

روزنه موندله، دار ارقم يوازن９ستره ＊وونيزه او روزنيزه مدرسه وه، چ３ بشريت ي３ تر اوسه په نوم 

وياړي، ＄که د دې مدرس３ ＊وونکى او روزونکى رسول اهللU و، چ３ د ！ول بشريت ＊وونکی 

او روزونکی دى. په دې ترتيب د ارقم کور د ن７ۍ يوه ډ４ره ستره مدرسه او پوهن％ى و، هلته به 

پيغمبرU د اسالم د شمع３ له پتن／انو سره ليده کاته او د نظر تبادله کوله، چ３ په حقيقت ک３ دا د 

سپاهي توب، اطاعت، او الر＊وون３ پر اصولو او آدابو د پابندۍ لپاره يو عملي تمرين و.

اهلل> په دار ارقم ک３ خپل پيغمبرU  ته د دې توفيق ورک７ چ３ د مسلمانانو لوم７ن９ ډله جوړه او 

تنظيم ک７ي. د بلن３ په دې پ７او ک３ حضرت محمدU وکوالى شول داس３ کسان وروزي، چ３ د 

جهاد، توحيد او بلن３ بيرغ اوچت او جزيرة العرب تر خپل کنترول الندې راولي او د نيم３ پ７５ۍ 

په موده ک３ لوي３ برياوې تر السه ک７ي.
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فعاليت

 پتمنو زده کوونکو! په دار ارقم ک３ د رسول اهللU او يارانو ترمن＃ ＇ه رن／ه ت７او موجود و؟

رسول اهلل U لوم７نى شخصيت و چ３ د اسالم ＇رخ ي３ په خو＄＋ت راوست.  د خلکو د جذب 

او اغ５ز  الندې را وستلو  ＄واک ي３ درلود، چ３ په ！وليزه تو－ه د ＄مک３ د کرې په تاريخ ک３ د 

بشر تر ！ولو بشپ７ه ＇５ره －２ل کي８ي. کوم مضمون چ３ د رسول اهللU له خوا د دار ارقم په مدرسه 

ک３ لوستل ک５ده، قرآن کريم و او زيار ي３ و４سته، چ３ قرآن کريم يوازنى تعليمي نصاب او د دغ３ 

مدرس３ مرکزي فکر وي، تر＇و ي３ په ر１ا ک３ و－７ي، کورن９ او اسالمي ！ولنه وروزل شي. د دې 

مدرس３ زده کوونکي پوه５دل، چ３ قرآن کريم او د رسول اهللU الر＊وون３ د ژوند، سياست، 

پرمخت， او دعوت د اساسي قانون دوه اصله او مهم مراجع دي.

＄ان／７ي  په  ＇خه  خول３  مبارک３  له   Uمحمد حضرت  د  کريم  قرآن  نسل،  لوم７ني  اسالم  د 

شوق او مينه زده ک７، تر＇و د هغه په تعليماتو او الر＊وونو پوه شي. په حقيقت ک３ دغه نسل د 

اٰلهي توجيهاتو عملي او تطبيقي تمثيلوونکي دي، نو دار ارقم يوه اٰلهي مدرسه وه، داس３ خدای 

پالونکي، بلونکي او الر＊وونکي ترې فارغ شوي، چ３  بشري  تاريخ ي３ مثال نه دى ليدلى.

د دعوت د مرکز په تو－ه د دار ارقم د غوراوي الملونه

پيغمبرX د ＇و الملونو له مخ３ دار ارقم د دعوت د مرکز په تو－ه غوره ک７:

١_ د ارقم W په مسلمان５دلو خلک خبر نه وو، هيچا －ومان نه کاوه، چ３ حضرت محمدU به 

له خپلو يارانو سره د ارقم W په کور ک３ را！ول８５ي.
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٢_ ارقم بن ابي ارقم W له بني مخزوم قبيل３ ＇خه و او بني مخزوم له بني هاشمو سره په ج／７ه 

او مخالفت ک３ په لوم７ي کتار ک３ والړ وو، نو چا نه منله چ３ پيغمبرX دې خپل مرکز د خپل３ 

قبيل３ د د＊منانو د افرادو په يوه کور ک３ جوړ ک７ي.

٣_ د مسلمان５دلو پر مهال ارقم W شپاړس کلن و. کله چ３ قريش د مسلمانانو د ！ول５دلو د مرکز 

په ل＂ه ک３ شول، د ه５چا په زړه ک３ نه ت５ر４ده، چ３ هغه دې د ل８ عمره ＄وانانو صحابه وو په کورونو 

ک３ ول＂وي، بلک３ په ذهنونو ک３ ي３ غالباً دغه فکر －ر＄５ده، چ３ د هغوى د را！وليدلو ＄اى دې د 

بني هاشم  د قبيل３ د يو غ７ي ابوبکرصديقW او يا داس３ بل چا کور وي، نو د دغه کور غوراوی 

د امنيت له مخ３ خورا حکيمانه و.

فعاليت

 عزتمنو زده کوونکو! د ارقم په کور ک３ له يارانو سره په يو ＄اى ک５دلو ک３ پيغمبرU ＇ه موخه 

درلوده؟

له لوست څخه زده ک７ې�

. هره بلنه او فکر يو ډاډ من مرکز ته اړتيا لري، تر＇و خپل الرويان له خپلو روزنيزو اصولو سم 

وروزي او رغنده پالنه ي３ وک７ي.

. پيغمبرU سره له دې چ３ په اٰلهي وح３ ي３ تاييد ک５ده. مادي امنيتي وسايل او اسباب ي３ هم 

په پام ک３ ساتل.

. هر د رسالت ＇＋تن بايد هدف ته تر رس５دو وړاندې د يوه نسل روزن３ ته اقدام وک７ي، تر＇و 

د خپل رسالت پر مخ ب５ولو ک３ ژمن و اوسي.
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ارزونه

١. دار ارقم د مک３ په کوم ＄اى ک３ و؟

٢. پيغمبرU په دار ارقم ک３ کوم کتابونه مسلمانانو ته تدريسول؟

٣. په دار ارقم ک３ په پ＂５دو د حضرت محمدU هدف ＇ه و؟

٤. د اسالم د پ مرکز په تو－ه د دار ارقم د کورد ！اکلو اسباب ＇ه وو؟

کورن９ دنده

زده کوونکي دې د هغه پ７او د دار ارقم د نقش او اهميت په هکله چ３ د اسالم پ دعوت پک３ 

کيده، يو مطلب په خپلو کتابچو ک３ وليکي.
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څل５رويشتم لوست

د ＊کاره بلن３ مرحله

نو  ب３ وسه وو،  لوم７يو ک３ مسلمانان  په  بعثت  د  ولوستل،  لوست ک３ مو  په پخواني  لکه چ３ 
پ５غمبرU په پ＂ه خلک اسالم ته رابلل او په پ＂ه به مسلمانان په دار ارقم ک３ را！ول５دل، لمون＃ به ي３ 
کاوه او د رسول اکرمU تعليماتو ته به ي３ غوږ نيوه. په دې لوست ک３ به ولولو چ３ پ５غمبرU ته د 

علني او ＊کاره بلن３ امر کله او ＇ه وخت وشو.
په مکه ک３ د اسالمي بلن３ اعالن

د حضرت محمدUد بعثت او پ＂３ بلن３ درې کاله ت５ر شوي وو، چ３ دغه مبارک آيت نازل شو. 
�َوآَنِذْر َعِشيَرتََك اْألَْقَربِيَن� )د الشعرا ٢١٤آيت.( 

ژباړه: خپل ن８دې خپلوان )له شرک او د پرورد－ار له مخالفت ＇خه( وو４روه.
او ورپس３ دغه مبارک آيت نازل شو:�فَاْصَدْع بَِما تُْؤَمُر َوآَْعِرْض َعِن اْلُمْشِرِكيَن� )د الحجر٩٤آيت.(

 ژباړه: نو هغه ＇ه چ３ امر ي３ درته شوى، ＊کاره بيان ک７ه او د مشرکانو پروا مه کوه.
پ５غمبرU په لوم７ي قدم ک３ خپل ن８دې خپلوان راوبلل او هغوى ي３ د کفر او له خداى> سره 
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د شرک کولو له سختو پايلو وويرول. ابو لهب د رسول اهللU تره پردې کار د نيوک３ په ترځ ک３ 
پ５غمبرU ته گواښ وک７، خو بل تره ي３، ابوطالب په کلکه د هغهU مالت７ وک７.

فعاليت
درنو زده کوونکو! د پ５غمبرUد دندې په سختوالي ک３ فکر او خبرې وک７ئ.

په صفا غره ک３
يوه ورځ پ５غبرU کعب３ شريف３ ته ن８دې د صفا غره ته وخوت او په لوړ غ８ ي３ د قريشو د هرې 

کورن９ نوم واخيست او ＄ان ته ي３ راوبلل.
قريش د صفا له غره ＇خه د غ８ په اور４دلو، چ３ عادتاً د يوه مهم خبر د ابالغ لپاره ترسره ک５ده، 

په ډيره بي７ه پ５غمبرU ته ور！ول شول.

د دې پ７او د بلن３ مهم نکات
پ５غمبرU د صفا پر غره  قريشو ته په وينا ک３ وفرمايل: که درته ووايم، چ３ د دې غره له شا ＇خه 
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د د＊من ل＋کر پر تاسو د يرغل اراده لري، تاس３ به ي３ ومنئ؟ هغوى وويل: هو! تر اوسه مو له تا 
＇خه دروغ نه دي اور４دلي، کله چ３ رسول اهللU پر خپل ＄ان د امينول９ او ري＋تينول９ په هکله 
د قريشو －واهي واور４ده، هغوى ي３ دريو خبرو ته راوبلل: د اهلل> توحيد، په آخرت ايمان  او د 

خپل رسالت تصديق ته، په دې ترتيب سره ي３ خپله پ５غمبري قريشو ته اعالن ک７ه.
د قريشو عکس العمل

قريش د پ５غمبرU  له خبرو غلي شول، خو ابو لهب چ３ غاړه غ７وونکى او خورا ناوړه س７ى 
و، په غوس３ سره پ５غمبرU ته په ＄واب ک３ وويل: هالک ش３ د همدې لپاره دې دلته راغو＊تي 
� )١(  مبارک  يو؟ اهلل> د ابولهب د دې بدې خبرې په ＄واب ک３ د �تَبَّْت يََدا اَبِي لََهٍب َوتَبَّ

سورت نازل ک７. 

فعاليت

 زده کوونکي دې په خپلو کتابچو ک３ د المسد )تبت يدا( مبارک سورت معنا وليکي.

پر بت لمانځن３ باندې يرغل
د اسالم د مقدس دين له علني ک５دو وروسته، رسول اهللU د اهلل> په باب د قريشو خرافاتي 
او شرکي عقيدې محکوم３ ک７ې، وي３ ويل: د کومو بتانو چ３ تاس３ عبادت کوئ، ب３ سا ډبرې 
او لر－ي دي، او انسان ته ه５＆ －＂ه او زيان نه شي رسوالى. همدا شان پ５غمبرU د مشرکينو دغه 
－ومان، چ３ －واک３ د خپلو پلرونو د دين تابع دي، باطل اعالن ک７ او وي３ فرمايل: ستاسو پلرونه او 

نيکونه هم الر ورکي وو، چ３ له تي８و او لر－يو ＇خه د جوړ شويو بتانو عبادت ي３ کاوه.

فعاليت

 عزتمندو زده کوونکو! په دې هکله چ３ انسان ول３ له خداى> سره شريک پيدا کوي او د ب３ 
＄انه او ب３ حسه مخلوقاتو عبادت کوي، فکر وک７ئ او ووايئ آيا دغه کار له عقل سره برابر دى؟
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له لوست څخه زده ک７ې�  
. هر مصلح او بلونکى د خپل اصالحي پالن د پلي ک５دو په الرک３ کيداى شي د خپل قوم او 
ن８دې خپلوانو له مقاومت او غبر－ون سره مخامخ شي، خو نه ＊ايي چ３ دغه کار دې دی د خپل３ 

دندې له سرته رسولو او موخ３ ته د رسيدلو په الر ک３ له کو＊（ ＇خه منعه ک７ي.
. هر داعي دې خپل اصالحي پالن دخپلو امکاناتو او شرايطو په پام ک３ نيولو سره سم په پ７اوونو 

وو４شي او  د خپل پالن د پرمخت， ت／الرې دې برابرې ک７ي.
 

ارزونه
الف: الندن９ پو＊تن３ ＄واب ک７ئ:

١. پ５غمبرU ＇و کاله پ دعوت وک７ او ول３؟
٢. حضرت محمدU خپله پ５غمبري په کوم ＄اى ک３ قريشو ته اعالن ک７ه؟

٣. د قريشو او د پ５غمبرU د ترونو ＄واب د هغه پر وړاندې ＇ه و؟
٤. پ５غمبرU د صفا غره پر سر کوم مطالب بيان ک７ل؟

٥. د المسد سورت په کوم مناسبت نازل شو؟
( ن＋ه او د ناسمو جملو مخ３ ته ) ( ن＋ه ک８５دئ: ب: د سمو جملو مخ３ ته ) 

١. اسالم ته بلنه هغه مهال ＊کاره شوه، چ３ جبرئيلX د حراء غار ته راغی.
٢. مشرکانو حضرت محمدU په ر＊تيا وينا او امانتدارۍ سره پ５ژانده.

٣. مشرکينو په دې خاطر اسالمي دين ونه مانه چ３ د خپلو پلرونو په دين باوري وو.
٤. ابو لهب د رسول اهللU د د＊منانو په کتار ک３ او ابو طالب د هغه Uدمالت７وپه کتار ک３ و.

کورن９ دنده

－رانو زده کوونکو پ دعوت ته د پيغمبرU د اړ ک５دو او همدارن／ه د بلن３ د ＊کاره ک５دو اسباب 
په خپلو کتابچو ک３ وليکئ.
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پنځه ويشتم لوست

د مشرکينو مهم３ نيوک３

اهلل> له  درې کاله پ＂３ بلن３ وروسته خپل پ５غمبر، حضرت محمدU ته دخپل３ بلن３ د＊کاره 
کولو امر وک７ ، چ３ د بلن３ اعالن ي３ د مشرکينو له سخت عکس العمل او ډول ډول نيوکو سره 

مخامخ شو. په دې لوست ک３ به په لن６ ډول هغو ته اشاره وک７و:

١. د اهلل> په وحدانيت نيوکه
د مک３ کفارو ويل چ３ اهلل> د هغوى او نورو شيانو خالق او رب دى، خو له دې سره سره ي３ د 

بتانو عبادت کاوه، په دې －ومان چ３ اهلل تعالى ته د ن８دې ک５دو او تقرب وسيله دي.
د مک３ خلکو ته بت پرستي د －اون６يو ملتونو لخوا راغل３ وه، ＄که خو مشرکانو  توحيد ته له 
بلن３ ＇خه تعجب کاوه او په کلکه ي３ رد ک７. د کفارو تصور د اهلل> او له خلکو سره  د رابط３ په 
اړه صحيح نه و، ＄که دوى －ومان کاوه، چ３ اهلل> د ＄ان لپاره له پيريانو ＇خه يوه ＊％ه انتخاب 
ک７ې، چ３ پر＊ت３ ترې ز４８４دلي دي، نو العياذ باهلل پر＊ت３ د اهلل> لو３１ دي، اهلل> د مشرکينو د 
باطلو －ومانونو په رد ک３ د قرآن کريم په مختلفو ＄ايونو ک３ تاکيداً فرمايلي چ３ پ５ريان او پر＊ت３ د 

انسان په ＇５ر د اهلل تعالى مخلوقات دي او اهلل> ＊％ه او اوالد نه لري.

٢. د آخرت له ورځ３ څخه انکار
د آخرت ور＄３ ته د پ５غمبرU بلنه د کفارو له تکذيب او استهزاء سره مخامخ شوه، هغوى له 

مرګ وروسته ژوندي ک５دل نه منل، －ومان ي３ کاوه، چ３ د دنيا د ژوند ＇خه پرته بل ژوند نشته.
د دې لپاره چ３ د آخرت په ورځ ايمان راوړي، له پ５غمبرU ＇خه ي３ وغو＊تل چ３ زموږ پلرونه 
دې ژوندي شي او له دې حقيقت ＇خه ناخبره وو چ３ کوم ذات هغوى د لوم７ي ＄ل لپاره پيدا 
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ک７ي، پردې قادر دى چ３ د قيامت په ورځ ي３ بيا را ژوندي ک７ي. له م７ين３ وروسته پر بيا ژوندي 
ک５دلو د قانع کولو لپاره د قرآن کريم اسلوب عقل ته په خطاب او له انساني فطرت سره په انسجام  
والړ و، قرآن کريم استدالل کوي: د جزا او محاسب３ لپاره د اهلل تعالى حکمت غواړي، چ３ د 
خلکو بعث )له م７ين３ وروسته ژوندي ک５دل( د آخرت په ورځ شتون ولري، تر＇و بد عمله خلک 

د خپل بد کار سزا او نيک عمله د خپل ＊ه کار اجر وويني.
بيا  بيا  د  نباتاتو  د  په هکله  بيا ژوندون د حتمي شتون  د  انسانانو  د  له مرګ وروسته  قرآن کريم 
زرغون５دلو مثال راوړي، چ３ پر دغه حقيقت يو واضح دليل دى. هغه ذ ات چ３ ＄مکه له وچ５دو 
وروسته ژوندۍ کوي قادر دى، چ３ د انسانانو په ش４７دلو کالبوتونو او رژ４دلو ه６وکو ک３ هم سا 

واچوي.

فعاليت

مشرکينو چ３ اهلل تعالى د خپل  پيداکوونکي او روزي ورکوونکي په تو－ه  منلو، نو بيا ي３ ول３ د 
ب３ روحه، ب３ حسه او ب３ وس３ بتانو عبادت کاوه؟

٣. پر رسول اهللU نيوکه
مشرکينو پر رسول اهللU باندې هم نيوکه درلوده، ＄که هغوى فکر کاوه چ３ پ５غمبرU بايد  بشر 
نه وي هغه بايد پر＊ته او يا له پر＊ت３ سره مل／رى وي. د هغوى په اند پ５غمبر خوړو ته اړتيا نه لري 
او په بازارونو ک３ نه －ر＄ي. －واک３ اور４دلي ي３ نه وو چ３ ！ول پ５غمبران عليهم السالم، خواړه 

خوري، ت， رات，، کسب او کار کوي.
همدارن／ه هغوى غو＊تل چ３ بايد پ５غمبر ډ４ر ب６اى وي، تر＇و په ستر－و ک３ ستر معلوم شي. 

سرب５ره پر دې، پ５غمبرU ي３ ل５ونى، کاهن، دروغجن او کوډ－ر باله.
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٤. د قرآن کريم په اړه د مشرکينو دريځ
کفارو دا حقيقت نه منلو چ３ قرآن کريم د اهلل تعالى له خوا نازل شوى دى او هغه ي３ يو ډول شعر 
باله، سره له دې چ３ که قرآن کريم او عربي اشعار سره پرتله شي، ＇ر－نده به شي چ３ په دوى 
ک３ ډ４ر توپير شته، ＄که قرآن کريم پر پيغمبرU باندې نازل شوى، د اهلل کالم دى، د کاهنانو او 
شاعرانو له کالم سره ي３ ه５＆ ډول ورته والى نشته. قرآن کريم ＇ن／ه شعر ک５داى شي، په داس３ 
حا ل ک３ چ３ قرآن کريم شاعران ر！لي دي؟ کفارو د پ５غمبرU په هکله د خپلو تورونو او بهتانونو 
په ل７ ک３ وويل: محمد له يو عجمي غالم ＇خه قرآن کريم زده کوي، په داس３ حال ک３ چ３ 
د هغه غالم ډ４ره ل８ه عربي زده وه. قرآن کريم د دوى له دې وينا ＇خه په تعجب فرمايي: ))هغه 
شخص چ３ دغه قرآن کريم ي３ له دومره فصاحت او بالغت او هراړخيزو معنا－انو سره راوړى، 
＇ن／ه ک５داى شي، چ３ له عجمي ＇خه ي３ زده ک７ى وي؟ يقيناً چ３ د ل８ عقل لرونکي هم  دا 

خبره نه کوي((.
نه  ＄ل  يو  ول３  ＄اى  پر  نازل５دلو  ل８  ل８،  د  کريم  قرآن  چ３  کوله  نيوکه  دا  مشرکينو  همدارن／ه 
نازل８５ي؟ او وي３ ويل: قرآن د بشر کالم دى، هماغه و چ３ اهلل>  سيال９ ته راوبلل چ３ ))که 
ر＊تيا واياست، راوړاندې شئ او د دغه قرآن په ＇５ر يو کتاب او يا لس سورتونه او يا د يو سورت 
په ＇ير يو سورت راوړئ((. سره له دې چ３ د مک３ کفارو د عربي ژب３ په فصاحت او بالغت ک３ 
＄ان／７ی مهارت درلود، بيا ي３ هم ه５＆ ونشواى کوالى او ！ول د قرآن کريم  له مقابل３ ＇خه ب３ 

وس３ شول.

فعاليت

مشرکانو د پ５غمبرU په اړه ＇ه فکر کاوه؟ آيا پ５غمبرU غير بشري طبيعت درلوداى شي؟ زده 
کوونکي دې د دغو دوو پو＊تنو په هکله خبرې وک７ي. 
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له لوست څخه زده ک７ې�
. توحيد او اسالم ته د بلن３ الر ډ４ره سخته ده، داعي بايد صبر او مقاومت ولري، تر＇و کامياب 

شي.
. له اسالم ＇خه منکر خلک له  عقل ＇خه خالص او خورا ب３ انصافه دي، و－ورئ ＇ومره 

ناروا تورونه او تهمتونه ي３ د اهلل تعالی > پر محبوب پيغمبرU او قرآن کريم ول／ول .
. قرآن کريم د اهلل> کالم او د اسالم د ستر پيغمبرU تلپات３ معجزه ده او تر قيامته به دغه  
دعوی او اخطار پات３ وي او ه５）کله به ＇وک ونه شي کوالى د هغه د سورت يا آيت په شان کوم 

سورت يا آيت راوړي او ياي３ تغير او تحريف ک７ي.
 

ارزونه

١. د مک３ په خلکو ک３ د بت لمان％ن３ دود له کوم ＄ايه او ＇ن／ه پيدا شو؟
٢. له بت لمان％ن３ ＇خه د کفارو موخه ＇ه وه؟

٣. په پ５غمبرU باندې د کفارو عمده نيوکه ＇ه وه؟
٤. د مک３ کفارو د قرآن کريم په هکله ＇ه ويلي دي؟

کورن９ دنده

زده کوونکي دې د حضرت محمدU په هکله د کفارو د افتراءاتو په رد ک３ يوه مقاله وليکي.
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شپ８ويشتم لوست

د اسالمي دعوت پر وړاندې د قريشو غبر－ون

په ت５ر لوست ک３ ولوستل شول چ３ کله پ５غمبرU ته د بلن３ د ＊کاره کولو الر＊وونه وشوه، نو په 
＊کاره ي３ خلک اسالم ته راوبلل. بت او بت لمان％نه ي３ ردوله او نيوکه ي３ پرې کوله، همدا کار 
د دې المل شو چ３ د مک３ مشرکين د اسالم د پ５غمبر U او ！ولو مسلمانانو په وړاندې د＊منانه 

دري＃ غوره ک７ي:
هر مؤمن بلونکى دى

اصحابو کرامو هم  له پ５غمبرU سره اوږه په اوږه خلک په پ＂ه او ＊کاره اسالم ته رابلل، چ３ 
بن  عمر  حضرت  او   Wحمزه حضرت  او  پ＂ه  په   Wعثمان حضرت  او   Wابوبکر حضرت 
الخطابW او حضرت ابو عبيده بن الجراحW په ＊کاره خلکو ته د اسالم د سپ５）لي دين په 
لور بلنه ورکوله، چ３ دغه کار د قريشو غوسه راوپاروله او په زړونو ک３ ي３ له مسلمانانو سره د کين３ 

او د＊من９ اور بل شو.

فعاليت

د  يوازې  بلنه  آيا  او  پوه８５ئ  اړه ＇ه  په  المنکر  نهى عن  او  امربالمعروف  د  کوونکو  زده  درنو   
پ５غمبرانو دنده ده او که د هر مسلمان؟

ابو طالب د حضرت محمدU مال ت７ی
په دې من＃ ک３ ابوطالب که ＇ه هم د قريشو پر دين و، خو يوازينی س７ی و چ３ له پ５غمبرU  ＇خه 
ي３ مالت７ کاوه او د قريشو د مشرانو د فشار پر وړاندې په نارينتوب ودر４ده. د ابوطالب د همدې ب３ 

کچ３ مالت７ له امله حضرت محمدU وکوالى شول، چ３ په ＊کاره د بلن３ کار ته دوام ورک７ي.
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د اسالم د تبليغ لپاره له ديني او فرهن／ي فرصتونو څخه گټه اخيستل
حضرت محمدU د اسالم د تبليغ لپاره ه５＆  فرصت له  السه  ورنک７، د بلن３ د ＊کاره ک５دلو 
ال  ＇و مياشت３ نه وې ت５رې شوې چ３ د حج مهال راورس５د، له اسالم نه وړاندې هم د ！ول جزيرة 
العرب  قبيل３ د کعب３ زيارت ته راتلل３، له دې امله  قريشو ويره لرله، چ３ اسالمي بلنه به په  عربي 
حاجيانو ک３ الر ومومي. په همدې خاطر ي３ تصميم ونيو، چ３ کله حاجيان مک３ ته  را＄ي، د 
پ５غمبرU په هکله ورته بايد يوه واحده  خبره ولري، تر＇و ي３ د پ５غمبرU بلنه پر زړونو اغ５ز و نه 
ک７ي. له اوږده بحث او خبرو وروسته ي３ د قريشو د يو مشر وليد بن مغيره په وړانديز اتفاق وک７ 

چ３ پ５غمبرU حاجيانو ته ساحر )کوډ－ر( وروپ５ژني.

فعاليت

- هر مصلح،که هغه پيغمبر هم وي د خلکو له مخالفت سره مخامخ شوی او تر تورونو الندې 
راغلی دی. زده کوونکي دې په تاريخ ک３ داس３ ب５ل／３ ومومي.

-درنو زده کوونکو! تر دې وړاندې مو د ساحر )کوډ－ر(په نوم کلمه اور４دل３ ده، آيا په معنا ي３ 
پوه８５ئ؟

د پ５غمبرU  سره د مقابل３ په کار ک３ د قريشو ح５رانتيا
پ５غمبرU نه يوازې د حج په موسم ک３ له عربو قبيلو سره تماس نيوه، بلک３ د مک３  مشهورو 
سودا－ريزو بازارونو لکه عکاظ، ذوالمجاز، ذوالمجنه او داس３ نورو ته ورتللو. له هغوى سره به ي３ 
په مناسبتونو او فرهن／ي محفلونو ک３ －６ون کاوه او د اسالم تبليغ به ي３ کاوه. قريش د دغه نوي دين 
په مقابله ک３، هک پک شول، ＄که پيغام راوړونکی ي３ ！ولو خلکو په صادق )ر＊تيا ويونکي( 
او امين سره پ５ژانده. دومره لوړ انساني ارز＊تونه او اخالقي مکارم ي３ لرل چ３ دمشرکينو تورونو 
پرې ه５＆ اغ５ز نه درلود، په پای ک３ دې ته اړ شول چ３ د هغه U د تره ابوطالب لمنه ي３ ونيوله او 
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ترې وې غو＊تل چ３ خپل وراره د قريشو د خدايانوله ＊کن％لو او دين ته ي３ له بد ويلو، پلرونو 
او نيکونو ته ي３ له －مراه ويلو ＇خه منعه ک７ي. هغوى ابوطالب ته وويل: يا ي３ خپله منعه ک７ه او يا 
موږ پر８４ده چ３ مخه ي３ ونيسو. قريشو د ابوطالب پست３ خبرې واور４دې او راووتل او رسول اهلل د 

پخوا په شان خپل３ بلن３ ته دوام ورکاوه.

فعاليت

 －رانو زده کوونکو! په خپلو کتابچو ک３ د ＇و عصري وسيلو نومونه  وليکئ.چ３ په اوسني عصر 
ک３ يو داعي ترې د اسالم په بلنه ک３ کار اخيستلى شي. 

له لوست څخه زده ک７ې�
. هر داعي او مصلح ته الزمه ده چ３ د خپلو آرمانونو د تبليغ لپاره له هرې مشروع وسيل３ او 

هر فرصت ＇خه －＂ه واخلي.
. د ！ولن３ اصالح هواره الره نه ده چ３ داعي دې ب３ رن％ه او ک７اوه پرې الړشي.

. که انسان له خپل پرورد－ار سره صادق او په خپل کار ک３ مخلص وي د مخالفينو تورونه او 
خن６ونه ي３ هدف ته په رس５دو ک３ مانع ک５داى نه شي.

. اهلل> کله کله خپل دين په ب３ دينه او کافرو خلکو سره هم تقويه کوي.

ارزونه
الف: الندن９ پو＊تن３ ＄واب ک７ئ:

١. ول３ قريشو د پ５غمبرU او مسلمانانو پر وړاندې د＊منانه دري＃ غوره ک７؟
٢. د پ５غمبرU له خپلوانو ＇خه چا د مشرکينو له فشار سره سره  له هغه U نه پر４کنده دفاع وک７ه 

او آيا هغه په خپله په پ５غمبرU باندې ايمان راووړ؟
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٣. حضرت محمدU د تبليغ لپاره له کومو فرصتونو ＇خه －＂ه اخيستله؟
٤. کله چ３ قريش د پ５غمبرU د مقابل３ په هکله ح５ران شول ＇ه پالن ي３ جوړ ک７؟

( ن＋ه ک８５دئ: ( ن＋ه او د غلطو جملو په مخک３ )  ب: د سمو جملو په مقابل ک３ ) 
١. پ５غمبرU يوازې قريش اسالم ته رابلل.

٢. مشرکانو له دې سره سره چ３ پر پ５غمبرU ي３ ايمان نه درلود، د هغه په صداقت او ايمان دارۍ 
ي３ －واهي ورکوله.

٣. حضرت محمدU د قريشو خدايان بد نه يادول.
٤. قريشو چ３ پ５غمبرU ته کوډ－ر ويل، موخه ي３ دا وه چ３ د هغه بلنه په حاجيانو ک３ ب３ اغ５زې 

ک７ي.

کورن９ دنده

－رانو زده کوونکو! په دې هکله چ３ يو داعي له کومو عصري وسايلو او فرصتونو ＇خه د اسالم 
د تبليغ لپاره استفاده کوالى شي، په خپلو کتابچو ک３ وليکئ.
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اووه ويشتم لوست

له اسالم سره د مشرکينو مقابل３

وړاندې وويل شول چ３ د قريشو کفار د پ５غمبرU د بلن３ د مقابل３ په کار ک３ ح５ران شول او له 
ابوطالب ＇خه ي３ وغو＊تل چ３ هغه منعه ک７ي، خو ابوطالب د هغوى تر گواښ الندې رانغى او له 
خپل محبوب وراره ＇خه ي３ الس وانخيست. هماغه و چ３ مشرکان د اسالم له من％ه وړلو لپاره 

د نورو الرو چارو په ل＂ه ک３ شول، چ３ لن６يز ي３ دا دى:

له پ５غمبرU سره د مشرکينو د مبارزې ت／الرې
١. ملن６ې او سپکاوى: د مشرکينو د تکذيب او استهزاء موخه د مسلمانانو سپکاوى او د هغوى 

د معنوي ＄واک کمزورى کول و، ＄که خو ي３ پ５غمبرU ته بد ويل، تورونه ي３ پرې ل／ول، ليونى، 
کوډ－ر او دروغجن ي３ باله. کله به چ３ له خپلو ب５وزلو مل／رو سره ناست و، ملن６ې به ي３ پرې 

وهل３.
٢. په اسالمي تعاليمو ک３ شک پيدا کول: په اسالمي تعاليمو ک３ شک او شبهه پيدا کول او د 

اسالم او پ５غمبر په اړه دروغ تبليغات کول، داس３ ت／الرې وې چ３ کفارو د اسالم د کمزوري کولو 
لپاره کارول３. هغوى به کله کله قرآن کريم ته د پخوانيو قومونو افسان３ او کله به ي３ ورته د دروغو 
نسبت کاوه او کله به ي３ هم د يو بشر الر＊وونه گ２له او د پ５غمبرU په هکله به ي３ د ملن６و له مخ３ 

ويلى، چ３: ))دا ＇رن／ه پ５غمبر دى، چ３ خواړه خوري او په بازارونو ک３ －ر＄ي((.
٣. له لرغونو افسانو څخه په استفادې د قرآن کريم مقابله: د دې ت／الرې مخک（ نضربن 

حارث و، چ３ ))حيره(( ته الړ او د اسفنديار او رستم په ＇５ر افسانوي پهلوانانو او پاچايانو کيس３ 
د  سره  يادولو  په  کيسو  نوموړو  د  ي３  به  ک３  غون６و  په  لوستلو  د  کريم  قرآن  د  او  ک７ې  يادې  ي３ 

پ５غمبرU مقابله کوله.
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٤. معامله )جوړ جاړی( کول: مشرکينو زيار وو４ست چ３ په نيمايي الر ک３ اسالم او جاهليت 

سره مخامخ شي په دې معنا، چ３ دواړه خواوې دې له خپلو ＄ينو عقيدوي تعاليمو ＇خه ستر－３ 
پ＂３ ک７ي. په همدې خاطر ي３ رسول اهللU ته وړانديز وک７، چ３ يو کال دې د هغوى د خدايانو 
عبادت وک７ي، او په مقابل ک３ به مشرکين يوکال د اهلل> عبادت وک７ي!! همدا وه چ３ د دغه 
�>ßº� ßÁÆ àbåE> ß¢� á¼àJ¾ßA� ß×ßÆ�$.%� ßÁÆ àbàFá£ßI�>ßº� àbàF á¢A� ß×�$-%� ßÁÆàfåª> ß³á¶=�> ßÃèÈA�>ßÈ� á̧ à®��  وړانديز په رد ک３ د
� åÀÈåa� ßÊå¶ßÆ� á¼ à³à¿Èåa� á¼ à³ß¶�$1%� àbàF á¢ßA�>ßº� ßÁÆ àbåE> ß¢� á¼àJ¾ßA� ß×ßÆ�$0%�áè�bßF ß¢�>çº� ãbåE> ß¢�>ß¾ßA� ß×ßÆ�$/%� àbàF á¢ßA

%2$� سورت نازل شو او د هغوى پر ！ولو ب３ بنس＂و غو＊تونو ي３ د بطالن کر＊ه وايستله.

فعاليت

 －رانو زده کوونکو! آيا د اسالم ضد مبارزه ک３ د مشرکينو ت／الرې اغ５زمن３ وې، که نه وې، نو 
سبب ＇ه و؟

د مبارزې نوې ت／الره: مشرکانو د اسالمي بلن３ د پراختيا د مخنيوي لپاره پر لپسی ډول 
ډول ت／الرې په کار واچول３، اوون９ او مياشت３ ت５رې شوې، خو کله ي３ چ３ دغو ت／الرو اغ５ز نه 
درلود، د قريشو سرداران سره راغون６ او )٢٥( کسيزه کم５＂ه ي３ د ابولهب په مشرۍ جوړه ک７ه . 
د کم５＂３ د غ７و  له خورا غور وروسته ي３ د رسول اهللU او د هغه د اصحابو په باب خپله پر４ک７ه 
داس３ اعالن ک７ه ، چ３ له اسالم سره د مبارزې او د پ５غمبرU او د مسلمانانو د ازار او ＄ورولو په 

الر ک３ به له ه５＆ ډول هلو ＄لو ＇خه مخ نه اړوي.

د کم５ټ３ د پر４ک７ې پلي کول
د قريشو د )٢٥( کسيزې کم５＂３ د پر４ک７ې پلي کول د عامو مسلمانانو په ＄ان／７ي ډول د ب３ وزلو 
په باب خورا آسانه وه، خو د رسول اهللU په هکله چ３ په خپل ذات ک３ يو باشهامته، باوقاره او ب３ 
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مثله شخصيت و، ډ４ره سخته وه، ＄که پ５غمبرU د د＊منانو او دوستانو په زړونو ک３ له ＄انگ７ي 
عظمت او هيبت ＇خه برخمن و. په دې تو－ه چ３ له هرچا سره به چ３ مخامخ شو، په زړه ک３ به 
ي３ د هغه  U درناوى پيدا ک５ده. له احمقانو او نا اهلو پرته ه５چا د دې جرآت نه کاوه، چ３ د هغه 

U پر وړاندې دې ب３ احترامي وک７ي.
سرب５ره پردې پ５غمبرU د ابوطالب تر ＄انگ７ې پاملرن３ الندې و. ابوطالب په مکه ک３ د －وتو په 
شم５ر کسانو په ډله ک３ و او هم د خلکو په من＃ ک３ يو محترم شخص و. ه５چا زړه نشو کوالى 
چ３ د هغه د ژمن３ حريم ته الس وراوږد ک７ي. دغه کار د قريشو مشرکان اند４＋من ک７ي وو، خو 
＇ه وخت نه و ت５ر، چ３ د قريشو د صبر کاسه ډکه شوه، ＄که د دغ３ وضع３ دوام د قريشو ديني 

زعامت او دنيوي صدارت د عربو په من＃ ک３ له من％ه ووړ.

فعاليت

له زده کوونکو ＇خه دې د قرآني حکايتونو او افسانو ترمن＃ توپير او د افسان３ معنا وغو＊تل شي.

له لوست څخه زده ک７ې�
. هر داعي او مصلح بايد انتظار ولري چ３ د＊من د بلن３ او اسالمي برنامو د بهير د تم کولو لپاره 

له هر ډول ناروا وسيل３ ＇خه کار اخلي.
. پ５غمبرU ذاتاً پتمن او با وقاره شخصيت و، تردې چ３ د خپلو د＊منانو په زړونو ک３ ي３ هم 

هيبت او عظمت در لود.
. په اسالمي نصوصو او تعاليمو ک３ شبهه پيدا کول داس３ ت／الره ده چ３ د اسالم د＊منانو، د 

اسالم د ظهور په لوم７نيو ور＄و ک３ هم کاروله.
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ارزونه
الف: الندن９ پو＊تن３ ＄واب ک７ئ:

١. د اسالم او پ５غمبرU پروړاندې د قريشو کفارو له کومو دسيسو ＇خه کار اخيست؟
٢. د الکافرون سورت د مشرکانو د کوم وړانديز په ＄واب ک３ نازل شو؟

٣. د قريشو د پن％ه ويشت کسيزې کم５＂３ په سر ک３ ＇وک و او د جوړ４دو موخه ي３ ＇ه وه؟
٤. آيا د پ５غمبر U په اړه له ابوطالب ＇خه د مشرکينو غو＊تن３ ＇ه السته راوړنه لرله؟

( او د ناسمو پر وړاندې ) ( ن＋ه ک８５دئ: ب: د سمو جملو مخ３ ته ) 
١. ابوطالب د قريشو د مشرانو په －واښ د پ５غمبرU له مالت７ ＇خه الس واخيست.

له  ي３  نازل شوى چ３ غو＊تل  رد ک３  په  وړانديز  د  د سازش  قريشو  د  الکافرون سورت  د   .٢
پيغمبرU سره يو ډول معامله وک７ي.

٣. د مک３ کفارو د پ５غمبرU پرضد تل له يوې ت／الرې ＇خه －＂ه اخيسته.
٤. د مشرکانو د تکذيب او استهزاء موخه د مسلمانانو سپکاوی او د معنوي ＄واک کمزورى کول وه.

کورن９ دنده

مشرکينو د پ５غمبرU د آزارولو او ＄ورولو لپاره له کومو الرو ＇خه کار اخيست، په لن６ ډول ي３ 
په خپلو کتابچو ک３ وليکئ.
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اته ويشتم لوست

پيغمبرU ته د مشرکانو ک７اوونه

د ابوطالب له لوري د قريشو وړانديزونه ونه منل شول او هغه د پ５غمبرU مالت７ ته دوام ورک７، د 
قريشو مشرانو کلک هوډ وک７، چ３ پيغمبر ته د ډول، ډول ستونزو په رامن％ته کولو سره د اسالم 

د خپراوي مخنيوی وک７ي.
ابولهب د کم５ټ３ د مشر په توگه

د پ５غمبرU آزارول او ＄ورول د ابولهب په مشرۍ د مشرکينو له خوا پيل شو. لکه چ３ پخوا 
وويل شول ابولهب د حضرت محمدU د پ５غمبرۍ د اعالن  له لوم７نيو ور＄و ＇خه ډ４ر غليمانه 

دري＃ خپل ک７ی و. دلته په لن６ ډول د ابولهب د ناوړو چلندونو يوې برخ３ ته اشاره کوو:
  ابولهب د پ５غمبرU تر بعثت وړاندې د پ５غمبرU لو３１ رقيه او ام کلثوم خپلو دوو زامنو عتبه او 

عتيبه ته په نکاح ک７ې خو ال واده شوې نه وې، چ３ له بعثت وروسته ي３ په لوم７ني د＊منانه اقدام 
ک３ په خپلو زامنو طالق３ ک７ې.

  کله چ３ د رسول اهللU دويم زوى عبداهلل م７ شو، ابولهب په خو＊９ خپلو مل／رو ته من６ه ک７ه 

او زيرى ي３ ورووړ، چ３ د محمد U نسل قطع شو، خو اهلل تعالى د کوثر سورت په نازلولو سره د 
àß�áEßáÙ=�ßÇ� ]الكوثر : ٣[ àÂ� ß́ ßÒå¾> ßm� çÁåC� :７هغه ＄واب ورک

  دحج په موسم اود بازارونو په ور＄و ک３ به په پ５غمبرU پس３ －ر＄５ده او پ５غمبر U ته به ي３ نه 

يوازى دروغجن ويل، بلک３ په تي８و به ي３ ويشته تردې چ３ مبارک３ پ＋３ به ي３ وين３ شوې.
  د ابولهب م５رمن د ابو سفيان خور، ام جميل د پ５غمبرU په د＊من９ ک３ له خپل خاوند ابولهب 

＇خه کمه نه وه، هغ３ به د اغزيو پن６ راوړلو او د پ５غمبرU په الرو او دروازه ک３ به ي３ غور＄ول.
  سر ب５ره پر دې ام جميل يوه بد ژب３ ＊％ه وه. پر رسول اهللU به ي３ تورل／اوه او د فتن３ اور ي３ 

بالوه. د همدې لپاره په قرآن کريم ک３ په )حمالة الحطب( سره ياده شوې ده.
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د کايناتو له سردار سره د قريشو بي ادبي
پ５غمبرU ته ډ４ر ازار اوتکليف دخپلو ن８دې －اون６يانو له لوري متوجه و، په ت５ره د ابولهب له خوا 
چ３ د ＇ن， －اون６ی ي３ و، عبداهلل ابن مسعود W روايت کوي: يوه ورځ رسول اکرمU کعب３ 
شريف３ ته ن８دې لمون＃ کاوه چ３ ابوجهل او مل／ري ي３ لرې ناست وو. په خپل من＃ ک３ ي３ وويل: 
＇وک د فالني د اوښ لرى راوړى شي او د سجدې په حال ک３ ي３ د حضرت محمدU پر سر 
اچولى شي؟ عقبه بن ابي معيط، چ３ تر ！ولو ډ４ر بد بخته و، پورته شو، هغه لرى ي３ راوړ، کله چ３ 
پ５غمبرU سجدې ته کوزشو، پراوږو ي３ ورک５＋ود. ابوجهل او يارانو ي３ د دې صحن３ په ليدلو په 
ک７س ک７س وخندل. پ５غمبرU همداس３ د سجدې په حال ک３ پات３ شو، تر دې چ３ لور ي３ فاطمه 
راغله او لری ي３ ور＇خه ايسته ک７. بيا پ５غمبرU سر اوچت ک７ او له اهلل تعالى ＇خه ي３ د دغو اوو 
تنو بدبختانو د هالکت غو＊تنه وک７ه. عبداهلل بن مسعودW وايي: په خداى > قسم ددغو کسانو 

جسدونه  م３ وليدل چ３ د بدر په ＇ا ک３ وغور＄ول شول.

فعاليت

زده کوونکي دې د پ５غمبرU د صبر او زغم په هکله خپل معلومات ＇ر－ند ک７ي او ول３ حضرت 
محمدU دغه ！ول ک７اوونه منلي دي؟

ابوجهل د اسالم د پ５غمبر U کلک د＊من
په لوم７ۍ ورځ چ３ ابوجهل، حضرت پ５غمبرU په حرم ک３ په لمان％ه کولو وليد، هغه صلی اهلل 
عليه و سلم ي３ منعه ک７. بل ＄ل ي３ بيا وليده چ３ مقام ابراهيم ته ن８دې لمون＃ کوي، هغهU  ته ي３ 
 Uاخطار ورک７ او ورته ي３ وويل: محمده آيا ته م３ له دې کار ＇خه منعه ک７ی نه ي３؟ رسول اهلل
سخت ＄واب ورک７ او ابوجهل په غوسه وويل: محمده له ＇ه شي م３ ويروې؟ قسم په خداى> 
دومره مل／ري او پلويان لرم چ３ دغه خوړ ورباندې ډک８５ي. هماغه و چ３ د العلق سورت )١٧ 

آيت( �فَْليَْدُع نَاِديَُه�يعن３ پري８ده چ３ خپل مل／ري راوغواړي او مرسته ور＄ن３ وغواړي، نازل شو.
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د ابوجهل له خوا د پ５غمبرU دوژلو هوډ
ابوجهل په دې بسنه ونه ک７ه او په راتلونکي ک３ ي３ خپله د＊مني ال زياته ک７ه. يوه ورځ ابوجهل د 
مک３ خلکو ته وويل: محمد ستاسو په مخ ک３ خپل مخ پر ＄مکه  سولوي )سجده کوي(؟ هغوى 
وويل: هو! ده وويل په الت ا و عزى قسم که زه ي３ په داس３ حالت ووينم، نو په غاړه په ي３ پ＋ه 
اږدم او مخ به ي３ په خاورو کک７وم، نو ابوجهل کعب３ ته راغى او رسول اهللU ي３ په لمان％ه وليده، 
قصد ي３ وک７ چ３ په غاړه ي３ پ＋ه ک８５دي، نا＇اپه په شا شو او خپل السونه ي３ ډا ل ک７ل. ورته وويل 
شول: اې ابوالحکم ＇ه درباندې وشول؟ وي３ ويل: د ＄ان او هغه په من＃ ک３ م３ د اور کنده وليده 

رسول اهللU وفرمايل: که راته ن８دې شوى واى نو پر＊تو به غ７ی، غ７ی ک７ی او ت＋تولی وای.

فعاليت

 پ５غمبرU له دغو ！ولو ب３ ادبيوسره چ３ ورسره ک５دل３ او د ب３ پايه ک７اوونو په زغملو کوم شي 
ته هيله من و، چ３ د اسالم له تبليغ ＇خه ي３ الس نه اخيست او مشرکينو ته نه تسليم５ده؟ زده 

کوونکي دې په دې هکله نظر ورک７ي.

دا وه د هغه چا پر وړاندې،د مشرکينو سپين ستر－ي او بدبختي  چ３ د ＄ان／７ي وقار او جالل 
＇＋تن و او پر دې سر بيره د مک３ د ډ４ر محترم او ستر شخصيت ابو طالب حمايت هم ورسره  

و، فکر وک７ئ چ３ د ب３ وسه مسلمانانو حال به ＇ن／ه و.

له لوست څخه زده ک７ې�
. هر اصالح غو＊تونکى شخص د خپل اصالحي پالن په پلي کولو ک３ له ډ４رو ستونزو سره 

مخامخ ک５داى شي. له هغو＇خه د ن８دې خپلوانو مخالفت دى چه بايد په پام ک３ ونيول شي.
. د پ５غمبرU د＊منانو خپله انساني عاطفه آن له خپلو ن８دې خپلوانو ＇خه هم سپموله. 
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. ＇ومره چ３ د پيغمبرU صبر او زغم ب３ پايه و، په هماغ３ کچ３ د مشرکينو شقاوت او بدبخت９ 
هم ب３ کچ３ وه.

. پ５غمبرU ډ４ر زيار ويست، تر＇و د خپلو د＊منانو په حق ک３ هم ＊５را ونه ک７ي، خو کله به چ３ 
ډ４ر و＄ورول شو، اړ به شو چ３ په دعا الس پورته ک７ي او بيا به قبوله هم شوه.

ارزونه
١. ام جميل ＇وک وه او له پ５غمبرU سره ي３ ＇ه وک７ل؟

٢. د المسد )تبت يدا( سورت د چا په هکله نازل شو؟
٣. هغه س７ی ＇ه نوم５ده چ３ پر پ５غمبرU باندې ي３ د اوښ لرى وغور＄اوه؟
٤. کله چ３ ابوجهل غو＊تل د پ５غمبرU پر غاړه پ＋ه ک８５دي، ＇ه ي３ وليدل؟

کورن９ دنده

د مشرکينو د ＄ورونو پر وړاندې د پ５غمبرU د )زغم( په اړه يوه مقاله وليکئ.
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نهه ويشتم لوست

د مسلمانانو رب７ول

خصوصاً د هغو مسلمانانو رب７ول چ３ قبيلوي مالت７ ي３ نه درلود او په مکه ک３ ب３ وس３ وو، خورا 
زړه بو－نوونکي وو، که ＇ه هم د مک３ ！ولو قبيلو په يو مهال د خپلو مسلمانو خپلوانو په ＄ورولو 
پيل وک７، خو په دغو مسلمانانو ک３ ＄ين３ داس３ وو چ３ په ډ４رې ب３ رحم９ او سخت زړيتوب 

ورب７ول شول، چ３ دلته ي３  ＇و ب５ل／３ يادوو:

د ب３ وزلو تعذيب
- مصعب بن عميرW، چ３ د قريشو يو نازولى ＄وان و، کله ي３ چ３ کورن９ له اسالم  راوړن３ 
خبره شوه، وږى ي３ ک７، له کوره ي３ وا４سته، او دومره کالوونه ي３ ورک７ل چ３ آن د بدن پوستکى 

ي３ وچ شو.
- بالل بن رباح د اميه بن خلف غالم له لوم７نيو مسلمانانو ＇خه و. اميه به د هغه په غاړه ک３ رس９ 
واچوله او کوچنيانو ته به ي３ په الس ورک７ چ３ لوب３ پرې وک７ي، خو بالل W دغه عذاب د اهلل> 
د دين لپاره تحمل کاوه. د غرم３ پر مها ل به هره ورځ اميه  د مک３ له ＊اره وا４ست او د بطحاء په 
سو＄وونکو ش／و ک３ به ي３ ＇مالوه او يوه لويه ډبره به ي３ پر خ５＂ه ورته ک５＋وده، ورته ويل به ي３: 
په خداى> قسم تل به همداس３ وې، تر＇و م７ ش３.  يا به پر محمد کافرک８５ې او الت او عزى به 
من３، خو بالل دغه ！ول غمونه په ورين تندي زغمل او په هغ３ سو＄نده －رم９ ک３ ي３ چ３ د انسان 
پو！کى په ک３ پخ５ده، صبر کاوه او يوازې احد، احد، يعن３ اهلل> يو دى، اهلل> يو دى شعار ي３ 
ورکاوه. تر هغ３ چ３ يوه ورځ ابوبکرW پر هغه ＄اى ت５ر４ده او بال لW ي３ په دغه ک７او ک３ وليد 

زړه ي３ پرې وسو＄５د او هغه ي３ وپيروده او آزاد ي３ ک７.
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فعاليت

بالل W د کوم احساس له امله د مشرکينو ！ول ک７اوونه زغمل او د مشرکينو د آزار او غو＊تنو 
لپاره ي３ چ３ يو ＄واب درلود، هغه ＇ه و؟

د اسالم لوم７ن９ شهيده
د هغو کسانو په ډله ک３ چ３ د مشرکينو تر سخت عذاب الندې وو، د عمار بن ياسر Wکورن９ وه. پالر 

او مور ي３ دواړه مريان وو او د حضرت محمدU په رسالت ي３ ايمان درلود.
په  او  ب５وله  ته  سيم３  ابطح  د  کورن９   Wياسر د  ورځ   هره  به  ابوجهل  ک３  سر  په  مشرکينو  د 

سو＄وونک３ －رم９ ک３ به ي３ تعذيبوله.
يوه ورځ پ５غمبرU له هغه ＄اى ＇خه ت５ر４ده، چ３ ياسر W او کورن９ ي３ د مشرکينو له لوري په 
تعذيب ک３ وموندل، وي３ فرمايل: صبر کوئ اى د ياسرW کورن９ ستاسو لپاره جنت دى. ياسر 
W تر تعذيب الندې سا ورک７ه. ابوجهل د عمار W مور، سميه رضی اهلل عنها د ن５زې په وهلو 
سره ووژله، چ３ په دې ډول سميه رضی اهلل عنها د اسالم لوم７ن９ شهيده ده، خو عمارW چ３ 
تر سخت３ شکنج３ الندې و، کله به په سو＄وونکي لمر ک３ او کله به ي３ پر خ５＂ه د گرم３ ډبرې 

سوزنده د＊ته
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په اي＋ودلو سره تعذيبولو او تر دې ډ４ره سخته دا وه چ３ ورته ويل به ي３، تر هغ３ تا نه پر８４دو چ３ 
حضرت محمدU ته ＊کن％ل ونه ک７ې او الت او عزى په ن５ک９ ياد نه ک７ې. عمارW د مجبوريت 
له مخ３ ورسره ومنله او د کفر کلمه ي３ وويله، همدا و چ３ ＄ينو مسلمانانو وويل: عمارW کافر 
شو، خو رسول اهللU وفرمايل: په خداى> قسم عمار W کافر شوى نه دى او له سره تر پوندو 
پورې له ايمان ＇خه ډک دى، عمار رضی اهلل عنه په ژړا او عذر پ５غمبرU ته راغى، چ３ په هکله 
ِ ِمْن بَْعِد إِيَمانِِه إِالَّ َمْن أُ ْكِرهَ َوقَْلُبُه ُمْطَمئِنٌّ بِاْلإِيَماِن� ]النحل : ١٠٦[ايت نازل شو. ي３ �َمْن َكَفَر بِاهللَّ

ژباړه: ＇وک چ３ له ايمان راوړلو وروسته پر اهلل کافر شي، له هغه چا پرته چ３ زور پرې وشي او 
زړه ي３ په ايمان ډاډه وي.

فعاليت

 －رانو زده کوونکو! ＇ه فکر کوئ عمارW ته روا وه چ３ د ＄ان  ژغورلو لپاره ي３ د مشرکينو 
غو＊تنو ته تن ک５＋ود او د کفر کلمه ي３ وويله؟

همدارن／ه مشرکينو د پ５غمبرU ＄ين３ ياران د اوښ او غوايي په پوستکو ک３ راتاوول او پر سرو 
ش／و به ي３ ＇ملول او ＄ينو نورو ته به ي３ اوسپنيزې زغرې وراغوست３ او په تودو ډبرو به ي３ اچول.

کوم３ وينزې چ３ مؤمنان３ شوې وې، له نارينه وو مسلمانانو ＇خه ي３ حالت ＊ه نه و. هغوى هم 
دې ته ورته ک７اوونه د مشرکينو له السه ليدلي دي. حضرت ابوبکرW ！ول３ مؤمن３ وينزې په خپلو 

پيسو وپيرل３ او آزادې ي３ ک７ې.
دا د ب５وزلو مسلمانانو د حالت ب５ل／３ وې، چ３ د مشرکينو له خوا ک７ول ک５دل. د هغو مسلمانانو 
لست چ３ په دې الر ک３ ک７ول شوي او رب７ول شوي، ډ４ر اوږد او دردوونکى دى، داس３ مسلمان 

نه و، چ３ مشرکين به ي３ په ايمان خبر شول او منع به ي３ نه ک７ او ＄ور او آزار به ي３ نه ورکاوه.

له لوست څخه زده ک７ې�
. د پ５غمبرU پيروان د نورو پ５غمبرانو په ＇５ر ډ４ری د ！ولن３ له ب５وزل３ طبق３ ＇خه وو، نو بلونکي 

ته نه ＊ايي، چ３ دغه طبقه له ستر－و وغور＄وي.
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. کوم خوند او حالوت چ３ مؤمن ي３ په ايمان ک３ －وري له ه５＆ شي، آن له خپل ＄ان سره 
ي３ هم نه برابروي.

. پر حضرت محمدU د ايمان راوړلو لپاره نر او ＊％ه يو شان رب７يدل، د اسالم لوم７ن９ شهيده 
＊％ه وه.

. که د زور له مخ３ کوم مسلمان د کفر د کلم３ ويلو ته اړ شي، خو چ３ په زړه ک３ مؤمن وي، 
ايمان ته ي３ ه５＆ تاوان نه رس８５ي.

. حضرت ابوبکر صديق W د مسلمانانو په خالصون او د مريانو په آزادۍ ک３ د ستاين３ وړ 
ون６ه درلوده.

ارزونه
الف: د الندنيو پو＊تنو ＄وابونه په خپلو کتابچو ک３ وليکئ:

١. بالل بن رباح W د چا غالم و او کله ي３ چ３ کافر ک５دو ته راوباله، ＇ه ي３ وويل؟
٢. د عمار بن ياسر رضی اهلل عنهما کورن９ له تعذيب وروسته ＇رن／ه حالت درلود؟

٣. کله چ３ عمار W د کفر کلمه وويله، خلکو ＇ه وويل او پ５غمبرU د هغه په اړه ＇ه وفرمايل؟ 
٤. د اسالم لوم７ن９ شهيده ＇وک وه او د چا له خوا شهيده شوه؟

( ن＋ه او د ناسمو جملو مخ３ ته ) ( ن＋ه ک８５دئ: ب: د سمو جملو مخ３ ته ) 
١. مصعب بن عمير له يوې فقيرې کورن９ ＇خه و.

٢. عمار بن ياسر د مشرکينو تر ک７او الندې د کفر کلم３ ويلو ته اړ شو.
٣. حضرت عمرW، حضرت باللW وپيره او آزاد ي３ ک７.

٤. مشرکانو مسلمان３ وينزې هم د نرانو په ＇５ر تعذيبول３.

کورن９ دنده

د اسالم د پيروانو کوم３ طبق３ ته مشرکينو ډ４ر تعذيب ورک７، نومونه ي３ په خپلو کتابچو ک３ وليکئ.
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د４رشم لوست

ابوطالب ته د قريشو －واښ

مشرکينو د اسالمي بلن３ پر وړاندې له ډول ډول فشارونو ＇خه کار واخيست.
د مشرکينو تهديد چ３ د پيغمبرU او مؤمنانو د رب７ولو او ＄ورولو په ب２ه ک３ و، د مشرکانو لپاره ي３ 
－＂ورې پايل３ نه درلودل３ ،  نو يو ＄ل بيا ي３ خپل فشار پر ابوطالب  چ３ د قريشو له مشرانو ＇خه 

و او د پيغمبر U يوازينی ＄واکمن مالت７ و، ډ４ر ک７.
ابوطالب تر ډ４ر فشار الندې راځي 

د قريشو مشران يو ＄ل بيا ابوطالب ته راغلل او وي３ ويل: ابوطالبه! زموږ په من＃ ک３  يو شريف 
مخور او د لوړ مقام خاوند ي３. له تا ＇خه مو وغو＊تل چ３ وراره دې منعه ک７ې، تر دې زيات 
زغم نه لرو چ３ د خپلو خدايانو )بتانو( عيبونه او د پلرونو ＊کن％ل３ واورو، نو وړانديز کوو چ３ يا 
په خپله د خپل وراره مخه ډب ک７ه او يا دا چ３ له محمد او تا سره به مبارزه کوو، تر＇و يو له مون８ 
او تاسو ＇خه  له من％ه الړشي. دا ＄ل ابوطالب ته له يوې خوا د قوم پر４＋ودل او له هغوى سره 
 Uهغوى ته وسپاري، نو ابوطالب پ５غمبر Uد＊مني －رانه وه. له بل３ خوا ي３ نه غو＊تل چ３ محمد
خپل ＄انته راوغو＊ت او ورته وي３ ويل اى وراره! ستا قوم او قريش ما ته راغلي وو او هاغه او دغه 

ي３ ويل په ما او خپل ＄ان رحم وک７ه او پر ما هغه پ５＂ى مه ږده چ３ د پورته کولو وس ي３ نه لرم.
له خپله کاره ه５）کله الس اخستونکى نه يم

کله چ３ پ５غمبرX دابوطالب دغه خبرې واور４دې، فکر ي３ وک７ چ３ ابوطالب د قريشو د －واښ 
له امله د ده له مرست３ او مالت７ ＇خه الس اخيستى دى،  وي３ ويل: ))تره! په خداى> قسم که 
لمر په ＊ي او سپوږم９ په کي０ الس ک３ راته ک８５دي، اسالم ته له بلن３ به الس پر  سر نشم، تر＇و 

يا اهلل> دغه دين بريالى ک７ي او يا د هغه په الر ک３ سا ورک７م!((
په مبارکو ستر－و ک３ ي３ او＊ک３ را تاوې شوې،او وي３ ژړل. بيا له ＄ايه پا＇يد او والړ، ابوطالب 
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ورپس３ غ８ وک７او ورته  وي３ ويل: الړ شه هر ＇ه دې چ３ زړه غواړي کوه ي３، په خداى> قسم 
چ３ تا به هيچا ته پر４ن８دم، پر دې ！ولو جسمي رب７ونو او ک７اوونو سرب５ره به پيغمبرU ته  کفارو د 
ليوني، کوډ－ر، شاعر او کاهن او... خطاب کاوه. دغو خبرو حضرت محمدU ته چ３ تر ！ولو 

نازولی انسان وه له جسمي ک７اوونو ＇خه ډ４ر زيات درد رساوه.

فعاليت

－رانو زده کوونکو! د پ５غمبرU له دې وينا ＇خه ))که په ＊ي الس ک３ لمر او په کي０ الس ک３ 
سپوږم９ راته ک８５دي، د اسالمي بلن３ کار به پر４ن８دم(( ＇ه معنا اخيستلى شئ؟

مشرکينو د پ５غمبرU له آزار او رب７ولو ＇خه الس وانخيست. يوه ورځ د قريشو اشراف په حجر 
اسماعيل  ک３ را！ول شوي وو او رسول اهللU طواف کاوه، پ５غمبرU ته ي３ بدې ردې ويل３. رسول 
اهللU ودر４د او سخت３ خبرې ي３ ورته وک７ې. مشرکينو د پيغمبرU له ويرې خپل３ خبرې نرم３ 
 Uپه زاريو شول. د بل３ ور＄３ سهار مهال مشرکين هماغلته ناست وو چ３ رسول اهلل او  ک７ې 
راغى او دوى په －６ه پرې يرغل وک７ او له غاړې ي３ ＇ادر تاو ک７. حضرت ابوبکرW په داس３ حال 
ک３ چ３ ژړل يى مشرکينو ته وويل: آيا تاس３ هغه س７ى وژنئ! چ３ وايي زما رب اهلل> دى.هغه 
و چ３ مشرکينو پ５غمبرU خوش３ ک７ او ابوبکر W ي３ تر وهلو الندې ونيو سري３ ورمات او ږيره 

مبارکه ي３  پرې وشکوله.
يوه ورځ حضرت ابوبکرW پورته شو او خلک ي３ اسالم ته رابلل چ３ مشرکين راوپار４دل او هغه 
ي３ تر پ＋و الندې ک７ او سخت ي３ وواهه. عتبه بن ربيعه په خپلو پ２و )نعلين( سره ابوبکر رضی اهلل 
عنه پر مخ سخت وواهه بني تيم )د ابوبکرW قبيل３ چ３ د هغه په م７ينه ک３ ي３ شک نه درلود (
هغه له ＄مک３ ＇خه پورته ک７. ابوبکرW د ور＄３ په پاى ک３ په هوښ راغى او ب３ له ＄ن６ه ي３ د 

پيغمبرU پو＊تنه وک７ه. ډاډ ورته ورک７ل شو. چ３ الحمد هلل روغ او جوړ دى.
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فعاليت

زده کوونکي دسيرت د کتابونو په مرسته او د معلم په الر＊وونه د نبی کريمU او صحابه و د زيار 
او تعذيب په هکله په خپلو من％و ک３ مباحثه وک７ي.

له لوست څخه زده ک７ې�
. پيغمبرU د نورو انسانانو په ＇５ر، بشري خصوصيات درلودل. کله به ي３ چ３ د يوازيتوب او ب３ 

کس９ احساس وک７، انساني عواطف ي３ ＇ر－نديدل او ژړل به ي３.
. حضرت ابوبکرW د اهلل> په الر ک３ ستر فداکار و او له پيغمبرU سره ي３ ب３ مثاله اخالص 
درلود. ＇ن／ه چ３ په هوښ شو، د ＄ان په فکر ک３ نه و، بلک３ د رسول اهللU په هکله اند４＋من و.

. پيغمبرU  سره له دې چ３ تر زياتو گوا＊ونو او فشارونو الندې و، خو يوه ش５به هم په خپل کارک３ 
شکمن نشو او په پوره م７５انه والړؤ.

ارزونه

الف: الندن９ پو＊تن３ ＄واب ک７ئ:
١. کله چ３ مشرکينو ابوطالب تهديد ک７ چ３ پيغمبرU هغوى ته وسپاري، د ابوطالب غبر－ون 

＇ه و؟
٢. پيغمبرU خپله دغه خبره )که لمر راته په ＊ي الس او سپوږم９ په کي０ الس ک３ راک７ي په 

کوم مناسبت ک３ ک７ې وه؟
٣. آيا ابوطالب د مشرکينو په فشار د پيغمبرU له مالت７ ＇خه الس واخيست؟

٤. د ابوبکر W قبيله ＇ه نوم５ده؟
ب: په الندې جملو ک３ يوه ناسمه ده هغه معلومه ک７ئ او ک７ۍ ترې تاو ک７ئ:

١. کله چ３ د قريشو －واښ پر ابوطالب زيات شو، زړه ي３ غو＊تل پيغمبرU هغوى ته وسپاري. 
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٢. کله چ３ پ５غمبرU له ابوطالب ＇خه ب３ سابق３ خبرې واور４دې، －ومان ي３ وک７ چ３ د ده له 
مالت７ ＇خه ي３ الس اخيستى دى.

٣. د )کوډ－ر، شاعر، کاهن، ليوني( تورونه پر پيغمبرU له بدني ک７او ＇خه ډ４ر دردوونکي وو.
٤. کله چ３ حضرت ابوبکرW په هوښ راغى، لوم７ن９ پو＊تنه ي３ د رسول اهللU له حال ＇خه وه.

کورن９ دنده

د پيغمبرU د بلن３ پر وړاندې د هغه د دوو ترونو )ابوطالب او ابولهب( د دري＃ په هکله په خپلو 
کتابچو ک３ يوه مقاله وليکئ.
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يود４رشم لوست

په مکه ک３ د ج／７ې نه کولو حکمت

مسلمانانو له خپل ＄ان ＇خه د دفاع ليوالتيا لرله او ＄وان مسلمانان له سوله ييز دري＃ ＇خه خوښ 
نه وو. عبدالرحٰمن بن عوف W او خپلوان ي３ په مکه ک３ پ５غمبرU ته راغلل، وي３ ويل: کله 
چ３ مشرکان وو هغو خلکو راته درناوی کاوه او چ３ ايمان مو راووړ، له ډ４رو ستونزو سره الس 
او －ر４وان شوو. پ５غمبرX وفرمايل: زه په عفو کولو مامور شوى يم، له خلکو سره شخ７ې مه 

کوئ.

فعاليت

－رانو زده کوونکو! له ت５رو لوستونو ＇خه په ا ستفادې سره عزت په اسالم او شرک ک３ پرتله ک７ئ.

په مکه ک３ د مسلمانانو د ج／７ې نه کولو څو حکمتونه
په مکه ک３ مسلمانانو دنده لرله چ３ هر شرعي حکم ومني او د کفارو د ظلم او آزار په بدل ک３ 
عفوه وک７ي. پر دغه کار که ＇ه هم د زړه له کومي خوښ نه وو، خو دا چ３ د اسالم غو＊تنه وه، 
په ماته غاړه ي３ ومنله، له ج／７ې ＇خه د مسلمانانو ＄ان ساتنه ډ４ر حکمتونه لري، چ３ ＄ين３ ي３ 

په الندې ډول يادوو:
١. په مکه ک３ د مسلمانانو ژوند په ＄ان／７و شرايطو ک３ د و－７و د روزن３ پ７او و، ＄که عربان 
عادتاً د ت５ري پر وړاندې صبر کوونکي نه وو، اسالم هغوى صبر او زغم ته راوبلل، تر＇و په معتدل 

طبيعت سره په نوې ！ولنه او نظام ک３ －＂ور غ７ي ثابت شي.
٢. د قريشو په ＇５ر ！ولنه ک３ په سوله ييزه تو－ه د بلن３ اغ５ز مثبت و، که له داس３ حکمت ＇خه 
کار نه واى اخيستل شوى، اسالم ته د بلن３ پر ＄اى به غچ اخيستنه پيل شوې وه ، چ３ په دې 

ترتيب به د اسالمي فکر اصول ه５ر شوي وو.
٣. همدارن／ه اهلل> پوه５ده، هغه کسان چ３ مسلمانان ＄وروي، په راتلونکي ک３ به د اسالم 

ساتونکي جوړ ش３، لکه عمر بن خطاب چ３ د مسلمانانو الر＊وود و－ر＄５د.
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٤. همدارن／ه د ج／７ې نه کولو بل المل د مسلمانانو کموالى ؤ چ３ يوازې په مکه ک３ موجود 
وو، ＄که تر هغه وخته پورې چ３ نورې قبيل３ د اسالم په دين مشرف شوې نه وې، که کومه ج／７ه 

پ５＋ه شوې واى، نورې قبيل３ به ب３ طرفه پات３ شوې واى.
په دې ترتيب ليدل ک８５ي چ３ په مکه ک３ د دعوت پ７او، چ３ ديارلس کاله و، د روزن３ او تياري 
نيولو او د مسلمانانو په زړونو ک３ د )ال اله اال اهلل( د ترسيخ او معنا داخلولوپ７او و، عقيدې او ايمان 
دوامدارې پاملرن３ ته اړتيا درلوده. په چاالک９ او بي７ې سره عالي موخو ته رس５دل نه کي８ي او يوازې 
هغه کسان د جاهل３ ！ولن３ پر ضد مقابله کوالى شي چ３ په زړونو ک３ ي３ په اٰلهي ذات عقيدې او 

توحيد ＄اى نيولى وي.

فعاليت

 －رانو زده کوونکو! له يادو شويو حکمتونو پرته چ３ د ج／７ې د نه کولو په اړه وو، نور حکمتونه 
وواياست.

له لوست څخه زده ک７ې�
. اسالم ته بلنه په حقيقت ک３ د خلکو هر اړخيز ！ولنيز او عقيدوي بدلون دى چ３ دغه مطلب 

د پيروانو ذهني روزن３ او تياري ته اړتيا لري.
. د قايد او الر＊وود اوامر منل ＊３ او مثبت３ پايل３ لري.

. د هغه مصلحت پر４＋ودل غوره دي چ３ د لوى فساد المل －ر＄ي.

ارزونه
١. آيا د پ５غمبرU ياران له خپل ＄ان ＇خه دفاع ته تيار وو؟

٢. آيا پ５غمبرU په ج／７ې نه کولو مامور شوى و او که خپله ي３ دا هوډ نيولى و؟

کورن９ دنده

هغه حکمتونه چ３ پوهانو په مکه ک３ د ج／７ې نه کولو په هکله ويلي دي، په خپلو کتابچو ک３ 
وليکئ.
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دوه د４رشم لوست

مصالحه او د قريشو پر شا ت，

په اسالم ک３ د ډ４رو خلکو شامل５دل په ＄ان／７ي ډول د قريشو د دوو اتالنو )حضرت حمزه بن 
عبدالمطلب او عمر بن الخطاب( تر مسلمان５دو وروسته حاالتو ＇ه نا＇ه د مسلمانانو په －＂ه بدلون 
وموند. مشرکينو د دې خبرې ه）ه وک７ه چ３ هر ＇ه پ５غمبرU وغواړي، دوی به ورسره جوړجاړى  

وک７ي. په دې ترتيب به پ５غمبرU  اسالم ته له بلن３ ＇خه الس واخلي.
د قريشو د خبرو اترو وړانديز

د قريشو يو مشر عتبه بن ربيعه يوه ورځ د قريشوپه استازيتوب د حضرت محمدU  مجلس ته 
ورغى او وي３ ويل: اى وراره! ته په موږ ک３ د نسب له مخ３ لوړ مقام لرې، خو خپل قوم ته دې 
ستره ستونزه پيدا ک７ې ده. هغوى ناپوه او پلرونه ي３ کافر －３２، ＇و خبرې درته وړاندې کوم، ＊ه 

فکر په ک３ وک７ه!
رسول اهللU ورته وويل: اورم وايه! عتبه وويل: 

 که غواړې چ３ له دې الرې ب６اى ش３، نو موږ به درته دومره مال او شتمني ！وله ک７و چ３ له موږ 
！ولو ＇خه زيات شتمن ش３.

 که سرداري او مشري غواړې، نو تا به خپل مشر ک７و او ستا له مشورې پرته به ه５＆ کار نه کوو.
 که پاچاهي غواړې، پاچا به دې ک７و.

 که نفسي ناروغي لرې درملنه به دې وک７و.
د قريشو استازي ته د پ５غمبرU ځواب

کله چ３ د عتبه خبرې تمام３ شوې، رسول اهللU وويل: آيا خبرې دې خالص３ شوې؟ عتبه 
وويل: هو! پ５غمبرU وويل: اوس واوره، بيا ي３ د «بسم اهلل الرحمن الرحيم» په ويلو سره د فصلت 
سورت ＇و لوم７ي آيتونه تالوت ک７ل او عتبه ته ي３ وويل: اوس خپله پوه８５ې ، چ３ ＇ه تصميم 
ونيس３ او دا ي３ هم ورته وويل: له تاسو＇خه د ما ل ！ولولو په مقصد نه يم مبعوث شوى او نه د 
دې لپاره چ３ پر تاسو رياست او پاچاهي وک７م، بلک３ اهلل> تاسو ته د پ５غمبر په تو－ه را استولى 
يم. کتاب راباندې نازل شوى دى، امر ي３ ک７ى، چ３ تاسو ته د جنت زيرى درکوونکى اوله دوزخ 

＇خه ويروونکى اوسم.
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د استازي ستن５دل او د قريشو د وړانديزونو مات３
عتبه خپلو دوستانو ته ورستون شو او ورته وي３ ويل: په خداى قسم داس３ خبره م３ واور４ده چ３ 
تر اوسه م３ اور４دل３ نه وه. په خداى قسم هغه خبره نه شعر دی، نه کوډې او نه هم کهانت او نه  
د غيبو وينا. اى قريشو! د هغه مزاحمت مه کوئ، پر８４دئ چ３ خپل کار ترسره ک７ي، دا زما نظر 

دى، نور تاس３ خپله پوه８５ئ، چ３ ＇ه وک７ئ.

فعاليت

 خوږو زده کوونکو د پ５غمبرU ک７نه له عتبه سره ＇ن／ه ارزوئ؟

له لوست څخه زده ک７ې�
. کله چ３ د پ５غمبرU يارانو له عتبه سره د پ５غمبرU خبرې واور４دې، پر خپلو اصولو او عقيده 

ال کلک او ثابت قدم شول.
. د رسول اهللU حلم او زغم د قريشو د نارواوو او حماقتونو پر وړاندې.

. د قريشو د مادي وړانديزونو پر وړاندې د حضرت محمدU ب３ پروايي، که بل ＇وک واى، هرو 
مرو به د مال، مقام او دنيوي منزلت وړانديز د هغه په ت／الره ک３ بدلون راوستى وای.

ارزونه
١. عتبه بن ربيعه کوم مطالب رسول اهللU ته وړاندې ک７ل؟

٢. د عتبه د وړانديزونو پروړاندې د رسول اهللU ＄واب ＇ه و؟

کورن９ دنده 

د قريشو د استازي وړانديزونه او د پ５غمبرU ＄واب په خپلو کتابچو ک３ وليکئ.
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درې د４رشم لوست

له قريشو سره د يهودو الس يو کول
کله چ３ قريشو خپله کمزوري د اسالمي بلن３ پر وړاندې وليدله، نو نضر بن حارث او عقبه بن ابي 

معيط ي３ د مدين３ يهودو ته واستول، تر＇و د اسالمي بلن３ له حقيقت ＇خه خبر شي.
د مدين３ له يهودو سره د قريشو استازي

د قريشو مشران پوه５دل، چ３ يهودو له ！ولو پ５غمبرانو او حق ويونکو سره د حسد او کين３ چلن 
ک７ى او د حضرت محمدU بعثت يوه لويه صدمه －２ي. هغوى په جزيرة العرب ک３ اوږده موده 
ژوند ک７ى او هيله من دي چ３ راتلونکى پ５غمبر به له يهودو ＇خه وي او د يهودو پر－ن３ به سره 

يو ک７ي.
د قريشو مشرکانو او يهودو د اسالمي بلن３ په مخنيوي ک３ －６ه موخه درلوده. د مک３ دوه مشرکان 
ي３  له هغوى ＇خه  ک７ه.  بيان  ورته  ي３  کيسه  د حالت  د مسلمانانو  او  ته ورغلل  يهودو  د مدين３ 

وغو＊تل چ３ د تورات په ر１ا ک３ د پ５غمبرU په هکله ＇ه معلومات د دوى په واک ک３ ورک７ي.

فعاليت

－رانو زده کوونکو! ول３ د رسول اهللU پروړاندې يهودو او د قريشو مشرکانو يو دري＃ ونيو؟

له حضرت محمدU څخه څو پو＊تن３
يهودي علماوو د قريشو استازو ته وويل:د الندې دريو مطلبونو په اړه ور＇خه پو＊تنه وک７ئ که سم 

＄واب ي３ درک７، ب３ له شکه پيغمبر دى، هغه درې مطلبونه دادي:
١. د هغو ＄وانانو حالت ＇ن／ه و چ３ د ظالمو حاکمانو له ظلم ＇خه ي３ په غره ک３ پناه اخيست３ وه؟

٢. له هغه س７ي ＇خه چ３ د＄مک３ ختيز او لويديز ته ي３ سفر ک７ی و ＇ه، خبر لرې؟
٣. روح  ＇ه شی دى ؟

له مدين３ منوري څخه د قريشو د استازو راستنيدل
د قريشو استازي مک３ ته راستانه شول او له  پ５غمبرU ＇خه ي３ پورته ذکر شوې درې واړه پو＊تن３ 
وک７ې، هماغه و چ３ د کهف سورت نازل او د درې واړو پو＊تنو ＄واب په ک３ ورک７ى شوى و، 
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په دې ډول د مدين３ يهودو غو＊تل چ３ له قريشو سره په الس يو کولو د اسالم دسپي）لي دين ر１ا 
چ３ نوې ي３ خپل３ وړان／３ خپرې ک７ې وې، تته ک７ي.

فعاليت

－رانو زده کوونکو! د اصحاب کهف کيسه د پ５غمبرU په وخت ک３ د مسلمانانو له وضع３ سره 
＇ه ت７او لري؟

له لوست څخه زده ک７ې�
. د اصحاب کهف حکايت له ستونزو ＇خه د مسلمانانو خالصون او برياوو ته اشاره ده. 

اهلل> ر＊تينى او صادق مسلمان په خپل３ پناه ک３ ساتي. لکه ＇ن／ه ي３ چ３ د کهف اصحابو ته 
پناه ورک７ه او وي３ ژغورل.

. يهودو، سره له دې چ３ د پ５غمبرU ظهور او صفات ي３ په تورات ک３ لوستي وو، له قريشو سره 
د اسالم د مخنيوي په دسيسه ک３ شريک شول.

. پر کومو اشخاصو، چ３ نفساني خواهشات برالسي وي او خپل３ －＂３ او مصلحتونه پر هر ＇ه 
لوړ －２ي. پرهغوى دليل، برهان او معجزه اغ５ز نه کوي. غوږونه ي３ حق نه اوري او ستر－３ ي３ حق 

نه ويني.

ارزونه
١. ول３ د قريشو مشرکانو يهودو ته استازي ول８５ل؟ چ３ د اسالمي بلن３ د مخنيوي لپاره يوه حيله 

او دسيسه جوړه ک７ي.
٢. د مک３ د مشرکانو استازي ＇وک وو؟

٣. د يهودو علماوو له پ５غمبرU ＇خه د پو＊تلو لپاره کوم مطالب مطرح ک７ل؟

کورن９ دنده

د يهودو او پ５غمبر Uد پو＊تنو او ＄وابونو لن６يز په خپلو کتابچو ک３ وليکئ.
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څلور د４رشم لوست

حبش３ ته د مسلمانانو هجرت

د قريشو له مات３ او ناهيل９ وروسته چ３ د اسالمي بلن３ او د پ５غمبرU د فعاليتونو په مخنيوي ک３ 

ور په برخه شوه، د حضرت محمدU د وژن３ په فکر ک３ شول. د دوى دغه له م７５ان３ لرې فکر د 

دې سبب شو چ３ دوه تنه اتالن ي３ مسلمان شي، چ３ په مسلمان５دو سره ي３ اسالم ＄واکمن شو. 

دغه دوه تنه حمزه بن عبدالمطلبW او عمر بن الخطابW وو.

١. د حضرت حمزهW مسلمان５دل

حضرت حمزه بن عبدالمطلبW د بعثت د شپ８م کال په وروستيو ک３ اسالم ته راواو＊ت. د هغه 

د مسلمان５دو المل دا و، چ３ يوه ورځ ابوجهل د صفا غره تر＇ن， پ５غمبرU ته بدې ردې وويل３. 

بيا کعب３ ته راغى او له قريشو سره ک５ناست. د دې پ５＋３ راپور حضرت حمزهW ته  چ３ د قريشو 

نامتو اتل او د حضرت محمدU تره و، ورس５د. حضرت حمزهW په داس３ حال ک３ چ３ له ＊کار 

＇خه نوی راستون شوى و، له ابوجهل ＇خه د غچ اخيستلو په تکل په غوسه مسجدالحرام ته 

ورغى او د ابوجهل مخ３ ته ودر４د، وي３ ويل: )ته زما وراره ته ＊کن％ل کوې، په داس３ حال ک３ 

چ３ زه د هغه پر دين يم؟( بيا ي３ په خپل３ ليندۍ ابوجهل په سر وواهه، چ３ سخت ！پي شو. د 

حضرت حمزهW مسلمان５دل په پيل ک３، د هغه د غيرت او غوس３ ＊کارندوى وو، چ３ د خپل 

دوست او وراره سپکاوی ي３ نه غو＊ت، خو اهلل> ي３ بيا زړه په اسالم مين ک７ او مسلمان شو.

فعاليت

 زده کونکي دې د حمزه W د وينا )ته ＄ما وراره ته ＊کن％ل ....( په هکله خپله رآيه ＇ر－نده 
ک７ي پداسی حال ک３ چ３ دی ال مسلمان شوی نه و.
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٢. د حضرت عمر بن خطابW مسلمان５دل

د حضرت حمزهW له مسلمان５دو درې ور＄３ وروسته، حضرت عمر بن خطابW د اسالم په 

مبارک دين مشرف شو. پ５غمبرU ال له پخوا دحضرت عمرW په اسالم مشرف کيدل له اهلل> 

＇خه غو＊تل او ويل به ي３: يا اهلل>! اسالم ته د دغو دوو تنو عمر بن خطاب يا عمرو بن هشام 

)ابوجهل(  ＇خه د يوه په واسطه چ３ هريو ستا په دربار ک３ محبوب وي، عزت ورک７ه.

حضرت عمرW د خپل３ خور کره

را  توره  لرله،  د＊مني  پخالکيدونک３  نه  ي３  سره   Uپ５غمبر له  چ３   Wعمر حضرت  ورځ  يوه 

واخ５سته او د حضرت محمدU د وژلو په اراده له کوره ووت. په الره ک３ د مسلمانانو له يو تن 

سره  چ３ د اسالم ＇خه ي３ دی نه ووخبر مخامخ شو. کله چ３ نوموړی د ده په اراده پوه شو، نو د 

ده د مسير د بدلولو په موخه ي３ ورته وي３ ويل: لوم７ی دې دخپلی کورن９ غم وخوره خور او او＊ى 

دې ستا دين پري＋ى دى، هغو ته ورشه.

د دې خبرې په اور４دو سره عمر په غوسه شو خپل مسير ي３ بدل ک７ او له اجازې پرته د خپل３ خور 

فاطم2３ کور ته، چ３ خباب بن ارتW هغ３ او دهغ３ خاوند سعيد بن زيد ته د قرآن کريم 

تالوت کاوه، ورننوت. خباب بن ارتW ＄ان پ ک７ خو حضرت عمر د قرآن کريم لوستلو غ８ 

اور４دلى و، خپله خور او او＊ی سعيد بن زيد ي３ تر وهلو او ＊کن％لو الندې ونيول. فاطم３ په 

داس３ حال ک３ چ３ وين３ ي３ له مخ ＇خه بهيدې عمر W د ايمان اظهار وک７ عمر W ل８ وروسته 

ورته وک７ه  ي３ الر＊وونه  ولولي. خور  لوستل،  ايتونه چ３ هغوى  پ＋５مانه شو، وي３ غو＊تل هغه 

چ３ غسل وک７ي او خپل ＄ان پاک ک７ي، بيا ي３ د ٰطٰه له سورت ＇خه ＇و آيتونه ولوستل. کله 

َالةَ لِِذْكِري�]طه : ١٤[ آيت ته راورس５ده عمر  ُ َال إِلََه إِالَّ آَنَا فَاْعُبْدنِي َوآَِقِم الصَّ چ３: �اِنَّنِي آَنَا اهللَّ

وويل:
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دا ＇ومره ＊ه کالم دى، همدا ذات يوازې د عبادت اليق دی ما حضرت محمدU ته بو＄ئ!! کله 

  Uپه ک３ و، ورننووت، پ５غمبر Uد ارقم بن ابی االرقم کور ته چ３ رسول اهلل Wچ３ حضرت عمر

وويل: عمره!د＇ه لپاره راغلى ي３؟ حضرت عمر بن خطابW وويل: د اهلل رسول ته راغلى يم، 

تر＇و په خداى> او د هغه په رسول ايمان راوړم. پ５غمبرU  د تکبير غ８ پورته ک７: ！ول اصحاب 

چ３ په کور ک３ وو، پوه شول چ３ عمر مسلمان شوى دى.

له دې وروسته حضرت عمرW پ５غمبرU ته وويل: آيا موږ په حقه نه يو؟ پ５غمبرU  وويل: ول３ 

نه! عمرW وويل: نو ول３ پ و اوسو! بياي３ مسلمانان په دو و کتارونو ک３ تنظيم ک７ل چ３ د يوه 

په سر ک３ حضرت حمزه W او د بل په سر ک３ حضرت عمرW روان وو، مسجد الحرام ته 

 Wحضرت عمر Uننوتل. کله چ３ قريشو هغوى وليدل، خفه شول، په همدغه ورځ رسول اهلل

ته د فاروق لقب ورک７.

فعاليت

－رانو زده کوونکو! دخپل استاذ په الر＊وونه د عمرWداسالم قبلولو په هکله په خپل من＃ ک３ 

مباحثه وک７ئ.

 

له لوست څخه زده ک７ې�

. پر لوستونکي او اور４دونکي باندې د قرآن کريم فوق العاده اغ５ز.

. د مظلوم ساتنه او طرفداري د هر غيرتي او عدل خو＊وونکي انسان دنده ده.

. ک５داى شي اٰلهي ذات ته په دعا او التجاء سره ＊３ راتلونک３ ته هيله من اوسو.
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ارزونه
١. حضرت حمزهW او حضرت عمرW په کوم کال مسلمان شول؟

٢. د کوم آيت لوستلو حضرت عمرW ح５ران ک７؟

٣. ول３ پ５غمبرU د حضرت عمرW له مسلمان５دلو وروسته د تکبير غ８ پورته ک７؟

کورن９ دنده

زده کوونکي دې د حضرت حمزهW او د حضرت عمرW د مسلمان５دلو الملونه په خپلو کتابچو 

ک３ وليکي.
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پنځه د４رشم لوست

د دوو اتالنو مسلمان５دل

په لوم７يو ک３ د مسلمانانو رب７ول ل８ وو، خو ورځ په ورځ ي３ زوراخيست او د بعثت د پن％م کال 
په من＃ ک３ خپل اوج ته ورس５د، ان تر دې چ３ په مکه ک３ د مسلمانانو اوس５دل ناشونی شو، نو 
رسول اهلل U دې ته اړ شو چ３ له دې حالت ＇خه د خپلو صحابه وو لپاره د وتلو کومه الره او 
چاره وسنجوي، چ３ نه يوازې دوی له دغه ＄وروونکي حالت ＇خه خالصون ومومي، بلک３ د 

اسالم په لور بلن３ ته په نوې ب３２ ورکولو سره  الره پرانستل شي.

هجرت ته ه）ونه
له  او ظلم  او د اصحاب کهف کيسه د کفر  نازل شو  په دغو سختو ش５بو ک３ د کهف سورت 
＄مک３ ＇خه د هجرت کولو الر＊وونه ده، تر ＇و مسلمانان د عقيدې د زوال له ويرې د امن او 
ډاډمن ＄اى ته پناه يوسي او په اهلل توکل وک７ي. وروسته بيا د زمر سورت لسم آيت �لِلَِّذيَن أَْحَسُنوا 
ابُِروَن آَْجَرُهْم بَِغْيِر ِحَساٍب�]الزمر : ١٠[((  ِ َواِسَعٌة إِنََّما يَُوفَّى الصَّ ْنيَا َحَسنٌَة َوآَْرُض اهللَّ ِفي َهِذهِ الدُّ
او د دې خبرې ＇ر－ندوونکی دی، چ３ د خداى>  ته پک３ اشاره ده  نازل شو، چ３ هجرت 

＄مکه پراخه ده.

فعاليت

د مسلمانانو په نزد هجرت ＇ه معنا افاده کوي؟

د مسلمانانو لوم７ى هجرت
د اهلل تعالى رسول د حبشی ＄مکه چ３ نجاشي ي３ پاچا وه او يو ن５ک، عادل او ＊ه س７ى وه،په 
حکومت ک３ ي３ پر چا ت５رى نه کيده. د مسلمانانو د هجرت لپاره و！اکله او امر ي３ وک７ چ３ د خپل３ 



124

عقيدې د ساتن３ او ژغورن３ لپاره حبش３ ته هجرت وک７ي. لکه چ３ په خطاب ک３ ي３ مسلمانانو ته 
ويلی وو )لو خرجتم الی الحبشة فان بها ملکا ال يظلم عنده احد و هي ارض صدق حتی يجعل 
په  بادشاه دی چ３ د هغه  يو  ته الړشئ ＄که هلته  يعني: د حبشی ＄مک３  اهلل لکم مخرجا()١( 
وړاندې په چا ظلم نه کي８ي، او هغه د ر＊تياؤ ＄مکه ده تر هغ３ هلته اوسئ چ３ اهلل ستاسی لپاره له 
ستونزې ＇خه د وتلو الره غوره ک７ي. له همدې امله  د بعثت په پن％م کال د رجب په مياشت ک３ 
د پ５غمبرU د يارانو لوم７ن９ ډله چ３ شم５ر ي３ شپاړسو تنو ته چ３  )١٢(ي３ نارينه او )٤(ي３ ＊３％ 
وې، د عثمان بن عفان په مشرۍ، چ３ ميرمن ي３ )رقيه د پ５غمبرU لور( هم ورسره وه، دحبش３ 
ساحل ته د شپ３  روانه شوه او شعيبه بندر ته ورس５ده. د اهلل> پر４ک７ه داس３ وه، چ３ سودا－ريزې 
ب７５ۍ دې هغوى له ＄ان سره حبش３ ته يوسي. قريش له خبريدلوسره سم په ل＂ه ک３ شول، خو بندر 

ته ي３ له ورتللو ＇خه مخک３ ب７５ۍ حبش３ ته تلل３ وه.

حبش３ ته دويم هجرت:
نو سخت  او ＊ه چلن ＇خه قريش خبر شول،  پناه ورکولو  له  ته د نجاشي  کله چ３ مهاجرينو 
خفه شول او له بل３ خوا مهاجرينو ته خبر راورس５د چ３ د قريشو مشرکين مسلمانان شول او د 
خداى> دين ي３ ومانه. هماغه وو چ３ مک３ ته ب５رته راغلل. کله چ３ په حقيقت پوه شول، رسول 
اهللU بله چاره نه درلوده، م／ر دا چ３ خپلو يارانو ته د دويم ＄ل لپاره د هجرت اجازه ورک７ي، 
خو دا دويم هجرت له لوم７ني هجرت ＇خه ستونزمن و، ＄که قريش د دې هجرت په جريان پوه 
وو. تصميم ي３ ونيو چ３ مخه ي３ ونيسي، خو مسلمانانو له بي７ې کار واخيست. مخک３ له هغ３ 
چ３ مشرکين ورته راورس８５ي، په ب７５يو ک３ حبش３ ته روان شول، په دې هجرت ک３ د مسلمانانو 
شم５ر)١٢٠( تنه وو چ３ )٨٣( تنه ي３ نارينه او پات３ نور ي３ ＊％３ وې او د حضرت جعفر بن 

عبدالمطلب W په مشرۍ ترسره شو.

١- د ابن اسحاق او ابن هشام روايت.
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فعاليت
 زده کوونکي دې د استاد په الر＊ونه له حبشی ＇خه د مهاجرينو د راستن５دلو په اړه په خپلوک３ 

بحث وک７ي.

له لوست څخه زده ک７ې�
د  هغوى  د  ک３  ايمان  او  عقيده  په  استقامت،  او  ثبات  مسلمانانو  د  وروسته  ک７اوونو  ！ولو  له   .

اخالص دليل دى.
. د دين او عقيدې د ژغورن３ په موخه له وطن او ！ا！وبي ＇خه د وتلو مشروعيت.

. د کفرله ＄مک３ ＇خه د ايمان ＄مک３ ته هجرت عبادت －２ل ک８５ي.
. د هجرت اجازه ورکول د پ５غمبرU د مهربان９ ن＋ه ده چ３ د امت د حفاظت او امن په اړه ي３ 

درلود.

 

ارزونه
( ن＋ه ک８５دئ. د سم ＄واب مخ３ ته ) 

١- لوم７ى هجرت په اسالم ک３ عبارت دى له:
الف- مدين３ ته هجرت

 ب- طائف ته هجرت
 ج- حبش３ ته هجرت

 د- يمن ته هجرت
٢- ول３ مهاجرين له حبش３ ＇خه خپلو کورونو )مک３( ته راستانه شول؟

١. ＄که چ３ نجاشي راوش７ل.
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٢. ＄که مال او شتمني ي３ خالصه شوه.
٣. ＄که چ３ فکر ي３ وک７ پر مسلمانانو باندې د مک３ د خلکو ظلم ل８ شوى دى.

٤. رسول اهللU ورته ويل３ وو چ３ ب５رته راشئ.
٣- د لوم７ي ＄ل لپاره له مک３ ＇خه حبش３ ته د مسلمانانو هجرت ＇ه ډول و؟

 ا- په ويره او تي＋ته والړل.
 ب- له خپلو کورنيو سره په خداى پامان９ او ＊کاره والړل.

 ج- له خو شحال９ او ډاډ سره والړل.
 د- نا＇اپه او په او＊انو سواره والړل.

کورن９ دنده

په خپلو کتابچو ک３ وليکئ، چ３ مسلمانانو ته ＇رن／ه د هجرت الر＊وونه وشوه او د لوم７ي ＄ل 
لپاره ي３ کوم ＄اى ته هجرت وک７ او ول３ او شم５ر ي３ ＇و تنه وو؟
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شپ８ د４رشم لوست

له حبش３ څخه د مهاجرينو د راستنولو لپاره 
هل３ ځل３

مشرکين په دې ډ４ر خفه وو چ３ مسلمانانو د خپل دين او ＄انونو د ساتن３ لپاره د پناه ＄اى پيدا 

ک７ى دى،  نو ＄که ي３ له حبش３ ＇خه د راستنولو لپاره عمرو بن عاص او عبداهلل بن ابي ربيعه له 

قيمتي تحفو سره نجاشي ته واستول.

له نجاشي څخه د قريشو د استازو غو＊تنه

د مشرکينو دغه دوه استازي له خپلو تحفو سره نجاشي ته ورغلل او د مهاجرينو د ستنولو په اړه 

ي３ په خبرو پيل وک７، وي３ ويل:

ستا ه５واد ته زموږ يو شم５ر ناپوهانو پناه راوړې چ３ د خپلو پلرونو دين ي３ پر４ي＋ی، داس３ دين 

ي３ راوړى چ３ خپله ي３ جوړ ک７ى. پلرونو او قبيلو ي３ موږ تاسو ته راول８５لو چ３ دوى له موږ سره 
ب５رته ولي８ئ.)١( 

فعاليت

 قريشو د اسالم د خپراوي د مخنيوي لپاره ＇ه ډول کارونه وک７ل؟

١-  السيرة النبوية، الصالبي ص. ١٩٧.
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د نجاشي پو＊تن３ او د مسلمانانوځوابونه

نجاشي هوډ ونيو چ３ دا موضوع و＇７５ل شي او د دواړو خواوو داليل واور４دل شي، نو يو تن ي３ 

په مهاجرو مسلمانانو پس３ واستاوه او خپل دربار ته ي３ راوغو＊تل. مهاجرو مسلمانانو پر４ک７ه وک７ه 

چ３ حقيقت به وايي. نجاشي له مسلمانانو وپو＊تل، چ３ اسالم ＇ن／ه دين دى؟

حضرت جعفرW د مسلمانانو په استازيتوب وويل: موږ داس３ ناپوهه قوم وو چ３ د بتانو عبادت 

مو کاوه. د مردارو ＇ارويو غو＊３ مو خوړل３. ناروا کارونه مو کول. د خپلوۍ اړيک３ مو شلول３. 

له －اون６ي سره مو بد چلندکاوه او ＄واکمنو به مو ب３ وسه خلک ！کول. )١( هو! زموږ همدا حال 

و چ３ اهلل> زموږ له من％ه پيغمبر غوره ک７ چ３ لوړ نسب ي３ درلود. د هغه ر＊تينولي، امانتداري 

مو ومنله. موږ ي３ توحيد او د اهلل> عبادت ته راوبللو اوغو＊تنه ي３ را＇خه وک７ه چ３ بت پرستي 

پر８４دو. ر＊تيا ووايو او امانت ساتونکي و اوسو. د خپلوۍ اړيک３ مراعات ک７و او ＊ه －اون６يتوب 

ولرو. له دروغ ويلو، د يتيم د مال له خوړلو ＇خه ＄ان وژغورو. لمون＃ وک７و، زکات ورک７و او 

روژه ونيسو. د هغه ويناوې مو ومنل３ او ايمان مو پرې راووړ. هماغه وو چ３ زموږ قوم پر موږ ت５رى 

وک７. موږ ي３ رب７ولو او له اسالم ＇خه ي３ منعه کولو. موږ ستا ه５واد ته راغلي يو او هيله من يو چ３ 

ستا په －اون６ک３ ونه ک７ول شو.

د نجاشي په حضور ک３ د څو آيتونو تالوت

بيا د نجاشي په غو＊تنه جعفرW د مريم د سورت لوم７ني ＇و آيتونه تالوت ک７ل، نجاشي وژړل 

وي３ ويل: ب３ شکه دا او هغه ＇ه، چ３ عيٰسى)٢( X راوړي، له يوې نوراني منبع ＇خه راو＄ي.

١-  هماغه مرجع، ص. ١٩٨.
٢-  په ＄ينو مراجعو ک３ د عيٰسى په لفظ او په نورو ک３ د موٰسى په لفظ روايت شوى دی.
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فعاليت

 هغه اسالمي ارز＊تونه چ３ جعفرW د نجاشي پر وړاندې بيان ک７ل، د جاهليت له ارز＊تونو 

سره پرتله ک７ئ.

د مشرکينو د دسيس３ شن６يدل

سپارو.  ونه  ته  تاسو  به  دوى  چ３  قسم،  خداى  په  ＄ئ!  وويل:  ته  استازو  قريشو  د  نجاشي  بيا 

مسلمانانو ته ي３ وويل: تاس３ زما په ه５واد ک３ ډاډ من ياست او خپلو شاوخوا کسانو ته ي３ وويل: 

د قريشو د استازو تحفو ته اړتيا نه لرم او هغه ب５رته ورک７ئ. د قريشو مکاري رسوا او دسيسه ي３ پر 

اوبو الهو شوه.

له لوست څخه زده ک７ې�

. د مشرکينو د ！ولو تعذيبونو او ک７اوونو پر وړاندې د مسلمانانو ！ين／＋ت، په عقيده او ايمان ک３ 

د هغوى د صداقت او اخالص دليل دى.

 Uد شفقت ＇ر－ندونه ده او پ５غمبر Uد هجرت اجازه ورکول پر اصحابو د حضرت محمد .

زيار و４ست، چ３ اصحاب ي３ په امن، راحت او سوکال９ ک３ ژوند وک７ي.

. حبش３ ته د مسلمانانو په هجرت سره پ５غمبرU وکوالى شول د مک３ شاوخوا سيم３ وپ５ژني 

او وي３ ارزوي.
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ارزونه

١. د قريشو استازي د ＇ه لپاره نجاشي ته ورغلل؟

٢. نجاشي د دواړو خواوو )مسلمانانو او مشرکينو( د نظر له اور４دلو وروسته ＇ه تصميم ونيو؟

٣. حضرت جعفرW د نجاشي په حضور ک３ کوم آيتونه ولوستل او د نجاشي نظر په دې هکله 

＇ه و؟

کورن９ دنده

زده کوونکي دې په خپلو کتابچو ک３ د حضرت جعفرW د اسالمي دين د ارز＊تونو او د مشرکينو 

د غبر－ون د بيانولو ＇رن／والى وليکي.
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اووه د４رشم لوست

هر اړخيز بنديز او متارکه

د اسالم دين ته د خلکو ورځ په ورځ زيات５دونکی ميالن په ＄ان／７ي ډول د حضرت حمزهW او 

حضرت عمرW مسلمان５دل او د بني هاشم او بني عبدالمطلب قبيلوترمن＃ د کافرو او مسلمانو 

افرادو په －６ون ژمنه کول، چ３ يو له بل ＇خه د دفاع او مالت７ په موخه تر سره شوې وه، مشرکين 

وارخطا ک７ل. پوه شول چ３ که حضرت محمدU ووژني، خطرناک３ پايل３ به ولري، نو له پخوا 

ډ４رې لوي３ او ظالمانه توطئ３ ته ي３ الس واچاوه.

د بنديز ت７ون

د قريشو مشرکين سره را！ول شول او د بني هاشم او بني عبدالمطلب پر ضد ي３ يو ت７ون وک７ 

چ３ له هغوى سره به خپلوي نه کوي.پلورل او پ５رودل به ورسره نه کوي. خبرې به ورسره نه کوي 

او کورونو ته به ي３ نه ور＄ي، تر＇و چ３ رسول اهللU د وژلو لپاره هغوى ته ونه سپاري.  پورتني 

مطالب ي３ په يوه ت７ون پا１ه ک３ وليکل او پا１ه ي３ دننه په کعبه ک３ ＄وړنده ک７ه. له دې وروسته بنو 

هاشم او بنو عبدالمطلب، مسلمان او کافر ي３ له ابولهب پرته د بعثت د اووم کال د محرم په لوم７ۍ 

شپه د ابوطالب په دره ک３ کالبند شول. 

فعاليت

ول３ مشرکينو د بني عبدالمطلب او بني هاشم قبيلو پر ضد بنديز ول／اوه؟
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په شعب ابوطالب ک３ څه ت５ر４دل

د دغه درې کلن اقتصادي بند４ز پربنس له مسلمانانو او بنی هاشمو سره هر راز معامله او راک７ه 

ورک７ه بنده شوه او په پاى ک３ بني هاشم له داس３ سخت９ او ک７او سره مخامخ شول چ３ د ونو د 

پا１و او د حيواناتو د اوچو پوستکو په خوړلو مجبور شول او له درې ＇خه د ډ４رې لوږې له امله د 

＊％و او کوچنيانو چيغ３ پورته ک５دې، له هغه ＇ه پرته چ３ په پ＂ه وروړل کيدل، نور ورته ه５＆ شى 

نه رس５دل. 

د بنديز پاى او د ت７ون پا３１ شلول

درې کاله همداس３ ت５ر شول، او مشرکينو په قساوت او بي رحم９ سره د مسلمانانو محاصری ته 

ادامه ورک７ه، د قريشو يو ＇و غيرتمندو لکه: هشام بن عمرو، زهير بن ابی اميه، مطعم بن عدي د 

دې لوزنام３ مخالفت وک７ او د ماتولو ه）ه ي３ ورک７ه چ３ د ابوجهل له سخت مخالفت سره مخ 

شول، د بعثت په لسم کال د محرم په مياشت ک３ رسول کريم U خپل تره ابوطالب ته خبر وک７ 

چ３ د اهلل تعالی په حکم دلوز نام３ ！ول مواد د اهلل تعالی دنوم ＇خه پرته چينجو خوړلي. ابوطالب 

چ３ د رسول اهللU په خبره يقين درلود د قريشو د مشرانو مجلس ته ورغی او ورته ي３ و ويل: زما 

وراره خبر راک７ چ３ ستاس３ لوز نامه له من％ه تلل３ ده. 

 که دروغ ي３ ويلي وي، نو هغه تاسو ته سپارم او که ر＊تيا ي３ ويلي وي، نو له موږ سره د اړيکو 

له پريکولو او ظلم کولو ＇خه الس واخلئ! مشرکينو دا خبره ومنله، مطعم بن عدي اوچت شو 
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چ３ هغه ت７ون پا１ه ＇يرې ک７ي، －وري چ３ د اهلل تعالى له نامه)باسمک الهم( پرته ！ول ليک وينه وو 

خوړلى دى، په دغه ترتيب نوموړى ت７ون مات شو، رسول اهللU او مل／ري ي３ له محاصرې  ووتل. 

مشرکينو د نبوت د دې سترې ن＋３ له ليدو سره سره د نبوت له دغ３ معجزې ＇خه مخ واړاوه 

اوکفر اوسرغ７اوى ي３ تر پخوا ډ４ر شو.)١(

فعاليت

ت７ون پا１ه د انساني حقونو له پلوه ＇ن／ه ارزوئ؟

له لوست څخه زده ک７ې�

. د اسالمي بلن３ په الر ک３ د ستونزو او ک７اوونو پر وړاندې صبر او زغم.

. د بني هاشمو او بني المطلب نا مسلمانو وگ７و د جاهلي دود او عصبيت له مخ３ د حضرت 

محمدU مالت７ وک７.

. دغه اقتصادي او ！ولنيز بنديز چ３ د حج په موسم ک３ ！ول قبايل  ور＇خه خبر شول د جزير ة 

العرب د ！ولو قبايلو پام  اسالمي دعوت ته راواړاوه.

. دغه اقتصادي او اجتماعي بنديز د دې المل شو چ３ د عربو قبيل３ په پ５غمبرU او يارانو ي３ 

شفقت وک７ي او د بنديز د لرې ک５دو سره سم خلکو کرار کرار اسالم ته مخه وک７ه.

١-  السيرة النبويه ابوالحسن الندوي ص. ١٣٩، الرحيق المختوم، مبارکپوري د خاموش هروي ژباړه، ص. ١٨١.
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ارزونه

١. د چا پر ضد مشرکينو ت７ون ک７ى و؟

٢. په ت７ون پا１ه ک３ ＇ه ليکل شوي وو؟

٣. دغه اقتصادي بنديز ＇و کاله و؟

٤. دغه ت７ون ＇رن／ه مات او ت７ون پا１ه ＇ن／ه وشلول شوه؟

کورن９ دنده

د پ５غمبرU د معجزې ن＋３ د ت７ون پا３１ په له من％ه تلو ک３ ＇ه وې او دا چ３ کوموکسانو دت７ون د 

ماتولو هل３ ＄ل３ وک７ې، نومونه  ي３ وليکئ.
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اته د４رشم لوست

ابو طالب ته د قريشو وروستى استازى

حضرت محمدU له شعب ابوطالب ＇خه راووت او د پخوا په ＇５ر ي３ د بلن３ کار او فعاليت ته 
دوام ورک７، خو مشرکينو ه）３ کول３ چ３ د خلکو د مسلمان５دو مخه ډب ک７ي. ابوطالب هم له 

خپل３ جسمي کمزورتيا سره سره د پخوا په شان د خپل وراره )حضرت محمدU( مالت７ کاوه.
له ابوطالب سره د قريشو مشران

ناروغ شو او د ناروغ９ خبر ي３ قريشو ته ورس５د. مشرکينو په خپل من％９ جلسه ک３  ابوطالب 
وويل: حمزهW او عمر بن الخطابW مسلمان شوي دي.د مسلمانانوکار مخ پر وړاندې روان 
دى، را＄ئ چ３ ابوطالب ته ورشو او له م７ين３ وړاندې ي３ د وراره په باره ک３ ورسره يوې پريک７ې 

ته ورس８５و.
ابوطالب ته د قريشو د مشرکينو وړانديز

د قريشو مشران ن８دې پن％ه ويشت کسان ابوطالب ته ورغلل او وړانديز ي３ وک７ چ３ خپل وراره 
راوغواړه او د هغه  لپاره پر موږ او زموږ لپاره پر هغه شرط ک８５ده، تر＇و هغه پر  موږ او موږ پر هغه 

کار ونه لرو. موږ دې خپل دين ته پر８４دي او موږ به هغه  د هغه دين ته پر８４دو.

فعاليت

ول３ د قريشو مشرکينو داس３ وړانديز مطرح ک７؟

د قريشو د مشرانو مجلس ته د پ５غمبرU راتلل
ابو طالب پ５غمبرU راوغو＊ت او ورته  وي３ ويل: اى زما وراره! دوى ستا د قوم مشران دي، ستا 
لپاره را！ول شوي او وايي چ３ موږ به پر ده غرض نه کوو او دى به پر موږ غرض نه کوي. رسول 
اهللU هغوى ته وويل: آيا خو＊ه مونه ده، چ３ داس３ يوه کلمه درو＊يم چ３ وي３ وايئ،  له برکته به 

ي３ د عربو پاچاهان شئ او عجم به هم ستاسو فرمان منونکي شي؟
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！ول خوښ شول. ابوجهل وويل: دا کومه کلمه ده؟ پ５غمبرU وويل: الاله اال اهلل ووايئ او نور ！ول 
خدايان پري８دئ.

له اسالمي بلن３ څخه د مشرکانو سرغ７اوى
))مشرکينو السونه ومروړل  او وي３ ويل: اى محمده! له －２و خدايانو ＇خه يو خداى جوړوې؟ د 
حيرانتياخبره ده. بيا مشرکينو په خپل من＃ ک３ وويل: په خداى قسم ＇ه چ３ غواړئ دا س７ى ي３ 

نه درکوي، نو د خپلو پلرونو پر دين کلک اوسئ، بيا خواره شول((.

فعاليت

 د )ال اله اال اهلل(کلم３ ويل ＇ن／ه د سرلوړۍ المل جوړ８４ي؟

له لوست څخه زده ک７ې�
. د سول３ او يو پر بل د نه ت５ري وړانديز د مشرکينو له خوا د هغوى د کمزورۍ او ب３ وس９ ن＋ه 

وه.
. د توحيد د کلم３ ويل د بند－انو د آخرت او دنيا د سرلوړۍ وسيله ده.

. اسالم ته د بلن３ په الر ک３ د پ５غمبرU ثبات او کلکوالى.

ارزونه
١_ د قريشو مشرکانو پ５غمبرU ته کوم مطالب وړاندې ک７ل؟

٢_ د پ５غمبرU ＄واب د هغوى د وړانديز په هکله ＇ه و؟
٣_ د مشرکينو د وړانديز او د پ５غمبرU د ＄واب پايله ＇ن／ه وه؟

کورن９ دنده

په خپلو کتابچو ک３ د پ５غمبرU د ＄واکمن９ او د مشرکينو د ب３ وس９ لن６يز وليکئ.
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نهه د４رشم لوست
عام الحزن يا د غم کال

د بنديز له پاى ته رس５دلو او د ت７ون پا３１ له شلولو وروسته پ５غمبرU او کورن９ ي３ د ابوطالب له 
درې ＇خه راووتل او خپل پخواني فعاليت ته ي３ د پخوا په ＇ير دوام ورک７. مسلمانانو ال د آرام 
سا نه وه اخيست３ چ３ ابوطالب د پ５غمبرU تره او ام المؤمنين حضرت خديجه2 يو په بل 

پس３ م７ه شول.
د ابوطالب م７ينه

ابوطالب، د پ５غمبرU تره چ３ د مشرکينو د مخالفت په سختو ش５بو ک３ ي３ د اسالم د ستر پيغمبر 
مال ت７ کاو، د بعثت په لسم کال د يوې سخت３ ناروغ９ له امله م７ شو، که ＇ه هم پيغمبرU هيله 

لرله چ３ تره ي３ مسلمان شي، خو هغه د خپلو نيکونو په دين پات３ شو.)١(

فعاليت

 ول３ د بعثت لسم کال ته عام الحزن وايي؟

اٰلهي رحمت ته د حضرت خديج３ رضى اهلل عنها وصال
حضرت خديجه رضي اهلل عنها د حضرت محمدU لپاره د اهلل> له خوا ستر نعمت －２ل ک５ده، 
د خف／ان په ش５بو ک３ ي３ شفقت پرې کاوه. د خداى د پ５غام په رسولو ک３ ي３ مرسته ورسره کوله، 

خپل مال ي３ د حضرت محمدU په واک ک３ ورک７ى و.
ام المؤمنين خديج３ رضي اهلل عنها د ابوطالب له م７ين３ ＇و ور＄３ وروسته د )٦٥(کالو په عمر 

له ن７ۍ ＇خه ستر－３ پ＂３ ک７ې. )٢(

فعاليت

 ول３ پ５غمبرU هيله من و چ３ تره ي３ مسلمان شي؟

١-  الرحيق المختوم، مبارکپوري د خاموش هروي ژباړه، ص. ١٨٩، السيرة النبوية، الصالبي ص. ٢٠٩.
٢- الرحيق المختوم، مبارکپوري د خاموش هروي ژباړه، ص. ١٩٠.
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له لوست څخه زده ک７ې� 

. د ژوند د ستونزو پر وړاندې زغم.
. د اسالم د تقوي３ او تبليغ په ډ－ر ک３ مرسته.

. له خپلو خپلوانو سره مرسته.

ارزونه
الف: الندين９ پو＊تن３ ＄واب ک７ئ:

١. ابوطالب په کوم کال م７ شو؟
٢. آيا ابوطالب مسلمان شوى و؟

( ن＋ه ک８５دئ ب: د سم ＄واب مخ３ ته )
١. حضرت خديجه2 د م７ين３ پر مهال:

  پن％وس کلنه وه.
  پن％ه ويشت کلنه وه.
  پن％ه شپ５ته کلنه وه.

  پن％ه ＇لو４＋ت کلنه وه.
٢. حضرت خديجه2 په:

  اووم هجري کال م７ه شوه.
 د بعثت په لسم کال م７ه شوه.

  د بعثت په دويم کال م７ه شوه.
  د هجرت په دولسم کال م７ه شوه.

کورن９ دنده

په خپلو کتابچو ک３ د خديج2３ او ابوطالب هغه خدمتونه وليکئ چ３ پ５غمبرU ته ي３ ک７ي 
دي.
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 څلو４＋تم لوست

حضرت محمدU په طايف ک３

 Uپه ＇و ور＄و ک３ د دوو پرله پس３ دردوونکو پ５＋و ) د ابوطالب او خديجي وفات( راتلل، پ５غمبر

خفه ک７ او ورسره  د مشرکينو له لوري پر پ５غمبرU د خورا درنو تکليفونو، ک７اوونو او رن％ونو ل７ۍ 

پيل شوه، خو پ５غمبرU پر خداى> د ايمان او ！ين， عزم  په  وسيله غواړي له مک３ ＇خه د 

باندې د طايف اوسيدونکوته بلنه ورک７ي.

طايف ته د تلو اراده

د بعثت په لسم کال د شوال په مياشت ک３ رسول اهللU د زيد بن حارثه په ملتيا طايف ته، چ３ د 

مک３ په شپ５ته م５ل９ ک３ پروت دى، روان شو.

د طايف د الرې په اوږدو ک３ به چ３ د هرې قبيل３ تر＇ن， ت５ر４دل، هغوى به ي３ اسالم ته رابلل، 

خو يو هم مثبت ＄واب ورنک７. کله چ３ طايف ته ورس５دل، تر لسو ور＄و د قبيلو مشرانو ته ورتلل 

او هغوى ي３ خداى> او د اسالمي بلن３ مرست３ ته رابلل، خو د طايف خلکو ي３ په ＄واب ک３ 

وويل: زموږ له سيم３ ＇خه وو＄ه، خپل مريان او ناپوهان ي３  ور پس３ ک７ل او دومره ي３ په کا１و 

وويشتل چ３ پ３２ ي３ له وينو ډک３ شوې)١(.  په همدې حال ک３ پ５غمبرU د ربيعه د زامنو عتبه او 

شيبه باغ ته ور ننووت او د يوې ون３ سيوري ته ک５ناست او اهلل> ته ي３ د خپل３ ب３ وس９ او د 

خلکو په ستر－و ک３ د ب３ ارز＊ت９ شکايت وک７)٢(.  کله چ３ د ربيعه زامنو پ５غمبرU وليد، زړه ي３ 

١- الرحيق المختوم، مبارکپوري د خاموش هروي ژباړه، ص. ٢٠٨.
٢- ابن هشام سيرت، ٤٢٠/١.
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سوی وک７ او خپل نصراني غالم ته ي３ چ３ عداس نوميد او د نينوی هستو－ن و، وويل: يو وږی 

ان／ور هغه س７ي ته يوسه. کله چ３ عداس ورته وږى په مخک３ ک５＋ود، حضرت محمدU  د 

بسم اهلل په ويلو الس وراوږد او په خوړلو ي３ پيل وک７،)١(  عداس چ３ له پ５غمبرU ＇خه د ان／ور 

خوړلو په پيل ک３ بسم اهلل واور４ده، د ＇و پو＊تنو او ＄وابونو په تبادل３ سره وپوه５د، چ３ حضرت 
محمدU د اهلل> پ５غمبر دى، نو د هغه په السونو او پ＋و ورولو４د او ＊کل ي３ ک７ل.)٢(

فعاليت

 له رسول اهللU سره د طايف د خلکو چلن د مک３ د خلکو له چلن سره پرتله ک７ئ، همدارن／ه 

د ډوډۍ له خوړلو وړاندې د بسم اهلل ويل ستاس３ په ذهن ک３ ＇ه مطلب پيدا کوي؟

مک３ ته ب５رته رات，

ته  المنازل  پر لور وخو＄５د. کله چ３ قرن  په مات زړه د مک３  او  باغه راووت  له   Uرسول اهلل

پر  مک３  د  چ３  ي３  ورل８５لو  په  پر＊ت３  د  غرونو  د  او   Xجبرئيل د  لوري  له  داهلل>  ورس５د، 

مشرکينو د عذاب  نازل５دلو او پ５غمبرU ته د برياوو زيري ي３ له ＄ان سره لرلو،  ورپي＋ه خواشيني 

او ناهيلي له من％ه الړه او پ５غمبرU هوډ ونيوه، چ３ مک３ ته به ＄ي او په جديت سره به اٰلهي پ５غام 

خلکو ته رسوي.

١-  السيرة النبوية الصالبي ٢١٩.
٢-  الرحيق المختوم، مبارکپوري د خاموش هروى ژباړه، ٢١١ السيرة النبوية الصالبي ٢١٩.
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د نورو قبيلو له مشرانو څخه د پناه غو＊تنه

پ５غمبرU مک３ ته د راستن５دو په الر ک３ د حراء غار ته الړ او يو س７ى ي３ له قريشو پرته د دوو 

نورو قبيلو مشرانو ته واستاوه، تر＇و هغه )محمدU( په خپل３ پناه ک３ ونيسي، هغوى دواړو ي３ له 

پناه ورکولو معذرت وغو＊ت. بيا ي３ مطعم بن عدي ته چ３ د قريشو بنو مخزوم قبيل３ ته منسوب 

ؤ يو ＇وک ورول８５ه. هغه پ５غمبرU ته پناه ورک７ه. نوموړي خپله وسله واخيسته، زامن او قوم ي３ 

راوغو＊تل او ورته ي３ وويل: وسله واخلئ او کعب３ ته ن８دې اوسئ، ما محمدU ته پناه ورک７ې او 
رسول اهللU ته ي３ پ５غام واستاوه، چ３ مک３ ته راشي.)١(

مک３ ته د پ５غمبرU ننوتل

پ５غمبرU له زيد بن حارثه سره مک３ ته راننوت او مسجد الحرم ته ورس５ده. مطعم بن عدي په 

داس３ حا ل ک３ چ３ په خپل اوښ سپور و، په لوړ اواز ي３ نارې ک７ې! اى قريشو وپوه８５ئ، چ３ ما 

محمد ته پناه ورک７ې، ت５رى پرې ونه ک７ئ.

رسول اهللU حجر اسود ته ورغى ＊کل ي３ ک７ه او دوه رکعته لمون＃ ي３ وک７. بيا خپل کور ته 

والړو، په داس３ حال ک３ چ３ مطعم بن عدي  او زامن ي３ په وسلو سمبال  شا اوخوا ته والړوو.

فعاليت

 اسالم ته د بلن３ لپاره پ５غمبرU ول３ له مک３ ＇خه بهروالړ او ول３ ي３ طايف انتخاب ک７؟

١-  ابن هشام سيرت ٣٨١/١و الرحيق المختوم، مبارکپوري، د خاموش هروي، ژباړه: ص. ٢١٥.
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له لوست څخه زده ک７ې�

. هدف ته د رس５دو په الر ک３ موانع او ستونزې شته چ３ بايد وزغمل شي.

. رسول اهللU د دويم ＄ل لپاره په ＇ه ډول مک３ ته راستون شو؟

. نصراني غالم ＇ن／ه پوه شو چ３ حضرت محمدU پ５غمبر دى؟

. ول３ پ５غمبرU مک３ ته د بيا ت， اراده وک７ه؟

کورن９ دنده

په دې سفر ک３ د اسالمي دعوت په ډ－ر ک３ د حضرت محمدU هل３ ＄ل３ وارزوئ او خپلو 

کتابچو ک３ ي３ وليکئ.
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 يو څلو４＋تم لوست
اسراء او معراج

د اسراء او معراج پ５＋ه هغه وخت رامن＃ ته شوه چ３ اسالم ته بلن３ د مشرکينو د فشار او برياوو 
ترمن＃ الره پرانستله. 

د معراج او اسراء د واقع３ جريان
له عام الحزن ＇خه وروسته او مدين３ ته له هجرت ＇خه يو کال وړاندې د اسراء واقعه پ５＋ه شوه.

د  او  سورل９  په  براق  د  ته  اقٰصى  مسجد  مسجدالحرام ＇خه  د  سره  روح  او  بدن  په   Uپ５غمبر
جبرائيلU په ملتيا يوړل شو او هلته د پيغمبرانو په －６ون دحضرت محمدU په امامت لمون＃ 

اداشو.
له بيت المقدس څخه آسمانونو ته عروج

بيا پ５غمبرU په هماغه شپه له بيت المقدس ＇خه آسمانونو ته يووړل شو. د دنيا په آسمان ک３ 
دريم ک３  په   او  السالم  او عيٰسی عليهما  يحٰي  دويم ک３ ي３ حضرت  په   Xآدم ي３ حضرت 
ي３ حضرت يوسفX او په ＇لورم ک３ ي３ حضرت ادريسX او په پن％م ک３ ي３ حضرت 
هارونX او په شپ８م ک３ ي３ حضرت موٰسىX او په اووم ک３ ي３ حضرت ابراهيمX وليدل. 

بيا سدرة المنتٰهى، بيت المعمور او له هغه ＄ايه ي３ د اهلل رب العزت حضور ته تشريف يووړ.
د پنځو وختو لمونځونو فرض５دل

اهلل> په دې مهال پر مسلمه امت باندې پن％وس لمون％ونه فرض ک７ل. د ب５رته راتلو پر مهال، 
چ３ کله رسول اهللU حضرت موٰسىX  ته راورس５د او دخپل سفر حال ي３ ورته بيان ک７ او د 
پن％وسو لمن％ونو خبره ي３ هم ورته وک７ه، موٰسىX  وويل: ستا امت د پن％وسو لمون％ونو د ادا 
کولو وس نه لري، ب５رته الړ شه او کم＋ت  ي３ ور＇خه وغواړه، باآلخره د ＇و ＄ل３ تلو راتلو په 

پايله ک３ پن％ه وخته فرض لمون％ونه پات３ شول.

فعاليت

 د اسراء او معراج معنا ته ＄ير شئ، اسراء له کوم ＄ايه کوم ＄اى ته او معراج له کوم ＄ايه کوم 
＄اى ته وشو؟

 د اسراء او معراج حکمت:
حضرت محمدU د اسراء او معراج پ５＋３ په ترځ ک３ دوزخ او جنت وليدل چ３ د خلکو له 
ايَاتِنَا� ]الإسراء : ١[ همدارن／ه  ِمْن  �لُِنِريَُه  ستر－و ＇خه پ دي. اهلل> په دې هکله فرمايي: 
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اْلُكْبَرى� د النجم- ١٨ آيت. او همدا د پ５غمبرانو په  َربِِّه  ايَاِت  َرأَى ِمْن  اهلل> فرمايي: �لََقْد 
هکله د اهلل> سنت دى.

د پ５غمبرU لخوا د اسراء او معراج د واقع３ حکايت
پ５غمبرU د هماغ３ شپ３ په سهار، چ３ د اسراء او معراج واقعه په ک３ پ５＋ه شوې وه، د دې پ３＋５ 
جريان حکايت ک７. خلکو دپ５غمبرU خبرې نه منل３، ＄که تر شام پورې ت， رات， د عادت 
او  ورغلل  ته   Wابوبکر صديق نيسي. خلک  زمانه  زياته  له هغ３ ＇خه  يا  مياشت  يوه  له مخ３ 
وي３ ويل: ستا دوست وايي: چ３ نن شپه بيت المقدس ته تللى، لمون＃ ي３ ک７ى او ب５رته مک３ ته 
راغلى، ابوبکر صديقW وويل: که پ５غمبرU دغه خبرې ک７ې وي، نو ر＊تيا ي３ ويلي. بيا ابوبکر 
صديقW پ５غمبرU ته راغى او د پ５＋３ جريان ي３ واوريد او تصديق ي３ ک７، چ３ په همدې ورځ 

د  صديق لقب ورک７ شو.

فعاليت

ک３ ＇ن／ه  په چوکاټ  قاعدې  دې  د  واقعه  اسراء  او  معراج  د  دي.  غيبي  امور  اعتقادي  ＄ين３ 
ارزوئ.

ارزونه
١- پن％ه وخته لمون％ونه ＇ه وخت پر مسلمانانو فرض شول؟

٢- د اسراء او معراج کيسه د مسلمانانو او مشرکانو پر وړاندې ＇ه عکس العمل درلود؟
٣-د اسراء او معراج حکمت ＇ه ؤ؟

له لوست څخه زده ک７ې�
 - په غيبي امورو عقيده او باور.

 - دا چى پيغمبرU د نورو پيغمبرانو امامت کوي، په دې دليل دى چ３ ！ول پيغمبران د نبى کريم U په 
رهبرۍ قناعت لري او له اسالم ＇خه مخکني شريعتونه منسوخ شوي دي.

 - د معراج په شپه د لمان％ه فرضيت د دې الهي فريض３ په ارزي＋ت داللت کوي.
 - د اسراء او معراج واقعه د باطل په وړاندې يو ډول د حق ويل دي.
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 دوه څلو４＋تم لوست
د لوم７ي ځل لپاره له انصارو سره د پيغمبرU اړيک３

د بعثت د لسم کال په ذى القعده مياشت３ ک３ چ３ خلک له لرې او ن８دې ＇خه د بيت اهلل د زيارت 
په موخه سپاره او پلي د مک３ په لور راتلل. پ５غمبرU تصميم ونيو چ３ هرې قبيل３ ته الړ شي او 

اسالم ورته وړاندې ک７ي.
د حج موسم چ３ د عربو د قبيلو د يو ＄اى ک５دو وخت و، پ５غمبرU له منظم پالن او ＄ان／７يو 
موخو سره اسالم ته د قبيلو بلنه کوله. ابوجهل او ابولهب چ３ پ５غمبرU به ي３ آزاراوه، د هغوى له 
آزار ＇خه دخوندي پات３ کيدلو له امله به ي３ دشپ３ له پلوه د هرې قبيل３ له خلکو سره خبرې کول３ 
او يا به د قبيلو تم ＄ايونوته په تيارې ک３ ورتلو او د قريشو د ازار او تکليف رسون３ له اندي＋ن３ پرته 
به ي３ اسالم ته رابلل، تر＇و د قريشو مشرکين د پ５غمبرU پر ضد د قبيلو په من＃ ک３ اسالمي بلنه 
ب３ اغ５زې نه ک７ي. پيغمبرU به د حضرت ابوبکر صديقW او حضرت عليW په ＇５ر اشخاص 
له ＄ان سره بيول، تر＇ود قبيلوخلک －ومان ونه ک７ي چ３ پ５غمبرU يوازې دى او پيروان نه لري.

فعاليت

ول３ پيغمبرU د قبيلو مشرانو ته  ډ４ره پاملرنه کوله؟

قبيل３ او هغه و－７ي چ３ اسالم ورته وړاندې شو
رسول اهللU اسالم د بنو شيبان، بنو عامر، بنو حنيفه، بنو نضير او نورو قبيلو مشرانو ته چ３ په 

دې کال بيت اهلل ته راغلي وو، وړاندې ک７، خو هغوى منفي ＄واب ورک７.
همدا شان پ５غمبرU په همدې موسم ک３ ＄ينو اشخاصو ته هم اسالم وړاندې ک７، چ３ ＄ينو ي３ 
مثبت ＄واب ورک７ او دحج د موسم له ت５ر４دو سره سم  سويد بن الصامت، اياس بن معاذ، ابوذر 

غفاري، طفيل بن عمرو الدوسي او ضماد االزدي په حضرت محمدU باندې ايمان راووړ)١(. 

د بعثت په يوولسم کال د حج په موسم ک３ د بلن３ دوام
د بعثت د يوولسم کال دحج په موسم ک３ د شپ３ پر مهال پ５غمبرU، ابوبکر صديقW او حضرت 

١-  الرحيق المختوم، مبارکپوري، د خاموش هروي ژباړه، ص. ٢١٧ _ ٢٢٤ السيرة النبوية، الصالبي ص. ٢٣٧.
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عليW د قبيلو د بلن３ لپاره د مٰنى له عقب３ ＇خه ت５ر４دل، چ３ د ＄ينو کسانو اواز  ي３ واور４د، 
پ５غمبرU او مل／ري ي３ د هغوى په ل＂ه ک３ شول او ورغلل، هغوى شپ８ تنه پاک سيرته له يثرب 
＇خه راغلي د خزرج قبيل３ غ７ي وو، د خزرج قبيله چ３  له يهودو سره هم ژمنه وه او له پخوا 
ي３ له هغوى ＇خه د يو پ５غمبر د ظهور خبر اور４دلى و، کله چ３ پ５غمبرU اسالم ورته تشريح ک７ 
او هغوى ي３ د خداى> دين ته راوبلل او قرآن کريم ي３ ورته تالوت ک７. اهلل> د شپ８و واړو 
هر يو )اسعد بن زراره، عوف بن الحارث، رافع بن مالک، قطبه بن عامر، عطيه بن عامر او جابر 
بن عبداهلل( زړونه په اسالم مين ک７ل او اسالم ي３ راووړ. کله چ３ دغه ډله مدين３ ته ورس５دله، د 
پ５غمبرU او د هغه د بلن３ د يادون３ په ترځ ک３ ي３ خلک اسالم ته رابلل. په دې ترتيب  سره ！ول 

د پ５غمبر د ظهور او اسالمي بلن３ ＇خه خبر شول)١(. 

فعاليت

－رانو زده کوونکو! هغه عوامل، چ３ په مدينه ک３ ي３ د اسالم له خپراوي سره مرسته وک７ه، کوم وو؟

له لوست څخه زده ک７ې�
. د پ５غمبرU  پالن د يثرب )مدين３ منورې(په خلکو ترکيز و او هغه شپ８ تنه، چ３ په همغه کال 

مسلمانان شول، د اسالمي بلن３ په خپراوي ک３ ي３ ستر اغ５ز درلود.
. پ５غمبرU د قبيلو له مشرانو ＇خه ＄که مرسته غو＊ته چ３ هغوى له پ５غمبرU او اسالمي  بلن３ 

＇خه د مالت７ ＄واک درلود.

ارزونه
١. پ５غمبرU کوم３ قبيل３ دعوت ک７ې؟ 

٢. د بعثت په لسم کال د حج له موسم وروسته کومو کسانو ايمان راوړ؟
٣. د لوم７ي ＄ل لپاره د خزرج د قبيل３ کومو کسانو په کوم کال ايمان راوړ؟

٤.  د خزرج د قبيل３ هغو کسانو چ３ ايمان راوړى و، له ب５رته تللو وروسته ي３ ＇ه وک７ل؟

کورن９ دنده

په خپلو کتابچو ک３ د هغو قبيلو او کسانو نومونه وليکئ چ３ اسالم ورته وړاندې شو او و ي３ مانه؟
١-  ابن هشام سيرت ٤٢٩/١.
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درې څلو４＋تم لوست

په عقبه ک３ لوم７ى ت７ون

د بعثت يوولسم کال د حج پرمهال د يثرب  شپ８ تنه اوس５دونکي، له پ５غمبرU سره مخامخ شول 
اوله اسالم منلو وروسته ي３ خپل قوم ته د پيغمبرU د رسالت رسولو ژمنه وک７ه، چ３ له برکته ي３ 

د اوس او خزرج د يو شم５ر خلکو پام اسالم ته راواو＊ت.
له پ５غمبرU سره بيعت

د بعثت دوولسم کال د حج په موسم ک３ دوولس تنه چ３ لس تنه ي３ د خزرج او دوه تنه ي３ د 
اوس له قبيل３ ＇خه وو،  پ５غمبرU ته راغلل. دغوکسانو چ３ پن％ه تنه ي３ تيرکا ل هم راغلي وو، 
د اوو تنو  نويو راغليو په －６ون له رسول اهللU سره په عقبه ک３ بيعت وک７. هغوى ژمنه وک７ه، چ３ 
يوازې د خداى> عبادت به کوي. غال او زنا به نه کوي، خپل اوالد به نه وژني او په ＊و کارونو 
ک３ به فرمان منونکي وي. په مقابل ک３ ي３ پ５غمبرU ورته ددې زيرى ورک７ چ３ که په دې ژمن３ 
مو وفا وک７ه، نوتاسو به په جنت ک３ ياست او که مو خيانت وک７، ستاسو کار به له خداى سره وي. 

که وغواړي په عذاب به مو ک７ي او که وغواړي وبه مو ب＋ي.

په مدينه ک３ د اسالم سفير
پ５غمبرU د حج له موسم وروسته مصعب بن عميرW مدين３ ته دسفير په تو－ه و！اکه، تر＇و د 

مدين３ مسلمانانو ته قرآن او د اسالم احکام او قوانين ورزده ک７ي.

فعاليت

 －رانو زده کوونکو! د دواړو خواوو ژمن３ ＇ن／ه ارزوئ؟

د مدين３ د لويانو مسلمان５دل
مصعب بن عميرW په مدينه منورې ک３ له اسعد بن زراره سره د４ره شو. دواړو په جديت سره 
د مدين３ په خلکو ک３ د اسالم خپراوى پيل ک７ . اسيد بن حضير او سعد بن معاذ چ３ د بني 
عبداالشهل قوم له مشرانو ＇خه وو، د مصعب او اسعد په بلن３ پرلپس３ اسالم ومنلو. دنوموړو په 
اسالم راوړلو سره د اوس د قبيل３ د بني عبداالشهل دپ＋３ ！ول نارينه او ＊％３ مسلمانان شول، 
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مصعب چ３ کومه دنده درلوده، په بري ي３ سر ته ورسوله. د قرآني احکامو د ＊ودلو، د اسالم３  
قوانينو تشريح کولو اود هغو قبيلو د و－７و په من＃ ک３ چ３ اسالم ي３ منلى و، د ورور－لوۍ اړيکو په 
！ين／ولو او همدارن／ه د يوه ډاډ من مرکز د پيدا کولو لپاره ي３ ډ４رې هل３ ＄ل３ وک７ې، تر＇و له هغه 
＄ايه اسالمي بلنه خپره ک７ي. مصعب په داس３ حال ک３ مک３ ته راستون شو چ３ د برياوو زيرى 

او د اوس او خزرج د قبيلو د مسلمان５دو او د هغوى د دفاعي ＄واک راپور ورسره و.

فعاليت

 زده کونکي د معلم په الر＊وونه د مصعب بن عمير W  د دعوت او د اسيد بن حضير او سعد 
بن معاذ د ايمان راوړلو په هکله په خپل من＃ ک３ مباحثه وک７ي. 

له لوست څخه زده ک７ې�
. داسالم３ بلن３ د پرمخت， لپاره بايد قومي مشران او وتلي خلک ＄ان بيل／ه و－ر＄وي.

. داعي بايد په تدريجي ډول له سوله ييزو الرو په استفادې بلن３ ته دوام ورک７ي.
. پ５غمبرU د يثرب له خلکو ＇خه د بيعت اخيستلو په حکمت سره د دعوت او الر＊وون３ لپاره 

يو بل مرکز پرانيستل غو＊تل.

ارزونه
١_ پ５غمبرU ول３ مصعب بن عمير مدين３ ته واستاوه؟

٢_ د بعثت په دوولسم کال ＇و کسانو له پ５غمبرU سره بيعت وک７؟
٣_ مصعب بن عميرW د چا په مرسته په يثرب ک３ اسالم خپور ک７؟

٤_ د عبداالشهل له قبيل３ ＇خه ＇و کسان مسلمانان شول؟

کورن９ دنده

د يثرب له خلکو سره د پ５غمبرU د بيعت پايل３ په خپلو کتابچو ک３ وليکئ.
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څلورڅلوي＋تم لوست

په عقبه ک３ دويم بيعت

د حج موسم چ３ د اسالمي بلن３ لپاره خورا مناسب وخت و، پ５غمبرU  له همدې موقع ＇خه 

په استفادې غو＊تل اسالمي بلنه شاوخوا لرې او ن８دې قبيلو ته ورسوي.

د بيعت عزم

د بعثت ديارلسم کال د حج په موسم ک３ د يثرب )مدين３ منورې( د مسلمانانو درې اويا تنه نارينه او 

دوې ＊％３ د حج د مناسکو د اداکولو لپاره راغلي وو. هغوى په پ＂ه له پ５غمبرU  سره ژمنه وک７ه، 

چ３ د تشريق په ور＄و ک３ به په عقبه ک３ سره －وري.

د يثرب د يو سردار مسلمان５دل

هغه شپه چ３ د يثرب خلکو له رسول اهللU سره ！اکل３ وه، راورس５ده. د يثرب يو سردار د عبداهلل 

بن عمرو بن حزامW په نوم هم ورسره و، هغه ي３ په حال خبر ک７ او اسالم ته ي３ راوباله او فوراً 

ي３ اسالم ومانه او په عقبه ک３ ي３ －６ون وک７.

فعاليت

 ول３ د حج موسمونه د بلن３ لپاره غوره شول؟
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په عقبه ک３ ستره غون６ه

له خپل３ ژمن３ سره سم د يثرب خلک ورو ورو د عقب３ درې ته راتلل او سره يو ＄اى شول. 

پ５غمبرU له خپل تره  حضرت عباسW سره، چ３ ال مسلمان شوى نه و، راغى. کله چ３ ！ول 

غون６ې ته حاضر شول، د يوه ديني او عسکري پيوستون د ت７ون د ليکلو لپاره خبرې پيل شوې.

لوم７ی حضرت عباس Wد هغه مسؤوليت پر اهميت ، چ３ د دې ت７ون په پاى ک３ د هغوى پر 

اوږو پر４و＄ي، ر１ا واچوله.

د بيعت مطالب

له －６ون کوونکو ＇خه حضرت جابرW پ５غمبرU ته وويل: د اهلل رسوله! له تا سره په ＇ه شي 

بيعت وک７و؟ حضرت محمدU وفرمايل: د خو＊９ او خف／ان په حال ک３ په اور４دو او فرمان 

وړلو،  په سخت９ او آسان９ ک３ د اهلل> په الر ک３ د ما ل په مصرفولو، په امر بالمعروف او نهى 

عن المنکر کولو، په دې  چ３ د اهلل> په الر ک３ ثبات ولرئ او په دې الر ک３ د هي＆ مالمتوونکي 

له مالمتيا ＇خه ويره ونه ک７ئ او پر دې چ３ کله تاسو ته درغلم، مالت７ به م３ کوئ او د خپلو 

ماندينو او اوالدونو په شان به م３ پالئ او حفاظت به م３ کوئ ، چ３ د دې په بدل ک３  به مو جنت 

په برخه شي.

ت７ون ) د بيعت پلي کول(

د بيعت د مطالبو له تثبيت وروسته، بيعت  د الس په ورکولو سره پيل شو، لوم７نى س７ى چ３ خپل 

 Uپه الس ک３ ک５＋ود، براء بن معرور و، بيا هر نارينه په خپل وار له پ５غمبر Uالس ي３ د پ５غمبر

سره مصافحه وک７ه او ت７ون ي３ وک７ او بيعت کوونکو له ډل３ ＇خه  د ＊％و بيعت  په ژب３ يعن３ 
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وينا سره وشو.

 دغه بيعت پر اسالم  د ثابت پات３ کيدلو په موخه له دوست９ او اعتماد ＇خه  ډکه فضا ک３ د 

مسلمانانو د ب５ال ب５لو ډلو په من＃ ک３ ترسره شو.

فعاليت 

د انصارو د بيعت په مقابل ک３ رسول اهلل U د هغوی سره ＇ه وعده وک７ه؟ زده کونکي دې دخپل 

نظر اظهار وک７ي.

په پ＂ه د يثرب له خلکو ＇خه د بيعت اخيستل ＇ه مفهوم لري؟

له لوست څخه زده ک７ې�

. دبيعت لپاره د اوس او خزرج د قبيلو د مشرانو چمتووالى د هغوى پر زړونو د ايمان د اغيز 

بيانوونکى دی.

. په سختو شرايطو ک３ د دې بيعت پلي کول د مشرکينو لپاره يو چلنج －２ل ک８５ي، ＄که په خاص 

＄اى او وخت ک３ په منظم او سري ډول را！ول５دل او د ذى الحج３ د ديارلسم３ شپ３ ！اکل چ３ د 

حج  وروست９ شپه ده، د بيعت د پالن په کامياب９ ک３ ستر اغ５ز درلود.

. په خپل ور＄نيز ژوند ک３ له حق ＇خه دفاع کول او د عقيدې او اسالمي بلن３ په الر ک３ ثبات 

او مقاومت لرل.

. له دې لوست ＇خه دا هم زده کوو، چ３ ک５داى شي، له مناسبتونو ＇خه د ديني او اجتماعي 

کارونو د اصالح لپاره ＊ه －＂ه واخيستل شي.
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ارزونه
١. د دويم３ عقب３ بيعت په کوم کال و او چ５رته او ＇و کسانو پک３ －６ون درلود؟

٢. ول３ د پ５غمبرU تره په دې بيعت ک３ －６ون وک７؟

٣. لوم７نى شخص ＇ه نوم５ده چ３ د بيعت الس ي３ رسول اهللU ته ورک７؟

٤. پ５غمبرU له ＊％و سره ＇ه ډول بيعت وک７؟

 
کورن９ دنده

له پ５غمبرU سره د مدين３ منورې د خلکو د بيعت مطلب په خپلو کتابچو ک３ وليکئ.
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پنځه څلو４＋تم لوست

د مسلمانانو د صبر او ثبات الملونه

مسلمانانو دخپل اسالمي دين د خپراوي په الر ک３ ډ４رې ستونزې او مصيبتونه وزغمل، تردې 

چ３ په دې الرې ک３ د ژوندله السه ورکولو پورې ورس５دل. دلته  هغه  الملونه او وسيل３ يادوو چ３ 

مسلمانان ي３ له ز＊ته ډ４ر صبر او زغم ته په غاړه اي＋ودلو قانع ک７ل:

١. په خداى> ايمان او د اٰلهي ذات ر＊تين３ پ５ژندنه

کله چ３ ر＊تينى ايمان د مسلمانانو په زړونو ک３ ＄اى ونيسي، ک７اوونه او مصيبتونه که ＇ومره 

لوی او درانده هم وي، په خو＊９ سره ي３ －الي، له همدې سببه نور الملونه رامن＃ ته ک８５ي او د 

ثبات او صبر تقويه پرې کي８ي.

٢. داس３ الر＊وود او قيادت چ３ زړونه راماتوي

حضرت محمدU د ！ول بشريت الر＊وود دى. په  پاک لمن９، امانت ساتن３ او د ＊و کارونو سرته 

رسولو ک３ داس３ پوړ ته رس５دلى و چ３ يوازې دوستانو او يارانو نه، بلک３ د＊منانو هم د هغه په 

حقانيت او صداقت باور درلود.

٣. د مسؤوليت احساس

د پ５غمبرU يارانو احساسوله چ３ دومره دروند مسؤوليت ورپه غاړه دى چ３ ه５＆ کله ي３ بايد په 

هکله ب３ غوري و نشي ، ＄که پوه５دل چ３ له دې مسؤوليت ＇خه غاړه غ７ول، خورا بدې پايل３ لري.
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فعاليت

 د خلکو په ور＄نيو کارونو ک３ د مناسب３ الر＊وون３ اغ５ز ＇ن／ه ارزوئ؟زده کونکي دې خپله 

رآيه ＊کاره ک７ي.

٤. د قيامت او آخرت په ورځ３ ايمان

مسلمانانو يقين درلود چ３ په آخرت ک３ به د هر ＊ه او بد کار په اړه پو＊تل ک８５ي او له هغ３ 

وروسته به بيا جنت او يا دوزخ ته ل８５ل ک８５ي. هغوى پوه５دل چ３ دنيا له خپلو  ！ولو نعمتونو او 

عذابونو سره د آخرت پر وړاندې د غوماش３ د وزر په اندازه ارز＊ت نه لري،＄که خو د دنيا ترخ３ 

او ستونزې هغوى ته خورا وړې او نا＇يزه معلوم５دې.

 ٥. قرآن کريم

قرآن کريم، مسلمانان صبر او ثبات ته ه）ولي. له عبرتونو ډک３ کيس３ او د هغو حکمتونه ي３ ورته 

بيان ک７ي دي. قرآن کريم مسلمانان له يوې داس３ ن７ۍ سره  اشنا کوي چ３ د جاذب３ پر وړاندې 

ي３ ه５＆ خن６ مقاومت نشى کوالى.

٦. د بري  ز４رى

مسلمانان د اسالم له پيله پوه５دل چ３ اسالم ته د ننوتلو معنا يوازې د ک７اوونو زغمل نه و، بلک３ 

د هغوى هدف د جاهلي ！ولن３ اصالح او د اسالم  د سياسي نفوذ او قدرت خپراوى و، تر＇و 
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انسان د بتانو له عبادت ＇خه د يوه خداى> عبادت ته راوبولي. د قرآن کريم د آيتونو نزول او د 

پخوانيو قومونو د حاالتو حکايت او له خپلو پ５غمبرانو سره د هغوى د＊مني داس３ حاالت وو چ３ 

د مک３ د مسلمانانو او کافرانو له وضع３ سره ي３ پوره سمون درلود.

مات３ خوري  ک３  راتلونکي  ن８دې  په  به  د مک３ خلک  وه چ３  اشاره  ته  دې  کيسو ک３  دغو  په 

او اسالمي بلنه او مسلمانان به بريالي ک８５ي. مسلمانان پر خداى> د قوي ايمان او د اسالم د 

پ５غمبرU د اوامرو د پيروۍ له امله په دې باور وو چ３ جنت ته داخل５دل لوی بری دى. هغه رن％ونه 

او فشارونه چ３ دوى ي３ کالبند ک７ي وو، و زغمل او يقين ي３ درلود چ３ ډ４ر ژر به دغه ستونزې 

له من％ه الړې او بری به ي３ په  بر خه شي.

فعاليت

－رانو زده کوونکو! د کامياب９ او برياوو ز４ري د مسلمانانو لپاره کوم وو او د صبر او ثبات پايل３ 

＇ن／ه ارزوئ؟

له لوست څخه زده ک７ې�

. د مسلمانانو وروستى موخه د جاهلي ！ولن３ اصالح او د اٰلهي ذات عبادت و؟

. په خداى> او د قيامت په ورځ ايمان، د مسؤوليت احساس او د مناسب قيادت او الر＊وون３ 

شتون د مسلمانانو د صبر، ثبات او برياوو له سببونو ＇خه وو.

. پر هغو وعدو او وعيدونو باور او يقين، چ３ پ５غمبرU به مسلمانان برياوو ته هيله من کول او د 

جهنم له عذاب ＇خه ي３ ويرول.
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ارزونه

١. د مسلمانانو د برياوو ز４ري په قرآن کريم ک３ ＇ن／ه شوي دي؟

٢. د پ５غمبرU الر＊وونو د اسالم د الرويانو په روحيه ک３ ＇ه اغ５ز درلود؟

٣. په دې لوست ک３ مو چ３ د مسلمانانو د صبر او ثبات عوامل ولوستل کوم دي؟

کورن９ دنده

په لن６ ډول د مسلمانانو د صبر او ثبات عوامل په خپلو کتابچو ک３ وليکئ.
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شپ８ څلو４＋تم لوست
د هجرت مخک＋ان

په عقبه ک３ له دويم بيعت وروسته مسلمانانو له مک３ ＇خه  بهر د يو مرکز په جوړولو ستر بری 
ترالسه ک７، چ３ له امله ي３ رسول اهللU مسلمانانو ته د هجرت اجازه ورک７ه.

له مشکالتو سره هجرت کول
مسلمانانو سره له دې، چ３ پوه５دل په هجرت ک３ منافع، ما ل او شتمني له من％ه ＄３، له هالکت 

او ب３ برخليک９ سره مخامخ ک８５ي، هجرت ي３ پيل ک７. د هجرت د ساالرانو ＇و ب５ل／３ يادوو:
١. د لوم７نيو کسانو په ډله ک３ چ３ هجرت ي３ وک７، يو هم ابو سلمهW دى، هغه له دويم３ عقب３ 
＇خه يو کال مخک３ تصميم ونيو چ３ له خپل３ ميرمن３ او يو زوى سره هجرت وک７ي، خسر－ن９  
ي３ ورسره د ＊％３ په بيولو ک３ مخالفت وک７ او هغه ي３ ترې ستنه ک７ه، د ابو سلمهWکورن９ هم په 
غوسه شوه. زوى ي３ له مور ＇خه واخيست او ＄ان سره ي３ خپل３ قبيل３ بنو مخزوم ته بوتلو. ابو 
سلمه يوازې مدين３ ته الړ. ام سلمه رضی اهلل عنها ته چ３ تل  به د خپل  －ران خاوند ابو سلمه په 
ياد ژړيدله، يو کال وروسته اجازه ورک７ای شوه چ３ مدين３ ته الړه شي. هماغه و چ３ خپل زوى 
ي３ له خسر خ５لو ＇خه واخيست او په يوازې ＄ان ي３ د مدين３ الره ونيوه. کله چ３ عثمان ابن ابي 
طلحه له موضوع ＇خه خبر شو، تر مدين３ پورې ي３ د هغ３ ملتيا وک７ه او هغه ＊ار－و！ي )قبا( ته ي３ 

ورسوله، چ３ خاوند ي３ پک３ و اوخپله ب５رته مک３ ته راغى.
٢.  همدارن／ه کله، چ３ صهيب بن سنان رومي W د هجرت اراده وک７ه، د مک３ خلکو ورته 
وويل: فقير وې، دلته شتمن شوې، شون３ نه ده، چ３ شتمني او مال له ＄ان سره يوس３. صهيب 
 Uد خپل مال په پر４＋ودو له قريشو＇خه د هجرت اجازه ترالسه ک７ه. کله چ３ حضرت محمدW

له دې پ５＋３ خبر شو، وي３ فرمايل: صهيب －＂ه وک７ه! صهيب گ＂ه وک７ه! 

فعاليت

 －رانو زده کوونکو! له پخوانيو درسونونه په －＂３ اخستوسره کوالى شئ ووايئ چ３ له مک３ بهر د 
مسلمانانو مرکز ＇ن／ه او چ５رته و؟

٣. عمر بن خطاب، عياش بن ابي ربيعه او هشام بن عاصW وعده وک７ه چ３ سهار مهال به د 
مک３ ＇خه د باندې په فالني ＄اى ک３ سره يو ＄اى شي او بيا به د مدين３ په لور هجرت وک７ي. 

عمر او عياش همغه ＄اى ته ورس５دل، خو هشام ونشواى ک７اى چ３ ورسره يو ＄اى شي.
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دوى دواړه مدين３ ته ورس５دل. ابوجهل او ورور ي３ حارث، عياشW ته چ３ د در４واړو موريوه 
وه، ورغلل او ورته ي３ وويل:مور پر ＄ان نذر ک７ئ چ３ تا ونه ويني، سر به ږومن＃ نه ک７ي او له 
لمر ＇خه به سيوري ته الړه نه شي. زړه ي３ د خپل３ مور په حال وسو＄５ده او هوډ ي３ وک７، چ３ 
خپل３ مور ته ورشي، خو عمرW ورته وويل:  عياشه! دوى ستا په هکله بله اراده لري، غواړي تا 
له خپل دين ＇خه واړوي. ＄ان ترې وساته! خوکله چ３ عمر پوه شو چ３ عياش خپل３ مور ته د 
ورتلو اراده ک７ې، خپل اوښ ي３ ورک７، د الرې په نيمايي ک３ ابوجهل او ورور ي３ پر عياش حمله 
وک７ه السونه او پ＋３ ي３ پرې وت７ل３ او مک３ ته ي３ يووړ او ويل ي３: اى د مک３ خلکو! تاس３ هم له 
خپلو جاهالنو سره همداس３ چلند وک７ئ، لکه چ３ موږ له دې احمق سره وک７. دا و د هغو کسانو 
په وړاندې د مشرکينو غبر－ون چ３ هجرت کول ي３ غو＊تل.خو د دې هر ＇ه سره سره خلک ډل３ 

ډل３، اويوازې، يوازې يو د بل پس３ مهاجرکيدل.

فعاليت

 －رانو زده کوونکو! سره له دې چ３ صهيب خپله شتمني او مال پر８４دي، پ５غمبرU  ＇ن／ه وايي 
چ３ صهيب گ＂ه وک７ه؟

له لوست څخه زده ک７ې�
. مسلمانان د خپل ايمان او عقيدې د ساتلو لپاره له خپل ＄ان او مال ＇خه ت５ر８４ي.

. د قريشو مشرکينو د خلکو د مسلمان５دو د مخنيوي لپاره هره وسيله وکاروله.

ارزونه
١. د مشرکينو سخت زړي توب د ابو سلمه د هجرت پر وړاندې ＇ن／ه و؟

٢. کله چ３ صهيب د هجرت تصميم ونيو د مک３ خلکو ＇ه ورسره وک７ل؟
٣. له هجرت وروسته عياش بن ابي ربيعه W ＇ه ډول د مشرکينو په دام ک３ ون＋ت؟

کورن９ دنده

د اسالم د ساالرانو د ک７اوونو د زغملويوه ب５ل／ه په خپلو کتابچو ک３ وليکئ.
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 اووه څلو４＋تم لوست

په دارالندوه ک３ د قريشو تصميم

د مسلمانانو د هجرت هوډ، چ３ له خپلو مالونو او کورنيو سره مدين３ ته تلل، مشرکين سخت  
اند４＋من ک７ل او خپل اقتصادي او سياسي تهديد ي３ په خپلو ستر－و ليده. هماغه و چ３ د قريشو 

مشرانو په دارالندوه ک３ يوه غون６ه جوړه ک７ه، تر＇و د پ５غمبرX د فعاليتونو مخه ونيسي.

د مسلمانانو پرمخت， او د قريشو اند４＋نه
قريش د حضرت محمدU په جذاب شخصيت او د اوس او خزرج د قومونو جن／ي استعداد 
او د مدين３ منورې پر ستراتيژيکي موقعيت، چ３ د يمن او شام د تجارتي الرې پر سر پرته وه، 
پوه５دل او له بل３ خوا په مدينه ک３ د اسالمي دعوت تمرکز د قريشو لپاره يو ستر خطر شم５رل 

ک５ده.
په عقبه ک３ له دويم بيعت ＇خه دوې نيم３ مياشت３ وروسته د قريشو د قبيلو استازو په دارالندوه 
ک３ يوه ستره غون６ه ترتيب ک７ه، تر＇و د پ５غمبرU د فعاليتونو، چ３ د اسالمي بلن３ مخک（ دى، 
مخه ونيسي. په دې غون６ه ک３ ابوجهل بن هشام، جبير بن مطعم، شيبه بن ربيعه، عتبه بن ربيعه، 
نورو د  يو شم５ر  او  اميه بن خلف  ابوالبختري بن هشام،  ابوسفيان بن حرب، نضر بن حارث، 

قريشو مشرانو －６ون درلود.
په دې من＃ ک３ ابليس د سپين ږيري س７ي په قيافه ک３ راغى او وي３ ويل: د نجد د خلکو سپين 
ږيری يم، ستاسو له غون６ې خبر شوم راغلم، چ３ ستاس３ خبرې واورم او دغون６ې په اړه به خپله 

الزمه ＇ر－ندونه او الر＊وونه و نه سپموم.

فعاليت

 په مدينه ک３ د اسالمي دعوت تمرکز ول３ د مشرکينو د اند４＋ن３ موجب شو؟

د پ５غمبرU د وژلو پر４ک７ه
ي３ ک７ئ.  تبعيد  او  وباسئ  ابواالسود وويل: هغه  يادې شوې غون６ې ک３ وړانديزونه و شول،  په 
ابليس په هماغه يادې شوې قياف３ ک３ وويل: نه دا ＊ه نظر نه دى، ＄که هغه که هرې قبيل３ ته 

ورشي، خبرې وک７ي، خلک د هغه مني او تاس３ به د خپلو الرويانو په م له من％ه يوسي.
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ابوالبختري وويل: هغه ＄ن％ير او زوالنه ک７ئ او په خپل کور ک３ ي３ بند ک７ئ، بيا ي３ د مرګ 
انتظار کوئ. ابليس له هماغ３ قياف３ سره وويل: نه، دا نظر هم ＊ه نه دی، په بندي کولو سره د هغه 

د بلن３ مخه نشئ نيوالى، بلک３ ياران ي３ ورسره مرسته کوي او خوش３ کوي ي３.
په دې وخت ک３ د پ５غمبرX لوى د＊من ابوجهل دريمه طرحه وړاندې ک７ه، وي３ ويل: له هرې 
قبيل３ ＇خه يويو ＄وان غوره کوو، چ３ د ＊ه نسب او شرف خاوند وي، هر يو به توره واخلي د يو 
يرغل په ترځ به ي３ له من％ه يوسي او وينه به ي３ په قبيلو ک３ وو４شل شي او بيا به ي３ ديت  ورک７و! 

په همدې ترتيب به د هغه ＇خه خالص او آرام شو.
ابليس په دې وخت ک３ وويل: زما په نظر دغه رايه او نظر ＊ه او سم دى. د قريشو مشرانو له 

پر４ک７ې ＇خه خپل مالت７ و＊وود او د ژر اجراکولو هوډ ي３ وک７.

فعاليت

 －رانو زده کوونکو! دمشر کينو د کين３ نور موارد که  درته ياد وي وواياست؟

له لوست څخه زده ک７ې�
- مشرکينو د پيغمبر U د وژن３ تر حده د دعوت په مخنيو لو ک３  زيار－اله.

- ابليس په خپلو ډول ډول حيلو غواړي  د اسالم او مسلمانانو د پر مخت， مخه ډب ک７ي.

ارزونه
١- د قريشومشرکان ＇ه وخت او په کوم ＄اى ک３ او کوم غرض  را ！ول شوي وو؟

٢- ابليس ول３ دغ３ د＊من９ ته لمن وهله؟
٣- داسالمي بلن３ د مخنيوي په هکله د مشرکانو خطرناک وړانديز د چا له لوري او په کوم ترتيب 

وړاندې شو؟

کورن９ دنده

په خپلو کتابچو ک３ وليکئ چ３ په دارالندوه ک３ ＇وک راغون６ شوي وو او د اسالمي دعوت د 
مخنيوي لپاره ي３ ＇ن／ه  وړانديزونه وک７ل.


