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ملي سرود

دا عزت د هـــر افـــغان دى دا وطن افغانستـــان دى  

هر بچی ي３ قهرمـــــان دى کور د سول３ کور د تورې  

د بـــــــلو＇ــــو 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 ه５ـــواد به تل ＄لي８ي  

لـــکـــه زړه وي جــاويدان په سينــه ک３ د آسيـــا به  

وايو اهلل اکبر وايو اهلل اکبر نوم د حق مو دى رهبـــر  
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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 

ب６اينه، 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 ددې 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
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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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مخسرليکشم５ره

١مدين３ منورې ته د پيغمبر� هجرت)١(١

٥مدين３ منورې ته د پيغمبر� هجرت)٢(٢

٩انصار د پيغمبر � په استقبال او هرکلي ک٣３

١٣پيغمبر� او د نوې ！ولن３ جوړ＊ت٤

١٧د نبوي جومات ودانول٥

٢١د مواخات )ورورول９(ت７ون٦

٢٥مدني ت７ون٧

٢٩د مدين３ منورې د دولت ＄ان／７ن٨３

٣٣د مدين３ منورې د نوي دولت په مقابل ک３ د يهودو دري＃٩

٣٧د جهاد مشروعيت١٠

٤١د ＄ينو  احکامو تشريع١١

٤٥د بدر غزا )١(١٢

٤٩د بدر غزا )٢(١٣

٥٣د بدر د غزا الس ته راوړن３ او د پيغمبر� د ترور دسيسه١٤

٥٧د بدر او احد د غزا－انو تر من＃ تر ！ولو مهم３ پ١٥３＋５

٦١د احد غزا)١(١٦

ل７ليک
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٦٥د احد غزا)٢(١٧

٦٩د احد غزا)٣(١٨

٧٣د احد غزا)٤(١٩

٧٧د احد په غزا ک３ د مسلمانو ＊％و رول٢٠

٨١د احد او خندق د غزا －انو ترمن＃ مهم３ پ３＋５)١(٢١

٨٣د احد او خندق د غزا－انو ترمن＃ مهم３ پ３＋５)٢(٢٢

٨٧د پيغمبر� د وژلو لپاره د بنی نضير  يهودو هل３ ＄ل٢٣３

٩١د ذات الرقاع غزا٢٤

٩٥د بنی مصطلق غزا٢٥

٩٩د احزاب)خندق( غزا )١(٢٦

١٠٣د احزاب )خندق( غزا)٢(٢٧

١٠٧د بنی قريظه يهود او د ژمن３ ماتول٢٨

١١١د خندق غزا او د حديبي３ د سول３ ترمن＃ مهم３ پ٢٩３＋５

١١٥د حديبي３ سوله)١(٣٠

١١٩د حديبي３ سوله)٢(٣١

١٢١د حديبي３ سوله)٣(٣٢

١٢٥پيغمبر �د ه５وادونو مشران اسالم ته را بولي٣٣

١٢٩د خيبر غزا٣٤



@  <ط

١٣٣قضاي３ عمره٣٥

١٣٧د موته او ذات السالسل سريه٣٦

١٤١د مک３ فتحه )١(٣٧

١٤٥د مک３ فتحه )٢(٣٨

١٤٩د حنين او طائف غزا－ان٣٩３

١٥٣د تبوک غزا٤٠

١٥٧د پيغمبر� غزا－انو ته يوه لن６ه کتنه٤١

١٦١حجةالوداع٤٢

١٦٥د پيغمبر� ناروغتيا او رحلت٤٣

١٦٩د  پيغمبرU د   رحلت په وړاندې د صحابه وو دري＃ او د حضرت ابوبکرW غوره کول٤٤

١٧٣د پيغمبر� کورن٤٥９

١٧٥د حضرت محمد� صفتونه او ＇يره٤٦
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۱- د قريشو ناکامي او د پيغمبر� خالصون
په اووم ！ول／ي ک３ مو ولوستل، چ３ د مک３ کافران وروسته له دې چ３ ونه توانيدل د مسلمانانو 
په تهديد، تعذيب او له هغو سره د اړيکو په پرې کولو د اسالم د سپي）لي دين د پرمخت， او 
خپراوي مخه ونيسي، نو د اسالم د سترالر＊ود او قايد حضرت محمدU د له من％ه وړلو يوه 
کرغي７نه دسيسه ي３ طرحه او په عملي کولو ي３ الس پورې ک７، خو د اهلل> اراده داس３ وه چ３ 

خپل پيغمبر� خوندي وساتي او حق پر باطل برالسی ک７ي. 
د حضرت محمد � د وژلو د پالن ناکامي

کله چی د قريشو کفار مدين３ منورې ته د مسلمانانو د هجرت په مخ نيوي ک３ ناکام شول، ددې 
کار خطرناکو پايلو ته په پاملرنه ي３ اقتصادي －＂３ او په ميشتو قبيلو او عربي ！ولنه ک３ خپل مقام په 
خطر ک３ وليد، نو ＄که د قريشو رهبران او مشران دار الندوې ته ور ！ول شول، تر ＇و د اسالمي 
دعوت د الر＊ود د له من％ه وړلو لپاره مشوره وک７ي. تر بحث او ＇ي７ن３ وروسته ي３ پدې اتفاق وک７ 
چ３ بايد هغه ووژل شي، پالن داس３ ترتيب شو چ３ د قريشو له ！ولو قبيلو ＇خه يوه ډله ＄وانان 
يو＄ای پر حضرت محمد� باندې بريد وک７ي، تر ＇و دده وينه د قريشو د قبايلو په مين＃ ک３ 
وويشل شي، چ３ په دې صورت ک３ بني هاشم نشي کوالی چ３ له ！ولو سره وجن／ي８ي، نو د ديت 

په اخيستلو به رضايت و＊يي او په دې ډول به ور＄ن３ خالص شو.
په دې وخت ک３ جبر ئيل عليه السالم پيغمبر� ته راغی او د کفارو  له شيطاني دسيس３ ＇خه 

ي３ خبر ک７ او ورته ي３ وفرمايل: اهلل> درته له مک３ مکرم３ ＇خه د وتلو امرک７ی دی.
د هجرت وخت او د قريشو د دسيس３ دشن６ولو الره ي３ ورته و＊وده او وي３ فرمايل: نن شپه په 
خپله بستره ک３ مه ويده کي８ه .نو نبي کريم� علی بن ابی طالبW ته امر وک７ چ３ د ده په بستره 

ک３ ويده شي او ډاډ ي３ ورک７ چ３ د د＊من لخوا به ورته هي＆ ضرر نه رسي８ي.

د هجرت لپاره د پيغمبر� عالي ترتيبات
حضرت عايشه2 روايت کوي: پيغمبر� به په عادي تو－ه سهار ما＊ام د حضرت ابوبکر 
په غير معمول  اجازه ومونده  صديقW کورته تشريف راوړ؛ خو کومه ورځ ي３ چ３ د هجرت 
 Wوخت )غرمه( ک３ راغی، عايشه2 فرمايي:کله چ３ رسول اهلل� حضرت ابوبکر صديق
ته راغی نو مجلس ک３ يوازې زه او زما خور اسماء وو.رسول اهلل� حضرت ابوبکر صديقW ته 

مدين３ منورې ته د پيغمبر� هجرت )۱(
لوم７ی لوست
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وفرمايل: کوم کسان چ３ ستا سره موجود دي هغوی بهر ته ولي８ه! ابوبکر صديقW وفرمايل: ای د 
اهلل> رسوله! دا زما لورگان３ دي، زما مور او پالر دې له تا ＄ار وي ＇ه شوي دي؟ 

پيغمبر� وفرمايل: ما ته له مک３ ＇خه د وتلو او مدين３ منورې ته د هجرت کولو اجازه شوې ده .
هو!  فرمايل:  وي３  شم؟  کوالی  ملتيا  دې  زه  آيا  رسوله!  اهلل  د  ای  وفرمايل:   Wصديق ابوبکر 
حضرت عايشه2 زياتوي، په اهلل سو－ند ما له دې ＇خه مخک３ هي）وک نه وو ليدلي چ３ له 

خوشحال９ ＇خه وژاړي، خو حضرت ابوبکر صديقW م３ وليد چ３ له خوشحال９ ي３ وژړل .
حضرت ابوبکر صديقW وفرمايل : ای د اهلل رسوله! ما دغه دواړه او＊ان د همدې ور＄３ لپاره 
تيار ک７ي دي، نو عبداهلل بن اريقط ي３ د الر＊وون３ لپاره په کرايه ونيو او هغه دواړه او＊ان ي３ ورته 
وسپارل چ３ تر ！اکلي وخت پورې  ورسره وي.همدا راز ابوبکر صديقW او دکور خلکو ي３ د 
هجرت د سفر لپاره تو＊ه تياره ک７ه او اسماء د ابوبکر صديقW لور خپل مالوستنی)نطاق( دوه 
！و！３ او دهغه جوال خوله ي３ پرې وت７له چ３ د سفر تو＊ه ي３ پک３ اچول３ وه له همدې کبله اسماء 

رضي اهلل عنها په ذات النطاقين سره شهرت لري.

)۱(ه）ونه
－رانو زده کوونکو، ول３ قريشو په پای ک３ دا هوډ وک７ چ３ پيغمبر� ووژني؟ دده د وژلو لپاره ي３ 

ول３ د مختلفو قبيلو ＄وانان غوره ک７ل؟

د پيغمبرU دکورکالبندي    
د قريشو مشران د ور＄３ په اوږدو ک３ د خپل３ ناوړې نقش３ د اجرا کولو لپاره په پ＂ه تيار شول.او د 
 Uد پيغمبر Wدله من％ه وړلو لپاره ي３ )١١( تنه ＄وانان و！اکل، په هغه شپه حضرت علي Uپيغمبر
په امر دده په بستره ک３ ويده شو، کله چ３ تياره شوه کفارو په پ＂ه د پيغمبرU کور کالبند ک７ او په 
دې انتظار کيناستل ＇و د دسيس３ د اجراء وخت راورسي８ي. په همدې مهال پيغمبرU له خپله 
کوره ووت او يو مو！ی خاورې ي３ د دوی په سرونو ور وشيندل３ او د قرآن کريم دا آيتونه ي３ تالوت 
� ]يس  ßÁÆàf åráFàÈ� ß×� á¼ àÃßª� á¼ àÂ>ß¿áÉ ßná¦>ßª�= éb ßi� á¼åÃå«á· ß]� áÀåºßÆ�= éb ßi� á¼åÃÈåbáÈß=�å á�ßE� áÀåº�>ß¿á·ß£ ßQßÆ� :کول
: ٩[ چ３ له امله ي３ دوی ！ول ويده شول او د دوی په مين＃ ک３ ت５ر شو او د ابوبکر صديقW کور 
ته والړ. بيا ي３ په شپه ک３ د يمن په لوري مخه ک７ه. کله چ３ سبا شو،کفارو وليدل چ３ علي کرم 
اهلل وجهه په بستره ک３ ويده دی، له هغه ＇خه ي３ د پيغمبرU په هکله پو＊تنه وک７ه. ده وفرمايل: 
زه خبرنه يم.کفارو د نبي کريمU پلونه تعقيب ک７ل او د ثور غره ته ورسيدل. په هغه ＄ای ک３ ي３ 
د قدم ن＋ه ورکه ک７ه وروسته غره ته وختل او غار ته ن８دې ورغلل وي３ ليدل چ３ د غار خوله غ３２ 



3>  @

په خپل３ ＄ال３ بنده ک７ې وه، نو يو او بل ته ي３ وويل:که چيرې دلته ننوتلى وای، نو د غ３２ ＄اله 
به نه وای.

پيغمبرU حضرت عليW ته امر ک７ی تر＇و په مکه ک３ پات３ شي او هغه امانتونه چ３ خلکو له 
رسولU  سره اي＋ي وو خپلو خاوندانو ته وسپاري.

سره له دې چ３ د قريشو کافرانو د رسول اهللU او اسالم سره سخته د＊مني درلوده، خو بياي３ 
هم د رسول کريمU  په ر＊تينول９ او اما نتدارۍ اعتراف او يقين کاوه، تردې چ３ خپل هغه مالونه 
چ３ په ضائع کيدو به ي３ ډاريدل دده سره د امانت په توگه اي＋ودل، چ３ د دوی دغه کار له يو لوري 
د رسول اهللU په صدق نبوت، امانت داری او عصمت داللت کوي او له بل لوري دده په هکله د 
کفارو په متناقض موقف داللت کوونکی دی. ر＊تنولي، امانت داري او لوړ اخالق داسي صفتونه 
دي چ３ د＊من ور باندې د اعتراف ＇خه پرته بله چاره نه لري، نو هر مسلمان او خصوصاً علماء 
کرام او دين ته دعوت کوونکي بايد د لوړو اخالقو ＇خه برخمن او د رسول اهلل U د سيرت اقتداء 

کوونکي وي.
د مک３ په جداي９ د پيغمبرU  د افسوس ＇ر－ندونه:

پيغمبرU چ３ کله مکه مکرمه پري＋ودله، نو د يوې غون６ۍ پرسر ودريد او وي３ فرمايل: ای مک３! 
په اهلل سو－ند ته د اهلل په وړاندې تر ！ولوغوره او －رانه ＄مکه ي３. که زه دې خلکو نه ايستلی، 

هي）کله به له تا＇خه نه وم وتلى. 

)٢(ه）ونه
－رانو زده کوونکو، پيغمبرU د کفارو له من／ولو ＇خه په ＇ه ډول وژغورل شو؟ 

د لوست عبرتونه�
 - د قريشو کافرانو چ３ د پيغمبرU وژن３ ته اقدام کاوه دا د اسالم د پياوړي منطق په وړاندې 

ددوى په بيوزل９ داللت کوي.
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- پيغمبرU سره له دې چ３ د اهلل تعالی معنوي تاييد درلود، عالم اسباب او مادي وسيلو ته ي３ 
هم الس واچاوه .

- د اهلل> تدبير تر ！ولو تدبيرونو لوړ دی.کله چ３ اهلل > د يوه کار اراده وک７ي، مخلوق د هغه 
مخه نشي نيوالی .

- د رسول اهللU په ر＊تينول９ او امانتداری د قريشو اعتراف د هغه په عصمت او صدق نبوت 
داللت کوي.

- ر＊تينولي، امانتداري او لوړ اخالق ددې المل کي８ي چ３ يو داعي،خپل د＊من هم تر تاثير 
الندې راولي. 

- له ه５واد سره مينه يوه فطري غريزه ده، ان تردې چ３ غوره انسانانو په ډيرو ستونزمنو شرايطو 
ک３ نه ده ه５ره ک７ې.

- د رسول اهلل U په هجرت ک３ د ابوبکر صديقW او دهغه دکورن９ رول )ون６ه( او په سختو 
شرائطو ک３ په دوی باندې د رسول اهللU اعتماد او باور لرل.

- د هجرت د لوازمو په تيارولو ک３ د ＊％و او پيغلو نجونو برخه اخيستل چ３ د عائشي او اسماء 
رضي اهلل عنهما مشارکت په اسالمي دعوت او مبارزه ک３ د＊％و د رول بيانوونکی دی.

ارزونه
١-  مشرکانو د حضرت محمدU د وژن３ لپاره ＇رن／ه پالن طرح ک７ی و؟

٢-  کله چ３ کفار د ثور غار ته ورسيدل د غار په خوله ک３ ي３ ＇ه وليدل او ول３ غار ته ور دننه 
نشول؟

٣-  پيغمبرU ول３ عليW د هجرت په وخت ک３ له ＄ان سره مل／ری نه ک７ ؟
٤-  د هجرت په سفرک３ ＇وک له نبي کريمU سره مل／ری و؟

٥- د يو اسالمي دعوت کوونکي اخالقي لوړتياوې په ！ولنه ک３ ＇ه اغيزه )تاثير( لري؟

کورن９ دنده

زده کونکي دې د کفارو له من／ولو ＇خه د پيغمبرU  د خالصون ＇رن／والی په خپلو کتابچوک３ 
وليکي.
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 دويم لوست 

مدين３ منورې ته د پيغمبرU هجرت)٢(
٢- پيغمبرU  د ثور په غارک３ او د مدين３ په لوري ي３ د سفر هوډ:

په ت５ر شوي لوست ک３ مو ولوستل، سره له دې چ３ د پيغمبرU کور د مشرکانو تر سخت３ کالبند ۍ 
الندې و، خو هغه U  په شپه ک３ له کوره و＄ي يو مو！ی خاورې د دوی پر سرونو باندې شيندي او 
د قرآن کريم آيتونه تالوت کوي چ３ له برکته ي３ مشرکين ！ول ويده ک８５ي، نبي کريم U د دوی 
له من％ه ت５ري８ي او له حضرت ابوبکر صديقWسره د مک３ د باندې ＄ای وعده کوي او بيا د شپ３ 

په مهال دواړه د ثور د غره پر سر په يوه غار ک３ پناه اخلي.
د ثور په غارک３

رسول اهللU  او حضرت ابوبکر صديقW د بعثت په ١٤ کال د صفرې په ٢٧ شپه چ３ د٦٢٢ م کال 
د سپتامبر له ١٢ اويا ١٣ ني＂３ سره سمون خوري، د ثور غار ته ورسيدل او درى شپ３  )د جمع３، 

شنب３ او يکشنب３ شپ３( هلته پات３ شول.
عبداهلل د ابوبکر W زوی چ３ يو هو＊يار ＄وان و، د نبي اکرمU پر ضد د قريشو هره دسيسه او 
تدبير به ي３، چ３ واوريد، زړه ته به ي３ سپارلو او د شپ３ په پيل ک３ به ي３ نبي اکرمU او دده مل／ري 
ته بيانوه سبايي به د مک３ مکرم３ ＊ار ته راتللو او داس３ به ي３ ＊ودله چ３ －واک３ ！وله شپه په مکه 

ک３ د خپل قوم په مين＃ ک３ دی.
عامر د فهيره زوی د حضرت ابوبکرW غالم او شپونکي به په دې دريو شپوک３ خپل پسونه هغه 
لوري ته بيول. پيغمبرU او ابوبکر صديقW به په ډاډه زړه له غاره راوتل او د خپلو مي８و شيدې 
به ي３ ＇＋ل３. نوموړي شپونکي به د عبداهلل پس３ خپله رمه د مک３ په لوري بيوله ＇و د هغه د 

قدمونو ن＋３ وران３ ک７ي .
د مدين３ منورې په الره ک３ 

دا چ３ کفار د رسول اهلل U په وژنه بريالي نشول نو غرونه، درې، لوړې او ژورې ي３ وپل＂ل３ او د 
ثور د غار تر خول３ پورې ورسيدل، په دغه وخت ک３ ابوبکر صديقW د ډير خف／ان له امله په 
ژړا شو، رسول اهللU ورته تسلي ورک７ه لکه چ３ قرآن کريم د دغه حالت بيان کوي: )الَ تَْحَزْن 
َ َمَعنَا( ژباړه: مه خفه کي８ه اهلل تعالی له موږ سره دی، کله چ３  پيغمبرU د اهلل> په پناه ک３  إِنَّ اهللهّ
و،کفار په داس３ حال ک３ چ３ له نبي کريمU ＇خه د ＇و قدمونو ＇خه په زياته فاصله ک３ نه وو، 
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خالي السونه راو－ر＄يدل.
کله چ３ د نبي کريمU د نيون３ ＇خه نا هيلي شول، نو د اهلل رسول او د سفر مل／ری ي３، حضرت 

ابوبکرW، د مدين３ په لوري ت， ته چمتو شول.
عبداهلل د اريقط ليثی زوی که ＇ه هم د مشرکانو په دين ؤ خو له دې امله چ３ هغه تک７ه الر＊ود 
او په الرو ＊ه بلد ؤ، نو ابوبکر صديقW له مخک３ نه په اجاره نيولی و. د غار له وتلو وروسته 
عبداهلل  لوم７ی دوی د جنوب )يمن په لوري( بوتلل. او بيا ي３ د لويدي＃ په لوري د سرې بحيرې 
خوا ته مخه ک７ه او د اس３ الرې ته ورسيدل چ３ خلکوته نه وه معلومه. بيا ي３ د سرې بحيرې)بحر 
احمر( غاړې ته ن８دې دشمال په لوري حرکت وک７ او په داس３ الره والړل چ３ ډير ل８ شمير کسان 

له دې الرې ＇خه مدين３ منورې ته تلل.

)۱(ه）ونه

－رانو زده کوونکو، له هغو کارونو او ترتيباتو ＇خه چ３ پيغمبرU د هجرت په هکله د مشرکانو د 
غافل کولو لپاره نيولي وو، ＇ه ترالسه کوئ؟

مدين３ منورې ته د سفر پر مهال د پيغمبرۍ د معجزې ＇ر－نديدنه 
پيغمبرU له خپلو مل／رو سره دويمه يا دريمه ورځ د معبد خزاعي د مور خيم３ ته، چ３ د)ُقَديد( 
په سيمه ک３ د مک３ په ١٣٠ کيلومترۍک３ پرته وه، ورسيدل. د معبد خزاعي مور يوه پاک لمنه او 
سخي ＊％ه وه. هر ＇وک به چ３ ددې د خيم３  تر ＇ن， تيريدل، خواړه او اوبه به ي３ ورکول３. 
پيغمبرU او مل／رو ي３ له دې ＇خه پو＊تنه وک７ه: چ３ د خوړلو لپاره ＇ه لرې؟ وي３ ويل، په اهلل 
سو－ند که ＇ه م３ درلودی له تا سو م３ نه سپمول. س８کال وچکالي ده. د اهلل رسول يوې مي８ې ته، 
چ３ د خيم３ په ＇ن， ک３ والړه وه، وکتل او وي３ پو＊تل: دا مي８ه ＇رن／ه ده ای د معبد مورې؟ 
＄واب ي３ ورک７: دا مي８ه د کمزورۍ له امله له رم３ ＇خه پات３  شوې ده. د اهلل رسول وفرمايل: 
آيا شيدې لري؟ وي３ ويل: نه، وي３ فرمايل: اجازه راکوې هغه ولوشم؟ دې وويل: مور او پالر 
م３ در＄ن３ ＄ار شه که په هغ３ ک３ شيدې وين３ وي３ لوشه! پيغمبرU د اهلل په يادولو د مي８ې تيونو 
ته الس وروړ او دعا ي３ وک７ه. سم له السه د مي８ې تي له شيدو ＇خه ډک شول. نبي کريمU له 
او په هغه ک３ ي３ د مي８ې شيدې ولوشل３. لو＊ی له شيدو ډک شو؛  دې ＇خه لو＊ی وغو＊ت 
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د معبد له مور＇خه ي３ وغو＊تل چ３ له هغه شيدو＇خه و＇＋ي. ＊％３ شيدې و＇＋ل３ او م７ه 
شوه. د پيغمبرU مل／رو هم شيدې و＇＋ل３ او پرې ماړه شول او په پای ک３ پيغمبرU په خپله هم 
و＇＋ل３. د اهلل> پيغمبرU دويم ＄ل مي８ه را ولوشله او بيا ي３ لو＊ی له شيدو ډک شو او هغه ي３ 

＊％３ ته ورک７ او پخپله له هغه ＄ای ＇خه والړل.
＇ه وخت ال نه و تير شوی چ３ د ＊％３ خاوند خيم３ ته راغی کله ي３ چ３ شيدې وليدې په 
تعجب ي３ وپو＊تل: دا دې له کومه ک７ې دي؟ د معبد مور ورته وويل: داس３ يو مبارک س７ی چ３ 
داس３ او داس３ صفتونه ي３ درلودل داس３ ＇５ره ي３ وه او داس３ خبرې ي３ کول３، زموږ د خيم３ تر 
＇ن， تيريده او دهغ３ وچ３ مي８ې ＇خه يی راولوشل３. د معبد پالر وويل: په اهلل سو－ند، －ومان 
کوم دا همغه د قريشو يار دی چ３ دوی ي３ پل＂نه کوي. دا همغه قريشي س７ی دی چ３ دده په هکله 

خبرې کي８ي، نيت لرم چ３ وي３ وينم او که وکوالی شم مل／رتيا ي３ وک７م.
سراقه بن مالک او د پيغمبر U د نيولو جايزه 

قريشو اعالن وک７ چ３ که هر چا محمدU م７ يا ژوندی راوست، سل او＊ان جايزه لري. سراقه د 
مالک زوی ددې جايزې د الس ته راوړلو لپاره ډيرې ه）３ وک７ې، خو اهلل> خپل پيغمبرU وساته.

ي３  نيزه  خپله  نو  شوي،  ليدل  غاړه  په  بحيرې  سرې  د  تنه  ＇و  چ３  شو،  خبر  سراقه  چ３  کله 
راواخيسته او په آس سپور شو. په ＄غاسته ي３ د دوی په لوري حرکت وک７. کله چ３ پيغمبرU ته 
ن８دې شو، آس ي３ پ７مخ３ ولويد او سراقه ي３  له شا ＇خه را وغور＄يده، سراقه دوه ＄له په خپلو 
غيشو فال ونيوه، خو نتيجه ي３ ور نه ک７ه. بيا ي３ خپل آس و＄غالوه تردې چ３ نبي کريمU ته 
ن８دې شو، نا＇اپه ي３ د آس پ＋３ تر زن／نونو پورې په ＄مکه ک３ خ＋３ شوې او سراقه د آس له 
شا ＇خه په ＄مکه ولويد؛ چيغ３ او نارې ي３ ک７ې او له رسولU ＇خه ي３ امن وغو＊ت؛ د اهلل 
رسول� ودريد. سراقه د اهلل رسول� ته وويل: ستا قوم ستا د نيولو لپاره جايزه ！اکل３ ده. نبي 
کريمU ي３ د خلکو له ارادې ＇خه، چ３ د ده په هکله ي３ لرله خبر ک７؛ د اهلل> پيغمبرU سراقه 
ته نصيحت وک７ چ３ د دوی په هکله قريشو ته ＇ه حال ونه وايي او د پ ساتلو په بدل ک３ ي３ د 
ايران د خسرو د الس بندونو ورکولو وعده وک７ه، چ３ هغه بيا وروسته د عمر فاروقW د خالفت 

په وخت ک３ ده ته ورک７ل شول.  
سراقه مک３ مکرم３ ته راستون شو او وي３ ليده چ３ خلک د پيغمبرU د پل＂ن３ لپاره راوتلي وو. 
سراقه هغوی ددهU له پل＂لو ＇خه راو－ر＄ول. په همدې تو－ه سراقه چ３ په پيل ک３ د پيغمبرU د  
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نيولو لپاره هل３ ＄ل３ کول３، د ور＄３ په پای ک３ د ده په ساتونکي بدل شو. 

)٢(ه）ونه

له شيدو ＇خه د ام معبد د مي８ې د تيو ډکيدل او په ＄مکه ک３ د سراقه د آس د پ＋و غرقيدل په 
＇ه شي د اللت کوي؟ واضح ي３ ک７ئ.

د لوست عبرتونه�
- پيغمبرU د هجرت له پيله مدين３ ته تر رسيدو  پورې د اهلل> په  پناه او ＇ارنه ک３ و.

- پيغمبرU يو له برکتونو ＇خه ډک انسان و، د هجرت په سفر ک３ ي３ ډيرې ＊کاره معجزې درلودې. 
- اهلل تعالی د زړونو －ر＄وونکی او اړوونکی دی، ＇رن／ه يي په ل８ه موده ک３ سخت د＊من په 

－ران او صميمي دوست تبديل ک７ .
- هغه تدابير چ３ حضرت محمدU د هجرت په وخت ک３ نيولي وو، پدې داللت کوي چ３ يو 

الر＊ود بايد په اهلل تعالی د توکل تر ＇ن， په دنيوي کارونو ک３ ＊ه تدبير ونيسي.  
- د ابوبکر صديقW ثبات )！ين／＋ت(، د رسول اهللU په حمايت ک３ زيار، دهجرت په سفر ک３ 

مل／ر تيا ددې جليل القدر صحابي په لوړ مقام داللت کوي.
 Uپه دور خالفت ک３ د ايران د فتحی نه پس د سراقه سره د رسول اهلل Wد عمر بن الخطاب -

دوعدې تحقق دده د معجزو ＇خه يوه معجزه او د نبوت د ري＋تينول９ مهم دليل دی.

ارزونه
١- پيغمبرU ＇و شپ３ د ثور په غار ک３ پات３ شو؟

٢- د ُقَديد په سيمه ک３ ＇ه حادثه پي＋ه شوه؟
٣- کله چ３ سراقه د پيغمبرU په تعقيب او پل＂نه پس３ و ＇ه حادثه ور پي＋ه شوه؟

٤-  د هجرت په سفر ک３ له پيغمبرU سره ＇و تنه مل／ري وو؟

کورن９ دنده

زده کوونکي دې د هجرت په سفر ک３ د نبي اکرمU دپيغمبرۍ معجزې په خپلو کتابچوک３ وليکي. 
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 دريم لوست 

انصار د پيغمبر U په استقبال او هرکلي ک３
په مخکيني لوست ک３ مو ولوستل چ３ د اهلل> پيغمبرU د ثور په غارک３ له دريو شپو تم کيدو 
وروسته د صفر د مياشت３ په٣٠ شپه د مدين３ منورې په لورې حرکت وک７ او کابو د پن％ه سوه کيلو 
متره ستونزمن３ الرې له وهلو وروسته د ربيع االول په اتمه د قبا سيم３ ته ورسيد چ３ د مدين３ منورې 

له سيمو ＇خه ده.
د بشريت ژغورونکي ته ستر－３ په الره    

په مدينه منوره ک３ چ３ کله مسلمانانو له مک３ مکرم３ ＇خه د پيغمبرU د وتلو خبر واوريده، نو هر 
سهار به د حره سيم３ ته تلل او د اهلل تعالی  د رسولU د را رسيدلو په انتظار به کيناستل، تردې چ３ 
د غرم３ －رم９ به تن， ک７ل. يوه ورځ چ３ له اوږد انتظار ＇خه وروسته خپلو کورونو ته راستانه شوي 
وو، ناببره يوه يهودي د خپل کور له برج ＇خه رسول اهللU او مل／ري ي３، چ３ سپين３ جام３ ي３ په 
تن وې وليدل چ３ د سراب په ＇５ر به کله ＊کاره او کله پ شول. يهودي نارې ک７ې: ای مسلمانانو! 
دا دی ستاس３ هغه دوست چ３ تاسو ي３ په انتظار ک３ ياست. مسلمانان له خپلو کورونو ＇خه راووتل 

او د اهلل> رسول ي３ وليد.                     .
د مدين３ منورې مسلمانان چ３ د رسول کريم� رات， ته ي３ په ب３ صبرۍ انتظار کاوه، د ده په ليدلو 
دومره خوشحاله شول چ３ په جامو ک３ نه ＄اي５دل، خوشحال９ ي３ کول３ او د مدين３ منورې ماشومانو 
هغه مشهوره ترانه )َطلَـَع البَـدُر َعـلَينا *  مِن ثَنِيّاِت الوداع( د بشريت ناجي ته د ＊ه راغالست لپاره 

ويله او خوشحالي ي３ کوله. 
پيغمبرU له روغب７ ＇خه وروسته د هرکلي کوونکو سره يو ＄ای د بني عمرو بن عوف په سيمه ک３ 
ستون شو. دا د پيغمبرۍ د ＇وارلسم کال د ربيع االول اتمه او د دوشنب３ ورځ وه چ３ د ٦٢٢ ميالدي 

کال د سپتامبر له ٢٣ ني＂３ سره ي３ سمون درلود.
حضرت علیW دری ور＄３ په مکه مکرمه ک３ پات３ 
امانتونه  اي＋ي  د خلکو  سره   Uپيغمبر له  تر ＇و  شو، 
خپلو خاوندانو ته وسپاري، بيا پلی د مدين３ منورې په 
لوري روان شو او په قبا ک３ له پيغمبرU سره يو ＄ای شو.

د اهلل رسول ＇لور ور＄３ )دوشنبه، سه شنبه، چهار 
شنبه او پنجشنبه( په قبا ک３ تم شو او د قبا د جومات 
 Uي３ کي＋ود. دا لوم７نی جومات و چ３ د پيغمبر بنس

د قبا د جومات ان％ورله بعثت ＇خه وروسته ي３ بنس کي＋ودل شو.
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په قباک３ ！ول انصار چ３ شم５ر ي３ )٥٠٠( تنو ته رس５ده، د نبي کريمU هرکلي او ليدلو ته راغلي وو. 
 

)۱(ه）ونه
－رانو زده کوونکو، مشرکانو ول３ خپل امانتونه له نبي کريمU سره اي＋ودل، په داس３ حا ل ک３ چ３ 

له ده سره ي３ د＊مني هم درلوده، ان تردې چ３ د ده د وژلو هوډ ي３ ک７ی و.
د جمع３ لوم７نی لمون＃    

کله چ３ پن％مه ورځ يعن３ د جمع３ ورځ را ورسيده، نو د اهلل رسولU  د اهلل>  په امر په خپله او＊ه، 
چ３ قصوا نوميده، کيناست او حضرت ابوبکر صديق W ي３ په شا پس３ کيناوه. د بني نجار د خلکو 
په ملتيا د يثرب په لوري وخو＄يدل. کله چ３ د بني سالم بن عوف سيم３ ته ورسيدل، نو د جمع３ 

د لمان％ه وخت را ورسيد. د اهلل> پيغمبر له 
سلو تنو سره يو＄ای د جمع３  لمون＃ اداء ک７ او 
وروسته له هغه يثرب ته راغی. دا ＊ار وروسته له 
دې په مدينة الرسول يعن３ د اهلل د پيغمبر د ＊ار 

په نامه و نومول شو.    
پيغمبرU په مدينه منوره ک３ 

مدين３ منورې ته د اهلل د پيغمبر د راتللو ورځ يوه 
تلپات３ او ＄ليدونک３ ورځ وه. د شکر او د حق 
تعالی د تسبيح غ８ونه له کورونو او کو＇و ＇خه 
راپورته کيدل. د مدين３ منورې ＊ار خوشحاليو 

او ولولو نيولی و، خلکو د اختر د ور＄و په ＇ير نوې جام３ اغوست３ وې، پرته له شکه دا پر هغوی د 
اختر ورځ وه. په دې ورځ د انصارو نجونو په ډيره خوشحال９ سره دا بيتونه زمزمه کول:  

َطلَـَع البَـدُر َعـلَينا *  مِن ثَنِيّاِت الوداع

َوَجَب الُشکُر علينا * مــا َدعـــا ِهللاِ داع
أيُّها الَمبعوُث فينا * ِجئَت بِاألمِر الُمطاع.)١(

هر انصاري دا هيله درلوده چ３ پيغمبرU دده په کور ک３ استو－ن شي. نبي کريمU به چ３ د هر کور له 
مخ３ تيريده د کور خاوند به ي３ د او＊３ وا－３ نيول３ او ويل به ي３: پر موږ احسان وک７ه موږ د خدمت 
لپاره چمتو يو، خو د اهلل رسول به فرمايل: د او＊３ جلب پري８دئ، هغه د اهلل > له لوري ماموره ده. 

١. ژباړه: د وداع له کن６و ＇خه پر موږ د ＇وارلسم سپوږ م９ راوختله. د اهلل شکر پر موږ واجب شو، تر ＇و چ３ 
بلونکی د اهلل لوري ته خلک رابولي، يعنی تر ابده پر موږ د اهلل شکر الزم شو. 

ای پر موږ ک３ را لي８ل شويه، تا له ＄انه سره واجب االطاعت امر راوړی دی. 
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او＊ه همدارن／ه تلله، تر ＇و د اوسني نبوي جومات ＄ای ته ورسيده او －ون６ه شوه، خو د اهلل رسول 
ور＄ن３ را＊کته نشو تر＇و دويم ＄ل３ پورته شوه، يوې خوا او بل３ خوا ته ي３ وکتل او بيا لوم７ني ＄ای 
ته راو－ر＄يده او －ون６ه شوه. په دې وخت ک３ د اهلل پيغمبرU له او＊３ ＇خه را＊کته شو، هغه مبارک 

د ابو ايوب انصاريW په کور ک３ استو－نه غوره ک７ه. او او＊ه اسعد بن زرارهW خپل کور ته بوتله.
وروسته له ＇و ور＄و د نبي کريم U بي بي سوده2 د زمعه لور، د پيغمبرU دوه لو３１، فاطمه او 
ام کلثوم، همدارن／ه اسامه بن زيد او ام ايمن مدين３ منورې ته راورسيدل.خو د پيغمبرU زينب نوم３ 
لور د هجرت امکان ونه موند او د خپل خاوند ابو العاص سره په مکه مکرمه ک３ پات３ شوه چ３ بيا 

ي３ د بدر له غزا ＇خه وروسته هجرت وک７.
عبداهلل د ابوبکر صديقW زوی، د ابوبکر صديق کورن９ د حضرت عايش2３ په －６ون مدين３ 
منورې ته راوستله او په دې ترتيب له مک３ مکرم３ ＇خه مدين３ منورې ته د پيغمبرU او يارانو هجرت 

ي３ پای وموند.
د رسول اهللU  هجرت د بشريت په تاريخ ک３ يو مهم او ارز＊تناک رول لري چ３ پدې سره د انسانيت 
په ژوند ک３ نوى عصر پيل او په ن７ۍ ک３ يو بنيادي اونوی بدلون من＃ ته راغی.مدين３ منورې ته د رسول 
کريم U په هجرت او په مدينه منوره ک３ د اسالمي دولت په تاسيس سره يو هر اړخيزه تغيير او انقالب 
－７ندى شو چ３ د پ５غمبر� په بعثت او د قرآن کريم په نزول سره پيل شوی و. په دغه هجرت سره 

د يو داس３ تمدن بنياد کي＋ودل شو چ３ د بشريت تاريخ ي３ بدل ک７.

)٢(ه）ونه
－رانو زده کوونکو، د جمع３ لوم７نی لمون＃ په کوم کال او چيرته فرض شو او په اسالم کی لوم７نی 

جومات کوم دی؟ 

د لوست عبرتونه�
  د پيغمبرU هجرت يو ستونزمن سفر و، خو هغه ي３ خپل مقدس هدف ته د رسيدلو او د الهي 

مسؤوليت د ادا لپاره و－اللو.
انصار چ３ د زړه له کومي اخالصمند خلک وو، د پيغمبرU او ورسره مهاجرو مل／رو خدمت ３４ 

خپل وياړ －ا１ه.
 نبي کريم U تل دا کو＊（ ک７ی دی چ３ د امانت دارۍ اصل وساتي، نو له همدې امله ي３ حضرت 

علي W ته امر وک７ چ３ په مکه ک３ پات３ شي تر ＇و د خلکو امانتونه خپلو خاوندانو ته وسپاري. 
 د الر＊ود او رهبر د ساتلو او حفاظت لپاره الزمه ده چ３ انسان خپل ＄ان قرباني ک７ي په ＄ان／７ې 
تو－ه چ３ هغه پيغمبر وي، د نبي کريم U په مخ ک３ د حضرت عليW له خپل ＄ان ＇خه ت５ر４دل د 

لوړو موخو د تر السه کولو لپاره ＊ه عملي ب５ل／ه ده.  
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 د پيغبر� هجرت د انبياء عليهم السالم سنت عملي کول دي ＄که نورو پيغمبرانو هم د اهلل 
تعالی په الر ک３ او د اهلل تعالی د دين او دعوت د نشر لپاره هجرت ک７ی وه.

 د پيغمبرU او دهغه د اصحابو هجرت د بشريت په تاريخ ک３ د پام وړ ！کى  بلل ک８５ي، ＄که په دې 
سره د امت، تمدن او نوي نظام بنياد کي＋ودل شو چ３ د بشر )انسان( ژوند ي３ بدل ک７.

 د هجرت پي＋３ دا ثابتوي چ３ د اهدافو په الس ته راوړلو  ک３ په اهلل تعالی باندې د توکل تر ＇ن， 
د کارونو برابرول او د مادي او معنوي اسبابو ＇خه کار اخيستل هم ډير مهم دي او مسلمان بايد د 
اسبابو ＇خه په کار اخيستلو ک３ خپل ！ول توان او کوشش وک７ي او بيا نتائج اهلل تعالی ته وسپاري او 

په هغه توکل وک７ي.
 د هجرت په سفر ک３ له پيغمبرU ＇خه معجزې صادرې شوې)لکه په غار ثور ک３ د غ２ی)عنکبوت(
کور جوړونه، د سراقه بن مالک واقعه، د ام معبد خزاعي د کور قصه( دا ！ول３ محسوس３ معجزې د 

رسول اهلل U د نبوت په ر＊تنوالی داللت کوي چ３ په هغو يقين کول پر هر مسلمان الزم دي.
 په اسالمي دعوت او د اسالم په الر ک３ جهاد د ＊％و رول ته پاملرنه، لکه ＇رن／ه چ３ د هجرت 
په واقعه ک３ د صحابياتو )لکه ام المؤمنين عائشﾢ، اسماء بنت ابی بکر( رول دا رو＊انه او ثابتوي چ３ 
＊％３ د بعثت له پيل ＇خه د اسالمي دعوت په نشر او خپراوي ک３ د پ５غمبر� تر＇ن， والړې او 

له هغه سره ي３ د اسالمي دعوت په خپرولو او له هغه ＇خه په دفاع ک３ مرسته کوله.
په  پ５غمبر�  ته د  پاملرن３ وړ ستر بدلون دى. مدين３ منورې  تاريخ ک３ د  په   هجرت د بشريت 
هجرت سره د بشريت په ژوند ک３ نوې او زرينه پا１ه پرانستل شوه او د بشر د ن５کمرغ９ لپاره د نوي 

نظام او تمدن ډبره ک５＋ودل شوه.
 هجرت د ايمان او عقيدې د ساتلو او د دين د نشر لپاره د پ５غمبرانو سنت او دمسلمانانو دينی وجيبه 

ده.

ارزونه
١ـ مسلمانان چا د پيغمبرU له رات／ه مدين３ منورې ته خبر ک７ل؟

٢ـ د پيغمبر Uپه رات， سره مدين３ منورې ک３ ＇ه ډول حالت رامن＃ ته شو؟
٣ـ پيغمبرU په قبا ک３ ＇ومره پات３ شو اوهلته ３４ کوم غوره کار سرته ورساوه؟

٤ـ دپيغمبرU هجرت له مک３ مکرم３ ＇خه تر مدين３ منورې پورې ＇و ور＄３ ونيوې؟

کورن９ دنده

－ران زده کوونکي دې مدين３ منورې ته د پيغمبرU د رات， او د انصارو د تود هرکلي په اړه يوه مقاله 
وليکي.
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＇لورم لوست 

پيغمبرU او د نوې ټولن３ جوړ＊ت
په مدينه منوره ک３ د نبي کريم U  په ميشت کيدو سره د پيغمبرU او مسلمانانو د ژوندانه په تاريخ 

ک３ يوه نوې دوره پيل شوه. کوالی شو دا دوره په دريو پ７اوونو وو４شو:
١ـ د اسالمي ！ولن３ د تآسيس پ７او چ３ د حديب３ د سول３ په ت ７ون سره د هجرت په شپ８م کال 

پای  مومي.
٢ـ له اصلي د＊من)قريشو(سره د روغ３، جوړې او سول３ پ７او چ３ د مک３ په فتح３ سره پای مومي.

٣ـ له استازو سره د کتلو او د اسالم په دين ک３ د خلکو د ډله ييز داخليدلو پ７او چ３ د هجرت په 
يوولسم کال له ن７ۍ ＇خه د نبي کريمU په رخصتيدو پای ته رسي８ي. 

د اسالمي ټولن３ بنسټ اي＋ودل
د مدين３ په ！ولنه ک３ سره له دې چ３ د چارو وا－３ د رسول اهللU په الس ک３ وې، خو دا ！ولنه 

يوالس نه وه، بلک３ الندې دري ډل３ خلک پک３ اوسيدل:
الف ـ اصحاب کرام

د هغو ستونزو له جمل３ ＇خه چ３ پيغمبرU او مل／ري ي３ په مدين３ منورې ک３ ورسره مخ وو، 
د مکي ژوند له حالت سره په مدين３ منورې ک３ د دوی د موقعيت او ژوندانه د حاالتو زيات توپير 
و. په مکه مکرمه ک３ که ＇ه هم د مسلمانانو کلمه او موخه يوه وه خو دا چ３ يو له بل ＇خه لرې 
اوسيدل خورا ب５وزلي وو، ونه توانيدل په خپله خو＊ه په اعتقادي او ديني اصولو والړه ！ولنه جوړه 
ک７ای شي. په مدينه منوره ک３ له پيله مسلمانان خپلواک وو، غليم ورباندې برالسي نه درلوده او 
دداس３ يوې ！ولن３ د جوړولو زمينه ورته چمتو وه، چ３ د ژوند په ！ولو برخو ک３ له جاهلي ！ولن３ 

او د بشري تاريخ په اوږدو ک３ د رامن％ته شويو ！ولو ！ولنو ＇خه توپير او غوره والی ولري.

)۱(ه）ونه
－رانو زده کوونکو، د مدين３ منورې ！ولن３ د مک３ مکرم３ له ！ولن３ سره ＇ه توپير درلود؟ په دې 

هکله خپل نظر ＇ر－ند ک７ئ.
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د مدين３ منورې په نوې جوړه شوې ！ولنه ک３ ډيرې ستونزې اومشکالت موجود وو چ３ حکيمانه 
چ＂ک３ د حل الرې ي３ غو＊تل３. تر ！ولو مهمه ي３ د مسلمانانو له دوو اصلي ډلو )مهاجرينو او 

انصارو( ＇خه د اسالمي ！ولن３ جوړ＊ت و:
١ـ لوم７ۍ ډل３ په خپلو ＄مکو،کورونو او شتو ک３ ژوند کاوه دا د انصارو ډله وه چ３ ترمن＃ ي３ 

پخوان９ د＊من９ اوکين３ موجودې وې.
٢ـ بل３ ډل３ خپل هر ＇ه له السه ورک７ي او يوازې ＄انونه ي３ مدين３ منورې ته رسولي وو. دا همغه 
د مهاجرينو ډله وه چ３ نه ي３ کوم کسب او ما ل درلوده او نه کومه جون／７ه. د مهاجرينو شمير 

ورځ په ورځ زياتيده. 
ب ـ د مدين３ مشرکين: بله ډله د مدين３ مشرکان وو چ３ په مسلمانانو ي３ برالسی نه درلوده.  
له مسلمانانو سره ي３ کومه  په پري＋ودو دوه زړي وو، خو  د دوی يو شم５ر د خپلو نيکونو ددين 

د＊مني هم نه درلوده. دې ډل３ ل８ وروسته اسالم راوړ.
په دې ډله ک３ داس３ خلک وو چ３ په خپلو زړونوک３ ي３ له رسول اهللUاو مسلمانانو سره کينه او 
سخته د＊مني درلوده ، خو دا وس ي３ نه و چ３ خپله د＊مني اعالن او عملي ک７ي، شرائطوته په 

پاملرن３ سره اړ وو چ３ له مسلمانانو سره د مين３ او يو والي ＇ر－ندونه وک７ي.
د دوی مشري او رهبري عبداهلل بن ابی بن سلول کوله چ３  د منافقانو رئيس و، دغه س７ی به 
چ３ هرکله د نبي کريمU او مسلمانانو سره د چل او فريب موقع موندله، نو خپل３ دسيس３ ي３ نه 

سپمول３.
ج ـ يهود: وروستن９ ډله يهود وو چ３ د عراقيانو او روميانو په واسطه له خپلو سيمو ＇خه ش７ل 
شوي وو. حجاز ته ي３ مخه ک７ې او په ＇و سيموک３ ميشت شوي وو چ３ يوله هغو سيمو ＇خه 

يثرب)مدينه منوره( وه. په يثرب ک３ د يهودو دريو مشهورو قبيلو استو－نه درلوده:
١ـ بنی قينقاع :چ３ د خزرج له مشهورې عربي قبيل３ سره ي３ د دوست９ ژمنه درلوده او د مدين３ 

په چاپيريا ل ک３ اوسيدل.
٢ـ بنی نضير: دوی هم د خزرج له قبيل３ سره ژمن وو او د مدين３ منورې شاوخوا ميشت وو.

٣ـ بنی قريظه، چ３ د اوس له مشهورې عربي قبيل３ سره ي３ د دوست９ ژمنه درلوده، هم د مدين３ 
منورې په اړوندو سيموک３ ژوند کاوه.
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البته همدا يهودي قبيل３ وې چ３ له پخوا راهيس３ ي３ د دوو عربي قبيلو په من＃ ک３ د جن／ونو 
اور تازه کاوه.

يهود چ３ کله پوه شول چ３ پيغمبرU په مدين３ منورې ک３ د پ＋و د ！ين／ولو په کو＊（ ک３ دی. نو 
د اوس او خزرج قبيلو ترمن＃ د اتفاق او يووالي او همدارن／ه د سودي معاملو له منع３ ＇خه چ３ د 

يهودو د اقتصادي معامالتو د مال تير حيثيت ي３ درلود، په ويره او تشويش ک３ شول.
له همدې امله ي３ په زړونو ک３ مدين３ منورې ته د پيغمبرU له تشريف راوړلو سره سم له اسالم 
او پيغمبرU سره کلک３ کين３ او د＊من９ ته ＄ای ورک７، که ＇ه هم تر يوه وخته ي３ د ＊کاره کولو 
جرآت ونشوک７ای. دا هم بايد ووايو: په يهودو ک３ داس３ کسان هم وو لکه عبداهلل بن سالمW چ３ 
د محمدU د پيغمبرۍ په حقانيت ي３ پرته له ＄ن６ه ايمان راوړ او د خپل قوم د دروغو په وړاندې 

ي３ له اسالم او پيغمبرU ＇خه مالت７ کاوه.

)٢(ه）ونه

－رانو زده کوونکو، ستاس３ په اند ول３ يهودو له پيغمبرU سره د＊مني او اختالف درلود او اوس 
د اسالم په وړاندې د يهودو دري＃ ＇رن／ه ارزوئ؟

له بل３ خوا مدينه منوره د داس３ کسانو په محاصره ک３ وه چ３ د قريشو په دين وو او قريش خو 
د حرم او بيت اهلل د اوسيدونکو او مجاورانو په عنوان د عربو د دنيوي او ديني رهبرۍ او مشرۍ 
امتياز په الس ک３ درلود او نه ي３ غو＊تل چ３ دا ي３ له السه وو＄ي، نو ＄که د اسالم له سختو او 

اصلي د＊منانو ＇خه －２ل کيدل.
رسول اهللU د اهلل> په توفيق او تاييد دا ！ول３ ستونزې په ډيرې ＊３ طريق３ حل ک７ې او د نفسونو 
سپي）لتيا، د خلکو د تربي３ او د کتاب او پوه３ د ＊ودن３ په ترځ ک３ ي３ له ！ولو لوريو سره د دوی 
د حال مناسب مهربان９ او حکمت باندې چلند وک７، تردې چ３ د ډ４ر ل８ وخت په ت５ريدو سره 

مسلمانانو قدرت وموند او کارونه ي３ د غو＊تنو سره سم پرمخ الړل.
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د لوست عبرتونه�
 رهبر بايد د خپل３ ！ولن３ واقعيتونه په پام ک３ ونيسي او د ستونزو د حل مناسبه او حکيمانه الرې 

بيامومي.
 يهودو د اسالم د سپي）لي دين له پيل ＇خه د اسالم له دين، پيغمبرU او مسلمانانو سره پخوان９ 

د＊مني درلوده او تل ي３ د اسالم په ضد دسيس３ جوړول３.
خپلمن％ي  مسلمانانو  د  ک３  قدم  لوم７ي  په  لپاره  ！ين／＋ت  د  حکومت  اسالمي  د   Uپيغمبر  

اختالفات او ستونزې هوارې ک７ې.

ارزونه
١ـ د اسالم مدني دوره په ＇و مرحلو ويشل شوې؟ د هرې دورې پای او ختم بيان ک７ئ.
٢ـ د مدين３ ！ولنه له ＇و قومي او ديني ډلو ＇خه جوړه شوې وه؟ هره يوه ي３ بيان ک７ئ.

٣ـ يهود له کوم３ زمان３ راهيس３ په يثرب)مدينه( ک３ ميشت شوي وو؟
٤ـ ايا ！ولو يهودو پر پيغمبرU باندې له ايمان راوړلو غاړه غ７وله؟ 

کورن９ دنده

زده کوونکي دې په مدينه ک３ د يهودي قبيلو نومونه او همدارن／ه د دوی هغه عربي مل／ري، چ３ 
د دوست９ ژمنه ي３ ورسره ک７ې وه، په خپلو کتابچوک３ وليکي.



17>  @

مخک３ وويل شول چ３ رسول اکرمU د هجرت په اول کا ل د ربيع االول په١٢ د جمع３ په 
ورځ، چ３ د٦٢٢ زي８ديز کا ل د سپتامبر٢٧ ني＂３ سره سمون خوري، مدين３ منوری ته راغی، 
د ابو ايوب انصاريW کور ته مخامخ د بني نجار په سيمه ک３ له اوښ ＇خه را＊کته شو، وي３ 
فرمايل:که اهلل> وغواړي دلته زما د اوسيدلو ＄ای دی. وروسته د يوې لن６ې مودې لپاره د ابو 

ايوب انصاريW په کور ک３ واوسيد.
په مدينه منوره ک３ د پيغمبرU لوم７ن９ ک７ن３

 Uهجرت د ＄مک３ پر مخ د لوم７ني دار اسالم او همدارن／ه د ده Uمدين３ منورې ته د نبي کريم
په مشرتابه د لوم７ني اسالمي دولت د اعالنيدو په معنی و.

پن％م لوست

د نبوي جومات ودانول
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کارونه  لپاره الندې درې غوره  ！ين／＋ت  د  نوي اسالمي دولت  د   Uپيغمبر په مدينه منوره ک３ 
وک７ل:

١ـ د جومات ودانول
٢ـ د ！ولو مسلمانانو ترمن＃ د ورورول９ ت７ون، په ت５ره بيا د مهاجرينو او انصارو ترمن＃.

غير  د  او  ！اکله  ي３  ک７نالره  ژوند  خپلمن％ي  د  مسلمانانو  د  چ３  قانون  ليکل  داس３  يوه  د  ٣ـ 
مسلمانانو، په ＄ان／７ي ډول له يهودو سره ي３ د دوی اړيک３ رو＊انول３.

)۱(ه）ونه
－رانو زده کوونکو، پيغمبرU په مدينه منوره ک３ تر ميشت کيدو وروسته د اسالمي دولت د ستنو 

د ！ين／＋ت لپاره کوم لوم７يتوبونه په پام ک３ ونيول؟

د نبوي جومات ودانول
رسول اکرمU د نبوي جومات ＄مکه له دوو يتيمو هلکانو ＇خه، چ３ مالکان ي３ وو، په لسو 
د  ي３ چلول３.  تي８ې  او  کار شو، خ＋ت３  په  ودانولو ک３ الس  په  ي３  په خپله  او  دينارو واخيستله 

پيغمبرU دې کار د جومات په ودانولو ک３ صحابه رضي اهلل عنهم اله）ول.
د نبوي جومات د ودان９ ＇رن／والی

د نبوي جومات ديوالونه له خ＋تو او خاورو، چت ي３ د خرما له ل＋تو او ستن３ ي３ د خرما له تنو 
＇خه جوړې شوې وې؛ غولی ي３ په نرمو او زي８و ش／و باندې پو＊ل شوی و.

دری دروازې ي３ درلودې قبله ي３ د بيت المقدس لوري ته وه. د جومات اوږدوالی له قبل３ ＇خه 
تر پايه)١٠٠(ذراع) تقريباً پن％وس متره( او سور ي３ هم همدغه اندازه اويا ＇ه کم و او بنس ي３ کابو 

دری ذراع لوړوالی درلود.
د مسجد په ＇ن６ه ک３ د پيغمبرU بيبيانو ته له ډبرو او خ＋تو ＇خه کو！３ جوړې شوې چ３ چتونه 

ي３ د خرما له تنو او ل＋تو ＇خه پو＊ل شوي وو.
پيغمبرU  د کو！و تر بشپ７يدو وروسته د ابو ايوب انصاریW له کور ＇خه ورک６ه شو.
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په همغه پخوان９  پرته  بدلون ＇خه  له کوم  تر خالفت پورې   Wابوبکر صديق د  نبوي جومات 
ب３２ پات３ و، وروسته د حضرت عمر فاروقW د خالفت په وخت ک３ ＇ه زياتوالی پک３ راغی 
او حضرت عثمان بن عفانW ي３ مساحت پراخه او ديوالونه ي３ له منقشو ډبرو او －چ ＇خه جوړ 

ک７ل.
د پيغمبرU په زمانه ک３ د نبوې جومات ارز＊ت

نبوي جومات په هغه وخت ک３ يوازې د لمان％ه داداء کولو ＄ای نه، بلک３ يو داس３ پوهنتون و 
چ３ مسلمانانو به د اسالم د سپي）لي دين احکام پک３ زده کول. جومات دکارونو د ادارې او پرمخ 
لپاره چ３  بيوزلو مهاجرينو  بيولو او د مشورتي او اجرايوي جلسو ＄ای و. سربيره پردې د ډيرو 

جون／７ه، مال او کورن９ ي３ هلته نه درلودې، سرپناه بلل کيده.

د آذان مشروعيت
د هجرت په پيل ک３ آذان مشروعيت وموند.آذان هغه زړه راک＋ونکی او روح تازه کوونکی غ８ 
دی، چ３ په چاپيريال ان／ازې کوي او هره ورځ پن％ه ＄له پک３ اعالنوي. چ３: ال اله اال اهلل «پرته 
له اهلل ＇خه بل هي）وک دعبادت وړ نشته» ،محمٌد رسول اهلل«محمد د اهلل> رسول دی»اذان 
دکايناتو په ！ول عالم ک３ له اهلل پرته د بل هر موجود ＇خه لويي او تکبر نف３ کوي او هي＆ يو دين 

پرته له هغه دين ＇خه، چ３ پيغمبرU راوړی، د عمل وړ نه بولي.
د اذان کيفيت يو له صحابه رضی اهلل عنهم ＇خه چ３ «عبداهلل بن زيد بن عبد ربه»W نوميده په 
خوب ک３ وليد. د هغه خوب ليدل د حضرت عمر فاروقW له خوب ليدلو سره موافق شو او د 

حضرت محمدU عمل د هغوی دواړو  صحابه کرامو خوب ليدل تاييد ک７ل.

)٢(ه）ونه

－رانو زده کوونکو، د پيغمبرU د جومات د ودانولو لوم７نی اقدام او پک３  د هغه مبارکU پخپله 
ون６ه اخ５ستل، په کوم شي داللت کوي؟
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د لوست عبرتونه�
 Uد جومات ودانول د اسالمي ！ولن３ په جوړولو ک３ لوم７نی او غوره کار دی، ＄که چ３  پيغمبر 

ي３ په جوړولو ک３ ليوال و.
 د جومات ودانولو ته د ＄ای اخيستلو جواز.

 يو مشر او رهبر د دې لپاره، چ３ وکوالی شي خپلو پيروانوته د کار او فعاليت جرآت ورک７ي، 
بايد په کارونو ک３ برابره ون６ه واخلي.

تربيت ＄ای  اجتماعي  د مسلمانانو  مرکز،  نشر  د  او علومو  پوه３  د  د عبادت ＄ای،   مسجد 
دی چ３ مدين３ منورې ته د هجرت د پيل ＇خه د اسالمي دعوت په پراختيا ک３ مهم رول لري 

مسلمانان بايد د مسجد ارز＊ت او عظمت يو ＄ل بيا راژوندی ک７ي.

ارزونه

١ـ پيغمبرU په مدينه منوره ک３ تر ميشت کيدو وروسته په لوم７ي قدم ک３ پر کومو کارونو اقدام 
وک７؟

٢ـ د نبوي جومات د ودانولو ＄ای ＇ن／ه و！اکل شو او＄مکه ي３ د چا ملکيت و؟
٣ـ د حضرت محمدU په وخت ک３ له جومات ＇خه په کومو کارونو ک３ －＂ه اخ５ستل کيدله؟

٤ـ دآذان الفاظ او کلم３ په ＇ه ډول و！اکل شوې؟
٥- مسجد د مسلمانانو په فردي او اجتماعي ژوند ک３ ＇ه ارز＊ت لري؟

کورن９ دنده

زده کوونکي دې د پيغمبرU په زمانه ک３ د جومات پر ارز＊ت، له هغه ＇خه کار اخيستل او 
همدارن／ه د نبوي جومات د ودان９ ＇رن／والی په خپلوکتابچوک３ وليکي.
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شپ８م لوست

د مواخات )ورورول９(ت７ون
لکه ＇رن／ه چ３ وويل شول، رسول اکرمU په مدينه منوره ک３ تر ميشت کيدو وروسته د اسالمي 
دولت د ستنو د ！ين／＋ت لپاره درې اساسي کارونه ترسره ک７ل: د جومات ودانول، د مهاجرينو 
او انصارو ترمين＃ د ورورول９ ت７ون او د مدين３ منورې د اوسيدونکو ترمين＃ په مدينه منوره ک３ د 

اوسيدلو د قانون پلي کول.
ديني ورونه يو له بل ＇خه ميراث وړي

د ！ولو مسلمانانو ترمن＃ د ورورل９ ت７ون له هغو غوره او مهمو کارونو ＇خه دی چ３ د بشر تاريخ په 
زرينوکر＊و ليکلی دی. دې نظام د اسالمي امت د و－７و ترمن＃ د پيوستون او يووالي په راوستلوک３ 
ستر اغيز درلود چ３ بنس ي３ په پوره ورورول９ والړ و او په من＃ ته راتللو سره ي３ ！ول جاهلي 

تعصبات پای ته ورسيدل.
ي３  نيمايي  ترمن＃، چ３  مسلمانانو  تنو  نوي  د  ک３  کور  په   Wمالک بن  انس  د   Uرسول اهلل  د 
مهاجرين او نيمايي ي３ انصار وو، د ورورول９ ت７ون رامن％ته ک７، تر＇و يو د بل مالت７ وک７ي او له 
مرګ ＇خه وروسته يو له بل ＇خه ميراث يوسي. نوموړی حکم د بدر تر غزوې)د هجرت دوهم 
�æxá£ßFåE � د  ß�áÆß=� á¼ àÃ àvá£ßE�å½> ßUáeßÙ=�á=Çà¶áÆ=ßÆ�: کال( پورې دوام درلود چ３ کله دا آيت نازل شو
انفال ٧٥، ژباړه: خپلوان يو له بل ＇خه د ميراث وړلو وړ دي. د خپلوانو د ميراث حق ي３ ثابت 

او د ورورل９ د ت７ون له امله ي３ ميراث اخ５ستل منسوخ ک７ل.
د ورورول９ ت７ون په دې معنی و چ３ د جاهليت د وخت کرک３ او تعصبونه له من％ه الړ شي له 
نسب، رن， او ه５واد ＇خه را！وکيدل３ ＄ان／７تياوې محوه اوپه ＄ای ي３ اسالمي يووالی حاکم 

شي. 
ديني ورونه

هغه صحابه چ３ ترمن＃ ي３ پيغمبرU د ورورول９ ت７ون ت７لی، دا دي: 
حضرت ابوبکر صديق او خارجه بن زهير، عمر بن خطاب او عتبان بن مالک، ابو عبيده بن 
جراح او سعد بن معاذ، زبير بن عوام او سالمه بن وقش، طلحة بن عبيداهلل او کعب بن مالک، 
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سعيد بن زيد او ابی بن کعب، مصعب بن عمير او ابو ايوب)خالد بن زيد(، ابو حذيفه)عتبه بن 
ربيعه( او عباد بن بشر بن وقش، عمار بن ياسر او حذيفه بن يمان، ابو ذر غفاري او منذر بن عمرو، 
حاطب بن ابي بلتعه او عويم بن ساعده، سلمان فارسي او ابو درداء، بالل حبشي او ابو رويعه،  
عبداهلل بن عبدالرحمن، عبدالرحمن بن عوف او سعد بن ربيع رضوان اهلل عليهم اجمعين سره 

ورو１ه وو او پخپله نبي کريم U حضرت عليW ته د ورورول９ الس ورک７.

)۱(ه）ونه

－رانو زده کوونکو، پيغمبرU ＇ه ضرورت احساس ک７ چ３ د مهاجرينو او انصارو ترمن＃ ي３ د 
ورورول９ ت７ون وتاړه؟ نوموړي ت７ون د مدين３ منورې د اسالمي دولت لپاره ＇ه پايل３ لرل３ په دې 

هکله بحث وک７ئ؟

د اسالمي ورورول９ لوړه ب５ل／ه
د ورورول９ ت７ون د سر＊ندن３ او قربان９ سترې بيل／３ د مسلمانانو په من＃ ک３ په ياد پري＋３ دي، 

د ب５ل／３ په ډول:
سعد بن ربيع، عبدالرحمن بن عوف ته وويل: زه په انصارو ک３ تر ！ولو ب６ای او شتمن س７ی يم. 
خپله شتمني دوې برخ３ کوم. دوې ميرمن３ لرم، و－وره هر يوه له هغ３ ＇خه چ３ ستا خو＊ه وي، 

نوم ي３ واخله چ３ زه ي３ طالقه ک７م او ته ي３ په نکاح واخل３.
عبدالرحمن ＄واب ورک７: اهلل> دې ستا په کورن９ او مال ک３ برکت واچوي، ستاس３ بازار چيرته 
دی؟ هغه ته ي３ د بنی قينقاع د بازار په لوري الر＊وونه وک７ه.کله چ３ عبدالرحمن له بازاره راستون 
شو يو ＇ه اندازه کرت او غوړي ي３ راوړي وو. سبا ته ي３ هم دا کار وک７. داس３ وخت راورسيد 
چ３ کله درسول اکرمU  حضور ته راغی د زعفران ن＋ه، چ３ د شتمن９ او هوساين３ ن＋انه وه، دده 
باندې وليدل شوه. پيغمبرU ور＇خه پو＊تنه وک７ه: ＇ه حال لرې؟ عبدالرحمنW ورته  په مخ 
وويل:واده م３ ک７ی. د اهلل رسولU وفرمايل :＇ومره مهر دې ورک７؟ وي３ فرمايل: د خرما د زړي 

په اندازه سره زر.
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ددې سر＊ندنو او قربانيو بله بيل／ه د ابوهريرة W په روايت دا ډول بيانوو: انصارو پيغمبرU ته 
وړانديز وک７ چ３ د خرما باغونه زموږ او زموږ د مهاجرو ورو１و ترمن＃ وويشه.

حضرت رسول اکرمU وفرمايل: دا کار نه کوم. بيا ي３ مهاجرينو ته وويل: نو د هغ３ په ساتنه ک３ 
زموږ سره مالت７ي شئ، ＇و تاسو د هغو په ميوو ک３ شريک ک７و. مهاجرينو وويل:سمه ده دا کار 

کوو.
دې حالت له يوې خوا له مهاجرينو سره د انصارو د ډيرې مين３، محبت او اخالص ＇ر－ندونه 
کوله او هم د احساس، سر＊ندن３، قربان９، مين３، محبت، صفا او يووالي ب５ل／ه وه، چ３ د دوی 

په زړونو ک３ ي３ ＇پ３ وهل３.
له بل لوري د انصارو له ب３ ساري سر＊ندن３ ＇خه د مهاجرينو قدرداني او مننه بيانوي چ３ له هغ３ 

＇خه ي３ بده －＂ه وانه خ５ستله او يوازې د ضرورت په وخت ک３ ي３ ور＇خه استفاده کوله.
پرته له شکه د مومنانو تر من＃ د ورورول９ ت７ون، لکه ＇رن／ه چ３ مخک３ هم وويل شول، يو ب３ 
ساري سياسي، سم او له حکمت ＇خه ډک ت７ون و او د مسلمانانو د هغو ستونزو لپاره چ３ مدينه 

منوره ک３ ورسره الس او －ريوان وو د حل سنجول شوې الره بلل کيده.

)٢(ه）ونه

－رانو زده کوونکو، عبدالرحمن بن عوف ول３ د سعد بن ربيع وړانديز قبول نه ک７؟ له دې کيس３ 
＇خه ＇ه زده کي８ي؟

د لوست عبرتونه�

 هي＆ يو دولت نشي کوالی چ３ د خلکو له يووالي پرته پخپلو پ＋و ودري８ي او د يو ملت يووالی 
او پيوستون ب３ له متقابل３ ورورول９ او دوست９ نشي راتالی.

 د ورورول９ پيوند يوله ډيرو غوره کارونو ＇خه دی چ３ د ！ولن３ يووالی پياوړی کوي.
 د ورورول９ ت７ون چ３ پيغمبرU د خپلو اصحابو ترمن＃ سرته ورساوه يوازې د خول３ خبره نه وه 
بلک３ يو عملي حقيقت و چ３ له واقعي ژوند او د انصارو او مهاجرينو ترمن＃ اړيکو  سره ي３ پيوند 

درلود او بيل／ه ي３ عبدالرحمن بن عوف W ته د سعد بن ربيع وړانديز و.
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 د اسالم له نظره عقيده او ايمان د مسلمانانو د يو والي)وحدت( بنياد دی، د اسالمي ！ولن３ د 
افرادو خپل من％ن９ اړيک３ من＃ ته راوړي، نو د ژ بی، رنگ، قوم، ！ولنيز موقف، مال او داس３ 
نورو په سبب راپيدا شوي اختالفات په اسالم ک３ هي＆ قيمت نلري او د ذکر شوو اسبابو په بنياد 

هر ډول تعصب حرام دی.

ارزونه
١ـ ددين３ ورو１و ترمن＃ د ميراث حکم دکوم آيت په نازليدو سره منسوخ شو؟

٢ـ د شپ８و تنو اصحابو رضی اهلل عنهم نومونه واخلئ چ３ پيغمبرU ي３ ترمين＃ د ورورول９ ت７ون 
ت７لی و؟

٣ـ ايا اوس دوه مسلمانان د دين３  ورورول９ او اړيکو له امله يو له بل ＇خه ميراث وړالی شي؟
منطقوي  ژبني،  نژادي،  قومي  د  او  بنياد والړدی  کوم  په  والی)وحدت(  يو  ！ولنی  اسالمي  ٤-د 

تعصباتو په وړاندې د مسلمانانو موقف )دري＃( بايد ＇ه وي؟

کورن９ دنده

زده کوونکي دې د مهاجرينو او انصارو ترمن＃ د ورورل９ د ت７ون د ت７لو حکمت، فلسفه او عملي 
پايلو په اړوند يو مخ مقاله وليکي.
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اووم لوست

مدني ت７ون
پيغمبرU د جومات له ودانولو او د مسلمانانو ترمن＃ د ورورول９ له ت７ون ＇خه وروسته د دولت د 
！ين／＋ت او د مدين３ منورې د نوې جوړې شوې ！ولن３ د ！ين／والي لپاره دريم قدم واخيست. هغه 
د مدين３ منورې د اوسيدونکو ترمن＃ د دوو ب５ال بيلو ت７ونونو ت７ل وو چ３ موخه ي３ د مدين３ منورې 
په دننه ک３ د ب５ال ب５لو اړخونو د مسؤليتونو بيانول او د هر يو تن د حقوقو او واجباتو ＇ر－ندول وو 

چ３ په اوسن９ اصطالح اساسي قانون نومول کي８ي.
مدني ت７ون

پيغمبرU د ！ولو مسلمانانو ترمن＃ د ورورول９ پر ت７ون سربيره، يوه بله معاهده هم سرته ورسوله، 
چ３ په وسيله ي３ د جاهلي زمان３ پارون３ او په ميراث پات３ کين３ له من％ه يووړې او وي３ کوالی 

شول چ３ اسالمي يووالی رامن＃ ته ک７ي.
ددې معاهدې تر ！ولو مهم３ مادې په الندې ډول وې:

١ـ مسلمانان له غير مسلمانانو ＇خه يو ب５ل، خپلواک او واحد امت دی.
٢ـ يو مومن به بل مومن د کافر په بدل ک３ نه وژني او د هي＆ يو کافر سره به د مومن په مقابل ک３ 

مرسته نه کوي.
٣ـ هغه يهودان چ３ زموږ سره دي، ددوی مالت７ پر موږ باندې الزم دی. نه به پرې ظلم او تيری 

کوو او نه به د دوی پر ضد له چا سره مرسته کي８ي.
نورو  د  په جهاد ک３  د الرې  اهلل  د  نشي کوالی  يو مسلمان  هي＆  ده.  يوه  مسلمانانو سوله  د  ٤ـ 

مسلمانانو له نظر ＇ر－ندولو پرته له چا سره سوله وک７ي، م／ر د برابرۍ او عدالت په اساس.
پنا  ورته  يا  او  وک７ي  مالت７  کس  اي＋ودونکي  بدعت  او  －نه／ار  د  چ３  ده  نه  روا  ته  مومن  ٥ـ 

ورک７ي.
 U٦ـ په هر ＇ه ک３ چ３ اختالف وک７ي د حل او فصل مرجع ي３ يوازې اهلل او د هغه رسول

دی.
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)۱(ه）ونه
زده کوونکي دې د مدني ت７ون ＇خه د پيغمبرU د موخ３ په هکله يو له بل سره بحث وک７ي.

د  او  ک７ې  ！ين／３  او  پياوړې  ستن３  ！ولن３  نوې  د  سره  نيولو  له  الرې  حکيمانه  ددې   Uپيغمبر
پيغمبرU ملتيا يوه داس３ مدرسه وه چ３ صحابه کرامو رضی اهلل عنهم به تل په هغ３ ک３ زده ک７ې 

کول３ او په هغ３ ک３ به تربيه او تزکيه ک５دل.
د پيغمبرU احاديث، ＊ودن３ او احکام له هغو سپار＊تنو ＇خه ډک وو چ３ مومنان ي３ يووالي، 

دوست９، ب＋ن３ او يو له بل ＇خه مالت７ ته رابلل.
د بيل／３ په ډول دې حديث ته ＄يرشئ، چ３ فرمايي، ژباړه:))ای د اهلل بند－انو يو له بل سره کينه 
او حسد مه کوئ،يوبل ته شا مه اړوئ، ！ول سره ورو１ه شئ، مسلمان ته روا نه ده چ３ مسلمان ورور 

له دريو ور＄و ＇خه زيات پري８دي او خبرې ورسره و نه ک７ي((.
پيغمبرU په خپلو دغس３ حکيمانه ويناوو اوک７نو سره، چ３ راتلونک３ ي３ په پام ک３ لرلو. وکوالی 
شول په مدينه منوره ک３ داس３ يوه نوې ！ولنه رامن＃ ته ک７ي چ３ د انسانانو په تاريخ ک３ تر ！ولو غوره 

！ولنه －２ل کي８ي.
له يهودو سره ت７ون

وروسته له دې چ３ د اهلل تعالی پيغمبرU د مسلمانانو ترمن＃ هر اړخيز يووالی رامن＃ ته ک７، د 
نوې ！ولن３ او نوي اسالمي امت بنس＂ونه ي３ پياوړي ک７ل. د دې په ل＂ه ک３ شو چ３ خپل３ اړيک３ 
له غير مسلمينو سره هم تنظيم ک７ي.له دې امله ي３ په ！ولنه ک３ د امنيت او سول３ د ！ين／＋ت او د 
بشريت د نيکمرغ９ په مقصد کو＊（ وک７ تر ＇و خلک په يو محور، چ３ ！ولو ته د منلو وړ وي، 

راغون６ ک７ي.
لکه ＇ن／ه چ３ مخک３ وويل شول، د مدين３ منورې تر ！ولو ن８دې غير مسلم －اون６يان يهود وو، 
که ＇ه هم په پ＂ه ي３ له مسلمانانو سره د＊مني درلوده، خو تردې وخته پورې ي３ د مسلمانانو په 

وړاندې هي＆ ډول د＊مني او مقاومت نه ＇ر－نداوه. 
پيغمبرU د پورتنيو موخو د پلي کيدو لپاره د مدين３ منورې له يهودانو سره يو کلک ت７ون الس 
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ليک ک７ چ３ مهم３ مادې ي３ په الندې ډول سره وې:
١ـ د بنی عوف يهود له مسلمانانو سره يو امت جوړوي. يهود په خپل دين او مؤمنان په خپل دين 

عمل کوونکي دي، دا پريک７ه د بني عوف له يهودو پرته د نورو يهودانو په هکله هم د اجراء وړ ده.
او  －ناه  په  نه  دي،  ژمن  کولو  نيکي  او  خيرغو＊تنه  ＊ي／２ه،  په  سره  بل  له  يو  لوري  دواړه  ٢ـ 

سرغ７ونه.
٣ـ دواړه ډل３ به د مظلوم مالت７ کوي.

٤ـ ددې ت７ون منونکو ته د يثرب)مدين３( داخلي سيمه حرم بلل کي８ي. هر ډول شخ７ه پک３ منع ده.
٥ـ کله چ３ ددې ت７ون د منونکو تر من＃ داس３ پي＋ه او يا شخ７ه رامن＃ ته شي چ３ د فتن３ او فساد 

د خپريدو احتمال ولري، د حل کيدو مرجع او مصدر ي３ اهلل او رسولU دی.
٦ـ دا دواړه ډل３ بايد د قريشو او ددوی له مل／رو ＇خه يوه شخص ته هم پنا ور نه ک７ي.

٧ـ په يثرب)مدين３ منورې( باندې د د＊من د بريد پر مهال دواړه ډل３ بايد يو د بل مالت７ې شي. 
هره يوه دنده لري چ３ دخپل３ اړوندې سيم３ دفاع اوساتنه وک７ي.

٨ ـ دا ت７ون د تيري کوونکو او－نهکارو کسانو د مجازاتو خن６ نشي کيدای.

)٢(ه）ونه

－رانو زده کوونکو، له يهودو سره ت７ون په کومو اساسي معيارونو را＇رخيده؟ نومونه ي３ واخلئ.

د لوست عبرتونه�
 د امت ) ملت( د مفهوم ！اکل: د وثيق３ مطابق مسلمانان د مهاجرينو، انصارو او ددوی د پيروانو 

په －６ون يوامت －２ل کي８ي چ３ دا د عربي ！اپو وزم３ په سياسي تاريخ ک３ يوه نوې الس ته راوړنه وه.
 د مدين３ ت７ون، يهودان د اسالمي دولت له اوسيدونکو ＇خه يوه برخه او د هغ３ له عناصرو 

＇خه يو عنصر و－２ل. 
په دې ترتيب اسالم هغه اهل کتاب)يهود او نصاری(، چ３ د اسالمي دولت په اړوندو سيمو ک３ 

ميشت وو، د خپل دولت اړوند خلک －２ل او له مسلمانانو سره ي３ يوملت جوړاوه.
 Uد اختالفي مواردو د حل او فصل حاکمه مرجع او مصدر به قرآن کريم او د رسول اکرم 
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سنت وي .
 د اسالمي دولت )مدين３ منورې( د واکمن９ اړوندو پولو ！اکل.

 د عقيدې او عبادت آزادي، د ＊اريانو د امنيت ！ين／ول او د بشر حقونه، د عدالت او مساوات د 
من＃ ته راتللو په ＇５ر ددې ت７ون له محوري ！کو او －＂و ＇خه دي چ３ د يهودو د عقيدې او عبادت 

د ازادۍ ضمانت کوي. 

ارزونه
١ـ پيغمبرU د يهودو له کوم３ قبيل３ سره ت７ون وتاړه؟

٢ـ د مدين３ منورې اوسيدونکي له کومو ډلو ＇خه وو؟
٣ـ ايا په اسالمي دولت ک３ غير مسلم کوالی شي چ３ په آزاده تو－ه دخپل عبادت مراسم سرته 

ورسوي؟
٤ـ د نوموړي ت７ون کوم３ مادې د عقيدې او عبادت پر ازادۍ داللت کوي؟

کورن９ دنده

ي３  ک３  خپلوکتابچو  په  او  راوباسئ  ＇خه  ليک  ت７ون  له  ！کي  اساسي  ت７ون  د  سره  يهودو  له 
وليکئ.
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اتم لوست

د مدين３ منورې د دولت ＄ان／７ن３
اوحاکميت(  د دولت دری رکنونه)＄مکه،ملت  پاي＋ت سره  په   Uپيغمبر د  منوره ک３  په مدينه 
بشپ７شول. د دولتي ستنو د پياوړتيا، د سول３ او امنيت د پلي کيدو او د مدين３ منورې د اوسيدونکو 
د سالم او سوله ييز ژوند لپاره اړين －امونه پورته ک７ای شول، د مثا ل په ډول د مدين３ منورې د 

اوسيدونکو ترمن＃ ت７ون، چ３ الندې برخ３ ي３ درلودې:
۱ـ د ملت د مفهوم ټاکل

او مدرنو  پرمختللو  د  نن   درلودل چ３  مبادي  او  قاعدې  داس３ عمومي  ت７ون  منورې  مدين３  د 
مفهوم  د  امت)ملت(  د  سرک３  په  مباديو  ددې  دي.  شوي  ＄ای  ک３  قوانينو  اساسي  په  هيوادونو 
！اکن３ ＄ای درلود چ３ د هغه پر بنس مسلمانان، يعن３ مهاجرين، انصار او ددوی پيروان يو ملت 
－２ل کيدل. دا کار د عربي ！اپو وزم３ په سياسي تاريخ ک３ يوه نوې پديده وه. پيغمبرU  پدې سره 
او علت  له تن／３ دايرې ＇خه وژغوري  او قوم د تعصب  وکوالی شول چ３ خپل قوم د قبيل３ 

جوړون３ ته يی الر＊وونه وک７ي او دوی د توحيد او اسالمي دولت تر بيرغ الندې راغون６ ک７ي.
د مدين３ منورې د ملت جوړون３ پروسه

کله چ３ رسول اکرمU په مدينه منوره ک３ ملت جوړونه پيل ک７ه، لوم７ی د اوس او خزرج دوې 
قبيل３ په انصارو کی شامل３ شوې. بيا مهاجرين او انصار د مسلمانانو په ！ولي ک３ شامل شول. پايله 
ي３ د يوه امت جوړيدنه وه چ３ د عقيدې پر اساس ي３ يو له بل سره اړيکه درلوده، نه د وين３ او 

.قوم پر بنس
يهود هم د اسالمي  تر ＇ن，  انصارو(  او  ！ولي)مهاجرينو  ت７ون د مسلمانانو د  د مدين３ منورې 

دولت اتباع او غ７ي وبلل. 
په دې ترتيب وينو چ３ د اسالم دين هغه اهل کتاب، چ３ د اسالمي دولت په اړوندو سيمو ک３ 
ژوند کوي، له مسلمانانو سره يوملت بولي، په دې شرط چ３ د خپلو مسؤليتونو او تعهداتو پابند 

وي. 
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٢ـ قرآن کريم او د رسول اکرمU سنت، د شخ７و د حل او فصل دوه مصدرونه
د مدين３ منورې د ت７ون دا ماده چ３ وايي: که په ＇ه ک３ مو اختالف پيداشو، د حل او فصل مرجع 
ي３ اهلل> او د هغه رسولU دی، د مدين３ منورې د ديني)اسالمی( حکومت تائيد کوي. نوموړی 
ت７ون د اختالفي مسئلو حل او فصل اهلل تعالی او د هغه رسولU ته له دې امله سپاري، تر＇و د 
هغو －６وډيو او سر－ردانيو ＇خه، چ３ د حاکميت د ډيروالي له امله په ！ولنه ک３ رامن＃ ته کي８ي، 
مخه ونيول شي. دې مادې سره د حضرت محمدU رياست د مدين３ منورې په دولت باندې د 
تاييد وړ بللی دی، ＄که چ３ هغهU په سرک３ ＄ای درلود، او ه）３  ي３ کول３ ＇و د اهلل متعا ل 

حکمونه د دولت په وسيله پلي ک７ي.
سره له دې چ３ د مدين３ منورې په ت７ون ک３ د اسالمي قضاء د عالي ديوان په شتون اعتراف شوی 
و چ３ د مدين３ منورې ！ول اوسيدونکي د يهودو په －６ون هغه ته مراجعه وک７ي، خو يهود مکلف 
شوي نه وو چ３ په ！ولو قضاياوو ک３ اسالمي محکم３ ته رجوع وک７ي، بلک３ په هغو مواردو ک３ 

اړ بلل کيدل چ３ د دعوی يو خوا به مسلمان و.
په دې ډول سره رسول اکرمU د مدين３ منورې د دولت په سر ک３ راغی، ＄که په عين وخت ک３ 
درې －ون３ )قضايي، د قانون جوړوني او اجراي３( قوې هم د حضرت محمدU په الس ک３ وې 

چ３ د پيغمبر په تو－ه د دين مبلغ او د قرآن کريم مفسر و.

)۱(ه）ونه

 يو اسالمي دولت کومو شيانو ته اړتيا لري؟ زده کوونکي دې په دې اړه خپل نظر ＇ر－ند ک７ي.
۳ـ د اسالمي دولت پول３ )حدود(

د اسالمي دولت لوم７نی حد او د پيل ！کی يثرب )مدينه( و. پيغمبرU خپلو يارانو او مل／رو ته 
دنده ورک７ه چ３ د مدين３ منورې په ！ولو سرحدونو  باندې سرحدي ن＋３ ودروي.

د اسالمي فتوحاتو پرمخت， او خپراوي او همدارن／ه د اسالم په مقدس دين ک３ د فتح شوو 
ه５وادونو د خلکو داخل５دلو د مدين３ منورې د دولت حدودو ته ډيره پراختيا ورک７ه، ان تردې چ３ د 
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اسالمي قلمرو حدود له لويدي＃ ＇خه د اطلس تر اوقيانوس او د اروپا تر لويدي％و او جنوبی پراخو 
سيمو پورې او په ختي＃ او د اسيا په جنوبي برخو ک３ تر چين پورې پراختيا وموندله.

۴ـ د ازاديو او د بشر د حقوقو مصونيت)ساتنه(
د مدين３ منورې په ت７ون ک３ داس３ قاعدې، مبادي او مقررات موجود وو چ３ د انسانانو ترمن＃ ي３ 
د مطلق عدالت او بشپ７ مساوات )برابري( مراعات کاوه. انسانان د رن，، ژب３ او دين３ اختالفاتو 

سره سره له ！ولو حقونو او آزاديو＇خه برخمن وو.
همدارن／ه د مدين３ منورې ت７ون په صراحت سره دا ＇ر－ندولو چ３ د ازادۍ حق، لکه د عقيدې 

او عبادت د آزادۍ حق، د امنيت حق او داس３ نورحقونه خوندي دي.
لکه ＇رن／ه چ３ د مدين３ منورې ت７ون د مسلمانانو لپاره آزادي تضمين ک７ې وه، د اسالمي هيواد 
د اوسيدونکو يهودو لپاره ي３ هم تضمين ک７ه. همدارن／ه د اسالم سپي）لي دين د خلکو ترمن＃ د 
برابرۍ او عدالت پلي کول، پرته له دې چ３ د هغوی ژب３، ه５واد او ！ولنيز حالت ته پاملرنه وشي، 

په اسالمي رهبرانو الزم －ر＄ولي وو.
په ت７ون ک３ د مساوات اوعدالت اصل په ＇ر－نده ذکر شوی دی، نو مساوات يو له عمومي اصولو 
＇خه －２ل کي８ي چ３ د اسالم مبين دين د تاييد وړ بللی. د مساوات او برابرۍ ماده  له هغو اصولو 

＇خه －２ل کي８ي چ３ د اسالمي ！ولن３ په جوړولو ک３ ستره ون６ه لري.

)٢(ه）ونه

－رانو زده کوونکو د بشر د حقوقو او په اسالم ک３ د آزادۍ د حق په باره ک３ ＇ه معلومات لرئ؟ 
！ول پو＊تنه دې وشي.
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د لوست عبرتونه�

 اصالحي دعوت او د شريعت پلي کول يو خپلواک ملک او ＄مک３ ته اړتيا لري.
 د قوانينو اي＋ودل او پلي کول په يوه ！ولنه ک３ د شخ７و د حل او د عدالت او مساوات د ！ين／＋ت 

لپاره يو الزمي امر بلل کي８ي.
 د دين، ژب３ او توکم اختالف په يو اسالمي دولت ک３ د چا د تابعيت مانع نشي کيدای.

 د اسالم دين تر ！ولو اديانو او مکتبونو مخک３ د بشر حقونو او د فردي آزادۍ ！ين／ولو ته پاملرنه 
ک７ې ده.

 د قانون او حکومت موجوديت د انسان د ن５کمرغه ژوند لپاره د اسالمي برنامو)ک７نالرو( جزء 
دی.

ارزونه

١ـ يو دولت ＇و رکنه لري؟ آيا ！ول رکنونه د مدين３ منورې په دولت ک３ موجود وو؟ نومونه ي３ 
واخلئ.

٢ـ پيغمبرU  دمدين３ منورې په دولت ک３ ＇ه مقام درلود؟ 
٣ـ پيغمبرU په مدينه منوره ک３ د ملت جوړولو پروسه ＇ن／ه پيل ک７ه؟

٤ـ ايا غير مسلمانان کوالی شي د اسالمي دولت تابعيت ولري او پک３ ميشت شي؟
د  دين  مبارک  د  د اسالم  لپاره  ن５کمرغه ژوند  د  بشريت  د  او حکومت موجوديت  نظام  د   _٥

ک７نالرو يو جز دى.

کورن９ دنده

زده کوونکي دې په خپلو کتابچو ک３ په اسالم ک３ د بشر د حقونو په اړه يو مطلب وليکي چ３ د 
لسو کر＊و کم نه وي.
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نهم لوست

د مدين３ منورې د نوي دولت په مقابل ک３ د يهودو دري＃
لکه ＇ن／ه چ３ وويل شول پيغمبرU د سوله ييز ژوند د من＃ ته راتللو او په مدين３ منورې ک３ د 
استو－ن３ د حقوقو او مسؤليتونو د ！اکلو او د عقيدې او عبادت د آزادۍ د پلي کولو په موخه له 
ميشتو يهودو سره ت７ون الس ليک ک７. يهودو په پيل ک３ د اسالم په مقابل ک３ کوم ＊کاره مقاومت 

او يا د＊مني نه لرله، خو د وخت په ت５ريدو سره ي３ حالت بدل شو.
په مدين３ منورې ک３ د يهودو موقف:

د حضرت محمدU د نبوت په هکله د پريکنده او ＊کاره دليلونو سره سره بيا هم ورځ په ورځ له 
پيغمبرU او مسلمانانو سره د يهودو عناد، تکبر، د＊مني، لويي او کينه زياتيدله.

مدين３ منورې ته د پيغمبرU رات，  چ３ د يهودو په ب３ خبرۍ شوی و، په پ＂ه ک３ ي３ ورسره کينه 
او د＊مني درلوده، په دې سبب ي３ د پيغمبرU، مسلمانانو او د اسالم د مقدس دين د بدنامولو لپاره 

تبليغاتي پراخه ه）３ پيل ک７ې.
او  لپاره چ３ د نورو خلکو  ＄که يهودو د اسالم توحيدي دين د خپلو －＂و او انحرافي عقايدو 
قومونو سپکاوی ي３ کاوه، خطر باله. له دې امله ي３ د مدين３ منورې ت７ون او قرارداد تر پ＋و الندې 
ک７ او د محمد U د نبوت په هکله ي３ د خلکو په شک ک３ د اچولو کو＊（ پيل او ددې لپاره 
چ３ نبي اکرمU په مشقت او تکليف ک３ واچوي ډيرې پو＊تن３ ور＇خه کول３ او د مسلمانانو په 

دوکه کولو ي３ الس پورې ک７.
پر پيغمبرU او مسلمانانو باندې د يهودو د＊منانه بريدونه

۱ـ د اسالم د داخلي جبه３ تيت پرک کيدو لپاره هل３ ＄ل３
هغه الرې چ３ يهودو په جن， ک３ د اسالم پر ضد او د اسالمي صف د ！و！ه کيدو لپاره په کار 
قبيلوي  او  قومي  ترمن＃  انصارو  د  او  کارول  شعارونو  د جاهلي  پارول،  فتنو  داخلي  د  واچول３، 
او  محبت  مينه،  سره  بل  له  يو  ي３  برکت  په  اسالم  د  وو چ３  کول  ته  رامن＃  تعصبات«کرک３» 

ورورولي لرله او د ناجايزه تعصباتو ！غر ي３ ور！ول ک７ی و.
دمثال په توگه يوه ورځ د يهودو له لويانو ＇خه يوتن د دوو قبيلو)اوس اوخزرج( يوشمير خلک 
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وليدل چ３ ناست وو، مجلس ي３ کاوه. يهودو چ３ له ډيرو کلونو راهيس３ د دوی له اختالف ＇خه 
－＂ه اخيستله، ددې صحن３ په ليدلو خورا په قهر شو چ３ ول３ اسالم د هغوی ترمن＃ مينه، محبت 
او الفت رامن＃ ته ک７ی  دی. يو يهودي ＄وان ته ي３ دنده ورک７ه چ３ د هغوی مين＃ ته ورشي او 
د«بعاث» ج／７ه، چ３ مخک３ له اسالم ＇خه د اوس او خزرج د دوو قبيلو ترمن＃ واقع شوې وه 

او ＇لو４＋ت کلونه ي３ دوام ک７ی و، ور په زړه کاندي .
يهودي ＄وان نوموړی حکم عملي ک７، چ３ له امله ي３ د اوس او خزرج د کسانو تر مين＃ خبرې 
توندې شوې. هر يوه په نوموړې ج／７ه ک３ خپل وياړونه ياد ک７ل، تردې چ３ دواړه لوري سره －رم 
شول او ن８دې وو چ３ وسل３ ته الس واچوي. همغه و چ３ رسول اکرمU  له موضوع ＇خه خبر 
شو پرته له ＄ن６ه له يو شمير مهاجرينو سره ورغی او ورته ي３ وويل: ای مسلمانانو! له اهلل ＇خه 
وويري８ئ. آيا له جاهلي تعصب ＇خه کار اخلئ؟ په داس３ حا ل ک３ چ３ زه ستاس３ په من＃ ک３ 
يم. وروسته له دې چ３ اهلل> تاس３ د اسالم دين ته هدايت ک７ئ، تاس３ ته ي３ عزت درک７ او د 
اسالم په برکت ي３ له جاهليت ＇خه لرې ک７ئ. له کفر ＇خه ي３ وژغورلی او ستاس３ په زړونو ک３ 
ي３ الفت، مينه او محبت واچوه. هغه و چ３ د دواړو قبيلو غ７ي د د＊منانو شيطاني دسيسو ته په 
پاملرنه په ژړا شول او يو بل ته ي３ غي８ې ورک７ې، بيا د رسول اهللU حضور ته الړل. اهلل متعال د 
دسيس３ جوړوونکو د ر！ن３ په هکله آيتونه نازل ک７ل او مسلمانان ي３ د دسيس３ جوړوونکو يهودو 

له پيروۍ ＇خه وويرول. 

)۱(ه）ونه

يهودو په پيل ک３ ول３ د پيغمبرU  سره د＊مني نه درلوده او بيا ي３ ＊کاره د＊مني ورسره پيل 
ک７ه؟

٢ـ د پيغمبرU  په مقابل ک３ بی ادبي او －ستاخي
يهودو د رسول اکرمU په حضور ک３ د خبرو پر مهال ب３ ادبي کوله. د ستر－و او ورو＄و په اشارو 
به ي３ هغه مبارکU ته تکليف رساوه. د پ＂و )رمزي( کلمو په کارولو سره ي３ خپله کينه او د＊مني 

＊کاره کوله.



35>  @

۳ ـ د ＄ينو يهوديانو اسالم راوړل
 Uد يهودو له لويانو او عالمانو ＇خه و. کله چ３ مدين３ منورې ته د رسول اکرم Wعبداهلل بن سالم
له رات， ＇خه خبر شو، د هغهU حضور ته راغی او وي３ ويل:زه له تا＇خه درې پو＊تن３ لرم چ３ 
＄واب ي３ پرته له پيغمبر ＇خه بل ＇وک نشي ورکوالی. وروسته له دې چ３ پيغمبرU  د هغه 
！ولو پو＊تنو ته ＄واب ورک７، نو عبداهلل بن سالمW وويل: شاهدي ورکوم چ３ ته د اهلل> پيغمبر 
له هغوی ＇خه وپو＊ت３  تور ل／وونکی قوم دی. که  يهود  پيغمبره!  "ای د اهلل  بيا ي３ وويل:  ي３. 
او زما له اسالم ＇خه خبر شي، تور راپورې ل／وي"، همغه و چ３ يهود د پيغمبرU حضور ته 
راغلل، عبداهلل بن سالم W ن８دې کو！３ ته  ننوت. رسول اکرمU له دوی ＇خه وپو＊تل: عبداهلل 
بن سالم ستاس３ په من＃ ک３ ＇ن／ه شخص دی؟ وي３ ويل:په موږ ک３ تر ！ولو پوه دی او تر ！ولو 
＇خه د پوه س７ي زوی دی،په موږ ک３ تر ！ولو غوره دی. او تر ！ولو ＇خه د غوره زوی دی. د اهلل 
رسولU وفرمايل:که عبداهلل بن سالم اسالم راوړي بيا ＇ه وايئ؟ وي３ ويل: اهلل دې هغه له دې کار 
＇خه وساتي. په دې وخت ک３ عبداهلل بن سالم راووت وي３ ويل:«اشهدان ال اله اال اهلل واشهد 
ان محمداًً رسوُل اهلل» يهودو وويل:په موږ ک３ تر ！ولو بد او له ！ولو ＇خه د بد زوی دی. وروسته 

له هغ３ ي３ پرې بريد وک７.
۴ـ د قبل３ د بدليدلو په اړه د يهودو دري＃

له مسلمانانو  بدليدلو حکم  د  قبل３  د  ته  الحرام)کعب３ شريف３(  المقدس ＇خه مسجد  بيت  له 
سره د يهودو د س７ې ج／７ې پای او د دوی له لوري د اسالمي دولت د ب３ ثباته کولو په موخه د 
تاوده جن， پيل －２ل کي８ي. کله چ３ پيغمبرU مدين３ منورې ته راغی سره له دې چ３ ١٦ يا١٧ 
مياشت３ ي３ د بيت المقدس لوري ته لمون＃ وک７، خو دکعب３ شريف３ لوري ته ليواله وو، چ３ د 
ابراهيمX قبله وه، لمون＃ اداء ک７ي، يهوديان له دې امله چ３ پيغمبرU د بيت المقدس لور ته 
لمون＃ کوي، ډير خوښ وو، خو وروسته له دې چ３ رسول اکرمU ته د مازدي／ر په لمان％ه ک３ امر 
وشو چ３ د کعب３ شريف３ لور ته لمون＃ اداء ک７ي، يهود نا خو＊ه شول او د مسلمانانو پر ضد ي３ 
ناوړه تبليغات پيل ک７ل، چ３ بيا د دوی د باور د رد او د پيغمبرU د دري＃ د تائيد په هکله د البقرې 

سورت ＇و آيتونه نازل شول.
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)٢(ه）ونه

زده کوونکي دې د ＊اغلي استاد په الر＊وونه د بيت المقدس د مقام په هکله بحث او ＇ي７نه 
وک７ي.

د لوست عبرتونه�
 له اسالم او مسلمانانو سره د يهودو د＊مني تاريخي ري＋３ لري.

 د اهلل > د امر منل عبادت دی اومسلمانان دقبل３ په اړه د اهلل د امر پيرو دي.
 د يهودو په من＃ ک３ داس３ کسان هم وو چ３ د حق په ＊کاره کيدلو سره ي３ دخپل قوم ميل او 

رغبت هي＆ وبللو او ايمان ي３ راوړ.
 د قبل３ بدليدل يوه الهي ازموينه وه چ３ رسول اکرمU او مسلمانان په هغ３ ک３ بريالي شول.

 دهجرت ＇خه وروسته د اسالمي امت په وړاندې بيت المقدس د لوم７ن９ قبل３ په توگه ډير 
ارز＊ت او لوړ مقام لري، نو پر مسلمانانو باندې ي３ ساتنه او دفاع الزم ده.

ارزونه
١ـ عبداهلل بن سالمW ＇وک و؟

٢ پيغمبرU ＇و مياشت３ د بيت المقدس لور ته لمون＃ وک７؟
٣ـ له بيت المقدس ＇خه کعب３ شريف３ ته د قبل３ د بدل５دلو په اړه د مسلمانانو او يهودو دري＃ 

＇ه و؟
٤ـ د اوس او خزرج د دوو قبيلو ترمن＃ کومه موضوع د شخ７ې او النج３ المل شوه او نوموړې 

شخ７ه ＇ن／ه حل شوه؟

کورن９ دنده

د اسالم په وړاندې د يهودو د دري＃ په اړه يوه لس کر＊يزه مقاله وليکئ؟
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لسم لوست

د جهاد مشروعيت
مدين３ منورې ته د پيغمبرU له هجرت ＇خه وروسته، چ３ اکثره اوسيدوونکي ي３ مسلمانان وو، 
اسالمي دولت جوړ شو. دا دولت سره له دې چ３ له غير مسلمانانو سره ي３ د مالت７ او يو＄ای 
اوسيدلو ت７ون ک７ی و، خو د مدين３ منورې يهود او مشرکان د قريشو د مشرکانو له لوري له －وا＊ونو 

سره مخامخ وو او اسالمي دولت اړ و چ３ د دفع３ لپاره ي３ الزم چمتووالی و＊يي.
جهاد ＇ه وخت مشروعيت وموند؟

� ßÁåcà=�جهاد د دويم هجري کال په لوم７يو وختونو ک３ ددې آيت په نازليدو سره مشروعيت وموند
�¶ãfÈåbß̄ß�٣٩ آيت د حج سورة.   á¼ åÂåf árß¾�Îß· ß¢�ßç�=� çÁåCßÆ�=Ç à»å· à�� á¼ àÃç¾ß@åE� ßÁÇà·ßI>ß̄ àÈ� ßÀÈådç·å¶

ژباړه:]هغوکسانوته اجازه ورک７ل شوه چ３ د هغوی پر خالف په ج／７ه الس پورې ک７ي ＄که 
هغوی مظلومان دي او اهلل ددوی د مرست３ او مالت７ توان لري[. ددې آيت په نزول سره د مسلمانانو 

نظامي تحرکات عمًال پيل شول.
مسلمانان د هجرت په لوم７ي کال د خپلو چارو په تنظيم، لکه د جومات ودانول او د سياسي 
چارو په تنظيم، لکه په خپل من＃ ک３ د ورورول９ د ت７ون ت７ل او د مدين３ منورې  له غير مسلمانانو 

سره د ورورول９ د ت７ون په ت７لو بوخت وو.
سره له دې چ３ پيغمبر اکرمU  مکه پري＋３ وه، مدين３ ته تللی و خو قريشو په مدينه منوره ک３ د 
رسول اهللU مالت７کوونکي))انصار(( ويرول او د مدين３ منورې د دولت په ضد ي３ د جن， اعالن 
ک７ی و. له دې امله پيغمبرU د خپل چمتو والي د ＇ر－ندولو او د قريشو او نورو د＊منانو د ډارولو 

په مقصد ي３ يو شمير سري３)واړه ！ول／ي( له مدين３ منورې ＇خه د باندې لي８ل.
سريه او غزوه

غزوه: د مسلمانانو د يوې ډل３ په حرکت اطالق کي８ي چ３ د پيغمبرU په ملتيا ي３ د د＊من د 
مقابل３ په مقصد ک７ى وي، برابره ده چ３ ج／７ه رامن＃ ته شوې وي او که نه وي.
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سريه: د مسلمانانو له يوې ډل３ ＇خه عبارت ده چ３ پيغمبرU هغوی پر د＊من باندې د حمل３ 
لپاره لي８لي وي، که ج／７ه رامين＃ ته شوې وي که نه.کله هم سري３ د غليم له حا ل ＇خه د خبريدلو 
پر مقصد لي８ل کيدل３. پيغمبرU په مدينه منوره ک３ دخپل لس کلن برکتي ژوند په اوږدو ک３ 

پخپله د ٢٧ غزا－انو مشري ک７ې ده او ٣٨سري３ ي３ لي８ل３ دي.

د مدين３ منورې د و－７و سرشميرنه
د هجرت په لوم７ي کال د ورورول９ د ت７ون له ت７لو وروسته پيغمبرU پرته له کوم ＄ن６ امر وک７ 
＇و د مدين３ منورې د اوسيدونکو نفوس وشميرل شي. وروسته له دې د سريو او غزا－انو لي８ل 

پيل شول.

)۱(ه）ونه

ول３ په مکه مکرمه ک３ د جهاد اجازه ورنه ک７ل شوه او په مدينه منوره ک３ جايز شو؟ په دې هکله 
دې زده کوونکي د ＊وونکی په الر＊وونه بحث او ＇ي７نه وک７ي.

پيغمبرU د سريو لي８لو تر ＇ن， د مدين３ منورې د شاوخوا له يو شمير عربي قبيلو، لکه بنی 
ضمره او جهينه سره د مالت７ او يو پر بل د تعرض نه کولو ت７ون الس ليک ک７. له دې ډول ت７ونونو 
＇خه مقصد د مک３ له اوسيدونکو سره د جن， پر مهال د هغوی ب３ طرفي او همدارن／ه په 
سياسي، نظامي او اقتصادي اړخونو ک３ د ت７ونونو ت７ل د ضرر د دفع３ او د ت７ون د دواړو خواوو د 

－６ مصلحت الس ته راوړلو په قاعده او اساس بنا و.
د سري３ لي８لو په تاريخ ک３ د عبيد بن حارث سريه لوم７ۍ سريه وه چ３ په هغ３ ک３ مسلمانانو له 
مشرکانو سره مخامخ ن＋ته وک７ه او په دې سريه ک３ سعد بن ابی وقاصW لوم７نی کس و چ３ د 

اهلل> په الره ک３ ي３ غشي وويشتل.
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د سريو د لي８لو موخ３
که چيرې موږ د سريو او غزا－انو د لي８لو موخ３ په ＄ير و＇ي７و، وينو ！ول３ هغه سري３ چ３ د بدر 
له غزوې ＇خه د مخه لي８ل شوې وې، ！ول کسان ي３ مهاجر وو او په من＃ ک３ ي３ يو شخص هم د 

انصارو له ډل３ ＇خه نه و، دغه کار بشپ７ سنجول شوی و.
پيغمبرU غو＊تل له يوې خوا په دې سره د مهاجرينو قضيه لوم７ی د دوی پخپل من＃ ک３ بيا د 
بهر په کچه ژوندۍ وساتي. له بل３ خوا د قريشو اقتصاد تر بريد الندې ونيسي، ＇و پو＄ي توان ي３ 
کمزوری شي. همدارن／ه مسلمانان جن／ي وړتياوې، تکتيکونه او تمرينونه زده ک７ي او د قريشو 
حرکتونه د مسلمانانو تر ＇ارن３ الندې وي او په پای ک３ د اسالم د＊منان د مدين３ منورې په دننه 

او شاوخوا سيموک３ په ويره او ډار ک３ ولوي８ي. 

)٢(ه）ونه

زده کوونکی دې په مدني مرحله ک３ د سول３ او ج／７ې په هکله بحث او ＇ي７نه وک７ي او نتيجه 
دې بيان ک７ي.

د لوست عبرتونه�
 جهاد تعرضي عمل نه، بلک３ د کفارو د ظلم او تيري په مقابل ک３ د مسلمانانو يو دفاعي عمل 

دی.
 جهاد پر مسلمانانو باندې هغه مهال فرض －ر＄ي چ３ دوی د تجاوز او تيري الندې راشي او په 

عين حال ک３ د ج／７ې او دفاع توان ولري.
 جهاد د اسالم له مهمو فرائضو ＇خه دی، د اسالمي شعائرو په من＃ ک３ ډير لوړ ارز＊ت لري 

او ترقيامته دوام لري.
 جهاد د نورو اسالمي شعائرو په ＇５ر ＄ان／７ي احکام، اصول او قواعد لري چ３ د فقه الجهاد 

په نوم ياد شوي دي.
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 له کفارو سره پر يو بل د تعرض نه کولو ت７ون جايز دی، په دې شرط چ３ په هغه ک３ اسالم ته د 
ضرر دفع او －ته اړول وي. همدارن／ه د اسالم له د＊منانو سره سوله جواز لري په دې شرط چ３ 

مصلحت ي３ ايجاب ک７ي.
 د سريو لي８ل په راتلونک３ ک３ د اسالمي غزواتو او فتوحاتو لپاره چمتو کيدل وو.

 د جهاد في سبيل اهلل ＇خه مقصد دخپل حکومت د پراخوالی او د نورو په حدود و تجاوز 
ندی، بلک３ د جهاد هدف د کمزورو)مستضعفينو( او مظلومو خلکو حمايت، د ظلم او تجاوز له 

من％ه وړل او د عدل تحقق دی.

ارزونه

١ـ مسلمانانو ته د جهاد اجازه ＇ه وخت ورک７ل شوه اوعلت ي３ ＇ه و؟
٢ـ سريه او غزوه ＇ه توپير لري او پيغمبرU په ＇و غزا－انو ک３ －６ون درلود؟

نومونه ي３  ت７ون ک７ی و؟  نه کولو  او د تعرض  قبيلو سره د سول３  له کومو عربي   Uپيغمبر ٣ـ 
واخلئ.

کورن９ دنده

يوه لس  په هکله  اغيزو  او  ت７ون د موخو  د  پيغمبر�  د  قبيلو سره  زده کوونکي دې د عربي 
کر＊يزه مقاله وليکي.
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يولسم لوست

د ＄ينو  احکامو تشريع
اهلل تعالی د هجرت په دوو لوم７يو کلونو ک３ يو ل７ تشريعي احکام او عبادتي شعاير هم فرض ک７ل، 

لکه روژه، زکات، د فطر صدقه او داس３ نور. 

۱ـ د روژې فرض کيدل

د هجرت په دويم کال د شعبان په مياشت ک３ اهلل> د رمضان د مبارک３ مياشت３ روژه فرض ک７ه 

او هغه ي３ د اسالم له پن％و رکنونو ＇خه يو رکن －ا１ه. روژه له اسالم ＇خه د مخه په نورو امتونو 

باندې هم فرض وه. 

)۱(ه）ونه
زده کوونکي دې د اړوند مضمون د ＊وونکی په مرسته د ＄ينو احکامو د تشريح په هکله په خپلو 

ک３ بحث او ＇ي７نه وک７ي.

٢ـ د فطر د صدق３ مشروعيت

په همدې کال د رمضان په مياشت ک３ اهلل> د فطر صدقه واجب ک７ه چ３ ورک７ه ي３ پر هر آزاد، 

نارينه، ＊％ينه، وړوکي او لوی انسان باندې واجب ده.

پر مسلمانانو باندې د فطر د صدق３ د وجوب الهي حکمت ＊کاره او ＇ر－ند دی، لکه ＇ن／ه 

چ３ په حديث شريف ک３ راغلي دي: اهلل تعالی د فطر صدقه د روژه تي له ب３ ＄ايه او ب３ حيا 

خبرو ＇خه د پاکوالي او بيوزلو خلکو لپاره د خوراک برابرولو لپاره واجب ک７ې ده. نو  هر هغه 

＇وک چ３ د فطر صدقه د اختر له لمان％ه ＇خه د مخه ورک７ي د اهلل متعال د نظر وړ صدقه ده او 

که د اختر له لمان％ه ＇خه وروسته ي３ ورک７ي له صدقو＇خه يوه صدقه بلل کي８ي.
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۳ـ د کوچني اختر لمون＃:

په همدې کال پيغمبرU دکوچني اختر لمون＃ اداء ک７. دا لوم７ی ＄ل و چ３ پيغمبرU له ！ولو 

خلکو سره يو ＄ای په داس３ حال ک３ چ３ تهليل او تکبير ي３ وايه د اختر د لمان％ه ＄ای ته الړ او 

دکوچني اختر لمون＃ ي３ د اهلل تعالی د تلپات３ نعمتونو د شکر ي３ په عنوان اداء ک７.

۴ـ د زکات مشروعيت:

همدارن／ه د هجرت په دويم کال اهلل تعالى له مالونو ＇خه د زکات ورک７ه فرض ک７ه او د اسالم له 

پن％و رکنونو ＇خه  ي３ يو رکن وبللو. زکات د رمضان د مياشت３ د روژې له فرضيت ＇خه وروسته 

فرض شو.

٥ـ د ام المؤمنين عائش３ رضی اهلل عنها سره واده کول:

د هجرت د لوم７ي کال له غوره پي＋و ＇خه يوه هم د حضرت ابوبکرW له لور، بي بي عايش３ 

رضی اهلل عنها سره د پيغمبرU واده و.

 Wد ام المؤمنين حضرت خديج３ رضی اهلل عنها له م７ين３ وروسته د ابوبکر صديق Uپيغمبر

له لور بي بي عايش2３ سره دا عقد له هجرت ＇خه د مخه په مکه مکرمه ک３ ت７لى و چ３ بيا 

وروسته په مدينه منورې ک３ د هجرت په لوم７ي کا ل د شوال په مياشت ک３ ي３ ورسره واده وک７.

هر د نظر خاوند کوالی شي په اسان９ سره په هغه الهي حکمت چ３ د عايش2３ په واده ک３ 

نغ＋تی و، وپوهي８ي.

دغه له برکته ډک واده د مدني ژوند په لوم７يو وختونو ک３ د رسول اکرمU په ژوند ک３ د تشريعي 

احکامو له پيل سره رامن＃ ته شو.

ب３ له شکه هر انسان د خپل ژوند زياته برخه په کور ک３ له خپل３ کورن９ سره تيروي، له دې امله 

اړينه وه په کورني ژوند ک３ د رسول اکرمU ک７ه وړه خلکو او اسالمي امت ته ورسي８ي، تر ＇و 

مسلمانان وکوالی شي په هغهU پس３ اقتداء وک７ي. دا مهمه او ارز＊تناکه دنده د امهات المؤمنين 
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)د نبي اکرمU بيبيانو( په ＄ان／７ې تو－ه د بي بي عايش2３ په ＊ه ډول سرته ورسوله.

بي بي عايش2３ وکوالی شول د خپل３ ＄يرکتيا، ژورې پوه３ او ذکاوت له برکته، چ３ اهلل> 

ورک７ی و، خپله دنده په ＊ه تو－ه پای ته ورسوي. يو بل شی چ３ د دې مهم کار په سرته رسولو ک３ 

 Uي３ ورسره مرسته وک７ه، دا و چ３ اهلل> هغ３ ته اوږد عمر ور په برخه ک７ی و چ３ د نبي اکرم

له رحلت ＇خه وروسته ن８دې پن％وس کاله ژوندۍ وه.

دې وخت ورسره مرسته وک７ه ＇و هغه ＇ه چ３ له رسول اهللU ＇خه ي３ اوريدلي وو، نوروته 

ورسوي. اهلل> دې له دې او ！ولو امهات المؤمنين ＇خه خوښ او راضي وي!

)٢(ه）ونه

زده کوونکي دې دخپل ＊وونکي په مرسته د آم المؤمنين حضرت عايش2３ رول د احاديثو 

په نقلولو ک３ و＇ي７ي.

د لوست عبرتونه�

 روژه په مخکنيو امتونو هم فرض وه.

 د فطر صدقه د هجرت په دويم کال واجب شوه او په همدغه کال رسول اهلل U د اهلل تعالی د 

نعمتونو د شکري３ په خاطر په لوم７ي ＄ل د وړوکي اختر لمون＃ اداء ک７.

 پ５غمبرU مديني منورې ته د هجرت له پيل ＇خه شپاړس يا اوولس مياشتي وروسته د مازدي／ر 

په لمان％ه ک３ کعب３ ته په مخ گر＄ولو او لمون＃ کولو مامور شو.

 د زکات ورکول د اسالم د پن％ه －ونو ارکانو ＇خه يو رکن دى.

 داچ３ د شرعي احکامو ډيره برخه د امهات المؤمنين رضی اهلل عنهن په وسيله او په ＄ان／７ې 

تو－ه د حضرت عايشي 2 په واسطه موږ ته رس５دل３ ده ، ددې په لوړ مقام داللت کوي.



44>  @

 د اسالم په دين ک３ زکات او نور مالي واجبات د ！ولني ＇خه د فقر له من％ه وړلو او د اقتصاد په 

وده او پرمختک ک３ مهم رول لري او د ！ولو اقتصادي احکامو او ارز＊تونو بنيادي هدف په ！ولنه 

ک３ دفقر او ب５وزل９ سره مبارزه کول دي.

ارزونه

١ـ روژه په کوم کال په مسلمانانو فرض شوه؟

٢ـ د فطر صدقه په کوم کال په مسلمانانو فرض شوه؟

٣ـ نبي کريم� د اختر لمون＃ په کوم کال ادا ک７؟

٤ـ آيا زکات ورکول د اسالم له ارکانو ＇خه يو رکن دى؟

کورن９ دنده

د فطر د صدق３ د ارز＊ت او اهميت په اړه په خپلو کتابچو ک３ يوه مقاله وليکئ.
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دوولسم لوست

د بدر غزا )۱(
د بدر غزا د اسالم په تاريخ ک３ لوم７ۍ برخليک جوړوونک３ غزوه بلل کي８ي. د قريشوکفارو 
چ３ هي＆ ډول ظلم، تيری او تکليف ي３ د پيغمبرU او مسلمانانو ＇خه نه سپمولو، مدين３ منورې 
ته دپيغمبرU  او صحابه رضي اهلل عنهم له هجرت ＇خه وروسته ډير په قهر او غوسه شول. د 

مسلمانانو تعذيبولو او د دوی د مالونو مصادره کولو ته ي３ همداس３ دوام ورک７.
۱ـ د بدر غزوې ته چمتو والی

＇ن／ه چ３ مخک３ هم وويل شول، پيغمبرU د جهاد د حکم له نازليدو ＇خه وروسته پو＄ي 
خو＄＋تونه پيل ک７ل چ３ زياتره ي３ د د＊من د احوا ل د السته راوړلو  لپاره پو＄ي ＇ارن３ ته ورته 

او د الندنيو موخو د ترالسه کولو لپاره رامن＃ ته شول:
١ـ د مدين３ منورې له شاوخوا الرو سره بلدتيا او د هغو الرو پيژندنه چ３ مک３ مکرم３ ته ورغل３ 

وې.
٢ـ له هغو قبيلو سره ت７ون ت７ل چ３ د دې الرو په اوږدو ک３ ي３ ژوند کاوه.

٣ـ په مدينه منوره ک３ ميشت يهود، مشرکان او بان６ه چيان)کليوال( په دې حقيقت باندې پوهول 
چ３ د مسلمانانو د کمزورۍ وخت تيرشوی او اوس هغوی د پياوړتيا په حالت ک３ دي.

٤ـ قريشو ته اخطار ورکول،تر ＇و د مسلمانانو له د＊من９ ＇خه الس واخلي او سول３ ته غاړه 
کي８دي، ＄که ددې سياست دوام د هغوی  اقتصاد، تجارت او د ژوند تيرون３ وسيل３ له －واښ 

سره مخامخ کوي.
！ول３ هغه سري３ چ３ پيغمبرU د پورتنيو موخو د السته راوړلو لپاره استول３ وې په هي＆ کومه يوه 
ک３ قتل او د مالونو مصادره نه ده رامن＃ ته شوې، تر دې پورې چ３ مشرکينو د)کرز بن جابر فهری( 
په مشرۍ د هجرت په دويم کال د ربيع االول په مياشت ک３ په)سفوان( نوم３ سيمه ک３ چ３ د بدر 
تر ＇ن， پرته ده، د مدين３ منورې د مسلمانانو د ＇ارويو په لو！ولو او تاالکولو الس پورې ک７. په 

دې اساس د مسلمانانو د مالونو تر ！ولو لوم７ني لو！ماران مشرکان وو.
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د جن， اصلي المل
زرو  پن％وسو  د  او＊ان،  په مشرۍ، چ١٠٠３  بن حرب  ابوسفيان  د  کاروان  تجارتي  يو  قريشو  د 
دينارو په شاوخوا ک３ سره زر او د مک３ د لويانو او مشرانو زيات３ شتمن９ ي３ ورسره بار ک７ې وې، له 
＇لوي＋تو ساتونکو سره يو＄ای له شام ＇خه مک３ ته د بيرته راستنيدو په حا ل ک３ وو. ددې کاروان 
الس ته راوړل د مسلمانانو لپاره يوه زرينه موقع وه،تر ＇و د مک３ خلکو ته يو کلک اقتصادي 
－وزار ورک７ي. له دې کبله رسول اکرمU مسلمانانو ته امر وک７ چ３ ددې کاروان په لوري بي７ه وک７ي 

کيدای شي چی اهلل تعالی ي３ دوی ته ور په برخه ک７ي.
له  د مک３  پر ＄ای  کاروان  تجارتي  د مک３  به  و چ３ مسلمانان  نه  په فکر ک３  ددې   Uپيغمبر
ل＋کر سره په ج／７ه ک３ ＊کيل شي. له دې امله ي３ چاته په وتلو امر ونه ک７ او زيات شمير صحابه     

رضي اهلل عنهم په مدينه منوره ک３ پات３ وو.

)۱(ه）ونه

زده کوونکي دې په دې هکله بحث او خبرې وک７ي، چ３ د بدر په ج／７ه ک３ د پيغمبرU د ل＋کر 
ايستل دفاعي عمل و او که تعرضي ج／７ه؟

د اسالمي ل＋کر شمير او د قوماندې ويشل
پيغمبرU د هجرت په دويم کال د رمضان په )١٧( ني＂ه له دريو سوو او ديارلسو تنو مجاهدينو، يو 

يا دوه آسونو او اويا او＊انو سره له مدين３ منورې ＇خه ووت.
هغه مبارکU د ！ول ل＋کر د قوماندې سپين بيرغ)مصعب بن عميرW( ته وسپاره، ل＋کر ي３ په 

دوو برخو وويشه: مهاجرين او انصار.
د مهاجرينو بيرغ د علي کرم اهلل وجهه او د انصارو بيرغ د سعد بن معاذWپه الس ک３ و.

ددواړو بيرغونو رن， تور و. له مدين３ منورې ＇خه له حرکت نه مخک３ ي３ دوه تنه بدر ته واستول 
تر ＇و د قريشو له کاروان ＇خه خبر راورسوي.

له مک３ ＇خه د مرست３ غو＊تنه
دکاروان مشر ابوسفيان په ډير احتياط سره حرکت کاوه، ＄که هغه پوهيده چ３ د مک３ الره له 
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دوو خواوو په －واښ ک３ ده؛ ＇ارونکو ي３ خبر ور ورساوه چ３ محمدU خپل اصحاب راوستلي، 
تر ＇و پر  کاروان باندې بريد وک７ي.

ابوسفيان پرته له کوم ＄ن６ ＇خه يوکس د)ضمضم بن عمروغفاري( په نوم مک３ ته واستاوه تر＇و 
په خورا بي７ې سره خلک د کاروان د ژغورن３ لپاره خبرک７ي.

ابوسفيان چ３ د شام په اصلي الره مک３ ته روان و، کله چ３ خبر ورته ورس５د چ３ دوه تنه سپاره 
د دوى د الرې په مسير راغلي، نو هغه －ومان وک７ چ３ د مدين３ له خلکو ＇خه دي. په بي７ه بيرته 
کاروان ته ستون شو. د بدر الره ي３ پري＋وده او د سرې بحيرې د غاړې په اوږدو ي３ خپل ت， ته 

دوام ورک７. په دې تو－ه ي３ کاروان د مسلمانانو د ل＋کر له من／ولو ＇خه وژغوره.
ضمضم بن عمرو غفاری په ډيره بي７ه خپل ＄ان مک３ ته ورساوه. د مک３ د د＊ت３ په من＃ ک３ 
＇يرې －ريوان د خپل اوښ پر شا، چ３ پوزه ي３ ورته پرې ک７ې وه، والړ و. چيغ３ ي３ وهل３: ای 
قريشو! خپل او＊ان او قيمتي مالونه الس ته راوړئ چ３ له ابوسفيان سره دي، محمدU او مل／رو 

ي３ پر هغو باندې حمله ک７ې ده .... مالت７...!! مالت７...!!.
ج／７ې ته د مک３ د خلکو چمتووالی 

د مک３ ！ول لويان له ابولهب ＇خه پرته راغون６ شوي وو او په بي７ه ج／７ې ته چمتو  او له يو زر او 
دری سوه١٣٠٠ جن／يالو، سلوآسونو، شپ８سوه زغرو او ب３ شميره او＊انو سره ي３ يو＄ای له مک３ 
＇خه حرکت وک７. د ！ول ل＋کر قوماندان ابوجهل و او د قريشو نورو لويانو ل＋کر ته د خوراکي 

توکو د برابرولو دنده په غاړه لرله.
د جحفه په سيمه ک３ ورته د ابوسفيان ليک راورسيد چ３ په ک３ ليکل شوي وو. کاروان وژغورل 

شو، ب５رته راو－ر＄ئ.
د مک３ د ل＋کر دوې ډل３ کيدل

کله چ３ د ابوسفيان ليک دمک３ ل＋کرته راورسيد، د بيرته ستنيدو اراده ي３ وک７ه خو ابوجهل په 
جاهالنه تکبر او ب３ ادب９ سره وويل: "په اهلل م３ سو－ند بيرته نه ستني８و ترهغ３ پورې چ３ ＇وبدر 
ته والړ نه شو،هلته درې ور＄３ پات３ نشو، او＊ان حالل نک７و، شراب و نه ＇＋و، سازونه و نه 

غ８وو،تر ＇و چ３ عرب مو له راغون６يدلو ＇خه خبر شي او د تل لپاره له موږ ＇خه وويري８ي.
بني زهره، چ３ شمير ي３ درې سوه تنو ته رسيده، بيرته ستانه شول او پات３ نور زر تنه ج／７ه مار د 
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ابوجهل په مشرۍ د بدر پر لور وخو＄يدل.

)٢(ه）ونه

－رانو زده کوونکو، د مک３ ل＋کر په داس３ حال ک３ چ３ کاروان ي３ ژغورل شوی و، ول３ ج／７ې 
ته چمتو شو؟

د لوست عبرتونه�
 د پيغمبرU  له لوري د سريو استول يو اطالعاتي او دفاعي اقدام و.

 بدر ته د پيغمبرU  د تللو موخه د مشرکانو اقتصادي تهديد و، تر＇و مسلمانانو ته له ازار او 
تکليف رسولو ＇خه الس واخلي.

 قريش د خپل ！ول مالي او پو＄ي توان سره د مسلمانانو ج／７ې ته راووتل.
 دبدر دج／７ې رامن＃ ته کيدل د اهلل تعالی له لوري ！اکل شوي وو.

ارزونه
١ـ سري３ دکوم مقصد لپاره استول کيدل３؟

٢ـ د بدر دج／７ې د پيل المل ＇ه و؟په دې ج／７ه ک３ د اسالم ل＋کر په ＇و برخو ويشل شوی 
و؟

٣ـ کله چ３ ابوسفيان له دوو تنو سپرو ＇خه خبرشو په کومو چارو ي３ الس پورې ک７؟
٤ـ د بدرپه غزوه ک３ د مسلمانانو اوکفارو د ل＋کر شمير، همدارن／ه ددواړو ل＋کرو د قوماندانانو 

نومونه واخلئ.

کورن９ دنده

د سريو استولو د موخو او د بدر د ج／７ې د اهميت په باب په خپلوکتابچوک３ يوه مقاله وليکئ.
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ديارلسم لوست

د بدر غزا )٢(
د جن， بهير او پايل３ ي３

لکه ＇ن／ه چ３ وويل شول پيغمبرU يوازې د قريشو د قافل３ د ويرولو په نيت، چ３ له شام ＇خه 
مک３ ته روانه وه، د ٣١٣ تنو اصحابو سره له مدين３ منورې ＇خه ووت، خو د بدر سيم３ ته 
ن８دې ي３ خبر ترالسه ک７ چ３ د مک３ ل＋کر د ج／７ې لپاره چمتووالی نيسي، نو ناچار شو چ３ د 

يوې برخليک ！اکونک３ مقابل３ لپاره تياری ونيسي.
د اسالمي ل＋کر ＇رن／والی

د مدين３ د ل＋کر د ＇ارن３ قوتونو په داس３ حال ک３ پيغمبرU  ته د قافل３ له الس ＇خه د وتلو او 
د مک３ د ل＋کر د چمتووالي خبر راوړ چ３ نبي کريمU بدر ته ن８دې و.

پيغمبرU  له ډير فکر او غور ＇خه وروسته دې پايل３ ته ورسيد چ３ له يوې خون７ۍ غزا ＇خه 
پرته بله الره نشته. بايد چ３ په بشپ７ه م７５انه او زړورتيا په ډ－ر ک３ ودري８ي.

دې خطرناک او نا＇اپي بدلون ته په پاملرن３ د اهلل رسولU  خپل عالي پو＄ي مجلس د مشورې 
لپاره جوړک７ او د خپلو مل／رو نظري３ ي３ واوريدل３. د اسالمي ل＋کر مشرانو او قوماندانانو هر يو 
حضرت ابوبکر صديق اوحضرت عمر رضی اهلل عنهما خوندورې خبرې وک７ې. وروسته مقداد 
بن عمروW وويل:ای د اهلل رسوله! د الهی فرمان د پل３ کولو لپاره حرکت وک７ه، موږ هم درسره 
� ßK¾ß?� áGßÂác>ßª� :ته ک７ې وه Xيو، په اهلل سو－ند تا ته هغه خبره نه کوو چ３ بني اسرائيلو موسی
او جن， وک７ئ، موږ  اهلل دې والړ شئ  او  ته  �]مائدة:٢٤[  ßÁÆ àb å¢>ß® �>ß¿ àÂ> ßÂ �>ç¾åC �ØåI>ß̄ßª � ß́ èEßeßÆ

همدلته کينو. بلک３ وايو: ته او اهلل دې والړ شئ وجن／ي８ئ موږ هم درسره يو تر ＇و هلته ورسي８و.
د اهلل رسول Uددې خبرو په اوريدلو سره ډير خوشحاله شو او د مقداد بن عمرو په حق ک３ ي３ د 
＊ي／３２ دعا وک７ه. خو رسول اکرمUپه دې انتظار و چ３ له انصارو ＇خه ډاډمن３ خبرې واوري؛ 
＄که اکثريت انصار رضی اهلل عنهم وو او د جن， دروند پ５＂ی هم د دوی په اوږو و. سعد بن 
معاذW د انصارو  بيرغ وړونکي دا ！کی درک ک７ او پيغمبرU ته ي３ وويل: ＊ايي داس３ ويره درسره 
وي چ３ انصار به پرته له مدين３ منورې ＇خه ستا مالت７ ونه ک７ي، زه د انصارو په استازيتوب ＄واب 
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درکوم: هر＄ای ته چ３ غواړې والړ شه، له هر چا سره چ３ غواړې عقد او اړيک３ ！ين／３ ک７ه، له 
هرچا سره چ３ غواړې پيوند وشلوه، هر＇ومره چ３ غواړې زموږ له مالونو ＇خه واخله او هر ＇ه 
چ３ دې زړه غواړي موږ ته ي３ وب＋ه، هغه ＇ه چ３ له موږ ＇خه ي３ اخل３ موږ ته ډير غوره دي له 
هغه ＇ه نه چ３ په ＄ای ي３ پري８دې. هر امرچ３ کوې، زموږ کار ستا د فرمان منل دي، په اهلل م３ 
سو－ند که چيرې ته زموږ سره په دې سمندرک３ سفرکوې او په هغه ک３ ＄ان اچوې، غرقي８ې موږ 

！ول له تاسره په هغه ک３ ＄ان اچوو.
داهلل رسولU د سعد بن معاذW  له خبرو ＇خه ډير خوشحاله شو او وي３ ويل : ＄ئ او هيله من 
اوسئ؛ ＄که اهلل تعالی له دوو شيانو )قافله يا په ج／７ه ک３ برياليتوب( ＇خه په يوه ＇يز زماسره 

ژمنه ک７ې ده.

)۱(ه）ونه

－رانو زده کوونکو، د مقداد او سعد بن معاذ رضي اهلل عنهما له خبرو ＇خه ＇ه استنباط کولی 
شئ؟

د ج／７ې پيل
په هغه شپه چ３ سبا ته ي３ ج／７ه پيل کيده، اهلل تعالى داس３ باران وک７ چ３ پر مشرکانو ډير شديد 
او ت５ز و چ３ د دوی د پرمخت， مانع شو او د مسلمانانو په سيمه ک３ د شبنم)پرخ３(په ＇ير و چ３ 
يوازې ي３ ش／３ کلک３ او د مسلمانانو قدمونه ي３ مضبوط ک７ل. دا شپه د جمع３ وه چ３ د دويم 

هجري کا ل د رمضان د مياشت３ له اوولسم３ ني＂３ سره برابره وه.
رسول اهللU خپل ل＋کر ته حرکت ورک７، تر＇و د بدر اوبو ته له مشرکينو ＇خه مخک３ ورسي８ې. 

سعد بن معاذW وړانديز وک７ چ３ نبي کريمU ته د قوماندې د ＄ای په تو－ه يوه ＇پره جوړه ک７ئ.
کله چ３ مشرکانو د ش／و له غون６يو ＇خه سر راپورته ک７ او دواړه ل＋کرې سره مخامخ شوې. 
پيغمبرU د مسلمانانو صفونه برابر ک７ل او وي３ ويل: ＇و چ３ ما درته امر نه وي ک７ى، جن， پيل 
نه ک７ئ. وروسته ي３ ل＋کر ته اړين３ الر＊وون３ وک７ې، د اهلل رسولU چ３ کله د مجاهدينو د ليکو 
له منظمولو ＇خه وز－ارشو، د دعا لپاره ي３ السونه ج， ک７ل او له اهلل متعال ＇خه ي３ مرسته 

اوکاميابي وغو＊ته.
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 تن په تن ج／７ه:
د لوم７ي ＄ل لپاره د ج／７ې اور د قريشو د مشرکانو له لوري اسود بن عبداالسد بل ک７ چ３ يو توند 
خويه او بد اخالقه س７ی و. کله چ３ د اوبو ډن６ ته ورسيد،حضرت حمزهW پرې بريد وک７ او هغه 
ي３ وواژه. له هغه وروسته درې تنه د قريشو له سپرو ＇خه، چ３ ！ول له يوې کورن９ ＇خه وو، يعن３ 
عتبه اوشيبه دربيعه زامن او وليد د عتبه زوی ډ－ر ته راووتل او له مسلمانانو ＇خه ي３ وغو＊تل چ３ 
خپل اتالن را وړاندې ک７ي. رسول اکرمU له خپلوانو ＇خه دريو تنو يعن３ حضرت حمزه خپل 
کاکا، حضرت عبيد بن حارث او حضرت علی بن ابی طالب د کاکا زامنو ته امر وک７ چ３ د هغو 
دريو تنو په وړاندې ډ－ر ته ودان／ي. حضرت عبيده W له عتبه سره، حضرت حمزهW له شيبه 
او حضرت علی کرم اهلل وجهه له وليد سره په جن， کيوتل او درې واړه مشرکان ي３ ووژل، له 
صحابه وو ＇خه يوازې حضرت عبيدهW ！پي شو چ３ مدين３ منورې ته د ستنيدلو پر مهال شهيد 
شو. ددې دريو تنو له وژل کيدو وروسته مشرکان سخت په غوسه شول، ！ولو په مسلمانانو يرغل 
وک７ او دواړه ل＋کرې يو له بل سره په جن， شوې، اهلل تعالی پر＊تو ته امر وک７ چ３ د مسلمانانو 
مرست３ ته په بي７ه ＄انونه ورسوي. پيغمبرU خپل مبارک سر پورته ک７ او جبرائيل X ي３ په آس 

سپور وليد چ３ له زرو پر＊تو سره د مسلمانانو د مرست３ لپاره راکوزشوی و.
مسلمانانو په دې جن， ک３ فوق العاده مي７انه ＊کاره ک７ه او له همدې امله د مشرکانو ＇ه ډل３ 
وت＋تيدې اوپه پريشان９ سره ي３ په شات， وک７ او په پای ک３ ج／７ه د مشرکينو په پريکنده مات３ او د 

مسلمانانو په ＊کاره بري پای ته ورسيده.
په دې ج／７ه ک３ له مسلمانانو ＇خه ＇وارلس تنه)شپ８تنه له مهاجرينو او اته تنه له انصارو ＇خه( 
په شهادت ورسيدل. او له مشرکينو ＇خه اويا تنه د ابوجهل په －６ون، چ３ د جن， قومانده هم 
 Uدده په الس ک３ وه، ووژل شول. اويا تنه نور مسلمانانو ژوندي ونيول. د جن， په پای ک３ رسول
امر وک７ چ３ د م７و تن３ په ＇اه ک３ واچول شي. رسولU وروسته له کامياب９ ＇خه درې شپ３ په 

بدرک３ پات３ شو او بيا مدين３ منورې ته راستون شو.
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)٢(ه）ونه

 سره له دې چ３ دمشرکانو د ل＋کر شمير زيات هم و، بيا ＇ه المل و چ３ کامياب３ د مسلمانانو 
په برخه شوه؟

د لوست عبرتونه�
 بريا اوکاميابي د اهلل تعالی له خوا ده. د و－７و او وسل３ زياتوالی کاميابي نشي تضمينوالی.

 د جن／ي تدبيرونو په ＇ن， ک３ په اهلل توکل او اهلل تعالى ته دعا او زارۍ ضروري ده.
 د بدر په غزا ک３ د مسلمانانو د مرست３ لپاره د پر＊تو راکوزيدل.

 د اسالم په الر ک３ د پيغمبر U ＄ان ＄ارول، چ３ له ！ولو مخک３ ي３ درې تنه ن８دې خپلوان د 
جن， ميدان ته وړاندې ک７ل.

ارزونه
١ـ د بدر غزا د هجرت په کوم کال پ５＋ه شوې ده؟

٢ـ د مسلمانانو دشهيدانو او د مشرکانو د م７و شمير په دې غزا ک３ ＇وتنه و؟
٣ـ هغه لوم７ني کسان چ３ د بدر په جن， ک３ سره کيوتل ＇وک وو؟ نومونه ي３ واخلئ.

کورن９ دنده

کله چ３ پيغمبرU خبر ترالسه ک７، چ３ د مک３ ل＋کر د جن， هوډ لري، نو دهU په ＇ه ک７نو 
الس پورې ک７؟ ددې پو＊تن３ ＄واب په خپلوکتابچوک３ وليکئ.
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＇وارلسم لوست

د بدر د غزا الس ته راوړن３ او د پيغمبر U د ترور دسيسه

د بدر غزا د مسلمانانو په پريکنده بريا سره پای ته ورسيده. په نوموړې ج／７ه ک３ د مک３ د مشرکانو 
د قوماندان )ابوجهل( او نورو مشرانو په －６ون اويا تنه ووژل شول او اويا تنه نور ي３ يرغمل ونيول 

شول. د مسلمانانو د شهيدانو شمير يوازې ＇وارلس تنه وو.
له جن／ي بنديانو سره د معامل３ ډول

کله چ３ پيغمبرU  مدين３ منورې ته ورسيد، د بنديانو په هکله ي３ له خپلو اصحابو سره مشوره 
وک７ه، ابوبکر صديقW وفرمايل: ای د اهلل رسوله! هغوی زموږ قوم، د کاکا زامن او زمون８ ورو１ه 
دي، زما په اند ＊ه به دا وي چ３ له دوی ＇خه فديه واخيستل شي؛ ＄که هغه مالونه چ３ له دوی 
＇خه اخلو موږ د کفارو په وړاندې پياوړي کوي او له اهلل تعالی ＇خه ددې هيله شته چ３ هغوی ته 

هدايت او الر＊وونه وک７ي ＇و په راتلونک３ ک３ د موږ مالت７ واوسي.
پيغمبرU د عمر فاروقW په لوري مخ ک７، وي３ فرمايل: "ای د خطاب زويه! ستا ＇ه نظر دی؟ 
وي３ فرمايل:"په اهلل تعالی سو－ند د ابوبکر صديقW له نظر سره موافق نه يم زما نظر دادی، چ３ 
فالنکی او فالنکی د خپلو مسلمانانو خپلوانو واک ته وسپارل شي، چ３ د هغوی غاړې ووهي او 
سرونه ي３ غوڅ ک７ي، تر＇و اهلل تعالی ته ثابته ک７و چ３ زموږ په زړونو ک３ د مشرکانو خوا خوږي 

＄ای نلري".
بنديانو ＇خه ي３ فديه واخيسته،  له  وباله.  ابوبکر صديقW وړانديز غوره  د   Uاکرم خو رسول 

هماغه و چ３ پر پيغمبرU باندې د اهلل تعالی له خوا سخته مالمتيا نازله شوه 
ماشومانو ته د＊وون３ په بدل ک３ د بنديانو خوش３ کول

د مک３ خلکو ليکل کوالی شول، خو د مدين３ منورې خلک د سواد له نعمت ＇خه ب３ برخ３ 
وو. له دې کبله د بنديانو له ډل３ ＇خه داس３ کسان هم وو چ３ د مالي فدي３ ورکولو توان ي３ نه 
درلود، نو هر يوه ته ي３ د ليک او لوست د زده ک７ې لپاره لس لس تنه د مدين３ له ماشومانو ＇خه 
ور وسپارل، تر＇و ليک او لوست ور و＊يي،کله به چ３ په لوستلو او ليکلو ＊ه پوه شول، نو تعليم 
ي３ فديه －２ل کيده. سربيره پردې پيغمبرU  ＄ين３ بنديان پرته له فدي３ اخ５ستلو ＇خه خوشي ک７ل 
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په دې شرط چ３ بيا د مسلمانانو په ضد جن， ته را ونه دان／ي.

)۱(ه）ونه

－رانو زده کوونکو، پيغمبرU دنورو چارو په پرتله ول３ ماشومانو ته تعليم د بنديانو د خوش３ کولو 
فديه کي＋ودله؟ ستاس３ په اند ليک اولوست په اسالم ک３ ＇ه ارز＊ت لري؟

د بدر د غزا پايل３
د بدر ج／７ې له ب５لو بيلو اړخونو ＇خه خپل３ ＄ان／７ې پايل３ لرل３ چ３ ＄ين３ ي３ دا دي:

۱_ مسلمانان: مسلمانانو عزت او دبدبه د بدر له ج／７ې ＇خه وروسته پياوړې شوه او هغه 
شمير غير مسلمانان چ３ په مدينه منوره او شاوخوا سيموک３ ي３ ژوند کاوه، د مسلمانانو له ＄واکمن 
کيدلو وويريدل. نور نو پر مدينه منوره باندې د يرغل هوډ ورته اسانه کار نه و، په مدينه منوره ک３ د 
مسلمانانو قدرت ته رسيدل د نفاق او منافقت د رامن＃ ته کيدو المل شو، ＄که. يو شمير مشرکان 

په ＊کاره له مسلمانانو سره، خو په پ＂ه ک３ له کافرانو سره وو.
 Uهمدارن／ه د بدر د ج／７ې له پايلو ＇خه د مسلمانانو له خوا په اهلل تعالی او د هغه په پيغمبر
د باور زياتيدل او د دوی د روحي３ پياوړتيا وه. سربيره پردې دمسلمانانو جن／ي مهارتونه او نوي 

پو＄ي تاکتيکونه پرمخ والړل.
٢_ قريش: د بدر د ج／７ې پايلو د قريشو لپاره يو لوی ناورين رامن＃ ته ک７، ＄که زيات شمير 
مشران ي３ ووژل شول، چ３ دا يو لوی پو＄ي تاوان و. د هغ３ تر ＇ن， ي３ معنوي تاوان هم وليد؛ 

يعن３ تجارت، عزت او په ！ول حجاز ک３ ددوی نفوذ ته ډير زيان ورسيد.
۳_ يهوديان: يهود په بدرک３ د مسلمانانو د کامياب９ له کبله په ډ４ره ويره او ډارک３ وو، ＄که 
هغوی دا نه غو＊تل چ３ اسالم دې پياوړی شي يادې سر لوړي تر السه ک７ي. کله چ３ د دوی دين 
مغلوب شو او په مدينه منوره ک３ د اسالم ستر پيغمبرU  لوړ مقام او منزلت السته راوړ، له دې 
امله ي３ ژمنه وک７ه ＇و هغه ت７ون مات ک７ي، چ３ له پيغمبرU سره ي３ مدين３ منورې ته له رات， 
＇خه وروسته ت７لی و د زړونو پ＂３ کين３ ي３ ＊کاره او په ＇ر－نده تو－ه ي３ له اسالم او مسلمانانو 

سره پر د＊من９. او د پيغمبرU پر ضد ي３ په دسيسو جوړلو الس پورې ک７.
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د پيغمبرU د وژلو دسيسه
د بدر په غزا ک３ له مات３ او ناکام９ ＇خه وروسته مشرکان د غوس３ او قهر په اورک３ سو＄يدل 
او د مک３ ！ول خلک د پيغمبرU  په ضد د پا＇ون په حالت ک３ وو. د مسلمانانو سره ي３ ＊کاره 
د＊مني پيل ک７ه او غو＊تل ي３ چ３ هغوی ته يو مال ماتوونکی －وزار ورک７ي تر＇و د خپلو وژل 
شويو د وينو بدل واخلي. همغه و چ３ د مک３ دوو اتالنو د پيغمبر U د له من％ه وړلو دسيسه 
جوړه ک７ه. عمير بن وهب جمحي چ３ د قريشو د شيطانانو له ډل３ ＇خه و، له صفوان بن اميه 
سره په حجر)حطيم شريف( ک３ وکتل او د بدر په ج／７ه ک３ ي３ له وژل شويو کسانو ＇خه يادونه 
وک７ه. صفوان وويل: سو－ند په اهلل وروسته له هغوی ＇خه ژوند ارز＊ت نه لري. عمير وويل: په اهلل 
سو－ند:ر＊تيا واي３ که پوروړی نه وای،کورن９ م３ نه درلودای، چ３ له تباه کيدو ＇خه ي３ ويره لرم، 

محمد ته ورتلم او هغه م３ واژه، زه په دې اړه بهانه هم لرم، زوی م３ له هغوی سره بندي دی. 
صفوان وخت غنيمت و－２لو، وي３ ويل:"د پور ورک７ه دې زما په غاړه. زه هغه ورکوم او کورن９ 
دې له خپل３ کورن９ سره يو＄ای کوم، ＇و چ３ هغوی ژوندي وي چارې ي３ زه په مخ بيايم" عمير 
وويل: "دا د دواړو موافقه پ＂ه وساته". عمير خپله توره تيره او په زهرو باندې ي３ کک７ه ک７ه د مدين３ 
منورې په لوري روان شو کله چ３ مدين３ منورې ته راورسيد اوښ ي３ د نبوي جومات مخ３ ته 
－ون６ه ک７. عمر فاروقW هغه وليد، وي３ ويل:"دا د اهلل د＊من عمير دی چ３ پرته له شوم نيت 
＇خه د بل شي لپاره نه دی راغلی". عمر فاروقW د پيغمبرU حضور ته والړ. د عمير له رات， 
＇خه ي３ خبر ک７. رسول اکرمU وفرمايل: "هغه ما ته راوله." عمير ي３ د هغهU مبارک حضور ته 
يووړ. پيغمبرU ترې وپو＊تل:"＇ه شی المل شو چ３ زما حضورته ي３ راوستل３؟" وي３ وويل:"د 
بندي لپاره چ３ ستاس３ سره دی راغلی يم." پيغمبرU وفرمايل: "دروغ واي３، بلک３ ته او صفوان په 
حجر ک３ سره ناست وئ، د بدر د ＇اه وژل شوي مو ياد ک７ل...." تر پايه پورې ي３ کيسه ورته وک７ه، 
همدلته عمير د شهادت کلمه پر ژبه وويله او مسلمان شو، بيا ي３ وويل: "دغه خبره اهلل تعالی تا ته 
 Uرسول３ ده؛ ＄که په حجر ک３ پرته له ما او صفوان ＇خه بل ＇وک نه وو. په دې تو－ه د پيغمبر

د وژلو د دسيس３ پالن د اهلل متعا ل په مرسته ناکام شو.
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)٢(ه）ونه
زده کوونکي دې د ＊وونکي په مرسته په خپلو ک３ بحث وک７ي. په داس３ حال ک３ چ３ يهود اهل 

کتاب هم وو، ول３ ي３ له پيغمبرU سره مخالفت کولو؟

د لوست عبرتونه�

  د بدر غزا د مسلمانانو او د مک３ دکفارو لپاره يو برخليک جوړوونکی ج／７ه وه؟ ددې ج／７ې 
په پايله ک３ چ３ د مسلمانانو په ＊کاره بريا سره پای ته ورسيدله د اول ＄ل لپاره د مشرکينو د ظلم 
او زياتي طلسم ور مات ک７ او د هغوی د غ＂و سرکشانو په وژلو سره اسالم او مسلمانان د قوت او 

دبدب３ ＇خه برخمن شول.
 د پيغمبرU پر ضد د يهودو د تاريخ３ کين３ ثبوت.

 د اهلل تعالی له لوري د د＊منانو له دسيس３ او شر ＇خه د پيغمبرU خبرول.
 د بدر په غزا ک３ د مسلمانانو بريالي توب يو ＄ل بيا د حق غلبه پر باطل او د عدالت پر ظلم  

باندې ثابته ک７ه.

ارزونه
١ـ د بدر د بنديانو د معامل３ په هکله ابوبکر صديق او عمر فاروق رضي اهلل عنهما ＇ه نظر درلود؟ 

او پيغمبرU د کوم يو نظر تاييد ک７؟
٢- د بدر د بنديانو په هکله قرآن کريم د کوم صحابي نظر تاييد ک７؟

٣ـ د بدر ج／７ې د مسلمانانو او د مک３ دکفارو او يهودو لپاره ＇ه پايل３ درلودې؟
٤ـ چا د پيغمبرU  د وژلو دسيسه جوړه ک７ه او هغه مبارکU  د چا له لوري خبر شو؟

کورن９ دنده

د بدر د غزا پايل３ په لن６ه تو－ه په خپلوکتابچو ک３ وليکئ.



57>  @

پن％لسم لوست

د بدر او احد د غزا－انو تر من＃ تر ټولو مهم３ پ３＋５

لکه ＇ن／ه چ３ وويل شول، د بدر له غزا ＇خه وروسته د مسلمانانو برم او عزت په ！وله عربي 
！اپووزمه ک３ اوچت شو. ضعيف النفس کافرانو د خطر احساس کاوه. د اسالم د مينه والو شمير 

زيات شو.
 نورې غزا－ان３

پيغمبرU  د بدر د غزا له کامياب９ ＇خه لوي３ －＂３ پورته ک７ې،چ３ له هغ３ ＇خه الندې ＇و －＂３ 
يادوالی شو:

۱ـ د ماء الکدر غزا: مدين３ منورې ته له راستنيدو ＇خه اووه ور＄３ وروسته پيغمبرU ماء 
الکدر ته، چ３ تر بنی سليم پورې اړوند يو＄ای و، ل＋کر وايست، خو هغوی په تي＋ته بريالي شول 

او ج／７ه پي＋ه نشوه.
د مسلمانانو د ل＋کر ايستلو المل د بني سليم راغون６يدل و، پر مدينه منوره باندې د تيري په نيت  

چ３ په پای ک３ د مسلمانانو له دفاعي حمل３ سره مخامخ شول.
ته  له مک３ ＇خه مدين３ منورې  يو＄ای  له دوو سوو سپرو سره  ابوسفيان  ٢ـ د سويق غزا: 
راغی. د يهودو په مالت７ سره ي３ د مدين３ منورې په يوه اړونده سيمه بريد وک７ه، خو بيا وت＋تيدل. 
پيغمبرU دوی تعقيب ک７ل. هغوی د سخت３ ويرې له کبله خپل３ تو＊３، چ３)سويق( و، په خپل 

＄ای پري＋ودل او وت＋تيدل.
۳ـ د ذي امر غزا: پيغمبرU ته خبر ورسيد چ３ د ثعلبه او محارب د قبيلو خلک د ذی امر 
 Uپه سيمه ک３ را！ول شوي او غواړي پر مدينه منوره حمله وک７ي. ددې بريد د شن６ولو لپاره پيغمبر
له ＇لور سوه او پن％وسو کسانو سره مخ３ ته ور ووت، خو هغوی ب３ له دې چ３ جن， وک７ي، 

وت＋تيدل.
۴ـ د بحران غزا: بحران د مک３ او مدين３ منورې ترمن＃ يوه سيمه ده. پيغمبرU د بني سليم 

له قبيل３ سره د ج／７ې لپاره هغ３ سيم３ ته حرکت وک７، خو ج／７ه پي＋ه نشوه .
له پورتنيو غزا－انو سربيره پيغمبرU زيد بن حارثهW ديوې سري３ په مشرۍ د نجد اړونده قرده 

نوم３ سيم３ ته، چ３ د ابوسفيان تجارتي کاروان پرې تيريده، ور ولي８ه.
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)۱(ه）ونه

 په بدر ک３ د حضرت محمدU کامياب９ د مسلمانانو لپاره کوم فرصتونه چمتو ک７ل زده کوونکي 
دې په دې هکله په －روپي توگه بحث او ＇７５نه وک７ي.

٥ـ د بني قينقاع غزا
د بدر له ج／７ې ＇خه وروسته تر ！ولو مهمه غزا د بني قينقاع غزا وه. يهودو پر هغه ت７ون باندې 
چ３ له پيغمبرU  سره ي３ ک７ی و، وفا ونه ک７ه او د اسالم او پيغمبرU پر ضد ي３ د＊منانه دري＃ 
غوره ک７. پيغمبرU  هغوی راغون６ ک７ل، نصيحت ي３ ورته وک７ او اسالم ته ي３ راوبلل. په عين حال 

ک３ ي３ د قريشو له هغه حالت ＇خه وويرول چ３ په بدر ک３ ورته پي（ شوی و.
د جن／ي  قريشو چ３  يو ＇و  پر  محمده،  "ای  وويل:  ډول  په  اخطار  د  ته   Uپيغمبر يهودو  خو 
تاکتيکونو سره بلد نه وو، کامياب شوی ي３، په دې باندې مه مغروره ک８５ه. که له موږ سره په جن， 
ش３، وبه وين３ چ３ موږ ＇وک يو! د مسلمانانو او يهودو ترمن＃ ک７کيچ له همدې وخت ＇خه پيل 
شو، خو ددې غزا مستقيم المل دا و چ３ يوه ورځ يوې عربي ＊％３ يو ＇ه شى د پلورلو لپاره د 
بني قينقاع بازار ته وړي وو، هغه ي３ وپلوره، بيا يوه زر－ر ته ورغله. زر－ر ترې وغو＊تل ＇و خپل 
مخ ور＊کاره ک７ي، ＊％３ له دې ＇خه ډډه وک７ه. يهودي زر－ر ي３ په همدې وخت ک３ د ！کري 
کنج په شا ！ومبلی و، کله چ３ ＊％ه له خپل ＄ای ＇خه پورته شوه، عورت ي３ ＊کاره شو. ！ولو 
يهودو وخندل. ＊％３ چيغ３ او نارې ک７ې، په دې وخت ک３ يو مسلمان پر يهودي زر－ر باندې 
په شهادت ي３  ！ول شول،  باندې ور  په دې مسلمان  يهود  په بدل ک３  حمله وک７ه هغه ي３ وواژه 
ورساوه. ددې مسلمان خپلوانو نورو مسلمانانو ته ورنارې ک７ې. مسلمانان په قهر او غوس３ شول. 
د مسلمانانو او د بني قينقاع د يهودو ترمن＃ يوه سخته النجه رامن＃ ته شوه.کله چ３ پيغمبرU  له 
پي＋３ ＇خه خبر شو، يو ل＋کر ي３ له مهاجرينو او انصارو ＇خه چمتو او پر هغوی باندې ي３ حمله 

وک７ه، چ３ هغه ورځ د دويم هجري کال د شوال د مياشت３ له نيما３４ سره برابره وه.
د بني قينقاع کالبندي

کله چ３ د بني قينقاع يهود د پيغمبرU له ل＋کر ＇خه خبر شول، خپلوکال－انو ته ي３ پناه يوړه. 
رسول اکرمU هغوی پن％لس ور＄３ کالبند ک７ل.کله چ３ کالبندۍ دوام وک７، يهود له مقاومت 
＇خه نهيلي شول او دې ته ناچار شول چ３ د رسول اکرمU په اجازه له خپلوکال－انو ＇خه وو＄ي. 
پيغمبرU  لوم７ی امر وک７ چ３ هغوی دې بندي شي، بيا ي３ خوش３ ک７ل او له مدين３ منورې ＇خه 
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ي３ ورته د ش７لو امر وک７.
د منافقانو مشر عبداهلل بن ابی ه）３ وک７ې چ３ له رسول اکرمU سره د بني قينقاع په هکله، چ３ 
ت７ون ي３ ورسره ک７ی و، خبرې وک７ي او هغهU د بني قينقاع له ش７لو ＇خه الس په سر ک７ي، خو 

نبي اکرمU ي３ خبره ونه منله.
کله چ３ د بني قينقاع د ک６ې کولو خبره حتمي شوه، رسول اکرم U  عباده بن صامت ته وفرمايل: 

هغوی وباسئ.
بني قينقاع د مدين３ منورې د يهودو تر ！ولو زړور جن／يالي او تر ！ولو ډير وسله وا ل وو. د هغوی 

له ايستلو ＇خه وروسته نور پات３ يهود د مسلمانانو له ويرې غلي او ارام شول.
دکعب بن اشرف وژنه

ددې کال له مهمو پي＋و ＇خه يوه هم دکعب بن اشرف يهودي وژل کيدل وو چ３ د اسالم تر！ولو 
سخت د＊من و. هغه مک３ ته والړ او قريش ي３ د بدر د ج／７ې د وژل شويو کسانو د غچ او بدل 
اخيستلو لپاره وه）ول. سربيره پردې ي３ د شعرونو په ويلو سره د نبي اکرمU بدي بيانوله او په دې 
هکله ي３ ډيره زياته ب３ ادبي کوله چ３ هريو له دې جناياتو ＇خه د ت７ون ماتيدل او لوی خيانت گ２ل 

کيده چ３ جزا ي３ وژنه ده.
له دې کبله پيغمبرU خپلو مل／رو ته وفرمايل:"＇وک دی چ３ کعب بن اشرف ووژني؟ ＄که 
چ３ اهلل> او د هغه رسولU اذيت کوي" محمد بن مسلمهW او ابو نائلهW، چ３ دکعب بن 
اشرف رضاعي ورور１ه وو ددې کار د عملي کولو لپاره حاضر شول، دې دوو تنو له ډير تاکتيک 
＇خه کار واخيست او کله چ３ کعب راووت د کور د دروازې په خوله ک３ ي３ وواژه. د کعب بن 

اشرف د وژلو خبر ژر تر ژره خپور شو او د يهودو ！ول لويان او مشران په ويره ک３ شول.

)٢(ه）ونه
زده کوونکي دې له مدين３ منورې ＇خه د بني قينقاع د ايستلو په هکله گروپی بحث وک７ي.

د پيغمبرU نکاح له حفص３ بی بی سره او د حضرت عليW نکاح له بي بي فاطم３ سره

ـ رسول اهلل Uد حضرت عمر فاروقW له لور حفص2３ سره  واده وک７، حفصه2 مخک３ د  ١
خنيس بن حذافهW په نکاح ک３ وه، چ３ په مدينه منوره ک３ وفات شو.

کوي:  روايت   Wعلی وک７،  واده  سره  فاطم2３  له  وجهه  اهلل  کرم  علي  کال  همدې  په  ٢ـ 
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"زه د فاطم2３ د غو＊تلو په نيت د پيغمبرU کور ته ورغلم، خو کله چ３ دده مبارکU په 
حضورک３ کيناستم، ډ４ر تر اغيزې الندې ي３ راغلم. په اهلل> سو－ند چ３ د رسول اکرمU د ويرې 
له امله م３ ونشوای کوالی يوه خبره هم وک７م،" وي３ پو＊تل د ＇ه لپاره راغل３؟ آيا کوم ضرورت 
لرې؟ چوپ شوم وي３ فرمايل:کيدای شي د فاطم2３ د غو＊تلو لپاره راغلی وې؟ وم３ ويل: 
هو، پيغمبرU وفرمايل: د مهر لپاره کوم شی لرې؟ وم３ ويل:"ای د اهلل تعالی رسوله، ＇ه شی نه 
لرم. وي３ فرمايل: هغه خپله زغره دې ＇ه ک７ه؟علیW واي３: په اهلل سو－ند دا زغره ماته شوې وه له 
＇لورو درهمو ＇خه ي３ قيمت زيات نه و، وم３ ويل: هغه زما سره ده، وي３ فرمايل: فاطمه رضی 
اهلل عنها م３  تا ته په نکاح درک７ه ＇وک ولي８ه ＇و هغه زغره راوړي، چ３ د فاطم３ مهر شي.! رسول 

اکرمU د فاطم2３ د جهيز لپاره يو ＇ادر، يو مشک او يو چرمي بال＋ت تيار ک７.

د لوست عبرتونه�
  د بدر مات３ د قريشو لپاره ډيره ＄وروونک３ پي＋ه وه. له دې امله ！ول د غچ اخستلو په فکر ک３ وو.

 د واده، مهر او همدارن／ه په ！ولو چارو ک３ د رسول اکرمU له خوا اساني.
او  الزهراء2   Í»{>ª ب５ل／ه ده، چ３ د  آسان９  امورو ک３ د  په  پ５غمبر� سيرت د دين   د 
عليW ازداج د دغ３ اسان９ يو مهم مثال دی او د رسول اهللU سيرت په ！ولو ديني او دنيوي کارونو 

ک３ په اسان９ داللت کوي.

ارزونه
١ـ د بدر او احد د غزا－انو ترمين＃ ＇و نورې غزا－ان３ پي＋３ شوې، تر ！ولو مهمه ي３ کومه وه؟

٢ـ پيغمبرU ول３ د بني قينقاع ديهودو د ايستلو امر وک７؟
٣ـ د بنی قينقاع کالبندۍ ＇ومره دوام وک７؟

٤ـ د فاطم３ او علي رضی اهلل عنهما واده ＇ه ډول ترسره شو؟

کورن９ دنده

د علی کرم اهلل وجهه او فاطم2３ د واده کيسه په خپلوکتابچو ک３ وليکئ او په خپل عملي 
ژوند ک３ ي３ له پايلو ＇خه －＂ه پورته ک７ئ.
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شپاړسم لوست
د احد غزا)۱(

۱ـ د غزا الملونه
د احد غزا په حقيقت ک３ د بدر په غزا ک３ د قريشو د سخت３ مات３ د غچ اخيستن３ عکس العمل 
بلل کي８ې. د دې تر＇ن， نور زيات شمير الملونه هم موجود وو، لکه ديني، ！ولنيز، اقتصادي او 

سياسی چ３ په الندې ډول بياني８ي:
۱ـ ديني المل: د قريشومشرکانو خپل مالونه د اسالمي دعوت د خپراوي د مخنيوي په الره 
ک３ ل／ول چ３ په دې هکله ستونزې رامن＃ ته ک７ي او مسلمانان له من％ه يوسي، خلک د اسالم 
راوړلو ＇خه منع او د مدين３ منورې په پ＋و دريدلی دولت رانسکور ک７ي؛ ＄که په مکه مکرمه ک３ 

د اسالم د خپريدو له کبله د قريشو بت لمان％ن３ خپل ارز＊ت او اهميت له السه ورک７ی و.
٢ـ ټولنيزالمل: د بدر په ج／７ه ک３ د قريشو ډاروونک３ مات３ او د دوی د مشرانو او رهبرانو 
وژل کيدل، د قريشو په تندي د نن， اوغيرت داغ  و. هغوی له دې امله شرم او سر！ي＂ي احساسوله. 
نو کله چ３ مک３ مکرم３ ته ستانه شول د رسول اکرمU په ضد ي３ د نوي جن， لپاره د مالونو را 

غون６ول پيل ک７ل، تر＇و له السه تللی حيثيت او عزت بيرته ترالسه ک７ي.
ابوسفيان هغه قافله، چ３ له خپل ＄ان سره ي３ جوړه او روغه مک３ ته ورسوله، له عادت سره سم 
د دار الندوه مخ３ ته ودروله. قريشو هوډ وک７ چ３ د دې مالونه دې د رسول اکرمU سره په ج／７ه 

ک３ ول／ول شي.
د  د مسلمانانو د سريو خو＄＋تونو  پر شاوخوا سيمو  منورې  د مدين３  ۳ـ اقتصادي المل: 
قريشو پر اقتصاد منفي اغيز وک７ او قريش ي３ د جدي اقتصادي کالبندۍ سره مخ ک７ل، ＄که د 
قريشو اقتصاد د ژمي او اوړي په موسمونو ک３ د يمن او شام ترمن＃ د قافلو په حرکت باندې والړ و، 

چ３ د بدر په ج／７ه ک３ د مسلمانانو له کامياب９ ＇خه وروسته ！ول له －واښ سره مخامخ شول.
۴ـ سياسي المل : د عربي قبيلو ترمين＃ د قريشو مقام، منزلت او رهبري کوونکی ارز＊ت 
د بدر له ج／７ې وروسته تر پو＊تن３ الندې راغی او مخ په ړن／يدو شو، له دې امله قريشو بايد له 

الس ＇خه وتلی مقام، منزلت او مشري د دويم ＄ل لپاره بيرته تر السه ک７ې وای.
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دا تر ！ولو مهم الملونه وو، چ３ قريش ي３ دې ته مجبور ک７ل تر＇و د مدين３ منورې د دولت پر 
وړاندې د يوه پو＄ي جن， لپاره له ！ول زور او وس ＇خه کار واخلي.

له مک３ ＇خه د مدين３ په لوري د قريشو حرکت:
قريش د ابوسفيان بن حرب تر قوماندې الندې له خپلو ＊％و، غالمانو او د مک３ مکرم３ تر 
＇ن， ميشتو عربي قبيلواو د کفاته او تهامه قبيلو له خلکو سره يو＄ای، له مک３ ＇خه وخو＄يدل. 
د پيغمبرU  تره عباسW چ３ د هغوی په امر ي３ په مکه مکرمه ک３ د قريشو ！ول حرکتونه ＇ارل، 
سم له السه ي３ پيغمبرU ته ليک واستوه. په هغه ک３ ليکل شوي وو: "د قريشو ل＋کر، چ３ له 
درې زرو جن／ياليو، دوو سوو آسونو، اووه زره زغرو، دری زره او＊انو او ب３ شميره وسلو ＇خه 

جوړ شوی دی، له تاسو سره د جن， په نيت د مدين３ منورې په لوري حرکت وک７.
 پيغمبرU د قريشو له حرکت ＇خه هيچاته ＇ه ونه ويل او هغه چا ته چ３ ترې خبر وو وي３ فرمايل: 
دا مطلب پ وساتئ." وروسته له دې چ３ د قريشو د ل＋کر په هکله ي３ معلومات بشپ７ک７ل، خپل 
صحابه ي３ راغون６ ک７ل له دوی سره ي３ په دې اړه مشوره وک７ه چ３ آيا په مدينه منوره ک３ پات３ شو، 
ترې دفاع وک７و اوکه له مدين３ منورې ＇خه د باندې له هغوی سره مخامخ شو؟ پيغمبرUپه خپله 
شخصاً په مدينه منوره ک３ پات３ کيدل ＊ه وبلل. په دې اړه ي３ قناعت کوونکي دليلونه وړاندې ک７ل 
چ３ دا د ډيرو کسانو نظر هم و، خو يو شمير ＄وانو اصحابو رضی اهلل عنهم په ＄ان／７ې تو－ه هغو 
کسانو چ３ د بدر په ج／７ه ک３ ي３ －６ون نه و ک７ی، پر دې ！ين／ار کولو چ３ بايد له کفارو سره له 
مدين３ منورې ＇خه د باندې مقابله وک７و، په پای ک３ دويم نظر عملي شو او رسول اکرمU خپل 
کورته ننووت. زغره ي３ واغوستله، خلکو يو بل مالمتول چ３ ول３ ي３ د پيغمبرU د نظر مخالف 
نظر ورک７. حضرت حمزهW ي３ هغه U ته ور ولي８لو تر＇و هغه مبارکU ته ډاډ ورک７ي او هر 
هغه ＇ه چ３ پيغمبرU وايي هغه منل کي８ي، خو رسول اکرمU په ＄واب ک３ وفرمايل: "هي＆ يوه 
پيغمبر ته مناسبه نه ده چ３ کله زغره په تن ک７ي بيا هغه له تن ＇خه وباسي تر ＇و اهلل تعالی د هغه 

او د هغه د د＊من ترمن＃ پريک７ه نه وي ک７ې".
پيغمبرU له مدين３ منورې ＇خه تر وتلو د مخه په مدينه منوره ک３ فوق العاده پو＄ي حالت اعالن 
ک７ چ３ ！ول بايد د ج／７ې لپاره چمتو شي. په ！ولو حالتونو ک３ ان تردې چ３ د لمان％ه او خوب 
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کولو په حالت ک３ دې هم مسلح وي او)٥٠( پن％وسو زړوروکسانو ته ي３ امر وک７ تر＇و په مدينه 
منوره ک３ د شپ３ له خوا ＇ارنه وک７ي.

د ج／７ې لپاره د پيغمبرU  پالن
پيغمبرU له مشرکانو سره د ج／７ې لپاره يو ！ين， او دقيق پالن ونيو.

او  و！اکل  پن％وس غشي ويشتونکي  ！اکلو وروسته،  له  لپاره د مناسب ＄ای  پيغمبرU د جن， 
هغوی ته ي３ ＄انگ７ې سپار＊تن３ او الر＊وون３ وک７ې، بيا ي３ ل＋کر په دريوبرخو وويشلو:

١ـ د مهاجرينو قطعه، چ３ بيرغ ي３ د مصعب بن عميرW په الس ک３ ورک７.
٢ـ د اوس )انصارو( قطعه، چ３ بيرغ ي３  اسيد بن حضيرW ته ورک７.

٣ـ د خزرج )انصارو( قطعه چ３ بيرغ ي３ حباب بن منذرW ته وروسپارلو.
دا ل＋کر له زرو تنو ＇خه جوړ شوی ؤ او يوازې د سلو تنو زغرې په تن وې او ددوی په من＃ ک３ 

هي＆ کوم سپور موجود نه و.
کله چ３ پيغمبرU د شيخان سيم３ ته ورسيد، خپل ل＋کر ي３ معاينه ک７. او ＇وارلس تنه تنکي 

＄وانان ي３ چ３ د جن， وړتيا ي３ نه درلوده، بيرته ستانه ک７ل.
د دوو ل＋کرو په ج／７ه ک３ مخامخ کيدل

پيغمبرU د سهار لمون＃ د شوط په سيمه ک３، چ３ د＊من ته ډيره نژدې وه او دواړه ل＋کر يو بل 
ته ＊کاره کيدل، اداء ک７. په همدغه ＄ای ک３ عبداهلل بن ابی د پيغمبرU له امر ＇خه سرغ７ونه 
پيل ک７ه او له خپلو درې سوو پيروانو سره په دې پلمه، چ３ پيغمبرU زما نظر، چ３ په مدينه منوره 
ک３ پات３ کيدل وو، عملي نه ک７، مدين３ منورې ته ستون شو. د دې منافق دا يوه بهانه وه. اصلي 
مقصد ي３ د اسالم د ل＋کر د روحي３ کمزوري کول او د قريشو د ل＋کر د مورال او روحي３ پياوړي 

کول وو.
پيغمبرU له اوو سوو مجاهدينو سره يو＄ای د)حرې( له الرې د احد لور ته والړ او د مشرکانو 

ل＋کر د ختي＃ له لوري د احد په دره ک３ د د＊ت３ يوې خوا ته ＄ای پر ＄ای شو.
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ه）ونه
پيغمبرU ول３ د احد په غزا ک３ په مدينه منوره ک３ پات３ کيدل له مدين３ ＇خه په د باندې وتلو غوره 

وبلل؟په دې اړه خپل نظر ＇ر－ند ک７ئ.

د لوست عبرتونه�
 د بدر په ج／７ه ک３ د قريشو مات３ د هغوی پر سياسي، اقتصادي او ！ولنيز ژوند باندې بد اغيز وک７ 

چ３ قريش پر له پس３ د خپل حيثيت اوعزت د بيرته الس ته راوړلو په ه）ه ک３ وو.
 پيغمبرU د د＊من په هکله د دقيقو معلوماتو د السته راوړلو پر ارز＊ت باندې پوه و او په دې 

اړه يی ＇ه کسان －مارلي وو.
 په اسالم ک３ د شوری ارز＊ت او د مجلس د خلکو پريک７ې ته درناوی کول.
 له جهاد سره د مسلمانو ماشومانو مينه او پر هغوی باندې د پيغمبرU شفقت.

 شورا په اسالم ک３ د کورني، ！ولنيز او سياسي ژوند له اصولو ＇خه يو اصل دى او د رسول 
اهلل� سيرت د مسلمانانو په ژوند ک３ د شورا د عملي تطبيق نمونه او ب５ل／ه دى، په شورا باندې 

عمل کول د استبداد او پر خلکو باندې د خپل نظر د تحميلولو الرې بندوي.

ارزونه

١ـ د احد د ج／７ې الملونه په لن６ه تو－ه بيان ک７ئ.
٢ـ د مسلمانانو او مشرکانو ل＋کر د وسل３ او شمير له پلوه په کومه اندازه و؟

٣ـ په هغه شوراک３ چ３ پيغمبرU د صحابه رضی اهلل عنهم سره د د＊من د مقابل３ د ＇رن／والي 
په هکله درلوده، کومه پريک７ه وشوه؟

٤ـ پيغمبرU د اسالم ل＋کر په ＇و برخو وويشه؟ نومونه ي３ واخلئ.

کورن９ دنده

آيا د اسالم او قريشو ل＋کر د جن／ياليو او وسل３ له حيثه برابر و؟ ＄واب ي３ په خپلو کتابچو ک３ وليکئ.
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اوو لسم لوست
د احد غزا)٢(

٢ـ پيغمبرU د ج／７ې په ډ－ر ک３
پيغمبرU د شيخان په سيمه ک３ د خپل ل＋کر له معاين３ وروسته ＄يني کم عمره ＄وانان چ３ د 
ج／７ې وړتيا ي３ نه درلوده بيرته ستانه ک７ل. بيا ي３ خپل ل＋کر په دريو برخو وويشه، شپه ي３ تيره 

ک７ه او سهار د وخته د احد په لوري وخو＄يده.

د دفاع ارز＊ت او د اسالمي ل＋کر حالت
په احدک３ پيغمبرU خپل ل＋کر چمتو ک７ او تر ！ولو ＊ه پن％وس غشي ويشتونکي ي３ د عبداهلل 
بن جبير رضي اهلل عنه تر قوماندې الندې راغون６ ک７ل، امر ي３ ورته وک７ د هغه غره کن６و ته الړ 
شئ چ３ وروسته د)جبل الرماة( په نامه مشهور شو او هملته ＄ای پر＄ای شئ. ددې ډل３ له ＄ای 
په ＄ای کيدو ＇خه مقصد د اسالمي ل＋کر د شا لوري ساتنه وه تر＇و د د＊من سپاره ورباندې له 
شالوري يرغل ونه ک７ي. رسول اکرمU هغوی ته په ！ين／ار وفرمايل: ))که مو وليدل چ３ وژل کي８و، 
زموږ مالت７ مه کوئ.که مو وليدل چ３ غنيمت نيسو، زموږ لوري ته مه را دان／ئ. که مو وليدل چ３ 
زموږ غو＊３ مرغان پورته کوي، خپل ＄ای مه پري８دئ. که مو وليدل چ３ د د＊من ل＋کر ته مو 

مات３ ورک７ه او تر پ＋و الندې مو ک７، خپل ＄ای مه خوش３ کوئ، تر＇و يو ＇وک در واستوم.
پيغمبرU منذر بن عمرو د ل＋کر د ＊ي اړخ قوماندان او زبير بن عوام ي３ د کي０ اړخ قوماندان 
و！اکل. زبيرW دا دنده درلوده چ３ د خالد بن وليد د سپرو په وړاندې، چ３ هغه وخت مشرک و، 

د احد د غره ان％ور
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مقاومت وک７ي او د ل＋کر د ليکو په مخ ک３ ي３ يوه ډله زړور مسلمانان. چ３ په خپل وخت ک３ 
په زړورتوب او ج／７ه ک３ مشهور وو، ＄ای پر＄ای ک７ل.

بيا پيغمبرU په داسی حال ک３ چ３ دوې زغرې ي３ اغوست３ وې خپل مل／ري ج／７ې او مقاومت 
ته ه）ول.

د مک３ د ل＋کر منظمول
بن  ابو سفيان صخر  ي３  قوماندان  ک７، عمومي  عادت سره سم چمتو  له  ل＋کر  مشرکانو خپل 
حرب و چ３ د ل＋کر په زړه ک３ ي３ ＄ای درلود. د ＊ي اړخ قوماندان ي３ خالد بن وليد، د کي０ 
اړخ قوماندان ي３ عکرمه بن ابی جهل او. د پليو سرتيرو مشري ي３ د صفوان بن اميه په غاړه وه. 
ابوسفيان له هغو زيانونو ＇خه چ３ د بدر په ج／７ه ک３ د مک３ خلکو ته رسيدلي وو، يادونه وک７ه. 
مشرکان ي３ جن， او مقاومت ته وه）ول. د قريشو ＊％و يوې ډل３ د )هند بنت عتبه( په مشرۍ 
چ３ د ابوسفيان ＊％ه وه، د ل＋کر د صفونو په من＃ ک３ دريا او طبل واهه او د نارينه وو غيرت او 

احساس ي３ راپارولو.

)۱(ه）ونه

－رانو زده کوونکو، د جبل الرماة ډل３ ته له پرله پس３ ！ين／ار ＇خه د پيغمبرU مقصد ＇ه و؟په 
اړه ي３ نظر ＇ر－ند ک７ئ.

د ج／７ې لوم７ۍ مرحله
دواړه ل＋کرې يو بل ته نژدې شوې. تر ！ولو لوم７ی د مشرکانو بيرغچي طلحه بن ابی طلحه چ３ 
د قريشو زړور －نل کيده، د جن， اور بل ک７. هغه په اوښ باندې سپور د جن， ميدان ته راغی 
مقابل３ ＇خه  له  دده  امله  له  زړورتوب  د  هغه  د  ي３ وغو＊ت. خلکو  کوونکی  مقابل جن，  او 
＄ان ساته، خو زبير بن عوامW د پيغمبرU د ترور زوی ميدان ته ورغی او د زمري په ＇５ر ي３ 
ورودان／ل. له اوښ ＇خه ي３ ＄مک３ ته را وغور＄اوه او په توره ي３ د هغه سرله تن ＇خه بيل ک７.

د جن， د اور لمب３ زيات３ شوې. په ！ول ميدان ک３ د دواړو ل＋کرو ترمن＃ سخته ج／７ه پيل شوه.
په الس ک３  په بل پس３  يو  بيرغ ي３  له جن／ياليو ＇خه چ３ د مک３ د ل＋کر  تنه د قريشو  لس 
اخيست، ！ول ووژل شول. شپ８ تنه ي３ له يوې کورن９ )د ابو طلحه بن عبداهلل بن عثمان له کورن９( 

＇خه وو.
وروسته له هغوی ＇خه په نوموړې کورن９ کی بل کوم کس پات３ نه و چ３ بيرغ پورته ک７ي.نو له 
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دې امله صواب، چ３ ددوی  حبشي غالم و، بيرغ پورته ک７. د خپلو مالکانو په پرتله ډير زړور 
وجن／يد دواړه السونه ي３ قطع شول، خو بيرغ ي３ خوش３ نه ک７، چ３ په ＄مکه ولوي８ي. بيرغ ي３ 

تر هغه پورې په غاړه او سينه باندې نيولی و ＇و ووژل شو.
زړورو مسلمانانو د ج／７ې په هر －وټ ک３ د شرک  ل＋کرې و＄پل３. هغوی ي３ له مات３ سره 
مخامخ ک７ل. حضرت حمزهW د زمري په ＇５ر په زړورتيا او ب３ باک９ د مشرکانو د ل＋کر پر زړه 

باندې بريدونه کول.
د اهلل د زمري حضرت حمزهW شهادت

د جبير بن مطعم تره طعيمه بن عدی د بدر د ج／７ې له وژل شويو ＇خه يو تن و. جبير خپل 
حبشي غالم )وحشی بن حرب( ته، چ３ په نيزې ويشتلو ک３ ي３ بشپ７ مهارت درلود، وويل: که زما 
د تره په بدل ک３ حمزه ووژن３، ازاد ي３. وحشي د حمزه په پل＂نه پس３ روان شو او خپل ＄ان ي３ د 
ون３ يا ډبرې شاته پ ک７، تردې پورې چ３ حمزهW نژدې شو. وحشي په خپل ！ول زور سره نيزه 
د حمزهW په لوري ور－وزار ک７ه. نيزه د هغه مبارک له نامه ＇خه الندې ول／يده او د پ＋و ترمن＃ 
ي３ راووتله. له ＇و شيبو ＇خه وروسته ي３ له دې فاني ن７ۍ ＇خه ستر－３ پ＂３ ک７ې، خو د هغه د 
شهادت سره سره چ３ د مسلمانانو لپاره يوه لويه ضايعه وه، اسالمي ل＋کر په هر اړخ ک３ برالسی 

و او د اسالم زړورو جن／ياليو د مشرکانو روحيه ضعيفه او ل＋کر ي３ له مات３ سره مخامخ ک７.
د مک３ سپرو ل＋کرو د خالد بن وليد په قومانده درې ＄ل３ هل３ ＄ل３ وک７ې چ３ د اسالمي ل＋کر 
پر کي０ اړخ باندې بريد وک７ي، خو د جبل الرماة غشيو ويشتونک３ ډل３ ي３ مخه نيوله. په پای ک３ 

شات， ته اړ شول .
د مک３ ل＋کر، چ３ د شمير او تجهيز له کبله د اسالمي ل＋کر په پرتله ＇و＄له زيات هم و، خو 
د مسلمانانو د ر＊تيني ايمان او سر＊ندن３ له امله ي３ مات３ وخوړه، د ج／７ې له ډ－ر ＇خه په شا 

وت＋تيدل. دلته مسلمانانو خپل３ تورې په تيکو ک７ې او د غنيمت په را！ولولو ي３ پيل وک７.
د غشيو ويشتونکو ناورين راوړونک３ اشتباه

په هغو حساسو شيبو ک３ د اسالم کوچني ل＋کر پريکنده کاميابي السته راوړه، خو غشيو ويشتونک３ 
ډل３ يوه ستره خطاء وک７ه، چ３ د ج／７ې حالت  ي３ په بشي７ه تو－ه بل ډول ک７ اومسلمانانو ته ي３ 

درانه تاوانونه ورسول.
له پرله پس３ الر＊وونو سره سره کله ي３ چ３ د＊من د ت５＋ت３ او    Uغشيو ويشتونکو د پيغمبر
مسلمانان د غنيمت را！ولولو په حالت ک３ وليدل، هوډ ي３ وک７ چ３ خپل ＄اې پري８دي. د غشيو 
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ويشتونکو قوماندان عبداهلل بن جبير W مجاهدينو ته د پيغمبرU  امرونه او سپار＊تن３ ور په ياد 
ک７ې، وي３ ويل:" د رسول اهللU  ويل له ياد ＇خه مه وباسئ." خو زياتو په دې گمان چ３ مسلمانان 
برالسي شوي او جن， پای ته رسيدلی د هغه خبرو ته ارز＊ت ور نه ک７ د عبداهلل بن جبيرW سره 
يوازې )٩( نهه تنه پات３ شول او هوډ ي３ وک７ چ３ د پيغمبرU له اجازې او يا له خپل شهادت ＇خه 

پرته به خپل ＄ای نه خوش３ کوي.

)٢(ه）ونه
－رانو زده کوونکو، په جبل الرماة ک３ په پات３ کيدو باندې د پيغمبرU له ！ين／ار سره سره ول３ غشيو 

ويشتونکو خپل ＄ای خوش３ ک７؟

د لوست عبرتونه�
 پيغمبرU د جن／ي نقش３ لوی طرحه کوونکی و. خپل ل＋کر ي３ د احد په ج／７ه ک３ داس３ 
تيارک７ چ３ تر ！ولو تجربه لرونکی نظامي قوماندان ي３ هم په هغو شرائطو ک３ تر هغه ＊ه نشي 

تنظيموالی.
 د قوماندان او رهبر له اوامرو ＇خه سرغ７ونه لوی ناورين رامن＃ ته کوي چ３ بدې پايل３ ي３ نه 

يوازې خپل ＄ان ته، بلک３ ！ول امت ته رسي８ي.

ارزونه
١ـ په جبل الرماة ک３ د مجاهدينو د ＄ای پر ＄ای کولو ＇خه د پيغمبرU  مقصد ＇ه و؟

٢ـ د قريشو د ل＋کر قوماندان او د سپرو قواوو رهبر ي３ ＇وک و؟ نومونه ي３ واخلئ.
٣ـ د احد په ج／７ه ک３ د مسلمانانو ناورين راوړونک３ اشتباه ＇ه وه؟

٤ـ حضرت حمزه W د چا له خوا شهيد شو؟

کورن９ دنده

د رهبر او قوماندان د اوامرو او سپار＊تنو د منلو د ارز＊ت او اهميت په اړه په خپلوکتابچوک３ يوه 
مقاله وليکئ چی له لسو کر＊و ＇خه کمه نه وي.
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اتلسم لوست
د احد غزا)۳(

۳ـ د بري پر ＄ای مات３ خوړل
له بري وروسته مسلمانانو تورې په تيکو ک３ کي＋ودې او د غنيمت په را！ولولو ي３ پيل وک７. له بل３ 
خوا يو شم５ر غ５شو ويشتونکو د اهلل د رسولU له امر ＇خه سرغ７ونه وک７ه او خپل ＄ای ي３ خوش３ 

ک７. دې کار د جن， حالت په پشپ７ه تو－ه بدل ک７.
د خالد بن وليد حمله

خالد بن وليد دغه زرين وخت غنيمت و－ا１ه او د بري＋نا په ＇ير ي３ پر جبل الرماة باندې حمله 
وک７ه. د عبداهلل بن جبير او د هغه د مل／رو له شهادت ＇خه وروسته ي３ پر اسالمي ل＋کر د شا 
له خوا بريد وک７. د مک３ مات ل＋کر ددې بدلون په ليدلو نوی او تازه نفس وموند او د مسلمانانو 
 Uلوري ته ستانه شول. مسلمانان له دوو لوريو ＇خه د مشرکانو تر محاصرې الندې شول. پيغمبر

چ３ دخپل ل＋کرپه زړه ک３ و. په لوړ او ج， غ８ سره ي３ مسلمانان خپل لوري ته راوبلل.
＄که چ３ مسلمانان محاصره شوي وو، يوې ډل３ ي３ په بشپ７ه تو－ه خپله روحيه له السه ورک７ې 
وه او د خپل ＄ان د ژغورلو لپاره تر مدين３ منورې پورې ت＋تيدلي وو او يا ي３ د غره سرته پناه وړې 
وه. بله ډله ي３ د مشرکانو سره په جن， ک３ ＊کيل وه، نو مسلمانان له －６ودۍ او بی نظم９ سره 
مخامخ وو. حيران او سر－ردانه پات３ وو. نه پوهيدل چ３ کوم لوري ته وخو＄ي８ي. دا وخت لعين 

ابليس چيغ３ اونارې ک７ې، چ３: )محمد وژل شوی دی!(
ددې غ８ په اوريدلو سره زياتو مسلمانانو خپله روحيه له السه ورک７ه، خو زړور او غيرتي هغه کسان 
وو چ３ د ايمان په ر１اي３ زړونه رو＊انه وو او له پيغمبرU ＇خه وروسته ژوند ي３ هي＆ او ب３ ارز＊ته 

و－ا１ه، د ژوند تر پايه پورې وجن／يدل او د مسلمانانو له السه وتلی مورا ل ي３ بيرته راو－ر＄اوه.
کله چ３ ثابته شوه د پيغمبرU  د م７ين３ آوازه دروغ وه، نوې او تازه سا په مسلمانانو ک３ وچليده 

او وي３ کوالی شول خپل ＄انونه دد＊من له محاصرې ＇خه وباسي.
بل فکر  ي３  پرته  له سالمتيا ＇خه   Uپيغمبر د  ډله هغه کسان وو چ３  دريمه  د اسالمي ل＋کر 
نه درلود. دا ډله د محاصرې په پيل ک３ د رسول اکرمU حضور ته ستانه شول، چ３ په دې ډله 
ابي  بن  سعد  او  عبيداهلل  بن  طلحه  خطاب،  بن  عمر  صديق،  ابوبکر  طالب،  ابی  بن  علی  ک３ 

وقاص0  ＄ای درلود.
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د پيغمبرU －رد چاپيره د جن， تمرکز
کله چ３ اسالمي ل＋کر محاصره و، د جن， اور د نبي کريمU －رد چاپيره بل شو. په دې وخت 
ک３ له پيغمبرU سره له نهو تنو ＇خه پرته بل ＇وک موجود نه و. کله چ３ پيغمبرU  مسلمانان 
خپل ＄ان ته راوغو＊تل، مشرکانو د هغهU غ８ وپيژندلو، نو مخک３ له دې چ３ اسالمي ل＋کر 
خپل ＄ان د پيغمبرU حضور ته ورسوي، مشرکانو له ！ولو قواوو سره د هغهU په لوري حمله 
وک７ه. ددې ډل３ د نهو تنو او مشرکانو ترمن＃ جن， سخت تود شو، صحابه وو د پيغمبرU سره د 

محبت، سر＊ندن３ او اتلول９ ب５ساري بيل／３ پر＄ای پري＋ودې.

)۱(ه）ونه

－رانو زده کوونکو، په احدک３ د مسلمانانو بری ول３ په ناورين او مات３ بدل شو؟ 
د پيغمبرU د ژوند تر ټولو سخت３ شيب３

قريش  دوه  يوازې  ورسيدل.  شهادت  په  ي３  مل／ري  انصار  تنه  اووه  حضورک３  په   Uپيغمبر د 
د  دا  وو.  پات３  له هغه سره  اهلل عنهما(  وقاص رضی  ابی  بن  او سعد  عبيداهلل  بن  مل／ٍري)طلحه 
پيغمبرU  د ژوند تر ！ولو سخت ساعتونه او د مشرکانو لپاره يو زرين وخت و، چ３ له دې ＇خه 
ي３ لويه －＂ه پورته ک７ه. عتبه بن ابی وقاص يوه ډبره د پيغمبرU په لوري ور－وزاره ک７ه چ３ د الندې 

＊９ خوا رباعي مبارک غاښ ي３ مات او الندين９ شون６ه ي３ ！پي شوه .
عبداهلل بن شهاب زهری د محمدU مبارک مخ زخمي ک７ او عبداهلل بن قمئة  د  پيغمبرU په 
مبارکه اوږه باندې د تورې －وزار وک７. خو ＇رن／ه چ３ ده مبارک دوه زغرې اغوست３ وې ＇ه تاوان 
ورته ونه رسيد، بيا ي３ د ده په مبارک مخ باندې －وزار وک７. همغه و چ３ د خپل３ زغره دارې خول９ 

دوې ک７ۍ ي３ په مبارک مخ ک３ ＊خ３ شوې.
په دې ک３ هي＆ شک نشته چ３ د قريشو مقصد د پيغمبرU له من％ه وړل وه، خو هغه دوو زړورو 
قريشو سعد او طلحه رضی اهلل عنهما خپله ب５ساري اتلولي او زړورتوب و＊ود. سره له دې چ３ 

هغوی له دوو تنو ＇خه زيات نه وو، خو مشرکان ي３ پرې ن＋ودل چ３ خپل بد مقصد پوره ک７ي.
په دې خطرناکو شيبو ک３ اهلل تعالى د پيغمبرU د ساتن３ لپاره خپل３ دوې نژدې پر＊ت３)جبرائيل 
اوميکائيلX( راولي８ل３ چ３ له هغه نه ي３ سخته دفاع کوله، خو پيغمبرU په دې دردمنو شيبوک３ 
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د خپلو سخت زړو د＊منانو په هکله د غم، آفت او بال غو＊تلو پر＄ای د＊ي／３２ دعا وک７ه، وي３ 
فرمايل: ای اهلل! زما قوم ته ب＋نه وک７ه، ＄که هغوی نه پوهي８ي. ای اهلل! زما قوم ته هدايت وک７ه؛ 

＄که هغوی نه پوهي８ي.
د پيغمبرU －رد چاپيره د صحابه وو رضي اهلل عنهم راټوليدل:

د پيغمبرU  غوره مل／رو، چ３ په ج／７ه ک３ ي３ له ！ولو نه مخک３ د مسلمانانو په صفونوک３ ＄ای 
درلود، د رسول اکرمU د غ８ په اوريدلو ي３ په ډيره بي７ه هغه ته ＄انونه راورسول او پيغمبرU  ي３ 

！پ３ اووه تنه انصاري３ شهيدان وليدل.
لوم７ني کسان چ３ پيغمبرU ته راورسيدل: ابوبکر صديق او ابو عبيده بن جراح رضی اهلل عنهما 

وو.
بن  ُعمير، سهيل  بن  ابو دجانه، مصعب  ابی طالب،  بن  ډل３ ＇خه: علی  اتل３  له  د مسلمانانو 
ُحنيف، مالک بن سنان، ام عمار)نسيبه بنت کعب( قتاده بن نعمان، عمر بن خطاب، حاطب بن 
ابی بلتعه، او ابوطلحه رضی اهلل عنهم د پيغمبرU －رد چاپيره راغلي وو. ابو دجانه او ابوطلحه 
رضي اهلل عنهما د ديوال په ＇ير د پيغمبرU په مخک３ والړ وو او د د＊من د حملو په وړاندې ي３ 

خپل３ سين３ سپر ک７ې وې، تر＇و پيغمبرU له غشو ＇خه وساتي.

د لوست عبرتونه�
 د احد ج／７ه د اهلل > له لوري د مسلمانانو لپاره يوه لويه آزموينه وه.

 د امير د پيروۍ الزموالی په هغه ＇ه ک３ چ３ －ناه نه گ２ل کي８ي.
 د پ５غمبر د هغو يارانو د فضيلت اثبات چ３ د جن， په ميدان ک３ ي３ مقاومت ک７ى.

 دپيغمبرU مي７انه ب５ساري وه. په هغو شيبوک３ چ３ ！ول له ويرې سره مخامخ وو، هغه د غره په 
＇ير ！ين， والړ و.
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ارزونه
١ـ په احد ک３ اسالمي ل＋کر له برياليتوب ＇خه وروسته ولی له مات３ سره مخامخ شو؟

٢ـ هغه د اهلل تعالى د＊منان چ３ په پيغمبرU ي３ حمله وک７ه، ＇ه نوميدل او کوم کرغي７ن عملونه 
ي３ ترسره ک７ل؟

٣ـ د ج／７ې په ډ－ر ک３ د صحابه وو له ډل３ ＇خه لوم７ی چا ＄ان رسول اکرمU ته ورساوه؟
٤ـ هغه دوه قريشي صحابه، چ３ له اوو تنو انصارو سره ي３ يو＄ای د رسول اکرمU ＇خه دفاع 

کوله، ＇ه نوميدل؟

کورن９ دنده

د احد د ج／７ې ＇خه مو ＇ه درسونه او عبرتونه واخيستل، په خپلو کتابچو ک３ ي３ وليکئ.
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نولسم لوست

د احد غزا)۴(
د محاصرې ماتيدل

د اسالمي ل＋کر بيرغچي، مصعب بن عمير W له ب５ساري مقاومت ＇خه وروسته په شهادت 
ورسيد. د اهلل رسولU  بيرغ علي بن ابی طالبW ته ورک７. هغه هم په زياته مي７انه وجن／يد. 
همدارن／ه نور صحابه رضي اهلل عنهم چ３ د ج／７ې په ډ－ر ک３ حاضر وو په زړورتوب ي３ جن， 
او دفاع وک７ه، په دې تو－ه پيغمبرU وکوالی شول د خپل ل＋کر لپاره، چ３ محاصره وو، الره 

خالصه ک７ي.
د شهيدانو مثله کول

مشرکان د پيغمبرU  له حالت ＇خه خبر نه وو. په دې يقين وو چ３ هغه وژل شوی دی، نو ＄که 
خپل تم ＄ای ته راو－ر＄يدل او د مک３ په لوري ستنيدو ته چمتو شول، د مشرکانو يو شمير نارينه 
او ＊％و د مسلمانانو د شهيدانو جسدونو ته مخه ک７ه هغوی ي３ مثله ک７ل؛ غوږونه، پزې او نور 
＄ين３ غ７ي ي３ ترې پرې ک７ل. د عتبه لور هندې د حضرت حمزهW ＄／ر راوويستلو، په غا＊ونو 
ي３ وژوولو او نورو ＊％و د شهيدانو له غوږو او پزو ＇خه خپلو ＄انو ته د پ＋و او غاړې آم５لونه 

جوړ ک７ل.
کله چ３ مشرکان په بشپ７ه تو－ه د ستنيدو لپاره چمتوشول، ابوسفيان د مؤمنانو د تعقيب لپاره غره 
ته وختلو، چيغ３ اونارې ي３ ک７ې:آيا ستاس３ په من＃ ک３ محمد شته؟ مسلمانانو ＄واب ورنه ک７، 
وي３ ويل:آيا ستاس３ په من＃ ک３ د ابوقحافه زوی)ابوبکر صديقW( شته؟ مسلمانان بيا هم چوپ 
پات３ شول. بيا ي３ وويل: آيا ستاس３ په من＃ ک３ عمر بن خطاب شته؟ بيا ي３ هم ＄واب وانه وريد؛ 
＄که هغوی پيغمبرU له ＄واب ورکولو ＇خه منع ک７ي وو، خو عمرW ونه شو ک７ای له ＄واب 
！ول  نومونه واخستل  د هغو چ３ دې  اهلل د＊منه  د  ای  فرمايل:  ورکولو ＇خه ＄ان وساتي، وي３ 

ژوندي دي. او اهلل ي３ په خپل فضل اوکرم سره ساتي.
ابوسفيان له مسلمانانو سره د ＇و پو＊تنو او ＄وابونو له تبادل３ ＇خه وروسته له خپل ل＋کرسره 

يو＄ای د ستنيدو الره ونيوله. او په راتلونکي کال ي３ په بدرک３ د مخامخ ج／７ې ژمنه وک７ه.
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د شهيدانو خاورو ته سپارل
پيغمبرU په خپله د شهيدانو په جنازه ک３ حاضر و. د صحابه وو رضي اهلل عنهم هغ３ ډل３ ته چ３ 
خپل شهيدان ي３ مدين３ منورې ته وړي وو، امر وک７ ＇و هغوی شهيدان ب５رته احد ته را ورسوي. 
شهيدان ي３ له خپلو جامو سره يو＄ای، پرته له غسل ورکولو ＇خه، په همغه ＄ای ک３ چ３ په 

شهادت رسيدلي وو، خاورو ته وسپارل.
پيغمبرU دوه يا درې تنه په يوه قبرک３ اي＋ودل اوکله ي３ هم دوه نارينه په يوه جامه ک３ نغ＋تل.

و،  ي３  او رضاعي ورور  تره  ليدلو چ３  په   Wد سردار حضرت حمزه د شهيدانو   Uرسول اهلل
زيات غمجن شو او وي３ ژړل او امر ي３ وک７ چ３ هغه له عبداهلل بن جحش سره، چ３ دحضرت 

حمزهW خوريی او رضاعي ورور و، يو＄ای خاورو ته وسپارئ.

مدين３ منورې ته راستنيدل
په لوري روان  کله چ３ رسول اکرمU د شهيدانو له ＊خولو ＇خه وز－ار شو، د مدين３ منورې 
شو، د همغ３ ور＄３ د ما＊ام په مهال، چ３ د هجرت دريم کال او د شوال د مياشت３ اوومه ني＂ه وه 

مدين３ منورې ته راغی.
مسلمانانو ته دې ج／７ې ډير درانه تلفات رسولي وه. اويا تنه چ３ زياتره )٦٥ تنه(ي３ انصار وو په 

شهادت ورسيدل، خو له مشرکانو ＇خه ٣٧ تنه ووژل شول.
 مسلمانانو د احد له غزا ＇خه له راستنيدو وروسته، سره له دې چ３ ډير سخت ست７ي او ستومانه 
وو، شپه د چمتووالي په حال تيره ک７ه او مدين３ منورې ته د داخليدو د الرو او د اسالمي ل＋کر له 

ستر قوماندان )پيغمبرU( ＇خه ي３ په کلکه ساتنه کوله.
د حمراء االسد غزا

پيغمبرU شپه د ج／７ې په اندي＋نه ک３ تيره ک７ه، له دې ＇خه ويريده چ３ کيدای شي مشرکان 
متوجه شي چ３ د جن， په ميدان ک３ ي３ له کامياب９ ＇خه سمه －＂ه پورته نه ک７ه، بيا جن， ته را 
و－ر＄ي. له دې کبله پيغمبرU هوډ وک７ چ３ د مک３ ل＋کر تعقيب ک７ي، سبا پيغمبرU بيا خلک 
له د＊من سره د مقابل３ لپاره راوغو＊تل او وي３ فرمايل: پرته له هغو کسانو ＇خه چ３ د احد په 
ج／７ه ک３ حاضر وو، له موږ سره دې نور خلک نه را＄ي. پيغمبرU له هغو مسلمانانو سره چ３ 
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د احد په غزا ک３ ي３ شرکت ک７ی و، يو ＄ای له مدين３ منورې ＇خه وخو＄يد او د حمراءاالسد 
سيم３ ته چ３ د مدين３ منورې په اته ميلي )کابو په ١٥ کيلومترۍ( ک３ پرته ده، ورسيد. د ＇ه وخت 
لپاره هلته تم شو. پيغمبرU د يوې رواني ج／７ې لپاره معبد بن ابی معبد خزاعی چ３ نوی مسلمان 

شوی و، واستوه تر＇و ابوسفيان د ج／７ې له ادام３ ＇خه منع ک７ي.
د پيغمبرU اند４＋نه د قريشو د ل＋کر له بيرته را－ر＄يدو ＇خه په بشپ７ه تو－ه په ＄ای وه، ＄که 
قريش چ３ کله د روحاء سيم３ ته ورسيدل، يو بل ي３ مالمت ک７ل او هوډ ي３ وک７، تر＇و په مدينه 
يرغل وک７ي، خو مخک３ له دې چ３ ابوسفيان خپل ل＋کر له تم％ای ＇خه وخو＄وي، معبد چ３ 
ابوسفيان ي３ له اسالم راوړلو ＇خه خبر نه و، هغوی ته ور ورسيد. ابوسفيان ترې وپو＊تل له هغه 
＄ايه چ３ راغلی ي３ ＇ه خبر لرې؟ معبد وويل: محمد او مل／ري ي３ له مدين３ منورې ＇خه د 
باندې راوتلي وو او يو لوی ل＋کرستاس３ په ل＂ه ک３ دی. مخک３ له دې چ３ تاس３ تم％ای پري８دئ، 
د هغوی د ل＋کرو د مخ３ کسان تاسو ته را رسي８ي. ابوسفيان وويل: په اهلل قسم هوډ لرو چ３ بيرته 

ستانه شو او د هغوی ري＋３ را وباسو.
معبد وويل: داس３ مه کوئ، زه ستاسو ＊ي／２ه غواړم. د مک３ د ل＋کر هوډ سست شو. ډار او 
تشويش ور باندې غالب شو او د مک３ په لوري ستنيدلو ته ي３ ترجيح ورک７ه. رسولU درې ور３＄ 

هلته پات３ شو. بيا مدين３ منورې ته ستون شو.

)٢(ه）ونه

－رانو زده کوونکو، د مشرکانو له طرفه د شهيدانو د مثله کولو او حمراء االسد ته د پيغمبرU د 
ل＋کر ايستلو الملونه ＇ه وو؟

د  لوست عبرتونه
د احد له غزا او هغو آزموينو ＇خه چ３ مسلمانان ورسره الس او －ريوان وو، الندې حکمتونه 

اخيستل کي８ي.
  د بدو پايلو سره د مسلمانانو مخامخ کيدل د پيغمبرU له امر ＇خه د سرغ７ون３ په وخت ک３ 

چ３ لکه ＇رن／ه غشيو ويشتونکو خپل ＄ای پري＋ود. 
 پيغمبران عليهم السالم او پيروان ي３ د تل لپاره د اهلل تعالى له خوا ازمايل شوي دي. په دې ک３ د 
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اهلل تعالى حکمت دا دی که هغوی هر وخت کامياب شي،نو بيا ！ول کافران هم د مسلمانانو له ！ولي 
سره يو＄ای کي８ي، نو هغه ＇وک چ３ په ايمان ک３ ر＊تنوني دي، له نورو ＇خه نه پيژندل کي８ي. 
همدارن／ه که پيغمبران پرله پس３ مات３ وخوري، د پيغمبرۍ مقصد نه پوره کي８ي. له دې امله الهي 

حکمت دا غواړي چ３ د پيغمبرانو په چاروک３ مات３ اوکامياب９ دواړه موجودې وي.
 د منافقانو ＇يرې د احد له ج／７ې ＇خه مخک３ پ＂３ وې، خوکله چ３ دا پي＋ه رامن＃ ته شوه، 
کينه  په خپلو کورونو ک３  پوه شول چ３  په دې  او مسلمانان  منافقانو خپل ک７ه وړه ＇ر－ند ک７ل 

لرونکي د＊منان لري، نو بايد له هغوی ＇خه ＄ان لرې وساتي او د مقابل３ لپاره ي３ چمتو وي.
 په ＄ينو ＄ايونوک３ په الهي کومک او مالت７ک３ تآخير د نفس له غو＊تلو سره د يو ډول مقابل３ او 
د کبر د ماتوالي المل －ر＄ي، له دې امله کله چ３ مسلمانان د اهلل له خوا وازمويل شول، صبر او 

استقامت ي３ غوره ک７، خو منافقانو له ب３ صبرۍ او عذر او زارۍ ＇خه کار واخيست.
 د اهلل تعالی دا اراده وه چ３ خپل د＊منان هالک ک７ي. له دې امله داسی شرايط او حاالت ي３ 

برابر ک７ل چ３ د هغوی د هالکت المل و گر＄ي.

 د اسالم ＇خه په دفاع او د پ５غمبرU په حمايت ک３ د صحابه کرامو ثابت قدمي او صبر ددوي 
په عظمت، لوړ شان او د اسالم په نشر ک３ ددوي د ستر رول يو بل دليل دی.

ارزونه

١ـ پيغمبرU  ＇ه ډول د کفارو له محاصرې ＇خه ＄ان خالص او خپلو مل／رو ته ورسيد؟
٢ـ د احد شهيدان ＇رن／ه خاورو ته وسپارل شول؟

٣ـ د احد د ج／７ې د دواړو خواوو  انساني تلفات ＇و تنه وو؟
٤ـ حمراء االسد په کوم ＄ای ک３ پروت دی او پيغمبر U  ول３ هغه ＄ای ته والړ؟

٥ـ د احد په غزا ک３ له الهي حکمتونو ＇خه دوه حکمته بيان ک７ئ.

کورن９ دنده

داحد د غزا عبرتونه خالصه اوپه خپلوکتابچوک３ ي３ وليکئ.
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شلم لوست

د احد په غزا ک３ د مسلمانو ＊％و رول
د احد په ج／７ه ک３ مسلمانو ＊％و د مجاهدو نارينه وو تر＇ن， فعاله ون６ه درلوده، چ３ په دې 

لوست ک３ ورته لن６ه اشاره کي８ي.
د احد په غزا ک３ د مسلمانو ＊％و فعال حضور

！پونو  د احد غزا لوم７ن９ ج／７ه وه چ３ مسلمانو ＊％و مجاهدينو ته اوبه رسول３ او د هغوی د 
درملنه ي３ کوله. سربيره پردې په دې ج／７ه ک３ اتل３ ＊％３ چ３ د ج／７ې ميدان ته ور داخل３ 
شوې وې، په تورو او لنديو سره د مشرکانو په وړاندې زړورې وجن／يدل３. له دې ډل３ ＊％و ＇خه، 
چ３ د احد په غزا ک３ ي３ شرکت ک７ی و، کوالی شو د ام المؤمنين عائش３، د عمار مور، د جحش 
لور حمن３، د ُسليط مور، د ُسليم مور او يوې انصاري ＊％３ رضي اهلل عنهن نومونه واخلو چ３ 

پيغمبرU او راشدينو خلفا وو ورته په درنه ستر－ه کتل.
يوه ورځ امير المؤمنين عمرW د مدين３ منورې په ＊％و جام３ ويشل３. په پای ک３ يوه جامه پات３ 
شوه. ＄ينو حاضرينو وويل: ای امير المؤمنين! دغه جامه دې خپل３ م５رمن３ ))د عليW لور ام 

کلثوم(( ته ورک７ه.
عمرW وويل: له ！ولو ＇خه د ُسليط مور مستحقه ده، ＄که د انصارو ＊％و له ډل３ ＇خه ده او 
له هغو کسانو ＇خه ده چ３ له پيغمبرU سره ي３ بيعت ک７ی او د احد په ورځ ي３ موږ ته له اوبو نه 

ډک مشکونه راوړل.
يوازې  ي３   Uاهلل رسول  وخوړه.  مات３  ورځ  په  احد  د  خلکو  کوي:  روايت   Wمالک بن  انس 
او د سليم مور)خپله مور(م３ وليدې، چ３ لمن３ ي３  ابوبکر صديقW لور عايشه  پري＋ود. ما د 
ب６ وهل３ وې. ما ي３ پن６ۍ ليدل３، مشکونه ي３ په شا باندې راوړل. هغه ي３ د خلکو په خولوک３ 

ورتويول بيرته به ستنيدل３ بيا به ي３ ډکول اوراتل３ به دخلکو په خولو ک３ به ي３ خالي کول.
دجحش لور حمن2３ ت８ي مجاهدين په اوبو م７ول او د ！پيانو درملنه ي３ کوله. همدارن／ه ام 

ايمن رضی اهلل عنها به ！پيانوته اوبه ورکول３.
د  وت＋تيدل،  ميدان ＇خه  له  د جن，  ي３  زياتره  مات شول،  ک３  په جن，  مسلمانان  کله چ３ 
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عبدالمطلب لور صفي３ )د رسول اهللU عم３( نيزه په الس وه، د ج／７ې ميدان ته راغله. او د 
مسلمانانو روحيه ي３ پياوړې کوله.

ام ايمن له جن， ＇خه د ت＋تيدونکو کسانو له يوې ډل３ سره مخامخ شوه. د هغوی پر مخونو 
باندې ي３ خاورې وروشيندل３. داس３ ي３ تهديدول: دغه دوک )يوه آله ده چ３ له وړيو او پنب３ ＇خه 

تار پرې جوړ８４ي.( واخله او ＇رخ ي３ ک７ه.
＇خه  منورې  مدين３  له  ورځ  لوم７ۍ  په  ک７ی:  روايت  نسيب３(2  لور  کعب  مور)د  عماره  د 
راووتلم چ３ ووينم خلک ＇ه کوي. د اوبو ډک مشک را سره و. پيغمبرU ته ورورسيدم چ３ د 
خپلو مل／رو ترمن＃ په ＊ه ب２ه د جن， په حالت ک３ و او  برالسي هم د مسلمانانو په برخه وه، خو 
کله چ３ مسلمانانو مات３ وخوړه، له پيغمبرU  ＇خه د دفاع په هوډ ستنه او په جن， بوخته شوم. 

په توره م３ له پيغمبرU ＇خه دفاع کوله. په لندۍ م３ غشي وارول، تر دې چ３ ！پ３ شوم.
په دې جن， ک３ د عمار مور2 پرته له ډال ＇خه جن， کاوه، پيغمبرU هغه شخص ته چ３ 
له جن， ＇خه د تي＋ت３ په حالت ک３ و، امر وک７: "ډال دې د عمار مور ته پري８ده. د عمار مور ډا 

ل واخيست. له هغه ＇خه ي３ د پيغمبرU د دفاع او ساتن３ لپاره کار اخيست.
عمر بن خطابW روايت کوي: له پيغمبرU ＇خه م３ اوريدلي چ３ فرمايل ي３: هي＆ وخت)په 
احدک３( م３ ＊ي اوچپ لوٍري ته نه دي کتلي خو د عماره مور م３ ليدله چ３ نژدې به م３ والړه 

وه او له ما ＇خه به ي３ دفاع کوله.
په دې ج／７ه ک３ د عماره مور2 دولس ！پونه وخوړل، خو له ابن قمئه ＇خه په غاړه خوړلى 

！پ ي３ تر ！ولو لوی و، چ３ يو کال ي３ درملنه کوله.
د احد په غزا ک３ د مسلمانو ＊％و صبر او زغم

راغله چ３  ته  ميدان  د ج／７ې  وروسته صفيه2  ته رس５دلو ＇خه  پای  له  د ج／７ې  احد  د 
خپل ورور حضرت حمزهW له نژدې ＇خه وويني. پيغمبرU زبير بن عوام )د صفي３ زوی(ته 

وفرمايل:مور دې ووينه او بيرته ي３ و－ر＄وه، ＇و خپل ورور په دې حالت ک３ ونه ويني.
زبيرW وويل: مورې، پيغمبرU امرک７ی چ３ و－ر＄３. صفي３ وويل، ول３؟ زه خبره شوې يم چ３ 
ورور م３ مثله شوی دی. دا هر ＇ه د اهلل تعالی په الر ک３ دي. د اهلل> خو＊ه، زموږ د خو＊９ 

المل دی. ثواب او بدله ي３ له اهلل ＇خه غواړم او ان شاء اهلل صبر کوم.
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کله چ３ زبير ستون شو او رسول اکرمU ته ي３ خبر ورک７، وي３ فرمايل:پري８ده. صفيه2 راغله 
اليه  آيت)انا هلل وانا  او د استرجاع  اداء ک７  ته ي３ وکتل، د جنازې لمون＃ ي３   Wحضرت حمزه

راجعون( ي３ ووايه او له اهلل > ＇خه ي３ هغه ته ب＋نه وغو＊تله.
کله چ３ رسول اکرمU  مدين３ منورې ته ستون شو، حمنه)دجحش لور(2 ورسره مخامخ شوه. 
خلکو هغ３ ته د هغ３ د ورور)عبداهلل بن جحش( د مرګ خبر ورک７، هغ３ د استرجاع آيت ووايه او 
له اهلل تعالى ＇خه ي３ ورته د ب＋ن３ غو＊تنه وک７ه. وروسته ي３ د ماما حمزه بن عبدالمطلب له مرګ 
＇خه خبره ک７ه، بيا ي３ هم د استرجاع آيت ووايه، او د مغفرت غو＊تنه ي３ ورته وک７ه، بيا ي３ وروسته 
هغ３ ته د مي７ه مصعب بن عمير W د مرګ ＇خه خبر ورک７، دا ＄ل ي３ چيغه وک７ه  او په ژړا شوه 

پيغمبرU وفرمايل: ))م７５ه خپل３ ＊％３ ته له ＄ان／７ي مقام ＇خه برخمن دی((.
له سعد بن ابي وقاصW ＇خه روايت دی: پيغمبرU د بني دينار د قبيل３ د يوې ＊％３ په خوا ک３ 
تيريده چ３ مي７ه، ورور او پالر ي３ د احد په جن， ک３ له السه ورک７ي وو. کله چ３ دهغوی د مرګ 
خبر ورته ورسيد، وي３ ويل: د اهلل رسولU ＇رن／ه دی؟ورته ي３ وويل: د فالنکي مورې! خير او 
خيرت دی. پيغمبرU  د اهلل په فضل اوکرم سره هماغس３ دی، چ３ ته ي３ خو＊وې )په عافيت ک３ 
دی( وي３ وويل: هغه ما ته راو＊يئ ＇و ورته و－ورم، پيغمبرU  ته ي３ اشاره وک７ه تردې پورې چ３ 

هغ３ وليد، وي３ ويل: هر غم له ستا)رسول اهللU( ＇خه پرته کوچنی اوکم دی.
د عمرو بن جموح ＊％ه له يوه بار اوښ سره يو＄ای د جن， له ميدان ＇خه تيريده،عائشه 2 
او ورته مو  ته ورنژدې شوو  ته ورغل３. عائشه2 وايي: "موږ دې ＊３％  او مل／رې ي３ مخ３ 
ي３  له مومنانو ＇خه  دفاع وک７ه،  پيغمبرU ＇خه  له  تعالی  "اهلل  وويل: ＇ه خبره ده؟" وي３ ويل: 
شهيدان واخيستل او کافران ي３ قهرجن ستانه ک７ل، چی هي＆ السته راوړنه ي３ نه درلوده، اهلل له 

مؤمنانو ＇خه قتال لرې ک７. پرته له شک او －ومان ＇خه اهلل تعالی پياوړی او برالسه دی."
بيا ي３ خپل اوښ ته امر وک７ چ３ اخ３ شي) کيني(، هغ３ ته مو وويل: دا )بار( ＇ه شی دی؟ وي３ 

ويل: ورور او م７５ه م３ دي.

د لوست عبرتونه�

 عادت دادی چ３ دج／７ې بار نارينه پورته کوي او ＊％３ دکور د چارو ترتيب، د زامنو روزنه او 
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د ژوند د چارو پر مخ بيول په غاړه لري، خو مسلمانو ＊％و له خپل３ تقليدي دندې ＇خه زيات کار 
وک７: دنارينه وو سره يو＄ای د ج／７ې ميدان ته راغل３ او د هغوی په ＇يري３ په ج／７ه ک３ رول ولوباوه.

 د صدر اسالم ＊％و په اسالم ک３ د ＊％３ له رول ＇خه په سم او صحيح تعبير سره وکوالی 
شول د اسالمي دعوت چارې پرمخ بو＄ي او له هغه ＇خه دفاع وک７ي او د نارينه وو سره يو＄ای 

اوږه په اوږه په ج／７ه ک３ فعاله ون６ه واخلي. د نن ور＄３ ＊％３ هم کوالی شي داس３ عمل ترسره ک７ي.
چ３  ده  نمونه  يوه  لپاره  ＊％و  مسلمانو  د  صحابيان３  عام３   Uپ５غمبر د  او  المؤمنين  امهات   

مسلمانان３ بايد په هغوی پسي د اسالم په خپرولو او دعوت ک３ اقتداء وک７ي.
 مسلمانه ＊％ه بايد دعلم او اخالقو په گا１ه ＊ايسته وي او د پ５غمبرU دصحابياتو په ＇５ر د س７و 

سره د اسالم او مسلمانانو په خدمت ک３ مل／رې او يو ＄ای وي.
 بر ياليتوب او ناکامي د اهلل تعالی په الس ک３ ده، خو مسلمان پدې مکلف دی چ３ د د＊من په 

مقابل ک３ د مادي او معنوي وسايلو او اسبابو ＇خه کار اخيستلو ته اماده وي.
 د د＊من په مقابل ک３ د مسلمانانو د صف يو والی او د اختالف ＇خه ＄ان ساتل د کامياب９ 

دمهمو او بنيادي عناصرو ＇خه شميرل کي８ي.
 د امير د حکم ＇خه نا فرماني، د د＊من په مقابل ک３ د ناکام９ الره برابر وي.

 دنيوی مال او متاع ته توجه او مخ اړول د مسلمانانو د ناکام９ سبب －ر＄ی.
 مسلمانان د جن， په ميدان ک３ بايد د ثابت قدم９ او صبر ＇خه کار واخلي.

ارزونه
١ـ مسلمانو ＊％و د احد په ج／７ه ک３ ＇ه رول ولوباوه؟

٢ـ د احد په ج／７ه ک３ د مسلمانو ＊％و د وسله وال３ ج／７ې او همدارن／ه د هغوی د صبر او 
حوصل３ په اړه يوه ژوندۍ بيل／ه بيان ک７ئ.

٣ـ د هغو ＊％و نومونه واخلئ چ３ د احد په ج／７ه ک３ ي３ شرکت ک７ی و.

کورن９ دنده

آيا نن ورځ مسلمانه ＊％ه کوالی شي د صدر االسالم د ＊％و په ＇ير رول ولوبوي؟ ددې مطلب 
په اړه په خپلو کتابچو ک３ يوه مقاله وليکئ.
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يوويشتم لوست

د احد او خندق د غزا－انو ترمن＃ مهم３ پ３＋５)۱(
له زينب بنت خزيمه رضی اهلل عنها سره د پيغمبرU  نکاح

عبداهلل د جحش زوی د نبي کريمU د عمه زوی د احد په جن， ک３ د شهادت درج３ ته ورسيد 
او کون６ه ي３ د زينب بنت خزيمه په نامه پات３ شوه چ３ بيا پيغمبرU په نکاح ک７ه.

زينب د جاهليت په وخت ک３ د«ام المساکين» په نامه شهرت درلود، ＄که فقيرانو او مسکينانو 
ته ي３ خواړه ورکول. زينب له اتو مياشتو وروسته د نبي کريمU په ژوند ک３ وفات شوه. )2(.

له ام سلمه سره د پيغمبرU نکاح
هند د ابي اميه لور)ام سلمه( د خپل کاکا د زوی ابوعبداهلل)ابو سلمه( د عبداالسد له زوی سره 
نکاح ک７ې وه. دا ＊％ه او مي７ه د هغو مسلمانانو له ډل３ ＇خه وو چ３ دوه ＄له ي３ هجرت وک７؛ 

اول ＄ل حبش３ ته او بيا مدين３ منورې ته.
 Uکله چ３ ابوسلمه د ！پونو له امله د احد په غزا ک３ په شهادت ورسيد، نو ام سلمه د پيغمبر
حضور ته راغله اوي３ ويل: ابو سلمه وفات شو؛ نبي کريمU وفرمايل: ووايه: "يا اهلل هغه وبخ＋３ 

او دده په ＄ای ＊ه نيک شخص ماته را په برخه ک７ې."
ام سلمه وايي: "همغه وه چ３ اهلل له ابوسلمه ＇خه ＊ه او غوره عوض راک７ او هغه محمدU و."

ور＄３(تيرې  او لس  مياشت３  ام سلمه شرعي عدت)＇لور  د  وايي،کله چ３  ابو سلمه  بن  عمر 
 W شوې، نو ابوبکر له هغ３ ＇خه دنکاح غو＊تنه وک７ه، خو ام سلمه قبوله نه ک７ه، بيا حضرت عمر
ددې غو＊تونکی شو، هغه ي３ هم قبول نه ک７، بيا رسول اهللU هغ３ ته ＇وک ورولي８ه  او له هغ３ 

＇خه يی غو＊تنه وک７ه، ام سلمه دزړه په مينه دهغه غو＊تنه ومنله.
له ام سلمه سره د نبي کريمU د نکاح حکمت

له ام سلمه سره د نبي کريمU د نکاح هدف يوازې د هغ３ نيک او ستايلي صفتونه وو. که چيرته 
د حديبي３ په صلح ک３ د اسالم دې بي بي ته په ژور نظر توجه وشي، ＇ر－ندي８ي چ３ د قريشو په 
＊％و ک３ تر ！ولو هو＊ياره ＊％ه وه او ددې حکيمانه مشورې د حديبي３ په صلح ک３ د اسالم په 
تاريخ ک３ له يوې ستونزې ＇خه مخنيوی وک７. برسيره پردې ام سلمه د قريشو تر ！ولو شريفو کورنيو 
＇خه وه، پيغمبرU غو＊تل ＇و د دې د خپلول９ په پيوند سره ددوی مالت７ را جلب ک７ي او دوی 

اسالم راوړلو ته وه）وي.
ام سلمه2 د امهات المؤمنين له ډل３ ＇خه د پيغمبرU وروستن９ بي بي وه چ３ د هجرت په 

)٦١( کال وفات شوه.
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د حسن بن علي رضي اهلل عنهما زي８يدنه
د هجرت په ＇لورم کال د شعبان په مياشت ک３ حسن بن علي رضي اهلل عنهما دنيا ته راغی او د 
ده د زي８يدن３ يو کال نه و تير شوی چ３ حسينW وزي８يده. پيغمبرU حسن او حسين نومونه ورته 

غوره ک７ل او بيا ي３ دده په غوږ ک３ آذان وک７.
د عبري ژب３ په زده کولو د زيد بن ثابت مکلفول

په همدې کال ک３ رسول اهللU زيد بن ثابت W ته امر وک７ چ３ د يهودو عبري خط زده ک７ي، 
تر＇و که هغوی کوم خط ليکي، رسول اهللU ته ي３ ولولي. زيد بن ثابتW په پن％لسو ور＄و ک３ 

د عبري خط لوستل او ليکل زده ک７ل.

�د لوست －ټ３
١ـ د احد د شهيدانو له کون６و سره د نبي کريمU نکاح د دوی په قدر او منزلت داللت کوي.

٢ـ د نبي کريمU نکاح ＇ه شهواني ان／يزه نه درلوده، بلک３ د نبي کريمU د ！ولو نکاح －انو تر شا 
انساني، اخالقي، اسالمي، ！ولنيز او سياسي هدفونه وو، چ３ نبي کريمU د خپلول９ په پيوند سره 

د قبايلو مالت７ او اسالم ته ددوی ترغيبول او د زړه ماتو زړونو ته تسليت ورکول وو.
٣ـ د اوالدونو د نومونو اي＋ودل بايد په هغو نومونو وشي چ３ په ＊ي／２ه او نيک９ داللت کوي او له 

هغو نومونو ＇خه، چ３ منفی معنا لري ډ ډه وشي.
٤ـ د بهرنيو ژبو زده کول، که ＇ه هم د د＊من ژبه وي، ضروري ده، ＄که نبي کريمU فرمايي:＇وک 

چ３ دکومو خلکو ژبه زده کوي د هغوی د شر ＇خه ډاډمن کي８ي.
په روايت ک３ د  زياتو احاديثو  او د  په نشر  په دفاع، د اسالمي دعوت  پ５غمبر� ＇خه  د   _٥
پ５غمبر� د کورن９ په ＄ان／７ي ډول د امهات المؤمنين رول د پ５غمبر� د اهل بيت د لوړ مقام 
＊کارندوى او د مسلمانانو په وړاندې د دوى د ستر مقام ＊کارندويي کوي. د پ５غمبر� له کورن９ 

سره مينه او دوستي د ايمان له عالمو ＇خه دي.

ارزونه
١ـ زينب د خزيمه لور او ام سلمه ＇وک وې او له دوی سره د نبي کريمU د نکاح هدف ＇ه و؟

٢ـ حسن او حسين رضي اهلل عنهما په کومو کلونو ک３ دنيا ته راغلل؟
٣ـ نبي کريمU کوم صحابي ته د عبري ژب３ په زده کولو امر وک７؟

٤- د مؤمنانو له مورگانو ＇خه چ３ تر ！ولو وروسته وفات شوه، ＇وک وه او په کوم کال وفات شوه؟

کورن９ دنده

د شهيدانو ورث３ ته د تسليت او ډاډ ورکولو په هکله په ＇پلو کتابچو ک３ يوه مقاله وليکئ.
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دوه ويشتم لوست

د احد او خندق د غزا－انو ترمن＃ مهم３ پ３＋５)٢(
الف_ د رجيع سريه:

د صفرې په مياشت ک３ د هجرت په ＇لورم کال يوه ډله خلک دعضل او قاره له قبيلو ＇خه د 
نبي کريمU حضورته راغلل او له هغه ＇خه ي３ وغو＊تل، چ３ يو شمير خپل مل／ري دوی ته ور 
ولي８ي چ３ دوی ته د قرآن ＊وونه وک７ي او د دين احکام ور زده ک７ي. رسول اهللU شپ８ يا لس تنه 
خپل صحابه ورسره ولي８ل. کله چ３ د رجيع سيم３ )د رابغ او جدې ترمن＃ چين３ ته( ورسيدل، 
دلته دې خاينانو د هذيل له قبيل３ ＇خه د دوی پرضد مرسته وغو＊ته او دا صحابه ي３ محاصره 
ک７ل. کله چ３ دې صحابه وو له تسليميدو ＇خه سرغ７ونه وک７ه، نو اوه تنه ي３ شهيدان او درې 
نور)خبيب، زيد بن دثنه رضي اهلل عنهما او يو بل تن ي３ بنديان ک７ل. خبيب او زيد ي３ مک３ ته 
 W يوړل او هلته ي３ وپلورل، ＄که دې دواړو د بدر په جن， ک３ د قريشو ＇ه مشران وژلي وو. خبيب
يوه موده بندي و او کله چ３ کفارو دده د وژلو اراده وک７ه، په ډيرې مي７ان３ سره ي３ مرګ ته لبيک 
ووايه او د يوه وي＋ته په اندازه له خپل３ عقيدې او د پيغمبرU له دوست９ ＇خه وانه وړ４ده رضی اهلل عنهم. 

زيد بن دثنهW صفوان بن اميه واخست او هغه ي３ د خپل پالر په غچ ک３ وواژه.
د سيرت په کتابونو ک３ د دې پاکو صحابوو＇خه ډير کرامتونه او خارق العاده کارونه ذکر شوي 

دي0.

)۱(ه）ونه
زده کوونکي دې د احد غزا او د هغ３ په پايلو بحث او ＇ي７نه وک７ي.

ب_ د بئر معونه سريه:
په همدې مياشت ک３ چ３ د رجيع پي＋ه من＃ ته راغله، يوه بله پي＋ه هم چ３ د رجيع له پي＋３ 
＇خه ډيره زړه بو－نوونک３ وه او د اسالم په تاريخ ک３ د بئر معونه په نامه يادي８ي، رامن％ه ته شوه 

او لن６ه کيسه ي３ داس３ ده:
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ابو براء عامر بن مالک په مدينه منوره ک３ د نبي کريمU حضور ته راغی. نبي کريمU هغه اسالم 
 Uته دعوت ک７، خو ده نه اسالم راوړ او نه ي３ له اسالم ＇خه لرې والی غوره ک７. ده رسول اهلل
ته وويل: "ای د اهلل رسوله،" که چيرې خپل ياران د نجد خلکو ته ولي８ې چ３ هغوی ستا دين ته 
رادعوت ک７ي، هيله من يم، چ３ ايمان راوړي." نبي کريمU د دوی د امنيت او ژوند په هکله په 
فکر ک３ ډوب شو، ابوبراء ورته ډاډ ورک７ او د دوی ژوند ي３ تضمين ک７. رسول اهللU ＇لوي＋ت 
يا اويا تنه صحابه د قرآن قاريان ورسره ولي８ل، تر دې چ３ د بئر معونه سيم３ ته)د بني عامر او بني 
سليم د حره ترمن＃ پرته سيمه ده( ورسيدل، د بنی سليم دريو قبيلو د رعل،  ذکوان او ُعصيه په 
نومونو د پيغمبرU مل／ري محاصره ک７ل او صحابه د خپل ژوند تر وروست９ شيبو پورې په مي７انه 

وجن／يدل. پرته له يوه تن ＇خه نور ！ول په شهادت ورسيدل.
ددې اويا تنو د شهادت خبر يو لوی غم او مصيبت و. رسول اهللU د دې غمناک３ پي＋３ په اوريدو 
د رجيع له پي＋３ ＇خه زيات خفه شو. غم او پريشاني پرې خپره شوه او ديرش ور＄３ ي３ د سهار 

په لمان％ه ک３ د قنوت په ويلو سره د رعل، ذکوان، لحيان او ُعصيه پر قبيلو لعنت ويلو.

ج_ د نجد غزا
د هجرت په ＇لورم کال د نجد غزا د بني نضير له غزا ＇خه وروسته چ３ بحث ي３ را روان دی، 
پي＋ه شوه. د مسلمانانو کامياب９ د مدين３ منافقين دې ته مجبور ک７ل، چ３ له ＊کاره چل او فريب 
＇خه الس واخلي. نبي کريمU له دې فرصت ＇خه په －＂ه اخيستلو هوډ وک７، ＇و د بان６چيانو 
عربانو د ！کولو لپاره، چ３ د احد له ج／７ې وروسته ي３ د مسلمانو داعيانو سره خيانت ک７ی و 
او هغوی ي３ وژلي وو، اقدام وک７ي. خو مخک３ له هغه نبي کريمU ته خبر راورسيد چ３ د بني 
محارب او بني ثعلب بان６چيان عربان، چ３ د غطفان د قبيل３ سره اړيک３ لري، پر مدينه د حمل３ 
هوډ لري. له دې امله پيغمبرU پرته له ＄ن６ه يو ل＋کر تيار ک７ او د نجد د＊تو ته ي３ ولي８ه. عربان په 
ويره ک３ شول او د مسلمانانو له مقابل３ ＇خه ي３ اوږه خالي ک７ه او د غرونو ＇وکو ته ي３ پناه يوړه.
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د_ د دويم  بدر غزا 
د هجرت په ＇لورم کال د شعبان په مياشت ک３ رسول اهللU له يو زر پن％ه سوه صحابوو او لسو 
آسونو سره د مدين３ ＇خه د مک３ د مشرکانو د مقابل３ لپاره د بدر په نيت وخو＄يد، ابوسفيان 

هم له دوو زرو قريشو او پن％وسو آسونو سره له مک３ ＇خه راووت او د مر الظهران په سيمه ک３ 
ميشت شو.

ابوسفيان چ３ په نه زړه له مک３ ＇خه راوتلی و له پيغمبرU سره ي３ د جن， په هکله ويره درلوده، 
خو وچکالي ي３ پلمه ک７ه چ３ د ل＋کر له خوا ي３ ه５＆ ممانعت ونه شو او ب５رته مک３ ته ستون 
شو. مسلمانان په بدر ک３ اته ور＄３ د د＊من په انتظار ک３ پات３ شول او بيا په لوړ مورال مدين３ 

منورې ته راو－ر＄يدل.
هـ_ د دومة الجندل غزا 

د بدر ثاني له غزا ＇خه شپ８ مياشت３ وروسته نبي کريمU  ته خبر راورسيده چ３ د دومة الجندل 
شاوخوا قبيل３)شام ته په ن８دې سيمه ک３( د قافلو الرې نيسي د مسافرينو مالونه لو！وي او په دې 

برسيره په مدينه د يرغل لپاره چمتو والی نيسي.
نبي کريمU له زرو تنو صحابوو سره د هجرت په پن％م کال د ربيع الثانی په ٢٥ ني＂ه له مدين３ 
＇خه وخو＄يد، د شپ３ له مخ３ به ي３ په پ＂ه تو－ه الره وهله او د ور＄３ به ي３ په پ ＄ای ک３ دمه 
کوله، تر＇و ي３ د＊منان په غفلت ک３ وي. د دومة الجندل قبايل هر لوري ته وت＋تيدل او ＇اروي 

ي３ مسلمانانو په غنيمت ونيول. نبي کريمU پس له ＇و ور＄و مدين３ منورې ته راستون شو.
پيغمبرU په دې چ＂کو او غو＇و پريک７و او حکيمانه عمل سره په سيمه ک３ د سول３ او امنيت په 
پراختيا او په حاالتو د برالس９ او د مسلمانانو په －＂ه د شرايطو په تغير بری وموند.د ده دکو＊＋ونو 

په پايله ک３ منافقين چوپ او سست شول.
د يهودو يوه قبيله)بنی نضير( د مدين３ پري＋ودلو ته مجبوره شوه او نور يهوديان د －اون６يانو د حقوقو 

او د وعدې اوژمن３ په مراعاتولو ثابت پات３ شول.
بان６چيان عربان او قريش د مسلمانانو ＇خه په ويره ک３ شول او د دوی پر ضد ي３ له شرارت ＇خه 

الس واخيست،  مسلمانانو موقع ومونده ＇و د اسالم د خپريدو او تبليغ لپاره هل３ ＄ل３ وک７ي.
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د لوست －ټ�３

 د نبي کريمU غزا－انو او ل＋کر ايستلو په سيمو او مختلفو قبيلو ک３ دفاعي جنبه درلوده.
 پيغمبرU کو＊（ کاوه ＇و په جن／ونو ک３ دتل لپاره د عمل ابتکار ولري او د＊من له يرغل 

＇خه مخک３ په غفلت ک３ واچوي.
 د مدين３ منورې ＇خه د باندې، لرې ＄ايونو ته د دعوت او تبليغ لپاره د اصحابو لي８ل د اسالم په 

دين ک３ د دعوت او تبليغ په لوړ مقام او ډ４ر ارز＊ت داللت کوي.
 د دين او اهلل> الرې ته دعوت کول د فدا کاريو او ايثار غو＊تونکى کار دی.

ارزونه
١_ د رجيع د سر ي３ اصلي المل ＇ه و او ＇رن／ه پای ته ورسيده؟

٢_ په بئر معونه ک３ ＇ه پي（ شول او پيغمبرU د کومو قبيلو په هکله د سهار په لمان％ه ک３ يوه 
مياشت د قنوت دعا لوستله؟

٣_ د دويم بدر د غزا المل ＇ه و؟ په لن６ه تو－ه ي３ بيان ک７ئ.

کورن９ دنده

د اسالم د بلونکو په هکله د کفارو د ژمنو د ماتولو او خيانت په باره ک３ يوه مقاله وليکئ.
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در ويشتم لوست

د پيغمبرU  د وژلو لپاره د بني نضير  يهودو هل３ ＄ل３
د احد په جن， ک３ د مسلمانانو مات３ د مدين３ يهوديان، چ３ دکعب بن اشرف له م７ين３ وروسته 
په ويره ک３ اخته شوي وو، هيله من ک７ل او يو ＄ل بيا ي３ دسيس３ جوړولو او دوکه کولو ته مخه 
ک７ه. په خپلو کال－انو ک３ ي３ د وسل３ جمع کول او ج／７ې ته تياری ونيو او بيا ي３ د نبي کريمU د 

وژلو هوډ د دوک３ او خيانت له الرې پيل ک７.
د جن， الملونه او ان／يزې

 د بني نضير غزا د احد له غزا ＇خه وروسته پي＋ه شوه. الملونه ي３ زيات وو، خو تر ！ولو غ
الملونه ي３ دا دي:

۱ـ د ژمن３ ماتول
بنی نضيرو ژمنه ک７ې وه چ３ په خپله سيمه ک３ به د مسلمانانو د＊منانو ته پناه نه ورکوي، دوی 
نه يوازې ژمنه ماته ک７ه، بلک３ ابوسفيان ي３ پر مدينه باندې حمل３ ته تشويق او د مدين３ له ضعيفو 
نقطو ＇خه ي３ خبر ک７. د دوی په الر＊وونه ابوسفيان د دوو سوو سپرو په واسطه پر مدين３ حمله 

وک７ه.
٢ـ د پيغمبرU د ترور لپاره هل３ ＄ل３

پيغمبرU له يوشمير صحابه وو سره د بني نضير سيم３ ته داخل شو، تر ＇و له دوی ＇خه د بني 
عامر قبيل３ د دوو تنو د ديت اداء کولو لپاره چ３ د عمرو بن اميه ضمري د اشتباه په وجه وژل شوي 
وو، مرسته وغواړي. مخک３ د پيغمبرU او ددوی ترمن＃ د ديتونو د ورکولو په هکله ژمنه السليک 
شوې وه. بني نضيرو په ډير ورين تندي د پيغمبرU هرکلی وک７. بيا په خپلوک３ په پ＂ه جر－ه شول 
او د پيغمبرU د وژلو په ＇رن／والي ي３ مشوره وک７ه په پای ک３ دې موافق３ ته ورسيدل چ３ د د４وال 
له سره چ３ رسول اهللU ترې الندې نژدې ناست و، د ميچن３ تي８ه راوغور＄وي. رسول اهلل U ته د 
اهلل له طرفه وح３ راغله او خپل رسول ي３ د بني نضير له ناوړه هوډ ＇خه خبر ک７. رسول اهللU له 
＄ايه ج， شو او په بي７ه مدين３ منورې ته راو－ر＄يد. دلته ي３ له بني نضيرو سره د جن， تصميم 
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 Uونيوه او دوی ته ي３ اخطار ورک７ چ３ په لسو ور＄و ک３ له مدين３ منورې ＇خه وو＄ي. پيغمبر
محمد بن مسلمه بني نضيرو ته ولي８ه او ورته ي３ وفرمايل: "والړ شه، د بني نضير يهودو ته ووايه 
رسول اهللU تاسو ته رالي８لی يم او فرمايي چ３ زموږ له ＄مک３ ＇خه وو＄ئ. ＄که وروسته له دې 
چ３ له ما سره مو د خيانت هوډ وک７، وعده او ژمنه مو ماته ک７ه، نو لس ور＄３ مهلت درکوم. که 

له لسو ور＄و ＇خه وروسته ＇وک وليدل شو د هغه غاړه به پرې کوم."

)۱(ه）ونه
－رانو زده کوونکو، نبي کريمU سره له دې چ３ له يهودو سره ي３ ژمنه او وعده السليک ک７ې وه، 

ول３ ي３ پر دوی دحمل３ هوډ وک７.په دې هکله بحث او ＇ي７نه وک７ئ.

په دې جريان ک３ عبداهلل ابن ابی بن سلول منافق يو ＇وک بني نضيرو ته ولي８ه او دا خبر ي３ ورک７ 
چ３ ثابت قدم اوسئ. که چيرې ستاسو سره جن， وشي موږ ستاسو مالت７ کوو. او که تاسو وباسي 
موږ هم درسره و＄و. له مدين３ ＇خه مه و＄ئ زه دوه زره قومي او نور عربان له ＄انه سره مل لرم. 
دا دوه زره تنه به له تاسو سره ستاسو کال－انو ته ننوزي او د مسلمانانو په وړاندې به ستاسو تر＇ن， 
＄انونه وژني. د بني نضيرو زړونه د دې خبر په اوريدو سره قوي شول او د دوی رئيس حيی بن 
اخطب نبي کريمU ته خبر ورک７، موږ خپله منطقه نه پري８دو او ＇ه چ３ ستاسو زړه غواړي هغه 

ترسره ک７ئ. نبي کريمU او صحابه وو تکبير وويل، بيا ي３ وفرمايل له يهودو سره جن／ي８و.
د لسو ور＄و مهلت له پوره کيدو وروسته بنی نضير له مدين３ ＇خه ونه وتل. د اسالم ل＋کر د دوی 

په لوري حرکت وک７ او د دوی سيمه ي３ پن％لس ور＄３ محاصره ک７ه.
او  مالونو  په خپلو  اور واچوئ، ＄که دوی  ته  باغونو  امر وک７ چ３ د دوی د خرماوو   Uپيغمبر
کروندو ډير زړونه ت７لي دي. د دې کار په ترسره کولو د دوی جن／ي مورال ډير ضعيف شو او په 
چيغو او نارو سر شول. د دوی په زړونو ويرې او نهيل９ غلبه وک７ه او دې يقين ته ورسيدل چ３ د 
مدين３ له پري＋ودلو پرته بله چاره نه لري. بنی نضيرو نبي کريمU ته يو نفر ولي８ه او د زيات مهلت 
غو＊تنه ي３ وک７ه، ＇و وکوالی شي له مدين３ ＇خه وو＄ي. نبي کريمU د دوی له غو＊تن３ سره 
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موافقه وک７ه او وي３ فرمايل: د ستاسو هر يو يوازې دا کوالی شي چ３ د اوښ يو بار د خپل کور 
سامانونه پرته له زغرې او وسل３ ＇خه له ＄انه سره يوسي." بنی نضير په دې حکم راضي شول.

بنی نضير د نهيل９ او حسد په پايله ک３ د خپلو کورونو بامونه او ديوالونه ون７ول چ３ مسلمانان 
ترې －＂ه وانخلي. همدارن／ه په زياته اندازه طال او نقره ي３ له ＄انو سره واخيسته او له شپ８و سوو 
او＊انو سره ي３ د خيبر په لوري حرکت وک７. وروسته يوشمير شام ته والړل او ＇ه په خيبر ک３ 

پات３ شول.
د بنی نضيرو د وتلو ！ول اجراءات د اهلل د رسول په امر او د محمد بن مسلمه W تر نظر الندې 
ترسره شول. قرآنکريم ددې پي＋３ تفصيل لکه د فئ احکام )هغه مال چ３ له کفارو ＇خه پرته له 
جن／ه د اسالم د ل＋کر الس ته ورغلی وي( د فئ د مال ل／＋ت، د منافقينو دري＃ د بني نضيرو په 
وړاندې، د يهودو د معنوياتو بيان د دوی ويره او نهيلي، په خپلو السونو دکورونو ن７ول، د ملکيتونو 
له من％ه وړل، د مهاجرينو او انصارو فضيلت او داس３ نور ... ！ول د حشر په سورت ک３ بيان ک７ی 

دي.
کوم مالونه چ３ له بني نضيرو ＇خه پات３ شوي وو او يا د هغه په شان نور مالونه، د اسالم په شريعت 
ک３ "فئ" بلل کي８ي، چ３ تصرف په ک３ يوازې د پيغمبرU او يا د مسلمانانو د خليفه حق －２ل 
کي８ي، ＄که رسول اهللU هغه د مسلمانانو خصوصاً د مهاجرينو د مالي اړتياوو د پوره کولو لپاره 

ول／اوه تر＇و د انصارو پ５＂ی له دې پلوه سپک شي.

)٢(ه）ونه

－رانو زده کوونکو، د غنيمت او "فئ" مال ＇ه توپير لري؟ بيان ي３ ک７ئ.

د لوست －ټ�３
 دوکه او د ژمن３ ماتول د يهودو پخوانی خوی او عادت دی.

 د بنی نضيرو په غزا ک３ پيل کوونکي په خپله همدوی وو او د پيغمبرU حمله ددوی په وړاندې 
ددوی د خيانت عکس العمل و.
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 که چيرې ثابته شي چ３ د جنگ په بهير ک３ د د＊من د مالونو او ک＋تونو له من％ه وړل د زياتو 
وژلو او د جن， اوږديدلو مخه نيسي، نو په جن， ک３ روا ده چ３ همداس３ کار ترسره شي.

خو دا هم د ياد ولو وړ ده چ３ پرته له دې حالته پيغمبرU د جن， په بهير ک３ مجاهدين د مالونو 
او ک＋تونو او ونو له من％ه وړلو ＇خه منع ک７ي دي.

！اکل３ برخه لري، خو د فئ ل／ولو  په غنيمت ک３ مجاهدين  توپير سره لري،  او غنيمت   فئ 
صالحيت د مسلمانانو تر مشر پورې ＄ان／７ی دی.

ارزونه
١ـ د بنی نضيرو د غزا الملونه او ان／يزه ＇ه وه، نوم ي３ واخلئ.

٢ـ پيغمبرU ول３ د بنی نضيرو سيموته تللی و؟
٣ـ وروسته له دې چ３ د بنی نضيرو دوکه او خيانت ثابت شو، نو پيغمبرU ＇ه هوډ وک７؟

٤ـ د مدين３ ＇خه له وتلو وروسته بني نضير کوم لوري ته والړل او له ＄انونو سره ي３ ＇ه يوړل؟
٥ـ پيغمبرU ول３ ددوی دخرماوو باغونه او ک＋تونه وسو＄ول؟

کورن９ دنده

په قرآنکريم ک３ د حشر په سورت ک３ د بني نضيرو د غزا په اړه مسايل بيان شوي، تاس３ دا مسايل 
د يوه معتبر تفسير په ر１ا ک３ و＇ي７ئ او په خپلو کتابچو ک３ ي３ وليکئ.
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＇ل５رويشتم لوست

د ذات الرقاع غزا
د سيرت زياتره علماء وايي چ３ د ذات الرقاع غزا د هجرت په ＇لورم کال د بنونضيرو له وتلو يوه 

نيمه مياشت وروسته واقع شوې ده.

د غزا المل

پيغمبرU صحرايي قبيلو ته د اسالم د دعوت لپاره خپل اويا تنه صحابه کرام ولي８ل، د نجد قبيلو 

خپله ژمنه ماته ک７ه او پر دې داعيانو ي３ حمله وک７ه او ！ول ي３ په شهادت ورسول. له بل３ خوا 

پيغمبرU ته خبر ورک７ شو چ３ د بنی محارب او بني ثعلبه قبيل３ چ３ د غطفان له قبيل３ سره 

اړيک３ لري له رسول اهللU سره د جن， تياری نيسي. نبي کريمU له ＇لورو سوو او يا د اوو سوو 

جن／ياليو سره ددوی په لوري وخو＄يد د نوموړو قبيلو ＄مکو ته د نبي کريمU په رسيدلو ！ول 

وويريدل او تي＋ته ي３ غوره ک７ه. ＊％３، ماشومان، مالونه او ＇اروي ي３ پري＋ودل او د غرونو سرونو 

ته ي３ پناه يوړه.

د ويرې د لمان％ه )صالة الخوف( روا والی

له نوموړو قبيلو سره د جن， په مهال د لمان％ه وخت راورسيد. مسلمانانو ويره درلوده که چيرې 

په   Uاهلل رسول د  امله  دې  له  ک７ي.  ونه  ورباندې  نا＇اپي حمله  بوخت شي، د＊من  لمان％ه  په 

صحابه وو باندې د ويرې لمون＃ اداء ک７. په داس３ تو－ه چ３ يوې ډل３ مسلمانانو د لمان％ه لپاره 

صف وتاړه او بل３ ډل３ د د＊من په وړاندې سن／ر ونيوه. نبي کريمU له لوم７ن９ ډل３ سره يو رکعت 

لمون＃ اداء ک７، دوی والړل او دويمه ډله راغله. نبي کريمU يو بل رکعت لمون＃ ورسره اداء او 

خپل لمون＃ ي３ پوره ک７ او سالم ي３ و－ر＄اوه، بيا هغو دوو ډلو خپل پات３ يو يو رکعت لمون＃ وک７ 

او سالم ي３ و－ر＄اوه. په دې تو－ه پيغمبرU او هرې ډل３ يوازې دوه دوه رکعته لمون＃ اداء ک７. يا 
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دا چ３ رسول اهللU په هره ډله باندې دوه دوه رکعته لمون＃ اداء ک７ چ３ د پيغمبرU لمون＃ ＇لور 

رکعته او د صحابه وو دوه دوه رکعته شو او دوه دوه نوري３ په تنهائي اداء ک７ل.

د ويرې د لمان％ه روا والی په اسالم ک３ ددې عبادت پر فوق العاده اهميت باندې داللت کوي چ３ 

بايد ان له د＊من سره په مخامخ توده او سخته ج／７ه ک３ هم ددې عبادت په هکله غفلت ونشي.

)۱(ه）ونه

－رانو زده －وونکو، د غطفان د قبيلو په وړاندې د پيغمبرU يرغل  آيا تهاجمي و او يا دفاعي؟ 

خپل نظر سره له دليله بيان ک７ئ. 

دا جن， ＄که د ذات الرقاع په غزا ياد شو چ３ د －رم９ ＇خه د نجات لپاره د مسلمانانو ل＋کر په 

خپلو پ＋و باندې ！و！３ ت７ل３ وې او يا دا چ３ په هغه سيمه ک３ په همدې نامه يوه ونه موجوده وه.

د پيغمبرU فوق العاده شجاعت او زړورتيا

پيغمبرU د ذات الرقاع له غزا ＇خه مدين３ منورې ته د راستنيدو پر مهال له خپلو صحابوو سره په 

يوه وادي)خوړ( ک３، چ３ د اغزيو له بو！و ＇خه ډک و، دمه شول. صحابه د استراحت لپاره د ونو 

په سيورو ک３ سره خپاره شول، پيغمبرU هم د يوې ون３ تر سيوري الندې استراحت وک７ او خپله 

توره ي３ په يوه ＇ان／ه ک３ راو＄７وله.

جابر بن عبداهللW روايت کوي، چ３ ＇ه وخت ويده شوو نا＇اپه د اهلل رسولU موږ وغو＊تلو، 

کله چ３ ورغلو، د ده سره يو بان６چي س７ی ناست و. رسول اهلل U وفرمايل: "زه ويده وم. دې س７ې 

زما توره اخست３ وه، راوي（ او متوجه شوم، چ３ توره م３ لو＇ه دده په الس ک３ وه، وي３ ويل: 

"＇وک دی چ３ تا له ما ＇خه وژغوري؟" ما وويل : اهلل!! دا دی ناست دی. رسول اهللU هغه ته 
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＇ه جزا ورنه ک７ه.

په يو بل روايت ک３ راغلي دي کله چ３ رسول اهللU وفرمايل: چ３ اهلل تعالی به زما حفاظت او 

ساتنه کوي، نو د بان６چي له السه توره په ＄مکه ولو４دله، پيغمبر U توره را واخيستله او بان６چي ته 

ي３ وويل: اوس به تا ＇وک له ما ＇خه ژغوري؟ هغه وويل: هي）وک. پيغمبرU هغه ته ب＋نه وک７ه.

په دې پي＋ه ک３ د حضرت رسول اهللU د نبوت دليلونه، ب３ سارې زړورتيا او د ک７اوونو په وړاندې 

د صبر او استقامت او د جاهالنو په وړاندې د حوصل３ ＊کاره ＇ر－ندونه کي８ي.

همدارن／ه دا پي＋ه د دې ＇ر－ندونه کوي، چ３ اهلل> د خپل رسول ساتنه او مالت７ کوي او خپله 

مهربانی او شفقت ورباندې پيرزو کوي. د هغه بان６چي مشرک زړه له ويرې او ډار ＇خه ډکوي او 

السونه ي３ په ل７زه را＄ي او توره ي３ له السه په ＄مکه لوي８ي او بيا په ادب سره د نبي کريمU په 

حضور ک３ په زن／نونو کيني."

� á̈ ë·ßE� à¹Ç àiçf¶=�> ßÃèÈß?�>ßÈ� :پرته له شکه دا پي＋ه ددې مبارک آيت مصداق －２ل کي８ي، چ３ فرمايي

�ßä�=� çÁåC� ål>ç¿¶=� ßÀåº� ß́ à» årá£ßÈ�àä�=ßÆ�àÄßJß¶> ßiåe� ßKá§ç·ßE�> ß»ßª� á̧ ß£á«ßI�áç��ÁåCßÆ� ß́ ëEçe�Àåº� ß́ áÉß¶åC� ß¹åh¾à?�>ßº
� المائده/٦٧. ßÀÈåfåª> ß³á¶=�ß½áÇß̄á¶=�ËåbáÃßÈ�ß×

ژباړه: ای داهلل استازيه، هر هغه ＇ه چ３ د اهلل له لوري پر تا نازل شوي دي،  هغه په بشپ７ه تو－ه او 

پرته له هي＆ ډول ويرې او ډاره خلکو ته ورسوه. که داس３ دې ونه ک７ل نو د اهلل رسالت دې سرته نه 

دی رسولی. اهلل تا )دکافرانو د احتمالي خطرونو( او د خلکو له ضررونو او آزارونو ＇خه ساتی او 

اهلل کافرانو ته الر＊وونه نه کوي.

)٢(ه）ونه

－رانو زده کوونکو، د بان６چي او پيغمبرU له پي＋３ ＇خه مو ＇ه زده ک７ل؟ خپل نظر بيان ک７ئ.
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د لوست －ټ�３

له  وه چ３  پيل شوې  لپاره  ！کولو  د  قبيلو  هغو  د  او  وه  دفاعي حمله  يوه  غزا  الرقاع  ذات  د   ١ـ 

مسلمانانو سره ي３ دوکه او خيانت ک７ی و.

٢ـ لمون＃ په اسالمي شريعت ک３ يوه ډيره مهمه فريضه ده، چ３ د جن，، ناروغتيا او سفر په 

سختو حالتونو ک３ هم د انسان له غاړې نه ساقطي８ي.

٣ـ نبي کريمU تر ！ولو خلکو ډير زړور و. همدارن／ه تر ！ولو ډير مهربان او عفوه کوونکی و. آن 

تردې چ３ د هغه د＊من سره ي３ هم مهرباني وک７ه چ３ دده د وژلو په نيت ي３ توره پورته ک７ې وه 

او غچ ي３ ور＄ن３ وانخيست.

٤ـ حضرت محمدU د تل لپاره د اهلل تعالى د مهربان９ په سيوري ک３ ژوند کاوه او اهلل تعالى د ده 

ژوند تضمين ک７ی و.

ارزونه

 علماوو د ذات الرقاع غزا د تاريخ په هکله ＇ه ويلي دي؟

 د ذات الرقاع غزا المل ＇ه و او ول３ ورته ذات الرقاع ويل شوی دی؟

 د ويرې لمون＃ ول３ مشروع شوی او ＇رن／ه اداء کي８ي؟

 آيا د ذات الرقاع غزا موخ３ او هدفونه ترالسه شول، که نه؟

کورن９ دنده

د بان６چي او پيغمبرU له پي＋３ ＇خه مو ＇ه ترالسه ک７ل؟ د يوې مقالي په ترڅ ک３ ي３ وليکئ.
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پن％ه ويشتم لوست

د بني مصطلق غزا 
نبي کريمU ته خبر راورسيد چ３ حارث بن ابی ضرار د بني مصطلق د قبيل３ رئيس له خپل قوم 
او يو شمير هغو عربو سره، چ３ له ده سره ي３ اړيک３ درلودې، له رسول اهللU سره د جن， لپاره 
چمتو شوي دي، رسول اهلل U ددې خبر د تحقيق او صحت لپاره بريده بن حصيب اسلمي د بني 
مصطلق قبيل３ مشر ته ورولي８ه، تر＇و د دوی له هوډ ＇خه خبر شي، بريده بيرته دخبرله تاييد سره 

راستون شو او نبي کريمU ته ي３ معلومات راوړل.
له مدين３ منورې ＇خه د صحابوو په ملگرتيا د پيغمبرU  وتل

بي７ه  په  ي３  مل／ري  خپل  نو  شو،  خبر  ＇خه  هوډ  له  قبيل３  مصطلق  بني  د   Uپيغمبر چ３  کله 
راوغو＊تل اوله مدين３ منورې ＇خه د د＊من د مقابل３ په نيت ووتل.

حارث بن ابی ضرار يو جاسوس ولي８ه چ３ د اسالمي ل＋کر خبر ورته راوړي، خو مسلمانانو د 
مشرکانو جاسوس ونيو او وي３ واژه. کله چ３ د مشرکانو د جاسوس د وژن３ خبر حارث او د هغه 
مل／رو ته ورسيد، هغه عربان چ３ له ده سره وو خپاره شول. مسلمانان مريسع)دقديد په وادي ک３ 
يوه چينه ده( ته ورسيدل. جن， او حمل３ ته چمتو شول. مسلمانانو صفونه ت７لي وو او يو ساعت 
د مسلمانانو او مشرکانو ترمن＃ غيشي وويشتل شول. بيا رسول اهللU امر وک７ ＇و مسلمانان يو ＄ای 
په مشرکانو گ６ه حمله وک７ي. هماغه وو چ３ مسلمانان په دې حمله ک３ بريالی شول او د＊من 

مات３ وخوړه.

)۱(ه）ونه

زده کوونکي دې د بنی مصطلق غزا د الملونو په هکله بحث او ＇ي７نه وک７ي.
د بنی مصطلق په غزا ک３ د منافقانو رول

منافقانو د بني مصطلق له غزا ＇خه مخک３ د عبداهلل بن ابی په مشرۍ د اسالم او مسلمانانو په 
اړوند شديده کينه په سينو ک３ ساتله.

کله چ３ پيغمبرU له خپلو يارانو سره د بني مصطلق د غزا هوډ وک７، نو منافقانو هم له مسلمانانو 
سره حرکت وک７ او د توب３ سورت د ٤٧ آيت په مصداق منافقانو پرته د شر او فساد ＇خه بل 
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هدف نه درلود. په دې غزا ک３ ي３ هم د نبي کريمU په ضد ناوړه تبليغات پيل او په دوه ډوله ي３ 
د شر او فساد اور بل ک７:

۱_ د مسلمانانو په من＃ ک３ د اختالف پيدا کول
نبي کريم U چ３ کله د بني مصطلق له غزا ＇خه فارغ شو. د مريسع چين３ ته نژدې ميشت شو 
دلته دوو تنو يومهاجر او بل انصاری د اوبو راوړلو لپاره يو له بل ＇خه مخک３ والی کاوه. او يو له 

بل سره په جن， شول، نو دواړو خپلو قومونو ته غ８ وک７.
پيغمبرU ددې خبرې له اوريدو وروسته وفرمايل: "آيا يو او بل جاهليت ته رابولئ، په داس３ حال 

ک３ چ３ زه ستاسو په من＃ ک３ يم. دا پري８دئ ＄که دا ډير منفور دعوت دی.
عبداهلل بن ابی بن سلول چ３ د خپل قوم په من＃ ک３ و، دې موضوع ته ي３ لمن وهله او ويل ي３ 
)چ３ کله مدين３ ته ستانه شوو، نو عزتمن او قدرتمن خلک به خوار او بيوزلي خلک له مدين３ 
＇خه وباسي.( زيد ابن ارقم چ３ په هغه مجلس ک３ حاضر وو د ابن ابی دغه ！ول３ ب３ شرمانه 
خبرې رسول اهللU ته ورسول３. رسول اهلل� په ل＋کر ک３ د －６وډۍ د مخنيوي په موخه ل＋کر 
ته  امر وک７ چ３ د مدين３ منورې په لور حرکت وک７ي. پ５غمبر د دې لپاره چ３ د مسلمانانو په صف 
ک３ اختالف او －６وډي رامن＃ ته نشي د خپل حکيمانه سياست له مخ３ ي３ عبداهلل بن ابی بن 
سلول ته جزا ورنک７ه، خو بيا عبداهلل د عبداهلل بن اُبی زوی خپل پالر مدين３ ته له ننوتلو ＇خه منع 
ک７  بيا رسول اهللU هغه ته د ننو تلو اجازه ورک７ه. د زيد بن ارقم د خبرې تائيد د وحي３ په نازل５دو 
�åÄå¶Ç àißfå¶ßÆ�àÌçhå£á¶=�åçå�ßÆ� ç¹ßcßáÙ=�>ßÃá¿åº�èh ß¢ßáÙ=� çÀ ßQåf á̂ àÉß¶�åÍß¿È åbßá�=� ß�åC�>ß¿á£ ßQße� áÀåÒß¶� ßÁÇà¶Ç à̄ßÈ� :سره وشو

� ]المنافقون : ٨[. ßÁÇ à»ß·á£ßÈ� ß×�ß�å̄åª>ß¿àá�=� çÀ å³ß¶ßÆ�ß�å¿åºáÖ à»á·å¶ßÆ
٢_ د افک واقعه

پيغمبرU په دې غزا ک３ حضرت عائشه2 له ＄انه سره ب５ول３ وه.کله چ３ له غزا ＇خه راستانه 
شول، په يوه د＊ته ک３ د ست７يا د رفع کولو لپاره دمه شول. حضرت بي بي عائشه د قضای حاجت 
لپاره بيرون والړه او د راستنيدو په حال ک３ متوجه شوه، د غاړې هغه هار ي３، چ３ له خور ＇خه 
ي３ امانت اخستی و، ورک شوی دی نو له دې امله دويم ＄لي هغه ＄ای ته والړه چ３ هار ي３ پک３ 
ورک ک７ی و پدې وخت ک３ د مسلمانانو کاروان حرکت ک７ی و او هغو کسانو چ３ کجاوه پورته 
کوله دوی داس３ －ومان وک７ چ３ حضرت عائشه رضی اهلل عنها ي３ په من＃ ک３ ده. کجاوه ي３ په 
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اوښ بار ک７ه. حضرت بي بي عائشه2 د خپل هار له پيدا کولو وروسته د ل＋کر د دم３ ＄ای ته 
 Uراورسيده، خو ＇وک ي３ ونه موندل. په خپل ＄ای کيناسته او داس３ فکر ي３ وک７ چ３ پيغمبر
حتماً بيرته راپس３ را＄ي. خوب يوړه په دې حال ک３ صفوان بن معطلW چ３ په ل＋کر پس３ شاته 
راته، حضرت بي بي عائشه2 وليده او وي３ پيژندله د "انا هلل وانا اليه راجعون" په ويلو ي３ بي 
بي عائشه له خوبه راوي＋ه شوه. صفوان د بي بي عائش３ له ＇ن／ه خپل اوښ چو ک７ او دا په اوښ 
سپره شوه او بيا ي３ هي＆ خبره ونک７ه.په دې توگه منافقانو د مؤمنانو په مور بي بي عائشه2 تور 

ول／اوه.
دا خبره د خلکو په من＃ ک３ خپره شوه. په مدينه منوره ک３ عبداهلل بن ابی بن سلول او دوستانو 
ي３ ددې خبرې په خپريدو ک３ ډيرې هل３ ＄ل３ وک７ې. پيغمبرU چوپ و او د وح３ راتگ هم 
عائش３  له حضرت  آيا  وک７ه چ３  يارانو سره مشوره  له خپلو   Uکريم نبي  ＇ه وخت و＄ن６يده. 
＇خه جال شي يا نه؟ هر يوه صحابي د پيغمبرU په مخک３ په دې هکله خپل خپل نظر ＇ر－ند 
ک７، خو حضرت بي بي عائشه2 د خپل３ ناروغ９ له امله د افک له موضوع ＇خه هي＆ خبره 
نه وه. کله چ３ له موضوع ＇خه خبره شوه، پيغمبرU ته ي３ موضوع ياده ک７ه. رسول اهللU ورته 
وفرمايل: "ای عائش３، ستا په هکله ما ته داس３ او داس３ خبرونه رارسيدلي دي، نو که چيرته ب３ 
－ناه وې اهلل پاک به دې ژر پاکي را نازله ک７ي او که دې －ناه ک７ې وي، د اهلل په دربار ک３ توبه وباسه 
او ب＋نه ور＇خه وغواړه" ＄که هرکله چ３ بنده په خپله －ناه اقرار وک７ي او بيا د اهلل په حضور ک３ 

توبه وباسي، اهلل ي３ توبه قبلوي. 
وروسته له ＇ه وخته پيغمبرU ته وح３ نازله شوه. پيغمبرU وخندل او وي３ فرمايل: "ای عائش３! 

اهلل تعالی ته )له هغه ＇ه چ３ خلکو پرې تورنه کول３( وژغورل３."
په دې ترتيب وروسته له يوې مياشت３ د حضرت بي بي عائش2３ پاکي نازله شوه او د منافقانو 

رئيس رسوا او ذليل شو.

)٢(ه）ونه

اغيزې  هغه  د  ک３  ！ولنه  په  او  خطرونه  منافقت  د  مرسته  په  ＊وونکي  د  کوونکو،  زده  －رانو 
و＇ي７ئ.
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د لوست －ټ�３
 د منافقانو ک７و وړو او فتنو اچولو ته پوره پاملرنه کول.

 د مسلمانانو تر من＃ د اسالمي يووالي ساتنه او د ستونزو او ک７اوونو پر مهال د مسلمانانو د مشرانو 
له خوا د حکيمانه چلند غوره کول.

 د فتنو او ک７اوونو د رامن＃ ته کيدلو په وخت ک３ د نرم او حکيمانه سياست غوره کول.
 له هر ډول تعصب ＇خه ＄ان ژغورل او هغه بد گ２ل، لکه ＇رن／ه چ３ پ５غمبر� فرمايلي دي: 

))دعوها انها منتنة(( يعن３ دا پر８４دئ، ＄که چ３ بدبويه ＇يز دى.

 د اسالم له نظره ！ول مسلمانان سره ورو１ه دي د دوی په من＃ ک３ قومي، ژبني... او نور توپيرونه 
＄ای نه لري.

 د رسول اهلل� له اهل بيت سره دوستي کول د مسلمان ايماني دنده ده. 
 د افک واقعه او د ام المؤمنين بي بي عايش2３ د طهارت ثبوت، د دې درن３ مور په لوړ 

مقام داللت کوي.

ارزونه
١ـ هغه تدبيرونه چ３ پيغمبرU د بنی مصطلق دغزا لپاره تيار ک７ي وو، ذکر ک７ئ؟

٢- د افک پي＋ه ＇ن／ه من＃ ته راغله او بي بي عائش2３ ＇رن／ه پاکي حاصله ک７ه؟
٣_ د قومي عصبيت په وړاندې د پ５غمبر� موقف ＇رن／ه و؟

کورن９ دنده

په  کتابونو ＇خه  له  تفسير  او  په هکله د سيرت  ناک رول  منافقانو دخطر  د  په مدينه منوره ک３ 
استفادې سره يوه مقاله وليکئ چ３ له لسو کر＊و ＇خه کمه نه وي.
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شپ８ويشتم لوست

د احزاب)خندق( غزا )۱(
د غزا الملونه او سريزې

د اسالم له قوت او خپريدو وروسته په جزيرة العرب ک３ يهوديان د خپلو دوکو او خيانتونو په نتيجه 

ک３ د اسالم اومسلمانانو په وړاندې خوار او ذليل شول. د خپل غچ اخيستلو او کين３ په هغه اور 

ک３، چ３ ددوی په زړونو ک３ بل شوی و. سو＄يدل. له دې امله د مسلمانانو په وړاندې د دسيسو 

او توطيو په فکر ک３ شول.

د مسلمانانو په وړاندې د يهودو حرکتونه

د يهودو شل تنه مشران د مک３ قريشو ته راغلل او دوی ي３ د پيغمبرU پرضد جن， ته وه）ول. 

او وعده ي３ ورک７ه چ３ يهود به په دې هکله هر ډول مرست３ او کومک ＇خه ＄انونه ونه سپموي. 

قريشو ددوی پيشنهاد ومانه او داس３ فکر ي３ کاوه چ３ دا اقدام به ددوی له السه تلل３ آبرو او عزت، 

چ３ په بدر ک３ له من％ه تللی وو، بيرته دوی ته ترالسه ک７ي.

همدارن／ه دا پالوی د غطفان قبيل３ ته هم والړ او همغه وړانديز چ３ قريشو ته ي３ ک７ی و، دوی 

ته هم وړاندې ک７. دوی هم ومانه، په دې تو－ه يهودو وکوالی شول کافران د پيغمبرU په ضد 

متحد ک７ي.

)۱(ه）ونه

－ران زده کوونکي دې د مسلمانانو سره د يهودو دوک３ او خيانتونه ذکر ک７ي.
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د مدين３ په لوري د مشرکينو حرکت

د قريشو او کنانه قبيلو او د دوی مل／رو د جنوب له خوا د ابوسفيان تر مشرۍ الندې له ＇لورو 

زرو تنو سره، بنوسليم، غطفان او بنو فزاره د ختي＃ له لوري د عيينه بن حصن تر قوماندې الندې، 

بنواشجع  د مسعر بن رخيله تر رهبرۍ الندې او همدارن／ه بنو اسد او نور... له مخکن９ پريک７ې 

سره سم د مدين３ په نيت راوخو＄يدل او له ＇و ور＄و وروسته يو لوی ل＋کر، چ３ شمير ي３ لسو 

زرو تنو ته رسيده دمدين３ په شاوخوا ک３ راغون６ شو.

د مشرکينو د حمل３ د مخنيوي لپاره د مدين３ د مشرانو سره د پيغمبرU مشوره

 د هجرت په پن％م کال د شوال په مياشت ک３ کله چ３ پيغمبرU د مدين３ په لوري د مشرکينو د 

حرکت ＇خه خبر ترالسه ک７. نو يو مشورتي مجلس ي３ ترتيب ک７. وروسته له خبرو اترو سلمان 

فارسي W يوه طرح وړاندې ک７ه، چ３ ！ول پرې سال شول. سلمانW وويل موږ د فارس په ＄مکه 

ک３، کله چ３ د د＊من له محاصرې ＇خه په خطر ک３ لويدو، نو په خپل شاوخوا ک３ به مو خندق 

کيندلو. پيغمبرU دا پالن عملي ک７. مسلمانانو په ډ４ره مينه د خندق په کيندلو پيل وک７ او رسول 

 Uاهلل رسول  ک３  غزوه  همدې  په  کوله.  مرسته  ورسره  هم  ي３  خپله  په  او  دوى ه）ول  اهلل� 

حضرت سلمان له خپل３ کورن９ ＇خه وباله او و ي３ فرمايل )سلمان منا اهل البيت( يعنی سلمان 

د اهل بيت ＇خه دی. د پ５غمبر� دا وينا سرب５ره پر دې چ３ د حضرت سلمانW په لوړ مقام 

داللت کوي، په قومي او نژادي عصبيت د بطالن کر＊ه راکاږي او دا په ډا－ه کوي چ３ د اعتقاد او 

ايمان اړيک３ له ！ولو نورو اړيکو ＇خه پياوړې او ارز＊ت لرونک３ دي.

په صحيح بخاري ک３ له سهل بن سعدW ＇خه روايت دی، چ３ فرمايي: موږ د رسول اهللU سره 

په خندق ک３ وو، هغه مو کيندلو. او خاورې مو په خپلو اوږو نقلول３، رسول اهللU وفرمايل: 

اللهم العيش الإ عيش اآلخرة       فاغفر لألنصار والمهاجرة

يااهلل ري＋تونى ژوند دآخرت له ژونده پرته نشته، يا اهلل انصارو او مهاجرينو ته ب＋نه وک７ې.
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)٢(ه）ونه

زده کوونکي دې د مشورې د ارزي＋ت په هکله بحث او ＇ي７نه وک７ي.

په دې غزا ک３ د پيغمبرU د معجزاتو ＇ر－نديدل:

په دې غزا ک３ دخندق دکيندلو په پر مهال له د نبي کريمU ＇خه ＇ه معجزې ＊کاره شوي دي 

چ３ ＄ين３ ي３ په الندې ډول بيانوو:

حضرت جابر بن عبداهللW پيغمبرU وليد چ３ د ډ４رې لوږې سره مخامخ دى، نو پسه ي３ حالل 

ک７ او م５رمن３ ي３ يوه پيمانه اوربش３ اوړه ک７ې. جابرW په کراره له نبي کريمU ＇خه وغو＊تل چ３ 

له ＇و تنو صحابه وو سره د ده کور ته تشريف راوړي. نبي کريمU له هغو ！ولو صحابه وو سره، 

چ３ په خندق ک３ ي３ کار کاوه او شمير ي３ زرو تنو ته رسيده، کور ته تشريف راوړ. ！ولو له هغو 

خوړو ＇خه خواړه وخوړل او ماړه شول. دي， همدارن／ه ډک پات３ شو او خو！يده او د اوړو له 

هماغ３ يوې پيمان３ ＇خه ډوډۍ پخيده.

په يو بل روايت ک３ براءW وويل: کله چ３ د خندق کيندلو ورځ را ورسيده. د خندق په يوه برخه 

ک３ له يوې تي８ې سره مخامخ شوو، چ３ کلن／ونو پرې هي＆ کار نه کاوه. ددې مسئل３ په هکله موږ نبي 

کريمU ته شکايت وک７. نبي کريمU راغی کلن， يی واخيست وي３ فرمايل: بسم اهلل او بيا ي３ په تي８ه 

وار وک７ او و ي３ فرمايل: اهلل اکبر د شام)د فتح( کلي／ان３ ماته راک７ل شوې او په اهلل قسم زه همدا اوس 

د هغ３ سرو سرو ما１يو ته －ورم. بيا ي３ تي８ې ته بل وار ورک７ اويوه ！و！ه ور＄ن３ جدا شوه او وي３ فرمايل: 

اهلل اکبر! فارس ماته راک７ شو او په اهلل قسم همدا اوس د مداين سپين قصرونه )ما９１( وينم.

بيا ي３ دريم وار په تي８ه وک７ او وي３ فرمايل: اهلل اکبر! د يمن کلي／ان３ ما ته راک７ل شوې او په اهلل 

قسم زه له خپل ＄ايه د صنعاء د ＊ار دروازې وينم. په پای ک３ د خندق کيندلو کار له پرو－رام سره 

سم پای ته ورسيد.



102>  @

د لوست －ټ�３

 په مهمو چارو ک３ مشوره له شرعي احکامو ＇خه يو حکم او همدارن／ه په مهمو کارونو د 

ستونزو الر پرانيزي.

 د اسالمي فتوحاتو خبرونه د شام، فارس او يمن په ＄مکو ک３ د پيغمبرU له معجزو ＇خه  

－２ل کي８ي.

 په جهاد او دعوت ک３ صبر او استقامت د بريا او فتح３ کلي ده.

ارزونه

١ـ يهودو له مسلمانانو ＇خه د غچ اخيستلو لپاره په ＇ه اقدام الس پورې ک７؟

٢ـ کوم３ قبيل３ او په ＇ه شمير مشرکان له مسلمانانو سره د جن， لپاره د مدين３ په شاوخوا ک３ 

راغون６ شول؟

٣ـ په دې غزا ک３ د نبي کريمU ＇خه کوم３ معجزې ＊کاره شوې دي؟

٤ـ خندق د چا په مشوره او دکوم هدف لپاره وکيندل شو؟

کورن９ دنده

له پيغمبرU ＇خه چ３ په دې غزا ک３ کوم３ معجزې ＊کاره شوې دي، په خپلو کتابچو ک３ ي３ 

وليکئ.
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اووه ويشتم لوست

د احزاب )خندق( غزا )٢(
د ج／７ې جريان او پايل３ 

کله چ３ د خندق کار له پرو－رام سره سم پای وموند، پيغمبرU فرمان ورک７ چ３ ماشومان دې په 

کال－انو ک３ وساتل شي او په خپله له درې زره تنو سره له مدين３ منورې ＇خه راووت. خپله شا 

ي３ د سلع غره ته و－ر＄وله هلته ي３ کمين ونيو، د دوی او کفارو ترمن＃ کيندل شوی خندق پرده او 

مانع و.

قريش له ＇لور زرو تنو سره او غطفان او مل／ري ي３ له شپ８و زرو تنو سره د مدين３ منورې په 

چاپيريال ک３ ميشت شوي وو.

د مشرکانو د لوی ل＋کر په ليدلو د مسلمانانو عزم او هوډ ال ثابت او ايمانونه ي３ پياوړي شول، خو 

د کمزوري ايمان خاوندان او منافقان د مشرکانو د ل＋کر په ليدلو ډير اندي＋من شول.

له خندق ＇خه د ＇و تنو مشرکانو تيريدنه

مشرکانو چ３ کله وغو＊تل په مسلمانانو يرغل وک７ي او په زور مدين３ منورې ته راننو＄ي په خپل 

مخ ک３ ي３ يو پلن او ژور خندق وليد چ３ مسلمانانو ته ي３ د دوى د رس５دلو مخه نيول３ وه.

مشرکان په ډير قهر او غصه دخندق پر غاړو －ر＄يدل تر＇و يو تن， او کم سورى ＄ای ومومي 

چ３ له هغه ＇خه مدين３ منورې ته راننو＄ي.

په  ابوجهل زوی عکرمه هم وو،  د  او  له هغو ＇خه عمرو بن عبدود  يوې ډل３ مشرکانو، چ３ 

خندق ک３ ي３ يو تن， او کم سوری ＄ای پيدا ک７ او له هغه ＄ايه را تير شول، حضرت علیW د 

＇و مسلمانانو په مل／رتيا د هغه سوري مخه ونيوله. عمرو دخپل３ مقابل３ لپاره ＇وک راوغو＊ت. 
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حضرت علی کرم اهلل وجهه ي３ مقابل３ ته راغی او عمرو ي３ وواژه، نورو مشرکانو تي＋ته غوره ک７ه، 

له کوم３ الرې چ３ راننوتي وو بيرته والړل او د عمرو له وژلو داس３ ويريدلي وو چ３ عکرمه د 

تي＋ت３ په وخت ک３ خپله نيزه پري＋３ وه.

د مسلمانانو محاصره تقريباً يوه مياشت اوږده شوه اوپه دې موده ک３ دواړو خواوو يو او بل په غشيو 

ويشتل. په دې غزا ک３ د جنگ د شدت له امله له مسلمانانو ＇خه ＄ين３ لمون％ونه قضا شول او 

بيا ي３ د هغو قضايی راوړه. په دې غشو ويشتلو ک３ شپ８ تنه صحابه شهيدان او لس تنه مشرکان له 

من％ه والړل.

د اسالم په تاريخ ک３ لوم７نى جن／ي روغتون

يوه جن／ي  د  امر سره سم  د  پ５غمبر�  د  مسلمانانو  په جريان ک３  غزا  د  يا خندق  احزاب  د 

روغتون ډبره ک５＋وده.

کله چ３ جن， پيل شو، نو رسول اهللU امر وک７ چ３ د جنگی روغتون ډبره کي８دي او يوه خيمه 

ي３ په نبوي مسجد ک３ و درلوله. يوه ＊％ينه صحابيه د رفيدې االسلمی په نوم د زخميانو د！پو د 

ت７لو لپاره و ！اکل شوه.

)۱(ه）ونه

－ران زده کوونکي دې د خندق په غزا ک３ د مسلمانانو زړورتيا او مي７ان３ بيان ک７ي.

د يهودو دسيسه او له مسلمانانو سره الهی مرسته

له بل３ خوا د يهودو بني قريظه قبيله د مسلمانانو په ضد له مشرکانو سره يو＄ای شوه.کله چ３ د بنو 

قريظه وو د خيانت خبر نبي کريمU ته ورسيد، نبي کريمU ＄ان په جامه ک３ ونغ＋ت او په خپله 
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ډډه ي３ د ＇ه وخت لپاره استراحت وک７. بيا پورته شو، وي３ فرمايل: "اهلل اکبر! ای مسلمانانو، د اهلل 

په فتح او مرسته خوشاله شئ!"

د مسلمانانو په دې اندي＋من او پريشانه حالت ک３ نعيم بن مسعود غطفاني د نبي کريمU حضور 

ته راغی او وي３ ويل: ))يا رسول اهلل زه مسلمان شوی يم او قوم م３ له مسلمان９ ＇خه خبر نه لري، 

نو هر ＇ن／ه چ３ غواړې امر راته وک７ه!(( نبي کريمU وفرمايل: ))د دوی يووالی او وحدت له 

من％ه يوسه او دوی زموږ له جن／ه وويروه.(( نعيم په خپل３ هو＊يارتيا د بني قريظه وو، قريشو او 

غطفان قبيلو ترمن＃ د بی باورۍ فضا رامن＃ ته ک７ه، د مشرکانو ترمن＃ وحدت له من％ه والړ او 

ارادې ي３ سست３ شوې.

رسول اهللU د مشرکانو په ضد دعا وک７ه او وي３ فرمايل: ))ای اهلل! اې دکتاب رالي８ونکيه، اې ژر 

حساب اخيستونکيه، دې ډلو او حزبونو ته مات３ ورک７ه او ددوی په بنس ک３ ل７زه او تزلزل رامن＃ 

ته ک７ه.((

اهلل تعالی د پيغمبر دعا قبوله ک７ه، دمشرکانو او کافرانو په صفونو ک３ اختالف راغی او دوی ي３ يو 

د بل په هکله ب３ باوره ک７ل. سخت باد او طوفان پرې مسلط شو، خيم３ ي３ ور＇يرې او دي／ونه 

ي３ چپه او آرامي ي３ ورختمه ک７ه.

نبي کريمU حذيفهW ور ولي８ه چ３ د مشرکانو خبر ورته راوړي. حذيفهW دوی د کــــــــوچيدو 

په حا ل ک３ وليدل. حضرت حذيفه د نبي کريمU خدمت ته راغی او هغه ي３ له موضوع خبر 

ک７  چ３ اهلل تعالى د＊من خوار او ذليل ک７ او هي＆ موخ３ ته ونه رسيدل. اهلل> د جن， کار يو 

طرف ته ک７ او خپله وعده او ژمنه ي３ پوره ک７ه او د حزبونو او ډلو ل＋کرې ي３ د مات３ او مخ تورۍ 

سره مخامخ ک７ې.
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)٢(ه）ونه

زده کوونکي دې په دې غزا ک３ د مسلمانانو سره د اهلل د مرست３ او کمک ＇و نمون３ ذکر ک７ي.

د لوست －ټ�３

 د شمير زياتوالی دکامياب９ او بريا المل نه دی، بلک３ د کامياب９ المل قوي ايمان او په عمل ک３ 

اخالص دی.

 بی اتفاقي او دانه وانه کيدل د ناکام９ المل او اتحاد او يووالی دکامياب９ سبب دی.

 مسلمانان مکلف دي چ３ د د＊من سره د مقابل３ لپاره د ！ولو ممکنو وسايلو ＇خه کار واخلي 

او وروسته په اهلل تعالى توکل وک７ي، ＄که له مادي اسبابو ＇خه کار اخيستل په اهلل تعالى باندې له 

توکل کولو سره منافات نه لري.

ارزونه

١_ ＇ومره مشرکانو په دې جن， ک３ －６ون ک７ی وو؟

٢_ پيغمبرU د احزابو په حق ک３ ＇رن／ه ＊يرا وک７ه؟

٣_ د احزابو په من＃ ک３ ＇وک د تفرق３ او ب３ اتفاق９ المل شو او ＇ن／ه عمل ي３ وک７؟

٤_ آيا په جن， ک３ له مادي اسبابو ＇خه کار اخيستل په اهلل تعالى باندې له توکل کولو سره 

منافات لري؟

کورن９ دنده

د مشرکانو د ناکام９ الملونه په خپلو کتابچو ک３ په لن６ه تو－ه وليکئ.
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اته ويشتم لوست

د بني قريظه يهود او د ژمن３ ماتول
حضرت  وخت  په  ماسپ＋ين  د  شو،  راستون  ته  منورې  مدين３    Uپيغمبر چ３  ورځ  همغه  په 
جبريلX نبي کريمU  ته راغی، دی ي３ د بني قريظه لوري ته په تللو تشويق ک７ او د الهي مرست３ 

زيری ي３ ورک７.
پيغمبرU  په بني قريظه ک３

نبي کريمU  جارچي ته امر وک７ چ３ خلکو ته اعالن وک７ي او هر＇وک ي３ چ３ اوري د امر 
اطاعت دې وک７ي چ３: د مازدي／ر لمون＃ دې له بني قريظه وو نه پرته بل ＄ای اداء نه ک７ي. ابن 
ام مکتوم ي３ په مدينه ک３ د ＄ان خليفه و！اکه، بيرغ ي３ حضرت علی کرم اهلل وجهه ته ورک７ او 
تر ！ولو د مخه د بني قريظه وو په لوري والړ. نبي کريمU هم له يوې ډل３ مهاجرينو او انصارو 
سره له مدين３ منورې ＇خه د بني قريظه په لور روان شو. د مسلمانانو شمير دريو زرو ته رسيده او 
ديرش اسونه ي３ درلودل. دوی د بني قريظه وو د کال－انو شاوخوا ته ورسيدل، يهوديان ي３ په خپله 

محاصره او کالبندۍ ک３ راوستل.
بني قريظه وو ته د کعب بن اسد وړانديز

کله چ３ کالبندۍ ادامه ومونده، د بني قريظه وو رئيس، کعب بن اسد خپل قوم ته درې وړانديزونه 
وړاندې ک７ل: يا دا چ３ مسلمان شي او د محمدU دين ومني، ＇و ＄انونه او مالونه ي３ خوندي 
شي، يا دا چ３ خپل３ ＊％３ او زامن په خپله ووژني تورې له ت５کو را وباسي او له پيغمبرU او يارانو 
سره ي３ وجن／ي８ي او يا د خالي په ورځ په دوک３ سره چ３ مسلمانان د دوی له جن， او حمل３ 

＇خه ＄انونه په امن －２ي، په پيغمبر او مسلمانانو يرغل وک７ي.
د ابو لبابه مشوره او اشتباه

بنو قريظه وو کعب بن اسد ته مثبت ＄واب ورنه ک７ او له دې پرته ي３ بله چاره نه درلوده چ３ د 
پيغمبرU حکم ته غاړه کي８دي. دوی په خپلو ک３ له مشورې ＇خه وروسته له نبي کريم U ＇خه 
وغو＊تل، ＇و ابو لبابه، چ３ له بني قريظه وو سره همژمنی و او له خپل３ کورن９ سره يی هلته ژوند 
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کاوه، د مشورې په غرض دوی ته ورولي８ي. کله چ３ ي３ هغه وليد، نو س７ي ي３ د احترام لپاره 
ودريدل. ＊％و او ماشومانو ي３ په ژړا پيل وک７. د ابو لبابه زړه ددوی په حال وسو＄يده او ورته ي３ 
وويل: آيا دا غواړې چ３ د پيغمبرU حکم ته غاړه کي８دو؟ ابولبابه ويل: هو! خپل حلق ته ي３ اشاره 
وک７ه يعن３ که دده حکم ته مو غاړه کي＋وده وژل کي８ئ، خو ډير ژر پوه شو چ３ له اهلل او رسول سره 
ي３ خيانت وک７. له دې امله د پيغمبرU حضور ته راستون نشو، بلک３ د نبوي جومات په لوري 
والړ، خپل ＄ان ي３ په يوې ستن３ پورې وتاړه او قسم ي３ وک７ چ３ پرته له پيغمبره به هغه بل ＇وک 
خالص نه ک７ي، کله چ３ دا خبر نبي کريمU ته ورسيد، وي３ فرمايل: که ما ته راغلی وای، ده ته 
م３ ب＋نه غو＊تله، خو اوس چ３ ده دا کارک７ی دی زه دی نه خالصوم تر ＇و ي３ چ３ اهلل توبه نه 
وي قبوله ک７ې. د ابو لبابه له مشورې سره سره يهوديانو، چ３ د مسلمانانو تر فشار الندې وو او دا يو 
رواني جن， و، د رسول اهللU حکم ته غاړه کي＋وده. بيا پيغمبرU امر وک７ چ３ س７ي ي３ بنديان 

او ＊％３ او ماشومان ي３ له س７يو ＇خه په يوه لرې －و＊ه ک３ وساتئ.
د سعد بن معاذW حکميت

د اوس قبيل３ خلک له يهوديانو سره همژمني وو، دوى د پيغمبرU حضور ته راغلل او له دوی 
＇خه ي３ د نيک چلند غو＊تنه وک７ه. پيغمبرU وفرمايل: آيا راضي کي８ئ که ستاسو يو تن په دې 
هکله حکم وک７ي؟ دوی وويل، هو، پيغمبرU وفرمايل: دا حکميت د سعد بن معاذW کار دی، 
دوی وويل: راضي يو. نبي کريمU ＇وک سعد بن معاذ ته ورولي８ه، ＄که هغه د احزاب په غزا ک３ 
د رسيدلي ！پ له امله په مدينه ک３ پات３ و. هغه ي３ په خپل مرکب سپور نبي کريمU ته راووست. 
کله چ３ د پيغمبرU حضور ته راورسيد، پيغمبرU خپلو صحابه وو ته وفرمايل: د خپل سردار 
د هرکلي لپاره ودري８ئ. ده ته ي３ وفرمايل: ای سعده، دا قوم ستا په حکم راضی شوی دی. سعد 
په هکله الزم االجراء دی؟پيغمبرU وفرمايل: هو، وي３ ويل: چ３  آيا زما حکم ددوی  وويل: 
داس３ ده نو زه د دوی په هکله حکم کوم چ３ س７ي دې ووژل شي، ＊％３ او ماشومان دې بنديان 

شي او مالونه دې تقسيم شي.
پيغمبرU وفرمايل: د دوی په هکله دې هماغه حکم وک７، چ３ اهلل تعالی د اووم آسمان د پاسه ک７ی و.
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د سعدW حکم په بشپ７ه تو－ه د انصاف نه ډک و، ＄که بني قريظه برسيره په دوکه او خيانت، چ３ 
مرتکب شوي وو، ١٥٠٠ تورې،٢٠٠٠ نيزې،٣٠٠ جن／ي زغرې او٥٠٠ ډالونه ي３ له مسلمانانو 

سره د جن， لپاره تيار ک７ي وو چ３ له فتح３ وروسته مسلمانانو ته د غنيمت په تو－ه پات３ شول.

)٢(ه）ونه

دا چ３ يهودو خپله ژمنه ماته ک７ه او د پيغمبر� او مسلمانانو سره يی خيانت وک７- زده کوونکي 
دې په دې هکله په خپلو کی بحث وک７ي.

د سعد بن معاذW د حکم تطبيق
پيغمبرU امر وک７ چ３ د مدين３ منورې په بازار ک３ دې کندې وايستل شي، دوی دې ډله ډله يوړل 
شي او غاړې ي３ دې ووهل شي. په دې تو－ه د دوی شپ８ سوه يا اووه سوه تنه ووژل شول او له ＊％و 
＇خه ي３ يوازې يوه ＊％ه ووژل شوه، ＄که هغ３ د خالد بن سويدW پر سر لويه تي８ه غور＄ول３ 

وه او هغه ي３ په شهادت رسولی و.
د بنی قريظه وو يو شمير خلک مسلمان شوي وو، د هغوی وين３، مالونه او کورن９ په امن پات３ شوې.

کله چ３ د بنی قريظه وو کار يوې خوا ته شو، سعد بن معاذ W د هغه زخم له امله چ３ د احزاب 
په غزا ک３ ورته رسيدلی و او زيات３ وين３ ترې بهيدل３ د هغه په اثر شهيد شو. د ده د شهادت په 
هکله نبي کريمU وفرمايل: د پرورد－ار عرش د سعد د مرګ له امله ول７زيده. «صحيح بخاری او 
صحيح مسلم.» سعد ابن معاذ ډير لوی صحابي دی امام نسايي له ابن عمر ＇خه روايت ک７ی دی 
چ３ اويا زره )٧٠٠٠٠( ماليک３ د ده جنازې ته حاضرې شوې وې، بيا پيغمبرU د بني قريظه وو 

غنيمتي مالونه د پن％م３ برخ３ له ب５لولو ＇خه وروسته د غزا په شريکانو وويشل.
د ابو لبابه برخليک

ابولبابه شپ８ شپ３ په ستن３ ت７لی پات３ شو چ３ د لمان％ه په وخت ک３ به ي３ ＊％３ خوش３ کاوه او 
بيا به ستن３ ته راستنيده او ＄ان به ي３ تاړه. د سحر په وخت ي３ پيغمبرU ته د توب３ د قبل５دو ز４رى 
راغى. خلکو وغو＊تل چ３ هغه خالص ک７ي، خو ده قبوله نه ک７ه چ３ له رسول اهللU پرته ي３ 
بل ＇وک خالص ک７ي. نو کله چ３ رسول اهللU د لمان％ه د اداء کولو لپاره دده تر ＇ن， تيريده، 
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نو دی يی خالص ک７.
د ابو لبابه په ايماني موقف ک３ د مسلمانانو لپاره دا درس دى چ３ که چ５رې له مسلمان ＇خه －ناه 

ترسره شي، سمدالسه دې په خپله －ناه پ＋５مانه شي او توبه دې وباسي.
اهلل> د احزاب او بني قريظه وو په غزا－انو  ک３ د احزاب سورت ＇و آيتونه نازل ک７ل چ３ په 
هغو ک３ د پي＋３ جزئيات، د مومنانو او منافقانو حالت او بيا د احزابو ذلت او سپکتيا او د اهل 

کتابو د خيانت پايل３ بيان شوې دي.

د لوست －ټ�３

 د بنی قريظه يهودو د دوک３، خيانت او ژمن３ ما تولو بيان په هغه حساس وخت ک３ چ３ کفارو 
له مختلفو لوريو پر مدينه يرغل راوړی ؤ.

W مناسبه جزا ！اکل، ＄که که د  له امله د سعد بن معاذ   د بنی قريظه يهودو د لوی خيانت 
مشرکانو او عربی قبيلو سره په مرسته ددوی برنامه بر الس３ شوې وای نو د مدين３ نوي پر پ＋و 

دريدلي دولت حتماً سقوط کاوه.
 د ابو لبابه W ايماني دري＃، وروسته له دې چ３ په خپل３ سهوې وپوهيد، د هر مسلمان لپاره 

بايد د الرې ＇راغ واوسي.

ارزونه
١_ کعب بن اسد د بني قريظه وو رئيس د دوی د کالبندۍ پر مهال خپل قوم ته ＇ه وړانديز 

وړاندې ک７؟
٢_ ابولبابهW بني قريظه وو ته ＇ه مشوره ورک７ه او د ده برخليک ＇رن／ه و؟

٣_ بني قريظه وو د مسلمانانو په وړاندې د جن， لپاره ＇ومره وسله تياره ک７ې وه؟

کورن９ دنده

－ران زده کوونکي دې د سعد بن معاذ د حکميت جريان په خپلو کتابچو ک３ وليکي.
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 نهه ويتشم لوست

د خندق غزا او حديبي３ د سول３ ترمن＃ مهم３ پ３＋５

د سراياوو لي８ل

په  لپاره دمدين３ منورې   ＋／د اسالمي دولت د واک خپر４دو او دهغه دستنو د ！ين Uپيغمبر

چاپيريال ک３ او د هغو قبيلو د تآديب لپاره چ３ د مسلمانانو په وړاندې ي３ دوک３ او خيانتونه ک７ي 

وو، ＇ه سري３ ولي８ل３ چ３ دلته ي３ ＄ين３ په لن６ ډول بياني８ي.

۱_ د محمد بن مسلمه سريه

دا سريه پيغمبرU د خندق له غزا وروسته قرطاء ته )د نجد په ＄مکه ک３ د يوه ＄ای نوم دی( ولي８له.

دا سريه د هجرت په شپ８م کال د محرم په لسمه د بني بکر بن کالب د قبيل３ د يوې ＇ان／３ لوري 

ته ولي８ل شوه، په پايله ک３ مسلمانان له زياتو غنيمتونو سره مدين３ منورې ته راستانه شول. د بنديانو 

په من＃ ک３ ثمامه بن اثال، چ３ د پيغمبرU د وژلو قصد ي３ هم درلود، و. هغه ي３ د نبوي جومات په 

يوې ستن３ پورې وتاړه. پيغمبرU دده لوري ته راغی. وي３ فرمايل: ای ثمامه ＇ه درسره دي؟ وي３ ويل: 

ای محمدU زما سره خير دی، که م３ وژن３ يو روح لرونکی وژن３ او که احسان وک７ې په هغه چا 

احسان کوې چ３ شکر کوونکی دی، نبي کريمU يي له ＇ن／ه تير شو او ＄واب يی ورنه ک７.

دويم ＄لي چ３ کله نبي کريمU يي له ＇ن／ه تيريده، خپله خبره ي３ تکرار ک７ه. پيغمبرU هغه 

خوش３ ک７. ثمامه د خرماوو باغ ته چ３ جومات ته ن８دې و، والړ غسل ي３ وک７ او بيا راغی اسالم ي３ راوړ.

)۱(ه）ونه

زده کوونکي دې له ثمامه بن اثال سره د نبي کريمU چال چلن په هکله فکر وک７ي او د اسالمي 

بلن３ په هکله دې د عفوې او تيريدن３ په نتيجه بحث او خبرې وک７ي.
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٢_ ذي القصه ته د محمد بن مسلمه W سريه

پيغمبرU د هجرت په شپ８م کال د ربيع االول په مياشت ک３ محمد بن مسلمه له لسو تنو سره 

د ذی القصه يعن３ د بني ثعلبه د ＄مکو په لوري ولي８ه. د بني ثعلبه قوم سلو تنو سن／ر نيولى و، 

نو کله چ３ محمد بن مسلمه او مل／ري ي３ ويده شول، مشرکانو ！ول په شهادت ورسول، پرته له 

محمد بن مسلمه چ３ زخمي ور＄ن３ وتي＋تيده.

۳_ د ابو عبيده بن جراحW سريه

د هجرت په شپ８م کال د ربيع االول په مياشت ک３ پيغمبرU دا سريه د محمد بن مسلمه د مل／رو 

د شهادت وروسته سمدالسه ذي القصه ته ولي８له. د سهار په وخت بني ثعلبه ته ورسيد او په هغوی ي３ 

حمله وک７ه. هغوی ي３ غرونو ته په تي＋ته مجبور ک７ل. 

۴_ د زيد بن حارثه سريه

د هجرت د شپ８م کال په ُجمادی االولی ک３ زيد بن حارثهW له يو سل اويا تنه سپرو مل／رو سره 

د قريشو د تجارتي قافل３ مالونه په غنيمت ونيول. ابو العاص د پيغمبرU زوم، چ３ د دې قافل３ 

مسؤول و، وت＋تيد.او ＄ان ي３ خپل３ م５رمن３ زينب2 ته ورساوه او پناه ي３ وروړه. 

ابو العاص مک３ ته ستون او مسلمان شو. هجرت ي３ وک７. رسول اهللU خپله لور زينب2 

وروسته له دريو کلونو ب５رته ده ته په نکاح ک７ه.

٥_ د خبط سريه

رسول اهللU درې سوه سپاره د ابو عبيدهW تر قوماندې الندې ولي８ل. دوی د قريشو د کاروان د 

راتلو په انتظار ک３ وو. مسلمانان په دې سفر ک３ په سخته لوږه اخته شول. په ＇و ور＄و ک３ ي３ شپ８ 

او＊ان حالل ک７ل او هغه ي３ وخوړل. له هغه وروسته اهلل تعالی يو سمندري حيوان له سمندر ＇خه 

را وايست، چ３ عنبر نوميده، يوه زياته موده ي３ له هغه ＇خه －＂ه پورته کوله.



113>  @

٦- د بنی لحيان غزوه

بنو لحيان هغه کسان دي چ３ خيانت يی ک７ی ؤ او لس تنه صحابه يی شهيدان ک７ي وو.

پيغمبرU د دوی د تآديب لپاره د هجرت په شپ８م کال په جمادي االول ک３ د )٢٠٠( صحابه وو 

سره هغه خوا ته حرکت وک７. کله چ３ بنی لحيان له دې حرکت ＇خه خبر شول غرونو ته وت＋ت５دل 

يو هم دوی ته په الس ورنغی او ب５رته مدين３ منورې ته راستانه شول.

)٢(ه）ونه

－رانو زده کوونکو، د سري３ او غزا تر من＃ ＇ه توپير دی؟ او د دغو سراياوو اغيزې د مدين３ د 

اسالمي دولت په ！يگ＋ت ک３ وارزوئ.

د لوست －ټ�３
 د سريو د لي８لو موخه د اسالم د واکمن９ او دبدب３ خپريدل او د خيانتونو مخنيوی وه.

 د سراياوو لي８ل د پيغمبرU د صحابه وو تدريب او تمرين و او هم له قبايلو سره د مسلمانانو د 

چلن بيانوونک３ وې.

 نبي کريمU به تل له بنديانو سره ＊ه چلند کاوه، چ３ همدغه نيک اخالق او غوره چلند د دوی 

د اسالم راوړلو المل شول.
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ارزونه

١_ په ذي القصه ک３ د محمد بن مسلمه د سري３ پي＋ه ＇ر－نده ک７ئ؟

٢_ مسلمانانو د قريشو له تجارتي مالونو سره ＇ه وک７ل او ول３؟

٣_ د خبط په سريه ک３ کومه ستر او مهمه پي＋ه من＃ ته راغل３ وه؟

کورن９ دنده

－رانو زده کوونکو، د سراياوو د ل８５لو پايله په خپلو کتابچو ک３ وليکئ.
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ديرشم لوست
د حديبي３ سوله )۱(

د پيغمبرU د حرکت ان／يزې او الملونه
د جزيرة العرب جاري حالتونه او بدلونونه د مسلمانانو په －＂３ دوام درلود. د مسلمانانو د بري او 
فتح ن＋３ ن＋ان３ ＇ر－ندې او جوت３ وې او د مسلمانانو لپاره د عبادت د حق اداء کولو د تثبيت 
پيالم３ په مسجد الحرام ک３ تيارې شوې وې. پيغمبرU په خوب ک３ وليدل چ３ له خپلو مل／رو 
سره مسجد الحرام ته راغلی وي، د کعب３ شريف３ کل９ ي３ اخست３ وي، طواف او عمره کوي. يوې 

ډل３ صحابه وو خپل وي＋تان خريلي وو او يوي ډل３ خپل وي＋تان لن６ ک７ي وي.
پيغمبرU ددې خوب په بيانولو خپلو مل／رو ته خبر ورک７ چ３ د عمرې په نيت به و＄و او ！ول د 

سفر لپاره چمتو شول.

د مسلمانانو حرکت د مک３ په لوري
نبي کريمU د هجرت په شپ８م کال د ذی القعدې د مياشت３ په لوم７ۍ ن５＂ه د دوشنب３ په ورځ په 
داس３ حال ک３ چ３ خپله بي بي ام سلمه2 هم ورسره وه، له يو زرو ＇لورو سوو صحابه وو او 

په بل روايت د يوزرو پن％ه سوه صحابه وو سره د مک３ مکرم３ په لوري وخو＄５دل.
پيغمبرU له ذو الحليفه ＇خه د عمرې په نيت احرام وتاړه او خپله قرباني ي３ ن＋اني ک７ه. او ک７ۍ 

ي３ په غاړه ک３ ور واچوله.
 Uچ３ کله خبر شو، چ３ کعب بن لويي د حبش３ خلک او خپل همژمني د پيغمبر Uرسول اهلل
او اصحابو پر ضد تحريک او ه）ولي دي، له خپلو مل／رو سره ي３ مشوره وک７ه. ابوبکرW وويل: 
"موږ د عمرې په نيت راغلي يو، نه د جن， لپاره، م／ر ＇وک چ３ زموږ او کعب３ ترمن＃ مانع شي، 

له هغه سره جن／ي８و. بيا نبي کريمU د خپل ت， په ادامه امر وک７.

د کعب３ شريف３ ＇خه د مسلمانانو د منع کولو لپاره د قريشو هل３ ＄ل３
کله چ３ قريشو د مسلمانانو له حرکت ＇خه خبر ترالسه ک７، مشورتي مجلس ي３ ترتيب ک７، هوډ 

ي３ ونيو چ３ په هره ممکنه ب２ه ک８５ي، کعب３ ته به د مسلمانانو د راتلو مخنيوي کوي.
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د قريشو دوه سوه تنه سپاره جن／يالي د خالد بن وليد تر قوماندې الندې چ３ په کراع الغميم )د يوه 
＄ای نوم دی( مک３ ته د راتلو په الره وو، سن／ر ونيوه. دواړه خواوې يو بل ته دومره نژدې شوې 

وې، چ３ يو او بل ي３ سره ليدل.
خالد مسلمانان د ماسپ＋ين په لمان％ه وليدل چ３ رکوع او سجده کوي. وي３ ويل: که چيرې په 
دې حالت ک３ موږ حمله ک７ې وای يو شمير مو وژل. دوی د حمل３ قصد د مازدي／ر د لمان％ه په 
وخت درلود، چ３ اهلل> د ويرې د لمان％ه)صالة الخوف( حکم نازل ک７ او خالد ونشو کوالی 

＇ه کار مخک３ يوسي.

له خون７ۍ ج／７ې ＇خه ＄ان ژغورنه
له مشرکانو سره مخامخ نشي، خپله ت／الره ي３ بدله ک７ه. په حديبيه  لپاره چ３  پيغمبرU ددې 
ک３، چ３ د مک３ په الره پرته ده، ميشت شول، خالد ددې حالت په ليدلو په تيزۍ ＄ان قريشو ته 
ورساوه، تر＇و هغوی له موجوده حالت ＇خه وويروي. نبي کريمU په حديبيه ک３ له چين３ سره 
نژدې دمه شوی و، بديل بن ورقه خزاعي د خزاعه له ＇و نورو کسانوسره پيغمبرU ته راغلی و، 
پيغمبرU ته ي３ وويل: ما کعب بن لويي په داس３ حال ک３ پري＋ود، چ３ له خپل３ کورن９ او مالونو 
سره د حديبي３ د اوبو تر ＇ن， ميشت شوي وو. غواړي له تا سره وجن／ي８ي او له کعب３ ＇خه 

مو منع ک７ي.
رسول اهللU و فرمايل: موږ د چا سره جن， ته نه يو راغلي بلک３ د عمرې اداء کولو لپاره راغلي يو.

بديل وويل: په بي７ه ستاسو خبره دوی ته رسوم. قريشو ته ورغی او هغوی ته ي３ وويل: "زه ددې 
ته  او اوريدلي م３ دي، داس３ خبره کوي. که غواړئ هغه تاسو  س７ي له خوا تاسو ته راغلی يم 
وايم. قريشو د بديل د خبرو له اوريدو وروسته مکرز بن حفص د پيغمبرU حضور ته ورولي８ه. 
نبي کريمU هغه خبرې، چ３ بديل او مل／رو ته ي３ ک７ې وې ده ته ي３ هم وک７ې او هغه قريشو ته 

راستون شو او دوی ته ي３ خبرې ورسول３.
بيا قريشو حليس بن علقمه، عروه بن مسعود ثقفی يو په بل پس３ پيغمبرU ته ورولي８ل. هر يوه 
 Uبديل ته ويلی و او د استازيتوب نتيجه ي３ هماغه د پيغمبر Uهماغه ＄واب اوريده چ３ پيغمبر

د طرح３ او پيشنهاد تصديق و.
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خو د قريشو ب３ عقلو ＄وانانو چ３ کله سول３ ته د خپلو مشرانو مينه وليده، نو په دې کو＊（ ک３ 
شول چ３ داس３ کار وک７ي، چ３ سوله و نشي او د جن， اور بل شي. ددوی اويا، اتيا تنو کو＊（ 
W د  وک７ چ３ د مسلمانانو تم％ای ته الره ومومي، خو د معسکر قوماندان محمد بن مسلمه 
دوی د ساتونکو قوماندان بندي ک７ او حضرت محمدU سول３ ته د مين３ په دليل ！ول آزاد او 

عفوه ک７ل.

د قريشو په وړاندې د مسلمانانو سفير
په دې حالت ک３ نبي کريمU هوډ وک７ يو سفير قريشو ته ولي８ي چ３ له دې سفر ＇خه ددوی موخه 
قريشو ته رو＊انه شي. له عمر W ＇خه ي３ وغو＊تل دا مهم کار ترسره ک７ي، خو هغه د ＇ه داليلو 
له امله معذرت وغو＊ت. بيا ي３ حضرت عثمان W دې دندې ته مامور ک７ او ده ته ي３ وويل: دوی ته 

ووايه، چ３ موږ جن， ته نه يو راغلي، بلک３ د عمرې لپاره راغلي يو او دوی اسالم ته هم راوبوله.
عثمانW مک３ ته روان شو چ３ د رسول اهللU پيغام د قريشو مشرانو ته ورسوي. ابان بن سعيد 
عثمان W ته هر کلی ووايه او بيا ي３ ده ته پناه ورک７ه او په خپل آس ي３ سپور ک７، تر ＇و مک３ ته 
ورسيد. عثمان W خپله دنده ترسره ک７ه. قريشو ورته وويل: له کعب３ شريف３ ＇خه طواف وک７ه. 
خو ده دا پيشنهاد قبول نه ک７ چ３ له پيغمبرU ＇خه مخک３ طواف وک７ي. له دې کاره ي３ ډډه 
وک７ه، قريشو عثمان W له ＄انه سره وساته، ＄که غو＊تل ي３ مشوره او پريک７ه وک７ي، هر کله چ３ 
د عثمان راستنيدن３ زيات وخت ونيوه، نو د مسلمانانو په من＃ ک３ د عثمانW د وژن３ آوازه خپره 
شوه. پيغمبرU وفرمايل:"له دې ＄ايه نه ＄و تر＇و له قريشو سره خپل کار يو طرفه نه ک７و". بيا ي３ 
له خپلو مل／رو ＇خه وغو＊تل چ３ له ده سره بيعت وک７ي، له يو منافق پرته نورو ！ولو مسلمانانو 
چ３ له پيغمبرU سره وو بيعت وک７. دا بيعت هماغه بيعت الرضوان دی چ３ اهلل د هغه په هکله 
� á¼åÃåEÇà·à®� å��>ßº� ß¼å·ß£ßª�åÌßf ßR çn¶=� ßKáß�� ß́ ß¾Ç à£åÈ>ßFàÈ�ácåC�ß�å¿åºÇàá�=� åÀ ß¢�àç�=� ßÊ åuße�ábß̄ß¶�:７آيت نازل ک

<�®âFÈåfß<� الفتح/١٨. âVáJßª� á¼ àÃßE>ßMß= ßÆ� á¼åÃáÉß· ß¢�ßÍß¿É å³ çj¶=� ß¹ßh¾ä>ßª
ژباړه: اهلل له مومنانو ＇خه خوشحاله شو، کله چ３ هغوی تر ون３ الندې له تا سره بيعت کاوه، د 
هغوی د زړونو حال هغه ته معلوم دی. له دې امله ي３ په هغو ډاډينه نازله ک７ه او هغو ته ي３ په انعام 
ک３ نژدې فتح نازله ک７ه.د الفتح سورت په مبارکو آياتونو ک３ او ＄ينو مبارکو حديثو ک３ هم هغه 
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کسان چ３ په بيعت الرضوان ک３ ي３ حضور درلود په نيک９ او مکافات سره ياد شوي دي د جابر 
ابن عبداهلل W ＇خه امام مسلم روايت ک７ی چ３ داس３ الر＊وونه کوي:» انتم اليوم خير اهل االرض«

يعن３  تاسو نن ورځ د ＄مک３ پر مخ تر ！ولو غوره خلک ياست.

)٢(ه）ونه
دا چ３ پيغمبرU سول３ ته ډير ليواله او مينه وال و او د مک３ د مشرکانو سره يی جن， نه کاوه په 

دې هکله دې زده کوونکی فکر وک７ي او نتيجه دې ！ول／يوالو ته بيان ک７ي.

د لوست －ټ�３
 په مهمو او برخليک جوړوونکو مسائلو ک３ بايد په حوصله او زغم عمل وشي.

 د منازعاتو د حل لپاره تفاهم مثبت３ پايل３ من＃ ته راوړي.
 په حق ثابت پات３ کيدل د مسلمان له اساسی صفتونو ＇خه دی.

 د حق په الره ک３ بايد هرې قربان９ ته حاضر واوسو.
  هغه صحابه چ３ په بيعت الرضوان ک３ ي３ گ６ون ک７ی دی د هغوی د فضيلت بيان.

ارزونه
١ـ ＇ه المل شو چ３ پيغمبرU د مک３ مکرم３ په لوري د حرکت قصد وک７؟
٢ـ د قريشو ＄وانانو په کراع الغميم ک３ ＇ه هوډ وک７ او نتيجه ي３ ＇رن／ه وه؟

٣ـ د مسلمانانو سفير د قريشو په وړاندې ＇وک و او د سفارت پايله ي３ ＇ه وه؟

کورن９ دنده

－ران زده کوونکي دې په خپلو کتابچو ک３ د بيعت الرضوان اسباب وليکي چ３ له شپ８و کر＊و ＇خه 
کم نه وي.
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 يو ديرشم لوست

د حديبي３ سوله )٢(
د سول３ ت７ون

له مسلمانانو سره د سول３  پت５يله  په مخک３ لري وي３  پوه شول ستونزمن دري＃  قريش چ３ کله 
پريک７ه او ت７ون وک７ي. په هغه ک３ ي３ دا يادونه وک７ه چ３ پيغمبرU او صحابه ي３ بايد س８ کا ل هرو 
مرو بيرته والړ شي تر＇و عرب و نه وايي چ３ پيغمبرU په زور داخل شوی دی. هماغه و چ３ 
سهل بن عمرو د نبي کريمU حضور ته راغی او د سول３ د ت７ون غو＊تنه ي３ وک７ه. وروسته له زياتو 

خبرو اترو په الندې ت７ون موافقه وشوه:
د سول３ د ت７ون بندونه او مادې 

١_ رسول اهللU به س８ کال ب５رته مدين３ ته ستني８ي او مک３ ته به نه داخلي８ي، په راتلونکي کال 
ک３ به له وسلو سره سپاره مک３ ته داخلي８ي. درې شپ３ او ور＄３ به هلته استو－نه کوي، پرته له دې 

چ３ له هي＆ بريد سره مخامخ شي.
٢_ تر لسو کلونو پورې به ددواړو طرفونو ترمن＃ جن， نه کي８ي او خلک به په امن ک３ ژوند کوي. 
٣_ په دې موده ک３ هر ＇وک چ３ غواړي د محمدU په ژمنه او ت７ون ک３ داخل شي کوالی شي 
او ＇وک چ３ غواړي له قريشو سره ژمنه او ت７ون وک７ي کوالی شي. هره قبيله چ３ له دې دوو ډلو 
سره يو＄ای کي８ي، کيدای شي او هره يوه قبيله چ３ له بريد سره مخامخ شي، دا کار د همغ３ ډل３  

پر همژمن３ بريد －２ل کي８ي.
٤_ که د قريشو هر و－７ی د ولي له اجازې پرته وت＋تي او له محمدU سره يو＄ای شي هغه به دوی 

ته ورسپاري او که ＇وک له محمدU ＇خه قريشو ته راشي هغه به محمدU ته نه سپارل کي８ي.

نبي کريمU حضرت علی W راوغو＊ت ＇و د سول３ ت７ون وليکي او پيغمبرU د ت７ون متن ورته ولوست.
د سول３ د ت７ون پايله

د ＄ينو صحابه وو له اندي＋ن３ سره سره د حديبي３ د صلح３ ت７ون لکه ＇ن／ه چ３ په قرآن کريم 
ک３ ور＇خه په فتح مبين يادونه شوې ده د مک３ د فتح３ الره پرانستله او د قريشو مشرکان ي３ په 

بيوزل９ او تن／سيا ک３ واچول. 
د پيغمبرU او صحابه وو صبر او ز غم، ثبات او استقامت په مک３ او دهغ３ په چاپيريال ک３ د 
اسالم د خپراوي المل و گر＄يد او د مسلمانانو د لوي３ کامياب９ او د قريشو د ابدي مات３ زمينه ي３ 

برابره ک７ه.
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ه）ونه
زده کوونکي دې وارزوي چ３ دا ت７ون د مسلمانانو لپاره مات３ －２ل کي８ي يا بری؟

د سول３ له ت７ون ＇خه وروسته مهم３ پي＋３
 U١ـ د خزاعه قبيله، چ３ د عبدالمطلب له وخته له بنی هاشمو سره هم ژمني وو، له رسول اهلل

سره ي３ د همغه پخواني ت７ون د تاييد لپاره نوې ژمنه وک７ه.
٢ـ د سول３ د ت７ون د ليکل کيدو پر مهال ابو جندل بن سهيل په داس３ حا ل ک３ چ３ د خپلو پ＋و 
زن％ير ي３ راکشاوه، ＄ان ي３ د مسلمانانو من＃ ته ورساوه. سهيل وويل دا هغه لوم７نی تن دی چ３ 
غواړم دی بيرته موږ ته تسليم ک７ئ. هر ＇ومره چ３ پيغمبرU د هغه د نه ورکولو کو＊（ وک７، خو 
سهيل د سول３ د ت７ون په پلي کولو ！ين／ار کاوه. پيغمبرU موافقه وک７ه او ابو جندل ته ي３ وويل: 
"صبر کوه او خپل ثواب د اهلل نه غواړه ＄که اهلل تا او نورو بيوزالنو ته د نجات او خالصون الره 

پيدا کوي."

د لوست －ټ�３
 سره له دې چ３ مسلمانانو کافي پو＄ي واک او دبدبه درلوده، د قريشو په وړاندې ي３ زغم او 

حوصله و＊وده.
 د سول３ ت７ون د مسلمانانو په موجوديت اعتراف او د مشرکانو د مات３ ن＋ه وه.

 د اسالم په منلو ک３ زور او زياتی په کار نه دی او په اسالم ک３ داخليدل يو اختياري کار دی. 

ارزونه
١ـ د سول３ د ت７ون بندونه په لن６ه تو－ه وليکئ؟

٢ـ کوم３ مهم３ پي＋３ چ３ د سول３ له ت７ونه وروسته رامن＃ ته شوې هغه واضح ک７ئ؟
٣ـ ول３ مسلمانانو د حديبي３ د  سول３ ت７ون قبول ک７؟

کورن９ دنده

زده کوونکي دې د حديبي３ د سول３ د ت７ون او دهغه د برخليک جوړوونکو پايلو په هکله يوه لس 
کر＊يزه مقاله وليکي.
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دوه ديرشم لوست

د حديبي３ سوله )۳(
له حديبي３ ＇خه مدين３ منورې ته د ستن５دلو تيارى

کله چ３ د سول３ ت７ون السليک شو، رسول اهللU غو＊تل داس３ کارونه ترسره ک７ي چ３ له مخه 
ي３ د احرام له حالت نه وو＄ي او مدين３ منوری ته د ستنيدو لپاره تياری ونيسي.

کله چ３ رسول اهللU د سول３ د ت７ون له ليکلو ＇خه فارغ شو، د احرام ＇خه د حالل کيدو په 
موخه ي３ صحابه وو ته وفرمايل: "پورته شئ او خپل３ قربان９ حالل３ ک７ئ" دري ＄له ي３ دا خبره 
 Uتکرار ک７ه، خو ＇وک له ＄ايه ج， نشو، کله چ３ ＇وک د امر منلوته پورته نشو،  نو نبي کريم
پورته شو، ام سلم2３ ته ورغی او ＇ه ي３ چ３ له صحابه وو ＇خه په دې هکله ليدلي وو ورته 

ي３ بيان ک７ل.
ام سلمه وويل: ای د اهلل رسوله که دا کار خو＊وې، وو＄ه پرته له دې چ３ له چا سره خبره وک７ې 

خپل３ قربان９ ذبح ک７ه او بيا خپل نايي راوغواړه، خپل سر وخريه.
نبي کريمU پورته شو له چا سره ي３ خبره ونه ک７ه. خپله قرباني ي３ ذبح ک７ه او خپل سر ي３ وخرايه. 

کله چ３ خلکو دا کار وليده پورته شول خپل３ قربان９ ي３ ذبح ک７ې او سرونه ي３ وخرييل.

)۱(ه）ونه

－رانو زده کوونکو، د سول３ د ت７ون اغيزې د مسلمانانو په روحيه ＇رن／ه ارزوئ؟

د مهاجرو ＊％و له ب５رته ورسپارلو ＇خه اجتناب او ممانعت
کله چ３ د مهاجرو ＊％و ب５رته ورسپارل په ت７ون ک３ نه وو ذکر شوي او له بل３ خوا د الممتحنه 
� çÀ àÂÇà¿ åVßJáº>ßª� æL=ßf åQ>ßÃàº� àL>ß¿åºÇàá�=� à¼ à²Ð> ßQ�=ßcåC�=Çà¿ßºA� ßÀÈådç¶=�> ßÃèÈß?�>ßÈ�: سورت دا آيت نازل شو
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� ß×ßÆ� á¼àç�� ȩ̂ åU� çÀ àÂ� ß×�åe>ç« à³á¶=� ß�åC� çÀ àÂÇ à£ åQáfßI� ßØßª� æL>ß¿åºÇàº� çÀ àÂÇ à»àJ á»å· ß¢� áÁåDßª� çÀåÃå¾>ß�åDåE� à¼ß· á¢ß?�àç�=
� çÀ àÂßeÇ àQà?� çÀ àÂÇ à»àJáÉßIA�=ßcåC� çÀ àÂÇ àV å³¿ßI�Áß?� á¼ à³áÉß· ß¢� ß\>ß¿ àQ� ß×ßÆ�=Ç à̄ß«¾ß?�>çº�¼ àÂÇàIAßÆ� çÀàß�� ßÁÇè·åß�� á¼ àÂ
� à¼ à³áß��åç�=� à¼ á³ àU� á¼ à³å¶ßc�=Ç à̄ß«¾ß?�>ßº�=Çà¶ß@ ájßÉá¶ßÆ� á¼àJá̄ ß«¾ß?�>ßº�=Çà¶ß@ ái=ßÆ�åfåª=ßÇ ß³á¶=� å¼ ßrå£åE�=Ç à³ åjáà�� ß×ßÆ
مومن３ ＊３％  كله چ３  مومنانو!  اى  ژباړه:  آيت[   ١٠ ]الممتحة:   � ã¼É å³ ßU � ã¼Éå· ß¢ �àç�=ßÆ � á¼ à³ß¿áÉßE
هجرت وك７ي تاس３ ته راشي نو )دهغو دمسلمان９( تحقيق وك７ئ. او د هغو د ايمان په حقيقت 
بيرته  بيا كله چ３ تاس３ ته معلومه شي چ３ هغوى مؤمن３ دي نو هغوى  باندې اهلل ＊ه پوهي８ي. 
كافرانوته مه لي８ئ، نه هغوى د كافرانو له پاره روا دي او نه  كافران د هغوی له پاره روا دي، د هغو 
كافرو مي７ونو چ３ كوم مهر هغوی ته ورك７ئ و هغه هغوی ته بيرته ورك７ئ. او له هغو سره په نكاح 
كولو ك３ پر تاس３ ＇ه گناه نشته كله چ３ تاس３ د هغو مهر هغوی ته ورك７ی او تاس３ په خپله هم 
كافرې پخپله نكاح ك３ مه ساتئ،كوم مهر چ３ تاس３ خپلو  كافرو ميرمنوته ورك７ى ؤ، هغه تاس３ 
بيرته وغواړئ او كوم مهر چ３ كافرانو خپلو ميرمنو ته ورك７ى ؤ هغوى دې هغه بيرته وغواړي. دا 

د اهلل حكم  دى هغه  ستاس３ ترمين＃ فيصله كوي او اهلل د پوه３ او حكمت ＇＋تن دى.
له  چ３  ＇خه  ورکولو  ب５رته  له  ＊％و  مسلمانو  هغو  د  مسلمانانو  سم  سره  حکم  د  آيت  دې  د 

مسلمانانو سره يو ＄اى ک５دل３ ممانعت وک７.
د ابو بصير پي＋ه

وروسته له هغه چ３ رسول اهللU مدين３ منورې ته راستون شو  د ابو بصير په نامه  د ثقيف د قبيل３ 
يو س７ی چ３ له قريشو سره همژمنی ؤ له مک３ ＇خه د تعذيب له امله وت＋تيده، مدين３ منورې ته 
راغی. قريشو دده د بيرته راوستو لپاره دوه تنه رسول اهللU ته ورولي８ل. نبي کريمU هغه دوی ته 
وسپاره. دوی له هغه سره حرکت وک７، ＇و ذو الحليف３ ته ورسيدل. ابو بصير يوه ته وويل، ډ４ره 
＊ه توره دې ده. هغه بل خپله توره له پو＊ه و ايسته وي３ ويل هو. ډ４ره ＊ه ده. ابو بصير وويل: ته 
ي３ راک７ه چ３ وي３ و－ورم. کله چ３ هغه س７ي ابو بصير ته خپله توره ورک７ه، ابو بصير هغه م７ ک７ 
او دويم س７ی وت＋تيده. ابو بصير مدين３ ته راغی جومات ته ننووت او د پي＋３ جريان ي３ رسول 
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اهللU ته بيان ک７. کله چ３ ابو بصير پوه شو،چ３ د حديبي３ د صلح３ د ت７ون په اساس ممکنه ده 
چ３ قريشو ته م３ تسليم ک７ي والړ او د درياب په غاړه ميشت شو.

بيا وروسته ابو جندل بن سهيل وت＋تيد او له ده سره يو＄ای شو. وروسته هر ＇وک چ３ مسلمانيده 
او له قريشو ＇خه ت＋تيده له دوی سره يو＄ای کيده ＇و يوه لويه ډله ور＄ن３ جوړه شوه. هر کله به 
چ３ د قريشو د کاروان له حرکته خبريدل په هغه به ي３ يرغل کاوه، س７ي به ي３ وژل او مالونه به 
ي３ په غنيمت نيول. د ناچارۍ له امله قريشو نبي کريمU ته خط وليکه او وي３ غو＊تل ددوی هر 

＇وک چ３ له مسلمانانو سره يو＄ای شي، هغه په امن دی.
همغه وو چ３ رسول اهللU دې ډل３ ته ＇وک ولي８ه او هغوی ي３ مدين３ منورې ته را وغو＊تل.

د هجرت د اووم کال په لوم７يو ور＄و ک３ عمرو بن عاص، خالد بن وليد او عثمان بن طلحه 
مسلمانان شول او د نبي کريمU حضور ته راغلل. رسول اهللU ددوی په هکله وويل: خبره دا ده 

چ３ مک３ د خپل ＄ي／ر ！و！３ زموږ خواته راغور＄ول３ دي.

د لوست －ټ�３
 د حديبي３ سوله د مک３ د فتح３ پيالمه وه.

 د اسالم دين په وعده باندې په وفا کولو ！ينگار کوي او پيغمبرU ه５＆ وخت خپله وعده نه ده 
ماته ک７ې .

 د سول３ مشروعيت او له د＊من سره متارکه.
 د مسلمان３ ＊％ی نکاح له کافر سره روا نه ده. 

 په رايه ورکولو او مشوره ک３ د ＊％و د گ６ون مشروعيت.
 په هغه صورت ک３ له کفارو سره د سول３ جواز، چ３ په سوله ک３ د اسالم او مسلمانانو لپاره 

ري＋تونى مصلحت موجود وي.
 پرته له پو＊تن３ کولو د رسول اهللU د هر امر منل واجب دي.
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ارزونه
١_ ابو بصير ＇وک و او ول３ مشرکانو ته وروسپارل شو؟

٢_ پيغمبرU له احرام ＇خه د حالليدو په غرض له چا سره مشوره وک７ه ؟
٣_ د حديبي３ د سول３ ت７ون ＇رن／ه د مک３ د فتح لپاره الره هواره ک７ه؟

کورن９ دنده

－رانو زده کوونکو د ابو بصير د کيس３ لن６يز په خپلو کتابچو ک３ وليکئ.
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دري ديرشم لوست

پيغمبرU د ه５وادونو مشران اسالم ته را بولي
د هجرت د شپ８م کال په وروستيو ک３ کله چ３ رسول اهللU له حديبي３ ＇خه راستون شو، د 
هيوادونو مشرانو ته ي３ ليکونه وليکل. هغوی ي３ اسالم ته راوبلل، د هيوادونو مشرانو له مهره پرته 
 Uله سپينو زرو ＇خه ＄ان ته －وتم９ جوړه ک７ه او د محمد رسول اهلل Uليک نه مانه، نو پيغمبر

نقش ي３ پک３ وليکه.
دلته په لن６ ډول ＄ين３ ليکونه او د هغو پايل３ بياني８ي.

۱_ د حبش３ پادشاه نجاشي ته د پيغمبر U ليک
پيغمبرU د اصحمه بن ابجر نجاشي لپاره په الندې مضمون ليک وليکه:

 دا د حبش３ مشر، نجاشي اصحمه ته د محمد پيغمبر له طرفه ليک دی. سالم په هغه چا چ３ د 
هدايت د الرې پيروي کوي او په اهلل او رسول ي３ ايمان راوړي او زه －واهي ورکوم چ３ برحق معبود 
او د عبادت اليق پرته له اهلل بل ＇وک نشته. هغه يوازنی ذات دی، شريک او ساری نه لري، نه ي３ 
＊％ه شته او نه اوالد او دا چ３ محمد د اهلل بنده او د هغه استازی دی. زه تا ته د اسالم بلنه درکوم)تا 

اسالم ته رابولم( همدا زه د اهلل استازی يم. نو مسلمان شه، تر＇و سالمت)په امان ک３( پات３ ش３.
اهلل تعالى فرمايي: ))قل يا اهل الکتاب...((]العمران:٦٤[ ژباړه: ای د کتاب خاوندانو، راشئ د 
پرته له اهلل> د بل ＇ه  برابره ده. هغه دا چ３  په لوري چ３ زموږ او ستاسو ترمن＃  هغ３ کلم３ 
عبادت او لمان％نه ونه ک７و، له هغه سره ＇ه شريک و نه －２و، او له اهلل> پرته بل رب او خدای 

ونه نيسو، کله که دوی مخ و－ر＄اوه، نو ووايئ شاهد اوسئ چ３ موږ مسلمانان يو.
کله چ３ عمرو بن اميه ضمری د پيغمبرU خط نجاشي ته ورک７. نجاشي هغه واخيست پر ستر－و 

ي３ کي＋ود او له تخته م％ک３ ته راکوز شو او د جعفر بن ابی طالب په وړاندې مسلمان شو.
نجاشي په ＄واب ک３ پيغمبرU  ته خط وليکه او په هغه ک３ ي３ له مهاجرينو سره نيکه رويه او خپل 

بيعت ＊کاره ک７.
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ه）ونه
زده کوونکي دې د خپل ＊وونکي په مرسته د مهاجرينو سره د نجاشي د نيکي روي３ په هکله 

معلومات وړاندې ک７ي.
٢_ د مصر پاچا، مقوقس ته د پيغمبرU ليک

پيغمبرU جريج بن متی ته چ３ د مصر او اسکندري３ پاچا )مقوقس( نومول کيده، په الندې شرح 
ليک وليکه:

"بسم اهلل الرحمن الرحيم. د محمد د اهلل د بنده او استازي له خوا د قبطيانو مشر مقوقس ته، 
سالمتيا په هغه چا چ３ د هدايت د الرې پيروي کوي.

زه تا د اسالمي دعوت منلو ته را غواړم. مسلمان شه، سالمت پات３ کي８ې. مسلمان شه، اهلل ستا 
اجر دوه چنده درکوي او که مخ دې و－ر＄اوه، د قبط د خلکو －ناه ستا په غاړه ده."

د پيغمبرU ليک حاطب بن ابی بلتعه، مقوقس ته ورساو. د ليک له لوستلو وروسته ي３ د رسول 
اهلل لپاره ليک وليکه، په ليک ک３ ي３ د پيغمبرU د استازي احترام او د دوو وين％و او يوې قچرې 

د تحف３ ورکول وليکل، خو په خپله مسلمان نه شو.
دا دوه وين％３ يوه ماريه ده، چ３ نبي کريمU د ＄ان لپاره وساتله او بل３ ي３ سيرين نوم درلود چ３  

نبی کريم Uحسان بن ثابت انصاري ته ورک７ه.
۳_ د ايران پاچا کسری ته د نبي کريمU ليک

پيغمبرU په هماغه پورتني مضمون کسری ته ليک وليکه او هغه ي３ د عبداهلل بن حذافه سهمي 
په الس ورولي８ه. کله چ３ ليک کسری ته ولوستل شو، هغه ي３ ＇يرې ک７ او په تکبر ي３ وويل: 
زما له رعيت ＇خه يوه وړوکي بنده، خپل نوم زما له نامه ＇خه مخک３ ليکلی. کله چ３ دا خبر 
پيغمبرU ته ورسيده وي３ فرمايل: اهلل پاک دې د ده پاچاهي ！و！ه ！و！ه ک７ي  هغه وه چ３ اهلل تعالى د 

پيغمبرU دعا قبول ک７ه او د کسری ما９１ او پاچاهي ي３ د مسلمانانو په الس دړې _ وړې ک７ه.
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۴ـ د روم پاچا قيصر ته د ليک لي８نه
پيغمبرU په همغه ذکر شوي مضمون د روم پاچا هرقل ته هم ليک وليکه او ددې خط د وړلو 
لپاره دحيه بن خليفه کلبی و！اکل شو. هرقل ابو سفيان بن حرب او ＇و تنه نور چ３ د تجارت 
لپاره شام ته تللي وو، ＄ان ته راوغو＊تل.  بيا ي３ د نبي کريمU په هکله ور＄ن３ پو＊تن３ وک７ې. 
وروسته له هغه ي３ وويل: که چيرې هغه ＇ه چ３ ته واي３ حق وي، ډير ژر به زما د دواړو پ＋و د 

＄ای مالک شي.
هرقل د پيغمبرU استازي ته ډيرې تحف３ ور وب＋ل３ او هغه مدين３ ته راستون شو.

٥ـ د بحرين حاکم ته د نبي کريمU ليک
نبي کريم U د بحرين حاکم منذر بن ساوی ته ليک وليکه او هغه ي３ اسالم ته دعوت ک７. دا 
ليک عالء بن حضرمي د بحرين حاکم ته يووړ او. هغه ليک ي３ د بحرين خلکو ته ولوست ＄ين３ 

اسالم ته ليوال او مسلمان شول.
همدارن／ه پيغمبرU هر يوه هوذه بن علی د يمامه مشر، حارث بن ابی شمر غسانی د دمشق مشر 
او د عمان پاچا جيفر ته ليکونه ولي８ل، چ３ د دې هيوادونو ＄ينو مشرانو ايمان راوړ او ＄ين３ نور 
کافر پات３ شول، په دې تو－ه د ！ولو هيوادونو پاچاهان او مشران د نبي کريمU له نامه او دين سره 

أشنا شول.

د لوست －ټ�３
 د اسالم حقانيت او د مسلمانانو نيک چلند ددې المل شو چ３ خلک د اسالم په دين مشرف 

شول.
 د هيوادونو مشرانو ته د ليکونو لي８لو او دوی ته د اسالم ددين پيژندن３ د اسالم په خپراوي ک３ 

مهم رول ولوباوه.
 هغه تکبر کوونکي چ３ د پيغمبرU خطونه ي３ ونه منل له ناوړو پايلو سره مخامخ شول.

 پاچاهانو ته د رسول اهللU پيغامونه ورلي８ل په دې داللت کوي چ３ اسالم يو ن７يوال دين دى.
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ارزونه
١_ د پيغمبرU د ليک تر لوستلو وروسته نجاشي ＇رن／ه عمل ترسره ک７؟

٢_ د مصر د پاچا مقوقس عکس العمل د پيغمبرU د ليک په وړاندې واضح ک７ئ؟
٣_ د پيغمبرU د ليک په وړاندې د کسری او قيصر ترمن＃ د عکس العمل توپير واضح ک７ئ؟

کورن９ دنده

－رانو زده کوونکو، نجاشي ته د پيغمبرU د خط متن په خپلو کتابچو ک３ وليکئ.
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＇لور ديرشم لوست

د خيبر غزا
خيبر د سترو او محکمو کال－انو او هم د کرنيزو ＄مکو سيمه وه. له مدين３ منورې ＇خه د سلو 

ميلو په فاصله ک３ پرته ده.
کله چ３ رسول اهللU د سول３ له ت７ون ＇خه وروسته د قريشو له لوري ډاډمن شو، وي３ غو＊تل 
چ３ د يهودو او نجد له قبيلو ＇خه هم ډاډمن شي، تر＇و الهي دعوت او د اسالم د دين خپرولو 

ته وز－ار شي.
خيبر، چ３ د مشرکانو د دسيسو، توطيو او د فتنو او فساد مرکز －２ل کيده او د دې مجرمانو د 

تصفي３ موقع را رسيدل３ وه، نو ＄که پيغمبرU د خيبر د يهودو د تآديب هوډ وک７.

د خيبر په لوري خو＄＋ت
＇رن／ه چ３ منافقانو د حديبي３ په غزا ک３ د رسول اهللU له امر ＇خه سرغ７ونه ک７ې وه، کله چ３ 
پيغمبرU وغو＊تل د خيبر په لوري حرکت وک７ي، نو د حرکت پر مهال ي３ اعالن وک７ چ３ زموږ 
سره هغه کسان تللی شي چ３ د جهاد مينه وا ل وي. په دې توگه منافقين د مسلمانانو له ل＋کر 

سره مل／ري نشول. 
عبداهلل بن ابی بن سلول د منافقانو رئيس د خيبر يهودو ته د نبي کريمU له حرکت ＇خه خبر 
له خبريدو  پيغمبرUدحرکت  د  لوري  په  د خيبر  يهودو  وک７ي.  دفاع  د خيبر ＇خه  تر＇و  ورک７ 
او صحابه وو غو＊تل   Uنبي کريم او همژمنو ＇خه مرسته وغو＊تله،  له خپلو مالت７يو  وروسته 
د الرې په اوږدو ک３ د جبل عصر )د يوه ＄ای نوم دی( سره ديره شي. غطفان چ３ ＄انونه ي３ د 
يهودو د مرست３ لپاره چمتو ک７ي وو، کله ي３ چ３ د ډيرو کسانو د پ＋و آواز واوريد فکر ي３ وک７ 
چ３ مسلمانانو ي３ په کورنيو او ＇ارويو حمله ک７ې ده. له دې امله ي３ د رسول اهللU الره د خيبر 

په لوري پرانست３ پري＋وده او خپلو کورونو ته راو－ر＄يدل.
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ه）ونه
زده کوونکي دې د خپل ＊وونکي په مرسته د هغو الملونو په هکله بحث وک７ي چ３ له امله ي３ 

منافقين د خيبر له غزا ＇خه منع شوي وو.
د مسلمانانو ل＋کر د يهودو د ديوالونو تر ＇ن，

مسلمانانو شپه خيبر ته نژدې تيره ک７ه، په داس３ حال ک３ چ３ يهود له دوی ＇خه خبر نه وو. کله 
چ３ سهار شو، د سهار لمون＃ ي３ په تياره ک３ اداء ک７ او د خيبر د کال－انو په لوري والړل. د خيبر 
خلکو سهار وختي غو＊تل چ３ خپلو کروندو ته الړ شي، کله ي３ چ３ ل＋کر وليد، وي３ ويل: 

"محمد راغلی دی". بيا بيرته خپلو کورونو ته وت＋تيدل.
رسول اهللU "وفرمايل: )اهلل اکبر، خربت خيبر، اهلل اکبر خربت خيبر، انا اذا نزلنا بساحة قوم فساء 

صباح المنذرين."(
ژباړه: اهلل اکبر، وران شو خيبر. اهلل اکبر وران شو خيبر. کله چ３ موږ د يوه قوم په ميدان ک３ راکوز 

شو بد دی سهار د ويريدونکو.
نبي کريمU په يو＄ای ک３ قرار－اه ونيوله، خو حباب بن منذر راغی وي３ ويل: "يا رسول اهلل، آيا 
اهلل تاسو دې قرار－اه ته راوړي يئ او يا جن／ي رآيه او نظر دی؟ پيغمبرU وفرمايل: "نه، دا جن／ي 
رآيه او نظر دی. بيا حباب وويل: دا ＄ای مناسب نه دی ＄که کال ته نژدې دی. د د＊من غشي 
موږ ته را رسيدای شي او زموږ غشي دوی ته نشي رسيدای او موږ ددوی د شپ３ له حمل３ ＇خه 
هم په امن نه يو. همدارن／ه دا ＄ای د خرماوو د ونو ترمن＃ پروت دی، که امر راکوې يو بل ＄ای 

د قرار－اه لپاره غوره ک７و.
پيغمبرU وفرمايل: "سم نظر دې ورک７" بيا ي３ خپله قرار－اه بل ＄ای جوړه ک７ه.

د جن， لپاره چمتو والی
شپه راورسيده. پيغمبرU وويل، "سبا بيرغ هغه چا ته ورکوم، چ３ اهلل او د هغه رسول دوست －２ي 

او اهلل او د هغه رسول دی دوست －２ي."
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کله چ３ سهار شو هر يو هيله من و چ３ بيرغ ده ته ورک７ل شي، خو نبي کريمU وفرمايل: "علی 
 Wبن ابی طالب چيرې دی؟ وويل شول ستر－３ ي３ خوږي８ي. ＇وک ي３ ور ولي８ه. حضرت علی
راغی، رسول اهللU د خپل３ خول３ الړې د علی W په ستر－و کي＋ودې او دعا ي３ ورته وک７ه، هغه 
جوړ شو او بيرغ ي３ ورک７. او وي３ ويل: دا خلک اسالم ته راوبوله او دوی له الهی حقوقو ＇خه 
چ３ د دوی په ذمه دي، خبر ک７ه. په اهلل قسم هر کله چ３ اهلل يو س７ي ته ستا په وسيله هدايت 
وک７ي تا ته له سرو او＊انو ＇خه غوره ده.) سره او＊ان هغه  وخت ک３ د عربو په وړاندې ډير قيمت 

بها ＇يز و(
خيبر په دوو برخو ويشل کيده. په لوم７ۍ برخه ک３ پن％ه محکم３ کال－ان３ وې؛ د ناعم کال، د 

زبير کال د صعب بن معاذ کال، د ابی کال او د نزار کال.
！ول３ کال－ان３ ＇و ور３＄  دا  الحقيق کال－ان３ وې.  ابی  او  نطاة، شق  د  ي３  برخه ک３  دويمه  په 
محاصره وې او د مسلمانانو په السونو فتح شوې، کله چ３ کومه کال فتح کيده،. د＊منان بل３ کال 
ته ت＋تيدل، په وروستن９ کال ک３ ي３ بله چاره و نه مونده، پرته له دې چ３ نبي کريمU ته د سول３ 

پيشنهاد وک７ي.
دوی سوله وک７ه چ３ خپل مال، طال او نقره، غواوې او پسونه او جن／ي آالت ي３  مسلمانانو 
ته تسليم ک７ل. وړانديز ي３ وک７ چ３ د خپلو جن／ي کسانو د ＄ان او کورنيو په حفاظت به خيبر 
پري８دي. په دې تو－ه د خيبر ！ول３ کال－ان３ مسلمانانو ته تسليم شوې او د خيبر فتح３ په دې شان 

پای وموند.
د خيبر د غزا له مهمو پ５＋و ＇خه يوه له حبش３ ＇خه د نبي کريمU حضور ته د جعفر بن ابي 
طالب او ابو موسى اشعري0 راتلل، له صفي３ بنت حي３ بن اخطب سره د پ５غمبرU نکاح 

او د متع３ نکاح حراموالى دى.
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د لوست －ټ�３

 په عمل ک３ اخالص برياليتوب الس ته راوړي.
 په اسالم ک３ د مشورې د اصل ارز＊ت. 

 د جنگ نه مخک３ د＊من ته د اسالم دعوت د پيغمبرU هميشن９طريقه وه.
 د خيبر په غزا ک３ د نبي کريمU  ＄نی معجزات ＊کاره شوي دي. 

 د مهمو کارونو د پرمخ بيولو لپاره بايد تک７ه او باتوره خلک غوره شي.
 د＊من ته بايد ه５＆ وخت داس３ فرصت ورنک７ل شي چ３ توانمن شي او د اسالمي دولت لپاره 

ستونزې را والړې ک７ي.
 د مسلمانانو امير بايد د ＊و او ن５کو مشورو ＇خه په هر وخت ک３ گ＂ه واخلي او د خپل３ راي３ 

له استبداد ＇خه ＄ان وژغوري.

ارزونه
١_ د غطفان قبيل３ د مسلمانانو په وړاندې ＇ه ډول موقف ونيو؟
٢_ ول３ پيغمبرU خپله قرار－اه له يوه ＄ايه بل ＄ای ته بدله ک７ه؟

٣_ د غزا په پاى ک３ مشرکان کوم ډول سول３ ته راضي شول؟

کورن９ دنده

－رانو زده کوونکو، د خيبر د غزا لن６يز په خپلو کتابچو ک３ وليکئ.
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پن％ه ديرشم لوست

قضاي３ عمره
د هجرت په اووم کال د ذی القعدې په مياشت ک３ پيغمبرU له خپلو مل／رو ＇خه وغو＊تل چ３ 

عمره وک７ي. د تيرې عمرې قضاي３ راوړي او له هغو کسانو ＇خه چ３ په حديبيه ک３ وو، هي）وک 

تخلف ونه ک７ي.

د قريشو د خيانت له ويرې احتياط

پيغمبرU له دې ويرې چ３ د قريشو له لوري خيانت او دوکه ونه شي، نو له وسل３ سره ي３ د مک３ 

په لور حرکت وک７. د قافل３ تر مخ ي３ دوه سوه سپاره جن／ي س７ي د محمد بن مسلمه په مشرۍ 

ولي８ل. قريشو مکرز بن حفص له يو شمير نورو خلکو سره يو＄ای يآجج)د يو ＄ای نوم دی( ته 

ولي８ه، تر＇و د مسلمانانو د مسلح ل＋کر له هوډه خبر شي. پيغمبرU دوی ته خبر ورک７ چ３ د 

مخکني شرط بربنس به پرته له وسل３ مک３ ته داخلي８و.

پيغمبرU په همغه سيمه ک３ خپل３ جن／ي وسل３، لکه تورې، غشي، ليندۍ او ن５زې پري＋ودې.

محمد بن مسلمه ي３ له دوو سوو نورو کسانو سره د وسل３ د ساتن３ لپاره همدلته مؤظف او په 

خپله له نورو صحابه وو سره تورې په تيکو ک３ مک３ ته داخل شول.

مک３ ته داخليدل، طواف او سعی

نبي کريمU چ３ کله مک３ ته ننووت په خپله قصوا او ＊ه سپور و او مسلمانان هم په داس３ حال 

ک３ چ３ وسل３ ي３ په تيکو ک３ وې، د نبي کريمU يوې او بل３ خواته تلبيه ويونکي روان وو.

پيغمبرU له هغه غا＊ي چ３ حجون ته و＄ي مک３ ته ننووت. حجر اسود ي３ په خپله همسا لمس 



134>  @

ک７، بيا ي３ طواف وک７ او مسلمانانو هم طواف تر سره ک７.

نبي کريمU او صحابه وو په دريو لوم７يو طوافونو ک３ پهلواني وک７ه. کله چ３ مشرکانو دوی وليدل 

وي３ ويل: دا هغه خلک دي چ３ تاسو －ومان کاوه د مدين３ تبو دوی کمزوري ک７ي دي، په داس３ 

حال ک３ چ３ چست او چاالکه دي.

کله چ３ نبي کريمU له طوافه خالص شو، د صفا او مروه ترمن＃ ي３ سع３ وک７ه. وروسته ي３ 

وفرمايل: دا د قربان９ ＄ای دی او د مک３ ！ول３ الرې او کو＇３ د قربان９ ＄ای دی. هماغه وو چ３ 

د مروه په ＇ن， ک３ ي３ خپله قرباني ذبحه ک７ه. بيا ي３ خپل وي＋تان وخرييل او صحابه وو هم 

همداس３ وک７ل.

دا يو رواني جن， و چ３ پيغمبرU د مشرکانو په ضد په الر واچاوه. پن％ه －وني لمون％ونه ي３ 

په جماعت سره اداء ک７ل او بالل بن رباح Wپه خپل لوړ آواز د کعب３ د پاسه آذان کاوه چ３ په 

مشرکانو د تندر په شان ل／يده.

وروسته له هغه ي３ يو شمير صحابه يآجج)د يو ＄ای نوم دی( ته ولي８ل چ３ هلته د خپلو وسلو ساتنه 

وک７ي او هغه کسان چ３ د وسلو په ساتنه مشغول وو، د مناسکو د اداء کولو لپاره راشي. هغوی 

راغلل او د قضايي عمرې مناسک ي３ اداء  ک７ل.

دمدين３ په لور ستنيدل

رسول اهللU درې ور＄３ په مکه ک３ پات３ شو او د ＇لورم３ ور＄３ په سهار مشرکان د حضرت 

علیW حضور ته راغلل وي３ ويل خپل دوست ته دې ووايه چ３ ！اکل３ موده پوره شوه. له مک３ 

＇خه دې وو＄ي. 

نبي کريمU او صحابه له مک３ ＇خه ووتل او په سرف سيمه ک３ ي３ استو－نه غوره ک７ه.
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د  دا  وک７ه  نکاح  الحارث2 سره  بنت  ميمون３  له  د قضايي عمرې ＇خه وروسته   Uپيغمبر

مؤمنانو مور د نبي کريم U تر ！ولو وروستن９ بي بي ده.

د قضايي عمرې پايل３

دې عمرې په عربو، خصوصاً په قريشو، ډيره زياته اغيزه وک７ه. قضايي عمرې د قريشو پر روحياتو 

ډير لوی اثر درلود. يو شمير قريش په دار الندوه ک３ او يو شمير نور پر هغو لوړو ＄ايونو والړ وو 

چ３ کعبه ور＇خه ＊کاريده.

کعب３ ته ي３ د پيغمبرU او صحابه وو د داخليدلو ننداره کوله. خالد بن وليد د قريشو په يوه ډله 

ک３ ودريد او وي３ ويل: هر هو＊يار س７ی پوهي８ي چ３ محمد ساحر، جادو－ر او شاعر نه دی، خبره 

ي３ د اهلل له لوري ده، نو هر هو＊يار بايد له ده ＇خه پيروي وک７ي. له خالد بن وليد ＇خه وروسته 

عمرو بن عاص او عثمان بن طلحه د کعب３ متولي هم ايمان راوړ، آن تر دې چ３ د اسالم تآثير د 

قريشو په هر کور ک３ ل８ل８ په پ＂ه او ＊کاره تو－ه ＇ر－ند و. په مکه ک３ د اسالم د خپريدو لپاره زمينه 

مخک３ له مخک３ ＇خه برابره وه.

د لوست －ټ�３

 د حديبي３ د ت７ون پربنس رسول اهلل او مسلمانانو په خپله وعده وفا وک７ه او له مک３ ＇خه د 

！اکلي وخت له پوره ک５دو سره سم ووتل. دا د مسلمان لپاره داس３ درس ورکوي، ＇و په خپله 

وعده وفا وک７ي.

 هغه مسلمانان چ３ په بيوزل９ ي３ له مک３ ＇خه هجرت ک７ی و  اوس په قوت او غيرت مک３ ته 

داخل شول  او دې کار د مشرکانو روحيه ډ４ره ضعيفه ک７ه.

 د د＊منانو سره په معاملو ک３ له احتياط ＇خه کار اخيستل په هر حال ک３ غوره دي.
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ارزونه

١ـ مسلمانانو د قريشو د خيانت له ويرې ＇ه تدبيرونه ونيول؟

٢ـ قضايي عمرې د مسلمانانو د روحي３ په پياوړتيا او د مشرکانو د روحي３ په کمزورتيا ک３ ＇ه 

اغيزه وک７ه؟

٣ـ دا عمره ول３ قضايي عمره نومول شوې ده؟

کورن９ دنده

زده کوونکي دې د قضايی عمرې د پايلو په هکله يوه لس کر＊يزه مقاله وليکي.
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 شپ８ ديرشم لوست

د موته او ذات السالسل سريه
۱_ د موته سريه

دا هغه خون７ۍ ج／７ه وه چ３ د مسلمانانو او کافرانو تر من＃ د نبي کريمU په ژوند ک３ وشوه او په 
واقعيت ک３ د مسيحيانو د ＄مکو د فتح３ پيل و.

دا ج／７ه د هجرت په اتم کال د شام د بلقاء په پای سيمه د )موته( په کلي ک３، چ３ فاصله ي３ بيت 
المقدس ته له دريو پ７اوو ＇خه زياته نده، واقع شوه.

ددې ج／７ې المل
پيغمبرU له خپل ليک سره حارث بن عمير ازدي د بصرې حاکم ته ولي８ه. شرحبيل بن عمرو 
غسانی، چ３ د روم د امپراطور له خوا د شام د بلقاء حاکم و، د هغه الره ونيوله او هغه ي３ وواژه. 
د دې خبر په اوريدو رسول اهللU ډير زيات غمجن شو او له هغوی سره ي３ د ج／７ې لپاره د دريو 

زرو تنو په شمير جن／ي ل＋کر چمتو ک７.
د ل＋کر مشران او د پيغمبرU نصيحت

رسول اهللU زيد بن حارثه ددې ل＋کر د قوماندان په تو－ه و！اکه او وي３ فرمايل: که زيد په شهادت 
ورسيد، جعفر د ل＋کر قوماندان دی او که هغه هم شهيد شو، عبداهلل بن رواحه به د ل＋کر قومانده 
په غاړه اخلي. دوی ته ي３ وفرمايل: "د حارث بن عمير د شهادت ＄ای ته به ＄ئ، مخک３ له جنگه 
به خلک اسالم ته دعوتوئ، دا ي３ هم ورته وويل: د اهلل په نامه او د اهلل په الره ک３ وجن／ي８ئ،  
او هغه  بوډا－ان  او  او ＊３％  او چپاول ＇خه ＄انونه وساتئ. ماشومان  له چور  مه کوئ،  خيانت 
کسان، چ３ له خلکو ＇خه لرې په عبادتخانو ک３ په عبادت بوخت دي، مه وژنئ. ون３ او خرماوې 

مه پرې کوئ او آبادي مه ن７وئ.
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)۱(ه）ونه
زده کوونکي دې ل＋کر ته د پيغمبرU د نصيحتونو په هکله بحث او خبرې وک７ي.
د مسلمانانو د ل＋کر حرکت او له نا＇اپي حالت سره مخامخ کيدل

د مسلمانانو ل＋کر حرکت وک７ تر ＇و د حجاز په شمال ک３ د شام سرحد معان ته ورسيدل. په 
دې ＄ای ک３ مسلمانانو خبر ترالسه ک７ چ３ هرقل د روم امپراطور  له سل زره روميانو سره په بلقاء 
ک３ ميشت شوی او نژدې سل زره تنه عرب د لخم، جزام، بلقين او بهراء له قبيلو ＇خه هم ددوی 

سره يو＄ای شوي دي.
مسلمانانو د معان په سيمه ک３ له لوی د＊من سره د مخامخ کيدو په هکله مشوره وک７ه او وي３ 
ويل: پيغمبرU ته به ليک وليکو او ده ته به خبر ورک７و، هغه مبارک چ３ هر ＇ه وويل همغس３ 
به وک７و. عبداهلل بن رواحه له دې نظر سره مخالفت وک７ او وي３ ويل:  ايا له شهادت ＇خه ويري８ئ 
چ３ په طلب پس３ ي３ راوتلي ياست، موږ په قوت نه جن／ي８و، بلک３ موږ د هغه دين په وسيله، 
چ３ اهلل موږ ته په هغه سره عزت راک７ی، جن， کوو.  والړ شئ يو له دې دوو نيکيو ستاسو سره 

ده يا فتح يا شهادت، په پای ک３ ！ول مسلمانان دده سره هم نظره شول.
له د＊من سره مخامخ کيدل او د ج／７ې پيل

د مسلمانانو ل＋کر د شام د بلقاء په کلي ک３ له د＊من سره مخامخ شو. د ج／７ې بيرغ زيد بن حارثه 
W پورته ک７. په ب３ سارې قهرمان９ او مي７انه وجن／يد تر هغه چ３ د کفارو نيزو له پ＋و ورغور＄اوه 
او شهيد شو. وروسته له هغه بيرغ جعفر W واخيست هغه وجن／يده، تر ＇و ＊ی الس ي３ پرې 
شو او بيرغ ي３ په چپ الس ک３ ونيوه. هغه هم پرې شو، بيا ي３ بيرغ د دواړو م＂و ترمن＃ په غي８ ک３ 
ونيوه او هغه ي３ رپانده وساته، تر ＇و په شهادت ورسيد. له جعفرW ＇خه وروسته د اسالم بيرغ 

عبداهلل بن رواحه واخيست هغه هم خپله قهرماني ترسره ک７ه، تر＇و شهيد شو.
د عبداهلل بن رواحه له شهادت ＇خه وروسته له بني عجالن ＇خه يو س７ی د ثابت بن ارقم په نامه 
را مخک３ شو. بيرغ ي３ ج， ک７ او وي３ ويل: "ای مسلمانانو د ＄انونو لپاره امير غوره ک７ئ، خلکو 
خالدW د خپل قوماندان په تو－ه غوره ک７." امام بخاري په خپل سند له خالد W ＇خه روايت 
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کوي، چ３ د موته په ورځ م３ نهه تورې په الس ک３ مات３ شوې.
حضرت خالدW چ３ کوم جن／ي ابتکارات درلودل د هغه له مخ３ ي３ د ل＋کر په ＄ايونو او 
موضع／انو ک３ بدلون راوړ. په دې سره کافرانو داس３ －ومان وک７ چ３ مرستندويه ل＋کر مسلماناتو 
ته رارسيدلی دی. مسلمانانو ورو ورو ＄انونه شاته وايستل او کفارو هم له دې ويرې چ３ دوکه او 

فريب رانه ک７ي، له تعقيبه الس واخيست او مسلمانان سالم مدين３ منورې ته راستانه شول.
ددې جن， اغيزې

مسلمانانو که ＇ه هم ونشو ک７ای بشپ７ه کاميابي او بريا الس ته راوړي، خو دې جن， د مسلمانانو 
په جن／ي اعتبار لويه اغيزه وک７ه. هغه سرسخت３ قبيل３ چ３ د مسلمانانو په ضد به ي３ پا＇ونونه 
کول، لکه بنو سليم، اشجع، غطفان او ذبيان، له دې جن， ＇خه وروسته د اسالم په دين مشرف３ 
شوې. دا جن， له روميانو سره د مسلمانانو د مخامخ جن， او د روم د ＊ارونو او د لرې ＄مکو 

د فتح مقدمه وه.
٢_ د ذات السالسل سريه

ددې لپاره چ３ له روميانو سره د شام  د عربو د ائتالف مخه ونيول شي، پيغمبرU د هجرت په اتم 
کال په جمادی االخر ک３ عمرو بن عاص W، چ３ مورن９ نياي３ له هغو قبيلو ＇خه وه، ورولي８ه، 

＇و ددوی مينه او محبت را جلب ک７ي.
عمرو بن عاص به د شپ３ سفر کاوه او د ور＄３ به ي３ سن／ر نيوه. هغه خبر تر السه ک７ چ３ د 
قضاعه قبيل３ خلکو لويه ！ولنه درلوده، نو مکيث جهنيW ي３ پيغمبرU ته ولي８ه او له هغه ＇خه 
ي３ مرسته وغو＊ته. نبي کريمU دوه سوه تنه مهاجرين او انصار چ３ ابوبکر صديق، ابو عبيده بن 
جراح او عمر0 هم د دوی په من＃ ک３ وو، د عمرو بن عاص مرست３ ته ولي８ل. د مسلمانانو 

ل＋کرو د قضاعه ＄مک３ تر خپل３ ولک３ الندې راوست３ او کامياب بيرته  راو－ر＄يدل.
دا سريه له دې امله د ذات السالسل په نامه ونومول شوه، چ３ مسلمانان د جذام په ＄مکه ک３ د 

سلسل په نامه يوې چين３ ته نژدې ميشت شول.
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د لوست －ټ�３

 د يوه مسلمان ژوند ډير لوی ارز＊ت لري، ＄که نبي کريم U د اسالم د سفير د وين３ غو＊تلو 
لپاره يو ل＋کر ولي８ه.

 د اسالم دين د پيغمبرU د صحابه وو په سر＊ندنو موږ ته را رسيدلی دی، نو د صحابه وو لوړ 
مقام ته احترام د هر مسلمان شرعي وجيبه ده.

 د د＊من د له من％ه وړلو او د خپل ＄ان د ژغورلو لپاره بايد له هر ډول جنگي الرو چارو ＇خه 
کار واخيستل شي.

 پر د＊من د مسلمانانو د بر الس９ اصلي المل د ل＋کر او اسلح３ زياتوالی نه دی بيلک３ ايماني 
پياوړتيا او اخالص دی.

 په جنگ ک３ د احتياط او ويرې مراعاتول د قيادت له مسؤليتونو ＇خه دي.

ارزونه
١ـ د موته د سري３ د لي８لو المل ＇ه و؟

٢ـ د پيغمبرU نصيحتونه د ل＋کرو مشرانو ته ＇ه وو؟
٣ - د ذات السالسل په سريه ک３ د چا په قومانده کوم３ سيم３ فتح شوې؟ همدارن／ه وليکئ 

چ３ دې سري３ ته ول３ ذات السالسل وايي؟

کورن９ دنده

－رانو زده کوونکو، د موته سريه په تفصيل سره په خپلو کتابچو ک３ وليکئ.
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 اوه ديرشم لوست 

د مک３ فتحه )۱(

د مک３ په لوري د حرکت لپاره اسباب او چمتو والی

د مک３ فتحه تر ！ولو لويه فتحه ده چ３ د هغ３ په وسيله اهلل> ، پيغمبرU او مسلمانانو ته عزت 

ورپه برخه ک７ او له هغه وروسته ډله ډله خلک د اسالم په دين مشرف شول.

ددې غزا المل

 Uد حديبي３ د سول３ په ت７ون ک３ يو بند ذکر شوی و چ３ هر ＇وک غواړي کوالی شي د محمد

په پيمان او ژمنه ک３ داخل شي او هر ＇وک چ３ غواړي د قريشو په پيمان او ژمنه ک３ داخليدای 

شي. هره قبيله چ３ يو له دې دواړو لوريو سره تعهد وک７ي د هماغه لوري برخه －２ل کي８ي او پر 

هغه تجاوز په حقيقت ک３ په هغه قبيله تجاوز دی چ３ پيمان ي３ ورسره ک７ی دی.

له دې بند ＇خه په －＂ه اخيستلو د حديبي３ د سول３ په ت７ون ک３ د خزاعه قبيله له مسلمانانو سره 

او د بنو بکر قبيله له قريشو سره يو ＄ای شوه.

د مک３ د فتح３ لپاره تيارى نيول

د هجرت په اتم کال بنوبکر په بنو خزاعه د شپ３ بريد وک７ او يو شمير خلک ي３ ژوبل ک７ل. په دې 

پ５＋ه ک３ ＄ينو قريشو هم بني بکر ته اسلحه ورک７ې وه، دې پ５＋３ قريش اندي＋من ک７ل.

کله چ３ د قريشو له لوري د حديبي３ ت７ون مات شو پيغمبرU صحابه وو ته امر وک７ ＇و تيار شي 
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او ورته و ي３ ويل چ３ پخپله هم مک３ ته تشريف وړي. نبي کريمU غو＊تل په نا ＇اپي توگه مک３ 

ته داخل شي. له دې امله ي３ نه غو＊تل خلک د سفر له ني＂３ ＇خه خبر شي.

حاطب بن ابی بلتعه د هغو مسلمانانو له جمل３ ＇خه و چ３ د بدر په غزا ک３ ي３ هم برخه اخيست３ 

وه، غو＊تل ي３ په پ＂ه قريش د رسول اهللU له ارادې ＇خه خبر ک７ي، خو رسول اهللU دده له دې 

ارادې نه خبر شو، د هغه مخه ي３ ونيوه. په دې تو－ه د مسلمانانو د چمتووالي خبر قريشو ته ونه 

رسيد.

)٢(ه）ونه

－ران زده کوونکي دې د مهمو اسرارو د پ ساتلو په هکله يو له بل سره بحث او خبرې وک７ي.

د مک３ په لوري د اسالمي ل＋کر حرکت

رسول اهللU د هجرت په اتم کال د رمضان د مياشت３ په لسمه ني＂ه له لسو زرو صحابه وو سره له 

مدين３ ＇خه د مک３ په لور روان شو.

او کورن９ سره ي３ چ３  تره حضرت عباس  له خپل  اوږدو ک３  په  نبي کريمU د مک３ د الرې 

مسلمان شوي وو، مخامخ شو. 

د مسلمانانو ل＋کر په مر الظهران ک３ )د يو ＄ای نوم دی( دمه شو او رسول اهللU امر وک７  ＇و اور 

بل ک７ي. په دې شپه حضرت عباسW د رسول اهللU په سپين آس سپور له ل＋کر ＇خه ووت 

تر＇و قريشو ته احوا ل وروړي، مخک３ له دې چ３ نبي کريمU مک３ ته داخل شي، د ده له مخ３ 
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راوو＄ي او له ده ＇خه امان وغواړي. حضرت عباسW په الره ک３ له ابوسفيان سره مخامخ شو 

او هغه ي３ له ＄انه سره رسول اهللU ته راوست. ابو سفيان د حق شهادت اداء ک７، د توحيد کلمه 

ي３ وويله، مسلمان شو. 

حضرت عباسW پيغمبرU ته وويل: ابوسفيان يو داس３ س７ی دی چ３ وياړ او شرف غواړي، نو 

هغه ته په يوه اعتبار قايل شئ. رسول اهللU وفرمايل: ＇وک چ３ دده کور ته داخل شي په امن او 

امان ک３ دی او هغه ＇وک چ３ خپله دروازه په ＄ان پس３ وت７ي په امن دی او ＇وک چ３ مسجد 

الحرام ته داخل شي په امن دی.

د لوست －ټ�３

 د مک３ فتحه د مسلمانانو لپاره يوه برخليک جوړوونک３ واقعه وه.

 د اسرارو پ ساتل د برياليتوب راز دی.

 که ＇وک د مسلمانانو له ډل３ ＇خه د＊من ته د اسالم د ل＋کر معلومات ورکوي، له اهلل تعالی 

او رسول سره ي３ خيانت ک７ی دی.

 پيغمبرU هغه وخت د مک３ د فتح کولو نيت وک７، چ３ په خپله د مک３ خلکو عهد او ت７ون 

مات ک７. 



144>  @

ارزونه

١_ د حديبي３ د سول３ د ت７ون د مات３ المل ＇ه ؤ.

٢_ د مک３ فتح３ د اسالم لپاره ＇ه ارز＊ت او الس ته راوړن３ درلودې؟

کورن９ دنده

زده کوونکي دې د مک３ د فتح３ او د هغه د نتيجو په هکله يوه لس کر＊يزه مقاله وليکي.
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اته دير شم لوست

د مک３ فتحه )٢(
مک３ ته د پيغمبرU فاتحانه داخليدل

د هجرت په اتم کال د رمضان د مياشت３ په اوو لسمه ن５＂ه د سه شنب３ په سهار نبي کريمU له مر 
الظهران ＇خه د مک３ په لوري حرکت وک７ او حضرت عباسW ته ي３ امر وک７، چ３ ابوسفيان 
په يوه ＄ای ک３ ک＋ينوي ＇و د مسلمانانو ل＋کر دده په وړاندې تير شي او دی په خپلو ستر－و د 

مسلمانانو قوت وويني.
هره ډله به چ３ د ابوسفيان په مخ ک３ تيريده، ده به پو＊تنه کوله دا ＇وک دي؟ تر＇و رسول اهللU د 
مهاجرينو او انصارو په ډله ک３، چ３ له سره تر پ＋و په اوسپنيزو زغرو پو＊لي وو، تير شو. ابوسفيان 
پو＊تنه وک７ه دا ډله ＇وک ده؟ عباسW وويل: دا رسول اهللU د مهاجرينو او انصارو په من＃ ک３ 

دی. ابوسفيان وويل هي）وک ددې خلکو په وړاندې د مقاومت توان نه لري.
حضرت عباسW ابوسفيان ته وويل: خپل قوم ته من６ه ک７ه. ابوسفيان په بي７ه مک３ ته والړ، چيغه 
ي３ ک７ه ای قريشو! دا محمد دی، له خپل ل＋کر سره تاس３ ته راغلی. هي）وک ي３ د مقابل３ وس 

نه لري ＇وک چ３ د ابوسفيان کور ته ننوزي په امن ک３ دی.
＄ين３ خلک خپلو کورونو ته ننوتل، ＇وک مسجد الحرام ته والړل او يو ل８ شمير د عکرمه بن 
ابی جهل صفوان بن اميه او سهيل بن عمرو سره په خندمه )د يو ＄ای نوم دی( ک３ را！ول شول 

چ３ له مسلمانانو سره وجن／ي８ي.
د مسلمانانو ل＋کر په ذي طوی ک３ په دريو ډلو وويشل شو او له دريو الرو مک３ ته داخل شو. خالد 
بن وليدW کي０ لوري ته و، پيغمبرU ورته امر وک７ چ３ د مک３ له ＊کته لوري ＇خه داخل شي. 
زبير بن عوامW د ل＋کر ＊ي خواته و. هغه ته ي３ امر وک７ چ３ د مک３ له برې خوا داخل شي او 
ابو عبيده W له پلو او ب５وسلو خلکو سره و، پيغمبرU ور＇خه وغو＊تل چ３ د وادي له من＃ ＇خه 

راشي په دې ډول په مکه ک３ درې واړه ل＋کرې له رسول اهللU سره يو＄ای شوې. 
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مک３ ته د مسلمانانو داخليدل
د مسلمانانو ل＋کر له هغو دريو الرو ＇خه، چ３ مخک３ ！اکل شوې وې، حرکت وک７ او مک３ ته 
ننوتل. يوازې هغه کسان چ３ په خندمه ک３ را！ول شوي وو. دولس تنه ي３ د حضرت خالدW د 

مل／رو له خوا ووژل شول او نور وت＋تيدل.
خالدW په صفا ک３)د يو ＄ای نوم دی( د پيغمبرU حضور ته ورسيد. زبيرW هم په حجون ک３ 

خيمه ووهله او هملته و تر＇و رسول اهللU ورسره يو＄ای شو.
پيغمبرU مسجد الحرام له بتانو پاکوي

پيغمبرU له مهاجرينو او انصارو سره مسجد الحرام ته داخل شو. په داس３ حال ک３ چ３ هلته 
)٣٦٠( بتان اي＋ودل شوي وو، نبي کريمU په خپل الس ک３ ليندۍ واخيسته، بتان ي３ پرې وهل 

â®Ç<� اسراء/٨١. àÂßg� ßÁ>ß²� ß̧ å{>ßFá¶=� çÁåC� à̧ å{>ßFá¶=� ß° ßÂßgßÆ� è°ßá�=�Ð> ßQ� á̧ à®ßÆ� :３او فرمايل ي
ژباړه: او دوی ته ووايه حق راغی او باطل له من％ه والړ او نابود شوی دی. بيشکه باطل هميشه 

له من％ه تلونکی دی.
پوره ک７. عثمان بن طلحه د کعب３ متولي ي３  پيغمبرU خپل طواف  بيا  پر بل ولويدل.  يو  بتان 
راوغو＊ت. کلي ي３ ور＇خه واخسته او کعب３ ته داخل شول. بيا ي３ په کعبه ک３ لمون＃ اداء ک７ او 
د قريشو په وړاندې ي３ خطبه پيل ک７ه، وي３ فرمايل: خبر اوسئ، هر ډول وياړن３، وين３ او مالونه 
زما تر پ＋و الندې دي. ای د قريشو ډل３، اهلل د جاهليت وياړن３، کبر او ＄ان ستاينه له من％ه يوړه. 

� àl>ç¿¶=�> ßÃèÈß=�>ßÈ�:７خلک له آدم ＇خه پيدا شوي او آدم له خاورې ＇خه، بيا ي３ دا آيت تالوت ک
� á¼ à²>ß̄áIß=�åç�=�ßb¿ å¢� á¼ à³ßºßfá²ß=� çÁåC�=Çàªße>ß£ßJå¶� ß̧ åÑ>ßFß®ßÆ�>âEÇ à£ àm� á¼ à²>ß¿á·ß£ ßQßÆ�ÎßN¾à= ßÆ�æfß²ßc�Àëº�¼ à²>ß¿á̄ ß· ß]�>ç¾åC

ã�åF� حجرات/١٣. ß]� ã¼Éå· ß¢�ßç�=� çÁåC
ژباړه: اى خلكو ! موږ تاس３ له يوه نارينه او يوې ＊％３ نه پيدا ك７ئ او بيامو تاس３ قومونه او قبيل３ 
وگر＄ولئ تر＇و چ３ تاس３ يوتر بله سره وپيژنئ په حقيقت ك３ د اهلل په نزد له تاس３ نه تر ！ولو زيات 
عزتمند هغه ＇وك دى چ３ په تاس３ ك３ تر！ولو زيات پرهيزگار وي  . په باوري ډول  اهلل په هر ＇ه 
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پوهيدونكى او باخبره دى.        
بيا حضرت باللW د کعب３ پر بام اذان وک７ رسول اهللU د مک３ د فتح３ شکرانه لمون＃ اداء ک７ او 
د هغو ＇و مشرکانو وين３ چ３ په خندمه ک３ را！ول شوي وو، هدر او عبث３ اعالن ک７ې او د فتح３ 

په دويمه ورځ ي３ بله خطبه هم وويله.

)٢(ه）ونه

په فتح ک３  U د مک３  نبی کريم  په هکله چ３  او مساوات  زده کوونکي دې د بشري عدالت 
＇ر－ند ک７ بحث او خبرې وک７ي.

پيغمبرU د مک３ له خلکو ＇خه د بيعت له اخستلو ＇خه وروسته نهه )٩( ور＄３ په مکه ک３ 
استو－نه وک７ه او د اسالم احکام ي３ خلکو ته ورو＊ودل. 

د عربو نورې قبيل３ دې برخليک جوړوونک３ غزا ته ستر－３ په الره وې، چ３ وويني د مسلمانانو 
او مشرکانو ترمن＃ ددې جن， او مبارزې پايله ＇ه کي８ي. هغوی له فتح３ وروسته وليدل چ３ په 
دې فتحه ک３ د مسلمانانو سياسي او ديني دري＃ په ！وله جزيرة العرب ک３ لوړ شوی او ！ولو عربو 
ته له دې پرته بله الر نه ده پات３ چ３ نبي کريمU ته راشي، اسالم قبول ک７ي او په خپله د اسالم 

داعيان شي.

د لوست －ټ�３
 د مسلمانانو ترمن＃ د هر ډول تبعيض له من％ه وړل.

 د مشرکانو پر روحيه د مسلمانانو د پو＄ي قوت اغيزې.
 له فتح３ وروسته په جزيرة العرب ک３ د مسلمانانو د سياسي او ديني دري＃ سرلوړي.

 د شرکي مظاهرو له من％ه وړل. 
 له برياليتوب ＇خه وروسته د عمومي ب＋ن３ اعالنول. 
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ارزونه
١_ د مک３ فتحه په کوم کال وشوه او پيغمبرU ول３ امر وک７ چ３ ابوسفيان د مسلمانانو د ل＋کر 

حرکت ننداره ک７ي؟
٢_ کله چ３ نبي کريمU د مسجد الحرام بتان له من％ه وړل ＇ه ي３ ويل؟

٣_ د اسالم ل＋کر د کومو کسانو په قومانده او له کومو الرو مک３ ته داخل شو؟

کورن９ دنده

زده کوونکي دې د مک３ د فتح مهم３ پي＋３ د تاريخي ترتيب په مراعاتولو وليکي.
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نه ديرشم لوست

د حنين او طائف غزا－ان３
۱- دحنين غزا

که ＇ه هم د مک３ فتح３ عربان حيران او اندي＋من ک７ل. ＄ين３ مغروره او پياوړې عربي قبيل３، 
لکه د ثقيف، هوازن او ＇ه نورې وړې قبيل３ د قيس بن عيالن له پر－ن３ ＇خه سره يو＄ای شوې 

او هوډ ي３ وک７ چ３ د مسلمانانو سره د جن， ميدان ته راوو＄ي.
مشرکان د مالک بن عوف په قومانده له خپلو کورنيو سره د اوطاس په سيمه ک３ سره را！ول شول 

او د مسلمانانو سره يی د جن， لپاره چمتوالی و＊ود.
نبي کريمU د هجرت په اتم کال د شوال د مياشت３ په اوومه )٧( ن５＂ه د شنب３ په ورځ له دولس 
زرو کسانو سره )لس زره تنه له مدين３ منورې راغلي وو دوه زره د مک３ تازه مسلمانان وو( يو＄ای 
د حنين په لور وخو＄يد. د مسلمانانو د اطالعاتو کسان پيغمبرU ته راغلل، وي３ ويل: "فالني 
او فالني غرونو ته وختو او وموليدل ！ول هوازن له ＊％و، او＊انو او پسونو سره راغلي دي." نبي 

کريمU تبسم وک７ او وي３ فرمايل: "دوی ان شاء اهلل سبا د مسلمانانو په غنيمت ک３ را＄ي."
پر مسلمانانو د د＊من نا＇اپي حمله

پيغمبرU او ل＋کر ي３ د شوال په لسمه ن５＂ه د چهارشنب３ په شپه حنين ته ورسيدل، خو مالک 
ي３  ل＋کر  خپل  او  و  رسيدلی  هلته  مخک３  مسلمانانو ＇خه  له  قوماندان  مشرکينو  د  عوف  بن 
وادی)خوړ( ته داخل ک７ی و، وادي ته په ！ولو راننوتو الرو ک３ ي３ کمينونه نيولي وو. سهار چ３ 
کله د مسلمانانو ل＋کر په ＇و ډلو تقسيم شو او له بيرغونو او منظمو ډلو سره وادي ته داخل شول، 
په دې وخت ک３ د مالک بن عوف کسانو پرې سخته حمله وک７ه او شات， ته ي３ اړ ک７ل. داس３ 

سخته مات３ ي３ وخوړه چ３ يو او بل ته ي３ هي＆ پام نه درلود.
رسول اهللU په دې حالت ک３ فرمايل: ای خلکو زما په لوري رامن６ه ک７ئ. زه د اهلل رسول يم. زه 

محمد د عبداهلل زوی يم.
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په دې حالت ک３ له يو شمير ل８و مهاجرينو او د پيغمبرU له خپل３ کورن９ پرته نور ＇وک ورسره 
پات３ نه وو. پيغمبرU خپله سپرل９ د د＊من په لور ＄غلوله او فرمايل ي３: 

انا النبي ال کذب    انا ابن عبدالمطلب
زه پيغمبر يم دا خبره دروغ نه ده، زه د عبدالمطلب زوی يم

ابوسفيان بن حارث او حضرت عباس رضی اهلل عنهما د نبي کريمU او＊ه له قيزې او رکابه نيول３ 
وه او له تيزوالي ي３ منع کوله.

رسول اهللU له او＊３ راک＋ته شو. له اهلل ＇خه ي３ مرسته وغو＊ته او دا دعا ي３ کوله: يا اهلل خپل 
مدد او مرسته دې راورسوه.

را  ل＋کر  او  وک７ي  غ８  آواز  لوړ  په  ک３  من＃  په  ل＋کر  د  چ３  وک７  امر  ته   Wعباس  Uپيغمبر
وغواړي. مهاجرينو او انصارو د نبي کريمU دعوت او بلن３ ته لبيک ووايه په ميدان ک３ سخت 
جن， ون＋ت. پيغمبرU له ＄مک３ ＇خه يو مو！ی خاورې راواخست３ او د مشرکانو په مخ ي３ ور 
وشيندل３ او وي３ فرمايل: «شاهت الوجوه» يعنی بد او ناوړه دې وي دا مخونه، د د＊من ستر－３ 

له خاورو ډک３ شوې وروسته په مات３ او تي＋ته شول.

د د＊من مات３ او تعقيب ي３
له دې يو مو！ی خاورو شيندلو ＇خه ل８ وروسته د＊من سخته مات３ وخوړله، يوازې د ثقيف له 

قبيل３ اويا تنه ووژل شول. مالونه او وسله ي３ د مسلمانانو په الس ک３ ولويدل.
�æ á�ß¿ àU�ß½áÇßÈßÆ�:دا هماغه تحول دی چ３ اهلل> په  خپل دې قول ک３ ورته اشاره کوي او فرمايي
�¼àJáÉç¶ßÆ� ç¼àM� áKßF àUße�>ßå�� àzáeßÙ=� à¼ à³áÉß· ß¢� áKß®> ßußÆ�>âÒáÉ ßm� á¼ à³¿ ß¢� åÀá§àI� á¼ß·ßª� á¼ à³àIßfáN ß²� á¼ à³áJßF ßRá¢ß?�ácåC
� ßHçd¢ßÆ�> ßÂáÆßfßI�áç��=âaÇà¿ àQ� ß¹ßh¾ß?ßÆ�ß�å¿åºÇàá�=�Îß· ß¢ßÆ�åÄå¶Ç àiße�Îß· ß¢�àÄßJß¿É å³ ßi�àä�=� ß¹hß¾ßA� ç¼àM�& ßÀÈåfåEábèº

� توبه/٢٥-٢٦. ßÀÈåfåª> ß³á¶=�Ð=ßh ßQ� ß́ å¶ßcßÆ�á=Æàfß«ß²� ßÀÈådç¶=
ژباړه: او اوس د حنين د غزا په ورځ به تاسو د هغه مالت７ ليدلی وي. په دې ورځ تاس３ د خپل 
شمير په زياتوالي غره وئ، خو هغه ستاس３ هي＆ په کار رانغی او ＄مکه له خپل پراخوالي سره سره 
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پر تاس３ تن／ه شوه او تاسو شا واړوله وت＋تيدئ. بيا اهلل خپله ډاډينه پر خپل پيغمبر او پر مومنانو نازله 
ک７ه او هغه ل＋کر ي３ راکوز ک７ چ３ تاسو نه ليده او د حق منکرانو ته ي３ سزا ورک７ه، چ３ همدا د 

هغو خلکو لپاره بدله ده چ３ له حقه منکر شي.
کله چ３ د＊من مات３ وخوړله، يوه ډله ي３ د طائف په لور او ＄ين３ د نخل３ او اوطاس په لوري 
وت＋تيدل. رسول اهللU د د＊من د تعقيب په خاطر د ابوعامر اشعري په مشرۍ يوه ډله صحابه 
وروسته  را！ولو  له  د غنيمتونو   Uکريم نبي  او خپله  ولي８ل  لوري  په  نخله  د  ي３  او سپاره  اوطاس 

دد＊من د تعقيب لپاره د طائف په لوري والړ.
 

)٢(ه）ونه

－رانو زده کوونکو، انسان بايد په ظاهري قوت غره نشي، په اهلل توکل  او په الهي مرسته ډاډه ک５دل 
تر بحث الندې ونيسئ.

٢ـ د طائف غزا
دا غزا د حنين د غزا ادامه ده، ＄که د د＊من قوماندان له خپل يو شمير ل＋کر سره هغه لوري ته 

وت＋تيد. پيغمبرU مات３ خوړلی د＊من تعقيب ک７.
 Uخه مخک３ طائف ته داخل شو او بيا نبي کريم＇ Uله زرو تنو سره له پيغمبر Wخالد بن وليد

طائف ته ورسيد او د＊من ي３ په يوه کال ک３ کالبند ک７.
دا کالبندي ＇و ور＄３ اوږده شوه. په دې موده ک３ دواړو خواوو د يو او بل په لوري غشي ويشتل 

چ３ له امله ي３ يو شمير مسلمانان ژوبل او دولس تنه په شهادت ورسيدل.
د مچنغوزې په واسطه د د＊من د کال په ديوالونو ک３ يو سوری وشو مسلمانانو غو＊تل چ３ د 

سوري له الرې کال ته اور واچوي خو د د＊من تر غشو الندې راغلل.
د نبي کريمU منادي اعالن وک７: هر غالم چ３ له کال ＇خه راکوز شي او زموږ لوري ته راشي، 
آزاد دی. په دې اعالن ٢٣ درويشت تنه مسلمانانو ته راغلل. کله چ３ کالبندي اوږده شوه او 
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د کال فتح هم سخته شوه، پيغمبرU له مشورې وروسته هوډ وک７ چ３ کالبندي ماته او طائف 
پري８دي او د ثقيف خلکو ته يی د هدايت دعا وک７ه، کله چ３ نبي کريمU د عمرې ادا کولو په 
قصد مک３ ته والړ. د عمرې له اداء کولو وروسته مدين３ منورې ته ستون شو او په مکه مکرمه ک３ 
ي３ عتاب بن اسيد د والي په تو－ه و！اکه. کله چ３ رسول اهلل U مدين３ منورې ته راغى، نو د ＄ينو 
سرکشو قبيلو د ！کولو لپاره ي３ ＄ين３ سري３ ولي８ ل３ او يو شمير نوري３ د خلکو د دعوت او زکات 

جمع کولو لپاره کليوالو سيمو ته ولي８ل３.

د لوست －ټ�３

 ايمان د مسلمانانو لپاره د د＊من په وړاندې تر ！ولو لوی قوت دى.
 صبر او زغم د ستونزو په وړاندې د برالس９ او کامياب９ شرط دی. 

 پيغمبرU د غچ اخيستلو پر ＄ای عفوه غوره  او د＊منانو ته ي３ د هدايت دعا کوله.

ارزونه
١_ د حنين د غزا لپاره ＇ومره مسلمانان له مک３ ＇خه ووتل؟

٢_ د د＊من د مات３ الملونه ＇ه وو؟
٣_ په مکه ک３ د مسلمانانو لوم７ی والي ＇وک و؟

کورن９ دنده

－رانو زده کوونکو، د حنين د غزا واقعه په لن６ه تو－ه په کتابچو ک３ وليکئ.
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＇لوي＋تم لوست

د تبوک غزا

د مسلمانانو د حمل３ لپاره د روميانو تياري نيول
مدين３ ته پرله پس３ خبرونه رارسيدل چ３ روميانو او غسانيانو دمسلمانانو د سفير حارث بن عمر 
ازدي له وژلو وروسته چ３ د نبی کريم U خط ي３ د بصرې والي ته وړلو، لوی ل＋کر تيار ک７ی، 
چ３ له مسلمانانو سره يوه برخليک جوړوونک３ او خون７ۍ ج／７ه پيل ک７ي. منافقينو هم په دې 
وخت ک３ د ضرار جومات د بنس اي＋ودلو ＊ه موقع ومونده او د روميانو د چمتو والي خبرونو 

هيله من ک７ل، کيدای شي، خپلو شومو او ناوړو هيلو ته، چ３ د مسلمانانو له من％ه تلل دي، ورسي８ي.
له راپورونو ＇خه جوته وه چ３ قيصر د روميانو او عربي مسيحيانو ＇خه ＇لوي＋ت زره جن／ي 
ل＋کر تيار ک７. د ل＋کر مخکيني کسان بلقاء ته رسيدلي وو. دې خبر د مسلمانانو په وړاندې يو 
لوی خطر رامن＃ ته ک７. خطر ورځ په ورځ زياتيده. له يوې خوا د هوا －رمي او له بل３ خوا د فصلونو 
د را！ولولو وخت و. خلکو غو＊تل د خپل باغ د ونو تر ميوو او سيوري الندې پات３ شي. په دې 

سربيره د وا！ن لرې والی هم يوه لويه ستونزه وه.

د پيغمبرU غوڅ اقدام
له سست９  په وړاندې  په دې پوهيده چ３ د روميانو  او  ته کتل  په ډير ژور نظر حاالتو   Uپيغمبر
اثر لري. له  ناوړه  تنبل９ ＇خه کار اخيستل د مسلمانانو په جن／３ شهرت او اسالمي دعوت  او 
بل３ خوا منافقان، چ３ له روميانو سره ي３ له مخک３ اړيک３ درلودې، دوی به هم موقع ومومي 
د مسلمانانو په ضد به الس پورې ک７ي، د مسلمانانو هغه برياوې چ３ د سختو جن／ونو او زياتو 
زحمتونو په نتيجه ک３ ي３ الس ته راوړې وې، ！ول３ به له السه والړې شي، نو پيغمبرU پورته 
مطلبونو ته په پام سره هوډ وک７ چ３ له ستونزو او مشکالتو سره سره په يوه برخليک جوړوونکي 
جن， الس پورې ک７ي او روميانو ته ددې مهلت ورنه ک７ي چ３ د اسالمي حکومت ＄مکو ته 
مخک３ راشي. صحابه وو ته ي３ خپل قصد بيان ک７ او ＇ه خلک ي３ د مک３ او عربي قبيلو خلکو 
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ته هم ولي８ل چ３ د جن， لپاره خپل ＄انونه چمتو ک７ي. له بل３ خوا ي３ مسلمانان د اهلل په الر ک３ 
لگ＋ت او مال ورکولو ته ه）ول.

د جهاد په خاطر د ل＋کر سمبالول
ي３  ته   Uنبي کريم او  پيل ک７ه  او صدقو ورکولو ک３ مسابقه  په مال  په الر ک３  اهلل  د  مسلمانانو 
تسليم ک７ل. د دوی له جمل３ ＇خه عثمان بن عفان W خپل تجارتي کاروان، چ３ دوه سوه مجهز 
او＊ان، او له٢٠ کيلو زيات سپين زر پک３ وو، شام ته ي３ د سفر لپاره تيار ک７ى و، صدقه ک７ او بيا 
ي３ سل او＊ان له ！ولو لوازمو سره او له پن％و کيلو زياته طال صدقه ک７ه. رسول اهللU وفرمايل: هر 
عمل، چ３ عثمان پس له دې ترسره ک７ي، زيان نه ورته رسوي. د حضرت عثمان W ！ول３ صدق３ 

په دې غزا ک３ په نغدو روپيو برسيره نه سوه او＊انو او سل آسونو ته رسيدل３.
ک７.  صدقه  مال  نيم  خپل   Wعمر حضرت  ک７.  صدقه  مال  ！ول  خپل   Wابوبکر حضرت 
عبدالرحمن بن عوف، حضرت عباس، طلحه، سعد بن عباده، محمد بن مسلمه او عاصم بن 
عدي زيات مالونه صدقه ک７ل. په دې تو－ه د مسلمانانو ل＋کر سره له دې چ３ ＄ين３ اړتياوې ي３ 

درلودې، چمتو شو او د زياتو ستونزو له امله په جيش العسرة ونومول شو.
پيغمبرU د پنجشنب３ په ورځ له ديرش زريز ل＋کر سره مدينه د تبوک په مقصد پري＋وده. د الرې 
په من＃ ک３ ل＋کر اوبو ته اړ شو. تردې چ３ شکايت ي３ رسول اهللU ته ورسيد. پيغمبرU دعا 
وک７ه، يوه وري＃ را پيدا شوه. او داس３ باران وشو چ３ ！ول خلک ي３ په اوبو ماړه شول او د خپل３ 

اړتيا اوبه ي３ هم ورسره واخيست３.
پيغمبرU په الر او يا تبوک ته نژدې وفرمايل: "نن شپه به سخت باد ول／ي８ي. هي）وک بايد والړ 

پات３ نشي. هر ＇وک دې خپل او＊ان په گون６ه وت７ي.همغه و د شپ３ سخت باد ول／يد. 
د تبوک په لوري اسالمي ل＋کر

اسالمي ل＋کر تبوک ته ننووت. خپله قرار－اه ي３ جوړه ک７ه. په داس３ حال ک３ چ３ له د＊من سره 
مخامخ جن， ته ！ول چمتو والړ وو، رسول اهللU د ل＋کر په من＃ ک３ خطبه وويله، مسلمانان ي３ 

دنيوي او اخروي ＊ي／２و ته وه）ول او ددوی جن／ي معنويات ي３ لوړ ک７ل.
روميانو او هم ژمنو ي３ د مسلمانانو د ل＋کر په خبريدو خپل جرآت او مي７انه له السه ورک７ه، تيت 
او پرک شول. په دې تو－ه د مسلمانانو پو＄ي شهرت ！ولو ＄ايونو ته ورسيد او لوړې سياسي موخ３ 
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او هدفونه ي３ ترالسه ک７ل.
د ايله، جرياء او اذرح حاکمان پيغمبرU ته راغلل د جزي３ په ورکولو ي３ ورسره موافقه وک７ه. 

رسول اهللU دوی ته ليکونه وليکل چ３ له خپلو ＄انونو سره ي３ وساتي.
دومة  مشر  اکيدر  د  سره  مجاهدينو  سپرو  تنو   ٤٢٠ له   Wوليد بن  خالد   Uپيغمبر همدارن／ه 
الجندل ته ولي８ه. خالدW د هغه ＄ای مشر ونيوه او نبي کريمU ته ي３ راوست. له هغه سره ي３ په 
دوه زره او＊انو، اتو سوو وزو، ＇لور زره زغرو او ＇لور سوه نيزو سوله وک７ه او هغه په جزيه ورکولو 

موافقه وک７ه.

د مدين３ په لوري ستنيدل
د مسلمانانو برالسی ل＋کر پرته له کوم جن， او مقاومته په داس３ حال ک３ چ３ اهلل> جن， يو 

طرفه ک７، مدين３ منورې ته راستانه شول.
تبوک ته د نبي کريمU وتل د رجب په مياشت او راستنيدل ي３ د رمضان په مياشت ک３ وو. دا 
غزا پن％وس ور＄３ اوږده شوه. ديرش ور＄３ ي３ په تبوک او پات３ ور＄３ ي３ په ت， او رات， ک３ 

ووت３. د تبوک غزا د پيغمبرU وروست９ غزا －２ل کي８ي.

د لوست －ټ�３
ستنو  د  حکومت  اسالمي  د  او  وتل  ويرې  او  هيبت  د  روميانو  د  ＇خه  زړونو  له  عربو  د   

！ين／＋ت.
 په سيمه ک３ د اسالمي هيواد قدرت او طاقت د يوازني قدرت په تو－ه داس３ ＇ر－نديدل چ３ د 

هغ３ زمان３ تر ！ولو لويو ن７يوالو قدرتونو ته ي３ چلنج ورکاوه.
 د پيغمبرU تر فرمان الندې د جزيرة العرب يووالی.
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ارزونه

١ـ د تبوک د غزا المل ＇ه و؟
٢ـ روميانو د مسلمانانو په وړاندې ＇رن／ه تياری نيولی و او پيغمبرU ＇رن／ه قاطع او غوڅ عمل 

وک７؟
٣ـ د اسالمي ل＋کر د چمتو والي تر ！ولو لويه برخه چا او ＇رن／ه ي３ په ذمه واخيسته؟
٤ـ د کومو پي＋و ＇خه چ３ پيغمبرU مخک３ له پي＋يدو خبر ورک７ی و هغه ذکر ک７ئ؟

کورن９ دنده

زده کوونکي دې د تبوک د غزا د اغيزو په هکله يوه لس کر ＊يزه مقاله وليکي.
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يو ＇لوي＋تم لوست

د پيغمبرU غزا－انو ته يوه لن６ه کتنه

کله چ３ د نبي کر４مU غزا－انو، سريو او پو＄ي پالوو ته و－ورو او د هغو پايلو او اغيزو ته ژور نظر 

وک７و، ډير ＊ه ＇ر－ندي８ي چ３ پيغمبرU د ن７ۍ تر ！ولو لوی او تر ！ولو ډير زړور قوماندان و او د 

اسالمي نوي دولت سياسي او نظامی چارې ي３ په پوره حکمت او درايت سره اداره کول３.

په غزا－انو ک３ د پيغمبرU لياقت

نبي کريمU د وخت د شرايطو په غو＊تنه په هو＊يارۍ او زړورتيا سره الزم تدبيرونه نيول. په هر 

جن， ک３ ي３ ستراتيژيک مرکزونه او له د＊من سره د مقابل３ لپاره منظم پالنونه جوړول او د ډيرو 

کوچنيو جن／ي مالحظاتو په رعايتولو ک３ ي３ هم کومه اشتباه نه ＇ر－نديدله.

د جهاد روزنتون

دا غزا－ان３ د هغو قوماندانانو روزنتونونه وو چ３ د نبي کريمU له وفات ＇خه وروسته د ج／７و 

په ډ－رونو ک３ د فارس، روم او عراق په ضد وجن／يدل او وي３ کوالی شول د هغه وخت دوه ډير 

قوي هيوادونه له پ＋و وغور＄وي.
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په اسالم ک３ د جن／ونو موخ３:

نبي کريمU د جاهليت د دورې د ج／７ې موخ３ او هدفونه بدل ک７ل، ＄که په جاهليت ک３ د 

ج／７ې موخه چور، لوټ، تيری، غچ اخيستل، د بيوزلو حقوق تر پ＋و الندې کول، د خلکو 

وژل، د ＊％و ب３ عفته کول او  داس３ نور وو.

جن， په اسالم ک３ په هغه جهاد اسماً او ماهيتاً بدل شو، چ３ د لوړو هدفونو د الس ته راوړلو 

لپاره ترسره کي８ي او انساني ！ولنه په هر وخت او زمان ک３ په هغه نازي８ي، ＄که جهاد انسان د ظالم 

نظام له من／ولو ＇خه ژغوري. د عدل او انصاف د نظام په لوري ي３ بيايي او له هغه نظام ＇خه چ３ 

په هغه ک３ زورور د بيوزلو حق خوري، د هغه نظام په لور الر＊وونه کوي چ３ پک３ بيوزلي قدرت 

مومي او خپل حق له ب６ای او زورور ＇خه اخلي.

جن， په هغه جهاد بدل شو چ３ هدف د ظالمانو له ولک３ ＇خه د س７يو، ＊％و او ماشومانو 

ژغورل دي او په هغه جهاد بدل شو چ３ هدف ي３ د اهلل د ＄مک３ پاکي ده او په ＄ای ي３ د امنيت 

سول３، مين３ او مهربان９ خپريدل او يو د بل د حقونو مراعاتول او مي７انه ده.

نبي کريمU د نسل له من％ه وړل، د ک＋تونو تباهي او له اړتيا پرته د ونو پرې کول منع ک７ي دي او 

د مک３ د فتح３ په وخت ي３ وفرمايل: بندي او زخمي هي）کله ونه وژنئ او ＇وک چ３ ت＋تي په 

هغه پس３ والړ نشئ.

نبي کريمU دا قانون او طريقه جاري او نافذه ک７ه چ３ استازی به نه وژل کي８ي او د ذميانو)هغه 

کسان چ３ له مسلمانانو سره ي３ ژمنه او ت７ون ک７ی وي( وژل ي３ په ！ين／ه منع ک７ي او فرمايلي 
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ي３ دي: "＇وک چ３ ذمي ووژني، د جنت بوی به هم ونه مومي." حا ل دا چ３ د جنت بوی له 

＇لوي＋تو کلونو فاصل３ ليرې موندل کي８ي.

د تبوک او حجة الوداع د غزا －انو تر من＃ چ３ کوم３ مهم３ پي＋３ رامن＃ ته شوې دی هغه د ثقيف 

د قبيلو ايمان راوړل او د منافقانو د مشر عبداهلل بن ابی بن سلول م７ه کيدل او په نهم هجري کال 

د ابوبکر صديقW په امارت د حج مراسم تر سره کيدل، د برائت سورت نازليدل، د مشرکانو 

سره د معاهدې پای ته رسيدل، د دوى له حج ＇خه منع کيدل او په جزيرة العرب ک３ بت پرستی 

ختميدل دي.

)۱(ه）ونه

－رانو زده کوونکو، د جن， د جاهلي دودونو په ＄ای د اسالمي او انسانی جهاد د عالي موخو په 

تر سره ک５دو په خپلو ک３ سره بحث وک７ئ.

د لوست －ټ�３

 په غزا－انو ک３ د نبي کريمU لياقت او رهبري.

 جهاد د مسلمانانو لپاره د عقيدو او اخالقو د تربيت او پالن３ مدرسه ده.

 د اهلل> په الره ک３ د جهاد ＇خه موخه د ظلم او ب３ عدالت９ له منگولو ＇خه د انسانانو ژغورل 

او آزادي ده.
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ارزونه

١_ په غزا －انو ک３ د نبی کريمU د رهبرۍ رول بيان ک７ئ؟

٢_ د اهلل> په الر ک３ د جهاد انساني هدفونه وليکئ؟

٣_ د جاهلي جن／ونو او اسالمي جهاد تر من＃ تو پير واضح ک７ئ؟

کورن９ دنده

زده کوونکي دې د جهاد او د هغه د لوړو موخو په هکله يوه لس کر＊يزه مقاله وليکي.



161>  @

دوه ＇لوي＋تم لوست

حجة الوداع
 

د حج اداء کولو لپاره د مک３ په لوري د سفر اراده
اهلل> وغو＊تل چ３ پيغمبر ي３ د خپل دعوت او بلن３ ميوې او پايل３ وويني. نبي کريمU اعالن 
په دې حج ک３ ！ول مسلمانان برخه واخلي. ＄که زيات شمير خلک مدين３ منورې  وک７ چ３ 
ته راغلل او هيله من وو چ３ په نبي کريمU پس３ اقتداء وک７ي. د شنب３ په ورځ  د ذی القعدې 
)٢٥( يا )٢٦(  ن５＂ه نبي کريمU ＄ان د سفر لپاره تيار ک７، وي＋تان ي３ ږمن＃ ک７ل، لن， او ＇ادر 
ي３ واغوست، خپلو قربانيو ته ي３ پ＂ارې واچول３. له ماسپ＋ين ＇خه وروسته ي３ حرکت وک７ او د 
مازدي／ر له لمان％ه مخک３ ذو الحليف３ ته ورسيدل. هلته يی دوه رکعته لمون＃ اداء ک７ او شپه ي３ 

هلته تيره ک７ه.
د حج د نيت اعالن

کله چ３ سهار شو نبي کريمU خپلو صحابه وو ته وويل: نن شپه د اهلل له طرفه ماته پر＊ته راغل３ وه 
او راته ي３ وويل: "په دې مبارکه وادي ک３ لمون＃ وک７ه او له هغه وروسته ووايه، عمره سره له حجه 
اداء کوم. بيا ي３ د ماسپ＋ين دوه رکعته لمون＃ اداء ک７ د لمان％ه په ＄ای ک３ ي３ د حج او عمرې 
تلبيه شروع ک７ه او دواړه ي３ يو ＄ای ذکر ک７ل. وروسته په قصوی نوم３ او＊ه سپور شو او تلبيه ي３ 
ويله. کله چ３ د＊ت３ ته ورسيد بيا ي３ هم تلبيه ويله او خپل سفر ته ي３ دوام ورک７، تر ＇و مک３ ته 

نژدې شو. شپه ي３ په ذی طوی)د يو ＄ای نوم دی( ک３ تيره ک７ه.
پيغمبرU په مکه ک３

نبي کريمU د سهار له لمان％ه وروسته د هجرت په لسم کال د ذی الحج３ په ＇لورمه د يکشنب３ په 
ورځ غسل وک７ او له اتو ور＄و پس مک３ مکرم３ ته ورسيد. کله چ３ مسجد الحرام ته داخل شو، له 
کعب３ نه ي３ طواف وک７ او د صفا او مروه ترمن＃ ي３ سعی وک７ه، خو ＄ان ي３ حال ل نه ک７، ＄که ده د 
قران حج نيت ک７ی و. )قران حج هغه دی چ３ عمره او حج دواړه په يوه نيت سره په يوه احرام وک７ي 

او د حج له مناسکو وروسته ＄ان حالل ک７ي( خپله قرباني ي３ هم له ＄انه سره راوړې وه.
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د منی او عرفات په لور
نبي کريمU د حجون په سيمه ک３ استو－نه غوره ک７ه. د تروي３ په ورځ )د ذو الحج３( په اتمه منی 
ته روان شو او هلته ي３ د ماسپ＋ين، مازدي／ر، ما＊ام، ماخوستن او سهار لمون％ونه اداء ک７ل. د لمر 
له راختلو وروسته عرفات ته روان شو، کله چ３ عرفات ته ورسيد، وي３ ليدل چ３ خيمه ي３ په نَِمره 
سيمه ک３ دريدل３ او هلته له خپل３ سپرل９ ＇خه راکوز شو، تر ＇و چ３ لمر زوال وک７. کله چ３ لمر 
زوال وک７ نو او＊ه ورته تياره شوه او د ميدان من＃ ته راغی، په داس３ حال ک３ چ３ شاوخوا ي３ سل 

زره خلک را！ول شوي وو، دوی ته ي３ ډيره ارز＊تناکه او اوږده خطبه او موعظه واوروله.
دا  ي３  برخ３  تکرارول３ چ３ ＄ين３  پيغمبرU خبرې  د  په عرفات ک３  بن خلف  اميه  بن  ربيعه 

دي.
په عرفات ک３ د نبي کريمU سپار＊تونه)نصيحتونه(

ای خلکو زما خبرې واورئ، ＄که زه نه پوهي８م ＊ايي له تاسو سره له دې کاله وروسته په دې ＄ای 
ک３ بيا ونه وينم. پرته له شکه ما ستاسو په من＃ ک３ داس３ دوه شيان پري＋ي دي چ３ هر کله په هغو 

من／ول３ ول／وئ هي）کله به الر ورکي نشئ. هغه د اهلل کتاب او زما سنت دي.
امت هم وجود  بل  تاس３ وروسته  له  او  نشته   Uپيغمبر بل  زما ＇خه وروسته  يقيناً  ای خلکو، 
په  زکات  مالونو  د خپلو  ونيسئ،  روژه  مياشت  يوه  عبادت وک７ئ،  پرورد－ار  د خپل  نو  لري،  نه 
خوشحال９ سره ورک７ئ، د اهلل د کور حج وک７ئ، د خپلو چارواکو فرمان منئ او د خپل پرورد－ار جنت 

ته داخل شئ.
�ß½áÇßÉá¶=�:７ک نازل  آيت  دا  تعالی  اهلل  ورسوله،  ته  پای  موعظه  او  خپله خطبه   Uپيغمبر کله چ３ 

â¿Èåa�ß½ßØ<� ]مائده:٣[ áiåÝ=� à¼ à³ß¶� àKÉ åußeßÆ� å�ß»á£å¾� á¼ à³áÉß· ß¢� àKá»ßá�ß?ßÆ� á¼ à³ß¿Èåa� á¼ à³ß¶� àKá· ß»á²ß?
د  تاسو  د  او  په عزت ب＋لو  ته  تاسو  او  لپاره بشپ７ ک７ل  تاسو  ژباړه: نن ورځ م３ ددين)احکام( 
قدمونو په محکمولو م３ خپل نعمت پر تاسو بشپ７ ک７ او اسالم م３ د ک７نالرې په تو－ه تاسو ته 

خوښ او غوره ک７.
له خطب３ وروسته حضرت بال لW اذان او اقامت ووايه او رسول اهللU له خلکو سره د ماسپ＋ين 
او مازدي／ر لمون％ونه دواړه په يوه آذان او دوو اقامتونو په جماعت اداء ک７ل. بيا په خپله سپرل９ 

سپور او موقف ته راغی په دعا ودريد تر ＇و چ３ لمر ډوب شو.
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پيغمبرU په مزدلفه ک３
نبي کريمU اسامهW له خپل ＄ان سره تر شا په سپرل９ سپور ک７ او مزدلف３ ته ي３ تشريف راوړ، 

د ما＊ام او ماسختن لمون％ونه ي３ په يوه اذان او دوو اقامتونو اداء ک７ل.
له هغه وروسته ي３ استراحت وک７، تر ＇و سهار شو، د سهار لمون＃ ي３ اداء ک７ او بيا په خپله او＊ه 

سپور او مشعر الحرام ته راغی او مخ په قبله ي３ د اهلل ذکر کاوه.
له مزدلف３ ＇خه د منی په لوري

بيا په مشعر الحرام ک３ تر هغه پات３ شو، تر ＇و لمر پوره رو＊انه شو. بيا ي３ له مزدلف３ ＇خه د منی 
په لور حرکت وک７. فضل بن عباس ي３ تر شا په خپله سپرل９ سپور ک７ او لوي３ جمرې ته ورسيد 
چ３ د جمرة العقبة په نامه يادي８ي. هغه ي３ په اوو ش／و وويشته او په هر وار ي３ اهلل اکبر وويل، بيا د 
＇ارويو د حاللولو ＄ای ته راغی. درې شپ５ته )٦٣( او＊ان ي３ په خپل الس حال ل ک７ل. نور ي３ 

حضرت علیW ته امر وک７. عليW اوه د４رش نور او＊ان ذبح ک７ل، تر＇و سل او＊ان پوره شول.
د خپلو قربانيو د غو＊３ ＊وروا ي３ و＇＋له. بيا په خپله سپرل９ سپور او د افاضه يا فرضی طواف 
ي３  اوبه  د زمزم  او  اداء  په مکه ک３  ي３  لمون＃  د ماسپ＋ين  ته روان شول.  نيت کعب３ شريف３  په 

و＇＋ل３.
د لوى اختر په ورځ د پيغمبرU خبرې

پيغمبرU د ذی الحج３ په لسمه د لوی اختر په ورځ يوه خطبه وويله چ３ د＄ينو برخو يادونه ي３ 
په الندې ډول ده.

وي３ فرمايل: پرته له شکه ستاسو وين３، مالونه او پت )عزت( يو په بل داس３ حرام دي، لکه ستاسو 
ددې ور＄３ په شان په دې ＊ار او پدې مياشت ک３.

ډير ژر به د خپل اهلل ديدار وک７ئ او له تاسو ＇خه به د خپلو عملونو پو＊تنه کي８ي، نو زما ＇خه 
وروسته ب３ الرې نشئ چ３ ＄ين３ ستاسو د ＄ينو نورو غاړې پرې ک７ئ.

آيا تاسو ته م３ دين ورساوه؟ ！ولو صحابه وو وويل: هو! بيا رسول اهللU وفرمايل: ای اهلل －واه)شاهد( 
اوسه، بايد کوم کسان چ３ دلته حاضر دي دوی دې غائبينو ته ددين پيغام ورسوي.

پيغمبرU د تشريق په ور＄و ک３ په منی ک３ استو－نه درلوده. خپل مناسک ي３ اداء ک７ل او خلکو 
د حج مناسک له رسول اهللU ＇خه زده ک７ل.
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د حج د مناسکو ترسره کول او د مدين３ په لوري د سفر هوډ
د ذی الحج３ په ديارلسمه، چ３ د اختر ＇لورمه ورځ کي８ي، پيغمبرU له منی ＇خه ووت او 
کعب３ شريف３ ته راغی د وداع طواف ي３ اداء ک７ او د حج د مناسکو ترسره کولو ＇خه وروسته 

مدين３ منورې ته ستون شو.

د لوست －ټ�３
 پيغمبرU د حج مناسک مسلمانانو ته عمًال ورو＊ودل.

 د دې لوست له محتوی نه له دنيا ＇خه د نبي کريمU د رخصتيدو نژد４والی معلومي８ي.
 د حجة الوداع خطبه په حقيقت ک３ د آزادۍ او عدالت اعالن او د انسانانو تر من＃ د تبعيض 

ختمول او د تل لپاره د گ６ ژوندانه الر＊وونه ده.

ارزونه
١_ د حجة الوداع خطب３ مهم ！کي وليکئ؟

٢_ د اختر په ورځ د نبي کريمU د خطب３ مهم ！کي وليکئ؟
٣_ د حجة الوداع خطب３ بشريت ته ＇ه پيغام وړاندې ک７ی دی؟

کورن９ دنده

－رانو زده کوونکو د حجة الوداع د خطب３ د ارز＊ت په هکله يوه لس کر＊يزه مقاله وليکئ.
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دری ＇لوي＋تم لوست

د پيغمبرU ناروغي او رحلت
کله چ３ د اسالمي دعوت چارې بشپ７ې شوې او اسالم پياوړی او پر نورو اديانو مسلط او غالب 
شو، نو د نبي کريمU په ژوند، مشاعرو او احساساتو ک３ د وداع او خدای په امان９ ن＋３ ن＋ان３ 

＇ر－ندې شوې دا مطلب په حجة الوداع ک３ دده له وينا او ک７و وړو ＇خه ＇ر－ند معلوميده.

له دنيا سره د پيغمبرU د وداع ن＋３ ن＋ان３
نبي کريمU د هجرت په لسم کال د رمضان په مياشت ک３ شل ور＄３ اعتکاف وک７.

جبرائيلX دوه ＄ل３ قرآن کريم ورباندې تالوت ک７.
پيغمبرU په حجة الوداع ک３ وفرمايل: ＊ايي هي）کله له دې کاله وروسته په دې ＄ای ک３ له تاسو 

سره ونه －ورم.
همدارن／ه د عقب３ جمرې په ＇ن， ک３ ي３ وفرمايل: د حج مناسک زما ＇خه زده ک７ئ، ＊ايي 

له دې کال وروسته حج ونه ک７م.

د پيغمبرU د ناروغ９ پيل
د هجرت په يوولسم کال د صفرې په مياشت ک３ د دوشبن３ په ورځ پيغمبرU د يوې جنازې په 
مراسمو ک３ په جنت بقيع ک３ برخه واخيسته او له هغه ＄ايه په را－ر＄يدو د سر په خوږو اخته او 

سخت３ تب３ ونيو.
نبي کريمU يوولس ور＄３ د ناورغ９ په حالت ک３ خلکو ته د لمان％ه امامت کاوه او د ناروغ９ 

！ول３ ور＄３ ي３ ديارلس يا ＇وارلس ور＄３ وې.
د پيغمبرU بيبيانو ده ته اجازه ورک７ه او د فضل بن عباس او حضرت علی بن ابی طالبW په 
مرسته د بي بي عائش３ رضی اهلل عنها کور ته په داس３ حال ک３ داخل شو چ３ خپل مبارک سر ي３ 

ت７لی او قدمونه ي３ په ＄مکه ورپس３ کشيدل او د خپل ژوند وروست９ اون９ ي３ هلته تيره ک７ه.
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له وفات نه پن％ه ور＄３ مخک３
د چهارشنب３ په ورځ د وفات نه پوره پن％ه ور＄３ مخک３ دده ناروغي سخته شوه. په مبارک سر 
اندازه د تب３ د سپکتيا احساس ي３ وک７. خپل سر ي３ ت７لی و. جومات  اوبه واچول３ او ＇ه  ي３ 
ته داخل شو او په منبر کيناست. په داس３ حال ک３ چ３ خلک شاوخوا ترې راغون６ شوي وو، 
خطبه ي３ وويله او وي３ فرمايل: "د اهلل لعنت په يهودو او نصارا وو چ３ د خپلو پيغمبرانو قبرونه ي３ 

جوماتونه －ر＄ولي. همدارن／ه ي３ وفرمايل: زما قبر د بت په شان ونه لمان％ئ. 
يا زما ＇خه د قصاص غو＊تونکي وي  په ما حق لري  بيا پيغمبرU اعالن وک７ چ３ که ＇وک 
کوالی شي خپل حق تر السه ک７ي او کله يی چ３ د لمان％ه د امامت توان په ＄ان ک３ ونه موند، نو 
＇وک ي３ حضرت ابوبکر صديقW ته ورولي８ل، وي３ فرمايل: "خلکو ته د لمان％ه امامت وک７ه." 
حضرت ابوبکر صديقW د نبي کريمU په ژوند ک３ صحابه وو ته د اوولسو لمون％ونو امامت 

وک７.

له وفات ＇خه يوه ورځ مخک３
چ３  ي３،  ديناره  اوه  ک７ل.  آزاد  غالمان  ！ول  خپل  مخک３  ورځ  يوه  ＇خه  وفات  له   Uپيغمبر

درلودل، هغه ي３ صدقه ک７ل. او خپله وسله ي３ هم مسلمانانو ته وروب＋له.

د پيغمبرU د ژوند وروست９ ورځ
پيغمبرU د خپل ژوند په وروست９ ورځ د خپل３ کورن９ خلک ＄ان ＄ان ته وليدل. خپلو بيبيانو ته 
ي３ نصيحت وک７ او بي بي فاطم2３ ته ي３ زيری ورک７ چ３ هغه د ن７ۍ د ＊％و سرداره ده. په 
غوږ ک３ ي３ ورته وويل: ته د پيغمبرU د کورن９ لوم７ن９ ＊％ه ي３ چ３ له پيغمبرU سره به پيوسته 
ش３. حسن او حسين0 ي３ مچ３ ک７ل او د دوی په هکله ي３ د ＊３２／５ وصيت وک７. خلکو 

ته ي３ وصيت وک７ او وي３ ويل: لمون＃ قايم ک７ئ.
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)٢(ه）ونه
زده کوونکي دې له حسن او حسين رضي اهلل عنهما سره د نبي کريمU د مين３ په اړه په خپلو 

ک３ بحث او خبرې وک７ي.

د احتضار شيبه
ته د ＄ان سپارلو شيب３ راورسيدې. حضرت عائش2３  او اهلل تعالی  د پيغمبرU د احتضار 
نبي کريمU خپل ＄ان ته تکيه ک７ی و. عبدالرحمن د حضرت ابوبکر صديقW زوی راننووت. 
په داس３ حال ک３ چ３ مسواک ي３ په الس ک３ و، د پيغمبرU په غو＊تنه ي３ مسواک ده ته ورک７ 
او خپل غا＊ونه ي３ ＊ه مسواک ک７ل. کله چ３ له مسواک ＇خه فارغ شو، الس يا －وت３ ي３ پورته 
ک７ې او ستر－３ ي３ د چت لوري ته ونيوې، ورو ورو ي３ فرمايل:)مع الذين انعم اهلل عليهم من النبين 
والصديقين و الشهداء والصالحين و حسن اولئک رفيقا(. ژباړه: له هغو کسانو سره چ３ په هغوی 

دې انعام پيرزو ک７ی له پيغمبرانو، صديقينو، شهيدانو او نيکانو ＇خه او دوی غوره مل／ري دي.
ای اهلل! ما ته ب＋نه وک７ه او په ما رحم وک７ه او ما له غوره مل／ري سره يو＄ای ک７ه!.

ای اهلل! له غوره مل／ري سره يو＄ای کيدل له تانه غواړم.
او دا وروستن９ جمله ي３ درې ＄له تکرار ک７ه، الس ي３ د ＇ن， سره پيوست او له رفيق اعلی 

سره يو＄ای شو. )انا هلل وانا اليه راجعون، سبحان الذی ال يموت(
دا پي＋ه د هجرت په يوولسم کال د ربيع االول په دولسمه د دوشنب３ په ورځ من＃ ته راغله، په داس３ 

حال ک３ چ３ له عمر ＇خه ي３ درې شپيته کاله او ＇لور ور＄３ تيريدې.
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د لوست －ټ�３

 مسلمانان بايد له وفاته مخک３ د خلکو پور او يا حق که ورباندې وي اداء او يا ب＋نه ور＇خه 
وغواړي.

 پيغمبرU په پوره امانتدارۍ د نبوت دنده ترسره او ددې له بشپ７يدو وروسته د اهلل تعالی سره 
پيوست شو.

 قرآن کريم او نبوي سنت د بشريت لپاره دوه تل پات３ مصدرونه او د هدايت سر چين３ دي.

ارزونه
١_ پيغمبرU ＇و کلن و چ３ له ن７ۍ ي３ رخصت واخيست؟

٢_ له دنيوي ژوند سره د پيغمبرU د وداع ن＋３ وليکئ؟
٣_ د پيغمبرU د ناروغ９ په ور＄و ک３ د مسلمانانو د لمان％ه امامت د چا په غاړه و؟

٤ـ د پيغمبرU د احتضار او اهلل ته د ＄ان سپارن３ شيب３ وليکئ؟

کورن９ دنده

 خپلو اصحابو او خپل３ کورن９ ته د ناورغ９ په ور＄و ک３ د نبي کريمU سپار＊تونه په خپلو کتابچو 
ک３ وليکئ.
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＇لور ＇لوي＋تم لوست

حضرت  د  او  دري＃  وو  صحابه  د  وړاندې  په  رحلت  د   Uپيغمبر د 
ابوبکرW غوره کول

د پيغمبرU وفات د صحابه رضوان اهلل عليهم اجمعين په ژوند ک３ تر ！ولو ناوړه پي＋ه گ２ل کي８ي، 

دکورن９ خلک او صحابه دده د رحلت ＇خه ډير زيات متآثره شول اما په ايمان ،زغم او د اهلل په 

قضا ي３ ددې ناوړه پي＋３ په وړاندې رضا ＇ر－نده ک７ه.

د حضرت ابوبکرصديقW دري＃

ته  مسجد  شو،  کوز  نژدې  ته  راغی. جومات  کوره  له  سپور  آس  په   Wابوبکرصديق حضرت 

 Uننووت. له صحابه وو سره ي３ خبره ونه ک７ه. د حضرت عائش2３ کور ته ننووت. د پيغمبر

 Wپه مبارک بدن باندې خط لرونکی يمني ＇ادر اچول شوی و. کله چ３ حضرت ابوبکر صديق

＇ادر لرې ک７، پيغمبرU ي３ مچو ک７ او وي３ ويل: هغه مرګ چ３ تا ته ليکل شوی و پيدا دې ک７.

حضرت ابوبکر صديقW له کوره راووت او خلک د حضرت عمرW شاوخوا راتاو وو، ابوبکر 

صديقW وويل: "ای عمره، ک＋ينه، حضرت عمرW ک＋يناست. خلکو هغه پري＋ود او د حضرت 

ابوبکرصديقW په شاوخوا را！ول شول. ابوبکرصديقW وويل: له تاسو ＇خه چا چ３ د محمد 

عبادت کاوه بايد پوه شي چ３ محمد م７ شوی او ＇وک چ３ د اهلل لمان％نه او عبادت کوي. هغوی 

�ábß®� ã¹Ç àiße�ç×åC�ãb ç»ßà��>ßºßÆ�:دې پوه شي چ３ د محمد اهلل ژوندی دی او نه مري. اهلل تعالی فرمايي

�åÄáÉßFå̄ ß¢� ßÎß· ß¢� áGå·ß̄¿ßÈ�ÀßºßÆ� á¼ à³åE>ß̄ á¢ßA�Îß· ß¢� á¼àJáFß·ß̄¾=� ß̧ åJà®�áÆßA� ßL>çº�ÁåDßªßA� à̧ àièf¶=�åÄå·áFß®�Àåº� áKß· ß]
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�)١٤٤( � آل عمران/١٤٤. ßÀÈåfå²> çn¶=�àä�=�Ëåh áRßÉ ßißÆ�>âÒáÉ ßm�ßä�=�çf àvßÈ�Àß·ßª
ژباړه: محمدU نور ＇ه نه دی، م／ر يوازې يو پيغمبر دی. له هغه نه مخک３ نور پيغمبران هم 

تير شوي دي. که هغه ومري يا ووژل شي، نو تاس３ به په خپلو پوندو په شا －ر＄ئ! په ياد ولرئ 

＇وک چ３ شا واړوي، هغه به اهلل ته هي＆ زيان ونه رسوي، البته ＇وک چ３ د اهلل شکر ايستونکي 

بند－ان شي هغو ته به اهلل د دې بدله ورک７ي.

وروسته له دې چ３ حضرت ابوبکر صديقW ذکر شوی آيت تالوت ک７، ！ولو باور وک７ چ３ 

پيغمبرU وفات شوی دی.

حضرت عمرW چ３ د نبي کريمU د وفات له خبر ＇خه ډير زيات تر اغ５زې الندې راغلى و، 

د حضرت ابوبکرصديقW د خبرو په اور４دو ي３ آرامي احساس ک７ه.

د مسلمانانو د خليفه په تو－ه د حضرت ابوبکر صديقW انتخاب５دل

د پيغمبرU له تکفين او تجهيز ＇خه مخک３ د مسلمانانو د خالفت او امارت په هکله اختالف 

رامن＃ ته شو، د مهاجرينو او انصارو ترمن＃ په سقيفه بنی ساعده ک３ خبرې او بحثونه وشول او په 

پای ک３ د حضرت ابوبکر صديقW په خالفت اتفاق وشو.

د پيغمبرU تکفين او تجهيز 

انتخاب د   Wابوبکر صديق په تو－ه د حضرت  او د مسلمانانو د خليفه  نبي کريمU رحلت  د 

دوشنب３ په ورځ و. د سه شنب３ په ورځ د پيغمبرU د غسل او کفن چارې تر سره شوې.

د ＊خولو د ＄ای په هکله حضرت ابوبکرصديقW وويل: ما له رسول اهللU ＇خه اوريدلي دي 

چ３ فرمايل ي３: هي＆ پيغمبرU نه دی وفات شوی م／ر دا چ３ د خپل وفات په ＄ای ک３ ＊خ 
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شوی دی.

بيا ي３ هغه بستره چ３ دی ورباندې وفات شوی و، پورته ک７ه او تر هغه الندې ＄ای ي３ وکيندلو او 

قبر او لحد ي３ ورته جوړ ک７.

 Uبه ي３ د جنازې لمون＃ ادا کاوه. لوم７ی د پيغمبر Uلس لس کسان به داخليدل او په رسول اهلل

کورن９ او اهل د جنازې لمون＃ اداء ک７. بيا ورپس３ مهاجرينو او بيا انصارو د جنازې لمون＃ اداء ک７. 

په دې ترتيب د سه شنب３ د ور＄３ تر اخيره د جنازې د لمان％ه اداء کولو دوام درلود. چهارشنبه 

شوه. حضرت عائش３ رضی اهلل عنها وفرمايل: "زه د پيغمبرU له ＊خولو خبره نه شوم، تر ＇و 

چ３ د چهارشنب３ په نيمه شپه ک３ م３ د بيلونو غ８ واوريد.

رسول اهللU د ام المؤمنين حضرت عائش３ صديق2３ عنها په کو！ه يعن３ هغه ＄ای ک３ چ３ 

خپل روح يی اهلل ته سپارلی و، خ（ شو.

د لوست －ټ�３

 د پيغمبرU د خليفه ！اکنه د مسلمانانو په اتفاق له تکفين او تجهيز ＇خه مخک３ ترسره شوه.

له  ته  د اهلل> قضا  او  ايمان  د  او زغم چ３  په صبر  وفات خبر  د   Uنبی کريم د  وو   صحابه 

تسلميدو ＇خه رامن＃ ته شوی و، کار واخيست.
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ارزونه

١ـ د حضرت ابوبکر دري＃ د پيغمبرU له وفاته وروسته ＇رن／ه و؟

٢ـ په پيغمبرU د جنازې لمون＃ ＇رن／ه اداء شو؟

٣ـ پيغمبرU ي３ چيرته ＊خ ک７؟

٤ـ د پيغمبرU له وفاته وروسته ＇وک د مسلمانانو لپاره د خليفه په تو－ه غوره شو؟

 
کورن９ دنده

مقاله  يوه  په هکله  وفات  او  د وروستيو ور＄و _ شپو  ژوند  د   Uکريم نبي  د  زده کوونکي دې 

وليکي.
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پن％ه ＇لو４＋تم لوست

د پيغمبرU کورن９
عربو خلکو په خپل تقليد، دود او رواج ک３ د خپلوانو لپاره ＄ان／７ی درناوی درلود. ددوی په نظر 
ک３ خپلوان د نژديوالي وسيل３ －２ل کيدل. له خپلوانو سره جن， او د＊مني بد نامي او شرم بلل 
کيدل. له دې امله نبي کريمU وغو＊تل چ３ له امهات المؤمنينو سره د نکاح له الرې له اسالم 
سره د ＄ينو قبايلو د د＊من９ اور م７ ک７ي. پيغمبرU د داس３ لوړو هدفونو له الرې غو＊تل، د عربي 

قبيلو ترمن＃ د خپلوۍ اړيک３ ！ين／３ ک７ي.
د پورتنيو عواملو او موخو په نظر ک３ نيولو سره نبي کريمU له يوولسو )١١( بيبيانو سره نکاح 
وک７ه چ３ دوه ي３ د دهU په ژوند ک３ وفات شوې او نهه )٩( نورې ي３ د دهU د رحلت په وخت 

ژوندۍ وې. 
د پيغمبرU بيبيان３

١- پيغمبرU په ٢٥ کلن９ ک３ د حضرت خديج３ بنت خويلد رضی اهلل عنها سره نکاح وک７ه 
چ３ د ＇لوي＋تو کلونو په عمر وه، نبوي کورن９ ي３ جوړه ک７ه.

ددې نکاح نتيجه او ميوه د نبي کريمU زامن او لو３１ وې چ３ زامن ي３ په وړوکوالي ک３ وفات 
شول او لو３１ ي３ له زينب، رقيه، ام کلثوم او فاطم３ رضوان اهلل عليهن ＇خه عبارت وې. رقيه او 
ام کلثوم يوه د بل３ په وفات پس３ د حضرت عثمان بن عفانW په نکاح ک３ وې، او فاطمه2 د 

حضرت علی کرم اهلل وجهه سره نکاح وت７له، د نکاح ميوه ي３ حسن، حسين او ام کلثوم وو.
٢- نبي کريمU له سوده بنت زمعه سره، چ３ يوه کون６ه بي بي وه، د پيغمبرۍ په لسم کا ل د 

خديج2３ له وفات وروسته نکاح وک７ه.
پوهه ＊％ه  او  عالمه  ！ولو ＊％و ＇خه  له  امت  اسالمي  د  ابوبکر صديق2  بنت  عائشه   -٣
－２ل کي８ي. پيغمبرU د پيغمبرۍ په يوولسم کال له دې سره نکاح وت７له. دا يوازن９ پيغله ده چ３ 

پيغمبرU ورسره نکاح ک７ې ده.
٤- حفصه بنت عمر 2 چ３ مي７ه ي３ وفات شوی و. بيا پيغمبرU د هجرت په دريم کال له 

دې سره نکاح وک７ه.
په  ک３  غزا  په  احد  د  ي３  مي７ه  وه.  مشهوره  المساکين  ام  په  بنت خزيمه2: چ３  زينب   -٥
شهادت رسيدلی و. پيغمبرU د هجرت په ＇لورم کال ورسره نکاح وک７ه چ３ له نکاح ＇خه دوې 

يا درې مياشت３ وروسته وفات شوه.
٦- ام سلمه بنت ابی اميه2: چ３ مي７ه ي３ د هجرت په ＇لورم کال په جمادی االخر ک３ وفات 
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شوی و. او رسول اهللU ورسره د همدې کال د شوال په مياشت ک３ نکاح وک７ه.
٧- زينب بنت جحش2 د رسول اهللU د عمه لور او د نبي کريمU د متبنی)په زوی ول９ 
نيولي( زيد بن حارثه م５رمن وه. زيد هغ３ ته طالق ورک７ او د اهلل په امر رسول اهللU له هغ３ سره 

نکاح وک７ه. ＇و د زوی ول９ نيولو رسم له من％ه يوسي.
٨- جويره بنت حارث2 چ３ د بني مصطلق له بنديانو ＊％و ＇خه وه او د ثابت بن قيس بن 
 Uد قيمت په مقابل ک３ جويره آزاده ک７ه. نبي کريم Wشماس په برخه رسيدل３ وه. حضرت ثابت

د هغ３ قيمت ورک７ او د هجرت په شپ８م کال ي３ ورسره نکاح وک７ه.
٩- ام حبيبه رمله بنت ابی سفيان2 لوم７ی له خپل مي７ه سره چ３ مسلمان شوی و، حبش３ 
ته هجرت وک７. مي７ه ي３ هلته مرتد او مسيحي شو او باآلخره م７ شو. ام حبيبه په اسالم محکمه 
پات３ وه. رسول اهللU  د هجرت په اووم کال د يوه ليک په واسطه د حبش３ پاچا نجاشي په مرسته 

ورسره نکاح وک７ه او د شرحبيل بن حسنه سره ي３ پيغمبرU ته ولي８له.
١٠- صفيه بنت حيی بن اخطب2: دا بي بي د خيبر په غزا ک３ له بنديانو ＊％و ＇خه وه. 

پيغمبرU آزاده ک７ه او د هجرت په اووم کال ي３ ورسره نکاح وک７ه.
١١- ميمونه بنت حارث2 پيغمبرU د هجرت په اووم کال په ذی القعده ک３ له قضايي عمرې 

وروسته ورسره نکاح وک７ه.
له دې بيبيانو ＇خه يوازې خديجه او زينب)ام المساکين( د نبي کريمU په ژوند ک３ وفات شوې 

او نورې نهه بيبيان３ د نبي کريمU د وفات په وخت ک３ ژوندۍ وې.

د لوست －ټ�３
 د پيغمبرU کورنی ژوند د بشريت لپاره يوه ډيره غوره بيلگه ده. 

 د پيغمبرU ژوند د يوه نمونه يي م７５ه او پالر په توگه د انسانانو لپاره تر ！ولو لوی سر مشق دی.

ارزونه
١_ د پيغمبرU لوم７ن９ بي بي ＇وک وه؟ له ده سره ي３ ＇و کاله ژوند وک７؟ له هغ３ ＇خه ＇و 

زامن پيدا شول؟
٢_ د پيغمبرU د بيبيانو نومونه واخلئ؟

کورن９ دنده

－رانو زده کوونکو، د پيغمبرU د کورني ژوند په هکله يوه لس کر＊يزه مقاله وليکئ.
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شپ８ ＇لوي＋تم لوست

د حضرت محمدU صفتونه او ＇يره
د نبي کريمU صفتونه

اهلل تعالی په قرآن کريم ک３ د پيغمبرU غوره اخالق په داس３ ！ني／ار سره ستايلي دي: ))َوإِنََّك 
لََعلى ُخُلٍق َعِظيٍم(( پرته له شکه ته د لويو خويونو لرونکی ي３.

پيغمبرU سربيره په معنوي خويونو او اخالقو په ظاهري تو－ه هم د نوراني ＇يرې يعن３ تر ！ولو د 
＊ايسته او د نيکو خويونو خاوند و.

ستر－３ ي３ ډيرې تورې، با１ه ي３ اوږده او ورو＄３ ي３ د ليندۍ په شان يو له بل سره پيوست３ وې. 
کله به دې چ３ ده ته کتل، نو له ＄انه سره به دې ويل چ３ ستر－３ ي３ په رنجو تورې ک７ې دي حال 

دا چ３ داس３ نه وه.
مخ ي３ ل８ شان －رد، سپين او مال／ين و. کله به چ３ چا دده مخ ته کتل، نو －واک３ چ３ لمر ته د 

راختو په وخت ک３ －وري. رو＊انه رن， ي３ درلود نه ي３ رن， سپين او نه غنم رن／ى و.
غا＊ونه يی تر ！ولو ＊ايسته وو او د مخ３ د دوو غا＊ونو ترمن＃ ي３ فاصله وه او د خبرو کولو په وخت 

ک３ داس３ ＊کاريده چ３ －واک３ د مخکينيو غا＊ونو له من％ه ي３ نور ＄ل８５ي.
د نبي کريمU ږيره －２ه، ！ن６ه ي３ پراخه، سري３ لوی، پوزه ي３ لوړه نرۍ او عقابي وه، غومبوريو 

ي３ ډ４ره غو＊ه نه درلوده.
غاړه ي３ لوړه، ونه ي３ من％ن９ او اندامونه ي３ ميانه، برابر او متوازن وو. اوږو ي３ پراخي درلوده او د 
دوو اوږو ترمن＃ پلن و. د دوو وليو ترمن＃ ي３ د نبوت مهر، چ３ د کوترې د ه／９ په شان او له بدن 

سره ي３ همرن／ی و، موجود و.
دا راوتلی مهر ي３ د مو！ي په شان په چپه اوږه غاړې ته نژدې چ３ غو＊ين خالونه پرې وو، ＄ای 

پر＄ای و.
 اوږې او بندونه ي３ قوي وو. د پ＋و پن６يو ي３ زياته غو＊ه نه درلوده. وي＋تان ي３ نه ډير پيچلي وو او 

نه ډير نرم. د بدن وي＋تان ي３ له غاړې ＇خه تر تشيو پورې نري وو. 
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د سر وي＋تان ي３ د غوږو تر نرميو پورې رسيدل او د سر له من＃ ＇خه به ي３ خالصول په －ي６ه او 
سينه ي３ وي＋تان نه درلودل، خو م＂３ او اوږې ي３ له وي＋تانو ډک３ وې.

نبي کريمU په داس３ حال ک３ وفات شو چ３، په سر او مبارکه ږيره ک３ ي３ شل تارونه سپين نه 
و. د دوو شقيقو ترمن＃ ي３ وي＋تان ل８ سپينوالي ته مايل وو. الس او پ＋３ ي３ چاغ３ وې، －ي６ه ي３ 
له سين３ ＇خه راوتل３ نه وه، سينه ي３ پراخه او م＂３ ي３ اوږدې او د الس ورغوي ي３ پراخه او ډير 
نرم وو. －وت３ ي３ اوږدې او د پ＋و تل３ ي３ له معمول３ اندازې ＇خه ل８ې ژورې وې. پن６ۍ ي３ لوړې 
وې. تيز ت， ي３ درلود او کله چ３ په الره تلو، －واک３ مخ په ＄وړ ي３ الره وهله، مخک３ ته به مايل 

کيده او په عاجزۍ سره به په الره تلو.
کله چ３ به ُچوپ و، وقار او عزت ي３ ＄ال کوله او کله ي３ چ３ خبرې کول３ خپل لوی خصلتونه 

ي３ ＊کاره کيدل. خوږ ژبی و، خبرې ي３ له تناقض ＇خه خالي او ډيرې خبرې کوونکی هم نه و.
کله ي３ چ３ چاته کتل خپل ！ول بدن به ي３ دده په لوري و－ر＄اوه. کله چ３ په غصه کيده ＇يره ي３ 

داس３ د －ل په شان غوړيده چ３ －واک３  په غومبوريو ک３ ي３ د انار دانه ن＋ت３ ده.

د نبي کريمU خويونه
نبي کريمU د لوړو انساني اخالقو او خويونو خاوند و چ３ ＄ينو ته ي３ داس３ اشاره کوو:

نبي کريمU تر ！ولو ډير عطا کوونکی د لوي３ حوصل３ خاوند، ر＊تيا ويونکی، با عزته او مهربانه 
و. هر چا به دی په لوم７ن９ ليدنه با هيبته او له دبدب３ ډک مونده او هر چا به چ３ له ده سره ژوند 

کاوه د زړه له کومي به ي３ دوست －ا１ه.
زغم او حوصله او د قدرت په وخت ک３ عفوه، د نا خوالو په وړاندې ي３ صبر او ثابت قدمي 
درلوده. په يادو شوو صفتونو اهلل تعالی روزلی او چمتو ک７ی و. په کارونو ک３ آساني کوونکی و. 
هي）کله ي３ له چا ＇خه خپل غچ نه دی اخيستی، م／ر دا چ３ د شريعت حريم او حق به تر پ＋و 

الندې کيده نو بيا به ي３ د اهلل لپاره انتقام اخيست.
پيغمبرU له فوق العاده فصاحت او بالغت ＇خه برخمن و. د عربو په ！ولو لهجو پوهيده. اهلل 
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تعالی حضرت محمدU ته جوامع الکلم په برخه ک７ی و او خبرو ي３ له وح３ ＇خه منشآ اخيسته. 
بد ويونکی نه و. پر چا ي３ لعنت نه وايه. په بازار او عمومي الرو ک３ ي３ په لوړ غ８ خبرې نه کول３. 
نه  اړتيا پرته ي３ خبرې نه کول３. ＇ه چ３ په ده پورې اړه  نبي کريمU اوږد سکوت درلود او له 
درلوده په هغو شيانو ک３ نه غ８يده. که به ي３ خبره پيل کوله نو له پيله تر آخره به ي３ په ！وله خوله 

خبره کوله نه د خول３ په －و＊ه او ＇ن６ه.
نبي کريمU په زړورتوب او غيرت ک３ ممتازه مرتبه درلوده. تر ！ولو خلکو ډير زړور و، په ډيرو 
سختو حاالتو ک３ به تل حاضريده او د ميدان قهرمانان او اتالن تل دده له مخ３ ت＋تيدلي دي. هي＆ 
زړور نشته چ３ يو ＄ل پر شا نه وي تللی، م／ر پيغمبرU هي）کله په شات， نه دی ک７ی د سيرت 

په کتابونو ک３ دده د زړورتيا نمون３ دده له نژدې يارانو ＇خه نقل شوې دي.
نبي کريمU په سخا او کرم ک３ داس３ لوړې پوړۍ ته رسيدلی و چ３ د نورو په وس ک３ نه وه.

پيغمبرU په حيا او شرم ک３ له ＄وان３ پ５غل３ ＇خه هم ډير حياناک و او که به ي３ ＇ه نه خو＊ول 
نو د ＇يرې ＇خه ي３ ＊کاره معلوميدل.

نبي کريمU ډيره تواضع او عاجزي درلوده او له تکبر ＇خه ي３ ＄ان ساته. په کومه طريقه چ３ 
خلک د پاچاهانو په وړاندې پا＇ي８ي، ده منع ک７ي وو. د غالمانو دعوت به ي３ منلو او د صحابه وو 
په من＃ ک３ به داس３ ک＋يناسته چ３ له دوی ＇خه به ي３ ＄ان لوړ نه －ا１ه. په خوراک او پو＊اک ک３ 
د غالمانو او وين％و فرق ته قايل نه و. آن تردې چ３ د خپلو خادمانو خدمت به ي３ کاوه او هي）کله 
ي３ خپل خادم ته په قهر او غصه خبره نه ده ک７ې. هغه ي３ د کوم کار په پري＋ودو نه دی －وا＊لی او 

نه ي３ پرې مالمتيا ويل３ ده.
عائشه2 روايت کوي چ３ نبي کريمU خپلو پ２و ته په خپله پيوند اي＋وده. خپله جامه ي３ －ن６له 
او په خپله ي３ د کور کارونه کول او د نورو انسانانو په شان يو بشر و چ３ خپله جامه ي３ پيوندوله. او 

مي８ې ي３ لوشل３ او خپل شخصي کارونه ي３ په خپله تر سره کول.
رسول اهللU تر ！ولو زياته صله رحمي درلوده او تر ！ولو زيات په خلکو مشفق او مهربان و.

نبي کريمU مسکينان خو＊ول او له دوی سره به ي３ تل ناسته والړه کوله. ددوی پو＊تنه به ي３ 
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کوله، د مسکينانو په جنازو ک３ ي３ برخه اخيسته او هي）کله ي３ فقير د خالي الس له امله خوار 
او ذليل نه دی －２لی.

رسول اهللU د اهلل له ذکره پرته نه ک＋يناسته او نه پا＇يده، په مجلسونو ک３ ي３ د ＄ان لپاره کوم 
خاص ＄ای نه ！اکه. په مجلس ک３ به چ３ چيرته ＄ای خالي و هلته کيناسته. ！ولو ناستو خلکو ته 

ي３ برابره توجه اړوله.
هر خواړه به چ３ ورته وړاندې شول هغه ي３ نه ردول او نه ي３ د کوم شي په غو＊تلو ！ين／ار کاوه. 
کله ي３ د ډيرې لوږې له امله په خپله خي＂ه تي８ې ت７ل３. مياشت３ مياشت３ به دده په کور ک３ د خوړو 
د پخولو لپاره اور نه بليده. ＄مکه دده دسترخوان وه چ３ د هغه په مخ به ي３ خواړه اي＋ودل. په 
دريو －وتو به ي３ خواړه خوړل، د تکي３ په حالت ک３ به ي３ ＇ه نه خوړل او هميشه ي３ خواړه او 
اوبه په ＊ي الس اخيستل او د اهلل په نامه به ي３ په خوړلو پيل کاوه او د اهلل په شکر ايستلو به ي３ 

پای ته رسول.
نبي کريمU کله په بستره او کله په پوزکي او کله په ＄مکه او ＄ين３ وختونه په تخت ويده کيده، 

تل به په ＊ي اړخ ويده کيده او خپل ＊ی الس به ي３ تر خپل مخ الندې اي＋وده.
د شپ３ په پيل ک３ به ويده کيده او د شپ３ په آخره برخه ک３ به پا＇يده، په عبادت به مشغوليده او 

کله به ي３ شپه د مسلمانانو په کارونو وي＋ه تيروله.
پيغمبرU په آس، اوښ، قچر او خره سپريده. يوازې او يا به ي３ ＇وک ترشا سپرول او ډير په آس 

او اوښ سپريده او يوه قچر ي３ هم درلوده.
پيغمبرU د ب３ ساري کمال په صفت ستايل شوی و او اهلل داس３ ادب ور＊ودلی و چ３ د اهلل ددې 

کالم مستحق و－ر＄يد�َوإِنََّك لََعلى ُخُلٍق َعِظيٍم�.
د نبي کريم چ３ کوم صفات ذکر شول، دا د دهU د صفاتو يوه نمونه وه او د ！ولو صفاتو ذکر کول 

او بيانول ي３ ممکن نه دي.
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)٢(ه）ونه

－رانو زده کوونکو، د نبي کريمU د اخالقو او خويونو په هکله په خپلو ک３ سره خبرې وک７ئ.

د لوست －ټ�３

 د نبي کريمU اخالق او صفتونه د کمال په درجه او زړه قبلوونکي وو.

 نبي کريمU سربيره په اخالقي لوړو فضايلو د ＊ايسته ＇يرې لرونکی و.

 نبي کريمU په خپل کورني ژوند ک３ ب３ تکلفه او ډ４ر مهربان و.

 نبي کريمU د ！ولن３ بيوزل３ طبق３ ته ＄ان／７ې پاملرنه او له هغوی سره مينه درلوده.

 په پيغمبرU ک３ ！ول ظاهري او باطن３ فضايل او ＊ي／３２ موجودې وي.

ارزونه

١ـ د نبي کريمU ظاهره ＇يره ＇رن／ه وه؟

٢ـ دده د تواضع او عاجزۍ ＇و بيل／３ ذکر ک７ئ؟

٣ـ د نبي کريمU د کورنيو اخالقو په هکله د حضرت بي بي عائش2３ له خول３ ＇خه ＇ه 

ووايئ.

٤ـ نبي کريمU کوم ډول خواړه خو＊ول؟

اللهم صل وبارک على محمد وعلى آله واصحابه اجمعين وآخر دعوانا ان الحمد هلل رب 

العالمين.


