


 

 

 آِخري نيب  د ټولو 1

، هِ اَلْــَحـمْـُد لـِل ٰـّ َ ٰـّی  َخاَتِم الن َبِْین ـََلُم َعـل ٰـّوۃُ  َوالــس َ ـل ـلَـمِْْیَ  َو الـص َ  َرِب  الْـعّٰ
ِجْيِم   هِ بَـْعُد  فَـاَُعْوذُ  بِـالـل ٰـّ اَم َا ِن الـر َ ْيطّٰ ْحمِّٰن الر َِحْيم    طِمـَن الـش َ ِ الر َ  طبِْسِم اّلل ّٰ

  ملسو هيلع هللا ىلص آِخري نيب د ټولو
ٰف م  ـلبَّ ايا ر   اولويل يا ئې “ َصَّلَ اهلُل عَلَيِْه َواٰلِٖه َوَسلََم ولو آِخري نيبټد ” څوک چې دا رساهل  !صط 

، آِخري نيبواوري هغه بے حسابه اوخبښې او په جنَُّت الِفرَدوس کښې ئې د خپل د ټولو نه 
ِد َعَريب  ََ مّکي مَدين، ُُمَمَّ مِ  .ګاؤنډي جوړ کړې مَصَّلَ اهلُل عَلَيْهِ َواٰلِٖه َوَسل ٰلِٖه  يِ ْْی بَِجاہِ َخاتَِم الن َبِ  ْیاّٰ َصَّلَ اهللُ عَلَيْهِ وَا

   وََسلََم
 

ود د ر   فضيلت رشيف د 
ٰف  د هغې : اے خلقو! بے شکه د قيامت په ورځ به د  َصَّلَ اهلُل عَلَيِْه َواٰلِٖه وََسلََم فرماِن مصط 

َکس وي چا چې په  هٰغه ويرې او حساب کتاب نه زر خالصے موندونکے
  .وئيلے ويد ر ود رشيف تاسو کښې په ما باندې په دنيا کښې ډير 

ََ حرضِت ِجربيل لَامَهَ یَ عَل  سالم وايئ )واقعه(  الس َ
ُ  َصَّلَ  ، مّکي مَدين، ُُمَمَِّد َعَريبآِخري نيبد ټولو نه خوږ خوږ  پاکاهلل د        ٰلِهٖ  عَلَيْهِ   اهلل  وَسَلََم وَا

ته ئې داسې سالم اوکړو: ارشاد اوفرمائيلو: ِجربيل حاِِض شو او ما
لامَعَلَیَکَيَاََظاه رَ   َ،َاَلس َ َعَلَیَکَيَاَبَاط ن  لام  َلس َ ، ما اووئيل: اے ِجربيل! دا ِصفتونه خو د ا

څنګه کيدے  د پاره قد هغه الئق دي زما په شان خملو ُهم دي چې پاکاهلل 
تاسو ته په دې ِصفتونو فضيلت درکړو او په  پاکاهلل يش؟ جربيل َعرض اوکړو: 

الم(ټولو اَنبياء او ُمرَسلني  او د په ذريعه خصوصيت درکړو دې د باندې ئې  )علَيهُِم الَسَ
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 آِخري نيب  د ټولو 2

ئې ستاسو نوم او وَصف راويستلے نه  )يعين ِصَفت او خوبئ(خپل نوم او وَصف 
کيښودو ځکه چې تاسو د ټولو انبيائے کرامو نه  “ا وَّل”ستاسو نوم  اکپاهلل  .دے

کيښودو “ آِخر”او ستاسو نوم ئې ئې د پيدائش په حلاظ رسه اَوَّل يعين وړوميب 
نه په آِخر کښې ترشيف زمانے ځکه چې تاسو د ټولو انبيائے کرامو د 

“ باِطن”ستاسو نوم  پاکاهلل  .ئې آخِري نيبتاسو د آِخري ا ّمت او ئې راوړونکي 
د د خپل نوم رسه ستاسو نوم د رسو زرو په نور  پاکاهلل کيښودو ځکه چې 

َ باندې د حرضت آدم  په ښپه عرش ْ عَل اَلم هِ ي َسَ زره اکهل خمکښې د  د پيدائش نه  ال
ته په تاسو باندې د ُدُرود رشيف يلږلو  هميشه هميشه د پاره اويللکو بيا ئې ما

تاسو باندې يو زر اکهل ُدُرود او يو زر اکهل سالم اويلږو تر حکم اوکړو نو ما په 
ونکے او د اهلل په لور د ودې چې اهلل کريم تاسو زيرے ورکوونکے او ويره اور

جوړ کړئ او را اوئې يلږلئ او  لـمرهغه په حکم رابلولو واال او پړقيدونکے 
دينونو باندې َغلَبه کيښودو چې هغه تاسو ته په ټولو “ ظاهِر”ستاسو نوم  پاکاهلل 

 )خملوق(عطا کړهل او ستاسو رشيعت او فضيلت ئې د زمکې او آسمان په ټول 
څوک پاتې نه شو چې په تاسو باندې ئې ُدُرود  هيڅ و نو داسېلباندې ظاِهر کړ
پس  .راويلږي)يعين رمَحت( دې په تاسو باندې ُدُرود  پاکاهلل نه وي رايلږلے، 

)يعين تعريف “ ُممد”دے او تاسو عريف کړے شوے( )يعين تستاسو رَبي َُممود 
ل او آِخر، ظاهِر او باِطن”ستاسو رَبي (، ئېکړے شوي  )د خپل دے او تاسو هم  “ا وَّ

نو ما )دا مې چې واوريدل(  .ئې“ اَوَّل او آِخر، ظاِهر او باِطن”رَبي په عطا رسه( 
الم(يائے کرامو  ته په ټولو انب اووئيل: ټول تعريفونه هغه لره دي چا چې ما  )علَيهُِم الَسَ

)ئې هم په باندې فضيلت عطا کړو تر دې پورې چې زما په نوم او ِصَفت کښې 
  .ټولو باندې فضيلت راکړو(
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 آِخري نيب  د ټولو 3

َ َل َحم د  تيان ي   نيب آِخريمونږ د  ل ل ّٰہَ َا  وا مَّ
په مونږه ګنهګارانو باندې ډير لوئ فضل  پاکاهلل د  !اعشقانو نيب د آخري اے      

، مّکي مَدين، آِخري نيباو احسان دے چې هغه مونږه د خپل خوږ خوږ د ټولو نه 
تيان جوړ کړو َصَّلَ اهلُل عَلَيْهِ َواٰلِٖه َوَسلََمُُمَمَِّد َعَريب  الکريم! .اُمَّ َل ل ّٰہَ  َل َحم د   مّکي زمونږه خوږ آقا،  ا

َد ټولو رسوالنو او نبيانو نه افضل دے او د اهلُل  َصَّلَ اهلُل عَلَيِْه َواٰلِٖه َوَسلََممصطٰفے  َمَدين رَب  

په برکت د هغويئ اُمَّت د خمکښينو  َصَّلَ اهلُل عَلَيْهِ َواٰلِٖه َوَسلََمپه رمَحت رسه د هغويئ  الع ز ت
تونو نه بهرت دے   .ټولو اُمَّ

ر اسرے روسولں ےس مت
َ
 رَبرَت، مت اسرے ویبنں ےک رَسو

َوسل َمَیَکَعَلَالل ّٰہَیصل َ مو ّت وم،، بس ےس رتہب

د َصلُّۡوا لََعَ اۡۡلَبِۡيب ُ لََعى ُُمَمى  َصَّلى اّٰلله

 فرض ترين ا هم
ول اعشقانِ اے        َاهللٌ ََم َحم َد !ر س  آِخري د ټولو نه  پاکاهلل د  لََمَصَّلَ اهلُل عَلَيِْه َواٰلِٖه وَسَ  ر َسول 
منل د دين د ِضورتونو نه دي، څوک چې د دې نه انکار اوکړي يا په دې  نيب

برابر شک هم اوکړي هغه د اسالم نه خارج، اکفِر او ُمرتَد  ےکښې د يوې ذر
ورََ  په سيپاره پاکاهلل  .دے  کښې ارشاد فرمايئ: ، آيت نمرب الاَحَزابَۃ َس 
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َالع رفاناَلَۃَ ترَجمآسانه   َکنز  ُممد  :قرآن
کښې د چا پالر نه دے  ؤستاسو په نارين

ه د اهلل رسول دے او د ټولو نبيانو پ خو
آِخره کښې ترشيف راوړونکے دے او 

 .په هر څه پوهه دے پاکاهلل 
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 آِخري نيب  د ټولو 4

ِح آي    ترش 
ين ُمراد آبادي        مه سيِيد ُممد نعيُم اِلي َيْه اهللِ  َرْْحَةُ حرضت عالي َخََ”په  عَل زائ ن 

رَ ال َ َم  َو ”حصے کښې د آيت د دې “ فانع 
َ
ات
َ
َن  خ ّٖ

 
ی بِّ

َ په تفسري کښې يلّک: يعين  “الن 
ٰلِٖه به د هغويئ بس نور دے چې  آِخري نيب َصَّلَ اهللُ عَلَيْهِ َواٰلِٖه وََسلََمطٰفے مصُُمَمَِّد  َصَّلَ اهللُ عَلَيْهِ وَا

نه پس بل يو نيب نه راځي او نُبُوَّت په هغويئ باندې ختم شوے دے او د  وََسلََم
ه هغويئ د نُبُوَّت نه پس چاته هم نُبُوَّت نه يش ميالويدے تر دې پورې چې لک

َ  حرضت عيٰس  ْ عَل اَلم هِ ي َسَ نازيلږي اګرچه خمکښې نُبُوَّت هغويئ ته ميالو شوے  ال
يعِت ُمميديه باندې عمل کولو واال وي او دے   د ُهمخو د نُزول نه پس به په رَشِ

د کعبے يعين د قِبلے  ( َصَّلَ اهلُل عَلَيْهِ َواٰلِٖه َوَسلََم)کوي او د هغويئ  به دې رشيعت  حکم
 ِخري نيبآ َصَّلَ اهلُل عَلَيِْه َواٰلِٖه وََسلََمکوي، )ياد ساتئ!( د ُحُضور  لـمونځپه لور به  رشيفې

د قرآن او حديث  ين کيدل(ي)يعين يق)او  دا قَطعييت کيدل قَطيع )يعين يقيين( دي 
آيَت هم موجود دے او حديثونه د  )يعين صفا(، د قرآِن جميد ََصيح نه ثابِت دي(

ده پورې رسيديل دي، د دې ټولو نه ثابِت دي چې ُحُضوِر اکرمتر ح 1تواتُر
نه پس څوک نيب کيدونکے نه دويئ دے او د  آِخري نيبنه  ټولود  َصَّلَ اهلُل عَلَيِْه َواٰلِٖه َوَسلََم

دل د ُنبُوَّت نه پس بَل چاته نُبُوَّت ميالوي َصَّلَ اهلُل عَلَيْهِ َواٰلِٖه َوَسلََمڅوک چې د ُحُضور  .دے
.ممکن اوګنړي هغه د َختِم نُبُوَّت ُمنکر، اکفِر او د اسالم نه خاِرج دے

                                                             
حديِث ُمتَواتِر: داسې حديث د کوم روايت کوونکي چې په هره زمانه کښې دومره ډير وي چې د 1

  ۔هغويئ په دروغو )يعين په خالِف واقعه خربه( باندې اِتفاق کول اعدتاً ممکن نه وي
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 آِخري نيب  د ټولو 5

 د خات م مطلب
ق شتَ مُ  نه د َختم“ خاتَم”فرمايئ:  عَلَيْه اهللِ  َرْْحَةُ احلاج مفيت امحد يار خان نعييم       

آِخري ده، بلکه ُمهر ته هم خاتَم په  د د ُمهر او د َختم معٰن  او دے،)يعين وتلے( 
دې وجه وئيلے يش چې هغه د مضمون په آِخره کښې لګولے يش يا دا چې په 

د بهر نه دننه  ]هغې ته[ يو څزي همبيا اولګيدو نو  () يوه تهيلئ باندې مهر
ر اولګيدو، د باِغ ُنبُوَّت دغه شان دا آِخري مه ُهماو د دننه نه بهر نيش تلے، 

َد  َصَّلَ اهلُل عَلَيِْه َواٰلِٖه وََسلََمشو، خپپله ُحُضور اوسپړدلے  آِخري ُګ  ی ّٖنََخاتَم  بيان  معٰن  الن َب 
َبَعدَ َی ََلَاَنَب َفرمائيلې ده چې  .يعين زما نه پس بَل نيب نشته ی 

  ایدعب آپ ےک رہ زگ ہن آےئ اگ یبن

ری یبن! ہالل ََّٰوََ ِ

 

 مامیں ےہ رمم، مے آخ

د َصلُّۡوا لََعَ اۡۡلَبِۡيب ُ لََعى ُُمَمى  َصَّلى اّٰلله

 )واقِعه( مين نيب آِخري هم ېئ ناورځ
 ےنه روايت دے چې د بين ُسليم قبيل عَـنْهُ  اهللُ  َرِضَ د حرضت عبد اهلل بن عمر       

په بارګاه  َصَّلَ اهلُل عَلَيْهِ َواٰلِٖه َوَسلََمد نيِب کريم  کے()يعين د عربو د يلک اوسيدونيو اَعَرايب 
 وخته پورې په تاسو باندې ايمان ٰهغهکښې حاِِض شو او اوئې وئيل: زه به تر 

 دا ئې اُووئيل او .په تاسو ايمان رانوړي“ َسمسريه”وړم، تر څو چې زما دا نرا
ِ د هغويئ  ئې َسمسريه  َصَّلَ اهلُل عَلَيِْه َواٰلِٖه َوَسلََمهغويئ  .کيښودهلخمې ته  ٖه َوَسلََمَصَّلَ اهلُل عَلَيِْه َواٰل

)زه حاِِضه يم او د فرمانربدارئ د پاره  لَب َیَکََوَسعَديکته غږ اوکړو نو هغې َسمسريے 
 ترينهبيا  .په دومره تزي آواز اووئيل چې ټولو حاِِضو خلقو واوريدلتياره يم( 

www.dawateislami.net



 

 

 آِخري نيب  د ټولو 6

َ هغويئ  څوک دے؟ )يعين د عبادت الئق( پوښتنه اوکړه: ستا َمعبود  يِْه َواٰلِٖه َوَسلََمَصَّلَ اهلُل عَل
جواب ورکړو: زما َمعبود هغه دے چې د هغه َعرش په آسمان کښې َسمسريے 

د هغه بادشايه په زمکه کښې ده، د هغه رمحت په جنيت کښې دے  ُهم دے او
پوښتنه   اهلُل عَلَيِْه َواٰلِٖه وََسلََمَصَّلَ هغويئ  ترينهبيا  .او د هغه عذاب په دوزخ کښې دے

په تزي آواز اووئيل: َسمسريے ! دا اووايه چې زه څوک يم؟ َسمسريےاوکړه: اے 
َ َالَعالَم یَن،ََوَخاتَم  ََرب   َيعين تاسو د  ،الن َب ی  یَنََاَنَتََرَسول  َالَعالَم یَنَاهلل  آِخري رسول او  َرب  

دروغ ئ هغه اکمياب شو او چا چې تاسو چا چې تاسو رښتونے اومنل .ئې نيب
دا ئې چې اويلدل نو اَعرايب دومره متاثره شو چې فوراً  .هغه ناُمراده شو اوګنړلئ

.ئې لکمه اووئيله او مسلمان شو

د ِی ُکفّا ر   ر َ
ِ

 

خ
ال! ےب 

َ
  ا ں ا ک ے ح  م  ا ں ا ِار  ےتھکر   ،ا ے ب 

 ب ا ں وبل ا اھُٹ رکےت ا ں  ا یہ وہرگہک وگ

 

 ا ُس وک د ر اکر ، ےب ر

َبخشش( َ)حدائق 
ِح الکِم رضا:       ِد َعَريب آِخري نيبد خوږ  پاکاهلل د  رش  َصَّلَ اهللُ عَلَيْهِ ، مّکي مَدين، ُُمَمَّ

نه منونکي څومره بے وقوفه او نادانه دي، حاالنکه که چرې زمونږه  َواٰلِٖه َوَسلََم
کيدو ګوايه ورکول غواړي نو  آِخري نيباو رښتيا د خپلې  َّلَ اهلُل عَلَيِْه َواٰلِٖه َوَسلََمَص خوږ آقا 

  .بے زبانه ځناور وغريه هم د ګواهئ د پاره خربې کوي

 د عقيدۀ ختِم ن ب وَّت اهميت
چې زمونږه منل دي نُبُوَّت نه ُمراد دا  د عقيدۀ ختمِ  !اعشقانو آِخري نيبد اے       

د  پاکاهلل  .دے آِخري نيب نه د ټولو َصَّلَ اهلُل عَلَيِْه َواٰلِٖه َوَسلََممصطٰفے  َمَدين ،خوږ آقا
د نبئ  .په ذات باندې د نُبُوَّت سلسله ختمه کړې ده َصَّلَ اهلُل عَلَيِْه َواٰلِٖه َوَسلََمُحُضوِر اکرم 
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 آِخري نيب  د ټولو 7

هيڅ نه واخله تر قيامته پورې بَل نے زماد ظاهري ژوند د  َصَّلَ اهلُل عَلَيِْه َواٰلِٖه وََسلََمکريم 
َ  د حرضت عيسٰ  .يش کيدےه نوے نيب نڅوک  ْ عَل اَلم هِ ي په ترشيف راوړلو به د  الَسَ

َالن َب ی  ینهيڅ فرق نه پريوځي ځکه چې د  کښې ختِم نُبُوَّت په عقيده تَم   معٰن  َخا
ِد َعَريب دا دہ  د ُظُهور نه پس به چاته نُبُوَّت نه ميالويږي،  لََمَصَّلَ اهلُل عَلَيِْه َواٰلِٖه وَسَ چې د ُُمَمَّ

َ  حرضت عيسٰ  ْ عَل اَلم هِ ي د خپل  يتخمکښينے نيب دے، هغويئ به د نيب په حيث  الَسَ
، ُُمَمَِّد َعَريبآِخري نيبد ټولو نه د  پاکاهلل رشيعت تبليغ نه کوي بلکه د 

د  پرې خلقو ته به هُم ]خپپله ُهم عمل کوي او[ به په رشيعت باندې َصَّلَ اهلُل عَلَيِْه َواٰلِٖه َوَسلََم
َ لکه چې  هغويئ  .کولو ُحکم فرمايئعمل  ْ عَل اَلم هِ ي َسَ د  َصَّلَ اهللُ عَلَيْهِ وَاٰلِٖه وََسلََمبه د هغويئ   ال

يت په حيث ْـهِ انبياء ياد ساتئ!   .راځي يتاُمَّ ـاَل  اُم عـَلَي َسَ  مـل
ُنبُوَّت نه ختميږي بلکه د هميشه د  به د هغويئ نه ميالو دےُنبُوَّت  ته چې کوم

 نه په  صفحه  جدل “ يهی رضوفتاوٰ ” .د هغويئ ُنبُوَّت قائم ويبه پاره 
 کيږي)يعين جدا، لرې( ! نه يو رسول د رسالت نه َمعُزول هيڅ لکه نه”دي: کښې 

َ  نه به سيِيُدنا عيسٰ  ْ عَل اَلم هِ ي نه د او کيږي،  (لرې کولے)يعين د رسالت نه معزوهل   الَسَ
عقيدے د ختِم نُبُوَّت د   “.ُحُضور اُميت کيدل د رسالت خالف دي

ده يعين دواړه د دين د ِضورتونو عقيدے درجه ده کومه چې د توحيد د  ٰهغه
ِضوري دي هم دغه  يو منل پاکاهلل څنګه چې د مسلمانانو د پاره ِلـٰهذا  .دي

 آِخري نيب نه ټولود  َصَّلَ اهلُل عَلَيْهِ َواٰلِٖه وََسلََممصطٰفے شان د هغه خوږ حبيب حرضت ُمميِد 
  .منل هم ِضوري دي

 هيڅ ديلل به نه غوښتلے کيږي
َيْه اهللِ  َرْْحَةُ حرضِت امام ابو َمنصور ما تُِريدي        يلّک: څوک چې د ُحُضوِر اکرم  عَل
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 آِخري نيب  د ټولو 8

نه ديلل اوکړي نو د هغه نه به هيڅ ٰی نه پس د نيب راتلو دعو اهلُل عَلَيِْه َواٰلِٖه وََسلََم َصَّلَ 
د  ېچ ځکه کيږينه به انکار ( عقيدے)َکس د بلکه د هغه  ږيکي غوښتلے

َنَب َفرمائييل دي:  َصَّلَ اهلُل عَلَيِْه َواٰلِٖه َوَسلََمنيب  ږخو پاکاهلل  س بَل نيب يعين زما نه پ یبَعدَ َی ََلَا
.نشته

 د دروغژن نيب نه م عِجزه غوښتل څنګه دي؟
: )آيا( د ع رضنه َعرض او ارشاد واورئ،  د صفحه “ ”د   حرضتملفوظاِت الٰع 

يِع ُنبُوَّت )يعين د نيب کيدو د دروغو دعو کوونکي( نه معجزه ٰی دروغژن ُمدَّ
 غوښتل کيدے يش؟

يِع ُنبُوَّت دارشا نه په  کوونکي(ٰی )يعين د نيب کيدو د دروغو دعو: که چرې د ُمدَّ
ظاِهر يش معجزه اوغواړې نو  )يعين نااکيم او شکست(دې خيال چې د ده ِعجز 

معجزه اوغوښتله چې دا  ترينه هيڅ باک نشته، او که چرې د حتقيق د پاره ئې
.معجزه هم ښودلے يش که نه، نو فوراً اکفِر شو

َیَ دَ بَعَ َی ََنَب ََلَا
َيْه اهللِ  َرْْحَةُ امام امحد رضا خان  حرضت، الٰع        فرمايئ: چې د حديِث ُمتَواتِر عَل

ََنَب ی ََلَاَ” ی  )يعين هغه رُحومه نه ټول اُميِت مَ “ زما نه پس بَل نيب نشته” يعين “ بَعد 
ً  رمحت وي( پاکاهلل د  چې باندېاُميت په کوم  ً وَخلَفا وروستو  وړاندې)يعين َسلَفا

ال ختصيص بِ  َصَّلَ اهلُل عَلَيْهِ َواٰلِٖه وََسلََمده چې حضوِر اَقدس اخستې  هميشه دا معٰن  (ټولو
، د ُحُضور لوشو آِخري نيبپه ټولو انبياؤ کښې  (نه خاص کولو لره د )يعين بغري چا
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 آِخري نيب  د ټولو 9

نه  ( َصَّلَ اهلُل عَلَيِْه َواٰلِٖه وََسلََم)يا د حضور  [کښېحياِت ظاهري  يعنې] رسه ( َواٰلِٖه وََسلََمَصَّلَ اهلُل عَلَيِْه )
.پس د قيامت راتلو پورې چاته ُنبُوَّت ميالويدل ممکن نه دي

م ر َ
َ
خ 
 ي ا  ح  وہ ںیہمت رسد ا ر  ال

ب

 

َب
سب  ا 

2

 

ر ی
ِ

 

خ
 یبن مت سا  ںیہن ےہ د و رسا ، ا ے ا  

د َصلُّۡوا لََعَ اۡۡلَبِۡيب ُ لََعى ُُمَمى  َصَّلى اّٰلله

 د ايمان د سالمتيا د فِکر نه کولو نقصان
بے بها د يو انسان د پاره د ټولو نه قيميت بلکه  !ورونړوحمرتمو اساليم  او خوږو      

په رمحت رسه چې چاته د ايمان دولت حاِصل  پاکاهلل څزي د هغه ايمان دے، د 
د ايمان د دولت نه ُمرومه خو غه د مال په اعتبار رسه اګرچه غريب وي دے ه

د اسالم د دولت نه ُمرومه او کروړ پيت، ارب پيت َکس نه هم ډير مالاره دے 
ََمَعاذََاهللمالاره په حقيقت کښې غريب دے او  )يعين د په دې حال  َمَعاذََاهللَث م َ

ه هميشه د پاره په دوزخ کښې کښې مړ کيدونکے به د هميش ُکفر په حالت(
د  د ښې خاتمےهر مسلمان هل پکار دي چې هميشه د ايمان د سالمتيا او  .وي

َال عز ت اهلل   پاره د ور کښې چې دَ دې د فِتنو نه ډک  .په بارګاهِ کښې داع کوي َرب  
د ايمان د ُهم دغسې سسيت راغلې ده  هحد بےلو کښې اعماپه نيکو څنګه 

په خمتلفو فِتنے ، هره ورځ نوې نوې شوے دےکم حفاظت فکر هم ډير 
ايمان کمزوري کولو کښې مرصوفه دي، د ايمان د  اندازونو کښې د مسلمانانو 

، خو کړيټول ژوند په نيکو کښې تري  څوک سالمتيا فِکر ډير ِضوري دے، که
                                                             

2
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 آِخري نيب  د ټولو 10

به په  هميشه هميشهپه ايمان اونشوه نو  ئې خدائے دې نه کړي که چرې خاتِمه
رمان مبارک دے:ف َصَّلَ اهللُ عَلَيِْه وَاٰلِٖه َوَسلََمآِخري نيبد  .ويپروت ې دوزخ کښ

ن َماَال َ َب ال َا  “.لو دار و مدار په خاتِمه دےاعماد ”يعين  .مَخَوات يَ اَعَمال 

ار ےہ م
ؔ
 افحتظ اک وُسمیل یک امیںطع

 ےس درابرِ یبن ہیاجےئ اگ  ںیہن اخیل

 دي منښاندي کول نه فکر مانيا د
د دنيا د دولت د  چې خربه دا ده لکه څنګهتشويش او سخت انديښنے د       

د ضائع کيدو سبب جوړيږي، د دې نه هغې د  غفلتحفاظت په معامله کښې 
ې دي، کښ صفحه “ ”په  .هم سخته معامله د ايمان ده  حرضتملفوظاِت العٰ 

د ځنکدن لري چې د ايمان نه د خالصيدو ويره نه  وکڅ”علمائے کرام فرمايئ: 
  “.په وخت د هغه د ايمان نه د خالصيدو سخته خطره ده
ار ریتی اطع ےس

ؔ
 املسمن ےہ طع

 وہ مامین رپ اخہمت ای میہٰل

 سحر مؤِمن او ماښام اکفِر
فِتنو نه خمکښې د نيکو  ٰهغهد ”فرمان مبارک:  َصَّلَ اهلُل عَلَيْهِ َواٰلِٖه وََسلََم آِخري نيبد       

شيې د برخو په شان  ِتيارو د ! کومې چې به داوکړئکښې تادي په باره لو اعما
يو انسان به سحر مؤِمن وي او ماښام به اکفِر وي او ماښام به مؤِمن وي او  .وي

  “.کړي خپل دين به د دنيا د ساز او سامان په بدهل خرڅ .سحر به اکفِر وي
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ِح حديث  رش 
ين نََووِي ُمسِلم شاِرِح         َيْه اهللِ  َرْْحَةُ ، حرضت امام رَشَُف اِلي  پاکد دې حديِث  عَل

د پاره اعمالو  وکښې د زر زر نيک پاکپه رَشح کښې فرمايئ: په دې حديِث 
نيک اکرونه  ٰهغه، د دې نه خمکښې چې بنده ترغيب ورکړے شوے دے

هل پسې فتنو کښې مشغول يش کومې چې به ډيرې پر ٰهغو اونکړے يش او په
ياره شپه کښې دومره تياره يش چې سپوږمئ زياتې يش څنګه چې په ډيره تِ 

سختو فِتنو يو قِسم دتله  ٰهغهد  َصَّلَ اهلُل عَلَيْهِ َواٰلِٖه وََسلََمباللک نه ښاکري، ُحُضور رسوِر اعلَم 
ه ورځ کښې به د انسان به دومره سختې وي چې په يوهغه دے او کړے بيان 

.او دا ډير غټ بدلون دےيش  زړه بدل

څومره بد نصيبه دے هغه َکس څوک چې د دنيا  !ورونړوحمرتمو اساليم  او خوږو
د خپل ايمان سودا اوکړي، ايمان خرڅ کړي  َمَعاذََاهللد فاين عيش او آرام د پاره 

آِخري نيب د .ت په ځائے دوزخ خپل کور جوړ کړياو ُکفر واخيل او د جني 
َيْهِ   اهللُ  َصَّلَ  اٰلِهٖ  عَل لََم َو ه پکار دي چې دا ُمسنون ُداع:رل ټولو اعشقانو َوَس

قَل  َبَالق ل وَ  ََيَاَم  َث َب  ّٰیَد َعََقَلب ی ََب  ت  عين اے د زړونو اړوونکيه! زما زړه په خپل دين ي ين َکَل
 آِخري نيب اهلل کريم دې د خپل خوږ .يور غواړِض “.اوساتېثابِت قدم باندې 

په ديِن اسالم  ېته د ږهمون اوسايت ايمان سالمت  زمونږهپه وسيله  َصَّلَ اهلُل عَلَيِْه َواٰلِٖه َوَسلََم
د ايمان او اعفيت  دې هتړي او مونږ عطا ک )يعين مضبوطتيا(استقامت  ېباند

 َصَّلَ اهلُل عَلَيْهِ وَاٰلِٖه وََسلََمور نیب کريم حضکښې د  سوري ]سايه[رسه رسه د شني ګنبد په 
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کښې شهادت او په جنَُّت ابلقيع کښې دفن کيدل او په جنَُّت نندارو په 
 .نصيب کړيراګاؤنډ  َصَّلَ اهلُل عَلَيِْه َواٰلِٖه َوَسلََمالفردوس کښې د خپل َمَدين حبيب 

ىِمۡي  اّلٰلُ اۡۡلَِمۡي ِِبَاهِ انلىِبِِ  ا َّلَ  لََم َص اٰلِه َوَس َيِۡه َو عَل

   
الم ا  پ  ح  ےنتج، 

ُ

 

 ےس ےنتف رکو  ا ں غ

 

و ر  ا ُں  د ُ

ا ،

 

 ےس اچبب

 

ُر ی ومپ
ب 

 دمین دمےنی و ا ےل  

د َصلُّۡوا لََعَ اۡۡلَبِۡيب ُ لََعى ُُمَمى  َصَّلى اّٰلله

رګ   واقِعه عجيبهد يو غييب ب ز 
مهاجرو او انصارو  د  هُ عَـنْ  اهللُ  َرِضَ صحايِب رسول حرضت نَضلَه بن ُمعاِويه       

رسه د ُحلَواِن عراق نه ماِل غنيمت )يعين د اکفِرانو رسه په جنګ کښې په الس 
راغلے مال( راوړلو چې د يو غر رسه نزدې پرې ماښام شو نو حرضت نَضلَه

ـنْهُ  اهللُ  َرِضَ  کبَراَذان اوکړو، لکه چې هغويئ  عَ َ َا کبَرَاهلَل  َ نه يو آواز  اووئيل نو د غَر اهلَل َا
راغلے، چا وئيل: اے نَضلَه! تا د ډير زيات عظمت واال لويئ والے بيان کړو! 

َّٰہَإ ل َاَالل ّٰہچې لکه هغويئ  َل َاَا ل َأَن  ہَد  اووئيل، نو جواب راغلے: اے نَضلَه! تا خالِص  أَش 
َالل ّٰہتَوحيد بيان کړو، چې لکه هغويئ  ل  و  َم َحم ًَداَر َس  َأَن َ ہَد  يل نو آواز راغلے: اووئ أَش 

دويئ نه پس بَل نيب نشته، دويئ داسې نيب جوړ کړے شوے دے چې د  دويئ
مونږ هل حرضت عيٰس  چې زيرے چادے د دویئ ونکے دے، هم ہ اورووير

 َ ْ عَل اَلم هِ ي َسَ د اُمَّت په آِخره کښې به قيامت دويئ  ھم راکړے وو، د مريمبن  ال
ّٰوۃچې لکه  عَـنْهُ  اهللُ  ِضَ رَ صحايِب رسول حرضت نَضلَه  .قائميږي ل اووئيل نو  حَی ََعَلَیَالص َ
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دې چا د پاره کوم چې د  ٰهغهيو فرض دے، زيرے دے د  لـمونځجواب راغلے: 
اووئيل نو آواز  حَی ََعَلَیَال فَلَاحچې لکه ئې  .اوسايتپه لور الړ يش او د دې پابندي 

او په دې ئې  واره راغلد پ لـمونځراغلے: ُمراد ته اورسيدو هغه څوک چې د 
 َصَّلَ اهلُل عَلَيْهِ َواٰلِٖه وََسلََمچا چې د ُممد  ھغه هميش والے ِاختيار کړو، ُمراد ته اورسيدو

َّٰہَإ ل َاَالل ّٰہلکه چې هغويئ اووئيل:  .فرمانربداري اوکړه َلَاَإ ل َأَک بَر  َأَلل ّٰہ  َأَک بَر  نو آواز  أَلل ّٰہ 
د دې په سبب ستا  پاکاهلل خالص حاصل کړو نو راغلے: اے نَضلَه! تا پوره اِ 

نه پس  لـمونځد  عَـنْهُ  اهللُ  َرِضَ حرضت نَضلَه  .بدن په دوزخ باندې حرام کړو
اودريدو او اِرشاد ئې اوفرمائيلو: اے په ښيلک انداز کښې خربې کوونکيه! 

)يعين د مونږه ستا خربې واوريدلې، ته فرښته ئې که پريے که رِجاُل الَغيب 
چې اوکړئ او زمونږ رسه خربې  ئزمونږه خمې ته ظاهر ش سرتګو نه پناه انسان(؟

 عَـنْهُ  اهللُ  َرِضَ او د حرضت ُعمر  َصَّلَ اهلُل عَلَيِْه َواٰلِٖه وََسلََماو د هغه د نيب  پاکاهلل د مونږ 
يو روښانه مخ او سپينې ګريې واال  د دا ئې چې اووئيل نو د َغر نه .يُو انسفري
د سپينې َوړئ يو څادر اَچولے وو، چې  هھغبزرګ ظاهر شو  ير عمر[ډ]د  مرش

ََوبََركات هَ  نو سالم ئې اوکړو:راغلو څنګه  َاهلل  مَۃ  َعَلَی ك مَوَرح  لام  ، هلته موجودو الَس 
ـنْهُ  اهللُ  َرِضَ حاِِضينو جواب ورکړو، حرضت نَضلَه  دې  پاکاهلل ارشاد اوفرمائيلو:  عَ

؟ هغويئ جواب ورکړو: زه ُزَريب بن ېاوکړي تاسو څوک ئ په تاسو باندې رحم
َ  نيب حرضت عيسٰ  پاکاهلل د  .ثَرَماَل يم ْ عَل اَلم هِ ي د په دې غر کښې  هما ت الَسَ

و پورې ئې زما لوو او د آسمانونو نه د بريته ترشيف راوړ اوسيدلو د پارہ فرمائيیل
يا هغويئ پوښتنه اوکړه: ب (چېدي  کښې)په يو بَل روايت د ژوند ُداع کړې وه، 

اوفرمائيل: هغويئ  عَـنْهُ  اهللُ  َرِضَ چرته دے؟ حرضت نَضلَه  َصَّلَ اهلُل عَلَيْهِ َواٰلِٖه وََسلََم رسوُل اهلل
په دې  .پرده فرمائيلې ده )يعين د هغويئ ظاهري انتقال رشيف شوے دے(
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پس څوک باندې هغه بُُزرګ ډير زيات اوژړل، بيا ئې اووئيل: د هغويئ نه 
پوښتنه  .(عَـنْهُ  اهللُ  َرِضَ ؟ اوئې فرمائيل: )حرضت( ابو بکر )صديق و)خليفه( شول

 .ئې اوکړه: هغويئ چرته دي؟ اوئې فرمائيل: )د هغويئ هم( انتقال شوے دے
 .(عَـنْهُ  اهللُ  َرِضَ )اوئې وئيل: بيا څوک خليفه شو؟ اوئې فرمائيل: )حرضت( عمر 

ته زما سالم عرض کړئ او  عَـنْهُ  اهللُ  َرِضَ ني حرضت ُعمر ؤمنامرُي المُ ”اوئې وئيل: 
دا عرض ورته هم اوکړئ چې اے ُعمره! حکومت نيغ ساتئ، د خلقو رسه نزدې 
ِت  اوسئ، قيامت رانزدې شوے دے او اے ُعمره! چې لکه دا خربې په اُمي

ِديه کښې پيدا يش نو بيا د دنيا نه تللو  )په  کښې اعفيت دے )يعين په مرګ(ُممي
)يعين  ي ل رشوع کړچې لکه خلق خپل نَسب بدلو () هغې کښې يو څو دا دي:(

ييق، علوي وغريه وئکيدلو نه د مثاًل سلسلے خانداين   () (ليباوجود ځان ته سيِيد، صدي
د نيکئ حکم نه کوي او د  ()په َوړو باندې شفقت نه کوي  [چې لکه خلق]

 ())د دين( ِعلم حاصلوي  د پارہګټلو د مال او دنيا  () بدئ نه نه منع کوي
ُُجاتونه ښيلک  ()جوړ يش  مصيبتاوالد  () يشبارانونه ډير زيات  [چې لکه]

رشوت اعم يش ( )کوونکو نه خايل وي  لـمونځيش، خو هغه د رشوع  ولجوړ
 تابعداری کولونو اتخواهشد  () جوړيدل رشوع يش هعمارتونمضبوط  ()

د خپلوانو  ()ي ړکدين خرڅول رشوع  کښې ا په بدهلد ُدني ()رشوع يش 
مالاري َصف  ()سود خوري زياته يش او  ()رسه خپلويل پريښودل اعم يش 

 وتښتيدلپه  به يش نو بيا ېلکه چې دا ټولې خربې اعم .د عزيت سبب جوړه يش
لو کيداو هم هلته د اهلل په ياد کښې مرصوفه  ود يو َغر په اغر کښې پَټيدلاو 

  .دا ئې چې اووئيل نو بيا هغه بُُزرګ اغئب شو“ .وي )يعين سالميت(کښې اعفيت 
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صحايِب رسول  په تفصيل رسه اويللکه او دا واقعه عَـنْهُ  اهللُ  َرِضَ حرضت نَضلَه       
ؤمنني يلږهل او هغويئ د امرُي المُ او ته ئې عَـنْهُ  اهللُ  َرِضَ حرضت سعد بن ايب َوقاص 

حرضت په جواب کښې  .طرف ته اويللکه عَـنْهُ  اهللُ  َرِضَ وِق اعظم حرضت عمر فار
ته حکم  عَـنْهُ  اهللُ  َرِضَ حرضت سعد بن ايب وقاض  عَـنْهُ  اهللُ  َرِضَ عمر فاروِق اعظم 

او هغه کړئ ځان رسه  (الَرضوَان عَليهُم )اوکړو چې مهاِجرين او اَنصار صحابۀ کرام 
ه بزرګ بيا ميالؤ يش نو هغويئ ته زما او که چرې هغيوسئ غر ته ترشيف 

څلور زره مهاجرين او  عَـنْهُ  اهللُ  َرِضَ حرضت سعد بن ايب وقاص  .ېسالم اووائ
ځان رسه کړل او هغه غر ته اورسيدلو او تر  (الَرضوَان عَليهُم )انصار صحابۀ کرام 

.وورځو پورې ئې پرهل پسې اَذان کولو خو هيڅ آواز يا جواب رانغل 

دې په هغويئ ټولو باندې رمَحت وي او د هغويئ په وسيله دې  َرب ُ العز ت هللُ د اَ 
 .يشوازمونږه بے حسابه خبښنه 

ىِمۡي  اّلٰلُ اۡۡلَِمۡي ِِبَاهِ انلىِبِِ  ا َّلَ  لََمَص اٰلِه َوَس َيِۡه َو  عَل

 بس ََصاہب اک ےہ ہی دیقعہ ملَٹ    

ا  ي  

 

ّ مالَن

َ

َ

ی اخت
ٰ
 مولر
ّ
ر ي
َ

 

 ںیہ ہی خ

ين سرپلے(ايمان تازه کوونکے مرګ   )م د 
د ختِم ُنبُوَّت په عقيده باندې د استِقامت  !ورونړوحمرتمو اساليم  او خوږو

ه د اعشقاِن رسول ديين حتريک، لو او د ايمان د سالمتيا ذهن جوړولو د پارحاصلو
 .خپل تړون مضبوط ساتئهر وخت رسہ د ښيلک ديين ماحول “ دعوِت اساليم”
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َ َال کَر يمَشآَءَالل َََّٰا ن  مو مرګ  به ې برکتونه به مو نصيب يش چې د ژوند رسه رسهاسد !ہ 
هم د رشک قابِل وي، ستاسو د ذوق او شوق زياتولو د پاره يو مدين سرپلے 

اري  به خوا هل عَنهَیََع ف َ: د سِګ مدينه مووړاندې کو يو اساليم ورور ُممد وسيم عطي
د  .ه الس کټ کړوترينَګس الس کينرس شو او ډاکټرانو  اعجزہ د هغه .راتللو

يو اساليم ورور سِګ مدينه ته اووئيل چې وسيم ورور د سخت عالقے هغويئ د 
او ورغلم هسپتال ته زه د تپوس د پاره  .درد په وجه په ډير تکليف کښې دے
: َګس الس دې کټ شو د دې غم چې تسيلي مې ورکړه او څه داسې مې اووئيل

َل ل ّٰہ !مه کوه،  بچ دے او د ټولو نه لوئ سعادت دا چې دې الس خو ےښ اَل َحم د 
َل ل ّٰہ ! َل ل ّٰہ ! .هم سالمت دے دې“ايمان” اَل َحم د  ، ُمسوس کړوما هغه ډير صرب واال  اَل َحم د 

تر دې پورې چې د کټ نه راپاڅيدو او زما رسه د  ُمسکے ُمسکے کيدلوف َص
ئې د الس تکليف خو ختم شو خو بَل  قالرہ قالرہپه  .راغلوبهره پورې 

امتحان ئې رشوع شو او هغه دا چې په سينه کښې ئې اوبه اوشوې، په سخت 
َيوه ورځ ئې تکليف ډير زيات شو،  .تکليف کښې ئې ورځې ترييدلې  اهللذ کر 

راتلل، طبيعت ئې ډير خراب  ونهآواز اهللَاهللنه ئې د کمرے ئې رشوع کړو، د 
)د شوے وو، ډاکټر هل د بوتللو کوشش اوکړے شو خو انکار ئې اوکړو، نيا ابئ 

په ُمبت او شفقت رسه په غيږه کښې کيښودو،  هغه رس(د ) پالر د طرفه نيا ابئ(
يبَه  َّٰہَا َل َاَپه ُخله ئې لکمه َطيِ َم َحم َدا َل َالل ّٰہٌَ ََل َاَالل ّٰہ  و ل  جاري شوه او  ( َصَّلَ اهلُل عَلَيِْه َواٰلِٖه وََسلََم) ر َس 

اري وفات شو تقريباً  َ اَ .لکن ُممد وسيم عطي ن نَ آََل ل ّٰہَ ا  ع و َنََا لَی ہَ َوا  لکه ئې چې  َراج 
مرحوم مخ د َمرحوم د ُغسل د پاره وَړلو نو ناڅاپه ئې د مخ نه څادر لرې شو، د 
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د  .ګالب د ګ په شان ښلکے وو، د غسل نه پس ئې مخ نور هم ښلکے شو
نه پس اعشقاِن رسول نعتونه وئيل، د قرب نه ئې خوشبويئ راتلله خو چا خخولو 

د کور يو َکس د وفات کيدو نه پس په  .کړهُمسوس کړه هغه ُمسوس چې 
اري په ګلونو سينګار کړے شوې يوه کمره  خوب کښې مرحوم ُممد وسيم عطي

کمرے ؟ په الس ئې د يوې ېاوکړه: چرته اوسيږ ترينهکښې اويلدو، پوښتنه ئې 
بيا  .طرف ته اشاره اوکړه او اوئې وئيل: دا زما کور دے، دتله زه ډير خوشحاهل يم

په  ]يعنې ِنيکه[ بابا جان هغهد  .ولمالستڅپه يو سينګار کړے شوي َکټ کښې 
ا ري د قرب خوا کښې اويلدو، ناڅاپه قرب خوب کښې خپل ځان د وسيم عطي

په رس کړے وو او سپني کفن ئې اغوستے  )پټکے(برسريه شو او مرحوم عمامه 
د  .، څه خربې ئې اوکړې او بيا قرب ته ننوتو او قرب بريته بند شوووو او بهر راغل

َالعز تاهلل  ه بے حساب ږهزمون ېپه هغويئ ر محت وي او د هغويئ په وسيله د ېد َرب  
 .يشوا ښنهخب

ىِمۡي  لََماۡۡلَِمۡي ِِبَاهِ انلىِبِِ  ا اٰلِه َوَس َيِۡه َو اّلٰلُ عَل َّلَ  َص

 وت ےن مالسم دای وت ےن امجتع ںیم ایل  

 وت رکمی مب وکیئ رھپان ےہ ہیطع ریتم

ِح الکِم رضا:    يا رسوَل اهلل! تاسو مونږ هل د اسالم په صورت کښې انعام راکړو، په  رش 
د ديِن  به تاسوچې ، ېکرم کوونکي ئ داسې ت کښې مو شاِمل کړو، تاسوخپل اُمَّ 

؟(اخلئ هندا بريته  ږ نهبيا لکه ھم زمون راکولو نه پس الئډ اسالم انعام

د َصلُّۡوا لََعَ اۡۡلَبِۡيب ُ لََعى ُُمَمى  َصَّلى اّٰلله
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لو فضيلت 04د  و   حديثونو ر س 
ِ  آخري نيبد  چې زما اُمَّت ته د رََسَولو د پاره  څوکفرمان مبارک:  ٖه َوَسلََمَصَّلَ اهلُل عَلَيْهِ َواٰل

د قيامت په ورځ د  پاکاهلل حديثونه ياد کړي نو هغه به  د دين په باره کښې 
)يعين راپاڅوي او د قيامت په ورځ به زه د هغه شفيع  يتِم دين په حيثـاعلِ 

د دې فرماِن   .او ګواه يم شفاعت کوونکے(
  .اعيل شان نه ُمراد څلويښت حديثونه خلقو ته رََسَول دي اګر که هغه ياد نه وي

َل ل ّٰہ ! په نيت رسه حاصلولو کښې د بيان کړے شوي فضيلت  پاکپه حديِث  اَل َحم د 
ُد رَّسوُل  خوږ خوږ زمونږه د کيدو په باره  آِخري نيب د َصَّلَ اهلُل عَلَيِْه َواٰلِٖه َوَسلََماهلل آقا، ُُمَمَّ

 :کوومحديثونه وړاندې  کښې 

 حديثونه 04د ختِم ن ب وَّت په باره کښې 

 خښتهد نوراين حم  ل آخري 
َکس په شان دے چا  ٰهغهزما او زما نه د خمکښينو انبيائے کرامو مثال د  ﴾1﴿

کور جوړ کړو، خو په هغې کښې ئې په يو ګوټ  هاو ښائست ښلکے ډير چې يو
او په تاويدل ځائے پريښودو، خلق د هغې نه ګري چاپريه خښتې کښې د يوې 

ٰلِٖه ولې نه ده ايښودې؟ بيا هغويئ  ئې خښتهدا  حريانتيا ئې دا وئيل چې َصَّلَ اهلُل عَلَيْهِ وَا

   .يم آخري نيبه نبيانو کښې يم او پخښته  )آِخري( ٰهغهارشاد اوفرمائيلو: زه  وََسلََم
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 واال( َډَکَولو)ځائے خښتې د د هغه ”ظ هم دي: الفاپه بَل روايت کښې دا  ﴾2﴿
 “.کړهل)يعين مکمله( مې ختمه )سلسله( زه يم، زه چې راغلم نو د نبيانو 

َت یک ںیہ
و
ُ ّ 
ّ

 

 ٹنیم وہ وہ رصق ن

ر  ِ

 

 وقل اشہ دان اخمت مالایبن  یآخ

ِح حديث:       په رَشح  پاکد دې حديِث   عَلَيْه اهللِ  َرْْحَةُ مفيت امحد يار خان  رش 
َنَکښې يلّک:  ب حّٰ نوراين َُمَل دے،  ګويا“ نُبُوَّت”څومره ښلکے مثال دے  !اهللس 
َ )انبيائے کرام  ْ عَل اَلم هِمي  ( َصَّلَ اهلُل عَلَيْهِ وَاٰلِٖه وََسلََم)، حضور خښتې ديد دې نوراين  ګويا (الَسَ

عمارت چې دغه خښته دے د کومې په ذريعه  نُوراين د دې َُمَل آِخري ګويا
دے، د  آِخري نيب ( َصَّلَ اهلُل عَلَيِْه َواٰلِٖه َوَسلََم)دې نه معلومه شوه چې حضور  .مکمل شو

څنګه چې په دې  .نيب نشته ]نوے[ هغويئ په زمانه کښې يا د هغويئ نه پس بَل
ه هغه ُمل رس ته اوريس او د دې نه پس په دې کښې د بلې يوې خښتآِخري 

پاتې نه يش داسې په ما باندې د ُنبُوَّت ُمل رس ته اورسيدو  ُهم ې ځائےخښت
َ  ياد ساتئ چې عيٰس  .اوس د يو نيب ځائے هم پاتې نه دے ْ عَل اَلم هِ ي به قيامت ته  الَسَ

 اندې ترشيف راوړي خو هغويئ خمکښينے نيب دے وروستونزدې په زمکه ب
هغويئ به  او ه خمکښې لګيدلې ده،خښتنيب نه دے )او( دا  [نوے راتلونکے]

نه راځي  )يعين د خپل ُنبُوَّت د حکمونو جاري کولو د پاره(شان رسه د اوس د ُنبُوَّت 
ياد ساتئ چې  .ترشيف راوړيبه  يتيت په حيثد اُمَّ  ( َصَّلَ اهلُل عَلَيْهِ َواٰلِٖه َوَسلََم)بلکه د حضور 

نه وي دا ِضوري  شوے پيدا هډو ځوئهغه دے د کوم نه پس چې بل ځوئ آِخري 
د  ( َصَّلَ اهلُل عَلَيِْه َواٰلِٖه وََسلََم)د حضور  .مړه شوي وي ئې نه ده چې خمکښيين ټول ځامن

نه  زمانےهغويئ د  دا ده چې د هغويئ په زمانه کښې د کيدو معٰن “ آِخري نيب”
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 باندې)په ظاهري طور پس به بَل نيب نه پيدا کيږي، که چرې خمکښينے يو نيب 
)په اوسه پورې  تر څلور نبيان .باک نشتههيڅ  (کښې دې)په ژوندے وي نو  هم(

په زمکه حرضت ِخرض او حرضت  دوه ژوندي دي: هم( باندېظاهري طور 
َ ايلاس  ْ عَل اَلم هَِماي  آسمان باندې حرضت ادريس او حرضت عيٰس په  دوهاو  الَسَ

 َ ْ عَل اَلم هَِماي َالن َب ی  یَنَد  ( َصَّلَ اهلُل عَلَيِْه َواٰلِٖه وََسلََم)، د هغويئ ژوند د حضوِر انور الَسَ کيدو  َخاتَم 
 آخري نيبخملوق دے او  د ټولو نه وړومبے  َصَّلَ اهلُل عَلَيْهِ َواٰلِٖه َوَسلََمحضور  .خالف نه دے

 .دے

َالن َب ی  یند   معٰن  َخاتَم 

َيْه اهللِ  َرْْحَةُ شاِرِح خباري مفيت رشيُف احلق اجَمدي        َالن َب ی  ینفرمايئ: د  عَل  َخاتَم 
 دا معٰن  ]ُهم[ ښودلې ده او“ آِخري نيب” َصَّلَ اهلُل عَلَيْهِ َواٰلِٖه َوَسلََمخپپله ُحُضوِر اَقدس  معٰن 
او په دې باندې د اُمَّت قطيع يقيين اُِجاع ښودلې ده  الَرضوَان عَليهُم بۀ کرامو صحا

َالن َب ی  یندے، ځکه که يو َکس دا اووايئ چې د  )يعين اِتِفاق(  آِخري نيب معٰن  َخاتَم 
د عوامو خيال دے او په دې کښې څه فضيلت نشته او دا په تعريف کښې د 

.ے شکه اکفِر دےِذکر کولو قابل نه دي نو هغه ب

 شپږ فضيلتونه
َ )و رسه په انبيائے کرامو هماته په شپږو وج ﴾3﴿ ْ عَل اَلم ِهُم ي باندې فضيلت  (الَسَ

زما مدد په  (۲) ماته جامع لکمات عطا کړے شوي دي (۱)راکړے شوے دے 
زما د پاره غنيمتونه  (۳) [يعنې ما ته رُعب راکړے شوے دے] رُعب رسه شوے دے

مونځټوهل زمکه زما د پاره د طهارت او  (۴)حالل کړے شوي دي  ځائے جوړ  ـل
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رايلږلے  (کړے شوے جوړ)نيب زه د ټولو خملوقاتو په لور  (۵) هد ېکړے شو
  .ختمه کړے شوې ده )سلسله(په ما باندې د نبيانو  (۶) شوے يم او

ِح        ِذکر کول د َحد بندئ د پاره نه دي  صفاتو : د پينځه شپږوحديث رش 
 .کښې بزرګي ورکړے شوې دهصفاتو ته په بے شمريه  ( َصَّلَ اهلُل عَلَيْهِ َواٰلِٖه َوَسلََم)حضور 

په وضاحت کښې مفيت امحد يار خان نعييم  شوي دي( راکړے)ماته جاِمع لکمات 
ٰلِٖه وََسلََم)هم جاِمع دي او د ُحُضور  الفاظجميد  يلّک: د قرآنِ  عَلَيْه اهللِ  َرْْحَةُ   ( َصَّلَ اهلُل عَلَيْهِ وَا

 .ډير زيات ئې مطلبمعنې او  ]او[لږ  الفاظهم ډير جاِمع دي چې  الفاظخپل 
اعتبار په نيتونو دے، د دين اعمالو د ”فرمايئ:  ( َصَّلَ اهلُل عَلَيْهِ َواٰلِٖه َوَسلََم)اوګورئ ُحُضور 

، اکِمل مؤِمن هغه دے چې يد ]د خلقو خري ښيګړه غوښتل[ خوايه خري حقيقت
دي خو ټول ُجلے وړې وړې  [دا په ظاهره] “.فائده خربې پريږدې بے بے اکره او

په  )زما مدد په رُعب رسه شوے دے( .رشيعت او طريقت په دې کښې راټول دے
ې د پاره وضاحت کښې مفيت صاِحب فرمايئ: چې کوم دښمنان زما رسه د جګړ

د يوې مياشتې په فاِصله باندې زما نه لرې وي چې د هغويئ  ال هغويئنو راځي 
په رُعب  هغويئ اګرچه هغويئ جنګ اوکړي خو ويره پريوځيکښې زما زړونو په 

په  شوے يم( رايلږلے( کړے شوے جوړخملوق طرف ته )نيب  ټول)زه د  .ويکښې 
ه هغه ساه لرونکي وي او وضاحت کښې مفيت صاحب يلّک چې: ټول خملوق ک

 (بے عقل)يعنې  غرِي اعقِل او کهوي  (عقل واال)يعنې  که اعقِل ساه وي،بے که 
ُ عَلَيِْه وَاٰلِٖه َوَسلََم)په ټولو باندې د حضور وي  ٰلِٖه وََسلََم)نُبُوَّت، د حضور  ( َصَّلَ اهلل ِ وَا حکمونه  ( َصَّلَ اهللُ عَلَيْه

د  ده( شوې کړےد نبيانو )سلسله( ختمه  باندېپه ما )او  .نافِذ دي )حسِب حالت(
 ُنبُوَّت د چېيم په چا  آِخري نيبدې په رَشح کښې مفيت صاحب يليلک دي: زه 
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 .نيب نشته ]نوے[ څوک څيا زما نه پس بَل هي ښېختم شو زما په زمانه ک َدور
څلور نبيان: حرضت ِخرض، حرضت ايلاس،  کوم نهَمختصراً(11،11َ،َص:8َ،َج:َۃ)مراَّٰ

َ  حرضت ِادريس او حرضت عيٰس  ْ عَل اَلم ُم هِ ي اوسه پورې ظاهري طور  تر ال الَسَ
، ُممِد آِخري نيبوفات شوي نه دي، بے شکه هغويئ نبيان دي، خو د ټولو نه د 

راوړي د خپل  نبيان[ خپواين]دغه  د َمبعوث کيدو نه پس به  َصَّلَ اهلُل عَلَيْهِ َواٰلِٖه َوَسلََمَعَريب 
  .شوي رشيعت تبليغ نه کوي

 زه اعقِب يم
 )يعين ختموونکے(زما پينځه نومونه دي، زه ُممد يم، زه امحد يم، زه مايح  ﴾4﴿

به زما په ذريعه ُکفر ختم کړي، زه حارِش يم چې خلق به زما  پاک اهلليم چې 
يو ځائے کيږي او زه  (3ورځ وروستو د قيامت پهپسې ما په يعين په قدمونو باندې )

فرمايئ:  عَلَيْه اهللِ  َرْْحَةُ تابيع بزرګ، امام زُهري   .اعقِب يم
.دے د چا نه پس چې بل نيب نه وي ٰهغهاعقِب 

ری ےہ! وہ ویبنں ںیم نس ول  ہشِ مایبن ےہ، دخم اک ےہ ایپرم ِ

 

 یبن آخ

 دمحم
َ 
 

  ےہ مہ ،، ےہ  ِناِن 
ط
ری ےہ! وہ ویبنں ںیم نس ول  حاا  ِ

 

 یبن آخ

 د ټولو نبيانو رسدار
زه د رسوالنو قائِد يم او دا خربه د فخر په طور باندې نه کووم، زه د ټولو  ﴾5﴿

( يم او دا خربه د فخر په طور باندې نه کووم او زه د آِخري نيبنبيانو خاتَم )يعين 

                                                             

 818:َصَ،4:َجَیالقارَۃهنز3َ
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ت کوونکے او د ټولو نه وړومبے شفاعت قبول کړے ټولو نه وړومبے شفاع
َ(44،َحديث:41َ،َص:1َ)دارمي،َج:َ .شوے يم او دا خربه د فخر په طور باندې نه کووم

ِح حديث:       په وضاحت  )زه د رسوالنو قائِد يم(حصے دې د  پاکد حديِث  رش 
به جنت ته د ټولو نبيانو نه  ( َسلََمَصَّلَ اهلُل عَلَيِْه َواٰلِٖه وَ )کښې دي: ُحُضور “ ِمرآت”کښې په 

وي  ]روان[سې شاته شاته پ َصَّلَ اهلُل عَلَيْهِ َواٰلِٖه وََسلََموړومبے ځي او ټول نبيان به په ُحُضور 
 .دے )يعين د رسوالنو قائِد(قائُِد الُمرَسلني  َصَّلَ اهلُل عَلَيِْه َواٰلِٖه وََسلََمپه دې حلاظ رسه حضور 

َ تَم  ی  یَنَََخا ََالن َب 
تَُم النَِّبِيِِّينوخت  ٰهغه دپه نز پاکاهلل بے شکه زه د  ﴾6﴿ اويللکے شوم لکه چې  َخا

اَلم)( آدم )حرضِت  َسَ  لکه د چېيعين ] شوے وو اښلکےپه خپله خاوره کښې  (عَلَيِْه ال
َ آدم  حرضِت  ْ عَل اَلم هِ ي   .جوړيدهل[ َخټهد بدن  الَسَ

يم او زما ُُجات  (آِخري نيب ښېنبيانو ک ټولو)يعين په بے شکه زه آِخُر االنبيا  ﴾7﴿
.د دےساجِ مَ ـلآِخُر ا

 ساِجد معٰن د آِخر  الم  

يم او  ي نيبآِخرزه په ټولو نبيانو کښې ” دي:  الفاظپه بَل روايت کښې دا  ﴾8﴿
مطلب دا   “.زما ُُجات د انبياء د ُُجاتونو آِخري دے

نه پس به نه بَل نيب پيدا کيږي او  َصَّلَ اهلُل عَلَيْهِ َواٰلِٖه َوَسلََمدے چې د حرضت ُمميِد َعَريب 
  .نه به د بَل يو نيب ُُجات جوړيږي
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 ئش داخلجّنت ته 

و! بے شکه زما نه پس بَل يو نيب نشته او ستاسو نه پس بَل يو اُميت اے خلق ﴾9﴿
کوئ، د  لـمونځونه [وخته] خربدار! تاسو د خپل رَبي ِعبادت کوئ، پينځه .نشته

 ۃپه خوشحالئ رسه زکوٰ  د زړه رمضان د مياشتې روژې نيسئ، د خپلو مالونو نه
نو تاسو د خپل رَبي جنَّت ( فرمانربداري کوئ هورکوئ، او د خپلو حاکِمانو )جائز

.شئداخل ته 

 لکه هم ب ل نيب نشته زما نه پس هيڅ

َ په بين ارسائيلو کښې به انبياِء کرامو  ﴾11﴿ ْ عَل اَلم ُم هِ ي حکومت کولو، چې لکه  الَسَ
زما نه پس ( )خو ياد ساتئ!و، شولبه يو نيب وفات شو نو بَل نيب به د هغويئ خليفه 

  .به وي رډيوي او  به ُخلَفاء چېده  نزدې، آؤ! لکه هم ب ل نيب نشته هيڅ

ِح حديث: کوم چې زما په شته يعين نه خو زما په زمانه کښې بَل يو نيب  رش 
َ لکه څنګه چې هارون يش  جوړ موجودګئ کښې زما خليفه ْ عَل اَلم هِ ي َسَ ت د حرض ال

َ  موسٰ  ْ عَل اَلم هِ ي َسَ  جوړ په موجودګئ کښې د يو څو ورځو د پاره اعريض خليفه ال
َ  وو لکه چې موسٰ  شوے ْ عَل اَلم هِ ي َسَ ترشيف ته ور طُ  ]کوهِ[د پاره  د تَورات اخستو  ال

 ،يشکوم چې زما ُمستَِقل خليفه شته او نه زما نه پس بَل يو نيب  .وړے وو
 ءدين َسالطني )يعين بادشاهان( دي او باِطين ُخلَفا اويلازما ُخلَفاء زما د ِلـٰهذا 

 .حرضات دي ءاو ُعلَما
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دي، پاتې  ]زيري[ َِصف بشارتونه ،بايق نه دي پاتېهيڅ د ُنبُوَّت نه  ﴾11﴿ 
! بشارتونه  َسلََمَصَّلَ اهلُل عَلَيِْه َواٰلِٖه وَ عرض اوکړو: يا رسوَل اهلل  الَرضوَان عَليهُم صحابۀ کرامو 

“.څه دي؟ ارشاد ئې اوفرمائيلو: ښه ښه خوبونه

خو بشارتونه )يعين( ښه نه يش زما نه پس به د نُبُوَّت نه هيڅ بايق پاتې  ﴾12﴿
  .دلے يشاويلبَل َکس  په خوبونه چې بنده ئې خپپله اوويين يا د هغه د پاره

او شته بے شکه رِسالت او ُنبُوَّت ختم شو، نو زما نه پس نه څوک رسول  ﴾13﴿
.نه نيب

زه ُممد يم، زه امحد يم، زه د رمحت نيب يم، زه د توبې نيب يم، زه د ټولو نه  ﴾14﴿
.ه د جهادونو نيب يم، ز4يم، زه حارِش يم آِخري نيب

رود
ّ
 مّن ےک رہ انم وتبسن ہپ انیم د

 مّن ےک رہ وتق و احتل ہپ الوھکں السم

نه6681ََ،َحديثَ:266،َص:1َ)معجمَاوسط،َج:َ . يمزه امحد يم، زه ُممد يم او ُمقّٰف  ﴾15﴿

َالاَنب یَاء معٰن دہ: د ُمقّٰف  مختصراً( ر    .آِخري نيبيعين په ټولو نبيانو کښې  اّٰخ 

مونږه په زمانه کښې د ټولو نه آِخري او په قيامت کښې د ټولو نه وړوميب  ﴾16﴿
.ويُ 
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 د ټولو نه وړومبے جّنت ته تلونکے ا مَّت

 ښېپه رَشح ک پاکحديِث  ېد د عَلَيْه اهللِ  َرْْحَةُ شاِرِح مسلم، حرضت امام نََووي       
مطلب دا دے چې مونږه  پاک: د دې حديِث دي يلّک: ُعلَمائے کرامو فرمائييل

د فضيلت او جنَّت  ]خو[ ورسه په آِخره کښې يُ اعتبار دنيا ته د ترشيف راوړلو په 
تونو نه خپوانو و ځکه به دا اُمَّت د ته د تللو په حلاظ رسه وړوميب يُ  ټولو اُمي

.خمکښې جنَّت ته ځي

مونږه په دنيا کښې د ټولو نه وروستو او د قيامت په ورځ به د ټولو نه  ﴾17﴿
 .وړوميب يو، د چا فيصله چې به د قيامت په ورځ د ټولو نه وړومبے کيږي

 خربهخمترصه نه ډکه صفاتو د 

د ټولو نه آِخري او مونږه ئيلو، نو زما د پاره کمال اِختِصار اوفرما پاکاهلل  ﴾18﴿
.ود قيامت په ورځ مونږه د ټولو نه وړوميب يُ 

 ئې د ماتهٰن دا دہ: مع اوفرمائيلو( ئې )کمال ِاختِصار ےدې حصد  پاکد حديِث 
 الفاظلږ  چېراکړو  کولو کمال( وخرب خمترصو ډکونه  صفاتو)يعين د ِاختِصاِر الکم 

.وي ډيرې ئې وي او معنې

بے شکه زه راويلږلے شوم د رمحت درياب برسريه کوونکے او نُبُوَّت او  ﴾19﴿
.رِسالت ختمولو واال

  .ا شوم او د ټولو نه وروستو راويلږلے شومزه د ټولو نبيانو نه خمکښې پيد ﴾21﴿
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.ئېيم او تاسو آِخري اُمَّت  آِخري نيبزه  ﴾21﴿

 )واقعه(و سبب لد ټولو نبيانو نه د افضل کيد

َيْهعَ  اهللِ  َرْْحَةُ حرضت َسهل بِن صالِح َهمداين        نه  عَلَيْه اهللِ  َرْْحَةُ د حرضت امام باقر  ل
َ خو د ټولو انبيائے کرامو  َصَّلَ اهلُل عَلَيِْه َواٰلِٖه َوَسلََمپوښتنه اوکړه: نيب کريم  ْ عَل اَلم ُم هِ ي نه  الَسَ

مو ته په ټولو انبيائے کرا َصَّلَ اهلُل عَلَيِْه َواٰلِٖه وََسلََموروستو راويلږلے شو بيا حضور اکرم 
الم علَيِهُم  ارشاد  عَلَيْه اهللِ  َرْْحَةُ باندې فضيلت او برتري څنګه حاصله شوه؟ هغويئ  الَسَ

د انسانانو د شاه  په ورځ(وعدے )يعين د چې لکه د ميثاق  پاکاهلل اوفرمائيلو: 
ئې خپپله په هغويئ باندې ګواهان هغويئ يستل او وِ اُو ګانو نه د هغويئ اوالدونه را

اوئې فرمائيل: آيا زه ستاسو رَبي نه يم، نو د ټولو نه خمکښې رسوِل جوړ کړل او 
ّٰیبََعرض اوکړو:  َصَّلَ اهلُل عَلَيْهِ َواٰلِٖه َوَسلََمکريم  َصَّلَ  پاکپه دې وجه نيِب “ آؤ ولې نه،”يعين  ل

الم علَيهُِم ته په ټولو انبيائے کرامو  اهللُ عَلَيِْه َواٰلِٖه وََسلََم ت او برتري حاصله باندې فضيل الَسَ
د ټولو نه په آِخره کښې دنيا ته راويلږلے  َصَّلَ اهللُ عَلَيْهِ َواٰلِٖه وََسلََمشوه، حاالنکه هغويئ 

.وشول

 اچدن دبیل اک الکن امہرم یبن  رقونں دبیل روسولں یک وہیت ریہ

 پھُچ ےئگ

ِ

 ّڈواب امہرم یبن رپ ہن ّڈوےب ہن  ایک ربخ ےنتک اترے لھِک

د َصلُّۡوا لََعَ اۡۡلَبِۡيب ُ لََعى ُُمَمى  َصَّلى اّٰلله

اَلم)آدم )حرضت( په ټولو انبياؤ کښې وړومبے نيب  ﴾22﴿ َسَ دے او د ټولو نه  (عَلَيِْه ال
.دے ( عَلَيِْه َواٰلِٖه وََسلََمَصَّلَ اهلُل ))حرضت( ُممد  آِخري نيب
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﴿23﴾َََ اب  َمَرَب َنَالَخط َ يَلَكَاَنَع  د  بَع  َكَاَنَنَب ي َ  يعين زما نه پس که چرې بَل نيب وے نو  .لَو 
.وے)هغه به( ُعمر 

ِح حديث:        په وضاحت  پاکد دې حديِث  عَلَيْه اهللِ  َرْْحَةُ خان امام امحد رضا  رش 
فِطرت دومره اکِمل وو چې که چرې د  (عَـنْهُ  اهللُ  َرِضَ )کښې فرمايئ: يعين د هغويئ 

 ځکه نيب کيدے شوهغويئ ُنبُوَّت دروازه بنده نه وے نو َِصف د اهلل په فضل 
  .نه دےمستِحق څوک د ُنبُوَّت  هيڅ رسهاعتبار چې د خپل ذات په 

  .وا د ټولو خلقو نه افضل دےنه سِ  )او ُمرسلني( ءابوبکر د اَنبيا ﴾24﴿

 دروغژنان نبيان به وي 04

اب  ډير زر به زما په اُمَّت کښې  ﴾25﴿ وي، په  (اندروغژن غټ ډير)يعين َکذَّ
هغه نيب دے حاالنکه زه  ېکوي چ خيال( )يعينګمان هغويئ کښې به هر يو 

َالن َب ی  ین .نيب نشته څيم او زما نه پس بَل هي (آِخري نيب)يعين  َخاتَم 

ِح   حديث رش 

َيْه اهللِ  َرْْحَةُ حرضت مفيت امحد يار خان نعييم        په رَشح  پاکد دې حديِث  عَل
نبيان هغه دي کوم چې خلقو نبيان اومنل او د  اندروغژن دا کښې يلّک: 

يِع ُنبُوَّت   کوونکيٰی )يعين د نيب کيدو دعوهغويئ فساد خور شو، بل قسم ُمدَّ
کوم چې چا اونه منل هغويئ بکواس اوکړو او مړه شول هغه خو ډير  هغه دي(

  .زيات دي
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آِخري  معٰن دہاتَُم انلَِّبِييني معلومه شوه چې د خَ  )مفيت صاحب نور فرمايئ:(      
په  .چې د هغويئ په زمانه کښې او د هغويئ نه پس بَل څوک نيب جوړ نه يش نيب

دے څوک چې اووايئ چې د دې )يعين اتفاق( معٰن باندې د اُمَّت ِاُجاع دې 
  .نه بلکه اصيل نيب ده )نو( هغه اکفِر دے“ آِخري نيب”معٰن 

ال  ﴾26﴿ اب او َدجَّ  )او(وي  )ډير دروغژن او دهوکه باز(زما په اُمَّت کښې به َکذَّ
يم زما نه پس بل هيڅ نيب  آِخري نيبپه هغويئ کښې به څلور زنانه هم وي او زه 

.نشته

ـنْهُ  َرِضَ اهللُ  د موٰٰل لع  شان و عظمت  عَ

غزوۀ تَبوک طرف ته د ترشيف وړلو په د  َصَّلَ اهلُل عَلَيِْه َواٰلِٖه َوَسلََمُحُضور اکرم  ﴾27﴿
ـنْهُ  اهللُ  َرِضَ وخت حرضت عيل  هغويئ عرض نو په مدينه منوره کښې پريښودو  عَ
ريږدئ، اوئې ! ما په زنانؤ او ماشومانو کښې پ َصَّلَ اهلُل عَلَيِْه َواٰلِٖه وََسلََماوکړو: يا رسوَل اهلل 

)يعين د نائِب کيدو په نه ئې چې ته زما په ِنيابَت رايض فرمائيل: آيا ته په دې 
اَلم) کښې داسې پاتې شې لکه څنګه چې موٰس  (يتحيث َسَ لکه د خپل رَبي  (عَلَيِْه ال

اَلم(رسه د الکم د پاره حاِِضيدو نو هارون  َسَ ال َيِْه  )يعين د نائِب ئې په خپل نيابت  )عَل
اَلم(دا فرق دے چې هارون خو کښې پريښودے وو،  (يتو په حيثکيد َسَ َيِْه ال نيب  )عَل

]يعنې چې لکه نه ما د ُنبُوَّت اعالن کړے  م نوے يوو )او( زه چې د لکه نه نيب شو

  .د بَل چا د پاره ُنبُوَّت نشته دے د هغې نه پس[
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ِح حديث  رش 

َيْه اهللِ  َرْْحَةُ شاِرِح خباري حرضت مفيت رشيُف احلق اجَمدي        فرمايئ: حرضت  عَل
اَلم) موسٰ  َسَ نو حرضت تللو د تورات اخستو د پاره ته چې لکه کوهِ طور  (عَلَيِْه ال

اَلم)هارون  َسَ ئې اعريض طور د خپلې واپسئ پورې خپل جانشني جوړ کړے  (عَلَيِْه ال
دې تمثيل  ،ختم شو ]جانشني کيدل[ وو کوم چې د هغويئ د واپس کيدو نه پس

ُ  رَِضَ حرضت عيل  َصَّلَ اهلُل عَلَيْهِ َواٰلِٖه وََسلََم)يعين مثال( ظاهره کړه چې حضوِر اَقدس   عَـنْهُ  اهلل
دا ِنيابَت هم  )او(اعريض طور د تَبوک نه واپسئ پورې خپل نائِب جوړ کړے وو 

.و تر حده پورې ووتَِصف د انتظايم معامالَُمدود وو 

هم دے مې ورور  ې)چه هارون  نعيل زما نه داسې دے څنګه چې د موسٰ  ﴾28﴿
ََنَب ی ََلَاَ”خو  او نائِب هم( ی  .زما نه پس بل هيڅ نيب نشته“ بَعد 

زده کولو نه بغري لوستلو /د چا نه د لوستلو کښې په دنيا )يعينزه ُممد، نيب ايُمي  ﴾29﴿
ََنَب ی ََلَاَ”او  اوفرمائيل( هځل ېدر ېئ ې)داسيم  واال نيب( ی  نه پس بل هيڅ  زما “بَعد 
.نيب نشته

يلے ماته عطا کړل خو ماته دا اوفرمائ پاکاهلل ما چې څه هم اوغوښتل  ﴾31﴿
.شول چې ستا نه پس بل نيب نشته

 ،
ّ

ُس
ّ
 یکم دمینمے متخِ ر

 وکنین ںیم مت اس وکیئ ںیہن
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 تا رښتيا اووئيل
ستا رَبي څوک دے؟ ستا ”به په قرب کښې د َمړي نه پوښتنه کوي: فرښتے  ﴾31﴿

د هغه  زما رَبي اهلل دے چې هغه به وايئ:“ دين څه دے؟ او ستا نيب څوک دے؟
او زما دين اسالم دے او زما نيب )حرضت( ُممد نشتههيڅ رشيک  بل

به وايئ: تا رښتيا  فرښتے .دے آِخري نيبدے او هغويئ د ټولو نه  )َصَّلَ اهلُل عَلَيْهِ َواٰلِٖه َوَسلََم(
  .اووئيل

 د يو خوب تعبري

)رسول اهللکښې د خوب تعبري بيانولو  عَـنْهُ  اهللُ  َرِضَ  لز مَ بِن د حرضت اِ  ﴾32﴿
اوښه کومه چې تا په خوب کښې  ٰهغه( اوفرمائيل: پاتې شوه  َصَّلَ اهلُل عَلَيِْه َواٰلِٖه َوَسلََم

غې سورلئ کووم نو د دې نه ُمراد قيامت دے نه به زما اويلدهل او دا چې زه په ه
  .نه پس څوک نيب وي او نه به زما د اُمَّت نه پس بل يو اُمَّت وي

 د هغويئ نه خمکښې به ن ور م نډې ويه

وح به د قيامت په ورځ د نورو نه خمکښې )حرضت( نُ  پاکاهلل بے شکه  ﴾33﴿
اَلم) َسَ او د هغويئ قوم راوبيل او ورته به اوفرمايئ: تاسو نُوح هل څه جواب  (عَلَيِْه ال

اَلم(ورکړے وو؟ هغويئ به وايئ: نُوح  َسَ ال َيِْه  ، نه ئې رابليل وونه مونږه ستا په لور  )عَل
، نه ئې راته د کړے ووڅه نصيحت  راته ، نه ئېرارسولے ووراته ستا څه حکم 

اَلم(، نُوح اورولے ووحکم  څهنه آؤ يا  َسَ َيِْه ال به عرض اوکړي: يا اهلل! ما دويئ  )عَل
خرب د يو نه پس بل او په ټولو خمکښينو هغې د چې و، ے وته داسې دعوت ورکړ

 آِخري نيبد ټولو نه  خرب( ٰهغه)او وروستو کښې خور شو، تر دې پورې چې 
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ته اورسيدلو، هغويئ هغه اويللکو او اوئې لوستلو  ( لََمَصَّلَ اهلُل عَلَيْهِ َواٰلِٖه وَسَ ))حرضت( امحد 
او په هغې  اويللکے او اولوستلے شو( چېبيان شو کوم  کښې)يعين په قرآِن کريم 

به اوفرمايئ: امَحد  پاکاهلل  .باندې ئې ايمان راوړو او د هغې ئې تصديق اوکړو
ٰلِٖه وََسلََم)نو رسوُل اهلل  .ميت راوبلئاو د امَحد اُ  ( َصَّلَ اهلُل عَلَيْهِ َواٰلِٖه َوَسلََم) او د هغويئ  ( َصَّلَ اهللُ عَلَيْهِ وَا

ت به په داسې حال کښې د  چې د هغويئ  يږيپه بارګاه کښې حاِض پاکاهلل اُمَّ
اَلم(به د نُوح هغويئ نه خمکښې به نُور منډې ويه،  َسَ َيِْه ال )يعين ګوايه ورکوي  )عَل

.کوي( ئېتصديق به 

 وايئ نيب آِخريد قيامت په ورځ به ټول خملوق 

اَوَّلني او آِخرين به زما په ِخدمت کښې حاِض يش او عرض به اوکړي:  ﴾34﴿
ل َرسول او  پاکاهلل ُحُضور تاسو د ” َا ََخاتَم  ، زمونږه ئې آِخري نيبيعين  ءیابَ ن َا

“.اوکړئ شفاعت

ََیيَاََشف یعََالوَرَّٰ ََی ََيَاَنبَعَلَیکََسلَام   عَلَیکََسلَام ََیاله دّٰ
لانبیَاءَ تََمَا ََخا َعَلَیکََسلَام ََسی  َدَالاَصف یاءََعَلَیکََسلَام 

 وے پيدا کړےکه چرې حممد نه وے نو ما به ته نه 
َيْهِ )د )حرضت( آدم  ﴾35﴿ اَلم عَل َسَ نه چې لکه ِاجِتهادي خطا اوشوهل، نو هغويئ د  (ال

په بارګاه کښې ئې  پاکاهلل و او د لعرش په لور خپل رَس ُمبارک اوچت کړ
وسيله وړاندې کووم  ( َصَّلَ اهلُل عَلَيِْه َواٰلِٖه وََسلََم)! زه تاته د ُممد پاکهاهلل يا ” عرض اوکړو: 

ارشاد اوفرمائيلو: اے آدمه! تا ُممد  پاک اهلل “.او سوال کووم چې ما اوخبښه
څنګه اوپيژندلو حاالنکه ما خو ال هغه پيدا کړے هم نه دے؟  َصَّلَ اهلُل عَلَيِْه َواٰلِٖه َوَسلََم
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َ حرضت آدم  ْ عَل اَلم هِ ي َسَ ! لکه چې تا زه په خپل قدرت رسه پاکهاهلل عرض اوکړو: يا  ال
ه عرش باندې مېجوړ کړم نو ما چې لکه رس اوچت کړو نو پ

ّٰهََلاََ ل َاََا ل ََهلل اا  ل  و  َر َس  چا نوم د  هٰغهچې تا به د  زه پوهه شوماويلدل نو  يليلک هللام َحم َد 
وي کوم چې تاته د ټول جهان نه زيات ګران يو ځائے کړے نوم رسه  پاک خپل
ارشاد اوفرمائيلو: اے آدمه! تا  پاکاهلل  .ډير عزيت دےهغه  د او ستا په نزددے 

دے، چې تا ماته د ګران د ټول جهان نه زيات  ته ښتيا اووئيل، بے شکه هغه مار
ََماََخلَقت َکَوسيله سوال اوکړو نو ما ستا َخطا معاف کړهل  په هغه يعين  َولَولَاَم َحم َد 

د طرباين په روايت کښې  5.که چرې ُممد نه وے نو ما به ته نه وے پيدا کړے
دے او د هغويئ  آِخري نيباوالد کښې د ټولو نه هغويئ ستا په  او دا اضافه ده:

.اُمَّت ستا په اوالد کښې د ټولو نه آِخري اُمَّت دے

 وہ وج ہن ےھت وت ھچک ہن اھت، وہ وج ہن وہں وت ھچک ہن وہ

 اجن ںیہ وہ اہجن یک، اجن ےہ وت اہجن ےہ

د َصلُّۡوا لََعَ اۡۡلَبِۡيب ُ لََعى ُُمَمى  َصَّلى اّٰلله

اَلم)چې لکه حرضت آَدم  ﴾36﴿ َسَ کښې راکوز  [هندوستان] د َجنَّت نه په ِهند (عَلَيِْه ال
 ، جربيل راکوز شو او اَذان ئې اوکړو، چې لکهه ئې ُمسوس کړهوير شو نو

ُ  َصَّلَ  پکښې د ُممد] اَلم))نو( حرضت آدم راغلو نوم  پاک [وََسلََم وَاٰلِهٖ  عَلَيْهِ   اهلل پوښتنه  (عَلَيْهِ الَسَ

                                                             

 (4682:َثيحد،815َ:َص،3َ:َجَالمستدرکَ:5َ
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څوک دے؟ اوئې وئيل: ستاسو په اوالد کښې د ټولو  (َصَّلَ اهلُل عَلَيْهِ َواٰلِٖه َوَسلََم)اوکړه: ُممد 
.دے آِخري نيبنه 

 په تورات رشيف کښې ِذکِر خري

َ )لکيُم اهلل  په )حرضت( موٰس  ﴾37﴿ ْ عَل اَلم هِ ي باندې چې لکه تورات رشيف نازِل  (الَسَ
نو اوموندلو شو نو هغويئ چې هغه اولوستلو نو په هغې کښې ئې د دې اُمَّت ِذکر 

َربَّه! په دې کښې د يو اُمَّت په بارګاه کښې ئې عرض اوکړو: اے زما  پاکاهلل د 
)ِذکر( دے چې کوم په زمانه کښې د ټولو نه آِخري او په مرتبه کښې د ټولو نه 

َصَّلَ اهلُل )ارشاد اوفرمائيلو: دا د امحد  پاکاهلل  .وړومبے دے، نو دا زما اُمَّت کړې

 .اُمَّت دے (عَلَيْهِ َواٰلِٖه َوَسلََم

 
ِ
 ںیہ مّن ےکاتکب

 

ْص
َ
 ںیم و

ٰ
ٰی ںیم مّن ےک اسفےن آےئ ںیہ   رضحِت ومٰس

يس عی

 
ِ
 اتکب

 ےک  مںیہّن

َ

َعت

 

 
 ں ہپ مّن ےک رتمےن آےئ ںیہزابِن رقآ ےمغن زوبر ےس نُس ولیک 

 آِخري نه ولوټ د او ومبےړو نه ولوټ د

َ چې لکه )حرضت( آدم )َصِِفُّ اهلل  پاکاهلل  ﴾38﴿ ْ عَل اَلم هِ ي ( پيدا کړو او هغويئ الَسَ
َ ته د هغويئ ځامن اوښودلے شو نو هغويئ  ْ عَل اَلم هِ ي هغويئ په يو بَل باندې د  الَسَ

په حلاظ رسه اويلدل او د هغه ټولو په آِخره کښې ئې اوچت او ے مرتبفضيلت او 
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! پاکهاهلل په بارګاه کښې ئې عرض اوکړو: يا  پاکاهلل ور اويلدلو نو د روښانه نُ 
دے، دا اوَّل  (َصَّلَ اهلُل عَلَيِْه َواٰلِٖه َوَسلََم)“ امَحد” ځوئدا څوک دے؟ اوئې فرمائيل: دا ستا 

)يعين شفاعت دا آِخر دے او دا د ټولو وړومبے شفيع  دے او هم (وړومبے)يعين 

  .او هم دا د ټولو نه وړومبے شفاعت قبول کړے شوے دے (ونکےکو

 

 

 ا پ

 

 یئ ا اختِنپ  و فص وہےئ الوجا پ  وہد

 
صط
م

ا م وہا  

 

و د  ب ر ُ  و ں د ُ

 

ے مت ہپ رکو ر
ٰ ف

 

 نيب آِخريوړومبے او 
 رسوُل اهلل )د معراج په شپه(فرمايئ:  عَـنْهُ  اهللُ  َرِضَ حرضت ابو ُهريره  ﴾39﴿

الم علَيِهُم په آسمانونو کښې د انبيائے کرامو  َصَّلَ اهلُل عَلَيِْه َواٰلِٖه َوَسلََم رسه مالقات اوکړو  الَسَ
آِخري بيان کړو او په آِخره کښې د ټولو نه   تعريف()يعينمحد  پاکاهلل نو ټولو د 

تعريف بيان کړو،  پاکاهلل اوفرمائيل: تاسو ټولو د  َصَّلَ اهلُل عَلَيْهِ َواٰلِٖه َوَسلََم، ُممِد عريب نيب
لره دي چا چې زه د ټول جهان د پاره  پاکاهلل ټول تعريفونه ”اوس ئې زه بيانووم: 

ونکے جوړ واو ويره اور ورکوونکےپاره ئې زيرے رمحت راويلږلم او د ټولو د 
را اويلږلم او په ما باندې ئې قرآِن کريم نازل کړو په کوم کښې چې د هر ے کړ

ټولو اُمتونو  ٰهغهڅزي روښانه بيان دے او زما اُمَّت ئې بهرت اُمَّت جوړ کړو په 
ئې  ُهم دويئاو اوَّل ئې ُهم دويئ کښې کوم چې په خلقو کښې ظاهر شول، او 

ئې زما ِذکر اوچت کړو او زما نه ئې نُبُوَّت رشوع کړو  د پارهآِخر اوساتلو او زما 
دا ئې چې واوريدل نو حرضت ابراهيم  “.او هم په ما باندې ئې نُبُوَّت ختم کړو

ٰـوةُ  عَـلَـيْهِ خليُل اهلل  ل َصَ اَلم  اـل الم علَيهُِم ټولو انبيائے کرامو  َوالَسَ د دې ”ته اوفرمائيل:  الَسَ
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 بيا ُحُضوِر اکرم “.په تاسو ټولو افضل دے َصَّلَ اهلُل عَلَيِْه َواٰلِٖه َوَسلََمد مَّ خربو په وجه ُُمَ 
َس َ َصَّلَ اهلُل عَلَيِْه َواٰلِٖه وََسلََم ٰلِٖه وَسَلََم د هغويئ پاکاهلل بيا  .ترشيف يوړلوته  ھّٰیتََن َم َال ََۃ َرََد   َصَّلَ اهللُ  عَلَيِْه وَا

اوفرمائيلو او دا ئې هم اوفرمائيل: ما ته د ټولو نبيانو نه وړومبے پيدا رسه الکم 
)يعين برسريه کوونکے کړې او د ټولو نه پس مې اويلږلې او ته مې فاتِح او خاتَم 

  .کړېنه آِخري(  ټولواو د 

ر مت  ِ
 
، مت وہ اظہ

 ِ

ر، مت وہ ابط ِ

 

َل، مت وہ آخ
و
 وہ مو

َعَلَیَکََوَسل َمَیصل ََمامَس، قح ےن ےشخب ںیہ ہی   اهلل 

ور په شونډو مبارکو به  ض  َنَاَلََهاد ح   وي ا
الم علَيهُِم چې لکه خلق د ټولو انبيائے کرامو  ﴾41﴿ نه د شفاعت په معامله  الَسَ

َ وح اهلل رُ  کښې مايوسه يش نو حرضت عيٰس  ْ عَل اَلم هِ ي ته به حاِِض يش او د  الَسَ
شفاعت خواست به اوکړي، هغويئ به اوفرمايئ: زه د دې َمنصب اَهل نه يم، 

َالن َب ی  ین َصَّلَ اهلُل عَلَيِْه َواٰلِٖه َوَسلََم)حرضت( ُممد  دے  آِخري( کښېنبيانو  ټولو)يعين په  َخاتَم 
( په خدمت کښې َصَّلَ اهلُل عَلَيِْه َواٰلِٖه وََسلََماهلل  سوُل )د رخلق به  .او دتله ترشيف فرما دے

د پاره  )اکر(يعين زه د دې “ اَنَاَلََها”حاِض يش او شفاعت به غواړي زه به فرمايم: 
َّٰ .يم  نهَخلاصه(234َ،َص:18َرضويه،َج:ََی،َفتاو6364َّٰ:َيث،َحد328،َص:6َج:َی،)مسندَابوَيعل

ّٰیَغَیر یا ذَهب واَا َ”ںیہک ےگ مور یبن   “ل

ُر ےک بل رپ 

 

ّ
َنَاَلََها”رِمے ح  وہاگ“ ا

نؔ:  س  ح الکم ح  د قيامت په ورځ به خلق د نبيانو په دربارونو کښې د شفاعت رش 
لکه  “.زما نه عالوه د بل چا خوا هل الړ شئ”خواست کوي نو ټول به فرمايئ: 

ٰلِٖه وََسلََمصَ  آِخري نيبد ټولو نه  پاکاهلل چې د هر ځائے نه مايوسه يش نو د  په  َّلَ اهللُ عَلَيْهِ وَا
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بارګاه کښې به د شفاعت د خري غوښتلو د پاره حاِِض يش نو ارشاد به اويش: 
  .زه د دې اکر د پاره يم ]ُهم[ )آؤ آؤ(

ر تمروز ایق  ےس ریخ متےھجم ریخ دے دے افشتع یک ِ

 

 یبن یوشخبم، مے آخ

د َصلُّۡوا لََعَ اۡۡلَبِۡيب ُ لََعى ُُمَمى  َصَّلى اّٰلله

 )واقِعه( ...هيڅ ئې پ ټ نه کړل خو
َيْه اهللِ  َرْْحَةُ تابيِع بُُزرګ حرضت َکعُب االَحبار  فرمايئ: زما واِل د تورات رشيف په  عَل

چې څه په حرضت  پاکاهلل کښې د ټولو نه زيات ِعلم لرلو، ونکو ِعلم لر
َ  موٰس  ْ عَل اَلم هِ ي َسَ ، د هغې ِعلم زما د واِل همره د چا رسه هم کړي ووباندې نازل  ال

هغويئ به په خپل ِعلم کښې زما نه هيڅ هم نه پټََول، لکه چې د هغويئ نه وو، 
غوښتم او اوئې وئيل: اے زما ځويه! تاته اُو آِخري وخت راغے نو زه ئې را

، خو آؤ دوه کړيپټ  هيڅ هم نه دي نهمعلومه ده چې ما په خپل ِعلم کښې ستا 
صفحات مې ساتيل دي، په هغې کښې د يو نيب بيان دے د چا د ترشيف راوړلو 
زمانه چې رانزدې شوې ده، ما د دې ويرې په وجه تاته د هغه دوؤ صفحو خرب 

راپاڅي او ته په  کوونکے( یٰ )د نيب کيدو د دروغو دعودرنکړو چې شايد څوک 
ا تاخ تاته خمامخ دے، ما په دې کښې هغه صفحات هغه پسې روان شې، د

مې پرې خاوره يلو کړې ده اوس دا صفحات مه ګوره، پاسه ايښودي دي او د 
ستا خري  پاکاهلل ترشيف راوړي او که چرې  َصَّلَ اهلُل عَلَيْهِ َواٰلِٖه َوَسلََملکه چې هغه نيب 

 اوې، دا ئې اووئيل جوړ ش تابعداري کوونکےهغويئ د اوغوښتو نو ته به خپپله 
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نه فارغ شو نو د هر څه نه زيات خخولو د هغويئ مونږ چې لکه د  .لووفات شو
شوق زما د هغه صفحو د کتلو وو، ما تاخ اوسپړدلو او چې صفحات مې 

راويستل نو څه ګورم چې په هغې کښې يليلک دي:
َالن َب یّٖ ٌََ ََم َحم َد َخاتَم  َالل ّٰہَ  ل  و  ٌََ َبَعَدهَی ََیَنَلَاَنَب َاَر َس  هَۃََب مَک َََہ ََمول د   ٍۃ،بََب َطيَ ٌََ ََومَهاَجر 

دے د هغويئ نه پس بل نيب نشته،  آِخري نيبيعين ُممد د اهلل رسول دے، 
ه کښې )وي( او   کوونکےپه لور هجرت  ےد مدينهغویئ پيدائش به ئې په مکي

 .دے

مہلل  دعب آپ ےک رہزگ ہن آےئ اگ یبن ای
َ
ری یبنو ِ

 

 ! مامیں ےہ رِمم، مے آخ

دی!
ِو
ّھکاا رک رعض سي

ج 

ہ رَس 

َ

َست
  
تس 

َ
ری یبن  ےہ د ِ

 

 وت وخمب ںیم ولَجہ داھک، مے آخ

ری یبن  آالوشئں ےس اپک رکےک ریمے دل ںیم وت ِ

 

 آاج امَس اج رھگ انب، مے آخ

د َصلُّۡوا لََعَ اۡۡلَبِۡيب ُ لََعى ُُمَمى  َصَّلى اّٰلله

حابۀد   اِرشادات 5کرامو او تابعينو  ص 
 )يلک(وګو ترمينځه حترير د دواړو ا   ﴾1﴿

ـنْهُ  اهللُ  َرِضَ َصحايِب رسول حرضت جابر بن عبُد اهلل        فرمايئ: د حرضت آدم  عَ
َ َصُِف اهلل  ْ عَل اَلم هِ ي ”ي: وګو په مينځ کښې يللکے شوي دد دواړو اُ  الَسَ

َالن َب یّٖ َ َخاتَم  َالل ّٰہَ  ل  و  اَر َس    .دے آِخري نيبيعين: ُممد د اهلل رسول او “ ََینم َحم َدََ 
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 چې هغه نه وي نو هيڅ به نه وي ﴾2﴿
ـنْهُ  اهللُ  َرِضَ صحايِب رسول حرضت َسلمان فاريس        ايئ: حرضت جربيل اَمني فرم عَ

 َ ْ عَل اَلم هِ ي َسَ ته ئې عرض اوکړو: يَا رسوَل اهلل!  َصَّلَ اهلُل عَلَيِْه َواٰلِٖه وََسلََمحاِض شو او حضور  ال
الم علَيهُِم ستاسو رَبي ارشاد فرمايئ: بے شکه ما په تاسو باندې انبيائے کرام   الَسَ

جوړ  نه دے سې بَل څوک مېاو دا (ېئ آِخري نيبنه  ټولو)يعين ته د ختم کړل 
عزيت واال وي، ستا نوم ما د خپل نوم  دکوم چې ستا نه زيات زما په نزکړے 

کړو چې چرته هم زما ِذکر کيږي چې وررسه وررسه هلته ستا  يو ځائےرسه 
ِذکر هم اوکړے يش، بے شکه ما دنيا او دنيا واال د دې د پاره جوړ کړل چې ستا 

ې ستا مقام او مرتبه په هغويئ باندې ظاهره کړم، او عزيت او په خپله بارګاه کښ
که چرې ته نه وے نو ما به آسمان او زمکه او څه چې په دې کښې دي باللک 

.کړي جوړ وے نه

 ےہ مںیہّن ےک دم دقم یک ابِغ اعمَل ںیم اہبر

 ہن وہں اعمَل ںیہن وہ  ےھت اعمَل ہن اھت، رگوہ ہن 

ِح الکِم رضا: په وجه د ټولې دنيا ښالک او  آِخري نيبد ټولو نه د  پاکاهلل د  رش 
دنيا ته ترشيف نه وے راوړے  َصَّلَ اهلُل عَلَيْهِ َواٰلِٖه َوَسلََمسرپيل دي، که چرې زما خوږ آقا 

  .ُجود وونو دا دنيا به نه وه او نه به د دې وُ 
ر ا ر ِ د و  اہجں

ق
و د  ےہ، و ہجِ  ُ

خ 

ُ
ر ا  و 
ِ

 

ب
 ا ے ہک 

 

 

 اکانئپ
ِ
 م

 

ر
ب 
 تنیِ 

 

ُو د  ےہ، ر
م
ُ

 

ن

ر ی 
ِ

 

ب
 ا ے ہک 

د َصلُّۡوا لََعَ اۡۡلَبِۡيب ُ لََعى ُُمَمى  َصَّلى اّٰلله
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لَامحرضت ابراهيم  ﴾3﴿ َالس َ  ته پيغام  عَلَی ه 
َيْه اهللِ  َرْْحَةُ بزرګ حرضت اعِمر َشعيب تابيع         )حرضت(چې په  پاکاهلل فرمايئ:  عَل

َ ابراهيم )خليُل اهلل  ْ عَل اَلم هِ ي َسَ نازل  )يعين آسماين الکم( 6صحيفےباندې کومې  (ال
 پرهل پسې کړے وو په هغې کښې دا هم وو: بے شکه ستا په اوالد کښې به

 لوستلو نهد چا نه  ښې)يعين په دنيا ک وي تر دې پورې چې نيب ايُمي قبيلے ډيرې 
  .ترشيف راوړي به ( َصَّلَ اهلُل عَلَيِْه َواٰلِٖه وََسلََم)خاتَُم االَنبيا  بغري لوستلو واال نيب(،

َيْه اهللِ  َرْْحَةُ  حرضت العٰ   يلّک: عَل
 ُ  شکِ ا اتُسد  وہا اسي ا 

 

ب

 

ّی سک ےئل ِمن

م

 

 ا س وک

 

 ت
ب
ِفا  ل ََا قَرا َ ایک ک َکَ اَََرب  َکَا  ںیہن َرم 

ِح الکِم رضا: ِد َعَريب آِخري نيب خوږ خوږ پاکاهلل د  رش  ٰلِٖه وََسلََم، مّکي مَدين، ُُمَمَّ ته  َصَّلَ اهللُ عَلَيْهِ وَا
ورََپه پارے ديرشمې سيد کومې ِذکر چې د  لوستلے دے ]سبق[ خپپله پاکاهلل   العَلَقَۃ َس 

نو بيا هغويئ لوستلے دے ]سبق[خپپله  پاکاهلل هغويئ ته  لکه کښې موجود دے، چې
عجزه ده کيدل ډيره لويه مُ “ ايُمي ”او د هغويئ  .ولې د دنيا د استاذ اِحسان واخيل َصَّلَ اهللُ عَلَيْهِ وَاٰلِٖه وََسلََم

ٰلِهٖ وَسَلََم خو هغويئ نه دے لوستلے ]څه سبق[چې هغويئ په دنيا کښې د چا نه هم  ُ عَلَيْهِ وَا ته د  َصَّلَ اهلل
  .دنيا ټول ُعلُوم حاِصل دي

یاحرضت ﴾4﴿  ََ اَشع  لَامَهَ یَ عَل  ته و يح  الس َ
َيْه اهللِ  َرْْحَةُ تابيع بزرګ حرضت وَهب بن ُمنَِبيه        خپل خوږ  پاکاهلل فرمايئ:  عَل

                                                             
الکم  پاک اهللاوراقو )پانړو( ته وئيلے يش په کومو باندې چې د  هٰغهغت کښې په لُ “ صحيفه”6

په شلک کښې په ے رسالآسماين الکم دے کوم چې د  ٰهغهيللکے شوے وي، په اِصطالح کښې 
۔ے وونبيانو باندې نازل شو
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َ نيب، حرضت اَِشعيا  ْ عَل اَلمال هِ ي ته ويح اويلږهل چې زه نيب ايُمي يلږلو واال يم، د هغويئ   َسَ
باندې به اکنړه غوږونه او اغفِله زړونه او ړندې سرتګې  )يعين ذريعه(په سبب 

ه کښې، د هجرت کولو ځائے مدينه او د  برسريه کړم، د هغويئ پيدائش په مکي
ت د ټولو اُمتونو نه کښې دے، زه به ِضور د هغويئ اُمي “ شام”هغويئ بادشاهت په 

بهرت او افضل کړم، زه به د هغويئ  ي ديکوم چې د خلقو د پاره ظاهر کړے شو
په کتاب نور کتابونه ختم کړم او د هغويئ په رشيعت به نور رشيعتونه او د 

  .هغويئ په دين به ټول دينونه مکمل کړم

 ر یض ر وسل و یبن میلک و یجن حیسم و یفص لیلخ و 

 ب ا ں اہمتر ے ےئل قیتع و  

 

 و یص ینغ و یلع انث یک ر

د َصلُّۡوا لََعَ اۡۡلَبِۡيب ُ لََعى ُُمَمى  َصَّلى اّٰلله

 وضاحت“ هتد شام ملک د بادشا” 
بيان شو په دې کښې دا  پاکاوس چې کوم حديِث  !اعشقانو آِخري نيبد اے       

بادشاهت به په  َصَّلَ اهلُل عَلَيْهِ َواٰلِٖه َوَسلََم آِخري نيبخوږ  خوږ د پاکاهلل هم دي چې د 
ی کښې وي، په دې باره کښې اعشقاِن صحابه و اهِل بيت ته د فتاوٰ “ شام”

حرضت، امام امحد رضا خان  ف نه يو مدين ګ وړاندې کووم: العٰ رشي رََضِويَّه
ـنْهُ  اهللُ  َرِضَ )فرمايئ: حرضت امرِي ُمعاِويه  عَلَيْه اهللِ  َرْْحَةُ  )يعين د خو اَوَّل ُملُوکِ اسالم  (عَ

دې طرف ته په توراِت ُمقدَّس کښې  د ُهم دے بادشاه( وړومبےسلطنِت ُممدييه 
َاشاره ده چې  َهاَجرَ َۃََب مَک ََََہ ََمول د  ٌََ َهَوم لکَ َۃَََطيبَََہ ََوم  ام  مان ٰهغه”يعين  بَالش َ نيب آِخُر الزَّ

ه کښې پيدا کيږي او  َصَّلَ اهلُل عَلَيِْه َواٰلِٖه َوَسلََم ته به هجرت کوي او د هغه مدينے به په مکي
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دشايه اګرچه با (عَـنْهُ  اهللُ  َرِضَ )نو د امرِي ُمعاِويه  “.به په شام کښې ويبادشايه 
َالل ّٰہٌََ ََم َحم َدد َسلطنت دے، خو د چا!  و ل  . َصَّلَ اهلُل عَلَيْهِ َواٰلِٖه َوَسلََم ر َس 

یتیت جني هر صحايِب نیب! جني   ټولې صحابياتې ُهم! جنيیت جنيیت 
يق ُهم! جنيیت جنيیت څلور ياران د نیب! جنيیت جنيیت  حرضت ِصِدي

و عمر فاروق ُهم! جنيیت جنيیتا  عثماِن غن! جنيیت جنيیت 
 َحَسن او ُحَسني ُهم! جنيیت جنيیت فاطمه او لع! جنيیت جنيیت
 هره زوجۀ نیب! جنيیت جنيیت والين د نیب! جنيیت جنيیت
! جنيیت جنيیتُهم معاويه دے او ابوُسفيان ُهم! جنيیت جنيیت   

د َصلُّۡوا لََعَ اۡۡلَبِۡيب ُ لََعى ُُمَمى  َصَّلى اّٰلله

ََحرضت يعقوب  ﴾5﴿ لَامَهَ یَ عَل  ته و يح  الس َ
َيْه اهللِ  َرْْحَةُ ِِظ تابيِع بُُزرګ حرضت ُممد بن َکعب قُرَ  حرضت  پاکاهلل فرمايئ:  عَل

َ يعقوب  ْ عَل اَلم هِ ي بادشاهان او  ېپرهل پس د اوالد نه زه به ستاته َويح اويلږهل:   الَسَ
الم علَيِهُم انبيائے کِرام  َصَّلَ نيب  واال َحَرِم ُُمرَتم دېد زه به  ېچ ېپور دېتر  يلږم الَسَ

س  ېد چا اُميت چ اويلږم اهللُ عَلَيِْه َواٰلِٖه وََسلََم او هغه  کړي جوړاوچت به بيُت الُمَقدَّ
.ےد َّلَ اهلُل عَلَيِْه َواٰلِٖه وََسلََمَص “ امحد”او د هغه نوم  دے “آِخري نيب”
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تِم ن ب وَّت  د خ 
 نعرے متعلق

 ی نيبآِخر ټولود   محِد جمتٰب ا   ی نيبآِخر ټولود  مصطٰفےحم  مَِّد 
 ی نيبآِخر ټولود  دو جهانشاہِ  ی نيبآِخر ټولود  هآمِند د زړه رس 

 ی نيبآِخر ټولود  حبيِب کرِبيا ی نيبآِخر ټولود  ءتاجدارِ انبيا
 ی نيبآِخر ټولود  آرسا د ګنهګارو ی نيبآِخر ټولود  شفيع  الورا
 ی نيبآِخر ټولود  هاعئش د ے يقنید ی نيبآِخر ټولود  هاِعتِقادِ فاطم

 ی نيبآِخر ټولود  تِل بيها د عقيدہ ی نيبآِخر ټولود  هصحاب دعقيدہ 
 ی نيبآِخر ټولود  ءاويلاعقيده د  ی نيبآِخر ټولود  پاک غوِث  د عقيدہ

 ی نيبآِخر ټولود  د هر ماشوم عقيده ی نيبآِخر ټولود  عقيده د ځوان او ب وډا

 دا رساهل اولولئ او نورو هل ئې ورکړئ
چاپ شوې رسالے او  َمكْتَبَُة الْمَِدينهو وغريه کښې د د غم ښادو په غونډو، اجتمااعتو، ُعرسونو او د ميالد په جلوسون

په مدين ګلونو مشتمل پمفليټس  تقسيم کړئ او ثواب اوګټئ، ګاهکونو ته د ثواب په نيت په ډالئ کښې د 
ورکولو د پاره په خپلو داکنونو کښې ُهم د رسالو کيښودلو معمول جوړ کړئ، د اخبار خرڅوونکو يا د ماشومانو 

خپلې ُملے په کورونو کښې د خپل وَس مطابق رسالے يا د مدين ګلونو پمفليټس هره مياشت رسوئ  په ذريعه د
 .او دغسې په دې ذريعه د نيکئ دعوت اعم کړئ او ډير ډير ثوابونه اوګټئ

 

د غِم مدينه، بقيع، خبښنې او بے حسابه په جنَّت الفردوس 
 کښې د آقا د ګاؤنډ طلب ګار

ل    ھربيع االوَّ
 

 وتالمَ  ۔
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