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 َصَّلَ اهلُل عَلَيْهِ َواٰلِٖه وََسلََمد خوږ نيب ” ! څوک چې دا رساهل  اهلل پاکهيا  :عطارُداعئے 

اولويل که واوري هغويئ د غصې څښلو واال او د “ د معاف کولو اعدت 
 ۔معاف کولو واال جوړ کړې او هغويئ بے حسابه اوخبښې ونورو د غلط

هللُ عَلَيِْه َواٰلِٖه َوَسلََمٰاِمنی بَِجاِہ َخاتَِم النَِِّبِیِّنین   .َصَّلَ ا

 د  ُدُرود رشيف فضيلت
اهللُُشرِي خدا  د مسلمانانو د څلورم خليفه حرضت عيلُّ املرتضی  نه  عَـنْهَُُُرِِضَ 

لََمَصَّلَ ے نيِب پاک دروايت  َيِْه َواٰلِٖه َوَس ستاسو په ما باندې ”ارشاد اوفرمائيلو:  اهلُل عَل
رضا سبب او  د ُدُروِد پاک لوستل ستاسو د داعګانو ُُمافِظ، د اهلل تعالی 

  “۔ستاسو د عملونو د پاکئ سبب دے

د َصلُّۡوا لََعَ اۡۡلَبِۡيب ُ لََعى ُُمَمى  َصَّلى اّٰلله

 ۔۔۔۔په خلقو کښې بهرت هغه دے کوم چې 
اهللُُد اُمُّ املؤمنني، حرضت اعئشه ِصّديقه  نه روايت دے چې يو ځل  اَعـنْهَُرِِضَ 

ِّٰـ ُد لـِل ــَحـمـن ، هِ اَلن َ ـََلُم َعـلٰـی  َخاتَِم النَِِّبنین ــسَِّ ـلٰـوۃُ  وَال صَِّ َ  َو اـل ٰعـلَـِمنین  َرِبِّ الـن
ذُ  بِـالـلِّٰـ اَمَِّا ُد  فَـاَُعون ینٰطِن الـرَِِّجینِم   هِ بَـعن مِٰن الرَِِّحینم    طِمـَن الـشَِّ ِ الرَِّحن ِم اّللِّٰ  طبِسن
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لََمنيِب پاک  اٰلِٖه َوَس َيِْه َو اهلُل عَل َّلَ   (سريه( شپږ منه ديرش ))د يو اَعرايب نه د يو وَسق  َص
کجورو په بدل کښې يو اوښ واخستو، د کجورو ورکولو د پاره چې لکه 

لََمهغويئ  َيِْه َواٰلِٖه َوَس اهلُل عَل و او کجورې ئې اولټولې نو لکور ته ترشيف راوړ َصَّلَ 
لََمهغويئ  ۔ميالؤ نه شوې اٰلِٖه َوَس َيِْه َو اهلُل عَل َّلَ  د هغه اَعرايب خوا هل واپس ترشيف  َص

مونږه ستا نه د يو وَسق کجورو په يوړلو او ارشاد ئې اوفرمائيلو: عبُد اهلل! 
خو د لټولو باوجود  (په کور کښې کجورې پرتې وې)بدل اوښ اخستے وو، 

دا ئې چې واوريدل نو هغه اَعرايب په زوره  ۔مونږه کجورې اونه موندلې
زوره چغې کړې: هئ دهوکه! هئ دهوکه! د رسالت د شمعو پتنګانو، صحابۀ 

چې لکه دا قيصه اويلدهل نو د اعرايب د وهلو د پاره ئې  عَليهُم الَرضَوانکرامو 
ُُٰرامنډې کړلې او هغه ته ئې اووئيل: تۀ د رسوُل اهلل اهلُل عَلَيْهِ وَا په باره  لِٖه وََسلََمَصَّلَ 

لََمکښې داسې خربه کوې؟ نيب کريم  َيِْه َواٰلِٖه َوَس اهلُل عَل ارشاد اوفرمائيلو: دا  َصَّلَ 
 نيِب کريم  ۔ل ويصپريږدئ! ځکه چې حق دار ته د خربې حق حا

لََم َيِْه َواٰلِٖه َوَس اهلُل عَل دوه درې ځله داسې اوفرمائيل، خو د پوهه کولو باوجود  َصَّلَ 
لََمچې هغه اونه منل نو هغويئ  اٰلِٖه َوَس َيِْه َو اهلُل عَل َّلَ  يو صحايب ته حکم اوکړو  َص

چې د َخوهل بنِت حکيم خوا هل الړ شه او هغې ته اوويه چې که چرې 
مونږ  !َء اہللُ اْلََکِیماِْن َشآستاسو رسه د کجورو يو وَسق وي نو مونږ هل ئې راکړه، 

اهللُُهغه صحايب د َخوهل بنِت حکيم  ۔به ئې واپس کړو خوا هل الړے  اعَـنْهَُرِِضَ 
َيِْه وَاٰلِٖه وََسلََماو هغې ته ئې اووئيل چې رسوُل اهلل  اهلُل عَل فرمائييل دي چې که  َصَّلَ 

تاسو  !َء اہللُ اْلََکِیماِْن َشآکړئ، ئې  چرې ستاسو رسه يو وَسق کجوري وي نو را
هغې اووئيل: زما رسه کجورې شته، تاسو د وړلو  ۔ته به واپس ميالؤ يش
اٰلِٖه وََسلََمد دواڼو جهانونو رساکر  ۔د پاره څوک راويلږئ َيِْه َو اهلُل عَل َّلَ  اوفرمائيل:  َص
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هغه اَعرايب  ۔دا اَعرايب بوځه او چې څومره کجورې ئې جوړيږي ور ئې کړه
َيِْه َواٰلِٖه وََسلََم چې لکه کجورې واخستې او واپس راغلے نو نيِب پاک اهلُل عَل د  َصَّلَ 

نصحابۀ کرامو  ا الَرضَو هُم  هغه عرض اوکړو: َجزاکَ  ۔ترمينځه موجود وو عَلي
تاسو ټوهل حّصه په  (ې تاسو هل جزائے خري درکړيديعنې اهلل پاک )اهلُل خرياً! 
لََمنيِب کريم  ۔طريقه عطا کړهلډيره ښه  َيِْه َواٰلِٖه َوَس اهلُل عَل : په وارشاد اوفرمائيل َصَّلَ 

  ۔خلقو کښې بهرتين هغه دے کوم چې په ښه طريقه پوره حّصه ورکوي

د َصلُّۡوا لََعَ اۡۡلَبِۡيب ُ لََعى ُُمَمى  َصَّلى اّٰلله

اهلل پاک د خپل خوږ او د ټولو د نه آخري  !حمرتمو اساليم وروڼو او خوږو
لََمنيب  َيِْه َواٰلِٖه َوَس اهلُل عَل په پاک ذات کښې ټول ښه والے او خوبيانې مجع  َصَّلَ 

هم دي،  کولمعاف اخالقو کښې يو ُخلق  د هغويئ په العی  ۔فرمائييل دي
لََمهغويئ  اٰلِٖه َوَس َيِْه َو اهلُل عَل به د خپل ذات د پاره لکه هم د چا نه بدهل نه  َصَّلَ 

لََماخستله، فرض کړه که چرې چا به د هغويئ  ِٖه َوَس َيِْه َواٰل اهلُل عَل  غلطرسه  َصَّلَ 
سلوک کولو نو هغويئ به په دې باندې د ُغّصه کيدو يا د سختئ کولو په 

بيان شوې  دشفقت او مهربانئ واال سلوک کولو لکه څرنګه چې  ځائے د
دې ښلکې واقعې نه د دې ښه اندازه کيږي چې د ټولو په خمکښې د سودا 

اٰلِٖه وََسلََمنه د انکار کولو تور لګولو واال هغويئ  َيِْه َو اهلُل عَل د قدرت او طاقت  َصَّلَ 
  ۔لرلو باوجود معاف کړو

مونږ هل هم دا ښه اعدت خپلول پکار دي او  !وروڼوحمرتمو اساليم  او خوږو
د اخستو او خرڅولو په وخت که چرې ګاهک ُداکندار ته يا ُداکندار 
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ګاهک ته څه تکليف رسوونکې خربه اوکړي نو فوراً د غصې کولو، 
َيِْه َواٰلِٖه وََسلََمکولو او د تور لګولو په ځائے د نيِب پاک غلطو خربو  اهلُل عَل په  َصَّلَ 

سريِت طيبه باندې د عمل کولو رسه د صرب، نرمئ، بردبارئ او معافئ 
مظاهره کول پکار دي ځکه چې غصه قابو کول او خلق معاف کول 
داسې بهرتين عمل دے د کوم په وجه چې زمونږه شمريه د اهلل پاک په 

 بنده ګانو کښې کيږي، هم دغسې اهلل پاک ارشاد فرمايئ: خوښو
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او ُغصه څښونکي ترمَجۀ کزُن االيمان: 
او خلق معاف کوونکي او [ قابو کوونکي]

 ۔نياکن خلق د اهلل ُمبوب دي

 داسې په يو بَل ځائے کښې ارشاد کيږي:
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او پکار ده چې ترمَجۀ کزُن االيمان: 
خوښه نه معاف کړي او خبښنه اوکړي آيا 

خبښنه اوکړي اهلل پاک چې  ده ستاسو دا
او اهلل پاک خبښوونکے مهربانه تاسو ته 

 ۔دے

ارشاد اوفرمائيلو چې په تاسو کښې د ټولو نه زيات  َصَّلَ اهلُل عَلَيِْه َواٰلِٖه َوَسلََمنيِب کريم  
طاقتور هغه دے کوم چې د غصې په وخت ځان قابو کړي او د ټولو نه 

۔باوجود معاف کړي[ لرلو]هغه دے کوم چې د طاقت  زغموونکےزيات 
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اهللُُحرضت ُعقبه بن اعِمر  اهلُل عَلَيْهِ وَاٰلِٖه وََسلََموايئ چې رسوُل اهلل  َعـنْهَُُُرِِضَ  ما ته  َصَّلَ 
اوفرمائيل: اے عقبه بن اعمر! څوک چې ستا رسه تعلق پريږدي تۀ د هغه 

تا ُمروم کړي هغه ته عطا کړه او څوک چې  رسه تعلق ساته، څوک چې
  ۔په تا باندې ظلم اوکړي هغه معاف کړه

د َصلُّۡوا لََعَ اۡۡلَبِۡيب ُ لََعى ُُمَمى  َصَّلى اّٰلله

 د ژوند د ټولو نه سخته ورځ
 َصَّلَ اهلُل عَلَيْهِ َواٰلِٖه وََسلََم د نيِب پاک اَعـنْهَُرِِضَ اهللُُيو ځل اُمُّ املؤِمنني حرضت اعئشه ِصّديقه 

نه معلومه کړهل: آيا د اُحد د جنګ د ورځې نه هم سخته ورځ په تاسو 
لََمباندې راغلې ده؟ نو هغويئ  اٰلِٖه َوَس َيِْه َو اهلُل عَل اے و: آؤ! ارشاد اوفرمائيل َصَّلَ 

اعئشې! هغه ورځ زما د پاره د اُحد د جنګ نه هم سخته وه، لکه چې ما په 
ته د اسالم دعوت “ اِبِن َعبد ِيَايِلل”طائِف کښې د هغه ځائے يو رسدار 

 ۔لوَ رَ وهغه زما دعوت رد کړو او طائف والوؤ په ما باندې اکڼي او ۔ورکړو
ُن قَر”دې چې  ترما په دې غم کښې رس ښکته کړو او روان ووم، 

هلته چې اورسيدم او چې لکه ما رس را  ۔ځائے ته اورسيدم“ اثلَّعاِلب
په ما باندې سورے [ ټوټې]اوچت کړو څه ګورم چې د وريځې يوې 

َُعَُکړے دے، د دغه وريځې نه جربيل  ََلم يْهُِل َسَ ما ته آواز اوکړو او اوئې وئيل  ال
واوريدو او اوس ستاسو  چې اهلل پاک ستاسو د قوم قول او د هغويئ جواب

په خدمت کښې د غرونو فرښته حارضه ده د پاره د دې چې ستاسو د 
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لََمخوږ آقا  ۔حکم تعميل اوکړي اٰلِٖه َوَس َيِْه َو اهلُل عَل فرمايئ چې د غرونو فرښتو  َصَّلَ 
لََم)ما ته سالم اوکړو او عرض ئې اوکړو: اے ُممد!  اٰلِٖه َوَس َيِْه َو اهلُل عَل که  (َصَّلَ 

ه غرونه په ړدوا (ابُو قُبيس او ُقَعيَقعان)“ اَخَشبين”چرې تاسو غواړئ چې زه 
دا ئې چې واوريدل نو  ۔دې کفارو باندې اُلټا کړم نو زه ئې اُلټا کووم

لََمرمحِت اعلَم  َيِْه َواٰلِٖه َوَس اهلُل عَل ارشاد اوفرمائيلو: نۀ، بلکه زه طمع لرم چې اهلل  َصَّلَ 
نسلونو نه داسې بنده ګان پيدا کړي، کوم چې به رصف د  پاک به د دويئ د

  ۔هغه عبادت کوي او ِِشک به نه کوي

 ځئ! تاسو ټول آزاد ئيئ
لََمداسې خو د نيِب پاک  َيِْه َواٰلِٖه َوَس اهلُل عَل شان د ښلکے ښلکے ټول ژوند دغه  َصَّلَ 

ِحلم او کرم په عظيُم الّشانو واقعو ښائسته دے، خو د فتِح مکه په موقع 
باندې چې هغويئ د کومې معافئ او شفقت او مهربانئ څرګندونه اوکړه، 

 د هغې مثال ممکن نه دے، هم دغسې
لََمچې لکه نيِب پاک  َيِْه َواٰلِٖه َوَس اهلُل عَل په موقع باندې په رامجع شوؤ په  ېد فتِح مک) َصَّلَ 

نو اوئې يلدل چې هغويئ ډير ويريديل  اوکړويو ژور نظر ته کفارو  (زرګونو
په دغه  ۔وو او رسونه ئې ټيټ، سرتګې ئې ښکته کړې وې او والړ وو

اهلُل عَلَيْهِ وَاٰلِٖه وََسلََمه خلق هم وو کومو چې د هغويئ غظاملانو کښې هی  په الرو  َصَّلَ 
لََمکښې ازيغ اچويل وو، کومو چې په هغويئ  اٰلِٖه َوَس َيِْه َو اهلُل عَل باندې د اکڼو  َصَّلَ 

َيِْه وَاٰلِٖه وََسلََمباران کړے وو او کومو چې د هغويئ  اهلُل عَل د شهيد کولو  َمعاذَ اہلل َصَّلَ 
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نن دغه ټول د جمرمانو جوړيدو رسه والړ وو او  ۔هر ممکن کوشش اوکړو
ړچيدل او په خپلو زړونو کښې ئې دا سوچ کولو چې د انصارو او مهاجرو 
فوځونه به زمونږه چبے چبے په خاورو او وينو کښې د َګَډَولو رسه زمونږه 
نسلونه ختم کړي خو د دې مايوسئ او نا اُميدئ په خطرناکه فضا کښې 

لََميو َدم د شهنشاهِ رسالت  اٰلِٖه َوَس َيِْه َو اهلُل عَل َّلَ  د رمحت نظر هغه خلقو ته متوجه  َص
اووائيئ! آيا تاسو ته څه ”ه جمرمانو نه پوښتنه اوکړه چې غشو او هغويئ د هی 

په دې “ معلومه ده چې نن زه ستاسو رسه څه معامله کوونکے يم؟
پوښتنه جمرمان اويريدل خو د جبنِي رمحت يلدلو رسه ئې د اُميد نه په ډکه 

یْ یٌم َوابْ اٌَخ َکِ ”هلجه کښې عرض اوکړو:  تاسو د کرم واال ورور او د  ٍم ُن اٍَخ َکِ
د ټولو نظر د هغويئ د نُور نه په َډک مخ باندې  “۔کرم واال پالر ځوي ئيئ

جواب اوريدو په  کوونکيوو او د ټولو غوږونه د شهنشاهِ َنبُوَّت د فيصله 
انتظار وو چې يو َدم د مکې فاتح په خپله کريمانه هلجه کښې ارشاد 

دا  “۔نن په تاسو باندې هيڅ تور نشته، ځئ تاسو ټول آزاد ئيئ”اوفرمائيلو: 
فرماِن رسالت ئې چې واوريدو نو د جمرمانو سرتګې د اوښکو نه َډکې شوې 

و اوښکې د هغويئ په خمونو د تَل نه د مننې د جذباتاو د هغويئ د زړونو 
ُسوُل اہللِ ََل اِل   باندې روانې شوې او د ُکفارو په ژبو باندې د د  َه اَِّلا اہللُ ُمَحماٌد را
هر طرف د انوارو باران  د نعرو نه د حرِم کعبه په در او ديوال باندې

َ ْک اَ  ہللُ اَ  ۔ِشوع شو اقواِم اعلم تارخيې داستانونو! اووائيئ، آيا د دنيا د  د اے ر!ب
او روښانه ورق شته؟ دا د  ےيو فاتح د ژوند په کتاب کښې څه داسې ښلک

مجال او جالل هغه بے مثاهل شاهاکر دے چې د دنيا د بادشاهانو د  د نيِب 
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  ۔پاره د دې تصور هم ُُمال دے

! کومو  َصَّلَ اهلُل عَلَيْهِ وَاٰلِٖه وََسلََمڅومره ښلکے شان دے زمونږه د خوږ آقا  !اہلل َن ح  بْ ُس  
خلقو چې په هغويئ باندې ظلمونه اوکړل، د دين د تبليغ په وخت ئې قِسما 
قِسم تکليفونه ورکړل، تر دې چې د خپل پالرګين وطن په پريښودو ئې 

د هجرت نه پس ئې هم په قالره  جمبور کړو، په دې ئې بس نه کړل بلکه
او د  َصَّلَ اهلُل عَلَيِْه وَاٰلِٖه وََسلََمخو د فتِح مکې په ورځ چې لکه رسوُل اهلل  ۔نه پريښودو

هغويئ جانثاران په هغويئ باندې اغلب شول نو د هغويئ نه د بدلې اخستو 
اٰلِٖه په ځائے نيِب رمحت، شفيِع اُمَّت  َيِْه َو اهلُل عَل لََمَصَّلَ  کمال حلم او شفقت  َوَس

  ۔اوفرمائيلو او ټول ئې معاف کړل
 اجن ےک دنمش وخن ےک ایپوسں وک یھب رہش ہکم ںیم

 اعم اعمیف مت ےن اطع یک انتک ڑبا ااسحن ایک

ځکه مونږ هل هم پکار دي چې په سريِت رسول باندې د عمل کولو رسه د 
بدل نه ډير بهرت او  بدل اخستو د قدرت لرلو باوجو معاف کړو ځکه چې دا د

په آخرت کښې د اجر او ثواب سبب دے، هم دغسې اهلل پاک ارشاد فرمايئ:

َ م ۡنََو 
 
اََۚف ہ 
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ل
ۡ
ث ََم ِ

 
ۃ
 
ئ ِ
ی  ٍۃََس 
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ٗ
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ٗ
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ۡ
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ف
 
ع

﴿َ ن 
ۡ
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ٰ 
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ِحب ُ
ُ
 ﴾۱۴ی

 

بدل د بدو بد او ترمَجۀ کزُن االيمان: 
چې اکر دے په شان د هغې بس چا 

 همعايف اوکړه او اکر ئې ټيک کړو نو د د
دے بے شکه  اجر په اهلل باندې دے

 ۔و رسهظاملان د يکونه  دوسيت
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لََمزمونږه د خوږ آقا  اٰلِٖه َوَس َيِْه َو اهلُل عَل په مبارک ژوند کښې د دې ډير مثالونه  َصَّلَ 
  ۔موجود دي چې هغويئ به تکليف رسولو واال معاف کول

 کښې د اچولو د پاره د هغويئ  په قالبراځئ! خپل کردار د سريِت رسول 
اهلُل عَلَيِْه َواٰلِٖه َوَسلََم  واقعات واورئ، هم دغسې کرم په باره کښې نور د ِحلم او  َصَّلَ 

 د ځان دښمن ته معايف (1)
لََمپه يو َسَفر کښې نيِب پاک  اٰلِٖه َوَس َيِْه َو اهلُل عَل آرام فرمائيلو چې َغورَث بن  َصَّلَ 

توره واخسته  َصَّلَ اهلُل عَلَيْهِ َواٰلِٖه وََسلََمحارِث د هغويئ د شهيد کولو په اراده د هغويئ 
، لکه چې هغويئ د خوب نه رابيدار شول نو ئې رابهر کړهلاو د ِنيام نه 

غورث اووئيل: اے ُممده! اوس تاسو زما نه څوک بچ کولے يش؟ هغويئ 
لََم َيِْه َواٰلِٖه َوَس اهلُل عَل دا ئې چې واوريدل نو د هيبت نه  ۔“اہلل”ارشاد اوفرمائيلو:  َصَّلَ 

توره په الس مبارک  َصَّلَ اهلُل عَلَيِْه َواٰلِٖه وََسلََمتله او نيِب پاک ئې توره د الس نه پريو
کښې واخسته او اوئې فرمائيل: اوس به تا زما نه څوک بچ کوي؟ َغورَث په 

 َصَّلَ اهلُل عَلَيْهِ َواٰلِٖه وََسلََم : هم تاسو زما ژوند بچ کړئ! رمَحِت اعلمژړا شو او اوئې وئيل

هم دغسې َغورَث خپل قوم ته راغلے او  ۔معاف ئې کړوهغه پريښودو او 
اوئې وئيل اے خلقو! زه د داسې َکس د خوا نه راغلے يم، کوم چې د 

 ۔ټولې دنيا په انسانانو کښې د ټولو نه بهرت دے

 وس ابر رِتا دھکی رک 
 
ع
 
ف 

 و  اور رَت 

ُ
ّ

ُھکا  ےہ  ح
ج 

 رہ ابیغ و رسشک اک رس آرخ وک 
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 خنښه زخممبارکه باندې د اغړه په  (2)
اهللُُد حرضت اَنس   َصَّلَ اهلُل عَلَيِْه وَاٰلِٖه وََسلََمنه روايت دے چې زه د نيِب کريم  عَـنْهَُُُرِِضَ 

لََمرسه روان ووم او هغويئ  اٰلِٖه َوَس َيِْه َو اهلُل عَل يو ََنراين څادر اچولے وو، د کوم  َصَّلَ 
د نيِب پاک ]َکس[وې، يوه ورځ يو يلک وال  غټې او سختېچې  َڅنډې

لََم اٰلِٖه َوَس َيِْه َو اهلُل عَل َّلَ  څادر مبارک اونيولو او په چَک رسه ئې راښلکو چې د  َص
لََمهغويئ  اٰلِٖه َوَس َيِْه َو اهلُل عَل َّلَ  رسه زخيم شوهل، هغه  د َڅنډې مبارکه اغړه د څادر َص

اووئيل: د اهلل پاک چې کوم مال ستاسو رسه دے، تاسو حکم اوکړئ چې 
د هغه طرف  َصَّلَ اهلُل عَلَيْهِ وَاٰلِٖه وََسلََمرمحِت اعلَم  ۔په هغې کښې ما ته څه ميالؤ يش

ُمساک ئې اوکړهل، بيا ئې هغه ته د څه مال عطا کولو حکم ته متوجه شو او 
  ۔اوکړو

  جادو کوونکو او زهر ورکوونکو ته معايف (3)

باندې ََلِيد بن اَعَصم جادو اوکړو نو هغويئ  َصَّلَ اهلُل عَلَيِْه َواٰلِٖه َوَسلََمپه نيب کريم 
اهلُل عَلَيِْه َواٰلِٖه َوَسلََم هغه غري ُمسلِمه  وَاٰلِٖه وََسلََمَصَّلَ اهللُ عَلَيْهِ هغويئ  ۔د هغه نه بدل واخنستو َصَّلَ 

 ۔هل زهر ورکړي وو َصَّلَ اهلُل عَلَيِْه َواٰلِٖه َوَسلََمهم معاف کړهل، کومې چې هغويئ 

 جسماين نقصان رسوونکي ته ئې ُداع اوکړهل (4)
َيِْه َواٰلِٖه وََسلََمپه غزوۀ اُُحد کښې د نيِب پاک  اهلُل عَل ې کو اغښونو څه َڅنډد مبار َصَّلَ 

شهيدانې او مخ مبارک زخيم کړے شو، دا خربه په صحابۀ کرامو
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ان هُم الَرضَو باندې ډيره بده اولګيدهل او عرض ئې اوکړو: تاسو هغويئ ته  عَلي
ر اوفرمائيئ لََمهغويئ  ۔داعئے رَضَ اٰلِٖه َوَس َيِْه َو اهلُل عَل اوفرمائيل: زه د لعنت کولو  َصَّلَ 

جوړولو رسه نۀ بلکه دعوت ورکولو واال او رمحت جوړ کړے شوے واال 
اُهْم  مِيْ دِ َقوْ ُهما اهْ الل   ۔يم او رايلږلے شوے يم يعنې اے اهلل! زما قوم ته  َن لَُموْ ََّل َيْع  َفاِن

  ۔هدايت اوکړې، ځکه چې دا خلق ما نه پيژين

 ۔۔۔خو ته معايف ذايت دښمنانو
د دې واقعاتو نه معلومه شوه چې زمونږه  !اساليم وروڼوحمرتمو  او خوږو

لََمخوږ آقا  َيِْه َواٰلِٖه َوَس اهلُل عَل به د هر يو رسه شفقت او ُمبت کولو، چرې به ئې د  َصَّلَ 
خپل ذات د پاره په چا باندې غصه نه فرمائيله، خو چې لکه به د هغويئ 

حکمونو نه به مخ اوړيدو په خمکښې ِشيع ُحُدونه ماتيدل او د اهلل پاک د 
 نو په تَندي مبارک باندې به ئې د جالل آثار ښاکره کيدل، هم دغسې

يقه  اهللُُاُمُّ املؤِمنني حرضت اعئشه ِصِدّ فرمايئ: ما چرې هم رسوِل  اَعـنْهَُرِِضَ 
لََمپاک  اٰلِٖه َوَس َيِْه َو اهلُل عَل َّلَ  خپل ذات باندې د شوي ظلم په بدهل اخستو اونه  په َص

ر کړے شوي حدونه نه وي مات شوي او  يلدلو، تر څو چې د اهلل پاک ُمَقرَّ
چې لکه به د اهلل پاک په مقرر کړے شوؤ حدونو کښې يو حد ماتيدلو نو 

  ۔هغويئ به ډيره غصه فرمائيله

 په رشيع حدونو ماتيدو باندې د حضور جالل
سوچ او فکر  ود خاندان بين خَمُزوم يوې زنانه غال اوکړه نو قريش ود قريش
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ته د دې سفارش څوک اوکړي؟  َصَّلَ اهلُل عَلَيِْه َواٰلِٖه َوَسلََمِشوع کړو چې نيِب کريم 
 َصَّلَ اهلُل عَلَيْهِ وَاٰلِٖه وََسلََم خوښ کړے شو چې دا د حضور عَـنْهَُُُرِِضَ اهللُُآِخر اُسامه بن زيد 

اهللُُحرضت اُسامه بن زيد  ۔وب دے، دا خربه کولے يشُمب چې لکه  عَـنْهَُُُرِِضَ 
لََمهغويئ ته د هغه زنانه سفارش اوکړو نو هغويئ  اٰلِٖه َوَس َيِْه َو ل اهلُل عَ ارشاد  َصَّلَ 

اوفرمائيلو: آيا تۀ د اهلل پاک په حدونو کښې سفارش کوې؟ بيا اودريدلو 
ستاسو نه خمکښې خلق ځکه هالک شول او خطبه ئې ورکړهل: اے خلقو! 

چې په هغويئ کښې به منصب لرونکي غال اوکړه نو هغه به پريښودلے 
او که چرې غريب به غال اوکړه نو په هغه باندې به َحد قائم کړے  لشو
په اهلل پاک مې دې قسم وي! که چرې فاطمه بنِت ُممد هم غال  ۔شو

  ۔کولالسونه پري (هم)کړې وه نو ما به د هغې 
 

لََمزمونږه خوږ آقا  اٰلِٖه َوَس َيِْه َو اهلُل عَل َّلَ  بے حده شفيق او مهربان دے، د خپلو  َص
دښمنانو په ظلم او ستم باندې به ئې هم د معافئ نه اکر اخستو، خو چې 

لََملکه به د هغويئ  اٰلِٖه َوَس َيِْه َو اهلُل عَل خالف ورزي کيدهل  په وړاندې د ِشيعت َصَّلَ 
ځکه مونږ هل هم پکار  ۔نو د نُور نه په َډک مخ باندې به ئې جالل راتللو

دي چې څوک په ګناه کښې اخته اووينو نو د مسلمان رسه د ښيګړې او د 
د ِشيعت په خالف ورزئ باندې د هغه هغه د آخرت د خري په خاطر 

ښنه وي نو په زړه ، که چرې په پوهه کولو باندې د فتنې انديواصالح اوکړ
ولې په ذايت معاملو کښې د طبيعت خالف په  ۔وکښې ئې بده خاخما اوګڼ

خربو باندې د صرب او حتمل او معافئ نه اکر اخستل پکار دي، که څوک 
ويل د خپلې ژبې او السونو قابو کولو رسه د اهلل پاک د راهر څومره ُغّصه 
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د قابو نه اووځي  ځکه چې لکه ژبه ۔رضا په خاطر معاف کول پکار دي
 ي، چا رښتيا اووئيل چېاکرونه هم خرابيږنو بعضې وخت سم 

ڑ اجات ےہ انداین ںیم  ےہ الفح و اکرماین رنیم و آاسین ںیم

گ

ِ
 

 رہ انب اکم ب

ياد ساتئ! که چرې مونږه د چا په غلطئ باندې د اهلل پاک د رضا او د ښه 
ښه نيتونو رسه د هغه نه انتقام اخستل پريږدو نو د دې نه زمونږه معاِشه د 

او ټولې فتنې فسادونه ټول ګنده جراثيم به امن او سکون نه ډکيدے يش 
ې د چا رسه دا ، د اهلل پاک خوښه ده، يقيناً چصرب او نريم ۔خپپله ختم يش

عظيم دولت دے هغه ډير خوش قِسمته دے، نريم د انسان ښالک ده او 
اخاليق او نرم خويئ واال َکس د ټولو خوښ وي، د بد مزاجه او سخت زړه 

 َصَّلَ اهلُل عَلَيِْه وَاٰلِٖه وََسلََم مصطفیےد نرمئ په باره کښې د  ۔واال َکس نه خلق لرې ختيت

  ۔ښيلک اعدت خپلولو نيت اوکړئ فرامني اولولئ او د دې 

 فرامني 4د نرمئ په باره کښې د مصطٰفے 
اهلل پاک رفيق دے او ِرفق يعنې نريم خوښوي او اهلل پاک د نرمئ په  ()

 ۔وجه هغه څزيونه عطا کوي کوم چې د سختئ يا بَل څه په وجه نه عطا کوي

نريم هغه ته ښالک ورکوي او د نو په کوم څزي کښې چې نريم وي  ()
 ۔کوم څزي نه چې نريم ويستلے يش نو هغه عيب داره کړي
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 ۔څوک چې د نرمئ نه ُمرومه شو، هغه د خري نه ُمرومه شو ()

چا هل چې په نرمئ کښې حصه ورکړے شوه هغه هل د ُدنيا او آخرت  ()
 ۔کښې حصه ورکړے شوه په ښه والو

 انب دو ربص و راِض اک رکیپ

 رےہ دسا رنم یہ تعیبط

 وُخش االخق ااسی رسور ںونب

 یبنِ رتمح عیفشِ اتُم

د َصلُّۡوا لََعَ اۡۡلَبِۡيب ُ لََعى ُُمَمى  َصَّلى اّٰلله

 په تورات رشيف کښې د حضور خنښانې
اهللُُحرضت زيد بن َسعنَه  خمکښې يو  (د اسالم راوړلو نه)کوم چې  عَـنْهَُُُرِِضَ 

لََميهودي اعلِم وو، هغه يو ځل د حضور  اٰلِٖه َوَس َيِْه َو اهلُل عَل َّلَ  نه څه کجورې  َص
ورځې پاتې وې  يا  د کجورو ورکولو په موده کښې اوس ال  ۔واخستلې

لََمچې هغه په مُجات کښې هغويئ  اٰلِٖه َوَس َيِْه َو اهلُل عَل د ملن او څادر نه اونيولو او  َصَّلَ 
اے ُممده! د ”ډير په ترس نظر ئې هغويئ ته کتل او داسې ئې اووئيل: 

اسو هميشه د خلقو په عبُد املّطلب د ټول اوالد هم دا طريقه ده چې ت
حقونو ادا کولو کښې وخت اړوئ او د لم يلټ نه اکر اخستل ستاسو اعدت 

دا نظاره چې ئې اويلدهل نو حرضت عمر فاروِق اعظم  “۔جوړ شوے دے
اهللُُ اے د خدائے ”په جالل کښې راغلے او هغه ته ئې اووئيل:  َعـنْهَُُُرِِضَ 

َيِْه َواٰلِٖه وََسلََمَصَّلَ دښمنه! آيا تۀ د خدائے د رسول  رسه داسې ګستايخ کوې؟  اهلُل عَل
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په اهلل پاک مې دې قسم وي! که چرې د حضور د اََدب حلاظ نه وے نو ما 
دا ئې چې واوريدل نو  “۔به اوس په خپله توره باندې ستا نه رس وهلے وے

لََمهغويئ  َيِْه َواٰلِٖه َوَس اهلُل عَل تا هل خو دا پکار ه وائې؟ اوفرمائيل: اے ُعمره! تۀ څ َصَّلَ 
وو چې ما ته دې د حق د ادا کولو ترغيب راکړے وے او ده ته دې په 

 ۔و مرسته دې کړې وےړنرمئ رسه د تقاضې کولو هدايت او زمونږ د دوا
لََمبيا هغويئ  َيِْه َواٰلِٖه َوَس اهلُل عَل حکم اوکړو اے عمره! ده هل د ده د حق برابر  َصَّلَ 

 عَـنْهَُُُرِِضَ اهللُُ حرضت عمر فاروِق اعظم ۔څه زياتې هم ورکړهکجورې ورکړه! او 
چې لکه د حق نه زياتې کجورې ورکړلې نو هغه اووئيل: اے عمره! زما د 

که ما په ترس نظر د کتلو ځحق نه زياتې ولې راکوې؟ هغويئ اوفرمائيل: 
اٰلِٖه رسه تۀ ويرولے وې، ځکه نيِب پاک  َيِْه َو اهلُل عَل لََمَصَّلَ  ستا د زړه ساتلو د پاره  َوَس

دا ئې چې واوريدل  ۔ستا د حق نه د زياتو ورکولو ما ته حکم کړے دے
نو هغه اووئيل: اے عمره! آيا تۀ ما پيژنې چې زه څوک يم؟ هغويئ 

فاروِق اعظم  ۔اوفرمائيل: نۀ، اوئې وئيل: زه د يهوديانو اعلِم زيد بن َسعنَه يم
اهللُُ اهلُل عَلَيْهِ وَاٰلِٖه وََسلََماوفرمائيل: بيا تا د رسوِل پاک  َعـنْهَُُُرِِضَ  َّلَ  رسه داسې ګستايخ  َص

ولې اوکړه؟ جواب ئې ورکړو: اے عمره! په اصل کښې خربه دا ده چې ما په 
د آخري نيب څومره خنښانې لوستلې وې هغه ټولې  چې تورات ِشيف کښې

ښانو کښې ما ته امتحان ما د هغويئ په ذات کښې يلدلې وې خو په دوؤ خن
د هغه د برداشت قوت به د هغه په َغضب باندې اغلب  () ۔اخستل پاتې وو

څومره ډير چې د هغه رسه د جهالت سلوک کولے يش، هغه  ()وي او 
اے عمره! زه ډير مادلاره  ۔زياتيږي )يعنې صرب او حتمل(همره به د هغه ِحلم 

اهلُل عَلَيِْه وَاٰلِٖه وََسلََمسړے يم، تۀ ګواه اوسه چې ما خپل نيم مال د نيب پاک  په  َصَّلَ 

www.dawateislami.net



 

 د معاف کولو اعدت ملسو هيلع هللا ىلصد خوږ نيب  16
 

ت باندې صدقه کړو، بيا دا بارګاهِ رسالت ته راغلے او لکمه ئې اووئيله  اُمَّ
  ۔او په اسالم کښې داخل شو

َيِْه َواٰلِٖه َوَسلََماهلل پاک خپل خوږ او آخري نيب  !اہلل َن ح  بْ ُس  اهلُل عَل څومره د ښه  َصَّلَ 
اخالقو نمونه جوړه کړه چې چا به ئې څومره زړه خفه کولو، بد تمزيي 
او بد اخاليق به ئې کوهل او په حق غوښتلو کښې به ئې بے اديب کوهل خو 

َيِْه هغويئ  اهلُل عَل لََمَصَّلَ  به د هغه رسه هميشه حلم او بُردباري، صرب او نريم  َواٰلِٖه َوَس
لََمد هغويئ  ۔اختياروهل َيِْه َواٰلِٖه َوَس اهلُل عَل د دې ښيلک صفت د تعريف بيانولو  َصَّلَ 

 رسه په قرآِن پاک کښې اهلل پاک ارشاد اوفرمائيلو:

َ
 
ِہَلِۡنت

ٰ 
َالل ن  ٍۃَم ِ ۡحم  اَر 

 
ِبم
 
َف ۡمََۚو 

ُ
ہ
 
ۡوََل

 
ل

ۡواَِمۡنَ
ُ 
ض
 
ف
ۡ
ان
 
ِبَل

ۡ
ل
 
ق
ۡ
َال
 
لِۡیظ

 
اَغ

ًّ 
ظ
 
َف
 
ۡنت

ُ
ک

َ۪
 
ۡولِک  ح 

 

نو څرنګه د اهلل  ترمَجۀ کزُن االيمان:
مهرباين ده چې اے ُمبوبه تۀ د دويئ د 

وے پاره نرم زړه واال شوې او که چرې 
ويئ به داو سخت زړه واال نو  تۀ بدخويه

 ۔تار په تار شوي وورضور ستا د خوا نه 

اهللُُحرضت عبُد اهلل بن َعمرو   َصَّلَ اهلُل عَلَيْهِ وَاٰلِٖه وََسلََمفرمايئ: ما د رسوُل اهلل  عَـنْهَُُُرِِضَ 

خو تنګ خويه  ۀهغويئ نصفتونه په خمکښينو کتابونو کښې يلديل دي، 
دي او نه سخت زړه واال، نه په بازارونو کښې شور کولو واال او نه د 

 درګزربدئ بدهل په بدئ رسه ورکولو واال دي، بلکه معاف کولو واال او 
  ۔کولو واال دے
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هم دا وجه ده چې د هغويئ د دې ښه اخالقو د برکتونو نه ئې فيض 
  ۔واخستو او بے شمريه اکفرانو اسالم قبول کړو

ورِ اہج
 
 یئات  ید

 

 چ
ت ُ

 

ل
 ت تل ہ ا رہ ج و ک  ک رف یک 

 ں وک یھب ااسِنن ایکمت ےن ویحاونں ےسیج ولوگ

د َصلُّۡوا لََعَ اۡۡلَبِۡيب ُ لََعى ُُمَمى  َصَّلى اّٰلله

 لور ته رضر رسوونکي ته هم معايف
لََمد نيِب کريم  َيِْه َواٰلِٖه َوَس اهلُل عَل َّلَ  اهللُُ بشهزادګئ حرضت زين َص د هغې  اَعـنْهَُرِِضَ 

اهللُُخاؤند ابّو العاص  د َعزوۀ بدر نه پس مدينې منورې ته روانه  َعـنْهَُُُرِِضَ 
لکه چې قريِش مّکه ته د هغويئ د روانيدو خرب ميالؤ شو نو هغويئ  ۔هلکړ

پسې وروستو ور روان شول تر دې چې په مقاِم ِذي  بپه حرضت زين
اهللُُبَّار بن اَسَود حرضت َزيَنب هَ  ۔کښې هغې ته اورسيدلیی ُطو ـنْهَُرِِضَ  په  اعَ

يشتله د کومې په وجه چې هغه د اوښ نه راپريوتله او د هغې ونزيه او
  ۔محل ضائع شو

اٰلِٖه وََسلََملور ته د دومره رضر رسوونکي َکس رسه د نيِب رمحت  َيِْه َو اهلُل عَل َّلَ   َص

اهللُُسلوک ته اوګورئ، هم دغسې ُجبرَي بن ُمطِعم  فرمايئ: د مقاِم  عَـنْهَُُُرِِضَ 
اهلُل عَلَيْهِ َواٰلِٖه وََسلََمِجعرانه نه په واپسئ باندې مونږه د رسوُل اهلل  رسه ناست  َصَّلَ 

لََموو چې په دې کښې د هغويئ  َيِْه َواٰلِٖه َوَس اهلُل عَل چا )په دروازه َهبَّار بن اَسوَد  َصَّلَ 
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، صحابۀ (کښيناستواو )راننوتو  (چې اوسه پورې اسالم نه وو قبول کړے
نکرامو  ا الَرضَو هُم  ! َهبَّار بن اَسوَد  َصَّلَ اهلُل عَلَيْهِ وَاٰلِٖه وََسلََميا رسوَل اهلل عرض اوکړو:  عَلي

يو َکس د هغه د  ۔ارشاد ئې اوفرمائيلو: ما دا يلدلے دے ۔(راغلے دے)
اٰلِٖه وهلو د پاره اودريدو نو هغويئ  َيِْه َو اهلُل عَل َّلَ  لََمَص هغه ته د کښيناستو اشاره  َوَس

په تاسو دې نيب!  (پاک)َهبَّار اودريدو او اوئې وئيل: اے د اهلل  ۔اوکړهل
سالمتيا وي، زه ګوايه ورکووم چې د اهلل پاک نه عالوه بَل هيڅ معبود 

اٰلِٖه وََسلََم)نشته او زه ګوايه ورکووم چې ُممد  َيِْه َو اهلُل عَل َّلَ  يا  ۔د اهلل رسول دے (َص
رسوَل اهلل! زه ستاسو نه اوختتيدم او ډيرو ښارونو ته الړم او ما اوغوښتل 

[ هلته]ملکونو ته الړ شم او  (و نه عالوهيعنې د عرب)چې د َعَجيم خلقو 
، ِصلَۀ رحيم او د جهالت سلوک اوسيږم، بيا ما ته ستاسو نرم زړه والے

اے د اهلل نيب! مونږ په ِِشک  ۔کوونکي رسه ستاسو معايف راياده شوه
ستاسو په وسيله باندې مونږ ته هدايت  (پاک)کښې اخته وو بيا اهلل 

اوکړو او مونږ هل ئې د هالکت نه خالصے راکړو، ځکه تاسو زما جهالت 
غه خربې کومه چې تاسو ته رارسيدلې ده، معايف اوکړئ ځکه او زما د هی 

  ۔ګناه منم چې زه د خپل غلط اکر اقرار کووم او خپله
لََمرحيم او کريم آقا  َيِْه َواٰلِٖه َوَس اهلُل عَل ارشاد اوفرمائيلو: الړ شه ما تۀ معاف  َصَّلَ 

اهلل پاک په تا باندې احسان کړے دے چې هغه تا ته د اسالم  ۔کړې
  ۔هدايت اوکړو او اسالم خمکښيين ټول ګناهونه ختموي

د َصلُّۡوا لََعَ اۡۡلَبِۡيب ُ لََعى ُُمَمى  َصَّلى اّٰلله
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 د قتل ارادې لرلو واال هم مسلمان شو
لََمنيِب کريم  َيِْه َواٰلِٖه َوَس اهلُل عَل د اوسين )ته چې لکه دا خرب ميالؤ شو چې د ََند  َصَّلَ 

په مدينه باندې د “ ُدعثور بن حارِث ُُماِريب”يو مشهور بهادر  (رياض
َيِْه َواٰلِٖه َوَسلََممحلې کولو د پاره يو لښکر تيار کړے دے نو هغويئ  اهلُل عَل د  َصَّلَ 

انصحابۀ کرامو  ()څلورو سوؤ  الَرضَو هُم  فوځ د ځان رسه کړو او د  عَلي
ُدعثُور ته چې لکه دا خرب ميالؤ شو چې رسوِل  ۔ومقابلې د پاره روان شول

لََماکرم  اٰلِٖه َوَس َيِْه َو اهلُل عَل زمونږ ښار ته راغلے دے نو اوختتيدو او خپل لښکر  َصَّلَ 
اونيولے شو او “ َحبَّان”ئې غرونو ته اوخيژولو خو د هغه د فوځ يو سړے 

ر په هغه ورځ اتفايق طو ۔بارګاهِ رسالت ته راغلے او اسالم ئې قبول کړو
َيِْه وَاٰلِٖه وََسلََمرسوِل اکرم  ۔باندې تزي باران اوشو اهلُل عَل د يوې َونې په خوا کښې  َصَّلَ 
د غر د رس نه غري مسلمو اويلدل چې صحابۀ کرام  ۔خپلې جامې َوچولې

ان هُم الَرضَو ُٰپه خپلو خپلو اکرونو کښې مشغول دي او هغويئ  عَلي  لِٖه وََسلََمَصَّلَ اهلُل عَلَيْهِ وَا

لََمهغويئ ُدعثُور په نيِب کريم يواځې دي نو  اٰلِٖه َوَس َيِْه َو اهلُل عَل َّلَ  باندې د محلې  َص
کولو د پاره اوملسولو، ُدعثُور توره راويستله او َمَعاَذ اهلل د دې وئيلو رسه د 

لََمنيِب پاک  اٰلِٖه َوَس َيِْه َو اهلُل عَل چرې ما ُممد قتل  که”په لور راخمکښې شو چې  َصَّلَ 
 َصَّلَ اهلُل عَلَيْهِ وَاٰلِٖه وََسلََمتر دې چې هغه د هغويئ  “۔نه کړو نو اهلل دې ما قتل کړي

په رس مبارک باندې توره اوچته کړه او اوئې وئيل: اوس به تا زما نه څوک 
د  ۔“اهلل کريم به ما ستا نه بچ کوي”بچ کوي؟ هغويئ ارشاد اوفرمائيلو: 

َُعَُرسه حرضت جربيِل امني دومره وئيلو  ََلم يْهُِل َسَ فوراً زمکې ته راکوز شو او   ال
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ُدعثُور هل ئې په سينه کښې داسې سوک ورکړو چې توره د هغه د الس نه 
لََمرسوِل کريم  ۔پريوتله اٰلِٖه َوَس َيِْه َو اهلُل عَل فوراً توره را واخستله او اوئې فرمائيل:  َصَّلَ 

ُدعثُور اووئيل: ما ستا نه څوک هم “ وي؟اوس به زما نه تا څوک بچ ک”
لََمنيش بچ کولے! د نيِب کريم  اٰلِٖه َوَس َيِْه َو اهلُل عَل د هغه په بے وسئ رحم راغلے،  َصَّلَ 

هغويئ يواځې د هغه قصور معاف نکړو بلکه د هغه توره ئې هم هغه ته 
اٰلِٖه يئ وُدعثُور د هغ ۔واپس کړه َيِْه َو اهلُل عَل د ښه اخالقو نه دومره متاثره شو  وََسلََمَصَّلَ 

چې لکمه ئې اووئيله او هم هغه وخت مسلمان شو او خپل قوم ته راغلے 
 ۔او د اسالم په دعوت ورکولو ئې الس پورې کړو

یرتے ا الخق رپ رقابن رتے اواصف رپ وارِ   

و یھباملسمن ایک 
ُ
د اهلل روسل     ارا لئی   ع   
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