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 ۲۳/۱۰/۲۰۲۲         عبدالباری جهانی

 

 احادیث
 

 ټول احادیث باید ومنل سي؟
 برخه هڅلورم

 
د د احادیثو کتابونه  ، د سنیانو په عقیده یې،امام اسماعیل بخاری او امام مسلم بن الحجاج، چي مخکي مو وویل چي

معتبر دي، د حضرت رسول ص له وفات څخه څه کم دوه نیم قرنه وروسته، د خلکو کتابونو تر نورو ټولو  احادیثو
قوله، احادیث جمع او سره کړل. څرنګه چي احادیث څه کم دوه قرنه الس پر الس سوي ول نو طبیعي خبره ده له 

چي زیات تغییرات پکښي راغلي وه. د مثال په توګه، د صحیح مسلم څخه، یو حدیث، چي عجیب او غریب 
 تغییرات پکښي راغلي دي را اخلو:

خیبر له جنګ څخه راستون سو نو پر ده باندي خوب غلبه کله چي حضرت رسول ص د » ابوُهریره ویلي دي 
وي چي ابوهریره د خیبر په جنګ کي برخه نه درلوده. ال مسلمان سوی نه وو او  وکړه.) دا خبره مو باید په یاد

حضرت رسول ٌ بالل ته وویل چي ته د شپې پهره کوه. حضرت  خپله مور یې د تداوي لپاره مدینې ته راوستلې وه(
ص او نور اصحاب ویده سول او بالل ټوله شپه لمونځونه کول. باالخره پر بالل باندي هم خوب غلبه وکړه  ولسر

او هغه هم ویده سو. کله چي لمر را وخوت نو حضرت رسول ص لومړنی سړی وو چي له خوبه را پاڅېد او پر 
رته وویل چي زما مور او پالر بالل باندي یې ږغ وکړ چي موږ دي ولي د سهار پر وخت ویښ نه کړو . بالل و

ماته هم خوب راغلی وو. نو حضرت رسول ص وویل چي حیوانان مو را رهي کړی. ټولو خپل دي ستا قربان سي 
. بالل اقامة وویل او لمونځ یې په جماعت اوښان روان کړل او څه فاصله والړل. حضرت رسول ص اودس وکړ

 «وکړ...
ه پوري له خوبه تموږ، د استراحت لپاره، په الره کي تم سولو او تر لمرخاابوهریره په ورپسې حدیث کي وایی چي 

 را ویښ نه سولو... ) ابوهریره اصالً موجود نه وو، ځکه دا حدیث د خیبر له جنګ سره اړه لري( 
پر  السابوقتاده، د همدغي پیښي په باره کي، یو لوی داستان را اخیستی دی چي هیڅ امکان نه لري د دوه نیم قرنه 

 الس کېدلو سره یو عالم تغییرات نه وي پکښی راغلي. ابوقتاده وایي:
هار به سوله شپه سفر وکړی او ټپیغمبرص موږ ته وویل چي تاسي به » ابوقتاده د خیبر نوم نه اخلي او وایي چي 

ص خوب اوبو ته ورسېږی. نو ټولو خلکو حرکت پیل کړ او پیغمبرص هم تر نیمي شپې پوري سفر کاوه. پیغمبر
یووړ او یوې خواته کوږ سو. زه ورغلم او اوږه مي ورکړه او هغه مي په ځان پوه نه کړ؛ تر څو چي هغه ویښ 
سو او ځان یې پر اوښ باندي سم کړ او سفر ته یې دوام ورکړ. یو ګړی وروسته پر هغه باندي بیا خوب غلبه وکړه 

تر څو پوري چي پیغمبر ویښ سو او بیا یې ځان د اوښ او یوې خواته کوږ سو. زه بیا ورغلم او تکیه مي ورکړه. 
پر شا باندي سم کړ. دریم ځل دونه خوب غلبه ورباندي وکړه چي نیژدې وو له اوښ څخه ولوېږي او زه ډېر ژر 

. پیغمبر وویل چي دلته باید تم سو او لږ دمه ورغلم او اوږه مي ورکړه تر څو چي پیغمبر له خوبه را ویښ سو
ص ویده سو او پر موږ باندي هم خوبونو غلبه وکړه او ټول ویده سولو. سهار لمر را ختلی وو چي وکړو. پیغمبر

زما سره په یوه لوښي کي اوبه وې پیغمبر ص په هغه پیغمبرص تر ټولو لومړی را ویښ سو. موږ را ویښ سولو. 
نور ملګري هم را پیدا سول  وکړ.اودس وکړ او ډیري لږي اوبه پاته سوې او پیغمبرص لږ وروسته د سهار لمونځ 

او په ګډه مو حرکت پیل کړ. هوا ډېره توده وه او ټول ملګري مو دونه ستړي او تږي ول چي له تندي مرګ ته 
نیژدې ول او ټولو شکایت پیل کړ. پیغمبرص ماته وویل چي هغه د اوبو لوښی راوړه. د اوبو په لوښی کي ډیري 

هغه لوښي څخه یوه یوه پیاله ډکوله او خپلو ملګرو ته یې اوبه ورکولې تر څو چي لږي اوبه پاته وې. پیغمبر ص له 
 ۱۴۵۰صحیح مسلم حدیث  «ټول اوبه سول...
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ابو قتاده حدیث د هغه له قوله را نقلوي چي د  ۱۴۵۱عمران بن حسین وایی په هغه شپه زه هم حاضر وم او مسلم 
وږه ورکړه چي له اوښ څخه ونه لویږي، ډېر عجیب توپیر له حدیث سره، چي وایی پیغمبرص ته یې درې ځله ا

 لري. په داسي حال کي چي دواړه کسان په یوه پېښه کي حاضر ول او د دواړو نکل باید یو ډول وای:
موږ ټوله شپه له پیغمبرص سره یو ځای سفر وکړ او سهار ته نیژدې مو په یوه ځای کي » ِعمران بن حسین وایي
را ختلی وو چي موږ را ویښ سوو. په موږ کي ابوبکر تر ټولو لومړی را ویښ سو. موږ دمه وکړه. سهار لمر 

پیغمبرص را ویښ نه کړ څو هغه پخپله را ویښ سي. وروسته عمر را ویښ سو. هغه د پیغمبرص څنګ ته 
ه وخت یغمبرص هم له خوبه را پاڅېد؛ او حرکت مو پیل کړ. یو څپودرېدی او په لوړ آواز یې تکبیر ووایه او 

وروسته، چي لمر ښه را وخوت، پیغمبرص موږ ته لمونځ راکړ... وروسته یې ماته وظیفه راکړه چي مخکي سه او 
موږ په الره کي یوه ښځه ولیده چي پر اوښ باندي سپره وه او دوه له اوبو ډک وګوره چي اوبه چیري دي. 

ړه چي اوبه څومره لیري دي. هغې راته مشک( یې پر اوښ بار کړي ول. موږ له هغې ښځي څخه پوښتنه وکژي)
وویل چي تاسي اوبو ته نه سی رسېدالی ځکه چي زموږ له کورڅخه تر اوبو پوري د یوې شپې او ورځي مزل 
دی. موږ ورته وویل چي ته د هللا پیغمبرص ته ورسه هغې وویل د هللا پیغمبر څوک دی؟ موږ هغه پیغمبرص ته 

باره کي سوال ورڅخه وکړ نو دې هغه جواب ورکړ لکه موږ ته چي یې راکړی راوستله او کله چي هغه د اوبو په 
او موږ  وو. دې وویل چي کونډه ده او یتیمان لري. پیغمبر د هغې ښځي له اوښ څخه د اوبو مشکونه را کښته کړل.

کونه څلوېښتو کسانو هغه اوبه وچښلې. وروسته مو د هغې له مشکونو څخه خپل مشکونه ډک کړل او د هغې مش
 ۱۴۵۱هغه کتاب حدیث  «ډک ورتسلیم کړل... بیرته مو هم 

وني پروګرام کي له یوه ُمال څخه، چي خلکو ته یې وعظ کاوه، یزیات وکم یوه میاشت مخکي مي په یوه تلوېز
واورېدل چي له حضرت پیغمبرص سره صحابه ملګري ول او په دښت کي له ډیري سختي ګرمۍ سره مخامخ 

چي ټول هالک سي. حضرت پیغمبر خپلي ګوتي خالصي کړې او د السونو له لسو ګوتو څخه سول او نیژدې وو 
یې اوبه جاري سوې) مالصاحب له ګوتو څخه د اوبو د راوتلو جریان شاه لوله وبلله( او ټول اصحاب یې اوبه 

 کړل.
و احادیثو منلو ته مجبور د ټول ،د یوه ُسنی په حیثسړی، اوس به نو په دې احادیثو کي سړی کوم یو مني؟ او که 

دی؟ ابوهریره خو ځکه دروغ وایي چي دا کیسه د خیبر په جنګ پوري اړه لري او ابوهریره د خیبر د جنګ په 
له خیبر څخه مدینې ته ستون سو ابوهریره مسلمان وخت کي مسلمان سوی ال نه وو او کله چي حضرت پیغمبرص 

 سو.
له اوږه ورکړه او له اوښ څخه له لوېدلو مي را وګرځاوه. وروسته مي ابوقتاده وایی ما حضرت پیغمبر ته درې ځ

سهار پیغمبرص ته له خپلي کوزې څخه د اودس کولو اوبه ورکړې او پیغمبرص له هغې کوزې څخه ټول لښکر 
 اوبه کړ. 

وقتاده عمران بن حسین ادعا کوي چي هغه هم په دغه جنګ او حادثه کي حاضر وو خو نکل یې له هره پلوه له اب
سره توپیر لري. د هغه په روایت کي نه د بالل آذان موجود دی. نه د ابوقتاده کوزه سته؛ بلکه له یوې کونډي ښځي 
څخه د اوبو مشکونه اخیستل کیږي او ټول لښکرته اوبه ورکوي؛ اصحاب هم خپل مشکونه ورڅخه ډکوي او د 

و خلولې کیسه خو ال ما په کتاب کي نه ده لوستې؛ ښځي مشکونه هم بیرته ډک ورسپارل کیږي. د مالصاحب د شاه 
 سړی به دا احادیث ټول مني؟ حتماً به ده هم د احادیثو په کوم کتاب کي لیدلې وي.

هغسي چي موږ اورېدلي او په کتابونو کي لوستي دي نو امام بخاری او امام مسلم، هغسی چي ویل کیږي د احادیثو 
، له یوه بل ر احتیاط څخه کار اخیستی، چنداني محتاط خلک نه ول کنه نو دا څلورپه انتخابولو او لیکلو کی یې له ډې

سره مخالف، حدیثونه یې څرنګه په خپل کتاب کی لیکل. هغه ته په کار وه چي په دې احادیثو کي یو انتخاب کړي 
 او نور وغورځوي او یا څلور واړه وغورځوي.

 
 په باب احادیث: کېدلو حضرت رسول ص د سینې د څیرلد 

د دې پیښیي په باره کي څو مختلف احادیث موجود دي چي ځیني یې یو له بله په هیڅ صورت نه لګیږي او په 
 حدیث کي راغلي دي: ۳۱۱لوستلو ارزي. د صحیح مسلم په 

یل په داسي حال کي حضرت رسول ص ته راغی چي هغه له نورو هلکانو سره ئجبر»انس بن مالک ویلي دي چي 
یل آنحضرت ص پر مځکه پرې ایستی د هغه سینه یې ورڅیري کړه. د ئلوبي کولې. ) یعني ماشوم وو جهاني( جبر

یطان برخه هغه زړه یې را وایستی او له زړه څخه یې توره وینه را وایستل او وې ویل چي دا ستا په وجود کي د ش
زړه په یې وه. وروسته یې د آنحضرت ص زړه، په یوه طالیی لګن کي، د زم زم په اوبو، پرې مینځی او بیرته 

سینه کي ور کښېښود او سینه یې روغه سوه. هلکانو په یوه منډه د آنحضرت مور یا دایي ته ور وځغستل او هغې 
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دی او  او ویې لیدل چي هغه جوړ تیارور وځغستل ته یې وویل چي محمدص ووژل سو. دوی ټولو د هغه خواته 
رنګ یې تغییر کړی وو. انس بن مالک وایی ما پخپلو سترګو د آنحضرت ص پر سینه باندي د ستني نښانونه 

 یعني د آنحضرت سینه ګنډله سوې وه. جهاني(«) ولیدل.
حضرت پیغمبر ویلي  »وایی چي حدیث کي د مالک بن شعشع له قوله ۳۱۴د مسلم په همدغه انس بن مالک  پخپله

دي چي زه کعبې ته نیژدې، د خوب او ویښي ترمنځ حالت کي، پروت وم. یو ږغ مي واورېدی چي ویل یې دی د 
بیا یې نو یو دوو تنو په منځ کي هغه دریم سړی دی؟ وروسته نو هغه زما خواته راغی زه یې ورسره یووړم. 

ووړ او زما زړه یې را وایستی او د زمزم په اوبو یې ومینځی او بیرته طالیی لګن، چي د زمزم له اوبو ډک وو، را
یې پر خپل ځای کښېښود. وروسته یې ماته یو حیوان راووست چي بُراق نومېدی؛ تر خره غټ او تر یابو کوچنی 

 « وو. زه یې پر هغه حیوان باندي سپور کړم؛ څو چي لومړي اسمان ته ورسېدلو....
، کله چي زه په حضرت رسول ص وویل» ه انس بن مالک، د ابوذر له قوله وایی چي حدیث کي، همدغ ۳۱۳په 

یل را کښته سو او د سرو زرو لګن یې، چي د عقل او ایمان څخه ډک ئچاک سو. جبرزما د کور چت  مکه کي وم،
 ...«وو، زما په سینه کي خالي کړ او زما سینه یې بیرته بنده کړه. 

ماته یې یو سپین حیوان راووست » حدیث کي د حضرت پیغمبر ص له قوله وایي  ۳۰۹همدغه انس بن مالک، په 
هر قدم یې له بل څخه د سترګو د دید په اندازه فاصله درلوده. زه پر هغه  چي تر خره غټ او تر یابو کوچنی وو

یل ماته دوه لوښي ئجومات کي دوه رکعته لمونځ وکړ او جبراباندي سپور سوم او بیت المقِدس ته ورسېدلو. ما په 
راوړل چي یو د شرابو او بل د شیدو څخه ډک وو. ما شیدې انتخاب کړې او جبراییل راته وویل چي ډېر ښه 

 «انتخاب دي وکړ....
له موسی ع څخه » حدیث کي د حضرت رسول ص له قوله وایي چي  ۳۲۲صحیح مسلم په ابوُهریره د همدغه 

وروسته مي ابراهیم ع ولیدی او زه د هغه په اوالد کي تر ټولو ورته مشابه وم. جبراییل ماته دوه لوښی راوړل چي 
یل راته وویل چي تا یو له شیدو او بل له شرابو ډک وو. ما د شیدو لوښی انتخاب کړ او شیدې مي وچښلې. جبرای

 « ښه انتخاب وکړ. که دي شراب انتخاب کړي وای نو ستا امت به ګمراه سوی وای.
ک ماشوم وو او له نورو ماشومانو سره یې راوس نو انس بن مالک په یوه حدیث کي وایي چي حضرت رسول مبا 

خپله انس بن مالک وایی چي لوبي کولې چي جبراییل راغی او د هغه سینه یې ورڅیري کړه. په بل حدیث کي پ
حضرت رسول ص د مکې په جومات کي ویده وو او جبراییل راغی سینه یې ور څیره کړه. په بل حدیث کي د 

. زما سینه یې او خوني ته داخل سو چاک کړچت حضرت رسول له قوله ویل سوي دي چي جبراییل زما د خوني 
 او زما سینه یې بیرته روغه کړه.  را څیره کړه او د عقل او ایمان څخه یې را ډکه کړه

همدغه یوه پېښه یو ځل د حضرت پیغمر په ماشومتوب کي، بل ځل د مکې په جومات کي او بل ځل پخپله د 
ص په خپل کورکي منځته راځي. سینه یې څیرل کیږي او د عقل او ایمان له اوبو څخه ډکیږي. حتی حضرت پیغمبر

 خته ځي چي وایی ما د حضرت پیغمبر پر سینه باندي د ستني ټکان ولیدل.انس بن مالک خو په مبالغه کي دومره م
حدیث کي وایي چي حضرت پیغمبر بیت المقِدس ته والړ. دوه رکعته لمونځ یې وکړ او  ۳۰۹انس بن مالک په 

 حدیث کي وایی چي جبراییل په اووم ۳۲۲خو ابوُهریره په  جبراییل د شرابو او شیدو دوه لوښي ورته راوړل.
 اسمان کي حضرت پیغمبرص ته د شرابو او شیدو لوښي راوړل.

اووم اسمان ځکه یادوو چي حضرت رسول ص ته د حضرت ابراهیم ع له لیدلو څخه وروسته دوه لوښی راوړل 
په اووم اسمان مي ابراهیم ع » حدیث په حواله وایی چي  ۳۰۹سوي دي. او حضرت پیغمبرص د انس بن مالک د 

زره فرشتې ننوزي او بله ورځ  ۷۰هره ورځ المعمور ته یې څنګ اچولی وو. بیت المعمور ته کي ولیدی چي بیت 
هغه فرشتې نه ورته راځي. وروسته نو زه ِسدرة المنتهی ته یوړل سوم. دا یوه ونه ده چي پاڼي یې د پیل د غوږونو 

خدای په حکم هغه وپوښل سوه نو  دي او مېوه یې دونه غټه ده لکه زموږ خاورین لوښي. او کله چي د يپه شان لوی
 «داسي تغییر پکښي راغی چي هیڅ بشر د هغه د ښکال توصیف نه سي کوالی.

اوس نو انس بن مالک وایی حضرت پیغمبرص ته په بیت المقِدس کي د شرابو او شیدو لوښي راوړل سول او 
 احادیثو کي په کوم یوه باورکوي؟سړی به په دوو معتبرو  ابوُهریره همدغه دوه لوښي په اووم اسمان کي ګوري.

د حضرت رسول اکرم ص د سینې د څیرېدلو او بیرته ګنډلو په ارتباط مختلف او یو د بل نقضوونکي احادیث او 
د کلمې له تلواري او بې احتیاطه ترجمې څخه را پیدا سوي دي. دا چي حق متعال، خپل « َشَرحَ » افسانې زیاتره د 

 پیغمبرص ته وایي:
 

 ۱آیة  ۹۴لک صدرک: سورة  الم نشرح
 آیا ستاسینه مو درته خالصه نه کړه؟
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 4تر 4 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه
 
 
 
 

 آیتونه.  ۳او  ۲هغه سورة  و وضعنا عنک وزرک. الذی انقض ظهرک.
 او ستا څخه مو هغه بار لیري کړ چی ستا مال یې کږه کړې وه. تفسیرکابلي.

ټوټه ټوټه کول او... معنی ورکوي. او د کلمې لومړنۍ معنا اخیستې ده چي څیرل، شق شق کول او محدثینو د َشَرَح 
پر دغه اساس یې خپل ټول نقلونه بناء کړي دي. خو دوهمه معنا یې چي هغه د پراخولو او خالصولو او تشریح 
کولو معنا ورکوي هغه یې نه ده اخیستې. کله چي موسی ع ته امر کیږي چي ته فرعون ته ورسه چي بغاوت یې 

 ۲۴آیة  ۲۰کړی دی. سورة 
 ۲۵حضرت موسی ص هللا تعالی ته وایی چي رب ِی اشرح لي صدري آیة نو 

رلي امري.   ۲۷و اَحلُل ُعقدةً من لساني  ۲۶و یس ِ
ترجمه: اې زما ربه سینه مي را پراخه کړه. کار مي راته آسان کړه. و له ژبي څخه مي لکنت) په خوله کي بندېدل( 

 لیري کړه. 
ً دا مطلب نه وو چي سین ه مي را څیري کړه. ځکه چي د سینې له څیرېدلو څخه هیڅ شی نه د موسی ع طبعا

 جوړېدل. دلته او د االنشراح په سورة کي د سیني له شرح څخه مطلب د سینې پرخوال دي. 
؟ هغه د بل کوم د ایښودلو لپاره جراحي ته ضرورت درلود یمانحق متعال د خپل پیغمبر په سینه کي د عقل او ا

پکښي ایښی وو؟ ابداً نه. ځکه لکه څرنګه چي د حق متعال ذات قدیم یې لې او ایمان او عقل پیغمبر سینه هم ورڅیر
دی دغه راز یې علم هم الیتناهي او قدیم دی. هغه خپل پیغمبران په ازل کي ټاکلي ول. باري تعالی ته خپل پیغمبر 

ول ص ته دي براق را وستل په ازل کي معلوم وو. دا څرنګه امکان لري او څرنګه یې عقل مني چي حضرت رس
سي. هغه د معراج سفر پیل کړي او بیا دي هم یا په بیت المقدس او یا د ابوهریره په قول په اووم اسمان کي هغه د 

 آزمېیل کیږي؟ په انتخاب لوښود شرابو او شیدو 
تیاط څخه کار اخیستی وای احادیثو د نقلولو په برخه کي یې له احد امام مسلم ته په کاروه چي د معراج په باره کي 

نه وای نقل کړي. سړی نه بوهیږي یې یو د بل نقیض او مخالف احادیث  ۱۸او د یوې اساسي موضوع په باره کي 
 چي پخپله امام مسلم ته، د یوه لوی عالم په حیث، څرنګه هیڅ سوال نه پیدا کېدی. 

حدیث کي، د عبدهللا بن  ۳۲۳ن کي بولي او په حدیث کي سدرة المنتهی په اووم اسما ۳۰۹د معراج په قصه کي، په 
عمر له قوله وایي چي سدرةالمنتهی ونه په شپږم اسمان کي ده. هلته هر شی چي له مځکي څخه اسمانونو ته پورته 

 کیږي ختمیږي او هلته تم کیږي. او هرشی چي له پورته څخه ورته راځي دلته ختمیږي او تم کیږي. 
 ۶۰۰ع کولو او سره کولو کي له احتیاط څخه په کار اخیستلو مشهور دی او ځکه یې له امام مسلم د احادیثو په جم

زره انتخاب کړل؛ مګر دې خبري ته متوجه نه وو چي د یوې ټاکلې قضیې یا یوه  ۷زرو احادیثو څخه څه باندي 
نه سي نو  ټاکلي شي په برخه کي ولي څو موجود حدیثونه واخلي ځکه چي دا خو که د خلکو د ګمراهی سبب

 لږترلږه شکونه خو ورته پیدا کیږي. 
تر دې ټولو خبرو چي را تیر سو نو باید ووایو چي عقل او ایمان په زړه او سینه کي نه بلکه په سر کي قرار لري. 
او که چیري دا خبره ومنو چي جبرییل ته وظیفه ورکړه سوې وه چي عقل او ایمان د حضرت پیغمبر ص په سینه 

نو جبرییل چي، د خدای په اراده، دونه زور درلود چي په یوه ګړي کي د حضرت پیغمبر په سینه کي ځای کړي؛ 
نه  و نښیټکاند کي عقل او ایمان ځای کړي نو هغه بیا د هغه پر سینه باندي د انس بن مالک د لیدلو لپاره د ستني 

 . ېپرېښودل
 
 

 د لیکوال آرشیف
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