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 ۱۰/۰۲/۲۰۲۲          جهانیعبدالباری 
 

 وحدانیت له اسالم څخه مخکي عربو کي
 

د اسالم د تاریخ په باره کي معلومات له اسالم څخه مخکي عربو په باره کي موثق معلومات ځکه نسته چي پخپله 
نقل سوي دي، هم د بشپړ اعتبار وړ نه دي او علت یې دا دی چي له ځینو اشعارو پرته، چي هغه هم سینه پرسینه 

ه ق( ښایي د  ۱۵۱-۸۵هیڅ لیکلی سند نه لرو. د اسالم لومړنی تاریخ، د سیرة الرسول هللا په نوم، محمد ابن اسحق) 
کاله وروسته ترتیب کړی وي. هغه کتاب چي محمدابن اسحق ترتیب کړ  ۱۲۰حضرت ص له وفات څخه زیات و کم 

کال کي وفات سوی دی،  ۲۱۸څخه وروسته ابن هشام ته، چي په  د هغه شاګرد البیکایی ته پاته سو او له البیکایی
نه وو  بشپړ او د استفادې رسېدلی دی. داسي ښکاري چي د محمدابن اسحق لیکلی متن، چي ابن هشام ته رسېدلی دی،

 ځکه چي ابن هشام په هغه کي تغییرات راوستل، له سره یې غور ورباندي وکړ او وروسته یې له سره ولیکی. دغه
سیرة چي اوس موږ ته د حضرت رسول ص د ژوند د تاریخ په شکل راپاته دی د ابن هشام لیکنه بلل کیږي، چي 

 ، او هغه هم د سینه پرسینه نقل قول په اساس،کاله وروسته ۲۰۰و کم  باید د حضرت رسول ص له وفات څخه زیات
مدا تاریخ دی چي د ټولو موءرخینو د استناد منبع ډېر زیات د اعتماد وړ نه دی؛ البته، له بده مرغه، ه لیکل سوی وي

  . له دې لنډي یادوني څخه وروسته خپلي اصلي موضوع ته دا خلیږو.ده 
د اسالم څخه مخکي عربستان اوسېدونکو او د اسالم د مقدس دین ترمنځ یوه مشترکه وجهه د هللا نوم دی. 

پر رسالت باندي  (ص) وحدانیت او د حضرت محمد مسلمانان هغه ته دواحد ذات په سترګه ګوري او د هغه پر
لومړنی شرط دی. له اسالم څخه مخکي عربانو، یا د جاهلیة د زمانې عربانو، له تلبیه څخه د دین شاهدي ویل یې 

 څرګندیږي چي هغوی هللا ته د لوی خدای په سترګه کتل. عربانو د کعبې د طواف په وخت کي دا تلبیه ویله:
 ال شریک لک االا شریک هو لک تملکه و ماملک!     کلبیک الهم لبیک لبی

د تلبیې په وخت کي یې خدای یو باله مګر له هغه سره یې خپل خدایان شریک بلل او خپل خدایان یې د هللا ملکیت 
 ۴۱۲ترجمه الملل والنحل جلد دوم ص  ،باله. توضیح الملل

د ذات وحدانیت مطلق دی او د هغه تر څنګ هیڅ بل ذات  په داسي حال کي چي د اسالم د دین په تلبیه کي د هللا
 وجود نه لري:

 لبیک الهم لبیک لبیک الشریک لکه لبیک انا الحمد والنعمة لک والملک الشریک لک لبیک.
په عربانو د هللا لپاره د الت، ُعذا اومنات په نوم درې لوڼي ټاکلي وې او د هري یوې په نوم یې قربانۍ کولې. 

تاسي لیدلي دي الت او ُعذا او هغه دریمه چي » کي د دریو واړو نومونه راغلي دي. حق متعال وایی  سورة النجم
منات نومیږي؟ تاسي ځانونو ته نارینه اوالد خوښوی او د هغه لپاره مو لوڼي ټاکلي دي؟ دا منتهی غیرعادالنه ویش 

 ۲۱-۲۰دی. آیات 
سابقه ولري څوک په یقین سره نه سي ویالی خو ابن اسحق دا چي په عربستان کي به بُت پرستي څومره تاریخی 

لومړنی سړی چي عربو ته یې بتان راوړل هغه  د ابوهریره له قوله یو حدیث نقلوي چي حضرت رسول ص ویلي وه
 Ibn Ishaq P 35عمرو بن لُحی وو او هغه به په دوږخ کي خپله سزا ویني. 

ښار مشر سو او د کعبې کارونه هم هغه ته وسپارل سول نو شهرستاني لیکي چي کله عمرو بن لحی د مکې د 
. کله چي عمرو له هغوی څخه د بُتانو او د په ښار کي ولیدل چي خلکو د بتانو عبادت کاوه« بلقا» هغه په شام کي د 

نو ږ له دغو بتاموته یې وویل چي کله باران نه کیږي نو عمرو هغوی د عبادت په باره کي پوښتنه وکړه نو هغوی
او  څخه د مرستي غوښتنه کوو نو باران و اوریږي او کله چي شفاء غواړو هم دوی ته د مرستي لپاره مراجعه کوو

واخیست او یو بُت په نوم « هبل» . د عمرو دا خبري خوښي سوې او له هغوی څخه یې د هغه موږ ته شفاء راکوي
چي مېړه او مېرمن وه، مجسمې راوړې او خلک یې د  په کعبه کي یې کښېښود وروسته یې د ایساف او نایله په نوم،

 ۳۷۵هغوی عبادت کولو ته را وبلل او له هغه وخته څخه بت پرستي پیل سوه. الملل والناحل جلد دوم ص 
او نایله بنت سهل په کعبه کي فسق وکړ او  شهرستاني وایی ځیني خلک په دې عقیده دي چي ایساف بن عمرو

ي په قهر سو او په دوو مجسمو یې تبدیل کړل خو ځیني وایي چي ایساف او نایله هم عمرو خدای تعالی پر هغوی باند
 ۳۸۷کي یې کښېښودل. هغه کتاب ص « مروه» او « صفا»بن لحی راوړل او په 
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د بُت پرستی مذهب کرار کرار پراخ سو او د ټولني هري برخي او هر کور ته ورسېدی. هر چا په کور کي یو یا 
د بُت احترام پر ځای کاوه. په لویو او  لودل او له کور څخه د وتلو او کورته د ستنېدلو په وخت کي یېڅو بُتان در

چت هم کوچنیو کلیو کي طواغیت یا واړه او لوی معبدونه منځته راغلل. نه یوازي د معبدونو دننه، چي کله کله به یې 
مقدس وه بلکه شاوخوا احاطه به یې ټوله مقدسه وه. درلودی، به یې د څلورو دېوالونو شکل نه درلودی او یوازي 
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کله چي به کعبې له لومړي سره خپل حیثیت ساتلی او تر ټولو مقدسو ځایونو په لوړه سترګه ورته کتل کېدل. 

کاوه، زایرین یا حجاج د کعبې حریم ته داخل سول نو دوی به د یو شمېر شیانو څخه پرهېز کاوه. ښکار به یې نه 
 ،جنګ به یې نه کاوه، له جنسي اړېکو څخه به یې ځانونه ژغورل. دوی به د کعبې طواف کاوه او توره ډبره به یې

مچوله. د حج د مراسمو یوه مهمه برخه، دا وه چي د ذوالحجې د میاشتي په  ،چي د کعبې په دېوال کي نصب سوې وه
ات بل نوم ایل آل وو. دا ښایي د هغه بُت نوم وي چي په ډیرو د عرفات غونډۍ ته تلل. ویل کیږي چي د عرف نهمه به

کېدی. حاجیان وروسته مزدلفې ته تلل چي د تالندي د خدای قُضاه په نوم وقف  عبادتپخوانیو زمانو کي یې دلته 
رله سوې یا مقدسه سوې وه. حاجیانو شپه دلته تېروله او پر مقدسه غونډۍ به یې اوربل کړ. حاجیان به سهار د لم

تلل او هلته به یې اوښان، پسونه او اوزګړي قرباني کول. حاجیانو په ِمنا کي هغه درې ځایونه،  راختلو سره ِمنا ته
-A History of Muslim Philosophy Volume 1 PP 130چي ورته په نښه سوي ول، په ډبرو ویشتل. 

131 
مال یې کول چي له ابراهیمي دین څخه ورته پاته له اسالم څخه مخکي عربانو ځیني کارونه حرام بلل او ځیني اع

د میندو، خویندو، خاله ګانو او عمه ګانو وه او قرآن شریف هم د هغوی حرام تایید کړل. مثالً عربو په جاهلیت کي 
سره نکاح حرامه بلله او په یوه وخت کي یې له دوو خویندو سره نکاح ناروابلله او د پالر ښځي ته یې به بده سترګه 

 ۴۰۸ص دوهم جلد ه کتل. او هرچا چي دغه ډول فعل کړی وو هغه یې په بدو نومونو باله. الملل والنحل ن
له اسالم څخه مخکي عربان په دریو طالقو له ښځو څخه بېلېدل. کله چي به یې یو طالق ورکړ نو له هغې ښځي 

ځله طالقه کړه بیا نو له هغې ښځي  سره د بیرته یوځای کېدلو حق د خپل مېړه سره وو او کله چي به یې په درې
 ۴۱۰څخه د تل لپاره بېلېدی. هغه کتاب ص 
سل ورکاوه. مړو ته یې کفن ورکاوه او د ابت غسل کاوه او خپلو مړو ته یې غعربو د جاهلیت په زمانه کي د جن

 جنازې لمونځ یې کاوه. 
کړل او کله چي به یې ښخ کړ نو ټولو به کله چي به یې جنازه واخیسته نو د مړي ولي به د هغه ښه کارونه یاد 

وویل چي پر تا دي د هللا رحمت او برکتونه وي. علیک رحمة هللا و برکاته. وایي چي عربو په جاهلیت کي د 
 کي وه. ابراهیمي دین په اساس طهارت کاوه چي هغه پنځه په سر او پنځه په بدن

استنشاق( د بریتونو خریل یا لنډول، ) پزه اوبه رغړولمضمضه( په په سر کي وه: په خوله اوبه رغړول) هغه چي
 د سر وېښتانو لنډول یا خریل او مسواک وهل.

هغه چي په بدن کي وه: استنجاء، د نوکانو اخیستل، د بغلونو وېښته اخیستل، د بلوغ وېښته یا تر ناف الندي وېښته 
 اخیستل او سنتول.

 ۴۱۵یې مشروعه سنتونه وبلل. هغه کتاب ص کله چي د اسالم دین ظاهر سو نو دا ټول شیان 
 موحدین:

په شپږمه میالدي پېړۍ کي بُت پرستي کرار کرار مخ پر زوال سوه او له ځینو هوښیارو خلکو سره د بُت پرستی 
ضد عقاید پیدا سوه. د دې یو علت پخپله د عقل د خاوندانو منځته راتلل او له بلي خوا عربستان ته، په پراخه پیمانه د 

یسویانو او یهودانو مهاجرتونه وه. له ډیرو کسانو سره د یوه خدای د لمانځلو فکر پیدا سو او په قرآن شریف کي هم ع
 دغه کسان د حنیف په نوم یاد سوي او ستایل سوي دي. 

له اسالم څخه مخکي څلور تنه ډېر مشهور موحدین یا د یوه خدای لمانځونکي ول. د حضرت رسول ص د 
ورقه بن نوفل عیسوی سو او د عمر تر پایه پوري پر دغه مذهب پاته سو. عثمان بن الحویریث  قریبنیژدې مېرمني 

بُت پرستي پرېښودله؛ بیزانتیم ته والړ. هلته عیسوی سو او ښه لوړ حکومتي مقام یې تر السه کړ. عبیدهللا بن جحش 
م حبیبه بنت ابی صفیان، حضرت رسول ص له مسلمانانو سره حبشې ته هجرت وکړ. هلته عیسوی سو او کونډه یې ا

ام حبیبه له څلورسوه دیناره مهر سره مدینې ته ور  په نکاح کړه. د حبشې پاچا نجاشي یې د نکاح وکیل وو او هغه
بن نفیل په عامه د توحید او یوه خدای د لمانځلو تبیلغ کاوه. د هغه کاکا خطاب، چي د عمر بن  وولېږله. زیدبن عمر

و، هغه د مکې له ښاره څخه وتلو ته مجبور کړ. عمرو شام ته والړ او کله چي څه موده وروسته بیرته خطاب پالر و
مکې ته راستون سو نو د خطاب په تحریک ووژل سو. دغه راز ابوعامر بُت پرستي پرېښودله؛ عیسوی راهب سو. 

په هغه مسجد کي لمونځ بلنه ورکړه چي وروسته یې په مدینه کي مسجد جوړ کړ او حضرت رسول ص ته یې 
) او هغه کسان چي مسجد جوړوي او غواړي په آیة نازل سو. ۱۰۷وکړي. خو د هغه په مخالفت کي د سورة توبه 

دې توګه مضریت او کفر وکړي او د مومنانو ترمنځ بې اتفاقي واچوي او غواړي په دې توګه هغه چاته زمینه برابره 
مبر پر ضد جګړه کوله. دوی به سوګند یادوي چي پرته له خیر څخه بل هیڅ کړي چي مخکي یې د هللا او د هغه د پیغ

ابوعامر مکې ته وتښتېدی او د مکې د فتحي په  نیت نه لري مګر هللا دا خبره څرګندوي چي دوی دروغجن دي (
 وخت کي شام ته والړ او هلته وفات سو. 
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څخه وو او په داسي حال کي چي کعبې ته یې شا تکیه کړې وه خلکو ته یې  بن عمرو بن نفیل یو له موحدینو زید
وویل چي پرته له ما بل داسي څوک نسته چي پر دین ابراهیمي دي برابر وي. ویل یې یوه ورځ مي له امیة بن ابی 

 الصلت څخه واورېدل چي ویل یې 
 کل دین یوم القیامة عندهللا 

 ن څخه پرته نور ټول ادیان په قیامت کي بهتان بلل کیږي(االا دین الحنیفه زور )د حنیفی دی
 او زید بن عمرو ویل:

 فلن تکون لنفس منک وافیة
یوم الحساب اذا ما یجمع البشر ) د حساب په ورځ چي ټول بشر سره جمع سي؛ په هغه ورځ دي هیڅ څوک له 

 عذاب څخه نه سي خوندي کوالی(
 ورځي ته یې عقیده درلوده قُس بن ساعده ایادي وو.  او له هغو کسانو څخه چي توحید او د حساب

تونو کي ویل: د کعبې په خدای مي دي قسم وي هغه چي تباه سوي دي بیرته خپلو نصیح قُس بن ساعده ایادي په
راګرځي او که والړل یوه ورځ به بیرته را ستانه سي. د هغه یو نظم پر توحید او د جزا پر ورځ باندي د هغه د 

 ه ده:اعتقاد نښ
 کالبل هوهللا اله واحد
 لیس بمولود و ال والد

 اعاد و ابدی
 و الیه المآب غدا

) توبه چي څوک به خدای ته شریک نیسي. مګر هغه داسي واحد ذات دی چي نه له چا زېږېدلی او نه یې څوک 
 (ول به هغه ته ور ستنیږي.ه لومړی مخلوقات پیدا کړل او دا ټزېږولی دی. هغ

ړي په ګور اې هغو کسانو چي پر مړو باندي ژاړی! په داسي حال کي چي م» کي یې ویلي دي: په یوه بل شعر 
جامې څیري او ټوټې سوي دي. هغوی پرېږدی؛ ځکه چي هغوی ته داسي یې بدنونو باندي  کي آرام پراته دي او پر

 خه را پاڅیږي.ورځ په مخ کي ده چي په یوه آواز یې د مرګ له خوبه ویښوي. لکه څوک چي له بېهوښې څ
لک والړل او تېر سول او له هغوی دوی به پر هوښ راسي مګر هغه هوښ به یې له دنیا څخه توپیر لري. خ 

 «خه وروسته نور دنیا ته راغلل.څ
کړي وه. هغه یوه اوږده حرام د موحدینو له جملې څخه یو عامر بن ظرب عدواني وو چي شراب یې پر ځان 

ما په دنیا کي هیڅ داسي شی ونه لیدی چي پخپله یې ځان » هغې کي یې لیکلي وه: وصیتنامه پرې ایښې وه او په
موجود کړی وي او هیڅ مخلوق مي ونه لیدی چي د صانع مصنوع دي نه وي. او هیڅ داسي راغلی مي ونه لیدی 

 «چي تلل یې په مخ کي نه وي او نه مي لیدلي دي چي څوک دي له درده مړ سي او دوا یې ژوندی کړي
 امر د شرابو د پرېښودلو او تحریمولو په باره کي یو شعر لري اووایي:ع

او له او چي پرېږدم یې نو ځکه چي له هغه سره دښمني  نو د لذت او خوند لپاره مي چښل شراب چښممي که » 
هغه څخه نفرت لرم. شراب د خلکو ترمنځ د دښمنیو او عداوتونو سبب کیږي او د لویی او ښایست څښتن ځوانان 

 « پست او ذلیل کوي. سوګند یادوم چي تر څو پوري ژوندی یم بیا به په شرابو شونډي لمدې نه کړم
شراب مي » کړل او دا شعر یې ووایه. عفیف ین معدي کرب او اسلوم الیامي پر ځانونو باندي زنا او شراب حرام

پرېښودل که څه هم چي د ځینو خلکو ډېر زیات خوښ دي او له زناکارو ښځو څخه مي پر هېز وکړ او د دې عمل 
 «پاکي غوره کړه او هوښیار او پاک سړی دغسي کوي لپارهپرېښودل شرافت ته ډېر نیژدې دی. ما د انساني کرمت 

 ۴۰۴-۳۹۹هغه کتاب ص ص 
بن کالب خلکو ته ویل چي له یوه خدای څخه پرته د بل چا عبادت مه کوی او په دې اړه یې په یوه شعر قَصی 

کي ویلي وه: آیا د یوه خدای عبادت وکړم او که د زرو خدایانو؟ ما الالت او عزی پرېښودل او هوښیار سړی به 
 دغسي کوي.

زی او نورو بُتانو د عبادت د منع کولو په باره کي زید بن عمر بن نفیل، چي مخکي مو یادونه کړي ده، د الت، ع
ور او صابر سړی باید همداسي وکړي. نه به د زړه ول بتان مي پرېښودل او الت او عزی او ټ» و شعر ویلی دی: ی

عزی او نه به د هغې د لوڼو عبادت وکړم او نه به د بني غنم د بُت زیارت ته ورسم. نه به د هبل عبادت وکړم چي 
 ۴۱۴-۴۱۳هغه کتاب ص ص « خت مي خپل رب باله چي عقل مي کم وو.هغه و

 وروسته ژوند ته عقیده: له مرګ څخه 
) والبعث بعدالموت( ته عقیده درلوده. د عربو ځینو شاعرانو او پوهانو له مرګ څخه وروسته بیرته ژوندي کېدلو

بیاني مشهور وو. زیاد د حساب او کتاب پر زیاد بن معاویة بن ضباب ذبیاني دی، چي په نابغه ذ له هغې جملې څخه
 ورځي ایمان درلود او په یوه نظم کي یې ویلي دي:

 فعلتهم ذات اال له و دینهم
 قویم، فما یرجون غیرالعواقب

پرته له آخرت څخه پروردګار هغوی ته رزق او روزي ورکړه او د هغوی دین یې قوي او مستحکم کړ نو دوی 
 بل امید نه لري.
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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
 

جملې څخه یو بل شاعر د زهیر بن ابی سلمی ربیعة بن ریاح مزني دی، چي د مشهور شاعر امراءالقیس له دې 
او نابغه ذبیانی په کتار کي راځي. هغه د شاعرانو او پوهانو له کورنۍ څخه وو د هغه پالر او د هغه خویندي ) 

ه یوې وني سره تېرېدی چي له ژمي زهیر بن اسلمي یوه ورځ ل سلمی او خنساء( هم د عربي ژبي شاعراني وې.
څخه وروسته بیرته زرغونه سوې وه او وې ویل: که مي د عربو له ښکنځلو څخه وېره نه درلودالی نو مي پر هغه 
قادر باندي ایمان راووړ چي دغه ونه یې د پاڼو له رژېدلو څخه وروسته زرغونه کړې ده او ډېر ژر به د انسانانو 

 ته ژوندي کړي. هغه په یوه شعر کي وایي:وراسته سوي هډوکي هم بیر
 یو خر، فیوضع فی کتاب، فیدخر

 لیوم الحساب او یعجل فینقم
د ځینو د اعمالو حساب او کتاب د حساب ورځي ته ځنډول کیږي او له ځینو څخه په دې دنیا کي کسات اخیستل 

 کیږي.
او د حساب پر ورځي یې ایمان درلود. له دې جملې څخه بل شاعر عالف بن شهاب التمیمی دی چي پر پرودګار 

زه د رفاعه په ورځ له دښمن سره مخامخ سوم او له څخه مي د جنګ کولو سلوک او » هغه په یوه شعر کي وایي: 
 «طریقه زده کړه او پوه سوم چي خدای تعالی د حساب په ورځ هر چاته د ښو کارونو پاداش ورکوي

وخت کي خپلو زامنو ته وصیت کاوه چي زما سره مي خپل اوښ هم ځینو عربانو به د مرګ د نیژدې کېدلو په 
د وفات ورځي را ورسېدې هغه خپل « جریبة بن اشیم اسدی» ښخ کړی څو د حشر په ورځ پیاده نه یم. کله چي د 

 ته وصیت وکړ چي اوښ یې ورسره ښخ کړي: سعد زوی
ي سړی د مرګ په وخت کي خپلو تر ټولو اې سعده کله چي زه مړ سم تاته وصیت کوم او په دې پوه سه چ» 

او هغه دا چي خپل پالر مه پرېږده چي د حشر په ورځ یې پښه وښویږي او غوزار  نیژدې دوستانو ته وصیت کوي
سي او په هغه لیري پرته مځکه کي یې د شګو او کاڼو له السه پښې زخمي سي. خپل پالر دي پر یوه اوښ باندي 

ښه هوار ځي؛ او همدغه به بهتره وي. ما چي تاته څه پرې ایښی دي ښایی یو اوښ مي سپور که، چي پر الره باندي 
په حق کي رسیږي چي د حشر په ورځ ورباندي سپور سم. او هغه وخت چي ږغ وسي چي سپاره سی زه به تیار 

 «یم
 دغه راز عمرو بن زید متمنی خپل زوی ته داسي وصیت وکړ:

لېږې او ما په قبر کي ایږدې نو ماته د الري توښه راکړه او هغه به داسي اې زما زویکه! کله چي زما څخه بې» 
یو حیوان وي چي ښه زین ولري او پر الري سم ځي څو د حشر په ورځ ورباندي سپور سم او چي د سپرېدلو ږغ 

هغه څوک له چا سره مرسته نه کوي ځکه چي په  وسي زه به ورته تیار یم. په هغه ورځ چي د چا پښه وښوییږي
 «او یا ښوییدلي او پر مځکه لوېدليورځ خلک دوې ډلي وي یا غریبان او ترټلي چي هیڅ نه لري 

د عربانو دا عادت وو چي د مړي له قبر سره به یې د اوښ په غاړه کي تناو واچاوه او د هغه سر به یې له پښو 
په دې عقیده وه چي کله مړی یا د اوښ سره وتاړه او پر دغه حال به یې پرېښود. دغه اوښ ته به یې بلیه ویل او 

-۴۰۵څښتن له قبر څخه پاڅي نو پر هغه باندي به سپریږي او د حشر میدان ته به سپور ځي. هغه کتاب ص ص 
۴۰۷ 
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