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 4تر 1 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

  

 80/80/0814          صافی  هللامان ا
 

  )ص(د حضرت محمد 
 هغه سیرتنیکمرغه ژوند ته یوه لنډه کتنه او د

  برخهلمړی 
 

 .یننبینا محمد وعلی اله صحبه اجمعنبیا والمرسلین سید نا و علی اشرف اال والسالمقبته للمتقین والصالته مین والعاالعا  بسم هللا الرحمن الرحیم الحمد هلل رب

 تهنو اسالم علیکم ورحت هللا و برکادرنو او خوږومسلما
 اما بعد.

د زوکړی او  )ص( مات چی ما د حضرت محمدکوم هغه معلو ی،نه ومناجازه راکړی ترهر څه دمخه زما نیکی هیلی او سالمو
ړی دی او بیا می په پښتو ژبه ژباړلي دی غواړم ستا خدمت ته یی ټول کبرخه کی د ځینو سرچینونه راد ښه سیرت په د هغه 

 .په لنډه توګه وړاندی کړم
 )ص(حضرت محمد مصطفی  نی د ورکولو لوی رهبرګرانو ورونو، د اسالم او بشریت ستر الر ښود، د نفاق، فحشا، جهل او نادا

ری ص ځای لخا کاله مخکی دی نړی ته سترګی پرانستی دي او دهغی تأریخ نه تر اوسه پوری د مسلمانانو په زړنو کی 1۱۱۱
 .غه د ښه سیرت نه د همیش لپاره یادونه کویاو هر کال یی په ښه شان سره لمانځی او تر رحلت پوری د ه

 

 .د سیرت تعریف
رساوه او خلک یی د تاریکی او بشریت ته و )ص(دی چی رسول هللا  رترفتار او عادت څخه عبا ،سیرت د هغه ښه کردار

ری ته کی او سمی الندګی ته را وګرځول او خلکی یی پایی ته راوګرځول او د بنده د بندګی نه یی د هللا تعالی بجهالت نه روښنا
 .کړل برابر

 

                                                     او ماشومتوب وکړهز )ص( د حضرت محمد
د مکې ښار په دروند تورتم او چپتیا کښې ډوب ؤ او د ژوند او کار څه نښې نښانې نه لیدل کیدې. یوازې سپوږمۍ وه چې د 

بې ډول او بې  په شان ورو ورو د خواؤ شا له تورو غرونو راهسکه شوې وه او خپلې نرمې پلوشې یې په ساده اوشپو نورو 
سوې سپورې زمکې د سینګاره کورونو او د ښار خواؤ شا کښې په دښتو غوړولې وې ورو ورو شپه تر نیمې واؤخته او د حجاز 

یې د ارام ساه واخېسته، ستورو هم په دغې بې ریا او صفا فضا کښې پړقا کوله او د مکې د ښار خلقو ته په مسکا وو، اوس 
نو په زړۀ راښکونکي او زړۀ پورې اواز سره جنتي سندرې شروع کړې ته به واې چې د خپل او سهارنیو مارغای سهار د

د مکې په افق باندې رڼا په راختلو وه خو ال تراوسه د مکې په ښار باندې رازداره   معشوق سره راز و نیاز او پټې خبرې کوي.
د راتلونکي نوزیږي بچي په انتظار وه. ناڅاپه یې څو نوراني  چپتیا واکمنه وه او ټول خلق اودۀ وو یوازې بي بي امنه ویښه وه او

او ناپیژاندې بیبیانې په کوټې کښې ولیدې چې ډېر خوږ بوي ترې ختلو. بي بي امنه حیرانه شوه چې دا څوک دي او څه ته راغلي 
خره د ربیع االول په دولسمه د او د میاشتو له انتظاره وروسته باالغی دنیا ته را یمېلمه او نوزیږی دي څو شیبې وروسته نو

                      په دیدن رڼا شوې.ی هغې سترګې د خپل زو
زړۀ له خوشحالیو  )ع(ټول خلق د دې نوي ماشوم په راتګ خوشحاله وو خو د خوشحالۍ په دې وخت چې د حضرت بي بي ا منې 

چې هغه د شام له سفره د ستنیدو په وخت په مدینې  په دې دنیا کښې نه ؤ ځکه )ع(ډوب ؤ د هغې ګران میړۀ حضرت عبدهللا 
   .کښې ښخ شو او بي بي ا منه یې د تل لپاره یوازې پریښوده ی کښې وفات شو، هماغه ځا

ځینی واقعات او حاد ثات او هم  د زیږیدنی ورځ یو عادی ورځ نه وه بلکه پدی ورځ )ص(خوږو مسلما نا نو ، د حضرت محمد 
ید وزیږ )ص(حضرت محمد، ي په یو روایت کی راغلي دیواییپیغمبری ځینی نښی او نښانی لیدل شوی دد  )ص(حضرت محمد  د

او د دوي د زوکړې سره په یو وخت په اسمان او زمکې په تیره بیا ختیځ کښې چې د هغه وخت د تمدن مرکز او زانګو وه ځینې 
                                                                                 پیښې وشوې.

و ا چې د ابدي قدرت او سلطنت تصویر یې وړاندې کوۀ هغه شپه ولړزیده نی( )کلیسا ګاماڼۍڅو  د نوشیروان باچا باعظمته
. همدا راز د ساوې هناڅاپه مړ شوه چې په زرګونو کاله بل ؤ( چرا غونه 14)او د فارس د اورتونونو )اتشکدو( اور ونړیدلی

                                                     د جهیل وچیدۀ هم د هغې شپې یوه معجزه وه چې د یوې یوې سیمې خلق یې راویښ کړل. سیمې
په عربو کښې له کلونو دا رسم ؤ چې د ښار اوسېدونکو به خپل ماشومان له زوکړې وروسته د ښار په خواؤ شا قبائلو کښې یوې 

چې هم په صفا او ازادې هوا کښې وروزل شي او هم فصیحه عربي ژبه زده کړي چې هغه وخت په کلیو دایڼې ته ورکول، 
 .ډیره وهدا دود او رسم  کښې
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عبدهللا( د وفات نه پیدا شوی دی او خپل پالر دوه میا شتی وروسته د خپل پالر) رسول دخدای یتیم زیږیدلی دی پدی ما نا چی 
لور او د عبد مناف لمسی وه دا دقریشو په ښځوکی یو بی مثله ، پا که   بی بی آمنه چی د وهبیی په سترګو نه دی لیدلی مور 

 او تقوا دارښځه وه.
 کریم هم څلور ځلی قرآنلمړی مور یی ورته نوم احمد کیښوده او وروسته بیا د نیکه له خوا ورته نوم محمد کیښو دل شو او په 

 ایت کی (. ۶م ذ کر شوی )چی د صف سوری په نو  د محمد نوم ذکر شوی او یو ځل د احمد
د خپلی مور شیدی خوړلی دی او د مور شیدی یی نوری ختمی شوی نو هغه وخت هلته داسی   دری ورځی )ص(حضرت محمد 

یو دود او رسم ووکه دیوی ښځی شیدی نوری نوي نو بله ښځه به حاضر یدله او ما شوم ته به یی شیدی ورکولی او بیا د ماشوم 
ی یوه بله ښځه یی د ثو یبی په نا مه پیدا کړه بیا یی د حضرت د کورنی له خوا د هغی ښځی سره یو څه مرسته کیدله نو هغه ووچ

د شیدو ورکولواو رو زنه یی په غا ړه وا خیسته او هغی ښځی ورته څلور میا شتی شیدی ورکړی کله چی د هغی  )ص(محمد 
ویل هغی ته ونیکه د بلی ښځی په لټه کی شو ګوری چی حلیمه پرمخ ورغله  )ص( ښځی شیدی خالصی شوی بیا د حضرت محمد

وویل راغلی وم که څوک پیداشی او ما شوم یی شیدی ته ضرورت لری چی وریی کړم ورته په ځواب کی چیرته ځی حلیمی 
خو څوک پیدا نشو نو بیرته کورته ځم نو بیا عبدالمطلب ورته وویل زه یو ما شوم لرم شیدی ورته کړه نو هغه وو چی حلیمی 

ت او دځانه سره یی خپل کور ته یوووړ نو د ما شوم محمد سا تنه او روزنه او شیدی ورکول ما شوم محمد د عبدلمطلب نه واخیس
غۀ په شان یې د هی خپلې قبیلې ته بوتلو او د خپل زویی  )ص(حضرت محمدپه غا ړه شول  )ص(بي بي حلیمې له دی وروسته د 

یمې د بي بي حل )ص( ه خو چې کله حضرت محمدساتنه کوله. بني سعد قبیله تر دې مخکښې په قحتۍ او غریبۍ کښې اخته و
د دغې قبیلې غریبي او بې وزلي ورکه شوه. د سیمې پټي شنۀ او څاروي ښه څاربۀ شول، پخپله د بي بي ی کور ته راغ )رض(

او د نورو  پخپله هم تر نورو ماشومانو ښه وده موندله )ص( حلیمې حالت هم ډېر ښۀ شو او شودې یې زیاتې شوې. حضرت محمد
د حلیمی په کور کی برکت او نعمت ورځ په ورځ زیا تیده او حلیمی پنځه  خبرې نۀ کولېچتی او بیهوده ماشومانو په شان یې 

کا له ددی ما شوم روزنه او پا لنه وکړه خو پدی دوره کی پدی ما شوم کی عجیبه حا ال تونه او ځینی نښی او نښا نی لیدل کیدلی 
یده چی خدای نخواسته کفارپدی خبر نشی او دا ماشوم له ما نه ضایع نکړی نو پدی خا طر حلیمی نور نه او حلیمه نوره وور

غوښتل چی دا ما شوم د ځا نه سره وساتی او تصمیم یی ونیوه چی هر څومره زر کیږی دا ما شوم مکی ته ورسوي او عبدلمطلب 
  .ته یی تسلیم کړی
میالدی کال چی د عام الفیل کال په نا مه هم یا دیږی د ربیع اال ول د میا شتی  ۰۷8د اهل سنت له قوله په  )ص(حضرت محمد 

نیټه ددوشنبی د ورځی د سهار په وخت په مکه معظمه کی د حجاز د شعب په قریه کی د بنی ها شم په کور کی چی اوس  10په 
 دی.  یا دیږي دی نړی ته سترګی پرانستید سعودی عربستان په نا مه 

عا م الفیل هغه کال وو چی ابرهه په فیل سپور وو او د څو زرو جنګی لښکرو سره د یمن نه په مکه حمله وکړه غوښتل چی د 
خدای کور یعنی کعبه شریفه ورانه کړی مګر هلته د هللا په امر سره دا با بیل مرغانود مقا ومت سره مخا مخ شول او د ابرهه 

وی خپلو شومو اهدافو ته ونه رسیدل هغه عادی مرغان نه وو هغه دا سی مرغا ن ووچی ټول لښکر یی په هالکت ورساوه اوهغ
تعالی د اسمان ر اولیږلی وو چی هر یو یی په خپلوپنجو کی یو من او دوه منه تیږه به یی د ځمکی نه پورت کوله او بیا به الله

باه شو ځکه هغه کال د عا م الفیل په نا مه مشهوردی چی له هوا نه په کفارو غور ځولی او د تیږو پوا سطه د کفارو ټول لښکر ت
 پدی مورد کی د فیل سورت هم نا زل شودی ) وار سال علیهم طیرا ا با بیل (.

پشته یعنی تر عد نان پوری  08د عبدهللا زوی او د عبدالمطلب لمسی دی او د پالر له طرفه نسل او نسب یی  )ص( حضرت محمد
( یعنی زما نسب کله چی عد نان ته ورسیده هملته اذبلغ نسبی الی عدنان فامسکوامحمد هم په خپله فر ما یلی وو ) او حضرت رسیږي 

 ورته خا تمه ورکړی. چی نسب یی په الندی ډول دی.
 د عبدهللا زوی. )ص(حضرت محمد  -1 -１
 بدهللا د عبدالمطلب زوی. -0 -２
 .عبدالمطلب د ها شم زوی -3 -３
 زوی. ها شم د عبد منا ف  -4 -４
 .یعبد مناف د قصی زو -5 -５
 .قصی د کالب زوی -6 -６
 .کالب د مرته زوی -۷ -７
 .مرته د کعب زوی -0 -８
 .کعب د لوی زوی -9 -９
 .لب زویلوی د غا -18 -０１
 .غالب د فهر زوی -11 -１１
 .فهر د مالک زوی -10 -２１
 .لک د نفر زویما -13 -３１
 .نفر د کنا نته زوی -14 -４１
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 کنا نته دخزیمته زوی. -15 -５１
 .خزیمته د مدرکته زوی -16 -６１
 .الیاس زویمدرکته د  -1۷ -７１
 الیاس د مضرزوی. -10 -８１
 معد زوی. مضرد د -19 -９１
 معد د عد نان زوی. او بس. -08 -０２

ه لیوه فرشته دده تر څنګه هللا تعالی د خپلو فرشتو نه یو د شیدو د خوړلو مرحلی نه خالص شو )ص(کله چی حضرت محمد 
 او ورځ هغه ته سمه الر اونیک اخالق وروښي.تر څنګه او نژدی اووسی شپه  )ص(مقررکړه چی د حضرت محمد 

ړمګر بی بی آمنه د د خپلی مور سره یی د خپلو خپلوانو د لیدو په خاطر یثرب )مدینی( ته ال کلن وو چی ۶ )ص(حضرت محمد
 )ص(رل شوه پس پدی لحاظ حضرت محمد وه او په مدینه کی خاورو ته وسپات شا تګ په وخت کی مریضه شوه او وفابیرت ر

غاړه وا خیسته کله ( په سر پرستی نیکه یی )عبدلمطب )ص(سته د حضرت محدو چی مور یی وفات شوه ددی نه وروکلو و ۶د 
ه ( په غا ړنه وروسته دده سرپرستی د کاکا )ابو طالب دهغه میاشتو شونونیکه یی هم وفات شو ۷کلو او  0د چی حضرت محمد 

و ښښ کا وه او کله چی به ا بو طا لب شام د تجارت په سفرتلو نو حضرت شوه ابو طا لب دده په سرپرستی کی ډیر زیات ک
به یی هم له ځا نه ووړمګر په الره د بحیرا په نا مه یو رهبي په ده کی د پیغمبری ځینی نښی او نښانی لیدلی وی او  )ص(محمد 

 بیا یی ابو طا لب د هغی نه خبر کړ.
الندی لویده او د بلوغ مرحلی ته رسیده یو ورځ یی کاکا ورته وویل چی ته ورو د خپل کاکا د سیوری  ورو )ص(حضرت محمد 

کلو وو چی د خپل کاکا سره یی شام ته  10حضرت محمد د  عت د باران وکړه که هللا تعلی داد مکی وچکا لی ورکه کړي،شفا
خاطر ملګرتیا وکړه عالوه د کاکا کلنی کی یی د خپل کاکا سره د فجار قبیلوی جنګ په  1۰په  سفر وکړ او طرد تجارت په خا

ره او ریسښتیا ګوی وو نو خلکو ده ته د شام ته وړل داچی دی ډیر راست کا طرنه یی د نورو خلکو مالونه به د تجارت په خا
 امین لقب ورکړ.
ت محمد دا چی حضر نو د دفاع په پیمان کی کډون وکړکلنی کی د مظلوما 08ښیاری له امله په د خپلی هو )ص(حضرت محمد 

 هت )ص(نه به یی حضرت محمداو خپل مالو وکړ ري ډیر مشهور نو بی بی خدیجی هم پری اعتبارپه راست کاری او امانت کا
 طر یوسی.ورکول چی شام ته د تجارت په خا

ه که ښځنی کلمنی اوډیره شتمنه وه او د کچینوالي راهیسی پا نډه اومخه کو حضرت خدیجه رضی هللا عنها د رسول هللا تر نکاح د
که او سپیڅلی ویله هغه وخت د مکی د خلکو ګزران سوداګری وه د اوړی وه او خلکو به ورته له ډیری پاکي )طاهره( یعنی پا

 له نشوڅول د ژمی به یمن ته تلل که څوک په خپیی را وړل او په مکه کی به یی خربه شام ته تلل او د هغه ځای څیزونه به 
 نه سره شریک کول.ه ورکول او په ګټه کی به یی له ځاتالی خپل مال به یی بل چات

هم د دود له مخی تر نبوت د مخه سوداګری کوله زیا تره به یی خپل ما ل ووړ خو کله به یی د بل چا هم  )ص(حضرت محمد 
 ووړ.

و مال یی یوسی ی چا غوښتل چیسودا ګری کی ډیره ګټه کوله نو هرښیاری له امله په د خپلی امانتګری او هو )ص(رسول اکرم 
هم ورسره ولیږه له سفر نه چی  (میسرهکر)ی خدیجی هم خپل مال ور وسپاره قافله شام ته تله خدیجی خپل نوورځ ورته بی ب

ډیره )ص( کر د زلمی محمد ډیره ګټه وکړه د بی بی خدیجی نو ری او امانت ګری له املهد هوښیا هللانه شول نو رسول راستا
 پری وکړ. نتګرۍ ور ننوته او ډیر اثرغوره اخالق او اما ()صخدیجی پر زړه زلمی  ینه ورته وکړه نو دستا

بی بی خدیجی خوب لیدلی وو چی زما په کا له کی له اسما نه لمررا کوزشوی وي او ټول کور یی روښانه کړی وي خوب یی 
، اخرالزمان هغه ورته په ځواب کی وویل لم وو.خپل د تره زوی ) ورقه بن نوفل ( ته ووایه هغه دتورات او انجیل ډیرلوی عا

. له هغه ورځی را هیسی بی بی خدیجه سخته په انتظار کی وه به ورسره نکاح کوی) وروستی ( پیغمبر را تلونکی دی او ته 
له میسره  رض()ډیرو سترو سردارانو او مخوروتری د نکاح غوښتی کړی وی خو هغی یوه هم ونه منله. خو کله چی خدیجی 

زلمی ستا ینه واوریده نو په زړه وګر ځیدل چی هغه اخرالزمان نبی به همدغه سړی وي ځکه یی نو په خپله ورنه دنکاح ددغه 
له تره ابو طالب ځینی پدی باب پوښتنه وکړه هغه سال ورکړه او نکاح یی ورسره وکړه دحضرت )ص( غوښتنه وکړه نو محمد 

ن د خدیجی کا له ته الړل ابو طالب او ورقه بن نو فل د دواړو له خوا د نکاح له لوری یی ترونه او ځینی نور خپلوا)ص( محمد 
 کلنه وه. ۱8کا لوپه عمر او خدیجه  0۰د )ص( رسم او دود پرځای کړچی پدی وخت کی حضرت محمد 

 اوالدونه شول چی دوه زامن او څلور لور ګانی. ۶ددوی د نکاح ثمره 
هغه )ص( چی قا سم نومیده چی د نبوت نه مخکی پیداشوی نو ځکه حضرت محمد  اولنۍ اوالد زوی وو)ص( د حضرت محمد  -1
شوم توب کی په مکه کی وفات شو دلته مختلف روا یا تونه دی څوک وایی دوه کلن وو او ابوالقاسم په نوم هم یا دوه او پ ماد 

 څوک وایی اووه کلن وو.
ص ابوالعاشوه او د اسالم نه مخکی خپل خاله زوی ) پیدالنی ته ورسید دویم اوالد لور یی)زینب( ک 38کله چی رسول د خدای  -0

 بن ربیع ( ته په نکاح کړه خود بدر جنګ نه ورو سته کله چی مدینی ته هجرت وکړپه اتم دهجری کال وفات شوه.
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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

 

نه وروسته په مکه کی پیدا شوه او د اسالم نه  ( نو میده چی د اسالم نه مخکی او د زینبدریم اوالد هم لور وه چی)رقیه -3
 (شوه د ابی لهب او د هغه د ښځی )ام جمیل زل( سوره ناتبت یدا ابی لهبله چی )مخکی عتبته بن ابی لهب ته په نکاح ورکړه خو ک

وه اته اولی هجرت کته په نکاح شوه خو کله چی مسلمانانو حبشی  سره د خاوند نه یی جدا شوه او بیا عثمان بن عفان په دستور
 د هغو سره یی هجرت وکړه خو د بدر د جګړی د فتحی نه وروسته بیا وفات شوه.

)ام کلثوم ( وو چی د اسالم نه مخکی په مکه کی پیداشوی او هغه  څلورم اوالد هم لور وه چی نوم یی )ص( دحضرت محمد  -۱
لمړی عتبته بن ابی لهب ته په نکاح شوه او مخکی د واده نه هم د هجرت په نهم کال وفات شوه چی دا هم د خپلی خور په شان 

 جدا او بیاعثمان بن عفان ته په نکاح شوه.
شوه کاله مخکی په مکه کی پیدا  ۰( وو چی د نبوت نه نځم اوالد هم لور وه چی نوم یی )بی بی فاطمهپ)ص( د حضرت محمد  -۰

د وفات نه وروسته )ص( جهه ته په نکاح ورکړه چی دا د حضرت محمد و هللایی حضرت علی کرام او کله چی بلوغ ته ورسیده با
 تی دی.نسل یواځی د همدی لور نه پا)ص( ورځی ژوندی وه بیا وفات شوه چی د حضرت محمد  ۱8شتی او میا 0
د )طیب شو چی  نبوت نه وروسته په مکه کی پیدا میده چی دا دشپږم اوالد زوی وو چی )عبدهللا( نو)ص( د حضرت محمد  – ۶

ده د مرګ نه وروسته او د کلو په عمر وفات شو ۷چینوالی کی د وم هم یا دیده چی دا هم د یو روایت له مخی په کو( په ناو طاهر
 انا اعتینک الکوثر(.ب کی بیا د کوثر سوره نازل شوه )ابتر( چی ددی په ځوابیا )عاص بن وایل سهمي( ته ))ص( حضرت محمد 
کا لو شوپدی وخت د قبیلو تر مینځ د حجراالسود د تیږی ایښودلوپه خا طر ځینی اختال فونه پیدا  3۰کله چی )ص( حضرت محمد 

د ډیری هو ښیاری خا وندوونو د قبیلو )ص( شول او هری قبیلی غوښتل چی دا تیږه په خپله کیږدی مګر دا چی حضرت محمد 
او هره قبیله به بیا د څادر یویو څنډه نیسی او تیږه به ایږدی  په مینځ کی یی داسی سوله وکړه چی دا تیږه په یوه څادرکی اچووو

داسی دده دبرکته او حا کمیت سره په ښه توګه سرته ورسیده او ټولو قبیلودده په خبره راضی شوی پدی خا طر   او دا کارهم
 .او قومونو دپاره ښه خدمت کړای وهچی رسول هللا د ټولو قبیلو 

ی دد لی په امر سره یی تنهایی ژوند اختیار کړال پرده نوی نازل شوی د هللا تعامبری وحی کله چی د پیغ)ص( حضرت محمد 
ظمی نه دری طر د مکی معغټ کار چی ددی په مخکی دی هغه باید په ښه توګه سرته ورسوي نو پدی خادپاره کوم هغه 

کی اوسی دا غار عجیبه او غریبه غار وو چی  لی سره په راز او نیازچی د هللا تعا ( ته والړکیلومتره د نور غره )حورا غار
 سانتی متره وو. ۷۰پلن والی یو متر او  اوږدوالی څلور متره او

شت هم وه او د وو او د روژی مبارکه میا  په راز او نیاز بوخت لی سره تعا هللاپه همدی غار کی چی د )ص( حضرت محمد 
یم څو کر قرآنسطه د واپه  )ع(پاک له خوا جبرایل  هللانو د خلکو د رحمت په خاطر  لو ته رسیدلی ووکا ۱8رسول هللا عمر هم 

له خوا ورته وویل شول چی ووایه نو رسول د خدای ورته وویل چی  )ع(په رسول هللا نازل شول او له جبرایل  ونهآیایتمبارک 
لور ځلی دا تکرارکړه بال خره ورت وویل چی وو ا یه دری یا څ ع()، بیا جبرایل ددی ویلو نه نا توانه اوعاجزه یمڅه ووایم زه 

( تر جمه ، یعنی ووایه د هغه رب په نامه چه ته یی پیداکړی او انسان یی د اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق ا ال نسان من علقنو ویویل )
ه پ)ص( تړلی وینی نه پیدا کړی دی او ووایه چی رب ستا دیر مهربان دی نو ددی ا یا تونه په نا زل کیدو سره د حضرت محمد 

ورسیده نو حضرت خدیجی ته وفر ما یل  زړه لړزه پیدا شوه او هغه غار یی ترک کړاو د کور پر مخ روان شو کله چی کور ته
 چی څا در را باندی وا چوه او پټ می کړه.

اسالمی )ص( و د حضرت محمد اسالمی دعوت ته یی ادامه ورکړه ا په پیغمبری مبعوث شو نو خپل)ص( کله چی حضرت محمد 
 دعوت د پیغمبری په وخت کی په دوه بخو ویشل شویدی چی هر یویی ځا نته تفصیل لری.

 ړی مکه معظمه .لم
 په مکه معظمه کی اسال می د عوت په دری برخو ویشل شوی دی. -1

 ه.وپه پټه توګه نورو خلکو دعوت ورکاشروع کړ او وروسته یی بیا  خپلو خپلوانوالف. رسول د خدای لمړی اسالمی دعوت د
 رک دین ته را و بلل .دوه کاله په مکه کی په جهر سره اسالمی دعوت وکړاو کا فران یی د اسالم مبا  –ب 
با قی د دعوت مر حله یی د مکی مکرمی نه لیری پرتو سیمو ته وغځیده چی دا ټوله ددعوت مرحله په مکه معظمه کی  –ج 
 کا لو ته ورسیده. 13
می د اسال)ص( له په مدینه دوام وکړ نو پدی اساس د حضرت محمد کا 18دعوت مرحله یی د مدینی منوره چی دی دوری  د – 0

 کالو ته رسیږی. 03ټو له   دعوت مر حله
 

 د لمړی برخی پای
 دوام لری
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