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 13/20/0212          صافی  هللاا مان 
 

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

 
 هبرخ وهمهد 

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

 تهنو اسالم علیکم ورحت هللا و برکادرنو او خوږومسلما
 

سوری په مدینه منوره کی نازل شوی دی او کله  0۸زل شوی او سوری په مکه معظمه کی نا ۷۸ندی با)ص( په حضرت محمد
 ړ.ک، تر نن ورځی پوری می ستا دین پوره او د اسالم دین می ستا لپاره بهتررجمه( تالیوم اکملت لکم دینکمزل شو )چی دا آیت نا
خدیجی  بی بیللی دی او د رسوهللا سره ډیر تکلیفو نه او زحمتونه ګا طرد اسالم د راوستو په خا)ص( رسول اکرم  او.درنو دوستان

بر وخت  رکوله او د نبوتوه د مشکالتو بر وخت به یی ورته تسلی ود رسول هللا به یی ډیر احترام کاللی دی هم ډیر تکلیفونه ګا
 خدیجی چی کوم پر پیغمبری یی ایمان راوړ)ص( سره کمک کا وه اوپه ښځو کی دا لمړنی ښځه وه چی د حضرت محمدبه یی ور

حمت کیده په همدی خا طر یو ورځ جبرایل هغه مقام او ځای په اسالم کی درلوده همیشه به خدای له طرفه پردی لطف او مر
سول د خدای خدیجی ته دای سالم بی بی خدیجی ته ورساوه بیا رد خای محمده :»شو او وی ویل ضررسول مخ ته حا امین د

 .(هللا اسالم و منه السالم و علی جبرایل السالمه یی سالم ویلی بیا خدیجی وویل )وویل چی جبرایل امین د خدای له طرفه راغلی وو او تات
کی او د نبوت په لسم کال وفات شوه او رکه میاشتی کاله ژوندی وه او د روژی په مبا 0۲بی بی خدیجه تر نکا ح وروسته  

 .وری کولهآنیکی نه یاد  خدای د هغی د همیشه به رسول د
او حملی به   جنګونه اوغزا ګا نی کړی دی البته دا جنګو نه 0۸د اسالم د را وستو په خا طر د کفا رو سره )ص( حضرت محمد 

و لی ال ره غوره کوله مګرکفا رو به همیشه د زور او جنګ الره اوسنانو به د دعوت له خوا پرمسلما نانو کیدلی مسلماد کفارو 
ګ کی چی رسول د خدای کی چی رسول دخدای شرکت کاوه هغی ته به یی ) غزا ( او هغه جن  خو په هغه جنک غوره کوله 

 یی جنګ ته لیږه هغه ته به ) سریه ( ویله غواړم په لنده تو ګه د هغی نه یا دونه وکړم. شرکت نه کاوه او خپل اسالمی لښکربه 
د بدر  – ۸طا یف جنګ  -۶حنین جنګ  – ۲د خندق د احزا بو جنګ  -۴د خندق غزا  -3د خیبر جنګ  – 0د مکی فتحه  – 1

 غواړم دلته یوازی د بدراو احد د غزا نه په لنډه تو ګه یا دونه وکړم. د تبوک غزا او داسی نوری. – ۹د احد غزا  -۷جنګ 
دا جنګ نیټه د بدر په منطقه کی شروع شو  1۸شتی په دی د روژی مبارکی میامیال( ۶0۴، چی په لسم هجری کال ) د بدر غزا

به یی مدینی منوری ته نه پریښودل چی الړ شی ځکه په مدینه  نهلورتی ماتجا نا نوکینو به د مسلماطر ووچی د مکی مشرپدی خا
وان رحمد خبر شو چی د قریشو تجارتی کابت سره مخامخ وه کله چی حضرت میرو اقتصادی مشکالتو غرد ډمسلمانانمنوره کی 

و سره با ریول شوچی د کفاشوی دی دلته تصمیم ون نو کاروان بیرته مکی ته ګرځولنان بن حرب په مشری د مسلماو سفیاد اب
او ښان  ۸2مل وو او دوه اسپه او سره چی حضرت علی هم پکی شا رانو نفرو او یا 313بله وشی نو رسول دخدای ید مقا

وو دانی ا سپه هم ورسره  122نفرو زره پوش او  ۶22تنو  ۹۲2ورسره وو په کفارو حمله وکړه پدی وخت کی د کفارو شمیر 
اول رسول د خدای غوښتل چی دا موضوع د سولی او خبرو له الری حل کړی مګر دښمنانو ونه منله اود جنګ الره یی غوره 

سره سر سخته وو په  هللال شمول چی د رسو جهل د زا منو په  د ابو سفیا ن او ابو تنه   ۸2کړه چی په نتیجه کی د کفارو 
ی لیا پر همدی وخت د هللا تعاوخوړ بدی جنګ کی شهیدان شول بال خره کفارو شکست پمسلمانانکسه  1۴او   کت ورسیدلهال

 وحی راغلی چی ددی نه وروسته د بیت المقدس نه دی کعبی خوا ته لمونځ وګر ځا وه.)ص( پر محمد 
 

نانو او کفارو ماره کی د مسلنیټه د احد په غ1۲ پهشتی په ورځ د شوال د میاد شنبی ا جنګ د هجرت په دریم کال ، دد احد غزا
شکست خوړلی ووغو ښتل  سه کی وو ځکه چی دوی د بدر په جنګ کیجنګ کی کا فران ډیر په قهراو غو پدیمینځ و نښت تر

نو   تنو ته رسیده 1222نانو شمیرتنو ته رسیده پدی وخت د مسلما ۲222نه خپل انتقام وا خلي دکفارو ټول لښکر نانوچی د مسلما
)ص( دحضرت محمد ورځ دجنګ تنه په تنه شوپه دی جنګ کی دښمن  ۸په غره کی جنګ څو ورځی دوام وکړ بال خره د احد 

ښ شهید شوسر او مخ یی هم زخمي شوه او حضرت علی غا مبارکمخ با ندی د تیږو وارو نه وکړ چی په دی صورت کی د بر
دال ور کا کا او د مسلما نانو قو مندان حضرت )ص( مد هم پدی جنګ کی زخمي شو او شمشیر هم مات شو او د حضرت مح

 شهید شو مګر پدی جنک کی کفارو بیا شکست وخوړ. ع()حمزه 
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معجزی یی درلودلی چی ځینی یی نفسی او ځینی یی غیر نفسی وی  ۴۴۴2)ص( . حضرت محمد معجزی)ص( د حضرت محمد 
 چی هیڅ یو پیغمبر دومره معجزی نه درلودی غو ا ړم په لنډه تو ګه د یو څو نفسی او غیر نفسی معجزو یا د ونه وکړم.

او د پیغمبرانو له  ج() ه وتلی وی او د هللارق العا ده کاردی چی د عا مو خلکو له توا نجزه څه شی ته وایی. معجزه هغه خامع
 په امر څرګندیږي.  ()جخوا د هللا 

 هم معجزی درلودلی خو د حضرت محمد په شان نه وی مثال نورو پیغمبرانو
 په الس کی اوسپنه لکه د موم په داسی نرمه وه. ()عد حضرت داود  – 1
 تخت د باد پوا سطه حرکت کا وه. )ع(حضرت سلیمان  -0
 لکڼی څخه به ما رجوړیده .د  )ع(حضرت مو سی  – 3
 په الس کشولو با ندی چی به مورنۍ ړوند جوړیده. )ع(عیسی   حضرت – ۴

 نفسی معجزی .  )ص(لمړی د حضرت محد 
 وجود به هیڅ سیوری نه درلوده. رکمبا، دده د وجود معجزه  – 1
 یوری به یی جوړ کړ.اوسغله وریځ رارک پر سر به رک په لمر کی روان وو د مبا، کله چی به مباد سر معجزه – 0
 ، څرنګه چی به مخکی لیدل شا ته به یی هم لیدل .د سترګو معجزه – 3
شتو په بوی پو هیده کله چی به جبرا یل امین را ته او وحی به یی راوړی نو دی به ، حضرت محمد د فرد پزی معجزه – ۲

 وخته پوه وو.
 پوږ می کی به خندا پیدا کیدله.اوس، چی په لمر د شنډو معجزه وه – ۶
ټه کی ستن غورځیدلی وه او هغی نشوه پیدا کوله نو یشه نه په شپه کی په کو، وا یی یو ورځ بی بی عاد غا ښو معجزه – ۸

 حضرت محمد وخندل دده دغا ښوپه روښنا یی سره هغی هغه ستن پیدا کړه.
 ګه چی په ویښتوب اوریدل.، په خوب کی به هم اوریدل لکه څند غوږو معجزه – ۷
ګی ریعنی ست  (تنام عینی ال ینام قلبیوکړی له کی چی خپله فر ما ییی ) ، یعنی زړه به یی نه غوښتل چی خوبد زړه معجزه – ۹

 خوب وړی مګر زړه می نه غواړی.
 ( محمد رسول هللال هللا االهللته د نبوت ټا په لیکل شوی وه )ا، پدی معنی چی ښوی طرف شد شا طرف معجزه – 12
 سپوږمۍ رڼا کوی.  1۲، یعنی سینی یی نوردرلوده لکه په تا ریکی کی چی دسینی معجزه – 11
اره شو ته افرانس به یی کاته په شپه حرکت کوه او په خپل الل دخدای د مکی نه مدینی ، کله چی به رسود الس معجزه – 10

 فرانو سترګی وړندی کړی نو کا فرا نو به رسول دخدای نه لیده.( یعنی د کا شاهت الوجوه حق تعالیورکړه )
، یوه ورځ رسول د خدای پر د بثیر په غره با ندی والړ وو نو دا غرښوریده نو رسول د خدای ورته وویل د پښو معجزه – 13

 ارام شه نو غره ور ته وویل ای رسوله ستا د پښی د هیبته ارام نشم کیدلی .
 نه شوه.یی کعبه رو ښاړه د ګوتوپه روښناره وکشا، رسول د خدای کعبی ته اد ګوتو معجزه – 1۴
ي می نه د عطرو خوش بوغی جاستله ترشکیدلو پوری به د هغومه چی به رسول دخدای اهر هغه جا، دده د پوست معجزه -1۲
 .تله
مروارید شول بیا رسول د خدای  ګوری ټول یو دفعهنو کان اخلی چی اللهیشی د رسول ، یوه ورځ بی بی عاد هډکومعجزه – 1۶
 یشی ته وویل دادی د کو مه ځا یه راوړل بیا عا یشی ورته وویل دا ستا نو کان دی. عا

 .به خپل په خپله په ځمکه کی ننوتلجت رفع حا ص()، د حضرت محمد د خیټی معجزه -1۸
رد کوه نو رسول د خدای ورته خپلی الړی ورکړی او حضرت ، یوه ورځ د حضرت علی سترګو دد خولی د الړه معجزه -1۷

 علی په سترګو وموښلی د سترګو درد یی ښه شوو.
 غیر نفسا ني معجزی، )ص( د حضرت محمد دوهم 

یوه لوه معجزه ده چی د همیش او هر وخت دپا ره موجوده او داسی   او د هغی پوره کول ووچی د ا ،زل کیدلمجید نا ند قرا -1
رمحمد پ عظیم پوره او کا مل کالم چی دهیڅ پلوه پکی کمی او کا ستی نه لید ل کیږی او د بشر د الرښونی په خا طر  ی،یو لو
 .شویدی نازل )ص(

 د تیږی او ونی سالم اچول او یا د حضرت محمد په آ مرد ونو حرکت کول چی دا هم یوه معجزه ده. -0
نو نو کوله چی مو نږ ته د ځمکی او اسماینو به رسول د خدای ته طعنه ور منا فق او.د اوښ ورکیدل و )ص(د حضرت محمد  -3

قصی کوی او پخپله خبرنه یی چی او ښ دی چیرته دی نو رسول د خدای چی دا خبره واوریده نو وی فرما یل هره خبره چی 
اوښ ځای وښوده کله چی خلک هغه  کوم داد دخدای له طرفه دی او خدای ما پدی خبرو پوه کوي نو بیا یی خلکو ته د آسماند 
 ښ هلته په یو ځای کی ګیر شویدی.ی ته الړل ګوری چی په رښتیا اوځا
 یوه هللاچی رسول کال او د روژی مبارکه میا شت وه د نبوت په لسم  ..سفردا یوه معجزه وه )ص(معراج ته د حضرت محمد  - ۴ 

 الیتعن سره د هللا هغه را ویښ کړ لمړی د ځا ()عکور کی بیده ووچی جبرایل ( په ام هانی بنت ابی طالبد لور ) کاشپه د خپل کا
ر ت( پواسته یی د یو اسب )براقته و مینځی او بیاکور کعبی ته را ووړهاته د حضرت محمد ځیګر څیری کړاو زړه یی ور

نونو ته یوووړاو د هللا سماآنو میده  سطه چی رفرفد هغه ځای نه یی د یو تخت په وا ( یو ووړ اوبیت المقدسمسجداال قصی )
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و ټولی ا  کتنه وکړهاو د فرشتو نه یی لیدنه او  تو جنت او دوزخقانی مخلوسماآیو نو او د دیدار وکړ او د پیغمبرانود ځا تعالی
و فر را غلی وا چی ییی ته راغلی وی خولی یی د خندا نه ډکی وی سالم او تبریک محمد ته ویل په یو روا یت کی پذیرا فرشتی

و میږی هغه وویل داد د ښتنه وکړه چی دا فرشته څه نمین نه پویل ااخندایی په خوله نه را تله د جبر شته می ولیدله چی هیڅ
لک ده هیڅ وخت نه خا ندی بیا ما ورته سالم وا چوه هغی ز ما سالم وا خیست او ورت می وویل که دا دوزخ راته وزخونه ما

را ته ددوزخ سرپوښ پورت کړچی لمبی ددوزخ نه را پورت شوی بیا می ورت وویل چی زر سر پوښ پری بیرته ویښی هغی 
کیږده بیا ملک الموت ولیده چی لست په الس ګرځیده ویلی دا سی کور نشته چی په هغی کی د ورځی پنځه د فعی سر و نه وهم 

مکوه زه بیا شاید رای شم بیا رسول دخدای وویل په رښتیا چی او که یو څوک پر یو مړی ژړا کوی او هغی ته وایم چی ژړا 
او بیا رسول دخدای وای دا   هم شته حاالتورو سته نور سختر   مرګ یو لوی غم دی نو جبرا یل ورته وویل چی د مرګ نه

لیری ایښودل بیا   هسی ګروه می ولیدله چی د حال لو او حرا مو غوښو لو ښی یی مخته ایښی وو حرام به یی خوړل او حالل ب
وویل چی دا هغه څوک دی چی حرام ما لو نه به خوړل چی په نتیجه کی د   می پو ښتنه وکړه چی دا څوک دی جبرایل را ته

ولیدل   او پر ټولوپو ښلوشیا نوبا خبر تعالیدرالمنتهی ته هم الړاو ټول پر شکوه او د هللا اوسد ټولوشیا نو نه با خبر شوتعالیهللا 
  او.( ته راستون شیرته دهمغ الری نه خپل ټا ټوبی )مکیبیا ب او
ا ټول سفر په یوه شپه کی تر سره شو او د یی او دوا ( نی برخی ته یی )معراجسماآاو ځکمنی برخی ته )اسرا،(  چی ددی سفر 

 سهار لمونځ یی بیرته مکی ته راووړ .
چی د وخت بعضی خلکوپه غو ښتنه تر سره شول او هغه پدی ډول وو  . چی د سپوږمی څیریدل وومر معجزه وهد شق الق – ۲

یه شوه چی یوه پوږمی دوه ځا اوسد خپلی ګوتی په ذریعه څوارلسمی شپی سپوږمی ته اشاره وکړه  )ص(چی حضرت محمد 
 مله شوه .بیرته خپل ځای ته ورګرځیده او کا( تر غره پوری کښته راغله او ابو قبیسبرخی د )
 رحلت. )ص(هللا  د رسول

نیټه د دوشنبی په ورځ د غرمی په وخت د هغو زهرو له  10ول د میا شتی په الهجری کال د ربیع ا 11په  )ص(حضرت محمد 
مریځی السه چی یوی یهودی ښځی چی زینب نو میده د خیبر په جګړه کی یی په حضرت محمد خوړلی وواو حضرت محمد د 

په وخت کی هم فرما یلی ووچی دا مریځی ما ته د غذا د مسموم کیدلو له امله پیدا شوه چی هغه یهودی ښځی مخکی د خیبر د 
ورځی  11 )ص(ورځی پوری وه سره ددی مریځی حضرت محمد  1۴نه تر  13فتحی نه ما ته را کړه خو د رسول هللا مریځی د 

او په مدینه منوره  جعونالیه ااناو اهللنا مر ددی فا نی دنیا نه رحلت وکړکلو په ع ۶3د ورځ  1۴مت ادا کړخو د مریځی په ماا
په نوم یا دیږی په هغه کور کی چی دی وفات شوی وو هملته خا ورو  سعودید عربستان  اوسکی د حجاز په منطقه کی چی 

 جعونرا هللانا وا اهللنا د هغه پاک قبرپه مسجد نبی کی قرار لری. اوسته وسپا رل شوچی 
وکړو وړو، په نیکو اخالقو او ، ښپه سیرت )ص(د حوصله مندی مو یوه نړی مننه کوم که هر څومره د حضرت محمد ، نودوستا

د مانانمسلتی کیږی نو مونږ ټول پاتوانه اوعا جزه د ویلو نه نا نت داری خبری او اتری وکړو خو قلم یی د لیکلو او ژبه ییاما
پیڅلی روح اوس، پاک خپل رحمت او برکت نه د هغه مبارکلی دی دتعا واست او ارزو کووچی چی هللاخدا در لی نه خدای تعا

، مړه د وی د اسالم ی دا اسالمتل د و ی،الم وس اوته درود  ک روحهغه پانان له خوا دی دابی برخی نکړی. او زمونږ مسلم
 ښمنان.د

 .لذین امنوصلو علیه و سلیمو تسلیمایصلون علی النبی یا ایها اان هللا و مال یکته 
 
 پای
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