د بحښونکی ډير مهربان خدای په نامه

       
 
سوره الأحزاب33 :
پاک اهلل فرمايې:
"بيشکه اهلل تعالی غواړي چې اي د ( رسول ) اهلبيتو

له تا سو

نه دې هر قسمه پليتي لرې وساتي او تاسو داسې پاک او صاف
کړي لکه څنګه چې د پاکۍ حق دے".

د پېغمبر اکرم

د

حديث تاريخ

رسول اهلل

وفرمايل:
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يو له بلوه دودا کيواي نوه تور دې چوې د حوو

(کووثر) پوه غواړه موا توه

راورسياي.
(صحيح مسلم ۷ ،ټوک ۲۱۱ ،مخ ،سنن دارمووووي ۱ ،ټوک۲۳۱ ،
مخ ،مسند احمد ۳ ،ټوک۱۲ ،۲۷ ،۲۲ ،ا و  ۹۵مخونه۲ ،
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حووووووووواكووم ۳ ،ټوک  ۲۲۸ ،۲۰۵او  ۹۳۳مخونه ،او داسې نور
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د حديث تاريخ

د پېغمبر اکرم

پاک اهلل په قران شريف کښې فرمائي:

؛

1

«په رڅتيا چې خداے په مؤمنانو ډېر لوے احسان کړے

دے چې د دوي تر مينځ يې د دوي له نفسه (دنسه او قومه)

پېغمبر راولياۀ چې دوي ته ،د خداے ايتونه لولي او دوي
پاکوي او کتاب او حکمت ورته څيي په داسې حال کښې

چې بېشکه له دې وړاندې په څکاره ګمراهۍ کښې وو».
او هم دا رنګ فرمائي:

 .1سوره آل عمران.101:

د پېغمبراکرم

13

د حديث تاريخ

 ؛
     
    
   
      
 
  
          

1

"او په تا مو دا ذکر (قران) نازل کړے دے چې خلقو ته هغه
څه روڅانه بيان کړې کوم چې مو په تا باندې نازل کړي دي".

د بحث په سريزه کښې ضروره ده څو ټکي بيان کړم او بيا د
خاتم النبيين

په شريعت کښې د حديث او د حديث د

علم ارزڅت او د اهلبېتو

په مکتب کښې او د خلفاؤ په

مکتب کښې د حديث تاريخ ته مخه کړو او په دې حقله
بحث وکړو.
وړومبے :اسالم يو داسې نظام دے چې خداے پاک هغه د

انسان له فطرت سره مناسب او د دې لپاره چې انسان د

کمال دردې ته ورسوي راليالے دے او دا شريعت يې له

حضرت آدم نه تر خاتم البنيين

پورې هر پېغمبر ته د

هغې زمانې د انساني معاشرې د ضرورياتو او تقاضاو
مطابق نازل کړے دے .لکه د مثال په توګه په حضرت آدم�

يې څو صحيفي د څو کورنيو د ضرورت مطابق او په

 .1سوره نحل.11:

د پېغمبراکرم

13

د حديث تاريخ

حضرت ادريس يې د ادريس مصحف د يو کلي د ابادۍ او
وګړيو د ضرروت مطابق نازل کړے او په همدې ترتيب سره

د حضرت نوح تر زمانې پورې چې د خلقو ابادي له کلي
زياته شوه او څارونه دوړ شول نو بيا يې هم د هغو څاريزو

خلقو د ضرورت مطابق لکه د سود او معاملو وغيره په

حقله نازل کړ.چې څومره ضرورت ؤ نو خداے پاک به د هغه
ضرورت مطابق شريعت نازلوۀ.
قرآن كريم د هغه شريعت په حقله فرمائي:
 ؛
    
 
   
 
  
  
  
  
 

1

"خداے ستاسو لپاره هماغه آئين او شريعت مقرر کړ کوم
چې يې نوح ته وصيت کړے ؤ".
البته د پېغمبرانو په شريعتونو کښې څه فرق او اختالف
نيشته او په بل سورت کښې فرمائي:
   ؛1

 .1سوره شورى.13 :

د پېغمبراکرم

11

د حديث تاريخ

"ابراهيم ،د نوح شيعه (د هغۀ د شريعت پيروکار) ؤ".
او مونا ته فرمائي:
؛
  
  
             

2

"د ابراهيم د توحيدي شريعت پيروي وکړئ".
پېغمبر اکرم

ته هم فرمائي:

    ؛3
"د ابراهيم د توحيدي شريعت پيروي وکړه".
آسمانى شريعتونه ،يو بل سره هيڅ اختالف او تضاد نۀ لري
بلکې د يو بل د تکامل او بشپړولو سبب ګرځي د خاتم

االنبياء حضرت محمد مصطفیٰ
له دې چې پېغمبر اکرم

 .1سوره صافات.33 :
 .3سوره آل عمران.37:
 .3سوره نساء.137 :

په شريعت کښې پس

د غدير خم په ورځ ،حضرت

د پېغمبراکرم

علي

د حديث تاريخ

17

د خداے لخوا خپل ځاے ناستے او دانشين وټاکۀ

نو دا ايت نازل شو:
       
  
  
 
  
 
 

1

"نن مې ستاسو دين بشپړ (کامل) کړ او خپل نعمتونه مې په
تاسو تمام کړل او اسالم مې ستاسو لپاره د دين په توګه

غوره کړ".
له حضرت آدم نه تر حضرت خاتم

پورې د شريعت د

بشپړېدو مثال ،لکه د رياضۍ د علمونو په شان دے لکه له

ورکوټي څوونځي (پرائمرۍ سکول) نه تر غټ څوونځي

(هائي سکول) پورې او بيا تر کالج او پوهنتون
(يونيورسټۍ) پورې.

البته په تېرو شريعتونو کښې ټول شريعت په هغه اسماني

کتاب کښې مودود ؤ که هغه د آدم صحيفه وه او که د

 .1سوره مائده.3 :

د پېغمبراکرم

10

د حديث تاريخ

ادريس صحيفه وه او که هغه د موسى تورات وغېره ؤ ...خو
د خاتم االنبياء

په شريعت کښې ډير تفصلي دي چې

بحث يې وروسته راځي.
دويم :د شريعت خاوندانو ټولو پېغمبرانو له ځانه پس په
شريعت باندې وصي لرۀ.
((په قران کښې اسالمي عقائد)) نومې کتاب په دويم ټوک
کښې له حضرت ادم نه تر حضرت خاتم النبيين

پورې د

ټولو پيغمبرانو اوصياؤ نومونه ذکر شوي دي او ټينګار
شوے دے چې هر پېغمبر خپل وصي لرۀ.
لکه د آدم وصي شيث (چې په هبة اللّه مشهور ؤ) دے.
د نوح وصي سام ؤ.
د موسىٰ وصي اليسع ؤ.
او د عيسىٰ وصي شمعون نومېدۀ.
او همدا ډول ټولو پېغمبرانو وصيان لرل البته هغو وصيانو

خپلواکه شريعت نه لرۀ بلکه د خپل پېغمبر دشريعت پيروي

او يا تبليغ يې کوۀ کوۀ.

د پېغمبراکرم

د حديث تاريخ

17

دريم :تر څو چې به د شريعت د خاوندانو پېغمبرانو وصيان

ژوندي وو نو هغه شريعت او اسماني کتاب به محفوظ پاتے
ؤ خو کله چې به د يو پېغمبر وصي په حق ورسېد نو د هغۀ

شريعت او اسماني کتاب به د ټولنې د زورورو کسانو لخوا
تحريف او يا پټولے شو .هماغه کسان چې خپل ځانونه يې د

حضرت موسىؐ بن عمران پيروکار ګڼل نو د تورات هغه

برخه چې د هغوي د نفساني خواهشاتو په خالف وه هغه يې
تحريفوله يا يې پټوله ،د حضرت عيسېؐ بن مريم شريعت

هم همداسې ؤ ،د تهران د اصول دين کالج په کتابتون کښې

د تورات او انجيل داسې نسخې شته چې د پېغمبر اکرم
حضرت محمد

د راتلو زيرے پکې شته ،خو بيا په

نورو چاپونو کښې ترې دا خبرې وېستلې شوې دي .او
تحريف يې پکې کړے دے.

1

او همدا رنګ د هر شريعت امتونو هم په خپل شريعت کښې

مختلف ډول «بدعتونه» او «غلو يعني له حده تيريدل»

 .1د بحث په آخر کښې به راشي.

د پېغمبراکرم

13

د حديث تاريخ

رامنځته کړي وو لکه په قران پاک کښې د يهودو د قوم په
حقله فرمائي:
  ؛
   
 
  
   
    
   
 
 
   
  

1

"او له يهوديانو څخه ځينې داسې دي چې (د خداے) خبرې
له خپل ځايه اړوي راړوي".
او د اهل کتابو په حقله هم فرمائي:
 ؛
 
    
 
  
 
   
 
  
   
 
   
   
   

3

"بېشکه چې له دوي څخه يوه ډله حق پټوي حال دا چې خپله
پوهياي".
او د عيسايانو په حقله فرمائي:
؛
 
 
        
   

 .1سوره نساء.10:
 .3سوره بقره.110 :

1

د پېغمبراکرم

د حديث تاريخ

13

"او رهبانيت هغوي په خپله ايجاد او دوړ کړے ؤ(يعني دا
بدعت يې خپله شروع کړے ؤ) "
او بيا فرمايي:
 ؛
 
        
 

2

" (اے عيسايانو!) په خپل دين کښې له حده مه تېريائ".
رهبانيت او غلو(له خپل مقامه لوړول) په حقيقت کښې د
حضرت عيسىؐ بن مريم په شريعت کښې نۀ وو .غلو دې ته

وائې چې يو کس له خپل مقامه لوے وبلی لکه دا چې
عيسیؐ يې د خداے زوے ګڼۀ.
نو هر کله چې يو شريعت دا ډول ګډ وډېدۀ نو بايد شريعت

نوے او تازه کيدلې لکه کوم شريعت چې حضرت موسى بن
عمران په تورات شکل کښې راوړے ؤ هغه د حضرت

عيسى بن مريم په زمانه کښې سالم نۀ ؤ پاتے .له همدې امله

 .1سوره حديد.37 :
 .3سوره نساء.171 :

36

د پېغمبراکرم

د حديث تاريخ

د رب العالمين ربوبيت تقاضا او خوڅه دا وه چې د هغۀ
لپاره بل نوے او کامل شريعت راولياي.
البته نۀ يوازې دا چې شريعتونه يو بل سره تضاد او ضد
کښې نه دي بلکې د يو بل بشپړونکي هم دي ،خو د پېغمبر

د وصي 1له مرګه پس به ،د هغه په شريعتونو کښې تحريف
کېدۀ.
د رب العالمين حكمت ،دا اقتضاء وکړه چې د خاتم االنبيا
حضرت محمد مصطفیٰ

شريعت تل پاتے شي او تر

قيامته پورې دوام ومومي ګنې د انسانانو فطرتونه خو نۀ
 . 1په کلي توګه د انبياؤ وصيان دوه ډوله وو :يو هغه وصيان چې
د انبياو شريعتونه يې لرل خو د هغو شريعت په تبليغ مامور نۀ وو
يعني د هغه شريعت تبليغ ورباندې فر

نه ؤ مګر د هغه څه تبليغ

يې کوۀ چې څه پوڅتنه ترې وشوې لکه د حضرت سلېمان
وصيان ،د وصيانو بله ډله هغه ده چې د شريعت په اړه د علم او
اګاهۍ نه عالوه د خپل نبي د شريعت تبليغ او له تحريفه او
بدعتونو او غلو څخه د هغه حفاظت هم ورباندې فر

ؤ لکه

زمونا امامان چې دلته مونا مراد همدغه دويمه ډله وصيان دي.

د حديث تاريخ

د پېغمبراکرم

31

بدلياي د دې امت زورورو کسانو (خليفه ګانو او واکمنانو

وغېره )..طبيعت خو ،د مخکښې امتونو د زورورو طبيعتِ
او فطرت سره څه فرق نۀ لري که دوي هم توان او قدرت لرلې
نو د خاتم االنبيا

اسماني کتاب يعني قران شريف به يې

بدلوۀ او په قران کښې يې هر څه چې د هغو نفساني

خواهشاتو په خالف وې هغه به يې تحريفول او يا به يې
پټول .نو بيا به قران شريف دغه ارزڅت چې اوس يې په
اسالمي ټولنه کښې لري چې مونا ورباندې ايمان لرو ،نۀ

لرۀ .په دې قرآن چې مونا باور لرو ټول د خداے پاک له

لوري نازل شوے دے او حتیؐ چې يو ټکے يې هم کم يا

زيات شوے نۀ دے .نو په همدې وده امت ته د خاتم
االنبياء

شريعت رسونه او دنيا تر آخره پورې د هغه

شريعت سالم پاتې کيدنې لپاره دا شريعت په دوه ډوله

وحي سره نازل شوے دے :الف) وحي قرآني؛ ب) وحي
بياني.

د وحي قرآني او وحي بياني تعريفونه
 -1وحى قرآني :هغه وحي ده چې د هغې ټول الفاظ او ټکي
د خداے پاک له طرفه وي ،او هغه همدغه قران شريف دے
چې پکښې د اسالمي شريعت اصول راغلي دي لکه د مثال

په توګه په قران پاک کښې راغلي دي چې:

 ؛
    
 
 
 
   
 
 
  
  
     
  
   

1

"د نمر له دار وتلو (زواله ،ماسپښينه) د شپې د تيارې
ترڅرګندېدو پورې  3نمونځ قائم کړه".

 .1سوره اسراء.73 :
 3د دلوک الشمس نه مطلب د ماسپښين وخت دے يعنی د ظهر
وخت او له غسق الليل مطلب نيمه شپه ده چې د دغو دواړو
وختونو ترمېنځ څلور نمونځونه ماسپښين ،ماځيګر ،ماڅام او
ماسخوتن ادا کياي.

د پېغمبراکرم

31

د حديث تاريخ

خو دا چې ټول مسلمانان د سحر نمونځ دوه رکعته فر
کوي او د ماڅام نمونځ درې رکعته فر

او د ماسپښين او

ماځيګر او ماسخوتن نمنځونه څلور څلور رکعته فر

کوي د رکعتونو دغه شمېر او تعداد چې ټول مسلمان په

دې حقله يوه خوله دي و په قران پاک کښې نۀ دي راغلي
بلکه مسلمانانو دا له خپل پېغمبر
پيغمبراکرم

څخه زده کړي دي نو

له کومه زده کړي دي؟ هغۀ له پاک اهلل (د

وحي بياني په وسيله)چې قران هم په دې اړه فرمائي:
 ؛
 
  
 
  
   
 
   
     
 
 
 
    
"او هغه (پېغمبر اکرم

1

) له ځانه خبرې نۀ دوړوي * د هغۀ

خو هره خبره وحي ده چې ورته (د خداے لخوا) راليالې
شوې ده".
او هم دا رنګ په قران پاک کښې پېغمبر اکرم
خطاب کياي چې:

 .1سوره نجم.1 :

ته

د وحي قرآني او وحي بياني تعريفونه

 ؛
     
    
   
      
 
  
          

37
1

"او په تا مو دا ذکر (قران) نازل کړے دے چې خلقو ته هغه
څه روڅانه بيان کړې کوم چې مو تا باندې نازل کړي دي".
البته ځينې نور ايتونه هم شته چې يوازې پېغمبر اکرم
ته خطاب دے اوزمونا لپاره نه دي لکه« :كهيعص»« ،الم»
او «حم» وغېره.
پېغمبر اکرم

هغه څه ،چې له دې قرآنه او له دې حکيم

ذکر څخه زمونا (خلقو) لپاره راغلي دي ،بيان کړي دي.د
پېغمبر اکرم

دغه بيان د هغه حضرت حديث نومياي.

 -3دې دويمې وحي ته مونا «وحى بياني» وايو چې له هم
هغې وړومبۍ وحي يعني وحي قرآني سره نازله شوې ده
لکه د مثال په توګه د غدير خم په ورځ د دې ايت:

 .1سوره نحل.11 :

30

د پېغمبراکرم

د حديث تاريخ

          
   ؛
  
    
  
  
 

1

"اے پېغمبره! هغه څه چې په تا باندې د خپل رب لخوا نازل

شول ورسوه او که ودې نه رَسَوَل نو داسې ده لکه چې

رسالت دې پوره نۀ وي رسولې" له نازليدو سره په يو وخت

وحي بياني هم راغلې وه چې هغه( :في علي).وه يعنې:
؛

3

يعنى ":اے پېغمبره! هغه څه چې په تا باندې د خپل رب

لخوا د علي په حقله نازل شوي دي هغه خلقو ته ورسوه".
نو په دې بنياد (في علي)،د پېغمبر اکرم

حديث دے،

چې سرچينه يې وحي بياني ده چې په پېغمبراكرم

نازله

شوې وه .د نمونځونو د رکعتونو شمېر هم همدا ډول دے او
همدغه وحي بياني د پېغمبر اکرم

د حديث سرچينه او

 .1سوره مائده.07 :
 .3بحاراالنوار ،ټوک  ،37مخونه  177او .133

د وحي قرآني او وحي بياني تعريفونه

منبع ده نو د پېغمبر اکرم

37

 ،د حديث سرچينه د خداے

پاک وحي ده لکه څنګه چې خداے په قران کښې فرمائي:
 ؛
 
  
 
  
   
 
   
     
 
 
 
    
"او هغه (پېغمبر اکرم

1

) له ځانه خبرې نۀ دوړوي د هغۀ

خو هره خبره وحي ده چې ورته(د خداے لخوا) راليالې شوې
ده".
بلکې له دې نه هم په زياتې سختۍ او ټينګتيا سره فرمائي:
       
         
 ؛
  
 
   
 
 
 

3

"که دې پېغمبر په مونا پورې له ځانه څه خبره تړلې وې نو
مونا به ترې څے الس نيولے ؤ او د زړۀ رګ به مو ترې

 .1سوره نجم.1 :
 .3سوره الحاقة.17 -11 :

33

د پېغمبراکرم

د حديث تاريخ

پريکړے او غوڅ کړې وې نو بيا به په تاسو کښې هيڅوک
له دې سزا بچ کوونکے نۀ ؤ".
دغه وحي بياني چې په پېغمبر اکرم

نازليده ،هغه

څيزونه او احکام وو چې د سياستوالو او زورويونکيو او
لکه د معاويه او يزيد په شان خليفه ګانو د نفساني

خواهشاتو په خالف راغلې دي .لکه په قران کښې راغلي
دي چې:
 ؛
   
        
     
 
   

1

"او هغه شجره چې په قران کښې ورباندې لعنت شوے
دے".
تفسيرونه ولول ،،مفسرانو ،حديثونه راوړي دي چې له
شجره ملعونه(له لعنت شوې ونې) څخه مراد بني اميه دي.

 .1سوره اسراء.06 :
 .3تفسير الدر المنثور ،سيوطى ،ټوک  ،1مخ .131

3
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که دا په قران کښې روڅانه راغلي وې چې شجره ملعونه
بني اميه دي او يزيد هم له بني اميه ؤ څخه ؤ چې د پېغمبر

اکرم

ګران آل او اوالد يې دومره په ظلم په کربال کښې

شهيدان کړل او د هغه لوڼې او بيبيانې يې له کربال نه تر

کوفې او له کوفې نه تر شامه بوتلې او قېديانې يې کړې

کړې اوهغه يزيد چې مدينې منورې کښې يې درې ورځې يې

د خپلو سپايانو لپاره هر څه روا اعالن کړل چې څه مو زړۀ
غواړي هغه وکړئ 1دومره پورې چې د پېغمبر اکرم

په

دومات کښې دهغه حضرت د صحابه ؤ وينه توې شوه،

3

هغه يزيد چې خپل لښکر سره به يې د خانه کعبی په لور
نمونځ تر سره کوۀ او بيا به يې کعبه په ليندو (منجنيق)

3

 .1تاريخ طبرى ،ټوک  ،7مخ 11؛ ابن اثير،ټوک  ،3مخ 17؛ ابن
كثير ټوک  ،3مخ 336؛ يعقوبي ټوک  ،3مخ .371
 .3تاريخ ابن كثير ،ټوک  ،0مخ .331
 .3منجنيق يا مچوغنه  :يو داسې اوزار دے چې هغه سره به يې
غټ غټ کاڼي چې کپړې سره به پټ و او تيل به ورسره لګيدلي ؤ
هغه به يې دڅمن يا هغې قلعې باندې ويشتل کوم کښې چې به

د پېغمبراکرم

36

د حديث تاريخ

ويشته او داسې به يې ويل
؛ 1دلته د کعبی احترام ،د خليفه (يزيد)
اطاعت سره تضاد لري او دا دواړه سره نۀ دمع کياې خو له

خليفه اطاعت کول د کعبې په حرمت او احترام لومړيتوب
لري.
دې ته په پام سره ،که په قران کښې داسې احکام مودود

وې چې د يزيد د حکومت يا مرضۍ په خالف وې نو يزيد به

هم د تېرو (پخوانيو) امتونو د زورورو کسانو په شان کول
او قران کښې به يې تحريف کوۀ او يا به يې د قران
سپکاوے کوۀ او په دې کار سره به قران له حجته غورځيدۀ.
پاک اهلل فرمائي:

دڅمن ؤ چې وسوځې او ماتې وخوري لکه د نن سبا د ټېنکونه او
توپې.
 .1تاريخ يعقوبى ،ټوک  ،3مخونه  371و .373

31

د وحي قرآني او وحي بياني تعريفونه

؛
 
 
          
      
  
   

1

"بېشکه چې مونا په خپله دا ذکر (قران) نازل کړے دے او
بېشکه چې مونا د دې ساتونکي يوو".
خداوند متعال ،دا اسماني كتاب چې تل بايد باقي پاتے شي او

په خلقو باندې د خداے حجت وي په دا ډول محفوظ وساتۀ چې
هغه څه چې په څکاره توګه د زورورو او ظالمانو خليفه ګانو د
نفساني خواهشاتو په خالف وو په دې قران کښې يې نۀ دي

راوړي بلکې هغه احکام او قوانين يې په وحي بياني سره
پېغمبر اکرم

باندې نازل کړي او هغه حضرت هم د حديث په

وسيله خپل امت ته رسولي دي.
په سورۀ تحريم کښې ،د پېغمبر اکرم

د دوو مېرمنو (بي بي

عايشې او بي بي حفصې ) 3ته خطاب شوے چې فرمايلي يې دي:

 .1سورۀ حجر ،ايت .3
 .3تفسير طبرى ،ټوک  ،33مخونه  161و 167؛ صحيح بخارى،
ټوک  ،3مخونه  137او  133او ټوک  ،1مخ 33؛ صحيح

د پېغمبراکرم
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د حديث تاريخ

          
        
  ؛
 
 
   
  

1

"مګر دا چې که تاسو دواړو بيبيانو د اهلل په وړاندې توبه

وويستله ،ځکه چې ستاسو زړونه هسې هم له حق څخه
منحرف (کاږۀ) شوي دي او که چرې تاسو دواړه د رسول په

خالف د يو بل مرسته کوئ (نو ياد سات )،چې اهلل تعالیؐ د

پېغمبر مرستندويه او مددګار دے او دبرائيل او له
مومنانو يو صالح او نيک کس او له دوي پس فرڅتې هم د

هغۀ مددګارې دي( ».دلته له «صالح المؤمنين» نه مراد،

حضرت علي بن ابىطالب دے".

3

مسلم ،كتاب الطالق ،ټوک  ،3مخونه  1163و  ،1111حديثونه
 31و 31؛ مسند احمد ،ټوک  ،1مخ .13
 .1سوره تحريم.1 :
 .3تفسير الدر المنثور ،سيوطى ،ټوک  ،0مخ .311

33

د وحي قرآني او وحي بياني تعريفونه

او د همدې سورت په آخر کښې خداے پاک د دې واقعې په
اړه مثال بيانوي او فرمائي:
       
       
   ؛
 
  

    
     
   
 
   
 

1

اهلل تعالیٰ د کافرانو لپاره د حضرت نوح د څځې او د
حضرت لوط د څځې مثال بيانوي چې هغه دواړه زمونا د

نېکانو بندګانو مېرمنې وې مګر هغوې دواړو د دوي حق

ادا نۀ کړ او ورسره يې خيانت وکړ او هغو دواړو نېکو
بندګانو هغه دواړه څځې د اهلل پاک له عذابه نۀ شي

خالصولې.
يوڅتنه دا ده چې د پېغمبر اکرم

دې دوو مېرمنو يعنې

بي بي عائشې او بي بي حفصې د خداے د ګران

 .1سوره تحريم.16 :

د پېغمبراکرم

31

پيغمبر

د حديث تاريخ

په کور کښې څه کړي وو چې دومره سخت

ايتونه نازل شول؟ دا واقعه په السقيفه نومې کتاب کښې
راغلې ده.

1

معلومياي دا چې د پېغمبر اکرم

په کور کښې دوي څه

کول ايا دې کارونو سره د پېغمبر اکرم

د اوښ ويرولو

واقعه چې په عقبه سيمه کښې راپېښه شوې وه څه تعلق او
ارتباط خو نۀ لرۀ ؟
ابن حزم چې لوے سني عالم دے په خپل المحلي کتاب

3

کښې ،په هغو کسانو کښې چې د پېغمبر اکرم اوښ يې

وويرولے او په منډه کړے ؤ ،د د وړومبي ،دويم او دريم
خليفه ګانو نومونه ذکر کړي دي.
په حديثونو کښې داسې واقعات راغلي دي خو په قران

کښې نۀ دي راغلي د دې لپاره چې قران محفوظ پاتې شي د

پيغمبراکرم

په زمانه کښې داسې پېښې او واقعات

 .1د همدې ليکوال خپور شوی كتاب ،سقيفه.
 .3المحلى ،ټوک  ،11مخ .331

37

د وحي قرآني او وحي بياني تعريفونه

شته چې که په قران کښې راغلي وې نو دا قران به سالم او
محفوظ پاتې شوے نۀ ؤ نو ځکه خداے تعالیٰ قران په

دې طريقه وساتۀ چې شريعت محمدي

يې په دوه ډول

وحي سره :الف) وحي قرآني؛ ب) وحي بياني سره نازل کړ او
دواړه وحي ګانې هم د خداے پاک له لوري دي.
اوس په دې بيان سره د ځينو حديثونو په معنا پوهيدلې شو
چې لکه د علي

نوم ولې په وحي قراني کښې نۀ ؤ او په

وحي بياني سره نازل شوے ؤ لکه په دې ايت کښې:
        ـ

ـ

         
 ، د

عبارت وحي بياني سره د خداے

پاک له طرفه نازل شوے دے؟
ارواڅاد حادي نوري يو کتاب ليکلے دے چې د ((فصل
الخطاب فى تحريف كتاب رب الأرباب)) په نوم دے .او د

پاکستان اوسيدونکي سني عالم احسان الهى ظهير هم يو
کتاب د ((الشيعه و القرآن)) په نوم ليکلے دے.

30

د پېغمبراکرم

د حديث تاريخ

حادى نوري په خپل کتاب کښې له وړومبي باب ن تر لسم

بابه پورې هغه سني روايتونه رواړي دي چې هغه د قران
پاک په تحريف داللت کوي او په يولسم او دولسم بابونو

کښې يې د شيعه ؤ هغه روايتونه راوړي چې هغه هم په دې
مطلب داللت کوي.
څاغلي احسان الهى ظهير په خپل كتابِ الشيعه و القرآن

کښې په ډيرې بی انصافۍ سره يوازې د حادي نوري له

کتابه د شيعه ؤ هغه روايتونه رواړي چې د قران په تحريف
داللت کوي چې يوازې دوه بابونه دي او حادي نوري د

سنيانو کوم روايتونه چې د قران په تحريفوالي داللت کوي

او په لسو بابونو کښې يې راوړي دي ،احسان الهي ظهير

هغه په خپل کتاب کښې نۀ دي ذکر کړي .چې په پاکستان
کښې د وهابيانو په الس تر اوسه د شيعه مسلمانانو د وژلې

اصل علت همدا دوه کتابونه دي.
ما د احسان الهى ظهير او حادى نوري په ځواب کښې درې
ټوکه کتابونه ليکلي دي چې:

د وحي قرآني او وحي بياني تعريفونه

37

د وړومبي ټوک نوم يې ((بحوث تمهيديه)) نومياي او په
هغه کښې مې هغه قراني اصطالحات راوړي دي چې نن
زمونا په السو کښې نشته او تر څو چې په هغو اصطالحاتو

پوه نۀ شوو نو په هغو روايتونو هم نۀ پوهياو چې په کومو
کښې دغه اصطالحات استعمال شوي دي.
په دويم ټوک کښې مې د سني وروڼو هغه ټول حديثونه

راوړي دي چې د قران شريف په تحريفوالي داللت کوي په

اته سوه (

) مخونو کښې مو هغه ټول څيړلي او ځوابونه

مو ورکړي دي.
او په دريم ټوک کښې مې د خداے د ګران رسول
بيتو

د اهل

هغۀ ټول روايتونه چې حادي نوري ذکر کړي او په

هغو حديثونو يې استناد کړے دے چې نعوذ بااهلل قران

تحريف شوے يا کم او زيات شوے دے هغه ټول روايتونه

مو هم د سند او هم د متن له لحاظه څيړلي او د خداے پاک

په فضل سره مو دا ثابته کړې ده چې د هر يو حديث سنديو
مشکل لري او يا د حديث د متن اصلي او حقيقي مراد څه

دے.

33

د پېغمبراکرم

د حديث تاريخ

په هغۀ کتاب کښې مو روڅانه کړې ده چې د ځينو حديثونو

مشکل ،د ځينو قراني او حديثي اصطالحاتو د نۀ پوهيدو

په وده دے او د ځينو حديثونو په سندونو کښې ستونزه او
اشکال مودود دے.

په دې بنياد اسالمي شريعت په دوو وحي ګانو سره نازليدۀ:
((وحي قرآني)) او ((وحي بياني)) او يوازې په قراني وحي
سره مونا د شريعت ډېرو احکامو لکه ( لمونځ ،روژه او حج)

ته نۀ شو رسيدلې .دا دوه ډول وحي ،د خاتم الأنبياء

شريعت او د نورو شريعتونو ترمينځ اصلي فرق دے ځکه

چې د وړاندينيو پېغمبرانو ټول شريعتونه تحريف شوي دي
خو چونکه په دې اساس چې دا شريعت تل پاتې شي نو د

شريعت اصول په اسماني کتاب او قراني وحي کښې دي او

د هغو تشريح او تفسير د پېغمبر اکرم

دي چې سرچينه يې هم ((وحي بياني)) ده.

په حديث کښې

د پېغمبر اکرم

د حديث تاريخچه

اوس دا موضوع څيړو چې له پېغمبر اکرم

نه پس،د

هغه حضرت له حديثونو سره څه ډول سلوک وشو ايا له دغو

حديثونو سره هم هماغه کار وشو کوم چې د تېرو امتونو
زورورو د پېغمبرانو له صحيفو يا اسماني کتابونو سره
کول؟
په دې امت کښې د زورور کسانو (يعني هغه خليفه ګان لکه
معاويه او يزيد وغېره ....چې د پېغمبر اکرم

حديث د

هغوي د نفساني خواهشاتو په خالف وو په عمل سره د
پېغمبر اکرم
ته راپاڅېدل.

حديثونه ونۀ زغمل او له هغو سره مقابلې

د پېغمبراکرم

16

د حديث تاريخ

که وغواړو د دغو ټولو شواهدو او موردونو سرچينې

وړاندې کړوو نو دا چاره څو کتابونو ته ضرورت لري 1.خو
مونا دلته په څو مواردو بسنه کوو.
الف -په مسند احمد بن حنبل او سنن دارمي او په ځينو
نورو کتابونو کښې ،له عبداللّه بن عمرو بن عاص څخه

روايت نقل شوے دے چې وې ويل :چې قرېشو (مهادرانو)
ما ته وويل:
؛

3

 .1په دې اړه د حديثونو کتابونو ،أمالمؤمنين عائشه په دويم
ټوک او عبداللّه بن سبا په دويم ټوک او په صدوپنجاه صحابى
ساختګ ي نومې کتاب په دريم ټوک کښې ،چې د هم دې ليکوال
دي مرادعه وکړئ.
 .3سنن أبىداؤد ،ټوک  ،3مخ 170؛ مستدرك الحاكم ،ټوک ،1
مخ .160

د پېغمبراکرم

د حديث تاريخچه

آيا تۀ چې له پېغمبر اکرم
ليکې؟ حال دا چې پېغمبر اکرم

11

څخه هر څه اورې نو هغه
هم د نورو خلقو په شان

بشر او انسان دے او کله په غصه کښې خبره کوي او کله
قراره خبره کوي؟..يعنى مثالً لکه پېغمبر اکرم

په يو

ځاے کښې له ابوذر خوشحال شوے نو داسې فرمائي:
؛« 1شين اسمان له ابوذر نه زيات ريښتوني باندې
سيورے نۀ دے کړے او له زمکې خاوره اوچته شوې نه ده

مګر دا چې له ابوذر نه يې زيات ريښتونے ليدلي وي».
(يعني آسمان او زمکې له ابوذر نه زيات ريښتونے کس نۀ

دے ليدلے).
په بل ځاے کښې له عمار ياسر څخه خوشحاله شوے او
فرمايلي يې دي چې:

؛3

 .1مسند احمد بن حنبل ،ټوک  ،7مخ 137؛ مستدرك الحاكم،
ټوک  ،3مخونه  313او .311
 .3كنزالعمال ،ټوک  ،13مخ .733

د پېغمبراکرم

13

د حديث تاريخ

((عمار تل له حق سره مل دے )).په يو ځاے کښې پېغمبر
له حَكَم بن ابىالعاص خفه شوے دے او په هغۀ

اکرم

باندې يې لعنت کړے دے .نو په داسې حال کښې دا څه
چټي کار دے چې تۀ دا ټول هر څه له ځان سره ليکې؟))
په ژوند

((نو په دې بنياد معلومياي چې د پيغمبراکرم

کښې به هم ځينو کسانو ،صحابه د حديثونو له ليکلو منعې
کول)).

1

عبداللّه بن عمرو بن عاص وائي :د قرېشو دا اعترا
وليکۀ او بيا پېغمبر اکرم

مې

ته واوروۀ ،نو هغه حضرت

وفرمايل:
؛

3

 .1له زياتو معلوماتو لپاره مرادعه وکړئ :مجله علوم حديث،
شميره  ،5مخ  ،8مقاله «د حديث ليکولو ممنوعيت» ،ليکوال،
محمد علي مهدوى راد.
 .3سنن ابى داود ،ټوک  ،3مخ 170؛ مستدرك الحاكم ،ټوک ،1
مخ .160

د پېغمبراکرم

13

د حديث تاريخچه

«وليکه! قسم په خداے چې زما له خولې نه به بې له حق نه
بل څه وانۀ ورې».
نوبس معلومه شوه چې د حديثونو له خپرولو منعې کول د
پېغمبر اکرم

له زمانې شروع شوي وو.

ب -پېغمبر اکرم

د وفات په درشل کښې داسې

وفرمايل:
؛

1

«ما ته قلم او کاغذ راوړئ چې ستاسو لپاره داسې وصيت
وليکم چې له هغۀ وروسته به هيڅکله ګمراه نۀ ش».،
ډيره عجيبه خبره ده د هيڅ يو پېغمبر لپاره داسې پېښه نۀ

ده راپېښه شوې ،نو دويم خليفه هلته يوه خبره وکړه چې
 133کاله دغه خبره پاتې شوه 3.هغۀ وويل:

 .1صحيح مسلم ،ټوک  ،7مخ 70؛ صحيح البخاري ،ټوک ،1
مخ 71؛ مسند احمد ،ټوک  ،1مخ .377
 .3ان تر دې چې په  113هجرى کال کښې د ابودعفر منصور په
حکم ،د پېغمبر حديثونو نقلول او ليکل بيا شروع شول.

د پېغمبراکرم

11

د حديث تاريخ

؛ 1زمونا لپاره د خداے کتاب بس دے(.يعنې تۀ
وصيت مۀ ليکه څه ضرورت ورته نشته».
د پېغمبر اکرم

له غوڅتنې وروسته د اصحابو تر مېنځ،

شور و شرابه دوړه شوه ځينو کسانو غوڅتل چي الړ شي او
قلم او کاغذ راوړي ،کله چې دويم خليفه وليدل چې اوس

کاغذ او قلم راوړي او پېغمبر اکرم

به هغه څه چې

غواړي وليکلې شي نو وې ويل (نعوذ بااهلل) چې:
؛ 3دا سړے (پيغمبر) ګډې وډې خبرې کوي (هذيان
وائي يا)».
نو دا خبره په خپله د پېغمبر اکرم

له حديث سره دنګ

دے!

 .1صحيح بخارى ،ټوک  ،7مخ .3
 . 3لا شان په الفاظو کښې په فرق سره په :صحيح بخاري ،ټوک
 ،1مخ 31؛ صحيح مسلم ،ټوک  ،3مخ 10؛ مسند احمد ،ټوک
 ،1مخ 377؛ تاريخ الطبري ،ټوک  ،3مخ 133؛ كامل ابن
االثير ،ټوک  ،3مخ .336

د پېغمبراکرم

17

د حديث تاريخچه

هلته مودودو ځينو اصحابو وويل :الړ شو چې کاغذ
راوړو ،پېغمبر اکرم

له دې

وفرمايل

خبرې وروسته؟ له داسې وېنا وروسته (چې عمر وويله)
اوس راوړئ؟»
په مخکښې او روبرو

کوم کس چې د پېغمبر اکرم

ووائي« :دا سړے هذيان ،ګډې وډې خبرې کوي» و العياذ
نه وروسته هم ،د درې

باللّه و نو هغه به له پېغمبر اکرم

څلورو دروغجنو ګواهانو په مرستې خپله ناوړه خبره تائيد
کړي(.نو ځکه پېغمبر اکرم

له دې خبرې وروسته هغو

اصحابو ته چې يې کاغذ قلم راوړل غوڅتل ادازت
ورنکړ)).
په صحيح بخاري کښې راغلي چې عمر وويل:
نو ځينو صحابه ؤ وغوڅتل چې قلم
اوکاغذ راوړي او وصيت وليکي نو دلته له مودودو کسانو
يو کس وويل چې:
خبره د هغه چا ده چې د پېغمبر اکرم

خو معلومه ده چې دا
د وصيت د ليکلو

10

د پېغمبراکرم

د حديث تاريخ

مخالف ؤ او هغه کس دويم خليفه ؤ! په دې وسيلې سره يې

غوڅتل چې ګواهي ورکړي چې دا د ځنکندن (احتضار) په
حالت کښې د پېغمبر اکرم

فرمان ؤ .او دا هذيان او

ګډې وډې خبرې وې (نعوذ باهلل) نو ځکه يې کاغذ ورنۀکړ نو
ځکه رسول اهلل وفرمايل:
؛

1

«پاڅيائ او له ما څخه بهر ش ،ځکه چې د پېغمبر په
مودودګۍ کښې بحث او النجې کول څه خبره نه ده».
په رڅتيا چې ډيره دردناکه خبره ده .له پېغمبر اکرم

نه

پس د ابوبكر په حاالتو کښې ،په تذكرة الحفاظ نومې

کتاب کښې ذهبى ليکلي ،کله چې ابو بکر سره بيعت وشو

 .1صحيح بخاري ،باب دوائز الوفد من كتاب الجهاد ،ټوک ،3
مخ  136او هم دا رنګ ټوک  ،3مخ 130؛ صحيح مسلم ،ټوک
 ،7مخ 77؛ مسند احمدبن حنبل ،څيړنه احمد شاكر ،حديث
137؛ طبقات ابن سعد ،ټوک  ،3مخ  ،311د بيروت چاپ؛
طبري ،ټوک  ،3مخ .133

د پېغمبراکرم

17

د حديث تاريخچه

نو وې ويل:
؛
له پيغمبراکرم

1

څخه حديثونه نقل نۀ کړئ کۀ هر څه له

تاسو وپوڅتل شي نو وواي ،زمونا تر مينځ د خداے
کتاب(قران) شته قران کښې چه څه حالل دي هغه حالل

وګڼ ،او کوم څه چې پکې حرام شوي دي هغه حرام وګڼ.،
دا د خلفاو د مکتب سياست ؤ ،بلکې مجبور وو په دې کار
کښې ځکه چې که د پېغمبر اکرم

په حديثونو يې عمل

کولې نو هغوي بيا خالفت نۀ شو کولې نو بس د خپل

خالفت د ساتلو لپاره يې د حديث خپرولو او نقلولو مخه
نيوله.
کوم ټکے چې د ذکر وړ دے هغه دا چې هر ايت چې به هم په
پېغمبر اکرم

نازلېدۀ ،نو کومو کسانو ته به يې چې د

هغۀ تبليغ کؤه نو هغه وحي بياني هم چې له دغو ايتونو سره
 .1تذكرة الحفاظ ،ټوک  ،1مخ .7

د پېغمبراکرم

13

د حديث تاريخ

اهلل تعالیؐ لخوا نازليده هغه يې هم ورته تبليغ کوله او دا
ډول يې خپل تبليغ پوره او بشپړوۀ ،او هيڅ کله هم د

پېغمبرخاتم

تبليغ نيمګړې نۀ ؤ .که فرمايل يې چې:

؛ 1د نمر د زوال په وخت
 
 
  
  
     
  
   
نمونځ په ځاے رواړه ».دا وحىِ قرآنى په وسيله بيان شوې

وه نو ورسره به وحي بياني هم نازليدا چې د نمونځ رکعتونه

او کيفيت ،په هغې کښې بيانيدۀ .دا ډېره مهمه خبره ده چې
د حديث په پيژندلو کښې د انسان ډيرې شبهې او شکونه له

مينځه وړي.
ابن مسعود وائي« :اويا( )76سورتونه مو د پيغمبر
اکرم

له مبارکې خولې زده کړل 3».مثالً کله چې به ايت

نازلېدۀ چې ،  :نو پېغمبر اکرم
هغۀ ته ويل چې له دې مراد بنياميه دي.

 .1سوره اسراء.73 :
 .3مصاحف ابن ابىداؤد ،ټوک  ،1مخ .17

به

د پېغمبراکرم

13

د حديث تاريخچه

په دا ډول ،د صحابه ؤ په مصحفونوکښې د پېغمبر
اکرم

لخوا د قران په تفسير کښې کومه وحي بياني

اوريدلې شوې وه هغه به ليکلې شوه.
ابن مسعودد قران پاک د ايتونو په بيانولو کښې څه چې له
پېغمبر اکرم

اوريدلي وو هغه يې ليکلي وو او بل

صحابي هم همداسې د نورو سورتونو په حقله څه چې يې له
پېغمبر اکرم اوريدلي وو هغه يې ليکلي وو.
په مسند احمد بن حنبل کښې ،راغلي د ي چې پېغمبر
اکرم

به په دومات کښې،
؛ يعنې مونا ته لس لس ايتونه رازده کول.
؛ 1له دې لسو ايتونو به

 .1مسند احمدبن حنبل ،ټوک  ،7مخ 116؛ تفسير الطبري ،ټوک
 ،1مخ 37؛ كنزالعمال ،ټوک  ،3مخ 310؛ بحاراالنوار ،ټوک
 ،33مخ  .160د زياتو معلوماتو لپاره،مرادعه وکړئ دې کتاب
ته :القرآن الكريم و روايات المدرستين ،السيد مرتضىٰ
العسكري ،د التوحيد خپرندويه ،تهران ،ټوک  ،1مخ .177

د پېغمبراکرم

76

د حديث تاريخ

نۀ تيريدو مګر هله چې مونا د دې لسو ايتونو علم سره د
عمل په څه توګه زده کولې مثال که د يو پېغمبر داستان به

پکښې ذکر شوے ؤ نو د هغه پېغمبر ټوله قصه به بيانوله؛
يا لکه که يو ايت به له قيامت سره مربوط وې نو دا به يې

فرمايل چې قيامت څنګه ورځ ده او که د احکامو په حقله
ايت وې لکه د اودس يا نمونځ يا تيمم نو بيا به يې په عمل

کښې راڅودۀ.
نو بس معلومياي چې پېغمبر اکرم

هيڅ کوم ايت بې له

وحي بياني تبليغ نۀ دے کړې او خلقو ته يې وحي قراني
سره سره وحي بياني هم رسولې ده.
زمونا لپاره وحى بياني ،هماغه د خداے د ګران
پيغمبر

حديثونه دي ،د پيغمبراکرم

دغه بياني

وحي ګانې د خلفاؤ اهدافو او سياستونو سره مخالفې وې،
د نمونې په توګه د دې ايت په حقله     
    ؛ "اے مؤمنانو خپل
غاونه (اوازونه) د پېغمبر اکرم

له غاه اوچت نۀ کړئ"،

د پېغمبراکرم

د حديث تاريخچه

71

په صحيح بخاري کښې راغلې دي چې له دې مراد ابوبكر
او عمر وو.

1

څه ،نو اوس آيا دغو حديثونو د خلفاؤ له سياست سره

سمون خوړۀ؟ او دا نمونې ډيرې دي يو او دوه موردونه نۀ
دي.
د پېغمبر اکرم

په زمانه کښې ،دوه ډوله قران ليکلې

شوے ؤ :يو دا چې صحابه ؤ کوم څه چې له پېغمبر
اکرم

اوريدلي وو و قران او د هغۀ تفسيرو او په خپلې

مرضۍ او اختيار سره يې هغه ليکل بل ډول دا چې پېغمبر

اکرم به حکم ورکوۀ چې وليک ،،داسې چې کله به هم کوم
ايت په پېغمبر اکرم

نازل شو نو هغه حضرت به يو

صحابي چې ليکل به ورته ورتلل راوغوڅتۀ او هغه به وحي

قراني او وحي بياني دواړه چې څه ورسره وې لکه کاغذ او
تخته او د حېواناتو او څاروو پوستکي وغيره باندې ليکل.

 .1صحيح بخارى ،چاپ البُغا ،ټوک  ،1حديث  1163او ټوک ،0
حديث  ،0373د دې ايت په شأن نزول کښې ،سورۀ حجرات ،ايت .3

د پېغمبراکرم
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ما د پېغمبر اکرم

د حديث تاريخ

په تاريخ کښې تقريبا  33کسان د

وحي ليکونکي اوريدلي دي؛ 1داسې هم نۀ وو چې دا د
پيغمبراکرم

خصوصي د وحي کاتبان وو ،نه .،د

پېغمبر اکرم

ؤ او

د وحي يوازنے كاتب حضرت على

بل څوک نۀ وو .دا هغه کسان وو چې پيغمبراکرم

به د

وحي ليکلو لپاره راغوڅتل او چې کوم کس به هلته مودود
ؤ نو وحي به يې د پېغمبر اکرم

لپاره ليکله.

د خداے پاک وحي به کله په تختۍ يا کاغذ ليکلې شوه
کله به هم په پوستکي کله کله به هم د ګډو ،بزو او يا

غواګانو او اوڅانو په هډوکو ليکلې شوه.
دغه مختلفې ليکنې د پېغمبر اکرم

په کور کښې وې،

هم حضرت علي

ته وصيت وکړ چې

پېغمبر اکرم

 .1عيون االثر ،ټوک  ،3مخ .131

د پېغمبراکرم

73

د حديث تاريخچه

کله زما له کفن دفنه فارغ شې نو دغه ټولې ليکنی راغونډی
کړه.

1

دمع كول يې هم داسې وو چې حضرت علي

به په تختيو

او پوستکو کښې سوري کول او بيا به يې په تار سره يو
ځای پېرل ،هغۀ دا کار د شورو (چارشنبې) له سحر وختي

شروع کړ (ځکه چې د پېغمبر اکرم

د کفن دفن مراسم د

چارشنبې شپې پورې روان وو) او د دمعي په ورځ يې سحر
دا کار خاتمې ته ورسوۀ ،بيا يې د قمبر په مرستې سره دا

مصحف چې پکښې ټوله قراني او بياني وحي مودوده وه د

پېغمبر اکرم

دومات ته يې يوړه.

نو د داسې مصحف په شتون ممکنه نۀ وه چې وړومبے دويم
او دريم خلفاء او معاويه او يزيد وغېره ...خالفت ته ورسي.

 .1بحاراالنوار ،ټوک  ،33مخ  13او  ،73د تفسير قمى په نقل،
مخ 717؛ عمدة القاري ،ټوک  ،36مخ 10؛ فتح الباري ،ټوک
 ،16مخ 330؛ مناقب ابن شهر آشوب ،ټوک  ،3مخ 11؛ االتقان
للسيوطى ،ټوک  ،1مخ .73

د پېغمبراکرم

71

نو خُلفا د اميرالمؤمنين علي

د حديث تاريخ

مخه ونيوه او وې ويل:

«مونا ته ستا د راغونډ کړي قران ضرورت نيشته مونا سره
خپل قران مودود دے».
ريښتيا يې هم ويل ځکه چې قران کريم (بغير د وحي بياني)
خو ورسره ؤ نو حضرت علي

هم ورته وويل چې انشا اهلل

دا قران به بيا په سترګو ونۀ وين».،
او هغه د علي

1

راغونډ کړے قران (چې له بياني وحي

سره يو ډول تفسير دے) اوس حضرت امام مهدي

سره

دے،او دا هماغه کتاب دے چې په حديثونو کښې راغلي
دي چې کله امام

پاڅون او ظهور وکړي نو خپلو

اصحابو ته يې ورکوي چې دا کتاب د کوفې په دومات

کښې تدريس کړي( .د ويلو ده چې د شيخ طوسي له زمانې

نه تر اوسه پورې د نجف اشرف اکثر عالمان او فقيهان

ايراني دي) نو بس هغه روايتونه چې وائې حضرت امام

 .1تفسير الشهرستاني ،المقدمة ،مخ.17 ،

د پېغمبراکرم

77

د حديث تاريخچه

مهدي به نوے کتاب راوړي هغه د علي

راغونډ کړے

شوے هغه قران دے.
اوس وينو چې د پېغمبر اکرم

له مبارکو حديثونو سره

يې څه وکړل ،وړومبي خليفه حکم ورکړ چې قران دې بغېر
له وحي بياني وليکلې شي دا د وحي قراني راغونډول د

وړومبي خليفه په زمانه کښې شروع شول او د دويم خليفه

په زمانه کښې خاتمې ته ورسېدل هغۀ دغه قران له خپلې
لور بي بي حفصې سره کيښودۀ 1او د پېغمبر اکرم

د

حديث تبليغ او خپرونه يې منعې اعالن کړه.

 .1المصاحف ،ټوک  ،1مخ 3؛ كنزالعمال ،ټوک  ،3مخونه 303
و 303؛ منتخب الكنز ،او مسند احمد ،ټوک  ،3مخ 11؛ فتح
البارى ،ټوک  ،16مخ .336

له

عمر د پېغمبر اکرم

حديثونو سره څه وکړل؟

وړومبے :د پېغمبر اکرم

د حديثونو نقلول يې

منعې کړل
د مثال په توګه ،دريو اصحابو (عبداللّه بن مسعود،

ابودرداء او ابو مسعود انصاري) له مدينې نه بهر د خليفه د
خوڅې په خالف حديثونه نقلول نو هغو يې مدينې ته

راوغوڅتل او هغوي يې له مدينې څخه له وتلو منعې
(ممنوع الخروج) کړل او د خپل عمر آخر پورې يې هغوي ته

ادازه ورنۀ کړه چې له مدينې بهر وځي.

1

 .1تذكرة الحفاظ ذهبي ،ټوک  ،1مخ 7؛ شرف اصحاب الحديث
خطيب بغدادى ،مخ 37؛ تاريخ ابن عساكر ،څيړنه ،سكينه
الشهابى،ټوک  ،31مخ.336

د پېغمبراکرم

73

د حديث تاريخ

د سنن ابن ماده په مقدمې او سريزې کښې راغلي دي چې:
قرظه 1بن كعب وائي :عمر ،مونا د حکومت د چارواکو په
توګه په کوفه کښې وټاکلو او مونا سره خداے په امانۍ
لپاره له مدينې بهر راووت ،او وې ويل« :خبر ي ،ولې مې

له تاسو سره خداے په اماني وکړه ؟» ومو ويل« :ځکه چې
د پېغمبر اکرم

اصحابان يو ».وې ويل:

 .1قرظه بن كعب االنصاري خزردي ،د ګران پېغمبر حضرت
محمد

صحابي دے هغۀ په احد غزا او نورو غزاګانو کښې

ګډون کړے ؤ دا له هغو لسو کسانو څخه دے چې عمر د خپل
خالفت په دوران کښې عمار ياسر سره کوفی ته ليالے ؤ په 33
هجري کال کښې د ری په فتح کولو کښې مودود ؤ د دمل دنګ
لپاره کله چې اميرالمؤمنين علي بن ابىطالب له کوفي نه بصرې
ته روان شو نوقرظه يې د کوفي د والي په توګه وټاکۀ او بيا د
امير المؤمنين علي

د خالفت په وخت کښې په حق ورسيد،د

اسد الغابه کتابه په نقل سره ،ټوک  ،1مخ .363

عمر د پېغمبر اکرم

له حديثونو سره څه وکړل؟

73

؛ 1له دې نه عالوه يو بل
مقصد هم لرم او هغه دا چې تاسو داسې څار ته روان ي ،چې

د هغۀ د خلقو د قران تالوت غا لکه د شاتو د مچو په شان
دے هغوي قران ته پريادئ او د پېغمبر اکرم

حديثونو

باندې مشغولېدو ته يې پرېانۀ دئ».
ليکل شوي دي چې له قرظه څخه چې به چا د پېغمبر
اکرم

د حديث په اړه پوڅتنه کوله نو هغۀ به ويل چې:

«عمر ،مونا منعې کړي يو».

3

د عمر دغه نهي کول (چې زما د معالم المدرستين کتاب په

وړومبي او دويم ټوک کښې په دې حقله مطلبونه ليکلي دي
او په تاريخ طبري کښې د عمر بن خطاب په سيرت کښې هم

راغلي دي) تر دې حده ورسيدل چې اباحَصين وائي :عمر به

چې څوک هم يو کوم ځاے ته د والي په توګه لياۀ نو له هغۀ

 .1سنن ابن ماده ،المقدمه ،باب التوقي فى الحديث عن رسول
اللّه

ټوک  ،1مخ .13

 .3مستدرک الحاكم ،ټوک  ،1مخ .163

د پېغمبراکرم

06

د حديث تاريخ

سره به له مدينې نه بهر وتۀ او خداے په امانۍ سره سره به
يې ورباندې تاکيد کوۀ چې هيڅکله د پېغمبر اکرم
حديثونه نقل نۀ کړې ،او دا به يې هم ورته ويل چې د دې
کار په ثواب کښې زۀ هم تاسو سره شريک يم!( 1يعنې
هغوي ته به يې دا خبره په ذهن کښې اچوله چې د پېغمبر

اکرم

حديثونه نقلول او بيانول ګناه ده او دا کار نۀ کول

د ثواب کار دے)

دويم :د قران د تفسير په حقله پوڅتنه هم منعې کړې
شوه
دويم خليفه په مدينه منوره کښې يوازې څو کسانو ته د
حديث د نقلولو ادازت ورکړے ؤ او هغه دا وو:
 -1أمالمؤمنين بي بي عائشه

3

 .1تاريخ طبري ،د يورپ چاپ ،ټوک  ،7مخ .3711
 .3طبقات ابن سعد ،ټوک  ،3مخ  .377هم دا رنګ د ام
المومنين بي بي عايشې د حديثونو کتاب دويم ټوک ته مرادعه
وکړئ.

عمر د پېغمبر اکرم

له حديثونو سره څه وکړل؟

01

 -3كعب الأحبار يهودي :كعب الأحبار هماغه کس ؤ چې
کله بيتالمقدس فتح شو ،نو له يمنه مدينې ته راغے او د
اسالم اظهار يې وکړ او غوڅتل يې چې بيتالمقدس ته الړ

شي .خو دويم خليفه هغه په مدينه کښې ايسار کړ او د
خالفت د دربار سرکاري وياند او وېنا کوونکے يې دوړ
کړ.

1

 . 1أبواسحاق كعب بن ماتع چې لقب يې كعب الأحبار يا كعب
الحبر،دے په حقيقت کښې اول يهودى ؤ او د يهوديانو له لويو
عالمانو څخه ؤ .ابن سعد ،ټوک  ،7ق  ،3مخ  170هغه اول په
يمن کښې ؤ او په هماغه ځاے کښې يې د وړومبي خليفه د

حکومت په زمانه کښې اسالم قبول کړ ،بيا د عمر د خالفت په

وخت کښې مدينې ته راغے په دې مقصد چې له دې ځايه بيت
المقدس ته الړ شي او هلته اوستوګن شي خو د دويم خليفه په ډېر
اصرار سره په مدينې کښې پاتې شو او تل به يې تورات ته د خدا
ے کتاب ويل که څه هم د قران مجيد د سوره بقره د  77او 173
ايتونو مطابق تورات تحريف شوے او نور سوچه اسماني کتاب
نۀ دے پاتے .د دريم خليفه په زمانه کښې چې کله حکومت بدل
شو نو کعب له مدينې نه شام ته الړ او له معاويه بن ابو سفيان سره

03

د پېغمبراکرم

د حديث تاريخ

ملګرے شو .كعب الأحبار ،ډيرکوشش کوۀ چې د يهوديانو
روايتونه ،د مسلمانانو تر منيځ خپارۀ کړي او په افسوس سره په
خپل دې کار کښې تر يوۀ حده پورې کامياب شو د هغۀ دورغ
روايتونه ،د اهل کتابو او د هغوي د قبلې بيت المقدس په مدح
او ثنا او همدا رنګ د قران د تفسير په اړه د تفسير او حديث او
اسالمي تاريخ کتابونو لکه تفسير طبري ،تفسير الدرالمنثور
سيوطي ،تفسير قرطبي ،تاريخ ابن كثير او داسې نورو کښې
داخل شوي دي.
كعب ځينې شاګردان هم تربيت کړل چې د يهوديت په خپرونې
کښې د هغۀ مرسته وکړي ،د هغۀ ځينې شاګردان دا دي :عبداللّه

بن عمرو بن عاص او أبوهرېره دَوْسي .حتی دويم خليفه ،دريم

خليفه او معاويه هم د کعب د کتابونو د ترويج او تبليغ لپاره ډير
کوششونه وکړل او تل به يې له هغۀ د خلقت مبدا او د قيامت د
پېښو او د قران د تفسير په اړه پوڅتنې کولې .آخر دا چې کعب په
 37هجري کال کښې د  161کالو په عمر کښې په شام کښې مړ
شو .د هغۀ د ژوند ليک سره تفصيلي اشنايۍ لپاره د دين په
احياء کښې د امامانو رول نومې کتاب ،ټوک  0او  163و 133
مخونو ته مرادعه وکړئ.

عمر د پېغمبر اکرم

له حديثونو سره څه وکړل؟

03

 -3تميم داري :تميم داري هغه کس دے چې د عيسايانو

راهب ؤ ،هغه هم د دُمعي له خطبو وړاندې ويناوال په توګه

ټاکلے شوے ؤ.

1

 .1أبو رقية تميم بن أوس بن خاردة الداري ،په حقيقت کښې
عيسائ ې ؤ د هجرت په نهم کال کښې مدينې ته راغے او مسلمان
شو .صحيح مسلم ،ټوک  ،3مخ  361د فلسطين د خلقو راهب او
عابد کس ؤ( .االصابة فى تمييز الصحابة ،ټوک  ،1مخ  ،130د
 337بڼې تردمه) او هغه د تورات او انجيل له پوهانو او عالمانو
څخه ؤ( .تهذيب التهذيب ،ټوک  ،1مخ  711وړومبےچاپ،
حيدرآباد) د صحيح بخاري (كتاب الوصايا ،ټوک  ،1مخونه 13

او  ،11چاپ عبدالحميد) د روايت په بنياد ،د هغه د مسلمانېدو
سبب ،د هغه تميمي توب ؤ(د تميم له قبيله ؤ) چې يوه ورځ د
تجارت په سفر کښې عدى بن بداء او د بنىسهم قبيلې يو سړي
سره ،ملګرے کياي او په الره کښې دغه بني سهمي قبيلې سړے
په حق رسياي او خپل مال او سامان دې دوو ته سپاري ،چې دا
زمونا کور ته ورسوئ ،او خپل ټول حساب کتاب هم له دوې پټ
په خپل سامان کښ ې ږدي ،نو دا دوه کسان په دې امانت کښې
خيانت کوي او د هغۀ له سامان څخه د سپينو زرو يو غوره دام

د پېغمبراکرم

01

د حديث تاريخ

چې په سرو زرو سره نقاشي شوے ؤ او تقريباً درې سوه مثقاله
سرۀ زر پکښې استعمال شوي وو ،دا دام دغه دواړه کسان د ځان
لپاره اخلي (غله کوي) کله چې دا سامان د هغوي کور ته يوسي نو
هغوي چې کله هغه د حساب کتاب کاغذ وويني نو متوده شي
چې دام يې اخېستې دے ،نو دا دواړه کسان په دورغه د
پېغمبراکرم

په وړاندې قسم خوري چې مونا داسې کوم دام

هډو ليدلے نۀ دے .لنډا داچې حقيقيت څرګندياي او د سورۀ
مائده  160او  167ايتونه ،د تميم او عدي بن بداء په مذمت او

غندنه کښې نازلياي نو هغوي هم په خپل خيانت اعتراف کوي .نو
د اعتراف نه پس پېغمبراکرم

حكم کوي چې تاسو دواړه بايد

هغه دام يا د هغۀ بيه او قيمت د مړي وارثانو ته ورکړئ .بيا يې په
خصوصي توګه تميم ته وفرمايل« :ډېر افسوس دې وي په تا
باندې اے تميمه! اسالم قبول کړه چې خداے دې وبخښي» نو په
دې طريقه ،تميم ،مسلمان شو.
د عمر بن الخطاب د خالفت په زمانه کښې ،تميم ډير د پام وړ
وګرځيد .عمر هغۀ ته د «خير أهل المدينة؛ د مدينې بهترين کس»
لقب ورکړ (االصابة ،ټوک  ،3مخ  ،173چاپ  1373قاهره) او
«بهترين مؤمن يې ونوموۀ » (سير أعالم النبالء ،ټوک  ،3مخ

عمر د پېغمبر اکرم
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 ،110د بيروت چاپ  .)1161او عمر هغۀ ته ډيوټي ورکړه چې د
هره هفته د دُمعې د نمانځۀ له خطبو نه وړاندې د وېناوال په توګه
د مدينې ټولو مسلمانانو لپاره وېنا کوه.
د دريم خليفه د حکومت په دوران کښې د تميم دنده دا شوه چې
دا کار (يعني عمومي وېنا) په هفته کښې دوه ځلې کوي( .تهذيب
تاريخ ابن عساكر ،ټوک  ،3مخ )306
دويم خليفه ،تميم د بدر د غزا له خلقوسره وتړۀ او هغه يې يو ستر
اسالمي شخصيت دوړ کړ او له بيت الماله يې د هغۀ لپاره پينځ
زره درهم تنخوا ولګوله( .فتوح البلدان ،مخ  ،770د مصر چاپ)
کله چې عمر حکم وکړ چې د روژي د مياشتې مستحب او نفلي

نمونځونه (تراويح) دې په دَمعې سره شروع شي نو د دغو
نمونځونو د ادا لپاره يې دوه کسان د دمَمعې د امام په توګه
وټاکل ،چې يو پکې تميم ؤ هغه به داسې لباس او دامو سره چې
په زر درهمه يې اخېستې وې د دَمعې نمانځۀ ته حاضرېدۀ او د
مسلمانانو د دمَعې د نمونځ امامت به يې کولۀ (تاريخ ابن
عساكر ،ټوک  ،16مخ  )173تميم د دريم خليفه د حکومت تر
آخره پورې په مدينه کښې ؤ او ټول دعلي او دوړ کړې شوي
حديثونه به يې خپرول د د ريم خليفه له قتل نه پس شام ته

د پېغمبراکرم

00

د حديث تاريخ

دوي به حديثونه نقلول او د دويم خليفه د خالفت په وخت
کښې بل چا ته د حديث نقلولو ادازه نۀ وه 1.هغۀ د پېغمبر
ټول اصحاب د حديثونو له نقلولو منعې کړي وو.

اکرم

دريم :د قرآن تفسير هم ممنوع
دا کوم واقعات چې بيانوم نو دا په څو سني کتابونو کښې
شته.

3

وتښتېد او په څلويښتم هجري کال کښې هلته کښې مړ شو .د دې
ژوند ليک تفصيلي مطالعې لپاره د دين په احياء کښې د امامانو

رول ،ټوک  ،0مخونو  33و  33ته مرادعه وکړئ.

 .1البته عبداللّه بن عباس هم له داسې کسانو ؤ چې ورسره د
حديث او حتی د تفسير نقلولو ادازت نامه وه .د زياتو معلوماتو
لپاره :القرآن الكريم و روايات المدرستين ،ټوک  ،3مخونه 136
و  173ته مرادعه وکړئ.
 .3ځينې پکې دا دي :الدر المنثور ،ټوک  ،0مخ 111؛ سنن
الدارمي ،ټوک  ،1مخونه  71و70؛ تفسير ابن كثير ،ټوک ،1
مخونه 331و333؛ تفسير القرطبي ،ټوک  ،17مخ .33
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د صَبيغ بن عِسْل تَميمى په نوم يو کس ؤ چې د تميم قبيلې

له مشرانوڅخه ؤ هغۀ به د قرآن تفسير بيانوۀ او په

اسکندريه کښې به يې د پېغمبر اکرم

له اصحابو څخه

د قران شريف د تفسير په حقله پوڅتنې کولې.
عمروعاص ،دويم خليفه له دې خبر كړ ،خليفه وويل چې:

«هغه ماته راولياه ».کله چې صبيغ سره د حکومتي

مامورانو مدينې ته ورسيد نو خليفه هغه کښېنوۀ او د خرما

د ونې په څانګې سره يې دومره زيات په سر ووهۀ چې هغۀ
چغې شروع کړې:
؛ بس کړه اے اميرالمومنين! څه مې په
سر کښې وو يعنې څه چې مې زده کړي وو هغۀ ټول دې رانه

هېر کړل ».او چې کله هغه پاڅېد نو له سره يې په لمنو وينی

روانې وې او له لمنو يې په زمکه څڅېدې بيا د دويم ځل
لپاره هم خليفه هغه راوغوڅت دا ځل يې په زمکه څملوۀ او

سل تازيانې يې په مال ووهۀ ،او له مال يې وينې روانی

شوې کله چې د دريم ځل لپاره هغه راوستے شو نو هغۀ
وويل:

د پېغمبراکرم
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د حديث تاريخ

؛ اميرالمومنينه! غواړې مړ مې کړی نو بې له اذيت
او ازاره مې ووژنه!»
خليفه ،هغه د بصرې والي ابو موسیٰ اشعري ته ولياۀ او
هغه ته يې حکم ورکړ چې څوک هم له دۀ سره خبرې ونۀ کړي.

نو دا کس چې به کله دومات ته داخل شو نو چې په کوم

ځاے کښې به چې کښېناست نو خلق به له هغه ځايه
تښتيدل،او چې په کوم ځاے کښې به د نمانځۀ لپاره

اودريد نو څوک به يې څنګته هم نۀ ودرېدۀ .څه موده پس

ابو موسیؐ اشعري ته ورغے او د خپلو حاالتو په حقله يې
ورته شکايت وکړ او ورته يې وويل چې خليفه ته مو

سفارش وکړه چې بنديز رانه ختم کړي ابو موسىؐ هم د هغۀ

سفارش وکړ او هغه ازاد شو.

1

نو داسې يې خلق د پېغمبر اکرم

له حديث خپرونې او

تبليغه منعې کول بلکې له دې هم ورتير شوي دي.

 .1القرآن الكريم و روايات المدرستين ،ټوک  ،3مخونه 117
و.117
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د ابن سعد په طبقات کتاب کښې د قاسم بن محمدبن

ابىبكر د حاالتو په اړه ليکلې چې :عمر ،په منبر باندې د
پېغمبر اکرم
اکرم

اصحابو ته قسم ورکړ چې چا هم د پېغمبر

حديثونه ليکلي وي هغه راوړئ ،اصحابو ته پته

نۀ وه چې عمر څه نيت او اراده لري ،صحابه ؤ کښې چا چې

څه ليکلي وو هغه يې راوړل ،کله چې ټول راغونډ شول نو
ټولو ته يې اوور واچوۀ.

1

دويم خليفه به په دې طريقه د پېغمبر اکرم

د حديثونو د

خپرونې مخنيوے کوۀ او يوازې درې کسانو ته يې په
ازادۍ سره د حديثونو د نقلولو ادازه ورکړې وه چې دغه
کسان وو:
و بي بي عائشه
و تميم داري (چې په اصل کښې د عيسايانو راهب ؤ)
و كعبالأحبار يهودي (چې يوازې يې د اسالم د قبلولو

اعالن او اظهار کړے ؤ)

 .1طبقات ابن سعد ،ټوک  ،7مخ .116

76

د پېغمبراکرم

ابن عباس ته هم د پېغمبر اکرم

د حديث تاريخ

حديثونو د نقلولو

مشروطه ادازه وه .هغه دا چې ورته ويلې شوي ووچې د

حکومت لخوا درته کومې موضوع ګانې ټاکلې شوې دي
فقط به د هغو په باره کښې خبرې کوې؛
؛ 1دويم خليفه به تل ويل چې د پېغمبر اکرم
حديثونه لا نقلوئ خو په عملي چارو کښې خير دے لکه (دا

چې پېغمبر څرنګه اودس کوۀ يا څرنګه يې نمونځ اداکوۀ)
نو ځکه به ابن عباس د دوزخ يا دنت د ايتونو له تفسير نه
بغېر يا د نمانځه او اودس د ايتونو له تفسير نه بغېر د بل

څه تفسير نه شو کولې .د پېغمبر اکرم

له حديثونو سره

دا د دويم خليفه چلند ؤ او په دا ډول د پېغمبر اکرم

له

حديثونو بل څه باقي پاتې نۀ وو مګر هغه څه چې ځينو
صحابه ؤ سره په مصحفونو يعني (تفسير سره قران) کښې

مودود وو.

 .1تاريخ ابن كثير ،ټوک  ،3مخ .167

له حديثونو سره څه وکړل؟
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د قران پاک د راغونډولو په باره کښې د القرآن الكريم و

روايات المدرستين نومې کتاب په دويم ټوک کښې مې

ليکلي دي چې دويم خليفه يو قران وليدۀ چې د قران د

اصلي متن څنګته يې د پېغمبر اکرم

تفسير هم ليکلے ؤ

نو خليفه هغه ځاے په قينچۍ سره پرې کړ او د پېغمبر
اکرم

حديث (وحي بياني) يې ترې بيل او ددا کړ چې

باقي پاتې نۀ شي.

1

دويم خليفه چې کله په حق ورسيد ،نو دريم خليفه ،هغه بې
له وحي بياني قران (هغه قران چې بې له تفسيره ؤ) له بي بي

حفصې واخېست او حکم يې وکړ چې له دې قرانه اوۀ نور
قرانونه وليک ،،نو شپا قرانونه يې مکې مکرمې ،يمن،

دمشق ،حمص ،كوفې او بصرې ته وليال او يو قران يې هم

له خپل ځان سره په مدينه منوره کښې ايسار کړ 3.کوم قران

چې يې له بي بي حفصې اخېستے ؤ په هغه کښې ځينې

 .1كنزالعمال ،ټوک  ،3مخ  ،361حديث  ،3633دائرة المعارف
العثمانيه خپرندويه موسسه ،حيدرآباد 1301 ،هجرى کال.
 .3تاريخ االسالم ذهبى ،ټوک  ،3مخونه  111و .117

د پېغمبراکرم
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لفظي او امالئې غلطۍ وې دريم خليه وويل:
؛ 1په دې قران کښې لفظي غلطۍ
شته دي خو عربيان به يې په خپلې خوږې ژبي سره سم

تالوت کوي ».د دې دملې په معنا څه پوهوه نه يوو« .لحن»

يعنې امالئي او لفظي غلطۍ نو بيا ايا مسلمانانو تر اوسه

پورې دغه امالئې غلطۍ د قران په بيا بيا ليکلو کښې
پاتې کړې دي؟ ځکه چې ايا کوم قران چې نن له مونا سره

دے هماغه قران دے چې د دريم خليفه په زمانه کښې په هم

هغو غلطيو سره ليکلے شوے ؤ لکه د رحمان ټکے چې

رحمن ليکلے شوے دے ،يا «بسطة» چې «بصطة» ليکلے

شوی دے؟.

3

 .1الدر المنثور ،ټوک  ،3مخ 310؛ كنز العمال ،ټوک  ،3مخ
373؛ منتخب كنز ،ټوک  ،3مخ  ،71له مصاحف ابن ابىداود او
مصاحف ابن انباري څخه په نقل سره.
 .3نورې نمونې :لنسفعن د لنسفعا په شکل کې ليکلې شوې دي د
سوره علق17 :؛ ليكونن هم ليكونا په شکل کښې ليکلې شوے
دے د سوره يوسف .33 :يا ليت د يليت په شکل کښې ،د سوره
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دا چې ويل کياي چې دريم خليفه دا قرآن رادمع کړے دے
غلطه خبره ده او ما دا خبره په خپل کتاب القرآن الكريم و

روايات المدرستين په دوهم ټوک کښې ثابته کړې ده.
ځکه چې قرآن د پېغمبر اکرم

1

په زمانه کښې د دبرئيل

په وحي سره راغونډ کړے شوے دے( .لکه قران شريف
خپله د دې خبرې ګواهي ورکوي).
        ؛
 
  
  ...         
    
 
  

2

زخرف .33 :ياعيسیٰ د يعيسىٰ په صورت کښې ،د سوره آل
عمران .77 :شركاءُ د شركؤُا په صورت کښې او د سوره
مائده 116:او  .110لشىء د لشاْىْءٍ په شان او د سوره كهف:
 .33بِاَيْدٍ د بايْيْدٍ په څير ،د سوره ذاريات 17 :هم.
 .1القرآن الكريم و روايات المدرستين ،ټوک  ،3مخونه  71و
.37
 .3سوره قيامت.13 - 17 :

71

د پېغمبراکرم

د حديث تاريخ

"بېشکه چې (د قران) راټولول او لوستل پر مونا دي ......بيا

په حقيقت کښې د هغه (قرآن) بيان (او توضيح) (هم) يوازې
زمونا کار دے".
په اول ځل خداے پاک قران د پېغمبر اکرم

په سينه

مبارکه کښې راټول کړ او هر کال د روژي په مبارکه مياشت
کښې به دبرائيل له پېغمبر اکرم

سره هغه قرآن چې نازل

شوے ؤ موازنه کوۀ به يې او کوم کال چې پېغمبر اکرم له
دنيا تلۀ نو دا موازنه او پرتله دوه ځلې تر سره شوې وه.
قرآن په خپله د پېغمبر اکرم

1

په زمانه کښې په لسګونو

اصحابو و چې قران يې په خپله له پېغمبر اکرم

څخه زده

کړے ؤ و ليکلے هم ؤ 3او زرګونو کسانو قران حفظ کړے هم
ؤ 3او دا قران نه زيات شوے ؤ او نۀ کم (څه تحريف پکښې

 .1مسند احمد بن حنبل ،ټوک  ،0مخ 333؛ سنن ابن ماده ،مخ
 ،713حديث 1031؛ صحيح مسلم ،ټوک  ،1مخ ،1367
حديث  33او .33
 .3القرآن الكريم و روايات المدرستين ،ټوک  ،1مخونه  136و .313
 .3هماغه.
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نۀ ؤ) 1.څه چې حذف شوي هغه حديث (يعنى وحي بياني يا

په نورو الفاظو کښې تفسير) ؤ او دا کوم قران چې زمونا په
السو کښې دے د دريم خليفه په زمانه کښې ليکلے شوے
دے نۀ دا چې هغۀ راټول کړے دے بلکه قران خو پېغمبر

اکرم

او وړومبي او دويم خليفه هم نۀ دے راټول کړے

بلکې يوازې خداے پاک راټول کړے دے.
په کومو روايتونو کښې چې (د قران د راټولولو نسبت بل ته

چا ورکوي) ټول دروغ دي او په القرآن الكريم و روايات

المدرستين نومې کتاب( ،باب دمع القرآن) کښې دا خبره
ثابته شوې ده.
مثالً دا چې       :
 3، ايت د «نساء النبى» سره مربوطو ايتونو کښې
    
 .1القرآن الكريم و روايات المدرستين ،ټوک  ،3مخونه  37و .131
 .3سوره احزاب :33 :خداے پاک غواړي چې اے د (رسول)
اهلبيتو له تاسو د هر ډول پليتي لرې وساتي او تاسو داسې پاک
او صاف ولري لکه څنګه چې د پاکۍ حق دے».

70
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د حديث تاريخ

راغلے دے حکمت او فلسفه لري او هغه دا چې بايد خبر
 1 خطاب
  
     
 
   
    

    

ش ،چې   :
کښې بي بي حضرت زهرا

شامله نه ده .هغه د دې

وړومبي ايت په مطابق ،معصومه او پاکه بي بي ده .او
همدغه ايت د خداے په حکم سره د دې ايتونو په مينځ
کښې راوړلے شوے دے.
د قران يو ايت حتی يو ټکے هم ځاے په ځاے او اخو

دېخوانۀ دے شوے او څه بدلون پکښې نۀ دے راغلے د
تحريف د روايتونو په حقله به هم ووايم چې يا بالکل دروغ

دي يا د هغو په معنا نۀ پوهياو .د قران د يو ټکي د بدليدو
معنا دا چې ووايو د سترګې په ځاے غوږ وليکو؛ دا

ممکنه نۀ ده ځکه چې د ټکو د ځاے پر ځاے کېدو سره د
ايتونو معنا بدلياي.

 .1سوره احزاب" :33:اے د پېغمبراکرم

مېرمنو (څځو) ...د

وړومبي داهليت په شان خپل څائست مۀ څرګندوئ".

عمر د پېغمبر اکرم

له حديثونو سره څه وکړل؟

77

د قران سورتونه خپل وزن او خوند او قافيه لري زۀ هغه وزن
او خوند درک کوم خو بيانولے يې نۀ شم خو که د قران څو
ټکي ځاے په ځاے شي نو د ايت وزن او خوند او معنا
بدلياي ،د قران سورتونه هم د خليل بن احمد له زمانې

وړاندې لکه د شعر په شان وزن او قافيه لري؛ خو خلقو هغه

په حقيقي معنا درک او مشخص نۀ دی کړي .د قران يو ټکے
هم مخکښې وروسته يا کم او زيات نۀ دے شوے ،هر يو
ټکے په خپل ځاے کښې او د نورو ټکو تر مېنځ راغلے او

نورو له ټکو سره او ټول ايت سره بلکه ټول سورت سره
سمون او مطابقت لري.
د هغه څه په بنياد چې تر دې ځايه پورې بيان شول ،د اول

خالفت نظام ټول حديثونه راټول کړل او هغه يې وسوځول

بيا دريم خليفه ټول قرانونه و چې پکښې وحي بياني هم وه او
مصحف نوميدۀ و راغونډ کړل او هغو ته يې هم اوور ورته

کړ يوازې يو کس خپل مصحف هغۀ ته ورنۀ کړ او هغه کس
عبداللّه بن مسعود ؤ.

73

د پېغمبراکرم

د حديث تاريخ

نو د دريم خليفه په زمانه کښې د مصحفونو راټولول په

سختۍ سره شروع شول کومو اصحابو چې د دريم خليفه په
خالف پاڅون کړے ؤ هغوي په دغه پاڅون کښې له قرانه

استفاده کوله .عبداللّه بن مسعود چې د کوفې « ُم ْقرِىء» 1ؤ

په کوفه کښې له وليد سره (چې د کوفي والي او ګورنر ؤ)

    
 
  
    
ونښتۀ .ابن مسعود،د دې ايت   :
 3       تالوت کوۀ او ويل يې چې دا ايت د وليد په حقله
نازل شوے دے 3.نو ځکه دريم خليفه ،د اصحابو ټول

مصحفونه راغونډ کړل او ټول يې وسوزول خو د ابن

مسعود چې هغۀ ته خپل مصحف ورنۀ کړ نو د دې کار له

 .1مقرىء هغه کس ته ويل شې چې قران سره د وحي بياني تفسير
تعليم ورکوي.
 .3سوره حجرات" :0 :که يو فاسق سړے د خبر راوړي نو(زر يې مۀ
من )،د هغۀ په حقله تحقيق کوئ(چې رڅتيا دے او که دروغ".
 .3تفسير طبري ټوک  ،30مخ 73؛ تفسير سيوطي ،ټوک ،0
مخونه  33و.33

عمر د پېغمبر اکرم

له حديثونو سره څه وکړل؟

73

امله يې له هغۀ سره څه څۀ وکړل د هغۀ مصحف يې دروغ

وبالۀ ،بني اميه ؤ د ابن مسعود د شخصيت د سپکاوي

لپاره د هغه خالف او د هغه دمصحف په خالف ډېرې

پروپېګنډې او دروغ دوړ کړل؛ لکه دا چې ويل يې چې د

ابن مسعود په مصحف کښې «معوّذتين» (اخيري دوه
سورتونه) نۀ دي راغلي.

1

 .1االتقان ،ټوک  ،1مخ 31؛ مسند احمد بن حنبل ،ټوک  ،7مخ
 133او هم دا رنګ مرادعه وکړئ القرآن الكريم و روايات
المدرستين ،ټوک  ،3مخونه  161او  .160له معوذتين مراد ،د
قران ورستي دوه سورتونه «فلق» او «ناس» دي.
پيغمبراکرم

په نزد د عبداللّه بن مسعود مقام او هغۀ سره د

دريم خليفه او بني اميه ؤ بد چلند په اړه هم ،القرآن الكريم و
روايات المدرستين ،ټوک  ،3مخونه  100او 176او د أم
المؤمنين بي بي عائشې حديثونه ،ټوک  ،1مخونه 113
او ،117د چاپ شمېر پينځم 1111 ،هجرى کال ،ته مرادعه
وکړئ.

د پېغمبراکرم

36

د حديث تاريخ

دا کوم قران چې اوس مونا سره مودود دے ،هماغه قران
دے چې په خاتم االنبيا پېغمبر اکرم

باندې نازل شوے

دے او پکښې څه زياتے او کمے او د ټکو ځاے په ځاے
کېدل نيشته ،يوازې دا کار يې وکړ چې وحي بياني يې له

دې ددا کړه او له دې وړاندې يې هم ،د پېغمبر اکرم

د

حديثونو ليکل او کتابت ممنوع کړے ؤ.
يوازې د اميرالمؤمنين علي

په ظاهري خالفت کښې چې

له ( 30و  16کاله هجرى پورې) ؤ او د عمر بن عبدالعزيز د
خالفت په زمانه کښې چې له ( 33و  161کاله هجري پورې)
ؤ د پېغمبر اکرم

حديثونو ليکلو ادازه وه 1.کله چې

عمر بن عبدالعزيز ته هم بني اميه ؤ په خپله زهر ورکړل او

وې وژۀ ،نو بيا د حديث نقلول او ليکل ممنوع شول تر 113

 .1سنن دارمي ،مقدمه ،مخ 130؛ طبقات ابن سعد ،ټوک  ،7مخ
 ،117د بيروت چاپ؛ مصنف عبدالرازق ،ټوک  ،3مخ  ،337د
هندوستان چاپ 1376 ،ميالدي؛ اخبار اصبهان ابو نعيم ،ټوک
 ،1مخ 313؛ تدريب الراوي سيوطي ،مخ 36؛ فتح الباري ،باب
كتابة العلم ،ټوک  ،1مخ .313

عمر د پېغمبر اکرم
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له حديثونو سره څه وکړل؟

هجرى کاله پورې 1.حتىؐ په دغه وخت کښې يې له ځانه
حديثونه هم دوړ کړل چې پېغمبر اکرم

فرمايلي چې:
؛ څوک دې

له ما حديث نقل نۀ کړي او که چا بې له قرانه زما لخوا بل
څه وليکل نو هغه وسوځوئ».

3

د سيوطي په تاريخ الخلفاء کښې (د ابودعفر منصور د
حاالتو په شرح کښې) او د ذهبي په تاريخ االسالم کښې (د

 113هجرى کال په تاريخ) کښې راغلي دي چې د حديث
ليکلو ادازه د منصور په زمانه کښې ورکړې شوه .او سيرت
او حديث او تفسير او ....له دغه وخته پس ،وليکل شو.

3

پس د خلفاو په مکتب کښې د پيغمبر اکرم حديثونه د
 .1معالم المدرستين ،ټوک  ،3مخ  ،77وړومبے چاپ1113 ،
هجرى کال.
 .3صحيح مسلم ،ټوک  ،1مخ 37؛ سنن دارمي ،ټوک  ،1مخ
113؛ مسند احمدبن حنبل ،ټوک  ،3مخونه  33 ،13او .70
 .3تاريخ الخلفاء ،سيوطي ،مخ 301؛ تاريخ االسالم ذهبي،
ټوک  ،0مخ .0

33

د پېغمبراکرم

د حديث تاريخ

 136کلونو په موده کښې سينه په سينه نقل شوي دي نۀ
دکتابت په شکل کښې.

د علي

او معاويه په خالفت

کښې د پېغمبر اکرم
حضرت علي

حديث

دوه کارونه وکړل :يو يې قراني خدمت وکړ

چې علم «نحو» يې د قران د حفظ لپاره وضع کړ 1.د حضرت
امير

بل کار دا ؤ چې کوم صحابيان په کوفه کښې وو

چې شمېر يې  1366کسانو ته رسيدۀ هغوي يې ازاد
 .1طبقات النحويين ،ابىاالسود ،مخ 13؛ فهرست ابن نديم،
المقالة الثانية ،الفن االول من اخبار النحويين ،مخونه  73و06

او نوے چاپ ،مخ 17؛ وفيات االعيان ،ټوک  ،3مخ 310؛
الهداية و النهاية ابن كثير ،ټوک  ،3مخ 313؛ االغاني ،ټوک
 ،13مخ  363او بل چاپ ،ټوک  ،11مخ  ،161تاريخ ابن
عساكر تردمه ابىاالسود الدوئلي؛ معجم االدباء ،ټوک  ،11مخ
13؛ نزهة االلباد في طبقات االدباء ،مخونه  13 ،7و  33او
363؛ انباه الرواة قفطي ،ټوک  ،1مخونه  1و  ،0د مصر قاهره
چاپ 1303 ،هجري کال.

د پېغمبراکرم
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د حديث تاريخ

پريښودل (بلکه هغۀ په ځينو موقعوکښې وهڅول لکه د
غدير حديث) چې د پېغمبر اکرم

حديثونه نقل کړي.

1

او دا کوم صحيح حديثونه چې په صحيح بخاري ،مسلم او
په نور ځايونو کښې دي ،دا د حضرت علي

د زمانې دی.

مثالً په صحيح مسلم کښې راغلي دي چې پېغمبر اکرم
علي

ته وفرمايل:
3

 .1تاريخ ابن كثير ،ټوک  ،7مخونه  316و 313؛ مسند احمد،

ټوک  ،1مخونه  113و  113او ټوک  ،1مخ 376؛ مجمع
الزوائد ،ټوک  ،3مخ  .167معالم المدرستين پينځم چاپ ،ټوک

 ،1مخونه  133و  766ته؛ او نقش ائمه در احياء دين ،ټوک ،11
مخونه  133و  133ته هم مرادعه کولې ش.،
 .3صحيح مسلم ،ټوک ،7مخ  ،136باب فضائل علي بن أبي
طالب .په صحيح بخاري ،ټوک ،3مخ ،366باب مناقب علي بن
ابىطالب کښې هم دا روايت راغلے دے خو يوازې اخرې عبارت
يې داسې دے :اال انه ليس نبى بعدي.

او معاويه په خالفت کښې د پېغمبراکرم

د علي

حديث

37

خو کله چې معاويه واکمن شو ،نو وې ليدل چې ټول

اسالمي تعليمات او د اسالمي نړۍ عمومي افکار د هغۀ

په خالف دي او د حضرت علي

د فضيلت په اړه

حديثونه ډېر خپارۀ شوي دي نو ځکه يې حکم وکړ چې د ابو
تراب علي
نۀ شي.

او د هغۀ د اوالد په حقله هيڅ يوحديث نقل

1

څه نو څه يې وکړل؟ په حديثونو کښې د رامنځته شوي
تضاد او ټکر يوه بېلګه درته بيانوم.

3

د خلفاو د مکتب په روايتونو کښې چې په تفسير طبري او
تاريخ طبري کښې راغليي دي چې کله دا ايت  :

 .1شرح نهجالبالغه ابن ابيالحديد معتزلي ،ټوک  ،3مخونه 17
و .10
 .3له زياتې مطالعې لپاره د أمالمؤمنين بي بي عائشې حديثونو
دوو ټوکونو او يا د هغه تردمې نقش عائشه در تاريخ اسالم ته
مرادعه وکړئ.

د پېغمبراکرم
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د حديث تاريخ

 1نازل شو ،نو پېغمبر اکرم

   
  
   
 

حکم ورکړ اود عبدالمطلب اوالد راغلل هغو ته يې
وفرمايل:
؛ په تاسو کښې به څوک د نبوت
په دې کار کښې زما مرسته وکړئ چې هغه په تاسو کښې
زما ورور ،وصي او خليفه شي؟» هيچا ځواب ورنۀ کړ
يوازې علي

چې هغه وخت زلمے ؤ وويل:
نو هغه حضرت ،علي اوچت کړ او وې

فرمايل:
؛ په تاسو کښې ،دا زما ورور ،وصي او زما خليفه
دے ،نو بس خبره يې اورئ او اطاعت يې کوئ».
د عبدالمطلب زوزات پاڅېدل او الړل او ابو طالب پورې يې
(ټوقې) او ورته يې پېغورونه شورو کړل چې:
؛ تا ته حکم شوے دے چې د خپل
 .1سوره شعراء ،311:او خپل نزدې خپلوان وويروه.

د علي

او معاويه په خالفت کښې د پېغمبراکرم

زوے خبره واوره او اطاعت يې کوه».

حديث

37

1

خو ابوهرېره وائي چې کله دا ايت 
 نازل شو» ،نو پېغمبر اکرم


په صفا غرۀ

ؤختل او وې فرمايل«:يا بنىعبدمناف! يا بنىعبدالمطلب!

 .1تاريخ طبري ،د يورپ چاپ ،ټوک  ،1مخونه  1171او
1173؛ او ابن عساكر ،تحقيق محمودي ،ټوک  ،1مخ 33؛
تاريخ ابن اثير ،ټوک  ،3مخ 333؛ شرح ابن ابىالحديد ،ټوک
 ،3مخ .303
د ويلو ده چې طبري د خپل تاريخ په کتاب کښې و لکه څنګه چې
نقل شول و مکمل روايت نقل کړے خو په خپل تفسير کتاب کښې
يې د و د تېر شوي ايت په تفسير کښې و د روايت د نقل په ترڅ
کښې هغه ټکي نۀ دي راوړي(حذف کړي يې دي) کوم چې د
أميرالمؤمنين علي

د خالفت او په وصي والي داللت کوي ،او

د هغه په ځاے يې مبهم او مجهول ټکي لکه و كذا او كذا و
ورزيات کړي دي .هغه د پېغمبراکرم
دے چې« :ان هذا أخى و كذا و كذا!»

حديث داسې نقل کړے

33

د حديث تاريخ

د پېغمبراکرم

يا صفية بنت عبدالمطلب! يا فاطمة بنت محمد! يا عائشة
بنت أبيبكر! إنّى ال أملك لكم من اللّه شيئا».

1

ابوهرېره په فتح خيبر کال کښې په هغې كشتۍ کښې چې
دعفر بن ابىطالب او د هغۀ ملګري يې له حبشې يمن ته

راوړل ،له هغه ځايه مدينې ته راغلے ؤ .دوي په فتح خيبر

کښې خپل ځانونه سپاه اسالم ته ورسول چې بيا پېغمبر

اکرم

هم ،ورته د خېبر غنيمتونه ورکړل.

أبو هرېره د دې ايت    د نزول
په وخت چرته ؤ چې دا قصه نقلوي؟ حضرت بي بي فاطومه

 .1يعنې  :اے عبد مناف بچيانو ،اے د عبدالمطلب زامنو ،اے د
عبدالمطلب لور صفيې ،اے د پېغمبر محمد ګرانې لورې
فاطمې ،اے د ابو بکر لور عائشې ،زۀ د خداے لخوا ستاسو
لپاره د څه شي تعهد او ژمنه نۀ کوم.
هم دا خبره په لا شان اختالف سره په :سنن النسائي ،ټوک  ،0مخ
317؛ مسند احمد بن حنبل ،ټوک  ،3مخ 376؛ صحيح بخاري،
ټوک  ،1مخ .101

د علي

زهرا

او معاويه په خالفت کښې د پېغمبراکرم

حديث

33

د بعثت په پينځم کال کښې زېايدلې ده 1.او دا ايت

د بعثت په دريم کال کښې نازل شوی ده .دې کال خو سره،
حضرت زهرا

او بي بي عائشه دنيا ته نۀ وې راغلې (،نو

بيا څنګه ورته پېغمبر اکرم
امام دعفر صادق

غاونه کوي).

فرمائي:
؛ دريو

کسانو پېغمبر اکرم

پورې دروغ تړلي دي چې هغه درې

کسان دا دي :ابوهرېره او انس بن مالك او يوه څځه» (چې

روڅانه ده چې مراد يې کومه څځه ده)

3

دې دريو کسانو ته پام کوئ چې د پېغمبر اکرم

په

حديثونو کښې دغو دريو کسانو کومې خرابۍ وکړې دومره

 .1بحاراالنوار ،ټوک  ،13مخ  ،3حديث  13او .10
 .3بحاراالنوار ،ټوک  ،3مخ 317؛ االيضاح ،مخ 711؛
الخصال ،مخ  ،136حديث .303

36

د پېغمبراکرم

د حديث تاريخ

بل چا نۀ وې کړي 1.دا د دروغو حديثونه چې نن يې هم لروو
زياتره د معاويه په زمانه کښې دوړ شوي دي.
مدائني په خپل كتاب (الأحداث) کښې ليکلي:
معاويه ،خالفت ته له رسيدو نه پس خپلو ټولو حکومتي
چارواکو ته داسې حکم وليال:
((کوم کس چې د ابوتراب (علي

) او د هغۀ کورنۍ په

فضليت کښې څه وويل نو د هغۀ سر او مال حرمت نۀ لري او
د هغۀ قتلول او وژل روا دي!))
يو ځل بيا هم معاويه په ټول هيواد کښې خپلو حکومتي

چارواکو ته وليکل چې(( :د علي دشيعه ؤ او د هغۀ د

منونکو څه ګواهي قبوله نۀ کړئ او همدارنګ حکم يې

ورکړ چې کوم کسان د دريم خليفه مينه وال وي او هغه
کسان چې د هغۀ په فضليت کښې حديثونه نقلوي هغوي

خپلو ځانونو ته نزدې کړئ او د هغوي ډېر احترام او قدر
 .1مرادعه وکړئ :الكافي ،ټوک  ،3مخ 313؛ التهذيب ،ټوک
 ،3مخ .331

د علي

او معاويه په خالفت کښې د پېغمبراکرم

حديث

31

وکړئ او د هغۀ په فضيلت کښې چې څه ليکلي يا نقلياي
هغه ماته راستوئ او د ليکوال نوم د پالر نوم او د خاندان

نوم يې هم وليک))!،
دغه حکم په دې شان ادرا شو چې دنيا غوڅتونکي او

شهرت طلب کسانو دنيا ته د رسېدو لپاره دومره زيات

حديثونه د دريم خليفه په فضيلت کښې دوړ کړل چې د هغۀ
فضيلت زيات شو ځکه چې د دې کار لپاره معاويه هر څه

قربان کړل که يو عام کس هم حکومتي چارواکو ته ورتللې

او د دريم خليفه په فضيلت کښې يې څه دروغ نقلولې نو د

هغوي د پام وړ ګرځېدۀ نو د هغه کس نوم به يې ليکۀ او په

حکومتي چارو کښې به يې څه مقام ورکوۀ.
څه موده پس معاويه يو بل حکم وکړ هغه دا چې :د دريم

خليفه د فضيلت په اړه روايتونه زيات شول او ټولو څارونو
کښې خپارۀ شوي دي اوس خلقو ته بلنه ورکړئ چې د

وړومبيو دوو خليفه ګانو په فضيلت کښې روايتونه هم نقل
کړي او د ابو تراب (علي

) په فضيلت کښې چې کوم

33

د حديث تاريخ

د پېغمبراکرم

حديثونه وي هماغه شان حديثونه د وړومبيو دوو خليفه
ګانو لپاره هم راوړئ يا يې د ابوتراب په خالف نقل کړئ.

1

ابن عرفه چې په نَفْطَوَيه مشهور دے ليکي:
«زياتره هغه دروغ حديثونه چې د صحابه و فضيلت بيانوي

د بني اميه ؤ په دوران کښې دوړ شوي دي هغه هم يوازې په

دې خاطر دوړ شوي دي چې دوړونکے او بيانوونکے کس
حکومتي چارواکو ته خپل ځان نزدي کړي».

3

دا ؤ په مکتب خلفا کښې د حديث لنډ او مختصر تاريخ.

 .1د مدائني روايت د ابن أبىالحديد په شرح نهجالبالغه ،ټوک
 ،3مخونو  17و  10کې درج او ليکلے دے.
 .3هماغه.

د اهلبېتو

په مکتب کښې

د پېغمبر اکرم
د اهلبېتو

حديث

په کتابونو کښې داسې راغلي دي چې له
سره د دامعه په نوم يو کتاب دے چې واقعه

امامانو

يې دا ډول ده:
باندې به وحي کېدل ،نو

هر هغه څه چې په پېغمبر اکرم
د شپې په وروستي وخت به ،علي
پېغمبر اکرم
امال ليکله.

پېغمبر ته ورتلۀ او

به هغه ټول ،هغۀ ته ويل او علي

به

1

 .1په ځينو نورو رايتونو کښې راغلي دي چې په شپه او ورځ
کښې به دوه ځل پېغمبراکرم

ته ورتلۀ .الكافي .كتاب

فضلالعلم ،ټوک  ،1مخ  ،01تصحيح کوونکے :استاذ څاغلي
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علي

د پېغمبراکرم

د حديث تاريخ

ته يې وفرمايل« :وليکه!» عر

يې وکړ« :آيا

ستاسو انديښنه ده چې هېر به کړم؟» وې فرمايل« :نه ،هيڅ

اندېښنه نۀ لرم ځکه چې ستا لپاره مې له خدايه غوڅتي دي

چې هيڅ کوم شے دې هېر نۀ شي؛ خو خپلو شريکو او ملګرو
يې وکړ« :زما شريک کسان څوک

لپاره وليکه ».عر

دي؟» حضرت محمد

 ،امام حسن

ته و چې هغه وخت

يو ورکوټے ماشوم ؤ و اشاره وکړه او وې فرمايل« :ستا
زامن ،چې وړومبے پکښې دې دے ».بيا يې امام حسين
ته چې هغه هم ورکوټے ماشوم ؤ اشاره وکړه او وې فرمايل:

«له هغو شريکانو دويم کس دا دے او نهۀ نور کسان به هم
د حسېن له اوالد څخه وي».
نو حضرت علي

1

هر هغه څه چې په پېغمبر اکرم

له

تېر مالقاته وروسته به تر هغه ليدلو پورې نازل شوي وو د

على اكبر غفاري؛ سنن ابن ماده ،حديث  3763من باب
االستئذان بكتاب االذن.
 .1بحاراالنوار ،ټوک  ،30مخ .333

د اهلبېتو

په مکتب کښې د پېغمبراکرم

حديث

37

اوښ په پوستکي 1يې ليکل چې د دې مجموعې نوم دامعه

ده .په روايتونو کښې راغلي چې دامعه اويا( )76ذراع 3ده
او حضرت امام رضا
صحابه ؤ ليدلې ده.

پورې د امامانو اولسو()17

3

امامانو خپلو د اصحابو لپاره له دامعه او مصحف علي
(يعنى هماغه قرآن چې وحى بيانى هم ورسره ده) روايتونه

 . 1د اوښ پوستکے به يې داسې دوړول چې د نن سبا د کاغذ په
شان به کيدو او د ليکلو وړ به ګرځيدۀ خو دا پوستکے به يې

داسې ليکلو لپاره استعمالوۀ چې کوم ليکل به ډېر مهم وو او زر
له مينځه نۀ تلل د دې پوستکي څونمونې د امام رضا

د

زيارت په عجائب ګهر او ميوزيم کښې شته چې د قران ايتونه او
د قران ځينې سورتونه ورباندې ليکل شوي دي.
 .3كافى ،ټوک  ،1مخ  .333حديث 1؛ بصائر الدردات ،مخونه
 171و 173؛ وافي ،ټوک ،3مخ  .137يو ذراع :د الس د
مينځنې ګوتې له څوکې (سره) تر څنګل پورې تقريباً پنځوس
سانټي ميټره(متردم).
 .3معالم المدرستين ،ټوک  ،3مخونه  313و  ،373څلورم
چاپ 1113 ،هجرى کال.
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د پېغمبراکرم

د حديث تاريخ

نقلول 1او هغه روايتونه به اصحابو ليکل تردومره پورې

چې شمېر يې څلور سوه اصل پورې ورسېد او ورته به
اصول چهار صد ګانه ويلې شول کېدې شي چې د هغو شمير

وروسته نور هم زيات شوے وي.

اصول ډېر ورکوټي کتابونه وو 3.چې پکښې دوه کتابونه
اوس هم د تهران په پوهنتون کښې د اصل عُصفُرى په نوم

مودود دي.

 .1معالم المدرستين ،ټوک  ،3مخونه  317و  ،313څلورم
چاپ 1113 ،هجرى کال .او همدارنګ مرادعه وکړئ :فصلنامه
علوم حديث مجله ،شميره  ،3مخ  ،111په دې عنوان سره د
اميرمؤمنان مقاله د حديث قديميترين حديثي سند ،ليکوال:
محمدصادق نجمي.
 .3د مکتب اهل بيت

د محدثينو په اصطالح کښې ،اصل

عبارت له هغه کتابه دی چې پکښې داسې روايتونه مودود دي
چې ليکوال هغه روايتونه يا پخپله له معصوم څخه اوريدلي دي
يا يوې واسطې سره يې له معصومه نقل کړي دي او په هغۀ کتاب
کښې هغه حديثونه نيشته کوم چې ليکوال د بل چا ليکلو څخه يا

د اهلبېتو

په مکتب کښې د پېغمبراکرم

حديث

37

ډېر زياته ضروري دي چې دا «اصول اربع مائة» بايد علميه
او ديني حوزې پېدا کړي او د هغو برخليک په حديثي
کتابونو کښې ومومي چې دا له هغو اصولو ،په کومو

کتابونو کښې چې نقل شوي دي چې دا کار يو ډير غټ

خدمت دے .البته بايداصول كافى ،استبصار ،تهذيب او

په نورو کتابونو...کښې هم تحقيق پکار دے چې هغه هم
ډير اهم دي.

هغه وړومبنےکس چې اصول اربع مائة يې راټول کړي دي او

اوس زمونا په السو کښې دي هغه شېخ كلينى (د وفات کال

 333هجرى) دے چې په کافي کتاب کښې يې څو اصله
راټول کړي دي .څاغلي كلينى ،شل کاله څار په څار او کلي

په کلي له نيشاپور څار نه تر بغداده پورې وګرځېد،

کتاب څخه ليکلې وي .همدا رنګ مرادعه وکړئ زمونا بل کتاب
معالم المدرستين ،ټوک  ،3مخ  ،373څلورم چاپ1113 ،
هجري کال ته.

د پېغمبراکرم

33

د حديث تاريخ

تکليفونه يې وزغمل او چې څه يې په الس راغلل هغه يې
راټول کړل.

1

دويم هغه کس چې اصول يې راغونډ کړل او ډېر څه توګه يې
هم راغونډ کړل هغه ،شيخ صدوق (د وفات کال 331
هجرى) ؤ .شيخ صدوق له دوو سوو ( )366نه زيات کتابونه
ليکلي دي.

3

له هغۀ پس هم ،شيخ طوسي (د وفات کال 106 ،هجري)

دے چې له اصولو ،فقهي حديثونه چې څومره يې په الس
راغلي په استبصار او تهذيب االحکام کتابونوکښې ي
راټول کړي دي.

3

 .1ردال نجاشي ،مخ .300
 . 3د زياتره معلوماتو لپاره مرادعه وکړئ د من ال يحضره الفقيه
کتاب سريزې ته ،چې د استاد علياكبر غفارى په قلم سره ده،
ټوک  ،1مخ مقدمه(ط).
 .3دا څلور کتابونه (كافي ،من اليحضره الفقيه ،استبصار او
تهذيب) د شيعه و كتب اربعه نومولې شي .او د هغو ليکواالن
(محمد بن يعقوب كلينى د كافي کتاب ليکوال ،محمد بن علي

د اهلبېتو

په مکتب کښې د پېغمبراکرم

حديث

33

خو مهمه خبره دا ده چې د شېخ صدوق له زمانې څخه زمونا

عالمانو به د حديث په اړه دوه ډوله چلندکوۀ له فقهي

حديثونو سره چلند او له غير فقهي حديثونو سره چلند.
علماؤ له فقهي حديثونو سره يو خاص چلند کوۀ .شيخ

صدوق په خپلو دوو سوو کتابونو کښې له هغو کسانو څخه

روايتونه نقل کړي دي چې په من اليحضره الفقيه کتاب
کښې يې له هغوي روايتونه نقل کړي نۀ دي ؛ شيخ طوسى

په خپل تبيان کتاب کښې له ځينو کسانو لکه بي بي

عايشې او عبداللّه بن زبېر روايت نقلوي خو په استبصار او

تهذيب کتابونوکښې يې له هغوي روايتونه نۀ دي نقل کړي.
زمونا فقها و رضوان اللّه تعالىؐ عليهم و لکه :آيت اللّه

برودردي او آيت اللّه خوئي ،په فقهي حديثونو کښې ،هم د
سند او متن له لحاظه دومره سخت تحقيقات کړي چې له

دې نه زيات تحقيق د انسان په وس کې نيشته او مونا دا

بن حسين بابويه قمى د من اليحضره الفقيه کتاب ليکوال او
محمد بن حسن طوسي د استبصار او تهذيب االحکام کتابونو
ليکوال) دي چې په محمدون ثالثه اول ،هم معروف دي.

166

د پېغمبراکرم

د حديث تاريخ

خبره په علمي بحث سره ثابته کړې ده 1چې که څوک
وغواړي رڅتيني اسالمي احكامو ته (چې پېغمبر اکرم
راوړي) ورسي ،نو د شيعۀ فقهاؤ کتابونو ته مرادعه وکړي
بې له دې بله الر نيشته.
خو افسوس ،چې په غېر فقهي حديثونوکښې دومره تحقيق
نۀ دے شوے د نمونې په توګه ،شېخ طوسي ،د
واقعه نقلوي او وائي چې دا د بي بي عائشې په حقله ده او
دا ايتونه د هغې د بري الذمه کېدو په حقله نازل شوي دي.
دا مطلب د شېخ طوسي له تبيان کتابه ،مجمع البيان تفسير
ته الړ دے او ..او همدا رنګ...د ابو الفتوح رازي تفسير ته

او داسی نورو تفسيرو ته مرادعه وکړئ..

 .1معالم المدرستين ،ټوک  ،3مخ  373و  ،307څلورم چاپ،
 1113هجري کال.

د اهلبېتو

په مکتب کښې د پېغمبراکرم

حال دا چې د

حديث

161

ايتونه د ماريه د بري کېدو په اړه نازل

شوي دي( .د پوره واقعې لپاره زمونا کتاب نقش عائشه در
تاريخ اسالم ،ټوک  ،1مخونه  30و  33ته مرادعه وکړئ).

1

وړومبنے هغه کس چې تر ننه پورې يې زمونا په غېر فقهي

حديثونو کښې تحقيق کړے هغه عالمه شوشترى دے چې

په الأخبار الدخيلة او په خپلو نورو کتابونو کښې ،3يې ډېر
ګران بيه اوارزڅتمن کارونه کړي دي.
مونا د آدابو او اخالقو او عقايدو حديثونو ته ډېر احتياج

لرو .خو که وغواړم هغه خرابيانې او غلطۍ چې زمونا په

 .1همدا رنګ د احاديث أمالمؤمنين عائشه کتاب ،ټوک ،3
مخونو 33و  173او  107و .137وړومبے چاپ 1113 ،هجري
کال ،ته مرادعه وکړئ.
 .3لکه بهج الصباغة في شرح نهج البالغة.

د پېغمبراکرم
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د حديث تاريخ

غير فقهي کتابونوکښې شوې دي شروع کړم نو پوره کتاب
ترې دوړياي.

1

او ځينې روايتونه هم شته چې ما

نومولي

دي چې دا روايتونه په اصل کښې د خلفاو په مکتب کښې

وو او له هغه ځايه زمونا کتابونو مخصوصا ،د شيخ طوسي

تبيان وغېره ته ...رانقل شوي دي دومره پورې چې د حاج
شېخ عباس قمي کتاب منتهی االمال ته هم رسيدلي دي.
د پېغمبر اکرم

3

د سيرت په حقله حديثونو کښې هم څۀ

تحقيق او کار نۀ دے شوې.

 .1مرادعه دې وشي د القرآن الكريم و روايات المدرستين دريم
ټوک ته او هغه بحث ته چې کوم حديثونه حادي نوري د قران د
تحريف په اړه راوړي دي د هغو د سند داج بحث ته.
 .3د ال زياتو معلوماتو لپاره وګورئ معالم المدرستين کتاب،
ټوک  ،3مخونه  373و  ،306څلورم چاپ 1113 ،هجرى کال او
نقش ائمه در احياء دين کتاب ،ټوک  7او القرآن الكريم و روايات
المدرستين ،ټوک  ،3مخونه  113و .133

د اهلبېتو

په مکتب کښې د پېغمبراکرم

حديث

163

کله چې په ايران کښې ال بحار االنوار چاپ شوے نۀ ؤ زۀ

هغه وخت کاظمين کښې وم نواراده مې وکړه چې يو علمي
ډله دوړه کړو چې د بحاراالنوار تصحيح او هغه چاپ کړو

علمي ډله دوړه شوه؛ زۀ وم؛ شېخ محمد رضا شبيبى (د

عراق د علمي ټولنې مشر او عراقي شيعه عالم) ؤ؛ ډاكټر
مصطفىؐ دواد (د عربي لغت ماهر) ؤ او ډاکټر صاحب

زينى هم ؤ.
ما د پېغمبر اکرم

د سيرت په لړ کښې کار شروع کړ نو

داسې حديثونه مې په الس راغلل چې ممکنه نۀ وه چې دا

به صحيح وي مثالً دا چې زمکه د غوئي په څکرو پرته ده او

يو طرف يې سپوږمۍ او بل طرف ته يې نمر ...تر آخره

پورې ....څه د دې حديث نقل کوونکے څوک دے؟ کله مې
چې د دې حديث سند وڅيړۀ ومې ليدل چې د دې حديث

سند د ابوالحسن البكري روايتونه دي 1.دلته مو ضروري
 .1احمد بن عبداللّه بن محمد ،د وړومبي خليفه نزدې خپل ؤ او د
هجرۍ د دريمې پيړۍ په نيمائۍ کښې له دنيا تلے دے .ذهبى د
هغه د ژوند د په حاالتو کښې ليکلي چې« :واضع القصص التى
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د حديث تاريخ

وګڼله چې د بحار االنوار کتاب سرچينې هم وڅيړم او په دې

څيړنه کښې مې وليدل چې عالمه مجلسي د بحاراالنوار په
سرچينوکښې ،د شيعه ؤ تقريبا څه د پاسه دوه نيم سوه

سرچينې ذکر کړې دي او همداسې د سني وروڼو يې هم څه
کم سل سرچينې ذکر کړې دي ما وليدل چې عالمه مجلسي

وويل چې ابوالحسن البكري شيعه ؤ او خپلې دې خبرې
لپاره يې دوه دليلونه راوړي دي :يو دا چې دا حديث يې په

لم تكن قط» (هغه ټولې افساني دوړې کړې وې او حقيقت سره يې
څه تعلق نۀ لرۀ) او دا کس هغه ابوالحسن البكري محمد بن محمد
بن عبدالرحمن نۀ ؤ کوم چې په  371هجرى کال کښې وفات
شوے ؤ.
د ابو الحسن البكرى له ژوند ليک څخه د زياتو معلوماتو د تر
السه کولو لپاره ميزان االعتدال کښې ،د احمد بن عبداللّه رقم
التردمة  116د ژوند حاالتو ته او لسان الميزان (رقم التردمة
 )033او اعالم زركلي ،ټوک  ،1مخ  113ته مرادعه وکړئ.

د اهلبېتو

په مکتب کښې د پېغمبراکرم

حديث

167

دهه ربيعالمولود «فى محضر من العلماء» کتاب کښې
لوستلے ؤ 1.او دويم دليل دا چې هغه د شهيدثاني استاد ؤ.
څه وړومبے دليل خو زمونا لپاره حجت نۀ دے ځکه چې په

محضر علما کتاب کښې ،له سيرۀ ابن هشام کتابه هم
ممكنه ده چې مونا لپاره د پېغمبر اکرم

په حقله څه نقل

شوي وي.
د دويم دليل په اړه مې هم تحقيق او څېړنه وکړه نو معلومه

شوه چې دا سړے په روايتونو کښې د شهيدثاني استاذ ؤ
هغه هم په هغو روايتونو په ادازه کښې چې شيعه و به

سنيانو ته ورکوله او سنيانو به شيعۀ و ته ورکوله.
خو زړۀ مې قراره نۀ شو بيا مې مطالعه شروع کړه ومې ليدل

چې؛ ابوالحسن البكري په نوم دوه کسان دي :يو په شام
کښې ؤ او بل په مصر کښې .د يو اصلي نوم احمد دے او د
بل اصلي نوم محمد .دا روايتونه د هغه مصري وو چې د

 . 1معلومياي چې په هغه وخت کښې په اصفهان کښې د زوکړې
لسيزه ،نمانځل کيده.

160

د پېغمبراکرم

د حديث تاريخ

حديثونو په دوړولو مشهور ؤ او درې کتابونه هم لري :يو د
پېغمبر اکرم

د والدت په حقله او بل د علي

شهادت په حقله؛ يو کتاب يې هم د بي بي زهراء

د

په حقله

ليکلے دے چې د دې کتاب ځينې مضامين د بحار االنوار

په وسيله زمونا کتابونو ته منتقل شوي دي لکه
منتهىالآمال .نومعلومه شوه چې د داسې کسانو حديثونه

په دا ډول زمونا کتابونه ته راغلي دي.
په شيعه عالمانو کښې تر اوسه پورې داسې کس نيشته چې

د عالمه مجلسي په شان يې ،د حديث خدمت کړے وي کوم
خدمتونه چې دې عالمانو کړے دي هغه نبايد لا وګڼو ځکه
چې که نن مونا کوم حديثونه لرو نو د دوي په وسيله دي،

کۀ څه هم شيعه عالمان د يو بل ډېر احترام او خيال ساتي

خو د يو بل تقليد نۀ کوي ،بلکه د شيعه و عالمان ،د

سيرت ،حديث ،د قرآن د تفسير د حديثونو ،د عقايدو د

حديثونه ،د اخالقو او آدابو د حديثونو وغېر په لړ کښې.
ژورو تحقيقاتو او څيړنو ته اړمن او محتاج دي بالکل
هماغه شان چې د شيعۀ و فقهاؤ د فقهي حديثونو په اړه

د اهلبېتو

په مکتب کښې د پېغمبراکرم

حديث
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کړي دي يوه نمونه د تېرو عالمانو د فقهي حديثونو د
څيړنې په اړه بيانوم.

د حديث په نقلولو کښې د

شيعۀ و د ځيرتيا يوه نمونه
هغه عالم چې د حديث په حقله يې کار کړے دے او ما هغه

ليدلے دے زما نيکۀ ارواڅاد خاتم المحدثين آقا ميرزا

محمد شريف عسكري تهراني ؤ .هغه د آيت اللّه العظمىؐ

ميرزا حسن شيرازي شاګرد او د سامرا د څار دريم عالم ؤ.

آقا مېرزا محمد تهراني ،مستدرک (بحار) ليکلے ؤ ،د هغه

ادازات کتاب يوازې پينځه ټوکه ؤ چې ارواڅاد شيخ آقا

تهرانى او مرحوم آقا سيد محسن امين عاملي په خپلو

کتابونو کښې له دغه ادازات کتابه استفاده کړې ده .د

بحار ادازات کتاب هم څلور ټوکه لري زۀ له دوو ادازاتو
څخه يوه برخه دلته راوړم چې وګورئ چې زمونا ديني
عالمانو د حديث په ليکلو او نقلولو کښې څرنګه ځيرتيا

کوله .دغه دوه ادازې چې ما په خپل کتاب القرآن الكريم و
روايات المدرستين په وړومبي ټوک کښې د بحار له
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د پېغمبراکرم

د حديث تاريخ

ادازاتو نقل کړي دي په هغۀ کتاب کښې د ارواڅاد
مجلسي په خط سره چاپ شوې دي.
 -1شيخ محسن بن مظاهر ته د عالمه حلی زوے ،شيخ

فخرالدين محمد(،د وفات کال  771هجرى) ادازې کښې
داسې راغلي دي:

 .1قرائت :له استاذ څخه د کتاب معنا او ټکو زده کولو ته وائي
خو د نورو معلوماتو د تر السه کولو لپاره القرآن الكريم و روايات
المدرستين کتاب ،ټوک  ،1مخونه  330و  ،333وړومبے چاپ،
 1117هجرى کال ته مرادعه وکړئ.

د حديث په نقلولو کښې د شيعۀ و د ځيرتيا يوه نمونه

111

وين ،چې شيخ فخرالدين محمد ،دا کتاب له دوو الرو،
سبق په سبق او تر ليکوال پورې رسيدو نه پس ،ادازه

ورکړې ده .يعنى دا كتاب يې دوه ځله په دوو استاذانو
لوستلے دے او هر يو استاذ يې نورو استاذانو سره لوستلے

دے تر دې چې مولف پورې رسيدلے دے.
 -3يو بل روايت ،په کافي کتاب کښې د مرحوم مجلسي

ادازه،چې دلته يې بيانوو .د کافي کتاب دا نسخه د امام
رضا

د زيارت په کتابتون کښې شته ،زۀ د دې ادازت

نامې يوه برخه تاسو لپاره نقلوم:

113

د پېغمبراکرم

د حديث تاريخ

او په بلې ادازت نامه کښې داسې وائي:

يعنى تر کوم ځايه پورې يې چې کافي کتاب مطالعه کوۀ نو

ادازت ورکونکي استاذ به د هغۀ لپاره په کتاب کښې
څنګته ادازت نامه ليکله بيا فرمائي:

زمونا د تېرو عالمانو په نزد د روايت ادازت نامه داسې وه

لکه نن سبا ،د ادتهاد ادازت نامه وي ،داسې نۀ وو چې

(لکه زۀ له شېخانو :مرحوم شيخ آقا تهراني او زما مرحوم

نيکۀ څخه روايتي ادازت نامه لرم او کله هم روايتي ادازه

د حديث په نقلولو کښې د شيعۀ و د ځيرتيا يوه نمونه

113

نورو ته ورکوم) په کلي توګه او عمومي توګه ادازه ورکړي
چې

نه؛ بلكې

کوم درس دې چې استاذ ته لوستلی يوازې د هغۀ ادازه

ورله مالويده او زما ادازت هم له فالنکي او فالنکي دے
او دا ادازت نامه به ليکوال پورې رسيده (متردم :لکه نن

سبا د دمونو او تعويزونو ادازه (عهده) ،استاذان ورکوي).
دا ،په علم حديث کښې زمونا د تېرو عالمانو طريقه وه ،خو
له کله راهسې چې د اخباريونو او اصولييونو تر مينځ ددل

او بحثونه راپېښ شول ،نو زمونا زياتره کار په فقهي
حديثونو کښې غور او فکر او تحقيق ؤ ،خو غير فقهي

حديثونه لکه څرنګه پکار دي چې بايد استاذ ته ولولو او له

استاذه يې نقل کړو داسې نۀ کوو .لنډا داچې د روايت

ادازت زمونا په نزد لکه د مخکې د روايت د ادازت په شان
نۀ دے.

خو څه مې چې د خلفاو په مکتب کښې ليدلي دي يوه نمونه
يې ستاسو په خدمت کښې بيانوم:

د پېغمبراکرم
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د حديث تاريخ

په يوه سني سرچينه کښې راغلي دي چې يو سني عالم (د يو

بل عالم په کور کښې) يو د شودو ماشوم په زانګو کښې

وليدۀ وې ويل« :انديښمن يم چې دا ماشوم به زما سبق ته
راونۀ رسي نو زۀ له اوس مهاله دې ماشوم ته د حديث

ادازت ورکوم».

1

په دې بنياد مو وليدل چې د خلفاو د مکتب او د
اهلبېتو

د مکتب د حديث د نقلولو په کيفيت کښې

څومره زيات فرق او توپير مودود دی.
رحمان بابا څومره څه وائي:
زۀ رحمان له هغه علمه پناه غواړم
چې لوووه دين او لوووه مذهبه وي سِوا

 .1القرآن الكريم و روايات المدرستين ،ټوک  ،1مخ .313

