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شوے کار بلي او په هم دې استدالل کوي چې د حج زياتره

عملونه د انبياؤ او د اولياؤ د ياد نمانځل دي د مثال په

توګه څو نمونو ته يې اشاره کوو:

الف -مقا ابراهيم
اهلل تعالیٰ ارشاد فرمائي:

د انبياؤ او اولياؤ ياد نمانځل
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"د ابراهيم مقا دخپل ځان لپاره مصلیٰ (د نمونځ ځاے) دوړ
کرئ".
په صحيح بخاري کښې يو روايت دے چې لنډيز يې دا

دے :حضرت ابراهيم او حضرت اسماعيل چې کله د خداے
کور دوړوۀ نو اسماعيل به کاڼي راوړل او ابراهيم به ديوال

دوړوۀ ان تر دې چې ديوال اوچت شو نو اسماعيل يو غټ
کاڼے[ 0د پالر د پښو لپاره راوړۀ چې ابراهيم ورباندې

ودرياي] او ديوال ته ورسي .ابراهيم په هغه کاڼې اودرېد او
ديوال دوړول يې بيا شروع کړ او اسماعيل هم کاڼي هغۀ ته

په الس کښې ورکول.

3

له دې وروسته روايت کښې راغلي دي:
 .1سوره بقره.102 :
 .0د مقا ابراهيم کاڼے.
 .3صحيح بخارى ،متاب االنبياء ،ټوک  ،0مخونه 121و.121

د انبياؤ او اولياؤ د ياد نمانځل
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ديوال دومره اوچت شو چې ابراهيم د کاڼو د اېښودلو نور

توان نه درلود نو د هم دې لپاره په مقا کاڼي اودرېد او

اسماعيل بيا د کاڼو په ورکولو شروع وکړه او هغۀ ديوال
شروع کړ.

نو پاک اهلل لکه چې روڅانه ده خلقو ته حکم کړے دے چې

په بيت اهلل الحرا کښې د ابراهيم قد ګاه سره تبرک حاصل

کړي او هغه د ځان لپاره د نمانځۀ ځاے وټاکي چې په دې
عمل سره د ابراهيم ياد ژوندے پاتے شي او دا واقعه

ونمانځلې شي ،او په دې کار کښې هيڅ کو د شرک ارر
نيشته.

ب -صفا او مروه
پاک اهلل فرمائې:
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"په رڅتيا چې صفا او مروه د خداے له شعائرو څخه دي نو
څوک چې حج تر سره کوي يا عمره کوي ،که هغوي د صفا

او مروه طواف وکړي نو هيڅ ډول ګناه يې نۀ ده کړې".
صحيح بخاري په دې حقله يو روايت لري چې لنډيز يې
داسې دے:
کله چې ابراهيم خپله مېرم بي بي هادره سره د خپل زوے

اسماعيل ،د مکې په دشته کښې پرېښوده او د هغوي د

څښلو اوبۀ ختمې شوې او دواړه تاي شول او اسماعيل د

تندې له امله په سخت تکليف کښې ؤ پښې السونه يې وهل

او ژړا يې کوله نو بې بي هادرې [د سخت خفګان له امله]
صفا غرۀ ته منډه کړه چې اوبۀ پېدا کړي ځکه چې اسماعيل

يې په داسې حال کښې نۀ شو ليدلے .کله چې د صفا د پاسه

 .1سوره بقره.121 :

د انبياؤ او اولياؤ د ياد نمانځل
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اوخته او خوا و شا ته يې سترګې وغړولې هيڅوک يې ونۀ
ليدل نو له صفا غرۀ راکوزه شوه او د اوبو په لټه کښې مروه

ته ورسيده هلته يې هم سترګې وغړولې چې کېدې شي

څوک وي خو هلته يې هم څوک ونه ليدل بيا راکوزه شوه او

صفا ته الړه او هم دا رنګ اووه ځله يې دا کار وکړ خو اوبۀ
يې ونۀ موندې.
اب عباس وائي :رسول اهلل

وفرمايل چې :په صفا او

مروه کښې د خلقو دغه سعي د هادرې بي بي د هغې سعي
او منډو [يادونه] ده.

1

پاک اهلل د «صفا او مروه» «سعي» هم د حج په عملونو
کښې فر

کړې ده او ټول حاديان بايد دغه سعي تر سره

 .1هماغه ،مخ  .121او هم دارنګ په معجم البلدان ماده
«زمز » ،له طبري او اب ارير تاريخ څخه د اسماعيل تاريخ په
حقله.

د انبياؤ او اولياؤ ياد نمانځل
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کړي چې د بي بي هادرې د «سعي» يادونه وشي او د هغې
بي بي دغه سخت کار ونمانځل شي.
په دې سعي کښې ،په يو خاص مقا کښې بايد حاديان په
منډه الړ شي دا کار هم د هغې بي بي د ياد ژوندي کول دي

ځکه چې هغې هم په تلوار او بيړې سره خپل لټون کوۀ.

ج -رمي دمرات يا شېطان په کاڼو ويشتل
اما احمد ب حنبل او طيالسى په خپلو مسندونو کښې له
رسول اکر

روايت کړے دے چې وې فرمايل:

دبرائيل امي  ،حضرت ابراهيم «دمره عقبه» 1په لور بوتلۀ
او هغۀ ته يې شېطان وڅودۀ نو ابراهيم په اووو کاڼو هغه

وويشتۀ نو هغه اوتښتېد او ورک شو پس له دې يې د
«دمره وسطى» 0لورې ته بوتلۀ و بيا يې هم شېطان وروڅودۀ

 .1دمره عقبه يعنى :وړومبے شېطان چې د اختر په ورځې يوازې
همدغه ويشتې شي.
 .0دمره وسطى يعنى :منيځنې شيطان.

17
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او ابراهيم هغه په اوو کاڼو سره اويشتۀ نو هغه ؤتښتېد،
بيا «دَمَره قُصوى» 1ته راغے او شېطان يې وروڅودۀ هغه

بيا شېطان په اووو کاڼو سره وويشت او هغه ؤتښتيد.

0

خداے پاک د ابراهيم لخوا د شېطان د ويشتو نمانځنه

وکړه او د هغه د ياد د ژوندي ساتلو لپاره يې د «رمي

دمرات» عمل د حج په عملونو کښې وادب کړ.

د -فديه يا قرباني کول
پاک اهلل د ابراهيم او اسماعيل په حقله فرمائي:
         

 .1دمره قصوى يعنى :وروستۍ شيطان.
 .0مسند احمد ،ټوک  ،1مخ  321او همدې سره نادې مضمون
لري مخ  .107مسند طيالى ،حديث  0117او همدا راز مرادعه
وکړئ  :معجم البلدان ،ماده معبه او تاريخ طبرى او اب ارير ،د
ابرهيم

په ژوند ليک کښې.

د انبياؤ او اولياؤ ياد نمانځل
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نو مونا هغۀ ته د يو صابر او زغم کوونکي هلک زيرے
ورکړ نو کله چې هغه له خپل پالر سره د ګرځيدو عمر ته

 زويه! زۀ په خوب:ورسيد نو [ابراهيم هغه ته] وويل چې

کښې ګور چې تا حاللو په دې حقله تۀ څه وائې؟

 ګرانه پالره! تا ته چې د څه حکم شوے:[اسماعيل]وويل

.127  و121 : سوره صافات.1
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دے هغه تر سره کړه او تۀ به ان شااهلل ما له صابرانو څخه

بيامومې .نو کله چې دغو دواړو د اهلل حکم ته سرونه ټيټ
کړل او پالر خپل زوے پړ مخې څملوۀ او مونا ورته غا وکړ

چې اے ابراهيمه! تا خپل خوب په حقيقت کښې بدل کړ

مونا نېکو خلقو ته هم داسې بدله ورکوو بېشکه دا ډير
لوے ازمښت او امتحان ؤ ،او مونا دا په يوې ډېرې لوې
قربانۍ بدله کړه او دا (قرباني) مو په راتلونکو کښې

پرېښوده.
نو په دا ډول خداے پاک د دې قربانۍ د ياد د ژوندي

ساتلو په مقصد ،او د اسماعيل په بدل کښې د ګډ يا پسَۀ
ليال او د هغۀ حاللول او لنډه دا چې د هغې پېښې د ياد
نمانځلو په خاطر يې په ټولو حاديانو فر

کړي دي چې په

منی زمکه کښې قرباني وکړي ،او په دې قرباني سره د

خداے په درګاه کښې د ابراهيم د تسليميدو واقعه
ونمانځي او ياد يې تازه کړي.

هو ،په مقا ابراهيم کښې برکت او بختورتوب د ابراهيم د

مبارکو قدمونو په وده پراخه شوے دے او خداے تعالیٰ

02
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حکم وکړ چې په «بيت اللّه الحرا » کښې دا ځاے د نمونځ

ځاے وګرځوئ چې د هغه حضرت (ابراهيم ) ياد تل ژوندے

وي.

په دې راتلونکې برخه کښې به له آد ابوالبشر څخه د برکت
او بختورتوب پراختيا په حقله خبرې وکړو.

له حضرت آد څخه د برکت پراختيا او د هغه ياد

نمانځل

په ځينو حديثونو کښې راغلي دي چې پاک اهلل د ذی

الحجې د نهمې نيټی د ورځې له ماسپښي نه پس حضرت

اد وبخښۀ بيا حضرت دبرائيل هغه د نمر پرېواتۀ په وخت
مشعرالحرا ته روان کړ چې د لسمې ذی الحجې شپه يې

هلته مشعر الحرا کښې ويښه تيره کړه او ټوله شپه يې د

خداے تعالیٰ عبادت وکړ او د توبې د قبلېدو له امله يې د
پاک اهلل شکريه ادا کړه کله چې سحر شو نو د منیٰ په لور
روان شو او په منیٰ کې يې په لسمې ذی الحجې (يعني د

د انبياؤ او اولياؤ د ياد نمانځل

01

لوے اختر په ورځ) خپل سر وخريۀ چې دا کار يې د توبې د
قبليدو او له ګناهونو د خالصيدو نښه شي.
خداے تعالیٰ هم دغه ورځ حضرت آد او د هغۀ د زامنو
يعني بني آدمو لپاره د اختر ورځ وګرځوله او هر څه چې آد

هلته تر سره کړي وو د تل لپاره يې په تاريخ کښې ربت کړل

او هغه يې هم د حج له عملونو څخه وګرځول او اوس هم

خداے تعالی د ذی الحجې د نهمې نيټی د مازيګر وخت په
عرفات کښې د حاديانو توبه قبلوي بيا حاديان د لسم په

شپه په مشعر الحرا کښې ټوله شپه عبادت کوي او کله
چې لسمه ورځ شي په منیٰ کښې له قربانۍ وروسته خپل
سرونه خريي پس له دې هم ،هغه کارونه کوي چې کو

کارونه ابراهيم او اسماعيل بې بي هادرې کړي وو هغه هم
تر سره کوي او په دغو کارونو او عملونو سره د حج عملونه

ختمياي.
نوبس له هم دې امله د حج ټول عملونه د هغې زمانې او له

هغو ځايونو برکت اخلي په کو وخت او په کومو ځايونو
کښې چې د خداے پاک غوره بندګانو په هغه وخت او

00
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ځايونو کښې عبادتونه کړي وو او دغه عملونه يې تر سره
کړي وو ،او د حج دغه ټول عملونه د هغوي د ياد ژوندي

کول او د هغوي د ياد نمانځل دي چې تل لپاره په تاريخ
کښې باقې پاتې شي.
په بلې برخه کښې د هغو ځايونو د سپېرۀ والې او نحوست
څو نمونې بيانوو چې چرته د راتلليو کسانو له امله دا

سپيرۀ توب دغو ځايونو ته پراختيا پېدا کړې ده.

له يو ځايه د هغه ځاے اوسېدونکو ته د سپېرۀ

والي پراختيا

صحيح بخاري ،صحيح مسلم او مسند احمد ب
روايت کوي چې :رسول اهلل

حنبل

چې په کو کال د تبوک غزا

لپاره روان ؤ نو د خپل لښکر سپايانو سره په حِجر سيمه

کښې ،چې د رمود قو د خلقو کورونه هلته نزدې وو ،کوز
شول د هغه حضرت ملګرو له هغه څاه(کُوِهي) څخه چې د
رمود قو ترې اوبه څښلې ،اوبه وڅښلې او ورسره يې اوړۀ

لمدۀکړل (واغال) او د غوڅو ديګونه يې تيار کړل،

د انبياؤ او اولياؤ د ياد نمانځل

پېغمبراکر

03

ورته حکم ورکړ چې دا ديګونه ،خواړۀ هر

څه وغورځوئ او لمدۀ اوړۀ اوڅانو ته واچوئ او بيا يې

خپل سپايان په بيړه روان کړل او هغه کوهي ته ورسېدل چې
د صالح اوڅې له هغۀ څخه اوبه څښلې وې ،هغوي راکوز

شول ،او پېغمبراکر

هغوي ته وفرمايل چې هغه ځاے

ته داخل نه ش ،کو ځاے کښې چې په يو قو باندې عذاب
نازل شوے ؤ او وې فرمايل:
؛
زۀ ويريا چې هسې نه په تاسو هم ،هغه شان عذاب راشي
نو د هغوي ځاے ته مۀ ننوځ!،
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 .1مسند احمد ،ټوک  ،0مخ  ،117عبارت له مسنده دے؛
صحيح بخارى ،متاب المغازى ،باب نزول النبى

الحجر؛

صحيح مسلم ،متاب الزهد و الرقائق ،باب ال تدخلوا مسام
 ،حديث  .12د مسلم روايت ډير لنډ او
مختصر دے.

د انبياؤ او اولياؤ ياد نمانځل
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د صحيح مسلم عبارت داسې دے:

؛
د هغو کسانو کورونو ته داخل نه ش ،چا چې په خپل ځان

ظلم کړے دے ،که غواړئ ننوځ ،نو د زړۀ په حال کښې
ننوځ ،چې له عذابه په امان کښې وئ بيا روان شول او په

بيړه روان شول ان تردې چې د هغه ځاے حدود ختم شول.
او په صحيح بخاري کښې داسې عبارت راغلے:
رسول اهلل

له دې وروسته خپل سَر پټ کړ او په تيزۍ

سره روان شو ان تردې چې له هغې دشتې تېر شو.
د مسند احمد ب حنبل په يو بل روايت کښې راغلي دي چې:

د انبياؤ او اولياؤ د ياد نمانځل

پېغمبر اکر
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په داسې حال کښې چې په اس سپور ؤ په

خپلې عبا سره خپل سر پټ کړ.

1

د ځاے د سپېرۀ والي او بختور والي علت او سبب
د رمود د قو د کوهيانو او د هغوي د سيمې سپېرۀ والے په

دې علت ؤ چې هغه کارونه او ګناهونه چې هغه قو کړي وو.

چې هم د هغوي دا کارونه سبب شول چې د هغوي زمکه او د
هغوي کوهيان بې برکته او سپيرۀ والے ولري او هغه بې
برکتې او سپېرۀ توب ،د پېغمبراکر

زمانې پورې

بلکې تر څومره چې خداے تعالی وغواړي هغه باقي پاتې
کياي.
د حضرت صالح د اوڅې د اوبو د څښلو د ځاے برکت والے

او بختور والے په دې وده ؤ چې د خداے د نېک بنده او
پېغمبر

اوڅې له هغه کوهي اوبۀ څښلې وې او د هغې

اوڅې د برکت والي له امله دغه کوهے هم بختور شو او له
 .1مسند احمد ،ټوک  ،0مخ .11

د انبياؤ او اولياؤ ياد نمانځل
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برکته ډک شو چې هغه برکت د پېغمبر

تر زمانې پورې

بلکې تر څومره چې خداے تعالیٰ وغواړي هغه باقي پاتې
کياي.
څرګنده ده چې د حضرت صالح اوڅه او د هغې کوهے ،د

خداے پاک په نزد له اسماعيل او د هغه د زمز له چينې
څخه زيات قدرم

اسماعيل

نه دي .بلکه خداے تعالی د

په برکت سره ټول عمر د زمز چينې اوبۀ

مبارکې ګرځولي دي.
لکه څنګه چې د مکان او ځاے برکت پراخياي هم دا رنګ د
هغو وختونو او زمانو برکت هم پراخياي چې پاک اهلل په

خپلو خاصو او نېکو بندګانو په هغه وخت او زمانه کښې
څه نعمتونه نازل کړي وي لکه د دُمعې د ورځې برکتونه.
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د انبياؤ او اولياؤ د ياد نمانځل

د دُمعې د ورځې برکت او بختور والے
د صحيح مسلم په يو روايت کښې داسې راغلي دي:
؛
اهلل تعالیٰ آد د دُمعې په ورځ وپنځوۀ (خلق) کړ او د دُمعې
په ورځ يې هم ،هغه دنت تا داخل کړ.

1

د دُمعې د ورځې دغه بزرګواري ،عظمت او شرافت له هغه
ډاليو څخه دے چې خداے پاک د دُمعې په ورځ خپلو

بندګانو ته ډالۍ کړي دي او تل لپاره يې د دُمعې د ورځې
برکت او بختور والے مقرر کړے دے.
د روژې د مياشتې برکت د روژې د مبارکې مياشتې برکت

هم ،همداسې دے لکه څنګه چې پاک اهلل په قران کښې
فرمائې:

 . 1صحيح مسلم ،متاب الجمعة ،باب فضل الجمعه ،حديث
11و.17
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د انبياؤ او اولياؤ ياد نمانځل

       
 ؛
 
 
   
  
    
"د روژې مياشت (هغه مياشت ده) چې پکښې قرآن شريف

نازل شو چې د خلقو لپاره هدايت دے او د هدايت روڅانه

نخښې (پکښې دي) او حق له باطله دداکوونکے دے".
او همدا رنګ فرمائي چې:

          
  
 
   
    
  
 
       

0

"بېشکه مونا دا (قرآن) د قدر په شپه نازل کړے دے ،او تا
ته څه پته ده چې د قدر شپه څه ده؟! ،د قدر شپه له زرو

مياشتو نه غوره ده".
 .1سوره بقره.112 :
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هم له دې امله د هغې قدر شپې برکت او فضيلت ،چې

پکښې قران شريف په خاتم االنبياء حضرت محمد
مصطفیٰ

نازل شو ،د روژي ټولو شپو او ورځو ته پراخ

شوے او د دې ټولې مياشتې برکت او فضيلت د دغې يوې
شپې په خاطر دے چې د تاريخ په اوږدو کښې تل لپاره

ژوندے پاتے شي.
د خداے د نېکو او خاصو بندګانو ،د ياد د نمانځلو فضيلت ته
له اشارې نه پس تاکيد کوو چې اهلل پاک د نېکو بندګانو د ياد
له نمانځلو څخه زمونا مقصد او هدف دا دے چې د
پېغمبراکر

د ميالد په شپه مونا د هغه حضرت ،سيرت او

سم او نۀ تحريف شوے سنت ولولوو او واوروو او هم دا رنګ د

خداے په الره کښې طعا ورکړوو او د هغه رواب
پېغمبراکر

ته ډالۍکړوو .په دې شرط سره چې د تاريخ له

دې مطالعې سره د هغو بدعتونو الره ونيسو چې ځېنې ساده

کسان يې د اسال په احکامو کښې داخلوي.

