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قيامت عالمات

لړليک
پېلزيه

١٥

هل فتنو نه وړاندې نېکو عملونو ته توجه

١٧

هل فتنو څخه ډار د ايمان نښه ده!

١٧

فتنې او هغه هم د باران په څېر!!

١٨

د مسلمان قتل لويه فتنه ده!

١٨

د فتنو په دور کې د عبادت ثواب!

١٩

هل دنيا رسه مينه د هرې فتنې رس دی!

١٩

ډېره دنياداري د هالکت سبب جوړې دی يش

٢٠

په ډېره دنيا مه نازېږئ!

٢١

فتنې او هغه هم د بادونو په شان!

٢١

دومره غټه فتنه چې مدينه به هم کنډواهل يش!

٢٢

پر امت د نيب صیل اهلل عليه وسلم عظيمه مهرباين!

٢٣

د فتنو په مهال بايد ايمان ټينګ وساتل يش!

٢٣

د ټولواک په ضد مظاهرې لويه فتنه ده!

٢٤

جنګ جګړې د مسلمان هالکت دی!

٢٥

د فتنو په دور کې د علماؤ دنده

٢٥

پر فتنو باندې علم انسان هل فتنې څخه سايت!

٢٦

په زړونو کې ټګي لرل هم د قیامت نښه ده!

٢٧

ولږه دې وي خو هل فتنو څخه وتښته!

٢٨

بدعمله رسبراهان هم فتنه ده

٢٩

ترغټو غټه فتنه ددجال فتنه ده!

٣٠

د نيب صیل اهلل عليه وسلم بعثت هم د قيامت نښه ده!

٣١

7

قيامت عالمات

8

د مسلمانانو خپل منځي جنګونه د قيامت نښه ده!

٣١

د بوتانو عبادت د قيامت بله نښه ده!

٣٢

هل حجاز څخه اور به د قيامت نښه وي!

٣٣

د قيامت نښه دا هم ده چې هل حرضموت نه به اور راووځي!

٣٤

د بدانو خلکو واک د قيامت نښه ده!

٣٤

دا هم د قيامت نښه ده چې حيوانات خربې رشو ع کړي!

٣٤

د مال ډېروایل د قيامت نښه ده

٣٥

د قيامت وړې نښې نښانې

٣٥

د مال کرثت او دعلم ظهور د قیامت نښې دي

٣٦

د ښځو ډېرېدل د قيامت نښه ده

٣٦

د مال او ښځو ډېرښت د قيامت نښه ده

٣٧

د رشيع علم کمېدل هم د قیامت نښه ده

٣٧

مسجد کې د امام نه شتون د قيامت نښه ده

٣٨

اخاليق معيارونه ورکېدل د قيامت نښه ده

٣٨

د بې وسه خلکو مايل شتمين د قيامت نښه ده

٣٩

دقيامت پنځلس نااکره نښې

٣٩

د رشابو څښل جتويزول د قيامت نښه ده

٤٠

ګانې جبانې روا ګڼل د قيامت نښه ده

٤٠

يب دينه اعملان به شادوګان يش

٤١

د امانت ورکېدل د قيامت نښه ده

٤١

درشيع علم ورکېدل د قیامت نښه ده

٤٢

په اخره زمانه کې به د قران حروف پورته يش

٤٣

د قيامت نښې پېژندل د ايمان نښه ده

٤٤

د قيامت نښو پېژندلو کې د صحابه کرامو ګړنديتوب

٤٥

قيامت عالمات

مسلمانانو ته د دريو فتنو خطره

٤٥

داسې فتنې چې هر مسلمان به په څپيړه وويه

٤٦

فتنو څخه د ځان ساتلو بيان

٤٨

ارتداد ډېرېدل هم د قيامت نښه ده

٤٩

مقتول جوړ شه خو قاتل نه

٥٠

يب دينه ټونله د قيامت نښه ده

٥٠

د قيامت نورې نښې

٥١

لږه دينداري هم د جنات سبب کېدای يش

٥٢

د ښو خلکو مرګ د قيامت نښه ده

٥٢

هل فتنو څخه بانډو ته تښتېدلو بيان

٥٣

هل تېکې څخه بغېر چا ته توره ورکول حرام دي

٥٤

د اسالم اولین او اخرین صفت

٥٥

غرباء څوک دي؟

٥٥

اسالم به بېرته حجاز ته غونډ يش

٥٥

ايمان به هم مدينې راټول يش

٥٦

د قيامت په ورځ د غرباؤ نورانيت

٥٧

غرباء تر هر چا اهلل ته نزدې دي

٥٧

غرباء به د نورو په نسبت کم وي

٥٨

ورځ تر بله هغه هم بدتره

٥٩

قتل او قتال د قيامت نښه ده

٥٩

مهاجر به بېرته خپل يلک کور ته نه ستنيږي

٦٠

مسلمان بايد نه قاتل وي او نه مقتول

٦٠

اکفر پر مسلمان نه يش مسلط کېدی

٦١

د فتنو جنګونه نه قالريږي

٦٢
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په فتنه کې د ژبې اکرولو بد اغېز

٦٣

په فتنو کې ژبه کنرتول کړئ

٦٤

ژبه مهارول هل اور څخه جنات دی

٦٤

هل فتنې څخه د خالصون ښه عالجونه

٦٧

په فتنو کې سسيت کول اکميايب ده

٦٨

هل فتنو څخه برطرف انسان سعادتمند دی

٦٩

د قيامت هل راتګ خمکې نښې نښانې

٧٣

د روميانو رسه د جنګونو بيان

٧٣

په اعماق او دابق کې هل روميانو رسه جنګ د قيامت نښه ده

٧٥

د قسطنطينې هل فتحې اووه اکهل وروسته به دجال راووځي

٧٩

د مسلمان پر ضد د اکفر يوکېدل د قیامت نښه ده

٧٩

په فرات کې د رسو زرو غر راڅرګندېدل د قيامت نښه ده

٧٩

د شام او عراق خورايک توکې کمېدل هم د قيامت نښه

٨٠

د نرصانيانو ډېرېدل د قيامت نښه ده

٨١

دجال به لکه راوځي؟

٨١

قحطاين باچا راتلل د قيامت نښه ده

٨٢

د جهجاه په نوم ټولواک به دقيامت نښه وي

٨٣

د وېښتانو پېزار د قيامت دنزدېوايل نښه ده

٨٣

هل تراكنو رسه جنګ د قيامت نښه ده

٨٣

د برصې ودانېدل د قيامت نښه ده

٨٥

اخر به هم فتح د مسلمانانو وي

٨٥

د فتنو په مهال به شام د ايمان کور وي

٨٦

د فتنو په وخت کې د مسلمانانو پناه ځايونه

٨٦

اهلل پاک هل دين څخه دفاع هل هرچا اخسیت يش

٨٧

قيامت عالمات

د قيامت غټې نښې

٨٧

هغه وختونه چې ايمان په کې نه قبليږي

٨٨

د توبې دروازه او بد قسمته اکفر

٩٠

توبه لکه قبليږي؟

٩٠

د هغه لوګی نښې چې د قيامت عالمه ده

٩٠

د ښارونو پرخمتګ )ښه اکر دی خو( د قيامت نښه ده

٩١

دجال ،د هغه صفت او هل وررسه شيانو بيان

٩١

د دجال په الس مرګ تر هر څه سرت شهادت

٩٦

دجال لوی ازمېښت دی

٩٨

د جساسه متعلق بيان

١٠٠

د مکې او مدينې سرت قداست

١٠٣

يهودان د دجال لښکر دی

١٠٤

دجال تر هر څه لويه فتنه ده

١٠٥

د دجال د جنت او اور حقيقت

١٠٥

دجال په ښۍ سرتګه شيړا دی

١٠٦

ابن صياد ورکوټی دجال و

١٠٧

د دجال د راتلو سبب

١٠٨

د دجال هل فتنې نه د حتفظ چارې

١٠٨

په ژوندينه څوک اهلل نه يش يلدیل

١٠٨

يهودان او ازيل شقاوت

١٠٩

دجال به د الوهيت او نبوت دعويدار وي

١٠٩

د عيیس عليه السالم د نزول بيان

١١٥

عيیس عليه السالم به مقتدي وي

١١٦

د عيیس عليه السالم نيکه حکمراين

١١٦
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د دجال د راتلو وخت

١١٧

د قيامت هل سختۍ نه به مسلمان حمفوظ وي

١١٧

د ملر راختو وروسته د دنيا بقاء!

١١٨

عربان به بېرته بدپرست يش

١١٩

په مدينه کې اوسېدل او هل قيامت څخه وړاندې د مدينې ابادي

١١٩

مدينه به حمارصه يش

١٢٠

د مدينې کنډواهل کېدل د قیامت نښه ده

١٢٠

مدينه به لکه کنډواهل يش؟

١٢٠

مدينه کې به هم ايمان لو يش!

١٢١

چې دين ازمېښت يش قيامت به نزدې يش!

١٢١

د کعبې نړېدل د قیامت نښه ده!

١٢٢

د کعبې د وجياړونکي نښې

١٢٢

د کعبې وجياړونکي نورې نښې

١٢٢

د کعبې د وجياړولو پېل

١٢٣

پر مدینه باندي اقتصادي بنديز د قيامت نښه ده

١٢٣

نېک خليفه خو د دنيا د زوال وخت

١٢٤

د مهدي په باره کې بيان

١٢٤

پر مدينه جنګي يرغل او د قيامت درشل

١٢٥

د مکې په بريدګرو به خسف ويش

١٢٦

د مهدي سخا

١٢٧

مهدي د نبوت د کورنۍ غړی دی

١٢٧

مهدي به د نيب صیل اهلل عليه وسلم همنایم وي

١٢٨

ايا مهدي خپله عيیس عليه السالم دی؟

١٢٨

مسيح بن مريم او مسيح ادلجال

١٢٩

قيامت عالمات

د دجال پېدائيش صفتونه

١٢٩

دجال به په حقييق مسلمان باندې هېڅ توان نه لري

١٢٩

د دجال لښکر

١٣٤

هر پېغمرب خپل امت هل دجال نه ډارویل دی

١٣٤

د دجال ښاکره نښې نښانې

١٣٥

نېک عملونه هل دجال څخه د خالصون الر ده

١٣٥

ياجوج ماجوج دومره ډېر دي

١٣٦

فتنګر به هم د دجال په فتنه اخته يش

١٣٦

د (ان شاء اهلل) د لکمې زور

١٣٦

د دابې د راوتو ځای

١٤١

)دابه) به اکفر او مسلمان هم پېژين

١٤١

د دابې ختلييق کيفيت

١٤٢

دابه به څنګه راڅرګنده يش؟

١٤٣

دابه به څومره غټه وي؟

١٤٤

هغه خلک چې قيامت به پرې رايش

١٤٤

حقييق جماهدين به هل دجال رسه جنګ وکړي

١٤٥

د دنيا زندګي

١٤٦

اسالم دائيم دين دی

١٤٧

د حق لپاره جماهدين به تل اغبله وي

١٤٧
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پېليزه
احلمد اهلل ،والصالة والسالم یلع خري خلق اهلل ،ویلع اهل وأصحابه و من
وااله ،ومن داع بدعوته ومن اهتدی بهداه .اما بعد:
د ديين احاکمو زده کړه د هر انسان فرض دي ،دا چې په دیين احاکمو
باندې هل انسان رسه اهلل پاک حماسبه کوي ،ثواب او عقاب ورکوي ،جنت او
دوزخ ورکوي ،د حساب دغه ورځ پېژندل او تياری ورته نيول د اهلل د نيکو
بندګانو شيوه ده.
تر هرڅه اړينه دا هم ده چې دا مهال ډېری خلک په خېل خېل اسلوب
باندې د قیامت هل ځينو هغو نښو نښانو څخه انکار کوي چې اسالم يرې
رصاحتا غږېدیل دی ،لکه د عيیس عليه السالم نزول ،دجال او د هغه نښې
نښانې ،او داسې نور...
په دې خاطر چې اساليم دين په پاک او روڼ اسلوب تر لوستوال ورسيږي
مونږ د حممد بن عبدالوهاب رمحه اهلل دا کتاب پښتو ته ژباړل اوجب
الواجبات وګڼه ،ترڅو د اساليم احاکمو او ديين جوانبو څخه منکرينو ته
هم ځواب وي او هم قناعت.
په ياد کتاب کې ضعيف او کمزوري حديثونه هم شته ،پر ځينو ځايونو
مو تنبيه ورکړې او ځينې يې پاتې دي چې انشاء اهلل په راروانو چاپونو کې
به لوستوال ته هغه هم روڼ او روښانه کړو.
د کومو عليم ،ژباړنزيې يا اماليئ تېروتنو استدراک که لوستوال وکړي
هېله ده په نېک نيت او د اجر او ثواب په غرض مو پرې خرب کړي ،ترڅو
پاتې لوستوالو ته ژباړل شوی تراث په ناسمو لکماتو ونه رسيږي او تصحيح
يې ويش.
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رب اکئنات دې د ژباړې دا زيار زما او زما د مور او پالر او ټولې کورنۍ
او مجله مسلمانانو لپاره د جهنم او قرب هل عذابونو څخه د جنات سبب جوړ
کړي.
امنی
لقمان حکيم حکمت
Hekmat0344@gmail.com
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له فتنو نه وړاندې نېکو عملونو ته توجه

َ ۱ع ْن َأ ِب هُ َر ْي َر َة ريض الله عنه َأنَّ َر ُس َ
ول الل ِه َص َّل الل ُه َع َل ْي ِه َو َس َّل َم َق َال:
« َبا ِد ُروا ِب ْ َ
الر ُج ُل ُمؤ ِْم ًنا َو ُ ْي ِس َكا ِف ًرا،
ال ْع َم ِل ِف َت ًنا َك ِق َط ِع ال َّل ْي ِل ا ْل ُم ْظ ِل ِمُ ،ي ْص ِب ُح َّ
ض ِمنَ ال ُّد ْن َيا»( .صحيح مسلم کتاب
َأ ْو ُ ْي ِس ُمؤ ِْم ًنا َو ُي ْص ِب ُح َكا ِف ًراَ ،ي ِبي ُع ِدي َن ُه ِب َع َر ٍ

االميان ،۱۱۸ :جامع الرتمذي ،کتاب الفنت ،2195 :مسند احمد)۸۸۴۸ :

هل ابو هريرة ريض اهلل عنه نه روايت دی چې رسول اهلل صیل اهلل عليه وسلم
فرمايي :د تورتمې شپې په څېر فتنو هل راتګ نه خمکې خمکې نېکو عملونو ته
وړاندې شئ ،سړی به پکې سهار مومن او ماښام اکفر وي ،يا به ماښام مومن او
سهار به اکفر وي ،خپل دين به د دنيا د سامان په بدل خرڅوي.

له فتنو څخه ډار د ايمان نښه ده!
َ ۲ع ْن َز ْي َن َب ِب ْن ِت َج ْح ٍش َز ْو َج ال َّن ِب ِّي َص َّل الل ُه َع َل ْي ِه َو َس َّل َمَ ،قا َل ْتَ :
[خ َر َج
ول الل ِه َص َّل الل ُه َع َل ْي ِه َو َس َّل َم َي ْو ًما َف ِز ًعا ُم ْح َم ًّرا َو ْج ُههَُ ،ي ُق ُ
َر ُس ُ
ول«َ :ل ِإ َل َه ِإ َّل الل ُه
َو ْي ٌل ِل ْل َع َر ِب ِم ْن َ ٍّ
وج ِم ْث ُل هَ ِذ ِه َو َح َّلقَ
وج َو َم ْأ ُج َ
ش َق ِد ا ْق َت ََبُ ،ف ِت َح ا ْل َي ْو َم ِم ْن َر ْد ِم َي ْأ ُج َ
ال ْب َه ِامَ ،وا َّل ِتي َت ِلي َها»َ ،قا َل ْت َف ُق ْل ُتَ :يا َر ُس َ
الصا ِل ُحونَ ؟
ِب ِإ ْص َب ِع ِه ْ ِ
ول الل ِه َأ َن ْه ِل ُك َو ِفي َنا َّ
َق َالَ « :ن َع ْم ِإ َذا َك ُ َ
ث ا ْل َخ َب ُث»]( .صحيح البخاري :کتاب أحاديث األنبياء ،۳۳۴۶ :صحيح
مسلم :کتاب الفنت وارشاط الساعة ،۲۸۸۰ :جامع الرتمذي :کتاب الفنت.)۳۹۵۳ :
هل زینب بنت جحش ريض اهلل عنها نه روايت دی چې نيب کريم صیل اهلل
عليه وسلم يوه ورځ د وېرې په حالت کې داسې راووت چې مخ يې تک سور و،
او ويل يې :الاهل اال اهلل ،د هغه رش (فتنې) هل کبله عربان هالک شول چې ډېر
رانزدې دی ،خپله غټه او د شهادت ګوته يې رسه يو ځای کړې او وېويل :ياجوج
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ماجوج په ديوال کې دومره سوری (سوراخ) وکړ ،ما ورته وويل :ايا په داسې
حالت کې به مونږ هالکېږو چې نېاکن خلک مو هم ترمنځ وي ،هغه وويل :هو
لکه چې ګناهونه او فسق او فجور ډېر يش.

فتنې او هغه هم د باران په څېر!!
ض ال َّل ُه َع ْنهَُ ،ق َال[َ :أ ْ َ
َ ۳ع ْن ُأ َس َام َة َر ِ َ
ش َف ال َّن ِب ُّي َص َّل الل ُه َع َل ْي ِه َو َس َّل َم
ت
َع َل ُأ ُط ٍمِ ،م ْن َآط ِام ا َمل ِدي َن ِةَ ،ف َق َال« :هَ ْل ت ََر ْونَ َما َأ َرىِ ،إ ِّن َ َل َرى َم َوا ِق َع ال ِف َ ِ
ِخ َ
ال َل ُب ُيو ِت ُك ْم َك َم َوا ِق ِع ال َق ْطر»]( .صحيح البخاري کتاب الحج ،۱۸۷۸ :صحيح مسلم:

 ،۲۸۸۵مسند احمد.)۲۱۷۴۸ :

هل اسامه ريض اهلل عنه نه روايت دی چې نيب کريم صیل اهلل عليه وسلم د
مديين په يوې غونډۍ وخوت ،بيا يې وويل :ايا تاسو هغه څه وينئ چې زه يې
وينم؟ زه ستاسو د کورونو تر شاوخوا فتنې (ابتالګانې که هر ډول نوعيت ولري)
د باران په څېر اعمې وينم

د مسلمان قتل لويه فتنه ده!
َ ۴ع ْن َسا ِل َم ْبنَ َع ْب ِدالل ِه ْب ِن ُع َم َرَ ،ي ُق ُ
ولَ [ :يا َأ ْه َل ا ْل ِع َر ِاق َما َأ ْس َأ َل ُك ْم َع ِن
ولَ :س ِم ْع ُت َر ُس َ
ري ِة َس ِم ْع ُت َأ ِب َع ْب َدالل ِه ْبنَ ُع َم َر َي ُق ُ
ول
ري ِةَ ،و َأ ْر َك َب ُك ْم ِل ْل َك ِب َ
الص ِغ َ
َّ
َ
َ
الل ِه َص َّل الل ُه َع َل ْي ِه َو َس َّل َم َي ُق ُ
ولِ « :إنَّ ا ْل ِف ْت َن َة ت َِجي ُء ِم ْن هَ اهُ َنا َوأ ْو َمأ ِب َي ِد ِه َن ْح َو
ش ِق ِم ْن َح ْي ُث َي ْط ُل ُع َق ْر َنا َّ
اب َب ْع ٍضَ ،و ِإ َّ َنا
الش ْي َط ِ
ض ُب َب ْع ُض ُك ْم ِر َق َ
ان َو َأ ْنت ُْم َي ْ ِ
ا ْل َم ْ ِ
وس ا َّل ِذي َقت ََلِ ،م ْن ِآل ِف ْر َع ْونَ َ ،خ َط ًأ َف َق َال الل ُه َعزَّ َو َج َّل َلهَُ :و َق َت ْل َت َنف ًْسا
َقت ََل ُم َ
اك ِمنَ ا ْل َغ ِّم َو َف َت َّن َ
َف َن َّج ْي َن َ
اك ُفتُو ًنا»]( .صحيح مسلم)۲۹۰۵ :
سالم وايي :ای عراقيانو! هل ډېرو وړو تېروتنو اړوند پوښتنې کوې او ترهر څه
لويه ګناه مو ارتکاب کړې ده ،ما مې هل پالر عبداهلل بن عمر ريض اهلل عنه نه
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اورېديل دي چې هغه هل رسول اهلل صیل اهلل عليه وسلم څخه اوريديل دي چې
فتنه به هل دغه اړخ څخه راپورته کيږي او مرشق ته یې اشاره وکړه هل کوم ځای
نه چې د شيطان ښکرونه راپورته کيږي ،او ستاسو ځينې به د نورو ځينو څټونه
(په توره) ويه ،که څه هم مویس عليه السالم هل ال فرعون څخه په تېروتنه کې
قتل کړی وی خو بيا هم ورته اهلل وويل :تا نفس وواژه خو مونږ درته هل غم څخه
خالصون درکړ او په رنګارنګ غمونو مو وازمولې.

د فتنو په دور کې د عبادت ثواب!
َ ۵ع ْن َم ْع ِق ِل ْب ِن َي َسا ٍر َر ِ َ
ض الل ُه َع ْن ُه َع ِن ال َّن ِب ِّي َص َّل الل ُه َع َل ْي ِه َو َس َّل َم َق َال:
«ا ْل ِع َبا َد ُة ِف ا ْل َه ْر ِج َك ِه ْج َر ٍة ِإ َ َّ
ل»( .صحيح مسلم ،۲۹۴۸ :سنن ابن ماجه ،۳۹۸۵ :جامع
الرتمذي ،۲۲۰۱ :مسنداحمد)۲۰۲۹۸ :

هل معقل بن يسار ريض اهلل عنه نه روايت دی چې نيب کریم صیل اهلل عليه
وسلم فرمايي :د قتل (په فتنه کې) عبادت کول دومره ثواب لري لکه ماته (دمکې
هل فتح نه خمکې) هجرت کول.

له دنيا سره مينه د هرې فتنې سر دی!
ول الل ِه َص َّل الل ُه َع َل ْي ِه َو َس َّل َم
اصَ ،ع ْن َر ُس ِ
َ ۶ع ْب ِدالل ِه ْب ِن َع ْم ِرو ْب ِن ا ْل َع ِ
الر ْح َم ِن
الر ُ
َأ َّن ُه َق َالِ « :إ َذا ُف ِت َح ْت َع َل ْي ُك ْم َفا ِر ُس َو ُّ
ومَ ،أيُّ َق ْو ٍم َأ ْنت ُْم؟» َق َال َع ْب ُد َّ
ول َك َم َأ َم َر َنا اللهَُ ،ق َال َر ُس ُ
ْبنُ َع ْو ٍفَ :ن ُق ُ
ي
ول الل ِه َص َّل الل ُه َع َل ْي ِه َو َس َّل َم«َ :أ ْو َغ ْ َ
اسدُونَ ُ ،ث َّم َتت ََدا َب ُرونَ ُ ،ث َّم َت َت َب َاغ ُضونَ َ ،أ ْو َن ْح َو َذ ِل َكُ ،ث َّم
َذ ِل َكَ ،ت َت َنا َف ُسونَ ُ ،ث َّم َتت ََح َ
ض»( .صحيح
اج ِرينَ َ ،فت َْج َع ُلونَ َب ْع َض ُه ْم َع َل ِر َق ِ
ني ا ْل ُم َه ِ
اب َب ْع ٍ
َت ْن َط ِل ُقونَ ِف َم َسا ِك ِ
مسلم ،۲۹۶۲ :سنن ابن ماجه.)۳۹۹۶ :
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هل عبداهلل بن عمرو بن العاص ريض اهلل عنه نه روايت دی چې رسول اهلل صیل
اهلل عليه وسلم فرمايي :پر تاسو چې لکه فارس او روم فتح يش ،نو تاسو به بيا څنګه
خلک يئ؟ عبدالرمحن بن عوف ريض اهلل عنه وویل :مونږ به د اهلل محد اوشکر ادا
کو چې څنګه يې راته امر کړی دی ،رسول اهلل صیل اهلل عليه وسلم وويل :ولې
بدل به نه شئ؟ بلکې خپل منځ کې به رسه دنيا کې هل يو بل نه خمکې کېږئ ،بيا
به حسد وکړئ ،بيا به هل دين څخه په شا والړ شئ ،بيا به بغض رشوع کړئ ،بيا
به د ناداره مهاجرينو رسه راپورته شئ او ځينې به په ځينو نورو واکدار جوړ کړئ.

ډېره دنياداري د هالکت سبب جوړې دی يش
ض الل ُه َع ْن ُه َ[أنَّ َر ُس َ
َ ۷ع ْن َع ْم ِرو ْب ِن َع ْو ٍف َر ِ َ
ول ال َّل ِه َص َّل الل ُه َع َل ْي ِه َو َس َّل َم
َب َع َث َأ َبا ُع َب ْي َد َة ْبنَ ا ْل َج َّر ِاح َف َق ِد َم ِ َب ٍال ِمنَ ا ْل َب ْح َر ْي ِنَ ،ف َس ِم َع ِت ْ َ
وم َأ ِب
ال ْن َصا ُر ِب ُق ُد ِ
ول ال َّل ِه َص َّل الل ُه َع َل ْي ِه َو َس َّل َمَ ،ف َل َّم َص َّل َر ُس ُ
ول
ُع َب ْي َد َةَ ،ف َوا َف ْوا َص َل َة ا ْل َف ْج ِر َم َع َر ُس ِ
ص َفَ ،ف َت َع َّر ُضوا َلهَُ ،ف َت َب َّس َم َر ُس ُ
ول ال َّل ِه َص َّل الل ُه َع َل ْي ِه
ال َّل ِه َص َّل َع َل ْي ِه َو َس َّل َم ا ْن َ َ
َو َس َّل َم ِحنيَ َرآهُ ْمُ ،ث َّم َق َال«َ :أ ُظ ُّن ُك ْم َس ِم ْعت ُْم َأنَّ َأ َبا ُع َب ْي َد َة َق ِد َم ِب َ ْ
شءٍ؟» َقا ُلواَ :أ َج ْل
َيا َر ُس َ
ول ال َّل ِهَ ،ق َالَ « :ف َأ ْب ِ ُ
س ُك ْمَ ،ف َوال َّل ِه َما ا ْل َفق َْر َأخْ َش َع َل ْي ُك ْم،
شوا َو َأ ِّم ُلوا َما َي ُ ُّ
َو َل ِك ِّني َأخْ َش َأنْ ُت ْب َس َط ال ُّد ْن َيا َع َل ْي ُك ْم َك َم ُب ِس َط ْت َع َل َم ْن َكانَ َق ْب َل ُك ْمَ ،ف َت َنا َف ُسوهَ ا
َك َم َت َنا َف ُسوهَ ا َف ُت ْه ِل َك ُك ْم َك َم َأ ْه َل َك ْت ُه ْم»] (صحيح البخاري ،۶۴۲۵ :صحيح مسلم،۲۹۶۱ :
جامع الرتمذي ،۲۴۶۲ :سنن ابن ماجه ،۳۹۹۷ :مسنداحمد.)۱۷۲۳۴ :

هل عمرو بن عوف ريض اهلل عنه نه روايت دی چې رسول اهلل صیل اهلل عليه
وسلم ابوعبيده حبرين ته استویل و نو هل هغه ځايه يې څه مال دولت راوړ ،انصار
چې د ابوعبيده هل راتګ څخه وخربېدل نو د سهار ملونځ ته ټولو د نيب کريم صیل
اهلل عليه وسلم رسه حارضي ورکړه ،هغه ترې وپوښتل ګمان مې دی لکه چې د
ابوعبيده هل راتګ څخه خرب شوي ياستئ؟ هغوی وويل :هو د اهلل رسوهل ،نيب صیل
اهلل عليه وسلم ورته وويل :مبارک مو شه او د هغه څه امېد ولرئ چې تاسو به
پرې خوشحاهل شئ ،لوړه په رب اليزال چې هل فقر څخه پر تاسو ډار نه لرم ،په دې
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ويرېږم چې دنيا به درباندې داسې پريمانه يش لکه په خمکنو خلکو چې پراخه
شوې وه ،تاسو به پکې د هغوی په څېر يو هل بل نه خمکې شئ او داسې به مو
هالک کړي لکه هغوی چې يې هالک کړي ول.

[س ِم ْع ُت ال َّن ِب َّي َص َّل الل ُه َع َل ْي ِه َو َس َّل َم َي ُق ُ
«ما
ولَ :
َ ۸ع ْن ُأ َس َام َة ْب ِن َز ْي ٍدَ ،ق َالَ :
ت ََر ْك ُت َب ْع ِدي ِف ْت َن ًة َأ َ َّ
ال ِمنَ ال ِّن َساءِ»]( .صحيح بخاري ،۵۰۹۶ :صحيح
الر َج ِ
ض َع َل ِّ

مسلم ،۲۷۴۱ :سنن ابن ماجه ،۳۹۹۸ :جامع الرتمذي ،۲۷۸۰ :مسنداحمد.)۲۱۸۲۹ :

هل اسامة بن زيد ريض اهلل عنه نه روایت دی چې ما هل رسول اهلل صیل اهلل
عليه وسلم څخه اوريديل دي ويل يې :ما هل ځان نه وروسته په خلکو (نارينه و)
کې هل ښځو پرته بله ډېره رضرناکه فتنه نه ده پرېښې.

په ډېره دنيا مه نازېږئ!
ب َس ِع ْي ٍد ُ
الخ ْدرِيِّ َر ِ َ
ض الل ُه َع ْن ُه َع ْن َر ُس ْو ِل الل ِه َص َّلی الل ُه َع َل ْي ِه
َ ۹ع ْن َأ ِ ْ
َو َس َّل َم َق َالِ « :إنَّ ال ُّد ْن َيا َخ ِ َ
ض ٌة ُح ْل َو ٌةَ ،و ِإنَّ ال َّل َه َعزَّ َو َج َّل ُم ْستَخْ ِل ُف ُك ْم ِفي َهاِ ،ل َي ْن ُظ َر
َك ْي َف َت ْع َم ُلونَ َ ،فا َّت ُقوا ال ُّد ْن َيا َوا َّت ُقوا ال ِّن َسا َء»( .صحيح مسلم ،۲۷۴۲ :جامع الرتمذي:

 ،۲۱۹۱سنن ابن ماجه ،۴۰۰۰ :مسند احمد.)۱۱۱۶۹ :

هل ابوسعيد خدري ريض اهلل عنه نه روايت دی چې رسول اهلل صیل اهلل عليه
وسلم فرماييل دي :په يقني رسه چې دنيا ډېره خوندوره او رسسزبه ده ،اهلل پاک به
پکې تاسو چاروايک ګرځوي ،هغه ګوري چې څه کوئ! نو د دنيا او ښځو هل فتنو
نه ځان وساتئ.

فتنې او هغه هم د بادونو په شان!
َ ۱۰ع ْن ُح َذ ْي َف َة ْب ِن ا ْل َي َم ِن َر ِ َ
اس ِب ُك ِّل
ض الل ُه َع ْن ُه َق َالَ [ :والل ِه ِإ ِّن َ َل ْع َل ُم ال َّن ِ
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الس َاع ِةَ ،و َما ِب ِإ َّل َأنْ َي ُكونَ َر ُس ُ
ول الل ِه َص َّل
ِف ْت َن ٍة ِه َي َكا ِئ َن ٌةِ ،ف َيم َب ْي ِني َو َب ْ َ
ي َّ
ييَ ،و َل ِك ْن َر ُس ُ
س ِإ َ َّ
ول الل ِه َص َّل
ل ِف َذ ِل َك َش ْي ًئاَ ،ل ْم ُي َحدِّ ْث ُه َغ ْ ِ
الل ُه َع َل ْي ِه َو َس َّل َم َأ َ َّ
ت»َ ،ف َق َال َر ُس ُ
ول الل ِه
الل ُه َع َل ْي ِه َو َس َّل َمَ ،ق َالَ « :وهُ َو ُي َحدِّ ُث َم ْج ِل ًسا َأ َنا ِفي ِه َع ِن ا ْل ِف َ ِ
َص َّل الل ُه َع َل ْي ِه َو َس َّل َمَ « :وهُ َو َي ُع ُّد ا ْل ِف َ َ
تِ :م ْنهُنَّ َ�ث َل ٌث َل َي َك ْدنَ َي َذ ْرنَ َش ْي ًئاَ ،و ِم ْنهُنَّ
ِف َ ٌ
الر ْه ُط
ت َك ِر َي ِاح َّ
الص ْي ِف ِم ْن َها ِص َغا ٌر َو ِم ْن َها ِك َبا ٌر»َ ،ق َال ُحذي َف ُةَ :ف َذهَ َب ُأ ْو َل ِئ َک َّ
ي ْي]( .صحيح مسلم ،۲۸۹۱ :مسند احمد)۲۳۴۶۰ :
ُک ُّل ُه ْم ِغ ْ ِ
هل حذيفه ريض اهلل عنه نه روايت دی فرمايي :قسم پر اهلل چې تاسو کې زه هل
ټولو هغو فتنو په تړاو ډېر ښه خرب يم چې زما او د قيامت ترمنځ راتلونکي دي،
او دا ځکه چې ما ته يې رسول اهلل صیل اهلل عليه وسلم څه شمېر پټې ښودلې دي
چې بل هېڅ چا ته يې نه دي ښودلې ،په يو جملس کې نيب کريم صیل اهلل عليه
وسلم وويل چې زه هم پکې ناست وم او هغه یوه يوه فتنه شمېرهل درې پکې
داسې وې چې (دلوی وايل هل کبله به) هېڅ یش پرې نه ږدي ځينې يې د اوړې
بادونو په څېر (اسانې وې) چې وړې او غټې فتنې لري ،بيا حذيفه ريض اهلل عنه
وويل :د هغه جملس ټول غړي وفات شوي دي يو زه پکې پاتې يم.

دومره غټه فتنه چې مدينه به هم کنډواله شي!
ب ِن َر ُس ُ
َ ۱۱ع ْن ُح َذ ْي َف َة َر ِ َ
ول الل ِه َص َّل الل ُه َع َل ْي ِه
ض الل ُه َع ْن ُه َأ َّن ُه َق َال[َ :أخْ َ َ
الس َاع ُة َف َم ِم ْن ُه َ ْ
ش ٌء ِإ َّل َق ْد َس َأ ْل ُتهُِ ،إ َّل َأ ِّن َل ْم
َو َس َّل َم ِ َبا هُ َو َكا ِئنٌ ِإ َل َأنْ َت ُق َ
وم َّ
َأ ْس َأ ْلهَُ :ما ُيخْ ِر ُج َأ ْه َل ا ْل َم ِدي َن ِة ِمنَ ا ْل َم ِدي َن ِة؟] (صحيح مسلم ،۲۸۹ :مسنداحمد.)۲۳۲۸۱ :

حذيفة ريض اهلل عنه وايي :رسول اهلل صیل اهلل عليه وسلم ما ته تر قيامته
راتلونکې ټولې فتنې ښوويل دي ،او د هرې فتنې باره کې مې ترې پوښتنه
کړې ده خو هل دې پوښتنه مې ترې نه ده کړې چې هل مدينې څخه به د مديين
اوسيدونکي څه یش اوبايس؟
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پر امت د نبي صلی اهلل عليه وسلم عظيمه مهرباني!
ب َز ْي ٍد ْ َ
[ص َّل ِب َنا َر ُس ُ
ال ْن َصارِيِّ َر ِ َ
ول ال َّل ِه َص َّل
ض الل ُه َع ْن ُه َق َالَ :
َ ۱۲ع ْن َأ ِ ْ
ب َف َخ َط َب َنا َحتَّى َح َض َِت ُّ
الظ ْه ُرُ ،ث َّم
الص ْب ِحُ ،ث َّم َص ِع َد ا ْل ِم ْن َ َ
الل ُه َع َل ْي ِه َو َس َّل َم َص َل َة ُّ
زَل َف َص َّل ُّ
صُ ،ث َّم َن َ
َن َ
زَل َف َص َّل
ب َف َخ َط َب َنا َحتَّى َح َض َِت ا ْل َع ْ ُ
الظ ْه َرُ ،ث َّم َص ِع َد ا ْل ِم ْن َ َ
ب َف َخ َط َب َنا َحتَّى َغا َب ِت َّ
الش ْم ُسَ ،ف َح َّد َث َنا ِ َبا َكانَ َو َما هُ َو َكا ِئنٌ
ا ْل َع ْ َ
صَ ،ف َص ِع َد ا ْل ِم ْن َ َ
َف َأ ْع َل ُم َنا َأ ْح َف ُظ َنا] (مسند احمد ،۲۲۸۸۸ :صحيح مسلم)۲۸۹۲ :

هل ابوزيد انصاري ريض اهلل عنه نه روايت دی چې نيب کريم صیل اهلل عليه
وسلم مونږ هل د سهار ملونځ وکړ ،بيا ممرب ته پورته او خطبه يې راکړه تر دې چې
ماسپښني شو ،بيا هل ممرب نه راښکته شو او د ماسپښني ملونځ يې وکړ ،بيا ممرب ته
پورته شو او مونږ ته يې خطبه راکړه تر دې چې مازديګر شو ،بيا راښکته شو او
د مازديګر ملونځ يې وکړ ،بيا ممرب ته پورته شو او مونږ ته يې خطبه وويله تر دې
چې ملر پرېوته ،خو چې څومره فتنې خمکې تېرې شوې وې او څومره فتنې وروسته
راځي هل ټولو يې خرب کړو ،په مونږ کې پرې هغه څوک ښه خرب دی چې خربې
یې ورهل ښې يادې کړې وي.

د فتنو په مهال بايد ايمان ټينګ وسا تل شي!
اص َر ِ َ
ض الل ُه َع ْن ُه َأنَّ َر ُس ْو َل الل ِه َص َّلی
َ ۱۳ع ْن َع ْب ِدالل ِه ْب ِن َع ْم ِرو ْب ِن ال َع ِ
الل ُه َع َل ْي ِه َو َس َّل َم َق َالِ « :إ َّن ُه َل ْم َي ُك ْن َن ِب ٌّي َق ْب ِل ِإ َّل َكانَ َح ًّقا َع َل ْي ِه َأنْ َي ُد َّل ُأ َّم َت ُه َع َل
ي َما َي ْع َل ُم ُه َل ُه ْمَ ،و ُي ْن ِذ َرهُ ْم َ َّ
ش َما َي ْع َل ُم ُه َل ُه ْمَ ،و ِإنَّ ُأ َّم َت ُك ْم هَ ِذ ِه ُج ِع َل َعا ِف َي ُت َها ِف
َخ ْ ِ
ي ِّققُ َب ْع ُض َها َب ْع ًضا،
َأ َّو ِل َهاَ ،و َس ُي ِص ُ
يب ِآخ َرهَ ا َب َل ٌءَ ،و ُأ ُمو ٌر ُت ْن ِك ُرو َن َهاَ ،وت َِجي ُء ِف ْت َن ٌة َف ُ َ
ول ا ْل ُمؤ ِْمنُ  :هَ ِذ ِه ُم ْه ِل َك ِتيُ ،ث َّم َت ْن َك ِش ُف َوت َِجي ُء ا ْل ِف ْت َن ُةَ ،ف َي ُق ُ
َوت َِجي ُء ا ْل ِف ْت َن ُة َف َي ُق ُ
ول
زَح َع ِن ال َّنا ِرَ ،و ُي ْد َخ َل ا ْل َج َّن َةَ ،ف ْلت َْأ ِت ِه َم ِن َّي ُت ُه
زَح َ
ا ْل ُمؤ ِْمنُ  :هَ ِذ ِه هَ ِذ ِهَ ،ف َم ْن َأ َح َّب َأنْ ُي ْ
اس ا َّل ِذي ُي ِح ُّب َأنْ ُيؤ َْت ِإ َل ْي ِهَ ،و َم ْن
َوهُ َو ُيؤ ِْمنُ ِبالل ِه َوا ْل َي ْو ِم ْال ِخ ِرَ ،و ْل َي ْأ ِت ِإ َل ال َّن ِ
َبا َي َع ِإ َم ًاما َف َأ ْع َطا ُه َص ْف َق َة َي ِد ِهَ ،و َ َث َر َة َق ْل ِب ِهَ ،ف ْل ُي ِط ْع ُه ِإ ِن ْاست ََطاعَ َ ،ف ِإنْ َجا َء َآخ ُر
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اض ُبوا ُع ُنقَ ْال َخ ِر»( .مسند احمد ،۶۷۹۳ :صحيح مسلم ،۱۸۴۴ :سنن النسايئ:
ُي َناز ُِع ُه َف ْ ِ
 ،۴۱۹۱سنن ابن ماجه.)۳۹۵۶ :
24

هل عبداهلل بن عمرو بن العاص ريض اهلل عنه نه روايت دی چې رسول اهلل صیل
اهلل عليه وسلم وويل :هل ما نه چې خمکې هر پېغمرب تېر شوی دی مګر دا پرې حق
و چې خپل امت ته دومره خري وښايي چې څومره پېژين ،او هل رش څخه يې دومره
وډاروي چې څومره يې پېژين ،ستاسو د دې امت اعفيت په لومړيو کې دی ،او اخرنيو
ته به يې فتنې او نور داسې څه ورسيږي چې ستاسو هل پامه بدي راځي ،بيا به داسې
فتنې رايش چې لومړۍ به يې پر خلکو باندې هل ورستنۍ نه اسانه وي ،فتنه به رايش
مومن به پکې ووايي چې دا به مې د هالکت سبب جوړيږي خو ولې فتنه به ختمه
يش او بله به رايش ،بيا به مومن ووايي جې دا به مې د هالکت سبب جوړيږي ،نو
که څوک غواړي چې هل اور څخه سالم پاتې يش او جنت ته والړ يش نو په داسې
حالت کې دې ورته مرګ رايش چې په اهلل او د اخرت په ورځ ايمان لري ،او څوک
چې د کوم رسبراه رسه بيعت او خالص عهد وکړي نو چې څومره يې توان وي نو
هرومرو دې فرمانربداري وکړي ،خو که بل رسبراه رايش نو په توره يې څټ ووهئ

د ټولواک په ضد مظاهرې لويه فتنه ده!
اس َر ِ َ
«م ْن
ض الل ُه َع ْن ُه َع ِن ال َّن ِب ِّي َص َّل الل ُه َع َل ْي ِه َو َس َّل َمَ ،ق َالَ :
َ ۱۴ع ِن ا ْب ِن َع َّب ٍ
ات ِمي َت ًة َج ِاه ِل َّي ًة».
الس ْل َط ِان ِش ْ ًبا َم َ
َك ِر َه ِم ْن َأ ِم ِري ِه َش ْي ًئا َف ْل َي ْص ِ ْبَ ،ف ِإ َّن ُه َم ْن َخ َر َج ِمنَ ُّ

(صحيح البخاري ،۷۰۵۳ :صحيح مسلم ،۱۸۴۹ :مسند احمد ،۷۰۵۴ :سنن دارمي.)۲۵۶۱ :

هل عبداهلل بن عباس ريض اهلل عنهما نه روايت دی چې رسول اهلل صیل اهلل
عليه وسلم فرمايي :که د خپل رسبراه نه څوک بد وويين نو صرب دې پرې وکړي،
ځکه څوک چې د باچا هل اطاعت نه د لويشت په اندازه ووځي او مړ يش نو د
جاهليت په مرګ به مړ يش.
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جنګ جګړې د مسلمان هالکت دی!
َ ۱۵ع ْن َع ْب ِدال َّل ِه ْب ِن َم ْس ُعو ٍد َر ِ َ
ض الل ُه َع ْن ُه َع ِن ال َّن ِب ِّي َص َّل الل ُه َع َل ْي ِه َو َس َّل َم
ال ْس َل ِم ِل َخ ْم ٍس َو َ�ث َل ِثنيَ َ ،أ ْو ِس ٍّت َو َ�ث َل ِثنيَ َ ،أ ْو َس ْب ٍع َو َ�ث َل ِثنيَ ،
َق َالَ « :ت ُدو ُر َر َحى ْ ِ
اما»( .سنن
َف ِإنْ َي ْه َل ُكوا َف َس ِب ُيل َم ْن هَ َل َكَ ،و ِإنْ َي ُق ْم َل ُه ْم ِدي ُن ُه ْمَ ،ي ُق ْم َل ُه ْم َس ْب ِعنيَ َع ً

ايب داود ،۴۲۵۴ :مسند احمد.)۳۷۳۰ :

هل عبداهلل بن مسعود ريض اهلل عنه نه روايت دی چې نيب کريم صیل اهلل
عليه وسلم فرماييل دي :د اسالم ميچن به پنځه ديرش (چې عثمان ريض اهلل عنه
پکې شهيد شو ،يا شپږ دېرش (چې جنګ مجل پکې منځ ته رایغ) او يا اووه
ديرش (چې جنګ صفني پکې واقع شو) اکهل روانه وي ،که هل دې وروسته يې
اختالف وکړ نو د تېرو امتونو په څېر به هالک يش ،خو که اختالف ونه کړي نو
تر اويا اکهل به يې ديين چارې خورا قوي وي.

د فتنو په دور کې د علماؤ دنده
َ ۱۶ع ْن َع ْب ِدالل ِه ْب ِن َس َال ٍمَ [ ،ل َّم ُأ ِر َيد ُع ْث َمنُ َق َال َل ُه ُع ْث َمنُ َ :ما َجا َء ِب َك؟
اس َف ْ
ي
ص ِت َكَ ،ق َال :اخْ ُر ْج ِإ َل ال َّن ِ
اط ُردْهُ ْم َع ِّني َف ِإ َّن َك َخا ِر ٌج َخ ْ ٌ
َق َالِ :ج ْئ ُت ِف ُن ْ َ
اس ِإ َّن ُه َكانَ ْاسمِي ِف
ِل ِم ْن َك َد ِاخ ٌلَ ،ف َخ َر َج َع ْب ُدالل ِهِ ،إ َل ال َّن ِ
اس َف َق َالَ :أ ُّي َها ال َّن ُ
الج ِاه ِل َّي ِة ُف َالنٌ َف َس َّم ِن َر ُس ُ
ول الل ِه َص َّل ال َّل ُه َع َل ْي ِه َو َس َّل َم َع ْب َدالل ِه َو َنزَ َل ْت ِ َّ
ف:
َ
بت ُْم ِإنَّ ال َّل َه َال َي ْه ِدي ا ْل َق ْو َم
{ َو َش ِه َد َش ِاه ٌد ِم ْن َب ِني ِإ ْ َ
سا ِئ َيل َع َل ِم ْث ِل ِه َف َآمنَ َو ْاس َت ْك َ ْ
َّ
الظا ِلمِنيَ } َو َنزَ َل ْت ِ َّ
َاب}
ف { ُق ْل َك َفى ِبال َّل ِه َشهِيدً ا َب ْي ِني َو َب ْي َن ُك ْم َو َم ْن ِع ْن َد ُه ِع ْل ُم ال ِكت ِ
ِإنَّ ِل َّل ِه َس ْي ًفا َم ْغ ُمودًا َع ْن ُك ْم َو ِإنَّ ا ْل َم َال ِئ َك َة َق ْد َجا َو َر ْت ُك ْم ِف َب َل ِد ُك ْم هَ َذا ا َّل ِذي َن َ
زَل
الر ُج ِل َأنْ َت ْق ُت ُلو ُهَ ،ف َوال َّل ِه ِإنْ َق َت ْل ُت ُمو ُه َلت َْط ُردُنَّ
ِفي ِه َن ِب ُّي ُك ْمَ ،فال َّل َه ال َّل َه ِف هَ َذا َّ
ريا َن ُك ُم ا ْل َم َال ِئ َك َةَ ،و َلت َُس ُّلنَّ َس ْي َف الل ِه ا ْل َم ْغ ُمو َد َع ْن ُك ْم َف َال ُي ْغ َم ُد ِإ َل َي ْو ِم ال ِق َي َام ِة،
ِج َ
َق َ
الَ :ف َقا ُلوا :ا ْق ُت ُلوا ال َي ُهودِيَّ َوا ْق ُت ُلوا ُع ْث َمنَ ]( .جامع الرتمذي)۳۲۵۶ :
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عبداهلل بن سالم ريض اهلل عنه وايي :عثمان ريض اهلل عنه چې لکه په شهادت
رسول کېده ما ته يې وويل :څنګه راغلې؟ ما ورته وويل :ستا د مرستې لپاره ،هغه
وويل :خلکو ته ورشه او هل ما څخه يې وشړه ،که بهر ورشې هل دې څخه بهرت
دي چې هل مارسه دننه يې ،عبداهلل بن سالم خلکو ته ووت او ورته يې وېويل:
ای خلکو! په جاهليت کې مې فالنکی نوم و نو نيب کريم صیل اهلل عليه وسلم
راته عبداهلل نوم کېښود ،اهلل زما متعلق دا ايت هم نازل کړی دی (ژباړه د بين
ارسائیلو یو ګواه د دې په مثل رسه ګوايه كړې ده ،پس هغه ایمان راوړ او تاسو
لويي وكړه ،بېشكه اهلل ظالم قوم ته هدایت نه كوي) او په ما کې اهلل دا هم نازل
کړي دي (ژباړه :ته (ورته) ووایه :زما په مینځ كې او ستاسو په مینځ كې د ګواه
په ډول اهلل ښه اكيف دى او هغه څوك (هم) چې هل هغه رسه د كتاب علم دى)
الهم هل تاسو څخه د اهلل توره په تيکه کې ده ،مالئک هم دررسه د ښار په هغه
ګاونډ کې اوسيږي چرته چې د اهلل نيب اوسېدیل دی ،هل اهلل څخه وډار شئ او دا
سړی مه وژنئ ،قسم په اهلل چې که مو مړ کړ خپل ګاونډيان ماليک به هل ځانونو
وشړئ ،او په تيکه کې د اهلل توره به ځان پسې راوباسئ چې تر قيامته به بېرته
تيکه کې کې نه ښودل يش ،خلکو وويل :دا يهودي (عبداهلل بن سالم) او عثمان
دواړه مړه کړئ.

پر فتنو باندې علم انسان له فتنې څخه ساتي!
ض ال َّل ُه َع ْن ُه َي ُق ُ
ولُ [ :ك َّنا ِع ْن َد ُع َم َر َر ِ َ
َ ۱۷ع ْن ُح َذ ْي َف َة ْبنَ ا ْل َي َم ِنَ ،ر ِ َ
ض ال َّل ُه
ول ال َّل ِه َص َّل الل ُه َع َل ْي ِه َو َس َّل َم ِف ا ْل ِف ْت َن ِة؟ َف ُق ْل ُتَ :أ َنا
َع ْن ُه َف َق َالَ :أ ُّي ُك ْم َي ْح َف ُظ َق ْو َل َر ُس ِ
الر ُج ِل ِف َأ ْه ِل ِهَ ،و َما ِل ِه،
َأ ْح َف ُظ ُه َك َم َقا َلهَُ ،ق َالِ :إ َّن َك َل َج ِري ٌء َف َه ِ
اتَ ،ف ُق ْل ُتِ :ف ْت َن ُة َّ
الص َد َق ُةَ ،و ْ َ
وفَ ،وال َّن ْهي َع ِن ا ْل ُم ْن َك ِر
ال ْم ُر ِبا ْل َم ْع ُر ِ
الص َل ُةَ ،و َّ
َو َو َل ِد ِهَ ،و َجا ِر ِهُ ،ت َك ِّف ُرهَ ا َّ
ُوج َك َم ْو ِج ا ْل َب ْح ِرَ ،ف ُق ْل ُتَ :ل ت ََخ ْف
َف َق َالَ :ل ْي َس َع ْن هَ َذا َأ ْس َأ ُل َكَ ،و َل ِك ْن َع ِن ا َّل ِتي َت ُ
اب َأ ْو ُي ْفت َُح؟ َق َال:
س ا ْل َب ُ
َيا َأ ِم َ
ري ا ْل ُمؤ ِْم ِننيَ َ ،ف ِإنَّ َب ْي َن َك َو َب ْي َن َها َبا ًبا ُم ْغ َل ًقاَ ،ق َالَ :ف ُي ْك َ ُ
سَ ،ف َق َال ُع َم ُرِ :إ ًذا َل ُي ْغ َلقُ َأ َبدً اُ ،ق ْل ُتَ :أ َج ْلَ ،ق َالُ :ق ْل َناَ :ف َه ْل َي ْع َل ُم ُع َم ُر
ُق ْل ُتَ :ب ْل ُي ْك َ ُ
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اب؟ َق َالَ :ن َع ْمَ ،ك َم َي ْع َل ُم َأنَّ دُونَ َغ ٍد َل ْي َل ًةَ ،و َذ ِل َك َأ ِّن ُحدِّ ْث ُت ُه َح ِدي ًثا َل ْي َس
َم ِن ا ْل َب ُ
ِب ْ َ
سو ًقا َف َس َأ َلهَُ ،ف َق َال:
ال َغا ِل ِ
يطَ ،ق َال َش ِقيقٌ َ :ف ِه ْب َنا َأنْ َن ْس َأ َلهَُ :م ِن ا ْل َب ُ
اب؟ َف َأ َم ْر َنا َم ْ ُ
اب ُع َم ُر]( .صحيح البخاري ،۳۵۸۶ :صحيح مسلم.)۱۴۴ :
ا ْل َب ُ

هل حذيفه ريض اهلل عنه نه روايت دی چې مونږ هل عمر ريض اهلل عنه رسه ناست
وو هغه وويل :ايا هل نيب کريم صیل اهلل عليه وسلم څخه څوک د فتنو متعلق څه
ياداشت لري؟ ما ورته وويل :چې نيب صیل اهلل عليه وسلم هرڅه وييل دي هغه راته
ياد دي ،هغه وويل :ته ډېر جرات لرې راته يې ووايه ،ما ورته وويل :د انسان په اهل،
مال ،اوالد او ګاونډتوب کې فتنه(واړه ګناهونه) ملونځ ،صدقه ،امر باملعروف او نيه
عن املنکر رژوي ،هغه وويل :هل دې پوښتنه درنه نه کوم ،زه هغه فتنې يادوم چې
د سمندر په څېر څپي ويه ،ما ورته وويل :مه ډارېږه امرياملؤمنينه! ستا او د فتنو
ترمنځ بنده دروازه ده ،هغه وويل :دغه دروازه به ماتيږي او که بېرته کېږي به؟ ما
ورته وويل :ماتيږي به ،هغه وويل :بيا به هېڅلکه بنده نه يش ،ما ورته وويل ،هو..
هو ..مونږ حذيفه ريض اهلل عنه ته وويل :عمرريض اهلل دروازه وپېژنده؟ هغه وويل:
هو ،داسې يې وپېژنده لکه د سبا ورځې چې يې وروسته د شپې راتلل پېژندل ،او
دا ځکه چې ما ورته يو حديث بیان کړی و چې بييخ غلط نه و ،شقيق وايي :مونږ
يريدو چې پوښتنه ترې وکړو چې (دروازه څوک ده؟) مرسوق ته مو وويل :هغه ترې
پوښتنه وکړه نو حذيفه ريض اهلل عنه وويل :دروازه عمر ريض اهلل عنه دی.

په زړونو کې ټګي لرل هم د قیامت نښه ده!
اص ٍم ال َّل ْي ِث ِّي َق َال[َ :أ َت ْي َنا ا ْل َي ْش ُك ِريَّ ِف َر ْه ٍط ِم ْن َب ِني
ص ْب ِن َع ِ
َ ۱۸ع ْن َن ْ ِ
َل ْي ٍثَ ،ف َق َالَ :م ِن ا ْل َق ْو ُم؟ ُق ْل َناَ :ب ُنو َل ْي ٍثَ ،أ َت ْي َن َ
يث ُح َذ ْي َف َةَ ،ف َذ َك َر
اك َن ْس َأ ُل َك َع ْن َح ِد ِ
يثَ ،ق َالُ :ق ْل ُتَ :يا َر ُس َ
ش؟ َق َالِ :ف ْت َن ٌة َو َ ٌّ
ي َ ٌّ
ا ْل َح ِد َ
شَ ،ق َال:
ول ال َّل ِه ،هَ ْل َب ْع َد هَ َذا ا ْل َخ ْ ِ
ُق ْل ُتَ :يا َر ُس َ
ول ال َّل ِه ،هَ ْل َب ْع َد هَ َذا َّ ِّ
َاب ال َّل ِه َوا َّت ِب ْع
ي؟ َق َالَ :يا ُح َذ ْي َف ُةَ ،ت َع َّل ْم ِكت َ
الش َخ ْ ٌ
َما ِفي ِه َ�ث َل َث ِم َرا ٍرَ ،ق َالُ :ق ْل ُتَ :يا َر ُس َ
ول ال َّل ِه ،هَ ْل َب ْع َد هَ َذا َّ ِّ
ي؟ َق َال :هُ ْد َن ٌة
الش َخ ْ ٌ
َع َل َد َخ ٍنَ ،و َج َم َع ٌة َع َل َأ ْق َذاءٍِ ،في َها َ-أ ْو ِفي ِه ْمُ -ق ْل ُتَ :يا َر ُس َ
ول ال َّل ِه ،ا ْل ُه ْد َن ُة َع َل
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وب َأ ْق َو ٍام َع َل ا َّل ِذي َكا َن ْت َع َل ْي ِه َق َالُ :ق ْل ُتَ :يا
ال َّد َخ ِن َما ِه َي؟ َق َالَ :ل ت َْر ِج ُع ُق ُل ُ
َر ُس َ
ي َ ٌّ
اب
ش؟ َق َالِ :ف ْت َن ٌة َع ْم َيا ُءَ ،ص َّم ُءَ ،ع َل ْي َها ُد َعا ٌة َع َل َأ ْب َو ِ
ول ال َّل ِهَ ،أ َب ْع َد هَ َذا ا ْل َخ ْ ِ
ال َّنا ِرَ ،ف ِإنْ ُم ُّت َيا ُح َذ ْي َف ُة َو َأ ْن َت َع ٌّ
ي َل َك ِم ْن َأنْ َت َّت ِب َع َأ َحدً ا
اض َع َل ِج ْذ ٍلَ ،خ ْ ٌ
ِم ْن ُه ْم]( .سنن ايب دواد.)۴۲۴۶ :
نرص بن اعصم وايي :د بنويلث ځينو خلکو په ملتيا مونږ يشکري ته راغلو،
هغه وپوښتل چې څوک يئ؟ مونږ وويل :بنويلت يو ،تا ته راغلو چې دحذيفه ريض
اهلل عنه حديث پوښتنه درنه کوو ،هغه حديث ذکر کړ او بيا يې وويل :ما وويل:
د اهلل رسوهل ايا هل دې خري وروسته رش شته؟ هغه وويل :فتنه او رش دواړه به وي،
ما وويل :داهلل رسوهل! ایا هل دغې رش وروسته خري شته؟ هغه وويل :ای حذيفه! او
درې ځل يې وويل چې د اهلل کتاب زده کړه او د مافيه اتباع يې وکړه ،وايي :بیا
ما وويل چې د اهلل رسوهل! ايا هل دغه رش وروسته بيا خري شته؟ هغه وويل :خړپړ
جوړجاړی او هل خوګانو او عيبونو ډکه اجتماع به وي ،ما وويل :د اهلل رسوهل خړه
پړه صلحه څه معنا؟ هغه وويل :د راغونډ شوو قومونو زړونه به د صلحې باوجود
يو بل ته پاک نه وي ،وايي :ما وويل :ای د اهلل رسوهل! ايا هل دې خري وروسته بل رش
شته؟ هغه وويل :ړنده او کڼه فتنه به راپورته شئ ،بلونکي به يې د اور په دروازه
والړ وي ،خو ای حذيفه! که په داسې حالت کې مړ شې چې د بوټو په پوستکو
دې ژامې ښخې کړي وي (د ولږې او اعزتال هل السه) دا به درهل هل دې نه غوره
وي چې په دغو خلکو کې د چا پېرواکر شې.

ولږه دې وي خو له فتنو څخه وتښته!
اس َي ْس َأ ُلونَ َر ُس َ
ض الل ُه َع ْن ُه َي ُق ُ
َ ۱۹ع ْن ُح َذ ْي َف َة ْب ِن ا ْل َي َم ِن َر ِ َ
ول
ولَ [ :كانَ ال َّن ُ
يَ ،و ُك ْن ُت َأ ْس َأ ُل ُه َع ِن َّ ِّ
الش َم َخا َف َة َأنْ ُي ْد ِر َك ِني،
الل ِه َص َّل الل ُه َع َل ْي ِه َو َس َّل َم َع ِن ا ْل َخ ْ ِ
َف ُق ْل ُتَ :يا َر ُس َ
ول الل ِهِ ،إ َّنا ُك َّنا ِف َج ِاه ِل َّي ٍة َو َ ٍّ
يَ ،ف َه ْل َب ْع َد
شَ ،ف َجا َء َنا الل ُه ِب َه َذا ا ْل َخ ْ ِ
ش؟ َق َالَ :ن َع ْمَ ،ف ُق ْل ُت :هَ ْل َب ْع َد َذ ِل َك َّ ِّ
ي َ ٌّ
ي؟ َق َالَ :ن َع ْمَ ،و ِفي ِه
هَ َذا ا ْل َخ ْ ِ
الش ِم ْن َخ ْ ٍ
ي هَ ْد ِييَ ،ت ْع ِر ُف
ي ُس َّن ِتيَ ،و َي ْهدُونَ ِب َغ ْ ِ
َد َخنٌ ُق ْل ُتَ :و َما َد َخ ُنهُ؟ َق َالَ :ق ْو ٌم َي ْس َت ُّنونَ ِب َغ ْ ِ
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ي ِم ْن َ ٍّ
اب
ش؟ َق َالَ :ن َع ْمُ ،د َعا ٌة َع َل َأ ْب َو ِ
ِم ْن ُه ْم َو ُت ْن ِك ُرَ ،ف ُق ْل ُت :هَ ْل َب ْع َد َذ ِل َك ا ْل َخ ْ ِ
َج َه َّن َم َم ْن َأ َجا َب ُه ْم ِإ َل ْي َها َق َذ ُفو ُه ِفي َهاَ ،ف ُق ْل ُتَ :يا َر ُس َ
ول الل ِهِ ،ص ْف ُه ْم َل َناَ ،ق َالَ :ن َع ْم،
َق ْو ٌم ِم ْن ِج ْل َد ِت َناَ ،و َي َت َك َّل ُمونَ ِب َأ ْل ِس َن ِت َناُ ،ق ْل ُتَ :يا َر ُس َ
ول الل ِهَ ،ف َم ت ََرى ِإنْ َأ ْد َر َك ِني
زَم َج َم َع َة ا ْل ُم ْس ِلمِنيَ َو ِإ َم َام ُه ْمَ ،ف ُق ْل ُتَ :ف ِإنْ َل ْم َت ُك ْن َل ُه ْم َج َم َع ٌة َو َل
َذ ِل َك؟ َق َالَ :ت ْل ُ
ِإ َم ٌام؟ َق َالَ :ف ْاعت َِز ْل ِت ْل َك ا ْل ِف َر َق ُك َّل َهاَ ،و َل ْو َأنْ َت َع َّض َع َل َأ ْص ِل َش َج َر ٍة َحتَّى ُي ْد ِر َك َك
ا ْل َم ْو ُت َو َأ ْن َت َع َل َذ ِل َك]( .صحيح البخاري ،۷۰۸۴ :صحيح مسلم)۱۸۴۷ :

حذيفه ريض اهلل عنه وايي :خلکو به هل نيب کريم صیل اهلل عليه وسلم څخه
د خري پوښتنې کولې او ما به ترې د رش متعلق پوښتنې په دې خاطر کولې هسې
نه پکې ښکېل نه شم ،ما ورته وويل :ای د اهلل رسوهل! مونږ خو په ډېر جهالت
او بد حالت کې ول ،اهلل پاک راته خري (اسالم) راکړ ،ايا هل دې خېر وروسته رش
شته؟ هغه وويل :هو ،ما وويل :ايا هل دغه رش وروسته څه خري شته؟ هغه وويل:
هو ،خو خري به خړپړ وي ،ما وويل :څنګه به خړپړ وي ،هغه وويل :داسې قوم به
رايش چې زما هل سنت پرته نورې طريقې به عميل کوي ،او زما هل ارشاداتو پرته
به نور ارشادات مين ،لکه به د خري او لکه به د رش اکرونه کوي ،ما وويل :ایا هل دې
خري وروسته بيا رش شته؟ هغه وويل :هو ،د جهنم په دروازو به يې بلونکي والړ
وي ،که يې څوک خربه ومين جهنم ته به يې وارتوي ،ما وويل :ای د اهلل رسوهل!
ښه وضاحت يې راته وکړه ،هغه وويل :ولې نه ،زمونږ قام قبيل به وي ،زمونږ په
ژبه به خربې کوي ،ما وويل :د اهلل رسوهل! ما ته دې څه حکم دی که دغه وخت
ته پاتې شم؟ هغه وويل :د مسلمانانو ټويل او امام رسه يو ځای شه ،ما وويل :که
مسلمانان دغه مهال ټویل او امام ونه لري نو بيا؟ هغه وويل :هل دغو ټولو ډلوټپلو
جال شه ،که څه هم د ونې په جرړې باندې ژامې ښخې کړې(د ولږې يا اعزتال
هل کبله) ترڅو مرګ درته رايش او ته په دغه حالت يې.

۲۰

بدعمله سربراهان هم فتنه ده
َو ِ ْ
ف ِر َوا َية مسلم ايض ًا [ َي ُكونُ َب ْع ِدي َأ ِ َّئ ٌة َل َي ْه َتدُونَ ِب ُه َدايَ َ ،و َل
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وم ِفي ِه ْم ِر َج ٌ
وب َّ
ني ِف ُج ْث َم ِن ِإ ْن ٍس،
الش َي ِ
ال ُق ُلو ُب ُه ْم ُق ُل ُ
َي ْس َت ُّنونَ ِب ُس َّن ِتيَ ،و َس َي ُق ُ
اط ِ
َق َالُ :ق ْل ُتَ :ك ْي َف َأ ْص َن ُع َيا َر ُس َ
ري،
ول الل ِهِ ،إنْ َأ ْد َر ْك ُت َذ ِل َك؟ َق َال :ت َْس َم ُع َوت ُِطي ُع ِل ْ َل ِم ِ
اس َم ْع َو َأ ِط ْع] (صحيح مسلم.)۱۸۴۷ :
َو ِإنْ ُ ِ
ض َب َظ ْه ُر َكَ ،و ُأ ِخ َذ َما ُل َكَ ،ف ْ
د مسلم په روايت کې داسې هم دي :هل ما وروسته به داسې رسبراهان رايش
چې زما هل ارشاداتو پرته نور ارشادات او زما هل سنتو پرته به د نورو طريقو پېرواکر
وي داسې خلک به پکې پېدا يش چې بدنا به انسانان خو زړونه به يې د شيطانانو
وي ،وايي :ما وويل :که دغه مې راګري کړي نو څه وکړم؟ هغه وويل :د رسبراه
خربه دې واوره او ويې منه ،که څه هم په مال (شا) ووهل شې مال او دولت دې
واخستل يش خو خربه واوره او خربه ومنه.

ترغټو غټه فتنه ددجال فتنه ده!
ف ِر َوا َي ٍةِ [ :إنْ َكانَ ِل َّل ِه َخ ِلي َف ٌة ِف ْ َ
َ ۲۱و ِ ْ
ال ْر ِض َف َض ََب َظ ْه َر َكَ ،و َأ َخ َذ َما َل َك،
َف َأ ِط ْعهَُ ،و ِإ َّل َف ُم ْتَ ،و َأ ْن َت َع ٌّ
اض ِب ِج ْذ ِل َش َج َر ٍةُ ،ق ْل ُتُ :ث َّم َما َذا؟ َق َالُ :ث َّم َيخْ ُر ُج
ال َّد َّج ُال َم َع ُه َن ْه ٌر َو َنا ٌرَ ،ف َم ْن َو َق َع ِف َنا ِر ِهَ ،و َج َب َأ ْج ُر ُهَ ،و ُح َّط ِو ْز ُر ُهَ ،و َم ْن َو َق َع ِف
الس َاع ِة]
َن ْه ِر ِهَ ،و َج َب ِو ْز ُر ُهَ ،و ُح َّط َأ ْج ُر ُهَ ،ق َالُ :ق ْل ُتُ :ث َّم َما َذا؟ َق َالُ :ث َّم ِه َي ِق َي ُام َّ
(سنن ايب داود.)۴۲۴۴ :

په بل روايت کې راځي :که په ځمکه کې د اهلل خليفه وي او تا په شا شا هم
وويه ،شتمنې دې هم واخيل خو خربه يې ومنه ،که څه هم ته داسې حالت کې
مړ شې چې د بوټې په جرړو دې (د ولږې يا اعزتال هل کبله) خوهل ټينګه ايښې
وي ،ما ورته وويل :بیا به څه وي؟ هغه وويل :بيا به دجال راووځي ،هل هغه رسه
به نهر (اوبه) او اور وي ،که په اور کې څوک ولويږي اجر يې واجب شو او ګناه
يې ورژېده ،خو که څوک يې په نهر کې ولويږي ګناه يې واجب شوه او اجر ترې
ورژېد ،وايي :ما وويل :بیا به څه وي؟ هغه وويل :بيا به قيامت قائم يش.
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د نبي صلی اهلل عليه وسلم بعثت هم د قيامت نښه ده!
ض الل ُه َع ْن ُه َق َالَ :ق َال َر ُس ُ
َ ۲۲ع ْن َأ َن ٍس َر ِ َ
ول الل ِه َص َّل الل ُه َع َل ْي ِه َو َس َّل َم:
الس َّبا َب َة َوا ْل ُو ْس َطى»( .صحيح بخاري۵۳۰۱ :
الس َاع ُة َك َهات ْ ِ
َي َق َالَ :و َض َّم َّ
« ُب ِع ْث ُت َأ َنا َو َّ
صحيح مسلم ،۲۹۵۱ :مسند احمد)۱۲۲۴۵ :

ژباړه :هل انس ريض اهلل عنه نه روايت دی چې رسول اهلل صیل اهلل عليه وسلم
فرماييل دي :زه او قيامت داسې راغلې يو ،سبابه او منځنۍ دواړه ګوتې يې رسه
نزدې کړې.

د مسلمانانو خپل منځي جنګونه د قيامت نښه ده!
ض الل ُه َع ْن ُه َأنَّ َر ُس َ
َ ۲۳ع ْن َأ ِب هُ َر ْي َر َة َر ِ َ
ول ال َّل ِه َص َّل الل ُه َع َل ْي ِه َو َس َّل َم،
َانَ ،ي ُكونُ َب ْي َن ُه َم َم ْق َت َل ٌة َع ِظي َم ٌة،
َان َع ِظي َمت ِ
الس َاع ُة َحتَّى َت ْق َت ِت َل ِف َئت ِ
َق َالَ « :ال َت ُق ُ
وم َّ
زْع ُم َأ َّن ُه
يب ِم ْن َ�ث َال ِثنيَ ُ ،ك ُّل ُه ْم َي ُ
َد ْع َو ُت ُه َم َو ِاح َد ٌةَ ،و َحتَّى ُي ْب َع َث َد َّجا ُلونَ َك َّذا ُبونَ َ ،ق ِر ٌ
َر ُس ُ
الزَّمانُ َ ،وت َْظ َه َر ال ِف َتُ،
ول ال َّل ِهَ ،و َحتَّى ُي ْق َب َض ال ِع ْل ُم َو َت ْك ُ َث الزَّ َالز ُِلَ ،و َي َت َقا َر َب َ
َو َي ْك ُ َث ال َه ْر ُجَ :وهُ َو ال َقت ُْلَ ،و َحتَّى َي ْك ُ َث ِفي ُك ُم ا َمل ُال َف َي ِف َ
يض َحتَّى ُي ِه َّم َر َّب ا َمل ِال
َم ْن َي ْق َب ُل َص َد َق َتهَُ ،و َحتَّى َي ْع ِر َض ُه َع َل ْي ِهَ ،ف َي ُق َ
ول ا َّل ِذي َي ْع ِر ُض ُه َع َل ْي ِهَ :ال َأ َر َب ِل ِب ِه،
الر ُج ِل َف َي ُق ُ
ولَ :يا َل ْي َت ِني
َو َحتَّى َيت ََطا َو َل ال َّن ُ
الر ُج ُل ِب َق ْ ِب َّ
اس ِف ال ُب ْن َي ِانَ ،و َحتَّى َ ُي َّر َّ
َم َكا َنهَُ ،و َحتَّى ت َْط ُل َع َّ
اس َ -ي ْع ِني َآم ُنوا-
الش ْم ُس ِم ْن َمغ ِْر ِب َهاَ ،ف ِإ َذا َط َل َع ْت َو َرآهَ ا ال َّن ُ
َأ ْج َم ُعونَ َ ،ف َذ ِل َك ِحنيَ َال َي ْن َف ُع َنف ًْسا ِإ َميا ُن َها َل ْم َت ُك ْن َآم َن ْت ِم ْن َق ْب ُلَ ،أ ْو َك َس َب ْت ِف
الس َاع ُة َو َق ْد َن َ َ
الر ُج َال ِن َث ْو َب ُه َم َب ْي َن ُه َمَ ،ف َال َي َت َبا َي َعا ِن ِه َو َال
ِإ َميا ِن َها َخ ْ ًياَ ،و َل َت ُق َ
ش َّ
ومنَّ َّ
ومنَّ
ب ِلق َْح ِت ِه َف َال َي ْط َع ُمهَُ ،و َل َت ُق َ
َي ْط ِو َيا ِن ِهَ ،و َل َت ُق َ
الس َاع ُة َو َق ِد ا ْن َ َ
الر ُج ُل ِب َل َ ِ
ص َف َّ
ومنَّ َّ
الس َاع ُة َوهُ َو ُي ِل ُ
الس َاع ُة َو َق ْد َر َف َع ُأ ْك َل َت ُه ِإ َل ِفي ِه
يط َح ْو َض ُه َف َال َي ْس ِقي ِفي ِهَ ،و َل َت ُق َ
ومنَّ َّ
َّ
َف َ
ال َي ْط َع ُم َها»( .صحیح بخاري.)۷۱۲۱ :
هل ابوهريرة ريض اهلل عنه روايت دی چې رسول اهلل صیل اهلل عليه وسلم

31

قيامت عالمات

32

فرمايي :تر هغه به قيامت قائم نه يش چې دوه غټې ډلې رسه جنګ ونه کړي ،ترمنځ
به یې ډېر قتلونه ويش او د دواړو دعوه به يوه وي ،او ترڅو چې دېرشو ته نزدې
لوی دروغجنان د نبوت دعوې وکړي او هر يو به ګمان کوي چې رسول دی ،او تر
دې چې علم پورته يش ،زلزلې ډېرې يش ،وختونه به زر ترييږي ،او فتنې به ښاکره
يش ،وژنې به ډېرې يش ،مال به دومره ډېر يش چې مادلار به دې غم کې وي چې
د صدقې اخستو څوک پېدا يش ،که يې چا ته ورکوي هغه به ورته وايي :زه ورته
اړتيا نه لرم ،او تر دې چې خلک به په ابادۍ کې يو هل بل رسه ضدونه وکړي ،او تر
دې چې يو سړی به په قرب تېريږي ارمان به وکړي چې اکشکې دې قرب کې زه وم،
او تر دې چې ملر هل ملرپرېواته نه راپورته يش ،چې لکه یې خلک هل مغرب راپورته
کېدل وويين نو ټول به ايمان راوړي ،دغه وخت به هل هېڅ چانه ايمان قبول نه يش
مګر دا چې هل خمکې يې ايمان راوړی وي او ايماين عملونه يې کړي وي ،قيامت به
رضور په داسې حالت کې رايش چې دوو کسانو به ټوټه (رخت) خپور کړی وي،
نه به يې پلور پېر ويش او نه به يې بېرته غونډه کړي ،قيامت به هرومرو په داسې
حالت کې رايش چې يو کس به اوښه لوشيل وي او شوده به يې ونه څښي ،قيامت
به هرومرو په داسې حالت کې رايش چې يو سړی به د اوښانو لپاره حوض اخېړ
کوي خو اوښان به ترې خړوب نه کړي ،او قيامت به هرومرو په داسې حالت کې
رايش چې يو څوک به خولې ته ڼوڼۍ پورته کوي خو وبه یې نه خوري.

د بوتانو عبادت د قيامت بله نښه ده!
َ ۲۴ع ْن َأ ِب هُ َر ْي َر َةَ ،ق َالَ :ق َال َر ُس ُ
وم
ول الل ِه َص َّل الل ُه َع َل ْي ِه َو َس َّل َم«َ :ل َت ُق ُ
ات ِن َسا ِء َد ْو ٍسَ ،ح ْو َل ِذي ا ْل َخ َل َص ِة»( .صحيح مسلم،۲۹۰۶ :
الس َاع ُة َحتَّى ت َْض َط ِر َب َأ َل َي ُ
َّ

مسند احمد.)۷۶۷۷ :

هل ابوهريره ريض اهلل عنه نه روايت دی چې رسول اهلل صیل اهلل عليه وسلم
فرمايي :تر هغه به د قيامت ورځ رانه يش چې د دوس قبيلې د ښځو کوناټي
ذواخللصه بوت نه د طواف هل کبله وخوځيږي.
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َ ۲۵ع ْن َعا ِئ َش َة ريض الله عنها َقا َل ْتَ :س ِم ْع ُت َر ُس َ
ول الل ِه َص َّل الل ُه َع َل ْي ِه َو َس َّل َم
ول«َ :ل َي ْذهَ ُب ال َّل ْي ُل َوال َّن َها ُر َحتَّى ُت ْع َب َد َّ
الل ُت َوا ْل ُعزَّى»َ ،ف ُق ْل ُتَ :يا َر ُس َ
َي ُق ُ
ول الل ِه ِإنْ
ُك ْن ُت َ َل ُظنُّ ِحنيَ َأ ْن َ
ين ا ْل َحقِّ ِل ُي ْظ ِه َر ُه َع َل
زَل اللهُ{ :هُ َو ا َّل ِذي َأ ْر َس َل َر ُسو َل ُه ِبا ْل ُه َدى َو ِد ِ
ش ُكونَ }َ ،أنَّ َذ ِل َك تَا ًّما َق َالِ « :إ َّن ُه َس َي ُكونُ ِم ْن َذ ِل َك َما َشا َء
ين ُك ِّل ِه َو َل ْو َك ِر َه ا ْل ُم ْ ِ
الدِّ ِ
يحا َط ِّي َب ًةَ ،ف َت َو َّف ُك َّل َم ْن ِف َق ْل ِب ِه ِم ْث َق ُال َح َّب ِة َخ ْر َد ٍل ِم ْن ِإ َمي ٍان،
اللهُُ ،ث َّم َي ْب َع ُث الل ُه ِر ً
ين آ َبا ِئ ِه ْم»( .صحيح مسلم]۲۹۰۷ :
َف َي ْب َقى َم ْن َل َخ ْ َي ِفي ِهَ ،ف َ ْي ِج ُعونَ ِإ َل ِد ِ
هل اعيشې ريض اهلل عنها نه روايت دی چې رسول اهلل صیل اهلل عليه وسلم نه
مې اوريديل دي ويل يې :قيامت به قائم نه يش ترڅو د الت او عزی عبادت نه
وي شوی ،ما وويل :د اهلل رسوهل! د دې ايت هل نزول رسه زما دا ګمان و چې حق به
پوره شوی وي( :اهلل هغه ذات دى چې خپل رسول يې په هدایت او حق دین رسه
رالېږىل دى ،د دې لپاره چې هغه (اهلل) دا (دین) په نورو ټولو دینونو باندې اغلب
كړي اګر كه مرشاكن (دا اكر) بد ګڼي ،هغه وويل :بيا به دا دين چې څومره د اهلل
خوښه وي پاتې يش بيا به اهلل پاک خوندور باد راوالوځوي او ټول هغه څوک به
وفات کړي چې د شړشم دانې هومره ايمان هم پکې وي ،او هغه څوک به پاتې
يش چې هېڅ خري پکې نه وي نو د خپلو پلرونو دين ته به ستانه يش.

له حجاز څخه اور به د قيامت نښه وي!
ض الل ُه َع ْن ُه َأنَّ َر ُس َ
ب هُ َر ْي َر َة َر ِ َ
ول ال َّل ِه َص َّل الل ُه َع َل ْي ِه َو َس َّل َمَ ،ق َال
َ ۲۶ع ْن َأ ِ ْ
الح َجا ِز ت ُِض ُء َأ ْع َن َ
صى]
الس َاع ُة َحتَّى تَخْ ُر َج َنا ٌر ِم ْن َأ ْر ِض ِ
[ َال َت ُق ُ
اق ا ِإل ِب ِل ِب ُب ْ َ
وم َّ

(صحيح البخاری ،۷۱۱۸ :صحيح مسلم2909 :

هل ابوهريرة ريض اهلل عنه نه روايت دی چې رسول اهلل صیل اهلل عليه وسلم
فرمايي :تر هغه به قيامت رانه يش چې د حجاز هل ځمکې نه اور راووځي ،او د
ُبرصی(حوران) عالقه کې به پرې د اوښانو څټونه ښاکره يش.
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د قيامت نښه دا هم ده چې له حضرموت نه به اور راووځي!
34

ض الل ُه َع ْن ُه َق َالَ :ق َال َر ُس ُ
َ ۲۷ع ْن ُع َم َر َر ِ َ
ول الل ِه َص َّل ال َّل ُه َع َل ْي ِه َو َس َّل َم:
َ
«ستَخْ ُر ُج َنا ٌر ِم ْن َح ْض ََم ْو َت أ ْو ِم ْن َن ْح ِو َب ْح ِر َح ْض ََم ْو َت َق ْب َل َي ْو ِم ال ِق َي َام ِة ت َْح ُ ُ
ش
َ
ْ
اس»َ ،قا ُلواَ :يا َر ُس َ
«ع َل ْي ُك ْم ِب َّ
ام»( .جامع الرتمذي:
ول الل ِهَ ،ف َم تَأ ُم ُر َنا؟ َق َالَ :
ال َّن َ
الش ِ
 ،۲۲۱۷مسنداحمد)۵۱۴۶ :

هل عمر ريض اهلل عنه نه روايت دی چې رسول اهلل صیل اهلل عليه وسلم فرمايي:
قيامت نه خمکې به هل حرضموت او يا د حرضموت هل حبر څخه اور راووځي او
خلک به راغونډوي صحابه و وويل :د اهلل رسوهل ستا مونږ ته څه حکم دی؟ هغه
وويل :تاسو بايد شام ته والړ شئ.

د بدانو خلکو واک د قيامت نښه ده!
ض الل ُه َع ْن ُه َأنَّ َر ُس َ
َ ۲۸ع ْن ُح َذ ْي َف َة ْب ِن ال َي َم ِن َر ِ َ
ول الل ِه َص َّل ال َّل ُه َع َل ْي ِه َو َس َّل َم
الس َاع ُة َحتَّى َت ْق ُت ُلوا ِإ َم َام ُك ْمَ ،وت َْج َت ِل ُدوا ِب َأ ْس َيا ِف ُك ْم،
َق َالَ « :وا َّل ِذي َنف ِْس ِب َي ِد ِه َال َت ُق ُ
وم َّ
َو َي ِر َث ُد ْن َيا ُك ْم ِ َ
شا ُر ُك ْم»( .جامع الرتمذي ،۲۱۷۰ :ابن ماجه ،۴۰۴۱ :مسند احمد)۲۳۳۰۲ :

هل حذيفة بن ايلمان ريض اهلل عنه نه روايت دی چې رسول اهلل صیل اهلل عليه
وسلم فرماييل دی :زما دې په هغه ذات قسم وي چې زما نفس يې په الس کې
دی چې قيامت به تر هغه رانه يش تر دې چې تاسو خپل امام ووژنئ ،او په خپلو
تورو يو بل ووهئ او د ددنيا واک مو ستاسو بدترين خلک واخيل.

دا هم د قيامت نښه ده چې حيوانات خبرې شرو ع کړي!
ب َس ِع ْي ٍد ُ
الخ ْدرِيِّ َر ِ َ
ض الل ُه َع ْن ُه َق َال ُر ُس ْو ُل الل ِه َص َّلی الل ُه َع َل ْي ِه
َ ۲۹ع ْن ِأ ِ ْ
الر ُج َل َع َذ َب ُة َق َال َس ْو ِط ِه،
الس َباعُ ْ ِ
َو َس َّل َم«َ :ل َت ُق ُ
الس َاع ُة َحتَّى ُي َك ِّل َم ِّ
ال ْن َسَ ،و ُي َك ِّل َم َّ
وم َّ
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ش ُ
َو ِ َ
با َأ ْح َد َث َأ ْه ُل ُه َب ْع َد ُه»( .جامع الرتمذي ،۲۱۷۰ :سنن ابن
ب ُه َف ِخ ُذ ُه ِ َ
اك َن ْع ِل ِهَ ،و ُيخْ ِ َ
ماجه ،۴۰۴۳ :مسند احمد۱۷۷۹۲ :

هل ابوسعيد خدري ريض اهلل عنه نه روايت دی چې رسول اهلل صیل اهلل عليه
وسلم فرمايي :تر هغه به قيامت قائم نه يش چې دريندګان هل انسانانو رسه خربې
ونه کړي ،د کوړې رس به هل سړي رسه خربې وکړي ،د پېزار وندین به وررسه
خربې وکړي ،ورون به یې وررسه خربې وکړي چې هل ده وروسته يې اهل څه
کړي دي؟

د مال ډېروالی د قيامت نښه ده
ض الل ُه َع ْنهَُ ،أنَّ َر ُس َ
ب هُ َر ْي َر َة َر ِ َ
ول الل ِه َص َّل الل ُه َع َل ْي ِه َو َس َّل َم
َ ۳۰ع ْن َأ ِ ْ
الس َاع ُة َحتَّى َي ْك ُ َ
ث ا ْل َم ُل َو َي ِف َ
الر ُج ُل ِبزَ َكا ِة َما ِل ِه
َق َال«َ :ل َت ُق ُ
يضَ ،حتَّى َيخْ ُر َج َّ
وم َّ
وجا َو َأ ْن َها ًرا»( .صحيح
َف َل َي ِج ُد َأ َحدً ا َي ْق َب ُل َها ِم ْنهَُ ،و َحتَّى َت ُعو َد َأ ْر ُض ا ْل َع َر ِب ُم ُر ً

البخاري ،۱۴۱۲ :صحیح مسلم ،۱۵۷ :مسند احمد)۹۳۹۵ :

هل ابوهريرة ريض اهلل عنه نه روايت دی چې رسول اهلل صیل اهلل عليه وسلم
فرماييل دی :تر هغه به قيامت رانه يش چې دولت به هل حاجت نه ډېر يش ،يو
سړی به د خپل مال زاکت وبايس خو څوک به يې ترې نه قبلوي ،او د عربانو
ځمکه به څړځايونه او نهرونه نهرونه يش.

د قيامت وړې نښې نښانې
َ ۳۱ع ْن َع ْب ِدالل ُه ْب ِن َم ْس ُع ْو ٍد َر ِ َ
ض الل ُه َع ْن ُه ِع ِن ال َّن ِب ِّي َص َّلی الل ُه َع َلي ِه َو َس َّل َم
اص ِةَ ،و ُف ُش َّو الت َِّجا َر ِةَ ،حتَّى ُت ِعنيَ ا ْل َم ْر َأ ُة
َق َال«َ :أنَّ َب ْ َ
الس َاع ِة ت َْس ِل َيم ا ْل َخ َّ
ي َي َد ِي َّ
َز ْو َج َها َع َل الت َِّجا َر ِةَ ،و َق ْط َع ْ َ
ال ْر َح ِامَ ،و َش َها َد َة الزُّو ِرَ ،و ِكت َْمنَ َش َها َد ِة ا ْل َحقِّ َ ،و ُظ ُهو َر
ا ْل َق َل ِم»( .مسند احمد)۳۸۷۰ :
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هل عبداهلل بن مسعود ريض اهلل عنه نه روايت دی چې رسول اهلل صیل اهلل
عليه وسلم فرمايي :هل قيامت نه خمکې به خلک په خاصو خلکو سالمونه اچوي،
جتارت به ډېر يش تر دې چې ښځه به هل خاوند رسه په جتارت کې مرسته کوي،
خپلويل به نه پالل کيږي ،د دروغو ګوايه به وي او د قلم ښاکره کېدل (يعنې
کتابونه او يلکنې به ډېرې يش)

د مال کثرت او دعلم ظهور د قیامت نښې دي
ض الل ُه َع ْن ُه َق َالَ :ق َال َر ُس ُ
َ ۳۲ع ْن َع ْمرو ْب ِن َت ْغ ِل ٍب َر ِ َ
ول ال َّل ِه َص َّل الل ُه َع َل ْي ِه
الس َاع ِة َأنْ َيف ُْش َو ا ْل َم ُل َو َي ْك ُ َ
َو َس َّل َمِ « :إنَّ ِم ْن َأ ْ َ
ثَ ،و َتف ُْش َو الت َِّجا َر ُةَ ،و َي ْظ َه َر
ش ِ
اط َّ
ا ْل ِع ْل ُم»( .سنن النسايئ)۴۴۵۶ :

هل عمرو بن تغلب ريض اهلل عنه روایت دی چې رسول اهلل صیل اهلل صیل اهلل
عليه وسلم فرمايي :د قيامت هل نښو دا هم ده چې مال به ډېر يش ،جتارت به وده
وکړي ،او علم به ظاهر يش.

د ښځو ډېرېدل د قيامت نښه ده
ض الل ُه َع ْن ٍُهَ ،ق َالُ َ :
َ ۳۳ع ْن َأ َن ِس ْب ِن َما ِل ٍك َر ِ َ
[ل َحدِّ َث َّن ُك ْم َح ِدي ًثا َال ُي َحدِّ ُث ُك ْم
َأ َح ٌد َب ْع ِديَ ،س ِم ْع ُت َر ُس َ
ول ال َّل ِه َص َّل الل ُه َع َل ْي ِه َو َس َّل َم َي ُق ُ
«م ْن َأ ْ َ
الس َاع ِة:
ش ِ
ولِ :
اط َّ
الج ْه ُلَ ،و َي ْظ َه َر الزِّ َناَ ،و َت ْك ُ َ
الر َج ُالَ ،حتَّى
َأنْ َي ِق َّل ال ِع ْل ُمَ ،و َي ْظ َه َر َ
ث ال ِّن َسا ُءَ ،و َي ِق َّل ِّ
اح ُد»]( .صحيح البخاري ،۸۱ :صحيح مسلم،۱۲۶۷ :
َي ُكونَ ِل َخ ْم ِسنيَ ْام َر َأ ًة ال َق ِّي ُم ال َو ِ

ترمذي ،۲۲۰۵ :ابن ماجه ،۴۰۴۵ :مسند احمد)۱۳۰۹۵ :

انس بن مالک ريض اهلل عنه وايي :زه به درته رضور يو حديث بيان کړم چې
هل ما نه وروسته به درته څوک دغه حديث بيان نه کړي ،ما هل رسول اهلل صیل اهلل
عليه وسلم نه اوريديل دي ويل يې :د قيامت نښه دا هم ده چې علم به کم يش،
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جهالت به ډېر يش ،زنا به ښاکره يش ،ښځې به ډېرې يش ،سړي به کم يش ،تر
دې چې د پنځوسو ښځو به يو رسپرست وي.
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د مال او ښځو ډېرښت د قيامت نښه ده
ب ُم ْو َسی َ
األ ْش َع ِريِّ َر ِ َ
ض الل ُه َع ْنهَُ ،ع ِن ال َّن ِب ِّي َص َّل الل ُه َع َل ْي ِه َو َس َّل َم
َ ۳۴ع ْن َأ ِ ْ
اس َز َمانٌ َي ُط ُ
الص َد َق ِة ِمنَ ال َّذهَ ِبُ ،ث َّم َل
َق َالَ « :ل َي ْأ ِت َ َّ
ي َع َل ال َّن ِ
الر ُج ُل ِفي ِه ِب َّ
وف َّ
الر ُج ُل ا ْل َو ِاح ُد َي ْت َب ُع ُه َأ ْر َب ُعونَ ا ْم َر َأ ًةَ ،ي ُل ْذنَ ِب ِهِ ،م ْن ِق َّل ِة
َي ِج ُد َأ َحدًا َي ْأ ُخ ُذهَ ا ِم ْنهَُ ،و ُي َرى َّ
الر َج ِال َو َك ْ َ
ث ِة ال ِّن َساءِ»( .صحيح البخاري ،۱۴۱۴ :صحيح مسلم)۱۰۱۲ :
ِّ

هل ابومویس اشعري ريض اهلل عنه نه روايت دي چې رسول اهلل صیل اهلل علیه وسلم
فرمايی :په خلکو به خاخما داسې وخت رايش چې سړی به د خپلو رسو زرو زاکت ګرځوي
او داسې څوک به مونده نه کړي چې ترې وايې اخيل ،هل یو سړي پسې به څلوېښت زنانه
وي (يو به يې رسپرست وي) د سړيو د کموايل هل کبله ،او د ښځو د کرثت د وجې نه.

د شرعي علم کمېدل هم د قیامت نښه ده
ض الل ُه َع ْن ُه َي ُق ُ
َ ۳۵ع ْن َع ْب ِد الل ِه ْب ِن َع ْمر ٍو َر ِ َ
ولَ :س ِم ْع ُت ال َّن ِب َّي َص َّل الل ُه َع َل ْي ِه
َو َس َّل َم َي ُق ُ
زَاعاَ ،و َل ِك ْن َي ْنت َِز ُع ُه ِم ْن ُه ْم
ولِ « :إنَّ ال َّل َه َال َي ْن ِزعُ ال ِع ْل َم َب ْع َد َأنْ َأ ْع َطا ُك ُمو ُه ا ْن ِت ً
اس ُج َّه ٌالُ ،ي ْس َت ْف َت ْونَ َف ُي ْفتُونَ ِب َر ْأ ِي ِه ْمَ ،ف ُي ِض ُّلونَ
َم َع َق ْب ِض ال ُع َل َم ِء ِب ِع ْل ِم ِه ْمَ ،ف َي ْب َقى َن ٌ
َو َي ِض ُّلونَ »( .صحيح البخاري ،۷۳۰۷ :مسلم ۲۶۷۳ :جامع الرتمذي ،۲۶۵۳ :ابن ماجه،۵۲ :

هل عبداهلل بن عمرو ريض اهلل عنه روايت دی چې ما هل نيب صیل اهلل عليه وسلم
نه اوريديل دي :کوم علم چې اهلل درکړی دی داسې يې درنه نه اخيل ،بلکې د
علماؤ په مرګ يې درنه اخيل ،بيا به ناپوهه خلک پاتې يش ،فتوې به ترې غوښتیل
يش نو په خپلې رايې به فتوه ورکوي ،خپله به هم ګمراه وي او نور به هم ګمراه کوي.
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مسجد کې د امام نه شتون د قيامت نښه ده
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[س ِم ْع ُت َر ُس َ
الح ِّر َر ِ َ
ول ال َّل ِه
َ ۳۶ع ْن َس َال َم َة ِب ْن ِت ُ
ض الل ُه َعن َهاَ ،قا َل ْتَ :
َص َّل الل ُه َع َل ْي ِه َو َس َّل َمَ ،ي ُق ُ
ولِ « :إنَّ ِم ْن َأ ْ َ
الس َاع ِة َأنْ َيت ََدا َف َع َأ ْه ُل ا ْل َم ْس ِج ِد َل
ش ِ
اط َّ
اما ُي َص ِّل ِب ِه ْم»]( .سنن ايب داود ،۵۸۱ :سنن ابن ماجه.)۹۸۲ :
َي ِجدُونَ ِإ َم ً
هل سالمت بنت احلر ريض اهلل عنها نه روايت دی چې ما هل رسول اهلل صیل اهلل

عليه وسلم نه اوريديل دي :د قيامت هل نښو څخه دا هم ده چې د مسجد خلک به

يو بل په زوره خمکې کوي خو د ملونځ لپاره به امام نه مويم.

اخاليق معيارونه ورکېدل د قيامت نښه ده
الَ :ق َ
ض الل ُه َع ْن ُهََ ،ق َ
ال َر ُس ُ
ب هُ َر ْي َر َة َر ِ َ
ول ال َّل ِه َص َّل الل ُه
َ ۳۷ع ْن َأ ِ ْ
اتُ ،ي َص َّد ُق ِفي َها ا ْل َكا ِذ ُب،
اس َس َن َو ٌ
ات َخ َّد َاع ُ
«س َي ْأ ِت َع َل ال َّن ِ
َع َل ْي ِه َو َس َّل َمَ :
الصا ِد ُقَ ،و ُيؤ َْتَنُ ِفي َها ا ْل َخا ِئنُ َ ،و ُي َخ َّونُ ِفي َها ْ َ
ال ِمنيُ َ ،و َي ْن ِطقُ
َو ُي َك َّذ ُب ِفي َها َّ
الر َو ْي ِب َض ُة ِق َ
الر َو ْي ِب َض ُة؟ َق َ
الر ُج ُل التَّا ِف ُه ِف َأ ْم ِر ا ْل َع َّام ِة».
يلَ :و َما ُّ
ِفي َها ُّ
الَّ :
(سنن ابن ماجه)۴۰۳۶ :

هل ابوهريرة ريض اهلل عنه نه روايت دی چې رسول اهلل صیل اهلل

عليه وسلم فرماييل دي :ډېر زر به په خلکو باندې ټګمار لکونه رايش،
دروغجن به پکې رښتوین او رښتوین به روپکې دروغجن وګڼل يش،

خيانتګر به پکې امانتګر او امانتګر به ورپکې خيانتګر وګڼیل يش ،د

خلکو په چارو کې به رويبضه خربې رشوع کړي ،ورته ويل شول چې

رويبضه څوک دی؟ هغه وويل :هغه سړی چې د عوامو په چارو کې علم
نه لري.

قيامت عالمات

د بې وسه خلکو مالي شتمني د قيامت نښه ده
يث ِج ْ ِبيل«َ :أنْ َت ِل َد ْ َ
ال َم ُة َر َّب َت َهاَ ،و َأنْ ت ََرى ا ْل ُح َفا َة ا ْل ُع َرا َة ا ْل َعا َل َة
َ ۳۸و ِف َح ِد ِ
ِر َعا َء َّ
ان»( .صحيح مسلم ،۸ :سنن ايب داود ،۴۶۹۵ :سنن
الشا ِء َيت ََطا َو ُلونَ ِف ا ْل ُب ْن َي ِ
الرتمذي ،۲۶۱۰ :سنن النسايئ)۴۹۹ :

د جربيل په حديث کې دي ... :چې وينځه به خپله باداره وزږوي ،پښی ابله
لوڅ لغړ غريبانان شپونکي به په اوچتو بنګلو او ماڼو کې يو هل بل رسه مقابله
وکړي.

دقيامت پنځلس ناکاره نښې
َ ۳۹ع ْن َع ِ ِّ
ض الل ُه َع ْن ُه َق َالَ :ق َال َر ُس ُ
ب َطا ِل ٍب َر ِ َ
ول الل ِه َص َّل
ل ْب ِن َأ ِ ْ
ال َّل ُه َع َل ْي ِه َو َس َّل َمِ « :إ َذا َف َع َل ْت ُأ َّم ِتي َخ ْم َس َع ْ َ
ش َة َخ ْص َل ًة َح َّل ِب َها ال َب َال ُء»َ ،ف ِق َيلَ :و َما
ول الل ِه؟ َق َالِ « :إ َذا َكانَ ا ْل َم ْغ َن ُم ُد َو ًالَ ،و َ
هُ نَّ َيا َر ُس َ
األ َما َن ُة َم ْغ َن ًمَ ،والزَّ َكا ُة َمغ َْر ًما،
الر ُج ُل َز ْو َج َتهَُ ،و َعقَّ ُأ َّمهَُ ،و َب َّر َص ِدي َقهَُ ،و َج َفا َأ َبا ُهَ ،وا ْر َت َف َع ِت َ
ات ِف
األ ْص َو ُ
َو َأ َطاعَ َّ
الر ُج ُل َم َخا َف َة َ ِّ
ش َب ِت ُ
الخ ُمو ُر،
ا ْل َم َس ِ
ش ِهَ ،و ُ ِ
اج ِدَ ،و َكانَ َز ِع ُيم ال َق ْو ِم َأ ْر َذ َل ُه ْمَ ،و ُأ ْك ِر َم َّ
ات َوا َمل َعاز ُِفَ ،و َل َعنَ ِآخ ُر هَ ِذ ِه ُ
ي َت ِق ُبوا
الح ِر ُيرَ ،وات ُِّخ َذ ِت ال َق ْي َن ُ
َو ُل ِب َس َ
األ َّم ِة َأ َّو َل َهاَ ،ف ْل َ ْ
يحا َح ْم َرا َء َأ ْو َخ ْس ًفا َو َم ْس ًخا»( .جامع الرتمذي)۲۲۱۰ :
ِع ْن َد َذ ِل َك ِر ً
عيل بن ايب طالب ريض اهلل عنه وايي چې رسول اهلل صیل اهلل عليه وسلم وييل
دي :زما امت چې پنځلس خويونه تررسه کړي نو عذاب په پرې رايش ،چا
وويل :دغه کوم خصلتونه دي؟ هغه وويل :لکه چې غنيمت د خاصو خلکو ترمنځ
تقسيم يش ،زاکت ورکول به تاوان وګڼل يش ،خاوند به د خپلې ښځې پريوی
وکړي او مور به ازار کړي ،هل ملګري رسه به دوسيت پايل خو پالر به نه پايل ،په
مسجدونو کې به اوازونه پورته يش ،د قوم مرش به تر هر چا رزيل وي ،د يو سړي
عزت به په دې خاطر کيدی يش چې هل رش نه يې په امان يش ،رشاب به وڅښل
يش ،ورېښم به واغوندل يش ،سندراغړې او سندريز االت چې لکه منځ ته رايش،
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د دې امت اخرين به په لومړنيو بد ووايي نو دغه مهال ددې انتظار کوه چې سور
باد راوالوځي او خسف او مسخ به رايش.
40

د شرابو څښل تجويزول د قيامت نښه ده
ب َما ِل ِك َ
ض الل ُه َع ْن ُِهَ ،ق َالَ :ق َال َر ُس ُ
األ ْش َع ِريِّ َر ِ َ
ول ال َّل ِه َص َّل الل ُه َع َل ْي ِه
َ ۴۰ع ْن َأ ِ ْ
اس ِم ْن ُأ َّم ِتي ا ْل َخ ْم َرُ ،ي َس ُّمو َن َها ِب َغ ْ ِي ْاس ِم َهاُ ،ي ْع ُ
َو َس َّل َمَ « :ل َي ْ َ
وس ِه ْم
زَف َع َل ُر ُء ِ
ش َبنَّ َن ٌ
اتَ ،يخْ ِس ُف ال َّل ُه ِب ِه ُم ْ َ
ِير».
ِبا ْل َم َعاز ِِفَ ،وا ْل ُم َغ ِّن َي ِ
ال ْر َضَ ،و َي ْج َع ُل ِم ْن ُه ُم ا ْل ِق َر َد َة َوا ْل َخ َناز َ
(جامع الرتمذي ،۳۶۸۸ :سنن ابن ماجه ،۴۰۲۰ :مسند احمد)۱۸۰۷۳ :

هل ابومالک اشجيع ريض اهلل عنه نه روايت دی چې رسول اهلل صیل اهلل عليه
وسلم وييل دي :زما هل هل امت نه به ځینې خلک هرومرو په بل نوم باندې رشاب
وڅښي ،پر رس به ورته ګانې جبانې غږویل يش ،اهلل به پرې ځمکه وشکوي او
شادوګان او خزنيران به ترې اهلل جوړ کړي.

ګانې بجانې روا ګڼل د قيامت نښه ده
الر ْح َم ِن ْبنُ َغ ْن ٍم َ
األ ْش َع ِريُّ َ ،ق َالَ :ح َّد َث ِني َأ ُبو َع ِام ٍر َأ ْو َأ ُبو َما ِل ٍك
َ ۴۱ع ْب ُد َّ
َْ
ال ْش َع ِريُّ َ ،وال َّل ِه َما َك َذ َب ِنيَ :س ِم َع ال َّن ِب َّي َص َّل الل ُه َع َل ْي ِه َو َس َّل َم َي ُق ُ
ولَ « :ل َي ُكو َننَّ ِم ْن
الح ِر َيرَ ،و َ
الخ ْم َر َوا َمل َعاز َِفَ ،و َل َي ْن ِز َلنَّ َأ ْق َو ٌام ِإ َل َج ْن ِب
ُأ َّم ِتي َأ ْق َو ٌامَ ،ي ْست َِح ُّلونَ ِ
الح َر َو َ
وح َع َل ْي ِه ْم ِب َسا ِر َح ٍة َل ُه ْمَ ،ي ْأ ِتي ِه ْم َ -ي ْع ِني ال َف ِق َريِ -ل َح َاج ٍة َف َي ُقو ُلونَ  :ا ْر ِج ْع ِإ َل ْي َنا
َع َل ٍمَ ،ي ُر ُ
ِير ِإ َل َي ْو ِم ال ِق َي َام ِة».
َغ ًداَ ،ف ُي َب ِّي ُت ُه ُم ال َّلهَُ ،و َي َض ُع ال َع َل َمَ ،و َ ْي َس ُخ َآخ ِرينَ ِق َر َد ًة َو َخ َناز َ
(صحيح البخاري)۵۵۹۰ :

عبدالرمحن بن غنم وايي چې ما ته ابواعمر يا ابومالک اشعري ريض اهلل عنهما
وويل خو په اهلل قسم چې دروغ يې راته نه دي ویيل هغه هل رسول اهلل صیل اهلل عليه
وسلم څخه اوريديل دي چې :زما په قوم کې به هرومرو داسې قوم رايش چې زنا
او رېښم ،رشاب او سندرې به حاللې ګڼي ،او هرومرو به ځينې خلک د دنګ غر
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الندې راغونډ يش ،يو چوپان به ورته د حاجت هل خمې رايش دوی به ورته ووايي چې
سبا راشه ،خو د شپې هل خمې به يې اهلل پاک هالک کړي او غر به پرې راوغورځوي،
او هل پاتو نه به يې اهلل پاک تر قيامته پورې شادوګان او خزنيران جوړ کړي.

بي دينه عالمان به شادوګان شي
الله عَ نْ ُه َم ْر ُف ْوع ًاُ « :ي ُک ْونُ ِ ْ
ب ُأ َم َام َة َر ِ َ
ض ُ
ف ُأ َّمت ِْي
َ ۴۲وعَ ْن َأ ِ ْ
یر».
َفزْ عَ ٌة َف َي ِص ْ ُ
ي ال َّن ُ
اس ِا َلی ُع ُل َم ِئه ِْمَ ،فا َِذا هُ ْم قِ َردَ ٌة َو َخ َن ِاز ُ

ابوامامة ريض اهلل عنه مرفواع ذکر کوي چې زما په امت کې به وېره پېدا يش
نو خلک به علماؤ ته وريش نو هغوی شادوګان او خزنيران جوړ شوي وي.

د امانت ورکېدل د قيامت نښه ده
َ ۴۳ع ْن ُح َذ ْي َف َة ريض الله عنه َق َالَ :ح َّد َث َنا َر ُس ُ
ول ال َّل ِه َص َّل الل ُه َع َل ْي ِه َو َس َّل َم
اآلخ َرَ :ح َّد َث َنا«َ :أنَّ َ
يَ ،ر َأ ْي ُت َأ َح َدهُ َم َو َأ َنا َأ ْنت َِظ ُر َ
وب
األ َما َن َة َنزَ َل ْت ِف َج ْذ ِر ُق ُل ِ
َح ِدي َث ْ ِ
الس َّن ِة»َ ،و َح َّد َث َنا َع ْن َر ْف ِع َها َق َالَ « :ي َن ُام
ِّ
الر َج ِالُ ،ث َّم َع ِل ُموا ِمنَ ال ُق ْر ِآنُ ،ث َّم َع ِل ُموا ِمنَ ُّ
َ
َ
َ
الر ُج ُل ال َّن ْو َم َةَ ،ف ُت ْق َب ُض األ َما َن ُة ِم ْن َق ْل ِب ِهَ ،ف َي َظ ُّل أ َث ُرهَ ا ِم ْث َل أ َث ِر ال َو ْك ِتُ ،ث َّم َي َن ُام
َّ
ال َّن ْو َم َة َف ُت ْق َب ُض َف َي ْب َقى َأ َث ُرهَ ا ِم ْث َل ا َمل ْج ِلَ ،ك َج ْم ٍر َد ْح َر ْج َت ُه َع َل ِر ْج ِل َك َف َن ِف َطَ ،ف َتَا ُه
اس َي َت َبا َي ُعونَ َ ،ف َال َي َكا ُد َأ َح ٌد ُي َؤدِّي َ
َبا َو َل ْي َس ِفي ِه َ ْ
األ َما َن َة،
ُم ْنت ِ ً
ش ٌءَ ،ف ُي ْص ِب ُح ال َّن ُ
َ
َ
َ
َ
َف ُي َق ُالِ :إنَّ ِف َب ِني ُف َال ٍن َر ُج ًل أ ِمي ًناَ ،و ُي َق ُال ِل َّلر ُج ِلَ :ما أ ْع َق َل ُه َو َما أ ْظ َر َف ُه َو َما أ ْج َل َد ُه،
َو َما ِف َق ْل ِب ِه ِم ْث َق ُال َح َّب ِة َخ ْر َد ٍل ِم ْن ِإ َمي ٍان َو َل َق ْد َأ َت َع َ َّ
ل َز َمانٌ َو َما ُأ َب ِال َأ َّي ُك ْم
صا ِن ًّيا َر َّد ُه َع َ َّ
ئ َكانَ ُم ْس ِل ًم َر َّد ُه َع َ َّ
َبا َي ْع ُتَ ،ل ِ ْ
ل َس ِاعي ِهَ ،ف َأ َّما
ل ا ِإل ْس َال ُمَ ،و ِإنْ َكانَ َن ْ َ
ال َي ْو َمَ :ف َم ُك ْن ُت ُأ َبا ِي ُع ِإ َّل ُف َال ًنا َو ُف َال ًنا»( .صحيح البخاري ،۶۴۹۷ :صحيح مسلم)۱۴۳ :
هل حذيفة ريض اهلل عنه نه روايت دی چې مونږ ته رسول اهلل صیل اهلل عليه وسلم
دوه حديثونه بيان کړي وو يو مې ويلد او د دوهم انتظار کوم :راته يې وييل وو چې امانت
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د خلکو په اصليت (خويونو) کې رایلغ دی او بيا يې هل قران څخه زده کړی دی ،او بيا
يې هل سنت څخه زده کړ ،او د امانت هل پورته کېدو يې هم راته وييل دي چې يو سړی
به ويده يش چې راپورته يش هل زړه څخه به يې امانت اخستل شوی وي ،نو د امانت اثر
به لکه د اور داغ پرې پاتې وي ،بيا به ويده يش خو د امانت اثر به پرې د تڼاکې په څېر
پاتې وي ،لکه په خپه چې د اور بڅریک ورغړوې او پوکڼۍ يش ،نو په جسم پوکڼۍ والړه
وي او څه پکې نه وي ،خلک به خپل منځ کې اخستل او خرڅول کوي خو څوک به
پکې امانت نه ادا کوي ،ويل کيږي به چې په فالنکي قبيله کې امانتګر دی ،سړي
ته به ويیل يش چې دا څومره ښه ،صربناک او قوي مومن دی او په زړه کې به يې د شړشم
دانې په څېر ايمان هم نه وي ،هل دې وړاندې پر ما داسې وخت رایلغ و چې ددې پرواګري
نه وم چې هل چارسه مې بيعت وکړ(ځکه چې په امانت يې باوری وم) خو که مسلمان
وي نو د اسالم هل خمې به مې راته امانت راکړي او که نرصاين وي نو پر هغه واکدار به
يې ترې راهل واخيل خو نن هل پالنکی او پالنکی پرته هل هېڅ چا رسه بيعت نه کوم.

دشرعي علم ورکېدل د قیامت نښه ده
َ ۴۴ع ْن ِز َيا ِد ْب ِن َل ِبي ٍد ريض الله عنه َق َالَ [ :ذ َك َر ال َّن ِب ُّي َص َّل الل ُه َع َل ْي ِه َو َس َّل َم
اب ا ْل ِع ْل ِم»ُ ،ق ْل ُتَ :يا َر ُس َ
َش ْي ًئاَ ،ف َق َالَ « :ذ َ
ول ال َّل ِه َو َك ْي َف َي ْذهَ ُب ا ْل ِع ْل ُم،
اك ِع ْن َد َأ َو ِان َذهَ ِ
َو َن ْحنُ َنق َْر ُأ ا ْل ُق ْرآنَ َ ،و ُنق ِْر ُئ ُه َأ ْب َنا َء َناَ ،و ُيق ِْر ُئ ُه َأ ْب َنا ُؤ َنا َأ ْب َنا َءهُ ْم ِإ َل َي ْو ِم ا ْل ِق َي َام ِة؟ َق َال:
« َث ِك َلت َْك ُأ ُّم َك ِز َيا ُد ِإنْ ُك ْن ُت َ َل َر َ
اك ِم ْن َأ ْف َق ِه َر ُج ٍل ِبا ْل َم ِدي َن ِةَ ،أ َو َل ْي َس هَ ِذ ِه ا ْل َي ُهو ُد،
ال ْن ِج َيل َل َي ْع َم ُلونَ ِب َ ْ
ش ٍء ِم َّم ِفي ِه َم؟»( .سنن ابن
َوال َّن َصا َرىَ ،يق َْر ُءونَ ال َّت ْو َرا َةَ ،و ْ ِ
ماجه ،۴۰۴۸ :مسند احمد)۱۷۹۱۹ :

زياد بن بليد ريض اهلل عنه وايي چې نيب کريم صیل اهلل عليه وسلم د څه
ياداشت وکړ ويې فرمايل :دا هله چې علم هل منځه الړ يش ،ما وويل :د اهلل رسوهل!
علم به څنګه الړ يش او ال قران لولو او چبو ته يې زده کوو ،او هغوی به يې خپلو
چبو ته ورزده کوي ان ترقيامته پورې؟ هغه وويل :زياده! مور درباندې بوره شه ما
خو اټلکوهل چې ته د مدينې په خلکو کې ښه اعلم يې ،ايا يهودانو او نرصانيانو
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تورات او اجنيل تر اوسه نه لوست؟ خو ولې په احاکمو يې ورهل عمل نه کو.

ول ال َّل ِه َص َّل ال َّل ُه َع َل ْي ِه
َ ۴۵ع ْن َأ ِب ال َّد ْر َداءِريض الله عنه َق َالُ [ :ك َّنا َم َع َر ُس ِ
اس َحتَّى
الس َم ِء ُث َّم َق َال« :هَ َذا َأ َوانُ ُيخْ َت َل ُس ال ِع ْل ُم ِمنَ ال َّن ِ
َو َس َّل َم َف َش َخ َص ِب َب َ ِ
ص ِه ِإ َل َّ
شءٍ»َ ،ف َق َال ِز َيا ُد ْبنُ َل ِبي ٍد َ
َل َي ْق ِد ُروا ِم ْن ُه َع َل َ ْ
األ ْن َصارِيُّ َ :ك ْي َف ُيخْ َت َل ُس ِم َّنا َو َق ْد
َق َر ْأ َنا ال ُق ْرآنَ َف َوال َّل ِه َل َنق َْر َأ َّن ُه َو َل ُنق ِْر َئ َّن ُه ِن َسا َء َنا َو َأ ْب َنا َء َناَ ،ف َق َالَ « :ث ِك َلت َْك ُأ ُّم َك َيا ِز َيا ُد،
ِإنْ ُك ْن ُت َ َل ُع ُّد َك ِم ْن ُف َق َها ِء َأ ْه ِل ا َمل ِدي َن ِة هَ ِذ ِه ال َّت ْو َرا ُة َوا ِإل ْن ِج ُيل ِع ْن َد ال َي ُهو ِد َوال َّن َصا َرى
الص ِام ِتُ ،ق ْل ُتَ :أ َل ت َْس َم ُع ِإ َل َما
يَ :ف َل ِق ُ
َف َم َذا ُت ْغ ِني َع ْن ُه ْم؟»َ ،ق َال ُج َب ْ ٌ
يت ُع َبا َد َة ْبنَ َّ
ول َأ ُخ َ
َي ُق ُ
وك َأ ُبو ال َّد ْر َداءِ؟ َف َأخْ َ ْب ُت ُه ِبا َّل ِذي َق َال َأ ُبو ال َّد ْر َدا ِء َق َالَ :ص َد َق َأ ُبو ال َّد ْر َداءِ،
اس؟ ُ
وش ُك َأنْ َت ْد ُخ َل َم ْس ِج َد
الخ ُشوعُ ُ ،ي ِ
ِإنْ ِش ْئ َت َ ُل َحدِّ َث َّن َك ِب َأ َّو ِل ِع ْل ٍم ُي ْر َف ُع ِمنَ ال َّن ِ
اش ًعا]( .جامع الرتمذي ،۲۶۵۳ :سنن الدارمي)۲۹۶ :
َج َم َع ٍة َف َل ت ََرى ِفي ِه َر ُج ًل َخ ِ

هل ابودرداء ريض اهلل عنه نه روایت دی چې مونږ هل رسول اهلل صیل اهلل عليه وسلم رسه
وو چې اسمان ته يې سرتګې پورته کړې ،بيا يې وويل :دا وخت به هل خلکو څخه رشيع
علم اخستل شوی وي تر دې چې هېڅ به هم نه پېژين ،زياد ورته وويل :علم به راڅخه
څنګه واخستل يش او مونږ قران لوسیت دی ،قسم په اهلل چې قران به لولو او پر ښځو او
چبو باندې به يې هم ولولو ،هغه وويل :زياده! مور دې درباندې بوره شه ،ما خو ته د مدینې
په علماو کې شمېرلې ،ولې يهود او نرصانيان تورات او اجنيل نه لويل؟ څه ګټه يې ورته
ورسوهل ،جبري وايي :زه هل عباده ريض اهلل عنه رسه خمامخ شوم ورته مې وويل چې ورور
ابو درداء دې څه وايي وا دې نه اورېدل؟ او بيا مې ورته د ابو درداء ريض اهلل عنه خربې
وکړې ،هغه وويل :ابو درداء رښتيا وييل دي ،خو که ستا خوښه وې هل دې به دې هم خرب
کړم چې هل خلکو نه به اونلۍ کوم علم پورته کيږي؟ خشوع به ترې اول پورته يش ،نزدې
ده چې مسجد ته به داخل شې خو هېڅ څوک به پکې د خشوع واال ونه وينې.

په اخره زمانه کې به د قران حروف پورته شي

۴۶

َع ْن ُح َذ ْي َف َة ْب ِن ا ْل َي َم ِن ريض الله عنه َق َالَ :ق َال َر ُس ُ
ول ال َّل ِه َص َّل الل ُه
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ال ْس َل ُم َك َم َي ْد ُر ُس َو ْ ُ
ش ال َّث ْو ِبَ ،حتَّى َل ُي ْد َرى َما ِص َي ٌامَ ،و َل
َع َل ْي ِه َو َس َّل َمَ « :ي ْد ُر ُس ْ ِ
َاب ال َّل ِه َعزَّ َو َج َّل ِف َل ْي َل ٍةَ ،ف َل َي ْب َقى ِف
سى َع َل ِكت ِ
َص َل ٌةَ ،و َل ُن ُس ٌكَ ،و َل َص َد َق ٌةَ ،و َل ُي ْ َ
َْ
اس َّ
الش ْي ُخ ا ْل َك ِب ُري َوا ْل َع ُجو ُزَ ،ي ُقو ُلونَ َ :أ ْد َر ْك َنا
ال ْر ِض ِم ْن ُه آ َي ٌةَ ،و َت ْب َقى َط َوا ِئ ُف ِمنَ ال َّن ِ
آ َبا َء َنا َع َل هَ ِذ ِه ا ْل َك ِل َم ِةَ ،ل ِإ َل َه ِإ َّل ال َّلهَُ ،ف َن ْحنُ َن ُقو ُل َها»َ ،ف َق َال َل ُه ِص َل ُةَ :ما ُت ْغ ِني َع ْن ُه ْم:
َل ِإ َل َه ِإ َّل ال َّلهَُ ،وهُ ْم َل َي ْد ُرونَ َما َص َل ٌةَ ،و َل ِص َي ٌامَ ،و َل ُن ُس ٌكَ ،و َل َص َد َق ٌة؟ َف َأ ْع َر َض
َع ْن ُه ُح َذ ْي َف ُةُ ،ث َّم َردَّهَ ا َع َل ْي ِه َ�ث َل ًثاُ ،ك َّل َذ ِل َك ُي ْع ِر ُض َع ْن ُه ُح َذ ْي َف ُةُ ،ث َّم َأ ْق َب َل َع َل ْي ِه ِف
ال َّثا ِل َث ِةَ ،ف َق َ
الَ :يا ِص َل ُةُ ،ت ْن ِجي ِه ْم ِمنَ ال َّنا ِر َ�ث َل ًثا]( .سنن ابن ماجه.)۴۰۴۹ :
حذيفه ريض اهلل عنه وايي چې رسول اهلل صیل اهلل عليه وسلم فرماييل دي:
اسالم به داسې زوړ يش لکه د جامو نقش چې زړيږي ،تر دې چې روژه ،ملونځ،
قرباين او صدقات به څوک نه پېژين ،په قران به يوه شپه رايش چې په ځمکه کې
به ترې يو ايت هم نه وي پاتې ،څه خلک نارينه او زنانه به تر ډېره ژوندي وي
خلکو ته به وايي مونږ مو هل پلرونو څخه الاهل اال اهلل لکمه اورېدلې ده نو ځکه يې
وايوو ،صله ورته وويل :الاهل اال اهلل به ورته نو څه ګټه ورسوي چې روژه ،ملونځ،
قرباين او صدقات نه پېژين؟ حذيفه ريض اهلل عنه ترې مخ واړو درې ځل ورته
صله خپله خربه تکرار کړه خو هغه ترې مخ واړو ،په دريم ځل يې ورته درې
ځل وويل :ای صله! الاهل اال اهلل به يې هل اور څخه وژغوري.

د قيامت نښې پېژندل د ايمان نښه ده
َ ۴۷ع ْن ُح َذ ْي َف َة ريض الله عنه َق َالَ [ :ق َام ِفي َنا َر ُس ُ
ول الل ِه َص َّل الل ُه َع َل ْي ِه
الس َاع ِةِ ،إ َّل َح َّد َث ِب ِه،
َو َس َّل َم َم َق ًاماَ ،ما ت ََر َك َش ْي ًئا َي ُكونُ ِف َم َق ِام ِه َذ ِل َك ِإ َل ِق َي ِام َّ
َح ِف َظ ُه َم ْن َح ِف َظ ُه َو َن ِس َي ُه َم ْن َن ِس َيهَُ ،ق ْد َع ِل َم ُه َأ ْص َح ِاب هَ ُؤ َلءَِ ،و ِإ َّن ُه َل َي ُكونُ ِم ْن ُه
َّ ْ
اب َع ْنهُُ ،ث َّم ِإ َذا
الر ُج ِل ِإ َذا َغ َ
الر ُج ُل َو ْج َه َّ
الش ُء َق ْد َن ِسي ُت ُه َف َأ َرا ُه َف َأ ْذ ُك ُر ُهَ ،ك َم َي ْذ ُك ُر َّ
َرآ ُه َع َر َفهُ] (صحيح مسلم.)۲۸۹۱ :
حذيفه ريض اهلل عنه وايي چې نيب صیل اهلل علیه وسلم یو ځل مونږ کې ودرېد
او چې تر قيامت څومره او څه ول ټول یې راته ذکر کړ ،که چا ياد کړي وي ورته
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به ياد د او که يې نه وي ياد کړې ترې هېر به وي خو زما دا ملګري پرې هم پوهه
دي ،شايد هل ما څخه ترې څه هېر شوي وي نو ياداشت يې ځکه کوم چې بېرته
يې ياد کړم ،لکه څنګه چې سړي څخه د ملګري مخ (هل ډېر فراق وروسته) هري
يش خو چې يې وګوري نو ويې پېژين.

د قيامت نښو پېژندلو کې د صحابه کرامو ګړنديتوب
س
َ ۴۸ع ْن ُح َذ ْي َفة ْب ِن ال َي َم ِن ريض الله عنه قال [ َوال َّل ِه َما َأ ْد ِري َأ َن ِ َ
اس ْوا؟ َوال َّل ِه َما ت ََر َك َر ُس ُ
ول ال َّل ِه َص َّل الل ُه َع َل ْي ِه َو َس َّل َم ِم ْن َقا ِئ ِد
َأ ْص َح ِابَ ،أ ْم َت َن َ
ِف ْت َن ٍةِ ،إ َل َأنْ َت ْن َق ِ َ
ض ال ُّد ْن َياَ ،ي ْب ُل ُغ َم ْن َم َع ُه َ�ث َل َث ِما َئ ٍة َف َص ِاعدً اِ ،إ َّل َق ْد َس َّم ُه َل َنا
اس ِم َق ِبي َل ِت ِه]( .سنن ايب داود)۴۲۴۳ :
اس ِم ِهَ ،و ْاس ِم َأ ِبي ِهَ ،و ْ
ِب ْ
حذیفة بن ايلمان ريض اهلل عنه وايي :قسم پر اهلل نه پوهېږم چې زما هل ملګرو
به هېر شوي وي او که په زوره يې هېر کړي دي ،قسم په اهلل چې رسول اهلل صیل
اهلل عليه وسلم د هېڅ فتنې خمکښ نه دی پرېښی چې هل دريو سوه بره پلويان به
لري مګر مونږ ته يې دهغه د نوم ،د پالر او قبيلې نوم ښودیل دی تر دې چې دنيا
هل منځه الړه يش.

مسلمانانو ته د دريو فتنو خطره
َ ۴۹ع ْن ُح َذ ْي َفة ْب ِن ال َي َم ِن َر ِ َ
اس ِب ُك ِّل
ض الل ُه َع ْن ُه َقالَ :والل ِه ِإ ِّن َ َل ْع َل ُم ال َّن ِ
الس َاع ِةَ ،و َما ِب ِإ َّل َأنْ َي ُكونَ َر ُس ُ
ول الل ِه َص َّل الل ُه
ِف ْت َن ٍة ِه َي َكا ِئ َن ٌةِ ،ف َيم َب ْي ِني َو َب ْ َ
ي َّ
ييَ ،و َل ِك ْن َر ُس ُ
س ِإ َ َّ
ول الل ِه َص َّل الل ُه
ل ِف َذ ِل َك َش ْي ًئاَ ،ل ْم ُي َحدِّ ْث ُه َغ ْ ِ
َع َل ْي ِه َو َس َّل َم َأ َ َّ
تَ ،ف َق َال َر ُس ُ
ول الل ِه َص َّل
َع َل ْي ِه َو َس َّل َمَ ،ق َالَ :وهُ َو ُي َحدِّ ُث َم ْج ِل ًسا َأ َنا ِفي ِه َع ِن ا ْل ِف َ ِ
تِ :م ْنهُنَّ َ�ث َل ٌث َل َي َك ْدنَ َي َذ ْرنَ َش ْي ًئاَ ،و ِم ْنهُنَّ ِف َ ٌ
الل ُه َع َل ْي ِه َو َس َّل َمَ :وهُ َو َي ُع ُّد ا ْل ِف َ َ
ت
اص َغا ٌر َو ِم ْن َها ِك َبا ٌر]( .صحيح مسلم)۲۸۹۱ :
الص ْي ِف ِم ْن َه ِ
َك ِر َي ِاح َّ
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حذيفه ريض اهلل عنه وايي :زما دې په اهلل قسم وي چې په ټولو خلکو کې تر
قيامته راروانو فتنوباندې به هل ما نه بل څوک ډېر ښه اعلم نه وي ،دا ځکه چې ما ته
يې پکې رسول اهلل صيل اهلل عليه وسلم داسې د راز خربه کړې ده چې بل هېڅ چا
ته يې نه ده کړې ،لکن هغه د فتنو متعلق په يو جملس کې وويل چې زه هم پکې
وم :درې فتنې پکې داسې (غټې) دي چې هېڅ به پرې نه ږدي ،او ځينې پکې د
اوړي بادونو په شان فتنې دي (اسانې دي زر به تېرې يش) چې وړې او غټې دواړه
به پکې وي.

داسې فتنې چې هر مسلمان به په څپيړه ووهي
[س ِم ْع ُت َع ْب َدال َّل ِه ْبنَ ُع َم َرَ ،ي ُق ُ
ولُ :ك َّنا
َ ۵۰ع ْن ُع َم ْ ِي ْب ِن هَ ا ِن ٍئ ا ْل َع ْن ِ ِّ
سَ ،ق َالَ :
ت َف َأ ْك َ َث ِف ِذ ْك ِرهَ ا َحتَّى َذ َك َر ِف ْت َن َة ْ َ
ول ال َّل ِهَ ،ف َذ َك َر ا ْل ِف َ َ
ال ْح َل ِسَ ،ف َق َال
ُق ُعودًا ِع ْن َد َر ُس ِ
ول ال َّل ِه َو َما ِف ْت َن ُة ْ َ
َقا ِئ ٌلَ :يا َر ُس َ
الساءِ،
ال ْح َل ِس؟ َق َالِ :
«ه َي هَ َر ٌب َو َح ْر ٌبُ ،ث َّم ِف ْت َن ُة َّ َّ
زْع ُم َأ َّن ُه ِم ِّنيَ ،و َل ْي َس ِم ِّنيَ ،و ِإ َّ َنا
َد َخ ُن َها ِم ْن ت َْح ِت َق َد َم ْي َر ُج ٍل ِم ْن َأ ْه ِل َب ْي ِتي َي ُ
اس َع َل َر ُج ٍل َك َو ِر ٍك َع َل ِض َل ٍعُ ،ث َّم ِف ْت َن ُة الدُّهَ ْي َمءِ،
َأ ْو ِل َي ِائ ا ْل ُم َّت ُقونَ ُ ،ث َّم َي ْص َط ِل ُح ال َّن ُ
َل َتدَعُ َأ َحدًا ِم ْن هَ ِذ ِه ْ ُ
ال َّم ِة ِإ َّل َل َط َم ْت ُه َل ْط َم ًةَ ،ف ِإ َذا ِق َيل :ا ْن َق َض ْتَ ،تَا َد ْت ُي ْص ِب ُح
اس ِإ َل ُف ْس َط َ
اط
يُ ،ف ْس َط ِ
اط ْ ِ
الر ُج ُل ِفي َها ُمؤ ِْم ًناَ ،و ُ ْي ِس َكا ِف ًراَ ،حتَّى َي ِص َري ال َّن ُ
َّ
اط ِن َف ٍاق َل ِإ َميانَ ِفي ِهَ ،ف ِإ َذا َكانَ َذا ُك ْم َفا ْنت َِظ ُروا
ِإ َمي ٍان َل ِن َف َاق ِفي ِهَ ،و ُف ْس َط ِ
ال َّد َّج َ
الِ ،م ْن َي ْو ِم ِهَ ،أ ْو ِم ْن َغ ِد ِه»]( .سنن ايب داود ،۴۲۴۲ :مسند احمد)۶۱۶۸ :
عمري بن هانئ وايي چې ما هل عبداهلل بن عمر ريض اهلل عنه نه واورېدل :مونږ
هل نيب صیل اهلل عليه وسلم رسه ناست ول ډېرې فتنې يې يادې کړې تر دې چې
احالس (الزمې) فتنې يې هم ذکر کړې ،چا وويل چې داهلل رسوهل! د احالس
فتنې ال څه یش دي؟ هغه وويل :د تېښتې او چور چپاول فتنه ،بيا به د نعمتونو
فتنه وي ،زما د کورنۍ يو غړي هل خپو الندې به د لوګي په څېر راووځي ،ګمان به
کوي چې(په علمونو کې) زما په څېر دی خو زما په څېر به نه وي ،زما دوستان
متقيان دي ،بيا به رسه خلک په یو سړي داسې سوهل يش لکه په پښتۍ چې ورون
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وي(يعنې سړی به د مرشۍ اليق نه وي) بيا به توره تورتمه فتنه رشوع يش ،په
امت کې به هېڅ څوک پاتې نه يش مګر په څپېړه به يې وويه ،چې وويل يش
فتنه ختمه شوه ال به پرې اوږده يش ،په سهار کې به پکې سړی مسلمان وي په
ماښام کې به اکفر وي ،په ماښام کې به اکفر وي په سهار کې به مسلمان وي تر
دې چې خلک به دوو خيمو (ډلو) ته وګرځي ،د ايمان ټولګی چې نفاق پکې
نه وي او دنفاق ټولګی چې ايمان پکې نه وي ،چې دغه وخت رايش نو ددجال
انتظار کوئ چې په دغه ورځ يا سبا کې به يې رايش.

ول ال َّل ِه َص َّل الل ُه
[ح ِف ْظ ُت ِم ْن َر ُس ِ
َ ۵۱ع ْن َأ ِب هُ َر ْي َر َة ريض الله عنه َق َالَ :
َع َل ْي ِه َو َس َّل َم ِو َعا َء ْي ِنَ :ف َأ َّما َأ َحدُهُ َم َف َب َث ْث ُتهَُ ،و َأ َّما َ
وم].
اآلخ ُر َف َل ْو َب َث ْث ُت ُه ُق ِط َع هَ َذا ال ُب ْل ُع ُ
(صحيح البخاري)۱۲۰ :

هل ابوهريرة ريض اهلل عنه نه روايت دی چې هل رسول اهلل صیل اهلل عليه وسلم
څخه مې دوه علمونه زده کړې دي ،يو مې خپور کړ ،او که دوهم مې خپور کړ نو
حلق به مې پرې کړی يش.

وق َي ُق ُ
الصا ِد َق ا َمل ْص ُد َ
ول« :هَ َل َك ُة
ب هُ َر ْي َر َة ريض الله عنه َس ِم ْع ُت َّ
َ ۵۲ع ْن َأ ِ ْ
ُأ َّم ِتي َع َل َي َد ْي ِغ ْل َم ٍة ِم ْن ُق َر ْي ٍش»َ ،ف َق َال َم ْر َوانُ َ :ل ْع َن ُة ال َّل ِه َع َل ْي ِه ْم ِغ ْل َم ًةَ .ف َق َال
َأ ُبو هُ َر ْي َر َةَ :ل ْو ِش ْئ ُت َأنْ َأ ُق َ
ولَ :ب ِني ُف َال ٍنَ ،و َب ِني ُف َال ٍنَ ،ل َف َع ْل ُتَ .ف ُك ْن ُت َأخْ ُر ُج َم َع
َجدِّ ي ِإ َل َب ِني َم ْر َوانَ ِحنيَ ُم ِّل ُكوا ِب َّ
الش ْأ ِمَ ،ف ِإ َذا َرآهُ ْم ِغ ْل َم ًنا َأ ْح َدا ًثا َق َال َل َنا
َع َس هَ ُؤ َال ِء َأنْ َي ُكو ُنوا ِم ْن ُه ْم؟ ُق ْل َناَ :أ ْن َت َأ ْع َل ُم]( .صحيح البخاري ،۷۰۵۸ :صحيح
مسلم ،۲۹۱۷ :مسند احمد)۸۰۰۵ :

هل ابوهريرة ريض اهلل عنه نه روايت چې ما هل صادق او مصدوق څخه اورېديل
دي ويل يې :زما د امت هالکت به دقريشو ځينو هلاکنو هل السه وي ،مروان
وويل :په دغو هلاکنو خو دې د اهلل لعنت وي ،ابوهريرة ريض اهلل عنه وويل :که
مې خوښه وه ويیل به مې وی چې دوی بنو فالن او بنو فالن دي :عمرو بن ييح
(دسند راوي دی) وايي :زه چې به لکه هل نيکه (سعيد بن عمرو) رسه شام شام ته
تللم چې بنو مروان ته پکې واک ورکړل شوی و ،چې لکه به يې ځوانان هلاکن

47

قيامت عالمات

ويلدل مونږ ته به يې ويل :شايد دوی هم د (لعنتيانو) هل مجلې څخه وي ،مونږ به
ويل :ته پرې ښه پوهېږې.
48

فتنو څخه د ځان ساتلو بيان
ولَ :ق َال َر ُس ُ
وس ريض الله عنه َي ُق ُ
ول
َ ۵۳ع ْن َأ ِب َك ْب َش َةَ ،ق َالَ :س ِم ْع ُت َأ َبا ُم َ
ي َأ ْي ِدي ُك ْم ِف َت ًنا َك ِق َط ِع ال َّل ْي ِل ا ْل ُم ْظ ِل ِمُ ،ي ْص ِب ُح
ال َّل ِه َص َّل الل ُه َع َل ْي ِه َو َس َّل َمِ « :إنَّ َب ْ َ
ي
ي ِمنَ ا ْل َقا ِئ ِمَ ،وا ْل َقا ِئ ُم ِفي َها َخ ْ ٌ
الر ُج ُل ِفي َها ُمؤ ِْم ًنا َو ُ ْي ِس َكا ِف ًرا ،ا ْل َق ِاع ُد ِفي َها َخ ْ ٌ
َّ
الس ِاعي»َ ،قا ُلواَ :ف َم ت َْأ ُم ُر َنا؟ َق َالُ « :كو ُنوا
ِمنَ ا ْل َم ِشَ ،وا ْل َم ِش ِفي َها َخ ْ ٌ
ي ِمنَ َّ
َأ ْح َل َس ُب ُيو ِت ُك ْم»( .سنن ايب داود.)۳۹۶۱ ،۴۲۶۲ :
ابوکبشه وايي چې ما هل ابومویس اشعري ريض اهلل عنه نه واورېدل چې رسول
اهلل صیل اهلل عليه وسلم وييل دي :ستاسو خمې ته د تورتمې شپې په څېر فتنې
راروانې دي ،سهار به پکې سړی مومن او ماښام به اکفر وي ،ناست به پکې
هل والړ څخه ،والړ به پکې هل روان څخه او روان به پکې له منډې وهونکي
څخه بهرت وي ،صحابه کرامو وويل :ته راته پکې څه وصيت کوې؟ هغه وويل:
هل خپلو کورونو پورې الزم شئ (کېنئ بهر مه راووځئ).

َ ۵۴ع ْن َأ ِب ُب ْر َد َةَ ،ق َالَ [ :د َخ ْل ُت َع َل ُم َح َّم ِد ْب ِن َم ْس َل َم َةَ ،ف َق َالِ :إنَّ َر ُس َ
ول
ال َّل ِه َص َّل الل ُه َع َل ْي ِه َو َس َّل َمَ ،ق َالِ « :إ َّن َها َس َت ُكونُ ِف ْت َن ٌة َو ُف ْر َق ٌة َواخْ ِت َل ٌفَ ،ف ِإ َذا َكانَ
اض ْب ُه َحتَّى َي ْن َق ِط َعُ ،ث َّم ْاج ِل ْس ِف َب ْي ِت َكَ ،حتَّى ت َْأ ِت َي َك
َك َذ ِل َك َف ْأ ِت ِب َس ْي ِف َك ُأ ُحدً اَ ،ف ْ ِ
اض َي ٌة»َ ،ف َق ْد َو َق َع ْت َو َف َع ْل ُت َما َق َال َر ُس ُ
ول ال َّل ِه َص َّل الل ُه َع َل ْي ِه
اط َئ ٌةَ ،أ ْو َم ِن َّي ٌة َق ِ
َي ٌد َخ ِ
َو َس َّل َم]( .سنن ابن ماجه ،۳۹۶۲ :مسند احمد)۱۶۰۲۹ :
ابوبرده وايي زه حممد بن مسلمة ريض اهلل عنه ته ورغلم هغه وويل چې رسول
اهلل صیل اهلل عليه وسلم وييل دي :ډېر زر به فتنې ،تفرقې او اختالفات رايش،
که دغه وخت رايش نو توره به دې د احد غر ته راوړې او تر هغه پرې ګټې ووهه
ترڅو پڅه يش ،بيا تر هغه کور کې کېنه چې يا دې ظلما څوک ووژين او يا د
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تقدير په مرګ مړ شې ،بيا دغسې فتنې راغلې او ما هغه وکړل چې رسول اهلل
صیل اهلل عليه وسلم يې راته سپارښتنه کړې وه.

َ ۵۵ع ْن ُع َد ْي َس َة ِب ْن ِت ُأ ْه َبانَ َ ،قا َل ْتَ :ل َّم َجا َء َع ِ ُّ
ل ْبنُ َأ ِب َطا ِل ٍب هَ اهُ َنا
ص َةَ ،د َخ َل َع َل َأ ِبَ ،ف َق َالَ :يا َأ َبا ُم ْس ِل ٍم َأ َل ُت ِعي ُن ِني َع َل هَ ُؤ َل ِء ا ْل َق ْو ِم؟ َق َالَ :ب َل،
ا ْل َب ْ َ
َق َالَ :ف َد َعا َجا ِر َي ًة َلهَُ ،ف َق َالَ :يا َجا ِر َي ُة َأخْ ِر ِجي َس ْي ِفيَ ،ق َالَ :ف َأخْ َر َج ْتهَُ ،ف َس َّل ِم ْن ُه َق ْد َر
ِش ْ ٍبَ ،ف ِإ َذا هُ َو َخ َش ٌبَ ،ف َق َالِ :إنَّ َخ ِل ِيل َوا ْبنَ َع ِّم َك َص َّل الل ُه َع َل ْي ِه َو َس َّل َمَ ،ع ِه َد ِإ َ َّ
ل
ي ا ْل ُم ْس ِلمِنيَ َف َأت َِّخ ُذ َس ْي ًفا ِم ْن َخ َش ٍبَ ،ف ِإنْ ِش ْئ َت َخ َر ْج ُت َم َع َك،
ِإ َذا َكا َن ِت ا ْل ِف ْت َن ُة َب ْ َ
َق َالَ :ل َح َاج َة ِل ِف َ
يك َو َل ِف َس ْي ِف َك]( .سنن ابن ماجه ،۳۹۶۰ :جامع الرتمذي)۲۲۰۳ :
عديسه بنت اهبان وايي :لکه چې عيل بن ايب طالب ريض اهلل عنه دتله برصې
ته رایغ نو زما پالر ته رایغ وېويل :ای ابو مسلمه! ددې خلکو پر ضد رارسه
مرسته نه شې کولې؟ هغه وويل :ولې نه ،نو خپله وينځه يې راوغوښته او ورته
يې وويل :ای وينځې! زما توره راوباسه ،هغې ورته توره راوړه ،د يوې لوېشت په
اندازه يې هل تېکې راوويسته نو لرګی و ،نو وېويل :زما دوست او ستا اکاک ځوی
صیل اهلل عليه وسلم راته وصيت کړی و چې لکه فتنې رايش نو د لرګې توره به
جوړه کړې ،نو که دې خوښه وي چې دررسه ووځم ،هغه وويل :نه تا ته او نه ستا
تورې ته اړتيا لرم.

ارتداد ډېرېدل هم د قيامت نښه ده
ب ُم ْو َسی َ
ض الل ُه َع ْنهَُ ،ق َالَ :ق َال َر ُس ُ
األ ْش َع ِريِّ َر ِ َ
ول ال َّل ِه َص َّل الل ُه
َ ۵۶ع ْن َأ ِ ْ
الر ُج ُل ِفي َها
َع َل ْي ِه َو َس َّل َمِ « :إنَّ َب ْ َ
الس َاع ِة ِف َت ًنا َك ِق َط ِع ال َّل ْي ِل ا ْل ُم ْظ ِل ِمُ ،ي ْص ِب ُح َّ
ي َي َد ِي َّ
ي ِمنَ ا ْل َقا ِئ ِم،
ُمؤ ِْم ًناَ ،و ُ ْي ِس َكا ِف ًراَ ،و ُ ْي ِس ُمؤ ِْم ًناَ ،و ُي ْص ِب ُح َكا ِف ًرا ،ا ْل َق ِاع ُد ِفي َها َخ ْ ٌ
سوا ِق ِس َّي ُك ْم،
ي ِمنَ ا ْل َم ِشَ ،وا ْل َم ِش ِفي َها َخ ْ ٌ
َوا ْل َقا ِئ ُم ِفي َها َخ ْ ٌ
الس ِاعيَ ،ف َك ِّ ُ
ي ِمنَ َّ
اض ُبوا ِب ُس ُيو ِف ُك ُم ا ْل ِح َجا َر َةَ ،ف ِإنْ ُد ِخ َل َع َل َأ َح ِد ُك ْمَ ،ف ْل َي ُك ْن
َو َق ِّط ُعوا َأ ْوتَا َر ُك ْمَ ،و ْ ِ
ي ا ْب َن ْي آ َد َم»( .سنن ابن ماجه ،۳۹۶۱ :جامع الرتمذي ،۲۲۰۴ :سنن ا يب داود)۴۲۵۹ :
َك َخ ْ ِ
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ابومویس اشعري ريض اهلل عنه وايي چې نيب صیل اهلل عليه وسلم فرماييل دي:
د قيامت هل راتګ نه خمکې به د تورتمې شپې په څېر فتنې رايش ،سړی به پکې
سهار مومن او ماښام اکفر وي ،ماښام به مومن او سهار به اکفر وي ،ناست به
پکې هل والړ نه ،والړ به پکې هل روان نه ،او روان به پکې منډو وهونکي نه
غوره وي ،خپلې يلندې مو ماتې کړئ ،خپل تارونه وشکوئ ،او په تورو مو ګټې
کمرې ووهئ ،که تاسو باندې څوک راننوځي نو د ادم په زامنو کې غوره ترينه
ځوی په څېر جوړ شه.

مقتول جوړ شه خو قا تل نه
اص َر ِ َ
ض الل ُه َع ْنهَُ ،ع ِن ال َّن ِب ِّي َص َّل الل ُه َع َل ْي ِه َو َس َّل َم
ب َو َّق ٍ
َ ۵۷ع ْن َس ْع ِد ْب ِن َأ ْ ْ
يثَ ،ق َالَ :ف ُق ْل ُتَ :يا َر ُس َ
ول ال َّل ِهَ ،أ َر َأ ْي َت ِإنْ َد َخ َل َع َ َّ
ل َب ْي ِتي َو َب َس َط َي َد ُه
ِف هَ َذا ا ْل َح ِد ِ
ِل َي ْق ُت َل ِني؟ َق َالَ :ف َق َال َر ُس ُ
ول ال َّل ِه َص َّل الل ُه َع َل ْي ِه َو َس َّل َمُ « :ك ْن َكا ْب َن ْي آ َد َمَ ،وت ََل َي ِزي ُد:
ئ َب َس ْط َت ِإ َ َّ
{ َل ِ ْ
ل َي َد َك} [املائدة( .»]28 :سنن ايب داود.)۴۲۵۷ :
سعد بن ايب وقاص ريض اهلل عنه وايي چې نيب کريم صیل اهلل عليه وسلم ته ما
وويل :ای د اهلل رسوهل! که زما کور ته څوک راننوځي او الس راوږد کړي چې ما
ووژين نو بيا؟ هغه وايي چې رسول اهلل صیل اهلل عليه وسلم وويل :د ادم د ددو چبو
په څېر شه ،بيا يزيد دا ایت ولوست :که ته راته خپل الس وغځوي نو...

بي دينه ټولنه د قيامت نښه ده
ض الل ُه َع ْنهَُ ،أنَّ َر ُس َ
اص َر ِ َ
ول ال َّل ِه َص َّل
َ ۵۸ع ْن َع ْب ِد الل ِه ْب ِن َع ْمر ِو ْب ِن ال َع ِ
وش ُك َأنْ َي ْأ ِ َ
اس ِفي ِه
ان َأ ْو ُي ِ
زَم ٍ
الل ُه َع َل ْي ِه َو َس َّل َم َق َالَ « :ك ْي َف ِب ُك ْم َو ِب َ
ت َز َمانٌ ُي َغ ْر َب ُل ال َّن ُ
اسَ ،ق ْد َم ِر َج ْت ُع ُهودُهُ ْمَ ،و َأ َما َنا ُت ُه ْمَ ،واخْ َت َل ُفواَ ،ف َكا ُنوا
َغ ْر َب َل ًةَ ،ت ْب َقى ُح َثا َل ٌة ِمنَ ال َّن ِ
ي َأ َصا ِب ِع ِه»َ ،ف َقا ُلواَ :و َك ْي َف ِب َنا َيا َر ُس َ
ول ال َّل ِه؟ َق َال« :ت َْأ ُخ ُذونَ َما
هَ َك َذا َو َش َّب َك َب ْ َ
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اص ِت ُك ْمَ ،وت ََذ ُرونَ َأ ْم َر َع َّام ِت ُك ْم».
َت ْع ِر ُفونَ َ ،وت ََذ ُرونَ َما ُت ْن ِك ُرونَ َ ،و ُت ْق ِب ُلونَ َع َل َأ ْم ِر َخ َّ

(صحيح البخاري ،۴۸۰ :سنن ايب داود)۴۳۴۲ :

عبداهلل بن عمرو ریض اهلل عنه وايي چې رسول اهلل صیل اهلل علیه وسلم
فرمايي :په هغه وخت کې به مو څه حال وي چې خلک پکې چڼ کړی يش او
رزيله خلک پاتې يش ،لوظونه او امانتونه به يې فاسد شوي وي او اختالفات به
کوي او داسې به وي هغه د خپلو السونو ګوتې يو بل کې ورکړې ،صحابه کرامو
وويل :مونږ باید څه وکړو؟ هغه وويل :چې څه پېژنئ هغه واخلئ (عمل پرې
وکړئ) او چې څه نه پېژنئ (ثبوت نه لري) نو هغه پرېږدئ ،د خاصو خلکو اکرونه
به کوئ او داعمو هغه به پرېږدئ.

د قيامت نورې نښې
اص َر ِ َ
ض الل ُه َع ْنهَُ ،ق َالَ :ب ْي َن َم َن ْحنُ
َ ۵۹ع ْن َع ْب ِد الل ِه ْب ِن َع ْمر ِو ْب ِن ال َع ِ
اس
َح ْو َل َر ُس ِ
ول ال َّل ِه َص َّل الل ُه َع َل ْي ِه َو َس َّل َمِ ،إ ْذ َذ َك َر ا ْل ِف ْت َن َةَ ،ف َق َالِ « :إ َذا َر َأ ْيت ُُم ال َّن َ
ي َأ َصا ِب ِع ِه»َ ،ق َال:
َق ْد َم ِر َج ْت ُع ُهودُهُ ْمَ ،و َخف َّْت َأ َما َنا ُت ُه ْمَ ،و َكا ُنوا هَ َك َذا َو َش َّب َك َب ْ َ
َف ُق ْم ُت ِإ َل ْي ِهَ ،ف ُق ْل ُتَ :ك ْي َف َأ ْف َع ُل ِع ْن َد َذ ِل َكَ ،ج َع َل ِني ال َّل ُه ِف َد َ
زَم َب ْيت ََك،
اك؟ َق َال« :ا ْل ْ
اص ِة َنف ِْس َك،
َو ْام ِل ْك َع َل ْي َك ِل َسا َن َكَ ،و ُخ ْذ ِ َبا َت ْع ِر ُفَ ،و َد ْع َما ُت ْن ِك ُرَ ،و َع َل ْي َك ِب َأ ْم ِر َخ َّ
ام ِة»( .سنن ايب داود.)۴۳۴۳ :
َو َد ْع َع ْن َك َأ ْم َر ا ْل َع َّ

هل عبداهلل بن عمرو ريض اهلل عنه نه روايت دی چې مونږ هل نيب صیل اهلل
علیه وسلم څخه ګرد چاپېر ناست ول چې د فتنې ذکر يې وکړ وېويل :لکه چې
مو خلک ويلدل چې لوظونو کې وفاء نه کوي ،امانتونو کې خيانت کوي ،او خپل
منځ کې رسه داسې شول -او د الس ګوتې يې يو بل کې ننويستې -زه ورپورته
شوم او ومې ويل :زه بايد څه وکړم :هغه وويل :په کور دې کېنه ،او د خپلې
ژبې واک دې واخله ،روغ اکرونه قبلوه او بد پرېږده ،چې څومره کویل شې ځان
اصالح کړه او د نورو خلکو چارې پر ځای پرېږده.
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ب هُ َر ْي َر َة َر ِ َ
ض الل ُه َع ْنهَُ ،ع ِن ال َّن ِب ِّي َص َّل ال َّل ُه َع َل ْي ِه َو َس َّل َم َق َال:
َ ۶۰ع ْن َأ ِ ْ
ان َم ْن ت ََر َك ِم ْن ُك ْم ُع ْ َ
ش َما ُأ ِم َر ِب ِه هَ َل َك ُث َّم َي ْأ ِت َز َمانٌ َم ْن َعم َِل
« ِإ َّن ُك ْم ِف َز َم ٍ
ش َما ُأ ِم َر ِب ِه َن َجا»( .جامع الرتمذي)۲۲۶۷ :
ِم ْن ُه ْم ِب ُع ْ ِ

هل ابوهريرة ريض اهلل عنه روايت دی چې رسول اهلل صیل اهلل عليه وسلم
فرمايي :تاسو په داسې زمانه کې ياست چې که څوک پکې د ماموراتو لسمه
برخه هم پرېږدي نو هالک به يش ،او داسې زمانه به رايش چې څوک پکې د
ماموراتو لسمه برخه ادا کړي جنات به ومويم

د ښو خلکو مرګ د قيامت نښه ده
ض الل ُه َع ْنهَُ ،ق َالَ :ق َال َر ُس ُ
ب هُ َر ْي َر َة َر ِ َ
ول ال َّل ِه َص َّل الل ُه َع َل ْي ِه
َ ۶۱ع ْن َأ ِ ْ
ي ِ َ
شا ُر ُك ْم،
ب ِخ َيا ُر ُك ْمَ ،و َل َي ْب َق َ َّ
َو َس َّل َمَ « :ل ُت ْن َت َق ُونَّ َك َم ُي ْن َت َقى ال َّت ْم ُر ِم ْن َأ ْغ َفا ِل ِهَ ،ف ْل َي ْذهَ َ َّ
است ََط ْعت ُْم»( .سنن ابن ماجه)۴۰۳۸ :
َف ُموتُوا ِإ ِن ْ
هل ابو هريرة ريض اهلل عنه نه روايت دی چې رسول اهلل صیل اهلل عليه وسلم
فرمايي :تاسو به هرومرو (هل بې خريه خلکو) داسې پاک کړی شئ لکه کجورې
چې هل ناپاکو جال کېدای يش ،ستاسو غوره ترين به درنه الړ (مړه) يش او
رضرناک به مو پاتې يش ،نو که توان مو وي نو مړه شئ (يعنې دغه مهال به مرګ
هل ژوند نه غوره وي)

َ ۶۲ع ْن َق ْي ٍس[َ ،أ َّن ُه َس ِم َع ِم ْر َد ًاسا َ
األ ْس َلم َِّيَ ،ي ُق ُ
اب
ولَ :و َكانَ ِم ْن َأ ْص َح ِ
األ َّو ُل َف َ
الصا ِل ُحونَ َ ،
األ َّو ُلَ ،و َت ْب َقى ُح َفا َل ٌة َك ُح َفا َل ِة ال َّت ْم ِر َو َّ
َّ
ري،
الش ِع ِ
الش َج َر ِةُ :ي ْق َب ُض َّ
َال َي ْع َب ُأ ال َّل ُه ِب ِه ْم َش ْي ًئا]( .صحيح البخاري.)۴۱۵۶ :

قيس هل مرداس ريض اهلل عنه نه روايت کوي (او مرداس ريض اهلل عنه د
بيعت الرضوان غړی هم و) چې نېاکن خلک به يو په بل پسې مړه يش ،او د نااکره
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له فتنو څخه بانډو ته تښتېدلو بيان
ض ال َّل ُه َع ْنهَُ ،أ َّن ُه َق َالَ :ق َال َر ُس ُ
َ ۶۳ع ْن َأ ِب َس ِع ٍيد ُ
الخ ْدرِيِّ َر ِ َ
ول ال َّل ِه َص َّل
الج َب ِال
الل ُه َع َل ْي ِه َو َس َّل َمُ « :ي ِ
ي َم ِال املُ ْس ِل ِم َغ َن ٌم َي ْت َب ُع ِب َها َش َع َف ِ
وش ُك َأنْ َي ُكونَ َخ ْ َ
ت»( .صحيح البخاري ،۱۹ :نسايئ ،۵۰۳۶ :ابوداود:
َو َم َوا ِق َع ال َق ْط ِرَ ،ي ِف ُّر ِب ِدي ِن ِه ِمنَ ال ِف َ ِ
 ،۴۲۶۷ابن ماجه ،۳۹۸۰ :مسند احمد.11032 :

هل ابوسعيد خدري ريض اهلل عنه نه روايت دی چې رسول اهلل صیل اهلل عليه
وسلم فرمايي :نزدې ده چې د مسلمان ښه مال او دولت به ګډې بزې وي او
دغرونو رسونو او باراين ځايونو ته به یې بوځي ،په دې خاطر چې خپل دين
وتښتوي (حفاظت يې وکړي).

ض الل ُه ع ْن ُه َق َالَ :ق َال َر ُس ُ
ب َب ْک َر َة َر ِ َ
ول الل ِه َص َّل الل ُه َع َل ْي ِه َو َس َّل َم:
َ ۶۴ع ْن ِأ ِ ْ
ي ِمنَ ا ْل َم ِش ِفي َهاَ ،وا ْل َم ِش
« ِإ َّن َها َس َت ُكونُ ِف َتٌَ :أ َل ُث َّم َت ُكونُ ِف ْت َن ٌة ا ْل َق ِاع ُد ِفي َها َخ ْ ٌ
الس ِاعي ِإ َل ْي َهاَ .أ َلَ ،ف ِإ َذا َنزَ َل ْت َأ ْو َو َق َع ْتَ ،ف َم ْن َكانَ َل ُه ِإ ِب ٌل َف ْل َي ْل َحقْ
ِفي َها َخ ْ ٌ
ي ِمنَ َّ
ِب ِإ ِب ِل ِهَ ،و َم ْن َكا َن ْت َل ُه َغ َن ٌم َف ْل َي ْل َحقْ ِب َغ َن ِم ِهَ ،و َم ْن َكا َن ْت َل ُه َأ ْر ٌض َف ْل َي ْل َحقْ ِب َأ ْر ِض ِه»،
َق َال َف َق َال َر ُج ٌلَ :يا َر ُس َ
ول الل ِه َأ َر َأ ْي َت َم ْن َل ْم َي ُك ْن َل ُه ِإ ِب ٌل َو َل َغ َن ٌم َو َل َأ ْر ٌض؟ َق َال:
« َي ْع ِم ُد ِإ َل َس ْي ِف ِه َف َي ُد ُّق َع َل َحدِّ ِه ِب َح َج ٍرُ ،ث َّم ِل َي ْن ُج ِإ ِن ْاست ََطاعَ ال َّن َجاة ،الل ُه َّم هَ ْل
َب َّلغ ُْت؟ الل ُه َّم هَ ْل َب َّلغ ُْت؟ الل ُه َّم هَ ْل َب َّلغ ُْت؟» َق َالَ :ف َق َال َر ُج ٌلَ :يا َر ُس َ
ول الل ِه َأ َر َأ ْي َت
َيَ ،ف َ َ
ض َب ِني َر ُج ٌل
ِإنْ ُأ ْك ِر ْه ُت َحتَّى ُي ْن َط َلقَ ِب ِإ َل َأ َح ِد َّ
َّيَ ،أ ْو ِإ ْح َدى ا ْل ِف َئت ْ ِ
الصف ْ ِ
اب
ِب َس ْي ِف ِهَ ،أ ْو َي ِجي ُء َس ْه ٌم َف َي ْق ُت ُل ِني؟ َق َالَ « :ي ُبو ُء ِب ِإ ْ ِث ِه َو ِإ ْث َِكَ ،و َي ُكونُ ِم ْن َأ ْص َح ِ
ال َّنا ِر»( .صحيح مسلم ،۲۸۸۷ :ابوداود ،۴۲۵۶ :مسند احمد)۲۰۴۹۰ :
هل ابوبکره ريض اهلل عنه نه روايت دی چې رسول اهلل صیل اهلل عليه وسلم
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فرمايي :نزدې ده چې ډېرې فتنې به رايش ،خربدار بيا به داسې فتنه رايش چې ناست
به پکې هل والړ ،او والړ به پکې هل روان او روان به پکې هل منډې وهونکي
نه بهرته وي ،خربدار که لکه دغه فتنې رايش نو که څوک اوښان لري ورپسې دې
يش ،او که ګډې بزې لري نو ورپسې دې يش ،او که ځمکه لري نو وردې يش
(زميندارې دې رشوع کړي) ،يو سړی پاڅېد چې ای د اهلل رسوهل! که څوک اوښان
ونه لري ،ګډې بزې ونه لري او يا ځمکه هم ونه لري نو بیا؟ هغه وويل :بايد خپله
توره راواخيل او تر هغه دې پرې ګټې (کمرې ،ډبرې) وويه چې پڅه يش ،بيا چې
يې څومره توان و ځان دې حمفوظ وسايت ،ای اهلل! ايا ستا دين مې ونه رسو؟ ای اهلل!
ايا ستا دين مې ونه رسو؟ ای اهلل! ايا ستا دين مې ونه رسو؟ سړي ورته وويل :د اهلل
رسوهل! که زه جمبور کړی شم او په جرب زور په يو جنګي صف کې وردول شم او
يوڅوک مې په توره وويه او غیش رايش او مړ مې کړي نو بيا؟ هغه وویل :قاتل هم
ستا او هم په خپله ګناه ککړ شو ،او د اور واالو څخه به جوړ يش.

له تېکې څخه بغېر چا ته توره ورکول حرام دي
ض الل ُه َع ْن ُه َق َالَ ،ق َالَ :أ َت َر ُس ُ
ب َب ْک َر َة َر ِ َ
ول ال َّل ِه َص َّل الل ُه َع َل ْي ِه
َ ۶۵ع ْن َأ ِ ْ
َو َس َّل َم َع َل َق ْو ٍم َي َت َع َ
اط ْونَ َس ْي ًفا َم ْس ُل ًولَ ،ف َق َالَ « :ل َعنَ ال َّل ُه َم ْن َف َع َل هَ َذا؟ َأ َو َل ْي َس َق ْد
َن َه ْي ُت َع ْن هَ َذاُ ،ث َّم َق َالِ :إ َذا َس َّل َأ َح ُد ُك ْم َس ْي َفهَُ ،ف َن َظ َر ِإ َل ْي ِهَ ،ف َأ َرا َد َأنْ ُي َنا ِو َل ُه َأ َخا ُه،
َف ْل ُي ْغ ِم ْد ُهُ ،ث َّم ُي َنا ِو ْل ُه ِإ َّيا ُه»( .مسند احمد)۲۰۴۲۹ :

ابوبکره ريض اهلل عنه وايي چې رسول اهلل صیل اهلل عليه وسلم يو قوم ته رایغ
چې توره یې يو بل ته لوڅه ورکوهل ،هغه وويل :اهلل دې پرې لعنت وکړي دا چا
کړی دی؟ ولې ما تاسو هل دې څخه نه وئ منع کړي؟ بيا يې وويل :تاسو کې چې
لکه څوک توره هل تېکې راوبايس او ورته وګوري نو که کوم ورور ته یې ورکوي
بېرته دې تيکې کې کېږدي او بيا دې ورکړي.
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د اسالم اولین او اخرین صفت
َ ۶۶ع ِن ا ْب ِن ُع َم َر َر ِ َ
ض الل ُه َع ْن ُه َ َمَ ،ع ِن ال َّن ِب ِّي َص َّل الل ُه َع َل ْي ِه َو َس َّل َم َق َال:
ال ْس َل َم َب َد َأ َغ ِري ًبا َو َس َي ُعو ُد َغ ِري ًبا َك َم َب َد َأ] (مسلم ،۱۴۶ :سنن ابن ماجه،۳۹۸۷ :
[ ِإنَّ ْ ِ
مسند احمد)۹۰۵۴ :

هل ابن عمر ريض اهلل عنه نه روايت دی چې رسول اهلل صیل اهلل عليه وسلم
فرمايي :اسالم ظاهر شوی هم نااشنا دی او د بيا ځل لپاره به نا اشنا هم ظاهر يش.

غرباء څوک دي؟
ض الل ُه َع ْن ُه َق َالَ :ق َال َر ُس ُ
َ ۶۷ع ْن َع ْب ِد الل ِه ْب ِن َم ْس ُع ْو ٍد َر ِ َ
ول ال َّل ِه َص َّل الل ُه
وب ِل ْل ُغ َر َباءِِ ،ق َيلَ :و َم ِن
ال ْس َل َم َب َد َأ َغ ِري ًباَ ،و َس َي ُعو ُد َك َم َب َد َأَ ،ف ُط َ
َع َل ْي ِه َو َس َّل َمِ [ :إنَّ ْ ِ
ا ْل ُغ َر َبا ُء؟ َق َ
ال :ال ُّنزَّاعُ ِمنَ ا ْل َق َبا ِئ ِل] (مسند احمد ،۳۷۸۴ :سنن ابن ماجه ،۳۹۸۸ :سنن

الدارمي)۲۷۵۵ :

عبداهلل بن مسعود ريض اهلل عنه وايي چې رسول اهلل صیل اهلل عليه وسلم
فرماييل دي :بې شکه اسالم نااشنا ظاهر شوی دی او چې څنګه ظاهر شوی
و بېرته به همدغسې راګرځي ،غرباؤ ته دې مبارک وي ،چا وويل :غرباء
څوک دي؟ هغه وويل :هغه څوک چې د علم زده کړې لپاره یې وطن او کور
پرېښی وي.

اسالم به بېرته حجاز ته غونډ يش
ري ْب ِن َع ْب ِدالل ِه ْب ِن َع ْم ِرو ْب ِن َع ْو ِف ْب ِن َز ْي ِد ْب ِن ِم ْل َح َةَ ،ع ْن َأ ِبي ِه،
َ ۶۸ع ْن َک ِث ِ
َع ْن َجدِّ ِهَ ،أنَّ َر ُس َ
الح َجا ِز
ول الل ِه َص َّل ال َّل ُه َع َل ْي ِه َو َس َّل َم َق َالِ :إنَّ الدِّ ينَ َل َي ْأ ِر ُز ِإ َل ِ
الح َجا ِز َم ْع ِق َل ُ
األ ْر ِو َّي ِة ِم ْن َر ْأ ِس
الح َّي ُة ِإ َل ُج ْح ِرهَ اَ ،و َل َي ْع ِق َلنَّ الدِّ ينُ ِمنَ ِ
َك َم ت َْأ ِر ُز َ
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وب ِل ْل ُغ َر َبا ِء ا َّل ِذينَ ُي ْص ِل ُحونَ َما
الج َب ِلِ ،إنَّ الدِّ ينَ َب َد َأ َغ ِري ًبا َو َي ْر ِج ُع َغ ِري ًباَ ،ف ُط َ
َ
اس ِم ْن َب ْع ِدي ِم ْن ُس َّن ِتي] (جامع الرتمذي.)۲۶۳۰ :
َأف َْس َد ال َّن ُ
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کثري هل خپل پالر عبداهلل او هغه يې هل خپل پالر عمرو بن عوف نه روايت
کوي چې رسول اهلل صیل اهلل عليه وسلم فرمايي :دين به حجاز ته داسې راټول يش
لکه مار چې خپلې سوړې ته ټويلږي ،او دين به په حجاز کې داسې کالبند يش
لکه ځنګلې غوا چې د غر په رس کې کالبنده يش ،هل پېل څخه دين نااشنا ظاهر
شوی و او دوباره به نااشنا پېل واخيل ،هغو غرباؤ ته دې خوشخربي وي چې هغه
(سنت) ژوندي کوي چې خلکو هل ما نه وروسته فاسد کړي وي.

ايمان به هم مدينې راټول شي
الر ْح َم ِن ْب ِن ِس َّن ِة َر ِ َ
ض الل ُه َع ْنهَُ ،أ َّن ُه َس ِم َع ال َّن ِب َّي َص َّل الل ُه َع َل ْي ِه
َ ۶۹ع ْن َع ْب ِد َّ
َو َس َّل َم َي ُق ُ
وب ِل ْل ُغ َر َبا ِء ِق َيلَ :يا
ال ْس َل ُم َغ ِري ًباُ ،ث َّم َي ُعو ُد َغ ِري ًبا َك َم َب َد َأَ ،ف ُط َ
ولَ :ب َد َأ ْ ِ
َر ُس َ
اسَ ،وا َّل ِذي َنف ِْس
ول ال َّل ِهَ ،و َم ِن ا ْل ُغ َر َبا ُء؟ َق َال :ا َّل ِذينَ ُي ْص ِل ُحونَ ِإ َذا َف َس َد ال َّن ُ
الس ْي ُلَ ،وا َّل ِذي َنف ِْس ِب َي ِد ِه َل َي ْأ ِر َزنَّ
ِب َي ِد ِه َل َي ْن َحا َزنَّ ْ ِ
ال َميانُ ِإ َل ا ْل َم ِدي َن ِة َك َم َي ُحو ُز َّ
ي ا ْل َم ْس ِج َد ْي ِن َك َم ت َْأ ِر ُز ا ْل َح َّي ُة ِإ َل ُج ْح ِرهَ ا] (مسند احمد.)۱۶۶۹۰ :
ال ْس َل ُم ِإ َل َما َب ْ َ
ِْ
سنة ريض اهلل عنه وايي چې ما هل نيب صیل اهلل عليه وسلم
عبدالرمحن بن َّ
څخه اوريديل دي چې فرمايل يې :اسالم نااشنا ظاهر شوی دی او د پېل په څېر
به نااشنا بيا پېل واخيل ،غرباؤ ته دې مبارک وي ،وويل شول چې غرباء څوک
دي؟ هغه وويل :هغه خلک دي چې خلکو فاسد کړي سنتونه بيا راژوندي کوي،
زما دې په هغه ذات قسم وي چې زما نفس يې په الس کې دی چې مدینې ته به
ايمان دومره زر راغونډ يش لکه سيالب ،او زما دې په هغه ذات قسم وي چې زما
نفس یې په الس کې دی چې اسالم به د دواړو مسجدونو ترمنځ داسې راټول يش
لکه مار چې خپلې سوړې ته راغونډيږي.
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د قيامت په ورځ د غرباؤ نورانيت
َ ۷۰ع ْن َع ْب ِدالل ِه ْب ِن َع ْم ٍرو َر ِ َ
ول الل ِه َص َّل
ض الل ُه َع ْنهَُ ،ق َالُ :ك ْن ُت ِع ْن َد َر ُس ِ
الل ُه َع َل ْي ِه َو َس َّل َم َو َط َل َع ِت َّ
الش ْم ُسَ ،ف َق َالَ :ي ْأ ِت الل َه َق ْو ٌم َي ْو َم ا ْل ِق َي َام ِةُ ،نو ُرهُ ْم َك ُنو ِر
الش ْم ِسَ ،ف َق َال َأ ُبو َب ْك ٍرَ :أ َن ْحنُ هُ ْم َيا َر ُس َ
َّ
ريَ ،و َل ِك َّن ُه ُم
ي َك ِث ٌ
ول الل ِه؟ َق َالَ :لَ ،و َل ُك ْم َخ ْ ٌ
شونَ ِم ْن َأ ْق َطا ِر ْ َ
ا ْل ُف َق َرا ُء َوا ْل ُم َه ِاج ُرونَ ا َّل ِذينَ ُي ْح َ ُ
وب
وب ِل ْل ُغ َر َباءُِ ،ط َ
ال ْر ِض ُط َ
وب ِل ْل ُغ َر َباءَِ ،ف ِق َيلَ :م ِن ا ْل ُغ َر َبا ُء َيا َر ُس َ
اس َصا ِل ُحونَ ِف
ِل ْل ُغ َر َباءُِ ،ط َ
ول الل ِه؟ َق َالَ :ن ٌ
ريَ ،م ْن َي ْع ِصي ِه ْم َأ ْك َ ُ
ث ِم َّم ْن ُي ِطي ُع ُه ْم] (مسند احمد)۷۰۷۲ :
َن ِ
اس َس ْو ٍء َك ِث ٍ
عبداهلل بن عمر ريض اهلل عنه وايي چې زه هل رسول اهلل صیل اهلل عليه وسلم
رسه ناست وم او ملر راښتیل و ،هغه وويل :اهلل ته به د قيامت په ورځ داسې قوم
رايش چې د ملر په څېر رڼا به لري ،ابوبکر ريض اهلل عنه وويل :ايا دغه خلک
مونږ يو؟ هغه وويل :نا ،تاسو هم د ډېر خري حاملني ياست ،دوی هغه ناداره خلک
او مهاجرين دي چې د ځمکې هل کنارو څخه به رامجع کویل يش ،غرباؤ ته دې
مبارکباد وي ،غرباؤ ته دې مبارکباد وي ،غرباؤ ته دې مبارکباد وي ،چا وويل:
غرباء څوک دي د اهلل رسوهل؟ هغه وويل :غرباء هغه نياکن بندګان دي چې بدان
به پکې ډېر وي ،د دوی نافرمانه به پکې هل هغو زيات وي چې خربه يې مين.

غرباء تر هر چا اهلل ته نزدې دي
ض الل ُه َع ْنهَُ ،ق َالَ :ق َال َر ُس ُ
َ ۷۱ع ْن َع ْب ِدالل ِه ْب ِن َع ْم ٍرو َر ِ َ
ول الل ِه َص َّل الل ُه
َع َل ْي ِه َو َس َّل َمَ :أ َح ُّب َ ْ
ش ٍء ِإ َل الل ِه َت َع َال ا ْل ُغ َر َبا ُءِ ،ق َيلَ :و َم ِن ا ْل ُغ َر َبا ُء؟ َق َال :ا ْل َف َّرا ُرونَ
الس َل ُم] (السنن
ِب ِدي ِن ِه ْمَ ،ي ْب َع ُث ُه ُم الل ُه َي ْو َم ا ْل ِق َي َام ِة َم َع ِع َيس ا ْب ِن َم ْر َي َم َع َل ْي ِه َم َّ
الواردة يف الفنت.)۱۶۰ :

هل عبداهلل بن عمرو ريض اهلل عنه نه روايت دی چې رسول اهلل صیل اهلل عليه
وسلم فرمايي :غرباء اهلل پاک ته تر هر څه ډېر حمبوب دي ،چا وويل :غرباء څوک
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دي؟ هغه وويل :هغه خلک چې خپل دين تښتوي ،د قيامت په ورځ به یې اهلل پاک
هل عيیس علیه السالم رسه راپورته کړي.
58

غرباء به د نورو په نسبت کم وي
ض الل ُه َع ْن ُه َأنَّ ال َّن ِب َّي َص َّل الل ُه َع َل ْي ِه َو َس َّل َم َق َالُ :
َ ۷۲ع ِن املُ َّط ِل ِب َر ِ َ
وب
[ط َ
ِل ْل ُغ َر َبا ِء َقا ُلواَ :و َم ِن ا ْل ُغ َر َبا ُء َيا َر ُس َ
اس]
ول ال َّل ِه؟ َق َال :ا َّل ِذينَ َي ِزيدُونَ ِإ َذا َن َق َص ال َّن ُ

(احاديث اسمعيل بن جعفر.)۳۶۷ :

مطلب هل نيب کريم صیل اهلل عليه وسلم څخه روايت کوي وايي :غرباؤ ته
دې مبارکباد وي ،هغوی وويل :غرباء څوک دي ای د اهلل رسوهل! هغه وويل :هغه
خلک دي چې دوی کميږي او خلک به ډيريږي.

ري ْب ِن َع ْب ِدالل ِه ْب ِن َع ْم ِرو ْب ِن َع ْو ِف ْب ِن َز ْي ِد ْب ِن ِم ْل َح َةَ ،ع ْن َأ ِبي ِه،
َ ۷۳ع ْن َك ِث ِ
َع ْن َجدِّ ِهَ ،أنَّ َر ُس َ
الح َجا ِز
ول الل ِه َص َّل ال َّل ُه َع َل ْي ِه َو َس َّل َم َق َالِ :إنَّ الدِّ ينَ َل َي ْأ ِر ُز ِإ َل ِ
الح َجا ِز َم ْع ِق َل ُ
األ ْر ِو َّي ِة ِم ْن َر ْأ ِس
الح َّي ُة ِإ َل ُج ْح ِرهَ اَ ،و َل َي ْع ِق َلنَّ الدِّ ينُ ِمنَ ِ
َك َم ت َْأ ِر ُز َ
وب ِل ْل ُغ َر َبا ِء ا َّل ِذينَ ُي ْص ِل ُحونَ َما
الج َب ِلِ ،إنَّ الدِّ ينَ َب َد َأ َغ ِري ًبا َو َي ْر ِج ُع َغ ِري ًباَ ،ف ُط َ
َ
اس ِم ْن َب ْع ِدي ِم ْن ُس َّن ِتي] (جامع الرتمذي.)۲۶۳۰ :
َأف َْس َد ال َّن ُ
کثري هل خپل پالر عبداهلل او هغه يې هل خپل پالر عمرو بن عوف نه روايت
کوي چې رسول اهلل صیل اهلل عليه وسلم فرمايي :دين به حجاز ته داسې راټول يش
لکه مار چې خپلې سوړې ته راټويلږي ،او دين به په حجاز کې داسې کالبند يش
لکه ځنګلې غوا چې د غر په رس کې کالبنده يش ،هل پېل څخه دين نااشنا ظاهر
شوی و او دوباره به نااشنا پېل واخيل ،هغو غرباؤ ته دې خوشخربي وي چې هغه
(سنت) ژوندي کوي چې خلکو هل ما نه وروسته فاسد کړي وي.

ض الل ُه َع ْن ُه َأ َّن ُه َقال ِ َل َح ِد َأ ْص َحا ِب ِهَ :ل ِ ْ
الص ِام ِت َر ِ َ
ئ َط َال
َ ۷۴ع ْن ُع َبا َد َة ْب ِن َّ
الر ُج َل ِم ْن َث َب ِج ا ْل ُم ْس ِلمِنيَ َ -ي ْع ِني ِم ْن
ِب ُك َم ُع ْم ُر َأ َح ِد ُك َم َأ ْو ِك َل ُك َم َلت ِ
ُوش َك ِان َأنْ ت ََر َيا َّ
َو َس ٍطَ -ق َر َأ ا ْل ُق ْرآنَ َع َل ِل َس ِان ُم َح َّم ٍد َص َّل الل ُه َع َل ْي ِه َو َس َّل َمَ .ف َأ َعا َد ُه َو َأ ْب َدا ُهَ ،و َأ َح َّل
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َح َل َلهَُ ،و َح َّر َم َح َر َامهَُ ،و َن َ
زَل ِع ْن َد َم َنا ِز ِل ِهَ ،أ ْو َق َر َأ ُه َع َل ِل َس ِان َأ ِخي ِه ِق َرا َء ًة َع َل ِل َس ِان
ُم َح َّم ٍد َص َّل الل ُه َع َل ْي ِه َو َس َّل َمَ ،ف َأ َعا َد ُه َو َأ ْب َدا ُهَ ،و َأ َح َّل َح َل َلهَُ ،و َح َّر َم َح َر َامهَُ ،و َن َ
زَل ِع ْن َد
َم َنا ِز ِل ِهَ ،ل َي ُحو ُر ِفي ُك ْم ِإ َّل َك َم َي ُحو ُر َر ْأ ُس ا ْل ِح َم ِر ا ْل َم ِّي ِت] (مسند احمد.)۳۶۲ :

عبادة بن صامت ريض اهلل عنه خپل يو ملګري ته وويل :که تاسو کې د يو يا
دواړو زندګي اوږده شوه ،نو نزدې ده چې تاسو به هل اعمو مسلمانانو نه یو سړی
ووينئ چې قران به د حممد صیل اهلل عليه وسلم په ژبه لويل ،بار بار به یې لويل،
ښاکره به یې لويل ،حالل به یې حالل او حرام به يې حرام ګڼي ،او رتبه او مزنهل
به يې هم پېژين ،يا به د خپل ورور څخه د حممد صیل اهلل عليه وسلم په روايت سم
دم قرائت کوي ،بار بار به يې لويل او ښاکره به یې هم لويل ،حالل به یې حالل او
حرام به يې حرام ګڼي ،او رتبه او مزنهل به يې هم پېژين خو هېڅ فايده به ترې نه
يش اخسیت لکه د مړ خر رس نه چې يې څښنت ګټه نه يش اخسیت.

ورځ تر بله هغه هم بدتره
ي ْب ِن َع ِديٍّ َ ،ق َالَ :أ َت ْي َنا َأ َن َس ْبنَ َما ِل ٍكَ ،ف َش َك ْو َنا ِإ َل ْي ِه َما َن ْل َقى
َ ۷۵ع ِن الزُّ َب ْ ِ
بواَ ،ف ِإ َّن ُه َال َي ْأ ِت َع َل ْي ُك ْم َز َمانٌ ِإ َّل ا َّل ِذي َب ْع َد ُه َ ٌّ
ش ِم ْنهُ،
ِمنَ َ
اص ِ ُ
الح َّج ِاجَ ،ف َق َالْ :
َحتَّى َت ْل َق ْوا َر َّب ُك ْم َس ِم ْع ُت ُه ِم ْن َن ِب ِّي ُك ْم َص َّل الل ُه َع َل ْي ِه َو َس َّل َم] (صحيح البخاري.)۷۰۶۸ :
زبري بن عدي وايي چې انس بن مالک ريض اهلل عنه ته مونږ راغلو او هل
حجاج څخه مو ورته شاکيت وکړ ،هغه وويل :صرب وکړئ ،په تاسو باندې هېڅ
وخت نه راځي مګر هل خمکې څخه به بدتر وي ترڅو هل خپل رب رسه مو مالقات
ويش ،داسې مې هل نيب کريم صیل اهلل عليه وسلم څخه اوريديل دي.

قتل او قتال د قيامت نښه ده

۷۶

ب هُ َر ْي َر َة ريض الله عنه َق َالَ :ق َال َر ُس ُ
ول الل ِه َص َّل الل ُه َع َل ْي ِه
َع ْن َأ ِ ْ
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الش ُّحَ ،و َي ْك ُ ُ
تَ ،و ُي ْل َقى ُّ
الزَّمانُ َ ،و ُي ْق َب ُض ا ْل ِع ْل ُمَ ،وت َْظ َه ُر ا ْل ِف َ ُ
ث ا ْل َه ْر ُج
َو َس َّل َمَ :ي َت َقا َر ُب َ
َقا ُلواَ :و َما ا ْل َه ْر ُج؟ َق َ
ال :ا ْل َقت ُْل] (صحيح مسلم)۱۵۷ :
60

هل ابوهريرة ريض اهلل عنه نه روايت دی چې رسول اهلل صیل اهلل عليه وسلم
فرمايي :وختونه به رسه خپل منځ کې نزدې يش ،علم به واخستیل يش ،فتنې به
راپورته يش ،خبل به په زړونو کې واچویل يش ،هرج به ډېر يش ،هغوی وويل :هرج
څه یش دی؟ هغه وويل :وژل او مرګونه دي.

مهاجر به بېرته خپل کلي کور ته نه ستنيږي
َ ۷۷ع ْن َس َل َم َة ْب ِن َ
األ ْک َو ِع َر ِ َ
الح َّج ِاج َف َق َال:
ض الل ُه َع ْنهُ[َ :أ َّن ُه َد َخ َل َع َل َ
َيا ا ْبنَ َ
األ ْك َو ِع ،ا ْرت ََد ْد َت َع َل َع ِق َب ْي َكَ ،ت َع َّر ْب َت؟ َق َالَ :الَ ،و َل ِكنَّ َر ُس َ
ول ال َّل ِه َص َّل
الل ُه َع َل ْي ِه َو َس َّل َم َأ ِذنَ ِل ِف ال َب ْد ِو] (صحيح البخاري ،۷۰۸۷ :صحيح مسلم ،۱۸۶۲ :سنن

النسايئ ،۴۱۸۶ :مسند احمد)

سلمة بن االکوع ريض اهلل عنه حجاج ته وریغ ،حجاج ورته وويل :ابن
االکوعه! ايا بېرته په پوندو وګرځېدې؟ بېرته بانډچي شوې؟ هغه وويل :نا ،خو
رسول اهلل صیل اهلل عليه وسلم راته اجازه کړې وه چې بانډو کې واوسېږم.

مسلمان بايد نه قا تل وي او نه مقتول
َ ۷۸ع ِن ْ َ
ال ْح َن ِف ْب ِن َق ْي ٍسَ ،ق َالَ :
الر ُج َل َف َل ِق َي ِني َأ ُبو
[خ َر ْج ُت َو َأ َنا ُأ ِري ُد هَ َذا َّ
ول الل ِه َص َّل
ص ا ْب ِن َع ِّم َر ُس ِ
َب ْك َر َةَ ،ف َق َالَ :أ ْينَ ت ُِري ُد َيا َأ ْح َن ُف؟ َق َالُ :ق ْل ُتُ :أ ِري ُد َن ْ َ
الل ُه َع َل ْي ِه َو َس َّل َم َ -ي ْع ِني َع ِل ًّياَ -ق َالَ :ف َق َال ِلَ :يا َأ ْح َن ُف ا ْر ِج ْعَ ،ف ِإ ِّن َس ِم ْع ُت َر ُس َ
ول
ولِ :إ َذا َت َو َاج َه ا ْل ُم ْس ِل َم ِن ِب َس ْي َف ْي ِه َمَ ،فا ْل َقا ِت ُل َوا ْل َم ْقت ُ
الل ِه َص َّل الل ُه َع َل ْي ِه َو َس َّل َم َي ُق ُ
ُول
ِف ال َّنا ِر َق َال َف ُق ْل ُتَ :أ ْو ِق َيلَ :يا َر ُس َ
ُول؟ َق َال:
ول الل ِه هَ َذا ا ْل َقا ِت ُلَ ،ف َم َب ُال ا ْل َم ْقت ِ
اح ِب ِه] (صحيح البخاري ،۶۸۷۵ :صحيح مسلم ،۲۸۸۸ :سنن النسايئ:
ِإ َّن ُه َق ْد َأ َرا َد َقت َْل َص ِ
 ،۴۱۲۲ابوداود ،۴۲۶۸ :سنن ابن ماجه ،۳۹۶۵ :مسند احمد.)۲۰۴۳۹ :
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احنف بن قيس وايي :زه ووتم چې هل دې سړي (عيل بن ايب طالب ريض اهلل عنه)
رسه مې مرسته موخه وه ،الره کې رارسه ابوبکره ريض اهلل عنه خمامخ شو وېويل:
احنفه چرته ځې؟ ما وويل :د رسول اهلل صیل اهلل عليه وسلم د اکاک ځوی مرستې
لپاره روان يم ،هغه وويل :احنفه! بېرته الړ شه ،ځکه چې ما هل رسول اهلل صیل اهلل
علیه وسلم څخه اوريديل دي :لکه چې دوه مسلمانان رسه په تورو خمامخ يش نو قاتل
او مقتول دواړه به په اور کې وي ،ما يا بل چا وپوښتل :ای د اهلل رسوهل! قاتل خو به
اور ته ځي ،نو مقتول ولې اور ته الړ يش؟ هغه وويل :مقتول هم د قاتل د وژلو اراده
لرهل (او عميل اقدام يې کړی و).

َ ۷۹ع ْن َأ ِب هُ َر ْي َر َة ريض الله عنه َق َالَ :ق َال َر ُس ُ
ول الل ِه َص َّل الل ُه َع َل ْي ِه
َو َس َّل َمَ [ :وا َّل ِذي َنف ِْس ِب َي ِد ِه َل َت ْذهَ ُب ال ُّد ْن َياَ ،حتَّى َي ْأ ِ َ
اس َي ْو ٌم َل َي ْد ِري
ت َع َل» ال َّن ِ
ا ْل َقا ِت ُل ِف َيم َقت ََلَ ،و َل ا ْل َم ْقت ُ
ُول ِف َيم ُق ِت َل « َف ِق َيلَ :ك ْي َف َي ُكونُ َذ ِل َك؟ َق َال« :ا ْل َه ْر ُج،
ا ْل َقا ِت ُل َوا ْل َم ْقت ُ
ُول ِف ال َّنا ِر] (صحيح مسلم)۲۹۰۸ :

هل ابوهريرة ريض اهلل عنه نه روايت دی چې رسول اهلل صیل اهلل عليه وسلم
فرماييل دي :زما دې په هغه ذات قسم وي چې زما نفس يې په الس کې دی چې
دنيا تر هغه نه ورانيږي ترڅو په خلکو داسې زمانه رانه يش چې قاتل به نه پوهيږي
چې ولې قتل کوي او مقتول به نه وي خرب چې ولې ووژل شوم؟ ،وويل شول :دا به
څنګه کيږي؟ هغه وويل :قتل او قتال ،قاتل او مقتول دواړه به په اور کې وي.

کافر پر مسلمان نه شي مسلط کېدی
ض الل ُه َع ْنهَُ ،ق َالَ :ق َال َر ُس ُ
َ ۸۰ع ْن َث ْو َبانَ َر ِ َ
ول الل ِه َص َّل الل ُه َع َل ْي ِه َو َس َّل َم:
[ ِإنَّ الل َه َز َوى ِل ْ َ
ال ْر َضَ ،ف َر َأ ْي ُت َم َشا ِر َق َها َو َم َغا ِر َب َهاَ ،و ِإنَّ ُأ َّم ِتي َس َي ْب ُل ُغ ُم ْل ُك َها َما
ال ْح َم َر َو ْ َ
يت ا ْل َكنْزَ ْي ِن ْ َ
ال ْب َي َضَ ،و ِإ ِّن َس َأ ْل ُت َر ِّب ِ ُل َّم ِتي َأنْ َل
ُز ِويَ ِل ِم ْن َهاَ ،و ُأ ْع ِط ُ
ُي ْه ِل َك َها ِب َس َن ٍة َع َّام ٍةَ ،و َأنْ َل ُي َس ِّل َط َع َل ْي ِه ْم َع ُد ًّوا ِم ْن ِس َوى َأ ْن ُف ِس ِه ْمَ ،ف َي ْس َت ِب َيح َب ْي َض َت ُه ْم،
َو ِإنَّ َر ِّب َق َالَ :يا ُم َح َّم ُد ِإ ِّن ِإ َذا َق َض ْي ُت َق َضا ًء َف ِإ َّن ُه َل ُي َر ُّدَ ،و ِإ ِّن َأ ْع َط ْيت َُك ِ ُل َّم ِت َك
َأنْ َل ُأ ْه ِل َك ُه ْم ِب َس َن ٍة َع َّام ٍةَ ،و َأنْ َل ُأ َس ِّل َط َع َل ْي ِه ْم َع ُد ًّوا ِم ْن ِس َوى َأ ْن ُف ِس ِه ْمَ ،ي ْس َت ِب ُيح
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ي َأ ْق َطارِهَ ا َ -حتَّى َي ُكونَ
َب ْي َض َت ُه ْمَ ،و َل ِو ْاج َت َم َع َع َل ْي ِه ْم َم ْن ِب َأ ْق َطارِهَ ا َ -أ ْو َق َال َم ْن َب ْ َ
َب ْع ُض ُه ْم ُي ْه ِل ُك َب ْع ًضاَ ،و َي ْس ِبي َب ْع ُض ُه ْم َب ْع ًضا [صحيح مسلم ،۲۸۸۹ :سنن ابوداود،۴۲۵۲ :
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جامع الرتمذي ،۲۱۷۶ :سنن ابن ماجه ،۳۹۵۲ :مسند احمد)۱۷۱۱۵ :

هل ثوبان ريض اهلل عنه نه روايت دی چې رسول اهلل صیل اهلل عليه وسلم
فرمايي :اهلل راته ځمکه راغونډه کړه ،ما يې مرشقونه او مغربونه ويلدل ،او زما
د امت واک به تر هغو ځايونو رسيږي چې ما ته راغونډه شوې وه ،ما ته د رسو او
سپينو خزانې هم راکړل شوي دي ما مې هل رب څخه وغوښتل چې زما امت په
قحط سالۍ عموما مه بربادوه ،او هل ځانونو پرته پرې بل دښمن مه مسلط کوه چې
بيخ کين يې وکړي ،خو ولې رب مې راته وويل :حممده! زه چې لکه فيصله وکړم نو
بېرته نه رد کيږي ،ستا امت ته مې دا ورکړل چې ټول به په قحط نه بربادوم ،او
نه پرې هل دوی پرته بل دښمن مسلط کوم چې بيخ کين يې وکړي ،که څه هم ټول
دښمنان پرې د ځمکې هل کنارو هم راټول يش ،خو خپل منځ کې به رسه ځينې
نور ځينې مړه کوي ،او يو بل به په مريي توب نييس.

د فتنو جنګونه نه قالريږي
اف َع َل ُأ َّم ِتي ْ َ
َ [ ۸۱و ِإ َّ َنا َأ َخ ُ
الس ْي ُف ِف ُأ َّم ِتي
ال ِ َّئ َة ا ْل ُم ِض ِّلنيَ َ ،و ِإ َذا ُو ِض َع َّ
الس َاع ُة َحتَّى َت ْل َحقَ َق َبا ِئ ُل ِم ْن ُأ َّم ِتي
َل ْم ُي ْر َف ْع َع ْن َها ِإ َل َي ْو ِم ا ْل ِق َي َام ِةَ ،و َل َت ُق ُ
وم َّ
ش ِكنيَ َ ،و َحتَّى َت ْع ُب َد َق َبا ِئ ُل ِم ْن ُأ َّم ِتي ْ َ
ال ْو َثانَ َ ،و ِإ َّن ُه َس َي ُكونُ ِف ُأ َّم ِتي َك َّذا ُبونَ
ِبا ْل ُم ْ ِ
زْع ُم َأ َّن ُه َن ِب ٌّيَ ،و َأ َنا َخات َُم ال َّن ِب ِّينيَ َل َن ِب َّي َب ْع ِديَ ،و َل ت ُ
َزَال َطا ِئ َف ٌة ِم ْن
َ�ث َل ُثونَ ُ ،ك ُّل ُه ْم َي ُ
ُأ َّم ِتي َع َل ا ْل َحقِّ َظ ِاه ِرينَ َل َي ُ ُّ
ضهُ ْم َم ْن َخا َل َف ُه ْمَ ،حتَّى َي ْأ ِ َ
ت َأ ْم ُر ال َّل ِه] (سنن ايب
داود ،۴۲۵۲ :جامع الرتمذي ،۲۲۲۹ :سنن دارمي ،۲۰۹ :مسند احمد:)22452:

زه مې پر امت باندې هل ګمراهانو ټولوااکنوڅخه وېرېږم ،خو که زما پر امت کې
توره کېښودل شوه نو تر قيامت پورې به ترې بيا پورته نه يش ،او قيامت به تر هغه
رانه يش چې زما هل امت څخه به خلک مرشکينو رسه پېوسته يش او زما هل امت څخه
به خلک د بوتانو عبادت وکړي ،او ډېر زر به زما په امت کې دېرش سرت دروغجنان
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رايش او هر يو به ګمان کوي چې هغه پېغمرب دی ،زه اخرنۍ پيغمرب يم هل ما وروسته بل
پېغمرب نشته ،او همېشه به زما امت کې داسې څوک وي چې په حق به لکک وي ،که
يې څوک خمالفت کوي نو هېڅ تکليف به ورته ونه يش رسویل ترڅو قيامت رايش.

ض الل ُه َع ْن ٍُهَ ،ع ْن َأ ِبي ِه َ[أنَّ َر ُس َ
َ ۸۲ع ْن َع ِام ِر ْب ِن َس ْع ٍد َر ِ َ
ول الل ِه َص َّل الل ُه
ات َي ْو ٍم ِمنَ ا ْل َعا ِل َي ِةَ ،حتَّى ِإ َذا َم َّر ِ َب ْس ِج ِد َب ِني ُم َعا ِو َي َة َد َخ َل َف َر َك َع
َع َل ْي ِه َو َس َّل َم َأ ْق َب َل َذ َ
ص َف ِإ َل ْي َناَ ،ف َق َال َص َّل الل ُه َع َل ْي ِه
َيَ ،و َص َّل ْي َنا َم َعهَُ ،و َد َعا َر َّب ُه َط ِو ًيلُ ،ث َّم ا ْن َ َ
ِفي ِه َر ْك َعت ْ ِ
َي َو َم َن َع ِني َو ِاح َد ًةَ ،س َأ ْل ُت َر ِّبَ :أنْ َل ُي ْه ِل َك
َو َس َّل َمَ :س َأ ْل ُت َر ِّب َ�ث َل ًثاَ ،ف َأ ْع َط ِان ِث ْنت ْ ِ
الس َن ِة َف َأ ْع َطا ِني َهاَ ،و َس َأ ْل ُت ُه َأنْ َل ُي ْه ِل َك ُأ َّم ِتي ِبا ْل َغ َر ِق َف َأ ْع َطا ِني َهاَ ،و َس َأ ْل ُت ُه َأنْ
ُأ َّم ِتي ِب َّ
َل َي ْج َع َل َب ْأ َس ُه ْم َب ْي َن ُه ْم َف َم َن َع ِني َها] (صحيح مسلم ،۲۸۹۰ :مسند احمد)۱۵۷۴ :

اعمر هل خپل پالر سعد نه روایت کوي چې نيب کريم صیل اهلل عليه وسلم يوه
ورځ د مدينې هل لرې برخې رایغ تردې چې د بنومعاويه په مسجد تېرېدو نو ورته
ننوت او دوه رکعته ملونځ يې وکړ مونږ هم وررسه ملونځ وکړ ،تر ډېره ګړۍ يې خپل رب
راوبلو ،بيا يې مونږ ته مخ کړ او وېويل :هل خپل رب څخه مې درې شيان وغوښتل
دوه يې راکړل او يو نه ،هل رب څخه مې وغوښتل چې زما امت په قحط هل بله مه
بربادوه راته يې راکړه ،ورڅخه مې وغوښتل چې په اوبو يې مه بربادوه راته يې راکړه،
او ورڅخه مې وغوښتل چې ترمنځ يې جنګ جګړې نه راويل نو راته يې رانه کړه.

په فتنه کې د ژبې کارولو بد اغېز
َ ۸۳ع ْن َع ْب ِدال َّل ِه ْب ِن َع ْم ٍرو ريض الله عنه َق َالَ :ق َال َر ُس ُ
ول ال َّل ِه َص َّل الل ُه
َع َل ْي ِه َو َس َّل َمِ [ :إ َّن َها َس َت ُكونُ ِف ْت َن ٌة ت َْس َت ْن ِظ ُف ا ْل َع َر َب َقت َْلهَ ا ِف ال َّنا ِر ،ال ِّل َسانُ ِفي َها َأ َش ُّد
الس ْي ِف] (سنن ايب داود ،۴۲۶۵ :جامع الرتمذي ،۲۱۷۸ ،احمد بن حنبل)۶۹۸۰ :
ِم ْن َو ْق ِع َّ
هل عبداهلل بن عمرو ريض اهلل عنه نه روايت دې چې رسول اهلل صیل اهلل عليه
وسلم فرمايي :ډېر زر به داسې فتنې رايش چې عربان به خپل مړي په اور کې
کنګال کړي ،هل تورې څخه به پکې قلم ډېر بدترين وي.
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َ ۸۴ع ْن َأ ِب هُ َر ْي َر َة ريض الله عنه َأنَّ َر ُس َ
ول ال َّل ِه َص َّل الل ُه َع َل ْي ِه َو َس َّل َم
ش ُ
َش َف ْت َلهَُ ،و ِإ ْ َ
ش َف َل َها ْاست ْ َ
[س َت ُكونُ ِف ْت َن ٌة َص َّم ُءَ ،ب ْك َم ُءَ ،ع ْم َيا ُءَ ،م ْن َأ ْ َ
اف
َق َالَ :
الس ْي ِف] (سنن ايب داود)۴۲۶۴ :
ال ِّل َس ِ
وع َّ
ان ِفي َها َك ُو ُق ِ

هل ابوهريرة ريض اهلل عنه نه روايت دی چې رسول اهلل صیل اهلل عليه وسلم
فرمايي :ډېر زر به کڼې ،ګونګۍ او ړندې فتنې رايش ،که څوک يې سيال کولو ته
ورپورته يش ځان ته به یې رااکږي ،که په ژبه هم ورپکې څوک واقع يش ګناه يې
دومره ده لکه په توره چې يې په کې ګډون کړی وي

په فتنو کې ژبه کنترول کړئ
َ ۸۵ع ِن ا ْب ِن ُع َم َر ريض الله عنهام َق َالَ :ق َال َر ُس ُ
ول ال َّل ِه َص َّل الل ُه َع َل ْي ِه
َو َس َّل َمِ [ :إ َّيا ُك ْم َوا ْل ِف َ َ
الس ْي ِف»( ]سنن ابن ماجه)۳۹۶۸ :
تَ ،ف ِإنَّ ال ِّل َسانَ ِفي َها ِم ْث ُل َو ْق ِع َّ
هل ابن عمر ريض اهلل عنه نه روايت دی چې رسول اهلل صیل اهلل عليه وسلم
فرمايي :ځان هل فتنو نه وساتئ ،ژبه اکرول پکې داسې دي لکه په تورې رسه چې
پکې څوک برخه واخيل.

ژبه مهارول له اور څخه نجات دی

ض الل ُه َع ْن ُه َس ِم َع َر ُس َ
ول ال َّل ِه َص َّل الل ُه َع َل ْي ِه َو َس َّل َم َي ُق ُ
َ ۸۶ع ْن َأ ِب هُ َر ْي َر َة َر ِ َ
ول:
ش ِق]
ي ِفي َهاَ ،ي ِز ُّل ِب َها ِف ال َّنا ِر َأ ْب َع َد ِم َّم َب ْ َ
[ ِإنَّ ال َع ْب َد َل َي َت َك َّل ُم ِبال َك ِل َم ِةَ ،ما َي َت َب َّ ُ
ي ا َمل ْ ِ

(صحيح البخاري ،۶۴۷۷ :صحيح مسلم ،۲۹۸۸ :جامع الرتمذي ،۲۳۱۴ :مسند احمد)۸۹۲۳ :

هل ابوهريرة ريض اهلل عنه نه روايت دی چې ده هل رسول اهلل صیل اهلل عليه
وسلم څخه اوريديل دي ويل يې :لکه انسان هل حتقيق پرته داسې خربه وکړي چې
په اور کې به پرې د مرشق او مغرب هل فاصلې هم ډېر الړ يش.

د هغو حديثونو بيان چې

فتنه کې برخه اخستل په کلکه
غندي

قيامت عالمات

هل فتنې څخه د خالصون ښه عالجونه
َ ۸۷ع ْن َأ ِب َذ ٍّر ريض الله عنه َق َالَ :ق َال َر ُس ُ
ول ال َّل ِه َص َّل الل ُه َع َل ْي ِه َو َس َّل َم:
يف؟ َ -ي ْع ِني
اس َحتَّى ُي َق َّو َم ا ْل َب ْي ُت ِبا ْل َو ِص ِ
َك ْي َف َأ ْن َت َيا َأ َبا َذ ٍّر َو َم ْوتًا ُي ِص ُ
يب ال َّن َ
ب َق َال:
ا ْل َق ْ َ
بُ -ق ْل ُتَ :ما َخا َر ال َّل ُه ِل َو َر ُسو ُل ُه َ-أ ْو َق َال :ال َّل ُه َو َر ُسو ُل ُه َأ ْع َل ُمَ -ق َال :ت ََص َّ ْ
اسَ ،حتَّى ت َْأ ِ َ
ت َم ْس ِج َد َك َف َل ت َْست َِطي َع َأنْ ت َْر ِج َع ِإ َل
« َك ْي َف َأ ْن َتَ ،و ُج ً
وعا ُي ِص ُ
يب ال َّن َ
وم ِم ْن ِف َر ِاش َك ِإ َل َم ْس ِج ِد َك؟ َق َالُ :ق ْل ُت :ال َّل ُه َو َر ُسو ُل ُه
ِف َر ِاش َكَ ،و َل ت َْست َِطي َع َأنْ َت ُق َ
َأ ْع َل ُم َ-أ ْو َما َخا َر ال َّل ُه ِل َو َر ُسو ُلهَُ -ق َالَ :ع َل ْي َك ِبا ْل ِع َّف ِة ُث َّم َق َالَ :ك ْي َف َأ ْن َتَ ،و َقت ًْل
اس َحتَّى ُتغ َْر َق ِح َجا َر ُة الزَّ ْي ِت ِبال َّد ِم؟ ُق ْل ُتَ :ما َخا َر ال َّل ُه ِل َو َر ُسو ُلهُ،
ُي ِص ُ
يب ال َّن َ
َق َال :ا ْل َحقْ ِ َب ْن َأ ْن َت ِم ْنهَُ ،ق َالُ :ق ْل ُتَ :يا َر ُس َ
ض َب
ول ال َّل ِه َأ َف َل ُآخ ُذ ِب َس ْي ِفيَ ،ف َأ ْ ِ
ِب ِه َم ْن َف َع َل َذ ِل َكَ ،ق َالَ :شا َر ْك َت ا ْل َق ْو َم ِإ ًذاَ ،و َل ِك ِن ا ْد ُخ ْل َب ْيت ََكُ ،ق ْل ُتَ :يا َر ُس َ
ول ال َّل ِه
الس ْي ِفَ ،ف َأ ْل ِق َط َر َف ِر َدا ِئ َك َع َل
َف ِإنْ ُد ِخ َل َب ْي ِتي؟ َق َالِ :إنْ َخ ِش َ
يت َأنْ َي ْب َه َر َك ُش َعاعُ َّ
اب ال َّنا ِر] (سنن ايب داود ،۴۲۶۱ :سنن
َو ْج ِه َكَ ،ف َي ُبو َء ِب ِإ ْ ِث ِه َو ِإ ْث َِكَ ،ف َي ُكونَ ِم ْن َأ ْص َح ِ
ابن ماجه.)۳۹۵۸ :

هل ابوذر ريض اهلل عنه نه روایت دی چې رسول اهلل صیل اهلل عليه وسلم راته
وويل :په هغه وخت کې به دې څه حال وي چې قربونه به په غالمانو(مزدورانو)
جوړویل يش؟ ما وويل :بس چې اهلل او رسول يې راته څه غوره کړي وي نو ،يا:
اهلل او د هغه رسول بهرت پوهيږي ،هغه وويل :صرب به کوې ،بيا يې وويل :په هغه
وخت کې به دې څه حال وي چې خلکو ته ولږه ورسيږي؟ په داسې حال کې چې
مسجد ته دې رايش نو بېرته د کور ته تللو توان به نه لرې ،او نه به توان لرې چې
هل کور دې مسجد ته والړ شې ،ما وويل :اهلل او رسول يې بهرت پوهېږي ،یا :چې
اهلل او رسول يې راته څه غوره کړي وي ،هغه وويل :داسې حالت کې پرهزيګاري
کوه ،بيا يې وويل :ستا به هغه مهال څه حال وي چې خلکو ته دومره مرګ واوړي
چې حجارة الزيت (مدينه کې د حره مقام کې يو ځای دی) به هم په وينو ککړ
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يش ،ما وويل :چې اهلل او رسول يې راته څه غوره کوی هغه به کوم ،هغه وويل :هل
خپل اکهل ټرب رسه يو ځای شه ،ما وويل :ای د اهلل رسوهل! ایا توره مې را وا نه اخلم
چې څوک دغه اکرونه کوي او مړ يې کړم؟ هغه وويل :نو ته خو بيا هل قوم (فتنه
ګرو) رسه ملګری شوې! بس کور ته دې ننوځه ،ما وويل :د اهلل رسوهل! که کور ته
راپسې راننوځي؟ هغه وويل :که دتورو هل پړقا ويرېدې نو پرمخ دې څادر راخپور
کړه ،قاتل به په خپلې او ستا ګناه باندې ککړ يش او دوزيخ به يش

اسَ ،حتَّى ت َْأ ِ َ
ت َم ْس ِج َد َك
َ ۸۸زا َد ا ْبنُ ماجهَ :ك ْي َف َأ ْن َتَ ،و َج َوا ِئ ُح ت ُِص ُ
يب ال َّن َ
وم ِم ْن ِف َر ِاش َك ِإ َل
َف َل ت َْست َِطي َع َأنْ ت َْر ِج َع ِإ َل ِف َر ِاش َكَ ،و َل ت َْست َِطي َع َأنْ َت ُق َ
َم ْس ِج ِد َك؟ َق َالُ :ق ْل ُت :ال َّل ُه َو َر ُسو ُل ُه َأ ْع َل ُم َ -أ ْو َما َخا َر ال َّل ُه ِل َو َر ُسو ُل ُه َ -ق َالَ :ع َل ْي َك
ِبا ْل ِع َّف ِة] (سنن ابن ماجه)۳۹۵۸ :
ابن ماجه زيات کړي دي :په هغه وخت کې به دې څه حال وي چې خلکو ته
ولږه ورسيږي؟ په داسې حال کې چې مسجد ته دې رايش نو بېرته کور ته د تللو
توان به نه لرې ،او نه به توان لرې چې هل کور دې مسجد ته والړ شې ،ما وويل:
اهلل او رسول يې بهرت پوهېږي ،یا :چې اهلل او رسول يې راته څه غوره بويل ،هغه
وويل :داسې حالت کې پرهزيګاري کوه

په فتنو کې سستي کول کاميابي ده
 ۸۹ويف َح ِد ْي ِث ا ْب ِن َم ْس ُع ْو ٍدَ :و َذ َک َر ال ِف ْت َن َة َق َالَ :ت ْد ُخ ُل َب ْيت ََك َق َالَ :ف ِإنْ ُد ِخ َل
ل َب ْي ِتي؟ َق َالُ :ك ْن َكا ْل َج َم ِل ْ َ
َع َ َّ
ال ْو َر ِق ال ِّث َق ِال ا َّل ِذي َل َي ْن َب ِع ُث ِإ َّل ُك ْرهً ا َو َل َ ْي ِش ِإ َّل
ُك ْرهً ا] (االبانة الکربی)۷۵۳ :

د ابن مسعود ريض اهلل عنه په حديث کې دا هم دي چې هغه فتنه ذکر کړه
اووېويل :اکهل ته دې ننوځه ،هغه وويل :که کور ته راپسې راننوځي؟هغه وويل :د
خړ رنګي درون اوښ په څېر شه چې په زور پاڅویل يش او په زور روانویل يش.
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له فتنو څخه برطرف انسان سعادتمند دی
َ ۹۰ع ِن ا ْل ِمق َْدا ِد ْب ِن ْ َ
ال ْس َو ِد ريض الله عنه َق َال :ا ْي ُم ال َّل ِهَ ،ل َق ْد َس ِم ْع ُت َر ُس َ
ول
ال َّل ِه َص َّل الل ُه َع َل ْي ِه َو َس َّل َم َي ُق ُ
الس ِع َيد َل َم ْن ُج ِّن َب ا ْل ِف َ َ
الس ِع َيد َل َم ْن ُج ِّن َب
تِ ،إنَّ َّ
ولِ « :إنَّ َّ
الس ِع َيد َل َم ْن ُج ِّن َب ا ْل ِف َتَُ ،و َل َم ْن ا ْبت ِ َ
ب َف َواهً ا] (سنن ايب داود)۴۲۶۳ :
ُل َف َص َ َ
ا ْل ِف َ ِ
تِ ،إنَّ َّ
هل مقداد ريض اهلل عنه نه روايت دی چې قسم په اهلل ما هل رسول اهلل صیل
اهلل عليه وسلم څخه اوريديل دي ويل يې :خوشبخت هغه څوک دی چې هل فتنو
څخه وساتل يش ،خوشبخت هغه دی چې هل فتنو وساتل يش ،خوشبخت هغه دی
چې هل فتنو وساتل يش خو که څوک پرې وازمايل يش او صرب پرې وکړي څومره
ښه اکر يې وکړ.
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د قيامت له راتګ مخکې نښې نښانې
َ ۹۱ع ْن َع ْو َف ْبنَ َما ِل ٍك َر ِ َ
ض الل ُه َع ْن ُه َق َالَ :أ َت ْي ُت ال َّن ِب َّي َص َّل الل ُه َع َل ْي ِه
َو َس َّل َم ِف َغزْ َو ِة َت ُب َ
الس َاع ِة:
[اع ُد ْد ِستًّا َب ْ َ
وك َوهُ َو ِف ُق َّب ٍة ِم ْن َأ َد ٍمَ ،ف َق َالْ :
ي َي َد ِي َّ
اص ال َغ َن ِمُ ،ث َّم ْاس ِت َف َ
اض ُة
َم ْو ِتُ ،ث َّم َفت ُْح َب ْي ِت ا َملق ِْد ِسُ ،ث َّم ُم ْوتَانٌ َي ْأ ُخ ُذ ِفي ُك ْم َك ُق َع ِ
الر ُج ُل ِما َئ َة ِدي َنا ٍر َف َي َظ ُّل َس ِاخ ًطاُ ،ث َّم ِف ْت َن ٌة َال َي ْب َقى َب ْيتٌ ِمنَ
ا َمل ِال َحتَّى ُي ْع َطى َّ
ي َب ِني َ
األ ْص َف ِرَ ،ف َيغ ِْد ُرونَ َف َي ْأتُو َن ُك ْم
ال َع َر ِب ِإ َّل َد َخ َل ْتهُُ ،ث َّم هُ ْد َن ٌة َت ُكونُ َب ْي َن ُك ْم َو َب ْ َ
ت َْح َت َ َثا ِننيَ َغا َي ًة ،ت َْح َت ُك ِّل َغا َي ٍة ا ْث َنا َع َ َ
ش َأ ْل ًفا] (صحيح البخاري ،۳۱۷۶ :سنن ايب
داود ،۵۰۰۰ :سنن ابن ماجه ،۴۰۴۲ :مسند احمد)۲۱۹۹۲ :

هل عوف بن مالک ريض اهلل عنه نه روايت دی چې د تبوک په غزا کې زه نيب
کريم صیل اهلل عليه وسلم ته راغلم او هغه د څرمنې په خيمه کې و وېويل :د
قيامت نه خمکې شپږ شيان شمار کړه :زمامرګ ،د بيت املقدس فتح ،په تاسو کې د
څارو د قاتل رنځ په څېر ډېر مرګونه ،د مال ډېرښت چې يو سړي ته به سل د ينار
ورکړل يش او ال به غصه وي ،بیا به داسې فتنه رايش چې هر کور ته به ننوځي ،بيا
به ستاسو او د روميانو ترمنځ صلحه ويش خو هغوی به دوکه وکړي ،د اتیا جنګي
بېرغونو الندې به درته رايش او هل هر جنډې الندې به دولس زره جنګيايل وي.

د روميانو سره د جنګونو بيان
َ ۹۲ع ْن ُي َس ْ ِي ْب ِن َجا ِب ٍرَ ،ق َال :هَ َاج ْت ِر ٌيح َح ْم َرا ُء ِبا ْل ُكو َف ِةَ ،ف َجا َء َر ُج ٌل َل ْي َس
الس َاع ُةَ ،ق َالَ :ف َق َع َد َو َكانَ ُم َّت ِك ًئا،
َل ُه ِه ِّج َريى ِإ َّلَ :يا َع ْب َدالل ِه ْبنَ َم ْس ُعو ٍد َجا َء ِت َّ
ومَ ،حتَّى َل ُيق َْس َم ِم َري ٌ
اثَ ،و َل ُيف َْر َح ِب َغ ِني َم ٍةُ ،ث َّم َق َالِ :ب َي ِد ِه
الس َاع َة َل َت ُق ُ
َف َق َالِ :إنَّ َّ
هَ َك َذا َ -و َن َّحاهَ ا َن ْح َو َّ
ال ْس َل ِمَ ،و َي ْج َم ُع َل ُه ْم َأ ْه ُل
الش ْأ ِم َف َق َالَ :ع ُد ٌّو َي ْج َم ُعونَ ِ َل ْه ِل ْ ِ
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َال َر َّد ٌة َش ِدي َد ٌةَ ،ف َي ْش َ ِت ُط
وم َت ْع ِني؟ َق َالَ :ن َع ْمَ ،و َت ُكونُ ِع ْن َد َذا ُك ُم ا ْل ِقت ِ
الر َ
ِْ
ال ْس َل ِمُ ،ق ْلتُ ُّ :
ا ْل ُم ْس ِل ُمونَ ُ ْ
ش َط ًة ِل ْل َم ْو ِت َل ت َْر ِج ُع ِإ َّل َغا ِل َب ًةَ ،ف َي ْق َت ِت ُلونَ َحتَّى َي ْح ُجزَ َب ْي َن ُه ُم ال َّل ْي ُلَ ،ف َي ِفي ُء
هَ ُؤ َل ِء َوهَ ُؤ َلءُِ ،ك ٌّل َغ ْ ُي َغا ِل ٍبَ ،و َت ْف َنى ُّ ْ
الش َط ُةُ ،ث َّم َي ْش َ ِت ُط ا ْل ُم ْس ِل ُمونَ ُ ْ
ش َط ًة ِل ْل َم ْو ِت،
َل ت َْر ِج ُع ِإ َّل َغا ِل َب ًةَ ،ف َي ْق َت ِت ُلونَ َحتَّى َي ْح ُجزَ َب ْي َن ُه ُم ال َّل ْي ُلَ ،ف َي ِفي ُء هَ ُؤ َل ِء َوهَ ُؤ َلءُِ ،ك ٌّل َغ ْ ُي
َغا ِل ٍبَ ،و َت ْف َنى ُّ ْ
الش َط ُةُ ،ث َّم َي ْش َ ِت ُط ا ْل ُم ْس ِل ُمونَ ُ ْ
ش َط ًة ِل ْل َم ْو ِتَ ،ل ت َْر ِج ُع ِإ َّل َغا ِل َب ًة،
َف َي ْق َت ِت ُلونَ َحتَّى ُ ْي ُسواَ ،ف َي ِفي ُء هَ ُؤ َل ِء َوهَ ُؤ َلءُِ ،ك ٌّل َغ ْ ُي َغا ِل ٍبَ ،و َت ْف َنى ُّ ْ
الش َط ُةَ ،ف ِإ َذا
ال ْس َل ِمَ ،ف َي ْج َع ُل الل ُه ال َّد ْب َر َة َع َل ْي ِه ْمَ ،ف َي ْق ُت ُلونَ
الرا ِب ِعَ ،ن َه َد ِإ َل ْي ِه ْم َب ِق َّي ُة َأ ْه ِل ْ ِ
َكانَ َي ْو ُم َّ
َم ْق َت َل ًة ِإ َّما َق َال َل ُي َرى ِم ْث ُل َهاَ ،و ِإ َّما َق َال َل ْم ُي َر ِم ْث ُل َها َحتَّى ِإنَّ َّ
الطا ِئ َر َل َي ُم ُّر ِب َج َن َبا ِت ِه ْم،
َف َم ُي َخ ِّل ُف ُه ْم َحتَّى َي ِخ َّر َم ْيتًاَ ،ف َي َت َعا ُّد َب ُنو ْ َ
ال ِبَ ،كا ُنوا ِما َئ ًةَ ،ف َل َي ِج ُدو َن ُه َب ِق َي ِم ْن ُه ْم ِإ َّل
اث ُي َق َاس ُمَ ،ف َب ْي َن َم هُ ْم َك َذ ِل َك ِإ ْذ َس ِم ُعوا
الر ُج ُل ا ْل َو ِاح ُدَ ،ف ِب َأيِّ َغ ِني َم ٍة ُيف َْر ُح؟ َأ ْو َأيُّ ِم َري ٍ
َّ
َ
الص ُيخِ ،إنَّ ال َّد َّج َال َق ْد َخ َل َف ُه ْم ِف َذ َرا ِر ِّي ِه ْم،
ِب َب ْأ ٍس ،هُ َو أ ْك َ ُب ِم ْن َذ ِل َكَ ،ف َجا َءهُ ُم َّ ِ
ش َة َف َوا ِر َس َط ِلي َع ًةَ ،ق َال َر ُس ُ
َف َ ْي ُف ُضونَ َما ِف َأ ْي ِدي ِه ْمَ ،و ُي ْق ِب ُلونَ َ ،ف َي ْب َع ُثونَ َع َ َ
ول الل ِه
َص َّل الل ُه َع َل ْي ِه َو َس َّل َمِ :إ ِّن َ َل ْع ِر ُف َأ ْس َم َءهُ ْم َو َأ ْس َم َء آ َبا ِئ ِه ْمَ ،و َأ ْل َوانَ ُخ ُيو ِل ِه ْم ،هُ ْم
ال ْر ِض َي ْو َم ِئ ٍذ َأ ْو ِم ْن َخ ْ ِي َف َوا ِر َس َع َل َظ ْه ِر ْ َ
َخ ْ ُي َف َوا ِر َس َع َل َظ ْه ِر ْ َ
ال ْر ِض َي ْو َم ِئ ٍذ]
(صحيح مسلم ،۲۸۹۹ :مسند احمد.)۴۱۴۶ :

يسري بن جابر وايي :په کوفه کې سور باد راوالوت يو سړی يواځې په دې مقصد
رایغ چې :ای عبداهلل بن مسعود! لکه چې قيامت رایغ! عبداهلل بن مسعود ناست و
او تکيه يې وهیل وه وېويل :قیامت تر هغه نه راځي چې مرياث به تقسيم نه يش ،په
غنيمت به خلک نه خوشحايلږي ،بيا يې وويل :د شام په لور يې په الس اشاره وکړه
چې د مسلمانانو په ضد به دتله دښمنان راغونډ يش ،او مسلمانان به هم ورته راغونډ
يش ،ما ورته وويل :روميان یادوې؟ هغه وويل :هو ،په دغه جنګ کې به قوي ارتداد
ويش ،مسلمانان به جنګ کې د مرګ رشط ولګوي چې شکست به نه خوري ،دواړه
خواوې به تر هغه جنګ وکړي چې شپه به يې منځ کې مانع واقع يش ،دواړه خواوې
به خپلو خپلو خلکو ته داسې حالت کې ستنې يش چې يوه به هم اغبله نه وي ،او د
لومړي صف خلک به پکې قتل شوي وي ،د مرګ لپاره به بيا مسلمان وړاندې يش
او تر هغه به دواړه خواوې وجنګيږي چې د شپې تورتمې به يې د جنګ مانع واقع
يش ،دواړه خواوې به خپلو خپلو خلکو ته په داسې حالت کې ستنې يش چې يوه به
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هم اغبله نه وي ،او د لومړي صف خلک به پکې قتل شوي وي ،دمسلمانانو د لومړي
صف جنګيايل به بيا پورته يش او دواړه خواوې به رسه وجنګيږي او يو بل به مړه
کړي خو غلبه به پکې د هيڅ چا نه وي ،دواړه خواوې به د شپې په مهال خپلو خلکو
ته ستانه يش ،په څلورمه ورځ به ورته پاتې مسلمان راوالړ يش او اهلل به دښمنانو ته
ماتې ورکړي ،سرته وژنه به پکې ويش چې ساری به نه لري ،تر دې چې مارغه به يې
په اړخ تېريږي نو تر اخرين به يې ال تېر نه يش چې مړ به يش ،پالريز سل ورونه به
ځانونه وشمېرې يو به ترې ايله پاتې وي ،نو دا به مرياث څه تقسيم کړي او په غنيمت
به څه خوشحاهل يش؟! دوی به ال داسې وي چې هل دې به بله غټه نا امېدې واوري،
وابه اوري چې دجال رایغ کورونو ته راورسېد ،چې څه يې په السونو کې دي دا به
پريږدي او کورونو ته به رايش ،لس شاهسواران به رايش ،نيب صیل اهلل عليه وسلم
فرمايي :د هغوی او پالرانو نومونه يې ما ته اوس هم ياد دي ،د اسونو رنګونه يې هم
پېژنم ،دغه مهال د ځمکې پر مخ دوی غوره ترين شاهسواران دي

په اعماق او دا بق کې له روميانو سره جنګ د قيامت نښه ده
ض الل ُه َع ْن ُه َأنَّ َر ُس َ
َ ۹۳ع ْن َأ ِب هُ َر ْي َر َة َر ِ َ
ول الل ِه َص َّل الل ُه َع َل ْي ِه َو َس َّل َمَ ،ق َالَ :ل
وم ِب ْ َ
ال ْع َم ِق َأ ْو ِب َدا ِب ٍقَ ،ف َيخْ ُر ُج ِإ َل ْي ِه ْم َج ْي ٌش ِمنَ ا ْل َم ِدي َن ِة،
الر ُ
َت ُق ُ
الس َاع ُة َحتَّى َي ْن ِز َل ُّ
وم َّ
ِم ْن ِخ َيا ِر َأ ْه ِل ْ َ
ي ا َّلذِينَ َس َب ْوا
ومَ :خ ُّلوا َب ْي َن َنا َو َب ْ َ
الر ُ
ال ْر ِض َي ْو َم ِئ ٍذَ ،ف ِإ َذا ت ََصا ُّفواَ ،قا َل ِت ُّ
ِم َّنا ُن َقا ِت ْل ُه ْمَ ،ف َي ُق ُ
ي ِإخْ َوا ِن َناَ ،ف ُي َقا ِت ُلو َن ُه ْم،
ول ا ْل ُم ْس ِل ُمونَ َ :لَ ،والل ِه َل ُن َخ ِّل َب ْي َن ُك ْم َو َب ْ َ
ُوب الل ُه َع َل ْي ِه ْم َأ َبدًاَ ،و ُي ْقت َُل ُ�ث ُل ُث ُه ْمَ ،أف َْض ُل ُّ
الش َه َدا ِء ِع ْن َد الل ِهَ ،و َي ْف َت ِت ُح
َف َي ْن َه ِز ُم ُ�ث ُل ٌث َل َيت ُ
ال ُّث ُل ُثَ ،ل ُي ْف َت ُنونَ َأ َبدًا َف َي ْف َت ِت ُحونَ ُق ْس َط ْن ِطي ِن َّي َةَ ،ف َب ْي َن َم هُ ْم َي ْقت َِس ُمونَ ا ْل َغ َنا ِئ َمَ ،ق ْد َع َّل ُقوا
ُونِ ،إ ْذ َص َاح ِفي ِه ِم َّ
الش ْي َطانُ ِ :إنَّ ا ْل َم ِس َيح َق ْد َخ َل َف ُك ْم ِف َأ ْه ِلي ُك ْم،
ُس ُيو َف ُه ْم ِبالزَّ ْيت ِ
َف َيخْ ُر ُجونَ َ ،و َذ ِل َك َب ِاط ٌلَ ،ف ِإ َذا َجا ُءوا َّ
َالُ ،ي َس ُّوونَ
الش ْأ َم َخ َر َجَ ،ف َب ْي َن َم هُ ْم ُي ِعدُّونَ ِل ْل ِقت ِ
الص ُف َ
الص َل ُةَ ،ف َي ْن ِز ُل ِع َيس ا ْبنُ َم ْر َي َم َص َّل الل ُه َع َل ْي ِه َو َس َّل َمَ ،ف َأ َّم ُه ْم،
ُّ
وفِ ،إ ْذ ُأ ِقي َم ِت َّ
اب َحتَّى َي ْه ِل َك،
وب ا ْل ِم ْل ُح ِف ا ْل َمءَِ ،ف َل ْو ت ََر َك ُه َل ْن َذ َ
َف ِإ َذا َرآ ُه َع ُد ُّو الل ِهَ ،ذ َ
اب َك َم َي ُذ ُ
يي ِه ْم َد َم ُه ِف َح ْر َب ِت ِه] (صحيح مسلم)۲۸۹۷ :
َو َل ِك ْن َي ْق ُت ُل ُه الل ُه ِب َي ِد ِهَ ،ف ُ ِ
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هل ابوهريرة ريض اهلل عنه نه روايت دی چې رسول اهلل صیل اهلل عليه وسلم
فرمايي :قيامت به تر هغه قائم نه يش ترڅو روميان تر اعماق او دابق رايش ،دغه
مهال به ورته هل ښار څخه خلک چې په ټوهل ځمکه کې به غوره ترين وي راووځي،
د جنګ لپاره چې صفونه تيار يش روميان به ووايي :مونږ او هغه خلک رسه پرېږدئ
چې هل مونږ نه يې خلک غالمان کړي دي مونږ وررسه جنګ کوو ،مسلمانان به
ووايي :نا ،قسم په اهلل چې خپلو دغو ورونو ته به مو پرې نه ږدو نو جنګ به وررسه
وکړي ،هل مسلمانانو نه به دريمه برخه شکست وخوري چې اهلل به ورته بیيخ توبه
اهلام نه کړي ،دريمه به يې ووژل يش او دوی به د اهلل په نېز غوره ترين شهيدان
وي ،او پاتې دريمه به یې فتحه راوړي او په هېڅ ډول فتنې به ونه ازمول يش او
قسطنطينیه به فتحه کړي ،دوی به ال غنيمتونه تقسيموي او تورې به يې د زيتون
ونې ته ځوړندلې کړي وي چې شيطان به پکې اواز وکړي :دجال مو په کورونو
رایغ ،دوی به هل قسطنطینې څخه ووځي خو د شیطان دغه اواز به سوچه دروغ
وي ،دوی چې تر شام راورسيږي نو دجال به راووځي ،مسلمانان به د جنګ لپاره
صفونه تياروي چې د ملونځ لپاره به اقامت ويش ،عيیس بن مريم عليه السالم به
راښکته يش او د دوی امامت به وکړي ،خو چې د اهلل دښمن (دجال) يې وويين
نو په اوبو کې د مالګې په څېر به ويلې يش ،که د عيیس عليه السالم خوښه وی
تر هغه به یې پرېښی وی چې په اوبو کې تر هغه وييل يش چې هالک يش خو اهلل
پاک به يې دده په الس قتل کړي او د ده په برچه کې به يې خلکو ته وينه وښايي.

َ ۹۴ع ْن َأ ِب هُ َر ْي َر َة َر ِ َ
ض الل ُه َع ْن ُه َأنَّ ال َّن ِب َّي َص َّل الل ُه َع َل ْي ِه َو َس َّل َمَ ،ق َال:
[س ِم ْعت ُْم ِ َب ِدي َن ٍة َجا ِن ٌب ِم ْن َها ِف ا ْل َ ِّب َو َجا ِن ٌب ِم ْن َها ِف ا ْل َب ْح ِر؟ َقا ُلواَ :ن َع ْمَ ،يا َر ُس َ
ول
َ
َ
الس َاع ُة َحتَّى َيغْزُ َوهَ ا َس ْب ُعونَ أ ْل ًفا ِم ْن َب ِني ِإ ْس َح َاقَ ،ف ِإ َذا َجا ُءوهَ ا
الل ِه َق َالَ :ل َت ُق ُ
وم َّ
َنزَ ُلواَ ،ف َل ْم ُي َقا ِت ُلوا ِب ِس َل ٍح َو َل ْم َي ْر ُموا ِب َس ْه ٍمَ ،قا ُلواَ :ل ِإ َل َه ِإ َّل الل ُه َوالل ُه َأ ْك َ ُبَ ،ف َي ْس ُق ُط
َأ َح ُد َجا ِن َب ْي َها َ -ق َال َث ْو ٌرَ :ل َأ ْع َل ُم ُه ِإ َّل َق َال -ا َّل ِذي ِف ا ْل َب ْح ِرُ ،ث َّم َي ُقو ُلوا ال َّثا ِن َي َةَ :ل ِإ َل َه
ِإ َّل الل ُه َوالل ُه َأ ْك َ ُبَ ،ف َي ْس ُق ُط َجا ِن ُب َها ْال َخ ُرُ ،ث َّم َي ُقو ُلوا ال َّثا ِل َث َةَ :ل ِإ َل َه ِإ َّل الل ُه َوالل ُه َأ ْك َ ُب،
الص ُيخ،
َف ُي َف َّر ُج َل ُه ْمَ ،ف َي ْد ُخ ُلوهَ ا َف َي ْغ َن ُمواَ ،ف َب ْي َن َم هُ ْم َي ْقت َِس ُمونَ ا ْل َم َغا ِن َمِ ،إ ْذ َجا َءهُ ُم َّ ِ
َف َق َالِ :إنَّ ال َّد َّج َال َق ْد َخ َر َجَ ،ف َي ْ ُت ُكونَ ُك َّل َ ْ
ش ٍء َو َي ْر ِج ُعونَ ] (صحيح مسلم)۲۹۲۰ :

قيامت عالمات

هل ابوهريرة ريض اهلل عنه نه روايت دی چې رسول اهلل صیل اهلل عليه وسلم
فرمايي :ايا د داسې ښار نوم مو اورېدیل دی چې نيم په وچه او نيم په درياب کې
دی؟ هغوی وويل :هو ای د اهلل رسوهل ،هغه وويل :قيامت به تر هغه قائم نه يش چې
هل بنواسحاق څخه اويا زره کسان پرې غزا وکړي ،لکه چې ورته رايش نو د سالح او
غشو جنګ به پکې نه کوي ،دوی به الاهل اال اهلل واهلل اکرب وايي نو يو اړخ به يې
وغورځيږي ،ثور وايي :داسې يې وويل چې په حبر ودانه څنډه به يې وغورځيږي ،په
دوهم ځل به بيا ووايي :الاهل اال اهلل واهلل اکرب ووايي نو دوهم اړخ به يې هم ولويږي،
په دريم ځل به بيا الاهل اال اهلل واهلل اکرب ووايي نو ښار به فتحه کړي ،ورته به ننوځي
او غنيمتونه به تر السه کړي ،دوی به ال غنيمتونه تقسيموي چې اواز به ورته رايش
چې دجال راووت ،نو هرڅه به پريږدي او د دجال مقابلې ته به راستانه يش.

 ۹۵عن َع ْب ِدال َّل ِه ْب ِن َع ْم ِرو ْب ِن َع ْو ٍفَ ،ع ْن َأ ِبي ِهَ ،ع ْن َجدِّ ِهَ ،ق َالَ :ق َال َر ُس ُ
ول
الس َاع ُة َحتَّى َت ُكونَ َأ ْد َن َم َسا ِل ِح ا ْل ُم ْس ِلمِنيَ
ال َّل ِه َص َّل الل ُه َع َل ْي ِه َو َس َّل َمَ :ل َت ُق ُ
وم َّ
لَ ،يا َع ِ ُّ
لَ ،يا َع ِ ُّ
ِب َب ْو َل َءُ ،ث َّم َق َال َص َّل الل ُه َع َل ْي ِه َو َس َّل َمَ :يا َع ِ ُّ
لَ ،ق َالِ :ب َأ ِبَ ،و ُأ ِّمي،
َق َالِ :إ َّن ُك ْم َس ُت َقا ِت ُلونَ َب ِني ْ َ
ال ْص َف ِرَ ،و ُي َقا ِت ُل ُه ُم ا َّل ِذينَ ِم ْن َب ْع ِد ُك ْمَ ،حتَّى َيخْ ُر َج ِإ َل ْي ِه ْم
ال ْس َل ِمَ ،أ ْه ُل ا ْل ِح َجازِ ،ا َّل ِذينَ َل َي َخا ُفونَ ِف ال َّل ِه َل ْو َم َة َل ِئ ٍمَ ،ف َي ْف َت ِت ُحونَ
َر ْو َق ُة ْ ِ
ا ْل ُق ْس َط ْن ِطي ِن َّي َة ِبالت َّْس ِب ِيح َوال َّت ْك ِب ِريَ ،ف ُي ِصي ُبونَ َغ َنا ِئ َم َل ْم ُي ِصي ُبوا ِم ْث َل َهاَ ،حتَّى َي ْقت َِس ُموا
ِب ْ َ
آت َف َي ُق ُ
ولِ :إنَّ ا ْل َم ِس َيح َق ْد َخ َر َج ِف ِب َل ِد ُك ْمَ ،أ َل َو ِه َي ِك ْذ َب ٌة َف ْال ِخ ُذ
الت ِْر َس ِةَ ،و َي ْأ ِت ٍ
َنا ِد ٌمَ ،والتَّا ِر ُك َنا ِد ٌم] (سنن ابن ماجه)۴۰۹۴ :
عبدهلل هل خپل پالر عمرو او هغه يې هل خپل پالر عوف نه روايت کوي چې
رسول اهلل صیل اهلل علیه وسلم فرمايي :تر هغه به قيامت رانه يش چې په (بوالء)
مقام کې به د مسلمانانو رسحدي ځواک کم يش ،بيا يې وويل :ای عيل! ای عيل!
ای عيل ،هغه وويل :زما پالر او مور درڅخه قربان شه دا يم ،هغه وويل :تاسو به
رضور هل بين اصفر (روميانو) رسه جنګ کوئ ،او هل تاسو وروسته خلک به هم
وررسه جنګ کوي ،تر دې چې هل حجاز نه د اسالم غوره خلک راووځي چې د
اهلل لپاره به د هېڅ چا هل مالمتۍ نه ډاريږي ،قسطنطينيه به په سبحان اهلل او اهلل
اکرب باندې فتحه کړي ،دومره ډېر غنيمتونه به ترالس راوړي چې دومره به يې
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چرته نه وي الس ته راوړي ،تر دې چې په ډالونو به یې تقسيم کړي ،یو څوک به
رايش او وبه وايي :دجال مو په يلک ښار کې راووت خو خربدار چې دا به دروغ وي،
د دې خربې منونکی او پرېښودونکی دواړه به پښېمانه وي.

َ ۹۶ع ْن ِذي ِمخْ َم ٍر َر ِ َ
ض الل ُه َع ْن ُه َق َالَ :س ِم ْع ُت ال َّن ِب َّي َص َّل الل ُه َع َل ْي ِه َو َس َّل َم،
َي ُق ُ
َصونَ ،
الر ُ
وم ُص ْل ًحا ِآم ًناُ ،ث َّم َتغْزُونَ َأ ْنت ُْم َوهُ ْم َع ُد ًّواَ ،ف َت ْنت ِ ُ
ولَ :ست َُصا ِل ُح ُك ُم ُّ
ي َف ُع َر ُج ٌل ِم ْن
َو َت ْغ َن ُمونَ َ ،وت َْس َل ُمونَ ُ ،ث َّم َت ْن َ ِ
ص ُفونَ َحتَّى َت ْن ِز ُلوا ِ َب ْر ٍج ِذي ُت ُل ٍ
ولَ ،ف َ ْ
يبَ ،ف َي ُق ُ
وم
الص ِل ِ
الص ِل َ
الص ِل ُ
يبَ ،ف َيغ َْض ُب َر ُج ٌل ِمنَ ا ْل ُم ْس ِلمِنيَ َ ،ف َي ُق ُ
ولَ :غ َل َب َّ
يب َّ
َأ ْه ِل َّ
ومَ ،و َي ْج َت ِم ُعونَ ِل ْل َم ْل َح َم ِةَ ،ف َي ْأتُونَ ِحي َن ِئ ٍذ ت َْح َت
الر ُ
ِإ َل ْي ِه َف َي ُد ُّقهَُ ،ف ِع ْن َد َذ ِل َك َتغ ِْد ُر ُّ
َ َثا ِننيَ َغا َي ًة ،ت َْح َت ُك ِّل َغا َي ٍة ا ْث َنا َع َ َ
ش َأ ْل ًفا] (سنن ايب داود ،۴۲۹۴ :سنن ابن ماجه:
 ،۴۰۸۹مسند احمد)۲۳۴۷۷ :

ذي خممر ريض اهلل عنه وايي چې ما هل نيب کريم صیل اهلل عليه وسلم څخه
اوريديل دي ويل يې :روميان به هل تاسو رسه د امن صلحه وکړي ،تاسو او هغوی به
په رشيکه هل دښمن رسه جنګ وکړئ تاسو به اکمرانان او غنيمتونه به هم ونيسئ،
لکه چې د خاورو شګو په څړځای پورته شئ يو صلييب به اواز وکړي چې صليب
اغبله شو ،يو مسلمان به په غصه يش او هل دښمن رسه الس کې صليب به مات
کړي ،روميان به لوظ مات کړي او لوی جګړۍ ته به اماده ګي ونييس ،د څلوېښتو
جنګي بېرغونو الندې به رايش ،او د هرې جنډې الندې به دولس زره کسان وي.

َ ۹۷ع ْن ُم َعا ِذ ْب ِن َج َب ٍل َر ِ َ
ض الل ُه َع ْن ُه َع ِن ال َّن ِب ِّي َص َّل الل ُه َع َل ْي ِه َو َس َّل َمَ ،ق َال:
ال ِف َس ْب َع ِة َأ ْش ُه ٍر] (جامع
وج ال َّد َّج ِ
بىَ ،و َفت ُْح ا ْل ُق ْس َط ْن ِطي ِن َّي ِةَ ،و ُخ ُر ُ
[ا ْل َم ْل َح َم ُة ا ْل ُك ْ َ

الرتمذي ،۲۲۳۸ :ابوداود ،۴۲۹۵ :ابن ماجه ،۴۰۹۲ :مسند احمد۲۲۹۴۵ :

هل معاذ بن جبل ريض اهلل عنه نه روايت دی چې رسول اهلل صیل اهلل علیه
وسلم فرمايي :غټ جنګ ،د قسطنطینیه فتح کېدل او د دجال راتګ ټول به په اوو
مياشتو کې ويش.
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د قسطنطينې له فتحې اووه کاله وروسته به دجال راووځي
ض الل ُه َع ْن ُه ٍَ ،ق َالَ :ق َال َر ُس ُ
س َر ِ َ
ول ال َّل ِه َص َّل
َ ۹۸ع ْن َع ْب ِد الل ِه ْب ِن ُب ْ ٍ
ي ا ْل َم ْل َح َم ِةَ ،و َفت ِْح ا ْل َم ِدي َن ِة ِس ُّت ِس ِننيَ َ ،و َيخْ ُر ُج ال َّد َّج ُال ِف
الل ُه َع َل ْي ِه َو َس َّل َمَ « :ب ْ َ
السا ِب َع ِة](سنن ايب داود ،۴۲۹۶ :مسند احمد)۱۷۶۹۱ :
َّ

هل عبداهلل بن برس ريض اهلل عنه نه روايت دی چې رسول اهلل صیل اهلل عليه
وسلم فرمايي :د سرتې خونړيزې معرکې او قسطنطينې ترمنځ به شپږ اکهل وي او
په اووم به دجال راوځي.

د مسلمان پر ضد د کافر يوکېدل د قیامت نښه ده
رسول الله َّ
ض الل ُه َع ْن ُه قال :قال ُ
 ۹۹عن ثوبانَ َر ِ َ
صل الله عليه وسلم:
َداعى َ
[يوش ُك ُ
األ َك َل ُة إىل َق ْص َع ِتها» فقال قائل :ومن
ِ
َداعى عليكم كام ت َ
مم أن ت َ
األ ُ
الس ِيل ،و َلي ْن ِز َعنَّ
ق َّل ٍة نحن يومئ ٍذ؟ قال« :بل أنتم يومئ ٍذ كث ٌ
ري ،ولك َّنكم ُغثا ٌء كغثاء َّ
الل ُه ِمن صدو ِر عد ِّوكم املهاب َة منكم ،وليقذفنَّ الل ُه يف قلو ِبكم ال َو ْهنَ » .فقال قائ ٌل:
رس َ
املوت] (سنن ايب داود)۴۲۹۷ :
حب ال ُدنيا وكراهي ُة ِ
ول الله ،وما الوهنُ ؟ قالُّ :
يا ُ
هل ثوبان ريض اهلل عنه نه روايت دی چې رسول اهلل صیل اهلل عليه وسلم
فرماييل دي :نزدې ده چې پر تاسو دښمنان داسې راټول يش لکه وږي چې د
خوراک پر اکسې راټويلږي ،چا وويل :ايا دغه ورځ به مونږ کم يو؟ هغه وويل:
بلکې ډېر زيات به يئ خو د سيالب زګ په څېر به يئ ،اهلل به ستاسو د دښمن هل
سينو نه هل تاسو څخه ډار پورته کړي ،او ستاسو په زړونو کې به اهلل وهن واچوي،
چا وويل :وهن څه یش دی؟ هغه وويل :هل دنيا رسه مينه او مرګ څخه ډارېدل.

په فرات کې د سرو زرو غر راڅرګندېدل د قيامت نښه ده
ض الل ُه َع ْن ُه َأنَّ َر ُس َ
َ ۱۰۰ع ْن َأ ِب هُ َر ْي َر َة َر ِ َ
ول الل ِه َص َّل الل ُه َع َل ْي ِه َو َس َّل َم،
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اس
س ا ْل ُف َر ُ
َق َالَ « :ل َت ُق ُ
الس َاع ُة َحتَّى َي ْح ِ َ
ات َع ْن َج َب ٍل ِم ْن َذهَ ٍبَ ،ي ْق َت ِت ُل ال َّن ُ
وم َّ
َع َل ْي ِهَ ،ف ُي ْقت َُل ِم ْن ُك ِّل ِما َئ ٍةِ ،ت ْس َع ٌة َو ِت ْس ُعونَ َ ،و َي ُق ُ
ول ُك ُّل َر ُج ٍل ِم ْن ُه ْمَ :ل َع ِّل َأ ُكونُ َأ َنا
ض ُه َف َ
ا َّل ِذي َأ ْن ُجوَ ،و ِف ْی ِر َوا َي ٍةَ :ف َم ْن َح َ َ
ال َي ْأ ُخ ْذ ِم ْن ُه َش ْي ًئا] (صحيح البخاري،۷۱۱۹ :
صحيح مسلم ،۲۸۹۴ :سنن ابن ماجه ،۴۰۴۶ :مسند احمد ،۹۳۶۷ :جامع الرتمذي،۲۵۶۹ :
سنن ايب داود۴۳۱۳ :

هل ابوهريرة ريض اهلل عنه نه روايت دی چې رسول اهلل صیل اهلل عليه وسلم
فرماييل دي :تر هغه به قيامت رانه يش چې د فرات اوبه وچي يش او رسه زر پکې
راښاکره يش ،خلک به پرې جنګونه کوي او هل هرې خواه به نهه نوي خلک ووژل
يش او يو به پاتې يش او دغه يو سړی به وايي چې شاید زه جنات ومومم ،په بل روايت
کې داسې هم دي چې :که څوک دغه غر ته حارض يش نوهېڅ دې ترې نه اخيل.

د شام او عراق خوراکي توکې کمېدل هم د قيامت نښه
ض الل ُه َق َالَ :ق َال َر ُس ُ
َ ۱۰۱ع ْن َأ ِب هُ َر ْي َر َة َر ِ َ
ول الل ِه َص َّل الل ُه َع َل ْي ِه َو َس َّل َم:
َ[م َن َع ِت ا ْل ِع َر ُاق ِد ْرهَ َم َها َو َق ِفيزَ هَ اَ ،و َم َن َع ِت َّ
ص
الش ْأ ُم ُم ْد َي َها َو ِدي َنا َرهَ اَ ،و َم َن َع ْت ِم ْ ُ
ِإ ْر َد َّب َها َو ِدي َنا َرهَ اَ ،و ُع ْدت ُْم ِم ْن َح ْي ُث َب َد ْأت ُْمَ ،و ُع ْدت ُْم ِم ْن َح ْي ُث َب َد ْأت ُْمَ ،و ُع ْدت ُْم ِم ْن
َح ْي ُث َب َد ْأت ُْم» َش ِه َد َع َل َذ ِل َك َل ْح ُم َأ ِب هُ َر ْي َر َة َو َد ُمهُ] (صحيح مسلم ،۲۸۹۶ :سنن ايب
داود ،۳۰۳۵ :مسند احمد)۷۵۶۵ :

هل ابوهريره ريض اهلل عنه نه روايت دی چې رسول اهلل صیل اهلل عليه وسلم
فرماييل دي:عراق به خپل درهم او قفزي (يو قفزي ۴۴کيلو ګرامه دی) منعه کړي،
شام به خپل ُمد (یو مد  ۸۹نيم لکو ګرامه دی) او دینار منعه کړي او مرصبه خپل
اردب (يو اردب ۳۳۶کيلو ګرامه وي) او دينار منعه کړي او چې هل کومه مو رشوع
شوېده بېرته ورته ستانه شئ (درې ځل يې وويل) په دې خو د ابوهريره غوښه او
وينه ګواه دي.
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د نصرانيانو ډېرېدل د قيامت نښه ده
اصَ :س ِم ْع ُت َر ُس َ
َ ۱۰۲ق َال ا ْل ُم ْس َت ْو ِر ُد ا ْل ُق َر ِ ُّ
ول الل ِه
شِ ،ع ْن َد َع ْم ِرو ْب ِن ا ْل َع ِ
وم َأ ْك َ ُ
َص َّل الل ُه َع َل ْي ِه َو َس َّل َمَ ،ي ُق ُ
اس» َف َق َال َل ُه َع ْم ٌرو:
ث ال َّن ِ
الر ُ
ولَ [ :ت ُق ُ
الس َاع ُة َو ُّ
وم َّ
ولَ ،ق َالَ :أ ُق ُ
ص َما َت ُق ُ
ول الل ِه َص َّل الل ُه َع َل ْي ِه َو َس َّل َمَ ،ق َال:
ول َما َس ِم ْع ُت ِم ْن َر ُس ِ
َأ ْب ِ ْ
َل ِ ْ
س ُع ُه ْم
ئ ُق ْل َت َذ ِل َكِ ،إنَّ ِفي ِه ْم َل ِخ َص ًال َأ ْر َب ًعاِ :إ َّن ُه ْم َ َل ْح َل ُم ال َّن ِ
اس ِع ْن َد ِف ْت َن ٍةَ ،و َأ ْ َ
يف،
ني َو َي ِت ٍيم َو َض ِع ٍ
ِإ َفا َق ًة َب ْع َد ُم ِصي َب ٍةَ ،و َأ ْو َش ُك ُه ْم َك َّر ًة َب ْع َد َف َّر ٍة َو َخ ْ ُ
يهُ ْم ِلم ِْس ِك ٍ
وك] (صحيح مسلم ،۲۸۹۸ :مسند
َو َخ ِام َس ٌة َح َس َن ٌة َجمِي َل ٌةَ :و َأ ْم َن ُع ُه ْم ِم ْن ُظ ْل ِم ا ْل ُم ُل ِ
احمد)۱۸۰۲۲ :

مستورد د عمرو بن العاص ريض اهلل عنه په شتون کې وويل :ما هل رسول اهلل
صیل اهلل عليه وسلم څخه اوريديل دي ويل یې :قيامت به په داسې حالت کې
رايش چې روميان به ډېر وي ،نو عمرو بن العاص ريض اهلل عنه ورته وويل :ځان
په خربه پوهه کړه ،ما ورته وويل چې هل رسول اهلل صیل اهلل عليه وسلم څخه مې
دغسې اورېديل دي ،هغه وويل :که دغسې وي نو په دوې کې به څلور خصلتونه
وي :په ټولو خلکو کې به دوی د فتنې په مهال ډېر صربناک وي ،هل مصيبت
وروسته به ډېر بيدار وي ،هل تېښتې وروسته به چريکي بريدونه کوي ،خپلو
مسکينانو ،يتيمانانو او نادارو لپاره به خريخواه وي ،او پنځم ښه خصلت به يې دا
وي چې خپل ټولوااکن به هل ظلم څخه منعه کوي.

دجال به کله راوځي؟
َ ۱۰۳ع ْن َنا ِف ِع ْب ِن ُع ْت َب َة َر ِ َ
ول الل ِه َص َّل الل ُه َع َل ْي ِه
ض الل ُه َع ْن ُه َق َالُ :ك َّنا َم َع َر ُس ِ
َو َس َّل َمِ ،ف َغزْ َو ٍةَ ،ق َالَ :ف َأ َت ال َّن ِب َّي َص َّل الل ُه َع َل ْي ِه َو َس َّل َمَ ،ق ْو ٌم ِم ْن ِق َب ِل ا ْل َمغ ِْر ِبَ ،ع َل ْي ِه ْم
وفَ ،ف َوا َف ُقو ُه ِع ْن َد َأ َك َم ٍةَ ،ف ِإ َّن ُه ْم َل ِق َيا ٌم َو َر ُس ُ
ول الل ِه َص َّل الل ُه َع َل ْي ِه َو َس َّل َم
الص ِ
ِث َي ُ
اب ُّ
َق ِاعدٌَ ،ق َالَ :ف َقا َل ْت ِل َنف ِْس :ا ْئ ِت ِه ْم َف ُق ْم َب ْي َن ُه ْم َو َب ْي َن ُه َل َي ْغتَا ُلو َنهَُ ،ق َالُ :ث َّم ُق ْلتُ َ :ل َع َّل ُه
َن ِج ٌّي َم َع ُه ْمَ ،ف َأ َت ْي ُت ُه ْم َف ُق ْمتُ َب ْي َن ُه ْم َو َب ْي َنهَُ ،ق َالَ :ف َح ِف ْظتُ ِم ْن ُه َأ ْر َب َع َك ِل َم ٍتَ ،أ ُعدُّهُ نَّ ِف
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َي ِديَ ،ق َالَ « :تغْزُونَ َج ِز َير َة ا ْل َع َر ِب َف َي ْفت َُح َها اللهُُ ،ث َّم َفا ِر َس َف َي ْفت َُح َها اللهُُ ،ث َّم َتغْزُونَ
وم َف َي ْفت َُح َها اللهُُ ،ث َّم َتغْزُونَ ال َّد َّج َال َف َي ْفت َُح ُه اللهُ» َق َالَ :ف َق َال َنا ِف ٌعَ :يا َجا ِب ُرَ ،ل
الر َ
ُّ
وم] (صحيح مسلم ،۲۹۰۰ :سنن ابن ماجه]۴۰۹۱ :
الر ُ
َن َرى ال َّد َّج َال َيخْ ُر ُجَ ،حتَّى ُت ْفت ََح ُّ

نافع ريض اهلل عنه وايي مونږ هل نيب کريم صیل اهلل عليه وسلم رسه په يوه غزا

کې وو ،د مغرب هل اړخ ورته يو عريب قوم رایغ او د وژغونو جامې پرې پرتې وې

هل يو ډېرکۍ ترڅنګ وررسه خمامخ شول ،نيب صیل اهلل عليه وسلم ناست او دوی

والړ وو ،زړه مې راته وويل چې ورشه ترمنځ يې ودرېږه هسې نه نيب صیل اهلل
عليه وسلم قتل نه کړي ،بيا مې وويل :شايد پټې خربې وررسه کوي ،زه راغلم او

د قوم او نيب صیل اهلل عليه وسلم ترمنځ ودرېدم ،نو څلور خربې مې ترې يادې
کړې چې اوس هم راته زده دي ،هغه وويل :تاسو به د عربانو جزيره باندې جنګ

کوئ اهلل به يې درته درکړي ،بيا به فارسيانو رسه جنګ وکړئ اهلل به يې فتح

درکړي ،بيا به هل روميانو رسه جنګ وکړئ اهلل به يې فتح درکړي ،بيا به هل دجال
رسه جنګ وکړئ اهلل به يې فتحه درکړي ،نافع بيا جابر ريض اهلل عنه ته وويل:

ترڅو روم نه وي فتح شوی دجال نه راوځي.

قحطاني باچا را تلل د قيامت نښه ده
َ ۱۰۴ع ْن َأ ِب هُ َر ْي َر َةَ ،ر ِ َ
ض ال َّل ُه َع ْنهَُ ،ع ِن ال َّن ِب ِّي َص َّل الل ُه َع َل ْي ِه َو َس َّل َم َق َال:
الس َاع ُة َحتَّى َيخْ ُر َج َر ُج ٌل ِم ْن َق ْح َطانَ َي ُس ُ
اس ِب َع َصا ُه] (صحيح
َ[ل َت ُق ُ
وق ال َّن َ
وم َّ

البخاري ،۳۵۱۷ :صحيح مسلم ،۲۹۱۰ :مسند احمد)۹۴۰۵ :

هل ابوهريرة ريض اهلل عنه نه روايت دی چې رسول اهلل صیل اهلل عليه وسلم

فرمايي :قيامت به تر هغه رانه يش چې هل بنوقحطان نه به يو سړی راووځي او
خلک به يې په لښته روان کړي وي.
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د جهجاه په نوم ټولواک به دقيامت نښه وي
ب هُ َر َير َة َر ِ َ
ض الل ُه َع ْن ُه َع ِن ال َّن ِب ِّي َص َّل الل ُه َع َل ْي ِه َو َس َّل َمَ ،ق َال[َ :ل
َ ۱۰۵ع ْن َأ ِ ْ
َت ْذهَ ُب ْ َ
ال َّي ُام َوال َّل َي ِالَ ،حتَّى َ ْي ِل َك َر ُج ٌل ُي َق ُ
ال َل ُه ا ْل َج ْه َجا ُه] (صحيح مسلم ،۲۹۱۱ :جامع

الرتمذي)۲۲۲۸ :

هل ابوهريرة ريض اهلل عنه نه روايت دی چې رسول اهلل صیل اهلل عليه وسلم
فرمايي :تر هغه به شپې ورځې الړې نه يش (قيامت به رانه يش) ترڅو د جهجاه
په نوم سړی ټولواک جوړ نه يش.

د وېښتانو پېزار د قيامت دنزدېوالي نښه ده
َ ۱۰۶ع ْن َأ ِب هُ َر ْي َر َة َر ِ َ
ض ال َّل ُه َع ْنهَُ ،ع ِن ال َّن ِب ِّي َص َّل الل ُه َع َل ْي ِه َو َس َّل َمَ ،ق َال:
الس َاع ُة َحتَّى ُت َقا ِت ُلوا َق ْو ًما ِن َعا ُل ُه ُم َّ
الس َاع ُة َحتَّى ُت َقا ِت ُلوا
الش َع ُرَ ،و َال َت ُق ُ
[ َال َت ُق ُ
وم َّ
وم َّ
َق ْو ًما َك َأنَّ ُو ُجوهَ ُه ُم ا َمل َجانُّ املُ ْط َر َق ُة] (صحیح البخاري ،۲۹۲۹ :صحيح مسلم،۲۹۱۲ :
جامع الرتمذي ،۲۲۱۵ :سنن ايب داود ،۴۳۰۴ :سنن ابن ماجه ،۴۰۹۷ :مسند احمد)۲۰۶۷۷ :

هل ابوهريرة ريض اهلل عنه نه روايت دی چې رسول اهلل صیل اهلل عليه وسلم
فرمايي :تر هغه به قيامت رانه يش چې تاسو د داسې قوم رسه جنګ ونه کړئ چې
پېزار به يې هل وېښتانو څخه وي ،او قيامت به تر هغه رانه يش چې تاسو هل داسې
قوم رسه جنګ ونه کړئ چې پوزې به يې د ټکيدلې ډال په څېر وي.

له تركانو سره جنګ د قيامت نښه ده
ض ال َّل ُه َع ْنهَُ :ق َال َر ُس ُ
ب هُ َر ْي َر َة َر ِ َ
ول ال َّل ِه َص َّل الل ُه َع َل ْي ِه َو َس َّل َم:
َ ۱۰۷ع ْن َأ ِ ْ
الت َْكِ ،ص َغا َر َ
يُ ،ح ْم َر ال ُو ُجو ِهُ ،ذ ْل َف ُ
الس َاع ُة َحتَّى ُت َقا ِت ُلوا ُّ
وف،
األ ُن ِ
[ َال َت ُق ُ
األ ْع ُ ِ
وم َّ
الس َاع ُة َحتَّى ُت َقا ِت ُلوا َق ْو ًما ِن َعا ُل ُه ُم َّ
الش َع ُر]
َك َأنَّ ُو ُجوهَ ُه ُم ا َمل َجانُّ املُ ْط َر َق ُةَ ،و َال َت ُق ُ
وم َّ
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(صحيح البخاري ،۲۹۲۸ :صحیح مسلم ،۲۹۱۲ :جامع الرتمذي ،۲۲۱۵ :سنن ايب داود،۴۳۰۴ :
سنن ابن ماجه ،۴۰۹۷ :مسند احمد)۱۰۸۶۱ :
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هل ابوهريرة ريض اهلل عنه نه روايت دی چې رسول اهلل صیل اهلل عليه وسلم
فرماييل دي :قيامت به تر هغه قايم نه يش چې تاسو هل تراکنو رسه جنګ ونه کړئ،
پوزې به يې پيتې او خمونه به يې د ډال په څېر پلن وي ،او قيامت به تر هغه رانه يش
چې تاسو هل داسو خلکو رسه جنګ ونه کړئ چې پڼې به يې هل وېښتانو څخه وي.

َ ۱۰۸ع ْن َأ ِب هُ َر ْي َر َة ريض الله عنه َأنَّ َر ُس َ
ول الل ِه َص َّل الل ُه َع َل ْي ِه َو َس َّل َمَ ،ق َال:
الس َاع ُة َحتَّى ُي َقا ِت َل ا ْل ُم ْس ِل ُمونَ ُّ
الت َْكَ ،ق ْو ًما ُو ُجوهُ ُه ْم َكا ْل َم َجانِّ ا ْل ُم ْط َر َق ِة
َ[ل َت ُق ُ
وم َّ
الش َع ِرُ ،ح ْم ُر ال ُو ُج ْو ِه ِص َغا ُر َ
الش َع َرَ ،و َ ْي ُشونَ ِف َّ
َي ْل َب ُسونَ َّ
ي] (صحیح مسلم،۲۹۱۲ :
األ ْع ُ ِ

هل ابوهريرة ريض اهلل عنه نه روايت دی چې رسول اهلل صیل اهلل عليه وسلم
فرمايي :قيامت به تر هغه رانه يش چې مسلمانان هل تراکنو رسه جنګ ونه کړي،
تراکن به داسې قوم وي چې خمونه به یې د ډال په څېر پلن وي ،د وېښتانو پوښاک
به اچوي ،او وېښتانو کې به ګرځي ،خمونه به یې رسه او سرتګې به يې وړې وي.

ض الل ُه َع ْن ُه َأنَّ َر ُس َ
َ ۱۰۹ع ْن َأ ِب هُ َر ْي َر َة َر ِ َ
ول الل ِه َص َّل الل ُه َع َل ْي ِه َو َس َّل َم،
الت َْكَ ،ق ْو ًما ُو ُجوهُ ُه ْم َكا ْل َم َجانِّ
الس َاع ُة َحتَّى ُي َقا ِت َل ا ْل ُم ْس ِل ُمونَ ُّ
َق َال«َ :ل َت ُق ُ
وم َّ
الش َع َرَ ،و َ ْي ُشونَ ِف َّ
ا ْل ُم ْط َر َق ِة َي ْل َب ُسونَ َّ
الش َع ِر] (سنن ايب داود)۴۳۰۵ :
هل ابوهريرة ريض اهلل عنه نه روايت دی چې رسول اهلل صیل اهلل عليه وسلم
فرمايي :قيامت به تر هغه رانه يش چې مسلمانان پکې هل تراکنو رسه جنګ ونه
کړي ،تراکن به داسې قوم وي چې خمونه به يې د ډال په شان پلن وي ،د وېښتانو
پوښاک به اغوندي او په وېښتانو کې به ګرځي.

د بصرې ودانېدل د قيامت نښه ده
َ ۱۱۰ع ْن ُم ْس ِل ِم ْب ِن َأ ِب َب ْك َر َة َر ِ َ
ض الل ُه َع ْن ُه َق َالَ :س ِم ْع ُت َأ ِب ُي َحدِّ ُث
َأنَّ َر ُس َ
اس ِم ْن ُأ َّم ِتي ِب َغا ِئ ٍط ُي َس ُّمو َن ُه
ول ال َّل ِه َص َّل الل ُه َع َل ْي ِه َو َس َّل َم َق َالَ [ :ي ْن ِز ُل َن ٌ
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سَ ،ي ْك ُ ُ
ث َأ ْه ُل َهاَ ،و َت ُكونُ ِم ْن َأ ْم َصا ِر
ا ْل َب ْ َ
ص َةِ ،ع ْن َد َن ْه ٍر ُي َق ُال َلهُِ :د ْج َل ُةَ ،ي ُكونُ َع َل ْي ِه ِج ْ ٌ
اج ِرينَ ] (سنن ايب داود.)۴۳۰۶ :
ا ْل ُم َه ِ

هل مسلم بن ايب بکرة ريض اهلل عنه نه روايت دی چې ما هل رسول اهلل صیل اهلل
عليه وسلم نه اوريديل دي ويل يې :زما هل امت څخه به ځينې خلک ډاډمن ځای
چې برصه به نوميږي پکې اووسيږي ،ترڅنګ به یې ددجلې په نوم نهر وي پول به
پرې اېښی وي ،اوسيدونکي به يې ډير يش او د مهاجرينو هل ښارونو څخه به وي.

له ترکانو سره په جنګ کې د خلکو ډولونه
َ ۱۱۱و ِ ْ
ان َجا َء َب ُنو
الزَّم ِ
ف َلف ٍْظِ :م ْن َأ ْم َصا ِر ا ْل ُم ْس ِلمِنيَ َ -ف ِإ َذا َكانَ ِف ِآخ ِر َ
اض ا ْل ُو ُجو ِهِ ،ص َغا ُر ْ َ
َق ْن ُطو َرا َء ِع َر ُ
يَ ،حتَّى َي ْن ِز ُلوا َع َل َش ِّط ال َّن ْه ِرَ ،ف َي َت َف َّر ُق َأ ْه ُل َها
ال ْع ُ ِ
اب ا ْل َب َق ِر َوا ْل َ ِّب َّي ِة َوهَ َل ُكواَ ،و ِف ْر َق ٌة َي ْأ ُخ ُذونَ ِ َل ْن ُف ِس ِه ْم
َ�ث َل َث ِف َر ٍقِ :ف ْر َق ٌة َي ْأ ُخ ُذونَ َأ ْذ َن َ
َو َك َف ُرواَ ،و ِف ْر َق ٌة َي ْج َع ُلونَ َذ َرا ِر َّي ُه ْم َخ ْل َف ُظ ُهو ِر ِه ْمَ ،و ُي َقا ِت ُلو َن ُه ْم َوهُ ُم ُّ
الش َه َدا ُء]

بل روايت کې دي چې :د مسلمانانو هل ښارونو څخه به وي ،په اخره زمانه کې
به بنو قنطوراء رايش ،پلن خمونه او سرتګې به يې وړې وي ددغه نهر پر اغړه به
واړوي ،مسلمانان به پکې درې ډلې يش :يوه ډهل به يې دغواګانو لکۍ راونييس
کروندې به رشوع کړي نو دوی به هالک يش ،دوهمه به هل تراکنو څخه امان
وغواړي کفر به وکړي او بله به يې خپل چبيان هل ځانونو نه شا ته کړي او جنګ
به وکړي او دوی به شهيدان وي.

اخر به هم فتح د مسلمانانو وي
ف َلف ِْظ َأ ْح َم َد َب ْع َد ا ْل ِف ْر َق ِة ُ
َ ۱۱۲و ِ ْ
األ ْو َلیَ :و َأ َّما ِف ْر َق ٌة َفت َْأ ُخ ُذ َع َل َأ ْن ُف ِس َها،
َف َك َف َر ْت َف َه ِذ ِه َو ِت ْل َك َس َوا ٌءَ ،و َأ َّما ِف ْر َق ٌة َف َي ْج َع ُلونَ ِع َيا َل ُه ْم َخ ْل َف ُظ ُهو ِر ِه ْم َو ُي َقا ِت ُلونَ ،
َف َقت َْلهُ ْم ُش َه َدا ُءَ ،و َي ْفت َُح ال َّل ُه َع َل َب ِق َّي ِت َها] (سنن ايب داود ،۴۳۰۶ :مسند احمد)۲۰۴۵۱ :
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د امحد په روايت کې هل لومړۍ ډلې وروسته داسې دي :يوه ډهل به يې هل ځان
لپاره امن وغواړي نو کفر به وکړي ،دوی او هغوی به رسه يو څېر وي ،او يوه ډهل
به يې خپل ماشومان شا ته کړي او جنګ به وکړي ،ددوی وژل شوي به شهيدان
وي ،او پاتو خلکو ته به يې اهلل فتحه ورکړي.

د فتنو په مهال به شام د ايمان کور وي
ض الل ُه َع ْن ُه َق َالَ :ق َال َر ُس ُ
َ ۱۱۳ع ْن َأ ِب ال َّد ْر َدا ِء َر ِ َ
ول ال َّل ِه َص َّل الل ُه َع َل ْي ِه
َاب ْاح ُتم َِل ِم ْن ت َْح ِت َر ْأ ِسَ ،ف َظ َن ْن ُت َأ َّن ُه
َو َس َّل َمَ [ :ب ْي َنا َأ َنا َنا ِئ ٌم ِإ ْذ َر َأ ْي ُت َع ُمو َد ا ْل ِكت ِ
صيَ ،ف ُعم َِد ِب ِه ِإ َل َّ
ال َميانَ ِحنيَ َت َق ُع ا ْل ِف َ ُ
ت
َم ْذهُ ٌ
وب ِب ِهَ ،ف َأ ْت َب ْع ُت ُه َب َ ِ
الش ِامَ ،أ َل َو ِإنَّ ْ ِ
ِب َّ
ام] (مسند البزار.)۴۱۱۱ :
الش ِ
هل ابودرداء ريض اهلل عنه نه روايت دی چې رسول اهلل صیل اهلل عليه وسلم
فرماييل دي :زه ويده وم څه ګورم چې قراين واک او دبدبه مې هل رس الندې پورته
کړی شوه پوهه شوم چې وړیل يش ،سرتګې مې ورپسې کړې نو د شام په لور يوړل
شوه ،خربدار لکه چې فتنې رايش نو ايمان به په شام کې وي.

ض الل ُه َع ْن ُه َأنَّ َر ُس َ
َ ۱۱۴ع ْن َأ ِب ال َّد ْر َدا ِء َر ِ َ
ول ال َّل ِه َص َّل الل ُه َع َل ْي ِه َو َس َّل َم
اط ا ْل ُم ْس ِلمِنيَ َي ْو َم ا ْل َم ْل َح َم ِة ِبا ْل ُغ َ
َق َالِ [ :إنَّ ُف ْس َط َ
وط ِةِ ،إ َل َجا ِن ِب َم ِدي َن ٍة ُي َق ُال َل َها:
ي َم َدا ِئ ِن َّ
ام] (سنن ايب داود ،۴۲۹۸ :مسند احمد.)۲۱۷۲۵ :
ِد َم ْشقُ ِ ،م ْن َخ ْ ِ
الش ِ

هل ابودرداء ريض اهلل عنه نه روايت دی چې رسول اهلل صیل اهلل عليه وسلم وييل
دي :د خونړيز معرکې په مهال به د مسلمانانو پناګاه په غوطه کې وي ترڅنګ به
يې د دمشق په نوم ښار وي ،دغه به د شام غوره ترين ښار وي.

د فتنو په وخت کې د مسلمانانو پناه ځايونه
ض الل ُه َع ْنهَُ ،ق َالَ :ق َال َر ُس ُ
الزَّاه ِر َّي ِة َر ِ َ
ول ال َّل ِه َص َّل الل ُه َع َل ْي ِه
ب ِ
َ ۱۱۵ع ْن َأ ِ ْ
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َو َس َّل َمَ :م ْع ِق ُل ا ْل ُم ْس ِلمِنيَ ِمنَ ا ْل َم َل ِح ِم ِد َم ْشقُ َو َم ْع ِق ُل ُه ْم ِمنَ ال َّد َّج ِال َب ْي ُت ا ْل َمق ِْد ِس
وج َب ْي ُت ُّ
الطو ِر] (مصنف بن أيب شيبه)۱۹۴۴۷ :
وج َو َم ْأ ُج َ
َو َم ْع ِق ُل ُه ْم ِم ْن َي ْأ ُج َ

ابوزاهريه ريض اهلل عنه وايي چې رسول اهلل صیل اهلل عليه وسلم فرماييل دي:
هل فتنو څخه د مسلمانانو پناګاه به دمشق وي ،او هل دجال څخه پناګاه به يې بيت
املقدس وي ،او هل یاجوج ماجوج څخه پناګاه به يې طور وي.

اهلل پا ک له دين څخه دفاع له هرچا اخستی شي
ض الل ُه َع ْن ُه َق َالَ :ق َال َر ُس ُ
َ ۱۱۶ع ْن َأ ِب هُ َر ْي َر َة َر ِ َ
ول ال َّل ِه َص َّل الل ُه َع َل ْي ِه
َو َس َّل َمِ [ :إ َذا َو َق َع ِت ا ْل َم َل ِح ُمَ ،ب َع َث ال َّل ُه َب ْع ًثا ِمنَ ا ْل َم َو ِال ،هُ ْم َأ ْك َر ُم ا ْل َع َر ِب َف َر ًسا،
َو َأ ْج َو ُد ُه ِس َل ًحاُ ،ي َؤ ِّي ُد ال َّل ُه ِب ِه ُم الدِّ ينَ ] (سنن ابن ماجه]۴۰۹۰ :

هل ابوهريرة ريض اهلل عنه نه روايت دی چې رسول اهلل صیل اهلل عليه وسلم
فرمايي :لکه چې فتنې راپورته يش ،اهلل پاک به هل غالمانو څخه يو لښکر راپورته
کړي ،په ټولو عربانو کې به دوی هم د اسونو او هم د سالح او اسلحې هل خمې
غوره او ښه وي ،په دوی رسه به اهلل پاک د اسالم تاييد کوي.

د قيامت غټې نښې
ض الل ُه َع ْنهَُ ،ق َالَّ :اط َل َع َر ُس ُ
س ْي َح َة َر ِ َ
ول ال َّل ِه
ب َ ِ
َ ۱۱۷ع ْن ُح َذ ْي َف َة ْب ِن َأ ِس ْي ٍد َأ ِ ْ
الس َاع ُة َحتَّى
الس َاع َةَ ،ف َق َالَ « :ل َت ُق ُ
وم َّ
َص َّل الل ُه َع َل ْي ِه َو َس َّل َم ِم ْن ُغ ْر َف ٍةَ ،و َن ْحنُ َن َت َذا َك ُر َّ
َت ُكونَ َع ْ ُ
اتُ :ط ُلوعُ َّ
وج
ش آ َي ٍ
الش ْم ِس ِم ْن َمغ ِْر ِب َهاَ ،وال َّد َّج ُالَ ،وال ُّد َخانُ َ ،وال َّدا َّب ُةَ ،و َي ْأ ُج ُ
ش ِق،
الس َل ُمَ ،و َ�ث َل ُث ُخ ُس ٍ
وفَ ،خ ْس ٌف ِبا ْل َم ْ ِ
وجَ ،و ُخ ُر ُ
َو َم ْأ ُج ُ
وج ِع َيس ا ْب ِن َم ْر َي َم َع َل ْي ِه َّ
ي ،ت َُس ُ
وق
َو َخ ْس ٌف ِبا ْل َمغ ِْر ِبَ ،و َخ ْس ٌف ِب َج ِز َير ِة ا ْل َع َر ِبَ ،و َنا ٌر تَخْ ُر ُج ِم ْن َق ْع ِر َع َد ِن َأ ْب َ َ
شَ ،ت ِبيتُ َم َع ُه ْم ِإ َذا َباتُواَ ،و َت ِق ُ
يل َم َع ُه ْم ِإ َذا َقا ُلوا] (صحيح مسلم،۲۹۰۱ :
اس ِإ َل ا ْل َم ْح َ ِ
ال َّن َ
جامع الرتمذي ،۲۱۸۳ :سنن ايب داود ،۴۳۱۱ :سنن ابن ماجه ،۴۰۵۵ :مسند احمد.)۲۳۸۷۸ :
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أبورسحيه ريض اهلل عنه وايي :نيب صیل اهلل علیه وسلم هل خونې څخه راووت
او مونږ د قیامت متعلق خربې کولې ،هغه وويل :قيامت به تر هغه رانه يش چې
خمکې ترې لس نښې نه وي راغلې :هل مغرب څخه د ملر راختل ،دجال ،لوګی،
حيوان چې خربې به کوي ،يأجوج او مأجوج ،او د عيیس عليه السالم راوتل،
او درې خسفونه به ويش ،يو په مرشق ،يو په مغرب او يو به په جزيرة العرب کې
ويش ،هل عدن ابني (ځای نوم دی) هل لرې ساحې څخه به اور راووځي خلک به
حمرش ته شړي ،اور به هلته پړاو اچوي چې خلک پړاو واچوي او چې چرته خلک
قيلوهل کوي اور به ورته بيا خپل پړاو واچوي.

َو ِ ْ
اس] (صحيح مسلم،۲۹۰۱ :
ف ِر َوا َي ٍةَ :و ِآخ ُر َذ ِل َک َنا ٌر تَخْ ُر ُج ِمنَ ال َي َم ِن ت َْط ُر ُد ال َّن َ
سنن ايب داود)۴۳۱۱ :

په بل روايت کې دي :اخرنۍ نښه يې اور دی چې هل يمن څخه به راووځي او
خلک به (حمرش) ته شړي.

َو ِ ْ
اس ِف ا ْل َب ْح ِر] (صحيح مسلم)۲۹۰۱ :
ف ِر َوا َي ٍة [ َو ِر ْي ٌح ُت ْل ِقي ال َّن َ

په بل روايت کې دي :او باد (طوفان) به وي چې خلک به په سمندر کې
غورځوي.

هغه وختونه چې ايمان په کې نه قبليږي
ض الل ُه َع ْن ُه َأنَّ َر ُس َ
َ ۱۱۸ع ْن َأ ِب هُ َر ْي َر َة َر ِ َ
ول الل ِه َص َّل الل ُه َع َل ْي ِه َو َس َّل َم،
َق َالَ [ :با ِد ُروا ِب ْ َ
ال ْع َم ِل ِستًّاُ :ط ُلوعَ َّ
الش ْم ِس ِم ْن َمغ ِْر ِب َهاَ ،أ ِو ال ُّد َخانَ َ ،أ ِو ال َّد َّج َال،
ام ِة] (صحيح مسلم ،۲۹۴۷ :مسند احمد)۱۰۶۴۰ :
اص َة َأ َح ِد ُك ْم َأ ْو َأ ْم َر ا ْل َع َّ
َأ ِو ال َّدا َّب َةَ ،أ ْو َخ َّ
هل ابوهريرة ريض اهلل عنه نه روايت دی چې رسول اهلل صیل اهلل عليه وسلم
فرمايي :هل شپږو شيانو خمکې نېک عملونو ته تلوار وکړئ :چې ملر هل مغرب څخه
راوخيژي ،يا لوګی رايش ،يا دجال رايش ،او يا حيوان راښاکره يش ،يا څوک خاص
په خپل مرګ مړ يش او يا پرې په عمويم توګه قيامت رايش.
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۱۱۹

وع ْن َم ْع ِق ِل ْب ِن َي َسا ٍر َر ِ َ
ض الل ُه َع ْن ُه َم ْر ُف ْوع ًا :ا ْل ِع َبا َد ُة ِف ا ْل َه ْر ِج
َ

َك ِه ْج َر ٍة ِإ َ َّ
ل] (صحيح مسلم ،۲۹۴۸ :جامع الرتمذي ،۲۲۰۱ :سنن ابن ماجه ،۳۹۸۵ :مسند
احمد)۲۰۲۹۸ :

هل معقل بن يسار ريض اهلل عنه نه مرفواع روايت دی :په فتنه کې عبادتونه
کول دومره ثواب لري لکه ما ته هجرت کول.

َ ۱۲۰ع ْن َأ ِب هُ َر ْي َر َة ريض الله عنه َق َالَ :ق َال َر ُس ُ
ول الل ِه َص َّل الل ُه َع َل ْي ِه
َو َس َّل َم�َ [ :ث َل ٌث ِإ َذا َخ َر ْجنَ َل َي ْن َف ُع َنف ًْسا ِإ َميا ُن َها َل ْم َت ُك ْن َآم َن ْت ِم ْن َق ْب ُلَ ،أ ْو َك َس َب ْت
الش ْم ِس ِم ْن َمغ ِْر ِب َهاَ ،وال َّد َّج ُالَ ،و َدا َّب ُة ْ َ
ياُ :ط ُلوعُ َّ
ض] (صحيح
ال ْر ِ
ِف ِإ َميا ِن َها َخ ْ ً
مسلم)۱۵۸ :

هل ابوهريرة ريض اهلل عنه نه روايت دی چې رسول اهلل صیل اهلل عليه وسلم
فرمايي :درې نښې چې لکه راووځي هېڅ نفس ته به ايمان راوړل فايده ونه رسوي
مګر دا چې هل خمکې يې ايمان راوړی وي او يا يې ايماين اکرونه کړي وي :ملر هل
مغرب څخه راپورته کېدل ،د دجال راتلل ،او د ځمکې حيوان راتلل (چې خربې
به کوي).

َ ۱۲۱ع ْن َع ْب ِد الل ِه ْب ِن َع ْم ٍرو َر ِ َ
ول الل ِه
[ح ِف ْظ ُت ِم ْن َر ُس ِ
ض الل ُه َع ْنهَُ ،ق َالَ :
َص َّل الل ُه َع َل ْي ِه َو َس َّل َم َح ِدي ًثا َل ْم َأ ْن َس ُه َب ْع ُدَ ،س ِم ْع ُت َر ُس َ
ول الل ِه َص َّل الل ُه َع َل ْي ِه َو َس َّل َم
َي ُق ُ
وجاُ ،ط ُلوعُ َّ
وج ال َّدا َّب ِة َع َل
ولِ :إنَّ َأ َّو َل ْال َي ِ
ات ُخ ُر ً
الش ْم ِس ِم ْن َمغ ِْر ِب َهاَ ،و ُخ ُر ُ
اس ُض ًحىَ ،و َأ ُّي ُه َم َما َكا َن ْت َق ْب َل َص ِاح َب ِت َهاَ ،ف ْ ُ
الخْ َرى َع َل ِإ ْث ِرهَ ا َق ِري ًبا] (صحيح
ال َّن ِ
مسلم ،۲۹۴۱ :سنن ايب داود ،۴۳۱۰ :سنن ابن ماجه ،۴۰۶۹ :مسند احمد)۶۸۸۱ :

عبداهلل بن عمرو ريض اهلل عنه وايي :ما هل رسول اهلل نه يو حديث زدکړه دی چې
تر اوسه مې نه دی هېر کړی هغه ويل :د قيامت لومړۍ نښه به هل مغرب څخه د ملر
راپورته کېدل وي ،او د سهار په مهال به يې خلکو کې (ناطق) حيوان راووځي ،که
هره یوه پکې هل بلې خمکې يش خو دوهمه به پسې ډېره زر او نزدې رايش.
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َ ۱۲۲ع ْن َص ْف َو ِان ْب ِن َع َّس ٍال َريضَ الل ُه َع ْن ُه َق َال َس ِم ْع ُت َر ُس ْو َل الل ِه َص َّلی
ري ُة َس ْب ِعنيَ
الل ُه َع َل ْي ِه َو َس َّل َم َي ُق ْو ُلَ :أنَّ ال َّل َه َعزَّ َو َج َّل َج َع َل ِبا َملغ ِْر ِب َبا ًبا َع ْر ُض ُه َم ِس َ
َع ًاما ِلل َّت ْو َب ِة َل ُي ْغ َلقُ َحتَّى ت َْط ُل َع َّ
الش ْم ُس ِم ْن ِق َب ِل ِه] (جامع الرتمذي)۳۵۳۶ :
صفوان بن عسال ريض اهلل عنه وايي چې ما هل رسول اهلل صیل اهلل عليه وسلم
څخه اوريديل دي ويل يې :په مغرب کې اهلل پاک د توبې لپاره يوه دروازه ګرځولې
ده چې د اويا اکلو په اندازه پلنوایل لري ،تر هغه نه بنديږي چې ملر ورڅخه نه وي
راپورته شوی.

توبه کله قبليږي؟
ض الل ُه َع ْن ُه َق َالَ :ق َال َر ُس ُ
َ ۱۲۳ع ْن َأ ِب هُ َر ْي َر َة َر ِ َ
ول الل ِه َص َّل الل ُه َع َل ْي ِه
َاب َق ْب َل َأنْ ت َْط ُل َع َّ
َاب الل ُه َع َل ْيه] (صحيح مسلم:
الش ْم ُس ِم ْن َمغ ِْر ِب َها ،ت َ
َو َس َّل َم[َ :م ْن ت َ
 ،۲۷۰۳مسند احمد)۹۱۳۰ :

هل ابوهريرة ريض اهلل عنه نه روايت دی چې رسول اهلل صیل اهلل عليه وسلم
فرمايي :که څوک د مغرب څخه د ملر راښتو خمکې توبه اوبايس نو توبه به يې اهلل
قبوهل کړي.

د هغه لوګی نښې چې د قيامت عالمه ده
يث ُح َذ ْي َف َة َأنَّ ِم ْن َأ ْ َ
الس َاع ِة ُد َخا ًنا َ ْي َ ُل َما
ش ِ
َ ۱۲۴ف ُر ِويَ ِم ْن َح ِد ِ
اط َّ
ش ِق َوا ْل َمغ ِْر ِب َ ْي ُك ُث ِف ْ َ
ال ْر ِض َأ ْر َب ِعنيَ َي ْو ًما َف َأ َّما ا ْل ُمؤ ِْمنُ َف ُي ِصي ُب ُه ِم ْن ُه
َب ْ َ
ي ا ْل َم ْ ِ
الس ْك َر ِان َيخْ ُر ُج ال ُّد َخانُ ِم ْن َأ ْن ِف ِه َو َع ْي َن ْي ِه
ِش ْب ُه الزُّ َك ِام َو َأ َّما ا ْل َكا ِف ُر َف َي ُكونُ ِ َب ْن ِز َل ِة َّ
َو ُأ ُذ َن ْي ِه َو ُد ُب ِر ِه] (تحفة األحوذي.)۲۹۱ /۱۱ :
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هل حذيفه ريض اهلل عنه نه روايت دی چې دقيامت نښه دا هم ده چې تر
څلويښت ورځو پورې به لوګی رايش او مرشق او مغرب به ټول ونييس ،په
مسلمان به يې اثر د زاکم په څېر وي او په اکفرانو به يې اثر لکه د نشيانو وي،
لوګی به یې هل پوزې ،هل سرتګو ،هل غوږونو او هل مقعد څخه راووځي.

د ښارونو پرمختګ (ښه کار دی خو) د قيامت نښه ده
ض الل ُه َع ْن ُه َأنَّ َر ُس َ
َ ۱۲۵ع ْن َأ َن ِس ْب ِن َما ِل ٍك َر ِ َ
ول ال َّل ِه َص َّل الل ُه َع َل ْي ِه َو َس َّل َم
ص ُة -
صونَ َأ ْم َصا ًراَ ،و ِإنَّ ِم ْ ً
صا ِم ْن َها ُي َق ُال َلهُ :ا ْل َب ْ َ
اس ُ َي ِّ ُ
َق َال َلهَُ [ :يا َأ َن ُسِ ،إنَّ ال َّن َ
ي ُة َ -ف ِإنْ َأ ْن َت َم َر ْر َت ِب َهاَ ،أ ْو َد َخ ْل َت َهاَ ،ف ِإ َّي َ
اك َو ِس َب َاخ َهاَ ،و ِك َل َءهَ اَ ،و ُسو َق َها،
َأ ِو ا ْل ُب َص ْ َ
اب ُأ َم َرا ِئ َهاَ ،و َع َل ْي َك ِب َض َو ِاحي َهاَ ،ف ِإ َّن ُه َي ُكونُ ِب َها َخ ْس ٌف َو َق ْذ ٌف َو َر ْج ٌفَ ،و َق ْو ٌم
َو َب َ
ِير] (سنن ايب داود)۴۳۰۷ :
َي ِبيتُونَ ُي ْص ِب ُحونَ ِق َر َد ًة َو َخ َناز َ

هل انس بن مالک ريض اهلل عنه نه روايت دی چې رسول اهلل صیل اهلل عليه
وسلم ورته وييل و :انسه! خلک به ښارونه اباد کړي ،د يو ښار نوم به پکې برصه
يا بصريه وي ،که ته پرې چرته تېر شوې او يا ورته ننوتې نو هم يې هل مالګجنې
ځمکې ځان وساته او هم يې هل کالء (د منطقې نوم دی) او بازار نه ځان وساته ،او
ځان يې د وايلانو هل دروازو هم وساته ،بلکې د يادې منطقې شاوخوا اوسېږه ،زر دی
چې دغلته به خسف (ځمکې به وچوي) او قذف (طوفانونه ،يا به ځمکه مړي
راوغورځوي ،يا به پرې د اکڼو باران ويش) او ځملکړزی به وي ،دغلته به يو قوم
وي شپه به په پداسې حال کې تېره کړي چې سهار به شادوګان او خزنيران وي.

دجال ،د هغه صفت او له ورسره شيانو بيان
اس ْب ِن َس ْم َعانَ َ ،ق َالَ :ذ َك َر َر ُس ُ
ول الل ِه َص َّل الل ُه َع َل ْي ِه َو َس َّل َم
َ ۱۲۶ع ِن ال َّن َّو ِ
ات َغ َدا ٍةَ ،ف َخف َ
َّض ِفي ِه َو َر َّف َعَ ،حتَّى َظ َن َّنا ُه ِف َطا ِئ َف ِة ال َّنخْ ِلَ ،ف َل َّم ُر ْح َنا
ال َّد َّج َال َذ َ
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«ما َش ْأ ُن ُك ْم؟» ُق ْل َناَ :يا َر ُس َ
ول الل ِه َذ َك ْر َت ال َّد َّج َال َغ َدا ًة،
ِإ َل ْي ِه َع َر َف َذ ِل َك ِفي َناَ ،ف َق َالَ :
َف َخف َّْض َت ِفي ِه َو َر َّف ْع َتَ ،حتَّى َظ َن َّنا ُه ِف َطا ِئ َف ِة ال َّنخْ ِلَ ،ف َق َالَ :
«غ ْ ُي ال َّد َّج ِال َأخْ َو ُف ِني
َع َل ْي ُك ْمِ ،إنْ َيخْ ُر ْج َو َأ َنا ِفي ُك ْمَ ،ف َأ َنا َح ِج ُيج ُه ُدو َن ُك ْمَ ،و ِإنْ َيخْ ُر ْج َو َل ْس ُت ِفي ُك ْمَ ،فا ْم ُر ٌؤ
اب َق َط ٌطَ ،ع ْي ُن ُه َطا ِف َئ ٌةَ ،ك َأ ِّن ُأ َش ِّب ُه ُه
َح ِج ُيج َنف ِْس ِه َوالل ُه َخ ِلي َف ِتي َع َل ُك ِّل ُم ْس ِل ٍمِ ،إ َّن ُه َش ٌّ
ِب َع ْب ِدا ْل ُعزَّى ْب ِن َق َط ٍنَ ،ف َم ْن َأ ْد َر َك ُه ِم ْن ُك ْمَ ،ف ْل َيق َْر ْأ َع َل ْي ِه َف َوا ِت َح ُسو َر ِة ا ْل َك ْه ِفِ ،إ َّن ُه َخا ِر ٌج
ي َّ
اث َ ِيي ًنا َو َع َ
الش ْأ ِم َوا ْل ِع َر ِاقَ ،ف َع َ
اث ِش َم ًلَ ،يا ِع َبا َد الل ِه َفا ْث ُبتُوا» ُق ْل َناَ :يا
َخ َّل ًة َب ْ َ
ول الل ِه َو َما َل ْب ُث ُه ِف ْ َ
َر ُس َ
ال ْر ِض؟ َق َال«َ :أ ْر َب ُعونَ َي ْو ًماَ ،ي ْو ٌم َك َس َن ٍةَ ،و َي ْو ٌم َك َش ْه ٍرَ ،و َي ْو ٌم
َك ُج ُم َع ٍةَ ،و َسا ِئ ُر َأ َّي ِام ِه َك َأ َّي ِام ُك ْم» ُق ْل َناَ :يا َر ُس َ
ول الل ِه َف َذ ِل َك ا ْل َي ْو ُم ا َّل ِذي َك َس َن ٍةَ ،أ َت ْك ِفي َنا
ِفي ِه َص َل ُة َي ْو ٍم؟ َق َال«َ :ل ،ا ْق ُد ُروا َل ُه َق ْد َر ُه» ُق ْل َناَ :يا َر ُس َ
س ُاع ُه ِف
ول الل ِه َو َما ِإ ْ َ
َْ
الر ُيحَ ،ف َي ْأ ِت َع َل ا ْل َق ْو ِم َف َي ْد ُعوهُ ْمَ ،ف ُيؤ ِْم ُنونَ
ال ْر ِض؟ َق َالَ « :كا ْل َغ ْي ِث ْاس َت ْد َب َر ْت ُه ِّ
الس َم َء َف ُت ْم ِط ُرَ ،و ْ َ
ُوح َع َل ْي ِه ْم َسا ِر َح ُت ُه ْم،
ال ْر َض َف ُت ْن ِب ُتَ ،ف َت ُ
ِب ِه َو َي ْست َِجي ُبونَ َلهَُ ،ف َي ْأ ُم ُر َّ
َأ ْط َو َل َما َكا َن ْت ُذ ًراَ ،و َأ ْس َب َغ ُه ُ ُ
اصُ ،ث َّم َي ْأ ِت ا ْل َق ْو َمَ ،ف َي ْد ُعوهُ ْم
ض ً
وعاَ ،و َأ َم َّد ُه َخ َو ِ َ
ص ُف َع ْن ُه ْمَ ،ف ُي ْص ِب ُحونَ ُم ْم ِح ِلنيَ َل ْي َس ِب َأ ْي ِدي ِه ْم َ ْ
ش ٌء ِم ْن
َف َ ُيدُّونَ َع َل ْي ِه َق ْو َلهَُ ،ف َي ْن َ ِ
َأ ْم َوا ِل ِه ْمَ ،و َ ُي ُّر ِبا ْل َخ ِر َب ِةَ ،ف َي ُق ُ
يب
ول َل َهاَ :أخْ ِر ِجي ُك ُنو َز ِكَ ،ف َت ْت َب ُع ُه ُك ُنو ُزهَ ا َك َي َع ِاس ِ
َي َر ْم َي َة ا ْل َغ َر ِض،
ال َّن ْح ِلُ ،ث َّم َي ْد ُعو َر ُج ًل ُم ْم َت ِل ًئا َش َبا ًباَ ،ف َي ْ ِ
الس ْي ِف َف َيق َْط ُع ُه َجزْ َلت ْ ِ
ض ُب ُه ِب َّ
ُث َّم َي ْد ُعو ُه َف ُي ْق ِب ُل َو َي َت َه َّل ُل َو ْج ُههَُ ،ي ْض َح ُكَ ،ف َب ْي َن َم هُ َو َك َذ ِل َك ِإ ْذ َب َع َث الل ُه ا ْل َم ِس َيح ا ْبنَ
َم ْر َي َمَ ،ف َي ْن ِز ُل ِع ْن َد ا ْل َم َنا َر ِة ا ْل َب ْي َضا ِء َ ْ
اض ًعا َك َّف ْي ِه َع َل
ش ِق َّي ِد َم ْشقَ َ ،ب ْ َ
َيَ ،و ِ
ي َم ْه ُرو َدت ْ ِ
يِ ،إ َذا َط ْأ َط َأ َر ْأ َس ُه َق َط َرَ ،و ِإ َذا َر َف َع ُه ت ََح َّد َر ِم ْن ُه ُج َمنٌ َكال ُّل ْؤ ُل ِؤَ ،ف َل َي ِح ُّل
َأ ْج ِن َح ِة َم َل َك ْ ِ
اتَ ،و َن َف ُس ُه َي ْن َت ِهي َح ْي ُث َي ْن َت ِهي َط ْر ُفهَُ ،ف َي ْط ُل ُب ُه َحتَّى ُي ْد ِر َك ُه
ِل َكا ِف ٍر َي ِج ُد ِر َيح َن َف ِس ِه ِإ َّل َم َ
اب ُلدٍَّ ،ف َي ْق ُت ُلهُُ ،ث َّم َي ْأ ِت ِع َيس ا ْبنَ َم ْر َي َم َق ْو ٌم َق ْد َع َص َم ُه ُم الل ُه ِم ْنهَُ ،ف َي ْم َس ُح َع ْن
ِب َب ِ
َ
وه ِه ْم َو ُي َحدِّ ُث ُه ْم ِب َد َر َجا ِت ِه ْم ِف ا ْل َج َّن ِةَ ،ف َب ْي َن َم هُ َو َك َذ ِل َك ِإ ْذ أ ْو َحى الل ُه ِإ َل ِع َيس:
ُو ُج ِ
ِإ ِّن َق ْد َأخْ َر ْج ُت ِع َبادًا ِلَ ،ل َي َد ِان ِ َل َح ٍد ِب ِقتَا ِل ِه ْمَ ،ف َح ِّر ْز ِع َبا ِدي ِإ َل ُّ
الطو ِر َو َي ْب َع ُث
وجَ ،وهُ ْم ِم ْن ُك ِّل َح َد ٍب َي ْن ِس ُلونَ َ ،ف َي ُم ُّر َأ َوا ِئ ُل ُه ْم َع َل ُب َح ْ َي ِة َط َ ِب َّي َة
وج َو َم ْأ ُج َ
الل ُه َي ْأ ُج َ
َف َي ْ َ
ص َن ِب ُّي
ش ُبونَ َما ِفي َهاَ ،و َ ُي ُّر ِآخ ُرهُ ْم َف َي ُقو ُلونَ َ :ل َق ْد َكانَ ِب َه ِذ ِه َم َّر ًة َما ٌءَ ،و ُي ْح َ ُ
الل ِه ِع َيس َو َأ ْص َحا ُبهَُ ،حتَّى َي ُكونَ َر ْأ ُس ال َّث ْو ِر ِ َل َح ِد ِه ْم َخ ْ ًيا ِم ْن ِما َئ ِة ِدي َنا ٍر ِ َل َح ِد ُك ُم
ا ْل َي ْو َمَ ،ف َ ْي َغ ُب َن ِب ُّي الل ِه ِع َيس َو َأ ْص َحا ُبهَُ ،ف ُ ْي ِس ُل الل ُه َع َل ْي ِه ُم ال َّن َغ َف ِف ِر َقا ِب ِه ْم،
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َف ُي ْص ِب ُحونَ َف ْر َس َك َم ْو ِت َنف ٍْس َو ِاح َد ٍةُ ،ث َّم َي ْه ِب ُط َن ِب ُّي الل ِه ِع َيس َو َأ ْص َحا ُب ُه ِإ َل
ال ْر ِضَ ،ف َل َي ِجدُونَ ِف ْ َ
َْ
ال ْر ِض َم ْو ِض َع ِش ْ ٍب ِإ َّل َم َ َل ُه َزهَ ُم ُه ْم َو َن ْت ُن ُه ْمَ ،ف َ ْي َغ ُب َن ِب ُّي
الل ِه ِع َيس َو َأ ْص َحا ُب ُه ِإ َل الل ِهَ ،ف ُ ْي ِس ُل الل ُه َط ْ ًيا َك َأ ْع َن ِاق ا ْل ُبخْ ِت َفت َْح ِم ُل ُه ْم َفت َْط َر ُح ُه ْم
َح ْي ُث َشا َء اللهُُ ،ث َّم ُي ْر ِس ُل الل ُه َم َط ًرا َل َي ُكنُّ ِم ْن ُه َب ْي ُت َم َد ٍر َو َل َو َب ٍرَ ،ف َيغ ِْس ُل ْ َ
ال ْر َض
َحتَّى َي ْ ُت َك َها َكالزَّ َل َف ِةُ ،ث َّم ُي َق ُال ِل ْ َل ْر ِضَ :أ ْن ِب ِتي َ َث َرت َِكَ ،و ُردِّي َب َر َكت َِكَ ،ف َي ْو َم ِئ ٍذ ت َْأ ُك ُل
الر ْس ِلَ ،حتَّى َأنَّ ال ِّلق َْح َة ِمنَ
الر َّما َن ِةَ ،و َي ْست َِظ ُّلونَ ِب ِق ْح ِف َهاَ ،و ُي َبا َر ُك ِف ِّ
ا ْل ِع َصا َب ُة ِمنَ ُّ
اس َوال ِّلق َْح َة
اسَ ،وال ِّلق َْح َة ِمنَ ا ْل َب َق ِر َل َت ْك ِفي ا ْل َق ِبي َل َة ِمنَ ال َّن ِ
ال ِب ِل َل َت ْك ِفي ا ْل ِف َئ َام ِمنَ ال َّن ِ
ِْ
يحا َط ِّي َب ًة،
ِمنَ ا ْل َغ َن ِم َل َت ْك ِفي ا ْل َف ِخ َذ ِمنَ ال َّن ِ
اسَ ،ف َب ْي َن َم هُ ْم َك َذ ِل َك ِإ ْذ َب َع َث الل ُه ِر ً
وح ُك ِّل ُمؤ ِْم ٍن َو ُك ِّل ُم ْس ِل ٍمَ ،و َي ْب َقى ِ َ
اس،
شا ُر ال َّن ِ
َفت َْأ ُخ ُذهُ ْم ت َْح َت آ َب ِاط ِه ْمَ ،ف َت ْق ِب ُض ُر َ
اع ُة] (صحيح مسلم)۲۹۳۷ :
الس َ
َي َت َها َر ُجونَ ِفي َها َت َها ُر َج ا ْل ُح ُم ِرَ ،ف َع َل ْي ِه ْم َت ُق ُ
وم َّ
هل نواس به سمعان ريض اهلل عنه روايت دی چې يوه ورځ رسول اهلل صیل اهلل عليه
وسلم دجال ياد کړ ،په ډېر حقارت يې هم ياد کړ او فتنه يې هم ورهل لويه وګڼله ،تردې
چې مونږ ګومان وکړ چې د کجورو په دې باغ کې به وي ،چې لکه مونږ ورته ماسپښني
بيا راغلو نو په مونږ يې د ډار اثرات ويلدل ،ويې پوښتل چې ولې؟ مونږ وويل :د اهلل
رسوهل ،تا سهار د دجال ذکر وکړ ،ډېر دې حتقري کړ او فتنه دې هم ورهل لويه ياده کړه،
مونږ داسې ګومان وکړ چې ګنې د کجورو په دې باغ کې به وي ،هغه وويل :هل دجال
پرته درباندې زه هل نور څه نهډېر وېرېږم ،که رايش او زه وم نو زه وررسه جنګ کوم،
خو که هغه رايش او زه نه يم نو هر سړی دې وررسه خپله ديلل بازي وکړي ،او د هر
مسلمان دې اهلل مددګار يش ،دجال زلیم او کوړۍ وړۍ ويښتان لري ،سرتګه يې بقه
راوتې ده ،سم دم لکه عبدالعزی بن قطن ،که څوک يې وويين نو د سورت کهف اولين
ايتونه دې پرې ولويل ،هغه به د عراق او شام ترمنځ الرې څخه راوځي او ښي او ګڅ
اړخ ته به فسادونه کوي ،ای د اهلل بندګانو مضبوط پاتې شئ ،مونږ وويل :په ځمکه
کې به ترڅومره پاتې کيږي؟ هغه وويل :څلوېښت ورځې ،يوه ورځ به لکه د اکل ،بله
به لکه د مياشت ،او بله به لکه د اونۍ په څېر وي او پاتې ورځې به يې ستاسو د اعدي
ورځو په څېر وي ،مونږ وويل :د اهلل پېغمربه! ايا د اکل په څېر ورځ کې يې مونږ ته د
يوې ورځې ملونځ کفايت کوي؟هغه وويل :نا ،اندازه به ورهل ولګوئ ،مونږ وويل :په
ځمکه کې به څومره تېز وي؟ هغه وويل :د هغه باران په څېر چې طوفان ورپسې وي،
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يو قوم ته به رايش دعوت به ورکړي نو ايمان به پرې راوړي ،اسمان ته به امر وکړي
باران به ووروي ،ځمکې ته به امر وکړي زرغونه به يش ،په ماښام کې به يې ورته
څاروي رايش چې کوپي به يې پورته شوي وي ،غوالنځې به يې ډکې وي او تيش به
يې راوتيل وي ،بیا به بل قوم ته رايش دعوت به ورکړي خو هغوی به يې دعوت ونه
مين ،دجال به ترې په داسې حالت کې ستون يش چې په قحط کې به یې پريږدي په
السونو کې به هېڅ حيوان نه لري ،په ورانه وېجاړه ځمکه به تېر يش اوورته به ووايي
چې خزانې دې رابرسېره کړه ،خزانې به يې ورپسې داسې روانې وي لکه د چمو باچا،
بیا به تازه زملوټی راوغواړي په توره به یې دوه جال جال ټوټې کړي او لرې به يې ګوزار
کړي ،بيابه يې راوغواړي ،هغه به ورته په داسې حالت کې رايش او مخ به يې رڼا کوي
او خاندي به ،دوی به ال دې حالت کې وي چې اهلل به مسيح بن مريم راواستوي ،د
دمشق په ختيځ کې به هل منارة ابليضاء رسه راښکته يش ،په ورس خوشبو به یې دوه
چپنې اچولې وي او د دو ماليکو په وزرو به يې السونه ايښي وي ،چې رس ښکته
کړي خولې به ترې څاڅي او که رس پورته کړي نو د ملغلرو په څېر به ترې روانې
وي ،په هر اکفر چې يې بوي وريش نو مړ به يش ،او بوی به یې د سرتګو ديد په اندازه
وي ،هل دجال پسې به يش او حیت چې باب دل رسه به يې ګري کړي او مړ به يې کړي ،بيا
به عيیس عليه السالم داسې قوم ته رايش چې اهلل پاک به هل دجال څخه ساتيل وي ،هل
ورسيديل خفګان يا غبار څخه به يې خمونه پاک کړي او په جنت کې به ورته په بلندو
درجو زيري ورکړي ،عيیس عليه السالم به ال داسې وي چې اهلل به ورته ويح وکړي:
ما خپل ځيين بندګان راښاکره کړي دي چې په جنګ وررسه څوک توان نه لري ،زما
بندګان طور غر ته د حفاظت په خاطر بوځه ،اهلل به ياجوج او ماجوج په داسې حالت
کې راوبايس چې هل هر لوړ ځای څخه به په رامنډو وي ،د طربيه په سمندرګوټي به يې
لومړي تېر شوي وي او ټولې اوبه به يې څښلې وي اخرين چې يې لکه رايش وايي به:
دتله هم لکه چې يو وخت اوبه وې ،په جبل طور کې به هغه او ملګري يې حمارصه يش
تر دې چې تاسو کې د يو چا د نن ورځې سل دينارو څخه به هغه وخت کې يو سړي
ته د غوايي رس ډېر غوره وي ،عيیس عليه السالم او ملګري به يې اهلل پاک ته رغبت
(سوال) وکړي د اوښانو اوګډو بزو چينيج به اهلل پاک د ياجوج ماجوج په څټونو کې
پېدا کړي نو د چينجو ښاکر به يش او د يو نفس په څېر به مړه يش ،بيا به عيیس عليه
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السالم هل خلکو رسه ځمکې ته راښکته يش ،د ځمکې په رس به دلويشت په اندازه
ځای ونه ګوري مګر د دوی بدبوی به پکې وي ،عيیس عليه السالم او ملګري به
يې اهلل پاک ته سوال وکړي ،اهلل پاک د اوښانو څټ په څېر ماراغن راواستوي او هلته
به يې يویس چې د اهلل خوښه وي ،بيا به اهلل باران وکړي ځمکه کې به هېڅ د خټې او
خيمې کور پاتې نه يش مګر داسې به يې پاک ووينځي لکه شيشه ،بيا به ځمکې ته
وويل يش چې خپلې مېوې راوباسه ،او برکتونه دې بېرته واپس کړه ،په دغه ورځ به
يوه مستقله ډهل يو انار خوړیل يش او هل پوستکې الندې به يې ځانونه سيوری کوي ،په
شېدو کې به يې هم برکت واچول يش تر دې چې يوه اوښه به ډېرو خلکو هل بسيا کوي،
يوه غوا به روغه قبيله پالیل يش او يو ګډه بزه به د پوره خېل لپاره کفايت کوي ،دوی به
په دې حالت کې وي چې اهلل پاک به خوشبودار بوي راوالوځوي او د خترګونو الندې
به يې تېر يش او د هر مومن او مسلم ساه به واخيل ،بدترين خلک به پاتې يش د خرو
په شان به پکې خلک زناګانې کوي ،په دوی به قيامت راځي.

َ ۱۲۷و ِ ْ
ريونَ َحتَّى
ف ِر َوا َي ٍة َب ْع َد َق ْو ِل ِهَ :ل َق ْد َكانَ ِب َه ِذ ِه َم َّر ًة َما ٌء ُ -ث َّم َي ِس ُ
َي ْن َت ُهوا ِإ َل َج َب ِل ا ْل َخ َم ِرَ ،وهُ َو َج َب ُل َب ْي ِت ا ْل َمق ِْد ِسَ ،ف َي ُقو ُلونَ َ :ل َق ْد َق َت ْل َنا َم ْن ِف
َْ
ي ُّد الل ُه
الس َمءَِ ،ف َ ُ
ي ُمونَ ِب ُن َّشا ِب ِه ْم ِإ َل َّ
ال ْر ِض هَ ُل َّم َف ْل َن ْقت ُْل َم ْن ِف َّ
الس َمءَِ ،ف َ ْ
َع َل ْي ِه ْم ُن َّشا َب ُه ْم َمخْ ُضو َب ًة َد ًما] (صحيح مسلم ،۲۹۳۷ :جامع الرتمذي.)۲۲۴۰ :

په بل روايت کې هل دې څخه وروسته (لقد کن ب َهذا م َّرة م ٌ
اء) داسې راځي:
ََ ْ َ َ ِ َ َ ً َ
بيا به دوی روان يش او په بیت املقدس کې به جبل مخر ته ورسيږي ،وايي به :د
ځمکې ټول ميشتوال خو مو مړه کړل راځي چې څوک په اسمان کې دي هغه هم
ووژنو ،خپل غيش به اسمان ته وويل ،اهلل به ورته بېرته ويشتل شوي غيش داسې
راواپس کړي چې په وينو به ککړ وي.

[ح َّد َث َنا َر ُس ُ
ب َس ِع ٍيد ا ْل ُخ ْدرِيَّ َر ِ َ
ول ال َّل ِه َص َّل
ض الل ُه َع ْن ُه َق َالَ :
َ ۱۲۸ع ْن َأ ِ ْ
الل ُه َع َل ْي ِه َو َس َّل َم َح ِدي ًثا َط ِو ًيل َع ِن ال َّد َّج ِال َف َق َال ِف َيم ُي َحدِّ ُث َناَ :ي ْأ ِت ال َّد َّج ُال َوهُ َو
اس َ-أ ْو
ُم َح َّر ٌم َع َل ْي ِه َأنْ َي ْد ُخ َل ِن َق َ
ي ال َّن ِ
اب ا ْل َم ِدي َن ِةَ ،ف َيخْ ُر ُج ِإ َل ْي ِه َر ُج ٌل َي ْو َم ِئ ٍذ هُ َو َخ ْ ُ
ولَ :أ ْش َه ُد َأ َّن َك ال َّد َّج ُال ا َّل ِذي َح َّد َث َنا َر ُس ُ
ي ِه ْمَ -ف َي ُق ُ
ول ال َّل ِه َص َّل الل ُه َع َل ْي ِه
ِم ْن َخ ْ ِ
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ول ال َّد َّج ُالَ :أ َر َأ ْيت ُْم ِإنْ َق َت ْل ُت هَ َذا ُث َّم َأ ْح َي ْي ُتهَُ ،أت َُش ُّكونَ ِف ْ َ
َو َس َّل َم َح ِدي َثهَُ ،ف َي ُق ُ
ال ْم ِر؟
َف َي ُقو ُلونَ َ :لَ ،ف َي ْق ُت ُل ُه ُث َّم ُي ْح ِيي ِهَ ،ف َي ُق ُ
ري ًة
ول ِحنيَ ُي ْح َيىَ :وال َّل ِه َما ُك ْن ُت َق ُّط َأ َش َّد َب ِص َ
ِف َ
يي ُد َق ْت َل ُه ال َّثا ِن َي َة َف َل ُي َس َّل ُط َع َل ْي ِه] (صحيح البخاري،۱۸۸۲ :
يك ِم ِّني ْالنَ َ ،ق َالَ :ف ُ ِ
صحيح مسلم ،۲۹۳۸ :مسند احمد)۱۱۳۱۸ :

هل ابوسعيد خدري ريض اهلل عنه نه روايت دی چې مونږ ته نيب صیل اهلل عليه
وسلم د دجال باره کې ډېر معلومات راکړل دا يې پکې هم وويل :دجال به رايش
خو مدینې تللې الرې به پرې حرامې وي ،یو سړی به ورته رايش چې د وخت خلکو
کې به غوره همدی وي ،وبه وايي :زه په دې ګوايه کوم چې ته هغه دجال يې چې
رسول اهلل صیل اهلل عليه وسلم درڅخه مونږ خرب کړي يو ،دجال به وايي :څه وايئ
که دا سړی مړ کړم او بېرته يې ژوندی کړم ايا بيا به مې هم په ربوبيت کې شک
وکړئ؟ خلک به ووايي :نا ،سړی به مړ کړي او بېرته به يې ژوندی کړي ،چې سړی
راژوندی کړی يش ورته به ووايي :قسم په اهلل چې د خمکې پرتله مې اوس درپکې
علم ال زيات شو چې دجال يې ،په دوهم ځل به يې بيا قتلوي خو توان به يې نه لري.

د دجال په الس مرګ تر هر څه سرت شهادت
َ ۱۲۹ع ْن َأ ِب َس ِعي ٍد ا ْل ُخ ْدرِيِّ ريض الله عنه َق َالَ :ق َال َر ُس ُ
ول الل ِه َص َّل الل ُه
َع َل ْي ِه َو َس َّل َمَ « :يخْ ُر ُج ال َّد َّج ُال َف َي َت َو َّج ُه ِق َب َل ُه َر ُج ٌل ِمنَ ا ْل ُمؤ ِْم ِننيَ َ ،ف َت ْل َقا ُه ا ْل َم َسا ِل ُح َ-م َسا ِل ُح
ال َّد َّج ِالَ -ف َي ُقو ُلونَ َلهَُ :أ ْينَ َت ْع ِم ُد؟ َف َي ُق ُ
ولَ :أ ْع ِم ُد ِإ َل هَ َذا ا َّل ِذي َخ َر َجَ ،ق َالَ :ف َي ُقو ُلونَ
ولَ :ما ِب َر ِّب َنا َخ َفا ٌءَ ،ف َي ُقو ُلونَ  :ا ْق ُت ُلو ُهَ ،ف َي ُق ُ
َلهَُ :أ َو َما ُتؤ ِْمنُ ِب َر ِّب َنا؟ َف َي ُق ُ
ول َب ْع ُض ُه ْم ِل َب ْع ٍض:
َأ َل ْي َس َق ْد َن َها ُك ْم َر ُّب ُك ْم َأنْ َت ْق ُت ُلوا َأ َحدًا ُدو َنهَُ ،ق َالَ :ف َي ْن َط ِل ُقونَ ِب ِه ِإ َل ال َّد َّج ِالَ ،ف ِإ َذا
اس هَ َذا ال َّد َّج ُال ا َّل ِذي َذ َك َر َر ُس ُ
ول الل ِه َص َّل الل ُه َع َل ْي ِه
َرآ ُه ا ْل ُمؤ ِْمنُ َ ،ق َالَ :يا َأ ُّي َها ال َّن ُ
َو َس َّل َمَ ،ق َالَ :ف َي ْأ ُم ُر ال َّد َّج ُال ِب ِه َف ُي َش َّب ُحَ ،ف َي ُق ُ
وس ُع َظ ْه ُر ُه َو َب ْط ُن ُه
ولُ :خ ُذو ُه َو ُش ُّجو ُهَ ،ف ُي َ
ولَ :أ َو َما ُتؤ ِْمنُ ِب؟ َق َالَ :ف َي ُق ُ
ض ًباَ ،ق َالَ :ف َي ُق ُ
ابَ ،ق َالَ :ف ُيؤ َْم ُر
َ ْ
ولَ :أ ْن َت ا ْل َم ِس ُيح ا ْل َك َّذ ُ
ِب ِه َف ُيؤ َ ُ
ي
ي ِر ْج َل ْي ِهَ ،ق َالُ :ث َّم َ ْي ِش ال َّد َّج ُال َب ْ َ
ْش ِبا ْل ِم ْئ َشا ِر ِم ْن َمف ِْر ِق ِه َحتَّى ُي َف َّر َق َب ْ َ
ول َلهَُ :أ ُتؤ ِْمنُ ِب؟ َف َي ُق ُ
ائاَ ،ق َالُ :ث َّم َي ُق ُ
َيُ ،ث َّم َي ُق ُ
ول َلهُُ :ق ْمَ ،ف َي ْس َت ِوي َق ِ ً
ول:
ا ْل ِق ْط َعت ْ ِ
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َما ا ْز َد ْد ُت ِف َ
يك ِإ َّل َب ِص َري ًةَ ،ق َالُ :ث َّم َي ُق ُ
اس ِإ َّن ُه َل َي ْف َع ُل َب ْع ِدي ِب َأ َح ٍد ِمنَ
ولَ :يا َأ ُّي َها ال َّن ُ
ي َر َق َب ِت ِه ِإ َل ت َْر ُق َو ِت ِه ُن َح ًاساَ ،ف َل
اسَ ،ق َالَ :ف َي ْأ ُخ ُذ ُه ال َّد َّج ُال ِل َي ْذ َب َحهَُ ،ف ُي ْج َع َل َما َب ْ َ
ال َّن ِ
اس َأ َّ َنا َق َذ َف ُه
َي ْست َِطي ُع ِإ َل ْي ِه َس ِب ًيلَ ،ق َالَ :ف َي ْأ ُخ ُذ ِب َي َد ْي ِه َو ِر ْج َل ْي ِه َف َي ْق ِذ ُف ِب ِهَ ،ف َي ْح ِس ُب ال َّن ُ
ِإ َل ال َّنا ِرَ ،و ِإ َّ َنا ُأ ْل ِق َي ِف ا ْل َج َّن ِة َف َق َال َر ُس ُ
ول الل ِه َص َّل الل ُه َع َل ْي ِه َو َس َّل َم :هَ َذا َأ ْع َظ ُم
اس َش َها َد ًة ِع ْن َد َر ِّب ا ْل َعا َلمِنيَ ] (صحيح البخاري ،۱۸۸۲ :صحيح مسلم)۲۹۳۸ :
ال َّن ِ

هل ابوسعيد خدري ريض اهلل عنه نه روايت دی چې رسول اهلل صیل اهلل عليه
وسلم فرمايي :دجال به راووځي هل مسلمانانو څخه به وررسه يو سړی خمامخ يش نو
مسلح خلک خمامخ يش ،ورته به ووايي چې چېرته روان يې؟
هل سړي رسه به د دجال ّ
هغه به ووايي :د دغه سړي خوا ته ورځم چې راویت دی ،فوج به يې ورته ووايي :ولې
ته زمونږ په رب ايمان نه لرې؟ سړی به ووايي :زمونږ په رب باندې خفاء نشته ،فوج
به ووايي :مړ يې کړئ ،بيا به ځينې نورو ته ووايي :ولې تاسو مو رب هل دې څخه نه
يئ منعه کړې چې هل اجازې پرته به يې هېڅ څوک نه وژنئ ،نو فوج به يې دجال ته
بوځي خو چې دغه مومن يې څنګه وويين وبه وايي :ای خلکو! دا هغه دجال دی
چې تاسو ته يې رسول اهلل صیل اهلل عليه وسلم ذکر کړی دی ،دجال به امر وکړي او
د وهلوډبولو لپاره به څملول يش بيا به ووايي :ويئ نيسئ او په رس او مخ يې ووهئ،
مال او خيټه به يې وهلو ته جوړه کړی يش ،بيا به ورته ووايي :ولې ته پر ما ايمان
نه لرې؟ هغه وايي :مومن به ووايي :ته خو مسيح کذاب يې ،بيا به دجال امر وکړي
او هل رس څخه تر خپو پورې به په منځ اره کړی يش او دجال به يې ترمنځ تېر راتېر
يش ،بيا به ورته ووايي چې پورته شه هغه به نېغ پاڅيږي ،بيا به ورته ووايي چې اوس
هم راباندې ايمان نه لرې؟ مومن به ورته ووايي چې ستا په دجايلت خو مې نور هم
اليقني ډېر شو ،مومن به خلکو ته ووايي :هل ما وروسته هېڅ څوک نه يش قتلویل،
دجال به يې د بيا ځل لپاره حاللوي خو د مومن څټ به تر سينې هډوکې (چنغړک)
پورې پيتل يش نو هېڅ توان به یې نه لري ،هل الس او خپو نه به يې ونييس او وبه يې
غورځوي خلک به ګمان وکړي چې اور ته يې وغورځو خو ولې په جنت کې به يې
غورځویل وي ،رسول اهلل صیل اهلل عليه وسلم بيا وفرمايل :په ټولو خلکو کې به د
رب اکئنات په نېز ددغه سړي شهادت ډېر لوی وي.
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ري ِة ْب ِن ُش ْع َب َة ريض الله عنه َق َالَ :ما َس َأ َل َأ َح ٌد ال َّن ِب َّي َص َّل
َ ۱۳۰ع ِن ا ْل ُم ِغ َ
الل ُه َع َل ْي ِه َو َس َّل َم َع ِن ال َّد َّج ِال َأ ْك َ َ
ث ِم َّم َس َأ ْل ُتَ ،ق َالَ :و َما ُي ْن ِص ُب َك ِم ْنهُ؟ ِإ َّن ُه َل َي ُض َُّك
الط َع َام َو ْ َ
ول الل ِه ِإ َّن ُه ْم َي ُقو ُلونَ ِ :إنَّ َم َع ُه َّ
َق َالُ :ق ْل ُتَ :يا َر ُس َ
ال ْن َها َرَ ،ق َال :هُ َو َأ ْه َونُ
َع َل الل ِه ِم ْن َذ ِل َك] (صحيح البخاري ،۷۱۲۲ :صحيح مسلم ،۲۹۳۹ :سنن ابن ماجه،۴۰۷۳ :
مسند احمد)۱۸۱۶۷ :

مغرية بن شعبه ريض اهلل عنه وايي :ما چې هل رسول اهلل صیل اهلل عليه وسلم
څخه څومره د دجال باره کې پوښتنې کړي دي بل چا به نه وي کړي ،هغه راته
وويل :تا ته ترې څه ستړې ده؟ هغه ته تا ته تکليف نه يش در رسویل ،ما وويل:
د اهلل رسوهل! خلک وايي چې هل هغه رسه خوراکونه او نهرونه دي ،رسول اهلل صیل
اهلل عليه وسلم وويل :هل دجال څخه يې اهلل ته پېدا کول ډېر اسان دي (معنا
خلک پرې امتحان کې اچوي)

َ ۱۳۱ع ْن َع ْب ِد الل ِه ْب ِن َع ْم ٍرو َر ِ َ
ض الل ُه َع ْن ُه َق َالَ [ :و َجا َء ُه َر ُج ٌلَ ،ف َق َال:
يث ا َّل ِذي ت َُحدِّ ُث ِب ِه؟ َت ُق ُ
َما هَ َذا ا ْل َح ِد ُ
وم ِإ َل َك َذا َو َك َذاَ ،ف َق َال:
الس َاع َة َت ُق ُ
ولِ :إنَّ َّ
ُس ْب َحانَ الل ِه َأ ْو َل ِإ َل َه ِإ َّل الل ُه َ-أ ْو َك ِل َم ًة َن ْح َوهُ َمَ -ل َق ْد هَ َم ْم ُت َأنْ َل ُأ َحدِّ َث َأ َحدً ا
َش ْي ًئا َأ َبدً اِ ،إ َّ َنا ُق ْل ُتِ :إ َّن ُك ْم َس َ َ
ت ْونَ َب ْع َد َق ِل ٍيل َأ ْم ًرا َع ِظ ًيمُ ،ي َح َّر ُق ا ْل َب ْي ُتَ ،و َي ُكونُ
َو َي ُكونُ ُ ،ث َّم َق َالَ :ق َال َر ُس ُ
ول الل ِه َص َّل الل ُه َع َل ْي ِه َو َس َّل َمَ :يخْ ُر ُج ال َّد َّج ُال ِف ُأ َّم ِتي
َف َي ْم ُك ُث َأ ْر َب ِعنيَ َ -ل َأ ْد ِريَ :أ ْر َب ِعنيَ َي ْو ًماَ ،أ ْو َأ ْر َب ِعنيَ َش ْه ًراَ ،أ ْو َأ ْر َب ِعنيَ َع ًاما َف َي ْب َع ُث
اس َس ْب َع
الل ُه ِع َيس ا ْبنَ َم ْر َي َم َك َأ َّن ُه ُع ْر َو ُة ْبنُ َم ْس ُعو ٍدَ ،ف َي ْط ُل ُب ُه َف ُي ْه ِل ُكهُُ ،ث َّم َ ْي ُك ُث ال َّن ُ
يحا َبا ِر َد ًة ِم ْن ِق َب ِل َّ
الش ْأ ِمَ ،ف َل َي ْب َقى
ِس ِننيَ َ ،ل ْي َس َب ْ َ
ي َع َدا َو ٌةُ ،ث َّم ُي ْر ِس ُل الل ُه ِر ً
ي ا ْث َن ْ ِ
َع َل َو ْج ِه ْ َ
ان ِإ َّل َق َب َض ْتهَُ ،حتَّى َل ْو
ي َأ ْو ِإ َمي ٍ
ال ْر ِض َأ َح ٌد ِف َق ْل ِب ِه ِم ْث َق ُال َذ َّر ٍة ِم ْن َخ ْ ٍ
ول
َأنَّ َأ َح َد ُك ْم َد َخ َل ِف َك ِب ِد َج َب ٍل َل َد َخ َل ْت ُه َع َل ْي ِهَ ،حتَّى َت ْق ِب َض ُه َق َالَ :س ِم ْع ُت َها ِم ْن َر ُس ِ
اس ِف ِخ َّف ِة َّ
الل ِه َص َّل الل ُه َع َل ْي ِه َو َس َّل َمَ ،ق َالَ « :ف َي ْب َقى ِ َ
ي َو َأ ْح َل ِم
شا ُر ال َّن ِ
الط ْ ِ
الش ْي َطانُ َ ،ف َي ُق ُ
الس َب ِاعَ ،ل َي ْع ِر ُفونَ َم ْع ُرو ًفا َو َل ُي ْن ِك ُرونَ ُم ْن َك ًراَ ،ف َي َت َم َّث ُل َل ُه ُم َّ
ولَ :أ َل
ِّ
ت َْست َِجي ُبونَ ؟ َف َي ُقو ُلونَ َ :ف َم ت َْأ ُم ُر َنا؟ َف َي ْأ ُم ُرهُ ْم ِب ِع َبا َد ِة ْ َ
انَ ،وهُ ْم ِف َذ ِل َك َدا ٌّر
ال ْو َث ِ
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الصو ِرَ ،ف َل َي ْس َم ُع ُه َأ َح ٌد ِإ َّل َأ ْص َغى ِليتًا َو َر َف َع
ِر ْز ُق ُه ْمَ ،ح َسنٌ َع ْي ُش ُه ْمُ ،ث َّم ُي ْن َف ُخ ِف ُّ
ِليتًاَ ،ق َالَ :و َأ َّو ُل َم ْن َي ْس َم ُع ُه َر ُج ٌل َي ُل ُ
اس،
وط َح ْو َض ِإ ِب ِل ِهَ ،ق َالَ :ف َي ْص َعقُ َ ،و َي ْص َعقُ ال َّن ُ
الط ُّل َأ ِو ِّ
ُث َّم ُي ْر ِس ُل الل ُه َ-أ ْو َق َال ُي ْن ِز ُل اللهَُ -م َط ًرا َك َأ َّن ُه َّ
الش ُّ
الظ ُّل ُ -ن ْع َمنُ َّ
اك-
اسُ ،ث َّم ُي ْن َف ُخ ِفي ِه ُأخْ َرىَ ،ف ِإ َذا هُ ْم ِق َي ٌام َي ْن ُظ ُرونَ ُ ،ث َّم ُي َق ُال:
َف َت ْن ُب ُت ِم ْن ُه َأ ْج َسا ُد ال َّن ِ
اس هَ ُل َّم ِإ َل َر ِّب ُك ْمَ ،و ِق ُفوهُ ْم ِإ َّن ُه ْم َم ْس ُئو ُلونَ َ ،ق َالُ :ث َّم ُي َق ُالَ :أخْ ِر ُجوا
َيا َأ ُّي َها ال َّن ُ
َب ْع َث ال َّنا ِرَ ،ف ُي َق ُالِ :م ْن َك ْم؟ َف ُي َق ُالِ :م ْن ُك ِّل َأ ْل ٍف ِت ْس َع ِم َئ ٍة َو ِت ْس َع ًة َو ِت ْس ِعنيَ َ ،ق َال
َف َذ َ
اق ] (صحيح مسلم.)۲۹۴۰ :
اك َي ْو َم َي ْج َع ُل ا ْل ِو ْل َدانَ ِشي ًباَ ،و َذ ِل َك َي ْو َم ُي ْك َش ُف َع ْن َس ٍ
عبداهلل بن عمرو ريض اهلل عنه وايي يو سړی ورته رایغ او وېويل :ته مونږ ته
دا څه ډول حدیث بيانوې چې قيامت به په فالين او فالين وخت کې راځي؟ هغه
وويل :سبحان اهلل –یا– الاهل اال اهلل يا دې ورته بله لکمه يې وويله ،ما خو د دې قصد
کړی و چې هېڅ چا ته به زه څه نه وايم ،ما خو دومره وييل ول چې لږ وروسته
به داسې لوی څه ووينئ چې کورونه به وسوځي او داسې داسې ...بيا يې وويل:
رسول اهلل صیل اهلل عليه وسلم فرماييل دي :زما په امت کې به دجال راووځي
او څلوېښت به تېرې کړي – زه پوهه نه شوم چې څلوېښت ورځې ،که مياشتې
اوکه لکونه ،بيا به اهلل پاک عيیس عليه السالم لکه هغه چې عروه بن مسعود وي
راواستوي او ورپسې به وي ترڅو يې هالک کړي ،بيا به خلک تر اووه اکلو پورې
داسې وي چې د دوو ترمنځ به يې هم دښمين نه وي ،د شام هل پلوه به بيا اهلل پاک
باد راوالوځوي او د ځمکې پر مخ به د ذرې په اندازه ايمان لرونکي پاتې نه يش
مګر ساه به یې واخيل ،تر دې که څوک ترې د غر دننه هم ننوځي نو وربه يش
ترڅو يې قبض کړي ،بیا يې وويل :ما هل رسول اهلل صیل اهلل عليه وسلم څخه
اوريديل دي ويل يې :بيا به رضري خلک پاتې يش چې په تکليف رسولو کې به
د ماراغنو په څېر (ځغلند) او د درينده ګانو په څېر (بې رمحه) وي ،ښه به ورته
ښه او بد به ورته بد نه ښاکري ،شيطان به ورته د انسان په شلک کې رايش ورته به
ووايي :ايا اهلل ته ځانونه نه نږدې کوئ؟ خلک به ووايي :په څه راته امر کوې؟ هغه
به ورته د بوتانو په عبادت امر وکړي ،په دې حالت کې به يې هم رزق پراخه وي
او ژوند به يې سواکهل وي ،په شپيلۍ کې به پوک ووهل يش هېڅ څوک به دغه اواز
وانه اوري مګر څټ به ورته ښکته پورته کړي ،اول به يې هغه سړی واوري چې
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د خپلو اوښانو لپاره به حوض اخېړ کوي ،خپله هم او نور خلک به هم بې هوشه
يش ،بيا به اهلل پاک د پرخې یا سيوري –شک نعمان راوي کړی دی– باران راښکته
کړي او د خلکو جسدونه به ورڅخه رازرغون يش نو ناګهانه به دوی والړ وي
ګوري به ،بيا به وويل يش :ای خلکو رب ته مو راشئ ،ويې دروئ هل دوی څخه
به پوښتنې کيږې ،بيا به وويل يش :دوزخيان ترې راوباسئ ،وبه ويل يش :څومره
کسان؟ هل څومره نه؟ وبه ويل يش :په هرو زرو کې نهه سوه نهه نوي راوباسئ ،نيب
صیل اهلل عليه وسلم وويل :دغه هغه ورځ ده چې ماشومان به سپينږيري کړي او
هغه ورځ ده چې هل پونډۍ څخه به پکې پرده پورته يش.

د جساسه متعلق بيان
ض الل ُه َع ْن َها [ َف َل َّم َق َض َر ُس ُ
َ ۱۳۲و ِ ْ
يس َر ِ َ
ول
ف َح ِد ْي ِث َف ِ
اط َم ِة ِب ْن ِت َق ٍ
زَم ُك ُّل
الل ِه َص َّل الل ُه َع َل ْي ِه َو َس َّل َم َص َل َت ُه َج َل َس َع َل ا ْل ِم ْن َ ِبَ ،وهُ َو َي ْض َح ُكَ ،ف َق َالِ :ل َي ْل ْ
ِإ ْن َس ٍان ُم َص َّل ُهُ ،ث َّم َق َالَ :أ َت ْد ُرونَ ِل َم َج َم ْع ُت ُك ْم؟ َقا ُلوا :الل ُه َو َر ُسو ُل ُه َأ ْع َل ُمَ ،ق َالِ :إ ِّن
َوالل ِه َما َج َم ْع ُت ُك ْم ِل َر ْغ َب ٍة َو َل ِل َر ْه َب ٍةَ ،و َل ِك ْن َج َم ْع ُت ُك ْمَ ِ ،لنَّ َت ًِيم ال َّدارِيَّ َكانَ َر ُج ًل
صا ِن ًّياَ ،ف َجا َء َف َبا َي َع َو َأ ْس َل َمَ ،و َح َّد َث ِني َح ِدي ًثا َوا َفقَ ا َّل ِذي ُك ْن ُت ُأ َحدِّ ُث ُك ْم َع ْن َم ِس ِيح
َن ْ َ
ال َّد َّج ِالَ ،ح َّد َث ِني َأ َّن ُه َر ِك َب ِف َس ِفي َن ٍة َب ْح ِر َّي ٍةَ ،م َع َ�ث َل ِثنيَ َر ُج ًل ِم ْن َلخْ ٍم َو ُج َذ َام،
َف َل ِع َب ِب ِه ِم ا ْل َم ْو ُج َش ْه ًرا ِف ا ْل َب ْح ِرُ ،ث َّم َأ ْر َف ُئوا ِإ َل َج ِز َير ٍة ِف ا ْل َب ْح ِر َحتَّى َمغ ِْر ِب
َّ
الس ِفي َن ِة َف َد َخ ُلوا ا ْل َج ِز َير َة َف َل ِق َي ْت ُه ْم َدا َّب ٌة َأ ْه َل ُب َك ِث ُري
الش ْم ِسَ ،ف َج َل ُسوا ِف َأ ْق ُر ِب َّ
الش َع ِرَ ،ل َي ْد ُرونَ َما ُق ُب ُل ُه ِم ْن ُد ُب ِر ِهِ ،م ْن َك ْ َث ِة َّ
َّ
الش َع ِرَ ،ف َقا ُلواَ :و ْي َل ِك َما َأ ْن ِت؟ َف َقا َل ْت:
الر ُج ِل ِف
َأ َنا ا ْل َج َّس َاس ُةَ ،قا ُلواَ :و َما ا ْل َج َّس َاس ُة؟ َقا َل ْت َأ ُّي َها ا ْل َق ْو ُم ا ْن َط ِل ُقوا ِإ َل هَ َذا َّ
ال َّد ْي ِرَ ،ف ِإ َّن ُه ِإ َل َخ َ ِب ُك ْم ِب ْ َ
ال ْش َو ِاقَ ،ق َالَ :ل َّم َس َّم ْت َل َنا َر ُج ًل َف ِر ْق َنا ِم ْن َها َأنْ َت ُكونَ
س ًاعاَ ،حتَّى َد َخ ْل َنا ال َّد ْي َرَ ،ف ِإ َذا ِفي ِه َأ ْع َظ ُم ِإ ْن َس ٍان َر َأ ْي َنا ُه َق ُّط
َش ْي َطا َن ًةَ ،ق َالَ :فا ْن َط َل ْق َنا ِ َ
ي ُر ْك َب َت ْي ِه ِإ َل َك ْع َب ْي ِه ِبا ْل َح ِدي ِد،
وع ٌة َي َدا ُه ِإ َل ُع ُن ِق ِهَ ،ما َب ْ َ
َخ ْل ًقاَ ،و َأ َش ُّد ُه ِو َثا ًقاَ ،م ْج ُم َ
ون َما َأ ْنت ُْم؟ َقا ُلواَ :ن ْحنُ
ُق ْل َناَ :و ْي َل َك َما َأ ْن َت؟ َق َالَ :ق ْد َق َد ْرت ُْم َع َل َخ َ ِبيَ ،ف َأخْ ِ ُب ِ
اس ِمنَ ا ْل َع َر ِب َر ِك ْب َنا ِف َس ِفي َن ٍة َب ْح ِر َّي ٍةَ ،ف َصا َد ْف َنا ا ْل َب ْح َر ِحنيَ ْاغ َت َل َم َف َل ِع َب ِب َنا
ُأ َن ٌ
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ا ْل َم ْو ُج َش ْه ًراُ ،ث َّم َأ ْر َف ْأ َنا ِإ َل َج ِز َير ِت َك هَ ِذ ِهَ ،ف َج َل ْس َنا ِف َأ ْق ُر ِب َهاَ ،ف َد َخ ْل َنا ا ْل َج ِز َير َة،
الش َع ِرَ ،ل ُي ْد َرى َما ُق ُب ُل ُه ِم ْن ُد ُب ِر ِه ِم ْن َك ْ َث ِة َّ
َف َل ِق َي ْت َنا َدا َّب ٌة َأ ْه َل ُب َك ِث ُري َّ
الش َع ِرَ ،ف ُق ْل َنا:
َو ْي َل ِك َما َأ ْن ِت؟ َف َقا َل ْتَ :أ َنا ا ْل َج َّس َاس ُةُ ،ق ْل َناَ :و َما ا ْل َج َّس َاس ُة؟ َقا َل ْتْ :اع ِم ُدوا ِإ َل هَ َذا
الر ُج ِل ِف ال َّد ْي ِرَ ،ف ِإ َّن ُه ِإ َل َخ َ ِب ُك ْم ِب ْ َ
س ًاعاَ ،و َف ِز ْع َنا ِم ْن َها،
ال ْش َو ِاقَ ،ف َأ ْق َب ْل َنا ِإ َل ْي َك ِ َ
َّ
َ
َ
َ
ْ
ْ
ون َع ْن َنخْ ِل َب ْي َسانَ ُ ،ق ْل َناَ :ع ْن أيِّ َشأ ِن َها
َو َل ْم َنأ َم ْن أنْ َت ُكونَ َش ْي َطا َن ًةَ ،ف َق َال :أخْ ِ ُب ِ
وش ُك َأنْ
ت َْستَخْ ِ ُب؟ َق َالَ :أ ْس َأ ُل ُك ْم َع ْن َنخْ ِل َها ،هَ ْل ُي ْثم ُِر؟ ُق ْل َنا َلهَُ :ن َع ْمَ ،ق َالَ :أ َما ِإ َّن ُه ُي ِ
ون َع ْن ُب َح ْ َي ِة َّ
الط َ ِب َّي ِةُ ،ق ْل َناَ :ع ْن َأيِّ َش ْأ ِن َها ت َْستَخْ ِ ُب؟ َق َال:
َل ُت ْثم َِرَ ،ق َالَ :أخْ ِ ُب ِ
وش ُك َأنْ َي ْذهَ َبَ ،ق َال:
هَ ْل ِفي َها َما ٌء؟ َقا ُلواِ :ه َي َك ِث َري ُة ا ْل َمءَِ ،ق َالَ :أ َما ِإنَّ َما َءهَ ا ُي ِ
ي َما ٌء؟
ي ُز َغ َرَ ،قا ُلواَ :ع ْن َأيِّ َش ْأ ِن َها ت َْستَخْ ِ ُب؟ َق َال :هَ ْل ِف ا ْل َع ْ ِ
ون َع ْن َع ْ ِ
َأخْ ِ ُب ِ
ي؟ ُق ْل َنا َلهَُ :ن َع ْمِ ،ه َي َك ِث َري ُة ا ْل َمءَِ ،و َأ ْه ُل َها َيزْ َر ُعونَ ِم ْن
َوهَ ْل َيزْ َرعُ َأ ْه ُل َها ِ َبا ِء ا ْل َع ْ ِ
ون َع ْن َن ِب ِّي ْ ُ
ال ِّم ِّينيَ َما َف َع َل؟ َقا ُلواَ :ق ْد َخ َر َج ِم ْن َم َّك َة َو َن َ
زَل
َما ِئ َهاَ ،ق َالَ :أخْ ِ ُب ِ
َي ْ ِث َبَ ،ق َالَ :أ َقا َت َل ُه ا ْل َع َر ُب؟ ُق ْل َناَ :ن َع ْمَ ،ق َالَ :ك ْي َف َص َن َع ِب ِه ْم؟ َف َأخْ َ ْب َنا ُه َأ َّن ُه َق ْد َظ َه َر
َع َل َم ْن َي ِلي ِه ِمنَ ا ْل َع َر ِب َو َأ َط ُاعو ُهَ ،ق َال َل ُه ْمَ :ق ْد َكانَ َذ ِل َك؟ ُق ْل َناَ :ن َع ْمَ ،ق َالَ :أ َما
ِإنَّ َذ َ
وش ُك
ي َل ُه ْم َأنْ ُي ِطي ُعو ُهَ ،و ِإ ِّن ُمخْ ِ ُب ُك ْم َع ِّنيِ ،إ ِّن َأ َنا ا ْل َم ِس ُيحَ ،و ِإ ِّن ُأ ِ
اك َخ ْ ٌ
وجَ ،ف َأخْ ُر َج َف َأ ِس َري ِف ْ َ
ال ْر ِض َف َل َأدَعَ َق ْر َي ًة ِإ َّل هَ َب ْط ُت َها ِف
َأنْ ُي ْؤ َذنَ ِل ِف ا ْل ُخ ُر ِ
َان َع َ َّ
ل ِك ْل َتاهُ َمُ ،ك َّل َم َأ َر ْد ُت َأنْ َأ ْد ُخ َل
َأ ْر َب ِعنيَ َل ْي َل ًة َغ ْ َي َم َّك َة َو َط ْي َب َةَ ،ف ُه َم ُم َح َّر َمت ِ
الس ْي ُف َص ْلتًاَ ،ي ُص ُّد ِن َع ْن َهاَ ،و ِإنَّ
َو ِاح َد ًة َ-أ ْو َو ِاحدًاِ -م ْن ُه َم ْاس َت ْق َب َل ِني َم َل ٌك ِب َي ِد ِه َّ
َع َل ُك ِّل َنق ٍْب ِم ْن َها َم َل ِئ َك ًة َي ْح ُر ُسو َن َهاَ ،قا َل ْتَ :ق َال َر ُس ُ
ول الل ِه َص َّل الل ُه َع َل ْي ِه َو َس َّل َم،
ص ِت ِه ِف ا ْل ِم ْن َ ِب :هَ ِذ ِه َط ْي َب ُة ،هَ ِذ ِه َط ْي َب ُة ،هَ ِذ ِه َط ْي َب ُة َ -ي ْع ِني ا ْل َم ِدي َن َةَ -أ َل
َو َط َعنَ ِ ِبخْ َ َ
اسَ :ن َع ْمَ ،ف ِإ َّن ُه َأ ْع َج َب ِني َح ِد ُ
ِيمَ ،أ َّن ُه َوا َفقَ
هَ ْل ُك ْن ُت َح َّد ْث ُت ُك ْم َذ ِل َك؟ َف َق َال ال َّن ُ
يث َت ٍ
ا َّل ِذي ُك ْن ُت ُأ َحدِّ ُث ُك ْم َع ْنهَُ ،و َع ِن ا ْل َم ِدي َن ِة َو َم َّك َةَ ،أ َل ِإ َّن ُه ِف َب ْح ِر َّ
الش ْأ ِمَ ،أ ْو َب ْح ِر ا ْل َي َم ِن،
ش ِقَ ،ما هُ َو
ش ِق َما هُ َو ِم ْن ِق َب ِل ا ْل َم ْ ِ
ش ِق َما هُ َوِ ،م ْن ِق َب ِل ا ْل َم ْ ِ
َل َب ْل ِم ْن ِق َب ِل ا ْل َم ْ ِ
ول الل ِه َص َّل الل ُه َع َل ْي ِه َو َس َّل َم]
ش ِقَ ،قا َل ْتَ :ف َح ِف ْظ ُت هَ َذا ِم ْن َر ُس ِ
َو َأ ْو َم َأ ِب َي ِد ِه ِإ َل ا ْل َم ْ ِ
(صحيح مسلم ،۲۹۴۲ :جامع الرتمذي ،۲۲۵۳ :سنن ايب داود.)۴۳۲۵ :

د فاطمة بنت قيس ريض اهلل عنها په حديث کې دي :لکه چې نيب صیل اهلل عليه
وسلم ملونځ پوره کړ په ممرب کښېناست او خندل يې ،وېويل :هر سړی دې په خپل
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ملونځای کې کېين ،بيا يې وويل :خربه ياست چې ولې مې راغونډ کړئ؟ هغوی
وويل :اهلل او رسول يې ښه پوهيږي ،نيب صیل اهلل عليه وسلم وويل :قسم په اهلل چې
د کوم اکر ترغيب يا ترهيب ته مې نه وئ راغونډ کړي ،ځکه مې راغونډ کړئ چې
تميم داري ريض اهلل عنه نرصاين سړی و ،رایغ او اسالم يې راوړ ،ما ته يې د مسيح
دجال متعلق داسې څه وويل چې ما درته څه وييل وو هل هغه رسه بييخ موافق دي،
راته يې وويل چې په کشتۍ کې هل خلم او جذام قبيلې دېرش غړيو رسه وم ،تر يوې
مياشتې پورې حبري څپو اخسيت ول ،بيا يې د ملر پرېواته وخت کې کشتۍ حبر ته
نزدې جزيرې ته نزدې کړه ،جزيرې ته په نزدې کشتۍ کې دوی کېناستل دوی
ترې جزيرې ته ننوتيل وو ،هلته يې هل په وېښتانو برب حيوان رسه يلدل شوي وو چې
هل بربوايل يې الندې باندې پته نه لګېده ،دوی ورته وييل دي چې خوار شې ته ال
څه یش يې؟ حيوان ورته ویيل دي :زه جساسه يم ،دوی ورته ویيل دي چې جساسه
څه یش وي؟ هغه ورته وييل دي :ای خلکو هل دغه سړي رسه چې په کوټه کې دی
ستاسو خربو ته ډېره مينه لري ،دا وايي :لکه چې يې د سړي نوم ياد کړ مونږ وډار شول
چې هسې نه شيطانه نه وي! په توندۍ رسه ورغلو ترڅو خونې ته ننوتو نو دغسې
غټ انسان مونږ نه و يلدیل ،او نه دغسې لکک تړل شوی مو يلدیل و ،السونه يې
ترڅټ د زنګونانو او پوندو ترمنځ په اوسپنه تړل شوي ول ،مونږ وويل :هالک شې
ته ال څوک يې؟ هغه وويل :ايا زما پر حالت تاسو وتوانېدئ! دا راته ووايئ چې تاسو
څوک يئ؟ دوی ورته وييل و چې مونږ ځينې عربان يو په حبري کشتۍ کې سپاره
شوي و ،تر يوې مياشتې راباندې حبري څپو هل حده ډېرې لوبې وکړې بيا يې ستا
دې جزيرې ته رانزدې کړو ،په نزدې تښته کې يې کېناستو نو جزيرې ته راننوتو ،یو
حيوان رارسه خمامخ شو چې د بربوايل هل کبله يې الندې باندې نه معلومېدل ،مونږ
ورته وويل ته څه یش يې؟ هغه وويل :زه جساسه يم ،مونږ وويل :جساسه څه یش
وي؟ هغه وويل :دغلته په خونه کې ناست سړي ته ورشئ هغه مو خربو ته ډېر يلوال
دی ،هل هغه نه وډار شول نو تا ته توند راغلو مونږ ويل هسې نه هغه کومه شيطانه
وي ،هغه ورته وويل :د بيسان (شام کې د ځای نوم دی) کجورو خرب راکړئ ،مونږ
وويل :ته څه ډول معلومات غواړې؟ هغه وويل :پوښتنه لرم چې ايا کجورې یې مېوه
نييس؟ مونز وويل :هو ،هغه وويل :نزدې ده چې نوره مېوه ونه نييس ،بيايې وويل :د
طربيه د سمندرګي معلومات راکړئ ،مونږ وويل :څه ډول معلومات؟ هغه وويل :ایا
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اوبه پکې شته؟ مونږ وويل :هو اوبه يې ډېرې دي ،هغه وويل :نزدې ده چې اوبه
يې ختمې يش ،بيا يې وويل :د عني زغر (د شام ختيځه سيمه ده) اړوند معلومات
راکړئ ،مونږ وويل :څه ډول معلومات يې غواړې؟ هغه وويل :ايا د زغر په چينه کې
اوبه شته؟ ايا د سیيم خلک يې په اوبو کروندې کوي؟ مونږ وويل :هو ،دغه چینه
ډېرې اوبه لري او خلک يې په اوبو خپل فصلونو خړوبوي ،بیا يې وويل :د اميينو
پېغمرب معلومات راکړئ چې څه يې وکړل؟ مونږ وويل :هل مکې څخه راوتیل دی او
يرثب کې مېشت دی ،هغه وويل :ايا عربانو وررسه جنګونه کړي دي؟ مونږ وويل:
هو ،هغه وويل :هل عربانو رسه يې څه وکړل؟ مونږ خرب کړ چې کوم عربان ورته نزدې
پراته دي پرې اغبله دی او خلکو يې پېغمربۍ ته اغړه ايښې ده ،هغه وويل :خا!! دا
هر څه شوي دي؟ مونږ وويل :هو ،هغه وويل :که خلک يې خربه ومين ډېره به ورهل
ښه وي ،زه به درته د ځان حال هم ووايم ،زه مسیح دجال يم ،نزدې ده چې په وتلو
راته اجازه ويش ،زه به هل دې ځای ووځم او په ځمکه کې به رانه هېڅ یلک پایت نه يش
مګر په څلوېښتو شپو کې به ورته ننوځم خو د مکې او مدينې نه بغېر ځکه دا دواړه
ما باندې حرامې دي ،که هر يو ښار ته يې ننوځم نو هل داسې ماليکو رسه به خمامخ
کېږم چې تیاره به يې توره راويستيل وي او ما به ورڅخه منعه کوي ،او پر هره الره به
يې ماليک وي او سايت به يې ،نيب کريم صیل اهلل عليه وسلم په الس کې وررسه لښته
باندې ممرب ووهه او وېويل :دا طيبه ده ،دا طيبه ده ،دا طيبه ،ايا ما تاسو ته دا خربې
خمکې نه وې کړې؟ خلکو وويل :ولې ونه ،د تميم خربه مې په دې خوښه شوه چې
زما هل هغو خربو رسه بييخ موافقه ده چې مې درته وييل ول او هم د مکې او مدينې
باره کې ،خربدار ،هغه د شام په حبر کې دی يا د يمن په حبر کې دی ،بلکې په مرشيق
اړخ کې دی ،په مرشيق اړخ کې دی ،په مرشيق اړخ کې دی ،او په الس رسه يې هم
مرشق ته اشاره وکړه ،دا ټول ما هل رسول اهلل صیل اهلل عليه وسلم څخه زده کړي دي.

د مکې او مدينې ستر قداست
ض الل ُه َع ْن ُه َق َال َق َال َر ُس ُ
َ ۱۳۳ع ْن َأ َن ُس ْبنُ َما ِل ٍك َر ِ َ
ول الل ِه َص َّل الل ُه َع َل ْي ِه
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َو َس َّل َمَ [ :ل ْي َس ِم ْن َب َل ٍد ِإ َّل َس َي َط ُؤ ُه ال َّد َّج ُالِ ،إ َّل َم َّك َة َوا ْل َم ِدي َن َةَ ،و َل ْي َس َنق ٌْب ِم ْن َأ ْن َقا ِب َها
ات،
الس ْب َخ ِةَ ،ف َت ُْج ُف ا ْل َم ِدي َن ُة َ�ث َل َث َر َج َف ٍ
ِإ َّل َع َل ْي ِه ا ْل َم َل ِئ َك ُة َصا ِّفنيَ ت َْح ُر ُس َهاَ ،ف َي ْن ِز ُل ِب ِّ
َيخْ ُر ُج ِإ َل ْي ِه ِم ْن َها ُك ُّل َكا ِف ٍر َو ُم َنا ِف ٍق] (صحيح البخاري ،۱۸۸۱ :صحيح مسلم ،۲۹۴۳ :جامع
الرتمذي ،۲۲۴۲ :مسند احمد،۱۲۹۸۶ :

هل انس بن مالک ريض اهلل عنه نه روايت دی چې رسول اهلل صیل اهلل عليه
وسلم فرمايي :هېڅ یلک ښار به پاتې نه يش مګر دجال به ورته ننوځي بغېر هل مکې
او مدينې نه ،د دواړو په هره الره به ماليک ورته والړ وي او سايت به يې ،دجال به
په اکړجنه مريه کې ښکته يش په مدينه به درې زلزلې رايش چې دجال ته به پرې
اهلل پاک هل مدينې څخه هر اکفر او منافق وروبايس.

ض الل ُه َع ْن ُه َأنَّ َر ُس َ
َ ۱۳۴ع ْن َأ َن ِس ْب ِن َما ِل ٍك َر ِ َ
ول الل ِه َص َّل الل ُه َع َل ْي ِه َو َس َّل َم
َق َالَ :ي ْت َب ُع ال َّد َّج َال ِم ْن َي ُهو ِد َأ ْص َب َهانَ َ ،س ْب ُعونَ َأ ْل ًفا َع َل ْي ِه ُم َّ
الط َيا ِل َس ُة] (صحيح مسلم)۲۹۴ :

هل انس بن مالک ريض اهلل عنه نه روايت دی چې رسول اهلل صیل اهلل علیه
وسلم فرمايي :دجال پسې به د اصفهان اويا زره يهودان روان وي ،په داسې حال
کې چې جيلکې به يې اچويل وي.

يهودان د دجال لښکر دی
ض الل ُه َع ْن ُه َأنَّ َر ُس َ
َ ۱۳۵ع ْن َأ َن ِس ْب ِن َما ِل ٍك َر ِ َ
ول الل ِه َص َّل الل ُه َع َل ْي ِه َو َس َّل َم
َق َالَ [ :ي ْت َب ُع ال َّد َّج َال ِم ْن َي ُهو ِد َأ ْص َب َهانَ َ ،س ْب ُعونَ َأ ْل ًفا َع َل ْي ِه ُم َّ
الط َيا ِل َس ُة] (صحيح مسلم:

 ،۲۹۴۵جامع الرتمذي ،۳۹۳۰ :مسند احمد)۲۷۶۲۰ :

هل انس ريض اهلل عنه نه روايت دی چې رسول اهلل صیل اهلل عليه وسلم
فرمايي :دجال پسې به د اصبهان اويا زره يهودان روان وي په داسې حالت کې
چې جيلکې به يې اغوستې وي.
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دجال تر هر څه لويه فتنه ده
ض الل ُه َع ْن ُه َس ِم ْع ُت َر ُس َ
ي َر ِ َ
ول الل ِه َص َّل الل ُه
َ ۱۳۶ع ْن ِع ْم َرانَ ْبنَ ُح َص ْ ٍ
َع َل ْي ِه َو َس َّل َمَ ،ي ُق ُ
ب ِمنَ ال َّد َّج ِال]
ول[َ :ما َب ْ َ
الس َاع ِة َخ ْلقٌ َأ ْك َ ُ
ي َخ ْل ِق آ َد َم ِإ َل ِق َي ِام َّ

(صحيح مسلم)۲۹۴۶ :

هل عمران بن حصني ريض اهلل عنه نه روايت دی چې ما هل رسول اهلل صیل اهلل
عليه وسلم نه اورېديل دي ويل يې :د ادم هل پېدائښت څخه تر قيامت پورې هل
دجال نه د رش په حلاظ بل غټ خملوق نشته.

َ ۱۳۷ع ْن َأ َن ٍس َر ِ َ
ض ال َّل ُه َع ْنهَُ ،ق َالَ :ق َال ال َّن ِب ُّي َص َّل الل ُه َع َل ْي ِه َو َس َّل َم[َ :ما
ُب ِع َث َن ِب ٌّي ِإ َّل َأ ْن َذ َر ُأ َّم َت ُه َ
ابَ ،أ َال ِإ َّن ُه َأ ْع َو ُرَ ،و ِإنَّ َر َّب ُك ْم َل ْي َس ِب َأ ْع َو َرَ ،و ِإنَّ
األ ْع َو َر ال َك َّذ َ
ُوب َكا ِف ٌر] (صحيح البخاري ،۷۱۳۱ :صحيح مسلم ،۲۹۳۳ :جامع الرتمذي:
َب ْ َ
ي َع ْي َن ْي ِه َم ْكت ٌ

 ،۲۲۴۵سنن ايب داود ،۴۳۱۶ :مسند احمد)۱۴۰۹۴ :

هل انس ريض اهلل عنه نه روايت دی چې نيب صیل اهلل عليه وسلم فرمايي:
هېڅ پېغمرب نه دی راستول شوی مګر خپل امت يې هل شيړا دجال نه ډارویل دی،
خربدار دجال شيړا دی او ستاسو رب په سرتګو معيوب نه دی ،د دجال سرتګو
ترمنځ اکفر هم يللک شوی دی.

ض الل ُه َع ْن ُه َق َالَ :ق َال َر ُس ُ
َ ۱۳۸ع ْن ُح َذ ْي َف َة َر ِ َ
ول الل ِه َص َّل الل ُه َع َل ْي ِه َو َس َّل َم:
سىُ ،ج َف ُال َّ
الش َع ِرَ ،م َع ُه َج َّن ٌة َو َنا ٌر] (صحيح البخاري،۷۱۳۱ :
[ال َّد َّج ُال َأ ْع َو ُر ا ْل َع ْ ِ
ي ا ْل ُي ْ َ

صحیح مسلم ،۲۹۳۴ :سن ابن ماجه ،۴۰۷۱ :مسنداحمد)۲۳۲۵۰ :

هل حذيفه ريض اهلل عنه نه روايت دی چې رسول اهلل صیل اهلل عليه وسلم
فرمايي :دجال په کيڼه سرتګه شيړا او ګڼ وېښته لري ،هغه هم جنت او هم اور لري.

د دجال د جنت او اور حقيقت
ض الل ُه َع ْن ُه َق َالَ :ق َال َر ُس ُ
َ ۱۳۹ع ْن ُح َذ ْي َف َة َر ِ َ
ول الل ِه َص َّل الل ُه َع َل ْي ِه َو َس َّل َم:
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ََ
يَ ،ما ٌء
[ل َنا َأ ْع َل ُم ِ َبا َم َع ال َّد َّج ِال ِم ْنهَُ ،م َع ُه َن ْه َر ِان َي ْج ِر َي ِ
انَ ،أ َحدُهُ َم َر ْأيَ ا ْل َع ْ ِ
يَ ،نا ٌر ت ََأ َّج ُجَ ،ف ِإ َّما َأ ْد َر َكنَّ َأ َحدٌَ ،ف ْل َي ْأ ِت ال َّن ْه َر ا َّل ِذي َي َرا ُه
َأ ْب َي ُضَ ،و ْال َخ ُر َر ْأيَ ا ْل َع ْ ِ
َنا ًرا َو ْل ُي َغ ِّم ْضُ ،ث َّم ْل ُي َط ْأ ِطئْ َر ْأ َس ُه َف َي ْ َ
وح
ش َب ِم ْنهَُ ،ف ِإ َّن ُه َما ٌء َبا ِردٌَ ،و ِإنَّ ال َّد َّج َال َم ْم ُس ُ
يَ ،ع َل ْي َها َظ َف َر ٌة َغ ِل َ
ي
ُوب َب ْ َ
يظ ٌةَ ،م ْكت ٌ
ي َع ْي َن ْي ِه َكا ِف ٌرَ ،يق َْر ُؤ ُه ُك ُّل ُمؤ ِْم ٍنَ ،كا ِت ٍب َو َغ ْ ِ
ا ْل َع ْ ِ
َكا ِت ٍب] (صحيح مسلم ،۲۹۳۴ :مسند احمد)۲۳۲۷۹ :

هل حذيفه ريض اهلل عنه نه روايت دی چې رسول اهلل صیل اهلل عليه وسلم
فرمایي :زه هل دجال نه هم ډېر ښه پوهېږم چې هغه رسه به څه څه وي؟ هل هغه رسه
دوه روان نهرونه دي ،يو په سرتګو باندې سپينې اوبه ښاکري او بل په سرتګو کې
د ملبو واال اور ښاکري ،که چا درپکې دواړه راګېر کړل نو هغه نهر ته دې رايش
چې اور ورته ښاکري ،سرتګې دې پټې کړي او رس دې ورښکته کړي او ترې دې
وڅښي ځکه دغه خيې اوبه دي ،دجال په سرتګه شيړا هم دی په سرتګه يې پرده
هم پرته ده او اکفر پرې يللک شوی دی چې هر څوک پوهه او ناپوهه يې لوستیل يش.

ض ال َّل ُه َع ْنهَُ ،ق َالَ :ق َال َر ُس ُ
ب هُ َر ْي َر َة َر ِ َ
ول ال َّل ِه َص َّل الل ُه َع َل ْي ِه
َ ۱۴۰ع ْن َأ ِ ْ
َو َس َّل َم[َ :أ َال ُأ َحدِّ ُث ُك ْم َح ِدي ًثا َع ِن ال َّد َّج ِالَ ،ما َح َّد َث ِب ِه َن ِب ٌّي َق ْو َمهُِ :إ َّن ُه َأ ْع َو ُرَ ،و ِإ َّن ُه
الج َّن ِة َوال َّنا ِرَ ،فا َّل ِتي َي ُق ُ
الج َّن ُة ِه َي ال َّنا ُرَ ،و ِإ ِّن ُأ ْن ِذ ُر ُك ْم
ول ِإ َّن َها َ
َي ِجي ُء َم َع ُه ِ ِب َث ِال َ
وح َق ْو َمهُ] (صحيح البخاري ،۳۳۳۸ :صحيح مسلم)۲۹۳۶ :
َك َم َأ ْن َذ َر ِب ِه ُن ٌ

هل ابوهريرة ريض اهلل عنه نه روايت دی چې رسول اهلل صیل اهلل عليه وسلم
فرمايي :ايا تاسو ته ددجال اړوند داسې معلومات نه درکوم چې هېڅ پېغمرب خپل
قوم ته نه دي ورکړي؟ دجال شيړا دی او د جنت او اور په څېر شيان لري ،هغه
چې څه ته جنت وايي نو اور دی ،زه مو ورڅخه داسې ډاروم لکه نوح عليه السالم
چې خپل قوم ډارویل و.

دجال په ښۍ سترګه شيړا دی
َ ۱۴۱ع ْن َع ْب ِدال َّل ِه ْب ِن ُع َم َر َر ِ َ
ض الل ُه َع ْن ُه َق َالُ :ذ ِك َر ال َّد َّج ُال ِع ْن َد ال َّن ِب ِّي
َص َّل الل ُه َع َل ْي ِه َو َس َّل َمَ ،ف َق َالِ [ :إنَّ ال َّل َه َال َيخْ َفى َع َل ْي ُك ْمِ ،إنَّ ال َّل َه َل ْي َس ِب َأ ْع َو َر َ -و َأ َشا َر
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ي ال ُي ْم َنىَ ،ك َأنَّ َع ْي َن ُه ِع َن َب ٌة َطا ِف َي ٌة].
ِب َي ِد ِه ِإ َل َع ْي ِن ِهَ -و ِإنَّ ا َمل ِس َيح ال َّد َّج َال َأ ْع َو ُر ال َع ْ ِ

(صحيح البخاري ،۷۴۰۷ :صحيح مسلم ،۱۶۹ :مسند احمد)۶۱۴۴ :

عبداهلل بن عمر ريض اهلل عنه وايي چې د نيب صیل اهلل عليه وسلم په جملس
کې د دجال ذکر وشو ،نو هغه وويل :اهلل پر تاسو باندې پټ پناه نه دی او اهلل پاک
معيوب هم نه دی ،او په خپل الس يې سرتګې ته اشاره وکړه ،او مسيح ادلجال په
ښۍ سرتګې شيړا دی ،سرتګه يې لکه د انګور په څېر بقه راوتلې ده.

ا بن صياد ورکوټی دجال و
َ ۱۴۲ع ْن َأ ِب َس ِع ٍيد ا ْل ُخ ْدرِيِّ َر ِ َ
ض الل ُه َع ْن ُه َق َالَ :ص ِح ْب ُت ا ْبنَ َص َّيا ٍد ِإ َل
زْع ُمونَ َأ ِّن ال َّد َّج ُالَ ،أ َل ْس َت َس ِم ْع َت
َم َّك َةَ ،ف َق َال ِلَ :أ َما َق ْد َل ِق ُ
اسَ ،ي ُ
يت ِمنَ ال َّن ِ
َر ُس َ
ول الل ِه َص َّل الل ُه َع َل ْي ِه َو َس َّل َمَ ،ي ُق ُ
ولِ :إ َّن ُه َل ُيو َل ُد َل ُه َق َالُ :ق ْل ُتَ :ب َلَ ،ق َالَ :ف َق ْد
ُو ِل َد ِلَ ،أ َو َل ْي َس َس ِم ْع َت َر ُس َ
ول الل ِه َص َّل الل ُه َع َل ْي ِه َو َس َّل َمَ ،ي ُق ُ
ولَ :ل َي ْد ُخ ُل ا ْل َم ِدي َن َة
َو َل َم َّك َة» ُق ْل ُتَ :ب َلَ ،ق َالَ :ف َق ْد ُو ِل ْد ُت ِبا ْل َم ِدي َن ِةَ ،وهَ َذا َأ َنا ُأ ِري ُد َم َّك َةَ ،ق َالُ :ث َّم َق َال
ِل ِف ِآخ ِر َق ْو ِل ِهَ :أ َماَ ،والل ِه ِإ ِّن َ َل ْع َل ُم َم ْو ِل َد ُه َو َم َكا َن ُه َو َأ ْينَ هُ َوَ ،ق َالَ :ف َل َب َس ِني]
(صحيح مسلم ،۲۹۲۷ :جامع الرتمذي ،۲۲۴۶ :مسند احمد.)۱۱۹۲۳ :

هل ابوسعيد خدري ريض اهلل عنه نه روايت دی چې مکې ته سفر کې مې هل ابن
صياد رسه ملګرتوب شو ،ما ته يې وويل :هل خلکو څخه د دې تکلیف رسه مخ يم
چې پر ما د دجال ګمان کوي ،ایا تا هل رسول اهلل صیل اهلل عليه وسلم څخه نه دي
اورېديل چې هغه به شنډ وي؟ ما وويل :ولې نه ،هغه وويل :او زما چبي شته.هغه
وويل :ايا تا هل رسول اهلل صیل اهلل عليه وسلم څخه نه دي اوريديل چې هغه به مکه
او مدينې ته نه يش ننوتیل؟ ما وويل :ولې نه ،هغه وويل :زه په مدينه کې پېدا او مکې
ته روان يم ،بیا يې راته بله خربه هم وکړه چې قسم په اهلل ما ته ددجال د پېدائښت
ځای او چې اوسمهال چرته دی هم راته معلوم دی نو زه يې په شک کې واچولم.
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َ ۱۴۳و َع ْن َحف َْص َة َر ِ َ
ض الله َع ْن َها َقا َل ْت ِل ْب ِن ُع َم َرَ :ما ت ُِري ُد ِإ َل ْي ِه؟ َأ َل ْم َت ْع َل ْم
اس َغ َض ٌب َيغ َْض ُبهُ] (صحيح مسلم)۲۹۳۲ :
َأ َّن ُه َق ْد َق َالِ :إنَّ َأ َّو َل َما َي ْب َع ُث ُه َع َل ال َّن ِ

هل حفصې ريض اهلل عنها نه روايت دی چې هغه ابن عمر ريض اهلل عنه ته
وويل :ته هل دې نه څه غواړې؟ ايا تا ته علم نشته چې نيب صیل اهلل عليه وسلم
وايي :دجال چې خلکو ته راځي نو غصه به يې لومړی المل وي

د دجال له فتنې نه د تحفظ چارې
َ ۱۴۴ع ْن َأ ِب ال َّد ْر َدا ِء َر ِ َ
ض الل ُه َع ْن ُه َأنَّ ال َّن ِب َّي َص َّل الل ُه َع َل ْي ِه َو َس َّل َمَ ،ق َال:
َ[م ْن َح ِف َظ َع ْ َ
ال] (صحيح مسلم:
ش آ َي ٍ
ات ِم ْن َأ َّو ِل ُسو َر ِة ا ْل َك ْه ِف ُع ِص َم ِمنَ ال َّد َّج ِ

 ،۸۰۹جامع الرتمذي ،۲۸۸۶ :سنن ايب داود ،۴۳۲۳ :مسند احمد)۲۱۷۱۲ :

هل ابودرداء ريض اهلل عنه نه روايت دی چې رسول اهلل صیل اهلل عليه وسلم فرمايي:
چا چې د سورت کهف اولين ايتونه زده کړل د دجال هل فتنې څخه به بچ پاتې يش.

په ژوندينه څوک اهلل نه شي ليدلی
َ ۱۴۵ع ْن ُع َم َر ْب ِن َثا ِب ٍت ْ َ
ب ُه َب ْع ُض ا ْل َّص َحا َب ِة َأنَّ َر ُس َ
ول
ال ْن َصارِيُّ َأ َّن ُه َأخْ َ َ
اس ال َّد َّج َال :تَـ َع َّل ُموا َأ َّن ُه َل ْن َي َرى َأ َح ٌد
الل ِه َص َّل الل ُه َع َل ْي ِه َو َس َّل َمَ ،ق َال َي ْو َم َح َّذ َر ال َّن َ
وت] (صحيح مسلم)۱۶۹ :
ِم ْن ُك ْم َر َّب ُه َعزَّ َو َج َّل َحتَّى َ ُي َ

عمر بن ثابت ته ځينو صحابه کرامو وييل و چې رسول اهلل صیل اهلل علیه
وسلم په هغه ورځ چې هل دجال څخه يې خلک وډارول وويل :په دې هم پوهه شئ
چې تر هغه تاسو کې څوک رب نه يش يلدیل تر څو ومري.
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يهودان او ازيل شقاوت
َ ۱۴۶ع ِن ا ْب ِن ُع َم َر َر ِ َ
ض الل ُه َع ْن ُه َع ِن ال َّن ِب ِّي َص َّل الل ُه َع َل ْي ِه َو َس َّل َمَ ،ق َال
[ َل ُت َقا ِت ُلنَّ ا ْل َي ُهو َدَ ،ف َل َت ْق ُت ُل َّن ُه ْم َحتَّى َي ُق َ
ول ا ْل َح َج ُرَ :يا ُم ْس ِل ُم هَ َذا َي ُهودِيٌّ َ ،ف َت َع َال َفا ْق ُت ْلهُ].
(صحيح البخاري ۲۹۲۶ :صحيح مسلم ،۲۹۲۱ :جامع الرتمذي ،۲۲۳۶ :مسند احمد)۶۱۴۷ :

هل ابن عمر ريض اهلل عنه نه روايت دی چې رسول اهلل صیل اهلل عليه وسلم
فرمايي :تاسو به هرومرو هل يهودانو رسه جنګ کوئ او دومره به يې وژنئ چې ګټه
به هم وايي ای مسلمانه راشه دتله يهودي دی مړ يې کړه.

دجال به د الوهيت او نبوت دعويدار وي
َ ۱۴۷ع ْن َأ ِب ُأ َم َام َة ا ْل َب ِاه ِ ِّ
ض الل ُه َع ْن ُه َق َالَ :خ َط َب َنا َر ُس ُ
ل َر ِ َ
ول ال َّل ِه َص َّل
الل ُه َع َل ْي ِه َو َس َّل َمَ ،ف َكانَ َأ ْك َ ُث ُخ ْط َب ِت ِه َح ِدي ًثاَ ،ح َّد َث َنا ُه َع ِن ال َّد َّج ِالَ ،و َح َّذ َر َنا ُهَ ،ف َكانَ
ِم ْن َق ْو ِل ِه َأنْ َق َالِ :إ َّن ُه َل ْم َت ُك ْن ِف ْت َن ٌة ِف ْ َ
ال ْر ِضُ ،م ْن ُذ َذ َر َأ ال َّل ُه ُذ ِّر َّي َة آ َد َمَ ،أ ْع َظ َم ِم ْن
ِف ْت َن ِة ال َّد َّج ِالَ ،و ِإنَّ ال َّل َه َل ْم َي ْب َع ْث َن ِب ًّيا ِإ َّل َح َّذ َر ُأ َّم َت ُه ال َّد َّج َالَ ،و َأ َنا ِآخ ُر ْ َ
ال ْن ِب َياءَِ ،و َأ ْنت ُْم
ِآخ ُر ْ ُ
ي َظ ْه َرا َن ْي ُك ْمَ ،ف َأ َنا َح ِج ٌيج
ال َم ِمَ ،وهُ َو َخا ِر ٌج ِفي ُك ْم َل َم َحا َل َةَ ،و ِإنْ َيخْ ُر ْج َو َأ َنا َب ْ َ
ِل ُك ِّل ُم ْس ِل ٍمَ ،و ِإنْ َيخْ ُر ْج ِم ْن َب ْع ِديَ ،ف ُك ُّل ا ْم ِر ٍئ َح ِج ُيج َنف ِْس ِهَ ،وال َّل ُه َخ ِلي َف ِتي َع َل
ي َّ
يث َ ِيي ًنا َو َي ِع ُ
الش ِامَ ،وا ْل ِع َر ِاقَ ،ف َي ِع ُ
يث ِش َم ًل،
ُك ِّل ُم ْس ِل ٍمَ ،و ِإ َّن ُه َيخْ ُر ُج ِم ْن َخ َّل ٍة َب ْ َ
َيا ِع َبا َد ال َّل ِه َفا ْث ُبتُواَ ،ف ِإ ِّن َس َأ ِص ُف ُه َل ُك ْم ِص َف ًة َل ْم َي ِص ْف َها ِإ َّيا ُه َن ِب ٌّي َق ْب ِلِ ،إ َّن ُه َي ْب َد ُأ،
ولَ :أ َنا َن ِب ٌّي َو َل َن ِب َّي َب ْع ِديُ ،ث َّم ُي َث ِّني َف َي ُق ُ
َف َي ُق ُ
ولَ :أ َنا َر ُّب ُك ْم َو َل ت ََر ْونَ َر َّب ُك ْم َحتَّى
ي َع ْي َن ْي ِه َكا ِف ٌرَ ،يق َْر ُؤ ُه
ُوب َب ْ َ
َتُوتُواَ ،و ِإ َّن ُه َأ ْع َو ُرَ ،و ِإنَّ َر َّب ُك ْم َل ْي َس ِب َأ ْع َو َرَ ،و ِإ َّن ُه َم ْكت ٌ
ُك ُّل ُمؤ ِْم ٍنَ ،كا ِت ٍب َأ ْو َغ ْ ِي َكا ِت ٍبَ ،و ِإنَّ ِم ْن ِف ْت َن ِت ِه َأنَّ َم َع ُه َج َّن ًة َو َنا ًراَ ،ف َنا ُر ُه َج َّن ٌة،
َو َج َّن ُت ُه َنا ٌرَ ،ف َم ِن ا ْبت ِ َ
ُل ِب َنا ِر ِهَ ،ف ْل َي ْس َت ِغ ْث ِبال َّل ِهَ ،و ْل َيق َْر ْأ َف َوا ِت َح ا ْل َك ْه ِف َف َت ُكونَ َع َل ْي ِه َب ْردًا
َو َس َل ًماَ ،ك َم َكا َن ِت ال َّنا ُر َع َل ِإ ْب َر ِاه َيمَ ،و ِإنَّ ِم ْن ِف ْت َن ِت ِه َأنْ َي ُق َ
ابَ :أ َر َأ ْي َت
ول ِ َل ْع َر ِ ٍّ
ِإنْ َب َع ْث ُت َل َك َأ َب َ
اك َو ُأ َّم َكَ ،أت َْش َه ُد َأ ِّن َر ُّب َك؟ َف َي ُق ُ
ولَ :ن َع ْمَ ،ف َي َت َم َّث ُل َل ُه َش ْي َطا َن ِان ِف
ُصو َر ِة َأ ِبي ِهَ ،و ُأ ِّم ِهَ ،ف َي ُق َول ِنَ :يا ُب َن َّي ،ا َّت ِب ْعهَُ ،ف ِإ َّن ُه َر ُّب َكَ ،و ِإنَّ ِم ْن ِف ْت َن ِت ِه َأنْ ُي َس َّل َط َع َل
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َيُ ،ث َّم َي ُق َ
َنف ٍْس َو ِاح َد ٍةَ ،ف َي ْق ُت َل َهاَ ،و َي ْن ُ َ
ول :ا ْن ُظ ُروا ِإ َل
شهَ ا ِبا ْل ِم ْن َشا ِرَ ،حتَّى ُي ْل َقى ِش َّقت ْ ِ
زْع ُم َأنَّ َل ُه َر ًّبا َغ ْ ِييَ ،ف َي ْب َع ُث ُه ال َّلهَُ ،و َي ُق ُ
ول َل ُه
َع ْب ِدي هَ َذاَ ،ف ِإ ِّن َأ ْب َع ُث ُه ْالنَ ُ ،ث َّم َي ُ
يثَ :م ْن َر ُّب َك؟ َف َي ُق ُ
ا ْل َخ ِب ُ
ب ال َّلهَُ ،و َأ ْن َت َع ُد ُّو ال َّل ِهَ ،أ ْن َت ال َّد َّج ُالَ ،وال َّل ِه َما ُك ْن ُت
ول َر ِّ َ
َب ْع ُد َأ َش َّد َب ِص َري ًة ِب َك ِم ِّني ا ْل َي ْو َم َق َال َأ ُبو ا ْل َح َس ِن َّ
ب َق َال:
سَ :ف َح َّد َث َنا ا ْل ُم َحا ِر ِ ُّ
الط َنا ِف ِ ُّ
افَ ،ع ْن َع ِط َّي َةَ ،ع ْن َأ ِب َس ِعي ٍدَ ،ق َالَ :ق َال َر ُس ُ
َح َّد َث َنا ُع َب ْي ُد ال َّل ِه ْبنُ ا ْل َو ِلي ِد ا ْل َو َّص ِ ُّ
ول
الر ُج ُل َأ ْر َف ُع ُأ َّم ِتي َد َر َج ًة ِف ا ْل َج َّن ِة»َ .ق َالَ :ق َال َأ ُبو
ال َّل ِه َص َّل الل ُه َع َل ْي ِه َو َس َّل َمَ « :ذ ِل َك َّ
اب َحتَّى َم َض ِل َس ِبي ِل ِه.
الر ُج َل ِإ َّل ُع َم َر ْبنَ ا ْل َخ َّط ِ
َس ِعي ٍدَ « :وال َّل ِه َما ُك َّنا ُن َرى َذ ِل َك َّ
يث َأ ِب َرا ِف ٍعَ ،ق َالَ « :و ِإنَّ ِم ْن ِف ْت َن ِت ِه َأنْ َي ْأ ُم َر
بُ ،ث َّم َر َج ْع َنا ِإ َل َح ِد ِ
َق َال ا ْل ُم َحا ِر ِ ُّ
الس َم َء َأنْ ُت ِْط َر َف ُت ْم ِط َرَ ،و َي ْأ ُم َر ْ َ
ال ْر َض َأنْ ُت ْن ِب َت َف ُت ْن ِب َتَ ،و ِإنَّ ِم ْن ِف ْت َن ِت ِه َأنْ َ ُي َّر
َّ
َ
ِبا ْل َح ِّي َف ُي َك ِّذ ُبو َنهَُ ،ف َل َت ْب َقى َل ُه ْم َس ِ َ
ائ ٌة ِإ َّل هَ َل َك ْتَ ،و ِإنَّ ِم ْن ِف ْت َن ِت ِه أنْ َ ُي َّر ِبا ْل َح ِّي
الس َم َء َأنْ ُت ِْط َر َف ُت ْم ِط َرَ ،و َي ْأ ُم َر ْ َ
ال ْر َض َأنْ ُت ْن ِب َت َف ُت ْن ِب َتَ ،حتَّى
َف ُي َصدِّ ُقو َنهَُ ،ف َي ْأ ُم َر َّ
اصَ ،و َأ َد َّر ُه
وح َم َو ِاشي ِه ْمِ ،م ْن َي ْو ِم ِه ْم َذ ِل َك َأ ْس َمنَ َما َكا َن ْت َو َأ ْع َظ َمهَُ ،و َأ َم َّد ُه َخ َو ِ َ
ت َُر َ
ش ٌء ِمنَ ْ َ
وعاَ ،و ِإ َّن ُه َل َي ْب َقى َ ْ
ُ ُ
ال ْر ِض ِإ َّل َو ِط َئهَُ ،و َظ َه َر َع َل ْي ِهِ ،إ َّل َم َّك َةَ ،وا ْل َم ِدي َن َة،
ض ً
وف َص ْل َت ًةَ ،حتَّى َي ْن ِز َل ِع ْن َد
الس ُي ِ
َل َي ْأ ِتي ِه َم ِم ْن َنق ٍْب ِم ْن ِن َقا ِب ِه َم ِإ َّل َل ِق َي ْت ُه ا ْل َم َل ِئ َك ُة ِب ُّ
الظ َر ْي ِب ْ َ
ُّ
اتَ ،ف َل
الس َب َخ ِةَ ،ف َت ُْج ُف ا ْل َم ِدي َن ُة ِب َأ ْه ِل َها َ�ث َل َث َر َج َف ٍ
ال ْح َم ِرِ ،ع ْن َد ُم ْن َق َط ِع َّ
َي ْب َقى ُم َنا ِفقٌ َ ،و َل ُم َنا ِف َق ٌة ِإ َّل َخ َر َج ِإ َل ْي ِهَ ،ف َت ْن ِفي ا ْل َخ َب َث ِم ْن َها َك َم َي ْن ِفي ا ْل ِك ُريَ ،خ َب َث
يك ِب ْن ُت َأ ِب ا ْل َع َك ِرَ :يا
ش ٍ
ا ْل َح ِدي ِدَ ،و ُي ْد َعى َذ ِل َك ا ْل َي ْو ُم َي ْو َم ا ْل َخ َل ِص»َ ،ف َقا َل ْت ُأ ُّم َ ِ
َر ُس َ
ول ال َّل ِه َف َأ ْينَ ا ْل َع َر ُب َي ْو َم ِئ ٍذ؟ َق َال « هُ ْم َي ْو َم ِئ ٍذ َق ِلي ٌلَ ،و ُج ُّل ُه ْم ِب َب ْي ِت ا ْل َم ْق ِد ِس،
الص ْب َحِ ،إ ْذ َن َ
زَل َع َل ْي ِه ْم
َو ِإ َم ُام ُه ْم َر ُج ٌل َصا ِل ٌحَ ،ف َب ْي َن َم ِإ َم ُام ُه ْم َق ْد َت َق َّد َم ُي َص ِّل ِب ِه ُم ُّ
ال َم ُام َي ْن ُك ُصْ َ ،ي ِش ا ْل َق ْه َق َرىِ ،ل َي َت َق َّد َم ِع َيس
الص ْب َحَ ،ف َر َج َع َذ ِل َك ْ ِ
ِع َيس ا ْبنُ َم ْر َي َم ُّ
ي َك ِت َف ْي ِهُ ،ث َّم َي ُق ُ
ول َلهَُ :ت َق َّد ْم َف َص ِّلَ ،ف ِإ َّن َها َل َك
اسَ ،ف َي َض ُع ِع َيس َي َد ُه َب ْ َ
ُي َص ِّل ِبال َّن ِ
اب،
الس َل ُم :ا ْفت َُحوا ا ْل َب َ
ُأ ِقي َم ْتَ ،ف ُي َص ِّل ِب ِه ْم ِإ َم ُام ُه ْمَ ،ف ِإ َذا ا ْن َ َ
ص َفَ ،ق َال ِع َيس َع َل ْي ِه َّ
َف ُي ْفت َُحَ ،و َو َرا َء ُه ال َّد َّج ُال َم َع ُه َس ْب ُعونَ َأ ْل َف َي ُهودِيٍّ ُ ،ك ُّل ُه ْم ُذو َس ْي ٍف ُم َح ًّل َو َس ٍاجَ ،ف ِإ َذا
وب ا ْل ِم ْل ُح ِف ا ْل َمءَِ ،و َي ْن َط ِلقُ هَ ا ِر ًباَ ،و َي ُق ُ
ول ِع َيس
َن َظ َر ِإ َل ْي ِه ال َّد َّج ُال َذ َ
ابَ ،ك َم َي ُذ ُ
الس َل ُمِ :إنَّ ِل ِف َ
اب ال ُّلدِّ َّ ْ
الش ِق ِّي،
يك َ ْ
ض َب ًةَ ،ل ْن ت َْس ِب َق ِني ِب َهاَ ،ف ُي ْد ِر ُك ُه ِع ْن َد َب ِ
َع َل ْي ِه َّ
َف َي ْق ُت ُلهَُ ،ف َي ْه ِز ُم ال َّل ُه ا ْل َي ُهو َدَ ،ف َل َي ْب َقى َ ْ
ش ٌء ِم َّم َخ َلقَ ال َّل ُه َي َت َوا َرى ِب ِه َي ُهودِيٌّ ِإ َّل
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َأ ْن َطقَ ال َّل ُه َذ ِل َك َّ ْ
الش َءَ ،ل َح َج َرَ ،و َل َش َج َرَ ،و َل َحا ِئ َطَ ،و َل َدا َّب َةِ ،إ َّل ا ْل َغ ْر َق َد َةَ ،ف ِإ َّن َها
ِم ْن َش َج ِر ِه ْمَ ،ل َت ْن ِطقُ ِ ،إ َّل َق َالَ :يا َع ْب َدال َّل ِه ا ْل ُم ْس ِل َم هَ َذا َي ُهودِيٌّ َ ،ف َت َع َال ا ْق ُت ْل ُه َق َال
َر ُس ُ
الس َن ِة،
الس َن ُة َك ِن ْص ِف َّ
ول ال َّل ِه َص َّل الل ُه َع َل ْي ِه َو َس َّل َمَ « :و ِإنَّ َأ َّي َام ُه َأ ْر َب ُعونَ َس َن ًةَّ ،
الش ْه ُر َكا ْل ُج ُم َع ِةَ ،و ِآخ ُر َأ َّي ِام ِه َك َّ َ
الش ْه ِرَ ،و َّ
الس َن ُة َك َّ
اب
الش َر ِةُ ،ي ْص ِب ُح َأ َح ُد ُك ْم َع َل َب ِ
َو َّ
س»َ ،ف ِق َيل َلهَُ :يا َر ُس َ
ول ال َّل ِه َك ْي َف ُن َص ِّل
ا ْل َم ِدي َن ِةَ ،ف َل َي ْب ُل ُغ َبا َب َها ْال َخ َر َحتَّى ُ ْي ِ َ
الص َل َة َك َم َت ْق ُد ُرو َن َها ِف هَ ِذ ِه ْ َ
ِف ِت ْل َك ْ َ
ال َّي ِام
ال َّي ِام ا ْل ِق َصا ِر؟ َق َالَ :ت ْق ُد ُرونَ ِفي َها َّ
ِّ
الط َو ِالُ ،ث َّم َص ُّلواَ ،ق َال َر ُس ُ
ول ال َّل ِه َص َّل الل ُه َع َل ْي ِه َو َس َّل َمَ « :ف َي ُكونُ ِع َيس ا ْبنُ
يبَ ،و َي ْذ َب ُح
الص ِل َ
الس َل ُم ِف ُأ َّم ِتي َح َك ًم َع ْد ًلَ ،و ِإ َم ًاما ُمق ِْس ًطاَ ،ي ُد ُّق َّ
َم ْر َي َم َع َل ْي ِه َّ
الص َد َق َةَ ،ف َل ُي ْس َعى َع َل َشا ٍةَ ،و َل َب ِع ٍريَ ،وت ُْر َف ُع
ا ْل ِخ ْن ِز َيرَ ،و َي َض ُع ا ْل ِجزْ َي َةَ ،و َي ْت ُُك َّ
َّ
ات ُح َم ٍةَ ،حتَّى ُي ْد ِخ َل ا ْل َو ِلي ُد َي َد ُه ِف ِف
الش ْح َنا ُءَ ،وال َّت َب ُاغ ُضَ ،و ُتنْزَ عُ ُح َم ُة ُك ِّل َذ ِ
َض ُهَ ،و ُت ِف َّر ا ْل َو ِل َيد ُة ْ َ
ضهَ اَ ،و َي ُكونَ ِّ
ال َس َدَ ،ف َل َي ُ ُّ
ا ْل َح َّي ِةَ ،ف َل ت ُ َّ
الذئ ُْب ِف ا ْل َغ َن ِم َك َأ َّن ُه
ْل ْ َ
َك ْل ُب َهاَ ،و ُت َ ُ
ال َنا ُء ِمنَ ا ْل َمءَِ ،و َت ُكونُ ا ْل َك ِل َم ُة َو ِاح َد ًة،
الس ْل ِم َك َم ُ ْي َ ُل ْ ِ
ال ْر ُض ِمنَ ِّ
َف َل ُي ْع َب ُد ِإ َّل ال َّلهَُ ،وت ََض ُع ا ْل َح ْر ُب َأ ْو َزا َرهَ اَ ،وت ُْس َل ُب ُق َر ْي ٌش ُم ْل َك َهاَ ،و َت ُكونُ ْ َ
ال ْر ُض
َك َفا ُثو ِر ا ْل ِف َّض ِةُ ،ت ْن ِب ُت َن َبا َت َها ِب َع ْه ِد آ َد َم َحتَّى َي ْج َت ِم َع ال َّن َف ُر َع َل ا ْل ِق ْط ِف ِمنَ ا ْل ِع َن ِب
الر َّما َن ِة َفت ُْش ِب َع ُه ْمَ ،و َي ُكونَ ال َّث ْو ُر ِب َك َذا َو َك َذا ِمنَ ا ْل َم ِل،
َف ُي ْش ِب َع ُه ْمَ ،و َي ْج َت ِم َع ال َّن َف ُر َع َل ُّ
َو َت ُكونَ ا ْل َف َر ُس ِبال ُّد َر ْي ِه َم ِتَ ،قا ُلواَ :يا َر ُس َ
ول ال َّل ِه َو َما ُي ْر ِخ ُص ا ْل َف َر َس؟ َق َال َل ت ُْر َك ُب
ِل َح ْر ٍب َأ َبدًاِ ،ق َيل َلهَُ :ف َم ُيغ ِْل ال َّث ْو َر؟ َق َال ت ُْح َر ُث ْ َ
وج
ال ْر ُض ُك ُّل َهاَ ،و ِإنَّ َق ْب َل ُخ ُر ِ
الس َم َء ِف
ال َّد َّج ِال َ�ث َل َث َس َن َو ٍ
ات ِش َدا ٍدُ ،ي ِص ُ
يب ال َّن َ
اس ِفي َها ُجوعٌ َش ِديدٌَ ،ي ْأ ُم ُر ال َّل ُه َّ
ول َأنْ ت َْح ِب َس ُ�ث ُل َث َم َط ِرهَ اَ ،و َي ْأ ُم ُر ْ َ
الس َن ِة ْ ُ
ال َ
ال ْر َض َفت َْح ِب ُس ُ�ث ُل َث َن َبا ِت َهاُ ،ث َّم َي ْأ ُم ُر
َّ
الس َم َءِ ،ف ال َّثا ِن َي ِة َفت َْح ِب ُس ُ�ث ُل َث ْي َم َط ِرهَ اَ ،و َي ْأ ُم ُر ْ َ
ال ْر َض َفت َْح ِب ُس ُ�ث ُل َث ْي َن َبا ِت َهاُ ،ث َّم
َّ
الس َن ِة ال َّثا ِل َث ِةَ ،فت َْح ِب ُس َم َط َرهَ ا ُك َّلهَُ ،ف َل ُتق ِْط ُر َق ْط َر ًةَ ،و َي ْأ ُم ُر
الس َم َءِ ،ف َّ
َي ْأ ُم ُر ال َّل ُه َّ
َْ
ات ِظ ْل ٍف ِإ َّل هَ َل َك ْت،
ال ْر َضَ ،فت َْح ِب ُس َن َبا َت َها ُك َّلهَُ ،ف َل ُت ْن ِب ُت َخ ْضَا َءَ ،ف َل َت ْب َقى َذ ُ
ِإ َّل َما َشا َء ال َّلهُِ ،ق َيلَ :ف َم ُي ِع ُ
الزَّم ِان؟ َق َال ال َّت ْه ِل ُيلَ ،وال َّت ْك ِب ُري،
اس ِف َذ ِل َك َ
يش ال َّن ُ
َوالت َّْس ِب ُيحَ ،والت َّْحمِي ُدَ ،و ُي ْج َرى َذ ِل َك َع َل ْي ِه ْم ُم ْج َرى َّ
الط َع ِامَ ،ق َال َأ ُبو َع ْب ِدال َّل ِهَ :س ِم ْع ُت
َأ َبا ا ْل َح َس ِن َّ
بَ ،ي ُق ُ
سَ ،ي ُق ُ
ولَ :ي ْن َب ِغي َأنْ ُي ْد َف َع
الر ْح َم ِن ا ْل ُم َحا ِر ِ َّ
ولَ :س ِم ْع ُت َع ْب َد َّ
الط َنا ِف ِ َّ
هَ َذا ا ْل َح ِد ُ
الص ْب َيانَ ِف ا ْل ُكتَّاب] (سنن ابن ماجه)۴۰۷۷ :
يث ِإ َل ا ْل ُم َؤد ِِّبَ ،حتَّى ُي َع ِّل َم ُه ِّ

111

قيامت عالمات

112

هل ابوامامه باهيل ريض اهلل عنه نه روايت دی چې مونږ ته رسول اهلل صیل اهلل
علیه وسلم خطبه راکړه د خطبې زياته برخه يې مونږ ته د دجال معلومات او ډار
راکول و ،هغه پکې داسې هم وويل :هل هغه راهيسې چې اهلل پاک ادم او چبي يې
پېدا کړي دي نو په ځمکه کې هل دجال نه بله لويه فتنه نشته ،هېڅ پېغمرب اهلل نه
دی راستویل مګر خپل امت يې هل دجال څخه ډارویل دی ،چونکه زه اخري نيب
يم او تاسو اخري امت ياست ،نو خاخما به په تاسو کې راووځي ،که رايش او زه مو
ترمنځ وم نو د هر مسلمان لپاره زه جنګ کوم ،او که راڅخه وروسته راووت نو هر
سړی دې هل ځان نه دفاع وکړي ،او د هر مسلمان دې اهلل مددګار يش ،او هغه به د
شام او عراق ترمنځ الرې څخه راوځي ،ښۍ او کيڼ اړخ ته به فسادونه وکړي خو
ای د اهلل بندګانو! تاسو مضبوط شئ ،زه یې درته داسې حال بيانوم چې هل ما څخه
خمکې هېڅ پېغمرب نه دي بيان کړی ،د هغه به لومړۍ خربه دا وي چې زه پېغمرب يم
او هل ما وروسته بل پېغمرب نشته ،په دوهم ځل به ووايي چې زه ستاسو رب يم ،او تاسو
خپل رب تر هغه نه شئ يلدیل چې مړه شوي نه يئ ،او دجال شيړا دی او ستاسو
رب معيوب نه دی ،او د دجال سرتګو ترمنځ اکفر يللک شوي دي چې هر پوهه او
ناپوهه به يې لوستیل يش ،فتنه يې دا ده چې جنت او اور هم لري ،اور يې جنت او
جنت يې اور دی ،که څوک يې په فتنه وازمول يش نو هل اهلل دې مرسته وغواړي او
د سورت کهف لومړي ايتونه دې ولويل نو اور به پرې يخ او سالمتيا واال يش لکه
څنګه چې په ابراهيم عليه السالم باندې اور يخ شوی و ،بله فتنه يې دا ده چې
بانډه چي ته به ووايي :که دې مړ پالر او مور راژوندي کړم نو و به مې منې چې ز
دې رب يم؟ هغه به ووايي :هو ،د پالر او مور په شلک کې به ورته دوه شيطانان رايش
ورته به ووايي :ځويه خربه يې ومنه دا ستا رب دی ،بله فتنه يې دا ده چې په يو نفر
به مسلط يش مړ به يې کړي او په اره به يې ورييب دوه چنډې به يش ،بيا به ووايي:
دې بنده ته مې وګورئ زه يې بېرته ژوندی کوم خو بیا به هم اټلکوی چې هل ما
پرته بل معبود لري ،اهلل به يې راژوندی کړي خو دا خبيث به ورته ووايي :رب دې
څوک دی؟ سړی به ووايي :رب مې اهلل دی او ته د هغه دښمن يې ،قسم پر اهلل چې
هل دې وروسته مې په تا سم پوخ علم رایغ ،ابواحلسن طنافيس وايي مونږ ته حماريب
وويل چې عبيداهلل بن الويلد الوصايف ورته وييل و چې عطيه هل ابوسعيد اخلدري
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ريض اهلل عنه څخه روايت کوي چې رسول اهلل صیل اهلل عليه وسلم فرماييل دي:
دغه سړی به په جنت کې زما هل امت څخه د سرتې درجې څښنت وي ،ابوسعيد
وايي :قسم په اهلل چې ددغه سړي ګمان مونږ په عمر بن اخلطاب کو تر څو ومړ،
حماريب وايي بېرته د ابورافع حديث ته ګرځو هغه وايي :ددجال بله فتنه دا ده چې
که اسمان ته ووايي نو باران به ووروي ،او ځمکې ته به امر وکړي زرغونه به يش،
بله فتنه يې دا ده چې په يلک به راتېر يش هغوی به يې تکذيب وکړي نو هېڅ مال
به يې پاتې نه يش مګر مړ به يش ،او بله فتنه يې دا ده چې په يو يلک به راتېر يش
هغوی به يې تصديق وکړي ،اسمان ته به امر وکړي باران به ووروي او ځمکې ته
به امر وکړي زرغونه به راپورته کړي ،تر دې چې مالونه به يې په دغه ورځ چاغ
او تيش به يې پړسيديل وي ،غالنځې به يې ډکې وي ،د مکې او مدينې نه بغېر به
د ځمکې هېڅ برخه پاتې نه يش مګر دجال به يې هل خپو نه الندې کړي ،د مکې
او مدينې په هېڅ الره به نه راځي مګر ماليک به پرې داسې حالت کې ناست
وي چې توره به يې راويستيل وي تر دې چې د اکړجنې ځمکې رسو غونډيو رسه
به ښکته يش ،دغه وخت به مدینه په خپلو هستوګنوالو درې ځله زلزهل ونييس،
هېڅ منافق سړی او ښځه به پاتې نه يش مګر دجال ته به ووځي ،هل مديين څخه
به نفاق داسې ورک يش لکه بنۍ چې هل اوسپنې څخه زنګ پورته کوي ،دغه ورځ
ته به (يوم اخلالص) وويل يش ،ام رشيک وويل :ای د اهلل رسوهل! دغه وخت به
عربان چرته وي؟ هغه وويل :دغه ورځ به دوی ډېر لږ وي ،او ډېر به يې په بيت
املقدس کې وي ،او امام به يې هم نېک سړی وي ،د سهار ملونځ لپاره به یې امام
خمکې شوی وي نابربه به پرې عيیس عليه السالم سهار راښکته يش ،امام به پر
شا بېرته راروان يش په دې خاطر چې عيیس عليه السالم خمکې يش او خلکو
ته ملونځ ورکړي ،عيیس عليه السالم به يې د اوږو ترمنځ الس کيږدي او ورته به
ووايي :خمکې شه او ملونځ وکړه ،اقامت يې ستا لپاره شوی دی ،امام به دغه ملونځ
ورهل وکړي ،چې سالم وګرځوي عيیس عليه السالم به ووايي :دروازه خالصه
کړئ ،دروازه به بېرته يش ،هل دروازې شاته به دجال د اويا زره يهودانو رسه په داسې
حالت کې وي چې تورې به وررسه وي او شنې جيلکې به پرې پرتې وي ،لکه چې
عيیس علیه السالم دجال ته وګوري دجال به لکه اوبو کې د مالګې په څېر وييل
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يش او په شا به وتښيت ،عيیس عليه السالم به ورته ووايي :زه درپکې يو ګوزار
لرم چې هېڅلکه رانه نه شې بچ کېدی ،دباب دل ختيځ رسه به يې راګېر کړي او مړ
به یې کړي ،اهلل به دغلته يهودانو ته شکست ورکړي ،که یهودي هل هر څه شا ته
پټيږي مګر اهلل به دغه يش ته د خربو توان ورکړي که ګټه وي که ونه ،که دیوال
وي او که حيوان سوا هل غرقد نه چې د يهودانو ونه ده هغه به خربې نه کوي ،او
نور به وايي :ای عبداهلل مسلمانه! دتله يهودی دی راشه مړ يې کړه ،رسول اهلل صیل
اهلل عليه وسلم فرمايي :د جال به څلوېښت اکهل وي ،اکل به پکې د نيم اکل په
څېر وي ،اکل به لکه میاشت ،مياشت به لکه هفته ،پاتې ورځې به يې د سکروټې
په څېر وي ،د مدينې په يوې دروازه به په سړي سهار يش بلې ته چې رسيږي ماښام
به وي ،ورته وويل شول :داهلل رسوهل! په دغو نلډو ورځو کې به مونږ ملونځ څنګه
کو؟ هغه وويل :وخت به يې داسې معلوموئ لکه په دې اوږدو ورځو کې چې يې
معلوموئ او بیا به ملونځ کوئ ،رسول اهلل صیل اهلل عليه وسلم فرمايي :عيیس عليه
السالم به زما په امت کې اعدل ،امام او انصاف دار وي ،صليب به مات کړي او
خزنير به مړ کړي ،او جزيه به ختمه کړي ،زاکت به د مال کرثت هل وجې نه اخيل،
ګډو اوښانو زاکت پسې به څوک نه يلږدول کيږي ،کينه او بغض به ختم يش ،د هر
زهريله شيانو زهر به بې اثره يش تر دې چې ماشوم به خپل الس د مار په خوهل کې
ننبايس خو تکليف به ورته نه يش رسویل ،ماشومې به زمری په منډو کړی وي،
رشمخ به د ګډو بزو لکه سیپ داسې وي ،ځمکه به هل امان څخه داسې ډکه يش
لکه لوښی چې هل اوبو ډکيږي ،دين به يو وي هل اهلل پرته به د بل چا عبادت پکې
نه کيږي ،جنګ به بييخ ختم يش ،قريش به خپل واک بېرته تر السه کړي ،ځمکه
به لکه د رسو يا سپينو زرو لوښی (لګن) په څېر وي ،د ادم عليه السالم د وخت په
څېر به شينیک رازرغونوي تر دې چې ډېر نفر به د انګورو په يو زنګوريک مړيږي،
او ډېر خلک به په يو انار راټول يش او پرې ماړه به يش ،اکمل غويا به په دومره او
دومره روپو وي (ګران به وي) ،اس به په يو څو درهمو باندې کېږي ،صحابه کرامو
وويل :د اهلل رسوهل اس به ولې ارزان وي؟ هغه وويل :ځکه چې د جنګ لپاره به
نه يش استعمالېدی ،غويا به ولې ګران بيعه وي؟ځکه چې ټوهل ځمکه به پرې يوه
کویل يش ،د دجال هل راتګ وړاندې درې لکونه به قحطي وي ،خلکو ته به پکې
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ډېره سخيت ورسيږي ،په لومړي اکل کې به اهلل پاک اسمان ته امر ورکړي درې
برخې باران به بند کړي ،ځمکې ته به امر وکړي دريمه برخه به یې بنده کړي ،په
دوهم ځل به اسمان ته امر وکړي دوه ثلثه باران به بند کړي او ځمکې ته به امر
وکړي دوه ثلثه زرغونه به بنده کړي ،بيا به اهلل په دريم ځل اسمان ته امر وکړي
هېڅ قطره به نه راوروي او ځمکې ته به امر وکړي هېڅ زرغونه به نه کوي ،هېڅ
غوا بزه به پاتې نه يش مګر مړه به يش مګر هغه چې د اهلل خوښه وي ،ورته وويل
شول :دغه مهال به د خلکو زندګي څنګه وي؟هغه وويل :الاهل اهلل ،اهلل اکرب،
سبحان اهلل ،احلمدهلل ،دا به ورته د خوراک لپاره کفايت کوي ،ابوعبداهلل وایي:
ما هل ابواحلسن طنافيس نه واورېدل چې عبدالرمحن املحاريب ويل :دا حديث بايد
استاد ته ورکړل يش چې په ښونځيو کې يې شاګردانو ته زده کړي.

د عيیس عليه السالم د نزول بيان
ض الل ُه َع ْن ُه َأ َّن ُه َق َالَ :ق َال َر ُس ُ
َ ۱۴۸ع ْن َأ ِب هُ َر ْي َر َة َر ِ َ
ول الل ِه َص َّل الل ُه
يبَ ،و َل َي ْق ُت َلنَّ
الص ِل َ
سنَّ َّ
َع َل ْي ِه َو َس َّل َمَ [ :والل ِهَ ،ل َي ْن ِز َلنَّ ا ْبنُ َم ْر َي َم َح َك ًم َعا ِد ًلَ ،ف َل َي ْك ِ َ
ب َّ
ا ْل ِخ ْن ِز َيرَ ،و َل َي َض َعنَّ ا ْل ِجزْ َي َةَ ،و َلت ْ َ
الش ْح َنا ُء
ُت َكنَّ ا ْل ِق َل ُص َف َل ُي ْس َعى َع َل ْي َهاَ ،و َل َت ْذهَ َ َّ
اس ُدَ ،و َل َي ْد ُع َونَّ ِإ َل ا ْل َم ِل َف َل َي ْق َب ُل ُه َأ َحدٌ] (صحيح البخاري،۳۴۴۸ :
َوال َّت َب ُاغ ُض َوالت ََّح ُ
صحيح مسلم ،۱۱۵ :جامع الرتمذي ،۲۲۳۳ :سنن ابن ماجه ،۴۰۷۸ :مسند احمد.)۱۰۴۰۴ :

هل ابوهريرة ريض اهلل عنه نه روايت دی چې رسول اهلل صیل اهلل عليه وسلم
فرماييل دي :قسم په اهلل چې په تاسو کې به عيیس بن مريم رضور د اعدل او
انصاف دار په صفت راښکته کيږي ،صليب به ماتوي او خزنير به مړ کړي،
جزيه به ختمه کړي او د اوښانو زاکت پرېښودل يش څوک به پسې نه يش يلږدویل،
او هرومرو به کينه بغض او حسد ختم يش ،مال او دولت ته به خلک راغوښتیل
يش او هېڅ څوک به يې نه قبلوي.
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عيیس عليه السالم به مقتدي وي
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ض الل ُه َع ْن ُه َق َالَ :ق َال َر ُس ُ
ب هُ َر ْي َر َة َر ِ َ
ول ال َّل ِه َص َّل الل ُه َع َل ْي ِه
َ ۱۴۹ع ْن َأ ِ ْ
َو َس َّل َمَ [ :ك ْي َف َأ ْنت ُْم ِإ َذا َن َ
ام ُك ْم ِم ْن ُك ْم] (صحيح البخاري:
زَل ا ْبنُ َم ْر َي َم ِفي ُك ْمَ ،و ِإ َم ُ

 ،۳۴۴۹صحيح مسلم)۱۵۵ :

هل ابوهريرة ريض اهلل عنه نه روايت دی چې رسول اهلل صیل اهلل عليه وسلم
فرمايي :ستاسو به څه حالت وي چې ابن مريم عليه السالم درته راښکته يش په
داسې حال کې چې امام به هم ستاسو هل مجلې څخه وي.

۱۵۰

َو ِ ْ
ف ِر َوا َي ٍةَ [ :ف َأ َّم ُک ْم ِم ْن ُک ْم] (صحيح مسلم.]۱۵۵ :

په بل روايت کې دي :او ستاسو اماميت به هل تاسو څخه يو نفر کوي.

د عيیس عليه السالم نيکه حکمراين
َ ۱۵۱ع ْن َعا ِئ َش َة َر ِ َ
ض الل ُه َع ْن َها َقا َل ْت َق َال َر ُس ْو ُل الل ِه َص َّلی الل ُه َع َل ْي ِه
الس َل ُم َف َي ْق ُت َلهُُ ،ث َّم َ ْي ُك َث ِع َيس َع َل ْي ِه
َو َس َّل َمَ :يخْ ُر ُج ا ْل َّد َج ُال َف َي ْن ِز َل ِع َيس َع َل ْي ِه َّ
الس َل ُم ِف ْ َ
اما َع ْد ًلَ ،و َح َك ًم ُمق ِْس ًطا] (مسند احمد.)۲۴۴۶۷ :
ال ْر ِض َأ ْر َب ِعنيَ َس َن ًة ِإ َم ً
َّ

هل اعيشې ريض اهلل عنها نه روايت دی چې رسول اهلل صیل اهلل عليه وسلم
فرمايي :دجال به راووځي او مسيح عليه السالم به راکوز يش او مړ به يې کړي،
بيا به عيیس عليه السالم په ځمکه کې څلوېښت اکهل داسې تېر کړي چې اعدل،
حاکم او انصاف دار به وي.

َ ۱۵۲ع ْن َأ ِب هُ َر ْي َر َة َر ِ َ
ض الل ُه َع ْن ُه َق َالَ [ :ي ْل َب ُث ِع َيسی ا ْبنُ َم ْر َي َم َف َي ْم ُك ُث
ِف ْ َ
ال ْر ِض َأ ْر َب ِعنيَ َس َن ًةَ ،ل ْو َق َ
ال ِل ْل َب ْط َحاءِِ :س ِيل َع َس ًلَ ،ل َسا َل ْت َع َس ًل] (الفنت لنعيم

بن حامد.)۵۸۰ /۲ :

ابوهريرة ريض اهلل عنه وايي :عيیس بن مريم عليه السالم به په ځمکه کې
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څلوېښت اکهل تېر کړي ،که اکړجنې ځمکې ته ووايي چې شهد وبهوه نو شهد به
وبهوي (بهېدل).
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د دجال د راتلو وخت
َ ۱۵۳ع ْن َجا ِب ٍر َر ِ َ
ض ال َّل ُه َع ْنهَُ ،ع ِن ال َّن ِب ِّي َص َّل الل ُه َع َل ْي ِه َو َس َّل َمَ ،ق َالَ [ :يخْ ُر ُج
ينَ ،و ِإ ْد َبا ٍر ِمنَ ا ْل ِع ْل ِمَ ،و َل ُه َأ ْر َب ُعونَ َي ْو ًما َي ِس ُيح َها ،ا ْل َي ْو ُم
ال َّد َّج ُال ِف ِخ َّف ٍة ِمنَ الدِّ ِ
الس َن ِةَ ،وا ْل َي ْو ُم َك َّ
الش ْه ِرَ ،وا ْل َي ْو ُم َكا ْل ُج ُم َع ِةُ ،ث َّم َسا ِئ ُر َأ َّي ِام ِه ِم ْث ُل َأ َّي ِام ُك ْمَ ،و َل ُه
ِم ْن َها َك َّ
اس َف َي ُق ُ
ولَ :أ َنا َر ُّب ُك ْم
ِح َم ٌر َي ْر َك ُب ُه َع ْر ُض َما َب ْ َ
ي ُأ ُذ َن ْي ِه َأ ْر َب ُعونَ ِذ َر ًاعاَ ،ي ْأ ِت ال َّن َ
ي َع ْي َن ْي ِه ك ف ر َيق َْر ُأ ُه ُك ُّل ُمؤ ِْم ٍن َكا ِت ٌب َو َغ ْ ُي
ُوب َب ْ َ
َو ِإنَّ َر َّب ُك ْم َل ْي َس ِب َأ ْع َو َرَ ،م ْكت ٌ
َكا ِت ٍبُ َ ،ي ُّر ِب ُك ِّل َما ٍء َو َم ْن َه ٍل ِإ َّل ا ْل َم ِدي َن َة َو َم َّك َة َح َّر َم ُه َم ال َّل ُه َع َل ْي ِهَ ،و َق َام ِت ا ْل َم َل ِئ َك ُة
ِب َأ ْب َوا ِب ِه َم] (املستدرک علی الصحيحني)۸۶۱۳ :
هل جابر ريض اهلل عنه نه روايت دی چې نيب صیل اهلل عليه وسلم فرماييل دي:
دجال به په داسې حالت کې رايش چې خلک به ددين پرواګري نه وي ،او علم به
هم نه لري ،دجال به څلوېښت ورځې تېروي ،يوه ورځ به يې لکه د اکل په څېر،
بله د هفتې په څېر او پاتې ورځې به يې ستاسو اعدي ورځو په شان وي ،هغه يو
خر لري چې ورباندې سپور به وي ،د غوږونو ترمنځ فاصله به يې څلوېښت ګزه
(څنګله) وي ،خلکو ته به وايي چې زه مو رب يم ،خو ګوره ستاسو رب معيوب نه
دی ،د سرتګو ترمنځ يې اکفر يللک شوي دي چې تعليم يافته او غري تعليم يافته
مسلمان به يې لوستیل يش ،په هره الر او اوبو به وګرځي مګر مکې او مدينې ته
به نه يش راتلیل ځکه چې اهلل ورباندې دواړه حرامې کړي دي او په دروازو به
يې ماليک هم والړې وي.

د قيامت له سختۍ نه به مسلمان محفوظ وي
ض ال َّل ُه َع ْنهَُ ،ق َالَ :ق َال َر ُس ُ
َ ۱۵۴ع ْن َع ْب ِدال َّل ِه ْب ِن ُب َر ْي َد َةَ ،ع ْن َأ ِبي ِه َر ِ َ
ول ال َّل ِه
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وح ُك ِّل
َص َّل الل ُه َع َل ْي ِه َو َس َّل َمِ [ :إنَّ ِل َّل ِه ِر ً
يحا َي ْب َع ُث َها َع َل َر ْأ ِس ِما َئ ِة َس َن ٍة َت ْق ِب ُض ُر َ
ُمؤ ِْم ٍن] (املستدرک علی الصحيحني.)۸۴۱۱ :
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عبداهلل هل خپل پالر بريده ريض اهلل عنه نه روايت کوي چې رسول اهلل
صیل اهلل عليه وسلم فرماييل دي :د سلو اکلو په رس کې به اهلل پاک خپل يو باد
راوالوځوي او د هر مومن ساه به واخيل.

د لمر راختو وروسته د دنيا بقاء!
ب َش ْي َب َة َع ْن ا ْب ِن َع ْمر ْو َأ َّن ُه َق َال ِل َر ُج ٍل ِم ْن َأ ْه ِل ا ْل ِع َر ِاق :هَ ْل
َ ۱۵۵و ِل ْب ِن َأ ِ ْ
الس َب ِاخ ُي َق ُال َل َها ُك ْو َثَ ،ق َالُ :ق ْل ُتَ :ن َع ْمَ ،ق َالِ :م ْن َها َيخْ ُر ُج
َت ْع ِر ُف َأ ْر ًضا ِق َب َل ُك ْم َك ِث َ
ري ِّ
شا ِر َب ْع َد ْ َ
ال َّد َّج ُالَ ،ق َالُ :ث َّم َق َالِ :إنَّ ِل ْ َل ْ َ
شينَ َو ِما َئ َة َس َن ٍةَ ،ل َي ْد ِري َأ َح ٌد
الخْ َيا ِر ِع ْ ِ
اس َمتَى َي ْد ُخ ُل َأ َّو ُل َها] (مصنف بن أيب شيبة.)۳۷۵۱۱ :
ِمنَ ال َّن ِ
َو َق َال َح َّد َث َنا َو ِكي ٌع َع ْن ِإ ْس َم ِع َيلَ ،ع ْن َخ ْي َث َم َةَ ،ع ْن َع ْب ِدال َّل ِه ْب ِن َع ْم ٍروَ ،ق َالَ :ي ْب َقی
وع َّ
شينَ َو ِما َئ ًة] (الفنت لنعيم بن حامد)۱۸۴۹ :
الش ْم ِس ِم ْن َمغ ِْر ِب َها ِع ْ ِ
ال َّن ُ
اس َب ْع َد ُط ُل ِ
ابن ايب شيبه روايت کوی چې عبداهلل بن عمرو بن العاص یو عرايق ته وويل:
ایا ته په خپله منطقه کې د کوثا ماکن په نوم ځای پېژنې چې زرغونه نه کوي؟
وايي :ما ورته وويل :هو ،هغه وويل :دجال به هل دغه ځايه راوځي ،بيا يې وويل :هل
غوره ترينو خلکو وروسته به بدترين خلک د يو سل او شل اکلو په موده پاتې يش
خو ددې معلومات چا ته نشته چې ددغې مودې لومړی اکل به لکه رشوع کیږي.
بيا وايي :ما ته وکيع ،هغه ته اسمعيل ،هغه ته خيثمه ،هغه هل عبداهلل بن عمرو
نه روايت کوي چې ويل يې :مغرب څخه د ملر راختو وروسته به خلک يو سل او
شل اکهل پاتې وي.

ب
َ ۱۵۶و َق َال َع ْب ُد ْبنُ َح ِم ْي ٍد َح َّد َث َنا َي ِز ْي ُد ْبنُ هَ ا ُر ْونَ َح َّد َث َنا ِا ْس َم ِع ْي ُل ْبنُ َأ ِ ْ
اس َب ْع َد ُط ُل ْو ِع
َخا ِل ٍد َس ِم ْع ُت َأ َبا َخ ْي َث َم َة ُي ُحدِّ ُث َع ْن َع ْب ِدالل ِه ْب ِن َع ْمر ٍو َق َالَ :ي ْب َقی ال َّن ُ
َّ
ش ْينَ َو ِما َئ َة َس َن ٍة.
الش ْم ِس ِم ْن َمغ ِْر ِب َها ِع ْ ِ
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عبد بن محيد هل يزيد بن هارون ،هغه يې هل اسمعيل بن ايب خادل او هغه يې هل

ابوخيثمة څخه روايت کوي چې ما هل عبداهلل بن عمرو څخه اورېديل دي ويل

يې :د مغرب څخه ملر راختو وروسته به خلک يوسل او شل اکهل پاتې وي.

عربان به بېرته بدپرست شي
َ ۱۵۷ع ْن َع ْب ِد الل ِه ْب ِن َع ْم ٍروَ ،ي ُق ُ
الس َاع ُة َحتَّى َت ْع ُب َد ا ْل َع َر ُب َما
ول[َ :ل َت ُق ُ
وم َّ
زُول ِع َيس ا ْب ِن َم ْر َي َم َو َب ْع َد ال َّد َّج ِال]
شينَ َو ِما َئ َة َع ًاماَ ،ب ْع َد ُن ِ
َكانَ َي ْع ُب ُد آ َبا ُؤهَ ا ِع ْ ِ
(الفنت لنعیم بن حامد)۱۶۶۷ :

عبداهلل بن عمرو وايي :قيامت به تر هغه رانه يش تر څو عربان به يو سل او

شل اکهل د هغه څه عبادت وکړي چې پالرانو يې کړی دی ،او دا د عيیس عليه
السالم هل نزول او د دجال هل راتګ نه وروسته.

په مدينه کې اوسېدل او له قيامت څخه وړاندې د مدينې ابادي
ض الل ُه َع ْن ُه َق َالَ :ق َال َر ُس ُ
َ ۱۵۸ع ْن َأ ِب هُ َر ْي َر َة َر ِ َ
ول الل ِه َص َّل الل ُه َع َل ْي ِه
يُ :ق ْل ُت ِل ُس َه ْي ٍلَ :ف َك ْم َذ ِل َك ِمنَ
اب َ-أ ْو َي َه َ
َو َس َّل َمَ [ :ت ْب ُل ُغ ا ْل َم َسا ِكنُ ِإهَ َ
ابَ ،-ق َال ُزهَ ْ ٌ
ا ْل َم ِدي َن ِة؟ َق َ
الَ :ك َذا َو َك َذا ِم ًيل] (صحيح مسلم)۲۹۰۳ :
هل ابوهريرة ريض اهلل عنه نه روايت دی چې رسول اهلل صیل اهلل عليه وسلم

فرماييل دي :د مديين ابادي به تر اهاب يا يهاب ته ورسيږي ،زهري وايي ما سهيل
ته وويل :دا هل مدينې څخه څومره لرې سيمه ده؟ هغه وويل :دومره او دومره ميله

لرې سيمه ده.
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مدينه به محاصره شي
120

ض الل ُه َع ْن ُه َق َالَ :ق َال َر ُس ُ
َ ۱۵۹ع ِن ا ْب ِن ُع َم َر َر ِ َ
ول ال َّل ِه َص َّل الل ُه َع َل ْي ِه
اصوا ِإ َل ا ْل َم ِدي َن ِةَ ،حتَّى َي ُكونَ َأ ْب َع َد َم َسا ِل ِح ِه ْم
َو َس َّل َمُ [ :ي ِ
وش ُك ا ْل ُم ْس ِل ُمونَ َأنْ ُي َح َ ُ
َس َل ِح] (سنن أيب داود)۴۲۵۰ :

هل ابن عمر ريض اهلل عنه نه روايت دی چې رسول اهلل صیل اهلل عليه وسلم
فرماييل دي :نزدې ده چې مدینه کې مسلمانان حمارصه يش تر دې چې لرې
رسحدي سيمه به يې سالح (خيرب ته نزدې سيمه ده) وي.

د مدينې کنډواله کېدل د قیامت نښه ده
ض الل ُه َع ْن ُه َق َالَ :س ِم ْع ُت َر ُس َ
ب هُ َر ْي َر َة َر ِ َ
ول الل ِه َص َّل الل ُه َع َل ْي ِه
َ ۱۶۰ع ْن َأ ِ ْ
َو َس َّل َم َي ُق ُ
ولَ [ :ي ْ ُ
ي َما َكا َن ْتَ ،ل َيغ َْشاهَ ا ِإ َّل ا ْل َع َو ِاف ُ -ي ِري ُد
ت ُكونَ ا ْل َم ِدي َن َة َع َل َخ ْ ِ
الس َب ِاع َو َّ
َع َو ِ َ
ان
ان ِم ْن ُمزَ ْي َن َة ُي ِر َيد ِان ا ْل َم ِدي َن َةَ ،ي ْن ِع َق ِ
يُ -ث َّم َيخْ ُر ُج َر ِاع َي ِ
الط ْ ِ
اف ِّ
وه ِه َم] (صحيح
ِب َغ َن ِم ِه َمَ ،ف َي ِج َدا ِن َها َو ْح ًشاَ ،حتَّى ِإ َذا َب َل َغا َث ِن َّي َة ا ْل َو َد ِاع َخ َّرا َع َل ُو ُج ِ
البخاري ،۱۸۷۴ :صحيح مسلم)۱۳۸۹ :

هل ابوهريرة ريض اهلل عنه نه روايت دی چې ما هل رسول اهلل صیل اهلل عليه
وسلم څخه اوريديل دي ويل يې :دوی به مدينه په ډېر ښه حالت (اباده اوودانه)
پريږدي ،بيا به پکې دريندګان او ماراغن ووسيږي ،بیا به هل مزینه قبيلې څخه
دوه شپونکي راووځي مديين ته به روان وي ،چې لکه په خپلو ګډو بزو اوازونه
وکړي نو مدينه به د دريندګانو ځای بيامويم ،چې لکه ثنية الوداع ته ورسيږي نو
پړ مخ به مړه راپريوځي.

۱۶۱

مدينه به کله کنډواله شي؟
َع ْن َجا ِب ٍر َر ِ َ
ب
ض الل ُه َع ْن ُه َأ َّن ُه َس ِم َع ُع َم َر ْبنَ ا ْل َخ َّط ِ
ابَ ،ع َل ا ْل ِم ْن َ ِ
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ولِ :إ َّن ُه َس ِم َع َر ُس َ
ول ال َّل ِه َص َّل الل ُه َع َل ْي ِه َو َس َّل َم َي ُق ُ
َي ُق ُ
ولَ [ :يخْ ُر ُج َأ ْه ُل ا ْل َم ِدي َن ِة ِم ْن َها
ُث َّم َي ُعودُونَ ِإ َل ْي َها َف َي ْع ُم ُرو َن َها َحتَّى َ ْت َت ِلئَ َو ُت ْب َنىُ ،ث َّم َيخْ ُر ُجونَ ِم ْن َها َف َل َي ُعودُونَ
ِإ َل ْي َها َأ َبدً ا] (تاريخ املدينة البن شبة.)۳۴۷ /۱ :
جابر ريض اهلل عنه وايي چې هل عمر ريض اهلل عنه څخه يې واورېدل په ممرب
یې ويل چې هل رسول اهلل صیل اهلل عليه وسلم څخه يې اوريديل دي :هل مديين
څخه به يې هستوګن ووځي ،بېرته به ورته راستانه يش ،هم به مدينه ډکه يش او
هم به ودانه يش ،د بيا ځل لپاره به بيا ووځي خو هېڅلکه به ورته بېرته رانه يش.

مدينه کې به هم ايمان لو شي!

َ ۱۶۲ع ْن َأ ِب هُ َر ْي َر َة َر ِ َ
ض ال َّل ُه َع ْن ُه َق َالَ « :وا َّل ِذي َنف ِْسی ِب َي ِد ِهَ ،ل َي ُكو َننَّ
ِبا ْل َم ِدي َن ِة َم ْل َح َم ٌة ُي َق ُال َل َها :ا ْل َحا ِل َق ُةَ ،ل َأ ُق ُ
ول َحا ِل َق َة َّ
ين،
الش َع ِر َو َل ِك ْن َحا ِل َق ُة الدِّ ِ
يد] (تاريح املدينة البن شبة)۲۸۰ /۱ :
َفاخْ ُر ُجوا ِمنَ ا ْل َم ِدي َن ِة َو َل ْو َع َل َق ْد ِر َب ِر ٍ
هل ابوهريرة ريض اهلل عنه نه روايت دی فرمايي :زما دې په هغه ذات قسم وي
چې زما نفس یې په الس کې دی هرومرو به په مدينه کې خونړيزه معرکه کيږي
او حالقه به ورته ويیل يش ،دا نه چې وېښتان به لري کوي ،بلکې دين به هل سړي
څخه لرې کړي ،دغه مهال هل مديين ووځئ که څه هم د بريد په اندازه ولې نه وي

چې دين ازمېښت شي قيامت به نزدې شي!
ض الل ُه َع ْن ُه َق َالَ :ق َال َر ُس ُ
َ ۱۶3ع ْن َأ ِب هُ َر ْي َر َة َر ِ َ
ول الل ِه َص َّل الل ُه َع َل ْي ِه
ب َف َي َت َم َّر ُغ
الر ُج ُل َع َل ا ْل َق ْ ِ
َو َس َّل َمَ [ :وا َّل ِذي َنف ِْس ِب َي ِد ِه َل َت ْذهَ ُب ال ُّد ْن َيا َحتَّى َ ُي َّر َّ
َع َل ْي ِهَ ،و َي ُق ُ
بَ ،و َل ْي َس ِب ِه الدِّ ينُ ِإ َّل ا ْل َب َل ُء]
ولَ :يا َل ْي َت ِني ُك ْن ُت َم َكانَ َص ِاح ِب هَ َذا ا ْل َق ْ ِ

(صحيح البخاري ،۷۱۱۵ :صحيح مسلم ،۱۵۷ :سنن ابن ماجه،۴۰۳۷ :

هل ابوهريرة ريض اهلل عنه نه روايت دی چې رسول اهلل صیل اهلل عليه وسلم
فرمايي :زما دې په هغه ذات قسم وي چې زما نفس يې په الس کې دی تر هغه به
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دنيا ورانه نه يش چې يو سړی به په قرب باندې تېريږي ،پرې وبه رغړي او وبه وايي:
های اکشکې د دې مړي پر ځای زه وم ،هل دين نه بغېر به پرې بل امتحان نه وي.
122

د کعبې نړېدل د قیامت نښه ده!
ب هُ َر ْي َر َة َر ِ َ
ض الل ُه َع ْن ُه َع ِن ال َّن ِب ِّي َص َّل الل ُه َع َل ْي ِه َو َس َّل َم،
َ ۱۶4ع ْن َأ ِ ْ
َي ِمنَ ا ْل َح َب َش ِة] (صحيح بخاري ،۱۵۹۱ :صحيح مسلم:
الس َو ْي َقت ْ ِ
[ ُي َخ ِّر ُب ا ْل َك ْع َب َة ُذو ُّ

 ،۲۹۰۹سنن النسايئ)۲۹۰۴ :

هل ابوهريرة ريض اهلل عنه نه روايت دی چې نيب صیل اهلل عليه وسلم فرمايي:
کعبه به هل حبشو څخه داسې څوک ورانوي چې نرۍ پڼدۍ به لري.

د کعبې د و يجاړونکي نښې
اس َر ِ َ
ض ال َّل ُه َع ْن ُه َمَ ،ع ِن ال َّن ِب ِّي َص َّل الل ُه َع َل ْي ِه َو َس َّل َم
[َ ۱۶5ع ِن ا ْب ِن َع َّب ٍ
َق َ
الَ [ :ك َأ ِّن ِب ِه َأ ْس َو َد َأف َْح َجَ ،ي ْق َل ُع َها َح َج ًرا َح َج ًرا] (صحيح البخاري)۱۵۹۵ :

هل ابن عباس ريض اهلل عنه نه روايت دی چې رسول اهلل صیل اهلل عليه وسلم فرمايي:
لکه زه چې اوس هم ورته ګورم ،تور او پنډې يې يو هل بل لري دي ،يوه يوه ډبره يې نړوي.

د کعبې و يجاړونکي نورې نښې
َ ۱۶6ع ْن َع ِ ِّ
[اس َت ْك ِ ُ
ل ْب ِن َأ ِب َطا ِل ٍب َر ِ َ
ثوا ِمنَ
ض الل ُه َع ْن ُه َأ َّن ُه َق َالْ :
َّ
برجل من ا ْل َح َب َش ِة َأ ْص َعل،
الط َو ِ
اف ِب َهذا ا ْل َب ْي ِت قبل أن ُي َح َال َب ْي َن ُكم َو َب ْي َنه ،و َك َأ ِّن ٍ
َأ ْص َحمَ ،ح َ
ُهدم] (أخبار مکة لألزرقي)۲۷۶ / ۱ :
السا َق ْي قاعد َع َليها وهي ت ِ
مش ّ
عيل ريض اهلل عنه فرمايي :هل دې کور (بيت اهلل) څخه ډېر ډېر طوافونه وکړئ
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خمکې هل دېنه چې ستاسو او د ده ترمنځ موانع واقع يش ،زه اوس هم لکه يو حبيش
ته چې ګورم په رس ورکوټی او واړه واړه غوږونه يې دي او نرۍ پونډۍ لري ،پرې
ناست دی او کعبه ورانوي.

د کعبې د و يجاړولو پېل
ض الل ُه َع ْن ُه َق َال َق َال َر ُس ُ
ب هُ َر ْي َر َة َر ِ َ
ول ال َّل ِه َص َّل الل ُه َع َل ْي ِه
َ ۱۶7ع ْن َأ ِ ْ
الر ْك ِن َوا ْل َم َق ِامَ ،و َأ َّو ُل َم ْن َي ْست َِح ُّل هَ َذا ا ْل َب ْي َت َأ ْه ُلهَُ ،ف ِإ َذا
َو َس َّل َمُ [ :ي َبا َي ُع ِل َر ُج ٍل َب ْ َ
ي ُّ
ْاست ََح ُّلو ُه َف َل ت َْس َأ ْل َع ْن هَ َل َك ِة ا ْل َع َر ِب ُث َّم َي ِجي ُء ا ْل َح َب َش ُة َف ُي َخ ِّر ُبو َن ُه َخ َرا ًبا َل َي ْع ُم ُر
َب ْع َد ُهَ ،وهُ ُم ا َّل ِذينَ َي ْستَخْ ِر ُجونَ َكنْزَ ُه] (مسند ايب داود الطياليس.)۲۴۹۴ :

هل ابوهريرة ريض اهلل عنه نه روايت دی چې رسول اهلل صیل اهلل عليه وسلم
فرمايي :د رکن يماين او مقام ابراهيم ترمنځ به هل يو سړي رسه بيعت ويش ،د کعبې
لومړۍ بې احرتايم به د دې ځای ميشت خلک کوي ،خو چې بې احرتايم يې وکړي
نو د عربانو د هالکت پوښتنه خو بييخ مه کوه ،بيا به حبشيان رايش او کعبه به
داسې خرابه کړي چې بېرته به ونه رغول يش ،او همدوی به يې خزانه هم راوبايس.

پر مدینه باندي اقتصادي بنديز د قيامت نښه ده
َ ۱۶8ع ْن َجا ِب ِر ْب ِن َع ْب ِدالل ِه َر ِ َ
وش ُك َأ ْه ُل ا ْل ِع َر ِاق َأنْ َل
ض الل ُه َع ْن ُه َق َالُ [ :ي ِ
َ
ُي ْج َبى ِإ َل ْي ِه ْم َق ِفي ٌز َو َل ِد ْرهَ ٌمُ ،ق ْل َناِ :م ْن أ ْينَ َذ َ
اك؟ َق َالِ :م ْن ِق َب ِل ا ْل َع َج ِمْ َ ،ي َن ُعونَ
َذ َ
وش ُك َأ ْه ُل َّ
الش ْأ ِم َأنْ َل ُي ْج َبى ِإ َل ْي ِه ْم ِدي َنا ٌر َو َل ُم ْديٌ ُ ،ق ْل َناِ :م ْن َأ ْينَ
اكُ ،ث َّم َق َالُ :ي ِ
َذ َ
ومُ ،ث َّم َس َك َت هُ َن َّي ًةُ ،ث َّم َق َالَ :ق َال َر ُس ُ
ول الل ِه َص َّل الل ُه َع َل ْي ِه
اك؟ َق َالِ :م ْن ِق َب ِل ُّ
الر ِ
َو َس َّل َمَ « :ي ُكونُ ِف ِآخ ِر ُأ َّم ِتي َخ ِلي َف ٌة َي ْح ِثي ا ْل َم َل َح ْث ًياَ ،ل َي ُع ُّد ُه َع َددًا» َق َال ُق ْل ُت ِ َل ِب
َن ْ َ
يز َف َق َالَ :ل] (صحيح مسلم)۲۹۱۳ :
ض َة َو َأ ِب ا ْل َع َلءَِ :أت ََر َي ِان َأ َّن ُه ُع َم ُر ْبنُ َع ْب ِدا ْل َع ِز ِ
جابر بن عبداهلل ريض اهلل عنه فرمايي :نزدې ده چې عراقيانو ته يې قفزي (يو
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قفزي ۴۴کيلو ګرامه دی) او درهم رانه يش ،مونږ وويل :په څه وجه؟ هغه وويل :د
عجميانو هل خمې چې منعه به يې کړي ،بيا يي وويل :نزدې ده چې شاميانو ته دينار
او ُمد (یو مد  ۸۹نيم لکو ګرامه دی) رانه يش ،مونږ وويل :ولې به نه راځي؟ هغه
وويل :د روميانو هل وجې ،بيا لږ خاموش شو ،بيا يې وويل :رسول اهلل صیل اهلل عليه
وسلم فرماييل دي :اخر وخت کې به زما په امت کې داسې خليفه رايش چې مال
به په لپو لپو ورکوي او بييخ به يې نه شماري ،ما ابونرضه او ابو العالء ته وويل:
تاسو څه وايئ چې دغه سړی عمر بن عبدالعزيز دی؟ هغوی وويل :نا ،دا نه دی.

نېک خليفه خو د دنيا د زوال وخت
ب َس ِع ْي ٍد ُ
الخدريِّ َو َجا ِب ِر ْب ِن َع ْب ِدالل ِه َر ِ َ
ض الل ُه َع ْن ُه َم َق َالَ :ق َال
َ ۱۶9ع ْن َأ ِ ْ
َر ُس ُ
ان َخ ِلي َف ٌة َيق ِْس ُم ا ْل َم َل َو َل
الزَّم ِ
ول الل ِه َص َّل الل ُه َع َل ْي ِه َو َس َّل َمَ [ :ي ُكونُ ِف ِآخ ِر َ
َي ُع ُّد ُه] (صحيح مسلم.)۲۹۱۴ :
هل ابوسعيد خدري او جابر ريض اهلل عنهما نه روايت دی چې رسول اهلل صیل
اهلل علیه وسلم فرمايي :په اخره زمانه کې به يو خليفه رايش او په خلکو به مال
دولت داسې تقسيموي چې شمار به يې نه کوی.

د مهدي په باره کې بيان
َ ۱70ع ْن ُأ ِّم َس َل َم َة َر ِ َ
ض الل ُه َع ْن َها َز ْو ِج ال َّن ِب ِّي َص َّل الل ُه َع َل ْي ِه َو َس َّل َمَ ،ع ِن
ال َّن ِب ِّي َص َّل الل ُه َع َل ْي ِه َو َس َّل َم َق َالَ [ :ي ُكونُ اخْ ِت َل ٌف ِع ْن َد َم ْو ِت َخ ِلي َف ٍةَ ،ف َيخْ ُر ُج َر ُج ٌل
اس ِم ْن َأ ْه ِل َم َّك َة َف ُيخْ ِر ُجو َن ُه َوهُ َو َكا ِر ٌه،
ِم ْن َأ ْه ِل ا ْل َم ِدي َن ِة هَ ا ِر ًبا ِإ َل َم َّك َةَ ،ف َي ْأ ِتي ِه َن ٌ
الر ْك ِن َوا ْل َم َق ِامَ ،و ُي ْب َع ُث ِإ َل ْي ِه َب ْع ٌث ِم ْن َأ ْه ِل َّ
الش ِامَ ،ف ُيخْ َس ُف ِب ِه ْم ِبا ْل َب ْي َدا ِء
َف ُي َبا ِي ُعو َن ُه َب ْ َ
ي ُّ
اس َذ ِل َك َأتَا ُه َأ ْب َد ُال َّ
الش ِامَ ،و َع َصا ِئ ُب َأ ْه ِل ا ْل ِع َر ِاق،
َب ْ َ
ي َم َّك َة َوا ْل َم ِدي َن ِةَ ،ف ِإ َذا َر َأى ال َّن ُ
الر ْك ِن َوا ْل َم َق ِامُ ،ث َّم َي ْن َش ُأ َر ُج ٌل ِم ْن ُق َر ْي ٍش َأخْ َوا ُل ُه َك ْل ٌبَ ،ف َي ْب َع ُث ِإ َل ْي ِه ْم
َف ُي َبا ِي ُعو َن ُه َب ْ َ
ي ُّ
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َب ْع ًثاَ ،ف َي ْظ َه ُرونَ َع َل ْي ِه ْمَ ،و َذ ِل َك َب ْع ُث َك ْل ٍبَ ،وا ْل َخ ْي َب ُة ِل َم ْن َل ْم َي ْش َه ْد َغ ِني َم َة َك ْل ٍبَ ،ف َيق ِْس ُم
ال ْس َل ُم ِب ِج َرا ِن ِه ِف
ا ْل َم َلَ ،و َي ْع َم ُل ِف ال َّن ِ
اس ِب ُس َّن ِة َن ِب ِّي ِه ْم َص َّل الل ُه َع َل ْي ِه َو َس َّل َمَ ،و ُي ْل ِقي ْ ِ
َْ
ضَ ،ف َي ْل َب ُث َس ْب َع ِس ِننيَ ُ ،ث َّم ُي َت َو َّف َو ُي َص ِّل َع َل ْي ِه ا ْل ُم ْس ِل ُمونَ ] (سنن ايب داود)۴۲۸۶ :
ال ْر ِ

هل ام سلمه ريض اهلل عنها نه روايت دی چې رسول اهلل صیل اهلل عليه وسلم
وييل دي :د يو خليفه مړينې رسه به اختالف منځ ته رايش ،يو سړی به هل مدينې
څخه مکې ته وتښيت ،د مکې ميشتوال به ورپسې رايش ،که څه هم د هغه به
نه وي خوښه خو خلک به یې هل کوره په زوره راوبايس (امري به یې کړي) د
مقام ابراهيم او رکن يماين ترمنځ به وررسه بيعت وکړي ،هل شام څخه به ورپسې
پوځي ځواک راواستول يش نو د مکې او مدينې ترمنځ صحرا به پرې وشکيږي
(خسف به پرې ويش) لکه چې خلک دا وويين نو د شام اويلاء ،د عراق غوره
خلک به رايش او د رکن او مقام ترمنځ به وررسه بيعت وکړي ،بيا به هل قريشو
څخه یو سړی راووځي چې ماماګان به يې بنولکب وي ،دغه لکيب به د مهدي په
ضد جنګي لښکر واستوي نو مهدويان به پرې اغلب يش دغه به د لکيب جنګي
لښکر وی ،هغه به بدقسمته وي چې د بنولکب غنيمتونه ترالسه نه کړي ،مهدي
به غنيمت د خلکو ترمنځ تقسیم کړي او د خلکو ترمنځ به په نبوي سنت عمل
درامد کوي ،او په ځمکه کې به اسالم مستقیم او لکک ودريږي ،اووه اکهل به دغه
حالت وي ،بيا به مهدي وفات يش او خلک به پرې د جنازې ملونځ وکړی

پر مدينه جنګي يرغل او د قيامت درشل
ض ال َّل ُه َع ْن ُه َق َالَ [ :ي ِجي ُء َج ْي ٌش ِم ْن ِق َب ِل َّ
َ ۱۷1ع ْن َأ ِب هُ َر ْي َر َة َر ِ َ
الش ِام
َحتَّى َي ْد ُخ َل ا ْل َم ِدي َن َة َف َي ْق ُت ُلونَ ا ْل ُم َقا ِت َل َةَ ،و َي ْب ِق ُرونَ ُب ُطونَ ال ِّن َساءَِ ،و َي ُقو ُلونَ ِل ْل ُح ْب َل
السوءَِ ،ف ِإ َذا َع َل َوا ا ْل َب ْي َدا َء ِم ْن ِذي ا ْل ُح َل ْي َف ِة ُخ ِس َف ِب ِه ْم،
ِف ا ْل َب ْط ِن :ا ْق ُت ُلوا ُص َبا َب َة ُّ
َ
َ
َ
َ
َ
زَّمَ :ف َل َّم َجا َء
َف َل ُي ْد ِر ُك أ ْس َف ُل ُه ْم أ ْع َلهُ ْمَ ،و َل أ ْع َلهُ ْم أ ْس َف َل ُه ْم»َ .ق َال أ ُبو ا ْل ُم َه ِ
َج ْي ُش ُح َب ْي ِش ْب ِن ُد ْل َج َة ُق ْل َنا :هُ ْمَ ،ف َل ْم َي ُكو ُنوا هُ ْم] (تاريخ املدينة البن شبة،۲۷۹ / ۱ :
 ،۳۰۹حديث شمېر)۵۸۰ :
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هل ابوهريرة ريض اهلل عنه نه روايت دی چې رسول اهلل صیل اهلل عليه سلم
فرمايي :هل شام څخه به جنګي لښکر رايش او مدينې ته به ننوځي ،جنګيالو رسه
به يې جنګ وکړي ،د ښځو خيټې به څريي کړي ،اميدوارو ښځو ته به ووايي چې
دا د بدو چبو ميندې مړې کړئ ،لکه چې د ذواحلليفه مقام مريې ته راورسيږي
خسف به پرې ويش ،الندې به يې باندې او باندې به يې الندې راګېر نه کړي،
ابواملهزم وايي :لکه چې د حبيش بن دجله جنګي لښکر رایغ مونږ وويل :دا خلک
به هغوی وي خو هغوی نه ول.

د مکې په بريدګرو به خسف وشي
َ ۱۷2ع ْن ُع َب ْي ِدالل ِه ْب ِن ا ْل ِق ْب ِط َّي ِةَ ،ق َالَ :د َخ َل ا ْل َحا ِر ُث ْبنُ َأ ِب َر ِبي َع َة َو َع ْب ُدالل ِه
ْبنُ َص ْف َوانَ َو َأ َنا َم َع ُه َمَ ،ع َل ُأ ِّم َس َل َم َة ُأ ِّم ا ْل ُمؤ ِْم ِننيَ َ ،ف َس َأ َلهَ ا َع ِن ا ْل َج ْي ِش ا َّل ِذي
ُيخْ َس ُف ِب ِهَ ،و َكانَ َذ ِل َك ِف َأ َّي ِام ا ْب ِن الزُّ َب ْ ِيَ ،ف َقا َل ْتَ :ق َال َر ُس ُ
ول الل ِه َص َّل الل ُه َع َل ْي ِه
َو َس َّل َمَ :ي ُعو ُذ َعا ِئ ٌذ ِبا ْل َب ْي ِتَ ،ف ُي ْب َع ُث ِإ َل ْي ِه َب ْع ٌثَ ،ف ِإ َذا َكا ُنوا ِب َب ْي َدا َء ِمنَ ْ َ
ال ْر ِض ُخ ِس َف
ِب ِه ْم» َف ُق ْل ُتَ :يا َر ُس َ
ول الل ِه َف َك ْي َف ِ َب ْن َكانَ َكارِهً ا؟ َق َالُ « :يخْ َس ُف ِب ِه َم َع ُه ْمَ ،و َل ِك َّن ُه
ُي ْب َع ُث َي ْو َم ا ْل ِق َي َام ِة َع َل ِن َّي ِت ِه َو َق َ
ال َأ ُبو َج ْع َف ٍرِ :ه َي َب ْي َدا ُء ا ْل َم ِدي َن ِة] (صحيح مسلم)۲۸۸۲ :

عبيداهلل بن القبطية وايي :حارث بن ايب ربيعه او عبداهلل بن صفوان او زه ام
سلمه ريض اهلل عنها ته ورغلو ،هغوی دواړو ورڅخه د هغه لښکر اړوند وپوښتل
چې خسف به پرې کيږي ،هېره دې نه وي چې مونږ د عبداهلل بن زبري د واک په
مهال ورغيل ول ،هغې وويل :رسول اهلل صیل اهلل عليه وسلم فرمايي :په بيت اهلل
پورې به يو پناه غوښتونکی پناه ونييس ،یو جنګي لښکر به پسې راروان وي خو
چې بيداء (د مکې او مدينې ترمنځ سيمه ده) ته راورسيږي ځمکه به پرې ښکته
الړه يش ،ما وويل :د اهلل رسوهل! که څوک پرې رايض نه وي؟ هغه وويل :هغه به
هم وررسه خسف ونييس خو د قيامت په ورځ به په خپل نيت راپورته کيږي،
ابوجعفر وايي :هل دې څخه د مدينې بيداء مراد ده.
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د مهدي سخا
َ ۱۷3ع ْن َأ ِب َس ِع ٍيد ا ْل ُخ ْدرِيِّ َر ِ َ
ض الل ُه َع ْن ُه َأنَّ ال َّن ِب َّي َص َّل الل ُه َع َل ْي ِه َو َس َّل َم،
َق َالَ [ :ي ُكونُ ِف ُأ َّم ِتي ا ْل َم ْه ِديُّ ِإنْ ُقرص َف َس ْب ٌعَ ،و ِإ َّل َف ِت ْس ٌعَ ،ف َت ْن َع ُم ِفي ِه ُأ َّم ِتي ِن ْع َم ًة،
وس،
َل ْم َي ْن َع ُموا ِم ْث َل َها َق ُّطُ ،تؤ َْت ُأ ُك َل َها َو َل َت َّد ِخ ُر ِم ْن ُه ْم َش ْي ًئاَ ،وا ْل َم ُل َي ْو َم ِئ ٍذ ُك ُد ٌ
ولَ :يا َم ْه ِديُّ َأ ْع ِط ِنيَ ،ف َي ُق ُ
الر ُج ُلَ ،ف َي ُق ُ
ول ُخ ْذ] (سنن ابن ماجه ،۴۰۸۳ :جامع
َف َي ُق ُ
وم َّ
الرتمذي)۲۲۳۲ :

هل ابوسعيد خدري ريض اهلل عنه نه روايت دی چې رسول اهلل صیل اهلل عليه
وسلم فرمايي :زما په امت کې به مهدي راځي ،که ډېر وروسته يش نو اووه پيړۍ
ورنه نهه پېړۍ وروسته به رايش ،دغه مهال به زما امت په ښو نعمتونو کې وي چې
خمکې به پرې دغسې نعمتونه نه وي شوي ،خوراک به کوي خو ذخري اندوزي به
نه کوي ،مال به هم ډېر زیات وي ،یو سړی به ورته ووايي :ای مهدي ما ته مال
راکړه ،هغه به ورته ووايي :واخله.

مهدي د نبوت د کورنۍ غړی دی
ض الل ُه َع ْن ُه َق َالَ :ق َال َر ُس ُ
َ ۱۷4ع ْن َأ ِب َس ِع ٍيد ا ْل ُخ ْدرِيِّ َر ِ َ
ول ال َّل ِه َص َّل الل ُه
ال ْن ِفْ َ ،ي َ ُل ْ َ
َع َل ْي ِه َو َس َّل َم[ :ا ْل َم ْه ِديُّ ِم ِّنيَ ،أ ْج َل ا ْل َج ْب َه ِةَ ،أ ْق َنى ْ َ
ال ْر َض ِق ْس ًطا َو َع ْد ًل،
ي ِل ُك َس ْب َع ِس ِننيَ ] (جامع الرتمذي ،۲۲۳۲ :سنن ايب داود:
َك َم ُم ِل َئ ْت َج ْو ًرا َو ُظ ْل ًمْ َ ،
 ،۴۲۸۵سنن ابن ماجه.)۴۰۸۳ :

هل ابوسعید خدري ريض اهلل عنه نه روايت دی چې رسول اهلل صیل اهلل عليه
وسلم فرمايي :مهدي به زما هل کورنۍ څخه وي ،غټ تندی او (ښايسته) اوږده
پوزه به يې وي ،ځمکه به هل عدل څخه داسې ډکه کړي لکه د ظلم او ستم نه چې
څنګه ډکه ده ،تر اووه اکلو پورې به واک او اختيار لري.
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مهدي به د نبي صلی اهلل عليه وسلم همنامی وي
128

بن َم ْس ُعو ٍد َر ِ َ
ض الل ُه َع ْن ُه َع ِن ال َّن ِب ِّي َص َّل الل ُه َع َل ْي ِه
َ ۱۷5ع ْن َع ْب ِدال َّل ِه ِ
َو َس َّل َم َق َالَ [ :ل ْو َل ْم َي ْبقَ ِمنَ ال ُّد ْن َيا ِإ َّل َي ْو ٌم َ -ق َال َزا ِئ َد ُة ِف َح ِدي ِث ِهَ « :ل َط َّو َل ال َّل ُه
اطئُ ْاس ُم ُه
َذ ِل َك ا ْل َي ْو َمَ ،حتَّى َي ْب َع َث الل ُه ِفي ِه َر ُج ًل ِم ِّني َ-أ ْو ِم ْن َأ ْه ِل َب ْي ِتيُ -ي َو ِ
اس ُم َأ ِب] (جامع الرتمذي ،۲۲۳۱ :سنن ايب داود)۴۲۸۲ :
ْاسمِيَ ،و ْاس ُم َأ ِبي ِه ْ
هل عبداهلل بن مسعود ريض اهلل عنه نه روايت دی چې نيب صیل اهلل عليه وسلم
فرمايي :که د دنيا یوه ورځ هم پاتې يش نو اهلل به یې دومره اوږده کړي چې زما هل
کورنۍ څخه به داسې سړی راووبايس ،نوم به يې زما د نوم په څېر او د پالر نوم
به يې زما د پالر د نوم په څېر وي.

َ ۱۷6ع ْن َأ ِب َس ِع ٍيد ُ
الخ ْدرِيِّ َر ِ َ
ض الل ُه َع ْن ُه َق َالَ :خ ِشي َنا َأنْ َي ُكونَ َب ْع َد َن ِب ِّي َنا
َح َد ٌث َف َس َأ ْل َنا َن ِب َّي الل ِه َص َّل ال َّل ُه َع َل ْي ِه َو َس َّل َم َف َق َالِ :إنَّ ِف ُأ َّم ِتي ا ْل َم ْه ِديَّ َيخْ ُر ُج
اكَ ،ق َالُ :ق ْل َناَ :و َما َذ َ
الش ُّ
َي ِع ُ
يش َخ ْم ًسا َأ ْو َس ْب ًعا َأ ْو ِت ْس ًعاَ ،ز ْي ٌد َّ
اك؟ َق َالِ :س ِننيَ َق َال:
َ
َ
َف َي ِجي ُء ِإ َل ْي ِه َر ُج ٌل َف َي ُق ُ
ولَ :يا َم ْه ِديُّ أ ْع ِط ِني أ ْع ِط ِني َق َالَ :ف َي ْح ِثي َل ُه ِف َث ْو ِب ِه َما
است ََطاعَ َأنْ َي ْح ِم َلهُ] (جامع الرتمذي ،۲۲۳۲ :سنن ابن ماجه)۴۰۸۳ :
ْ

هل ابوسعيد خدري ريض اهلل عنه نه روايت دی چې مونږ وډار شولو چې هل نيب
کريم صیل اهلل علیه وسلم نه وروسته نادودې راپورته نه يش مونږ ورڅخه وپوښتل
هغه وويل :زما په امت کې به مهدي راوځي ،پنځه يا اووه او یا نهه به ژوندی وي
–شک زيد کړی دی– مونږ وويل :پنځه يا اووه او يا نهه څه یش؟ هغه وويل :لکونه ،يو
سړی به رايش او ورته به ووايي چې ای مهدي ما ته دومره دومره (مال) راکړه ،نو
په څادر کې به ورته دومره شتمين په لپو واچوي چې هغه به يې وړیل يش.

ايا مهدي خپله عيیس عليه السالم دی؟
ض الل ُه َع ْن ُه َأنَّ َر ُس َ
َ ۱۷7ع ْن َأ َن ِس ْب ِن َما ِل ٍك َر ِ َ
ول ال َّل ِه َص َّل الل ُه َع َل ْي ِه
َو َس َّل َمَ ،ق َال[َ :ل َيزْ َدا ُد ْ َ
اس ِإ َّل ُش ًّحاَ ،و َل
ال ْم ُر ِإ َّل ِش َّد ًةَ ،و َل ال ُّد ْن َيا ِإ َّل ِإ ْد َبا ًراَ ،و َل ال َّن ُ
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الس َاع ُة ِإ َّل َع َل ِ َ
يس ا ْبنُ َم ْر َي َم] (سنن ابن
شا ِر ال َّن ِ
َت ُق ُ
اسَ ،و َل ا ْل َم ْه ِديُّ ِإ َّل ِع َ
وم َّ
ماجه )۴۰۳۹ :الحديث ضعيف جدا

هل انس بن مالک ريض اهلل عنه نه روايت دی چې رسول اهلل صیل اهلل عليه
وسلم فرمايي :دين به ال پسې سخت يش ،او دنيا ال پسې په شا روانه ده ،او خلک
به ال پسې خبيالن کيږي ،او قيامت ورځ به هل بدخبتو پرته په بل چا نه راځي ،او
مهدي عيیس ابن مریم دی.

مسيح بن مريم او مسيح الدجال
َ ۱۷8ع ْن ا ْب ِن ُع َم َر َر ِ َ
ض الل ُه َع ْن ُه َق َال َر ُس ْو ُل الل ِه َص َّلی الل ُه َع َل ْي ِه َو َس َّل َم:
َ
ُ
[ َو َأ َر ِان ال َّل ْي َل َة ِع ْن َد ال َك ْع َب ِة ِف ا َمل َن ِامَ ،ف ِإ َذا َر ُج ٌل آ َد ُمَ ،كأ ْح َس ِن َما ُي َرى ِم ْن أ ْد ِم
ي َم ْن ِك َب ْي ِهَ ،ر ِج ُل َّ
اض ًعا َي َد ْي ِه َع َل
َض ُب ِل َّم ُت ُه َب ْ َ
الش َع ِرَ ،يق ُْط ُر َر ْأ ُس ُه َما ًءَ ،و ِ
الر َج ِال ت ْ ِ
ِّ
ي َوهُ َو َي ُط ُ
وف ِبا ْل َب ْي ِتَ ،ف ُق ْل ُتَ :م ْن هَ َذا؟ َف َقا ُلوا :هَ َذا ا َمل ِس ُيح ا ْبنُ
َم ْن ِك َب ْي َر ُج َل ْ ِ
ي ال ُي ْم َنىَ ،ك َأ ْش َب ِه َم ْن َر َأ ْي ُت
َم ْر َي َمُ ،ث َّم َر َأ ْي ُت َر ُج ًل َو َرا َء ُه َج ْعدً ا َق ِط ًطا َأ ْع َو َر ال َع ْ ِ
اض ًعا َي َد ْي ِه َع َل َم ْن ِك َب ْي َر ُج ٍل َي ُط ُ
وف ِبا ْل َب ْي ِتَ ،ف ُق ْل ُتَ :م ْن هَ َذا؟ َقا ُلوا:
ِبا ْب ِن َق َط ٍنَ ،و ِ
ا َمل ِس ُيح ال َّد َّج ُ
ال [صحيح البخاري ،۳۴۴۰ :صحيح مسلم.)۱۶۹ :

هل ابن عمر ريض اهلل عنه نه روايت دی چې رسول اهلل صیل اهلل عليه وسلم
فرمايي :او د کعبې ترڅنګ راته په خوب کې وښودل شول چې په غنم رنګو کې
ډېر ښايسته غنم رنګی يو سړی وي ،د ولو ترمنځ يې لونګۍ وهلې وه ،رس يې ګمنځ
کړی و او اوبه ترې څڅېدې ،د دوو سړيو په اوږو يې السونه ايښي و او هل کعبې
څخه يې طواف کو ،ما وويل :دا څوک دی؟ هغوی وويل :دا مسيح بن مریم دی ،بيا
مې بل سړی ورڅخه وروسته ويلد ،کوړۍ وړۍ ويښتان يې ول او بييخ د ابن قطن
په شان و ،د دوو سړيو په اوږو يې السونه ايښي و او هل کعبې طواف کو ،ما وويل:
دا څوک دی؟ هغوی وويل :دا مسيح دجال دی.
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د دجال پېدائشي صفتونه
اس َر ِ َ
ض الل ُه َع ْنهَُ ،ع ِن ال َّن ِب ِّي َص َّل الل ُه َع َل ْي ِه َو َس َّل َم َق َال:
َ ۱۷9ع ِن ا ْب ِن َع َّب ٍ
اس
[ ِإنَّ ال َّد َّج َال َأ ْع َو ُرَ ،ج ْعدٌِ ،ه َجانٌ َ ،أ ْق َم ُرَ ،ك َأنَّ َر ْأ َس ُه ُغ ْص َن ُة َش َج َر ٍةَ ،أ ْش َب ُه ال َّن ِ
ِب َع ْب ِدا ْل ُعزَّى ْب ِن َق َط ٍنَ ،ف ِإ َّما هَ َل َك ا ْل ُه َّل ُك َف ِإ َّن ُه َأ ْع َو ُرَ ،و ِإنَّ ال َّل َه َل ْي َس ِب َأ ْع َور] ( مصنف

ابن أيب شيبه ، 2852 :مسند احمد ) 37470 :هل ابن عباس ريض اهلل عنه نه روايت دی
چې رسول اهلل صیل اهلل علیه وسلم د دجال ياداشت وکړ او وېويل :دجال په سرتګه
شېړا ،نلډ پنډ ،تک سپني دی ،رس یې د جاخ ونې په شان دی ،د عبدالعزی بن قطن
رسه ډېر مشابهت لري ،ناپوهه خلک به پرې هالک يش خو تاسو په دې وپوهېږئ
چې اهلل په سرتګو معيوب نه دی.

دجال به په حقيقي مسلمان باندې هېڅ توان نه لري
ب هُ َر َير َة َر ِ َ
ض الل ُه َع ْنهَُ ،ع ِن ال َّن ِب ِّي َص َّل الل ُه َع َل ْي ِه َو َس َّل َم َق َال:
َ ۱80ع ْن َأ ِ ْ
َ
[خ َر ْج ُت ِإ َل ْي ُك ْم َو َق ْد ُب ِّي َن ْت ِل َل ْي َل ُة ا ْل َق ْد ِر َو َم ِس ُيح َّ
ي
الض َل َل ِةَ ،ف َكانَ ت ََل َحى َب ْ َ
ي َر ُج َل ْ ِ
ِف ا ْل َم ْس ِج ِدَ ،ف َذهَ ْب ُت ِ َل ْح ِجزَ َب ْي َن ُه َمَ ،ف ُأ ْن ِسي ُت َهاَ ،و َس َأ ْش ُدو َل ُك ْم ِم ْن ُه َم َش ْد ًواَ ،أ َّما َل ْي َل ُة
ش َْ
ال َو ِاخ ِر ِف ِوت ٍْرَ ،و َأ َّما َم ِس ُيح َّ
ي،
ا ْل َق ْد ِر َفا ْل َتم ُِسوهَ ا ِف ا ْل َع ْ ِ
الض َل َل ِة َف ِإ َّن ُه َأ ْع َو ُر ا ْل َع ْ ِ
َأ ْج َل ا ْل َج ْب َه ِةَ ،ع ِر ُ
الر ُج ُل:
يض ال َّن ْح ِرِ ،في ِه ا ْن ِد َفا ٌءِ ،م ْث ُل َق َط ِن ْب ِن َع ْب ِدا ْل ُعزَّى َف َق َال َّ
ول ال َّل ِه َش َب ُههُ؟َ ،ف َق َ
ض ِن َيا َر ُس َ
َي ُ ُّ
الَ :لَ ،أ ْن َت ُم ْس ِل ٌمَ ،وهُ َو َكا ِف ٌر] (مسند ايب داود
الطياليس.)۲۶۵۵ :

هل ابوهريرة ريض اهلل عنه نه روایت دی چې رسول اهلل صیل اهلل عليه وسلم
فرمايي :تاسو ته په داسې حالت کې راووتم چې يللة القدر او مسيح الضالهل راته
ښودل شوي وو ،په مسجد کې د دوو کسانو جنګ شو نو زه يې د خالصون لپاره
الړم نو بېرته رانه هېر شول ،خو بيان به يې درته وکړم ،يللة القدر خو د رمضان
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په اخرنيو طاقو ورځو کې ولټوئ ،او مسيح الضاللت په سرتګه شيړا دی ،په
تندې ويښتان نه لري او پلنه مرۍ لري او يو طرف ته مايله ده ،بييخ د قطن بن
عبدالعزی رسه مشابه دی ،يو سړي ورته وويل :ايا ما ته څه تکليف رسویل يش؟
هغه وويل :نا ،ته مسلمان او هغه اکفر دی.

د دجال لښکر
ض الل ُه َع ْنهَُ ،ق َالَ :ح َّد َث َنا َر ُس ُ
يق َر ِ َ
ول ال َّل ِه َص َّل
الصدِّ ِ
ب َب ْک ٍر ِّ
َ ۱۸1ع ْن َأ ِ ْ
ش ِق ُي َق ُال َل َها ُخ َر َاسانُ َي َّت ِب ُع ُه
الل ُه َع َل ْي ِه َو َس َّل َم َ[أنَّ ال َّد َّج َال َيخْ ُر ُج ِم ْن َأ ْر ٍض ِبا ْل َم ْ ِ
ام َك َأنَّ ُو ُجوهَ ُه ُم ا ْل َم َجانُّ ا ْل ُم ْط َر َق ُة] (مسند احمد ،۱۲ :سنن ابن ماجه ،۴۰۷۲ :جامع
َأ ْق َو ٌ
الرتمذي)۲۲۳۷ :

ابوبکر ريض اهلل عنه وايي چې مونږ ته رسول اهلل صیل اهلل عليه وسلم
وفرمايل :د جال به هل مرشق څخه د خراسان په نوم ځای نه راووځي ،داسې
خلک به ورپسې وي چې پوزې به يې د ټکيديل ډال په شان وي.

هر پېغمبر خپل امت له دجال نه ډارولی دی
ول ال َّل ِهَ ،ص َّل الل ُه َع َل ْي ِه َو َس َّل َم َق َالَ :خ َط َب َنا َر ُس ُ
ول
َ ۱۸2ع ْن َس ِفي َن َة َم ْو َل َر ُس ِ
ال َّل ِه َص َّل الل ُه َع َل ْي ِه َو َس َّل َم َف َق َال[َ :أ َل ِإ َّن ُه َل ْم َي ُك ْن َن ِب ٌّي َق ْب ِل ِإ َّل َح َّذ َر ال َّد َّج َال ُأ َّم َتهُ،
سىِ ،ب َع ْي ِن ِه ا ْل ُي ْم َنى ُظف َْر ٌة َغ ِل َ
ي َع ْي َن ْي ِه َكا ِف ٌر]
ُوب َب ْ َ
يظ ٌةَ ،م ْكت ٌ
َوهُ َو َأ ْع َو ُر َع ْي ِن ِه ا ْل ُي ْ َ
(مسند احمد)۲۱۹۲۹ :

د رسول اهلل صیل اهلل علیه وسلم غالم سفينه وايي :مونږ ته رسول اهلل صیل اهلل
عليه وسلم خطبه راکړه وېويل :زما نه خمکې هېڅ پېغمرب نه دی تېر شوی مګر
خپل امت يې هل دجال څخه ډارویل دی ،هغه په کيڼه سرتګه شيړا دی ،او په ښۍ
سرتګه يې قوي پرده پرته ده ،او د سرتګو ترمنځ يې اکفر يللک شوي دي.
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د دجال ښکاره نښې نښانې
ض الل ُه َع ْنهَُ ،أنَّ َر ُس َ
الص ِام ِت َر ِ َ
ول ال َّل ِه َص َّل الل ُه َع َل ْي ِه
َ ۱۸3ع ْن ُع َبا َد َة ْب ِن َّ
يت َأنْ َل َت ْع ِق ُلواِ ،إنَّ َم ِس َيح
َو َس َّل َم َق َالِ [ :إ ِّن َق ْد َح َّد ْث ُت ُك ْم َع ِن ال َّد َّج ِال َحتَّى َخ ِش ُ
يَ ،ل ْي َس ِب َنا ِت َئ ٍةَ ،و َل َح ْج َرا َء،
ال َّد َّج ِال َر ُج ٌل َق ِص ٌ
وس ا ْل َع ْ ِ
ريَ ،أف َْح ُجَ ،ج ْعدٌَ ،أ ْع َو ُر َم ْط ُم ُ
اع َل ُموا َأنَّ َر َّب ُك ْم َل ْي َس ِب َأ ْع َو َر] (سنن ايب داود )۴۳۲۰ :صحيح الباين
َف ِإنْ ُأ ْل ِب َس َع َل ْي ُك ْمَ ،ف ْ

هل عباده بن صامت ريض اهلل عنه نه روايت دی چې رسول اهلل صیل اهلل عليه
وسلم فرمايي :ما د دجال باره کې تاسو ته دومره معلومات درکړل چې پر تاسو يې هل
اتلباس څخه وډارېدم ،مسیح دجال نلډپنډ ،ګړندی ،کوړۍ وړۍ ويښتانو واال ،شيړا
دی او په سرتګه څه نه ويين ،نه يې سرتګه پوره بقه راوتې ده او نه بييخ ورکه ده ،که
اتلباس درباندې رايش نو پوهه شئ چې ستاسو رب په سرتګه معيوب (شيړا) نه دی.

نېک عملونه هل دجال څخه د خالصون الر ده
َ ۱۸4ع ْن َس ُم َر َة ْب ِن ُج ْن ُد ٍب َر ِ َ
ض الل ُه َع ْن ُه َع ِن ال َّن ِب ِّي َص َّلی الل ُه َع َل ْي ِه َو َس َّل َم َو َذ َک َر
زْع ُم َأ َّن ُه ال َّلهَُ ،ف َم ْن َآمنَ ِب ِه َو َص َّد َق ُه َوا َّت َب َعهَُ ،ل ْم َي ْن َف ْع ُه َصا ِل ٌح
ال َّد َّج َالَ [ :و ِا َّن ُه َمتَی َيخْ ُر ُج َي َ
ش ٍء ِم ْن َع َم ِل ِهَ ،و َق َال َح َسنٌ ْ َ
ِم ْن َع َم ِل ِه َس َل َفَ ،و َم ْن َك َف َر ِب ِه َو َك َّذ َب ُه َل ْم ُي َعا َق ْب ِب َ ْ
ال ْش َي ُب:
ِب َس ِّي ٍئ ِم ْن َع َم ِل ِه َس َل َفَ ،و ِإ َّن ُه َس َي ْظ َه ُرَ ،أ ْو َق َالَ :س ْو َف َي ْظ َه ُرَ ،ع َل ْ َ
ال ْر ِض ُك ِّل َهاِ ،إ َّل
ص ا ْل ُمؤ ِْم ِننيَ ِف َب ْي ِت ا ْل َم ْق ِد ِس] (مسند احمد.)۲۰۱۷۸ :
ا ْل َح َر َمَ ،و َب ْي َت ا ْل َم ْق ِد ِسَ ،و ِإ َّن ُه َي ْح ُ ُ

هل سمره بن جندب ريض اهلل عنه نه روايت دی چې نيب صیل اهلل عليه وسلم
د دجال ياداشت وکړ چې هغه لکه هم راووځي نو اټلکوي به چې ګنې اهلل دی ،که
څوک پرې ايمان ولري ،او په دعوه کې يې تصديق کړي او پریواکري يې وکړي،
نو خمکين نېک عملونه به ورته ګټه ونه رسوي ،او څوک چې پرې کفر وکړي او
دروغجن ورته ووايي نو هغه ته به يې سابقه بد عملونه زيان ونه رسوي ،هغه به ډېر
زر په ټوهل ځمکه راڅرګند يش خو َح َرم او بيت املقدس ته به نه يش تلیل ،خو بيت
املقدس کې به مسلمانان حمارصه کړي.
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الت ِْم ِذيُّ ِ ْ
َ ۱۸5و َزا َد ِّ
اس ْب ِن َس ْم َعانَ ِع ْن َد ِذ ْک ِر َي ْأ ُج ْو َج
ف َخ ِد ْي ِث ال َّن َو ِ
َو َم ْأ ُج ْو َجَ [ :و َي ْس َت ْو ِق ُد املُ ْس ِل ُمونَ ِم ْن ِق ِس ِّي ِه ْم َو ُن َّشا ِب ِه ْم َو ِج َعا ِب ِه ْم َس ْب َع ِس ِننيَ ] (جامع

الرتمذي)۲۲۴۰ :

ترمذي د نواس بن سمعان ريض اهلل عنه په حديث کې د ياجوج او ماجوج هل
ذکر رسه زیات کړي دي :مسلمانان به يې هل يلندو او غشو او چانټيو څخه اووه
اکهل اورونه بل کړي.

فتنګر به هم د دجال په فتنه اخته شي
َ ۱۸6ع ْن ُح َذ ْي َف َة َر ِ َ
ول ال َّل ِه َص َّل الل ُه َع َل ْي ِه
ض ال َّل ُه َع ْن ُه َق َالُ :ك َّنا ِع ْن َد َر ُس ِ
َو َس َّل َم َف ُذ ِك َر ال َّد َّج ُالَ ،ف َق َال َر ُس ُ
ول ال َّل ِه َص َّل الل ُه َع َل ْي ِه َو َس َّل َمَ [ :ل ِف ْت َن ُة َب ْع ِض ُك ْم َأخْ َو ُف
ري ٍة ِإ َّل ت ََض ُع ِل ِف ْت َن ِة ال َّد َّج ِال
ري ٍةَ ،و َل َك ِب َ
ِع ْن ِدي ِم ْن ِف ْت َن ِة ال َّد َّج ِال َل ْي َس ِم ْن ِف ْت َن ٍة َص ِغ َ
َف َم ْن َن َجا ِم ْن ِف ْت َن ِة َما َق ْب َل َها َن َجا ِم ْن َهاَ ،وال َّل ُه َل َي ُ ُّ
ي َع ْي َن ْي ِه
ُوب َب ْ َ
ض ُم ْس ِل ًمَ ،م ْكت ٌ
َكا ِف ٌر] (مسند البزار)۲۸۰۷ :
حذيفه ريض اهلل عنه وايي :د نيب صیل اهلل عليه وسلم په جملس کې د دجال
ذکر وشو نو هغه وويل :د دجال هل فتنې نه زه ستاسو ترمنځ فتنې باندې ډېر ډارېږم،
هېڅ وړه او غټه فتنه نشته مګر د دجال فتنې ته الندې راځي ،که څوک هل دغو
فتنو څخه جنات ومويم نو هل دجال فتنې څخه به هم جنات ومويم ،اهلل پاک هېڅ
مسلمان ته ستړې نه جوړوي ،د دجال سرتګو ترمنځ اکفر يللک شوي دي

د (ان شاء اهلل) د کلمې زور

۱۸7

َع ْن َأ ِب هُ َر ْي َر َة َر ِ َ
ض الل ُه َع ْن ُه َع ِن ال َّن ِب ِّي َص َّل ال َّل ُه َع َل ْي ِه َو َس َّل َم ِف
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السدِّ َق َالَ [ :ي ْح ِف ُرو َن ُه ُك َّل َي ْو ٍمَ ،حتَّى ِإ َذا َكا ُدوا َيخْ ِر ُقو َن ُه َق َال ا َّل ِذي َع َل ْي ِه ْم :ا ْر ِج ُعوا
َّ
َ
َ
َ
َف َستَخْ ِر ُقو َن ُه َغدًاَ ،ف ُي ِعي ُد ُه ال َّل ُه َكأ َشدِّ َما َكانَ َ ،حتَّى ِإ َذا َب َل َغ ُم َّد َت ُه ْم َوأ َرا َد ال َّل ُه أنْ َي ْب َع َث ُه ْم
اسَ .ق َال ا َّل ِذي َع َل ْي ِه ْم :ا ْر ِج ُعوا َف َستَخْ ِر ُقو َن ُه َغدًا ِإنْ َشا َء ال َّل ُه َو ْاس َت ْث َنىَ ،ق َال:
َع َل ال َّن ِ
اسَ ،ف َي ْس َت ُقونَ
َف َ ْي ِج ُعونَ َف َي ِج ُدو َن ُه َك َه ْي َئ ِت ِه ِحنيَ ت ََر ُكو ُه َف َيخْ ِر ُقو َنهَُ ،ف َيخْ ُر ُجونَ َع َل ال َّن ِ
الس َم ِء َف َت ِْج ُع ُم َخ َّض َب ًة ِبالدِّ َماءِ،
ا ْل ِم َيا َهَ ،و َي ِف ُّر ال َّن ُ
اس ِم ْن ُه ْمَ ،ف َ ْي ُمونَ ِب ِس َه ِام ِه ْم ِف َّ
َف َي ُقو ُلونَ َ :ق َه ْر َنا َم ْن ِف َ
الس َمءَِ ،ق ْس َو ًة َو ُع ُل ًّواَ ،ف َي ْب َع ُث ال َّل ُه
األ ْر ِض َو َع َل ْو َنا َم ْن ِف َّ
اب َ
األ ْر ِض ت َْس َمنُ
َع َل ْي ِه ْم َن َغ ًفا ِف َأ ْق َفا ِئ ِه ْم َف َي ْه ِل ُكونَ َ ،ف َوا َّل ِذي َنف ُْس ُم َح َّم ٍد ِب َي ِد ِه ِإنَّ َد َو َّ
وم ِه ْم] (جامع الرتمذي ،۳۱۵۳ :سنن ابن ماجه)۴۰۸۰ :
َو َت ْب َط ُر َوت َْش َك ُر َش َك ًرا ِم ْن ُل ُح ِ

هل ابوهريرة ريض اهلل عنه نه روايت دی چې رسول اهلل صیل اهلل علیه وسلم
د یاجوج ماجوج دیوال باره کې فرمايي :هر ورځ يې کندي ،لکه چې يې نړولو ته
نزدې يش مرش يې ووايي :واپس شئ نور به سبا ونړوئ ،نو اهلل پاک يې هل خمکې
څخه سبا هل ال پسې مضبوط کړي ،لکه چې ورته بيا نزدې يش او اهلل يې پرخلکو
د راويستلو اراده کړي وي مرش به يې ورته ووايي :واپس شئ نور به ان شاء اهلل
سبا ونړوئ ،نو ان شاء اهلل به ووايي ،دوی به الړ يش په سبا چې لکه رايش نو هومره
به پاتې وي چې څومره يې نړویل وي نو مزيد به يې ونړوي ،پر خلکو به ياجوج
ماجوج راووځي ،اوبه به وڅښي او خلک به ترې وتښيت ،اسمان ته به غيش وويل
بېرته به په وينو تک رسه راولويږي ،دوی به ووايي :د ځمکې واالو ته مو شکست
ورکړ او په زوره جرب مو د اسمان واالو ته هم شکست ورکړ ،نو اهلل پاک به يې په
څټونو کې چينيج پېدا کړي نو هالک به يش ،په هغه ذات مې دې قسم وي چې
د حممد نفس يې په الس کې دی د ځمکې حيوانات به يې په غوښو باندې چاغ
او وازدې ونييس.
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د دابې د راوتو ځای
َ ۱۸8ع ْن َع ْبدال َّل ِه ْبنُ ُب َر ْي َد َةَ ،ع ْن َأ ِبي ِهَ ،ق َالَ :ذهَ َب ِب َر ُس ُ
ول ال َّل ِه َص َّل الل ُه
يب ِم ْن َم َّك َةَ ،ف ِإ َذا َأ ْر ٌض َيا ِب َس ٌة َح ْو َل َها َر ْم ٌل،
َع َل ْي ِه َو َس َّل َمِ ،إ َل َم ْو ِض ٍع ِبا ْل َبا ِد َي ِة َق ِر ٍ
َف َق َال َر ُس ُ
ول ال َّل ِه َص َّل الل ُه َع َل ْي ِه َو َس َّل َم[ :تَخْ ُر ُج ال َّدا َّب ُة ِم ْن هَ َذا ا ْل َم ْو ِض ِعَ ،ف ِإ َذا ِف ْ ٌ
ت
ِف ِش ْ ٍب» َق َال ا ْبنُ ُب َر ْي َد َةَ :ف َح َج ْج ُت َب ْع َد َذ ِل َك ِب ِس ِننيَ َ ،ف َأ َرا َنا َع ًصا َل ُه َف ِإ َذا هُ َو
ِب َع َصايَ  ،هَ ِذ ِه هَ َك َذاَ ،وهَ َك َذا] (سنن ابن ماجه ،۴۰۶۷ :مسند احمد)۲۳۰۲۳ :
عبداهلل هل خپل پالر بريده ريض اهلل عنه نه روايت کوي چې رسول اهلل صیل
اهلل عليه وسلم زه د مکې نلډې مېرې ته بوتلم ،وچه کړسه ځمکه وه چې شاوخوا
يې شګې پرتې وي نو رسول اهلل صیل اهلل عليه وسلم وويل :دابه (حيوان) به هل
دې ځای څخه راوځي نو ددغه ځای اندازه يوه لويشت اوږده او څه کم لويشت
پلنه وه ،ما دوه اکهل وروسته بیا حج وکړ نو د هغه امسا يې راته پکې راوښوده چې
زما د امسا په دومره دومره اندازه کې وه.

(دابه) به کافر او مسلمان هم پېژني
ض الله َع ْن ُه َأنَّ َر ُس َ
َ ۱۸9ع ْن َأ ِب هُ َر ْي َر َة َر ِ َ
ول ال َّل ِه َص َّل الل ُه َع َل ْي ِه َو َس َّل َم،
وس ْب ِن ِع ْم َرانَ ،
َق َال[ :تَخْ ُر ُج ال َّدا َّب ُة َو َم َع َها َخات َُم ُس َل ْي َمنَ ْب ِن َدا ُو َدَ ،و َع َصا ُم َ
الس َل ُمَ ،فت َْج ُلو َو ْج َه ا ْل ُمؤ ِْم ِن ِبا ْل َع َصاَ ،وتَخْ ِط ُم َأ ْن َف ا ْل َكا ِف ِر ِبا ْل َخا ِت ِمَ ،حتَّى
َع َل ْي ِه َم َّ
ول :هَ َذا َيا ُمؤ ِْمنُ َو َي ُق ُ
َأنَّ َأ ْه َل ا ْل ِح َوا ِء َل َي ْج َت ِم ُعونَ َ ،ف َي ُق ُ
ول هَ َذاَ :يا َكا ِف ُر] (جامع
الرتمذي ،۳۱۸۷ :سنن ابن ماجه )۴۰۶۶ :ضعفه الباين

هل ابوهريره ريض اهلل عنه نه روايت دی چې رسول اهلل صیل اهلل عليه وسلم
فرمايي :دابه (حيوان) به راووځي او د سليمان عليه السالم ګوتمه او د مویس
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عليه السالم امسا به وررسه وي ،د مویس عليه السالم په امسا به د مومن مخ
روښانوي ،په ګوتمه باندې د اکفر په پوزه نښه ږدي ،تر دې په اوبو باندې خلک
راغونډ يش او يو بل ته به د (دا اکفر دی ،دا مسلمان دی) خربې کوي.

د دابې تخليقي کيفيت
ي
ي َأ َّن ُه َو َص َف ال َّدا َّب َة َف َق َالَ :ر ْأ ُس َها َر ْأ ُس َث ْو ِرَ ،و َع ْي ُن َها َع ْ ُ
َ 190ع ِن ا ْب ِن الزُّ َب ْ ِ
ِخ ْن ِز ٍيرَ ،و ُأ ُذ ُن َها ُأ ُذنُ ِف ٍيلَ ،و َق ْر ُن َها َق ْرنُ أ َّيلَ ،و ُع ُن ُق َها ُع ُنقُ َن َع َام ٍةَ ،و َص ْد ُرهَ ا َص ْد ُر
اص ُة ِه ّرَ ،و َذ َن ُب َها َذ َن ُب َك ْب ٍشَ ،و َق َو ِ ُ
ائ َها َق َوا ِئ ُم
اص ُت َها َخ ِ َ
َأ َس ٍدَ ،و َل ْو ُن َها َل ْونُ َنرَ ،و َخ ِ َ
ي ا ْث َنا َع َ َ
وسَ ،و َخات َُم ُس َل ْي َمنَ ،
ريَ ،ب ْ َ
َب ِع ٍ
ي ُك ِّل َمف َْص َل ْ ِ
ش ِذ َر ًاعا ،تَخْ ُر ُج َم َع َها َع َصا ُم َ
وس ُن ْك َت ًة َب ْي َضا َءَ ،ف َتف ُْشو ِت ْل َك ال ُّن ْك َت ُة
َف َل َي ْب َقى ُمؤ ِْمنٌ ِإ َّل َنكتَت ِف َو ْج ِه ِه ِب َع َصا ُم َ
َحتَّى َي ْب َي َّض َل َها َو ْج ُههَُ ،و َل َي ْب َقى َكا ِف ٌر ِإ َّل َن َكتت ِف َو ْج ِه ِه ُن ْك َت ًة َس ْو َدا َء ِب َخات َِم
اس َي َت َبا َي ُعونَ ِف
ُس َل ْي َمنَ َ ،ف َتف ُْشو ِت ْل َك ال ُّن ْك َت ُة َحتَّى َي ْس َو َّد َل َها َو ْج ُههَُ ،حتَّى ِإنَّ ال َّن َ
َْ
ال ْس َو ِاقِ :ب َك ْم َذا َيا ُمؤ ِْمنُ ِ ،ب َك ْم َذا َيا َكا ِف ُر؟ َو َحتَّى ِإنَّ َأ ْه َل ا ْل َب ْي ِت َي ْج ِل ُسونَ َع َل
َما ِئ َد ِت ِه ْمَ ،ف َي ْع ِر ُفونَ ُمؤ ِْم َن ُه ْم ِم ْن َكا ِف ِر ِه ْمُ ،ث َّم َت ُق ُ
ول َل ُه ُم ال َّدا َّب ُةَ :يا ُف َلنُ َ ،أ ْب ِ ْ
ش،
َأ ْن َت ِم ْن َأ ْه ِل ا ْل َج َّن ِةَ ،و َيا ُف َلنُ َ ،أ ْن َت ِم ْن َأ ْه ِل ال َّنا ِرَ .ف َذ ِل َك َق ْو ُل ال َّل ِه َت َع َالَ { :و ِإ َذا
اس َكا ُنوا ِبآ َيا ِت َنا َل
َو َق َع ا ْل َق ْو ُل َع َل ْي ِه ْم َأخْ َر ْج َنا َل ُه ْم َدا َّب ًة ِمنَ األ ْر ِض ُت َك ِّل ُم ُه ْم َأنَّ ال َّن َ
ُيو ِق ُنونَ ] (تفسري البغوي ،۵۱۶ / ۳ :تفسري ابن کثري.)۲۱۴ / ۶ :
ابن زبري وايي چې د دابې رس يې د غويي ،سرتګې يې د خزنير ،غوږونه يې د فيل،
ښکرونه یې د غرڅين سرييل ،څټ يې د شرتمرغ ،سينه يې د زمري ،او رنګ يې د
پړانګ ،او تيش يې د پېشو ،او لکۍ يې د ګډي ،او خپې يې د اوښ دي ،هر بند يې
هل بل څخه دولس ګزه (څنګله) لري دی ،په داسې حالت کې به راووځي چې د
مویس عليه السالم امسا او د سليمان عليه السالم ګوتمه به وررسه وي ،هېڅ مومن
به پرې نه ږدي مګر په مخ به ورته د مویس عليه السالم په امسا نقطه کيږدي،
دغه نقطه دومره غټه يش چې مخ يې تک سپني يش او هېڅ اکفر به پاتې نه يش
مګر د سليمان علیه السالم په ګوتمه به ورته په مخ نښه کيږدي ،دغه نښه به يې
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په ټول مخ خوره يش او مخ به يې تک تور يش ،تر دې چې خلک به په بازار کې په
دې خربه نرخ کوي چې مومنه دا په څو دی او اکفره دا په څو دی؟ په يو کور کې به
په دستارخوان کورين غړي ناست وي او مومن او اکفر به پکې پېژين ،بيا به ورته
دغه دابه وايي فالنيه! مبارک دې شه ته جنيت يې او فالنيه! ته دوزيخ يې ،دا د اهلل
د دې قول معنا دی چې [او لكه چې په دوى (د عذاب) خربه ثابته يش (او قیامت
رانژدې يش ،نو) مونږ به دوى ته هل ځمكې نه يوه ّ
دابه (ژوندى خوځنده) راوباسو،
چې هل دوى رسه به خربې كوي ،چې بېشكه خلقو به زمونږ په ایتونو یقنی نه اكوه]

دابه به څنګه راڅرګنده شي؟
ض الل ُه َع ْن ُه َق َالَ :ذ َك َر َر ُس ُ
َ ۱۹1ع ْن ُح ِذ ْي َف َة َر ِ َ
ول ال َّل ِه َص َّل الل ُه َع َل ْي ِه َو َس َّل َم
ات ِمنَ ال َّد ْه ِر َفتَخْ ُر ُج ِف َأ ْق َص ا ْل َبا ِد َي ِة َو َل َي ْد ُخ ُل
ال َّدا َّب َة َف َق َالَ [ :ل َها َ�ث َل ُث َخ َر َج ٍ
ِذ ْك ُرهَ ا ا ْل َق ْر َي َة َي ْع ِني َم َّك َة ُث َّم َت ْك ُمنُ َز َما ًنا َط ِو ًيلُ ،ث َّم تَخْ ُر ُج َخ ْر َج ًة ُأخْ َرى دُونَ َذ ِل َك
َف َي ْع ُلو ِذ ْك ُرهَ ا ِف َأ ْه ِل ا ْل َبا ِد َي ِة َو َي ْد ُخ ُل ِذ ْك ُرهَ ا ا ْل َق ْر َي َة» َي ْع ِني َم َّك َة َق َال َر ُس ُ
ول ال َّل ِه
يهَ ا
اس ِف َأ ْع َظ ِم ا ْل َم َس ِ
اج ِد َع َل ال َّل ِه ُح ْر َم ًة َخ ْ ِ
َص َّل الل ُه َع َل ْي ِه َو َس َّل َمُ « :ث َّم َب ْي َن َم ال َّن ُ
الر ْك ِن َوا ْل َم َق ِام َت ْن ُف ُض
َو َأ ْك َر ِم َها ا ْل َم ْس ِج ِد ا ْل َح َر ِام َل ْم َي ُر ْع ُه ْم ِإ َّل َو ِه َي ْتر ُغو َب ْ َ
ي ُّ
َع ْن َر ْأ ِس َها ُّ
اس َم َع َها َشتَّى َو َم ًعاَ ،و َث َب َت ِع َصا َب ٌة ِمنَ ا ْل ُمؤ ِْم ِننيَ
الت َ
َاب َفا ْر َف َّض ال َّن ُ
َو َع َر ُفوا َأ َّن ُه ْم َل ْن ُي ْع ِجزُوا ال َّل َه َف َب َد َأ ْت ِب ِه ْم َف َج َّل ْت ُو ُجوهَ ُه ْم َحتَّى ت َْج َع َل َها َك َأ َّن َها
ا ْل َك ْو َك ُب ال ُّدرِّيُّ َو َو َّل ْت ِف ْ َ
ال ْر ِض َل ُي ْد ِر ُك َها َطا ِل ٌب َو َل َي ْن ُجو ِم ْن َها هَ ا ِر ٌب َحتَّى ِإنَّ
الص َل ِة َفت َْأ ِتي ِه ِم ْن َخ ْل ِف ِه َف َت ُق ُ
ول َيا ُف َلنُ ْ ،النَ ت َُص ِّل َف ُي ْق ِب ُل
الر ُج َل ِل َي َت َع َّو ُذ ِم ْن َها ِب َّ
َّ
اس ِف ْ َ
ال ْم َو ِال َو َي ْص َط ِح ُبونَ ِف
َع َل ْي َها َفت َِس ُم ُه ِف َو ْج ِه ِه ُث َّم َت ْن َط ِلقُ َو َي ْش َ ِ
ت ُك ال َّن ُ
َْ
ال ْم َصا ِر ُي ْع َر ُف ا ْل ُمؤ ِْمنُ ِمنَ ا ْل َكا ِف ِر َحتَّى ِإنَّ ا ْل ُمؤ ِْمنَ َي ُق ُ
ولَ :يا َكا ِف ُر ا ْق ِض ِني َح ِّقي
َو َحتَّى ِإنَّ ا ْل َكا ِف َر َي ُق ُ
ولَ :يا ُمؤ ِْمنُ ا ْق ِض ِني َح ِّقي] (مسند ايب داود الطياليس)۱۱۶۵ :
هل حذيفه ريض اهلل عنه نه روايت دی چې رسول اهلل صیل اهلل عليه وسلم يوه وخت
(دابه) ياده کړه نو وېويل :دابه به درې ځل راووځي ،په لرې بانډو کې به راووځي
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خو ترمکې به يې ياد او ذکر راونه رسيږي ،بيا به تر ډېره پټه وي بيا مکې ته لږه نزدې
راووځي په بانډو او په مکه کې به يې ذکر خپور يش ،رسول اهلل صیل اهلل علیه وسلم
وويل :بيا به خلک په داسې غټ مسجد کې وي چې د اهلل په وړاندې حرمت لري ،چې
غوره او ښه يې مسجد حرام دی ،دوی به نه ډاروي خو د مقام او رکن ترمنځ به اوازونه
کوي او هل رس څخه به خاورې شيندي ،خلک به جال يش ،څه به هل دابې رسه او څه
به ځانله ،خو مومنان به په خپل درېځ لکک ودريږي او پوهه به يش چې دوی اهلل پاک
نه يش اعجزه کویل ،هل دوی څخه به پېل واچوي او خمونه به يې دومره سپني کړي لکه
وړانګني ستوری ،بېرته به الړه يش ،نه به يې څوک راونېویل يش او نه به ترې څوک
تښتېدیل يش ،تر دې چې يو سړی به ترې په ملونځ پورې پناه يويس خو دا به يې تر شا
رايش او ورته به ووايي :ای فالنکی! ایا ته ال اوس ملونځ هم کوې؟ هغه به ورته مخ
راوګرځوي په مخ به ورته نښه وکړي او بيا به الړه يش ،خلک به په مالونو (جتارتونو)
کې رسه رشيک وي او ښارونو کې به رسه ګډوډ وي ،مومن به هل اکفر څخه پېژندیل يش،
مومن به اکفر ته وايي :ای اکفره زما حق راکړه ،او اکفر به وايي :ای مومنه زما حق راکړه.

دابه به څومره غټه وي؟
َ ۱۹2ع ْن َع ِط َّي َة ا ْل َع ْو ِ ِّ
ف َع ِن ا ْب ِن ُع َم َر َق َال تَخْ ُر ُج ال َّدا َّب ُة ِم ْن َص ْد ٍع ِف
َ
ام َل َيخْ ُر ُج ُ�ث ُل ُث َها] (تفسري القرطبي)۲۳۷ / ۱۳ :
ا ْل َك ْع َب ِة َك َج ْر ِي ا ْل َف َر ِس َ�ث َل َث َة أ َّي ٍ

عطيه عويف هل ابن عمر نه نقلوي چې دابه به په کعبه کې هل چاو څخه راوځي،
درې ورځې به د اس په مزل تېزه راووځي خو بيا به يې یوه حصه هم نه وي راوتې.

هغه خلک چې قيامت به پرې راشي
الر ْح َم ِن ْبنُ ِش َم َس َة ا ْل َم ْه ِريُّ َ ،ق َالُ :ك ْن ُت ِع ْن َد َم ْس َل َم َة ْب ِن ُم َخ َّل ٍد،
َ ۱۹3ع ْن َع ْب ُد َّ
الس َاع ُة ِإ َّل َع َل ِ َ
شا ِر
َو ِع ْن َد ُه َع ْب ُدالل ِه ْبنُ َع ْم ِرو ْب ِن ا ْل َع ِ
اصَ ،ف َق َال َع ْب ُدالل ِهَ :ل َت ُق ُ
وم َّ
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ا ْل َخ ْل ِق ،هُ ْم َ ٌّ
ش ِم ْن َأ ْه ِل ا ْل َج ِاه ِل َّي ِةَ ،ل َي ْد ُعونَ الل َه ِب َ ْ
ش ٍء ِإ َّل َر َّد ُه َع َل ْي ِه ْمَ ،ف َب ْي َن َم هُ ْم
َع َل َذ ِل َك َأ ْق َب َل ُع ْق َب ُة ْبنُ َع ِام ٍرَ ،ف َق َال َل ُه َم ْس َل َم ُةَ :يا ُع ْق َب ُةْ ،اس َم ْع َما َي ُق ُ
ول َع ْب ُدالل ِه،
َف َق َال ُع ْق َب ُة :هُ َو َأ ْع َل ُمَ ،و َأ َّما َأ َنا َف َس ِم ْع ُت َر ُس َ
ول الل ِه َص َّل الل ُه َع َل ْي ِه َو َس َّل َمَ ،ي ُق ُ
ول«َ :ل
ت ُ
َزَال ِع َصا َب ٌة ِم ْن ُأ َّم ِتي ُي َقا ِت ُلونَ َع َل َأ ْم ِر الل ِهَ ،ق ِاه ِرينَ ِل َع ُد ِّو ِه ْمَ ،ل َي ُ ُّ
ضهُ ْم َم ْن
الس َاع ُة َوهُ ْم َع َل َذ ِل َك»َ ،ف َق َال َع ْب ُدالل ِهَ :أ َج ْلُ « ،ث َّم َي ْب َع ُث الل ُه
َخا َل َف ُه ْمَ ،حتَّى ت َْأ ِت َي ُه ُم َّ
يحا َك ِر ِيح ا ْلم ِْس ِك َم ُّس َها َم ُّس ا ْل َح ِر ِيرَ ،ف َل ت َْت ُُك َنف ًْسا ِف َق ْل ِب ِه ِم ْث َق ُال َح َّب ٍة ِمنَ
ِر ً
ال َمي ِان ِإ َّل َق َب َض ْتهُُ ،ث َّم َي ْب َقى ِ َ
اع ُة] (صحيح مسلم.)۱۹۲۴ :
الس َ
شا ُر ال َّن ِ
اس َع َل ْي ِه ْم َت ُق ُ
ِْ
وم َّ
عبدالرمحن بن شماسه وايي زه هل مسلمه بن خمدل رسه وم او عبداهلل بن عمرو بن
العاص هم ناست و ،نو عبداهلل ريض اهلل عنه وويل :قيامت نه قائميږي مګر د اهلل
په رشپسند قوم به قائميږي ،دوی به د جاهليت د دور خلکو نه هم بدترين وي،
دوی چې هل اهلل هر څه غواړي مګر اهلل به يې ورکړي ،دوی ال ناست و چې عقبه
بن اعمر ريض اهلل عنه رایغ ،مسلمه ورته وويل :ورور ته دې غوږ شه چې څه وايي؟
عقبه وويل :دغه ښه پوهیږي خو ما هل رسول اهلل صیل اهلل عليه وسلم څخه اوریديل
دي چې ويل يې :زما هل امت څخه به یوه ډهل تر هغه هل دښمن رسه جنګ کوي چې
قيامت به رايش او دوی ته به يې خمالفني هېڅ زيان نه يش رسویل ،عبداهلل وويل :بيا
به اهلل د مسکو په څېر خوشبودار باد راوالوځوي لکه سړی چې ورېښمو ته الس
وروړي ،هېڅ داسې څوک به پرې نه ږدي چې د دانې قدر ايمان هم پکې وي
مګر وفات به يې کړي ،بيا به رشپسند خلک پاتې يش پر هغوی به قيامت قايم يش.

حقيقي مجاهدين به له دجال سره جنګ وکړي
ض الل ُه َع ْن ُه َق َالَ :ق َال َر ُس ُ
ي َر ِ َ
ول ال َّل ِه َص َّل
َ ۱۹4ع ْن ِع ْم َر ِان ْب ِن ُح َص ْ ٍ
الل ُه َع َل ْي ِه َو َس َّل َم[َ :ل ت ُ
َزَال َطا ِئ َف ٌة ِم ْن ُأ َّم ِتي ُي َقا ِت ُلونَ َع َل ا ْل َحقِّ َظ ِاه ِرينَ َع َل َم ْن
َنا َو َأهُ ْمَ ،حتَّى ُي َقا ِت َل ِآخ ُرهُ ُم ا ْل َم ِس َيح ال َّد َّج َالَ .و َکانَ ُم َط ِّر ُف َي ُق ْو ُل :هُ ْم َأ ْه ُل َّ
الش ِام]
(سنن ايب داود ،۲۴۸۴ :مسند احمد)۱۹۹۲۰ :
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وسلم فرمايي :زما هل امت څخه به یوه ډهل داسې وي چې د حق لپاره به جنګيږي
هغه څوک به ورته زيان نه يش رسویل چې دښمين وررسه لري ،تر دې چې اخرین
نفر به يې هل دجال رسه هم جنګ وکړي .مطرف به ويل :دغه خلک د شام واال دي.

د دنيا زندګي
اس ِم ْن ُط ُر ٍق ِص َح ٍاح َأ َّن ُه َق َال :ال ُّد ْن َيا
َ ۱۹5ق َال ال َب ْي َه ِق ْي َو ُر ِويَ َع ِن ا ْب ِن َع َّب ٍ
َس ْب َع ُة َأ َّي ٍامُ ،ک ُّل َي ْو ٍم َأ ْل ُف َس َن ٍة َو ُب ِع َث َر ُس ْو ُل الل ِه ِ ْ
ف ِآخرهَ اَ ،و َص َّح َح َأ ُب ْو َج ْع َف ٍر هَ ذا
َ
األ ْص َل َو َع َّض َد ُه ِبآ َثا ٍر.
بيهيق وايي :هل ابن عباس ريض اهلل عنه نه په صحيح سند رسه روايت شوي دي
چې هغه وييل دي :دنيا اووه ورځې دي او هر ورځ يې زر اکهل ده ،او رسول اهلل صیل
اهلل علیه وسلم يې په اخرنې ورځ کې رايلږدول شوی دی ،ابوجعفر دې اصل ته
صحيح وييل دي او د قوت لپاره يې ورهل نور اثار هم ذکر کړي دي.

يِ [ :إ َّ َ
نا ال ُّد ْن َيا ُج ُم َع ٌة ِم ْن ُج َم ِع ْال ِخ َر ِة] (الزهد البن
َ ۱۹6ق َال َس ِعي ُد ْبنُ ُج َب ْ ٍ
ايب الدنيا ،۱۷۲ / ۱ :ذم الدنيا)۱۱۸ / ۱ :
سعيد بن جبري وايي :په يقني رسه چې دنیا د اخرت هل اوونې څخه یوه اونۍ ده.

 ۱۹7عن ابن عباس قال[ :قدم رسول الله صىل الله عليه وسلم املدينة،
ويهود تقول :إمنا مدة الدنيا سبعة آالف سنة ،وإمنا يعذب الناس يف النار بكل
ألف سنة من أيام الدنيا ،يوما واحدا يف النار من أيام اآلخرة ،فإمنا هي سبعة
أيام ،ثم ينقطع العذاب .فأنزل الله عز وجل يف ذلك من قولهم( :لن متسنا النار)
اآلية] (تفسري الطربي ۸۰ :باب)۲۷۸/ ۲ ،
ابن عباس ريض اهلل عنه وايي :رسول اهلل صیل اهلل عليه وسلم چې لکه مدينې
ته رایغ يهودانو به ويل :دنيا به اووه زره اکهل وي ،په اور کې به خلکو ته د دنيا په
ورځو زر اکهل زسا ورکړل کيږي چې د اخرت يوه ورځ جوړیږي ،ځکه اخرت اووه
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ورځې دی بيا به عذاب ختم يش ،نو اهلل پاک يې اړوند دا قول نازل کړ :دوی وايي
چې مونږ ته به اور راونه رسيږي مګر معلومې ورځې...
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اسالم دائيم دين دی
َ ۱۹8ع ْن َجا ِب ِر ْب ِن َس ُم َر َة َر ِ َ
ض الل ُه َع ْنهَُ ،ع ِن ال َّن ِب ِّي َص َّل الل ُه َع َل ْي ِه َو َس َّل َم
ب َح هَ َذا الدِّ ينُ َق ِ ً
ائاُ ،ي َقا ِت ُل َع َل ْي ِه ِع َصا َب ٌة ِمنَ ا ْل ُم ْس ِلمِنيَ َ ،حتَّى
َأ َّن ُه َق َالَ « :ل ْن َي ْ َ
اع ُة» (صحيح مسلم ،۱۹۲۲ :مسند احمد)۲۱۰۴۵ :
الس َ
َت ُق َ
وم َّ

هل جابر بن سمرة ريض اهلل عنه نه روايت دی چې رسول اهلل صیل اهلل علیه
وسلم فرمايي :دا دين به تل ودان وي ،د مسلمانانو یو ډهل به پرې تر هغه جنګ
کوي چې د قیامت ورځ رايش

د حق لپاره مجاهدين به تل غالبه وي
صلَّى
۱۹۹
صيْ ٍن َر ِض َي الل ُه َعنْ ُه َقا َلَ :قا َل َر ُسو ُل اللَّهِ َ
َع ْن ِع ْم َرانِ بْنِ ُح َ
الل ُه َعلَيْهِ َو َسلَّ َمَ :
«ل تَزَا ُل َطا ِئ َف ٌة مِ ْن أ ُ َّمتِي يُ َقا ِتلُو َن َعلَى الْ َحقِّ َظ ِ
اه ِري َن َعلَى َم ْن
نَا َوأَ ُه ْمَ ،حتَّى يُ َقا ِت َل ِ
الد َّجا َل» (سنن ايب داود ،۲۴۸۴ :مسند احمد:
آخ ُر ُه ُم الْ َم ِسي َح َّ
)۱۹۹۲۰
هل عمران بن حصني ريض اهلل عنه نه روایت دی چې رسول اهلل صیل اهلل عليه
وسلم فرمايي :زما هل امت څخه به يوه ډهل هميشه لپاره په حق باندې جنګيږي،
او پر هغه چا به اغبله وي چې وررسه دښمين کوي ،تر دې چې اخرین نفر به یې د
دجال رسه هم جنګ وکړي.
واهلل اعلم ،وصیل اهلل یلع نبينا حممد ویلع اهل وصحبه وسلم.

