
 بسم هللا الرحمن الرحٌم 

 د شهادت فضٌلت او د شهٌد مرتبه

 او په اسالم کې د جګړي فلسفه

 پخپل هغه دی پالونکی مخلوقاتو ټولو د چً دی لپاره جالله جل هللا هغه د صفت او ثنا ټول

َهَداء  » : فرماٌلً کې کتاب ِهمْ  ِعْندَ  َوالشُّ مْ  لَه ــمْ  َربِّ ه  ــمْ  أَْجـر  ه   د. دي شاهدان وا :»ژباړه«َون ـور 

 د الٌق نشته چً ورکوم ګواهً زه او « .ده رڼا( اٌمان د) او اجر( کړنو د) هغو د لپاره هغو

 نبً او سردار زمونږ چې ورکوم ګواهً زه او نلری، شرٌک هٌڅ چً دی هللا ٌو مګر عبادت

 په وي دي برکت او سالم درود دی، رسول او بنده جالله جل هللا د وسلم علٌه هللا صلی محمد

 نٌکۍ په پوري ورځً تر قٌامت د چې باندي چا هغه په او ملګرو په او آل په هغه د او هغه

 .کوي تابعداري هغه د سره

شهادت  د هللا په الره کې ٌو لوړ مقام دی او همدارنګه ٌو لوي هدف دی چې هللا جل جالله 

پخپلو بندګانو ته ورته ډٌر نږدي وي هللا جل جالله پدي چې  ددی لپآره هغه څوک غوره کوي

ِخذَ  :»هکله فرماًٌ تَّ ٌَ مْ  َو  په چً غوښتل ٌې انتخابول خلكو هغو د او »ژباړه:« ش َهَداءَ  ِمْنك 

َ  ٌ ِطعِ  َوَمنْ  :»او بٌا فرماٌی «وي؛ شاهدان( رښتٌنولۍ د) توګه واقعً
ولَ  هللاَّ س   َمعَ  َفأ ولَئِكَ  َوالرَّ

   أَْنَعمَ  الَِّذٌنَ 
ِهمْ  هللاَّ ٌْ ٌنَ  ِمنَ  َعلَ ٌِّ بِ ٌقٌِنَ  النَّ دِّ َهَداءِ  َوالصِّ الِِحٌنَ  َوالشُّ نَ  َوالصَّ « َرفًٌِقا أ ولَئِكَ  َوَحس 

 هللا چً وي به ملګري خلكو هغو د نو وکړي، اطاعت پېغمبر او هللا د چً څوك »ژباړه:

 ملګرتٌا هغو د. صالحان او شهٌدان وٌونکً، رښتٌا پېغمبران،: ٌعنً کړېده؛ پر پېرزوېنه

پٌغمبر صل هللا علٌه وسلم همدارنګه فرماٌلً دي:  «.شً برخه په ته چا چً ده ښه څومره

زه خوښ ګڼم چې د هللا په الره کې د ووژل شم او بٌا د راژوندی شم او بٌا د مړ شم بٌا د 

 بٌا د مړ شم.ژوندی شم راژوندی شم بٌا د مړ شم بٌا د را

او د خپلً خاوری او د ناموس ٌا هم ه دی چې د هللا په الره کې مړ شً او رٌښتٌنً شهٌد هغ

د مال او د هٌواد په دفاع کې شهٌد شً د هغه ګناهونه د هغه د وٌنً بهٌدو  سره سم بخښل 

کٌږي او د هغه ځاي نٌغ په نٌغه جنت دی او همدارنګه اووٌا کسان به د خپلً کورنً هم د 

دانو دغه چاره د هللا جل جالله له لوری پری ټٌنګار شوي دی ځان سره جنت ته بوځً د شهٌ

َ  إِنَّ  :»لکه چې هللا جل جالله فرماًٌ
ْؤِمنٌِنَ  ِمنَ  اْشَتَرى هللاَّ  اْلَجنَّةَ  لَه م   بِأَنَّ  َوأَْمَوالَه مْ  أَْنف َسه مْ  اْلم 

ِ  َسبٌِلِ  فًِ ٌ َقاتِل ونَ  ْقت ل ونَ  هللاَّ ٌَ ٌ ْقَتل ونَ  َف هِ  َوْعًدا َو ٌْ ْوَراةِ  فًِ َحًقًّا َعلَ  َوَمنْ  َواْلق ْرآنِ  َواْْلِْنِجٌلِ  التَّ

ِ  ِمنَ  بَِعْهِدهِ  أَْوَفى وا هللاَّ م   َفاْسَتْبِشر  ِعك  ٌْ ْعت مْ  الَِّذي بَِب ٌَ وَ  َوَذلِكَ  بِهِ  َبا  حقٌقت »ژباړه:« اْلَعِظٌم   اْلَفْوز   ه 

 کښً بدله په جنت د مالونه هغوى د او نفسونه هغوى د څخه مؤمنانو له هللا چً دى دا

 په سره هغو له. کٌږي وژل او وژنً نو جنګٌږي، کښً الر په هللا د هغوى. دي اخٌستً

 او. ده وعده پخه كلكه ٌوه باندي ذمه پر هللا د( وعده جنت د) کښً قرآن او انجٌل تورات،

 خپلً په اوسئ خوښ نو. وي كوونكى پوره ژمنً خپلً د زٌات څخه هللا له چً دى څوك

همدرانګه پٌغمبر  «.دى برٌالٌتوب ستر ټولو تر همدا کړېده، مو سره خداى د چً سودا دغً

صل هللا علٌه وسلم فرماٌلً دي: زما د په هغه ذات قسم وي چې زما نفس د هغه په الس کې 

ږي چې هغه څوک چې دی چې هٌڅوک د هللا په الره کې نه زخمً کٌږي او هللا ډٌر ښه پوهٌ



وٌنً رنګ به ٌی او د  پهد هغه په الره کې زخمً شً هغه به د قٌامت په ورځ به راځً او 

 هغه څخه د مسکو بوي ځً.

شهٌدان که څه هم ژوند ٌی د السه ورکړی وي هغه ژوند چې مونږ او تاسی پکې ژوند کوو 

هغوي خوشحاله کٌږي او د  خو هغوي د هللا په نزد باندي ژوندي دي اود هللا په ورکړي سره

 َتْحَسَبنَّ  َواَل  :»هغوي په فٌضلت سره زٌری ورکول کٌږي لکه چې هللا جل جالله فرماًٌ

اء   َبلْ  أَْمَواًتا هللاِ  َسبٌِلِ  فًِ ق تِل وا الَِّذٌنَ  ٌَ ِهمْ  ِعْندَ  أَْح م   بَِما َفِرِحٌنَ * ٌ ْرَزق ون َربِّ    آَتاه 
 َفْضلِهِ  ِمن هللاَّ

ونَ  ْسَتْبِشر  ٌَ ْلَحق وا لَمْ  بِالَِّذٌنَ  َو نْ  بِِهم ٌَ ِهمْ  َخْوف   أاَلَّ  َخْلفِِهمْ  مِّ ٌْ مْ  َواَل  َعلَ ََ  ه  ْحَزن وَن ونَ * ٌَ ْسَتْبِشر  ٌَ 

نَ  بِنِْعَمة   ِ  مِّ َ  َوأَنَّ  َوَفْضل   هللاَّ
ْؤِمنٌِن أَْجرَ  ٌ ِضٌع   اَل  هللاَّ  َسِبٌلِ  ِفى قُِتلُوا ال ِذٌنَ  َتْحَسَبن   َواَل  »ژباړه:« اْلم 

ا هللا ِ  آء   َبلْ ۚ   أَْمٰوت ًۢ ٌَ  ته هغو مخً له لورٌنً خپلً د هللا چً څه* ٌُْرَزقُونَ  َربِِّهمْ  ِعندَ  أَْح

 هغو له چً مؤمنان كوم چً دي ډاډه پدې او دي؛ سوکاله او خوښ هغه پر ورکړٌدي،

 څه هم لپاره هغو د رسېدلً، دي نه هلته پوري اوسه تر ال او دي پاتً کښً نړۍ په وروسته

 او دي، سوکاله او خوشحاله مهربانۍ په هغه د او لورٌنه په هللا د هغوى* .نشته کړاؤ او وېره

 َتق ول وا َواَل  :»او بٌا فرماٌی «.كوي ضاٌع نه اجر مؤمنانو د هللا چً شوېده څرګنده ته هغو

اء   َبلْ  أَْمَوات   هللاِ  َسبٌِلِ  فًِ ٌ ْقَتل   لَِمنْ  ٌَ ونَ  اَل  َولَِكنْ  أَْح ر   هللا د چً ته خلكو هغو او »ژباړه:« َتْشع 

 خو دي، ژوندي کښً حقٌقت په خو خلك داسً! واٌاست مه مړه شً، ووژل کښً الر په

 .«شئ خبر ژوند په هغو د چً لرئ نه شعور دا تاسً

د شهادت بٌالبٌل ډولونه موجود دي چې ترټولو لوړ او اوچت ٌی دادی چې د هٌواد په الره 

څخه ساتنه وکړي او د هغه د  کې شهٌد شً اود هٌواد نه ځان قربان کړي او د خاوري

اوسٌدونکو څخه دفاع وکړي چې پدي سره د هللا جل جالله رضاٌت السته راوړي پٌغمبر صل 

هللا علٌه وسلم فرماٌلً دي: څوک چې د امت په دفاع کې مړ شً هغه شهٌد دی او څوک چې 

پلً وٌنً او ٌا هم د خپل دٌن په دفاع کې مړ شً و ٌا د خد خپل خلکو په دفاع کې شهٌد شً ا

ای او ورته ٌی وی فرماٌل  نو  هغه شهٌد دی او ٌو سړۍ پٌغمبر صل هللا علٌه وسلم ته راغً

 د هللا رسوله ته ګوری که چٌرته ٌو سړی راشً او له ما څخه مال اخلً پٌغمبر صل هللا علٌه

وسلم وره وفرماٌل ته خپل مال مه ورکوه بٌا ٌی ورته ووٌل که چٌرته هغه ما مړ کوي نو 

ورته ووٌل چې ته ورسره جګړه وکړه بٌا ٌی ووٌل که چٌرته هغه ما ووژنً نو پٌغمبر  غهه

هغه مړ  ماصل هللا علٌه وسلم ورته وفرماٌل چې ته شهٌد وي بٌا ٌی وره ووٌل که چٌرته 

 وي. صل هللا علٌه وسلم ورته وفرماٌل چې هغه به په اور کېکړو نوپٌغمبر 

***** 

 زه او دی، پالونکی مخلوقاتو ټولو د چً دی لپاره جالله جل هللا هغه د صفت او ثنا ټول

 ګواهً زه او نلری، شرٌک هٌڅ چً دی هللا ٌو مګر عبادت د الٌق نشته چً ورکوم ګواهً

 دی رسول او بنده جالله جل هللا د وسلم علٌه هللا صلی محمد نبً او سردار زمونږ چې ورکوم

 د چې باندي چا هغه په او ملګرو په او آل په هغه د او هغه په وي دي برکت او سالم درود

 .کوي تابعداري هغه د سره نٌکۍ په پوري ورځً تر قٌامت

روا شوی ده چې ظلم او تجاوز پري لري شً اسالم د جګړي جګړه په اسالم کې ددی لپآره 

هٌله نلري اونه هم د وٌنً د توٌولو بلکه د هغه څخه د ځان ساتنً او همدارنګه پدغه الره کې 



ی ورکړي ده خو ډٌر په سختو شراٌطو باندي لکه چې هللا د جګړي لپاره که څه هم اجازه ٌ

ه مْ  ٌ َقاَتل ونَ  لِلَِّذٌنَ  أ ِذنَ  :»جل جالله فرماًٌ لِم وا بِأَنَّ  »ژباړه:« لََقِدٌر   َنْصِرِهمْ  َعلَى هللاَ  َوإِنَّ  ظ 

 کٌږي، پوري الس جګړه په ٌې خالف پر چً شوه ورکړه اجازه( جکړې د) ته كسانو هغو

او بٌا  «.لري وس مالتړ د هغو د ډول ٌقٌنً په هللا او دي؛ مظلومان هغوى چً ځكه

مْ  الَِّذٌنَ  هللاِ  َسبٌِلِ  فًِ َوَقاتِل وا :»ٌیفرما وا َواَل  ٌ َقاتِل وَنك  ْعَتِدٌنَ  ٌ ِحبُّ  اَل  هللاَ  إِنَّ  َتْعَتد   »اړه:بژ« اْلم 

 خو جنګٌږي، سره ستاسً چً وجنګٌږئ، سره كسانو هغو له کښً الر په هللا د تاسً او

وا َوإِنْ  :»اوبٌا فرماٌی«.خوښوي نه كوونكى تېرى هللا چً كوئ مه تېرى ْلمِ  َجَنح   َفاْجَنحْ  لِلسَّ

لْ  لََها ه   هللاِ  َعلَى َوتَوكَّ وَ  إِنَّ ِمٌع   ه   د دښمن كه(![ ص) پېغمبره  اې] او »باړه:ژ« الَعلٌِم   السَّ

.  وکړه توك ل هللا پر او اوسه تٌار لپاره هغې د هم ته نو ولري، مٌالن ته خوا جوړي روغً

بر همدارنګه پٌغم، «.دى پوهېدونكى څه هر په او اورېدونكى څه هر د هماغه ډول ٌقٌنً په

ګه ددی صل هللا علٌه وسلم فرماٌلً دي: تاسو د دښمن سره د جګړي هٌله مکوي او همدارن

 ترڅنګ نور بٌالٌبل حدٌثونه هم راغلً دي چې په همدي باندي ټٌنګار کوی.

د اسالم په مبارک دٌن کې هغه جګړه چې د تجاوز او د ظلم د لمنځه وړلو لپآره روا  بلکً

باد ځاٌونه باٌد سره پدي باندي ټٌنګار شوی دي چې آشوی ده په هغه کې هم په صرٌح ډول 

پٌغمبر صل هللا علٌه وسلم صحابه وو همٌشه د خپل پوځ مشرانو وران نکړی شً لکه چې د 

دهقانانو ته باٌد ونه سوزوي او همدارنګه  ته دا وصٌت کولو چې ونً پري نکړي او کرکٌله

ماشومان او نه هم هٌڅ زٌان ونه رسوي او نه هم راهبانو ته او ښځً ونه وژنً او نه هم 

 ړه کې ګډون نه وي کړي.سپٌن ږٌری ترهغه پوري چې هغوي په جګ

او آبادي رامنځته کړو د سولۍ ترڅنګ ووسو او جوړښت مونږ ډٌره اړتٌا دٌته لرو چې باٌد 

نه دا چې جګړه او وٌجاړي رامنځته کړو اسالم مبارک دٌن سولۍ اوجوړښت او د نړۍ آبادي 

ته مونږ رابولً چې دا د ټولو ادٌانو سره دا برابره ده او هر هغه څوک چې قتل وٌجاړي او 

ړۍ د لمنځه وړلو لپآره کار کوي هغوي د ټولو ادٌانو څخه مخالفت کوي بلکً د ټولً ن

ً ارزښتونو او دودونو اود نړٌوالو مواثٌقو څخه سرغړونه کوي له مونږ ټولو اخالقو او انسان

د هغه چا پروړاندي باٌد د سولً د پٌاوړتٌا لپاره کار وکړو او وښتنه کٌږي چې غڅخه دا 

ٌت لپاره مو خوښً چې د جګړي اود وٌجاړی غوښتنه کوي ترڅو د ټول بشرودرٌږو 

 وي. رامنځته کړي وي او امن او سالمتٌا مو رامنځته کړي

هللا د زمونږ هٌوادونو او د نړۍ ټول هٌوادونه د بدٌو څخه وساتً او په ټولو کې د امن او 

 امنٌت برقرار کړي.


