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د احد غزا

عبدالشکور اکبرزي

د احد غزا د هجرت په دريم کال کې پيښه
دى چې قريشو ته په بدر شوه علت يې دا

کې کوم مالي او ځانې تاوانونه رسيدلي ؤ
غوښتل يې چې د مسلمانانو څخه د هغې

غچ واخلي مشرکينو د بلې جګړې لپاره
خپل تيارى ونيولو د دې هدف لپاره قريش

 تنو ښځو په١٧٠ تنه جنګيالي او ٣٠٠٠
شمول د جګړې لپاره د ابوسفيان په مشرۍ

تيار کړل قريشو بيرغ چې طلحه د سپرو
قوماندان خالد بن وليد او مرستيال يې

عکرمه د ابو جهل ځوى ټاکل شوى ؤ کله
چې حضرت محمد (ص) د قريشو د جګړې

له تصميم څخه خبر شو صحابه کرامو سره د
)١٠٠٠اوږدو خبرو او مشورو څخه وروسته (

تنو مسلمانانو سره د احدغره په لور
) تنه د٣٠٠وخوځېدل خو په لره کې (

عبدال بن ابي سلول په لمسون له لرې
) تنه د احد ميدان٧٠٠څخه راوګرځېدل او (

ته ورسيدل.
رسول اکرم (ص) حضرت عبدال بن جبير

) تنه د غشې٥٠(رض) په مشرۍ (
ويشتونکي داحد د غر په کنډو کې موظف

کړه چې د مسلمانانو څارنه وکړي ترڅو
دښمن په مسلمانانو د شالخوا بريد ونه

کړي او تر هغې به ددغې ځاى څارنه کوې
ترڅو پورې چې مونږه ځواب نه وي درلېږلى

او په هر حالت کې زمونږ د برياليتوب يا
ناکامۍ تروخت تاسو خپل ځاى خوشي

کوي د قريشو بيرغ چې طلحه لومړى کس ؤ
چې د جګړې اور ته يې لمن ووهله په

نوموړي قريش ډېر نازيدل دغه ملحد د
حضرت ذبير بن عوام لخوا ووژل شو

حضرت محمد (ص) چې زبير بن عوام
(رض) دا مېړانه ولېده د تکبير نارې يې

ووهلې د احد په ورځ حضرت محمد (ص)
خپله توره ابودجانا (رض) ته ورکړه او هغې
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په ډېره مېړانه دغه توره وکاروله ترڅو د
ښځو په ګروپ برابر شو وغوښتل يې چې

(هنده) د ابو سفيان ميرمن ووژنې ورته
معلومه شوه چې ښځه ده بيا يې د هغې د

وژلونه ډډه وکړه سمه جګړه روانه وه او
قريش په تېښته مجبور شو او مسلمانان

بريالي شو او د عنيمت په راټولو يې شروع
وکړه کله چې غشووشتونکو وليدل چې

مسلمانان غنيمت راټولوي د غر څخه ټول
اښکته شول او يوازې عبدال بن جبير

 تنه پاتې شول. په دغه١٠(رض) په شمول 
وخت کې قريشو په غره کې د مسلمانانو

شمېر کم وليده نو د خالد بن وليد په مشرۍ
يې په هغوى حمله وکړه. هغه لس کسان يې

په شهادت ورسول او د شا لخوا يې په
مسلمانانو حمله وکړه او جنگ بيا تود شو.

آواز خپور شو چې حضرت محمد (ص) په
شهادت رسيدلى دى. دغه اواز د

مسلمانانو مورال کمزورى کړ. په داسې
حال کې چې هغه حضرت مصعب بن عمير

رض په شهادت رسيدلى و ځکه د هغې
څېره هم د حضرت محمد (ص) څېرې

مبارکې ته ورته وه. جنگ د پيغمبر (ص)
خوا ته راورسيد او حضرت ابودجانه رض و

چې حضرت محمد (ص) څخه يې دفاع
کوله او غشي د حضرت ابودجانه په شا

لگيدل. بل ورسره حضرت سعد بن ابي

١٠٠٠وقاص (رض) و چې تقريبا  هغه ورځ يې 
زر غشي ويشتلي و. په دې وخت کې يو تن
په پيغمبر (ص) گذار وکړ چې هغه مبارک

ټپي شو او مبارک غاښ يې په شهادت
ورسيده. مسلمانانو ته بيا اواز ورسيده

چې پيغمبر (ص) ژوندى دى. ټول پرې
راټول شول. بيا يې کاميابي د مسلمانانو په

 تنه قريش١٦برخه شوه. په دې جگړه کې 
 تنه مسلمانان په شهادت٧٠ووژل شو او 

ورسيدل. په شهيدانو کې د حضرت محمد
(ص) تره همزه (رض) هغه شامل و چې هنده

بنت عتبه يې سينه څيرې کړې وه او زړه
مبارک يې ورته راويستى و او خوله يې

پرې لگولې وه.
د احد په جگړه کې د ماتې اصلي علت د

مسلمانانو بې احتياطي وه ځکه په دې
جگړه کې ال جل جلله لومړي بريالي کړه
بيا د مسلمانانو د اشتباه په وجه بېرته ال
جل جلله د امتحان سره مخامخ کړه او هر

مومن مسلمان ته پکار دي چې هيڅکله
خپل ال (ج) له ياده ونه غورځوي او د هغه
او د هغه د رسول (ص) د امر نافرماني ونه
کړي ځکه چې برياليتوب او ځواک د ال د

لوري ټاکل کيږي.
په جنگ احد کې چې زخمي رسول دى

جنگ په ل اله ال ال دى
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