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 خمترص سريِت رسول )سواالً جواباً( 

ٰی امل یا رب   :عّطار داعئے خمترص سريِت رسول )سواالً ” ا رساهلڅوک چې د !طصف
ته په ُسن تو د عمل کولو توفيق عفا کړې او جن ُت هغويئ واوري.  کهولويل ا“جواباً(

لََمالفردوس کښې ئې د خپل آِخري نيب  َيِْه َواٰلِٖه َوَس اهلُل عَل   ۔ګاؤنډي جوړ کړې َصَّلَ 

ُ عَلَيِۡه َواٰلِه َوَسلََماۡۡلَِمۡينِِبَاهِنانلَِّبِِنناِٰمۡين َصَّلَ اّٰلله

 د  ُدُرودِ رشيف فضيلت
رمحتونه  یو ځل درود رشيف اولوستو اهلل پاک په هغه باندې چا چې په ما باندې 

 ځله ُدُروِد پاک اولويل اهلل پاک په هغه باندې  نازلوي او څوک چې په ما باندې  
ځله ُدُروِد پاک اولويل اهلل پاک د هغه د  رمحتونه نازلوي او څوک چې په ما باندې 
نِفاق او دوزخ د اور نه آزاد دے او هغه به د  دواړو سرتګو په مينځ کښې يليک چې دا د

  ۔قيامت په ورځ د شهيدانو رسه سايت

ناۡۡلَبِۡيب نُُمَمَّد  َصلُّۡوانلََعَ نلََعٰ ُ ناّٰلله نَصَّلَّ
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 2 خمترص سريِت رسول )سواالً جواباً(

لََمد اهلل پاک آخري نيب سوال:  َيِْه َواٰلِٖه َوَس اهلُل عَل نسبت مبارک په څوک دے د هغويئ د نوم او  َصَّلَ 
 باره کښې اووائيئ؟

لََمزمونږه خوږ نيب  جواب: َيِْه َواٰلِٖه َوَس اهلُل عَل د اهلل پاک آِخري نيب دے او د هغويئ نوم  َصَّلَ 
لََم“ )حممد”بارک  َيِْه َواٰلِٖه َوَس اهلُل عَل ٰلِٖه وََسلََم د هغويئ ۔( دے َصَّلَ  َيِْه َوا اهلُل عَل ت د نسبت رشيف د حرض َصَّلَ 

عدنان پورې په ثابتيدو باندې ټول علمائے کرام اتفاق کوي خو د هغويئ نه خمکښې د 
َ عَ حرضت آدم  ََلم يْهِ ل پورې په شمريه او نومونو کښې اختالف دے، پاک نسب ئې دا   الَسَ

ٰی دے:  لََم حرضت حممد مطصف َصَّلَ اهلُل عَلَيِْه َواٰلِٖه َوَس
 عبدبن اِشم هبن عبد املفلب  بن عبداهللبن  

 بن نرَْض بن مالک بن ر هفِ بن اغلب بن  لُو َیبن  کعببن ُمرہ  بن  لِِکب بن قَُص بن  َمناف
اهللِ  َعْدنان بن َمَعد بن نِزار بن ُمرَض  بنايلاس بن  هُمدِرکَ بن  هُخزيمبن  هَکنان   ۔م امجعنيعَلَيْه َرْْحَُة 

لََم َصَّلَ  رمحِت اعلمسوال:   د کوم نيب په اوالد کښې دے؟ اهلُل عَلَيِْه َواٰلِٖه َوَس
لََمحضوِر اکرم  جواب: اهلُل عَلَيِْه َواٰلِٖه َوَس َ د حرضت سيُِِّدنا ابراهيم خليُل اهلل  َصَّلَ  َ ع ََلم يْهِ ل په اوالد   الَسَ

 (3/47)اسالم یک بنيادی باتںی ، ۔کښې دے
َيِْه د حضور سوال:  اهلُل عَل لََمَصَّلَ   نسب مبارک په څومره واسفو رسه حرضت اسماعيل َواٰلِٖه َوَس

َ عَ  ََلم يْهِ ل َسَ  ته ريس؟  ال
 ۔واسفو باندې اتفاق دے 12د خباري رشيف مفابق د حرضت عدنان پورې په  جواب:

َ د دې نه پس د حرضت اسماعيل   َ ع ََلم يْهِ ل  پورې د واسفو په باره  الَسَ

www.dawateislami.net



 

 

  

 

 3 خمترص سريِت رسول )سواالً جواباً(

شارِح خباري   ۔اقوال دي: اووه، نهه، پينځلس او څلويښت 7کښې 
اهللِ مفيت رشيُف احلق اجمدي  َيْه َرْْحَُة    ۔فرمايئ: راجح څلويښت دي عَل

لََمد حضور نيب کريم سوال:  َيِْه َواٰلِٖه َوَس اهلُل عَل  وو؟تعلق د کوم خاندان رسه  َصَّلَ 
په مسلم  ۔رسه وو“ قريش”د هغويئ تعلق د عرب د مشهور او عزت منده خاندان  جواب:

َ عَ رشيف کښې دي: اهلل پاک د حرضت اسماعيل  ََلم يْهِ ل په اوالد کښې ِکنانه خوښ کړو   الَسَ
او په ِکنانه کښې ئې قريش او په قريش کښې ئې بين هاشم او په بين هاشم کښې ئې زه 

   ۔خوښ کړم
لََمخوږ آقا )سوال:   ( لکه دنيا ته ترشيف راوړو؟َصَّلَ اهلُل عَلَيِْه َواٰلِٖه َوَس
ربيع االول د لګ په ورځ  21کښې په “ اعُم الفيل”د مشهور قول مفابق په  جواب:

 ۔ء( ئې دنيا ته ترشيف راوړو142اپريل  12)مفابق 
 

لََمد حضور سوال:  َيِْه َواٰلِٖه َوَس اهلُل عَل   ۔دنيا ته د ترشيف راوړو رسه تړيل څه واقعې بيان کړئ َصَّلَ 
 ۔د ټولې دنيا بُتان نسکور راغورځيديل وو (2)ځينې واقعې دا دي:  جواب:
د فارَس جَمُوسيانو )یعين د اور عبادت کوونکو( د زرو اکلو نه بَل شوے اور   (1) 

 ۔ساوه درياب َوچ شو (7) ۔حمل باندې زلزهل راغلهیی په د کرس (3) ۔سمدسيت مړ شو
ـنْه َرِِضَ اهللُ د مور مبارکې حرضت آمنې  (1)او   د پاک بدن نه وتونکي  اعَ

   ۔شام حملونه روښانه کړلنور د 
لََمد خوږ نيب سوال:  َيِْه َواٰلِٖه َوَس اهلُل عَل د مور پالر مبارکو نومونه او د هغويئ نلډه پيژندګلو  َصَّلَ 
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 4 خمترص سريِت رسول )سواالً جواباً(

  ۔اوکړئ
لََمد خوږ نيب  جواب: َيِْه َواٰلِٖه َوَس اهلُل عَل ” او د مور يب يب نوم “ اهللعبد ”د وادل صاحب نوم  َصَّلَ 

اهللُ حرضت عبد اهلل   ۔دے“ آمنه د خپل وادل صاحب  عَـنْهُ  َرِِضَ 
حرضت عبُد املفلب ډیر نيازبني ځوي وو، د هغويئ په تندي مبارک کښې به نوِر 

ينه او حممدي د پوره شان او شوکت رسه ځليدو، هغويئ د ښائست او د شخطصيت کمال آئ
فاطمه بنِت ”د هغويئ د مور يب يب نوم   ۔پاک او پرهزيګار وو

ـنْه َرِِضَ اهللُ د حرضت آمنې   ۔وو“ عمرو د وادل صاحب نوم وَهب  اعَ
ډیره زياته  اعَـنْه َرِِضَ اهللُ هغه   ۔بن عبِد َمنَاف او د مور يب يب نوم بَر ه وو

هغه د قريشو په زنانوو کښې په سريت، نسب او  ۔پرهزيګاره او د ایمان خاونده زنانه وه
حرضت عبُد املفلب د    ۔فضيلت کښې د ټولو نه ممتازه وه

کومه چې د ښائست رسه رسه په خپل ځوي د پاره د یوې داسې زنانه په لټون کښې وو 
د اهلل پاک شان وو چې  ۔سريت، نسب او رشافت او پرهزيګارئ کښې د ټولو نه ممتازه وي

اهللُ دا ټولې خوبيانې په حرضت آمنه بنِت وََهب  هم دغه شان  ۔کښې موجودې وېا عَـنْه َرِِضَ 
اهللُ اکهل عمر کښې د حرضت عبد اهلل  17په  رسه  اعَـنْه َرِِضَ اهللُ د حرضت آمنې يب يب  عَـنْهُ  َرِِضَ 

   ۔نکاح اوشوه
لََمحضور سوال:  َيِْه َواٰلِٖه َوَس اهلُل عَل  ته د باقاعده پئيو ورکولو رشف چا ته حاصل شو؟ َصَّلَ 
د مکې مکرمې د عزت مندو خلقو به دا رواج وو چې هغويئ به خپل چبي په  جواب:

د هغې وجه دا وه چې  ۔کښې اوسيدونکو قبيلو ته د ماشومتوب تريولو د پاره يلږل بيدیا
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 5 خمترص سريِت رسول )سواالً جواباً(

د لکو د خالطصه خوراکونو کولو رسه د ماشومانو اندامونه او بدن مضبوط وي او د هغويئ 
فطصاحت او بالغت عريب زده کړي او دويئ هم په فطصاحت او بالغت رسه خربو کولو 

لََمپه دې وجه آخري نيب  ۔واال جوړ يش َيِْه َواٰلِٖه َوَس اهلُل عَل ته  اعَـنْه َرِِضَ اهللُ حرضت حليمه سعدیه  َصَّلَ 
قبيلې رسه وو کوم چې د بين هوازن یو ښاخ وو، “ بنو سعد”د هغويئ تعلق د  ۔اوسپارلو

حرضت حليمه د خپلې قبيلې  ۔دې قبيلې په ښه عربئ او فطصاحت کښې ډیر کمال لرلو
د حرضت  ۔په رضاعت باندې د اخستو د پاره راغلهرسه مکې مکرمې ته د ماشوم 

 حليمې يب يب د قسمت ستورے په بام والړ وو چې هغې ته د دوؤ اکلو پورې حضور

لََم اهلُل عَلَيِْه َواٰلِٖه َوَس ( د روزنې پانلې کولو سعادت َصَّلَ اهلُل عَلَيْهِ وَاٰلِٖه وََسلََمته د پئيو ورکولو او د هغويئ ) َصَّلَ 
   ۔شوحاصل 
لََمزمونږ د خوږ آقا سوال:  اهلُل عَلَيِْه َواٰلِٖه َوَس د مور پالر د دنيا نه رخطصتيدل لکه او څنګه  َصَّلَ 
 اوشول؟
لََمزمونږه خوږ نيب  جواب: اهلُل عَلَيِْه َواٰلِٖه َوَس په ګيډه  اعَـنْه َرِِضَ اهللُ د خپلې مور حرضت آمنې يب يب  َصَّلَ 

مبارکه کښې وو او د محل رشيف ئې چې دوه مياشتې پوره شوې نو د هغويئ وادل 
اهللُ حرضت عبد اهلل  د جتارت د سفر نه په واپس کيدو په مدینه کښې د خپل وادل  عَـنْهُ  َرِِضَ 

کښې د “ بنو عدي بن جنار”صاحب د نيکه بابا )د مور د اړخ نه د نيکه بابا( په کور 
داِر ”اکلو په عمر کښې وفات شو او هم هلته په  11مياشتې بيمارئ نه پس د یوې 
 اکلکه چې نيب پ ) ۔کښې خاورو ته اوسپارلے شو“ نابغه

لََم اهلُل عَلَيِْه َواٰلِٖه َوَس د شپږو اکلو شو نو د هغويئ مور يب يب هغويئ د ځان رسه کړل او مدینې  َصَّلَ 
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 6 خمترص سريِت رسول )سواالً جواباً(

منورې ته ئې د خپلو خپلوانو رسه د مالقات یا د خپل خاؤند د قرب د زيارت د پاره 
اهللُ ترشيف یوړلو، په دې سفر کښې حرضت اُم ایمن  د هغه  ۔هم د دويئ رسه وه ا عَـنْه َرِِضَ 

اهللُ نومې يلک کښې حرضت آمنې يب يب  “ابواء” ځائے نه په واپسئ په  ـنْه َرِِضَ  د دې دنيا نه  اعَ
  ۔ترشيف یوړلو او هم هلته خاورو ته اوسپارلے شوه

اهللُ حرضت اُِمِّ ایمن سوال:   څوک وه؟ اعَـنْه َرِِضَ 
ٰلِهٖ دا هغه زنانه ده چې د نيب کريم  جواب: اهللُ عَلَيْهِ وَا د  اعَـنْه َرِِضَ اهللُ مور يب يب حرضت آمنې  وََسلََم َصَّلَ 

حضور نيب  ۔وفات کيدو نه پس د حضور د روزنې پانلې سعادت د دويئ په نطصيب شو
لََمرمحت  َيِْه َواٰلِٖه َوَس اهلُل عَل ِّیْ د دويئ په باره کښې دا مجله فرمائيلې وه:  َصَّلَ  ِّیْ بَْعَد اُم یعين زما د  اَنِْت اُم

  ۔ر نه پس تاسو زما مور ئېسکې مو
لََمد حضور سوال:  َيِْه َواٰلِٖه َوَس اهلُل عَل   ۔د ماشومتوب صفتونه بيان کړئ َصَّلَ 
لََمهغويئ  جواب: َيِْه َواٰلِٖه َوَس اهلُل عَل به د نورو ماشومانو په شان چغې نه وهلې او نه به ئې ژړا  َصَّلَ 

مياشتو په عمر  3مياشتو په عمر کښې هغويئ خپوړې رشوع کړې، د  1د  ۔فرياد کولو
مياشتو په عمر کښې ئې په دیوال د الس ایښودو  7کښې ئې اودريدل رشوع کړل، د 

مياشتو په عمر کښې ئې د ګرځيدو پوره طاقت حاصل  1رسه هر خوا تګ رشوع کړو، د 
مائيلې چې په خربه به ئې مياشتو په عمر کښې به ئې داسې خربې فر 8کړے وو، د 

هغويئ چې د  ۔مياشتو په عمر کښې ئې فطصيح خربې رشوع کړې 9انسان ښه پوهيدو، د 
 ۔وې َکثِیْراً  اہلَلُ اْکبَر َکبِیْراً َواْلَحْمُد ِہّٰلِل خپل ُعمر په وړومبئ حطصه کښې کومې خربې اوکړې هغه
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)یعين اهلل پاک د ټولو نه لويئ دے او هر قسمه محد او تعريف د اهلل د پاره دے( د ځانګو 
ځنګيدو په وخت به هغويئ د سپوږمئ رسه خربې کولې او په خپله ګوته مبارکه چې به 

)آخری نیب یک  ۔ئې کوم طرف ته اشاره کوهل، سپوږمئ به هغه طرف ته ښکته کيدهل
  (12پياری سريت ، ص  

 د نبوت د اعالن نه خمکښې د عربو څه حاالت وو؟: سوال
لََمد حضور  جواب: َيِْه َواٰلِٖه َوَس د راتلو نه خمکښې د عربو اخاليق حالت ډیر خراب وو،  َصَّلَ اهلُل عَل

د جهالت په وجه په هغويئ کښې د بُتانو عبادت رشوع شوے وو، دې خلقو د معبوِد 
نې، سپوږمئ، ملر، غر، درياب وغريه خپل حقييق اهلل پاک پريښودو رسه اکنړي، وَ 

معبودان ګنړل او په خپلو السونو باندې د خاورو او اکنړو نه د جوړ کړے شو بُتانو 
د عقيدو د خرابيدو رسه رسه د هغويئ معموالت هم ډیر خراب شوي  ۔عبادت به ئې کولو

ژوندئ وو، قتل، شوکې، جواري، رشاب څلک، حرام خوړل، زنانه اغوا کول، جينکئ 
 ۔ښخول، عيايش، فحش خربې کول، غرض هر قسمه بدئ او بد اکرونه به دويئ کول

  
 وړومبئ ويح لکه او څنګه ناِزهل شوه؟سوال: 
چې لکه اهلل پاک حق بام ته د رسولو او  په اکئنات باندې د خپل نعمت پوره کولو  جواب:

لََماراده اوفرمائيله نو خپل آخري نيب  َيِْه َواٰلِٖه َوَس اهلُل عَل ئې د خلقو د هدایت او الر ښودنې د  َصَّلَ 
لََمد حضور  ۔پاره دنيا ته راويلږو َيِْه َواٰلِٖه َوَس اهلُل عَل  ارک څلويښت اکهل وو او هغويئعمر مب َصَّلَ 

لََم اهلُل عَلَيِْه َواٰلِٖه َوَس کښې په عبادت کښې مشغول وو چې ناڅاپه په اغر کښې “ اغِر ِحراء”په  َصَّلَ 
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 8 خمترص سريِت رسول )سواالً جواباً(

َ عَ )هغويئ حرضت جربيل  ۔هغويئ ته یوه فرښته راغله ََلم يْهِ ل وو چا چې به هميشه د اهلل   الَسَ
هغويئ  ۔یعين اولوهل “ااِْقَ ”پاک پيغام د هغه رسوالنو ته رارسولو( فرښتې یو دم اووئيل: 

َيِْه َواٰلِٖه وََسلََمفرښتې هغويئ  ۔اوفرمائيل: زه لوستونکے نه یم اهلُل عَل را اونيول او ډیره په مينه ئې  َصَّلَ 
خو هغويئ  “ااِْقَ ”بيا ئې پريښودلو او اوئې وئيل:  د هغويئ رسه ښه ُجخته اغړه ميالؤ کړه

په دريم ځل فرښتې بيا هغوئې په ډیر زور رسه خپلې سينې ته  ۔بيا هم هغه جواب ورکړو
 رانزدې کړل او د پريښودو رسه ئې اووئيل: 
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َ
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ترمجۀ کزُن االیمان: اولوهل د خپل 
رَبِّ په نوم رسه چا چې انسان د 
ټينګې وينې د څاڅيک نه پيدا کړو 

يم دے اولوهل او ستا رَبِّ ډیر کر
کوم چې د قلم رسه يلک لوست 
انسان ته اوښودلو په کومې چې 

 ۔)هغه( نه پوهيدلو

لََمحضور سوال:  اٰلِٖه َوَس اهلُل عَلَيِْه َو خپل خاندان ته د دیِن اِسالم دعوت په کوم انداز کښې  َصَّلَ 
 ورکړو؟ 
َيِْه لکه چې هغويئ  جواب: اهلُل عَل لََمَصَّلَ  د نبوت اعالن اوکړو نو د اهلل پاک په حکم  َواٰلِٖه َوَس

باندې ئې خلقو ته د بتانو د عبادت کولو په ځائے د یو اهلل د عبادت کولو دعوت ورکړو، 
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 9 خمترص سريِت رسول )سواالً جواباً(

لََمخو په رشوع کښې هغويئ  َيِْه َواٰلِٖه َوَس اهلُل عَل دا دعوت پټ اوساتلو او هغويئ به د قريشو په  َصَّلَ 
 چې لکه دا آیت مبارک ۔ښې ښاکره دعوت نه ورکولواعمو حمفلونو ک

 
َ
ک

َ
َرت

ۡ
ِشی

َ
ِذۡر ع

ۡ
ن
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َن ﴿  َو ا

ۡ
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ق
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     ﴾ۙ ۲۱۴ال

 نازل شو نو هغويئ ۔او اے حمبوبه خپل نزدې خپلوان اوَيَروَه ترمجۀ کزن االيمان: 

لََم اهلُل عَلَيِْه َواٰلِٖه َوَس اهلُل عَلَيِْه َواٰلِٖه وََسلََمهم دغه شان هغويئ  ۔رشوع کړو خلقو ته ښاکره دعوت َصَّلَ   َصَّلَ 

صفا غونډئ ته اوختل ته او د قريشو خمتلفو قبيلو ته ئې آواز اوکړو: اے بين فهر! اے 
بين عدي! تر دې پورې چې خلق رامجع شول او څوک چې رانغلل نو هغوي خپل 

لکه چې خلق رامجع شول نو هغويئ  ۔هنمائنده راويلږو  چې اوګوري چې آخر څه خربه د
لََم اهلُل عَلَيِْه َواٰلِٖه َوَس هغويئ ته اوفرمائيل: که زه دا اووائيم چې د غونډئ نه بل اړخ ته ډیر غټ  َصَّلَ 

لښکر دے کوم چې په تاسو باندې محله کول غواړي نو آیا تاسو به ما رښتونے اوګنړئ؟ 
تطصدیق کوو ځکه چې مونږه تاسو هميشه په رښتياؤ ټولو اووئيل: آؤ يج! مونږ به ستاسو 

اوئې فرمائيل: نو بيا زه تاسو د قيامت د سخت عذاب نه ويرووم کوم  ۔وئيلو اوريديل ئې
   ۔چې د ټولو د وړاندې دے

َ هغه کومه موقع وه چې په غرونو باندې مقره فرښته د هغويئ سوال:  اهلُل عَل په  يِْه وَاٰلِٖه وََسلََمَصَّلَ 
 دربار کښې حارضه شو؟

لََمد نبوت د اعالن په لسم اکل چې لکه حضور  جواب: طائف والوو ته د  َصَّلَ اهلُل عَلَيِْه َواٰلِٖه َوَس
 یمان راوړو په ځائے هغويئ، هغويئاسالم دعوت ورکولو د پاره ترشيف یوړلو نو د ا

اهلُل عَلَيِْه َواٰلِٖه  لََمَصَّلَ  ته ډیر تکليفونه اورسول چې د هغويئ نعلني )پزيار( مبارک د وينې نه  َوَس
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 10 خمترص سريِت رسول )سواالً جواباً(

لکه چې هغويئ د هغه ځائے نه واپس ترشيف راوړو نو د غرونو فرښته په  ۔ډک شول
خدمت کښې حارضه شوه او عرض ئې اوکړو: اے د اهلل رسوهل! تاسو چې څنګه غواړئ 

ني )د طائف دوه مضبوط او اوچت حکم اوکړئ که چرې اجازت راکړئ نو اَخَشبَ 
ٰلِٖه وََسلََمد دې په جواب کښې هغويئ  ۔غرونه( په دويئ اُلټا کړم اوفرمائيل چې زه دا  َصَّلَ اهللُ عَلَيْهِ وَا

نه غواړم چې دويئ هالک يش بلکه زما طمع ده چې اهلل پاک د دويئ د شاګانو نه داسې 
عبادت کوي او د هغه رسه به څوک  بنده ګان پيدا کړي کوم چې به رصف د اهلل پاک

   ۔رشيک نه جوړوي
په خدمت کښې حارض  َصَّلَ اهلُل عَلَيِْه َواٰلِٖه َوَسلََمپه کومه موقع باندې پرييان د حضور سوال: 

 شول؟
ې د تهجدو په ملونځ نومې يلک کښې د شپ“ خنله”د طائف د سفر نه په واپسئ په  جواب:

ٰلِٖه وََسلََمکښې هغويئ د قرآِن جميد تالوت کولو چې د پرييانو یوه ډهل د هغويئ  اهللُ عَلَيْهِ وَا په  َصَّلَ 
بيا چې  ۔خدمت کښې حارضه شوهل او چې قرآن ئې واوريدو نو دا ټول مسلمانان شول

مکرمه کښې د پرييانو  لکه هغويئ واپس الړل نو خپل قوم واال ته ئې اووئيل چې په مکه
د قرآِن جميد د سورۀ جن په اونلو آیتونو او  ۔ډلې په ګنړ شمري کښې اسالم قبول کړو
  ۔سورۀ احقاف کښې د دې ِذکر موجود دے

لََمخوږ آقا سوال:  َيِْه َواٰلِٖه َوَس اهلُل عَل  اوفرمائيلو؟د مکې نه د مدینې په لور لکه هجرت  َصَّلَ 
په مکه مکرمه کښې د مسلمانانو د شمريې زياتيدل اکفِرانو نه شو زغملے،  جواب:

 رشوع کړل او په دې حال کښې حضور ځکه هغويئ په مسلمانانو باندې ډیر ظلمونه
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 11 خمترص سريِت رسول )سواالً جواباً(

لََم اهلُل عَلَيِْه َواٰلِٖه َوَس په  مسلمانانو ته د مدینې منورې په لور د هجرت کولو اجازت ورکړو او َصَّلَ 
اکفِرانو معاذ اهلل د هغويئ  ۔آخره کښې ئې خپپله هم د مدینې منورې په لور هجرت اوکړو

اهلُل عَلَيْهِ وَاٰلِٖه وََسلََمد شهيد کولو منطصوبه جوړه کړې وه خو د دې باوجود زمونږه آقا  داسې   َصَّلَ 
اهللُ امانت داره وو چې د هجرت په شپه ئې حرضت عيل  مکې والوو امانتونه  ته د َعـنْهُ  َرِِضَ 

 ۔اوسپارل او اوئې فرمائيل چې امانتونه خپلو حقدارانو ته اوسپاره او بيا مدینې ته راشه
لََمهم دغه شان حضور  َيِْه َواٰلِٖه َوَس اهلُل عَل د اکفِرانو په رسونو خاورې باد کړې او د هغويئ د  َصَّلَ 

دتله په مدینه  ۔خرب نه شو سرتګو وړاندې ئې ښاکره ترشيف یوړلو او هغويئ ترې هډو
لََممنوره کښې مسلمانانو د حضور  َيِْه َواٰلِٖه َوَس اهلُل عَل د راتلو ډیر انتظار کولو چې ناڅاپه یوه  َصَّلَ 

اے مدینې والوو! تاسو چې د چا انتظار کوئ هغه د رمحت قافله ”ورځ چا غږ اوکړو: 
 آواز ئې اوکړو او د حضور انطصارو چې دا واوريدل نو د نعره تکبري“ رارسيدلې ده!

لََم اهلُل عَلَيِْه َواٰلِٖه َوَس د هر يلک د پاره د خپلو کورونو نه راووتل او ټول ښار کښې د اهلل اکرب  َصَّلَ 
   ۔چغې شوې

  ۔د جنِګ بدر حال بيان کړئسوال: 
او ډیر مشهور جنګ دے کوم جنِګ بدر د ُکفر او اِسالم ترمينځه وړومبے  جواب:
په عالقه کښې “ بدر”هجرئ د مکې او مدینې ترمينځه د  1رمضان املبارک  24چې په 

َکسان وو  323د مسلمانانو رسه د جنګ سامان ډیر کم وو او ټول وررسه رصف  ۔اوشو
په دې  ۔( جنګيالو لښکر وو2222خو په مقابله کښې ئې د جنګ په سامان پوره د زرو )

لََمکريم  موقع نيب َيِْه َواٰلِٖه َوَس اهلُل عَل اے اهلل پاکه! که چرې دا یو څو َکسان ”دا داع اوکړهل:  َصَّلَ 
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 12 خمترص سريِت رسول )سواالً جواباً(

مړه شول نو بيا به تر قيامته پورې په مخ د زمکه ستا عبادت کوونکي پاتې نه 
( فرښتې نازلې 1222هم داسې اهلل پاک د مسلمانانو د مرستې د پاره پينځه زره ) “۔يش

مسلمانانو هغه عظيُم الشانه فتح نطصيب شوه چې د اسالم د عزت جنډا رس کړې او د 
په دې جنګ کښې  ۔کيښودو“ اهلل پاک د جنِګ بدر د ورځې نوم )یوُم الفرقان ۔لوړه شوه

د مسلمانانو د فتح مبني په باره کښې په مسلمانانو د احسان کولو په باره کښې اهلل پاک 
 يلو:په قرآِن جميد کښې ارشاد اوفرمائ
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او بے شکه اهلل په بدر کښې ستاسو مدد اوکړو چې لکه ستاسو رسه ”ترمجۀ کزن االيمان: 
  “۔چې دغه شان تاسو شکر ګزاره جوړ شئهيڅ سامان نه وو او د اهلل نه ويريږئ 

 صلِح حدیبيه څه ده او قرآِن پاک دې هل څه نوم ورکړے دے؟سوال: 
َيِْه َواٰلِٖه َوَسلََمنيب کريم ھ 6په ذو القعده  جواب: صحابۀ کرام  2722د مدینې منورې نه  َصَّلَ اهلُل عَل

خو د مکې اکفِرانو نه غوښتل  ۔کړل او د عمرې ادا کولو د پاره روان شول د ځان رسه
چې هغويئ مکې ته داِخل يش نو دغه شان د هغويئ د دښمنئ په وجه مسلمانانو په هغه 

په دې موقع باندې  ۔اکل عمره ادا نه کړے شوه او هغويئ په راتلونکي اکل عمره ادا کړه
په ظاهره دا یوه مغلوبانه  ۔وئيلے يش“ لِح حدیبيهص”یوه صلح نامه اوشوه کومې ته چې 

 ۔لقب ورکړے دے“ فتِح مبني”صلح وه خو په قرآِن جميد کښې اهلل پاک دې ته د 
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 13 خمترص سريِت رسول )سواالً جواباً(

وروستو واقعوو اوښودهل چې په حقيقت کښې هم دغه صلح د فتحو چايب ثابته شوه او 
چې په مکه  ټولو اومنله چې واقيع ده چې صلح حدیبيه یوه داسې فتِح مبني وه کومه

 ۔کښې د اسالم د خرپولو او بلکه د مکې د فتح کولو ذريعه جوړه شوه
 

لََمد فتِح مکې په موقع د نبئ کريم سوال:   د کرم سلوک څنګه وو؟ َصَّلَ اهلُل عَلَيِْه َواٰلِٖه َوَس
 د فتِح مکې نه پس د هغوئې خمې ته هغه اکفِران موجود وو چا چې په هغويئ  جواب:

لََم اهلُل عَلَيِْه َواٰلِٖه َوَس باندې ډیر ظلمونه کړي وو، په   عَليهُم الَرضَواناو د هغويئ په صحابه کرامو  َصَّلَ 
و، د الرو کښې ئې ورته ازيغ اچويل وو، په پاکو بدنونو ئې ورهل پليت څزيونه ورويشيت و

وژلو محلې ئې پرې کړې وې، د هغويئ صحابۀ کرام ئې شهيدان کړي وو، د مکې په 
پريښودو ئې جمبوره کړي وو، په هغويئ ئې بهتان لګولے وو، اَلَغَرض! هغه کوم ظلم وو 

نن هغه ټول د هغويئ په خمکښې د جمرمانو په حيثيت د  ۔کوم چې دويئ نه وو کړے
تل نو د هغويئ نه به ئې سم بدل اخستے وو خو د اهلل که هغويئ غوښ ۔هغويئ خمې ته وو
لََمپاک آخري نيب  د کرم  َصَّلَ اهللُ عَلَيْهِ وَاٰلِٖه وََسلََمهيڅ انتقايم اکروايئ اونکړه، هغويئ  َصَّلَ اهلُل عَلَيِْه َواٰلِٖه َوَس

ْ  َفاذَْھبُْوا الَْیْوَم  َعَلْیکُُم  ََلَتثْرِیَْب په هلجه کښې اوفرمائيل:  لََقآءُ  ُتُم َان یعين نن په تاسو هيڅ تور  الطُّ
په قِسمه قِسم تکليفونو رسوونکو دښمنانو باندې د  ۔نشته، الړ شئ! تاسو ټول آزاد ئې

 ۔فتح موندلو او د هغويئ رسه د داسې ښه سلوک کولو بل هيڅ مثال نه ميالويږي
 

د فتِح مکې نه پس د مدینې د انطصار صحابۀ کرامو رسه د کومې خربې فکر پيدا سوال: 
 شو؟
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 14 خمترص سريِت رسول )سواالً جواباً(

د فتِح مکې نه پس د مدینې منورې انطصار صحابۀ کرامو په خپل مينځ کښې  جواب:
لََموئيل چې اهلل پاک زمونږ خوږ نيب  َيِْه َواٰلِٖه َوَس اهلُل عَل فتح عفا کړه، دا  ته د مکې مکرمې َصَّلَ 

ښار د هغويئ د زيږون او ماشومتوب تريولو ځائے دے، دې رسه رسه د هغويئ خاندان او 
 ۔کيدے يش چې اوس هغويئ دتله ميشته يش او مونږه پريږدي ۔قبيله هم دتله آباده ده

لََملکه چې دا خرب حضوِر اکرم  َيِْه َواٰلِٖه َوَس اهلُل عَل انطصارو ته اوفرمائيل: ته اورسيدلو نو هغويئ  َصَّلَ 
اوس خو زمونږه ژوند او وفات هم ستاسو رسه دے او اوئې فرمائيل که چرې هجرت نه 

 ۔وے شوے نو زه به په انطصارو کښې یو َکس ووم
تګ که چرې خلق یوې وادئ یا یو اغر ته ځي او انطصار بلې وادئ ته  ،

  ۔رشوع کړي نو زه به د انطصارو اغر او وادئ ته ځم
لََمد رسول اهلل سوال:  َيِْه َواٰلِٖه َوَس اهلُل عَل   ۔کومې کومې معجزې دي؟ یو څو پکښې بيانې کړئ َصَّلَ 
لََماهلل پاک خپل خوږ او آخري نيب  جواب: َيِْه َواٰلِٖه َوَس اهلُل عَل هل ډیرې زياتې معجزې ورکړې  َصَّلَ 

 وې، په هغې کښې بعضې دا دي:
  ۔قرآِن کريم کومه چې د ټولو نه عظيمه )غټه( معجزه ده (2)

  ۔د سپوږمئ دوه ټوټې کيدل (1)

  ۔معراج (3)

  ۔د غيبو خربونه ورکول (7)

لََم د پانړو او َونو حضور (1) َيِْه َواٰلِٖه َوَس اهلُل عَل   ۔ته سالم کول َصَّلَ 
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َيِْه َواٰلِٖه َوَسلََمد کجورې د تنې د هغويئ  (6)   ۔رسه حمبت کول َصَّلَ اهلُل عَل

  ۔د اکنړو تسبيح کول (4)

  ۔په لږ شان خوراک کښې برکت راتلل چې ډیرو خلقو ته اوريس (8)

لََمد هغويئ  (9) َيِْه َواٰلِٖه َوَس اهلُل عَل   ۔د ګوتو مبارکو نه د اوبو چينې جاري کيدل َصَّلَ 

 ۔دلد بيمارانو روغي (22)
 معجزۀ شق القمر څنګه واقَع شوه؟سوال: 
لََمد نبئ پاک  جواب: اهلُل عَلَيِْه َواٰلِٖه َوَس په معجزو کښې یوه مشهوره معجزه شق القمر )د   َصَّلَ 

سپوږمئ دوه ټوټې کيدل( هم ده د کومې ِذکر چې په قرآِن پاک او حدیث کښې موجود 
َيِْه وَاٰلِٖه وََسلََمواقعه څه داسې ده چې مکې والوؤ حضور  ۔دے اهلُل عَل ته د یوې معجزې ښودلو  َصَّلَ 

 ۔خواست اوکړو نو هغويئ سپوږمئ دوه ټوټې کړه او معجزه ئې اوښودهل
اهللُ حرضت عبد اهلل بن مسعود   اهلُل عَلَيِْه َواٰلِٖه وََسلََمفرمايئ چې د رسول اهلل  عَـنْهُ  َرِِضَ  په  َصَّلَ 

زمانه کښې سپوږمئ دوه ټوټې شوه، یوه ټوټه د غر د پاسه او بله ټوټه د هغې نه الندې، 
لََمبيا رسوِل اکرم  َيِْه َواٰلِٖه َوَس اهلُل عَل لکه چې   ۔اوفرمائيل ګواه اوسئ َصَّلَ 

رانو اووئيل: حممد هغويئ سپوږمئ دوه ټوټې کړه او خلقو ته ئې اوښودهل نو د قريشو اکفِ 
لََم) َيِْه َواٰلِٖه َوَس اهلُل عَل ( په جادو باندې زمونږه نظر بند کړے دے، په دې باندې د هغويئ د ډلې َصَّلَ 

خلقو اووئيل چې که چرې دا زمونږه نظر بندي ده نو بهر چرته به هم چا ته سپوږمئ 
د هغويئ انتظار کوئ  اوس چې کومې قافلې راروانې دي ۔دوه ټوټې په نظر نه وي راغلې
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او د مسافرو نه معلومه کړئ، که چرې په نورو ځيونو کښې هم سپوږمئ دوه ټوټې 
هم دغه شان د سفر نه د راتلونکو نه چې لکه  ۔يلدلے شوې وي نو بے شکه معجزه ده

معلومه کړے شوه نو هغويئ اووئيل چې مونږه يلدلې ده چې په دغه ورځ سپوږمئ دوه 
اوس د   ۔ټوټې شوې وه

  ۔مرشاکنو رسه د انکار څه وجه نه وه خو بيا ئې هم د جهالت په طور دې ته جادو وئيلو
لََمد خوږ آقا سوال:  َيِْه َواٰلِٖه َوَس   ۔د اخالِق کريمه په باره کښې څه اووائيئ َصَّلَ اهلُل عَل
لََمد هغويئ  جواب: د ښه اخالقو په باره کښې خپپله د اخالقو خالق دا  َصَّلَ اهلُل عَلَيِْه َواٰلِٖه َوَس

 فرمائييل دي:

ِظۡیٍم ﴿  َو 
َ
ٍق ع

ُ
ل
ُ
ی خ

ّٰ
َعل
َ
 ل
َ
ک

َ 
  ﴾۴ِان

ٰلِٖه وََسلََمَصَّلَ اهللُ نبئ کريم  “۔او یقيناً ته په عظيم اخالقو باندې ئې” ترمجۀ کزُن االيمان: د  عَلَيْهِ وَا
یعين ِحلم او عفو، رحم او کرم، عدل او  ۔حماِسن اخالق په ټولو اړخونو کوټلے )پوره( وو

انطصاف، سخاوت، قرباين، ميلمستيا، د زور زيايت نيشتوالے، بهادري، لوظ پوره کول، ښه 
ادګي، معاملې، صرب او قناعت، نرمې خربې، مخ اوري، اعجزي، مساوات، غمخوري، س

ٰلِٖه وََسلََماو د اعجزئ او انکسارئ په شان ټول حماسن په هغويئ  اهلُل عَلَيِْه َوا کښې د ټولو نه  َصَّلَ 
اهللُ زيات وو او د هغويئ اخالق دومره ښه وو چې حرضت اعئشې  ـنْه َرِِضَ  په یوه مجله کښې  اعَ

یعين د  ُخلُُقُه الُُقآَن  کَاَن د هغې صحيح نقشه جوړه کړې ده او ارشاد ئې فرمائيلے دے چې 
اٰلِٖه َوَسلََمقرآِن پاک په تعليماتو پوره پوره عمل دا د هغويئ  اهلُل عَلَيِْه َو   ۔اخالق وو َصَّلَ 
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لََمحضور سوال:  َيِْه َواٰلِٖه َوَس اهلُل عَل  څومره برخو کښې تقسيم کړې وه؟خپله ورځ او شپه په  َصَّلَ 
یوه برخه د اهلل  ۔هغويئ خپله شپه او ورځ په دريو برخو کښې تقسيم کړې وه جواب:

 ۔پاک د عبادت د پاره، دويمه د اعمو خلقو د پاره او دريمه د خپل ذات مبارک د پاره
  

اهلُل عَلَيِْه َواٰلِٖه وَ د حضوِر اقدس سوال:  لََمَصَّلَ    ۔ُحليه مبارکه بيان کړئ َس
اهللُ حرضت اَنس بن ماِلک  جواب: اهلُل عَلَيِْه وَاٰلِٖه وََسلََمد رسول اهلل  عَـنْهُ  َرِِضَ  ُحليه مبارکه بيانوي  َصَّلَ 

او دا خربه فرمايئ چې هغويئ نه ډیر لَوړ او نه ډیر وړويک قد واال وو بلکه په خلقو کښې 
ويښته ئې نه ډیر  ۔خور ور رنګ نه غنم رنګے نه زيات سپني وو ۔د درميانه قد مالک وو

ما چرته داسې ريښمو   ۔نيغ وو او نه ډیر ُګولګويت بلکه خم داره وو
َيِْه َواٰلِٖه َوَسلََمهل ګوتې نه دي وروړې کوم چې د نبئ پاک  اهلُل عَل د الس مبارک د تيل نه زيات  َصَّلَ 

 َصَّلَ اهللُ عَلَيْهِ وَاٰلِٖه وََسلََم ما چرته داسې خوشبو یا عفر نه دي بويئ کړي کوم چې د نيب کريم نرم وي او
شفا ”او “ شمائِل ترمذي”په   ۔د خوشبو نه زياته خوشبو کوي

اهلُل عَلَيِْه َواٰلِٖه وََسلََموغريه کښې دي چې د نبئ اکرم “ رشيف ارک رنګ سپني وو په کومه مب َصَّلَ 
کښې چې رُسيخ َګډه وه، باللک د چونې یا سنپ شان رنګ مبارک ئې نه وو بلکه په 
سپني مخ مبارک باندې ئې نرئ نرئ رُسيخ َګډه وه، او په دنيا کښې دا رنګ خوښولے 

او په جنت کښې خوښ رنګ د رسو زرو دے،  ۔يش خاص طور عربو واال ئې خوښوي
اٰلِٖه وََسلََم چې: اهلل پاک په دنيا کښې نبئ کريم علمائے کرام فرمايئ اهلُل عَلَيِْه َو ته دا دواړه  َصَّلَ 
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رنګونه عفا کړي وو او په سپني رنګ کښې رُسيخ َګډه وه چې هل وجې به ئې رنګ 
اهللُ  حرضت کعب بن مالِک   ۔ځليدو  عَـنْهُ  َرِِضَ 

لََمفرمايئ چې لکه به حضور  َيِْه َواٰلِٖه َوَس خوشحاهل شو نو د هغويئ مخ مبارک به داسې  َصَّلَ اهلُل عَل
شيخ احلدیث حرضت   ۔ځليدو لکه چې د سپوږمئ یوه ټوټه ده

اهللِ اعظيم ے عالمه عبُد املطصففی  ٰی ”په خپل کتاب  عَلَيْه َرْْحَُة  کښې يليک چې “ سريِت مطصف
لََمد هغويئ  اٰلِٖه َوَس اهلُل عَلَيِْه َو په مخ مبارک باندې به خوهل لکه د لعلونو په شان ځليده او په  َصَّلَ 

     ۔هغې کښې به د مشکو او عنربو نه زياته خوشبو وه
لََمد رسوَل اهلل سوال:  َيِْه َواٰلِٖه َوَس اهلُل عَل   ۔شهزادګانو او شهزاد ګو نومونه اووائيئد  َصَّلَ 
اهلُل عَلَيِْه َواٰلِٖه َوَسلََمزمونږ د نيب  جواب: د دريو شهزادګانو هم قول دے او د دوؤ هم،  َصَّلَ 

ُ ُۃتذِکر”په  ۔هم ِذکر شته خو په هغې کښې اختالف دے 7کښې د “ خزائُن العرفان”په 
اهللُ کښې دي چې: د هغويئ ) ‘‘االنبياء لََم َصَّلَ  َيِْه َواٰلِٖه َوَس  ۔اهلل ابراهيم، عبدُ  قاسم،( ځامن وو: عَل

م حرضِت   اهللِ  اعظيم املطصَففیے عبدُ  هعالِّ يليک چې: په دې خربه  عَلَيْه َرْْحَُة 
 وََسلََم َصَّلَ اهللُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ باندې د ټولو مؤرخينو )تاريخ يلکونکو( اتفاق دے چې د حضوِر اقدس 

( او ما عَـنْه َرِِضَ اهللُ دوه ځامن حرضِت قاسم او حرضت ابراهيم ) ۔د اوالِد کرامو شمريه شپږ ده
ـنْهُ  َرِِضَ اهللُ څلور لونړه حرضت زينب، حرضت رقيه، حرضت اُِمِّ لکثوم او حرضت فاطمه )  (َنَ عَ

(  عَـنْهُ  َرِِضَ اهللُ یو ځوي عبُد اهلل ) وَاٰلِٖه َوَسلََمَصَّلَ اهللُ عَلَيْهِ خو بعضې مؤرخينو دا وئييل دي چې د هغويئ 
د  َصَّلَ اهللُ عَلَيْهِ وَاٰلِٖه وََسلََمد دې قول په بنياد د حضور  ۔هم دے د چا لقب چې طِيِّب او طاهر دے

س اوالد شمريه اووه ده یعين درې ځامن او څلور لونړه   ۔مقدِّ
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اد نبئ پاک  لََمَصَّلَ  َيِْه َواٰلِٖه َوَس نه وو رصف د ابراهيم  اعَـنْه َرِِضَ اهللُ دا ټول اوالد د حرضت خدجيې  هلُل عَل
اهللُ  اهللُ نه عالوه، څوک چې د حرضت ماريه قبفيه   عَـنْهُ  َرِِضَ  نه دے  اعَـنْه َرِِضَ 

په ژوند کښې وفات شوي وو خو  اهللُ عَلَيْهِ وَاٰلِٖه وََسلََمَصَّلَ او دا ټول د رسوَل اهلل  
اهللُ د حرضت سيده فاطمه  اهلُل عَلَيِْه َواٰلِٖه وََسلََمنه څوک چې د حضور  اعَـنْه َرِِضَ  د وصال نه شپږ  َصَّلَ 

  ۔مياشتې پس وفات شوه

هاُت املؤمنني )یعين زمونږه د خوږو مئيندو( نومونه اووائيئ؟سوال:     د اُمِّ
لََمد نيِب پاک  جواب: َيِْه َواٰلِٖه َوَس اهلُل عَل په یولسو د  ۔د پاکو بيبيانو په شمريه کښې اختالف دے َصَّلَ 

په کومو کښې چې د شپږو حرضت خدجيه، حرضت اعئشه، حرضت  ۔ټولو اتفاق دے
اهللُ حفطصه، حرضت اُِمِّ حبيبه، حرضت اُِمِّ سلمه، حرضت َسوَده  د قريشو د قبيلې نه  َنَ عَـنْهُ  َرِِضَ 

او څلور پاکې بيبيانې یعين حرضت َزينب بنِت َجحش، حرضت ميمونه، حرضت زينب 
اهللُ بنت خزيمه، حرضت جويريه  د عربو د نورو قبيلو نه دي او یوه حرضت صفيه  َنَ ـنْهُ عَ  َرِِضَ 

اهللُ    ۔غري عريب د بين ارسائيلو نه ده اعَـنْه َرِِضَ 
خلقو ته په کومو لفظونو  َصَّلَ اهلُل عَلَيِْه َواٰلِٖه َوَسلََمپه موقع باندې هغويئ  حجۃ الوداعد سوال: 

 کښې د برابرئ درس ورکړے وو؟
لََمنبئ کريم  جواب: اهلُل عَلَيِْه َواٰلِٖه َوَس په تارييخ خفبه کښې د جهالت د زمانې  حجۃ الوداعد  َصَّلَ 

د خانداين فخر، د رنګ او نسل د برترئ او د قوم او ژبې تعطصب ختم کړو او د مساواتو 
ړو او دا ښيلک اُصول ئې اوفرمائيل: اے خلقو! بے شکه یعين د برابرئ درس ئې ورک
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َ عَ ستاسو رَبِّ یو دے او بے شکه ستاسو پالر )آدم  ََلم يْهِ ل واوروئ! یو َعَريب ته په  ۔( یو دے الَسَ
یو عجيم )غري عرب( باندې او یو عجيم ته په یو عريب باندې، یو سور سپني ته په تور 
باندې او یو تور ته په سور سپني باندې هيڅ فضيلت ترالسه نه دے خو رصف د تقویی 

  ۔وجهپه 
لََمَص حضور سوال:  َيِْه َواٰلِٖه َوَس اهلُل عَل  څومره حجونه او څومره عمرې ادا کړې دي؟ َّلَ 
لََمد هجرت نه پس حضور  جواب: َيِْه َواٰلِٖه َوَس اهلُل عَل  ۔یو حج او څلور عمرې ادا کړې َصَّلَ 

 
لََمنبئ کريم سوال:  َيِْه َواٰلِٖه َوَس اهلُل عَل  خپل مرِض وِصال کښې څه وصيت فرمائيلو؟ به په َصَّلَ 
اهللُ اُمُّ املؤمنني حرضت اُِمِّ سلمه  جواب: به په  َصَّلَ اهلُل عَلَيْهِ َواٰلِٖه وََسلََمفرمايئ چې نيب کريم  اعَـنْه َرِِضَ 

خپل مرِض وصال )یعين په کومه بيمارئ کښې چې ئې ظاهري وفات رشيف اوشو په 
ه په پابندئ رسه ادا کوئ او د خپلو غالمانو خيال ملونځون”هغې( کښې فرمائيل: 

  “۔اوساتئ

لََمد حضور سوال:  اٰلِٖه َوَس َيِْه َو اهلُل عَل  د مرِض وِصال کيفيت )حالت( څه وو؟ َصَّلَ 
 عَلَيْهِ َواٰلِٖه وََسلََمَصَّلَ اهلُل  صفر املظفر د اهلل پاک آخري نيب 11یا  12د هجرت په یولسم اکل په  جواب:

جنُت ابلقيع ته د نيمې شپې ترشيف یوړلو، چې د هغه ځائے نه ئې واپس ترشيف راوړلو 
 ۔د یو څوو ورځو پورې ئې ناروغتيا ډیره زياته شوه ۔نو طبيعت مبارک ئې خراب شو

هغويئ د ټولو پاکو بيبيانو په اجازت رسه د  
اهللُ حرضت اعئشې يب يب   ۔په حجره مبارکه کښې ترشيف فرما شول اعَـنْه َرِِضَ 
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د لګ په ورځ، د ربيع االول په مياشت کښې هغويئ د دې فاين دنيا نه  
ل د هجرت په یولسم اکل  21ابق په د مشهور قول مف ۔ظاهري پرده اوفرمائيله ربيع االوِّ

  ۔هغويئ په ظاهري طور د دې دنيا نه پرده اوفرمائيله
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