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د حرضت محمد ﷺ د ژوند اړوند
 ۲۵۰پوښتنې او ځوابونه
د اهل سنتو له نظره

مؤلـف :محـمد جـاملزهي
ژباړن :نصیر احمد مصلح
کال ۶۹۳۱ :ل
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لړلیک

د حـرضت محمدﷺ د ژوند اړوند
 ۲۵۰پوښتنې او ځوابونه

مؤلـف :محـمد جـاملزهي
ژباړن :نصیر احمد مصلح
کمپوز :نصیر احمد مصلح
د پښتۍ ډېزاین :حسیب الرحمن ساحل
چاپ شمېر ۰۱۱۱ :ټوکه
چاپ کال۰۹۳۱ :ل ۷۱۰۲ /ز
چاپ وار :دویم

«ددې کتاب د هر ډول چاپ او خپرولو بشپړ حقوق یې له ژباړن رسه خوندي دي»

پاملرنه :دا کتاب په وړیا توګه وېشل کېږي!
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ډالــۍ

د رسول اللهﷺ ټول امت ته!
«مصلح»
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رسیزه
د ژبـاړې پـه برخـه کې دا زمـا لومړڅ هدـه دها کتـاب بـه کوچنی وي خو د
لومړڅ ژبــــاړې لپاره مناســب د  .کله چې په ښــوون ي کې و ا نو تره مې
(شـــ یر احمـدت راته دا کتاب راکړ و او راته یې ویلې وو چې د ن ويﷺ
سیرت د زده کړې لپاره دا کتاب یو اساس او بنسټ شمېرل کېږي.
دا کتــاب د ښـــوون هو زده کوون و او د هپو لپــاره چې یې تر اوســـه
ن ويﷺ سـیرت نه د لوستی ډېر ټوور ارر د ا ک ه چې ددې کتاب په
لوســتلو رسه به لوســتون ي د ن ويﷺ ســیرت د لویو کتابونو ل ه (الرحیق
املختو ت له لوستلو رسه کومه ستونزه ونه لري.
د مفـاهیمو او ماـال و د زده کړې لپـاره یوه هوره قریقـه دا ده چې پوښـــتنه
مارح يش او بیا پوښـــتنې ته کواب وویل يش .په دې کتاب کې هم لــــــه
همدې قریقې څخه کار اخیســتل شــو د  .د ن ويﷺ ســیرت په ه له
پوښتنې مارح شوي دي او بیا ورته کواب ورکړ شو د .
هیله ده چې د کو هدف لپاره چې ما دا کتاب ژباړلی د ا هپه هدف تر سه
کړ .
هېره دې نه وي چې د کتاب د چاپ لگښت یو مؤمن ورور په هاړه اخیستی.
زه دو ته د لو خدا ﷻ څخه د اجر او رواب هوښتنه کو ا خـدا ﷻ
د یې دا لو خدمت ق ول کړي .امین
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او همدار راز لــــه ښـاه

ففي الله نايي څخه هم نړڅ مننه چې د تل په

شــان ې رارسه د پښــتو م

په اوډنــــه (اېدېټت کې مرســته کړي او له ګران

دوسـت حنی

الله للم څخه هم بایده چې مننه وکړ ا چې د تل په شان یې

رارسه د کتابونو په تخنی ي برخه کې نــــه ســتړې کېدون ي مرســتې کړېا د
دواړو دې کور ودان وي.

په درنښت
نصیر احمد مصلح
د ننګرهار پوهنتون
musleeh.naseer@gmail.com
Facebook: Ah Naseer Musleeh
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لومړۍ برخـه

د حرضت محمدﷺ د ژوند اړوند
 ۲۵۰پوښتنې او ځوابونه
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- ۰پوښتنه :د رسول الله ﷺ نسب د پالر له قرفه بیان کړئ؟
- ۰کواب :محمـد بن ل دالله بن ل داملالب بن هاشـــم بن ل د املناف بن
قصی بن کالب بن مره بن کعب بن لو بن هالب بن فهیر بن مالک بن نرض
بن کنانه بن خزیمه بن مدرکه بن الیاس بن مرض بن نزار بن معد بن لدنان.
- ۷پوښتنه :د رسول الله ﷺ نسب د مور له قرفه بیان کړئ؟
- ۷کواب :محمـد بن ممنـه بنـت وهـب بن ل د مناف بن زهره بن کالب بن
مره.
- ۹پوښتنه :رسول الله ﷺ په کو کال کې دې نړڅ ته سرتټې پرانیستې؟
- ۹کواب :دوشــن ه  ۰۷ربیع ا ول یا  ۳ربیع ا ول چې د  ۱۲۰ز کال د اپریل
 ۷۷رسه سمون خوري.
- ۴پوښتنه :رسول الله ﷺ په کو ښار کې وزېږېد؟
- ۴کواب :د شعب بني هاشم د سوق اللیل په محله کې وزیږید-م ه م رمه.
- ۱پوښتنه :د رسول الله ﷺ په و دت رسه په نړڅ کې کومې پېښې رامن ته
شوې؟
- ۱کواب :د ایوان کرسـ کنگره ماته شـوها د فارس اور هلی شوا د «ساوه»
سیند وچ شو او د مسامن په لوري روښنایي اوچته شوه.
- ۱پوښتنه :په رسول الله ﷺ باندې چا «محمد» نو کېښود؟
- ۱کواب :د هپه نی ه «ل داملالب»
- ۲پوښتنه :ولې قریشو ته د «محمد ﷺ » نو د تعجب وړ و؟
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- ۲کواب :ک ه چې قریشو ته «محمد» یو نو نو و او د هپو تر منځ بل
کس په دې نامه نه و نومول شو .
- ۸پوښتنه :رسول الله ﷺ ته به چا د «احمد» نو اخیستلو؟
- ۸کواب :د هپه مور «يب يب ممنې»
- ۳پوښتنه :د رسول الله ﷺ د و دت څخه وروسته ل داملالب څه وکړل؟
- ۳کواب :هپه یې کع ې رشیفې ته بوتها د خدا ش ر یې ادا کړ او په هپه
یې «محمد» نو کېښود.
- ۰۱پوښـــتنـه :د رســـول اللـه ﷺ نی ـه «ل ـداملالب» ولې په هپه باندې
«محمد» نو کېښود؟
- ۰۱کواب :ک ه هپه هوښــتلا ترڅو د کم ې او اســامنونو اوســېدون ي د
هپه ستاینه وکړي.
- ۰۰پوښتنه :د رسول الله ﷺ لومړنۍ دایه (د شیدو ورکولو مورت څوک وه؟
- ۰۰کواب« :روبیه» د ابولهب وین ه (کنیزهت.
- ۰۷پوښـتنه :ورورسـته له روبیه څخه څوک د رسول الله ﷺ دایه (د شیدو
ورکولو مورت شوه؟
- ۰۷کواب« :حلیمه» د ابو ذویب سعدیه لور.
- ۰۹پوښــتنه :حرضــت حلیمه ســعیده څو کاله د رســول الله ﷺ حضــانت
(شیدې ورکولت په هاړه درلودل؟
- ۰۹کواب :څلور کاله.
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- ۰۴پوښـتنه :وروسـته له هپې چې حلیمه سـعیدها رسول الله ﷺ ته شیدې
ورکړې نو د هپه په ژوند کې کو برکتونه راهلل؟
- ۰۴کواب :د هپې کمې شـوې شـیدې ډېرې شوېا له نورو ښ و څخه یې
کاروان مخ ې شو او مېږو یې ډېرې شیدې ورکولې.
- ۰۱پوښتنه :رسول الله ﷺ څو کلن و چې پالر یې وفات شو؟
- ۰۱کواب :هپه وخت چې د مور په ټېډه کې د دوو میاشتو په لمر وا پالر
یې وفات شو.
- ۰۱پوښتنه :رسول الله ﷺ په څو کلنۍ کې خپله مور له سه ورکړه؟
- ۰۱کواب :په  ۱کلنۍ کې.
- ۰۲پوښــتنه :رســول الله ﷺ څو کلن و چې نی ه یې (ل داملالبت وفات
شو؟
- ۰۲کواب :په  ۸کلنۍ کې یې نی ه وفات شو.
- ۰۸پوښتنه :وروسته له ل داملالب څخها چا د رسول الله ﷺ پالنه پر هاړه
واخیسته؟
- ۰۸کواب :د هپه تره (ابو قالبت.
- ۰۳پوښتنه :يب يب ممنها د رسول الله ﷺ مور څرنگه وفات شوه؟
-۰۳کواب :هپـه وخت چې نیت یې درلود څو خپل د خاوند ق تها مدینې
ته ړه يش .نو کله چې د مدینې څخه را ستنه شوها په ره کې سخته ناروهه
شوه او په «ابوا» نومې سیمه کې وفات شوه.
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- ۷۱پوښتنه :لومړڅ د شق الصدر (د سینې شلېدلت پېښه د رسول الله ﷺ په
څو کلنۍ کې واقع شوه؟
- ۷۱کواب :په  ۰۷کلنۍ کې.
- ۷۰پوښــتنه :رســول الله ﷺ په څو کلنۍ کې د خپل تره رسه د ســوداټرڅ
لپاره شا ته و ړ؟
- ۷۰کواب :په  ۰۷کلنۍ کې.
- ۷۷پوښتنه :په دهه سفر کې کومې پېښې رامن ته شوې؟
- ۷۷کواب :پـه دهـه ســـفر کې یې له نامتو راهب چې «بحیرا» نومېده لیدنه
وکړه او کله چې بحیرا دهه ماشــو ولید نو د پیپم څ نښــې یې پ ې ولیدلې
او تره ته یې وویل چې د دې راتلون ي ډېر روښانه ده او دا به هامهه مولود
(ولده کړ شو ت پیپم وي.
- ۷۹پوښــتنه :کله چې قریشــو پرې ړه وکړه چې کع ه رشیفه ودانه کړي نو په
هپه وخت کې د رسول الله ﷺ لمر څو کاله و؟
- ۷۹کواب ۹۱ :کاله.
- ۷۴پوښتنه :د کع ې د ودانولو په وخت کې کومه پېښه رامن ته شوه؟
- ۷۴کواب :د قریشــو ق یلو د حجر ا ســود د نصــ ولو پررس شــخړه وکړه او
نږدې وه چې د یو بل وینې تویې کړي.
- ۷۱پوښـــتنه :رســـول الله ﷺ څنگه د دهې پېښـــې د رامن ته کېدو څخه
مخنیو وکړ؟
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- ۷۱کواب :رسول الله ﷺ حجر ا سود د یوه څادر په منځ کې کېښوده او
ټولو تـه یې امر وکړ چې د څادر هاړې ونیيســـ او کله چې د لگولو کا ته
نږدې شول نو رسول الله ﷺ په خپلو سونو حجر ا سود ولگوله.
- ۷۱پوښتنه :رسول الله ﷺ په کوانۍ کې په کو ففت باندې مشهور و؟
- ۷۱کواب :محمد امین.
- ۷۲پوښـــتنه :رســـول الله ﷺ د بعثت څخه مخ ې په کو رشیعت باندې
خدا تعالی ته ل ادت کولو؟
- ۷۲کواب :هپه موحد 1و او د ابراهیم (للیه الســـال ت له رشیعت څخه یې
پیروي کوله.
- ۷۸پوښتنه :د بعثت څخه مخ ېا رسول الله ﷺ د ل ادت کولو لپاره کو
کا ته تللو؟
- ۷۸کواب :د «حرا» هار(سوريت ته.
- ۷۳پوښتنه :رسول الله ﷺ څرنگه په پیپم څ م عوث شو؟
- ۷۳کواب :د تېرو لاداتو په اساس د ل ادت لپاره به د حرا هار ته تللوا هلته
یوه ورځ ج ائیل (للیه السال ت راهیا ورباند یې سال واچاوها وروسته له
سال څخه یې رسول الله ﷺ ته وویل (ووایهتا رسول الله ﷺ ورته وویل
(زه نـه شـــم کولی چې ووایمتا څو کلـه یې دا لمل ت رار کړ او هر کل به
ج ائیل (للیه السال ت هپه په هېږ کې ټینگولو.

 1موحد( :ی تا پرستا هپه څوک چې خدا ﷻ یو وګڼې او په هپه ایامن ولريت  -ژباړن
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- ۹۱پوښتنه :رسول الله ﷺ د کوانۍ په لومړڅ مرحله کې د چا رسه تجارت
کولو؟
- ۹۱کواب :له يب يب خدیجې (رضت رسه.
- ۹۰پوښــتنه :د لومړ ســوداګریز (تجاريتت ســفر څخها څه موده وروســته
رسول اللهﷺ د يب يب خدیجې (رضت رسه واده وکړ؟
- ۹۰کواب :دوې میاشتې او  ۷۱ورکې وروسته.
- ۹۷پوښتنه :له رسول الله ﷺ څخه مخ ېا کو پیپم تېر شو وه چې د
رسالت دنده هم ورسپارل شوې وه؟
- ۹۷کواب :حرضت لیسی (للیه السال ت .
- ۹۹پوښتنه :رسول الله ﷺ د بعثت پر وخت څو کلن و؟
- ۹۹کواب ۴۱ :کلن و.
- ۹۴پوښتنه :د بعثت له پېښې څخه وروسته رسول الله ﷺ څه وکړل؟
- ۹۴کواب :رسول الله ﷺ د حرا هار (سوريت څخه کور ته راهی او يب يب
خدیجې (رضت ته یې وفرمایل (ما پټ کړئا ما پټ کړئت او رامن ته شوې
پېښه یې يب يب خدیجې (رضت ته بیان کړه.
- ۹۱پوښتنه :يب يب خدیجې (رضت بیا څه وکړل؟
- ۹۱کواب :رســول الله ﷺ یې د «ورقه بن نوفل» خواته بوته او هپه ته یې
کیسه بیان کړه.
- ۹۱پوښتنه :ورقه بن نوفلا رسول الله ﷺ ته څه وویل؟
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- ۹۱کواب :ورقه بن نوفل ورته وویل :پر تا باندې ج ائیل نازل شــو او دا
هامهه مالی ه ده چې پر موســی (للیه الســال ت نـــــازل شــوې وه او ته په
پیپم څ باندې م عوث شو یې.
- ۹۲پوښتنه :کومو کسانو په لومړي کل په رسول الله ﷺ ایامن راوړ؟
- ۹۲کواب :ابوب ر فـــدیق (رضتا ل
خدیجه (رضتا بالل....

(رضتا زیــد بن حــارثا يب يب

- ۹۸پوښتنه :څو کاله د رسول الله ﷺ دلوت پټ و؟
- ۹۸کواب :درې کاله (په خصويص بڼه یې خل و ته دلوت ورکولوت.
- ۹۳پوښتنه :د چا په کور کې به رسول الله ﷺ او د هپه یاران را هونډېدل؟
- ۹۳کواب :د «ارقم» په کور کې.
- ۴۱پوښـتنه :د اسال د اخفا (پوهت دوره کېا رسول الله ﷺ او د هپه یارانو
چېرته ل ادت کاوه؟
- ۴۱کواب :هپو به د م ې په درو کې د مرشکینو څخه پټ او لرې ل ادت
کاوه.
- ۴۰پوښتنه :رسول الله ﷺ څه وخت خپل دلوت ښ اره پیل کړ؟
- ۴۰کواب :وروســته له هپه وخت څخه چې د مســلامنانو تعداد  ۹۱نفرو ته
ورسـېدا نو رسـول الله ﷺ ته امر وشو ترڅو خپل دلوت ښ اره پیل کړي.
(فافدع مبا تومر و الرض لن املرشکینت
- ۴۷پوښتنه :رسول الله ﷺ څنگه خپل دلوت پیل کړ؟
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- ۴۷کواب :د قریشـو ټولې ق یلې یې راهونډې کړې او د ففا په هر کې یې
هپو د اسال دین او وحدانیت ته دلوت کړل.
- ۴۹پوښتنه :ابو لهب څه ل س العمل وښود؟
- ۴۹کواب :چیپې یې وهلې او ویل یې چې (هالک شې محمدهتا مونږ دې
همدې خ و لپاره راهونډ کړي یوو؟
- ۴۴پوښتنه :وروسته د اسال له راښ اره کېدلو څخه مرشکینو څه وکړل؟
- ۴۴کواب :هپو رسول الله ﷺ او یارانو ته یې کور او کړاو ورکړ.
- ۴۱پوښـتنه :د هپو کړاونو څخه چې مرشـکینو به د رسول الله ﷺ یارانو ته
ورکولا یوه واقعه بیان کړئ؟
- ۴۱کواب :د «امیـه بن خل » پـه نامه یو کس وا چې بالل ح ـــ د هپه
هال و .بالل به ې هر وخت ټرمې هوا ته راوړلو او په سینه به یې ورته ټرمه
تیږه اېښـــوده او ورته به ې وویل چې« :یا د خدا ﷻ د ل ادت څخه س
واخله او یا به همداسې کړاو درکول کېږي».
- ۴۱پوښتنه :مرشکینو د رسول الله ﷺ تره ته څه وړاندیز وکړ؟
- ۴۱کواب :مرشکــــــــین د رسول الله ﷺ تره ته ورهلل او ورته یې وویل:
«وراره دې زموږ خدایانو پسې نـ ـاجایزې وایي او موږ ته بې لقله او جاهالن
وایيا که هواړي موږ ورته ښ لې نجونې ورکوو او که مال او شتمني هواړي
هم یې ورته ورکولی شو».
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- ۴۲پوښتنه :رسول الله ﷺ د هپو په کواب کې څه وویل؟
- ۴۲کواب« :رسـول الله ﷺ وویل :په خدا مې دې قسم وي که ملر مې
په ښــي س او ســپوږمۍ راته په کی( (چ ت س راکړيا بیا به هم د خپل
دلوت څخه س نشم».
- ۴۸پوښتنه :رسول الله ﷺ به د کومو فرفتونو څخه په ټوه اخیستنه د دین
دلوت کولو؟
- ۴۸کواب :کله چې به حجـــاج د محر په میاشت کې م ې ته راتللا بیا به
یې هپو ته د اسال دلوت ورکولو.
- ۴۳پوښتنه :هپه وخت چې د مرشکــــــینو کور او کړاو خپل اوج ته ورسېدا
رسول الله ﷺ څه وکړل؟
- ۴۳کواب« :رســـول الله ﷺ خپل دوســـتانو ته وفرمایل :له م ې څخه به
ح شې ته هجرت وکړوا ک ه چې هلته یو لادل پادشاه ح ومت کوي».
- ۱۱پوښتنه :ح شې ته څو کسانو هجرت وکړ؟
- ۱۱کواب ۰۷ :سړي او  ۴ښ ې وې.
- ۱۰پوښتنه :قریشو کو کسان د مهاجرینو د تعقیب لپاره ح شې ته واستول؟
- ۱۰کواب :ل دالله د أيب ربیعه زو او لمرو د العاص زو .
- ۱۷پوښتنه :جعفر بن ايب قالب نجايش ته څه وویل؟
- ۱۷کواب :موږ یو جاهل او نادانه قو ووا بت ته به مو سجده کولها مرداره
هوښـــه بـه مو خوړلها ناوړه کارونه به مو کولا فـــله رحم مو نه درلودها نو
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خدا ﷻ د موږ څخه زموږ لپاره رسـول واستولو چې امانت دارڅ او فله
رحمۍ لپاره یې امر وکړ.
- ۱۹پوښتنه :نجايش له هپو څخه څه وپوښتل؟
- ۱۹کواب :د حرضت مریم او لیسی (للیه السال ت په ه له یې پوښتنه وکړه.
- ۱۴پوښتنه :جعفر بن ايب قالب څه وفرمایل؟
- ۱۴کواب :د سوره مریم څخه یې یوه برخه تالوت کړه.
- ۱۱پوښتنه :په اخر کې د ح شې پادشاه څه پرې ړه وکړه؟
- ۱۱کواب :هپه وژړل د مهاجرینو د ساتنې په اړه یې وویل« :په خدا ﷻ
قسم چې د رسو زور د هره په بدله کې به هم دو چاته ونه سپار ».
- ۱۱پوښتنه :کلـ ـه چې مرشکـ ـین د ټولـ ـو رو څخه ناهیلې شولا نو څه یې
وکړل؟
- ۱۱کواب :رسه متحد شول او تړون یې ولی لو چې هر ډول اړی ې د
محمد ﷺ او بني هاشم رسه منع دي .پېر او پلور او د هپو رسه واده کولا
دا ټول منع شول.
- ۱۲پوښتنه :د مرشکــــانو په وړاندې  ۲هفتو څخه به کــــم وخت کې څومره
لو حوادث رامخې ته شول؟
- ۱۲کواب :څلور لو حوادث.
- ۱۸پوښتنه :دهه محايې (کال بندېت څو کاله دوا وکړ؟
- ۱۸کواب :درې کاله.
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- ۱۳پوښتنه :مسلامنانو کو ت لیفونه په دهه کلونو کې وټالل؟
- ۱۳کواب :په هپو باندې ډېره ولږه راهلې وها د هپو ماشــومان د ولږې
لـه املـه چیپې وهلې حتی تر دې پورې چې هپو بـه د ونې لـه پـاهو څخه
خوراک کولو.
- ۱۱پوښـــتنه :د رســـول الله ﷺ او د هپه د یارانو اقتصـــادي محايه (کال
بنديت څنگه پا ته ورسېده؟
- ۱۱کواب :رســول الله ﷺ ابو قالب ته خ ورکړا چې د قریشــو تړون له
من ه تللی او له «باســـمک اللهم» څخه پرته بل کو څه د تړون په م کې
نه دي پاتی .ابو قالب دهه خ قریشـو ته واسـتولوا قریشو چې کله له دهې
کیسې څخه خ شول نو ورشمېدل او دهه ظاملانه تړون پا ته ورسېد.
- ۱۰پوښتنه :په کو کال کېا ابوقالب او يب يب خدیجه (رضت وفات شول؟
- ۱۰کواب :د بعثت په لسم کال.
- ۱۷پوښتنه :دهه پېښې په رسول الله ﷺ څه اهېز وکړ؟
- ۱۷کواب :رســول الله ﷺ تر ټولو لو مالتړي له ســه ورکړل .ک ه يب
يب خدیجه(رضت د رسول اللهﷺ لپاره د درد تس ین وه او رسول الله ﷺ
دهه کال د لا الحزن(د خپګان کالت په نو ونومولو.
- ۱۹پوښتنه :رسول الله ﷺ ولې قای

ته و ړ؟

- ۱۹کواب :ترڅو خلک د خدا ﷻ ل ادت ته دلوت کړي.
- ۱۴پوښتنه :د قای

خل و د رسول الله ﷺ څخه څنگه استق ال وکړ؟
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- ۱۴کواب :هپو نـه یوازې دا چې د رســـول الله ﷺ دلوت یې ق ول نه
کړا بل ې ماشـومان یې ورپسې واستول ترڅو رسول الله ﷺ په کاهو وويل
او رسول الله ﷺ یې زخمي کړا حتی کلوشې یې له وینو ډکې وې.
- ۱۱پوښتنه :میا د قای

څخه کو څوک مسلامن شو؟

- ۱۱کواب :د «لداس» په نامه یو مسیحي هال وا چې د لت ه او شی ه باهوان
هم و مسلامن شو.
- ۱۱پوښتنه :په کو کال کې د معراج پېښه رامن ته شوه؟
- ۱۱کواب :د ن وت په  ۰۰کال.
- ۱۲پوښــتنه :د رســول الله ﷺ د معراج له ســفر څخه په لنډه توټه یادونه
وکړئ؟
- ۱۲کواب :د رجب په  ۷۲د بعثت په یوولســم کال .ج ائیل (للیه الســال ت
په نورا څېره او پر براق(کلېدون ې کرباههت باندې سواره وه او په نیمه شپه
کې د رســول الله ﷺ کور ته راهله او هپه یې د خوب څخه ویښ کړ او د
مسجد الحرا په لوري ړل او هلته یې د رسول الله ﷺ م ارکه سینه یله کړه
او زړه یې ورته په زمز اوبو ومین لو .هپو په براق (کلېدون ې کربــــــاههت
باندې سواره ول او له مسجد الحرا څخه مسجد ا قصی ته و ړل او له هپه
کا څخه یې د مسامنونو په قرف سفر وکړ.
- ۱۸پوښـتنه :رسـول الله ﷺ کو د یل د خپل معراج د سفر د ار ات لپاره
خل و ته وړاندې کړل؟
- ۱۸کواب :هپو چې بیت املقدس یې لیدلی و د بیت املقدس د دروازو
او پنجرو څخه ې ورنه پوښــتنه وکړه او رســول الله ﷺ ورته په ســمه توټه
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کواب ورکړ او ویې فرمایل« :په ره کې مې د یوې ق یلې (ټ ت کاروان ولید.
چې یو خړ پړ اوښ د هپو څخـه مخ ې پـه حرکـت کې و او درې ورکې
وروسته به م ې ته راورسېږي .یو اوښ د قریشو څخه ورک شو و او رسول
الله ﷺ ورته په دې توګه د هپه اوښ دقیق مدرس ورکړ».
- ۱۳پوښتنه :په لومړي کل چا د رسول الله ﷺ دهه سفر تائید کړ؟
- ۱۳کواب :حرضت ابوب ر فدیق (رضت
- ۲۱پوښـتنه :رسول الله ﷺ د معراج له سفر څخه کومه ډالۍ خپل امت ته
راوړه؟
- ۲۱کواب :پن ه وخته ملونځا د ســوره بقره مخري ایتونه او له رشک پرته د
ګناهونو بښل.
- ۲۰پوښتنه :د «لومړڅ لق ه تړون» کو تړون ته ویل کېږي؟
- ۲۰کواب :رسول الله ﷺ به د حج په وخت کې خل و ته دلوت ورکولوا
په همدې وخت کې شـپږ تنه چې د مدینې اوسېدون ي ووا رسول الله ﷺ
رسه د لق ه سـیمې رسه نږد مالقات وکړل او رسول الله ﷺ رسه یې تړون
وکړ چې خـدا ﷻ رسه به رشک نه کوي او ناوړه الامل به نه تررسه کوي.
چې همدا تړون د لق ه تړون په نامه یادېږي.
- ۲۷پوښتنه :د «لق ه دویم تړون» کو تړون د ؟
- ۲۷کواب :د بعثت په  ۰۹کال کې چې د حج مراسمو ته نږدې وخت وا ۲۱
تنه چې د مدینې مسلامنان وو له رسول الله ﷺ رسه یې په پوه توټه د لق ه
په ســیمه کې لیدنه وکړه .رســول الله ﷺ د هپو له من ه  ۰۷تنه وټاکل او
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ورته یې وفرمایل« :چې کله خپل قومونو ته ورســېدلی نو هپو به اســال ته
دلوت کړئ».
- ۲۹پوښـتنه :کله چې مرشـکینو ولیدل چې د مسلامنانو شمېر ورځ تر بلې په
ډېرېدو د ا نو هپو څه وکړل؟
- ۲۹کواب :هپو پرې ړه وکړه ترڅو د مسلامنانو ره (رسول الله ﷺ ت له
من ه یويس.
- ۲۴پوښتنه :په کو کا کې یې پرې ړه وکړه؟
- ۲۴کواب :هپو په (دار الندوهت کې رسه مشوره وکړه.
- ۲۱پوښتنه :ابو جهل څه وړاندیز ورکړ؟
- ۲۱کواب :هپه وویل« :له هر ټ (ق یلېت څخه به یو ت ړه کوان وټاکو او د
شپې له خوا به ورباندې حمله وکړي او هپه به له من ه یويس ».
- ۲۱پوښتنه :رسول الله ﷺ څنگه له دې توقیې څخه خ شو؟
- ۲۱کواب :د ج ئیل(للیه السال ت د وحیې په ذریعه.
- ۲۲پوښتنه :رسول الله ﷺ د دهه توقیې رسه د مقابلې په خاقر څه وکړل؟
- ۲۲کواب :رسول الله ﷺ پرې ړه وکړه ترڅو مدینې ته هجرت وکړي.
- ۲۸پوښـتنه :کله چې رسـول الله ﷺ هوښتل د خپل کور څخه بهر يش نو
ویې لیدل چې مرشــکین د هپې د کور دروازې رسه راټول شــوي ديا نو څه
یې وکړل؟
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- ۲۸کواب :د خاورې څخه یې یو موټی راواخیســت او د مرشــکینو په لوري
یې وشیندلې او هپو رسول الله ﷺ ونه لید.
- ۲۳پوښتنه :رسول اللهﷺ رسه چا مهاجرت وکړ؟
- ۲۳کواب :حرضت ابوب ر فدیق (رضت
- ۸۱پوښتنه :کله چې مرشکین د رسول اللهﷺ د وتلو څخه باخ ه شولا نو
څه یې وکړل؟
- ۸۱کواب :د رسـول اللهﷺ او ابوب ر فدیق (رضت په لوه کې شول او د
مــدینې پــه ټولو رو کې یې څــارون ي وټامرل او همــدارنگــه یې یوه ډلــه
خلک د هپو د پښو د نښو د پېژندلو لپاره وټاکل .
- ۸۰پوښــتنه :رســول الله ﷺ او ابوب ر فــدیق (رضت په کومه نېوه د «ق ا»
کا ته ورسېدل؟
- ۸۰کواب :د دوشن ې په ورځا د ربیع ا ول په ۰۷مه.
- ۸۷پوښـتنه :رسول الله ﷺ او ابوب ر فدیق (رضت په کومه نېوه مدینې ته
ورسېدل؟
- ۸۷کواب :د جمعې ورځا وروسته د جمعې ملونځ څخه د مدینې په لوري
روان شول.
- ۸۹پوښتنه :د مدینې خل و د رسول اللهﷺ څخه څنگه استق ال وکړ؟
- ۸۹کواب :هپو خوښـــي څرټنده کړه او په نپمو یې د رســـول الله ﷺ
څخه استق ال وکړ.
- ۸۴پوښتنه :رسول الله ﷺ په څو هزاټانو کې برخه واخیسته؟
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- ۸۴کواب ۷۲ :هزاټانو کې.
- ۸۱پوښتنه :د رسول اللهﷺ لومړڅ هزوه کومه یوه وه؟
- ۸۱کواب :د بـــدر هزوها چې خـــدا ﷻ د هپه څخه د «الفرقان» په نامه
یادونه کړې ده.
- ۸۱پوښتنه :د مرشکینو د مرشانو څخه کو کس په دې هزوه کې مړ شو؟
- ۸۱کواب :ابو جهلا د دوه انصار کوانانو په وسیله.
- ۸۲پوښـتنه :د مسـلامنانو د شـهیدانو شـمېر او د کفارو د وژل شوو شمېر په
دهه هزوه کې څو تنه ول؟
- ۸۲کواب ۰۴ :مسلامنان شهیدان او  ۲۱کفار ووژل شول.
- ۸۸پوښـتنه :رسـول الله ﷺ د بدر د هزوې د نیول شـو کسانو په ه له څه
امر وکړ؟
- ۸۸کواب :هپه وفرمایل« :د هپو رسه ښـــه ســـلوک کوئ او هپه څه چې
تاسو یې خورئ دو ته هم ورکړئ».
- ۸۳پوښتنه :بالخره د رسول اللهﷺ پرې ړه د دهو نیول شوو کسانو په ه له
څه وه؟
- ۸۳کواب :هر څوک چې لس تنو مســلامنانو ته ســواد ور زده کړي مزاد به
يش او د نورو څخه د هپو د توان ماابق فدیه واخیســـتل يش او مزاد دې
يش.
- ۳۱پوښتنه :د احد هزوه په کو کال کې رامن ته شوه؟

د حرضت محمد ﷺ د ژوند اړوند | 26

- ۳۱کواب :د هجرت په پن م کالا شوال میاشت.
- ۳۰پوښتنه :په دهه هزوه کې «ل دالله بن ايب منافق» څه وکړل؟
- ۳۰کواب :په یوې پلمې رسه یې د مســلامنانو له لښ ـ ر څخه  ۹۱۱تنه جدا
کړل او بېرته راوټرکېدل.
- ۳۷پوښتنه :د احد د هزوه پایله څنگه شوه؟
- ۳۷کواب :لومړ مســـلامنـان د ډټر بریـايل ووا امـا هپه ډله چې رســـول
اللهﷺ هپو ته دنده ورکړې وه ترڅو د هره ســـاتنه وکړيا هپو له هره
څخه راښ ـ ته شــوي ول او دښــمن د شــا له قرفه په مســلامنانو برید وکړ او
ډېر مسلامنان شهیدان شول.
- ۳۹پوښتنه :پر رسول الله ﷺ په دهه هزوه کې څه تېر شول؟
- ۳۹کواب :رســول اللهﷺ پ ې ســخت ټپي شــوا لق ه بن ابی وقاص د
رسول اللهﷺ قرف ته یوه تیږه ور وار کړه چې د رسول اللهﷺ یو م ارک
هاښ پرې شــهید شــو او م ارکه شــونډه یې زخمي شــوه .ل دالله بن قمیه پر
رسول الله ﷺ حمله وکړه او د اوسپنې دوه حلقې د رسول الله ﷺ م ارک
مخ کې ړې.
- ۳۴پوښتنه :د احد په هزوه کې مرشکینو کومه شایعه خپره کړه؟
- ۳۴کواب :د رسول الله ﷺ د شهادت.
- ۳۱پوښتنه :د احد په هزوه کې څو تنه مسلامنان شهیدان شول؟
- ۳۱کواب ۲۱ :تنه.

 ۰۵۲ | 27پوښتنې او ځوابونه

- ۳۱پوښــتنه :کله چې رســول الله ﷺ خپل تره «حمزه» د ربړونې په حالت
کې ولیدا څه یې ورته وفرمایل؟
- ۳۱کواب :که ســتا د خور «فــفیې» هم رارسه نه و ا ما په همدې حالت
پرېښودلې ترڅو مرهۍ او وح حیواناتو خوړلی و او په ورځ د قیامت به
د هپو له خېوو څخه را پیدا شو وې.
- ۳۲پوښتنه :په کومه هزوه کې منافقینو د «افک» کیسه جوړه کړې وه؟
- ۳۲کواب :د (بني مصالقت په هزوه کې.
- ۳۸پوښ ـتنه :د رســول الله ﷺ ښ ـ ه «لایشــه(رضت» څنگه له دې تهمت
څخه پاکه رابته شوه؟
- ۳۸کواب :د قرمن مجید د میتونو په نازل کېدو رسه (سوره نورت
- ۳۳پوښــتنه :کله چې ابو ســفیان د احد په هزوه کې چیپې وهلې (ژوند د
وي ه لا ژوند د وي ه لت رسول الله ﷺ حرضت لمر (رضت ته څــــه
امر وکړ؟
- ۳۳کواب :د هپـه پـه کواب کې ووایـه (الله اللی و اجلتا خدا لو او
پیاوړ د .
- ۰۱۱پوښـتنه :په کومه هزوه کې «جویریه» ونیول شـوه او وروسـته بیا رسول
الله ﷺ هپه واخیسته او مزاده یې کړه او بیا یې هپه رسه واده وکړ؟
- ۰۱۱کواب :د (بني مصالقت په هزوه کې.
- ۰۱۰پوښتنه :کله چې د جویریه پالر په خپلې لور پسی راهیا نو رسول الله
ﷺ څه وفرمایل؟
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- ۰۱۰کواب :رســـول الله ﷺ جویریه ته اختیار ورکړا که هواړې نو کولی
شـې چې خپل د پالر رسه ړه شـېا خو جویریه وویل چې زه هواړ رسول
اللهﷺ رسه واوسم.
- ۰۱۷پوښتنه :د خندق هزوه څنگه رامن ته شوه؟
- ۰۱۷کواب :کله چې رسول اللهﷺ د تړون څخه رس هړوون ي یهودان له
مدینې څخه وایســتلا هپو د مرشــکینو په وســیله په توقیو س پورې کړا
ډلې یې جوړې کړې او د مدینې په لوري یې حرکت وکړ .
- ۰۱۹پوښــتنه :رسـول الله ﷺ ددې لپاره چې له هپو رسه مقابله وکړي په
کومې حلالرې یې ف ر وکړ؟
- ۰۱۹کواب :رســـول اللـه ﷺ ډېر ژر خپل یاران له دې حملې څخه خ
کړل او حرضـــت ســـلیامن وړانـدیز وکړ څو د مـدینې څخه یو لو خندق
(کندهت وایسـتل يش او کفار د دهې خندق (کندېت تر شا معال يش .رسول
الله ﷺ دا مشوره ومنله او یو لوي خندق یې وایستلو .
- ۰۱۴پوښتنه :ددې هزوې پایله څنگه شوه؟
- ۰۱۴کواب :د نعیم بن مسـعود په مرسـته د هپو ترمنځ بېلتون رامن ته شو
او د خـدا ﷻ په مرســـته یو لو قوفان راهی او د هپو ټول وســـایل له
من ه و ړل او هپو رسه بېل شول.
- ۰۱۱پوښتنه :په کومه هزوه کې مرشکینو پرې ړه وکړه چې د کور له با څخه
بها په رسول اللهﷺ لویه ډبره راهورکويا څو رسول الله ﷺ شهید کړي؟
- ۰۱۱کواب :د بنو نضیر په هزوه کې او رسول الله ﷺ د وحیې په ذریعه له
دې توقیې (دسیسېت څخه خ شو.
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- ۰۱۱پوښتنه :رسول الله ﷺ د بنو نضیر یهودانو رسه څه معامله وکړه؟
- ۰۱۱کواب :وروسته له ماتې څخها رسول الله ﷺ هپو ته فرفت ورکړ
څو خپلې ښـــ ې او او دونه دې وررسه واخ او هر چېرته چې هواړي ړ
دې يش.
- ۰۱۲پوښتنه( :فلح حدی یهت څنگه من ته راهله؟
- ۰۱۲کواب :یوه شــپه رســول الله ﷺ خوب ولید چې له خپلو یارانو رسه
م ې ته راهلی او د حج مراسم تررسه کويا نو همدا وو چې رسول الله ﷺ
پرې ړه وکړه چې همدا کال به د حج مراسمو ته ورکو .په ره کې رسول الله
ﷺ ته پیپا راهی چې قریشـــو پرې ړه کړې ده چې م ې ته د رســـول الله
ﷺ د راتـــــګ مخنیو وکړيا رســول الله ﷺ د حدی ې په ســیمه کې
ودرېدلو او یو اسـتاز یې قریشو ته واستولو ترڅو هپو ته ووایي چې موږ
د حج کولو نیت لرو.
- ۰۱۸پوښـتنه :کو کس د رسـول الله ﷺ استاز وټاکل شو او په اخر کې
څه وشول؟
- ۰۱۸کواب :حرضت لثامن (رضت د رسول الله ﷺ استاز وټاکل شو او
کــــله چې قریشو ته ورهی نو هپو د حرضت لثامن (رضت د بېرته راتگ
مخنیوي وکړ .د مسلامنانو تر منځ داسې شایعات رامن ته شول چې حرضت
لثامن (رضت په شـهادت رسـېدلی .رسـول الله ﷺ د فحابه و څخه بیعت
واخیستلو ترڅـــو د حرضت لثامن (رضت د وینې بدلـــه لـــه مرشکینو څخه
واخ  .نو بالخره د دواړو خواو تر منځ مصـــلحت وشـــو او د  ۰۱کالو لپاره
سوله وشوه .
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- ۰۱۳پوښــتنه :کو کس وروســته د خی له فتحې څخه رســول الله ﷺ ته
زهر ورکړل؟
- ۰۱۳کواب :زینب بنت حارثا خو رسول الله ﷺ د وحیې په ذریعه خ
تر سه کړ.
- ۰۰۱پوښتنه :د بدر هزوې خپوهي (للم بردارانت څوک وو؟
- ۰۰۱کواب :معصب بن لمیرا للی بن ايب قالب او سعد بن معاذ.
- ۰۰۰پوښتنه :د دومه الجندل هزوه څنگه پېښه شوه؟
- ۰۰۰کواب« :دومه الجندل» دمشق رسه نږدې یو ښار و .کله چې مسلامنان
لـــه دهې رې څخه سوداګرڅ (تجـــارتت ته تللا نو مرشکینو به مسلامنان
کورول او د مســـلامنـانو مـالونه به یې هم تا او لو کول او کله به ې هم
مسلامنان وژل .کله چې رسول الله ﷺ خ شو چې هپو نیت لري ترڅو
په مدینې باندې حمله وکړي نو رســـول الله ﷺ مخ ې د هپو د حرکت
څخه د فــحابه و لښــ ر رسه په هپو حمله وکړه او بریالیتوب د اســالمي
لښ ر په نصیب شو.
- ۰۰۷پوښتنه :د رسول الله ﷺ اخري هزوه کومه وه؟
- ۰۰۷کواب :د ت وک هزوها د هجرت پـه نهم کال د رجب په میاشـــت کې
پېښه شوه.
- ۰۰۹پوښتنه :کله چې رسول الله ﷺ م ه فتح کړه نو څه یې وکړل؟
- ۰۰۹کواب :د لمومي لفو (بښنېت الالن یې وکړ.
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- ۰۰۴پوښـتنه :رسول الله ﷺ د م ې له فتح وروسته په څه ډول دې ښار ته
راننوت؟
- ۰۰۴کواب :ډېر په متواضع ډول رسها رس م ارک ې د خدا ﷻ په لوري
ټیټ کړ و او د فتح سوره یې تالوت کوله.
- ۰۰۱پوښتنه :م ه م رمه په کومه نېوه فتح شوه؟
- ۰۰۱کواب :د هجرت په اتم کالا د روژې په  ۷۱د جمعې ورکې په سهار.
- ۰۰۱پوښـتنه :رسـول الله ﷺ وروسته د م ې له فتح څخه لومړ کو کار
تررسه کړ؟
- ۰۰۱کواب :له بتانو څخه د حر رشی
څخه.

پاک کـول او د مرشکینو له شعایرو

- ۰۰۲پوښتنه :رسول الله ﷺ د کع ې رشیفې کی

چا ته ورکړه؟

- ۰۰۲کواب :لثامن بن قلحه ته.
- ۰۰۸پوښـــتنه :د م ې اوســـېدون ي د رســـول الله ﷺ په راتگ رسه څه
احساس درلود؟
- ۰۰۸کواب :د م ې اوســېدون ي وېرېدلا ک ه چې هپو ف ر کولو هپه
وخت چې دو به رسول الله ﷺ ته ازار او کړاو ورکاوه نو رسول الله ﷺ
به له دو څخه هچ واخ .
- ۰۰۳پوښتنه :رسول الله ﷺ د م ې اوسېدون و رسه څنگه رویه وکړه؟
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- ۰۰۳کواب :رســـول اللـه ﷺ وفرمایل (( :نن ورځ هامهه خ ه کو چې
یوســـ خپلو وروهو تـه کړې وه نن ورځ هېم مالمـت نشـــته او هېم ډول
پوښتنه کول هم نشتهاکئ تاسو مزاد یاستتت
- ۰۷۱پوښــتنه :د رســول الله ﷺ کســب و کار له بعثت څخه مخ ې بیان
کړئ؟
- ۰۷۱کواب :په ماشــومتوب کې د پســانو شــپون و او په کوانۍ کـــــې یې
سوداګري (تجارتت کولو.
- ۰۷۰پوښتنه :د رسول الله ﷺ ظاهري ښ الوې بیان کړئ؟
- ۰۷۰کواب :د مخ م ارک رنگ یې ســپین او ســور ته نږدې وا قد یې میانه
(برابرت او وېښته یې تور او سرتټې یې زیږې وېا ښه بدن یې درلود او نورا
و.
- ۰۷۷پوښتنه :حرضت ابراهیم (للیه السال ت کومه دلا کړې وه؟
- ۰۷۷کواب(( :ربنا وابعث فیهم رسوأل منهمتت
- ۰۷۹پوښتنه :رسول الله ﷺ له کومې ق یلې (ټ ت څخه و؟
- ۰۷۹کواب :د هاشمي له ق یلې (ټ ت څخه و.
- ۰۷۴پوښتنه :د رسول الله ﷺ موحد نی ه (جدت څوک و؟
- ۰۷۴کواب :حرضت ابراهیم (للیه السال ت
- ۰۷۱پوښــتنه :رســول الله ﷺ د لربو جاهلیت په وخت کې په کو تړون
کې ټډون کړ و چې د اســال په وخت کې یې وفرمایل(( :ما په دې تړون
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کې ونډه واخیسـتها که په اسال کې هم یو داسې تړون ته دلوت شما ق لو
یې.تت
- ۰۷۱کواب :د «حل

الفضول» تړون.

- ۰۷۱پوښتنه :د «حل

الفضول» تړونا څه ډول تړون و؟

- ۰۷۱کواب :ددې تړون للت دا و چې :یو ســړ خپل مالونه له یمن څخه
م ې ته یوړلا په م ې کې یو بل ســړي دا مالونه واخیســتل خو ددې توکو
پیســې یې ورنه کړې .د مـــــال خاوند د م ې له اوســېدون و څخه مرســته
وهوښـتله .د م ې لــــه اوسېدون و څخه هم یوه ډله د «ابن جدلان» په کور
کې رسه را ټول شــول او یو تړون یې وتړلو ترڅو د مولو حق له ظاڅ څخه
واخیستل يش.
- ۰۷۲پوښــتنه :له هپه کور او کړاونو څخه چې مرشــکینو به رســول الله ﷺ
ته ورکولا په لنډه توټه یادونه وکړئ؟
- ۰۷۲کواب :یوه ورځ رسـول الله ﷺ په جومات کې د سجدي په حالت
کې وا چې «لق ه بن ايب معیط» د رســـول الله ﷺ په شـــاه باندې د اوښ
مرداره پرده واچوله .بیا يب يب فاقمې هپه د رســـول الله ﷺ له شـــاه څخه
لرې کړه.
- ۰۷۸پوښـتنه :د رسول الله ﷺ له ظاهري خصلتونو او څېرې څخها یو څو
کانگړنې ذکر کړئ؟
- ۰۷۸کواب :هپـه لـه هر پلوه د نق( (کمۍت څخه م ا (پاکت وا په خل و
کې ښـایسته سړ وا م ارک رنگ یې سپین او روښانه وا تند یې پراخه او
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وروکې یې نرڅ وېا باهه یې لو ا ســرتټې یې هوې او تورې وېا پوزه یې
برابره وها ږیره یې ډېره او وجود یې ښه وا قد یې متوسط خو لوړ ته نږدې و.
- ۰۷۳پوښتنه :د رسول الله ﷺ د ښوونې او روزنې استاد څوک و؟
- ۰۷۳کواب :رسـول الله ﷺ په مستقیمه توټه د خدا ﷻ تعالی له لوري
روزل شو و( .فادبنی فأحسن تأدی یت
- ۰۹۱پوښــتنه :هپه میت چې د رسـول الله ﷺ د اخالقو ســتاینه کويا ذکر
کړئ؟
- ۰۹۱کواب(( :وانک لعلی خلق لویمتت
- ۰۹۰پوښتنه :د رسول الله ﷺ اخالق په کور کې څنگه وو؟
- ۰۹۰کواب :حرضت انس (رضت فرمـایي (( :ما داسې څوک نه دي لیديل
چې د رســـول الله ﷺ په شـــان د خپلې کورنۍ رسه په ښـــو اخالقو چلند
وکړي.تت
- ۰۹۷پوښتنه :رسول الله ﷺ په کو کال کې د اخرت لومړنی ملونځ ادا کړ؟
- ۰۹۷کواب :د شوال په لومړڅ نېوها دویم هجري کال.
- ۰۹۹پوښتنه :د رسول الله ﷺ و حدیث ذکر کړئ؟
- ۰۹۹کواب :د هپه کس لپاره چې د خل و ترمنځ د ســـولې هده کوي او د
خیر خ ه کويا دروهجن نه و ل کېږي( .متفق للیهت
- ۰۹۴پوښــتنه :د رســول الله ﷺ لـــــه معجزاتو څخه یوه لویه معجزه ذکر
کړئ؟
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- ۰۹۴کواب :د رســـول اللـه ﷺ تر ټولو لویـه او لویمـه معجزه د اللهﷻ
کتاب «قرمن ریم» د ا چې تر اوسـه هم شـته او وروسته له څو پېړیو بیا هم
پ ې هېم بدلون نه د راهلی.
- ۰۹۱پوښتنه :د رسول الله ﷺ بله معجزه هم بیان کړئ؟
- ۰۹۱کواب :کــــله چې مرشکینو هوښتل چــــې رسول الله ﷺ ورته خپل
ن وت رابت کړيا نو د رسـول الله ﷺ څخه یې وهوښـتل چې سپوږمۍ په
منځ کې نیمـه کړي او رســـول اللـه ﷺ هم د خپلې ګوتې په اشـــارې رسه
سپوږمۍ په منځ نیمه کړه او بېرته خپل لومړي حالت ته راهله.
- ۰۹۱پوښتنه :د رسول الله ﷺ ملګرو ته کو نو اخیستل کېږي؟
- ۰۹۱کواب :فحابه
- ۰۹۲پوښتنه :رسول الله ﷺ د خپلو فحابو (ملګروت په ه ـله څه فرمای
دي؟
- ۰۹۲کواب :زما فحابها ل ه د مسامن ستوريا چې هر یو پسې اقتدأ وکړئ
نو هدایت به ومومئ.
- ۰۹۸پوښتنه :د رسول الله ﷺ له نومونو څخه یو څو ذکر کړئ؟
- ۰۹۸کواب :محمدا احمدا املاحيا الحارشا العاقبا املقيضا ....
- ۰۹۳پوښــتنه :د رســول الله ﷺ د ســیرت په ه له د کینو کتابونو نومونه
ووایاست؟
- ۰۹۳کواب :ن ي رحمتا سیرة الن يا سیره ابن هشا ا رحیق املختو .
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- ۰۴۱پوښـــتنـه :د رســـول اللــه ﷺ لــه تورې څخـه د درېیو تورو نومونــه
ووایاست؟
- ۰۴۱کواب :فمصامه تورها لضب توره او رسوب توره.
- ۰۴۰پوښتنه :د رسول الله ﷺ ساتون ي څوک وو؟
- ۰۴۰کواب :زبیر بن لوا ا حرضت باللا سعد بن معاذا ابو ایوب انصـاريا
سعد بن ايب وقاصا ل اد بن بشیر.
- ۰۴۷پوښتنه :ولې رسول الله ﷺ ته «خاتم الن یین» وایي؟
- ۰۴۷کواب :ک ه چې وروســته له رســول الله ﷺ څخه به بل پیپم تر
قیامته پورې ران او خپله رســـول الله ﷺ هم فرمای دې (( :زه تر ټولو
وروستی پیپم یما وروسته له ما څخه بل پیپم نشته.تت
- ۰۴۹پوښتنه :کو ښار په «مدینه الن ي» باندې مشهوره د ؟
- ۰۴۹کواب :مدینه منوره.
- ۰۴۴پوښتنه :رسول الله ﷺ د خپل ښار د فضیلت په ه له څه وی

دي؟

- ۰۴۴کواب :رســـول الله ﷺ فرمای دي (( :څوک چې په مدینه منوره
کې مړ يش نو د قیامت په ورځ به زه د هپې شفالت کو .تت ابن ماجه.
- ۰۴۱پوښتنه :رسول الله ﷺ څو نېزې درلودې؟
- ۰۴۱کواب :درې دانې :رمحا مثوي او مثني.
- ۰۴۱پوښتنه :د رسول الله ﷺ یوه بله معجزه هم بیان کړئ؟
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- ۰۴۱کواب :یو فـحابه وفرمایل« :د خندق له جگړې وروســتها په کور کې
مې لږ اورب درلودې او هپه مې اوړه کړل او یو پسه مې هم قربا کړ .کله
چې رسول الله ﷺ د خپلو ټولو یارانو رسه له خندق جگړې څخه راستون
شوا نو هپو ټولو ښه ډوډڅ وخوړله او بیا هم دیگ ډک و».
- ۰۴۲پوښتنه :مسجد الن ي څه فضیلت لري؟
- ۰۴۲کواب :رســول الله ﷺ فرمای دي(( :زما په جومـــــات کې ملونځ
کول پـه زر هـاوو وارې هوره د لـه نورو مســـاجـدو څخـها مگر مســـجــد
الحرا .تت
- ۰۴۸پوښتنه :په مسجد الن ي کې تر ټولو هوره کا کو یو د ؟
- ۰۴۸کواب :ریاض الجنه (د رســول الله ﷺ لـــــه من څخه تر روضــې
م ارک پورېت
- ۰۴۳پوښتنه :د رسول الله ﷺ یو حدیث ذکر کړئ؟
- ۰۴۳کواب :رسول الله ﷺ فرمای دي(( :ستاسو څخه تر ټولو هوره هپه
څوک د چې خپلې کورنۍ رسه ښه چلند وکړيا او زه ستاسو څخه تر ټولو
هوره یم نس ت خپلې کورنۍ ته.تت
- ۰۱۱پوښتنه :د رسول الله ﷺ هپه حدیث ذکر کړئ چې په هپه کې یې د
فاريس ژبې کلامت هم کارويل وي؟
- ۰۱۱کواب :ابو هریره فرمایې(( :ټېډې مې درد کولوا رســول الله ﷺ په
ره تېرېدلو او ویې فرمایل :اشــتی یت دردا اشــتی یت درد .ا ابو هریره له
درد څخه پازاب ې؟تت مسند احمد ۴۱۹/۷
- ۰۱۰پوښتنه :د رسول الله ﷺ یو شعر ذکر کړئ؟
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- ۰۱۰کواب :د حنین په ورځ یې داسې وفرمایل:
(( انا الن ی کذب انا ابن ل داملالبتت
- ۰۱۷پوښتنه :وروسته له هپې چې رسول الله ﷺ د شعب ايب قالب څخه
بهر شوا د ژوند سخته ورځ یې کومه یوه وه؟
- ۰۱۷کواب :د تره او مېرمنې مړینه ې (ابوقالب او خدیجهت
- ۰۱۹پوښتنه( :لاڅ الحزنت کو کال ته ویل کېږي؟
- ۰۱۹کواب :د بعثت لسم کال تها چې په دې کال کې د رسول الله ﷺ د
ژوند دوه لو مالتړي وفات شول ابوقالب او يب يب خدیجه (رضت.
- ۰۱۴پوښــتنه :د ابوقالب له مړینې څخه څو ورکې وروســته يب يب خدیجه
(رضت وفات شوه؟
- ۰۱۴کواب :درې ورکې وروسته یا درې میاشتې وروسته.
( ژباړن :د نور اختالف شتون لريت
- ۰۱۱پوښـتنه :د احد له هزوې څخه وروسـته کو کس د رسول الله ﷺ د
ترور نیت درلود؟
- ۰۱۱کواب« :دلثور» په نامه کس و.
- ۰۱۱پوښتنه :په څه ډول یې د رسول الله ﷺ د ترور پالن درلود؟
- ۰۱۱کواب :رسـول الله ﷺ د یوې ونې ندې هوښتل ویده يشا ناڅاپه
یو له مرشـکینو څخه په رسـول الله ﷺ برید وکړا کله چې یې د رسول الله
ﷺ وېره ولیـده نو توره یې له س څخه ولوېده .رســـول الله ﷺ ورته

 ۰۵۲ | 39پوښتنې او ځوابونه

وفرمـایل :له تاســـو رسه څه معامله وکړ ؟ هپه وویل :ته د خدا پیپم
رسول الله ﷺ هم هپه لفوه کړ.

ې.

- ۰۱۲پوښـتنه :رسول الله ﷺ د نړڅ کومو باچاهانو ته بلنلی ونه واستول او
هپو یې اسال ته دلوت کړل؟
- ۰۱۲کواب :هرقل د رو باچاا مقوقین د مرصــ باچاا خرســو پرویز د ایران
باچاها نجايش د ح شې باچاه او...
- ۰۱۸پوښـــتنـه :د ایران باچا د رســـول الله ﷺ د لیک په تړاو څه ل س
العمل وښود؟
- ۰۱۸کواب :د رســـول اللـه ﷺ لیـک یې څیرې کړ او ویې ویل :ولې د
محمد نو زما په لیک کې مخ ې راهلی د ؟
- ۰۱۳پوښتنه :رسول الله ﷺ د هپه په حق کې څه دلا وکړه؟
- ۰۱۳کواب :ویې فرمـایـل (( :خـدا تعـالی دې د هپه باچاهي دړې وړې
کړي او هپه دې د خپل زو په ذریعه نابود يش.تت
- ۰۱۱پوښتنه :د هپه لیک م څه وا چې رسول الله ﷺ د ایران باچا ته یې
استولی و؟
- ۰۱۱کواب« :بســم الله الرحمن الرحیما له محمد رســول الله څخه د فارس
لو قرصــ تها ســال په هپه چا چې د رښــتینولۍ او هدایت پیرو د او هپه
څوک چې پــه خــدا ې ایامن راوړ د ا د هپې پــه خــدا او رســـول
شهادت ورکو چې له هپه پرته بل خدا نشتها زه تاته دلوت درکو په دې
چې د خدا رســول یما ترڅو ټولو هپه خلک چې ژوندي دي وېره او هیله
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ورکړ ا اســال ومنئ ترڅو په دواړو جهانونو کې روغ رمټ و اوســئا که رس
هړونه وکړئ د مجوس ټناه به پر تاسو وي».
- ۰۱۰پوښتنه :د حرضت محمد ﷺ څخه مخ ې کو رسول تېر شو و؟
- ۰۱۰کواب :حرضت لیسی (للیه السال ت  .ت راري نه د
- ۰۱۷پوښـــتنـه :هپه میت چې خدا تعالی په هپه کې د رســـول الله ﷺ
اخالقا نورو مسلامنانو ته د یوې منونې په ډول معريف کړيا ذکر کړئ؟
- ۰۱۷کواب(( :لقد کان ل م فی رسـول الله اسوه حسنه ملن کان یرجوا الله
والیو ا خرتت/ا حزاب۷۰:
- ۰۱۹پوښــتنه :لومړ میت چې په رســول الله ﷺ نازل شــو د ا ذکر
کړئ؟
- ۰۱۹کواب(( :اقرأ باسم ربک الذ خلق خلق ا نسان من للقتت
- ۰۱۴پوښـتنه :کله چې رسـول الله ﷺ د قای
څنگه دلا یې وکړه؟

په سفر کې خواشینی شوا

- ۰۱۴کواب :اې خـدایه! اې تر ټولو مهربانه خدایها زه له خل و څخه تاته د
خپلې کمزورڅا د تدبیر کمښت او ذلت څخه ش ایت کو  .ته مې رب یېا
نو ته ما هپه چا ته چې زما پرکولو ته م ارزه کوي یا هپه دښــمن ته ســپارې
چې زما کار وررسه تړلی د  .خو که دا سـتاسـو له هوسې نه وي نو بیا راته د
اندېښنې وړ نه ده .
- ۰۱۱پوښتنه :اللهﷻ د رسول الله ﷺ دلا څنگه ق وله کړه؟
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- ۰۱۱کواب :وروسته له دې دلا څخها اللهﷻ د هرونو مالی و ته امر وکړا
که رســـول الله ﷺ اجازه ورکړي نو قای به د دوو هرنو ترمنځا له من ه
یويس.
- ۰۱۱پوښتنه :رسول الله ﷺ څه وفرمایل؟
- ۰۱۱کواب :خیرا زه هیله لر چې د دو په راتلون ي نســل کې به داســې
کسان را پیدا يش چې ا واحد خدا تعالی ته به ل ادت کوي.
- ۰۱۲پوښـــتنه :کله چې رســـول الله ﷺ اراده وکړه چې مدینې ته هجرت
وکړي نو م ې رسه یې څه ډول مخه ښه وکړه؟
- ۰۱۲کواب :اې کع ې! څه ښــه ښــار یې او څومره زما خوښــېږېا که زه مې
خپـل قو لـه دې کـا څخـه نـه وا ایســـتلی هېد لـه به مې بل کا د
اوسېدو لپاره نه و هوره کړ .
- ۰۱۸پوښتنه :رسول الله ﷺ به کومه ورځ د سفر لپاره هوره کوله؟
- ۰۱۸کواب :معموأل د پنجشن ې ورځ.
- ۰۱۳پوښتنه :د رسول الله ﷺ د مسام

کتاب نو څه د ؟

- ۰۱۳کواب :قرمن لویم الشان.
- ۰۲۱پوښـتنه :قرمن کریم په څومره موده کې په رسول الله ﷺ باندې نازل
شو د ؟
- ۰۲۱کواب ۷۹ :کلونو کې.
- ۰۲۰پوښـتنه :څه سـ ب شــول چې خل و به ورځ تر بلې د رســول الله ﷺ
دین ته مینه پیدا کوله؟
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- ۰۲۰کواب :ښه اخالقا ښه رفتار او په ټوله کې له خل و رسه ښه چلندا...
- ۰۲۷پوښـــتنه :د م ې یهودانو ولې د رســـول الله ﷺ په راتگ رسه قیا
وکړ؟
- ۰۲۷کواب :یهودان د هپــه پیپم د ظهور پــه وــه وو چې د هپو پــه
مسام کتاب کې یې یادونه شوې وه او دا چې رسول الله ﷺ د هپو له
قو څخه نه وا نو ک ه یې مخالفت وکړ.
- ۰۲۹پوښتنه :د رسول الله ﷺ خ و ته کو لفظ کارول کېږي؟
- ۰۲۹کواب :حدیث رشی .
- ۰۲۴پوښتنه :سنت کو څه ته ویل کېږي؟
- ۰۲۴کواب :د رسول الله ﷺ ټفتار او کردار ته سنت ویل کېږي.
- ۰۲۱پوښتنه :زموږ دندها نس ت رسول الله ﷺ ته څه ده؟
- ۰۲۱کواب :دا چې د رســول الله ﷺ د ســنتو په تررسه کولو کې پابند او
مخ ښ واوسوا په خافه توټه د ملونځ ادأ کولا ک ه چې رسول الله ﷺ
به د ملونځ په تررسه کولو کې ډېر ټینگار کولو.
- ۰۲۱پوښتنه :د رسول الله ﷺ له اخالقو څخه یو څو ذکر کړئ؟
- ۰۲۱کواب :له هری انو رسه یې مینه درلودها له خل و رسه مهربانه وا هر کله
چې به کومې هونډې ته ورتللو نو هپه کا چې به خايل و هملته به کېناستلو
او خپلو یارانو ته به ې اجازه نه ورکوله چې ورته پاڅيا د خپل نفس لپاره به
یې هچ نه اخیسـت لوا هېد له به هم د شـخ ـ مسایلو لپاره نه هوسه کېدلو
مگر هپه وخت چې د خدا ﷻ ح م به نقض شو.
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- ۰۲۲پوښتنه :رسول الله ﷺ د الوداع په خا ه کې څه وفرمایل؟
- ۰۲۲کواب :ویې فرمایل(( :ا خل و! ســتاســو وینه او مال پر یو بل حرا
دي او ما ټول هپه دود او دســتور (رســم و رواجت چې د جاهلیت د زمانې وا
له من ه یوړ.تت
- ۰۲۸پوښــتنه :رســول الله ﷺ به له کو خار څخه د خپل امت لپاره وېره
درلوده؟
- ۰۲۸کواب :شــتمنۍ او نړڅ رسه زیاته مینه .ک ه چې رســول الله ﷺ په
دې ه له فرمای  (( :وېره لـــر چې مشـــرک نه شئ او د مخ نیو اقوامو په
شان د نړڅ او شتمنۍ په موخه رسه سیايل ونه کړئ.تت
- ۰۲۳پوښتنه :د رسول الله ﷺ یو حدیث ذکر کړئ؟
- ۰۲۳کواب :رســول الله ﷺ فرمای دي(( :ا بالله! اذان وکړه او موږ ته
د هپې په وسیله ارامتیا را په برخه کړهتت/ابو داود.
- ۰۸۱پوښتنه :د هپه کتابونو نومونه ذکر کړئ چې د رسول الله ﷺ احادیث
او ویناوې پ ې راټولې شوې وي؟
- ۰۸۱کواب :فحیح ال خاري رشی ا فحیح املسلم رشی ا سنن ترمذ ا
سنن نساییا ابو داودا ابن ماجه.
- ۰۸۰پوښـــتنه :له هپه وېرې څخه چې رســـول الله ﷺ له اللهﷻ څخه
درلودها یو واقعه ذکر کړئ؟
- ۰۸۰کواب :ل دالله بن ســخیر فرمای دي(( :یوه ورځ د رســول الله ﷺ
خدمت ته ورهلما رسول الله ﷺ په ملان ه وا کله چې یې ملونځ خالص
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کړا نو د دلـا په وخت کې یې داســـې ژړل چې تا به ویل چې اوبه د جو
کېدلو په حالت کې دي.تت
- ۰۸۷پوښتنه :د نړڅ په ه له د رسول الله ﷺ نور څه و؟
- ۰۸۷کواب :رســول الله ﷺ فرمای دي(( :زه له دنیا رسه څه کار لر !؟ا
زما مثال په دې نړڅ کې داسې د ل ه یو مسافر چې د یوې ونې ندې د لږ
2
وخت لپاره ویده يش او بېرته راویښ يش او خپل سفر ته دوا ورکړي.تت
- ۰۸۹پوښتنه :د رسول الله ﷺ د ساده ژوند څخه یو څو منونې ذکر کړئ؟
- ۰۸۹کواب :یوه ورځ حرضت لمر بن خااب(رضتا رسول الله ﷺ ولید
چې په یوه پوزي باندې ویده د ا حرضت لمر (رضت تـه ژړا ورهلها رسول
الله ﷺ ورڅخه پوښتنه وکړه چې ولــې ژاړې؟ حرضت لمر(رضت وویل:
کسـري او قیرص په مرامـه او راحتۍ کې ژوند کوي او تاسو په داسې سختۍ
کې ژوند تېرو  .رســول الله ﷺ ورته وفرمایل« :ایا ته په شــک کې یېا د
هپو سهم په دې نړڅ کې ورکړل شو او په هپه نړڅ کې به هېم سهم ونه
لري».
- ۰۸۴پوښتنه :د رسول الله ﷺ له سخاوت څخه یادونه وکړئ؟
- ۰۸۴کواب :جابر بن ل دالله فرمای (( :د رســـول الله ﷺ څخه چې هر
څه وهښتل يشا «نه» نه وایي.تت /بخاري رشی
- ۰۸۱پوښتنه :د یو څو رو منونه ذکر کړئ چې د رسول الله ﷺ احسانات
پوره کړو؟

 2ابو داود
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- ۰۸۱کواب :د هپو پـه ســـنتو لمـل کولا د هپو م ارک روح ته درود
رشی ویل.
- ۰۸۱پوښتنه :د رسول الله ﷺ کنیه څوک و؟
- ۰۸۱کواب :ابوالقاسم.
- ۰۸۲پوښـتنه :د رسول الله ﷺ د څو تنو کات انو (کتاب لی وون وت نومونه
واخلئ؟
- ۰۸۲کواب :خلفا راشـدینا خالد بن سعیدا حرضت ارقما زبیر بن لوا ا
معاویها ابی بن کعبا زید بن رابت.
- ۰۸۸پوښــتنه :هپه ښــ ې چې د امهات املومنین په کور کې به یې خدمت
کولوا نومونه یې ذکر کړئ؟
- ۰۸۸کواب :ریحانه بن شـــمعونا میمونه بنت ســـعدا ا ضـــمیرا ا لیا ا
خولها خلیسها خرضه.
- ۰۸۳پوښتنه :رسول الله ﷺ کو کسان په خپل ژوند کې د راز ویلو لپاره
ټاک وو؟
- ۰۸۳کواب :لور یې فاقمها حرضت حذیفها انس بن مالک.
- ۰۳۱پوښتنه :حرضت انس (رضت د رسول الله ﷺ د اخالقو په ه له څه
فرمای دي؟
- ۰۳۱کواب :هپه فرمای « :هېد له مې له رســول الله ﷺ څخه بد-رد او
هلاـه خ ه نـده اورېـدلېا د  ۰۱کـالو خـدمت په اوږدو کې یې ماته حتا د
«اوف» کلمه هم نده ویلې».
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- ۰۳۰پوښتنه :د رسول الله ﷺ یو حدیث ذکر کړئ؟
- ۰۳۰کواب« :د کارټر مزد (حق الزحمهت تر هپه مخ ې ورکړئ چې د هپه
خولې وچې شوې نه وي» /ابن ماجه.
- ۰۳۷پوښتنه :رسول الله ﷺ څه شی د خپلو سرتګو د یخولو وسیله ګڼله؟
- ۰۳۷کواب :ملونځ.
- ۰۳۹پوښتنه :د رسول الله ﷺ ترونه کو کسان و؟
- ۰۳۹کواب :زبیرا ل ـاسا ابوقـالـبا حمزها حـارثا ابولهـب قثما جحلا
مقو ا رضارا ل دال ع ه.
- ۰۳۴پوښتنه :د رسول الله ﷺ ترورټانې څوک وې؟
- ۰۳۴کواب :ا ح یما لات ها ارو ا برها ففیها امیمه.
- ۰۳۱پوښتنه :د رسول الله ﷺ د دایي (د شیدو مېندوت نومونه ووایاست؟
- ۰۳۱کواب:
- ۰۳۱پوښـــتنـه :د رســـول اللـه ﷺ د رضـــا ي وروهو او خوینـدو نومونه
ووایاست؟
- ۰۳۱کواب :ل دالله بن حارثا انیسه بن حارثا شیام بنت حارث.
- ۰۳۲پوښتنه :د رسول الله ﷺ ترور (د مور خورت نو ووایاست؟
- ۰۳۲کواب :لقیله بنت لمیم.
- ۰۳۸پوښتنه :رسول الله ﷺ څو ښ ې درلودي؟
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- ۰۳۸کواب :یوولس ښ ې.
- ۰۳۳پوښتنه :د رسول الله ﷺ د ښ و نومونه ذکر کړئ؟
- ۰۳۳کواب :خدیجها سـودها لایشـها حفصـها زینبا ا ســلمها زینب بنت
جحشا جویریها ا ح ی ها ففیها میمونه.
- ۷۱۱پوښـتنه :هپه وخت چې رســول الله ﷺ له خدیجې (رضت رسه واده
کولو د دو لمر څومره و؟
- ۷۱۱کواب :رسول الله ﷺ  ۷۱کلن او يب يب خدیجه  ۴۱کلنه وه.
- ۷۱۰پوښتنه :د يب يب خدیجې (رضت مهر څومره و؟
- ۷۱۰کواب ۷۱ :اوښان.
- ۷۱۷پوښــتنه :رســول الله ﷺ په کومه نېوه له يب يب خدیجې (رضت رسه
واده وکړ؟
- ۷۱۷کواب :له هجرت څخه مخ ې.
- ۷۱۹پوښـــتنـه :د هپـه او دونو نومونـه یې ذکر کړئ چې يب يب خدیجې
(رضت یې س نۍ مور وه؟
- ۷۱۹کواب :زینبا قاسما رقیها ا کلثو ا فاقمها ل دالله.
- ۷۱۴پوښتنه :د رسول الله ﷺ د او دونو نومونه ذکر کړئ؟
- ۷۱۴کواب :زامن :قاسما ل دالله او ابراهیم  /لوهې :زینبا رقیها ا کلثو او
فاقمه.
- ۷۱۱پوښتنه :په کو کال کې یې لور «رقیه» وفات شوه؟
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- ۷۱۱کواب :د هجرت په دویم کال کې.
- ۷۱۱پوښتنه :يب يب فاقمه په کو کال کې وفات شوه؟
- ۷۱۱کواب :د هجرت په  ۰۰کالا شپږ میاشتې وروسته د خپل پالر له وفات
څخه.
- ۷۱۲پوښتنه :د رسول الله ﷺ زو «ابراهیم» په کومه نېوه وفات شو؟
- ۷۱۲کواب :د هجرت پـه  ۸کـال کې وزېږېـد او د هجرت پـه  ۰۱کال کې
وفات شو.
- ۷۱۸پوښتنه :د رسول الله ﷺ نسل له کو یو او د څخه ډېر شو؟
- ۷۱۸کواب :فاقمه زهرا.
- ۷۱۳پوښـــتنـه :د رســـول الله ﷺ هپه ملســـیان چې ډېره مینه یې وررسه
درلودها نومونه یې ذکر کړئ؟
- ۷۱۳کواب :حسنا حسینا ا کلثو او زینب چې د ل
وو.

او فاقمې او دونه

- ۷۰۱پوښتنه :رسول الله ﷺ په کو کال کې له (سودهت رسه واده وکړو؟
- ۷۰۱کواب :د هجرت په لسم کال.
- ۷۰۰پوښتنه :په دهه وخت کې رسول الله ﷺ او سوده څومره لمر درلود؟
- ۷۰۰کواب :رسول الله ﷺ او سودها دواړه  ۱۱کلن وو.
- ۷۰۷پوښتنه :سودها څو کاله له رسول الله ﷺ رسه ټډ ژوند وکړ؟
- ۷۰۷کواب ۰۴ :کاله.
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- ۷۰۹پوښــتنه :رسـول الله ﷺ په کو کال کې له يب يب لایشــه(رضت رسه
واده وکړ؟
- ۷۰۹کواب :د هجرت په لومړي کالا د شوال په میاشت کې.
- ۷۰۴پوښتنه :رسول الله ﷺ په کو کال کې له (حفصهت رسه واده وکړ؟
- ۷۰۴کواب :د هجرت په درېیم کالا د شع ان میاشت.
- ۷۰۱پوښــتنه :هپه وخت چې رســول الله ﷺ له حفصــې رسه واده کولوا
لمر یې څومره و؟
- ۷۰۱کواب ۱۱ :کاله.
- ۷۰۱پوښـــتنه :رســـول الله ﷺ د خپلو ښـــ و ترمنځ له چا رسه ډېره مینه
درلوده؟
- ۷۰۱کواب :له يب يب لایشې (رضت رسه.
- ۷۰۲پوښتنه :ا املساکینا د رسول الله ﷺ د کومې ښ ې لقب د ؟
- ۷۰۲کواب :د يب يب زینب.
- ۷۰۸پوښتنه :رسول الله ﷺ په کومه نېوه له (يب يب زینبت رسه واده وکړ؟
- ۷۰۸کواب :د هجرت په درېیم کالا د رمضان په میاشت کې.
- ۷۰۳پوښتنه :رسول الله ﷺ په کومه نېوه له (ا سلمهت رسه واده وکړ؟
- ۷۰۳کواب :د هجرت په څلور کال.
- ۷۷۱پوښتنه :د رسول الله ﷺ څو ښ ې د هپه په ژوندون وفات شوې؟
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- ۷۷۱کواب :حرضت خدیجه او زینب بنت جحش.
- ۷۷۰پوښــتنه :رســول الله ﷺ په کومه نېوه له زینب بنت جحش رسه واده
وکړ؟
- ۷۷۰کواب :د هجرت په پن م کال.
- ۷۷۷پوښتنه :د زینب مهر څو درهمه و؟
- ۷۷۷کواب ۴۱۱ :درهمه.
- ۷۷۹پوښتنه :رسول الله ﷺ په کومه نېوه له (جویریهت رسه واده وکړ؟
- ۷۷۹کواب :د هجرت پــه پن م کــال (جویریــه د حــارث یهودي لور وها
حارث یهودي د بني مصالق قو مرش وت
- ۷۷۴پوښتنه :رسول الله ﷺ په کــــو کــــال کې له (حرضت ففیېت رسه
واده وکړ او مهر یې څومره و؟
- ۷۷۴کواب :د هجرت پـه اوو کال کې وروســـته له خی هزوې څخه یې
وررسه واده وکړ او مهر یې مزادي وه ک ــه چې پــه خی هزوه کې اســـیره
(بندڅت وه.
- ۷۷۱پوښتنه :رسول الله ﷺ په کو کال کې له (ا ح ی هت رسه واده وکړ او
مهر یې چا ورکړه؟
- ۷۷۱کواب :د هجرت په اوو کال کې او مهر نجايش ورکړ.
- ۷۷۱پوښتنه :رسول الله ﷺ په کو کـ ـال کـــې له (حرضت میمونېت رسه
واده وکړ؟
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- ۷۷۱کواب :د هجرت په اوو کال کې.
- ۷۷۲پوښتنه :اللهﷻا د رسول الله ﷺ ښ و ته کو لقب ورکړ د ؟
- ۷۷۲کواب :امهات املومنین.
- ۷۷۸پوښـــتنه :د رســـول الله ﷺ کومې ښـــ ې د هپه په ژوند کې وفات
شوې؟
- ۷۷۸کواب :حرضت خدیجه او زینب بنت خزیمه.
- ۷۷۳پوښتنه :د رسول الله ﷺ زومان (د لوهو خاوندانت څوک وو؟
- ۷۷۳کواب :ابوالعاص د زینب خـــاوندا حرضت لثامن د ا کلثو خاوندا
حرضت ل د فاقمې خاوند.
- ۷۹۱پوښتنه :رسول الله ﷺ په کومه نېوه وفات شو؟
- ۷۹۱کواب :د ربیع ا ول په ۰۷ا د هجرت  ۰۰کال.
- ۷۹۰پوښتنه :د رسول الله ﷺ وروستۍ خ ې او هوښتنې څه وې؟
- ۷۹۰کواب :د خپل امت لپاره دوه شــیان په کا پرېږد ا تر هپه چې پرې
لمل وکړي نو هېد له به هم ټمراه نه يش :قرمن لویم الشان او سنت.
- ۷۹۷پوښــتنه :رســول الله ﷺ د خپل ژوند په وروســتیو شــې و کې د کو
لښ ر د لېږد ټینگار کولو؟
- ۷۹۷کواب :د اســامه بن زید لښــ را چې فلســاین ته لېږدول کېده( .دهه
لښ ر د رسول الله ﷺ په ژوند کې ونه استول شوا بل ې د حرضت ابوب ر
فدیق(رضت په خالفت کې واستول شوت
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- ۷۹۹پوښتنه :چا د اسامه بن زید لښ ر د ستونزو رسه-رسه بیا هم واستولو؟
- ۷۹۹کواب :حرضت ابوب ر فدیق (رضت.
- ۷۹۴پوښتنه :رسول الله ﷺ د ژوند په وروستیو شې و کې د چا د حقوقو د
ورکړېا ټینگار کولو؟
- ۷۹۴کواب :د ښ و حقوق او د هالمانو د حقوقو رلایتول.
- ۷۹۱پوښتنه :رسول الله ﷺ په څه ډول دا نړڅ پرېښوده؟
- ۷۹۱کواب :په داســې حال کې چې درهم او د دنیا کو بل څه یې په س
کې نه وو.
- ۷۹۱پوښتنه :کله چې د رسول الله ﷺ د وفات وخت رانږدې شوا څه یې
وکړل؟
- ۷۹۱کواب :د احد هزوې شهیدانو لېدلو ته ورهیا د هپو لپاره یې ملونځ
وکړ او هپو رسه یې خدا پاما وکړه.
- ۷۹۲پوښــتنه :میا لزرائیل(للیه الســال ت د رســول الله ﷺ د روح ق ض
کولو لپارها د هپې څخه اجازه وهوښتله؟
- ۷۹۲کواب :هوا او رسول الله ﷺ د خدا تعالی لېدنه هوره کړه.
- ۷۹۸پوښتنه :رسول الله ﷺ په کو کا کې دفن شو ؟
- ۷۹۸کواب :د لایشه(رضت په کور کېا مدینه منوره.
- ۷۹۳پوښتنه :رسول الله ﷺ څو کاله ژوند وکړ؟
- ۷۹۳کواب ۱۹ :کاله.
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- ۷۴۱پوښتنه :کومو کسانوا رسول الله ﷺ ته هسل ورکړ؟
- ۷۴۱کواب :حرضت ل ا ل اس بن ل داملالب او اسامه بن زید.
- ۷۴۰پوښتنه :رسول الله ﷺ په څو ټوټو کفن کې ت فین شو؟
- ۷۴۰کواب :درې ټوټې.
- ۷۴۷پوښتنه :د رسول الله ﷺ د جنازې ملونځ څنگه تررسه شو؟
- ۷۴۷کواب :د هپې جســد یې اېښـــودلی و او خلک به ډله ډله راتلل او په
هپه به یې درود رشی ویلو.
- ۷۴۹پوښـــتنه :ابوســـعید خدريا د رســـول الله ﷺ د وفات په ه له څه
فرمای دي؟
- ۷۴۹کواب« :هپه ورځ چې رســول الله ﷺ مدینې منورې ته رادننه شــوا
نو هر څه روښـانه شـول او هپه ورځ چې رسـول الله ﷺ وفات شوا نو هر
څه تیاره شول».
- ۷۴۴پوښــتنه :د رســول الله ﷺ د وفات کېدلو خ په فــحابه و څه اهېز
درلود؟
- ۷۴۴کواب :هپو چې رسول الله ﷺ رسه یې ډېره مینه درلودها د رسول
الله ﷺ په مړینه یې کینو باور ونه کړ او ټول ور باندې ډېر خواشیني شول.
- ۷۴۱پوښــتنه :حرضــت ابوب ر فــدیق (رضت د رســول الله ﷺ له وفات
څخه وروسته کو میت تالوت کړ؟
- ۷۴۱کواب(( :و ما محمد ا رســول قد خلت من ق له الرســل افأن مات او
قتل انقل تم للی القاب متت
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- ۷۴۱پوښتنه :انصار تعری

کړئ؟

- ۷۴۱کواب :انصار د مدینې منورې اوسېدون ي ووا چې له رسول الله ﷺ
او مهاجرینو رسه یې مرسـتې کړې وې او رسـول الله ﷺ به د انصارو مقا
ته احرتا درلود.
- ۷۴۲پوښتنه :خلفا راشیدن څوک دي؟
- ۷۴۲کواب :حضـــرت ابوب ر الصدیقا حضـــرت لمر فاروقا حضـــرت
لثامن بن لفان او حرضت للی(رضت.
- ۷۴۸پوښتنه :د لرشې م رشې نومونه ذکر کړئ؟
- ۷۴۸کواب :حرضــت ابوب ر الصــدیقا حرضــت لمر فاروقا حض ـــــرت
لثامنا حرضت للیا قلحه ابن زبیرا زبیر ابن لوا ا ل دالرحمن ابن لوفا
سعد بن ابی وقاصا سعید ابن زیدا او ل ید بن جراح (رضت

- ۷۴۳پوښتنه :د افحاب ففه په ه له معلومات وړاندې کړئ؟
- ۷۴۳کواب :دو ل ـارت لـه هپه مهاجرینو څخه وو چې له م ې م رمې
څخه یې مستقیأم هجرت کړ و او وروسته د ح شې له هجرت څخه مدینې
منورې ته راهلې ووا دو د خپل ژوند ټول وسایل پرېښودلې وو او د مدینې
منورې جومات ته به مخامخ په یوه کتار کې کېناســتل او د رســول الله ﷺ
خ ې به یې اورېدلی او ل ادت به یې کولو.
- ۷۱۱پوښتنه :د بیعت الرضوان افحابو په ه له معلومات وړاندې کړئ؟
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- ۷۱۱کواب :دو هپه  ۰۹۱۱تنه فحابه وو چې د حدی یې په سوله کې یې
له رسول الله ﷺ رسه د «سمره» ونې ندې بیعت کړ و.

د لومړۍ برخې پای

دویمه برخه
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د حضــــــرت مـحـمـد ﷺ
د ژوند مهمې پېښې
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 ۰۰کاله مخکې له بعثت څخه ،عام الفیل  ۵۷۰ز کال:

 -۰د رســول الله ﷺ د پالر (ل دالله بن ل داملالبت وفات کېدل په ۷۱
کلنۍ کې.
 -۷د ابرهه حمله او تیر په کع ې رشیفې باندېا ترڅو هپه ورانه کړي.
 -۹د ربیع ا ول په  ۰۷د دوشن ه ورځا د رسول الله ﷺ زېږنده (و دتت.

 ۹۱کاله مخکې له بعثت څخه ۵۷۰ ،ز کال:
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 -۰هپه وخت چې رسول الله ﷺ څلور کلن ووا د بني سعید په سیمه کې د
رسول الله ﷺ د سینې یله کېدل یا شق الصدر واقعه رامن ته شوه.

 ۹۰کاله مخکې له بعثت څخه ۵۷۱ ،ز کال:

 -۰په شپږ کلنۍ کې له خپلې مور رسه ې مدینې منورې ته سفر وکړ.
 -۷مور یې د ابوأ (د م ې او مدینې ترمنځت په سیمه کې وفات شوه او
رسول الله ﷺ  ۱کلن وو.
 -۹وروسته له مور د وفات څخه یې پالل د نی ه (ل داملالبت په هاړه شول.

 ۹۲کاله مخکې له بعثت څخه ۵۷۵ ،ز کال:

 -۰نی ه یې (ل داملالبت وفات شو.
 -۷وروسته د نی ه لـــه وفات څخه یې پالل د تره (ابوقالبت په هاړه شول او
رسول الله ﷺ  ۸کلن وو.

 ۲۵کاله مخکې له بعثت څخه ۵۵۲ ،ز کال:

 -۰د  ۰۷کلنۍ په لمر کې یې له خپل تره رسه شا ته سفر وکړ.
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 -۷بحیراا چې یو مشهور راهب(ل ادت کوون یت و د رسول الله ﷺ س
یې ونیولو او ویې ویل« :دا د خدا تعالی رسول د او ډېر ژر به په پیپم څ
وټاکل يش».

 ۲۰کاله مخکې له بعثت څخه ۵۳۵ ،ز کال:

 -۰رســـول الله ﷺ د  ۷۱کلنۍ په لمر کې له خپل تره رسه د الفجار په
جنگ کې ټډون وکړ.
 -۷رسـول الله ﷺ له خپلو ترنو رسه د حل الفضـول په تړون کې وروسته
لـه څلورو میاشـــتو څخه چې د فجار جگړه پا ته رســـېدلی وها ټډون
وکړ(.هپه تړون چې قریشو تهعد وکړ چې مولومانو رسه به مرسته کويت

 ۶۵کاله مخکې له بعثت څخه ۱۰۰ ،ز کال:

 -۰د يب يب خدیجه (رضت له اموالو رسه د سوداګرڅ (تجارتت لپاره شا ته
یې سفر وکړ.
رسه ې واده وکړا چې دهه وخت رسول الله ﷺ ۷۱
 -۷د خدیجه ال
کلن او خدیجه (رضت  ۴۱کلنه وه.

 ۵کاله مخکې له بعثت څخه ۱۰۵ ،ز کال:
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 -۰د کع ې رشیفې بیا جوړونها رســـول الله ﷺ په دهه کال کې د حجر
ا سـود تېږي په کېښودنه د یو لــــو ناورین او وینې تویونې څخه مخنو
وکړ.

 ۲کاله مخکې له بعثت څخه ۱۰۲ ،ز کال:

 -۰د پیپم څ چمتووالېا د حرا په هار (سوريت کې ل ادت کول.
 -۷د ر ښــتنو خوبونو لېدلا د تېږو ســال ویل او د هپو ســوټند ددې په
پیپم څ باندې.

(د مکې دوران له  ۶۹-۶کال د بعثت)
د بعثت لومړی ،دویم او درېیم کال:

 -۰د وحیې نــازل کېدل د حرا په هار (سوريت کېا په دهه وخت کې رسول
الله ﷺ  ۴۱کلن ووا لـه يب يب خدیجه (رضت رسه د ورقه بن نوفل کور ته
و ړا هپه ورته وویل چې ته به پیپم څ م عوث شو یې.
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 -۷ابوب ر فدیقا خـ ـدیجها ل
کې دلوت ق ول کړ.

او زید بن حارث د ن وت په لومړیو ورکو

 -۹پټ دلوت پېل شـــووا لثامن بن لفانا زبیر بن لوا ا ل دالرحمن بن
لوف او قلحه بن ل یدالله د ابوب ر فدیق (رضت په ذریعه مسلامنان شول.

د بعثت څلورم کال:

 -۰وروسـته له هپه چېا (فافـدع مبا تؤمرت میت نازل شـوو رسول الله ﷺ
خپل دلوت راښ اره کړو.

د بعثت پنځم کال:

 -۰د مســلامنانو لومړ هجرت ح شــې تها چې  ۰۰ســړي او  ۴ښـ ې وي .د
دو ترمنځ لثامن بن لفان او رقیه د رسول الله ﷺ لور هم ګډون درلود.
 -۷د ح شې په لوري دویم هجرتا چې  ۸۷سړي او  ۰۸ښ ې وي.
د بعثت شپږم کال:

 -۰حمزه بن ل داملالب او لمر بن الخااب (رضت مسلامنان شول.
 -۷لمرو بن لاصا د قریشـو استاز نجايش ته ورهلو ترڅو مسلامنان هپې
ته وسپارې.

د بعثت اووم کال:
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 -۰د اقتصادي کال بندڅ تړون رامن ته شو.

د بعثت اتم او نهم کال:

 -۰د اقتصـادي کال بندڅ درې کالــــه دوا وکړا او د بعثت په لسـم کال کې
ملن ه و ړه.
د بعثت لسم کال (عام الحزن)

 -۰د اقتصادي کال بندڅ له من ه تلل.
 -۷د ابوقالب او يب يب خدیجه (رضت وفات کېدل.
 -۹د رسول الله ﷺ واده کول له سوده بنت زمعه رسه.
 -۴رسول الله ﷺ د دلوت لپاره قای

ته و ړ.

 -۱د معراج پیښه او د ملونځ فرض کېدل په دهه سفر کې.

د بعثت یوولسم کال:

 -۰رسول الله ﷺ د حج د تررسه کولو په وخت کې د خزرج له قو څخه ۱
تنه اسال ته دلوت کوي او هپو  ۱تنه هم اسال ق لوي.

د بعثت دولسم کال:

 -۰د لومړڅ لق ې تړون او د خزرج له قو څخه د  ۰۷تنو مسلامن کېدل.
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 -۷رسول الله ﷺ ا مصعب بن لمیر د دلوت لپاره مدینې ته استوي.

د بعثت  ۶۹کال:

 -۰سعد بن معاذ او اسید بن حضیر د مصعب بن لمیر په ذریعه اسال ق لوي.
 -۷د لق ې دویم تړونا د اوس او خزرج له قو څخه  ۲۷تنه (ښ ې او سړيت
اسال ق لوي.
 -۹د مسلامنان د هجرت پیل له م ې څخه مدینې ته.
 -۴قریش په «دار الندوه» ســیمه کې د رســول الله ﷺ د وژل کېدو پری ړه
کوي.

(د مدینې دوران له  ۶۶-۶کال د هجرت)
د هجرت لومړی کال:

 -۰د رســول الله ﷺ او ابوب ر فــدیق(رضت هجرت له م ې څخه مدینې
تها د سفر  ۷۲ورځ او د هپو پټ کېدل د رور په هار (سوريت کې.
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 -۷د دوشن ه ورځ د ربیع ا ول ۰۷ا رسول الله ﷺ او ابوب ر فدیق (رضت
ق ا ته رسېږي او هلته څلور ورکې پاتی کېږي او د ق ا جوماتا په اسال کې
د لومړي جومات کار پیل کېږي.
 -۹د مسجد الن ي د جوړولو کار پیل کېږي او د انصارو او مهاجرینو ترمنځ د
وروولۍ تړون رامن ته کېږي.
 -۴د مدینې اوسـیدون ي د رسـول الله ﷺ له راتگ څخه خوشحاله کېږي
او هپه ته ښه راهالست وایي.
 -۱د اسالمي ح ومت جوړونه پیل کېږي.
 -۱رسول الله ﷺ له يب يب لایشه (رضت رسه واده کوي.
 -۲د قریشو رسه د جگړې اجازه ورکول کېږي (سوره حجا  ۹۳میتت

د هجرت دویم کال:

 -۰پر مسلامنانو باندې جهاد فرض کېږيا د رجب په  ۰۱مه د مسلامنانو ق له
له مسجد ا قصی څخه مسجد الحرا ته بدلېږي.
 -۷د روژېا زکات او اخرت ملونځ فرض کېدل.
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 -۹د بــــدر هزا رامن ته کېدلا د روژې  ۰۲مــــه د جمعه ورځا د مســلامنانو
بریايل کېدلا د مسلامنانو شمېر  ۹۰۹تنه او د مشــــرکینو شمېر  ۰۱۱۱تنه ووا
په مشــــرکینو کې  ۲۱تنه ووژل شول د ابوجهل او امیه بن حل په ټډونا د
مسلامنانو څخه  ۴تنه فحابه شهیدان شول.
 -۴د ل دالله بن زبیر بن لوا زېږندها چې په مدینه کې لومړ مهاجر ماشو
وو.
 -۱د بني قینقاع جگړې رامن ته کېدل.
 -۱د حرضت للی (رضت واده له يب يب فاقمه رسه.
 -۲د رسول الله ﷺ لور او د حرضت لثامن (رضت د ښ ې «رقیه» وفـ ـات
کېدل.

د هجرت درېیم کال:

 -۰د رسول الله ﷺ واده له حفصه رسها حفصه د لمر(رضت لور وه او لمر
یې  ۰۳کاله وو.
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 -۷د احد جگړه او د ل دالله بن ايب سلول او د هپه پیروانو راستنېدل له منیې
رې څخها د  ۲۱تنو فــحابه شــهید کېدل په شــمول دې :حمزها لمرو بن
جموحا انس بن نرض او وسعد بن ربیع (رضت.
 -۹د اما حسین (رضت و دت.
 -۴د حمرأ ا سد هزوه.
 -۱د حرضت لثامن بن لفان (رضت واده لــــه ا کلثو رسه چې د
رسول الله ﷺ لور وه.
 -۱د «رجیع» پیښې رامن ته کېدل چې  ۰۱تنه فحابه پ ې شهیدان شول.

د هجرت څلورم کال:

« -۰رسیه بّر معونه» چې  ۲۱تنه فحابه پ ې شهیدان شول.
 -۷د بني نضیر هزوې رامن ته کېدل.
 -۹د رســول الله ﷺ واده له زینب بنت خزیمه رسها چې زینب وروســته له
درې میاشتو څخه وفات شوه.
 -۴رسول الله ﷺ له ا سلمه رسه په  ۷۳کلنۍ کې واده کوي.
 -۱د رشابو حرا کېدل.
 -۱د رسول الله ﷺ واده له زینب بنت جحش رسه چې  ۹۱کلنه وه.
 -۲د حجاب فرض کېدل.
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د هجرت پنځم کال:

 -۰د خندق هزوې رامن ته کېدل او د هپو ماته.
 -۷د بني قریوه هزوه چې کال بندڅ یې  ۷۱ورکې دوا وکړ.
 -۹د ســعد بن معاذ وفات کېدل له دې امله چې په خندق هزوه کې ســخت
ټپې شو وو.
 -۴د افک پیښـه چې وروسـته له بني مصـالق له هزوې څخه راپیښه شوها د
نور سورت میتونه نازل شول ترڅو د لایشه (رضت پاکې رابت يش.
(د شع ان میاشتت
 -۱د رسول الله ﷺ واده لــــه جویره بنت حارث رسها چې جویره  ۷۱کلنه
وو.
 -۱د مسلامنانو او مرشکینو د واده بند کېدل او د تیمم ترشیح کېدل.

د هجرت شپږم کال:

 -۰د حج فرض کېدل.
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 -۷فلح حدی یها بیعت الرضوان او د سوره فتح نازل کېدل.
 -۹رســول الله ﷺ وروســته له فــلح حدی ې څخه ټولو پاچاهانو ته لیک
استوي او هپو اسال ته دلوت کوي.
 -۴لمره القضأ.

د هجرت اووم کال:

 -۰د خی د فتح هزوها رســول الله ﷺ له خپلو  ۰۴۱۱تنو فــحابه رسه چې
 ۷۱۱اســپونه یې هم درلودلا د جنگ میدان ته را دننه شــو .په دې هزوه کې
 ۳۹یهودان ووژل شول او  ۰۱مسلامنان شهیدان شول.
 -۷د جعفر بن ايب قالب راستنېدل رسه له خپل یارانو رسه له ح شې څخه او
د ابو هریره (رضت مسلامن کېدل.
 -۹د رسـول الله ﷺ واده کول له رمله بنت ايب سفیانا وفیفه بنت حیی او
میمونه بنت حارث رسه.
 -۴د ا غ (خرت هوښې حرا کېدل.

د هجرت اتم کال:

 -۰د خالد بن ولید مسلامن کېدل.
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 -۷د مؤته هزوها چې د مسـلامنان او رومیانو تر منځ رامنځ ته شوها مسلامنان
 ۹۱۱۱تنه او رومیان  ۰۱۱۱تنه وو .زید بن حارثا جعفر بن ايب قالب او
ل دالله بن رواحــــه شهیدان کېږي او دا لومړڅ هزوه وه چې د جزیره العرب
څخه بهر وه.
 -۹د م ې د فتح هزوه چې د  ۰۱۱۱۱تنو مسلامنانو رستیرو په ذریعه د روژې
په  ۰۲مه.
 -۴د ابوسفیان مسلامن کېدل.
 -۱د حنین هزوه.
 -۱د رســول الله ﷺ د لور «زینب» وفات کېدلا د ابراهیم پیدایښــتا د
رسول الله ﷺ او د له ماریه ق ایه څخه.

د هجرت نهم کال:

 -۰د ت وک هزوې رامن ته کېدلا چـــې  ۹۱۱۱۱مسلامنانو پ ې ټډون کړ
ووا د کعب بن مالکا مراره بن ربیع او هالل بن امیه مشــهوره کیســه په دې
هزوه کې رامن ته کېږي.
 -۷د توبه سورت نازل کېدل.
 -۹رسول الله ﷺ ا ابوب ر فدیق (رضت ددې کال د حج امیر ټاکې.
د هجرت لسم کال:
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 -۰د مسلیمه بن کذاب را څرټندیدلا چې د ن وت مدلی وو او رشاب او زنا
ته یې حالل ویل .د لنسی راڅرټندیدل چې د ن وت مدلی وو.
 -۷حجه الوداعا رسول الله ﷺ د  ۰۷۱۱۱۱مسلامنانو تر منځ خا ه وویله.
 -۹رسول الله ﷺ د اسامه لښ ر د رومیانو په لورې مماده او تجهیز کوي.
 -۴د ا کلثو او ابراهیم وفات کېدلا چې ابراهیم  ۰۸میاشتې وو.
 -۱ل دالله بن ايب سلولا د منافقانو مرش په مدینه کې مړ کېږي.

د هجرت یوولسم کال:

 -۰د لنسـی مړینه په یمن کېا چې د پیپم څ دلوا یې کړي وه او د سجاح
په نامه کس راڅرټندیدل چې د ن وت مدلي وو.
 -۷د دوشـن ه په ورځا د ربیع ا ول  ۰۷وروسـته له  ۰۴ورکو مریضۍ څخه د
 ۱۹کالو په لمرا روسول الله ﷺ د يب يب لایشې (رضت په کور کې وفات
شوو.
 -۹د مسلامنانو بیعت له ابوب ر فدیق (رضت رسه د خالفت لپاره.

پــای
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د ژباړن چاپ شوي آثار:

 .۰مدیریت او ره ي (مقایسوي څېړنهت
 .۷د حرضت محمد ﷺ د ژوند اړوند  ۷۱۱پوښتنې او کوابونه
 .۹هوره کیسې او ویناوې
 .۴د افپانستان د اسايس قانون اړوند پوښتنې او کوابونه
(حقوقيا سیايس او اداري ستاژ ازموینو لپارهت
 .۱د بریا رازونه
 .۱روحي مرامتیا او بریالیتوب
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د ژباړن راتلونکي آثار:
 .۰د نړیوال تجارت سازمان
 .۷د پوهانو لنډې کیسې
 .۹د ژوند رښوونې
 .۴بریالیتوب او مث ت اند
 .۱لی وايل او ژباړه (د مقالو ټولګهت

