د بحښونکی ډير مهربان خدای په نامه

قَالَ اهللُ تَعَالى:
       
 
سوره الأحزاب33 :
پاک اهلل فرمايې:
"بيشکه اهلل تعالی غواړي چې اي د ( رسول ) اهلبيتو

له تا سو

نه دې هر قسمه پليتي لرې وساتي او تاسو داسې پاک او صاف
کړي لکه څنګه چې د پاکۍ حق دے".
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رسول اهلل

وفرمايل:

زۀ تاسووو تووه دوه درانووه او ارزڅووتناک څيزونووه پريوواد  :يووو د خووداے
کتاب (قران) او بل زما اهلبيت ،که چيورې پوه دې دوو موو منګوولې
ولګولې نو هيڅ کله به له ما وروسته بې الرې نه شو ،،او دا دوه بوه
يو له بلوه جودا کيواي نوه تور دې چوې د حوو

(کوورر) پوه غواړه موا توه

راورسياي.
(صحيح مسلم ۷ ،ټوک ۲۱۱ ،مخ ،سون دارموووووي ۱ ،ټووک۲۳۱ ،
مخ ،مسند احمد ۳ ،ټوک۱۲ ،۲۷ ،۲۲ ،او  ۹۵مخونه ۲ ،ټووک،
 ۳۲۲او  ۳۷۲مخونوه ۹ ،ټوووک ۲۸۱ ،موخ ،مسووتدرـ حوووووووووامووووم،
 ۳ټوک ۲۲۸ ،۲۰۵ ،او  ۹۳۳مخونه ،او داسې نور کتابونه)....

په مړي ژړا
ليکوال:
عالمه سيد مرتضیٰ عسکري

مترجم:

سرفراز علي مهدي

د اهل بيتو نړيواله ټولنه

:

د کتاب نوم:
په مړي ژړا
ليکوال :عالمه سيد مرتضیٰ عسکري
تيارونکې :د اهلبیتود نړیوالې ټولنې د ژباړې څانګه
ژباړه او کمپوز :سرفراز علي ايم اے عربي
تصحيح :انور شاهين خانخېل
وروستۍ کتنه :ډاکټر عبدالرحیم درانی
صفحه بندي :فاطمه ګلزار
چاپ نيټه7341 :هـ ق (بمطابق 6172م)
دچاپ وار :وړومبی
شمېر6111:
چاپ خانه :اسراء
خپروونکې :د اهلبېتو نړيواله ټولنه
ISBN: 819-823-968-1

7

د ټولنې څو خبرې
www.ahl-ul-bayt.org
info@ahl-ul-bayt

لړليک
د ټولنې څو خبرې 11 
سريزه 11 
په مړي ژړا 11 
 -1د سعد ب عباده په بيماري او ناروغۍ د پېغمبراکر
ژړا 11 
 -2په خپل زوے ابراهيم باندې د پېغمبر اکر
 -3په خپل نمسي د پېغمبراکر

ژړا 22 

ژړا 23 

 -4په خپل ګران ترۀ حمزه (بزرګوار) باندې د پېغمبراکر
ژړا 24 
 -1د موته جنګ په شهيدانو د پيغمبر اکر

ژړا 22 

 -2په حضرت جعفر ب ابىطالب باندې د پېغمبراکر
ژړا 27 
 -7د خپلې مور آمنه بي بي په مزار د پېغمبراکر
 -1د ا الفضل حديث 32 
 -2د بي بي زېنب بنت جحش روايت 32 
 -3د بي بي عائشې روايت 34 

ژړا 22 

د ټولنې څو خبرې
بسم اهلل الرحم الرحيم
هغه ګران بيه ميراث چې د خداے د ګران رسول
پاکواهلبېتو

له ځانه وروسته پرېښے دے او د هغوي

الرويانو هغه له ورکېدو څخه ساتلے دے د دي يوه کامله

بېلګه او نمونه ده چې د اسالمي علومو بيال بيلې څانګې

لري .او د علم ډېر تاي يې له دې چينې خړوب کړي دي .او

داسې عالمان او پوهان يې اسالمي امت ته ورکړي دي چې

د اهلبېتو

د علمونو په رڼا کښې په اسال باندې د بيال

بيلو سوالونو ،شبهو او فکري بې الرېتوبونو ځواب
ورکړي ،او په تېرو شويو پيړيو کښې يې د سوالونو د ټولو

نه څه ځوابونه ورکړي او د مشکالتو حل الرې يې څودلي
دي.
د اهلبېتو

نړيوالې ټولنې و د دې لپاره چې دا ذمه واري

يې اخېستې ده و د رسالت له حريمه او له حقو
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اعتقاداتوڅخه دفاع ته وړاندې شوې ده .هغه حقيقتونه چې
د بيال بيلو فرقو ،مذهبونو او اسال مخالفوخلقو هميشه د

هغې په مخالفت کښې کوشش کړے دے .د اهلبېتو
نړيواله ټولنه په پاکه الره کښې ،ځان د اهلبيتو

له

ريښتينو الرويانو او شاګردانو څخه ګڼي ،هغه شاګردان

چې همېشه د تهمتونو او تورونو لرې کولو ته تيار وي او دا
کوشش کوي چې په هره زمانه کښې د زمانې د غوڅتنو

مطابق د دې جنګ په وړومبي سر کښې پاتي شي.
هغه تجربې چې په دې حقله د اهلبېتو

د مکتب د

پوهانو په کتابونو کښې ذخيره شوې او راټولې شوې دي،
مثال يې نه مالوياي .ځکه چې دا تجربې او دليلونه چې ټول
له عقل سره سم او له بې ځايه تعصبه پاک دي،

متخصصان ،پوهان او عاقالن داسې مخاطب کوي چې د
هغوي عقل او پاک فطرت دا دليلونه ومني او قبول يې

کړي.

د اهلبېتو

نړيوالې ټولنې دا کوشش کړے دے چې د دې

تجربو نوے ټوک ،د دې زمانې د محققانو ،ليکواالنو او د

13
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هغو کسانو چې د اهلبيتو

مکتب يې قبول کړے دے،

کتابونه چاپ کړي او د حقيقت د چينې تاو ته يې وړاندې
کړي.
دې غونډې د شيعه ؤ د تېر شويو عالمانو ليکل شوي
کتابونه او تحقيقات هم چاپ کړي دي چې دا کتابونه به هم

د حقيقت د لټوونکو لپاره د يوې خوږې چينې په شان وي،

او په دې زمانه کښې چې عقل په تکامل او پوره کېدو دے
د اهلبېتو

هغو حقيقتونو ته چې د نړيوالو لپاره يې د

تحفې په څېر پرېښودي دي غوږ کيادي.
هيله لرو چې د دې ټولنې د کتابونو لوستوونکي به مونا له
خپلو قيمتي وړانديزونو او څو نيوکو څخه خبر کړي.
هم دا رنګ ټولو مؤسسو ،پوهانو او ژباړونکو ته بلنه
ورکوو چې د ګران پېغمبر

د پاک دي په خپرولو کښې

له مونا سره مرسته وکړي.
له خدايه دا سوال کوو چې زمونا دا وړوکے غوندې کوشش

په خپلې درګاه کښې قبول او منظور کړي او د آخري اما
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حضرت اما مهدي

تر سيوري الندې نور توفيق هم

راکړي.
په دې ځاے کښې مناسبه ګڼو چې د پښتو له قدرم شاعر،
ليکوال او محقق څاغلي انور شاهي خانخېل څخه مننه

وکړوو چې د دې کتاب په ترجمه کښې د مرستې او د

تصحيح کار يې ترسره کړو او هم له هغو کسانو مننه

کووچې د دې کتاب د چارو په پوره کېدو او سر ته رسولو
کښې يې له مونا سره مرسته کړې ده په تېره بيا هغه کسان

چې د ترجمې په اداره کښې کوششونه کوي.
د اهلبېتو

د نړيوالې ټولنې رقافتي څانګه

سريزه
د قران پاک او سنت په محور وحدت او يووالے

مونا ټول مسلمانان ترخپل مېنځ مشکالتو او اختالفاتو له

امله په خپلو کښې له يو بل سره په النجو او جګړو اخته
يوو او هم دا رنګ د اسال دڅمنانو له بهره له داسې الرې

چې مونا پرې نه پوهياو ،زمونا وحدت او يووالے په تفرقه
او زمونا رعب او دبدبه يې په کمزورتيا بدله کړې ده،
دومره اختالفات يې رامينځته کړل چې له موناه يې د دفاع

کولو طاقت هم واخېست او په مونا باندې مسلط او واکم

شول حال دا چې پاک اهلل په قران پاک کښې فرمائي:
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  ؛
   
 
 
     
 
    
    
    
   
    
   
"د پاک اهلل او د هغه د پيغمبر

1

اطاعت وکړئ او يو بل

سره جګړې مه کوئ ګنې کمزوري به ش ،او ستاسو قدرت

او رعب به الړ شي!" هو:

       
    


2

"هر يو مصيبت او تکليف چې درته درورسي نو دا ستاسو د
عمل نتيجه او اهلل تعالی ډېر خلق بخښې هم!"
نو څه به دا وي چې ن او بلکې هره ورځ بايد قران او سنت

ته ستانه او بېرته وګرځو او خپل وحدت او يووالے د قران
او سنتو مطابق برابر کړو لکه څنګه چې پاک اهلل فرمائي:

 .1سوره انفال.42 :
 .2سوره شورى.32 :
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 ؛
 
    
         
 
    
      

1

که د يو څيز په حقله په خپلو کښې النجه وکړئ نو د هغۀ د
حکم په اړه خداے او د هغۀ رسول

ته مراجعه وکړئ.

مونا هم ،په دې بحثونو کښې قران او سنت ته مراجعه کړې

ده او مونا د اختالفي مسائلو الرڅونه او دليلونه له قران او

سنت څخه اخلو چې له دې الرې د خداے پاک په فضل سره

يو ځل بيا د مسلمانانو د وحدت او اتحاد سبب وګرځي.
هيله م يم چې اسالمي عالمان ،پوهان او متفکران به هم
په دې ډګر کښې له مونا سره ملګرتيا او تعاون وکړي او

خپل نظريات او راې به مونا ته راولياي چې په نتيجه کښې
يې د مسلمانانو وحدت او يووالے زيات ټينګ شي.

سيد مرتضیٰ عسكري

 .1سوره نساء.11 :

په مړي ژړا
په مړي ژړاکول
الف -هغه روايتونه چې فرمائي :پېغمبراکر

په مړي

ژړيدۀ او نور يې هم دغه کار ته هڅول

 -1د سعد ب

عباده په بيماري او ناروغۍ د

پېغمبراکر

ژړا

په صحيح مسلم کتاب کښې له عبد اهلل ب عمر څخه روايت
دے چې وې ويل« :سعد ب عباده ناجوړه شو او رسول

اکر

 ،سره د عبدالرحمان ب عوف ،سعد ب ابى وقاص

او عبداللّه ب مسعود د هغه پوڅتنې لپاره د هغه کور ته
ورغلل کله چې يې هغه وليد نو هغه بې هوشه ؤ،

پېغمبراکر

وفرمايل ايا دې په حق رسيدلے دے؟

وويل شول نه اے د خداے رسوله! پېغمبراکر

په ژړا

شو خلقو هم کله چې هغه حضرت په ژړا وليدۀ نو هغوي هم

22
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په ژړا شول ،وې فرمايل ايا نه وين ،چې خداے په هغه چا

عذاب نه نازلوي څوک چې زمونا د ورور لپاره وژاړي او هم

دا رنګ د موم ورور په غم کښې د غمج کس په زړۀ هم

عذاب نه نازلوي ،خو د دې په خاطر يې – خپلې ژبې ته يې
اشاره وکړه -يا عذاب کوي او يا يې بخښې».

1

 -2په خپل زوے ابراهيم باندې د پېغمبر
ژړا

اکر

په صحيح بخاري ،صحيح مسلم ،سن ابيداود او سن اب

ماجه کتابونو کښې له انس ب مالك څخه روايت موي چې

وې ويل:

2

د رسول د خداے خدمت ته ورغلم ...د پېغمبراکر
زوے ابراهيم د ځنکندن په حال کښې ؤ .نو د هغه حضرت له

مبارکو سترګو اوڅکې روانې شوې نو عبدالرحمان ب

 .1صحيح مسلم ،ټوک  ،2مخ  ،232متاب الجنائز ،باب .2
 .2دا عبارت له صحيح بخاري دی.
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عوف و ويل :اے د خداے رسوله! ايا تۀ هم ژاړې؟ وې

فرمايل« :د عوف زويه! دا رحمت دے» او بيا يې ورزياته
کړه او وې فرمايل[ :ايا په سمه نۀ وينې] «سترګې مو

ژړيدونکې او زړۀ مو غمج دے خو د خداے له رضا نه

بغېر بل څه په ژبه نۀ راوړ ( .بيا يې وفرمايل) اے ابراهيمه!

په رڅتيا چې مونا ستا په جدائۍ سره ډير غمج يوو».

1

دا روايت په سن اب ماجه کښې په دا ډول دے:
انس ب

مالك وائې :کله چې د ګران رسول

ابراهيم په حق ورسيدۀ ،نو پېغمبراکر

زوے

حاضرو کسانو

ته وفرمايل« :هغه په کف کښې تر هغې مه پټوئ [چې د

آخري ځل لپاره] د هغه ديدار وکړ  ».بيا يې سر ته ورغے هغه
ته يې سترګې غړولې او ورته ټيټ شو حال دا چې ژړېدۀ.

2

 .1صووحيح مسوولم ،ټوووک  ،4مووخ  ،1222متوواب الصووبيان؛ سوون
ابيداود ،ټوک  ،3موخ  ،113بواب البكواء علوى الميوت؛ سون ابو
ماجه ،ټوک  ،1مخ 127؛ صحيح بخاري ،ټوک  ،1مخ .112
 .2سن اب ماجه ،ټوک  ،1مخ  ،473متاب الجنائز.
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په سن ترمذي کښې راغلي دي چې:
جابرب

د

عبداللّه انصاري وائې :پېغمبراکر

عبدالرحمان ب عوف الس ونيوۀ او له هغۀ سره د خپل زوی

ابراهيم سر ته راغے او هغه (ابراهيم) يې ،چې د ځنکندن په
حال کښې ؤ ونيوۀ او له ځان سره يې غاړه باسۀ او په ژړا

شو .عبدالرحمان ب عوف وويل :آيا ژړاکوې؟ مګر تۀ هغه

کس نۀ يې چې مونا ته دې ويل چې ژړا مۀ کوئ؟ وې

فرمايل« :نه،زۀ د ژړا کوونکو له دوو ډلو چې کم عقل او
ساده دي چې په خپل کار سره د ګناه ارتکاب کوي منعې

کو يوه هغه ډله چې د مصيبت او غم په وخت خپل مخونه

راشوکوي او ګريوانونه شلوي او بل هغه کسان چې د
مصيبت په وخت د شېطانانو خبرې په خوله راوړي».

1

 .1سن ترمذي ،ټوک  ،4مخ  ،222متاب الجنوائز ،بواب الرخصو
فوووى البكووواء علوووى الميوووت .دا حوووديث د سوووني حوووديث پيونووودونکو
عالمانو په نزد حس حديث دے.
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 -3په خپل نمسي د پېغمبراکر

ژړا

په صحيح بخاري ،صحيح مسلم ،سن ابىداود او سن
نسائي کښې روايت شوے دے چې :د پېغمبراکر

لور

بي بي هغه حضرت ته پېغا ولېاۀ چې :زمونا کور ته راشه

چې زما زوے د مړ کېدو په حال کښې دے.
پېغمبراکر

پاڅېد او سره د سعد ب عباده او خپلو څو

نورو اصحابو د هغۀ پوڅتنې ته ورغلل .ماشو چې سا يې

اخېسته او مرګ حاله ؤ د هغه بزرګوار مخې ته يې راوړۀ .د

پېغمبراکر

سترګې له اوڅکو ډکې شوې او څو

څاڅکي اوڅکې يې وغورځيدې .سعد ب عباده وويل :اے

د خداے رسوله! دا څه وينم؟ وې فرمايل « :دا رحمت او د
زړۀ سوز دے چې اهلل تعالیٰ د خپلو بندګانو په زړونو کښې

اچولې دے او پاک اهلل يوازې په خپلو مهربانو بندګانو
باندې رحمت نازلوي او يوازې هغوي بخښي».

1

 .1صحيح بخاري ،متواب الجنوائز ،بواب قوول النبوي
الميوووت بوووبع

« :يعوذب

بكووواء اهلوووه عليوووه ».متووواب المرضوووى ،بووواب عبووواد
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 -4په خپل ګران ترۀ حمزه (بزرګوار) باندې د
پېغمبراکر

ژړا

په طبقات اب سعد ،مغازي واقدي ،مسند احمد ب حنبل
او په نورو سني کتابونو کښې روايت شوے دے چې:

پېغمبراکر

د اُحُد له غزا وروسته چې کله د انصارو له

کورنو يې د ژړا اواز واوريدۀ چې په خپلو مړو ژړيدل ،نو د

هغه حضرت مبارکې سترګې هم له اوڅکو ډکې شوې او

وژړيدۀ او وې فرمايل« :زما د ګران ترۀ حمزه څوک نيشته
چې ورباندې وژاړي ».سعد ب

معاذ چې کله د

الصووبيان ،ټوووک  ،4مخونووه  3او111؛ متوواب التوحيوود ،بوواب ان
رحمو اللّوه قريووب مو المحسووني ؛ صوحيح مسوولم ،متواب الجنووائز،
باب البكاء على الميت ،ټوک  ،2مخ  ،232حديث 11؛ سن ابوي
داود ،متووواب الجنوووائز ،بووواب البكووواء علوووى الميوووت ،ټووووک  ،3موووخ
 ،113حووديث 3121؛ سوون النسووائي ،ټوووک  ،4مووخ  ،22متوواب
الجنائز ،باب الأمر باالحتسواب و الصوبر؛ مسوند احمود ،ټووک ،1
مخونه  224،222او.227
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21

پېغمبراکر

دا خبره واوريده نو د بني عبداالشهل

قبيلې څځو ته ورغے او هغوي ته يې وويل چې د حمزه د

شهادت له امله [پبغمبر ته تسليت وواي ،او په حمزه باندې
وژړيائ] .هغوي چې دا کار وکړ نو پېغمبراکر

د

هغوي لپاره دعا وکړه او هغوي يې کورونو ته بېرته ستنې
کړې .له دې پېښې وروسته به چې کله په انصارو کښې

مړے وشو نو د انصارو څځو به وړومبې په حضرت حمزه
ژړا کوله او بيا به يې په خپلو مړو ژړا کوله.

1

 .1دا روايوت مووو د حمووزه بزرګوووار د ژونوود د حوال پووه بيووان کښووې لووه
طبقووات ابوو سووعد ،ټوووک  ،3مووخ  ،11چوواپ دار صووادر بيووروت،

 1377هجوورى مووو راوړ .پووه دې حقلووه تفصوويلي حووديث پووه مغووازى
واقدى ،ټوک  ،1مخ  311و  ،317کوې راغلوے دے .او همودارنګ
پوه ،امتوواع االسووماع ،ټوووک  ،1مووخ 123؛ مسووند احموود بو حنبوول،
ټوک  ،2موخ 42؛ تواريخ طبورى ،ټووک  ،2موخ  ،132چواپ مصور؛
سيره اب هشا  ،ټوک  ،3مخ 12؛ ابو عبود البور پوه اسوتيعاب ،او
اب و اريوور پووه اسوود الغابووه کښ وې بيووان کووړے دے ،چووې لنووډيز يووې د
حمزه �د ژوند د حال په بيانولو کښې راغلے دے.
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 -1د موته جنګ په شهيدانو د پيغمبر اکر
ژړا
په صحيح بخاري کښې روايت شوے دے چې:
پېغمبراکر

[څرنګه ]د زيد ،جعفر او اب

رواحه

شهيديدل ،د هغوي د شهادت له خبر رارسيدو نه وړاندې
خلقو ته بيان کړل او هغوي يې وستائل او وې فرمايل:
«زيد بيرغ اوچت کړ او ژوبل شو او بيا شهيدشو! پس له
هغۀ جعفر بېرغ واخېست او هغه هم شهيد شو! له دې

وروسته اب

پېغمبراکر

رواحه بېرغ ورپوۀ او هغه هم شهيد شو».
په داسې حال کښې دا وېنا کوله چې له

سترګو يې اوڅکې روانې وې!

1

 .1صحيح بخوارى ،ټووک  ،2موخ  ،224متواب فضوائل الصوحاب ،
بوواب مناقووب خالوود؛ البدايوو و النهايوو  ،ابوو مثيوور ،ټوووک  ،4مووخ
211؛ سن الكبرى ،بيهقى ،ټوک  ،4مخ 72؛ انسواب االشوراف،
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 -2په حضرت جعفر ب
پېغمبراکر

ابىطالب باندې د

ژړا

په استيعاب ،اسد الغابه ،اصابه ،تاريخ اب ارير او هم
داسې په نورو سني کتابونو کښې روايت شوے دے چې
لنډيز يې داسې دے:
کله چې جعفر او د هغۀ ملګري شهيدان شول نو
د هغوي کور ته ورغے ،د هغوي بچيان يې

پيغمبراکر

راوغوڅتل هغوي يې څکل کړل ]له هغوي سره يې مينه
وکړه[ په داسې حال کښې چې د پېغمبراکر

له سترګو

اوڅکې جاري وې.،د حضرت جعفر مېرم  ،بي بي اسماء

وويل چې :زما مور او پالر له تا ځار شه اے د خداے ګران
رسوله

ته ولې ژاړې؟ آيا د جعفر او د هغۀ ذ ملګرو څه

خبر تاته رارسيدلے دے؟ وې فرمايل« :هو ،هغوي ن

شهيدان شول ».اسماء وويل :زۀ پاڅيد يوه چغه مې ووهله
ټوک  ،2مخ 43؛ شرح اب ابىالحديد په نهج البالغ  ،ټووک ،11
مخ  73کښې.
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او څځې مې راټولې کړې د فاطمې بې بي کور ته ننوتم نو

ومې ليدل چې هغه هم ژاړي او داسې وائې وائي زما ګرانه

ترۀ! کله چې پېغمبراکر

[داسې وليدل] وې فرمايل :په

رڅتيا چې ژړا کوونکي بايد داسې وژاړي لکه څنګه چې په
جعفر ژړا کياي.

1

 -7د خپلې مور آمنه بي بي په مزار د پېغمبر
اکر

ژړا

په صحيح مسلم ،مسند احمد ،سن ابي داود ،نسائي او
اب ماجه کښې روايت راغلے دے چې:

2

 .1توواريخ اب و اريوور ،ټوووک  ،2مووخ  12او همداسووې پووه هغووو نووورو
کتوابونو کښووې چووې پووه مووت کښوې ورتووه اشوواره وشوووه چووې د جعفوور
طيار د ژوند په ليک کښې راوړې شوي دي.
 .2دا عبارت د صحيح مسلم دے.

21
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ابوهريره وائي چې :پېغمبراکر

د خپلې مور بي بي د

قبر زيارت وکړ او ورباندې وژړېدۀ او له هغه حضرت سره
چې څومره اصحابان وو هغوي هم ټولو وژړل.

1

 .1صووحيح مسوولم ،ټوووک  ،2مووخ  ،271متوواب الجنووائز ،بوواب ،32
حديث 122؛ مسند احمد ،ټوک  ،2مخ 441؛ سن نسائى ،ټوک
 ،4مخ  ،12متواب الجنوائز؛ سون ابو ماجوه ،ټووک  ،1موخ ،121
حديث .1172
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په مختلفو مناسبتونو ،په خپل ګران نمسي
حضرت اما حسي
پېغمبراکر

باندې د
ژړا

 -1د ا الفضل حديث
په مستدرک صحيحي  ،تاريخ اب عسامر ،مقتل خوارزمي
او همداسې په نورو سني کتابونو کښې راغلي چې:

1

د حارث له لور ا الفضل څخه روايت کوي چې هغه د
پيغمبر اکر

خدمت ته ورغله او وي ويل :اے د

خداے رسوله! ما بېګا ډير بد خوب وليد! وې فرمايل « :په

خوب کښې دې څه وليدل؟» وې ويل :ډېره سخته اوګرانه
خبره ده! وې فرمايل« :ووايه هغه څه دي؟» وې ويل :ومې
ليدل چې ستا له مبارک بدنه يوه ټوټه جدا شوه او زما په

غېا کښې راوغورزېده! پېغمبراکر

 .1د مت عبارت له مستدرک کتابه څخه دے.

وفرمايل« :څه
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به انشاء اللّه و زوے زياوي

خوب دې ليدلے دے؛ فاطمه

چې ستا په لمنه کښې به ځاے کوي[ ».ويل شوي ]:له دې
پس لکه څنګه چې پېغمبراکر
بي بي

زوے حسي

فرمايلي وو،د فاطمې

وزېاېد او هغه زما لمنې ته راغے.
خدمت ته ورغلم او حسي

يوه ورځ د پېغمبراکر

مې هغۀ ته ورکړ لا ساعت پس يې پا حسي
لا غلے شو ناڅاپه د پېغمبراکر

ته شو ،او

له مبارکو سترګو د

باران په څير اوڅکې روانې شوې! هغه وائې چې ومې ويل:
اے د خداے نبي

! زما مور او پالر له تا ځار شه دا څۀ

وشول چې په ژړا شوې؟ وې فرمايل« :چې جبرائيل راته خبر
راکړ چې زما امت به په راتلونکي نادې وخت کښې زما دغه

نمسے وژني ».ما وويل دا (حسې ) به وژني؟ وې فرمايل:

«هو ،هغه حضرت لاه سره خاوره ما ته راکړه (چې دا د هغې
زمکې خاوره ده چې حسي

به په کښې شهيدياي)».

حامم د مستدرـ صحيحي ليکوال وائي چې :دا حديث د
شېخېنو [بخاري او مسلم] د حديثونو په شرطونو سره
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صحيح او سم دے ،خو بيا يې هم دغه روايت ذکر کړے نۀ
دے.

1

 -2د بي بي زېنب بنت جحش روايت
په تاريخ اب عسامر ،مجمع الزوائد ،تاريخ اب مثير او په
نورو سني کتابونو کښې روايت شوے دے چې:

1

 .1مسووتدرـ صووحيحي  ،ټوووک  ،3مووخ  172او د هغووه کوووټلې او
لنډيز په موخ 171؛ تواريخ ابو عسوامر ،حوديث  231او لوه همودې

حووديث سووره پووه ن وزدې مضوومون سووره پووه حووديث نمبوور 232؛ مجمووع
الزوائوود ،ټوووک  ،1مووخ 171؛ مقتوول خوووارزمى ،ټوووک  ،1مخونووه
111و122؛ تاريخ اب ارير ،ټوک  ،2مخ  .232او په ټوک  ،2مخ
 111کښووې هووم ورتووه اشوواره شوووې ده .امووالى شووجري ،مووخ 122؛
فصول المهم اب صباغ موالكى ،موخ 141؛ رو

النضوير ،ټووک

 ،1مخ 21؛ صوواعق ،موخ  ،111او پوه بول چواپ کښوې موخ .112
منزالعموووال ،ټووووک  ،2موووخ  ،223مخکينوووې چووواپ .الخصوووائ
الكبرىٰ ،ټوک  ،2مخ  .121د اهل بېتو

په کتابونو کښوې هوم،

پووه مثيوور االحووزان ،مووخ  2او لهوووف اب و طوواوس ،مووخ  2او 7کښووې
راغلے دے.
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بي بي زينب بنت جحش وائي« :يوه ورځ چې پېغمبر
اکر

زما په کور کښې ؤ او ما حسي

چې تازه يې

مَزَل زده کړې ؤ ،لوبوۀ ،يوه لحظه مې بل څه ته پا شو او له
هغه غافله شو  ،او هغه پېغمبراکر

ته ورغے ،هغۀ

وفرمايل« :خالص يې پرياده ».و ان تر دې چې زېنب وائې و
بيا پيغمبراکر

السونه اسمان ته پورته کړل او بيا يې

نمونځ شورو کړ کله چې يې نمونځ ختم کړ نو ورته مې وويل

چې :اے د خداے رسوله! ن تا يو داسې کار وکړ چې تر
اوسه مو له تاسو نۀ ؤ ليدلے؟ وې فرمايل« :جبرائيل امي

ما ته راغے او ما ته يې دا خبر راکړ چې زما امت به دغه [زما

نمسے] قتلوي .ومې ويل :د هغه د شهادت د ځاے خاوره
راته وڅايه نو هغۀ بزرګوار د سور رنګ خاوره ما ته راکړه.

2

 .1دا عبارت د تاريخ اب عسامر له کتاب او د هغه لنډيز دے.
 .2توواريخ ابوو عسووامر ،د امووا حسووي

د ژونوود د حووال شوورح،

حووديث 221؛ مجمووع الزوائوود ،ټوووک  ،1مووخ 122؛ منووز العم وال،
ټوک  ،13مخ 112؛ اب مثير هم پوه خپول تواريخ کښوې ،ټووک ،2
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 -3د بي بي عائشې روايت
په تاريخ اب عسامر ،مقتل خوارزمي ،مجمع الزوائد او
همداسې په نورو سني کتابونو کښې له ابوسلمه ب
عبدالرحم څخه روايت کوي:

1

بي بي عائشه وائي« :پېغمبراکر
چې حسي

په داسې حال کښې

يې په لمنه کښې ناست ؤ ،جبرائيل ورته

راغے او وې ويل :دا ستا زوے دے؟ وې فرمايل« :هو»،

وې ويل :خو ستا امت به ډير زر – ستا له رحلت نه پس -دې
وژني .د پېغمبراکر
جبرائيل ورته عر

سترګې له اوڅکو ډکې شوې
وکړ :که زړۀ دې غواړي هغه زمکه چې

مووخ  111هغووه تووه اشوواره مووړې ده .د اهوول بيووت

د منونکووو پووه

کتابونو کښې هم راغلے دے ،په امالي شيخ طوسى ،ټووک  ،1موخ
323؛ مثيور االحوزان ،مخونوه  7و ،12چوې هغوه پوه أخور کښوې يووه
مهمه تتمه ده .او همدا رنګ په لهووف ،مخونوه 7وو ،1ا الموؤمني
زينب بنت جحش د پيغمبر اکر

مېرم ده.

 .1د خوارزمي کتاب عبارت مو راوړےدے.
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ستا فرزند پکې شهيدياي در ته دروڅايم .وې فرمايل« :هو
راته وڅايه» جبرائيل امي هم د طف [مربال] زمکه هغه
بزرګوار ته وڅايله».

د دې حديث بل عبارت داسې هم راغلے دے چې جبرائيل

امي په عراق کښې د طف زمکې ته اشاره وکړه او له هغې
زمکې يې سره خاوره راواخېسته او هغه حضرت ته يې

وڅائله او وې ويل چې دا خاوره د هغه د قتلګاه ده».

1

 .1طبقات اب سوعد ،حوديث 221؛ تواريخ ابو عسوامر ،شورح حوال اموا
حسي

 ،حديث 227؛ مقتل خوارزمى ،ټووک  ،1موخ 111؛ مجموع

الزوائوود ،ټوووک  ،1مخونووه  127او 122؛ منووز العمووال ،ټوووک  ،13مووخ
 122نوې چاپ او ټوک  ،2مخ  223زوړ چاپ؛ الصواعق المحرقو ابو
حجر ،مخ 111؛ خصائ

السويوطى ،ټووک  ،2مخونوه  121او 122؛

جوهر الكال للقر غولى ،مخ 117؛ امالى شيخ طوسى چې د شيعه ؤ د
مكتووب کتابونووه دي ،ټوووک  ،1مووخ 321؛ امووالى شووجرى ،مووخ  177پووه
تفصيل سره.
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په دې حقله نور ډېر حديثونه هم شته چې د فرڅتو لخوا،
پېغمبراکر

ته د اما حسي

د شهادت خبر ورکول

هم تائيدوي .لکه:
 .1له بي بي ا سلمه نه په مستدرک صحيحي  ،طبقات اب

سعد ،تاريخ اب عسامر او په داسې نورو سني کتابونو

کښې روايت شوے دے  1چې راوي ويلي دي چې:

بې بې ا سلمې ماته خبر راکړ چې« :يوه شپه پېغمبر
اکر

اودۀ شو او [لا وروسته] ډېر په خفګان سره ويښ

شو؛ بيا څمالستۀ او اودۀ شو او لا وخت پس بيا په ډېر

خفګان سره ويښ شو؛ بيا اودۀ شو او بيا په داسې حال
کښې ويښ شو چې سره خاوره يې په الس کښې وه او هغه

يې بويوله او څکُلوله .ما ورته وويل :اے د خداے رسوله!

دا خاوره د کو ځاے ده؟ وې فرمايل« :جبرائيل ماته خبر
راکړ چې دې [حسې

] به د عراق په زمکه کښې

شهيدياي .جبرائيل امي ته مې وويل :هغه زمکه چې نمسے

 .1دا عبارت د مستدرـ دے.
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به مې هلته شهيدياي ماته راوڅايه او دا د هغې زمکې

خاوره ده».

حامم وائي :دا حديث د شيخينو [بخاري او مسلم] د حديث
د شرطونو په مطابق صحيح دے خو هغوي دغه حديث په

خپلو کتابونو کښې ذکر کړے نۀ دے.

1

 .2له انس ب مالک نه په مسند احمد ب حنبل ،المعجم
الكبير طبراني ،تاريخ اب عسامر او په نورو سني کتابونو
کښې روايت نقل شوے دے چې:

2

 .1مسوووتدرـ صوووحيحي  ،ټووووک  ،4موووخ 312؛ المعجوووم الكبيووور
طبرانووى ،حووديث  11؛ توواريخ اب و عسووامر ،حووديث 211؛ طبقووات
اب سوعد ،تحقيوق او خپوور کوړے ،عبودالعزيز طباطبوائى ،مخونوه
 42و  ،44حديث 222؛ تواريخ االسوال ذهبوى ،ټووک  ،3موخ 11؛
سووووير اعووووال النووووبالء ،ټوووووک  ،3مخونووووه  114و 111؛ مقتوووول
خوارزمى ،ټوک  ،1مخونوه  112او 111؛ ذخوائر العقبوىٰ ،محوب
الطبوورى ،مخونووه  142او 141؛ توواريخ اب و مثيوور ،ټوووک  ،2مووخ
232؛ منز العمال ،متقى ،ټوک  ،12مخ .222
 .2دا عبارت د مسند احمد ب حنبل کتاب دے.
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انس ب مالک وائي :د قطر په نو يوې فرڅتې له اهلل تعالیٰ
اجازه واخېسته چې د پېغمبراکر

ديدار ته راشي؛ نو

پاک اهلل ورته اجازه ورکړه نو هغه فرڅته په داسې ورځ د
پېغمبراکر

خدمت ته راغله چې هغه حضرت د بي بي

ا سلمې په کور کښې ؤ .پېغمبراکر

بي بي ا سلمې

ته وفرمايل« :خيال کوه چې زمونا مجلس ته رانۀ شې ».په
داسې حال کښې چې هغه بي بي په دروازه کښې والړه وه
ناڅاپه حسې ب علي

راغے هغۀ دروازه خالصه کړه او

راننوت پېغمبر اکر

هم هغه راونيوۀ او څکلوۀ يې نو

هغې فرڅتې ورته وويل :ايا دا ماشو په تا ګران او درته
خوږ دے؟ وې فرمايل« :هو».
وې ويل :ستا امت به ډير زر دې وژني! که غواړې نو هغه

ځاے درڅودلے شم چې په کو ځاے کښې به دې
شهيدياي؟ وې فرمايل« :هو ،غواړ  ».نو وې ويل :هغې

فرڅتې له هغه ځايه چې دې پکښې شهيدياي يو موټے
خاوره رواخېسته او هغه حضرت ته يې وڅائله ،او پس له

دې يې د هغې زمکې لا شان ريګ يا سرې خاورې راوړې.
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چې ا سلمي هغه رواخېستې او په يو رومال کښې يې

سنبالې کړې د حديث رواي ،رابت ،وائي :مونا و هغه وخت

ويل چې دا خاوره د کربال ده!

1

 .1مسووند احموودب حنبوول ،ټوووک  ،3مخونووه  242او221؛ توواريخ
ابوو عسووامر ،د امووا حسووي

د ژونوود د حووال پووه شوورح کښووې،

حديث  211و  217او هغه په خپل تهذيب تواريخ کښوې ،ټووک ،4
مخ 321؛ معجوم الكبيور طبرانوى ،د اموا حسوي

د ژونود حوال

پووه شوورح کښووې ،حووديث 47؛ مقتوول خوووارزمى ،ټوووک  ،1مخونووه
 122و122؛ توواريخ االسووال ذهبووى ،3 ،مووخ 12؛ سووير اعووال

النبالء ،ټووک  ،3موخ 114؛ ذخوائر العقبوىٰ ،مخونوه 142و147؛

مجمع الزوائد ،ټوک  ،1مخونه  127و ،112په يو بل سند سوره؛
تاريخ اب مثير ،باب االخبار بمقتول الحسوي  ،ټووک  ،2موخ 221
چې په هغۀ کښې داسې عبارت ذکر شوے دے« :مونا تول دا خبوره
اوريووده چووې هغووه بووه پووه کووربال کښووې شووهيدياي ».او ټوووک  ،2مووخ
111؛ منز العمال ،ټوک  ،12مخ  .222الصوواعق المحرقوه؛ ابو
حجوور ،مووخ 111؛ الوودالئل ابووىنعوويم ،ټوووک  ،3مووخ 222؛ الوورو
النضوير ،ټوووک  ،1موخ 112؛ المواهووب المدنيو قسووطالنى ،ټوووک
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هغه روايتونه چې وائي پېغمبراکر خلق له ژړا منعې کول
او د هغو روايتونو علت
په صحيح مسلم او سن

نسائي کښې له عبداللّه څخه

روايت راغلے دے چې :بي بي حفصې د خپل پالر (دويم

خليفه) په بيمارۍ وژړيده .پالر ورته وويل :لورې صبر
وکړه! ايا تا ته پته نشته چې پېغمبراکر

فرمايلي دي

چې« :مړے د خپلو خپلوانو د ژړا په وجه په عذاب کښې
وي (يعني ورته تکليف رسي»؟

1

په بل روايت کښې داسې راغلي دي:
 ،2مووووخ 111؛ خصووووائ

سوووويوطى ،ټوووووک  ،2مووووخ 21؛ موووووارد

الضووم ن بزوائوود صووحيح اب و حبووان ،ابوووبكر هيتمووى ،مووخ  .114د
اهوول بيووت

د مکتووب د پيروکووارو پووه کتابونوکښووې هووم ،امووالى

شيخ طوسى [تولد 422/هجورى] ،ټووک  ،1موخ  221چوې پوه هغوه
کښې عبارت داسې دے« :له مالئيکو څخه يوه لويه مالئېکه»....
 .1صحيح مسلم ،ټوک  ،2مخ  ،231متاب الجنوائز ،بواب الميوت
يعووذب ببكوواء اهلووه عليووه؛ سوون نسووائى ،ټوووک  ،4مووخ  ،12متوواب
الجنائز ،باب النهى ع البكاء على الميت.
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عمر وويل :چې پېغمبراکر

وفرمايل«:مړے په قبر

کښې د خپلو خپلوانو د ژړا په وجه عذاب ويني».

1

او په بل روايت کښې داسې راغلي دي:
عبداللّه ب عمر وائي :کله چې مې پالر ژوبل شو نو بې
هوشه شو نو د بې هوشۍ په حال کښې دا ګومان وشو چې

که مړ دے نو ورباندې ژړا او وير وشو .کله چې په هوش

کښې راغے وې ويل :آيا تاسو ته پته نشته چې
پېغمبراکر

فرمايلي دي« :چې مړے د ژونديو کسانو

د ژړا له امله عذاب ويني».

2

د حديث په حقله د بي بي عائشې سپيناوے او وضاحت او
د خليفه او د هغۀ د زوی غلطي لرې کول

 .1صووحيح مسوولم ،ټوووک  ،2مووخ 231؛ صووحيح ترمووذى ،ټوووک ،4
مخ  ،222متاب الجنائز ،باب 24؛ سن ابو ماجوه ،ټووک  ،1موخ
 ،122متاب الجنائز ،باب الميت يعذب بما نيح عليه.
 .2صحيح مسلم ،ټوک  ،2مخ 231؛ سن نسائى ،ټوک  ،4مخ .12

42

په مړي ژړا

په صحيح بخاري ،صحيح مسلم او سن

نسائي کښې

روايت شوے دے چې:
اب عباس وائي :کله چې مدينې ته ورسېد  ،نو دغه وخت

چې ال د دويم خليفه حکومت ټينګ او مضبوط شوے نۀ ؤ

چې ګوزار يې وخوړۀ او ژوبل شو نو صهيب يې سر ته راغے

او چغې يې وهلې چې وئ زما وروره ! وئ زما ملګريه!.

خليفه ورته وويل :آيا ته خبر نه يې او اوريدلي دې نۀ دي
چې پېغمبراکر

وفرمايل« :مړے د خپلوانو د ژړا ګانو

په خاطر عذاب ويني».؟
اب عباس وائي :زۀ پاڅېد اود بي بي عائشې خدمت ته

ورغلم او هغه څه چې تېر شوي وو هغې ته مې بيان کړل.بي
بي وويل :نه په خداے قسم! رسول اهلل

هيڅ کله داسې

نه دي فرمايلي چې« :مړے د بل چا د ژړا له امله عذابياي».
بلكه هغه حضرت فرمايلي دي چې:
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خداے تعالیٰ کافران د خپلوانو د ژړا له امله زيات عذابوي

او يوازې خداے دے چې خندول او ژړول د هغه په اختيار
کښې دي او څوک د بل کس د ګناه سزا او بو نه اخلي.
قاسم ب محمد وائي :کله چې د خليفه او د هغۀ د زوے

خبرې بي بي عائشې ته ورسيدې نو هغې وويل چې تاسو ما
ته د داسې کسانو په هکله خبر راکړ چې نه هغوي دروغ

وائي او نه بل څوک تکذيبوي ،خو [په هر حال] د انسان
غوږونه خطا کولې شي.

1

 .1صحيح مسلم ،متاب الجنائز ،باب  ،1حوديث 22و 23صوحيح
بخاري ،متاب الجنائز ،باب يعذب الميت ببكاء اهله عليوه ،ټووک
 ،1مخونه  111او 112؛ سن نسوائى ،ټووک  ،4موخ  ،12متواب
الجنائز ،باب النياحو علوى الميوت؛ االجابو ال يوراد موا اسوتدرمته
عائشوه علووى الصووحاب  ،زرمشووى ،موخ  ،22بوواب اسووتدرامها علووى
عمر ب الخطاب.
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په صحيح مسلم ،صحيح بخاري ،سن ترمذي او موطأ اما
مالك کښې روايت دے چې:
هشا ب

عروه له خپل پالره نقلوي چې وائي :د بي بي

عائشې څنګ ته ناست ؤ وويل شو چې د خليفه زوے ويلي

دي چې« :مړے د خپلوانو د ژړا په خاطر عذابياي ».بي بي
وبخښي ،يو څه يې

وويل« :خداے دې ابا عبدالرحم

اوريدلي دي خو څۀ پرې پوهو شوے نۀ دے[ ،قصه داسې وه

چې ]:د يو يهودي جنازه په داسې حال کښې چې ورباندې
ژړاکيدا د پېغمبراکر

څنګ ته تېره شوه نو هغه

حضرت هغوي ته په خطاب کښې وفرمايل چې« :تاسو
ژړاکوئ او د دۀ عذاب ال سختياي».

1

 .1صووحيح مسوولم ،متوواب الجنووائز ،بوواب  ،1حووديث 21؛ صووحيح
بخوواري ،ټوووک  ،1مووخ  ،112متوواب الجنووائز ،بوواب الميووت يعووذب
ببكاء بع

اهله؛ صحيح ترمذى ،متاب الجنوائز ،بواب  ،21ټووک

 ،4مخونوه 222و227؛ موطوأ مالوك ،ټووک  ،1موخ  ،234متواب
الجنائز ،باب النهى ع البكاء على الميت.
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اما نووى [وفات  272هجرى] په شرح صحيح مسلم
کښې ،د هغو روايتونو په حقله چې له ژړا څخه د منعې
څخه راغلي داسې وائي :دا

کولو متعلق له پېغمبراکر

روايتونه يوازې له عمر او د هغۀ له زوے عبداللّه څخه نقل

شوي دي او ا المومني له داسې حديثونو انکار کوي او

دا يې د هغوي هېره او غلطي ګنلې ده او بي بي عائشه وائي
څخه نقل شوي نۀ دي.

چې دا حديثونه له پېغمبراکر

له ژړا نه د عمر په منعې کولو د پېغمبراکر
په سن

1

نهي کول

نسائي ،سن اب ماجه او مسند احمد ب حنبل

کښې روايت شوے دے چې :سلمه ب ازرق وائي :وامې
2

ورېدل چې ابوهرېره وويل :د پېغمبراکر

يو خپل کس

په حق ورسيد ،څځې راټولې شوې او په هغۀ يې ژړا شروع

کړه عمر ب خطاب پاڅېد او هغوي يې له ژړا منعې کړې او

 .1شرح صحيح مسلم ،االما النوووى ،ټووک  ،2موخ  ،222متواب
الجنائز.
 .2د نسايې کتاب عبارت مو راوړی.
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وفرمايل :اے عمره!

دوي په خپل حال پرياده د دوي سترګې له اوڅکو ډکې او
زړونه يې غمج او مصيبت يې تازه دے».

1

په مسند احمد ب حنبل کښې له وهب ب ميسان چې هغه
يې له محمد ب عمرو روايت کوي چې:
سلم ب ازرق له عبداللّه ب عمر سره په بازار کښې ناست ؤ
چې څو کسانو يوه جنازه تېره کړه او ورباندې يې ژړاکوله.

دغه کار د عبداللّه ب عمر خوښ نۀ شو او هغو يې منعې
کړل .سلم ب ازرق هغۀ ته وويل چې داسې مه کوه! ځکه

چې زۀ په خپله ګواه يم او له ابو هرېره مې اوريدلي دي چې

د مروان يوه خپله مړه شوې وه او مروان هغه څځې له کوره

وباسلې چې کومو ژړا کوله نوابو هرېره چې له جنازې سره

 .1سن نسوائى ،ټووک  ،2موخ  ،11بواب الرخصو فوى البكواء علوى
الميوووووت؛ مسوووووند احمووووود ،ټووووووک  ،2مخونوووووه 422 ،112،273
و444؛ سن اب ماجه ،ټووک  ،1موخ  ،121متواب الجنوائز ،بواب
ما جاء فى البكاء على الميت ،حديث .1127
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والړ ؤ وويل چې :اے ابا عبدالملك! هغوي په خپل حال
پرياده ،ځکه چې يوه ورځ مو وليدل چې يوه جنازه يې د

پېغمبراکر

له پېغمبراکر

څنګ ته تېره کړه .زۀ او عمر ب خطاب هم
سره وو عمر وغوڅتل چې هغه څځې

چې له جنازې سره ژاړي وشړي خو پېغمبراکر
وفرمايل :د خطاب زويه! هغوي په خپل حال پرېاده د هغوي
زړونه داغدار ،سترګې يې ژړيدلې او غم يې تازه دے».

1

د روايتونو جا او د هغو نتيجه
د وړومبۍ برخې روايتونو دا رابته کړه چې :په هغه کس چې

د ځنکندن په حال کښې (محتضر) وي او يا هغه څوک چې

مړ شوے وي او هم دا رنګ د مړو په قبرونو که هغه

شهيدان وي او که غېر شهيدان ژړا کول روا دي او همدغه

د پېغمبراکر

سيرت دے.

 .1مسووند احموود بوو حنبوول ،ټوووک  ،2مخونووه  273و  422او پووه
همدې مضمون سره نادې په  333مخ کښې.
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د دويمې برخې روايتونو دا رابته کړه چې :پېغمبراکر
په ځلونو د خپل شهيد نمسي [اما حسي

] لپاره

وژړيدۀ ،او د دا ډول ژړا په اربات سره چې هغه حضرت په
حضرت اما حسي

وژړيدۀ دا برخه هم له وړومبۍ

برخې سره يوځاے کياي او سمون ورسره خوري او دا کار
هم د پېغمبراکر

له سيرت څخه ګڼل کياي.

د دريمې برخې روايتونو دا رابته کړه چې :په مړې د ژړا نهي
کوونکي روايتونه،يوازې دويم خليفه او د هغۀ زوے

عبداهلل نقل کړي دي چې ا المؤمني بي بي عائشې په خپل

استدراک او وضاحت کښې وويل چې« :خداے دې ابا
عبدالرحم

وبخښې چې يو څه يې اوريدلي دي خو څه

ورباندې نه دے پوه شوے» او هم دا رنګ د نورو صحابه ؤ

ويناوې لکه :ابوهرېره او اب عباس چې د دې موضوع په اړه
يې خبرې کړې دي ،مونا له دې ټولو خبرو دا تر السه کوو

چې:
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هغه څه چې دويم خليفه او د هغۀ زوے عبداهلل «په مړي له
ژړا کولو څخه د پېغمبراکر

منعې کول» روايت کړے

دے خطا او غلطي ده.
له همدې امله په هغه چا ژړېدل چې د مرګ په حال کښې وي

يا په هغه کس ژړېدل چې مړ شوے وي ،او د مړې په قبر
ژړېدل د پېغمبراکر
اما حسې

له سنت او سيرت څخه دي .نو په

باندې ژړا کول هم ،د پېغمبر اکر

سنتو او سيرته پيروي ده.





له

