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 ۔ نه اخستے شوے دے   230تا    215”غيبت � تباہ �ر�اں “ صفحه    د دا �ضمون    

  بابا � او كورنئ ج��ے 
�! چ� �وک هم دا    د�ئے عطار: 

ٰ
“ او�و� يا ئ� واوِري،  ج��ے   نئ بابا� او كور رِسا� ” يارِب ا�ُمصطف

 
ُ
ك�� شهادت    ديدار په    َوَسلَّم   َواٰلِهٖ   �َلَيْهِ    اُهللا   َصّ�َ نبد د سوري الندې د �بوب  هغه ته د ايمان و �فيت �ه د ش� �

 اْالَمِ ـ بِ ـ نَّ ـ اهِ ال ـجَ ـْني بِ �اٰمِ   ۔ ې نصيب ك� ور   اُهللا  ْني �ّىِ   تَعَاٰىل �َلَيِْه َواٰلِٖه َوَسلَّم َصّ�َ

  د درود ��ف فضيلت:

دا  
ُ
 اهللاُ تَعَاٰىل َعـنْهُ ا�� ا�ُمؤمن� ح�ت �والئے �ئنات، ع� ا�ُمرتٰ� شِ� خ ات    َرِ�َ

ُ
فرما�: �ه چ� د �

 اهللاُ      په ن� كر�م   نو په خواه ت���ئ       ۔ درود ��ف �َولئ   باندې   تَعَاٰىل �َلَيِْه َواٰلِٖه َوَسلَّم    َصّ�َ

  )  80رقم    70(�ضل ا�صىنىبة��� ال��� للقا�� ال��ض��، ص     

 تَـَعـا�ٰ� َعـ�ٰ� ُمـَحـمَّد  ـهُ َصـ�َّ� الـلّٰ        َصـلُّوا �َ�َ� الْـَحـِ�ْيب 

  غيبت كوون�ے په اشاره نه په ژبه باندې منع ك�ئ 

رتِْىبسىنىبم   د         ُة ا غزا�    ُحّجَ �مد  بن  �مد  بن  امام �مد  ده:    َرْمحَُة اِهللا تَعَاٰىل �َلَيْه ح�ت  فرمان خالصه  د 

په سبب ئ� نه    ) ُ�ُرو�ت په وجه نه بلكه   (َمخ  كوم �ائے چ� غيبت كي�ي او د   منع  �  د ِو�رې 

، كه د  نه �نه�ار��ي   [يع� اور�دون�ے] دے  نو بيا به    ی  ئ� بد او�ن�   دِ   نو په زړه ك�ي   ے ل كو 

خو نه ئ�  �  اړولے    طرف ته يا د خ�و مخ بل  �  تلے  ته  او بهر    � ے  د ي پا� �ائے نه  هغه  

َړِوي  
َ
ووا� چ� ”غلے شه“ خو د زړه نه ئ� اور�دل غواړي نو دا  ے د �نه�ار    نو ا

ُ
ا ، كه په ژبه 
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   پورې كومه    تر   منافقت دے او چ� 
َ
د  ، �ف  �نِ�ي نو �نه�ار به وي ه  ئ� په زړه ك�� بد اون

منع كول �� نه دي �كه چ� دا ُسس� ده او د غيبت په  اشاره  په  تندي  د  وُروُزو يا  د  الس يا  

په    دِ غيبت كوون�ے    نو ه نه وي)  �ن ، (كه د فساد اندي دے معمو� �ن��و عالمت  د  شان �ناه  

الفاظو منع   په ��ره   اهللاُ تَعَاٰىل �َلَيْهِ      َعـَربِـى   ُمَحّمَدِ آخري ن�    پاک اهللا  د    ) 180  / 3، (احياء العلوم    ۔ ك�ي سختئ �ه  َصّ�َ

كي�ي او هغه د طاقت �ر�و باوجود د    له  فرما�: د كوم كس په خواه ك�� چ�  يو �ؤمن ذ�   َواٰلِٖه َوَسلَّم 

    ۔ رُسوا ك�ي   اندې د خلقو په وړ هغه  به د قيامت په ورځ    پاک اهللا    نو ��ي  اون هغه مدد  

  ) 15985: حديث   ، 412/ 5، (مسند امام احمد 

    �و� نه    علماء عوام ِد  

په    هغ� د  پاره دو�ره معلومات �وري دي چ�    اے �شقاِن رسول! د غيبت نه منع كو�و د        

َتل     ې او د خ� اوپيژ� د �ناهونو نه ډک غيبت   ذر�عه 
َ
كو�و په وخت ك�� د خپل� خ�ې وزن ك

ِ� چ� تاسو �وک منع ك�ئ او د هغ� نه �ه ِفتنه جوړه � دا  
َ
هم پ�ار دي چرته داس� او�

اهِل   د  با�صوص  وخت  بعض�  چ�  ساتئ  ك��  ذهن  په  هم  خ�ه  خ�ه  َ�َ�ِي  يوه  علم 

غيبت ��ري خو په حقيقت ك�� هغه غيبت نه وي �كه چ� د غيبت جائز    اور�دون�ي ته 

 :  دے صورتونه هم شته، يو َمَتل  
�
��َْ�� ��� َ

�
� 
�
�َ

�
�ْ��ِ 

�
���� ُ�

�
�ُ�� ���� َ

�
اع�اض كول   باندې يع�” په بزر�انو    �

  وے [يعن� د ي �و�ئ  هم مه  هي� �ه      خطا نيول دا �پله خطا ده“ �ٰهذا علمائے كرام   هغو� او د  

كه  خو هم مه راولئ ِخ�ے  �ه   په زړه ك��  ك��   په باره   د هغو� او    مه منع كوئ]   ئ�   خ�ې نه 

 غيبت كوي نو د  هغه  تاسو ته د غيبت په باره ك�� معلومات وي او  
ً
��ِم صاحب واق� �احتا

نه  ه  كه  پا�ئ غه �ائے  او  بََد� ك�ئ  نو خ�ه  �ن وي 
ُ

َول   يا پا�يدل  ، كه �
َ
بد� په �ه    يا   خ�ه 

�و�ره   چ�  او  او�ن�ئ  بد  ئ�  ك�ي  زړه  په  نو  وي  نه  كيدل ��ن  بچ  نه  غيبت  د  هم  طر�قه 

  � ه  كيدے  وج�
َ
كوئ  ت مه  په  ” ورته  هغه  د  خوزوئ  � خ كه   � اور ه  ئ�  په غور �ه  او    ئ  يا 

  ۔ نو �نه�ار به ئ�   ئ  ، او په تائيد ك�� آؤ، �، اوهو“ وغ�ه آوازونه او�اس ئ  كو   ح�ان�يا ��ره 
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 ح�ت فرمان   و �و� ��ِم    د 
ٰ

  په باره ك�� د ا�

خان          رضا  ا�د  امام  سنت،  اهِل  امام  ح�ت،   
ٰ

رضو�ه    َرْمحَُة اِهللا َتَعاٰىل �َلَيْه اع� فتاوي   23ج�  په 

  ت معرف په  عوام د اع�اض (حق) نه �ري او چ� كوم    باندې   علماؤ��: په    ك��   708  صفحه

ح�م دے  ره ك�ى  با په  د هر �� �سلمان    ده  ناز�ه  ز�اته  معا�له    هغو� �شُهور وي د    باندې 

پاره او�ا �مِل َحَسن (يع� �ه احتما�ونه    هر قول و فعل د د  چ� د هغه (يع� د هغه �م �سلمان)  

علماء او  هغه   ال   � پات بد�ما� مه كوئ)  هم  باندې عوا�و  ې د ، ( په تالش ك�ئ او جائز تاو�لونه) 

چ� په دي�    پورې دې    عوا�و ته د اع�اض كو�و هي� حق �شته! تر   � چ   په چا باندې      �شائخ 

  
ً
نو د جاهل  پا�ي  د �ُمون� وخت �ي او ��م نه  ��ره كه  چ�  دي  �� كتابونو ك�� ئ� �احتا

هاِدي (يع�   د پاره دا وئيل �ستا� ده چ� ”�ُمون� � الړ شه“، هغه (يع� ��م) د دې (غ� ��م) 

 تعاٰىل َو اُهللا      ۔ے نه د   [رهنما] د پاره  ��م)  يع�  ( هغه  د    ) جاهل ( شوے دے  دا    ك�ے   رهنما) جوړ 

    اَ�لم 

  ) 708/ 23ي�، رضو   ی (فتاوٰ 

��  �ں  �  �  �  �  � �    و 
�
�  ى�  �  ����   َ � َ�  �   رب  ���� 

��  �  � دے  �   ، �  �تِ �   �      � و�  �ر  ُ ُ
�

  رب  ����    ������

  )78(و�� �،ص       

 تَـَعـا�ٰ� َعـ�ٰ� ُمـَحـمَّد  ـهُ َصـ�َّ� الـلّٰ        الْـَحـِ�ْيب َصـلُّوا �َ�َ� 

  چا ته چ� د سالمتئ د� او��ې د هغه غيبت!!! 

 سالم   چا        
ِ

��ه او بيا  او عّزت و نا�وس د سالمتئ د�  او �ان مال   د ئ� ته  هغه   نو او��ي  ته چ�

  ئ� كول  يعن� غيبت  ل  عّزت خرابَو معاذاهللا هم د هغه  � نو  �ائے نه اخوا  هغه  چ� �ن�ه د  

ده!    ل �وع ك�  تا ِد سالم�    معٰ� “  �ليکم   الّسىنىبُم ، د ” آو � دا �ن�ه عجيبه معا�له  ده: ” په 
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“ د سالم كو�و نيت هم �الحظه ك�ئ چنا�ه د �شقاِن رسول مد� �ر�ک، دعوِت اسال�  ۔ وي 

د ��� شوې ُجز�ے خالصه  ك��    102  صفحه 16  ه حص   كتاب بهاِر ��عت   َمْكَ�َبُة الَْمِدينه د  

م د هغه  و ده: ”د سالم كو�و په وخت ك�� په زړه ك�� دا نيت پ�ار دے چ� چا ته سالم كو 

ك�� په يو �� ك�� هم  دې  مال و عزت و نا�وس هر �ه زما په حفاظت ك�� دي او زه په  

    ! �رِف بِاهللا   ) 682/ 9، (ردالمحتار    “  ۔ �ن�م   ه دخل اندازي حرام 
ّ

  �َلَيْه   َرْمحَُة اهللاِ ح�ِت سيُِّدنا شيخ ابو طالِب ��

د   بند�ان    پاکاهللا  فرما�:  كوي    چ�ني�ن  سالم  ك��  وخت  په  �القات  مطلب  ن  د  دا  و 

ت نه كوامن ك�ى  په   � طرفهتر�نه اخ� چي ته زما 
ّ
    ۔ موشوې، زه به ستا غيبت او مذم

  ) 348/ 1، القلوب   (قوت           

رب  ���  �  �  �  �  �  �  � �ا�      �وں 
�

رب  ���ك�  ���  �  �   �م!از 

  � �ے   �  �
�
��ُ دے   � رب    ���ربُ��ف   ���  � �ا 

�
�  ِ� �ِت   �ِ����ُ  

ــب!       ــْي ــِب ــلَـى   الْــَحـ ـــْوا  َعـ ــلُّ   َصـلَّـى اُهللا   َتعالٰـى َ�لـٰى   ُمـَحـّمَد            َصـ

ــِفــُر اهللا                  ُتـوُبـو ِالَـى اهللا!     ــَتـْغ   اَْس

ــب!       ــْي ــِب ــلَـى   الْــَحـ ـــْوا  َعـ ــلُّ   َصـلَّـى اُهللا   َتعالٰـى َ�لـٰى   ُمـَحـّمَد            َصـ

  شوي وے   پي�ه   نزدې وه چ� خوفناكه حادثه 

تو �دت جوړو�و  ختمو�و او  اور�د�و �دت    او   د غيبت كو�و        
ّ
د دعوت    د پاره د �ُمون�ونو او ُس�

كو�و   زده  تو 
ّ
ُس� د  اوسئ،  وا�َسته  هر وخت  ماحول �ه  پاره اسال� دي�  قافله ك��    د  په مد� 

تو ډک سفر كوئ او د �مياب ژوند ت��و 
ّ
د    د پاره او آخرت جوړو�و   د پاره �شقان رسول �ه د ُس�

نيک  د    په ذر�عه   اخستلو   جائزے   [د خپلو اعما�و د] ورځ    هره   نيكو اعما�و مطابق عمل كوئ او 

د �ع  ته  تار�خ ئ� خپل ذمه دار  ي�م  او د هرې مياشت� په  وئ  ډك   ك�� خانے   رِسا�   په   اعمال 

تو ډك� اجتماع ك�� حا�ي كوئ    ۔ كو�و َمعُمول جوړ ك�ئ 
ّ
معلومه نه ده چ� �ه �و زړه  د ُس�

  اندې وړ   ے س�ل يو مد�    د پاره ترغيب    د   ستاسو   ۔ حاصل ك�ئ او د  دواړو جهانو خ�    رو�انه � 
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(صحرائے  ور�و د س�تو ډكه اجتماع    ې  ب� االقوا� د در  �  ھ ك�� كيدون�1425م:  و كو 

ته د   �و ور�� �س يو صاِحب د پنجاب نه كراچئ  يو  نه  �لتان ��ف)  مدين�االو�اء،   مدينه، 

”چ� زه   ، د هغه د بيان خالصه �ه داس� ده،ولراغ  �ه �القات د پاره  (سِ� مدينه ُعِ�َ َعنُه)

جوړ    هزما حالت تباه ك�ے وو، شيطان زما نه بيوقوف  �ش�تود اے � د كوچ ډرائيور يم،  

ته   داس� ذهن ئ� جوړ ك�ے وو چ� د دنيا خلق مطل� او بےوفا دي او ما  زما  ك�ے وو او

 
ُ
 ۔ �م  �ان �ه نور هم م�ه ك  چ�  بلكه  يوا�� نه�ف  � او��م خو  پ�ار دي چ� خودك

 ئ ك��رفتار  وه چ� د خلقو نه ډک كوچ به �ه په ت� ك�ي  بهرحال هغه دا منصو�ه جوړه  

 كندې  غ��    يوے
ُ
سوچ و  دې  په    ۔خپل �ان هم ختم ك�م   به   سَور�و �ه زار ك�م او د �و�و  ته �

 ۔ ته د سَور�و راوړ�و سعادت رانصيب شو  �لتان ��ف)  (صحرائے مدينه، فكر ك�� اجتماع  

واور�دو نو د  بيان  دا  په نوم بيان اوشو، هغه چ�    د خودكشئ ِعالج  د پارههغه  �و�ا چ� هم د  

شود    پاکاهللا   ل�زان  په  نه  چ�  و�رې  شو  پوهه  �ه  هغه  او  ذر�عه  خودكشئ  د  ،  س�ے  په 

بلكه   نه  د    ۔را�� �نور  خالصي�ي  او��ه،  تو�ه  اخالصه  د  زړه  د  د  هغه  هغه  ده چ�  و�نا 

او پته معلومه ك�ه او اوس ستاسو خواه ته راغلے يم    �خلقو نه م د   ۔د بيان كوون�ي نوم 

هفته واره د س�تو ډكه اجتماع ك��   ،ئ پابند  د ، د �ُمون�  ه هغه په حق ك�� دُ�ئے خ� اوشو

سفر وغ�ه �ه �ه ن�تونه ئ� او��ل او په ژړا ژړا رخصت د  په مد� قافلو ك��    ئ اوحا�

  ۔ شو

  خالصي�ي   س�ے آيا په خودكشئ  

الَْمِدينه د اسال� دعوت �ر�ک، مد�  رسول �شقانِ   د         472(   عطار�ه“   ”بياناِت  كتاب، َمْكَ�َبُة 

خودك�    ك��   406  نه   404  صفحه ُدُوم    ه حّص   ) َصفحات  [د    چ�   �ن�ي دا    ے كوون� دي: 

نه]  ش   به   �صي�تونو  حاالن�ه م  خالص  د  نه  خالصي�ي  ے  س� دې    په   !  د    َرّبُ الِْعّزَت   اهللا بلكه 
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په سبب ډير بد بد �� �  دائے   ۔ ناراضتيا 
ُ
په خ به قسم  برداشت نه    �وک   ! د خودكشئ عذاب 

  ۔ ك�ے � 

  په اور ك�� عذاب 

خودك� او��ي هغه ته به هم    باندې حديث ��ف ك�� دي:كوم كس چ� په كوم �� په        

  )   6652يث: حد ،   289/ 4،   ی (بخار   ۔ كي�ي   ك�� عذاب ور�ولے   اور   په   جهنم   د غه ��  ه په  

  عذاب   وسله غه  ه هم په  

ّحاک         
َ

 اهللاُ تَعَاٰىل َعـنْهُ د ح�ت ثابت بن ض  اهللاُ تَعَاٰىل �َلَيِْه      د خوږ حبيب   پاک اهللا  چ� د    نه روايت دے:   َرِ�َ َصّ�َ

خودك� او��ه په جهنم ك�� به هم    باندې   وسله فرمان مبارک دے: چا چ� د اوس�ن� په    َواٰلِٖه َوَسلَّم 

  ) 1363يث: حد ، 459/ 1،   ی (بخار   ۔ كي�ي عذاب ور�ولے    وسله غه  ه په  

  �و عذاب كو   د �رئ زور 

 اهللاُ تَعَاٰىل َعـنْهُ ح�ت ابوهر�ره  د           اهللاُ تَعَاٰىل �َلَيْهِ َواٰلِٖه َوَسلَّم   نه روايت دے چ� د ن� كر�م   َرِ�َ   : دے فرمان مبارک    َصّ�َ

او چا    زندئ كوي ك�� هم خپله �رئ    اور   په   جهنم   د هغه به    نو   زندئ ك�ه چا چ� خپله �رئ  

    ۔ هغه به د جهنم په اور ك�� هم خپل �ان په ن�ه و�   لو ه اوو   باندې چ� خپل �ان په ن�ه  

  ) 1365يث: حد ، 460/ 1  ،   ی (بخار   

نه حاصل ك�ئ او د    َمْكَ�َبُة الَْمِدينه بيان د    باندې اے �شقاِن رسول! د خودكشئ عالج په نوم         

ته ئ�  �و�و خلقو  م   كور  پر�شان حا� دي    هُ  چ� كوم 
ً
او خصوصا ته ئ� ور��ئ    هغو� واوروئ 

نوم   ِ�ّٰ اَلَْحْمُد   په  ترِميم �ه  ل�  په  بيان د �ورت مطابق  په    ‘‘ ����    � ���� ” :  د   هم دغه  د رسالے 

َمْكَ�َبُة    د د دعوت اسال�    د پاره د خپلو عز�زانو د ايصاِل ثواب      ے د شوے    چاپ صورت ك�� هم  

وهلو،    ې ډير   ې ډير   [رسالے] دا  نه    اْلَمِدينه  غم  او  حا�و واخلئ  ��   پر�شان  بلكه  بيمارانو    و او 
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  نو په �وستلو يو كس هم د خودكشئ نه اراده بد� ك�ه    د دې   كه   ۔ ئ� تقسيم ك�ئ   باندې �سلمانانو  

  ۔ و�ى  � هم بي�ئ پور ِان شاءاُهللا ا�كر�م ستاسو به  

 �  � ْ �
َ
�

�  �  
ْ

َ
�

�  ى �  ��  �     � � ِ��  �  � �  ى �ش   ��  �
�
��

�
�ِ�  

��  ���ل  �
� َ ��  �  �� اُد�  �ل  ��   ے�    �   �  �  ��  �  

�
�ْ�َ

�
�  �  

 
�

�   ��  �  � ��ں 
�
�   � ُ

�
� ���ك   �      

�
� �  �   � �ل  �ك   �  �  

�   �م ُ
�
� ��ك  �ہِ 

�
� دا�ِ   �     ّ ��

�
�    �  ��  �  �   �  ���ك �� 

 تَـَعـا�ٰ� َعـ�ٰ� ُمـَحـمَّد  ـهُ َصـ�َّ� الـلّٰ        َصـلُّوا �َ�َ� الْـَحـِ�ْيب 

  اَْســَتـْغــِفــُر اهللا                 تُـوبُـو اِلَـى اهللا!   

 تَـَعـا�ٰ� َعـ�ٰ� ُمـَحـمَّد  ـهُ َصـ�َّ� الـلّٰ        َصـلُّوا �َ�َ� الْـَحـِ�ْيب 

  �و�و ور او د نيكئ دعوت به ئ�    لو تل ور به  كور ته  

دَُر�ِ�   عبدالعز�ز  د    َرْمحَُة اِهللا تَعَاٰىل �َلَيْه ح�ِت  كس  فالن�ي  چ�  اول�يده  پته  �ه  چ�  به  هغو�  ته 

فرمائيل به    ورته   و او � د هغه كور ته ���ف يوړ   د پاره به د پوهه كو�و    هغو� نو    ے غيبت ك�ے د 

  ! اخستل و ړه  خپله � ه  پ چ� تا د عبدالعز�ز �ناهونه  شوي  ئ�: اے وروره! په تا �ه  

  ) 192ص ،   ين المغيتر   ي� (تن�          

  “ وضاحت و ړه اخستل �پله �   و �ناهون د  ” 

نه معلومي        سالفو به چ� د خپل    ه ي چ� ز�ون��اے �شقان رسول! د دې ح�يت 
َ
ا

او غصه كيد�و په   �ه د ج��ې كو�وواور�دل نو غيبت كوون�ي    ك�� په باره    غيبت

نو د هغه كور ته به الړو او هغه ته به ئ� د نيكئ دعوت ور�و�و   وو  �ورتكه    به  �ائے

  ح�يت ك�� ”�ناهونهدې  په    ، �مات به ئ� ارشاد فرمائيل   رابيدارو�وزړه    د  هغه  او د

بغ� د هغه  دي د دې نه �راد دا دےكه چرته  وئيلے شوي  “ چ�  واخستل   ړه �پله �  ئ�

چ�  چا    نو د  م� شو  بغ�  د معاف كو�و نههغه    د  ك�ے وو   غيبت  �چ  ئ�  چا   داو    نه  ےتو�
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  �   نه وي يا كم�  ور�ه  هغه ته به خپل� نيكئ ور�وي، كه نيكئ   وو   ے غيبت  ك�ئ�  

  ! تو�ه  !تو�ه  ده،  ناز�ه  ډيره   معا�له  غيبت   د!  آه !  اخ�  �  خپل  په  به  �ناهونه  هغه  د  نو

  ۔ اورم ئ� به  نه او مو كو  غيبت به نه : چ�   او��ئ  وعده  !تو�ه �له   نوكروړ په ز�ون�

�  �   �  �  �   
�
ّ�
�

���ٰ ا�      �   
� �

اِ��  � ر�ں   ��   ��ٰ   )1( ا�

  �ر�ى  ر�ت وا�س  

   مِ ح�ت حاتِ 
َ
وي   ې  خ�   ې  فرما�: �ه چ� په يو �لس ك�� دا در   َرْمحَُة اِهللا تََعاٰىل �َلَيْه م  َص ا

( ۲) د دنيا ذكر ( ۱(   ۔ �ر�ى  نه ر�ت وا�س    هغو�نو د   او  ) د خلقو غيبت ۳) ډير خندل 

  ) 194،ص   ين المغيتر   ي� (تن�   ۔ كول

   ې  د عذاِب ق� در 
ّ

    ے حص

 
َ
ق  اُهللا تَعَاٰىل عَـنْهُ تاده  ح�ت  ته    َرِ�َ �ون�  په در   �ود� شوي ديفرما�:  حصو   ېچ� عذاِب ق� 

در�و    ك�� تقسيم شوے دے: يوه حصه  په وجهغيبت  د  يوه حصه عذاب    ك�� په  د ، 

    ۔  په وجه كي�ي )  �ان نه بچ كو�و   د  نه  وړو نرو دارود  ( ، او يوه حصه د متيازو په وجهچغلئ 

ِ   �بةرتىببن (ذم الغ                ) 52: رقم   ، 92ص   نيا، الد   � ا�

  پا�ي را د سپو په ش� به  

 اهللاُ تَعَاٰىل �َلَيْهِ َواٰلِٖه َوَسلَّم   ز�ون� خوږ پيغم�         و خلقو عيب پاك : غيبت كوون�ي، چغل خواره او د  فرما�   َصّ�َ

  ۔پا�وي را   ك��   (د قيامت په ورځ) د سپو په ش� پاک اهللا  ل�ُوون�ي به  

  ) 10يث: حد   ، 325/ 3،   يب واليتر�ِ   يب ،اليترغ 220: رقم   ، 97ص   �، ارتىبص��ا�   يخ الش   � � رتىب� ي والتن�   يخ (التوب         

 
  � ا�اد  … 1
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        ِ
ّ

�ِ
َ
ف

ُ
ن  م

ٓ
ت  قرا

�
م
ُ
ِكيُم اال

َ
ساتئ  ياد  فرما�:    َرْمحَُة اِهللا تَعَاٰىل �َلَيْه   ح�ت ُمف� ا�د يار خان نعي�   ح

  نوي بيا چ� �ه �� ته اور�  � پا راش� ك��    ا�سا�په  چ� �ول ا�سانان به د ق� نه  

 د �تلفو �ناورو په شان  وران  (يع�  ۔ نه به �سخ � ش�ود بعض� خلقو 
ً
   به �) به � مثال

  ) 660/ 6،   ة (مراٰ 

  ے و� پ شان    ے و� د غو�� وړ 

انه    پاک اهللا  د غو�� وړه شان �ك�ه ده خو دا د    په ظاهره   اے �شقاِن رسول! ژبه كه        
ّ
عظيم ا�ش

قدر خو دې  د    ۔ نعمت دے  معلوم وي   چاړا   �ف چ�    �   ے كيد   نعمت  ژب   ۔ ته  صحيح    �  د 

ژبه د قرآن  دې    هم   په   ۔ � جوړيدے  استعمال جنت ته او غلط استعمال جهنم ته د تللو سبب  

دې  هم په    ۔ په عنايت �ه جنت ته �ي   پاک اهللا  تالوت كوون�ے او درود و سالم وُ�ون�ے د  

غيبت، چغ� او تهمت ل�و�و واال د جهنم د اور  هم دغه شان   واال  و كو�  �  ژبه يو �سلمان ته ك�ل 

ۤ ژبه    دې نه په    حقدار جوړيدے � كه يو بدتر�نه �فر هم د زړه د ِصدق  رتَّىب اللّٰ   رتَىب �  ُ� ُمَحمٌَّد ّرَسوُل اللّٰ اِلَٰ� اِ

   َوَسلَّم   َواٰلِهٖ   �َلَيْهِ    اهللاُ   َصّ�َ 
ُ
ل  �د هغه د ژب   �   ک د �و�و �ندونو نه پاکفر و ِ� ووا� نو د �ُ ا

َ
دا �مه   � نه َوت

و�ند�ي  طيبه د هغه د ت�و شوو �و�و �ناهونو هغه  
ُ
�مے    ېدپه ژبه ادا كوون�� د    ۔�ِ�ي وِ ا

په كومه   هغه ورځ وو په    چ��ن�ه  � �كه    ا و صف  پاک په بر�ت هغه د �ناهونو نه داس�  

  د  �ه په ژبه  د تائيد   عظيم مد� انقالب د زړه    دا  ۔ورځ چ� د �ور د خي�� نه پيدا شوے وو

  ۔ په بر�ت راغےشوې �مے ��ف� ادا 

 يو �ل ثواب   د په هره خ�ه  

د غي�تونو، چغليانو او د   ۔صحيح استعمال زده ك�و  �  اے �ش! چ� �ون�ه هم د ژب      

همتُونو  
ُ
اوساتو، بےشكه كهد  ت نه �ان   پاک    اهللا  د   �وک   خ�و 

ُ
د رسول  وَاٰلِهٖ   �َلَيْهِ   اُهللا   َصّ�َ   اهللا   او 

ت ك�� به  يخوزوژبه او  مطابقرضا  د    َوَسلَّم
ّ
  كه  ژبهدې  په    ۔كور تيار �   ور�  نو په جن
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وَوايو، �ه   پرې  او��و، درود و سالم  پرې  ذكر  پاکاهللا  تالوت او��و، د    پاک �ون� د قرآن  
ُ
ا

ك�� دي:    وب لُ القُ ةُ فَ �حبشَ مُ   ۔ �   �زے   به   ز�ون�   اهللا   ان شحبء   نو ور��و    پرې   ډير د نيكئ دعوت 

اهللا    ٰ �و�  سيدنا   ح�ت ـىنىبَم �يم  اےپه    پاک اهللا  د    َعـلَْيـِه الـّسَ او�رو:    بار�اه ك�� عرض 

 كر�مه! كوم كس چ� خپل ورور د خ�  
ّ

   را   طرف تهرب
ُ
او هغه ته د نيكئ ح�م  ��  وا

اوفرمائيل: ”زه    پاکاهللا  نه ئ� منع ك�ي د داس� كس بد� به �ه وي؟    ئ او��ي او د بد 

په بد� ك�� د يو �ل د عبادت ثواب ��م او هغه     [يع� خ�ې] ے  �م  ې  د هر هغه  د  

م �ا ور�و�و ك�� ما ته حيا را�ي
ّ
  ) 48: ص   ، القلوب ة (م�حبشف  ‘‘۔ ته د جهن

  د �شقاِن رسول د خوږو خ�و بر�تونه 

�رونو دې  نفرت پيدا كو�و او د  د  ، �ناه نه  �ود�وخوږو اسال� ورون�و! د نيكئ خ�ه        

پاره  پارهانفرادي كوشش د ثواب ��لو    د   باندېپه چا    د  نه    د    �ون�  چ� دي  دا �وري 

ِ� نو    ئ�   هغه    كه  نو��و  ور   ته د نيكئ دعوت كوم كس  
َ
بلكه  �الو��ي  به ثواب  هله  اوم

لّٰـهُ هم  به  اونه م� بيا  ئ�  كه هغه   ثواب �الو��ي او كه ستاسو د انفرادي   حلريم اْل   اِْن َشــآءاـل

ذر�عه  كوشش   تَ�َول په  ژوند  خپل  ئ�  مطابق  تو 
ّ
س� د  او  او��ه  تو�ه  نه  �ناهونو  د  چا 

  ۔ هم بي�ئ پورو�ى  �وع ك�ل نو ا�شاءاهللا ستاسو به 

مد�   يو  كوشش  انفرادي  د  ك��  ِضمن  په  دې  د  چ�  د    ۔واورو  ےس�ل را�ئ  چنا�ه 

(پنجاب،  ُصور 
ُ
د بد ستان)  پاك ق وو،  د مي�رک طالب علم  وُرور  يو اسال�  په �ار ك�� 

ژوند په �ناهونو ك�� ت��دو، ډير ز�ات غصه ناک وو، د بدتم�ئ    �  ئ   ه  وج په  حبت   ُص 

او نيا په �ك�� به نيكه  د  چ�  وو چ� پالر خو �ه  رسيدلے  حد ته  دې    �  بد �دت ئ   دا

رسول مد� �ر�ک، دعوت    شقانِ يوه ورځ د �   ۔چلو�   په شان  ژبه �كه د قينچئهم  ئ�  

ے �ات ته    هغو� اسال� ”مد� قافله“ د  
ّ
، د خدائے �ر وو چ� هغه �شقان راغله د �ل
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  هغه ته  او��و اوانفرادي كوشش    رېيو اسال� ورور پ   ۔ورغلو  د پارهرسول �ه �القات  

ك��    ئ� درس  داس�    دپه  هغه  په  خ�و  خوږو  هغه  د  ور��و،  دعوت  كو�و  اثر  ��ت 

ډير په خوږه �جه ته  د درس نه �س ده    هغو�  ۔او��و چ� هغه په درس ك�� ك�يناستو

ك�� اووئيل چ� �و ور�� �س صحرائے  مدينه �لتان ��ف ك�� د دعوت اسال� 

تو ډكه اجتماع كي�ي تاسو هم    ې  درد  
ّ
د   ۔��ي ��ت او��ئ پ ور�و ب� االقوا� د س�

تر دې چ�   ۔اون��ے شو   ئ�  ك�ے وو �ٰهذا ان�ارډير �ه اثر    باندېدرس په ده    هغو�

مدينه، (صحرائے  اجتماع  ډكه  س�تو  د  شو   هغه  ��ک  د    ۔�لتان) ك��   ٰهغه هغه چ� 

بر�ت او  پات   نو   لاو�د   ونه�ائے رونق  په اجتماع ك�� كيدون�ے آخري   �  ح�ان  شو، 

په ل�زان   و�رې] [د اهللا د  هغه    “ چ� هغه واور�دو نوسندرو او سازونو تباهيان�بيان ”د  

َلَْحْمُد ِ�ّٰ شوې    �  او د س��و نه ئ� او�ك�  روان   شو هغه د �ناهونو نه تو�ه او��ه او د   ا

د   په وجهت�ون     دمد� ماحول �ه    دد هغه    ۔دعوت اسال� مد� ماحول �ه وا�سته شو

د  بر�ت  په  ماحول  د مد�  اسال�  د دعوت  واخسته،  ساه  اطمينان  د  د كور خلقو  هغه 

پر��ود� او د  د اصالح نه د هغه �� ورور متاثره شو او هغه هم ��ه    �ل�ان  هغه په ش

م په � ك�و
ُ
َلَْحْمُد ِ�ّٰ   ۔ يوه خور ده   �ف  هغو� د    ۔عمامے تاج ئ� ه  ه هغ� هم مد� برقع  ا

َلَْحْمُد ِ�ّٰ ،  واغوستله قادر�ه    ا �ول خلق سلسله ��ه  ِو��ه د كور 
َ

د   رَض او  داخل شو  ك�� 

غوِث   شول   َرْمحَُة اِهللا تَعَاٰىل �َلَيْه  پاک حضور  چ� [   ۔�ر�دان  وا�  كوشش هغه  د    ] هغه  انفراي 

داس� كرم او��و    باندېپه ما    پاکاهللا  كوون�ي اسال� ورور د خوږو خ�و په بر�ت   

م  چ� ما د قرآن كر�م حفظ كو�و سعادت
ُ
حاصل ك�و او په درِس نظا� (��م كورس)    ه

م واخسته  �  ك��  َلَْحْمُد ِ�ّٰ    ۔ داخله  اسال�   ا دعوت  د   د   د  �ه  تعلق  په  �رونو  مد� 

  ۔ عالقا� قافلو ذمه دار هم جوړ شو

�،  دل  
�

ز�  � �  �را�   � ُد�      �  �رے  �داغ   �  ��ِ � �  
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 تَـَعـا�ٰ� َعـ�ٰ� ُمـَحـمَّد  ـهُ َصـ�َّ� الـلّٰ        َصـلُّوا �َ�َ� الْـَحـِ�ْيب 

  و�روون�ے تصّور   � د ق 

اهللا   ے ا       رسول  او��ئ!   َوَسلَّم  َواٰلِهٖ  �َلَيْهِ    اُهللا  َصّ�َ   د  غور  كيدے � چ�    ! او��ئسوچ    �شقانو! 

نعمتونه   �ول  دنيا  د  را�،  نن �رګ  ارمانونه  پات�هم  �ول     �� په خاورو ك�ي    �و  �، 

او   �و�  زر  �،   ډير  نه 
َ
ن
َ
َورد ق�ستان  په  او��ئ    جنازه  تصّور  آه!  آه!  وخت په  آه!  دغه 

به �ون�  ك�ي  ق� ك��    په  په  د  �  يوا��و  �ه ت���ي چ�  په   باندېراپاسه    كي�دي، 

ونو خاور
ُ
وا�س �، هائے! توره تياره، آه! د  دا ز�ون� ناز اوچتوون�ي رانهواړوي او  ې من

 ، تهمتونول�و�و  غي�تونو، چغليانو، عيبونو   د كه چرته  حالت ك�ى  ، په داس�    �ری منظرو

خوفناك� �ا�ان� راكول  په سبب په تور ق� ك��    او بد�مانيانو وغ�ه �ناهونو  ل�و�و

  ،� �و]  �وع  ك��  ق�  قسماقسم  خوفناک  [په   ،� ك�ے  بل  ماران،  زهرژن  اور 

وي او�و  ل�مانان  
َ
هم   �و  ي! عقل بهكي� نو �ه به    نه �و راتاؤ � نازک بدن    د   كفن اوشل

�، نه به   � هم بے�ره ثابت  �و  ، او چغ� ُسورې به  به هم نهبےهوشه كي�و  سالمت وي،  

لے 
َ
  ! هائے زما ر�ه!شو، او نه به د چا خواه ته تللے شو �وک �ان ته رابل

�  ا��  �ُ���  �  �  ا   �  
� �

�  و�  � �    ا  �    �  ا�  �   �  !  ���ر�ں    رب 

�  �  � ��ں   � ڑ   � ����د    �  ����  �� �  ى��  ���ں  ��ُ
��
 �  � �ں    رب!  ���! 

 
�

�  ڈ�  �
�
��  ��َ  �  �   �  �  �،    �  �    

�
ڈ�  �  ��ّ��

���
ہ   �  آ    رب!  ��� �ں 

�  � �ا  �راض 
�
�  � ُ

�
��  ى�  ��     �  !  ��   ّ

�
���� ِر   �

�
��  �    �   رب!  ����ں 

را�  �  � ا   � اور   �  ���َ�  �  �     � 
�
ّ
� �� � دے   � �    � �م    رب!  ���ر�ں 

�  ن�  ا� �اٰن 
�

�  
�
��ِ�  ،�     �  �  ��ِ � �  � ��ں    �ب 
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    ے د     ے جادو ك�   ورندار 

صبا  نن    نو  په كور ك�� بيماري، پر�شا� يا بےروز�اري وي  كه  اے �شقان رسول!      

پيدا   وسوسه  چا كي�ي  اك�   � كيدے  وي،    راباندې  چ�  ك�ے  او   نوجادو   � الړ 

يو ، بالفرض كه ”بابا�“ اووا� چ� ستاسو  او��ي ”بابا�“ (�ه رابطه  (تعو�ذونو واال) 

 د ِاين�ور يا    ے د  ے جادو ك�  كس   خپل نزدې  
ً
بعض�   ۔بدقسم� را�   ورندارنو عموما

ے حرف بلكه نوم هم او�ا�! �ه �ه   دوخت ك�ي ”بابا�“ د جادو كوون�ي  
َ

َو�
َ
نوم ا

ومب� س�ن� ك�ى �وډا�ي   په   وړو   [د دا�و د] مئيو   د
ُ
تعو�ذ وغ�ه هم  ه ور� وي او   ي شو�

راوو�ي په    ۔ په كور ك��  بيا خلق   پ�و س��و يق� �وع    باندې”بابا�“    غه هاو  په 

   ور ل�و�وت   و ا  ونوغي�ت  دك�ي او په �ول خاندان ك�ي  
ً
بدتر�نه سلسله �وع � ن�يجنا

د  ے�� وړې  خاندان  او   ۔� ړې  �ِ�النو  د  �ف  بغ�  نه   �� ثبوِت  د  ساتئ!  ياد 

وئيلو   په  ز�ون�    باندېبابا�انو   
ً
”مثال اووئيل:  ته  چا  تاسو  دا   ورنداركه  كوي“  جادو 

�ناهِ بُ  �ر    هتان،  بوتلون�ے  ته  جهنم  او  پ�هدے  كب�ه، حرام  په  چا  جادو   واق�  او كه 

�صوص كس د جادو هغه  ا هم د  بي�  هم    معلومههم وي او تاسو ته يقي� طور      ے ك�

خيال ساتئ! د ��النو   ۔په حوالے �ه بغ� د �صلحِت �� نه تذكره كول غيبت دے 

  ۔ يا بابا�انو وئيلو ته �� ثبوت نه وا� 

  كه په كور ك�� د س�نو ډک �وډا�ے راوو�ي نو! 

او”بابا�“    :وسوسه بيا هم دا ��    نوم  او�ود�  د �وډا�ي ن�ه  نه د س�نو  ثبوت ولے 

  دے؟ آيا ”بابا�“ دروغژن دے؟
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اونه �ورئ! يوه خ�ه د�ِل �� نه منل بيله خ�ه ده او د چا چ� د�ل    :د وسوسے عالج 

 په يوه خ�ه ك�� د دوو �واهانو حاجت    ۔ �ن�ل بيله خ�ه ده   ژن � هغه دروغ منلے  
ً
مثال

وي او �واه �ف يو وي هغه كه صا�ه، نيک بلكه و� هم وي، قا� د هغه �وا� رد 

كوي د دې مطلب هي� �ه هم دا نه شو چ� قا� هغه دروغژن �ن�ي بلكه ��عت 

دغه   ۔عمل كوي  باندېقا� په هغه نصاب    ے د   ے چ� د �واهئ كوم نصاب مقرر ك�

په ح�م  شا  د ��عت  بلكه  وايو  نه  دروغژن  ته  بابا�  �ون�  په عمل كو�و    د  باندېن 

چا  وجه   په  چ�  ا�زام    باندې وايو  جادو  پاره   ثابتو�ود  د�ل    د  خ�ه  بابا�  � د   نه 

�وډا�ي وغ�ه د �ه  بابا�    يو  دے چ� د كوم دا  بهرحال د ��عت ح�م هم    ے يد جوړ

چ�  دے  د دې خ�ې د�ِل �� نه    راوتل   ے�ا�وډ  نه  ے�ائ  په باره ك�� وئيل او د هغه

و واق�
ُ
  ۔ ے د  ے ك�  خپلوانفالن�ي   دا جاد

  �؟ كيدے  �ن�ه غلط  هغو�  چ� پ�سے نه غواړي    �ان كوم بابا 

  نه غواړي هغه �ن�ه غلط كيدے �؟    ے: كوم بابا� چ� د تعو�ذ وغ�ه پ�سوسوسه

د   �ر: د عملياتو  د وسوسے عالج نه غواړي بعض� وخت د  پ�سے  چ� كوم كس    ےداس� 

غو�تون�و نه خلق     ےهغه آمدن د غو�تون�ي په �سبت ز�ات وي �كه چ� بيا بيا پ�س 

 �ئنات،  �والئے  ح�ت    ۔ت��  ې  �ر
ٰ

 اُهللا َتعَاٰىل َعـنْهُ   ع� ش� خدا   َ�و� د   سخےفرما�:    َرِ�َ چ� �ه 

پئ   په �كر  �ور  نو    ي روز�ات    ) ه شود( غوا  كه    ا�ر   بهرحال ”بابا“   ) 220ص ، القلوب  ة (م�حبشف   ۔ و�يئ� 

نه   دي    خوغواړي  م  هُ پ�سے  نه  نه خ�  د حقيقت  هم خلق  وجهبيا  داس�   په دې  د   
ً
عموما

�ه  �ه  نذرانو  او  دعوتونو  د  بيا  او   � ډير  مند  عقيدت  هم    ورته  خلقو  عزت  او  شهرت 

هغه   بيا   نوچا اول�ي    په   �رض چ�  خو�وا�ِبّ جاه يع� د عزت و شهرت د  � حُ حاصل  

! د ��و انتخاباتو باندې ُهم ا�ه نه كوي خرچ كو�و  كروړونه روپئ    د پاره خلق د �شهورتيا  
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�وقع   نظارے �م  باندېپه  دې  د  �لكونو ك��  �هوري  يوه    ۔وي   �په  په  ��عت  د   
ً
يقينا

 داس� اجازت �شته
ً
، �ؤ�تو او پ��انو په  استخارو! د  چ�  ياد ساتئ  ۔معا�له ك�ي هم قطعا

   ۔ معا�الت حل كي�ي ذر�عه نه بلكه د قرآن و سنت د اح�ماتو په ذر�عه د اسال� عدا�ونو 

  تعو�ذ راوو�ي نو؟   ندې ال   بال�ت كه د  

نه تعو�ذ راوو�ي نو آيا دا هم      بال�ت د الندېيا اين�ور د جيب يا د    ورندار: كه د  وسوسه

  ؟ ے�� ثبوت نه د 

د  كوم تعو�ذ چ� راُوَوتو هغ� ته ”جادو“ وئيلو    ۔ : دا هم �� د�ل نه دےد َوسَوسے عالج

معقول  پاره  خپل    �ه  �ه  يا  عالج  خپل  د  دے!  پ�ار  �سئلے    �د�ل  پارهذا�  هغه   د  هم 

چ�    ےثبوت د �ه  بيا هم    نو  بالفرض كه هغه د جادو تعو�ذ ثابت شو  ۔تعو�ذ استعما�ولے �

  پ�ے �ار�  دا شيطا� حر�ت هم كيدے � چ� يو    ۔ ےد  ے ئ� راوړ  د پارهستا د نقصان  

  جيب ك�ي تعو�ذ واچِوي!په   د چا يا  ندېال  نهبال�ت د  د پاره  جوړو�و كور ك�� د فساد په

و 
ُ
دب

َ
ل� د ب

ُ
  نه دي پ�ار وئيل  باوجود هم چاته �ا�    ئ� د خ

�مد غزا�  د       بن     َرْمحَُة اِهللا َتعَاٰىل �َلَيْه امام �مد 
ُ
خ د  د چا  ده: كه  فرمان خالصه  نه د �ابو د  ل� 

َحد جاري كول جائز نه دي كيدے � كه   باندېهغه  په  وجه  دې  �ف په    نورا�ي    �بدبو

�ٰهذا په   ۔ �بوره ك�ے وي زور  چا په  ���  وي، �پله ئ� نه وي    ِو�ن��هغه په �ابو خله  

 ِ�ف    باندې�سلمان  
ُ
�ا� هغه (يع�   ۔ كول نه دي پ�اربد�ما�  په سبب)   �ل� د بدبو(د خ

  ) 186/ 3، العلوم  ياء (اح   )�ن�ل نه دي پ�ار

  �� ثبوت �ه ته وا� 

هغه �پله په هوش و حواس     ے ا�زام د   باندې چ� په چا    ے دا د د�ه  د �� ثبوت صورت         

، كه هغه ان�ار او��ي نو دوه نار�نه �سلمانان يا   ے د    ے ك�� دا اقرار او��ې چ� ما جادو ك� 

www.dawateislami.net



 

 

    
 

16  

كو�و  نار�نه  يو   جادو  په  دے  �ون�  چ�  ور��ي  �وا�  ِد  زنانه  دوه  او  خپلو    باندې �سلمان  په 

ا�زام د چ� په    نو   ے كه مذكوره �� �واهان نه � راوستل   ے س��و �دلے د  كه هغه    ے چا 

  ۔ ي د ي  �ور منل    ے نو هغه  ر��تون دے ك�ے  قسم او��ي چ� ما جادو نه  

  ده ك�ي  تا غال  

د جادو ا�زام ل�و�و او د پو�تن� په    باندې اين�ور وغ�ه    ه �ورئ! د شيطان په دو�ه كو�و په خپل        

  ان�ار   نو صورت ك�ي د هغ� په ان�ار هي� �ه په ژبه دا خ�ه مه راولئ چ� اوس ��ه شوه  

د دروغو قسمونه    د پاره بنده خو د خپل عّزت بچ كو�و   [دا ُهم مه وائے چ�]   كوي او   خو به �ور 

م   د دروغو قسم   اوس   دا   �كه هم كوي  
ُ
اهميّت    د   د يو �سلمان د عّزت   د پاره د خدائے    ۔ كوي   ه

ايمان    د پاره ستاسو د ع�ت    ۔ پيژند�و كوشش او��ئ  م:  و ذكر كو   پاک حديث  تازه كوون�ے  يو 

ابوهر�ره    اهللاُ تَعَاٰىل َعـنْهُ ح�ت   اهللاُ تَعَاٰىل �َلَيْهِ َواٰلِٖه َوَسلَّم م  فرما�: د ن� كر�   َرِ�َ   ع�ٰ�   فرمان مبارک دے: ح�ت   َصّ�َ

�ر�م   ـَالم ابن  ّسَ اوفرمائيل:   َعـلَيْـِه اـل ئ�  ته  هغه  نو  او�دو  كو�و  په غال  كس  او��ه،“ هغه    يو  غال  ”تا 

چ� د هغه نه سوا بل �وک د عبادت الئق    ي و قسم    ې د   � م اووئيل: هي� �ه نه په هغه ذات  

ـىنىبَم   ع�ٰ� �شته“ نو ح�ت   ايمان راوړے او ما خپل �ان   باندې  پاک اهللا اوفرمائيل: ما په  َعـلَْيـِه الـّسَ

  ) 2368يث: حد ،   1288ص   ، (مسلم   ۔ او����و دروغژن  

  زما س��و په �د�و ك�� غلطي او��ه چ�   ۔۔۔ 

ْکَيب         او�تل! ح�ت  ر اَُهللا اَ تاسو  ـىنىبَم   ع�ٰ� !  سلوک  د قسم كوون�ي �ه �و�ره عظيم    َعـلَْيـِه الـّسَ

نعي�    ۔ اوفرمائيلو  يار خان  ا�د  په  پر��ود�و    د   قسم كوون�ي هغه  د    َرْمحَُة اِهللا تََعاٰىل �َلَيْه ح�ت مف� 

ـىنىبَم  ع�ٰ� د ح�ت  باره ك��  تا    په وجه قسم  دې  د جذباتو ع�� كوي او فرما�: يع� د    َعـلَْيـِه الـّسَ

�ن�م �كه چ� �ؤمن بنده د دروغو قسم نه كوي، (�كه) چ� د هغه په زړه ك�ي د  ر��تونے  

م چ� زما س��و په  و د نوم تعظيم وي، د خپل �ان په حق ك�� د غلط فهمئ خيال كو  پاک اهللا 
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او��ه  غلطي  ك�ي  پاک   ) 233/ 6المناجيح،     ة (مراٰ   ۔ كتلو  ِد    د اهللا  او د هغو� په خاطر  په هغو� ر�ت وي  ِد 

 اْالَمِ ـ بِ ـ نَّ ـ اهِ ال ـجَ ـْني بِ �اٰمِ  ز�ون�ه بے ِحسابه ��نه او�.   اهللاُ تَعَاٰىل �َلَيِْه َواٰلِٖه َوَسلَّم  ْني �ّىِ  َصّ�َ

  او معافئ طر�قه     ے د تو� 

�� د    ۔ دي ، په داس� �وقعو باندې ص� كول پ�ار  ئ�   ی اميد دے چ� په �سئله به پوهه شو 

ك�ي  اوس كه چا داس� خطا    ۔ بد�مانو، غي�تونو او تهمتونو وغ�ه نه بچ كيدل به ډير �ران � 

په بار�اه    پاک اهللا  وي نو د  ل�ولے  د جادو ا�زام  باندی    ئ� په چا وي چ� بغ� د ثبوِت �� نه  

ل�ولے  ا�زام ئ� او چ� په چا ك�ي ِد هم پوره     ے تو�ے تقاض او د  او��ي تو�ه   زارو زارو ك�ي ِد په 

    وي  
ً
  باندې �ف رس� طور    ۔ يا اين�ور وغ�ه د هغو� نه ِد هم معا� طلب ك�ي   ورندار مثال

SORRY    د   او  ك�ي ده  بدنا�  هغو�د  ئ�  بے باكئ �ه  وئيل �� نه دي بلكه چ� �ن�ه

السونه په  �ه په �جزئ �ه، په ژړا او  ِد  هم د هغ� په مناسبت    آزارولے وي   ئ�  زړه  هغو�

معا� طلب     جوړه كو�و �ه  نه  هغو�  معاف  ك�ي  د  او  زړه مطم� �  هغو�  د  ئ�  چ� 

وي چ� �وري  به هم وئيل    اندېپه وړ  هغو�د      ي وك�ي  دا خ�ه    ئ�ك�ې او چ� چا چا ته  

اوس بنده    ۔نه ان�ار كوي   غو�تلوواق� د�ه به نفس د معا�    ۔ما د دروغو ا�زام ل�ولے وو

چ�   ده  خ�ه  غو�تلومعاف په  پورې  معمو�    باندې  ئ  نفس  خپل  دنياوی  د   ذِ شان 
�
ت  ل

�ورئ! شيطان    ۔ سختو �ا�انو ته �ړه ��ديرسوا� او    � اختياَرِوې يا د آخرت هغه درد ناك

ر  ےبَهان    ےبه قسماقسم ِحيل
َ
 داس� خو به دا په �   در اچوي چ�:، وسوسے به  زده كوي   د

ً
مثال

دې  تاسو    ۔، ز�ون� بدنا� به او� وغ�هزوروره ��، په �ون� به  �وئ  زړه به دي  اوخيژي، د  

عمل   باندېد ��عت په ح�م    د پارهد رضا    پاکاهللا  مه �ئ، د    طرف تهشيطا� خيا�ونو  

نو كه هغه واق� �رمه وي  چ�  دې    تر  .بر�ت به �پله اوو�نئ دې  د    اْلَجلِرْيم اِْن شخبَء اُهللا  او��ئ  

  ۔ �   هستاسو خ� خواه جوړ ِاْن شخبَء اُهللا الَْجلِرْيم به  په سبب �جزئ او  اخالقئ خوش   د هم ستاسو
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  ډرائيور د �ر�ه بچ شو

نيا آباد ك�� د يوے اسال� خور د حَ  چ� زما يو لفيه بيان خالصه ده  د كراچئ په عالقه 

كوي  �الزمت  ډرائيور  د  يت 
ّ
حي� په  ك��  ”ر�اض“  �ار  يو  عر�و  د  چ�  د   ۔ورور  ورځ  يوه 

ك�ي  دوران  په  هغه  ډرائيون�  شو  يو  د  بےهوشه  هغه  او  اوشوه  حادثه  دماغو    ۔خطرناكه  د 

ډيرئ�  �زارونه   اميد  خوړ�  دو�ره  كيد�و  بچ  د  و  ئ�  وو چ�  هغو�    ۔ونه  د  وو  �بوره  �ون� 

ا�مدهللا ما به د �شقان رسول مد� �ر�ک دعوت اسال� د اسال�    ۔ے�د�و � هم نه شو تلل

ما د خپل ورور پر�شا� يوے اسال� خور   ۔و�اجتماع ك�ي ��ت كو ه خوئ�ندو په هفته وار

ك�ه بيان  شان    ما هغ�    ۔ ته  دغه  چ�  راك�ه  ئ�  �شوره  او  راك�ه  دالسه  �هته   په  پابندئ 

َلَْحْمُد ِ�ّٰ   ۔ هم داس� او��ل  ډيرې د��ان� كوه چنا�ه ما��  اجتماع ك�� ��ت كوه او   په   ا

ك�ي   دركيدون�و    د اجتماع  په  ورور  زما  بر�ت  په  دننه   ې  د��انو  دننه  ك��  مياشتو 

م  خ�ې وو   خوړ�  ډير ز�ات ئ�  ډاك�ران هم ح�ان وو چ� دماغ� �زارونه    ۔ �وع ك�ې  هُ

َلَْحْمُد ِ�ّٰ   ۔ډير �م ووئ�  او د بچ كيد�و اميد   زما عقيدت نور هم ډير    ونود اجتما�تو په بر�ت  ا

  ۔ بوط شوض�
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