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دا مضمون ”غیبت یک تباہ اکریاں“ د صفحه  032تا  043نه اخستلے شوے دے

چا ،چا ته عيب بيانولے شئ ؟

ي
ُ
ّ
عطار :يا رب ُ
صطٰف! چې څوک ُهم دا رساهل ”چا چا ته عيب َ
بيانولے شئ“ اولويل يا ئې
الم
داعئے
ِ
ّ
واوري ،هغه ته د خپلې ژبې صحیح استعمالولو توفیق ورنصیب کړې او په جنت الفردوس کښې ئې د
اللُعَلَي ْ ِه َواٰلِه َو َسلَم رسه ګاونډ نصیب کړې۔
ص َّل هُ
خپل خوږ نيب َ

الل ُعَلَي ْ ِهُ َواٰلِهُ َو َسل َم
م ال َِّن ِب ِِّی ْنی َص َّلُ هُ
ٰا ِمنی ِب َجا ِہ خا َت ِ

فضيلت
د درود رشيف ِ

ُ ٰ
عيل د يو ّ
ْح هةا ِ
جید اعلم حرضت ابوبکر
للعَلَيْه يوه ورځ د بغدا ِد م
حرضت شیخ ابوبکر شبيل َر ْ َ

ْح هة ا ِ
لل عَلَيْه خواه ته ترشیف راوړو ،هغويئ سمدسيت اودریدلو او هغويئ ته وراغړې
بن جماهد َر ْ َ

وتلو او سينے ته ئې راجوخت کړو او په تندی ئې ښلک کړو او ډير په تعظیم رسه ئې خپلې
ّ
ياسیدي! تاسو او د بغداد خلقو خو تر نن ورځې
خواه ته کښینولو۔ حارضینو عرض اوکړو:
پورې دويئ ته يلونے وئیلو نو بیا نن د دويئ دومره تعظیم ولے؟ جواب ئې اوفرمائیلو :ما دا هسې
ُ
اونکړل ،ا َل َْح ْم ُد ِ ِِّٰل نن د شپې ما په خوب کښې دا ايمان افروزه منظر اويلدو چې حرضت
ْح هة ا ِ
لل عَلَيْه په بارګاه رسالت کښې حارض شو نو د دواړو جهانو رسدار
ابوبکر شبيل َر ْ َ

صَ
الل عَلَي ْ ِه
َ ّل ه

َواٰلِه َو َسلَم اودریدلو او دويئ ئې سينے ته راجوخت کړلو او د دويئ تندے ئې ښلک کړو او خپل

صَ
الل عَلَي ْ ِه َواٰلِه َو َسلَم! په ِشبيل باندې د دومره
خواه ته ئې کښینولو۔ ما عرض اوکړو :يارسول اهلل َ ّل ه

صَ
الل عَلَي ْ ِه َواٰلِه َو َسلَم اوفرمائیل چې دے د هر لـمانځه
شفقت کولو وجه څه ده؟ د اهلل پاک حمبوب َ ّل ه

نه پس دا آيت تالوت کوي:
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زناالِيمان:
فهوم] ترجم ٴهك ُ
[ َم ُ

بيشکه تاسو ته ترشیف راوړو

ستاسې نه هغه رسول چې په هغويئ باندې ستاسې



په مشقت کښې پریوتل ګران دي ستاسو د خري
ډير زیات غوښتونکے په مسلمانانو باندی کمال


(پ ،11التوبہ)121 :

مهربانه [رحم کوونکے].

او د دې نه پس په ما درود رشیف وايئ۔ (القول ابلديع ،ص )343
َ
ُ
ـح ِّـمَد
ــیــب! َ صـل ِّـی ا ُ
هلل َتعالٰـی َعلـٰی ُم َ
ـــوا َعـــلَـی ال َ
ْــح ِ
ـــب ْ
َصـــل ِّ ْ

د سنتو ډکه اجتماع کښې رمحتونو نازيلږي

ّ
خوږو اساليم ورونړو! ان شاءاهلل الکریم د سنتو ډکې اجتماع کښې غوښتونکې داعګانې
رضور رنګ راوړي ،ځکه چې هلته د اهلل و رسول عَ َزَو َج َ ُ ص َ
اللعَلَي ْ ِه َواٰلِه َو َسلَم مبارک ذکر کیږي
َ
ل وُ َ ّل ه

حرضت امام سفیان بن عیينه ر ْْحَ هةا ِ
حم ُۃ يعين د نیاکنو خلقو
للعَلَيْه فرمايئِ :ع ْن َد ِذ ک ِْر ا ّٰ
لصلِ ِح ْی َن تَن َ َز ُل َ
َ
الر َ

د ذکر کولو په وخت کښي د اهلل پاک رمحت نازيلږي۔ (ۃیلحاالوایلء،333/7،رمق )02732:هر لکه چې
د نیاکنو خلقو په ذکر باندې د رمحت نزول کیږي نو کوم ځائے کښي چې د اهلل پاک او د رسول
ِ ِ
صَ
ذکر خري کیږي هلته به رمحتونه څنګه نه نازيلږي او کوم ځائے کښې
اهلل َ ّل ه
الل عَلَيْه َواٰله َو َسلَم ِ

چې بےشمريه رمحتونه راوریږي هلته به داعګانې ولې نه قبلیږي۔ حرضت ابوهریره او حرضت

ِ
صَ
الل عَلَي ْ ِه َواٰلِه َو َسلَم په بارګاهِ اقدس
الل تَعَ ٰ
اٰل عَـن ْ هه َ
ابوسعید َر َ
ما فرمايئ چې مونږ دواړه د نيب کریم َ ّل ه
ِض ه
صَ
الل عَلَي ْ ِه َواٰلِه َو َسلَم اوفرمائیل :کوم قوم چې د اهلل پاک د ذکر د
کښي حارض وو چې نيب کریم َ ّل ه

پاره کښیين فرشتے د هغويئ نه راتاو یش او هغويئ په رمحت کښي پټ يش او په هغويئ باندې
سکینه نازيلږي او اهلل پاک د فرشتو په وړاندې د هغويئ ذکر کوي۔ (مسلم ،ص0441
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ي
ْ
حديث )0722:مراۃ جدل  3صفحه  32کښې دي :د سکینے نه مراد يا خو خاص فرشتے دي يا د
ُ
زړه نور يا د زړه راحت او سکون دے۔

ذکر څه ته وايئ؟

تالوت قرآن ،محد و ثنا ،مناجات و
د ”اهلل هو او حق هو“ رضبونه لګول بےشکه ذکر دے خو
ِ

داع ،درود و سالم ،نعت و منقبت ،خطبه ،درس ،د سنتو ډک بیان وغريه هم په ”ذکر اهلل“ کښي
ً
شامل دي۔ يقینا د دعوت اساليم د سنتو ډک اجتمااعت هم د ذکر حلقے دي۔

ج
اسرےاعملوکےہریتییہ ُ ستجو
ہ ک
ایےہ ُس ک ُب
کیادںیمریتی ر

ِ ن
جواِسنولَموکتریآرزو
ّ
ک
ن
کن
ک
ِ
بںیم کویشحاگلےتںیہضریاتوھ

اہلل،اہلل،اہلل،اہلل،
ـحـبِيْب
َصـلَهوا عَّلَ ال ْ َ

ـمد ُ
َصـ َّل الـلُ هُ
ـه تَـعَ ٰ
ـح َ
ـاٰل عَـ ّٰل هم َ

د ټول قوم د غيبت مسئله

ار
د اعشقان رسول مدين حتریک ،دعوت اساليم د مکتبۀالمدينه کتاب د ( 300صفحو) ”به ِ
ً
رشیعت“ ّ
حصه  03صفحه  073کښې دي :د يو يلک يا د يو ښار بدي ئې بیان کړه ،مثال داسې
ئې اووئیل چې د هغه ځائے خلق داسې دي ،دا غیبت نه دے ځکه چې د داسې الکم دا مقصد
نه وي چې د هغه ځائے ټول خلق داسې دي بلکه بعضې خلق ترینه مراد وي او کوم بعضې ئې
چې بیان کړل هغه معلوم نه دي ،غیبت په هغه صورت کښي وي چې د ُمعّي او معلومو (کوم
چې پیژندلے کیږي د هغه) خلقو بدي بیان کړے يش او که د هغه مقصود د هغه ځائے د ټولو
خلقو بدي بیانول وي نو دا غیبت دے۔(دراتخمر)374/9،
www.dawateislami.net
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د ګوډ پيښې کول
د يو ګوډ سړي په پیښو کولو کښې ګوډ ګوډ تلل هم دغه شان د يو خاص مسلمان د يوې
خامئ پیښې کول غیبت دے بلکه دا د ژبې د غیبت نه زیات بد د ے ۔ ځکه چې په پیښو
ُ
کولو کښې پوره تصویر کيش او پوره خربه پوهه کول موجود وي او په وئیلو کښې داسې نه وي۔

نوم اخستلو نه بغري غيبت کول

نوم اخستلو نه بغري غیبت کول ګناه نه ده ،خو که نوم خو ئې واَنستو خو چې چا ته ئې
وايئ هغه پوهیږي چې د چا په باره کښې خربه کوي نو بیا دا غیبت دے۔

خمامخ ئې ورته هم وئيلے شم!

د غیبت کوونکي دا ګنړل يا وئیل چې زه د هغه په خمامخ هم دا وئیلے شم ،دے د غیبت د
ګناه نه نۀ يش بچ کولے ځکه چې د غیبت اصل وجه مسلمان ته تکلیف رسول دي او په
خمامخ وئیلو د هغۀ زړه ته ډير تکلیف ريس نو نوره هم لویه ګناه ده۔ د چا بدي چې بیان کړے
شوه اوهغه په خندا شو د دې مطلب هیڅ لکه هم دا نه دے چې هغۀ خپله بدي واوریدهل او
ً
پرې خوشحاهل شو ،فطرة اعم کس چې خپل تعریف واوري نو پرې خوشحايلږي خپل بد
اوریدلو رسه څوک هم نۀ خوشحايلږي ِلـهذا خپل بد اوریدلو رسه خندل ”د نه زړه خندا“ وي

چې بنده د خپلې رشمندګئ پټولو په وجه داسې موقع باندې خاندي حاالنکه دننه ئې زړۀ
سوزي۔

په پټو لفظونو کښې غيبت

ً
عریض يعين په بندو لفظونو کښي هم غیبت کیدے يش مثال د چا د بدئ تذکره اوشوه نو
ت ِ

ُ
اوئې وئیل :احلمد هلل زه ”داسې“ نه يم ،دا غیبت دے ځکه چې دا هم د بدئ بیانولو يو انداز
دے د دې صفا مطلب دا شو چې هغه ”داسې“ دے۔
www.dawateislami.net
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که څه وايم نو غيبت به يش

ُ
د يو مسلمان په باره کښې خربه رشوع شوه نو اوئې وئیل ”:پریږده يار! زه دے پیژنم ،که څه
وايم نو غېبت به يش۔“ داسې ویونکي غیبت اوکړو ځکه چې هغه په دې انداز کښې بدي
بیان کړه!

ُ
داسې قسمه غیبت باندې ُمشتملې څوارلس جلے  بس يج اهلل ِد معايف اوکړي ،د هغه په

باره کښې تا ته څه اووايم  بس ياره څه اووايم د هغه د پاره داع کیدے يش  يار! هغه پوهه
ُ
کول زمونږ د وس اکر نه دے ،لکه چې ئې مازغۀ الټه يش نو بیا د چا نه اوري  نن صبا د هغه
مازغه ګرم شوي دي  وروره! زۀ خو د هغه نه قالر شوم زما اوري لکه  لکه چې ئې مطلب
وي نو ”آو يج آو يج“ کوي او د مطلب نه پس چا ته ګوري هم نه  ښه ښه په دروازه کښې
فالنکے دے د دۀ به څه مطلب وي  د هغه نه مې د ځان خالصولو ډير کوشش اوکړو خو
هغه راپورې باللک ”نښتے“ وو  ما خو د هغه نه د ځان خالصولو ډير کوشش اوکړو خو هغه
ُ
هډو خپله پریږدي نه يار! هغه چا ته ګیا ُهم نه اچوي اف! هغه سپريه د کوم ځائے نه




ُ

راغے!  هغه خو نادان دوست اوختو  د هغه اکر نه دے هغه خو ”ساده سړے“ دے (عموما

د ”ساده سړي“ وئیلو نه مراد بےوقوفه يا نادان يا کم عقل وي)  څنګه خوږ خوږ کیدو!

د عيب پټولو د پاره د دروغو جائز کيدلو يو صورت

په غیبت کښې يو ډير لوئ آفت دا هم دے چې لکه د ”يو کس“ غیبت د بل په وړاندې
اويش نو بعضې وخت د ”هغه کس“ د بل په نظر کښې ِعزت کم يش او رشیعت کښې دا

باللک ناخوښه دي چې يو مسلمان د بل مسلمان په نظر کښي ذيلله او خوار  DEGRADEيش
تر دې پورې چې د مسلمان د عزت بچ کولو په نیت بعضې صورتونو کښې د دروغو وئیلو هم
اجازت دے ځکه چې د مسلمان د نفس ،مال او عزت او پرده ساتلو په رشیعت کښي ډير
www.dawateislami.net
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اهمیت دے۔ د دې يو مثال مالحظه کړئ چناچنه د اعشقان رسول مدين حتریک دعوت اساليم
ار رشیعت“ ِحصه  11صفحه  111کښې دي ”:چا په پټه
د َم ْك َت َب ُۃ ال َْم ِدينه د ( 213صفحو)کتاب”به ِ

باندې د بےحیائئ څه اکر اوکړو ،د هغه نه تپوس اوکړے شو چې تا دا اکر کړے دے؟ هغه
انکار کولے يش ځکه چې داسې اکر د خلقو په وړاندې بیانول دویمه ګناه ده۔ دغه شان د
خپل مسلمان ورور په يو راز باندې خرب شو نو د هغې د بیانولو نه هم انکار کولے
يش۔“ (رداتحمر)723/9،

رشف جح اک ک
دیدے ےلچ اقہلف رھپ
داھک دے دمےنی یک ایلگں داھکدے

مِرا اکش! وسےئ رحم کیاالہ ٰی
داھک دے یبن اک رحم کیاالہ ٰی
(واسلئششخب،ص)029

خپل ځان ذلت ته خمامخ کول جائ ِز نه دي

د مسلمان د عزت ډير اهمیت دے۔ په خپلو السو د خپل ّ
عزت خرابولو هم په رشیعت
ً
کښې ُممانعت دےِ ،لـهذا داسې ُمليک قوانينو باندې عمل کول رشاع رضوري دي کوم چې د
ّ
ّ
ّ
معصیت خطره
قرآن و سنت خمالف نه وي او په هغې باندې د عمل نه کولو په وجه د ذلت او
ً
وي۔ مثال د ډرائیونګ الئسنس نه بغري موټر سائیلک ،ګاډے وغريه د چلولو اجازت نشته که
چلوي ئې او ګاډے اونیولے شو نو د بےعزتئ رسه رسه د دروغو ،رشوت ،او وعده خالفئ قوي
اماکن موجود دے يلهذا د ډيرو ګناهونو او جهنم ته بوتلونکو اکرونو نه بچ کیدو د پاره
ي
ډرائیونګ الئسنس جوړ کړئ او د ګاډي چلولو په وخت کښي ئې د خپل ځان رسه ساتئ۔ اعيل
ّ
للُعَلَيه ي
ْح هةا ِ
فتاوی رضویه جدل  00صفحه
حرضت ،امام اهلسنت ،موالنا امام امحد رضا خان َر ْ َ
ْ
 013کښې ارشاد فرمايئ :هسې بالوجه رشيع بلکه د رشيع وجهې برخالف په يوه ګناه باندی
ُ
کم حديث حرام دي۔
د ارصار کولو د پاره ئې خپل نفس زسا او ذلت ته پيش کړو دا هم حب ِ
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جدل  09صفحه  94 ، 93کښې فرمايئ :حديث پاک کښې دي :کوم کس چې بغري د څه
جمبورئ نه خپل ځان په خوشحالئ رسه ذلت ته پيش کړي هغه زمونږ نه نه دے۔

(معجم اوسط

،141/1،حديث )411:بهر حال د خپل عزت حفاظت کول رضوري دي۔

ن
ےھجم یا ِر دوزخ ےس ڈر گل راہ ےہ
ن
دسا ےئلیک وہ اج رایض خدایکا

ن
وہ ھجم ی ُاتاں رپ رکم کیاالہ ٰی
ہشیمہ وہ فطل و رکم کیاالہ ٰی
(واسلئششخب،ص)029

ـمد ُ
َصـ َّل الـلُ هُ
ـحـبِيْب
ـه تَـعَ ٰ
ـح َ
ـاٰل عَـ ّٰل هم َ
َصـلَهوا عَّلَ ال ْ َ
هتـو هبـو اِلـ َی الل! ُ ا َ ْسـتَـغْـ ِفـ هر الل ُ
ـحـبِيْب
َصـلَهوا عَّلَ ال ْ َ

ـمد ُ
َصـ َّل الـلُ هُ
ـه تَـعَ ٰ
ـح َ
ـاٰل عَـ ّٰل هم َ

د داع د پاره د درخواست کولو طريقه

بعضې خلق چې د داع د پاره چاته پرچئ يا مکتوب يلږي ،نو په هغې کښې معاذاهلل! د
ُ
نکشاف کوي بلکه د خپلې مور خور د حیا خربې يللکو نه ځان نه
خپلو ګنده حرکتونو ِا ِ
ً
سايت! مثال زما د مور يا خور يا انګور د پردي سړي رسه ناجائزه تعلقات دي۔ حد خو دا دے
چې اساليم خویندې هم احتیاط نه کوي ،هغويئ ته د دې خربې باللک احساس نه وي چې
زمونږ حتریر به پته نشته چې څوک څوک لويل ،او لوستُونکي ته به څنګه څنګه وسوسے پیدا
کیږي۔ څوک يليک :زما خاوند يا پالر اکر نه کوي بس ټوهل ورځ په کور کښې پروت وي او په
کور کښې جګړے کوي ،خواښې يا ِايوور راباندې ظلم کوي ،زما ورور جوارګر دے ،زما

خور د چا رسه تښتیدلې ده ،زما ورور د يوے جینئ په چکر کښي دے ،زما ځوئ رشاب
څښي ،زما لور فيشن کوي او بےپرده ګرځي وغريه۔ داع کولو د پاره د دې تفصیالتو بیانولو په
ً
ځائے ُمبهم ُ
(مب۔ هم۔ يعين ِکنايه) الفاظو کښي خربه کول مناسب دي مثال که د چا ځوئ يا
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ورور يا خاوند د رشابو يا جوارئ په بدئ کښې مبتال وي نو د دې بدئ او د بدئ کوونکي
ښودلو نه بغري په دې الفاظو کښې داع د پاره وئیلے شئ چې” :زما يو عزیز او نزدے ملګرے
بعضې بدو اعدتونو کښي اخته شوے دے د هغه د اصالح د پاره داع اوفرمائے“ دغه شان که
د چا خور يا لور اوتښتیده يا د يو هلک په چکر کښي اخته شوه نو په دې الفاظو د داع د پاره
ناقابل بیان بدئ کښې ګرفتار شوي ده د
درخواست کولے شئ چې” :زما يوه خپلوانه په يوه
ِ

هغې د پاره داع اوفرمائے۔“ په دې الفاظو کښې د داع د پاره وئیلو کښې به دا فائده وي چې
ولے چې فر ِد ُمعّي (يعین معلوم کس به) نه وي ِلـهذا د غیبت کولو اماکن باللک ختم شو۔

دویمه خربه دا ده چې د خمصوصې بدئ او د حیا خالف خربو نه هم بچ شو۔ خو که چا د داع د

درخواست په نیت خپله يا د خمصوص کس خايم يا عیب د چا په وړاندې بیان کړل نو دا د
ګناه نه ډک غیبت نه دے ،د ګناه نه ډک غیبت به په هغه صورت کښي وي چې لکه د يو ُمعّي

ُهم کس خايم رصف د بدئ په نیت بیان کړے يش۔

طبيب ته د عيبونو بيانولو طريقه

طبیب يا اعمل ته د عالج حاصلولو په نیت عیبونه بیانولو کښې څه حرج نشته ّ
ابلته د
ِ
ً
ُ
خاص کس تذکره کولو نه بغري که اکر کیږي نو اوئې کړئ مثال ”زما ځوئ رشاب
څښي“ وئیلو په ځائے دایس اووائې” زما يو خپل کس رشاب څښي“ که نوم وغريه بیانول
رضوري وي يا خپپله خپله خايم بیانولو نه بغري اکر نه کیږي نو احتیاط رضوري دے چې
رصف هغه اعمل يا طبیب ته بیان کړے يش چې بغري د رضورت نه بل څوک دغه خربې
ً
وري يا خرب نه يش۔ غټ ډاکټران عموما خپلې کمرے ته بیل مریض راغواړي او د هغه
وان ِ

احوال اوري خو پته نشته د دويئ اکرثیت په دغه موقع باندې د مدد د پاره بےپرده زنانه ځان

رسه سايت! يو څو ځله چې ما ته داسې موقع پیښه شوي ده نو د رازدارئ د خربو باوجود د نظر د
حفاظت د پاره مې درخواست کړے دے او زنانه مې د کمرے نه بهر ِويستيل ده ۔ هر يو کس
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ته د رشیعت په حکم عمل کول پکار دي۔

د روحاين عالج په بسته د رازدارئ طريقه

سوال :د دعوت اساليم ”جملس روحاين عالج“ هل طرفه په ملک کښې دننه او د ملک نه بهر د
روحاين عالج بيشمريه بستے لګولے کیږي ،غم وهيل خلق په قطار کښي ،خپل مسائل بیانوي
ً
او ِفـ ْی َس ِب ْی ِل اهلل عالج حاصل ِوي ،په دې کښي يقینا د راز خربې هم وي ،هر يو کس هل ُجدا
وخت ورکول زمونږ د وس اکر نه دے څه حل بیان کړئ.
ُ
ص
اللعَلَي ْ ِه َواٰلِه َو َسلَم د غمژن امت خدمت
جواب :د روحاين عالج په ذریعه د دواړو جهانو د رسدار َ َّل ه

بيشکه ډير لوئےسعادت دے خو دا مدين اکر او هر هر نیک عمل د ګناهونو نه پاک ساتل

رضوري دي هیڅ لکه داسې نه دي پکار چې د يو ُم ْس َت َحب اکر د پاره د ګناهونو نه ډک حرام او

حکمت عميل
جهنم ته بوتلونکے اکر اويش۔ چې نورو خلقو ته آواز اونه ريس د دې د پاره څه
ِ
ً
اختیارول رضوري دي مثال بستے ته خمامخ ِد دومره فاصله کښي څه شےکیښودلے يش د کوم
ُ
ځائے پورې چې آواز نه ځي ،د چا چې نمرب وي هغه ِد نزدے را اووبللےيش ،د پريشانئ
خوف خدا واال وي او د مسلمانانو د رازونو
اوریدلو د پاره ِد هلته رصف يو کس وي کوم چې د
ِ

ساتونکے وي ،د رشيع اجازت نه بغري ِد هغه رسه نزدے يو معاون هم نه وي۔ وررسه ِد د

النديين مضمون يو بيرن يا بورډ جوړ کړے يش او د بستے باللک د پاسه ِد داسې اولګولے يش
چې په قطار کښې موجود هر کس ئې په آسانئ رسه لوستلے يش او وررسه ِد د دې مضمون وقتا
ً
فوقتا اعالن هم کوي۔ مضمون دا دے:

په غوږونو کښې به ئې وييل شوې اوسپنه اچولے يش
خلق د جمبورئ نه د عالج حاصلولو د پاره پټ رازونه هم وايئ ِلـهذا په بسته باندې

اوریدونکي خربو نه ِد بل کس ځان سايت ،د نيب کریم
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کوم کس چې د يو قوم خربې اوریدو ته غوږ کیږدي حاالنکه هغه دا خربه نه خوښوی يا دا
خربه پټول غواړي نو د قیامت په ورځ به د هغه په غوږونو کښي ویيل شوي ِسیکه اچولے

ک ث
،دحی)7240:
کیږي۔ (اخبری403/4،

ْح هة ا ِ
لل عَلَيْه د ِذکر شوي حديث پاک الندې فرمايئ:
حکیم االمت حرضت مفيت امحد يار خان َر ْ َ

يعين کوم کس چې د نورو پټې خربې په پټه اوري د هغه په غوږونو کښې به په ورځ د قیامت

حديث پاک باللک په ظاهره دے ،په دې کښې د څه
[ویيل کړے شوي] ِسیکه اړولے کیږي۔
ِ
توده ِ

تاویل رضورت نشته ،واقيع هغه ته به قیامت کښی دا عذاب ورکولے کیږي ځکه چې دا هم د

راز و نیاز غل دے۔ (رماٰۃاانملحیج)023/3،

حديث پاک رشح په بيرن يا بورډ باندې مه يلکئ ګنې مضمون به ډير لوئ يش ،خو په هینډ بل وغريه
(د
ِ

کښې شاملولو کښې څه حرج نشته)

د ډاکټرانو او اعمالنو وغريه د پاره

سوال :د نورو خلقو په موجودګئ کښې ډاکټرانو ،حکیمانو ،اعمالنو ،سمايج اکرکنانو او سمايج
ً
رهنماؤ ته هم رضورتا خپل راز وئیلے يش ،په دې سلسله کښ څه مدين ګلونه وړاندې کړئ.
جواب :هر مسلمان هل پکار دي چې خپپله هم د ګناهونو او د هغې د اسبابو نه ځان سايت او د
حکمت عميل
خپل طاقت مطابق ترینه نور هم بچ کوي ِلـهذا دغه صاحبانو ته هم داسې
ِ

اختیارول پکار ده چې د يو کس عیب بل وانو ِري دا حرضات هم که مناسب ګنړي نو خپل

ځائے کښې ِد ذکر شوے بورډ يا بيرن اولګوي او په هغې کښې ِد د لفظ ” بستے باندې“ په
ً
ځائے د خپل رضورت الفاظ مثال پري صاحب رسه“ ”بابايج صاحب رسه“ ”ډاکټر صاحب
رسه“ ” حکیم صاحب رسه“ وغريه ترکیب جوړ کړي۔

وتبیغں ےس وچبں  ،ویلغچں ےس وچبں

وہ اگنہِ رکم ،یاخدا ِر رحم

دب الکیم ہن وہ ،کای کوہ وگیئ ہن وہ

وبولں ںیم مک ےس مک ،یاخدارِ رحم
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د غيبت دولس جائز صورتونه

ُ
()۱د بدمذهبه بده عقیده بیانول ( )۲د چا د بدئ نه چې د نقصان رسیدلو انديښنه وي نو
ً
خلقو ته د ځان ساتلو د پاره په قدر د رضورت د هغه بدي بیانول مثال چې کوم تاجر په دوکه د
مالوټ مال خرڅوي د هغه نه د مسلمانانو د بچ کولو د پاره د هغه د بیاکره مال نشانديه کول۔
صَ
الل عَلَي ْ ِه َواٰلِه َو َسلَم فرمان مبارک دے :آيا د فاجر د ذکر نه بچ کیږئ خلق به هغه لکه
د نيب کریم َ ّل ه

پیژين! د فاجر ذکر په هغه څزي رسه کوئ کوم چې په هغه کښې وي چې خلق د هغه نه ځان
ً
اوسايت( .سنن کربی ،334/02،حديث )۳( )02904:مثال د اکروبار ،رشاکت دارئ يا د وادۀ وغريه
د پاره څوک مشوره اوغواړي نو د چا په باره کښې چې مشوره اوغواړي که د هغه څه داسې
ً
عیبُونه درته معلوم وي د کوم نه چې هغه ته نقصان رسیدے يش نو رضورتا رصف هغه عیبونه
بیانول ( )۴قايض (يا پوليس) نه دانصاف غوښتلو د پاره د فریاد کولو په وخت کښې وئیل چې
فالنکي غال کړي ده ،ظلم ئې کړے دے وغريه ( )۵څوک چې اصالح کولے يش رصف هغه
ً
ته د اصالح په نیت شاکيت کولے يش مثال د مرید پري ته ،د ځوئ پالر ته ،د ښځې خاوند
ي
فتوی طلب کولو د پاره نوم
ته ،د ِراعيا بادشاه ته ،د شاګرد استاد ته شاکيت کیدلے يش ()۶
ً
اخستلو رسه بدي بیانولے يش خو غوره دا ده چي د مفيت نه هم ِاشارة يعين د زید بکر [په
(بہاررشیعت  ،حصہ 071-077/3،03 :ملخصا)
فريض نومونو] رسه معلومات اوکړي ۔
ِ

ً
ُ
د پيژندګلو د پاره رضورتا ګونګا يا کوڼ وئيل

ً
( )۷د چا جسماين عیب مثال ړوند ،پیړ [موټا] وغريه رصف د پیژندګلو د پاره وئیل خو
چې هغه په دې عالمت رسه معروف (يعين مشهور) وي که بغري د عیب ښاکره کولو نه هم
ً
پیژندلے يش نو غوره دا ده چې د نوم رسه د عیب تذکره اونيش۔ مثال زید پیړ دے خو که د نوم
دليت وئیلو رسه يا په څه بل عالمت وئیلو رسه ترکیب جوړيدے يش نو بیا د
اخستو رسه يا د و ِ
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الصا لِ ِحیْن“ کښې دي :مثال يو کس د ا َ ْع َرج (ګوډ) ا ََص ْم
اض َ
موټا وئیلو نه ځان ساتئ۔ چناچنه ” ِر َي ُ

معرفت و شناخت
(کوڼ) ،ا َ ْع ّٰمی (ړوند) ،يا ا َ
َحول (چپ سرتګي) په لقب مشهور وي نو د هغه د ِ
(يعين پیژندګلو) د پاره د هغه په دې اوصافو او عالماتو رسه ذکر کول جائز دي خو د تن ِقیص

(يعين خايم بیانولو) په اراده د هغه په دې اوصافو رسه ذکر کول جائز نه دي۔ که (د خامئ او
عیب واال) لقب نه بغري ئې پیژندګلو کیدے يش نو بیا غوره دا ده چې لقب ئې بیان نه کړے
اعشقان رسول مدين حتریک ،دعوت اساليم َم ْكتَ َب ُۃ ال َْم ِدينه
يش۔ (ریاض الصاحلّي لِلنو ِوی ،ص )424د
ِ

ّ

ار رشیعت“حصه  03صفحه  071کښې دي :بعضې وخت
(د  300صفحاتو) کتاب ”به ِ
ُ
رصف د پیژندګلو د پاره چا ته ړوند يا يو سرتګے يا نلډے يا ملبُو [يعين اوګږد] وئیلے کیږي ،دا په
غیبت کښي داخل نه دي۔

څوک چې ښاکره بدي کوي د هغه غيبت

اخستلَ ،علَي ا لْا َ ْعل َان [په ښاکره] رشاب څښل ،ګريه
( )۸په ښاکره د خلقو نه مال په زور ِ

خرئیل يا د يو موټي نه وړه کول وغريه وغريه عالنیه ګناه کوونکے چا ته چې په دې ګناهونو
کښي د خلقو نه حیا نه ورځي د هغويئ رصف د هغه خربو تذکره کول ( )۹د ظالم حاکم هغه
ظلمونه بیانول هم جائز دي کوم چې باللک ښاکره کوي ،خو که ظالم کوم يو عمل په پټه کوي د
اعشقان رسول مدين حتریک دعوت اساليم َم ْك َت َب ُۃ ال َْم ِدينه (د 300
هغې بیانول غیبت دے .د
ِ
صفحاتو) کتاب” ،بهار رشیعت“ ّ
حصه  03صفحه  077کښې دي :کوم کس چې عالنیه بد
ِ
اکر کوي او د هغه پرې هیڅ پرواه نه وي چې خلق به څه وايئ ،د هغه دا بد اعدت بیانول غیبت
نه دے ،خو د ده چې کومې نورې خربې دي او هغه ښاکره نه دي د هغې بیانول غیبت کښې
داخل دي۔ حديث پاک کښي دي :چا چې د حیا څادر د خپل مخ نه لرې کړو ،د هغه غیبت

ي
حرضت عالمه سیّد ُمرتٰض زبیدی
اعشقان رسول!
(بہاررشیعت،334/3 ،حصہ )03:اے
نشته۔
ِ
ِ
ِ

ْح هةا ِ
للُعَلَيْه
َر ْ َ

فرمايئ :ياد ساتئ! د دې نه (يعين د عيل االعالن ُجرم کوونکي د هغه جرم د ذکر کولو) نه چې رصف د
www.dawateislami.net
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ُ
خلقو خري خوايه مقصود وي ،خو څوک چې د خپلې غصے وښلکو يا د خپل نفس د انتقام
اخستلو د پاره د فاسق ُمل ِعن مذموم اکرونه بیان کړي هغه ګنهګار دے۔
(احتاف السادۃ للزبیدی )330/9،

( )۰۱د افسوس په توګه د چا بدي بيانول

چا که د خپل مسلمان ورور بدي د افسوس په توګه بیان کړه چې ماته انتهايئ افسوس
دے چې هغه داسې اکر کوي دا غیبت نه دے ،ځکه چې د چا بدي ئې بیان کړه که هغه ته د
ُ
دې خرب اوريس هم نو په داسې صورت کښي ئې هغه بد نه ګنړي ،بد ئې هله ګنړي چې لکه
هغه ته پته اولګي چې د ویونکي مقصد بدي بیانول وو ،خو دا رضوري ده چې د دې څزي
اظهار هغه د حرست او افسوس په وجه کړے وي ګين بیا به غیبت وي بلکه يو قسمه نِفاق او
ُ
ِریا او خپله مدح رسايئ (يعين په خپله خله خپل صفت) کول دي ،ځکه چې ده د مسلمان
ورور بدي بیان کړه او ښاکره ئې دا کړه چې بدي بیانول مقصود نه دي نو دا نفاق شو او خلقو
ته ئې دا ښاکره کړه چې دا اکر زه د خپل ځان د پاره او خلقو د پاره بد ګنړم نو دا ِریا ده او ولے
چې غیبت ئې د غیبت په توګه اونکړو ،يلهذا خپل ځان ئې د ُصلحا (يعين نیکو بندګانو) نه

ُ
کیدل بیان کړو او دا تزکیۀ نفس [يعين خپل ځان پاک ګنړل] او خود ستايئ (په خپله خله د ځان

(بہاررشیعت  ، 073/3 ،حصہ ،03:درخمتار،رداملحتار  )373/9،د دې ُجزیئے دا
تعریف) کول شو ۔
ِ
اظهار افسوس انداز داسې وي چې د چا غیبت
قابل غور دے چې بیانولو کښي د
ِ
مدين لګ ِ

اوکړے يش هغه ته که پته اولګي نو چې هغه دا اوګنړي چې دا اعجزه زما د کوتاهئ په وجه
غمژن شو ،ځکه ئې رصف د افسوس په طور دا خربه کړې ده زما بدي بیانول ئې مقصود نه وو۔
ډير په سوچ او خیال رسه د ژبې د استعمال رضورت دے ،رصف په زور د افسوس کیفیت پیدا
کول اکيف نه دي۔ آه! د غیبت عذاب به څوک برداشت نه کړے يش!
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د افسوس په توګه غيبت کولو نه بچ کيدل غوره دي
حقیقت دا دے چې د غیبت د افسوس واال صورت جائز کیدلو باوجود د غیبت په ګناه
اصل
کښېد ”اخته کیدلو خطره ډيره ده۔ ځکه چې د اعم کس د پاره ”حقیيق افسوس“ او ” ِ
ّ
ْح هة ا ِ
للعَلَيْه
غیبت“ کښې فرق کول بےحده مشلک دي چناچنه حرضت عالمه اسماعیل حيق َر ْ َ
ُ ّ
علم الکم ماهرین) فرمايئ چې د يو داسې څزي ذکر کول په
فرمايئ :بعضې مت ِ
لک ِمّي (يعين د ِ
کوم چې د خمامخ سړي خت ِفیف (يعين سپاک والے او ذيلله کیدل) کیږي دا به هغه وخت کښې

غیبت وي لکه چې ئې د (هغه عزت ته) د نقصان رسولو او بدئ بیانولو اراده وي او (آؤ) د دۀ د
هغه (عیب) د افسوس په توګه ذکر کولو ته به غیبت نه وئیلے کیږي۔ د دې يللکو نه پس
ّ
لل عَلَيه نور فرمايئ چې (په دې باره کښې) امامسمرقندي ر ْْحَ هةا ِ
ْح هة ا ِ
لل
حرضت سیدنا اسماعیل حيق َر ْ َ
َ
ْ
ِ
م الـلُـ هه ُت َـع َ ٰ ُ
اٰل بیان کړي
عَلَيْه په خپل ”تفسري“ کښې فرمايئ :زه وايم څه چې دې علمائے کرامو َر َ
ْح هه ه

دي په دې کښې لویه خطره ده ځکه په دې کښې (يعين چې زه خو په طور د افسوس غیبت
کووم ،په دې کښې) د دې خربې ګمان دے چې د خلقو داسې کول (يعين په خپل خیال
کښې د افسوس د پاره غیبت کووم دا ګنړل به د بے احتیاطئ په صورت کښې) هغويئ هغه
خربې طرف ته بوځي کوم چې حمض (د ګناه نه ډک) غیبت دے يلهذا د دې باللک پریښودل
ي
تقوي ته زیات نزدے او ډير احتیاط باندې
(يعين د افسوس په طور هم غیبت نه کول)
مشتمل دي( .تفسري روح ابلیان)19/9،

ّ
حديث پاک په راویانو ،د مقدمے په ګواهانو او په مص ِن ِفینو باندې جرح (يعين د
( )۱۱د
ِ

هغويئ عیبونه ښاکره کول)۔ (ردحمتار )۱۲( )373/9،د مرتد او حريب اکفر بدي بیانول (اوس په دنیا
کښې ټول اکفران حربیان دي)۔ دا بیان شوي ټول صورتونه په ښاکره غیبت دے او په حقیقت
کښې د ګناهنو نه ډک غیبت نه دے او د دې عیبونو بیانول جائز دي بلکه بعضې صورتونو
کښې واجب دي۔
www.dawateislami.net

چا ،چا ته عيب بيانولے يش؟

ث
ُُص وہیت ےہ شام وہ یت ےہ
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ُُعر

ویں یہ امتم

وہیت ےہ

ج زیاں ےب اگلم وہیت ےہ
ـمد ُ
َصـ َّل الـلُ هُ
ـه تَـعَ ٰ
ـاٰل عَـ ّٰل هم َ
ـح َ

ـحـبِيْب
َصـلَهوا عَّلَ ال ْ َ

توبو ايل هلل! استغفراهلل

د اکفر او مرتد د غيبت احاکم

اے اعشقان اويلاء! د ” ِذ ِ ّيم اکفر“ غیبت کول ناجائز او د ”حريب اکفر“ او د مرتد غیبت
کول جائز دي ،نن صبا د دنیا ټول يهوديان ،عيسائیان  ،او هر اکفر ”حريب“ دے۔ خو خپوا دور
کښې ولے چې د مسلمانانو غلبه وه هغه وخت کښي ” ِذ ِ ّيم اکفران“ هم وو۔ هغويئ ته تکلیف
صَ
اللعَلَي ْ ِه َواٰلِه َو َسلَم فرمان
ورکول او د هغويئ غیبت کول ناجائزه وو۔ لکه څنګه چې د نيب کریم َ ّل ه

مبارک دے” :چا چې يو يهودي يا نرصاين ته تکلیف ورکوونکی خربه اوکړه د هغه ځائے
جهنم دے۔“ (االحسان برتتیب صحیح ابن حبان ،حديثِ )093/7،4132:ذيم اکفر هغه خمصوص اکفر
ته وايئ کوم چې اساليم حکومت ته د خپل ځان د حفاظت د پاره ِجزیه ( )TAXورکوي۔
اهل کتاب
چناچنه ”تفسرينعیيم“ کښې ديِ :جزیه يعين هغه رشيع حمصول ( )TAXکوم چې ِ
ي
اخستلے کیږي( .تفسرينعییم
(يهود و
نصاري) نه د هغويئ د نفس و مال د حفاظت په بدهل کښې ِ
 033/02،ملخصا)

دے تبیغ ےس تمہت ےس رفنت خدایا

ہک ےب کش ےہ ان ںیم ہالکت خدایا
ےلم ھجم ےس سب وک مُسرت خدایا

رمی دات ےس دل ُدےھک ہن یسک اک
(”غیبت یک تباہ اکریاں “ قسط په نوم د ”چا چا ته عیب بیانولے شئ “ ختم شو.
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ّ
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( )0حسيین دولہا( )0مںی سدھرناچاہتاہوں( )3انمول ہريے( )4برے خاتمے کے اسباب()3

غصے اک عالج( )3باحیا نوجوان( )7ظلم اکاجنام ( )1بڈھاجپاری ( )9چار سنسین خزي
خواب( )02یٹ وی یک تباہ اکریاں( )00اگنوں کے  33کفریہ اشعار( )00خودکیش اک عالج
( )03سیاہ فام غالم ( )04کرامات فاروق اعظم( )03میٹھے بول( )03کرامات عثمان
غین()07جنیت حمل اک سودا( )01سگ مدينہ کہنا کيسا؟ ()09قرب یک پہیل رات ()02سمندری
ٓ
گنبد( )00اقا اکمہینا( )00قرب والوں یک03حاکيات ( )03اعشق اکرب ( )04خزانے کے انبار()03
مدينے یک چمھیل( )03اشکوں یک برسات( )07نہر یک صدائںی( )01بھیانک اونٹ( )09غفلت()32

خاموش شہزادہ( )30قوم لوط یک تباہ اکریاں( )30ابوجہل یک موت ()33نیک بننے اک نسخہ
جوش ايماین( )31مردے
( )34وضواورسائنس( )33قیامت اک امتحان( )33قرب اک امتحان(ِ )37

کے صدمے( )39پرارسار خزانہ( )42مردے یک بے بیس ( )40احرتام مسلم ( )40کربال اک
خونںی منظر( 020 )43مدین پھول( )44پرارسار بھاکری ( )43عفو و درگزر یک فضیلت ()43

تالوت یک فضیلت( )47خوفناک جادوگر( )41کفن چوروں کے انکشافات ( )49اکلے چبھو
ٔ
تذکرہ صدر الرشیعہ( )30سیدی قطب مدينہ(ِ )30ذکر وایل نعت خواین(033 )33مدین
()32

پھول ( )34نماز عید اک طریقہ( )33کڑپے پاک کرنے اک طریقہ مع جناستوں اک بیان( )33ابلق

گھوڑے سوار ( )37جنات اک بادشاہ( )31سانپ نما جن( )39کھانے اک اسالیم طریقہ ()32

وسوسے اور ان اک عالج ( )30امام حسّي یک کرامات( )30تذکرۀ امام امحدرضا( )33برییل سے
صبح بہاراں ()33کفن یک واپیس( 42 )33روحاین عالج مع طیب عالج( )37غسل
مدينہ (ِ )34

فیضان جعہ ( )72ا ستنجا اک طریقہ ()70
اک طریقہ ( )31وزن کم کرنے اک طریقہ ()39
ِ

ّ
مسجديں خوشبودار رکھئے ( )70منے یک الش( )73پان گٹاک ( )74اخبار کے بارے مںی سوال
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جواب( )73کرامات شري خدا (01 )73لکمات کفر ()77نعت خواں اور نذرانہ ( )71قسم
کے بارے مںی مدین پھول( )79عقیقے کے بارے مںی سوال جواب( )12جبیل استعمال کرنے
کے مدین پھول( )10شیطان کے بعض ہتھیار( )10ضیائے درود وسالم( )13فاحتہ اور ايصال
ثواب اک طریقہ( )14مدین وصیت نامہ( )13حالل طریقے سے کمانے کے  32مدین پھول()13

فیضان اذان( )11قضانمازوں اک طریقہ ()19نماز جنازہ اک
نور واال چہرہ(چھوٹا) ()17
ِ

طریقہ( )92زخیم سانپ ( )90فرعون اک خواب (چھوٹا)( )90بيٹا ہو تو ايسا (چھوٹا) ( )93وضو
اک طریقہ( )94زندہ بيیٹ کنویں مںی پھینک دی ( )93چمھیل کے عجائبات ( )93ہاتھوں ہاتھ
پھوپھی سے صلح کریل ( )97میتھی کے 32مدین پھول( )91ثواب بڑھانے کے نسخے ()99

چڑیا اور اندھا سانپ( )022بسنت میال( )020کباب سموسے ( )020بیمار اعبد( )023جھوٹا
چور (چھوٹا) ( )024مینڈک سوار چبھو( )023دودھ پيتا مدین منا (چھوٹا)( )023گریم سے
ٔ
حفاظت کے مدین پھول( )027تذکرہ جمدد الف ثاین( )021مسواک رشیف کے فضائل ()029
بادشاہوں یک ہڈياں( )002سیلیف کے  32عربت ناک واقعات( )000مسافر یک نماز ( )000امام
حسن یک 32حاکيات ( )003ویران حمل ( )004پل رصاط یک دہشت ()003دعوتوں کے بارے
ٓ
مںی سوال جواب( )003ہر صحایب نیب جنیت جنیت( )007سنتںی اور اداب ( )001وسائل
فردوس( )009فیضان اہل بیت( 03 )002حاکيات درود و سالم۔
(اپ ڈيٹ  3 :اگست )0200

ّ
سنت دامت بَ َراکتُ ُ
ہم العايلہ11کتابونه
اہل
د ِ
امري ِ

( )0فیضان سنت (جدلاول) ( )0غیبت یک تباہ اکریاں( )3کفریہ لکمات کے بارے مںی سوال
جواب ( )4پردے کے بارے مںی سوال جواب ( )3مدین پنج سورہ ( )3اسالیم بہنوں یک نماز
( )7گھریلو عالج ( )1رفیق احلرمّي ( )9رفیق املعتمرین ( )02بیانات عطاریہ (حصہ)00( )0
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اعشقان
بیانات عطاریہ (حصہ )00( )3نماز کے احاکم ( )03نییک یک دعوت (حصہ اول) ()04
ِ
رسول یک  032حاکيات ( )03چندے کے بارے مںی سوال جواب ( )03وسائل خبشش(مرمم)

فیضان نماز( .اپ ڈيٹ03:اکتوبر0209ء)
فیضان رمضان (مرمم) ()01
()07
ِ
ِ
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