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َاةَىَ ةاىطې مـتهلً ده ددا رؼاهل د انرِي اٌِلؽيت ىً   .ؿَو ؼَالَىَ او د ٌغې پً د

 انريِ اولسنت نه د آسان وادۀ په ةاره کښې سيال حيابد

م دا رؼاهل  يارب   حانشني انري اول سنت:ُداعئے  ٌُ انري اوِل سنت نه د ”الُهصعٰفي ! څَک چې 
 رشيؿت نعاةق د ُؼي تىکاح   تً داولَيل يا ئې واوري، ٌغً “ ةاره کښې سيال حيابپه آسان وادۀ 

ىاو د صپل آصعي ىيب  د ةچ کيطلَغري رشيع رؼهَىَ او روادَىَ ىً  د او َادا کَل د  وََسلَّمىوَاٰل ه ىىعَلَيْه ىىىاللهىىَصّلَ
ّی  اْْلَم ــْْيى .کړېتَفيق ورد ؾهل کَلَ  پً ؼنتَ ةاىطې  َجـاه  الـنَّـبـ   َصّلَ الله تَعَاٰٰل عَلَيْه  َواٰل ه  َوَسلَّم اٰم ــْْي بـ 

 د درود رشيف فضيلت
َؼياىَ ټَپئ  چې دي: نيلَل دي       يَ کػ د معګ ىً پػ چا پً صَب کښې اويلطو چې د جم

َاب ورکړو: لکً ةً چې د ىيب  تعييًئې ؼتب  تپَس  د د دېده ىَ  ېئې پً رس کړ اوکړو، ٌغً د
ََؼتلَ  َوَسلَّم َصّلَ الله عَلَيْه  َواٰل ه ىکعيم  د ؼپريه وايل پً  ګياه د دېىَم نتارک راتللَ نا ةً درود رشيف ىً ل

  .)يؿين واصؽتلے ؿَ( کړے ؿَ زنا ىً نؿعفت او ايهان ؼلب ودً

د     َصلُّۡوا لََعَ اۡۡلَبِۡيب ُ لََعى ُُمَمى ىَصَّلى اّٰلله
 د نکاح ګرانيدلي وحيوات

غري رشيع  ېىَ ېؼلؽلً کښې ىَ پً دېي او ږىکاح ورځ تع ورځً ګعاىي صتاىو  سيال:
يهايئ اوفعنائ د دېً دا ګغارش دے چې ت تاؼَ ِلػٍظاځي وظعيلے را  .ےپً ةاره کښې ٌر

َه پيؽً  .هې دوه صَ اوس ګعاىً ؿَ ]ةے پيؽَ[ ىکاح ةاللک نفت حياب: ياد ؼاتئ! ىکاح کښې ي
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   .نٍع وادب دے ابلتً .يکيږىکاح ةً ٌم ىً  ګيې پيؽے ىً وي ىَ کً ٌم وادب ىً ده چې

 
   .يناؿے ؼپني زر د ېکم از کم نلطار دوه تَلے او اووه ىيه دې داو 

زره  ېنعاةق تلعيتاً در (8103ىَنرب  82) دزؽاب رسه پً  ئد پاکؽتان د کعنؽ كيهت د دېچې 
ويلهً  صتاپً  ېاونلئ ؿپد د وادۀ  .نفت دهکَل ګَيا  ىکاحدَړيږي ىَ داؼې  (0111) ئروپ

 .د وادۀ ٌال ةُک کَل رضوري ىً دي د پاره د دېصَ   .کَل ؼيت دي
 .ٌم د وادۀ ٌال ةک کَل رضوري ىً دي د پارهدغً ؿان د ىکاح 

 د انريِ اولِسنت نکاح او ويلهه
      ! َلَْحْمُد لِِلّه َاؼت  يؿَ)نيهو( دمات )ةَلټو نارکيټ( کښې  پًزنا ىکاح  ا وه او زنا پً درص

ترشيف  د پاره تړلَد ىکاح  َرْْحَةه الل  عَلَيْهةاىطي نفيت اؾؼم پاکؽتان نفيت وكار ادليو صازب 
مَىږ ةً د ةلډىګ پً دوئيم نزنل کښې اوؼيطلَ صَ د ښکتً ګاوىډي کَر لَئ وو ىَ  .راوړے وو

 ښائؽتًپً ؿان  ېد ىاو څً رنا د وادۀ پً مَكؽ ةاىطې صپل کَ .پً ٌغې کښې زنا ويلهً وه
ىؿتَىً  مَوو او پً ټيپ ةاىطې  لګَيل مَىً ټيَب الئټَ ېدوه درؿايط چې  .کړے ٌم ىً وو

 ؼيطرو او ؼازوىَد رشوع ىً د  کښېپً کَر زمَىږه رمحت او کعم رسه پً اهلل پاک  د .چلَيل وو
اصؽتل ورکَل او رسۀ زر وغريه کَم چې نؿهَالت وي دا  کښېياد ؼاتئ! پً وادۀ  .تصَر نـتً
دغً ؿان د نٍع کم از کم نلطار دوه تَلے  .وو او دا دائغ ٌم دي يٌم ؿَ کښېزنا پً وادۀ 

ظا کً څَک  .نلعر ىً دےاو د زيات څً زط  ےناؿے ؼپني زر د ېوه ىيهوو او ٍي څَمعه ٌع ل
 .، چې ةَج ىً دَړيږيردے پکار دےددرنياىً  د صَ نٍع ،ےنلعر کړي دائغ د زيات نٍع

 )عربتناکه واقعه( نړزوړند   تهةيډا پالر پکي 

تع دې  ،يَ ةل پعيـاىً کَي ةاىطېکَلَ  ےوغريه نعابل کَرد  کښېپً ودوىَ  صلق صتاىو       
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َدکـئ  د دې چې متً پً ودً ةؿضې وصت نؿاملً ص َؿل نيډيا ةاىطې او ٌُ ريس چياچنً نا پً ؼ
َؼټ اوکتلَ   زوړىط وو او وررسه يليلک َرېپکي پ نړ پً ےچې پً ٌغې کښې يَ ةَډا ؼړيَ پ

د ٌلک کَر واال د رصصتئ ىً خمکښې  صپلً لَر وََدوهل صَةَډا ؼړي  دې چې وو يؿَ
 َ اصؽتلَكعضَى پً واصلً او دۀ راهل واصلً ٌغً څزيراهل چې دا څزي  ېکَل ےنعابلكؽهاكؽم 

خمکښې د وادۀ ٌلک دا نعابلً  ورځېد رصصتئ ىً دوه  .ېپَره کَل ے نعابلد ٌغَيئ  َاصؽتل
 ېد ىَ .درَولمئې ىً  ګيېاصلې ىَ زه ةً ديخ درَولم  مَټع ےفالىک د پارهکً زنا چې اوکړه 
پً نا ةاىطې  کښې پَره کَلَ پَره کَلَ ےنعابل ؼتاؼَ چې تً اووئيل ګيئةَډا د لَر ؼضع اعدغه

ٌلک پً  واده کښې نً اچَئ، صَ د مصيتت ىَرپً نا  ِلػٍظا .ےد ےاوښتخمکښي ډيع كعض 
د آصع ىتيذً دا راوَوتً چې ٌغً ةَډا  .لئې نيؽ کړ وړلصپلً نعابلً ةاىطې لکک وو او د ديخ 

َدکيش ډيع  صفګان ىً  .اوکړه ص

 نايل نطابله کيل رشيت دے د کير د کساني ولک دد وادۀ 
 او ےد نعابلً کَل د رؿَت يَ صَرت  نال دکَرىئ ىً  دکَرىئ د دييئ  دٌلک  دد وادۀ       

 د پارهاو د صپلې لَر د رصصت کَلَ  د پارهکً  د دييئ پالر د صپل ؾغت ةچ کَلَ  .ےزعام د دا
زمَىږ   .دے ګيٍګارَىکے غَښت پَره ٌم کړي صَ نعابلًٌغً جمتَراً 
 کَر ىً د اے ددي، لکً د دييئ ي اعم ؿَکَرىئ نعابلے کَل د نؿارشه کښې د ٌلک  پً دې

ٌلک پً  کَل د کَر اىتؼام د پارهيس نعابلً کَي او لکً د کَر اصؽتلَ، زاالىکً د اوؼيطلَ 
د دييئ کَرىئ جمتَراً د لکَىَ کَړوىَ  صتاىو   .يةاىطې وادب د
 .چې د دييکَ ودوىً کَل دي او دييکئ ډيعې پيطا کيږي ده ښاکره صربه ،ماکىَىً ورکَي

ٌلک کَرىئ د دييئ کَرىئ ىً د کَر نعابلً ىً کَي ةلکً  دزمَىږ پً ُکتياىً نيهو كَم کښې 
ٌلک خپپلً د کَر اىتؼام کَي صَ يَ نيهو كَم داؼې ٌم دے چې د دييئ کَرىئ ةً ماکن 

تريو  اوس لکً څيګً چې پعيـاىً ويم ٌو واال ؼهايج ادار پً ودًاؼې څزيوىَ د د .ورکَي
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ؼهايج  ےلَئ د نيهو ورورولئ رسه تؿلق ؼاتَىکے د يَ زنا غعيب صاىے تً کښېورځَ 
لَئے لَئے مرشاىَ ترشيف راوړے وو او ٌغَيئ ٌم  ورورولَ َنيهي َخمتلفدار او د ه ادارے ؾٍط

 صعچ ئروپ ًدي چې پً ودوىَ کعوړوى نا يلطيل .ړهښاکره کپعيـاىً  ًصپل کښې ةاره پً دې
َاښ دصاوىط يا  ښځېپػ ظالؽ اويش او يا د  ورځېڅَ  يَ  او ةيايش ےکړ پً ىګَر اِ  ې اوص

 اهلل پاک ِد د صپل حمتَب .مَر کعه الړه يشد  او دييئ ىً يش دَړ کَرصپل نيير کښې 
 .پً انت ةاىطي رزم اوفعنايئ َوَسلَّم َصّلَ الله عَلَيْه  َواٰل ه ى 

تَِم النَّبِیّیْن مین بِجاہِ خا  .َوَسلَّم َصّلَ الله عَلَيْه  َواٰل ه ى اه

  
د دي صَ د دې رؼهَىَ صتهَلَ  يډيع صلق وايئ چې غلعَ رؼهَىَ  ودوىً ډيع ګعان کړ سيال:

واده  چاد ئې پً صپل صاىطان کښې  کً دې پَرې چې ىً راځي تع ؾهل تً ٌغَيئ نيطانِ  پاره
 ؟ےتاؼَ څً فعنائ کښېپً دې ةاره وي،  اصتًرؼهَىَ کښې  پً دېوي ىَ ٌغَيئ ٌم 

َاړيډيع صلق دا  حياب: َاړملکً څيګً چې  غ م دا غ ٌُ پً دې او زه د نطين چييل پً ذريؿً  زه 
 ىَ زه څً کَلے ؿم؟ اويشداؼې  کښېصاىطان  پً زنا کًم صَ وکٌَم ؾعض  ةيا ةيا کښېةاره 

دغً ؿان د ؼهايج  .صربه اونين دا رضوري ىً ده کػ دِ ښاکره صربه ده چې د صاىطان ٌع ٌع 
م يلډران دي پً ٌغَيئ کښې چې کَم ادارو او  ]د داؼې اکروىَ ىً[ پعيـاىً ويةؿضې واكيع  ٌُ

کً  ګعا ىَوي  ښاديصَ چې د ٌغَيئ پً صاىطان کښې څً  لعي ٌُمٌغَيئ د صپل كَم درد 
متعييً  کَر کښېپً  کً ي اوکيږ ٌغَيئ صفً صَ د ٌغَيئ صربه ىً نيلے  دَړيږيصفګان  ٌُ

کػ څً اوکړي؟  ةے وؼً ةَډا يَد ؼهايج ادارے  ېاوالد پً وړاىط ځليمياد ؼاتئ! د  .کيږي
َؿؾ کَي ىَ ٌم  ىً د کً د يَ رَؼم ةؿضې ؼهايج  دغؽېٌم  ،ييږةً ةطىان دےنيؽ کَلَ ک

دييئ  ےکً د يَ .پً کَر کښې صربه ىً نيلے کيږي وؼَ ي صَ د ٌغَيئ ةےلعمرشان ډيع درد 
َاړي چې ةاللک ؼاده  دا  چې  ىَ د ٌلک کَرىئ وايئيشواوادۀ کَل وي او ؼهايج مرش دا غ
پً  دييئ پيغلًڅً اوکړي؟ کً  وؼً رؼم ةً ٌم کيږي او ٌغً رؼم ةً ٌم کيږي ىَ اوس دا ةے
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م ىَ پاتې يشىاؼتً  کَر پيطا  ئاو ةيا ةً ډيعې صعاة دروازے ةعؼريه کيطے يشګياٌَىَ  ٌُ
يها  پً دې ودً ةے وؼًکيږي  َاړي ؼهايج ٌر پً رؼهَىَ کښې راګري يش او ةيا  ىَ ٌُمکً ىً غ

څَک چې د اصالح  .څًاو کَي ةل  څًنؿارشه کښې د ٌغَيئ ةطىايم ٌم کيږي چې وايئ يَ 
 .ظعيلً ده يکَي د ٌغَيئ ةےؾغيت کَل او پً ٌغَيئ ةاىطې تيليط کَل دا زړۀ آزارووىک صربې
او د  يچې د غلعَ رؼهَىَ صتهَلَ صربه کَي د ٌغَيئ زَصلً افغايئ کَل پکار د څَک

ىً ةلکً  ُصلًپً رصؼ  ِلػٍظا ےچې دا مؽلهان د ےپکار د ىيک ګهانٌغَيئ پً ةاره کښې دا 
يها د ظالؽ .ةً ئې وايئ ىًزړۀ  د ډيع ظالكَىً  صتاةاره کښې اووايئ چې ىو  پً کً ؼهايج ٌر

يش ىَ واكؿً پيښً ظالؽ  د د ٌغَيئ پً صاىطان کښې ةياکً  ىَي داؼې ىً دي کَل پکار کيږ
چې کَر ٌډو  يشچې ةؿضې وصت داؼې زاالت پيطا  ځکًٌغَيئ تً ةط وئيل ىً دي پکار 

  .کيطے يشصاىطان کښې ٌم ظالؽ  پً ٌغَيئ د ىَږې ىً او ظالؽ ورکَل رضوري يش يدَړ

 او کَم ريسصللَ تً آواز ىً  َىَ لعې ىاؼت يکيږ ےداع غَښتل لکً د ىکاح ىً پػ چې سيال:
پً وي  يآواز ىً اوري صَ ټَلَ الؼَىً اوچت کړ پً ودًچې ىغدے ىاؼت وي ٌغَيئ ٌم د ؿَر 

َؿد پکار دي آيا داع غَښتلداؼې مَكؽ څً کَل پکار   ي؟اوؼيطل پکار د ًي يا صام
َاړي ىَ د ٌغً داع اوريطل وادب ىً دي  حياب: َاځېکً څَک داع غ د  .ٌم داع غَښتلے ؿئ ي

اهلل چې داع کَل پکار دي د چا چې ىکاح کيږي  د پارهىکاح پً تلعيب کښې د ٌغَيئ 
ؿادي صاىً ” د .لعيکَر ښاد او آةاد  يئٌغَ دپاک ِد  اهلل کړي او دا واده خبتَرپاک ِد د ٌغَيئ 

ي،  راځ، د ٌغَيئ پً کَر کښې ِد وراىے ىً اويسنعلب دا دے چې د ٌغَيئ کَر ِد آةاد “ آةادي
َاښې، د اويس کښېپً انان ِد  و ىًديګ دګړ ي، کيږ دې ىً َىًديګتع نييځً او ِاىګَر  ص

 تلَیي  َ ژوىط دِ صلل دې ةلکً دپيښيږي  دې ىًد ظالؽ ىَبت کَر ِد د اصتالفاتَ ىً ةچ اويس، 
زيګارئ ا افؽَس! دا  .تري يشپً اظاؾت کښې  َوَسلَّم َصّلَ الله عَلَيْه  َواٰل ه ىد اهلل پاک او د ٌغً زتيب  اوو پٌع
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نـتً، د کعدار ډيع مؽائل  ةاللک صربې غټې غټې کَو صَ ؾهل   .څزيوىً اوس مَىږ کښې نـتً
وي ٌغً ؿادي صاىً  ةعصالؼچې د دې  څًد ؿادي صاىً آةادي ٌم دا نعلب دے او  .دي

َامَ کښې دومعه مـٍَر ىً دے يةعبادي و   .صَ دا لفغ پً ؾ

 !ئپينځه ننه نټايئ راوړ په کييژدن کښې
کَيژدن کښې پييځً نيً نټايئ ” پًٌلک کَرىئ تً اووايئ چې  دکً د دييئ کَرىئ  سيال:

 پً ذريؿً ؼَال( SMSد )ي ىَ څً اوکړي؟ لعىً  دومعه وس او د ٌلک کَرىئ “ راوړئ
د  ےصعچ دلکً نيهو كَم کښې د دييئ کَرىئ  ؿتًةؿضې ةؿضې ځايَىَ کښې داؼې  حياب:

 .کَرىئ پً آزنائؾ کښې ويٌلک کښې د  ورورولَةؿضې  .پً آزنائؾ کښې ويودې ىً 
 د دېئې  راوړلَ واالي او ىً پييځً لکَ ځکً چې پکار دةٍعزال نټايئ ىً پييځً نيً غَښتل 

يا  لَردا صلق زمَىږ  ةً  ياراکوټ رايشةً  کښې ړي ىَ وادۀَکً ورئې ىَ  چې يراوړىً  ٍېود
َد وي چې د ىً ورکَلَ پً  انشي يا د خمَتً تکليف ورک ځَئ کػ د رش ىً ةچ کيطل نلص

ةً کَي، دروغ رښتيا ةً يَځائے  صربېوايئ، كؽهاكؽم  ُؿَنانغَيئ مَىږ تً صَرت کښې ةً ٌ
 .ىً نټايئ يا ةل څزي ورکَلَ تً رؿَت وايئ ٍېود د دېياد ؼاتئ!  .کَي ېَرکړي او ټَكے ةً راپَ

د رش يا  ئې ےورکَوىک ولے چې وي، ګيٍګارؽتَىکے ةً غاو ا 
پً ٌغً ةاىطې د  ځکً ةًورکَي  د پارهصپل ؾغت د زفاػت  ديا  د پاره ةطئ ىً ةچ کيطلَ

 .زکم ىً لګي ګيٍګار

 وحه او د وغې حل ه کيدوتقريب کښې د ناوختپه وادۀ  د
وي د ٌغې وصت نعاةق روټئ ىً  ےؿَ ےد وادۀ اکرډ ةاىطې چې د روټئ کَم وصت يللک سيال:
 ي؟کيږ ےي آيا دا وصت يللک ةً دروغَ کښې ؿهريلکيږےلورکَ

 ىَ ځکًي؟ اعم ظَر صلق پً وصت ىً راځي ړىَ روټئ چاهل ورک ىً وي راغيلصلق  چې حياب:
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 يؿَ اکرډ کښې لػ جبے يليلکپً کً چې  ےد ےد صللَ دا ذٌو دَړ ؿَ .روټئ ىاوصتً يش
ظا کً مَىږ ةًدي ىَ د يَولؽَ ىً خمکښې  ٍي الړ ؿَ  يليلک ؿَي وصت ةاىطې ىً رشوع کيږي، ل

 ےد ےَ ىَ اوس د صللَ دا اعدت دَړ ؿَيُ ىاؼت  ىښيتىَ ډيع وصتً پَرې ةً وادۀ ٌال کښې 
 .اصالح کَل ډيع ګعان دي او د دې

ًٌَ کړي ىَ کيطے يش چې د دې څً زل  ئ صلقةعادرواال کً د صپلې  وؼهايج ادار پ
او  اويللکے يش رصؼكاىَن ةً ىً کيږې ځکً چې  ٌيڅكاىَن پاس کَلَ  پً رصؼ ېراوځي ګي

م ئې ةيا پتًةً وروؼتَ  ىً؟ ةلکً كاىَن ً ک او ٌم دے ےىً لګي چې كاىَن دَړ ؿَ ٌُ
دَړ کړے يش او  د پارهاکر  د دېةٍرته دا ده چې يَ جملػ  .ٌم ٌري کړي ئې دَړووىکي

پً دې نياؿت کښې  د نحال پً ظَر ،يړکاوؿؾ َټَلَ نؿامالتَ زل کَلَ ک د دېٌغَيئ 
ودوىً دي ىَ دا جملػ ِد د ٌلک او دييئ ٌع يَ فعيق کَرىئ رسه راةعً  درېكَم کښې  هزمَىږ

ًٌَ کړي او ِد اوکړي او ښً پً نييً  رايض کړي چې د وادۀ ٌلک ةً  ئې صربه دِ  پً دېئې پ
معه جبے راځي او د دييئ کَرىئ ِد ٌم جملػ تً اووايئ چې ةےفکعه ؿئ چې زمَىږ روټئ ةً دو

َده وي او مَىږ ةً پً صللَ اىتؼار ىً کَو اتلَد ر والَد ٌلک  َد  .ىً خمکښې پً ٌال کښې م
ٌغَيئ  ٌغَيئ تً اوګَري ىَ ةيا ىَرې ادارے چې ىَ خمکښې يشرادغً ؿان کً يَ ؼهايج اداره 

 پً ډيعو ډيعواو  و کَلَصرب پً رصؼ .کَي او ىؼام کښې ةً څً ىً څً ةٍرتي رايش ٌم داؼې ةً
   .ٌم ىً کيږي فضَلَ ٌهطردو ښاکره کَلَ ٌيڅ حبث و نتازحً کَلَ او

َاىَ ےىغد ةً ےنؿارشه کښې دا رواج ٌم دے چې زخ کَوىک  زمَىږ سيال: د حتفَ  د پاره صپل
يهايئ اوفعنائ دې ةاره کښې پً کَي،ٌم ةيطوبؽت   .ےٌر

َد زخ هل ىً ځي  لعلَ زخ د اؼتعاؾت صلق دوؼً ةؿضې ةے حياب: چې ىً  ودٍې د دېةاود
َاىٌَغَيئ رسه صَ د زخ صعچً وي صَ د رواج نعاةق  ىً  وررسه  ےپيؽهل د حتفَ ورکَلَ  صپل

الغے پً ظَر اووايم ىَ ٌغَيئ تً پييځلػ لکً کً د نت ىَکً د زخ صعچً پييځً الکً وي  .وي
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 ،هل ٌغً ورکَل دي، لَر هل دا ورکَل دي ِايَورهل دا ورکَل دي، اىطرور پکار وي ځکً چي 
َاښې هل ٌم فالىکئ فالىکئ حتفً ورکَل دي دغً ؿان  .پالر هل دا ورکَل دي مَر او ص

زخ هل ٌم ىً ځي کً زخ ويعے د  د دېدي چې صلق  يدومعه ډيع روادَىً نؿارشے پيطا کړ
 صربېةً صفً يش او  َيئهل حتفے ٌم اصيل ګين ٌغ ورؿتً دار ةً هل ځي ىَ د رؼم و رواج نعاةق

ښاکره صربه ده چې څَک د حتفَ نعابلً کَي ٌغً ښً صلق ىً دي او د ٌغَيئ  .کَي ورپَرې ةً
 يزخ هل تلَىک .ةً ئې ورکَې دا د ٌغَيئ پً زق کښې رؿَت دے د پارهةچ کيطلَ د د رش ىً 

َؿسالئ رسه دا وئيل پکار دي چې تاؼَ زخ هل  غَښتلَ ً د حتفَى َؿسالئ ص پً ځائے پً ص
 .ئحتفً کښې راوړپً آِب زم زم  ئ ىَراوړ رضور کً او ٌم نً راوړئ ٌيڅالړ ؿئ ىَ مَىږ هل 

َانکً ٌع  .ظعفً څً صفګان نـتً هلةيا ٌم زمَىږ  ئ ىَراىَکړٌم کً د آِب زم زم ةَتل   ورتً صپل
 .د زړۀ ىً داع کَي ےزخ هل تلَىک ةً ورتً پً ودً طلَىً صالصي د ةَج وايئ ىَ د حتفَاُوداؼې 

کښې  پً دېىً وايئ ځکً چې اوڅَک ٌم رؿَت  ٌيڅ ياد ؼاتئ! آِب زم زم غَښتلَ تً ةً      
َه کذَرو  صَڅً د رش نؿاملً  نـتً ځکً چې دا اوبً دي  ىَ  وايئ څَک راوړو ورتًکً د ؾذ

َه کذَرَىًكيهيت مصلّے، كيهيت تؽبيسات، ؼَټ پيؽ انزادي .دي ېٌغً ګعاى ، د ې، ؾذ
اعم ظَر ةيطه  ىَ ښاکره صربه ده داؼې څزيوىً يً ىَر څً څً راوړـتچالکيټ پيکټَىً او پتً ن

َؿسالئ ىً ورکَي    .کَيور ىً ئې “د جمتَرئ” ةلکً پً ص

 ي ةاندې دعيت کيلعدت ختهيدل
م       ؾطت صتهيطلَ ةاىطې دؾَتَىً رضوري ګيړل چي نانا کعه يا فالىکي کعه پً  دغؽې ٌُ

کً دا دؾَتَىً  صَ .دي يةً اَونلے دؾَت وي داؼې اىطازوىً صللَ د صپل ځان ىً دَړ کړ
َؿسالئ ىً  رمحئ )يؿين  ۀصلد رضوري ىً ګيړي او نانا، ورور، صَر وغريه ئې د زړۀ د ص

َاىَ داؼې  .( او د اهلل پاک د رضا پً ىيت دؾَت اوکړي ىَ دا ښً ديَښً ؼلَک کَلد رسه  صپل
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ةلکً د ؾطت ىً پػ چې لکً  ےرضوري ىً د ىً پػ ؼهطؼیت دؾَت د ؾطت صتهيطلَ
َاړي کَلے  د صپل ځان ىً داؼې رؼهَىً  .اوىَکړي ةيا ٌم څً زعج نـتًئې کً  .يشئې اوغ

پَرې چې د رشيؿت زکم ىً  تع څَ ،هد ًرضوري ګيړل دا غلعروادَىً دَړول او ةيا ٌغً 
 .ٌم رضورري ىً دے ٌيڅوي 

څً كؽهً  د کښې پً دېد دٍزي ډيع لَئے لَئے فعنائـَىً کيږي او  د پارهد وادۀ  صتاىو  سيال:
مپښيهاىتيا  َؼَي ٌُ ي چې َک َىًفعنائـ لَئے  او لَئےيلو الؼَ دٍزي اصدواړپً ةلکً  ىً حمؽ

کښې د ىَرو پيؽَ  پً دېاو کً  واال راکړهکهپيئ  ےڅزي ښً لَئے راکړه يا د ښ ےفالىک
مىَ ةيا درکړو وغريه، صَ چې لکً د زق نٍع صربه رايش ئې رضورت وي ىَ مَىږ ةً  صلق  ٌغً ٌُ

يهايئ اوفعنائ کښېپً دې ةاره  .ځيَد الس ىً اوىَ  مَ چې رشيؿت اُوىييسرشيؿت  ، ےٌر
رشيع  صتانٍع څَمعه پکار دے او ىو  ت کښېيؿرشپً چې  ےدا ٌم ارؿاد اوفعنائ وررسه

 نٍع څَمعه دَړيږي؟
د ؼپني زر يا  عام(ګمیل  802عام ګ 01) ناؿے ېد نٍع کم ىً کم نلطار دوه تَلے اووه ىيه حياب:

َاړي   د زيات  .ركم دے دې څً زط نـتً، څَمعه چې نلَعرَول غ
نلعرَولے ئې يش او کَنً چې د لَر د دٍزي نؿاملً ده ىَ مَر پالر چې څً د دٍزي پً صَرت 

َ الله عَنْهَاکښې لَر تً ورکَي دا ورکَل ؼيّت دي، صاتَِن ديت زرضت يب يب فاظهً  تً ٌم دٍزي  َرِض 
ةؿضې ؼهايج ادارو واال دٍزي تً  .ورکړے ؿَے وو او دا صربه ناؿَناىَ تً ٌم نؿلَنً ده

نعابلً کَل چې  ٌلک د کَرىئ والَد  د پارهابلتً دٍزي  .ه د ًدا ةاللک غلع ،نؿاذاهلل لؿيت وايئ
و  مَر ةً د دييئ صَرت کښې پً داؼې .دا ٌم پکار دي ٌغً ٌم پکار دي دا ټَل غلط دي

 پعيَځيورکَي او پً ٌغَيئ ةاىطې ةً ةَج ٌم  ٌع څًدا  د پارهةچ کيطلَ  رش ىً د پالر د ٌغَيئ
ظا داؼې نعابلً ٌيڅ لکً کيږً صفةً ٌم  وىًاو د ٌغَيئ زړ ٍي داؼې  .ىً دي کَل پکاري ل

َال کَل ديځکً  هد ًغلع زياتً غَښتل دي او دا د پارهغَښتل د صپل ذات   .چې دا ؼ
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 پيغَروىًتً  ه لَرزمَىږ ةياىَ دا صلق ةً  ورئې ىَکړوکً  ورکَي چېځکً  ئې رکَوىکيو
َاښېصاوىط، د دي؟  راکړي څً چې ؼتا مَر .ورکَي ىً چې داؼې  ودٍېچا د  عٌ يا د ص

 .ويرؿَت  ةً ورکړے يش ٌغً

 ِسسټم رائج کيدل نفيد دي)يعين يي قسم روټئ( دعيت کښې ون ډِش 
يَـهْى اٌَِلُؽي ت)انري        ـ  ْـعَـال مه ال هـه د ةؿضې كَمَىَ رسہ صَاہ کښې ىاؼت نفيت صازب اوفعنائيل:(  دَامَـْت بَـَركَـاتـه
پاةيطي ده ةاىطې  صَراکَىَةاره کښې نؿلَنً ؿَې ده چې پً ٌغَيئ کښې يَ كؽم ىً زياتَ پً 

 نؿلَنيږې دا   دې ىً .ده چې کَم صَراک ورکَل دي او څيګً ورکَل دي ياو دا ٌم ظے ؿَ
َه پاةيطي اولګَي او ؾهل  کً يَچې  ٌم اوکړي ىَ ډيع مؽائل زل کيطے يش صَ پعی كَم ي

صربه ٌم ٌغً ده چې لکً د پاةيطئ لګَلَ واال پً صپل رس رايش ىَ د ٌغَيئ صپل کَر واال 
يَـهْىدَامَـْت بَـَركَـاتهـههى)انري اٌِلؽيّت  .آزنائؾ کښې رايش ٌغً ةے وؼً پًمؽائل پيطا کَي او  ـ  ْـعَـال  ـمه ال

صاىطان تً دؾَت ورکَلے  َرهپپَره د وادۀ پً مَكؽ ةاىطې  کښې َاوکٍايئ نيهيپً اوفعنائيل:( 
وي او  صَىطورد ٌغَيئ دال او وريژې واكيع ډيع  .ي او پً صَراک کښې دال او وريژې ويکيږ

رارواىې  ئصعاة كالره كالرهځکً چې پً  يزال ةً وڅً اوس پتً نـتً چې  ،پعيَځيم ٌ ارزان
ىً غعيب ؼړے راګري  ودٍېً چې څً څً پکښې ؿاِملََي او د ٌغَيئ د ـتصلق پتً ن يد

ؿَىً ىً وي ؽهً ډِ دي يؿين کً پً صَراک کښې َؼل كِ  يچې دا څزيوىً رضوري ؿَ ګَيايش، 
م او رد ةط ةًاُويش  ئې ةً ىَ ةطىايم ظ .يکيږےوئيل ٌُ ٍي ةً كعض اَصيل  د پارهىً ةچ کيطلَ  د دې ال

َد ئې راواصيل صَ پً کً   اګع  .ةً کَي ٌع څًاو دا  ئېةً  اصيلرؼ
 رساؼ دے؟ودوىَ کښې د واده ٌلک او دييئ ةاىطې صلق ګلَىً ؿييطي آيا دا اِ  صتاىو  سيال:

 عاِن ؿَری ؼَال(ګ)د ى
ودوىَ کښې د وادۀ ٌلک او دييئ ةاىطې ګلَىً ؿييطلَ تً ةً ارساؼ ىً وايَ ځکً چې  حياب:

لګ پايش  .ګلَىً پً اغړه کښې اچَلَ تً لګ پَيش او ؿييطلَ تً لګ پايش وايئ .دا ُؾعؼ دے
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!ؾلهاء ةاىطې اکرث کيږي او  َلَْحْمُد لِِلّه د وادۀ ٌلک او دييئ ةاىطې  .دلَس ٌم کيږي پً د نيالد ا
ځکً چې لګ پاؿئ  ےارساؼ ٌم ىً يش وئيل دې تًلګ پايش کَل رشيع ظَر ىادائغه ىً دي او 

َؿتَ صَريږي او پً نازَل کښې يَ کـؾ او  څً  ًڅً ى د دې اوپيطا کيږي  الکښرسه ص
کً ګلَىً د ښپَ الىطې راځي زاالىةً صلق دا ګيړي چې لګ پاؿئ رسه   کً اوس .نلصط وي

ل وََسلَّم َصّلَ الله عَلَيْه  وَاٰل ه ىزضَر د  َىًدا ګل ََ ظا د ګالب د لګ ةےاديب کيږي ىَ دا  ي ديىً پيطا ؿَ ےد ص ٍي ل
َايم  َُّريَ ؾ ََلے  وََسلَّم َصّلَ الله عَلَيْه  وَاٰل ه ىةؿضې رواياتَ کښې دي چې د ګالب لګ د زضَر  .دے تََص د ص

جييَ پً داؼې رواياتَ ةاىطې ډيعه  ے دےىً پيطا ؿَ دعَح او لَئے الکم کړے ؼضتً صَ حمِطّ
 .دي ]يؿين د ځان ىً رادَړ کړے ؿَي[مَضَع دے او د اکرثو حمّطجِييَ پً ىغد دا روايات 

صَهل ده ةيا ٌم  َوَسلَّم َصّلَ الله عَلَيْه  َواٰل ه ىةالفعض کً دا اونيلے يش چې د لګ دَړيطلَ ؼتب د زضَر 
  .يشً لګ پاؿئ د ىادائغه کيطلَ ودً دَړ ى ا دکيطے يش چې د

دييکئ پعده  ےة ګريچاپريه د پارهتلعيب پً مَكؽ ةاىطې ګلَىً ؿييطلَ  د کً د وادۀ وغريه سيال:
 )د ىګعان ؿَري ؼَال(وي ىَ ةيا؟  ؿَي دمؽرا

پً  کً صَوادۀ کښې د روټئ دؾَت صَ دائغ دے  .يکيږيليياً ةےپعدګي ةً نيؽ کَلے  حياب:
دې ىَ  کَي ېصيطاګاى پً زوره زوره ځائے صَراک کَي او کښې ىاحمعنً زىاىً او ىارييً يَ دې
 پً دېڅَک دائغ وايئ؟ وادۀ کښې ګلَىً ؿييطل او د روټئ دؾَت کَل دائغ دي ابلتً کً  تً

   .يش ےىادائغہ وئيل ةً ې تًٌغکښې څً ىادائغه زعکت داصل يش ىَ 
 د حىزي نالک څيک؟

 دييئ  ؟ کً دٌلک  دچا ِملک وي دٍزي د  سيال:
کَره کَم ؼانان د دٍزي پً ظَر ورکَلے کيږي ٌغً د دييئ  دييئ تً چې د پالر د حياب:

ِملکيت وي او د ظالؽ ىً پػ ٌغې تً د دٍزي ؼانان ةريتً د اصؽتلَ پَره زق دے ةلکً د 
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م زت ىً ةغري ةل چا تً د ٌغً ؼانان اؼتؿهالَلَ ادازتاٌغې د اد او کَم چې د صاوىط  ۔نـتً ٌُ
]رسه او ؼپني زر[ وغريه دي ىَ د ؼانان او اکلے او د ٌغً د کَر والؤ هل ظعفً ورکړے ؿَے 

 ٌغې درې صَرتَىً دي:
[ نالکً وزر َاو ؼپيي و]رس ( صاوىط يا د ٌغً د کَر صللَ رصازتاً دييئ د ؼانان او اکيل0)

م ورکړې وه ٌُ ( صاوىط يا د ٌغً د کَر صللَ رصازتاً دييئ تً 8) ۔دَړه کړې وه او كتضً ئې 
( صاوىط يا د 0) ۔ني زر[ اعريتاً يؿين فلط اؼتؿهال د پاره ورکړي ووؼانان او اکلے ]رسه او ؼپ

م ىً وو  ٌغً د کَر صللَ دييئ تً د ؼانان او اکيل ٌُ ]رسه او ؼپني زر[ ورکَلَ وصت کښې ٌيڅ 
 ۔وئييل

ت ً کَلَ پً ودً د ٌغې  په اولين صيرت ٌِ کښې ښځً د ؼانان او اکيل ]رسه او ؼپني زر[ د 
م کَلے يش، پً  ٌُ کښې چا چې  م صيرتيئدونالکً دَړه يش او ٌغً د دې څزيوىَ نعابلً 

کښې ةً د صاوىط د صاىطان  صيرتدريئم ٌغً څزيوىً ورکړي وو ٌم ٌغً د ٌغې نالک دے او 
ي ىَ دا څزيوىً د دييئ وښځً د دې څزيوىَ نالکً دَړرواج تً کتلے کيږي کً ٌغَيئ ٌغً 

پً دې ةاره کښې اٰلعي  ۔دي او کً نالکً ئې ىً دَړوي ىَ چا چې ورکړي دي د ٌغَيئ دي
ارؿاد فعنايئ: دٍزي صَ ټَل د ښځې دے پً ٌغې کښې د  عَلَيْهىَرْْحَةه الل ى زرضت ِانام امَحط رضا صان

ؿَي وو کً  ےصللَ هل ظعفً چې څً ورکړ د د کَر ٌيڅ چا زق نـتً او د صاوىط يا د ٌغً
کً رصازتاً ئې ورتً وئييل وو چې مَىږه تً د دې نالکً  ]يؿين[ ښځً ئې د ٌغې نالکً کړي وه

کړې يا د ٌغً ځائے د رؼم و ُؾعؼ ىً جاةتً وي چې رصؼ د تهليک پً ظَر ئې ورکَي ىَ ٌغً 
  ۔ک ديٌم د ښځې ِملک دي ګيې چا چې ورکړي وو د ٌغَيئ ِمل

کرہ ، قسط  162 -152/ 21)فتاویه رضویہ،    ( 27(   )فیضاِن مدنی مذا

 ىً؟ کًيش  ےښځً نړه يش ىَ آيا ټَل دٍزي صاوىط اصؽت کً  سيال:
َاځ حياب: نالک ىً يش ې چي ښځً نړه يش ىَ صاوىط يا ةل څَک د ٌغې د دٍزي وغريه ي
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د رشيع ةً ةلکً ٌغً ټَل ؼانان کَم چې د زىاىً ملکيت وو، د ٌغې د معګ ىً پػ  ےدَړيط
کښې تلؽيهيږي لکً څيګً چې انام اٌل ؼيت، مَالىا انام امحط رضا  ؤورجاپً كاىَن نعاةق 

لک وي عِؼ اعم کښې صاص د ښځې مِ دٍزي زمَىږ پً ښاروىَ کښې پً ؾُ  فعنايئ: َرْْحَةه الل  عَلَيْهصان 
اصيل او کً  ]ٌغً ښځً[ غې کښې د صاوىط څً زق ىً وي، کً ظالؽ اويش ىَ ټَل ةًچې پً ٌ

َه ىَ ورجا     .ةاىطې ةً تلؽيهيږي ؤنړه ؿ

ؼانان ةاكاؾطه  ےچې پً دٍزي کښې ورکړے ؿَ ےةؿضې ځايَىَ کښې دا رواج د سيال:
، ةؿضې ځايَىَ کښې يَ کػ والړ وي او اؾالن کَي تً ئې ښائېائؽتً تيار کړي او نيلهيَ ښ

 کَل څيګً دي؟ ې، داؼےچې دا د رسو زرو ؼيټ دومعه تَلے د
کښې اصاليق او  پً دېد دٍزي پً ىهائؾ کښې رشاعً څً مماىؿت صَ ىً ښاکري ابلتً  حياب:

َدىېد نؿارشه کښې پً  .ؿتًنؿارشيت صعاةياىې رضور  دي چې  يؿَؽ لعل دومعه زيات ؿَ ښ
م وصت کښېپً ورکَلَ   ےپً دمات کښې د چيط ىَم اصؽتلَ  زنا د ي چېلعدا صَاٌؾ  ٌُ

چې صللَ تً ٌم پتً اولګي چې فالىکي دمات تً د  مکړے ؿياد  کښېداع  زه پً رسه
 .ےد ےورکَلَ ازؽان کړ  ےچيط

َدلَ ةاكاؾطه اٌتهام کَةؿضې ځايَىَ کښې د دٍزي ىهائؾ  صتاىو  سيال: ي، صللَ تً د دٍزي ښ
 ؟ىً ويصَ  ولرد يتيهَ او غعيتَ دييکَ زړۀ آزا ةً ي، آيا داؼې کَليږک

ةً  صَکً داؼې وي ىَ ةيا  .ےکيطےؿې وئيلً ى ولزړۀ آزار چا د دٍزي ىهائؾ تً د حياب:
 ةً زړۀ واال کښې د اوؼيطو دَىګړه چې پً ځکً يوؼتب  ولَد زړۀ آزار ةلډىګ دَړول ٌم

پعاتۀ دي، او چا  ةاروټ پً فُ صلق چې کَم ځکً دَړول ةً ٌم نيؽ يش  دَىګړهناتيږي ةلکً 
ظا يږنات ةً د ٌغَيئ زړۀ ـتًٌم ن ه دَىګړرسه چې  ٍي ي، دغً ؿان صَ ةً د دىيا ىؼام اودريږي، ل

ښً ىيتَىَ رسه  ښَ او ىَرو ښَ د پارهزړۀ ؼاتلَ  ]لَُر وغريه[ او د د پارهکً چا د اهلل پاک د رضا 
َد ىً وي او  ]يؿين صپل صفت اوريطل ئې[ ِبّ داهواه واه او زُ چې دٍزي ورکړو،   يَ څَنلص
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 ابلتً ىً لګي طلَ زکمزړۀ آزاري د د چا ةً ةاىطې پً دېىَ  ودٍزي ښاکره ٌم کړ ئې کؽاىَ تً
   .ل ةٍرت ديؼاتځان ةچ ٌم ىً  د دې
 ؟َل پکار دې صَر هل پً دٍزي کښې کَم کتاب ورک سيال:

ورکړئ د كعآن ددلوىً  01“ ِصراُط الِْجنان”تفؽري  د ! صَر هل پً دٍزي کښېُسْبٰحَن اهلل حياب:
، کښې د اؾيلي زرضت پً دې يږېراورَ  ةعکتَىً ٌلتً ةً ىَکَر کښې وي  کَم پً چېتفؽري 

کً صعچً  .كعآن کزنااليهان ٌم ده ۀتعدم َرْْحَةه الل  عَلَيْهانام اٌِلؽيت مَالىا انام ؿاه امحط رضا صان 
َاړئ ىَ ةيا ةٍاِررشيؿت ورکړئ يا  کَل کهً تعدمً کزنااليهان نؽ صغائو الؿعفان يَ كعآن  دغ

َاب نحاًل د غيتت تتاٌياىې، د  د دېددل اول او  ُؼي تفيضاِن  .دا ورکړئ ےددل کښې د ىَر اة
د څَمعه کتاةَىَ چې نا ؾعض اوکړو دا ټَل ٌم پً  .ئىيکئ دؾَت دا پَره ؼيټ ٌم ورکَلے ؿ

، ورکَيصلق لکَىً کعوړوىً پً ودوىَ صعچ کَي او د رسو زرو ډيعي  .دٍزي کښې ورکَلے ؿئ
يش ىَ نطييً  ےصعچ کړ ئڅَ زره روپ يَ ٌم د پارهد اؼتاةَ دَړيطلَ  کً د ىيکَ د ډيعي

ګَري چې  بً ئېو وديين کتاةَىً وي ىَ لکً صَ ةً ئې څَک راواصيل اَ  چېپً کَر کښې  .نطييً
ګَري اوةً ئې  کؽان؟ راتلَىکي نَؽلَىً ةً ئې اوګَري چې دا څً دي؟ د کَر ىَر يدا څً د

ظا پً دٍزي کښې ديين کتاةَىً ورکَل پکار دي ٍي  .چې دا څً دي؟ ل

 ګدلؼتے پً حتفً کښې ورکَي،آيا دا صسير دي؟ ېوادۀ کښې ډيع صلق كيهيت او ګعاى سيال:
 

َا دخيَاا دا ةؿضې د وادۀ پً مَكؽ ةاىطې چې حياب: د ٌيڅ  ادي کيږكؽها كؽم حتفے ورکَلے  ص
ي يا داؼې كيهيت ګدلؼتے کيږودوىَ کښې ؿَپيػ ورکَلے  پًنحاًل اعم ظَر  .وي اکر ىً

َؿتَ ىً وي داؼې ګدلؼتے ورکَل دائغ دي، ٌم کيږورکَلے  ي چې پً ٌغې کښې اعم ظَر ص
پکښې ىً  ]ةُتان[ يؼاه لعوىکي ُګَډاګدغً ؿان داؼې ؿَپيػ ورکَل ٌم دائغ دي چې د 

ي؟ نحاًل زايج اوکړپً ګدلؼتً ةاىطې ةً ةيطه څً  نحال .وي صَ د داؼې څزي فائطے کهې وي

www.dawateislami.net



 

 

  

 

 ةاره کښې سيال حيابانريِ اولسنت نه د آسان وادۀ په 

15 

 دغاک اهللي؟ َةاىطې څً ک پً دېزايج ؾتيط رضا  ىَؾتيط رضا هل چا كيهيت ګدلؼتً ورکړه، 
َاړيورکَل  څَک چا هل څًکً  .کيږدي ةً ئې او ةيا ةً ئې چاهل ورکړياووايئ ورتً اوةً  د ىَ  غ
 ےؼَټ پيػ او پټکِد پً رس کَي ٌغً هل  ے، کً څَک پټکيديين کتاب ورکړ دِ پً ځائے  دې

 پً د دؾَت اؼاليم .کَي پکښې، د ؼيت نعاةق ةً ئې پً رس کَي، او لُهَىځَىً ةً يورکړ
 يلواص د وس نعاةق يَ کتاب دِ اؼاليم کتاةَىً دي، د دې کتاةَىَ ىً  ؤکښې زرګا َمْكَتَبُة الَْمِدینه

اويلکئ  ىَ پً ٌغې ةاىطې ئظَر يَ کتاب ورکَي کً د وادۀ د حتفے پً ړورک ئې او حتفً کښې دِ 
 پعې وغريه تادکً د وادۀ نتارک .چې د فالىکي د وادۀ پً مَكؽ ةاىطې حتفً، يا ؿادي نتارک

ََيل ةً  ےيش او ورکړ ےاويللک يش ىَ انيط دے چې ٌغً ةً ئې د يادګار پً ظَر ؼنتال کړي او ل
حتفً کښې پً ٌم کتاب  دِ  ةيا وي ىَخمکښې ىً ديين نازَل کښې  د لَهےځکً د وادۀ  .ئې

الړ ديين کتاب  چې د مؽلهاىاىَ کَر تً  ،څَک اولَيل َيةً ئې  صَ چې پً کَر کښې يورکړ
  .يَرکوةلکً ان ؿاءاهلل الکعيم څً ىً څً ګټً ةً  ورکَيىً  ةًكؽهً ىلصان  ٌيڅ د ىَيش 

    

(1)الينهثن 01په کييژدن او واده کښې د غيتت 

 

َاږۀ صَاږۀ  ډيع صپلَي کَي ىَ د دواړو ظعؼ وااللکً چې       کړي، صَ او صپلَيي او کيږص
م دوران کښېپً دې  ػ  وول   د دې .داري اويسؼلؽلً  اکرث د غيبتَىَ صَ او وروؼتَ ٌُ
تً  کَر د پارهپکار وه چې دؾَت راکَلَ    ٌيڅ حلاظ ىً کَيد چا   ئ:اوګَرنحالَىً 

َاښې  پً ټييل فَن ئې ګغاره اوکړه  دؾَت راکړو ئې ُصلًرصؼ د ةل پً   راغيل وے  ص
م د پاره صَ څَک د دؾَت راکَلَ  کؽاىَ راوؼتلَ وډيع ٌغَيئ تً د مَىږ صَ  وراوىً يلږ ٌُ

زه چې دؾَت   راکړے دےدؾَت کؽاىَ کهَ  ډيعو ً دتصَ ٌغَيئ مَىږ   وو ےدؾَت ورکړ
  “ىَره اوصَره”چې  ئيلناتً ئې دا ٌم اوىً و  لفټ راىکړو ٌيڅ اتًرىَ ؼضع  ورغلمهل 

                                                      

يَـهْى ِل ؼيّتٌمضهَن انرِي ا دا…1 ـ  ْـعَـال .ىً اصؽتے ؿَے دے“  غيتت یک تتاہ اکرياں”کتاب  د دَاَمـْت بَـَرَكـاتهـههـمه ال
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ډيع   دا څً ظعيلً ده! لَدؾَت راىَغ څًظعفً  هل والؤ دييئ ډيعې ورځې اوؿَې چې د
َه رصؼ  ُؿَنان دي َاښېد   ديګ رايلږل پکار وو و،ئې راويلږ ً ظؿامپتيل ي زړه ډيع  ص

َه پيټئ راويلږهل دے  ےوړوک ورور  مرش  وو دغؽېبػ  ٌُمآمَىً  او  د آمَىَ ئې رصؼ ي
ٌع څزي  صَ ورکړوڅادر  ]پً حُتفً کښې[هل ئې  وادلهاو   ؼَټ ئېهل  مرشې صَر  ګړئ ئېهل 

د ”ٌغې تً  کً کښې ةؿضې صَ ٌغً غيبتَىً دي چې  پً دې .ړو وغريه وغريهورکئې ةياکره 
اول  چې ځکً .ٌم غلعً ىً ده ىَيش  ےاووئيل“ كصَر نيلَ پً ځائے ىَره رسکيش کَل صپل

کښې اکرثو کښې د رؿَت آفت ٌم ؿامل  ېٌغپً  كيصے کَي ےصَ چې د کَمَ څزيوىَ ګيل
دا دا څزيوىً اصلئ ىَ ةً  د پاره مَر و پالرورور او  د نحاًل دا نعابلات کَل چې د ٌلک .دے
کً د دييئ کَرىئ حتفے ىً ورکَي ىَ د ٌلک  .ؿَ“ رؿَت”ىَ دا  کَو ٌلً صپلَيةً  مَىږ

د امَىَ پيټئ او د  د پارهد ؼضعګيئ د رش ىً ةچ کَلَ  لَرصپلً  ِلػٍظاورکَي پيغَروىً کَرىئ 
اؾيلي زرضت انام اٌِلؽيت، مَالىا انام ؿاه امحط رضا  .يکيږوغريه پيؾ کَلے  ےپتيل ظؿام
صپلې د چې  ےفعنايئ: رؿَت ٌغً دے کَم چې پً ةؿضې كَمَىَ کښې رائخ د َرْْحَةه الل  عَلَيْهصان 

 )يؿين د ىکاح پيغام ورکَلَ واال(ب چې د صاظِ  تع څَپَرې ىً کَي  ېٌغصپلَي تع لَر يا صَر 
صپلً پً رؿَت ٌغً دے چې يَ کػ  دغً ؿانکړي، ً زاصل ى څزي څً د پارهىً ځان 

َه  تً څً اصؽتلَ ىً ةغري ٌغً دييئ صاوىط  د پارهان ځ صَ اوکړي صَ صپلَيرسپعؼتئ کښې ي
ياد ؼاتئ! رؿَت زعام دے او دٍيم تً ةَتلَىکے اکر   “.ىً زَاهل کَي

اِشیْ َوالُْمْرتَِشیْ فِی الّنَارِ  دے چياچنً زطيِث پاک کښې دي : َلّرَ ؿين رؿَت ورکَلَ واال او رؿَت ي   .ا
 .يان ديدوزصه دواړؽتلَ واال صا

 طريقه ه کيليرشيت نه د تيب
تَبً  ُصلېي ىَ رصؼ د واوس رشنيطه او ي، و ؽيتغچا چې رؿَتَىً ا اے اعشقان رسيل!      
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ٌغً ټَل رؿَتَىً ٌغَيئ تً واپػ کَل وي د چا چا ىً ئې چې  ةً رسه رسه ً کَلَاکيف ىً ده، تَب
ٌُ  د ، کًَيئې ورک ةً وارجاىَ تً د ٌغً دي، کً ٌغً ىً وي ىَ ؽيتغا َدَرک نؿلَم ىً م ٌغَيئ 

 ُؼي ت فيضانِ   د پاره زاصلَلَ نؿلَناتىَر  کښېپً ةاره  د رؿَت .يئې ورکړ دِ  ىَ فلري هل يش
 .نعالؿً کړئ پَرې 004  ىً  تع 041صفسً  اَو لدل دِ 

www.dawateislami.net






