انري اولسنت نه د آسان وادۀ په ةاره کښې سيال حياب
ِ
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انري اٌ ِلؽيت ىً د ؿَو ؼَالَىَ او د ٌغې پً دَاةَىَ ةاىطې مـتهلً ده.
دا رؼاهل د ِ

ُ

انري اولسنت نه د آسان وادۀ په ةاره کښې سيال حياب
د ِ
ي

ُ

ُ
اول سنت نه د
داعئے حانشني انري اول سنت :يارب الهصعٰف ! څَک چې ٌم دا رؼاهل ”انري ِ
آسان وادۀ په ةاره کښې سيال حياب“ اولَيل يا ئې واوريٌ ،غً تً د ىکاح ُؼيت د رشيؿت نعاةق

د ادا کَلَ او د غري رشيع رؼهَىَ او روادَىَ ىً د ةچ کيطلَ او د صپل آصعي ىيب
ــْيى
ـجـاه الـنَّـبـ ّی ْاْلَم ْ
پً ؼنتَ ةاىطې د ؾهل کَلَ تَفيق ورکړې .ا ٰم ْ
ــْي ب َ

َص َّلىاللىه ىعَلَيْهى َواٰلهى َو َسلَّم

صَ
اٰل عَلَيْه َواٰله َو َسلَّم
الل تَعَ ٰ
َ ّل ه

د درود رشيف فضيلت

نيلَل دي دي :چې يَ کػ د معګ ىً پػ چا پً صَب کښې اويلطو چې د جمَؼياىَ ټَپئ

ئې پً رس کړې ده ىَ د دې د ؼتب تپَس ئې تعييً اوکړوٌ ،غً دَاب ورکړو :لکً ةً چې د ىيب
کعيم َص َّلاللعَلَيهواٰلهىوسلَّم ىَم نتارک راتللَ نا ةً درود رشيف ىً َلَؼتلَ د دې ګياه د ؼپريه وايل پً
ه

ْ َ

ََ

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

َ ُّ ۡ َ َ
لَع ۡ َ
اۡلب ِ ۡيب
صلوا

َ ى هُ َى َُ
اّٰلل لَع ُم ىمد ى
صَّل

د نکاح ګرانيدلي وحيوات

سيال :ىو صتا ىکاح ورځ تع ورځً ګعاىيږي او پً دې ؼلؽلً کښې ىَې ىَې غري رشيع

ظعيلے راوځي ِلػٍظا تاؼَ تً دا ګغارش دے چې د دې پً ةاره کښې رٌيهايئ اوفعنائے.

حياب :ىکاح ةاللک نفت [ةے پيؽَ] وه صَ اوس ګعاىً ؿَې ده .ياد ؼاتئ! ىکاح کښې يَه پيؽً
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انري اولسنت نه د آسان وادۀ په ةاره کښې سيال حياب
ِ

ٌم وادب ىً ده چې کً پيؽے ىً وي ىَ ګيې ىکاح ةً ٌم ىً کيږي .ابلتً نٍع وادب دے.
او د دې کم از کم نلطار دوه تَلے او اووه ىيهې ناؿے ؼپني زر دي.

ً
چې د دې كيهت د پاکؽتان د کعنؽئ پً زؽاب رسه د ( 82ىَنرب  )8103نعاةق تلعيتا درې زره
روپئ ( )0111دَړيږي ىَ داؼې ىکاح کَل ګَيا نفت ده .د وادۀ د اونلئ ؿپې پً صتا ويلهً
ُ
صَ د دې د پاره د وادۀ ٌال ةک کَل رضوري ىً دي.
کَل ؼيت دي.
دغً ؿان د ىکاح د پاره ٌم د وادۀ ٌال ةک کَل رضوري ىً دي.

انري اولِسنت نکاح او ويلهه
د ِ

ا َل َْح ْم ُد ِ هّلِل! زنا ىکاح پً (نيهو) دمات (ةَلټو نارکيټ) کښې ؿَي وه او زنا پً درصَاؼت

ةاىطي نفيت اؾؼم پاکؽتان نفيت وكار ادليو صازب

ْح هة الل عَلَيْه
َر ْ َ

د ىکاح تړلَ د پاره ترشيف

راوړے وو .مَىږ ةً د ةلډىګ پً دوئيم نزنل کښې اوؼيطلَ صَ د ښکتً ګاوىډي کَر لَئ وو ىَ

پً ٌغې کښې زنا ويلهً وه .نا د وادۀ پً مَكؽ ةاىطې صپل کَر څً د ىاوې پً ؿان ښائؽتً
کړے ٌم ىً وو .ؿايط چې دوه درې ټيَب الئټَىً مَ لګَيل وو او پً ټيپ ةاىطې مَ ىؿتَىً

چلَيل وو .د اهلل پاک پً رمحت او کعم رسه زمَىږه پً کَر کښې د رشوع ىً د ؼيطرو او ؼازوىَ
تصَر نـتً .ياد ؼاتئ! پً وادۀ کښې اصؽتل ورکَل او رسۀ زر وغريه کَم چې نؿهَالت وي دا

زنا پً وادۀ کښې ٌم ؿَي وو او دا دائغ ٌم دي .دغً ؿان د نٍع کم از کم نلطار دوه تَلے
او وووه ىيهې ناؿے ؼپني زر دے او د زيات څً زط نلعر ىً دے .يلٍظا کً څَک ٌع څَمعه
زيات نٍع نلعر کړي دائغ دے ،صَ نٍع د درنياىً دردے پکار دے ،چې ةَج ىً دَړيږي.

ةيډا پالر پکي ته

زوړند نړ (عربتناکه واقعه)

ىو صتا صلق پً ودوىَ کښې د کَر وغريه نعابلے کَلَ ةاىطې يَ ةل پعيـاىً کَي ،تع دې
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ُ
چې د دې پً ودً ةؿضې وصت نؿاملً صَدکـئ تً ٌم اوريس چياچنً نا پً ؼَؿل نيډيا ةاىطې

يَ پَؼټ اوکتلَ چې پً ٌغې کښې يَ ةَډا ؼړے نړ پً پکي پَرې زوړىط وو او وررسه يليلک
َ
ؿَي وو چې دې ةَډا ؼړي صپلً لَر َودوهل صَ د ٌلک کَر واال د رصصتئ ىً خمکښې

كؽهاكؽم نعابلے کَلې چې دا څزي راهل واصلً ٌغً څزي راهل واصلً او دۀ پً كعضَىَ اصؽتلَ
اصؽتلَ د ٌغَيئ نعابلے پَره کَلې .د رصصتئ ىً دوه ورځې خمکښې د وادۀ ٌلک دا نعابلً
درولم ګيې ىً ئې َ
اوکړه چې کً زنا د پاره فالىکے مَټع اصلې ىَ زه ةً ديخ َ
درولم .ىَ دې

اعدغه ةَډا د لَر ؼضعګيئ تً اووئيل چې ؼتاؼَ نعابلے پَره کَلَ پَره کَلَ کښې پً نا ةاىطې

خمکښي ډيع كعض اوښتے دےِ .لػٍظا نا پً ىَر مصيتت کښې نً اچَئ ،صَ د واده ٌلک پً
صپلً نعابلً ةاىطې لکک وو او د ديخ وړل ئې نيؽ کړل .آصع ىتيذً دا َ
راووتً چې ٌغً ةَډا د

ډيع صفګان ىً صَدکيش اوکړه.

د وادۀ د ولک د کير د کساني نايل نطابله کيل رشيت دے

د وادۀ د ٌلک د کَرىئ د دييئ د کَرىئ ىً د نال نعابلً کَل د رؿَت يَ صَرت دے او

دا زعام دے .کً د دييئ پالر د صپل ؾغت ةچ کَلَ د پاره او د صپلې لَر د رصصت کَلَ د پاره
ً
زمَىږ
جمتَرا ٌغً نعابلً پَره ٌم کړي صَ غَښتَىکے ګيٍګار دے.
پً دې نؿارشه کښې د ٌلک د کَرىئ نعابلے کَل اعم ؿَي دي ،لکً د دييئ د کَر ىً د اے

يس نعابلً کَي او لکً د کَر اصؽتلَ ،زاالىکً د اوؼيطلَ د پاره د کَر اىتؼام کَل پً ٌلک
ً
ىو صتا د دييئ کَرىئ جمتَرا د لکَىَ کَړوىَ
ةاىطې وادب دي.

ماکىَىً ورکَي ،ښاکره صربه ده چې د دييکَ ودوىً کَل دي او دييکئ ډيعې پيطا کيږي.

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

ورکَي .د داؼې څزيوىَ پً ودً ؼهايج ادارو واال ٌم پعيـاىً وي لکً څيګً چې اوس تريو
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ورځَ کښې زنا غعيب صاىے تً نيهو ورورولئ رسه تؿلق ؼاتَىکے د يَ د لَئے ؼهايج

ادارے ؾٍطه دار او د خمتلفَ نيهيَ ورورولَ لَئے لَئے مرشاىَ ترشيف راوړے وو او ٌغَيئ ٌم

پً دې ةاره کښې صپلً پعيـاىً ښاکره کړه .نا يلطيل دي چې پً ودوىَ کعوړوىً روپئ صعچ

کړے يش او ةيا يَ څَ ورځې پػ ظالؽ اويش او يا د ښځې صاوىط يا د صَاښې او ِاىګَر پً

صپل نيير کښې کَر دَړ ىً يش او دييئ د مَر کعه الړه يش .اهلل پاک ِد د صپل حمتَب
صَ
اللعَلَيْه َواٰلهى َو َسلَّم پً انت ةاىطي رزم اوفعنايئ.
َ ّل ه

صَ
اللعَلَيْه َواٰلهى َو َسلَّم.
بی ْین َ ّل ه
اهمین بِجا ِہ خا ت َ ِم ال َّن ِّ

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

نيطان ؾهل تً ىً راځي تع دې پَرې چې کً پً صپل صاىطان کښې ئې د چا واده
پاره ٌغَيئ
ِ

وي ىَ ٌغَيئ ٌم پً دې رؼهَىَ کښې اصتً وي ،پً دې ةاره کښې تاؼَ څً فعنائے؟
ُ
حياب :ډيع صلق دا غَاړي لکً څيګً چې زه ٌم دا غَاړم او زه د نطين چييل پً ذريؿً پً دې

ةاره کښې ةيا ةيا ؾعض ٌم کَوم صَ کً زنا پً صاىطان کښې داؼې اويش ىَ زه څً کَلے ؿم؟
ښاکره صربه ده چې د صاىطان ٌع ٌع کػ ِد صربه اونين دا رضوري ىً ده .دغً ؿان د ؼهايج
ُ
ادارو چې کَم يلډران دي پً ٌغَيئ کښې ٌم ةؿضې واكيع [د داؼې اکروىَ ىً] پعيـاىً وي او
ُ
ٌغَيئ د صپل كَم درد ٌم لعي صَ چې د ٌغَيئ پً صاىطان کښې څً ښادي وي ىَ اګع کً
ُ
ٌغَيئ صفً کيږي او کً پً کَر کښې تعييً ٌم صفګان دَړيږي صَ د ٌغَيئ صربه ىً نيلے
کيږي .ياد ؼاتئ! د ځليم اوالد پً وړاىطې د ؼهايج ادارے يَ ةَډا ةے وؼً کػ څً اوکړي؟
کً د يَ َرؼم ىً د نيؽ کَلَ کَؿؾ کَي ىَ ٌم دے ةً ةطىانيږيٌ ،م دغؽې ةؿضې ؼهايج
مرشان ډيع درد لعي صَ د ٌغَيئ ةے وؼَ پً کَر کښې صربه ىً نيلے کيږي .کً د يَے دييئ

وادۀ کَل وي او ؼهايج مرش دا غَاړي چې ةاللک ؼاده اويش ىَ د ٌلک کَرىئ وايئ چې دا
رؼم ةً ٌم کيږي او ٌغً رؼم ةً ٌم کيږي ىَ اوس دا ةے وؼً څً اوکړي؟ کً پيغلً دييئ پً
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ُ
کَر ىاؼتً پاتې يش ىَ ٌم ګياٌَىَ دروازے ةعؼريه کيطے يش او ةيا ةً ډيعې صعاةئ پيطا
ُ
کيږي پً دې ودً ةے وؼً ؼهايج رٌيها کً ىً غَاړي ٌم ىَ پً رؼهَىَ کښې راګري يش او ةيا

نؿارشه کښې د ٌغَيئ ةطىايم ٌم کيږي چې وايئ يَ څً او کَي ةل څً .څَک چې د اصالح

صربې کَي د ٌغَيئ ةےؾغيت کَل او پً ٌغَيئ ةاىطې تيليط کَل دا زړۀ آزارووىکي ظعيلً ده.

څَک چې د غلعَ رؼهَىَ صتهَلَ صربه کَي د ٌغَيئ زَصلً افغايئ کَل پکار دي او د
ُ
ٌغَيئ پً ةاره کښې دا ىيک ګهان پکار دے چې دا مؽلهان دے ِلػٍظا رصؼ پً صلً ىً ةلکً
د زړۀ ىً ةً ئې وايئ .کً ؼهايج رٌيها د ظالؽ پً ةاره کښې اووايئ چې ىو صتا ظالكَىً ډيع
کيږي داؼې ىً دي کَل پکار ىَ کً ةيا د ٌغَيئ پً صاىطان کښې د ظالؽ واكؿً پيښً يش ىَ
ٌغَيئ تً ةط وئيل ىً دي پکار ځکً چې ةؿضې وصت داؼې زاالت پيطا يش چې کَر ٌډو

دَړيږې ىً او ظالؽ ورکَل رضوري يش ىَ د ٌغَيئ پً صاىطان کښې ٌم ظالؽ کيطے يش.

سيال :د ىکاح ىً پػ چې لکً داع غَښتلے کيږي ىَ لعې ىاؼتَ صللَ تً آواز ىً ريس او کَم

چې ىغدے ىاؼت وي ٌغَيئ ٌم د ؿَر پً ودً آواز ىً اوري صَ ټَلَ الؼَىً اوچت کړي وي پً
داؼې مَكؽ څً کَل پکار دي آيا داع غَښتل پکار دي يا صامَؿً اوؼيطل پکار دي؟

حياب :کً څَک داع غَاړي ىَ د ٌغً داع اوريطل وادب ىً دي يَاځې ٌم داع غَښتلے ؿئ .د
ىکاح پً تلعيب کښې د ٌغَيئ د پاره داع کَل پکار دي د چا چې ىکاح کيږي چې اهلل

پاک ِد د ٌغَيئ دا واده خبتَر کړي او اهلل پاک ِد د ٌغَيئ کَر ښاد او آةاد لعي .د ”ؿادي صاىً

آةادي“ نعلب دا دے چې د ٌغَيئ کَر ِد آةاد اويس ،د ٌغَيئ پً کَر کښې ِد وراىے ىً راځي،

ديګ دګړو ىً ِد پً انان کښې اويس ،د صَاښې او ِاىګَر تع نييځً ديګَىً دې ىً کيږي،
ي
تلَی
کَر ِد د اصتالفاتَ ىً ةچ اويس ،د ظالؽ ىَبت دې ىً پيښيږي ةلکً د دې صللَ ژوىط ِد

صَ
اللعَلَيْه َواٰلهى َو َسلَّم پً اظاؾت کښې تري يش .افؽَس! دا
او پعٌزيګارئ او د اهلل پاک او د ٌغً زتيب َ ّل ه
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څزيوىً اوس مَىږ کښې نـتً .صربې غټې غټې کَو صَ ؾهل ةاللک نـتً ،د کعدار ډيع مؽائل
دي .د ؿادي صاىً آةادي ٌم دا نعلب دے او څً چې د دې ةعصالؼ وي ٌغً ؿادي صاىً

ةعبادي وي صَ دا لفغ پً ؾَامَ کښې دومعه مـٍَر ىً دے.

په کييژدن کښې پينځه ننه نټايئ راوړئ!

سيال :کً د دييئ کَرىئ د ٌلک کَرىئ تً اووايئ چې پً ”کَيژدن کښې پييځً نيً نټايئ

راوړئ“ او د ٌلک کَرىئ دومعه وس ىً لعي ىَ څً اوکړي؟ (د  SMSپً ذريؿً ؼَال)

حياب :ةؿضې ةؿضې ځايَىَ کښې داؼې ؿتً لکً نيهو كَم کښې د دييئ کَرىئ د صعچے د

ودې ىً پً آزنائؾ کښې وي .ةؿضې ورورولَ کښې د ٌلک کَرىئ پً آزنائؾ کښې وي.

ةٍعزال نټايئ ىً پييځً نيً غَښتل پکار دي او ىً پييځً لکَ ځکً چې راوړلَ واال ئې د دې
َ
ودٍې ىً راوړي چې کً ورئې ىَړي ىَ وادۀ کښې ةً راکوټ رايش يا ةً دا صلق زمَىږ لَر يا

ځَئ تً تکليف ورکَي يا د خمانش کػ د رش ىً ةچ کيطل نلصَد وي چې د ىً ورکَلَ پً
ُ
صَرت کښې ةً ٌغَيئ مَىږ تً ؿَنان وايئ ،كؽهاكؽم صربې ةً کَي ،دروغ رښتيا ةً يَځائے

کړي او ټَكے ةً راپََرې کَي .ياد ؼاتئ! د دې ودٍې ىً نټايئ يا ةل څزي ورکَلَ تً رؿَت وايئ.

او اغؽتَىکے ةً ګيٍګار وي ،ولے چې ورکَوىکے ئې د رش يا

ةطئ ىً ةچ کيطلَ د پاره يا د صپل ؾغت د زفاػت د پاره ورکَي ځکً ةً پً ٌغً ةاىطې د
ګيٍګار زکم ىً لګي.

د وادۀ په تقريب کښې د ناوخته کيدو وحه او د وغې حل

سيال :د وادۀ اکرډ ةاىطې چې د روټئ کَم وصت يللکے ؿَے وي د ٌغې وصت نعاةق روټئ ىً

ورکَلےکيږي آيا دا وصت يللک ةً دروغَ کښې ؿهريلے کيږي؟

حياب :چې صلق ىً وي راغيل ىَ روټئ چاهل ورکړي؟ اعم ظَر صلق پً وصت ىً راځي ىَ ځکً
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روټئ ىاوصتً يش .د صللَ دا ذٌو دَړ ؿَے دے چې کً پً اکرډ کښې لػ جبے يليلک ؿَي
دي ىَ د يَولؽَ ىً خمکښې ةً ىً رشوع کيږي ،يلٍظا کً مَىږ يليلک ؿَي وصت ةاىطې الړ ؿَ
ىَ ډيع وصتً پَرې ةً وادۀ ٌال کښې ىښيت ىاؼت يَُ ىَ اوس د صللَ دا اعدت دَړ ؿَے دے

او د دې اصالح کَل ډيع ګعان دي.

ؼهايج ادارو واال کً د صپلې ةعادرئ صلق پًٌَ کړي ىَ کيطے يش چې د دې څً زل

راوځي ګيې رصؼ پً كاىَن پاس کَلَ ٌيڅ ىً کيږې ځکً چې كاىَن ةً رصؼ اويللکے يش او
ُ
وروؼتَ ةً ئې ةيا پتً ٌم ىً لګي چې كاىَن دَړ ؿَے ٌم دے او کً ىً؟ ةلکً كاىَن

دَړووىکي ئې ٌم ٌري کړي .ةٍرته دا ده چې يَ جملػ د دې اکر د پاره دَړ کړے يش او

ٌغَيئ د دې ټَلَ نؿامالتَ زل کَلَ کَؿؾ اوکړي ،د نحال پً ظَر پً دې نياؿت کښې

زمَىږه كَم کښې درې ودوىً دي ىَ دا جملػ ِد د ٌلک او دييئ ٌع يَ فعيق کَرىئ رسه راةعً
اوکړي او ښً پً نييً ِد ئې پًٌَ کړي او پً دې صربه ِد ئې رايض کړي چې د وادۀ ٌلک ةً

دومعه جبے راځي او د دييئ کَرىئ ِد ٌم جملػ تً اووايئ چې ةےفکعه ؿئ چې زمَىږ روټئ ةً

د ٌلک والَ د راتلَ ىً خمکښې پً ٌال کښې مَدَده وي او مَىږ ةً پً صللَ اىتؼار ىً کَو.

دغً ؿان کً يَ ؼهايج اداره راخمکښې يش ىَ ةيا ىَرې ادارے چې ٌغَيئ تً اوګَري ىَ ٌغَيئ

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

سيال :زمَىږ نؿارشه کښې دا رواج ٌم دے چې زخ کَوىکے ةً ىغدے صپلَاىَ د پاره د حتفَ

ةيطوبؽت ٌم کَي ،پً دې ةاره کښې رٌيهايئ اوفعنائے.

حياب :ةؿضې ةےوؼً صلق د زخ د اؼتعاؾت لعلَ ةاودَد زخ هل ىً ځي د دې ودٍې ىً چې
ٌغَيئ رسه صَ د زخ صعچً وي صَ د رواج نعاةق صپلَاىَ هل د حتفَ ورکَلَ پيؽے وررسه ىً

وي .کً د زخ صعچً پييځً الکً وي ىَ کً د نتالغے پً ظَر اووايم ىَ ٌغَيئ تً پييځلػ لکً
www.dawateislami.net

انري اولسنت نه د آسان وادۀ په ةاره کښې سيال حياب
ِ

8

پکار وي ځکً چي اىطرور هل دا ورکَل ديِ ،ايَور هل ٌغً ورکَل دي ،لَر هل دا ورکَل دي،

پالر هل دا ورکَل دي .مَر او صَاښې هل ٌم فالىکئ فالىکئ حتفً ورکَل دي دغً ؿان

دومعه ډيع روادَىً نؿارشے پيطا کړي دي چې صلق د دې د ويعے زخ هل ٌم ىً ځي کً زخ

هل ځي ىَ د رؼم و رواج نعاةق ةً رؿتً دارو هل حتفے ٌم اصيل ګين ٌغَيئ ةً صفً يش او صربې

ةً ورپَرې کَي .ښاکره صربه ده چې څَک د حتفَ نعابلً کَي ٌغً ښً صلق ىً دي او د ٌغَيئ

د رش ىً د ةچ کيطلَ د پاره ةً ئې ورکَې دا د ٌغَيئ پً زق کښې رؿَت دے .زخ هل تلَىکي

ىً د حتفَ غَښتلَ پً ځائے پً صَؿسالئ صَؿسالئ رسه دا وئيل پکار دي چې تاؼَ زخ هل

آب زم زم پً حتفً کښې راوړئ.
الړ ؿئ ىَ مَىږ هل ٌيڅ ٌم نً راوړئ او کً رضور راوړئ ىَ ِ

َ
آب زم زم ةَتل ٌم راىکړئ ىَ ةيا ٌم زمَىږ هل ظعفً څً صفګان نـتً .کً ٌع صپلَان ورتً
کً د ِ
ُ
داؼې اووايئ ىَ د حتفَ د ةَج ىً صالصيطلَ پً ودً ةً ورتً زخ هل تلَىکے د زړۀ ىً داع کَي.
آب زم زم غَښتلَ تً ةً ٌيڅ څَک ٌم رؿَت اوىً وايئ ځکً چې پً دې کښې
ياد ؼاتئ! ِ

څً د رش نؿاملً نـتً ځکً چې دا اوبً دي صَ کً د ؾذَه کذَرو راوړو ورتً څَک وايئ ىَ
ّ
ٌغً ګعاىې دي .زاديان كيهيت مصلے ،كيهيت تؽبيسات ،ؼَټ پيؽَىً ،ؾذَه کذَرې ،د
چالکيټ پيکټَىً او پتً نـتً ىَر څً څً راوړي ىَ ښاکره صربه ده داؼې څزيوىً اعم ظَر ةيطه

پً صَؿسالئ ىً ورکَي ةلکً ”د جمتَرئ“ ىً ئې ورکَي.

عدت ختهيدلي ةاندې دعيت کيل

ُ
ٌم دغؽې پً ؾطت صتهيطلَ ةاىطې دؾَتَىً رضوري ګيړل چي نانا کعه يا فالىکي کعه
ةً َ
اونلے دؾَت وي داؼې اىطازوىً صللَ د صپل ځان ىً دَړ کړي دي .صَ کً دا دؾَتَىً
رضوري ىً ګيړي او نانا ،ورور ،صَر وغريه ئې د زړۀ د صَؿسالئ ىً د صلۀ رمحئ (يؿين

صپلَاىَ رسه د ښً ؼلَک کَلَ) او د اهلل پاک د رضا پً ىيت دؾَت اوکړي ىَ دا ښً دي .داؼې
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دؾَت د ؾطت صتهيطلَ ىً پػ ؼهطؼیت رضوري ىً دے ةلکً د ؾطت ىً پػ چې لکً
َ
اوغَاړي کَلے ئې يش .کً ئې اوىکړي ةيا ٌم څً زعج نـتً .د صپل ځان ىً داؼې رؼهَىً
روادَىً دَړول او ةيا ٌغً رضوري ګيړل دا غلعً ده ،تع څَ پَرې چې د رشيؿت زکم ىً

وي ٌيڅ ٌم رضورري ىً دے.

سيال :ىو صتا د وادۀ د پاره د دٍزي ډيع لَئے لَئے فعنائـَىً کيږي او پً دې کښې د څً كؽهً
ُ
پښيهاىتيا ٌم ىً حمؽَؼَي ةلکً پً دواړو الؼَ دٍزي اصيل او لَئے لَئے فعنائـَىً کَي چې

فالىکے څزي ښً لَئے راکړه يا د ښے کهپيئ واال راکړه او کً پً دې کښې د ىَرو پيؽَ
ُ
رضورت وي ىَ مَىږ ةً ئې درکړو وغريه ،صَ چې لکً د زق نٍع صربه رايش ىَ ةيا ٌم ٌغً صلق
ُ
َ
رشيؿت اوىييس چې رشيؿت مَ د الس ىً اوىَځي .پً دې ةاره کښې رٌيهايئ اوفعنائے،
وررسه دا ٌم ارؿاد اوفعنائے چې پً رشيؿت کښې نٍع څَمعه پکار دے او ىو صتا رشيع
نٍع څَمعه دَړيږي؟

حياب :د نٍع کم ىً کم نلطار دوه تَلے اووه ىيهې ناؿے ( 01ګعام  802میل ګعام) ؼپني زر يا د
نلع َ
د زيات څً زط نـتً ،څَمعه چې َ
رول غَاړي
دې ركم دے.
َ
نلعرولے ئې يش او کَنً چې د لَر د دٍزي نؿاملً ده ىَ مَر پالر چې څً د دٍزي پً صَرت
ّ
اللعَنْهَا تً ٌم دٍزي
کښې لَر تً ورکَي دا ورکَل ؼيت دي،
صاتَن ديت زرضت يب يب فاظهً َر َ
ِض ه
ِ
ورکړے ؿَے وو او دا صربه ناؿَناىَ تً ٌم نؿلَنً ده .ةؿضې ؼهايج ادارو واال دٍزي تً

نؿاذاهلل لؿيت وايئ ،دا ةاللک غلعً ده  .ابلتً دٍزي د پاره د ٌلک د کَرىئ والَ نعابلً کَل چې

دا ٌم پکار دي ٌغً ٌم پکار دي دا ټَل غلط دي .پً داؼې صَرت کښې ةً د دييئ مَر و

پالر د ٌغَيئ د رش ىً ةچ کيطلَ د پاره دا ٌع څً ورکَي او پً ٌغَيئ ةاىطې ةً ةَج ٌم پعيَځي
او د ٌغَيئ زړوىً ةً ٌم صفً کيږي يلٍظا داؼې نعابلً ٌيڅ لکً ىً دي کَل پکار .داؼې
غَښتل د صپل ذات د پاره غَښتل دي او دا زياتً غلعً ده ځکً چې دا ؼَال کَل دي.
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َ
ورکَوىکي ئې ځکً ورکَي چې کً ورئې ىکړو ىَ دا صلق ةً ةيا زمَىږه لَر تً پيغَروىً

ورکَي .چې ؼتا مَر څً راکړي دي؟ د صاوىط ،صَاښې يا د ٌع چا د ودٍې ىً چې داؼې
ورکړے يش ٌغً ةً رؿَت وي.

دعيت کښې ون ډِش (يعين يي قسم روټئ) ِسسټم رائج کيدل نفيد دي
َ

(انري اٌ ِل ُؽيت دَ َام ْـتبَـ َر َكـا هت هـه هـمالْـعَـالـيَ ْىـه رسہ صَاہ کښې ىاؼت نفيت صازب اوفعنائيل ):د ةؿضې كَمَىَ

پً ةاره کښې نؿلَنً ؿَې ده چې پً ٌغَيئ کښې يَ كؽم ىً زياتَ صَراکَىَ ةاىطې پاةيطي ده
او دا ٌم ظے ؿَي ده چې کَم صَراک ورکَل دي او څيګً ورکَل دي .دې ىً دا نؿلَنيږې

چې کً يَ كَم يَه پاةيطي اولګَي او ؾهل پعی ٌم اوکړي ىَ ډيع مؽائل زل کيطے يش صَ

صربه ٌم ٌغً ده چې لکً د پاةيطئ لګَلَ واال پً صپل رس رايش ىَ د ٌغَيئ صپل کَر واال
ّ
ـم الْـعَـالـي َ ْى
ـه
ـت بَـ َر َكـا هت هى
لؽيت دَامَ ْ
مؽائل پيطا کَي او ٌغً ةے وؼً پً آزنائؾ کښې رايش( .انري اٌ ِ
ـه ه

اوفعنائيل ):پً اوکٍايئ نيهيَ کښې د وادۀ پً مَكؽ ةاىطې پَره پَره صاىطان تً دؾَت ورکَلے

کيږي او پً صَراک کښې دال او وريژې وي .د ٌغَيئ دال او وريژې واكيع ډيع صَىطور وي او

ارزان ٌم پعيَځي ،اوس پتً نـتً چې څً زال ةً وي ځکً چې پً كالره كالره صعاةئ رارواىې
َ
دي صلق پتً نـتً چې څً څً پکښې ؿا ِملَي او د ٌغَيئ د ودٍې ىً غعيب ؼړے راګري
يش ،ګَيا چې دا څزيوىً رضوري ؿَي دي يؿين کً پً صَراک کښې َؼل ِكؽهً ِډؿَىً ىً وي
َ
ُ
ُ
ىَ ةطىايم ةً ئې اويش او رد ةط ةً ٌم وئيلےکيږي .يلٍظا د دې ىً ةچ کيطلَ د پاره ةً كعض اصيل
اګع کً پً ؼَد ئې راواصيل صَ راصيل ةً ئې او دا ٌع څً ةً کَي.

سيال :ىو صتا ودوىَ کښې د واده ٌلک او دييئ ةاىطې صلق ګلَىً ؿييطي آيا دا ِارساؼ دے؟

عان ؿَری ؼَال)
(د ىګ ِ

حياب :ودوىَ کښې د وادۀ ٌلک او دييئ ةاىطې ګلَىً ؿييطلَ تً ةً ارساؼ ىً وايَ ځکً چې
دا ُؾعؼ دے .ګلَىً پً اغړه کښې اچَلَ تً لګ پَيش او ؿييطلَ تً لګ پايش وايئ .لګ پايش
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ؾلهاء ةاىطې اکرث کيږي او ا َل َْح ْم ُد ِ هّلِل! د نيالد پً دلَس ٌم کيږي .د وادۀ ٌلک او دييئ ةاىطې

لګ پايش کَل رشيع ظَر ىادائغه ىً دي او دې تً ارساؼ ٌم ىً يش وئيلے ځکً چې لګ پاؿئ

رسه صَؿتَ صَريږي او پً نازَل کښې يَ کـؾ او ښالک پيطا کيږي او د دې څً ىً څً

نلصط وي .اوس کً صلق دا ګيړي چې لګ پاؿئ رسه ةً ګلَىً د ښپَ الىطې راځي زاالىکً
دا ګلَىً د زضَر َص َّلاللعَلَيهواٰلهىوسلَّم د َ
صَلے ىً پيطا ؿَي دي يلٍظا د ګالب د لګ ةےاديب کيږي ىَ دا
ه ْ َ

ََ

يَ ؾَايم تَ َص َُّر دے .ةؿضې رواياتَ کښې دي چې د ګالب لګ د زضَر َص َّلاللعَلَيهواٰلهىوسلَّم د َ
صَلے
ه ْ َ ََ
ّ
َ
دعح او لَئے الکم کړے
حمطجييَ پً داؼې رواياتَ ةاىطې ډيعه ؼضتً
ىً پيطا ؿَے دے صَ ِ
ّ
دے او د اکرثو حمطجِييَ پً ىغد دا روايات مَضَع [يؿين د ځان ىً رادَړ کړے ؿَي] دي.
صَ
اللعَلَيْه َواٰلهى َو َسلَّم صَهل ده ةيا ٌم
ةالفعض کً دا اونيلے يش چې د لګ دَړيطلَ ؼتب د زضَر َ ّل ه

کيطے يش چې دا د لګ پاؿئ د ىادائغه کيطلَ ودً دَړ ىً يش.

سيال :کً د وادۀ وغريه د تلعيب پً مَكؽ ةاىطې ګلَىً ؿييطلَ د پاره ګريچاپريه ةے پعده دييکئ

رادمؽ ؿَي وي ىَ ةيا؟ (د ىګعان ؿَري ؼَال)

ً
حياب :يلييا ةےپعدګي ةً نيؽ کَلے کيږي .وادۀ کښې د روټئ دؾَت صَ دائغ دے صَ کً پً
دې کښې ىاحمعنً زىاىً او ىارييً يَ ځائے صَراک کَي او پً زوره زوره صيطاګاىې کَي ىَ دې

تً څَک دائغ وايئ؟ وادۀ کښې ګلَىً ؿييطل او د روټئ دؾَت کَل دائغ دي ابلتً کً پً دې
کښې څً ىادائغه زعکت داصل يش ىَ ٌغې تً ةً ىادائغہ وئيلے يش.

د حىزي نالک څيک؟

سيال :دٍزي د چا ِملک وي د ٌلک کً د دييئ ؟

حياب :دييئ تً چې د پالر د کَره کَم ؼانان د دٍزي پً ظَر ورکَلے کيږي ٌغً د دييئ

ِملکيت وي او د ظالؽ ىً پػ ٌغې تً د دٍزي ؼانان ةريتً د اصؽتلَ پَره زق دے ةلکً د
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ُ
ٌغې د ادازت ىً ةغري ةل چا تً د ٌغً ؼانان اؼتؿهالَلَ ادازت ٌم نـتً۔ او کَم چې د صاوىط

او د ٌغً د کَر والؤ هل ظعفً ورکړے ؿَے ؼانان او اکلے [رسه او ؼپني زر] وغريه دي ىَ د

ٌغې درې صَرتَىً دي:

ً

( )0صاوىط يا د ٌغً د کَر صللَ رصازتا دييئ د ؼانان او اکيل [رسو او ؼپييَ زرو] نالکً
ً
ُ
دَړه کړې وه او كتضً ئې ٌم ورکړې وه۔ ( )8صاوىط يا د ٌغً د کَر صللَ رصازتا دييئ تً
ً
ؼانان او اکلے [رسه او ؼپني زر] اعريتا يؿين فلط اؼتؿهال د پاره ورکړي وو۔ ( )0صاوىط يا د
ُ
ٌغً د کَر صللَ دييئ تً د ؼانان او اکيل [رسه او ؼپني زر] ورکَلَ وصت کښې ٌيڅ ٌم ىً وو
وئييل۔

په اولين صيرت کښې ښځً د ؼانان او اکيل [رسه او ؼپني زر] د ٌِتً کَلَ پً ودً د ٌغې
ُ
نالکً دَړه يش او ٌغً د دې څزيوىَ نعابلً ٌم کَلے يش ،پً دويئم صيرت کښې چا چې
ٌغً څزيوىً ورکړي وو ٌم ٌغً د ٌغې نالک دے او دريئم صيرت کښې ةً د صاوىط د صاىطان

رواج تً کتلے کيږي کً ٌغَيئ ٌغً ښځً د دې څزيوىَ نالکً دَړوي ىَ دا څزيوىً د دييئ
ي
دي او کً نالکً ئې ىً دَړوي ىَ چا چې ورکړي دي د ٌغَيئ دي۔ پً دې ةاره کښې اٰلع
َ
زرضت ِانام امحط رضا صان َر ْْحَ هةاللىعَلَيْه ارؿاد فعنايئ :دٍزي صَ ټَل د ښځې دے پً ٌغې کښې د
ٌيڅ چا زق نـتً او د صاوىط يا د ٌغً د کَر د صللَ هل ظعفً چې څً ورکړے ؿَي وو کً
ً
ښځً ئې د ٌغې نالکً کړي وه [يؿين] کً رصازتا ئې ورتً وئييل وو چې مَىږه تً د دې نالکً
کړې يا د ٌغً ځائے د رؼم و ُؾعؼ ىً جاةتً وي چې رصؼ د تهليک پً ظَر ئې ورکَي ىَ ٌغً

ٌم د ښځې ِملک دي ګيې چا چې ورکړي وو د ٌغَيئ ِملک دي۔

(فیضان مدنی مذا کرہ  ،قسط ) 27
(فتاوی رضویہ) 162 -152/ 21،
ِ
ه

سيال :کً ښځً نړه يش ىَ آيا ټَل دٍزي صاوىط اصؽتے يش کً ىً؟

حياب :چي ښځً نړه يش ىَ صاوىط يا ةل څَک د ٌغې د دٍزي وغريه يَاځې نالک ىً يش
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دَړيطے ةلکً ٌغً ټَل ؼانان کَم چې د زىاىً ملکيت وو ،د ٌغې د معګ ىً پػ ةً د رشيع

كاىَن نعاةق پً ورجاؤ کښې تلؽيهيږي لکً څيګً چې انام اٌل ؼيت ،مَالىا انام امحط رضا
ُ
عؼ اعم کښې صاص د ښځې ِملک وي
صان َر ْ َْح هةاللعَلَيْه فعنايئ :دٍزي زمَىږ پً ښاروىَ کښې پً ؾ ِ
چې پً ٌغې کښې د صاوىط څً زق ىً وي ،کً ظالؽ اويش ىَ ټَل ةً [ٌغً ښځً] اصيل او کً
نړه ؿَه ىَ ورجاؤ ةاىطې ةً تلؽيهيږي.

سيال :ةؿضې ځايَىَ کښې دا رواج دے چې پً دٍزي کښې ورکړے ؿَے ؼانان ةاكاؾطه
ښائؽتً تيار کړي او نيلهيَ تً ئې ښائې ،ةؿضې ځايَىَ کښې يَ کػ والړ وي او اؾالن کَي

چې دا د رسو زرو ؼيټ دومعه تَلے دے ،داؼې کَل څيګً دي؟
ً
حياب :د دٍزي پً ىهائؾ کښې رشاع څً مماىؿت صَ ىً ښاکري ابلتً پً دې کښې اصاليق او
نؿارشيت صعاةياىې رضور ؿتً .پً نؿارشه کښې د ښَدىې ؿَؽ لعل دومعه زيات ؿَي دي چې
ُ
پً دمات کښې د چيطے ورکَلَ پً وصت کښې ٌم دا صَاٌؾ لعي چې زنا د ىَم اصؽتلَ

رسه زه پً داع کښې ياد کړے ؿم چې صللَ تً ٌم پتً اولګي چې فالىکي دمات تً د

چيطے ورکَلَ ازؽان کړے دے.

سيال :ىو صتا ةؿضې ځايَىَ کښې د دٍزي ىهائؾ کَي ،صللَ تً د دٍزي ښَدلَ ةاكاؾطه اٌتهام

کيږي ،آيا داؼې کَل ةً د يتيهَ او غعيتَ دييکَ زړۀ آزارول صَ ىً وي؟

حياب :د دٍزي ىهائؾ تً د چا زړۀ آزارول ىً ؿې وئيلےکيطے .کً داؼې وي ىَ ةيا صَ ةً

ةلډىګ دَړول ٌم د زړۀ آزارولَ ؼتب وي ځکً چې پً دَىګړه کښې د اوؼيطو واال زړۀ ةً
ُ
ناتيږي ةلکً دَىګړه دَړول ةً ٌم نيؽ يش ځکً چې کَم صلق پً فټ ةارو پعاتۀ دي ،او چا
رسه چې دَىګړه ٌم نـتً د ٌغَيئ زړۀ ةً ناتيږي ،دغً ؿان صَ ةً د دىيا ىؼام اودريږي ،يلٍظا
ُ

کً چا د اهلل پاک د رضا د پاره او د [لَر وغريه] زړۀ ؼاتلَ د پاره او ىَرو ښَ ښَ ىيتَىَ رسه ښً
ُ ّ
ب داه [يؿين صپل صفت اوريطل ئې] نلصَد ىً وي او يَ څَ
دٍزي ورکړو ،چې واه واه او ز ِ
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کؽاىَ تً ئې دٍزي ښاکره ٌم کړو ىَ پً دې ةاىطې ةً د چا د زړۀ آزاريطلَ زکم ىً لګي ابلتً

د دې ىً ٌم ځان ةچ ؼاتل ةٍرت دي.

سيال :صَر هل پً دٍزي کښې کَم کتاب ورکَل پکار دې ؟

راط الْ ِجنان“  01ددلوىً ورکړئ د كعآن
ن اهلل! صَر هل پً دٍزي کښې د تفؽري ” ِص ُ
حيابُ :س ْب ٰح َ
ي
تفؽري چې پً کَم کَر کښې وي ىَ ٌلتً ةً ةعکتَىً َ
راوريږې پً دې کښې د اؾيل زرضت،
انام اٌ ِلؽيت مَالىا انام ؿاه امحط رضا صان َر ْ َْح هةاللعَلَيْه تعدمۀ كعآن کزنااليهان ٌم ده .کً صعچً

ةٍاررشيؿت ورکړئ يا د كعآن تعدمً کزنااليهان نؽ صغائو الؿعفان يَ
کهً کَل غَاړئ ىَ ةيا ِ
ً
فيضان ُؼيت ددل اول او د دې ىَر اةَاب نحال د غيتت تتاٌياىې ،د
ددل کښې دے دا ورکړئ.
ِ
ىيکئ دؾَت دا پَره ؼيټ ٌم ورکَلے ؿئ .د څَمعه کتاةَىَ چې نا ؾعض اوکړو دا ټَل ٌم پً

دٍزي کښې ورکَلے ؿئ .صلق لکَىً کعوړوىً پً ودوىَ صعچ کَي او د رسو زرو ډيعي ورکَي،

کً د ىيکَ د ډيعي دَړيطلَ د اؼتاةَ د پاره ٌم يَ څَ زره روپئ صعچ کړے يش ىَ نطييً
َ
نطييً .پً کَر کښې چې ديين کتاةَىً وي ىَ لکً صَ ةً ئې څَک راواصيل او وبً ئې ګَري چې
َ
دا څً دي؟ راتلَىکي نؽلَىً ةً ئې اوګَري چې دا څً دي؟ د کَر ىَر کؽان ةً ئې اوګَري
چې دا څً دي؟ ي
لٍظا پً دٍزي کښې ديين کتاةَىً ورکَل پکار دي.
سيال :وادۀ کښې ډيع صلق كيهيت او ګعاىې ګدلؼتے پً حتفً کښې ورکَي،آيا دا صسير دي؟

حياب :د وادۀ پً مَكؽ ةاىطې چې دا ةؿضې اصَا دخيَا كؽها كؽم حتفے ورکَلے کيږي دا د ٌيڅ
ً
اکر ىً وي .نحال اعم ظَر پً ودوىَ کښې ؿَپيػ ورکَلے کيږي يا داؼې كيهيت ګدلؼتے

ورکَلے کيږي چې پً ٌغې کښې اعم ظَر صَؿتَ ىً وي داؼې ګدلؼتے ورکَل دائغ ديٌ ،م
ُ
دغً ؿان داؼې ؿَپيػ ورکَل ٌم دائغ دي چې د ؼاه لعوىکي ګَډاګي [ةُتان] پکښې ىً
ً
وي صَ د داؼې څزي فائطے کهې وي .نحال پً ګدلؼتً ةاىطې ةً ةيطه څً اوکړي؟ نحال زايج
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ؾتيط رضا هل چا كيهيت ګدلؼتً ورکړه ،ىَ زايج ؾتيط رضا پً دې ةاىطې څً کَي؟ دغاک اهلل

ةً ورتً اووايئ اوکيږدي ةً ئې او ةيا ةً ئې چاهل ورکړي .کً څَک چا هل څً ورکَل غَاړي ىَ د

دې پً ځائے ِد ديين کتاب ورکړي ،کً څَک پټکے پً رس کَي ٌغً هل ِد ؼَټ پيػ او پټکے
ورکړي ،د ؼيت نعاةق ةً ئې پً رس کَي ،او ُ
لهَىځَىً ةً پکښې کَي .د دؾَت اؼاليم پً
َم ْك َت َب ُة ال َْم ِدینه کښې زرګاؤ اؼاليم کتاةَىً دي ،د دې کتاةَىَ ىً ِد يَ کتاب د وس نعاةق واصيل
او حتفً کښې ِد ئې ورکړي کً د وادۀ د حتفے پً ظَر يَ کتاب ورکَئ ىَ پً ٌغې ةاىطې اويلکئ

چې د فالىکي د وادۀ پً مَكؽ ةاىطې حتفً ،يا ؿادي نتارک .کً د وادۀ نتارکتاد وغريه پعې
اويللکے يش او ورکړے يش ىَ انيط دے چې ٌغً ةً ئې د يادګار پً ظَر ؼنتال کړي او َلَيل ةً

ئې .کً د وادۀ ځ َ
لهے د خمکښې ىً ديين نازَل کښې وي ىَ ةيا ِد ٌم کتاب پً حتفً کښې
ورکړي چې پً کَر کښې صَ ةً ئې يَ څَک اولَيل ،د مؽلهاىاىَ کَر تً چې ديين کتاب الړ
يش ىَ د ٌيڅ كؽهً ىلصان ةً ىً ورکَي ةلکً ان ؿاءاهلل الکعيم څً ىً څً ګټً ةً ورکَي.

په کييژدن او واده کښې د غيتت  01نثالينه

()1

چې لکً صپلَي کَي ىَ د دواړو ظعؼ واال ډيع صَاږۀ صَاږۀ کيږي او صپلَي اوکړي ،صَ
ُ
پً دې دوران کښې ٌم او وروؼتَ صَ اکرث د غيبتَىَ ؼلؽلً داري اويس .د دې وولػ

نحالَىً اوګَرئ  :د چا ٌيڅ حلاظ ىً کَي
ُ
راغيل وے  رصؼ د ةل پً صلً ئې دؾَت راکړو  پً ټييل فَن ئې ګغاره اوکړه  صَاښې
ُ
صَ څَک د دؾَت راکَلَ د پاره ٌم راوىً يلږو  مَىږ صَ ٌغَيئ تً د ډيعو کؽاىَ راوؼتلَ


پکار وه چې دؾَت راکَلَ د پاره کَر تً

دؾَت ورکړے وو صَ ٌغَيئ مَىږ تً د ډيعو کهَ کؽاىَ دؾَت راکړے دے  زه چې دؾَت
هل ورغلم ىَ ؼضع راتً ٌيڅ لفټ راىکړو  ناتً ئې دا ٌم اوىً وئيل چې ”ىَره اوصَره“
ّ
…1
ـم الْـعَـالـي َ ْىـه د کتاب ”غيتت یک تتاہ اکرياں“ ىً اصؽتے ؿَے دے.
ام ْ
ـت بَـ َر َكـا هت ه
انري اٌ ِل ؼيت دَ َ
ـه ه
دا مضهَن ِ
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َ
ډيعې ورځې اوؿَې چې د دييئ والؤ هل ظعفً څً دؾَت راىغلَ دا څً ظعيلً ده!  ډيع
ُ
ؿَنان دي  رصؼ يَه پتيلً ظؿام ئې راويلږو ،ديګ رايلږل پکار وو  د صَاښې زړه ډيع
ُ
وړوکے دے  د آمَىَ ئې رصؼ يَه پيټئ راويلږهل او  آمَىً ٌم بػ دغؽې وو  مرش ورور
ُ

هل ئې ګړئ  مرشې صَر هل ئې ؼَټ  او وادله هل ئې [پً حتفً کښې] څادر ورکړو صَ ٌع څزي

ئې ةياکره ورکړو وغريه وغريه .پً دې کښې ةؿضې صَ ٌغً غيبتَىً دي چې کً ٌغې تً ”د

صپل كصَر نيلَ پً ځائے ىَره رسکيش کَل“ اووئيلے يش ىَ ٌم غلعً ىً ده .ځکً چې اول

صَ چې د کَمَ څزيوىَ ګيلے كيصے کَي پً ٌغې کښې اکرثو کښې د رؿَت آفت ٌم ؿامل
ً
دے .نحال دا نعابلات کَل چې د ٌلک د ورور او مَر و پالر د پاره ةً دا دا څزيوىً اصلئ ىَ
مَىږ ةً ٌلً صپلَي کَو ىَ دا ”رؿَت“ ؿَ .کً د دييئ کَرىئ حتفے ىً ورکَي ىَ د ٌلک

کَرىئ پيغَروىً ورکَي ِلػٍظا صپلً لَر د ؼضعګيئ د رش ىً ةچ کَلَ د پاره د امَىَ پيټئ او د
ي
ظؿام پتيلے وغريه پيؾ کَلے کيږي .اؾيل زرضت انام اٌ ِلؽيت ،مَالىا انام ؿاه امحط رضا
صان َر ْ َْح هةاللعَلَيْه فعنايئ :رؿَت ٌغً دے کَم چې پً ةؿضې كَمَىَ کښې رائخ دے چې د صپلې

صاظب (يؿين د ىکاح پيغام ورکَلَ واال)
لَر يا صَر صپلَي تع ٌغې پَرې ىً کَي تع څَ چې د ِ

ىً ځان د پاره څً څزي زاصل ىً کړي ،دغً ؿان رؿَت ٌغً دے چې يَ کػ پً صپلً
رسپعؼتئ کښې يَه صپلَي صَ اوکړي صَ ځان د پاره څً اصؽتلَ ىً ةغري ٌغً دييئ صاوىط تً
ياد ؼاتئ! رؿَت زعام دے او دٍيم تً ةَتلَىکے اکر

ىً زَاهل کَي“.

زطيث پاک کښې دي  :ا ََّلرا ِشیْ َوال ُْم ْرتَشِ یْ فِی ال َّن ِار .يؿين رؿَت ورکَلَ واال او رؿَت
دے چياچنً
ِ
اصؽتلَ واال دواړه دوزصيان دي.

رشيت نه د تيبه کيلي طريقه

ُ
اے اعشقان رسيل! چا چې رؿَتَىً اغؽيت وي ،او اوس رشنيطه وي ىَ رصؼ د صلې تَبً
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اکيف ىً ده ،تَبً کَلَ رسه رسه ةً ٌغً ټَل رؿَتَىً ٌغَيئ تً واپػ کَل وي د چا چا ىً ئې چې
ُ َ
اغؽيت دي ،کً ٌغً ىً وي ىَ د ٌغً وارجاىَ تً ةً ئې ورکَي ،کً د ٌغَيئ ٌم د َرک نؿلَم ىً
فيضان ُؼيت
يش ىَ فلري هل ِد ئې ورکړي .د رؿَت پً ةاره کښې ىَر نؿلَنات زاصلَلَ د پاره
ِ
َ
ددل اول صفسً  041ىً تع  004پَرې نعالؿً کړئ.
ِ
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