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د پوهه کولو طريقه
داعئے عطار

ى
َّ ُ
یا َرب الهصطٰف! څَک چې دا رـاهل ” د پًٌَ کَلَ غؽيلً“ اولَيل يا واوريٌ ،غَيئ حً ٌؽ
اکر د رشيػج او ـنخَ نػاةق د کَلَ ـػادت ورکړې او ةے ضفاةً ئې اوخبښې.

صَ
اهلل عَلَي ْ ِه َواٰل ِ ٖه َو َسلَّم
ٰا ِمنی ِب َجا ِہ َخا َت ِ
م ال َّن ِب ِّی ْنی َ ّّل ُ

ُ
د د ُرود رشيف فضيلت

صَ
اهلل عَلَي ْ ِه َواٰل ِ ٖه َو َسلَّم فرنان نبارك دے :د كيانج پً ورځ ةً ناحً د ټَلَ ىً زيات
د آخري ىيب َ ّّل ُ

ىؾدې ٌغً څَک وي چا چې پً نا ةاىػې زيات درود رشيف لَـخيل وي.
( ترمذی،27/2،حدیث)484:

قيهيت دولت

صَ
اهللعَلَيْ ِه َواٰل ِ ٖه َو َسلَّم اركاد فؽنايئ :پً کَم کؿ کښې چې
د اهلل پاك آعؽي ىيب ،حمهػ غؽيب َ ّّل ُ

درې عربې وي ٌغً ةً د ايهان عَږ والے اومَيم  )1( :د اهلل او د ٌغً د رـَل
صَ
اهللعَلَي ْ ِه َواٰل ِ ٖه َو َسلَّم رسه د ټَلَ ىً زيات حمتج کَي ( )2د اهلل پاک د پاره د چا رسه حمتج کَي
َ ّّل ُ

( )3چې څيګً اور حً غَرزيػل ةػ ګيړي ٌم دغً كان کفؽ غؽف حً ةريحً حلل ةػ ګيړي.
(بخاری ،17/1 ،حدیث)16:
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ِ
اهلل عَـنْه ةً فؽنائيل :پً اهلل پاک نې ِد كفم وي! د چا رسه چې د
ضرضت اةَ درداء َر َ
ِض ُ

عپلې ةػې آعؽي عاحهې ويؽه ىً وي ،د ٌغً آعؽه عاحهً ةً ةػه وي.

(قوت القلوب)228/2،

اکش! چې مَىږ ټَلَ حً د ايهان د ـالنخيا ضلييق ـَچ ىصيب يش ،اکش! چې ٌؽ وعج
مَ د ةػې عاحهې ىً زړه ويؽيږي ،ورځ کښې ةيا ةيا د حَبې او اـخغفار ـلفلً رواىً
وي .د اهلل پاک د دربار ىً د ايهان د ضفاظج ـَال مَ پً علً ٌؽ وعج ساري وي.
څيګً چې د دىيا د دولج د ضفاظج پً نػاملً کښې ةے عيايل د ٌغې د طائع کيػو
ـتب سَړيػے يش دغً كان ةلکً د دې ىً ٌم زياحً ىازکً نػاملً د ايهان ده.
ٰ
ّ
اغل ـُ ضرضت ،اِنامِ اٌ ِلفيج مَالىا كاہ امحػ رطا عان َر ْ َْح ُة ا ِهلل عَلَيْه فؽنايئ:
ـلب ايهان (يػين د ايهان د حللَ) ويؽه ىً وي د مؽګ
غلهائے کؽام فؽنايئ :چا رسه چې د
ِ
پً وعج د ٌغً د ايهان طائع کيػو اىػيښيً ده
(ملفوظات اعلٰـى حضرت،ص)495
ِ

ُ

اعشقان َرسول! د دولج د ضفاظج چې څَمؽه فکؽ وي د دې ىً زيات د ايهان د
اے
ِ
ضفاظج فکؽ الزيم دے ځکً چې ايهان ډيؽ كيهيت دولج دے.کً نَ ُع ْوذُ بِاللّٰہ نَ ُع ْوذُ

بِاللّٰہ َن ُع ْوذُ بِاللّٰہ عاحهً پً کفؽ اوكَه ىَ د ٌهيلً ٌهيلً د پاره ةً پً دوزخ کښې پاحې
کيػل وي .کً څَمؽه ٌم له َىځَىً کړي وو ،حٍشػ ګؾاره وو ،صػكے او عريات
واال وو ،کً چؽې عاحهً پً ايهان رسه اوىً كَه ىَ ةيا ٌيڅ ٌم پً اکر ىً راځِ،
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ال ِبا لْ َخ َوا تِ ْیم يػين د اغهالَ دار و نػار پً عاحهً
ضػيد نتارک کښې دي :اِ نَّ َم ْ
ااْل َ ْع َم ُ
دے.

(بخاری ،274/4،حدیث)6667:

ضػيد پاك الىػې كارضني فؽنايئ :د ٌهيلً ـػادت نيػئ او ةػخبخئ
د دې
ِ
ةنياد د مؽګ پً وعج د انفان پً آعؽي غهل ةاىػې ايښَدے كَے دے ،ځکً چې د
مؽګ پً وعج د غؼاب فؽښخَ يلػل َ ىً خمکښې ةيػه ايهان راوړي ىَ اهلل پاک د
ٌغً کفؽ او کفؽيً اغهال عخهَي ،دغً كان د يَ مفلهان آعؽي غهل د کفؽ
وي ىَ د ٌغً غهلَىً ةؽبادوي.
(عمدةالقاری ،565/15 ،شرح البخاری ْلبن بطال 366/16 ،ملخصاً)

ُ

اعشقان َرسول! اوس ضاالت ډيؽ ىازک دي ،كفها كفم فخيے ورځ پً ورځ خمې
اے
ِ
حً راځِ .د ةػې عاحهې ويؽه او د ايهان د ضفاظج سؼةً زياحَلَ د پاره ښً ناضَل او
ٰ
ّ
ښً صطتج اعخيار کړئ ،د غلهائے اٌ ِلفيج او عاص غَر د اغلـُ ضرضت انام
ْح ُة ا ِ
هلل عَلَيْه د کخاةَىَ لَـخل عپل نػهَل سَړ کړئ.
امحػ رطا عان َر ْ َ

خدایا ُبرے اخ ِتمے ےس اچبیا

1

ڑپوھں ہملک جب ےلکن َدم یاایہٰل
فیضان مدینہ محرم الحرام )1441
(ماهنامہ
ِ

 ....1دا مظهَن د خمخلفَ نػين نؼاکؽو وغريه پً نػد حيارولَ رسه د انري اٌلفيج
دَ ََامـ ْت بـَ َركَـا َتُـهَُـ ُم َالـْ َعَـ َال ِـ َي َـ َْه ىً د چيک كَے دے او د ٌغې ىً پؿ پيق کړے كَے دے.
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د کزنلو کولو ىقصاىوىه

وئيلے يش چې د يَ لٌَار ةيػ داکن حً يَ نار ىيَحلٌَ ،غً ٌلخً د يَے آرے رسه
اولګيػو او لږ كان زعيم كٌَ ،غً نار د راګؽځيػو رسه پً عپل پَره غاكج پً آره
چک اولګَلَ ،د ٌغې پً وسً ئې علً ٌم زعيم كَهٌ ،غً غصً كَ او ځان ئې د آرې
ىً راحاؤ کړو او عپل دښهو ګيړلَ رسه ئې زور ورکړو ،چې د ٌغې پً وسً خپپلً نړ
ُ

اعشقان َرسول! د ٌغً ةے وكَفً نار پً كان غصً کَوىکِ کفان ٌم د کم
كَ .اے
ِ
غللئ اىػاز اعخياروي ،ىَرو حً د حکليف ورکَلَ او ىلصان رـَلَ کَكق کَي .پً
وړه وړه عربه کزنلې کَي ،ةػظې علق عَ د کزنلَ پً سال کښې داـې ىښيت وي چې
ً
ٌؽ څزي نرال عؽ ،اس ،چيلئ وغريه ځياورو حً ٌم کزنلې کَي ،چې ديَال رسه
اوسيګيږي ىَ ديَال حً ٌم کزنلې کَي ،کً دروازه ىً ةريحً کيږي ٌم کزنلې ،کً
ګاډے ىً ـټارټ کيږي ګاډي حً ٌم کزنلې ،کً فَن ىً نيالويږي ىَ ىيټ ورک حً
کزنلې ،بؿ ٌؽ يَ څزي حً کزنلې کَي .پً وړه وړه عربه غصً کَوىکے کؿ د ٌغً
ةے وكَف نار پً كان د غؾت پً ضَالے رسه خپپلً نړ کړي.
یاد ساتئ! يَ مفلهان حً کزنلې کَل ،د ٌغً د غؾت ـپاكوے کَل ګياه ده )1( .د اهلل
صَ
اهلل عَلَي ْ ِه َواٰل ِ ٖه َو َسلَّم اركاد فؽنايئ :ـَد د  07ګياٌَىَ جمهَغً ده او پً
پاک آعؽي ىيب َ ّّل ُ

ٌغې کښې د ټَلَ ىً کهً دا ده چې يَ کؿ د عپلې مَر رسه ةػاکري اوکړي او د ـَد
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ىً غټً ګياه د مفلهان ةے غؾيت کَل دي( .موسوعۃ ا بن ایب الدنیا ،124/7 ،حدیث)173:

) (2کزنلې کَوىکے کؿ کً ـيټن دے ىَ د ٌغً ىَکؽ ،کً عاوىػ دے ىَ د ٌغً
ښځً ،کً اـخاذ دے ىَ د ٌغً كاګؽدان د ٌغً ىً حيګ وي ،کً غؾت ئې ٌم کَي ىَ
رصف د عپلَ نلصػوىَ ضاصلَلَ د پاره يا د ٌغً د رش ىً د ةچ کيػو د پاره ،او د چا
ضػيد پاک کښې ٌغً حً
غؾت چې د ٌغً د رش ىً د ةچ کيػو د پاره اوکړے يش پً
ِ
ډيؽ ةػ انفان وئيلے كَي دي( .اوګورئ بخاري ،134/4 ،حدیث)6131:

) (3کزنلے کَوىکے ډيؽ ةػ کؿ وي څيګً چې پً ضػيد رشيف کښې دي:
اب ال ُْم ْس ِل ِم ف ُُس ٌ
وق“ يػين مفلهان حً کزنلې کَل فِفق دے.
” َس َب ُ
(مشکاة المصابیح ،196/2 ،حدیث)4814:

) (4د سګړې کَلَ پً وعج د کزنلَ اعدت حً د نيافلج يَه ىښً وئيلے كَي ده.

(اوګورئ بخاري ،25/1 ،حدیث )34:ل ِ ٍٰؼا کزنلې کَوىکے يَ كِفم هل ځان د نيافلاىَ پً فٍؽـج
کښې د كاملَلَ کَكق کَي.
یاد ساتئ! مفلهان حً کزنلې کَل او د ٌغً زړه ازارول ضؽام دي او دوزخ حً
ةَحلَىکے اکر دے ،د ىو ىً د رښخيې حَبې کَلَ رسه رسه د ٌؽ ٌغً مفلهان ىً ٌم
نػايف اوغَاړئ چاحً مَ چې کزنل کړي وي يا مَ ورهل ىاضلً زړه ازار کړے دے ،چې
پً دىيا او آعؽت کښې د رـَائې ىً ةچ كئ .اهلل پاک دې مَىږ حً د عپلې ژةې د ښً
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اـخػهال او د کزنلَ ىً د ځان ـاحلَ حَفيق راىصيب کړي.

1

اْلویل )1442
ص َّّل اهلل عَل َي ِه واٰل ِ ٖه وسلَّم (ماهنامہ فیضان مدینہ،جمادی
ٰ
ب ْ
اْل َ ِم ْنی َ
ٰا ِمنی بِ َجا ِہ ال َّن ِ ِ ّ
ُ ْ َ َ َ

خپلو چبو ته دیو اوښائې!
ىو ـتا زيات مفلهاىان عپلَ چبَ حً رصف او رصف دىياوي حػليم ورکَي او دې د
پاره پؽې پَره کَكق کَيٌ ،غَيئ پً ګؽاىَ ـکَلَىَ کښې داعلَي او پً زرګَىَ
روپـئ پؽې عؽچ کَي او د ټيَكو الکـَىَ د پاره ورهل ٌم ةاكاغػه اٌخهام کَي .د دې
ةؽغکؿ د ٌغَيئ د عپلَ چبَ ديين حػليم و حؽبيج پً نػاملً کښې داـې اغفلً دي
چې زيات كؽآن کؽيم پً يلػلَ ٌم صطيص ىً يش لَـخلے ،حؽ دې پَرې چې نا داـې
علق ٌم يلػيل دي چې د ٌغَيئ چبې عَ اىګلق ښً وايئ عَ ٌغَيئ لکهً صطيص ىً
يش لَـخلے .دغً كان ٌغَيئ حً د ٌغً غلائػو پخً ٌم ىً وي پً کَمَ چې د مفلهان د
ديو ،ايهان او آعؽي جنات دار و نػار دے ،د دىياوي حػليم د ټَلَ ىً ښً ډګؽياىې
ّ
ضاصلَلَ ةاوسَد ٌغَيئ حً د لهَىځ ،روژې ،ضز او ٰ
زکَة وغريہ فؽض غتادحَىَ نخػ ِلق د
ةنيادي او رضوري عربو پخً ىً وي ،د اودس او غفل صطيص غؽيلً ،د لهَىځ اراکن ،د
سيازې داعګاىے عَ مللکً ده چې اووايئ ،اعم غَر ديو ىً زده کَلَ او رصف دىياوي
 ...1دا مظهَن د  35ذواللػػۃ احلؽام 3663ھ د نػين نؼاکؽې پً حيارولَ رسه د انري
اٌلفيج دَ ََ
ت َبـَ َر ََكـا َُتـ َُهـ ُم َالـ ْ َعَـ َال ِـ َي َـ َْه ىً ىَرې ملَرې اعفخلَ ىً پؿ پيق کړے كَے دے.
امـ ْ
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حػليم ضاصلَوىکِ چبِ ىو ـتا عپل مَر او پالر حً زيات حکليف ورکَي او د
ٌغَيئ ارناىَىً عاورې کَي ،عپل ةَډاګان مَر و پالر اولډ ٌاؤس حً رـَوىکِ چبِ
ديو اـالم ىً َمعاذَ اهلل ةزياره او د دې ةنيادي
ٌم اعم غَر دىياوي حػليم يافخً وي ،د ِ

اضاكناحَ ةاىػې كفها كفم اغرتاطَىً کَوىکِ انفاىان ٌم رصف پً دىياوي غلَم
وفيَن کښې پًٌَ لؽوىکِ وي .حؽ اوـً پَرې چې څَمؽه ٌم عَدکلئ كَې دي،
ّ
غلم ديو اعلم نيالؤ ىً يش او کً چؽې اهلل
ا ِنيػ دے چې پً دې کښې ةً يَ ٌم د ِ

پاک اوغَښخلً ىَ د داـې نتارکَ عللَ پً ةاره کښې ةً حاـَ داـې وا ىً اورئ ،ابلخً حؽ
اوـً پَرې عَدکلئ کَوىکَ کښې ګيړ كهري دىياوي حػليم ضاصلَوىکِ علق
خمې حً راغيل دي .زمَىږه د دىيا او آعؽت عري پً دې کښې دے چې عپلَ چبَ حً ديو
رضور زده کړو ،کً چؽې دىياوي حػليم ورحً ورکَل غَاړئ ىَ ٌم د رضوري ديين غلم
زده کَلَ ىً پؿ د ښً ښً ىيخَىَ رسه او د رشيػج پً ښَدلے كَؤ اصَلَ ةاىػې د غهل
کَلَ رسه دويئ حً دىياوي حػليم ورکړئ.
یاد ساتئ! د كيانج پً ورځ چې څيګً د ىَرو ىػهخَىَ پً ةاره کښې پَښخيً کيږي،
دغً كان اوالد ٌم يَ ىػهج دے د دويئ پً ةاره کښې ةً ٌم زمَىږ ىً پَښخيً کيږي .د
عپلَ چبَ صطيص اـاليم حؽبيج کَلَ رسه پً دىيا کښې د دې ـَال سَاب حيار کړئ.
ِض َُ
ضرضت غتػ اهلل ةو غهؽ َر ِ ََ
اهللَعَنْ ُه ََما يَ کؿ حً اوفؽنائيل ” :د عپل چبِ ښً حؽبيج

اوکړه ځکً چې ـخا ىً ةً ـخا د اوالد پً ةاره کښې حپَس کيږي چې حا د دويئ څيګً
www.dawateislami.net
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حؽبيج کړے وو او حا ورحً څً زده کړي وو( “.شعب اْلیمان،466/6،حدیث )8662:ځکً عپلَ
چبَ حً ٌغً څً زده کړئ د څً پً وسً چې د كيانج پً ورځ حاـَ رـَا ىً كئ .د اهلل
پاک آعؽي ىيب

صَ
اهلل عَل َي ْ ِه َواٰل ِ ٖه َو َسلَّم
َ ّّل ُ

اركاد اوفؽنائيلَ” :يَ پالر عپل چبې حً داـې غػيً

ىً ده ورکړې کَنً چې د ښً ادب ىً ښً وي( “.ترمذی ،383/3،حدیث)1959 :

ضکيم اال ّنج نفيت امحػ يار عان

ْح ُة ا ِ
هلل عَل َيْه
َر ْ َ

فؽنايئ ” :د ښً ادب ىً مؽاد چبے

دييػاره ،نخيق ،پؽٌزيګاره سَړول دي .د اوالد د پاره د دې ىً ةلً ښً غػيً [ُتفً] څً
کيػے يش چې دا څزي پً ديو او دىيا کښې پکاريږي .مَر و پالر هل پکار دي چې
ٌغَيئ عپل چبې رصف د نادلاره کَلَ رسه د دىيا ىً ىً رعصخيږي ةلکً ٌغَيئ دييػاره
سَړ کړي او رعصج يش کَم چې خپپلً ٌم پً كرب کښې د دويئ پً اکر رايش چې د
ژوىػو چبَ د ىيکئ ذَاب وفات كَو نړو حً پً كرب

کښې نيالويږي(“.مر ٰاة المناجیح)426/6،

اهلل پاک دې د ښً ښً ىيخَىَ رسه مَىږ هل عپلَ چبَ حً د ديو زده کَلَ حَفيق راىصيب
کړي.

صَ
اهلل عَل َي ْ ِه َواٰل ِ ٖه َو َسلَّم
ب ْ
ٰا ِمنی بِ َجا ِہ ال َّن ِ ِ ّ
اْل َ ِم ْنی َ ّّل ُ

فیضان مدینہ ذی الحجۃ الحرام )1441
(ماهنامہ
ِ

ُ
صلح کښې خري دے
د رمظان الهتارك 1441ھ پً  52كپً د حؽاويص ىً پؿ نػين نؼاکؽه کښې يَ ـَال
اوکړے كَ چې زمَىږ د وادل صاضب زمَىږ د حؽۀ او ىَرو عپلَاىَ رسه سګړه ده ىَ پً
دې صَرت کښې مَىږ هل څً پکار دي؟ آيا مَىږه ٌم د دغً عپلَاىَ رسه حػلق
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پؽيږدو يا وررسه حػلق ـاحل پکار دے؟
ري اٌلفيج دَ ََامـ ْت بََـَ َركََـا ُتَـ ُهَـ ُم َالـ ْعََـ َال ِـ َي َـ ْهَ اركاد اوفؽنائيلَ :د مَر و پالر پً
ِ
كيظ غؽيلج ،ا ِن ِ

سګړو کښې چبَ حً پؽيَحل ىً دي پکار ،د حؽۀ رسه عَ ةً ورارۀ ِصلۀ رضيم کَي،
كػع رضيم ضؽانً ده ،کً دواړه وروىړه د يَ ةل ىً عفً دي او پً دې وسً ځَي د عپل
ِ

حؽۀ رسه ىً نيالويږي ىَ داـې ىً ده پکار ،سګړه کً د وادل صاضب د عپل ورور رسه
وي يا د مَر د عپلې عَر رسه ،چبِ دې د عپل مَر و پالر د سګړې پً وسً د ِصلۀ
رمحئ ىً ځان حمؽونً ىً کړي ،د ورور د عَر ىً ،د ورور د ورور ىً ،د عَر د عَر ىً
عپل نييځ کښې عفګان ىً دے پکار ةلکً ٌِهج اوکړئ او ور خمکښې كئ ،حػلق
سَړ کړئ.
حاکیت :زمَىږ د مرشاىَ ةً پً عپل نييځ کښې څً مفئلې وې چې هل ٌغې پً وسً
انري اٌلفيج) د حؽور (يػين د مَر عَر) کؽه زمَىږ حګ راحګ ةيػ وو او ىً
زنا (يػين د ِ
ةً ٌغً راحللً .پً کٍارادر کښې د كٍيػ مفشػ رسه عَا کښې د حؽور کَر وو او نا ةً
ٌغً دمات کښې انانيت کَهل.
د اهلل پً فظل ناحً حَفيق راىصيب كَ او نا ٌِهج اوکړو او د حؽور کَر حً الړم (زنا

عَ ٌفې ٌم د ٌغَيئ رسه څً سګړه ىً وه) ،زنا پً يلػلَ ٌغَيئ ډيؽ ضريان كَل او اوئې
وئيل :حً؟ نا اوئيل :آؤ! زه د صلطې د پاره راغلے ،يم نػاف نې کړئ! چې د حؽور د
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عاوىػ رسه نيالؤ كَم ىَ ٌغً اووئيل چې حً دومؽه لَيئ ـړے ئې او زمَىږ رسه پً
دغَت اـاليم
عپلً د نيالويػو د پاره راغلے ئې! (دا د ٌغً وعج عربه ده لکً چې د
ِ

دغَت اـاليم پً وسً زنا ىَم ملٍَر كَے وو) دغً كان د
سَړيػو لږه مَده كَې وه عَ د
ِ
ٌغَيئ رسه د صلص کَلَ رسه زه کَر حً راغلم او عپلً عَر نې پًٌَ کړه چې نا الره
ـد لِلّٰـہ! ٌغَيئ ٌم د ٌغَيئ کؽه الړل
ْـح ْـم ُ
ٌَاره کړې ده ،حاـَ د حؽور کؽه الړ كيئ او ا َل َ
او د اهلل پاک پً فظل د حؽور کؽه زمَىږ حګ راحګ رشوع كَ.
ل ِ ٍٰؼا چې څَک ٌم د يَ ةل ىً عفً وي پً ٌغَيئ کښې دې يَه ډهل ٌِهج اوکړي
ىَ حؽکيب سَړيػے يش ،ابلخً کً زړې عربې يادوئ چې ” حا عَ دا دا وئييل وو،
داـې دې کړي وو ،زه ةيا ٌم راغلے يم“ ىَ کيػے يش چې ٌغَيئ اووايئ چې دروازه
مَ حؽ اوـً پَرې ةيػه کړې ىً ده ،اوځً ،حً ولې راغلے ئې؟ ځکً چې څَک د
صلطې د پاره ځِ ىَ د ٌغً ټيټيػل پکار دي ځکً چې د صلطې د دروازې دركل لږ
ښکخً دے ،کً لږ ټيټ كئ ىَ ىيَحے كې ،کً پً غؽور رسه ځئ ىَ رس ةً دې اولګِ او
صلص ةً اوىً يش.
ةھؽضال څَک چې اعسؾي کَي ،ښکخً کيږيٌ ،غً اکنياةيږي .د اهلل پاک آعؽي
صَ
اهلل عَلَي ْ ِه َواٰل ِ ٖه َو َسلَّم اركاد فؽنايئَ :م ْن تَ َوا َض َع لِلّٰ ِہ َرف ََع ُه اللّٰ ُہ يػين چا چې د اهلل پاک د رطا
ىيب َ ّّل ُ

د پاره اعسؾي اوکړه اهلل پاک ٌغً حً لَړ والے غػا کَي

(شعب اْلیمان ،276/6،حدیث)8146:

ل ِ ٍٰؼا ټَلَ هل صلص کَل پکار ده ،د دې مَطَع پً ضللً د مکختث الهػييً يَه ښلکې
www.dawateislami.net

د پوهه کولو طريقه

11

ۡ
َّ َّ ُ َّ ٰ
ام عـلی َّس ِّـیـ ِّد ال ُـم ۡـر
الـسـل

رـاهل ده ” اہوھتں اہھت وھپیھپ ےس حلص رکیل“ د دې رـالې لَـخلَ رسه کً چؽې اهلل پاک
اوغَښخلً ىَ ذٌو ةً مَ سَړ يش چې سګړه ىً صلص پکار ده .اهلل پاک دې مَىږ هل
پً عپل نييځ کښې پً صلطې رسه د اوـيػلَ حَفيق راىصيب کړي.
فیضان مدینہ محرم الحرام )1442
ص َّّل اهلل عَلَي ِه واٰل ِ ٖه وسلَّم (ماهنامہ
ِ
ب ْ
اْل َ ِم ْنی َ
ُ ْ َ َ َ
ٰا ِمنی ِب َجا ِہ ال َّن ِ ِ ّ

د فضول سوالوىو اعدت لروىکو د پاره پيغام
ـد لِلّٰـہ! زه د اعدت پً غَر ةے د څً رضورحً د چا ىً دا پَښخيً ىً کَوم چې
ْـح ْـم ُ
ا َل َ
ـخا څَ چبِ دي؟ حً څً اکر کَے؟ ـخا ګټً څَمؽه ده؟ وغريه .ةػظې وعج خمې حً
ىاـج کؿ داـې حپَـَىً کَل ښً ىً ګيړي ،ځکً کً چؽې حيغَاه ئې کهً وي ىَ پً
وئيلَ کښې ةً رشنيږي او کً اوئې وايئ ىَ دا ٌم کيػے يش چې پَښخيً کَوىکے
اووايئ چې رصف دومؽه حيغَاه! ـخا عَ دومؽه دومؽه حػليم او دومؽه دومؽه جتؽبً ده
وغريه وغريه ،او کً چؽې حيغَاه زياحً وي ىَ کيػے يش د ىظؽه کيػو هل ويؽې
اورپيږي (يلييا ىظؽ لګيػل ضق دي د ضػيرَىَ ىً ذاةج دي).
ةػظې علق ٌيڅې د ځانيَ او لَىړو د كهري ،د ٌغَيئ د غهؽوىَ ،کَيژدىَ او ودوىَ
وغريه پً ضللً د فظَل حپَـَىَ کَلَ رسه ىَر حيګَي ،کً چؽې د چا د ىا واده کړي
ځَي يا لَر پً ةاره کښې نػلَمَلَ کښې اکنياب يش ىَ ىَرې پَښخيې کَي :څً
مفئلً ده؟ د دويئ ودوىً ولې ىً کَې؟ اوس عَ د ډيؽ غهؽ كَي دي ،دويئ هل څً
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اوکړه .د چا د واده کً يَ څَ نياكخې كَې وي ىَ پَښخيً ةً کَي چې ” زيؽے“ كخً
غلل
او کً ىً؟ داـې عربو کښې ښځې ٌم كاحً ىً وي .اهلل پاک دې دويئ حً ٌم
ِ

ـليم ورکړي .کً چؽې چا لَر واده کړه ىَ پَښخيً ةً کيږي :ولَر [يػين سٍزي] دې
څَمؽه ورکړو؟ څً څً دې ورکړه او رسه زر دې څَمؽه ورکړه؟ کً د چا کَر حً الړ يش
ىَ ةغري ملَره غَښخلَ وايئ :دا څزي د دې ځائے پً ځائے ٌلخً ايښَدل پکار وو،
ٌفې ةً د دروازو او کړکَ پً ةاره کښې وايئ چې دا دې داـې کړے وے ىَ ډيؽه ةً
ښً وه ،ةػظې وعج عَ ةً د کَربً د زړه ازارولَ عربې ٌم کَي ،د نرال پً غَر :ـخاـَ
کَر کښې د صفائې عيال ـاحلَ رضورت دے .دغً كان ةً د كالني ،ديَالَىَ او واش
روم وغريه عانياىې ٌم ةياىَي .څَک چې د فظَل پَښخيَ ىً ځان ةچ کړي ،ا ِّنيػ دے

چې ٌغً ةً د ټينلو ىً عالص يش او د ىَرو د زړوىَ ازارولَ او ٌغَيئ د دروغَ پً
ګياه کښې اعخً کَلَ د آفخَىَ ىً ةً ٌم ةچ يش .اهلل پاک دې مَىږه د فظَل عربو،
فظَل حپَـَىَ او ىَرو فظَلَ اکروىَ ىً د ةچ کيػو او د ىَرو د ةچ کَلَ حَفيق راىصيب
صَ
اهلل عَل َي ْ ِه َواٰل ِ ٖه َو َسلَّم
ب ْ
کړيٰ .ا ِمنی بِ َجا ِہ ال َّن ِ ِ ّ
اْل َ ِم ْنی َ ّّل ُ

1

(ماهنامہ فیضان مدینہ ،جمادی الثاین )1446

... 1دا مظهَن د  46رمظان الهتارك 3663ھ د نػين نؼاکؽې پً نػد رسه حيار کړے دے
او د انري اٌلفيج

امـ ْ بـ
م َالـ ْ َعَـ َال ِـ َي َـ ْهَ
دَ ََ
ت ََ َر ََكـا َُتـ َُهـ ُ

د چيک کَلَ ىً پؿ پيق کړے كَے دے (د

ناٌيانے پً آعؽ کښې دا غتارت نلخً)
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د پوهه کولو بعضې اثر کووىکې طريقې

ِٓ
ِ
اهلل عَـنْها فؽنايئ” :چا چې عپل ورور پټ پًٌَ کړوٌ ،غً
ضرضت يب يب امِ درداء َر َ
ِض ُ
ٌغً حً ښالک ورکړه او چا چې ٌغً د عللَ پً خمکښې پًٌَ کړو ىَ ٌغً عپل ورور
ةاىػې غيب اولګَلَ( “.شعب اْلیمان،112/6،حدیث)7641:

ُ

اعشقان َرسول! پًٌَ کَل ٌم يَ فو دے ،اهلل دې کړي چې دا مَىږ هل رايش،
اے
ِ
کً چؽې پً رشيع اغ ِختار رسه څَک پًٌَ کَل پً حاـَ الزم وي او حاـَ د دې اٌل ٌم
يئ ىَ مرشان پً اضرتام او واړه پً كفلج رسه پًٌَ کړئ .کً پً زورورحيا يا پً دةاؤ
څَک پًٌَ کَئ ىَ کيػے يش چې خمانظ کؿ چپ يش عَ پً زړه کښې ةً د عپلې
اصالح د پاره حيار ىً يش .اکرث د عللَ د پًٌَ کَلَ اىػاز عؽاب او د زورورحيا وي
چې د ٌغې پً وسً خمانظ کؿ ىً پٌَيږي او ةػظې وعج ٌغً ةے الرې يش .عاص
غَر پً ـَكل نيډيا ةاىػې چې پً کَنً زورګريئ رسه علق يَ ةل پًٌَ کَي ،دې رسه
د خمانظ کؿ دىيً ِطػ پيػا کيږي،کً ٌغً پً غلػئ ٌم وي او د ٌغً طهري ٌم دا نين
چې دے پً غلػئ دے عَ ٌغً ةً د داـې اصالح کَوىکِ عربه چؽې ٌم كتَهل ىً
کړي او ـَچ ةً کَي چې کً چؽې عپلً غلػِ اونيم ىَ کيػے يش چې خمانظ
کؿ ىَر ٌم ډاډه يش ،پً دې وسً ٌغً ةً د عپل ځان صطيص ذاةخَلَ د پاره ګډ وډ
ديللَىً ورکَي.
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یاد ساتئ! پً مَىږه کښې څَک ٌم كيػان ذاةخَوىکے ىً دے ،د پًٌَ کَلَ اىػاز

داـې پً اکر دے چې خمانظ کؿ کښې طػ پيػا ىً يش او كيػان د ٌغً اصالح د
ٌغً پً ىظؽ کښې د ةے غؾحئ سَړولَ رسه پيق ىً کړي ،د نرال پً غَر کً ٌغً کښې
چؽحً ښً عربه وي يا د ٌغً پً عربو کښې څً ښً څزي وي ىَ اول پً دې ضَالے رسه
سائؾ اىػاز کښې دې د ٌغً څً حػؽيف اوکړے يش ،ةيا دې د ٌغً غلػئ غؽف حً
اكاره اوکړے يش ،ةيا دې اووئيل يش چې کً چؽې زنا غلع فٍيم وي ىَ خبښيً
غَاړم ،اوس عَ د ـَكل نيډيا دور دے ،د واټؿ ايپ پً ذريػً د سَړه الـَىَ
ـټيکؽې ٌم يلږلے يش ،داـې يَ اىػاز دې اعخيار ىً کړے يش چې د ٌغې ىً پً ةل
کښې ِطػ پيػا يش او غصً ورهل وريش .د پًٌَ کَلَ د پاره کً د ضکهج ،نييې ،حمتج
او ىؽنئ واال اىػاز وي ىَ څَک چې پًٌَ کړے يش ٌغً ةً د ـيػٌا کيػو ـَچ کَي
او ٌغً حً ةً د عپلې اصالح څً ىً څً ذريػً ٌم نيالؤ يش.
ةػظې علق داـې ٌم وي چې د چا اصالح کَل غَاړي او د ٌغً مَبائل ىهرب
وررسه ىً وي ىَ ةيا ٌغً ويډيَ يا آډيَ پيغام سَړکړي يا ةيا پَـټ حيار کړي او پً
ـَكل نيډيا ئې د داـې پيغام رسه عَر کړي چې زمَىږ رسه د فالىکِ ىهرب نلخً ،د
چا د ٌغً رسه راةػً وي ىَ زمَىږ دا پيغام دې ٌغً حً اورـَئ ،داـې ىً دي کَل
پکار ،خمانظ کؿ د ډيؽو عللَ خمکښې د رـَا او ةے غؾحً کَلَ رسه حاـَ وائې چې
ٌغً حً اووائې چې داـې ىً کَي ،کً ٌغً عپلً اصالح اوکړه ٌم ىَ لکَىَ عللَ حً
www.dawateislami.net
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ةً څَک وايئ چې د ٌغً اصالح اوكَه ،داـې ٌم کيػے يش چې ـخاـَ غلع فٍيم
وي ،د خمانظ کؿ رسه ـخاـَ د عربې سَاب ٌم وي ،ةيا عَ پً حاـَ واسب ٌم ىً دي
چې لکَىَ عللَ حً د دغً پيغام رـَلَ رسه حاـَ اووائې چې ـيػٌا كً! د داـې اىػاز
رسه خمانظ کؿ رـَا کيږي ،د ٌغً زړه کښې ةغض پيػا کيػے يش ،کً چؽې ٌغً د
عپلې غلػئ اصالح اوکړي ٌم ىَ ـخاـَ ىً ةً ةػظيً يش.
ـخاـَ ىً مرش کً چؽې يَ ىاسائؾه اکر کَي يا عربه کَي او حاـَ حً پخً وي چې دا
عربه پً فالىکِ کخاب کښې داـې داـې يللکے كَې ده او ـخاـَ اغلب ګهان وي
چې زه دے پًٌَ کَوم ىَ اونين ةً ئې ىَ اوس پًٌَ کَل واسب دي ،او اىػاز داـې
ٌم ـاحلے كئ چې ٌغً کخاب ةريحً کړئ او ٌغً حً ئې اوښائې او پً نييً ورحً اووئيل
يش چې لږ نا پًٌَ کړه چې دا ئې څً يليلک دي؟ کً چؽې ٌغً ٌَښيار وي ىَ پً عپلً
ةً پًٌَ يش .کً غلػِ وړوکے کؿ ٌم اوښايئ او پً رښخيا غلػِ وي ،ىَ مرشاىَ هل
ٌم زړه غټ ـاحلَ رسه عربه نيل پکار دي چې پً دې کښې د دىيا او آعؽت عري
دے .اهلل پاک دې مَىږ حً د عپل ځان او د ټَلې دىيا د عللَ د اصالح کَلَ سؼةً
1
ص َّّل اهلل عَلَي ِه واٰل ِ ٖه وسلَّم (ماهنامہ فیضان مدینہ ،جون 2621ء)
ب ْ
اْل َ ِم ْنی َ
ُ ْ َ َ َ
راغػا کړيٰ .ا ِمنی ِب َجا ِہ النَّ ِ ِ ّ

 ... 1دا مظهَن د  27فؽورئ 4243ء د كَې د نػين نؼاکؽې پً نػد رسه د انري اٌلفيج

َد ََ
ت َبـَ َر ََكـا َُتـ َُهـ ُم َالـ ْ َعَـ َال ِـ َي َـ َْه ىً د ىَرو ملَرو اعفخلَ ىً پؿ پيق کيږي.
امـ ْ
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الـسـلام عـلی س ِّـیـ ِّد الـمـر َ

د لهاىځه یو څو رضوري مسائل

پً ضػيد رشيف کښې دي :کَم کؿ چې رکَع او ـشػې پَره ىً کَي ،لهَىځ
ٌغً حً وايئ” :اهلل دې حا ٌالک کړي څيګً چې حا زه طائع کړم ،ةيا ٌغً لهَىځ د
زړې کپړې پً كان د راغَىډ کړے يش او د لهَىځ کَوىکِ پً نظ ور اوويلخے
يش“.

(شعب اْلیمان ،144/3 ،حدیث 3146:ملتقطا)

يَ ةل روايج کښې دي د ټَلَ ىً غټ غل

ٌغً دے څَک چې پً لهَىځ کښې غال اوکړي .غؽض اوکړے كَ :د لهَىځ غل څَک
دے؟ اوفؽنائيل كٌَ :غً دے کَم چې رکَع او ـشػې پَره ىً کَي.

(مسند احمد،

 ،386/8حدیث )22765:ىو ـتا لهاىځً کښې اعنې کيػوىکَ غلػَ کښې ةػظې حاـَ حً
ښايَ او يَ څَ نػين ګلَىً وړاىػې کَؤ:
❀ پً رکَع کښې د ښکخً کيػو کم از کم ضػ دا دے چې الس زىګَىاىَ حً
اوريس او پَره رکَع دا ده چې مال ـيػٌا کړې.

(بہار شریعت،حصہ513/1 ،3مفہوماً)

❀ رکَع حً ښکخً کيػل پً لهاىځً کښې فؽض دي او ٌلخً لږ ـاغج ضصاريػل
ً
يػين پً اغهييان رکَع کَل واسب دي( .مر ٰاة المناجیح ❀ )75/2 ،پً يَ ىؽم څزي نرال پً
ګيا ،نالَچَ يا كالني وغريه د ـشػې کَلَ پً صَرت کښې حيػے او د پَزې ٌډوکے
دومؽه لګَل رضوري دي چې ىَر ىً ښکخً کيږي .کً چؽې حيػے دومؽه اوىً لګَلے
يش ىَ لهَىځ ىً کيږي .کً چؽي د پَزې ٌډوکے دومؽه اوىً لګَلے يش ىَ لهَىځ ةً
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مکؽوهِ ُتؽييم يش او د دې كظا [ةريحً راګؽځَل] ةً واسب يش( .عالمگریی ❀ )76/1 ،پً
ـشػه کښې د ښپې د يَې ګَحې عيټً پً زمکً لګَل فؽض دي او د ٌؽې ښپې
اکرثې ګَحې عيټً پً زمکً لګَل واسب دي( .فتاوی رضویہ253/3 ،ملخصاً)❀ د رکَع ىً
پؿ ـيػٌا اودريػل او د دوؤ ـشػو پً نييځ کښې ـيػٌا کښيياـخل واسب دي.
ان اهلل وئيلَ پً نلػار ضصاريػل ٌم
دغً وعج کښې کم ىً کم د يَ ځل ُس ْب َح َ
واسب دي.

(بہارشریعت518/1 ،ملخصاً ،نماز ےک احکام ،ص)218

❀ يَ رکو کښې درې ځلً د

ځان ګؽولَ رسه لهَىځ ناحيږي ،يػين يَ ځل ئې ځان اوګؽولَ او الس ئې لؽې کړو ةيا
ئې پً دويم ځل ځان اوګؽولَ او الس ئې لؽې کړو ،اوس کً پً دريم ځل څيګً ځان
اوګؽوي ىَ لهَىځ ةً ئې نات يش او کً يَ ځل ئې د الس ايښَدو رسه څَ ځلً ضؽکج
ورکړو ىَ يَ ځل ةً ګؽول ګيړلے يش( .بہار شریعت ،614/1،حصہ3 :ملخصاً)❀ د انام ىً
خمکښې د نلخػي رکَع او ـشػې وغريه هل حلل يا د ٌغً ىً خمکښې رس اوچخَل
ِ
(بہار شریعت ،626/1 ،حصہ ❀)3 :لهَىځ کښې نظ اړولَ رسه يَ
(مکؽو ِه ُتؽييم دي)

عَا ةل عَا کخل مکؽوهِ ُتؽييم دي .عَ ةغري د نظ اړولَ ةے د څً ضاسخً اعَا دخيَا
کخل مکؽوهِ حزنييه دي.

(بہار شریعت ،626/1،حصہ 3 :ملخصاً)

(د لهاىځً پَره مفائلَ زده کَلَ د

پاره د ةٍار رشيػج دريهً ِضصً او د ”ىهاز کے اضاكم“ اولَلئ)
(ماهنامہ فیضان مدینہ ،شعبان المعظم )1439

”مجاتوىه ډک کړئ حتريک ،مجات جوړ کړئ حتريک“
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ٰ
صَ
اهلل عَلَي ْ ِه َواٰل ِ ٖه َو َسلَّم:
د دماحَىَ آةادولَ پً فظيلج ةاىػې ملخهل درې
ِ
فؽانني مصػٰف َ ّّل ُ

) (3ةے كکً د اهلل پاک کَروىً آةادوىکِ اهلل واال دي.

(معجم اوسط ،58/2 ،حدیث)2562:

) (4څَک چې د دمات رسه نييً کَي اهلل پاک ٌغً عپل حمتَب سَړوي.

(معجم

اوسط،466/4،حدیث (3) )6383:لکً چې کَم ةيػه د ذکؽ يا لهَىځ د پاره دمات عپل ځائے
سَړوي ىَ اهلل پاک ٌغً حً د رمحج پً ىظؽ ګَري ،څيګً چې يَ ورک كَے (کؿ)
رايش ىَ د ٌغً کَر واال د ٌغً ىً عَكطايلږي( .اِ بن ماجہ ،438/1 ،حدیث)866:

اعكلان رـَل ديين ُتؽيک” ،دغَت اـاليم“ د ىيکئ دغَت اعم
ـد لِلّٰـہ! د
ْـح ْـم ُ
ِ
ا َل َ
کَلَ د پاره د دماحَىَ آةادولَ اراده ٌم لؽي ،دې نلصػ د پاره د ِاىفؽادي او اسخهايع
اعكلان رـَل حً د دمػې رسه د لهَىځ کَلَ د پاره دمات حً د راحلَ
کَكلَىَ پً ذريػً
ِ
حؽغيب ورکَلے يش .پً خمخلفَ دماحَىَ کښې د ـطؽ د لهاىځً ىً پؿ نػين ضللً او د
فيظان ـيج حؽکيب کيږي ،دې ىً غالوه ٌفخً وار د ـنخَ
درس
يَ لهَىځ ىً پؿ د ِ
ِ
ډکَ اسخهااعحَ او پً خمخلفَ مَكػَ کيػوىکِ حؽبييت اسخهااعت ٌم پً دماحَىَ کښې
ان نػييً) کښې کيږي ،د
کيږي ،نػين نؼاکؽه ٌم پً دمات (يػين اعليم نػين مؽکؾ فيظ ِ
اعكلان رـَل نػين كافلې ٌم
ـنخَ د حؽبيج د پاره پً ټَهل دىيا کښې ـفؽ کَوىکِ
ِ
اعم غَر پً دماحَىَ کښې پاحې کيږي ،کَم چې د دماحَىَ آةادولَ يَه ةٍرتييً ذريػً ده.
زمَىږ عَږ ىيب

صَ
هلل عَلَي ْ ِه َواٰل ِ ٖه َو َسلَّم
َ ّّل ا ُ

د دماحَىَ سَړولَ حؽغيب ورکَلَ رسه اركاد

فؽنايئ (3) :څَک چې د اهلل پاک د پاره دمات سَړکړي اهلل پاک ةً ٌغً هل پً سيج
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کښې کَر سَړکړي( .مسلم  ،ص ،1218حدیث (2) )7471:دماحَىً سَړ کړئ او دا حمفَظ
سَړ کړئ( .مصنف ا بن ایب شیبہ ،344/1 ،حدیث)9:

دغَت اـاليم چې چؽحً ”د دماحَىَ ډکَلَ
خوږو او حمرتمو اساليم وروىړو!
ِ
دغَت اـاليم ”د جملؿ
ُتؽيک“ دےٌ ،لخً ”دمات سَړولَ ُتؽيک“ ٌم دے ،د
ِ
عػام الهفاسػ“ د دماحَىَ سَړولَ ،آةادولَ او د دماحَىَ غهلے د حيغَاه ګاىَ اىخظامَىَ
ـد لِلّٰـہ! پً اکل  5710کښې پاکفخان کښې 057
ْـح ْـم ُ
وغريه د پاره ٌم کَكلَىً کَي ،ا َل َ
دماحَىً سَړ کړے كَ او روان اکل  5712کښې اِ ْن َشــٓاءالـلّٰـ ُه الْ َك ِر ْیم د 1577
دماحَىَ سَړولَ ٌػف ټالکے كَے دے کَمَ کښې چې پً  291دماحَىَ اکر روان
دے او د دماحَىَ سَړولَ د پاره  240پالټَىً ضاصل کړے كَي دي.
رک دجسمںی آباد تری ربق وہ آباد

فر َدوس اطع رکےک خدا ھجت وک رکے شاد

د عپل آعؽت ښائفخً کَلَ د پاره حاـَ ٌم دماحَىَ سَړولَ کښې ضصً واعلئ .د
(دغَت اـاليم) رسه د راةػې ىهربې دا دي03130143472 :
جملؿ عػام الهفاسػ
ِ
واټؿ ايپEmail:masajid@dawateaslami.net . 03463622219 :
فیضان مدینہ جمادی اْلخری )1439
(ماهنامہ
ِ

د اوداسه د ځائے ندين ګلوىه
❀ د اودس ىً خمکښې ِب ْس ِم اهلل وئيل ـيج دي.
www.dawateislami.net
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غَر اټيچ ةاحن سَړولے يش ،دې صَرت کښې د ِاـ ِتيشا ىً پؿ کً چؽې ةٍؽ د وحَ ىً
ةغري پً ةيفو کښې چار اىػام کَل وي ىَ د اوداـً داعګاىې وغريه ىً كئ لَـخے.
❀ د ِاـتِيشا کَلَ ىً پؿ کً چؽې چار اىػام کَل وي ىَ د اـتيشا د ځائے ىً ةٍؽ
اوځئ ،د اـتيشا عاىې ىً د وحَ داع اولَلئ  ،اوس د چار اىػام ىً خمکښې د داعګاىَ
وئيلَ رسه دىيً الړ كئ او چار اىػام اوکړئ ❀ .کهَډ د ةريحً کيػوىکې دروازې
لګَلَ رسه ةيل کړئ ،رصف پً پؽده وغريه لګَلَ اکر ىً کيږي .دې كلک کښې د اـتيشا
ىً پؿ ةريحً کيػوىکې دروازه ةيػه کړئ او د چار اىػام کَلَ رسه داعګاىې لَـخے كئ.
❀ د دې د پاره غټ محام رضوري ىً دے ةلکً پً وړويک محام کښې ٌم د ةريحً
کيػوىکې دروازې لګَلَ رسه دا ةيليػے يش ❀ .زنا د کَر محام ٌم وړوکے كان
دے عَ پً دې کښې ٌم پً دې اىػاز کښې د پارټيلو سَړولَ رسه نې حؽکيب سَړ
کړے دے ،د فيظان نػييً پً مکخب کښې ٌم د اوداـً ځائے سَړ کړے كَے
دے ❀ .د اففَس عربه ده چې کَر کښې د ډيؽو ـٍَتلَىَ ورکَلَ کَكق کَلے يش
عَ يَې ټَټئ واال اوداس عاىً ىً سَړولے کيږي( .ةخغري كليل)
اْلویل )1438
فیضان مدینہ جمادی
(ماهنامہ
ِ
ٰ

ُ
د لهوىځ کووىکو زياتولو نسخه

غلم
د ګياٌَىَ ـيالب را روان دے ،علق د ګياٌَىَ ځايَىَ حً ىؾدې کيږي او د ِ
ديو زده کَلَ ځايَىَ او دماحَىَ ىً لؽې کيږي ،خمکښې ةً دماحَىً کچً (يػين د عاورو
www.dawateislami.net
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د ديَالَىَ) ٌم وو عَ ةيا ةً ٌم لهَىځ کَوىکِ پاعً وو او اوس ٌغً وعج راغلے

دے چې دماحَىً عَ د ـيهټَ ،رسيے او ناربلَ وغريه پاعً سَړ كَي دي عَ لهَىځ
کَوىکِ کچً پً ىظؽ راځِ ،عَ څَک چې اهلل ةچ کړي .د فخيَ ىً ډک دې وعج
کښې ډيؽ زيات مفلهاىان عَ ٌفې ٌم دماحَىَ حً د لهاىځً د پاره ىً ځِ او کَم چې
ځِ ىَ ٌغَي حً پً دماحَىَ کښې رضوري ـاناىَىً او آـاىئ اعم غَر کم يا
غرينػياري نيالويږي چې هل ٌغې پً وسً ىفؿ او كيػان حً ٌغَيئ د دماحَىَ ىً

اعكلان رـَل حً عَاـج
حښخَل آـان يش .ل ِ ٍٰؼا د دماحَىَ عػنج کَوىکِ خبخَرو
ِ

دے چې اهلل کؽيم دې ـخاـَ دغً کَكلَىً كتَل کړي ،لهَىځ کَوىکَ حً ىَرې
آـاىئ ورکړئ ،اِ ْن َشــٓاءالـلّٰـ ُه الْ َك ِر ْیم لهَىځ کَوىکِ ةً زيات يش او د دمػې رسه ةً د
ذَاب ساريً زيات يش .د لهَىځ کَوىکَ
لهَىځ پاةيػ يش ،دغً كان ةً ـخاـَ د پاره
ِ
اعكلان رـَل دار االفخاء ىً د رشيع راٌيهائې اعفخلَ ىً پؿ دې پً
زياحَلَ د پاره د
ِ

دې نفغَ غهل اوکړے يش.
❀ د دىيا مَـم غشيتً غشيتً اړعَىً ةػلَي کَنې حً چې ګلَبل وارنيګ
( )Global warmingوئيلے يش ،څيګً چې ګؽيم اوس لګِ داـې ةً خمکښې ىً وه،
ځکً چې چاحً ممکو وي ٌغَيئ دې پً عپل دمات کښې ” اے يس“ اولګَي
❀ پً خييئ کښې پً فؽش داـې پيړه درئ يا پيړ كالني اوغَړوئ پً کَنې چې ـشػه
کښې حيػے پً آـاىً لګِ ❀ د اوداـً د ځايَىَ ىلکې وغريه صطيص ـاحئ ،د الـَىَ
www.dawateislami.net
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وييځلَ د پاره د صاةو وغريه اىخظام ٌم اوکړئ ❀ د اوداـً پً ځائے کښې چې د حؽوؤ
اوبَ پً ځائے عَږې اوبً وي ❀ د دماحَىَ د اِـتِيشا ځايَىً دې ښيلک او د صفائې پً
حلاظ رسه ةٍرت کړے يش او چؽحً چې د لهَىځ کَوىکَ حګ راحګ زيات وي ٌلخً
دې د اـتيشا ځايَىَ د صفائې د پاره عاص غَر يَ کؿ نلؽر کړے يش کَم چې د
عللَ د ګيړه عخهيػو ىً پؿ صفايئ کَي ❀ ډيؽ علق د ډةليَ يس پً ذريػً اـتيشا
نيش کَلے ةلکً ٌغَيئ حً د کهَډ ضاسج وي ځکً د رضورت نػاةق پً ٌؽ دمات
کښې کم ىً کم يَ فؽاعً د لَئ ـائؾ کهَډ پکار دے ،چې د دې ـَرے ٌم
كاحً وي ،او د دروازې ىً ةٍؽ د دې ىښً ٌم لګيػلې وي ،د حالې لګَلَ پً ځائے دا
ةريحً ـاحئ ❀ اوريػيل مَ دي چې پً ةٍؽ ملکَىَ کښې ”د دماحَىَ ىً ةٍؽ د لهَىځ
کَوىکَ د کښيياـخلَ د پاره يَ عاص ځائے“ سَړ كَے وي او کؽـئ ايښَدے
كَې وي ،چؽحً چې اعم غَر ډيؽ مرشان لهَىځ کَوىکِ (چا حً چې ةيا ةيا کَر حً حګ

راحګ ګؽان ويٌ ،غَيئ) د نازديګؽ او ناښام لهَىځ ىً پؿ کښيين او د ةل لهَىځ اىخظار
کَي ،ةلکً ةػظې ځايَىَ کښې عَ د ”فؽيز“ اىخظام ٌم وي ،پً ٌغې کښِ د لهَىځ
کَوىکَ د پاره اوبً وغريه ايښَدے يش ،دا ښً اىػاز دے چؽحً کً ممکو وي د يَ
اعكق رـَل نفيت صاضب ىً د اسازت اعفخلَ رسه دا ٌم عپل کړئ ❀ عاص غَر
ِ

خييئ کښې د ناـغنت د لهاىځً ىً پؿ د له َىځ کَوىکَ د پاره د چائے اىخظام
کيػے يش عَ د دې د پاره دې ةيلً چيػه اوکړے يش ❀ ةػظې دماحَىَ کښې
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رشيع غَر د نػؼوراىَ لهَىځ کَوىکَ د پاره د کؽـَ اىخظام كَے وي عَ علق پً
دې کؽـَ ىً يش کښيياـخے ،ةػظې وعج د کؽـئ ـغج والے کښيياـخَىکِ ډيؽ
پؽيلاىً کَي ،چې د ٌغې پً وسً عاص غَر مرشان لهَىځ کَوىکِ پً ازنيښج

کښې راځِ ،ل ِ ٍٰؼا د ارزاىَ او غري نػياري کؽـَ پً ځائے ښې ګػئ واال کؽـئ دې
دغَت اـاليم ٌفخً وار د ـنخَ ډک اسخهااعت کيږي
کيښَدے يش❀ چؽحً چې د
ِ

ٌلخً دې لګې زيات كهري کښې آرام ده کؽـئ کيښَدے يش ،عَ چې څَک ښکخً
کښيياـخے يش ٌغً هل ښکخً کښيياـخل پکار دي ❀ د يلک وغريه غالكَ کښې چؽحً
دغَت اـاليم كافلے ـفؽ کَي ،کً ٌلخً د واش روم يا د اوداـً د ځائے
چې د
ِ
نياـب ةيػوبفج ىً وي ىَ پً ممکيً حَګً دې كافلے واال اـاليم وروىړه عپل نييځ
کښې د ركم رادمع کَلَ رسه دا اکر اوکړي ،د دې رسه ةً د ٌغً ځائے د لهَىځ
کَوىکَ رسه رسه د ىَرو كافلې والَؤ د پاره ٌم آـاين پيػا يش (ملَره :لکً چې ٌم د
اوداـخً ځائے سَړوئ ىَ ٌغً پً ښً غؽيلً د سَړولَ د پاره د مکختث الهػييً د رـالې ”وطَ

اک غؽيلً“ پً ةيک ټائټل د دې ىللً اوګَرئ) ❀ یاد ساتئ! کً چؽې د آـاىئ ورکَلَ پً
ذريػً څَک لهَىځ کَوىکے سَړيږي ىَ دا د حاوان ـَدا ىً ده ةلکً پً آعؽت کښې
ډيؽه ګټً ده ❀ د اـاليم عَييػو چې چؽحً اسخهااعت او رٌائيش کَرس کيږي ٌلخً
دې ٌم د مَكػې پً نياـتج رسه پً ملَره ”ذکؽ كَې آـاىئ“ ورکړے يش .اهلل دې
کړي چې زمَىږ ناكَم ناكَم د اهلل پاک ىَم اعفخَ واال سَړ يش ،زمَىږه دماحَىً
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آةاد يش ،مفلهاىان لهَىځ کَوىکِ سَړ يش او پً ـنخَ ةاىػې غهل کَل عپل
نػهَل سَړ کړي.

1

صَ
اهلل عَلَي ْ ِه َواٰل ِ ٖه َو َسلَّم
ب ْ
ٰا ِمنی بِ َجا ِہ ال َّن ِ ِ ّ
اْل َ ِم ْنی َ ّّل ُ

ىوټ :د اٌل ـيج د نفخياىَ ىً د راٌيهائې اعفخلَ ىً ةغري دې دماحَىَ کښې ٌيڅ
دغَت اـاليم ُتج
كفهً څزيوىً نات رانات يا زيات عؽچ ىً کړے يش د
ِ
اٌل ـيج رسه د رشيع راٌيهائې د پاره پً دې ىهرب راةػً
چليػوىکِ داراالفخاء ِ
اوکړئ( 03117864100 :ـطؽ د17:77ىً ناښام ،4:77چھټِ:د دمػې نتارکې پً ورځ)
فیضان مدینہ ربیع الثاین )1441
(ماهنامہ
ِ

َُ َ ّ
د اعتاکف کووىکو وغريه لپاره د مجات د آدابو نتعلِق اهم ندين ګلوىه

❀ دمات د ٌؽ كفهً ةػةَئې ىً ةچ کړئ ❀ پً دمات کښې ٌيڅ كفهً عؾهل
وغريه ٌيڅ لکً ٌم نً غَرځَئ ةلکً کً کيػے يش ىَ دمات کښې ىظؽ راحلَىکَ
ډکَ او ويښخَ وغريه اوچخَلَ د پاره عپل سيب کښې يَه ګَحئ (وړه لفافً) ګږدئ ❀ د
صَ
اهلل عَلَي ْ ِه َواٰل ِ ٖه َو َسلَّم فؽنان دے چې څَک د دمات ىً رضر رـَوىکے څزي
رـَل اهلل َ ّّل ُ

لؽې کړي اهلل پاک ةً ورهل پً سيج کښې يَ کَر سَړ کړي.

(ا بن ماجہ،419/1 ،

حدیث ❀)757:د عپلې عَلې او د علې ىً راحلَىکِ اوبَ وغريه د آلَدګئ ىً د دمات
 ... 1دا مظهَن د  2حمؽم احلؽام 1441ھ د نػين نؼاکؽې ىً حيارولَ رسه د انري اٌلِفيج

َد ََ
ت َبـَ َر ََكـا َُتـ َُهـ ُم َالـ ْ َعَـ َال ِـ َي َـ َْه ىً چيک كَے دے او ةيا پيق كَے دے۔
امـ ْ
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فؽش ،درئ يا كالني ةچ کَلَ د پاره دې اغخاكف کَوىکے رصف پً عپل ذايت څادر يا
چټائې اوده يش ❀ کً اودس عاىً پً فيائے مفشػ کښې وي ىَ ٌلخً حيل او ګهزن
کَئ او کَم ويښخً وغريه چې پؽيَځِ ٌغً اوچج کړئ ❀ دمات کښې عَراک ٌم
پً دـرتعَان د پاـً کَئ ،د لهاىځً پً درئ ٌيڅ لکً ٌم عَراک نً کَئ ❀ د
اغخاكف پً دوارن کښې پً دمات کښې دىيً د رضورت پً وعج دىياوي عربو اسازت
كخً ،عَ پً دې کښې ٌم دا رضوري دي چې لهَىځ کَوىکے يا اوده کؿ حيګ ىً
کړے يش ،ةے رضورحً دىياوي عربو کَلَ اسازت نلخً ❀ د رـَل اهلل

صَ
اهلل عَلَي ْ ِه َواٰل ِ ٖه
َ ّّل ُ

َو َسلَّم فؽنان نتارک دے” :پً عللَ ةً يَه زناىً داـې رايش چې پً دماحَىَ کښې ةً د
دىيا عربې کيږي ،حاـَ د ٌغَيئ رسه نً کښييئ ځکً چې اهلل پاک حً د داـې عللَ
رضورت نلخً( “.شعب اْلیمان ،86/3 ،حدیث ❀ )2962:پً دمات کښې پً ـکَن ،چپ او
ـيشيػه اوـئ ،نً پً عپلً عاىػئ او نً ىَر عيػوئ ،آؤ! د رضورت نػاةق مفيك
کيػو کښې ةاک نلخً ❀ د دمات پً ديَال ،فؽش ،چټايئ يا درئ د پاـً يا الىػې د
الړو ،د پَزې ګيػ ،د پَزې يا د غَږ ىً د عريي پاك کَلَ وغريه ىً ځان ـاحئ ❀ د
اوداـً د اىػامَىَ ىً د اوبَ څاڅيك د دمات پً فؽش غَرزول ىاسائؾه او ګياه ده ❀ پً
دمات کښې نيډې وٌل يا پً درز رسه كػم ايښَدل چې آواز حؽې پيػا يش ،نيع دي.
دمات کښې د پؽىيج ،ټَيخ ،اډريق او اګؽيم وغريه آواز چې څَمؽه کيػے يش پً كاةَ
کښې ـاحئ❀ د دمات پً فؽش يَ څزي ٌم د نرال پً غَر :ټَپئ ،څادرٌ ،هفا،
چٍرتئ ،ةتَځے وغريه پً كالره ګږدئ ،د غَرځَلَ ىً ډډه اوکړئ ❀ كتلې حً ښپے کَل
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عَ ٌؽ ځائے نيع دي ،دمات کښې ئې يَ اړخ حً ٌم ښپے نً غؾوئ چې دا د اهلل پاک
د دربار د آداةَ عالف دي ❀ د لَږې ىً کم عَراک کَلَ اعدت سَړ کړئ چې د
ډيؽ عَراک هل وسې ةػظې وعج د علې ىً د ـغا ةَئې راحللَ مؽض کيږي او چې د
علې ىً ـغا ةَئې راځِ ىَ دمات حً ىيَحل ضؽام دي ❀ کچً مَلئ ،کچً پياز ،کچً
اوګً او ٌؽ ٌغً يَ څزي د کَم ةَئې چې څَک ىً عَښَي ،نً عَرئ ❀ د رـَل اهلل
صَ
اهلل عَلَي ْ ِه َواٰل ِ ٖه َو َسلَّم
َ ّّل ُ

فؽنان نتارك دے :چا چې پياز ،اوګً يا ګِيػىا (د اوګې پً كان يَه

حؽاکري) اوعَړه ٌغً دې زمَىږ دمات حً ىِؾدې ٌيڅ لکً ىً راځِ.

(ابو داؤد،566/3 ،

حدیث ❀)3827:مَبائل فَن رصف د رضورت پً وعج اـخػهالَئ ❀ اغخاكف ىً
کَوىکے دې اعم غَر او اغخاكف کَوىکے دې عاص غَر د ـَكل نيډيا د
اـخػهال ىً ډډه اوکړئ ❀ دمات حً ىاپًٌَ ناكَنان نً راوړئ .
رکم از ےئپ مصطفے ٰریمے رب وہ

ےھجم دجسموں اک می ّس رر ادب وہ

فیضان مدینہ رمضان المبارک )1439
فیضان رمضان ،ص228تا ()256ماهنامہ
(ماخوذ از
ِ
ِ
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