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 نعلَنايت پهفلټس

اولَيل کً “نػلَنايت پهفلټػ ”، څَک چې دا رؼاهل یا رِبّ مكىٰف داعئے عطار:
د ىيکئ دغَت اعم کَلَ واوري. ٌؾَيئ تً صپل ټَل ژوىط پً ىيکَ کښې د تريولَ او 

 ۔تَـيق غىا کړې او ٌؾَيئ ةے زؽاةً اوخبښې

َصّّلَ اهلُل عَلَيِْه َواٰلِٖه َوَسلَّم ٰاِمنی بَِجاِہ َخاَتِم النَِِّبِیِّنْی 
 

د  ُدُروِد پاك فضيلت
نا مؽلهان چې تع څَ پً : ـعنان نتارك َصّّلَ اهلُل عَلَيِْه َواٰلِٖه َوَسلَّم د آصعي ىيب، رؼَِل ٌاؿيم

ُدُرود رشيؿ لَيل ـعښتې پً ٌؾً رمحتَىً رايلږي، اوس د ةيطه صَښً ده کم لَيل او کً 
  ۔زيات

 (947 :، حدیث1/494ابً ماجه، (

وا َعلَی اْلَحبِیب َّی __َصلُّ د الله َصل َحنَّ  علٰی مه

 عجيتً اىداز کښې د ىفس ګرِفت
نا ډیع زذَىً کړي دي او پً دې ”ـعنايئ:  َرْْحَُة اهلِل عَلَيْهزرضت ؼِيّط اةَ حمهط ُمعتَِػؾ 

کښې نې زياتعه د زخ ؼفع د ٌيڅ كؽهً زاِد راه )یػين ؼفع کښې د اؼتػهايلطوىکَ 
َه چې دا ټَهل صَ زنا د ىفػ  ۔څزيوىَ( ىً ةؾري کړے دے ةيا دا صربه پً نا ښاکره ؿ
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ىَ زنا دٌَکً وه ځکً چې یَ ځل زنا مَر ناتً د اوبَ د ډک نيګي راوړلَ زکم اوکړو 
ًٌَ ؿَم چې د زخ پً ؼفع کښې زنا ىفػ زنا  پً ىفػ دا زکم ةَج اويلږیطو، ىَ زه پ
َاَفَلت رصف د صپلې مغې اصؽتَ د پاره اوکړو او زه ئې پً دٌَکً کښې اوؼاتلم ځکً  ُم
کً چعې زنا ىفػ ـَياء ؿَے وے ىَ ىو ةً پً یَ رَشيع زِقّ پَره کَلَ کښې )یػين د 

َؼَهل!مَر صربه نيلَ کښې ( د  “ ه )یػين ىفػ( دومعه زياتً ؼضتً ولې حمؽ

 (135)رساله قصيریه، ص 

د ُحِبّ جاه )يعين د مشٍَرتيا او عزَّت( مزه د عتادت 
َاري آشاىَي  خ

ةً څيګً  َرْْحَُة اهلِل عَلَيْهمتاؼَ اوکتل! زمَىږه ةُغرګاِن دیو  !حمرتمَ اشاليم وروىړو او خَږو
دیين ؼَچ لعلَ او څَمعه اعدغي ةً ئې اعدت وه! د ةػنَ صللَ اعدت وي چې ٌؾَيئ د 
اعمَ صللَ رسه صَ پً ټيټً ټيټً نيالويږي او د ٌؾَيئ د پاره ځان )ؼم پً زمکً ( 
ؽَړوي صَ د مَر پالر، صَئييطو وروىړو او ةال ةچ رسه د ٌؾَيئ رويً ؼضتً، ؽري 

ړه آزارووىکې وي، ولې؟ ځکً چې صللَ کښې د ښً اصاليق او ةػنې وصت ډیعه ز
اصالكَ څعګيطوىً د مـٍَرتيا ودً دَړیږي، صَ کَر کښې د ښً ؼلَک کَلَ رسه د 
َامَ کښې ځان  غّغت او مـٍَرتيا نيالويطو څً صاص وهع ىً وي، ځکً دا صلق پً غ

َږوي، دؽً ؿان چې کَم اؼاليم وروىړه د ةػنې ُمؽتَسب اکروىَ د پاره ََ زياتې  ډیع ص
كعباىئ وړاىطې کَي صَ ـعمَ او وادتَ ادا کَلَ کښې ةے صيايل کَي نحاًل د مَر پالر 
تاةػطارئ، د ةال ةچ د رشيػت نىاةق تعبيت او د ځان د پاره پً ـعض ِغلهَىَ زاقلَلَ 
کښې د ؽفلت ىً اکر اصيل د ٌؾَيئ د پاره ٌم پً دې زاکیت کښې ډیع اٌم نطين لګ 
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ٌؾً ګعان “ مـٍَرتيا او واه واه کيږي”ً کَمَ اکروىَ کښې زليلت دا دے چې پ ۔دے

وي صَ ةيا ٌم پً آؼاىئ رسه کَلے يش ځکً چې د ُزِبّ داه )یػين د مـٍَرتيا او غغَّت 
َاٌؾ( پً ودً نيالويطوىکې مغه د ګعاىَ ىً ګعان اکر آؼاىَي ُزِبّ ”یاد ؼاتئ! پً  ۔ص

دوه  َصّّلَ اهلُل عَلَيِْه َواٰلِٖه َوَسلَّمد غربت د پاره د رؼَل اهلل  ۔کښې رصف ٌالکت دے“ داه
َا د  ﴾1﴿ـعانني اوګَرئ:  د اهلل پاک واَغت )یػين غتادت( د ةيطه ګاىَ هل ص

لَ ىً ځان ةچ کَئ، چعتً ؼتاؼَ غهلَىً  کيطوىکي تػعيؿ د حمتت رسه د نيالٌو
َان د چيلَ پً َرَنً  ﴾2﴿ (1567 :، حدیث1/223)رفدوس االخبار،  ۔ةعباد ىً يش دوه اوږي يل

کښې دومعه تتايه ىً کَي څَمعه تتايه چې ُزِبّ نال او داه )یػين نال او دولت او د 
 (2383 :، حدیث4/166)تزمذي،  ۔غّغت او مـٍَرتيا حمتت( د مؽلهاىاىَ پً دیو کښې کَي

 د ُحِبّ جاه پً ةاره کښې ډير اٌم ندين لګ 
رسه د ِازياُء الػلَم دريم ددل ىً څً نطين ګلَىً وړاىطې د تػلق “ د ُزِبّ داه”

ُزِبّ داه او ِريا( د ىفػ ٌالکت کښې د ؽَرځَلَ آصعي چارو او د ةاِوين َنکع ”)کَو: 
او ـَعيب ىً ده، پً دې کښې ُغلَهاء، غتادت کَوىکي او د آِصعت نزنل تً رؼيطوىکي 

َؿـَىً  ۔صلق اصتً کَلے يش اوکړي او پً غتادتَىَ داؼې صلق ةػنې وصت ښً ک
َاٌـاتَ كاةَ مَىطلَ ةلکً د ؿکهو څزيوىَ ىً ٌم ځان ةچ کَلَ کښې  کَلَ، پً ىفؽاين ص
اکنياب يش، صپل اىطامَىً د ظاٌعي ګياٌَىَ ىً ٌم ةچ کړي صَ د صللَ پً خمکښې د 
َؿـَىَ )لکً  صپلَ ىيکَ اکروىَ، دیين اکرىامَ او د ىيکئ دغَت اعم کَلَ د پاره د کړو ک

نا دا اوکړل، ٌؾً اوکړل، ٌلتً ةيان وو، دتلً ةيان دے، د ةياىَىَ د پاره دومعه دومعه  چې
َه او د آرام “ ةُک )یػين ىيَلے ؿَي(”تارخيَىً  دي، نطين مـَره کښې دومعه ؿپً تريه ؿ
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نطين كاـلً کښې ؼفع دے، پً  ۔ىً کَلَ پً ودً ؼتړے یم ځکً نې آواز ىاؼت دے
ښې یا د دیين اکروىَ د پاره ـالىکَ ـالىکَ ښاروىَ، ملکَىَ دومعه دومعه نطين كاـلَ ک

تً نې ؼفع کړے دے وؽريه وؽريه( د اظٍار پً ذريػً صپل ىفػ تً د آرام ورکَلَ 
ولتګار وي، د صپل غلم او غهل ظاٌعولَ رسه پً خملَق کښې مـٍَرتيا او د ٌؾَيئ د 

چې ورتً دا مـٍَرتيا  وعف ىً کيطوىکے غغت، واه واه او د غغت ىً مغه اصيل، لکً
َاړي چې غلم او غهل ډیع زيات ظاٌعيطل پکار دي چې  نيالؤيږي ىَ د ٌؾً ىفػ ؽ
ىَر نې ٌم غغت زيات يش ځکً ٌؾً د صپلَ ىيکَ، غليم قالزيتَىَ پً تػلق د خملَق 
د صربولَ ىَرې الرې لټَي او د صالِِق کعيم پً ِاوالع ةاىطې )چې زنا رَّب زنا د 

 دے او نا هل ادع راکَوىکے دے پً دې ةاىطې( كياغت )یػين غهلَىَ ىً ښً صرب
َؿسايلږي چې صلق د ٌؾً واه واه او تػعيؿ اوکړي،  قرب( ىً کَي ةلکً پً دې صربه ص
َا پً زاِقليطوىکي تػعيؿ قرب ىً کَي، ىفػ پً دې صربه ښً  د صالِِق کعيم هل ص

يږي چې صللَ تً لکً د دې صربې پتً اولګي چې ـالىکي ةي َاٌـَىً پٌَ طه ىفؽاين ص
َدي دي، د ؿک ىً ځان ةچ ؼايت، د اهلل پاک پً الره کښې ښً ډیعې پيؽې لګَي،  پعيښ

َاري کَي )صَِف صطا او غـِق مكىفٰ    َصّّلَ اهلُل عَلَيِْه َواٰلِٖه َوَسلَّم ےپً غتادتَىَ کښې ډیعه ص
کښې ډیع ـعياد کَي او اوښکې ةٍيَي، ډیع دیين اکروىً کَي، د صللَ د اقالح وررسه 
ډیع ؽم وي، پً نطين كاـلَ کښې ډیع ؼفع کَي، پً ةل ئې کَي، ژةې، ؼرتګَ او صيټې تً 

سُۃ رَمَدد نطیيې تاال لګَي، ٌعه ورځ د ـيناِن ُؼيَّت دومعه دومعه درؼَىً ورکَي، 

د ملَىځ د پاره د پاڅَلَ، د غالكايئ دورې ډیعه پاةيطي کَي( ىَ )ةالؾان(، د ؼسع ه المدین
د ٌؾَيئ پً ژةَ ةً د ده ډیعه ؼتائييً کيږي، ٌؾَيئ ةً ورتً ډیعه پً درىً ؼرتګً او ازرتام 
ګَري، د ده مالكات او زيارت ةً د ځان د پاره ؼػادت او د آصعت رسنایً ګيړي، د 
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َدو، داع کَلَ، چائے ةعکت زاقلَلَ د پاره ةً کَر او داکن کښ ې د دوؤ كطمَىَ ایښ
َاؼتَىً کَي، د ده پً الره  څلکَ، د صَراک ةليې كتلَلَ د پاره ډیع پً اعدغئ رسه ص
ةاىطې تګ ةً د دواړو دٍاىَىَ صري ګيړي، دا چې چعتً ٌم ويين صطنت ةً ئې کَي او 

یا د ده د ؼالم ةً غعض کَي، د ده د دَټې صَړلَ او څښلَ ِزعص ةً کَي، د ده ډالئ 
الس رسه لګيطيل څزي کښې ةً ؼتلت )وړاىطې والے( کَي، د ده هل صَا ورکړے ؿَے 

زرضت! ُزُنَر! یا ”څزي ةً ښلکَي، د ده الؼَىً او ښپې ةً ښلکَي، ِازرِتاناً ةً 
وؽريه اللاةاتَ رسه پً مغه مغه صربې کَي، د الس دَړه کَلَ رسه ةً رس ټيټَي “ ؼِيّطي!

َاؼت کَي، حمفلَىَ تً د ده پً راتلَ ةً تػظيهاً اودريږي، دا ةً د او د داعګاىَ د پار ه ةً ص
ادب پً ځائے کښې کښييَي، الس پً ىانً ةً ده تً والړ وي، د ده ىً خمکښې ةً 
صَراک ىً رشوع کَي، پً اعدغئ رسه ةً ډالئ او ىظراىې وړاىطې کَي، پً اعدغئ ةً 

و ؽالم( څعګيطوي، پً اصؽتَ او صپل ځان د ده پً خمکښې وړوکے )نحاًل صاِدم ا
صعڅَلَ او نػاملَ کښې ةً د ده ُمَعوَّت )یػين نش مالزه( کَي، ده هل ةً د ښً نػيار 
څزيوىً او ٌؾً ٌم ارزان یا نفت ورکَي، د ده پً اکروىَ کښې ةً د ده غّغت کَي او رس 

يالويږي د صللَ د داؼې غليطت ىً ډک اىطاز رسه ىَفػ تً ډیع زيات صَىط ن ۔ةً ټيټَي
َاٌـَىَ اغِِلً دے، د داؼې غليطت ؼاتلَ د  او دا ٌؾً صَىط دے کَم چې پً ټَلَ ص

َدل ٌؾً تً نػهَيل صربه ښاکري ځکً چې د  پً “ ُزِبّ داه“مغې پً ودً ګياٌَىً پعيښ
ً کَي چې ګَره کً ګياه کَې ىَ غليطت  معيل ىَفػ د ګياه کَلَ پً ځائے اُلټا پٌَ

ځکً د ىَفػ پً معؼتً پً ُنػتِلطیيَ کښې د صپل غغت  لعوىکي ةً درىً نش واړوي!
َؼيږي ځکً چې  ةعكعاره ؼاتلَ د دظةې پً ودً د اؼِتلانت ؼضتً ىعيم او آؼاين حمؽ
َاٌـَىَ ىً لَيئ َؿٍَت )یػين د  َاتَ )یػين ص ٌؾً ةاِوين وَر د مغو ىً مغې او د ټَلَ َؿٍ
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َامَ د غليطت ىً زاِقِليطوىکې مغې( پيژىطګلَ کَلے يش ، ٌؾً پً دې صَش ـٍهئ غ
کښې پعيَځي چې زنا ژوىط د اهلل پاک د پاره او د ٌؾً د صَښې نىاةق ترييږي، 
َاٌؾ  زاالىکً د ٌؾً ژوىط د ٌؾً پټ )ُزِبّ داه یػين د صپلې واه واه ؽَښتَ پټ( ص
يطو رسه ډیع منتَط َغللَىً ٌم اعِدغه او ةے وؼً  الىطې ترييږي پً کَنې چې د پٌَ

 پاک پً غتادت کښې صپل ځان خُمِلف او صپل ځان د اهلل حَماِرم )د زعام دي، ٌؾً د اهلل
زي کَوىکے ګيړي، زاالىکً داؼې ىً ده ٌؾً صَ د صللَ  کړے ؿَؤ نػاملَ( ىً پٌع
پً خمکښې د َډَول او ؼييګار پً ذريػً ښً مغې اصيل، ٌؾً تً چې کَم غّغت او 

َؿساهل دے ان د ِغتادتَىَ او د ىيکَ د اکروىَ دؽً ؿ ۔مـٍَرتيا نيالويږي پً ٌؾې ډیع ص
َاب مائع کيږي او د ده ىَم د نياـلاىَ پً ـٍعؼت کښې يللکے يش او ٌؾً ىاداىً دا  ج

 بترصف( 3/338)احیاء العلوو،“ ګيړي چې ٌؾً اهلل پاک تً ىغدې دے!
ے وہ
سِط
رے وا ِ

 

ر لمع سب ت
 
ی  رما ہ

ٰہ ل

 رک االخص ااسی اطع ی اا

(78)وسائِل بخصض ،ص

وا  َّی __َعلَی اْلَحبِیبَصلُّ د الله َصل َحنَّ  علٰی مه

 ىيتَىً 04پً فَن يا خمانخ د خربو رشوع کَلَ ىً خمکښې 
 )پً دې کښې د مَكػې پً نياؼتت رسه د دريَ څلَرو ىيتَىً صَ اوکړئ(

د ښً ىيت رسه ؼالم کښې وړونتے  ﴾2﴿تع صپلً وؼً پَرې ىظع ښکتً ؼاتئ  ﴾1﴿
َاب  ﴾3﴿والے کَئ  ـَحـنَّد ﴾4﴿د ؼالم د ـــْوا  َعـــَلـی   اْلــَحـــبِــیْــب!      َصـلَّـی الله   َتعالٰـی َعلـٰی   مه  َصـــلُّ

د پعىيج  ﴾7﴿کً ٌؾً د وتيػت پَښتيً اوکړي ىَ محط  ﴾6﴿د وتيػت پَښتيً  ﴾5﴿
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َاب  َاب ورکَل  ﴾8﴿)اىرتيُش( د َاب، د پً  ﴾9﴿د صپل پعىيج )اىرتيُش( د محط پً د
ْولِھِْه د  ﴾11﴿غهل  اَىْزِلهوااليَّاَس َمَيازَِلہهْه  وړونتے ةً ئې تلم  ﴾11﴿صيال  کَلِّنهوا اليَّاَس َعلٰی َقْدرِ عهكه
به لهجه ﴾12﴿ةيا ةً ئې وایم  َهذَّ پً صربو کښې د مؽاک ُؼيَّت  ﴾13﴿ ۔۔۔، تاؼَ ديابمه

 پً زوره )د ؽكې پً اىطاز( صربه ىً  ﴾15﴿ؽري رضوري صربه ىً  ﴾14﴿
د خُماوب پً ُؽّكً ةاىطې ىعيم  ﴾18﴿ةے ځایً اغرتاض ىً  ﴾17﴿ټَكې ىً  ﴾16﴿
 دروغ، د دروؽَ نتالؾې ىً  ﴾21﴿کم الفاظ  ﴾21﴿ةً ىً “ اوږدووم” ﴾19﴿
َؿانط ىً  ﴾23﴿ةے ؼَچً پً ښً ةاىطې ښً کَل ىً  ﴾22﴿ د دروؽَ تػعيؿ او ص
َؿئ رسه اورم  ﴾24﴿ د  ﴾26﴿صربه ةً ئې ىً کټ کَوم  ﴾25﴿خُماوب ةً پً صام

َد  يطو ةاوُُد َايلً اىطاز کښې د رس “ څً مَ اووئيل؟”یا “ يج؟”یا  “ ٌا؟”پٌَ یا پً ؼ
ګعو د ةے ځایً صربو ىً ډډه  ﴾28﴿د ؼيايس تترصو او  ﴾27﴿صَځَلَ ىً ډډه  د تٌع

َد ىً وي د ٌؾً پً نييف ذک ﴾ 29﴿ َد ع تُيطیطو رسه د ؽيتت او تَر پً څَک چې م
هؼتائييً ةاىطې  توجِّ  رضورتاً   ﴾31﴿د ؽيتت چُؾلئ کَلَ او اوريطو ىً ډډه  ﴾31﴿ مه

 َ ِل هو ا خمانش کً چعې څً ىا څً ممکيً وي ىَ پً يليلک  ﴾33﴿د ىيکئ دغَت  ﴾32﴿! ی اللتهوب
د زړه آزارولَ ىً ډډه  ﴾35﴿د مَمَع ىً ةطلې صربې ىً  ﴾34﴿ؿلک یا اؿارې رسه 

د ىَرو د پاره ؼالم  ﴾38﴿پً صفګان ةاىطې ؽهعازي  ﴾37﴿پً زيعي اونتاريک  ﴾36﴿
َاؼت دے  ﴾39﴿  ۔د رصكتيطو ؼالم ﴾41﴿د داعئے نؾِفعت ةے زؽاةً َنَطين ص

 د کَروىَ )وداىَ( پً ةاره کښې اٌم ٌدايات
لکً چې د كنائے زادت د پاره ځئ ىَ  ﴾1﴿دوه ـعانني:  َصّّلَ اهلُل عَلَيِْه َواٰلِٖه َوَسلَّمد رؼَُل اهلل 
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څَک چې د  ﴾2﴿  (394:،حدیث1/155)بخاري، ۔كتلې تً نً نش کَئ او نً ؿا کَئ
َه ىييک يللکے يش او  كنائے زادت پً وصت كتلې تً نش او ؿا ىکړي ىَ د ٌؾً د پاره ی

َه ګياه ورهل وراىَلے )صتهَلے( يش کً چعې د کَر  (1321:حدیث، 1/362)معجه ا وسط، ۔ی
)وداىئ( ىلـې دَړولَ پً وصت نػهاران او دَړووىکي وؽريه پً ښً ښً ىيتَىَ رسه پً 

َاب ةً اوګټي:  واش روم )ؽؽل صاىً(  ﴾1﴿الىطې ځييَ صربو غهل اوکړي ىَ ډیع ج
کښې د ډةليَ يس تعکيب داؼې پکار دے چې د کښيياؼتَ پً وصت نش یا ؿا د كتلې 

ډګعئ وي یػين  91وي او آؼاين پً دې کښې ده چې ُرخ د كِتلې ىً پً  ډګعئ ةٍع 45ىً 
د ملَىځ ىً پػ چې دواړه اړصَىَ تً ؼالم اړولَ کښې چې کَم وعـتً نش کَئ پً دؽً 

ُدِرّ ”د ـلً َزييَف مـٍَر کتاب  ۔دواړو اړصَىَ کښې یَ اړخ تً د ډةليَ يس ُرخ اوؼاتئ
تيازو کَلَ پً وصت كتلې وعـتً نش یا ؿاه کښې دي: چې د كنائے زادت او ني“ خُمتار

َارې لګَلَ کښې دې ٌم د دې  ﴾2﴿ (1/648)درمختار،۔ کَل ىادائغه اکر او ګياه ده پً ـ
ازتياط ىً اکر واصؽتے يش چې دؽً ؿان لََؾړ )ةَعبَيډ( النتلَ واال َکػ كتلې وعـتً د 

پً لََؾړتَب )ةَعبَيډتَب( ” ـعنايئ:  َرْْحَُة اهلِل عَلَيْهایلٰع زرضت  ۔نش یا ؿا کَلَ ىً ةچ يش
)فتاٰوي رضویه “ ۔کښې كتلې تً نش کَل یا ؿا کَل مکعوه او د ادب صالف اکر دے

پً ةيډ روم )کهعه یا کَټً( کښې د پانلګ تعکيب څً داؼې پکار دے   ﴾3﴿ (23/349،
ی ـتاوٰ ” ۔ډګعئ ةٍع وي 45چې اوده کيطو کښې ښپې كتلې وعـتً ىً وي، کم ىً کم 

)فتاٰوي شامی “ ۔د كؽتً كتلې وعـتً تً ښپې َؽَغَول مکعوهِ تزنييه دي”کښې دي: “ ؿايم

ةالفعض کً چعې ډةليَ يس یا ـَارې یا د کټ پانلګ وؽريه ُرخ  ﴾4﴿ ملخصا(614،  1/648،
َؽلَه وي ىَ ةَعبَيډتَب کښې د نش یا ؿاه كتلې وعـتً یا د اوده کيطو پً وصت ښپې كتلې 
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تِيذا کَوىکي یا النتَ واال َکػ یا اوده کيطوىکي تً ةً د دې تً صَ ىً دي، ىَ ِاؼ
صيال ؼاتل وي چې ٌؾً ةَعبَيډتَب کښې د كتلې وعـتً نش یا ؿا ىکړي، دؽً ؿان 

 ۔ښپې ٌم اوىً ؽغوي

 د ىيکئ دعَت )خمترص(
 ۔ؽالنان یَ َوَسلَّمَصّّلَ اهللُ عَلَيِْه َواٰلِٖه مَىږ د اهلل پاک ګيٍګاران ةيطه ګان یَ او د ٌؾَيئ د زتيب 

یليياً ژوىط ډیع نلډ دے، مَىږ ٌع وصت معګ تً ىغدې کيږو، مَىږ ةً ډیع زر تياره كرب تً 
پً  َصّّلَ اهللُ عَلَيِْه َواٰلِٖه َوَسلَّمکَزولے يش، صالقے د اهلل پاک پً زکم نيلَ او د رؼَِل کعيم 

    ۔ُؼنَّتَ ةاىطې پً غهل کَلَ کښې دے

َه نطين كاـلً د “ دغَِت اِؼاليم” رحعي، د اعؿلاِن رؼَل دیين ىً ؼتاؼَ د  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ی
پً  ۔ورکَلَ د پاره زارض ؿَي یَ“ مَىږ د ىيکئ دغَت” ۔تً راؽلې ده ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔غالكې دُمات

دُمات کښې اوس درس روان دے، درس کښې د رشکت کَلَ د پاره نٍعباين اوکړئ اوس 
َؼئ! )کً چعې  َؼئ، مَىږ ؼتاؼَ د ةَتللَ د پاره راؽيل یَ، راځئ! ترشيؿ ی ترشيؿ ی
ٌؾَيئ تيار ىً وي ىَ اووائيئ( کً چعې اوس نـئ راتلے ىَ د ناښام ملَىځ ٌلتً اوکړئ، د 

َاؼت دے چې  الَْکِعيْم! ُاّللِّ  اِْن َؿآءَ ملَىځ ىً پػ ةً  د ُؼنَّتَ ىً ډک ةيان کيږي، تاؼَ تً ص
 ۔انني ۔اهلل پاک دې مَىږ او تاؼَ تً د دواړو دٍاىَىَ صري راکړي ۔ةيان صاخما واورئ

 د ټَلَ ىً ښً څَک؟
َه ورځ ىيب کعيم  ـنْهُ پً نيرب ىاؼت وو چې یَ قسايب  َصّّلَ اهلُل عَلَيِْه َواٰلِٖه َوَسلَّمی غعض  َرِِضَ اهللُ عَ

پً صللَ کښې د ټَلَ ىً ښً کَم َکػ  َصّّلَ اهلُل عَلَيِْه َواٰلِٖه َوَسلَّمیا رؼَل اهلل ”اوکړو: 

www.dawateislami.net



 

 

  

 

10  

ـدِّ  ِّ
ـی  ی   سَّ

ٰ
ـل
َّ
اُم  ع

َّ
ـل
    الـس َّ
اوئې ـعنائيل: پً صللَ کښې د ټَلَ ىً زيات ةٍرته ٌؾً َکػ دے څَک چې د “ ”دے؟

کم کَوىکے كعآِن پاک زيات تالوت کَي، زيات ُنتيق وي، د ټَلَ ىً زيات د ىيکئ ز
َاىَ رسه  وي او د ةطئ ىً نيع کَوىکے وي او د ټَلَ ىً زيات ِقلَۀ رمحئ )یػين د صپل

 ( 27544 :، حدیث14/442)مشيداماو احند،“ ۔ښً ؼلَک( کَوىکے وي

 ندين ګلَىً 71د عهانې )پټيک( پً رس کَلَ 
د غهانې )پټيک( رسه دوه َرکَػتً ملَىځ   ﴾1﴿: ـعانني 6 َصّّلَ اهلُل عَلَيِْه َواٰلِٖه َوَسلَّمد رؼَل اهلل 

 :، حدیث2/265)الرفدوس بنٔاثور الخطاب ، ۔َرکػتَىَ ىً اـنل دے 71ةؾري د غهانې )پټيک( د 

پً ټَپئ ةاىطې غهانً )پټکے( زمَىږ او د مرشاکىَ تعنييځً ـعق دے ٌع َول  ﴾2﴿ (3233
)جامع  ۔چې مؽلهان ئې پً صپل رس تاويه پً دې ةً د كيانت پً ورځ یَ ىَر ورکَلے يش

ةے ؿکً اهلل پاک او د ٌؾً ـعښتې ُدُرود يلږي د دُمػې پً  ﴾3﴿ (5725:، حدیث 353صغير ،ص
د  ﴾4﴿ (529:، حدیث1/147)الرفدوس بنٔاثور الخطاب، ۔طېورځ پً غهانې )پټيک( والؤ ةاى

، 2/446)الرفدوس بنٔاثور الخطاب غهانې )پټيک( رسه ملَىځ د لػ زره ىيکَ ةعاةع دے 

َه دُمػً ةؾري د غهانې د  ﴾5﴿ (6/224۔ فتاٰوي رضویه  3845:حدیث دُمػَ  71د غهانې رسه ی
)پټيک( د غعبَ تادَىً دي ىَ غهانً غهانې  ﴾6﴿ (37/355)تاریخ ابً عشارک ،ةعاةعه ده 

)پټکے( پً رس کَئ ؼتاؼَ غغت ةً زياتيږي او څَک چې غهانً )پټکے( پً رس اوتړي 
َه ىييک ده  د دغَِت  ﴾7﴿ (14536:، حدیث5/242)جنع الجوامع  ،د ٌؾً د پاره پً ٌع َول ی

 اؼاليم د 

 

 ن
 313، پً قفسً صفحات( 312) 16د کتاب ةٍاِر رشيػت زّكً:  هۃبتکمُ ادملی

چا چې د دې اُلټا غهل  ،غهانً پً والړه تړئ او پادانً پً ىاؼتً اؽَىطئةاىطې دي: 
ٌؾً ةً  )یػين غهانً )پټکے( ئې پً ىاؼتً اوتړلَ او پادانً ئې پً والړه واؽَىطهل(اوکړو
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غلم ىً  يئةً ئې ىً وي )یػين وتيتاىَ تً ةً ئې د دوا غالجچې  يش اصتً رىځپً داؼې 
۔ تً الړ يش ي وعفد رس ښ )پټيک( وړونتے َول نياؼب دا دي چې د غهانې ﴾8﴿ وي(

د  َصّّلَ اهللُ عَلَيِْه َواٰلِٖه َوَسلَّم للعالمین رحمۃُّ آصعي رؼَل د د اهلل پاك ﴾9﴿ ( 22/199)فتاٰوي رضویه،
لکً او لکً لکً ةً ؼيطٌا وعـتً، پً ؿا وه )نتارکې مال(د  تارکې غهانې ؿهلً ةً اعم وَرن

کييړ ]یػين ګڅ[ وعـتً ؿهلً زوړىطول ې، لکً ةً د دواړو اوګَ تعنييځً دوه ؿهلے و
د ؿهلے نلطار کم از کم  غهانےد  ﴾11﴿( 3/582)اشعۃ اللنعات ،۔ هِصالِف ُؼيَّت د

څلَر ګَتې او زياتَ ىً زيات )د مال د ىيهې پَرې تلعيتاً( یَ الس )د الس نييځيئ 
 ۔(22/182)فتاٰوي رضویه،ګَتې د رس ىً واصلً تع څيګل پَرې ىاپ تً یَ الس وايئ( 

 (38)کصف االلتباس فی استحباب اللباس، صغهانً نش پً كتلً پً والړه تړئ ﴾11﴿
ىً کهً ىً وي، او ىً د ؿپږو  هپً غهانً کښې ُؼيَّت دا دي چې دوه ىيم ګغ  ﴾13-12﴿

رونال  ﴾14-15﴿ (22/186)فتاٰوي رضویه ،ګغو ىً زياتً وي او د دې ةياوټ ګيتط ىها وي. 
کً چعې ؽټ وي چې دومعه ولَىً رايش کَم چې رس پټ کړي ىَ ٌؾً غهانً )پټکے( 

)فتاٰوي رضویه ؿَ او وړوکے رونال د کَم ىً چې رصف یَ دوه ولَىً رايش تړل مکعوه دي 

َدو پً ځائے( دې یَ  ﴾16﴿ (7/299 د غهانې )پټيک( کَزولَ پً وصت )ةيط ةيط یا د کيښ
زرضت غاّلنً ؿيش غتُط احلق   ﴾17﴿ (5/334یزي، ګ)فتاٰوي عاله ۔یَ َول پعانؽتے يش

ِث ِدٌلََي  َدر اَْکََث  َصّّلَ اهلُل عَلَيِْه َواٰلِٖه َوَسلَّمَدْؼتار ُنتاَرک آْْنرََضت ”ـعنايئ:  َرْْحَُة اهلِل عَلَيْهحُمَِطّ
َْد َواگہے ِؼياہ اَزياىاً َؼْب  َ )د ىيب کعيم  ۔َؼَفيْط ةُ غهانً )پټکے( رشيؿ  لَيِْه َواٰلِٖه َوَسلَّمَصّّلَ اهللُ ع

 (38)کصف االلتباس فی استحباب اللباس، ص( ۔ةً اکَث ؼپني، لکً تَر او لکً ؿني وو

وا َعلَی اْلَحبِیب َّی __َصلُّ د الله َصل َحنَّ  علٰی مه
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َم َصّّلَ اهلُل عَلَيِْه َواٰلِٖه َوَسلَّم د حضَر  د عهانې رشيفې ى
َدے وو ـَيا ِِف العَّؼَل  اهلُل عَلَيِْه َواٰلِٖه َوَسلَّمَصّّلَ رؼَل اهلل  صپلې غهانې رشيفې هل ٌم ىَم ایښ

ٍَاين  َؼؿ ةو اؼهاغيل ىَت  َصّّلَ اهللُ عَلَيِْه َواٰلِٖه وََسلَّمـعنايئ: د ىيب کعيم  َرْْحَُة اهلِل عَلَيْهزرضت غالنً ی

تً غىا  َرِِضَ اهلُل عَـنْهُ وو کَنً چې ٌؾَيئ زرضت غيل “ َؼساب”د غهانې رشيفې ىَم 
 (119)وسائل الوصول الی شنائل الزسول ، ص  ۔کړې وه

ان ایک ایپرے امعےم یک ایبں وہ ی ایبن

 

 ش

ہ رکشِ وطر ےہ َّ
ّ
ر ذر
 
 ریتی لعنِ ی اک اک ہ

 َنَدين ګلَىً 04د دُمات د انام د پاره ډير ګټً ور 
ـعناِن اعيل  َصّّلَ اهلُل عَلَيِْه َواٰلِٖه َوَسلَّمد اهلل پاک د ډیع صَږ آصعي ىيب، ميک نطين، حمهِط غعيب 

)ابوداود ، “ ۔پً تاؼَ کښې ښً صلق دې اذان کَي او كُّعاء دې اِنانت کَي” ؿان دے: 

کښې ملَىځ ډیع اٌم : اؼالم  َرْْحَُة اهلِل عَلَيْهارؿاِد انام امحط رما صان  (594:،  حدیث1/242
غتادت دے او د دې د ادا کَلَ د پاره ډیع ازتياط پکار دے تع دې پَرې چې زمَىږ 

َه ”غلهائے کعامَ ترشير ـعنائيلې ده،  کً چعې ملَىځ پً ځييَ ودَ قسير کيږي او پً ی
ىَر  تشهیاًل( 6/555)فتاٰوي رضویه،“ ۔ودً ـاؼط کيږي، ىَ ٌؾً ةً ـاؼط ګعځَلے يش

نام دې داؼې َکػ )نلعر( کړے يش د چا پايک چې قسير وي، كعاءت ئې اِ ”ـعنايئ: 
قسېر وي، ُؼيّن قسيُر الػليطه وي، ـاؼق ىً وي، پً ٌؾً کښې چې ٌيڅ كؽهً 
ُنلتطیاىَ کښې د ىفعت پيطا  کَلَ صربه ىً وي، د ملَىځ او د پاکئ د مؽئلَ ىً صرب 

 (6/619)فتاٰوي رضویه، “ ۔وي
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َه ؽَره ذريػً د د اؼالم ةٍرتيو صطنت ا ۞ و د زالل ِرزق زاقلَلَ ی

ٌم دے، صَ صربدار! د ةے پعوائيئ پً ودً د نلتطیاىَ د ملَىځ ةَج “ انانت”دُمات 
دوزخ تً )انام( ؽَرځَلے ٌم يش، ځکً د پاکئ او ملَىځ وؽريه د رضوري مؽئلَ ىً 

دغَِت ”کً ممکو وي ىَ د  ۔ځان صربول او د ٌؾې نىاةق غهل کَل الزيم دے
َداګعان، زړه ؼبي نيډٌئ کعاچئ “ اليمِاؼ پً اعليم َنَطين معکغ ـيناِن نطیيً، حملً ؼ

!) ۔کښې )یا چعتً چې ؿتَن لعي ٌلتً( د انانت کَرس صاخما اوکړئ  احَلهُط ّلِلِّ
كعآن ”نياؿتَ  11او د “ نياؿتَ د ِانانت کَرس 5د الىطې د “ ؿػتۀ انانت کَرس”د 

وړونتئ څلَر “ ةٍاِر رشيػت”د  ﴾1﴿ ۔(رشوع کړے ؿَے دے“ لَعىِيګ کَرس
ً کړئ، د رضورت پً وَر د غلهائے اٌِل ُؼيّت ىً ٌم  ِزكې اولَلئ او ځان پعې پٌَ

يهايئ زاقلً کړئ  پً ملَىځَىَ کښې چې کَم ؼَرتَىً او ذکعوىً لَلئ ٌؾً  ﴾2﴿ٌر
تً ئې ٌم “ ټيؽټ جملػ”صاخما چا ُؼيّن كاري قازب تً واوروئ )د دغَِت اؼاليم 

کً چعې َنػايش پعيـاين ىً وي ىَ ةؾري د اُدعت ىً انانت  ﴾3﴿ولے ؿئ( اور
 ۔ؼتاؼَ د پاره دواړو دٍاىَىَ کښې د ؼػادت ودً ده !الَْکِعيْم ُاّللِّ اِْن َؿآَء 

ـعنايئ: د  َرِِضَ اهلُل عَـنْهُ : زرضت اةَ ٌعيعه ةغري د اُجرت ىً د اذان او انانت فضيلت
َاب دے چا چې د ٌؾَيئ رسه ملَىځ کړے انام او ُمؤِذّن د پاره د  ٌؾً ټَلَ ةعاةع ج

د ډیعې ؼضتې جمتَرئ ىً  ﴾4﴿ (1/558، بهارِ رشیعت،24374 :، حدیث 239 / 4)کيز العنال ، “ ۔دے
َا زياتَلَ ؽَښتيً نياؼب ىً ده  د زياتې اړې )اُدعت( پً اللچ ةل دُمات  ﴾5﴿ةؾري د تيض

َا نً  ﴾6﴿تً تلل د یَ انام رسه ةاللک ىً ښايئ  چې څَمعه درىً کيطے يش خمکښې تيض
َا نً كتلَئ ځکً چې پً ژوىط ٌيڅ ةاور  اصلئ ةلکً د وړونتئ ىيټې ىً خمکښې ٌم تيض
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َال کَلَ، ةلکً د كعض ؽَښتَ ىً ٌم ځان ؼاتئ  ﴾7﴿نـتً!  ىو ؼتا ةػنې  ﴾8﴿د ؼ
او ةػنې ُمؤِذّن قاِزتان ځان “ صىيب”انانان او صىيتان صپل ځان تً رصف 

ؽالم  َصّّلَ اهلُل عَلَيِْه َواٰلِٖه َوَسلَّموايئ او داؼې وئيل صَښَي، د اناُم االىبيا “ ىائب انام”تً 
ـنْهُ ُمؤِذّن زرضت ةالل  َصّّلَ اهلُل عَلَيِْه َواٰلِٖه َوَسلَّماو د رساکِر نطیيً “ انام”تً  َاىا )پً  َرِِضَ اهلُل عَ دی

ګيې  ۔دانې واچَئٰی د تلَ ﴾9﴿وئيلَ رشم ىً دے پکار “ ُمؤِذّن ”ٌؾَيئ نئني( تً پً 
د  ﴾11﴿ىَ د آصعت د ىلكان رسه رسه ةً پً دىيا کښې ٌم صلق پً ؼتاؼَ ةطګهاىً يش 

زياتَ صربو، پً ةړق ةړق صيطا کَلَ او د ټَكَ ټلالَ رسه غغت کهيږي، د نلتطیاىَ رسه 
د   ﴾11﴿پ ٌم نً لګَئ ګيې ةيا ةً صپل نييځ کښې حلاظ صتهيږي ډیع زيات ګپ ؿ

ُزِبّ داه )یػين غغت او مـٍَرتيا( ىً ځان ؼاتئ، د مـٍَرتيا او غغت دَړولَ پً 
َؿؾ کښې رصف ٌالکت او ةعبادي ده  َاٌؾ او ک د انام اعدغي صلق دیو  ﴾12﴿ص

صللَ رسه مالكات کَئ، ةيا تً د ىغدې کَلَ د پاره ډیعه ګټً وره ده ځکً د ملَىځ ىً پػ د 
لږ ؼاغت ٌلتً کښييئ ٌم صَ د دىيا صربې ٌيڅلکً ٌم نً کَئ، رصف دیين صربې 

کَم  ﴾13﴿کَئ او ٌؾً ٌم پً مغه مغه، چې ملَىځ کَوىکي او ىَر صلق پعيـاىً نيش 
انام چې اعدغي ىً کَي، د صللَ ىً لعې لعې اوؼيي یا رصف د صپلَ ګريو غهامَ 
)پټکَ( واال رسه ىاؼتً پاؼتً کَي ىَ کيطے يش چې اعم صلق د ٌؾً انام ىً لعې 
اوختيت، او دا ٌم کيطے يش چې انانت وؽريه کښې پً ؼضت وصت راتلَ د معؼتې ىً 

د دُمات د صادناىَ وؽريه رسه د حمتت ډکً رويً  د ُمؤذن او ﴾14﴿ ۔۔۔۔۔حمعوم يش او ةيا
ؼاتئ، پً ٌؾَيئ د زکم چلَلَ پً ځائے د ؼػادت ګيړلَ رسه مَكع پً مَكع د دُمات 
َړَوئ، ؽري رضوري الئټَىً او پکي وؽريه  ََ قفايئ وؽريه خپپلً کَئ، درئ ٌم خپپلً ؽ
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د صاِدناىَ رسه د اوداؼً د ځيَىَ وؽريه پً قفائيئ کښې ٌم  ﴾15﴿ٌم خپپلً ةيطوئ 
َاب ةً درتً ٌم نيالويږي او د حمتت ډکً ـنا  !الَْکِعيْم ُاّللِّ اِْن َؿآَء  ۔معؼتً کَئ ډیع ج

د دُمات د اىتظانيې رسه ٌيڅلکً ٌم َګډ وډے نً پيطا کَئ  ﴾16﴿ةً ٌم دَړه وي 
َؿؾ اوکړئ چې پً ٌؾَيئ ٌعه  )الجنې نً کَئ(، د ٌؾَيئ رسه ښً ؼلَک کَئ او ک
نياؿت د دريَ ورځَ د پاره د دغَِت اؼاليم د ُؼنَّتَ )خپپلً( د زده کَلَ او )ىَرو( تً د 

َدلَ َنَطين كاـلَ کښې ؼفع اوکړئ  انام او اىتظانيې رسه ٌيڅلکً ٌم  د یَ ُؼيّن  ﴾17﴿ښ
نً وراىَئ، پً ٌؾَيئ د تيليط کَلَ رسه ٌؾَيئ د ځان نً خمالؿ کَئ، ةالفعض کً چعې 

َاړئ آؤ! کً چعې د چا رشيع ؽلىي  ۔ؼتاؼَ ىً ةے صيايل اويش ىَ ٌم ـَراً نػاِف اوؽ
اتَىَ د د ګري چاپريه دُم  ﴾18﴿وي ىَ ډیع پً ىعنئ رسه ىيؼ پً ىيؾً د ٌؾً اقالح اوکړئ 

اٌِلؽيت د اناناىَ او د دُماتَىَ د کهيټياىَ رسه ښً تػللات دَړ کړئ او ٌؾَيئ دغَِت 
َدلَ نطين كاـلَ کښې پعې  اؼاليم تً ښً ىغدې کړئ او د ُؼنَّتَ زده کَلَ او ىَرو تً د ښ

 پً دُمػَ او اصرتوىَ کښې د ایلعٰ  ﴾19﴿ٌعه نياؿت د دريَ ورځَ د پاره ؼفع کَئ 
)دغَِت اؼاليم( دؽً “ اؼالنک ريرسچ ؼييټع)” ۔لَلئ “ ِت رمَيًصىتا”رضت ز

پً ىَم رسه ئې داري “ ـيناِن صىتاِت رمَيً”صىتې نلډې )خمترص( کړې دي او د 
د دُمػې پً ورځ غهَناً اکَثه ملَىځ کَوىکي د صىتې پً وصت  ﴾21﴿کړې دي( 

راريس، داؼې زالت کښې د صللَ د ىفؽياتَ صيال ؼاتل ډیع رضوري دي، نحاًل پً 
َاد ورکَل وؽريه ةيان پً آؼاىَ او ؼاده   ۔وصت دَمع کَل، پً ةيان کښې نياؼتً د صَىط م

َامَ کښې ؼضت منهَىَىً نً چي   :ړئ، دا روایت: لفظَىَ کښې پکار دے، غ

ْولِھِْه  ( پً ىظع  (9/373)مزقات ،“ ۔د صللَ د غلل نىاةق اکر کَئ” )یػين  کَلِِّه اليَّاَس َعلٰی َقْدرِعهكه
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واكػات او کعانات پً صَىط رسه َرْْحَُة اهلِل عَلَيْهم کښې ؼاتئ، غهَناً صلق د اويلائے کعامَ 
َدلے يش ىَ ٌؾَ د كرب او  ۔يئ ةً یک َدم راىغدې يشاوري او کً ٌؾَيئ تً ُؼيّت ٌم اوښ

آصعت د تيارئ ذٌو ورهل ٌم دَړ کړئ، ٌع ةيان د دغَِت اؼاليم د ُؼنّتَ زده کَلَ او 
َدلَ نطين كاـلَ کښې د ؼفع پً تعؽيت کً صتم يش ىَ نطیيً نطیيً )صاص  ۔ىَرو تً د ښ

انان او رسه تػلق لعوىکي ان“ د دماتَىَ د څاىګې د اناناىَ”وَر د دغَِت ِاؼاليم 
َؼتلَ”صىيتان د  د ةيان، صىتې،  ﴾21﴿رسه د دُمػې ةيان کَئ( “ ٌفتً وارې رؼالې ل

 َٰ او ؼالم وؽريہ د پارہ ؼپيکع ةيط زالت کښې ُصلې تً د وړاىطې ىً ؼم  ۃداع او قل
ډیع ىاصَښً ؿَر پً دُمات کښې راځي “ د کړ کړ”کړئ ةيا ئې آن کړئ ګيې ةيا ةً 

د اٌِل ُؼيّت د اعملاىَ قازتاىَ تعنييځً چې کَمَ مؽئلَ کښې اصتالف وي د  ﴾22﴿
کً چعې تاؼَ قالزيت لعووىکي اعلِم دیو ئې ىَ  ﴾23﴿ٌؾې د ةياىَلَ ىً ډډه کَئ 

ٌعه ورځ د كعآِن پاک درس د )کزن االیهان رشيؿ، تفؽرِي رِصاُط اجِليان ىً( او دؽً ؿان 
پً ةيان  ﴾24﴿ث رشيؿ رشف زاقل کړئ د اٌليت لعلَ ؿلک کښې د درِس زطی

وؽريه کښې د ځان د پاره د اعدغئ الفاظَ وئيلَ پً وصت پً زړه ؽَر اوکړئ کً چعې 
ٌؾً وصت زړه د اعدغئ ىً صايل وي ىَ د اعدغئ پً الفاظَ تاؼَ صپل ځان د دروؽَ او 

د درس او ةيان ىً خمکښې د تيارئ  ﴾25﴿ريااکرئ د ګياه ىً څيګً ةچ کَلے ؿئ؟ 
د دیو د ىَرو کتاةَىَ رسه رسه ُزّؽاُم احلََعَنني، ِازياُء  ﴾26﴿دت دَړ کړئ اع

َؼتلَ پً کتاةَىَ کښې ږدئ  اُج الػاةطیو وؽريہ ٌم د ل ٍَ ٌعه ورځ د  ﴾27﴿الُػلَم،ِنيْ
ؼتاؼَ پً دُمات کښې  ﴾28﴿ـيناِن ُؼّيت درس ورکَلَ یا د اوريطو ؼػادت زاقلَئ 

ار ده دې کښې تاؼَ خپپلً ٌم رشکت کَئ، ةيا ګَرئ ٌفتً واره غالكايئ دوره رضور پک
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ٌعه نياؿت کم ىً کم  ﴾29﴿چې ؼتاؼَ پً دُمات کښې د ُؼنّتَ څيګً ؼرپيل راځي 
َدلَ د پاره َنَطين كاـلً کښې ؼفع صپل  درې ورځې د ُؼنّتَ زده کَلَ او ىَرو تً د ښ

ٌعه ورځ د  ﴾31﴿د دې ةعکتَىً ةً خپپلً اووييئ  الَْکِعيْم! ُاّللِّ اِْن َؿآَء نػهَل دَړ کړئ، 
رؼاهل ډکَئ او د ٌعې نياؿتې پً وړونتئ ىيټً “ ىيکَ غهلَىَ”غهلَىَ داج اصؽتَ رسه د 

د  الَْکِعيْم! ُاّللِّ اِْن َؿآَء  ۔یَ ذنً وار اؼاليم ورور رسه دمع کَئ“ ؿػتۀ اقالِح اغهال”ئې د 
َه ىایاةً صغاىً ةً پً الس  زيګارئ ی دريش او د غـِق رؼَل ډک دامَىً ةً مَ ىكيب پٌع

           ۔يش

 د كيانت د ويرې ىً حمفَظ خلق
ىً روایت دے چې د ىَر ىهَىې، د ټَلَ ىبياىَ  َرِِضَ اهلُل عَـنْهُ د زرضت غتط اهلل ةو غهع 

ةً لَيً ويعه درې َکؽان ةً داؼې وي کَم چې ”اوـعنائيل:  َصّّلَ اهلُل عَلَيِْه َواٰلِٖه َوَسلَّمرسدار 
)یػين كيانت( اوىً یعوي او زؽاب ةً دوئ تً ىً ريس، ٌؾَيئ ةً د ُمـک پً ډیعي وي 

)وړونتے:( ٌؾً َکػ کَم چې د اهلل  ۔تع دې پَرې چې خملَق د زؽاب ىً ـارغ يش
پاک د رما د پاره كعآن اولَيل او د ٌؾې پً ذريػً د صللَ انانت اوکړي او كَم ٌم د ٌؾً 

)دويم:( د اهلل پاک د رما د پاره صلق د ملَىځَىَ د پاره راةلَىکے )یػين  ۔ىً رما وي
)دريم:( ٌؾً ؽالم چا چې د صپل رب او د صپل دىيا د آكا )نالک( نػاملً پً ښً  ۔ُمؤذن(

 (9284:، رقه 6/425)معجه  اوسط،“ ۔وعيلې رسه پَره کړه

 روحاين عالجَىً 04فضائِل آفات او 
مؽلهان تً چې کَم تکليؿ،  ﴾1﴿درې ـعانني:  هلُل عَلَيِْه َواٰلِٖه َوَسلَّمَصّّلَ اد رؼَل اهلل  ۞
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ةيهاري، ؽم، پعيـاين او درد ٌم اوريس تع دې پَرې چې ٌؾً ؽيً ٌم اوچيچي، اهلل پاک 
د  ﴾2﴿ (5641 :، حدیث3/ 4)بخاري ،  ۔د ٌؾې پً ؼتب د ٌؾً ګياٌَىً وراىَي )صتهَي(

َاب ورکَلے يش ىَ د اعـيت رسه پاتې  كيانت پً ورځ چې ةً لکً ؽم ځپلَ صللَ تً ج
اکش! چې پً دىيا کښې د ٌؾَيئ څعنيې پً كييچَ کټ کړے ”ؿَي ةً آرنان کَي چې 

َه ؿپً پً ةيهارئ کښې تريه کړه،  ﴾3﴿ (2414 :، حدیث4/184)تزمذي، “ ۔ؿَې وے چا چې ی
رما رما ؿَ ىَ ٌؾً د ګياٌَىَ ىً داؼې اووتَ لکً چې قرب ئې اوکړو او د اهلل پاک پً 

 (3/147)ىوادراالصول ،  ۔څيګً دا مَر پً دؽً ورځ زيږولے وو
ھک وِچ رایض

ُ
ھ ونں   ےج وسانہ ریمے د

ک
ُ
س
ےت ںیم 

ے
ھ

ّ
ل
ُ
چ 

 ی اواں  

َا هل ترشيؿ  َصّّلَ اهلُل عَلَيِْه َواٰلِٖه َوَسلَّمرمَحِت اعلم  ۞ یَړلَ، اوئې د زرضت اُمُّ الّؽائب ص
ـعنائيل: پً تا څً چل ؿَے دے چې رپيږي؟ غعض ئې اوکړو: تتً نې ده، اهلل پاک دې 

اوئې ـعنائيل: تتې تً ةط نً وایً چې دا د انؽان صىاګاىې  ۔پً دې کښې ةعکت ىً اچَي
 (  6574 :،حدیث 1468)مشله، ص ۔داؼې لعې کَي لکً څيګً چې ةٍټئ د اوؼپيې صريے

ناتً  َرِِضَ اهللُ عَـنْهُ ـعنايئ چې زرضت اةِو غتّاس  َرِِضَ اهلُل عَـنْهُ َرباح  زرضت غىاء ةو اةَ ۞
 ۔اوـعنائيل: آیا تاتً زه ديت واال زىاىً اوىً ښائيم؟ نا غعض اوکړو: صاخما ئې اوښائيئ

َا  َصّّلَ اهللُ عَلَيِْه َواٰلِٖه َوَسلَّماوئې ـعنائيل: دا زبيش زىاىً، لکً چې دا د ىيب کعيم  هل راؽلً ىَ ص
معض دے د کَم پً ودً چې زنا َؼرت یػين پعده پعانؽتے “ ِمعګي”دې غعض اوکړو: زنا 

َال اوکړئ َاړې ىَ  ۔کيږي ځکً د اهلل پاک ىً زنا د پاره ؼ ارؿاد اوؿَ: کً چعې تً ؽ
َاړې ىَ زه د اهلل پاک ىً ؼتا د پاره داع  قرب اوکړه او ؼتا د پاره ديت دے او کً چعې ؽ

َاړم چې  زنا پعده  ۔ىَ ٌؾې غعض اوکړو: زه ةً قرب کَوم ۔ٌؾً تا هل قست درکړيؽ
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َال اوکړئ چې زنا پعده ىً پعانؽتے کيږي ةيا ٌؾَيئ  ۔پعانؽتے کيږي، د اهلل پاک ىً ؼ
 (5652 :، حدیث4/6)بخاري  ۔د ٌؾې د پاره داع اوکړه َصّّلَ اهلُل عَلَيِْه َواٰلِٖه َوَسلَّم

اک  ۞ كَل دے: څَک چې پً ٌعو څلَيښتَ ؿپَ کښې یَ  اهلِل عَلَيْهَرْْحَُة د زرضت َمسَّ
ت یا ؽم او پعيـاىئ کښې اصتً ىً يش د ٌؾً د پاره د اهلل پاک رسه ٌيڅ  ځل ٌم پً ـآ

 (15)مکاشفۃ الكلوب ، ص ۔صري نـتً

ت څَمعه لَيئ ىػهت دے چې د دې  زنا ةيهاره، خبت ةيطاره! تاؼَ اويلطل! ةيهاري او ـآ
پاک د ةيطه ګياٌَىً وراىَي )صتهَي( او دردې ورهل اوچتَي، ةے ؿکً کً پً ةعکت اهلل 

معض وي یا زصم، ذٌين ټينـو وي یا ويعه، صَب کم راځي یا ىفؽيايت معمَىً، د 
اوالد هل ودې ؽم وي یا د اوالد ىً کيطو ؽم، ِرزق ـعاصً ىً وي یا د كعمې ډیع ؽټ ةَج 

َاب نيال ويږي، پً ٌع زالت کښې د قرب ىً اکر وي الؾعض مؽلهان تً پً مكيبتَىَ ج
واصلئ ځکً چې د قرب ىً کَلَ رسه صَ تکليؿ لعې کيږي ىً اُلټا پکښې ىلكان 

َاب مائع يش یاد  ۔وي او ٌؾً ٌم ډیع ؽټ ىلكان یػين د قرب پً ذريػً راتلَىکے ج
ؼاتئ! د ټَلَ ىً صىعىاکً ةيهاري د کفع ةيهاري ده او د ګياٌَىَ ةيهاري ٌم ډیعه 

َاب اکر دے ۔کً دهصىعىا ت او مكيتت او ةيهاري او پعيـاين د صللَ ىً پټَل د ج د  ۔ـآ
د چا پً نال یا ځان چې مكيتت راؽلَ ةيا ”ـعنان دے:  َصّّلَ اهلُل عَلَيِْه َواٰلِٖه َوَسلَّمىيب کعيم 

ٌؾً، ٌؾً پټ اوؼاتلَ او صللَ تً ئې ؿاکیت اوىکړو ىَ پً اهلل پاک زق دے چې ٌؾً 
 (737، حدیث1/214معجه اوسط،  )“ ۔اوخبښي
ـعنايئ: یَ ځل د درياب پً اغړه یَ ةُغرګ ىاؼت وو، د  َرْْحَُة اهلِل عَلَيْهزرضت ؿيش ؼػطي  ۞

ٌؾَيئ ُنتارکً ښپً نيږي اوچيچلً او زصم ئې ډیع صىعىاک ؿلک صپل کړو، صلق رادمع 
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ه ىً ده دا صَ د صَ ٌؾَيئ ـعنائيل، د اىطیښيې ٌيڅ صرب ۔ؿَ او پً ٌؾَيئ ئې زړه ؼَزولَ
ؿکع نلام دے چې زنا دؽهاين معض ىكيب ؿَ، کً چعې زه د ګياٌَىَ پً معض 

 ( 64لشتاٌ سعدي ، ص ګ)کښې اصتً ؿَے وے ىَ څً ةً نې کَل! 

َب ااْلَْسَباِب د رزق د پاره:  ﴾1﴿ َشبِّ  11، 11ځل، پً اّول او آصع کښې درود رشيؿ  511 یَا مه
ځل، د ناؼضَتو د ملاىځً ىً پػ نش پً كتلً پً اوداؼً کښې رستَر رس پً داؼې ځائے 
کښې کښييئ او اولَلئ ئې چې د رس او آؼهان تعنييځً څً څزي ىً وي، تع دې پَرې 

عتً چې پعې اؼاليم صَئييطې دې داؼې ځائے کښې لَيل چ ۔چې پً رس ټَپئ ٌم ىً وي
یَاالَله  ﴾2﴿ ۔د رزق تيګي ةً لعې يش !الَْکِعيْم ُاّللِّ اِْن َؿآَء  ۔د ؽري حَمعنً ؼرتګې ىً لږي

ځل پً اکؽظ اويلکئ او د تػَيظ دَړولَ رسه ئې پً نټ اوتړئ، پً دائغه اکر او  111
اقه  یَاورځَ پَرې د ٌع ملاىځً ىً پػ  7د  ﴾3﴿ ۔زالهل ىَکعئ کښې ةً مَ زړه اولګي  َرزَّ

ًه  یَا د ةيهارئ، تيګ الؼئ  الَْکِعيْم! ُاّللِّ اِْن َؿآَء ځل لَلئ او داع کَئ،  112 َساَلوه  یَا َرحِْیهه  یَا َرْحٰن
 11)اے ةغرګئ واال(  یَاَجلِیْله  د غال ىً حفاظت: ﴾4﴿ ۔او ؽعيتئ ىً ةً صالقے ةيامَنئ

د ؽال  الَْکِعيْم! ُاّللِّ اِْن َؿآَء ځلً اولَلئ او پً صپل نال او اؼتاةَ او ركم وؽريه ئې دم کړئ، 
د کَمَ دييکَ چې واده ىً کيږي یا ئې کَيژدن د واده د پاره:  ﴾5﴿ ۔ىً ةً حمفَظ وي

او اْلَجالَلِ  ذَا یَاناتيږي ٌؾَيئ دې د ؼسع د ملَىځ ىً پػ  ځل اولَيل او د ځان د  312 َوااْلِرْکَ
ډیع زر ةً ئې واده اويش او صاوىط  !الَْکِعيْم ُاّللِّ اِْن َؿآَء پاره دې د ښې رؿتې داع اوکړي، 

ځل اويلکئ او تػَيغ تعې دَړ کړئ  143 یَاَقیُّْوو حَیُّ  یَا ﴾6﴿ ۔ةً ورتً ٌم ىيک نيالؤ يش
او پيؾلً دييئ دې پً صپل نټ اوتړي یا دې پً اغړه کړي د ٌؾې واده ةً زر اويش او 

ِّر: د ىارييً اوالد د پاره ﴾7﴿ ۔کَر ةً ئې ٌم ښً ىكيب يش َتَکب ځل، د صپلې  11 یَامه
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زاملً  ﴾8﴿ ۔ښځې رسه د نيالويطو ىً خمکښې اولَلئ د ىيک ځَئ پالر ةً دَړ ؿئ
 ۔ځلً وايئ 71دې یَاَمتِيْنه زىاىً دې صپلً د ؿٍادت ګَتً د صپل ىَم ىً ګري چاپريه تاويه او 

دې غهل  ۔ورځې داري اوؼايت، د اهلل پاک پً ـنل ةً ئې ىيک ځَي کيږي 41دا غهل دې 
 الَْکِعيْم! ُاّللِّ اِْن َؿآَء چې ٌع یَ معيل دا غهل اوکړي ىَ  ۔کښې د ٌع معض غالج دے

)د ىَم ىً د کپړې لعې کَلَ رضورت نـتً، د کپړې د پاؼً دا  ۔ؿفا ةً ئې ىكيب يش
َدو رسه دې صاوىط داؼې  ﴾9﴿غهل کَل دي(  د زاملې زىاىً پً صيټً د الس ایښ

ٌْ ’’وايئ:  ِ ٌَ  ا ا َفَكْد  کَا ْیتههه  ذرََکً ًدا َسنَّ َحنَّ ط  ۔مه تعدمً: کً چعې ٌلک وي ىَ نا د ده ىَم حمهَّ
َدو کً چعې د وئيلَ پً وصت د غعبئ  ۔ٌلک ةً پيطا کيږي !الَْکِعيْم ُاّللِّ َؿآَء  اِنْ “ )کيښ

ژةې نػيې پً ذٌو کښې ىً وي ىَ د تعدمې د الفاظَ وئيلَ رضورت نـتً ګيې د تعدمې 
پً ګعځيطو، ىاؼتً  الله  ااِلَّ  اِلٰهَ اَلٓ   د دښهو ىً د حفاظت د پاره: ﴾11﴿الفاظ ٌم اووائيئ( 

د وَرک  ﴾11﴿ ۔د دښهو ىً ةً مَ زفاظت کيږي !الَْکِعيْم ُاّللِّ ِاْن َؿآَء پاؼتً زيات لَلئ 
د اهلل پاک پً رمحت د منتَط ةاور  شَي انصان وغريه راپيدا کَلَ او ٌر حاجت د پاره:

ْوٰسی یَاَربِّ لعلَ رسه پً ګعځيطو، پً اودس کښې، ةے اودؼً ډیع زيات   اللِ  بِْشِه  کَلِْیه یَاَربِّ  مه

ًِ الزَّ   حِْیِه  الزَّْحٰن
وَرک ؿَے انؽان، رسه زر،  ۔پً دؽً وصت لږ درود رشيؿ ٌم اولَلئ ۔لَلئ ط

ةلکً د ىَرو زادتَىَ د پاره ٌم دا  ۔راپيطا يش !الَْکِعيْم ُاّللِّ ِاْن َؿآَء نال، ګاډے وؽريه ةً 
ځل خپپلً اويلکئ یا ئې  41 الله  ااِلَّ  اِلٰهَ اَلٓ  عالج:د اثراتَ روحاين  ﴾12﴿ ۔غهل ګټً ور دے

پً ةل چا اويلکئ او د پالؼټک کَټيګ کَلَ رسه ئې پً څعنو یا ريګغيو یا کپړه کښې 
د  ﴾13﴿ ۔اجعات ةً صتم يش !الَْکِعيْم ُاّللِّ اِْن َؿآَء اوګيډئ او پً نټ یا پً اغړه ئې کړئ، 

ځل اولَلئ پً چا چې دادو ؿَے وي پً ٌؾً ئې دم 111الله  ااِلَّ  اِلٰهَ اَلٓ  جادو روحاين عالج:
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کړئ یا ئې خپپلً اويلکئ یا ئې پً ةل چا اويلکئ او پً اوبَ کښې ئې د وييځلَ رسه 
کً چرې خَب ىً  ﴾14﴿ ۔د دادو اجع ةً صتم يش !الَْکِعيْم ُاّللِّ اِْن َؿآَء اوڅکئ ىَ 

ځل اولَلئ او پً ځان ئې دم کړئ،  11 الله  ااِلَّ  اِلٰهَ اَلٓ کً چعې صَب ىً درځي ىَ  درځي ىَ:
 11اّول او آصع کښې  د کينرس روحاين عالج: ﴾15﴿ ۔صَب ةً دريش !الَْکِعيْم ُاّللِّ اِْن َؿآَء 

اولَلئ او پً اوبَ ئې دم کړئ، د رضورت “ ؼَرۀ معيم”ځل دروِد اةعاٌييم او پً نييځ کښې 
 41پً تَګً پکښې ىَرې اوبً اچَئ، معيل دې ٌؾً اوبً ټَهل ورځ څيک، دا غهل د 

 لَْکِعيْم!ا ُاّللِّ اِْن َؿآَء ورځَ پَرې ةال ىاؽً )یػين پً نييځ کښې ئې وكفً نً راولئ( اوکړئ، 
َؼتے او دمَلے يش او معيل هل ئې ورکَلے  ۔ِؿفا ةً ئې ىكيب يش )ةل َکػ ئې ٌم ل

پً اکؽظ درې ځلً خپپلً اويلکئ یا ئې پً ةل چا یَاغَفهْور : د تتې روحاين عالج ﴾16﴿يش( 
اويلکئ، د پالؼټک کَټيګ کَلَ رسه  ئې پً څعنو یا ريګغيو یا اکؽظ کښې اوګيډئ 

د ٌع كؽهً تتې ىً ةً صالقے  الَْکِعيْم! ُاّللِّ ِاْن َؿآَء او پً اغړه یا پً نټ ئې اوتړئ، 
ًِ  اللِ  بِْشِه ٌع ځل د  د ٌيپاټائټس )يركان( روحاين عالج: ﴾17﴿  ۔ةيامَنئ  حِْیِه  الزَّ الزَّْحٰن

 ط
ځلً درود رشيؿ( خپپلً اولَلئ یا  11ځل )اّول او آصع کښې  21“ ؼَرۀ كَُعيؾ”رسه 

ئې پً ةل چا اولَلئ او د زم زم پً اوبَ یا پً ٌؾً اوبَ کښې پً کَمَ کښې چې د زم زم 
رشيؿ څً څاڅيک ؿامل وي، دم کړئ او ٌعه ورځ ؼسع، ناؼپضني او ناښام ئې 

)رصف  ۔ورځَ کښې دىيً دىيً ةً مَ ِؿفا ىكيب يش 41پً  الَْکِعيْم! ُاّللِّ اِْن َؿآَء  ۔څکئ
یَ ځل دم کړے ؿَې اوبً اکِف دي د رضورت نىاةق پکښې ىَرې اوبً اچَئ( 

ځلً پً ؼاده اکؽظ  46 الله  ااِلَّ  اِلٰهَ  اَل  د ترييخ او نثاىې د اکىړي روحاين عالج: ﴾18﴿
 اويلکئ او پً اوبَ کښې ئې اووييځئ او اوئې څکئ د تعييخ او نحاىې اکىړے ةً 
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َده: د ِؿفا تعالؼً کيطو  ۔نيطه نيطه يش او راةٍع ةً يش !الَْکِعيْم ُاّللِّ اِْن َؿآَء  )د غالج م
ځل اولَلئ پً زړه  75 الله  ااِلَّ  اِلٰهَ  اَل  د زړه او د شييې د ةيهارو روحاين عالج: ﴾19﴿پَرې( 

کښې د ؼَري واال ناؿَم، دې رسه رسه د ويعې، زړه او ؼييې ټَلَ معيناىَ پً ؼييً ئې 
  د ٌر كصهً مريض روحاين عالج: ﴾21﴿ ۔دم کړئ د اهلل پاک پً ـنل ګټً ور دے

ِعْیده    ۔دائيم )د ټَل غهع( معيل دې ٌع وصت وايئ، اهلل پاک ةً ورهل قست ورکړي یَامه

 خپلَ اغښَىَ تً پً شيشً کښې ښً پً غَر اوګَرئ
َاب پً ِزعص کښې َغعض دے چې کً چعې ؼتاؼَ  د ىيکئ د دظةې د الىطې د ج
َا ځيين نطين  ًُ هل ص َؿسالئ رسه د ؼِګ نطیيً ُؽيِفَ َغي اغښَىً صرين یا زيړ وي ىَ پً ص

  ۔ـائطه وي !الَْکِعيْم ُاّللِّ اِْن َؿآَء ګلَىً كتَل کړئ، 
پً مالكات  ۞صرين اغښَىً د ىَرو صللَ د پاره کعکذو او د ةَيئ ؼتب وي  ۞

ډیع زيات پان  ۞کَوىکي وؽريه د صريىَ اغښَىَ واال د ؿضكيَّت اجع ښً ىً پعيَځي 
ُګټکې وؽريه صَړوىکي لکً چې پيؽې ورکَي او د صپلَ اغښَىَ ُزؽو تتاه کَي، د 

َاک د ؼيَّت نى ۞ُصلې پَلئ او کينرس اصيل  د  ۞اةق ښً ؼم د نږلَ رسه کَئ مؽ
لکً چې  ۞صَراک ىً پػ پً اغښَىَ کښې د ِصالل )ُصلې کيګالَلَ( نػهَل دَړ کړئ 

ٌم څً اوصَرئ یا چائے وؽريه اوڅکئ، ىَ یَ چَىګ اوبً د یَ څَ ِنيټَ د پاره پً ُصلً 
 کښې واچَئ او اړوئ را اړوئ ئې او دؽً ؿان د ُصلې دىيً زّكً او اغښَىً ةً تع څً

د اوده کيطو پً وصت زلق او اغښَىً ښً ؼم قفا پکار  ۞زطه پَرې وييځلے يش 
دي، ګيې پً معئ کښې ةً تکليؿ او پً اغښَىَ ةاىطې ةً صريے ؼم لکک اوخنيل، پً 
ةيطه ُصلً کښې د صَراک ادغا صعاةيطو رسه ةً مَ د ُصلې ىً صعاب ةَيئ ځي او د 
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صَب کښې د صيټې  ۞هارئ پيطا کيږي دعاجيهَ صيټې تً د تلَ رسه ةً كؽهً كؽم ةي
َداره يش، د پاڅيطو رسه ـَراً الؼَىً وييځئ او  َاګاىې ةعه الَځي ځکً ُصلً ةطة ؼضا ٌ

َاک اوکړئ او َؽړ ؽړې اوکړئ،     ۔د ُصلې ؼضا ةَيئ ةً صتهيږي !الَْکِعيْم ُاّللِّ اِْن َؿآَء مؽ

 غَره نيجان
نالګً پً ةَتل کښې یَ ځائے پً نياؼب نلطار کښې د صَراک ؼَډا او ٌؾً ٌهعه 

کً چعې نياؼب وي ىَ ٌعه ورځ پً دې صپل اغښَىً  ۔واچَئ، ؽَره نيذان تيار دے
ـعض  ۔ډیع زر ةً د اغښَىَ صريے پً لعې کيطو اووييئ !الَْکِعيْم ُاّللِّ اِْن َؿآَء ةعش کړئ، 

کړئ کً چعې پً اورو یا د ُصلې پً څً زكً کښې ؼَزيطل وؽريه حمؽَس کړئ ىَ 
نلطار ئې کم کړئ او ةيا ئې اوګَرئ، کً چعې ةيا ٌم تکليؿ وي ىَ ةيا د قفائيئ د 

  ۔پاره ةلً څً الر اوګَرئ، اغښَىً ةٍع زال قفا پکار دي
 ۔ٌع كؽهً قفايئ ُؼيَّت او نىلَِب رشيػت ده ندين لګ:

 ںیم وہ، داوتنں یک افصیئ وہ دبوب

 

َّ
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وا َعلَی اْلَحبِیب َّی __َصلُّ د الله َصل َحنَّ  علٰی مه
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