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َلْـَحـْمـُد لـِل ٰـّ ٰـّی  َســـی ِدِ  ها ـلَاُم َعـل ّٰوۃُ  َوالس َ ل لَِمیَْن  َو الص َ  الْـُمــْرَســلِـیَْن  َرِب  الْعّٰ
ا ِجْیِم  اَم َ ِن الر َ ْيطّٰ ِحْیم طبَْعُد  فَاَُعْوذُ  بِالل ِّٰہ  ِمـَن الش َ ِن الر َ ْحمّٰ ِ الر َ  طبِْسِم اّلل ّٰ

 خربو كولو آدابد 
 نيتونه 21د دې كتاب د لوستلو 

َصَّلَ اهللُ عَلَيِْه َواٰلِٖه َوَسلََماهلل  د رسول       
ت د ي  د م سلمان ن   “ه  نِی َُة الْمُْؤِمِن َخیٌْرِم ْن َعمَلِ ”فرمان مبارک:  

 (1495، حديث: 581ص  6)ُمعَجم کبیر ج. هغه د عمل نه بهرت دے

 .و مدار په نيّتونو باندې دےدار  لوام  اعد  ﴾1﴿ دوه َمَدين ګلونه:

 ث واب هم زيات به هغه همره وي نه زياتنيّتوچې څومره ښه  ﴾2﴿                               
 .حاصليږي

د او  به هر ځل (1)        وُّذ او  (3)و ة اصال (2)د َح  ه بره  (4)ت ع  فح  يه نه ب رشوع کووم )په دې ص  ت سم 
بارتونو لوست وورکړے شو بئ ع  ر  د  (6)ين آيتونو او آد قر (5) و نيّتونو عمل اويش(واړ و رسه به په څلورلد ع 

 (7)به د عمل کولو کوشش کووم  باندې موحاکا وه کووم او په هغې کښې بيان شومبارکو زيارت ب ديثواحا
ف“ پاک اهلل”په کوم کوم ځائے کښې چې د  وغريه “ کريم” يا“ پاک”هلته به  ،يت نوم راځياذايت يا ص 

ور”په کوم کوم ځائے کښې چې د  (8)لولم او  ءلکمات  ث نا ض  ف “َصَّلَ اهللُ عَلَيِْه َواٰلِٖه َوَسلََم ح  يت نوم اهر يو ذايت يا ص 
انو صاحبانو نه به پوهه نه شوم نو د اعل م  که په کومه خربه  (9)لم لو   وَاٰلِٖه َوَسلََم َصَّلَ اهللُ عَلَيْهِِ مبارک راځي هلته به

په ښه نيتونو رسه چې د کتاب  (11)و ترغيب ورکووم للوست دې كتابنورو ته به د  (11)پوښتنه کووم 
په دې کتاب کښې د ورکړے شوې طريقې  (12)و کوم ثواب حاصليږي هغه به ټول ا ّمت ته خبښم للوست

 .مطابق به د دې کتاب نه د رس ورکووم
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َلْ  لَِمیْ َرِب  الْ  هـُد لـِل ٰـَّحـمْ ـ ا ّٰوعّٰ ل ّٰ   ۃُ َن  َو الص َ ـلَاُم َعـل ـ الْ  ی ِدِ ــی  َســ َوالس َ  َن ـلِـیْ ـ َس رْ ـ ـُم
ا ِجیْ يْ ذُ  بِالل ِّٰہ  ِمـَن الش َ ُد  فَاَُعوْ بَعْ  اَم َ ِن الر َ حْ بِْس ط ِم طّٰ ِ الر َ ِحیْ ِم اّلل ّٰ ِن الر َ  طممّٰ

 خربو كولو آدابد 
ن ت مطابق ههغواوري  يااولويل  “د خربو كولو آداب” ببادا  څوک چې! صَطٰف يا َربَّ الم     ېخرب ته د س 

 .او بے حسابه خبښنه نصيب کړې کول

ِمین بَِجاِہ َخاتَِم الن َِبِی یْن    وَاّٰلِه  وََسل َمَصل َى اهللُ  عَلَیْهِ   اّٰ

ود ر   رشيف فضيلت د  د 
شکه د قيامت په ورځ به په يب” :مبارك دے فرمان َصَّلَ اهللُ عَلَيِْه َواٰلِٖه َوَسلََم اهلل د رسول        

وي څوک چې په ما باندې د ټولو نه زيات د ر ود  هته د ټولو نه نزدې هغ خلقو کښې ما
 (989حديث: ، 52، ص: 5)ترمذي ج “ .رشيف رايلږي

ــْیــب!        ــِب ــَحـ ـــلَـی   الْ ـــْوا  َع ـــل ُ ٰـّی عَلـّٰی   ُمـَحـم َد      َص  َصـل َـی اهلُل   تَعال
ول اعشقان  اے        ساتئ! خو دا يادشکه انسان ته د خربو اترو کولو رضورت پيښيږي بي !رَس 

 .دهبهرته خامويش چې د غري رضوري جائزو خربو اترو نه هم 
 مَذّمتپه خربو اترو كښې د آواز اوچتولو 

  کښې ارشاد فرمايئ: 21نمرب آيت  قمّٰنلُ ُسوَره  12اهلل پاک په سيپاره      
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خپل آواز څه ټ يټ  :انعرفترجمۂ َکْنز ال [مفهوم]
 .د ټولو نه بد آواز د خر آواز دے بيشکهساته، 
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نَّت دي  په نرم آواز خربې اترې كول س 
راد آبادي      د دې آيت مبارک په  َرْْحَُة اهلِل عَلَيْه حرضت عاّلمه مفيت سي ّد حممد نعيم  ادّلين م 

تفسري کښې يليک: شور کول او آواز اوچتول مکروه او ناخوښه عمل دے او په دې کښې 
ر آواز د اوچتهيڅ  ود مکروه ليدک فضيلت نشته، د خ  او نفرت  (هخوښ)يعين ناو باو ج 

َصَّلَ اهللُ عَلَيِْه َواٰلِٖه َوَسلََمنيب کريم  .روونکے دےوخ
به په نرم آواز رسه خربې خوښولې او په  

 (265)خزائن العرفان ص   .سخت آواز  کښې به ئې خربې نه خوښولې

 آواز خربې فخر ګنړلېم رشکني  عرب به په اوچت 
يليک: لکه چې خلق خپل مينځ کښې خربې  َرْْحَُة اهلِل عَلَيْه حرضت عالمه اسماعيل َحّق      

چا دے څوک  ٰهغهاترې کوي نو په هغويئ کښې د ټولو نه زيات بد او نفرت واال آواز د 
ر پ ر ب به په اوچت آواز خربې .شان په اوچت آواز خربې کويه چې د خ   م رشکني  ع 

)روح   .، په دې آي ت کښې د هغويئ د دې فخر د طريقې رد اوفرمائيلے شووګنړلفخر  کول
 نه خلاصه( 82، ص: 2البیان ج 

 ؟هنګيږيَخر ولې 
 د .کوومنو په دې باره کښې يو معلومايت رواي ت وړاندې  تذکره روانه دهد آواز  َخرد       

َصَّلَ اهللُ عَلَيِْه َواٰلِٖه َوَسلََم اهلل رسول  
اهلل بانګ واورئ نو د  بانګيلکه چې تاسو د ”دے: مبار ك فرمان  

ل د اع کوئ ځکه چې هغه فرښتې ويين  )آواز( هنګيدل َخراو لکه چې تاسو د  .پاک نه د ف ض 
، حديث: 901، ص: 5ج  ى)بخار“ .پاک پناه غواړئ ځکه چې دا شيطان ويين اهللواورئ نو شيطان نه د 

ِجْیِم   هِ اَُعْوذُ  بِـالـل ٰـّ  مثاًل داسې وائئ: (3303 ِن الـر َ ْيطّٰ  (502، ص: 5)تیسیر شرح جامِع صغیر ج  طِمـَن الـش َ

 په زوره پرجنے كول هم مکروه دے

ق لُّ ع  د بره بيان کړے شوي آيت مبارک په ت   َرْْحَُة اهلِل عَلَيْه حرضت عاّلمه اسماعيل َحقّ       
حه شوه چې په زوره پرجنے  انرتويش(يعين )رسه نور يليک: د دې نه د پرنيج  مسئله هم واض 
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آواز  هدے، ځکه حکم دے چې څومره ممکن وي په قالر )يعين ناخوښه(کول مکروه 
ِِ اهلل رسول  د  ملخ صاً( 88، ص 2)روح البیان ج  .ئکورسه د پرنيج کولو کوشش  فرمان  ٖه وََسلََمَصَّلَ اهللُ عَلَيْهِ وَاٰل

د  (561، حديث 554)عمل الیوم والل یة ص “ .دے هطرف هلپه زوره پرجنے کول د شيطان ”: دے مبارک
َصَّلَ اهللُ عَلَيِْه َواٰلِٖه َوَسلََمدواړو جهانونو رسدار 

ات کښې په زوره   پرجنے  )يعين په اوچت آواز(به په ُج 
  (4316، حديث 35ص  2)شعب الايمان ج .نه خوښولو

د دې حديث رشيف په باره کښې  َرْْحَُة اهلِل عَلَيْه حرضت عاّلمه عبد  الرَّء وف م ناوي       
ات کښې په زوره پرجنے ډير مکروه  دے  )يعين ډير ناخوښه(فرمايئ: مطلب دا دے چې ُج 

ات نه عالوه کم    .[مکروه] او د ُج 
 (2516، تحت الحديث: 355، ص:1)فيض القدير ج: 

 ته مخ كوئ )َكس( طرف مالقات كوونکي
ۀ 12په سيپاره        ور   کښې د اهلل پاک ارشاد دے:  21نمرب قٰمن  آيتل   س 

اِسَ
ََلِلن  

 
ک
  
د
 
ِۡرََخ

 
ع ص 

ُ
اَت
 
َل او خلقو رسه خربې کولو وخت  :انعرفترجمۂ َکْنز ال [مفهوم] و 

    .خپل مخ مه کږوه کښې

راد آبادي        د دې آيت مبارک په تفسري  َرْْحَُة اهلِل عَلَيْهحرضت عاّلمه سي ّد نعيم  ادّلين م 
 هغويئ سپ ک ګنړل )د چا رسه چې خربې کوي(کښې يليک: چې لکه انسان خربې کوي نو 

و ل، څنګه چې د تکرب کوونکو  او  مهطريقه ده،  )يعين مغرورو خلقو(د هغويئ نه مخ اړ 
)خزائن   .سلوک کوهاعجزئ  دټولو رسه )يعين مادلاره او غريب( ، د غ ين او ف قري ها ختيار و  
 (265العرفان ص: 

ّّق        په تفسري  روح  ابليان کښې يليک چې د  َرْْحَُة اهلِل عَلَيْهحرضت عاّلمه اسماعيل ح 
ته  مخ خلقو طرف پورهسالم او خربو اترو او مالقات په وخت د اعجزئ په طور خپل 

ّصه پټوئ، د تکرب کوونکو  )مخ(ګرځوئ، د هغويئ نه مخ مه اړوئ او نه د دې  څه ح 
ه ص  په سپ ک نظر ګوري او غريبانانو او مسکينانو ته په غ  سې هاعدت وي چې خلقو ته 
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له کښې عام  مادلاره او غريب دواړه د ښه سلوک په م   دګوري، بلکه چې ستاسو په نز
 (89، ص: 2 )روُح البیان، ج: .برابر وي

 پوهيږي داسې انداز پکار دے هخربپه  اوريدونکے چې
اهلل  رسول   ،کولو نه ځان ساتل پکار ديي انداز کښې په زوره زوره د خربو په بازار      

َصَّلَ اهللُ عَلَيِْه َواٰلِٖه َوَسلََم
 وَاٰلِٖه وََسلََم َصَّلَ اهللُ عَلَيْهِِ خوږ آقاد  .خربې نه کولې [په زوره زوره] داسېبه لکه هم  

په  کس تهپه خربو مبارکو کښې به آواز نه زيات تزي او نه دومره ورو وو چې خمامخ 
 .يش پيښ  مشلكکښې څه اوريدلو 

 خربې به آسانې وې ېمبارک َصَّلَ اهللُ عَلَيِْه وَاٰلِٖه َوَسلََم د رساکر
ّديقه  یننِ مِ اُم ُ الُمؤْ          فرمايئ چې د دواړو جهانونو  اهللُ عَـنْهاَرِِضَ حرضت يب يب اعئ شه ص 

َصَّلَ اهللُ عَلَيِْه َواٰلِٖه َوَسلََمرسدار 
                           .ولهر يو اوريدونکے به پرې پوهيدبه صفا صفا خربې کولې،  

 (9834، حديث: 363، ص: 9)ابوداؤد، : 

 به خربه درې ځله كوهل َصَّلَ اهللُ عَلَيِْه وَاٰلِٖه َوَسلََم رساکر
م  انل ب      نا ا ن س ي، حرضت  س  ـد خاد  َصَّلَ اهللُ عَلَيْهِ نه روايت دے چې رساکر  مدينه  َرِِضَ اهللُ عَـنْهُِي ّد 

]خماطب چې  د پاره د دې له نو هغه به ئې درې ځله کوهلفرمائيخربه څه به لکه  وَاٰلِٖه َوَسلََم
 (41، حديث: 15، ص: 5)بخاري، ج:                       .پوهه يش پرې[

رآت رشيف”په رَشح  حديث:         ئې يوه بيانولو په وخت به  وئلامس د يعينکښې دي: “ م 
هره خربه  )دتله(کښې کښيين، درې درې ځله فرمائيله چې د خلقو په ذهن يوه مسئله 

 (549، ص: 5)مرآت، ج:  .مراد نه دي )درې ځله کول(

 مبارکې خربې َصَّلَ اهللُ عَلَيِْه َواٰلِٖه َوَسلََمد مصطٰفے 
اط  اجل نان د        دل ِص  ه  7 په  ج  فح  دي: د سريت په کتابونو کښې بيان  کښې 201ص 

ور   ض  َصَّلَ اهللُ عَلَيِْه َواٰلِٖه َوَسلََم ورپُرنُ کړے شوي دي چې ح 
ه زر زر خربې نه ئ رسپه تزي هبه ډير 
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به  ئې خربې کولې او د هغويئ خربې به دومره صفا او  هقالر هپه قالرکولې بلکه 
حه وې چې اوريدونکي به پرې پوهيدل او يادولې به ئې او که چرې څه ا   ه م  ه  واض 

له  به ئې درې درې ځله فرمائيله چې اوريدونکے ئې په  )خربه(خربه به وه نو هغه ُج 
ے رضورته خربې نه کولې بلکه اکرث به ه بب عَلَيْهِ وَاٰلِٖه وََسلََمَصَّلَ اهللُ  خوږ آقا .ښه طريقه ياده کړي

َصَّلَ اهللُ عَلَيِْه َواٰلِٖه َوَسلََمهغويئ  .واوسيدل خاموشه
ع لکمات”ته د   زه عطا کړے شوې وه “ جام  م عج 

   .ږده خربه بيانوهلګُجله کښې به ئې او خمترصچې 

 )لطيفه(استعمالوونکے وزير  ګران ټيک
ه او صفا صفا پکار دي، د ګرانو ټکو استعمال رسه کيدے  وئيلوپه        کښې ا لفاظ ساد 

وئيل څه غواړئ هغه به چې يش چې په بل چا ستاسو د ژبې ر عب خو پريوځي خو تاسو 
زما په دې خربه د دې ف ريض ټوقې رسه د ځان پوهه کولو کوشش اوکړئ:  .پرې پوهه نيش

ندېيو ځل د کر د هغه  ټولګے خور وزير د يو يلک په دوره وو، د کرونده ګرو يواو اوبه  و 
و د پاره يو کرونده ګر ل، هغه خلقو د وزير نه د اجازت غوښتےرسه د ميالويدو د پاره راغ

او پوښتنه ئې  کتلاو ئې هغه ته کړو او وچتا دننه اويلږلو، وزير صاحب رس را
ر  ا  ”اوکړه:   بے تعليمه“ مطار شوے دے که نه؟ستاسو په ک شت  زار روان اکل تقاط 

ووتلو او ملګرو ته ئې ا ارکرونده ګر چې لکه دا ُجله واوريدهل نو سمدسيت بهر 
 “  .وزير صاحب تالوت کوي”اووئيل: 

ول اعشقان  اے        نو کرونده ګر به نه  ےوزير صاحب که چرته ګران ټيک نه استعمالول !رَس 
وړاندې ښائسته پريشانه کيدو، حاالنکه هغه تالوت نه وو، خربه لږه د راجوړولو رسه 

ل ستا په پټي روان اکل باران شوے دے که ” د::معٰن  ےکړے شوې وه، د وزير د ُج 
ځکه چې لکه هم د چا رسه خربې کوئ که تقرير او بيان کوئ که د مضمون او “ نه؟

چې  د داسې ټکو استعمالولو کوشش کوئ و ترکيب کوئ نوکتاب وغريه يللک
 .يش يدےپوهاوريدونکي او لوستونکي پرې 
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 د ټولو نه زيات دوزخ ته بوتلونکي دوه څزيونه
شمريه خلق به داسې يژبه قابو کول ډيره رضوري ده، ب !حمرتمو اساليم ورونړو او خوږو      

نا ابو هم وي کوم چې د ژبې په وجه دوزخ ته ځي، حرضت يره  سي ّد  ر  فرمايئ:  َرِِضَ اهللُ عَـنْهُِه 
َصَّلَ اهللُ عَلَيِْه َواٰلِٖه َوَسلََمد دواړو جهانونو رسدار 

نه پوښتنه اوشوه چې کوم يو عمل به ډير خلق  
تپوس او  .او ښه اخالق ديٰی اوفرمائيل: هغه تقو َوَسلََمَِصَّلَ اهللُ عَلَيِْه َواٰلِٖه جن ت ته بوځي؟ هغويئ 

م ”به ډير خلق دوزخ ته بوځي؟ اوئې فرمائيل:  شو: کوم څزي اوکړے له او رش  دوه څزيونه: خ 
 “.ګاه

 (9596، حديث:984، ص:9)ابن ماجه، ج:  

 څوک؟ ،هغه جنَّيت دے
يره        ر  ين آقا  َرِِضَ اهللُ عَـنْهُِد حرضت ابو ه  د   َواٰلِٖه َوَسلََمَصَّلَ اهلُل عَلَيِْه نه ر واي ت دے چې ميّک م 

مينځ  واال  د ورنونود مينځ او د  [اغښونو]يعين و ناوفرمائيل: اهلل پاک چې څوک د جام
ل)يعين د څزيونو  م ګاه( ېخ  ، 9)ترمذي ج: “ .يږيداخلد بدئ نه بچ کړو هغه به جن ت ته  او رش 

 (5952، حديث: 589ص: 
 د َجنَّت َضمانَت

م ګاه حفاظت اوکړي يعين دا د رشيعت خالف استعمال  ژبېڅوک چې د        او رش 
عد  .نکړي هغه جن يت دے هل بن س  نا س  حابئ رسول، حرضت سي ّد  ـنْهُِنو ص  وايئ  َرِِضَ اهللُ عَ

َصَّلَ اهللُ عَلَيِْه وَاٰلِٖه َوَسلََمرساکر  مدينه  چې
و )اغښونو( او ند خپلو جام ما ته چېڅوک ”اوفرمائيل:  

م ګاه( ژبې)يعين د مينځ واال څزيونو  د ورنونود  مان ت راکړي زه هغه ته د جن ت  او رش  ض 
مانت ورکووم م ګاه د رشيعت منع  (6929، حديث: 590، ص 9)بخاري ج: “ .ض  له او رش   کړويعين خ 

 .د جن ت وعده ده باندې څزيونو نه بچ کولو

 ګناهونه د ژبې نه كيږي 81
 [خانګو]يعين  ونورنوو ترمينځه څزي ژبه او تالو وغريه دي او د دوؤ ند دوؤ جام      

م ګاه ده يعين خپله ژبه د دروغو، غيبت او ناجائ زه خربو نه بچ  ، اوسايتترمينځه څزي رش 
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له د حرام خوراک نه حمفوظ م ګاه بداکرئ ته نزدې نکړياوسايت هخپله خ   .، خپله رش 
ت ّق به ظاهره خربه ده چې داسې مسلمان   08چې  !خيال ساتئ .وي )يعين پرهزيګاره(م 

ي کوڅوک چې د خپلې ژبې حفاظت  .ګناهونه د ژبې نه کيږي (زيات )يعين ډيرصده في
رم او نو هغه غال، ډاکه، د دروغو وئيلو  هغه کوي چې لکه هله قتل هم نه کوي، انسان ج 

دروغ د ټولو ګناهونو  .د پاره تيار يش چې که چرې اونيولے شوم نو ا نکار به اوکړم
ور  !ياد ساتئ .جرړه ده ض  دا ضمانت تر قيامته پورې انسانانو د  (َصَّلَ اهللُ عَلَيْهِ َواٰلِٖه َوَسلََم)چې د ح 

ور  ض   992، ص: 6)ِمرآت ج:  .ضمانت د اهلل پاک ضمانت دے (َصَّلَ اهللُ عَلَيْهِ َواٰلِٖه وََسلََم)پاره دے او د ح 

 بتغی ر( 
 بدن د ټولو اندامونو خواستژبې ته د 

دري  يـَصحابئ نب د      عيد خ  نا ابو س  نه روايت دے چې رساکر   َرِِضَ اهللُ عَـنْهُِحرضت سي ّد 
َصَّلَ اهللُ عَلَيِْه َواٰلِٖه َوَسلََممدينه 

چې لکه انسان سحر کوي نو د هغه د بدن اندامونه ”اوفرمائيل:  
ستا  هيريږه! ځکه چې مونږو  ا وپاک نه اهلل يش او ژبې ته وايئ: زمونږ په باره کښې د  ټ يټ

ت   ّ م  ل   هيو او که چرې ته کږه شوې نو مونږ سمبه هم  هوې، نو مونږ سمهق يو، که چرې ته ع 
 “ .به هم اکږه شو

 (     5951، حديث:583، ص:9)ترمذي، ج:

 اجتمايع اعتاکف د ا صالح ذريعه جوړه شوه
څه چې نو د دې  کووصحيح استعمال  ژبېد  هکه مونږ !حمرتمو اساليم ورونړو او خوږو      

ته ئې  چا سمه نه خوزيدهل،ي او که چرې دا و واندامون وټولد فائده وي هغه به د بدن 
وهل به د بدن نور اندامونه  ،او که نه اويشتکليف  څه نو که ژبې ته لاوکړوغريه  لکزن

وخت رسه ديين ماحول هر  دعوت  اساليمد ژبې د احتياط ذهن جوړولو د پاره د  .خوري
دعوت  بارک په مياشت کښې د کريم توفيق درکړي نو د رمضان الم   اهللسئ که او وابسته
َن الل ّٰ اعشقان  رسول رسه د اعتاکف کولو سعادت حاصل کړئ   اساليم د اعتاکف  ہ!ُسبْحّٰ
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د ضلع منډي  .اورووو“مدين سرپلے”يو  تاسو ته چې راځئهم څومره ښيلک برکتونه دي! 
د دعوت   به د يو اساليم ورور د بيان شوي تفصيل مطابق هغه )پنجاب(بهاؤ ادلين 

کولې، د رشابو او چرسو ئې داسې  ےنش َمَعاذاهللاساليم ديين ماحول ته راتلو نه خمکښې 
اعدت جوړ شوے وو چې د نشئ څزيونو د اخستو د پاره ئې غالګانې او ډاکې هم رشوع 

د  .واال هم پريشانه وو ےعالق، بلکه کسانکور  د د هغهد هغې په وجه کړې وې چې 
مياشت  ـيبرکت ےروژروژےد ته شو چې هغه  سفر څه داسې رشوع هالر په نيغههغه 

کښې د دعوت  اساليم د اعشقان  رسول رسه د سنت  اعتاکف سعادت حاصل شو، په 
حبت هم ميالؤ شو او  نَّت”اعتاکف کښې ورته ښه ص   .کتاب به ئې هم لوستلو “فيضان  س 

جوړ شوي مدين  دعوت  اساليمکښې د “ ادلين بهاؤمنډي ”څه موده پس هغه ته 
کښې کيدونکې هفته واره اجتماع کښې د رشکت کولو موقع   “مدينهفيضان  ”مرکز 

ليه کښې د موجودو اعشقان  رسول ګنړ شمري  هغه چېته هلميالؤ شوه  په اساليم ح 
شوي وخت هغه بيا هفته  ټايلکيوه هفته پس په  .په بديلدو شو ئې د زړه حالتنو يلدو او

، په بيان کښې څه داسې اثر کښې مشغول شو ولوارې اجتماع ته اورسيدو او بيان اوريد
کړه او کور ته واپس اووو چې د هغه د زړه دنيا بدهل شوه او هغه د خپلو ګناهونو نه توبه 

هم پريښوده او د  ئې رشوع کړه او يو موټے ګريهئې  پابنديونځونو د پينځه وخته لم   .الړو
ِ الکَ  .هغه جامې هم د سنّتو مطابق شوې َلَْحْمُد ّلِل ّٰ هغه ته د دعوت  اساليم مدين قافلو  !ميْ رِ ا

  .دعوت ورکولو موقع هم ميالؤ شوه د کښې د اعشقان  رسول رسه د سفر کولو او د نيکئ

دین        ےگ     اجؤ     ُسدرھ     اھبیئ          ہُ الل ّٰ      َشآءَ      اِْن 
َ
ِکا ف مت   ول رک   ںیم  اموحل  م

 

 اعت

رض

َ

ِصي ا ں   م
ع

کا را  ےس 

 

ُھت

چ 

دین   ےگ  پ  ؤ مت   
َ
ِکا ف مت   ول رک   ںیم  اموحل  م

 

 اعت

     (466)وسائل  خبشش ص:

 َصـــل ُـــْوا  َعـلَـی   الَْحــِبْیب!            َصـل َـی اهلُل   عَلـّٰی   ُمـَحـم َد
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 كورونهاوچت اوچت جّنيت  او د بهر نه دننه ښاکريدونکي دننه نه بهر د
نا موٰل  مسلمانانود        دا ـعل څلورم خليفه، حرضت سي ّد  نه روايت  َرِِضَ اهللُ عَـنْهُِي شري  خ 
ضور  اکرم  چې دے َصَّلَ اهللُ عَلَيْهِ َواٰلِٖه َوَسلََمح 

)يعين  ےخاناوفرمائيل: په جن ت کښې داسې باال  
د بهر نه  حصےچې د دننه نه او د دننه  حصےدي د کومې بهر  ئ(مانړاوچتې اوچتې 

َصَّلَ اهللُ عَلَيْهِ وَاٰلِٖه  يا رسوَل اهللعرض اوکړو:  )يعين د يلک اوسيدونکي صاحب(يو ا عرايب  .ښاکري

َصَّلَ اهللُ عَلَيِْه َواٰلِٖه َوَسلََمد پاره وي؟ هغويئ  چا! دا به د  وََسلََم
خربې  ېڅوک چې ښ”اوفرمائيل:  

ونځ کوي لکه چې خلق نييس او د شپې لم   روژےخوري ، هميشه  خلقو طعامکوي، په 
 (5445، حديث:346، ص،3، ج: ى)ترمذ                                 “ .اوده وي

 ښه خربه َصَدقَه ده
ول خربې        ښه خربه کول د چپ پاتې کيدو نه افضل اکر دے او چپ پاتې کيدل د ف ض 

ريره  کولو نه افضل اکر دے او بده خربه خو بده ده او ښه خربه صدقه ده، حرضت ابو ه 
َصَّلَ اهللُ عَلَيِْه َواٰلِٖه َوَسلََمي کريم ـبيانوي، حضور نب َرِِضَ اهللُ عَـنْهُِ

صدقه ښه خربه ”اوفرمائيل:  
 (5484، حديث:306، ص:5ج: ى)بخار        “ .ده

ٰلِٖه  اهلل رسول  د  .دي “ثواب ميالويدل ےصدقد ”نه م راد  “ےَصَدق”يعين؟ دتله د  َصَدقه         َصَّلَ اهللُ عَلَيْهِ وَا

قه دهفرمان:  وََسلََم د    (6055، حديث:501، ص:9)بخاري، ج: .هره ښيګړه ص 
 معمويل  بلکه هره  نه کيږي  يعين صدقه رصف د مال نه،  :حديث رَشح         

د که چرې په ا خالص رسه اوکړے يش نو په هغې  )هم(نييک  )يعين د وړوکې نه وړوکې(
تر دې پورې چې د مسلمان ورور رسه خو ږې او پستې خربې کول  ثواب ميالويږي ےصدق

قه ده د   (41ص: ،3)ِمرآت ج:                             .هم ص 
 د نيکئ دعوت سمدسيت ورکوئ

د کومې په باره  مه پريږدئ( ېنيمګړ)يعين خربه هم مه پريږدئ  فائد: مند:داسې يوه      
لس حمتاجه  )يعين کښې چې تاسو پوهيږئ چې حارض خلق به د دې د پاره د بل َم 
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چې باقې پاتې به بيا  ې)غرض دا چې سمدسيت پوره خربه کوئ، دا مه وائوي  رضورت مند(
بل َملسه پورې د  د نکي او چاته چې وئيلے يش د هغويئ(ويوئ)د وځکه  چې  م(ياووا

  .باور نشته هيڅژوندي پاتې کيدو 

 (41، ص:5، الحديقة ج:360)اصلاِح اعمال ص

ور ض  َصَّلَ اهللُ عَلَيِْه وَاٰلِٖه َوَسلََم ح 
 اخالقو واال وي وښبه  نزدېرسه  

نا جاب ر  رسولصحابئ        ٰلِٖه وََسلََمبيانوي چې ميک مدين آقا  َرِِضَ اهللُ عَـنْهُِحرضت سي ّد  َصَّلَ اهللُ عَلَيْهِ وَا
 

ګران او د قيامت په ورځ ډير  د ټولو نه زياتته  ما به کښې تاسوپه شکه بي”اوفرمائيل: 
په تاسو کښې او  .واال دي واخالق زياتو ښو د چې په تاسو کښې کومخلق وي  ٰهغهنزدې 

خلق وي کوم  ٰهغهزما نه زيات لرې  به د ټولو نه زيات ناخوښه او د قيامت په ورځ ته ما
 په او  په زوره زوره، بے باکهواال دي، کوم چې زياتې خربې کوونکي  وبدو اخالق د چې
له خربې کوي وازه لايمان، ج:                                    “.خ   (2424حديث:، 539، ص:6)شعب ا

 ښه اخالق څه ته وايئ؟
ح کښې  َرْْحَُة اهلِل عَلَيْه نعييم مفيت اَحد يار خان حرضت       د دې حديث رشيف په رش 

ل زيات کوي هغه نه ګناهونه اعمافرمايئ: ځکه چې ښه اخالقو واال انسان اکرث نيک 
، لوظ پوره کول، (يا وينا)يعين ايمان داري، امانت داري، رښتديانت داري  .کم کيږي

او ب دو  .اخالقو کښې شامل دي وښصحيح کيدل ټول په  )يعين لني دين وغريه(معامالت 
 لواعماعمله وي، بد اخاليق خپپله هم بدعميل ده او د ډيرو بدو واال خلق اکرث بد اخالقو

 کول دخيوا اخيانت، لوظ نه پوره کول، په لني دين کښې اخو )امانت کښې(ذريعه دروغ، 
 (ملخصا 936، ص6 ج ۃُ المناجیح)ِمرآ              .اخونه ديخوغريه دا ټول د بدو اخالقو 

 د ټولو نه زيات نقصان ورکوونکے څزي
ول اعشقان  اے        د ژبې حفاظت ډير رضوري دے ځکه چې د ټولو نه زيات فسادونه  !َرس 

َرِِضَ اهللُ فيان بن عبد اهلل د صحابئ رسول حرضت سي ّدنا س   .او نقصانونه د دې نه کيږي

َصَّلَ اهللُ اهلل  نه روايت دے چې ما يو ځل په دربار  ر سالت کښې عرض اوکړو: يا رسول   عَـنْهُِ
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څزي ګرځوئ؟ نو  کوم زيات خطرناک او نقصان واال! تاسو زما د پاره د ټولو نه  عَلَيِْه َواٰلِٖه َوَسلََم
، 589، ص:9)ترمذي ج “ .دا”ئې فرمائيل:خپله ژبه مبارکه اونيوهل او او َوَسلََمَصَّلَ اهللُ عَلَيِْه َواٰلِٖه رساکر  مدينه 

ِ(5958حديث:

 شان ديه شان او فضول خربې د اکنړو په غوږونه د شيشې پ
عراين       َرْْحَةُ اهلِل شيخ افضل  ادّلين  د فرمايئ: ما َرْْحَُة اهلِل عَلَيْهحرضت عالمه عبد الوهاب ش 

شان ه شان او فضول خربې د اکنړو په واوريدو چې غوږونه د شيشې پ نه دا فرمان عَلَيْه
نو شيشه به ماته يش او  غوزار کړے يشدي،  چې لکه هم په دې شيشه کښې اکنړي ور 

 (192ص: ىنن الکبرّٰ س )ال              .ټوټې ټوټې به يش
 ماتوي ډويکنه وي خو ه ےهډوک كښې ژبه په

 وينه خو ده نه ورهماتوي، ژبه ت   ډويکنه وي خو ه ےهډوک کښې ژبه په ”:چې وايئ      
لو په کو ېجګړ د په کومو خربو چې خلق” ده: کړې خربه ښلکې څومره چا “.ويتوئي  
په  واچوي نو هخاورشان  هلږخربو  ٰهغهپه که  ]يعنې مري[کيږي د خاورو الندې  وجه

 “.يش ولےترينيا کښې ښه د سکون ژوند د  
 ته َخر يا خزنير وئيل چا

 َخر يا خزنير چا تهڅوک فرمايئ: که  َرْْحَُة اهلِل عَلَيْهي ـب زرګ حرضت ابراهيم خنع تابيع     
جوړ َخر  يا! آيا هغه مااي: اوونه کيږنه پوښت (نکيويوغه )هٰ نو د قيامت په ورځ به د  ا ووايئ

، 3، احیاء العلوم: ج:949، ص:3ج: )اردو()احیاء العلوم   پيدا کړے وو؟  خزنيريا! آيا ما هغه اکړے وو؟ اوو
 (500ص:

 مسلمان ته غلط نوم وئيل ګناه ده
ول اعشقان  اے           .مسلمان په غلط نوم رابلل د قرآن په حکم منع دي !رَس 

تۃُ سور 62 پاک په سيپاره اهلل  فرمايئ:ارشاد کښې  11نمرب آيت  الُحُجرّٰ

َ اِبََؕو 
 
ق
ۡ
ل
 
ا
ۡ
اب ُزۡواَبِال ن 

 
اَت
 
او په يو بل ” :آسان ترجمۂ َکْنز الِعرْفان [مفهوم] ل

 “غلط نومونه مه ګږدئ.
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ف س ّ  معلومه        ين  کرام په بيلو بيلو شوه چې په مسلمان غلط نوم ايښودل منع دي، م 
صفحه  9جدل ِصاط اجلنانټکو کښې د دې آيت مبارک وضاحت فرمايئ په هغې کښې د 

   :منه دوه وضاحتونه تاسو ته وړاندې کوو 136او  131
: د غلط نوم ايښودو نه مراد يو مسلمان ته يل ديفرمائي ئے کراموعلما بعضې ﴾1﴿       

ر، يا خزنير وئيل دي  .سپے، يا خ 
 معٰن فرمايئ چې د دې نه هغه القابات مراد دي د کومو  علمائے کرام بعضې (2)       

ين ي)خو د تعريف القابات کوم چې ريښتاو په هغه بد لګي  بيانول ويچې د مسلمان بد 
ـنْهُِبکر د وړوميب خليفه( حرضت ابو وي منع نه دي، لکه څنګه چې د )مسلمانانو لقب  َرِِضَ اهللُ عَ

فاروق او د )دريم خليفه( حرضت عثمان  غين  َرِِضَ اهللُ عَـنْهُِت يق او د )دويم خليفه( حرضت عمر ع  
ابو ت راب او د )صحابئ رسول(  َرِِضَ اهللُ عَـنْهُِ ين او د )څلورم خليفه( حرضت عيلذ وانلُّور   َرِِضَ اهللُ عَـنْهُِ

نومونه جوړ شوي دي او په  ګويا سيف  اهلل وو( او کوم القابات چې َرِِضَ اهللُ عَـنْهُِحرضت خادل 
نظر  ي)مشهور حمدثني( ا عم ش )يعين کمزور لکهالقاب هم منع نه دي، بد نه لګي هغه القابو واال 

 .وغريه معذور( هښپ هيو په او ا عرج )يعين واال(
 (520، ص:9)خازن ج:                         

 فرښتې لعنت وايئ
بـپاک خوږ آخري نب اهللد        ر  : چا چې ےارشاد فرمائيل َواٰلِٖه َوَسلََمَصَّلَ اهلُل عَلَيِْه ي ـي، حممد  ع 

اوبللو په هغه فرښتې ا مسلمان د هغه د )خپل( نوم نه عالوه په څه لفظ )يعين غلط نوم رسه( ر
 (8666، حديث:151)جامع صغیر ص:    .لعنت وايئ

ناوي  :رَشح  حديث        هجري( 1831)وفات:  َرْْحَُة اهلِل عَلَيْهحرضت عالمه عبد  الر ء وف م 
په غلط نوم رسه د  مسلمان مطلب دا دے چې(“ د هغه د پاره فرښتې لعنت کوي)”بيانوي: 

او د نوم  .اع کويرابلونکي د پاره فرښتې د نياکنو خلقو د مقام او مرتبې نه د حمرومئ د  
رسه  )يا لقب(نه عالوه د څه بل لفظ رسه د رابللو نه مراد دا کيدے يش چې داسې نوم 

وبللو کوم چې بد نه ا خو که په داسې الفاظو رسه ئې را  ې په هغه بد لګيچ لرابلل کو
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 څوک د هغه د اصيل نوم په ځائے اے عبد  ”باک نشته، لکه  څه لګي نو په دې کښې
 (8666، تحت الحديث: 553، ص:6)خلاصه از: فيض القدير ج   .وروره!( وغريه وئيلو رسه رابلل)اے  ]يا[ “اهلل!

 ېوائچبو ته هم رښتيا 
 (،واقعه بيانوي وړوکوايل)د خپل  َرِِضَ اهللُ عَـنْهُِن اعمر اهلل ب   حرضت عبد   رسولَصحابئ       

َصَّلَ اهللُ عَلَيِْه َواٰلِٖه َوَسلََمي کريم ـفرمايئ چې نب
يوه ورځ زمونږ کور ته ترشيف راوړے وو چې  

هل څه  دتله راشه زه به تا” :او اوئې وئيل اوبللم ه راتزما خوږې مور زه د ځان خوا 
َصَّلَ اهللُ عَلَيِْه َواٰلِٖه َوَسلََمرسول  اکرم “ .درکړم

تا ده هل د څه ”پوښتنه اوکړه:  نه( وادله حمرتمېد )زما  
َصَّلَ  خوږ آقا“ .زه به ده هل کجورې ورکووم”عرض اوکړو:  هغې“ ورکولو اراده کړې ده؟ )څزي(

ي يللکے شو دروغنو ستا به يو  ےنه ورکول هيڅکه چرې تا ده هل ” اوفرمائيل: َوَسلََماهللُ عَلَيِْه َواٰلِٖه 
  “.وو

 (9445، حديث: 382، ص: 9)ابو داؤد، ج:
 د حرضت عبد اهلل بن اعم ر ذ كر  خري

 َرِِضَ اهللُ عَـنْهُِي حرضت عبد اهلل بن اعمر ـصحابئ نب يد دې روايت بيانوونک !راځئ      
يزمبارک حاالت  ر  ر ابن ک  ، هغويئ قرييش دي، دے واورئ، د هغويئ نوم عبد اهلل ابن اعم 

ثمان  غين د مسلمانانو د دريم خليفه حرضت س   نا ع  د  .د ماما ځوي دے َرِِضَ اهللُ عَـنْهُِي ّد 
ٰلِٖه وََسلََمرسدار  نه پس هغويئ د دواړو جهانو (يدو)يعين زيږوالدت  َصَّلَ اهللُ عَلَيْهِ وَا

مت کښې په خد 
َصَّلَ اهللُ عَلَيِْه َواٰلِٖه َوَسلََمراوستلے شو هغويئ 

نا ع ثمان  غين د حرضت س   .هغه د م کړو  ـنْهُِي ّد   َرِِضَ اهللُ عَ
عاو يه او خراسان ګورنر پاتې شو، حرضت س   ےپه خالفت کښې د ب رص نا امري  م  َرِِضَ اهللُ ي ّد 

په  .و، ډير سيخ ووے ونهر هغويئ ويستل ےاوساتلو، د ب رص برقرارهغويئ په دغه عهده  عَـنْهُِ
 (51تا  59، ص 1)الاصابه لا بن حجر ج:  .هجرئ کښې وفات شو 70يا  75

 مال او كور دواړه كيږده )واقعه(
ـنْهُِن اعمر حرضت عبد اهلل ب   يـصحابئ نب        حرضت ي بزرګ ـتابعد   َرِِضَ اهللُ َع
 زره درهمه   08يا  58په  هغه بازار واال کور  نه د   اهلِل عَلَيْهَرْْحَُة خادل بن عقبه  
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د کور والؤ د ژړا آواز ئې واوريدلو، نو  َرْْحَُة اهلِل عَلَيْهچې شپه شوه د حرضت خادل  .ولواخست
و لهغويئ د خپل کور والؤ نه پوښتنه اوکړه: دا ولې ژاړي؟ هغويئ اووئيل: د کور خرڅيد

خپل غالم ته ئې جوش کښې راغے او( د سخاوت درياب په  َرِِضَ اهللُ عَـنْهُِ)د هغويئ نو  .په وجه
قبه خوا ب   اوفرمائيل: اے غالمه! د حرضت خادل ه الړ شه او ورته اووايه: ته کور هم تن ع 

، قول 938، ص 2)شعب الايمان ج .هم د ځان رسه کيږدههغه ټالکے وو  همونږاو د هغې رقم کوم چې 

د اهلل پاک دې په هغويئ رمحت وي او د هغويئ په برکت دې زمونږه بے حسابه خبښنه  (50882نمبر 
ِبِی یْن          .اويش تَِم الن َ ِمین بَِجاِہ َخا    َصَّلَ اهللُ عَلَيِْه َواٰلِٖه َوَسلََم اّٰ

 ُمـَحـم َدَصـــل ُـــْوا  َعـلَـی   الَْحــِبْیب!            َصـل َـی اهلُل   عَلـّٰی   
 د مور پالر د نافرمانه اصالح څنګه اوشوه؟

د حمبت زياتولو، د مسلمانانو د نومونو ِعَليهُم الَرضَواند صحابۀ کرامو او اهل  بيتو       
 ېجذب دهميشه د رښتيا وئيلو  ه مماشومانو رسه و ذهن جوړولو او لورانولو نه د بچ کيد

ديين  دعوت  اساليمد  .د مدين قافلو مسافر جوړ شئ دعوت  اساليمو د پاره د حاصلول
مدين ”پالر د يو نافرمانه ځليم د اصالح کيدو يو و ماحول په برکت د مور 

انځه او د مور لم  : د جهنګ، پنجاب يو ځلمے خمکښې بيواورئ او خوشحاهل شئ“ سرپلے
م  سې به هغه د اهلل پاکغو پالر نافرمانه وو، د م حقونه او د بندګانوحقوق ه  ضائع  ه 

د مالقات د پاره راغے  وانيوه ورځ د هغويئ د وادل صاحب داکن ته د هغويئ يو خپل .کول
په هغه وخت دا هم هلته موجود  .چې د دعوت  اساليم ديين ماحول رسه تعلق لرلو کوم

کښې د رشکت  دعوت  اساليم هفته واره د سنتو ډكه اجتماعد  ورته وو، هغه اساليم ورور
قبول کړو او د زيارت په ورځ په اجتماع کښې  دعوت هغه ،کولو دعوت وړاندې کړو

 هغه ته په اجتماع کښې څه داسې روحاين سکون ميالؤ شو چې بيا باقاعده .رشيک شو
د  بلکه نه ارصف د .زيارت په اجتماع کښې رشکت کول د هغه معمول جوړ شو په هر

مدين کوشش په وجه هغه د سنتو زده کولو درې ورځو  ديانفرااساليم ورور د  خپلوان
په مدين قافله کښې اعشقان  رسول د  .کښې هم د سفر کولو سعادت حاصل کړو قافله
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م ذهن کولو هغه د تربييت کورس  بريتهنه کور ته  ےد مدين قافل هغهلکه چې  .جوړ کړو ه 
 ولپالر په ښپو کښې کښيناستو  پالر په نافرمانئ پښيمانه وو، هغه د مورو الړو نو د مور 

ه، هغويئ هم شفقت اوکړو او هغه ئې معاف لمعايف اوغوښت نه د هغويئ او په ژړا ژړا ئې
پالر ته عرض اوکړو: ژوند ډير کم دے، پته نه لګي و د هغې نه پس هغه مور  .کړو

لم  دين زده کول غواړم،  داسې خربو کولو هغه د تربييت کورس  پهچې لکه ختم يش! زه ع 
ئې په خوشحالئ خوشحالئ خپل رسه کړل او اجازت ميالويدو  يضاپالر رو د پاره مور 

د  .لړډير څه زده ک او هلته ئېو او تربييت کورس کښې رشيک شو خستلرا واسامان 
پالر و د مور  به ئې خمکښې چې ٰهغه کسهغه د ژوند انداز څه داسې بدل شو چې 

ل وم  .يښلکو ښپېو نه خمکښې د هغويئ لوت ماين کوهل، اوس د کور نهرناف بيا هغه ف رض ع 
هغه ته د دعوت  اساليم تنظييم سيټ  مسلسل تريق کولو کولو کښېکورس هم اوکړو، 

لقه م شاور ت د نګران ذمه واري هم ميالؤ شوه او  ته اهلل پاک دې هغه .اپ کښې د ح 
ِمین بَِجاہِ َخاتَِم   .نصيب کړيراماحول کښې استقامت مونږ ته د دعوت  اساليم ديين  اّٰ

یْن    َصَّلَ اهللُ عَلَيِْه َواٰلِٖه َوَسلََم الن َِبِی 
 
لل
ری دوھم یچم وہ رکم ااسی رکے ھجت ہپ اہجں ںیم ھا ِ

 

 اے دوعِت االسیم ت

 ُمـَحـم َدَصـــل ُـــْوا  َعـلَـی   الَْحــِبْیب!            َصـل َـی اهلُل   عَلـّٰی   
 ماشومان په دروغه خوشحالول

 ل نامه کښې(اعما)په فرمايئ: خربې  َرْْحَُة اهلِل عَلَيْهي بزرګ حرضت امام َماهد ـتابع     
ي تر دې پورې چې يو ک س د خپل ځوي چپ کولو د پاره وايئ: زه به تا هل کيږيللکے 

يللکے دروغژن نو هغه  نه وي()حاالنکه د اخستو نيت ئې فالنکے فالنکے څزي واخلم 
 (595، ص:3، احیاء العلوم: ج 310، ص: 3ج: )اردو()احیاء العلوم  .يکيږ

 د پاره حمتاط طريقه اختيار كړئ قالرولود ماشومانو 
لو د پاره ډير دروغ وئيلے کيږي، مثاًل د ورکولو قالرونن سبا د ماشومانو افسوس!       

وئيلے يش: تا هل به د لوبو سامان، ځانګو، ټافيانې، فالنکي  ورته نيت نه لرلو باوجود
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بسکټ راوړم، فالنکے خوراک به خپوو او خورو به ئې، فالنکي ځائے ته به دې د 
دې د خپل پاک اهلل زمونږ ر ښتونے  .د پاره بوځم وغريه وغريه )يعين چکر وهلو(سيل 

ِ ين حبيبيرښت ِمین  .په برکت مونږ ته هميشه د رښتياؤ وئيلو توفيق راکړي وََسلََمِوَاٰلِهِِٖعَلَيْهِِِاهللَُِِصَّلَ اّٰ
یْن تَِم الن َِبِی     َصَّلَ اهللُ عَلَيِْه َواٰلِٖه َوَسلََم بَِجاِہ َخا

 يكيږهم  و حفاظتلاعما حفاظت كوونکي دد ژبې 
رسه  حفاظتپه  هکوم ک س چې ژب: ”فرمائييل دي َرْْحَُة اهلِل عَلَيْهبيد حرضت يونس بن ع        

 “ .لو کولو وينماعمااستعمالوي زه هغه په نيکو 
 (60، قول نمبر 63، ص: 2)الصمت مع موسوعة ابن ابى الدنیاج 

شان چلوي د ه څوک چې ژبه بے سوچه د قينچئ پ حمرتمو اساليم ورونړو! او خوږو      
کيدل هم هغه نه بيا دروغ، غيبت هر څه کيږي، د زياتو خربو کوونکي د ټوقو نه بچ 

م په ټوقو کښې ياد ساتئ! .ګران يش، او ټوقو ټقالو کښې ئې هم د دروغو مالوټ وي  ه 
  .دروغ وئيل جائز نه دي

َصَّلَ اهللُ عَلَيْهِ وَاٰلِٖه وََسلََمپه ټوقو كښې د دروغو ويونکي نه د رساکر 
 نا رايض 

َصَّلَ اهللُ عَلَيِْه َواٰلِٖه َوَسلََماهلل  د رسول        
چا د پاره څوک چې  ٰهغهفرمان مبارک: هالکت دے د  

خربې کوي او د خلقو د خندولو د پاره دروغ وايئ، د هغه د پاره هالکت دے، د هغه د 
 (5355، حديث: 595، ص:9)ترمذي ج:   .پاره هالکت دے

 َورې )كندې( ته پريوځيد دوزخ جَ 
 بنده خربه کوي او رصف دې: ”دے فرمان َوَسلََمَصَّلَ اهللُ عَلَيِْه َواٰلِٖه ي ـد آخري نب     

ته  )کندې( جو رېدوزخ دومره د  هغهدې په وجه  دي! کوي چې خلق اوخندود پاره ئې  
نه زياته ده او د ژبې په وجه چې  ےپريوځي کومه چې د آسمان او زمکې ترمينځه فاصل

 نه کيږي هغه د هغې نه ډير زيات دي څومره چې د قدم ]غلطيانې[ څومره لغزشونه
لايمان: ج:“.يکيږلغزشونه   ( 9835، حديث: 553، ص:9)شعب ا
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ناوي       چې  فرمايئ َرْْحَةُ اهلِل عَلَيْهيليک: امام غ زايل  َرْْحَُة اهلِل عَلَيْهحرضت عالمه عبد  الر ء وف م 
 يا تکښې چې د غيبخربه دتله د خندولو واال خربې نه مراد داسې خربه ده په کومه 

 د ټوقې په ګنې رصف اوموندلے يشڅه اړخ  ګناه()يا د بلې  ،مسلمان ته د تکليف رسولو
  .خربه باندې وعيد نشته

 (5489، تحت الحديث: 951، ص:5)فيض القدير: ج: 

 دې م توجه يش! )اکميډين( ټوقې ټقالې كوونکي
 کوونکي ېدي: د دې فرمان نه دې د نن سبا ټوق کښې 364، په 6جدل  “م رآت”د       

زاره کوي لوخندو و پهخلق د چې کوموغريه وغريه عربت واخيل  )اکميډين(  کومو، د ګ 
د ژبې په وجه چې څومره  : ”ےد حص د دې حديث .چې د خلقو خندول دي ګټه

 وئيدل زيات خطرناک ديښوئيدو نه د ژبې ښد ښپې د ”دي:  په رشح کښې “......لغزش
ه زړه، ځان، رسوئيدو ښبدن زخيم کيږي خو د ژبې  په وجهوئيدلو ښچې د ښپې  ځکه

وئيدو ښونه او وينه توئې کيږي، د ژبې د وئيدو رسه قتلښد ژبې د  .ايمان زخيم کيږي
وئيدو زسا تر ښد خپلې ژبې د  )يعين شيطان(اکف ر او بے دينه کيږي، ابليس  انسان رسه 

 ‘‘.رياوسه پورې خو
 مسئله پروګرام)اکميډي( ټقالو  وټوقد 

چې په ځکه  ےناجائزه دَمموعـي طور   پروګرامد ټوقو واال  )اکميډين( د ټوق مار      
د  پسې( په خلقو)کتونکو ته  ، دغسېنورو خلقو پسې ټوقې ټقالې کيږيدې کښې په 

بے )يعين ي، داسې د فحش شامل داو د ډيرو خلقو زړونه آزارول  ورکول کولو تعليم ټوقو
ع ـنّي  په اشارو ک نايو کښې موجود وي، د پکښې استعمال هم  (واال حرکتونو ېحيائ  )ټالکے( م 
چې  اعم وي، څوک پکښې هم کول ک سانو غيبت يا د هغويئ په َمبورو پسې ټوقې وشو

لنډې کول هم  ېورو صورت پاو څوک چې نه وي د هغويئ په شلك موجود وي د هغويئ  م 
َمَعاذَ په ډيرو موقعو خو  .ته کيږي ېخم وي او د غيبت رسه رسه د بهتان صورتونه هم را

فر هم کيږي اهلل دي ځکه به په ټولو چارو نه خايل کيدل ډير ګران د دې  دا چې غرض .ک 
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اسې شو کول، په بل چا کول، کتل، ښودل، د .حکم کيږي  ناجائزهدې پروګرام باندې د 
د دې د پاره  ، آډيوز اوريدل، په نورو اوريدل،کتل په دې ا جرت اخستل، د دې ويډيوز

حرام او دوزخ ته بوتلونکي  دا ټول اوګوري وغريه او خلق ئې واوري چې وائرل کول
 .اکرونه دي

 َصـل َـی اهلُل   عَلـّٰی   ُمـَحـم َدَصـــل ُـــْوا  َعـلَـی   الَْحــِبْیب!            
 يپه اکر كښې تادي كول پکار د د آخرت

َصَّلَ اهللُ عَلَيِْه َواٰلِٖه َوَسلََمآقا  خوږ       
کول  ررسه اکاطمينان ارشاد اوفرمائيلو: په هر څزي کښې په  

ـوا ښه دي،  (985، حديث: 331، ص: 9)ابو داؤد، ج: .د آخرت د اکرونو نه س 
چې ممکنه ده هغه  ځکه نيا په اکر کښې تادي نه کول ښه خربه دهد د   :رشح  حديث      
او په وخت ورکولو کښې د هغې خرايب معلومه يش او مونږ د هغې نه  نقصان اوکړياکر 

چې  ځکه ئکو فوراً  بچ شو خو د آخرت اکر خو ډير ښه دے دا د موقعې ميالويدو رسه
يلدل شوي دي چې  هډير ځل .الړه يش السهد  وخت ورکولو کښې کيدے يش چې موقع

اهلل پاک  .اونکړي بيا ئې اونکړي )هغه وخت ئې(يش موقع ميالؤ  )د حج(بعضو ته 
 فرمايئ:

ٰرِتَ
ۡ
ی
 
خ
ۡ
واَال

ُ
ِبق

 
اۡست

 
َف

 (598، البقرۃ: 5)پ:

په نيکو کښې تادي  :ترجمۂ َکْنز االيمان [مفهوم])
 (کوئ.

 ]يعنې يلټ کوي[کوي  هوختنا په بندهکښې  نيکئ په اکر()يعين د شيطان په اکر  خري         
ره کښې تر دې چې ۃ المناجیح، ج:  .يمنع کړد هغې نه  ئې په آخ   ملخصاً( 652، ص:6)مراّٰ

 ......ښه وئيل د اهلل توفيق او

د حممد غزايل         فرمايئ: د ژبې وينا د بدن په ټولو  َرْْحَُة اهلِل عَلَيْهحرضت امام ابو حام 
او که ]حاصليږي[  نو د اهلل پاک توفيق ې خربې اوکړيوي، که ښاچاندامونو باندې اثر 

ل ت او رسوايئ ې خربې اوکړيبد ، منهاج 595ص:  )اردو()منهاج العابدين          . ]مقدر کيږي[ نو ذ 
 (61العابدين ص:
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 ظو حفاظت اوکړئ!الفاد 
حفاظت ظو الفاظ جوړيږي، د الفا ې نه: د خيالونو حفاظت کوئ ددي چا وئييل      

د کردار  جوړيږي،کردار  ې نهلو حفاظت کوئ داعمال جوړيږي، د اعما ې نهکوئ د
 .پيژندګلو جوړيږي احفاظت کوئ د

 د نورو رسه هم ژبې دي
ځکه چې عيبونه ستاسو هم دي او  کوئګنده خپلې ژبې د نورو په عيبونو باندې مه       

 .ژبې د نورو خلقو رسه هم دي

 په هغه خربه كښې هيڅ خري نشته
نا صديق  اکرب          په هغه ”فرمايئ:  َرِِضَ اهللُ عَـنْهُِد مسلمانانو وړومبے خليفه، حرضت سي ّد 

یاء، )حلیة الاول“ .کول نه وي يضاخربه کښې هيڅ خري نشته د کومې مقصد چې اهلل پاک ر
 (85، قول نمبر 25، ص: 5ج:

 بلئ او ثواب اوګټئاو په ښه انداز كښې را
ش يش”د شونډو نه د       حاصلول ښه  هتوج غهو رسه څوک رابلل يا د هلويستراآواز “ ش 

ئې نوم يا کنيت رسه  پهکښې بهرته دا ده چې  صورتانداز نه دے، د معلوميدو په 
معلوم نه وي نو د هغه ځائے د ع رف  ئې درته راوبلئ چې دا سن ت دي، که چرې نوم

لکه چې هم يو مسلمان رابلئ نو د هغه د  .رابلئرسه ظو الفاپه مهذب انداز او  ئې مطابق
زړه د خوشحالولو د ثواب ګټلو په نيت رسه ښه انداز پکار دے او نوم هم پوره اخستل 

ره کښې  لفظ وغريه هم “ باحص”يا “ ورور”پکار دي، د موقعې مناسبت رسه په آخ 
 .شاملوئ وررسه لفظ هم“ حايج”زياتوئ، که حج ئې کړے وي نو 

 يئ وئيلد چا په رابللو په جواب كښې َلَّ 
 )يعين زه حارض يم( “ب َیکلَ ” هغه څوک چې راوبللے يش د هغه د پاره بهرته ده چې      

وئيلو  “لَب َیک”  پهسې نه چې ستاسو ه ګورئ رسه مناسبتپه د موقعې  بيا هم .اووايئ
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َلَْحْمُد لِل ِّٰہ الْ  .يش پريشانهخمامخ ک س  د دعوت  اساليم ديين ماحول کښې د چا په  !ريمکَ ا
ي او لګډير ښه  او دا په غوږونووئيلے يش  “لَب َیک”کښې بعضې وخت په جواب رابللو 

وادل   عَلَيْهَرْْحَُة اهلِل حرضت  ـىد اعلٰ  .دې رسه د مسلمان په زړه کښې خوشحايل راتلے يش
ٰلِٖه ) خوږ آقاچا چې به ”يليک:  َرْْحَُة اهلِل عَلَيْهصاحب حرضت عالمه نّق عيل خان  َصَّلَ اهللُ عَلَيْهِ وَا

)يعين زه حارض يم( “ لَب َیک” [(َصَّلَ اهللُ عَلَيِْه َواٰلِٖه َوَسلََم)خوږ آقا ]جواب کښې به  نو په ورابلل (وََسلََم
 (585القلوب ص: )ُسُرور “ .وفرمائيل

ٰلِٖه وََسلََمي ـي، حممد  عربـپاک د ټولو آخري نب اهللد        َصَّلَ اهللُ عَلَيْهِ وَا
په رابللو د صحابۀ کرامو  

ديثو مبارکو کښې بيان شوي دي، د احارسه جواب ورکول په  “لَب َیک”هل طرفه  عَليهُم الَرضَوان
نبليانو عظيم د کروړ .دې ثبوت ميالويږيه هم د ندې نه عالوه د يو ويلُّ اهلل د فعل  اؤ ح 

معلومولو د پاره به چې لکه چا  ےئلنه د مس َرْْحَُة اهلِل عَلَيْهحنبل حرضت امام اَحد بن  پيشوا
)مناقب امام احمد  .وفرمائيل “لَب َیک”اکرث به عَلَيْهَِرْْحَةُ اهللِِهغويئ  نو متوّجه کولوته  هغويئ خپل طرف

   (548 بن حنبل للجوزي ص:
 چې لکه ” دي:  کښې  “ِحصِن َحِصین”م سنون داعګانو مشهور کتاب:  د       

 (509)ِحصِن َحِصین ص “.ئېوا “لَب َیک”تاسو يو ک س رابيل نو تاسو په جواب کښې 

زړونو د  دنومونو رسه د رابللو او د هغويئ  وپاکه! مونږ ته د مسلمانانو په ښ يا اهلل     
  .واال نيکو ګټلو توفيق راعطا کړې لوخوشحالو

تَِم الن َِبِی یْن ِمین بَِجاِہ َخا    َصَّلَ اهللُ عَلَيِْه َواٰلِٖه َوَسلََم اّٰ

 يږيزد نظره غور كوونکےټوقې 
نا عمر        څوک ”فرمايئ:  َرِِضَ اهللُ عَـنْهُِفاروق اعظم د مسلمانانو دويم خليفه، حرضت سي ّد 
 “.يږيسپک ککوي هغه د خلقو په نظر کښې  ټوقېچې 

 (518، ص: 3، احیاء العلوم، ج: 384، ص: 3ج: )اردو()احیاء العلوم  
 خپل مينځ كښې د نفرت يو سببپه 
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نا ع          ټوقې،خپل مينځ کښې : ”اوفرمائيل َرْْحَُة اهلِل عَلَيْهعبد العزيز ر بن م  حرضت سي ّد 
په زړونو کښې نفرت  کښې( خندا خنداپه )مه کوئ ځکه چې داسې  مسخرے

 ( 559)سیرت ابن عبد الحکم ص: “ .کښيين
 د ښمين پيدا كيږي كښې ټوقو ټقالو په

م وي او د د         م د هر څزي ُت  او دا هم وئيلے شوي  يد (ټوقې ټقالې)يعين مزاح ښمنئ ُت 
دا کوي لرې کويدي چې ټوقې ټقالې عقل   “ .او ملګري ج 

 (514، ص: 3، احیاء العلوم، ج: 345، ص 3ج:  )اردو()احیاء العلوم 
ل نډو او د زړه خفه کوونکو خندا، ې د خلقو پس همونږ اهلل پاكه! خوږهزمونږه اے         م 

 نصيب راد عزت کولو جذبه  او د مسلمان   ېاوساتټوقو نه 
تَِم الن َِبِی یْن  .کړې ِمین بَِجاِہ َخا    َواٰلِٖه َوَسلََمَصَّلَ اهللُ عَلَيِْه  اّٰ

 َصـــل ُـــْوا  َعـلَـی   الَْحــِبْیب!            َصـل َـی اهلُل   عَلـّٰی   ُمـَحـم َد
 د ګناه  كبريه )يعين غټې ګناه( تعريف

َ ےحص 41 نمربآيت  ُسوَرۃُ الن َجم 17 هسيپار د     
 

اِحش و 
 
ف
ْ
َال ِمَو 

ْ
ِاث
ْ
َال ىٕر  بٰٓ

 
َك ِنُبْون 

 
جْت
 
َی ِذیْن 

  
ل
 
 [مفهوم])ََا

په تفسري  نه بچ کيږي( ]د اکرونو[ئې چې د غټو ګناهونو او بے حيا خلق ٰهغه: آسان ترجمۂ َکْنز الِعرْفان
عمل دے د کومې کوونکے  ٰهغه ګناه دي: کښې 267صفحه  1ِصاط  اجل نان جدل کښې په 

بهر حال د ګناه دوه  .چې ناجائزه اکر کولو ته ګناه وايئ ې د ګناه حقداره وي يا داچ
ده د کومې په کولو چې په  ٰهغه غټه ګناه .[غټه]کبريه  (2) [وړه]صغريه  (1) قسمونه دي:

لکه قتل،  ي(کيږے ولعين د رشيعت د حکم مطابق زسا ورک)يي کيږنيا کښې حد جاري د  
رت کښې د عذاب وعيد  نا او غال وغريه يا په هغې باندې په آخ  وي لکه  )يعين زسا(ز 

کښې هر قبيح  (ې)يعين بے حيائاو ريا اکري وغريه او فحايش  ه ګنړل، ځان ښيُچغلغيبت، 
)يعين او ټول واړه او غټ ګناهونه شامل دي، ابلته دتله  )يعين بده خربه او بد اکر(قول، فعل 

ش د  (د آيت په دې حصه کښې نه هغه غټ ګناهونه مراد دي د  (ئې)يعين بے حيافواح 
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او فساد چې زيات وي لکه زنا کول، قتل کول او غال کول  (ي)يعين بداحت کومو قب
 ملتقطاً( 698، ص 1، ابو سعود، ج: 5585، مدارک، ص: 542-546، ص 9)خازن ج:         .وغريه

 تعريف ښه ګنړلود ځان 
ول اعشقان  اے          ښه ګنړلوځان په بيان شوي تفسري کښې د ګناهونو په ذکر کښې د  !رَس 

بئ کښې  ه ګنړلو تههم ذکر شوے دے، ځان ښ ر  د  مکتبُة المدينہ . دوايئ“ ع جب”په ع 
د ع جب يعين ځان  کښې 47نه  46په صفحه “پ  ینط امیبرویں یک ولعمامت”کتاب  صفحو 421

لم يا عمل يا مال(تعريف داسې يللکے شوے دے: د خپل کمال  ښه ګنړلو ځان  )مثاًل ع 
 ګويا .ل چې دا به رانه واخستے يشيدويرنه  ،خربې نهته نسبت کول او د دې  طرف
نک س ن ښه ګنړونکےځان   ته منسوب کول هري طرف پاک( اهلل)يعين د م  حقيّق ع  عمت م 

يا  ښلکے آوازو ُجال يا دولت يا ذهانت يا  يالؤ شوے نعمت مثاًل صحت يا حسن)يعين م .يکړ
پاک  اهللپاک عنايت دے او  اهللټول د  دا چې يکړ او دا هري يمنصب وغريه خپله اکرنامه ګنړ

 هم اخستے يش( بريته کړے صفتعطا راچې لکه هم اوغواړي راکړے شوے کمال يا 
 (ملخصاً  919، ص: 3احیاُء العلوم، ج:  ،32تا  36: پ  ینط امیبرویں یک ولعمامت ص)

 ل برباداعمااکلو  71د 
َصَّلَ اهللُ اهلل  چې رسول   څنګه د پاره سخته تبايه ده لکه واعمال ود نيک ه ګنړلځان ښ      

      .ل بربادوياعمااکلو  58د  (ښه ګنړل)يعين ځان ارشاد اوفرمائيلو: ع جب  عَلَيِْه َواٰلِٖه َوَسلََم
 (5089، حديث: 552)جامع صغیر، ص:

 د ګناه نه هم غټ جرم
 ورکوي او ےخربدار ښه ګنړلو د تباهئ نهځان  د َواٰلِٖه َوَسلََمَصَّلَ اهللُ عَلَيِْه تاجدار  ےمدين د      

د ګناه نه هم د غټ جرم  په تاسو باندې زهکه ستاسو نه څه ګناه اونيش خو اګر ”فرمايئ: 
، حديث: 913، صفحه: 1)ُشعب الايمان: ج:  .(ښه ګنړل دي)يعين ځان  “ےد ‘‘ع جب”او هغه  لرمويره 

َصَّلَ اهللُ عَلَيِْه َواٰلِٖه َوَسلََم خوږ آقاپه دې فرمان مبارک کښې  (2511
 .ع جب غټه ګناه ګرځولې ده 

 (915، ص:3)احیاُء العلوم: ج:
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پاک په  اهلل .دي اه نه بچ کيدل په هر مسلمان الزمد هر قسمه ظاهري او باطين ګن      
 کښې ارشاد فرمايئ: 168نمرب  آيت سورۃُ الانعام، 0 قرآن  پاک سيپاره

َ ُرۡوََو 
 
اِہَذ

 
َاَظ

ۡ
َال َاَِر  ِمَو 

ۡ
ََث

 
ہ او ظاهري او باطين  :آسان ترجمۂ َکْنز الِعرْفان [مفهوم] َؕؕب اِطن 

 .ټول ګناهونه پريږدئ
 د ځان خوښئ اهم وضاحت

چې کوم ک س يليک  َرْْحَُة اهلِل عَلَيْهغزايل حرضت امام ابو حامد حممد بن حممد بن حممد         
پيژين د  (صفت)يعين کښې کمال  )يعين ځان(د علم، عمل او مال په ذريعه په خپل نفس 

 د هغه رسه د هغه کمال دا دے چې حالت په هغو کښې يو (1)هغه دوه حاتلونه دي: 
کښې به څه بدلون  صفتدې  په هغه رسه د دې خربې ويره وي چې ويره وي او ختميدو

دويم حالت دا  (2) دےنه  ښه ګنړلو واالرايش يا به باللك ختمه يش نو داسې ک س ځان 
ويره نه لري بلکه هغه په دې  کميدو يا ختميدو( )يعينزوال  هغې دد  کس دے چې هغه
ې کښې زما دپاک ما هل دا نعمت راکړے دے په  اهلل او خوشحاهل وي چې خربه مطمئ  

  .ينه د ښه ګنړلدا هم ځان  .نشتههيڅ کمال 
چې د هغه د دغه  ےاو هغه دا د يد ښه ګنړلاو يو دريم حالت هم دے کوم چې ځان 

 ي بلکه هغه په دې مطمئ  لرويره نه  د کميدو يا ختميدو( صفت)يعين د دغې کمال د زوال 
 بلنديخري او رسحالئ سبب دا وي چې دا کمال نعمت، خوش دېاو خوشحاهل وي او د 

)يعين پاک عنايت او نعمت دے بلکه د هغه  اهللچې دا د  خوشحاهل وي نه په دېهغه  .ده
 )يعين خويب(د خوشحالئ وجه دا وي چې هغه دغه خپل وصف  بنده( ه ګنړلو واالځان ښ

 (919، ص: 3)احیاُء العلوم، ج: .نه ګنړي ئې پاک عطا او عنايت اهللد  اوهم خپل کمال ګنړي 
 يو جَمرَّب عالج ښه ګنړلود ځان 

َِکرامو فرمايئ: صحابۀ  َرْْحَُة اهلِل عَلَيْه امام  غزايل       ِْعَل باوجود ٰی به د خپل ز هد او تقو ُم الَرضَوانهِِي
نو عقل مند ک س څنګه په  .دا ارمان کولو چې اکش! هغويئ خاوره، بوس يا مرغئ وے

ربُّ لے يش يا ښه ګنړځان  لخپل عم کولے يش او څنګه د خپل نفس نه بے ويرې  ت ک 
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ماده  ښه ګنړلود ځان  ځکه چې دې رسهعالج دے  ښه ګنړلوکيدے يش؟ دا د ځان 
کښې ا خته ک س د دې طريقۀ عالج  ښه ګنړلولکه چې ځان  .يشکټ  هنباللك د جرړې 
اغلب  ګنړل ښه عالج کوي نو کوم وخت چې د هغه په زړه ځان ښه ګنړلومطابق د ځان 

ربُّ راځي نو د نعمت د اخستو ويره هغه د  نه بچ کوي بلکه لکه  لو(ګنړ)يعين ځان لوئے  ت ک 
پاک د  اهلل د ايمان او دهغويئ ګناه نه بغري  ېيو چې د ويينچې هغه اکفران او فاسقان 

نو هغه ويريږي او دا سوچ کوي چې کوم ذات د  يد يشوه اطاعت د دولت نه حمروم
 ےچې بغري د څه جرم نه څوک حمرومه کړي يا بغري د څه وسيل نه لري هدې خربې پروا

څومره ايمان  .نه هغه ته عطا کړي نو هغه ورکړے شوے نعمت بريته هم اخستے يش
چې لکه  .لښاکر شو ےواال مرتد شول او نيک مسلمانان فاسقان شول او د بدې خاتم

  .کښې نه پاتې کيږي په زړه هغه د ښه ګنړل ځانانسان داسې سوچ کوي نو 
 (918، ص: 3، احیاُء العلوم: ج: 5506، ص: 3ج:  )اردو()احیاُء العلوم 

  دے اعدںیت

 
ِ
 اجہ و وخد دنسپی یک م

ِ
ی  پ       ُح 

ٰہ ل

  پ  ِغ ! ا

 

ن

 

 
ں رک   یک اطع   ج

 
ي

 

حي

 را

تَِم الن َِبِی یْن ِمین بَِجاِہ َخا ِ اّٰ  وََسلََمِوَاٰلِهِِٖعَلَيْهِِِاهللَُِِصَّلَ

 او عالجونه هاسباب 8 ه ګنړلود ځان ښ
ِ  ” په َرْْحَةُ اهلِل عَلَيْه غزايلابو حامد حممد بن حممد بن حممد  امام         “عُلُوملْ  احياءُ ا

 اسباب او د دې عالجونه ښايئ: 0کښې د ځان خوښئ دا   
کښې اخته  ښه ګنړلوځان  حوالے رسهپه  ښائستد خپل جسماين : ”وړومبے سبب ﴾1﴿

غور اوکړي او په باندې دا دے چې بنده په خپلې باطين ګندګئ  عالجد دې “ .کيدل
 ےمړ سخا شوےرشوع کښې ګنده څاڅکے وو او په آخر کښې به په )يعين خپل آاغز او اجنام 

 .باره کښې غور اوکړي دې(په وي 
د دې عالج دا دے چې بنده دا سوچ  “.په خپل طاقت او قوت ناز کول”سبب:  دويم (2)

کښې د اخته  وغريه( حادثه)مثاًل بيمارئ، ي چې اهلل پاک په معمويل شان ازميښت اوکړ
 .اخستے يش بريته زما نه هم دا قوت په سببکولو 
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د “ .کښې اخته کيدل ښه ګنړلوځان  حوالے رسهد عقل او ذهانت په ”: دريم سبب (3)
وغريه په سبب دا  حادثےدې عالج دا دے چې بنده سوچ اوکړي چې د څه مرض يا 

  .ے يشتل بريته زما نعمت
د دې عالج “ .باندې فخر کول)يعين اوچت خاندان( نسب  ىـپه اعلٰ : ” څلورم سبب (4)

د خپلو مرشانو  اعمالو نه کولو باوجود ود نيکزه  دا دے چې بنده دا سوچ اوکړي چې
 ؟مرسيدے ش هته څنګ ےدرج ([خپوانو بزرګانو] او نيکونو وان) يعين پالر

لم طرفد ظالم په َحايت غرور کول، او د اهل  د  : ”پينځم سبب (5) ته خپل  ين او اهل  ع 
د دې عالج دا دے چې بنده دا سوچ اوکړي چې بنده د “ .ت نه ورکولي  م ّ ه  نسبت ته ا  
ان خلق خو د  او دا سوچ اوکړي چې ظالم  سايتاجنام نظر او يآخرپه انو خلقو هغه ظالم  

ب الئق داهلل پاک د    .يغ ض 
ربُّ په خپلو نوکرانو وغريه : ” شپږم سبب (6) د دې عالج دا دے چې بنده “ .کول ت ک 

 او دا په ذهن کښې کښينوي چې ټول بندګان د اهلل سايتاوکښې نظر په  ئکمزور ېخپل
  .پاک اعجزه بنده ګان دي

ربُّ و دولت په مال ” ووم سبب: (7) و د مال د دې عالج دا دے چې بنده “ .کول ت ک 
 .ې سايتکښنظر  په ےفتن ېو او د هغې نه پيدا کيدونکقدولت د آفتونو، د هغې د حقو

د دې عالج دا دے چې بنده د “ .په خپله غلطه رائے باندې غرور کول”  :اتم سبب (8)
زما )يعين غور اوکړي چې کيدے يش  .لکه هم باور اونکړي هيڅ يحخپلې رائے په صح

 رائے غلطه وي(

 (ملخصاً  5554تا  5502، ص: 3احیاُء العلوم: ج: ، 34تا  41: پ  ینط امیبرویں یک ولعمامت، ص)

 َصـــل ُـــْوا  َعـلَـی   الَْحــِبْیب!            َصـل َـی اهلُل   عَلـّٰی   ُمـَحـم َد
 ے ځلمے په سميدو شواکر وران

ول اعشقان  اے        ، د ګناهونو حاصلولو معلوماتو نورو ګناهونود او  ګنړلوښه د ځان  !رَس 
هر  رسهديين ماحول  دعوت  اساليمزياتولو د پاره د  هجذب ئو او د نيکلاعدت پريښود
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خلق سميږي د دې  وران شويماحول کښې د دعوت  اساليم ديين  .سئوابسته اووخت 
 :ومتاسو ته اورو“ مدين سرپلے”يو 

د الهور، پنجاب يو ځليم د لوبو ډير شوق لرلو، د سحر نه تر ماښامه پورې ت شې لوبې      
ات امام هم دے هغه به دا ډير پوهه  وادل صاحبکول د هغه اکر وو، د هغه  چې د يو ُج 

اذ اهلل هغه جواري هم  .کولو خو هغه نه سميدو ع  د لوبو رسه ئې دومره شوق وو چې م 
وه د ملګرو رسه د شپې تر ناوخته پورې په کوڅو او بازارونو د لوبو نه عال .رشوع کړه

د رښتياؤ وئيلو اعدت  .ېو ېمشغل ېکښې ګرځيدل، انټرنيټ کيفے ته تلل د هغه خوښ
م دائې هم نه وو  ناوخته کور ته راغلو نو وجه به ئې هم غلطه  به د شپې چې وه وجه ه 

 دعوت  اساليمچې د هغه بابا جان د  وڅه داسې راغل انقالبد هغه په ژوند کښې  .ښودهل
د ديين ماحول رسه تعلق لرونکي اساليم ورور ته د هغه حاالت اووئيل او د هغه د 

رادد هغه اساليم ورور په  .اصالح کولو خواست ئې اوکړو  هي کوشش دا دوه درې ځلا نف 
ښودلو  اجتماع کښې د رشکت کولو نه پس د دريو ورځو د سنتو زده کولو او ېد سنتو ډک

حبت کښې هغه هٰ  ےد مدين قافل وغريه  ونهغه سنتمسافر جوړ شو، د اعشقان  رسول په ص 
و نو راغل  بريتهنه  ےد مدين قافلدا چې لکه  .خمکښې نه پيژندلئې کوم چې  ړلزده ک

و رسه ژوند لپه معارشه کښې د رشيف او نيک انسان جوړيدبه اراده ئې دا وه چې اوس 
  .رسه وابسته شوديين ماحول  دعوت  اساليم د هغهپه رَحت رسه  ربُّ الع ّزت اهللد  .ومتريو

 

ُ

چ 

 رب ےک در رپ 

ھ

ں
 
  رتمح   پ  بِ     ااجتلںیئ رکںی ،کي

ک

 

ھ

 

ل

ں
 
ے  ،لي

ِل ف
 ولچ ںیم  اق

 (672)وسائل  خبشش، ص: 

 َصـــل ُـــْوا  َعـلَـی   الَْحــِبْیب!            َصـل َـی اهلُل   عَلـّٰی   ُمـَحـم َد
 َصَّلَ اهللُ عَلَيِْه َواٰلِٖه َوَسلََمے مصطفٰ فرامني   4حش خربو په باره كښې د ف  

انسان بے ادبه او بے ويرې وي او  نه ډکو خربو کولو واال( ې)يعين د بے حيائ ګوحش ف         
ٰلِٖه وََسلََمَصَّلَ اهللُ عَلَيْهِ پاک او د هغه خوږ رسول  اهللد دې د ټولو نه غټه حمرويم دا ده چې  داسې  وَا

 4کښې  بارهدې په کوونکي ځائے دوزخ دے،  ېخرب بےحيائېد ک س نه خوښوي او 
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نه ډکې  ئېد بے حيا (1)واورئ او عربت حاصل کړئ:  َصَّلَ اهللُ عَلَيِْه وَاٰلِٖه َوَسلََمے فرامني  مصطفٰ 
، 906، ص: 3)ترمذي ج: .اخ دے او بد اخاليق دوزخ ته تلونکې دهخخربې د بد اخالقئ يو 

خربو د اسالم رسه هيڅ  نه ډکو( ئې)بے حيا غلطود د غلطو اکرونو او  (2) (5056حديث: 
حش او بدې خربې کول اهلل ف   (3) (50442، حديث: 935، ص: 2)مسند احمد بن حنبل: ج:  .ق نشتهلُّ ع  ت  

د انسان په  حش خربې کول که چرېف   (4) (1614، حديث: 450)مسلم: ص:  .پاک نه خوښوي
، 506، ص: 2)الصمت لا بن ابي الدنیا مع موسوعه: ج:  .ےنو د بد انسان په شلك کښې به و ےشلك کښې و

 (335حديث: 
 ګنده ژبه خطرناكه بيماري ده

يو ځل خلقو ته اوفرمائيل: آيا زه تاسو  َرْْحَُة اهلِل عَلَيْهف بن قيس تابيع بزرګ حرضت احن       
، هغويئ اوفرمائيل: بد اخاليق او رضورايم؟ خلقو اووئيل: ښبيمارئ اونه  ېبدډيرې ته 

 (383)ادب الدنیا والدين ص:  .د ټولو نه زياتې خطرناکې بيمارئ دي [استعمالول]ګنده ژبه 
ـنْهُِد مسلمانانو د دريم خليفه حرضت عثمان  غين  !صطٰف يا ربَّ الم        رشم و حيا په د  َرِِضَ اهللُ عَ

 .ېاوساتد اکرونو نه  ئېحش خربو او د بے حياد ف   همونږ برکت
تَِم الن َِبِی یْن  ِمین بَِجاِہ َخا    َصَّلَ اهللُ عَلَيِْه َواٰلِٖه َوَسلََم اّٰ
 د سپي شلک واال

خربې  ېبے حيائ”فرمايئ: وئيلے يش چې  َرْْحَُة اهلِل عَلَيْهيسه حرضت ابراهيم بن م        
 “ .کوونکے به د قيامت په ورځ د سپي په شلك کښې راځي

 (354، قول نمبر 501، ص: 2)اَلصمت لا بن ابي الدنیا مع موسوعه، ج: 

 د فحش خربې تعريف
 خپلې ژبې هل اساليم ورونړه او اساليم خويندې! چې ٰهغهڅومره خوش قسمته دي      

 .ويس  خلقو ته ر  “ نيکئ دعوت”د  ډير ډيرخربو د پاره حرکت ورکوي او  ورصف د ښ
وي تر  َملسونه داسې وي چې د فحش خربو نه پاککم  ډير با د خلقوصافسوس! نن 

نه  ډډه هم بعضې وخت د دې نه خلقونکي ښاکريدهيب حليه کښې ذدې پورې چې م
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خربه څه ته  )يعين رشمناکه(حش ، کيدے يش چې عوامو ته دا پته نه وي چې ف  کوي
ِريَْحةِ  دا دے: حش خربې تعريفف  ! نو واورئ: د ايئو لْاُُموِر الْمُْسَتقْبََحِة بِالِْعبَاَراِت الص َ َلت َْعِبیُْر َعِن ا  ا

  .کښې بيانولالفاظو  ښاکرهيعين د رشمناکو خربو او اکرونو په  (515، ص:3)احیاُء العلوم ج:
فحش يعين دپاره نه د مزې حاصلولو “ ص خواهشصوخم”ځليم کوم چې د  ٰهغهنو       

لې ونکي، ګنده کزنخوشحالوو زړه لاوريد پهخربې کوونکي بلکه رصف  ېد بے حيائ
ګنده اشارو نه خوندونه اخستونکي  غهکوونکي، د د ےونکي، د بے رشمئ اشارکو
بے  م طور ډيره)چې په دې کښې اع ےفلمونه، ډرام د پارهحاصلولو “ د ګنده خوندونو”او 

وونکے روايت بيا بيا اولويل او د درز يو زړه ]داسې خلق دې[ کتونکي دې حيايئ وي(
پوا  پاک د ويرې نه دې  اهلل َصَّلَ اهللُ عَلَيْهِ وَاٰلِٖه وََسلََماهلل  يږي، د رسول  ر 

 ٰهغهپه ”دے:  فرمان مبارک 
ن    “.نه اکر اخيل (1د قول يا فعل ې)يعين د بے حيائحش ت حرام دے څوک چې د ف  ک س ج 

  (351، حديث: 509، ص: 2)الصمت ج: 
ګنده  وپه باره کښې راتلونک [وهلاکنبےګريي  وښلکيعين ] ا مر دود غريو زنانؤ يا       

ه ورکولپوره  باندېوسوسو  َمَعاَذ او  مشغولولځان  په رشمناکو خيالونو کښې صًدا، قت و جُّ
ذريعه خوند اخستونکو ته د دې بيان شوي روايت په کولو ر وُّ ص  ت  “ د ګنده حرکت”، اهلل

  .نه عربت اخستل پکار دي

وسَےس اور دنگے ایخالت
َ
 آںیئ ہن ھجم وک و

ری پ  ت ےئاج!لکن اهلل ُ
ک دل ےس ت 

ِ
ر ا
 
 ہ

 َصـــل ُـــْوا  َعـلَـی   الَْحــِبْیب!            َصـل َـی اهلُل   عَلـّٰی   ُمـَحـم َد
 مدين ګلونه 8كولو خربو  ود ښ

  .او په فراخه تندي خربې اترې کول سن ت دي  کيدوسيکم   په (1)
رسه ا د ب واال هلجه  مرشانورسه د شفقت نه ډک او د  کرشانوپه خربو اترو کښې د  (2)

  .ئمدواړو کښې به عزت بيامو ہُ الَْکِريم!اِْن َشآءَ الل ّٰ   ساتئ،
                                                        

 89، ص: 3رح جامع صغیر ج:ش سراج منیر  ...1
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  .په زوره زوره خربې کول سن ت نه دي (3)
زو او صحيح نه دي چې دا د  الس هل پړق ورکولپه خربو اترو کښې د يو بل  (4) ز  ع  م 

به ذ  ه   (205تا  205، ص: 7)صراط الجنان، ج: .خالف دي ےخلقو د طريق م 
لك، په پوزه يا غوږ کښې ګو ته ښد خربو اترو په وخت د نورو په خمکښې بيا بيا پوزه را (5)

هل الس ]يعين رشمګاه[ يونو اځ ےلرې کول، د پرد وهل، الړې تولک، د بدن نه خريے
و ل ښه خربه نه ده، ځان ر  مځائے کښې  هل وروړل يا ګ  ې دا اکرونه نه دي کول هوج بے ه 

  .پکار
ته پوره  هغه طرف د مه ګورئ بلکهتر څو پورې چې بل ک س خربه کوي، اخوا دخيوا  (6)

ه   ځکه کښې خربې کول هم نه دي پکار، په مينځ ئاورخربه او په آرام رسه  ئکوتو جُّ
پاک خوږ آخري نيب، ميک مدين، حممد   اهللد  .يچې د چا خربه کټ کول د ادب خالف د

َصَّلَ اهللُ عَلَيِْه َواٰلِٖه َوَسلََمعريب 
 کولو به د چا خربه نه کټ کوهل ابلته که چرې چا به د حد نه جتاوز 

 ، ُملخصاً(500، ص: ى)شمائل ترمذ   .نو هغه به ئې منع کولو يا به د هغه ځائے نه پاڅيدلو

دا غيبت دے او د ې مه کوئ چې ښپي کسژبې  د نيم تونکي يانښپه خربو کښې د  (7)
  .ې کول د هغه د زړه آزارولو سبب دےښهغه په خمکښې پي

ت او ر عب کښې ز  ع  په رسه  لوخندق بق ب د زياتو خربو کولو او په خربو کښې په (8)
  .کمے راځي

 َصـــل ُـــْوا  َعـلَـی   الَْحــِبْیب!            َصـل َـی اهلُل   عَلـّٰی   ُمـَحـم َد
 خربې 15نيا او آخرت كښې په اکر راتلونکې په د  

ته  ےاو مرتبنه پوښتنه اوکړے شوه: تاسو دې مقام  َرْْحَُة اهلِل عَلَيْهد حرضت لقمان حکيم  (1)
؟ هغويئ اوفرمائيل: په رښتياؤ وئيلو، په امانت ادا کولو او په بياکره ئې څنګه رسيديل
 .]دې مقام ته را رسيدلے يم[رسه  ولخربو پريښود

 (965، ص:6، اللہ والوں کى باتیں ج: 8451، حديث: 318، ص 6)حلیة الاولیا ج:  

د ټولو خلقو  )چاته د هغه د اصالح د پاره(: کومه خربه چې َرْْحَُة اهلِل عَلَيْهامام غزايل فرمان   (2)
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)د چا د شمريلے يش او کومه خربه چې  يتز  ع  په خمکښې اوکړے يش هغه رد بد او بے 
)احیاء العلوم      .هغه ته ځانله اوکړے يش هغه شفقت او نصيحت ګنړلے يش اصالح د پاره(

 (926، ص: 5ج:  )اردو(
د سالمتيا په لور “ خامويش” (۱)ي: تلل کوبو لورڅلور څزيونه د څلورو څزيونو په  (3)
د نعمت د “ شکر” (٤)د رسدارئ په لور او “ سخاوت” (٣)د بزرګئ په لور “ نييک” (٢)

     .زياتوايل په لور

 

دن
ُ
 و

 

 (48، ص: 1یک اونیھک پ  ںیت ج: )دي 

او  وعقل ترُجان وي ځکه دا د ښ ن او دد هغه د فضيلت بيا“ د انسان خربې کول” (4)
ې خربې لږ)يعين د خربو نه د بنده پوهه معلوميږي، ځکه  .ساتئ ېلږو خربو پورې حمدود

ډيرو خربو کولو رسه د انسان دننه پټه کم عقيل او  چې وي ځکهپرده پاتې  سې موکوئ چې دغ
 يدے يش(ښاکره کناداين 

ي او د خپل اکر په وجه مشهوريږي، ځکه کيږے لانسان د خپلو خربو په ذريعه پيژند (5)
  .)او رصف ښه اکرونه کوئ(صحيح خربه کوئ 

حفاظت اوکړي، په فضولو اکرونو کښې  ژبېڅوک چې خپل ځان اوپيژين، د خپلې  (6)
ي او د خپل مسلمان ورور بے عزيت نه کوي نو هغه هميشه سالمت پاتې اخته کيږنه 

  .يږيپښيمانه ککيږي او هغه کم 
او  ېچې خامويش حفاظت کوونکځکه ين جوړ شئ يئ او رښتکړ خامويش اختيار (7)

  .عزت ورکوونکے دے يارښت
  .يتښت ترينهڅوک چې زياتې خربې کوي پوهه خلق د هغه نه ډډه کوي او لرې  (8)
 .څوک چې په خپلو خربو کښې رښتيا وايئ د هغه ښه اخالق زياتيږي (9)

 هنه بهرته ده په کوم ې د ٰهغه خربيش نصيبسالمتيا د هغې نه داسې خامويش چې  (11)
 .ځيراپښيمانتيا چې 

 .خوښه خربې اورينا [رضور]ه بڅوک چې نا مناسبه خربې کوي هغه  (11)

 .ورې د زخم نه زيات سخت دےزخم د ت   ژبېد  (12)
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د جاهل په فضول او تکليف رسوونکې خربه خاموشه پاتې کيدل د هغه د پاره  (13)
 .او د هغه جاهل د پاره د پوره تکليف سبب دے پوره جواب

زار نه بچ کيدل ممکن نه دي او  چې د دې وره دهژبه داسې کټ کوونکې ت   (14) د ګ 
   ک  اونیھک    .ل ممکن نه ديګرځوبريته راخربه داسې وتلے غ شے دے کوم چې 

 

 و دن

 

، 1 پ  ںیت، ج: )دي 

   48ص: 

 

 رر لیلق 44پ
ی

 

غ

 

ب ت

) 

  هغهيشنه پاتې شونډو کښې  وچې کومه خربه په دو ځکه ېوائ ته خپل راز مه چا (15)
 .کيږي پاتېپه يو ځائے کښې هم نه  بيا

 خوندورې خربې 51د نصيحتونو نه ډكې 
 )دا خربې د سوشل ميډيا وغريه نه اخستے شوې دي او د بدلون رسه وړاندې کړے شوې دي(

م ژبهيل ځکه تار راغونډوئ او نښ اږده ژبه عمومګاو او تار (1)  .ساتئ راغونډه ه 

 .نهرسه خوږو خربو  کيږي، پيدا رسهخوړلو  هږاخو )بيماري( شوګرد  (2)
زيات  يو به او سوچ ئې کولو چې کوم ووره ناسته وچاقو، خنجر، غ شے او ت  لکه چې  (3)

ظو زخم د الفا)يعين د  .ېظ شاته ناست وو او خندل ئالفاوي نو هغه وخت جوړر زخم و  ج
 وي( رو  جټولو نه 

په هغه کيږي  ]يعين مړه[خاورو الندې  کومو خربو چې خلق جګړې کوي او د په (4)
 .نيا کښې د سکون نه ډک ژوند ترييدے يشخربو د لږې شان خاورې اچولو رسه په د  

يش،  [حاليلدے]يعين ذبح کيدے هم رسه ظو الفاپه بلکه نه رسه  ےپه چړرصف  (5)
هم مړه کول کوي، بے شکه  )يعين غلط سلوک( ےوي ّ ي، ر  رصف هالك کول نه کوګولئ 

 ]يعنې بد سلوک[ وويُّ کټ کول او د ر   ظوالفاد  اوق ختموي لُّ ع  نيا رسه ت  ګولئ او چاړه د د  
 .نه ژوندے پريږدي او نه ئې مړ کوي بنده يږي چېجوړ ےوهل د مرئ پړ

او ښيلک  مندفائده ظ ستاسو د خاموشئ نه زيات الفاهله خربې کوئ لکه چې ستاسو  (6)
 .وي

و انسان بعضې وخت او بيا هم خوږې خربې کوي نخوري او کےطويط مرچکه  (7)
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 .]يعين سختې ترخے خربې کوي[ تراخه وايئ ړلو رسه همخواږه خو

شهد ”د ترخو خربو کوونکي  اوهم خرڅيږي “ ز هر”د خوږو خربو کوونکي  (8)
 .هم نه خرڅيږي“ ]يعين ګبني[

داسې د  ئانتخاب کو“ وخوږو ميو”و په وخت د لاخست لکه څنګه چې د ميوې (9)
 .ئکوانتخاب “ خوږو خربو کولو”خربو کولو په وخت هم د 

و ښودنه کوي، لر د راختکښې د لم   کوټهبنده  په وريلکه څنګه چې واړه واړه س   (11)
 .يښاکره کودغه شان وړې وړې خربې هم د انسان کردار 

 .خو بعضې وخت د هلجو اثر ډير زيات ويظو هم اهميت وي الفاشکه د يب (11)

 .نه لګيبه “ ترخې”  نو يشاخستل  بريتهخربې کوئ که چرې  “خوږې”هميشه  (12)

وخت ورکوي او وخت چې کوم جوابونه  بلکه د بعضو سوالونو جوابونه ژبه نه (13)
 .جوابه ويالورکوي هغه 

وړې شان ”يئ: په وړه شان خربه تعلق پريښودے شو حاالنکه د هغې او (14)
وي او هغه وړه شان خربه اصل کښې د زغملو “ ډيرې خربې” وختې ځينشاته “ خربې

 .آخري حد وي

ول غواړي نو خربو ه کځان پوه هغهپه که چرې  پټ دےد خپلې ژبې شاته انسان  (15)
 .[درمعلوم به يش اوکړي خربې]چې ه پريږد ئې ته
ې زخم دي نو د وچيچل کدا چيچل کوي او لکه چې  خود لفظونو اغښونه نه وي  (16)

 .په آسانه نه ښه کيږي

ظو الفاداسې ګرمه خربه اوکړي چې د هغه رسه بعضې وخت خلق په نرمه هلجه  (17)
 .يش کښې ډير عمر تري و(ل)يعين هرييدو ليدسړګريم 

 .ږده يشګژبه اوچې عقل ورکوټے يش نو  (18)

زنګ يش نو ژبه ‘‘ عقل”لکه  شور کوي او چې ئې ےرزپزنګ يش نو “ مشني”چې  (19)
 .فضول خربې رشوع کړي
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ظ د چا زړه ډير زيات ماتولے الفارسه خربه کوئ ځکه چې ستاسو او پوهې په سوچ  (21)
 .يش

پوهيږي، او زړه ته ښه  [بنده] باندې خربهرسه  ظوالفا وپه ښه هلجه کښې وئيلے شو (21)
 .ظو کښې کم او په هلجه کښې زيات ويالفاکوزيږي چې بعضې وخت جادو په 

 .هسې خو خربې کول هر چا هل ورځي خو د چا دماغ خربې کوي او د چا اخالق (22)

زړه ته ”يو داسې عمل دے د کومو په ذريعه چې يا خو انسان د چا “ خربې” (23)
 .يش“ وززړه نه ک”يش او يا د چا د “ کوز

لے ډکه هلجه روح تازه کو نه ظ او د ادبالفادوه خوږې خربې، د خلوص نه ډک  (24)
 .يش

 .ظ بعضې وخت د چا ژوندي وژلو د پاره اکيف ويالفاد نفرت نه ډک زهريله  (25)

د هغې “ خوږه خربه”راُجع کړے يش خو د ژبې يوه  شهدکه د ټولې دنيا   (27. 26)
و د ژبې د نراُجع کړے يش نه زياته خوږه ده او که د ټولې دنيا زهر  و(هد)ټولې دنيا د ش

 .يدتراخه زيات نه  )ټولو زهرو( ٰهغهزهر د “ ترخې خربې”يوې
 .خپله ژبه د ترخو خربو نه بچ کول ډيره لويه اکميايب ده (28)

 .ټوهل دنيا فتح کيدے يش باندې“ وخرب وخوږ”په مينه او  (29)

 .ډير کم خلق دا سنبالولے يش خوکم دے  اګرچېد ژبې ناپ  (31)

 .تاسو د ډيرو سختو نه بچ کيدے شئ حاصلولو په ذريعهرصف په خپله ژبه د قابو  (31)

چې نرمه  ئ ځکهړکاوکه چرې د چا اصالح کول وي نو په نرمه هلجه کښې ئې  (32)
د پيدا کويبيدارهلجه د اصالح جذبه را  .وي او سخته هلجه ض 

 .دےښلکے جواب  خامويش ډير مويش ده اوخربو جواب رصف خا ود بعض (33)

 .يلنښمرغئ د خپلو ښپو او انسان د خپلې ژبې په وجه په جال کښې  (34)
 .اثر وي ےظو نه زيات د هلجالفائ د  اختيار کړپه خربو کښې نريم (35)
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ګنده يش نو په لږو اوبو صفا کيدے يش خو که ژبه ګنده  [قاشوغه]يعين که مچچ  (36)
 .کولے پاكاوبه هم نيش  سمندرو 5يش نو هغه د 

که چرې څوک په خوراک کښې زهر واچوي نو د هغې عالج ممکن وي، خو که  (37)
 .يو مشلكپه غوږونو کښې زهر واچوي نو د هغې عالج ډير  چا ته چرې څوک

سالم کولو اعدت کړئ په دې ملګري زياتيږي او  خپله ژبه مسلمانانو ته په (38)
 .دښمنان کميږي

 .د ماشوم ژبه بعضې وخت د انسان ښه يا بد شخصيت څرګندوي (39)

هميشه په وړو وړو خربو کښې هم احتياط پکار دے چې انسان په غرونو نه په  (41)
 .اکنړو هم تيندک خوري

 (صفت)يعين بدګماين او بد زباين دوه داسې عيبونه دي کوم چې د انسان هر کمال  (41)
 .کښې بدلولے يش )يعين نقصان(په زوال 

 .غټ غټ حمبتونه پيدا کيږي په وجهساتلو  خيال د کښېوړو وړو خربو  په (42)

 ې[رسوائ]يعين ئ، ګنې بيا د ذلت معزت به بيامو ہُ الَْکِريم اِْن َشآءَ الل ّٰ  د ژبې حفاظت کوئ (43)
 .ته تيار اوسئ استقبال

کيږي د وريځو په ك د آواز اوچتولو په ځائے خپل ديلل اوچت کړئ، ګلونه د باران رسه راټو (44)
 .ګړزا  نه

 دے يش!جوړيسوايله نښه  ياؤيو ځل دروغ ستاسو په هميشه رښت (45)

نه  يووخته پورې خربې نه کوي تر څو چې ټول خاموشه ش ٰهغهعقلمند انسان تر  (46)
 .وي

 .ګري کوي وصله مه بيلئ، شور لوبغاړي نه تماشحد بدو خربو اوريدو رسه  (47)

ئې “ په دوؤ خوږو خربو”خوشحالولے نشئ نو څوك که په څلورو پيسو ورکولو  (48)
 .خوشحاهل کړئ

د هغويئ په زړه کښې به ستاسو د  ہُ الَْکِريماِْن َشآءَ الل ّٰ خلقو رسه هميشه ښه سلوک کوئ  (49)
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 .جوړ يشپاره هميشه عزت 

 .نشته ]يعين خاخ[، زما بل برانچ ښائې زما عيبونه زما د اصالح په نيت ماته (51)

 َصـــل ُـــْوا  َعـلَـی   الَْحــِبْیب!            َصـل َـی اهلُل   عَلـّٰی   ُمـَحـم َد
ِ  د ق د عربئ ل ّ عَ تَ م   ژبېحروفو په نسبت د  21د  الر َْحمِّٰن الر َِحْیمبِْسِم اّلل ّٰ

 (ے)رسه د پښتو ترمجحماورې  21
 او په ديلل رسه وي(  خمترص)بهرتينه خربه هغه ده کومه چې قليل يعين  َخیْرُ اْلکَََلمِ َما َقلَّ َوَدلَّ  (1)

 رضورته اوږدول د خربې عيب دے( ے)د خربې ب َعْيُب اْلکَََلمِ َتْطوِيْلُہ   (2)

 په وجه راځي( ېازميښت د ژبباندې )په انسان  لَِّسانِ لا ااْلِْنَساِن ِمَن  ءُ بَََل  (3)

غلط استعمالول داسې بيماري ده د کومې چې هيڅ عالج  ې)ستا د ژب َدَواٌء  لَِسانَُک َداٌء َما َلہ   (4)
 نشته(

َمَک َفَيقِلَّ اَلتُکْثِرْ  (5)  ګنې ستا مقام او مرتبه به کمه يش( ه)ډيرې خربې مه کو َمَقاُمَک لََکَ

 )د ژبې په حفاظت کښې د انسان سالمتيا ده( لَِّساِن َسََلَمُۃ ااْلِْنَسانِ لحِْفُظ ا (6)

وئيدو په وجه مري، ښ ېژب خپلېد  ے)ځلم ْجِل يَُمْوُت اْلَفتٰی ِمْن َعثَْرۃٍ بِلَِسانِٖہ َوَلْيَس َيُمْوُت ِمْن َعثَْرۃِ الرِّ  (7)
 نه( وئيدوښ په د ښپو

صلت او اعدت دے( لَِّسانِ لَخیْرُ اْلخََِلِل حِْفُظ ا (8)  )د ژبې حفاظت بهرتين خ 

َک  (9) )ستا سينه ستا د خپل راز د پاره فراخه ځائے دے ځکه خپلې کمزورئ  َصْدُرَک َاْوَسُع لِِِسِّ
 ايه(ښچاته مه 

َرہ  لَِّساَن لَما اَْصَغَر ا (11) )ژبه څومره وړه شان ده خو د دې ګټه او نقصان څومره  َوَما اَْکثََر َنْفَعہ  َوََضَ
 زيات وي(

َھامِ لُجرُْح ا (11)  )د ژبې زخم د غ يش د زخم نه زيات تکليف ورکوي( لَِّساِن اَنْکٰی ِمْن ُجرْحِ السِّ

ِّ کُلِّٖہ  (12) خپلې ژبې حفاظت اوکړو هغه ) د ډيرو( زياتو بدو )چا چې د  َمْن َحِفَظ لَِسانَہ  نََجا ِمَن الَّشَّ
 نه خالصے بياموندو(

 اغړه کټ کړي( چې ستا همه پريږد هخالص)خپله ژبه داسې  اَل َتتْرُْک لَِسانََک َیْقَطُع عُنَُقَک  (13)
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ُمہ  قَ  (14)  )د چا خربې چې زياتې وي د هغه اکر کم وي( لَّ فِْعلُہ  َمْن َکثَُر لََکَ

ُمہ  َکثَُر َمََلُمہ  َمْن  (15) و رسه هم زيات نده کيد)د چا خربې چې زياتې وي هغه د رشم َکثَُر لََکَ
 خمامخ کيږي(

 دوستان زيات وي( ه)د چا ژبه چې خوږه وي د هغ َمْن َعُذَب لَِسانُہ  َکثَُر اِْخَوانُہ   (16)

ِّ لاَ  (17) ِ َوالَّشَّ  ژبه ده()د خري او رش چايب  لَِّساُن ِمْفَتاُح اْلَخیْر

ٌم  (18) لَُھا لََکَ ُب َاوَّ  )جګړا د خربو نه رشوع کيږي( اَْلََحْ

 خربې زړونه ګټي(نرمې )پستې  لِیُْن اْلکَََلمِ َقْيُد اْلُقلُْوِب  (19)
 َصـــل ُـــْوا  َعـلَـی   الَْحــِبْیب!            َصـل َـی اهلُل   عَلـّٰی   ُمـَحـم َد

َاَور 22د ا ردو   )رسه د معنو( ےحم 
َاَوره:)      ت رسه د څه خاص ب  ت يا غري مناس  ب  وي معنې په مناس  کومې چې اهل  زبان د ل غ   ےيا ُجل ټيکيعين هغه  حم 

 مفهوم د پاره خاص کړې وي(
 )يعين د وعدې نه پوره کولو نه نقصان کول بهرت دي( دبانل رتہب ےہ یلگزپ  ن دبےنل ےس  (1)

 )يعين د وعدې پوره کولو د پاره رس په تيل ايښودل( زپ  ن رپ رس دانی (2)

(3)  

 

 )يعين ډيرې خوږې خربې کول( زپ  ن ےس وھپل ڑھجپ

 )يعين ډيرې زر زر خربې کول( زپ  ن یچنیق یک رطح انلچ (4)

 رسه خربه کوه(او پوهې )يعين په سوچ  زپ  ن وک اگلم دو (5)

ا  ےہ (6)

 

کلي

 

ن
 سفارش مقصد حاصليږي( پهو رسه اکر کيږي، )يعين د وئيلو اوريد زپ  ن الہےن ےس اکم 

 ےلہپ وتول  (7)
 
 (هګنئ چپ پاتې ش هد کولو وي نو اوئې کړچې خربه  ه)يعين اول غور اوکړوبول  دعب م

ھ (8)
ک
ُ
س
  وس 

 
 دے( او سکون )يعين په خاموشئ کښې رصف آرام ای  ح

راےئ (9)
 
ُ  وس وک ہ

 
 (دے پ پاتې کيدونکے اکمياب)يعين چ ای  ح

)يعين چاته د راز وئيلو رسه دا طمع  ساتل بے  پ  ت دو وہوٹنں ںیم ںیہن امسیت وہ ںیہک یھب ںیہن امسیت وج (11)
 اکره ده چې نورو ته به پته نه لګي(

 ںیم یلجھک زپ  ن (11) 

 

 ته زړه کيدل( چا رسه فضول حبث کولو)  وہپ
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 د ګناهونو د اعدتونو نه ورته توبه نصيب شوه
ول اعشقان  اے        خربې اترې هم عمل دے که چرې د اهلل پاک د رضا شکه بي !رَس 

مطابق وي نو ثواب، که د ګناه نه ډکې وي نو عذاب، که فضول وي نو د قيامت په ورځ 
د سنتو  دعوت  اساليمزياتولو د پاره د  هد دې څزيونو د معلوماتو او د عمل جذب .حساب

ي: د يږوړاندې ک “مدين سرپلے”يو  .دے ډير فائده مندمدين قافلو کښې سفر  ډکو
يو ځلمے ديين ماحول ته د راتلو نه خمکښې د ګناهونو ډک  ےکراچئ د الئزن ايريا عالق

پالر نافرماين کول، په وړه وړه خربه غصه کيدل، و دروغ وئيل، د مور  .ژوند تريولو
د  ګويااو کړې اچول او د قچئ ګوتې نواکن غټ ساتل وغريه ]يعين ګوتئ[ ناجائزه ګوتمې 

آخر د  .هغه د ژوند حصه جوړه شوې وه، خلقو به هغه پوهه کولو خو څه فائده ئې نه وه
د سنتو زده کولو او  دعوت  اساليمکوشش په برکت هغه ته د  انفرادياساليم ورونړو د 

برکت  ےورځو مدين قافله کښې د سفر کولو سعادت حاصل شو، د مدين قافل ېښودلو در
کړه او غټ کړي نواکن کوم اوګنده اعدت نه توبه  د وئيلودروغو  دا ظاهر شو چې هغه د

نور دا  .چې ئې د منع کولو باوجود نه کټ کول هغه ئې په مدين قافله کښې کټ کړل
و د مور چې  لکړه او ښه ښه نيتونه ئې اوکړاوچې هغه د خپلو غلطو اعدتونو نه توبه 

دعوت  خپله غصه به قابو کووم، د کووم،  يضار به هغويئ غواړم اومعايف  به پالر نه
  .ديين اکرونو کښې به خپپله هم حصه اخلم او نورو ته به هم د دې دعوت ورکووم اساليم

ول اعشقان  اے       کښې تاسو واوريدل چې هغه اساليم ورور  سرپيلمدين په دې  !رَس 
 المدينهمکتبة په دې باره کښې د “ او کړې اچولې، ]يعين ګوتئ[ناجائزه ګوتمې ”به 

]يعين دي: اساليم ورونړه چې لکه ګوتمې کښې  06صفحه نمرب په “َمینرَ َح َرفیُق ال ”کتاب 
ميل  473ګرامه  3)يعين نو رصف د سپينو زرو څلور نيمې ماشې  په ګوته کويګوتئ[ 
دې نه اچوي  )ګوتمې(دې په ګوته کوي د يوې نه زياتې  ئنه د کم وزن يوه ګوت ګرامه(

ې غمے هم يو وي د يو نه زيات غيم نه وي او بغري د غيم نه چکښې  ئاو په دې يوه ګوت
ې کومې بلد سپينو زرو يا د  .د غيم د وزن هيڅ قيد نشته .ئې هم مه په ګوته کوئ

www.dawateislami.net



 خربو كولو آداب د 39

39 

 

 

لور، سټيل وغري[اوسپنې  م ےمنور ے)که د مدينکړه  ]يعنې د رسو زرو، تانبے، پيتل، س  يا د سپينو  وي( ه 
، اوسپنې، پيتلو، )ميټل مثاًل رسو زرو، تانبےنه عالوه د بل دهات  زرو د بيان شوي وزن وغريه

د رسو زرو او سپينو زرو يا د بل يو دهات زنځري  .کولےګوته ګوتمه نيش په  سټيلو وغريه(
  .په اغړه کول هم ګناه ده

د الس د قچئ يعين د ”کښې دا هم وو چې هغه ځليم به  مدين سرپيلپه بيان شوي       
د ”په دې باره کښې رشيع مسئله دا ده چې “ ،وساتل غټ ډير وړې ګوتې نوکټولو نه 

 نه الندې ويښته( هما)يعين د نڅلويښتو ورځو نه زيات نواکن يا د ترخ ويښته يا زير ناف 
به وړه ګناه  هبه ګنهګار وي، په يو دوه ځلساتلو اجازت نشته، د څلويښتو ورځو نه پس 

 (671، ص: 11)فتاوٰی رضويه، ج   .ګناه يش، ف سق به يشو به غټه ولوي، په اعدت جوړ

 ےئلیک  دن    نیت   ےنھکیس  ںیتنس 

ر                          
 
 (67)وسائل  خبشش، ص،     ولچ  ںیم اقےلف   ںیلچ  ےنیہم ہ

 َصـــل ُـــْوا  َعـلَـی   الَْحــِبْیب!            َصـل َـی اهلُل   عَلـّٰی   ُمـَحـم َد
 .مونږ ته د خربو اترو کولو په آدابو د عمل کولو توفيق راعطا کړې !ـىصَطفٰ يا ربَّ الم        

تَِم الن َِبِی یْن .اووځيواال خربه اونه  ناراضئاو زمونږ د ژبې نه چرې هم ستا د  ِمین بَِجاہِ َخا  اّٰ
   َصَّلَ اهللُ عَلَيِْه َواٰلِٖه َوَسلََم

 )خمترص(د نيکئ دعوت 
َصَّلَ اهللُ عَلَيْهِ وَاٰلِٖه وََسلََممونږه د اهلل پاک ګنهګاران بندګان او د هغه د خوږ حبيب    

 .غالمان يو 
 د مونږ به ډير زر .نزدې کيږو نورمرګ ته ساعتلږ دے، مونږه هر  ډير يقيناً چې ژوند

و يارو قرب ته کوزت   َصَّلَ اهللُ عَلَيْهِ وَاٰلِٖه  د اهلل پاک په حکم منلو او د رسول  کريم جنات .کړے ش 

  .په سنتو باندې عمل کولو کښې دے وََسلََم
نه ستاسو  .................يوه مدين قافله د“ دعوت  اساليم”د اعشقان  رسول د ديين حتريک 

رکولو د پاره حارض د “نيکئ دعوت”مونږه د  .ُجات ته راغلې ده ...............ےد عالق
ات کښې اوس درس روان دے، په درس کښې د رشکت کولو د پاره  .شوي يو په ُج 
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و، راځئ! ترشيف مهرباين اوکړئ اوس ترشيف يوسئ، مونږ ستاسو د بوتللو د پاره راغيل ي  
که چرې اوس نشئ راتلے نو د  اووائې چې( ورته  نويش)که چرې هغه تيار نه  يوسئ!

ونځ هلته ادا کړئ انځه نه پس به  .ماښام لم  د سنتو ډک بيان کيږي. تاسو  ہُ اِْن َشآَء الل ّٰ د لم 
واورئ. اهلل پاک دې مونږه او تاسو ته د دواړو جهانونو خري  رضوردے چې بيان  عرضته 
 .امنينصيب کړي، را

 
 
 
 
 
 
 
 

ٰـّی   هِ اَلْــَحـمْـُد لـِل ٰـّ ـلَاُم َعـل ٰـّوۃُ  َوالــس َ ـل ـلَـِمیَْن  َو الـص َ  َخاتَِم الن َِبیَن،َرِب  الْـعّٰ
ِجْیِم   هِ اَم َابَـْعُد  فَـاَُعْوذُ  بِـالـل ٰـّ ِن الـر َ يْطّٰ ِحْیم    طِمـَن الـش َ ْحمِّٰن الر َ ِ الر َ  طبِْسِم اّلل ّٰ

 و فضيلتلخربو نه د بچ كيد وفضول
اولويل نو هغه د  “و  فضيلتلخربو نه د بچ كيد وفضول” دا باب څوک چې !صَطٰف يا ربَّ الم       

د ديدار رشف عطا  ےفضويلاتو نه بچ کړې، نيک ئې جوړ کړې او بيا بيا ورته د حج او د مدين
ِمین بَِجاِہ َخاتَِم الن َِبِی یْن .کړې    َصَّلَ اهللُ عَلَيْهِ َواٰلِٖه َوَسلََم اّٰ

 لغلاکر راه رشيف لوستل ئې پپه كرثت رسه درود 
بيل ب غدادي       فرمايئ: ما خپل وفات شوے ګاؤنډي په  َرْْحَُة اهلِل عَلَيْهحرضت ابوبکر ش 

 اهلل پاک ستا رسه څه يعينَما فََعَل اهلُل بَِک؟ اوکړه:  ترينهخوب کښې اويلدو او پوښتنه مې 
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وم، د کښې اخته ش( مصيبتونو)يعين ه؟ هغه اووئيل: زه په ډيرو سختو فرمائيلمعامله او
، ما په زړه کښې خيال اوکړو چې شو ورکولےهم نه  مې جوابونه سوالونومنکر نکري د 

په دنيا كښې د ”کيدے يش زما خاتمه په ايمان نه وي شوي! په دې کښې آواز راغلو: 
د عذاب فرښتې زما  بيا “.ے كيږيولته دا زسا درک ژبې د غري رضوري استعمال په وجه تا

صاحب زما او د عذاب په  دارپه دې کښې يو ښلکے خوشبو  .خمکښې شوې ته را طرف
و جوابونه راياد کړل او ما سوالونشو او هغويئ ماته د منکر نکري د  راکوټمينځ کښې 

َلَْحْمُد لِل ِّٰہ!هغه شان جوابونه ورکړه،  ما هغه بزرګ ته عرض اوکړو:  .نه لرې شوراعذاب  ا
كرثت رسه د  پهستا زه ”اهلل پاک دې په تاسو رحم اوکړي تاسو څوک ئې؟ اوئې فرمائيل: 

شوے يم او زه په هر مصيبت كښې ستا د مدد د پاره  كړے و په برکت پيدالدرود رشيف لوست
ور  (560)القول البديع ص:      “.شوے يمكړے  ]يعين پابند[ مام 

   اک   آپ
ِ
 م

 

 یم پ

 

  صِن   اے  پ

ٰ

 لع

ر

َ

 
ر   ہگج  ہ

َ

 
   ہ

 

 ت ت
ُصي
م

 آایگ  اکم  ںیم 

 َصـــل ُـــْوا  َعـلَـی   الَْحــِبْیب!            َصـل َـی اهلُل   عَلـّٰی   ُمـَحـم َد
پاتې کيدونکي ډير  هخاموش قسمتئ رسهبا بدصنن  !حمرتمو اساليم ورونړو او خوږو      

ورځ چليږي، رصف د اوده کيدو په وخت ورته لږ  او د بعضو ژبې شپه .کم ميالويږي
آرام ميالويږي، او بعضې خو په خوب کښې هم خربې کوي! څوک چې زياتې خربې 

لېکوي بعضې وخت د هغه د  کيدے يش،  ترينه نه دروغ هم وتے يش، غيبت هم خ 
زاروي، د خلقو هره اونه به هم هم څرګندوي، زړ به کيدے يش، رازونه ترينه هم غليچُ 

، څو څو ځله خاورې کويشان کټ کولو په وجه به خپل عزت هم ه خربه د قينچئ پ
د ”د قړتن ک س ډير ځله مانه شوے وي، بيا پښيي چې په خربو به دداسې هم شوي 

ځان هغه نه د بزياره کيږي او د  ترينه ي، خلقيږپه وجه نور خلق هم تنګ“ خربو 
ځکه خو چا  .شمريه نقصانونه ديزياتو خربو کښې بي غرض په .خالصولو کوشش کوي

 پاتې ځکه چې بنده د خاموشه دي، “صفتونه 9په خربو نه کولو کښې ”وئييل دي چې 
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بے رضورته خربو کولو او د اهلل کريم دې مونږ ټول  .کيدو رسه د ډيرو آفتونو نه بچ کيږي
 منيآ .سايتد ژبې د آفتونو نه بچ 

 َعـلَـی   الَْحــِبْیب!            َصـل َـی اهلُل   عَلـّٰی   ُمـَحـم َدَصـــل ُـــْوا  
 اهلل پاک فضول خربې نه خوښوي

 3نمربآيت  نوؤِمنُ سورۃُ المُ  10اهلل پاک فضول خربې نه خوښوي، په قرآن  کريم، سيپاره       

 خربو په باره کښې ارشاد فرمايئ: وکښې د فضول

َ ِنَ و 
ۡمَع 

ُ
َہ ِذیۡن 

  
ِوَ ال

ۡ
غ
  
َ﴿ َ الل ۡون 

ُ
ِرض

ۡ
کوم چې  ٰهغه خلقاو :آسان ترجمۂ َکْنز الِعرْفان [مفهوم] ﴾۳ُمع

 وونکي دي.مخ اړ و نهخرب وفضولد 
 د آيت مبارک تفسري

بيان کړے  صفت منانو دويمؤپه دې آيت مبارک کښې د اکميابئ حاصلوونکو م      
په دې آيت مبارک  .نه ځان بچ کوي )يعين فضول(هو او باطل ـچې هغويئ د ل   ے دےشو

 199 ، صفحه2 ذ کر دے په دې سلسله کښې په تفسري رصاط اجلنان جدل“ ل غو”کښې د 
نه مراد هره هغه خربه، “ ل غو”د فرمايئ:  َرْْحَُة اهلِل عَلَيْهپورې دي: عالمه اَحد صاوي  781نه 

څه فائده نه  وييا دنيا فعل او ناخوښه يا مباح اکر دے د کوم نه چې مسلمان ته ديين
وي لکه ټوقې ټقالې، فضول خربي، لوبې، په فضولو اکرونو کښې وخت ضائع کول، 
 .خواهشونه پوره کول وغريه هغه ټول اکرونه د کومو نه چې اهلل پاک منع فرمائيلې ده

ځان لو کښې اعما وخالصه دا ده چې مسلمان ته د خپل آخرت ښه کولو د پاره په نيک
 )حالل( د هغه د خپل ژوند تريولو د پاره د رضورت مطابق دې پکار دي يال ومرصوفه ک

 (5312-5316، ص: 903)تفسیر صاوي ج:  “ .اويسلګيا مال ګټلو په کوشش کښې 

 َصـــل ُـــْوا  َعـلَـی   الَْحــِبْیب!            َصـل َـی اهلُل   عَلـّٰی   ُمـَحـم َد
 د بے اکره خربو نه د بچ كيدو ترغيب

او بياکره اکرونو نه د بچ کيدو ترغيب ورکړے شوے  فضولوکښې هم د  ديثواحاپه       
َصَّلَ اهللُ عَلَيِْه َواٰلِٖه َوَسلََماهلل  نه روايت دے، رسول   َرِِضَ اهللُ عَـنْهُِدے، د حرضت ابو هريره 

ارشاد  
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 څزي ـيعناليدي چې هغه  دا د انسان د اسالم په ښه وايل کښې” اوفرمائيلو: 

ر څه فائده نه ورکوي په يعين چې کوم اک (5258، حديث: 903، ص: 5)موطا امام مالک، ج : “پريږدي
ه نطرف ته ، ژبه، زړه او د بدن نور اندامونه بے اکره خربو يه پريوځنهغې کښې  ت و ج ّ ه م 

  .يکو
 (210، ص 4)بهار رشيعت، ج 

 َصـل َـی اهلُل   عَلـّٰی   ُمـَحـم َد  َصـــل ُـــْوا  َعـلَـی   الَْحــِبْیب!          
 جنات )خالصے( څه دے؟

قبه بن اعمر        نا ع  َصَّلَ اهللُ عَلَيْهِ وَاٰلِٖه وََسلََمور  اقدس ض  زه د ح  ”فرمايئ:  َرِِضَ اهللُ عَـنْهُِحرضت سي ّد 
په  

ارشاد ئې “ څه دے؟ )خالصے(خدمت کښې حارض شوم او عرض مې اوکړو: جنات 
)يعين ستا د پاره ګنجائش اوسايت دې او ستا کور  ساتهکښې قابو په اوفرمائيلو: خپله ژبه 

، 9)ترمذي، ج:                   .وهاوب هي  اوښکې باندې او په خپله خطا  بے اکره اخوا دخيوا مه ځه(
 (5959، حديث: 585ص: 

 َصـل َـی اهلُل   عَلـّٰی   ُمـَحـم َد           َصـــل ُـــْوا  َعـلَـی   الَْحــِبْیب! 
 او نقصانونه فائدےد ژبې د حفاظت رضورت او د دې 

ياتو نه دا  !ياد ساتئ       ساتل منع چې د ژبې حفاظت او خيال ساتل او د فضويلاتو او ل غو 
ډيره رضوري ده ځکه چې زياته رسکيش او د ټولو نه زيات فساد او نقصان د دې ژبې نه 

يلبکيږي او څوک چې ژبه پرانستې پريږدي او د دې   ست پريږدي نو شيطان هغهس   ج 
 ودا هم ده چې په دې د نيک يوه فائدهد ژبې د حفاظت  .ويزپه هالکت کښې غور کس

لو حفاظت کيږي ځکه چې کوم ک س د ژبې حفاظت نه کوي بلکه هر وخت په اعما
ې د اخته  نو داسې ک س د خلقو په غيبت کولو کښيسواکښې مرصوفه کولو خربو 

م ظ وتلوالفي ه افر  ک  د هغه نه  سې د غکيدو نه نيش بچ کيدے، د انديښنه وي او ډيره  ه 
 (61)منهاج العابدين، ص:   .ضائع کيږي پرې لاعمادا دواړه داسې عملونه دي چې د بنده نيک 

 د كجورو تهال )واقعه(
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و ک س اووئيل: فالنکي ک س ستا غيبت يته َِرْْحَُة اهلِل عَلَيْهِحرضت امام حسن برصي      
و لد کجورو ډک تهال اويلږ ئې غيبت کوونکي ته چې دا واوريدل نو هغويئ .کړے دے

م دا پيغام رسه ئېوراو  ته خپلې نيکئ ډالئ  اوريديل مې دي چې تا ما”و: لاويلږ ور ه 
  .)ځکه د کجورو دا تهال حارض دے(بهرته اوګنړهل  درکول کړې دي، نو ما د هغې بدهل

 ( 61ن، ص: ي )منهاج العابد
 خلق چرته ستاسو اغښونه مات نکړي

کيږي، نو نيا د آفتونو نه بچ دا ده چې د ژبې د حفاظت رسه انسان د د   دويمه فائدهاو       
لېفرمايئ: د  َرْْحَُة اهلِل عَلَيْهفيان ثوري حرضت س    چې د هغې پهوباسئ ا نه داسې خربه مه خ 

فرمايئ: خپله ژبه بے  َرْْحَُة اهلِل عَلَيْهاو يو بزرګ  .اوريدو خلق ستاسو اغښونه مات کړي
يلبه  (66العابدين: ص: )منهاج    .مه پريږدئ چې دا به تاسو په فساد کښې اخته کړي ج 

 زسا )واقعه( عجيبه سوالد يو فضول 
چې بنده په ناجائزه او حرام، ل غو او بياکره  دا دے يو نقصاند ژبې د حفاظت نه کولو      

قيميت  يش او په ګناهونو کښې اخته يش او د خپل ژوند ډير  هخربو کښې مرصوف
ناند حرضت حسّ   .ضائع کړي“ وخت” څزي   ان بن س 

شوې  ه)يعين د کور په چهت جوړ ےنه روايت دے چې هغويئ د يوې باالخان َرْْحَُة اهلِل عَلَيْه 
د جوړولو  ےپه خوا ترييدلو نو د هغې د مالک نه ئې پوښتنه اوکړه: د دې باال خان (ےکمر

خپل څومره موده اوشوه؟ د دې پوښتنې نه پس هغويئ په زړه کښې ډير پښيمانه شولو او 
پوښتنو کښې  ـىاے مغروره نفسه! ته په فضول او بے معنٰ ”اسې اوفرمائيل: د ته ئېنفس 

د هغه فضول پوښتنې په کفاره کښې يو اکل  ئې بيا“ خپل ډير قيميت وخت ضائع کوې!
 (61)منهاج العابدين، ص:  .اونيولې روژے

 د دوزخ عذاب څوک هم نيش زغملے
دا دے چې د ناجائزه او حرامو خربو په وجه انسان د قيامت په ورځ  دويم نقصاناو        

زغملو طاقت چې د چا هم د دوزخ په دردناک عذاب کښې اخته کيدے يش د کومې د 
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خربو د  ٰهغهژبې حفاظت اوکړي او د  خپلېځکه خري په دې کښې دے چې بنده د  .نشته
اهلل پاک  .آخرت کښې فائده ورکړينيا او استعمال کړي کومې چې ده ته په د  ئې  پاره

، ص: 6)صراط الجنان، ج:  اٰمني.دې ټولو مسلمانانو ته د ژبې د حفاظت کولو توفيق نصيب کړي
 (105تا  944

 َصـــل ُـــْوا  َعـلَـی   الَْحــِبْیب!            َصـل َـی اهلُل   عَلـّٰی   ُمـَحـم َد
 درانه عملونه

نا ابوذ ر         َصَّلَ اهللُ عَلَيْهِ وَاٰلِٖه   بيانوي چې د اهلل پاک خوږ رسول َرِِضَ اهللُ عَـنْهُِفاري غ  حرضت سي ّد 

 ونه داسې عمل ا   ته  آيا زه تا : ”ماته ارشاد اوفرمائيلو وََسلََم
ارشاد  .ما عرض اوکړو: ولې نه“ م کوم چې په بدن سپک او په تله کښې دروند وي؟ښاي

                       .خربې پريښودل دي هفائدئې اوفرمائيلو: هغه خامويش، ښه اخالق او بے 
 (555، حديث: 82، ص: 2)الصمت لا بن ابي الدنیا مع موسوعه، ج: 

 َصـــل ُـــْوا  َعـلَـی   الَْحــِبْیب!            َصـل َـی اهلُل   عَلـّٰی   ُمـَحـم َد
 ده؟ د انسان ښالک څه

َصَّلَ اهللُ عَلَيْهِ َواٰلِٖه َوَسلََمخوږ آقا        
ته ارشاد اوفرمائيلو:  َرِِضَ اهللُ عَـنْهُِخپل خوږ تره حرضت عباس  

نا عّباس حرضت س   .ستا ښالک زه ډير حريان کړے يم  عرض اوکړو: يا رسول   َرِِضَ اهللُ عَـنْهُِي ّد 
َصَّلَ اهللُ عَلَيِْه َواٰلِٖه َوَسلََم خوږ آقا! د انسان ښالک څه ده؟  َوَسلََمَصَّلَ اهللُ عَلَيِْه َواٰلِٖه اهلل 

ارشاد اوفرمائيلو: د  
 (595)ادب الدنیا والدين، ص:  .هغه ژبه

 َصـــل ُـــْوا  َعـلَـی   الَْحــِبْیب!            َصـل َـی اهلُل   عَلـّٰی   ُمـَحـم َد
 نصيحت َواٰلِٖه َوَسلََمَصَّلَ اهللُ عَلَيِْه د آقا 

ـنْهُِرسدار، صحايب ابن صحايب حرضت امام حسني  ځلمو ن يتد ج           چې بيانوي َرِِضَ اهللُ عَ
َصَّلَ اهللُ عَلَيْهِ َواٰلِٖه َوَسلََم، مکې مدنې سلطان جان ما خپل نيکه بابا

ته  عَليهُم الَرضوَانصحابۀ کرامو  
زيرے دے د هغه ”په هغې کښې يو دا هم دے:  دےے په کومو نصيحتونو کولو اوريدل
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، ص: 3)حلیة الاولیا، ج:                                                                                                     “.خربو نه منع شو وچا د پاره څوک چې د فضول
 ( 3852، حديث: 536

 ــِبْیب!            َصـل َـی اهلُل   عَلـّٰی   ُمـَحـم َدَصـــل ُـــْوا  َعـلَـی   الَْح 
 د اعئے مصطٰفے

َصَّلَ اهللُ عَلَيْهِ وَاٰلِٖه وََسلََمي اکرم ـور نبض  بيانوي چې ح   َرِِضَ اهللُ عَـنْهُِحرضت ا ن س بن مال ک       
درې  

اهلل پاک دې په هغه رحم اوکړي! چې څوک خربه کوي ”ځله دا خربه ارشاد اوفرمائيله: 
)شعب    “ .اويسسالمت  خاموشه پاتې کيږي نو چې حاصلوي او )يعين ثواب(نو فائده 
لايمان، ج:   (9438، حديث: 595، ص: 9ا

 عَلـّٰی   ُمـَحـم َد   َصـــل ُـــْوا  َعـلَـی   الَْحــِبْیب!            َصـل َـی اهللُ 
 ښه(عنايت اوړيدو عالمت )ننظر  د  تِعز  اهلُل رب ُ الْ د 

ل د اکرونو کښې مشغويلد فائدے: د بنده په بے َرْْحَُة اهلِل عَلَيْهفرمان  امام حسن برصي       
      .رَحت نظر اړولے دے خپل د ده چې اهلل پاک د هغه نه ښه()يعين ندې خربې عالمت 

 (524، ص 9لا بن عبد البر، ج:  )التمهید

 خربو كوونکو ګناهونه د ټولو نه زيات ود فضول
نا عبد اهلل بن اب       بيانوي: ميک  َرِِضَ اهللُ عَـنْهُِ ىـي اوفٰ ـصحايب ابن صحايب حرضت سي ّد 

َصَّلَ اهللُ عَلَيِْه َواٰلِٖه َوَسلََم ـىمدين مصطفٰ 
ارشاد اوفرمائيلو: د قيامت په ورځ به په خلقو کښې د  

خربې  )يعين بے اکره، فضول( زياتې بے معٰن چې  څوكچا وي  ٰهغهټولو نه زيات ګناهونه د 
 (5386، حديث: 86)جامع صغیر، ص:   .کوي
ځکه چې څوک زياتې خربې کوي په هغې کښې به بے اکره او د رشيعت  رشح حديث:      

هغه ګناهونه زياتيږي  به د  کولو په وجهخربو  زياتې وي نو د رشيعت خالف ې همخالف خرب
  .هم نه وي خيالته به د هغه  او دې طرف

 تمهیلاً( 691، ص: 58، فتاویّٰ رضويه، ج: 500، ص5)التیسیر شرح الجامع الصغیر، ج: 

 ايب اوٰٰف ذ كر  خري بن  د حرضت عبد اهلل ا  

www.dawateislami.net



 خربو كولو آداب د 47

47 

 

 

 َرِِضَ اهللُ عَـنْهُِ د دې روايت بيانوونکي صحايب حرضت عبد اهلل ابن ايب اوٰف  راځئ!      
عاويه دےاهلل بن ايب اوٰف  اورو، د هغويئ نوم: عبد  ومبارک حاالت  نيت: ابو م    . او ک 

 ورکوونکى د پارہ داع ةد زاک
نا عبد        َصَّلَ اهللُ عَلَيْهِ وَاٰلِٖه وََسلََمبيانوي: د نيب کريم  َرِِضَ اهللُ عَـنْهُِ اهلل بن ايب اوٰف  حرضت سي ّد 

په  
ٰلِٖه وََسلََم خوږ آقاو نو کړلحارض  ۃزکوٰ  (َرِِضَ اهللُ عَـنْهُِ )ايب اوٰف خدمت کښې زما وادل  َصَّلَ اهللُ عَلَيِْه وَا

 

په آل باندې رَحت نازل  اوٰف  ـياهلل! د اب عين اےي اَللُّٰھمَّ َصلِّ َعلٰی ٰاِل َابِْی َاْوفٰیه: اوکړاع ورته دا د  
 مختصراً( 5942، حديث: 109، ص: 5)بخاري، ج: کړې! 
کښې وضاحت په د دې حديث رشيف  َرْْحَُة اهلِل عَلَيْه نعييم حرضت مفيت اَحد يار خان       

ور  ض  د ح   د فخر په طور د اهلل پاک شکر ادا کوي چې َرِِضَ اهللُ عَـنْهُِاهلل  يليک: حرضت عبد  
َصَّلَ اهللُ عَلَيِْه َواٰلِٖه َوَسلََمانور 

بعضو وئييل  .داعګانې مونږ او زما وادل  حمرتم ته هم ميالؤ شوې دي 
کښې دے،  دي چې دتله لفظ آل زيات دے خو حق دا دے چې آل په خپله معيٰن 

َصَّلَ اهللُ عَلَيِْه َواٰلِٖه َوَسلََمور  انور ض  ح  
هغويئ بال چبو او د ټول  د   بلکه رصف دغه خلقو ته نه  

  کسانو تهکور 
 (55، ص: 3)مرآت، ج:     .کوي ېاعګانهم د  

 حنيفه مالقات صحايب رسه د امام  ابو
نا عبد اهلل بن ايب اوٰف         رآت کښې دي: حرضت سي ّد   05 کوفه کښې په َرِِضَ اهللُ عَـنْهُِ په م 

ِعَليهُم الَرضوَانهغويئ په هغه صحابۀ کرامو  .هجرئ کښې وفات شوے آخري صحايب دے
و ځکه چې د ے ومالقات کړ َرْْحَُة اهلِل عَلَيْهکښې دي د چا رسه چې حرضت امام ابو حنيفه 

)نزهة القادري  . وو (اکهل 15 د)او د بعضو په نزاکهل  5 هغويئ د وفات په وخت د امام اعظم عمر

د اهلل  ربُّ الع ّزت دې په هغويئ رمحت وي او د هغويئ په برکت دې زمونږه  ماخوذاً( 20ص:  ،5ج: 
ِبِی یْن  .اويشخبښنه  تَِم الن َ ِمین بَِجاِہ َخا    َصَّلَ اهللُ عَلَيِْه َواٰلِٖه َوَسلََم اّٰ

 ُمـَحـم َدَصـــل ُـــْوا  َعـلَـی   الَْحــِبْیب!            َصـل َـی اهلُل   عَلـّٰی   
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 فضول خربې څه ته وايئ؟
 َرْْحَةُ اهلِل عَلَيْهحرضت امام حممد بن حممد بن حممد غزايل  !حمرتمو اساليم ورونړو او خوږو        

 )خربه کوونکي(نه د هغه  )يعين لفظ(خربې  ېکښې فرمايئ: چې د يو“ عُلُوماِحياُء ا لْ ”په 
استعمال کړي نو  )يعين دوه لفظونه(حاصليږي او هغه دوه خربې  )يعين مطلب(مقصد 

که  (595، ص: 3ج:  عُلُوماِحياُء ا لْ ) .نه زياته وي )يعين رضورت(به فضول يعين د حاجت  دويمه خربه
يو لفظ اکر نه کيږي نو داسې حالت کښې دوه يا د رضورت مطابق چې څومره چرې په 

په کومو څزيونو کښې چې نقصان دے او  .دي وئيلے يش هغه فضول نهاوظ الفاهم 
ذۀ  ؤاخ   هچ کيدل خو د هر انسان د عقل تقاضاو عذاب دے د هغې نه ب )يعين پوښتنه(م 

هم ده، خو چې کومې خربې داسې وي د کومو نه چې نه څه فائده وي او نه څه نقصان 
هغه هم په حقيقت کښې د نقصان خربې دي ځکه چې څومره وخت ئې دا خربې 

 ےد دې فائد .کړې په هغې کښې ذ کر او درود لوستلے کيدے شو، تالوت کيدے شواو
ضائع کيدل که نقصان نه دے نو نور څه دي؟ بيا چې لکه فضول خربې رشوع يش نو 

ځکه خري په دې کښې دے چې چپ شې  .بعضې وخت د خلقو بدو او غيبتونو ته ريس
نيا لږې خربې اوکړې کومې چې د اوکړې، او د رضورت مطابق د د   ذ کريا د اهلل پاک 

نيا د جائزو خربو زياتوالے هم په زړه کښې د سخت په باره کښې وي، د د   اکرونوجائزو 
  .وايل پيدا کولو ذريعه جوړيږي

 َصـــل ُـــْوا  َعـلَـی   الَْحــِبْیب!            َصـل َـی اهلُل   عَلـّٰی   ُمـَحـم َد
 نه خايل وي نو غفلت دے آخرت خامويش كه چرې د فکر  

ََلم د حرضت عيٰس        ې د اهلل پاک د ذ کر نه کومې خربې ارشاد مبارک دے چ ِعَلَيِْه الَسَ
دي او کومه خامويش چې د آخرت د ف کر نه خايل ده هغه  )يعين فضول(خايل وي هغه ل غو 

ک س  ٰهغه .او کوم نظر چې د عربت نه خايل دے هغه فضول او بے اکره دے .غفلت دے
خاموشئ دے د چا په خربو کښې چې د اهلل پاک ذکر دے، د چا په  )يعين برکت واال(مبارک 

 (551)تنبیه الغافلین، ص:  .و فکر دے، د چا په سرتګو کښې چې عربت دےکښې چې غور 
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 غفلت څه ته وايئ؟
ول اعشقان  اے       ََلمد حرضت عيٰس  !رَس  چې ”دا هم دي په دې فرمان کښې   عَلَيِْه الَسَ

و ړځان پوهه ک په دې راځئ“ .کومه خامويش د آخرت د فکر نه خايل ده هغه غفلت دے
يفات” .چې غفلت څه څزي دے ٰـّی َما تَْشَتِهْیهِ  کښې دي:“ ا تل عر  َلَْغْفلَُة: ُمَتابََعُة الن َْفِس عَل   ا

 (556جاني ص: )التعريفات للجر   “ .وايئ غفلتو پسې لګولو ته اتنفس په خواهش”يعين 

: آيت  سورۃُ الاَعَراف 9 کښې د قرآن  کريم په سيپاره ]مذّمت[ په غندنه خلقو ود اغف ل      
 کښې د اهلل پاک ارشاد دے: 687

َ ۡرََو 
ُ
ک
ۡ
َفِیََۡاذ

 
ک
ب  
عَ َر  

ر ُ
 
ض
 
َت
 
ِسک

ۡ
ف
 
َن

َِخۡیَََاَو  
 
ۃ
 
ََف

َو  

َُدۡوَ
ۡ
ج ہ
ۡ
َال َو َن  ِ

و 
ُ
د
ُ
غ
ۡ
ۡوِلَبِال

 
ق
ۡ
َال ََِرَِمن 

ۡ
َال
ٰ
اِلَا َص 

َ ََو 
 
ۡنَََال

ُ
ک
 
َََت ن  ََم ِ

ٰ
غ
ۡ
َال

ۡ
َِفلِی   ﴾۵۰۲﴿َن 

او خپل رب په  :الِعْرفان َکنْز ترجمهآسان ]مفهوم[ 
خپل زړه کښې ياد کړه په زارئ فرياد او په 
ويره ويره او د اوچت وايل نه څه کم آواز 

 .سحر او ماښام، او د اغفالنو نه مه کيږه کښې،

 زما په تاسو باندې د غفلت ويره ده
مې دې قسم پاک  اهللد خباري رشيف په يو حديث رشيف کښې دا هم دي چې په        

نيا خوره چې په تاسو به د   لرمه دا ويره زخو  لرم په تاسو باندې د غريبئ ويره نه هوي! ز
س پقومونو باندې خوره کړے شوې وه،  کړے يش څنګه چې ستاسو نه خمکښي په نورو

شان په خپل مينځ کښې مقابله کوئ، ه د خمکښينو خلقو پ د پارهنيا تاسو به هم د دې د  
  .مونه اغف له کړي وووي څنګه چې دې خمکښيين قاچواو دا به تاسو په غفلت کښې و

 (6951، حديث: 551، ص: 9)بخاري، ج: 

 ونځونو په قضا كيدو ژاړمبلکه د لم  
ّقاق  “ُمکاشفُة الُقلُوب”په        نا شيخ ابو عيل د  فرمايئ: يو  َرْْحَُة اهلِل عَلَيْهکښې دي: حرضت سي ّد 

سخت بيمار وو، زه د تپوس د پاره حارض شوم، ګري چاپريه د  َرْْحَُة اهلِل عَلَيْهويلُّ اهلل  ےډير لوئ
نړه وه، هغه بزرګ  دينو ګ  عت ق  نيا په د د   ما عرض اوکړو: اے شيخ! آيا .ژړل َرْْحَُة اهلِل عَلَيْهم 

ما عرض اوکړو:  .ونځونو قضا کيدو ژاړم؟ اوئې فرمائيل: نه، بلکه په لم  ئپريښودو ژاړ
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 ېونځونه څنګه قضا شول؟ اوئې فرمائيل: ما چې لکه هم سجده کړور ستاسو نه لم  ض  ح  
په نو  ےاوچت کړرنه رس  ےاو لکه چې مې د سجد کړي ده[مې ] غفلت رسه پهنو  ده

اوکړو او د ته روان يم، بيا ئې يو سوړ اسويلے  په غفلت کښې مرګ طرفغفلت رسه او اوس 
 دا ده: ترُجه چې د هغوعربئ څلور شعرونه ئې اووئيل 

، د قيامت د ورځې او قرب کښې د خپل مخ د (راپاڅيدو)يعين د ما د خپل حرش  (1)     
دومره عزت او لوړ وايل نه پس به د  )ماته ميالؤ شوي( (2)پريوتو په باره کښې غور اوکړو 

 (3)وي  ښتګانړه يم او خاوره به زما بالبه هم زه يواځې پروت يم او د خپل جرم په وجه 
سوا کيدو په باره کښې هم راکولو په وخت د ر   ےل ناماعماږد حساب او د ګما د خپل او
يدما پيداکوونکيه او زما پالونکيه! زما ستا نه د رَحت زخو اے  (4)سوچ اوکړو   ا م ّ

  ( 55)ُمکاشفُة الُقلوب، ص:    .خبښونکے ئې ې، ته زما خطاګانےد
 په ژړا ژړا به دوزخ ته ځي

په دې واقعه کښې څومره عربت دے! لږ دې اهلل واال  !حمرتمو اساليم ورونړو او خوږو      
پاک په ياد کښې ترييږي خو بيا ئې هم د  اهللد  ساعت هر چې د هغويئخلقو ته اوګورئ 

ر کښې نه طاعجزئ دا حالت دے چې خپل عبادتونه او رياضتونه به ئې په هيڅ خا
په  .پاک د بے نيازئ او د هغه د پټ تدبري نه به ويريدل او ژړل به ئې هللراوستل او د ا

افسوس چې د نيکئ د نون ټکے قدرې ځله  باندې ډير ډير خلقو و ٰهغهکښې پراتغفلت 
د هغويئ په چابړي کښې نشته، د اخالص پکښې د لرې لرې پورې نوم او نشان نشته 

 اهللخو حال ئې دا دے چې د خپلو عبادتونو په غټو غټو دعوو کولو نه ستړي کيږي! د 
 ويريدل او اوښکې به ئې لړزيدلپاک نيک بندګان به د ګناهونو نه د بچ کيدو باوجود 

کوي، د  ئولې، خو د غفلت کوونکو بندګانو حال دا دے چې بے دريغه نافرمانب هي
خپلو ګناهونو اعم اعالن کوي او بيا په بړق بړق خاندي او نه رشميږي، د زړه په 

نا ا  دي: حرضت س   کښې  ُمکاشفُة الُقلوبواورئ! په  نوغوږو ـنْهُِبن عباس ي ّد   َرِِضَ اهللُ عَ
 څوک چې ” فرمايئ: 
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 (521)ُمکاشفُة القُلوب، ص:  “.ځيپه خندا خندا ګناه کوي هغه به په ژړا ژړا دوزخ ته 

 وہں

 

ُ

ی   پ   اچب  وک   ھجم  ےس  گ

ٰہ ل
ِ
 !ا

ری                         ُ
را   یھب  اعدںیت ت 

 

ُ  
ی   پ    چ

ٰہ ل
ِ
 (500)وسائِل بخشش، ص:    !ا

 بزرګ په خوب كښې زيرے ورکړو
ول اعشقان  اے        تو ن  و او په س  لتولو، د ګناهونو اعدت پريښودښد غفلت د خوب ت !رَس 

د سنتو زده کولو او ښودلو مدين قافلو  دعوت  اساليمزياتولو د پاره د  هد عمل جذبباندې 
وړاندې  “مدين سرپلے”ستاسو د ترغيب د پاره يو ايمان تازه کوونکے  .سفر اوکړئکښې 

ورور ديين ماحول ته د راتلو نه خمکښې په خمتلف قسم  هاړي پنجاب يو اساليمکوو: د و  
ګناهونو کښې اخته وو، هغه جسماين طور خو صحت مند وو خو د عبادت په معامله 
کښې ډير کمزورے وو، په قالره قالره چې څنګه ځليم توب ته نزدې کيدو نو د نيکو 

دروغ، غيبت ، ےامسندرې، فلمونه، ډر .په ګناهونو کښې ئې ژوند تريولو .نه لرې کيدو
ه د ډاؤن هغقسم ګناهونو کښې به ئې وخت تباه کولو او رصف دومره نه  بلکه د او قسما

نورو ته به ئې هم  بلکه کښې اختهګناه په لوډنګ داکن وو د کوم په ذريعه چې خپپله خو 
په موبائل کښې فلمونه، ډرامې، سندرې ډاؤن لوډ کولې او د هغويئ په ګناه کښې به هم 

د هغه ژوند په ګناهونو کښې ډوب وو، تر  .هم اخستې ےو او د دې به ئې پيسلليدشامي
رسه د  دعوت  اساليم ولو نه خراب انسان ګنړلو، ابلتهنيا د ټدې پورې چې هغه ځان د د  

نه حمبت وو د کومې په وجه چې هغه په څه نا څه طريقه د اساليم  وړوکوايلهغه د 
مدين قافله کښې  .مسافر جوړ شو ےورځو د مدين قافل ېاو د در اوکړهورونړو رسه رابطه 

يوه  .رسه نور هم زيات شو دعوت  اساليم وجه د هغه حمبت دې ، پهه کړلزد هغه ډير څه 
ورځ چې دا د کور د حاالتو په وجه خفه وو او د دغه خفګان په حالت کښې چې لکه 

ځان رسه  وړوکے ورور”چې  ورته فرمايئهغه اوده شو نو خوب ئې اويلدو چې يو بزرګ 
 په دېد “ .هر څه به ټيک يش  ہاِْن َشآَء الل ّٰ ه، راشته  )کراچئ(فيضان  مدينه  راوهل او
 وړويک د خوب بيان کړو او ته دا ؤبيا هغه خپل کور وال .هغه د خوبه رابيدار شواوريدو 

www.dawateislami.net



 خربو كولو آداب د 52

52 

 

 

 د هغويئو، د لاوغوښت ئې ترينه ځان رسه فيضان  مدينه کراچئ ته د بوتللو اجازتورور 
د ټولې  روژےدواړو د  نو لرسيداو چېفيضان  مدينه کراچئ ته  .شول يضار کسانکور 

َلَْحْمُد لِل ِّٰہ الْ مياشتې اعتاکف اوکړو،  د خپلو غلطو اکرونو  ههغد اعتاکف په برکت  ميْ رِ کَ ا
مئې  کړه او عمامه رشيفاونه توبه  ور  غوث  اعظم ض  او دې رسه رسه د ح  کړه  په رس ه 

  .په مريدانو کښې هم شامل شو َرْْحَُة اهلِل عَلَيْه
په اطاعت او  رب ُ الِعز ت  اهللاو د  کولپه ځليم توب کښې توبه  اے اعشقان  اويلاَء!      

َصَّلَ اهللُ عَلَيِْه َواٰلِٖه د اهلل پاک د خوږ نيب  .سعادت دے ےډير لوئ دلفرمانربدارئ کښې مشغويل

په ځليم توب کښې توبه کوونکے ک س د اهلل ”د خوشحالو نه ډک فرمان دے:  َوَسلََم
 ) کتاب التوبة  “ .دے )يعين خوښ(پاک حمبوب 

به د  ته تريوونکيخپله ځواين په عبادت کښې  (589، حديث: 955، ص: 3مع موسوعه امام ابن ابي دنیا، ج: 
صوفيائے کرام  (538: ، حديث344)مسلم ص:  .قيامت په ورځ د عرش سورے نصيب کيږي

چې د عبادت  ځکه د عبادت نه افضل دے وايلفرمايئ چې د ځوانئ عبادت د بوډا 
  .اصيل وخت ځواين ده

   ںیہن   ایھچ  اکیلہ  ابعدت  ںیم ین وجا  رک
 

راھپ   ح

 

 ڑپیت ںیہن نب  پ  ت  ھچک  آایگ   ت 

راھپ    ےہ 

 

    تمینغ  یھب ت 
 

راھپ   یھب  ہی    یکچاجوجاین   ح

 

 آیئگ دم  ومت سج  وہاگ  ہن   ت 

ۃ المناجیح : ج:   (562، ص: 3)مراّٰ

د ژوند د آخري سلګئ پورې فرمانربداره اوسايت او په عبادت ه دې مونږ اهلُل رب ُ الِعز ت             
  .رانصيب کړي خوندکښې دې راته اخالص او 

تَِم الن َِبِی یْن ِمین بَِجاِہ َخا    َواٰلِٖه َوَسلََمَصَّلَ اهللُ عَلَيِْه  اّٰ
 َصـــل ُـــْوا  َعـلَـی   الَْحــِبْیب!            َصـل َـی اهلُل   عَلـّٰی   ُمـَحـم َد

 د خربو كولو او چپ پاتې كيدو دوه ق سمونه
َصَّلَ اهللُ عَلَيْهِ َواٰلِٖه َوَسلََمد رسول اهلل       

 فرمان دے: 
ِ اِْمََلُء الْ  َن َخیْر ِّ َخیٌْر مِّ ْن اِْمََلِء الَّشَّ کُْوُت َخیٌْر مِّ کُْوِت َوالسُّ  السُّ
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يعين ښه خربه کول د خاموشه پاتې کيدو نه بهرته ده او خاموشه پاتې کيدل د بدې خربې کولو نه 
لايمان ج: ) .يبهرت د حرضت عيل بن عثمان هجويري حنيف  (9443، حديث: 516، ص: 9شعب ا

کښې فرمايئ: خربې دوه قسمه  “حجوبكشف  المَ ”په   عَلَيْهَرْْحَُة اهللِِعروف داتا ګنج خبش الم  
ل  خربې( ې)يعين ښيو قسم خربې د حق  .دي )يعين غلطې او بے او دويم قسم خربې باط 

)مثاًل د آخرت خامويش  يمقصد (۱) .، دغه شان خامويش هم په دوه قسمه دهاکره خربې(
د غفلت نه  (۲) د پاره چپ پاتې کيدل( وغريهاو سوچ د غور باندې  موحاکافکر يا په رشيع 

اذ  اهلل د ګنده خيالونو يا د د  ډکه  ع  هر يو ک س ته  .خامويش نيا د بے ځايه خيالونو نه ډکه()يا م 
 )يعين ښه(د خاموشئ په حالت کښې ښه غور پکار دے چې که چرې د هغه وئيل حق 
ل  )يعين غلط دي نو اوس وئيل د هغه د خاموشئ نه بهرت دي او که چرې د هغه وئيل باط 

ور داتا ض  ح   .دي نو په داسې موقع باندې خامويش د هغه د خربو نه بهرته ده يا فضول(
په باره کښې د پوهه کولو  کيدلو د خربو د حق يا باطل َرْْحَُة اهلِل عَلَيْهګنج خبش عيل هجويري 

يو ځل د  َرْْحَُة اهلِل عَلَيْهيوه واقعه بيانوي او فرمايئ: حرضت ابوبکر شبيل بغدادي  د پاره
َ  اويلدلو چې داسې وايئ: يو ک س ئې ،بغداد رشيف په يوه حمله ترييدلو كُْوُت َخیٌْر ِم َن ا لس ُ

)په هر حالت ”اوفرمائيل:  َرْْحَُة اهلِل عَلَيْههغويئ  .خامويش د خربو کولو نه بهرته ده”يعين  الْکَلَاِم 
وئيلو نه ستا خاموشه پاتې کيدل بهرت دي  (ے)د دې ُجلستا  کښې خامويش ښه نه ده ځکه(

 (905حجوب، ص: )ماخوذ اَز کشف المَ  “ .او زما خربې کول ستا د خاموشئ نه بهرت دي

 ُمـَحـم َدَصـــل ُـــْوا  َعـلَـی   الَْحــِبْیب!            َصـل َـی اهلُل   عَلـّٰی   
 شيطان اغلب كيږيباندې د ژبې حفاظت نه كوونکي 

 شيطان اغلب کيږي، ځکه چې لکه انسان باندې کوونکي  ېخرب ېزيات      
 باندې او کيدے يش چې شيطان په هغه .قړتن وي نو د خطاګانو اماکن زياتيږي زيات

هغه په  لريابلته څوک چې د خاموشه پاتې کيدو اعدت  .ګناه کولو کښې اکمياب يش
دري  .مويمشيطان غلبه  نه روايت دے، يو ک س د مکې  َرِِضَ اهللُ عَـنْهُِد حرضت ابو سعيد خ 

َصَّلَ اهللُ عَلَيِْه َواٰلِٖه وََسلََممدنې تاجدار 
َصَّلَ اهللُ عَلَيْهِ وَاٰلِٖه وََسلََماهلل  په خدمت کښې عرض اوکړو: يا رسول   

  !
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َصَّلَ اهلُل عَلَيِْه َواٰلِٖه َوَسلََممدينه  رساکر   .ته څه نصيحت اوکړئ ما
ارشاد اوفرمائيلو: د اهلل پاک  

او جهاد الزم اونيسه چې  (ده )يعين جرړهدے د ټولو نيکو  اصل چې اونيسه  هالزمٰی تقو
او د ذ کر  (دي کښيناستلعبادت کښې په ګوټ کښې يعين ) دے تي  دا د اهل  اسالم رهبان  

ور او په دا به ستا د پاره په زمکه کښې ن  چې اهلل او د قرآن  پاک د تالوت پابندي کوه 
وا د خپلې نه س   خربې( ې)يعين د ښاو د لکمۀ خري  .آسمانونو کښې ستا د ذ کر سبب وي

 (66، ص:5)معجم صغیر، ج:  .ېاومومه چې د دې په وجه به ته په شيطان غلبه کوژبې حفاظت 
 شيطان د ټولو نه غټه وسلهد 

  “العلومحياء  ا  ” په   َرْْحَُة اهلِل عَلَيْه  امام حممد بن حممد بن حممد غزايل حرضت       
                                                                    .کښې فرمايئ: د انسان په بے الرې کولو کښې ژبه د شيطان د ټولو نه غټه وسله ده

 (533، ص: 3)احیاء العلوم، ج: 
 َصـــل ُـــْوا  َعـلَـی   الَْحــِبْیب!            َصـل َـی اهلُل   عَلـّٰی   ُمـَحـم َد

له كښې اکنړ يق  اكرب به په خ   وايښودل ےصد ّ
د ق طيع به َِرِِضَ اهللُ عَـنْهُِد مسلمانانو وړوميب خليفه اعشق  اکرب، حرضت صديق  اکرب       

احياء  ”جن يت کيدو باوجود د ژبې په معامله کښې ډير احتياط کولو، په  )يعين يقيين(
له مبارکه كښې َرِِضَ اهللُ عَـنْهُِ حرضت ابوبکر صديق”کښې دي: “ العلوم  ےاکنړ به په خپله خ 

 (532، ص: 3)احیاُء العلوم، ج:             “ .يشنه  ېپاتهډو چې د خربو کولو موقع  وودلايښ
 اکهل د خاموشئ مشق )واقعه( 30

ل اختياروکه چرې واقيع تاسو د خاموشئ اعدت  !حمرتمو اساليم ورونړو او خوږو     
ګين په  ،کوئ، او د خاموشئ پوره مشق به ګئ رسه عمل کوئسنجيد په دې بهغواړئ نو 

غري د د ژبې  .معمويل غوندې کوشش د خاموشئ اعدت جوړول ډير ګران اکر دے
اعدت جوړولو پوره د د خاموشئ  ئ اوو  ر  وي  ا  ځان  خپلرضوري استعمال د تباهئ نه 

راځئ! د يو کوشش کوونکي  .نصيب يشدراکميايب به  اِْن َشآَء الل ُّٰہ الَْکِريْم!  کوشش اوکړئ
ر وه د استقامت يوه واقع نذ  فرمايئ: يو صاحب د  َرْْحَُة اهلِل عَلَيْهاورو، حرضت ا رطاه بن م 
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له کښې به ئې اکنړ“ مشق”خاموشه پاتې کيدو داسې  ، تر دې ولے ايښودکولو چې په خ 
لېخوراک څښاک يا د اوده کيدو نه عالوه به ئې د  ر يا(ذاکاونځ يا )د لم  پورې چې  نه  خ 

 (938، قول نمبر 516، ص: 2مع موسوعه ابن ابي الدنیا ج: )الصمت  .ونه لرې کول ےاکنړ

 اخستونکے تابيع بزرګ ئزهد هغې جا اودخربو يللکو 
نا ربيع بن خ  تابيع بزرګ حرضت س           نيا خربې اکلو پورې د د   68تر  َرْْحَُة اهلِل عَلَيْهيم ث  ي ّد 

ست ذاکغپه ژبه نه وې کړې، چې لکه به سحر شو نو قلم او دوات او  و او ټوهل لبه ئې راواخ 
به  اس  حساب  خپل)يعين کوهل ورځ چې به ئې څه وئيل هغه به ئې يللك او ماښام به ئې خپله حم 

 )اردو()احیاء العلوم  .لهاخست ئزهې د خپلو خربو جابه ئ يعين د هغه يللکو مطابق .(کولو به ئې کتاب
 (5، ص 3، احیاء العلوم، ج: 334، ص: 3ج 

 طريقه ےاترو د جائزد خربو 
خربه غور و طريقه دا ده چې په خپله هره لاخست“ ےجائز”د خپلو خربو اترو د       
نه په زړه زړه  ، مثاًل بغري د ژبې خوزولوے يشاحتساب اوکړاو د خپل ځان  ے يشاوکړ

په دغه ځائے کښې د  چې فالنکئ خربه تا ولې اوکړه؟ يکښې د ځان نه پوښتنه اوکړ
ظو کښې هم ختميدے شوه خو الفاخربې کولو څه رضورت وو؟ فالنکئ خربه په دومره 

زيات ولې اووئيلو؟ د فالنکي رسه د خربو په  په دې کښې مې فالنکے فالنکے لفظ
ولې اووئيل؟ او خمامخ ک س ته  دې څه؟ يج؟ څه مو اووئيل؟ وغريهنه پس وخت د پوهيدو 

ې تا کومه ُجله اووئيله بيا کولو تکليف ولې ورکړو؟ فالنکي ته چدې د خپلې خربې 
راځه اوس توبه هم  .زاروونکې ملنډې وې، تا بر ناحقه د هغه زړه خفه کړوا هغه زړه

اوباسه او د هغه اساليم ورور نه معايف هم اوغواړه، فالنکي بيټک ته ولې الړې چې 
 آؤه چې هلته فضول خربې هم کيږي او په فالنکئ فالنکئ خربه کښې تا د وه پتتاته 
کښې ه غيبت اوريدو پو بلکه تا لے ووو؟ هلته دې غيبت هم اوريد وئييلولې  آؤرسه 

او د داسې بيټکونو نه د ډډې کولو لککه اراده اوکړه راځه خپه توبه  ،ے وواخستخوند هم 
 ئزهلکه د خپلې هرې ورځې د معاملو جاو خربو بداسې يو پوهه انسان په خپل .اوکړههم 
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يش  خمې ته راتلے ئ، خپلې بعضې کمزورئ او خامئسې ګناه، بے احتياطغد .يشاخستے 
ب دعوت  اساليمد  .او اصالح ئې کيدے يش اس  ته جائزه وئيلے  ےديين ماحول کښې حم 

منټه د  16کښې هره ورځ کم ازم کم “ ديين ماحول ”ي او د دعوت  اساليم کيږ
 [وخان د ]کښې رساهل وا عمال وي او دغه وخت کښې د نيککيږلو جائزه اخستے اعما

  .يکيږولے ورکډکولو ذهن 
ود  و ذِرک 

ُ
ر
ُ
ر   د

 
 ےہر ڼزپ    وِردِ  ڑھگی  ہ

و ل   ریمی                      
ُ

 

ص
ُ ف

ِ ل    اعدت  یک  یئوگ 

 

 (301)وسائل بخشش، ص:   دو ن

 لو جائزهاعماد 
خپلې ټولې منټه د  16ټولو اعشقان  رسول هل پکار دي چې هره ورځ کم نه کم       

کښې  “نيئ اعمال”په رساهل  مکتبُة المدينه اخيل او د دعوت  اساليم دلو جائزه اعماورځې د 
د   خپلې عالقےد  ئې دې تاريخ يکمپه  ېي او د هرې مياشتوډک ےورکړے شوې خان

او  اخالقو ود ښ ُہ الَْکِريماِْن َشآَء الل ّٰ  .يوه ُجع کتذمه وار  “اَعمالالح شعبۀ اص” دعوت  اساليم
ل به مو نصيب دريش او د عشق  رسول ډک جامونه څښپه الس  غټه خزانه به ٰی تقود 

 .يش
 َصـــل ُـــْوا  َعـلَـی   الَْحــِبْیب!            َصـل َـی اهلُل   عَلـّٰی   ُمـَحـم َد

 وايل شاکيتاهلل پاک ته د ژبې د تزي 
نا عمر فاروق          اويلدل چې د  َرِِضَ اهللُ عَـنْهُِاعظم  د مسلمانانو دويم خليفه حرضت سي ّد 

نا ابو بکر صديق سلمانانو وړوميب خليفه حرضت سي ّ م ارکه په خپله ژبه مب َرِِضَ اهللُ عَـنْهُِد 
اے نائب  رسول! تاسو دا  اوکړے شو: ترينهتپوس ږي ئې، ګوتو کښې نيولې ده او راښاک

 ور  ض  يونو ته بوتلے يم، ح  ااوفرمائيل چې دې زه د تباهئ ځ َرِِضَ اهللُ عَـنْهُِڅه کوئ؟ هغويئ 
َّلَ اهللُ عَلَيِْه َواٰلِٖه َوَسلََماکرم  َص

په بدن کښې داسې يو اندام نشته چې اهلل پاک ته د ژبې ”فرمايئ:  
 (531، ص: 3، احیاء العلوم، ج:331، ص:3ج: )اردو()احیاء العلوم                        “  .د تزي وايل شاکيت نه کوي
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 د ژبې نه بهر مه اوباسه همونږ
 په شان َرِِضَ اهللُ عَـنْهُِدويم خليفه حرضت ابوبکر صديق  د د مسلمانانو تاسو اوکتل!         

مبه  خبښلے شوے صحايب د ژبې د آفتونو نه ډير ويريدلو، يقيناً په دې کښې زمونږ د  ه 
له وايوچې په زړه کښې  هنصيحت دے، ځکه چې زمونږ ډيرپاره   .څه راځي هغه په خ 

نا امام حممد بن حممد بن حممد غزايل حرضت س   ي ديليک: ډيرې خربې داسې  َرْْحَُة اهلِل عَلَيْهي ّد 
 “.مونږه د ژبې نه بهر مه اوباسه” کومې چې خربې کوونکي ک س ته وايئ:

 (66، منهاج العابدين: ص: 591ص:  )اردو()منهاج العابدين 

 ژبه په قيد كښې پاتې كول پکار ده
 :دهمقوهل  ئد عرب       

ْجِن ِمَن اللَِّسانِ   َماَشْیٌء اََحقَّ بُِطْوِل السِّ
  .دےيو څزي هم د ژبې نه زيات په قيد کښې د ساتلو حق دار نه        

 (46، منهاج العابدين، ص: 550ص  )اردو()منهاج العابدين 

 يږينصيب ك استقامتد ژبې د حفاظت رسه په عبادت باندې 
حرضت  )اهلل پاک د خوږ نيب(عبادت کوونکو کښې يو عبادت کوونکي د  ووهپه        

ََلمِيونس رسه په عبادت کوشش  کوم خلق چې په پوره په خدمت کښې عرض اوکړو: ِعَلَيِْه الَسَ
استقامت نصيب کيږي هغه د ژبې  کښې مشغول وي هغويئ ته چې په عبادت باندې کوم

 په ن زدستاسو  هغه عبادت کوونکي عرض اوکړو: بيا .په پوره طور د حفاظت کولو نتيجه ده
م يو څزي نه زيات خوښ نه دے پکار ځکه چې زړه د هر قسمه  حفاظتد ژبې د  ه 

 (42تا  46، منهاج العابدين، ص: 550ص:  )اردو()منهاج العابدين       .وسوسو نه د پاک ساتلو ذريعه هم دغه ده
 َصـــل ُـــْوا  َعـلَـی   الَْحــِبْیب!            َصـل َـی اهلُل   عَلـّٰی   ُمـَحـم َد

 )واقعه(ورکول ه زسا ت ځانباندې خپپله په فضول خربه 
م        نا مال ک بن ضيغ  اووئيل چې زما وادل صاحب  فرمايئ: َرْْحَُة اهلِل عَلَيْهحرضت سي ّد 

راوړو او زما د وادل  يګر نه پس ترشيفدزمونږ خوا هل د ماز َرْْحَُة اهلِل عَلَيْهحرضت قييس 
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 َرْْحَةُ اهلِل عَلَيْههغويئ  .اووئيل: هغويئ اوده ديصاحب په باره کښې ئې پوښتنه اوکړه: مونږ 
؟ دا وخت؟ آيا دا د اوده کيږينه پس اوده انځه( يګر )لم  دد ماز ويئآيا هغ”اوفرمائيل: 

يو ک س په هغويئ پسې  همونږ .ترشيف يوړلو عَلَيْهَِرْْحَُة اهلِل کيدو وخت دے؟ بيا هغويئ 
هغه ک س د  .بيدار کړو هغويئ ستاسو د پاره را اويلږو چې تاسو الړ شئ! مونږ به هوروست

اوئې  يئ ته پيغام رسولے وو؟آيا تا هغو پوښتنه اوکړه: ترينهمونږ  ے نوماښام نه پس راغ
ههغويئ په خپل ځان کښې دومره مرصوفه وو چې زما خربې ته ئې هډو  وئيل:  توجُّ

او خپل ځان ئې مالمته کولو او دا  شو ته داخل ےمقرب چې، ما هغويئ اويلدل هاونکړ
، تا دا ولې اووئيل چې دا د اوده کيږي دېبنده چې لکه هم اوغواړي نو اوده ”ئې وئيل: 

 وعدهپکار، اوس زه د اهلل پاک رسه نه وو کيدو کوم وخت دے! تا هل فضول پوښتنه کول 
ته پرې نه  تا پوره يو اکل چرې هم خوبکووم او دا به چرې هم نه ماتووم چې زه به 

، 6اہلل واولں یک پ  ںیت، ج: )  .چې ما دا خربه واوريدهل نو هغويئ مې پريښودل او واپس راغلم“ .ږدمګ

  962ص: 

 

 (972پ
َن الل ّٰ       يو خوا زمونږ د بزرګان  دين عمل دے او افسوس! بل خوا زمونږ خراب  ہ!ُسبْحّٰ

رضوري پوښتنو نه نه حالت چې بے ځايه اعرتاضونه، فضول تنقيدونه او د غري 
  .قابو حاصله يشژبو  خپلو په هت مونږ! چې اکش .اوزګاريږو

 .......د سختې ګرمئ روژه برداشت خو 
بيد ون  حرضت ي          )د عراق د فرمايئ: زما نفس  )د اعجزئ په طور( َرْْحَُة اهلِل عَلَيْهس بن ع 
نيولو تکليف خو برادشت کولے يش خو په  روژےپه ګرمئ کښې د  ےبرص ښار(
 .نه لري (هم)و طاقت لخربو کښې د يو لفظ پريښود وفضول

 (69، منهاج العابدين، ص: 595ص:  )اردو()منهاج العابدين  

 ژبه د حفاظت زياته حقداره ده
ول اعشقان  اے         حرام  ،يقيناً د رشم ګاه د ګناهونو نه حفاظت نه کول هم سخته ګناه !رَس 

وئيلو کښې  واو په بد خرييلو کښې او دوزخ ته بوتلونکے اکر دے او واقيع په ښه وئ
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د دې د  .خلق راګري کړي ےلوئ ےژبه به په حرش کښې کيدے يش چې لوئ .دے رش
م  .حفاظت ډير رضورت دے نا ابو حاز  فرمايئ: مومن  َرْْحَُة اهلِل عَلَيْهتابيع بزرګ حرضت سي ّد 

  .م ګاه نه زيات د ژبې حفاظت اوکړيخپلې رش هل پکار دي چې د
 (3222، وقل ربمن 967، ص: 3، ۃیلحُ االوایل ج: 331، ص: 3)اہلل واولں یک پ  ںیت، ج: 

 رزق كښي د كيم يو سبب
فرمايئ: چې لکه تاسو په خپل زړه کښې سخيت، په َِرْْحَُة اهلِل عَلَيْهحرضت مال ک بن دينار        

بدن کښې کمزوري او په رزق کښې کمے اووينئ نو پوهه شئ چې تاسو رضور يوه فضول 
لېخربه د    .ې دهلنه ويست خ 

 (595ص:  )اردو(، منهاج العابدين 61)منهاج العابدين ص: 

 اهلُل   عَلـّٰی   ُمـَحـم َد َصـــل ُـــْوا  َعـلَـی   الَْحــِبْیب!            َصـل َـی
 اهلل پاک ټولې خربې اوري

نا ب رش حايف         به ډيرې کمې خربې کولې او خپلو دوستانو ته  َرْْحَُة اهلِل عَلَيْهحرضت سي ّد 
ل نامو کښې څه يلکئ، ځکه چې اعماتاسو غور اوکړئ چې په خپلو ”به ئې فرمائيل: 

نو څوک چې بدې خربې کوي په هغويئ  .ولے يشهغه به ستاسو ر ب ّ کريم ته وړاندې ک
ظ الفاافسوس دے، که چرې تاسو خپل دوست ته څه يلکئ او په هغې کښې غلط 

څه  سوهغه رسه ستاسو بے حيايئ ګنړلے يش بيا د اهلل پاک رسه ستا د ويلکئ نو دا بها
 “ معامله ده؟

 (540)تنبیُه المغترين، ص: 

 خربو رقم ورکول وو نو بيا؟ وكه چرې په فضول
ل يلکونکې فرښتې که اعماستاسو ”رمايئ: ف َرْْحَُة اهلِل عَلَيْهحرضت مال ک بن دينار        

ل اعماکتابونو قيمت غواړي په کومو کښې چې ستاسو  ٰهغهچرې ستاسو نه هره ورځ د 
تاسو فضول خربې پريږدئ، خو د دې معلوميدو  )د پيسو بچ کولو په خاطر به(يليک نو 
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په بارګاه  اعيل کښې  دغه کتابونه ستاسو د رّب  (ډکخربو نه  و)ستاسو د فضولباوجود چې 
کر، ج: “ ؟ساتئخربو نه ځان ولې نه  ووړاندې کيدل دي نو تاسو د فضول  (958، ص: 16)ابن عسا

 هره خربه فرښتې يليک
زد         ز  ع   خوا ته تلل پيښ يشحاکمانو  وينيالکه د د   خمکښې او يا چېپه تو اشخصي وم 

 باوجود چې عزت واال فرښتې علم لرلو، خو د دې ډير په احتياط رسه خربې کوينو ژبه 
خربې خلق ولې کوي!  ېهره خربه يليک بيا هم پته نه لګي چې د بے رشمئ او بے حيائ

فرمايئ چې په انسان  اهلِل عَلَيْه َرْْحَةُِي! حرضت امام حسن برصي کو هلې وغريه څنګکزن
د هغه رسه دي او  )يعين عزت واال، يلکونکې فرښتې(حريانتيا ده چې ک راماً اکت بني باندې 

بيهوده  دےبيا هم  او ،ده د هغويئ سيايه )تواکنړې(الړې  ده د ده ژبه د هغويئ قلم، او د
 ( 540)تنبیُه المغترين، ص:   .کوي )يعين فضول او ګنده خربې( الکم

ی

ٰہ ل

  ! ا

 

ری وگتفگ ےس اچبپ ُ
   ت 

 

ہ وگیئ یک اعدت اٹمپ
َ
ری پ  و
ِ
 م

 .فضول خربې کولگویئ معٰن: د ياو ه         

 د فضول خربو په باره كښې يوه واقعه
بيد         وق ه  هبيانوي: چې مونږ َرْْحَُة اهلِل عَلَيْهحرضت ابو ع  په  اهلِل عَلَيْهَرْْحَةُ د حرضت حممد بن س 

خدمت کښې حارض شو نو هغويئ اوفرمائيل: آيا زه تاسو ته يوه داسې خربه اونکړم 
]بيا ئې  او کيدے يش چې هغه تاسو ته هم فائده درکړي؟کړې ده ته فائده را کومې چې ما

باح  ا وفرمائيل چې[ ستا نه  : اے وراره!لفرمائياو َرْْحَُة اهلِل عَلَيْهيو ځل حرضت عطاء بن ابو ر 
، د لې، هغويئ به د قرآن  کريم تالوتخلقو به فضول خربې نه خوښو وخمکښې تري شو

ټولې خربې  نورېنيکئ حکم ورکول، د بدو نه منع کول او د رضوري خربو نه عالوه 
آيا تاسو د اهلل پاک د دې فرامينو نه انکار کوئ؟  .کښې شمريلې“ خربو وفضول”په 

  )څنګه چې ارشاد دے:(

َ َ﴿ َِاَََو  ن 
ۡ
ٰحِفِظی

 
ۡمََل

ُ
ۡیک

 
ل َع 

اََ ﴾۹۰ن   ام  ََكِر 
بے شکه په تاسو رضور او  :انعرفترجمۂ َکْنز ال [مفهوم]

 .يان مقرر دي عزت مند يلکونکګرانڅه ن

www.dawateislami.net



 خربو كولو آداب د 61

61 

 

 

َ ﴿َ ن 
ۡ
اتِِبی

 
لانفطار: 30)پاره َََََََ﴾۹۹ک َ(55، 50، ا

 )په يو بل ځائے کښې ارشاد دے:(       

ِنَ
َع  ِنَو 

ۡ
ِمی ی 

ۡ
ِنَال

َ﴿ع 
ٌ
ِعۡید

 
اِلَق م  ِ

 
َ ﴾۹۱الش

ِقۡیٌبَ َر  یِۡہ
 
د
 
َل ا
  
َِال ۡوٍل

 
َق َ َِمۡن

ُ
ِفظ

ۡ
َی ل م ا

﴿َ
ٌ
ِتۡید

 
 َ﴾۹۱ع

َ(58، 52: ق: ، 56)پاره  

 او بل طرف تهښي  يو :انعرفترجمۂ َکْنز ال [مفهوم]
خربه  څهنه ژبې  هغه د .ےته ناست د طرف څګ  

هغه  فظه فرښتهحمادا چې يوه  مګرنه اوبايس 
 وي.رسه تياره ناسته 

ل نامه د هغه اعماآيا په تاسو کښې چا هل رشم نه ورځي چې د هغه د ټولې ورځې        
کومې تعلق چې نه د دين څزيونه ويين د  ٰهغهخمې ته پرانستے يش نو اکرث په هغې کښې 

 (882، ص: 3واولں یک پ  ںیت ج:  هلل)ا  .نيا رسهرسه دے او نه د د  
  َصـــل ُـــْوا  َعـلَـی   الَْحــِبْیب!            َصـل َـی اهلُل   عَلـّٰی   ُمـَحـم َد

 مدين ګلونو فارويق ګدلسته 7د 
 فرمايئ: َرِِضَ اهللُ عَـنْهُِحرضت عمر فاروق  اعظم د مسلمانانو دويم خليفه،        

فضول کتل  (2) .خربو نه بچ کيدونکي ته حکمت او دانايئ عطا کيږي ود فضول (1) 
قسم  اد خمتلفو څزيونو يا د قسم خاخمايعين بغري د څه رضورت نه اخوا دخيوا کتلو يا 

شوع  قلب لنظارو کت د  (3) .يکيږے ولورک )يعين د زړه خشوع(و نه بچ کيدونکي ته خ 
 خوړل( هد خوند د پاره قسما قسم څزيون)يعين بے رضورته خوراک يا رصف فضول خوراک 

د فضول خندا نه بچ  (4) .يے کيږولورک خوندپريښودونکي ته په عبادت کښې 
د ټوقو ټقالو نه بچ کيدونکي ته د  (5) .يکيږ ےولورککيدونکي ته ر عب او دبدبه 

 ےولورکنيا د حمبت نه بچ کيدونکي ته د آخرت حمبت د د   (6) .ايمان نور نصيب کيږي
د نورو د عيبونو لټولو نه بچ کيدونکي ته د خپلو عيبونو د اصالح توفيق  (7) .يکيږ

 ماخوذاً( 40تا  84)المنبهات، ص:  .ينصيب کيږ
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 َصـــل ُـــْوا  َعـلَـی   الَْحــِبْیب!            َصـل َـی اهلُل   عَلـّٰی   ُمـَحـم َد
 ږد ويګخربو حساب به ډير او ود فضول
 اِيَّاَک َواْلُفُضْوَل َفاِنَّ حَِسابَہ  يَُطْولُ  بيان کړے شوي دي:

 .ږد ويګ! ځکه چې د دې حساب به اوساتهيعين د فضول خربو نه ځان       

 (592ص:  )اردو(، منهاج العابدين 62)منهاج العابدين، ص:  

 مه وايه، مه په مصيبت كښې ګرييږه
  فرمايئ: َرْْحَُة اهلِل عَلَيْهيو بل بزرګ 

ٌَّل بِاْلَمْنِطِق     لَِسانََک اَل َتُقْوُل َفتُبَْتلَیاِْحَفْط   اِنَّ اْلَبََلَء ُمَوک
شکه مصيبتونه د وايه مه په مصيبت کښې ګرييږه، بي: د خپلې ژبې حفاظت کوه، مه ترمجه      

 (66)منهاج العابدين، ص:                     .يوخربو رسه تړلے شوي 
 كيږيد خربو كوونکي د عقل اندازه 

بار ک   فرمايئ: َرْْحَُة اهلِل عَلَيْهحرضت عبد اهلل ابن  م 

ِلَی اْلَمرِْء فِْی َقْتلِہِ    اِنَّ اللَِّساَن  اِْحَفْط لَِسانََک َااَل ( 1) يٌْع ا  ََسِ

(2 ) ِ اد َ  يَُدلُّ الرَِّجاَل َعلٰی َعْقلِھِ     َواِنَّ اللَِّساَن َدلِْيُل اْلُفو 
د خپلې ژبې حفاظت کوئ ځکه چې دا معمويل شان اندام ډير زر انسان په هالکت  (1)

  .وياچکښې 
بے شکه ژبه د انسان په زړه باندې ديلل دے کومه چې د خربو کوونکي د عقل  (2)

 (599ص:  )اردو(، منهاج العابدين 66)منهاج العابدين، ص:     .اندازه ښايئ

 كوونکي ته نصيحت ېبازاري خرب
نو ارشاد ئې  لېواوريدو ېه بازاري خربنيو ک س  َرْْحَُة اهلِل عَلَيْهشيخ افضل  ادلين       

چې ښه د پاره د دې  لاوفرمائيلو: اے وروره! اهلل پاک د بنده غوږونه او ژبه جوړ کړ
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ريمه او څوک  واوري او ښه اووايئ، قرآن  کريم، حديث  پاک، ا ذان او د امام تکبري  حت 
د ټوقو ټقالو، غيبت،  غوږونهاوره، او ژبه او نصيحت کوي د هغه نصيحت  ته چې تا

اے وروره د  .او بے اکره خربو اوريدو د پاره نه دي پيدا کړيئ ـ ُچغل بهتان، دروغو، 
غوږونو او ژبې د بے مقصده استعمال نه پرهزي اوکړه، دا رسارس نقصان دے او که چرې 

لې)خربه د  ډکه( نه )د ګناهڅه  دې د ژبې د تزيئ په وجه ځي نو فوراً توبه او وا   نه( خ 
، ص: )الس   .ا ست غفار کوه  (192نن الکبریّٰ

 ونځ ګزاره جوړه كړهدعوت  اساليم لم  
َلَْحْمُد لِل ِّٰہ!        ديين ماحول د اساليم ورونړو رسه رسه د اساليم خويندو  دعوت  اساليمد  ا

شان ه يوې اساليم خور د اعمو جينکو پ )پنجاب(د ډسکه  .دے فائده مندد پاره هم 
انتظام  زير  ماما  خپل د هغهبيا  .ونځونه نه به ډيره لرې اوسيدهلناجائزه فيشن کولو او د لم  

 څه رسه تعلق لرونکې دعوت  اساليمد  هلته، الړهد پاره  لوستلو سبق ته ےديين مدرس
 نتيجتاً  ،پاره راغلې ورکولو د اساليم خويندې د هفته وارې سنتو ډکې اجتماع دعوت

د اساليم خويندو اجتماع کښې رشيکه ټينګتيا کولو په وجه  دهغه هم د خپلو ملګرو 
اثر  هپه زړ هغې دداع  اجتمايعهلته ئې د سنتو ډک بيان واوريدو، د ژړا نه ډکې  .شوه

 وابسته کيدو د ديين ماحول رسه دعوت  اساليمد  .کړهاواوکړو او هغې د ګناهونو نه توبه 
م ورځ داسې نه پس يوه  ونوورځو مدين اکر 12 د ساليم خويندود ا” راغله چې هغې ه 

هغې ته د دعوت   .هم اوکړو ي(کيږکورس وئيلے  ونه)کوم ته چې اوس ديين اکر“ كورس
فل هم واونځونو ادا کولو رسه رسه ئې ناساليم داسې برکتونه نصيب شول چې د فرضو لم  

ديين اکرونه کوي  ډير ډيرد هغې جذبه ده چې په خپل يلک کښې به  .لادا کول رشوع کړ
رسه  “دعوت  اساليم”او چې څومره ساه ګانې ئې پاتې دي د اعشقان  رسول ديين حتريک، 

لُّق قائم سايتبه    .خپل ت ع 
ے اعقشِ   ںیہمت   ہی  انب اگ  دے  قشع  ےئم  رک  الپ 

ٰ ف َ
صط
م

دین   
َ
 اموحل  م

    اہمترے ےئل یھب  !اے االسیم ونہب

 

دین   اک اکم   تہب ےہ   ُس
َ
 اموحل م

 (698)وسائِل بخشش، ص: 
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 د پاره تيار ازمرے ےژبه لکه د محل
نا ابن ايب م    فرمايئ: َرْْحَُة اهلِل عَلَيْهيع ط  حرضت سي ّد 

َّی اَِلْيِھ َلھُ اِغَاَرہْ ( 1)  لَِساُن اْلَمرِْء َلْيٌث فِْی َکمِیٍْن اَِذاَخل

 َفُصْنھُ َعِن اْلَخَنا بِلَِجامِ َصْمٍت يَکُْن َلَک ِمْن بَلِيَّا ٍت ِسَتاَرہْ ( 2)
ل )په تباه کولو کښې(ژبه  (1)  د موقعې  دا شان ده چېه کولو د پاره د پټ ازمري پ ےد َح 

دا د  ئ اواچوو واږېته د خاموشئ  )يعين ژبې(ځکه دې  (2) .راويلميالويدو رسه تبايه 
، منهاج 66)منهاج العابدين، ص:  .فضويلاتو نه بچ کړئ، داسې به تاسو د ډيرو آفتونو نه بچ شئ

 (591ص:  )اردو(العابدين 

 ځناور سړے خور
فرمايئ: د يو اعلم صاحب نه پوښتنه اوکړے شوه تاسو  َرْْحَُة اهلِل عَلَيْهيو قرييش بزرګ        

زه ، ګنړمشان ه ځناور پ سړے خور خپله ژبه د زه فرمائيل:اوئې  خاموشه ولې پاتې کيږئ؟
ھ)            .پريږدمه نو ما به اوخوري که چرې زه دا پرانستې لرم چېويره  دا

ک
ُ
س
  وس 

 
 ےک )اخومیش ای  ح

 (91( ص: لئاضف
 .......د مال حفاظت آسان دے خو د ژبې 

خزانه وي نو د وسله  که زياته .ساتلے يش هحمفوظ پټدولت انسان په صندوق کښې        
يش، کمال خو دا دے چې ئې هم حفاظت کيدے  په ذريعهوالو څوکيدارانو کښينولو 

ع .يش څوک د خپلې ژبې په حفاظت کولو کښې اکمياب  َرْْحَةُ اهللِ عَلَيْه حرضت حممد بن واس 
 مال د د حفاظت ژبې د رهد انسان د پا” اوفرمائيل: ته َرْْحَُة اهلِل عَلَيْهحرضت مال ک بن دينار 

 “.دےهم ګران  حفاظت نه
تحاف   (599، ص: 4السادۃ ج:  )ا

حاالنکه که هر يو هوښيار وي، طور  مد خپل مال د حفاظت په معامله کښې اع       
! اوس د خربه ده چې افسوس ه دډيرخو  .نيا نقصان دےمال ضائع هم شو نو رصف د د  
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دے، يقيناً د ژبې د حفاظت نه کولو په وجه د ژبې د حفاظت سوچ ډير کم پاتې شوے 
  .نيا د نقصان رسه رسه د آخرت د بربادئ هم پوره پوره اماکن دےد  

 یک ہی اعدت ہن رسِ رشح اسنھپ دے
َ

 ی 
َ

 ی 

                        
لل
ِل   اطع   وہ   اک   َزپ  ن   ھ  ا

ف
قُ

 (23)واسلئِ ششخب، ص   دمہنی  

 الَْحــِبْیب!            َصـل َـی اهلُل   عَلـّٰی   ُمـَحـم َد   َصـــل ُـــْوا  َعـلَـی
 نښې 6د اعشقانو 

 :وايئ چې
راع ِ

 
 اے ِ

 

ََ  ں 

ِ

ِ

 

 ن را شِ 

 

ِ

ِ

 َزرد و آہِ     ش

 

ر مشچِ   َسر دو رن

 

 ت

ر
ُ

 

د سِ  رگ ت

 

ر َس ُ
دام؟ درگی   هات 

ُ

 رحام  ک

 

ں

َ

 

في ُ

 

ح

 و 

 

ں

َ

 

ُگفي

د، مک 
َ
 ر
ُ

 

 مک خ

ق”ترمجه:       يدل  (۲)ساړه اسوييل  (۱)دا شپږ نښې دي: “ د اعش  ړ 
د اوښکو  (۳)د مخ رنګ زي 

  .خوب لږ (۶)کمې خربې او  (۵)خوراک  لږ (۴)ډکې سرتګې 

 ښېن 6د جهالت 
، فضول خرچي کول، ټولو ته د بدې ردې وئيلهر وخت په هره خربه غصه کيدل،        

صحبت نه نه بچ کيدل او ښه صحبت نه  راز خربې کول، په هر چا اعتماد کول، د غلط
يو عقلمند ک س وايئ شپږ خربې داسې دي په  .اختيارول، دا ټولې د جهالت نښې دي

 کومو چې جاهل پيژندلے يش:
 هله کيدل که هغه د يو انسان ص  يعين د مزاج خالف په هره خربه غ   .د غصې په وخت (1)

  .پيښه يش وجهځناور وغريه په يو د او که طرفه راخمې ته يش 
خربې نه کوي، بلکه هغه هل  هفائدځکه عقلمند هل پکار دي چې بے  .بے اکره خربې (2)

که د آخرت د او وي  فائدےنيا د ې خربې کول پکار دي، که هغه د د  فائده مند
  .فائدے

يعين دا هم د جهالت نښه ده چې مال په داسې ځائے کښې  .فضول خرچي كول (3)
  .څه فائده حاصليږي پرې څه اجر ميالويږي او نه پرې اولګولے يش چې نه
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  .كول يقنيپه هر چا  (5)     .هر چا رسه د راز خربې كول (4)
يعين مناسبه خو دا ده چې انسان خپل  په دوست او دښمن كښې فرق نيش كولے،چې  (6)

الره ل اوکړي، او د هغويئ په اعماشان ه اوپيژين او د هغويئ پ ()يعين نيک خلقدوست 
اوپيژين او د هغويئ نه د بچ کيدو کوشش اوکړي او  )يعين بد خلق(ښمن روان يش او د  

په يوه خربه کښې هم د شيطان  دې من خو شيطان دے، ځکهښيقيناً د انسان وړومبے د  
 ملخصاً( 551غافلین، ص: ل)تنبیه ا    .ځان سايت( دې )او د هر قسمه ګناه نه ميننه 

 خطرناک نقصانونهد فاتلو خربو څلور 
و د هپه دې څلورو وج َرْْحَُة اهلِل عَلَيْهحرضت امام ابو حامد حممد بن حممد بن حممد غزايل       

 :ےد ےکړ بيان( مذمت)يعين فضول خربو غندنه 
زول يلکونکو اعما)يعين فضول خربې ک راماً اکت بني  (1) ع ز  ته يللك وي، ځکه  فرښتو( م 

)يعين خربو يللکو زَحت  وانسان هل پکار دي چې د هغويئ نه رشم اوکړي او د دغه فضول
 کښې ارشاد فرمايئ: 10آيت نمرب  ق   ۀُسور 62 اهلل پاک په سيپاره .يړنکور تکليف(

ِقۡیٌبَ َر  یِۡہ
 
د
 
اَل
  
َِال ۡوٍل

 
َق َِمۡنَ

ُ
ِفظ

ۡ
م اَی ل

﴿َ
ٌ
ِتۡید

 
  ﴾۹۱ع

خربه نه  څههغه د ژبې نه   :َکنْز الِعرْفانآسان ترجمۂ  [مفهوم]
دا چې يوه حمافظه فرښته د هغه رسه  مګراوبايس 

 .تياره ناسته وي
ل نامه د اهلل پاک په بارګاه کښې اعماخربو نه ډکه  ونه ده چې د فضولښه دا خربه  (2)

   .وړاندې کړے يش
د ټولو خملوق په خمکښې بنده ته حکم اويش چې خپله به د اهلل پاک په دربار کښې  (3)
خمې ته وي، انسان به  ئل نامه په زوره اولوهل! اوس به د قيامت خطرناکې سختاعما

وي، سخت تږے به وي، د لوږې نه به ئې مال ماتيږي، جّنت ته به  (بے بلاسه )يعينبربنډ 
ے شوے وي، لږ غور بند کړ پرېشوے وي او هر قسمه راحت به  حصار کړےد تلو نه 

ل نامه اعماخربو نه ډکه  ود داسې تکليف په حالت کښې د فضول چې خو اوکړئ
منټه  17)حساب اوکړئ که چرې هره ورځ مو رصف وي!  خربهلوستل به څومره د پريشانئ 
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رځې فرض کړے يش نو د يوې مياشتې و 38هم فضول خربې کړې وي او که د هرې مياشتې 
اکهل هره ورځ اوسطاً  78، فرض کړئ که چرې چا ېګهنټ 98ووه نيمې ګهنټې شوې او د يو اکل 

ګهنټې شوې يعين د شپږو مياشتو نه زياتې، نو  16ورځې او  105 منټه فضول خربې اوکړې نو 17
د يو ميل په فاصله وي او اور به وروي يعين ډيره  به رغور اوکړئ! د قيامت خطرناکه ورځ چې لم  

مياشتو پورې  2ته ګريم به وي، داسې سخته ګرمئ کښې پرهل پسې بے د څه دمې به د سخ
منټه د  17رصف د ورځې  حسابعمر په  د اکلو 78ے يش! دا خو د للوست“ ل نامهاعما”څوک 
ساب دے وفضول فضول ”زمونږ خو بعضې وخت څو څو ګهنټې د دوستانو رسه په  .خربو کولو ح 

 ۔(دي اهونو نه ډکې خربې او بدئ د دې نه عالوهکښې تريې يش، د ګن“ ګپ شپ
 يش  )يعين رټلے(  کولے خربو مالمته وفضول د قيامت په ورځ به بنده په  (4)

بنده رسه به د دې هيڅ جواب نه وي او هغه به د اهلل پاک په  يش، به ولےرشمنده کاو 
 (62)منهاج العابدين، ص:    .نه ويپښيمااو  ندهرشم سختکښې  دربار

ر ظفل اک سک رطح اسحب آہ
 
 ںیم دوں اگ! ہ

ِل   اطع   وہ اک   َزپ  ن  ! هللا                                   
ف
قُ

 (23 )واسلئِ ششخب، ص  دمہنی 

 َصـــل ُـــْوا  َعـلَـی   الَْحــِبْیب!            َصـل َـی اهلُل   عَلـّٰی   ُمـَحـم َد
 خامويش زده كړئ

نا جاب ر بن عبد اهلل        نه روايت دے: خامويش زده کړئ بيا  َرِِضَ اهللُ عَـنْهُِد حرضت سي ّد 
لم  لم زده کړئ بيا په هغې عمل زده کړئ بيا علم  )يعين نريم او برداشت(ح  زده کړئ بيا ع 

  .خور ئې کړئ او( ې)اوښائ
 (5245، قول نمبر : 588، ص: 5)شعب الايمان ج: 

 خاموشئ نهد عبادت رشوع د 
خامويش )يعين رشوع( د عبادت او ل ”اوفرمائيل:  َرْْحَُة اهلِل عَلَيْهحرضت امام سفيان ثوري       

ده، بيا علم حاصلول، د هغې نه پس هغه يادول، بيا په هغې عمل کول او هغه 
 (6، ص:6)تاريخ بغداد ج: ]دي[.“ خورول
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 ده كنيجخامويش د عبادت 
فيان ثوري         زياته خامويش د عبادت ” ايئ: فرمبيانوي،  َرْْحَُة اهلِل عَلَيْهحرضت امام س 

مت مع موسوعة ابن ابى الدنیا ج:  “ .ده کنيج  (936، قول نمبر 511، ص: 2)الص َ
 پينځه بهرتين نصيحتونه

 )صحايب ابن صحايب( ما د بيانوي چې َرْْحَُة اهلِل عَلَيْهِتابيع بزرګ حرضت امام َماهد       
نا عبد اهلل بن عباس   واوريدو چې پينځه څزيونه ما نفرما دانه  َرِِضَ اهللُ عَـنْهُِحرضت سي ّد 

 دي: خوښته د سورلئ د پاره د تيارو بهرتينو تورو اسونو نه زيات 
 )په خربې مه کوئ ځکه چې دا فضول دي او ما رسه ستاسو د ګناه فائدےبے  (1)

ځايه مه کوئ ځکه چې ې خربې هم بے فائده مندويره ده او  کيدو اختهکښې د  (خربو
م ې خربې کوونکيفائده مند ډير تکليف  وجه په خربو کولو په فائدےبے ځايه د  ه 

  .کيږياخته کښې 
بے عقله او بے وقوفه  )يو(او  (واال انسان لرلوقوت  )يعين د برداشتيو حليم او ب ردبار د  (2)

 بهتاسو رسه  (خفه يش او)به ت لرلو واال طاقبرداشت  د ځکه چېک س رسه حبث مه کوئ 
 په وجه(کولو  وخرب اخوا دخيواد )او بے وقوفه به تاسو ته  پيدا يشغض په زړه کښې ب  ئې 

  .ويس  ر  در ا وتکليف 
هل کوئ څنګه ذ کر چې د هغه  ه شانهغ )هم(د خپل ورور ذ کر د هغه نه پيش شا  (3)

ئ د کومو په باره ړخربو کښې هغه معاف ک ٰهغهځان د پاره خوښوئ او په خپل طرفه د 
  .کښې چې تاسو غواړئ چې هغه تاسو معاف کړي

ئ لکه څنګه چې تاسو غواړئ چې هغه ستاسو ړکاوخپل ورور رسه داسې سلوک  (4)
  .رسه اوکړي

ئ د چا چې يقني وي چې په نيکئ به هغه ته ښه بدهل ړکاوشان عمل ه د هغه ک س پ (5)
   .ولے يشهغه نيي او په ګناه به کيږورکولے 

 (399، ص: 3ج:  )اردو()احیاء العلوم 
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 َصـــل ُـــْوا  َعـلَـی   الَْحــِبْیب!            َصـل َـی اهلُل   عَلـّٰی   ُمـَحـم َد
 ےد خاموشئ په فضيلت څلور فرامني  مصطفٰ 

)ترمذي،  .پاتې شو هغه جنات )يعين خالصے( بياموندو خاموشهيعين څوک چې َمن َصَمَت نََجا  (1)

سبب دے خو ښه خربه کول، د  جنات: يعين خامويش د رشح حديث (5104، حديث: 551، ص: 9ج: 
د  کول ګيهميش باندې ذاکر او د قرآن تالوتو ا  کول، د بدو نه منع کول او ذ کر  نيکئ حکم

مه حرضت د  (325، ص: 2)الاستذکار ج: .تې کيدو نه بهرت اکر دےخاموشه پا د  َرْْحَةُ اهلِل عَلَيْه م ناويَعالَّ
ِر   ِق )َمن َصمََت( َعِن الن ُْط جوړيږي:  رشيف دا معٰن  رشح مطابق د حديث يعين څوک چې  نََجا( ) بِالش َ

 (958، ص: 5ج: )التیسیر  “.شو )د بدې خربې کولو نه( هغه خالصے بياموندو خاموشه

(2)  َ لاَخلَاق لا مُت َسِی ُد ا  (381، حديث: 952، ص: 5)الِفردوس، ج:  .يعين خامويش د اخالقو رسداره دهص َ

مُت اَرفَع الِعَباَدِۃ  (3) ، حديث: 952، ص: 5: ج)الفردوس،  .عبادت دے ےدرج يعين خامويش د الٰع اَلص َ
3894 ) 
 ېعبادتونو په بهرتينو ق سمونو کښې ده، ځکه چې زياتيعين خامويش د  :رشح  حديث     

 (524، ص: 3)سراج منیر شرِح جامِع صغیر، ج:                      .خطاګانې د ژبې نه جاري کيږي
(4)  َ مُت َزيٌن لا                                                      .يعين خامويش د اعل م د پاره ښالک او د جاهل د پاره پرده ده لِلعالِِم َوِستر  لِلجاِهل ص َ

 (1514، حديث: 358)جامِع صغیر، ص: 

 اکلو د عبادت نه بهرت 61د 
َصَّلَ اهللُ عَلَيِْه َواٰلِٖه َوَسلََمد رساکر  مدينه       

 28په خاموشئ قائم اوسيدل د ”شان دے: اعليفرمان   
 (9413، حديث: 591، ص: 9الايمان ج:)شعب  “ .اکلو د عبادت نه بهرت دي

يعين داسې بيانوي:  معٰن  پاكد دې حديث َِرْْحَُة اهلِل عَلَيْهمفيت اَحد يار خان : رشح  حديث     
کښې فرق  هخرب هپه ښه او بداکهل عبادت اوکړي خو زياتې خربې هم کوي،  28 که چرې يو ک س

پاتې يش، ځکه چې خاموشئ کښې )د  عت خاموشهانه کوي د هغې نه دا بهرته ده چې لږ س
، ذ کر  اوشو ، د اهلل پاک په ياد کښې ډوبيدل هماوشوه د نفس اصالح هم او شواوفکر هم  آخرت(

يف )يعين د زړه د ذ کر( په سمندر کښې  راق به خ  )يعين د ټولو څزيونو پريښودو رسه د غوپې وهل هم، م 

 (365، ص: 6)مرآت، ج:  .]اوشو[ هم ډوبيدل( اهلل پاک په خيال کښې
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 پاتې كيږئ خاموشهد نيکئ خربې كوئ يا 
کښې سم اکش! چې د خباري رشيف دا حديث رشيف زمونږ په ذهن او دماغو       

ّٰاِخرِ بِاهلِل َوالْ  َمن کاَن يُُؤِمُن کښيين، په کوم کښې چې دا هم دي:  ل ْ  َیوِم ا ا اَو َخیرً  یَُقْل فَل
دي چې ښه خربې کوي يا   پکار قيامت ايمان لري هغه هلورځ د څوک چې په اهلل او په ” مُْت لِيْص 

 (6058، حديث: 501، ص: 9)بخاري، ج:  “.يشپاتې  خاموشه
 ږدې خاموشئ واال ووګآقا او

مْ ُل اهلِل َطِويْ وْ کَاَن َرُس                  ٰلِٖه وََسلََمَصَّلَ اهللُ عَلَيْهِ يعين رسول  اهلل  .ِت َل الص َ  .ږدې خاموشئ واال ووګاو وَا
نة، ج   پاكد دې حديث  َرْْحَُة اهلِل عَلَيْهحرضت مفيت اَحد يار خان  (3184، حديث 91، ص 2)شرُح الس ُ

ور  ض  نيا د خربو نه خامويش ګنې د ح  خاموشئ نه مراد دے د د   فرمايئ: لو کښېبيانو معٰن 
خلقو  وه، مشغوهلهر وخت  کښې ژبه مبارکه به د اهلل پاک په ذ کر َوَسلََم َصَّلَ اهللُ عَلَيِْه َواٰلِهِٖاقدس 

دا ذ کر دے د جائزو خربو اترو، ناجائزه خربې خو  .کولېرسه به ئې بے رضورته خربې نه 
وغريه خو ئې په ټول  يـ ُچغل دروغ، غيبت،  .مبارکه هډو راغلې نه دي ئې ټول عمر په ژبه

َصَّلَ اهلُل عَلَيِْه َواٰلِٖه َوَسلََمور ض  ح   .عمر کښې په ژبه مبارکه نه ده راغلې
حق دے بيا  ټول حق 

َصَّلَ اهللُ عَلَيِْه َواٰلِٖه َوَسلََمهغويئ 
ل څنګه رسيدے يش   (85، ص: 8)مرآت، ج:          .ته باط 

 دلافسوس! د ت الوت اوريدو رسه ډير خلق پاڅي
عد          بيد بن ابو ج  نا ع  روايت کوي چې خلقو ته پته اولګيده  َرْْحَُة اهلِل عَلَيْهحرضت سي ّد 

حايب  نب لمان فاريس ـچې ص  نا س  دائ ن په يو ُجات  عراق ښار(د ) َرِِضَ اهللُ عَـنْهُِي حرضت سي ّد  م 
 .خواؤ شا خلق راُجع شول 1888 د کښې دے نو هغويئ هلته الړل، تر دې پورې چې

او اوئې فرمائيل: ټول خلق کښينئ، چې لکه خلق کښيناستل  واودريدل َرِِضَ اهللُ عَـنْهُِهغويئ 
ف تالوت رشوع کړو، په مزه مزه خلق د هغه ځائے نه  َرِِضَ اهللُ عَـنْهُِنو هغويئ  د سورۀ ي وس 

ته نزدې ک سان پاتې شو، هغويئ په جالل  188روانيدل رشوع شو، تر دې پورې چې 
ې او فضول خربې اوريدل کړ جوړېراتاسو د ځانه ”او اوئې فرمائيل:  ولې راغکښ
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، 5ج: )حلیة الاولیاء،  “.پاڅيدئ او الړئغوښتل، خو ما تاسو ته د اهلل پاک الکم واورولو نو تاسو 
 (322، ص: 5والوں کى باتیں، ج:  هلل، ا683، قول نمبر : 565ص

 د تالوت اوريدو شوق
ول اعشقان  اے        پاک تالوت کول او اوريدل يقيناً دا د ډير ثواب اکر دے خو  ن  د قرآ !رَس 

افسوس! اوس خلق د دې نه ډير لرې دي، چې يو قاري صاحب تالوت کوي نو د چا زړه 
د تالوت د شوق په باره کښې  الَرضَوانعَليهُم د صحابۀ کرامو  .نه غواړي چې واوري ئې

ې دي: بيان کړے شوي دي چې کښ 017په وړوميب جدل صفحه “ )اردو(حياء  العلوم ا  ”د 
وئيل چې د قرآن  ا ونو يو ته به ئې پکښې   ُجع شوبه لکه را  عَليهُم الَرضَوانصحابۀ کرام 

و  (325، ص: 5)احیاء العلوم ج:    .هرت واوروکريم يو س 
 آيت اوريدلو فضيلتد يو 

فرمايئ: کوم ک س چې د قرآن  پاک يو آيت  َرِِضَ اهللُ عَـنْهُِّباس حرضت عبد اهلل بن ع        
   .ور ويواوري، د قيامت په ورځ به دا د هغه د پاره ن  

 (6035، قول نمبر 554، ص: 3)مصنف عبد الرزاق ج: 
الشان ا جر دے او تالوت کوونکے د قرآن  کريم د اوريدو څومره عظيم   تاسو اوکتل!      

 هغه هم په ا جر و ثواب کښې د چې د دې سبب دے  ومک
  .نيت ئې نه وياکرئ په رسه رشيک دے په دې رشط چې د ريا ده 

 اکهل سخته تريه كړه 10په تالوت كښې ئې 
ہُ اِْن َشآءَ الل ّٰ که زړه مو لګي او که نه لګي عبادت او تالوت جاري ساتل پکار دي،       

نا ثابت ب ناين  .چرې خو به مو زړه اولګي الَْکِريم! )د اوفرمائيل:  َرْْحَُة اهلِل عَلَيْهحرضت سي ّد 
اکهل  68سخته تريه کړه او بيا  )د تالوت کولو(اکهل د قرآن  پاک  68ما  زړه نه لګيدو باوجود(

  .مې د هغې نه مزه واخسته
 (825، ص: 5ج:  )اردو()احیاء العلوم 

ر 
 
رآن ڑپوھں  ںیم روز  ہ

 

داپ    ! اکش  ق

 

 خ
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لل
رے   التوت ںیم ! ھا

ِ
 اگل دے  وک دل  م

 َصـــل ُـــْوا  َعـلَـی   الَْحــِبْیب!            َصـل َـی اهلُل   عَلـّٰی   ُمـَحـم َد
 وا هيڅ په ژبه مه راولئكه جنَّت مو پکار وي نو د خري نه س  

د فضول خربو اعدت  .درود و رد وي و او خري جاري وي، د ذ کرپه ژبه چې رصف خري       
ه ګناهونو نه به هم خالص ئې او او عيب لټول وغري يـ غل چُ نه وي نو دروغ، غيبت، 

نا امام حممد بن حممد بن  .يش جوړجّنت ته د تللو اسباب ہ اِْن َشآَء الل ّٰ  مو سې بهغد سي ّد 
نا عيٰس  َرْْحَُة اهلِل عَلَيْهحممد غزايل  ََلمروح  اهلل  يليک چې د حرضت سي ّد  په خدمت  عَلَيِْه الَسَ

جّنت ميالؤ  مونږ ته په هغې چې ېاوښائ راته څه داسې عمل کښې خلقو عرض اوکړو،
ََلمعَلَيِْه هغويئ  .يش هغويئ عرض اوکړو: “ .هم خربې مه کوئ هيڅ لکه”اوفرمائيل:  الَسَ

خربې نه عالوه په ژبه هيڅ مه  ېاوئې فرمائيل: د ښ .داسې خو نيش کيدے
 (536، ص: 3، احیاء العلوم: ج: 336، ص: 3ج:  )اردو()احیاء العلوم “ .راولئ

رے   ارثک
ِ
 ذِرکِ دمہنی رےہ   وہوٹنں ہپ م

ِل    اطع  وہ اک    َزپ  ن!  اہلل                     
ف
قُ

 (23)واسلئِ ششخب ص:    دمہنی 

 َصـــل ُـــْوا  َعـلَـی   الَْحــِبْیب!            َصـل َـی اهلُل   عَلـّٰی   ُمـَحـم َد
 کړهاونې توبه يد ګناهونو نه ئې رښ

ل او د غري ښې ساتد دې واقعې نه معلومه شوه چې ژبه قابو ک اے جنَّت غوښتونکو!      
رضوري خربو نه بچ کيدل هم جنّت ته بوتلونکے اکر دے، ژبه او د بدن نور اندامونه د 

موندلو د پاره د  هکولو جذب ولاعما و نوروبوتلونک د جّنت ته ساتلو د پاره اوګناهونو نه 
په فائده کښې به  !ہُ الَْکِريماِْن َشآءَ الل ّٰ ديين ماحول کښې ځان شامل کړئ،  دعوت  اساليم

 .متاسو ته اوروو“ مدين سرپلے”د آخرت د خري موندلو د شوق زياتولو د پاره يو  .پاتې شئ
 هلته يوې زنانه په داسې دفرت کښې اکر کولو چېھ ډيره خمکښينئ خربه ده چې د سند

رسه رسه داسې ډيرې بدئ  نګاهئپردګئ او بد  ےد ب .کري کوهلنو ټولو نارينؤ او زنانؤ
معارشه کښې هډو بدې نه ګنړلے  صبا په نن دقسمتئ رسه هلته اعمې وې کومې چې بد
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م د .کيږي باجو او د نوي  ،سندرو ،د فلمونو، ډرامو هغهدې بد ماحول نتيجه وه چې  ه 
هغويئ  د مور پالر نافرماين بلکه .وه هينو شوقلګرځيد هبے پرد د فيشن او پارکونو کښې

پرده يوه باواال  ےيوه ورځ برقع .رسه بدالکيم او د لويو رسه بدتمزيي کول د هغې معمول وو
چې لکه هغې د هغې په خمکښې نقاب د مخ نه لرې  .اساليم خور د هغويئ کور ته راغله

ښې اکر کولو او د کړو نو ډيره حريانه شوه چې دا خو هغه ده چا چې زمونږ رسه په دفرت ک
 .څه موده خمکښې ئې نوکري پريښودې وه .وههم  کوونکيپرده او فيشن بے شان ه دې پ

ب   دعوت  اساليماوس هغه د  ّ م  يلدلو دا ډيره  په بدلون ےموده کښې د دومره لوئ لږهه وه، په غ  ل 
دعوت  ې هغې ته د نيکئ دعوت ورکړو او د ښهلجه ک نرمهاساليم خور په  .متاثره شوه

کښې ئې د رشکت کولو ترغيب  هفته واره د سنتو ډكه اجتماعد اساليم خويندو  اساليم
د هغې اساليم خور په ژوند  .ت اوکړوي  و ن  لکيدك ورکړو، هغې په اجتماع کښې د رشي

ډکه اجتماع اثر کړے وو، د سنتو زړه  پهکښې راتلونکي بدلون د خمکښې نه د هغې 
آخرت نه ډک بيان هغه د غفلت د ف کر  د  کيدونکياو هلته  کيدو کيکښې د رش

اع پوره کړو، هغې خپل د   اجتمايعد ژړا نه ډکې کمے خوب نه رابيداره کړهل، پاتې 
ل او په خپلو ګناهونو پښيمانه شوه، د ړجذبات قابو نکړل او د زړه د ا خالصه ئې اوژ

د رب ّ کريم شکر  هغه اوس .کړهاوين زړه رسه توبه ياهلل پاک په بارګاه کښې ئې په رښت
 دعوت  اساليمو د پاره د ليستراو   نه  ددللد ګناهونو د ې ته هغ اهلل پاک ېادا کوي چ

  .ه عطا کړهمرست
 

 

دا  پ    رےہ  السم

 

 اموحل دمین    دسا  ےس   رظن  دب   ےچب      اموحل دمین   خ

دا  یھب   یھبک  وھچےٹ  ہن اگل دے  ےس دل ااسی  ہی ھجت ےہ  داع 

 

 اموحل دمین  خ

 (637 واسلئِ ششخب، ص)

 َصـــل ُـــْوا  َعـلَـی   الَْحــِبْیب!            َصـل َـی اهلُل   عَلـّٰی   ُمـَحـم َد
 خامويش د ايمان د سالمتيا ذريعه ده
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شان د هر چا خربه کټ کوي هغه به د بل چا د خربې په ه د چا ژبه چې د قينچئ پ      
فضول  د نه حمرومه وي، بلکه د قړتن ک س د پاره دا هم خطره وي چېو لښه طريقه پوهيد

لې وونکېبدو ردو وئي فريات هم ا َمَعاذَ اهلله ن کس د خ  نا امام حممد بن  .وځيک  سي ّد 
کښې يليک چې بعضې بزرګانو فرمائييل  “احياء  العلوم”په  َرْْحَُة اهلِل عَلَيْهحممد بن حممد غزايل 

د هغه دين  (۱)ُجع کيږي:  صفتونهدونکي ک س کښې دوه اوسيپه خاموشه ”دي: 
 (532، ص: 3)احیاُء العلوم ج:    .د بل چا په خربه ښه پوهيږي (۲)سالمت وي او 

 َصـــل ُـــْوا  َعـلَـی   الَْحــِبْیب!            َصـل َـی اهلُل   عَلـّٰی   ُمـَحـم َد
 د جنَّيت كيدو راز )واقعه(

َصَّلَ اهللُ عَلَيِْه َواٰلِٖه َوَسلََمد اهلل پاک خوږ آخري نيب، ميک مدين، حممد  عريب       
به د اهلل پاک په  

، بلکه د دے که دوزيخاو جن يت دے  داعطا رسه خلق د يلدلو رسه پيژندل چې 
راتلونکي نه به خمکښې خرب وو چې هغه جن يت دے که دوزيخ، نو د اهلل پاک خوږ نيب 

ِ  چې کوم ک س د ټولو نه وړومبے په دې دروازه را”ارشاد اوفرمائيلو:  اهللُ عَلَيِْه َواٰلِٖه َوَسلََم َصَّلَ
نا عبد اهلل بن سالم “ .هغه به جن يت وي داخل يش ـنْهُِپه دې کښې حرضت سي ّد  په  َرِِضَ اهللُ عَ

ه چې آخر د کوم اوکړ ترينه دروازه راننوتلو، خلقو هغويئ ته مباريک ورکړه او پوښتنه ئې
عمل په سبب هغويئ ته دا سعادت ميالؤ شو؟ اوئې فرمائيل: زما عمل خو ډير کم دے 

سالمتيا او بے مقصده خربې  ےچې زه د اهلل پاک نه طمع ساتم هغه زما د سين څهاو د 
 (555قول نمبر    82، ص 2)الصمت، ج   .پريښودل دي

درَسلَاَمُة ”ظ الفا پاكد دې حديث         نه مراد د ل غو ياتو “ سالمتيا ے دد سين”يعين  “الص َ
کيدل او په ك پا د زړه نه د بيمارو ګناهونو باطين غض او حسد وغريهب   )يعين فضويلاتو(

  .يدل ديک زړه کښې ايمان مضبوط
 دے دے    اک  رکدار   اک  اتفگر   اک  راتفر

ر                       
 
دا  وک  ھجم دے   اک وضع  ہ

 

 (12 واسلئِ ششخب، ص)   دمہنی  لفق  خ

 َصـــل ُـــْوا  َعـلَـی   الَْحــِبْیب!            َصـل َـی اهلُل   عَلـّٰی   ُمـَحـم َد
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 هر صحايب نيب جّنيت جّنيت
َن الل ّٰ         وََسلََمَصَّلَ اهللُ عَلَيْهِ وَاٰلِٖه د اهلل پاک په خوږ آخري نيب ميک مدين حممد  عريب  ہ!ُسْبحّٰ

باندې  
چې  دے لکےهم څومره ښ قسمت َرِِضَ اهللُ عَـنْهُِاهلل بن سالم  ي عبد  ـڅه قربان! د صحايب نب هر

َصَّلَ اهلُل عَلَيِْه َواٰلِٖه َوَسلََمي ـهغويئ ته د نب
لې مبارکېد   ه د جّنيت کيدو زيرے ميالؤ شو، ن خ 

جنيت دي او رصف هغويئ نه هر صحايب نيب جنّيت دے  َرِِضَ اهللُ عَـنْهُِشکه هغويئ بي
 سورۃُ الحديد 65 دي: اهلل کريم په  سيپاره کښې 338نه  369په صفحه  “فيضان  نماز”د 

 کښې ارشاد فرمايئ: 18نمرب آيت 

َِمۡنَ
 
ق
 
ف
ۡ
ن
 
َا ۡنَ
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ۡ
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َخ ۡون 

ُ
ل ۡعم 

 
 ﴾۹۰٪ت

په تاسو کښې د فتح نه  :آسان ترجمۂ َکنْز الِعرْفان [مفهوم]
نکي خمکښې خرچ کوونکي او جهاد کوو

 خرچ کوونکو اوبرابر نه دي، هغويئ وروستو 
جنګ کوونکو نه په مرتبه کښې لوئے  ]ورستو[

دي او د دويئ ټولو رسه اهلل د ټولو نه د ښه څزي 
 نه اکرونو دوعده فرمائيلې ده او اهلل ستاسو 

 .خربدار دے

 ټول صحابۀ كرام جنتيان دي
ف س ّ         د دې آيت مبارک الندې فرمايئ:  َرْْحَُة اهلِل عَلَيْه قرآن حرضت مفيت اَحد يار خان م 

خو خمتلفې دي خو د هغويئ جنيت کيدل باللك  ےدرج (عَليهُم الَرضَوانِ)صحابۀ کرامو هغويئد 
ّٰى رّب يقيين دي ځکه چې  هل او متقيان دي ځکه وعده کړې ده، ټول صحابه ک تعال رام اعد 

ق  چې رسه  )يعين ګنهګار(ټولو رسه رب ّ کريم د جنت وعده کړې ده، د جّنت وعده د فاس 
َصَّلَ اهللُ عَلَيْهِ وَاٰلِٖه وََسلََمهر صحايب، د نيب کريم  (01: ةتحت الآي  ، سورۃُ الحديد نور العرفان، ) .نه وي

د صحابي ت په نسبت  
ب  اتل عظيم دے او د يو    .صحايب هم ګستايخ حرامه او ګمرايه دهرسه زمونږ د پاره واج 

م ېصحابيات ټولې جنیت جنیت نیب  ر صحاب  ه  جنیت جنیت ه 
 جنیت جنیت ه محرضت صديق  جنیت جنیت نیب  د ياران  څلور

www.dawateislami.net



 خربو كولو آداب د 76

76 

 

 

معمر فاروق  او  جنیت جنیت غین       ثمان  ع جنیت جنیت ه 
 جنیت جنیت ه محسن حسني  دي جنیت جنیت یلع  او  هفاطم

 جنیت جنیت نیب   جۀ زو   ره جنیت جنیت نیب  د وادلين
فيان  او مابوس  عاوي   دے جنیت جنیت ه  م   هم   جنیت جنیت ه 

ګناه نه ده خو دې کښې څه خري هم “ فضول خربې” !حمرتمو اساليم ورونړو او خوږو       
َن الل ّٰ  .نشته  اوس تاسو يو روايت واوريدو په کوم کښې چې صحايب نيب حرضت عبد   !ہُسْبحّٰ

َصَّلَ اهللُ عَلَيْهِ وَاٰلِٖه وََسلََماهلل  ته د رسول   َرِِضَ اهللُ عَـنْهُِاهلل بن سالم 
له مبارکهپه   نيا کښې د جنت په د   خ 

چې چرې به هم په  ودا هم و صفت کښې يو َرِِضَ اهللُ عَـنْهُِزيرے ورکړے شو! په هغويئ 
د هغې په باره کښې  ونه و تعلقخربو کښې نه پريوتلو، د کوم اکر رسه چې به ئې  وفضول

زمونږ د کومو  که چې ]زمونږ حالت دا دے[ به ئې هډو پوښتنه نه کوهل، خو افسوس!
م ق نه وي په هغې کښېلُّ ع  لرې لرې پورې هم څه ت  د و رسهتمعامال او د  کوو مداخلت ه 

  .هغې په باره کښې بے د څه رضورته پوښتنې کوو
 َصـــل ُـــْوا  َعـلَـی   الَْحــِبْیب!            َصـل َـی اهلُل   عَلـّٰی   ُمـَحـم َد

 زيات خوراک هم د زياتو خربو يو سبب دے
ت و حديث کښې مپاره د زيات خوراک څښاک په قرآن رصف د خوند د        م  ]يعين ذ 

ډير  همسوچونه  ئمست بنده ته د ه چې لکه زياته ډکه يش نوخيټ .راغلې ده [غندنه
 بدن ئېوي نو  اوږے بنده شان چليږي او لکه چېه هم د قينچئ پ ئې ځي او ژبهور

ست يش، ډيرې خربې ئې زړه نه غواړي  َرْْحَةُ اهلِل عَلَيْهالوهاب شعراين  حرضت شيخ عبد   .س 
به سخته لوږه برداشت کوهل او  مَرْْحَُة اهلِل عَلَيْهبزرګان  دين  خپوانوفرمايئ: زمونږ اسالفو يعين 

 ئې چې د هغويئ خامويش زياته وي او فضول خربې و د پاره د دېلمړونه  پوره به ئې ځان
اعدت مبارک وو، ځکه چې د چا  َرْْحَُة اهلِل عَلَيْهمڅنګه چې د باعمله علمائے دين کمې وي 

 (584)تنبیُه المغترين، ص:  .يشخربې کول هم زيات  فائدےد هغه بے  پوره ډکه وي نو خيټه 

 بغري د لوږې خوراک كوونکے قړتن وي
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نا حممد راه يب          فضول خوراک اچولو  د کښې خيټهفرمايئ: په  َرْْحَُة اهلِل عَلَيْهحرضت سي ّد 
 (584)تنبیُه المغترين، ص:     .وځياواال د ژبې نه خربې هم فضول 

 َصـــل ُـــْوا  َعـلَـی   الَْحــِبْیب!            َصـل َـی اهلُل   عَلـّٰی   ُمـَحـم َد
 ورې زخم رغيږي خو د ژبې زخم نه رغيږيد ت  

 .د غ يش او تورې رسه رصف بدن زخيم کيږي، خو د ژبې په وجه زړه زخيم کيږي       
فيان ثوري  انسان په غ يش ويشتل هغه ته په ژبه د ردو فرمايئ چې  َرْْحَُة اهلِل عَلَيْهحرضت س 

)تنبیُه المغترين، ص:     .ښې چرې هم نه خطا کيږيوئيلو نه کم دي، ځکه چې د ژبې ن بدو
584) 

 ژبه قيد كښې ساتئ
شمريه فتنو نه يژبه قيد کولو کښې اکمياب شو هغه يقيناً د بخپله کوم ک س چې       

ن حمفوظه په هغه ”فرمايئ:  َرِِضَ اهللُ عَـنْهُِا عبد اهلل بن مسعود شو، صحايب  رسول حرضت سي ّد 
يو څزي نشته کوم  بلوا چې بل معبود نشته، داسې پاک ذات مې دې قسم وي د چا نه س  

، 532، ص: 3)احیاُء العلوم، ج:                   “ .چې د ژبې نه زيات په قيد کښې ساتل رضوري وي
 (338، ص: 3ج:  )اردو(احیاُء العلوم

 پاتې شونډو كښې وكومه خربه چې په دو
 پاتې نه يشچرته هم  به اوس هغه شوه نه

مندګئ رش چې چرته وروستو ےپکار دکول د خربو کولو نه خمکښې ښه پوره غور       
نا امام شافيع  شافعيانو پيشوا( اؤ)د کروړ .رسه خمامخ نه شو فرمايئ  َرْْحَُة اهلِل عَلَيْهحرضت سي ّد 

ندې[ستا غشے  چېشان ده، ه چې خربه د غ يش پ ي نو هغه د بل چا يش او ا وځنه  ]د يل 
 (584)تنبیُه المغترين، ص:   .به د هغې مال ک ته نه ئې بيا

ر 
َ

ِ

َ 
   وخار   و  ذلیل    رک   ہہک  دیل  رازِ  ِ

 

 ےہ  وہپ

    ےہ  اجیت لکن 
 

  ےب اکر   لگ وت  وخوبش   ح

 

 ےہ  وہپ
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څه که هر مضبوط وي  ډير په راز ساتلو کښېبعضې صاحبان ډير پوهه او  ہُ!َشآءَ الل ّٰ  مَا      
مد  .او د کور خربه بهر نه کوي کوي ښاکرهراز نه  خو اويش يو عقلمند واقعه  داسې ه 

 چناچنهواق يع د تقليد الئق ده، 
 د كور خربه بهر كوونکے کم ذاته وي

ب  راز  عَلَيْهَرْْحَُة اهلِل يو بزرګ        نکاح  انسان( راز پټ ساتونکي)يعين فرمايئ: د يو صاح 
په څه طريقه د هغه ملګري ته د دې  .وو مزاج بدل بدلند وخو د ښځې او خا اوشوه

ب  راز  ترينه خربې پته اولګيده، هغه پوښتنه اوکړه: ستا د کور څه مسئله ده؟ هغه صاح 
اوشوه او تريه خربه  .جواب ورکړو: زه دومره کم ذاته نه يم چې د کور خربه چاته اووايم

لکه چې د هغه ملګري ته پته اولګيده نو  .چليدو او طالق اوشواونه کور اکر آخر  .شوه
ک س جواب  عقلمندله وه؟ هغه عام  څه م   اوئې وئيل: اوس خو هغه ستا ښځه نه ده، اووايه

زنانه په باره کښې خربه  ېغري يوېد  زه زنانه ده او هورکړو: اوس خو هغه زما د پاره غري
، ص تبیغ یک ابتہ اکرپ  ں)څنګه اوکړم! 

ِل روسل ایح   و رشم   مہ وک لضف ےس لقعِ میلس دے اہلل
ي 
ف
ُ
ط

 دے  رکمی  

لې نه   .....وځي چې ابعضې وخت خو داسې خربه د خ 
ٰلِٖه وََسلََمفرمايئ چې رساکر  مدينه  َرِِضَ اهللُ عَـنْهُِحرضت بالل بن حارث         َصَّلَ اهللُ عَلَيْهِ وَا

اوفرمائيل  
چې يو لفظ انسان د اهلل پاک د خوشحالئ اووايئ او په دې نه پوهيږي چې د دې نه به 

م حاصله يش خو اهلل پاک د منديڅه لويه رضا د قيامت د  ]هغه نه[ هغې په وجه ه 
اووايئ او دا ورته  ئلفظ د ناراضاو لکه يو  .يليک )يعين خوشحايل( منديپورې رضا ېورځ

د   خو اهلل پاک د هغه نه خپله نارايضيشزياته  معلومه نه وي چې د دې نه به نارايض
 (5356، حديث: 593، ص: 9ج: )ترمذي،   .قيامت د ورځې پورې اويليک

 كمې خربې كوي فائدےهغه به بے 
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دا د دولت نه ماال مال وي او مرګ ډير يادوي، هغه        کوم خوش نصيبه چې د خوف  خ 
کرګزاره وي، د ډير مال و دولت حرص نه لري او چا ته چې دا  هل په لږه ګټه باندې هم ش 

هم يو عمل دے چې د دې به حساب ورکول  ]يعين خربې کول[“ وينا”احساس وي چې 
ر ب ن  م  وي، نو داسې انسان بےاکره خربې هيڅ لکه هم نه يش کولے. څنګه چې حرضت ع 

د د نيا په لږ  )هغه(فرمائييل دي: کوم کس چې مرګ ډير يادوي،  َرْْحَُة اهلِل عَلَيْه عبد  العزيز
 کس کوي او کوم لو رسه صرب()يعين په خپل ق سم ت رايض اوسيدقناعت )هم( څزي باندې 

، 3)احیاُء العلوم، ج:  کمې کوي. خربې ، هغه بےفائدهګنړيچې خپلې خربې اترې هم عمل 
 (338، ص:3، ج: )اردو( احیاُء العلوم، 532ص: 

 لو نه زيات خطرناك ديښوئيدوئيدل د ښپې د ښد ژبې 
)يعين د هم وي چې د قبويلت  (يعين ويره)هر وخت د خربو کولو رسه دا انديښنه       

لې]د ناخوښه خربه  وخت وي او څه قبليدو( د عربئ  .وځي او هم هغه شان اويشا [نه خ 
و د ښپې اکيږي، ك و په وجه هالښوئيدانسان د خپلې ژبې د ”د يو شاعر د شعرونو ترُجه ده: 

خوښ نه وي په ژبه د هغې خربه هم مه مو و رسه هغه هل مرګ نه راځي، کوم څزي چې ښوئيد
 (556)تنبیُه الغافلین، ص:   “.شان اويشهم وځي، هغه اکوئ، بعضې وخت چې د ژبې نه څه 

 معلومه نه ده چې كوم وخت د قبليدو وي
ول اعشقان  اے        کښې خري دے، لکه چې هم  ساتلوبچ ځان د اخوا دخيوا خربو نه  !رَس 

فوراً په ژبه د ذ کر و درود رشيف ترکيب کول پکار دي، معلومه نه ده چې  فارغه شئ
م ه او زمونږيشراساعت د قبليدو لکه  َرْْحَةُ اهلِل حرضت لقمان حکيم  .بيړئ پوريوځي ه 

َلل ّٰ خپل ځوي ته اوفرمائيل: اے زما ځويه!  عَلَيْه بار بار لوهل، ځکه چې د اهلل  ـْی ُهم َ اغِفرلِ ا
 ېاع غوښتونکو داعګانڅه وختونه داسې دي په کومو کښې چې د د   هل طرفهپاک 

  .قبليږي
 ( 558، قول نمبر: 550ص:  5)کتاب حسن الظن با اهلل مع موسوعة ابن ابى الدنیا ج: 

 د قيامت په يد فضول خربو كوونک
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 يونو كښې پريشايناورځ په پينځؤ ځ
)د قيامت په وئيلے شوي دي چې هر ټوقې ټقالې يا فضول خربې کوونکے بنده به       

ر اودرولے يشليونو کښې د رټلو او وضاحت غوښتاؤ ځـپه پينځ ورځ(   .و په خاط 
 تا خربه ولې کړې وه؟ آيا په هغې کښې ستا څه فائده وه؟ (1)

 تاته څه فائده ميالؤ شوه؟نه هغې آيا د تا چې کومه خربه کړې وه  (2)

 ؟شوے وےنو آيا ستا به څه نقصان  وے کړېکه چرې تا هغه خربه نه  (3)

 ؟ےته ولې خاموشه پاتې نه شوې چې د اجنام نه بچ شوے و (4)

َن اهلل اَلحمُد لِل ّٰہ  تا د هغې په ځائے د (5) و ثواب ولې حاصل اجر  په ذريعهوئيلو ُسبحّٰ
 (968)قوُت القلوب، جلد او ل، ص:     نکړو؟ 

يل بن        ياض حرضت ف ض  د رس حفاظت  هپه ذريعې ژب د”فرمايئ:  َرْْحَُة اهلِل عَلَيْهع 
 کيدے يش چې، ته څه بد رد اووئيلے شو چا چې هپه ژب (540)تنبیُه المغترين، ص: “ .کيږي

  .مات کړي دېاو رس وغريه  کړي رشوع ټکول وهل او رايشه کښې ص  په غ   هغه
 َصـل َـی اهلُل   عَلـّٰی   ُمـَحـم َد         َصـــل ُـــْوا  َعـلَـی   الَْحــِبْیب!   

 دي فائدےپه خاموشئ كښې اويا زره 
ُجلو  5دي، کومې چې په  فائدےيو عقلمند وايئ چې په خاموشئ کښې اويا زره        

خامويش بغري د حمنت نه  (۱)دي:  فائدے 1888کښې راُجع دي او په هره ُجله کښې 
خامويش  (۳)خامويش بغري د اکيل نه ښالک ده  (۲)عبادت دے  رشطونو رسه( و)يعين بعض

خاموشئ په  (۵)قلعه ده بغري خامويش د ديوالونو نه  (۴)ت دے يب  نه ه   بادشاهئبغري د 
په  (۶)  ۔رضورت نه پيښيږي[ وغوښتل ېخبښن د چا نه يعين] ومعذرت کول د ته کښې چا

اماً اکت بني  زولو يلکونکو اعما)يعين د خاموشئ کښې د کر  ز  ع   (۷)راحت دے  فرښتو( م 
 ( 552)تنبیُه الغاِفلین، ص:                                        .خامويش د انسان د عيبونو د پاره پرده ده

 ئ!اوساتد رش نه ځان بچ  ليم توبځد 
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په په ځليم توب کښې عموماً صحت ښه وي، اميدونه او آرمانونه ډير وي او واقيع       
سن  ب رصي  .يوکښې سخت ازميښت  ليم توبځ نه روايت دے،  َرْْحَُة اهلِل عَلَيْهد حرضت ح 

يو ځليم ته  َرِِضَ اهللُ عَـنْهُِحرضت عمر فاروق  اعظم د مسلمانانو دويم خليفه، 
نو د ځليم توب د  ېاے ځلميه! که چرې ته د دريو څزيونو د رش نه بچ شو”اوفرمائيل: 

او  (۳)د رشمګاه د رش  نه  (۲)نه  )يعين بدو(د ژبې د رش  (۱)شې  پاتې هرش نه به حمفوظ
 (552)تنبیه الغافلین، ص:  “ .ې د رش  نهخيټدريم د 

 ز ےہ

 

  اجبےل اچےہ انتج اچر دن اک اسز ےہ  ڈےنلھ وایل ےہ وجاین سج ہپ ھجت وک پ
ُ

 

 ت

 فائدےد خربو نه كولو نهه 
 َرْْحَُة اهلِل عَلَيْهحرضت و هيب بن و رد  .سالمتيا دهواقيع په کمو خربو کښې خري او       

رصف په خاموشئ کښې دي او  حصے 9دي، په هغې کښې  ےحص 18د خري ”فرمايئ: 
 “ .]ده[ تيدو کښېښيوه حصه د خلقو نه لرې ت

 (540)تنبیُه المغترين، ص: 

 شان كوئه د ژبې حفاظت د رسو زرو او سپينو زرو پ
نا        مرو بن اعص  عبد  حرضت سي ّد  بے مقصده اکر ”فرمايئ:  َرِِضَ اهللُ عَـنْهُِاهلل بن ع 

ئ او د خپلې ژبې داسې حفاظت کوئ لکه څنګه ساتخربو نه ځان بچ  وپريږدئ، د فضول
 “ .چې د رسو زرو او سپينو زرو حفاظت کوئ

 (382، ص: 1، ۃیلح االوایلء، ج: 824، ص: 1واولں یک پ  ںیت، ج:  هلل)ا

 دي“ رسه زر”خامويش 
نا س        ََلمليمان د اهلل پاک خوږ نيب حرضت سي ّد  خربې اترې  که :فرمايئ عَلَيِْه الَسَ

  .دي“ رسه زر”پاتې کيدل  خاموشهدي نو “ سپني زر”کول 
 (536، ص: 3)احیاُء العلوم، ج: 

 ؟دے ح کمت واال څوک
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نيا نه بے چې لکه تاسو د د  ”فرمان  اعليشان دے:  َوَسلََمَصَّلَ اهلُل عَلَيِْه وَاٰلِٖه د رساکر  مدينه       
ئ نو د هغه رسه کښينئ ځکه چې هغه مبيامو كمو خربو واالر غب ته ک س اووينئ او هغه 

کمت ورکړے شوے دے راٰ ”په  (9505، حديث: 955، ص: 9)ابن ماجة ج:“ .هل ح  کښې د دې “ تم 
ل مابا عمل دے، بعضې  نه مراد علم   ح کمتحديث رشيف الندې دي: د   فرمائييل (ؤ)ع 

کمت”نګ کيدل څنګ په څ: د رشيعت او طريقت اجتماع يعين دواړه دي   .دے“ ح 
 (12، ص: 2)مرات ج: 

 كمې خربې زيات اکر
وزګاريږي انه لکه  د اکر نيکئ د دعوتاو د  ودر  د   و ذ كرکوم چې نيک انسان وي هغه د       

 نه کوي نو“ بکواس”که  هغهوي کښې پريوځي او منافق خو فاتلو  ردو بدو وچې فضول
 هد هدا مقوهل مشهور اهلِل عَلَيْهَرْْحَُة کوي! لکه څنګه چې د امام ا وز ايع   څه نور به

مسلمان خربې کمې او اکر زيات کوي خو منافق اکر کم او خربې زياتې ”چې 
 (551)تنبیُه الغافلین، ص:  ‘‘.کوي

 شپې ئې د فضول خربو نه پرهزي اوکړو واکل وڅلويښتد 
َصَّلَ اهلُل عَلَيِْه وَاٰلِٖه َوَسلََمد اهلل پاک داسې داسې نيک بندګان او د ټولو آخري نيب       

داسې  
قان موقع وزګاريږي نه چې د فضول خربو اد نه هډو درود ذ کر و  هغويئ وي چې اعش 
ر  .بيامويم عتم  ونځ نه پس نت د لم  پورې د ماسخ  اکلو  18تر  اهلِل عَلَيْهَرْْحَُة حرضت منصور بن م 

ص  د چا رسه په خربو اترو کښې   .ه واخنستهح 

 (532، ص: 3، احیاُء العلوم، ج: 334، ص: 3ج:  )اردو()احیاُء العلوم  

کبر!       څلويښتو اکلو تر څلويښتو  َرْْحَةُ اهلِل عَلَيْهماهلل واال  !حمرتمو اساليم ورونړو او خوږو اهلَُل اَ
حال دا دے چي څلويښت  هپورې په خپلو ژبو قابو کولو کښې اکمياب شول او زمونږ

 منټه هم خپله ژبه نشو سنبالولے!
داپ    ےس  وگتفگ  اکر   ےب

 

 ےھجم اچب    خ

وِد   و  ذِرک
ُ
ر
ُ
دا اک  پ  ک  ود  

َ

ِ

 ےھجم  انب   س
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 َصـل َـی اهلُل   عَلـّٰی   ُمـَحـم َد       َصـــل ُـــْوا  َعـلَـی   الَْحــِبْیب!     
 يش كولے لوَ سَ د نافرمانئ يو لفظ هم دوزخ ته رَ 

 د هغې نهچې  خربه اوکړيبعضې وخت مسلمان په بے خيالئ کښې داسې خوږه       
 هئشوے وي، او څوک په بے پروا يضاکريم د هغه نه ر اهللخپپله هم خرب نه وي او 

 د کښې يو نيمه خربه داسې اوکړي چي هغه ته د هغې پته هم نه وي حاالنکه د هغه
نا ابو .يوتبايه د هغه مقدر شوې  وايله ريسپ د بدې خربې َرِِضَ اهللُ هريره  د حرضت سي ّد 

َصَّلَ اهللُ عَلَيِْه َواٰلِٖه َوَسلََمتاجدار  ےنه روايت دے، د مدين عَـنْهُِ
شکه بنده لکه د ارشاد اوفرمائيلو: بي 

هم نه  خيالته د هغه  اووايئ چې هغې طرف )ُجله(کولو داسې لکمه  يضاراهلل پاک د 
اهلل شکه بنده لکه د ے اوچتې کړي او بيوي، او د هغې په وجه اهلل پاک د هغه ډيرې درج

نه وي او د هغې  هم خيالته ئې  طرف ېاووايئ چې هغ )ُجله(پاک د نافرمانئ داسې لکمه 
 ( 9853، حديث: 584، ص، 5)مشکّٰوۃ ج:  .غوزار يشپه وجه دوزخ ته 

 وے وبد صحبت  برباد كړ
ول اعشقان  اے         اوس زړه درزوونکے حديث رشيف بيان شو، واقيع ژبه ښه په  !رَس 

دعوت  رسه خوزول پکار ده، د ژبې د حفاظت ذهن جوړولو کښې د او پوهې سوچ 
په ديين ماحول کښې د پاتې  دعوت  اساليمډير اهم کردار دے، مونږ ټولو ته د  اساليم

کيدو رسه ښه ديين اکرونه کول پکار دي او هميشه د بد صحبت نه ځان بچ ساتل 
د اعشقان   حاصليدو باندېد برباديدو نه پس هدايت  کښېغلط صحبت  په .پکار دي

 .واورئ “مدين سرپلے”ساليم ورور رسول په برکيت صحبت کښې د راغيل خوش قسمته ا
يو اساليم ورور د غلطو ملګرو د ناستې پاستې په “ ګلستان  جوهر” ےد کراچئ د عالق

و لرلتے وو، هغه د سندرو اوريدو ډير شوق نښکښې  خټووجه د بد اخالقئ او ګناهونو په 
ندرې او بيا دا شوق دومره زيات شو چې هغه به خپپله په خمتلفو پروګرامونو کښې س

ل د هغه معمول ښد دې نه عالوه چرس څ .ولاخست شاباشوئيلې او د خلقو نه به ئې 
خربې کول او دروغ  ېوو، د ګناهونو اعدت ئې دومره زيات شوے وو چې د بے حيائ
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کښې هغه ته  1002اکل په  رسهخوش قسمتئ  په، لوئيل هغه ته هډو عيب نه ښاکريد
لاولیا  د دريو ورځو بني االقوايم د سنتو ډکه  وت  اساليمدعملتان رشيف کښې د  مدينُة ا

مريد  َرْْحَُة اهلِل عَلَيْهغوث  پاک  او هلته داجتماع کښې د رشکت کولو سعادت حاصل شو 
نه پس هغه بيا د غلطو ملګرو رسه ناسته پاسته  بريته راتلوجوړ شو خو د اجتماع نه 

ذهين مرض  په يويوه ورځ هغه ناڅاپه  .رشوع کړه او بيا د ګناهونو سلسله رشوع شوه
سورۀ فاحته هم هريه شوه او هغه په خپل کور  ترينه د هغې په وجه شو چې کښې اخته

 ئې و پالر به ئې خپل دښمنان ګنړل، حالتر و، خپل مولشان اوسيده کښې د يلونو پ
دومره خراب شو چې د خپل مرض په وجه به ئې نه ډوډئ خوړے شوه او نه به اوده 

د هغه مور به د خپل  .يدے شو، آخر هغه د يلونو په هسپتال کښې داخل کړے شوک
او وظيفې  ېډيرې داعګان به ئې او د هغه د پاره برداشت کولےشو ه ځوي دغه حالت ن

د څه عمل په  هغه بزرګ هغې ته اويلدلومور په خوب کښې يو بزرګ  ئېکولې، يوه ورځ 
قالره هغه عمل کولو، د هغه عمل په برکت په  هغنا ےد هغه مور به ب .باره کښې اووئيل

َلَْحمُْد  شو او صحت يابد هغه اساليم ورور حالت ښه شو او هغه جسماين طور  قالره ا
د سنتو زده کولو ښودلو مدين قافله  دعوت  اساليميوه ورځ هغه هم راغله چې هغه د  لِل ِّٰہ!

د اعشقان  رسول په صحبت کښې د ګناهونو نه د بچ کيدو  هلته ئېکښې سفر اوکړو 
د ديين  دعوت  اساليمو او د ش ېثابت قدم پاتذهن جوړ شو او په ديين ماحول کښې 

 وايئ(“ نيک اعمال” ورته چې اوس) ود مدين انعاماتسطح د ډويژن په رسه اکرونو کولو رسه 
  .ذمه وار هم جوړ شو

بيان شوے مدين سرپلے مونږ ته دعوت  ف کر راکوي چې  !اَهل  بيتَصحابه و  اعشقان  اے       
په خپله ناسته او ملګرتيا بيا نظر واچوو، چرته داسې خو نه وي چې د نيکو  همونږ

و په وجه زمونږه غلطه ملګرتيا او غلطه ناسته پاسته وي!! حرضت لتولو نه د لرې اعما
 [خلقو رسه] وناسته فائده او د ښ ]خلقو[د بدو ”فرمايئ:  َرْْحَُة اهلِل عَلَيْهمفيت اَحد يار خان 

د بهټئ واال رسه مشک نه ميالويږي، رصف ګريم  .ناسته چرې هم نقصان نيش درکولے
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واال رسه نه ګريم ميالويږي نه لوګے، م شک يا  )خوشبو(د م شک  .او لوګے ميالويږي
د غلطې ناستې پاستې  چې څومره درنه کيدے يش”نور فرمايئ: “ .خوشبو به ميالويږي

دې رسه او ښه ناسته پاسته اختياروئ چې نيا بربادوي نه ځان بچ کوئ چې دا دين او د  
 د غلط ملګرياو  .]يعين انسان وژين[ د مار رسه ناسته ژوند اخيل .نيا ښه کيږيدين او د  

 “.ناسته ايمان بربادوي رسه
 (145، ص: 6)مرآت، ج:  

 فرمايئ: اهلِل عَلَيْهَرْْحَُة حرضت موالنا روم 
د 
َ

 

ُ

 ک
ِ
را اصِل

ُ

 

 ت
ِ
ِ اصِل

 

حت ت ُ
ص

د   
َ

 

ُ

 ک
ِ
را اطِل

ُ

 

 ت
ِ
ِ اطِل

 

حت ت ُ
ص

 

)خلقو( ناسته پاسته به تاسو ښه او د بدو )خلقو( ناسته پاسته به تاسو بد جوړ  و)يعين د ښ 
 (99ل، ص: ونثمی، درتف اون ) کړي( 

 َصـل َـی اهلُل   عَلـّٰی   ُمـَحـم َدَصـــل ُـــْوا  َعـلَـی   الَْحــِبْیب!            
 خربې د فضويلاتو نه د پاكولو بهرتينه ن سخه

ظو الفا وخربې د فضول ېخپل او و خواهش لرونکو د پارهلکيم راوست د خربو کښې       
دي: د  کښې څه داسې يلک“ حياء  العلوما  ”کولو د پاره په ك او خمتلفو خرابيانو نه د پا

واال  فائدےپوره  (1)خربې ورکوونکي پوره نقصان  (2)خربو څلور قسمونه دي: 
داسې خربې  (3) داسې خربې چې نقصان هم ورکوي او فائده هم ورکوي، او (4)خربې 

نقصان  خربې کومې چې ټولې قسم وړوميبنو  .چې نه پکښې فائده وي او نه نقصان
واال  دريم قسمدي د هغې نه هميشه بچ کيدل رضوري دي او دغه شان ورکوونکي 

خربې چې نقصان او فائده پکښې دواړه دي، د دې نه هم بچ کيدل الزيم دي او کوم 
چې نه پکښې فائده شته او نه  ےهغه په فضويلاتو کښې شامل د ےد قسم مڅلورچې 

د دې نه  ، نقصان دےنقصان، ځکه په داسې خربو کښې وخت ضائع کول هم يو قسم هل
 حصےخربې پاتې کيږي يعين په خربو کښې په څلورو کښې درې  دويم قسمپس رصف 

چې فائده  هکوم هخرب څلورمهد استعمال وړ نه دي او رصف  فيصده( 57)يعين 
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 د دننه ه کښېاستعمال خربقابل   هخو دغ هد ههغه رصف د استعمال قابل هد ېورکوونک
او ، ےمبال غ د ، غيبت، تهمت، د دروغوګنړلوښه ، ځان ئاکر شان ريا ]غري حمسوس[ باريک

فائده موجودې دي، نور دا چې د  ےوغريه وغريه انديښن د آفت بيانولو فضيلتخپل  د
خمکښې  نوربيا د هغې په ذريعه  اخته کيدوخربو کښې د  وپه فضولخربو کولو رسه  مندو

دې نکړي د ګناه کولو وغريه وغريه ويره شامله ده او د دې خرابيانو  خدائے پکښې
 په دې وجه، بنده پرې اکرث پوهه نه يشچې  غري حمسوس انداز کښې ويشامليدل داسې 

، ص 3ج:  احیاُء العلوماوګورئ ) .نښيلو کښې اتپه ذريعه هم انسان په خطر واستعمال خربقابل  د 
538) 

لېخربه چې د  وينياد    وځي نو څه ذ كر  اهلل كول پکار ديانه  خ 
نه ګنړلې، لکه  ېخربې هم ښ )غري فضول(نيا د اهلل پاک نيکو بندګانو به رصف د د         

ل م ه څنګه چې به حرضت س   نا َح  اد ب ن س  نيا خربه اوکړه نو د چې لکه څه د د   َرْْحَُة اهلِل عَلَيْهي ّد 
َن اهلِل ”هغې نه پس به ئې  ّٰ ِہ َولَآ اِ َحمُد لِل ّٰ لْ َواُسبحّٰ کبَرل ل َا اهلُل َواهلُل اَ و بيا به ئې للوست “َه ا

نيا خربې به په يو َملس کښې رصف د د   (و)تري شوؤ بزرګان  دينا سالفو  هزمونږ”فرمائيل: 
شامله  وه نه ګنړلې، چې تر څو پورې به ئې د هغې رسه څه نيکه خربه نه ېښ

 (540)تنبیُه المغترين، ص:  “ .کړې
 لرې كړے يش هلکه چې د رمحت توج

ِْاهلل  قړتن ک س هل خو ويريدل پکار دي چې چرته         طرف نه د رَحت  هلزما  عَِزترَبُ ال
عروف ک  لرې خو نه ده  هتوج نا شيخ م  فرمايئ: د انسان  َرْْحَُة اهلِل عَلَيْهرخې کړي! حرضت سي ّد 

)تنبیهُ     “ .جوړيږي سببو لبے مدده پريښود طرفه دبے اکره خربې کول د اهلل پاک هل 
 ( 540المغترين، ص: 

 او د دين د پوهې نه حمرومه واخالق وښد 
اخالقو او د  وله کښې هر څومره عقلمند وي خو هغه د ښعام  نيا په م  منافق که د د        

َصَّلَ اهللُ عَلَيْهِ وَاٰلِٖه د رساکر  مدينه  .دين د پوهې نه حمرومه وي ځکه هغه بدنصيبه او حمرومه دے
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صلتونه نه ُجع کيږي:  وََسلََم ښه اخالق  (۱)ارشاد مبارک دے چې په منافق کښې دوه خ 
  .د دين پوهه (۲)او 

 (5643، حديث: 353، ص: 9)ترمذي، ج: 

 خربې كوونکے څو څو ځله پښيمانه كيږي
لم ښالک ده”شعر ترُجه ده: د د نصيحت نه ډک د عربئ        او خامويش، سالمتيا، او  ع 

تاسو به په خاموشئ چرې هم  .وي نو زياتې خربې مه کوئ درپيښ خربې کول چې لکه
 نده شوييعين رشمشوي ئې ځله پښيمانه څو خو په خربو به څو  .نه ئې پښيمانه شوي

 (556)تنبیُه الغاِفلین، ص    “.ئې

کښې د په خاموشئ واقيع دا حقيقت دے چې  !حمرتمو اساليم ورونړو او خوږو       
په اعدت  كولوخربو د موقع  بےموقع  او ويو اماکن ډير کم ليدنده کپښيمانتيا يعين رشم

وي چې ما  هيا په زړه زړه کښې پښيماني پيښيږاو معايف غوښتل “خبښنه” هځل ډير وجه
ويره  ک س خمامخد دتله خربې نه وے کړې نو ښه به وے ځکه چې زما په خربو کولو 

ختمه شوه، ردې بدې مې واوريدلې، فالنکے خفه شو، د فالنکي رنګ زيړ شو، د 
حرضت حممد بن  .ر پرې هم خراب پريوتو وغريه وغريهثُّ ا  فالنکي زړه خفه شو، زما ت  

 و( تز  ع  )د زياتو خربو کولو رسه : ”ده يومره ښه خربه بيان کړڅ َرْْحَُة اهلِل عَلَيْهنرض حاريث 
 (15، قول نمبر: 60، ص: 2)الصمت لا بن ابي الديا مع موسوعه ج “ .يختميږ وقار

 نهتيا پښيمان په وجه“ خربو كولو د”
 پښيمانتيا ښه ده په وجه “د خربو نه كولو”

 په وجه “نه کولو د خربو”نه  تياپښيمان په وجه“ خربو کولو د” چې، رښتيا دي      
د کم خوراک ”پښيمانتيا نه  په وجه “طعام خوړلوزيات د ”پښيمانتيا ښه ده او 

په مصيبتونو  هغهچې څوک ډيرې خربې کوي ځکه  پښيمانتيا ښه ده په وجه “کولو
ي نو هغه خپله معده تباه کوي، اکرث لر تييل او څوک چې د زيات خوراک اعدښکښې ن

، که چرې په ځوانئ کښې د کښې اخته يش وقسم بيمار اغټ يش او قسمبدن  ئې
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ونو مرضد ”و نه پس بعضې وخت ختميدل ه لږ ډير بچ هم يش نو د ځوانئڅ مرضونو نه
  .جوړ يش“ جاهل
وغريه نه د ځان خربولو د پاره  د بدن د غټ وايل د عالجد زيات خوراک د نقصانونو او      

    .اولولئ “بهوک كے فضائ ل”د فيضان  سن ت د وړوميب جدل باب 
 كيږي هكولو واال پښيمان ېخرب ېزيات

غلطه ناسته پاسته بربادول کوي، غلط ځائے ته تلونکے بدناميږي او قړتن انسان        
نا ل قمان  حکيم  .آخر رشميږي په باره کښې وئيلے شوي دي   َرْْحَُة اهلِل عَلَيْهد حرضت سي ّد 

څوک چې د غلط ک س دوست او  (۱)چې هغويئ خپل ځوي ته اوفرمائيل: اے ځويه! 
څوک چې غلط ځائے ته ځي  (۲)ږي او نصيب کيملګرے جوړيږي هغه ته سالمتيا نه 

 .ږينده کيڅوک چې د خپلې ژبې حفاظت نه کوي هغه رشم (۳)هغه بدناميږي او 
 (551)تنبیُه الغاِفلین، ص: 

 نه خمکښې سوچ كولو د خربېڅوک چې 
 د فضول خربو نه بچ كيږي هغه كوي

نه  ي، خپل وخت فضولکورسه خربه د عقلمند شان دا دے چې په سوچ او پوهې        
بيا د فضول خربو کولو  هغه ته  به ، دغه شانپوره توجه سايت تومعامال وخپلپه ي، وخراب

مموقع  فاري نه مالويږي ه  نا ا بوذ ر غ  نه روايت دے چې ما د  َرِِضَ اهللُ عَـنْهُِ! د حرضت سي ّد 
َصَّلَ اهللُ عَلَيِْه َواٰلِٖه َوَسلََمرساکر  مدينه 

يفو   )يعين په حرضت نه پوښتنه اوکړه چې په ابراهييم صح 
ََلمابراهيم  کښې څه مضمونونه وو؟ اوئې  آسماين کتابونو( يباندې په نازل شو ِعَلَيِْه الَسَ

ربت او نصيحت وو  ، په چې ه هغې کښې دا هم وو()پفرمائيل: په هغې کښې ټول ع 
د حاالتو نه خرب وي او د خپلې ژبې  ےالزم دي چې د خپلې زمانباندې عقلمند 

ې نه مشتمل اتوفضويل په ېد خربو کولو په ځائے اکر کوي او د هغه خرب .حفاظت اوکړي
  (999، ص: 1، ۃیلح االوایلء ج: 312، ص: 1واولں یک پ  ںیت، ج: ہ )الل ّٰ  .وي
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 مريضه ښه شوهد كينرس 
َلَْحْمُد لِل ِّٰہ        برکتونو  د د ديين ماحول هم څه ښيلک برکتونه دي، د دې دعوت  اساليمد ا

د يو  ند(اهل)واورئ او خوشحاهل شئ: د اولډ اکنپور “ مدين سرپلے”لګولو د پاره يو  هانداز
د دعوت  اساليم ديين ماحول رسه تړون نصيب  ته اساليم ورور خوش قسميت وه چې هغه

طبيعت ډير خراب وو، ډير عالجونه ئې اوکړل  (مورمور يعين د ) صاحبېد هغه د نيا  .شو
د هغې کينس دے او وررسه ئې دا خرب هم ”ډاکټرانو اووئيل چې  .خو شفا ميالؤ نه شوه

اويرول، هغويئ د اهلل   د ويرې دې خرب هغويئ“ .واورولو چې دا د يو څو ورځو ميلمنه ده
و لکُّ په  ربُّ الِْعزّت په هفته واره د سنتو نه  دعوت  اساليماع غوښتلو د پاره د د نيا د رغيدو د   تـ 

يا اهلل پاکه! دتله چې ستا ” اع اوکړه: ډکه اجتماع کښې رشکت اوکړو او په ژړا ژړا ئې د  
په بله “ .بنده دے د هغويئ په برکت زما نيا هل صحت ورکړه (خوښ )يعينکوم هم حمبوب 

په خدمت کښې حارض شو نو د هغه د خوشحالئ هډو څه حد نه  ئباورځ چې لکه د نيا 
حبتوو ځکه چې په اجتماع کښې د اعشقان  رسول  اع برکت شوې د   ېد غوښتل په ص 

ښه شوې وه او  بلکه هلشو ه ماوس کښيناستے  ابئداسې ظاهر شو چې د هغه نيا 
   .شوه ه مے ګرځيدل

را رکش ومال 

 

دین اموحل دپ    ت
َ
دا دمین اموحل      م

 

 ہن وھچےٹ یھبک یھب خ

دا دمین اموحل       

 

 رےہ پ   خ

 

 ےچب دب رظن ےس دسا دمین اموحل            السم

 (687)واسلئِ ششخب، ص: 

 يوه بيماري هم ال ع الجه نه ده
َن الل ّٰ               .اهلل پاک په هر څزي قدرت لري، که هغه اوغواړي نو کينس هم ټيک يش ہ!ُسْبحّٰ

ده چې  جداآؤ خو دا خربه  .وا د هرې بيمارئ عالج شتهاو د مرګ نه س   وايل يقيناً د بوډا
ځکه د دې وئيلو په  .نه دے معلوم کړے )ډاکټرانو(د ډيرو مرضونو عالج ال طبيبانو 

چې داسې اووئيلے يش چې  يمناسب دا د“ د فالنکي مرض عالج نشته”ځائے چې 
اوسه پورې د دې مرض عالج نه تر زمونږ رسه د دې بيمارئ عالج نشته يا ال ډاکټرانو 

www.dawateislami.net



 خربو كولو آداب د 90

90 

 

 

فا ذريعه جوړه يش ګنې  .دے معلوم کړے بهر حال که رب ّ کريم اوغواړي نو دوايئ د ش 
غه دوايئ د مرګ وجه جوړه يش! او دا هم اکرث يلدلے کيږي چې د عني ممکن ده چې ه

 اثر باوجود په بعضې بعضې بيمار منيف ميالؤ شوې صحيح دوايئ هل طرفهماهره ډاکټر 
  .اويش [ري ايکشن]

 د كينرس روحاين عالج
ر يو        اولولئ او اوبه  “ُسوَرۃُ َمرَيم” لس ځله د ر ود  ابراهيم او په مينځ کښېواّول او آخ 

پرې دم کړئ، د رضورت په طور وررسه نورې اوبه ميالوهئ، مريض دې دغه اوبه هره 
فا به   ُہ الَْکِريماِْن َشآَء الل ّٰ کوئ،  ے ناغهي، دا عمل تر څلويښتو ورځو پورې بښورځ څ ش 
 دمولے يش( ے اوللوست مريض د پاره بل څوک ئې هم د) .بيامويم

 َعـلَـی   الَْحــِبْیب!            َصـل َـی اهلُل   عَلـّٰی   ُمـَحـم َدَصـــل ُـــْوا  
 بيوقوف چې تر څو خاموشه اويس پيژندلے كيږي نه

د عزت په  ورته ي، خلقپريوځخاموشه پاتې کيدو رسه بعضې وخت په خلقو ر عب       
سرتګه ګوري او څوک چې هر وخت خربې کوي د هغه ر عب ختميږي او د هغه د 

ع .هم نه پاتې کيږي“ وزن”خربې  چې غور  کوم کس”فرمايئ:  َرْْحَُة اهلِل عَلَيْهي ـ  ابراهيم خن 
نه زيات )يعين د ټولو کښې ارشف  [ناستو خلقو]يعين په ټول َملس هغه به اوکړي نو 

، ځکه چې يسواچې اکرث خاموشه  وم کيممواور عب واال هغه ک س او زيات  رشيف(
 (540)تنبیه المغترين، ص:       “ .ده خامويش د اعل م د پاره ښالک او د جاهل د پاره پرده

 ر نه پريوځي نو بيا؟ )واقعه(كه چرې د نيمې شپې پورې لمَ 
ول اعشقان  اے        وي، انسان چې لکه  قائمرسه عزت  خاموشه اوسيدلوواقيع ده چې  !رَس 

َرْْحَةُ سف اب ويو چې د حرضت امام وايئ .لګياونو د هغه د پوهې پته  يړخربې رشوع ک

يو ځل حرضت امام ابو يوسف  .به ئې هم نه وئيل څهرسه يو ک س ناست وو خو  اهلِل عَلَيْه
هغه  نوپوښتنه ولې نه کوې؟ هميشه چپ ناست ئې؟  څههغه ته اوفرمائيل: ته  َرْْحَُة اهلِل عَلَيْه
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چې روژه لکه ماتول پکار ده؟ اوئې فرمائيل: لکه  ېاووائ راته ښه دا چې پوښتنه اوکړه
دې  پهر نه پريوځي نو بيا؟ هغه اووئيل: که چرې د نيمې شپې پورې لم   .ر پريوځيچې لم  

خاموشه او اوئې فرمائيل: ستا  لوشو م سکے َرْْحَُة اهلِل عَلَيْهحرضت امام ابو يوسف  تپوس کولو
 (515، ص: 59)تاريخ بغداد، ج:      .پرانسته مې ستا ژبه چې يدل ښه وو، ما غلطي اوکړهاوس

 اکش! زه ګونګے وے
ول اعشقان  اے          وغريهغه يش نو نابينا په فائده کښې وي چې  فکر اوکړےکه  !رَس 
 ورنونهاو  زنګونان ښاکرهواال ک س “ هاف پينټ” کتلو نه، د فلمونه، ډرامې او ،ؤ تهزنان
و وغريه لواچنظر  “اخستلو واال خاص خوند” د باندې وهلاکن بےګريې وښلک په ،نه وليلد

د  .وي هوغريه ګناهونو نه بچ وي، دغه شان ګونګے هم د ژبې د بے شمريه آفتونو نه حمفوظ
)اعجزئ په به د  َرِِضَ اهللُ عَـنْهُِمسلمانانو وړوميب خليفه، اعشق  اکرب، حرضت صديق  اکرب 

اکش! چې زه ګونګے وے خو د ذ کر  اهلل تر حده پورې راته د خربو کولو ”فرمائيل:  طور(
 (82، ص: 50)مرقاۃُ المفاتیح، ج: “ .صالحيت حاصل وے

 اکش! چې دا ګونګئ وے
يوه خرب يوه ورځ  َرِِضَ اهللُ عَـنْهُِ ءکښې دي: صحايب رسول، حرضت ابود ردا“ العلوماحياء  ”په 

زنانه اويلدهل نو اوئې فرمائيل: که چرې دا ګونګئ  )يعين ډيرې خربې کوونکې( لوڅه
  .وے نو د دې په حق کښې به بهرته وه

 (595، ص: 3)احیاُء العلوم، ج: 

 ي!جوړيږ هڅنګ انګړ امنكور د 
مبارک ارشاد نه دې خاص طور زمونږه  َرِِضَ اهللُ عَـنْهُِحرضت ابود ردا  صحابـي نبـيد        

خربو، غري رضوري پوښتنو،  وفضولاساليم خويندې سبق حاصل کړي کومې چې د 
وزګاريږي، که چرې په صحيح معنو کښې خاموشه اګمانو او غيبتونو وغريه نه نه بد

، او د خراب تعلقيشانئ، د ټولو خپلوانو رسه اوسيدل زده کړي نو د هغويئ کورنئ پر
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به حل يش او ټول خاندان به په  ےنګور جنګ جګړې وغريه ډيرې مسئله  خواښې او 
  .سکون يش ځکه چې کورونو کښې جګړې د ژبې د غلط استعمال په وجه کيږي

 پوسټ غور قابل   يو د سوشل ميډيا
ي، يوې جينئ يږفرق رسه وړاندې ک ټ د معمويلپوس قاب ل  غورد سوشل ميډيا يو        

پالر رسه د ساتلو حق لونړو ته ميالويدے و پوسټ اوکړو: که چرې د واده نه پس د مور 
په دې يو هلک هم ډير ښلکے جواب ورکړو  .نه وو“ اولډ هاؤس”نو ملک کښې به يو هم 

 هچې که چرې دغه لونړه د واده نه پس سخر خواښې پالر او مور اومين نو ملک خو څ
م نيا کښې به يو اولډ هاؤسپه ټوهل د   چې   .نه يشپاتې  ه 
پوهه کولو کوشش شوے دے کومې چې  په دې پوسټ کښې رصف د هغه زنانؤ د      

او د کور امن خرابوي،  ته ډيرې سپورې ستغې وايئوريانو وغريه رايند او خپلې خواښې
مګنړ شمري زنانه  معارشه کښې پهګنې  لم د سخرګنئ د داسې شته چې ه  د  د السه ظ 

  .يپريشانئ ژوند تريو
 نګور د جګړې ختمولو ن سخههد خواښې او 

هل پکار دي چې رصف صرب کوي، په “ نګوره”که چرې خواښې رټل کوي نو       
ند ته دې شاکيت هم نه کوي، تندے وجواب کښې دې يو لفظ هم نه وايئ او خپل خا

ه نه ص  دې هم غ   باندېلوښو وغريه ماتولو  رټلو يا په ، او د خپلو چبوکوي ويدې هم نه تر  
به د کور  قالره قالرهپه  !ہُ الَْکِريماِْن َشآءَ الل ّٰ ي او د پالر کور کښې دې هم څه نه وايئ، سړو

م دغ .حل يش ےمسئل رسه جګړه کوي نو “ خواښې”نګور د خپلې هسې که چرې يو ه 
وي، د کور اختيارخواښې هل پکار دي چې جوايب اکروايئ نه کوي، رصف خامويش دې 

د دې  !ہُ الْکَِريماِْن َشآءَ الل ّٰ  .يو ک س تر دې پورې چې خپل ځوي ته دې هم شاکيت نه کوي
ھ”متل 

ک
ُ
س
ُ  وس 

 
آؤ يج! که چرې په صحيح معنو کښې د  .يممطابق به سکون بيامو “ای  ح
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ډيره زر به د خواښې  !ہُ الْکَِريماِْن َشآءَ الل ّٰ عمل اوکړے شو نو “ ن سخه”په دې ُعِفَي عَنُه  سګ  مدينه
  .نګور جګړه ختمه يش او کور به د سکون نه ډک يشهاو 

 د خاموشئ په برکت رسه ديدار  مصطٰفے
د خاموشئ د  جاري شوے هل طرفه مکتبُة المدينہيوې اساليم خور د دعوت  اساليم د       

ئې اوسيدل  هخاموش اوو لاوريدوت په باره کښې د سنتو ډک بيان آډيو کيسټ ي  م ّ ه  ا  
، په دريو ورځو کښې هغې ته اندازه اوشوه چې خمکښې به هغې څومره فاتلو لرشوع کړ

َلَْحْمُد خربې کولې!  د خاموشئ په برکت هغې ښه ښه خوبونه يلدل رشوع کړل،  يمرِ کَ لِل ِّٰہ الْ ا
نه جاري شوے  مکتبُة المدينہو د کوشش په دريمه ورځ هغې د لد فضول خربو نه د بچ کيد

ے ےتہک ںیہ“د سنتو ډک بيان يو بل آډيو کيسټ 
س
ک

 

 

چې د شپې لکه  .په نوم واوريدو ”ااطع
َلَْحْمُد لِل ّٰہِ اوده شوه نو  په کيسټ کښې يوه بيان شوې واقعه هغې په خوب کښې  يمرِ کَ الْ  ا

َصَّلَ اهللُ عَلَيِْه َواٰلِٖه َوَسلََمد جنګ نقشه وه، رساکر  مدينه ”اويلدهل! 
ښمن د جاسوسئ د پاره خپل د د   

ذيفه  ريس نو اود اکفرانو د خيمو خوا ته  چې روانوي، هغويئ َرِِضَ اهللُ عَـنْهُِصحايب حرضت ح 
 ،ا وو يينوالړ  مسلمان شوے(نه وو اوسه پورې  ال تر )چېد اکفرانو رسدار حرضت ابوسفيان 

ذيفه   چې کښې کيږديکمان  په غشےدا موقع غنيمت اوګنړي او  َرِِضَ اهللُ عَـنْهُِحرضت ح 
َصَّلَ اهللُ عَلَيِْه وَاٰلِٖه َوَسلََمته د دواړو جهانونو د رسدار ور ]ناڅاپه[

 اکفران”ياد يش چې وردا حکم  
َصَّلَ اهللُ عَلَيْهِ وَاٰلِٖه وََسلََمرَحت  ے جان  نو د خپل خوږ آقا، مصطفٰ “ يشخرب نه 

د فرمانربدارئ کولو  
َصَّلَ اهللُ عَلَيِْه َواٰلِٖه َوَسلََم او د تاجدار  رسالت يش حارضنه و يل، بيا ا وغشے  په وجه

په خدمت  
َلَْحْمُد لِل ِّٰہ الْ  .يکښې اکرکردګي وړاندې کو دې خوب كښې دغې اساليم خور ته د په  يمرِ کَ ا

َصَّلَ اهلُل عَلَيِْه وَاٰلِٖه َوَسلََمرساکر  مدينه 
 نصيب شو، ديدارصفا صفا ِامَرِِضَ اهللُ عَـنْه او دوؤ صحابه كرامو 

 خربو نه د بچ کيدو ود فضول !ُد ِہّٰلِلمْ حَ اَلْ “  .نورې ټولې نظارې ورته خړې خړې ښاکريدې
ٰلِٖه وََسلََمپه کوشش په هغې د دواړو جهانونو د رسدار  وورځ ېرصف د در َصَّلَ اهللُ عَلَيْهِ وَا

 ےډير لوئ 
دے چې چرې مې هم د ژبې نه څه فاتلو لفظ  خواهشبس زما  ، د هغې وينا وه چې:کرم اوشو

  .وځيااونه 
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لل
 پ  ںیت افوتل   یھبک ہن   ںیم رکوں   ھا

ری راںیتسب 
ِ
رے دن اور م

ِ
 ذِرک ںیم زگرںی م

 َصـــل ُـــْوا  َعـلَـی   الَْحــِبْیب!            َصـل َـی اهلُل   عَلـّٰی   ُمـَحـم َد
 د ژبې آفتونه ډير زيات دي

نا عبد  صحايب رسول حرضت س         چې د هر څزي اوفرمائيل  َرِِضَ اهللُ عَـنْهُِمسعود اهلل ابن  ي ّد 
د انسان  )ځکه چې د ژبې آفتونه ډير زيات دي(د قابو کولو رضورت دے،  د ژبې نه زيات

ټولو اندامونو نه د ژبې کردار زيات  دکښې د بدن  ايښودلو ےد ګناهونو پيټ باندې په رس
 له کښې()د نورو اندامونو په مقاب  ګناهونو نه د ټولو اندامونو بچ کول رضوري دي خو  .دے

  .د ژبې خيال ساتل او په دې قابو موندل د ټولو نه اهم او رضوري اکر دے
 عمر بن عبد العزيز په سلګو سلګو اوژړل

مر ما واوريدل چې يو اعلم صاحب د حرضت ع   :فرمايئ َرْْحَُة اهلِل عَلَيْهاهلل  عبد   حرضت ابو      
ه د خربو کوونکي اعلم پهم  “اعلمخاموشه ” اووئيل:په خمکښې  َرْْحَُة اهلِل عَلَيْهالعزيز بن عبد  
کوونکے اعلم به د قيامت په ورځ د  اوئې فرمائيل: زما ذهن دا دے چې خربې .شان وي

چپ پاتې کيدونکي اعلم نه افضل وي ځکه چې د خربو کوونکي اعلم فائده خلقو ته 
حب هغه اعلم صا .ريس او چپ پاتې کيدونکي اعل م ته رصف ذايت فائده ريس

َ اے ”اووئيل:  ر بن م  حرضت ع  “ ! آيا تاسو د خربو کولو د فتنو نه خرب نه ئې؟ینُمؤِمنِ الْ  رـ یْ مِ ا
د  (698، قول نمبر: 391، ص: 2: )الصمت ج .چې دا واوريدل نو ډير ئې اوژړل َرْْحَُة اهلِل عَلَيْهعبد العزيز 

     .اويشاهلل  ربُّ الع ّزت دې په هغويئ رمحت وي او د هغويئ په برکت دې زمونږ بے حسابه خبښنه 

تَِم الن َِبِی یْن ِمین بَِجاِہ َخا    َصَّلَ اهللُ عَلَيِْه َواٰلِٖه َوَسلََم اّٰ

 د حاکيت وضاحت
ول اعشقان  اے        رحبا! ابلته ذزمونږ د بزرګانو احتياطونه او د اهلل پاک د ويرې ج !رَس  به م 

و نصيحت د احتياط کوونکو علمائے دين وعظ په دې خربه کښې هيڅ شک نشته چې 
د  د نيکئ دعوت ورکول او ل، د مبلغينو د سنتو ډک بيان کولم بيانوحاکاکول، رشيع 
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اعلم صاحب د حرضت عمر  ٰهغهخو د  .خاموشئ په مقابله کښې ډير افضل عمل دے
آيا تاسو د خربو کولو د فتنو ”په دربار کښې دا عرض کول چې  َرْْحَُة اهلِل عَلَيْهبن عبد العزيز 
َ  د په خپل ځائے صحيح وو او“ نه خرب نه ئې؟ د اهلل پاک د ويرې  َرْْحَةُ اهللِ عَلَيْه ینمُؤِمنِ الْ  رُ ـ یْ مِ ا

په  باندې د پوهيدلو پټ مقصدظو الفادين د دې  م  اعل ٰهغه نه په سلګو سلګو ژړل هم د
دي خو خپپله د  فائده مندې د خملوق د پارهاګر چې خربې کول  ېواقيع چې ښ .وجه وو

موجودې دي مثاًل که چرته ښه مبلغ وي  ےنکي د پاره په دې کښې ډيرې خطرويوئو
شاباش ورکولو او د طرفه خربو په روانئ باندې د نورو خلقو هل  د خپل ښه بيان اوپه نو 

په وجه يا رصف په خپل صالحيت د تکرب په وجه يا خپل ځان  ولصفت کو
ولو او اچګنړلو او د نورو کمرت ګنړلو يا رصف د نفسانيت په وجه په نورو د ر عب “ څه”د 

وئيلو وغريه وغريه په فتنو کښې  ظو او حماوروالفاد ګرانو يا ښلکو  د پارهد خپلې واه واه 
وي نو په خپلو خربو او بيانونو کښې  حاصلکه چرې په عربئ ژبه ئې عبور  .تے يشښن

متلونو وغريه د استعمال په فتنو کښې  د ډيرو عربئد ولو او اچرعب  د د خپلې عربئ
مخ کيدے خمااخته کيدے يش، دغه شان که د چا آواز ښه وي نو هغه هم د خطرو رسه 

په وجه  په د خوشحايلدو  او په دېي يش، ځکه چې خلق اکرث د داسې خلقو تعريف کو
ربُّ کښې د اخته کيدلو او مال کخپل  د عطا ګنړلو په ځائے د پاک اهللښه آواز د  ت ک 
په باره کښې خربدارے “ خربو کولو”اعلم  دين د  ٰهغهنو د  .ګنړلو وغريه غلطيانو ويره وي

خربې کول د لري د هغه  عيبونه اقيع چې کوم مبلغ بيان کړے شويصحيح دے او و
که خملوق ته د  ذريعه ده اګرپه خپل حق کښې ډيره لويه فتنه او د آخرت د بربادئ  هغه

  .هغې نه فائده ريس
 ولتيارخاكولو د پاره د خربو خمتلف انداز  هد متاثر

په دې خربې راجوړول او  ښائسته ېښلکره کولو د پاره  ث ّ ا  ت  خلق د خپل ځان نه د م        
خپل عقيدت مند جوړول ډير زيات غلط اکر دے، اوس چې کوم حديث  ويئهغ طريقه
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سبق واخيل کوم چې په ظاهره نيک هم وي خو  خلق ٰهغهي د هغې نه دې يږرشيف بيان
  .لو کوشش کويجوړو عقيدت مندخپل ځان  د او خلق ګنړي“ ښه” ځان
ريره  ود حرضت اب         َصَّلَ اهللُ عَلَيِْه وَاٰلِٖه َوَسلََمنه روايت دے، رساکر  مدينه  َرِِضَ اهللُ عَـنْهُِه 

ارشاد  
کړل چې د هغې په د دې د پاره زده  ونهچا چې د خربو کولو خمتلف انداز”اوفرمائيلو: 

، اهلل پاک به د قيامت جوړ کړي()يعين خلق خپل عقيدت مند ذريعه د خلقو زړونه قيد کړي 
 (1006، حديث: 345، ص: 9)ابوداؤد، ج:   “.فرض قبلوي او نه نفل هپه ورځ نه د هغ

د دې حديث مبارک په وضاحت  َرْْحَُة اهلِل عَلَيْه نعييم ي اَحد يار خانـمفتحرضت       
کښې فرمايئ: يو مضمون په خمتلفو عبارتونو بيانول، ښه عبارت وئيل، د دروغو خربه 

دې د د نې ښودل يعين کوم اعلم چې ډيرې پيچيده خربې خوندور تقريرونه کول يرښت
  .پاره زده کړي چې خلق د هغه په جال کښې ګري يش، خلق د هغه عقيدت مند جوړ يش

 (934، ص: 6)مرآت، ج: 

 خربې هم ډيرې خطاګانې هم ډيرې
وغريه وغريه په لو کولو خلقو ته د کزن او د قړتن ک س په دروغو، غيبت، چغلئ      

دغه شان د مادلاره ک س د زيات دولت په  .ګناهونو کښې د اخته کيدو خطره زياته وي
ن  .خطره وي اخته کيدلو وغريه ګناهونو کښې د ربُّ ک  لم، ت  وجه په ظ   س  نا ح  حرضت سي ّد 

وي د هغه به غلطيانې هم زياتې کچې خربې زياتې  څوك (۱)فرمايئ  َرْْحَُة اهلِل عَلَيْهرصي ب  
د چا چې اخالق  (۳)د چا چې مال زيات وي د هغه به ګناهونه هم زيات وي او  (۲)وي 

 (552)تنبیه الغاِفلین، ص:    .خراب وي هغه به په عذاب کښې اخته کيږي
 چې څنګه سفر، هغه شان د سفر سامان هم پکار دے

ے رشيفې رسه والړ وو يو ځل د کعب َرِِضَ اهللُ عَـنْهُِفاري مشهور صحايب حرضت ابوذر غ        
فرمائيل: څوک چې ما پيژين هغه خو مې هسې هم پيژين او څوک چې مې نه پيژين اوئې 

فاري يم، د يو همدرده او  ناده ابوذ ر غ  ب بن ج  ند  هغويئ دې ځان پوهه کړي چې زه ج 
نو اوئې فرمائيل: په  .شول مهربانه مسلمان ورور خوا هل راشئ! خلق ئې خواته راُجع
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تاسو کښې چې څوک د يو ښار د سفر کولو ارده کوي نو د سفر د سامان نه بغري سفر نه 
دے چې د آخرت سفر بغري د سفر د سامان نه کول غواړي؟  انسان کوي نو هغه څنګه

د ”خلقو پوښتنه اوکړه اے ابوذر! زمونږ د سفر سامان څه پکار دے؟ اوئې فرمائيل: 
ته لم   شپې په ونځ د قرب د ويرې نه د بچ کيدو د پاره، او د سختې ګرمئ تياره کښې دوه رکع 
تاسو  چې د پاره د دېد قيامت د ورځې د پاره او په غريبانانو باندې صدقه کول  روژے

ج کول اکرونود سختې ورځې د عذاب نه خالصے بيامومئ او د نورو غټو غټو   .د پاره ح 
و د پاره او بله حصه د لنيا غوښتتقسيم کړئ، يوه حصه د د  نيا په دوؤ حصو کښې د  

 ه نهفائده مندد دې نه عالوه دريمه حصه جوړول نقصان واال ده،  .و د پارهلآخرت غوښت
نيا کښې په  ٰهغهيو قسم  کړئ دغه شان خربې کول هم دوه ق سمه جوړې“ .ده چې په د 

ل نقصان وچې په آخرت کښې په اکر رايش او دريم قسم جوړ ٰهغهاکر رايش او بل قسم 
ورځې غم هالک کړم د کومې  ېآه! زه د ٰهغ” بيا ئې اوفرمائيل:دے فائده پکښې نشته. 

؟ اوئې ده )ورځ(هغه کومه  عرض اوکړے شو: “.چې ما رسه څه عالج نه شته
عمل نه اغف له او زه د خپل  ي ديزما اميدونه زما د عمر نه هم زيات شو”فرمائيل: 
 (558)تنبیه الغاِفلین: ص: “ .شوے يم

د ډيرې پرهزيګارئ  َرِِضَ اهللُ عَـنْهُِفاري حرضت ابوذر غ   !حمرتمو اساليم ورونړو او خوږو      
زه د خپل عمل نه اغف له ”باره کښې اعجزي کوي او فرمايئ چې په باوجود د خپل ځان 

خو څه نييک هډو کوو نه او که  هچې مونږ ځکه څه کيږي؟ هنو بيا به زمونږ“ .شوے يم
په زړه کښې دا خربه واچوي چې ته  راته ډ عبادت مو اوکړو نو هم شيطانچرې مات ګو  

هم په دې خوش فهمئ  همونږ دوکه کولوډير نيک ئې ته رشيف انسان ئې او د شيطان په 
هل د  هږنه خاص طور مون ےد دې واقع .کښې اخته شو چې آؤ واقيع زه نيک انسان يم

هر څومره هم نيک اکرونه  هاعجزئ او انکسارئ سبق حاصلول پکار دي چې که مونږ
  .وځان ګنهګار ګنړ پکار ده چې اوکړو،

 په كور كښې د سنتو ډک ماحول جوړولو كښې د خاموشئ كردار
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ول اعشقان  اے        د بے رضورته خربو، ټوقو ټقالو او د بد زبانئ اعدتونو پريښودلو رسه  !رَس 
ت زياتيږي او چې لکه د کور خلق ستاسو د سنجيده کيدو نه ز  کور کښې هم ستاسو ع  

زر اثر کوي او په “ نيکئ دعوت”د هغويئ په زړه به ستاسو د  !ہُ الَْکِريماِْن َشآءَ الل ّٰ ره وي نو ث ّ ا  ت  م  
نو د دعوت  اساليم د سنتو  .کور کښې به د سنتو ډک ماحول جوړولو کښې آساين يش

و رسه لاوريد د سنتو ډک بيانباندې  په موضوع ‘‘تيَّ م ّ هَ اَ  د خاموشئ د”ډکې اجتماع کښې 
َلَْحْمُد لِل ِّٰہ الْ  ول اختياريو ډيرې خربې کوونکي اساليم ورور د خاموشئ اعدت  ميْ رِ کَ ا
َن الل ّٰ ، ورشوع کړ هغه ته فائده هم رسيدل رشوع  ]خاموشئ اعدت خپلولو رسه[د دې  ہ!ُسْبحّٰ

خو چې د لکه نه ئې  ډډه کوهلد هغه نه  وکيدو په وجه د کور خلق“ ابو الفضول”شوه، د 
او خاص طور د هغه مور  جوړ شو “پوزيشن”ئېکړه، کور کښې رشوع  اخيارولخامويش 

کومه چې به د هغه نه بزياره وه اوس خوشحاهل ده، ځکه چې خمکښې د هغه د  حمرتمه
خربې هم بے اثره کيدلې خو اوس چې لکه  ېاعدت وو ځکه به د هغه ښ بدو ردو وډير

عمل  د اواوري  په خوشحالئزړه  دته څه سنت وغريه وايئ نو هغه ئې  حمرتمېهغه مور 
  .کولو کوشش پرې هم کوي
راتھ 

 

 ایپرے رمے  اے   واقر  ےس  ومخیش  ےہ ت 

 ےگ وخش آپ ےس اسرے  واےل یھب وہ اجںیئ رھگ 

 َصـــل ُـــْوا  َعـلَـی   الَْحــِبْیب!            َصـل َـی اهلُل   عَلـّٰی   ُمـَحـم َد
 د غري رضوري پوښتنو آفتونه

نا امام حممد بن حممد بن حممد غزايل        فرمايئ: په بے فائده خربو کښې  َرْْحَُة اهلِل عَلَيْهسي ّد 
داسې پوښتنې ه باره کښې پوښتنه کول هم دي او ستاسو د بل چا نه د غري رضوري څزي پ

نور به د جواب ورکولو په ذريعه په  به تاسو خپل وخت هم خراب کړئ او کولو رسه 
ي چې لکه په پوښتنه کولو کښې څه وَمبوره کړئ او دا هم هغه وخت وخت خرابولو 

مثال طور تاسو د چا نه د د  .آفت نه وي ګنې په زياتو پوښتنو کښې عموماً آفتونه وي
نيسئ؟ که چرې هغه په آؤ کښې  روژےاوکړئ چې آيا تاسو  تپوسعبادت په باره کښې 
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سې هغه په ريا کښې پريوتے غدخپل عبادت اظهار کوونکے شو او  جواب درکړو نو د
عبادت  )پټ(وځي نو بيا به هم د هغه عبادت د اکه چرې هغه په ريا کښې پرې نه  .يش

فضيلت  ےاکره عبادتونو نه ډيرې زياتې درجد رجسټر نه خارج يش او پټ عبادتونه، د ښ
يش  پاتې وايئ او که چرې هغه خاموشهاولري او که چرې هغه اووايئ چې نه نو دروغ به 

ته تکليف ريس او که هغه په جواب  او په دې وجه به تا ېنړلګاوکمرت ته نو هغه 
وي نو تا د يوې تکليف برداشت ک بهاخيل نو هغه ودرکولو کښې د اخوا دخيوا نه اکر 

نه اکر  لم يلټريا يا دروغو وئيلو يا کمرت ګنړلو يا جواب کښې د  پهپوښتنې په وجه هغه 
  .اخته کړلوو کښې لاخست

ګناه  د هم داسې ستا د هغه نه د نورو عبادتونو په باره کښې پوښتنې کول او دغه شان      
څزي په باره کښې پوښتنه کول دي کوم چې هغه د خلقو نه پټوي او په وئيلو  ٰهغهاو د هر 

دغه شان که څوک د بل چا رسه خربې کوي او د خربو نه پس ته د هغويئ  .ئې رشميږي
نه پوښتنه اوکړې چې تاسو څه وئيل او د څه په باره کښې مو خربې کولې؟ او هم داسې 

ئ چې تاسو د کوم ځائے نه تپوس کويلدو د هغه نه  په په الره کښې تاسو د يو ک س
يش کوم چې هغه د وئيلو نه منع ارخمې ته راکوټ راغلئ؟ نو بعضې وخت څه داسې 

وايئ ا ونه کوي او که چرې بيانوي ئې نو هغه پريشانه کيږي او رشم ورځي او که رښتيا 
هم داسې که تاسو د څه  .ئجوړيږ اسوچې ت سببنو په دروغو کښې پريوځي د کومې 

تاسو ته حاجت نه وي او د چا نه چې پوښتنه شوې  چېپوښتنه کوئ د کومې  ےمسئل
رضا کيږي او  باندې نهوئيلو  ته پته نشته( )يعين ما  لَااَدِریضې وخت د هغه نفس وي بع

نو مثالونه تپوسو)د غري رضوري  .سې هغه د معلوماتو نه لرلو باوجود جواب درکويغد
 (590، ص: 3)احیاُء العلوم، ج:  .وړاندې راځي(

نا ل قمان  حکيم   حکمت َرْْحَُة اهلِل عَلَيْهد سي ّد 
نا ل قمان  حکيم        کمت څه دے؟ ارشاد  َرْْحَُة اهلِل عَلَيْهسي ّد  ته عرض اوکړے شو: ستاسو ح 

باره کښې پوښتنه نه  په هغې دد کوم څزي چې ماته رضورت نه وي ”ئې اوفرمائيلو: 

www.dawateislami.net



 خربو كولو آداب د 100

100 

 

 

ج:  )اردو()احیاُء العلوم    “ .کووم او کوم څزي چې ما هل فائده نه راکوي په هغې کښې نه پريوځم
 (391ص: ، 3

 خامويش دانايئ ده )واقعه(
نه دي ځکه چې د دې نه خو  تپوسونهخربو نه زما مراد داسې قسمه  فائدےد بے       

نا  داخربو مثال  فائدےد بے  .ګناه يا نقصان رسيږي روايت دے کوم چې د حرضت سي ّد 
 دو  داد اهلل پاک خوږ نيب حرضت  .په باره کښې بيان شوے دے َرْْحَُة اهلِل عَلَيْهل قمان  حکيم 

ََلم حارض شولو، هغه وخت  َرْْحَةُ اهلِل عَلَيْهپه خدمت کښې يو ځل حرضت لقمان  حکيم  عَلَيِْه الَسَ
ََلمهغويئ   (اغوستے يشچې په جنګ کښې يعين د اوسپنې جايل دار قميص کوم )زغره   عَلَيِْه الَسَ

 يلدو س په ېهغنه وه يلدلې ځکه د د زغرههغويئ د دې نه خمکښې  ولې چېجوړوهل او 
کمت”و د خول غوښتل ک تپوساو په دې باره کښې ئې  لوشو حريان په وجه ئې “ ح 
ََلم دو  داچې لکه حرضت  .واونکړ تپوس وزګار شو نو اې جوړولو نه زغرد   عَلَيِْه الَسَ

څومره ښه څزي  زغرهد جنګ د پاره ”اچوهل او ارشاد ئې اوفرمائيلو: اودريدلو او هغه ئې و
کمت ”اوفرمائيل:  َرْْحَُة اهلِل عَلَيْهاوريدو حرضت ل قمان  حکيم  په دېد “ .دے خامويش ح 

کولو نه بغري د هغې په  تپوسد  هغويئ ته يعين“ .دے خو د دې اختياروونکي کم دي
لم حاصل شو او د پوښتنې کولو حاجت پاتې نه شو   .باره کښې ع 

 (595، ص: 3، احیاُء العلوم، ج: 392، ص: 3ج:  )اردو()احیاُء العلوم 

 خربې څه ته وايئ؟ فائدےبے 
نا امام حممد بن حممد بن حممد غزايل        شوي دي چې فرمايئ: بيان کړے  َرْْحَُة اهلِل عَلَيْهسي ّد 

ََلم دو  داد يو اکل پورې د حرضت  َرْْحَُة اهلِل عَلَيْهحرضت ل قمان  حکيم  دربار کښې په  په عَلَيِْه الَسَ
کولو نه بغري معلوم  تپوسپه باره کښې د  ېغ رزه حارضيدلو چې د هغويئ نه د دې اراد

کښې چې لکه نقصان او عيب څرګنديدل نه وي او ريا او دا او داسې قسمه پوښتنو  .کړي
خربې شوې او د دې پريښودل د  فائدےنه وي نو دا بے  پکښې کيدل دروغو کښې اخته

 (392، ص: 3ج:  )اردو()احیاُء العلوم  .خربې تعريف وو فائدےدا د بے  .دي نه صفتاسالم د 
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 د حرضت ل قمان  حکيم په باره كښې معلومات
 61شان ډير اوچت دے، د قرآن  کريم په  سيپاره  َرْْحَُة اهلِل عَلَيْهد حرضت ل قمان  حکيم       

  ۀسوراهلل پاک د  .په نوم رسه موجود دے “لُقمّٰن  ۀسور” د کښې د هغويئ په نوم يو پوره
کمت بيانوي او فرمايئ: حکيم کښې د 16نمربپه آيت  لُقمّٰن  ل قمان ح 
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ل قمان  هشکه مونږاو بي :آسان ترجمۂ َکْنز الِعرْفان [مفهوم]
ته حکمت عطا کړو چې د اهلل شکر ادا کړه او 

شکر ادا کړي نو هغه د خپل ذات د چې څوک 
ي نو اوکړکوي او څوک چې ناشکري  پاره شکر

  .شکه اهلل بے پرواه دے، د َحد الئق دےبي

 ل قمان  حکيم څوک وو؟
نان جدل        اط  اجل  وايئ چې  َرِِضَ اهللُ عَـنْهُِې دي: حرضت و هب کښ 103، صفحه 5په رص 

ََلمد حرضت ايُّوب  َرْْحَُة اهلِل عَلَيْهحرضت ل قمان  ف س ّ  )قرآن  کريم(خوريے وو خو د   عَلَيِْه الَسَ  م 
قات ل ََلموئييل دي چې د حرضت ايُّوب  (َرْْحَُة اهلِل عَلَيْه) م  هغويئ د  .د ترور ځوي وو عَلَيِْه الَسَ

ََلم دو  داحرضت  د حرضت  .په زمانه کښې وو او د هغويئ نه ئې علم حاصل کړو عَلَيِْه الَسَ
ََلم دو  دا )يعين د ن بو ت د اعالن نه خمکښې به ئې فتوې ورکولې او لکه چې هغويئ  عَلَيِْه الَسَ

ََلم (دو  داحرضت  نو ( و)يعين د ن ب و ت اعالن ئې اوکړ ون ب و ت په منصب فائز شولد  عَلَيِْه الَسَ
په نيب کيدو کښې  َرِِضَ اهللُ عَـنْهُِد هغويئ  .فتوې ورکول پريښودې َرْْحَُة اهلِل عَلَيْهحرضت لقمان 

ل مات اختالف دے، زيات )يعين د حکمت او په دې طرف دي چې هغويئ حکيم  ءر ع 
  .وو نيب نه وو (خاوند ېدانائ

 (422، تفسیر، منارک، ص: 953، ص: 3)تفسیر بغوي، ج: 

 حرضت ل قمان د جّنت په رسدارانو كښې دے
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َصَّلَ اهللُ عَلَيْهِ وَاٰلِٖه وََسلََمنه روايت دے، تاجدار  رسالت  َرِِضَ اهللُ عَـنْهُِاهلل بن عباس  د حرضت عبد        
 

د  سوډانيانو صحبت اختيار کړئ ځکه چې په دويئ کښې درې د ”ارشاد اوفرمائيلو: 
حرضت جنايش  ()، َرْْحَُة اهلِل عَلَيْهحرضت ل قمان  حکيم  ()اهل  جّنت د رسدارانو نه دي: 

ن   ()، َرِِضَ اهللُ عَـنْهُِ ؤ ذ  ، حديث: 518، ص: 55)معجم کبیر، ج:   “ . َرِِضَ اهللُ عَـنْهُِحرضت ب الل  )رسول( م 
55985) 

 تعريفونه 4د ح کمت 
کمت ډير تعريفونه دي په کومو کښې چې په        نان”د ح  اط  اجل   صفحه  جدل “ رص 

قل او پوهې ته وايئ  () دا څلور بيان کړے شوي دي:کښې  کمت ع  کمت  ()ح   ٰهغهح 
فت  ()علم دے د کوم مطابق چې عمل اوکړے يش  عر  کمت م  او په  (ه)يعين پيژندنح 

کمت داسې څزي دے چې اهلل پاک ئې د چا په زړه  () ته وايئ اکرونو کښې مضبوطيا ح 
 (920، ص: 3)تفسیر خازن، ج:     .يشد هغه زړه روښانه  نوکښې کيږدي 

 هم حکيم وو )يعين عالج(حرضت ل قمان د ط ب 
حرضت ل قمان  کښې يليک:  “روح  اليان”په  َرْْحَُة اهلِل عَلَيْهحرضت عالمه اسماعيل حّّق       

ب او  َرْْحَةُ اهلِل عَلَيْهحکيم    .حقيّق علم و حکمت حکيم وود د ط 
 (23، ص: 2)تفسیر روح البیان، ج: 

 په واش روم كښې د ډيرې ناستې نقصانونه
کرمه        ته الړو نو  (ټائلټ)يعين  ےاستنجا خانبيانوي: د هغويئ آقا  َرْْحَُة اهلِل عَلَيْهحرضت ع 

آواز ورکړو: دتله د ډيرې ناستې  َرْْحَُة اهلِل عَلَيْهډير وخت ئې پکښې تري کړو، حرضت ل قمان 
رسه ځيګر ته نقصان ريس او د بواسريو مرض پيدا کيږي او ګريم رس ته خيژي، لږ 

دا  عَلَيْه َرْْحَُة اهللِِد حرضت ل قمان  .هيږک هعت په است نجا خانه کښې کښينه او زر فارغاس
ړنده کړےن سخه اويللکے شوه او په دروازه   (150، ص: 6)تفسیر ُدر منثور، ج:   .شوه زو 

 ......كه ژبه او زړه خراب يش نو بيا
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او د  ئحالهل کړ )بزيه(آقا اووئيل: چيلئ ته خپل  َرْْحَُة اهلِل عَلَيْهحرضت لقمان حکيم       
ئې ور ژبه او زړه راويستل او  ترينه هغويئ ،ئهغې د ټولو نه بهرتينې دوه حصے راوړ

او د هغې  ئحالهل کړ )بزيه(څو ورځې پس د هغويئ آقا هغويئ ته بيا اووئيل: چيلئ  .وړلو
، د آقا په ئې کړلحارض ور، هغويئ بيا ژبه او زړه يوړلو او ئے راوړحّص  ېد ټولو نه بد ترين

د ټولو وئيل: که چرې ژبه او زړه صحيح وي نو او َرْْحَُة اهلِل عَلَيْهپوښتنه کولو حرضت ل قمان 
   .دي او که چرې دا خراب يش نو د دې نه خراب څزيونه نور نشته نه بهرت

 (504، ص: 50)تفسیِر طبري، ج: 
 نو مثالونهتپوسو ود فضول

        دا مو په څو واخستو؟ هغه په څو ميالؤ شو؟ په تپوس کولبغري د رضورت نه :
که د چا کور ته تلل وي يا چا نوے  فالنکي ځائے کښې د پالټ څه نرخ چليږي؟ 

دي پکښې؟ کرايه ئې  ےکور واخستو نو پوښتنه کول دا مو په څو واخستو؟ څو کمر
اذ  )د کور د مالک په باره کښې پوښتنه بعضې وڅومره ده؟ د کور مالک څنګه دے؟  ع  خت م 

برسريه کولو وجه جوړيدے يش مثاًل لکه څه داسې د ګناهونو  ےاهلل د غيبت او تهمت درواز
 /بے وقوفه /کوږ /بے رَحه /مزاجه ډير سخت مالکډک جواب هم ميالويدے يش: زمونږ د کور 

د مالقات کوونکي نه پوښتنه کول: ستا څو چبي  وغريه وغريه  کنجوس دے( /فسادي
مو کړے دے  )يا واده(څومره دے؟ د هغويئ کويژدن  دې عمر )يا لور(دي؟ د مرش ځوي 

ې د هداسې چې څوک نوے داکن، ګاډے يا سکوټر وغريه واخيل نو بے وج که نه؟ 
اخستونکي نه د هغې د نرخ، مضبوطئ، نقد، قرض، قسطونو وغريه په باره کښې 

خربې نيش کولے د هغه نه د تپوس کوونکي بے  اعجزه مريض چې کول  تپوسونه
يانو وغريه په باره کښې تفصيل معلومول او که چرې ااو د دو تپوسونهرضورته قسما قسم 

شوے وي نو د زمخونو د ټکونو د شمري پورې پوښتنه کول، تر دې پورې چې د  ئې آپريشن
بعضې خلق د هغې په باره کښې پوښتنې کوي او نه  مسئله وي نو بيا هم “ د ځائے حياء

د  په داسې قسمه فضويلاتو کښې زنانه هم د سړو نه وروستو نه پاتې کيږي  .رشميږي
ګرمئ يا خينئ په موسم کښې د دې د کيم يا زيايت په موقع بے رضورته داسې خربې کول 
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 چې داسې وئيل او کول “!ا ف! ا ف ”مثاًل د ګرمئ په موسم کښې د بعضې ابو الفضول 
م دغ با ډيره زياته ګريم ده او د دې د پاسه جبيل هم بيا بيا ځي صيو خو نن  سې په ه 

که  وئيل: نن خو سمه ډيره خيين ده  داسې رسه د ادااکرئ وليدرپد  خينئ کښې د جامو
بارانونه با خو صنو بے رضورته په هغې هم تبرصه کول: مثاًل نن  ويچرته د باران موسم 

هډو خيال نه سايت وغريه ې ډير کيږي، هر خوا اوبه اودريديل دي، انتظاميه د خټو د صفائ
، په ےت نه بغري بے ځايه تبرصي  داسې په مليک او سيايس حاالتو د اصالح د ن   وغريه 

کړے وي نو د  ئېکه د يو ښار يا د يو ملک سفر  تنقيدونه  هوج ےخمتلفو سيايس ډلو ب
کورونو او سړکونو تفصيل  د ،لبيانو غري رضوريے د غرونو او شينيک نظار هغه ځائے

ياد چې دا ټولې فضول خربې نه دي نو څه دي؟ ابلته دا  .بے رضورته بيانول وغريه وغريه
 هخربو چې کوم مثالونه ورکړے شو د دې مطابق که چرې مونږ وچې د فضول !ساتئ

ځکه چې  ساتل پکار ديګمانئ نه بچ نو خپل ځان د بد وا وو ينڅوک په خربو کولو 
د بعضې وخت کومې خربې مونږ ته فضول ښاکري هغه ويوونکے د څه صحيح مقصد 

باح څزيونه  .يوهغه فضول نه  هوجهغې په  دکوي چې  پاره کښې  خربو )يعين په کوموم 
  .يه ښه نيت رسه کول د ثواب اکر جوړيږپ چې نه ثواب وي او نه ګناه(

 نه بچ كيدل ګران دي ےد فضول خربو كوونکي د مبالغ
دا په ذهن کښې ساتئ چې فضول خربې کول ګناه نه ده خو فضول خربې په دې       

فيصده صحيح صحيح اوکړے  188حالت کښې فضول وي چې د کيم زيايت نه بغري 
بيانول چې  ناپ تول رسه صحيح په ئ خربه دا ده چې داسې قسمه خربېد پريشان .يش

)يعين د د حد نه زياتې نيش ډير ګران اکر دے، بعيض وخت د دروغو مبالغه “ فضول”د 
کيږي، لکه نا لکه فضول خربې کوونکے د غيبتونو،  اصل خالف د حد نه زيات بيانول(

ځکه خري په چپ پاتې کيدو  .يلنښکښې هم  جالتهمتونو او د زړه آزارولو وغريه په 
  .خريونهيو چپ سل کښې دے چې 

 په عالقه كښې ديين ماحول جوړولو كښې د خاموشئ كردار
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د سنتو ډکه اجتماع کښې د خاموشئ په باره “ عوت  اساليمد”د  به يو اساليم ورور      
بيا هم  باو جودو نه خمکښې د ديين ماحول رسه تعلق لرلو لکښې د سنتو ډک بيان اوريد

چې لکه  .کولې، د زيات درود رشيف لوستلو ئې هم څه خاص ترکيب نه وو فضول خربې
ځله درود رشيف  1888 پاتې کيدو کوشش رشوع کړو نو، هره ورځ  خاموشههغه د 

لوستل ئې نصيب شو، د دې نه خمکښې به د هغه قيميت وخت په اخو دخيوا خربو کښې 
 درود رشيف ثواب ما هځل زره 16 و شووهغه په دولسو ورځو کښې د لوستل .خرابيدو

ې د هد هغه د قړتن مزاج هل وج .)يعين ثواب ئې ماته را اوخبښلو(ته ډالئ کړو  )سګ  مدينه(
ذييل حلقه کښې د دعوت  اساليم ديين اکر ته هم  د سپريه وايل په وجهخربو  اخوا دخيوا

ف تريو ورځو کښې د هغه په حلقه کښې په خپل مينځ کښې د اختال .نقصان رسيدلو
ختمولو د پاره مدين مشوره اوشوه، د ډيرې حريانتيا خربه ده چې د هغه د خاموشئ په وجه 

َلَْحْمُد لِل ّٰہِ  د خوشحالئ اظهار “ نګران”د هغه  .ټوهل جګړه په آسانئ رسه ختمه شوه الکريم ا
زه ډير ويريدم چې کيدے يش ”کولو رسه په بے تکلفئ کښې څه داسې اوفرمائيل: 

کړئ او خربه خرابه يش خو ستاسو د خاموشئ نعمت مونږ ته راحت تاسو حبث رشوع 
بے فائدے ه د ده د فضول حبث او اصل کښې خربه دا ده چې د دې نه خمکښې ب“ .راکړو

  .وغريه ماحول خرابيدلو“ ےمدين مشور”اعدت په وجه د د بد  خربو کولو
 د ديين اکرونو د پاره مدين وسله

د ديين اکرونو تاسو اوکتل؟ د فضول خربو نه بچ کيدل  !ورونړو حمرتمو اساليم او خوږو       
هل خو خاص طور په هر حال  غل ّ بَ ځکه چې د سنتو م  څزي دے،  فائده مندد پاره هم څومره 

ونکے، قړتن، د بړ کوڅوک چې بړ .كيدل پکار ديكښې سنجيده او كمې خربې كوونکي 
په هره خربه باندې  کولو واال، کښې خربهبيا بيا د خربو په مينځ  نورو خربه کټ کوونکے،

ړوونکے وي د هغه په وجه د دين اکر د وړې خربې  نه غټه خربه جو او کوونکےحبث 
 بهرتينهتولو ښتکومه چې د شيطان  خامويشته د نقصان رسيدو انديښنه وي، ځکه چې 

فاري  .د هغې نه دا قړتن ک س حمرومه دے ،وسله ده ـنْهُِ َرِِضَ اهللُِحرضت ابوذر غ   ـىته مصطفٰ  عَ
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َصَّلَ اهللُ عَلَيِْه َواٰلِٖه َوَسلََم جان  رَحت
د خاموشئ زياتوالے الزم ”اوفرمائيل: په وصيت کولو کښې  

او تاته به د دين په اکرونو کښې مدد  اويس لرېبه شيطان ه په ذريعکړه چې د دې 
 “ .يويږميال

 (9495، حديث: 595، ص: 9)ُشعب الايمان: 
 
لل
دے ھا  اس ےس ےلہپ اامیں ہپ ومت دی 

ِ یبن اک

 

ن

 

  ےس وہ س
 

رے س
ِ
 اصقنں م

ش، ص:   (271)وسائل  خبش 

 َصـــل ُـــْوا  َعـلَـی   الَْحــِبْیب!            َصـل َـی اهلُل   عَلـّٰی   ُمـَحـم َد
 بے وقوفه بے سوچه خربې كوي

له وايئ او  !حمرتمو اساليم ورونړو او خوږو       عقلمند وړومبے خربه تيل بيا ئې په خ 
حرضت  .که د هغې په وجه ذيلله کيږياګر بيوقوفه چې څه ئې په ژبه راځي وايئ ئې، 

سن ب رصي  ژبه د هغه د زړه  عقلمندفرمايئ: په خلقو کښې مشهوره وه چې د  َرْْحَُة اهلِل عَلَيْهح 
کوي چې اووايم که نه؟ که  غورخپل زړه په شاته وي هغه د خربې کولو نه خمکښې 

ژبه د هغه د زړه  بيوقوفهاو د  .وي نو کوي ئې ګنې چپ پاتې کيږي فائدےچرې خربه د 
بس چې څه ئې په  ممکن نه ويهډو  کولرجوع طرف ته زړه  يعنې تلهدخمې ته وي چې 

 سے خلاصه( 551)تنبیه الغاِفلین، ص:    .ژبه راځي وايئ ئې
 يش قابوكړه هر څه به  قابوژبه 

حرضت  .يش قابولو کښې اکمياب يش، د هغه ټول اکرونه قابو کوڅوک چې په ژبه       
فرمايئ چې د چا ژبه ټيک وي د هغه ټول اکرونه ټيک  َرْْحَُة اهلِل عَلَيْهيونس بن عبيد 

 (532، ص: 3، احیاُء العلوم، ج: 334، ص: 3ج:  )اردو()احیاُء العلوم“ .وي
 ئې تله بيا وايهاّول 

پښيمانه  کس په وجه دهوکه شوے ېو په وخت د بے پروائللکه څنګه چې د اخست      
 َرْْحَُة اهلِل عَلَيْهکيږي، دغه شان ژبه بے رضورته چلوونکے هم پښيمانه کيږي، يو بزرګ 
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 )دغه مال يعين خربه(ساتئ او چې لکه  هشان حمفوظه خپله خربه د خپل مال پ”فرمايئ: 
 “ .وئڅول غواړئ نو په ډير سوچ ئې خرڅخر

 د وئيلو نه خمکښې د تللو طريقه
ول اعشقان  اے        َصَّلَ اهللُ ياد ساتئ! د اهلل پاک خوږ آخري نيب، ميک مدين، حممد  عريب  !رَس 

نه وو ادا کړے او نه ئې چرې  فاتلو لفظچرې هم د خپلې ژبې مبارکې نه څه  عَلَيِْه وَاٰلِٖه َوَسلََم
په بړق بړق د خندا  هسنت هم اعم يش او زمونږ خاموشئاکش! د  .په زوره خندا کړې وه

نه “ د وئيلو” هاے اکش! مونږ .يش ختميعين په زوره زوره د خندا اعدت هم 
لو طريقه دا کيدے يش چې د دې نه خمکښې چې ل  د ت   .واال جوړ شو“ لول  ت  ”خمکښې 

ظ په ژبه ادا يش د خپل زړه نه پوښتنه اوکړے يش چې د دې وئيلو مقصد څه دے؟ الفا
آيا دا زه چاته د نيکئ دعوت ورکووم؟ آيا دا کومه خربه چې کول غواړم دې کښې زما يا 

؟ زما خربه چرته ؤ يشثواب ميال څهاته مد بل چا څه فائده شته؟ آيا په دې خربه کولو به 
نه خو ډکه نه ده کومه چې ما په دروغو کښې اخته  توايل()يعين زيا ےد داسې مبالغې

َرْْحَةُ اهلِل مثال حرضت عالمه موالنا مفيت حممد اَمد عيل اعظيم  ےمبالغ د د دروغو .کړي

نو  ے وومچې زر ځله راغل ا ووايئاو  يے ويو ځل راغل چې”فرمايئ: داسې بيان  عَلَيْه
مدې خوشادا هم سوچ اوکړئ چې چرته زه خو د چا  (154، ص: 3)بهاِر شريعت، ج: “ .دے ژندروغ

دروغو تعريف خو نه کووم؟ د چا غيبت خو نه کيږي؟ زما په دې خربه خو به د  چا د يا د
د رجوع کولو  خو به راته په وجه پښيمانتياد که دا خربه اوکړم نو چا زړه خفه کيږي نه؟ 

شوې خربې بريته ي؟ په جوش کښې د وئيلے پيښيږنه  حاجتو ليا خبښنې غوښت
نه پيښيږي؟ چرته خپل يا د بل راز خو به نه ښاکره کووم؟ د  راته و رضورت خو بهلاخست

وئيلو نه خمکښې په تللو کښې که چرې دا خربه هم خمې ته راغله چې په دې خربه 
، بيا هم د دې خربې په وئيلو کښې شته نه ګناهکښې نه فائده شته نه نقصان او نه ثواب 

خربې د پاره د  فائدےان دے ځکه چې ژبې هل د دې قسمه فضول او بے يو قسم نقص
ُ ُمَحم َ  تکليف ورکولو په ځائے که چرې د ثواب په نيت رسه ل َااّلل ّٰ َّٰه اِ ِ ٌدر َُسولَا اِل َصَّلَ اهللُ ) ُل اّلل ّٰ
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فائده ده فائده رود رشيف اولوستے يش نو يقيناً په هغې کښې وئيلے يش يا د  وا (عَلَيِْه وَاٰلِٖه َوَسلََم
استعمال دے، د داسې عظيم  ينبهرتواال بوتللو  د او دا د خپل قيميت وخت جنت ته

  .ضائع کيدل الزماً نقصان دے فائدےالشانه 
ر ڑھگی وِرِد َزپ  ں رےہ

 
ود ہ
ُ
ر
ُ
 ذِرک و د

 (328)واسلئِ ششخب، ص:   اکنل دو ریمی وضفل وگءی یک اعدت                         

 َصـــل ُـــْوا  َعـلَـی   الَْحــِبْیب!            َصـل َـی اهلُل   عَلـّٰی   ُمـَحـم َد
 د چپ پاتې كيدو طريقه

 فضول خربې که ګناه نه ده خو په دې کښې حمرويم !حمرتمو اساليم ورونړو او خوږو       
اکش! اکش! اے اکش!  .او نقصانونه هم موجود دي ځکه د دې نه بچ کيدل مناسب دي

د خاموشئ نعمت  سمدسيت .اعدت خپلولو سعادت ميالؤ يش خاموشئ د مونږ ته که
څوک چې د چپ پاتې  .حاصليدل رضوري نه دي، د دې د پاره به ډير کوشش کول وي

کيدلو نه  هکيدو اعدت جوړول غواړي هغه ته به دا خربه سنجيده اخستل وي او مايوس
جيل   .پوره کوشش کول وي بغري به ر ّق ع  و  فرمايئ چې يوه داسې  َرْْحَُة اهلِل عَلَيْهحرضت م 

ه اکلو پورې ما د حاصلولو کوشش کولو خو حاصله مې نکړ 68معامله کومه چې تر 
ے شو: هغه اهم څزي څه دے؟ اوئې تپوس اوکړ .ښودونيهم د هغې طلب پر بيا مېخو 

اعدت جوړولو خواهش “ خاموشئ”د  (5265، قول نمبر 350)الزهد للام احمد، ص  .خامويش فرمائيل:
د لرونکو هل پکار دي چې د ژبې چلولو په ځائے که چرې ممکن وي نو هره ورځ 

داسې  !ہُ الْکَِريماِْن َشآءَ الل ّٰ ي، کويا په اشاره هم  ذريعهپه  رضورت څه لږې ډيرې خربې د يلک
  .اعدت جوړيدل رشوع يش خاموشئبه د 

 اشارو هم حساب دے ود فضول
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 واخوا دخيوا کتلو، فضول فائدےخربو، فضول نظر يعين بے  وفضول د چې ياد ساتئ      
کولو  هوناشارو کولو، فضول آواز وفضول د ړوند د ټولو او کهنظارو کتلو، که نارمل وي 

  .وغريه وغريه د قيامت په ورځ حساب دے
َلَْحْمُد لِل ِّٰہ!         73کښې “نيئ اعمال” :د نيک جوړولو رساهل هل طرفه“ دعوت  اساليم”د  ا

په کومو  نه خربو ٰهغهيعين )دے: آيا نن تاسو د ژبې د فضول استعمال “ نيک عمل”نمرب 
اشارو د و اعدت جوړولو د پاره څه نا څه لنه د بچ کيد کښې چې د دين او دنيا فائده نه وي(

او  په ذريعه کم نه کم څلور ځله د يلک مو ره ورځ! هاکش چې)؟ کړېاوخربې  په ذريعه
د خاموشئ د اعدت جوړولو په  خربې کړې وي( په ذريعه اشارو د کم نه کم درې ځله

تاسو  خربو کولو نه د بچ کيدو په کوشش کښې ووخت داسې هم کيدے يش چې د فضول
شان يش، که چرې ه د زياتو خربو اعدت د خمکښې پ مو خو بيا شئ ميابڅو ورځې اک يو

اِْن َشآءَ نې وه نو يداسې اويش نو هم همت مه بيلئ، بيا بيا کوشش کوئ، که جذبه مو رښت

عىُ  لکه څنګه چې د عربئ مقوهل دے: .! لکه خو به درته اکميايب ميالؤ يشہُ الَْکِريمالل ّٰ  اَلس َ
لِا تَماُم ِمَن اهلل   هد عربئ يو  .وي او اکر به اهلل پاک پوره کوي هل طرفهيعين کوشش به زما ِمنى َوا

اعدت  د د خاموشئ .اوموندهليعين چا چې کوشش اوکړو هغه  َمن َجد َ َوَجَد : هد مقوهل هبل
مناسبه ده چې چرته چا ته داسې ښاکره نه  م ساکجوړولو مشق کولو په وخت په خپل مخ 

د خاموشئ کوشش کولو په ورځو کښې  .يش چې دا خفه دے ځکه ئې په مخ پريشاين ده
غصه زياتيدے يش ځکه که چرې څوک ستاسو په اشاره پوهه نيش نو چرې هم غصه 

 ٰهغهپه اشارو خربې رصف د  .مه کوئ چې چرته بر ناحقه د زړه آزارولو ګناه اونکړئ
چا رسه مناسبې وي د چا رسه چې ستاسو سوچ يو شان وي، ګنې نا اشنا انسان کيدے 

اشارو وغريه په خربو پوهه نه يش او ستاسو نه خفه يش، ځکه د هغه رسه  يش چې د
په بعضې صورتونو کښې په ژبه وئيل واجب کيږي هم مثاًل  .رضورتاً په ژبه خربې کوئ

دا هم ياد ساتئ چې سالم هم په  .د مالقات کوونکي د سالم جواب په ژبه ورکول وغريه
عالوه نورې هم داسې ډيرې موقعې دي په کومو د دې نه  .په ژبه کول دي بلکه اشاره نه
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 پالر او کور والؤ او نورو رسه که چرې غمو داسې د مور  .کښې چې به په ژبه وئيل وي
  .په ژبه خربې کوئ )د هغويئ رسه هم(وي نو د رضورت په طور  شوے

 ُمـَحـم َدَصـــل ُـــْوا  َعـلَـی   الَْحــِبْیب!            َصـل َـی اهلُل   عَلـّٰی   
ل ئې  فائده“ ېوائ”بيا ئې “ ئلَ تَ ” اوَّ

يعين د غور کولو اعدت جوړ کړي نو “ لول  ت  ”که چرې انسان د وئيلو نه خمکښې د       
فضول ”به خپلې ډيرې فضول خربې خپپله حمسوسيدل رشوع يش! که رصف ته هغه 

موجود دي مثاًل په قسما قسم نقصانونه  په دې کښې اګرچه ګناه نه ده خو وي نو“ خربې
تباه کيږي، که چرې  وررسه دې خربو کښې د ژبې چلولو تکليف وي او قيميت وخت

و رد يا ديين کتابونه اولوستے يش، يا يو سّنت بيان  درود رشيف، د ذ كر  اهللدومره وخت 
خربو يو ډير غټ نقصان دا دے  وکړے يش نو د ثوابونو ډيرے به جوړ يش او د فضول

  .چې د قيامت په ورځ به د دې حساب ورکول وي
 فضول خربېدهشت ګردئ د 

اذ اهلل چرته       ع  بلکه  ود فضولنو خلقو ته بس  پيښه يش دهشت ګردئ مسئلهد  چې م 
! په هر ځائے کښې د يشموقع په الس ور كښې د ګناهونو نه د ډک حبث صورتونوبعضې 

 کومه نه په ے، د اندازے رشوع يشتبرص ځايه، بے حقيقت نه خايل دهغې خربې، 
متهمت  باندې پارټئ يا يلډر وغريه بعضې وخت دا خربې په خلقو  .اولګولے يش ه 
ې خوريدو وجه، د افواه ګانو خوريدو وجه او د هنګامو هکښې د ويرې تر

 ل او بل چااوريد واقعات دهشت ګردئهم جوړيدے يش، د دهماکو او د “ وجه”کيدو 
له خواورول نفس هل ډيره مزه ورکوي، بعضې وخت په  ته زړه  پهوي خو ک ګانېاعد   خ 

و جذبه پټه وي، لاخست نه د خوندسنيس خزيو خربونو اوريدو او اورولو  ئې د کښې
نه خربو  ددهماکو  او دهشت ګردئد  پوهه شو او هدې رشارت مونږ پهاکش! چې د نفس 

نکو د پاره د خبښنې موندوشهادت  انهمظلوم خو د .نه ځان بچ اوساتو د مزو اخستلو
، د زمخيانو او متاثره شوؤ مسلمانانو د همدردئ، خدمتونو او امن و سالمتيا د ېداعګان
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 يشبس چې لکه هم د داسې خربو اوريدو صورت پيدا  .کول نه دي پکارډډه داعګانو نه 
 هنو ډير ويت ي  څه دے؟ که چرې ښه ن   مې تي  په خپل زړه غور کول پکار دي چې ن  

  .يږياخستے کخو اکرث  د داسې قسمه خربو نه خوندونه  ښه
 د قړتن َكس زړه سخت يش

ََلم د حرضت عيٰس        نه منقول دي چې د اهلل پاک د ذ کر نه عالوه يوه خربه هم  عَلَيِْه الَسَ
ي خو وډيره مه کوئ ګنې بيا به ستاسو زړونه سخت يش او سخت زړه د اهلل پاک نه لرې 

لم نشته  ( 558)تنبیه الغاِفلین، ص:    .تاسو ته د دې ع 
 حرضت امام مالئ به قړتن َكس پوهه كولو

د خربې تائيد  هکوي بعضې خلق د هغ “ېفضول خرب”با چې څوک صافسوس! نن       
م هغه حوصله  داو په خندا خندا  کوي بزرګان  دين به  هياد ساتئ! زمونږ .کويافزايئ ه 

مال کيانو عظيم پيشوا حرضت امام  اؤد کروړ .ين وويپه زړه او ژبه دواړو کښې رښت
چې به لکه يو ک س په زياتو خربو کولو يلدلو نو هغه ته به ئې  َرْْحَُة اهلِل عَلَيْهمال ک 

)تنبیهُ  “ .)يعين خربې کمې کوه( حصاروهخپلې څه خربې د ځان رسه هم ”فرمائيل: 
 (540المغترين، ص 

 بدمعاش رشيف شو
غواړي هغويئ ته د  خپله اصالحڅوک چې واقيع  !طلبګارانورضا د اے د اهلل پاک       

وړاندې “ مدين سرپلے”يو ډير ښلکے  .دعوت  اساليم ديين ماحول ته راتګ پکار دے
نه خمکښې د  وابسته کيدلورسه د  دعوت  اساليماو خوشحاهل شئ: د  ، واورئکيږي

حبت رسه وه، غلط جرائم پيشه خلقوکراچئ د يو ځليم ناسته پاسته د   پرې اثر اوکړو ص 
مهغه او   صداً لې کول او  قل، کزنټکووهل  .کښې شامل شو“ بدمعاشانو په ډهل”د  ه 

د  .ځان رسه وسله هم ساتلهه به هغجنګ جګړې په رس اخستل د هغه معمول جوړ شو، 
کور واال، خپل خپلوان او د  .تيدلښخلق لرې لرې ت ترينهغلطو اکرونو په وجه به 
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ابيداريدل څه داسې د خوب نه ر هغه ته د غفلت .نه بزياره ووتريخلق ټول  ےعالق
دعوت  ”ويئ په عالقه کښې د اعشقان رسول ديين حتريک، هغنصيب شو چې د 

و، د اعليم مدين مرکز لاساليم ورور اوسيد سپني ګريےرسه تعلق لرونکے يو  “اساليم
د مينې اندازه د دې خربې نه اولګوئ  ]سپني ګريي اساليم ورور[ رسه د هغه فيضان مدينه

نه  (ےيوې عالق کز فيضان  مدينه کراچئ رسه نزدې)اعليم مدين مرچي هغه به د يلاقت آباد 
اساليم  سپني ګرييچې لکه هغه  .ولد پاره فيضان  مدينه ته راتل هنځاپيدل د سحر لم  

راديورور په هغه  کولو ادا ونځ او د لم   پريښودلوکوشش اوکړو او د ګناهونو  باندې ا نف 
يوه  .رشوع کړو کول داسې اثر اوشو چې هغه لـمونځتلقني ئې ورته اوکړو نو په هغه 

ات کښې د هغه د  د ار اساليم ورور رسه مالقات اوشو دد يو ذمه  دعوت  اساليمورځ ُج 
راديد  هغه  هفته وارې د سنتو ډكې اجتماع دعوت  اساليمد ده کوشش په نتيجه کښې  ا نف 

ډير هغه  په دتله د سنتو سرپيل وو، د اجتماع په وخت کيدونکي بيان .ته ترشيف راوړو
کړو نو ده ته د رشوع  ذ كر  اهللپه اجتماع کښې چې لکه ټولو په رشيکه  .کړوزيات اثر او

 بسپيدا شوه چې د اجتماع په برکت ئې په زړه کښې داسې جذبه  .زړه سکون ميالؤ شو
درس   .کړهاو د بدمعاشئ او نورو ګناهونو نه ئې توبه .شوکښې پوخ شامل  دعوت  اساليم

راتلونکي بدلون خلق د هغه په ژوند کښې  .فيضان  سّنت ورکول ئې هم رشوع کړو
د يو څو ورځو د شوق پيغور ورکولو  بعضې خلقو به ورپسې خربې کولې او .حريان کړل

 اموشئ رسه اوريدلې او په زړه کښې به ئېبه په خ هغهبه ئې د هغه زړه ماتولو خو باندې 
د ګناهونو  .زه به ديين ماحول نه پريږدم خو اويشلوظ کولو چې هر څه  ځان رسه
هغه اَلَْحمُْد لِل ِّٰہ  .پيدا شو رزق كښې برکتد هغه په  و په برکتكول لاعما ونيکاو د  پريښودلو

 .د ديين اکرونو کولو سعادت هم ميالؤ شو يتته د عالقايئ م شاورت د نګران په حيث
رت 

 

 اهللونسر اجءے یگ آخ
َ
َ ء
َ

ِ

 ش
ْ
ن
ِ
 مت اانپ    ا

 
 روھک دسا دمین اموحل ے

  دمین اموحل   ےگ پ  د روھک ؤتہب تخس اتھچپ

 

 ہن اطعرؔ مت وھچڑپ

 (686)واسلئِ ششخب ص: 
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 عالجونه حروفو په نسبت د ګناهونو  د “ بسم اهلل”د 
َلَْحْمُد لِل ّٰہِ                  توبه کولو رسه بيشمريه  ه برکتلو پد دعوت  اساليم ديين ماحول ته د راتل ا

ن ت پابند د رشيعت  کښې اخته خلقګناهونو  پهاو  شوي ونځ ګزارهلم   خلق لمانځهبي او س 
په  رب ُ الِْعز تد اهلل   .پکار دي رضور راتلل ته د برکت نه ډک ماحول ېهر يو هل د .ي ديشو

ګناهونو نه د بچ کيدو سبب رَحت رسه ډير ذ کر و ا ذاکر هم داسې دي کوم چې د 
 ي:يږووه اوراد وړاندې کدتله  .جوړيدے يش

(1) :   .وئيلو رسه په زړه کښې د ګناهونو نه نفرت پيدا کيږي کرثت رسه َياَعُفو ُ

اِْن لولئ  ئې ځله 7 کيږدئ او الس باندېد اوده کيدو په وخت په سينه  َياُمحِصي: (2)
  .زړه لګي مو په عبادت کښې به !ہُ الَْکِريمَشآءَ الل ّٰ 

د اوده کيدو په عبادت کښې د زړه لګولو د پاره په سينه الس کيږدئ او  بَاِعُث:َيا  (3)
  .نفرت پيدا يش مو د ګناهونو نه به !ہُ الَْکِريماِْن َشآءَ الل ّٰ ئ، لولځله  011په وخت ئې 

اُر: (4) نيا حم  ب ت لرې د د  زړه نه  رسه ا وظيفه لوستلوکښې د راګرځيدو په ګرځيدو َياَقه َ
َصَّلَ اهللُ عَلَيِْه وَاٰلِٖه َوَسلََمرسول  کريم  د د اهلل پاک اواو  کيږي

  .پيدا کيږي پکښې حم  ب ت 

ِجْیِم: (5) ِن الـر َ ْيطّٰ ِه  ِمـَن الـش َ ځله  01د شيطان نه د بچ کيدو د پاره هره ورځ  اَُعْوذُ  بِـالـل ٰـّ
  .لولئ

نه پس په  هنځابے حسابه جّنت ته د داخليدو د پاره هره ورځ د لم   َياُمحيِي َياُمِمیُت: (6)
بد اعدتونه  !ہُ الْکَِريماِْن َشآءَ الل ّٰ  .ئودم ک پرې سينه لولئ اوځله ئې  7ږدئ او سينه الس ک

  .زړه لګي موختم يش او په عبادت کښې به  موبه 

د وسوسو او ګنده  !ہُ الَْکِريماِْن َشآءَ الل ّٰ لولئ ځله  011نه پس  هنځاد هر لم   َيابَاِطُن: (7)
  .کړئخيالونو نه به خالصے حاصل 

ر ود رشيف  نوټ: ل او آخر کښې يو ځل د  د و رد رشوع کولو  .لولئ رضورد هر عمل په ا و 
يّن اعل م يا قاري صاحب ته دا واوروئ او د صحيح خم     .ج رسه ئې لولئرانه خمکښې يو س 
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 َصـــل ُـــْوا  َعـلَـی   الَْحــِبْیب!            َصـل َـی اهلُل   عَلـّٰی   ُمـَحـم َد
 د كومې نيکئ كول چې ګران وي د هغې ثواب هم زيات وي

خربو اعدت پريښودل واقيع ډير ګران اکر  ود فضول !حمرتمو اساليم ورونړو او خوږو       
خربو اعدت پريښودل  وده چې د چا د پاره د فضول ےدے، خو دا خربه هم ډيره د حوصل

لکه څنګه چې په سخته خينئ  .ثواب هم زيات ميالويږي هغه ته همرهڅومره ګران وي 
َصَّلَ اهللُ عَلَيْهِ وَاٰلِٖه وََسلََمے فٰ کښې د اودس کولو په باره کښې فرمان  م صط  

چا چې په سخته ”دے:  
 ( 8348، حديث: 155)جامع صغیر، ص: “ .ا جر دے دوه همرهخينئ کښې اودس اوکړو د هغه د پاره 

َصَّلَ اهللُ عَلَيْهِ وَاٰلِٖه وََسلََمسې په تکليف رسه د قرآن  پاک لوستلو په باره کښې رسول  اهلل غد
ارشاد  

يعين د هغه  ويتو قرآن  پاک لويل او دا په هغه ګران ښننښتو څوک چې په : ”ےفرمائيل
)مسلم، “ .د هغه د پاره دوه ا جرونه دي تکليف رسه ئې ادا کوي، ژبه په آسانه نه چليږي،

ورکولو واال په باره کښې خوږ آقا، ميک  ترجيحپه خپل خواهش بل هل  (5865، حديث: 355ص: 
َصَّلَ اهللُ عَلَيِْه َواٰلِٖه وََسلََم ـىمصطفٰ  مدين،

خواهش لري، بيا څزي څوک چې د څه :” ےارشاد فرمائيل 
تحاف السادۃ ج: “ خبښېاوهغه به بل هل ترجيح ورکړي، نو اهلل پاک  پريږدي اوهغه خواهش  )ا

ول اعشقان  اے ځکه ( 224ص:  ډيرې خربې  هزړه خو هم دا غواړي چې مونږ اګر چې !رَس 
به ثواب  رضورد کمو خربو اعدت جوړولو کوشش اوکړو نو  هکه چرې مونږ و، خواوکړ

  (ہُ الَْکِريماِْن َشآءَ الل ّٰ ) .اوګټو
چې په دنيا کښې کوم نيک عمل ” فرمايئ: َرْْحَُة اهلِل عَلَيْهحرضت ابراهيم بن ا دهم        

کښې هغه همره  و(للو تلاعما)يعين څومره ګران وي، د قيامت په ورځ به په مزيان  عمل 
  ملخصاً(   41، ص: 5)تَذِکرۃُ الاولیا جزء:   “ .وزن دار وي

 خربو نه بچ اوسئ ود فضول
ضور پرنور  َرِِضَ اهللُ عَـنْهُِد حرضت ر کب م رصي         َصَّلَ اهللُ عَلَيْهِ وَاٰلِٖه وََسلََمنه روايت دے، ح 

ارشاد  
ع اختيار  اوفرمائيلو: زيرے دے د هغه چا د پاره څوک چې د عيب نه لرلو باوجود تواض 
کړي، او د مسکينئ نه بغري ځان ذيلله ګنړي، او خپل ُجع کړے شوے مال په نيکو 
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لم و  ےاکرونو کښې خرچ کوي، او په ب ا رسې او مسکينانو خلقو باندې رحم کوي او ع 
کمت واال خلقو رسه تعلق سايت، او نيک خبيت ده د هغويئ د پاره د چا ګټه چې پاکه ده،  ح 

ن ئې ښه وي، ظاهر ئې بزرګئ واال وي او څوک چې خلق د خپل رش نه حمفوظ  هباط 
لم عمل کوي، د خپل  سايت، او سعادت مندي ده د هغويئ د پاره څوک چې په خپل ع 

بچ خربو نه ځان  وپاک په الر کښې خرچ کوي او د فضول اهللرضورت نه زيات مال د 
 (9656، حديث: 25، ص: 1)معجم کبیر، ج:  .سايت

 نه ويكول په جّنت كښې به افسوس 
مونږ هل د خپل وخت قدر پيژندل رضوري دي، فاتلو  !حمرتمو اساليم ورونړو او خوږو       

د دې حديث مبارک نه ځان پوهه  ېهغپه   ،وخت تريول د څومره غټ نقصان خربه ده
َصَّلَ اهللُ عَلَيِْه َواٰلِٖه َوَسلََمکړئ د تاجدار  مدينه 

عت نه اجنتيان به د هغې س”فرمان  اعيل شان دے: 
م بل يو څزي پهوا س   د  ]په دنيا کښې[ کښې چې هغويئ ]ساعت[ افسوس نه کوي په کوم ه 

 (585، حديث: 43ص:، 50)معجم کبیر، ج: “ .اهلل پاک ذ کر نه وي کړے

د حديث رشيف د دې  َرْْحَُة اهلِل عَلَيْهحرضت عاّلمه عيل قاري  رَشح  حديث:      
په وضاحت کښې يليک: د جنتيانو دا افسوس به د قيامت په ورځ “ جّنت واال: ”حصے

جنت کښې د داخليدو نه خمکښې وي ځکه چې جّنت کښې به پښيمانتيا او افسوس نه 
 (504شرح حصن حصین، ص: )حرزثمین     .وي

ر 
َ
 د

 

ں

ُک
َ
م

 پ  ِد اُو  وگتفگُُعر رااضعئ 

 

ُ

 پ  ِد اُو ک

 

ُ

 پ  ِد اُو ک

  .يعين هغه )اهلل( يادوئ ياد  ا وخربو کښې مه ضائع کوئ،  ويعين خپل عمر په فضول      
 د قَلَم قَط

ليم رازي         په يللکو يللکو چې لکه به د قلم هجري( : )وفات َرْْحَُة اهلِل عَلَيْهد حرضت س 
په ښه نيت رسه د ديين  ې)اګرچکښې  وکې جوړولو په وختڅوکه ختمه شوه نو د قلم د څ

ذکر  اهلل رشوع  به ئې م صداق(په  حترير د پاره دا هم د ثواب اکر دے خو د يو اکر دوه فائدو
ِکر   و کښې تري نيش! لجوړووکه څلو چې دا وخت رصف د قلم په ړک  (560، ص:25ج:)ابِن َعسا
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 په جّنت كښې ونه ناهل كړئ
چرې تاسو د دې خربې نه اولګوئ چې که  اندازه يقيناً وخت ډير قيميت دے د دې      

کښې په جنت کښې يوه  رصف په يو سيکنډ باوجود اوسيدونيا کښې د اوغواړئ نو په دې د  
هم ډيره آسانه ده د يو حديث رشيف  ونه نالولے شئ او په جنت کښې د ونې نالولو طريقه

نو په جنت کښې به يوه ونه  ېمطابق په دې څلورو لکماتو کښې چې کومه هم اووائ
َن الل ّٰ 5)هغه څلور لکمات دا دي:  .نالولے يش َلَْحْمُد لِل ِّٰہ )5ہ )( ُسبْحّٰ ل َا اهلل )3( ا َّٰه اِ ( اهلُل 9( لَا اِل

کبر   .اَ
 (3802، حديث: 515، ص: 9)ابن ماجه، 

ود رشيف فضيلت ر   د د 
تاسو اوکتل! په جّنت کښې ونه نالول څومره آسان اکر  !حمرتمو اساليم ورونړو او خوږو      

)يعين کښې د هغې نه يوه لکمه  ظو(الفا)يعين دے! که چرې په بيان شوؤ څلورو لکماتو 
نو په جنت کښې به څلور ونې نالې کړے  ېنو يوه او که چرې څلور اووائ ېاووائ لفظ(

تاسو غور اوکړئ چې وخت څومره قيميت دے چې ژبې هل په لږ شان حرکت ورکولو  .يش
َن الل ّٰ  پهپه جنت کښې يوه ونه نايلږي نو اے اکش! چې د فاتلو خربو په ځائے  ہ ُسْبحّٰ

َن الل ّٰ  کيدے يش چې  په جنت کښې ډيرې ونې نالې کړو يا دا هم هوئيلو س مونږ ہُسْبحّٰ
 په حالت کښېې مالست د که والړ ئې، روان ئې، ناست ئې يا څه اکر روزګار کوئ يا

َصَّلَ اهللُ پاک رسول   .درود رشيف لولو چې دا هم د ډير ثواب اکر دے دې کړو اوراغون ېښپ

هغه لس ځله څوک چې په ما يو ځل درود رشيف اولويل اهلل پاک په :”فرمايئ عَلَيِْه وَاٰلِٖه َوَسلََم
، حديث: 555)نَسائي، ص:  “ اوچتوي ئې ےرَحتونه نازلوي، لس ګناهونه ئې ورانوي، لس درج

5549) 
ے اےتھٹ، اجےتگ وسےت

 

ھت

 

ب ي ٹ

 

ی

ٰہ ل

ود! وہ ا
ُ
ر
ُ
غا ر د
ِ

ِ

را ش
ِ
 م

 َصـــل ُـــْوا  َعـلَـی   الَْحــِبْیب!            َصـل َـی اهلُل   عَلـّٰی   ُمـَحـم َد
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 يا دنيا فائده د خربو كولو د دين
ول اعشقان  اے        لو داسې اعدت ل  د ت   مو به ښه وي چې د وئيلو نه خمکښېڅومره  !رَس 

او نيا څه فائده هم شته جوړ يش چې دا کومه خربه چې زه کووم په دې کښې د دين يا د  
د وئيلو په ځائے  نو اکش چې د هغې ښاکره يشفضول  راته خربه هغهکه او که نه؟ 

ر ود رشيف لوستل نصيب يش “ اهلل اهلل”راته  ډير ثواب په الس  او دغسېوئيل يا د 
َن الل ّٰ يا بيا د  .رايش َلَْحْمُد لِل ّٰہِ  ياہ ُسْبحّٰ کبَ  يا ا َ ل َا اهلل يا راهلُل ا َّٰه اِ په  په ذريعه راتهوئيلو  لَا اِل

  .يش نصيبراجنت کښې د ونې نالولو سعادت 
َن الل ّٰ د   وئيلو يا په بل چا د وئيلو نيت ہُسْبحّٰ

َن الل ّٰ يا  اهلل  اَکربو حتسني په طور د حريانتيا په طور يا د داد  ياد ساتئ!        ! وغريه  ہُسبْحّٰ
هم شامل کړے يش نو  وررسه نيت ذ كر  اهلل هم ثواب ميالويږي خو که د باندې وئيلو

بلغني او نعت خوانان حارضينو ته  .زيات ثواب به ميالؤ يش بعضې وخت م 
َن الل ّٰ ! ېاووائ”وايئ:  دا په نورو وئيل هم د ثواب اکر دے او چې څوک ئې اووايئ “  ہُسْبحّٰ

ې اووايئ نو خو که په بل چا وئيلو واال د ثواب په نيت داس دےنو هغه هم د ثواب حقدار 
َن الل ّٰ  :ېپه نيت اووائ ذ كر  اهللد ”زياته بهرته ده چې   ذ كر  اهللپه دې چې څوک هم د “ ہُسبْحّٰ

َن الل ّٰ په نيت    .اووايئ د هغې ثواب به زيات يش ہُسبْحّٰ
څزي د حريانتيا په  کومفرمايئ: په  هجري( : )وفات َرْْحَُة اهلِل عَلَيْهيين عالمه ع  حرضت       

َن الل ّٰ او  اهلَل  اكرَب  وخت ب دي ہُسْبحّٰ مفيت حرضت  (331، ص: 51القاری، ج: )عمدۃ  .وئيل مستح 
رآت”په  َرْْحَُة اهلِل عَلَيْهاَحد يار خان  َن الل ّٰ کښې فرمايئ: څوک چې “ م  َلَْحمُْد لِل ِّٰہ  يا ہُسْبحّٰ  ياا

ذ كر  ثواب به بيامويم که هغه د  ےڅنګه هم اووايئ نو د نفيل صدقاَل ا هٰلَ ا الَّ اهلل  يا اهلل  اَکرب
ظ اولويل يا عجيبه الفادا په طور  ےکه د څه حاجت د پاره د وظيف ،اووايئپه نيت  اهلل

َن الل ّٰ  باندېاوريدو  هخرب بهر  .اولويلاَلَْحمُْد لِل ِّٰہ   اويموغريه اووايئ يا خوشحايل بيامو ہُسْبحّٰ
 )يعين په هر حال کښې(حال ثواب به ميالويږي ځکه چې د اهلل نوم اخستل بهر حال 

ف، د قرآن ائوظ و هر قسمه ذ کر و ا ذاکر او اوراد غرض ( 48، ص: 3)مرآت،ج:  .عبادت دے
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باندې که د بيل ثواب  اکرونوعبادت  خالص دتالوت کولو او د درود و سالم لوستلو او 
 ثواب نيت اوکړئ نو ثواب به زياتنيت نه وي نو بيا هم ثواب ميالويږي او که چرې د 

  .يش
ر ڑھگی وِردِ 

 
ود ہ
ُ
ر
ُ
و ل وگیئ یک اعدت اکنل دو  َزپ  ں ذِرکو د

ُ

 

ص
ُ ف
 ریمی 

ّٰی   ُمـَحـم َد  َصـــل ُـــْوا  َعـلَـی   الَْحــِبْیب!            َصـل َـی اهلُل   عَلـ
 اکهل عبادت نه بهرت د 

و په ځائے خاموشه پاتې کيدل مو زړه غواړي نو په هغې کښې هم د لکه چرې د لوست      
ډو خيالونو کښې د پريوتو په ځائے ثواب ګټلو صورتونه شته  ډو و  او هغه دا چې په ګ 

َصَّلَ اهللُ عَلَيْهِ وَاٰلِٖه وََسلََممدينه  ه  انسان د اهلل پاک په ياد، ياد  مدينه و شا
لم  يا په ع   .کښې ورک يش 

، وکيدل ېپاتيواځې  د کښېقرب  په، جټکود و فکر رشوع کړي يا د مرګ دين کښې غور 
په سوچ کښې ډوب يش نو داسې به هم وخت نه  سختې ويرېرش حماو د  ېد هغې د وير

ميک مدين  .يش لےريپه عبادت کښې شم !ہُ الَْکِريماِْن َشآءَ الل ّٰ ضائع کيږي بلکه يوه يوه ساه به 
َصَّلَ اهللُ عَلَيِْه َواٰلِٖه َوَسلََمآقا 

عام الد )د آخرت ارشاد اوفرمائيلو:   عت د پاره اد لږ س باره کښې( په توم 
 (1842، حديث: 361)جامِع صغیر،  .يعبادت نه بهرت دد  لواک 60 کول د و فکرغور 

ے   اُن یک پ  دوں ںیم وھک اجےیئ
ٰ طف
مص

ے  
ٰ طف
مص

 ےئجیک    

 قدر ساعتونود قيميت 
د ژوند ورځې د يو څو ګهنټو او ګهنټې د منټونو نه  !حمرتمو اساليم ورونړو او خوږو      

نصيب را، اکش! چې د يوې يوې ساه قدر هد قيميت ملغلرهعبارت دي، د ژوند هره ساه يوه 
په ورځ د ژوند خزانه  تريه نيش او د قيامت فائدےه يوه ساه هم بے زمونږچې  اکش ۔يش

! د يو يو اکش چې نه بچ شو ود پښيمانتيا اوښکې توئيوليلدلو باندې خايل  د نيکو نه
د ژوند هر هر  !اکش چېجوړ يش چې څنګه ترييږي، مو اعدت  لګولو سکينډ د حساب

 او خربو ود قيامت په ورځ فضولچې بيا  .په اکرونو کښې تري يش فائدےد  مو عتاس
 !رسه خمامخ نه شوافسوس  باندېتريولو وخت ګپونو کښې 

www.dawateislami.net



 خربو كولو آداب د 119

119 

 

 

 د پښيمانتيا ډيره غټه وجه
نا عبد اهلل ابن  مسعود        زه د خپل ژوند ” فرمايئ: َرِِضَ اهللُ عَـنْهُِصحايب  رسول حرضت سي ّد 

واپښيمانه نه يم په يو څزي  بل د تريې شوې هغې ورځې په مقابله کښې د ٰهغه ورځې  س 
 “  .نه خايل وي اضافے کښې لواعمانيکو  پهچې زما  ورځ کومهنه 

 شان دےه ورې پوخت د ت  
)د نيکو شان دے تاسو دا ه فرمايئ: وخت د تورې پَِرْْحَُة اهلِل عَلَيْهِحرضت امام شاف يع      

 کټبه دا تاسو ( په سببو ول)فضويلاتو کښې د مشغولئ ګنې کټ کړ لو په ذريعه(اعما
  (38:ِصِ،ةاقع االنوار القدسيوِل)  .کړي

 په ځنکدن كښې تالوت
د ځنکدن په وخت کښې قرآن  پاک لوستلو، د  عَلَيْهَرْْحَُة اهلِل دادي غحرضت جنيد ب        

اوفرمائيلو: زما ے شو: په دې وخت کښې هم تالوت؟ ارشاد ئې تپوس اوکړهغويئ نه 
ب ُ رَ  د اهلل   (552)صید الخاطر، ص:  .ي نو زر زر په دې کښې نيکئ زياتوومکيږعمل نامه راغونډولے 

ِمین بَِجاہِ  .يشوادې زمونږه بے حسابه خبښنه  خاطردې په هغويئ رمحت وي او د هغويئ په  الِْعز ت اّٰ
یْن تَِم الن َِبِی  َّلَ اهللُ عَلَيِْه َواٰلِٖه َوَسلََم َخا    َص

نَّت كور ته داخل شو  لکه چې فيضان  س 
! د د         نيا نه د رخصتيدو په وخت هم د قرآن  کريم د تالوت جذبه! اهلل کريم ا هلل  ا کرب 

موندلو  ےد ت الوت جذب .امني .قرآن  کريم د تالوت شوق راعطا کړيدې مونږ ته هم د 
هر  خپل تعلق ديين ماحول رسه دعوت  اساليمو د پاره د لاو د ګناهونو د اعدتونو پريښود

اساليم کتابونه لولئ ستاسو د ترغيب د پاره عرض مکتبُة المدينه او د  مضبوط ساتئوخت 
راتلو نه  ديين ماحول ته دعوت  اساليميو اساليم ورور د  ) پنجاب( دے چې د ساهيوال

ونځونو قضا کولو، دروغو، ګناهونو کښې ورک وو، د لم   پهنيا په رنګينو او خمکښې د د  
داسې  په روانه وه، د هغه اصالح څه ئې سلسلهغيبت، چغلئ او نورو غټو ګناهونو 
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د هغه د ترور  ےديين ماحول رسه تعلق لرونک چې يوه ورځ د دعوت  اساليم طريقه اوشوه
د  کسانټول د کور  باندېو ليلد بلاسديين  اوځوي د هغويئ کور ته راغلو، د هغه ساده 

 چې ،ته د دعوت  اساليم مدين سرپيل واورولکسانو کور  د دويئ د هغه نه متاثره شو، هغه
و، نور لپه زړه کښې کښيناست د خلقود کور  هد هغ د دعوت  اساليم حمّبت هغې په وجهد 

، چې لکه ب هم هغويئ ته په ډالئ کښې ورکړويو کتا په نوم “فيضان  سّنت”د  دا چې هغه
سانو هغه کتاب اولوست و نو د هغويئ په کور لهغه اساليم ورور او د هغه د کور نورو ک 

کورنئ د دعوت  اساليم د  ېکښې مثبت بدلون راغلو او يو وخت راغے چې دغه ټول
ديين ماحول رسه تعلق جوړ شو، څه ورځې خمکښې چې لکه هغه اساليم ورور د دعوت  

د دې په  اَلَْحمُْد لِل ِّٰہ الکريماساليم د سنتو زده کولو او ښودلو مدين قافله کښې سفر اوکړو نو 
مئې  تاج ېرشيف ےعمامد او  پريښوده برکت هغه د سنت مطابق يو موټے ګريه په رس  ه 

م دا اوشو چې هغه اساليم ورور خپپله پرې کړو، نور کرم په درس  نظايم کښې داخله  ه 
کښې په درس  نظايم کښې  )ګرلز( جامعُة المدينهد هغه دوؤ خويندو هم په   اوخستله وا

  .داخله واخستله
نَّت  مصطٰف  اعشقان  اے          عَلَيْهِ وَاٰلِٖه َصَّلَ اهللُ  ډالئ ورکول او قبلول سن ت دي، فرمان  مصطٰف  !س 

، 902، ص: 5)مؤَطا، ج: “ .زياتيږي مو يو بل هل ډالئ ورکوئ مينه به”يعين  َتَهاَدوا تََحاب ُوا دے: وََسلََم

ورکولو رسه مينه زياتيږي او که  حتفه معلومه شوه چېد دې حديث رشيف نه  (5235حديث: 
لم  دين هم زياتيدے يش حتفهچرې هغه  ځکه  .د ديين کتاب وي نو د مينې رسه رسه ع 

خپلو  او لئاخ ةً ِديَ هَ ه اساليم کتابوننه  مکتبُة المدينهکه کيدے يش نو د دعوت  اساليم د 
 د ايصال  ثواب وفات شوو خلقوخپلو د ئ، کښې ورکو حتفه ئې په و تهدوستانخپلوانو او 

 ئې تقسيموئ رصفئ، وکښې تقسيم تقريباتود غم ښادئ په حمفلونو او نورو  ئې د پاره
لم   !ہُ الْکَِريماِْن َشآءَ الل ّٰ کړئ و معمول جوړ لمه بلکه خپپله هم د دغه کتابونو د لوست دين د ع 

  .يشبه په الس درډيره لويه خزانه 
ی

ٰہ ل

دہب اطع پ   ا

 

ی  لمع اک وہ خ 

ٰہ ل

 وہں ےس ھجم وک اچب پ   ا

 

ُ

 گ
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 ”اعسدت ےلم درِس 

 
َ
ن

 

 ِن ُس

 

 

 

ی  “ف

ٰہ ل

 یک روزاہن دو رمہبت پ   ا

      (123، 129)واسلئِ ششخب، ص: 

 َصـــل ُـــْوا  َعـلَـی   الَْحــِبْیب!            َصـل َـی اهلُل   عَلـّٰی   ُمـَحـم َد
 .مونږ ته د فضول خربو نه د بچ کيدو توفيق راعطا کړې !صَطٰف يا ربَّ الم        

تَِم الن َِبِی یْن  ِمین بَِجاِہ َخا   َصَّلَ اهللُ عَلَيِْه َواٰلِٖه َوَسلََم اّٰ
 َصـــل ُـــْوا  َعـلَـی   الَْحــِبْیب!            َصـل َـی اهلُل   عَلـّٰی   ُمـَحـم َد

 واقعات 25 خربو نه د بچ كيدو وفضول
 ( داسې خربه مه كوئ چې وروستو پرې خبښنه غواړئ)

نا ابو ايُّوب ا نصاري        فرمايئ چې يو ک س د نيب  َرِِضَ اهللُ عَـنْهُِمزيبان  رسول حرضت سي ّد 
َصَّلَ اهللُ عَلَيِْه َواٰلِٖه َوَسلََمکريم 

ته څه خمترص  په خدمت کښې حارض شو او عرض ئې اوکړو: ما 
و  اعلم  .ېنصيحت اوفرمائ َصَّلَ اهللُ عَلَيِْه َواٰلِٖه َوَسلََمرس 

ونځ د پاره ته د خپل لم  چې لکه  ”اوفرمائيل: 
ې په چې د هغڅه داسې خربه مه کوه  ونځ کوهشان لم  ه اودريږې نو د ر خصتيدونکي پ

ي او د خلقو په السونو کښې د موجودو څزيونو نه غواړباره کښې وروستو خبښنه غوښتل 
 (53112يث: ، حد530، ص: 4)مسند امام احمد بن حنبل ج: “ .مکمل طور مايوسه شه

 د حديث رشيف د دوؤ حصو رشح
باره کښې وروستو  ې پهچې د هغ څه داسې خربه مه کوه”: حصےد حديث رشيف د دې       

يليک: ډير  َرْْحَةُ اهلِل عَلَيْهپه وضاحت کښې حرضت مفيت اَحد يار خان  “يغواړخبښنه غوښتل 
ع نصيحت دے يعين اکرث  خربې کوه  ېاوسه  که چرې خربې کول وي نو ښ خاموشهجام 

د چا د زړه آزارولو خربه مه کوه چې بيا د هغه نه معايف غوښتل وي، خامويش د سوؤنو 
توبه  د هغې نه بيا کوي يا دا مطلب دے چې د ګناه خربه مه کوه چې کول ګناهونو نه بچ

څزيونو نه مکمل  د خلقو په السونو کښې د موجودو”: حصےد حديث د دې  .يغواړکول 
په باره کښې مفيت صاحب فرمايئ: يعين د چا د مال طمع او اللچ مه  “طور مايوسه شه
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نه  و حاجتوئيل ومدخوشاد ه به د چا تاويس، تا  ()يعين مطمئ  ساته، ستا زړه به غين 
 (19، ص: 2)مرآت، ج:   .يپيښيږ

 َصـل َـی اهلُل   عَلـّٰی   ُمـَحـم َدَصـــل ُـــْوا  َعـلَـی   الَْحــِبْیب!            
 (بابا جان! تاسو خربې ولې نه كوئ؟)

نا عبد         نه روايت دے چې  َرِِضَ اهللُ عَـنْهُِاهلل بن عباس  د صحايب ابن صحايب حرضت سي ّد 
نا آدم  ََلمحرضت سي ّد   .چې لکه زمکې ته راويلږلے شو نو د هغويئ ډير اوالد اوشو عَلَيِْه الَسَ

يوه ورځ د هغويئ ځامن، نميس او کړو يس د هغويئ خوا ته راُجع شو او خربې ئې کولې 
ََلمخو هغويئ  اوالد ئې عرض اوکړو: بابا  .خاموشه وو او هيڅ خربې ئې نه کولې عَلَيِْه الَسَ

نا آدم  جانه! څه خربه ده تاسو خربې ولې نه کوئ او تاسو ولې خاموشه ئې؟ حرضت سي ّد 
نه )يعين جنت( و! چې لکه اهلل پاک زه د خپلې خوا چب: اے زما ارشاد اوفرمائيلو ََلمعَلَيِْه الَسَِ

اے آدم! خربې کمې کوه تر ”زمکې ته راکوز کړم نو زما نه ئې دا وعده اخستې وه چې 
ُ ) “ .راشې بريتهته  ()يعين جنّتدې چې زما خوا 

س
  وس 

 
ھ )اردو( ص: ای  ح

ک
 (55، حسن السمت في الصمت، ص: 8

ول اعشقان  اے        د بنده خاموشه پاتې کيدل خوښ دي  ته اهلل پاک معلومه شوه چې !رَس 
اهلل پاک دې  .خربو کوونکو د پاره په دې واقعه کښې ډير عربت دے ېهبے وج د ځکه

نا آد م  ََلمزمونږ د وادل  حمرتم اب و الب رش حرضت سي ّد  نه مونږ هل هم “ خاموشئ”د  عَلَيِْه الَسَ
ّصه  .راکړي ح 

تَِم الن َِبِی یْن ِمین بَِجاِہ َخا    َصَّلَ اهللُ عَلَيِْه َواٰلِٖه َوَسلََم اّٰ
 َصـــل ُـــْوا  َعـلَـی   الَْحــِبْیب!            َصـل َـی اهلُل   عَلـّٰی   ُمـَحـم َد

 ( د اهلل پاک د ويرې حاصلولو طريقه)
نا  عَلَيْهَرْْحَُة اهلِل دينار حرضت مال ک بن        ََلم دو  دابيانوي: حرضت سي ّد  ارشاد   عَلَيِْه الَسَ

تعليم درکړم، په اوفرمائيلو: اے پرهزيګارانو! راځئ چې زه تاسو هل د اهلل پاک د ويرې 
 نو ويينل اواعمايش او نيک  تاسو کښې چې څوک هم دا خوښوي چې هغه ژوندے پاتې

او  يګورته  بدو طرف د دېنه  حفاظت اوکړي،د خپلو سرتګو او ژبې هغه هل پکار دي چې 
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نو ي، ځکه چې د اهلل پاک د کرم نظر په رښتخربه اوبايسژبې نه څه غلطه  ې دنه د
 (521، حديث: 908، ص: 5حلیة الالیاء ج: ، 887، ص: 9واولں یک پ  ںیت، ج: هلل ا) .يقبلوهغويئ خربه زر باندې دے او د 

د دې واقعې نه دا سبق ميالويږي چې د اهلل پاک نه د  !ورونړوحمرتمو اساليم  او خوږو        
بلکه د فضويلاتو نه  نه ګناهونو د ژبېد و د پاره د سرتګو او لو او نيک بنده جوړيدلويريد

َصَّلَ اهللُ عَلَيِْه وَاٰلِٖه َوَسلََمنيب  ينيي! د اهلل پاک خوږ او رښتپکار دهم بچ کيدل 
مبارك فرمان  

ي او تلل کوو نييک د جنّت په لور بوي اتلل کوته بو رښتيا نيکئ طرفشکه دے: بي
 ے)يعين ډير لوئيق د ّ شکه انسان رښتيا وايئ تر دې پورې چې هغه د اهلل پاک رسه ص  بي

طرف ته او ګناه دوزخ  يتلل کوبو طرف تهشکه دروغ ګناه اويللکے يش او بي (ےنيرښت
ّذاب او بي يتلل کوبو شکه انسان دروغ وايئ تر دې پورې چې هغه د اهلل پاک رسه ک 

 (6049، حديث: 551، ص: 9)بخاري ج:  .اويللکے يش دروغژن( ے)يعين ډير لوئ
 َصـــل ُـــْوا  َعـلَـی   الَْحــِبْیب!            َصـل َـی اهلُل   عَلـّٰی   ُمـَحـم َد

 نصيحت اوکړو(په صفا غونډئ اودريدو او ژبې ته ئې )
نا عبد اهلل بن       په صفا غونډئ يو ځل  َرِِضَ اهللُ عَـنْهُِمسعود صحايب رسول حرضت سي ّد 

ُهم َ لَب َیک )يعيناودريدلو او ت لب ي ه  َلل ّٰ  کوه هخرب ه: اے ژبې! ښئېاو فرمائيل  وئې لوستل (لَب َیک ا
)زما په ، سالمته به اوسېخامويش اختيار کړه ، او د بدې خربې نه چې فائده به کيږي

 (531، ص: 3)احیاُء العلوم، ج:  .د دې نه چې ته پښيمانه شېخمکښې  دې دواړو خربو عمل اوکړه(

 (په تا افسوس دے)
نا عبد  صحايب ابن       اے ژبې! ”  فرمايئ: َرِِضَ اهللُ عَـنْهُِاهلل بن عب اس صحايب حرضت سي ّد 

مچې په  کوه هخرب هښ  ه مځان ساته چې په ، او د بدې خربې نه دې کښې خري دے ه 
نو  تپوس اوکړلو ېوجه د د دېترينه يلدونکو اوريدونکو “ ، دې کښې سالميت ده

ژبې په وجه  خپلېماته خرب راغلے دے چې د قيامت په ورځ به انسان د ”اوئې فرمائيل:
 (878، ص: 1اہلل واولں یک پ  ںیت، ج: ) “ .د ټولو نه زيات نقصان اوچتوي
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خربو کولو رسه د اهلل  وچې په ژبه د ښدا حقيقت دے  !حمرتمو اساليم ورونړو او خوږو       
 او ؤ يشيش نو هغه ته به جّنت ميال يضاپاک رضا حاصليږي او د چا نه چې اهلل کريم ر

د پاره  هاهلل پاک خفه کيږي او د چا نه چې اهلل پاک خفه يش د هغ لو رسهد بدو خربو کو
  .د دوزخ عذاب دے

ی

ٰہ ل

ی     منہج ےس مہ وک اچب پ   ا

ٰہ ل

 ںیم مہ وک اسب پ   ا

  

 
 وت ج

 َصـــل ُـــْوا  َعـلَـی   الَْحــِبْیب!            َصـل َـی اهلُل   عَلـّٰی   ُمـَحـم َد
راُجع شو نو مونږ ټولو  هفرمايئ: يو ځل مونږ َرْْحَُة اهلِل عَلَيْهابراهيم بن ب ّشار حرضت        

خاموشه پاتې  َرْْحَةُ اهلِل عَلَيْهکښې هر يو څه نا څه خربې اوکړې خو حرضت ابراهيم بن ا دهم 
لکه چې خلق الړل نو ما هغويئ ته د خپلې حريانتيا اظهار  .شو، هغويئ څه خربه اونکړه

عقل مندي اوکړو نو هغويئ اوفرمائيل: خربې د بے وقوفه بے وقويف او د عقل مند 
بيا تاسو خربې ولې اونکړې؟  )تاسو خو عقل مند ئې( چې اووئيل هغويئ ته مانو  .ظاهروي

 په وجهکيدل د خربو کولو  مژنغ باندېخاموشه پاتې کيدو  پهزما  فرمائيل:اوئې 
ھ) .نه ډير خوښ دي ه کيدلودنرشم

ک
ُ
س
  وس 

 
 (۱۳سن السمت فى الصمت، ص: ح  ،14، ص: ای  ح

َن         خربو کولو  وو! واقيع چې زرګان  دين سوچ هم څومره ښلکےزمونږ د ب   ہ!الل ّٰ  ُسبْحّٰ
 ايش چې د ته معلومهپيژندلے کيږي، او بعضې وخت خلقو  هوښيارتيارسه د انسان 

چې چرته، لکه او څه وئيل پکار  نه لري عقل دومره ےکوونک ېخرب ېيعن
 خاموشهنه مراد دا کيدے يش چې په “ وکيدلغمژن  باندېپاتې کيدو  خاموشه” .دي

کيدے يش چې د خربو اترو په وخت که چرې ما  ژنداسې غم بنده پاتې کيدو وروستو
نو مزه به  ےفالنکئ فالنکئ خربه مې کړې و که او ےنو ښه به و ےدا ُجله وئيلې و

 خاموشه اوسيدلو باندېخربو کولو پښيمانتيا نه  پهبهر حال  .وغريه ےو ےئې کړ
  .نه خوړلو پښيمانتيا ښه ده پهپښيمانتيا نه  باندېخوړلو  پهانتيا او پښيم

 َصـــل ُـــْوا  َعـلَـی   الَْحــِبْیب!            َصـل َـی اهلُل   عَلـّٰی   ُمـَحـم َد
 بزرګان (په اوبو او هوا ګرځيدونکي )
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: په بين ارسائيلو کښې دوه فرمايئ َرْْحَُة اهلِل عَلَيْهن ب ّه تابيع ب ز رګ حرضت و هب بن م        
يو ځل هغويئ په  .وو چې په اوبو به ګرځيدل ته رسيديل ےبزرګان د عبادت داسې مرتب

، په اوبو و چې هغه په هوا کښې ګرځيلسمندر ګرځيدل چې هغويئ يو بزرګ اويلد
ګرځيدونکي بزرګ نه پوښتنه اوکړه: اے د اهلل پاک بنده!  ګرځيدونکو په هوا کښې

کيدو  يضاباندې د ر“ نياپه لږه د  ”تاسو دې مقام ته څنګه اورسيدئ؟ هغويئ اوفرمائيل:
اکرونو  ٰهغهخربو نه اوساتله او په  وو او ژبه د فضولاتما خپل نفس د خواهش په وجه

اختيار او ما خامويش  ے دےکړکښې مشغول شوم د کومو چې رب ّ کريم ماته حکم 
ا ميد دے  نه رَحت د هغه د)زما اهلل پاک قسم اوخورم نو  څه خربه د کړه، که چرې زه په

اوغواړم نو هغه به ئې راعطا ي او که چرې د هغه نه څه وبه زما قسم پوره کهغه  چې(
   .يوک

ھ)
ک
ُ
س
  وس 

 
 (39حسن السمت فى الصمت، ص: ،99، ص: ای  ح

 نه حفاظت ګانود وبا ۔ه په جنَّت كښې ون
 فائدههم د عبادت  باوجودپه هوا ګرځيدونکي بزرګ د خاموشه پاتې کيدو  اهلَل  اَکرَب!      

په هغې  او ئې اوساتلو هغهترييدے شو  وخت په فاتلو خربو کښې کوم ترالسه کړه چې
هم غور  هاکش! چې مونږ .د عبادت سعادت حاصل کړو رب ُ الِعز ت اهللد  کښې ئې ]وخت[

نيا څه فائده د دين يا د   په کولو کښې موهغې  دچې  کول غواړواوکړو چې کومه خربه 
د اهلل پاک د رضا  پکار ده چې نه وي نو فائده مو پکښې که نه؟ که چرې او هم شته

َن الل ّٰ حاصلولو په نّيت  َن الل ّٰ ،  ہُسبْحّٰ َن الل ّٰ لوستل رشوع کړو چې په هر ځل  ہُسبْحّٰ  ہُسبْحّٰ
 په کرثت رسهاو   .وئيلو به د اهلل پاک په رَحت رسه په جن ت کښې يوه ونه نالولے يش

َن الل ّٰ  شافعيانو پيشوا  اؤد کروړ چناچنهدي  فائدےنيا کښې هم په د   کښېوئيلو  ہُسْبحّٰ
زيات  نه تَسبیحنه د بچ کيدو د پاره د  ګانوما د وبا”فرمايئ: َرْْحَُة اهلِل عَلَيْهحرضت امام  شاف يع 

م بل يو څزي  ( 53990، قول نمبر: 591، ص: 4)حلیة الاولیاء، ج:  “ .نه دے يلدلے فائده مند ه 
َن الل ّٰ پايک بيانول دي مثاًل  نه مراد د اهلل تعاٰل  تَسبيحد  نوټ:        .وئيل ہُسْبحّٰ
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 ُمـَحـم َدَصـــل ُـــْوا  َعـلَـی   الَْحــِبْیب!            َصـل َـی اهلُل   عَلـّٰی   
له كښې چې  ()  څه څزي اچولے شوے وي ورتهلکه په خ 

نا ابراهيم  َرْْحَُة اهلِل عَلَيْهب ّشار حرضت ابراهيم بن        َرْْحَةُ اهلِل بن ا دهم فرمايئ: زه د حرضت سي ّد 

خاموشه وو او زمونږ  هغويئ به اکرث .ماوسيدلے ياکهل نه زياته موده  2په صحبت کښې د  عَلَيْه
مونږ ته  .بلکه مونږ به هغويئ رسه خربې کولې ې تپوس نه کولوخربد نه به ئې چرې هم 

له  َرْْحَُة اهلِل عَلَيْهبه داسې حمسوسيدهل لکه د هغويئ  څه څزي اچولے  چې مبارکه کښېپه خ 
حکا پ  ت )اردو( ج: ).ويکړي  منعشوے وي او هغويئ ئې د خربو نه 

ل
 ن ا
 
 (554عیون الحکايات، ص:  ،928 ، ص:1ع

 يش حائلاکش! چې د اوسپنې دروازه 
َن الل ّٰ         شکه چې هغه مرحبا! بي ډير ډير سوچ ښلکے ښلکےن زمونږ د بزرګان  دي !ہُسبْحّٰ

ع وو خو مونږ صفتونوحرضات د  د ژبې د حفاظت د پاره د  .د عيبونو نه ډک يو هجام 
صحايب  .اکر دے فائده مندخلقو رسه غري رضوري تعلق ساتلو نه هم بچ کيدل ډير 

عد بن ايب  نا س  ّقاص رسول حرضت سي ّد  دې قسم مې فرمائيلو: په اهلل به ارشاد  َرِِضَ اهللُ عَـنْهُِو 
 چا، نه زما رسه ےد خلقو ترمينځه د اوسپنې يوه دروازه و او وي! زه دا خوښووم چې زما

                              .تر دې پورې چې د اهلل پاک رسه ميالؤ شم کولےچا رسه خربې  مااو نه  لےخربې کو
 ( 12، قول نمبر: 155، ص: 6)کتاب العزلة لا بن ابى الدنیا مع موسوعه، ج: 

 عَلـّٰی   ُمـَحـم َد  َصـــل ُـــْوا  َعـلَـی   الَْحــِبْیب!            َصـل َـی اهلُل 
 (په ژبه حکومت)

نا ا ح هشواو نهد يو بزرګ نه پوښت        هرسدار څنګستاسو  َرْْحَُة اهلِل عَلَيْهن ف چې حرضت سي ّد 
دے او نه په مال او دولت  ےجوړ شو حاالنکه نه خو هغويئ ستاسو نه په عمر کښې لوئ

کښې؟ نو هغويئ ارشاد اوفرمائيلو: هغويئ ته دا رسداري په خپله ژبه د حکومت کولو په 
  .وجه نصيب شوې ده

 (592، ص: 5)المستطرف، ج: 

 اهلل پاک اکميايب ورکوونکے دے
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ول اعشقان  اے        شان د ه ظو  پالفا”څوک ژبه قابو کړي هغه د خپلو واقيع چې  !رَس 
بادشاه دے خو د دې بادشاهئ موندلو د پاره به د نفس او شيطان  لښکرونو ته “ ياراع

نے شوق او حقيّق ي، خو که رښتيو ګران اکر دے اګرچېشکست ورکول وي او دا 
َصَّلَ اهللُ عَلَيْهِ وَاٰلِٖه وََسلََمجان  رَحت  ـىپه رَحت او د مصطفٰ  ترب ُ الِعز َ  اهللوي نو د  کوشش

 عنايتپه  
او ر ه ده:  .ينه نه ده، کوشش جاري ساتل پکار داکميايب ناممک د عربئ يوه ډيره ښلکې حم 

عْ  َلس َ ْ  ـیِمن ِ ُی ـ ا ل رصف کوشش دے او اکر پوره کيدل يعين  هل طرفهزما ”يعين  .َماُم ِمَن اهللِا تْ َوا
 “ .يد هل طرفهاکميايب ميالويدل د اهلل پاک 

 الَْحــِبْیب!            َصـل َـی اهلُل   عَلـّٰی   ُمـَحـم َدَصـــل ُـــْوا  َعـلَـی   
لَما)  څلور ارشادات ء(څلور ع 

نا عبد اهلل بن         بار ک حرضت سي ّد  : د يو بادشاه خوا ته څلور فرمايئ َرْْحَُة اهلِل عَلَيْهم 
ل مائے کرام راُجع شول نو بادشاه هغويئ ته عرض اوکړو: تاسو حرضات يوه يوه  خمترص ع 

: په هغويئ کښې يو اعلم صاحب اوفرمائيل: د اعلم د علم ېجامع خربه ارشاد اوفرمائ او
خربه دا ده  دهفائده مندويم اوفرمائيل: د انسان د پاره د ټولو نه زياته  .فضيلت خامويش ده

دريم  .ور والے اوپيژين او د هغې مطابق خربې اوکړيجچې هغه د خپل حيثيت او عقل 
ک س دے څوک چې نه په موجوده  ٰهغهاوفرمائيل: د ټولو نه زيات احتياط کوونکے 

 .نعمت باندې مطمئ وي، نه په هغې اعتبار کوي او نه د هغې د پاره څه تکليف کوي
کيدو او د ق ناعت اختيارولو نه زيات بل يو څزي د  يضاتقدير د رڅلورم اوفرمائيل: په 

  .بدن د پاره آرام ورکوونکے نشته
ھ)

ک
ُ
س
 (16ص،  )اردو( ای  ح   وس 

د  .مدين ګلونه دي قيميتجامع او د عربت  خمترص اوڅلور واړه ارشادات  ہ!َما َشآَء الل ّٰ        
قوهل دے:  او په ديلل  هخمترصيعين ښه خربه هغه ده چې  .َدل َ  َخیُر الکَلَاِم َما قَل َ وَ عربئ م 

  .رسه اوکړے يش
 َصـــل ُـــْوا  َعـلَـی   الَْحــِبْیب!            َصـل َـی اهلُل   عَلـّٰی   ُمـَحـم َد
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 (څلور بادشاهان څلور خربې) 
ي اش حرضت ابوبکر بن        فارس، روم، هند او ملکونو، فرمايئ: د څلورو  َرْْحَُة اهلِل عَلَيْهع 

و بادشاهانو څلور داسې خربې واړ چني بادشاهان په يو ځائے کښې راُجع شول او څلور
اووئيل: زه د کړې خربې يو څلور غيش ويشتلے شوي وي،  چې نهکمان  اوکړې لکه د يو

ر يم منع کولوله کښې د نه کړې خربې په په مقاب   اووئيل: کومه خربه چې  دويم .ډير قاد 
لېما د  لېيستله هغه په ما حاوي او چې کومه خربه مې د و  ا ونه  خ   ېويستل نه وينه  خ 

ابلته په  پښيمانه شوےاووئيل: زه چرې هم په يوه خربه نه يم  دريم .په هغې زه حاوي يم
چې  يم په خربه کوونکي حريان هئيل: زاوو څلورم .يم پښيمانه شوےکړې خربه رضور 

م که چرې نقصان ورکړي او  ته بهاوګرځي نو هغه را ته واپس  هغه خربه د هغه طرف ه 
ھ) .اونه ګرځي نو فائده به هم ورنکړي را که چرې واپس

ک
ُ
س
  وس 

 
، حسن السمت في 58، ص: )اردو( ای  ح

 (30الصمت، ص: 
 ُمـَحـم َدَصـــل ُـــْوا  َعـلَـی   الَْحــِبْیب!            َصـل َـی اهلُل   عَلـّٰی   

 څلويښتو اکلو پورې ئې نه دي َخنَديل ()
نه دي ( اکلو پورې څلويښتو )د  َرْْحَُة اهلِل عَلَيْهرصي تابيع بزرګ حرضت حسن ب     

يل ند  لکه چې يو قيدي  ولکه چې به هغويئ په ناسته يلدلے کيدلو نو داسې به معلوميدل .خ 
او لکه چې به ئې خربې کولې نو وي،  ےے شولکولو د پاره راوست يکد مرئ پر اووي 

ويين او خربې کوي، لکه چې به خاموشه وو  په سرتګو چې آخرت لکه کيدهداسې اندازه به 
د هغويئ نه چې لکه  .اور بل وي چې د هغويئ په سرتګو کښېنو داسې به حمسوسيدهل لکه 

شو نو اوئې  تپوس اوکړےسبب  د ولد اوسيد په حالت کښېويرې  د د داسې غمژن او
فرمائيل: زما رسه د دې خربې ويره ده چې که چرې اهلل پاک زما د بعضې ناخوښه 

ب اوفرمايئ او دا اوفرمايئ! چې ځه الړ شهپه وجه و للو يلداعما  .مخبښنه  اتزه  !په ما غ ض 
 (535، ص: 9، احیاُء العلوم، ج: 116تا  111، ص: 9ج:  )اردو()احیاُء العلوم   .نو زما به څه کيږي!

 د اهلل پاک نه د ويرې فضيلت
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کبَر!        خليفه او د  َرِِضَ اهللُ عَـنْهُِلـي شري  خدا ـى عرضت مولٰ د موالئے اکئنات، ح اهلَُل اَ
ن برصي  س  د اهلل پاک په َِرْْحَُة اهلِل عَلَيْهډيرې اوچتې مرتبے تابيع بزرګ ويلُّ اهلل حرضت ح 

ګنهګارانو د پاره د عربت بيشمريه مدين  نږدې واقعه کښې زمو د اوسيدلوويره کښې 
 69اهلل پاک په سيپاره  .اهلل پاک نه د ويريدلو ډير زيات فضيلتونه دي .ګلونه موجود دي

 کښې ارشاد فرمايئ: 16آيت نمرب  ُسورۃُ الُملک

َ ۡم
ُ
ہ
ب   َر  ۡون 

 
ش
ۡ
خ
 
َی ِذیۡن 

  
َال َ

ۡیِبَِان  
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ۡ
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ُ
ہ
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َ
ََو  
ٌ
ۃ فِر 

ۡ
غ
ۡجٌرََم  

 
ٌرَ﴿ََا

ۡ
ِبی

 
  ﴾۹۵ك

 ےبيشکه کوم خلق چې ب  :ترجمۂ َکنْز الِعرْفان [مفهوم]
د هغويئ د پاره يلدلو د خپل ر ّب نه ويريږي 

 .خبښنه او لوئے ثواب دے
 حديث مبارک، د اهلل پاک نه ويره، رزق او د عمر د زياتوايل سبب

نا عيل د مسلمانانو د څلورم         نه روايت دے د دواړو  َرِِضَ اهللُ عَـنْهُِخليفه، حرضت سي ّد 
َصَّلَ اهللُ عَلَيِْه َواٰلِٖه َوَسلََمجهانونو رسدار 

خپل عمر کښې زياتوالے ارشاد اوفرمائيلو: څوک چې په  
يريږي ورزق کښې فراختيا او د بد مرګ نه حفاظت غواړي هغه دې د اهلل پاک نه  په او

لۀ رحيم دې کوي   .او ص 
 (5555، حديث: 305، ص: 5)مسند احمد بن حنبل، ج: 

 د اهلل پاک نه د ويرې څه مراد دے؟
د د ويرې مراد دا دے چې د اهلل پاک پاک نه  د اهلل !حمرتمو اساليم ورونړو او خوږو       

، د هغه هل ونيول د ، د هغهئناراض د بے نيازي، د هغه د ، د هغه)يعين پټه فيصله(پټ تدبري 
غ ضب او د هغې په نتيجه کښې د ايمان د  د ، د هغهنه طرفه ورکيدونکو عذابونو

اے اکش! چې مونږ ته هم په حقيّق  .ده اهلل پاک نه ويرهبربادئ وغريه نه د ويريدلو نوم د 
  . پاک ويره نصيب يشمعنو کښې د اهلل

ی  زامےن اک ڈر ریمے دل ےس اٹم رک

ٰہ ل

 وت رک وخف اانپ اطع پ   ا

رے وخف ےس ریتے ڈر ےس ہشیمہ

 

ی  ت

ٰہ ل

  پ   ا

 

 

 

 ںیم رھت رھت روہں اکن

 َصـــل ُـــْوا  َعـلَـی   الَْحــِبْیب!            َصـل َـی اهلُل   عَلـّٰی   ُمـَحـم َد
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 خربې كوونکي!(چپ پاتې كيدونکي او )
لم حاصل کړو َرْْحَُة اهلِل عَلَيْهحرضت ابو حاتم        سانو ع  يو خامويش اختيار  .فرمايئ: دوؤ ک 

ونکي ته اويللك: تا د خپل خاموشه اوسيدکړه او بل خربې کول، نو خربې کوونکي 
 .د رزق ګټلو د پاره د ژبې نه ښه بله څه وسله نشته حاالنکهعلم نه څه ګټه اوکړه؟ 

لم نه کوم کمال حاصل ” کوونکي ته اويللك: ېونکي خربخاموشه اوسيد تا د خپل ع 
)حسن السمت، ص:   .“زه ګنړم چې ژبه په قيد کښې د ساتلو زياته حق داره ده حاالنکهکړو؟ 

 ، نه خلاصه(99
خربو کښې هيڅ باک  وښ وپه حدودو کښې د اوسيدو رسه په ښ بيشکه د رشيعت      

خربو نه هم بچ کيدل  ےاو بے فائد ونشته، د بدو خربو نه بچ کيدل الزيم دي او د فضول
په رزق ګټلو کښې هم دروغ وئيل ګناه ده او فضول خربې هم څه ښه څزي نه  .پکار دي

  .دے
 (د نقصان پټولو د پاره د خاموشه پاتې كيدو تاكيد) 

هغه خپل ځوي ته اووئيل چې د دې نقصان  .ه نقصان اوشودينار 1888د يو سوداګر       
واال خربه چاته اونکړې، هلک اووئيل: بابا جانه! دا ستاسو حکم دے ځکه به زه چاته 

د دې خاموشه پاتې کيدو فائده اووائې  ما ته نه وايم، خو زما دا خواهش دے چې تاسو
ځکه  خامويشووئيل: چې د دغه نقصان په پټولو کښې څه م صل حت دے؟ پالر ئې ا

رضوري ده چې مونږه په دوو مصيبتونو کښې په يو ځائے راګري نه شو يعين يو د رقم د 
په وجه په مونږ د خوشحايلدو  باندې ګاؤنډيانو زمونږ په نقصان )خمالفو(نقصان او بل د 

 (118دعسي، ص:   ګلستان  )  .]نقصان کښې[و کول وټوق پورې د
 خوشحايل څرګنَدَولد بل مسلمان په نقصان 

ول اعشقان  اے        خپل نقصان  د چا نه مونږ ته دا سبق ميالؤ شو چې لکه ےد دې واقع !رَس 
اويش نو بے رضورته نورو ته د وئيلو په ځائے په خاموشئ اختيارولو کښې خري دے، 
ځکه چې کيدے يش زمونږ د وئيلو په وجه يو داسې ک س ته پته اولګي کوم چې د 
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د يو  ياد ساتئ! .سبب زمونږ په نقصان د خوشحايلدو په آفت کښې پريوځي نادانئ په
وايئ  َشماتَتمسلمان په بيمارئ يا مصيبت يا د هغه په نقصان خوشحايل ظاهرول دې ته 

مات ت په رشيعت کښې منع دے نا واث ل ه  .او ش  نه روايت دے  َرِِضَ اهللُ عَـنْهُِد حرضت سي ّد 
مات ت مه کوئ يعين د ”ارشاد اوفرمائيلو:  عَلَيِْه َواٰلِٖه َوَسلََمَصَّلَ اهللُِچې رسول اهلل  د خپل ورور ش 

هغه په مصيبت د خوشحالئ اظهار مه کوئ چې اهلل پاک به په هغه رحم اوکړي او تا به 
 (5159، حديث: 552، ص: 9)ترمذي، ج:  .“پکښې اخته کړي

 َصـل َـی اهلُل   عَلـّٰی   ُمـَحـم َد   َصـــل ُـــْوا  َعـلَـی   الَْحــِبْیب!         
 (خامويش د عقل مندو طريقه ده!)

)يعين د مال ک وو، لکه چې به هغه د پوهانو صفتونو يو عقلمند ځلمے چې د ډيرو        
يوه ورځ د هغه پالر  .په حمفلونو کښې کښيناستلو نو خربې به ئې نه کولې اهل  علم(

ځليم اووئيل: چې ما رسه  .هغه ته اووئيل: اے ځويه! چې څه تا هل درځي ته ئې هم وايه
دا ويره وي چې هسې نه چې داسې اويش چې هغه خلق زما نه د داسې خربې پوښتنه 

 (ګلستان سعدي، ص: )  .مرشمنده شاوکړي د کومې چې زما رسه علم نه وي او دغه شان زه 
 مسئله وئيل غلطه

ول اعشقان  اے        )يعين د اهل  علم  بنده تهنه دا سبق ميالو شو چې لکه  ےد دې واقع !رَس 
چې دغه شان  يژبه بنده ساتل پکار د هغه لره صحبت حاصل وي نو حرضاتو علم واال(

د هغويئ خربې په ښه طريقه واوريدلے يش او په هغې به ځان پوهه  ہُ الَْکِريماِْن َشآءَ الل ّٰ ه ب
کړے يش، د خربو کولو په شلك کښې يو خو دا کيدے يش چې د زده کولو پوهيدو نه 

 دې ي اوکړڅه پوښتنه او کس او بله دا هم کيدے يش چې خمامخ پاتې يشحمرومه 
وې خربې صحيح ته د يچا دا خربه په ذهن کښې کښينوئ چې  .نکړے يشورجواب 

خاص طور د رشيع  .جواب معلوم نه وي نو قصًدا غلط جواب نه دي ورکول پکار
فيصده يقيين  وخته پورې مه ورکوئ تر څو پورې چې  ٰهغهمسئلو جواب تر 
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د  .نه رشيع مسئله بيانول خپل آخرت خرابول دي ےنو د خپلې انداز .معلومات نه وي
ٰ  نمرب  آيت ورۃُ ُيونُسُس  ،نمرب  سيپاره قرآن  کريم په  ہى دے:کښې ارشاد  ال

اَ
 
َل ا َم  ِہ

ٰ 
َالل ی

 
ل َع  ۡون 

ُ
ۡول
ُ
ق
 
ت
 
ا

﴿َ ُمۡون 
 
ۡعل
 
 ﴾۸۱ت

ې هغه خربه پورآيا تاسو په اهلل   :ترجمۂ َکنْز الِعرْفان [مفهوم]
 .کوئ د کومې چې تاسو ته علم نشته

 د جواب ورکولو نه د ويريدونکو درې مثالونه
لم نه د ديين        نه جوابونه ورکوي  ےد خپلې انداز تپوسونوکوم خلق چې بغري د ع 

علمائے کرام کوم چې د ديين احاکمو د  ٰهغه .هغويئ دې د دې آيت مبارک نه سبق واخيل
صالحيت لرلو باوجود په جواب ورکولو  د پوهې لرلو او د نورو د پوښتنو د جوابونو ورکولو

نا عبد  (۱)کښې د اهلل پاک نه ويريدل د هغويئ درې مثالونه:  صحايب رسول حرضت سي ّد 
 يلونےجواب ورکوي هغه  سوالهر : څوک چې د  ديفرمائييل َرِِضَ اهللُ عَـنْهُِمسعود اهلل ابن 

د اعل م ډال دے ځکه چې که چرې هغه غلطه مسئله  )يعين زه نه پوهيږم( ْى لَااَدرِ او  .دے
نا ابو  (۲)اووئيله نو په هالکت کښې به اخته يش  فص نيشاپوري حرضت سي ّد  َرْْحَةُ اهلِل ح 

يريږي چې د واوکړے يش نو هغه  تپوساعلم هغه دے چې لکه د هغه نه ”فرمايئ: عَلَيْه
د  (۳)“ ي چې تا د کوم ځائے نه جواب ورکړو؟يږک تپوسقيامت په ورځ به د هغه نه 

نو هغويئ به  تپوس اوکړے شو ےمسئلد نه چې به لکه  َرْْحَُة اهلِل عَلَيْهحرضت ابراهيم تمييم 
ته زما  ته زما نه عالوه بل څوک ميالؤ نه شو چې تا تا”په ژړا شول او فرمائيل به ئې:

  .“رضورت پيښ شو
 الَْحــِبْیب!            َصـل َـی اهلُل   عَلـّٰی   ُمـَحـم َدَصـــل ُـــْوا  َعـلَـی   

 ( عقلمندي د بل چا په خربه نه كټ كولو كښې ده)
فرمايئ: ما د يو اهل  علم په باره کښې دا واوريدل  َرْْحَُة اهلِل عَلَيْهی حرضت شيخ سعد      

وا ک س نه چې لکه  ٰهغهد  چې هغويئ به وئيل يو ک س هم د خپل جهالت اقرار نه کوي س 
بل ک س خربه کوي نو د هغه د خربې ختميدو نه خمکښې په مينځ کښې خپله خربه 
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وخته پورې خپله خربه نه رشوع کوي تر څو چې د بل  ٰهغهپوهه انسان تر  .رشوع کوي
 (ګلستان سعدي، ص:)  .چا خربه ختمه شوې نه وي

 خاخما په مينځ كښې خربې كوونکے ناپوهه وي
ول اعشقان  اے        په دې واقعه کښې دا وئيلے شوي دي چې څوک خاخما د بل چا  !رَس 

ګنې چې څوک پوهه  .خربه کټ کوي او خپله خربه رشوع کوي هغه ځان ناپوهه مين
! ياد ساتئدا هم  .دے هغه د بل د خربې پوره کيدو پورې په مينځ کښې خربې نه کوي

خربه رشوع کول د خربو اترو د اساليم آدابو چې د نورو د خربې کټ کول او خپله 
ام  م سلم”صفحو د رسالے د  مکتبُة المدينهد  .خالف اکر دے کښې  په  صفحه “ ا حرت 

چا خربه نه کټ کوهل ابلته که چرې څوک به  به د (َصَّلَ اهللُ عَلَيِْه َواٰلِٖه َوَسلََم)د اهلل پاک خوږ نيب دي: 
  .ه ئې منع کولو يا به د هغه ځائے نه پاڅيدلوتلو نو هغه با ووښد حد نه 

 نه خلاصه( 500 -544، ص:)شمائِل ترمذي

 َصـــل ُـــْوا  َعـلَـی   الَْحــِبْیب!            َصـل َـی اهلُل   عَلـّٰی   ُمـَحـم َد
 ( د راز ساتلو د پاره خامويش رضوري ده)

غالمانو کښې يو څو غالمانو د  وپه خاص عَلَيْهَرْْحَُة اهلِل د حرضت سلطان حممود غزنوي       
بادشاه د خاص خادم نه پوښتنه اوکړه چې نن بادشاه په فالنکئ معامله کښې تا ته څه 
سانو ته وئيل صحيح نه ګنړي  .اووئيل؟ بادشاه چې څه تا ته وايئ نو هغه زمونږ په شان ک 

بادشاه سالمت ما ته ځکه وايئ چې د هغه په ما باور ”په دې هغه خاص خادم اووئيل:
 بتغري قليل( )ګلستان سعدي، ص:   .دے چې زه به هغه خربه بل چا ته نه وايم

 د واټس ايپ پيغامونه نورو ته يلږل
ول اعشقان  اے         خربه هم امانت وي، بعضې وخت يو ک س چاته د خربې وئيلو په  !رَس 

وخت اخوا دخيوا ګوري چې چرته څوک خو ئې نه اوري يا چې د چا رسه خربې کوي 
کول نه دي کښې هغه خربه بل چاته  صورتونوهغه بل چا ته د وئيلو نه منع کوي په دې 
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ه د وئيلو نه وي نو بعضې وخت هغه چاته داسې خربه اوکړي چې هغه بل چات .پکار
بعضې خلق د خپلو ملګرو وغريه د واټس  .چې چا ته نه وايئ لره پکار ديبل  اوس دې

لُّفه نورو خلقو ته يلږي هغويئ ته هم ک  پيغامونه بے ت   ]ذايت[ ه ذريعه ميالؤ شويايپ پ
  .احتياط کول پکار دي

 د بل چا خربې نورو ته د نه وئيلو
َتَعل ّق دوه فرامني  مصطٰف   َصَّلَ اهللُ عَلَيِْه َواٰلِٖه َوَسلََم م 

: َصَّلَ اهللُ عَلَيْهِ وَاٰلِٖه وََسلََمے د بل چا خربې نورو ته د نه وئيلو په باره کښې دوه فرامني  مصطفٰ       
امانت  خربه ګوري نو هغهاوچې لکه يو ک س د خربې کولو رسه اخوا دخيوا ” ()

 (5466حديث: ، 386، ص: 3)ترِمذي ج:   .“دے
رآت”په  :رَشح  حديث       کښې دي: که چرې يو ک س ستاسو رسه يواځې څه خربه “ م 

ا دخيوا اوګوري چې څوک اوکړي او د خربې کولو په وخت يا د خربې په مينځ کښې اخو
له اونه وايئ چې دا چاته مه وايه خو د هغه دا حرکت وايئ ئې وان وري اګرچې هغه په خ 

 .راز مه ظاهروه، چاته دا خربه مه کوه اه ده ځکه دا امانت اوګنړه، دربچې دا د راز خ
َن  نافق درې نښې دي: چې  () (654، ص: 6)مرآت، ج: څومره پاک تعليم دے!  !هللا ُسْبحّٰ د م 

ماتوي ئې او چې لکه د هغه رسه امانت  نو خربې کوي نو دروغ وايئ، چې وعده اوکړي
يعين چې لکه څوک  (33، حديث: 59، ص:5)بخاري، ج:  .کوي پکښې کيښودے يش نو خيانت

هغه د څه خربې رازدار جوړ کړي نو هغه ئې نورو خلقو ته وايئ يا د امانت واپس کولو 
 )اردو()مکاشفة القلوب   .نه انکار کوي يا د امانت حفاظت نه کوي هغه خپپله استعمالوي وغريه

 ( 99، مکاشفة القلوب، ص: 41ص: 
 َعـلَـی   الَْحــِبْیب!            َصـل َـی اهلُل   عَلـّٰی   ُمـَحـم َد َصـــل ُـــْوا 

 (كه سالميت غواړې نو چپ پاتې كيدل رضوري دي)
ب يد        نا ي ون س بن ع   هغه اوفرمائيل: زه يو داسې ک س پيژنم چې َرْْحَُة اهلِل عَلَيْهحرضت سي ّد 

نا  )تابيع بزرګ(اکلو نه دا آرمان کوي چې د هغه د ژوند يوه ورځ د  د  حرضت سي ّد 
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ون  يش ه د ورځو په شان په سالمتيا تريه يش خو هغه داسې ن َرْْحَُة اهلِل عَلَيْهعبد اهلل بن ع 
 داسېي او د ژبې د آفت نه اوکړبلکه خربې هم  نه اويسکولے هغه غواړي چې خاموشه 

  .حمفوظه اويس َرْْحَُة اهلِل عَلَيْهڅنګه چې حرضت عبد اهلل بن ع ون يش لکه پاتې بچ 
  (بتفقر قلیل 93، ص: 3حلیة الاولیاء ج: ،  87، ص: 3واولں یک پ  ںیت،ج:  هلل)ا

 ډيره غټه دوکه 
د دې واقعې نه دا معلومه شوه چې د نيک جوړيدو د پاره رصف د نيکو کولو آرمان       

کښې دي: حرضت “ احياء  العلوم”په ” .نيکئ به کول هم وي بلکه کول اکيف نه دي
نا حيٰي  عاذ رازي  سي ّد  فرمايئ: زما په ن زد غټو دوکو کښې يوه دا هم ده چې  َرْْحَُة اهلِل عَلَيْهبن م 

مه معانسان د خبښنې ط  (منده کيدلو)يعين رشبغري د څه پښيمانتيا  وررسه رسهور ي اولر ه 
م نه په ګناهونو کښې  کيدو طمع او د عبادت نه بغري اهلل پاک ته د نزدې اويسمشغول  ه 

م م او لري ه  کولو ګناهونو  د مسلسلد جن ت د فصل کوي او  ي خو انتظارکرد دوزخ  ُت 
او د نيکو اعمالو بغري د ثواب  لريطمع  جنّت( د )يعينکور  د انوباوجود د نيکو بندګ

بيا هغويئ دا شعرونه  .اميد لري )د خبښنې(انتظار کوي او د زيايت باوجود د اهلل پاک نه 
لَم تَسلُک َمَسلَِکَها  اووئيل: ِفیَنَة لَا تَجِری عَلَى الَیبَِس  تَرُجو الن َجاۃُ َو طمع خو  جناتته د  ترمجه:  اِن َ الس َ

نه  952، ص: 9)احیاُء العلوم، ج:  .ه نه چليږينه ئې روان، يقيناً کشتئ په و چ خو د هغې په الرو لرې
958) 

 َصـــل ُـــْوا  َعـلَـی   الَْحــِبْیب!            َصـل َـی اهلُل   عَلـّٰی   ُمـَحـم َد
 (ح کَمت څنګه راځي؟)

ي ينه        فيان بن ع  نه دا  َرْْحَُة اهلِل عَلَيْهحرضت ابو خادل  د بيانوي: ما َرْْحَُة اهلِل عَلَيْهحرضت س 
کمت په دريو څزيونو راځي:  فرمان په  ()کيدو  پاتې په خاموشه ()واوريدو چې ح 

کمت  .د اوريدو رسه په يادولو ()غور رسه اوريدو او  او د دريو خصلتونو په وجه د ح 
وع کولو  )يعين جنت(د هميشه کور  ()ميوه ميالويږي:  )يعين جنّت ته په ته په ر ج 
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د مرګ نه  ()نه په لرې وتو او  )يعين دنيا د مينې(د دوکې د کور  () بوتلونکو عملونو(
 واولں یک پ  ںیت، ج: )  .خمکښې د مرګ په تيارئ کولو

ٰ ن

 ( 330، ص: 2حلیة الاولیاء، ج:  ،336، ص: 7اّلل
 َصـل َـی اهلُل   عَلـّٰی   ُمـَحـم َد          َصـــل ُـــْوا  َعـلَـی   الَْحــِبْیب!  

 (جواب ولې نه راكوئ؟)
تپوس نه يو ځل څه  َرْْحَُة اهلِل عَلَيْهد کروړاؤ شافعيانو عظيم پيشوا حرضت امام شاف يع       

ور! اهلل کريم دې په تاسو  .شو نو هغويئ خاموشه پاتې شول اوکړے ض  چا عرض اوکړو: ح 
زه په دې پوهه شم  اول چې”فرمائيل:او هغويئرحم اوکړي! تاسو جواب ولې نه راکوئ؟ 

  .“چې زما په جواب درکولو کښې فضيلت دے که په خاموشه پاتې کيدو کښې
 (99، ص: 5، احیاُء العلوم، ج: 505، ص: 5ج: )اردو()احیاُء العلوم 

 د وئيلو نه خمکښې تلَل دي دا
َن ا       لل! اکش چې مونږه هم د خربې کولو نه د وئيلو نه خمکښې ت   دي دا !هللُسْبحّٰ

نا وخمکښې غور اوکړو چې کومه خربه کوو په هغې کښې به ثواب هم  ي او که نه؟ سي ّد 
َِٰرِضِيليک: صحابه او تابعني  َرْْحَُة اهلِل عَلَيْهامام حممد بن حممد بن حممد غزايل  به  عنِيواُن اهلل عَلَيِهم اَج

ُجاتونو آبادولو  (۲)د قرآن  کريم په تالوت  (۱)”په پينځؤ څزيونو کښې مشغول اوسيدل:
او د دې وجه  .“د بدئ نه منع کولو کښې (۵)د نيکئ دعوت ورکولو او  (۴ذ كر  اهلل ) (۳)

َصَّلَ اهللُ عَلَيِْه َواٰلِٖه َوَسلََمدا وه چې هغويئ دا فرمان  مصطٰفے 
د انسان هر اکر ”اوريدلے وو چې  

وا د نيکئ د  ]يعنې مصيبت[ د هغه د پاره وبال )يعين خربې کول( دے فائده مند نه، س 
  .“دعوت ورکولو يا د بدئ نه د منع کولو يا  د ذ کر  اهلل نه

 بتصرف( 500، ص: 5: ( )احیاُء العلوم، ج595، حديث: 581، ص: 9)ترمذي، ج: 
 کښې ارشاد فرمايئ: آيت نمرب  ُسوَرۃُ الِنَسآء اهلل پاک د قرآن  َميد په سيپاره       
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د هغويئ په اکرثو پټو   :انعرفترجمۂ َکْنز ال [مفهوم]
خلقو  ٰهغهخري نه وي خو د  هيڅمشورو کښې 

)په مشورو( کښې کوم چې د صدقے يا د نيکئ 
 .يړکاويا په خلقو کښې د صلح کولو مشوره 

 (عقلمند ګونګے، د ناپوهه قړتن نه بهرت دے)
خپل ځوي  َرْْحَةُ اهلِل عَلَيْهفرمايئ: حرضت ل قمان  حکيم  َرْْحَُة اهلِل عَلَيْهحرضت کعب  اال حبار       

مه جوړيږه، که ستا “ جاهله قړتن”جوړ شه خو “ عقلمند ګونګے”ته اوفرمائيل: ځويه! 
خربو  واو تا خپله ژبه د فضول )يعين چې وئيلو ته دې ډير زړه کيږي(الړې په سينه څاڅي 

فضول  ناستنه بهرته ده چې د خلقو رسه نه بچ ساتلې وي نو دا ستا د پاره د دې خربې 
د هر عمل ديلل وي، د عقل ديلل غور و فکر دے او د غور  .او بے فائدې خربې اوکړې

د هر څزي سورلئ وي، د ع قل سورلئ اعجزي ده، ستا د جهالت  .و فکر ديلل خامويش ده
ره دومره د پاره دا اکيف ده چې ته د عقل سورلئ اختيار نکړې او ستا د عقلمندئ د پا

  .اکيف ده چې خلق ستا د رش نه حمفوظه وي
 ( 6، ص: 6حلیة الاولیاء، ج:  ،13، ص: 6اہلل واولں یک پ  ںیت، ج: )

 خلق د خپل رش نه بچ كوه
َن الل ّٰ               په دې واق عه کښې ډير قيميت مدين لګ بيان کړے شوے دے او آخري  ہ!ُسْبحّٰ

هم “ ستا د عقلمندئ د پاره دومره اکيف ده چې خلق ستا د رش نه حمفوظه وي”مدين لګ 
ي: د اهلل پاک خوږ نيب، ميک يږې يو څو مدين ګلونه وړاندې کدې لړ کښ .ښلکے دے

ين، حممد  ع ريب  د  ـنْهُِحرضت ابوذ ر  َواٰلِٖه َوَسلََمَصَّلَ اهللُ عَلَيْهِ م  خلق د رش ”ته ارشاد اوفرمائيلو: َرِِضَ اهللُ عَ
نه بچ کوئ ځکه چې دا صدقه ده کومه چې به تاسو د خپل ځان د پاره  )يعين بدئ(

  .ورکوئ
 مختصراً( 5158، حديث: 510، ص: 5)بخاري، ج: 
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تاسو چاته نقصان اونه رآت کښې دي: يعين کوشش کوئ چې په م   رَشح  حديث:       
 (585، ص: 1)مرآت، ج:   .رسوئ

ث د هلوي  شيخ عبد         د دې حديث رشيف په وضاحت کښې  َرْْحَُة اهلِل عَلَيْهاحلق حم  د ّ
فرمايئ: د بدئ پريښودل يو داسې څزي دے د کومې په ذريعه چې تاسو په خپل ځان 

چې په بدئ قدرت هله هم نيک اکر دے، “ د چا رسه څه بد نه کول”صدقه کوئ يعين 
په خلقو صدقه کول په اصل کښې په خپل ځان باندې صدقه کول دي ځکه  .يلرهم 

 (503، ص: 3)اشعة اللمعات، ج:  .تاسو په خپل ځان صدقه کوئ ئې اوفرمائيل چې
 رش نه د بچ كيدلو فضيلت

َصَّلَ اهللُ عَلَيِْه َواٰلِٖه وََسلََم فرمان  مصطٰف        
دے د چا نه چې د خري )يعين  ٰهغهک س  نيک: ستاسو  

 ٰهغهک س  بداوکړے يش او د هغه د رش )يعين بدئ( نه ا من وي، او ستاسو  اميدنيکئ( 
   .نه امن نه وي )يعين بدئ(او د هغه د رش  اونکړے يش اميددے د چا نه چې د خري 

 نه مختصراً( 5520، حديث: 556، ص: 9)ترمذي، ج: 

د حديث رشيف د دې  َرْْحَُة اهلِل عَلَيْهحرضت مفيت اَحد يار خان  :رَشح  حديث       
په وضاحت “ اوکړے يش او د هغه د رش نه امن وي اميدد چا نه چې د خري :”ےحص

اطمينان وي چې دا  هل طرفهکښې فرمايئ: يعين قدريت طور د خلقو په زړونو کښې د هغه 
د حديث د دې  .يش ښيګړه کوي کولےک س چا هل تکليف نه ورکوي، چې څومره 

باره  په“ او د هغه د رش نه امن نه وي اونکړے يش اميدد چا نه چې د خري : ”ےحص
کښې مفيت صاحب فرمايئ: يعين قدريت طور خلق د هغه نه ويريږي چې دا ک س 

)مرآت،  .يس رش به در ريسر خطرناک دے د ده نه ځان بچ ساتئ، د ده نه به څه خري نه در
 (124، ص: 6ج: 

 جّنت ته بوتلونکي درې عملونه
دري         نا ابو سعيد خ  َصَّلَ اهللُ عَلَيْهِ وَاٰلِٖه نو رسدار بيانوي: د دواړو جها َرِِضَ اهللُ عَـنْهُِحرضت سي ّد 

ي او خلق د هغه د فتنو کوعمل  وخوري، په سنّتڅوک چې حالل : ”ےفرمائيلارشاد ا وََسلََم
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ٰلِٖه وََسلََميو ک س عرض اوکړو: يا رسول  اهلل  .“نه حمفوظه وي هغه به جّنت ته ځي َصَّلَ اهللُ عَلَيْهِ وَا
  !

زما نه وروسته زمانه کښې به هم ”ارشاد ئې اوفرمائيلو:  .خو ډير داسې خلق دينن صبا 
 (5158، حديث: 533، ص: 9)ترمذي، ج:  .“وي

 َصـــل ُـــْوا  َعـلَـی   الَْحــِبْیب!            َصـل َـی اهلُل   عَلـّٰی   ُمـَحـم َد
 (په هره يوه بے اکره خربه باندې يو درهم خريات)

ل        نه کومه هم  ېيو بزرګ فرمايئ چې ما د خپل نفس رسه وعده اوکړه چې زما د خ 
وځي زه به د هغې په بدهل کښې دوه رکعته )نفل( ادا کووم، خو دا اکر زما ا  بے اکره خربي 

د پاره آسان وو، بيا ما د هرې بے اکره خربې په بدهل کښې يو )نفل( روژه نيول الزيم 
ماته آسانه معلومه شوه او د بے اکره خربو نه منع نه شوم تر دې پورې اوګرځوهل، دا هم 

چې ما د هرې بے اکره خربې په بدهل کښې په ځان يو درهم خريات کول الزم کړل نو دا 
  .په نفس ګران شو او آخر زه د بے اکره خربو کولو نه منع شوم زما اکر

 (505، ص: 5، قوت القلوب، ج: 965، ص: 5ج:  )اردو()قوت القلوب 

 اکلو پورې مسلسل كوشش د 
 .و بهرتينه ن سخه بيان کړے شوهلخربو د اعدت پريښود وپه دې واقعه کښې! د فضول      

ښتيين زړه رسه کوشش اوکړي نو ه سنجيده واخيل او په رانسان که چرې په ځان يوه خرب
څوک چې ”يعين  .نََبَط َما ثَبََت : وئيلے کيږي چې .د اهلل پاک په کرم اکميايب ميالويږي

مطلب دا چې د پوره کوشش کولو رسه اکميايب  .“رضور رازرغونيږيهغه  ثابت قدمه شو
اکلو پورې د قرآن   په احياء  العلوم کښې دي: بعضې بزرګان وايئ: ما د  .ميالويږي

اکهل مې د هغې نه فائده  اوکړه او )يعين حمنت او خواري( رياضت  )لوستلو(کريم 
 (، ص: ج:  )اردو()اوګورئ: احياء  العلوم .واخسته

 د كوشش په باره كښې د قرآن آيت
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ول اعشقان  اے        په څه ښه اکر يا ديين اکر کښې اکميابئ ميالويدو کښې په وخت  !رَس 
د  .لګيدو د مايوسه کيدو په ځائے د صرب او همت رسه کوشش جاري ساتل پکار دي

 ہى دے:کښې ارشاد  الٰ  آيت  ُسورۃُ العنکُبوت کوشش په باره کښې په سيپاره 
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چې زمونږ  کومو خلقواو  :انعرفترجمۂ َکْنز ال [مفهوم]
په الره کښې کوشش اوکړو رضور به مونږه هغويئ 

 .ته خپلې الرې اوښايو
 د اهلل پاک په الره كښې د كوشش كوونکو د پاره زيرے

اط اجلنان ”په       ينو په  کښې دي: د دې آيت معٰن “ رص  ډيره فراخه ده، ځکه مفس 
حرضت عبد اهلل  ()ي: يږبيانڅلور اقوال  دتله .خمتلفو اندازونو کښې دا بيان کړې ده

چې چا زمونږ اطاعت )يعين   دا د:آيت( معٰن فرمايئ: د دې )مبارک  َرِِضَ اهللُ عَـنْهُِبن عباس 
فرمانربدارئ( کولو کښې کوشش اوکړو، مونږ به رضور هغويئ ته د خپل ثواب الرې 

ې څوک په توبه کولو  دا د: چفرمايئ: د دې معٰن  َرْْحَُة اهلِل عَلَيْهحرضت جنيد  () ښايواو
حرضت فضيل  ()کښې کوشش کوي، مونږ به رضور هغويئ ته د اخالص الرې اوښايو 

 دا ده چې کوم خلق په علم حاصلولو کښې فرمايئ: د دې معٰن  َرْْحَُة اهلِل عَلَيْهبن عياض 
هل بن عبد  ()کوشش کوي، مونږ به رضور هغويئ ته د عمل الرې اوښايو  حرضت س 

 دا ده چې څوک په سّنت قائمولو کښې کوشش کوي معٰن فرمايئ: د دې  ُة اهلِل عَلَيْهَرْْحَِاهلل 
 ملتقطاً( 912، ص: 3، تفسیر خازِن ج: 844)تفسیر مدارک، ص:  .مونږ به هغويئ ته د جّنت الرې اوښايو

دا آيت مبارک د رشيعت او طريقت جامع دے يعين څوک چې په توبه کولو کښې       
کوشش کوي هغويئ ته به د اخالص، څوک چې د علم په طلب کښې کوشش کوونکي 

کوشش  )يعين د سنّت په الر د تللو(وي هغويئ ته د عمل، څوک چې په ا تباع  سّنت کښې 
 پاک ته د رسيدو دومره الرې دي څومره چې اهلل .کوي هغويئ ته به د جنت الره اوښايو

 (950 تا 904، ص: 2)صراط الجنان، ج:   .د ټولو خملوقاتو ساه ګانې دي
 کم ذهن طالب  علم ډير لويئ امام جوړ شو )واقعه(
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خپل شاګرد   َرْْحَُة اهلِل عَلَيْهد کروړاؤ حنفيانو عظيم پيشوا حرضت امام اعظم ابو حنيفه       
ف  ته خو ډير کم ذهني وې خو ”ته اوفرمائيل:  َرْْحَُة اهلِل عَلَيْهرشيد حرضت امام ابو ي وس 

)راه ملع،  .“ته مخ په وړاندې بوتللې و(لمضبوطيا رسه اودريد)يعين په ستا کوشش او استقامت 

  .“بياموندوچا چې کوشش اوکړو هغه ”يعين  َمن َجدَّ وََجَد : مقوهل دهد عربئ  (83ص: 
 بادشاه او ميږے )واقعه(

فتح کولو د پاره د شپږو نه زياتې َحلے اوکړې خو  ےچې يو بادشاه د ديوې عالق وايئ      
لکه چې د هغه آخري َحله هم نااکمه شوه نو هغه  .د عالقے په فتح کولو کښې نااکمه شو

مره کښې د آرام کولو په غرض رسه هم ستړے شو او د مايوسئ په حالت کښې ک
په يو  ےد کمر ئېناڅاپه  چېکولو  ئې سوچ د نااکمه کيدو د پرهل پسې َحلو .مالستوڅ

کوم چې بيا بيا د راپريوتو باوجود ديوال ته د  .پريوتو باندې نظر ختونکي ميږي ديوال
دې اورسيدو څو څو ځله خو هغه د ديوال آخري رس ته هم ډير نز .ختلو اراده نه پريښوده

آخر د يو  .خو بيا به ښکته راپريوتو او بيا به ئې په ديوال د ختلو کوشش رشوع کړو
چې هغه  وايئ .درځن نه زياتو کوششونو نه پس هغه په خپل مقصد کښې اکمياب شو

بادشاه چې لکه د ميږي دغه پرهل پسې کوششونه اويلدل نو پوهه شو چې کوشش د 
نيجاکميابئ  رسه بيا َحله اوکړه او په   ےس بادشاه د نوې جوش او جذبده د هغې نه پ ک 

  .خپل مقصد کښې ئې اکميايب حاصله کړه
  عُقددہ ےہ وج وا وہ ںیہن اتکس 

 

 ن وت ایک وہ ںیہن اتکس  وہ وکِ

 

 تمہ رکے اِ

هغه کومه غوټه ده چې پرانستے نيش، که انسان همت اوکړي نو هغه کوم د شعر مطلب:        
 کيدے نيش!اکر دے چې 

 پيشو كمال اوکړو!
عيب         يّه د ګورنر(فرمايئ:  َرْْحَُة اهلِل عَلَيْهتابيع بزرګ حرضت ش  زياد غالم  )د سلطنت  بنو ا م 

ماته اووئيل چې زياد به لکه د کور نه وتو نو زه به د هغه نه خمکښې “ ع جالن”او دربان 
ات ته د ننوتلو نه پس به هم د هغه د کښيناستلو ځائے ته د  ات ته تلم او ُج  خمکښې ُج 
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ل شو نو  هغه نه خمکښې خمکښې تلم، يوه ورځ چې هغه خپل د کښيناستلو ځائے ته داخ 
ړلو د پاره  يوه پيشو ئې اويلده کومه چې په يو ګو ټ کښې ناسته وه، زه چې د هغې د ش 

ونځ اوکړو او ښبيا هغه د ماسپ .ګورو چې څه کوي .الړم نو زياد اووئيل: دا پريږده ني لم 
ونځ د پاره د هغه د کښيناستلو ځائے ته راغلو نو  واپس شو بيا چې مونږه د مازديګر د لم 

ر پريوتلو نه لږ خمکښې يو منږک راووتو نو پيشو پرې پيشو هم هلته ناسته وه ور ، د لم 
زياد اووئيل: د چا چې څه حاجت وي نو هغه دې د دې پيشو  .او ګري ئې کړو ټوپ کړو

اِْن )په شان د مستقل مزائج رسه د هغې د پاره کوشش کوي هغه ته به اکميايب ميالؤ يش 

  .( !ہُ الَْکِريمَشآءَ الل ّٰ 
 (328، ص: 8یک پ  ںیت، ج: اہلل واولں )

 َصـــل ُـــْوا  َعـلَـی   الَْحــِبْیب!            َصـل َـی اهلُل   عَلـّٰی   ُمـَحـم َد
 (ته په خپله خاموشئ فخر كوه)

خپل ځوي ته په نصيحت کښې اوفرمائيل: اے زما  َرْْحَُة اهلِل عَلَيْهحرضت ل قمان حکيم       
فخر کوي نو ته  )يعين په جوړو کړے شوؤ خربو(ځويه! لکه چې خلق په خپلو ښلکو خربو 

 .کوه )يعين ناز(د هغويئ رسه مه ميالويږه بلکه ته هغه وخت په خپله خاموشئ فخر 
 (592، ص: 5)المستطرف، ج: 

 په خاموشئ كښې كمال دے
ول اعشقان  اے        کمت نه َرْْحَُة اهلِل عَلَيْهد حرضت ل قمان حکيم  !رَس  ډک مدين لګ به  د د ح 

ښائسته  په ښلکو الفاظو او، ، غوړېپستې خوږې، هم څه وايو! واقيع دا حقيقت دے چې
خربو  وخربې کول هيڅ لکه هم کمال نه دے، کمال خو دا دے چې د فضول کړے شوې

 .کولو د ډير خواهش باوجود انسان رصف د اهلل پاک د رضا د پاره خامويش اختيار کړي
د ثواب نه خايل ښلکې  .اهلل پاک دې مونږ ته هم د خاموشئ واال کمال نصيب کړي، امني

 لکه مالقات تاسوسفرمايئ:  َرْْحَُة اهلِل عَلَيْهحرضت مال ک بن دينار  .خربې د هيڅ اکر نه دي
مداسې ک س رسه  لکه د يو  )عربئ قاعدو په اعتبار رسه(خربو کښې د  چې د هغه په کيږي ه 
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، 53)مسند ابراهیم بن ادهم، ص:  .خو د هغه عملونه د غلطو نه ډک وي ويحرف غلطي هم نه 

فرمايئ: مونږه خپلې خربې ښلکې کړې او  َرْْحَةُ اهلِل عَلَيْهحرضت ابراهيم بن ا دهم  (59قول نمبر: 
هغې کښې مو څه غلطي اونکړه، خو په خپلو عملونو کښې مو غلطي اوکړه هغه مو  په

 (  805قول نمبر  555، ص: 5)المجالسة و جواهر العلم، ج:   .لصحيح نکړ
 كولو رسه ګريه شوه! آواز(مرغئ د )

دل        به اکرث  کوم چې : په بين ارسائيلو کښې يو ک س ووفرمايئ َرْْحَُة اهلِل عَلَيْهحرضت خم 
تپوس کولو د پاره يو ک س په هغه پسې اويلږو خو هغه  د ېهبادشاه د دې وج .خاموشه وو

څه خربه اونکړه، بيا بادشاه د خلقو رسه هغه د ښاکر د پاره اويلږلو چې کيدے يش څه 
و اويلده نو په تادئ رسه ئې هغه يدخلقو يوه مرغئ په چغ .ښاکر اوويين او خربې اوکړي

هغه ک س اووئيل: د هر څزي د پاره  په دې باندې .هغه اونيوهل نو بازطرف ته باز پريښودو 
  .ده تر دې پورې چې د مرغو د پاره هم )چې په هغې کښې سالمتيا(خامويش ښه ده 

 (99( ص: یش ےک اضفلئ)اخوم )ای  ح   وس ھکس

وډير ( ”)  وئيل“ خفه ش 
 َرْْحَُة اهلِل عَلَيْهرضا خان ے مصطفٰ  )شهزادۀ الٰع حرضت موالنا(حضور مفيت اعظم هند،        

ل نه ويستله نو صحيح به وه، چې لکه به ئې د چا په باره کښې  ېچې به کومه ُجله د خ 
 .واوريدل چې هغه وفات شوے دے نو فوراً به ئې د هغه د خبښنې د پاره الس اوچتول

دمت کښې راتللدغه شان به  يو ځل د چا د الس نيوې  .ډير خطونه هم د حرضت په خ 
خط جواب يللك وو، مفيت َميب اال سالم صاحب ته ئې اوفرمائيل چې جواب اويلکه، زه 

ستاسو خط ميالؤ شو ستاسو د ”نو مفيت صاحب جواب اويلکو چې  .پرې دستخط کووم
يدو نه پس فوراً غلطي په حرضت د جواب اور .“ځوي د وفات په خرب ډير خفه شوم

  امظع، ص:   .ه کړه او اوئې وئيل، ډير خفه شوے خو نه يم، آؤ خفه شومګوت

 
 

 ِن م
 
 (312)ج
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ول اعشقان  اے         دا وو د ويلُّ اهلل او د رښتيين اعشق  رسول د يللکو او وئيلو احتياط!  !رَس 
وئيلو اعدت جوړول پکار دي، مثاًل د چا د وادل  ظوالفا نه ډک مونږ ته هم د احتياط

وئيل چې زه ستاسو د وادل صاحب د وفات په خرب سخت  الفاظصاحب په وفات داسې 
لے هم د غور قابلې دي که چرې راته خفه شوم، ډير غمژن شوم، ډير افسوس دے ، دا ُج 

لے او هباوجود چا په اراد کيدلوکيفيت داسې نه  د د زړه وئيلې نو هغه رسه داسې ُج 
  .دروغ اووئيل او ګنهګار او د اور د عذاب حقدار شو

 وئيل څنګه دي؟“ ده مې ډيره زياته تبه”
ضور مفيت اعظم هند         په َرْْحَُة اهلِل عَلَيْه حرضت ته د خپل وادل  حمرتم الٰع  َرْْحَُة اهلِل عَلَيْهح 

ضور الٰع   حرضت، فيضان په يللکو او وئيلو کښې د احتياط تربيت حاصل شوے وو، ح 
َيْهامام اَحد رضا خان   چناچنهډير د احتياط لفظونه استعمالول به هم  َرْْحَُة اهلِل عَل

لفوظات  ”په  انځه نه پس يو  کښې صفحه “  حرضتالٰع م  دي: د مازديګر د لم 
َيْه حرضت الٰع ) ېپه باره کښصاحب د يو مريض  ډيره زياته ”عرض اوکړو چې  ته( َرْْحَُة اهلِل عَل

ده چې: د هغې په دې ئې ارشاد اوفرمائيلو: د ډيرې زياتې تبې خو دا معٰن  .“تبه ئې ده
 .ته خپپله کوې ورته ! ښريې خوکوزيږيهم نه  ينهنشته! لکه به تر )يعين حد(څه انتها 

سيپارې وړومبے سورت دے د  اته ويشتمېچې د  لهالُمجادَ سورۃُ  )بيا ئې اوفرمائيل:(
انځه نه پس درې ځله اولولئ او    .څښئئې او پرې دم کړئ او پرې هاوبمازديګر د لم 

اکرونو او  ومونږه د خپل قيميت وختونو قدردان جوړ کړې، د فضول !يا ربَّ الم صَطٰف      
ې او ټول عمر د نيکو کولو او د ګناهونو نه د بچ کيدو توفيق اوساتبے اکره خربو نه مو 

تَِم الن َِبِی یْن .کړې راعطا ِمین بَِجاِہ َخا    َصَّلَ اهللُ عَلَيِْه َواٰلِٖه َوَسلََم اّٰ

ـ ْوا  عَ ــــل ُــَص  ّٰی   ُمـَحـم َد          ب!ـْیـــبِ ــــَح ـ ی   الْ ـ ـلَ ـ ٰـّی عَلـ  َصـل َـی اهلُل   تَعال
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