د کتاب لوستلو داع

دیين کتاب یا اسالیم سبق لوستلو نه خمکښې دا الندي داع لولئ
ءاهللعَز ََو َج َ َّ
ل څه چې لولئ هغه به مو یاد پاتې کیږي:
اِ ْن َشا ٓ َ

ك َيـا ذَاال َْج ََل ِل َو ْاْلِ ك َْرام
ك َوا نْ ُش ْر َعل َْي َنا َر ْح َم َت َ
ا َللّٰ ُه َم ا ْف َتحْ َعل َْي َنا ِحك َْم َت َ

ترمجه :اے اهلل عَ َز َو َج َ َّ
ل په مونږه د علم او حکمت دروازے برسريه [یعين بريته] کړې او په مونږه

خپل رمحت رانازل کړې اے عظمت او بزرګئ واال
ُ
(اول او آخر کښې یو یو ځل درود رشیف اولولئ)

بلطمغ
دمہنیعیقب

ورفغمت

َّ
د رسالے نوم :حورې غوره دي که جنيت ښځې؟
اول ځل:
تعداد:

............................................
.....................

ََ
مدين عرض :بل چا ته د دې رسالے چاپ کولو اجازت نشته
ّ
کتاب اخستونكي توجه اوكړئ
که د کتاب په طباعت کښې څه ښاكره خايم وي یا پانړې کيم وي یا په
بائنډنګ کښ خمکښې وروسته لګیديل وي نو َم ْكتَب َ ُة ا ْْل َ ِديْنَه ته رجوع اوكړئ.
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ّ
َ َ
ُ
َ
ّ
شیخ طريقت امري اهلسنت ،بانئ دعوت اساليم حرضت عّلمه ،موالنا ابو بِّلل
َ
ّ
ُ
ّ
حممد ا ِيلاس عطار قادِريَ ،رضوي َد َام ْـت بَـ َرکـا ُت ُـه ُـم ال ْ َـعـالِـيَـه دا رساهل ” حورې غوره دي که
َّ
جنيت ښځې؟ “ په اردو ژبه کښې يليلک ده.
ٓ
جملس تراجم (دعوت اساليم) د دې رسالے په اسانه پښتو ژبه کښې د َوس مناسب

َ
د ترَجه کولو کوشش کړے دے .که چرې په دې ترَجه کښې څه غلطي یا کمے ،زياتے
اومومئ نو ستاسو په خدمت کښې عرض دے چه جملس تراجم ته خرب اوكړئ او د
ثواب حقدار جوړ شئ.

پيشكش:
دعوت ا ِسّليم
جم
ِ
ِ
جملس ترا ِ

برائے رابطه:
فیضان مدینہ حملہ سوداگراں
اعلیم مدین مركز
ِ
َ
پراین سزبی منڈی ،باب المدینہ کرایچ ،پاکستان
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اوګټئ
(دا مضمون د ”نییک یک دعوت“ د کتاب  192نه تر  102صفحې پورې نه اخستے شوے دے)

َّ
ُ
حورې غوره دي که جنيت ښځې؟

ُ
داعئے عطار :یا َر َّب املصطفے څوک چې دا رساهل ”حورې غوره دي که
َّ
جنيت ښځې“ اولويل که واوري هغويئ ته د ډیرو نیکو کولو ،د ګناهونو نه
د بچ کیدو او د نیکئ د دعوت اعم کولو توفیق عطا کړې او هغويئ بے
ّ
حسابه جنت ته بوځې۔
ٰ ۡ َ َّ ِ ۡ َ
بن اۡلم ِۡين
ام ن
ِين ِِباه ِنانل ِ ِ

صَ
اّٰلل ع َل َي ۡ ِه َو ا ٰلِه َو َس لَم
َ ّل ه ُ

ُ
د د ُرود رشیف فضیلت

د حرضت عبد الرمحان بن َعوف

للَّعَل َيْه
ْح ُة ا َِّ
َر ْ َ

نه روایت دے چې نبئ پاک

صَ
الل عَلَيْ ِه َواٰل ِ ٖه َو َسلَم یو ځل بهر ترشيف یوړو نو زه ورپسې هم وروستو راروان
َ ّل ُ
صَ
الل عَلَيْ ِه َوا ٰل ِ ٖه َو َسلَم یو باغ ته الړل او سجدې ته ئې ترشيف یوړلو،
شوم۔ هغويئ َ ّل ُ
صَ
الل عَلَيْ ِه َوا ٰل ِ ٖه َو َسلَم سجده دومره اوږده کړه چې ما رسه اندیښنه شوه
هغويئ َ ّل ُ

چې هسې نه چې چرته اهلل پاک د (هغويئ) روح مبارک نه وي قبضه
کړے! زه ورنزدې شوم او په غور رسه مې ورته اوكتل ،چې لکه ئې رس
مبارک راوچت کړو نو اوئې فرمائیل ” :اے عبد الرمحانه! څه اوشو؟“ ما
چې خپله اندیښنه څرګنده کړه نو اوئې فرمائیل” :جربئیل امني ماته
www.dawateislami.net
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اووئیل :آیا تا سو دا خربه نه خوشحالوي چې اهلل پاک فرمايئ چې څوک په
تاسو باندې درود پاک وايئ زه به په هغويئ باندې َرمحت نازلووم او څوک
چې تاسو ته سالم رايلږي زه به په هغويئ سالمتیا يلږم۔“
زامےنواےلاتسںیئُ ،درو ِداپکڑپوھ
َ ُّ ۡ َ َ
انلَعن ۡ َ
اۡلب ِ ۡيب
صلو

اہجںےکمغوج ُرالںیئُ ،درودِاپک ڑپوھ
َ َّ ه ُ َ ٰ ُ َ
صَّل
ناّٰللنلَعنُم َّمد

ّ
ِ
ِض َُّ
اللَّ َع ْـن َُّه (د نیکئ د دعوت وركولو او د ګناهونو نه د
حرضت ابن عباس َر َ
ويرولو د پاره) ارشاد فرمايئ چې :اے ګناه کولو واال! ته ”د بَدې خاتمې“

نه بے ويرې کیږه مه او چې ته لکه یوه ګناه اوكړې ،نو د هغې نه پس د
َ
هغې نه غټه ګناه مه کوه ،د خپل ښي او ګس اړخ د فرښتو نه په حیا کښي
کمے راوستل د هغه ګناه نه غټه ګناه ده کومه چې تا اوكړه ،او په ګناه
باندې ستا خوشحايلدل د دې نه هم غټه ګناه ده حاالنکه تاته دا پته
نشته چې اهلل پاک ستا رسه څه سلوک کوونکے دے ،او په یوه ګناه
باندې ستا غمژن کیدل د دې نه هم غټه ګناه ده او ته (څومره نادان ئې
چې په پټه) ګناه (یا بداکري) کوې نو چې د دروازې پرده لرې شې نو
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ويريږي خو ستا زړه د دې نه نه ويريږي چې اهلل پاک تاته ګوري۔ ستا (د
اهلل نه د نه ويريدو) دا عمل د دې نه هم غټه ګناه ده۔

ِسلِسآہ!انگوہںاکڑباھاجاتےہ

ت
ِناینرُجمرہاکآنوہااجاتےہ

ااحتمںےکاہکںاقلِبوہںںیمایپرےاہلل

ےبببسشخبدےومٰیلرِتاایکاجات ےہ

د ګناه په باره کښې د نیک او بد خپل خپل کیفیت (حالت)

ّ
ِ
ِض َُّ
اللَّ َعـنْ َُّه څومره په ښه
خوږو او حمرتمو اسّليم ورونړو! حرضت ابن عباس َر َ
انداز کښې د نیکئ دعوت ارشاد فرمائیلے دے! واقيع ده چې ګناه بیا هم
ګناه ده د دې نه بچ کیدل پکار دي د اهلل پاک نیک بنده ګان د دې نه
ډیر زيات ويريږي ،خو د ګناهونو اعدت لرونکي خلق د دې لږه شان
پرواه هم نه کوي لکه څنګه چې په ”خباري رشيف“ کښې د رسول اهلل
صَ
الل عَلَيْ ِه َواٰل ِ ٖه َو َسلَم فرمان مبارک دے ” :مؤمن خپلو ګناهونو ته په دې انداز
َ ّل ُ

رسه ګوري لکه هغه چې د یو غر الندې ناست دے او د هغه رسه ويره ده
چې هسې نه چې دا غر د هغه د پاسه راپرې نه وځي ولې د فاسق او فاجر
په نز د ګناهونو معامله داسې ده لکه یوه َمَئ د هغه په پوزه باندې
کښیناسته او هغه د الس په اشاره باندې والوځله۔“
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د میلو او شادو (بزيو) تماشه کول حرام اکر دے

خوږو او حمرتمو اسّليم ورونړو! د حرضت ابن عبّاس

ِ
اللَّعَـنْ ُهَّ
ِض َُّ
َر َ

د نیکئ د

دعوت په وركولو کښې د ګناه په پاتې کیدو د غمژن کیدو په باره کښې
هم ذکر دے ،دې لړ کښې د دعوت اساليم د مکتب ُۃ المدینه د کتاب
باندې وركړے شوے د
“ په صفحه نمرب
”
َ
َّ
عربت نه ډک ”مدين لګ“ اوګورئ :الع حرضت ،امام اهلسنت ،موالنا
َ
شاه امام امحد رضا خان َر ْ َْح ُة ا َِّللَّ َعلَيْه فرمايئ چې :د ناجائزه څزي تماشه کول
َ
هم ناجائزه اکر دے ،شادو (بزيو) ګ َډ َول حرام اکر دے ،د دې تماشه کول
ّ
هم حرام اکر دے۔ په د ّر خمتار او حاشیَۀ عالمه طحطاوي کښې د دې

مسئلو واضحه بیان دے۔ نن سبا خلق د دې (حکمونو) نه اغفله دي۔
متقیان خلق څوک چې د رشيعت ډیر خیال سايت ،په ناواقفئ رسه د میلو
یا شادو (بزيو) تماشه یا د چرګانو ساتل (یعين د تركیب رسه د چرګانو
جګړه) نه ګوري او نه د دې نه خرب وي ځکه چې په دې باندې
ګنهګاريږي۔ په حدیث پاک کښې ارشاد دے چې ”که چرې د خري څه
جممع (یعين د نیکئ اجتماع وغريه) وي او څوک هلته النړو او په خرب
میالويدو باندې هغه افسوس اوكړو نو هغه همره ثواب به ئې کیږي
څومره چې د حارض شوؤ خلقو کیږي او که چرې جممع د رش (یعين د
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ً
ګناه جممع مثال د سندرو باجو پروګرام) وه هغه په خپلو نه تللو افسوس
اوكړو نو چې کومه ګناه د هغه حارضو خلقو وي هغه به د ده هم (وي)۔“
ومٰیلھجموککینانبدےاینپاُتفلدلںیم

اوربِ رَموہایاہللرِمیوھجیلرھب
بِ َصا َ ہ ر
َ ہر

اسبدے

دے

د خلقو په خمكښې د ”نیک جوړیدو“ واال د قرب حال

َ
حرضت ابراهیم تیيم

للَّ َعل َيْه
ْح ُة ا َِّ
َر ْ َ

(د اخالص په باره کښې د نیکئ دعوت

وركوي او ارشاد) فرمايئ :چې زه به د مرګ او د خپلې خاتمې یادولو د پاره
هدیرې ته ډیر زيات تللم ،یوه شپه په هدیره کښې ما هل ډیر زيات خوب
راغلے (او اوده شوم) او ما په خوب کښې اويلدل چې یو قرب برسريه شو او
آواز راغلے” :دا زنځري اونيسئ او د ده خلې ته ئې دننه کړئ او د ده په
شاته رشمګاه ئې راوباسئ۔“ نو هغه َمړے (ويريدو) او اوئې وئیل” :اے
کريم َر َّبه! آیا ما به قرآن نه لوستلو؟ آیا ما به د بیت اهلل حج نه کولو؟“ دغه
شان پرهل پسې هغه خپلې نیکئ بیانولې نو آواز راغلے :بے شکه تا خو به د
خلقو په خمکښې دا عملونه کول خو چې لکه به یواځې وې نو د نافرمانو په

ذريعه به دې زما رسه د جنګ اعالن کولو او زما نه به نه ويريدلې۔
رمارہلمعسبرتےواےطسوہ

رکاالخصااسیاطعایایہٰل
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خوږو او حمرتمو اسّليم ورونړو! ويريږئ! ويريږئ او توبه کړئ!! دتله هغه
َّ
نیک ملونځ ګزاره او په ظاهره د سنتو اعدت لرونکي اساليم ورونړه دې
هم عربت حاصل کړي څوک چې د ټولو په خمکښې رصف خلقو ته د
ځان ښودلو د پاره فرض خو فرض دي نفل هم ادا کوي خو چې یواځې يش
نو په عمل کښې د غفلت نه اکر اخيل ،د نیک ښاكريدو د پاره خو په
عوامو کښې د ښه اخالقو نمونې جوړیدو ،هر یو ته د احرتام په وجه د
ښکته کیدو رسه سالم کوي او په ” يج جناب“ رسه خماطب کیږي خو په
کور کښې د ”ازمري په شان غړمبیږي ،ښه په زوره او د زړه آزارولو
َ َ
خربې کوي بلکه د وهلو ټک َولو نه هم ډډه نه کوي۔
پھُچ ےک ولوگں ےس ےئک سج ےک انگہ

وہ ربخدار ےہ ایک وہان ےہ

ِ
رشح ِ
الکم رضا :په دې شعر کښې الع حرضت َر ْ َْح ُة ا َِّللَّعَلَيْه د نیکئ دعوت
وركوي او فرمايئ چې :اے ګناه کولو واال! تا خو د خلقو نه خپل ګناهونه
َ َ
َروردګار نافرمانئ دې کړې دي
پټ کړل ،خو دا دې هري کړل چې د کوم پ
هغه ستا د دې اکرنامو نه خرب دے۔ آه! اوس به په حمرش کښې ستا رسه څه
کیږي! د ځان ښودلو عملونو نه توبه کړئ ،اهلل پاک توبه قبلوونکے
مهربانه دے ،د مکتبۃُ ُالمدینه د کتاب ”جہنم مںی لے جانے والے اعمال“ په
َ
باندې دي :د تاجدار رسالت ،ش َهنشاه نب َّوت
نه
(جدل ) صفحه
صَ
الل عَلَيْ ِه َواٰل ِ ٖه َو َسلَم فرمان دے” :په ګناه باندې پښیمانه کیدونکے د اهلل پاک
َ ّل ُ
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د طرف نه د رمحت انتظار کوي او په ګناهونو باندې نه پښیمانه
کیدونکے د خفګان انتظار کوي او د اهلل پاک بنده ګانو! یاد ساتئ! ډیر
زر به (ښه یا بد) عمل کوونکے د خپل عمل په وجه باندې خمکښې ځي
او د دنیا نه د تللو نه خمکښې به د خپل ښه او بد عمل بدهل اوويين او د
عملونو دار او مدار په خاتمو باندې دے او ورځ او شپه دوه سورلئ دي
ځکه د دې په ذريعه د آخرت په لور ښه سفر اختیار کړئ او په توبه کښې
د ځنډ نه د اکر اخستو نه ځان ساتئ ،ځکه چې مرګ ناڅاپه راځي او په
تاسو کښې دې څوک هم د اهلل پاک د حلم (یعين نرمئ) نه هیڅلکه هم په
دهوكه کښې نه اوسیږي ،بے شکه اور په تاسو کښې د هر یو د پزيار
(بوټ) د تسمې نه هم زيات نزدې دے۔“ بیا شهنشاه مدینه
دا (یعين د

اوفرمائیل:

صَ
اللعَلَيْهِ َواٰل ِ ٖه َو َسلَم
َ ّل ُ

سيپارې د سورۃ الزلزال اووم او اتم) آیتونه مبارک تالوت

َ
ۡ
ۡ ۡ َ َ
فم َ ۡن یَ ۡع َمل ِمث َقال ذ َر ٍۃ َخی ًرا یَ َر ٗہ ﴿َ ﴾ؕ۷و َم ۡن
َ ۡ ۡ َ َ ََ ًَ َ ٗ
ی ۡع َمل ِمثقال ذر ٍۃ شرا ی َرہ ﴿ ﴾۸٪

”ترمجۀ ُ
کزن االیمان :بس څوک چې د
یوې ذرې همره نیيک اوكړي هغه به

اوويين او څوک چې د یوې ذرې همره
ګناه اوكړي هغه به اوويين۔“

په ګناهونو باندې د پښیمانه کیدو نوم توبه ده

صَ
الل عَلَيْ ِه َوا ٰل ِ ٖه َو َسلَم فرمان مبارک دے :اَلنَّ َدمُتَ ْوبۃُ یعين
د اهلل پاک د خوږ حبیبَّ َ ّل ُ

(په ګناه باندې) پښیمانه کیدل توبه ده۔
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د پښیمانه کیدو َوضاحت
یعين رشمیدل او پښیمانتیا د توبې یو ډیر غټ رکن دے لکه څنګه چې
په حدیث پاک کښې دي ” :حج د وقوف َع َرفه نوم دے۔“
په پښیمانتیا کښې دا هم رضوري ده چې هغه نافرماين ،د هغې
قباحت (یعين بد کیدل) او د آخرت د ويرې د وجې نه وي نه چې د دنیا د
بے عزتئ یا په ګناه کښې د مال د ضائع کیدو د وجې نه وي۔
َ
َّ ص َ
الل عَلَيْ ِه َواٰل ِ ٖه َو َسلَم فرمان مبارک دے” :اهلل پاک د یو
د رسول اکرم ،نور جمسم َ ّل ُ
بنده په ګناه باندې پښیمانه کیدو ته ګوري او د هغه د توبه کولو نه

خمکښې هغه معاف کوي۔“

َ ُّ ۡ َ َ
انلَعن ۡ َ
اۡلب ِ ۡيب
صلو

َ َّ ه ُ َ ٰ ُ َ
صَّل
ناّٰللنلَعنُم َّمد

ُ
د اویاؤ زرو خادِمانو په ډَهل کښې تلونكې حوره
خوږو او حمرتمو اسّليم ورونړو! کوم خوش قسمته چې په خپلو نیکو
باندې غټیږي نه ،د اهلل پاک بے نیازي نه هريوي ،د نیکو کولو باوجود د
اخالص په کيم ويريږي او اوښکې توئیوي هغه اکمیاب دے ،د اهلل پاک
َّ
َّ
په رمحت باندې به په خندا خوشحالئ جنت ته ځي۔ د جنت په آرمان
َّ
کښې د اعشقان رسول رسه د سنتو زده کولو ښودلو په مدين قافلو کښې
سفر اوكړئ۔ د ”نیک اعمال“ مطابق عمل اوكړئ او د نیکئ دعوت ښه
ډیر وركوئ۔ د نیکئ د دعوت وركوونکو هم څومره ښلکے شان دے چې
ّ
د جنت عظیم الشانه حورې د هغويئ انتظار کوي حرضت امام ابو حامد
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َ
حممد بن حممد بن حممد غزايل

لل َّع َل َيْه
ْح ُة ا َِّ
َر ْ َ

نقل کوي چې :حرضت ابو

َّ
ِ
ِض َُّ
اللَّ َعـنْ َُّه فرمايئ چې :په جنت کښې یوه حوره ده کومې ته چې
هريريره َر َ
َ
” َعیناء“ وئیلے يش ،لکه چې هغه روانه وي نو د هغې ښي او ګس اړخ ته
زره خادمانې روانې وي ،هغه حوره وايئ چې :د نیکئ حکم کوونکي

او د ګناه نه منع کوونکي چرته دي؟

ٰ
ُ
د حورو په باره کښې د مصطفے ﷺ درې فرامني
خوږو او حمرتمو اسّليم ورونړو! مرحبا! د نیکئ د دعوت وركولو واال مرتبه
َّ
څومره اوچته ده چې د َعیناء په شان عظیم الشانه حوره په جنت کښې د
هغه انتظار کوي! ”حورې“ هم د اهلل پاک څومره ښلکے خملوق دے! دې

صَ
الل عَلَيْ ِه َواٰل ِ ٖه َو َسلَم درې فرامني اوګورئ:
لړ کښې د مصطفے َ ّل ُ
ّ
( ) د جنيت ښځو د رس لوپټه د دنیا َو َماف ِ ْی َھا (یعين په دنیا او په دې کښې

چې څه دي) نه بهرته ده
ّ
( ) هر یو جنيت ته به په غټو غټو سرتګو واال حورو کښې دوه ښځې
داسې میالويږي چې جوړې به ئې اغوستې وي بیا به هم په هغه جامو
َ
او د غوښې نه بهر د هغويئ د زنګونانو نيل ښاكري لکه په سپینو شيشو
کښې چې رسۀ رشاب ښاكري
َّ
( ) د ادن جنيت رسه به د دنیا د ښځو نه عالوه
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َّ
ُ
سړي ته به حورې میّلویږي جنيت زنانه ته به څه میّلویږي؟

َّ
َّ
سوال :جنيت سړي ته به حورې میالويږي ،د جنيت زنانه د پاره به څه
تركیب وي؟

َّ
جواب :کوم ښځه خاوند چې جنت ته الړ يش هغويئ به هلته هم یو ځائے
َ
وي او د کومې ښځې خاؤند چې َمعاذ اهلل دوزخ ته الړ يش نو د هغې
َّ
نکاح به د یو جنيت سړي رسه کولے يش۔

َّ
د کم عمره ماشوم په جنت کښې نكاح

َّ
سوال :کم عمره ماشوم چې جنت ته الړ يش نو د هغه به هم نکاح
کیږي؟

َ
جواب :آؤ يج۔ حرضت امام امحد بن حجر ميک شافيع َر ْ َْح ُة ا َِّللَّعَلَيْهَّفرمايئ
چې :کم عمره ماشوم به په حرش کښې په دنیايئ عمر او وجود کښې
َ
َّ
راپاڅولے يش بیا جنت ته د تللو په وخت به د هغه وجود غټَ َولے يش او
َّ
هغه به د بالغ په شان جنت ته ځي او د دنیايئ ښځو او حورو رسه به د هغه
نکاح کولے يش۔

د واده نه کولو بغري د وفات کیدونكي نكاح
سوال :کوم مسلمان نارينه او زنانه چې د واده کولو نه بغري د دنیا نه

رخصت شوي وي آیا د هغويئ به هم د نکاح کولو څه صورت وي؟

جواب :د کومو نارينوو یا زنانوو چې په ټولو عمر کښې نکاح نه کیږي د
َّ
هغويئ به هم د یو بَل رسه په جنت کښې نکاح کولے يش۔
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َّ
ُ
جنيت ښځې غوره دي که حورې؟

َّ
سوال :د دنیا جنيت ښځې غوره دي که حورې؟
َّ
جواب :د دنیا جنيت ښځې د حورو نه غوره دي۔ د ”طرباين“ په یو اوږد
حدیث پاک کښې دا هم دي چې :ا ُّم املؤمنني حرضت ا ّ
م سلمه ر ِ
ِض اللَّعـنها
َ

َ

ُ َْ

َ
َ
صَ
الل عَلَيْ ِه َوا ٰل ِ ٖه َو َسلَم ! د دنیا ښځې غوره دي که
عرض اوكړو” :یا رسول اهلل َ ّل ُ
َّ
صَ
الل َعلَيْ ِه َواٰل ِ ٖه َو َسلَم ارشاد اوفرمائیلو:
غټو سرتګو واال جنيت حورې؟“ نو هغويئ َ ّل ُ
َّ
”د دنیا ښځې د غټو سرتګو واال جنيت حورو نه غوره دي۔“ ما عرض
َ
َ
اوكړو :یا رسول اهلل ص َّل الل ع ل َي ِه و ا ٰل ِ ٖه وس لَم ! په څه وجه؟ نو هغويئ ص َّل اللعلَي ِهواٰل ِ ٖهوسلَم
َ

ُ َ ْ َ

َ َ

َ

ُ َ ْ َ

ََ

ارشاد اوفرمائیلو” :دا د دويئ د ملونځونو او روژو او د اهلل پاک د عبادت
په یو بَل حدیث پاک کښې دي :د
په وجه دي۔“

َّ
دنیا جنيت ښځې د حورو نه زره درجې غوره دي۔
َ
جلیل القدر تابيع حرضت حبان بن ابو جبله َر ْ َْح ُة ا َِّللَّعَلَيْه فرمايئ چې :د دنیا
َّ
هغه ښځې کومې چې به جنت ته ځي د خپلو نیکو اکرونو په وجه به د
َّ
جنت د حورو نه غوره وي۔

َّ
د زیاتو خاوندانو واال به په جنت کښې د چا رسه وي؟
سوال :د خمکښیين خاؤند په وفات کیدو یا د طالق وغريه شلک کښې چې
َّ
یوې زنانه د یو نه زيات ودونه کړي وي هغه به په جنت کښې د کوم یو
خاؤند رسه وي؟
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جواب :که چرې یوه زنانه پرهل پسې د یو نه د زياتو سړو په نکاح کښې
راغله نو د یو قول مطابق د کوم په نکاح کښې چې د ټولو نه په آخره کښې
َّ
راغلې وي په جنت کښې به د هغه رسه وي۔ لکه څنګه چې د حرضت ابو
َّ
ادلرداء ر ِِض َّ
اللَّعـن َّه نه روایت دے چې د نبیانو د رسدار ص َّل الل علَيهِواٰل ِ ٖه وسلَم فرمان
َ

َ

َ

ُ َُْ

ُ َ ْ َ

ََ

مبارک دے” :چې د ښځې نکاح به د خپل هغه خاؤند رسه کولے يش
کوم چې په دنیا کښې د هغې د ټولو نه آخري خاؤند وو۔“
دويم قول دا دے چې د چا اخالق ښه وي هغه ته به
ُّ
ّ
ِ
ِض َُّ
اللَّ َعـنْها عرض
میالويږي لکه څنګه چې ام املؤمنني حرضت ام سلمه َر َ
َ
َ
صَ
الل عَلَيْ ِه َوا ٰل ِ ٖه َو َسلَم! بعضې ښځې په دنیا کښې د دوؤ ،دريو
اوكړو :یا رسول اهلل َ ّل ُ
َّ
یا څلورو خاؤندانو رسه (پَرهل پسې) َودونه کوي ،بیا هغويئ په جنت کښې
یو ځائے يش نو هغه ښځه به د چا د پاره وي؟ ارشاد ئې اوفرمائیلو :هغې هل
َ
به اختیار وركولے يش او د کومې د خاؤند اخالق چې په دنیا کښې د ټولو
نه ښه وي هغه به هغه اختیاروي (یعين د هغه رسه به نکاح کوي) هغه
به وايئ :اے زما َر َّبه! زما د دې خاؤند اخالق د ټولو نه ښه وو ځکه د ده
په دې دواړو حدیثونو

رسه زما نکاح اوكړئ۔

او قولونو کښې هیڅ تعارض (یعين د یو بَل خمالفت) نشته۔

لکه څنګه چې حرضت امام امحد بن حجر ميک شافيع َر ْ َْح ُة ا َِّللَّعَلَيْه فرمايئ
چې :کومې زنانه چې پرهل پسې ډیر ودونه (نکاح ګانې) کړې وي نو یو
شلک دا دے چې هر خاؤند هغې هل طالق وركړے وي او لکه چې هغه
وفات شوه نو د چا په نکاح کښې نه وه نو رصف په هغه حالت کښې به
www.dawateislami.net

َّ
ُ
حورېغورهديکهجنيتښځې؟

13

اوګټئ

هغې هل اختیار وركولے يش او د کوم خاؤند اخالق چې په دنیا کښې د
ټولو نه ښه وو هغه ته به میالؤيږي۔ لکه څنګه چې د حرضت ا ّم سلمه
ِ
ِض َُّ
اللَّ َعـنْها په حدیث کښې ذکر دي۔ او دويم شلک دا دے چې هغې ډیر
َر َ

ودونه (نکاح ګانې) کړې وي او آخري خاؤند هغې هل طالق نه وي
وركړے او هغه د هغه په نکاح کښې وفات يش نو په دې شلک کښې به
َّ
هغه په جنت کښې د آخري خاؤند په نکاح کښې وي لکه څنګه چې د
َّ
حرضت ابو ادلرداء ر ِِض َّ
اللَّعـن َّه په حدیث کښې دي۔
َ

َ

ُ َ ُْ

االخقوہںاےھچرِمارِکداروہرھتسا

َ ُّ ۡ َ َ
انلَعن ۡ َ
اۡلب ِ ۡيب
صلو

وبحمباکدصہقوتےھجمکینانبدے

ٰ ۡ َ َّ ِ ۡ َ
بن اۡلم ِۡين
ام ن
ِين ِِباه ِنانل ِ ِ

صَ
اّٰلل ع َل َي ۡ ِه َو ا ٰلِه َو َس لَم
َ ّل ه ُ

َ َّ ه ُ َ ٰ ُ َ
ناّٰللنلَعنُم َّمد
صَّل

خلقو هل فائده وركوئ
د حرضت جابر

ِ
اللَّ َع ْـن َُّه
ِض َُّ
َر َ

َّ
مکرمه،
نه روایت دے چې د سلطان مکۀ

َّ ص َ
الل عَلَي ْ ِه َواٰل ِ ٖه َو َسلَم فرمان مبارک دے :د مؤمن رسه
تاجدار مدینۀ منوره َ ّل ُ
َ
مینه کولے يش او په هغه (کس) کښې څه خري نشته څوک چې نه د چا

رسه حمبت کوي نه د هغه رسه حمبت اوكړے يش او په خلقو کښې بهرت

هغه دے کوم چې خلقو ته فائده اورسوي۔
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َ
ډاکوانو ټول بس لوټ کړو خو زه ئې پریښودم
خوږو او حمرتمو اسّليم ورونړو! د نیاكنو بنده ګانو رسه خلق حمبت کوي تر
دې پورې چې بعضې وخت ډاکوان هم د نیاكنو بنده ګانو احرتام کوي او
د هغويئ د لوټ کولو نه ډډه کوي  ،په ګريه ،زلفو ښاسسته د سنتو ډک جامو
اچوونکي په رس د عمامې (پټيک) تړونکي د دعوت اساليم د یو مبلغ
څوک چې د ”نیک اعمال“ اعمل کیدو رسه رسه په تنظیيم طور د دې
ذمه وار هم دے۔ د هغه څه داسې بیان دے چې یو ځل زه په جیب کښې
د ډیر زيات رقم ساتلو رسه د حیدر آباد (سندھ ،پاکستان) نه کراچئ ته د
راتلو د پاره په بس کښې کښیناستم۔ بس ال اوس په مشلکه نیمه ګهنټه
َ
سفر کړے وو چې ناڅاپه د خمتلفو سیټونو نه څلور پينځه کسان
راپاڅیدل او یو دم ئې وسله رابهر کړه او اودريدل۔ په هغويئ کښې چې
َ
َ
کوم لوړ دنګ کس وو هغه ډرائیور هل په مخ ښه درنه څپیړه وركړه او هغه
هل ئې دیکه وركړه او د ډرائیور په سیټ خپپله کښیناستو ،بس ئې یوې
کچې الرې ته کوز کړو ،اوس ډاکوانو په روان بس کښې د هر یو تااليش
رشوع کړه او لوټ کول ئې رشوع کړل۔ په بس کښې ډیر د ويرې َ
ترخې
ماحول وو ،زه هم سخت ويريدلے ووم ،زما نه په خمکښې سیټ باندې یو
َ
مضبوط لوړ دنګ ځلمے ناست وو او ما رسه اندیښنه وه چې هسې نه چې
دا د ډاکوانو خالف مزامحت اوكړي او هغويئ ګولئ اوروي۔
ً
بهر حال ما احتیاطا د ایمان تازه کولو نه پس سرتګې پَټې کړې ،زما په خوا
َ
کښې چې کوم کس ناست وو یو ډاکو د هغه تااليش واخستله او څه چې
www.dawateislami.net

َّ
ُ
حورېغورهديکهجنيتښځې؟

15

اوګټئ

په الس ورغلل لوټ ئې کړل۔ خو ما هل ئې هډو َ
ګوتې را نه وړې ،بل ډاکو
َ
راغلے هغه هم د هغه کس تااليش واخسته ،د هغه د جیب نه ئې نور د
روپو نوټ راويستو هغه ئې هم واخستو او زما نه هم دغه شان روان
شو ،دريم ډاکو زما طرف ته اشاره اوكړه او آواز ئې وركړو چې موالنا
صاحب مه لوټ کوه ،دا ئې چې اويلدل نو زما نه په شاته سیټ باندې
َ
ناستې یوې سورلئ موقع بیاموندهل او د خپل رقم ګتَه ئې زما په کرته
کښې وركړه ،یوې زنانه د وروستو نه د رسو زرو الکټ الندې زما د خپو
طرف ته راګزار کړو (د دې پته ماته ډیره وروستو اولګیده) بهر حال
ډاکوان د لوټ مار کولو نه پس د بَس نه کوز شول او اوختتیدل۔ اوس د
بَس لوټ کړے شوؤ سورلو چغې ،درز غوبل او انګوال رشوع کړه ،چا زما
طرف ته اشاره اوكړه او په زوره ئې اووئیل :دا موالنا اونيسئ داسې ښاكري
چې دا د ډاکوانو ملګرے دے ځکه چې مونږ ټول ئې لوټ کړو او دا ئې
لوټ نه کړو ،زه ويريدم چې اوس خو الړې! دا خلق ما اونه ويه ،ناڅاپه
َ
غیيب مدد څه داسې راغلے په هغه مسافرو کښې یو کس څه داسې
اووئیل :نه نه ورونړو! دا رشيف انسان دے ،د ده جامو او مخ ته نه ګورئ!
بس د هغه نیيک په مینځ کښې راغله او بچ شو ،مونږ ګنهګار خلق یو،

مونږ ته د ګناهونو زسا میالؤ شوې ده۔

د ډاکوانو نه د حفاظت راز
د هغه اساليم ورور نور بیان دے :اَلُْ َحُ ْمُدُِہّٰلِل!ُوړومبے د ډاکوانو نه بچ کړے
شوم او بیا د لوټ کړے شوؤ مسافرو د طرف نه راغلې ويره لرې شوه۔ دا د
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دعوت اساليم د دیين ماحول د بركت ”مدين سرپلے“ دے چې ګريه ،زلفې
َّ
او پټکے رشيف مې په رس کړے وي او د سنتو په ډکو جامو کښې ګرځم
ګنې کیدے شې چې زه هم په بے دردئ رسه لوټ کړے شوے وے۔ دیين
ماحول ته د راتلو نه خمکښې به ما ځان ماډرن ساتلو او په سټیج ډرامو
صَ
اللعَلَيْهِوَاٰل ِ ٖه َو َسلَم کرم اوشو
کښې به مې اکر کولو۔ د اهلل پاک او د رسول اهلل َ ّل ُ

ما ګنهګار ته دعوت اساليم د توبې الر راوښودهل ،ملونځ ګزاره ئې جوړ
َّ
کړم ،په سنتو ئې برابر کړم ،د حضور غوث پاک َر ْ َْح ُة ا َِّللَّعَلَيْه په سلسله کښې
َ
ئې د مريد جوړیدو رشف راکړو ،د نیک جوړیدو نسخې یعين ”نیک
اعمال“ اعمل او د خپل پري صاحب د طرف نه د میالؤ شوې شجرۀ قادريه
َ
رضويه“ څه نا څه اورادو لوستلو واال ئې جوړ کړم په کومو کښې چې یو
ورد دا هم دے :بِ ْس ِمُاللُِ َعلُُی ُد ِ ْینِ ْیُ ِب ْس ِمُاللُِ َعلیُ َنف ُِس ُْی َُوو ُْل ُِد ُْی َُواَھل ُِ ُْی َُو َماُل ِ ُْی یعين د اهلل پاک د

نوم په بركت رسه دې زما د دین ،ځان ،اوالد او آل او مال حفاظت وي۔
(ترَجه لوستل رضوري نه دهَّ ،
اول او آخر یو ځل درود رشيف اولولئ)
فضیلت :دا داع چې څوک هره ورځ سحر او ماښام درې درې ځله اولويل
َْکیم!)
د هغه دین ،ایمان ،ځان ،مال ،ماشومان ټول به حمفوظ وي۔ (ا ِ ْن َُشآ َءُاللُال َ ِ
اَ ُْل َُح ُْمدُِہّٰلِل!ُزہ هره ورځ سحر او ماښام دا ورد لولم ،دا زما ښه ګمان دے چې د
ډاکوانو نه حفاظت د اهلل پاک په رمحت رسه د دې ورد په بركت شوے
َْکیم! د مرګ په وخت به
دے۔ چې په دنیا کښې د دې فائده ده نو ا ِ ْن َُشآ َءُاللُال َ ِ
ایمان هم سالمت وي۔ زما ټولو اساليم ورونړو او اساليم خوئيندو ته
َم َدين خواست دے چې د دعوت اساليم د دیين ماحول ملن هر وخت
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اونيسئ او د مکتب ُۃ المدینه ”نیک اعمال“ رساهل حاصله کړئ او د هغې
َْکیم!په دواړو جهانونو کښې به
مطابق د ژوند تريولو کوشش کوئ ،ا ِ ْن َُشآ َءُاللُال َ ِ
اکمیاب ئې۔

د سحر او ماښام تعریف
خوږو او حمرتمو اسّليم ورونړو! تاسو اوكتل! د دعوت اساليم د دیين
ماحول هم څه ښيلک َم َدين سرپيل دي! د ذکر شوي ورد وختونه یعين ”سحر
او ماښام“ په تعريف هم ځان پوهه کړئ ،په شجرۀ قادريه رضويه صفحه
باندې دي :د نیيم شپې ترييدو نه د ملر د وړومبئ رسې پورې ”سحر“
دے۔ په دې ټول وخت کښې چې څه اولوستےيش هغې ته به په سحر
کښې لوستل وئیلے يش او د ماسپخني د وړوميب وخت نه تر د ملر پريوتو
پورې ”مازيګر“ دے۔ په دې ټول وخت کښې چې څه لوستلے يش هغې
ته به په مازيګر کښې لوستل وئیلے يش۔
َ ُّ ۡ َ َ
انلَعن ۡ َ
اۡلب ِ ۡيب
صلو

َ َّ ه ُ َ ٰ ُ َ
ناّٰللنلَعنُم َّمد
صَّل

َّ
د امري اهلسنت َد َام ْت بَ َرکَا ُت ُہ ُم ال ْ َعالِيَه د کتاب ”نییک یک دعوت“ مضمون دتله ختم
شو۔

ً
ُ َّ
امري اهلِسنت بهر ملک ته رواين (رضورتا د څه بدلون رسه)
د ِ

په صفر املظفر

هجرئ بمطابق د ستمرب

په شپه په مدين

چینل باندې پاکستان کښې د اوسنو سیالب ځپلو د دعوت اساليم په
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خدمتونو باندې مشتمل پروګرام په نوم”مدد یک گھڑی ہے“ کښې شیخ
ّ
َّ
عالمه موالنا ابو بالل حممد ايلاس ّ
عطار
طريقت ،امري اهلسنت حرضت
قادري رضوي

ت بَ َرکَا ُت ہ ُم ال ْ َعالِ يَه
ام ْ
َد َ
ُ

ګوټھ (کراچئ) کښې د

رشكت اوكړو ،د دې نه پس هغويئ په سچل
د الندې د سیالب ځپلو امدادي کیمپ ته

ترشيف یوړو او هلته ئې د موجودو د دعوت اساليم د ذمه وارانو حوصلې
اوچتې کړې او ښه داعګې ئې اوكړې۔ د کور نه د روانیدو په وخت په
ګاډي کښې د کښیناستو نه پس د هغويئ مليس حايج اسید رضا عطاري
ّ
(سلمه ابلاري) د سفر داع اوكړهل او بیا د معمول مطابق د توبې او د ایمان
د تازه کولو سلسله اوشوه او هغويئ څه ښه ښه نيتونه هم اوكړل۔ په خربو
اترو کښې د مرګ په یادولو باندې هغويئ یوه ډیره عربت ناکه َجله ارشاد
اوفرمائیله ” :ځلمے الړ يش او بوډا پاتې يش خو تر څو پورې به بچ
ګرځې یوه ورځ ټولو هل مرګ راتلونکے دے۔“ لږ وخت پس هغويئ په
تنده لګیدو د اوبو څلکو نه خمکښې داع اولوستله او بیا ئې اوبه اوڅلکې۔
ً
چونکه د امدادي کیمپ نه فورا پَس د بهر ملک فالئټ وو او وخت

کم وو په دې هغويئ لږه اندیښنه څرګنده کړه او د تادئ په وجه امدادي
کیمپ ته د تلونکي راتلونکي یو مسلمان چې زړه آزار نه يش۔ چې
ً
کیمپ ته اورسیدو نو هلته د سندھ حکومت د طرف نه اغبلا یو سنديه
ماډرن ځليم د خپلې یوې ادارې نوم واخستو او عرض ئې اوكړو :زه
ستاسو په ترشيف راوړو ستاسو مننه کووم په دې باندې هغويئ د هغه رسه
شفقت اوكړو او دین ته د نور نزدې کولو د پاره ئې اوفرمائیل :زه تاسو ته د
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َ
”مدینې تسبې“ په ډالئ کښې دركووم او بیا ئې د جیب نه د مدینۀ پاک
َ
تسبې راويستلې او هغه هل ئې وركړې۔ د دې نه پس د ائري پورټ سفر
رشوع شو ،هغويئ په ائري پورټ باندې د کوزيدو نه خمکښې ارشاد
اوفرمائیلوُ” :اِن َُشآءُاللُال ََْکیم!د ربیع ّ
االول رشيف میاشت په کراچئ کښې د
ْ َ

ِ

يلدو نیت دے ،بیا به د

شپو د مدين مذاکرو سلسله وي۔“

َّ
ُ
اعشقان َرسول! امري اهلسنت ”یادګار اسالف“ دے۔ یعين د هغويئ د
اے
ِ

هر قول او فعل نه د بزرګان دین َر ْ َْح ُة ا َِّللَّ َعلَيْهم یاد راځي لکه چې د هغويئ په

دې نلډ جدول

کښې ښه ښه نيتونه واخلئ۔

په سوؤنو اکهل وړاندې یو بزرګ
نیّت خوښووم تر دې پورې چې د خوراک څښاک ،اوده کیدو او واش روم
للَّع َل َيْه
ْح ُة ا َِّ
َر ْ َ

فرمايئ :زه په هر یو اکر کښې

ته د تللو د پاره هم۔

َّ
واقيع ده د امري اهلسنت صحبت ډیر لويئ ”نعمت“ دے۔ تاسو هم په مدين
مذاکرو کښې رشكت خپل معمول جوړ کړئ۔ اهلل پاک! دې امري
َّ
اهلسنت ته د خري رسه ډیر ژوند وركړي۔
ٰ ۡ َ َّ ِ ۡ َ
بن اۡلم ِۡين
ام ن
ِين ِِباه ِنانل ِ ِ

رُمدشیاطعررپ!
َ ُّ ۡ َ َ
انلَعن ۡ َ
اۡلب ِ ۡيب
صلو

ونریکرباستوہ
َ َّ ه ُ َ ٰ ُ َ
ناّٰللنلَعنُم َّمد
صَّل

www.dawateislami.net

صَ
اّٰلل ع َل َي ۡ ِه َو ا ٰلِه َو َس لَم
َ ّل ه ُ

