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یَه)دا رساهل د امرِي اهِلُسنَّت   الَْعالِ ُہُم  بََرکَاُت َمْت  نه په شوؤ سوالونو او د هغې په جوابونو  دَا
  ده( باندې مشتمله

د امريِ اهلُِسنَّت نه د پرييانو په باره 
 کښې سوال جواب

د امرِي ”! څوک چې دا رساهل مصطٰفے يا رَِبِّ  ُداعئے جانشنِي امرِي اهلُِسنَّت:
اولويل که واوري هغويئ د “ اهِلُسنَّت نه د پرييانو په باره کښې سوال جواب

   ۔هر قِسمه آفتونو او بالګانو او د رسکشه پرييانو د رش نه حمفوظ کړې

ِ َخاَتِم النَّبِی ّٖن َّى  آِمیْن بَِجاہ  .اهّٰللُ عَلَيْهِ وٰالِهّٖ َوَسلََّم  َصل

 د  ُدُرود رشيف فضيلت
لََمد آخري نيب  َیِْه َواٰلِٖه َوَس اهلُل عَل بے شکه اهلل پاک يوه فرښته زما په قرب  فرمان: َصَّلَ 
طاقت  د آوازونو اوريدلو کړې ده کومې ته چې د ټول خملوق هباندې مقرر

ورکړے شوے دے، بس د قيامت د ورځې پورې چې څوک په ما باندې 
ُدُروِد پاک لويل نو هغه ماته د هغه او د هغه د پالر نوم وړاندې کوي او 

ــَحـمْـُد لـِل ٰـّ ، هِ اَلْ َ ٰـّی  َخاتَِم الن َِبْین ـََلُم َعـل ــس َ ٰـّوۃُ  وَال ـل ص َ  َرِب  الْـعّٰـلَـِمْْیَ  َو اـل
ِن الـر َِجْيِم   هِ بَـْعُد  فَـاَُعْوذُ  بِـالـل ٰـّ اَم َا ْيطّٰ ِ الر َْحمِّٰن الر َِحيْم    طِمـَن الـش َ  طبِْسِم اّلل ّٰ
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وايئ چې فالنکي د فالنکي ځوي په تاسو باندې ُدُروِد پاک لوستلے 
 ۔دے

د َصلُّۡوا لََعَ اۡۡلَبِۡيب ُ لََعى ُُمَمى َصَّلى اّٰلله

بعضې خلق َدم ُدُرود، پرييان او جادو نه مين، آيا د دې څزيونو څه  سوال:
 ثبوت ميالؤيږي؟

کوم خلق چې َدم نه مين نو يوه ورځ د هغويئ خپپله َدم اوخيژي،  جواب:
واقيع ده چې ډير داسې خلق دي کوم چې د پرييانو اثر نه مين نه د يو 

ِعالج کوي، حاالنکه په هغويئ باندې واقيع چې د پرييانو اثر اعِمل نه 
ياد ساتئ! د حديثونو مبارکو نه د پرييانو اثر ثابت دے بلکه په قرآِن  ۔وي

دے، د دې نه عالوه هم “ ِجن”کريم کښې د يو پوره سورت نوم هم سورۀ 
 ۔د پرييانو ِذکر موجود دے ()په خمتلفو ځيونو کښېپه قرآِن کريم کښې 

 ۔که که چرې څوک د پرييانو نه اِنکار کوي نو اکفِر به يشځ

د پرييانو د حارضئ واال نه خلق د تريو يا د راتلونکو خربو پوښتنه  سوال:
 کوي، آيا داسې کول صحيح دي؟

خلقو ته چې لکه معلومه يش چې په فالنکي باندې پرييان راغيل  جواب:
دي نو د هغويئ نه سوالونه جوابونه رشوع کړي، حاالنکه د پرييانو نه د 
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غيبو د خربو پوښتنه کول حرام او سخته کم عقيل ده بلکه که چرې دا 
عقيده ئې وه چې پرييان د مستقبل په باره کښې خربې کولے يش نو دا به 

ځکه چې په قرآِن پاک کښې  ۔ويُکَفر 
 (1) ۔ښاکره وئيلے شوي دي چې د پرييانو رسه د غيبو ِعلم نشته

د پرييانو د پاره تريې خربې کول ممکنې دي، ځکه چې لکه ماشوم پيدا 
کيږي نو د ده رسه يو پريے او يوه فرښته هم پيدا کيږي، دې پريي ته َهمزاد 

ځکه چې دا همزاد د وړوکوايل نه د ده   ۔وئيلے يش
او دغه َهمزاد د  رسه وي نو ده ته ډيرې زياتې خربې د دغه َکس يادې وي

حارضئ واال پريي ته تريې خربې کوي، د څه په وجه چې دا پريے صحيح 
په ”مثاًل   ۔خربې کوي

شوې وه او د ده د بچ کيدو اُميد ]معيادي تبه[ وړوکوايل کښې د ده ټائيفائيډ 
 وو خو فالنکي ئې عالج اوکړو نو بغري د نه وو يا ډاکټر د آپريشن وئييل

او خلق ګنړي چې دا خو ډير رسيدلے “ آپريشن نه ټيک شوے وو وغريه
دغه شان خلق د دغه پريي په خربو کښې رايش حاالنکه هغه هيڅ  ۔دے

د غيبو خربه نه وي کړې بلکه د تري وخت ټولې خربې ئې د دغه َهمزاد نه 
مسئله د مستقبل د خربو ده ځکه دې د راتلونکي وخت  ۔اوريدلې وي

د فالنکي اکر به کيږي او که نه، ماته به ”خربې نه پوښتلے کيږي چې 
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پرييانو ته دا حقيقت ښاکره شو چې که  ان:عرفکزنال ۀترَج  ﴾۴۱ال

 ۔چرې دويئ په غيبو پوهيدل نو د دې ِذلت او خوارئ په عذاب کښې به نه وو
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کښې واده کول غواړم نو نوکري ميالؤيږي او که نه يا په فالنکي ځائے 
دا “ که نه وغريه وغريهواده به کيږي او که نه، زما ځوي به ټيک يش او 

نه د پوښتلو نه دي ځکه چې دا د ايمان د پاره خطره ده، خربې د پرييانو 
ځکه که چرې د دې عقيدې ساتلو رسه پوښتنه اوکړے شوه چې پرييان 

نو پوښتنه کوونکے به اکفِر ]يعين پرييان د غيبو نه خرب دي[ غيب وئيلے يش 
 ۔يش، خو افسوس په اوسنئ زمانه کښې ځائے په ځائے دا اکروبار روان دے

  ۔ې مسلمانانو ته د دې نه خالصے ورکړياهلل پاک د

او هغه د يو بزرګ نوم واخيل چې زه  رايشباندې پرييان که چرې په چا 
فالنکے يم نو بيا هم د يو مضبوط اعِمل نه عالج کول پکار دي، ځکه 
چې په حقيقت کښې هغه پريے وي، چې لکه ئې عالج اويش نو هغه 

بعضې وخت په خاندان کښې هم داسې خلق وي کوم  ۔پريے به اوختيت
ځکه چې په دې رسه د هغويئ  کوي، د پرييانو د راتلو د دروغو دعوېچې 

ګټه کيږي ګنې نو کم از کم واه واه خو ئې کيږي، ځکه چې خلق د 
[ خلق]که چرې داسې  ۔هغه نه راچاپريه يش او داسې هغه هل مزه ورکوي

 ۔وع کړيپوهه کولے يش نو رَدې بَدې رش

دا ارشاد اوفرمائيئ چې د پرييانو کومه  ۔د انسانانو خمتلفې ژبې وي سوال:
 ژبه ده؟

د پرييانو هم خمتلفې ژبې وي، دويئ اُردو، عريب او نورې ژبې هم  جواب:
لکه څنګه چې زه ميمن يم خو اُردو وايم، دغه شان دويئ چې هم په  ۔وايئ
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ممکنه ده چې د هغويئ مورنئ  ۔باندې رايش د هغه ژبه رشوع کړييو َکس 
  ۔ژبه څه بَله وي

يوه خمکښينئ واقعه ده چې زه د چا ميمن سړي خوا هل بوتللے شوم چې د 
ده طبيعت خراب دے، زه وررسه روان شوم او چې ورغلم نو د خپل اعدت 

ړل، خو مطابق مې سالم اوکړو او د ميالوهلو د پاره مې الس وړاندې ک
هغه الس ميالؤ نکړل، دا چې مې اويلدل نو ماته معلومه شوه چې 
مسئله څه بَل څه ښاکري، هغه مالست وو او څوک چې هم په هغه باندې 

هغه په  ]يعين کوم پريے وغريه چې په هغه باندې راغلے وو[واکمن وو 
کښې خربې کولې، ماته هغه خربې ټولې خو يادې نه دي، [ ژبه]ميمنئ 

هغه څه داسې وئييل وو چې زه د ده رسه د فالنکي ُملک نه راغلے  ابلته
ما اووئيل چې ته زما رسه يواځې ميالؤ  ۔يم او داسې داسې معامله شوې وه

هغه وئيل نه! په  ۔شه، ستا رسه ځانله خربې کول غواړم، ُجات ته راشه
ما پوښتنه اوکړه چې چاته به تکليف وي؟  ۔ُجات کښې به تکليف وي

ما پوښتنه اوکړه: بيا به چرته  ۔وئې وئيل چې ده ته به تکليف وينو ا
)شمشان، يعين د هندوانو د َمړو سوزولو په ميالؤيږې؟ اوئې وئيل: په َمسان 

د دې خربې نه ماته د هغه مذهب معلوم شو  ۔کښې به ميالويږم ځائے(
کښې اووئيل  ]ژبه[بيا ئې راته هم په ميمنئ  ۔)يعين هغه پريے هندو وو(

 ۔چې الس ميالوهل دي؟ ما اووئيل چې ما خو خمکښې هم الس ميالوهل
بيا چې څنګه ما الس ور وړاندې کړو نو هغه خپله ګوتمه زما د الس تيَل 
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يعين خپل ]ته راواچوهل، د دې نه پس اولړزيدو او بيا مريض نارمل شو 
ئيلمريض چې څنګه زه اويلدم نو اوئې و ۔[اَصيل حالت ته راغلے

يعين د نارمل  ۔وروره راځه!، کښينه، خوراک څښاک اوکړه !َما َشـٓاَء اهّٰلل
کيدو نه پس مريض ته دا پته نه وه چې زما رسه څه شوي وو، د هغه پريے 

په کوم وخت چې هغه زما د الس تيَل ته خپله ګوتمه راچولې  ۔ختتيدلے وو
وه نو زما بدن هم لړزيدلے وو او کوم َکس چې زه د ځان رسه بوتلے ووم، 

  ۔په خوا کښې والړ وو[ اندر پايه]هغه ختتيدلے وو او د پَوړو 

بنده هل ِِصف ځان  ښودل نه دي پکار چې زه د چا د پالر نه هم نه 
زه خو ډير ويريږم، اهلل کريم دې خپله داسې ويره راعطا کړي  ۔ويريږيم

د انسان نفسيات دي چې هغه ويريږي او  ۔چې ټولې ويرې َدر په َدر يش
اوس خو کورونا وائرس ټول ويرويل دي،  ۔په دې کښې هيڅ باک هم نشته

د جراثيمو داسې ويره راخوره ده چې د ډيرو لويو لويو تورزنانو پانړې زيړې 
  ۔دروغ نه دي وئيل پکار چې زه د چا نه نه ويريږم ۔ديشوې 

يو ځل يو مادلاره سړي زما نه پوښتنه اوکړه چې ته خو نه ويريږې کنه؟ ما 
که چرې زه  ۔اووئيل چې زه خو ويريږم، ځکه خو مې ګارډز ساتيل دي

څوک چې وايئ  ۔ځان ښائيم چې نه، زه خو نه ويريږم نو دا به دروغ يش
م، هغويئ هل سوچ کول پکار دي چې پيشو مياؤ اوکړي نو چې زه نه ويريږ

 ۔ختيت او که چرې اوس مږه راوځي نو ټول تورزنان به منډې رشوع کړي
 ۔ابلته کوم چې د اهلل پاک نه د ويرې واال دے هغه د ټولو نه بهادر دے
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انسان هل د مور پالر نه هم ويريدل پکار دي، دغه شان د استاذ او د 
د مرشانو نه  ۔هغويئ د اََدب په وجه ويريدل پکار ديمرشانو نه هم د 

 ۔ويريدل ښه خربه ده

خلق وايئ چې مټائيان د پرييانو د خوښې خوراک دے آيا دا صحيح سوال: 
 ده؟

 ۔پرييان هډويک، کوئله او سوټې خوري جواب:
خوري نو هغويئ ته په هغې کښې د وازګې او پرييان چې لکه هډويک 
پاتې شوه خربه د مټائيانو نو مونږه د وړوکوايل نه  ۔غوښې خوند حمسوسيږي

دا خربه اورو چې پرييان مټائيان خوري، که چرې مټائيان د دويئ د خوښې 
خوراک وو نو د مټائيانو ُداکنونه به څنګه باقې پاتې وو؟ ځکه چې ټول 

نه وي چې هغويئ د انسانانو په شلک کښې رايش او  پرييان دومره ښه خو
زما خيال دے که چرې پرييان مټائيان اخستل  ۔مټائيان واخيل او الړ يش

رشوع کړي نو د مټائيانو اکروبار به داسې زيات يش چې په هره يوه کوڅه 
کښې به د مټائيانو دولس دولس داکنونه پرانستلے يش ځکه چې د يو 

 ۔روايت مطابق د انسانانو په مقابله کښې د دويئ شمريه نهه چنده زياته ده

 د انسانانو َمړي ښخولے يش، د پرييانو د َمړي رسه څه معامله کولے يش؟ سوال:

د يو پريي ِحاکيت ميالويږي چې قافِلې والوؤ يو سپني مار ناقالره  جواب:
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، نو هغه ئې راغونډ کړو او ښخ ئې کړو نو څه )چې لکه هغه مړ شو(اويلدلو 
مننه اوکړے شوه او اووئيلے [ د دويئ]آوازونه راغلل په کومو کښې چې 

شو چې دا يو صحايب پريے وو کوم چې د پريي په شلک کښې راښاکره 
بهر حال اوس د پرييانو د ښخولو   ۔شو

باندې مې [ رس خط]وغريه په باره کښې څه حکمونه دي په دې عنوان 
څه کتاب نه دے کتلے په کوم کښې چې د پرييانو مسئلې يللکے شوې 

که چرې يو کتاب هم وي نو هغه به د پرييانو رسه وي، کوم چې به دا  ۔وي
آؤ! داسې مفتيان تري شوي  ۔پرييان لوستلے يش، مونږ ته به دا نه ښاکري

دي کوم چې د پرييانو په مسئلو باندې هم پوهيدل لکه حرضت امام 
اهللِِ)ابوَحفص عمر بن حممد( نََسيف  َیْهَِرْْحَُة  يعين پرييانو  ۔وو“ ُمفتئ َثَقلنَي” عَل

ې اخستلې او مسئلې به ئې ترې او انسانانو دواړو به د دويئ نه فتو
به دومره  عَلَیْهَِرْْحَةُ اهللِِيقيناً حرضت امام نسيف  ۔معلومولې

په اوسنئ  ۔لويئ اعلم وو چې د هغويئ رسه به د پرييانو د مسئلو ِعلم هم وو
زمانه کښې مونږ ته داسې اعلِم صاحب نه دے معلوم کوم چې پرييانو ته 

 ۔هم مسئلې ښايئ

 د مسلمانانو پرييانو د پاره ايصال ثواب کولے شو؟آيا سوال: 

 ۔آؤ يج! د مسلمانانو پرييانو د پاره ايصاِل ثواب کولے شئ جواب:
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 د پرييانو د قابو کولو په ځائے د نفس قابو کول کمال دے
 آيا تاسو د پرييانو د قابو کولو وظيفه د لوستلو د پاره ورکوئ؟ سوال:

د پرييانو د قابو کولو وظيفه هل تر اوسه پورې ما هم نه ده کړې او نه  جواب:
که چرې زما نفس زما په قيد کښې  ۔ما لکه هم يو پريے قيد کړے دے

  ۔رايش نو زما په شان ماهره او بهادر به څوک هم نه وي

گ

 

 ن
ِہ

 

ن
 ریشِ رن امراو  

ِ
 ڑبے ُموزی وک امرا سفنِ ااَّمرہ وک رگ امرا  اژداہ امرا ارگِچ

او رشمخ مړ کړو نو هيڅ کمال دې اونکړو، کمال يعين چې تا مګر چمھ 
  ۔خو دا دے چې ته د خپل نفس په وژلو کښې اکمياب شې

د پاره  د ُمؤِِکِّ او پرييانو د قابو کولو ۔د پرييانو قابو کول زمونږه الره نه ده
بعضې خلق د بابا يج خوا هل ځي نو دويئ خپپله د بابا يج په قبضه کښې 

ایلٰع حرضت موالنا شاه   ۔رايش او نه د دې ځائے يش او نه د هغه ځائے
اهللِِامام امحد رضا خان  َیْهَِرْْحَُة  رضويه رشيف کښې د شيخ ُميُح ٰی په فتاو عَل

ين ابِن َعريب  اهللِِادِلِّ ُة  َیْهَِرْْحَ د چا “ پريے”قول نقل کړے دے چې که چرې  عَل
 ۔په قابو کښې رايش نو کم از کم هغه تَکرب او غرور رشوع کړي

اهللِِدا به هغويئ  ُة  َیْهَِرْْحَ د اکرثيت په حلاظ رسه  عَل
يا تانيدار رسه  فرمائييل وي، ځکه چې نن سبا د چا د ايس ايچ او 

دوسيت يش نو د هغه خپې په زمکه نه لګي او ښه په غرور رسه ګرځي 
غور اوکړئ چې د ايس ايچ  ۔رسه دوستانه ده چې زما د ايس ايچ او 
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رسه په دوستئ باندې دا حال وي چې خپې ئې په زمکه نه لګي  او 
  ۔نو د پرييانو په قابو کولو به ئې څه حال وي

جبې  د ځينې خلقو دا خيال دے چې د ورځې يا د شپې چې لکه  سوال:
يش، هغه وخت څه يللک، لوستل يا ُجات ته تلل نه دي پکار، ګنې نو 

 آيا دا خربه صحيح ده؟ ۔پرييان به ئې راګري کړي

د روژې په مياشت کښې اعتاکف کوونکي ورځ او شپه په ُجات  جواب:
جبو وخت راځي، تر اوسه پورې خو يو  او روزانه دوه ځله د  کښې وي

اعتاکف کوونکے هم پرييانو راګري نه کړو او نه څوک پريے راګريولے 
ه ۔يش ــٓاَءالـلٰـّ دا ټولې دهوکې دي او د خلقو هسې د ځانه مشهورې  ۔اِْن َش

د علمائے کرامو  ۔څوک چې څه غواړي وايئ ئې ۔کړے شوې خربې دي
  ۔نه د پوښتنې کولو رسه د هغويئ الرښونه پکار ده

که چرې په يو کور کښې پيشوګانې ژاړي او چغې ويه نو خلق  سوال:
وايئ چې په دې کور کښې جادو يا پرييان دي، آيا په دې کښې څه 

 حقيقت شته؟
ځکه چې په پيشوګانو کښې هم  ۔نشته د دې خربو هيڅ حقيقت جواب:

ِاحساس وي، د هغويئ هم څه نا څه حافظه وي، ځکه خو هغويئ اشنا 
د چا کور ته چې الړې يش نو د هغويئ په دروازه ورننوځي، د نورو  ۔کيږي

www.dawateislami.net



 

 د امرِي اهلُِسنَّت نه د پرييانو په باره کښې سوال جواب 11
 

د  ۔په دروازه نه ورننوځي، د دې مطلب دا دے چې هغويئ ته ياد وي
ځناور به د هغويئ په پيشوګانو د ژړيدو وجه دا کيدے يش چې يو 

خمکښې د هغويئ چبے خوړلے وي، د کوم غم چې به د هغويئ په ځيګر 
کښې پروت وي، لکه چې ورته دغه ياديږي نو په دغه وجه به هغويئ چغې 

بهر حال د پيشوګانو د ژړيدو داسې څه بَله وجه هم  ۔ويه او ژاړي به
تل پکار کيدے يش ځکه د پيشوګانو د ژړيدو نه دا مطلب نه دي اخس

  ۔چې دتله پرييان دي

 پرييان اعم طور هر ځائے کښې وي
پرييان خو اعم طور په هر ځائے کښې وي، ځکه چې د دويئ شمريه د 

 يعين چې يو انسان دے نو  ۔انسانانو په مقابله کښې نهه چنده زياته ده
په دې باندې داسې ځان پوهه کړئ چې که چرې په دنيا  ۔پرييان دي

ياد ساتئ چې هر  ۔نسانان اوسيږي نو نهه کروړه پرييان ديکښې يو کروړ ا
يو پريے تنګول نه کوي لکه څنګه چې په زرګونو اساليم ورونړه په 
خمتلفو ځيونو کښې راجع کيږي او په مدين مذاکره کښې رشکت کوي، 
څوک هم بل څوک نه تنګوي، په سکون رسه ناست وي نو دغه شان 

ته بعضې پرييان رسکشه هم وي کوم چې ابل ۔پرييان هم په سکون رسه وي
نقصان نه رسوي بعضې انسانان  )يواځې پرييان( ۔انسانانو ته نقصان رسوي

هم وي کوم چې په ګنړه کښې په دې کوشش کښې وي چې د چا جيب 
 ۔وويه يا د چا پزيار پټ کړي

www.dawateislami.net



 

 د امرِي اهلُِسنَّت نه د پرييانو په باره کښې سوال جواب 12
 

رسه د پرييانو معاملې دومره په د نن نه يو څو اکهل خمکښې د زنانوؤ  سوال:
نظر نه راتللې ولې نن سبا دا معاملې ډيرې زياتې په نظر راځي، په دې 

  ۔باره کښې تاسو زما الر ښودنه اوکړئ

د زنانوؤ رسه د پرييانو معاملې د يو څو لکونو نه نه دي بلکه زه د  جواب:
په زنانوؤ باندې په  ۔وړوکوايل نه دا وينم او اورم ابلته د ټولو رسه نه کيږي

مزارونو کښې پرييان حارضيږي، د کومې په وجه چې دويئ ويښته برسريه 
کړي او په ټوپونو يش، په دويئ کښې د بعضو رسه واقيع ده چې د پرييانو 
اثر کيدل او د هغويئ د طرف نه تنګول کيدے يش خو ولې بعضې ډرامې 

د اثر نه باللک د  حاالت وي ځکه د پرييانو []کوي نو داسې خملوط 
بعضې خلق د پرييانو د اثر نه انکار  ۔انکار کولو هيڅ څه وجه نشته

کوي خو چې لکه د دويئ په خپل رس رايش نو دويئ ته بيا پته اولګي او که 
 ۔اوس په دې هم پوهه نه يش نو بيا به هغويئ خپل رس ويه او مړه کيږي به

اثر وي دا رضوري نه ده، ياد ساتئ! چې په هره زنانه باندې د پرييانو 
نفسيايت اثر هم وي او بعضې وخت د داسې مرضونو ښاکر هم يش په کومو 
کښې چې انسان دا ګنړي چې پرييانو پرې اثر کړے دے مثاًل چې د چا 
الس خپې اکږه يش نو خلق به هم دا ګنړي چې د پرييانو اثر پرې شوے 

اسې قِسمه اعم طور د ۔دے حاالنکه د مرض په وجه هم داسې کيږي
معاملې د بابا يج په رحم او کرم وي که چرې هغه د پرييانو اثر اووايئ نو 
خلق ئې د پرييانو اثر ګنړي، که چرې د پرييانو د ټول خاندان اثر ورته 
اووايئ نو د ټول خاندان اثر ګنړي او چې کومه وجه هم دا اووايئ نو خلق 

لقو هل پکار دي چې بابا يج خ ۔هم هغه وجه په خپل زړه باندې واخيل
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هيڅ بے هيڅه خلق نه ويروي ابلته که چرې د دويئ په حساب يا ِاستخاره 
وغريه کښې داسې څه خربه خمې ته راځي نو د هغې په وئيلو کښې هيڅ 

 ۔باک نشته

د ماښام نه پس عطر لګول څنګ دي؟ آيا د څلورو نه تر پينځوؤ  سوال:
 عمر پورې ماشومانو هل عطر لګيدے يش؟اکلو 

په ورځ او شپه کښې داسې  ۔د ماښام نه پس عطر لګيدے يش جواب:
د څلورو پينځوؤ  ۔هيڅ وخت نشته په کوم کښې چې عطر لګول منع وي

اکلو د عمر ماشومانو، بلکه د څلورو پينځوؤ ورځو ماشومانو، تر دې پورې 
دا غلطه، غلطه او  ۔چې د يوې ورځې ماشوم هل هم عطر لګيدے يش

غلطه افواه ده چې د ماښام نه پس د خوشبو لګولو رسه يا ماشوم هل د 
که چرې  ۔خوشبو لګولو رسه پرييان راګريوي يا اخنيل، داسې هيڅ نشته

معلومه نه ده  ۔داسې وه نو پرييانو به د خوشبويانو ټول داکنونه لوټ کول
فرښتو خو خوشبو  د”چې د هغويئ به خوشبو خوښه هم وي او که نه؟ 

 “۔خوښه ده

یَه)د امرِي اهلُِسنَّت  الْعَالِ ُہُم  بََرکَاُت َمْت   په خوا کښې ناست مفيت صاحب اوفرمائيل:( دَا
م رَضوَي نُوري صاحب(چې د خليفۀ مفتئ اعظم ِهند  بيان  )موالنا امَحد ُمَقدَّ

اهللِِدے چې ُحُضور مفتئ اعظم ِهند  َیْهَِرْْحَُة  به فرمائيل: د خرابو او بدبو  عَل
د ماښام  ۔داره څزيونو په وجه پريان اخنيل، د خوشبو وغريه په وجه نه اخنيل

نه پس تر څه وخته پورې د ماشومانو او زنانوؤ د بهر راوتلو نه د منع کولو 
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مې يوه وجه دا هم ده چې هغويئ ته خو يا هغه داعګانې نه وي يادې کو (2)
چې هغويئ د داسې خملوق نه بچ کړي، بَله دا چې په هغويئ کښې د پاکئ 

 ۔ترتيب دومره نه وي د کومې په وجه چې د پرييانو وغريه اخنتو خطره وي

 آيا په فريج يا په کور کښې د يلمو کيښودو څه فائده شته؟ سوال:
کور کښې يلمو وي نو رسکشه پرييان نه د بُزرګانو قول دے چې په  جواب:
  ۔راځي

بعضې وخت په نوؤ کورونو کښې د شيطانانو او پرييانو ُمعاَمله  سوال:
 وي، د دې حل څه دے؟

 په کوم کور کښې چې ملونځونه ادا کړے کيږي، تالوت او ِذکر او جواب:
ولې  ۔اَذاکر کيږي نو هغه کور د ډيرو زياتو بالګانو او آفتونو نه بچ کيږي

په کوم کور کښې چې سندرې، باجې، فلمونه، ډرامې، کنځلې او جنګ 
جګړې او د رشابو څښلو په شان ګناهونه کيږي هغه کور ته بالګانې 

                                                             

لََمِد مصطٰفے …2 اٰلِٖه َوَس َیِْه َو اهلُل عَل فرمان مبارک: لکه چې د شپې وړومبئ حصه رشوع يش يا په  َصَّلَ 
بيا چي لکه د شپې يوه  ۔تاسو ماښام يش نو خپل چبي منع کړئ، ځکه چې هغه وخت شيطان خوريږي

ګړئ تريه يش نو بيا ماشومان پريږدئ او دروازې بندې کړئ او د اهلل پاک نوم واخلئ، ځکه چې 
د قرآِن کريم مشهور مفرِس،   ۔شيطان بندې دروازې نه برسريه کوي

ت مفيت امحد يار خان نعييم  اهللِِحکيم االُمِّ َیْهَِرْْحَُة  فرمايئ: د شيطان نه ُمراد رضر رسوونکي پرييان  عَل
نور  ۔په ماښام کښې د ماشومانو اغوا کولو واال زيات ګرځي ۔او رضر رسوونکي انسانان دواړه دي

فرمايئ: معلومه شوه چې د پرييانو او شيطانانو اثر په ماشومانو باندې زيات کيږي، دې د پاره 
  ۔ماشومان د بهر وتلو نه منع کړے شوي دي

www.dawateislami.net



 

 د امرِي اهلُِسنَّت نه د پرييانو په باره کښې سوال جواب 15
 

په ُسنَّتو باندې  وََسلََم َصَّلَ اهلُل عَلَیْهِ َواٰلِهِٖځکه خپل کور د خوږ آقا  ۔زياتې ځي راځي
ـلّٰـهښلکے کړئ، چې د نعت رشيف او تالوت آوازونه راځي،  ــٓاَءال  ۔ اِْن َش

  ۔شيطانان به ختيت

که چرې د ُجعې په  )په دې موقع باندې جانشنِي امرِي اهلُِسنَّت اوفرمائيل:(
اولوستلے يش او د کور په ګوټونو باندې دم “ ُدُروِد تاج”ځله  ورځ 

  ۔کړے يش نو شيطانان وغريه به لرې يش

الَْعالِیَه)امرِي اهلُِسنَّت  ُہُم  بََرکَاُت َمْت   “اَصحاِب َکهف”که چرې د ”اوفرمائيل:(  دَا
نومونه اويللکے يش او اولګولے يش نو رسکشه پرييان کور ته نه راځي او 

نور هم ډير د دې  ۔که چرې وي هم نو ختيت
 ۔عالجونه دي

اثرات دي، ډير عالج مو “ پرييانو”زما د ماشومانو په مور باندې د  سوال:
  ۔ورهل کړے دے خو طبيعت ئې نه ښه کيږي، څه وظيفه راته اوښائيئ

يو عالج دا دے چې په چا  ۔د پرييانو نه د خاليص ډير عالجونه دي جواب:
باندې پرييان کښيين د هغه په غوږ کښې چې اَذان اوکړے يش نو پرييان به 

دا ئې هم عالج دے چې په  ۔الړ يش
اتلسمه سيپاره کښې د موجود سورۀ ُمؤِمنُون آخري څلور آيتونه 

په تزي آواز رسه اولوستلے يش نو پرييان به اوختيت  
ه هم د پرييانو  “الُکريس ةُ آي”دغه شان  ۔ اِْن َشــٓاَءالـلٰـّ
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اهلل پاک دې ستاسو د ماشومانو مور  ۔بهرتين ِعالج دے
 ۔هل د رضر رسوونکو پرييانو نه خالصے نصيب کړي

 آيا پرييان د دويئ په اَصيل شلک کښې يلدل ممکن دي؟ سوال:

د پرييانو د دويئ په اَصيل حالت کښې د يلدلو يا نه يلدلو په باره  جواب:
يو قول دا هم دے چې پرييان د  ۔خمتلف اقوال ديکښې د علمائے کرامو 

دويئ په اصيل شلک کښې څوک هم نيش يلدلے 
بعضې خلق  ۔ځکه د پرييانو د يلدلو شوق نه دے پکار

د پرييانو تصويران جوړوي، بيا د تصويرانو ښکر او غټ غټ اغښونه هم 
جوړوي، دا ټول فريض تصويرونه وي، د دې تصويرانو د حقيقت رسه هيڅ 

 ۔تعلق نه وي

 آيا پرييان د اهلل پاک عبادت هم کوي؟ سوال:

هم دغسې په قرآِن پاک  ۔هم کوي آؤ يج! پرييان د اهلل پاک عبادت جواب:
 ۔کښې دي: مونږه پرييان او انسانان د خپل عبادت د پاره پيدا کړل

په پرييانو کښې يواځې مسلمانان نه وي بلکه په 
په مکه مکرمه کښې د  ۔پرييانو کښې صحابه هم تري شوي دي

په نوم يو “ ]يعين د پرييانو ُجات[مسجد جن ”طرف ته د  “َجنُِّت الَمعٰل ”
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د مبارکې ُخلې نه  َصَّلَ اهلُل عَلَیْهِ وَاٰلِٖه وََسلََمُِجات هم دے، چرته چې پرييانو د رساکر
 ۔قرآِن کريم واوريدلو نو هغويئ ايمان راوړو

  ۔عالج اوښائيئد پرييانو نه د حفاظت روحاين  سوال:

د اوده کيدو په وخت په پابندئ رسه ِحصار کوئ ځکه چې آقا جواب:
لََم َیِْه َواٰلِٖه َوَس اهلُل عَل د دې طريقه دا ده چې د داُع په شان  ۔به هم ِحصار کولو َصَّلَ 

رسه سورۀ اخالص، سورۀ  بِْسِم اهّٰللِ الرَّْحٰمِن الرَّحِْيِم السونه اوچت کړئ بيا د 
فلق او سورۀ ناس رشيف اولولئ او د خپلو السونو په تَلو باندې ئې َدم 

کوم [ کينړ]کړئ او په ټوهل شاته حصه باندې ئې رااکږئ، بيا ښي او َګس 
 ۔کوم ځائے ته چې الس ريس په هغه ځائے الس رااکږئ

چې داسې کوئ نو دا به ِحصار يش، بيا به پريے جادو 
هوغريه هيڅ څزي  ــٓاَءالـلٰـّ خو دا عمل مستقل يعين بغري د  ۔اثر نه کوي اِْن َش

 ۔پريښودو هره ورځ کوئ، د تلفظ ادا کول او خمارج هم صحيح پکار دي
په ملونځ کښې چې هم څومره لوستل فرض دي، هغه همره زده کول فرض 
دي، څومره لوستل چې واجب دي، هغه همره زده کول واجب دي، په ملونځ 
کښې چې مونږه کوم سورت يا آيتونه لولو، د هغې په يادو يادول هم 

 ۔رضوري دي

دا ِحصار د ُسنَّت نه ثابت دے يعين  ل:()نور ئې په يو ځائے کښې اوفرمائي
لََمخپپله به پرې د مدينې رساکر  َیِْه َواٰلِٖه َوَس اهلُل عَل  ۔کولوعمل  َصَّلَ 
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دا عمل د مبارک ُسنَّت په نيت رسه 
هاوکړئ  ــٓاَءالـلٰـّ  ۔او نه به څه جادو اثر کوي نه به مو يو پريے تنګوي اِْن َش

که چرې يو کور تر ډيرو مياشتو پورې خايل پروت وي نو آيا هغه  سوال:
 کور پرييان قبضه کوي؟

 “”اهلل پاک ښه پوهيږي، هسې دا يوه حماوره ده: جواب:
خو دا ِِصف  ۔يعين چې کوم کور خايل وي، په هغه کښې پرييان اوسيږي

پرييان هسې هم د کورونو په چهتونو  ۔حماوره ده، څه رشيع ديلل نه دے
دا نه   ۔باندې وي

دويئ ته د خايل کور د قبضه کولو رضورت هم نشته، په دويئ  ۔ښاکري
کښې هر يو پريے تنګول نه کوي بلکه که څوک رسکشه پريے وي نو 

  ۔هغه تنګول کوي

اهلل پاک دې د دې رسکشه پرييانو نه مونږ حمفوظ کړي، دا رسکشه پرييان 
چې چرته واکمن يش نو ډير تنګول کوي، ځکه چې دويئ نه ښاکري، 

به د دويئ نه څنګه ځان خالصوي، داسې پرييان هم د دوزخ  انسان
چې کوم پرييان اکفران وي، هغويئ به هميشه په دوزخ کښې  ۔حقدار دي

وي او ګنهګاران مسلمانان پرييان به هميشه په دوزخ کښې نه وي بلکه 
 ۔د خپلو ګناهونو د زسا  خوړلو د پاره به دوزخ ته ځي

www.dawateislami.net



 

 د امرِي اهلُِسنَّت نه د پرييانو په باره کښې سوال جواب 19
 

وئيلو نه د ډوډئ  “بِسِم اهّٰلل”د حديِث پاک ُخالصه ده چې بغري د  سوال:
خوړلو رسه شيطان د هغه په خوراک کښې رشيک يش ولې علمائے کرامو 
يليلک دي چې د پرييانو خوراک هډويک او سوټې وي نو شيطان چې پريے 

 نګه شامليږي؟دے نو بيا دا زمونږه په خوراک کښې څ

دا چرته يللکے شوي دي چې شيطان زمونږه خوراک نيش خوړلے  جواب:
يش؟ په حديِث پاک کښې دي چې شيطان په خوراک کښې شامليږي، 
لکه څنګه چې يو ځل داسې هم اوشول چې يو َکس ډوډئ خوړهل او هغه 

راياده شوهل  “بِسِم اهّٰلل”نه وه وئيلې او د خوراک په وخت هغه ته  “بِسِم اهّٰلل”
ہٗ ”نو هغه اووئيل:  َلٗه َوٰاِِخَ َیْهِ وَاٰلِٖه وََسلََمد مدينې رساکر  “بِْسِم اهّٰللِ اَوَّ اهلُل عَل چې دا  َصَّلَ 

اويلدل نو ُمساک ئې اوکړهل او اوئې فرمائيل چې شيطان چې کومه ډوډئ 
مطلب  د دېخوړلې وه هغه ئې اُلټئ کړه! 

 ۔دا دے چې شيطان زمونږه ډوډئ خوړلے يش

د مدينې په خوا کښې چې کومه وادئ ِجن ده د دې څه حقيقت  سوال:
 دے؟

ُہُم الْعَالِیَه)د امرِي اهِلُسنَّت  جواب: ُت بََرکَا َمْت  په خوا کښې ناست مفيت صاحب  دَا
وادئ ِجن لکه چې څنګه د مدينې منورې په خوا کښې ده  اوفرمائيل:(

س ځائے دے خو په دې وادئ  کښې د غر باوجود د  ]َدرَه[ځکه هغه ُمَقدَّ
څزيونو خپپله بره طرف ته تلل يا د مدينې په لور وړاندې تلل په څه 
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په دنيا کښې نور هم داسې ځيونه دي په کومو  ۔سائنيس وجه باندې دي
د دې  ۔کښې چې د کشش په وجه باندې د غر باوجود څزيونه بره خيژي

يلک په باره کښې دا مشهوره ده چې دتله پرييان دي کوم چې څزيونه د 
مدينې طرف ته ديکه کوي خو د دې هيڅ حقيقت نشته او نه مو د څه 

  ۔معتربې ذريعې نه اوريديل دي

یَه)امرِي اهلُِسنَّت  الْعَالِ ُہُم  بََرکَاُت َمْت  مقناطيس د قُطب ستوري په لور  اوفرمائيل:( دَا
اهللِِِایلٰع حرضت ځي، په دې باره کښې  َیْهَِرْْحَُة  “ ضويه رشيفٰی رفتاو”په  عَل

کښې يليلک دي چې تر ننه پورې سائنس دا راز پيدا نه کړو چې د دې څه 
حقيقت دے او مقناطيس د قطب ستوري په لور ولې ځي؟ 

اوس آيا دا اووئيلے يش چې په قطب ستوري باندې هم يو غټ 
پريے ناست دے کوم چې به مقناطيس ځان ته رااکږي! په دې قِسمه 
څزيونو په کومو چې نه پوهيږي يا عقل پرې اکر نه کوي، خلق هغې ته د 

د پرييانو د وجود نه انکار نشته،  ۔پرييانو نوم ورکوي چې هغويئ داسې کوي 
دا واقيع چې موجود دي تر دې پورې چې په مکه مکرمه کښې مسجِد 

َیْهِِِجن هم دے، ځکه چې په دغه ځائے باندې د رساکر  اهلُل عَل په  َواٰلِٖه وََسلََم َصَّلَ 
مبارکو السونو باندې څه پرييانو ايمان راوړے وو، د دې د يادګار په طور 

رسه  “یٰ َجنَُّت الَمعل”باندې مسجِد جن تر اوسه پورې قائم دے کوم چې د 
بهر حال   ۔نزدې دے

د پرييانو وجود يقيين دے خو د دې هيڅلکه هم دا مطلب نه دے چې کوم 
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هم د عقل نه خالف اکر کيږي هغه به پرييان کوي بلکه د دې نورې 
 ۔وجې هم کيدے يش

پرييانو باندې کومه ُداع اوکړے يش هغه ”خلق وايئ چې په  سوال:
 صحيح دي؟آيا دا “ قبليږي

که چرې د يو نيک پريي رسه رابطه وي نو هغه ته د داع کولو د پاره  جواب:
په پرييانو باندې  ۔په وئيلو کښې هيڅ باک نشته، د پرييانو داع هم قبليږي

داع کول خو غټه خربه ده، ډير نياکن انسانان په نظر راځي، په هغويئ 
د قرآِن کريم  ۔ږيُداع خو د ګنهګار َکس هم قبلي ۔باندې ُداع اوکړئ

يليلک دي  عَلَیْهَِرْْحَةُ اهللِِمشهور مفرِس، حکيم االُمِّت مفيت امحد يار خان نعييم 
 “۔د مظلومه اکفِر او مظلومه ځناور ښريې هم قبليږي”چې 

  ۔دغه شان د ځناور ُداع هم قبليږي

 څه ُمراد دے، آيا پرييان هم په باَل کښې شامل دي؟ د باَل نه سوال:
چې کوم پرييان  ۔هر آفت او مصيبت او پريشانئ ته باَل وئيلے شئ جواب:

تنګول کوي، مال پټ کړي يا تنګول کوي نو هغويئ ته هم باَل وئيل 
صحيح دي که هغه مسلمان يا اکفر ولې نه وي ابلته چې کوم نياکن 

د  ۔م تنګول نه کوي نو هغويئ ته بال نشئ وئيلےمسلمانان پرييان باللک ه
اعِمالنو په ژبه کښې ناپاکه پريے هغه ته وئيلے يش کوم چې اکفر وي او 
پاک پريے هغه ته وئيلے يش کوم چې مسلمان وي که هغه تنګول او 
لوټ مار ولې نه کوي خو د مسلمانئ په وجه هغه ته پاک پريے وئيلے 
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ډاکې، غال يا نورو ګناهونو کوونکو  په انسانانو کښې به هم د ۔يش
مسلمانانو ته د عقيدې په حلاظ رسه پاک وئيلے يش که هغه د عملونو په 

 ۔حلاظ رسه پاک هم نه وي

وئيلے کيږي چې سپني بانګي په کور کښې ساتل پکار دي په دې رسه  سوال:
 کوي نو بيا څه اوکړے يش؟بالګانې ځي، خو که چرې هغه بانګي چيچل 

رضوري نه ده چې بالګانې ِصف په سپني بانګي رسه ځي، که  جواب:
ابلته په حديِث پاک  ۔چرې هغه چيچل کوي نو چاړه به هغه کټ کړي

کښې د سپني بانګي په کور کښې د ساتلو ترغيب څه داسې دے چې 
داسې  ۔پرييان او بالګانې وغريه د ده نه ختيت

د فيضاِن ُسنَّت په جدل  ۔مضمونونه په حديثونو مبارکو کښې موجود دي
ل باب  کښې د سپني بانګي په باره کښې روايتونه ِذکر “ آداِب طعام”اوَّ

  (3) ۔کړے شوي دي

لکه چې ماشومان خربه نه مين نو اعم طور هغويئ د پرييانو نه  سوال:
ويرولے يش، مثاًل په يوه کمره کښې يو سائيلک يا د لوبو څزي کيښودے 

                                                             

لََمِد مصطٰفے…3 اٰلِٖه َوَس َیِْه َو اهلُل عَل سپني بانګي ساتئ، دې د پاره چې په کوم کور  (1)دوه فرامني:   َصَّلَ 
کښې سپني بانګي وي نو شيطان او جادوګر به د هغه کور او  د هغې رسه ګري چاپريه کورونو ته نه 

  ۔نزدې کيږي
دوست يم او د ده سپني بانګي ته رَدې بَدې مه وائيئ، د پاره د دې چې دا زما دوست دے او زه د ده  (2)

  ۔دښمن زما دښمن دے، چرته چې د ده آواز ريَس دا پرييان َدفع کوي
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شوے دے او ماشوم بيا بيا هلته ځي نو وئيلے يش چې هلته مه ځه، 
 داسې ماشومان ويرول څنګه دي؟ ۔پريے به رايش

بده خربه ده، د دروغو، دهوکې او  که چرې داسې ئې ويروي نو ډيره جواب:
په دې رسه به د ماشوم په زړه کښې د  ۔ډيرو زياتو خرابيانو جمموعه هم ده

ماشومان هيڅلکه هم  ۔پرييانو ويره کښيين او د ماشوم کردار به تباه يش
 ۔داسې مه ويروئ، بلکه هغويئ ډاډه کوئ او هغويئ بهادر جوړوئ

زما د کزن نه موبائل ورک شوے وو، چې ِاستخاره ئې اوکړه نو  سوال:
جواب راغلے چې دا د پرييانو رشارت دے، دا ارشاد اوفرمائيئ چې آيا 

 پرييان هم داسې رشارتونه کولے يش؟
داسې کيدل ممکن خو دي، خو رضوري نه ده چې مونږه هر ځل د  جواب:

، )يعين غلهد دوؤ خپو واال پرييان  ۔غال تور په پرييانو باندې اولګوؤ
ياد  ۔خو هم ګرځي راګرځي دا هم د چا نه څه کم خو نه دي ډاکوان(

وي،  ]يعين ګمان واال[فيصده يقيين نه وي بلکه َظين  ساتئ! اِستخاره 
ځکه د موبائل غال د پرييانو د رشارت ګنړلو رسه داسې مه کښينئ بلکه 

ئې بنده يو ځائے بَل ځائے کيږدي موبائل اولټوئ ځکه چې بعضې وخت 
 ۔او بيا ترې هري وي

صفحې  صفحې وړومبے سوال او د  صفحې آخري سوال، د  د  نوټ:
د طرف نه جوړ کړے “ شعبه ملفوظاِت امرِي اهِلُسنَّت”آخري سوال د 

  ۔ورکړے شوے دے دَاَمْت بََرکَاُتُہُم الَْعالِیَه شوے دے خو جواب د امرِي اهِلُسنَّت

www.dawateislami.net






