
چنانيکه در عصر رسول اکرر  صر ر    
ع يه وس   مطرح بود ديگر به فرسنگ هرا 

 از آن فاص ه داري .
در نزد مرد  ذهرنريرب لربرول ورد  طرور  
اسب گويا وهادب حسريرن ر ر    عرنره 
سبب حرمب افزاي  عاورورا مريرورود  در 
حاليکه اين اوتبا  اسب. عاوورا با وهادب 
حسين ر     عنه هيچ گونره ارتربراطر  
ندارد ب که بررمريرگرردد برر دوران رسرول 

 مقبول ص     ع يه وس  .
برا  دور نمودن ابهاماب بايد عرض کرد 
کرره رسررول اکررر  صرر رر    عرر رريرره وسرر رر  
ميفرمايد حسن و حسين ايرن دو سررداران 
جوانان بهوب اند و محبب اصحاب رسول 

   بدون وک ريوه در ايمان دارد.
بهرترتيب سنب رسول   ص     عر ريره 
وس   در د  محر   گرفتن روز  اسرب نره 
پختن ووله ورين عزيزان اوتبرا  نرگريررنرد 
بند  بر خالف وولره ورريرن نريرسرتر  حرتر  
طرفدار هميروره پرخرترن آن مر  براور  امرا 

ايررنررکرره در سررال صرررفررا 

 صفحه اول

 دامتیاز خاوند: حیات فوندیشن

Addrs:301 Marlborough house 

Harrow London HA3 5DX 

hayatfoundation@hotmail.co.uk 

 رسول   ص ى   ع يه وس   فرماي : 

روا     

 مس   

سهارچې جوماب ته ورغی لور يې چا نره 
و  وړې بيرته يې کورته راوړ   ب ره ورپره 
يې بياجوماب ته يووړ  اوه ته يې کېښودله 
سهار بياچا نره و  وړې پره دې لول يرې 
وپږ او  ځ ه دانوې زيږيدلې لور جرومراب 
ته يوړ  او راوړ  اخرستړی ورو او پررې 
يررې ښررودلرره  پرره دې سررر  يررې مررور هرر  

 خوواله وو .
د  وان ګور  داښځه چې اوو  ځل حام ه 
وررو     ترر ررالرری زوی ور کررړ  خررو پرره 

 لوڼوکې يې يو  لور مړ  وو !
د وخب په تيريردو سرر    دې سرړې تره 
پنځه زامن ورکړل  چې يرو زوی بره يرې 
پيداکيد  يو  لور به يې مرړ  کريردلره  پرنرځره 
زمن يې چې پور  ورول پرنرځره لروڼرې يرې 
وفاب ووې يواځې هغه کور  لوريې پراتره 
وو  چې پالربه جوماب ته وړ  څرو ځران 
ورنه خالص کړ  څه وخب وروستره يرې 
ښځه هر  وفراب ورو   زامرن يرې ځروانران 

 وول اولور يې لويه وو .

په يو  مدرسه کرې يرو  پريرغر ره مر ر رمره او 
ښوونکې و   هغه لير  ديندار   هروښريرار  
اوښررايسررترره و   يررو  ورا څررو اسررتررادانررو 
م ګرو وپوښت ه چرې تره دومرر  پروهره او 
لير  ښايسته يې تراوسه مو ولرې واد  نرد  
کړی؟ دې يو  کيسه ورته راواخيرسرتر ره او 

 هغه کيسه داسې و :
ديو  سړ  يو  ښځه و  له هغې يرې پرنرځره 
لوڼه وې  په وپږ  ځل يې چې ښځه حام ه 
وو  ميړ  يې ورته وويل: که داځل مو هر  
لور وزيږوله ستا له لور او يرا سرترانره بره 
ځان خالصو . د زيرږون ورا راغر ره او 
وپږمه لوريې وزيږوله! ميړ  يې سخب په 
غوسه وو ماخستن يې نوې زيږيدلرې لرور 
له ځانه سر  واخيست ه  په يو  کرارنرن کرې 
يې واچوله او دجوماب خواته يې کېښودلره 
په دې نيب چې په وپه کرې بره يرې څرو  

 واخ   او دی به ورنه خالص و .

 احمد طارق فيض
عاووراء و يا د  محر  يو  مبارکر  اسرب 
که متاسفانه ذهرنريرب خررافراب گررايرانره و 
غير اسالم  در جامر ره افرغرانر  بره خرود 
گرفته اسب. در اين وک  نيسب مبارز  با 
خرافاب و رسو  منحط و گنديد  که ريوره 
در جهل و عد  آگاه  عوا  الناس دارد و 
از سو  ديگر گرر  خرورد  برا احسراسراب 
عوا  اسب  کار طالب فرسرا  مورکرل امرا 

 ممکن م  باود.
در حاليرکره اسرال  برا خرود پريرا  سرهرل و 
آسان  را همرا  دارد و ميخواهد انسان را 
از برنرد و لريرود رواخ و خررافره پررسرتر  

 رهاي  ببخود.
عاوورا ه  تا جای رنگ عوض نرمرود  و 
آن وکل حقيقی و با مسئروولريرب ديرنری آن 
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 د موسيقي دنيوي اضرار:

 مخ کې ۲پاتې په 

 ۲ بقیه در صفحه

 مخ کې ۳پاتې په 



صرف در د  محر  بوکل رسر  و ور رائرر 
دين اين عمل انجا  م  پذيرد لاط رانره برايرد 
عرض نمود مط قا اين عمل بدعرب مرحرض 
 اسب و بهيچ عنوان ريوه در دين ندارد.

روز  عاوورا لبل از فرض ودن روز  ما  
مبار  رم ان حتی حک  واجب را برایی 
مس مين داوب چنانچه در حدير  سر رمره برن 
اکوع ر ر    عرنره روايرب مريرکرنرد کره 
رسول   ص     عر ريره وسر ر  مررد  را 
روز عاووراء فرستادند تا در بين مرد  نردا 
کند! کسيکه)ط ام  را( خرورد  برالريرمرانرد  
روز را به افطار پور  کند يا روز  برگريررد 
و کسيکه چيز  نخورد  بايد نرخرورد. روا  

 البخار   کتاب الصو 
از ربريرد دخرترر ” همچنان در حدي  ديگرر: 

م وذ روايب ود  که رسرول   صر ر    
ع يه وس   صبر  روز عراوروراء بره لرريره 
هررا  انصررار مرررد  را بررا ايررن هرردايررب 
فرستادند که: )کسيکه صب  کرد  و افرطرار 
نمود  بايد مرتربرالر  روز بره هرمران افرطرار 
بگذراند و کسيکه از صب  روز  گرفته بايد 

    (۱۱۱شماره ای )

 صفحهء دوم

روز  خود را تما  کند( ربيد گفب: بر رد از 
آن ما در آنروز روز  ميگرفتي   و اطرفرال 
مانرا ه  روز  دار نگه ميداورترير  و بررا  
اطفال خود بازيچه از پو  آماد  م  کرردير  
که هرگا  يک  از ايوان بخاطر ط ا  گريه 
م  کرد آنرا بدستش مريردادير  ترا کره ولرب 

 ”.  افطار ميرسيد
ايررن حررالررب يرر ررنرر  واجررب بررودن روز  
عاووراء زمان  از گردن مس مين سالرط و 
به امرر مرخريرر مربردل مريرورود کره خرداونرد 
سبحانه و ت ال  حکر  فرر ريرب روز  مرا  
مبار  رم ان را مريرفررسرترد. وررح ايرن 
مو وع در احادي  رسول اکر  ص ر    
ع يه وس   آمد  چنانچره: حردير  ابرن عرمرر 
ر     عنهما کره گرفرب: در زمران 
جرراهرر رريررب مرررد  در روز عرراورروراء 
روز  م  گرفتند  ولتيکه فرض برودن 
روز  ما  رم ران نرازل ورد  رسرول 
ع يه السال  فرمودند: کسيکره برخرواهرد 
در آنررروز روز  بررگرريرررد و کسرريررکرره 

 بخواهد افطار کند.روا  البخار .
 فضيلت روزه عاشوراء:

از حفرصره ر ر    عرنرهرا روايرب “ 
اسب که پيامبر ص     عر ريره و آلره 

م  مې کيسه پرمخبيوله او ويې ويل: د دې 
سړ  زامن چې ځروانران ورول ودونره يرې 
وکړل او هرريرو لره خرپرل واد  سرر  ویړ 
پالر يې اخر له هغې لور سر  پاته وروچرې 
د  به په ماوومتروب کرې جرومراب تره وړ  
څررو ځرران ورنرره خررالص کررړ  د  وررپررې 
ورځرررې ګررررځرررې نرررن هرررغررره پرررالر پررره 
ليرکمرزور  حرالرب کرې د   خرپر رو نرولرو 
زامنو پرې ايښی هر يوپه خپ ه مخره تر ر ری 
خرروهررمرراغرره لرروريررې سرراترر  چررې د  يررې 
وجودنووی زغم ی اوڅو ځ ه يې دهرغرې د 

 ورکولو کوښښ کړی و!.
م  مې خپ ه کيسه داسې پرای تره ورسرولره: 

  تراسرو لره مراپروښرترنره … هغه نج ۍ ز  ير 
وکړ  چې واد  ووې ولې نه يرې؟ ز  اوس 
واد  نور  کرولری ځرکره ز  خرپررل پرالرنورر  
پرېښودلی هغه لير کمزوری دی او سراترنره 
يې زما پرغاړ  د   زامن يې ک ه په مياوتو 
کې پوښتنې تره راورې او نرور هرريروخرپرل 
کارکو . اوس مې چې پرالر تره هرروخرب 
زما دماوومتوب کيسه ورياد  و  لير خپره 

 او پښيمانه و  او سخب وژاړ .

 يم او نبوي سيرتد قرآن کر 
 درسونه

 دسريالنکايانو په جوماب )مسجد نور( کې

  ۹/  ۹ ۲پای:   ۷/  ۱ ۵وخت:  پيل:

Address: Masjid Noor  2 Whitfrairs 

Avenue ,  

Harrow Wealdstone , London,  

وس   چهار چيز را هريرچرگرا  ترر  نرمر  
کرد: روز  عاورورا  روز  د  روز ذ  
الحجه  روز  سه روز از هرر مرا  و دو 

 ”.رک ب نماز لبل از چاوب
و در حدي  ديگرر از ابر  لرتراد  روايرب 
اسب که از رسول خدا ص     عر ريره و 
س   در مرورد روز  عراوروراء پررسريرد  
ود  آنح رب ص     عر ريره وسر ر  در 
جواب فرمودند: گناهان سرال گرذورتره را 

 محو م  کند.
سنب رسول   اينسب که همه مس مرانران 
در ايا  نه  و ده  محر  روز  برگريررنرد  
نه اينکه متوصل به هزار بدعب و عرمرل 

 خارخ از دين ووند.

گرررا  سررروالررر  
مطرح مريرورود 
كه آيا بريرمرار  

وهواب ل ب  را  عرالخ و دوا  بررا  آن 
 هسب؟ اگر هسب در كجا نهفته اسب؟

مرريررگررويرريرر : از نرر ررمررتررهررا    مررترر ررال بررر 
بندهگرانرش ايرن اسرب كره او تر رالر  هريرچ 

را برروجررود  -جسررمرر  و مرر ررنررو –مرررض 
نرريرراورد  اسررب مررگررر ايررن كرره دواء و را  
عالخ واف  و كاف  را نيز برا  آن آفرريرد  
اسب. به جرز مررك كره از بريرن بررنردهر  
لذاتها و وهوتها اسب و هيچ دوا  بررايرش 

 موجود نميباود.
راههاي عالج امرراض شرهروات در نرقراط 

 زير نهفته است:
مخالفب با آرزوها  نفس و نا فررمرانر   -۱

  اول برا -با آن  هر چند مريض در وهر ره

سرررخرررتررر  رو 
برررو مرريرروررود  
اما به سرعرب 
دورروار  از برريررن رفررترره و در پرر  آن  
راحررب  سرر ررادب دايررمرر  برره اسررتررقرربررالررش 
ميوتابد  دواء هر چرنرد تر ر  هر  اسرب و 
ت خ  آن مريض را اذيب ميكند اما نسبرب 
به نتيجه  عال  كه در پر  دارد  گروارا 
اسب. از اين رو هيچ گرنرا  و مر رصريرتر  
برررا  ر ررا    )جررل جرراللرره(  تررر  
نميوود مگر اين كه در عوض ويرين  و 
لذت  نصيبش مريرورود كره بره مرراترب از 
لذب زود گذر م اص  برایترر اسرب  آن 
لرذتر  كره و  را بره عرذاب و خور    
 مت ال گرفتار ميكند.   مت ال ميفرمايد:

و اّما آن كس كه از جا  و مرقرا  «ترجمه:
 ۲ بقیه در صفحهپروردگار خرود تررسريرد  



 ( مه ګڼه۱۱۱)

 صفحهء سوم

 

و پرهيزگار  آنان را به تصوير ميركرورد  
به ويژ  سيرب رسول   )ص     ع ريره 
وس  (  و خ فا  راودين ر     عرنرهر  

 أجم ين.
همرراهر  و مرالزمرب برا هرمرنروريرنران  -۵

صال   بنا براين  جز با صالحان مرنروريرن 
و جز برا اهرل ترقروا غرذا مرخرور  از هر  
صحبتان سوء بپرهيز؛ زيرا هرمران گرونره 
كرره هررمررنررورريررن صررالرر  برره سررو  خرريررر و 
كارها  مرفريرد دعروب مريركرنرد  بره هرمران 
پيمانه همنوين بد به طرف زوتر  و برد  
فرا      ميخواند  رسول اكر  )صر ر    

وخرص برر ديرن »ع يه وس  (  ميفرمايند: 
دوستش اسب هر كس بايد برنرگررد كره برا 

)روايرب  «چه كس  طرح دوست  ميرريرزد
 از: ابوداود و ترمذ (.

بار الها! ما را در پنا  خودب حفظ برفررمرا 
و مومول رحمتب بگردان و ي  لمحره بره 
خود مان رها مكن  همانا تو ونوا  نزدي  

 …و پذيرند  دعاي . آمين

 مت ال ميفرمايد:
بگو: لرآن برا  مرممرنران مرايره «ترجمه: 

 (.44)فص ب/ »ی راهنماي  وِوفاء اسب.
ما آيات  از لرآن را فرو ميرفررسرترير  كره «

 (.38)اإلسراء/ .»ِوفاء اسب
ا  مرررردمررران! از سرررو  «تررررجرررمررره: 

پررروردگررار ترران برررا  وررمررا انرردرز  و 
وفاي  بررا  چريرزهراير  كره در سريرنرهرهرا 

 (.75)يونس/.»اسب  آمد  اسب
ابررن ابرر  الرر ررز حررنررفرر  در ورررح عررقرريررد  

لررآن ورفرا  كرامر ر  «طحاو  ميرگرويرد: 
برا  تما  امراض ل ب  و جسم   دنريرو  
و اخرو  اسب  اگر مريض تداو  نريركرو 
بنمايد با صدالب و ايرمرانردار  و پرذيررش 
كامل و اعترقراد لراطرد بره سرراغرش رود  
مرض هرگز مقاومب نميكند و چره گرونره 
در برابر كال  پروردگار زمين و آسرمران 
مقاومب ميكند كه اگر بر كوهها فرود آيد  

 .»آن را پارچه پارچه ميكند
مطال هی كتب مفيد  كه سيرب سر رف  -۴

صال  را بيان ميدارد  حایب زهد  ترقرو  

باود  و نفس را از هو  و هوس بازداوتره 
.»باود. لط اً برهرورب جرايرگرا  )او( اسرب

 (44)نازعاب/
بنا بر اين هر كس ميخواهد از اهل  بهوب 
و نجاب باود برايرد خرود را از ورهرواب و 

 پيش رو  در حرا  باز دارد.
دانش توحيد  خود را ب ند بربررد؛ زيررا  -۲

سبب افزايش ايمان و وناخب   مرتر رال و 
صفاب و نامها  او ت ال  ميوود  احسراس 
مرررالرربررب دايررمرر    مررترر ررال را در و  
 ميافزايد و از پروردگارش حياء مينمايد.

يقين داوته باوريرد كره انرجرا  مر رصريرب از 
-  ف توحريرد و ايرمران سرر چورمره مر 
گيرد  هر انداز  كه ايرمران و تروحريرد فررد 
تقويه وود از م اص  و  كاسته ود  و از 
 اطاعب هوا  نفس و وهواب دور ميوود.

روی آوردن به سرو  ترالوب  فرهر  و  -۳
عمل صادلانه به لرآن كرير   زيررا در آن 
دواء و وفا  هر بيمرار  وجرود دارد؛   



When the Prophet lays down in-
tending to sleep, he recites the 
following supplication: 
Praise be to Allah who provided 
us with food and drink, sufficed 
us and gave us an abode, for how 
many are those who have no pro-
vision and no home. Praise be to 
Allah who has bestowed His fa-
vour on me bounteously. Praise 
be to Allah who has given to me 
so liberally. Allah’s is the praise 
under all circumstances. O Allah, 
I seek refuge with You from the 
Hellfire.  
He then cups his hands and blows 
into them, then recites the last 
three short chapters of the Qur’an, 
al-Ikhlās, al-Falaq, and al-Nās. 
Then he wipes his hands over his 
head, face, and the front of his 
body. He does this three times. 

He lays down on 
his right side, 
placing his right 
hand under his 

cheek, saying: “O Allah! In your 
name I die and with Your name I 
live. O Allah! Save me from 
Your wrath on the day You res-
urrect Your servants.” 
He also says: “In the name of 
Allah, I lay my body down. O 
Allah! Forgive me my sins, keep 
Satan from me, redeem my soul, 
make my good deeds weigh 
heavily in the balance, and let 
me have the honour of Your 
highest companionship.” 
There are a number of supplica-
tions and remembrances that he 
offers before falling asleep, like 
the following: 
“O Allah! Lord of the seven 
heavens and Lord of the Magnif-
icent Throne. Our Lord and the 
Lord of all things. You are the 
Splitter of the grain and the 

seed ,Revealer of the Torah, 
Gospel, and Qur’an. I seek ref-
uge in You from the evil of eve-
rything that You shall seize by 
its forelock. O Allah! You are 
the First, nothing came before 
you. You are the Last, nothing 
shall come after You. You are 
the Most High, nothing is above 
You. You are the Most Near and 
nothing is nearer than You. Re-
lieve us of our debts and enrich 
us against poverty.” 
“O Allah! I submit myself to 
You, turn my face to You, and 
entrust my affairs to You. I lay 
myself down trusting in You, 
hoping in You and fearing You. 
There is no refuge, and no es-
cape, except with You. I believe 
in Your Book that You revealed, 
and the Prophet whom You 
sent.”  
He might also recite a chapter of 
the Qur’an, like al-Sajdah, al-
Mulk, al-Zumar, or al-Isrā’. 

Then he falls asleep. 
When he sleeps deeply, he 
snores softly, like the 
sound of blowing air. If he 
stirs in the night, he turns 
on his other side and says: 
“There is no God but Al-
lah, the One, the Subduer 
of all things, Lord of the 
heavens and Earth and all 
that is between them, the 
Almighty, All-Forgiving.” 
Whenever he gets up at 
night, he brushes his teeth 
before going back to sleep. 
He sleeps like this until 
the middle of the night, 
when he gets up to pray 
tahajjud. It is his longest 
unbroken period of sleep. 
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The Prophet Muhammad (peace be upon 
him) said: “If they would only put their trust 
in Allah as they should, He would provide 
for them like he provides for the birds who 
fly out in the morning hungry and return 
fully satiated.”[al-Tirmidhī] 
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