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 1تر 1 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ په دغه پته.  ښت تاسو همکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

  
  

 ۱۰1۷۱۰۵۱۰1         سعیدی برهان الدین
 

 !استدعا
  !الهی
« ص» خاتم النبئین حضرت محمد به انتگبند اریگرست خاطر به را کریم قران ،خویش تمحک تو با که میدانم

و  رهنما مایه را آنفقط  و تردید نکنید و شک که در حقانیت آن شکار دادیآشن و رو هدایتدر آن  و نازل کردی
 .برسید به سعادت تا ،خود قرار دهید هدایت
 !الهی
 را برپا نماز ،بیاورند ایمان آنبه  تا به غیب دادی را هدایتانت گبند آن و در کالمت هستی حافظ خود توکه  میدانم
 .شوندار گرستگار و پرهیز، تا کنند ؛ به آن اتفاقکردی تعین روزی نچه برای شانآ و دارند
 !!؛ افسوسولی

 در آن ابلباالمق ؛ستتو عشق و محبتو مرکز  تمعرفو  حقایـق ،اسرار حق مخـزن جایکه  :دلهای این ظالمین
 .هستندخشنود هم  ز آنو ارا جا داده اند  کینه و نفرت

، آه آنبوسیله  فقطه وذاشتگمهر شیطانی آن  باالی ؛ستمبارک قرانی تو کالم برای شنیدن که :مشرکیناین وشهای گ
 .حظ و لذت میبرند آن از می شنوند و ،شده اند بب آنسکه خود م ریه مظلومان راگ، فریاد و ناله

را  ، نادانی و ستمجهل تاریک پرده باالی آن ؛ی توستدنیا از زیبای این بردن برای لذتکه  :کاذبینچشمان این 
 .و خوشحال هستند، خوش خود کاشته اندکه را  «و تباهی ، بدبختیوحشت ،مظل»دیدن  فقط با وپوشانیده اند 

 !الهی
  ! هستند کاران گناه، این ملحدین که هللو تا  ، باهللوهللا

 بیراه به ،است و اعتدال عدالتو محبت و دین  دین عشق کهدین را  هم ؛خویش بدعت و کردار فریبانه و با اعمال
 انجام و برکت را خیر عمل اینها نه تنها !!عامل  فساد و هم فسق هستند مایه هم!! را بیچاره مردم هم و میکشاند
از  کرده و آنها را افراطیو رهنمای  هدایت« حالل و حرام» بنام ،دینی ارشادات خالف ران راگدی بلکه، نمیدهند
 .میسازند دور و محروم ،است تانگتحفه تو به بند که اجتماعی فردی وی گندز مزایای
 !الهی

بخاطر  ریعه آنحتی ذ داده و رونق خیراتپول و  حرام به پول توسلو  دنیا با چرک رافانی  گیندز: این مفسدین
 باسل و پوشیدن ...الحاج  لقب با استعمال آنها .حج  میروند مناسک ادایبه  !!و شریکی به خاطر سیالیو  فریب
جلوه داده و  ،روحانی کامل و به علم یقین رسیدهرا  خویش ، شخصیتصدر مجالسدر  نشستن و با و زینتی قیمتی

 !!معرفی مینمایند ،دین خالف ارکاننقد کرده و حتی اعمال و کردار پدران و نیاکان خویش 
 !الهی
 ، حاللانتگباالی بند را و حرام حالل را حرام ،خویش انه  خبیث اعمال با!! هستند دل اهیس ،سپیدانجامه  ؛منافقیناین 

؛ برادر بر ضد  برادر !!ندساخت متنفراز پدر و مادر  را اوالد !!!ندکاشت تنفر و نفرتتخم در بین بندگانت . ساخته اند
 !!و دوستی صداقت، از خیر و سلم زره یی هم نهو  ؛محبت ماند و نه هم نه مهر!! !و قتال کرد قتل جهاد اعالن
 !آی آفریده عالمین؛ پس

و رحمت  یهمااین با برکت  !صیام مبارک یبرکت این ماهبا ! دارم راز ونیازبه دربار مقبولت استدعا و 
 با برکت شب !کریم قران نزول یماه این با برکت !دوزخ آتش از رهایي و مغفرت با برکت این ماهی! اریگرست
  !دارد عظمت و برکتهزار ماه  برابر به کهقدر؛ 

 و برادری ،خوتآ فضایو  ؛بگردان نور ایمان و رحمت خویش را نصیبم ،نجات ده مراهیگ ومرا از ضاللت 
  .ساز را حکمفرما آرامش
 لمینا رب العایامین 

 

https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilhsaidy_borhan_uden_astedaa.pdf
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/saidy_borhan_uden_astedaa.pdf

