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امير اه ِلسُنَّت  163ارشادات
د ِ

ـْی
ْی َو َ
الـصـلّٰـوۃُ َو َ
ا َلْــ َح ْـم ُ
ــر َســ ِل ْ َ
ـد لـِلّٰـ ِه َر ِب الْـ ّٰعـل َـ ِم ْ َ
الــس َـَل ُم َعـلّٰـی َس ِ
ـــی ِدال ُْـم ْ
ا َ َما َب ْـع ُد فَـاَ ُعوذُ ِبـالـلّٰـ ِه ِمـ َن ا َ
حیمط
الـر ِج ْی ِمط ِب ْس ِم ّٰ ِ
الر ْح ّٰم ِن َ
لـش ْی ّٰط ِن َ
اّلل َ
الر ِ ْ
ْ

سنَّت  361ارشادات
امير اه ِل ُ
د ِ
ُ َّ
ی
امري اه ِل ُسنت  161ارشادات“اولويل که
داعئے
ِ
جانشني امريِ اهلِسنت :یا رب املطصفٰ! څوک چې دا رساهل ”د ِ

اعشق رسول جوړ کړې او د دین د خدمت کولو ورته پوره جذبه عفا کړې۔
واوري .هغويئ رښتوين
ِ

ٰ ۡ ِبَ َّ ِ ۡ َ ۡ
ب اۡلمِين
ِين ِ اه ِنانل ِ ِن
ام ن

فرمان مصطفے
ِ

ه ُ َ َ ٰ َ َ ۡ َ ٰ َ َّ
َ َّ
نو َسل م
صَّلناّٰللنت ع اٰلنعل يهِنوا ِِل

صَ
اهلل ع َل َي ْ ِه َو ا ٰل ِ ٖه َو َس لَم
َ ّل ُ

ُ
چا چې په ما باندې یو ځل د ُرو ِد پاک اولوستلو اهلل پاک په هغه باندې  11رمحتونه يلږي۔
َ ُّ ۡ َ َ
انلَع ۡ َ
ناۡلبِيۡب
ص لو

َ َّ ه ُ َ ٰ ُ َ
ناّٰللنلَعنُم َّمد
صَّل

ا
امري اه ِل ُسنت حرضت عّلمه موالنا ابو
د اوسين وخت عظيم عليم او روحاين شخطصيت ِ
شيخ طريقتِ ،
بّلل حممد ايلاس ا
عفار قادري رضوي َد َام ْت َب َرکَا ُت ُہ ُم ال ْ َعالِيَه په هغه هستيانو کښې دے چا ته چې اهلل پاک ډیر ِعلم او
حکمت ورکړے دے۔ د هغويئ د ارشاداتو اوريدو رسه خلق د اخّلقو او کردار نمونې جوړیږي او د دین او دنيا
ډیر برکتونه حاصلوي ،راځئ مونږ هم د هغويئ ارشادات اورو او د خپل ِعلم او عمل د زياتوالو کوشش کوو۔

ُ َّ
امري اهلِسنت  361ارشادات
د ِ
(د مدين مذاکرې د

ّ ُ
شوال املکرم

ھ فرامني)

آخرت خري وي او څه داسې خربه نه وي په کومه
﴿ ﴾1د مؤمن هر اکر داسې پکار دے په کوم کښې چې د ِ
صَ
اهلل عَلَيْ ِه َواٰل ِ ٖٖه َو َسلَم د
کښې چې د آخرت نقطصان وي۔ ﴿  ﴾2په خپل ځان کښې د دین درد پيدا کولو د پاره د خوږ آقا َ ّل ُ

دین اسّلم د پاره قربانئ اولولئ۔ ﴿ ﴾3د خپل ځان بچ کولو د پاره بل څوک نه دي ګريول پکار۔ ﴿ ﴾4څوک
ِ
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امير اه ِلسُنَّت  163ارشادات
د ِ

ُ
چې ما ته خپله غلفي اوښايئ زما حمسن دے۔ (زمونږ د ټولو دا ِذهن پکار دے۔) ﴿ ﴾5په خپله خله خپل ځان
احياء ُ
ُ
العلوم پوره
ته په بل چا د عّلمه یا اعلم وئيلو په ځائے اعجزي پکار ده۔ ﴿ ﴾6یو اعلم او مفيت ته هم

لوستل پکار دے ِا ْن َش َ
آء اهلل په فتو یی کښې به ئې ښالک رايش۔

د مدين مذاکرې

ّ ُ ْ
شوال املکرم

ھ فرامني

﴿ ﴾7ملونځ د زر زر ادا کولو په ځائے د جتويد او قِ َ
باطين آدابو رسه لولئ۔
راءت حلاظ ساتلو او د ظاهري او ِ
﴿ ﴾8د اذان نه پس بس یو اکر ،ملونځ ملونځ او بس ملونځ۔

َ
﴿ ﴾9چې ِعلم لرونکے دا غور اوکړي چې آیا ان پړهه کس ما ته سپک ښاکري که نه؟ او د اهلل پاک نه
َ
ويريږي چې چرته خمامخ ناست کس د اهلل پاک په دربار کښې قبول نه وي۔ ﴿ ﴾10زمونږه بُزرګانو به د ساده

َ
ََ
اکغذ ادب کولو اکش! چې مونږ هم د خپل قلم ،کتاب ادب اوکړو۔ ﴿ ﴾11چا هل چې ملونځ خوند ورکوي د هغه

د پاره د دې نه غټ نعمت بل نشته۔

(د مدين مذاکرې

ُ ُ ّ
ُم ّرم اّلرام

ھ فرامني)

ی
﴿ ﴾12امتحان چې څومره هم سخت وي َسنَد ئې هم هغه همره الع ميّلويږي۔ ﴿ ﴾13ډاکټر یو پکار دے
ځکه چې هم دغه شان هغه زمونږه په بَدين کيفياتو پوهيږي۔ (چې کومه دوايئ دې د پاره ده او کومه نه۔)
﴿ ﴾14اهلل قسم اوخوړلو دا وئيل بے اديب ده داسې وئيل پکار دي چې اهلل پاک قسم یاد اوفرمائيلو۔ ﴿﴾15
که چرې کور واال د ګريې پريښودو نه منع کړي نو د خپل کردار او اوښکو په ذريعه ئې رضا کړئ په بد
َ
اخّلقئ باندې معامله نوره هم خرابيدے يش۔

(د مدين مذاکرې

ُ ُ ّ
ُم َّرم اّلرام

ھ فرامني)

ُ
﴿ ﴾16د ظالم او ظلم عمر کم وي۔

آخرت ُمعامله ډیره سخته ده۔
﴿ ﴾17که چرې د مظلوم نه معايف غوښتل درته نن ګران اکر ښاکري نو د ِ

(د مدين مذاکرې

شوال

ھ،

جون

فرامني)

﴿ ﴾18ټيکسټ ميسج ،وائس ميسج ،ويډیو لکپ او د یادګارو نظارو وغريه رسه تاريخ ،مياشت او اکل يللک ډیر
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امير اه ِلسُنَّت  163ارشادات
د ِ

ګټه ور وي او د دې رسه یادګار باقې پاتې کيږي۔
﴿ ﴾19د مزې اخستو د پاره د ملر تندر نيولو (یا سپوږمئ تندر نيولو) تطصويرونه ويستل ښه خربه نه ده۔
﴿ ﴾20ټينشن په زرګونو بيمارئ پيدا کوي۔

ْ
ُ ْ
(د مدين مذاکرې ذوالقعدۃِ اّلرام

ھ ،جون

ء فرامني)

﴿ ﴾21په خپله خوښه د عّلج کولو په ځائے هميشه د ډاکټر په مشوره عّلج کول پکار دي۔
َْکیم
ہللال َ ِ
﴿ ﴾22چې په کور کښې مدين چينل روان وي نو ستاسو د چبو اصّلح به کيږي۔ ا ِ ْن َشآ َءا ُ

﴿ ﴾23طبيعتونه خمتلف وي ځکه په حدیثونو مبارکو کښې جتويز شوے عّلج بغري د طبيب د مشورې نه د
ُ َ
کولو ُمان َعت (یعين منع) دے۔

(د مدين مذاکرې

ْ
ُ ْ
ذوالقعدۃِ اّلرام

ھ ،جوالیئ

ء فرامني)

﴿ ﴾24وادلینو هل پکار دي چې د ټولو نه خمکښې خپلو چبو ته د دین رضوري تعليم ورکړي۔
َ
﴿ ﴾25د ماشومتوب نه خپلې ماشومې ته د حيا درس ورکوئ۔ مور هل پکار دي چې (ګرځيدونکې) ماشومې
ته تنګه پاجامه نه اچوي۔
﴿ ﴾26ښځه او خاوند دې دا لوظنامه اوکړي چې په خپل مينځ کښې که چرې څه خفګان هم رايش نو د هغې
په باره کښې به خپل خپل مور پّلر وغريه ته نه وایو۔
َ
﴿ ﴾27داسې پوښتنه مه کوئ په کومه چې خمامخ کس د بل چا عيب برسريه کړي یا د غيبت په ګناه کښې
اخته يش۔

(د مدين مذاکرې

ْ
ُ
ذوالقعدۃِ اّلرام

ھ ،جوالیئ

فرامني)

قرآن کريم ایښودل ښه خربه ده۔
﴿ ﴾28په نوي کور کښې د ټولو نه خمکښې
ِ
َ
﴿ ﴾29نوي کور ته د شفټ کيدو (کډې وړلو) په وخت قرب ته شفټنګ ( تلل) یاد ساتئ۔
﴿ ﴾30که آپريشن درته کول وي نو کم نه کم د دوؤ رسجنانو رسه مشوره کول پکار ده۔
﴿ ﴾31د پينځه واړو ملونځونو په پابندئ رسه د ادا کولو اعدت جوړولو اصيل وظيفه دا ”احساس“ دے چې
ملونځ په ما باندې زما َر اب فرض کړے دے۔
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امير اه ِلسُنَّت  163ارشادات
د ِ

﴿ ﴾32داسې اکر یا انداز مه خپلوئ په کوم چې خلق د دین نه لرې يش۔

ْ
ُ
ذوالقعدۃِ اّلرام

( د مدين مذاکرې

ھ ،جواليئ

فرامني )

﴿ ﴾33د څاروي ذبح کولو په وخت د تماشې جوړولو په ځائے په څاروي باندې د رحم کولو رسه خپل مرګ
یادول پکار دے۔
﴿ ﴾34په روحاين عّلج کښې ”طاقت“ دے۔

(د مدين مذاکرې

ذوالقعدۃ اّلرام

ُ
ھ ،جواليئ

فرامني)

﴿ ﴾35زياتې خربې کول د انسان ا
عزت داغداره کوي۔
﴿ ﴾36اعم طور هر یو ”خاموش طبيعت واال انسان“ خوښوي۔
﴿ ﴾37بعضې وخت یوه ګناه ”ډیر ګناهونه“ کوي۔
﴿ ﴾38د هر ماشوم د پيدائش (زيږون) رسه ُرخطصتيدل (یعين مرګ هم) والړ وي۔

ُ ْ َّ ْ
( د مدين مذاکرې ذواّل ِج ِۃ اّلرام

ھ،

جواليئ

فرامني)

﴿ ﴾39قرضه ټينشن راويل او خوب ختتوي۔
﴿ ﴾40د قربانئ څاروے په داسې ځائے کښې ذبح کوئ چرته چې یو پيدل تلونکي یا سورلئ کوونکي ته
څه تکليف نه وي۔
﴿ ﴾41مذهيب خلقو ته ډیر اختياط پکار دے چې په سپينه جامه داغ د لرې نه ښاکري۔
ْ َ َ ُ ْ َ
اهلل الک ِريم! د نظر وهلو او خمتلفو بيمارو نه به په امان وي۔
﴿” ﴾42یا اهلل“  44ځل په څاروي دم کړئِ ،ان شآء

ُ ْ َّ ْ
( د مدين مذاکرې ذواّل ِج ِۃ اّلرام

ھ ،جواليئ

فرامني )

﴿ ﴾43زه دا غواړم چې زمونږ د ماشوم ماشوم په ِذهن کښې دا کښيين چې ”حممد َص َّل الـل ّٰ ُـه عَلَيْ ِه َوا ٰل ِ ٖه َو َسلَم “ د اهلل پاک
آخري نيب دے۔
ِ
﴿ ﴾44هر هغه یو اکر په کوم چ ې د ګناهونو دروازه بريته يش د هغې نه ډډه کول (یعين بچ کيدل) رضوري دي۔
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د ِ

ُ ْ َّ ْ
(د مدين مذاکرې ذواّل ِج ِۃ اّلرام

ھ ،جواليئ

فرامني)

قرآن کريم صحيح لوستے يش۔
﴿ ﴾45زما تر سنګ يلک لوست واال هغه دے کوم چې کم نه کم د کتلو رسه ِ
﴿ ﴾46که چرې د اعلِم نه په غلفئ کښې غلفه مسئله بيان يش نو په ازاهل کولو (د خپلې غلفئ منلو رسه په
صحيح مسئله کولو) کښې رشميدل نه دي پکار۔ (د اهلل پاک نه ويريدونکي اعملان صاحبان هم داسې
کوي۔)
﴿ ﴾44د څاروي ذبح کولو او ساه وتلو په وخت د خپل مرګ او ځنکدن د تکليفونو سوچونه کول پکار دي
آخرت رایاد يش۔
چې دغه شان ِ
ُ
ُ
﴿ ﴾44اردو ژبه زده کول پکار ده ځکه چې زمونږه ډیر دیين نطصاب (لټريچر) په اردو کښې دے۔
﴿ ﴾44په مطصيبت کښې (د ميّلويدونکي ثواب په خوشحالئ کښې) ُمسيک کيدل ”کمال“ دے۔
﴿ ﴾51انسان خو انسان دے که چرې د ”ځناور“ هم نرم مزاج وي نو ښه لګي۔
﴿ ﴾51که وړوکے وي او که غټ چا هل چې مينه ورکوې نو مينه به بيامونځې۔

ُ ْ َّ ْ
(د مدين مذاکرې ذواّل ِج ِۃ اّلرام

ھ،

جواليئ

فرامني)

﴿ ﴾52د کومو نظارو په يلدو باندې چې نه ثواب وي نه ګناه د هغې د يلدلو به هم د قيامت په ورځ حساب
کيږي۔

َ
﴿ ﴾51د داسې کسانو په صحبت کښې کښيناستل پکار دي د چا د عملونو رسه رسه چې عقيدې او نظريې
هم سل فيطصده د قرآن او حدیث مفابق وي۔
﴿ ﴾54په دې دور کښې زما رسه د ُسنايت معيار ” ی
الع حرضت امام امحد رضا خان َر ْ َْح ُة ا ِٖهللٖ َعلَيْه “ دے څوک چې
دا اوفرمايئ په هغه سرتګې بندې (پټې) دي۔

ُ ْ َّ ْ
(د مدين مذاکرې ذواّل ِج ِۃ اّلرام

ھ،

جواليئ

فرامني)

﴿ ﴾55د څاروي د ذبح کولو په وخت د رسيدونکي تکليف په مقابله کښې د انسان د ساه وتلو په وخت
(تکليف) څو چنده زيات وي۔
﴿ ﴾56چې د فضول خربو نه د بچ کيدو ِذهن وي نو د ګناهونو نه د ډکو خربو نه به هم بچ شئ۔
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د ِ

ُ ْ َّ ْ
(د مدين مذاکرې ذواّل ِج ِۃ اّلرام

ھ،

جواليئ

فرامني)

﴿ ﴾54کوم څاروے چې د اهلل پاک په الر کښې قربانولے يش هغه ډیر غټ ”خوش قسمته“ دے۔
طالب علمانو او د اسّلم کتابونو لوستونکو ته دیين کتابونه که چرې ُمکن وي نو په خپلو پيسو
﴿ ﴾54دیين
ِ

َْکیم! برکتونه به زيات يش۔
اخستل پکار دي ا ِ ْن َشآ َءاہللُال َ ِ

آخري نيب َص َّل الـل ّٰ ُـهعَلَيْ ِه َواٰل ِ ٖه َو َسلَم په بارګاه کښې چې څه ښه دي په حقيقت کښې هم هغه ښه دي۔
﴿ ﴾54د اهلل پاک او د ِ

ُ ْ َّ ْ
(د مدين مذاکرې ذواّل ِج ِۃ اّلرام

ھ،

جواليئ

فرامني)

﴿ ﴾61کيدے يش چې په نظر وړوکې راتلونکې نييک مو جنت ته بوځي او په نظر راتلونکې وړه یوه ګناه مو
دوزخ ته اورسوي۔

﴿ ﴾61بعضې وخت وړوکې نيکئ غټو نيکو ته (انسان) َر َسوي۔
َ
﴿ ﴾62افسوس! د ګناه او غلط اکر بد ګنړلو ُرجحان هم کميږي۔

ُ ْ َّ ْ
(د مدين مذاکرې ذواّل ِج ِۃ اّلرام

ھ،

جواليئ

فرامني)

ا
﴿ ﴾61د ګريې مبارکې ُسنت د بدو اخّلقو او کنځلو وغريه ډیرو قِسمونو بدو نه بچ کوي۔
﴿ ﴾64رشيعت به په تاسو پسې نه درځي( ،تاسو به) خپپله په رشيعت پسې ځئ۔

(د مدين مذاکرې

ُ ْ َّ ْ
ذواّل ِج ِۃ اّلرام

ھ،

جواليئ

فرامني)

دین اسّلم پابند دے۔
﴿﴾65مسلمانان د عقل نه (بلکه) د ِ
﴿ ﴾66مونږ د عقل نه (بلکه) د اهلل پاک بنده ګان یو۔

﴿ ﴾64هغه عقلمند دے څوک چې په ”دین“ پوهه يش۔
﴿ ﴾64چيلئ (بزيه) چې َمںی َمںی (زه زه) کوي نو په هغې چاړه چليږي او چې لکه بنده زه زه کوي نو هغه په

خلقو کښې ” ُرسوا“ کيږي۔

(د مدين مذاکرې

ُ ْ َّ ْ
ذواّل ِج ِۃ اّلرام

ھ ،اګست

فرامني)

﴿ ﴾64څوک چې د اهلل پاک په دربار کښې ښکته کيږي هغه بام ته خيژي (یعين غټه مرتبه بيامونځي)۔
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﴿ ﴾41څوک چې د اهلل پاک او د هغه د آخري نيبٖ َص َّل الـل ّٰ ُـه عَلَيْ ِه َوا ٰل ِ ٖه َو َسلَم په فرمانربدارئ کښې لګيا وي ،دنيا د هغه په
خدمت کښې لګيا وي۔
﴿ ﴾41څوک چې قرباين نه کوي ،چې څومره درنه کيدے يش نو هغويئ هل (د ټولو نه) خمکښې د ”قربانئ
غوښه“ ورکوئ۔
﴿ ﴾42که چرې یو غوښتونکي ته غوښه ورکول نه غواړئ نو د رټلو (ردو بدو وئيلو) نه بغري هغه ته په ښه
انداز معذرت اوکړئ۔
دعوت اسّليم د پاره د قربانئ څرمنې مجع کول زمونږه ”مقطصد“ نه ”رضورت“ دے ،زمونږه مقطصد
﴿ ﴾41د
ِ
”د نيکئ دعوت“ دے۔

َ
﴿﴾44د قربانئ د څرمنو په مجع کولو کښې ”د مجعې رسه ملونځ“ نه دي پريښودل پکار۔ چې څرمن ځي نو
چې جائے نماز هيڅلکه هم الړ نيش۔
َ
َ
خوند َورو خوراکونو ِحرص اوکړئ۔
خوند َورو خوراکونو د ِحرص په ځائے د جنت د
﴿ ﴾45د دنيا د
َ
ُ
صَ
اهلل َعلَيْ ِه َواٰل ِ ٖه َو َسلَم په ا َامت کښې پيدا کيدل ”انمول نعمت“ دے۔
﴿ ﴾46د اهلل کريم د آخري نيب َ ّل ُ

(د مدين مذاکرې

ُ ْ َّ ْ
ذواّل ِج ِۃ اّلرام

ھ ،اګست

فرامني)

﴿﴾44چې خوراک څومره هم ښه وي د هغې د حد نه زيات استعمال نقطصان رسوي۔
﴿ ﴾44د تزي زول (سيلئ) یا د تزي باران وغريه د نظارو نه د خوند اخستو په ځائے د دې نه عربت حاصلول
پکار دے۔

ُ
ُ
﴿ ﴾44د  14اګست ورځ ” د شکر ورځ“ یعين د اهلل پاک د شکر ادا کولو ورځ ده چې هغه مونږ هل د آزادئ
نعمت راکړے دے۔

(د مدين مذاکرې

ُ ْ ُ َّ
صفر المظفر

ھ،

اکتوبر

فرامني)

ُ
﴿ ﴾41زمونږه زرګونه عبادتونه د اهلل پاک د یو نعمت د زرمې ( )1111حطصې د شکر حق نه يش ادا کولے۔
ُ
﴿ ﴾41د حمسن (یعين د احسان کوونکي) احسان ټول عمر منل پکار دي۔
عزت ورکړه ا
﴿ ﴾42ا
عزت به ميّلؤ يش۔
َ
﴿ ﴾41د اعجزئ او انکسارئ په ذريعه د یو کس ”زړه“ ته ننوتے يش۔
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(د مدين مذاکرې رجب

ھ،

فرورئ

فرامني)

﴿ ﴾44هدیره د ”عربت“ ځائے دے۔

﴿ ﴾45هر ”نيک (انسان)“ د اهلل پاک َويل نه وي ولې د اهلل پاک هر ” َويل“ خاخما ”نيک (انسان)“ وي۔

(د مدين مذاکرې

رجب املرجب

ھ ،بمطابق

فرورئ

فرامني)

﴿ ﴾46بے ملانځه ”نيک انسان“ نه دے۔
﴿ ﴾44ماشومان د ”موبائل“ نه لرې ساتلو کښې اعفيت دے۔

(د مدين مذاکرې

رجب املرجب

ھ ،بمطابق

فرورئ

فرامني)

﴿ ﴾44خپلې نيکئ پَټَ َول ”بهرتين اکر“ دے۔
﴿ ﴾44د مخ ُحسن (نور) د ”اهلل پاک په عبادت“ رسه راځي۔
﴿ ﴾41که چرې تاسو څوک پوهه کول غواړئ نو حکيمانه انداز خپل کړئ چې ِاصّلح رصف داسې کيدے
جارحانه انداز (یعين د زور الر خپلول) ضد پيدا کوي۔
يش ګنې ِ

﴿ ﴾41په سوشل ميډیا څوک پوهه کول ،پوهه کول نه دي بلکه د هغه ”سپاکوے (بے ا
عزته)“ کول دي۔
…………………………………………………………..
﴿ ﴾42اسّلم په خپلو مسلمانانو ورونړو د ښه ګمان ساتلو تعليم ورکوي۔
﴿ ﴾41د اويلائے کرامو رسه د حمبت زياتولو یوه طريقه دا ده چې د اويلائے کرامو رسه د حمبت لرونکو صحبت

اختيار کړے يش۔
﴿ ﴾44د چا مشهوريدل د دې خربې ديلل نه دے چې هغه ته د اهلل پاک د رضا مزنل هم حاصل شو۔
﴿ ﴾45څوک چې په مطصيبتونو او په غمونو باندې په صرب کولو کښې اکمياب يش هغه د اهلل پاک د رمحتونو په
سوري کښې رايش۔

www.dawateislami.net

4

امير اه ِلسُنَّت  163ارشادات
د ِ

ُ
﴿ ﴾46د نورو د اجنام يلدو رسه د ځان د پاره د ِعربت مدين ُګ خوښول عقلمندي ده۔
﴿ ﴾44د زړه د سختئ یوه وجه د اهلل پاک د ِذکر نه عّلوه زياتې خربې کول هم دي۔
﴿ ﴾44د بزرګان دین ر ِ َْح هم الـل ّٰ ٖـه د واقعاتو اوريدو رسه رصف ُسبْ ی
ح َن اهلل! نه دي وئيل پکار بلکه د هغويئ په
ُ
َ ُ ُ
ِ
سريت باندې د عمل کولو کوشش هم کول پکار دي۔

آب زم زم یو څاڅکے  ،د اوبو په ډک دیګ کښې واچولے يش نو د برکت د پاره اکيف دے۔
﴿ ﴾44که د ِ
﴿ ﴾111د خپلې اصّلح کولو کوشش جاري اوساتئ ځکه چې څوک خپپله نيک وي هغه د نورو په باره کښې
هم نيک ګمان (یعين ښه خياالت) سايت ولې څوک چې خپپله خراب وي هغه ته نور هم خراب ښاکري
﴿ ﴾111په ښه نيت رسه معاف کول د ثواب اکر دے ،د معاف کولو دنيايئ یوه فائده دا هم کيدے يش چې د
هغه د زړه نه د معاف کوونکي بُغض او کينه (دښمين) ووځي۔ ( َم َدین مذاکرہ 21 ،حمرم احلرام 1416ھ)
﴿ ﴾112د خپلو ماشومانو په خمکښې په دې نيت رسه اهلل اهلل کوئ چې هغويئ هم اهلل اهلل واال جوړ يش۔
﴿ ﴾111په ملونځ کښې جامې د غورو نه غوره پکار دي۔
﴿ ﴾114ستاسو یوه ُمساک د چا نسلونه ښه کولے يش او ستاسو یوه بے ُريخ د چا نسلونه د نيغې الرې نه ډیر
لرې کولے يش۔
﴿ ﴾115د هر چا رسه چې په شفقت او ښه اخّلقو وړاندې راځئ نو خلق به ستاسو رسه حمبت کوي۔ حمبت
ورکړئ ،حمبت واخلئ ،چې نفرت کوئ نو نفرت به ميّلويږي۔
﴿ ﴾116وخت هغه انمول هريا ده کومه چې یو ځل د ضائع کيدو نه پس بيا نه يش ميّلويدے ولې چې دولت
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ضائع يش نو بيا ميّلويدے يش۔
َ
﴿ ﴾114د مال لوټ کوونکے غل دے او د هغه نه د بچ کيدو ډیرې الرې دي ځکه چې هغه ښاکري ولې د
نيکو غل شيفان دے او دا نه ښاکري ځکه د ده نه د نيکو بچ کولو د پاره د زيات کوشش کولو رضورت دے۔
ا
بزرګان دین رسه يش د رشيعت په
َح َمی ْ ِن طَی َِّبی ْن (یعين مکې او مدینې) او د
ِ
﴿ ﴾114د کوم څزي نسبت چې د َ َ
ََ
کرښه کښې دننه د هغه (څزي) پوره ادب کوئ۔
علم دین حاصلولو د ِحرص لرلو رسه رسه د مدين اکرونو ِحرص کوونکي هم يلدل غواړم۔
﴿ ﴾114زه
طالب علمان د ِ
ِ
قابل دے او د هغه د پوهه کولو
﴿ ﴾111د ګناه کوونکي ګناه د نفرت قابله ده خو هغه خپپله د خوا خوږئ ِ

رضورت دے۔

﴿ ﴾111د مرګ د یادولو د پاره په یو داسې ځائے کښې ”املوت“ اويلکئ په کوم چې ستاسو سرتګې لګي۔
﴿ ﴾112د ځان دننه د برداشت قوت پيدا کولو کوشش اوکړئ چې لکه هم ستاسو د طبيعت خّلف څه خربه
وي نو چې تاسو د خپلې غطصې قابو کولو رسه په صرب کولو کښې اکمياب شئ۔
﴿ ﴾111په حرکت کښې برکت دے چې کومې اوبه روانې وي هغه تازه پاتې کيږي او کومې چې والړې وي
(هغه) خرابيږي۔
﴿ ﴾114چې ځوي اعلِم وي او پّلر اعلِم نه وي نو بيا هم په ځوي باندې د خپل پّلر احرتام الزم دے ،چې
َْکیم
ہللال َ ِ
احرتام کوي نو په دواړو جهانونو کښې به سعيد (یعين خوش قسمته) وي۔ ا ِ ْن َشآ َءا ُ

﴿ ﴾115عمامه (پټکے) رشيف په رس کوونکے د دې په برکت رسه د ګناهونو نه بچ کيږي او د هغه کردار
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هم ښه کيږي۔
ُ
﴿ ﴾116په داسې حمله کښې کور اخستل پکار دي چرته چې مجات د یولسمې او دولسمې ملانځولو واال وي۔
ی
صَ
ہلل
اهلل عَلَيْ ِه َوا ٰل ِ ٖه َو َسلَم) د در قيدیان شئ ،نو بغري د دولت نه به مادلاره شئ او ا ِ ْن َشآ َءا ُ
﴿ ﴾114چې تاسو د مطصففے ( َ ّل ُ
َْکیم! ستاسو به د زړه د سکون دولت هم نطصيب يش۔
ال َ ِ
لم دین انمول خزانه ،د لوستلو په ذريعه هم په الس راځي۔
﴿ ﴾114د ِع ِ
﴿ ﴾114د چا نه چې کيدے يش هغه دې د خپلو سپني ُرعبو خپلوانو یا یتيمانانو ماشومانو د کفالت ِذمه په خپله
اغړه واخيل او د هغويئ مدد دې په داسې طريقه اوکړي چې هغويئ ته هم معلومه نه يش چې زمونږه مدد کوونکے
څوک دے۔
علم دین کم وي ،کيدے يش چې په دې وجه هغويئ د غريبانانو په سپک
﴿ ﴾121د مادلارانو رسه اعم طور ِ
ګنړلو کښې اخته کيږي۔
﴿ِ ﴾121مسواک د بے ادبئ نه بچ کوئ او د ده احرتام کوئ چې دا د ُسنت ادا کولو آهل ده۔
﴿ ﴾122د باطن صفا ُسرتا کولو د پاره رښتونې توبه کړئ۔
دعوت اسّليم مور پّلر (په شان) دي ،په دويئ باندې د بے
جملس شور یی (غړي/اراکني) د
﴿ ﴾121د مرکزي
ِ
ِ
ځایه تنقيد کولو په ځائے د دويئ رسه په رشيکه د دین ښه اکر کول پکار دي۔
َ َ
علم دین شغف (جذبه) لري ،زما هغويئ ډیر خوښ وي۔
﴿ ﴾124څوک چې د ِ
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﴿ ﴾125د اهلل پاک په الره کښې مال لګول ،په نفس باندې ډیر غټ بوج وي ،ځکه چې څنګه د اهلل پاک په
ً
الره کښې د لګولو نيت اوکړئ ،فورا ئې لګوئ ځکه چې زړه بديلږي را بديلږي۔
﴿ ﴾126اعل ِ ِم دین په ظاهره ساده وي ،خو د ِعلم په وجه د نورو خلقو نه ُمتاز او بهرتين شخطصيت وي۔
﴿ ﴾124د ُخود دارئ او صرب او قناعت رسه ا
عزت زياتيږي۔
﴿ ﴾124په خوراک کښې مالګه په مناسب مقدار کښې استعمالول پکار ده ځکه چې د دې د زيات استعمال
ُ
رسه ګردې خرابيدے يش۔
﴿ ﴾124که زمونږ رسه څوک ښه ُسلوک کوي او که نه ،مونږ هل پکار دي چې د هر چا رسه ښه ُسلوک اوکړو۔
صَ
اهلل عَلَيْ ِه َوا ٰل ِ ٖه َو َسلَم په اطاعت کښې استعمال
﴿ ﴾111هغه عقلمند اکمياب دے چا چې خپل عقل د اهلل او د رسول َ ّل ُ

کړو۔
َْکیم! تاسو به د هر چا د سرتګو تور جوړ شئ۔
ہللال َ ِ
﴿ ﴾111اعجزي او نريم اختيار کړئ ا ِ ْن َشآ َءا ُ
﴿ ﴾112اسّليم خوئيندې چې لکه د پّلر کور ته الړې يش نو د ِصله رمحئ (د خپلوانو رسه دې د ښه ُسلوک)
نيت اوکړي او د پّلر کور ته د تللو رسه دې د سخرګنئ (د خاوند د کور) خاميانې یا سخرګنئ ته د تللو رسه د
َْکیم! کور به د امن نه ډک وي۔
ہللال َ ِ
پّلر د کور خوبيانې نه بيانوي ،ا ِ ْن َشآ َءا ُ
َ
﴿ ﴾111د اجنې (هينګ )Asafoetida /ګوند په کور کښې د ساتلو رسه ميږي (د کور نه) ختيت۔
﴿ ﴾114د اهلل پاک د نافرمانئ نه په هر حالت کښې بچ کيدل پکار دي چې که ګناه وړه وي او که غټه
(انسان) دوزخ ته غورځوي۔
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﴿ ﴾115د دنيا په مال او دولت کميدو باندې د افسوس کولو په ځائے په نيکو کميدو باندې افسوس کوئ۔
﴿ ﴾116د غلفئ منلو رسه ا
عزت نه کميږي ،بلکه زياتيږي۔
﴿ ﴾114څوک پوهه کول هم یو فن دے ،که چرې پوهه کول درځي نو ځانله طور پوهه کوئ چې دا ګټه ور اکر
دے۔
﴿ ﴾114مسلمان د هرې معاملې د رشيعت مفابق د کولو پابند دے۔
ُ
﴿ ﴾114تر څو پورې چې مونږ لفظونه نه وي وئييل ،زمونږه دي ،چې لکه د خلې نه ووتل نو د نورو شول ،هغه
چې څه غواړي کولے ئې يش۔
﴿ ﴾141هر یو هل پکار دي چې د نورو نه د څزيونو غوښتو نه ځان بچ کړي ،که چرې دا (نه غوښتلو واال)

َْکیم! د دنيا ډیرې فائدې به هم حاصلې يش۔
ہللال َ ِ
اعدت پوخ يش نو ا ِ ْن َشآ َءا ُ

َ
﴿ ﴾141په مړه ګيډه خوراک کول ګناه نه ده ،ابلته د زيات خوراک کوونکي (کس) نفس د ګناهونو طرف
ته زيات مائله کيدے يش۔
َ
﴿ ﴾142په رشيع معاملو کښې په خپله اندازه باندې د یو څزي د جائز او ناجائزه کيدو حکم لګول نه دے
پکار۔
﴿ ﴾141مرشانې خوئيندې ورونړه که چرې بے ضائع ُرعب اچوي نو هم وړو خوئيندو ورونړو هل د هغويئ
ا
عزت کول پکار دي ابلته مرشانو هل پکار دي چې د وړو رسه مينه اوکړي ،په نرمئ رسه وړاندې رايش او د
شفقت نه ډک ُسلوک وررسه اوکړي۔
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َ
﴿ ﴾144که یو کس زمونږه بد بيان کړي نو د هغه نه د خفه کيدو یا د چا په خمکښې َمعاذَ اہلل د هغه د بدو
َْکیم! ښه نتيجې به ئې راخمې ته يش۔
ہللال َ ِ
بيانولو په ځائے صرب اوکړئ بلکه هغه هل ډالئ اويلږئ ،ا ِ ْن َشآ َءا ُ

ا
﴿ُ ﴾145غرور او تَ ر
کرب غطصه زياتوي او د ِحلم او بُردبارئ نه منع کوي۔
﴿ ﴾146د اهلل پاک د ويرې نه بهيدونکې اوښکې د زړه د سختئ په وجه َوچيږي او زړه د ګناهونو د زياتوايل
په وجه سختيږي۔
﴿ ﴾144د زياتو تروو څزيونو د خوړولو نه ځان بچ کول پکار دي چې د دې نه بلغم پيدا کيږي او بلغم
حافظه کمزورې کوي۔
َ
﴿ ﴾144د هوښيارئ تقاضا دا ده چې په موبائل فون کښې د ماشومانو د مور یا د نورو حمرمو زنانوو تطصويرونه
هيڅلکه هم اونه ساتلے يش ځکه چې موبائل ورکيدے یا پټيدے يش او داسې د کور والوؤ تطصويرونه د غري
نارينوو الس ته د تللو اندیښنه ده۔
ا
﴿ ﴾144چې لکه غوښه خپوئ نو په هغې کښې کدو رشيف ،ټِرپ ،آلو یا بله یوه سزبي شاملوئ ،د دې رسه به د
غوښې رضر رسوونکي اثرات لرې يش۔
﴿ ﴾151د بُ ُزرګئ تعلق د ِعلم او عقل رسه وي ،د ځوانئ او بوډا توب رسه نه۔
﴿ ﴾151چا ته د ښه عقيدې او ښه عملونو توفيق نطصيب کيدل ،د دې خربې خنښه ده چې َر ِ اب کريم د هغه
رسه حمبت کوي۔

َ
معتدل اثر واال يش
﴿ ﴾152په غنمو کښې چې د َوربَشو وړه ګډ کړے يش او دا پاخه کړے يش نو ډوډئ به د
ِ
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ولې چې د َوربَشو تاثري یخ او د غنمو تاثري ګرم وي۔
﴿ ﴾151د اهلل پاک د رضا د پاره د رشيعت په کرښه کښې دننه خاؤند خوشحالول ډیر د ثواب اکر دے۔
﴿ ﴾154اوالد هل پکار دي چې د مور او پّلر عّلج که په لوږه تنده او نلډ تنګ ژوند تريولو رسه کولے يش نو
وه دې ئې کړي۔
ی
صَ
اهلل َعلَيْ ِه َواٰل ِ ٖه َو َسلَم ) کښې ژړل هم د اهلل پاک یو نعمت دے ،چا هل
﴿ ﴾155د اهلل پاک په ويره او په
عشق مطصففے ( َ ّل ُ
ِ
ی
صَ
اهلل عَلَيْ ِه َوا ٰل ِ ٖه َو َسلَم) کښې ژړا نه ورځي هغه ته (د ريا نه د بچ کيدو رسه)
چې د اهلل پاک په ويره او
عشق مطصففے ( َ ّل ُ
ِ

په زوره د ژړلو کوشش پکار دے۔
﴿ ﴾156د یو جامع رشائفو پري نه د دنيا د اکر د پاره بيعت نه دے پکار بلکه د نفس او د زړه د اصّلح ،د
نيکو عملونو د زياتوايل د توفيق ،د ایمان د سّلمتيا او په دین باندې د استقامت موندلو د پاره دې بيعت اوکړے
يش۔
﴿ ﴾154خوږ وطن پاک ستان زمونږ د پاره ډیر لويئ نعمت دے د ده په ودانولو کښې مونږ ټولو هل حطصه اخستل
پکار ده۔ اے اکش! چې زمونږه ملک په حقييق معنو کښې د اسّلم مضبوطه قلعه جوړه يش۔
﴿ ﴾154رنګ د خربو نه لږ او د صحبت نه زيات لګي ،ځکه د ښه خلقو صحبت خپل کړئ۔
﴿ ﴾154هر یو مسلمان هل پکار دي چې کم نه کم د خپل یو ځوي یا یوې لور نه اعلِم او اع ِمله جوړه کړي۔
﴿ ﴾161دا ډیره مشلکه ده چې د یو بنده رسه مال وي او په زړه کښې ئې د هغه (مال رسه) حمبت نه وي ،ځکه
دې دا نه وئيلے کيږي چې زما په زړه کښې د مال مينه نشته ،که چرې دا رښتيا وي نو ِريا کښې د پريوتو ويره
ده او که چرې دا صحيح نه وي (یعين په زړه کښې د مال مينه وي) نو دروغ به يش۔
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َ
﴿ ﴾161څوک چې َرټل کوي (ردې بدې وايئ) خلق د هغوي نه ځان خّلصوي او لرې ترې ختيت او څوک چې
مينه ورکوي ،خلق هغويئ لټوي او هغويئ ته نزدې کيږي۔
﴿ ﴾162په ګرځيدو ګرځيدو یا په مّلسته یا په هر هغه انداز کښې په کوم کښې چې په سرتګو زور راځي د
لوستلو نه ځان بچ کول پکار دي چې د دې رسه د نظر کمزوري کيدو اندیښنه ده۔
﴿ ﴾161مور پّلر هل پکار دي چې د چبو د واده کولو (د جينئ د خوښولو) نه خمکښې د هغويئ خوښه خاخما
حاصله کړي ګنې نو بيا د واده نه پس د کور ورانيدو اندیښنه وي۔
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