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  برکتونهد مدينې 

ٰی امل يا رب   د خپل خوږ د ټولو آخري هغويئ واوري.  کهولويل ا“د مدينې برکتونه” ا رساهلڅوک چې د !طصف
  ۔د ُسن تو پابند جوړ کړې او هغويئ بے حسابه اوخبښې  َوَسلََمَصَّلَ اهللُ عَلَيِْه َواٰلِٖه نيب 

ُ عَلَيۡهِ َواٰلِه َوَسلََماۡۡلَِمۡينِِبَاهِنانلَِّبِِنناِٰمۡين َصَّلَ اّٰلله
 

 پرچه ئې پکار راغله )واقعه( رشيفد  ُدُروِد 
د قيامت په ورځ به د يو مسلمان نيکئ په مزيان )يعين تَله( کښې کمې يش نو د ګنهګارانو شفاعت 

پرچه را واخيل او د نيکو په چابړي کښې به ئې کيږدي، نو په هغې  هبه يو َصَّلَ اهللُ عَلَيِْه َواٰلِٖه َوَسلََمکوونکے خوږ آقا 
هغه به عرض اوکړي: زما مور او پالر په تاسو قربان! تاسو څوک ئې؟  ۔باندې به د نيکو واال چابړے دروند يش

( يم او دا ستا هغه ُدُرود دے کوم  َواٰلِٖه َوَسلََم َصَّلَ اهللُ عَلَيْهِِبه اوفرمايئ: زه ستا نيب حممد ) َصلَّى هللاُ عَلَيِْه َوٰالِٖه َوسَلَّمحضور 
  ۔چې تا په ما وئيلے وو

ناۡۡلَبِۡيب نُُمَمَّد  َصلُّۡوانلََعَ نلََعٰ ُ ناّٰلله  َصَّلَّ

 تَبِې حارضيد اعشِق اکرب په خدمت کښې د 
کښې دي: د ټولو مسلمانانو خوږه مور جانه، حرضت اعئشه  6293د خُباري رشيف، په حديث نمرب 

هجرت اوکړو او مدينې منورې ته ئې ترشيف راوړو  َصَّلَ اهللُ عَلَيِْه َواٰلِٖه َوَسلََم: چې لکه حضور فرمايئِاعَـنْهَِرِِضَ اهللُِصديقه 
زه د دې دواړو خوا هل راغلم  ۔هل تبه راغله امعَـنْهَِرِِضَ اهللُِنو حرضت ابوبکر صديق او )مؤّذِن رسول( حرضت بالل 
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 هغويئ به دا شعر وئيلو:“ بابا جانه! تاسو څنګه حمسوسوئ؟”او ما خپل وادِل حمرتم ته عرض اوکړو: 
ِ كُلُّ   اِك َنْعلِهِ ِشَ  ِمْن  دْنى  اَ َمْوُت الْ َو   هْلِهِ اَ  یْ اْمرٍِئ ُمَصبٌَّح ف

 هر َکس د خپل کور والوؤ ترمينځه سحر کوي ترمجه:
 د تسمې نه زيات نزدې وي انوولې مرګ د هغه د بوټ

 به داسې وئيل: عَـنْهَُِِرِِضَ اهللُِاو حرضت بالل 

د )مکې( په وادئ کښې تريه کړم او زما ګري چاپريه ِاذِخر او بيا يوه شپه چرې اکش! چې زه  (1) ترمجه:
ه او  مکه کښې( دپه اکش! چې بيا يوه ورځ ) (9) ۔َجليل نومې َګيا وي ََمَن ه نومې ځائے چينې ته الړ شم او َشام 

  ۔َطِفيل نومې غرونه يلدل مې نطصيب يش
َّلَ اهللُ عَلَيِْه َواٰلِٖه َوَسلََمرساکِر مدينه فرمايئ: چې لکه ما  اعَـنْهَِرِِضَ اهللُِحرضت اعئشه صديقه  ه دې باره کښې ته پ َص

 عرض اوکړو نو هغويئ داسې داع اوفرمائيله: 

ِ ْب َاللُّٰهمَّ َحب   ِ َو ْحَهاَوَصح  ،َشدَّ ْو اَ َناَمكََّة اَ َكُحب   َلْيَنا الَْمِديَنةَ ا ِ حُمَّاَها  َواْنُقْل َهاَو ُمد  َهاَصاعِ  یْ بَارِْك َلَناف  اْلُجْحَفةِ َفاْجَعْلَها ب

هم  ئې يعين اے اهلل پاکه! ته مدينه هم زمونږ د پاره د مکې په شان ښلکې جوړه کړې بلکه د هغې نه
زمونږ د پاره دتله په صاع او ُمد )يعين د ناپ  ۔جوړه کړېمدينه صحت منده او زمونږ د پاره کړې زياته ښلکې 

  “۔اوګرځوېې او تَبه د دې ځائے نه جحفه )د يو ځائے نوم( طرفته ته واچوت او تول په پيمانو( کښې هم برک

 مدینہ اِس ليے عطاؔر جان و دل سے ہے پيارا

 کہ رہتے ہيں ِمرے آقا ِمرے سرور مدینے ميں

ناۡۡلَبِۡيب نُُمَمَّد  َصلُّۡوانلََعَ نلََعٰ ُ ناّٰلله  َصَّلَّ

 ونکےورثب طيبه جوړيَ 
وړلو نه خمکښې، مدينه راد ترشيف  َصَّلَ اهللُ عَلَيِْه َواٰلِٖه َوَسلََمفرمايئ چې: د ُحُضور  عَلَيْهَِرْْحَُة اهللِِمفيت امحد يار خان 

( پاک قدم د هغه ځائے نه وباګانې )يعين بيمارئ( َوَسلََمَصَّلَ اهللُ عَلَيِْه َواٰلِٖه منوره د وباګانو او بيمارو کور وو، د هغويئ )
( فرمايئ: زمونږه د مدينې خاوره َصَّلَ اهللُ عَلَيِْه َواٰلِٖه َوَسلََم)ويستلې او د هغه ځائے خاوره ئې هم شفا جوړه کړه، خوږ آقا 
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   ۔بيمارانو هل شفا ورکوي
َُة اهللِ  حرضت ورور، موالنا حسر ر ا خان د العی   فرمايئ:  َعلَيمه رمَحم

 اُاھٹےل اجےئ وھتڑی اخک اُن ےک آاتسےن ےس  ہن وہ آرام سج امیبر وک اسرے زامےن ےس

  يرثب نشئ وئيلے مدينې ته اوس
فرمايئ چې: مدينې منورې ته يرثب  عَلَيْهَِرْْحَُة اهللِِاماِم اهِلُسن ت موالنا شاه امام امحد ر ا خان  حرضت العی 

َّلَ اهللُ عَلَيِْه َواٰلِٖه َوَسلََمرسوُل اهلل  ۔وئيل نا جائزه او منع دي او د ګناه اکر دے او ويوونکے ګنهګار دے فرمايئ چې:  َص
  ۔مدينه طابه ده، مدينه طابه ده ۔څوک چې مدينې ته يرثب اووايئ د هغه د پاره توبه واجب ده

فرمايئ چې: د دې حديث نه معلومه شوه چې د مدينې طيبې يرثب نوم کيښودل  عَلَيْهَِرْْحَُة اهللِِعالمه ُمناوي 
َّلَ اهللُ عَلَيِْه َواٰلِٖه َوَسلََم)رسول اهلل حرام دي چې په يرثب وئيلو  او ِاستغفار په ګناه اوفرمائيلو د استغفار حکم (  َص

 ۔باندې کيږي
اووايئ هغه دې د “ يرثب”په خپل تاريخ کښې اوفرمائيل چې څوک مدينې ته يو ځل  عَلَيْهَِرْْحَُة اهللِِامام خُباري 

موالنا مجيل الرمحان  حرضت خليفۀ العی   ۔اووايئ“ مدينه” هکفارې په طور لس ځل
 کښې څومره په ښيلک انداز کښې د مدينې ِذکر کوي: “ قبالۀ خبشش”د نعتونو په خپل کتاب  عَلَيْهَِرْْحَُة اهللِِر وي 

 اِن آوھکنں ےس ِدالھک ےھجم رحصاےئ دمہنی  ایرب رِمے ِدل ںیم ےہ انمتےئ دمہنی

 وموجد ںیہ بج ڑکیسوں اامَسےئ دمہنی  ًاعطقویکں ہبیط وک رثیب وہک ں ونممع ےہ 

 ِدل ےس ہی یتلکن ےہ دصا اہےئ دمہنی  اید آات ےہ بج روہضٔ رپونر اک دبنگ

 بج آھکن اُاھٹؤں وت رظن آےئ دمہنی  ااسی رِمی رظنوں ںیم امس اجےئ دمہنی

وضی وک
َ
و ا ےک دمےنی ںیم لیمج ر

ل

ُ
ب 

 

 گس اانپ انبول اےِس ومالےئ دمہنی

 

ناۡۡلَبِۡيب نُُمَمَّد  َصلُّۡوانلََعَ نلََعٰ ُ ناّٰلله  َصَّلَّ
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 تَبې اِجازت اوغوښتو
د حرضت َسعد َوَسلََمَصَّلَ اهللُ عَلَيِْه َواٰلِٖه فرمايئ چې: د اهلل پاک خوږ نيب  اعَـنْهَِرِِضَ اهللُِحرضت يب يب اُِمّ طارق 

و( حرضت َسعدلو، )سالم ئې اوکړلو او کور ته د ننوتو اجازت ئې اوغوښتلکور ته ترشيف راوړ عَـنْهَُِِرِِضَ اهللُِ

خاموشه پاتې شو، چې لکه په دريم ځل  عَـنْهَُِِرِِضَ اهللُِخاموشه پاتې شو، بيا هم داسې اوشو بيا حرضت َسعد  عَـنْهَُِِرِِضَ اهللُِ
َّلَ اهللُ عَلَيِْه َواٰلِٖه َوَسلََمم ينيب کرچې لکه خاموشه پاتې شو نو  عَـنْهَُِِرِِضَ اهللُِ َسعد هم حرضت واپس ترشيف وړلو نو حرضت  َص

َّلَ اهللُ عَلَيِْه َواٰلِٖه َوَسلََمزه اويلږلم او اوئې فرمائيل: زه )حضور  عَـنْهَُِِرِِضَ اهللَُِسعد  ته( د جواب ورکولو نه هيڅ څزي منع نه  َص
په مونږ باندې نور سالم ِارشاد اوفرمائيئ، )يعين د سالمتيا  َصَّلَ اهللُ عَلَيِْه َواٰلِٖه َوَسلََمکړم بلکه ما دا غوښتل چې تاسو 

فرمايئ چې: په دې وخت کښې ما په دروازه کښې آواز  اعَـنْهَِرِِضَ اهللُِبيا حرضت يب يب اُِمّ طارق  (1) (نوره داع اوکړئ،
واوريدو چې څوک د دننه راتلو اجازت غواړي خو ښاکري نه، د اهلل پاک په عفا رسه د غيبو خربونه 

م ) دا د عرض اوکړو: زه اُِمّ ِمدلم ي اد اوفرمائيلو: ته څوک ئې؟ نو هغېارش َصَّلَ اهللُ عَلَيِْه َواٰلِٖه َوَسلََمورکوونکي خوږ آقا 
: ستا د پاره هيڅ هر لکے نشته، ته د ُقبا والوو طرف ته ووفرمائيلرشاد اا َصَّلَ اهللُ عَلَيِْه َواٰلِٖه َوَسلََمُحُضور  ۔(تَبې ُکنيت دے

په يو روايت کښې   ۔لور الړه د هغويئ پههغې عرض اوکړو: ټيک ده يج، بيا هغه  ۔الړه شه
د هغې نه پوښتنه اوکړه چې ته څوک ئې؟ نو هغې عرض اوکړو چې زه تَبه  َصَّلَ اهللُ عَلَيِْه َواٰلِٖه َوَسلََمدي چې لکه هغويئ 

 ۔يم، غوښه خورم او وينه څکم
اتو د اهلل پاک د رمحت واال نيب)دغه تَبه په ُقبا والوو باندې شپږ ورځې او شپږ شپې وه( هغه حرض

په خدمت کښې د تَبې په باره کښې عرض اوکړو او د هغويئ حال دا وو چې د هغويئ خمونه زيړ  َصَّلَ اهللُ عَلَيِْه َواٰلِٖه َوَسلََم
ِِشوي وو، هغويئ  َّلَ اهللُ عَلَيِْه َواٰل  ته سوالاهلل پاک  سو غواړئ نو زه به ستاسو د پارهاوفرمائيل: چې که چرې تا ٖه َوَسلََمَص

اوکړم چې هغه دا ستاسو نه لرې کړي او که چرې تاسو غواړئ نو دا پريږدئ دا به ستاسو نور ګناهونه َوَرَژوي؟ 
 ۔پريږدئبيا دا  !َصَّلَ اهللُ عَلَيِْه َواٰلِٖه َوَسلََمهغويئ عرض اوکړو: يا رسول اهلل 

 د غالمانو تپوس
)د قُبا والوو په عرض کولو باندې(  َصَّلَ اهللُ عَلَيِْه َواٰلِٖه َوَسلََمد ښه اخالقو مالک آقا  کوونکےد غم ځپلو غم لرې 

واپس  َصَّلَ اهللُ عَلَيِْه َواٰلِٖه َوَسلََمهغويئ د اعفيت ُداع کوهل، چې لکه به ئې د هغويئ د پاره  او ولتلد يو يو َکس کور ته به 

                                     
 ۔م وو د دې جواب ورکول واجب نه دےدا کور ته د ننوتو د اجازت سال …1
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َّلَ اهللُ عَلَيِْه َواٰلِٖه َوَسلََمترشيف راوړلو نو په هغويئ کښې يوه زنانه په هغويئ  پسې شاته شاته راروانه وه او عرض ئې  َص
اوکړو: ستاسو دې په هغه اهلل پاک باندې قسم وي چا چې تاسو رښتونے نيب رايلږلے ئې! زه هم د انطصارو نه يم 

( د پاره کړې ده،  عَليهُم الَرضَوانتاسو زما د پاره هم هغه شان ُداع اوکړئ، څنګه چې مو د اَنطصار )صحابۀ کرامو 
اوغواړې نو چې زه ستا د پاره داع اوکړم چې اهلل پاک تا ته اعفيت  و: کهوفرمائيلرشاد اا هللُ عَلَيِْه َواٰلِٖه َوَسلََمَصَّلَ اهغويئ 

ستا د پاره جنت دے! په دې باندې هغې عرض  اوغواړې نو )ته( صرب اوکړه نو )بيا( چرې عفا کړي او که
، حديث: 231)االدب املفرد، ص  ۔ته هم ترجيح نه ورکووماوکړو: چې زه صرب کووم او زه په جنّت باندې يو څزي 

د اهلل ُربُّ الِعز ت دې په هغويئ ټولو باندې رمحت وي او د هغويئ په وسيله باندې دې زمونږه د ټولو بے  (201
۔حسابه خبښنه وي

ُ عَلَيۡهِ َواٰلِه َوَسلََماۡۡلَِمۡينِِبَاهِنانلَِّبِِنناِٰمۡين َصَّلَ اّٰلله

   اک رہسا انعتی اک وجڑا ااِجتب
ُ
اعےئ دمحمد

ُ
 نہل نب ےک یلکن د

 ڑبیھ انز ےس بج داعےئ دمحم  ااجتب ےن کھج رک ےلگ ےس اگلای

ناۡۡلَبِۡيب نُُمَمَّد  َصلُّۡوانلََعَ نلََعٰ ُ ناّٰلله  َصَّلَّ

 توهغوِث اعظم تَبه اوَت 
هل بے شمريه  عَلَيْهَِرْْحَُة اهللِِاهلل پاک زمونږه غوِث اعظم حرضِت شيخ عبد القادر جيالين  !َرُسول اعشقانِ اے 

په ِخدمت کښې ابو املعايل امحد مظفر بر يوسف بغدادي حنبيل حارض  عَلَيْهَِرْْحَُة اهللِِکمالونه ورکړي دي، د هغويئ 
اوفرمائيل: الړ شه  عَلَيْهَِرْْحَُة اهللِِهغويئ  ۔د تريو پينځلسو مياشتو نه تبه ده“ حممد”شو او اوئې وئيل چې زما د ځوي 

( فرمايئ چې:  عَلَيْهَِرْْحَُة اهللِِاے اُِمّ مدلم )دا د تَبې ُکنيت دے(! تا ته عبد القادر )”او د هغه په غوږ کښې اووايه 
حکم کړے وو، ما هم هغه شان اوکړل  عَلَيْهَِرْْحَُة اهللِِهغه اووئيل چې څنګه ما ته شيح “  ۔زما د ځوي نه الړه شه

په بارګاهِ غوثيت مآب کښې اوسيدونکو د هغه نه دوه اکهل  ۔رانغلهواپس نو د هغې ورځې نه پس لکه هم تَبه 
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نه چرې هم ه پس پرې تَبه بيا پس د ماشوم د تَبې په باره کښې پوښتنه اوکړه نو اوئې وئيل چې د هغې ورځې ن
  ۔ده راغلې

  بول باال ہے تيرا ِذکر ہے اُونچا تيرا  کا ہے سایہ تجھ پر  َوَرَفْعَنا لََك ِذْکَرك

 تَبه او َطاعون
َّلَ اهللُ عَلَيِْه رمحت  ے جانِ مطصففی  !حمرتمو اساليم ورونړو او خوږو َِعَِاوفرمائيل: حرضت جربئيل  َواٰلِٖه َوَسلََمَص م يْهِِل ََل   الَسَ

ځکه  ۔زما خوا هل تَبه او طاعون راوړو، ما تَبه په مدينه کښې ِحطصاره کړه او طاعون مې د شام طرف ته اويلږو
ت د پاره شهادت او په اکفِر باندې عذاب دے   ۔طاعون زما د اُم 

 په دوو ِروايتونو کښې مناسبت
مسجِد قُبا رشيف په اَِب مدينۀ پاک کښې شامل دے ولې خمکښې مسجِد  !حمرتمو اساليم ورونړو او خوږو

قُبا په مدينۀ پاک کښې شامل نه وو، په بره بيان شوي حديِث پاک او په دې روايت کښې د مناسبت بيانولو رسه 
به د مدينې نه قُبا چې تَ  يليک چې: )په يو روايت کښې دي عَلَيْهَِرْْحَُة اهللِِحرضت عالمه جالُل ادلير سيويط شاِفيع 

لے شوه او په بل روايت کښې دي چې تَبه په مدينه کښې ِحطصاره کړے شوه( دتله په حديثونو طرف ته اوګرځو
کښې تفبيق )يعين مناسبت بيانول( رضوري دي ځکه چې په ظاهره باندې دا حديث د خمکښيين حديث 

د ټولو نه خمکښې چې  ()باندې دتله دوه خربې ظاهرې شوې: فرمايئ چې: په ما  عَلَيْهَِرْْحَُة اهللِِخمالف دے، هغويئ 
او “ جحفه”مدينۀ پاک ته ترشيف راوړو او په خپله ُداع مبارکه باندې ئې تَبه  َصَّلَ اهللُ عَلَيِْه َواٰلِٖه َوَسلََملکه نبئ پاک 

َِعَِجربائيل  نو د دې جواب دا دے چې لکهاوګرځوهل طرف ته “ َخمّ ” ََلم يْهِِل  َصَّلَ اهللُ عَلَيِْه َواٰلِٖه َوَسلََم دا دواړه بيمارئ حضور  الَسَ

تَبه اختيار  َصَّلَ اهللُ عَلَيِْه َواٰلِٖه َوَسلََمته وړاندې کړې نو رضوري وه چې په مدينۀ پاک کښې يوه پاتې يش نو هغويئ 
ابله کښې کم دے اوفرمائيله او طاعون ئې د شام طرف ته اويلږو ځکه چې د تَبې نقطصان د طاعون په مق

د )ظاهري( وفات رشيف نه  َصَّلَ اهللُ عَلَيِْه َواٰلِٖه َوَسلََمځکه تَبه مدينۀ پاک ته حارضه شوه او بے شکه د رسوِل پاک 
هل په واقعه ِافک کښې تَبه راغلې وه  اعَـنْهَِرِِضَ اهللُِحرضت اعئشه صديقه خمکښې تَبه حارضه شوې وه او اُمُّ املؤمنني 

هل هم تَبه راغلې وه خو طاعون هيڅلکه هم )مدينه کښې( رانغلو دغه وجه زما په  عَليهُم الَرضَواناو صحابۀ کرامو 
ومه تَبه د کچې  َصَّلَ اهللُ عَلَيِْه َواٰلِٖه َوَسلََمدويمه وجه زما په نز دا ده چې د اهلل پاک خوږ نيب  () ۔نز زياته مضبوطه ده
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تَبه وه هغه  هالکوونکې مدينې منورې نه لرې فرمائيلې وه هغه يو خاص قِسمه تَبه وه کومه چې ډيره سخته
  ۔ئې د جحفه په لور اوګرځوهل نه چې مکمل طور تَبه ئې لرې فرمائيلې وه

 جحفه چرته ده
د  ۔فرمايئ چې: جحفه د مکې او مدينې ترمينځه د شام په لور ده عَلَيْهِاهللَِِرْْحَُة حرضت عالمه عيل قاري 

د سيالب بهيدل، دتله يو ځل ډير زيات سيالب راغلے وو ځکه ئې جحفه نوم شو، اَصيل نوم ئې   د جحفه معنی 
  ۔َکس آباده کړې وه يو نومې“ مهيعه”دے دا “ مهيعه”

 تور رنګ واال زنانه
فرمايئ چې: نيب کريم امعَـنْهَِرِِضَ اهللُِ حرضت عبد اهلل بر عمر يتصحايب ابِر صحايب، جنيت ابر جن

را بربو شوؤ ويښتو  د ،يوه تورهو او اوئې فرمائيل چې ما لد مدينۀ پاک په باره کښې خوب اويلد َصَّلَ اهللُ عَلَيِْه َواٰلِٖه َوَسلََم
، ما د دې تعبري دا ه اووتله تر دې پورې چې په مهيعه کښې راکوزه شوهزنانه اويلدهل چې د مدينې نواال 

  ۔واخستو چې د مدينې منورې وبا د مهيعه طرف ته اوګرځيده، مهيعه د جحفه نوم دے

َّلَ اهللُ عَلَيِْه َواٰلِٖه َوَسلََمپه يو روايت کښې دي چې يو َکس د مکې نه مدينې ته راغلے نو حضور  هغه َکس ته  َص
هغه عرض اوکړو: د يو تور رنګ واال زنانه، ارشاد ئې ؟ اويلدلِارشاد اوفرمائيلو: آيا تا په الره کښې څوک 

 ۔اوفرمائيلو: هغه تَبه وه او هغه به د نر نه پس چرې هم بريته )مدينې ته( نه راځي

 برکت واال تَبه
فرمايئ چې: اوس چې کومه تَبه په مدينه منوره کښې موجوده ده دا بيمارئ واال  عَلَيْهَِرْْحَُة اهللِِامام سمهودي 

باندې د ګناهونو د ُداع په وجه  َصَّلَ اهللُ عَلَيِْه َواٰلِٖه َوَسلََمتَبه نه ده بلکه دا زمونږه د رَب  رمحت دے او زمونږه د نيب 
  ۔ختمولو واال ده

و نو لچې لکه مدينې منورې ته ترشيف راوړ َصَّلَ اهللُ عَلَيِْه َواٰلِٖه َوَسلََمد دواړو جهانونو رمحت  !َرُسول اعشقانِ اے 
هل تَبه راغله، د  عَليهُم الَرضَواناو ډيرو صحابۀ کرامو  اعَـنْهَِرِِضَ اهللُِزمونږه خوږې مور جانې حرضت اعئشه صديقه 
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د مبارکې ُداع دا اثر اوشو چې نر د ټول عرب رشيف  َصَّلَ اهللُ عَلَيِْه َواٰلِٖه َوَسلََمرسداِر مکۀ مکرمه، رساکِر مدينۀ منوره 
“ بهرتير ځائے”منوره مدينه رسه بلکه داسې اووائيئ چې په ټوهل دنيا کښې د آب و هوا رسه رسه په هر قسم 

  ۔بلکه دتله خو په خاوره کښې هم شفا او برکت دے ۔دے

 د مدينې منورې د خاورې برکتونه
په جذُب الُقلُوب کښې دي: اهلل پاک د مدينې منورې په خاوره او ميوو کښې ِشفا ايښودې ده او په ډيرو 
حديثونو مبارکو کښې راغيل دي چې د مدينې منورې په خاوره کښې د هر مرض ِشفا ده او په بعضې حديثونو 

ُذَ ”مبارکو کښې دي چې  “ اخبار”ګي د ِشفا ِذکر دے او په بعضې يعين د ګوزن او برَ  “ اِم َو الََْبَِص ِمَن اْلْ
وايئ( ِذکر دے “ خاِک ِشفا )يعين د ِشفا خاوره(”)عوام دې ځائے ته “ ُصَعيب”کښې د مدينې د يو خاص ځائے 

بعضې صحابۀ کرامو ته حکم اوفرمائيلو چې  َصَّلَ اهللُ عَلَيِْه َواٰلِٖه َوَسلََمپه بعضې روايتونو کښې دي چې رساکِر مدينه 
د خاورې مبارکې د عالج “ ُصَعيب”د بُزرګانو نه د دې خاص ځائے  ۔يئ په دې خاوره د تَبې عالج اوکړيهغو

  ۔حاکيتونه هم ميالويږي

و باغونو د دې د خاورې ا چې په مدينه منوره کښې وي هغه فرمايئ چې: څوک عَلَيْهَِرْْحَُة اهللِِّفال امام ابِر بَ 
  ۔د دې ځائے نه عالوه په بل يو ځائے کښې هم نه وي خوشبويئ بيامويم کومه چېداسې 

ور
ُ
 ااھچ اگنچ وہ اخہص الھب رک ےلچ  وکڑویں وکڑویھں ےک ےیل وکڑھ د

 د ټول اکل تَبه په يوه ورځ کښې الړه
ير فريوز آبادي  ځائے فرمايئ چې: زما د غالم ټول اکل تَبه وه، ما د )ُصَعيب  عَلَيْهَِرْْحَُة اهللِِحرضت شيخ ََمُد ادِلّ

نه( د مدينې خاوره واخستله او په اوبو کښې مې )لږه شان( َګډه کړه “ خاکِ ِشفا )د ِشفا د خاورې(”)يعين د 
َ او په هغه مې اوڅلکه،  ِ مم اَلم )اَفسوس! هغه ُمبارک  ۔هم په هغه ورځ ورته ِشفا ميالؤ شوه! ُد لِِلٰ
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حاصلوي، خو “ خاِک ِشفا”ځائے اوس پټ کړے شوے دے، بعضې وخت اعشقان هغې ته اودانګي او 
  ۔(کړي بيا د ډاَمر وغريه اچولو رسه بندانتظاميه ئې 

لا ےہ  اے اخِک دمہنی ! رِتا انہک ایک ےہ
ِ
 ےھجت رُقِب اشِہ دمہنی م

ٰے ےک 
ف
َ
ط
مص

لا ےہ  دَقم وُچےنم اکرَشَف 
ِ
 ےھجت ابراہ اخِک ہبیط م

و  اخِک دمہنی
ُ

 

ت
ر  ےہ ینتک  َ 

ط
َ
ع
ُ

م

ہ اسب ےہ  
 
ہ ذر
 
 ہک وخوبشؤں ےس ذر

 ےہ ! الھبوکیئ اِس ےس رتہب یھب رُسہم   اگلؤ مت آوھکنں ںیم اخِک دمہنی

 وک ےل اجؤ! اِس ںیم انیقی افِشےہ  رموضی! اُاھٹ رک ےک اخِک دمہنی

ی ذرا یس اُاھٹرکدمےنی یک 
 

 

ٹ
ِ
م

وا ےہ  
َ
 ویپ وھگل رک رہ رَمَض یک د

وا ےہ  دیقعت ےس اخِک دمہنی دبن رپ
َ
رد یک ہی د

َ
م رہ اِک د

ُ

 

ت

و  
ل
َ
م

 

اع ےہ  ںیمہ ومت اخِک دمہنی رپ آےئ
ُ
 ایہِٰل! ہی ھجت ےس امہری د

 رپ آپ اخِک دمہنی

 

ش

َع

 

ت

 ےہ ااجتِلڑھچانک رِمے اسویھت!   رِمی 

و  یّٹم امہریسپِ رَمگ ومٰیل 
ُ

 

ت
ج اا ےہ  

ِ

 

ٹ
ْ
ل
 الم اخِک ہبیط ںیم ہی اِ

 

 ےک اخِک ہبیط
ؔ
اار
 
 دبن رپ ےہ عط

 رَپے ٹہ مّنہج رِتا اکم ایک ےہ

ناۡۡلَبِۡيب نُُمَمَّد  َصلُّۡوانلََعَ نلََعٰ ُ ناّٰلله  َصَّلَّ

په بََرکت رسه مدينه منوره برکيت  َصَّلَ اهللُ عَلَيِْه َواٰلِٖه َوَسلََمد اهلل پاک د آخري نيب  !اساليم ورونړوحمرتمو  او خوږو
جوړ شو، خو ابلته عمويم تَبه “ د سالمتيا واال ښار”جوړه شوه، د دې ځائے نه خفرناکه تَبه لرې شوه او دا ښار 

د اهلل پاک په رمحت رسه ګناهونه ختموي او درجې  دااو بيماري په مدينه کښې پريښودے شوه ځکه چې 
چې د تَبې فضيلتونه واوريدل نو آرمان ئې اوکړو  عَليهُم الَرضَوانهم دا وجه ده چې بعضې صحابۀ کرامو  ۔اوچتوي

www.dawateislami.net



11 

 
  برکتونهد مدينې 

  ۔چې هغويئ ته هم دا فضيلت حاصل يش

 تَبه ئې اوغوښتله
ـنْهَُِِرِِضَ اهللُِحرضت ايَُب بر کعب  د تَبې اَجر او ثواب ”فرمايئ چې: ما په بارګاِه رسالت کښې عرض اوکړو چې  عَ

د تَبې واال َکس په ښپو باندې ړچ )د تبې د السه ړقيدل( چې ارشاد ئې اوفرمائيلو: چې تر څو پورې “ څه دے؟
ما چې دا واوريدل نو د اهلل پاک په بارګاه کښې  ۔وي او هغه په خولو کښې ډوب وي هغه ته نيکئ ميالويږيرشوع 

اے پروردګاره! زه ستا نه د داسې تَبې سوال کووم کومه چې ما ستا په الره کښې د جهاد، ستا د ”مې داع اوکړه چې: 
 د هغويئ”راوي وايئ چې:  “۔کولو د پاره مسجد نبوي ته د تللو نه منع نه کړيور د حج او د مَجعې رسه د ملونځ ادا ک

ـنْهَُِِرِِضَ اهللُِ ـنْهَُِِرِِضَ اهللُِدا داع داسې قبوهل شوه چې د دې نه پس به د هغويئ  عَ  “۔هر وخت تَبه وه عَ

 په تَبه کښې د اوسيدو ُداعهميشه 
َّلَ اهللُ عَلَيِْه َواٰلِٖه َوَسلََمچې لکه رسوِل کريم    “۔ګناهونو کفاره دهبه د تَ ”دا اوفرمائيل چې:  َص

 دهم داسې د وفات کيدو پورې  ۔يدو ُداع اوکړهاوسهميشه په تَبه کښې د  عَـنْهَُِِرِِضَ اهللُِنو حرضت زيد بر ثابت 
هم دغه ُداع اوکړه نو هغويئ هم )د وفات  عَليهُم الَرضَوانبعضې انطصاري صحابۀ کرامو   تَبه وههغويئ 

د اهلل پاک دې په هغويئ ټولو باندې رمحت وي او د   ۔تَبې په حالت کښې ووکيدو پورې( د 
۔هغويئ په وسيله باندې زمونږه بے حسابه خبښنه

ُ عَلَيۡهِ َواٰلِه َوَسلََماۡۡلَِمۡينِِبَاهِنانلَِّبِِنناِٰمۡين َصَّلَ اّٰلله
 

 درد ثواب د د تَبې او د رس
فرمان مبارک دے چې: په يو َکس باندې د رس درد او تَبه رايش او د هغه  اهللُ عَلَيِْه َواٰلِٖه َوَسلََمَصَّلَ د رسول اهلل 

لږه )ګناه( هم نه وي ګناهونه د اُُحد غر همره وي، بيا چې لکه دا د هغه نه جدا يش نو د هغه په ګناهونو کښې 
  ۔پاتې

فرمايئ چې: نورې بيمارئ يو يا دوؤ اندامونو ته وي خو تَبه د رس نه  عَلَيْهَِرْْحَُة اهللِِيت امحد يار خان حکيُم االُّمت مف
 ۔تر ښپو پورې په هر رګ اثر کوي، ځکه به دا د ټول بدن خفاګانې او ګناهونه معاف کوي
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په يو روايت کښې دي چې: مومر بنده چې بيمار يش تر دې پورې چې دا بيماري هغه د ګناهونو نه پاک 
  ۔کړي

 د خوښې درد
ِارشاد فرمايئ چې: زما د تَبې د درد نه زيات بل يو درد خوښ نه دے ځکه چې  عَـنْهَُِِرِِضَ اهللُِحرضت ابو ُهريره 

جر د بدن هر يو اندام ته د هغې د درد د هر يو جوړ )پيوند( ته ننوځي او بے شکه اهلل پاک د دې اَ  دا د انسان
 ۔مقدار برابر ورکوي

 لس ورځې په تَبه کښې د تريونکي شان
هغه د  تريې کړي(ي )يعين درې شپې په تَبه کښې په يو بل روايت کښې دي چې: د چا درې شپې تَبه و

ګناهونو نه داسې اووتلو لکه څنګه چې د خپلې مور د ګيډې نه وتلے وو او د چا چې لس ورځې تَبه وه نو د 
  ۔آسمان نه اعالن کولے يش چې بے شکه ستا تري ګناهونه اوخبښلے شو خپل عمل بيا رشوع کړه

 جوړيدو کښې د ځنډ نه اکر مه اخلئد غوِث پاک په ُمريد 
د اعشقاِن رسول د ديين حتريک دعوِت اساليم ديين ماحول  ونو خمکښينئ واقعه ده چې يو ځليد يو څو لک

د د داسې ناروغتيا په حالت کښې خپل کړو، يو څو ورځې پس د هغه واده وو چې د هغه تَبه شوه، بهر حال هم 
د واده نه پينځه يا اووه ورځې پس هغه وفات  ۔د ويلمې په دستوره کښې هم هغه خوار ناروغه وو ۔هغه واده اوشو

ه هغه وخت مدين چينل نه وو، د امرِي اهِلُسنَّت د آډيو بيانونو کيسټې به د  ۔شو

 

 ن
هغه  ۔ميالويدلې د ًۃیه  نهۃبتکم ادملی

ځلي به د امرِي اهِلُسن ت بيانونه ډير زيات اوريدل او په آخري وخت کښې به ئې هم د امرِي اهِلُسن ت بيان 
لګولو، امرِي اهِلُسن ت چې لکه د هغويئ د کور والوؤ رسه د غمرازئ د پاره ترشيف يوړلو نو کور والوو ئې اووئيل 

 عَلَيْهَِرْْحَُة اهللِِسو په ذريعه د حضوِر غوِث پاک شيخ عبد القادر جيالين چې ده به ستاسو بيان بيا بيا اوريدلو او ستا
)آډيو بيان: څلور مدين ګلونه(  ۔د مريد جوړيدلو ئې وئيل خو د لکمې او استغفار او توبې رسه هغويئ ساه ورکړه

  ۔اهلل کريم! دې د مرحوم بے حسابه خبښنه نطصيب کړي
په ُمريد جوړيدو کښې هيڅ نقطصان نشته، رصف فائده ده  عَلَيْهَِرْْحَُة اهللِِد حضوِر غوِث پاک  !َرُسول اعشقانِ اے 

په سلسله کښې د  عَلَيْهَِرْْحَُة اهللِِد حضوِر غوِث پاک  ۔و آخرت کښې فائده ورکوياچې د اهلل والوو نسبت په دنيا 
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ابلته ستاسو د ترغيب او حتريص  ۔اولولئ“  الشُمنّے یک”شامليدو د برکتونو لوستلو د پاره د امرِي اهِلُسن ت رساهل 
د پاره د غوِث پاک د يو ُمريد يو داسې مدين سرپلے وړاندې کولے يش چې د لوستو رسه به ئې تاسو خوشحاهل 

  !اِنم َشآَء اهلُل المَکِريمشئ، 

 رضا د اعشق مدين سرپلےد د غوث او 
وو، “ غالم نيب قادري”په النډيه )کراچئ، پاکستان( عالقه کښې د غوِث پاک يو اعشق وو د چا نوم چې 

امرِي يو ځل په النډيه کښې د  ۔په نسبت ډير لکک والړ وو عَلَيْهَِرْْحَُة اهللِِغوِث پاک  حرضت او مسلکِ العی  دهغه 
غالم نيب قادري د تَبې په حالت کښې هم  ۔ُسن تو نه د ډک بيان په لړ کښې اجتماع وهد  دَامَْت بََرکَاتُُہُم الْعَالِيَهاهِلُسن ت 

د ځان نه لکه چې د بيان وخت راغلے نو هغه څادر  ۔په ګاډو کښې تللو او خلقو ته به ئې د نيکئ دعوت ورکولو
دوه ورځې پس امرِي اهِلُسنّت ته خرب ميالؤ شو چې هغه اعشق وفات  ۔کښيناستوتاؤ کړو او د بيان اوريدو د پاره 

نيمه شپه د هغويئ کور ته ترشيف يوړلو، امرِي اهِلُسن ت فرمايئ چې: ما ډير   دَامَْت بََرکَاتُُہُم الْعَالِيَه هغويئ ۔شوے دے
نوراين مخ لکه  ان سپړدلےلګ په شخو داسې ښلکے او روښانه مخ ما چرې هم نه دے يلدلے، د  ۔َمړي يلديل دي

اعشقاِن رسول بيان دے چې داسې نه ښاکريده چې دا مړے دے بلکه ډيرو د  ۔چې اوس اوس اوده شوے دے
امرِي  ۔د هغه نه ګري چاپريه اساليم ورونړو نعتونه وئيل ۔دے لکه چې اوده وي)انسان( داسې په آرام مالست 

د اهلل پاک دې په هغويئ باندې رمحت وي او د  ۔مقابله ګټلې دهاهِلُسنّت فرمايئ چې: داسې ښاکري چې هغه 
  ۔هغويئ په برکت دې زمونږه بے حسابه خبښنه وي

د ین اموحل  ںیہمت فطل آ اجےئ اگ زدنیگ اک
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