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وفادار خاؤند

ُ
ی
ٰ
شوری :یا رب املطصفٰ! څوک چې دا رساهل ”وفادار خاؤند“اولويل که واوري .هغويئ او د
نګران
داعئے
ِ
هغويئ کور والوؤ ته په دنيا او آخرت کښې اعفيت عفا کړې او د هغويئ کور د امن نه ډک کړې۔

ُ
د د ُرود رشيف فضيلت

ٰ ۡ َ َّ ِ ۡ َ
ام ن
بن
ِين ِِباه ِنانل ِ ِ

اۡلم ۡ نص َ
اّٰلل عَل َيۡ ِه َواٰلِه َو َسلَم
ِي َ ّل ه ُ

صَ
اهلل َعلَيْ ِه َوا ٰل ِ ٖه َو َسلَم فرمان مبارک :څوک چې په ما باندې په ورځ کښې
د آخري نيب َ ّل ُ
ّ
هغه به (تر هغې پورې) نه مري تر څو پورې چې په جنت کښې خپل ځائے (مقام) اونه ويين۔

َ ُّ ۡ َ َ
انلَع ۡ َ
ناۡلبِ ۡيب
صلو

ځله درو ِد پاک لويل

َ َّ ه ُ َ ٰ ُ َ
ناّٰللنلَعنُم َّمد
صَّل

 51اکهل د خپلې ښځې خدمت
ريي َر ْ َْح ُة ا ِهلل عَلَيْه حمرتمه يب يب مريم َر ْ َْح ُة ا ِهلل عَلَي ْها فرمايئ :چې یوه ورځ ما د خپل خاؤند ابو
د حرضت ابو عثمان ِح ِ

عثمان (

ْح ُة ا ِ
هلل َعل َيْه
َر ْ َ

) نه ځانله پوښتنه اوکړه :اے ابو عثمان! ستاسو د خپل ژوند د ټولو نه زيات کوم یو عمل

خوښ دے؟ اوئې فرمائيل :اے زما مريم! چې لکه زه ځلمے ووم هغه وخت زه په ”رے“ (ایران) کښې اوسيدم۔
خلقو به زما رسه ډیره مينه کوهل۔ د ټولو خواهش وو چې زما واده د هغويئ په کور کښې اويش خو ما به ټولو ته
انکار کولو۔ یوه ورځې یوه زنانه زما خوا هل راغله او داسې ئې اووئيل چې :زه ستا په حمبت کښې ډیره بے قراره
شوې یم ،زما د شپې خوبونه او د ورځې سکون برباد شوے دے ،زه تا هل د هغه واسفه درکووم او خواست کووم
کوم چې د زړونو بدلوونکے دے چې زما رسه واده اوکړه۔ ما د هغې نه پوښتنه اوکړه چې آیا ستا پالر ژوندے
دے؟ هغې جواب راکړو :آؤ يج ،هغه په فالنکئ حمله کښې درزي (ټيلر) دے۔ ما چې د هغې پالر ته (د دې
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رسه ) د نکاح کولو پيغام اويلږو نو هغه ډیر خوشحاهل شو ،هغه سمدسيت د يلک سپني ُرعيب خلق راوغوښتل او
زما نکاح ئې د خپلې لور رسه اوکړه۔ زه چې لکه د ناوې کمرې ته الړم نو ما اويلدل چې زما ناوې (ښځه) د
یوې سرتګې نه حمرومه ده ،په ښپه ګوډه او ډیره بد رنګه ده ،ما چې هغه اويلدهل نو د اهلل پاک شکر مې ادا کړو
او او مې وئيل چې :اے زما پروردګاره! ټول تعريفونه ستا د پاره دي تا چې کومه زما په ِقسمت کړه زه په هغې
ستا شکر ادا کووم۔ لکه چې زما کور والوؤ ته زما د ښځې د حالت پته اولګيده نو هغويئ ما ته ډیرې َردې بَدې
اووئيلې۔ ما چرې هم خپلې ښځې ته داسې خربه اونکړه کومه چې په هغې بده اولګي بلکه زه په هغې نور هم
مهربانه شوم او د هغې د رضورت هر څزي به مې هغې هل ورکولو۔ زما د مينې او مهربانئ په وجه د هغې حالت
داسې شو چې هغې د یوې حلظې د پاره هم زما جدايئ نه شوه زغملے۔ د خپلې جمبوره او معذوره ښځې په وجه ما
د خپلو دوستانو حمفلونو ته تګ راتګ پريښودو او زيات وخت به مې د هغې رسه تريولو ،د پاره د دې چې د هغې
زړه خوشحاهل وي او دا د کمرتئ د احساس ښاکر نه يش۔ دغه شان ما د خپل ژوند  15اکهل د هغې معذورې
َ
سک َ
روټو د پاسه سملولے یم خو
ښځې رسه تري کړل۔ بعضې وخت به ماته دومره تکليف وو لکه چا چې د رسو
ما چرې هم د هغې په خمکښې د دې حالت اظهار اونکړو۔ تر دې پورې چې  15اکهل پس هغه وفات شوه۔ زما د
هغې معذوره يب يب چې زما رسه څومره مينه وه د هغې د پاللو او د هغې خوشحاهل ساتلو د پاره چې ما کوم عمل
اوکړو هغه زما د ټولو نه زيات خوښ دے۔
د اهلل پاک دې په هغې رمحت وي او د هغې په وسيله دې زمونږه بے حسابه خبښنه وي۔

َ ُّ ۡ َ َ
انلَع ۡ َ
ناۡلبِ ۡيب
صلو

ٰ ۡ َ َّ ِ ۡ َ ۡ
بن
ام ن
ِين ِِباه ِنانل ِ ِ

َ َّ ه ُ َ ٰ ُ َ
ناّٰللنلَعنُم َّمد
صَّل

اۡلم نص َ
اّٰلل عَل َيۡ ِه َواٰلِه َو َسلَم
ِي َ ّل ه ُ

ښځې هل اهميت ورکړئ
خوږو او حمرتمو اساليم ورونړو! ”ښځه“ هم د اهلل پاک یو نعمت دے۔ اهلل پاک د ښځې او خاؤند
ترمينځه د مينې او حمبت ډکه ښلکې رشته پيدا کړې ده ،بعضې نادانه خپله ښځه لکه چې انسان نه ګنړي،
ښځه چې د واده نه پس د خاؤند کور ته رايش نو سحر او ماښام د خاؤند رسه رسه د خواښې ،ایندروريانو
خدمت کولو او د کور د نورو اکرونو کولو نه پس که چرې یوه ورځ د هغې په رس معمويل شان درد رايش یا که
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چرې ستړې شې او د لږ آرام د پاره کښيين نو ګنګوسے رشوع يش چې دا هسې ډرامې (بهانې) کوي او معاذ
ً
اهلل په دې معامله کښې د غيبت ،تهمت او بهتان نه هم ډډه نه کوي ،یقينا د نورو انسانانو په شان ښځه هم
انسان دے ،دا د اهلل بنده د نکاح په رشته کښې د خاؤند خوا هل راغلې ده ،خاؤند هل پکار دي چې د هغې په
غم ،خوشحالئ او بيمارئ وغريه کښې یو شان رشيک يش۔ هسې هم ښځې ته د ژوند ملګرې وئيلے يش که
چرې هغه د خاؤند د ژوند ملګرې ده نو خاؤند هل هم پکار دي چې د ژوند په هره توده سړه کښې د هغې د
ژوند ملګرے جوړ يش او ژوند تري کړي۔

په اسالم کښې د زنانه مقام
د اسالم نه خمکښې د زنانه هيڅ حيثيت نه وو۔ که هغه مور وه او که ښځه ،لور وه او که خور د زنانه د
عزت او احرتم هيڅ تطصور نه وو۔ چې لور به ئې اوشوه نو معاذ اهلل د زيږون رسه به ئې سمه ژوندئ ښخوهل ،چې
ښځه به وه نو د ښپو خزهل به ئې ګنړهل۔ د اهلل پاک د فضل او احسان نه زار شم! چې هغه مونږه په خپل خوښ
دین مهذبه مزهب ”اسالم“ کښې پيدا کړو کوم چې په ټولو دیين او دنيايئ اخالقو او آدابو باندې ښلکے دے ۔
اسالم هغه ښلکے دین دے کوم چې انسانان خو انسانان دي د ځناورو حقونه ئې هم بيان کړي دي او زنانوو هل
قرآن کريم د زنانوؤ حقونه واضحه انداز کښې بيان کړي دي
په اصيل معنو کښې ”عزت“ اسالم ورکړے دے،
ِ
او د ټولې دنيا د زنانوو د عزت او حيا حفاظت ئې کړے دے۔ په اسالم کښې چې د مور په حيث د زنانه کوم

عزت او احرتام دے هغه د اسالم نه عالوه په بل یو مذهب کښې هم نشته۔ دغه شان چې اسالم ښځې ،خور او
ُ
لور هل کوم حتفظ ورکوي نو هغه په بل یو دین کښې نشته۔ اهلل پاک دې مونږه هميشه د اسالم او اساليم اصولو
پابند اوسايت او د ایمان او اعفيت رسه رسه دې مونږ ته د شنې جنګلې په سورې کښې شهادت نطصيب کړي۔

ٰ ۡ َ َّ ِ ۡ َ ۡ
بن
ام ن
ِين ِِباه ِنانل ِ ِ

اۡلم نص َ
اّٰلل عَل َيۡ ِه َواٰلِه َو َسلَم
ِي َ ّل ه ُ

په اسالم کښې د ښځې حقونه
قرآن کريم کښې د ښځو
مهذبه مذهب ”اسالم“ د ښځې حقونه هم په ډیر تفطصيل رسه بيان کړي دي ،په
ِ
ٓ ٓ
رسه د ښه سلوک کولو په باره کښې په  4سيپاره سورۃ النساء ،ایت نمرب 11کښې څه داسې اوفرمائيلے شو:

ہ ااِب ل ۡمَۡروۡفََۡ) ترمجۀ ُ
کزن االیمان” :او د دويئ رسه ښه سلوک کوئ۔“
(وََعارِشُوۡ ُ َُ
ُ
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عالمه بيضاوي َر ْ َْح ُة ا ِهلل عَلَيْه د دې آیت رشيف په تفسري کښې فرمايئ چې” :د ښځو رسه په ښه اخالقو خربې
کول او په ټولو چارو کښې د هغويئ رسه انطصاف کول د هغويئ رسه ښه سلوک دے۔“
د ښه سلوک یو وضاحت دا هم شوے دے چې کوم څزي د ځان د پاره خوښ کړې ،هغه د هغويئ د پاره هم
خوښ کړې۔

َ
حممد عريب
د قرآن د حکمونو مفابق د ښه سلوک کولو روښانه مثال زمونږه د خوږ نيب ،ميک مدين،
ِ

صَ
صَ
اهلل َعلَيْ ِه َوا ٰل ِ ٖه َو َسلَم ارشاد اوفرمائيلوَ :خیْرُ ُک ْم َخیْرُ ُک ْم اِلَہْل اه َواَنَا َخیْرُ ُک ْم اِلَهْل ْاي یعين
اهلل عَلَيْ ِه َواٰل ِ ٖه َو َسلَم ُمبارک سريت دے۔
رساکر مدینه َ ّل ُ
َ ّل ُ
ِ

په تاسو کښې بهرت هغه دے څوک چې د خپل کور والوؤ رسه ښه وي او زه په تاسو ټولو کښې د خپل کور والوو
رسه ښه سلوک کولو واال یم۔
حدیث پاک په رشح کښې يليک :چې لويئ خليق (یعين
حرضت مفيت امحد یار خان نعييم َر ْ َْح ُة ا ِهلل عَلَيْه د دې
ِ
ښه اخالقو واال) هغه دے څوک چې د خپلې ښځې او چبو رسه خليق (ښه اخالقو ساتلو واال) وي چې هر
وخت ئې د هغويئ رسه اکر وي ،د نا اشنا خلقو رسه خليق کيدل (ښه اخالق اختيارول) کمال نه دے ځکه چې
د هغويئ رسه مالقات لکه نه لکه کيږي۔

بهرتين څوک؟
صَ
اهلل عَلَيْ ِه َوا ٰل ِ ٖه َو َسلَم اوفرمائيل :په مؤمنانو کښې د ټولو نه اکمل مؤمن ښه اخالقو واال دے
د اهلل کريم آخري نيب َ ّل ُ

او په تاسو کښې بهرتين هغه (څوک) دے کوم چې د خپلو ښځو رسه ښه وي۔
ی
په ’’ ِمراۃُ املناجيح‘‘ کښې دي :ښه اخالق هغه اعدت دے په کوم چې اهلل او رسول هم رضا يش او خملوق
هم ،دا ډیر ګران اکر دے خو د چا چې دا نطصيب يش نو د هغه دواړه جهانونه ښه يش۔ ځکه چې ښځه رصف د
خاؤند د پاره د خپلې پالر ګنئ ټول خلق پريږدي که چرې خاؤند هم په هغ ې ظلم کوي نو هغه به چرته ځي،

په کمزوري باندې مهرباين کول د اهلل پاک ُسنت هم دي او د رسول اهلل
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د  02اکلو پورې نابينا (ړوند)

َ
یو کس د یوې ښځې رسه نکاح اوکړه۔ د واده ورځې چې ئې رانزدې شوې نو د زنانه په مخ چيچک ()1
دانې راوختلې۔ په دې وجه باندې د هغويئ کور واال ډیر زيات پريشانه شول او د هغويئ رسه دا ويره پيدا شوه چې
َ
اوس به د خاؤند دا خوښه نه وي نو هغه نيک کس د خلقو په خمکښې دا ظاهره کړه چې د هغه په یوه سرتګه
درد دے بيا هغه په خلقو دا ظاهره کړه چې د هغه د سرتګو نظر تلے دے تر دې پورې چې هغه زنانه هغه ته
َ
واده شوه او د کور والوؤ پريشاين ئې ختمه شوه۔ هغه زنانه د هغه نيک کس په نکاح کښې  22اکهل تري کړل (خو
هغه هم دغه شان ځان ړوند ساتلے وو) چې لکه هغه زنانه وفات شوه نو هغه خپلې سرتګې پرانستې۔ چې لکه د
َ
هغه کس نه په دې باره کښې پوښتنه اوکړے شوه نو هغه جواب ورکړو :چې ما د هغه زنانه د کور والوؤ د پاره
داسې اوکړل د پاره د دې چې هغويئ پريشانه او غمژن نه يش۔ هغه ته عرض اوکړے شو چې په ښه سلوک کښې
تاسو د خپلو ورونړو نه وړاندې الړئ۔
د اهلل َر ُّب ّ
العزت دې په هغويئ باندې رمحت وي او د هغويئ په وسيله باندې دې زمونږه بے حسابه خبښنه
وي۔

ٰ ۡ َ َّ ِ ۡ َ ۡ
بن
ام ن
ِين ِِباه ِنانل ِ ِ

اۡلم نص َ
اّٰلل عَل َيۡ ِه َواٰلِه َو َسلَم
ِي َ ّل ه ُ

د ښځې په باره کښې اساليم تعليمات
خوږو او حمرتمو اساليم ورونړو! تاسو اوکتل؟ د اهلل پاک نيک بنده ګان د خپلې ښځې په غم او خوشحالئ
کښې یو شان رشيک وي او په دې معامله کښې د زمانې د مالمته کولو (یعين د خلقو د خربو کولو) نه نه
ويريږي۔ نن سبا بعضې ادارې د خمتلفو مقطصدونو د پاره د زنانوؤ د حقونو خربې کوي ،خو که په ښه نيت رسه د
قرآن حکمونه ،اساليم تعليمات او حدیثونه مبارک اولوستلے يش نو پته به اولګي چې اسالم د زنانه څومره
حقونه بيان کړي دي دومره په تريو

اکلو کښې چا هم نه دي ،تر دې پورې چې ”په اسالم کښې د خاؤند د

ِ
اهلل َعـنْ ُه فرمايئ
پاره خپلې ښځې هل په اوبو راوړلو هم ثواب بيان کړے شوے دے۔ حرضت ِ
عرباض بن ساريه َر َ
ِض ُ

 …1یوه بيماري په کومه کښې چې په مخ باندې دانې راخيژي (او مخ قويت قويت پاتې يش یعين هغه دانې پرې خاپونه پريږدي)۔َ

www.dawateislami.net

6

وفادار خاؤند

ُ
صَ
اهلل عَلَيْ ِه َوا ٰل ِ ٖه َو َسلَم ارشاد اوفرمائيلو ” :بے شکه سړے چې لکه خپلې ښځې هل اوبه ورکوي نو هغه هل
چې رسول اهلل َ ّل ُ
َ
اجر ورکړے کيږي۔“ صحابئ رسول فرمايئ چې بيا زه د خپلې ښځې خوا هل راغلم ،هغې هل مې اوبه ورکړې او
حدیث پاک کښې دي
حدیث پاک مې ورته بيان کړو۔ (معجم کبري ، / ،حدیث ) :داسې په یو بل
دا
ِ
ِ
َ
َ
صَ
اهلل عَلَيْ ِه َوا ٰل ِ ٖه َو َسلَم ارشاد اوفرمائيلو :د اهلل پاک د رضا د پاره چې تاسو څومره هم لګوئ د هغې اجر
چې نيب اکرم َ ّل ُ
ِ
َ
ُ
به درکولے يش تر دې پورې چې تاسو کومه نمړئ د خپلې ښځې په خله کښې ورکوئ (د دې به درته هم اجر
ميالويږي)۔
اوس چې کوم مهذبه مذهب (اسالم) خپلې ښځې ته په اوبو ورکولو هم ثواب بيان کړي هغه په خپله
ښځه باندې د ظلم او زيايت کولو اجازت څنګه ورکولے يش؟ که چرې اوس هم په غري مسلمه معارشه کښې د
زنانه حال ته اوکتلے يش نو غونے ځيګ ځيګ يش۔ که چرې په د
نيا کښې زنانه ذات د خپل ّ
عزت او د حيا حفاظت خواهش لري نو هغې هل پکار دي چې هغه مکمل طور د
اعشقان رسول
َْکیم! یواځې دنيا نه بلکه آخرت به ئې هم ښه يش۔ د
ہلل ال َ ا
اسالم په کرښه کښې داخله يش ،ا ا ْن َشآ َء ا ُ
ِ
َ
دعوت اساليم“ نفرتونه ختموي او د مينې
دعوت اساليم د اسالفو د وخت یاد تازه کول غواړي۔ ”
دیين حتريک
ِ
ِ
جامونه ورکوي۔ د ناروغه ښځې د لکونو د خدمت یوه تازه واقعه اولولئ په کومه کښې چې یو وفادار خاؤند تر
ډیرو لکونو پورې د خپلې ښځې مايل ،ځاين او د وخت خدمت اوکړو(وخت ئې ورهل ورکړو)۔ آؤ يج! دا د
ُّ ُ
جانشني امري اهل ُسنت موالنا حايج ابو ا ُ َسيد عبيد رضا ّ
عفاري مدين َمد ِظله العايل د ژوند نه هرييدونکې
ِ ِ
ِ
ً
واقعه او تقريبا د  14اکلو ”د ژوند سفر“ دے۔

ُ َّ
جانشني امريِ اهلِسنت نکاح
د
ِ

دعوت اساليم د حج نه پس د دنيا د ټولو نه د لويئ د ُسنتو نه ډکه اجتماع
اعشقان رسول د دیين حتريک
د
ِ
ِ

امري اه ِل ُسنت نکاح اوشوه۔
په ملتان رشيف کښې په  12شعبان املعظم  1424هجرئ بمفابق 2225ء د
ِ
جانشني ِ
ً
جشن والدت ا ی
لع حرضت َر ْ َْح ُة ا ِهلل عَلَيْه د خوشحالئ په موقع باندې په  12شوال املکرم
د
پس
مياشتې
دوه
تقريبا
ِ
 1425هجرئ د ُرخطصتئ (جنج) دستوره اوشوه۔ اَ ْل َح ْم ُد ِہّٰلِل الَکیم! د رشوع نه تر آخره پورې ټولې دستورې عني د
رشيعت مفابق اوشوې او د واده نه پس په خندا خوشحالئ د ژوند شپې او ورځې ترييدلې۔
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ُ ّ
جانشني امريِ اهلِسنت ”بابا جان“ جوړ شو
ِ
اهلل پاک په  21ربيع االول  1421هجرئ بمفابق  12اپريل اکل  2227د عفا باغ ته یوه ښلکې ”غوټئ“ د لور
جانشني عفار ”وادل“ جوړ شو۔
په شلک کښې عفا کړه ،او داسې
ِ

برکيت ښځه
کومې زنانه هل چې اهلل پاک وړومبے اوالد لور ورکړي داسې زنانه برکت واال زنانه وي ،لکه څنګه چې د
َ
ُ ُ
ِ
صَ
اهلل عَلَيْ ِه َوا ٰل ِ ٖه َو َسلَم ارشاد اوفرمائيلو ” :د
صحايب رسول
ِ
حرضت وا ِثله بن اسقع َر َ
ور اکرم َ ّل ُ
ِض ُ
اهلل َع ْـن ُه نه روایت دے ،حض ِ
ِ
ښځې برکت دا دے چې د هغې وړومبئ لور پيدا يش۔“
حدیث پاک رسه دا بد فايل د جرړې نه ختميدل پکار ده چې د چا وړومبئ لور پيدا يش نو هغه د
د دې
ِ
ماشومې مور ”سپريۀ“ ګنړي ،یاد ساتئ! د جينکو په زيږیدو ويريدل د اکفِرانو طريقه ده ځکه مسلمانانو هل
پ کار دي چې د لور په پيدا کيدو د ويريدو په ځائے د اهلل پاک شکر ادا کړي او د کومې ښځې چې وړومبئ
لور اويش هغه د سپريې ګنړلو په ځائے برکيت اوګنړي۔

ُ َّ
امري اهلِسنت خوشحايل
د ِ

ّ
عالمه موالنا ابو بالل حممد ايلاس ّ
عفار قادري
امري اه ِل ُسنت حرضت
باين
دعوت اساليم ِ
ِ
شيخ طريقتِ ،
ِ

رضوي َد َام ْت بَ َرکَا ُت ُہ ُم ال ْ َعالِيَه ”نيکه بابا“ جوړ شو۔ د نيکه بابا خوشحايل هم د يلدو وه۔ د وړومبئ ملسئ په راتلو د عقيقې
امري اه ِل ُسنت په کور
اآلخر په نيټه د
دستوره د ما ِه عبد القادر (یعين د عبد القادر د مياشتې) ربيع ِ
ِ
جانشني ِ

کښې اوشوه۔ اهلل پاک! دې د عفار په خاندان کښې ډیرې خوشحالئ راويل او د عفار خاندان دې ټول عمر

سالمت لري۔

ٰ ۡ َ َّ ِ ۡ َ ۡ
بن
ام ن
ِين ِِباه ِنانل ِ ِ

اۡلم نص َ
اّٰلل عَل َيۡ ِه َواٰلِه َو َسلَم
ِي َ ّل ه ُ

د امتحان وخت رشوع

ُ ُ
ُ
ّ
امري اه ِل ُسنت او د هغويئ د يب يب (د چا کنيت چې امِ ّ ا َسيد عفاريه دے) د پاره د
اکل 2221ء د
ِ
جانشني ِ

ډیر غټ امتحان د رشوع کيدو اکل ثابت شو ،چې یو خوا ئې لور د اوبو د کيم په وجه په هسپتال کښې داخله
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شوه ،نو بل خوا ئې د ماشومې د مور طبيعت ډیر خراب شو۔ د ډاکټر په وينا چې ئې ټيسټ اوکړو نو رپورټ ئې
صحيح راغلو خو په مرض کښې په فرق نه راتلو باندې ئې چې لکه ) (M.I.Rاوکړو نو عقيدت مند ډاکټر
جانشني عفار ته فون اوکړو او په ژړا ژړا ئې مرض او رپورټ بيان کړو ،کوم چې د هغويئ د پاره ډیر لويئ غم
ِ
َ
َ َّ َ ہ َ َ َ َ َ َ
ل یعين څه چې اهلل پاک غوښتل هم هغه اوشو۔ د ډاکټرانو رسه د دې مرض عالج نه وو
اءَفع َ
وو۔ قدرَاللَوماش
دعوت اساليم د دنيا عظيم
او هغويئ اووئيل چې دا مرض د ښه کيدو په ځائے ورځ په ورځ زياتيږي۔ د
ِ
ّ
امري اه ِل ُسنت“ د مرش ځوي په حيث د هغويئ تنظييم مرصوفيات او نورې ډیرې عليم حلې ځلې
شخطصيت د ” ِ

ُ
درس
متاثره شوې۔ اَ ْل َح ْم ُد ِہّٰلِل!
وادل حمرتم په خواهش باندې د ِ
امري اه ِلسنت په دغه ورځو کښې د خپل ِ
ِ
جانشني ِ

نظايم نه پس د ”ختطصص يف الفقه“ یعين د مفيت کورس کولو۔ یو خوا د نوې زيږیدلې ماشومې روزنه پانله ،بل
خوا خپل دیين مرصوفيات ،د کور اکرونه او اوس دا امتحان۔۔۔!!

د الکس د ملګرو بيان

امري اه ِل ُسنت د یوې اهمې درجې (د الکس د ملګري) مدين اساليم ورور بيان دے چې ما او
د
ِ
جانشني ِ
امري اه ِل ُسنت په کور کښې په رشيکه سبقونه وئيل۔ یو ځلې زه په
یو دوؤ نورو اساليم ورونړو به د
ِ
جانشني ِ

دې لړ کښې کور ته حارض شوم نو اومې کتل چې هغويئ د کور په اکر کښې مرصوفه دي ،مونږه دوؤ دريو
اساليم ورونړو ته هم هغويئ د خپل کور د دې ازميښت په باره کښې ډیر وخت پس وئييل وو ځکه زه ور
وړاندې شوم او د هغويئ رسه مې د کور اکر رشوع کړو خو ما به هم څومره کولو ،آخر واپس راغلم۔ بيا به وخت

په وخت حارضيدم او د کور څه نا څه اکر به مې کولو۔ خو د جانشني حضور همت او حوصلې ته سالم چې د
ً
ازميښت په دې وخت کښې به هم هغويئ خپله ناروغه يب يب تقريبا ټول پاکستان کښې د عالج د پاره ګرځوهل۔
په لکونو روپئ ئې لګولې  ،د شپې ورځې مشقونه ،لکه مايل ،جسماين او د وخت بے شمريه قربانئ ئې ورکولې۔

ّ
د عطار په تربيت په لکونو سالمونه

َ
په دې سختو حاالتو کښې ډیرو پيژندګلو کسانو مشورې ورکړې چې اوس د هغويئ (ښځه) نه ټيک کيږي
نو په داسې حالت کښې ټول عمر رشته پالل رضوري خو نه ده ،دا پريږدئ او بل واده اوکړئ۔ خو لکه څنګه چې
د لويو خلقو اکرونه لويئ وي داسې د لويو خلقو سوچ هم لويئ وي۔ هغويئ اوفرمائيل :چې خدائے دې نه کړي
ً
که چرې زه په داسې رنځ کښې اخته شم نو یقينا زه به هم دا غواړم چې زما خدمت اوکړے يش ،اوس چې دا
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ناروغه ده نو زه به هم دا نه پريږدم او زما نه چې څومره کيدے يش عالج او خدمت به ئې جاري ساتم۔ دا د
اهلل بنده زما ماحتته ده چې زه د دې خدمت اوکړم نو کيدے يش چې د دې د خدمت په وجه زما بے حسابه
خبښنه اويش۔
اےاِب اجنیشناِب اریماِب الہاِب تّنس َ
وتَدساَرےہَالستم َ

َ ُّ ۡ َ َ ۡ
ۡ
َ
صلوانلَعناۡلبِيب

َ اےاِب اجنیشناِب اریماِب الہاِب تّنس َ
اِب رباِب یکاِب رتمح َ
َ ھجتاِب رپاِب وہ ُ

َ َّ ه ُ َ ٰ ُ َ
َّ
صَّلناّٰللنلَعنُممد

د ښځې د خاؤند رسه همدردي

َ
ُ ُ
د امِ ّ ا َسيد عفاريه طبيعت داسې نه وو چې د کور اکر روزګار ،د اخيل خپيل اکر اوکړي ځکه چې لکه به
هغې خپل سعادت مند خاؤند په خپل خدمت او نورو ازميښتونو کښې يلدلو نو څو ځل ئې اووئيل چې ”زه
اوس رغيدو واال نه یم که چرې تاسو اوغواړئ نو ما پريږدئ او چرته بل ځائے واده اوکړئ د پاره د دې چې
تاسو خپل ژوند په سکون رسه تري کړئ“ ،خو وفاداره خاؤند هم دا وئيل چې ” وفا دا نه ده چې په تاسو داسې
ُ ُ
وخت راغلے دے نو زه تاسو پريږدم ،زه به تاسو په دې حالت کښې نه پريږدم“ بيا امِ ّ ا َسيد خپپله د هغويئ د پاره
بله رشته اوکتله او بيا د خانداين حاالتو او معاملو نظر کښې د ساتلو رسه د وړومبئ او دويمې ښځې خاندان
والوو په خوښه او خپل مينځ کښې په رضا کيدو هغويئ یو بل واده اوکړو۔ اهلل پاک هغويئ ته د دې يب يب (د چا
ُ
ُ
کنيت چې امِ ّ جنيد دے) نه اوسه پورې د  22حمرم احلرام  1444هجرئ پورې درې چبي (یوه لور او دوه ځامن)
ورکړل۔

د ملونځ رسه حمبت

ُ ُ
امِ ّ ا َسيد عفاريه به چې څنګه د ملونځ وخت رشوع شو نو سمدسيت به ئې ملونځ ادا کولو۔ د یو اساليم ورور
ُ ُ
د ښځې بيان دے چې ماته امِ ّ ا َسيد اووئيل چې :زه تاته نطصيحت کووم چې لکه هم د ملونځ وخت رشوع يش نو
ملونځ ادا کوه۔

په اوداسه کښې د اوسيدو جذبه

ُ ُ
د امِ ّ ا َسيد عفاريه د ناروغتيا موده د کمو او زياتو  14اکلو پورې ده هغې په دې کښې هم د پاکئ او طهارت
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خاص خيال ساتلو او اکرث به په اوداسه کښې وه۔ چې لکه ئې طبيعت زيات خراب شو او په اودس کولو کښې
به ورته ستونځې راخمې ته کيدلې نو د ماسپخني نه پس به ئې تر خپله َوسه پورې د خوراک څښاک نه ځان
س اتلو د پاره د دې چې اودس ئې مات نه يش بيا به ئې د ماسخوتن د ملانځه نه پس ډوډئ وغريه خوړهل۔

ُ
د رمضان املبارک روژې او ا ِعتاکف

ُ ُ
د امِ ّ ا َسيد عفاريه د رمضان املبارک د روژو رسه خاص مينه وه۔ د عالج د پاره به ئې د سفر کولو په حالت

کښې هم روژه نيوهل بلکه د لويو ورځو (د  12ربيع ّ
االول رشيف ،اعشورې 27 ،رجب املرجب 15 ،شعبان املعظم
ً
وغريه) روژې به ئې هم نيولې ،د یو اساليم ورور بيان دے چې د هغې د مور عمر تقريبا  72اکهل دے۔ په  72اکلو
ُ
کښې چرې هم د هغه مور په رمضان املبارک کښې د اعتاکف سعادت نه وو حاصل کړے۔ د خوش قسمتئ په
ُ ُ
وجه هغې ته د امِ ّ ا َسيد عفاريه صحبت کښې د څه وخت تريولو موقع ميالؤ شوه د کوم په برکت چې د تريو دوؤ
ُ
اکلو نه پرهل پسې په رمضان املبارک کښې هغې ته د ټولې مياشتې د اعتاکف سعادت حاصليږي۔ اَ ْل َح ْمدُ ِہّٰلِل الَکیم

د ښه کيدو سوال

امري اه ِل ُسنت ته بيا بيا د خپلې ښځې د طبيعت ِذکر نه کولو چې چرې د
ِ
جانشني عفار به په دې سوچ ِ

وادل حمرتم ئې
هغويئ د دیين اکرونو په رفتار کښې فرق رانيش ،او په دې کښې به ئې دا ښه نيت هم وو چې ِ
امري اه ِل ُسنت مدين سوچ صد مرحبا! هغويئ به تر خپل
پريشانه نه يش۔ خربه دتله نه ختميږي بلکه د
ِ
جانشني ِ
وسه پورې د مريضې مور (یعين خپلې خواښې) ته هم د هغې د طبيعت وغريه حالت نه بيانولو چې دغه شان به

د هغې غم نور هم زيات يش۔ هغويئ فرمايئ چې :ما څو څو ځل د خپلې يب يب د رغيدو د پاره داع اوکړه او
هميشه مې دا داع اوکړه چې دا جوړه يش او که چرې د دې په قسمت کښې جوړیدل نه وي نو چې مرض ئې د
دې نه نور زيات نه يش۔
خوږو او حمرتمو اساليم ورونړو! مونږه څو څو ځل د خپلو مسئلو د حل کولو کوششونه کوو۔ دوستانو،
َ
خپلوانو وغريه ته وایو او د هغويئ د مدد په طلب کښې یو۔ خو مسبّ ُب االسباب (یعين اسباب پيدا کوونکے)
اهلل پاک کوم چې زمونږه حقييق ما ِلک دے او کوم چې واقيع ده زمونږه مسئلې حل کولے يش د هغه په بارګاه
ُ
ُ
ُ
کښې داع نه کوو۔ که پريشاين مو ظاهري طور ختمه يش یا نه يش ،ابلته داع خاخما کول پکار ده چې داع د
مؤمن وسله ده۔
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ُّ َُ
د ا ِم اسيد يو څو اعدتونه

ُ ُ
امري اه ِل ُسنت فرمايئ چې :څو څو ځل به امِ ّ ا َسيد ماته د توبې کولو وئيل۔ نور فرمايئ چې :دې به
ِ
جانشني ِ

د غريبانانو خيال ساتلو ،د کور اکر کوونکې مايس (نوکرې) رسه به ئې هم ښه سلوک کولو ،د هغې په الس
کښې به روپئ نه ِحطصاريدلې۔ که چرې څوک به راغلل او خپل غم به ئې بيان کړو نو هغې به رقم هم هغويئ
هل ورکړو۔ هغې به نعتونه ډیر په شوق اوريدل ،اکرث به ئې مدين چينل کتلو۔ په اکل  2212کښې ئې د مدینې د
سفر د پاره کوشش اوکړو خو د حارضئ نه حمرومه شوه۔

ُ َّ
امري اهلِسنت رسه د حمبت انداز
د ِ

ُّ َُ
ُ
امري اه ِل ُسنت کور
امري اه ِلسنت رسه بے کچه عقيدت او حمبت لرلو ،هغې به اکرث د ِ
امِ اسيد عفاريه به د ِ
امري اه ِل ُسنت چې به کوم
ته د راتللو انتظار کولو۔ د ناروغتيا نه خمکښې به چې لکه هغې خپپله خپَلے کولو نو ِ

هډويک وغريه استعمال کړل هغه به ئې نه غورځول۔

دوه ښځو کوونکو ته نصيحت
خوږو او حمرتمو اساليم ورونړو! زمونږه په معارشه کښې دوه ښځې د رشيع حکمونو مفابق ساتل آسان اکر
بهار رشيعت جدل  2په  15صفحه باندې دي :د چا چې دوه یا درې یا څلور ښځې وي په هغه باندې
نه دے ،د ِ
عدل (یعين انطصاف) فرض دے ،یعين کوم څزيونه چې اختياري وي ،چې په هغې کښې د ټولو ښځو یو شان
حلاظ اوساتې یعين چې هرې یوې هل د هغې پورا حق ورکړې۔ جامې او نان نفقه (یعين خرچ خوراک) او په
اوسيدو کښې د ټولو یو شان حقونه ادا کړې۔

د دوؤ ښځو حقونه

ُ
ُّ ُ
امري اه ِل ُسنت استاذ هم دے ،فرمايئ چې:
مفيت حممد هاشم عفاري َمد ِظله العايل څوک چې د
ِ
جانشني ِ
جانشني عفار به د ښځو د حقونو په باره کښې د رشيع مسئلو په بابله پوښتنې کولې ،تر دې پورې چې یو
ِ
ً
داسې څزي کوم چې دويمې ښځې هل ورکړے شو او هغه د وړومبئ ښځې پکار نه وو مثال موبائل ،چونکه په
رشيع حلاظ رسه انطصاف رضوري دے ځکه به هغويئ رشيع الر ښودنه اخستله او د موبائل رقم به ئې د
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وړومبئ ښځې َويل ( )2هل ورکولو چې هغه رقم په رضورت پيښيدو په هغې اولګولے يش۔ په هر قدم رشيع الر
امري اه ِل ُسنت اهم صفت دے۔
ښودنه حاصلول او عني د رشيعت مفابق ټول اکرونه کول د جان ِ
شني ِ

په آخري وخت کښې هم د ښځو رسه د ښه سلوک کولو وصيت

ُ ُ
صَ
اهلل عَلَيْ ِه َوا ٰل ِ ٖه َو َسلَم د ظاهري وصال رشيف په وخت اوفرمائيل :ملونځ ،ملونځ او ستاسو السونه
حضور نيب کريم َ ّل ُ
ِ

چې د کومو تاسو مالاکن شوئ هغويئ ته هغه تکليف مه رسوئ د کوم د زغملو چې هغويئ طاقت نه لري ،د
ښځو په باره کښې د اهلل پاک نه ويريږئ ،د اهلل نه ويريږئ ،هغويئ ستاسو په السونو کښې قيدې دي ،یعين هغه
َ
داسې قيدې دي کومې چې تاسو د اهلل پاک د امانت په طور اخستې دي۔

بهرتين خاؤند هغه دے!
()1

کوم چې د خپلې ښځې رسه د نرمئ ،ښه هلجې او ښه سلوک اختيار کړي!

()2

کوم چې د خپلې ښځې په حقونو ادا کولو کښې هيڅ قسمه غفلت او بے خيايل اونکړي!

()3

کوم چې د خپلې ښځې په سخت مزاج او بد اخالقئ باندې صرب اوکړي۔

()4

کوم چې خپله ښځه په خپل عيش او آرام کښې برابره رشيکه اوګنړي۔

()5

کوم چې په خپله ښځه باندې چرې هم ظلم او هيڅ قسمه بے ځایه زياتے نه کوي۔

()6

کوم چې د خپلې ښځې په مطصيبتونو ،ناروغتيا او درد او غم کښې د هغې د خيال ساتلو ،تپوس او
وفادارئ ثبوت ورکړي۔

()7

کوم چې د خپلې ښځې په خرچو کښې شومتوب او کنجويس اونکړي۔

د مرض د زياتيدو ورځې

ُ ُ
ُ
ّ
په َر َج ُ
املرجب  1441هجرئ بمفابق 2211ء کښې د امِ ّ ا َسيد عفاريه ناروغتيا زياته شوه ،په شعبان
ب

ُ ُ
َ…2د ښځې َويل د هغې ځوي دے که چرې هغه نه وي نو د هغې پالر او که هغه نه وي نو بيا د هغې ورور وي چونکه د امِ ّ ا َسيد
عفاريه ځوي نه وو او نه ئې پالر ژوندے وو ځکه به هغويئ رقم د هغې ورور هل ورکولو۔
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املعظم او رمضان املبارک کښې ئې طبيعت نور هم خراب شو او د شوال په مياشت کښې ئې ناروغتيا سمه ډیره
امري اه ِل ُسنت د هغې د عالج او خدمت ډیر کوششونه اوکړل تر دې پورې چې د هغويئ يب يب به
شوه۔
ِ
جانشني ِ

وئيل چې ”زما خاؤند زما د پالر کمے پوره کړے دے۔“

آخري وختونه

ُ ُ
امِ ّ ا َسيد عفاريه د حيدر آباد په هسپتال کښې داخله وه۔ او په آخري وخت کښې ئې د مرض رسه رسه
کرونا هم شوه۔ د اکل  2211نه تر اکل  2222پورې سفر د هغې د پاره د ډیر ازميښت غټ وو۔ په ّ 5
حمرم احلرام

ُ
جانشني عفار د رضوري اکر په لړ
 1444هجرئ بمفابق  5اګست اکل  2222د مجعې مبارکې په ورځ سحر
ِ
ُ ُ
ُ ُ
کښې د پنجاب نه واپس راتللو ،د امِ ّ ا َسيد عفاريه ورور عبد الوحيد عفاري فون اوکړو چې د هغې (امِ ّ ا َسيد
ً
عفاريه) طبيعت ډیر خراب دے تاسو زر ترشيف راوړئ ،اهلل پاک څه داسې کول چې عني د وفات نه تقريبا لس،
امري اه ِل ُسنت د خپلې لور رسه د مرحومې خوا ته راورسيدلو ،مرحومه د لور او د
پينځلس منټه خمکښې
ِ
جانشني ِ

خاؤند رسه د مالقات کولو نه لږ ساعت پس د کرونا په وجه د دې دنيا نه ُرخطصت شوه۔ اانا ِہّٰلِل َوا انا ا ا َل ْیها َرا اج ُع ْون یاد ساتئ
ُ
چې د کرونا په وجه وفات کيدونکو ته علمائے کرام شهيدان وايئ۔ مرحومه د مجعې مبارکې په ورځ وفات
شوه ،په دې ورځ د وفات کيدو هم څومره ښلکے فضيلت دے۔

ُ
د ُجعې په ورځ د وفات کيدو فضيلت

ُ
صَ
اهلل عَلَيْ ِه َواٰل ِ ٖه َو َسلَم ارشاد اوفرمائيلو :څوک چې د مجعې په ورځ وفات يش د هغه د پاره
د اهلل پاک خوږ حبيب َ ّل ُ
َ
د شهيد اجر يللکے يش او هغه د قرب د امتحان نه حمفوظ وي۔
َ
ِ
اهلل عَـنْ ُه نه روایت دے چې نبئ کريم
په یو بل روایت کښې دي :د صحابئ رسول حرضت جابر َر َ
ِض ُ
َ
ُ
ُ
ارشاد اوفرمائيلو :کوم کس چې د مجعې په شپه یا د مجعې په ورځ وفات يش هغه به د قرب د عذاب نه حمفوظ
ساتلے يش او د قيامت په ورځ به په دې حال کښې راځي چې په هغه باندې به د شهيدانو ُمهر وي۔

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

َ ُّ ۡ َ َ ۡ
ۡ
َ
صلوانلَعناۡلبِيب

َ َّ ه ُ َ ٰ ُ َ
َّ
صَّلناّٰللنلَعنُممد
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په وفات کيدو باندې د اهلل پاک نه ويره

ُ ُ
ُ
جانشني عفار ته
کن شور یی اظهر عفاري بيان دے چې د امِ ّ ا َسيد عفاريه په وفات کيدو چې لکه ما
ِ
در ِ

جانشني عفار په ژړا شو او اوئې فرمائيل :زما رسه ويره ده چې د دې په
د الس نيوې د پاره فون اوکړو نو
ِ

ِخدمت کښې زما نه څه کمے نه وي شوے۔

ُّ
د ا ِم جنيد عطاريه بيان

اعم طور چې د چا دوه ښځې وي نو خپل مينځ کښې یو کيدل ئې ډیر ګران وي اهلل پاک دې په عفار
عفار دويمې يب يب اُمِ ّ
خاندان باندې خپل رمحتونه اوروي ،لکه چې اُمِ ّ ا ُ َسيد عفاريه وفات شوه نو د جانشني ّ
ِ
امري اه ِل ُسنت َد َام ْت َب َرکَا ُت ُہ ُم ال ْ َعالِيَه رسه الس نيوه اوکړه او څه داسې بيان ئې اوکړو چېَ :م َ
اشآ َء اہلل! د
جنيد عفاريه د ِ
ُ ُ
فيضان
غسل نه پس د امِ ّ ا َسيد عفاريه مخ خپپله قبلې طرف ته شو او په مخ ئې ډیر نور وو۔ په اعليم مدين مرکز
ِ
َ
ُ
امري اه ِل ُسنت َد َام ْت َب َرکَا ُت ُہ ُم ال ْ َعالِيَه د مرحومې جنازه اوکړه او جنازې کټ هل ئې
مدینه کښې د مجعې د ملونځ نه پس ِ
اوګه هم ورکړه۔

خاورو ته د سپارلو نه پس د باران پَشمک

ً
ُ ُ
د مازيګر د ملانځه نه فورا پس امِ ّ ا َسيد عفاريه په صحرائے مدینه کښې د کراچئ ټول پالزې رسه نزدې
ی
دعوت اساليم ِذمه واران ،د مرحومې
شوری اراکن ،د
خاورو ته اوسپارلے شوه۔ خاورو ته د سپارلو په موقع د
ِ
ُ
خپل خپلوان او نور ډیر
کن شور یی ابو
ِ
اعشقان رسول موجود وو۔ د مرحومې ورور هغه قرب ته کوزه کړه۔ د ر ِ
ُ
کن شور یی حايج امني عفاري
ماجد حممد شاهد عفاري بيان دے چې خاورو ته د سپارلو نه پس چې لکه ر ِ

داع کوهل نو ناڅاپه نرے نرے باران رشوع شو۔ اهلل پاک! دې مرحومه بے حسابه اوخبښي او قرب دې ئې روښانه
کړي۔

ٰ ۡ َ َّ ِ ۡ َ
بن
ام ن
ِين ِِباه ِنانل ِ ِ

اۡلم ۡ نص َ
اّٰلل عَل َيۡ ِه َواٰلِه َو َسلَم
ِي َ ّل ه ُ

رکربقاِب وسکیبںَیک َ
نش اِب 
رو اِب 

َ

ریمیاِب بشاِب اتراِب دناِب انباِب دے َ

َ

َ ُّ ۡ َ َ
انلَع ۡ َ
ناۡلبِ ۡيب
صلو

اےَعمشَامج ََمصطفاایئ َ
اےَعمشَامج ََمصطفاایئ َ

َ َّ ه ُ َ ٰ ُ َ
ناّٰللنلَعنُم َّمد
صَّل

www.dawateislami.net

15

وفادار خاؤند

خاورو ته د سپارلو په وخت باران کيدل نيک فال دے

ا ی
لع حرضت ،امامِ اه ِل ُسنت ،موالنا شاه امام امحد رضا خان َر ْ َْح ُة ا ِهلل عَلَيْه فرمايئ( :خاورو ته د سپارلو نه فورا
خالف اعدت وي۔
فال َح َسن (یعين ښه فال) دے خاص طور چې
ِ
پس) د رمحت باران ِ

ُ
فاحته خواين (داع)

ایطصال ثواب د پاره د اساليم خوئيندو په  6حمرم احلرام اکل  1444هجرئ د خايل په ورځ
د مرحومې د
ِ
ُ
حمرم احلرام  1444هجرئ د اساليم خوئيندو د اتوار په ورځ د مازيګر نه تر
مازيګر د  4نه تر  6جبو او په 7
ُ ُ
ُ
اعشقان رسول امِ ّ ا َسيد عفاريه ته د خپلو نيکو ثواب اوخبښلو۔ د
ماښام پورې د داع سلسله اوشوه۔ بے شمريه
ِ
هغې څه تفطصيل الندې اوګورئ۔

ّ
ُّ ُ َ
ري اه ِلسنت د اينګور ا ِم اسيد عطاريه د پاره ايصال ثواب ( 20اګست 0200ء)
د ام ِ

ايصال ثواب
قرآن کريم
ِ
خمتلفې

سيپارې

ټوهل شمريه (په هندسو
کښې)

ټوهل شمريه (په لفظونو کښې)

Total figure (in
)English
Eighty Seven Thousand Five Hundred

87584

اووه اتيا زره پينځه سوه څلور اتيا

102364

یو الکھ دوه زره درې سوه څلور شپته

Hundred Sixty Four

لس الکهه شپاړس زره اووه سوه

Ten Lac Sixteen Thousand Seven

سورۃ يیسني

1016728

سورۃ امللک

918046

لکمۀ طيبه

71128714

درود پاک

1.02285E+11

آیت کريمه

8726107

Eighty Four
One Lac Two Thousand Three

اتويشت

Hundred Twenty Eight

نهه الکهه اتلس زره شپږ څلويښت

Nine Lac Eighteen Thousand Forty Six

اووه کروړه یولس الکهه اتويشت زره

Seven Crore Eleven Lac Twenty
Eight Thousand Seven Hundred

اووه سوه څوارلس

Fourteen

یو کھرب دوه اربه اتويشت کروړه

One Kharab Two Arab Twenty Eight

پينځه څلويښت الکهه یو دیريش زره

Crore Forty Five Lac Thirty One

یو سل یو څلويښت

Thousand One Hundred Forty One

اووه اتيا الکهه شپږ ويشت زره یو سل

Eighty Seven Lac Twenty Six

اووه
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خمتلف ِذکرونه

37702196

درې کروړه اووه اويا الکهه دوه زره یو Three Crore Seventy Seven Lac Two

سل شپږ نوي

Thousand One Hundred Ninety Six
Eighteen Thousand Five Hundred

نفيل روژې

18596

اتلس زره پينځه سوه شپږ نوي

Ninety Six

درود تاج

574001

پينځه الکهه څلور اويا زره یو

Five Lac Seventy Four Thousand One

استغفار

22434902

دوه کروړه څلرييشت الکهه څلور

Two Crore Twenty Four Lac Thirty

د مدين قافلو
ثواب

د عمرو ثواب

دیرش زره نهه سوه دوه

Four Thousand Nine Hundred Two

858

اته سوه اته پنځوست

Eight Hundred Fifty Eight

66

شپږ شپيته

Sixty Six

اہلل!اِب رکماِب ااسیاِب رکےاِب ھجتاِب ہپاِب اہجںاِب اِب ںیم َ

َ ُّ ۡ َ َ
انلَع ۡ َ
صلو
ناۡلبِ ۡيب

َ

اےاِب دوعتاِب االسیماِب رِتیاِب دوھماِب یچماِب وہ َ

َ َّ ه ُ َ ٰ ُ َ
صَّل
ناّٰللنلَعنُم َّمد

دل حمرتم د زړه جذبات
د وا ِ

ّ
عالمه موالنا ابو بالل حممد ايلاس ّ
عفار قادري
امري اه ِل ُسنت حرضت
باين
دعوت اساليمِ ،
ِ
شيخ طريقتِ ،
ِ

رضوي

ت بَ َرکَا ُت ہ ُم ال ْ َعالِ يَه
ام ْ
َد َ
ُ

د حمرم احلرام په دوؤ مدين مذاکرو کښې د خپل ځوي عبيد رضا عفاري مدين مد ظله

العايل په باره کښې ډیرې ښې جذبې څرګندې کړې او اوئې فرمائيل ،په خپل انداز کښې د هغې خالصه
وړاندې کووم:
د خوشحالو ملګري خو ډیر زيات وي خو ”د غم ملګري“ کم کوز وي او زما ځوي ”د غم ملګرے“
دے۔ په لکونو لکونو د ناروغتيا په حالت کښې خپله ښځه سنبالول او د عالج د پاره خمتلفو ځيونو ته بوتلل
”متاثره کوونکې اکرنامه“ ده۔ د هغې د عالج کولو په باره کښې زما ځوي هيڅ کمے نه دے پريښودے او ما
چرې هم هغه په دې باره کښې په ګيله کولو نه دے اوريدلے۔ اهلل پاک دې هغويئ هم داسې لري۔ ( 5حمرم
احلرام ،مدين مذاکره  1444بمفابق  4او  7اګست 2222ء)
طعراِب یک َ
اجینیشناِب لِماِب ھجتاِب وکاِب  ُ ا

َ ُّ ۡ َ َ ۡ
ۡ
َ
صلوانلَعناۡلبِيب

َ

واہاِب تمسقاِب رتیاِب اےاِب دیبعاِب راضاِب ! َ

َ َّ ه ُ َ ٰ ُ َ
َّ
صَّلناّٰللنلَعنُممد
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جانشني عطار د ماما په حيث
ِ

امري اه ِل ُسنت د خورزې طبيعت ډیر خراب وو او هغه د حيدر آباد په یو
څه موده خمکښې د
ِ
جانشني ِ
ُ
هسپتال کښې داخله وه۔ هغويئ د خپلو چبو او امِ ّ جنيد عفاريه رسه د خپلې خورزې د ”تپوس“ د پاره ترشيف
یوړلو او د هغې په عالج وغريه کښې ئې ډیره مرسته اوکړه په کومې چې د هغويئ خورزې څه په دې انداز
ُ
امري اه ِل ُسنت په خدمت کښې پيغام اويلږو :ماما او امِ ّ جنيد خاص زما د يلدلو د پاره
کښې د خپل نيکه بابا ِ
سفر اوکړو او راغلل ،زه ډیره خوشحاهل شوم ،ماما د بے شمريه خاصيتونو مالک ،ډیر نرم زړه واال ،شفيق او په

معاملو کښې حريانوونکے دے ،زمونږه دومره خيال سايت چې زمونږه زړه هغويئ ته داعګانې کوي ،هغويئ هريه
ده۔ اهلل پاک دې دا هريه د ملر پشان روښانه اوسايت۔ چې دويئ ته هيڅ تکليف اونه ريس۔ په هر ګام دې د دويئ
حفاظت اوکړي۔ ماما د هرې رشتې حق ادا کړو اهلل پاک دې تر مرګه پورې مونږه د دويئ وفادار اوسايت۔
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