


 

 

 کتاب لوستلو داع د

 اع لولئ د   ينددا ال ېاسالیم سبق لوستلو نه خمکښدیين کتاب یا   
َّاِْن َشآَءاهلل   َوَجل َ کیږي: ېلولئ هغه به مو یاد پات ېڅه چعَز َ

َلل ُّٰهم َ افَْتْح عَلَْيَنا  ْكَرام ِحْكَمَتَك َوانُْشرْ ا  َعلَْيَنا َرْحَمَتَك َيـا ذَاالَْجََلِل َواْْلِ
َّاے اهلل ترمجه: ل َ َوَج او په مونږه کړې برسريه ]یعين بريته[ ےکمت دروازح  لم او  ع  د په مونږه عَز َ

  عظمت او بزرګئ واال ےا خپل رمحت رانازل کړې
                                                                                                                                            

 یو یو ځل ُدرود رشیف اولولئ( ې)اول او آخر کښ 
 

  

 بلط مغ

 دمہنی عیقب

 ورفغمت

 پاک په باره کښې سوال جوابد امريِ اهلُِسنَّت نه د غوِث    د رسالے نوم:

 ............................................ اول ځل:           
 .....................   تعداد: 

 
 

چاپ کولو اجازت نشته ےبل چا ته د دې رسالَمَدين عرض: 
 

څه ښاكره خايم وي یا پانړې کيم وي یا په  ېکتاب په طباعت کښ که د
 .ته رجوع اوكړئ مَْكتَبَُة اْْلَِديْنَهوي نو   وروسته لګیديل ېکښ خمکښ بائنډ نګ

  کتاب اخستونكي توّجه اوكړئ 
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 جوابد امريِ اهلُِسنَّت نه د غوِث پاک په باره کښې سوال 
نّت، بانئ دعوت  ا ساليم           حرضت عّّلمه، َموالنا ابُو بِّلل  شیخ  طريقت اَمري  اَهل س 

ْـعَـالِـيَـه َرَضوي حمّمد ايِلاس عّطار قادِري، بَـَرکـاُتـُهـُم ال نَّت نه د ”دا ر ساهل  دَامَـْت  د امري  اهل س 
 .په اردو ژبه کښې يليلک ده“  جوابغوث  پاک په باره کښې سوال 

م          کښې د َوس مناسب د دې رسالے په آسانه پښتو ژبه  اساليم()دعوت  جملس  تراج 
، زياتے ےمکه چرې په دې ترَجه کښې څه غلطي یا ک .د ترََجه کولو کوشش کړے دے

م خرب اوكړئ او د ته  اومومئ نو ستاسو په خدمت کښې عرض دے چه جمل س تراج 
 .ثواب حقدار جوړ شئ

 پيشكش:
جملِس تراِجم دعوِت اِسّليم 

 اعلیم مدین مركز فیضاِن مدینہ حملہ سوداگراں
 دینہ کرایچ، پاکستانپراین سزبی منڈی، باب المَ 
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نَّت  َمْت دا رساهل د امري  اهل س   نه په شوؤ سوالونو مشتمله ده بََرکَاُتُہُم الَْعالِيَهدَا

د امريِ اهلُِسنَّت نه د غوِث پاک په باره کښې سوال 
 جواب

نَّت ”یا اهلل پاکه څوک چې دا رساهل  ُداعئے جانشنِي امريِ اهلُِسنَّت: د امري  اهل س 
پاک په  اولويل که واوري هغويئ د غوث  “ نه د غوث  پاک په باره کښې سوال جواب

  ۔نقش  قدم باندې روان کړې، نیک ئې جوړ کړې او هغويئ بے حسابه اوخبښې

ُ عَلَيِۡه َواٰلِه َوَسل َماۡۡلَِمۡينِِبَاهِنانلَِّبِِنناِٰمۡين َصّل َ اّٰلله

 د  ُدُرود رشیف فضیلت
ل َمد آخري نيب  اٰلِٖه َوَس َيِْه َو اهلُل عَل فرمان: څوک چې په ما باندې درود  پاک لويل زه به د هغه  َصّل َ 

  ۔شفاعت کووم

ناۡۡلَبِۡيب نُُمَمَّد  َصلُّۡوانلََعَ نلََعٰ ُ ناّٰلله  َصَّلَّ

اهللَِّحضور  غوث  پاک سوال:  َيْهََّرْْحَُة   لکه دنیا ته ترشيف مبارک راوړو؟ عَل
رشد، حضور  غوث  پاک  جواب: اهللَِّزما م  َيْهََّرْْحَُة  د رمضان  املبارک په وړومبئ نیټه د  عَل

لګ په ورځ د صبح صادق په وخت دنیا ته ترشيف مبارک راوړو، هغه وخت د هغويئ 
اهللَِّ َيْهََّرْْحَُة   ۔وو“ اهلل، اهلل”شونډې مباركې په مزه مزه خوزيدلې او په ژبه ئې  عَل

هغويئ چونکه په رمضان  املبارک کښې دنیا ته ترشيف راوړو ځکه  
هغويئ به د پيشمين نه تر روژه مايت پورې یعين د  ۔هغويئ په وړومبئ ورځ روژه اونیوهل

اهللَِّصبح صادق نه تر د ملر پريوتو پورې د خپلې مور جانې  ُة  ْهََّرْْحَ  ۔پیئ )شوده( نه څلک اعَلَي
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اهللَِّالقادر جیالين د غوث  اثلقلني، شیخ عبد   َيْهََّرْْحَُة  اهللَِّمور يب يب  عَل فرمايئ: چې  اعَلَيْهََّرْْحَُة 
لکه زما ځوي عبد القادر پیدا شو نو په رمضان املبارک رشيف کښې به ئې ټوهل ورځ 

 ۔پیئ )شوده( نه څلک

ان ںیم  وغِث امظع ىقتم رہ آن ںیم

ض

َم
َ
ودھ ىھب ر

ُ
 وھچڑا امں اک د

اهللَِّاوريديل مو دي چې غوث  پاک سوال:  َيْهََّرْْحَُة  به د خپلې مور يب يب په ګیډه کښې د  عَل
 مور يب يب د پرنيج )انرت يش( جواب وركولو؟

اهللَِّزما غوث  پاک  ۔آؤ يج جواب: ُة  َيْهََّرْْحَ چې لکه د خپلې مور يب يب په ګیډه کښې وو َّعَل
اهللَِّنو چې لکه به د هغويئ  َيْهََّرْْحَُة   مور يب يب پرجنے )انرتوشے( اوكړو او هغې به عَل

 اهللَْكْیَر حَمُْ: به د خپلې مور جانې په ګیډه کښې جوابا   عَلَيْهََّرْْحَةُ اهللَِّاووئیله نو هغويئ ْ!ُدِْہّٰلِلمْ حَْاَلْ 

وئیل نه  اهللَْكْیَر َحمُْنن سبا خو به لويو لويو )کسانو( هل   ۔وئیل
او د نارينه د پاره  اهللَْكْیَر َحمُْد پرنيج )انرتويش( په جواب کښې د زنانه د پاره به  ۔ورځي

د غوث  پاک  ۔وئیلے کیږي اهللَْكْیَر َحمُْ رش  اهللَِّزما م  َيْهََّرْْحَُة  د مور په ګیډه کښې هم په  عَل
اهللَِّمسئلو پوهیدلو ځکه چې هغويئ  َيْهََّرْْحَُة  زمونږه حالت دا دے چې  ۔پیدائيش َويل وو عَل

مونږ ته په پرنيج )انرتويش( راتلو څه کول دي او د پرنيج په اوريدو څه کول دي د 
ِْہّٰلِلمْ َحْاَل ْهیڅ پته راته نه وي او زمونږه ډیر خلق په پرنيج )انرتويش( باندې  نه وايئ ْ!ُد

نَّت عمل دے بلکه په پرنيج )انرتويش( کولو باندې د اهلل محد یعين  حاالنکه دا س 
نَّت  م ؤكده ْ!ُدِْہّٰلِلمْ حَْاَلْ  وئیلو ته تفسري خزائن  العرفان کښې د طحاوي په حوالې رسه س 

جتربه ده چې بعضې خلق داسې   ۔يليلک ته
نه وئیلو اعدت خپیږي که هغويئ ته ْ!ُدِْہّٰلِلمْ حَْاَل ْوي د چا چې په پرنيج )انرتويش( راتلو د 

د پرنيج )انرتويش( جواب وركول په دومره آواز  ۔نه وايئْ!ُدِْہّٰلِلمْ حَْاَل ْبیا بیا اووائې نو بیا هم 
رسه چې انرتويش کوونکے ئې واوري واجب دي که چرې څوک جواب نه وركوي نو 
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خو ولې خلق جواب نه وركوي او نه هغويئ ته د  ۔ګنهګار به وي
د غوث  پاک  ۔دې په باره کښې پته وي رش  اهللَِّزما م  َيْهعََََّّرْْحَُة  ته د مور په ګیډه کښې هم د  ل

پرنيج د جواب پته وه حاالنکه په هغويئ دا واجب هم نه وو ځکه چې په نابالغه دا 
اهللَِّواجب نه وي، نابالغ ال څه کړې غوث  پاک  َيْهََّرْْحَُة  خو ال اوس د مور په ګیډه کښې  عَل

اهللَِّوو، دا د غوث  پاک  ُة  َيْهََّرْْحَ پاک د طرف نه دا وئیل وو چې راتلو کرامت وو او د اهلل َّعَل
بهر حال چې لکه پرجنے  ۔واال څوک اعم َکس نه دے بلکه د اويلاؤ رسدار دے

واوري نو ْ!ُدِْہّٰلِلمْ َحْاَل ْوئیل پکار دي او کوم مسلمان چې ْ!ُدِْہّٰلِلمْ حَْاَلْ )انرتوشے( رايش نو 
  ۔واجب يش یَر َحمَُكْاهللپه هغه باندې به 

 َ
ْ

ِ مْ اَل  و ! وئیل افضله ُداع دهُد لِِلٰ
وئیل ډیر جامع دي او دې باره کښې په حدیث  پاک کښې  !ُدِْہّٰلِلمْ َحْاَل ْد محد بیانولو د پاره 

ُدْاوفرمائیلے شو:  َعاِءْاَل َحم   ۔وئیل دي !ُدِْہّٰلِلمْ حَْاَل ْیعين اَفضله )غوره( د اع  لِلّٰہاَف َضُلْالدُّ
ُدْبهرته دا ده چې پرنيج )انرتويش( کولو واال   ِْْہّٰلِلْاَل َحم   یا ال ٰعَلمِی نَْرب 

ُدْ َْْعلٰیِہّٰلِْلْاَل َحم  یعين اهلل  اهللَْكْیَر حَمُْ” ” اووايئ او په اوريدونکي واجب دي چې فورا   َحالْکُل 
اووايئ او دا دې دومره په زوره اووايئ چې پرجنے )انرتويش( کولو “ دې په تا رحم اوكړي

ْاهلل”واال ئې واوري رصف په زړه کښې   ۔وئیل اکيف نه دي“ یَر َحُمَك
َْلَنا”چې جواب واوري نو پرجنے )انرتوشے( کولو واال دې   ْاهللُ ِِفُ َْْیغ  یعين اهلل  َوَلکُم 

ْ”یا “  ۔پاک دې مونږه او تاسو اوخبښي ْبَاَلکُم  لُِح َْویُص  ْاهللُ ِدی کُُم یعين اهلل پاک دې تاته یَه 
او دا وئیل د هغه د  ۔وايئ“ هدایت اوكړي او ستا حالت دې ښه کړي

 وکه نه ئې وايئ ن  ۔پاره مستحب یعين د ثواب اکر دے
که په دې دوؤ داعګانو کښې یوه داع هم اووايئ نو  ۔ګنهګاريږي به نه

   ۔مستحب به ادا يش
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اهللَِّد غوث  پاک سوال:  َيْهََّرْْحَُة    ۔)د ماشومتوب( یوه واقعه بیان کړئ عَل
اهللَِّحضور غوث  اعظم َسی ّد شیخ عبد القادر جیالين  جواب: َيْهََّرْْحَُة  فرمايئ: لکه چې  عَل

زه ماشوم ووم نو د حج په ورځو کښې زه ځنګل ته الړم هلته زه په یو غويئ پسې شاته 
هغه غويئ زما طرف ته  ۔شاته روان شوم لکه څنګه چې ماشومان اعم طور داسې کوي

بد  القادره! ته د داسې ق سمه اکرونو د پاره نه ئې پیدا کړے اوكتل او اوئې وئیل: اے ع
زه ويريدم او کور ته واپس راغلم او مور يب يب ته مې عرض اوكړو: مور جانې!  ۔شوے

تاسو ما مکمل طور د اهلل پاک په الره کښې بغداد ته د تللو اجازت راکړئ د پاره د دې 
لم  دین حاصل کړم او مور جانې زما نه  ۔نیک بنده ګان اوينم چې زه هلته الړ شم او ع 

دې اوريدو رسه د مور جانې په  ۔د دې وجه اوپوښتله نو ما د غويئ واال واقعه واوروهل
سرتګو کښې اوښکې راغلې او زما د بابا جان په مال کښې چې زما کومه حصه وه 

ّکې، ما د هغې نه د رسو زرو هغه ئې زما خوا هل راوړه یعين د رسو زرو  ّکې   س  س 
مور جانې دا رقم زما په  ۔مې د خپل ورور د پاره پريښودې واخستلې او بايق پاتې 

قمیص کښې اوګنډلو او بغداد ته د تللو اجازت ئې راکړو او په هر حالت کښې ئې د 
رښتیاؤ وئیلو نصیحت اوكړو او اوئې فرمائیل: ځويه زه تا د اهلل پاک د رضا د پاره د 

 ۔او اوس به ماته ستا مخ د قیامت په ورځ يلدل نصیب کیږيځان نه لرې باسم 
 

اهللَِّد دې حاكیت نه دا پته لګي چې زمونږه د غوث  پاک  ُة  َيْهََّرْْحَ لم   عَل د ماشومتوب نه د ع 
لم  دین حاصلولو د پاره د خپلې  دین حاصلولو شوق پیدا شوے وو، په دې وجه ئې د ع 
مور جانې نه اجازت واخستو او مور جانې هم د ټول عمر د پاره د اهلل پاک په الره 

دا یوه داسې رښتونې واقعه ده په کومه کښې چې د  ۔کښې د سفر کولو اجازت وركړو
لم  دین  ۔او هر چبي د پاره بهرتين َدرس دےهرې مور  مونږ هل هم پکار دي چې ع 

  ۔حاصل کړو
اهللَِّد پريان  پري، حرضت شیخ عبد القادر  جیالين سوال:  َيْهََّرْْحَُة  لیه مباركه څنګه وه؟ عَل  ح 
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ْ جواب: رَساد ْاْل  رشيف په حوالې رسه حرضت شیخ ابو عبد  اهلل بن امحد بن  بہجُۃ
اهللَِّق داَمه َمقد ِس   َيْهََّرْْحَُة  ین سی ّد عبد  عَل فرمايئ چې زمونږه امام شیخ االسالم ميحُّ ادل 
اهللَِّالقادر جیالين  َيْهََّرْْحَُة  ضعف  ابلََدن یعين په ظاهري طور د کمزوري بدن واال،  عَل

نه، غټې ګريې، دنګې مرئ، غنم رنګ، میالؤ شوې وروځې، درمیانه قد، فراخه سي
تورې سرتګې، تزي آواز او د ډیر علم او فضل لرونکے وو  یعين هغويئ ډیر لويئ اعل م او 

  ۔مفيت هم وو

اهللَِّحضور  غوث  پاک سوال:  َيْهََّرْْحَُة  عريب وو که عجيم؟ )د هندوستان نه شوې  عَل
 پوښتنه(
اهللَِّحضور  غوث  پاک  جواب: َيْهََّرْْحَُة  یاد ساتئ!   ۔عجيم وو عَل

 ۔څوک چې عريب نه وي هغويئ ته عجيم وئیلے يش لکه څنګه چې مونږه عجمیان یو
 

 َمطلب دے؟ د دې شعر څهسوال: 

 اوےچن اووچنں ےک رسوں ےس دقم اٰىلع ریتا  واہ اىک رَمہبت اے وغث ےہ ابال ریتا

ده! اے زما غوث  “ واه کیا مرتبه اے غوث ہے باال تريا” جواب:    رش  یعين اے زما م 
پاکه! ستاسو هم څومره ښلکے شان دے! څومره ښلکے مقام دے! او څومره اوچته 

 اوچنے اوچنوں کے رسوں سے ہے  قدم ایلٰع تريا ۔مرتبه ده! ستاسو مرتبه ډیره اوچته ده
با  رک نه بلکه قدم مبارک د لويو لويو نه ایلعٰ یعين اے زما غوث  پاکه! ستاسو رس م 

اهللَِّنه مراد اويلائے کرام  اوچنے اُوچنوں دتله د ۔ےد ْهََّرْْحَُة  ََّدي، انبیائے ک رام  معَلَي ََّع ََلم يْهَِّل  َّالس َ
ضَواناو صحابۀ ک رام  الر  هُم  راد نه دي عَلي اهللَِّپه اويلائے ک رامو  ۔م  َيْهََّرْْحَُة  کښې د غوث   معَل

اهللَِّپاک  ُة  َيْهََّرْْحَ   ۔مقام او َمرتبه ډیره ایلٰع دہ عَل
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 د قادري څه مطلب دے؟سوال: 
 عَلَيْهََّرْْحَةُ اهللَِّ نوم عبد  القادر دے نو کوم َکس چې د هغويئ عَلَيْهََّرْْحَةُ اهللَِّد غوث  پاک  جواب:

ريد وي هغه ته د هغويئ  اهللَِّپه سلسله کښې م  َيْهََّرْْحَُة  د نوم په نسبت رسه قادري وئیلے  عَل
  ۔يش

ريد جوړیدل د قرآن  پاک نه ثابت دي؟سوال:   آیا د غوث  پاک م 
 سيپاره سورۀ مائده  وسیله لټول د قرآن  پاک نه ثابته ده لکه څنګه چې په  جواب:

 نمرب آیت کښې ا رشاد  رَّب العباد دے: 

َہ َو 
ٰ 
وا الل

ُّ
ق
َ 
وا ات

ُّ
َمن

ٰ
ِذیَۡن ا

َ  
َہا ال

ُّ ی 
َ
 یٰۤا

 
َ
ۃ
َ
َوِسۡیل

ۡ
ۡیِہ ال

َ
ا ِال

ۡۤ
ۡو
ُّ
غ
َ
 ابۡت

 

 اے ایمان والوو د”ترَجۀ کزن االیمان:  
اهلل نه ويريږئ او د هغه په لور وسیله 

 ۔اولټوئ

ظاهره ده چې  ۔دا آیت مبارک علمائے حق د چا د پري جوړولو ديلل جوړ کړے دے “  
پري خدائے یا نيب نه وي بلکه کوم چې مونږ پري جوړوو هغه زمونږه د اهلل پاک بارګاه 

 رساکر ۔ته د رسولو یوه وسیله او ذريعه وي نو په دې معنو کښې د قرآن نه ثابته ده
ل َم َيِْه َواٰلِٖه َوَس اهلُل عَل یعت  ر ضوان دا هم په خمتلفو موقعو باندې بیعتونه اخسيت دي لکه ب َصّل َ 

ډیر مشهور بیعت دے، څوک چې لږ ډیر معلومات لري هغويئ ته د بیعت  رضوان په 
اهلُل عَلَيْهِ وَاٰلِٖه وََسل َمدغه شان په بعضې موقعو باندې هغويئ  ۔باره کښې پته وي د چا نه په  َصّل َ 

نه ئې  او د چا (1) ۔دې خربه باندې بیعت واخستو چې هغه به د چا نه سوال نه کوي

                                                             

اند کومو صحابۀ کرامو   …1 ضَو هُم الر  وال نه کولو بیعت اخستے شوے  عَلي نه چې د س 
اهللَُّوو په هغويئ کښې یو حرضت عوف بن مال ک   ۔هم وو عَـنْهَََُّّرِِضَ 
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باركو  ۔داسې بیعت واخستو چې د دنیا نه به لرې وي د داسې بیعتونو ذ کر په حدیثونو م 
  ۔کښې موجود دے

 د خپوا نه د بیعت ِسلسله جاري ده
اهللَِّد بزرګان  دین  ْهََّرْْحَُة  له د خپوا نه راروانه ده، تر دې پورې چې  معَلَي لس  نه د بیعت س 

د غوث  پاک  رش  اهللَِّزمونږه م  ُة  َيْهََّرْْحَ مشهور بزرګ دے او د هغويئ د بزرګئ نه انکار  عَل
اهللَِّکیدے يش چې څوک هم نه کوي خو د هغويئ  َيْهََّرْْحَُة  هم پري صاحب وو د چا نوم  عَل

باَرک خم اهللَِّزويم چې حرضت شیخ ابو سعید م  ُة  َيْهََّرْْحَ )تذکٔر مشائخ قادريه، ص  ۔دے عَل
اهللَِّ( د غوث  پاک  َيْهََّرْْحَُة  ډیر خلفاء وو، په کومو کښې چې حرضت شی خ عيل بن  عَل

اهللََِّهیيت  ُة  َيْهََّرْْحَ ډیر  عَلَيْهََّرْْحَةُ اهللَِّد ټولو نه لويئ خلیفه وو، د هغويئ نه عالوه هم د هغويئ  عَل
له خلفاء  لس  وو، بیا د هغه خلفاء هم خمکښې خلفاء وو نو داسې تر ننه پورې قادري س 

اهللَِّد غوث  پاک  ۔راروانه ده َيْهََّرْْحَُة  نه چې وړاندې الړ شې نو شیخ ابو سعید م بارک  عَل
اهللَِّخمزويم  ُة  َيْهََّرْْحَ اهللَِّد غوث  پاک  عَل َيْهََّرْْحَُة  ري صاحب پري وو، بیا وړاندې د هغويئ هم پ عَل

اهللَِّوو، تر دې پورې چې مشهور بزرګ حرضت جنید بغدادي  َيْهََّرْْحَُة  هم زمونږه په  َعل
اهللَِّدغه شان حرضت شیخ َمعروف ک ريخ  ۔پريانو کښې دے َيْهََّرْْحَُة  او حرضت رسي  عَل

اهللَِّسقطي  َيْهََّرْْحَُة  اهللَِّهم زمونږه په پريانو کښې دي، زمونږه د غوث  پاک  عَل َيْهََّرْْحَُة  د  عَل
له ځي ځي حرضت امام زين  العاب دین  لس  اهللَِّمشاخئو نه دغه شان س  َيْهََّرْْحَُة  ته رِس او  عَل

اهللَُّبیا د هغويئ پري صاحب حرضت امام حسن  دے او بیا د هغويئ وادل  حمرتم  عَـنْهَََُّّرِِضَ 
يلُّ املرتضٰ  اهللَُّشري  خدا  موال مشلک کشا حرضت ع  د هغويئ پري صاحب دے او  عَـنْهَََُّّرِِضَ 

اهللَُّبیا موال مشلک کشا  ل َمد رساکر  َعـنْهَََُّّرِِضَ  اٰلِٖه َوَس َيِْه َو اهلُل عَل ّل َ  خلیفه وو نو دا د سلسلې په  َص
شلک کښې د کړئ رسه کړئ میالؤ ده، بزرګانو د دې نه انکار نه دے کړے اوس هم 

  ۔ميند ا مَّت اغل ب بلکه اَغلب او زياتره شمريه دا څزي 
اهللَِّد غوث  پاک سوال:  َيْهََّرْْحَُة   وادل  صاحب ته جنګي دوست ولې وئیلے کیږي؟ عَل
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اهللَِّد غوث  پاک  جواب: َيْهََّرْْحَُة  ر ْوادل  صاحب په  عَل ِفَْْام  رُو  َمع  یعين د نیکئ  ال مُن َکَْْعِنْْی َْونَهْ ْبِال 
په دعوت وركولو او د ګناه نه په منع کولو کښې وړاندې وړاندې وو، چې ګناه به ئې 

هد  ۔اويلدهل نو هغه به ئې نه شوه برداشت کولے

ض

 ن
غوث  پاک کے ”د کتاب  ۃبتکمُ ادملی

جنګي دوست  باندې دي چې د حرضت اَب و َصالح َسی ّد موسٰ  په صفحه “ حاالت
اهللَِّ َيْهََّرْْحَُة  اهللَِّځکه شو چې هغويئ “ جنګي دوست”لقب  عَل َيْهََّرْْحَُة  خاص د اهلل پاک د  عَل

رضا د پاره خپل نفس وژلو واال او په عبادت کښې ډیر کوشش کولو واال او رياضت 
کولو واال وو، د نیکئ حکم کولو او د ګناه نه د بچ کولو د پاره مشهور وو، په دې 

عامله کښې به ئې د خپل ځان پروا هم اهللَِّیوه ورځ هغويئ  ۔نه کوهل م  ُة  ات  عَلَيْهََّرْْحَ غټ َج 
ته روان وو چې د وخت د خلیفه یو څو نوكرانو د رشابو منګي په ډیر احتیاط رسه په 

اهللَِّرسونو ایښودي وو او وړل ئې، هغويئ  َيْهََّرْْحَُة  چې لکه هغويئ ته اوكتل نو په جالل  عَل
اهللَِّهغويئ  د ۔کښې راغلے او هغه منګي ئې مات کړل ُة  َيْهََّرْْحَ د ر عب او بزرګئ خمې ته  عَل

د یو نوكر جراءت اونشو، یعين هغويئ د څه وئیلو بغري خاموشه الړل نو هغويئ د وخت 
اهللَِّخلیفه )یعين بادشاه( ته دا واقعه بیان کړه او د هغويئ  َيْهََّرْْحَُة  خالف ئې خلیفه  عَل

اهللَِّ )اوملسولو، نو خلیفه اووئیل َسی ّد م وسٰ  ُة  َيْهََّرْْحَ  ۔( فورا  زما په دربار کښې پيش کړۍعَل
اهللَِّ هم دغه شان َسی ّد م وسٰ  َيْهََّرْْحَُة  خلیفه هغه وخت ډیر په  ۔دربار ته ترشيف راوړو عَل

رسئ ناست وو، خلیفه ورته په غصه کښې اووئیل: ته څوک ئې چې  غصه کښې په ک 
اهللَِّ جنګي دوست ت َسی ّد م وسٰ زما د نوكرانو حمنت دې برباد کړو؟ حرض َيْهََّرْْحَُة   عَل

اوفرمائیل: زه حمتسب )یعين د رشيعت خالف د خربو نه منع کوونکے( یم او ما خپل 
خلیفه اووئیل: ته د چا په حکم حمتسب مقرر کړے شوے ئې؟  ۔فرض ادا کړي دي
اهللَِّ جنګي دوست حرضت َسی ّد م وسٰ  ُة  َيْهََّرْْحَ هلجه کښې جواب وركړو: د په ر عب داره  عَل

یعين اهلل پاک زه حمتسب مقرر کړے یم چې زه  ۔چا په حکم چې ته حکومت کوې
اهللَِّد هغويئ  ۔ستاسو احتساب اوكړم او تاسو د ګناهونو نه منع کړم ُة  َيْهََّرْْحَ په دې ارشاد  عَل

وخت  باندې په خلیفه باندې هغه وخت ويره راغله او په زنګونانو ئې رس کیښودو او لږ
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رْ  پس ئې رس راوچت کړو او په اعجزئ ئې اووئیل: حضور! د ِفْْاَم  رُو  َمع  یعين  ال مُن َکْْعَِنْْیْ َونَهْ ْبِال 
د نیکئ دعوت وركولو او د ګناه نه د منع کولو نه عالوه د منګو په ماتولو کښې څه 
کمت دے؟ اوئې فرمائیل: ستا په حال باندې شفقت کول او تا د دنیا او د آخرت د  ح 

کمت نه دې ډکو  ۔رسوائیئ او ذ لت نه د بچ کولو په خاطر په خلیفه باندې د هغويئ د ح 
كړو او هغه د متاثره کیدو رسه عرض اوكړو: اعيلجاه! تاسو زما د خربو ډیر زيات اثر او

طرف نه هم د حمتسب په عهده )څوكئ( باندې مامور )مقرر( ئې یعين ما هم تاسو 
اهللَِّحرضت چونکه د غوث  پاک  ۔حمتسب جوړ کړي ئې َيْهََّرْْحَُة  وادل وو، په متوالکنه  عَل

د طرف نه مامور )یعين مقرر کړے انداز کښې ئې اوفرمائیل: چې زه د اهلل پاک 
د هغې ورځ نه  ۔شوے( یم نو بیا د خملوق د طرف نه د مقرر کیدو څه رضورت دے

  ۔لقب رسه مشهور شول“ جنګي دوست”هغويئ په 
د اهلل رَبُّ العّزت دې په هغويئ باندې رمَحت وي او د هغويئ په وسیله دې زمونږه بے 

 ۔خبښنه ويحسابه 

ُ عَلَيِۡه َواٰلِه َوَسل َماۡۡلَِمۡينِِبَاهِنانلَِّبِِنناِٰمۡين َصّل َ اّٰلله

 د دې څه مطلب دے؟“ دم دمادم َدستګري”په مدين چینل یوه نعره لګولے يش: سوال: 
زما غوث  پاک ساه نو د دې مطلب شو چې په هره ساه کښې  دہ د دم معٰن  جواب:

د دم یو مطلب وخت هم دے نو  ۔دے یعين په هره ساه کښې زما د غوث  پاک ذ کر دے
 ۔د دې مطابق به مطلب دا وي چې هر وخت د غوث  پاک ذ کر دے

 
ر جیالين سوال:  اهللَِّد غوث  پاک حرضت شیخ عبد القاد  َيْهََّرْْحَُة  دا زما ”فرمان دے:  عَل

 د دې څه مطلب دے؟“ قدم د ټولو اويلائے کرامو په َمرو )څټونو( باندې دے
د  پاک حرضت  جواب: رش  په بغداد رشيف کښې چې د منرب د پاسه دا واقعه اوشوه او م 

اهللَِّشیخ عبد القاد ر جیالين ُة  َيْهََّرْْحَ ْھِذه اوفرمائیل چې عَل ُْْۃِْعلٰیَْرَقبََْْقَدمِی  ْاهللْْلْ ک یعين زما دا  َولِی 
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نو د ټولو نه خمکښې حرضت شیخ عيل  “۔قدم د هر َويلُّ اهلل په مرئ )څټ( باندې دے
اهللَِّبن هیيت  َيْهََّرْْحَُة  اهللَِّڅوک چې د غوث  پاک  عَل ُة  َيْهََّرْْحَ د ټولو وړومبے خلیفه دے  عَل

وړاندې راغلے او د هغويئ قدم ئې په خپله مرئ )څټ(  
دغه شان چې کوم وخت دا واقعه اوشوه هغه   ۔باندې کیښودو

اهللَِّوخت حضور خواجه غريب نواز  َيْهََّرْْحَُة  راسان په غرونو کښې د عبادت د پاره  عَل د خ 
اهللََِّرْْحََّغوث  پاک موجود وو، هغويئ چې لکه د  َيْهَُّة  دا اعالن واوريدو نو عرض ئې  عَل

اوكړو: )ستاسو قدم رصف زما په مرئ  )څټ( باندې نه دے( بلکه زما په رس هم دے 
څو اکهل خمکښې د ټیيل فون په  ۔او زما په سرتګو باندې هم دے

په  )یعين د  )نرش( کیدو، په اوسين وخت کښې  ذريعه بیان 
د حرضت عبد القادر جیالين  رش  اهللَِّذريعه نرش( کیږي،  ولې زما د م  ُة  َيْهََّرْْحَ بیان به د  عَل

بعضې  ۔ر وحاين تعلق په ذريعه نرش کیدو، نه به څه تار وو او نه به څه بريق آلې وې
اهللَِّاويلاؤ کرام  ْهََّرْْحَُة  و خلق به ئې َجع کول او د په خپلو آستانو کښې ناست وو ا معَلَي
اهللَِّغوث  پاک  َيْهََّرْْحَُة  اهللَِّغوث  پاک  ۔بیان به ئې اوريدلو عَل َيْهََّرْْحَُة  رسارس کرامت وو، د  عَل

غوث  پاک د  ۔هغويئ دومره کرامات دي چې د بَل یو ويل دومره کرامت نه میالويږي
اهللَِّ َيْهََّرْْحَُة   ۔وو د کوم چې اوږده روایتونه دي د جملس او د هغويئ د نصیحت درناوے عَل

ر ےس وُپھچ دےھکی ْ

ض

ِ

ض

 رِتی وسلجمں اک امَسں وغِث امظَع  ےسج کش وہ وہ خ

اهللَِّبهر حال! د غوث  پاک  ُة  َيْهََّرْْحَ قدم  اويلائے کرامو ظاهري طور هم په خپله مرئ  عَل
)څټ( واخستو او په باطين طور ئې هم واخستو، د قیامت د ورځې پورې د ټولو 

اهللَِّاويلائے کرامو  ْهََّرْْحَُة   ۔په َمرو )څټونو( باندې د هغويئ قدم دے معَلَي

  اہمترا دَقَم ےہ وہ ای وغِث امظَع   رَسوں رپ ےسج ےتیل ںیہ اتج واےل
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اهللَِّد غوث  پاک شیخ عبد القادر  جیالين سوال:  َيْهََّرْْحَُة  د غريبانانو رسه د حمبت یوه  عَل
  ۔واقعه واوروئ

رشد  پاک، شهنشاه  بغداد حضور غوث  اعظم دستګري  جواب: اهللَِّزما م  ُة  د حج په  عَلَيْهََّرْْحَ
 په”زمانه کښې په یوه حمله کښې حسار شو او ډیر عجیبه شان حکم ئې وركړو چې 

چې لکه ئې اولټولو نو “ ټول يلک کښې د ټولو نه د زيات غريب سړي کور اولټوئ!
اهللَِّهغويئ  ُة  َيْهََّرْْحَ اجازت د هغه غريبې کورنئ نه د هغويئ په کور کښې د حساريدو  عَل

د يلک غټو غټو او  ۔اوغوښتو، د هغه خلقو خبت رابیدار شو او هغويئ اجازت وركړو
مادلارانو خلقو غټې غټې قیميت ډالئ لکه غواګانې، چیلئ )بزيې(، دانې او رسه زر 

اهللَِّغوث  پاک وغريه یو ډیرے د نذرانې په طور باندې د  َيْهََّرْْحَُة  په بارګاه کښې وړاندې  عَل
اهللَِّغويئ کور ته ئې د ترشيف وړلو عرض هم اوكړو، خو هغويئ کړل او د ه ُة  د  عَلَيْهََّرْْحَ

هغه غريب کور پريښودو او بل ځائے ته د تللو نه منع اوفرمائیله، رصف دومره نه، هغه 
ټولې ډالئ ئې هغه غريبې کورنئ هل وركړې او د پيشمين په وخت ئې د هغه ځائے نه 

رشد  ۔ترشيف یوړلو اهللَِّغوث  پاک داسې زما د م  َيْهََّرْْحَُة  د شپې د څه حصې تريولو په  عَل
   ۔بركت رسه هغه غريبه کورنئ مادلاره شوه

اهللَِّغوث  پاک د دې حاكیت نه دا مدين لګ میالويږي چي زمونږه  َيْهََّرْْحَُة  به د غريبانانو  عَل
هل هم پکار ده چې مونږه د غريبانانو رسه حمبت اوكړو  رسه ډیر حمبت کولو، ځکه مونږ

او د هغويئ د رټلو نه ځان اوساتو، زمونږ په کور کښې که دعوت وي نو وړومبے د 
دتله د  ۔غريب خمې ته خوراک کیږدو او هغويئ د عزت په ځائے کښې کښینوو

خو که  غريبانانو ترتیب څه بل شان وي، هغويئ خوارانو ته هډو څوک پام نه کوي،
چرې څوک مادلاره خان وي نو د هغويئ ښه ډیر دار مدار کوي، حاالنکه مادلاره به یو 
عې د ملانځه نه به هم پټیږي، ولې غريب به پينځه وخته  ملونځ هم نه کوي، د َج 
ملونځونه کوونکے وي او د هغويئ په تندي به د ملونځ خنښې ښاكري هم، خو هغويئ ته 

که چرې مونږه د یو غريب رسه داسې اوكړل او هغويئ ته  ۔به هډو څوک ګوري هم نه

www.dawateislami.net



 

 

 جوابد امريِ اهلُِسنَّت نه د غوِث پاک په باره کښې سوال 

ا وګټئ

12 

په قیامت کښې څه مقام میالؤ شو نو بیا به مونږه څه کوو!! مونږه ټولو ته د غريبانانو 
 ۔خیال ساتل پکار دي

 تمسق اگج وغِث امظَع ىھب یامہر  ریھپا! وکیئ رھگ ےک رغوبیں وت یھبک

 

اهللَِّغوث  پاک حرضت شیخ عبد  القاد ر جیالين د سوال:   َيْهََّرْْحَُة    ۔یو کرامت اوښائیئَّعَل

نا شیخ اسماعیل  جواب: اهللَِّد حرضت َسی ّد  َيْهََّرْْحَُة  د کجورو دوه َونې وې، خو د  عَل
څلورو لکونو راهسې ئې میوه نه نیوهل، یو ځل شهنشاه  بغداد حضور غوث  پاک حرضت 

اهللَِّشیخ عبد  القادر جیالين  َيْهََّرْْحَُة  هلته ترشيف یوړلو او هلته ئې د یوې َونې الندې  عَل
اودس اوكړو او د بَلې َونې الندې ئې دوه ركعته ملونځ ادا کړو، د کومې په بركت چې 
په لږ وخت کښې دواړه َونې شنې شوې او په هغه هفته کښې هغې میوه هم اونیوهل، 

ر د غوث  پاک حاالنکه دغه د میوې موسم نه وو، د هغه َونو څه کجورې زما د م  ش 
اهللَِّحرضت شیخ عبد  القادر جیالين  َيْهََّرْْحَُة  په خدمت کښې وړاندې کړے شوې، چې  عَل

نا شیخ اسماعیل  اهللَِّهغويئ د خوراک نه پس داع اوكړهل نو د حرضت َسی ّد  َيْهََّرْْحَُة  په  عَل
د دې حاكیت نه   ۔زمکه، غنمو، پيسو او څاروو کښې بََركت راغلے

پته اولګیده چې د اهلل پاک د نیاكنو بنده ګانو په د اع کښې بركت وي او نیک بنده ګان 
دا هم یاد ساتئ چې مونږ هل د اهلل پاک د نیاكنو بنده ګانو نه  ۔د خلقو سختې حل کوي

رصف د دنیا د غوره وايل د پاره داع کول نه دي پکار، بلکه د دنیا رسه رسه د آخرت د 
کیدو، د بدې خاتمې نه د حفاظت او جنّت ته د بے حسابه تللو د اع هم کول  ښه

اهلل پاک مونږ ته په قرآن  کريم کښې ډیره ښلکې داع ښودلې ده په کومه  ۔پکار دي
کښې چې د دنیا او د آخرت د خري غوښتو ذ کر دے، اهلل پاک ارشاد فرمايئ:
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اے زمونږه َربه!  ترََجۀ کزن االیمان: 
مونږ هل په دنیا کښې خري راکړې او 
مونږ هل په آخرت کښې خري راکړې او 
 ۔مونږه د دوزخ د عذاب نه بچ کړې

 

اهللَِّغوث  پاک حرضت شیخ عبد  القاد ر جیالين سوال:  َيْهََّرْْحَُة  ركعته  به هره ورځ  عَل
اهللَِّآیا دا به د هغويئ  ۔نفلونه کول ُة  َيْهََّرْْحَ  په کرامتو کښې شمريلے يش؟ عَل

ركعته نفل نيش کولے، شپه به ختمه يش، دا  آؤ يج! ځکه چې اعم َکس  جواب:
اهللَِّد بزرګان  دین  ۔کرامت دي ْهََّرْْحَُة  په )یوه شپه کښې د ټول قرآن ختم کول، په یوه  معَلَي

دا “ زره ځله د ر ود  پاک وئیل خپه اودريدل او د قرآن  کريم ختم کول او هره ورځ 
شا  ۔ټول کرامتونه وي اهللَُّحرضت موال عيل مشلک ک  چې به لکه په خپله اَس  عَـنْهَََُّّرِِضَ 

باندې د کښیناستو د پاره راتللو نو د یو ر اکب نه په بَل ر اکب کښې د خپې ایښودو په 
 دمه کښې به ئې د ټول قرآن  کريم ختم کولو، 

ََّعََّحرضت داؤد  ۔دا د هغويئ کرامت وو ۔حاالنکه دا به د یو سیکنډ دمه وي ََلم يْهَِّل س َ به   ال
 ټول ختم کولو، “ َزب ور رشيف”په معمويل دمه کښې د 

َضخامت کیدے يش چې “ زبور رشيف”حاالنکه د قرآن  کريم په مقابله کښې د 
ََّدا د هغويئ   ۔څو چنده زيات وو ََّع ََلم يْهَِّل  ۔معجزه وه َّالس َ

  
اهللَِّغوث  پاک هغه واقعه ارشاد کړئ په کومه کښې چې سوال:  ُة  َيْهََّرْْحَ د مال او دولت  عَل

 د تیلو نه وينه راويستې وه؟
اهللَِّغوث  پاک یو ځل یو خلیفه  جواب: َيْهََّرْْحَُة  تیلئ  هل د نذارنې په طور د ارشفو  عَل

او د قبلولو نه ئې انکار اوكړو، “ زه د دې حاجت نه لرم”راوړې، هغويئ اوفرمائیل: 
اهللَِّهغه ډیره اعجزي اوكړه، بیا هغويئ  َيْهََّرْْحَُة  یوه تیلئ په خپل ښي الس کښې اونیوهل  عَل
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او دويمه ئې په َګس الس کښې اونیوهل او دواړو تیلو هل ئې په خپلو السونو کښې زور 
اهللَِّوركړو او چنوړ ئې کړې نو د هغه دواړه تیلو نه وينې روانې شوې، هغويئ   عَلَيْهََّرْْحَُة 

ته چې د خلقو وينې زما خمې هل اے ابو املظفر! آیا ستا رسه د اهلل ويره نش” اوفرمائیل: 
اهللَِّهغه چې د هغويئ  “۔راوړې َيْهََّرْْحَُة  دا خربه واوريدهل نو د حريانئ په حالت کښې بے  عَل

    ۔هوشه شو
اهللَِّد حضور غوث  پاک  سوال: َيْهََّرْْحَُة  )دا پوښتنه شعبې  ۔نور څه کرامت بیان کړئ عَل

 جوړه کړې ده(
اهللَِّیو ځل څه داسې خلق د چا سوچ چې د اويلائے کرامو  جواب: َيْهََّرْْحَُة  په باره  عَل

کښې ښه نه وو دوه ټوكرئ )شکرئ( ئې راوړې او زمونږه د غوث  پاک حرضت شیخ 
اهللَِّعبد  القاد ر جیالين  َيْهََّرْْحَُة  په خدمت کښې حارض شول او پوښتنه ئې اوكړه: په دې  عَل

اهللَِّدواړو کښې څه دي؟ هغويئ  َيْهََّرْْحَُة  د خپلې ک رسئ نه راکوز شول او په یوه ټوكرئ  عَل
)شکرئ( ئې خپل الس مبارک کیښودو او اوئې فرمائیل: په دې کښي بیمار ماشوم 

زاق  ۔دے نا شیخ عبد  الرَّ اهللَِّبیا ئې خپل ځوي حرضت َسی ّد  َيْهََّرْْحَُة  ته د هغې د پرانستو  عَل
حکم اوكړو، چې لکه ئې هغه ټوكرئ )شکرئ( پرانستله نو د هغې نه واقيع ده چې یو 

اهللَِّبیمار ماشوم راوتلو کوم چې معذوره وو، هغويئ  َيْهََّرْْحَُة  هغه اونیولو او اوئې  عَل
 ۔نو هغه راپاڅیدو او اودريدو“ یعين د اهلل پاک په حکم رسه پاسه اهللْبِاِذ ِنُْْْْقم ْ”یل: فرمائ

اهللَِّبیا هغويئ  َيْهََّرْْحَُة  په بله ټوكرئ )شکرئ( الس کیښودل او اوئې فرمائیل: په دې  عَل
بیا ئې د هغه ټوكرئ )شکرئ( پرانستو حکم اوكړو چې  ۔کښې روغ ماشوم دے

څنګه هغه ټوكرئ پرانستے شوه نو د هغې نه واقيع ده یو صحت مند ماشوم راوتلو او 
اهللَِّد هغويئ  ۔هغه راپاڅیدو او روان شو َيْهََّرْْحَُة  دا کرامت ئې چې اويلدل نو هغه خلقو  عَل

     ۔د خپل غلط سوچ نه توبه کړه
اهللَِّد اويلائے کرامو  د دې حاكیت نه دا معلومه شوه چې:  ْهََّرْْحَُة  لويئ شان وي  معَلَي

  )اهلل پاک هغويئ ته داسې طاقت عطا کړے دے چې هغويئ د ټوكرئ )شکرئ
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هغويئ چې لکه اوغواړي د  پرانستو نه بغري وئیلے يش چې د هغې دننه څه دي؟ 
هغه َکس ډیر بد دے څوک چې د  اهلل پاک په عنایت رسه بیمار ښه کولے يش 

اهللَِّاهلل پاک د اويلائے کرامو  ْهََّرْْحَُة  اهلل پاک دې  ۔په باره کښې غلط سوچ لري معَلَي
  ۔مونږه د داسې غلط سوچ نه اوسايت

ُ عَلَيِۡه َواٰلِه َوَسل َماۡۡلَِمۡينِِبَاهِنانلَِّبِِنناِٰمۡين َصّل َ اّٰلله

اهللَِّغوث  پاک د سوال:  َيْهََّرْْحَُة   په خوب کښې دیدن څنګه کیدے يش؟ عَل
کر  جواب: کوو او کوم څزي چې مونږه زيات یادوو نو ډیر د کوم څزي چې مونږه زيات ذ 

ذ کر  عَلَيْهََّرْْحَةُ اهللَِّغوث  پاک ځکه د  ۔راځيځل داسې کیږي چې هغه څزي په خوب کښې هم 
ْال َکِیمکوئ، هغويئ یادوئ، هغويئ ته ثواب ورخبښئ او په هغويئ پسې ځئ،  َْشآَءْاهللُ  !اِن 

                ۔لکه خو به َکرم اويش
اهللَِّغوث  پاک آیا د سوال:  ُة  َيْهََّرْْحَ  کور کښې لګولے شې؟ تصوير په عَل
اهللَِّغوث  پاک د  ۔نه شې لګولے جواب: َيْهََّرْْحَُة  چې کوم تصوير ښودلے يش هغه فريض  عَل

تصوير دے په هغې کښې ګريه هم وړوكې ښودلے کیږي، که چرې ګريه پوره هم 
اوښايئ نو بیا هم د چا تصوير په فريم کښې بندول او په کور کښې لګول ګناه ده، د 

بعضې خلق د ځناورو  ۔پالر یا د خپل پري صاحب تصوير هم نه شې لګولےخپل مور 
مثال طور د خر، د اَس وغريه تصوير د شو پيس په طور لګوي دا هم نه شې لګولے، 

تصوير لګولو رسه به د رمحت فرښتې نه  )انسان، ځناور وغريه(په کور کښې د ژوندي 
ابلته د شني ګنبد یا د کعبې رشيف تصوير  ۔راځي

لګولے شې، په ټي وي چې کوم تصوير په نظر راځي دې ته ډجيیټل فوټو وئیلے يش 
دا شعاګانې دي کومې چې په نظر راځي او بیا ځي، دا هغه تصوير نه دے )کوم چې 
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منع دے( دغه شان چې په آئينه کښې کوم عکس ښاكري هغه هم د تصوير په 
 (  42، ص یاور موو ) ۔دے حکم کښې نه

  ۔وئیل څنګه دي؟ ولې بنده خو د اهلل وي“ د غوث  اعظم بنده”سوال: 
په  ۔هیڅ باک نشته! د بنده ډیرې معنې دي، مثال طور خادم، غالم، انسان جواب:

“ د غوث په بنده”پنجابئ کښې هم انسان ته بنده وئیلے يش، خو اعرتاض رصف 
 ولې کیږي؟

)په دې موقع باندې مفيت صاحب اوفرمائیل:( د مستدرک للحاکم په حوالې رسه 
اهللَِّایلٰع حرضت  َيْهََّرْْحَُة  حرضت عمر فاروق  حدیث مبارک نقل فرمائیلے دے چې  عَل

اهللَُّاعظم  اٰلِٖه فرمايئ چې: زه د حضور  َعـنْهَََُّّرِِضَ  َيِْه َو اهلُل عَل ّل َ  ل َمَص مبارک په ژوند کښې د  َوَس
  ۔هغويئ خادم او بنده ووم

  
  ۔یا سی ّدي! د دې شعر َوضاحت اوكړئ سوال:

اض اُس وک عىفش
َ
 ریتی رَساکر ںیم الات ےہ ر

 
 الڈال اٹىب ریتاوج رِما وغث ےہ اور 

  

اهللَِّا مام امَحد رَضا خان ایلٰع حرضت په دې شعر کښې  جواب: ُة  َيْهََّرْْحَ عرض کوي  عَل
ل َمچې یَا رسوَل اهلل  َيِْه َواٰلِٖه َوَس اهلُل عَل ! زه ستاسو په بارګاه کښې د هغې هستئ )یعين د َصّل َ 

ر جیالين  َيْهَّاهللَِّ َرْْحَةَُّشیخ عبد القاد  ( سفارش او وسیله وړاندې کووم کوم چې زما عَل
َغوث یعين فرياد اوريدو واال دے، خوا خوږے او غمخور دے، خو ستاسو ځوي 

ل َمتاسو  ۔دے َيِْه َواٰلِٖه َوَس اهلُل عَل  ۔د خپل ځوي په وسیله باندې زما وَرانې َودانې کړئ َصّل َ 
  

ر جیالين د حضور  اهللَِّغوث  پاک حرضت شیخ عبد  القاد  ُة  َيْهََّرْْحَ بارک په  عَل رس م  ع 
 کوم تاريخ وي؟
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ر جیالين  جواب: دي حضور غوث  پاک شیخ عبد  القاد  رش  یّدي و م  اهللَِّد س  ُة   عَلَيْهََّرْْحَ
ځکه په دې تاريخ   ۔ربیع اآلخر شوے وو 11وصال مبارک په 

اهللََِّّد هغويئ َيْهََّرْْحَُة  رس ملانځلے يش او ایصال ثواب کولے يش عَل  11مونږه په دې  ۔ع 
لم  دین  ذاَکره کوو په کوم چې د نیکئ دعوت رَِس او ع  ورځو کښې َمَدين م 

َْشآَءْاهللُْال َکِیمحاصلیږي،  به توبه ډیر خلق به د نیکئ په الره رايش او د ګناهونو نه  !اِن 
  ۔کړي او ملونځ ګزاره به جوړ يش

 
 جیّلين نسخه

 ۃسوریو ځل  ،الفاحته ۃسورد ربیع  الغوث په یولسمه شپه درې کجورې راوخلئ یو ځل  
)په اوَّل او آخر کښې یو ځل د ر ود  یَاشی خْعَبَدْالَقادِرجِیالنیَْشیئًاِْہّٰلِلْاَل َمَددبیا یولس ځل  ،االخالص

اولولئ په یوه کجوره ئې دم کړئ، دغه شان ئې بیا په دويمه او دريمه کجوره رشيف( 
باندې هم اولولئ او دم کړئ، دا کجورې په شپو کښې خوړل رضوري نه دي لکه چې 
۔اوغواړئ په کوم وخت اوغواړئ په کومه ورځ ئې اوغواړئ خوړلے ئې شئ

َْشآَءْْ  ۔د ګیډې د هر ق سمه بیمارئ د پاره فائده مند دے !اهللُْال َکِیماِن 
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