د کتاب لوستلو داع

دیين کتاب یا اسالیم سبق لوستلو نه خمکښې دا الندي داع لولئ
ءاهللعَز ََو َج َ َّ
ل څه چې لولئ هغه به مو یاد پاتې کیږي:
اِ ْن َشا ٓ َ

ك َيـا ذَاال َْج ََل ِل َو ْاْلِ ك َْرام
ك َوا نْ ُش ْر َعل َْي َنا َر ْح َم َت َ
ا َللّٰ ُه َم ا ْف َتحْ َعل َْي َنا ِحك َْم َت َ

ترمجه :اے اهلل عَ َز َو َج َ َّ
ل په مونږه د علم او حکمت دروازے برسريه [یعين بريته] کړې او په مونږه

خپل رمحت رانازل کړې اے عظمت او بزرګئ واال
ُ
(اول او آخر کښې یو یو ځل درود رشیف اولولئ)

بلطمغ
دمہنیعیقب

ورفغمت

ُ َّ
غوث پاک په باره کښې سوال جواب
امري اهلِسنت نه د ِ
د رسالے نوم :د ِ

اول ځل:
تعداد:

............................................
.....................

ََ
مدين عرض :بل چا ته د دې رسالے چاپ کولو اجازت نشته
ّ
کتاب اخستونكي توجه اوكړئ
که د کتاب په طباعت کښې څه ښاكره خايم وي یا پانړې کيم وي یا په
بائنډنګ کښ خمکښې وروسته لګیديل وي نو َم ْكتَب َ ُة ا ْْل َ ِديْنَه ته رجوع اوكړئ.
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ُ َّ
غوث پاک په باره کښې سوال جواب
امري اهلِسنت نه د ِ
د ِ

ّ
َ َ
ُ
َ
ّ
شیخ طريقت امري اهلسنت ،بانئ دعوت اساليم حرضت عّلمه ،موالنا ابو بِّلل
َ
ّ
ّ
َّ
حممد ا ِيلاس عطار قادِريَ ،رضوي َد َام ْـت َبـ َرکـا ُت ُـه ُـم ال ْ َـعـالِـيَـه دا رساهل ”د امري اهلسنت نه د
غوث پاک په باره کښې سوال جواب “ په اردو ژبه کښې يليلک ده.

ٓ
جملس تراجم (دعوت اساليم) د دې رسالے په اسانه پښتو ژبه کښې د َوس مناسب

َ
د ترَجه کولو کوشش کړے دے .که چرې په دې ترَجه کښې څه غلطي یا کمے ،زياتے
اومومئ نو ستاسو په خدمت کښې عرض دے چه جملس تراجم ته خرب اوكړئ او د
ثواب حقدار جوړ شئ.

پيشكش:
دعوت ا ِسّليم
جم
ِ
ِ
جملس ترا ِ

برائے رابطه:
فیضان مدینہ حملہ سوداگراں
اعلیم مدین مركز
ِ
َ
پراین سزبی منڈی ،باب المدینہ کرایچ ،پاکستان
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اوګټئ
َّ
دا رساهل د امري اهلسنت َد َام ْت َب َرکَا ُت ُہ ُم ال ْ َعالِيَه نه په شوؤ سوالونو مشتمله ده

ُ َّ
غوث پاک په باره کښې سوال
امري اهلِسنت نه د ِ
د ِ
جواب

ُ َّ
ُ
َّ
امري اهلِسنت :یا اهلل پاکه څوک چې دا رساهل ”د امري اهلسنت
داعئے
ِ
جانشني ِ

نه د غوث پاک په باره کښې سوال جواب“ اولويل که واوري هغويئ د غوث پاک په
نقش قدم باندې روان کړې ،نیک ئې جوړ کړې او هغويئ بے حسابه اوخبښې۔

ٰ ۡ َ َّ ِ ۡ َ
ب
ِين ِِباه ِنانل ِ ِن
ام ن

ۡ صَ
اّٰلل عَلَيۡ ِه َوا ٰلِه َو َسلَم
اۡلمِين َ ّل ه ُ

ُ
د د ُرود رشیف فضیلت

صَ
اهلل عَل َيْ ِه َوا ٰل ِ ٖه َو َسلَم فرمان :څوک چې په ما باندې درود پاک لويل زه به د هغه
د آخري نيب َ ّل ُ

شفاعت کووم۔

َ ُّ ۡ َ َ
انلَع ۡ َ
ناۡلبِ ۡيب
صلو

َ َّ ه ُ َ ٰ ُ َ
ناّٰللنلَعنُم َّمد
صَّل

ْح ُة ا َِّ
هللَّ َعل َيْه لکه دنیا ته ترشيف مبارک راوړو؟
سوال :حضور غوث پاک َر ْ َ
ْح ُة ا َِّ
هللَّ َعل َيْه د رمضان املبارک په وړومبئ نیټه د
جواب :زما مرشد ،حضور غوث پاک َر ْ َ

لګ په ورځ د صبح صادق په وخت دنیا ته ترشيف مبارک راوړو ،هغه وخت د هغويئ

ْح ُة ا َِّ
هللَّعَل َيْه شونډې مباركې په مزه مزه خوزيدلې او په ژبه ئې ”اهلل ،اهلل“ وو۔
َر ْ َ

هغويئ چونکه په رمضان املبارک کښې دنیا ته ترشيف راوړو ځکه

هغويئ په وړومبئ ورځ روژه اونیوهل۔ هغويئ به د پيشمين نه تر روژه مايت پورې یعين د

صبح صادق نه تر د ملر پريوتو پورې د خپلې مور جانې َر ْ َْح ُة ا َِّهللَّعَلَي ْها پیئ (شوده) نه څلک۔
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اوګټئ
ْح ُة ا َِّ
ْح ُة ا َِّ
هللَّعَلَيْها فرمايئ :چې
هللَّعَل َيْه مور يب يب َر ْ َ
د غوث اثلقلني ،شیخ عبد القادر جیالين َر ْ َ

لکه زما ځوي عبد القادر پیدا شو نو په رمضان املبارک رشيف کښې به ئې ټوهل ورځ

پیئ (شوده) نه څلک۔
ض
وھچڑاامںاک ُدودھىھب َر َمانںیم

ِ
وغثامظعىقتمرہآن ںیم

ْح ُة ا َِّ
هللَّعَل َيْه به د خپلې مور يب يب په ګیډه کښې د
سوال :اوريديل مو دي چې غوث پاک َر ْ َ

مور يب يب د پرنيج (انرتيش) جواب وركولو؟

ْح ُة ا َِّ
هللَّعَل َيْهَّچې لکه د خپلې مور يب يب په ګیډه کښې وو
جواب :آؤ يج۔ زما غوث پاک َر ْ َ

نو چې لکه به د هغويئ

هلل َّع َل َيْه
ْح ُة ا َِّ
َر ْ َ

مور يب يب پرجنے (انرتوشے) اوكړو او هغې به

ْح ُة ا َِّ
كاهلل
هللَّعَلَيْه به د خپلې مور جانې په ګیډه کښې جوابا :یَرحَ ْمُ َْ
اَلْ َْحمْ ُ
د ِْہّٰلِل! ْاووئیله نو هغويئ َر ْ َ

وئیل۔

نن سبا خو به لويو لويو (کسانو) هل َیر َح ُْمكَْْاهلل وئیل نه

كاهلل او د نارينه د پاره
ورځي۔ د پرنيج (انرتويش) په جواب کښې د زنانه د پاره به َیر َح ُْم َ ْ
كْاهلل وئیلے کیږي۔ زما مرشد غوث پاک
یَر َح ُْم َ
ْح ُة ا َِّ
هللَّعَل َيْه پیدائيش َويل وو۔ زمونږه حالت دا دے چې
مسئلو پوهیدلو ځکه چې هغويئ َر ْ َ
هللَّعَل َيْه
ْح ُة ا َِّ
َر ْ َ

د مور په ګیډه کښې هم په

مونږ ته په پرنيج (انرتويش) راتلو څه کول دي او د پرنيج په اوريدو څه کول دي د

هیڅ پته راته نه وي او زمونږه ډیر خلق په پرنيج (انرتويش) باندې اَلْ َْحمْ ُد ِْہّٰلِل! ْنه وايئ
َّ
حاالنکه دا سنت عمل دے بلکه په پرنيج (انرتويش) کولو باندې د اهلل محد یعين
َّ
اَلْ َْحمْ ُد ِْہّٰلِل! ْوئیلو ته تفسري خزائن العرفان کښې د طحاوي په حوالې رسه سنت مؤكده

يليلک ته۔

جتربه ده چې بعضې خلق داسې

وي د چا چې په پرنيج (انرتويش) راتلو د اَلْ َحْمْ ُدِْہّٰلِل!ْنه وئیلو اعدت خپیږي که هغويئ ته

بیا بیا اووائې نو بیا هم اَلْ َْح ْمدُِْہّٰلِل! ْنه وايئ۔ د پرنيج (انرتويش) جواب وركول په دومره آواز
رسه چې انرتويش کوونکے ئې واوري واجب دي که چرې څوک جواب نه وركوي نو
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اوګټئ
خو ولې خلق جواب نه وركوي او نه هغويئ ته د

ګنهګار به وي۔

ْح ُة ا َِّ
هللَّ َّعَل َيْه ته د مور په ګیډه کښې هم د
دې په باره کښې پته وي۔ زما مرشد غوث پاک َر ْ َ

پرنيج د جواب پته وه حاالنکه په هغويئ دا واجب هم نه وو ځکه چې په نابالغه دا

ْح ُة ا َِّ
هللَّعَل َيْه خو ال اوس د مور په ګیډه کښې
واجب نه وي ،نابالغ ال څه کړې غوث پاک َر ْ َ

ْح ُة ا َِّ
هللَّعَل َيْهَّکرامت وو او د اهلل پاک د طرف نه دا وئیل وو چې راتلو
وو ،دا د غوث پاک َر ْ َ
َ
واال څوک اعم کس نه دے بلکه د اويلاؤ رسدار دے۔ بهر حال چې لکه پرجنے

(انرتوشے) رايش نو اَلْ َْحمْ ُدِْہّٰلِل! ْوئیل پکار دي او کوم مسلمان چې اَلْ َْحمْ ُدِْہّٰلِل! ْواوري نو

په هغه باندې به یَر َح ُم َكْاهلل واجب يش۔

ُ
َ َْ ْ ُ ٰ
لِلو ! وئیل افضله داع ده
المد ِ ِ

د محد بیانولو د پاره اَلْ َْحمْ ُدِْہّٰلِل! وئیل ډیر جامع دي او دې باره کښې په حدیث پاک کښې
َ
ْالد َعا ِءْاَل َحم ُدْلِلّٰہ یعين افضله (غوره) داع اَلْ َْحمْدُِْہّٰلِل! وئیل دي۔
ل ُّ
اوفرمائیلے شو :اَف َض ُ

بهرته دا ده چې پرنيج (انرتويش) کولو واال اَل َحمدُْ ِْہّٰلِل ْ َرب ْال ٰع َلمِین یا

كاهلل یعين اهلل
ِہّٰلِل َعلٰیْکُلْ َحال اووايئ او په اوريدونکي واجب دي چې فورا ” ” یَرحَ ُْم َْ
اَل َحم ُدْ ْ
دې په تا رحم اوكړي“ اووايئ او دا دې دومره په زوره اووايئ چې پرجنے (انرتويش) کولو

واال ئې واوري رصف په زړه کښې ”یَر َح ُم َك ْاهلل“ وئیل اکيف نه دي۔

هللْ َل َناْ َو َلکُمْ یعين اهلل
ِفْا ُ
چې جواب واوري نو پرجنے (انرتوشے) کولو واال دې ”یَغ ِ ُ

هلل ْ َویُصل ِ ُح ْبَا َلکُم ْیعين اهلل پاک دې تاته
پاک دې مونږه او تاسو اوخبښي۔ “ یا ” َیهدِیک ُ ُم ْا ُ

هدایت اوكړي او ستا حالت دې ښه کړي“ وايئ۔
پاره مستحب یعين د ثواب اکر دے۔

او دا وئیل د هغه د

که نه ئې وايئ نو

ګنهګاريږي به نه۔ که په دې دوؤ داعګانو کښې یوه داع هم اووايئ نو
مستحب به ادا يش۔
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اوګټئ

سوال :د غوث پاک َر ْ َْح ُة ا َِّهللَّعَلَيْه (د ماشومتوب) یوه واقعه بیان کړئ۔

َ ّ
ْح ُة ا َِّ
هللَّعَل َيْه فرمايئ :لکه چې
جواب :حضور غوث اعظم سید شیخ عبد القادر جیالين َر ْ َ
زه ماشوم ووم نو د حج په ورځو کښې زه ځنګل ته الړم هلته زه په یو غويئ پسې شاته

شاته روان شوم لکه څنګه چې ماشومان اعم طور داسې کوي۔ هغه غويئ زما طرف ته
اوكتل او اوئې وئیل :اے عبد القادره! ته د داسې قسمه اکرونو د پاره نه ئې پیدا کړے

شوے۔ زه ويريدم او کور ته واپس راغلم او مور يب يب ته مې عرض اوكړو :مور جانې!
تاسو ما مکمل طور د اهلل پاک په الره کښې بغداد ته د تللو اجازت راکړئ د پاره د دې

چې زه هلته الړ شم او علم دین حاصل کړم او نیک بنده ګان اوينم۔ مور جانې زما نه
د دې وجه اوپوښتله نو ما د غويئ واال واقعه واوروهل۔ دې اوريدو رسه د مور جانې په
سرتګو کښې اوښکې راغلې او زما د بابا جان په مال کښې چې زما کومه حصه وه
ّ
ّ
هغه ئې زما خوا هل راوړه یعين د رسو زرو سکې ،ما د هغې نه د رسو زرو سکې

واخستلې او بايق پاتې

مې د خپل ورور د پاره پريښودې۔ مور جانې دا رقم زما په

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

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

ْح ُة ا َِّ
هللَّعَل َيْه د ماشومتوب نه د علم
د دې حاكیت نه دا پته لګي چې زمونږه د غوث پاک َر ْ َ

دین حاصلولو شوق پیدا شوے وو ،په دې وجه ئې د علم دین حاصلولو د پاره د خپلې

مور جانې نه اجازت واخستو او مور جانې هم د ټول عمر د پاره د اهلل پاک په الره

کښې د سفر کولو اجازت وركړو۔ دا یوه داسې رښتونې واقعه ده په کومه کښې چې د
َ
هرې مور او هر چبي د پاره بهرتين درس دے۔ مونږ هل هم پکار دي چې علم دین
حاصل کړو۔

ْح ُة ا َِّ
هللَّعَل َيْه حلیه مباركه څنګه وه؟
سوال :د پريان پري ،حرضت شیخ عبد القادر جیالين َر ْ َ
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اوګټئ
جواب :دْبہج ُۃ ْاْل َرسا رشيف په حوالې رسه حرضت شیخ ابو عبد اهلل بن امحد بن
َ َ
هللَّعَل َيه فرمايئ چې زمونږه امام شیخ االسالم ُّ
ْح ُة ا َِّ
ميح ادلین سیّد عبد
قدامه مقدِس َر ْ َ
ْ

القادر جیالين

هللَّعَل َيْه
ْح ُة ا َِّ
َر ْ َ

ضعف ابلَ َدن یعين په ظاهري طور د کمزوري بدن واال،

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

مفيت هم وو۔

سوال :حضور غوث پاک

هللَّعَل َيْه
ْح ُة ا َِّ
َر ْ َ

عريب وو که عجيم؟ (د هندوستان نه شوې

پوښتنه)

جواب :حضور غوث پاک

هلل َّعَل َيْه
ْح ُة ا َِّ
َر ْ َ

عجيم وو۔

یاد ساتئ!

څوک چې عريب نه وي هغويئ ته عجيم وئیلے يش لکه څنګه چې مونږه عجمیان یو۔
سوال :د دې شعر څه َمطلب دے؟
واہاىکرَمہبتاےوغثےہابالریتا

اوےچناووچنںےکرسوںےسدقماٰىلعریتا

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

مرتبه ده! ستاسو مرتبه ډیره اوچته ده۔ اوچنے اوچنوں کے رسوں سے ہے قدم ا ٰ
یلع تريا

یعين اے زما غوث پاکه! ستاسو رس مبارک نه بلکه قدم مبارک د لويو لويو نه ا ٰ
یلع
ُ
الس ََلمَّ
ْح ُة ا َِّ
هللَّع َلَي ْهم دي ،انبیائے کرام َّع َ َّل َي ْ َِّه َ
دے۔ دتله د اوچنے اوچنوں نه مراد اويلائے کرام َر ْ َ
ْح ُة ا َِّ
هللَّعَل َيْهم کښې د غوث
ضوان مراد نه دي۔ په اويلائے کرامو َر ْ َ
ليهم الر َ
او صحابۀ کرام ع َ ُ
هللَّعل َيه مقام او َمرتبه ډیره ا ٰ
پاک ر ْْح ُة ا َِّ
یلع دہ۔
َ َ

َ ْ
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اوګټئ
سوال :د قادري څه مطلب دے؟

َ
ْح ُة ا َِّ
هللَّعَلَيْه نوم عبد القادر دے نو کوم کس
جواب :د غوث پاک َر ْ َ

هللَّعَلَيْه
ْحةُ ا َِّ
چې د هغويئ َر ْ َ

ْح ُة ا َِّ
هللَّعَل َيْه د نوم په نسبت رسه قادري وئیلے
په سلسله کښې مريد وي هغه ته د هغويئ َر ْ َ

يش۔

سوال :آیا د غوث پاک مريد جوړیدل د قرآن پاک نه ثابت دي؟

جواب :وسیله لټول د قرآن پاک نه ثابته ده لکه څنګه چې په سيپاره سورۀ مائده
نمرب آیت کښې ارشاد َر ّب العباد دے:

ٰ
َ
َ ُّ
ٰ ُّ َ ُّ
ٰۤیای َہا ال ِذیۡ َن ا َمنوا اتقوا الل َہ َو
َ َ
ُّ ۤۡ َ ۡ
ابۡ َتغ ۡوا اِل ۡی ِہ ال َو ِس ۡیلۃ

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

اولټوئ۔

“ دا آیت مبارک علمائے حق د چا د پري جوړولو ديلل جوړ کړے دے۔ ظاهره ده چې

پري خدائے یا نيب نه وي بلکه کوم چې مونږ پري جوړوو هغه زمونږه د اهلل پاک بارګاه
ته د رسولو یوه وسیله او ذريعه وي نو په دې معنو کښې د قرآن نه ثابته ده۔ رساکر
صَ
اهلل عَل َي ْ ِه َواٰل ِ ٖه َو َس لَم
َ ّل ُ

هم په خمتلفو موقعو باندې بیعتونه اخسيت دي لکه بیعت رضوان دا

ډیر مشهور بیعت دے ،څوک چې لږ ډیر معلومات لري هغويئ ته د بیعت رضوان په
صَ
اهلل عَلَيْهِ َواٰل ِ ٖه َو َسلَم د چا نه په
باره کښې پته وي۔ دغه شان په بعضې موقعو باندې هغويئ َ ّل ُ

دې خربه باندې بیعت واخستو چې هغه به د چا نه سوال نه کوي۔

()1

او د چا نه ئې

ضوان نه چې د سوال نه کولو بیعت اخستے شوے
 …1د کومو صحابۀ کرامو
ليهم الر َ
عَ ُ
اهللَّ َع ْـن َُّه هم وو۔
وو په هغويئ کښې یو حرضت عوف بن مالک ِ
ِض َُّ
َر َ
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اوګټئ
داسې بیعت واخستو چې د دنیا نه به لرې وي۔ د داسې بیعتونو ذکر په حدیثونو مباركو

کښې موجود دے۔

د خپوا نه د بیعت ِسلسله جاري ده

ْح ُة ا َِّ
هللَّ َعلَي ْهم نه د بیعت سلسله د خپوا نه راروانه ده ،تر دې پورې چې
د بزرګان دین َر ْ َ
ْح ُة ا َِّ
هللَّعَل َيْه مشهور بزرګ دے او د هغويئ د بزرګئ نه انکار
زمونږه مرشد غوث پاک َر ْ َ
ْح ُة ا َِّ
هللَّعَل َيْه هم پري صاحب وو د چا نوم
کیدے يش چې څوک هم نه کوي خو د هغويئ َر ْ َ
َ
ٔ
ْح ُة ا َِّ
(تذکر مشائخ قادريه ،ص
هللَّعل َيه دے۔
چې حرضت شیخ ابو سعید مبارک خمزويم ر ْ َ
َ

) د غوث پاک

هلل َّعَل َيْه
ْح ُة ا َِّ
َر ْ َ

َ ْ

ډیر خلفاء وو ،په کومو کښې چې حرضت شیخ عيل بن

َ
ْح ُة ا َِّ
ْح ُة ا َِّ
هللَّعَلَيْه ډیر
هللَّع َل َيْه د ټولو نه لويئ خلیفه وو ،د هغويئ نه عالوه هم د هغويئ َر ْ َ
هیيت َر ْ َ

خلفاء وو ،بیا د هغه خلفاء هم خمکښې خلفاء وو نو داسې تر ننه پورې قادري سلسله
ْح ُة ا َِّ
هللَّعَل َيْه نه چې وړاندې الړ شې نو شیخ ابو سعید مبارک
راروانه ده۔ د غوث پاک َر ْ َ

ْح ُة ا َِّ
هللَّعَل َيْه د غوث پاک
خمزويم َر ْ َ

هللَّعَل َيْه
ْح ُة ا َِّ
َر ْ َ

پري وو ،بیا وړاندې د هغويئ هم پري صاحب

وو ،تر دې پورې چې مشهور بزرګ حرضت جنید بغدادي
َ
پريانو کښې دے۔ دغه شان حرضت شیخ معروف کريخ ر ْْح ُة ا َِّ
هللَّعل َيه او حرضت رسي
هللَّ َعل َيْه
ْح ُة ا َِّ
َر ْ َ

َ َ

سقطي

هللَّع َل َيْه
ْح ُة ا َِّ
َر ْ َ

هم زمونږه په

َ ْ

ْح ُة ا َِّ
هللَّ َعل َيْه د
هم زمونږه په پريانو کښې دي ،زمونږه د غوث پاک َر ْ َ

ْح ُة ا َِّ
هللَّعَل َيْه ته رِس او
مشاخئو نه دغه شان سلسله ځي ځي حرضت امام زين العابدین َر ْ َ

ِ
ِض َُّ
اهللَّ َع ْـن َُّه دے او بیا د هغويئ وادل حمرتم
بیا د هغويئ پري صاحب حرضت امام حسن َر َ
ِ
ٰ
موال مشلک کشا حرضت ع ُّ
ِض َُّ
اهللَّ َع ْـن َُّه د هغويئ پري صاحب دے او
يل املرتض شري خدا َر َ

ِ
صَ
ِض َُّ
اهلل عَل َيْ ِه َوا ٰل ِ ٖه َو َسلَم خلیفه وو نو دا د سلسلې په
بیا موال مشلک کشا َر َ
اهللَّ َع ْـن َُّه د رساکر َ ّل ُ

شلک کښې د کړئ رسه کړئ میالؤ ده ،بزرګانو د دې نه انکار نه دے کړے اوس هم
َ
د ا َّمت اغلب بلکه اغلب او زياتره شمريه دا څزي مين۔
ْح ُة ا َِّ
هللَّعَل َيْه وادل صاحب ته جنګي دوست ولې وئیلے کیږي؟
سوال :د غوث پاک َر ْ َ
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اوګټئ
ْح ُة ا َِّ
ک یعين د نیکئ
هللَّعَل َيْه وادل صاحب په اَمرْبِال َمعرُوفِْْ َون َهْیْ َع ِنْال ُمن َ ْ
جواب :د غوث پاک َر ْ َ

په دعوت وركولو او د ګناه نه په منع کولو کښې وړاندې وړاندې وو ،چې ګناه به ئې
ض
اويلدهل نو هغه به ئې نه شوه برداشت کولے۔ د ۃبتکمُ ادملی نه د کتاب ”غوث پاک کے
َ
ٰ
موس جنګي دوست
حاالت“ په صفحه باندې دي چې د حرضت ابو َصالح َسیّد
ْح ُة ا َِّ
هللَّعَل َيْه لقب ”جنګي دوست“ ځکه شو چې هغويئ
َر ْ َ

هللَّ َعل َيْه
ْح ُة ا َِّ
َر ْ َ

خاص د اهلل پاک د

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

ْح ُة ا َِّ
هللَّعَلَيْه غټ َجات
معامله کښې به ئې د خپل ځان پروا هم نه کوهل۔ یوه ورځ هغويئ َر ْ َ

ته روان وو چې د وخت د خلیفه یو څو نوكرانو د رشابو منګي په ډیر احتیاط رسه په

ْح ُة ا َِّ
هللَّعَل َيْه چې لکه هغويئ ته اوكتل نو په جالل
رسونو ایښودي وو او وړل ئې ،هغويئ َر ْ َ

ْح ُة ا َِّ
هللَّعَل َيْه د رعب او بزرګئ خمې ته
کښې راغلے او هغه منګي ئې مات کړل۔ د هغويئ َر ْ َ

د یو نوكر جراءت اونشو ،یعين هغويئ د څه وئیلو بغري خاموشه الړل نو هغويئ د وخت

خلیفه (یعين بادشاه) ته دا واقعه بیان کړه او د هغويئ
اوملسولو ،نو خلیفه اووئیل َسیّد م ٰ
وس ( َر ْ َْح ُة ا َِّهللَّعَلَيْه) فورا زما په دربار کښې پيش کړۍ۔
هم دغه شان َسیّد م ٰ
وس ر ْْح ُة ا َِّ
هللَّعل َيه دربار ته ترشيف راوړو۔ خلیفه هغه وخت ډیر په
هللَّع َل َيْه
ْح ُة ا َِّ
َر ْ َ

َ َ

خالف ئې خلیفه

َ ْ

غصه کښې په کرسئ ناست وو ،خلیفه ورته په غصه کښې اووئیل :ته څوک ئې چې
زما د نوكرانو حمنت دې برباد کړو؟ حرضت َسیّد م ٰ
هللَّع َل َيْه
ْح ُة ا َِّ
وس جنګي دوست َر ْ َ
اوفرمائیل :زه حمتسب (یعين د رشيعت خالف د خربو نه منع کوونکے) یم او ما خپل

فرض ادا کړي دي۔ خلیفه اووئیل :ته د چا په حکم حمتسب مقرر کړے شوے ئې؟
حرضت َسیّد م ٰ
وس جنګي دوست ر ْْح ُة ا َِّ
هللَّعل َيه په رعب داره هلجه کښې جواب وركړو :د
َ َ

َ ْ

چا په حکم چې ته حکومت کوې۔ یعين اهلل پاک زه حمتسب مقرر کړے یم چې زه
ْح ُة ا َِّ
هللَّعَل َيْه په دې ارشاد
ستاسو احتساب اوكړم او تاسو د ګناهونو نه منع کړم۔ د هغويئ َر ْ َ

باندې په خلیفه باندې هغه وخت ويره راغله او په زنګونانو ئې رس کیښودو او لږ وخت
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اوګټئ
ک یعين
پس ئې رس راوچت کړو او په اعجزئ ئې اووئیل :حضور! د اَمرْبِال َمعرُوفِْْ َون َهْیْعَ ِنْال ُمن َ ْ
د نیکئ دعوت وركولو او د ګناه نه د منع کولو نه عالوه د منګو په ماتولو کښې څه

حکمت دے؟ اوئې فرمائیل :ستا په حال باندې شفقت کول او تا د دنیا او د آخرت د

رسوائیئ او ذلت نه د بچ کولو په خاطر۔ په خلیفه باندې د هغويئ د حکمت نه دې ډکو
خربو ډیر زيات اثر او كړو او هغه د متاثره کیدو رسه عرض اوكړو :اعيلجاه! تاسو زما د
طرف نه هم د حمتسب په عهده (څوكئ) باندې مامور (مقرر) ئې یعين ما هم تاسو

ْح ُة ا َِّ
هللَّعَل َيْه وادل وو ،په متوالکنه
حمتسب جوړ کړي ئې۔ حرضت چونکه د غوث پاک َر ْ َ

انداز کښې ئې اوفرمائیل :چې زه د اهلل پاک د طرف نه مامور (یعين مقرر کړے

شوے) یم نو بیا د خملوق د طرف نه د مقرر کیدو څه رضورت دے۔ د هغې ورځ نه

هغويئ په ”جنګي دوست“ لقب رسه مشهور شول۔
د اهلل َر ُّ
ب ّ
العزت دې په هغويئ باندې َرمحت وي او د هغويئ په وسیله دې زمونږه بے

حسابه خبښنه وي۔

ٰ ۡ َ َّ ِ ۡ َ ۡ
ب
ِين ِِباه ِنانل ِ ِن
ام ن

صَ
اّٰلل عَلَيۡ ِه َوا ٰلِه َو َسلَم
اۡلمِين َ ّل ه ُ

َ
سوال :په مدين چینل یوه نعره لګولے يش” :دم دمادم دستګري“ د دې څه مطلب دے؟

جواب :د دم ٰ
معن دہ ساه نو د دې مطلب شو چې په هره ساه کښې زما غوث پاک
دے یعين په هره ساه کښې زما د غوث پاک ذکر دے۔ د دم یو مطلب وخت هم دے نو
د دې مطابق به مطلب دا وي چې هر وخت د غوث پاک ذکر دے۔

ْح ُة ا َِّ
هللَّ َعل َيْه فرمان دے” :زما دا
سوال :د غوث پاک حرضت شیخ عبد القادر جیالين َر ْ َ
قدم د ټولو اويلائے کرامو په َمرو (څټونو) باندې دے“ د دې څه مطلب دے؟

جواب :په بغداد رشيف کښې چې د منرب د پاسه دا واقعه اوشوه او مرشد پاک حرضت

ْح ُة ا َِّ
علی َْر َق َْب ِْۃ ْک ُلْ َولِیْاهلل یعين زما دا
شیخ عبد القادر جیالين َر ْ َ
هللَّعَل َيْه اوفرمائیل چې ق ََدم ِی ْھ ِذهْ ٰ
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اوګټئ
قدم د هر َو ُّيل اهلل په مرئ (څټ) باندې دے۔“ نو د ټولو نه خمکښې حرضت شیخ عيل

بن هیيت

هللَّع َل َيْه
ْح ُة ا َِّ
َر ْ َ

څوک چې د غوث پاک

هللَّع َل َيْه
ْح ُة ا َِّ
َر ْ َ

د ټولو وړومبے خلیفه دے

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

باندې کیښودو۔

ْح ُة ا َِّ
هللَّعَل َيْه د خراسان په غرونو کښې د عبادت د پاره
وخت حضور خواجه غريب نواز َر ْ َ

موجود وو ،هغويئ چې لکه د غوث پاک

هللَّع َل َيْه
ْح ُة ا َِّ
َر ْ ََّ

دا اعالن واوريدو نو عرض ئې

اوكړو( :ستاسو قدم رصف زما په مرئ (څټ) باندې نه دے) بلکه زما په رس هم دے

او زما په سرتګو باندې هم دے۔

ذريعه بیان

څو اکهل خمکښې د ټیيل فون په

(نرش) کیدو ،په اوسين وخت کښې

(یعين د

په

ْح ُة ا َِّ
هللَّعَل َيْه بیان به د
ذريعه نرش) کیږي ،ولې زما د مرشد حرضت عبد القادر جیالين َر ْ َ

روحاين تعلق په ذريعه نرش کیدو ،نه به څه تار وو او نه به څه بريق آلې وې۔ بعضې
اويلاؤ کرام

په خپلو آستانو کښې ناست وو او خلق به ئې َجع کول او د

هللَّع َلَي ْهم
ْح ُة ا َِّ
َر ْ َ

ْح ُة ا َِّ
ْح ُة ا َِّ
هللَّ َعل َيْه رسارس کرامت وو ،د
هللَّ َعل َيْه بیان به ئې اوريدلو۔ غوث پاک َر ْ َ
غوث پاک َر ْ َ
هغويئ دومره کرامات دي چې د بَل یو ويل دومره کرامت نه میالويږي۔ د غوث پاک

َر ْ َْح ُة ا َِّهللَّعَلَيْه د جملس او د هغويئ د نصیحت درناوے وو د کوم چې اوږده روایتونه دي۔
ضض
ےسجکشوہوہ ِ ْ
رِتیوسلجمںاکامَسں ِ
وغثاَمظع
خرےسوُپھچدےھکی

بهر حال! د غوث پاک

هللَّع َل َيْه
ْح ُة ا َِّ
َر ْ َ

قدم اويلائے کرامو ظاهري طور هم په خپله مرئ

(څټ) واخستو او په باطين طور ئې هم واخستو ،د قیامت د ورځې پورې د ټولو
اويلائے کرامو ر ْْح ُة ا َِّ
هللَّعلَي هم په َمرو (څټونو) باندې د هغويئ قدم دے۔
َ َ

َ ْ

رَسوں رپ ےسج ےتیل ںیہ اتج واےل

اہمترا دَقَم ےہ وہ ای ِ
وغث اَمظع
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اوګټئ
ْح ُة ا َِّ
هللَّعَل َيْه د غريبانانو رسه د حمبت یوه
سوال :د غوث پاک شیخ عبد القادر جیالين َر ْ َ

واقعه واوروئ۔
ْح ُة ا َِّ
هللَّعَلَيْه د حج په
جواب :زما مرشد پاک ،شهنشاه بغداد حضور غوث اعظم دستګري َر ْ َ

زمانه کښې په یوه حمله کښې حسار شو او ډیر عجیبه شان حکم ئې وركړو چې ”په

ټول يلک کښې د ټولو نه د زيات غريب سړي کور اولټوئ!“ چې لکه ئې اولټولو نو

هغويئ

هللَّع َل َيْه
ْح ُة ا َِّ
َر ْ َ

د هغه غريبې کورنئ نه د هغويئ په کور کښې د حساريدو اجازت

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

ْح ُة ا َِّ
هللَّعَل َيْه په بارګاه کښې وړاندې
وغريه یو ډیرے د نذرانې په طور باندې د غوث پاک َر ْ َ

ْح ُة ا َِّ
هللَّعَلَيْه د
کړل او د ه غويئ کور ته ئې د ترشيف وړلو عرض هم اوكړو ،خو هغويئ َر ْ َ

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

ْح ُة ا َِّ
هللَّعَل َيْه د شپې د څه حصې تريولو په
ترشيف یوړلو۔ داسې زما د مرشد غوث پاک َر ْ َ

بركت رسه هغه غريبه کورنئ مادلاره شوه۔

ْح ُة ا َِّ
هللَّعَل َيْه به د غريبانانو
د دې حاكیت نه دا مدين لګ میالويږي چي زمونږه غوث پاک َر ْ َ

رسه ډیر حمبت کولو ،ځکه مونږ هل هم پکار ده چې مونږه د غريبانانو رسه حمبت اوكړو
او د هغويئ د رټلو نه ځان اوساتو ،زمونږ په کور کښې که دعوت وي نو وړومبے د

غريب خمې ته خوراک کیږدو او هغويئ د عزت په ځائے کښې کښینوو۔ دتله د

غريبانانو ترتیب څه بل شان وي ،هغويئ خوارانو ته هډو څوک پام نه کوي ،خو که
چرې څوک مادلاره خان وي نو د هغويئ ښه ډیر دار مدار کوي ،حاالنکه مادلاره به یو

ملونځ هم نه کوي ،د َجعې د ملانځه نه به هم پټیږي ،ولې غريب به پينځه وخته

ملونځونه کوونکے وي او د هغويئ په تندي به د ملونځ خنښې ښاكري هم ،خو هغويئ ته

به هډو څوک ګوري هم نه۔ که چرې مونږه د یو غريب رسه داسې اوكړل او هغويئ ته
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اوګټئ
په قیامت کښې څه مقام میالؤ شو نو بیا به مونږه څه کوو!! مونږه ټولو ته د غريبانانو

خیال ساتل پکار دي۔

یھبک وت رغوبیں ےک رھگ وکیئ ریھپا!

امہریىھبتمسقاگج ِ
وغثاَمظع

سوال :د غوث پاک حرضت شیخ عبد القادر جیالين َر ْ َْح ُة ا َِّهللَّعَلَيْهَّیو کرامت اوښائیئ۔

جواب :د حرضت َسیّدنا شیخ اسماعیل

هللَّعَل َيْه
ْح ُة ا َِّ
َر ْ َ

د کجورو دوه َونې وې ،خو د

څلورو لکونو راهسې ئې میوه نه نیوهل ،یو ځل شهنشاه بغداد حضور غوث پاک حرضت
ْح ُة ا َِّ
هللَّعل َيه هلته ترشيف یوړلو او هلته ئې د یوې َونې الندې
شیخ عبد القادر جیالين ر ْ َ
َ

َ ْ

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،

حاالنکه دغه د میوې موسم نه وو ،د هغه َونو څه کجورې زما د مرشد غوث پاک
ْح ُة ا َِّ
هللَّعَل َيْه په خدمت کښې وړاندې کړے شوې ،چې
حرضت شیخ عبد القادر جیالين َر ْ َ
َ ّ
هغويئ د خوراک نه پس داع اوكړهل نو د حرضت سیدنا شیخ اسماعیل ر ْْح ُة ا َِّ
هللَّعل َيه په

زمکه ،غنمو ،پيسو او څاروو کښې بَ َركت راغلے۔

َ َ

َ ْ

د دې حاكیت نه

پته اولګیده چې د اهلل پاک د نیاكنو بنده ګانو په داع کښې بركت وي او نیک بنده ګان
د خلقو سختې حل کوي۔ دا هم یاد ساتئ چې مونږ هل د اهلل پاک د نیاكنو بنده ګانو نه
رصف د دنیا د غوره وايل د پاره داع کول نه دي پکار ،بلکه د دنیا رسه رسه د آخرت د
ّ
ښه کیدو ،د بدې خاتمې نه د حفاظت او جنت ته د بے حسابه تللو داع هم کول
پکار دي۔ اهلل پاک مونږ ته په قرآن کريم کښې ډیره ښلکې داع ښودلې ده په کومه
کښې چې د دنیا او د آخرت د خري غوښتو ذکر دے ،اهلل پاک ارشاد فرمايئ:
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اوګټئ

َ ۤۡ ٰ
ً َ
ُّ ۡ
َرب َنا اتِ َنا فِی الدن َیا َح َس َنۃ و فِی
ٰۡ
َ َ َ َ
ً َ
الا ِخ َر ِۃ َح َس َنۃ و ِق َنا عذاب النا ِر

َ
ترَجۀ کزن االیمان :اے زمونږه َربه!
مونږ هل په دنیا کښې خري راکړې او
مونږ هل په آخرت کښې خري راکړې او

﴿﴾۱۰۲

مونږه د دوزخ د عذاب نه بچ کړې۔

ْح ُة ا َِّ
هللَّعَل َيْه به هره ورځ
سوال :غوث پاک حرضت شیخ عبد القادر جیالين َر ْ َ

ركعته

ْح ُة ا َِّ
هللَّعَل َيْه په کرامتو کښې شمريلے يش؟
نفلونه کول۔ آیا دا به د هغويئ َر ْ َ
َ
ركعته نفل نيش کولے ،شپه به ختمه يش ،دا
جواب :آؤ يج! ځکه چې اعم کس
ْح ُة ا َِّ
هللَّعَلَي ْهم په (یوه شپه کښې د ټول قرآن ختم کول ،په یوه
کرامت دي۔ د بزرګان دین َر ْ َ

خپه اودريدل او د قرآن کريم ختم کول او هره ورځ زره ځله درود پاک وئیل“ دا
َ
ِ
ِض َُّ
اهللَّعَـنْ َُّه چې به لکه په خپله اس
ټول کرامتونه وي۔ حرضت موال عيل مشلک کشا َر َ
باندې د کښیناستو د پاره راتللو نو د یو راکب نه په بَل راکب کښې د خپې ایښودو په

دمه کښې به ئې د ټول قرآن کريم ختم کولو،

حاالنکه دا به د یو سیکنډ دمه وي۔ دا د هغويئ کرامت وو۔ حرضت داؤد
په معمويل دمه کښې د ” َزبور رشيف“ ټول ختم کولو،

الس ََلم
َّع َلَّ َي ْ ِهَّ َ

به

حاالنکه د قرآن کريم په مقابله کښې د ”زبور رشيف“ َضخامت کیدے يش چې
الس ََلمَّ معجزه وه۔
دا د هغويئ َّع َ َّل َي ْ ِهَّ َ

څو چنده زيات وو۔

ْح ُة ا َِّ
هللَّعَل َيْه د مال او دولت
سوال :هغه واقعه ارشاد کړئ په کومه کښې چې غوث پاک َر ْ َ

د تیلو نه وينه راويستې وه؟

جواب :یو ځل یو خلیفه غوث پاک

هللَّعَل َيْه
ْح ُة ا َِّ
َر ْ َ

هل د نذارنې په طور د ارشفو

تیلئ

راوړې ،هغويئ اوفرمائیل” :زه د دې حاجت نه لرم“ او د قبلولو نه ئې انکار اوكړو،

ْح ُة ا َِّ
هللَّعَل َيْه یوه تیلئ په خپل ښي الس کښې اونیوهل
هغه ډیره اعجزي اوكړه ،بیا هغويئ َر ْ َ

www.dawateislami.net

ُ َّ
غوثپاکپهبارهکښېسوالجواب
دامريِاهلِسنتنهد ِ

14

اوګټئ
َ
او دويمه ئې په ګس الس کښې اونیوهل او دواړو تیلو هل ئې په خپلو السونو کښې زور
وركړو او چنوړ ئې کړې نو د هغه دواړه تیلو نه وينې روانې شوې ،هغويئ

هللَّعَلَيْه
ْح ُة ا َِّ
َر ْ َ

اوفرمائیل ” :اے ابو املظفر! آیا ستا رسه د اهلل ويره نشته چې د خلقو وينې زما خمې هل

ْح ُة ا َِّ
هللَّعَل َيْه دا خربه واوريدهل نو د حريانئ په حالت کښې بے
راوړې۔“ هغه چې د هغويئ َر ْ َ

هوشه شو۔

سوال :د حضور غوث پاک

هللَّعَل َيْه
ْح ُة ا َِّ
َر ْ َ

نور څه کرامت بیان کړئ۔ (دا پوښتنه شعبې

جوړه کړې ده)

جواب :یو ځل څه داسې خلق د چا سوچ چې د اويلائے کرامو

هللَّع َل َيْه
ْح ُة ا َِّ
َر ْ َ

په باره

کښې ښه نه وو دوه ټوكرئ (شکرئ) ئې راوړې او زمونږه د غوث پاک حرضت شیخ
ْح ُة ا َِّ
هللَّعَل َيْه په خدمت کښې حارض شول او پوښتنه ئې اوكړه :په دې
عبد القادر جیالين َر ْ َ

ْح ُة ا َِّ
هللَّعَل َيْه د خپلې کرسئ نه راکوز شول او په یوه ټوكرئ
دواړو کښې څه دي؟ هغويئ َر ْ َ

(شکرئ) ئې خپل الس مبارک کیښودو او اوئې فرمائیل :په دې کښي بیمار ماشوم
َ ّ
َّ
دے۔ بیا ئې خپل ځوي حرضت سیدنا شیخ عبد الرزاق ر ْْح ُة ا َِّ
هللَّعل َيه ته د هغې د پرانستو
َ َ

َ ْ

حکم اوكړو ،چې لکه ئې هغه ټوكرئ (شکرئ) پرانستله نو د هغې نه واقيع ده چې یو

بیمار ماشوم راوتلو کوم چې معذوره وو ،هغويئ

هلل َّ َعل َيْه
ْح ُة ا َِّ
َر ْ َ

هغه اونیولو او اوئې

فرمائیل” :قُمْبِا ِذ ِنْاهلل یعين د اهلل پاک په حکم رسه پاسه“ نو هغه راپاڅیدو او اودريدو۔
بیا هغويئ

هللَّ َعل َيْه
ْح ُة ا َِّ
َر ْ َ

په بله ټوكرئ (شکرئ) الس کیښودل او اوئې فرمائیل :په دې

کښې روغ ماشوم دے۔ بیا ئې د هغه ټوكرئ (شکرئ) پرانستو حکم اوكړو چې
څنګه هغه ټوكرئ پرانستے شوه نو د هغې نه واقيع ده یو صحت مند ماشوم راوتلو او

ْح ُة ا َِّ
هللَّعَل َيْه دا کرامت ئې چې اويلدل نو هغه خلقو
هغه راپاڅیدو او روان شو۔ د هغويئ َر ْ َ

د خپل غلط سوچ نه توبه کړه۔

د دې حاكیت نه دا معلومه شوه چې  :د اويلائے کرامو َر ْ َْح ُة ا َِّهللَّ َعلَي ْهم لويئ شان وي

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

هللَّعَلَي ْهم
ْح ُة ا َِّ
َر ْ َ

مونږه د داسې غلط سوچ نه اوسايت۔

په باره کښې غلط سوچ لري۔ اهلل پاک دې

ٰ
ب َۡ ۡ
ِين ِِبَاه ِنانلَّ ِ ِِن
ام ۡ ن

صَ
اّٰلل عَلَيۡ ِه َوا ٰلِه َو َسلَم
اۡلمِين َ ّل ه ُ

ْح ُة ا َِّ
هللَّعَل َيْه په خوب کښې دیدن څنګه کیدے يش؟
سوال :د غوث پاک َر ْ َ

جواب :د کوم څزي چې مونږه زيات ذکر کوو او کوم څزي چې مونږه زيات یادوو نو ډیر
ْحةُ ا َِّ
هللَّعَلَيْه ذکر
ځل داسې کیږي چې هغه څزي په خوب کښې هم راځي۔ ځکه د غوث پاک َر ْ َ

کیم!
کوئ ،هغويئ یادوئ ،هغويئ ته ثواب ورخبښئ او په هغويئ پسې ځئ ،اِن َْشآ َء ْاهللُ ْال َ ِ
َ
لکه خو به کرم اويش۔
ْح ُة ا َِّ
هللَّعَل َيْه تصوير په کور کښې لګولے شې؟
سوال :آیا د غوث پاک َر ْ َ
ْح ُة ا َِّ
هللَّعَل َيْه چې کوم تصوير ښودلے يش هغه فريض
جواب :نه شې لګولے۔ د غوث پاک َر ْ َ

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

خپل مور پالر یا د خپل پري صاحب تصوير هم نه شې لګولے۔ بعضې خلق د ځناورو
َ
مثال طور د خر ،د اس وغريه تصوير د شو پيس په طور لګوي دا هم نه شې لګولے،
په کور کښې د ژوندي (انسان ،ځناور وغريه) تصوير لګولو رسه به د رمحت فرښتې نه

راځي۔

ابلته د شني ګنبد یا د کعبې رشيف تصوير

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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اوګټئ
منع دے) دغه شان چې په آئينه کښې کوم عکس ښاكري هغه هم د تصوير په

حکم کښې نه دے۔ (

اور مووی  ،ص) 42

سوال” :د غوث اعظم بنده“ وئیل څنګه دي؟ ولې بنده خو د اهلل وي۔
جواب :هیڅ باک نشته! د بنده ډیرې معنې دي ،مثال طور خادم ،غالم ،انسان۔ په
پنجابئ کښې هم انسان ته بنده وئیلے يش ،خو اعرتاض رصف ”د غوث په بنده“

ولې کیږي؟

(په دې موقع باندې مفيت صاحب اوفرمائیل ):د مستدرک للحاکم په حوالې رسه

ا ٰ
ْح ُة ا َِّ
هللَّعَل َيْه حدیث مبارک نقل فرمائیلے دے چې حرضت عمر فاروق
یلع حرضت َر ْ َ

اعظم

ِ
اهللَّ َع ْـن ُهَّ
ِض َُّ
َر َ

صَ
اهلل عَل َيْ ِه َوا ٰل ِ ٖه َو َسلَم مبارک په ژوند کښې د
فرمايئ چې :زه د حضور َ ّل ُ

هغويئ خادم او بنده ووم۔

سوال :یا سیّدي! د دې شعر َوضاحت اوكړئ۔
ریتیرَساکرںیمالاتےہ َراضاُسوکعىفش

وجرِماوغثےہاورالڈالاٹىبریتا

َ
َ
جواب :په دې شعر کښې ا ٰ
ْح ُة ا َِّ
هللَّعَل َيْه عرض کوي
یلع حرضت امام امحد رضا خان َر ْ َ
َ
چې یَا رسول اهلل ص َّل اهلل عل َي ِه واٰل ِ ٖه وسلَم ! زه ستاسو په بارګاه کښې د هغې هستئ (یعين د
َ

ُ َ ْ َ

َ َ

ْح َُّة ا َِّ
هللَّعَل َيْه ) سفارش او وسیله وړاندې کووم کوم چې زما
شیخ عبد القادر جیالين َر ْ َ
َ
غوث یعين فرياد اوريدو واال دے ،خوا خوږے او غمخور دے ،خو ستاسو ځوي
دے۔ تاسو ص َّل اهلل عل َي ِه واٰل ِ ٖه وسلَم د خپل ځوي په وسیله باندې زما َ
ورانې َودانې کړئ۔
َ
ُ َ ْ َ

َ َ

د حضور غوث پاک حرضت شیخ عبد القادر جیالين َر ْ َْح ُة ا َِّهللَّعَلَيْه عرس مبارک په
کوم تاريخ وي؟
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اوګټئ
جواب :د سیّدي و مرشدي حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیالين
وصال مبارک په  11ربیع اآلخر شوے وو۔

هللَّعَلَيْه
ْح ُة ا َِّ
َر ْ َ

ځکه په دې تاريخ

د هغويئَّ َر ْ َْح ُة ا ِهللََّّعَل َيْه عرس ملانځلے يش او ایصال ثواب کولے يش۔ مونږه په دې 11
َ
ورځو کښې َم َدين مذاکره کوو په کوم چې د نیکئ دعوت َرِس او علم دین
کیم! ډیر خلق به د نیکئ په الره رايش او د ګناهونو نه به توبه
هللْال َ ِ
حاصلیږي ،اِن َْشآ َءْا ُ
کړي او ملونځ ګزاره به جوړ يش۔

جیّلين نسخه
د ربیع الغوث په یولسمه شپه درې کجورې راوخلئ یو ځل سورۃ الفاحته ،یو ځل سورۃ

االخالص ،بیا یولس ځل یاشیخ ْعب َد ْال َقاد ِرجِیالنیْ َشیئًاِْہّٰلِل ْاَلم َدد (په َّ
اول او آخر کښې یو ځل درود
َ
َ
َ

رشيف) اولولئ په یوه کجوره ئې دم کړئ ،دغه شان ئې بیا په دويمه او دريمه کجوره
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۔

کیم! د ګیډې د هر قسمه بیمارئ د پاره فائده مند دے۔
ْاِن َْشآ َءْاهللُْال َ ِ

www.dawateislami.net

