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، هِ اَلْــَحـمْـُد لـِل ٰـّ َ ٰـّی  َخاَتِم الن َبِْین ـََلُم َعـل ٰـّوۃُ  َوالــس َ ـل ـلَـمِْْیَ  َو الـص َ  َرِب  الْـعّٰ
ِجْيِم   هِ بَـْعُد  فَـاَُعْوذُ  بِـالـل ٰـّ اَم َا ِن الـر َ ْيطّٰ ْحمِّٰن الر َِحْيم    طِمـَن الـش َ ِ الر َ  طبِْسِم اّلل ّٰ

 

 

 احرتام د ډوډئ
هغه ته ، اولَويل یا واوري ‘‘احرتام د ډوډئ’’ رساهل څوک چې دا صطٰفے!یارَبَّ الم   داعئے عطار:

  ۔هميشه هميشه ترينه رايض شې اور کړېعطا  يروز هو آسانا حالهل برکت واال

ِ النَِّبيِّ  اۡۡلَِميۡن لََم  ٰاِميۡن بَِجاه اٰلِٖه َوَس َيِه َو ُ عَل اّٰلله َصَّلَ  

 ُدُرود رشیف فضیلتد 
لََم فرماِن مصطٰف  اٰلِٖه َوَس َيِْه َو اهلُل  عَل زيات  به په خلقو کښې ما تهقیامت  په ورځ د: َصَّلَ 

نیا کښې په ما زيات د ر ود رشيف لوستيل وي  ۔نزدې هغه وي چا چې په د 

د َصلُّۡوا لََعَ اۡۡلَبِۡيب ُ لََعى ُُمَمى َصَّلى اّٰلله
، خوږې وريژې مثالا  خوراکونهم سق که خمتلف خوږو اوحمرتمو اساليم ورونړو!

م د صورت  نو په دې کښې ويپه یو لوښي وغريہ  چاراَ  اور  کښې د بل طرف نه ه 
 ۔اخستلو اجازت شته

 د ُُمَتلِفو كجورو تالے
نا حرضِت د        كراش  سی ِّد  اهلُل عَـنْهُُع  هد  نه روایت دے چه َرِِضَ  ُ الـل ٰـّ َوَجَلَ د خوږ رسول  عََزَ

نه اخستے شوے دے‘‘ آداِب طعام”جدلاول، “فیضاِن سّنت”دا مضمون د   
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لََم َيِْه َواٰلِٖه َوَس اهلُل عَل دمت کښې یو لوښے پيش کړے شو َصَّلَ  چه په هغې کښې ډیر شے  په خ 
کړل پس ما خپل الس د هغې په اغړو کښې وو. مونږ د هغې نه خوړل رشوع  ثَــِریـد

ین اخوا دخيوا چلول رشوع لََم هکړل نو رساكر  َمد  َيِْه َواٰلِٖه َوَس اهلُل عَل اوفرمائیل: اے  َصَّلَ 
كراش! د یو   ]یعينبیا مونږ هل یو طبق “ طعام دے. ]شان[ځائے نه خوره ځكه چه دا یو ع 

ور  اَنور   تالے[ ض   راوړے شو او په هغې کښې د ډیرو ق سمونو تازه کجورې وې. د ح 

لََم َيِْه َواٰلِٖه َوَس اهلُل عَل تللو او ا رشاد ئې اوفرمائیلو: مبارك الس په لوښي کښې هر طرف ته  َصَّلَ 
كراش! د کوم ځائے نه چه غواړې تل فو ق سمونو )کجورې( ه چه دا خوره ځك اے ع  د خم 

 “ دي.

 په پينځه ګوتو خوراك كول د جاِهالنو طریقه ده
اهلل ا بن  عبَّاس  حرضِت د        نا عبد  اهلُل عَـنْهُُسی ِّد  ر  الزَّمان نه ر وایت دے چه نبئ   َماَرِِضَ   آخ 

َيِْه  اهلُل عَل لََمَصَّلَ  د غټې ګوتې او د شهادت د ګوتې طرف ته ا شاره اوکړه او اوئې فرمائیل: َُواٰلِٖه َوَس
په درې ګوتو  )بلكه  دې رسه د مینځ ګوته یو ځائے کوئ او(په دې دوه ګوتو مه خورئ ”

نَّت دي او په پينځه   “مه خورئ ځكه چه دا د جاه النو طريقه ده.]ګوتو[ خورئ چه دا س 

 د شیطان د خوراك طریقه
ريره حرضِت د       نا اب و ه  اهلُل عَـنْهُُ َسی ِّد  نه ر وایت دے چه د دواړو جهانو د رسدار  َرِِضَ 

لََمخوږ نبـى  اٰلِٖه َوَس َيِْه َو اهلُل عَل فرمان دے: په یوه ګوته خوراك کول د شیطان، په دوو  َصَّلَ 
ينو  تَكِب ِّ او په درې ګوتو خوراك کول د انبیاء  )یعين کِبژنو خلقو(ګوتو  خوراك کول د م 

َيْـ) ََلمهُم عَـل َسَ  طريقه ده.  (الـ

ٓ  خوږ خوږ زمونږه      اٰلِٖه  قاا َيِْه َو اهلُل عَل َّلَ  لََمَص  .خوړلو طعام هم ګوتو مبارکو څلورو په لكه لكه بهَُوَس
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 په درې ګوتو د خوراك كولو طریقه
په درې ګوتو به نَوړئ وړه جوړیږي، وړويك نَوړئ  !خوږو او حمرتمو اساليم ورونړو     

 ٓ وَول هم ا له کښې به ج  وَوئ هغه همره به په خ  سان وي، چه څومره په ښه طريقه ئې ج 
پیدا کیدو واال هضموونكې اوبه په هغې کښې شاملیږي او دغسې به خوراك هم 

نا موالنا عيل قاري  حرضِت زر هضمیږي.  َيْهَسی ِّد  اهلِل عَل ُة  په پينځه ګوتو ”فرمايئ:  َُرْْحَ
درې ګوتو خوړل زيات ډوډئ په   .“خوراك کول د حريصانو نښه ده.

ه رضورت دے. ابلتَّه وريژي په درې ګوتو خوړل  م شِك  هم نه دي رصف د لږې توَجُّ
د پاره دا هم هیڅ مشلكه خِبه  اعِشقاِن ُسنَّتسوچ لرونكو لږ شان مشِك  وي خو َمَدين 

رص  نه ده یقیناا  نَّت کښې َعَظَمت دے. د غټو غټو نَوړو په ح  کښې په پينځه ګوتو په س 
یعين د وړې ګوتې خوا رسه  بِنَص  د خوراك کولو په ځائے د ترب یَّت د پاره د ښي الس

نه  بِنَص  وړې ګوتې او ورواچوئ یا د ډوډئ یوه ټ كړه دګوته راماته کړئ او د ربړ ت یلئ 
هاِۡن َشــٓاَءالـطرف ته لككه اونيسئ. که جذبه مو د رښتیاؤ وه نو  د ورغوي الندې لٰـّ

ګوتو د خوراك  په درې خوراك کولو اعدت به مو جوړ يش، چه لكه مو د په درې ګوتو
کولو اعدت جوړ يش نو بیا به د ربړ ت یلئ تړلو او د ډوډئ ټكړه ورغوي ته د دباوولو 
دا وي او په درې ګوتو ترې هډو نَوړئ  دا ج  حاجت نه وي. که د وريژو دانے ج 
جوړیدے نه يش نو بیا ئې په څلورو یا پينځؤ ګوتو خوړلے شئ. خو دا ا حتیاط 

پورې  [یعين جرړو] نه يش بلكه چه ګوتې هم د سټو دے چه ورغوے مو کكړرضوري 
 کكړے نه يش.

 په قاشوغه باندې د خوراك كولو ِحاكيت
نَّتو د څمڅئ وغريه باندې خوراك کول په قاشوغه او      الف دي. س  زمونږه اسالفو  خ 

نه پرهزي کولو ځكه چه د مدینے  به په قاشوغه باندې د خوراك کولو]یعين خپوانو ب ز رګانو[ 
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لََمد تاجدار  َيِْه َواٰلِٖه َوَس اهلُل عَل نا ا براه یم  حرضتِ ګوتو خوراك کول ثاب ت دي.  نه په درې َصَّلَ  سی ِّد 
ور ى  َيْهباج  اهلِل عَل ُة  ید ته قاشوغو رسه طعام َُرْْحَ  فرمايئ چه یو ځل َعبَّايس خلیفه مامون  الرَّش 

نا  قاِض ُ الُْقَضاۃوړاندې کړے شو نو د ٰهغه وخت   َُرْْحَةُ اهلِل عَلَيْها مام اَب و ی وس ف حرضت  َسی ِّد 

  کښې فرمايئ:”اوفرمائیل: 

َدَم 
ٰ
   ا
ۡۤ
ـر َ ۡمَنا  بَـِنۡی

َ
 ک
ۡ
ـد
َ
ـق
َ
 َو  ل

او بيشكه  :کزن اال یمان  ٴترمجه [ومفه  مَ ] 
ٓ مونږه د  زَّت ورکړو.ا  دم اوالد ته ع 

ٓ د دې  اے خلیفه      ري کښې ستاسو ن یكه ا اهلل  حرضت  یت  کريمه په تفس  نا عبد  سی ِّد 
اهلُل عَـنْهُُا بن  َعبَّاس  جوړې کړې چه په هغې هغويئ فرمايئ: مونږه د هغويئ ګوتې  َماَرِِضَ 

 پريښودې او په ګوتو ئې طعام اوخوړو. نو هغويئ هغه قاشوغې“ طعام خوري.

 په قاشوغه لكه خوراك كولے يش
ماسته وغريه چه )نري( که خوراك داسې وي َمثاَلا ف رين یا  خوږو او حمرتمو اساليم ورونړو!   

یا السونه پاك نه  هغه په ګوتو خوړل نه يش کیدے او څښلے هم نه يش یا الس زخيم وي
وي او د و ينځلو د پاره اوبه نه وي نو بیا رضورتاا په قاشوغه د خوړلو ا جازت شته دے. هم 
دغسې د غوښې خپه شوې غټه ټ كړه یا ورون وغريه په چاړه باندې د کټ کولو ا جازت 

 شته دے.

 په الس د خوراك كولو ِطِِبّ ]يعين ډاكټري[ فائِدے
ډاکټرانو دا خِبه منلې ده چه څوك په الس طعام خوري  اليم ورونړو!خوږو او حمرتمو اس     

 اوځي او په طعام کښې شاملیږي“ دوالےملـ هاضمه دار” خاص ق سم د هغويئ د ګوتو نه یو
وګر  د دې نه د کمیدو ته نه پريږدي او او هغه په بدن کښې ا نسول ني  ش 

 دوالےملـ هاضمه دارمريضانو ته فائ ده حاصلیږي او بیا د طعام نه پس ګوتو څټلو رسه نور 
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خیټې ته داخلیږي او هغه د سرتګو او د ماغو او معدے د پاره بے حده فائ ده مند وي او دا د 
 زړه، معدے او د مايغ مرَضونو زبردست ع الج دے.

 ِعالج اوشو ينډِكساَپِد 
نِّتونه په خپل ژوند کښې  اساليم ورونړو! خوږو او حمرتمو      راوستلو د پاره د طعام س 

وران اكري کسان  معارشے ډیر د َمَدين قافلو کښې سفر کول خپل معمول جوړ کړئ.
په َسمه الر روان  اَۡلـَحـۡمـُد لـِلّٰـہِ!د سفر کولو په بََرکت  د دعوت  اساليم َمَدين قاف له کښې

ند( شوي دي. په دې باره کښې د َمتهرا  د یو اساليم ورور څه داسې بیان دے، زه )ه 
نه جاري شوے  َمكۡتَبَُة الَۡمدِيۡنَهف لمونه او ډرامے کتل زما اعدت وو، د یو فيشين ځلمے ووم، 

ژوند انداز  ے زما دد اوريدو سعادت رانصیب شو او ھغ“ یٹ وی یک ابتہ اکرایں”د بیان کيسټ 
کس په بیمارئ  دعوِت اساليمبدل کړو، زه د  َمَدين ماحول کښې شامل شوم. زه د اپينډ 

ٓ کښې اخته شوم او ډاکټر را ته د  کښې د  پريشن مشوره راکړه. زه اويَريدم، په دېا
ِّغ د  بَل   په ژوند کښې وړومبے ځل په نتیجه کښې اِنِفرادي كوششدعوت  اساليم د یو م 

قان  رسول رسه  نَّتو د ترب یَّت د درې ورځو د د  د دعوت  ا ساليماعش  مسافر  َمَدين قافِلےس 
ہِ جوړ شوم.  ٓ د َمَدين قاف لے په بََرکت د  !اَۡلـَحـۡمـُد لـِلٰـّ  پريشن نه بغري زما َمَرض لرې شو.ا

ہِ   زما جذبے ته د َمدینے بََرکتونه نصیب شو، اوس هره میاشت د درې ورځو  !اَۡلـَحـۡمـُد لـِلٰـّ
ر ساهل  َمَدين اِنعاماتود کښې د سفر کولو سعادت حاصلووم، هره میاشت  َمَدين قافِلهپه 

 لګووم. صدائے َمِدينه ګرځم او لـمانځه ته راپاڅولو د پاره مجع کووم او مسلمانان د سحر

س   ںیہ  ےتنب  ابلمع ےب لمع 
َ 

و یھب  رَس ب
ُ

 

ے ںیم رفس  ت
فِل
 اے اھبیئ رک اق

 ےس ڈنھٹا وہ ریتا رگج

 

ب ت
ح ُ
ص

 

ھی

ے  رک ےل  اکش!   اّچ
فِل
 رفس  ںیم ارگ اق

نَّت مَّت بے  عمله  سمدسيت  يش  روان  په  س   قاف له  کښې  د  سفر  وروره  ته  اوکړه  ه 
حبت  که اومومې سعادت قاف له کښې د سفر اكش ته به هم  اومومې دغه ډیر ښلكے ص 

د َصلُّۡوا لََعَ اۡۡلَبِۡيب ُ لََعى ُُمَمى َصَّلى اّٰلله
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 د بیهوشئ نه بغري آپريشن
دي. دا یاد  َمَدين قافلو کښې د سفر څومره بََرکتونه خوږو او حمرتمو اساليم ورونړو!    

ث وي، اوس  یبت د مسلمان د پاره اعم طور د رمَحت باع  ص  ساتئ! چه بیماري او م 
فا سبب ئې د  اَپينډِكستاسو واوريدل چه اساليم ورور ته د  تكلیف شو او بیا د ش 

ل شو او د  َمَدين ماحولَمَدين قاف لے سفر اوګرځیدو او دغسې هغه  کښې پوخ شام 
دي. که تكلیف  حاصلولو باع ث رمَحت کښې صحیح خپیدل دهغويئ په َمَدين ماحول 

ین  رګان  د  رايش نو د صِب کوشش کول او ډیر اجر و ثواب ګټل پكار دي. زمونږه ب ز 
ال ُهُم  هُـَرِْحَ  و باندې به ئې د اجر په مصیبتونو او ښلكے انداز لرلوبه د صِب کولو څومره  تَعَاٰلُُه ـل

مه  ثواب ګټلو څومره ند حرضت  عالِّ یه  اله  اري فَق  زبردسته جذبه لرهل! چناچنه شار ح ُب 
د رشیُف احلق اجمدي موالنا  َيْهُمفىت حُممَّ اهلِل عَل ُة  دل  “ُُۡزَهُة الۡقارى رشحِ صحيُح الۡبُخارى ” َُرْْحَ دويم ج 
نا  حرضت  کښې نقل کوي:  ٣١٢نه  ٣١٢صفحه  رتم  َرِِضَ اهلُل عَـنْهُُ ُعروهسی ِّد  چه د هغويئ واِل   ُم 
ول  اهلل  مشهور نا  حرضت  ]یعين وفادار، دوست[ َحواري  َصَّلَ اهلُل عَلَيِْه َواٰلِٖه َوَسلََمصحايب او د رس  سی ِّد 

اهلُل عَـنْهُُز بري ب ن عوام  رتمه ئې  َرِِضَ  ه ُم  َِّدت نَا اَسماء حرضت  وو او واِل  د ِّیق ب نت  ابو بكر سی   ص 
ـنْهُُ َرِِضَ اهللُُ یقه  َسِي َدتُنا مُؤِمِنْیالْ اُم ُ د  َرِِضَ اهلُل عَـنْهُُهغويئ  وه. َماَع د ِّ خوَريے او د  َرِِضَ اهلُل عَنْهَااعئ شه ص 

بري  حرضت   اهلل ب ن ز  نا عبد  اهلُل عَـنْهُُسی ِّد  په مشهورو  مُنَوَّرے مدينےد  او سكه ورور َماَرِِضَ 
َقهاء  سبعه” د او د شپے عبادت  ع لَماؤ( )یعين ووه زبردسته“ ف  کښې یو وو، اعب د و زاه 

رګ وو، هره ورځ به ئې بے ناغه  ٓ څلورمه ِحّصه قرکوونكے ب ز  د مصحف  ِن پاكا
به ئې د شپے  ِن پاكآ څلورمه ِحّصه قرنه په کتلو تالوت کولو او ]یعين يليلك ن سخے[ رشيف 

دپه  الَمل ك به وئیل چه څوك جنَّيت يلدل غواړي نو  تََهج ُ د ب ن عبد  کښې وئیلو. خلیفه َويل 
نا  حرضت  هغه د   اهلُل عَـنْهُُ ُعروهسی ِّد  د ب ن  َرِِضَ  يين. یو ځل ئې سفر اوکړو او د َويل  اوو 

روه الَمل ك کره ئې ترشيف وړے وو. د ع  َعـنْهُُ عبد  اهلُل  بارکه کښې د  َرِِضَ   لهكِ آ په ښپه م 
بیماري پیدا شوه، دا َهغه بیماري ده چه اندام سخا کوي، ويلد مشوره ورکړه چه َعَمل  
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ٓ )یعين َجراحت  َعـنْهُُاوکړئ. هغويئ پريشن( ا اهلُل  رايض نه شو، او مَرض  ]د آپريشن د پاره[ َرِِضَ 
د ورته عرض اوکړو چه جناب! اوس ښپه کټ کول  ئې پنډئ ته اورسیدو. َويل 

َعـنْهُُرضوري دي ګنې دا َمَرض به په ټول بدن کښې خور يش. هغويئ  اهلُل  ٓ ]د  َرِِضَ  پريشن د ا

رايض شو، چناچنه طبیب راغے او هغه اووئیل چه رشاب اوڅښئ چه په کټ پاره[ 
هد ه د تكلیف احساس نه کیږي. هغويئ اوفرمائیل: کولو کښې درت ُ الـل ٰـّ َوَجَلَ د  عََزَ

 ٓ رام نه غواړم. طبیب عرض اوکړو: که تاسو ا جازت راکړئ نو د حرام کړي څزي په ذريعه ا
َعـنْهُُخوب راوستلو څه دوايئ درکړم. هغويئ  اهلُل  اوفرمائیل چه زه نه غواړم چه یو اندام د   َرِِضَ 

نه ُمسوسیږي او د تكلیف او صِب په ذريعه  ته د  تكلیف کټ کیږي او ما
نه د  ُمرومه پاتې شم. عرض ورته اوکړے شو چه څه ]یعين ثواب[ حاصلیدو واال اجر 

هم څه حاجت کسانو ته ا جازت ورکړئ چه تاسو اونييس. هغويئ اوفرمائیل: د دې  
ٓ نشته.  ر دا چه ا شو خو د هغويئ  ړےك ټپه اره ك ډوكےه بیا او چاړهپه  ښهغو ښپےد  اولخ 

ٓ په ُخله ئې  برادشت مرحبا!صرب او  ُ اهلل ذِكرُ مسلسل په  اُونكړو، هم قدر !ها  كښې عََزََوَجَلَ
 خوټكیديل رشیف زیتُون د قاشوغو په اوسپنو د پاره د داغلو زخم د لكه چه تر دې وو، مصوف

چه لكه په هوش کښې راغلو نو د  شو، هوشه بے وجه په زیاتوايل د درد د نو شو واچولے ور تیل
مخ مبارك نه ئې خَولے اوچې کړې او کټ شوي ښپه ئې په الس کښې راواغسته او 
اړوهل راړوهل ئې او فرمائیل ئې: په ٰهغه ذات مې د  قََسم وي! چا چه زه په تا د پاسه سور 

ٓ کړے ووم، زه ستا په ذريعه لكه هم د څه ګناه طرف ته نه یم تلے. د  ن ټوهل اكرروايئ پريشا
د په خِبو کښې مشغول وو او هغه پوهه هم نه شو چه ]په خاموشئ[ داسې  اوشوه چه َويل 

 لكه د داغلو په وخت کښې د تیلو بويئ خور شو نو هله پوهه شو.

 د شهزاده شهادت
روه  حرضت  په دې سفر کښې په       نا ع  اهلُل عَـنْهُُسی ِّد  باندې بل ا مت حان دا راغے  َرِِضَ 

َعـنْهُُچه د هغويئ  اهلُل  روه  حرضت  ځوئ  َرِِضَ  د ب ن ع  مِّ نا ُم  اهلُل سی ِّد  د غوژل ته  عَـنْهَُُُرِِضَ  د َويل 
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نَوَّرے ته بريته راغلو نو د  الړو نو یو څاروي اووهلو او شهید شو. چه لكه مدینے م 
ٓ د دوه شپیتم  ُسوَرةُ الكَهفپينځلَّسمې سيپارے د  ه ئې اولوستله،ا صِّ  یت دا ح 

ا
َ
رِن
َ
ِقۡیَنا  ِمۡن  َسف

َ
   ل
ۡ
د
َ
ـق
َ
ا   ل

َ
ذ
ٰ
ہ

َصًبا  
َ
 ﴾۲۶﴿ ن

بيشكه مونږه په  :يمانكزُن االِ  ۀمفهوم ترمج 
و.  دې سفر کښې ډیر َمَشقَّت رسه خمامخ ش 

 سخاوت َرِِضَ اهللُ عَـنْهُُد حرضِت َسیُِّدنا ُعروه 
نا حرضتِ د       اهلُل عَـنْهُُع روه  سی ِّد  به په باغ کښې د سخاوت دا اعلَم وو چه لكه  َرِِضَ 

ئې ځائے اوشلولو، خلق به  میوے خپے شوے نو چاپريه تاؤ شوي دیوال کښې به
په َُرِِضَ اهلُل عَـنْهُُرسه به ئې وړلې هم. د هغويئ راتلل او میوے به ئې خوړلې او ځان 

ٓ د یو كم څلويښتم  ُسوَرةُ الكَهفد پينځلَّسمې سيپارے د ژبه به  ه وه: ا صِّ  یت دا ح 

  َما 
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ت
ۡ
ل
ُ
 ق
َ
َتک

  َجن َ
َ
ت
ۡ
ل
َ
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ۡ
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ۡۤ
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ۡو  ل
َ
َو  ل
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   ِال
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ُ
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ُہ  ۙ   ل
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ٓاَء  الل

َ
 ش

یمان  ٴترمجه [ومفه  مَ ]  اال  او ولے  :کزن 
داسې ا و نه شو چه لكه ته خپل باغ ته 

ل شوي نو دا د   وئیيل وے، چه څه داخ 
غواړي اهلل، مونږه هیڅ طاقت نه لرو 

 خو د اهلل د مدد.

د َصلُّۡوا لََعَ اۡۡلَبِۡيب ُ لََعى ُُمَمى َصَّلى اّٰلله

 په ډډه لګولو خوراك كول ُسنَّت نه دي
ٓ َمَدين  خوږد       لََمقا ا اٰلِٖه َوَس َيِْه َو اهلُل عَل زه په ډډه لګولو خوراك نه ”فرمان مبارك دے:  َصَّلَ 

 “ کووم.
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 په ډډه لګولو خوراك مه كوئ
ناسَ  حرضِت د       رداء  ی ِّد  ور   اکرم  َرِِضَ اهلُل عَـنْهُُاَب و اَِلَّ ض   َصَّلَ اهلُل عَلَيْهِ َواٰلِٖه وََسلََمنه ر وایت دے چه ح 

 “ډډه لګولو خوراك مه کوئ.تاسو په ”ارشاد فرمائیلے دے: 

 د خوراك په وخت كښې د ډډې لګولو څلور حاتلونه
یو طرف ته زَوړند  (١)په وخت کښې د ډډې لګولو څلور حاتلونه دي:  خوراكد    

دیوال  (٤)ډډه وهل )او په هغې( ایښودل یو الس په زمكه  (٣)پرلت وهل  (٢)کښیناستل 
رسئ ته شا لګول. دا څلور یِّات په شان یا  یا ک  واړه حاتلونه مناسب نه دي. د اتَلَّح 

 دواړه زنګونان والړ وي، په دې دواړو حاتلونو کښې خوراك کول ښهداسې ناسته چه 
 ِّ

ِب  اظ فائ ده مند هم دي. په والړه خوراك]یعين ډاکټري[ دي او په ط   کول ښه نه دي. ِل 

 په ډډه لګولو د خوراك كولو نقصانونه
نَّت  خوږو او حمرتمو اساليم ورونړو!      نَّت نه دي. په دې س  په ډډه لګولو خوراك کول س 

 ِّ
ِب  طعام ښه نه ج َولے  (١)نقصانونه هم دي: ]یعين ډاکټري[ باندې د عمل نه کولو درې ط 

لے هاضمه دارې اوبه[ کیږي او په هغې کښې چه څومره ل عاب  شاملیدل پكار ]یعين د خ 
وي هغه همره پكښې نه شاملیږي چه هغه معدے ته الړې يش او سخت خوراکونه 

تاث ره يش  ډډه لګولو رسه معده  (٢)هضم کړے يش او دغسې به د هاضمے ن ظام م 
فراخه يش ل ٰهذا دغسې به غري رضوري خوراك معدے ته الړ يش او هاضمه به خرابه 

یګر ته نقصان ريس.مپه ډډه لګولو خوراك کولو رسه کولـ (٣). يش  و او ځ 
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ُة اْلِ        نا حرضت   سَلمُحج َ د غزايل  سی ِّد  َيْها مام ُممِّ اهلِل عَل په ډډه لګولو اوبه ”فرمايئ:  َُرْْحَُة 
  “ څښل هم د معدے د پاره نقصاين دي.

 (٥ص ٢)اِحياُء الُْعلُوم ج

 د ډوډئ اِحرِتام كوه
نَّت دي، چناچنه        َسيِ َدتُنا اُم ُ المُؤِمِنْیپه زمكه پرته ډوډئ راپورته کول او خوړل س 

یقه  د ِّ اهلُل عَنَْهااعئ شه ص  اٰلِٖه وََسلََمد دواړو جهانو رسدار  فرمايئ: َرِِضَ  َيِْه َو اهلُل عَل کور مبارك ته  َصَّلَ 
پرته اويلدهل نو هغه ئې راواغسته صفا ]په زمكه[ ترشيف راوړو، د ډوډئ یوه ټ كړه ئې 

اهلُل عَنَْها)اعئ شه ”ئې کړه او اوئې خوړهل او اوئې فرمائیل:  ام  (َرِِضَ  کوه د ښه څزي احرت 
 “نه ده راغيل. لكه د یو قوم نه تښتیديل ده نو بريته )یعين ډوډئ(ځكه چه دا څزي 

 اوكړئد طعام د ارِساف نه توبه 
ژړا کوي. څه  هر څوك د بے بََرکتئ او تنګدستئ صبا نن خوږو او حمرتمو اساليم ورونړو!   

ام نه کولو زسا وي.  نن صبا شاید که داسې مسلمان معلومه ده چه دا د ډوډئ د ا حرت 
وګوونكي  وي چه هغه به ډوډئ نه ضائ ع کوي. هر طرف ته د طعام د بے ادبئ زړه خ 

ین وانظارے دي، که د  رګان  د  ُه  تَـعَاٰلُُده دعوتونه وي او که د ب ز  ـه ُهُم الـل د خرياتونو تََِبُّك  َرِْحَ
وي. افسوس! په دسرتخوانونو او درئ باندې بے دردئ رسه طعامونه  ]یعين خورده[

خنښتې غوښه او َمَصاهل کیږي، د طعام په دوران کښې په هډوکو پورې  غورزولے
د خوراك ډیرې ذرَّے ضائ ع کړے يش،  مصالے رسه هم صحیح نه صفا کیږي، د ګرمې

انګولے او په دیګچو او پتیلو کښې پاتې ښوروا د  په اكسو، رکیبو کښې پاتې لږ لږ
پاتې شوي ا نګويل اعم طور  نه لري، دغسې ډیر اکرث خلق ف كردوباره استعمالولو 
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وي  اف کړےڅومره ارس اوسه مو چه هر تر او ډیرانونو ته اوغورزولے يش. کچرے
وعده اوکړئ چه آئ نده به د طعام د یوے مهرباين اوکړئ! د هغې نه توبه اوکړئ او دا خپه 

د قیامت په ورځ به د  َواهللِ اۡلَعِظۡيم! .ا رساف هم نه کوو دانے او د ښوروا د یو څاڅيك
ساب طاقت نه لري،  ساب کیږي، یقیناا هیڅ څوك هم د قیامت د ح  ذرِّے ذرِّے ح 

ـل ٰـّهتوبه او په رښتيين توبه اوکړئ. درود رشيف اولولئ او داسې عرض اوکړئ. یا   ال
ُ َلَ َوَج د نن ورځې پورې چه ما څومره ا رساف کړے دے، د هغې نه او د ټولو کبريه  !عََزَ

ري ٓ ه ګناهونو نه توبه کووم او ستا په او صغ  ئ نده د ګناهونو نه د راکړي شوي توفیق به ا
لََمکووم، اے د خوږ نِب  بچ کیدو پوره پوره کوشش اٰلِٖه َوَس َيِْه َو اهلُل عَل َّلَ  ُربه  خوږه َص َوَجَلَ زما  عََزَ

سابه اوُبښې.  توبه قبوهل کړې او ما بے ح 

ِ النَِّبيِّ  اۡۡلَمِ  لََم  يۡنٰاِميۡن بَِجاه اٰلِٖه َوَس َيِه َو ُ عَل اّٰلله َصَّلَ  

 َصدہق  ایپرے  یک  ایح   اک  ہک  ہن   ےل   ھجم  ےس  اسحب

اان       ایک    ےہ  

َ
اےئ     وک       ل  

َ
 شخب     ےب     وپےھچ     ل

ساب  په خاطر د خوږ نِب زما نه مه اخلې ح 
 ُبشش اوکړه، مالمته مه کړې نور دا مالمته

 مبارك فرمان دے: اهلل تعالٰى د کښې ١٣  په اتمه     
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او  :کزن اال یمان ٴترمجه [ومفه  مَ ] 
څښئ او د حد نه مه خورئ 

 د حد نه ترييږئ، بيشكه

 نه دي.ترييدونكي هغه ته خوښ 

په ما باندې په د رود لوستو خپل جمل سونه ښيلك  کړئ ځكه چه  
ستاسو د ر ود لوستل به د قیامت په ورځ ستاسو د پاره ن ور وي. 
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 ارِساف څه ته وايئ؟
ِ َشِهري َحِكیُم االُمَّت      فيت امحد یارخان  ُمَفِِسّ ري  نع یيم جُُُعَلَيْهَُرْْحَةُ اهللِ حرضت  م   ٨په تفس 
ريونه دي  ١٩٣ص  (٢)حالل څزيونه حرام ګنړل  (١)کښې فرمايئ: د ا رساف ډیر تفس 

چه  (٤)د رضورت نه زيات خوراك څښاك کول یا اغوستل  (٣) حرام څزيونه استعمالول
په شپه او ورځ کښې بیا بیا خوراك  (٥)زړه څه اوغواړي هغه څښل خوړل یا اغوستل 

عده خرابه يش، بیمار يش  ري[م رض   (٦)څښاك کول چه هغې رسه م  او نقصان  ]یعين رَضَ
ل کښې هر وخت د خوراك څښاك په خیا (٧)ورکوونكي څزيونه خوړل څښل 

د غفلت د پاره  (٨)څه خورم، بیا به څه څښم. اوسیدل چه اوس به 
د ښو خوراکونو او ښو جامو اغوستلو اعدت  (١١)د ګناه د پاره خوراك کول  (٩) خوړل

ښه ښه خوراکونه د  (١١)جوړول چه لكه هم معمويل څزي نه يش خوړلے او څښلے 
ل دي. چه په دې یو ټيك کښې ډیرَغَرض دا  خپل کمال نتیجه ګنړل.  احاكم داخ 

نا حرضت   اهلُل عَـنْهُُاعظم  عمرفاروق   َسی ِّد  نه ځان  فرمايئ چه هر وخت د ځان مړولو َرِِضَ 
عده خرابوي او په لـمانځه کښې سسيت راويل، په  ساتئ ځكه چه دا بدن بیماروي، م 

کړئ ځكه چه دا د سوونو  ا ختیار ]یعين درمیانه انداز[ خوراك څښاك کښې ا عت دال
الج دے.  نه خوښوي. 1 پیړ انسان تََعالّٰ  اهللبیمارو ع 

ین باندې اغل ب  کړي هغه به هالك يش.  څوك چه خواه ش په خپل د 

 

 فِضیلتنري اِنسان  
طعام كم خوړلو رسه رسه خاص طور َمیده، خواږه  خوږو او حمرتمو اساليم ورونړو!     

                                                             
 .ده ګناه ازارول زړه هغه د او چیړل کول، خندا پورې چا په وجه په وايل پیړ د  1
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کيم  )د طبیب د مشورے مطابق(او غوړ او د دې نه جوړ شوو څزيونو ا ستعمالولو کښې 
کولو رسه د بدن په وزن کښې کمے راځي، راوتيل خیټه په اصيل حالت يش او د بنده 

ود ښلكے کیږي هالـ. 1وج  مسلمان كم خوراك کوونكے، سپك بدن واال  تَبَاَرَك َوتََعاٰلُُ  ل ٰـّ
نا حرضت  خوښوي چناچنه  َعـنْهُُعبد  اهلل ا ب ن عبِّاس  سی ِّد  اهلُل   نبئ   چه کوي روایت ماَرِِضَ 

لََم  کريم اٰلِٖه َوَس َيِْه َو اهلُل عَل َّلَ  ه فرمايئ: ارشاد َص ُ الـل ٰـّ َلَ َوَج ټولو نه زیات هغه بنده ته په تاسو كښې  عََزَ
 بدن واال دے.)يعين سپك( كوونكے او َخِفیف  خوښ دے څوك چه كم خوراك

رضوري دے،  َمَدين ماحولد عمل جذبه زياتولو د پاره  خوږو او حمرتمو اساليم ورونړو!     
حبت د کيم په وجه ا ست قامت نه  ګنې که اعريض طور جذبه پیدا ه م يش نو د ښه ص 

حبت رسول اعِشقانِ حاصلیږي. ل ٰهذا د  کښې سفر کول  قافِلو َمَدينحاصلولو د پاره  د ص 
ِہ! خپل معمول جوړ کړئ. نِّتونه اعم د دعوت  ا ساليم په بََرکت هر طرف  اَۡلـَحـۡمـُد لـِلٰـّ ته س 

خپل زړه او “ سرپيل َمَدين” دي. راځئ د دعوت  اساليم په یو ا یمان تازه کوونكي
لزار کړئ. چناچنه   ګ 

یګر ُګ   ځ 

 د يو غري ُمسلم قبوِل اسالم
ٓ  حتِصیلد        د یو اساليم ورور څه داسې بیان )یو پي ه ند( مبیډ کرنګر ټانډا ضلع ا

یارو کښې ورك ووم، یوه ورځ چا د  فر په تورو ت  یوه ر ساهل  الْمَِديْنَه َمْكتَبَةُ دے، زه د ك 
ام  م سل م  فه کښې راکړه، ما چه اولوستله نو حريان پاتې شوم، چه کومو ا حرت  په ُت 

په خپل “ اِسالم”نفرت په سرتګه کتيل وو د هغويئ مذهب مسلمانانو ته ما هميشه د 
ډیر دومره د امن او ُمبَّت درس ورکوي! د ر سالے يلك زما په زړه باندې  مینځ کښې

                                                             
نَّت فیضان   د پاره د معلومولو طريقه کمولو وزن د بدن د 1 اولولئ. “مدینه ق فل   خیټې د” باب س 
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ورځ زه په  يوهشو.  زړه کښې د اسالم ډیر زيات ُمبِّت پیدازيات اثر اوکړو او زما په 
ريو او عمامو  واال اساليم ورونړو ]یعين پټكو[ بس کښې په سفر ووم چه یو څو د ګ 

چه څنګه اويلدل نو پوهه شوم چه دا مسلمانان َمَدين قاف له هم بس ته را اوختله، ما 
شوے وو ل ٰهذا ما د ا حرتام په د اسالم ُمبِّت خو هسې هم پیدا  دي، زما په زړه کښې

نظر هغويئ ته کتل رشوع کړل، په دې وخت کښې په هغويئ کښې یو اساليم ورور د 
لََمنبئ  پاك  َيِْه َواٰلِٖه َوَس اهلُل عَل په شان کښې نعت رشيف وئیل رشوع کړو، په ما باندې د  َصَّلَ 

کتلو په وجه په هغه انداز ډیر زيات ښه اولګیدو، زما هغويئ ته په شوق شوق د 
رشوع کړې او هغه پوهه شو چه زه مسلمان نه  خربې اترېهغويئ کښې یو زما رسه 

سكے شو او په ډیر ښيلك انداز ئې ما ته اووئیل: زه تا ته د اسالم قبلولو  یم، هغه م 
لوستلو په وجه زما په زړه کښې د ر سالے “ اِحرِتاِم ُمسلِم”درخواست کووم. ولے چه د 

وو او وررسه وررسه د هغه د اعجزئ په انداز  اسالم ُمبِّت پیدا شوےخمكښې نه د 

ما په  اَۡلـَحـۡمـُد لـِلّٰـہِ!ے شو او ا ونكړاثر اوکړو، بس ما ا نكار  کښې وئیلو راباندې نور

ِہ!رښتيين زړه اسالم قبول کړو،  د دې بیان ورکولو وخت کښې زما د  اَۡلـَحـۡمـُد لـِلٰـّ
ريې د رسه لـمونځ کووم،ې شوي دي، زه پابندئ مسلمانیدو څلور میاشت  پريښودو ګ 

ل شوے یم او َمَدين  کړے دے، د دعوت  اساليم ن یَّت مې َمَدين ماحول کښې شام 
 قاف لو کښې د سفر کولو سعادت هم حاصلووم.

ے     دںی     دنی   دوعِت  ںیلچ   رشموکں وک      اکرفوں وک ںیلچ
فِل
 ولچ  ںیم اق

   دنی 

ے

   ےلچ بس        الیھپیئ

ے

 ولچ  ےک اسرے ںیلچ اقےلف ںیم لم  آیئ

د َصلُّۡوا لََعَ اۡۡلَبِۡيب ُ لََعى ُُمَمى َصَّلى اّٰلله
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 د خلقو نه د رشم په وجه ُسنَّت نه دي پریښودل پكار
انزمونږه صحابۀ کرام       ْضَو الِرَ ِْهُم  َيِْه به د خوږ مصطٰٰف  عَـلَي اهلُل عَل لََمَصَّلَ  اٰلِٖه َوَس  حمبّتپه   َو

د دروغو خوشامدو  کښې ډوب اوسیدل. د دنیا کوم یو شوق او د بے وفا معارشے
نَّتو نه، نه شو ُمرومه کولے.  نا حرضت  چناچنه هغويئ د س   َُرْْحَةُ اهلِل عَلَيْه َحَسن برصي سی ِّد 

نا حرضت  چه  فرمايئ ل سی ِّد  اهلُل عَـنْهُُب ن يَسار  َمعق   )چه د ٰهغه ځائے د مسلمانانو رسدار وو( َرِِضَ 
او  هغويئ د الس نه نَوړئ پريوتله، هغويئ هغه راپورته کړه، صفا ئې کړهطعام خوړلو، د 

خلقو یو بل ته په سرتګو کښې ا شاره  ]بے تعل یمه[اوئې خوړهل. دا ئې چه اويلدل نو د يلك 
َعـنْهُُچا هغويئ  نَوړئ اوخوړهل( )یعين چه دا څومره عجیبه خِبه ده، چه دويئ لويديلاوکړه  اهلُل  ته  َرِِضَ 

ُ الـل ٰـّه اووئیل: َوَجَلَ ري ته خري ورکړي، اے عََزَ زمونږه رسداره! دا د يلك خلق یو بل ته  د  اَم 
ب  کوي چه ام ري ا شارےپه سرتګو کښې   حاالنكه نَوړئ اوخوړهل لويديل َرِِضَ اهلُل عَـنْهُُصاح 

په وجه زه ٰهغه  د دې َعَجمیانو”هغويئ اوفرمائیل: د دويئ خمې ته نور طعام موجود دے. 
لََم د مدينے د رسدارکوم چه ما  نه شم پريښودلے اكر اٰلِٖه َوَس َيِْه َو اهلُل عَل نه اوريدلے دے.  َصَّلَ 

 نَوړئ پريوځي نو هغه د  صفا کړے يش او او د  مونږ به یو بل ته ح كم کولو چه که 
 د پاره د  نه پريښودے يش.  خوړے يش او د شیطان

ِ رُقآں اجِن دںی س

َ

غ

َ

وِح اامیں َم
ُ
     ر

 

غت
س َ
 حُبِّ   َرۡحَمٌة      لِّۡلٰعَلمِيۡں ه

لََمد رسول  اهلل  :د شعر ترمجه] اٰلِٖه َوَس َيِْه َو اهلُل عَل او د د ین ځان  اصل ُمبِّت د ا یمان ر وح، د ق رآن َصَّلَ 
 دے.[

 ډير ډير اِنِفرادي كوشش كوئ
تاسو اويلده؟ جل یل  القدر صحايب او د مسلمانانو  خوږو او حمرتمو اساليم ورونړو!   
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ل ب ن يَسار  نا َمعق  َعـنْهُُرسدار سی ِّد  اهلُل  نَّتو رسه َُرِِضَ   څومره ُمبِّت کولو. هغويئبه د س 

َعـنْهُُ  اهلُل  ه او بے پرواه ئې په ا ونكړهمره پرواه هم  د َعَجمیانو د اشارو د یو ذرِّے َرِِضَ 
نِّتو باندې عمل جاري اوساتلو، او نن صبا بعضې داسې نادان مسلمانان هم شته  س 

انه]یعين فيشين[ ماډرن په ”دے چه  یم  الشِّ ريې مبارکې په شان عظ   ماحول کښې د ګ 
نَّت باندې عمل نه کولو ته  كمت  َعَميل”  اهللَمَعاَذ س  كمت  َعَميل ه م “ ح  وايئ. حقیيق ح 

زور وي، که د ]یعين غري مذهبو[ دا ده چه که هر څومره بد ماحول وي، که د اغیارو 
مامه  په رس او د ]یعين پټكے[ بدمذهبو شور وي، چه هر څه وي تاسو ګريه پريږدئ، ع 

اس کښې اوسئ، د خوراك څښاك په معامالتو ک نِّتو ډك بل  نَّتو پابنديس   ښې د س 
د ډیوے  اِۡن َشٓاَءاهلل ساتئ،  جاري اِنِفرادي كوششجاري ساتئ او د خلقو د اصالح د پاره 

نه به ډیوه بلیږي، هر طرف ته به حق اعم يش، شیطان به مخ تورن يش او هر طرف ته 
ق به د خوږ مصطٰٰف  نیا د دولت هر اعش  نَّتو رنړاګانې خورے يش او د د   به د س 

لََم َيِْه َواٰلِٖه َوَس اهلُل عَل  هر کور کښې به د خوږ حبیب اِۡن َشٓاَءاهللاعشق جوړ يش او  َصَّلَ 
لََم  َيِْه َواٰلِٖه َوَس اهلُل عَل  د ن ور رنړاګانې يش. َصَّلَ 

 آپ  آںیئ  وت  رمے  رھگ  ںیم  اُاجال  وہ اگ  اخک وسرج  ےس ادنریھوں اک اِزاہل وہاگ

 یہ
ُ
م  و
ئ

ی

َ

سن
َ

 

ت

 اہوھتں ںیم  دمےنی  اک  ایپہل وہ اگسج  ےک    وہ اگ   ریساب   رِس  وکرث   و  

 تاسو راشئ زما په کور کښې به رنړا يش باندې رنړا يش لـمردا ت یارے به نه په 

 د  مدینے  پیاهل  چه   چا   ته  ورعطا يش په کوثر  او  په تسن یم به  هغه موړ  يش

 د اكفِر اِسالم قبلول
نه د اعشقان   (الَمدینه کراچئ باب  ) فیضاِن مدينه اعليَم َمَدين مرکز  د دعوِت اساليم د     
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لع وه. په  په سفر كولمبوورځو َمَدين قاف له د  ٢٣رسول یوه د  ته د “ ایرو”کومه ورځ چه  ض 
روانیدهل نو په دې دوران کښې یو اساليم ورور  یوے میاشتې د پاره َمَدين قافله په سفر

سل م  امرِيِ قافِلهد    ځلمے راوستو. امري  قاف له هغه ته د حضور  اکرمخوا ته یو غري م 

لََم َيِْه َواٰلِٖه َوَس اهلُل عَل ِّق یو څو خوشبوداره َمَدين ګلونه وړاندې کړل او د  َصَّلَ  د اٰلٰع ک ردار متعل 
سواالت اوکړل، د هغې جوابونه ا سالم دعوت ئې ورکړو. په دې باندې هغه یو څو 

ِہ!اَۡلـَحـۡمـُد ورکړے شو.  زیات و كم د يوے ګینټے د اِنِفرادي كوشش نه پس هغه غري ُمسلم  لـِلٰـّ
 مسلمان شو.

ے ںیم ولچاِن شاَء اهلل  اکرف آاجںیئ  ےگ    راہِ  قح  اپںیئ   ےگ
فِل
 ،    ںیلچ  اق

ے ںیم ولچاِن شاَء اهلل  رفُک   اک   رس  ےکھُج        د ںی   اک    ڈاکن  ےجب
فِل
 ،   ںیلچ اق

 اكف ران  به   راځي،   حقه   الر   به   مويم
 راځئ  قاف لو  کښې  الړ  شئ  َء  اهللان شٓا 

فر نااكم، ښه به خور يش اسالم  يش به ك 
 راځئ   قاف لو  کښې الړ  شئ َء  اهللان  شٓا 

د َصلُّۡوا لََعَ اۡۡلَبِۡيب ُ لََعى ُُمَمى َصَّلى اّٰلله

 نُسخهاوالد د كم عقلئ نه د بچ كولو 
ُُاهللد       َوَجَلَ لََم خوږ حمبوبد  عََزَ اٰلِٖه َوَس َيِْه َو اهلُل عَل څوك چه ”د خري نه ډك فرمان دے:  َصَّلَ 

دسرتخوان نه د طعام غورزيديل ت كړے راپورته کوي او خوري ئې هغه به د فرائخ 
 “ ژوند تريوي او د هغه اوالد او د اوالد اوالد به د كم عقلئ نه ُمفوظه اويس.

د َصلُّۡوا لََعَ اۡۡلَبِۡيب ُ لََعى ُُمَمى َصَّلى اّٰلله
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 ِعالج د تنګدستئ
ث  زبردست      َد ِّ نا حرضت  ُم  دبه ب ن خاِل   سی ِّد  َيْهه  اهلِل عَل بغداد خلیفه مامون ته د  َُرْْحَُة 

د طعام  دانے چه غورزيدلې وې هغه د خوراك وغريه کومېرشید د طعام دعوت ورکړو، 
 ٓ ره کښې په ا ناخ  دبه ب ن خاِل   سی ِّد  اهلِل ه  َيْهَُرْْحَُة  راټولولې او خوړلې ئې. مامون رشید  ُعَل

ٓ حريان شو   یا تر اوسه پورې نه ئې موړ شوے؟ هغويئاو ورته ئې اووئیل، اے شیخ! ا
نا حرضت  فرمائیل: ولے نه! اصل کښې خِبه دا ده چه ما ته ا و  ب ن َسلَمه  مَحَّاد سی ِّد 

َعـنْهُُ اهلُل  څوك چه د دسرت خوان نه الندې د طعام ”یو حدیث بیان کړے دے:  َرِِضَ 
زه په “ غورزيدلې ت كړے راټولوي او خوري هغه به د تنګدستئ نه بے ويرې يش.

بارك  شو او  ُمتاثِرهعمل کووم. دا ئې چه واوريدل نو مام ون ډیر زيات هم دې حدیث م 
یناره په رومال کښې تړيل راوړل. خپل مامون هغه  یو خادم ته ئې ا شاره اوکړه، هغه زر د 

نا حرضت  د  دبه ب ن خاِل   سی ِّد  َيْهه  اهلِل عَل ُة  دمت  َُرْْحَ فے[ کښې د نذرانے په خ  په ]یعين ُت 
نا حرضت  طور وړاندې کړل.  دبه سی ِّد  َيْهب ن خاِل   ه  اهلِل عَل ہِ!اوفرمائیل:  َُرْْحَُة  ـِلٰـّ په  اَۡلـَحـۡمـُد ل

 باندې د عمل کولو بََرکت سمدسيت ښاكره شو. حدیث مبارك

 د خلقو نه د رشمیدو په وجه ُسنَّت مه پریږدئ
ین  خوږو او حمرتمو اساليم ورونړو!      رګان  د  ـهُه  تَـعَاٰلُُمعلومه شوه چه زمونږه ب ز  ل ُهُم اـل  َرِْحَ

نیا د غټ نه غټ رئ يس بلكه د  عاَمله کښې د د  نَّتو باندې د عمل کولو په م  به په س 
اكیت نه زمونږه هغه اساليم  حاصلول درس ته ورونړو بادشاه هم پرواه نه لرهل. دې ح 

ريه  رشمیدو د نه خلقو چه کوم دي پكار نِّتونه پريږدي او ګ  په وجه د خوراك څښاك س 
بارکه پريښودو او د عمامے  نَّتو  تاج په رس کولو نه ډډه کوي. ]یعين د پټيك[م  یقیناا په س 

نیا کښې  باندې عمل کول په دواړو جهانو کښې د نیك ُبتئ باع ث دي، لكه لكه په د 
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نا حرضت  سمدسيت هم د دې بََرکتونه ښاكره کیږي څنګه چه  دبه ب ن خاِل   سی ِّد   ه 

َُ اهلِل عَل نَّتو باندې د عمل کولو په بََرکت د شايه دربار نه زر د یناره ورکړے  ُيْهَرْْحَُة  ته په س 
 شو او هغويئ ماِلار شو.

 ںیہ  وک اجسےت  تّنس   ںیم  دلگےتس  ےک  دل   اےنپ وج 

ںیتمح دوونں اہجں ںیم ّقح ےس اپ
َ
 ںیہ ےتوہ ےب کش ر

نَّت  ګدلسته د زړه چه څوك ښائ سته کړي په س 
 دواړو جهانو کښې د حق رمَحتبيشكه مويم 

 

  

د غم  مدینه، بقیع، ُبښنې او بے حسابه په
 جنَّت الفردوس کښې د آقا د ګاؤنډ طلب ګار 

 ھ ایربیع اثل
 

 الَموت ۔
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 فہرست
 احرتام ئډوډد 

 لتیفض فيد د ر ود رش

تَل فو کجورو تالے  د خم 

 خوراك کول د جاه النو طريقه ده وتوګ هځپه پين

 د شیطان د خوراك طريقه

 د خوراك کولو طريقه وتوګ ېپه در

اكیت ېپه قاشوغه باند  د خوراك کولو ح 

 په قاشوغه لكه خوراك کولے يش

ِّ ]یعين 
ِب   [ فائ دےريټاکډپه الس د خوراك کولو ط 

 ع الج اوشو کسډ  د اَپ ين

 شئ نه بغري آپريشند بیهو

 د شهزاده شهادت

ـنُْه نا ع روه د حرضت  َسی ِّد   َ هللُ ع  سخاوتَرِِضَ ا

نَّت نه دي ولوګل هډډپه   خوراك کول س 

 خوراك مه کوئ ولوګل هډډپه 

 حاتلونه لورڅ ولوګل ډډېد  ښېخوراك په وخت کد 

 د خوراك کولو نقصانونه ولوګل هډډپه 

ام کوه ئډوډد   ا حرت 

 ئړا رساف نه توبه اوک د طعام د

 ته وايئ؟ هڅا رساف 

یلت نري ا نسان  فض 

سلم قبول  اسالم  د یو غري م 

نَّت نه دي پري  پكار ودلښد خلقو نه د رشم په وجه س 

 ا نف رادي کوشش کوئ یرډ یرډ
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 د اكف ر ا سالم قبلول

 اوالد د كم عقلئ نه د بچ کولو ن سخه

 ع الج دستئګد تن

نَّت مه پريد خلقو نه د   دئږرشمیدو په وجه س 
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