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  اماِم موسی د 

َُة اللِهمظ    مهَِرْحم  فيضان عَلَي
ِّ  :عّطارُداعئے  اکظم  د امام  موسٰ ”! څوک چې دا رساهل مصطٰفے يا رَب 

اللِه َُة  َيمهَِرْحم اولويل که واوري، د هغويئ او د هغويئ د اوالد د خپل “ فيضان عَل
لََمخوږ او د ټولو نه د آخري نيب ) هٖه َوَس اٰل َيمهه َو الُل عَل َّلَ  د آل او د صحابۀ کرامو ( َص

   ۔رښتونې مينه او بے حسابه خبښنه نصيب کړې

ِ النَِّبيِّ اۡۡلَِميۡن ٰاِميۡن هه َوَسلََم بَِجاه ُ عَلَيۡهه َواٰل َصَّلَ اّٰلله  

 رشيف ُدُرودمظر نه خمکښې هر د  
اللِهشيخ يوسف بن عمر  َُة  َيمهَِرْحم اللِهفرمايئ: علمائے کرامو  عَل َُة  َيمهَِرْحم په دې  معَل

کوم کس چې کتاب يليک نو د اهلل پاک د  خربه باندې اتفاق کړے دے
هٖه وََسلََمپاک نوم يعين بسم  اهلل رشيف نه پس دې د ُحضور  مهه وَاٰل په ذات  َصَّلَ الُل عَلَي

د کروړونو شافعيانو امام، حرضت امام  ۔ُدرود  پاک يليک مبارک باندې
اللِهشافيع  َُة  َيمهَِرْحم فرمايئ: زه دا خوښووم چې انسان د خپل هر اکر په رشوع  عَل

ــَحـمْـُد لـِل ٰـّ ، هِ اَلْ َ ٰـّی  َخاتَِم الن َِبْین ـََلُم َعـل ــس َ ٰـّوۃُ  وَال ـل ص َ  َرِب  الْـعّٰـلَـِمْْیَ  َو اـل
ِن الـر َِجْيِم   هِ بَـْعُد  فَـاَُعْوذُ  بِـالـل ٰـّ اَم َا ْيطّٰ ِ الر َْحمِّٰن الر َِحْيم    طِمـَن الـش َ  طبِْسِم اّلل ّٰ
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بيان کړي او د هغه  )يعين تعريف او توصيف(کښې د اهلل پاک محد او ثنا 
لََمپه خوږ خوږ آخري نيب  هٖه َوَس َيمهه َواٰل الُل عَل  ۔باندې درود اولويل َصَّلَ 

 ںیہک درود ےس ےلہپ ںیہک السم ےک دعب  انم ےک دعبیبن اک انم ےہ رہ اج دخا ےک 

  
 

ُ  َصلُّۡوا لََعَ اۡۡلَبِۡيب دَصَّلى اّٰلله  لََعى ُُمَمى

 د کمال نه ډَک ځلمے
اللِهحرضت شقيق بَليخ  َُة  َيمهَِرْحم پاره روان شوم نو فرمايئ: چې زه د حج د  عَل
يِّه”زمونږه قاف له په  هلته نور هم اعزمني   ۔کښې حصاره شوهل“ مقام  قادس 

وو، ډيره ښلکې نظاره وه، ما به چې دويئ ته کتل [ يعنې حج هل تلونکي]حج 
نو خوشحايلدم به چې دا خوش قسمته خلق د سفر وغريه تکليفونه 

خاطر د حج کولو د پاره برداشت کوي او د خپل پاک پروردګار د رضا په 
ما د اهلل پاک په بارګاه کښې عرض اوکړو: اے زما خوږ خوږ  ۔روان دي

بيا ما يو  ۔اهلل پاکه! دا ستا د بنده ګانو َډهل ده، ته دويئ نااکمه مه رايلږه
ځلمے اويلدو د کوم غنم رنګي مخ چې داسې ځليدو چې سرتګې ئې د 

تې وې او په رس باندې ئې هغه د َوړئ جامې اغوس ۔مخ نه نۀ اوړيدلې
زما په زړه کښې  ۔هغه د خلقو نه باللک ځانله ناست وو ۔وو[ پټکے]عمامه 

وسوسه راغله چې دا خپل ځان صويف ظاهرول غواړي د پاره د دې چې 
خلق د ده تعظيم اوکړي، ما په زړه کښې اووئيل چې په اهلل پاک مې دې 
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قسم وي چې زه به خاخما د ده نګراين کووم بيا چې څنګه زه د هغه خوا هل 
 ۃسيپارې د سور هغه ماته اوکتل او زما نوم ئې واخستو او د نو الړم، 

 نمرب آيت ئې تالوت کړو: احلجرات، 
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رو ګمانونو يد ډترََجۀ کزُن االيمان: 
نه بچ اوسئ بے شکه څه ګمانونه 

 ۔ګناه کيږي

د دومره وئيلو نه پس هغه زه هلته پريښودم او رخصت شو، ما په زړه کښې 
د خربې اووئيل: چې دا خو ډيره عجيبه معامله ده چې دا ځلمے زما د زړه 

شو او زه ئې په خپل نوم راوبللم حاالنکه زما د ده رسه چرته  نه خرب
پاک  يعين اهلل]خاخما د اهلل پاک قبول شوے  اد ۔نه دے شوےهم مالقات 
بنده دے ما هسې د ده په باره کښې بد ګمانې اوکړه، زه به خاخما [ ته نزدې

زه په تادئ رسه په  ۔د دې ځليم رسه مالقات کووم او خبښنه به ترې غواړم
دغه ځليم پسې روان شوم خو د ډير کوشش نه پس مې هم هغه اونه 

ا هغه کښې حصاره شوه، م“ واقصه”بيا زمونږه قافله په مقام   ۔موندلو
د هغه ټول وجود ړچيدلو او د سرتګو  ۔ځلمے د ملونځ په حالت کښې اويلدو

ما هغه اوپيژندلو او الړم د هغه په خوا کښې  ۔نه ئې اوښکې بهيدلې
د ملونځ نه چې فارغ کښيناستم د پاره د دې چې د هغه نه به خبښنه غواړم، 
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سيپارې  د شو نو هغه زما طرف ته متوجه شو او اوئې وئيل: اے شقيقه! 
 : نمرب آيت اولوهل  هٰ د سورۀ طٰ 
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او بے شکه زه ترََجۀ کزُن االيمان: 
ډير خبښونکے يم د هغه َکس چا 
چې توبه کړه او ايمان ئې راوړو او 

بيا په هدايت ښه اکر ئې اوکړو او 
 ۔باندې پاتې شو

ما  ۔د دومره وئيلو نه پس هغه ځلمے بيا د هغه ځائے نه رخصت شو
دوه ځله دا زما د زړه د  ۔ځلمے خاخما په اَبداالنو کښې دےدا اووئيل: 

زه د هغه نه ډير زيات  ۔خربې نه خرب شو او زه ئې په خپل نوم رسه راوبللم
کښې حصاره “ ربال”بيا چې لکه زمونږه قاف له په مقام   ۔متاثر شوے ووم

د هغه په الس  ۔شوه نو هغه ځلمے ما د يو کويه په خوا کښې اويلدو
ناڅاپه د  ۔ېکښې د څرمنې يوه تهيلئ وه او هغه د کويه نه اوبه راويستل

هغه د الس نه هغه تهيلئ کويه ته اوغورځيدهل، هغه ځليم د اهلل پاک په 
بارګاه کښې عرض اوکړو: اے زما خوږ خوږ اهلل پاکه! لکه چې ما تنده 

ما هل  شم نو هم تۀ َوږےپريشانه کوي نو هم تۀ زما تنده ماتوې، لکه چې زه 
خوږ خوږ اهلل پاکه! زما خوراک راکوې، زما د اُميد ځائے هم تۀ ئې، اے زما 

  ۔رسه د دې تهيلئ نه عاله بَل هيڅ څزي نشته، ما هل زما تهيلئ واپس راکړه

اللِهحرضت شقيق بَليخ   َُة  َيمهَِرْحم فرمايئ: په اهلل پاک مې دې قسم وي! اوس  عَل
 ۔ال د هغه ځليم ُداع ختمه شوې هم نه وه چې د کويه اوبه په بره راغلې
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هغه ځليم خپل الس ور اوغزولو او تهيلئ ئې راويستله او هغه ئې د اوبو 
ځليم اودس اوکړو او  ۔نه ډکه کړه او بيا د کويه اوبه بريته ښکته شولې

زه هم  ۔د ملونځ نه پس د َشګو د ډيري طرف ته الړے ۔ملونځ ئې رشوع کړو
کښې ئې  هغه شګه اوچته کړه او په تهيلئ ۔په پټه په هغه پسې روان شوم

واچوهل او بيا ئې تهيلئ اوخوزوهل او په دې کښې ئې موجودې د شکو اوبه 
هغه جواب  ۔زه د هغه خوا هل الړم او سالم مې عرض کړو ۔اوڅښلې
ما عرض اوکړو: اے نيک ځلميه! اهلل پاک چې کوم رزق تا هل  ۔راکړو

دا ئې چې واوريدل نو هغه  ۔درکړے دے د هغې نه څه ما هل هم راکړه
اب راکړو: اهلل پاک په خپلو بنده ګانو هر وخت فضل او کرم فرمايئ، جو

يوه حلظه هم داسې نه ترييږي چې په هغې کښې هغه پاک پروردګار په 
خپلو بنده ګانو باندې نعمتونه نه نازلوي، اے شقيقه! په خپل رَبِّ باندې 

د دومره وئيلو نه پس هغه ځليم د  ۔هميشه ښه ګمان ساتل پکار دي
اوڅښلې نو  ]اوبه[هغه تهيلئ ما هل راکړه څنګه چې ما د هغې نه  څرمنې
 ۔تو رسه َګډې کړے شوې بهرتينې اوبه وېسَ او د  ]َشَکرو[ خوږوهغه د 

تر ننه پورې نه وې څښلې، ما ښه په مړه ما  داسې د ښه خوند واال اوبه
زه حريان ووم چې اوس زما په خمکښې په دې تهيلئ  ۔ګيډه اوبه اوڅښلې

کښې شګه واچولے شوه خو د دې ځليم د کرامت په وجه هغه شګه په 
ستِّو او خوږو کښې بَدهل شوه، د هغه برکيت رشبت څښلو نه پس تر ډيرو 

  ۔ورځو پورې زه تږے او َوږے نه شوم
ما هغه ځلمے  ې ته اورسيدهل نو هلتهيا چې لکه زمونږه قاف له مکې مکرمب

هغه ډير په  ۔په يو ګوټ کښې د نيمې شپې د ملونځ په حالت کښې اويلدو
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رسه ملونځ کولو او د هغه د  )يعين د زړه او بدن په اعجزئ(خشوع او خضوع 
هغه هم دغه شان د ملونځ په حالت کښې ټوهل  ۔سرتګو نه اوښکې بهيدلې

، لکه چې سحر شو نو هغه بيا هم په خپله مصله باندې هلشپه تريه کړ
ناست وو او د اهلل پاک پايک ئې بيانوهل، بيا د سحر د ملونځ کولو نه پس هغه 

دا ځل  ۔مطواف اوکړو او يو طرف ته روان شو زه هم په هغه پسې روان شو
زما د سرتګو د وړاندې ډيره عجيبه نظاره وه ځکه چې د هغه خمې ته ډير 

الس په نامه والړ وو او ګڼ شمري خلقو د هغه السونه ښلکول او د خلق 
ما د يو َکس نه پوښتنه اوکړه: چې دا عظيم ځلمے  ۔سالم د پاره حارضيدل

اکظم بن امام  موسٰ  مڅوک دے؟ هغه جواب راکړو: دا حرضت سيدنا اما
نجعفر  صادق بن حممد بن عيل بن حسني بن عيل  ا هُم الَرضَو ما په زړه  ۔دے عَلي

کښې اووئيل: چې دومره کرامات ظاهريدل هم د دې سيد زاده د شان 
الئق دي، دا هغه هستيانې دي کومو هل چې اهلل پاک دومره کرامات 

د اهلل رَبُّ العزِّت دې په هغويئ  ۔ورکوي
اللِه َُة  َيمهَِرْحم باندې رمَحت وي او د هغويئ په وسيله دې زمونږه بے حسابه  عَل

 ۔خبښنه وي

ِ النَِّبيِّ اۡۡلَِميۡن ٰاِميۡن هه َوَسلََم بَِجاه ُ عَلَيۡهه َواٰل َصَّلَ اّٰلله  

و ےہ نیع ونر ریتا بس رھگاہن ونر اک  اپک ںیم ےہ ہچب ہچب ونر اک ریتی لسنِ
ُ

 

 ت

   

ُ  َصلُّۡوا لََعَ اۡۡلَبِۡيب دَصَّلى اّٰلله  لََعى ُُمَمى
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 والدِت باسعادت او پيژندګلو
َةُ اللِهحرضت امام  موٰس اکظم ښلکے لګ د اهل  بيت  نبوِّت د مچن  مهَِرْحم  په  عَلَي

ې او د د مکې مکرم ې په ورځ د سحر په وختھ د نهصفر املظفر 
)چرته چې د خوږ آقامدينې منورې ترمينځه په ابوا عالقه رشيف 

لََم هٖه َوَس َيمهه َواٰل الُل عَل َ اللُِد خوږې مور جانې حرضت آمنې يب يب  َصَّلَ  مهَِرِضه مزار رشيف  اعَـن
َُة اللهِد هغويئ  ۔کښې ُدنيا ته ترشيف راوړو دے( مهَِرْحم ُکنيت ، مبارک نوم موسٰ  عَلَي

ابو احلسن او ابو ابراهيم او القابات صابر، صالح، امني او د ټولو نه مشهور 
 د ډيرې زياتې معافئ او خبښنې کولو په وجه د هغويئ ۔دے“ اکظم”لقب 

َُة اللهِ مهَِرْحم   ۔شو (]يعنې قابو کولو واال[ واال څښلو)يعين د غصې لقب اکظم  عَلَي
 

امام امحد رضا خان ایلٰع حرضت امام  اهل ُسنَّت، اعشق  ماه  رسالت، 
اللِه َُة  َيمهَِرْحم  عرض کوي: عَل

الم کاِن علًما جانِ ًا حلم شانِ  ِ ِم ناظاں کاظِم جہ ِي موس  سلمًا َالسَّ  نمداد ک  مرا ا

   

اللِهاے زما آقا امام موٰس اکظم  رشِح الکِم رضا: َُة  َيمهَِرْحم ! په تاسو دې سالم  عَل
لم خزانه او د سالمتيا ځان ئيئ د اعجزئ او زغم وي چې تاسو  ۔شان، د ع 

  ۔چلوونکي ئيئ، زما امداد اوکړئ نظام ! تاسو د ُدنيااے امام موٰس اکظم

 عريب شجره
َةُ اللِهایلٰع حرضت  اهل ُسنَّت  معظيم اعشق  صحابه او اهل  بيت، اما مهَِرْحم يوه  عَلَي
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عربئ شجره رشيف، بصيغه درود رشيف يللکې ده، په دې کښې  د اوږده
اللِهحرضت امام  موٰس اکظم د  َُة  َيمهَِرْحم کر  خري څه داسې کوي: عَل  ذ 

یِّدِ  اۡلَمۡولَی َعلَی َو  ۡم ھِ َعَلیۡ  َو  َعَلۡیهِ  بَارِۡك  َو  َوَسلِّۡم   َصلِّ   َاللّٰه مَّ  ۡوسي   اۡۡلَِمامِ  السَّ نِ  بِۡن  م   َرضِيَ  اۡلکَاظِِم  َجۡعََفِ

 َعۡنه َما َتَعال ی الل  

لََمترََجه: اے اهلل پاکه تۀ په حضور  هٖه َوَس اٰل َيمهه َو الُل عَل َّلَ  باندې او په رسدار او موال  َص
اللِهاکظم بن جعفر  موسٰ  َُة  َيمهَِرْحم اويلږې او په هغويئ  سالمباندې درود او  ماعَل

  ۔باندې برکت نازل کړې

 کريمني وادِلينِ 
اللِهحرضت امام  موٰس اکظم  ُة  َ َيمهَِرْحم د اهل  بيت  اَطهار د سرتګو تور او د  عَل

اللِه بُزر  حرضت امام جعفر صاد ق يععظيم تاب َُة  َيمهَِرْحم او د سلسلۀ  ځوي عَل
اريه  اللِهد هغويئ  ۔م پري او ُمرشد دےقادريه رضويه عطِّ ُة  َ مهَِرْحم د مور يب يب  عَلَي
يِّه  اللِهنوم محيده بَربَر  َُة  مهَِرْحم َةُ اللِهجعفر صادق  محرضت اما ۔وو اعَلَي مهَِرْحم به د  عَلَي

 اکظم هغويئ په باره کښې فرمائيل چې زما په ټولو ځامنو کښې موسٰ 
  ۔ه ملغلره دهو کښې يوملغلرهرتين ځوي دے او دا د اهلل پاک په ب

 په شجره قادريه رضويه عّطاريه کښې ِذکِر خري
مه موالنا  ، د دعوت  اساليم باين،شيخ  طريقت، امري  اهل ُسنَّت حرضت عالِّ

ار قادري رضوي  ُہُمِابو بالل حممد ايلاس عطِّ بََرکَاُت َمتم  يَه دَا مَعاله چې خپلو ُمريدانو  ال
َةُ اللِهاو طابلينو ته هره ورځ د لوستلو د پاره چې د بزرګان  دين  مهَِرْحم کومه  معَلَي
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هغويئ د ځوي ، د شجره رشيف ورکړې ده، په هغې کښې د امام موسٰ 
حرضت امام عيل رضا او د هغويئ د وادل  حمرتم حرضت امام جعفر  صادق 

اللِه َُة  مهَِرْحم  په وسيله داسې ُداع شوې ده: معَلَي
ِق 
ْ
د
ِ
ق اک اصدق ص ُ

د
د َ
َ

 

ب   ےب  رک االالسم اصدق ت َ

 

َض

 

غ
  وہ رایض 

ِ

 

 واےطس ےک راض اور اکظ

َةُ اللِهيا اهلل پاکه! د حرضت امام جعفر  صادق  رشح شجره رشيف: مهَِرْحم  عَلَي
امام د رښتنولئ په وسيله! ماته د ايمان سالمتيا عطا کړه او د حرضت 

اللِهاکظم او د هغويئ د ځوي حرضت امام عيل رضا  موسٰ  َُة  مهَِرْحم په وسيله  امعَلَي
  ۔د غضب فرمائيلو نه بغري زما نه رضا شه

ِ النَِّبيِّ اۡۡلَِميۡن ٰاِميۡن هه َوَسلََم بَِجاه ُ عَلَيۡهه َواٰل َصَّلَ اّٰلله  

ُ  َصلُّۡوا لََعَ اۡۡلَبِۡيب دَصَّلى اّٰلله  لََعى ُُمَمى

 څنګه چې لقب ه  هغه شان ئې ذات مبارک
اللِهحرضت امام  موٰس اکظم د شهزادۀ اعيل وقار، د  َُة  َيمهَِرْحم مبارکې شپې به  عَل

په عبادت کښې ترييدلې او ورځې به ئې د روژې په حالت کښې 
اللِهترييدلې، د ډير زيات عبادت کولو په وجه هغويئ  َُة  مهَِرْحم “ عبد صالح”د  عَلَي
)يعين د  اعجزئ او زغمد  ۔يعين د نيک بنده په لقب رسه يادولے شو

َةُِحالت ئې دا وو چې د هغويئ  برداشت د قوت( َيمهِاللِه َرْحم )يعين “ اکظم”لقب  عَل
د هغويئ پيژندګلو جوړه  ([قابو کولو واال]يعنې د غصې ال اڅښلو و د غصې
َةُ اللِه د اعجزئ ئې دا کيفيت وو چې لکه به څوک د هغويئ ۔شوه مهَِرْحم خمې  عَلَي
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َُة اللِههل راتلل نو د هغويئ د سالم عرض کولو نه خمکښې به هغويئ  مهَِرْحم  عَلَي
اللِه که چرې هغويئ ۔خپپله وړومبے سالم کولو َُة  َيمهَِرْحم ته به دا معلومه شوه  عَل
اللِهنو هغويئ  تکليف رسويچې څوک هغويئ ته  ُة  َ َيمهَِرْحم به د هغويئ هم  عَل
۔رضورت پوره کولو

اعجزئ او سادګئ باندې دې زمونږه د امام په  ! مظ  امام موسی  اعشقانِ اے 
َةُ اللِه په لکونو سالمونه وي، اکش! چې مونږه هم د امام  اکظم مهَِرْحم په برکت  عَلَي

د ډيرو مسئلو د  غصه قابو کولبيا بيا  جوړ شو، کولو واالد غصې قابو 
د کور او اکروبار د جګړو په  ۔حل کولو او د جګړو ختمولو وجه جوړيږي

څو درجې  قابو کولرس د اخستو او د غم د اوښکو توئيلو په ځائے غصه 
تر ډيرې مودې پورې د غضب په اور کښې  غصه قابو کولبهرته خربه ده، 

څومره ثواب دے، راځئ!  قابو کولود غصې  ۔اکر دے د سوزيدو نه بهرت
لََمَصَّلَ مصطٰفے ستاسو د ترغيب د پاره د  هٖه َوَس اٰل َيمهه َو يو څو فرامني وړاندې  الُل عَل

  ۔کووم

قابو کولو د دريو حرفونو په نسبت رسه د غصې “ جّنت”د 
 په باره کښې درې مبارک حديثونه

لََمد اهلل پاک خوږ آخري نيب، ميک مدين، حممد  عريب  (:) هٖه َوَس اٰل َيمهه َو الُل عَل  َصَّلَ 

معراج په شپه په جنت کښې اوچت حملونه اويلدل ارشاد اوفرمائيلو: ما د 
نو پوښتنه مې اوکړهل: اے جربيله! دا د چا د پاره دي؟ عرض ئې اوکړو: د 

www.dawateislami.net



 

 فيضان  مظ   اماِم موسی د  11
 

او خلق  ]يعنې غصه قابو کوي[ هغويئ د پاره دي څوک چې غصه څښي
۔معاف کوي

ګوټ زما په نز  هيڅنه  کولو[]يعنې د غصې قابو د بنده د غصې څښلو  (:)
 زيات خوښ نه دے او څوک چې د اهلل پاک د رضا د پاره غصه اوڅښي

۔اهلل پاک به د هغه زړه د ايمان نه َډک کړي ]يعنې غصه قابو کړي[

نه  ]يعنې قابو کولو[ د انسان څه ګوټ څښل د هغه غصې څښلو (:)
۔افضل نه دے کوم چې هغه د اهلل پاک د رضا حاصلولو د پاره څښي

ر ان وک !نُس ول ِ

 

س ےک واےطس ہّصغ وج ایک رکےت ںیہ  اصقنن یہ وہات ےہ ابآِل خ

فْ

 

ن

 

   

اللِهحرضت امام  موٰس اکظم د  !حمرتمو اساليم ورونړو او خوږو ُة  َ َيمهَِرْحم په  عَل
سريت باندې د عمل کولو رسه مونږ هل پکار دي چې کور، دفرت ته د تللو 

، ت مسلمانانو ته وړومبے سالم اوکړوراتللو په وخت، په الره د تللو په وخ
اللِهحرضت امام  موٰس اکظم وړومبے سالم کول د  َُة  مهَِرْحم د خوږ خوږ نيکه  عَلَي

لََمبابا جان، رمحت  اعمليان  هٖه َوَس اٰل َيمهه َو الُل عَل امري  اهل ُسنَّت  ۔ښلکے ُسنَّت دے َصَّلَ 
يَه مَعاله ال ُہُم  بََرکَاُت َمتم  صفحه باندې يليک:  ُسنِّت او آداب په  خپل کتاب  د دَا

موندونکے )يعين نزدې والے وړومبے سالم کوونکے د اهلل کريم مقرب 
 ۔دے )يعين آزاد(دے، وړومبے سالم کوونکے د تکربُّ نه هم بَري  بنده(

هٖه وََسلََممصطٰفے د خوږ ميک مدين آقا، د ښيلک  َيمهه َواٰل الُل عَل فرمان مبارک دے:  َصَّلَ 
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 ۔وړومبے سالم کوونکے د تکبُّکر نه بري دے
سالم کوونکي باندې  (وړوميب)په کيميائے سعادت کښې دي: په  
  ۔رمحتونه ناز يلږي رمحتونه او په جواب ورکوونکي باندې  

وں دسا  ایایہٰل انب وک ھجم اانپعیطم 

 

د

 

ُ
 ایایہٰل الچ رپ س

ُ  َصلُّۡوا لََعَ اۡۡلَبِۡيب دَصَّلى اّٰلله  لََعى ُُمَمى

 د سخاوت او کرم عطا
اللِهحرضت امام  موٰس اکظم زما د ُمرشد، د  َُة  َيمهَِرْحم د سخاوت دا حالت وو  عَل

چې په مدينه منوره کښې به ئې غريبانان لټول او هر يو ته به ئې د شپې د 
مطابق رقم داسې رََسَولو چې هغه ته به پته هم نه لګيده هغه د رضورت 

  ۔چې دا رقم چا راکړے دے

د اهلل پاک د نياکنو بنده ګانو څومره ښلکے  !الل َن ح  بۡ س   !الل َن ح  بۡ س   !الل َن ح  بۡ س  
شان دے، نييک کول او هغه پَټََول د خملصانو برخه ده ځکه چې د اهلل پاک 
نياکن بنده ګان د خملوق نه د بدل يا د مننې خواهش خو څه طمع هم نه 
لري، ځکه خو د غريبانانو داسې امداد کوي چې هغويئ ته د خپل حمسن 

اهلل پاک دې د خپلو خملصانو  ۔پته هم نه لګي )يعنې د احسان کوونکي(
افسوس! ډير افسوس!  ۔په برکت زمونږه هم د اخالص دولت نصيب کړي

، په َُجات کښې د د څه هم نه کړومونږه د ځان مينې او د واه واه خواهش 
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پينځه سوؤ، زرو روپو ورکوونکي هم خواهش وي چې زمونږه نوم دې 
د َُجات، مدرسې د جوړولو اکر مو  ۔يشواخستلے يش او ُداع دې اوکړے 

اوکړو يا مو څه سامان راوړلو او ور مو کړلو نو خواهش مو وي چې ملونځ 
يقيناً هيڅلکه هم د دې خربو  ۔کوونکو ته زمونږه د اکرنامې پته اولګي

يدے خو  لګپه وجه په چا باندې د ريااکرئ يا د ځان ښودلو حکم نيش
نيت باندې خاخما غور کول پکار دي داسې کوونکو  ته خپپله په خپل 

چې َُجات، مدرسې ته د ګزير په ورکولو باندې د خلقو په خمکښې د نوم 
اخستو رسه د ُداع کولو خواهش په زړه کښې ولې راځي يا په َُجات کښې 

لګولو باندې په زړه کښې “ اے يس”د سختې ګرمئ په موسم کښې په 
زما اعالن اوکړے يش  داسې خواهش ولې راځي چې د ټولو په خمکښې

هم داسې په َُجاتونو او مدرسو کښې په عطيه  ۔ما راوړے دےدا چې 
د خپل نوم يللکو په “ د ايصال  ثواب د پاره”څزيونو باندې  ؤکړے شو

خدائے دې نه کړي که چرې  ۔وخت سل ځله په زړه باندې غور اوکړئ
خپل عمل  وي نو فوراً توبه کړئ او په )يعنې خرايب(په نيت کښې فساد 

بے ”په حديث  پاک کښې دي:  ۔کښې د اخالص پيدا کولو کوشش اوکړئ
ځله  شکه په دوزخ کښې يوه َدرَه ده د کومې نه چې دوزخ هره ورځ 

لََم]پناه غواړي، اهلل پاک دا َدرَه د حُمَمَّد  هٖه َوَس َيمهه َواٰل الُل عَل ت د هغه   [َِصَّلَ  د اُمِّ
ده کوم چې د غرُي اهلل د پاره د صدقې کولو ريااکرانو د پاره جوړه کړې 

  “۔واال وي
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َةُ اللِهد چاپ شوي د امام غزايل املدينه  ةمکتبد نورو معلوماتو د پاره د  مهَِرْحم  عَلَي
 ۔باب اولولئ“ اخالص”د  صفحه  د کتاب احياء العلوم په جدل 
اللِهرضا خان مصطٰفے حضور مفتئ اعظم هند موالنا  َُة  َيمهَِرْحم  يليک: عَل

 لمعِ کین ایک یھب وت اپھچےن ہن دای  سفنِ دباکر ےن دل رپ ہی ایقتم وتڑی

   

ُ  َصلُّۡوا لََعَ اۡۡلَبِۡيب دَصَّلى اّٰلله  لََعى ُُمَمى

 )واقعه( د غريب مرسته
اللِهحممد مغيث قريش  بن عيسٰ  َُة  َيمهَِرْحم بيان کړي دي لکه چې د هغويئ  عَل
ِّ عظام ن ۔اکهل شوے وو عمر  ومې فرمايئ ما په ُجوانيه يلک کښې د اُم 

و فصل اوکرلو، لکه واناو کدِّ  کويه رسه په خوا کښې د هندوانو، بادرنګو
َملَخانو پرې محله چې فصل تيار شو او د کټ کولو وخت رانزدې شو نو 

اوکړه او ټول فضل ئې تباه او برباد کړو، زه د فصل او د دوؤ اوښانو د 
زه په دې پريشانئ کښې  ۔ديناره قرضدارے شوے ووم قيمت لړ کښې 
اللِهحرضت امام  موٰس اکظم ناست ووم چې  َُة  َيمهَِرْحم ترشيف راوړلو او د  عَل

سالم کولو نه پس ئې پوښتنه اوکړه: ستا څه حال دے؟ ما عرض اوکړو: زه 
د ماتې شوې ميوې په شان پاتې شوے يم، َملَخانو محله کړې ده او زما 

اللِههغويئ  ۔ټول فصل ئې خوړلے دے َُة  َيمهَِرْحم اوفرمائيل: په تا باندې څومره  عَل
ديناره  د دوؤ اوښانو د قيمت رسه  :وقرض دے؟ عرض مې اوکړ
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اوفرمائيل: اے عرفه! ابو مغيث هل  )خپل ملګري ته(هغويئ  ۔قرضدارے يم
ديناره   )د فصل نه عالوه(تا هل  همونږ )او اوئې فرمائيل:(، اوتلهديناره  

 )برکت واال(ما عرض اوکړو: اے مبارکه!  ۔او دوه اوښان زيايت ګټه درکوؤ
ُداع  )د خري او برکت(اوړئ! او په دې کښې زما د پاره دننه ترشيف ر
اللِهاوکړئ، هغويئ  ُة  َ َيمهَِرْحم دننه ترشيف راوړلو او ُداع ئې اوکړه، بيا ئې ماته  عَل

لََمحديث رشيف اووئيلو چې رسوُل اهلل  هٖه َوَس اٰل َيمهه َو الُل عَل َّلَ  د ”ارشاد فرمايئ:  َص
  “۔کيږدئمصيبتونو نه بچ شوي څزيونه سمبال 
او پټے مې اوبه  اوساتللګيا [ په اکر]بيا ما اوښان هم په هغه پټي کښې 

اهلل پاک په هغه فصل کښې دومره برکتونه واچول چې فصل ښه ډير  ۔کړو
 ۔زره ديناره مې اوګټل اوشو او ما د هغې نه څه خرڅ کړل او 

د ژوند ګاډے د مسئلو په ټائرونو باندې  !حمرتمو اساليم ورونړو او خوږو
ي، عقلمند هغه دے څوک چې د ژوند د سختو حاالتو رسه د ګرځ

مقابلې کولو کوشش کوي، د ژوند په ستونزو باندې د لعنت وئيلو رسه 
بے  پههيڅ نه کيږي د اهلل پاک په بارګاه کښې رس ښکته کړئ ځکه چې 

په ګهنټو ګهنټو د ُملک، په  ۔قراره زړه د ُداع کولو رسه مسئلې حل کيږي
ف د حبث کولو په ځائے وړاندې  سمايج او معارشيت اړخونو باندې ِص 
راشئ او د يو غريب مسلمان مالتړ اوکړئ او د خپل وَس مطابق د هغه 

د نورو خلقو مسئلې حل کړئ ستاسو مسئلې  ۔مايل او ځاين مرسته اوکړئ
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َُة اللِه اکظم موسٰ هل د امام  اهلل کريم! دې مونږ ۔به هم حل کيږي مهَِرْحم په  عَلَي
 ۔سريت مبارک باندې د تللو توفيق راکړي

ِ النَِّبيِّ اۡۡلَِميۡن ٰاِميۡن هه َوَسلََم بَِجاه ُ عَلَيۡهه َواٰل َصَّلَ اّٰلله  

ُ  َصلُّۡوا لََعَ اۡۡلَبِۡيب دَصَّلى اّٰلله  لََعى ُُمَمى

 د ُمرادونو پوره کيدلو دروازه
اللِهحرضت امام  موٰس اکظم زما آقا او موال،  َُة  َيمهَِرْحم مستجاب ادلعوات خو  عَل

چا چې به د هغويئ په  )يعنې د هغويئ داعګانې به قبليدلې بلکه(وو هم 
اللِهُداع کوهل يا په هغويئ  هرس ېوسيل َُة  َيمهَِرْحم کوهل د هغويئ  باندې به ئې داُع عَل

مرادونه به پوره کيدل د هغويئ خايل لََمنې به هم د زړه د ُمرادونو د پوره 
ُة اللِهد عرق اوسيدونکو هغويئ  به په دې وجه، ېکيدو نه َډکيدل َ مهَِرْحم ته  عَلَي
 ۔وئيله)يعنې د رضورتونو پوره کيدلو دروازه( باُب احلوائج 

 مائيلے شوے مقامزد ُداع د قبليدو آ
ُة اللِهد کروړونو شافعيانو امام، حرضت امام حممد بن ادريس شافيع  َ مهَِرْحم  عَلَي

اللِهحرضت امام  موٰس اکظم فرمايئ: د  َُة  َيمهَِرْحم رشيف ته حارضيدل او مزار  عَل
به   ۔ده )يعنې آزمائيلے شوې(داع کول په قبليدو کښې ُُمَرَّ

ل  اللِهد فقۀ حنبيل ډير لويئ امام حرضت امام خالِّ ُة  َ َيمهَِرْحم فرمايئ: ماته چې  عَل
بن جعفر  حرضت امام  موٰس اکظملکه هم څه اهم اکر راپيښ يش، نو زه د 
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اللِه) صادق  ُة  َ مهَِرْحم  ۔مزار ته حارض شم او د هغويئ وسيله وړاندې کړم ( ماعَلَي
 ۔اهلل پاک زما سخته آسانه کړي او زما ُمراد پوره کړي

اللِهایلٰع حرضت  د  َُة  َيمهَِرْحم َةُ اللِهوادل صاحب موالنا نيق عيل خان د  عَل مهَِرْحم  د عَلَي
َعا َداِب ِۡلا اَۡحَسن  اۡلوَِعا ’’ کتاب  ، هغويئ د دې دے“ فضائل  داع”د اُردو نوم  ‘‘الدُّ

يعنې هغه مبارک ځيونه په کومو کښې چې ”کتاب په باب امکنۀ اجابت 
حرضت امام  موٰس اکظم ځائے د  مکښې “ ُداعګانې قبليږي، په دې

اللِه َُة  َيمهَِرْحم ۔مزار مبارک يللکے دے عَل

ر
َ
 ااِجتب اس وک ےتہک ںیہ  رپ وج اموگن ےگ وہ اپؤ ےگ اکھبری نب ےک اس د

ِ
 رظن ابب

ِ
 ہک اَرابب

ُ  َصلُّۡوا لََعَ اۡۡلَبِۡيب دَصَّلى اّٰلله  لََعى ُُمَمى

 د آِل نيب د نيب د صحابۀ کرامو رسه مينه
جهانونو کښې د خاليص موندلو د په دواڼو  !صحابه او اهِل بيت اعشقانِ اے 

پاره د صحابۀ کرامو او اهل  بيتو رسه مينه او حمبت کول رضوري دي، 
معاذ اهلل که چرې په دويئ کښې د چا په باره کښې هم په زړه کښې څه 
کمزورې خربه راغله نو د ايمان د تباهئ وجه جوړيدے يش، د دې دواڼو 

و مبارکو کښې چې چرتهپه حديثون ۔حرضاتو حمبت به جنِّت ته بوځي
ۡم  َفبَِایِّهِۡم  کَالنُّج ۡوم، َاۡصَحابِیۡ  ۡم اِهَۡتَدۡیت  يعنې زما صحابه د ستورو په شان دي،  اِۡقَتَدیۡت 

اوکړئ [ يعنې په دويئ پسې روان شئ]په دويئ کښې چې د چا هم اقتدا 
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اوفرمائيلے شول،  “۔هدايت به بيامومئ
هلته په حديث رشيف کښې دا هم دي:

َق  َعۡنَها َتَخلََّف  َوَمۡن  نََجا َرکَِبَها َمۡن  َقۡوِمه ِمۡن  ن ۡوح   َسِفۡیَنةِ  َمَثل   فِۡیک ۡم  بَۡیتِيۡ  َاۡهِل  َمَثل   ََغَ

يعنې په تاسو کښې زما د اهل  بيتو مثال د نوح د کشتئ په شان دے، 
څوک چې دې ته اوختلو، هغه خالصے اوموندلو او څوک چې وروستو 

 “۔پاتې شو هغه هالک شو

اں

ش

ْ

 

خ
َ
ر
َ
رت یبن یک  احصہب ںیہ بس لثِمِ امجن د

 

ِ

 ہنیفس ےہ اتُّم اک ع

  

ُ  َصلُّۡوا لََعَ اۡۡلَبِۡيب دَصَّلى اّٰلله  لََعى ُُمَمى

 د ورور شان
اللِهحرضت امام  موٰس اکظم د  ُة  َ َيمهَِرْحم د يو ورور نوم حممد بن جعفر عَل

اللِه ُة  َ َيمهَِرْحم مرتبې واال وو، بهادر، وو، هغويئ هم د ډير اوچت شان او  عَل
ت خري خواه وو اللِه هغويئ ۔عقلمند او د اُمَّ َُة  َيمهَِرْحم به صوم  داؤدي يعين يوه  عَل

اللِههغويئ  ۔ورځ روژه نيوهل او بَله ورځ به ئې ماتوهل ُة  َ َيمهَِرْحم په شعبان املعظم  عَل
 ۔ولکښې په ُجرجان نومې ځائے کښې د دې دنيا نه سفر اوکړ

 عبادت او رياضت
اللِهحرضت امام  موٰس اکظم يت کښې دي چې اپه رو َُة  مهَِرْحم به هميشه ټوهل  عَلَي
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هغويئ به دا ُداع  ۔شپه نفل ملونځ کولو تر دې پورې چې د سحر وخت به شو
ِ  اَللّٰه مَّ ډيره زياته کوهل:  ِّیۡ ا يعنې اے اهلل  اۡلحَِساۡب  عِۡنَد  اۡلَعۡفوَ  َو  اۡلَمۡوِت  عِۡنَد  الرَّاَحةَ  َاۡسَال َك  ن

پاکه! زه ستا نه د مر  په وخت د آسانئ او د حساب په وخت د معافئ 
يو ځل هغويئ مسجد  نبوي رشيف ته راغلل او د شپې په  ۔سوال کووم

اللِهرشوع کښې ئې سجده اوکړه نو واوريدلے شو چې هغويئ  ُة  َ َيمهَِرْحم د  عَل
 پاک په بارګاه کښې عرض کوي سجدې په حالت کښې د اهلل

َم ’’ نۡب   َعظ  ِن  عِۡنِدي، الذَّ  زما ګناهونه ډير زيات شوي دي ‘‘ عِۡندَِك  ِمۡن  الَعۡفو   َفۡلَیۡحس 
 ۔ځکه اے اهلل پاکه! ستا د طرف نه معايف هم دومره زياته پکار ده

  ۔هغويئ دا وئيل تر دې پورې چې سحر شو

 اور اعُمف اے دخا رہ اطخ رک  لضف رک رمح رک وت اطع رک

اع ےہ  واہطس نتجنپ اپک اک ےہ
ُ
 ایدخا ھجت ےس ریمی د

ُ  َصلُّۡوا لََعَ اۡۡلَبِۡيب دَصَّلى اّٰلله  لََعى ُُمَمى

 په قيد کښې ه  عبادت
اللِهحرضت امام  موٰس اکظم  َُة  َيمهَِرْحم چې معاذ اهلل لکه قيد کړے شو نو د  عَل

هغويئ د شپې ورځې د معموالتو مبارکو يلدلو واال ويزنې بيان دے چې 
اللِههغويئ  ُة  َ َيمهَِرْحم محد او ثنا په به د ماسخوتن د ملونځ کولو نه پس د اهلل پاک  عَل

، کښې مرصوف وو او بيا به ئې ُداع کوهل بيانولو()يعنې د تعريف او توصيف 
اللِهد شپې د ډيرې برخې ترييدو نه پس به هغويئ  ُة  َ َيمهَِرْحم اودريدل او تر  عَل
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سحره پورې به ئې ملونځ کولو، د سحر د ملونځ کولو نه پس به ئې د اهلل ذ کر 
قبه رې مراٰی پوکولو تر دې پورې چې ملر به راوختلو بيا به د ضحوۀ کرب

کيدلو، بيا به ئې د څه وخت پورې د ډډې وهلو نه پس مسواک رشيف 
بيا به ئې تر څه وخته پورې د آرام کولو نه  کولو او ډوډئ به ئې خوړهل او

مازيګر ملونځ  د پس اودس کولو او نفل ملونځ به ئې کولو تر دې پورې چې
ذ کر به ئې  به ئې ادا کړو بيا به ئې د قبلې طرف ته مخ کړو او د اهلل پاک

کولو تر دې پورې چې د ماښام ملونځ به ئې ادا کړو بيا به ئې د ماښام او د 
خلق ويزنه وايئ: چې هغه  ۔ماسخوتن په مينځ کښې هم نفل ملونځ ادا کولو

 ۔ډير بد نصيبه دي څوک چې داسې نيک َکس پريشانه کوي

 په اهلل پاک باندې د تولک بهرتين مثال
حرضت امام  د نورو خاصيتونو رسه رسه  !حمرتمو اساليم ورونړو او خوږو

اللِهموٰس اکظم  ُة  َ َيمهَِرْحم په “ يعنې په اهلل پاک باندې د باور”د تولک عيل اهلل  عَل
ډيره اوچته درجه باندې وو، په ظلم باندې د قيد کيدو په وجه اګرچه 

َةُ اللِهچاته د خويش کولو د پاره وئيل د تولک خالف نه وو خو هغويئ  مهَِرْحم  عَلَي
نه  به په خپلو معموالتو مبارکو کښې د اهلل پاک نه عالوه چاته هم وئيل

  ۔خوښول
اللِهځکه هغويئ  َُة  َيمهَِرْحم د وخت د خليفه په نوم يو داسې خط اويلکو کوم  عَل

چې د هغويئ د جراءت ښاکره ثبوت دے: هغويئ خط اويلکو: اے خليفه! 
لکه څنګه چې زما د ازميښت ورځې ترييږي داسې ستا د عيش او آرام 
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)يعنې ه داسې ورځ ورځې هم کميږي تر دې پورې چې مونږ دواړه به په يو
به غلط اکرونو کولو واال په نقصان چې ميالؤيږو لکه  په قيامت کښې(

  ۔کښې وي

 ديدن ملسو هيلع هللا ىلصپه خوب کښې د رسول اهلل 
اللِهحرضت امام  موٰس اکظم د  َُة  َيمهَِرْحم د قيد تريولو په ورځو کښې يوه شپه  عَل

هغويئ په خوب کښې د اهلل پاک د خوږ آخري نيب، ميک مدين حممد  عريب 
لََم هٖه َوَس َيمهه َواٰل الُل عَل لََمزيارت نصيب شو، هغويئ  َصَّلَ  هٖه َوَس َيمهه َواٰل الُل عَل ارشاد اوفرمائيلو:  َصَّلَ 
ه درته يو څو ټيَک ښائيم، که ! تۀ په ظلم رسه په قيد کښې ئې، زاے موسٰ 

چرې تۀ دا اووائې نو تۀ به هم په ننئ شپه د قيد نه خوشے شې، هغه ټيَک دا 
 دي:
، ک لِّ  اَساِمَع یَ  هَا َلۡحًما اۡلِعَظامِ  َویَاکَاِسيَ  ،اۡلَفۡوۡت  َویَاَسابَِق  َصۡوت  ۡنِِشَ  َاۡسَال َك  َبۡعَد اۡلَمۡوِت ، َوم 

ۡسن ي بَِاۡسَمائَِك  ِِِۡسمَِك  َو  اۡلح  ِ  اۡۡلَۡعَظِم  بِا لِۡع  َلۡم  الَِّذۡي  اۡلَمکۡن ۡونِ  اۡلَمۡخز ۡونِ  اۡۡلَۡکبَر َن  اََحد   َعَلۡیهِ  َیطَّ  مِّ

ي َعَددًا، َابَداً  َۡلَیۡنَقِطَع  الَِّذۡي  اۡلَمۡعر ۡوِف  یَاَذا َانَاتِه، َعل ى َۡلَيۡقو ى َانَاة   َذا َیاَحلِْۡیً  اۡلَمۡخل ۡوقِيَۡن،  َوَۡلی ۡحص 

ۡج   ۔َعنِّيۡ  ََفِّ

اے هر آواز اوريدونکيه! اے د هرې نه رسيدو نه خمکښې  ترََجۀ:” 
کيدونکيه! اے په هډوکو باندې د غوښې اچولو او د مر  نه پس د هغه 

يو ځائے کوونکيه! زه تاته ستا د ټولو ښه نومونو او ستا د هغه  )هډوکو(
لويئ اسم  اعظم په وسيله سوال کووم، کومه چې پټه خزانه ده د کومې نه 

لم  څوک )ستا د عطا نه بغري( کښې چې په خملوق هم خرب نه دي، اے ح 
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د کومې چې د بَل چا طاقت نه  ئداسې حليم د متيا کولو واال چېواال! حل
واال! زما مصيبت ختم [ ورکولو]، اے د نه ختميدونکو بے شمريه خري وي
 “۔کړه

 د وادِل حمرتم په رسو زرو يليلک نصيحتونه
اللِهحرضت هيثم  َُة  َيمهَِرْحم ُة اللِهفرمايئ: د حرضت امام جعفر صادق  عَل َ مهَِرْحم يو  عَلَي

دمت کښې حارض شوم نو شاګرد ماته اووئيل  چې يو ځل زه د هغويئ په خ 
اللِهد هغويئ  ُة  َ َيمهَِرْحم َةُ اللِهحرضت امام  موٰس اکظم د زړه ټوټه  عَل مهَِرْحم د هغويئ  عَلَي

دمت کښې حارض وو او هغويئ  اللِهپه خ  َُة  َيمهَِرْحم هغويئ ته نصيحتونه کول  عَل
خربې يادې ساته که چرې چې اے زما ځويه! زما نصيحت اومنه او زما 

ښه ترييږي او مر  به دې هم د رَشک  هم دا يادې اوساتې نو ژوند به دې
  ۔قابل وي

اے زما ځويه! مادلاره هغه دے کوم چې د اهلل پاک په تقسيم باندې رضا 
ي او څوک چې د نورو په مال باندې نظر سايت هغه هم د غريبئ په و

د اهلل پاک په تقسيم باندې نه رضا کيدو واال لکه چې  ۔حالت کښې مري
خپله َغلطي وړوکې  ۔لګوي ]تهمت[په اهلل پاک د هغه په فيصله کښې تور 

ګنړلو واال د نورو غلطي غټه او د نورو غلطي وړه ګنړلو واال خپله غلطي 
  ۔غټه ګنړي

اے زما ځويه! د نورو د عيبونو راښاکره کونکي خپل عيبونه ښاکره 
کښې [ َکنده]خپپله په هغه هم د چا د پاره َکنده کښنستلو واال  ۔ږيکي
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د کم عقلو رسه کښيناستلو واال سپکيږي او ذيلله کيږي خو د  ۔پريوځي
رسه ناسته پاسته کوونکے عزت بيامويم او د ګناه ځائے ته  وعلمائے کرام

اے زما ځويه! په خلقو باندې د  ۔تلونکے د ګناه په تور کښې اخته کيږي
عيب لګولو نه ځان ساته ګنې نو خلق به په تا باندې عيب لګوي او د 

اے  ۔فضول خربو نه ځان بچ ساته ګنې د دې په وجه به ذيلله او رسوا شې
زما ځويه! حقه خربه کوه که هغه ستا په حق کښې وي او که خالف 

رسه مخ  ]مذمَّت[غندنې  د ګرود خپلو مل کيدے يش چې ځکه چې تۀ
اے زما ځويه! د قرآن  کريم تالوت کوه، سالم اعم کوه، د نيکئ  ۔ېش

د خپلوئ پريښودونکو رسه خپلوي حکم کوه او د ګناه نه منع کوه، 
قائمه ساته، څوک چې ستا رسه خربې نه کوي د هغويئ رسه په خربو کولو 

غواړي هغويئ ته عطا  ]څه[ کښې وړومبے والے کوه، څوک چې ستا نه
د  ۔دا په زړونو کښې بغض پيدا کوين ساته چې کوه، د چغلخورئ نه ځا

هدف  غندنې او تهمت د()د خپل ځان خلقو عيبونه مه لټوه چې دا څزي 
اے زما ځويه! که چرې د نيکئ طلب ګار ئې نو د  ۔و په ځائے دےولجوړ

ن  ن دي  )يعنې زړه يا مرکز(دې َمعاد  خاخما اوپيژنه، بے شکه د نيکئ َمعاد 
او د َمعاد ن څه اصيل )جرړه( وي او اصيل ښاخونه وي او د ښاخونو رسه 
ميوې هم وي او ميوې د خپلو اُصولو رسه ښه وي او جرړه هغه وخت 

  ۔مضبوطه وي لکه چې زمکه ښه وي
اے زما ځويه! که چرې د مالقات خواهش لرې نو د نياکنو خلقو رسه 

او يالؤيږه، د فاسقانو او  فاجرانو رسه مه ميالؤيږه ځکه چې فاسقان م
راووځي، د فاجران د اکڼي د هغه غر په شان دي د کوم نه چې اوبه نه 
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، د هغه شاړې زمکې په نه شنې کيږيکومې چې داسې َونو په شان دي 
  ۔نه راټوکيږي[ واښه]شان دي په کومه کښې چې َګيا 

اللِهموٰس اکظم عيل بن حرضت امام   َُة  َيمهَِرْحم فرمايئ: حرضت امام جعفر  عَل
اللِهصادق  َُة  َيمهَِرْحم دا وصيت اوکړو او هغويئ وفات شول او زما وادل  حمرتم  عَل

اللِهحرضت امام  موٰس اکظم  َُة  َيمهَِرْحم تر آخري وخته پورې په دې وصيت  عَل
 ۔باندې عمل کولو

 شهادت
اللِهد يو روايت مطابق هغويئ  !حمرتمو اساليم ورونړو او خوږو َُة  َيمهَِرْحم  د  عَل

رجب  په   ۔اکلو په عمر کښې وفات شول
اللِههغويئ ھ املرجب  ُة  َ َيمهَِرْحم د هغويئ ۔د شهادت مرتبې ته اورسيدل عَل

اللِه َُة  َيمهَِرْحم  ۔رشيف په بغداد  معيلِّ کښې په اکظمني رشيف کښې دےمزار  عَل

اللِهعالمه خطيب بغدادي  َُة  َيمهَِرْحم فرمايئ: د هغويئ مزار رشيف ډير مشهور  عَل
دے، زيارت کوونکي د حارضئ د پاره راځي، هلته د رسو او سپينو زرو 

 ۔او د هر قسمه قالني او ښالک ځال څزيونه دي ]فانوسونه[قنديليونه 

َُة اللِهد اماِم موسی مظ    مهَِرْحم  فرمان عَلَي
اللِهحرضت امام  موٰس اکظم د  َُة  َيمهَِرْحم جانشني او خليفه، حرضت امام عيل  عَل

اللِهرضا  ُة  َ َيمهَِرْحم بيانوي چې لکه دنيا د انسان طرف د خپل وادل  حمرتم فرمان  عَل
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ته متوجه يش نو هغه هل اعريض خوبيانې ورکوي او لکه چې د چا نه مخ 
 ۔اړوي نو د هغه نه د هغه خپلې خوبيانې وړي

َُة اللِهد اماِم موسی مظ    مهَِرْحم  منقبت عَلَي
 اکمظ اکمظ ومٰیس ومٰیس  قشع ےہ نج اک مہ رپ الزم

 اکمظ اکمظ ومٰیس ومٰیس  مہ ںیہ نج ےک در ےک المزم

  و رکم ےہ اکم اہمتراوفع  وُجد و اخس ےہ اشن اہمتری

 اکمظ اکمظ ومٰیس ومٰیس  مہ یھب رںیہ ےگ اسلئ دامئ

 ےتہک ےتہس ھچک ان وک ملظ  وچدہ ربس کت لیج ںیم رہھٹے

 اکمظ اکمظ ومٰیس ومٰیس  ویں ےتہک ںیہ مت وک اکمظ

 رکےن واولں رپ وہ تنعل  آل یبن ےس ضغب و دعاوت

 اکمظ اکمظ ومٰیس ومٰیس  رغق وہےئ ںیہ ریتے اشمت

اکاکم سج اک وکیئ 
ُ
 لکشم یسیک رس ہپ ڑھکی وہ  وہ ر

 اکمظ اکمظ ومٰیس ٰیسوم  اخدم اجرگ نب ےکاُ ؤآ

ُ  َصلُّۡوا لََعَ اۡۡلَبِۡيب دَصَّلى اّٰلله  لََعى ُُمَمى
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