


 

 

  

 

 1د لـمانځه برکتونه

َل ْ ْال ْْهِْـُدْلـِل ٰـَّحـم ْـْا َْرِب  َ ّٰ عّٰلَِمی  ل َ َ ّْْْٰۃَُْْْ ْال ـََلُمَْعـل ـْال ْْی ِدِْــیَْْســَْ الس َ ْـسَْرْ ـْـُم َ ْـلِـی 
ا ْْفَاَُع ْ بَعْ ْاَم َ ُْد ْْبِالل ِّٰہِْْمـَنْالش َ ِجیْ یْ ذُ ِنْالر َ ْْطِْمْطّٰ حْ بِس  ْالر َ ِ ِحی ِْمْاّلل ّٰ ْطممِّٰنْالر َ

 

 (.نه اخستے شوے دے 48تا  07صفحه ‘‘ فيضاِن نماز”دا مضمون)

 برکتونه لـمانځهد 
 د درود رشيف فضيلت

ْـهِ )فرماِن اعليشان دے: جربائيل  َصَّلَ اهللُ  عَلَيِْه َواٰلِٖه َوَسلََم د اهلل پاک د آخري نيب حممِد عريب       َسَـََلمعـَلَي ما  (اـل
! آيا ته په دې خربه رايض نه ئې چې ستا اُّميت په تا يو حممداے ”پاک فرمايئ:  اهللته اُووئيل چې 

 .‘‘سالم اويلږي، زه په هغه لس سالمونه اويلږم؟

ــب ـی  ـبِـ ــ ــَح ـلَـیْْْال  ــ ـ  اَْْع ــ ـل ُ ــ َْْص ْْ ْ!ْْْْْ ْْ ّٰیُْْْمـَحـم َدْ ْْعَلـ  َصـل َـیْاهلُلْ

 د يو صاِحب نه چې لکه ګناه اوشوه
ُُد حرضِت َسيُِّدنا عبُداهلل اِبِن مسعود        ـنْهَُُُُرِِضَ اهلل َ : د يو صاحب نه يوه )صغريه( ِروايت دےنه  ع

ُګناه اوشوه، بارګاهِ رِسالت کښې حارض شو او عرض ئې اوكړو، په هغې باندې )د دولسمې 
 ( نازل شو: 111يت )نمرب ا  ( ُسورةُ هُْودسيپارے د 
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لِايمان [ومفهُ م  ] قائم ساته د  لـمونځاو  : ترجمهٴ کنُزا
و کښې،  ورځې دواړو اغړو او څه د شپې په ِحصَّ

بيشكه نيكئ بدئ وړي ]يعين ختموي[، دا نصيحت 
 دے، نصيحت منونكو ته.
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 2د لـمانځه برکتونه

ُ اهلل يا ر ُسول  هغويئ عرض اوكړو:  َّلَ  يا دا خاص زما لپاره دي؟ ]خوږ نيبا  ! َوَسلََمُوَاٰلِهُُٖعَلَيْهُُِاهللَُُُص

ُ َُُُصَّلَ  “ زما د ټول اُمَّت د پاره.”[ اوفرمائيل: َوَسلََمُوَاٰلِهُُٖعَلَيْهُُِاهلل

سيِت ا  د دې : يت تفِسريا  د        ْدُر الْا فاِضله نه الندې ُمَقدَّ نعيم اِلّين ُمراد  سيِّدحرضت موالنا  ص 
فرمايئ چې د ورځې دواړو اغړو نه سحر او ماښام ُمراد دي، د زَوال نه خمكښې  عَلَيْهَُرْْحَةُ اهللُِ باديا  

 لـمونځکښې داخل دے، د سحر  [1]وخت په سحر کښې او ]د َزوال نه[ پس ]وخت[ په ماښام
مغرِب او  لـمونځونهماسپښني او مازديګر دي، او د شپې د ِحّصو  لـمونځونهاو د ماښام  ف ْجر

  ماسُخنت دي. 

يت نه الندې يليك:  )په دې ا  کښې د ُهم دې  111 صفحه 1ِجدل  “ِصراُط الِْجنانتفسري ”      
دي کوم چې  لـمونځونهيِت کريمه کښې بيان کړے شوو( نيكو نه ُمراد يا ُهم دا پينځه وخته ا  
ً )يعين د هر قِسم( نيك اکرونه دي يا د دې ا   يت کښې ِذکر شوي دي يا د دې نه ُمراد ُمطلقا

 لوستل ُمراد دي،  “ُسْبٰحَن اھللِ َوالَْحْمُد ِھّٰلِل َوََلٓ اِلٰھَ اَِلا اھللُ َواھللُ اَْکبَرُ ”نه 

 د صغريه ګناهونو د پاره کّفاره جوړيدونكي بعضې نيكئ
د پاره کّفاره وي، که هغه  )يعين وړو ګناهونو(يت نه معلومه شوه چې نيكئ د صغريه ا  د دې       

يا بل څه.  اِسِتغفاروي او که َصَدقه )و خريات( يا ِذکر و  لـمونځنيكئ 
)يعين شمري داسې اعمالو بيان دے چې هغه د صغريه ګناهونو د پاره کّفاره  ڼـحديثونو کښې د ګ

 سبب جوړيږي. دتله د هغو نه يو څو بيانيږي. د خبښنې(
                                                        

1

]رشيع ماښام د زَوال نه لـمر پريوتو نه خمكښې پورے دے، او پښتو کښې چې لـمر پريوتلو نه پس ته ماښام وايئ رشيعت   
 کښې هغې ته مغرِب وايئ او مغرب رسه شپه رشوع يش[ 
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 3د لـمانځه برکتونه

 ملسو هيلع هللا ىلص څلور فرامنِِي ُمصَطفى 
ان او ُُجُعه بلې ُُجُعے پورې او  لـمونځونهپينځه واړه  ﴾١﴿ ض  اند بل ر م  ض  پورې دا ټول د هغه  ر م 

ګناهونو د پاره کّفاره دي کوم چې د دې په مينځ کښې واقع يش، هله چې انسان د کبريه 
انچا چې د  ﴾٢﴿ ګناهونو نه ځان اوسايت.  ض  روژه اونيوهل او د  ر م 

هغې حدونه ئې اوپيژندل او د کوم څزي نه چې بچ کيدل پكار دي د هغې نه ئې ځان اوساتلو 
د  ﴾٣﴿ نو څه چې ئې خمكښې کړي دي د هغې کّفاره شوه. 

ُعمرے نه ُعمرے پورې د هغه ګناهونو کّفاره ده کوم چې ]د دواړو ُعمرو په[ مينځ کښې اوشو 
چا چې ِعلم تالش  ﴾٤﴿  دے.  َجنَّتاو د َحِجّ َمرُبور ثواب رصف 

 کړو نو دا تالش به د هغه د تريو ُګناهونو کّفاره يش. 

 کّفاره نه څه ُمراد؟
راغلے  “کّفاره”بيان شوو څلورو واړو حديثونو کښې لفظ  !وڼـخوږو او حُمرتمو اساليم ورو      

نهايت عظيُم  لـمونځدے، دتله د دې نه ُمراد دے چې: د وړو ګناهونو خبښنه اوشوه. بيشكه 
ان ِعبادت دے، د دې د  نه رصف او رصف بدنصيبه خلق حمرومه پاتې کيدے يش.  بََركتالشَّ

چې يو طرف ته د بيشمريه ثوابونو ګټلو ذريعه ده نو بل طرف ته د دې په ادا کولو د  لـمونځ
 صغريه )يعين وړو( ګناهونو خبښنه کيږي.

 حرضِت ُعثمان اودس اوکړو او اُوئې فرمائيل
 روايت کوي چې حرضِت َسِيُّدنا ُعثماِن غين  عَلَيْهُةُ اهللَُِرْْحَُتابيِع بُُزرګ حرضِت َسِيُّدنا حارِث       

ُُ ـنْهَُُُُرِِضَ اهلل َ صاحب راغلو، حرضِت  ُمـؤَِذّنيوه ورځ ترشيف فرما وو او مونږه ُهم ناست وو چې  ع
َُُسيُِّدنا ُعثماِن غين  ـنْهَُُُُرِِضَ اهلل َ اوبه را اُوغوښتلې او اَوَدس ئې اوكړو، بيا ئې اوفرمائيل چې ما  ع

www.dawateislami.net



 

 

  

 

 4د لـمانځه برکتونه

ُُحُضور تاجداِر مدينه  َُُُصَّلَ  په ُهم دغسې اَوَدس کولو يلدلے دے او ما د هغويئ  وََسلََمُوَاٰلِهُُٖعَلَيْهُُِاهلل

ُ َُُُصَّلَ نه دا ارشاد ُهم اوريدلے دے چې څوك زما د دې اَودس په شان اودس اوكړي، بيا  َوَسلََمُوَاٰلِهُُٖعَلَيْهُُِاهلل
پاك د هغه ګناهونه معاف کړي يعين هغه ګناهونه کوم  اهللهغه د ماسپښني لـمونځ اوكړي نو 

چې د سحر د لـمانځه او د دې ماسپښني د لـمانځه تر مينځه شوي وي، بيا چې لکه د مازديګر 
ماسپښني او مازديګر تر مينځه ګناهونه معاف کړي، بيا چې لکه د ماښام  لـمونځ اوكړي نو د

لـمونځ اوكړي نو د مازديګر او ماښام تر مينځه ګناهونه معاف کړي، بيا چې د ماسُخنت لـمونځ 
اوكړي نو د دې او د ماښام  تر مينځه ګناهونه معاف کړي، بيا کيدے يش چې ټوهل شپه هغه په 

يا چې راپاڅي او اودس اوكړي او د سحر لـمونځ اوكړي نو د ماسُخنت او مالسته تريه کړي او ب
  سحر تر مينځه ګناهونو خبښنه اويش او ُهم دا هغه نيكئ دي کومې چې بدئ لرې کوي.

 لـمانځه رسه ګناهونه وينځل يش
ُُحرضِت َسيُِّدنا ُعثماِن غين       ُفرمايئ: د ُحُضوِر اکرم  عَـنْهَُُُُرِِضَ اهلل َُُُصَّلَ ٰلِهُُٖعَلَيْهُُِاهلل فرماِن اعليشان  وَسَلََمُوَا

دے: که تاسو کښې د چا په انګڼ کښې نهر وي، هغه په هغې کښې هره ورځ پينځه ځله 
 يا په هغه باندې به څه ِخريے پاتې يش؟ خلقو عرض اوكړو: نه يج. خوږ نيب ا  کوي نو  ُغسل

ُ َُُُصَّلَ َُُاهلل  “ اُوفرمائيل: لـمونځ ګناهونه ُهم دغسې ِوينځي څنګه چې اوبه خريے ِوينځي. َوَسلََمُوَاٰلِهُُٖلَيْهُِع

ـل ام حرضت عيسى  ـل يْـِه الـس    او ِخرينه مرغئ ع 
ـََلمحرضِت َسِيُّدنا عيٰسى ُروُح اهلل         يوه ورځ د سمندر په اغړه ترشيف وړلو. هغويئ عَـلَيْـِه الـَسَ

ـََلم َسَ يوه مرغئ اويلدهل چې هغه د سمندر په چقړو کښې ډډې په ډډې اووښتله او په دې  عَـلَيْـهِ اـل
سبب د هغې بدن ِخرين شو. بيا هغه د هغه ځائے نه اُوَوتله او سمندر کښې ئې المبل رشوع 
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 5د لـمانځه برکتونه

دا عمل هغې پينځه ځله اوكړو. حرضِت َسيُِّدنا عيٰسى کړل چې هغې رسه هغه بيا صفا شوه، ُهم 
ـََلمُروُح اهلل  ـََلمپه دې اکر حريان شولو، حرضِت ِجربائيل ) عَـلَيْـِه الـَسَ َسَ ( چې هغويئ حريان اويلدلو عَـلَيْـهِ اـل

م  دنو اُوئې وئيل: دا تاسو ته چې اوښودلے شو دا د حرضت  ُ ُمح  َّلَ ُُِعَلَيْهُُِاهللَُُُص ٰل مونځ  اُمَّتد  وَسَلََمُهُٖوَا د ـل
ُګزارو مثال وو او دا چقړې د هغويئ د ګناهونو مثال او سمندر کښې المبل د پينځوو 

يعين څنګه چې دا په چقړو کښې اورغښتله ]او  (مُل خ  صا    ١٤١ ص ١ )نُزه ُة المجالِس جلـمونځونو مثال دے. 
م  دخرينه شوهل[ او المبلو رسه صفا ُسرته شوه، ُهم دغسې به د حرضت  ُ مُح  َُُُصَّلَ ٰلِهُُٖعَلَيْهُُِاهلل  اُمَّتد  وَسَلََمُوَا

 ګنهګاران د دې پينځوو لـمونځونو په وجه د خپلو ګناهونو نه صفا ُسرته يش.

پاك په مونږه لـمونځ فرض کړے  اهلل! زمونږه څومره خوش قسميت ده چې رَُسول اعشقانِ اے       
 بََركتدے او د ډير ډير ثواب عطا کولو رسه ئې دا احسان فرمائيلے دے چې هغه د لـمانځه په 

ه حاصله نه  ر ب ُ الِْعز  ت اهللُ زمونږه ګناهونه ُهم معاف کوي. د  د دې خزانے نه چې څوك خپله ِحصَّ
څومره حمروم او بد نصيبه دے. دا ياد ساتئ چې کوم کوم ځائے کښې لـمونځونو رسه کړي هغه 

د ګناهونو معاف کيدلو تذِکره ده، د هغې نه ُمراد صغريه يعين )يعين وړويك( ګناهونه دي، کبريه 
 )يعين غټ( ګناهونه توبه کولو رسه معاف کيږي.

  ڑپھ رک امنز اسھت ول اسامِن  ٓارخت

 ےئ یگ اے اھبویئ! امنزرشحم ںیم اکم ٓا
 اوکړئ لـمونځونه، يوسئ ځان رسه ساماِن ا ِخرت

 حمرش کښې به پكار راځي اے وروره دغه مونځ 

ــب ـی  ـبِـ ــَحــ ـلَـیْْْال  ــ ــ  اَْْع ـل ُـ َْْصــ ْْ ْ!ْْْْْْ ُْْمـَحـم َدْْ ْْعَلـّٰیْ  َصـل َـیْاهلُلْ

www.dawateislami.net



 

 

  

 

 6د لـمانځه برکتونه

 ګناهونه داسې رژيږي لكه....
لـمونځ ُګزاره څومره خوش نصيبه دے چې لکه لـمونځ کوي نو ګناهونه ئې په تزيئ رسه       

ُُريژيدل رشوع يش. چناچنه حرضِت َسِيُّدنا اَبُوذر ِغفاري  ـنْهَُُُُرِِضَ اهلل َ   قاا  فرمايئ: خوږ َمَدين  ع

ُ َُُُصَّلَ ُې ريژيدلې. هغويئ ڼـد خينئ په موسم کښې ترشيف يوړلو او د ونو پا َوَسلََمُوَاٰلِهُُٖعَلَيْهُُِاهلل َُُُصَّلَ ُُِاهلل ٰلِهُُٖعَلَيْه  وَسَلََمُوَا
ې ريژيدل رشوع شوې. ڼـد يوے َونې دوه خاخونه اُونيول او هغه ئې اوخوزول، د هغويئ نه پا

ُهغويئ  َّلَ ! يعين زه حارض يم اھلل يا َرُسوَل ! لَباْيَك اوفرمائيل: اے ابو ذر! ما عرض اوكړو:  َوَسلََمُوَاٰلِهُُٖعَلَيْهُُِاهللَُُُص
پاك د رضا د پاره لـمونځ  اهللچې لکه يو مسلمان د ”پاك رسوهل! اِرشاد ئې اوفرمائيلو:  اهللاے د 

  “ې ريژيږي.ڼـکوي د هغه نه ګناهونه داسې غورزيږي څنګه چې د َونې نه پا

 و څنډلو مسائلڼـد پرَدئ َونې د پا
ے )د خينئ په  عَلَيْهَُرْْحَُة اهللُِحرضت ُمفيت امحد يار خان       د دې بيان شوي حديِث پاك د دې ِحصَّ

نه بهر يو ځنګل کښې او دا موسم د  مدينے ُمنَوَّرےموسم کښې ترشيف يوړلو( نه الندې يليك: 
ې رژيږي. د حديث رشيف ڼـې رژيږي او هسې هم پاڼـخزان وو چې د خاخونو خوزولو رسه پا

ے  نه الندې يليك: اغِِلاً دا ونه د )د يوے َونې دوه خاخونه اُونيول او هغه ئې اوخوزول( د دې ِحصَّ
ې هر الروے ڼـې د هغې ميوه ُګلونه پاچ ]يعين د چا ِملك نه وه[ځنګل خپپله راختونكي ونه وه 

ُماتولے يش او ]دا ُهم[ کيدے يش چې ونه د ُحُضور  َُُُصَّلَ خپله وه يا د يو داسې کس  وَسَلََمُوَاٰلِهُُٖعَلَيْهُُِاهلل
ُوه چې هغه د ُحُضور  َّلَ په دې عمل مبارك رايض وو ګين د پرَدئ َونې نه بے اجازته  َوَسلََمُوَاٰلِهُُٖعَلَيْهُُِاهللَُُُص

ے )ګناهونه داسې رژيږي څنګه چې د َونې ڼـپا ې راڅنډل منع دي. د حديث ُمبارك د دې ِحصَّ
ې رژيږي( نه الندې يليك: يعين د اخالص لـمونځ د خزان د موسم د هىغه تزيې هوا په ڼـنه پا

 )غورزيدلو يعين معاف کيدونكو(رمايئ( دتله ې راريژوي )نور فڼـشان دے کومه چې پا
 ګناهونه ُمراد دي. )يعين واړه( ګناهونو نه صغريه 
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 7د لـمانځه برکتونه

 لـمانځه نه فارغيدو رسه سمدسيت ګناهونه معاف کيږي
ُد ُحُضوِر اکرم        َُُُصَّلَ مونځ کوي  وخت مسلمانکوم چې ”فرماِن اعليشان دے:  وََسلََمُوَاٰلِهُُٖعَلَيْهُُِاهلل ـل

نو د هغه ګناهونه د هغه په رس کيښودے يش، چې لکه هغه سجدے هل الړ يش نو ټول ګناهونه 
ترينه اوغورزيږي، لـمونځ کوونكے چې لکه د لـمانځه نه فارغ يش نو د ګناهونو نه پاك او 

   “صفا شوے وي.

 ل صغريه ګناهونه معافدوه رکعاته کولو رسه ټو
ُُخاِل ُجَهيِنّ  بِند حرضِت َزيد        ـنْهَُُُُرِِضَ اهلل َ ُ ُمصَطفى چې خوږ  ِروايت دےنه  ع َّلَ َُُُص ٰلِهُُٖعَلَيْهُُِاهلل  وَسَلََمُوَا

هوْ فرمائييل دي: څوك چې دوه ركعاته لـمونځ اوكړي او په هغې کښې  )يعين هري( اُو نكړي  س 
پاك ئې معاف  اهللنو کوم څه چې )د دې نه خمكښې( د هغه )نه صغريه( ګناهونه شوي دي 

  “کړي.

 کوم ګناهونه ئې چې کړي وو د لـمانځه په بََرکت معاف
ُ د حرضِت َسيُِّدنا اَبُو اَيُّوب انصاري        ُچې د تاجداِر مدينه  رِوايت دےنه  عَـنْهَُُُرِِضَ اهلل َُُُصَّلَ ُُِاهلل ٰلِهُُٖعَلَيْه  وَسَلََمُوَا

فرماِن اعليشان دے: چا چې اودس اوكړو څنګه چې ُحكم دے او لـمونځ ئې اوكړو  څنګه 
 چې د لـمانځه ُحكم دے، نو څه ئې چې خمكښې کړي دي معاف شو. 

 َرِِضَ اهللُ  عَـنْهُُ حرضِت اَبُو اَيُّوب انصاري دتَذکِره 

اوس چې تاسو کوم حديِث پاك واوريدلو، د هغې راوي د  !صحابه و اهلِبَيت اعشقانِ اے       
ُرَُسوِل پاك  َُُُصَّلَ  مشهور صحايب، مزيباِن رَُسول حرضِت َسيُِّدنا اَبُو اَيُّوب انصاري وََسلََمَُواٰلِهُُٖعَلَيْهُُِاهلل
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 8د لـمانځه برکتونه

 ُ ْضوَانو صحابۀ کرامدے. د خپلو ګرانو  عَـنْهَُُُرِِضَ اهلل ُ ر ُسوُل اهللپه باره کښې د  عَـلَيْهُِم الِرَ َُُُصَّلَ ُُِاهلل ٰلِهُُٖعَلَيْه  وَسَلََمُوَا
چې په تاسو کښې څوك د اُُحد غر همره زما صحابه ته بد مه وائې ځكه ”فرماِن اعليشان دے: 

رسه زر خريات کړي نو زما په صحابه کښې نه د کوم يو ُمد ته رسيدلے يش اونه د ُمد نيمې 
ً پينځه پاوه وربشې : رَشِح حديث   “ته. يعين زما صحايب چې تقريبا

خريات کړي او د هغويئ نه عالوه يو مسلمان اګر که هغه غوث و قُطب وي يا اعم مسلمان د 
ته په نزديكت او قَبويِلَّت کښې د  اهللغره ُهمره رسه زر خريات کړي نو د هغه رسه زر به 

حال د روژے، لـمانځه او د ټولو عباداتو  صحايب پينځه پاوه وربشو ته نه يش رسيدلے، ُهم دا
دے، چې د مسِجِد نَبَوي لـمونځ د بل ځائے د لـمونځونو نه يو په پنځوس زره دے نو چا چې د 

ُُحُضور  َُُُصَّلَ کړے دے د هغويئ به څه وائې  ئېنزديكت حاصل کړے دے او ديدار  َوَسلََمُوَاٰلِهُُٖعَلَيْهُُِاهلل
و صحابۀ کراماو د هغويئ د عباداتو به څه وائې! د دې حديث نه معلومه شوه چې د َحرَضاِت 

ْضوَان) ِذکر هميشه ښه کول پكار دي، يو صحايب ُهم په سپكو الفاظو مه يادوئ، دا هىغه  (عَـلَيْهُِم الرَِ
َّحرَضات دي کوم چې  ُد خپل حمبوب  رب  َُُُصَّلَ د ُصحبت د پاره غوره کړي دي،  وََسلََمُوَاٰلِهُُٖعَلَيْهُُِاهلل

ّمهربانه پالر خپل ځوئ د بدو په ُصحبت کښې نه پريږدي نو مهربانه   به د خپل نيب  رب 

(ُ َُُُصَّلَ د بدو په ُصحبت کښې اوسيدل څنګه خوښ کړے وے.!  (َوَسلََمُوَاٰلِهُُٖعَلَيْهُُِاهلل
ُو فضيلت رصف د خوږ نيب صحابۀ کرامد   َّلَ د ُصحبت او د َويح زمانه  َوَسلََمُوَاٰلِهُُٖعَلَيْهُُِاهللَُُُص

 اهللاکهل ُعمر وركړے يش او ټول ُعمر د  1111حاصلولو په وجه وو، که په مونږ کښې چا ته 
پاك فرمانربداري اوكړي او نافرمانئ نه بچ يش بلكه د خپل وخت د ټولو نه غټ اعبِد )يعين 

ُعبادت ُګزار( جوړ يش نو بيا ُهم د هغه عبادت د نِبّ رمحت  َُُُصَّلَ د ُصحبت د يو  وَسَلََمُوَاٰلِهُُٖعَلَيْهُُِاهلل
 ساعت ُهمره ُهم نه يش کيدے. 
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 9د لـمانځه برکتونه

 نوم او کنَيت
ُپه مدينۀ ُمنَوَّره کښې د ُحُضور نِبّ کريم  !وڼـخوږو او حُمرتمو اساليم ورو       َُُُصَّلَ ُُِاهلل ٰلِهُُٖعَلَيْه د  وَسَلََمُوَا

 اَبُو اَيُّوب انصاريمزيبانئ رشف حاصلوونكے د ټولو نه وړومبے خوش نصيبه حرضِت َسيُِّدنا 
 ُ وو. د ِهجرت نه خمكښې د  اَبُو اَيُّوبَزيد وو او کنيت ئې  بِنوو. د هغويئ اصل نوم خاِل  عَـنْهَُُُرِِضَ اهلل

ّ کريم  ُنِبِ َُُُصَّلَ ً اويا  وََسلََمُوَاٰلِهُُٖعَلَيْهُُِاهلل خوش نصيبو َحرَضاتو کښې په الس مبارك بَيَعت کوونكو تقريبا
شاِمل وو.  ُهمهغويئ 

 بے مثاهل اََدِب ُمصَطفى 
ُ انصاري  اَبُو اَيُّوبَسيُِّدنا  حرضتِ      ُقا ا  به د خپل هر انداز په ذريعه د خوږ  عَـنْهَُُُرِِضَ اهلل َُُُصَّلَ ُُِاهلل ٰلِهُُٖعَلَيْه د  وَسَلََمُوَا

ُپاره د ډير زيات ادب او احرتام او ځان قُربانولو مظاهره کوهل، د ُحُضور نَبِـِيّ کريم  َُُُصَّلَ ٰلِهُُٖعَلَيْهُُِاهلل  وَسَلََمُوَا
ُد پاره هغويئ په رشوع رشوع کښې پاسنے مزِنل پيش کړو خو تاجداِر مدينه  َُُُصَّلَ ُُِاهلل ٰلِهُُٖعَلَيْه )د  وَسَلََمُوَا

الندې مزِنل خوښ کړو. يو ځل د کور پاسين مزِنل  د خيال ساتلو په وجه(سانئ ا  مالقاتيانو د 
ً ئې ورته خپله بړسنت واچوهل او ټولې اوبه ئې په هغې  باندې د اوبو منګے مات شو نو فورا

ه کړه خو هغويئ مدـلَوچې کړې، په کور کښې رصف يوه بړسنت موجوده وه او هغه ئې ُهم پرې 
 اوبه اوبهيږي او النديين  مزِنل ته الړې يش او رمحِت اعلَم دا نه شوه برداشت کولے چې 

ُ َُُُصَّلَ  ته څه تكليف اوريس.  َوَسلََمُوَاٰلِهُُٖعَلَيْهُُِاهلل

 چرته بے اََديب اونيش
ُ حرضِت َسِيُّدنا اَبُو اَيُّوب انصاري    ُروايت کوي چې ُحُضور تاجداِر دواعلَم  عَـنْهَُُُرِِضَ اهلل َُُُصَّلَ ُُِاهلل ٰلِهُُٖعَلَيْه  وَسَلََمُوَا

ُّوب انصاري  ُ هغويئ کره )د ميلمه په طور( النديين مزِنل کښې اوسيدلو او حرضِت اَبُو اَي  عـَنْهُُُرَِِضَ اهلل
ُ پاسين مزِنل کښې وو، د حرضِت َسيُِّدنا اَبُو اَيُّوب انصاري  په زړه کښې يوه ورځ خيال  ـنْهُُعََُُرِِضَ اهلل
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 10د لـمانځه برکتونه

ُ ر ُسوُل اهللراغے چې مونږه د  َّلَ ( ګرُځو، دا خيال چې چَتد رس مبارك د پاسه )په  َوَسلََمُوَاٰلِهُُٖعَلَيْهُُِاهللَُُُص
ُڅنګه ورغلو نو هغويئ يوے ډډې ته ُجدا شو او اُوده شولو، بيا ئې نَبِـِيّ کريم  َُُُصَّلَ ُُِاهلل ٰلِهُُٖعَلَيْه ته  وَسَلََمُوَا

ُعرض اوكړو. خوږ نيب  ]په دې باره کښې[ َُُُصَّلَ النديين مزِنل کښې ”اُوفرمائيل چې:  وََسلََمُوَاٰلِهُُٖعَلَيْهُُِاهلل
ـنْهَُُُرِِضَ اهللُ حرضِت اَبُو اَيُّوب انصاري “ زيات سهولت دے. َ نه شم  عرض اوكړو: زه په هغه  ع

ُنه[ الندې چې تاسو ترشيف فرما ئې. هله رساكِر دواعلم  اوسيدلے د کوم ] َُُُصَّلَ ُُِاهلل ٰلِهُُٖعَلَيْه  وَسَلََمُوَا
ـنْهَُُُرِِضَ اهللُ پاسين مزِنل ته ترشيف راوړلو او حرضِت اَبُو اَيُّوب انصاري  َ  النديين مزِنل ته راغلو.  ع

 د لوښو نه به ئې بََرکتونه اخستل
ُد ُحُضور رمحِت اعلَم     َُُُصَّلَ ُ ]يعين حرضِت َسيُِّدنا اَبُو اَيُّوب انصاري[ د پاره به دويئ  وََسلََمُوَاٰلِهُُٖعَلَيْهُُِاهلل  عـَنْهُُُرَِِضَ اهلل

ُ ر ُسوُل اهللطعام يلږلو او چې لکه به لوښي بريته راغلل نو تپوس به ئې کولو چې د  َُُُصَّلَ ُُِاهلل ٰلِهُُٖعَلَيْه  وَسَلََمُوَا
حاصلولو د پاره به ئې د پاکزيه ګوتو مباركو د  بََركتګوتې مباركې په کوم ځائے لګيديل دي؟ د 

 لګيدلو د ځائے نه نَوړئ را اوچتوهل او طعام به ئې خوړلو.  

 ُداعئے ُمصَطفى 
ـنْهَُُُرِِضَ اهللُ حرضِت َسيُِّدنا اَبُو اَيُّوب انصاري        َ ُيو ځل د ُحُضوِر انور  ع َُُُصَّلَ په ماكِن  وََسلََمُوَاٰلِهُُٖعَلَيْهُُِاهلل

ئې داسې نصيب  ُمصَطفى اعليشان باندې ټوهل شپه څوكئ وركړه، چې سحر شو نو ُداعئے 
 ! ته اَبُو اَيُّوب په خپل ِحفظ و امان کښې اوساتې څنګه چې هغه زما څوكئ کولواهللاے ”شوه: 

 “کښې شپه تريه کړه.

 د موئے ُمبارك ادب
ُُحُضور سِيِّد اعلَم        َُُُصَّلَ يو ځل د صفا مروه سيع کوهل چې د ِګريې مباركې نه ئې يو  وََسلََمُوَاٰلِهُُٖعَلَيْهُُِاهلل
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 11د لـمانځه برکتونه

انصاري تزيئ رسه ورخمكښې شولو  اَبُو اَيُّوبِويښته ُجدا شو او ښكته ئې ترشيف راوړو، َسيُِّدنا 
 مدينه  َشَهنشاهِ او زمكې ته رسيدلو نه خمكښې ئې ويښته مبارك خپلو السو کښې واخستو. 

ُ َُُُصَّلَ  هغويئ ته ُداع اوكړه: اهلل پاك ِد تا نه هره ناخوښه خربه لرې کړي.  َوَسلََمُوَاٰلِهُُٖعَلَيْهُُِاهلل

 کمال وفاتبا 
ُ حرضِت َسيُِّدنا اَبُو اَيُّوب انصاري        خري ورځو کښې ا  چې لکه د مبارك ژوند په  عَـنْهَُُُرِِضَ اهلل

سخت بيمار شو نو جماهديِن اسالم ته ئې اُوفرمائيل: ما ميداِن جنګ ته يوسئ او خپلو صفونو 
ه مې خخ کړئ. چناچنه کښې مې مالست کيږدئ، چې لکه وفات شم نو د قلعے د ديوال خوا ت

کړے  دفند قلعے ديوال رسه  قُسُطنُطنيههجري کښې د جهاد په دواران کښې هغويئ د  11سن 
مبارك را اوكين خو په هغويئ  ق بْرشو. رشوع رشوع کښې انديښنه وه چې شايد نرَصانيان به 

ً دا د ُحُضوِر انور  داسې ويره راغله چې مزار مبارك ته ئې الس ُهم نه شو لګولے، او يقينا

 ُ َُُُصَّلَ د مباركې ُداع اثر وو چې هغويئ په ټول ژوند کښې ُهم د مصيبتونو او غمونو نه  وََسلََمُوَاٰلِهُُٖعَلَيْهُُِاهلل
مبارك حفاظت او نګراين  ق بْرسوونه اکهل نصارىى د هغويئ د حمفوظه وو او د وفات نه پس ُهم 

مسلمانانو د فتح برياغ خخ کړو. نن ُهم د تُريك د حكومت د  قُسُطنُطنيهکوهل تر دې چې په 
مزاِر اَقَدس د ُهم هغه اىلعى شان رسه ]زيارت ته[ راتلونكو  عَـنْهَُُُرِِضَ اهللُ ِخدمت تر الندې د هغويئ 

 د خوشحايلدو او د سرتګو خييدو باِعث دے. د پاره د زړونو

 د مزار رشيف بََرکت
ُ انصاري  اَبُو اَيُّوبچې په کوم اکل به قحط وو نو خلقو به د حرضِت َسيُِّدنا        په مزار  عـَنْهُُُرَِِضَ اهلل

وسيله پاك به د هغويئ په  اهللرشيف باندې حارضي وركوهل او د باران سوال به ئې کولو نو 
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 12د لـمانځه برکتونه

َُ ر ب ُ الِْعز  ت د اهللُ  باران اوكړو.  ُزََُع دِ په هغويئ رمحت وي او د هغويئ په  وَجََلَ
 .خاطر دِ زمونږه بے ِحسابه خبښنه اويش

تَِم الـن َـِبـی ِيْن  ُ  ٰاِمــيْن بِـَجـاهِ َخا َُُُصَّلَ  وََسلََمُوَاٰلِهُُٖعَلَيْهُُِاهلل
 رفام   اوب اویب اک دصہق ایہٰل! رفغمت رفام

 

ت
َ
 ںیمہ دوونں اہجونں یک انعتی اعفِی 

وب په خا  ، الىىه راکړې مغفرتطرد ابُو ايُـّ
 را عطا کړې مونږ ته د دواړو جهانو اعفِيَت

ــب ـی  ـبِـ ــَحــ ـلَـیْْْال  ــ ــ  اَْْع ـل ُـ َْْصــ ْْ ْ!ْْْْْْ ُْْمـَحـم َدْْ ْْعَلـّٰیْ  َصـل َـیْاهلُلْ

 اخالص رسه دوه رکعاته ادا کوونكے د َجهنَّم نه ا زاد
ُرساكِر مدينه        َُُُصَّلَ فرمائيلے دے: څوك چې په تنهايئ ]يعين يواځې ځائے[  اِرشاد وََسلََمُوَاٰلِهُُٖعَلَيْهُُِاهلل

اُو نه  ُهمپاك او د هغه د فرښتو نه ِسوا ئې هيڅ څوك  اهللاوكړي چې  لـمونځکښې دوه ركعاته 
زادي( اويللكے يش.  ا  )يعين  ب راء تنه  َجهنَّمد  د پارهِويين، د هغه 

 ﴾ ملسو هيلع هللا ىلص فرامنِِي ُمصَطفى  4﴿
! بنده ته پكار دي چې څومره کيدے يش خپلې نيكئ ِد پټوي. د خپلې اے د لـمانځه اعشقانو

نفيل روژے، لـمانځه، حج و ُعمره، َصَدقه و خريات او ِديين ِخدماتو وغريه بے وجه اعالنونه 
ل  م ُمصَطفى څلور فرامنِِي کول نه دي پكار.  لِٖه و س  ل  ى اهلُل ع ل ْيهِ و ٰا د انسان په داسې ځائے کښې  ﴾١﴿: ص 

نفل  کول چې کوم ځائے ئې خلق نه ِويين، د خلقو په خمكښې د ادا کوونكو پينځه ويشتو 
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 13د لـمانځه برکتونه

ّپټه )وروكوونكي( َصَدقه د  ﴾٢﴿ لـمونځونو برابر دے  غضب مړ  رب 
م کِبير جکوي.  )ا لْفِرْد وْس پټ عمل د ښاكره عمل نه اويا همره غوره دے.  ﴾٣﴿ (١١١١حديث  ٤٢١ ص  ١١ )مُْعج 

اب ج  پټ عمل د ښاكره عمل نه غوره دے.  ﴾٤﴿ (٤٣٤١ حديث  ١٢١ ص  ٣ بِم أثْور الْخط 

 ربرقبی  ٓاےئ ہن  ریمے  یھبک  رای  ای    ایہٰل  ولخص  اک  رکیپانب دے  ھجم  وک  

 ما ته  چې لکه نزدے رانيش رِيـا يـارب ته ما جوړ کړې د اخالص نمونه يا رب

ــب ـی  ـبِـ ــَحــ ـلَـیْْْال  ــ ــ  اَْْع ـل ُـ َْْصــ ْْ ْ!ْْْْْْ ُْْمـَحـم َدْْ ْْعَلـّٰیْ  َصـل َـیْاهلُلْ

 د حج کوونكي حُمرِم په شان ثواب
ُ د حرضِت َسيُِّدنا ابُو اُمامه        ُقا ا  چې خوږ َمَدين  ِروايت دےنه  عَـنْهَُُُرِِضَ اهلل َُُُصَّلَ ُُِاهلل ٰلِهُُٖعَلَيْه اِرشاد  وَسَلََمُوَا

فرمائيلے دے: چا چې طهارت )يعين اودس يا غسل( اوكړو او د خپل کور نه فرض لـمانځه د 
پاره اُووتلو د هغه اجر داسې دے لكه د حج کوونكي حُمِرم )يعين ِاحرام تړلو واال( او څوك 
چې د څاښت ]د لـمانځه[ د پاره اُووتلو د هغه اجر د ُعمره کوونكي په ِمثل دے، او د يو 

کښې يللكے  عِلِ يينـمانځه نه بل لـمانځه پورې چې د دواړو په مينځ کښې لَغويات نه وي، ل
 . )يعين د قبويِلت درجے ته ريس(کيږي 

 د َموىلى دروازه ډبول
َُُُرِِضَُ َعبَّاسعبُداهلل بِن اِبِن صحايب حرضِت َسيُِّدنا  صحايب       ُُُاهلل ـنْه َ چې د تاجداِر  ِروايت دےنه  مَاع

ُمدينه  َُُُصَّلَ فرماِن اعليشان دے: انسان د لـمانځه په دوران کښې ]داسې وي[ لكه د  َوَسلََمُوَاٰلِهُُٖعَلَيْهُُِاهلل
بادشاه دروازه چې ډبوي او څوك چې هميشه د يو بادشاه دروازه ډبوي نو هغه لکه نه لکه رضور 
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 14د لـمانځه برکتونه

 برسريه کيږي. 

 ُهم نه وو په باره کښې هيڅ معلوماتد ُغسل  ما ته
هکوئ،  لـمونځونه! که زړه مو غواړي او که نه، خو ډير ډير اے د لـمانځه اعشقانو        اِْن َشــٓاءالـلٰـّ

يوه نه يوه ورځ به زمونږه لـمونځونه د ُخُشوع و ُخُضوع د نُور نه ډك يش. راځئ چې يو َمَدين 
کښې د شامليدلو   دعوِت اساليم سرپلے واورو: د پهول نګر )پتويك، پنجاب( يو اساليم ورور به

نه خمكښې د لـمونځونو قضا کولو، د مور و پالر د نافرمانئ کولو او د فلمونو، ډرامو کتلو 
نه خرب ُهم نه ووم حاالنكه زما ُعمر شپاړس اکهل  ُغسلزه د ”اعدت لرلو، هغه خپپله وايئ چې 

د حملّے يو اساليم ورور هغه ته پاك کرم داسې اوشو چې د هغه  اهللپه هغه باندې د  “شوے وو.
اُن الُْمب ار كد  ض  خري عرشے د اعتاكف د اعشقاِن رَُسول په ُصحبت کښې د کولو ترغيب ا  د  ر م 

د پاره الړلو نو د  اِعِتاكفوركړو، چې لکه َمَدين مركز فيضاِن مدينه انور ټاؤن پهول نګر ته د 
طريقه ُهم  ُغسلهغه ځائے ماحول ئې خوښ شو او هلته ئې د نورو رشيع مسائلو رسه رسه د 

َمَدين اکر کولو کولو کښې ورته حلقه  زده کړه او د ګناهونو نه ئې توبه اوكړه. د دعوِت اساليم
ه دار جوړيدلو سعادت ُهم حاصل شو.  سطح باندې د َمَدين قافِله ِذمَّ

 دمین اموحل ںیم رک ول مت ااکتعف    ر ہا ےت  و امنز ں  ڑپوںاھبیئ

 دمین اموحل ںیم رک ول مت ااکتعف  ویکینں ںیم انمت ےہ ٓاےگ ڑبوں

 اكفـه اوکـړه اِعتِ ـل کښې تحـوَدين ماـمَ   وروره کـه غواړې چې  لـمونځونه اوکړم
 اكفـه اوکـړه اِعتِ ـل کښې تحـوَدين ماـمَ   اکرونه اوکړمکه خواهش لرې دا چې نيك 

ــب ـی  ـبِـ ــَحــ ـلَـیْْْال  ــ ــ  اَْْع ـل ُـ َْْصــ ْْ ْ!ْْْْْْ ُْْمـَحـم َدْْ ْْعَلـّٰیْ  َصـل َـیْاهلُلْ
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 15د لـمانځه برکتونه

 شا ته لـمونځ کوياويا زره فرښتے ورپسې 
پاك د درې سړو په  اهللفرمايئ: ما اوريديل دي چې  عَلَيْهَُرْْحَةُ اهللَُِمعدان  بِنحرضِت َسِيُّدنا خاِل       

يو هغه سړے چې په هوار ميدان کښې اذان  ﴾١﴿باره کښې د فرښتو په خمكښې فخر فرمايئ، 
پاك فرمايئ: زما بنده ته اوګورئ کوم چې يواځې  اهللکوي،  لـمونځاو اِقاَمت اُووايئ او يواځې 

 لـمونځکوي، زما نه ِسوا هغه هيڅ څوك نه ِويين، الړ شئ! اويا زره فرښتے په هغه پسې  لـمونځ
ْجدهکوي،  لـمونځبل په هغه سړي باندې کوم چې پاڅي او د شپې يواځې  ﴾٢﴿ادا کړئ   س 

پاك فرمايئ: زما بنده ته  اهللکښې الړ يش او په دې حالت کښې )که اتفاقاً( خوب وريش نو 
ْجدهاوګورئ، د هغه ُروح زما رسه ]دے[ او بدن ]ئې[ زما په بارګاه کښې په   ﴾٣﴿کښې دے  س 

دريم په هغه سړي باندې کوم چې په ډير سخت جنګ کښې ثابِت قدم اوسيدو تر دې چې 
 شهيد شو. 

 ونكےاذان کوونكے او يواځې لـمونځ کوونكے شپ
! د دې حديِث پاك نه ِد څوك دا مطلب نه اخيل چې ګين يواځې اے د لـمانځه اعشقانو      

رسه لـمونځ کولو نه غوره دي، داسې باللك نه دي. دا فضيلت خو د داسې  ََجعېلـمونځ کول 
ځنګل او بيابان او غر وغريه د پاره دے چې هلته بنده يواځې وي او څه داسې ُُجات ُهم نه وي 

يو حديِث  داوٗدُسن ِن ا بُو رسه لـمونځ ادا کړي، د دې په تائيد کښې د  ََجعېچې هلته الړ يش او د 
ُ اعِمر  بِنچناچنه حرضِت َسيُِّدنا ُعقبَه کيږي  مباركه پيش  وايئ چې تاجداِر رِسالت  عَـنْهَُُُرِِضَ اهلل

ُ َُُُصَّلَ ستاسو رب د هغه چيلئ څروونكي نه خوشحايلږي کوم چې د غر په ”فرمايئ:  َوَسلََمُوَاٰلِهُُٖعَلَيْهُُِاهلل
پاك فرمايئ چې زما دې بنده ته  اهللاوكړي.  لـمونځاذانونه اوكړي او  لـمانځهرس وي، د 

اوګورئ! اذان کوي او لـمونځ قائموي، او زما نه يَريږي، بيشكه ما خپل بنده اُوخبښلو او دا به 
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 “ته داخلووم. َجنَّت

کښې  111 صفحهجدل اَوَّل  “ِمرٰاة” عَلَيْهُرَْْحَُة اهللُِ: حرضت ُمفيت امَحد يار خان رشِح حديث      
فرمايئ: معلومه شوه چې د پينځه وخته لـمونځ د پاره ِد اذان بهرحال کوي اګر که ځنګل کښې 

هغه رسه پرييان او  بََركتصاِحِب( ِمرقات فرمائييل دي چې د اذان په ”)يواځې لـمونځ کوي. 
خو ثواب حاصليږي. تكِبري کښې اختالف دے  ََجعېفرښتے ُهم لـمونځ کوي او هغه ته د 

حق ُهم دا دے چې تكبري ِد ُهم وايئ ځكه په اذان او تكبري کښې د لـمانځه د اطالع نه 
ے ) پاك فرمايئ( نه الندې يليك:  اهللعالوه نورې ډيرې فائدے دي. د حديِث پاك د دې ِحصَّ

مه عيل قاري  انبياء او اويلاء فرمايئ:( )مطلب دا دے چې( فرښتو ته او د  عَلَيْهَُرْْحَُة اهللُِ)حرضِت َعالَّ
ّ کريم  1روحونو ته ُبلكه ُحُضور نِبِ َّلَ ے )زما  اهللته ُهم ) َوَسلََمُوَاٰلِهُُٖعَلَيْهُُِاهللَُُُص پاك فرمايئ(. او د دې ِحصَّ

دې بنده ته اوګورئ!( نه الندې يليك: معلومه شوه چې د فرښتو او نبيانو او ويلانو په ُروحونو 
په دې ”ټول اعلَم ِويين چې پروردګار هغويئ ته فرمايئ:  کښې دا طاقت دے چې د يو ځائے نه

 “غر باندې پټ بنده ته اوګورئ!

 وؤ واړو ا سمانونو د فرښتو د شمري همره نيكئاد 
مه سِيّد حممود امحد رََضوِي  کښې يليك: په  “مسائِل نماز”په خپل کتاب  عَلَيْهَُرْْحَةُ اهللُِحرضِت َعالَّ

سمان ا  عبادت دے، د وړوميب  ]د عبادت په شان[سمانونو د فرښتو ا   (7)لـمانځه کښې د ووه 
]فرښتے[ په ُرُکوع کښې، د  ﴾٢﴿سمان ا  دي، د دويم  )يعين والړې(فرښتے په ِقيام کښې  ﴾١﴿

ْجدهپه  ﴾٣﴿دريم  )يعين پايك  ت ْسِبيْحپه  ﴾١﴿په قَعده کښې، د پينځم  ﴾٤﴿کښې، د څلورم  س 

                                                        

1

 ٦٦١تحت الحديث  ٣٦١ص ٢ماخوذ از ِمرقاة ج    

www.dawateislami.net



 

 

  

 

 17د لـمانځه برکتونه

ل  ا اهلُل )يعين د  ت هلِيلپه  ﴾٦﴿بيانولو( کښې، د شپږم   ت مِجيدپه  ﴾٧﴿په وظيفه( کښې، د ووم ل آ اِلٰه  اِ
کښې. چې لکه مومن بنده دوه ركعاته لـمونځ په ذکر  پاك بُُزرګي او صفت بيانولو( اهلل)يعين د 

ادا کړي ]نو[،  )يعين په دې ښوديل شوي طريقه او لوستلو واال څزيونو(کړے شوو افعالو او اَذاکرو 
سمانونو د فرښتو د شمري مطابق نيكئ ا   (7)د ده په اعمال نامه کښې د ووؤ ”پاك فرمايئ:  اهلل

کښې فرمايئ چې زمكې ُهم په دې  “َخصائِل”په  عَلَيْهَُرْْحَُة اهللُِ نََسيفين ُعمر امام جنم الِّ “ اويلكئ.
کول پكار دي، َونې او منارے او غرونه په قيام کښې دي او  )يعين اندازه(باندې قياس 

ْ څاروي )يعين ټول ځناور( په ُرُکوع کښې او  ل ْشراُت ا )يعين زمكې نه راوتلو واال  ضرْ ا  ح 
ْجدهخزنده( په  کښې، او ديوالونه او خټان او َوچې ګياګانې او شګې وغريه په قَعده کښې دي.  س 

 ديلل دے:يت په ُهم دې ا  د قرا ِن کريم 

َ ُحَِبح ۡمِدٖہَو  ِ
 
ب اَیُس 

  
ۡیٍءَِال

 
ۡنَش َِاۡنَم ِ

اََو 
  
ِکۡنَل

ٰ
ل

ۡمَؕ
ُ
ح ہ
ۡ
ۡسِبی

 
َت ُہۡون 

 
ق
ۡ
ف
 
 ت

 

او يو څزي ُهم داسې نشته  : ترجمهٴ کنُزالِايمان [ومفهُ م  ]
چې د هغه پايك او صفت نه بيانوي، خو تاسو د 

 نه شئ پوهيدلے. ت ْسِبيْحهغويئ په 

 

 ڑپےتھ  ر و  امنز  دخا  یہ ےک  واےطس!

 یسیک  ںیتلیضف  ںیہ  امنزی  ےک  واےطس!

 کوئ مونځونه رصف پروردګار د پاره
 څنګه فضيلتونه دي مونځ ګزار د پاره

ــب ـی  ـبِـ ــَحــ ـلَـیْْْال  ــ ــ  اَْْع ـل ُـ َْْصــ ْْ ْ!ْْْْْْ ُْْمـَحـم َدْْ ْْعَلـّٰیْ  َصـل َـیْاهلُلْ
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 18د لـمانځه برکتونه

دابو رسه د لـمونځونو ادا کولو ا  پاکه! مونږ ته د ټولو ظاهري او باِطين  اهللاے زمونږه خوږه       
 توفيق راکړې.  

تَِم الـن َـِبـی ِيْن ُ  ٰاِمــْين بِـَجـاهِ َخا َّلَ  َوَسلََمَُواٰلِهُُٖعَلَيْهُُِاهللَُُُص

 ےگ اھچنور  ےنیسپ  رپبس  رطع  و وھپل  وں 

 وخوبش  ںیم  بج  اسبےئ یگ اے  اھبویئ امنز
 دِ  قربان  يش ټول  عطرونه او ګلونه  به په  خَوهل 

 ه مونځـاے وروره دغخـوشبو چې راخـَوره کړي 

ــب ـی  ـبِـ ــَحــ ـلَـیْْْال  ــ ــ  اَْْع ـل ُـ َْْصــ ْْ ْ!ْْْْْْ ُْْمـَحـم َدْْ ْْعَلـّٰیْ َْصـل َـیْاهلُلْ

 )امنز ابعدت ربرت ےس ابعدترہ(

 رہ ابعدت ےس رَبرَت ابعدت امَنز

 امَنزبلقِ ںیگمغ اک اسامِن رَفتح 

 انرِ دوزخ ےس ےب کش اچبےئ یگ ہی

 ایپرے ٓااق یک ٓاوھکنں یک ڈنھٹک ےہ ہی

دا یک راِض ہاےئہ ُ

 

 اھبویئ!  ر خ

ُھک اجؤ

جج

د ںیم 
ِ
ور ٓاؤ سمج ُ

 

ُ
 رب ےک ح

 اے رغوبی! ہن ربھگاؤ دجسے رکو

 ربص ےس اور امَنزوں ےس ہا و دمد

 وخب ولفنں ےک دجسوں ںیم اموگن داع

 اسری دوتل ےس ڑبھ رک ےہ دوتل امَنز

 امَنز

 

َ
ّ

ِ

 ِص
ِ
 ےہ رموضیں وک اغیپم

 امَنز

 
َ
ّ

 

ج
 رب ےس دولاےئ یگ مت وک ج

 بلقِ اشہِ دمہنی یک راتح امَنز

 ٓاپ ڑپےتھ رںیہ ابامجتع امَنز

 امَنز

 

ْعَت
ف
 مت وک دولاےئ یگ قح ےس رِ

 امَنز

 

َ
ج
رب ُ

 

 دے یگ ربتک، اٹمےئ یگ غ

 وپری رکواےئ رہ اکی احتج امَنز

 وپری رکواےئ یگ رب ےس احتج امَنز
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 19د لـمانځه برکتونه

 امَنزی مّنہج ںیم اجےئ الھب!ویکں 

 وج املسمن اپوچنں امَنز ں ڑپںیھ

رت یھب رخاب ِ

 

  ویگ داین رخاب ٓاخ

 ےب امَنزی مّنہج اک دقحار ےہ

 ربق ںیم اسپن وھچب ٹپل اجںیئ ےگ

 ہہس وکس ےگ ہن دوزخ اک رہزگ ذعاب

 انراض  و اجےئ اگ اہلل دوھکی!

اع
ُ
اؔر یک ےہ د

ّ
دا ھجت ےس طع ُ

 

 ایخ

 امَنز

 
َ
ّ

 

ج
 اس وک ِدولاےئ یگ ابِغ ج

 امَنز

 
َ
ّ

 

ج
 ےل ےلچ یگ اںیہن وسےئ ج

 اھبویئ! مت یھبک وھچڑان تم امَنز

 اھبویئ! مت یھبک وھچڑان تم امَنز

 اھبویئ! مت یھبک وھچڑان تم امَنز

 اھبویئ! مت یھبک وھچڑان تم امَنز

 اھبویئ! مت یھبک وھچڑان تم امَنز

 

 

َ
 یک ڑپےھ ایپری اُّم

ٰ
ے
ف
َ
صط
م

 امَنز
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