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 ياِد رمَضان
 )مع ترميم و اضافه(عرِض مؤلف 

د اعشقاِن رسول ديين حتريک دعوِت اساليم په ديين ماحول  َاْلـَحـْمـُد لِلّٰـہ!
په  .کښې په زرګونو خوش نصيبه د ټولې روژې د مياشتې اعتاکف کوي

ء په اعليم مدين مرکز فيضاِن مدينه کښې 2222هجرئ مطابق 3441
مه موالنا ابو بالل اعشِق رمضان، د دعوِت اساليم باين،  حرضت عالا

ار قادري رضوي  ُہُم الَْعالِیَهحممد ايلاس عطا ُت بََرکَا َمْت  .هم اعتاکف اوکړو دَا

عرض په دغه وخت يو اساليم ورور د امري اهِلُسنَّت په خدمت کښې 
اوکړو: که چرې تاسو په دې مبارکه مياشت کښې په خپلو السونو 
مبارکو هره ورځ تاريخ بدل کړئ او يو يلک اويلکئ نو د رمضان يوه 

َرَمَضاُن  1هغويئ د ! َشآَء اہّٰللَُما  .به جوړه يش“ مدين ګدلسته”يللکې 
 .ھ نه هره ورځ د څه مدين لګ يللکو سلسله رشوع کړهل3441 الُمبَاَرک

تاسو هم  .غه يللکو يوه جمموعه دهد ه   “ياِد رمضان”دا رنګينه رساهل په نوم 
ر کړئ بلکه که  د دې مدين ګلونو په خوشبو رسه خپل زړه او دماغ ُمَعطَّ

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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کيدے يش نو فريم ترې جوړ کړئ او په کور، دفرت کښې ئې اولګوئ او 
ياده کړئ او  د اعشِق رمضان، امري اهِلُسنَّت په شان ټول اکل ماِه رمضان

 لولئ ئې:

ٍة وَّ َعافَِیة  َاللُّٰهمَّ بَلِّْغَناَرَمَضاَن بِِصحَّ

  .اے اهلل پاکه! مونږ د رمضان رسه د صحت او اعفيت رسه ميالؤ کړېيعنې!  
د صفحو نمربې د روژې د مياشتې تارخيونه هم دي يعنې  د رسالې انداز: 

په هره  .هم دےکوم يلک چې د کوم تاريخ دے هم هغه د صفحې نمرب 
ورکړے شوے دے د کوم د سکني   /  صفحه باندې

کولو رسه چې په دغه تاريخ باندې شوې مدين مذاکره کتلے او اوريدے 
د خلقو د خوښې او خري ښيګړې نظر ساتلو رسه په هره صفحه  .يش

د ثواب په ِنيَّت  .باندې يو روحاين عالج هم وړاندې کړے شوے دے
               .رسه دا رساهل ښه اعمه کړئ او برکتونه حاصل کړئ

 )حممد طاهر عطاري عيف عنه( 

(2) 
 اجن ریمی ھجت رپ رقابن  لجع لجع ای راضمن

 دلجی دلجی آ راضمن  آ یھب اج امہِ احبسن

 اجن ںیم آاجیت ےہ اجن  بج یھب آات ےہ راضمن

 اس ںیم ارُتا ےہ رقآن  وخب ےہ راضمں یک یھب اشن

ر ان  ھجت ںیم ششخب اک اسامن
ُف

 

غ
بی ہمِ 

َ
 ےہ الر

اضمن  ایگرہ امہ اک وت اطلسن
َ
 لضفِ رب ےس ےہ ر
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ان  ھجم وک شخب ےئپ راضمن ّ

 

اُن ای َم ّ

 

 ای ح

 اکش اہبؤں ںیم رہ آن  مغ راضمن اک دے رنٰمح

 اکش! رّسیم وہ رنٰمح  ھجم وک دمےنی ںیم راضمن

اج راضمنآاج آ یھب   ھجت ہپ دفا اطعر یک اجن  

(3) 
د ابِن  .د چا نه چې کيدے يش هغه دې د ُُجات نه خزهل وغريه اوبايس

ماجه د روايت مطابق څوک چې د ُُجات نه رضر رسوونکے څزي 
 .“اوبايس، اهلل پاک به د هغه د پاره په جنات کښې کور جوړ کړي

(4) 
تقريباً پاؤ باندې دوه جبے د مدين مذاکرې نه اوس د شپې  !ہـَاْلـَحـْمـُد لِلّٰ 

 د ننئ مدين مذاکرې نه يو .ا مني .اهلل پاک دې قبول کړي .فارغه شو
  .“په ما باندې نيکئ کولو واال ښه او ګناه کولو واال بد لګي”  مدين لګ:

(5) 
اوس اوس د رمضان رشيف په پينځمه روژه د معمول مطابق  !ہـَاْلـَحـْمـُد لِلّٰ 

تپوسونو او غمرازو وغريه د اجتمايع پيغامونو د  (خلقو د)جبے د  8سحر 
په ننو پيغامونو کښې د بيان شوؤ مدين ګلونو  .ريکارډنګ نه فارغ شوم

َیْهامام ابِن حجر َعسقالين  يو مدين لګ:نه  اهلِل عَل ُة  د ُدنيا په ”فرمايئ:  َرْْحَ
          “جوړوي.د جنات وارث  (مسلمان)مصيبتونو باندې صرب کول 
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(6) 
د  .وړومبئ ُجعه او شپږمه روژه دهَرَمَضاُن الُمبَاَرک نن د ! ہـَاْلـَحـْمـُد لِلّٰ 

 يو مدين لګ:شپې د شوې مدين مذاکرې نه 

  .“په سپينو جامو کښې لُمونځ کول او مړو ته کفن ورکول ښه دي”       
(7) 

کښې د سحر د لَمانځه نه پس په اعليم َرَمَضاُن الُمبَاَرک په ! ہـَاْلـَحـْمـُد لِلّٰ 
مدين مرکز فيضاِن مدينه کښې هره ورځ اعتاکف کوونکو ته د څه نا 

نن په خپل مينځ کښې  .څه مدين ګلونو وړاندې کولو سعادت ميالؤيږي
  .د معافئ تالفئ ترغيب ورکړے شو

ے د  “:مدين لګ” َیِْه َوا ٰمصطف  اهلُل عَل َّلَ  لََمَص فرمان مبارک دے: اهلل پاک په  لِٖه َوَس
  “معاف کولو د بنده عزت زياتوي.

(8) 
نن اتمه روژه ده، د سحر د لُمونځ نه پس بيان کړے شوے يو ! ہـَاْلـَحـْمـُد لِلّٰ 

د لُمونځ کوونکي په ََمه ترييدل ګناه ده، که چرې نابينا ” : “مدين لګ”
چا ته چې هم د لُمونځ کوونکي پته  (يعنې يلدونکے)وي او که بينا 

  .“اولګيده که چرې اوس ترييږي نو ګنهګار دے

(9) 
کښې چې چرته د خوش نصيبه وړو ماشومانو د َرَمَضاُن الُمبَاَرک په 
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روژې نيولو د خوشحالئ نه ډک خربونه ميالويږي، هلته د ډيرو داسې 
بد نصيبه ځلمو داسې خربونه هم ميالويږي کوم چې د فرض کيدو 

  .اهلل پاک دې هدايت ورکړي .باوجود د رمضان رشيف روژې نه نييس

ِمْی بَِجاِہ َخاتَِم الن َِبِي ْْی  هللُ عَلَیِْه َوا لِٖه َوَسلََماّٰ  .َصَّلَ ا

(01) 
 هم بيان شو:مدين لګ نن د سحر د لُمونځ نه پس دا ! ہـَاْلـَحـْمـُد لِلّٰ 

 “د وترو د سالم ګرځولو نه پس يو ُسّنت”
لََمرساکِر مدينه  ا لِٖه َوَس َیِْه َو اهلُل عَل َّلَ  چې به لکه د وترو سالم اوګرځولو نو درے  َص

وئيل او په دريم ځل به ئې په اوچت  “ُسبٰحَن اْلَملِِك اْلُقّدوس  ”ځله به ئې 
 آواز وئيل. 

(00) 

 “:  مدين لګ”د تريې شپې د مدين مذاکرې نه يو 
دے خو دومره ډير  (عمل)چې دا ُسنات  د مريض تپوس هل ځئ ځکه       

  .مه حصاريږئ چې مريض تنګ يش
(02) 

نن د سحر د لَمانځه نه پس مې اعتاکف کوونکو ته د ! ہـَاْلـَحـْمـُد لِلّٰ 
 مې هم ورکړو: مدين لګتالوت اوريدو ترغيب ورکړو او دا 
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کوم َکس ”په حديِث پاک کښې دي:  “:و فضيلتلد تالوت اوريد”       
د هغه د  )آيت(قرآن رشيف يو آيت اوري د قيامت په ورځ به هغه چې د 

  .“ويپاره نُور 

(03) 

 نيکئ: 07د يوې نيکئ 
حجونو  71ثواب د  (حج)د ُُجعې په ورځ که حج وي نو د هغه ”      

ځکه چې )دے  َچنده 71برابر دے، د ُُجعې د ورځې د يوې نيکئ ثواب 
د ُُجعې په ورځ د ګناه عذاب هم  (د ُُجعې رشف ډير زيات دے په دې وجه

 “.  دے چنده 71

(04) 

 د روژې د ورځې په نيولو کښې حکمت
َیْهِ وَا لِٖه وََسلََمو  جلوَٰ زََٰعَٰد اهلل او رسول         اهلُل عَل َّلَ  حکم دے ځکه په ورځ کښې  َص

د ورځې د روژې نيولو حکمت بيانولو رسه مفيت  .روژې نيوے کيږي
َیْهامحد يار خان نعييم  اهلِل عَل په بدين عبادت کښې حمنت او د ”فرمايئ:  َرْْحَُة 

د شپې انسان  .نفس َمالََفت پکار دے په دې باندې اَجر ميالويږي
هسې هم خوراک څښاک نه کوي ځکه د شپې خوراک څښاک په نه 
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ې رسه رسه شپه په اوده کيدو کښې ترييږي د کولو کښې حمنت نشته د د
   .“احساس نه کيږي (هم)عبادت  (روژې د)کومې رسه چې د 

(05) 

  َرِِضَ اهللُ عَنْهُٰد حرضت اماِم حسن 

 رمضان رشيف( 51)د والدت تاريخ: 
اهلُل عَنْهُٰد حرضت امام حسن         نه پوښتنه اوشوه: بزرګي څه ده؟ اوئې  َرِِضَ 

 فرمائيل: نقصان کوونکي ته څه عطا کول او قصور وار معاف کول. 

(06) 
 .چې غصه دريش هغه ختمه کړئ، د غصې مطابق اکر مه کوئ     

ْهِٰحرضت جعفر بن حممد  اهلِل عَلَی فرمايئ: غصه د هرې بدئ  ماَرْْحَُة 
 “.ده (چايب)ُکنيج

َیْهامام غزايل  اهلِل عَل  .“فرمايئ: زيات خلق به د غصې په وجه دوزخ ته ځي َرْْحَُة 

(07) 
ُسنَّت دا دے چې انسان په ښه حالت کښې د لُمونځ د  د لُمونځ يو ُسنَّت:

ٰعَٰپاره حارض يش ځکه چې په لُمونځ کښې د رَبا  َلَ رسه ُمناجات دے  َزَ َوَج
 نو د دې د پاره ښالك کول او عطر لګول مستحب دي.    
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(08) 
صرب د جنات  ...مسلمان ته په هر تکليف باندې اجر ميالويږي”      

 منيا   .يا اهلل پاکه د روژې د مياشتې په برکت ما اوخبښې .“خزانه ده
(09) 

په حديِث پاک کښې دي: بے شکه کوم َکس چې اويا  “:د خبښلو عمل”   
 اووئيل: اهلل پاک به هغه اوخبښي او د چا لـلّٰـهُ ََلاِلٰـَه اَِلَّ ا  ځله (000 ,70) زره

  .“دا اووئيل هغه به هم اوخبښيد پاره ئې  )د ثواب خبښلو(

(21) 
  ځله هره ورځ لوستلو واال به 22يا ُمَهْیمُِن د هر آفت نه حفاظت:      

يْم!   .د هر آفت او بال نه حمفوظه وي اِْن َشآَء اہّٰلُل اْلََکِ
(20) 

ارشادات:  (اهلُل عَنْهَُٰرِِضَ )لـي  عد اسالم د څلورم خلـيفـه حرضت مول         
بے ”د ټولو نه لوئے ُغربت  (2)عقلمندي ده ”د ټولو نه لوئے دولت  (1)

 ده.“ وقويف

اهلُل عَنْهُٰ َرِِضَ 

(22) 

 جّنت ته الړ شه!
لََمد آخري نبـي         َیِْه َوا لِٖه َوَس اهلُل عَل د رمحان عبادت ”مبارک دے: فرمان  َصَّلَ 
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  .“اوکړه، په خلقو اوخوره، سالم اوکړه، جنَّت ته الړ شه
(23) 

  .“يوه قبوهل شوې نييک د ُدنيا د ټول دولت او بادشاهئ نه بهرته ده”      
(24) 

وغريه اووايئ يا د خوشحالئ  ُسْبـٰحـَن  الـلّٰـه!عجيبه خربې اوريدو رسه ”      
اووايئ بهر حال ثواب به ميالو يش ځکه  !ہـَاْلـَحـْمـُد لِلّٰ  زيرے اوريدلو رسه

  .“چې د اهلل نوم اخستل بهر حال عبادت دے
(25) 

 الَوَداع د روژې مياشت
اے خلقو! تاسو د روژې د مياشتې په جدائې کښې غمژن شئ! ”      

ځکه چې دا داسې موسم دے چې په دې کښې تاسو د رمحت باران او د 
 “ُداعګانو د قبليدو سعادت مومئ

(26) 

 د بالګانو نه حفاظت
د  اہّٰللُ اْلََکِيْم!اِْن َشآَء  ځله د اوده کيدو په وخت د لوستلو رسه به 322 يا اللُ 

آه!  .رسکشه پرييانو د رسکشئ او فالج او ُګوزن د آفت نه حفاظت کيږي
  .روژه اوس روانه ده
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(27) 
د دوستانو په بائللو کښې او د دښمنانو په جوړولو ”وئيلے شوي دي: 

 اے ماِہ رمضاں الوداع  تاْسَ ا حَ تا َو ْسَ حَ .“  کښې تادي نه دي کول پکار

(28) 
په راتللو باندې خوشحايلدل او په تللو غمژن کيدل َرَمَضاُن الُمبَاَرک د ”

ه ده [خلقو]د نيک خبتو  .“ِحصَّ
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