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َعْن َعبِْد اللَِّه بِْن َعْمٍرو أَنَّ رَُجالً َسأََل رَُسوَل اللَِّه -صىل الله 

الََم  عليه وسلم- أَىُّ اإلِْسالَِم َخْيٌ قَاَل » تُطِْعُم الطََّعاَم َوتَْقَرأُ السَّ

َعىَل َمْن َعرَفَْت َوَمْن لَْم تَْعرِْف«)روه مسلم(

رجانک: چه حرضت عبدالله بن عمروا روایت بوتگ که یک 

مردیا پیغمرب صلی الله علیه وسلم، ُجست کت: اسالِم تها 

بهرتیں عمل کجام اَنت؟ 

واجه ئا گوشت: مردماں ورگ بواریں ؤ هرکسا جاه یارے یا جاه نیارے سالم 

بَدے.

اگل ُدّر�ی 

»ما بلوچی نزانیں!«
شاکر رئیسی

په  شام  گوشیں:  واجهانا  لهتے  که  برے  برے 
»ما  گوشنت:  اِت،  بنبیّس   نبشتانکے  بلوچی  ما 

بلوچی نزانیں!«
اِے یک جستے که پرچے لهتے چه مے براتاں 
وتی ماتی زبان، بلوچیا وانت ؤ نبشت نکننت؟ 
هام  چه  اِنت،  زبان  ماتی  وتی  آیانی  بلوچی 
وهدی که هرب اِش دپا کپتگ، بلوچی هرب دینت، 

بلے نتواننت وتی زبانا بواننت ؤ بنیّس اَنت. 
تواننت دگه  اپدا گندگ بیت که همے واجهاں 
گپ  رشرش  انگریزیا  ؤ  پارسی  چوش  زباناں 
بلے وتی ماتی  اَنت.  بنیّس  بواننت ؤ  جننت ؤ 
زبانا نبشت نکننت ؤ اگه نبشتانکے آیانی دیام 

اِیرکنگ ببیت، آئیا وانت نکننت.
اِے اشکال پمشا اِنت که اِے واجهاں وتی ماتی 
زبان، نبیّسِگ شکال ندیستگ ؤ نوانتگ، بّس آئِی 
گونا هرب اِش داتگ، پمشا هرب کت کننت، بلے 

وانت ؤ  نبشت نکننت.
همے  کپگا  راه  وانِگ  زباِن  بلوچی  شمے  په 
»گرند« بّس اِنت، بلے همے رشطا که شام اِے 
کن اِت،  حّل  ؤ   بوانِت  جوانی  په  برا  پنچ  منربا 
کن اِت.  سوج  زانوگراں  چه  نزانت  شام  هرجاه 
رندا شام رسپد ِبت که بلوچی سیاهگ ؤ  متنانی 

وانگ په شام چه پیم آسان اِنت.
په نبیّسگا هں شام جهد کن اِت که روچے پنچ 
کار  همے  شام  ماهے  دنک  اِت.  بنیّس  سطر 
دیام  باز  نبیّسگ  بلوچی  شمے  رضور  بکن اِت 

روت.
که  »هرکس  یونسکوا)UNESCO(گوشتگ:  
متوانت وتی ماتی زبانا بوانیت و نبیبسِّ اِیت، 

آ بے سواتے«. 
انگریزی ؤ دگه  که  بلّی  آ بے سواتے  جی هو! 
ٹال  ؤ  ؤ  صاف صاف گپ  اِنت  بلد  زبانا  چنت 

کنت.
بلے  کارے،  ؤ جوانیں  رّشین  یادگرگ  زباِن  هر 
وتی  که  مبیت  چو  اِنت.  زبان  ماتی  منرب  اولی 
ماتی زبانا ویل دئین ؤ دگه زبانانی پدا بکپیں. 

حّق  ماِت  که  اِنت  همینجک  حّق  زباِن  ماتی 
اِنت، ماتی زبانا هام اندازه باید دوست بداریں 

که ما را مات دوستیں.
نَدر  وانوکاں  پُلّیں  شام  په  تاک  نوکی  »گرنِد« 
اِنت، شام را په رّشی وانگ لوٹیت.  امیت اِنت 

که وتی رسؤسوجا چه ما چیر مدِیت. 

بلوچی زباِن نبیّسِگ تچکیں 
رهبند

قانونے  ؤ  بازین رهبند  نبیّسگا  زباِن  بلوچی  په 
ؤ  زانتکار  ادِب  بلوچی  چه  رند  ما  بوتگ.  جوڑ 
اِیر  ؤ  چست  نظرانی  ؤ  دیدانک  زبان زانتانی 
کنگا، اے قانون درچتگ اَنت. مے مول ؤ مراد 
ؤ  راست  سیاهِگ  ؤ  دیمروی  زباِن  بلوچی  بّس 

تچک بیگ اِنت.
اولی َدرَونت

»ؤ«
گال  دو  بزاں  عطف،  په  رهبندا  بلوچی  َمں 

»ؤ«  هورکنگا،  گالرد)جمله ِی(  دو  یا  و  )کلمه( 
کارمرز بیت. دگه لهتے زبان زانتا »و«، لهتیا »ُء« 
کارمرز کرتگ، بلے په عطفا همے »ؤ« بّس اِنت. 

پرچے که:

1.  گوں بلوچی گالوارا نّزیک اِنت، بلوچ نه پُّریں 
»ُء« گوشنت ؤ نه زگریں »و«، بلکیں همشانی 
درمیان اِنت، گڑا گهرت همشنت »ؤ« که همزه ؤ 

واِو درمیانا اِنت، زورگ بیت.
2. »ؤ« نبیّسگ سبک تر ؤ راحت تر اِنت.

گڑا ما گوشیں: 
شپ ؤ روچ،  دست ؤ پاد.

حامد چه لوگا در بوت ؤ مدرسه یا شت.

واجه موالنا عبدالحمید، زاهداِن جمعه ِی مناِز دیوانا:

پیغمربا گوں وت، وحدت ؤ تپاکی یارت

زاهداِن جمعه ِی پیشنامزا َمں وتی اِے هپتِگ 
بیگ/  پیغمرِب  تپاکی  ؤ  وحدت  گپاں  جمعه ِی 
والدتا اشاره کرت ؤ گوشتی:  پیغمربا گوں وتی 
بیگ ؤ بعثتا، وحدت ؤ تپاکی په متامیں انساناں 
نّز آرت. واجه ئا عربی قوم ؤ قبیله که ساالنی 

سال گوں وت درگیر اِتنت، تپاک کرتنت.
په سنی آنالیِن هالکاریا، واجه موالنا عبدالحمیدا 
َمں یک بهرے چه وتی جمعه ِی گپاں گوشت: 
پیغمرِب زمانگا مسلامن ؤ غیرمسلامنانی درمیانا 
اکرم  رسول  بوت.  بندگ  پیامن  ؤ  عهد  هں 
که  داتنت  یاد  مسلامن  ئا  علیه وسلم  صلی الله 
زندگی  وّشی  ؤ   صلح  گوں  باید  انسان  متامیں 
هچ  په  که  نیستنت  اجازت  را  ما  گڑا  کننت. 

مسلامن ؤ غیرمسلامنے تاوان رسینیں.
»جهاد«  گوشت:  دیمرتا  عبدالحمیدا  موالنا 
هامیانی دیام بیت که په مسلامناں تهدید/بیم 

زانگ ببنت ؤ مان میاتک ؤ متکرب ببنت. هام که 
گیشیں بکننت ؤ ُملگر/ اشغالگر ببنت ؤ په گپ 
ؤ  شورا تیار مبنت. اسالِم دیدانکا هرکس توانت 

که وتی دین ؤ باوِر مطابقا عمل بکنت.
مسلامنانی  گوشت:  یشنامزا  جمعه ِی  زاهداِن 
دیدانک ؤ گرایش باز اَنت. بلے باید گوں وت 
تپاک ببنت ؤ چه یکدگرا نفرتش مبیت. مسلامن 
هیالداریا  برابرِی  ؤ  انصاف  درمیانا  وتی  باید 
ظلم  و  مگوشنت  گپ  زوریں  یکدگرا  ؤ  کننت 

مکننت. بلکیں گوں وت تپاک و متحد ببنت.
جهان  گوشت:  کارمسرتا  زاهداِن  دارالعلوم 
اسالِم هنوگیں جاور ؤ حاالتا که تفرقه ؤ جتایی 
امیت  جنت،  َچول/موج  میان  در  مسلامنانی 
اِنت که په پیغمرِب والدت ؤ  بیِگ برکتا مسلامن 
دوستی  ؤ  صلح  گوں  ؤ  ببنت  تپاک  وت  گوں 

یکدگِر کرّا زندگی کننت.
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ایراِن اهل سنِت فقهی مجمع/
دیوان )شنبه 13 آذر 1395/ 3 
بازیں  گوں   )1438 ربیع االول 
بیگا َمں  ُمّچ  عامل ؤ زانتکارے 
دارالعلوم زاهدانا بنگیج بوت.

َمں  هالکاریا،  سنی آنالیِن  په 
بیست ؤدومی  اهل سنِت  ایراِن 
دو  تا  که  مجمع/دیوان  فقهی 
برجم  یکشنبه ئا  ؤ  شنبه  روچا 
بازیں  ایراِن  چه  بیت،  دارگ 
مفتیاں  ؤ  عامل  مزنیں  استانے 

بهر زرتگ اَت.
چهار  روچاں  دوئیں  اِے  َمں 
»تکافل«،  مسائل  دینی 
امتیاز  »بانْکانی  »کارمزد«، 
چا هانی  آپی   « ؤ  دیگ« 

مسائل« ِچست ؤ اِیر بوتنت.
بیست ؤدومی مجمعِ بنگیجی دیوان، گوں واجه 
بوت.  دارگ  برجم  مسرتیا  عبدالحمیِد  موالنا 
اول رسا مولوی محمدیوسف موسوی یکے چه 
خراساِن واجهاں قرآن مجیِد چنت آیت، تالوت 

کرت.
شیخ االسالم موالنا عبدالحمیدا َمں بنگیجی دیوانا 
رند چه مهامنیں واجه ؤ مفتیانی وّش آتکا، »دینی 
مسائِل بررسی ؤ روشن کنگ« یکے چه عاملانی 
وظیفه یاں زانت ؤ  گوشتی: عاملانی وظیفه اِنت، 
آ نوکیں مسائال که چاگرِد رضورت اَنت بررسی 

کار،  اِے  اَنت.  درگیج  حکام  آیانی  ؤ  کننت 
خداپسندیں کارے ؤ مردمانا هں رازیگ کنت.

موالنا عبدالحمیدا دیمرتا وتی گپانی تها گوشت: 
ؤ  کتنت  َدورا صحابی جمع  وتی  راشدینا  خلفا 
مختلفیں مسائل باروا گوں وت گپ ؤ ٹالش کرت 
ابوحنیفه یا  امام  رستنت.  نتیجه اِے  یک  که  تا 
همک وهدا اِے دابیں دیوان برجم داشت. اِے 

دابیں دیوان گرگ مفتیانی کارا آسان کنت.
رس  آ  شپا  دوشنبِه  دیوان  فقهی  بیست ؤدومی 

بوت.

سنی آنالین:پاکستاِن 
»پی آی ای« ِء بالی/هواپیام 

زیگیں روچا )چهارشنبه 17 
آذر / 7 دسمرب2016( کپتگ 

اَت، متامیں چهل  وهشتیں 
مسافر کشگ بوتنت.

سگل”،  اعظم  “محمد 
مدیرا  رشکِت  »پی آی ای« 
خلبان/بال  مے  گوشتگ 
پیشامدا  چه  پیش  دیوکا 
گوشتگی  ؤ  جتگ  گوانک 
که بالِی موتورا فّنی مشکلے 

هست.
 5 مسافر،   42 ئا  بالی  اِے 

هزمت کار ؤ یک مهندسے سوار بوتگ.
پاکستاِن رسانکانی هاال اے بالی په شامره پی-

په  دیم  »چرتاال«  چه  ظهرا   3 ساهت  کی۶۶۱ 
اسالم آباد بال کرتگ، بلے 90 دقیقه یا رند، پیش 
چه اسالم آباِد بالی پٹِّ رسگا، رابطه ای گوں مرکز 

ؤ بنجاها کهت بوتگ.
نبوتگ،  زانگ  انگتا  سوب  کپِگ  بالِی  اِے 
بالِی  اِے  که  گوشتگ  رسانکدراں  پاکستانی 

»سیاهیں پیٹی« درکپتگ.
واجه “جنید جمشید”، پاکستاِن بالهیں تبلیغی 
گوں وتی بانُکا َمں همے بالیا سوار بوتگنت ؤ 
نه منتگنت. واجِه جنازه باندا دارالعلوم کراچیا 

وانگ بیت.
نواز رشیف پاکستاِن رسوزیر ؤ دگه بازیں عامل ؤ 
زانتکاریا َمں وتی پیگاماں چه اِے پیشامدا وتی 

اپسوز درشاں کرتگ.

20 آذر 1395
10 دسامبر 2016

ایراِن بیست ؤدومی فقهی دیوان برجم دارگ بوت

چه پاکستاِن بالِی کپگا 48 مسافر کشگ بوت

واجه موالنا محمدعَلم، 
دیم په وتی َابدمانیں جاها 

رهادگ بوت
موالنا محمدعلَم حسین بُر، عین العلوم گشِت مزنیں 
واجه ؤ  استادے جمعه 19 آذر )9 ربیع االول 1438( 
کوڑهیں دنیا یله دات ؤ دیم په وتی ابدمانیں جاها 

رهادگ بوت.
محمدعلم حسین بِر  موالنا  هالکاریا،  سنی آنالیِن  په 
َمں گشتا وانگ بوت.  آذر(  جنازه مرچی سهبا )20 
کّر  بلوچستاِن  چه  مردمے  بازیں  جنازه ها  واجِه  په 
ؤ گوراں وتا گشتا رسینتگ. مرحوِم جنازِه مناز گوں 
حسین پوِر  محمدیوسف  موالنا  شیخ الحدیث  واجه 

پیشنامزیا وانگ بوت. 
واجه موالنا محمد دهقان ؤ موالنا مفتی محمدقاسم 
مرحوِم  چه  پیش  واجهے  بازیں  دگه  ؤ  قاسمی 

منازجنازها گپ ؤ تراں کرتگ.
زمانگی  گشِت  العلوم  عین  چه  محمدعلم،  موالنا 
استاداں بوتگ، واجه ها نزیک 20 سال همے دینی 
رحمه الله،  محمدعلم  موالنا  داتگ.  درس  مدرسه یا 
اولی  سال 1332 شمسیا گشتا دنیایا آتکگ، ؤ وتی 
په  رندا  کرتگنت،  بنگیج  گشتا  العلوم  عین  درسی 
وتی علم ؤ زانِت گیش کنگا دارالعلوم کراچیا شتگ 
سال  زرتگ.  بهر  جوهانا  علمی  بزرگانی  اوِد  ؤ چه 
۱۳5۸ شمسیا چه همے مزنیں دینی مدرسه یا وانگی 

دربرت ؤ دیم په وتی ملکا پچ تّر اِت.
سال 1360 شمسیا واجه مرحوم موالنا محمدعلم په 
وتی علم ؤ زانِت گیش کنگا  دیم په مدینه شت ؤ 
ؤ اصول  دعوت  شهدربرجاها  دانشگاه/  اسالمی  اوِد 

دیِن دانشکده یا درس ونت ؤ لیسانس گپت.

مں دو نامه یا موالنا 
عبدالحمیدا بلوچستاِن 

ماهیگرانی آزاتِی لوٹت دات
مندی  دونامه/  مں  عبدالحمیدا  موالنا  االسالم  شیخ 
ؤ  راجکامش  سومالِی  محمود  شیخ  حسن  په  یکے 
دگرے په محمدجواد ظریف، ایراِن درملکی وزیرا، 
سومالِی  چه  آزاتیا  ماهیگرانی  کرنکِّ  په  که  لوٹت 

ُدزانی دستا جهد کننت.
په سنی آنالیِن هالکاریا، واجه موالنا عبدالحمیدا َمں 
بیراں  بندیِگ  اسیر/   8 چه  اپسوز  وتی  نامه یا  اِے 
بیگا درشاں کرتگ ؤ چه سومالی ؤ ایراِن اِے دوئیں 
ٹوهیں کارمسرتاں لوٹتگ که په هشتیں بندیِگ آزاتیا 

که انگت دزّانی دستا بند اَنت، جهد کننت.
َمں یک بهرے چه موالنا عبدالحمیِد نامه یا په حسن 
شیخ محمودا یهتگ: تا هنو 20 ماه چه اِشانی گیر 
نان آروک  دگه  که  مردم  لوگی  آیانی  گوستگ،  کپگا 
نیستنش، سک پریشان اَنت، من چه تو دزبندی کناں 

که په اِشانی آزاتیا جهد کِنت.
په  دیم  یا  نامه  عبدالحمیِد  موالنا  واجه  َمں 
درملکی  هر  چه  یّکے  یهتگ:  ظریفا  محمدجواد 
وزیرانی وظیفه یاں مردمانی جاِن بّچینگ اِنت،  من 
چه شام چه دِل جهالنکیا لوٹاں که وتی متامیں زورا 

په اِے بندیں اسیرانی واستا بجِنت.
ماها  بهمن  شمسیا   1393 سال  اِنت  گوشگی 
بیست ؤیک نفر چه ایراِن کنارِک شهِر ماهیگراں دریا 
یا شتگنت، پچ تّرگ وهدا سومالی دزّاں گپتگنت، چه 
نفر   5 دگر  ؤ  بیتگ  بیراں  دستا  دزّانی  نفر   8 اِشاں 
جستگ ؤ 8 نفر دگر انگتا دزانی دستا بند اَنت ؤ دّز 

په آیانی آزاتیا مزنیں مالے لوٹنت.
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بیتگ. ھمک  ئیں جاور بدل  مسلامنانی مرچی 
جھاِن  پہ  پریات  ؤ  نالگ  نزوِر  ؤ  کس  بے  روچ 
زهگانی  کسانیں  ؤ  گونڈو  اِنت.  شنگ  کنڈاں 
اِنت،  بیگا  پیشدارگ  جسم  کرتگیں  ٹکر  ٹُّکر 
مسلامنیں جنیں آدِم لج ؤ پاکدامنِی رسا دست 
ادارھانی  بلے گوشے جھانی  اِنت،  دراجی بیگ 
مسرتاں مورے ھم ماں گوشا نوارت. بژنی گپ 
ایش اِنت کہ مسلامِن وتی دست پہ وتی براتیں 
گندگ  ؤ  اِنت.  ھوار  پروشا  ؤ  رسگاری  مسلامِن 
کافِر  بازیں مسلامنے گوں  اِنت کہ مرچی  بیگا 
حکام پہ وتی مسلامِن رسا بیڑ بارت ؤ آیاں گوں 
ھون ؤ ھاکا ھم نیاد کنت ؤ دژمنانی دوستیا پہ 

وت پھر ؤ شانے زانت.
مسلامِن  بدواھاں  کہ  اِنت  ادا  اپسوز  مزنیں 
زاننت کہ گوں  پہ رشیا  اَنت،  نزوری در گپتگ 
نواھگا  ؤ  ناٹھی  نیاما  آیانی  مرزیا  رھبنِد  کجام 
پہ ھام جاہا رستگ کہ  کار  بکننت، اے  شنگ 
یک مسلامنے دومی مسلامنا کہ گوں آئِی تب ؤ 
واھشا ناٹھ انت اچ کافرا ھم لیگارتر/بدتر زانت 
ؤ ابید اچ آئِی ایرجیگ کنگ ؤ درانڈیھ کنگا دگہ 

ھچ راھے نگندیت.
اچ  بازینے  کہ  اِنت  گپ  ھیرانِی  ؤ  بژن  مزن 
مسلامناں  لھتے  اچ  ایوک  نے  مرشکاں  ؤ  کافر 
اچ  ھم  بکششے  ؤ  ٹیکی  مزن  بلکیں  نرتسنت، 
اے مسلامناں پہ آیاں دیگ بیت. بلے مسلامن 

اچ اے کافر ؤ مرشکاں مدام ترسان اَنت. 
گوں اے نہ وّشیں حالتاں لهتے اچ مسلامن ؤ 
گر  ُجستا  ھمے  دائم  پدریچ/نسل  دوِر  ھستیں 
اَنت: کہ اے حالت تاں کدیں باریں ماں اسالمی 
پہ  کہ  توپک  ھام  پرچیا  ببیت؟  برقرار  ملکاں 
بدواِہ ایرجیگیا کارمرز ببیت پہ مسلامِن رسگاریا 
کارمرز بیت؟ پرچیا مسلامن، مسلامِن بُنامال پہ 
ھاک ؤ پرا مٹ ؤ بدل کنت ؟ پرچیا مسلامنانی 
لوگ اچ مسلامنانی رسا ویران کنگ بنت؟ پرچیا 
لھتے مسلامن گوں مزن کینگیں کافراں پہ وتی 
بیتگ  قسم  ؤ  قول  ھم  کنگا  ایرجیگ  براتانی 
شتگ؟باریں  کجا  غیرت  ایامنی  ؤ  اسالم  اَنت؟ 

ؤ  تپاکی  اسالمی  اِنت،  ھمیش  براتی  تہا  اسالِم 
ھمدلی بن رھبند باریں کجام اِنت؟

 ماں اے درگتا کہ اھدی دژمن ؤ َدینکار بزاں 
یھود ؤ نصارا گوں یکدگرا تپاک بیتگ اَنت، پرچیا 
اسالمی راج ؤ اسالمی ُجنز ماں یکدگِر دامنا پہ 

آرامی نشت نکننت؟
اسالمی زانتکارانی زمہ داری ماں اے درگتا باریں 
بائد  جنز  اسالمی  ؤ  ُمّچی  حکومت،  اِنت؟  چی 
تانکہ  اَنت  وداریگ  مھلِت  ؤ  موھ  کجام  اِنت 
کُنش ؤ کردے پیش بدار اَنت؟ باریں ماں اسالِم 
اسالمی(  ھمکاری  )سازمان  بنجاہا  ھمکارِی 
گندگ  مردمے  شھسّسائیں  ؤ  زانتکار  ُچشیں 
کپگا  در  گپچِل  اے  اچ  مسلامناں  پہ  کہ  نبیت 

توجیل راھے پیش بکنت؟ ؤ...؟
ھستیں دورا ماں گیدِی مزن شھر ؤ مسلامنانی 
گوں  جواب  جستانی  پیمیں  اے  نندجاھاں 
نزانگا دیم پہ دیم اِنت ؤ پہ جزم آیوکیں پدریچ 
اے زمہ دار ؤ رسکاری واجھاں ھچ وڑ در گوز 
نکننت؛ چیا کہ اے ویرانی ؤ کار ھرابیانی اَثر 
آیوکیں  پہ  بلکیں  نبنت  پہ مے دورا آرس  ایوک 

پدر ریچا پہ جزم رس بیت.
 بلے آ چیزے کہ پّدر اِنت ماں اسالِم قاموس ؤ 
بزانت بلِد تہا پہ اے پیمیں بے رس ؤ سامانیں 
ناکامریا  دارِی  اُگدہ  ؤ  نادلگوشی  رسا  جاورانی 
نے تیوک ھچ وڑیں ارزشتے نیست انت، بلکیں 
بیت.  سبب  رسجھلِی  ھم  آخرتا  ؤ  دنیا  ماں 
آئیا  پہ  دروت  ؤ  )بے شامر سالم  پیگمربا  ُدریں 
رس ببات( پہ رژنائیں وڑے ما را اچ اے وڑیں 
املسلمین  باَمر  یھتّم  مل  »من  ترسینتگ:  رسکپتاں 
ؤ  کار  مسلامنانی  پہ  کہ  کس  آ  منھم«  فلیس 
ببیت،  رسکپتاں دلگوش گور مدنت ؤ بے ھیال 

اچ مسلامنانی رُمب ؤ ٹولیا نهنت. 
ماں  ایر  ؤ  چست  دوِر  انوگیں  اے  اِنت  امیت 
مسلامنانی سسا ؤ کُنِش تہا توجیل راھے پیداگ 
بکنت ؤ اے فتنہ ؤ جیڑھانی ترسناکیں توفان 
مسلامنانی گیشرت شیوار ؤ آگاہ بیِگ سبب ببیت.

ماهی(،  )َسے  فصلنامہ  اسالم،  ندای  رسچمگ: 
شامره 65-66

اسالمی ُملک دوست ؤ دژمنانی نیاما
)یک بهرے چه »ندای اسالِم« نوکیں منرِب پیش گاال(

واجه مفتی محمدقاسم قاسمی/ رجانک: محمد امیری 

پیغمبِر ُدّریں اخالق ؤ رپتار
)اولی بهر(

واجه موالنا سید ابوالحسن علی ندوی 
رجانکار: شاکر رئیسی

پیغمرب صلی الله علیه وسلِم دل سّک مزن ؤ پراه اَت. 
اَت.  وش رپتار  بے اندازه  اَت.  مهروان  ؤ  نرم  دل  باز 
گوں وتی صحابیاں مزاحی کت ؤ گوں آیاں گپ ؤ 
ٹال ؤ دیوانی کت. گوں وتی زهگاں مسکرایی کت  

ؤ آئی وتی کُّٹا نندینت اَنت. 
آزاتیں مردم ؤ نوکر، مولد ؤ بےوسانی دعوتی قبول 
چارگا  نادوراهانی  په  چاگردا  و  چپ  شهِر  کت.  
شت. پهلّی لوٹوکانی عذری قبول کت. هچرب گندگ 
پاداں  مبارکیں  دیوانا  صحابیانی  وتی  که  نبوتگ 

دراج بکنت، مبادا یکے ناراحت بیت.
برے صحابیاں گوں وت مشاعره/ شعرَجنگی کرت 
پیغمرب  کرت،   یاد  اِش  کار  لهتے  دوِر  جاهلیِّت  ؤ 
بچکندی  برے  ؤ  اَت  ساکت  وسلِم،  صلی الله علیه 

جت.
بانکیں  وتی  اَت.  دوستداروک  ؤ  مهروان  سک 
ُدتّگی گوشت: »منی دوئیں زهگاں )حرضت حسن 
ؤ حسینا( توار کن«. همے که آ یهتنت، رسول اکرم 

صلی الله علیه وسلم ئا آ بو چتنت ؤ بغال کتنت.
پرواز  روحی  که  حاال  هام  مناسگے  واجِه  یکربے 
کنگ اَت واجِه دیام اِیرکنگ بوت. واجِه اَرس رچگا 
لگت اَنت. حرضت سعدا گوشت: اَے پیغمرب اِے 
اِے یک  پیغمربا گوشت:  اِنت؟  گریوگ چے واستا 
آئِی  بلوٹیت  الله  رحمت ؤ نرم دلی یے هرکسا که 
دال جاهی دات ؤ بے شک الله وتی رحم کنوکیں 

بندگانی رسا رحم کنت.
در  اسیرانی  جنِگ  بدِر  عباس  که حرضت  وهدے 
میانا آرگ بوت، پیغمربا آئِی پریاِت توار اشکت، واب 
نکپت. انصار انچو که سهیگ بوتنت، آئی اِش ویل 
دات ؤ گوشتش چه آئیا فدیه/جان بها هں مگرنت. 

بلے پیغمربا صلی الله علیه وسلم قبول نکرت. 
واجه پیغمربا صحابیانی حاالِت هیال سک گَور اَت. 
دلگوشی هست  بیِگ  ؤ سست  برگ  دم  مردمانی 
اَت. پمشا دیر دیرا آئی پنت  ؤ نصیحت کتنت تا 
که دم مربنت. وهدے که مناز رسا زهگے گریت، 
منازی مخترص کرت. گوشیت: من منازا بنگیج کناں 
لوٹاں دراجی کناں، بلے وهدے که گونڈیں زهگے 
گریوگا اِشکناں، منازا گونڈ گراں، همے ترسا که آئِی 

ماِت رسا گران گوزیت.
دیام روت...

والسلوک  والعبادة  »العقیدة  کتاب  رسچّمگ: 
فی ضوء الکتاب و السنة« تاکدیم: 142-143.

توکا  زندگِی  انساِن  «حالال«  ؤ   »حرام«  چه  هریکے 
بازیں تأثیرے هست اِنت، اگه انساِن ورگ ؤ نوشگ 
ؤ پوشگ چه حالال ببنت ؤ چه حاللیں رزق ؤ روزیگا 
به رُِدیت ؤ مزن ببیت، گڑا آ وهدی َمں وتی زندگیا په 
عبادت ؤ بندگیا توفیقی رسیت ؤ دیِن رسا استقامت 
کنت ؤ چه گناه ؤ نافرمانیا وتا دیر داریت ؤ برعکس 
اگه انساِن ورگ ؤ نوشگ ؤ پوشگ ؤ رسپناهی چه 
حراما ببیت، باز بدیں تأثیر َمں آئِی زندگیا کئیت ؤ 
آئِی عبادت ؤ  بندگِی اللِه بارگاها قبول نبنت و انچو 

که پیغمربصلی الله علیه وسلِم حدیث اِنت:
ملکاں  دراجیں  ؤ  دیر  چه  مردمے  بازیں  زمانا  آخر 
ؤ  چه دنیاِی کّر ؤ گوراں سفر کننت ؤ راِه سّکی ؤ 

مشکالں پُّج اَنت ؤ په اللِه لوِگ زیارتا کاینت ؤ حج 
کننت ؤ گوں آه ناله ؤ پریاتا اللِه لوگا طواف کننت، 
بلے اللِه پاک آیانی حج ؤ آه ؤ ناله یاں قبول نکنت. 
صحابیاں په هیرانیا جست کت: چے واستا؟ واجه ها 
فرمائینت: پمشا که آیانی ورگ ؤ پوشگ ؤ رسپناه 
چه حراما اِنت. اِشیا بزانِت که الله تعالی پاکیں ذاتے 
ؤ بغیر چه پاکیا دگه چیز قبول نکنت. »إن  الله طیب 

ؤ الیقبل إال طیبا«.
اِے زمانگا بازیں مردمے په حجا رونت، بلے به جاه 
اِشیا که چه وتی پیرسیگیں زندگیا پشیامن ببنت ؤ 
توبه بکننت ؤ پاک ؤ صاف  چه وتی کتگیں کاراں 
چندانیں  صد  گوں  که  اِنت  اپسوز  بکننت،  چهر 

رسکّشیا َچهر کننت.

رسچمگ: خطبات رسبازی/ رجانکار: عبیدالله فیروزی

»حالل« ؤ »حرام«



زانوگریں وزیر 
شاکر رئیسی

که  گوشت  وزیری  وتی  گپت،  ملکے  حاکمیا 
اِے  بتوانیں  که  کن  جوڑ  کانود/قانون  انچیں 

مردمانی ماالں په رّشی پُلِین ؤ بوریں.
نوکیں  بانداتگیں روچا وزیر حاکِم گورا یهت ؤ  

رهبندی وانتنت:
1. مالیات َسے برابر اِنت؛

2. حقوق دگه ملکانی چارِک )یک چهارم( اِنت؛
3. حاکم مردمانی جان ؤ  ماِل واجه اِنت؛

4. هچکسا گارتگ َجَنِگ اجازت نیست اِنت.

بلے  اَنت،  راست  سئیں  که  کرت  جست  حاکام 
چهارمی کانوِد مقصد چی اِنت؟!

وزیرا گوشت: رندا زانیں.
ملِک جارچیاں کانود په مردماں اعالں کرتنت.

جان  ؤ  مال  مے  هیر!  دگه  آ  گوشت:  مردماں 
حاکم ئیگ اِنت، هنو زور هامیی دستا اِنت، بلے 

پچے گارتگ مجنیں؟ اِشیا مے رس ِپر نبیت!
کانوِد  اِے  په  اعرتاضا  وتی  که  اِشی  په  مردماں 
منّنگا پیش دار اَنت، کوچه ؤ  گلّیاں پرترّت اَنت، 
گارتگی  شپاں  اَنت،  ِجست  ؤ  جت  گارتگش 
دیوانش گپت ؤ هر وهد گارتگے جتش وتی مّنا 
سیاسی کار کرتگ اِتش. مامور ؤ جانداراں تچ و 
لوگانی  برے  بگرنت،  گارتگ جنوکا  که  اَت  تاچ 
رسا حمله  ؤ اُرُش اِش کرت ؤ برے هوٹالں مان 

بیتنت ؤ گارتگ جنوکش گپت و بند کرتنت.
من  نی  واکی  هو  گوشت،  وزیر  حاکام  روچے 
سوب  چارمی  اِے  سمجت،  مراد  کانوِد  چارمی 
دلگوش  کانودا  سے  اولی  آ  په  مردم  که  بوت 

مکننت.
مے  ؤ  کرتگ  دلگوش  چیا  گوں  اِش  مار  باریں 

ملکا پُلگ ؤ ورگ اَنت!

ت ن
اِ� ر 

ن
آ� ا  ی

ن
د�

تواجه موالنا روانبد رحمه الله ن
اِ� اظهر  العمت  ونکی   /*/ ت ن

اِ� ر 
ن

آ� ا  ی
ن

د� که  اوسفس 
ت ن

اِ� امولَر  ؤ  زر�ن  که  /*/هرےچ  ت ن
اِ� ر 

ت
دب� ا  ز�ی ه  �چ رمیچ 

ت ن
اِ� رتسم  ؤ  امکش  /*/راِج  ت ن

اِ� قل�در  ؤ  تفلک  رگدن 
ت ن

اِ� درتف  رس  دراں  ایه 
ش

�/*/ ت ن
اِ� زوراَور  رسا  کلمِ 

ت ن
اِ� باور  � ا  ا�ن �ب درویغ   /*/ ت ن

اِ� ارسف  ؤ  ر  وز�ی ؤ  ر  می
ت ن

اِ� دزرس  مک  ؤ  ت  ت
اط� /*/ےب  ت ن

اِ� سک  ےب  ؤ  رور 
ن ن

� که  آ 
ت ن

اِ� سپ  لثم  د�چا  /*/رگِگ  ت ن
اِ� وس  ےب  وخار  ؤ  ولظمم 

 
ت ن

اِ� گِس  باین  �ی ر
ن

� ؤ  /*/رکم  ت ن
اِ� سلجم   ِ ء داغ  ا  ی

ن
د�

ِبچکند
رضوان دادی زاده

- شام زانتگ کہ پچے جنیناں چہ مردیناں گیشرت 
ُعمر کننت؟

پمشکا کہ جن ٳش نیسِت.

- یک رشابی ئی چه آدِگ رشابیا ُجست 
کُرت:هنچو که روچ ٹِکِّ کنت دراهیں مهلوک 

چہ وتی لوگاں در کاینت ٳے نیمگ ؤآنیمگا رو 
أنت پرچا ٳے مهلوک دراهیں په یک نیمگے نه 

روأنت؟
آدِگ رشابیا گَوشت گنوک اگاں دراهیں په یک 

نیمگیا به روأنت گڑا زُمین یَکِّیں نیمگ وزن گران 
بیت رندا زمین په آدِگ نیمگا َچپِّیِگ بیت.

- بخیلِّیا وتی ُسواِس بَگِل چیرا کُرتنت وروگا أت 
راها آیِی پادا گوں ڈوکے جنگ وارت ؤ ٹپیگ 

بوت،بخیال الله ُشگر گپت که آییا ٳے َوهدی  
وتی سواس پادا نهت أنت اگاں نه پاِد بدال آیِی 

سواس ِدرتگ أت.

- جنینے نادراه بوت،وتی لوگ واجهے 
گ!اگاں من ِبراں تو چوں  گوشت:اپسوز په تو بَزَّ

کنے؟
َمردا گوشت اگاں مَنُرتے چوں بکناں.

نافعیں علم
عبدالحمید پناه

کیت،  همیشه  ذهنا  العلِم  طالب  که  سؤالے 

اِشنت که: نافعیں علِم نشانی چی اِنت؟

اِنت،  هست  هں  علم  دیوکیں  نفع  هو!  جی 
پیگمرب صلی الله علیه وسلم، َمں یک دعائے ما را 
یاد دات: »اللهم إنی أعوذ بک من علم الینفع«.

نافعیں علِم نشانی دو اَنت:

علِم  اِے  بنده یا  که  اِشنت  نشانی  اولی 
موالنا  واجه  برسیت.  توفیق  کنِگ  عمل  رسا 
چه  برے  یک  الله  رحمه  محمدشفیع  مفتی 
طالب العلامں جست کت: »علم چیا گوشنت؟«

 آیاں گوشت علم زانگ ؤ فهمگا گوشنت. واجه 

خاموش بوت ؤ رندا یک طالب علمیا گوشت که 
واجه! شام وت بگوِشت علم چیا گوشنت؟

واجه ئا گوشت: علم آ نورے  که رند چه آئِی 
حاصل کنگا تا وهدے که آئِی رسا عمل مبیت، 
حالت  اِے  توکا  دِل  اگه  نگریت،  آرام  انسان 

ببیت، آ علم نافع اِنت.
دومی نشانی: انسان توکا اللِه ترس ؤ بیم گیش 
الله  یخشی  »إمنا  فرمائینیت:  تعالی  الله  ببیت، 
علِم  مجیدا  قرآن  بچاریں!  العلآمء«  عباده  من 
نشانی بیان کتگ که بے شک علم واال چه الله 
ئا ترس اَنت.  گڑا هام علم نافع اِنت که اللِه بیم 

ؤ ترسا مردِم دِل تها جاه بدات.
امام غزالی رحمه الله، گوشتگ: مزنرتیں عامل هم 
تاوان  ؤ   گناهانی رضر  واستا  آئی  که  اِنت  کس 

گیشرت ظاهر ؤ روشن ببیت.

قرآن وتا وت معرفی کنت
عبدالله بلوچی

قرآن عجیبیں کتابے، وتی معرّفیا وت کنت. 
قرآنا جست بگر تے نام کے اِنت؟ 

-گوشیت: »بل هو قرآن مجید«.
-جستی کن تو چه کجا یهتگے؟ جواب دات: »فی 

لوح محفوظ«.
-کے ترا آرتگ؟ »نزل به الروح األمین«.

-کیا ترا دیم داتگ؟ »تنزیل من رب العاملین«.

-په کیا یهتگے؟ »نزل علی محمد«.
-چه ماهے تها یهتگے؟ »شهر رمضان الذی أنزل 

فیه القرآن«.
-کجام شپا یهتگے؟ »إنا أنزلنا فی لیلة القدر«.

الدین  »إن  بیت؟  پسند  دینے  چونیں  ئا  -الله 
عندالله اإلسالم«.

مجبور  کنگا  قبول  ؤ  َمّنگ  دیِن  په  کسے  -تو 
کرتگ؟ »ال إکراه فی الدین«.

»ولتکن  گوشے؟  چے  باروا  تبلغ  ؤ  دعوت  -تو 
منکم أمة یدعون إلی الخیر و یأمرون باملعروف و 

ینهون عن املنکر«.
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