


 

 ارشادات 126 د امرِي اهِلُسنَّت 1

 
 

 621د امريِ اهلُِسنَّت 

 (1)ارشادات  
د ”! څوک چې دا رساهل مصطٰفے يا َرِبِّ  ُداعئے جانشنِي امريِ اهلُِسنَّت:

اولويل که واوري هغويئ ته د دين جذبه “ ارشادات 621امرِي اهِلُسنَّت 
   ۔کړې او په نيغه الره باندې د تللو توفيق ورکړېعطا 

َمِۡين  ِ اۡلن ِه اٰمِۡين ِِبَاهِ انلَِّبي ىل ُ تَعَاٰلى عَلَيِۡه َوا ّٰلله  َوَسلََمَصَّلَ ا

 د  ُدُرود رشيف فضيلت
اللُُُخدا   شريِ اَمرُي املؤمني، حرضت عيلُّ املرتضٰ  فرمايئ: لکه چې د يو  عَـنْهَُُُرِِضَ 

لََمُُجات په خوا ترييږئ نو په رسوِل اکرم  ىلِٖه َوَس ا َيِْه َو الُل عَل باندې دُرُوِد پاک  َصَّلَ 
  ۔لولئ

َبِينب ُ لََعٰ ُُمَمَّد َصلُّونا لََعَ اۡلن  َصَّلَّ اّٰلله

                                                             
1

عطار اک مچن کتنا پيارا ”زياتره ارشادات د ماهنامه فيضاِن مدينه لړ کښې د …
۔نه اخستے شوي دي“ مچن

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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شيِخ طريقت، امرِي د اوسين وخت عظيم ِعليم او روحاين شخصيت 

ار قادري رضوي  مه موالنا ابو بّلل حممد ايلاس عطِّ اهِلُسنَّت حرضت عّلِّ
يَه الَْعالِ ُہُم  بََرکَاُت َمْت  په هغه هستيانو کښې دے چا هل چې اهلل پاک ډير زيات  دَا

داتو اوريدو رسه د هغويئ د ملفوظاتو او ارشا ۔ِعلم او حکمت ورکړے دے
خلق د اخّلقو او کردار نمونې جوړيږي او د دين او دنيا بے شمريه برکتونه 
حاصلوي، راځئ چې مونږه هم د دې ارشاداتو په رنړا کښې د خپل ظاهر 

  ۔او باطن د ټيک کولو کوشش اوکړو

  دَامَْت بََرکَاتُُہُم الْعَالِيَهارشاداِت امريِ اهلُِسنَّت 
مسلمانان د خپل ََش نه ”بوتلونکو اکرونو کښې يو اکر جنِّت ته په  ()

“۔بچ کول دي

 ۔کيدل دي )يعين مسلمان(د بنده د ټولو نه غټه خويب ايمان دار  ()

د ِريا نه د بچ کيدو رسه په اِخّلص د نيکو عملونو کولو اعدت جوړ  ()
پَردو کښې هم پټ نيک اکر اوکړي،  ()کړئ چې خملص َکس په زرو 

 ۔اهلل پاک هغه په خلقو کښې مشهوروي

روښانه او  )يعين قرب او آخرت(د دين د تعليم حاصلوونکي ُمستقِبل  ()
 ۔ځلنده دے
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دے، ُمساک کوونکو ته خلق نزدې کيږي، [ عمل]ُمساک کول ُسنَّت  ()

 ۔هر وخت د ژَړغوين شلک جوړونکو نه خلق لرې ختيت

څو د اعجزئ په لفظونو وئيلو کښې چرته ِريا اونيش ځکه چې تر  ()
نه دي “ کمرت، فقري”پورې د زړه کيفيت نه وي نو په ژبه خپل ځان ته 

 ۔وئيل پکار

د صحيُح العقيده ُسينِّ او با عمله اعلِِم دين په صحبت کښې پاتې  ()
 ۔کيدونکي َکس ته ِعلم او روحانيت دواړه حاصليږي

ه ده چې لکه مدينې ته ځي نو ژاړي چې  () دا د اعشقاِن رسول حصِّ
مونږه د حارضئ قابل نه يو او لکه چې د مدينې نه واپس راځي نو هم 

 ۔ژاړي چې مدينه پاتې کيږي

ياد ساتئ! ُدنيا نه د چا پکار راغلې ده، نه به ئې رايش او نه به  ()
 ۔ته ځيدررسه قرب 

مان  () ىلِٖه َوَسلََمد نِبِّ آِخُر الزَّ َيِْه َوا الُل عَل ، د صحابۀ کرامو، اهِل بيِت اَطهار او  َصَّلَ 
امجىعنياويلائے کرامو  هم  الِل علي اُن   ۔په غّلمئ کښې په اصل کښې آزادي ده رضو
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د خوشحالئ په موقعو لکه په واده يا سالګره وغريه باندې په ډالئ  ()

کښې د شو پيس يا بَل يو څزي ورکولو په ځائے نعدې پيسې ورکول ډيرې 
 ۔ګټه ورې دي چې په دې رسه هغويئ خپل رضوتونه پوره کولے يش

ګناهونو دروازه برسريه يش د هغې هره هغه يوه خربه په کومې چې د  ()
 ۔نه بچ کيدل رضوري دي

د قبليدو دار او مدار په زياتيدو او کميدو باندې نه دے، بلکه په  ()
 ۔ِاخّلص باندې دے

د ُُجاتونو امامان صاحبان او مؤذِّنني َشيفان وي او د دويئ  ()
تنخواګانې اعم طور کمې وي ځکه هر يو هل د خپل وَس مطابق د دويئ 

د دويئ زړه  اِْن َشآَء اہللمايل ِخدمت کول پکار دي، په دې باندې به 
)دويئ هل د ُمصلِّو، مټايانو د ډبو او عطرو وغريه د ښلکو پيکټو  ۔خوشحاهل يش

ورکول پکار دي د پاره د دې چې د رضورت په طور د “ رقم”ورکولو په ځائے 
 ي(شن او جامو وغريه ترتيب جوړ کړدوايانو، را

يا جامو باندې ]يعين پټيک[ په عمامه  (Badge)د نقِش نعلني َشيف بيج  ()
 ۔بلکه برکت حاصلول دي د لګولو مقصد د ښيلک کيدلو د پاره نه دي
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په وروزو باندې تيل لګول ُسنِّت دي او په دې رسه د رَس َدرد هم ښه  ()

 ۔کيږي

مونږ هل د دنيا د خريونو حاصلولو د پاره هم هغه اکرونه کول پکار  ()
 ۔مطابق وي دي کوم چې باللک د َشيعت

زما د مايل ِخدمت کولو جذبه لرونکي دې زما په بدهل کښې د  ()
 ۔خپلې عّلقې د صحيُح العقيده ُسينِّ اعلِم دين خدمت اوکړي

په مصيبت باندې د صرب کولو يو صورت دا دے چې چاته د هغه  ()
 ۔د څه مصلحت نه بغري اظهار اونکړے يش مصيبت

چې لکه هم خربې کوئ ښې خربې کوئ ځکه چې په خوږو خربو  ()
)يعين مطيع  )يعين نافرمانه او بايغ(کښې داسې جادو دے چې رسکشه 

 ۔جوړ يش اطاعت کوونکے(

د اهلل پاک داسې نعمت دے په کومو کښې چې اوبه او [ شوده]پئ  ()
دي او دا زر [ بزيې]د چيلئ [ شوده]ِغذا دواړه دي، ابلته د ټولو نه ښه پئ 

 ۔هم هضميږي
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د ستړي کيدو يو عّلج دا هم دے چې په تَړمو اوبو غسل اوکړے  ()

ــهـُسـْبٰحـَن الځل د  )يعين يش او د اوده کيدو نه خمکښې د تسبيِح فاطمه  ، لّٰ
هځل د   َ  ہللُ اَ ځل د  او  َاْلـَحْمـُد لـِلٰـّ َ ْک ا  ۔يشِورد اوکړے  (رب

 ۔پّلر قدر کوئ ځکه چې د دويئ نعَم ابلدل بَل هيڅ نشتهد مور  ()

مور پّلر هل پکار دي چې هغويئ چبي په مينه او حمبت او حکمِت  ()
عملئ رسه پوهه کړي، په خربه خربه باندې د َرټلو، وهلو او چغو وهلو رسه 

 ۔جوړولے يش )نافرمانه(پوهه کول چبي باغيان 

با ادبه اوالد د خپل مور پّلر په خمکښې په تزي آواز خربې نه کوي  ()
 ۔بلکه د هغويئ ادب کوي او د هغويئ السونه خپې ښلکوي

کومه خربه چې په دوؤ شونډو کښې ځائے نه يش هغه چرته هم نه  ()
 ۔ځائے کيږي

د چا په باره کښې چې دا ښه ُګمان وي چې د هغويئ ُداع قبليږي نو  ()
 ۔په هغويئ باندې بے حسابه د خبښنې ُداع کول پکار دي
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نشته او په بد ګمانئ کښې څه  )يعين ګناه(په ښه ُګمان کښې څه َش  ()

 ۔نشته )يعين نييک(خري 

يلټره اوبه څښئ  ګّلسونه، يعين کمې او زياتې  هره ورځ  ()
ه ــٓاَءالـلٰـّ  ۔د ُګردو د مرضونو نه به حمفوظ ئيئ او د قبض نه به هم بچ ئيئ اِْن َش

که چرې مسلمان د ظاهري ښودنې او د نمائش کولو خرچې ختمې  ()
هکړي او په اِعِتدال رسه ژوند تريوي نو خوشحايل به راځي،  ــٓاَءالـلٰـّ  ۔ اِْن َش

نه  )يعين د ختميدو(وخت يو نعمت دے او د نعمت قدر د دې د َزَوال  ()
 ۔پس وي ځکه دا وخت قيميت کړئ او په نيکو کښې ئې تري کړئ

په  ۔د معاَشې د ټولو نه ُمَعزَّزه او عقل منده طبقه د علمائے کرامو ده ()
 ۔علمائے کرامو باندې تنقيد نه بلکه د دويئ اََدب او احرتام کوئ

( نن سبا مسلمان د سوشل ميډيا او پرنټ ميډيا په ذريعه يو افسوس!) ()
بَل رسوا کوي ولې ِاسّلم مسلمانان د يو بَل د عزِّت حُمافِظان جوړ کړي 

 ۔دي
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د چا رسه چې مال زيات وي خلق هغه مادلاره ګنړي خو په حقيقت  ()

خوښوونکے َکس دے چې څومره اهلل پاک کښې مادلاره هغه قناعت 
 ۔هغه هل ورکړل هغه په هغې باندې رضا دے

د بُزرګاِن دين مزارونو ته د فيض حاصلولو د پاره تلل پکار دي او  ()
د هغويئ په نقِش قدم باندې تلل  )د دنيا او د آِخرت د خري موندلو د پاره(

 ۔پکار دي

د لسو بيبيانو قيصه، د جناِب سيِّده قيصه وغريه د ځانه د جوړې  ()
که چرې چا د دې د  ۔کړے شوؤ قيصو لوستل او د دې َمنَخته جائز نه ده

 ۔لوستلو َمنَخته کړې وي نو د دې َمنَختې پوره کول هم جائز نه دي

 ۔پل راز وئيل لکه د هغه غّلم جوړيدل ديچاته خ ()

بعضې خلق دا ګنړي چې په کجوره، اوبو يا مالګه باندې روژه  ()
ماتول رضوري دي، داسې نه ده بلکه د خوراک څښاک په هر څزي باندې 

 ۔روژه ماتولے شئ

چرته چې رضورت وي هلته دې بے شکه ښاکره ِاصّلح اوکړے يش  ()
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خو نن سبا بعضې نادانه خلق د ِاصّلح په نوم د سوشل ميډيا په ذريعه د 
مسلمان عيب لکهونو خلقو ته رَسوي په کومې چې د مسلمان عزت بچ 

 ۔نه پاتې کيږي

لت کښې مقرب کيدل غواړئ نو د خوږ که چرې تاسو په بارګاهِ رِسا ()
لََمآقا  ىلِٖه َوَس َيِْه َوا الُل عَل اطاعت، په ُسنَّتو باندې ښه عمل کوئ او زيات دُرود  َصَّلَ 

هَشيف لولئ،  لٰـّ ــٓاَءاـل ىلِٖه وََسلََمد دې په برکت به د نِب کريم  اِْن َش َيِْه َوا الُل عَل  َصَّلَ 

 ۔نزدې والے نصيب يش

ديِن اسّلم د فتنې او فساد حوصلې ماتوي او د مينې، اَمن او  ()
 ۔ورورولئ حوصلې اوچتوي

خربه وي چې هغويئ د غټو )يعين قدريت( په ماشومانو کښې فِطري  ()
نقل کوي، که چرې په کور کښې د ملونځ ماحول وي نو ماشومان به هم د 

 [َګډا]د سندرو باجو يا ډانس  (َمَعاَذ اہلل)ملونځونو نقل کوي او که چرې 
 ۔کوي ]َګډا[ماحول وي نو ماشومان به هم ډانس 

د استقامت موندلو د پاره په َشوع کښې په نيکو عملونو باندې  ()
 ۔نفس په زوره د نيکو په الره روانول وي
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د ملک کوم قوانني چې د َشيعت خّلف نه وي په هغې باندې عمل  ()

 ۔کول پکار دي

که د ګناهونو نه ډکې چينلې  )خدائے دې نه کړي(په کور کښې  ()
لګوئ نو ماشومان به هم د ځان رسه سندرې وايئ او د فلمونو ډائيّلګ به 

هوايئ خو که مدين چينل لګوئ نو  لٰـّ ــٓاَءاـل د دې په برکت به د ماشومانو  اِْن َش
د ايمان حفاظت کيږي، کردار به ئې ښلکے کيږي او په ژبه به ئې ِذکر او 

 ۔ُدُرود وي

 ۔ګناه کول خو غټه خربه ده ګناه ته نزدې کيدل هم نه دي پکار ()

)په تعداد نه په معيار باندې نظر  ۔په مقدار نه په معيار نظر اوساتئ ()
(۔اوساتئ

نييک خپله کړئ او د مناظرې د انداز په ځائے ٰی او خامويش، تقو ()
همبلغ جوړ شئ،  ــٓاَءالـلٰـّ  ۔قوم به په تاسو پسې در روان وي اِْن َش

 ۔د خپلې مشهورتيا په وجه زه ډير ځل د اهلل د پټ تدبري نه ويريږم ()

داسې هم نه ده چې د ُمسيک کيدو په  )خپله کړئ خو(سنجيدګي  ()
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 ۔موقع باندې هم تندے راچولے وي

 ۔ُمساک ډيرې مسئلې حل کوي ()

 ۔ګټه کوي“ مظلوم”)د آخرت په حلاظ رسه( هميشه  ()

 ۔دے“ د رشک قابل”قرآِن کريم لوستلو واال د جتويد او قراءت رسه  ()

په ماشومانو د چالکيټو، ټافيانو، چپسو وغريه خوړلو په ځائے پئ  ()
ه، ميوې او سزبيانې وغريه خورئ، [ شوده] ــٓاَءالـلٰـّ د ماشومانو صحت به  !اِْن َش

 ۔ښه وي

 ۔د مسلمان انداز چرته هم بد اخّلقئ واال نه دے پکار ()

زه وخت په وخت د خپلو ُمريدانو او طابلانو د پاره ُداعګانې  !ُد ِہّٰلِلمْ حَ َالْ  ()
 ۔کووم

  ۔څوک څوک وي“ د غم ملګري”ډير وي خو “ ملګريد خوشحالئ ” (75)

ُم احلرام کښې د اهِل بيِت اَطهار ) (75) انپه حمرَّ الَرضَو هُم  ( مستند فضيلتونه عَلي
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بيانول پکار دي د پاره د دې چې د خلقو په زړونو کښې د دې پاکو 

 )د مبِلغينو د پاره(  ۔هستيانو عظمت کښيين

  ۔د آِخرت دے، د دنيا د عزت هيڅ معيار نشته“ اصيل عزت” (75)

په ”رسه کيږي ځکه چې “ په کولو”اکر ِِصف په غوښتو نه کيږي  (06)
  ۔“حرکت کښې برکت دے

  ۔د غفلت نه د بچ کيدو د پاره به د اغفِلو د صحبت نه بچ کيدل وي (06)

  ۔رسه ګټلے کيدے يش“ ښه اخّلقو”نه په “ توره”زړونه په  (06)

  ۔کيږدئ“ مرهم”په ځائے  کيښودو“ مرچکو”په زمخونو باندې د  (06)

  ۔دے“ حمسن”څوک چې مونږه پوهه کوي هغه زمونږه  (06)

جذبه نصيب يش هغه که د ُدنيا هر ګوټ ته الړ  )عمل(د چا چې د  (07)
  ۔يش ُسنَّت نه پريږدي
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سوزولو په ځائے په فټ “ جونګړې”يلدو رسه د خپلې “ حمل”د چا  (00)

  ۔ته اوګورئ[ خلقو]باندې پرتو بے کوره ھ پات

  ۔د حمبت بنياد دے“ ِاحساس” (05)

  ۔مات زړونه رََغَول پکار دي نه چې روغ زړونه مات کړے يش (05)

دے، خو [ عمل]د مريض د تپوس د پاره ځئ ځکه چې دا ُسنَّت  (05)
  ۔دومره زيات مه حصاريږئ چې مريض تنګ يش

صرب د جنِّت  ۔هر تکليف باندې اجر ميّلؤيږي مسلمان ته په” (56)
 “ ۔خزانه ده

هځل هره ورځ لوستونکے به  65يا ُمَهيِمُن  (56) ــٓاَءالـلٰـّ د هر آفت او  !اِْن َش
  ۔بّل نه حمفوظ وي

 “ ۔شوې نييک د دنيا د ټول دولت او بادشاهئ نه بهرته دهيوه قبوهل ” (56)
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هځل د اوده کيدو په وخت د لوستلو رسه به  666د يا اهلُل  (56) لٰـّ ــٓاَءاـل د  !اِْن َش

  ۔رسکشه پرييانو د َش او د فالج د آفت نه حفاظت کيږي

د شپېلو باندې خوشحايلدل او په تللو غمژن “ روژې په مياشت”د  (56)
  ۔کيدل د خوش قسمتو حصه ده

اخرت ِِصف د قِسما قِسم جامو اغوستو، د سيل سپاټې کولو او د ښه  (57)
د اهلل کريم د ُشکر ادا کولو، د  ښه خوراکونو کولو نوم نه دے، اخرت خو

  ۔خري خيد شپې کولو او د اهلل پاک د رضا د اکرونو کولو ورځ ده

  ۔دے“ بد قسمته”د چا د پوهه کولو چې څوک نه وي هغه ډير  (50)

ژړل هم نه دي  )په ګناهونو باندې(ګناه نه دي کول پکار او  (55)
  ۔پريښودل پکار

  ۔دے“ لويئ انسان”تنقيد برداشت کوونکے  (55)

“ قِسمت”وي او دويئ د ملک “ رسمايه”طالِب علمان د ملک اهمه  (55)
  ۔بدلولے يش
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قبليدو دار او مدار په کيم او زيايت باندې نه په  )نيک عمل د (د  (56)
  ۔باندې دے“ اخّلص”

  ۔چرته هم غټې خربې نه دي کول پکار (56)

  ۔عزت ورکړئ عزت واخلئ (56)

  ۔د ماشومانو، د زيات عمر خلقو او د مريضانو رسه مينه اوکړئ (56)

 زمونږه کردار داسې پکار دے کوم چې خلق ويين او اووايئ چې دا (56)

”Follow“  ۔پکار دي ]يعين په ده پسې تلل[کول  

  ۔د اعلِم اکلے دے“ سنجيدګي” (57)

  ۔دے“ د اهلل پاک ِذکر”د ُروح غذا  (50)

 د اهلل پاک د خفه کولو اکر کولو رسه خوشحايل کيدے يش؟ )يقيناً نه(  (55)

د هغه چا نه واخلئ کوم چې د اهلل پاک نه ويريدونکے او “ مشوره” (55)
  ۔وي )يعين امانت دار(امني 
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لََمد ُحُضور  (55) ىلِٖه َوَس ا َيِْه َو الُل عَل د نسبت په وجه زه د ساداِت کرامو رسه  َصَّلَ 

  ۔حمبت کووم

  ۔ساداِت کرامو د قدمونو په برکت ميّلؤيږيبه د “ جنِّت” (56)

  ۔ده“ د مدينې حارضي” )يعين د خوشحالئ موقع(اصيل واده  (56)

“ نيکو ګټلو”ګټلو په ځائے  ]روپو[په رمضاُن الکريم کښې د نوټونو  (56)
  ۔ته پام کول پکار دي

لکه چې ماته پته اولګي چې فّلنکے د دعوِت اسّليم ديين اکر  (56)
  ۔کوي نو زما زړه خوشحايلږي

َکس هغه دے کوم چې د ګناهونو “ متاثره کولو واال”د ټولو نه زيات  (56)
  ۔نَّتو په الره باندې پريوځيسُ ”نه بچ کيږي او د هغه هر قدم د 

غټه وظيفه په مخ باندې  )يعين د زړونو د قابو کولو(تسخرِي قلوب  (57)
ساتل دي، خو د ُسنَّتو په نيت رسه ُمساک کوئ او د نيکئ د دعوت “ ُمساک”

  ۔په خاطر خلق رانزدې کړئ )ورکولو(

www.dawateislami.net



 

 ارشادات 126 د امرِي اهِلُسنَّت 17

 
بچ کول “ ايمان”بچ کول اګرچه ښه اکر دے خو د چا “ ژوند”چا د  (50)

  ۔دے“ اهم”د دې نه زيات 

  ۔ښه صحبت که نايابه نه دے نو کم رضور دے (55)

نه بلکه د روژه  )يعين د روژې نه نيولو واال(وړوکے اخرت د روژه خورو  (55)
  ۔لرونکو وي

افضل ده په کومه کښې چې څه “ ورځ”زما تر سنګ زما د پاره هغه  (55)
  ۔ګناه اونيش

څوک د اُصولو پابند جوړولو بهرتينه طريقه دا ده چې خپپله د اُصولو  (666)
   ۔پابند شې

د خپل شخصيت د ښيلک کولو په ځائے د خپلې عمل نامې ښيلک کولو  (666)
  ۔کوشش اوکړئ

ىلِٖه وََسلََم]مصطٰفے ”ُکرسئ د د ټولو نه ایلٰع  (666) َيِْه َوا الُل عَل ُکرسئ “ د غّلمئ[ َصَّلَ 
  ۔ده

  ۔کيږي ِِصف په غوښتو يا په خفه کيدو رسه نه په کولو“ اکر” (666)
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  ۔د ُدنيا خوشحايل اعريض ده او په دې کښې هم ډير غمونه پټ دي (666)

د بيان په وخت ښه لفظونه استعمالول او واه واه غوښتل يوه داسې  (667)
  ۔بيان اجر او ثواب ختمويخرايب ده کومه چې د 

په مسلمانانو باندې ارزان مال خرڅ کړئ او په رمضاُن املبارک کښې  (660)
  ۔نيکئ اوګټئ ځکه چې رمضاُن املبارک د مال نه بلکه د نيکو ګټلو مياشت ده

رسه لوبې کوونکي بهادر نه د َشيع مصلحتونو نه بغري د خطرو  (665)
  ۔کم عقل وي

  ۔ښه دوست هغه دے د چا په يلدو چې اهلل پاک راياد يش (665)

که مرض وي او که قرض بس په خپل طبيعت کښې سخيت نه دي (665)
  )يعين طبيعت بد اخّلقه کيدل نه دي پکار( ۔راوستل پکار

وړومبے رس په تيَل کښې کيښودل وي بيا ځان قربانوونکي  (666)
  ۔جوړيږي
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د صاحِب مال جوړيدو په ځائے د صاحِب نيک اعمال جوړيدو  (666)

  ۔کوشش اوکړئ

پاک اعجزه بنده ګان يو، مونږ ته اعجزي کول دي، بد مونږه د اهلل  (666)
  ۔معايش نه

څوک چې َشيعت او طريقت ته بيل بيل وايئ مونږ ته د هغويئ نه  (666)
  ۔بيل اوسيدل دي

لََم]مصطٰفے د  (666) ىلِٖه َوَس َيِْه َوا الُل عَل غّلمئ کښې ميّلؤ شوے حکومت په [ َصَّلَ 
  ۔په بدنونو باندې نه بلکه په زړونو باندې وي

هد هفته وارې اجتماع پابندي کوئ،  (667) لٰـّ ــٓاَءاـل د َُجعې رسه د ملونځ  !اِْن َش
  ۔کولو پابندي کوونکي به هم شئ

لََم]چې د رسول  (660) ىلِٖه َوَس ا َيِْه َو الُل عَل د غّلمئ ُکرسئ ميّلؤ يش نو بيا د بَلې [ َصَّلَ 
  ۔رضورت نشته )يعين د دنيا د عهدې يا منصب(ُکرسئ 
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د اهلل پاک د ياد ذريعه ده او هم د اهلل پاک په ياد “ نيک عملونه 56 ” (665)

  ۔کښې سکون دے

 د عشق د رسمايې موندلو د پاره د اهلل پاک د عشق او د رسول (665)

لََم] ىلِٖه َوَس ا َيِْه َو الُل عَل   ۔د عشق حاکيتونه او مضمونونه لوستل پکار دي[ َصَّلَ 

څوک چې د دين په معامله کښې تنګ کړے يش هغويئ هل پکار  (665)
لََمدي چې رساکر  ىلِٖه َوَس َيِْه َوا الُل عَل   ۔راياد کړي َصَّلَ 

چې د ُمنِجيات او ُمهِلاکت )ُمنِجيات يعين د جنات ورکولو واال  (666)
غورځوونکو عملونو( ِعلم زده عملونو، ُمهِلاکت يعين په هّلکت کښې 

  ۔کړئ نو د شيطان به پوره مقابله اوکړئ شئ

په ذهني باندې د خپل ذهانت ُشکر ادا کول رضوري دي ځکه چې  (666)
  ۔ده )يعين د اهلل پاک د طرف نه ډالئ(ذهانت قدريت عطيه 

  ۔جذبه وي نو الرې ډيرې، که جذبه نه وي نو بهانې ډيرې چې(666)
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که چرې وَس وي نو د ښار د ټولو نه بهرتين څاروے واخلئ او د  (666)

 قربانئ د پاره ئې په بارګاهِ رسالت کښې وړاندې کړئ او عرض اوکړئ: 

ںی اجانں ایک زیچ امہری ےہ رک  یھب اہمترا ےہ ہی اجں یھب اہمتری ےہ ہی دل  ایک شیپ 

 
د استاذ قابليت په دې کښې دے چې هغه د کمزوري ذهن  (666)

  ۔اوښايئ او په امتحان کښې ئې اکمياب کړي ]سبق[طالب علم ته 

  ۔ئې ګران دي“ َکَول”آسان دي خو “ وئيل” (667)

چې عهده او منصب ميّلؤ يش نو بنده بعضې وخت په ظلم  (660)
  ۔کښې اخته يش
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