
پیغام حمبت

انتساب
َد خپل  شیخ

حرضت موالنا حممد ارشف سلیماين رمحة اهلل علیه

َد چا چې چشتيه مسلک باللک ظاهر ؤ اؤ َد هغوی نه َد بيعت نه 
پس چې کوم وړومينے  څزي حاصل شوے ؤ هغه دا ؤ چې َد موسيقۍ نه 
مې شديد نفرت شو چې وررسه به مې پٔه رس دړد شو ۔ دا کالم َد هغوی 
فيض دے چا چې َد دې اعجز دپاره دا داع کړي وه چې اهلل تعایٰل َد 
ښٔه کالم وئيلو توفيق درکړي۔ اهلل تعایٰل دې َد حرضت پٔه مرقد مبارک 
ته دې هغوی فيض نصيب کړي۔ اؤ مونږ  کروړونه رمحتونه وورٔی 
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تقریظ
 َد پروفیرس میاں عنوان ادلین اکاک خیل  لٔہ خوا نہ

  پٔهٔٔٔٔ پښتو ژبه َد روحاين مذهيب ، دیين اؤ صوفیانه ادب روایات  ډېر لر غين دي اؤ َد صوفیانه 
کالم  ډېرې درنې پنګې َد پښتو ادب  ډېر ارزښتناک کړے دے۔۔۔دا َد دې خربې ثبوت دے، چې 
پښتانٔه من حیث القوم   پٔهٔٔٔٔ رضا و رغبت ، مېنه اؤ خوشحالۍ اسالم خپل کړے اؤ قبول کړے 
دے۔۔ځکه اوس هم پښتانٔه پٔهٔٔٔٔ اسالم ډېر مېن دي۔ ۔ َد خدا۔ئے تعایٰل جل جالهل اؤ  َد رسو ل پاک رسه 
َد مېنې جذبه ئې تل تر و تازٔه توانه اؤ تانده ده۔ ۔پٔهٔٔٔٔ دې منطقه کښې اسالم َد صوفیاؤ کرامو َد عميل 
ژوندَد نمونو اؤ تعلیماتو َدر ڼا پٔهٔٔٔٔ برکت خور شوے دے۔۔پٔهٔٔٔٔ دې سلسله کښې َد صوفیاؤ کرامو ، 

مشأیخ عظام اؤعلمأی دین َدکوششونو رسه َد شعرأی کرام هلې ځلې هم َد ذکراؤ ستأینې وړ دي۔۔۔
َد پښتو کالسیيک ادب تر ډېره حده   پٔهٔٔٔٔ صوفیانه بنیادونو اډاڼه لري۔۔ بلکې تنقید نګاران ئې   
پٔهٔٔٔٔ لویو لویو اديب حتریکاتو حسابوي۔۔َد سلیمان ماکو َد تذکرة الويلا نه راوخلې َد اخوند دروېزه بابا 
، َد حرضت شیخ رمحاکر کوریٔن  ، َد خوشحال خان اؤ رمحان بابا سبکونه ، حممدي صاحزباده چې  
َد څوکنو َد  مېاڼ عمر  َد لوئې ګدۍ اؤ خانقاه وارث ؤَد علم اؤ عرفان ، سلوک اؤ تصوف دا وږدې 

سلسلې کړۍ   پٔهٔٔٔٔ کړۍ رارسیديل دي اؤ ال   پٔهٔٔٔٔ خمه روانې دي۔۔۔
َددې غټو غټو سلسلو نه عالوه َد پښتو اعمو شاعرانو کښې هم َد خپوا نه دا روایت راروان 
دے چې َد خپل کالم اؤ کتاب ابتدا َد باري تعایٰل َد محد نه اؤ ورپسې َد نعت رشیف نٔه کوي، اؤ 
بعضې کسان َد تربک َد پاره َد خپل پري منقبت هم   پٔهٔٔٔٔ دے قطار کښې ځایوي۔۔کٔه یو خوا اوليس 
شاعرانو َد شاعرۍ   پٔهٔٔٔٔ هر صنف کښې َد محد باري تعایٰل ، نعتونو اؤ منقبتونو جتربې کړي دي نو 
بل خوا َد جدید دور َد پښتو شاعرانو هم دا روایت برقرار ساتلے دے۔۔دې خاورې  ډېر نامتو نعت 
ګو شاعران اؤ خوش اوازٔه اؤ خوشحاحلانه نعت خوانان ځېږويل دي چې َد تفصیيل ذکر ئې دا موقع 
نٔه ده۔ ۔ پٔهٔٔٔٔ داسې نوموړیو کسانو کښې یو دروند شخصیت سید شبري امحد اکاک خېل هم دے چې 
اکر ئې َد ژوندانٔه الره ده۔۔ دو   پٔهٔٔٔٔ لږه موده کښې   پٔهٔٔٔٔ اردو کښې َد ایمان افروزایمان    ہب  دتس  و  ار  �ي ہب  دل 

پٔهٔٔٔٔ ژبه  شاهراهِ حمبت اؤ َد پیغاِم حمبت غوندې دوه شاهاکر کتابونه چاپ کړي دي اؤ َد نورو يللکو 
ئې اراده ده۔۔۔َد سید شبري امحد اکاک خیل  َد خپلې صأیبې اؤ ایمانانه را۔ ۔۔ مطابق  هغو۔ خپلو ماشومانو  
۔ کٔهٔ داسې  ته ؤیيل دي چې بهر َد رضورت مطابق چې هره یوه ژبه واَي خو   پٔهٔٔٔٔ کور دننه به پښتو واَیٔ

نٔه وي نو دا به َد پښتو رسه بې وفأی وي۔۔۔
زٔه اکرث دا خربه کوم چې پښتو َد اهلل تعایٰل اؤ َد هغٔه َد رسول ملسو هيلع هللا ىلص   پٔهٔٔٔٔ مېنه َد مست قام 
ژبه ده ځکه َد دې َد ارتقا اؤ ترویج َد پاره غېيب الرې چارې پرانستے يش۔۔ ۔داسې درانٔه اؤ سپېځيل 

شخصیتونه پیدا يش چې  َد هغوي بې لوثه هلې ځلې َد پښتو ژبې َد ترقۍ اؤ ودې باعث وګرځي۔۔۔
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سید شبري امحد اکاک خېل صاحب وأی  چې ما   پٔهٔٔٔٔ اردو کښې دوه شعري جمموعې شاهراه 
حمبت اؤ پیغام حمبت چاپ کړې  نو یوه ورځ مې   پٔهٔٔٔٔ زړٔه کښې دا خیال راغلو چې زٔه خپلو چبو ته 
خو َد پښتو ژبې رسه َد وفادارۍ تلقني کوم ۔اؤ خپپله مې   پٔهٔٔٔٔ پښتو کښې ال یو کتاب هم نٔه دے چاپ 
کړے۔۔۔دا َد مورنۍ ژبې رسه بې وفاي نٔه ده؟ دا َد شاه صاحب هغه تاریيخ اعرتاف دے ۔چې پښتو 
ژبه به پرې مدام ویاړ کوي۔۔۔ َد پښتو َد ادب   پٔهٔٔٔٔ تاریخ کښې به تل روښانه اؤ معتربه حواهل ګڼلے 

يش۔ بلکې   پٔهٔٔٔٔ زرزري ټکیو کښې َد يلک جوګه حواهل ده ۔۔۔
اکاک خېل صاحب وأی چې َد دې احساس بېدارېدو رسه ما سمدسيت اراده وکړه چې هم   پٔهٔٔٔٔ 
دې نومونو هم َددې شعرونو   پٔهٔٔٔٔ رڼا کښې به   پٔهٔٔٔٔ پښتو کښې دوه کتابونو يلکم۔۔۔اهلل تعایٰل َد دوی   
پٔهٔٔٔٔ دې نېکه اراده کښې برکت واچولو  اؤ شاه صاحب   پٔهٔٔٔٔ دې اکر کښې بریالے شو۔۔۔َدمینې شاهراه 
اؤ َد مینې پیغام    پٔهٔٔٔٔ نومونو ئې دوه کتابونه ويللک  اؤ َد دواړو کمپوز شده نسخې زما خمې ته پرتې 

۔۔۔ دي۔۔ ، ډېر زر به دا انشاء اهلل چاپ يش 
 ډېرو سرتو أولویو شاعرانو دا اعرتاف څٔه چې اقرار کړے دے چې زمونږ شاعري َد یو 

پیغام َد رسولو ذریعه ده۔۔۔عالمه اقبال خو پٔه!  
اہمر  را ” انہقٔ ےب  م 

ش
ک�

یم  “وسٔے زنمل 
۔۔۔  کښې ډېر ښلکے مثال ورکړے دے چې َد شاعرۍ   پٔهٔٔٔٔ ذریعه خپل قام مزنل ته رااکږم۔ 
بعینہ۔ دغه مطلب، مقصد اؤ مداع َد ښایلغ شبري امحد صاحب هم ده چې َد شاعرۍ   پٔهٔٔٔٔ قالب کښې 

خپل پیغام قام ته، مسلمانانو ته، یا دنیا ته رسؤل غواړی  ۔
َد شبري امحد صاحب پیغام څٔه دے؟ دا هم هغه پیغام دے چې َد زرګونو اکلونو راسې   پٔهٔٔٔٔ 
خمتلفو وختونو کښې پېغمربان، انبیاء کرام، اويلاء اهلل، پرياِن عظام ، واعظان، علماءِ دین، فلسفیان 
اؤ شاعران َد انسانیت َد خري ښېګړې َدپاره انسانانو ته رسول غواړی۔۔۔۔ دا هغه حق، رښتونے اؤ ابدي 
پیغام دے چې َد قرآن پاک َد تعلیماتو اؤ َد حضورملسو هيلع هللا ىلص َد اسؤه حسنه   پٔهٔٔٔٔ شلک َد نين دور َد انسانانو َد 
مجلوؤ اخالیق، سمایج، خرابیو،ذهین رنځونو، مادي رضورتونو یو شايف عالج اؤ جامع حل دے۔۔۔۔َد 
دې پیغام بنیادي نکته عشق دے، مېنه ده ۔، خالصه، سوچه، بې لوڅه مېنه۔۔۔ دغه مېنه   پٔهٔٔٔٔ ټول  
اکٔینات کښې  خوره وره، جاری اؤ ساری ده۔۔۔۔ َد اکٔینات ژوند اؤ موجودګی َددې مېنې نه عبارت 
دي۔۔۔۔  مېنه اؤ ښائست َد یو بل َدپاره الزم اؤ ملزوم دی۔۔۔۔ پتنګ ته   پٔهٔٔٔٔ شمع کښې حسن ښاکری، اؤ 
  َد دٔه َد مېنې َد اظهار انداز 

ً
بلبل   پٔهٔٔٔٔ لګ کښې ښائست ویین۔۔۔ ۔انسان خو ارشف املخلوقات دے یقینا

   
ً
اؤ مقدار َد حسن معیار اؤ دغه حسن ته َد رسېدو اؤ دغه حسن َد خپلؤلو سوچ اؤ اپروچ به یقینا

ډېر سرت، لوړ اؤ  هسک  وی۔
 َد موصوف َد شاعرۍ تنه بوده کٔهٔ هغه َدمینې شاهراه  دے اؤ کٔهٔ َد مینې پیغام ، هم َد دې 
پاکې سپېځلې افایق اؤ الویه مېنې نه وودلې شوې ده۔۔۔۔ دا َد رڼا اؤ نُور هغه پلوشې دی چې َد کومو   
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پٔهٔٔٔٔ حقله رمحان  بابا وا ٔی چې

کٔه رڼا ده پېروي َد حممد ملسو هيلع هللا ىلص ده
پٔهٔٔٔٔ  َد شاعر    پٔهٔٔٔٔ شلک کښې  انوارو اؤ جتلیاتو    َد   داسې شاعرۍ نه ځېګېدلې پیغامونه 
َد  هٔل کبله  َد راپاریدیل قلیب وارداتو  اؤ شاعر  پونه وروی  َد پرخې  َد ملکویت حسن  روښانه ذهن 
پٔهٔٔٔٔ دې رسور کښې  لوستونکی ځان رسه    بهري کښې  پٔهٔٔٔٔ  پُر کېفه ملحاتو    َد  اجنذاب  او  جذب 

رشیکول غواړی۔۔۔۔ دغه بهري َد دین حممدی ملسو هيلع هللا ىلص پېروی ده۔۔۔۔
پٔهٔٔٔٔ  َد تنقید    نٔه ئې  اؤ  پٔهٔٔٔٔ فین پېمانوځېرلې شو  َد شعر    نٔه  َد مینې پیغام  شاعری مونږ 
زراکڼی سنجولې شو۔۔۔ َد دې دوه وجهې دی۔ یو خو َد پیغام حمبت شاعری اعمه شاعری نٔه ده بلکې َد 
یو الفاین، ابدی اؤ افایق پیغام َد خورولو ذریعه ده۔ چې زیات تعلق ئې َد قلیب وارداتو څخه دے۔۔۔بل 
دا َد اردو شعر من و عن ترمجه نٔه ده بلکې َد پښتو جامې وراغستولے شوي دی۔۔۔   پٔهٔٔٔٔ حاالتوکښې 
پٔهٔٔٔٔ نظر کښې ساتل پکار وی، فین باریکی اؤ  خاخما لرے برے راځی۔۔۔۔ دتله به َد شاعر نیت   

نزاکتونه نه۔۔۔
خو لکه څنګه چې َد شاه صاحب نېکې ارادې اؤ سپېځيل مقصدونه َد اکمېابۍ مزنلونه 
غوڅوی دغه شان   پٔهٔٔٔٔ  مبارکه  اؤ خبتوره سلسله کښې هم خوش خبتانه شبري امحد صاحب ته َد 
یو دروند علیم اؤ ادیب شخصیت پروفېرس سید حممود ظفر صاحب مال تړ حاصل شو۔۔۔ هغوی   پٔهٔٔٔٔ 
دې سلسله کښې رسا فکر، ژور نظر اؤ تېز ذهن لری۔۔۔ خپپله هم صاحب طرز ادیب اؤ َد ښاکره 
۔  پٔهٔٔٔٔ دې جمموعه هغوی نظر اچولے دے۔۔۔ یوئې نوې امال ته برابر کړی  مقام څښنت شاعر دے۔۔ 
ده۔، بل  ډېر ابیات چې نیمګړي يليلک شوي وو هغه ئې برابر کړی دی۔۔۔شاید چې دا  نیمګړتیا َد 
اصل مسودې َد نقل کونکي هٔل کبله وه۔۔ ۔هسې خو َد موضوع   پٔهٔٔٔٔ حلاظ دا شعری جمموعه َد لعل 
و جواهرو لړۍ اؤ خشبویه ګلونو لګ دسته ده۔ خو َد ځنو شعرونو   پٔهٔٔٔٔ خوند کښې تاسو هم ځان 

رسه رشیکوم۔۔۔
نشته مثال  مېنې  َد  ده  مېنه  څوک بې مېنې   پٔهٔٔٔٔ دنیا کښې خوشحال نشتهمېنه 
عقله اۓ  کړی  خبرې  سره  زړٔه  کار   پٔهٔٔٔٔ ”قال“ کله چلیږی کٔه ”حال“ نشتهمېنه 

یا
کیږی نصیب  بس  بندګۍ  پٔهٔٔٔٔ  قربانبندګی    کړه  خوښه  پٔهٔٔٔٔ  ئې    خوښه  خپله 
پېش کړه باندي  پٔهٔٔٔٔ سچه  سبحانخپل زړګے ورته    پاک  َد  دربار  پٔهٔٔٔٔ  شی    قبول  چې 
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َد نفس َد بیمارۍ تشخیص داسې ښٔی!
دےنفس کٔهٔ ګاډے دے نو زړٔه ئې ډرا یٔیور دے مؤثر  ذکر  زړٔه  َد  کښې  اصالح  پٔهٔٔٔٔ 
کښې مجاهده  پروت  دے  عالج  نفس  َد  اؤ تشخیص َد شیخ   پٔهٔٔٔٔ دې کښې معتبر دےاؤ 

  پٔهٔٔٔٔ دې فتنه انګېزہ فضا کښې شاعر ولې مطٔمن دے!
دی فتنې  نن  ته  طرف  دیهر  اندېښنې  دی  مشکالت 
یو سره  چا  چې  مونږ  دیشکر  زمانې  َد  حق  اهل 

َد ظاهر و باطن فرق   پٔهٔٔٔٔ څومره ساده اؤ اسان مثال رسه ثابتوی!
کٔی ټنګا  زیاته  کټورے  وی  خالی  پٔهٔٔٔ ټنګېدو هغه ټکا کٔیچې  چې وی ډک   

کٔیپٔهٔٔٔٔ ظاهر چې صرف مست وی هغوی شور کا بیا  دا  کله  جامع  باطن  ظاهر  َد 
اخالص نٔه رصف   پٔهٔٔٔٔ صوفیانه تعلیماتو کښې بلکه   پٔهٔٔٔٔ عمیل ژوند کښې هم یو َد قدر 
وړ عمل دے۔ ځکه خو پرې  ډېرو شاعرانو طبع ازمای کړی ده۔ موصوف هم دا انساین صفت اؤ َد 

انساین معارشې قدر  داسې ستأیلے دے!

شی سوتره  صفا  زړګے  دا  نیت  ښٔه  پٔهٔٔٔٔ  شیچې    ښائسته  اعمال  برکت  پٔهٔٔٔٔ  اخالص    َد 
کښې عمل  هر  پٔهٔٔٔٔ  نظر    لره  هغٔه  شیپٔهٔٔٔٔ  هغه  ستا  اؤ  اعمال  شی  دې  قبول  چې 

بې شکه چې َد قرآن پاک رسه مېنه اؤ َد کالم پاک تالوت َد هر مومن مسلمان َد ایمان جز 
دے خو شاعر یوه بله نادره نکته   پٔهٔٔٔٔ ګته کوی اؤ  وائې!

کړه حاصل  درس  مېنې  َد  تٔه  نه  قرآن  کړهَد  واصل  باندې  دې  پٔهٔٔٔٔ  ځان محبوب سره   
دے کالم  َددې  نُور  َد  ډک  لفظ  هر  کړههر  زړګے خپل  دا  معمور  باندې  نُور  دې  پٔهٔٔٔٔ 

زما   پٔهٔٔٔٔ خیال َد حوالو دا سلسله َد اندازې نه زیاته  وږده شوه۔ خو یوه  اخريی حواهل َد نعت رشیف 
َد يللکو رضوری ګڼم۔۔َد نعت رشیف َد سرتې مرتبې   پٔهٔٔٔٔ حقله خو َد اهلل تعایٰل خپل کالم داسې 
ګوایه ورکوی  ورفعنا لک ذکرک۔۔ لوړ یا هسک کړو مونږ ذکر ستا ستا۔۔ دپاره۔َد ښایلغ شبري امحد 
اکاک خیل پیغام حمبت دې وی أو َد  حضورملسو هيلع هللا ىلص ذکر دې پکښې نٔه وی۔۔  پٔهٔٔٔٔ دې جمموعه کښې ګڼ 
نعتونه شامل دی۔ ولې بیا هم َد حضورملسو هيلع هللا ىلص َد عظمت اؤ لوۍٔ َد بیان رسه  ډېرې تقاضې   پٔهٔٔٔٔ نظر کښې 

لری!۔
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لیکلو َد  نعت  کښې  زړٔه  پٔهٔٔٔٔ  لرم    یادولوشوق  َد  محبوب  َد  کښې  دې  پٔهٔٔٔٔ  اؤ   
شمه نٔه  غلط  هغهملسو هيلع هللا ىلص  چرته  زٔه  تللوچرته  َد  کوم  کوشش  زٔه  ښاخ  نازک  پٔهٔٔٔٔ 
دے بنده  خدائې  َد  هم  هغهملسو هيلع هللا ىلص  چې   

ً
ساتلویقینا َد  خیال  دې  َد  یم  کښې  کوشش  نو 

  پٔهٔٔٔٔ دې حقله َد نورو باریکیو اؤ نزاکتونو وضاحت داسې کوی!
دی مشکل  ولې  لیکل  دینعت  تلل  باندې  توره  پٔهٔٔٔٔ  دا   
شی وچت  نور  ئې  مقام  دیکٔه  تلل  مخکښې  نه  حد  َد  نو 
ځایه خپل  َد  شی  کم  کٔه  دیاؤ  راغورځېدل  ځائے  َد  نو 

زما دا يلک به نیمګړے ګڼلے یش کٔه زٔه َد صاحب کتاب   پٔهٔٔٔٔ حقله َدڅو خربو ذکر و نٔه 
کړم۔۔۔

دا پیاوړے روحاین شخصیت َد علم و عرفان، سلوک اؤ تصوف َد علم بردارې روحاین 
يلک  مشهور  پٔهٔٔٔٔ  ضلعې    صوابیۍ  َد  کښې  کورنۍ  علیم  درنه  پٔهٔٔٔٔ  مېاګانو    خېلو  اکاک  َد  سلسلو 
جهانګېری کښې پېدا شوے دے۔ اؤ َد سید یلع شاه اکاک خېل ځوئے دے۔۔۔ َد پېدائش تاریخ ئې 24 
اپرېل 1954 دے۔۔ ۔ابتدأی تعلیم ئې خپل یلک کښې حاصل کړے دے۔۔۔ایف۔ايس۔یس ئې َد اسالمېه 
اکلج پېښور نه کړي ده ۔ اؤ یب۔ايس۔یس مېکنیلک اجننرٔينګ ئې    پٔهٔٔٔٔ امتیازی حېثیت رسه َدپېښور 
یونیورسټۍ نٔه کړي ده۔۔ ۔   پٔهٔٔٔٔ اجننرٔينګ کښې َد کمپیوټر   پٔهٔٔٔ استعمال ئې حتقیق   پٔهٔٔٔ جرمين کښې   
پٔهٔٔٔٔ اکرلرسوهے یونیورسټۍ کښې  َد مشهور پروفېرس شناک   پٔهٔٔٔ رسپرستۍ کښې کړے دے۔۔ ۔نن 

َٔ اټامک انریج کمېشن کښې َد  ډپټی چیف اجنینرٔي   پٔهٔٔٔٔ عهده اکر کوی۔۔۔ سبا   پٔهٔٔٔ
َد مالزمت   پٔهٔٔٔٔ دوران کښې َد حتقیق اؤ تعلیم   پٔهٔٔٔٔ سلسله کښې ئې َد  یورپ اؤ امریکې 
سفرې کړي دي۔ ۔ ۔  پٔهٔٔٔٔ اسالم، سأینس اؤ دیین امورو ئې  حتقییق مقالې اؤ کتابونه  لکه فهم املېراث، 
مېراث اک آسان حساب ،فهم الفلکیات،فهم الریايض ،کشف هالل وغريه يللکې دی۔۔َد تصوف   پٔهٔٔٔٔ 
مېدان کښې ئې زبدة اتلصوف ،تصوف اک خالصه ، فهم اتلصوف ،ماکٔید شیطان اؤ نور واړه واړه 
کتابونه يليلک دي۔۔ ۔ َد دې نه عالوه وبپاڼه tazkia.org   هم  ددوی   پٔهٔٔٔٔ رسپرستۍ کښې َد خانقاه 
امدادیه نه مستقله چلیږي۔ ۔۔   پٔهٔٔٔٔ خانقاه امدادیه کښې شاه صېب روزانه   پٔهٔٔٔٔ خمتلفو موضواعتو 
درس ورکوي اؤ   پٔهٔٔٔٔ دې کښې َد خايل   پٔهٔٔٔ ورځ َد مثنوي رشیف درس هم کیږي ،کوم چې َد طریِق 
جذب ترمجان دے۔ ۔۔ شاه صاحب َد اسالم َد افایق اؤ ابدی پیغام َد خورولو دپاره هره الر خپله کړي 
ده۔۔ ۔َد يلک لوست نه عالوه َد شاه صاحب بله غټه اکرنامه ځائے   پٔهٔٔٔٔ ځائے َد خانقاه ګانو جوړول دی۔ 
۔لکه پنډۍ، آهل آباد، اسالم آباد، جهانګېره، سخاکوټ مالکنډ اېجنیس، پېښور، الهور، فېصل آباد 

اؤ کراچۍ کښې ئې دا روحاین مرکزونه قأیم کړی دی۔۔۔دتله نٔه رصف َد حال و قال حمفلونه، َد ذکر 
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و اذاکر جملسونه، َد روحاین تربیتونو أو تزکیه نفس غنډې کیږی بلکې دا َد دین َد درس و تدريس 
موثرې اؤ معتربې ادارې هم دی۔۔۔ اهلل تعایٰل دې َد علم و عرفان دا رس چینې دغه شان تل تر تله 

روانې اؤ تاندې لری۔ چې َد سلوک اؤ معرفت َد الرې تنده غری پرې دغه شان سېرابیږی۔ امېن۔۔۔
نننۍ نړۍ  خونړۍ ده۔۔ ۔َد ظلم اؤ بربریت ښاکر ده۔۔ َد سړی خورګۍ اؤ استحصال َد السه 
َد دنیا امن تاال ترغه کړے دے۔۔  پٔهٔٔٔٔ اور کښې والړ دے۔۔۔ زیایت خورګۍ اؤ زورګېرۍ  انسانیت   
۔قامونه َد امن   پٔهٔٔٔٔ تالش کښې رسګردانه اؤ پرېشانه دی۔۔۔ انسان   پٔهٔٔٔٔ رنګ رنګ زنځوریو کښې 

اخته اؤ بالګانو کښې ګېر دے۔۔۔َد زړٔه َد اطمېنان   پٔهٔٔٔٔ لټون کښې دے۔۔۔  پٔهٔٔٔٔ داسې حاالتو کښې َد 
مېنې، ورور ولۍ اؤ َد امن پیغام َد رشیعت حممدیملسو هيلع هللا ىلص   پٔهٔٔٔٔ پريوۍ کښې پټ دے،۔َد کوم َد خرپونې 
دپاره چې شاه صاحب شپه اؤ ورځ  لګیا دے اکر کوی۔۔۔ اهلل تعایٰل دې وکړی چې َد سید شبري امحد 
اکاک خېل دا بې لوثه کوششونه َد لوی اهلل   پٔهٔٔٔٔ در کښې قبول یش چې دوی خپل مرام حاصل کړی۔۔۔ 
دا دې َد دوی دپاره َد دین دنیا توښه وګرځی۔، امېن۔۔۔ دا ګناه ګار اؤ پروفېرس سید حممود ظفر دې  

هم   پٔهٔٔٔٔ خپلو داع ګانو کښې یاد لری۔،تشکر کوم۔۔
	 	 	

پروفېرس مېاں عنوان ادلین اکاک خیل 	 	 	
          236 یب۔ شیخ ملتون  مردان 

     18 اکتوبر   ۲۰۱۳
          بمطابق 13 ذواحلج 1434 ھ
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تقریظ َد پروفیرس سید حممود ظفر لٔہ خوا نہ
بسم اهلل تعایٰل

پٔهٔٔٔ خپلو  َد “حسن” “احسن” او“حسني” معیٰن    زمونږ بزرګانو علماؤ چي لکه   
سپېځلو حتریراتو کښي کړي ده نو َد “ښيلک” اؤ “ښايسته”   پٔهٔٔٔٔ  توری ئې نه ده راوړی بليک َد “ښٔه”   
پٔهٔٔٔ توری ئې دا معيٰن ښاکره کړي ده۔۔ ۔۔ َد حمرتم شبري امحد اکاکخېل صاحب کتابونه ما ته زما زوی   
پٔهٔٔٔ دے غرض راوړی وو چي زٔهً ئې امال صحیح کړم۔ اؤ دا اجازت ئې راته هم َد شبري امحد صاحب 
ً اشعارو کښي څًه اصالح پکار وی نو هم کولے یش۔۔۔ ما امال  پٔهٔٔٔ هٔل طرفه راکړے ٔو  چي کٔهٔ   
ً اشعارو کښي َد اصالح رضورت مې حمسوس نًه کړلو۔ ۔ولې چې کٔهً َد شاعرۍ  صحیح کړه خو   پٔهٔٔٔ
ً نظر ورته ګوري نو پکار ده چې رد و بدل پکښې ویش ۔خو َدکوم لوړ   ا ؤ  َدخوند او مزې   پٔهٔٔٔ
عظیم مقصد دپاره چې دا اشعا ر يلیلک شوی دی چې زړونو کښې دې وررسه َد“اهلل” اؤ َد رسول 
کریمملسو هيلع هللا ىلص رسه َد مېنې  څړیکې راپورته یش نو َد مقصد ځال وررسه َد شاعرۍ ښايًست هم رشیک 
کړے دے۔۔اًو زما یقني دے چې څوک َد لوړ اًو مقصدی شاعرۍ خوند اخستل غواړی نو هغه 
ً “َد مینې پیغام” کښې موجود دے۔۔ ۔۔۔ خربه َد خپل زړٔهً َد اندروين څړیکې ده۔ اؤ ځکه   خوند   پٔهٔٔٔ
زٔهً َد شبري امحد اکاکخېل صاحب  شاعرۍ ته َد“ښيلک”  ؤ “ ښايًسته”  نه زیاته  “ ښًه ”  شاعري 
وایم لکه َد رمحان بابا کالم چې دے۔۔۔ اؤ یقني مې دے چې لوستونکی به زما دې رائې رسه اتفاق 
وکړی ولې چې  َد ډېر نېک اؤ لوړ مقصد َدپاره شوي ده۔۔۔۔اهلل تعايٰل دې شبري امحد اکاک خېل صاحب 

ته ژوند اؤ توان ورکړی چې دا سپېځلے حتریک جاری وسايت۔۔۔
                               سید حممود ظفر
۲۹ ستمرب ۲۰۱۳       
اهلل آباد پنډۍ       
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رسیزٔه

ا َبْعْد الَم ُ َعلٰی َخاَتِم النَّبِییَن           َامَّ لٰوۃُ َو السَّ َاْلَحْمُد ِِهللا َربِّ اْلٰعَلمِیِنِِِ          َالصَّ
ْیٰطِن الرَِّجْیم         بِْسِم اِهللا الرَّْحٰمِن الرَّحِْیِم        َوالَِّذيَن آَمنُواْ أََشدُّ حُبًّا ِهللا           َفَاعُوذُ باِهللا ِمَن الشَّ

َد مؤمنانو  َد اهلل تعایٰل رسه  ډېر زیات حمبت وي۔اؤ کٔهٔ نٔه وي نو پکار ده چې وي۔ پس هره هغه 
ذریعه چې َد اهلل تعایٰل َد حمبت ذریعه جوړېدے يش َد هغې استعمال به رضوري وي ۔حرضت تهانوي رمحة 
اهلل علیه یو  ځل وفرمایٔیل چې زٔه تاسو ته َد اصالح َد ټولو نه زیاته اسانه طریقه و نٔه ښأیم؟ ۔خلقو ووې 
ولې نه؟۔۔ حرضت وفرمایٔیل چې َد حمبت پوړۍ وخورٔی ۔ ۔خلقو ترې نه  تپوس وکړو َد حمبت پوړۍ به کوم 
ځائے کښې مالویږي؟ هغؤی وفرمأیل َد حمبت   پٔهٔٔٔ داکنونو کښې۔ یعنې َد اعشقانو   پٔهٔٔٔ صحبتونو کښې۔ 
پس َد عشاقو صحبتونه َد دې َد حاصلولو اسانه طریقه ده۔ اؤ کٔه دا مېرسه نٔه وی نو بیا َد صحیح جذب 
کالم دا اکر کوي۔۔۔نن هم کٔهٔ څوک َد اصالح   پٔهٔٔٔ نیت مثنوي موالنا روؒم ، َد موالنا جايمؒ  یا َد حايج حممد 

   پٔهٔٔٔ دې کالم کښې  ډېر زور دے اؤ َد مشأیو  َد صحبت اثر لري۔
ً
امېؒن واوري نو ترې ډېرمتاثر يش۔ یقینا

  پٔهٔٔٔٔ اردو ژبه کښې دې اعجز َد بزرګانو کیفیات َد شعر   پٔهٔٔٔ ژبه کښې قلمبند کړي وو۔ نو زما 
ذهن ته دا خربه راغله چې تاخو خو خپلو ماشومانو ته ؤیيل ؤو چې کٔه بهر هره ژبه وایٔی خو کور کښې به 
پښتو وایٔی ځکه چې دا َد خپلې مورنٔی ژبې رسه بې وفأی ده۔ خو تا خپله   پٔهٔٔٔ اردو کښې کتابونه چهاپ 
کړل اؤ پښتو کښې نه۔۔ حاالنکه اول بنده باندې َد خپلې ژبې حق وي۔۔ خو زما   پٔهٔٔٔ خمکښې یو مشلک ؤ 
اؤ هغې راته یو بل مشلک هم پېدا کړو۔۔۔هغه دا چې اګر چې ما   پٔهٔٔٔ طالب علمۍ کښې شاعري   پٔهٔٔٔ پښتو 
کښې کړي وه اؤ َد اسالمېه اکلج َد خېرب یونني   پٔهٔٔٔ مشاعرو کښې مې هم رشکت کړے ؤ اؤ زما کالم ته 
هغه وخت  ډېر داد هم حاصل شوے ؤ۔ خو دا برکت ؤ ۔َد پښتو َد ماحول، َد یو پښتون مشهور شاعر روغ 
لېوين صحبت، اؤ َد اکلج بې فکره ژوند۔ ۔دا درې وړه ځزيونه زما نه پنجاب کښې،   پٔهٔٔٔ کوم کښې چې زٔه 
َد  1980راسې وسم ، ورک شو۔ ۔۔اوس زما رسه ماحول نیشته، پښتانٔه سامعني نیشته، اؤ غټه خربه دا چې  َد 
شاعرۍ َد مزاج خالف مرصوفیت۔ څکه زما شاعري باللک   پٔهٔٔٔ ټپه ودرېده۔۔ ۔ماوې جوړې اوس زٔه شاعر 
پاتې نٔه شوم اؤ دغه َد روغ لېوين هم خیال ؤ۔ يلکن حرضت موالنا ارشف صاحب رمحة اهلل علیه چې 
یو اکمل ويل ؤ اؤ زما شیخ ؤ ،هغٔه  ماته َد ښې شاعرۍ داع کړي وه هغې به هم الره کوهل۔۔ آخر هغې الره 
وکړه اؤ زما جذبات َد نن نه درې اکهل خمکښې حج کښې انګېښت شو۔ اؤ ما َددې   پٔهٔٔٔ برکت بیا شاعري 
 دا یو اهلايم شاعري وه۔ ۔ما يللک کول اؤ نٔه پوهېدم چې څنګه مې کول۔ ۔ماحول َد اردو 

ً
رشوع شوه۔ ۔یقینا

اؤ کیفیات َد مکې مکريم اؤ َد مدینې منورې وو۔ نو آمد   پٔهٔٔٔ اردو ژبه کښې وشٔه اؤ دا کتابونه َد خريه رسه 
چاپ شو۔۔۔ دې نه پس چې څٔه وخت هغه برنے خیال    پٔهٔٔٔٔ پښتو کښې َد يللکو راغلو نو حقه خربه ده چې 
کیفیات خو الوزي ۔ابلته کٔه چا َد يلک   پٔهٔٔٔ لوښي کښې کښېښودل نو حمفوظ يش۔ نو داکیفیات َد آمد َد 
اردو شاعرۍ   پٔهٔٔٔ لوښي کښې حمفوظ شوي وو ۔نو داسې کیفیات خو چونکې مادتله نٔه شول پېدا کولے 
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نو کٔهٔ دتله مې شاعري کولے نو هغه به آورد ؤ نو ځکه مې َددې اردو کالم   پٔهٔٔٔ پښتو کښې ترمجه کړي 
ده۔۔۔ ابلته چونکه مقصد پیغام رسول وو نو کٔهٔ   پٔهٔٔٔ دې کښې څٔه نور کیفیات هم مېنځ کښې راننويت وي 
نو ما حصار کړي نٔه دي ،  ځکه چې دا َد پښتنو امانت ؤ، اؤ امانت رسول مستحقینو ته رضوري وي۔۔ ۔اهلل 

تعایٰل دې ما   پٔهٔٔٔ دې مقصد کښې اکمېاب کړي۔ ۔۔

دا خو جواب شو چې پښتو اګرچې زما موریٔن ژبه ده خو ما پکښې َد اردو نه ترمجه کړي ده۔ ۔اوس   
یو بله اهمه خربه کول غواړم ۔۔هغه دا چې زما کالم به بعضې خلقو ته  ډېر ساده ښاکره يش۔ ۔َددې یوه وجه 
ده چې   پٔهٔٔٔٔ دې کښې یو خو ما َد ښائسته شاعرۍ نیت نٔه دے کړے۔۔ شاعري   پٔهٔٔٔ خپله یو ښائسته صنِف 
۔ غواړم چې خربه وريس۔ ۔۔َدّمشلکو الفاظو استعمال زما   پٔهٔٔٔٔ  ګفتار دے۔ ۔زما رنګ َد بې تکلفه شاعرۍ دے۔
۔ زٔه غواړم چې  زما اؤ َد قاري مېنځ کښې دې تکلف حأیل نٔه وي۔۔۔بل  غواړم چې کوم  طبعیت بوج اچوي۔
الفاظ  َد عوامو   پٔهٔٔٔٔ استعمال کښې ورځ اؤ شپه وي هغه   پٔهٔٔٔٔ شاعرۍ کښې رايش۔ ۔۔َد کومو اشعارو َد الفاظو 
َد معیٰن َد پاره کٔه څوک َد لغت حمتاج يش  نو دا زما   پٔهٔٔٔ نزد َد شاعرۍ رسه زیاتے دے۔۔۔زٔه ګورم چې َد  ډېرو 
ښو ښو شاعرانو کالم َد خلقو َد سینو نه ووتٔه، رصف   پٔهٔٔٔ کتابونو کښې دے۔ ۔اؤ َد رمحان بابا کالم اوس 
۔ ۔نن هم چې َد رمحان بابا کالم څوک وأي نو هر پښتون پرې پوهیږي۔ ۔کٔه  هم َد خلقو   پٔهٔٔٔ زړونو کښې دے۔
دا َد رمحان بابا یو طرف ته کرامت دے نو بل طرف ته دا َد رمحان بابا َد اسلوب برکت هم دے چې پکښې 
۔احلکمة ضالة املؤمن، کٔه   پٔهٔٔٔ دې اصول مونږ َد کفارو  سادګي ده ، بې ساختګي ده ،معرفت دے، اساين ده۔۔
ښٔه اعدتونه چې کوم َد اسالم مطابق دي اخستے شو نو َد رمحان بابا ولې نه۔؟   پٔهٔٔٔ دې کالم کښې زما کوشش 
خو دادے چې َد قاري قلب و ذهن َد اهلل َد حمبت یو ننداره وکړي اؤ ذهن ئې هغه څزيونو ته تیار يش چې 
۔  پٔهٔٔٔ دې وجه َددې کالم دوه غټې حصې دي۔ یو   پٔهٔٔٔ زړٔه کښې َد اهلل َد مېنې  کوم َد زړٔه َد رڼا َد پاره ښٔه ګرزي۔۔
َد انګېښت کوشش، اؤ دویم چې لکه دا مېنه زړٔه کښې رايش نو بیا َد زړٔه څٔه حال وي اؤ َددې اثر   پٔهٔٔٔ اعمالو 
پٔهٔٔٔ دې عظیم  څٔه پریوزي؟۔ ګویا کیفیت احسان حاصلولو نه پس اعمال څنګه وي؟۔اهلل تعایٰل دې مونږ   
مقصد کښې اکمېاب کړي۔۔۔زما دا یقني دے کٔه ٔ َد یو کس زړٔه هم َددې   پٔهٔٔٔ برکت اهلل تعایٰل طرته مأیل شٔه 
نو زٔه اکمېاب شوم۔ اؤ کٔه دا هم نٔه وي نو َد مرشانو نه مو اوریديل دي چې کٔهٔ څوک طریقه صحیح واخيل اؤ 

نتیجه َد هغې مطابق رانٔه يش هم هغه َد اهلل   پٔهٔٔٔ نظر کښې حمروم نٔه وي ځکه چې   !        
ےہ" ي  ہ

ن
� رحموم  �یهب  رحموم  اک  اےن 

ن
"مي     

مونږ  چې لکه يللک کول هغه وخت َد پښتو امال بدهل وه ۔۔وروستو پٔه باړه ۍلګ کښې َد پښتو ژبې َد ماهرینو 
َد هغې مې  ما کړي دي  نه پس چې کوم يللک  ۔هغې  ډېرې مفیدې فیصلې وکړلې۔  اؤ هغوي  ټونله وشوه 
کوشش کړے دے چې د دو فیصلو پٔه رڼا کښې ويلکم۔ ۔ددې دپاره  پروفېرس سید ظفر صاحب زما دېر 
مدد کړے دے۔ اهلل تعایل دې َد دې هغوی ته ډېر اجرونه ورکړي۔۔پٔه دې کتاب کښې خو ما هم دغسې 
۔ هغه دا چې َد باړه ۍلګ دیصلې وړومبۍ  کړي دي لېکن یٰو جتویز مې زړٔه ته راغلے دے هغه پیش کوم۔

فیصله داوه چې:
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"هغه لکمې چې د عربۍ او فارسۍ نه پښتو ته راغلې دي او معنا یې هم هغه ساتلې ده هغه به خپپل اصل شلک 
کښې يلیلک يش، لکه قصه، قمیص ، ضعیف. او هغه لکمات چې پښتو خپل کړي دي، معنا یا شلک یې بدل 
شوي دي ، هغه به په پښتو کښې په اوښيت شلک يلیلک کېږي، لکه تپوس ، پام . او د عربۍ خمصوص ټيک به د 

پښتو په لکماتو کښې نه يلکو – مثالً: )) تورخم (( به په )) ت (( يلکو په )) ط (( به یې نه يلکو "
نو تر اوسه خو هم داسې کړي دي لېکن عوامو ته َد دې پته لګېدل ډېر  ګران دي چې کوم ټکے َد فارسۍ 
نه یا عربۍ نه پښتو ته منتقل شوے دے۔۔َد دې دپاره په دې فیصله عوامو ته عمل کول ګران دي۔ که داسې 
وکړے يش چې دغه ټيک هم َد پښتو َد امال َد اعم قانون مطابق ويللکے يش نو َد دې َد امال فیصله به رصف 
۔مثالً خريے اؤ خري کښې پٔه وړوميب ټيک کښې به یائےمعروفه راځي   صويت بنیاد باندې کول اسان وي 
اؤ بل کښې به یائے خمصوصه  راځي اؤ خېر به يللکے يش  ۔َد باړه ۍلګ َد قانون مطابق دا خري يللک پکار دي 
ځکه چې دا ټکے َد عربۍ نه اخستے شوے دے اؤ پٔه فارسې کښې هم راځي ۔دغه شان حیثیت به حېثیت 
بعینه به بعېنه يللکے يش۔ دې کښې بٔه عوامو ته ډېر سهولت وي اؤ  پٔه مفهوم اؤ پٔه لوسته ئې هم څٔه فرق نٔه 
پرېوځي۔۔ابلته که مکمل مجله َد فارسۍ یا َد عربۍ څوک نقل کوي نو هغه لکه چې نورو ژبو کښې هم په 

۔ اصل حالت کښې يللکے يش پٔه پښتو کښې به هم داسې يللکے يش۔
اهلل تعایٰل دې مونږ ته صحیح نیتونه نصیب کړي۔۔  پٔهٔٔٔٔ اخر کښې َددې اردو شعر ترمجه دې   

ولې ؤنٔه يش چې دا پیغام هم ؤريس۔!

معلوم ته  ټولو  مونږ  شي  دې  محرومحقیقت  دے  نٔه  مېحانې  َد  محروم  چې 
دي اهلل  َد  کښې  الس  هغه  کیږي  چې  نومڅٔه  خدأی  َد  واخله  ژبه  پٔهٔٔٔ  نیت    ښٔه  پٔهٔٔٔٔ 

 شبیؔر امحد اکاک خېل
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محد باري تعایٰل
هغه موجود  کښې  زړونو  مېنې  َد  ډک  پٔهٔٔٔٔ خیالونو کښې موجود هغهولټوه  َد عاشقانو    اؤ 
شي لیدلے  کښې  هواګانو  کښې  نمر  دَ  رڼا  هم ستورو سپوږمٔی کښې اؤ   پٔهٔٔٔٔ غرونو کښې موجود هغههم 
شي لیدلے  ئې  زړۂ  هغه  لري  بصیرت  چې  ښکلي نظارو کښې   پٔهٔٔٔٔ سیندونو کښې موجود هغهکوم 
دادے سوال َددې   پٔهٔٔٔٔ جوابونو کښې موجود هغهبې لٔه کار کونکي کله کار خپله کېدلے شي
هغهټیک څیز هم خراب شي چې ئې څوک   پهٔٔٔٔٔ حفاظت نهٔ وي موجود  کښې  حقیقتونو  سأینسي  داسې 
دې کښې   پٔهٔٔٔٔ بېشماره نظامونو کښې موجود هغهلږ غوندې کٔه کلٔه خپل تخلیق باندې مونږ غور وکړو
لټٔی حق  اؤ  وي  نٔه  متاثر  نفس  لٔه  کٔهٔ  هغهعقل  موجود  کښې  رازونو  ټولو  کأینات  َد  نو 
نو شبیؔره  اے  زړۂ  بیدار  دَ  تٔه  پېدا  طلب  لرې مٔه ځه ستا   پٔهٔٔٔٔ دې شعرونو کښې موجود هغهکړه 

پٔه بندیا نو رحم
به تا  پٔه  وکړو  تا  کٔه  رحم  هغٔه  َد  نو  بندیا  به پٔه  بیا صفا  تاته  َد جنت الره شي  رحم وکړي 
کول رحم غلط کار دےکه کوې دا وي خطا بهمخلوقات عیال َد خدأی دي نو  َد دوی پٔه دښمنانو
پٔه دې باندې هغه کس محبوب بیا جوړ شي دَ اهلل بهطریقه دَ مصطفےٰ چې کړه چا خپله ،خوش نصیب دے
په دې باندې ځان پٔه خپله َد رحمت نه کړي جدا بهَد کافر سره َد   زړهٔٔ دوستي َد ځان سره دے ظلم
بهَد دنیا پٔه مېنه باندې چې َد چا زړګے ککړ وي صفا  شي  نه  زړٔه  دٔه  َد   سمندرونو  اؤو  پٔه 
راغے کٔه  اواز  دا  باره  شبیؔر  َد  کښې  دے زما دے دې راځي  کامېابي وي دا زما بهآخرت 

محد باري تعایٰل
شپه اؤ ورځ ، سپوږمۍ کښې، اؤ    پٔهٔٔٔٔ ستورو  اسمانونو کښې
کښې څیزونو  ټولو  فطرت  َد  خدایه  یې   موجود  ته  

دي چې  سهارې  دا  انساين  وړلو  بوج  َد  دا 
کښې جهازونو  کشتیانو  پٔهٔٔٔٔ  کښې،    سمندر  پٔهٔٔٔٔ  دا   

هم کښې  فوارو  خاموشه  دې  پٔهٔٔٔٔ  شبنم    َد  کښې  شپه 
کښې نهرونو  اؤ   ، دریابونو  پٔهٔٔٔٔ  باران  سیلۍ  دا 

دومره وچت غرونه فلک بوس   پٔهٔٔٔٔ مزکه ښخ  چې دي
ټول څادرونو کښې پٔهٔٔٔٔ دوی خواره  َد شینيک    دي چې 
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شین اسمان کښې چاودے چرتہ نشتہ دے، صفا دے دا 
کښې منظرونو  ښکلي  چت  َد   ستنو  بې  َد  داسې 

ګورو  اکٔینات  یو  څزي  هر  َد  کښې  زره  هر  دے 
کښې حرکتونو  رفتارونو  پٔهٔٔٔٔ  الېکټران    َد  تا 

داسې باریکۍ  چرته  اؤ  وسعت  َدافالک  چرته 
کښې شاهکارونو  اؤ   ، اشارو  التعداده  داسې 

دے چې  اثر  َددې  مدار،  خپل  پٔهٔٔٔٔ  کږه    ده  مزکه 
ورځې شپې وړې لویې، اؤ  رنګ رنګ موسمونو کښې

ابتداواقف لٔه   نٔه  اؤ   ، خبر  انتها  پٔهٔٔٔٔ  نه   
کښې غرونو  جوړو  پٔهٔٔٔٔ  حیرت    لٔه  ذهن  َد  مو  داسې 

دے کوم  شبیؔر  چې  خربه  بې  نه  ذرې  یو  َد  ستا 
کښې ټوپونو  زړٔہ  َد  عجیبه  ده   ، تا  ویين  هغه 

َد خدأی پاک عظمتونه
قلمونه ټولې  دا  شي  جوړې  ونې  شي  سیاهي  سمندرونه  ټول  دا  که 
تعریفونه چې  اهلل  خوږ  َد  زما  دي  هېڅکله  باندې  دې  پٔه  شي  به  نٔه  پوره 

زۂ   قارص یم هل تعریف ئې خو بیا هم به کړم کوشش دا چې څٔه پٔه محد کښې حصه واخلم
خدأی دې وکړي چې قبول مې دا کوشش يش چرته زۂ   چرته َد خدأی پاک عظمتونه

خدأی خو خدأی دے فعال لما یرید دے مونږ بندیان یو حق زمونږه پرې څٔه نشته
کؤونه عمل  مونږ  ئې  حکم  هر  پٔه  چې  دادے   هغٔه  َد  بندګۍ  َد  حق  مونږ  په 

ي روان  څوک  چې  هغې  پٔه  ښوديل   ده  ته  آقا  مو  فضل  خپل  پٔه  الره  هغٔه 
آیتونه شانې  دغه  راغيل  دي  کښې  قران  پٔه  يش  اهلل  َد  نازويل 

شریعت ظاهر ته ګوري نو ظاهر مو دا پکار ده چې وي ټیک پٔه  هر صورت کښې

خو خدأی ګوري مو باطن ته پٔه  عمل کښې چې ظاهر دي َد هغٔه مخکښې ټول زړونه

کړم سوال  دا  ورنه  نيب  خوږ  َد  طفیل  پٔه   دے  امېدوار  فضل  َد  شبیؔر  ګناهګار 

پٔه دربار  کښې وررسه دغه شعرونه چې قبول مې مال اؤ ځان وخت و اوالد يش 
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نعت رشیف

لري نٔه  طاقت  َددې  زما  ژبه  وکړمه   حضور  َد  څنګه  زٔہ  تعریف  
َد هغٔه زړٔہ زړٔہ نٔه دے اکنړے دے بس چې َدحضور څوک حمبت نٔه لري

مصطفٰی کریم  رب  َد  محبوب  هغه 
مجتبٰی هدایت  َد  مظهر  چې  دے 
علٰی صل  لرم  ژبه  پٔهٔٔٔٔ  ځکه   

درود سالم دې پرې همېش استوم زړٔہ مې   پٔهٔٔٔٔ دې باندې حريت نٔه لري
مسقل رحمت  دے  پاره  َد  زمونږ 
مستقل هدایت  الره  هغو۔  َد 
مستقل حکمت  َد  اؤ  فیض   َد   منبع 

چې څوک ترې کټ شو نو هغه   پٔهٔٔٔٔ دنیا  چرته یو ځائے۔ کښې به چبت نٔه لري
تکمېل ایمان  َد  ئې  محبت  دے 
تکمېل احسان  َد  ئې  اتباع  اؤ 
تکمېل برهان  َد  ئې  تعلیم  ښکلے 

نوم اخیستونکےئې کٔه پاتې نٔه شٔه نو دا دنیا بیا څٔه حاجت نٔه لري
څوک چی ئې سېرت لويل انسان جوړ شي
شي جوړ  مېدان  مرِد  ئې  متبع 
چې څوک ئې پرېږدي نو شیطان جوړ شي

د خدا۔ٔی هٔل فضل يش حمروم شبؔريه څوک چې عمل ئې   پٔهٔٔٔٔ سنت نٔه لري

َد خپل شیخ   پٔهٔٔٔٔ یاد  کښې
سبحان َد  دا   

ً
یقینا وشو  ما  پٔهٔٔٔٔ  سلیمانفضل    اشرِف  چې  شو  مالؤ  کامل  شیخ 

به وایو  څه  ؤو  ئې  مونږ  پٔهٔٔٔٔ  چې    شفقتونه  دومره ؤو  ډېر زیات چې مونږ نه ورک به شو خپل ځانهغه 
حیرانهغه چې زمونږ َد زړٔہ خبرې به   پٔهٔٔٔٔ خولٔه ئې وې شو  پاتې  به  سره  خوشحالۍ  مونږه 
پنهانهغه َد سوالونو   پٔهٔٔٔٔ جواب کښې َد علمونو زور وو  چې  عیوب   راتلل  نظر  پٔهٔٔٔٔ  خپله   
پريشانهغه مالقات کښې َد سکون و اطمېنان حالت هر  مالقات  پٔهٔٔٔٔ  مطٔمن    به  شٔه 
هم مصیبتونو  بیمارو  تکلیفونو  شانهغه  پٔهٔٔٔٔ  غر    َد  والړ  ؤ  خوزولو  ونه 
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سلطانکله چٔه درويش اشرف درويش جمات شروع کړلو دَ  جور  حیران  ؤو  ئې  استقامت  پٔهٔٔٔٔ 
همېش ژړل  به  نورو  َد  چې  مصأیبو  پٔهٔٔٔٔ  خندانچا    همېش  ؤ  باندې   تکلیفونو  خپلو 
قلم شبیؔر  َد  ئې  مناقب  ختمولے  شي  احساننٔه  کیفیت  مونږ  ئې  طفیل  پٔهٔٔٔٔ  غواړو   

َدمېنې پیغام
دي ګویا  دې  پٔهٔٔٔٔ  عاشقان  دے  محبت  َد  پیغام  دا 
دي وفا  َد  خبرې  دا  زړونو  َد  دي  خبرې  دا 

دې اشعارو کښې َد خپل شیخ کیفیات ما څٔه بیان کړو
دي زما  لکه  احوال  دا  دي  احوال  والو  اهلل  َد 

څٔه احوال   پٔهٔٔٔٔ کښې َد نورو څٔه احوال پکښې زما هم
دي زما چې کوم خراب دي چې کوم ښٔه دي َد بل چا دي

پٔهٔٔٔٔ صورت کښې کړو مې پیش طریِق جذب داشعارو   
دادي کښې  دې  پٔهٔٔٔٔ  جوړېدے    يش  اهلل  َد  څنګه  بنده 

شي خالصیدے  څنګه  بنده  نه  محبت  َد  دنیا  َد 
دي دنیا  َد  کلکې  پنجې  نه  محبت  َد  یار  َد  بې 

زړٔہ بادشاه دے اے شبیؔره دا َد خدأی کړه چې َد خدأی شې
پٔهٔٔٔٔ هغو کښې تٔه شامل شه چې مني څوک   پٔهٔٔٔٔ اهلل دي

نٔه شم
شمدې مرض کښے لٔه خپل ځا۔ ٔی خوزېدے نٔه شم نٔه  جوړېدے  زٔه  دارو   َد  یار  َد  بې 
تړلے سره  اهلل  پاک  َد  زړٔه  شمزما  نٔه  تړلے  زړٔه  اوس  سره  مخلوق  َد 
یم بند  کښې  حلقه  محبت  َد  رب  َد  شمزٔه  نٔه  وتے  کله  نٔه  حلقې  َددې  زٔه 
سوے یم  اور  پٔهٔٔٔٔ  محبت    َد  خدا۔ٔی  َد  شمزٔه  نٔه  کتے  ته  لمبو  اور  َد  نفس  َد  زٔه 
پٔهٔٔٔ خپلوۍ کښې َد خپلو سره خپل یم    شماوس  نٔه  پردے  چې  دا  زما  دے  کوشش  بس 
یم شیخ  زٔه  نٔه  اؤ  پیر  نٔه  یمه  مال  شمنٔه  نٔه  پرېښودے  عشق  دا  یمه  عاشق  زٔه 
غړیږي لور  پٔهٔٔٔ  جانان    َد  سترګے  شمزما  نٔه  لیدے  بل  حیثیت  پٔهٔٔٔ  جانان    َد 
ښکاریږي راته  مخامخ  کښې  هرڅٔه  شم پٔهٔٔٔٔ  نٔه  سړے  هم  بیا  کٔهٔ  افسوس  شبیؔر  پٔهٔٔٔٔ 
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َدمېنې رشاب
مېنې َد  شراب  هم  کله  وڅښل  چا  مېنېکٔه  َد  کتاب  به  ته  هغٔه  شي  بیرته 
، دے قال  قیل  له دې وي   صرف هسې  مېنېبې  َد  جواب  پکار  ته  مېنې  َد  سوال 
کیږي چُټي  نه  یاد  وي  چاته  سبق  مېنېچې  َد  حساب  جدا  دے  کښې  مدرسه 
کیږي برداشت  کله  محبوب  َد  تندے  مېنېتریو  َد  عذاب  سخت  دے  کښې  عذابونو 
غافله ځان  کړه  فارغ  ئې  ته  کالم  مېنېلږ  َد  خطاب  دے  څنګه  شه   قربان  ور 
شبؔیره اے  پاتې  ترې   شي  به  دنیا   مېنېدا  َد  باب  شولو  که  باندې  چا  بیرته 

دا پیغام َد حمبت
محبت َد  پیغام  دا  واخلي  دې  کس  هر  دنیا  َد 
محبت َد  احکام  څه  وښأیی  هم  ته  مونږ  دې  څوک 

کړي نٔه  اعشق  څنګه  عمل  خپل  حمبوب  َد  خربه  پٔهٔٔٔٔ 
حمبت َد  جام  څښلے  ئې  څنګه  اؤ  څنګه  اعشق  دے 

َد محبوب چې کوم محبوب دے، دے زمونږه هم محبوب
محبت َد  ناکام  یو  ئې  متبع  یو  نٔه  مونږ  که 

شو پرېښودے  څنګه  ئې  مونږ  دي  هغٔه  َد  چې  طریقې 
حمبت َد  ګام  یو  هر  کړو  اوچت  مونږ  چې  پکار  دي 

شبیؔره باندې  کس  هر  پٔهٔٔٔٔ  واضحه    تٔه  خبره  کړه 
محبت َد  هنګام  پٔهٔٔٔٔ  دي    نٔه  پکار  صرف  نعرې 
َد مېنې دنیا

مېنې َد  دنیا  عجیبه  اؤ  جدا  وینېده  نٔه  به   کښې  دې  پٔهٔٔٔٔ  ریا    تکبر  
نشته کښې  دې  پٔهٔٔٔٔ  نظر    َد  چې  تنګي  سپینېده  ئې  اوبه  وفا  َد  ده  چینه  دا 
شي معلوموے  َددې  څوک  خیرنېوسعتونه  سترګې   ، خولٔه  پٔهٔٔٔٔ  ګوته    دے  عقل 
کٔی سوزول  خو  نفساني  مهینېخواهشاِت  ښکلي  َددې  جذبې  روح  َد  اؤ 
کړه اشنا  سره  َددې  بس  دې  زړٔہ  خپل  سنګینېاوس  سختې  نفس  َد   اوس  پرېږده  الرې 
خوش قسمت ئې چې دخپل محبوب   پٔهٔٔٔٔ دین ئېَد هغٔه چې دے محبوب ستا هم محبوب دے
نو تا  کړه  خپله  هغٔه  َد  کٔهٔ  ئېطریقه  بین  نیاز  خدأی  َد  زٔه  درکوم  بشارت 
پرېږده ئې  الر  داښکلي  مني   نٔه  څوک  سنګینېچې  غوپې  نفس  َد  خوري  اوبه  خپله 
نه زمونږ  مونږ  پٔهٔٔٔٔ  دےزیات    هغه  وینېمهربان  زړګي  َد  زٔہ  پرې  کړم  نٔه  توئې  ولې 
کړه بس  دې  نغمې  زړٔہ  َد  دا  شبیؔره  شیرینېاے  اوبه  نه  هضمیږي  صبا  نن 
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َد مېنې زور
راکوې کوم  جام  چې  ماتٔی  نٔه  دروې تنده  اونٔه  دې  لٔه  الس  کړه  ډک  جام  بل 
دي راڅښل  څښل  ده  مېخانه  عشاقو  څښېَد  دلته  به  ماښام  څه  اؤ  سحر  څٔه 
وګورې دي مدهوش خو دومره هوش پکښې موجود دے کٔه  دوی  َد  کار  دي  تابعدار 
دا پٔهٔٔٔٔ ما شراب څښوي  تنهایَٔی کښې څوک   

 

لمبې اور  َد  راکوزوي  اوبو  پٔهٔٔٔٔ 
شي  نٔه  پټېدے  پټؤ  پٔهٔٔٔ  نُور    عشق  څرګندوېَد  نور  ئې  به  خو  کښې  کوشش  دې 
شي پټېدے  څنګه  دے  اور  مېنې  َد  دباووېدا  دا  څومره  چې  زیات  نورشي 
شي کېدے  کار  کله  باندې  جامونو  راسرېپٔهٔٔٔٔ  ئې  ته  کٔه  شي  لرې  دې  ټول 
نو اوبو  پٔهٔٔٔٔ  مري    نٔه  چې  اور  پټرولو  راکوېَد  خپل  الس  پٔهٔٔٔٔ  جام    کٔه  مړ  به  شي 
دے معلوم  ښٔه  تاته  قرار  بې  زړٔہ  پسېزما  تا  چې  زٔہ  ټولو  َد  غیر  شومه 
چې کېدے  شي  څنګه  مېنې  دداسې  اور دے، زیات شي دے چې ئې څومره مړکوېحد 
شبؔیره وي  نٔه  خوشرنګ  به  ولې  وعدې مرګے  دي  چې  مالقات  َد  پس  نه  مرګ 

َد مېنې فکر

بیا کوي  به  څٔه  څوک  شي  نٔه  چې  هغٔه  بیاَد  خپلوي  به  ژوندون  خپل  َد  مقصد  کوم 
شو ژوندون  َد  مو  مقصود  وصل  یار  َد  بیاچې  صبروي  څوک  ځان  ئې  به  وصل  نولٔه 
کړم ورقربان  څٔه  هر  به  جانان  خپل  پٔهٔٔٔٔ  بیازٔہ    بويل  دے  خیر  دنیا  مې  کٔه  لېونے 
څنګه نو  ده   نٔه  مقصود  دنیا  انسان  بیاَد  خوري  غوپې  َدپاره  ژوند  َد  دنیا  َد 
پاره َد  چا  شوے  جوړ  دے  زړګےچې  بیادا  راويل  څنګه  کښې  دې  غیر  هغٔه  َد 

کښې مېخانه  پٔهٔٔٔٔ  زړٔہ  َد  شولو  شبؔیر  کوز 
بیا څښي  ښٔه  دم  پٔهٔٔٔٔ  دم    عشق  َد  دې   شراب  اوس 

َد زړٔہ خواهش
وے یار  خپل  َد  کښې  آغوش  بس  صرف  چې  اوس  وایي  مې   زړٔہ 
وے اغیار  لٔه  پټ  وے  یوازې  مشعول  سره  هغٔه  بس 

مخکښې مې  ته  سترګو  قرآن  وے   پروت  زما  کښې  سجده  سر 
وے اشعار   دا  مې  خولٔه  پٔه  وے  کښې  ککو  کعبه  یار  کښې  زړٔہ 
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َد مېنې سرتګې
مېنې َد  سترګے  پیدا  کړه  ووينېعقلمنده  ته  پرې  دنیا  دا  مېنې  َد  چې 
کړي سوداګر  يو  تا  به  خو  عقل  ئېصرف  زمېن  پٔه  که  اسمان  به  څنګه  اخلې 
ګوره مېنې  َد  يو  هغٔه  َد  ډک  کړه  ئېزړٔه  ذهین  کٔه  دي  سره  هغٔه  څٔه  هر  ستا 
نیمګړي ده  مره  مٔه  تٔه  پسې  دنیا  ئېپه  نازنین  چې  کأينات  ټول  َددې  تٔه  
شبؔیره واغونده  تٔه  لباس  تقوٰی  خیرنېَد  تٔه  کړې  نٔه  دا  پسې  دنیا  پٔه 

َد عشق پیغام
يم مامور  باندې  پیغام  پٔهٔٔٔٔ  عشق    َد  يمزٔہ  مجبور  لیک  داسې  پٔهٔٔٔٔ  وخته    هغې  لٔه 
پٔهٔٔٔٔ زړٔہ کښې مې پیغام دا چا القا کړو يمچې    مشکور  زٔہ  وخته  لٔه  ئې  نه  زړٔہ  َد  نو 
دي پکار  ئې  چې  هغه  دي  مې  پکار  يماوس  مخمور  باندې  حقیقي  عشق  پٔهٔٔٔٔ  چې   
شو ازل  حسن  علل  پٔهٔٔٔٔ  او    اسباب  يمپټ  مستور  َد  خو  عاشق  زٔہ  ئې  مرضي  ده 
دي پکار  راته  مرهم  در  َد  هغٔه  يمَد  ُسور  شبیؔر  زٔہ  دنیا  َد  زخمونو  پٔهٔٔٔٔ 

مېنه اور دے
بلیږي دا  کښې  زړٔہ  کوم  چې  دے  اور  سوزيږيمېنه  کښې  مېنه  پٔهٔٔٔٔ  يار    َد  زړٔہ  هغه 
تاويږيزړٔہ کښې ئې صرف َد يار غم وي نور څٔه نٔه وي ځنې  محبوب  لٔه  بس  زړٔہ   ده  َد 
وي نٔه  سره  مېنې  َد  بلد  زړٔہ  کوم  خبريږيچې  هغه  څٔه  مېنې  َد  بل  َد  نو 
حصاريږيدغه زړٔہ َد خپل محبوب مېنه کښې مست وي کله  بیا  سترګوکښې  ئې   اوښکې 
مسلطه وي  زړٔہ  دې  پٔهٔٔٔٔ  ويره    کیږييوه  څٔه  به  بیا  خفه  شولو  محبوب  کٔه 
شبؔیره څوک  وي  خدائےئ  پٔهٔٔٔٔ  کله    مېن  پوهیږيچې  کس  هغه  خوږو  پٔهٔٔٔٔ  ايمان    َد 

َد مېنې جوش
شي نٔه  ختمېدے  مېنې  َد  ئې  شيتنده  نٔه  راوتے  مېنې  لٔه  بیا  ئې   څوک 

دغه  مېنې   َد   درياب   عرق  وي  به  شيڅومره  نٔه  معلومېدے  ادب  پرېده  مٔه 
دا دے  سمندر  مېنې  َد  کښېنه  شيچپ  نٔه  مونتے  څٔه  سر  ټیټ  لٔه  بې  دلته 
لږ کښې   تصور  ئې   جمال  شيوګوره  نٔه  راتلے  بره  سا  جوړې  دې  اوس 
دے تړلے  بند  پٔهٔٔٔٔ  بند    روح  زما  شينفس  نٔه  ازادېدے  دا  عشقه  لٔه  بې 
زما يار  شبیؔره  وي   هله  کښې   شيزړٔہ  نٔه  کېدے  پاتې  کښې  زړٔہ  چې  ئې  غیر 
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َد مینې تنده 
شي نٔه  ماتېدے  مینې  َد  مې  شيتنده  نٔه  صبرېدے  قراره  بې  مې  زړٔہ 
پٔهٔٔٔٔ کار مشغول زٔہ وے َد يار    شيبس چې اوس  نٔه  تېرېدے  نه  دې  لٔه  بې  مې  وخت 
کړمه اباد  خپل  ئې  زړګے  باندې  شيياد  نٔه  ابادېدے  دے  چې  دې  لٔه  بي 
شيزړٔہ کښې خو رازي    پٔهٔٔٔٔ خیال کښې نٔه رازي نٔه  پوهېدے  هم  څوک  خو  باندې  دې 
باندې زړٔہ  پٔهٔٔٔٔ  کړم    شبیؔره  نوم  ئې  شينقش  نٔه  وتے  دې  لٔه  بې  دنیا  َد  ګند 

َد مینې درياب
درياب پٔهٔٔٔٔ  مینې    َد  وي  چې  جوابالمبوزن  يو  ئې  وي  دپاره  سوال  هر  َد 
وي نٔه  اړ  باندې  پېسه  پٔه  اؤ  عزت  کتابپٔهٔٔٔٔ  حساب  وخت  َد  څٔه  بیا  لري  نٔه 
وي جانان  َد  بس  مالقات  ئې  عذابخوشحالي  ګرځي  جدأيي  ئې  جانان  لٔه 
ده ښه  ډېره  شکه   بې  سره  ښٔه  خرابمینه  خانه  شي  نو  سره  بد  وي  کٔه 
دے خدأی  صرف  خو  الٔيق  بس  مینې  خوابَددې  اؤ  خیال  دنیا  َد  مینې  نورے 
ده ټیک  مینه  هره  دپاره  اهلل  عتابَد  دے  مینه  هره  پٔهٔٔٔٔ  نفس    َد  اؤ 
شبؔیره کړه  تو  دنیا  َد  مینې  توابنورې  دے   ، شه  اهلل  َد  وکړه  توبه 

زړٔہ  ورکول
جوړېدل پروانه  څٔه  اسان  دي  جوړېدلنه  مستانه  سوزېدلو  پٔه 
دي نٔه  لوبې  څٔه  چاته  ورکول  جوړېدلزړٔہ   ديوانه  وي  چا  بل  َد  چې 
پکار وي  عاشق  َد  وي   مین  زړٔه  جوړېدلچې   بهانه  ته  قال  و  قیل  بس 
محبوب َد  لېوين  غواړي  خپله  جوړېدلپه  نشانه  غشو  َد  دٔه  َد 

ويني  اوس  روزانه  ځکه  خو  جوړېدلشبیؔر  جانانه  دا  اشعار  ښکلي 

عشق
تیار کړي  ته  هراکر  بنده  حق  َد  کارعشق  يو  وي  کښې  دنیا  پٔه  صرف  ددٔه 
هېڅکله شي  نه  خفه  رانه  محبوب  نثارچې  بس  شي  هغٔه  پٔه  داچې  غواړي 
ځاريږي ځنې  محبوب   َد  ټول  ژوند  دٔه  پکارَد   وي  ته  دٔه  بس   خوښه  محبوب  َد 
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دندواکرَد محبوب خیال کښې بس دے پٔه الر روان وي الرې  َد  ښکاري  نٔه  ته  دٔه 
ويريږي نه  طوفانونو  کله  شهسوارهغه  وي  څوک  الرې  َد  حق  َد  چې 
الرې َددې  ته  ځان  تٔه  وساته  اعتباررهبر  وکړه  کښې  دې  پٔه   شبیؔر  پٔه 

َد مینې تقاضا
دهستا   پٔهٔٔٔٔ تکلیف باندے دا شور اؤ داغوغا کومه ده کومه  تقاضا  مینې  َد  چې  نادانه   ګوره 
لرې خو   دنیا  َددې  تقاضو  َد  خبر  ښٔه  اوس لږ خبر کړه ځان َد عشق دغه دنیا کومه دهتٔه 
ټول َد هغٔه چې دي نادانه حصه ستا کومه دهتٔه َد هغٔه چې شوې نو ستا بیا پاتې شوي څٔه دي
راځي چا  هر  پٔهٔٔٔٔ  خو    مصأيب  تکلیفونه  دهدا  کومه  بیا  ادا  صبر  َد  نو  چغې  وهې  کٔه 
دلته نعمتونه  مومې  تٔه  باندې  قدم  دهقدم  کومه  ادا  ستا  شکر  َد  چې  وګوره  ته  ځان 
دهعقل نه کار واخله اؤ نفس دباؤ شبیؔره کړه خپل کومه  اهلل  پاک  َد  مرضي  چې  بیا  کوه  هغه 

پټ پټ بلیږي
بلیږي پټ  پټ  اور  عشق  کیږيَد  نزدې  ته  اهلل  زړٔہ 
اوښکو لٔه  وي  ډکې  بهیږيسترګې  نٔه  سترګو  لٔه  خو 
وي سوزېدل  شمع  خوزيږيلکه  نٔه  ځايه  لٔه  خو 
ترسره سر  اوروي  کښې  خبريږيزړٔہ  نٔه  څوک  دې  لٔه  خو 
لېوالې سترګې  کتو  دوړيږيَد  نٔه  يو  لفظ  خولې  لٔه 
خبرې خوږې  محبوب  مړيږيَد  نٔه  پرې  دے  اوري 
اخلي محبوب   َد  نوم  چې  ځاريږيڅوک  ځنې  هغٔه  لٔه 
شي بل  کله  چې  اور  عشق  کیږيَد  مړ  نٔه  شبیؔره  بیا 

َد عشق جام
واخله جام  عشق  َد  نه  ساقي  َد  واخلهلږ  ماښام  صبا  څښل  َددې  اؤ 
ته کړه  بدله  دې  پٔه  دنیا  زړٔہ   واخلهَد  ګام  يو  هر   پٔه  بیا  کامیابي 
شې فوراً  حاضر  به  کښې  دربار  پٔه  واخلهتٔه  نام  ته  ئې  مینه  پٔه  خو  لږ 
کوڅې َد  يار  َد  خو  نه  ساقي  َد  واخلهلږ  اهتمام  پٔه  ښه  اوس  پته 
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طالبه تلو   َد  الر  دغه  پٔه  ترې  واخلهبیا  نظام  ټول  باندې  رو  رو  پٔه 
شبؔیره محبوب  خپل  پٔه  عاشق   کړه  واخلهزړٔه  سالم  کښې  هلته  نه  ترې  بیا 

مینه به څنګه حاصلیږي؟
کیږي څٔه  هر  مینه  پٔه  سره  خدأی  َد  حاصلیږيچې  څنګه  بیا  به  مینه  دا  نو 
نو چا  وکړو  خبرو  څو  پٔهٔٔٔٔ  عمل    داخلیږيکٔه  به  هغٔه  َد  مینه  کښې  زړٔہ 
دي کول  سره  کثرت  ذکر  اهلل  نرمیږيَد  رو  رو  زړٔہ  َد  زمکه  سره  دې 
شي نصیب  والو  محبت  َد  صحبت  کیږيچې  منتقل  هغؤی  لٔه  بیا  محبت 
ملګرے شي  هم  ورسره  کٔهٔ  ياد  مرګ  ياديږيَد  ورته  آخرت  َد  منزل  چې 
پريږدي پاسته  ناسته  سره  دارو  مینیږيدنیا  نٔه  دے  بیا  باندې  دنیا  چې 
شي ورښکاره  به  نُور   مینې  َد  اهلل  پټیږيَد  بیا  خپله  به  نه  دارو  دنیا 
نشته ئې  حد  دے  سمندر  مینه  نٔه ختمیږيدغه  نو  پٔهٔٔٔٔ دې شي څوک روان  چې   
عاشقانو َد  نصیب  پٔهٔٔٔٔ  وي    صبريږيتړقېدل  نٔه  شبیؔره  اے  دؤی  دې  لٔه  بې 

عنوان َد مینې 
مینې َد  عنوان  وګورم  وګورم  باندې  زړٔہ  پٔهٔٔٔ  چې 
خود   پٔهٔٔٔ خود ځکه شروع مې شي   پٔهٔٔٔ خولٔه بیان َد مینې

زٔہ   کمزورے يم هر چاته رسېدے نه شم دنیا کښې
چې هر چاته مې ښودلے وے ښائسته جهان َد مینې

باندې مین شه پٔه خدأی  تٔه صحیح کړه بس  مینه  اول 
بیا لٔه هر څٔه نٔه يکسو شه طالب جوړ کړه ځان َد مینې

کړه مه  هیله  شه  ورګډ  ښٔه  اعشقانو  َد  جملس  پٔه 
پٔه تندي کښې اؤ په زړٔه کښې دې کړه جوړ نشان َد مینې

َد مینې خور کړه چې خبر پرې ټول عالم شي دا پیغام 
مینې َد  انسان  خبر  شي  چې   وسعت  لٔه  پاکوالي  لٔه 

کښې دنیا  دے  کړے  بل  اور  مفاداتو  شبیؔره  اے 
وښايه َد خدأی پٔه فضل دؤی ته اوس ګزران َد مینې
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لره
لره آفاقي  کښې  دنیا  دې  لرهمینه  عاشقي  کښې  وخت  هر  پٔهٔٔٔٔ  کښې    زړٔہ  
ټول دے  مرض  خو  مینه  دنیا  َد  لرهدا  دوستي  سره  هغٔه  َد  يو  بس 
کله چاالکي  کښې  وخت  هېڅ  کوه  لرهمٔه  سادګي  کښې  عمل  پٔهٔٔٔٔ  اؤ    قول 
شي به  فنا  دا  دي  فاني  څٔه  هر  لرهټول  هستي  هغه  يو  کښې  زړٔہ  ځکه 
دے خو  ډک  ګناه  َد  ستا  عمل  يو  لرههر  پښېماني  اؤ  توبه  باندې  دې 
پٔهٔٔٔٔ زړٔہ کښې دے لرهڅومره ښکلے رب زمونږ    مستي  يو  شکر  َد  باندې  دې 
وي دې  پروت  ورته  کښې  سجده  زما  لرهزړٔہ  تندي  َد  تٔه  ځائے  هغه  َد  در 

 
کئي چې  مالقات  َد  اعالن  وته  لرهتا  حاضري  وخته  پنځه  ئې  کورته 
يې کله  تٔه  ورته  والړ  چې  لرهمخکښې  يکسويئ  ګوره  ورته  کښې  زړٔہ 
شولو دوست  هم  ستا  دے  َدهغٔه  چې  لرهدوست  دښمني  ته  دښمن  ئې  کښې  زړٔہ 
دے ورکونکے  نه  هغٔه  َد  لرهغواړه  زړګي  پٔهٔٔٔٔ  مٔه    چا  بل   لٔه  طمع 
ښائي سره  هغٔه  بس  لويَۍ  َد  لرهشان  عاجزي  کښې  زړٔہ  شبیؔره  اے 

نعره يو مستانه َد زړٔہ
زړٔہ َد  مېخانه  شرابو  َد  مینې  َد  ده  زړٔہډکه  َد  نښانه  شوے  دے  نه  کله  چې  زما  زړٔہ 
زړٔہزړٔہ کښې مې چې کله نه راغلے دے جانان زما َد  پېمانه  مینې  َد  ده  ډکه  چې  وينمه 
پريږدمه؟ ئې  څنګه  زما،  هغه  هغٔه،  َد  مې  زړٔہزړٔہ  َد  خانه  مې  چې  هغٔه  َد  مینې  َد  ده  ډکه 
زړٔہزړۂ کښې مې هغه دے دَ هغٔه   پٔهٔٔٔٔ کور کښې ناست يمه دَ  جانانه  رامخکښې  دے  مې  تصور  ښکلے 
څوک خو دې نن واوري دانعره يو مستانه َد زړٔہشور کښې َد دنیا عقلونه ورک شولو شبیؔره خیر

اے زړګیه
کړم ياد  هغه  چې  راځه  اوس  زړګیه  کړماے  اباد  اؤ  ښکلے  هغٔه  َد  ياد  تاپٔهٔٔٔٔ 
دے نٔه  غم  وي  غم  منسوب  سره  هغٔه  زٔہ شاد کړمچې  پٔهٔٔٔٔ  غم خو خپل زړګے  َد هغٔه   
دے ازاد  هغه  هغٔه  َد  وي   قید  پٔهٔٔٔٔ  ازاد کړمچې    قید اوس خپل ځان هم  پٔهٔٔٔٔ  َد هغٔه   
ده ويراني  مې  زړګي  َد  څیزونه  کړمډېر  برباد  زړګے  خپل  ورسره  مانوس  لږ 
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کړمچې   پٔهٔٔٔٔ ياد ئې خپل ځان هېر کړو اے شبؔیره استاد  ئې  َدهېرولو  ځان   خپل  َد 

خو   پٔهٔٔٔٔ زړٔہ کښې دے زما
کٔه لٔه سترګو نٔه مې پټ دے خو   پٔهٔٔٔٔ زړٔہ کښې دے زما
اشنا دے  ئې  زړٔہ  زما  دے  جوړ   زما  زړٔہ  هغٔه  پٔهٔٔٔٔ 

يم خوشحال  شومه  َدهغٔه  رصف   ، شوم  نه  ټولو  لرې 
مبتال دے  زړٔہ  زما  چې  حمبت  پٔهٔٔٔٔ  هغٔه    َد 

دے ورسره  مې  تعلق   ، دے  دارو  مې  زړٔہ  بیمار  َد 
ما دے  چې  ئې  کړے  ذکر  يم  ورياد  ورته  هم  به  زٔہ 

مونږه  ئې جخت کړلو  خپل ځان ته َد رمحت حد ٔيے څٔه   نشته
اهلل خوږ  زمونږه  دا  دے  مهربان  څومره  مونږ  پٔهٔٔٔٔ 

شي هو  ال  باندې  اوبو  پٔهٔٔٔٔ  امیدونه    ټول  شیطان  َد 
توبه وباسي  څوک  چې  باندې  رب  خپل  َد  توفیق  پٔهٔٔٔٔ 

خپل جانان  پرېنږدې  دپاره  نفس  خپل  َد  شبیؔره  اے 
تقاضا ده  غريت  َد  دا  غرييت  دے  زمونږ  خدأی 

زٔہ   پٔهٔٔٔٔ ياد کښې ئې مشغول يم
زړۂ خپل ډک لرم لٔه ياد ئې ، هم پرې ژبه خوزومزۂ   پٔهٔٔٔٔ ياد کښې ئې مشغول يم اؤ سکون محسوسوم
کومټول ذرات کٔهٔ مې دَ جسم شو مشغول   پٔهٔٔٔٔ ذکر باندې زۂ  څنګه  شکر  به  سعادت  داسې  دَ  نو 
به مستقبل کښې جوړومکاش هر وخت مشغول   پٔهٔٔٔٔ ذکر وے چې زۂ هم ورته ياد وے کٔه خیر وي دا عادت  زۂ 
  پٔهٔٔٔٔ دې عرش باندې به څنګه بیا زۂ بل څوک کښینومزړۂ مې تخت دَ تجلیو دے دا هم عرش اصغر دے
کیږو مړهٔ  ولې  پسې  يو ظلمت دے دې  دنیا خو  روښانومدا  ځان  دې  پٔهٔٔٔٔ   ده    رڼا  مینه  اهلل  دَ 
درجاتو دَ  پوڼکۍ  دي  کښې  دنیا  دې  عافیت عوښتل پکار دي   پٔهٔٔٔٔ دې هم ځان خبرومتکلیفونه 
مشغولومکاش چې زړۂ زما قبول شي نور اعضاء خو ئې خادمان دي ټول  دا  به  احکاماتو  پٔهٔٔٔٔ  اهلل  دَ 
خوزومزما سترګې   پٔهٔٔٔٔ هغٔه دي چې څٔه وأيي ورته غوږ يم شونډې  ذکر  پٔهٔٔٔٔ    ، هغٔه  دَ  شبؔیره  زړۂ 

َد زړٔہ  دنیا
باندې ذکر  پٔهٔٔٔ  ښائسته    اؤ  اباده   دنیا  زړۂ   دَ  که تٔه غواړې خوشحالي دنیا پريږده ځه ترې نه وړاندېکړه  
تٔه ذکر واکندېکٔه تٔه غواړې چې تٔه ياد شې پاک اهلل ته ښٔه حالت کښې لږ  دا حالت  کړې کٔهٔ  به  تٔه حاصل 
ويرې دَ  خدأی  وي  ژړا  که  اباديږي  دا  ژړا  ځان دې وموندهٔ محفوظ څٔه چې پٔه بړق بړق باندې خاندېپٔه 
دا ضأيع نٔه شي ګني نو بیا وهې به َد غم ساندېقیمتي ويښتٔه ويښتٔه لمحه لمحه پېسه پېسه ده
کېږې وروستو  وروستو  ولې  دے  مل  دې  خدأی  ئې  مؤمن  اے شبؔیره    پهٔ هېڅ څهٔ کښې نهٔ شې تهٔ کافر ته الندې ته 
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اسان ولې ګران
يو  روان  باندې  الر  پٔه  يوچې  غافالن  ذکر  له  مونږ 
ډېر مفید  اؤ  کار  اسان  يودا  پاګالن  څٔه  پريږدو  هم 
يوډېر نقصان به  مونږ خپل وکړو طالبان  کٔه  دنیا  َد 
نو شا  کړله  ته  حق  مو  يوکٔه  جاهالن  چې  رښتیا  بیا 
کړو اعتبار  کٔه  دښمن  يوپٔه  حیران  ولې  نقصان  پٔه 
شبؔیره ئې   ته  خوښې  يوګوره  جانان  پٔه   مونږ  مین  کٔه 

ګرم اسوېلے
آه مې ګرم، داسې ښکاري چې څه  ٔشے دے سوزېدلےسکون نشته مې   پٔهٔٔٔٔ زړۂ کښې بس يو اور دے لګېدلے
وريږي نٔه  باندې  مخ  پٔهٔٔٔٔ  اوښکو    َد  به   ولې  باران 

 

لیدلے شي  نٔه  څوک  ئې  چې  زۂ  هغٔه  َد  مینه  لرم 
ستا زما تعلق دے ختم زړۂ مې  بل طرف ته تلےلرې شه دنیا زمانه، زما  زړۂ کښې ستا ځائے نشته
پٔهٔٔٔٔ ياد به َد هغٔه زۂ هميشه رطب اللسان يم زړۂ مې  کور َد هغٔه ٔ جام مې َد هغٔه َد مینې څښلےاوس   
زړۂ کښې وسېدلےچې ئې  غیر دے اے شبؔیره  اوس دې نٔه راځي   پٔهٔٔٔٔ زړۂ کښې زما  اوس  بس هغه دې هميشه 

څنګه زٔہ کوم به
به لوبوم  څنګه  زړۂ  کښې  مینه  پهٔٔٔٔٔ  يار    دَ  بهمبتال  حاصلوم  دا  څنګه  دے  مطلوب  ئې  وصل  يار  دَ 
دے يار  دَ  زما  امانت  چې  لمحه  هره  ژوند  بهدَدې  کوم  زۂ  دا څنګه  يار شي  خو  دَ  ټول   دا چې  غواړم 
با ندې مرکوز وي هغهٔ  پهٔٔٔٔٔ  بههغه غواړي چې نظر مې    ساتم  نه  ترې  ځان  څنګه  دي  اشارې  چې  اغیار  دَ 
هغهٔ شي دَ  پرې مطٔمن دے چې هر شے مې  زما  نفس مې کوږ دے دے زۂ څنګه پهٔٔٔٔٔ دې باندې پويوم بهزړۂ 
بهشر زما دَ سترګو مخکښې  دے  خیر دې کښې چې مخفي دے اړوم  څنګه  دي  چې  سترګې  خپلې  نه  شر  دَدې 
مضبوطه ښه  شبیؔره  اے  تهٔ  شیخ  دَ  ونيسه  بهدرشل  ښأيم  څهٔ   بله  درته  بهتره   نوره  طريقه 

دروازہ َد جانان
سرګردان شو  واپس  مونږه  چا  هر  جانانلٔه  َد  لرې   وه  يوه  دروازہ 
واوري هغٔه  لٔه  څوک  دې  قیمت  زړٔہ  مات  ګرانَد  شي  نزد  پٔهٔٔٔٔ  َدهغٔه    زړٔہ  مات  شي  چې 
دے ناک  مینه  غرضه  بې  دے  هغه  طالبانيو  دي  غرض  َد  ګورې  کٔهٔ  نور 
کړه مٔه  شرم  تٔه  کريم  لٔه  غواړه  آنغواړه  هر  پٔهٔٔٔٔ  خوشحالیږي  غوښتلو  پٔهٔٔٔٔ    
بیا زړٔہ  زما  پرېوت  ما  پٔهٔٔٔٔ  ئې    نظر  قربانچې  شولو  هغٔه  پٔهٔٔٔٔ  شبیؔره  اے 
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پټه خربه
کافي ده  چې لٔه  در نه ئې زٔہ نٔه يم  پاسولےدا څنګه به زٔہ  وايم چې ئې  نٔه  يم را  بللے
وکړه مې  زما  کښې  غوږ  پټه  خبره  يوه  َد خلقو   پٔهٔٔٔٔ وېنا باندې   پٔهٔٔٔٔ خپله شومه غلےهغٔه 
بويل چې  دې  بويل  کاره  بې  ما  بويل  خلق  اوس زٔہ خو بس َد يار يم هغه نٔه شم پرېښودلےکٔه 
اوس هېڅ رشته مې نٔه شي لٔه هغٔه جدا کولےاوس زٔہ يم َد هغٔه يم َد هغٔه   پٔهٔٔٔٔ هر حالت کښې
يم قايم  باندې  پٔهٔٔٔٔ سهاره  َد هغٔه    زٔہ بس  بل  هېڅ څوک اے شبیؔره اوس ما نٔه شي خپلولےاوس 

  پٔهٔٔٔٔ هغٔه مې شه قربان دغه ژوندون
ژوندون دغه  قربان  شه  مې  هغٔه  پرونپٔهٔٔٔٔ  نن  اؤ  هم  تن  َد  مې  ويښتٔه  هر 
پٔهٔٔٔٔ هوش شم پٔهٔٔٔٔ مینه مست يم خو    سمونَد هغٔه    کښې  کارونو  غواړي  ما  لٔه  چې 
قبلؤنسر  پٔهٔٔٔٔ سترګو به کړم پيش ورته خپل ځان زٔہ ګرځي  څٔه  ځان  دا  زما  کٔه 
قارونپېسه ځان اؤ وخت دې ټول پرې ور قربان شي شولو  انکاري  بدبخته  څٔه 
وي ملکیت  به  زما  څٔه  يم  زٔہ  به  تړونڅٔه  َد  َد  شوے  ذريعه  دا  نيستي  کاش 
شبؔیره ده  نصیبه  خوش  دې  مضمونشاعري  لري  چې  مینې  َد  هغٔه  َد 

نېغه الر
نشته خطره  څٔه  ورځه  باندې  الر  دې  نشتهپٔهٔٔٔٔ  بره  ترې  مقصد  بل   ، دے  مقصد  لوئے 
پاتې ده  اوس  مینې  َد  رشته  يار  َد  نشتهبس  مینه  نو  لرې  نٔه  مینه  دا  کٔه 
کښې درياب  پٔهٔٔٔٔ  َدعشق    يمه  نشتهالمبوزن  پته  څٔه  ساحل  َد  کښې  سيند  دې  پٔهٔٔٔٔ 
يم سره  هغٔه  هم  بیا  يم  کښې  محفل  نشتهکٔه  جدا  نه  هغٔه  لٔه  ِم  لمحه  يو 
نشتهچې   پٔهٔٔٔٔ عشق کښې َد خپل يار څوک مبتال وي دوا  څٔه  مرض  َددې  زړګي  َد 
ښکاريږي راته  هغه  بس  کښې  ځائے  يو  نشتههر  مشغوال  بغېر  ِم  نه  هغٔه  لٔه 
اخلم ځکه  خوله  پٔهٔٔٔٔ  زٔہ    نوم  نشتهَدهغٔه  دنیا  پٔهٔٔٔٔ  همسر  ئې  َدخوږوالي 
پروت وي پٔهٔٔٔٔ سجده مې ورته  يو رګ کٔه  نشتههر  ادا  حق  سجده  پٔهٔٔٔٔ  عمر  َدټول 
ژړېږه پسې  هغٔه  پٔهٔٔٔٔ  زړګیه  نشتهبس  ژړا  بله  ترې  ښه  ده  ښه  دغه 
دي شراب  چې  مینې  َد   يار  َد  شبیؔر  نشتهزٔہ  سزا  شرابو  َددې  څښم  هغه 
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خربدار
شان هېڅ  پٔه  کړې  نٔه  هېره  الره  دغه  ده،  يو  لٔه غلطۍ بچ کوه ځانالره  نشته  بیا واپس راتلل دې 

آن ښٔه پٔه خیال کېږده قدم تٔه ښؤيیدل دې کښې ممکن دي هر  تاسره  دے  دے  شې  نٔه  دهوکه  تٔه  دښمن  پٔه 

دے پٔه زور باندې راټینګ کړه ګني ؤ به کړي نقصاننفس پوهیږي نه ستا خر دے ، دے ناپوهه پٔه هر حال کښې

دا عالج َد شیخ نه واخله چې پٔه حق شې تٔه روان زړٔه پٔه ذکر منور کړه پٔه ښٔه بد چې خپله پوې شي

استوا  پٔه خپل شان وکړي چې پٔه دې باندې رحمانزړهٔ َد ستا عرش اصغر دے پٔه دې باندې محنت وکړه

شه روان  باندې  صحابهؓ   و  سنت  َد  تٔه  طريق  اختالف کښې رهنما کړه خپل سنت اؤ هم قرانپٔه 
نٔه پريږدي  خلق غفلت بیا  ولې دلته په هېڅ شانهلته کښې الس مروړي خلق به شبیؔره  پٔه نقصان خو

ستا
راته ښکاري بس خويب ستا هر څٔه کښې  ستاپٔهٔٔٔٔ  هستي  ده   صرف  مې  کښې  نظرونو  پٔهٔٔٔٔ 
ودرېدلے شي  نٔه  مخکښې  ستا  څیز  يو  ستا هېڅ  بندګي  الزمه  ده   ټولو  پٔهٔٔٔٔ  اؤ   
دي ويرېدل  نه  ستا  بس  سره  ايمان  ستاَد  دوستي  دا   اسانه  اؤ  ده  ښه  څومره 
دے غرض  پٔهٔٔٔٔ  خو    عبادت  يو  هر  ستازما  خواهي  خیر  وينم  څومره  غرضه  بې 
شي باقي  نو  شي  فنا  باندې  تا  څوک  ستاچې  خدأيي  شي  هغٔه  َد  نګهبانه 
خوښیږي خو  چا  هر  َد  خپله  ستاخوشحالي  خوښي  ده  چې  دا،  بس  ده  خوښه  زما 
؟ څوک  پېژني  څوک  پېژني  ونٔه  تا  ستاچې  آګهي  خوندناکه  کوي  خوند  څومره 
ستاخو ش قسمت ٔيې چې لګیا ٔيي   پٔهٔٔٔٔ صفت ٔيي شاعري  قبوله  شوه  شبیؔره  اے 

مینه
نشته مثال  مینې  َد  ده  مینه  څوک بې مینې دې دنیا کښې خوشحال نشتهمینه 
عقله اے  کړي  خبرې  سره  زړٔہ  نشتهمینه  حال  کٔه  چلیږي  کله  قال  پٔه  کار 

مینې  َددې  قاتله  مینه  دنیا  ځان ترې بچ کړه غټ َددې نه بل جال نشتهَد 
خپله نو  دے  کړے  پیدا  حسن  چې  نشتهچا  ته دې خیال  دې  به  څومره وي حسین 
شه مین  نو  غواړې  کٔه  مینه  مخلوق  نشتهَد  جمال  َد  مثال  ئې  چې   هغٔه  په 
دواړو َددې  شبیؔره  باندې  تعريف  نشتهپٔه  مقال  څٔه  بل  ترې  ښٔه  چې  لګیا  يه 
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رارسه ٔيې
ٔيې راسره  سوچونه  سره  ځان  چې  ٔيېکړم  راسره  نظرونه  ښخ  کړم  زړٔہ   پٔه  چې 
وينم تا  زٔہ    لوري  هر  پٔه  کښې  ځائے  هر  ٔيېپٔه  راسره  غمونه  وکړمه  ولې 

وينم  زٔه  تا  کښې  تالوت  پٔه  قران  ٔيېَد  راسره  نمونځونه  زٔه  کومه   چې 
مینه پٔه   ستا  شو  تنهأيۍ  َد  ژوند   مې  ٔيېخوږ  راسره  خیالونه  دي  ښکلي  څومره 
ده حاضري  يو  شاعري  دا  شبیؔر  ٔيېَد  راسره  شعرونه  وايمه  زٔه  چې 

فنا اؤ بقا
شان دې  پٔهٔٔٔٔ  شه    حاضر  ئې  کښې  دربار  ځانپٔهٔٔٔٔ  کړې  هېر  وي  ياد  صرف  دې  هغه  چې 
شي هغه  بیا  به  ستا  هغٔه   َد  تٔه  شې  جاويدانچې  حیاِت  بیا  به  حاصل  کړې 
منزلونه نو  پېژني  نٔه  منزل  سرګردانعشق  يې  ورپسې  چې  څٔه  کوې 

شې  باقي  چې  مینه  پٔهٔٔٔٔ  ئې    کړه  فاني  مکانځان  لٔه  او  زمان  لٔه  ډډه  پٔهٔٔٔٔ  شه 
پيش کړه باندې  پٔهٔٔٔٔ سچه  سبحانخپل زړګے ورته    پاک  َد  دربار  پٔهٔٔٔٔ  شي    قبول  چې 
کیږي نصیب  بس  بندګۍ  پٔهٔٔٔٔ  قربان بندګي  کړه  خوښه  پٔهٔٔٔٔ  ئې    خوښه  خپله 
درکړي درته  به  ګلزار  نو  کړه  پيش  ګل  قدردانيو  څومره  دے  محبوب  زما  دا 
شبؔیره دے  بل  ځأي  دغه  کړې  نٔه  تنګ  جانانزړٔہ  َد  دے  ناز  نو  وي  کٔهٔ  تاخیر  لږ 

حاصل َد فنا
فنا مې کړو چې ځان خپل نو هله شومه باقيکړو هېر مې چې خپل  ځان ما کړه حاصله بېخودي
دا يافت دے َد خپل ځان دې ته وئیلے شي خوديمطلب َد بقا دادے چې باقي سره منسوب شي
َد غیر پٔه  موجودګۍ کښې بیا هغه کله راځيبغیر َد بیخودۍ نه َد خودۍ  يافت ناممکن دے
وروستو ورپسې  اهلل   اال  دے   اله  ال  دے  سموياول  ته  جانان  خپل  الره  نفسي  بې  ستا  دا 
کله ويرومي اؤ اقبال يو دي پٔه  دې باب کښې اے شبیؔره طالب چې  باندې  راز  دې  پٔه  پوهیږي 

َد ذکر کیفیت
اخستلو  دَ  يار  دَ  نوم   پٔهٔٔٔٔ  زما     شي  ژبه   چې مشغول شمه دَ مینې   پٔهٔٔٔٔ شرابو زۂ   پٔهٔٔٔٔ څښلوخوږه 
کړم ګزار  لرې  اهلل  دَ  دے  غیر  چې  سره  اله  نيسلوال  دَ  زۂ  در  دَ  اال اهلل سره کوشش کړم خدأی 
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َد اهلل کړم ځان کوشش کړم شريعت باندے َد تللواهلُل اهلل سره زٔہ  رنګ َد خدأی ځان باندې خور کړم
بیا نظر ئې زۂ دَ مینې کړم محسوس پٔهٔٔٔٔ اعضاء خپلومست   پٔهٔٔٔٔ مینه دَ هغٔه چې شم    پٔهٔٔٔٔ در ئې فريادي شم
اخستلوڅٔه به حال مې دَ زړګي وي چې   پٔهٔٔٔٔ مینه راته ګوري پٔهٔٔٔٔ  پیغام     ددے  زما  ته  اؤ  ستا  يم  زۂ 
کړم کوشش   پٔهٔٔٔٔ  مینه نوم ئې   پٔهٔٔٔٔ زړۂ باندې دَ لیکلوچې   پٔهٔٔٔٔ ژبه اسم ذات لرم نو زړۂ مې هم جاري شي
پرې تجلي  شبیؔره  اے  دے  اصغر  عرش  زما  وصولولوزړۂ  پیغام  دَ  کومه  کوشش  وختې  هر  وي 

وجد
نٔه دا مطلوب دے نٔه ثواب لري اؤ نٔه هنر دےوجد َد مینې َد تحريک يو خوشګوار اثر دے
دےنٔه پرې اختیار نه پرې ٔ ګرفت شته دے يو عذر غوندې سفر  ډک  لطف  َد  هیجان  َد  جذباتو  َد  دا 
دےهر يو پٔه  وجد کښې معذور وي اعتراض پرې مٔه کړه بهر   

ً
يقینا عذر  دغې  له  تواجد  اؤ 

دےرقص َد رومي دے اختیاري دا تواجد کښې راځي در  پٔه   در  نو  وجه  َددې  ده   مینه  دنیا  َد 
دے څوک خوشحالیږي چې ټوپونو ته دا هم ده دنیا سر  ئې  دنیا  پٔه   شبیؔره  اے  ده  فاني  دنیا 

ذکر  لوئے نعمت
کوي مالَوول  سرہ  خدأی  َد  ذاکر  َد  کويذکر  پاکول  ګندونو  لٔہ  زړہ  َدذاکر  ذکر 
خدأی پٔه  مینوي  زړٔہ   ذاکر  َد  عالجي  کويذکر  ډکول  تله  میزان  َد  ثوابي  ذکر 
ګله الٰهي  معرفِت  َد  شراب  دے  کويذکر  هېرول  نٔه  انسان  َد  مینه  َددنیا  دا 
زړٔهٔ لٔه   کوي  لر  مینه  دنیا  َد  عالجي  کويذکر  راوستل  کښې  زړٔهٔ  پٔه   مینه  اهلل  َد  ذکر 
زړٔه کړي   مطٔمن  ده   اطمینان  َد  خزانه  کويذکر  خپل  زړهٔٔ  پٔه   دے  مهرباني  کوي  چې  ذکر 
کوي ډېر  لوئے مصیبت غفلت شبؔیره دے ځان بچ کړه ترې مروړل  به  هلته  السونه  غافل  کښې  دلته 

وحدت الوجود
اثرچې زٔہ کوم طرف ته ګورم راځي هغه   پٔهٔٔٔٔ  نظر  دے  َدغې  دا  نه  زما  څٔه  هر  فنا  شي 
چې   پٔهٔٔٔٔ کوم څیز هم  دا پريوزي شي هغه َددې مظهرتجلي ئې   پٔهٔٔٔٔ هر څیز باندې حاوي ده نو دا ځکه
برابرشعاګانے چې   پٔهٔٔٔٔ الر وي ښکاريدے نٔه شي هېڅکله شي  ښکاره  نو  شي  رڼا  دې  پٔهٔٔٔ  څیز   کوم  چې 
پٔهٔٔٔٔ حیرت کښې مبتال شي اؤ  صورت ترې شي  مفرحقیقت نه چې خبر شي   پٔهٔٔٔٔ دنیا کښې کوم يو کس هم
بیا پٔهٔٔٔٔ ظاهره هغه کس  نٔه ويني شبیؔره    رابهرصورت  شي  کثرته  لٔه  راشي  وحدت  پٔهٔٔٔ  نظر  چې 
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َد مرګ ښلکے تصور

کٔی ول  مالوَ  دوست  سره  دوست  تصور  ښکلے  مرګ  دَ 
کٔی  ورتلل  څوک  ته  دوست  خپل  چې  وي  خوشحال  ئې  به  زړۂ   څومره 

محبت دَ  محبوب  دَ  دے  امانت  ښکلے  ژوند  دا 
کٔی حاصلول  فأيده  نه  دې  څوک  چې  دے  نصیب  خوش 

يې ژوندے  چې   ورځې  څومره   کړه  ښائسته  دې  زړۂ  داخپل 
کٔی راتلل  به  دلته  مالک  ذکر   پٔهٔٔٔٔ  دا  روښانه  کړه 

لوري پٔهٔٔٔٔ  جانان    خپل  دَ  کړي  دې  تاؤ   ګند  لٔه   سترګې  خپلي 
کٔی کتل  خپل  څوک  مقصود   چې  بیرته   کړه  دې  سترګې  زړۂ  دَ 

غوږونه خپل  کړه  بند  غوږ  خپل  ته  زوګ  دښمن  دَ  هغٔه  دَ 
کٔی اورول  دې  يار  کوم  چې  واورې  لورچې  پٔهٔٔٔٔ  يار  دَ  کړه 

وينې  ئې  ته  چې  دا  ګڼه  کښې  عبادت  شبیؔره  اے 
کٔی لیدل  ستا  دَ  هغه  چې  ده  يقیني  خو  دا  ګني 

څٔه مې وکړل 
شومه  سر  څٔه  پٔهٔٔٔٔ  راغلے    وم  لٔه  شومهڅٔه  بهر  نه  فکر  َد  اؤ  عقل 
وه ټیټه  نه  خپل  َد  بوج  َد  زما  شومهمال  برابر   ، شو  هم  نورو  َد  بوج 
نزدې پٔهٔٔٔٔ زړٔہ دښمن زما  شومهناست زما    مسخر  شو  هغٔه  َد  مې  نفس 
ولې زړٔہ  زما  ئې  وسواس  َد  پوه نٔه شوم   پٔهٔٔٔٔ ځان باندې ، اوتر شومهغشي 
پريوتم ته  کوهي  غفلت  َد  شومهولې  در  بې  در  َد  يار  لٔه  خو  ځکه 
لرم هم  وسله  شبیؔره  اے  دے  شومهخیر  بهتر  څٔه  نو  توبه  وکړه  ما 

فنا اؤ بقا
څرګنديږيپټ طوفان دے سمندر کښې لٔه بهره نٔه ښکاريږي نٔه  زما  باندې  زړۂ  اثر  ضربونو  َد 
کیږيَد هر ضرب سره َد مینې چپې زړٔہ کښې مې   پٔهٔٔٔٔ زور شي لرې  څومره  ورسره  حجابات  نشته  پته 
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وچتیږيزړۂ زما ستا   پٔهٔٔٔٔ لور ګوري   پٔهٔٔٔٔ هر وختې ورته ښکارې نٔه  در  لٔه  ستا  غورزولے  تاته  مې  سر 
پٔهٔٔٔٔ دغه شان جوړيږيشکسته شو م ستا پٔه غم کښې زۂ َددې ځنې بیا جوړ  شوم پته نشته عاشقان څومره   
نقشې څومره َدزړګو   پٔهٔٔٔٔ دغه شانې خائسته کیږيتٔه   پٔهٔٔٔٔ ما باندې مین وې ځکه تا باندې مین شوم
شبیؔره سره  عاجزٔي  خاورې  لٔه  شي  جوړه  سمیږيهیره  ترتیب  بقا  َد  شي  فنا  کله  فنا  چې 

اوس څٔه شم
اوس څٔه شمه دړې وړې  يمهما خپل سوچ کړو  څنګه  به  اوس  کښې  نظر  خپل  پٔهٔٔٔٔ  زٔہ   
وشلومهکوم تصوير مې خپل چې جوړ ؤ  پٔهٔٔٔٔ زړګي  کښې خپله  دا  چې  غواړي  مې  زړٔه 
کړه تصوير  زما  جوړ  داسې  غواړې  کوم  تش کاغذ غوندې   پٔهٔٔٔٔ الس کښې ستا راځمهچې 
پٔهٔٔٔٔ هغې خوښ ئې واورمهزٔہ بس داسې شم چې ته    زٔہ  دغه  کښې  باره  ځان  خپل  َد 
شوے ثابت  دے  نقصان  کښې  څٔه  هر  راووتمهزما  تکبر  له  دې  پٔهٔ  زٔه 
دے طالب  شبیؔر  نظر  َد  ستا  کرم  ځمهَد  مخکښې  چې  کرم  َد  وکړه  نظر 

بندګي مې کړې قبوهل

تٔه  ورکوے  تٔهتکلیفونه  کوے  بچ  خپله  ئې  بیا 
لرې وي  نه  الرې  َد  تٔهچې  ښايې  هم  الره  ورته 
وکړو ګناه  غلطیانې  تٔهکٔه  ختموې  ئې  توبه  پٔهٔٔٔٔ 
ئې مونږ  لٔه  مونږ  پٔهٔٔٔٔ  تٔهمهربان    کوې  نزدې  مونږ  ته  ځان 
ٔيې ظاهر  تٔه  کښې  څٔه  هر  تٔهپٔهٔٔٔٔ  پټوې  څنګه  ځان  بیا 
دے مین  تا  پٔهٔٔٔٔ  زما    تٔهزړٔہ  ورکوې  مینه  دا  خو 
نورو َد  کړم  به  څٔه  تٔهذکر  يې  زما  کښې  زړٔہ  پٔهٔٔٔٔ  چې   
قبوله کړې  مې  تٔهبندګي  جوړوې  مې  بنده  چې 
راکړې الره  خپل  حبیب  تٔه َد  بوځې  خلق  خپل  پرې  چې 
پرينږدې ئې  ته  تٔهويښیدو  خوبوې  چې  رزأيل 
نورو َد  کړم  څٔه  پروا  چې   پٔهٔٔٔٔ زړٔہ کښې مې راځې تٔهزٔہ 
دې شبیؔر  َد  چې  اشعار  تٔهدا  راولې  فضل  خپل  پٔهٔٔٔٔ 
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مېخانو باندې به څٔه کړم
چې مې يار نٔه وي کوم ځائے  کښې ويرانو باندې به څٔه کړمزړۂ زما خپل مېخانه ده مېخانو باندې به څٔه کړم
لٔه ظلمت اؤ تیرو ډکو دې کوڅو باندې به څه کړمَد دنیا   پٔهٔٔٔٔ مېخانو کښې  خو شراب َد کثافت دي
دي يو  ټول  واړه  بد  اؤ  ښٔه  بازارونو  پٔهٔٔٔٔ  دنیا    زۂ   پٔهٔٔٔٔ بیعه اخستونکو دې دهوکو باندې به څه کړمَد 
پاکه څومره  مینه  دا  ده   ، څښلي  مینې  َد  کړمماشراب  څٔه  به  باندې  نخرو  پٔه  حسن  فاني  َد  دنیا  َد 

َد ظاهر َددې کثرت   پٔهٔٔٔٔ نظارو باندې به څٔه کړمزما زړٔہ اوس يو لیدلے دے مین   پٔهٔٔٔٔ هغه يو دے
دي بلد  سره   نغمو  لور  لٔه  يار  َد   مې  َد هوس نه چې دي ډکې دې نغمو باندې به  څٔه کړمداغوږونه 
به څٔه کرمچې َد زړۂ سترګې بينا شي نو َد سر سترګې شي پټې باندې  نظارو  بیا دې  پټو سترګو  َد   نو 
شبؔیره دے  لیکلے  غزل  دا  ژبه  پٔهٔٔٔٔ  عشق  َد  پٔهٔٔٔٔ راوړو باندې به څٔه کړم ما  َد الفاظو    بې مقصده 

قال اؤ حال 
تٔه حال  پٔه  قال  کړه  دا خپل زړٔہ کړه لږ سنبهال تٔهمزين 
کړه شريعت  َد  پابند  تٔهنفس  اعمال  دې  پٔه  بهتر  کړه 
تٔه پريږده  مینه  دنیا  تٔهَد  جال  دروند  دغه  وشلوه 
تٔهزړٔه  دې خدأی باندې مین کړه انفعال  لٔه  کار  اخله 
دے طاقت  عظیم  لږ خیال وکړه َد خپل خیال تٔهتاسره 
شه هغٔه  َد  شبیؔره  تٔهاے  کمال  دغه  حاصل  کړه 

بې غرضه دوسيت
بروسه پٔه داسې خلقو باندې جوړه شي مشکلهَد غرض مینه ده مینه َد غرض، دوستي ده کله
تٔه وايه ګلهبې غرضه محبت کښې انديښنې خو داسې نٔه وي نٔه پالې  نو بیا داسې دوستي ولې 
چې َد خدأی الر درته ښأيي پٔه هغٔه پسې ورزغلهالر چې تاته َد دنیا ښأيي هغه َد ستا دښمن دے
ستا خیر خواه دے پٔه اصالح کښې ورنه ډډه کوې څٔه لٔهشیخ  َد  زړٔه ستا تعارف کړي َد اهلل سره پٔه مینه

کٔه پٔه  دې پوې يې شبیؔره دې نه نشته الره بلهزمونږ مینه َد غرض ده َد اهلل سره خو خیر دے

کړم
کړم ياد  چې  محبوب  محبوب  َد  مینه  پٔهٔٔٔٔ  کړمنن  ښاد  زٔہ   ته  ځان  زړګے  خپل  دغه  پٔهٔٔٔٔ  اؤ 
کړممونږ ئې هر وختې ياد کړي يو هرځا ٔي کښې اباد  نن  ئې  ياد  پٔهٔٔٔٔ  کور    خپل  زړګي  د 
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ښودلي دي  څومره  راته  ئې  نو   پٔهٔٔٔٔ دين کښې ئې نور څٔه بیا ولې  ايجاد کړماسانیانې 
وو فدا  باندې  هغٔه  پٔهٔٔٔٔ  ئې   کړمصحابیان  استاد  عمل  خپل  َد  عمل  هغؤی  َد 
اخستي دي  نه  هغوی  بیا  باد کړمفقهاؤ  زنده  پٔهٔٔٔٔ شان کښې ځکه  َد هغوی   
شبؔیره شان  پٔهٔٔٔٔ  زړٔہ    هغٔه  َد  شي  مې  کړمزړٔہ  صاد  زٔہ  زړٔہ  پٔهٔٔٔٔ  صويف    َد  دپاره  دې 

زړٔہ   پٔهٔٔٔٔ تا زما فدا دے
دے فدا  زما  تا  پٔهٔٔٔٔ  چادے؟زړٔہ    َد  بل   َ دے  ستا  صرف 

چې  راسخ  تصوير  جانان  دےَد  زما  اوس  کښې  زړګي  پٔهٔٔٔٔ 
مې طرف  هر  دے  سرور  دےنور  تنها  تاسره  مې  زړٔہ 
کړم څٔه  به  مینه  دنیا  دےَد  صفا  زما  اوس  منزل 
زړٔہ کښې مې   نه  کله  يې  دےچې  استغنا  َد  کیف  رنګ  يو 
دي يو  خلوت  اؤ  جلوت  چې مې زړٔہ کښې فکر ستا دےاوس 
دادےَد ستا مخکښې سر مې ټیټ وے زما  ذوق  زړٔہ  َد  اوس 
مړوم به  ګني  ؤ  مې  دےژوند  چا  َد  ما  پٔهٔٔٔٔ  نظر    چې 
ورځ ؤ ټوله  مې   زړٔہ  پٔهٔٔٔٔ  دےبوج    عجیبه  اوس  شپې  َد  حال 
مینه ده  دا  شبیؔره  دےاے  جدا  زما  حال  ځکه 

اکمیاب
َد وخت يو لمحه َد ستانه پٔه دې کښې نٔه شي خرابهَد ژوند هره يو لمحه چې  قیمتي ده بې حسابه

کامیابهکٔه پٔه يو ځأي دا څوک غواړي چې ان فن کښې کامیاب شي بیا   طريقه  ده  شهادت  َد  حصول  نو 
َد اهلل پٔه در کښې تٔه به پاتې نٔه شې بې جوابهزړٔه دې ورکړه پاک اهلل ته چې َد خدأی پٔه در قبول شي

پٔه دعا باندې به بچ شې له عذابههوښتیارتیائې پٔه  دربار کښې شي ګڼلے ذکر فکر معرفت اؤ 
در َد شیخ ته َد اصالح دپاره ستون شه  زر شه شابهکٔه پٔه در کښې َد اهلل تٔه قبلېدل غواړې شبؔیره

ټوټې ټوټې
ټوټي ټوټې  بیا   ټوټې راغونډ شوم شومه  ټوټې  ورپسېزٔہ  الړٔه  ځکه  ٔو  امانت  ئې  زړٔہ  زما 
زما زړٔہ  هلته کښې الړٔه چې هغه ؤ چرته کښېنٔه داخوب دے اؤ نٔه خیال ورکښې نشته قیل و قال
راسرېکله قرب راعطا کړي ما   پٔهٔٔٔٔ ناز کله جدا کړي دے  هغه  اؤ  ئې  در  َد  يمه  ملنګ  زٔہ 
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يم نٔه  زۂ  سره  جا  بل  َد  دے  سره  زما  هغه  نمونځ کښې ماته چې مالؤ شي شي بیاختمې فاصلېاوس 
چې َد شپې ئې مالقي شوم ختمې شولې انديښنېټوله ورځ وم   پٔهٔٔٔٔ دې سوچ کښې چې به کله را مالؤ شي
لېونتوب کښې شبیؔر ټیک شو عجیبه دي نندارېَددې الرې منزل دادې چې   پٔهٔٔٔٔ زړٔہ کښې هغه راشي

بې قراره زړٔه
نه صبريږي  دے  قراره  بې  مې  نهزړٔہ   پوهیږي   دے  خو  پويوم  ئې  زٔہ 
دي ؤيلي  څٔه    مینه  پٔهٔٔٔٔ  ورته  نهتا   کیږي  غوږ  ٔيي  چاته  بل  هډو  اوس 
وواتٔه ګوتو  لٔه  ورپسې  مې   نهزړٔہ  ايساريږي  کښې  سينه  پٔهٔٔٔٔ  مې    اوس 
؟ نٔه  کله  لٔه  تا  کړے  منتخب  نهدے  ياديږي  هېڅکله  دا  خو  ته  ما 
ته مخې  خواهشات  ددٔه  کٔهٔ  نهراوړې  خوشحالیږي  باندې  دغو  پٔهٔٔٔٔ  دے 
دے اؤ  ددٔه  دے  شوے  قابو  نهعقل  کیږي  بهر  نه  شريعت  بالکل 
مروړي الس  نوخپل  ګوري  ته  دٔه  چې  نهنفس  رسیږي  باندې   دٔه  پٔهٔٔٔٔ   چې  ٔيي  وس 
غیږه يار  خپل  َد  صرف  غواړمه  نهزٔہ  خوښیږي  اوس  بله  بس  مې  نه  دې 
خولٔه پٔهٔٔٔٔ  شبیؔر    َد  خبرې  زړٔہ  َد  نهدي   پوهیږي  باندې  څه  بل  پٔهٔٔٔٔ  چې  دے 

ذوق و شوق
دےذوق و شوق ګورې دين نه دے ښٔه  بیا  نو  وي  دين  َد  کٔه 
کړه مٔه  فکر  وي  نه  دا  دےکٔه  هغٔه  َد  فضل   ، وي  کٔه 
تٔه ساته  فکر  دې   َد  چې منزل مخکښې مې څٔه دےبس 

کړه مٔه  کمے  کښې  عمل  دۓپٔه  دٔه  َد  تاته  ضرورت 
شبؔیره کوه  زر  دےتوبه  تیرٔه  ډېر  غاښ  مرګي  َد 

َد مینې لېونتوب
ديوانه ته  عاشق  کٔهٔ  وايي  فرزانهخلق  وي  نزد  پٔهٔٔٔٔ  ستا    کٔهٔ  څٔه  وشو 
دے مسلک  خوږ  پتنګانو  َد  پروانهسوزېدل  وي  نزد  پٔهٔٔٔٔ  ستا    کٔهٔ  دا  يو  بس 
ته ځنګل  کله  صحرا  تر  منډه  مجنونانهکله  ادا  ده  کښې  ياد  پٔهٔٔٔٔ  ستا   
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مستانهزٔہ خو غواړم چې مې راز   پٔهٔٔٔٔ زړٔہ شي پاتې شي  نعره  جوړه  معذور  يم 
کا رهبري  خلقو  َد  شان  پٔهٔٔٔٔ  جانانهاورکي    طريِق  پٔهٔٔٔٔ  کښې    تیرو  پٔهٔٔٔٔ 

جاهالنهشبیؔر غواړي زړٔہ بیدار پاک لٔه غفلت اؤ  پريښودل  اداګانې 

  پٔهٔٔٔٔ زړٔہ ګزار
ګزار وخوړو  مې  چې  پاسه  َد  بیدارزړٔہ  کړلو  زړٔہ  زما  ضرب  دغي 
شارزٔہ َد زړٔہ حال کړم بیاڼ   پٔهٔٔٔٔ کومو ټکو سر  شولو  زړٔہ  زما  ستا  نظر  پٔهٔٔٔٔ 
زٔہ تالش کښې وم  نظر  َد  مینې  َد  تیارستا  وم  ته  څٔه  هر  زٔہ  دپاره  دې 

 
چې   پٔهٔٔٔٔ هوش شم هېڅ لرم نه َد اظهارزٔہ َد مینې جوش کښې وايم ستا عاشق يم
بیماردې باران َد نُور خو پاتې کړم لٔه هر څٔه کړلو  زړٔہ  زما  ئې  ګزار  يو 
اعتباراوس نٔه غم شته نٔه څٔه فکر اے شبؔیره څٔه  خواهشاتو  َد  دنیا  َد 

جہد کن َدر بیخودي خود رابیاب

آنجناب کښې  مثنوي  فرمأيي  رابیابڅٔه  خود  بیخودي  َدر  کن  جہد 
تٔه کړه  فنا  ځان  چې  َددې  مطلب  تابدے  و  آب  يعني  څه  هر  خپل  فنا  کړه 
خیري دنیا  َد  نه  زړٔہ   لٔه  کړه  بېحسابلرې  ټول  ستا  چې  پراته  زړٔہ  پٔهٔٔٔٔ  دي   
بیا ښکاري  ورته  شي  بينا  چې  خوابسترګې  و  خیال  َد  لکه  دنیا  دا  داسې 
وي نٔه  ګردان  رو  نه  حق  لٔه  بیا  ستا  خرابغوږ  تٔه  بیا  اورې  نٔه  دپاره  نفس 
بس وي  ياد  دې  هغه  هېر  ځان  شي  نه  جوابتا  هم  تاته  راشي  نه  هلته  بیا 
يې نٔه  هم  هېڅ  ته  چې  پوې  شې  دې  پٔهٔٔٔٔ  الجوابتٔه  راځي  نه  هغٔه  لٔه  هرڅٔه 
بابکړه معدوم خپل ځان تٔه   پٔهٔٔٔٔ خپل عشق کښې چې بیا   بقا  َد  بیرته  شي  تاباندې 
شي ستا  هغه  اؤ  شې  هغٔه  َد  بیا  خطابتٔه  هغٔه  َد  اورې  ته  بیا  وخت  هر 
کوې هغه  تٔه  څٔه  هغه  چې  آنجنابغواړي  تٔه  چې   غواړې  هم  هغه   اؤ 
ته يې  څٔه  شبیؔره  ځان  بالصوابوپیژنه  اعلم  واهلل  شد  ختم 
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 هم  زده کول دي 
“زهٔ زما”  َد خپل زړګي نه ختمول   هم  زده کول دي  سر َد حق   پٔهٔٔٔٔ معرفت کښې ټیټول  هم  زده کول دي 
تصوردې لٔه شهرت  لرې کول  هم  زده کول دي ډېر کا رونه به خپل تاته َد فضولو ډک ښکاره شي
چې نادار دي   پٔهٔٔٔٔ هغو مال خپل خوړل  هم  زده کول دي مٔسلې حل نٔه شوې ستا   پٔهٔٔٔٔ رواجي  مال خرچ کولو

 
دأیرې َد شريعت کښې دوی  راوړل  هم  زده کول دي تٔه تر کومې بې مهاره لذتونو کښې به بوخت ئې
رذأیل َد نفس خپل ټول دبا وول  هم  زده کول دي مسلح کړه   پٔهٔٔٔٔ اخالِق حمیده باندې خپل ځان تٔه
دې د پاره شیخ کامل ته خو ورتلل  هم  زده کول دي ضروري دغه کار  ډېر دے خو اسان نٔه دے هېڅ کله
زړۂ َد یار   پٔهٔٔٔٔ تصور ښایٔسته کول  هم  زده کول دي َد دنیا دا ټول  څیزونه ستا نظر کښې به وي ښکلي
ناراضګٔی نه دې َد خپل رب ويريدل  هم  زده کول دي َدهرڅیز ويرې َد ستا نه جوړ بزدل خو دلته جوړ کړو
پٔهٔٔٔٔ توبه باندې اوس خدأی راضي کول  هم  زده کول دي تا  ډېر خلق پخالء  کول خو دې کولو کښې ناکام شوې
دوي   پٔهٔٔٔٔ قید َد شريعت دواړه تړل  هم  زده کول دي زړۂ دې ډک َد محبت وي عقل وي َددهٔ خادم دې
َد دنیا   پٔهٔ ځٔٔٔائےخدأی زړۂ کښې راوستل  هم  زده کول دي َد  مجرم نه چې  محرم شې   دې دپاره اے شبیؔره

کښې نٔه وي
نٔه کوي شکرورکښې  صبر مصیبت کښې نٔه ويڅٔه به انسان وي چې مشغول   پٔهٔٔٔٔ عبادت کښې نٔه وي
غوښتل مو دا چرته کمے   پٔهٔٔٔٔ محبت کښې نٔه ويعافیت غواړو پاک اهلل! چې  ډېر کمزوري یو مونږ
ده کافي  سهاره  دا  محبت  َد  ستا  بس  زړۂ دې  مشغول زما پٔه مال اؤ   پٔهٔٔٔٔ لذت کښې نٔه ويمونږته 

تا باندې مین یو دا زما  سترګې  پٔهٔٔٔٔ  چرته مشغولې َد دنیا   پٔهٔٔٔٔ وجاهت کښې نٔه ويمونږ خو   
چرته   پٔهٔٔٔٔ فکر کښې  مې زړۂ څٔه ملکیت کښې نٔه ويدا جهان ستا دے مونږ َد ستا یو اؤ دا ټول َد ستا دي
نٔه شي څٔه مأیل  دا نفس  باندې زما  اسانۍ   نفس ته څٔه شرم څٔه حجاب   پٔهٔٔٔٔ مشقت کښې نٔه ويتن 
ربه پاکه  نظر  و  قلب  دا  شي  دې  زما  تاريک مې ذهن نٔه شي قلب مې دې ظلمت کښې نٔه ويقبول 

چې زما زړۂ بې لٔه احسان بل کیفیت کښې نٔه ويمخکښې َد ستا وے اؤ َد زړۂ نه ستا بنده جوړ شمه
تٔه ورته یاد وې داسې ستانه چې    غفلت کښې نٔه ويزړۂ َد شبیؔر تٔه   پٔهٔٔٔٔ خپل یاد باندې روښانه لرې

نامناسب حالت
ختمیږي نه  کله  نفس  َد  چې  کیږيخواهشات  خفه  نه  زړٔہ   دې  حالت  دې  پٔه  اؤ 
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دے پکار  درته  حالت  دې  پٔه  ماتم  کیږينو  چل  څٔه  به  زما  بیاچې  کوه  سوچ 
ده قیمتي  دې  لمحه  یو  هره  ژوند  چې تېر وخت  پٔه هیڅ صورت نٔه واپس کیږيَد 
کړو هېر  ولې  ځان  کښې  فکر  نورو  َد  کیږيتا  خفه  نٔه  زړٔهٔ  ولې   دې  ځان  خپل  پٔه 
بیمارانو نورو  پٔه   دې  کښې  دنیا  کله ځان نه زيات ستا  زړٔهٔ پرې خفه کیږيپٔه 
کړه بچ  لږ  ځان  نٔه  جال   دهوکو  َد  شیطان  ورکیږيَد  دې  څٔه  هر  ګني  شبیؔره  اے 

پاره َد هغٔه وے
وے هغٔه  َد  پاره  بس  ژوندے  زٔہ  چې  وےکاش  نٔه  دپاره  چا  بل  وے  چې  زما  مرګ 
هم دماغ  اؤ  وے  هغٔه  َد  بس  زما  کولےزړٔہ  مې  ذکر  باندې  ژبه  پٔهٔٔٔٔ  اؤ 
بس وے  دپاره  هغٔه  دوستي  غوښتلےدشمني  څٔه  ئې  ما  لٔه  چې  ماکولے 
وے ګويا  اؤ  وے  چپ  دپاره  هغٔه  ژړېدلےَد  وے،  سنجیده   ، خندېدلے 
لګولےبس هغه مې وے   پٔهٔٔٔٔ زړٔہ کښې  بل څوک نٔه وے مې  زړٔہ  لٔه  نعره  االهلل 
وے جاري  غوښتل  وخت  هر  مې  نه  هغٔه  کښېښودلےله  بس  هغٔه  َد  مې  در  پٔهٔٔٔٔ  سر  
شبؔیره ده  مې  اسره  مینه  هغٔه  هېرولےَد  ما  غافلوي  ما  څٔه  چې 

َد دین ظاهر اؤ باطن
دي منحصر  باندې  زړۂ  پٔه  کارونه  ټول  شه  خبر  دے  پوستکے  لکه  دین  ظاهر 
دي معتبر  کښې  دې  پٔه  زړۂ   َد  کیفیات  وروره  دے  دین  َد  محافظ  پوستکے  دا 

دے قربت  رسه  نفاق  غفلت  باطن  هٔل  الره  احلاد  َد  روګرداين  ظاهر  هٔل 

دي مؤثر  غري  اعمال  دي   چې  دې  هٔل  بې  غواړي  ستانه  َد  اهلل  اصالح  باطن  َد 
ته شريعت  شي  برابر  دې  ظاهر  چې  لږ  کښېنه  کښې  عالمانو  َد  صحبت  په 
نظر دي پٔه  کٔه  باطن خېرونه ستا  َد  هم  َد شیخ  تٔه  نه  مٔه کړه صحبت  اعراض  هم 

نه زړٔه  َد   ستا  َد  اثر  اخيل  اعضاء  ټول  تړيل   رسه  زړٔهٔ  َد   دي  دې  اعضاء   ټول   
دي خرب  دي  چې  مشأیخ  ټول  دې  هل  اؤ  اخيل  اثر  نه  اعضاء  دې  َد  هم  زړٔه  اؤ  

کړه منور  دې  زړٔه  دا   شیخ  َد  صحبت  پٔه  کړه  حفاظت  اعضاؤ  َد  تٔه  خلوت   پٔه 
دي نمر  َد  لکه  مشأیخ  کښې  اثر  پٔه   مخکښې  ورته  کړه  زړګے  باندې  طلب  په 

 پٔه ظاهر باندې  ډهاچنه  َد دین کړه  جوړه باطن ټیک کړه چې ډهاچنه دې يش جانداره
دي ګوهر  و  لعل  اصالح  َد  الرې  َد  چې  کړه  جهان  ټول  پٔه   خواره  اشعار  شبیؔر  َد 
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ظرف مظروف
دے مظروف  اؤ  ظرف  مثال  باطن  دےَدظاهر  ملفوف  ګورې  باطن  دا  کښې  ظاهر  پٔه 
دے نٔه  معتبر  باطن  بغیر  ظاهر  دےلٔه  معروف  کله  ظاهر  بغیر  باطن  لٔه 
پکاريږي بس  عمل  کښې  ځائے  عمل  َد کوشش ځائے دے کوشش دا نه چې چوف دےَد 
دے روحانیت  باال  نٔه  خیاالتو  کار شاربل تشې شملې  چې َد فېلسوف دےلٔه 
جوړیږي کښې  دې  صفا  زړٔه  شبیؔره   دےاے  صوف  لٔه  چې  نٔه  صفا  له  دے  تصوف 

څٔه خرب ئې؟
خبرئې؟ څٔه  دي  اشارې  پټې  هو  خبرئې؟َد  څٔه  دي  قصې  زړٔہ  َد  زما  څٔه 
شي ټیټ  کله  ولې  کښې  محفل  زما  څوک مې  غواړي څٔه دې کښې دي څٔه خبرئې؟سټ 
شم غافل  زٔہ  څنګه  نه  طرف  هغٔه  خبرئې؟لٔه  څٔه  دي  چرچې  ئې  ته  طرف  هر 
ئې محسوسوم  نظر  باندې  نظر  خبرئې؟خپل  څٔه  دي  سلسلې  ته  زړٔہ  نه  عرش 
مانٔه لٔه  کړلو  هېر  ئې  زما  کار   هر  خبرئې؟چې  څٔه  دي  منصوبې  کومې  دا  اوس 
چې دې  زړٔہ کښې اندېښنې دي څٔه خبر ئې؟ال دې جام جوړې  َد عشق نوش کړے نٔه دے
شم مالقي  ئې  شپې  َد  کښې  َد جذب دې کښې چې لمحې دي څٔه خبرئې؟دعاګانو 
وخت هغې  پٔهٔٔٔٔ  یې    زما  تٔه  وایی  دا  خبرئې؟چې  څٔه  دي  مرحلې  کومې  جذب   َد 
کړه صفا  اوس  دې  زړٔہ  باندې  اوښکو  خبرئې؟خپلو  څه  دي  دې  پٔهٔٔٔٔ  راتلل    هغٔه  َد 
ګرځي خموش  چې  شبیؔر  اوس  غلے  خبرئې؟غلے  څٔه  دي  نظارې  کښې  زړٔہ  ئې  پټې 

َد بزرګۍ جال
پرېږده بزرګي  خبردار   سالکه  پرېږدهاے  ګندګي  ګندګي  ده  باطن  َد 
دے جال  یو  جاه  َد  کیدل  ګوتې  ستا  لور  پرېږدهپٔهٔٔٔ  بندګي  نفس  َد  خدأی  َد  بنده  اے 
ستا پرې څٔه؟ بې ځایه  دا خوش فهمي پرېږدهکهٔ  په سترګو کښې َد خلقو غوث هم جوړ شوې
کښې حالت  هر  دي  نقصاني  ځان   ګڼل  پرېږدهښٔه  نقصاني  سوچ  دغه  اؤ  هوښیار  شه 
کړه خبر  ښٔه  ځان   ، ځان  خپل  َد  عیوبو  پرېږدهپٔه  تاواني  دور  خپل  دغه  غفلت   َد 
وشلو شبیؔره  بزرګۍ  َد  جال  خپل  ځان اوس پوې کړه په خپل ځان، خود رأیي پرېږدهاوس 
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َد هغٔه شم
شم  هغٔه  َد  کښې  زړٔہ  پٔهٔٔٔٔ  وے    مې  هغه  شمبس  نٔه  بل  َد   ، شم  هغٔه  َد   ، شم  هغٔه  َد 
کړم قربان  ور  پرې  ذره  خپله  یو  یو  شمدا  زٔہ  قبول  دغه  پٔهٔٔٔٔ  چې    مې  دعا  ده 
شي فنا  هم  مې  فنا   ، شمه  فنا  وشمزٔہ  دوباره  دروازٔہ  پٔهٔٔٔٔ  بقا  َد 
زړٔہ خارج کړم لٔه  زٔہ  اوس  زړٔہ  َد  اغیار  شمچې  زړٔہ  لٔه  بیا  سترګو  پٔهٔٔٔٔ  زړٔہ    َد  هغٔه  َد 
لیدلے مې  شبیؔره  چې  سترګو  پٔهٔٔٔٔ  شمزړٔہ    څٔه  بیا  نو  هم  اوس  شم  نٔه  چې  هغٔه  َد 

َد دنیا اؤ َد خدأی پاک مینه
نشته دنیا  َد  محبت  َد  سر  څٔه  نشتهچې  انتها  هي 

ٰ
ال حب  َد  نو 

ته هغٔه  پرېوتو  څوک  ئې  نه  نظر  نشتهچې  چا  بل  َد  ضرورت  ته  تباهٔی 
نشتهچې چا خپل څیز َد هغٔه الر کښې قربان کړو بیا  ورته  خطره  څٔه  شو  قبول  کٔه 
پرېښود هم  چا  چې  دعوت   پٔهٔٔٔٔ  بتانو    بد نصیب دے زيات ترې بل څوک تباه نشتهَد 
شو یاد  دې  نعمت  جنت  َد  کٔه  نعمت  نشتهپٔهٔٔٔٔ  عطا  ښکلي  بله   نه  نعمت  دې 
اخلم کار  یو  شبیؔره  اے  نه  ژوند  َد  نشتهزٔہ  زما  اوس  شوق  یو  بل  شم  هغٔه  َد 

َد درجو نٔه کړم طلب
نٔه یم َد درجو نٔه کړم طلب پٔهٔٔٔٔ تالش  دا آرزو لرم پٔهٔٔٔٔ زړٔہ کښې چې ما خپل کړي زما ربَد منزل 

پٔهٔٔٔٔ ما څٔه وشو دا څه کړم دا غوښتل مې دي عجبلېونتوب دے چې دا غواړم چې حجاب دې مینځ کښې نٔه وي
سببهر یو کار لره سبب دے زٔہ  به هم اختیاروم دا هغه  البته  کړي  نٔه  لرې  نه  زړٔہ  زما 
پٔهٔٔٔٔ غفلت کښې مې وويني راته جوړ نٔه شي غضبَد یوې لمحې غفلت هم پکار نٔه دے پته نشته
اهل حق سره اوس خدأی دې کړي نصیب درته ادباهلل فضل پٔهٔٔٔٔ تا وکړه اے شبیؔره ته ئې مل کړې

هٔل نظر نه َد هغٔه پټېدے نٔه يش
شي نٔه  پټېدے  هغٔه  َد  نه  نظر  کٔه بل څوک ئې   پٔهٔٔٔٔ هېڅ شان هم لیدے نٔه شيلٔه 
ښکاريږي نٔه  کٔهٔ  هغه  ته  سترګو  سر  شيَد  نٔه  پټېدے  دے  سترګو  َد  زړٔہ  لٔه  خو 
نو هغٔه  لٔه  وي  نٔه  مانوس  چې  نظر  بیا لٔه شر نه  ئې بل څوک بچ کیدے نٔه شيکوم 
کړي مالؤ  سره  جانان  مې  به  نظر  شيکوم  نٔه  وتے  هسې  څوک  نه  ثقل  نفس  َد 
به ځم  لوري  پٔهٔٔٔٔ  هغٔه    َد  شبیؔره  شيزٔہ  نٔه  تلے  ګورې  طرف  بل  پٔهٔٔٔٔ  زما    زړٔہ 
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رنګ
بس ستا رنګ اوس زما رنګ دے دے دا رنګ اوس زما ښکلےپٔهٔٔٔٔ خپل رنګ کښې مې اوس رنګ کړه زما  رنګ اوس ختم شوے

پٔهٔٔٔٔ مینه سوےستا دا رنګ غالب   پٔهٔٔٔٔ ټولو ،  ټول رنګونه کړي دا جذب َد اهلل    باندې تور دے  پٔهٔٔٔٔ ظاهره 
اورېدلےزما رنګ اول فنا شو ، دے نه پس پرې ستا رنګ راغے مې  زوږ  یو  دا  ده  الر  دا  بقا  فنا  َد 
امیدوار یم َد امید زېرے مې زړۂ کښې دے راغلےزۂ یم خاؤرې یم َد خاؤرو ، لیکن یم َد چا خبر شه
پٔهٔٔٔٔ امید َد عفو زړۂ مې سلسله کښې دے تړلےته مې مل شې پاکه خدایه سلسله بد نامه نٔه کړم
کٔه الفاظ زما دي ښکلي خو حالت مې غورزېدلےزۂ شبیؔر یمه حقیر یم سترګې څنګه کړم وچتې

رضا بالقضا
استغفارخپل مالک کٔهٔ مې راغواړي نو سامان لرم تیار ژبه  پٔهٔٔٔٔ  اؤ  کښې  زړٔہ  پٔهٔٔٔٔ  لرم  کلمه 
َد هغٔه   پٔهٔٔٔٔ رنګ کښې رنګ شه چې بیا شې باغ و بهارډېر غفور دے ، ډېر رحیم دے ،هم سبحان دے ،هم عظیم

انتظارګالب څنګه نال نادانه شي چې نشته ئې ماحول َد رحمت کړې  ٔیي  نٔه  تیار  ته  توبې  تٔه 
ده ټیک  بیا  نو  واړولو  نه  َد ګندګٔی  تا  کٔهٔ  شرمسارمخ  شه  ګناه  پٔهٔٔٔٔ  اؤ  نیکٔی  َد  وکړه  عزم 
چې مې زړٔہ ته کله پام شٔه دے ورکښې تصوير َد یارهر طرف ته َد دنیا دي دا نقشې خورې چې ګورم
دا قانون َد محبت دے چې یو ځل کیږي  دا کارمحبت بې وفا ئې پٔهٔٔٔٔ زړٔہ کښې  څنګه یو کیدے شي

تیارے

وي کول  ئې  به  تیارے  وي  تلل  به  چې  راشي  به  وخت 
وي لوستل  کښې  هلته  به  دا  مو  کار  یو  هر  لیکلے  شي 

تٔه  دنیا  َد  دتله   څٔه  هر  ته  زړٔہ   خپل  مه  ننباسه 
وي مشلک  ډېر  بیا   تلل  ته  زړٔہ  تړيل  رسه  َددنیا 

دلته ټول  شي  پاتې  مونږ  لٔه  به  عیال  و  اهل  دولت  دا 
وي وړل  سره  ځان  هغه  دي  کوم  زمونږه  اعمال  چې 

کښې مزو  پٔهٔٔٔٔ  کښې،    جنت  پٔهٔٔٔٔ  وي     خوشحال  به  خلق  بعضې 
وي خوړل  به  چاته  غوپې  کښې  دوزخ  پٔهٔٔٔٔ  خپل   عمل  پٔهٔٔٔٔ 

اهلل ماشاء  کښې  جنت  پٔهٔٔٔٔ  کړي    اهلل  َد  به  دیدار   څوک 
وي خپل  رب  َد  کښې  دنیا  به  منلي   چا  چې  څوک  هغه 
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يش نصیب  تٔه  مونږ  دوست  َد  خدأی  َد  شفاعت  غواړو  مونږ  کٔه 
وي خپلول  دتله  ته  مونږ  به  سنت  ښيلک  هغؤی  َد 

شه   نصیب  صالح   عمل  باندې  نافع  علِم  شبیؔر  َد 
وي کول  پيش  به  ټول  دا  چې  دې  قبول  شي  اؤ  اخالص  پٔهٔٔٔٔ 

مصیبت اؤ رمحت
راشي کله  چې  مصیبت  نه  در  له  شيخدأی  هلل  انا  جاري  باندې  خوله  پٔه  اؤ 

هم راجعون  الیه  انا  چې څوک  ووا ئې رحمت پرې له هر خوا شيورسره 
لوري له  خدأی  اجر  دے  تکلیف  یو  هر  شيپه  دوا  دا  بیماريو  بعضې  َد  هم 
وي نٔه  مخکښې  خلق  بعضې  کښې  شيعبادت  مرتبه  وچته  بیا  ئې  دې   پٔه   نو 
دے ډېر  اجر  صبر  َد  باندې  شيمصیبت  اهلل  َد  بیا  سره  ددٔه  معیت 
کښې مجاهده  پرته  ده  ډېره  شيفأیده  پیدا  پرې  دې  یقین  کٔه  شبیؔره  اے 

سوز َد زړٔہ
دے عالمت  مینې  َد  زړٔہ  َد  زړٔہ  َد  دےسوز  کیفیت  یو  دنیا  َد  مینې  َد  دا 
وي خالي  یو  کوم  زړګے  چې  نه  سوز  دےَددې  مصیبت  دے  خالي  نه  مینې  َد  دے 
زړٔه بادشاه دے پٔه دې ټولو  ئې حکومت دےچې  زړٔهٔ ښٔه وي هر څٔه ښٔه پٔه   خپل خپل ځائےوي
اخلي اثر  ټولو  لٔه  زړٔه  دا   دےالبته  خلوت  ښٔه  دپاره  زړٔه  َد   صبا  نن 
نٔه خلوت  لٔه  وي  ښٔه  البته  صحبت  دےښٔه  صحبت  شیخ  َد  ښٔه  دپاره  مريد  َد 
شبؔیره دي  ښٔه  ډېر  هم  کسان  نیک  دےهسې  برکت  ډېر  سلسلې  َد  شیخ  َد  خو 

لګ رسه ازغے
وي لګېدلے  هم  ازغے  سره  ويګل  تړلے  سره  خوشحالۍ  هم  غم 
شو نٔه  مالؤ  څٔه  چې  دا  تٔه  ګوره  ويمٔه  کړے  شکر  چې  چا  هغه  دے  ښٔه 
ويزيات شي نور نعمت ئې چې څوک شکر کړي ستړے  زړٔہ  واال  ناشکرۍ  َد  اؤ 
ويڅوک چې   پٔهٔٔٔٔ رضا ئې راضي زړٔہ کړي خپل اخستلے  بس  هغه  ئې  کښې  غېږ 
کړه تېر  هغٔه  َد  کښې  یاد  پٔهٔٔٔٔ  ژوندون    ويټول  کښېښودلے  ئې  سکون  خو  کښې  دې 
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تٔه پرېږده  خپله   ، کړه  هغٔه  َد  ويخوښه  لیدلے  نٔه  به  چا  چې   کړي  به  در 
کوې څٔه  چې  وګوره  ته  عمل  داسې وي ؟ َد عشق جام چې  چاڅښلے ويخپل 
ملزوم الزم  دواړه  ابتال  ويمینه  شوے  فنا  چې  لري  څنګه  غم 
نو وصل  ئې  ته  شبیؔره  کٔه  ويغواړې  راغلے  ته  واصلینو  َد  زړٔہ 

حسِن ازل اؤ اعريض حسن
دے انسان  َد  چې  وس  څومره  کښې  دې   پٔه  کار  پٔه  همت  دے 
دے شیطان  َد  یو  جال  ګورې  حسن  عارضي  دنیا  َد 

کړه پوې  لږ  ځان  ته،  طرف  یو  دے  مجال  و  حسن  خالق  َد 
دے سامان  اؤ  ده  جلوه  حسن  اعريض  َد  طرف  بل 

دے دعوت  اؤ  دہ   موقع  اؤ  دے  نفس  َد  خواہش  طرف  یو 
دے قران  اؤ  دے  حدیث  دے  امر  خدأی  َد  تہ  طرف  بل 

ده دوستانه  ده  خپلويل  دے  جهالت  ته  طرف  یو 
دے فرمان  رب  َد  کیدو  بچ  َد  ګناه  هٔل  ته  طرف  بل 

دے عشرت  عيش  دعوتونه  بدعتونه  ته  طرف  یو 
دے احسان  خدأی  َد  رسول  َد  دے  محبت  ته  طرف  بل 

کښې اعشقۍ  پٔه  جنات  دے  شې  نٔه  دهوکه  شبیؔره  اے 
دے مهربان  ډېر  مونږ  پٔه  چې  شه  مني  باندې  اهلل  پٔه 

دنیا  اؤ عقبٰي
دي سر  پسې  شهرتونو  پٔه   څٔه  ديخلق  در  پٔه   در  شو  نٔه  چې  در  َد  اهلل  َد 

دم هر  پسې  لذتونو   کیږي  مړٔه  دنیا کښې سیم و زر ديڅوک  پٔه دې  َد چا خوښ 
کله هېڅ  شي  نٔه  موړ  به  باندې  دنیا  ديپٔه  بر  باندې  ضرورتونو  خواهشات 
نشته ئې  سر  دي  ډېر  غمونه  دنیا  ديَد  کسکر  دے  پٔه  دنیا  َد  خلق  څومره 
شبؔیره باندې  دې  پٔه  تٔه   شې   نٔه  به  ديتنګ  مستحضر  ستا  عقبٰي  َد  فکرونه  کٔه 

َد ذکر اثر
دے اثر  جوړ  ذکر    َد  دا  راغلې  دے  مې  جوش  پٔهٔٔٔٔ  زړٔہ   
دے بهر  ځنې  بیان  َد  دے  سرور  اؤ  دے  کیف  څومره 
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يش خايل  مې  نه  غري  هٔل  زړٔہ  وایم  زړٔہ  پٔهٔٔٔٔ  چې  اهل  ال 
دے در  اهلل  َد  لکک  بیا  مې  نیولے  رسه  اهلل  اال 

محسوسومه باربار  پٔهٔٔٔٔ  یواځې  سره  اهلل  اال 
دے نظر  بس  مې  هغٔه  پٔهٔٔٔٔ  یم    اهلل  یو  َد  بس  زٔہ  چې 

نه عرش  چې  کوم  تصور  اهلل   اهلُل  کوم  چې 

دے منور  مې  زړٔہ  دا  باندې  اؤدې  نور  دے  راروان 
کړي یاد  مې  سره  ځان  هغه  کړم  یاد  زٔہ  ئې  کښې  زړٔہ  پٔهٔٔٔٔ  چې   
دے معتبر  څومره  سوچ  دا  ده  مزٔہ  څومره  سوچ  َددې 

نه نفس  خپل  یم  نٔه  مطٔمن  ويرېږم  زٔہ  نه  نفس  خپل  هٔل 
دے اکرب  اؤ  دے  کريم  ډېر  دے   امید  ډېر  مې   اهلل  هٔل 

شبیؔره شريف  درود  َد  کړه  معطر  زړٔہ  خوشبو  پٔهٔٔٔٔ 
دے افسر  چې   نبیانو  َد  وایه  نبي  پٔهٔٔٔٔ  سالم  هم 

تنبیه
انتها څٔه  عشق  َد  کالم  لري   مهنٔه  ودروه  سلسله  دا  َددې  نو 
نادانه وایئې  څٔه   ، دا  ودروې  به  ستاتٔه  ده  نٔه   ، کړه  پوې  ځان   ، چاده  بل  َد  دا 
مینه پٔه  ډېر  ډېر  هغٔه  لٔه  دي  نشتهاخستل  څٔه  نادانه  سره  هغٔه  َد 
وخت هر  باندې   خلقو  څښوه  جامونه  تاډک  باندې  خلقو  څومره  څښويل  دي  نٔه 
تٔه راټینګ  کړه  باندې  جذب  پٔه  خوروهشٰريعت  دې  فیض  دغه  شبیره  اے 

نفس یو عجوبه
دےنفس کٔه ګاډے دے نو زړٔہ  ئې ډرائېور دے مؤثر  ذکر  زړٔہ   َد  کښې  اصالح  پٔه 
کښې مجاهده  پروت  دے  عالج  نفس  َد  دےاؤ  معتبر  کښې  دې  پٔه  تشخیص  شیخ  َد  اؤ 
دے مرکز  یو  خواهشاتو  َد  زمونږ  دےنفس  اثر  ئې  جسم   ټول  پٔه  دے  زورور 
دي پکښې  جړې  تقوٰي  َد  فجورو  دےَد  نظر  طرف  هر  دٔه  َد  فجورو  پٔه 
ده تقوٰی  دا  ختم  کړلو  دې   فجور  دےکه  سحر  دې  َد  تقوٰی  اؤ  ده  شپه  فجور 
خواهشاتو پٔه  بل  دے  حمام  تقوٰی  دےَد  شر  دې  لٔه  راوتے  خیر  شبیؔره  اے 
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َد مطلب غمے   پٔهٔٔٔٔ الس کړه
هېڅکله  شې  نٔه  شامل  تٔه  کښې  محفل  پٔهٔٔٔٔ  ناجنسو    َد 
زغله کښې  صورت  هر  پٔهٔٔٔ  نٔه    مجالسو  مخلوطو  لٔه 

يش نٔه  دا  پاتې  سستۍ  پٔهٔٔٔٔ  وي    اکر  کوم  دې  کښې  وس  پٔهٔٔٔٔ  چې   
هٔل څٔه  ژاړې  وروستو  ورپسې   ، سسيت  وکړې  وخت  پٔهٔٔ  چې 

کړه مٔه  ورپسې  التفات   ، شماره  بې  وي  کٔه  وسوسې 
خپله پٔهٔٔٔ  تٔه  زړٔه  خپل  ولې  رانٔه  تٔه  ګورې  وسوسې 

دي پکار  نه  ترې  کیدل  بچ  َدزهرو،  لکه  ګناه  ده 
بله الره  نيشته  نٔه  دې  دي  ختتېدل  نٔه  ګناه  هٔل 

کړه  پوې  ښٔه  دې  پٔهٔٔٔٔ  ځان    کښې  دین  دي  متعین  مقاصد 
ګله  ګڼې  ونٔه  تٔه  چرې  مقصد  ګورې  ذريعه 

کړه خرب  ښٔه  ډېر  ځان   نٔه  َددې   نه؟  څٔه  اؤ  دي  کول  څٔه 
وهل ئې  ډاګ   پٔهٔٔٔ  تٔه    قصو  مقصده  بې  شې  نٔه  نزدې 

تٔه هميشه  باندې  ذکر  پٔهٔٔٔٔ  زړٔہ    اؤ  ژبه  مشغول  کړه 
لٔه ښٔه  جوړول  عاقبت  غواړي  جوړول  عادت  دا 

راغيل یو  شبیؔره  اے  دپاره  مینې  هغٔه  َد 
اخله نٔه  ترې  فأیده  ښه  کړه  الس  پٔهٔٔٔ  غمے    مطلب  َد 

امان غواړم
َد دنیا َد  مینې  زٔہ   له شیطاني زور امان غواړمزٔہ   لٔه نفس َد خواهشاتو نفساني اور امان غواړم
غواړم زړٔه زما َد هغه یو  دے هغه یو مې دے پٔه  زړٔه کښې امان  شور  بیهودہ  مینو  ټولو  لٔه   دنیا  َد 
غواړمهر طرف ته دي فتنې برسېره مونږ پکښې راګېر یو امان  دور  شیطاني  له  تاسره  ربه  پاکه 
اور  َددې  دے پٔه غربا اؤ پٔه هر ځائے خور امان غواړممادیت بېحیأیي ده پٔه ډېر زور کښې پٔه هر ځائے کښې

حماقت لٔه دې نه زيات چرته به وي نور امان غواړم َد اصالح مخالفت شبؔیره ورځ پٔه ورځ زياتیږي

اعمال اؤ اخالص
فیصله ده پٔه دې باندې َدهغه ځائے َد څیزونوده دنیا تلونکي راتلونکي دے میدان َد عملونو
اؤ اخالص َددې اوبه دي معامله دا ده َد زړونوعملونه ښٔه دي ونې َد جنت، دا ونې نال کړه
بچ کول َد ځان پکار دي ډېر  لٔه دې حماقتونوقیمتي وخت خراب نٔه شي پٔه فضول کارونو دلته
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څٔه به وي کٔه مرګ دې راغے پٔه   دې داسې حرکتونوپه ګناه باندې مشغول کٔه  ئې نو لږ خو دا سوچ وکړه
ژوند دپاره وکړه نیت اؤ بندوبست  َد ښو کارونو پٔه توبه باندې ځان پاک کړه  لٔه ګناه نه اؤ َد وړاندې
دا َد کار کړه دې  دپاره وکړه سوچ پٔه دې شعرونوژوند زمونږه ويلي کیږي لکه واوره اے شبؔیره

دیوانه یم  دیوانه

دیوانه یم  دیوانه  دیوانه  یم  دیوانه 

مستانه مې  نعره  ده  ئې  دم   هر  زٔہ  ذکر  کړمه 

زٔه کړم  سېرې  خپله  پٔهٔٔٔٔ   ګريوان    اؤ  شم  وييل  وسوزم 

نه  نه  نه  هم   څوک  دې  هٔل  کړي   ما  منع   ، خاورې  کړم  ځان 

ځان   پٔهٔٔٔٔ عشق کښې ئې کړم  ويلې وے مې سترګو کښې هغه بس

ترانه مې  زړٔہ  َد  ده  ئې  زما   ته  یم  ستا  َد  زٔہ 

دې لګٔی  يلبل  ريا  َد  څوک  ما  پٔهٔٔٔٔ  کٔه  دې  لګوي 

نه دنیا   ، غواړم  هغه   ، نه  دنیا  غواړم،  هغه 

نوے وخت  هر  جسم  اخلي  مینې  َد  ئې  سوزيدونکے  

جانانه طريِق  یو  دے  ګفتار   دغه  کاکي  َد 

يش شا  پٔهٔٔٔٔ  نه  سرتګو  لکه  رايش  زما  خمکښې  لکه 

نه شا  پٔهٔٔٔٔ   ، نور  ځه  خمکښې   ، یو  امتحان  دے  عشق  َد  دا 

واوره جواب  شبیؔره  اے   دے؟  څٔه  فرق  کښې  هوس   عشق 

سوقیانه ذوق  هوس  َد  دي  کیدل  فدا  ذوق  عشق  َد 

طريِق جذب
وګوره اثر  شمس  َد  رومي  پٔه  وګورهلږ  نظر  َد  ئې  اثر  دغه 
غواړې بدلول  تٔه  حال  پٔه  کٔه  وګورهقال  برابر  داسې  ته  ځان  پیر 
نو دي  چې  مین  باندې   دنیا  پٔه  وګورهڅوک  بدتر  ئې  کښې  دنیا  پٔه   حال 
دپاره سکون  زړٔه  َد  ارماني  وګورهشو  در  پٔه  در  کښې  دنیا  پٔه  دوی 
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مقصدي جوړٔی  ژوند  مو  رب   َد  وګورهمینه  معتبر  سوچ  دا  کښې  ژوند  پٔه 
شبؔیره نیمګړتیا  َد   دنیا  دې  وګورهَد  نظر  تېز  پٔه  غور  ډېر  پٔه  حال 

اخفاء اؤ اظهار
َددې نه جوړ جوړ شوے دے َد مینې دا پیغامپٔه ماباندې څښولے چې ساقي ؤ َد عشق جام
انتطاماخفاء خو وه  اؤ دور  َددې اخفاء هم ډېر طويل ؤ دا  اظهار  َد  دغې  له  شولو  حاصل 
دا داسې مېخانه ده چې پٔه کښې نشته ناکامشراب چې وي زاړٔه نو هغه نور هم موثر شي
ناتمامَد  زړٔه َد دې دنیا سفر جاري به وي تر مرګه سفِر  دا   به  ورځ  پٔه  ورځ  زياتیږي 
کٔه وصل شو پٔه دې درته حاصل دے لوئے انعامفنا کړه تٔه هر څٔه پرې هسې هم دا َد هغٔه دي
باندې زړٔه  پٔه   شبیؔره  ولیکه  ژبه  پٔه  عشق  دا  زړٔه مې َد هغٔه دے پٔه  دې ختم شو کالمَد 

لږ   پٔهٔٔٔٔ هوش
کړې تلل  الره  پٔهٔٔٔٔ  عشق    َد  کٔهٔ  شه  هوش  پٔهٔٔٔٔ  لږ    زړګیه  اے 
کړې ختل  هم  به  دې  پٔهٔٔٔٔ  تٔه    ئې   پوړکۍ   وړومبۍ  ادب  ده 

الرښیونکو َد  صورت  پٔهٔٔٔٔ  دي    ډاکوان  قدم  قدم  پٔهٔٔٔٔ 
کړې کول  بچ  هرخت  به  ځان  هم  دؤی  هٔل  خو  دي  الر  پٔهٔٔٔٔ  تلل   

دے ګلزار  دا  کښې  مینځ  پٔهٔٔٔٔ  خو    وګوره  دے  اور  عشق  َد  دا 
کړې سوزول  به  دې  پٔهٔٔٔٔ  ځان    دي  کوزيدل  اورکښې  دې  پٔهٔٔٔٔ 

وي ورځ  اؤ  شپٔهٔٔٔٔ  به  ژړا  دا  ژاړې  کٔهٔ  وصل  یار  َد  تٔه 
کړې ورکول  به  ځان  هٔل  ځان  دے  عشق  دا  دے  نٔه  ګپ  څٔه  دا 

دي وساوس  کښې  دې  ازغي  ئې  روان  الر  کومه  پٔهٔٔٔٔ  چې   
کړې لګول  تٔه  تسلۍ  َد  مرهم  به  پښو  زخمي  پٔهٔٔٔٔ 

هم نصیب  لکه  معراج  يش   ، يش  څاکره  عشق  پٔهٔٔٔٔ  طور    لکه 
کړې وچتول  رس  چې  تٔه  ښاکري  نٔه  چې  خو  وي  دې  عشق 

دے معلوم  ماته  سکون  دے  کښې  سوزېدو  کښې  عشق  پٔهٔٔٔٔ  ستا   
کړې غوښتل  دا  به  ورسره  کړي  قبول  دې  چې  سوزېدل 

الرکښې درېږې  ونٔه  چې  اوس  شوي  نېغه   الره  ده  ستا 
کړې کول  ځان  به  هغٔه  َد   ، نه  هم  رايش  چې  یار  َد  در 

شوې چا  َد  تٔه  چې  منه  اوس  نه،  شبیؔر  َد  ئې،  شبیؔر  َد 
کړې  ښودل  به  ته  چا  هر  ته   ، دااوس  کښې،  عشق  کیږي  داسې 
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مراقبه
نظر لرم  هغٔه  پٔه  دے  زړٔه  مې   لور  پٔه  هغٔه  دے ماحول لٔه دې جوړ داسې چې پٔه  زړٔه لري اثرَد 
تصوریکسو شومه لٔه هر یو نه،ماسوا نه منقطع شوم داسې  شي  چې  شي  مراقبه  دا  هم  بس 
ژبه پٔه  زړٔهٔ  َد   الفاظ مې دي ګويا  اهلل  زٔه  پٔه غور اورمه دا، دے مې ټیټ کړے ورته سرَد اهلل 
برابرښي طرف ته لطیفه چې نوم لري َد روح هغې ته وي  هغې  پٔه   بیا  توجه  مې  قلب  َد  پس 
بیا خفي ته ترې نه ستون شم  لطیفې َد روح نه بربیا َد سِر مزې زٔه اخلم لږ وچت َد  زړٔه دا ځائے دے
کومه تابیا  َددې  بیا   ده  اخفا  الندے  مرۍ  مقررَد  ځایونه  کښې  جسم  دې  پٔه  ټولو  َد  دي 
بهردې نٔه پس هر یو ويختٔه  ذاکر پٔه خپله شي َد جسم دننه  جاري  شي  ذکر   االذکار  سلطان  ّد 
َد هر چا ترتیب جدا وي  پٔه طبعیت وي منحصربیا َد دې نٔه پس شروع مراقبات  شي قسما قسم
شبیؔر وائې چې پرېنږدې پٔه هېڅ شان َد هغٔه درټول ترتیب  دے منحصر پٔه  بصیرت باندې َد شیخ نو

کړم
کړمزړٔہ زما ؤ ستا ،اوس پيش هم درته ځان کړم اعالن  َددې  زما  تٔه  اؤ  یم  ستا  زٔہ 
شي باقي  دا  چې  فنا  کړمه  ځان  پٔهٔٔٔٔ دې باندې   پٔهٔٔٔٔ خپل ځان باندې احسان کړمفاني 
اوس َد خپل زړګي َد کور هم تا میزبان کړمزما زړٔہ کښې خو لٔه مخکښې ستا ځائے جوړ ؤ
داغواړي کله  زما  دشمن  کړمحسدي  پریشان  باندې  دې  پٔهٔٔٔٔ  به  هغه   زٔہ 
باندې تا  پٔهٔٔٔٔ  کړم    قربان  فاني  ژوند  یو  کړمچې  جاويدان  زنده  زٔه  ځان  به  دې  پٔهٔٔٔٔ  نو   
قربانولے دا  شمه  دے  ژوند  یو  کړمدا  دامان  َد  تنګوالي  َد  نه  ځان  شکوه 
شبؔیره اے  نه  رب  لٔه  غواړه  کړمشهادت  راوېزان  به  سعادت  َد  درخواست  دا 

ې سفر
ٔ
زړٔہ  نٔه تر خول

وي برابر  لېشت  زړٔہ  اؤ  ې 
ٔ
خول َد  ويمسافت  سفر  لوئے  سمېدلو  َد  دې  َد  خو 

وياعضاء ټول په خپل خپل ځائے ډېر زيات اهم دي منحصر  باندې  زړٔہ  دې  پٔهٔٔٔٔ  ټول    نجات 
ويمونږ خبرې َد اصالح   پٔهٔٔٔٔ خولٔه  کړو  ډېرې اثر  ئې  رسیدونکے   ته  زړٔہ   چې  کاش 
کښې کار  دغه  وي  محنت  ډېر  َد  ويضرورت  مختصر  ډېر  سره   تعلیم   شیخ  َد  خو 
شي تماشا  شي   مل  چې  سره  نفس  ويعقل  منظر  دې   َد  جدا  بیا  شي  زړٔه  َد  چې 
چې لري  سترګې  حیا  بې   بېباکه  ويخولٔه  سر  ئې  ګند  پٔه  هغٔه   َد  شي  ګنده  زړه 
کړي محسوس  ظلمت  ګندګۍ  َد  دنیا  وي َد  منور  چې   اهلل  َد  ذکر  پٔه   زړٔه   
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نٔه نفس  لٔه خپل  اذاد کړه  تار دې  زړٔه  ويَد دې  بهتر  چې   کړه  رياضت  په  هم  دې  نفس 
شبیؔره   شي  ذکر  په  عادت  خولٔه  اؤ   وي زړٔه  مقدر  ئې  چې  کامیابي   ، هغه  َد 

اهلل اهلل کول
کول وي  چې  کار  څٔه  َد  تاته   ويرېدلکله  دې  هميشه  کښې  دې  پٔهٔٔٔ  وي   
وشي مطابق  شريعت  َد  کار  هر  منلچې  بس  دي  هغٔه  َد  کښې  کار  هر  په 
هېڅکله کړې  نٔه  ناراض  اهلل  زارېدلمهربان  دي  هغٔه  پٔهٔٔٔ  کښې  حال  یو  هر 
مٔه کړه ځه ورمخکښې نیکۍ کښې شرم  شرمېدلپه  وي  دې  پٔه  نو  وي  ګناه  که 
اخستللٔه دې لوئے در نه مایوس چرته کښې نٔه شې دي  نٔه  اثر  نه  وسوسو 
دي بل  اؤ  وخت  هر  کوه  اهلل  اهلل  اختیارولیو  هم  صحبت  نېکانو  َد 
شبؔیره دے  ښٔه  خلوت  بیا  نٔه  صحبت  کولبد  بچ  دي  نفس  خپل  َد  نٔه  شر  َد  چې 

زٔہ
به خوښوم  څٔه  نور  څٔه   ، تا  بهخوښومه  غواړم  څٔه  ،نور  غېږ  مینې  َد  ستا  غواړم 
غواړې ما  لٔه  دا  ته  چې  دا  ځکه  بهغواړم  راځم  لور  پٔهٔٔٔٔ  ستا  ؤيیلو  لبیک  پٔهٔٔٔٔ 
دے عاشق  زما  "دا  چې  ئې  ووا  دا  بهتٔه  حاصلوم  مقصد  دغه  دے"  پرېږدٔی 
راشه کښې  دې   ، دے  منتظر  ستا  زړٔہ  بهزما  پويَوم   څنګه  زٔه  زړٔہ  وي  نٔه  دا  کٔه 
شبؔیره غواړمه  نظر  ئې  رحمت  بهَد  کوم   نعمت  َددې  زٔه  څنګه  شکر 

تٔه زما ئې
غواړم دا  زٔہ  شې  زما  تٔه  اؤ  ستا  ژاړمشمه  پسې  دې  ژوند  َد  دے  مې  مقصد  دا 
تړقېدلے وخت  هر  زٔہ   کښې  یاد  محبوب  راړمَد  څنګه  څیز  بل  لٔه  مزٔہ  دا  کښې  زړٔہ 
راشه پکښې  دے  منتظر  ستا  زړٔہ  وایمزما  زړٔہ  شي  مې   اباد  ستا   َد  راتلو  پٔهٔٔٔٔ 
دے بل  چې  اور  مینې  َد  ستا  کښې  زړٔہ  پأیمزما  نظر  دغه  پٔهٔٔٔٔ  پرې    دے  نظر  ستا 
ٰ یاد کښې ورقربان کړل یمځان اؤ زړٔہ مې ستا   پٔهٔٔٔٔ ستا  َد  ټول  چې  کوه  ماسره  چې  کړې 
یمسترګې ستا   پٔهٔٔٔٔ لور ، ته زړٔہ کښې ، تاته غوږ یم دعا  پٔهٔٔٔٔ  زٔہ    الس  وګنې  خپل  مې  ته 
زٔہ تسلۍ  َد  ستا  َد  لرم  امید  ستأیماوس  تا  سره  زړٔہ  قرار  بې  شبیؔر  زٔہ 
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علم اؤ کیفیت احسان
دي حاصلول  نافعه  علوِم  ديَد  تېرول  هم  ژوند  مطابق  دې  َد  اؤ 
مالويږي کښې  صحبت  پٔه  شیخ  کامل  ديَد  راوستل  کښې  زړٔہ   پٔه  کوم  چې  کیفیت 
وشي خپلو  عېبونو  َد  چې  ديانکشاف  خبرول  بیا  باقاعده  شیخ  دې  پٔه 
کړي بیان  څٔه  بیا  َددې  هغه  عالج  ديچې  کول  شان  هغه  هم  نو  وائیي  څٔه  چې 
نو شیخ  خپل  ووائیي  چاته   م  کو  پرهیز  ديچې  کول  بچ  خپله  پٔه   ځان  خپل  هغې  لٔه 
شبؔیره سره  مجاهدے  اؤ  ديذکر  تلل  باندې  الرې  دې  پٔه  شه  مستعد 

ال  اال اهلل
اهلل اال  اله  ال  اهلل  اال  اله  بس مقصود زما  اهلل دے مقصود بل  نشته زما ال 
ته چا دي ؟ محمد رسول اهللزما هر څٔه دې َد خدأی وے  اؤ زۂ هم بس وے  َد خدأی دا ښأییلي مونږ 
اؤ چې خدأی د پاره نٔه وي نو ضأیع شي  ټول دا بیا طريقه َد محمد چې پکښې نٔه وي نو به څٔه وي
محمد َد  طريقه  ده  یوه  خوښه  هغٔه  َد 
پٔهٔٔٔٔ اهلل دې مونږ مین شو بس   پٔهٔٔٔٔ شان َد محمد

دا یو  ده  الره  لرې  شوي   بندې  الرې  ټولې 
پٔهٔٔٔٔ هر څٔه کښې َد هغٔه ده اتباع چې الزمه   

شبؔیره اے  کړه  زړٔہ  خالي  نه  محبت  َد  دنیا  نٔه راځي   پٔهٔٔٔٔ  هغه زړٔہ کښې چې کوم زړٔہ کښې وي دنیاَد 

جذب
کٔی راتلل  اول  معشوق  َد  کښې  زړٔہ  کٔیجذب  ښٔیل  بیا  خپله  پٔهٔٔٔٔ  خپلې    کرشمې 
پٔه مرضۍ تلل کٔیدے هغه غواړي چې غواړي ترې معشوق خپل َد معشوق  یعني دے بس  
پوې کړه پرې  اصغر وي ځان  َدده عرش  زړٔہ 
شي کیدے  مقصد  هغٔه  َد  کله  دنیا 

دے هغه غواړي چې غواړي ترې معشوق خپل
کٔی یادول  چې  وخت  هر  هغه  اخرت 

ده کښې  رمیت  اذ  رمیت  َوما  کٔیپٔهٔٔٔٔ  خبرول  پرې  تا  شبیؔره  اشاره 

َد دیدار اعلم
وي هغه  به  نظاره  ښکلي  راشيڅومره  مخکښې  زمونږ  زمونږ  محبوب  چې 
ؤ پیدا  صورت  مرګ  َد  به  نه   مړويخوشحالۍ  نٔه  څٔه  څیز  یو  هېڅ  به  کښې  هلته 
چاباندې هر  پٔهٔٔٔٔ  خوره    وي  به  صبرويمدهوشي  څنګه  زړګي  به  عاشقان 
ختم شي  به  تېرېدلو  َد  وخت  کوياحساس  ښکاره  مخ  خپل  کله  محبوب  چې 
شو پوهېدے  څنګه  دې  پٔهٔٔٔٔ  شبیؔره    ديمونږ  څٔه  اؤ  کیدلے  شي   څٔه  وي  به  څٔه 



48 پیغام حمبت

َد لېونتوب شوق
ادا کولو بندګۍ  َد  َد حق  الس کښې څٔه لرم زٔہ څٔه یم دغه سوچ زما راتللولرم شوق زړٔہ کښې 
تړلویو اواز مې لٔه زړۂ راغے چې دا نفس چې مې باغي دے َد  کښې  سالسل  پٔهٔٔٔٔ  ده    َد  وکړمه  تابیا 
کوشش وکړم َد هغې کار دلته کښې َد پېژندلوځان مال وخت ئې ماته راکړل َد یو کارد پاره دلته
چې ممنوع دي لٔه  هغو کوشش وکړم َد بچ کیدلوچې کول راته   پٔهٔٔٔٔ دې باندې دي څٔه، زٔہ هغه وکړم
کوشش وکړمه لٔه غیرنه هميشه ځان َد ساتلوزۂ    ٔئې خپل کړم   پٔهٔٔٔٔ دې امر چې َد غیر کله جوړ نٔه شم

 
غواړي یادول  هغٔه  َد  شبیؔره  زما  بیا َددې مستۍ کوشش کړم   پٔهٔٔٔٔ بیاض زٔہ َد لیکلولېونتوب 

َد مینې یو ښلکے  انداز
وينمکله َد فردوس   پٔهٔٔٔٔ لور َد  خپل ځان  بره تلل وينم َد ځان خپل  َد مزکې الندې  تماشا  کله 
ماته نصیب  مینې دے  َد  انداز  وينمداسې عجیبه  سازېدل  ملغلرې  نه  دې  وينم  خاورې 
وينم کله َد خیاالتو   پٔهٔٔٔٔ صحرا کښې پریشان ګرځم کښېناستل  هم  منارو  پٔهٔٔٔٔ  َد عزت    کله 
وينمزٔہ ړوند   پٔهٔٔٔٔ تالش کښې َد  نور ووځم بهر ولې ځلېدل  زٔہ  نور  پاسه  َد  ځان  َد  پٔهٔٔٔٔ  ناسا  
سوري َد رحمت نه   پٔهٔٔٔٔ دې الندې بیا راتلل وينمسترګو نه مې اوښکې راخطا َد بې وَسۍ شولې
نیاز باندې  لٔه شرمه بیا خپل ځان ويلي کیدل وينمبیا کله   پٔهٔٔٔٔ ناز چې َد هغٔه َد خوښون مست شومه
پٔهٔٔٔٔ رضا باندې وينمماخپله رضا کړله قربان ئې    ته سمیدل  یو کار خپلې رضا  هر  ځکه 
دے َد  زړٔہ ټکور مې  چې   پٔهٔٔٔٔ کوم ځان زارېدل وينمدا َد عشق دنیا ده هر څٔه هېر کړه اے شبیؔره تٔه

پٔه خانقاه کښې پناه اخستل

َد دنیا له کثافت نه لږ ځان پټ کړه اؤ سا واخلهله دنیا که امان غواړې پٔه خانقاه کښې پناه واخله 
َد خانقاه څٔه دوا واخلهکوم زخمونو نه َد نفس چې بې ارام ئې پٔه دنیا کښې نه  دپاره شیخ  َد هغې 
کٔه طالب َد محبت  ئې َد اهلل ، پوڼۍ دا واخلهاؤ پوڼۍ َد محبت هم پٔه خانقاه کښې مالويږي
َد صحبت َد شیخ دپاره هم مدد لٔه خانقاه واخلهَد ناجنس َد اختالط نٔه ځان لږ پټ کړه پٔه خانقاه کښې
تربیت وي په خانقاه کښې  دا َد رب وي عطا واخلهپٔه جمات کښې عبادت کړه مدرسه ځائے دے َد علم
شبیؔر وائې  پٔه اشعار کښې نصیحت دا زما واخلهلٔه درې واړو مستفید شه َد یو هم مخالف نٔه شې
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َد خدأی مینه
پکار ده  مینه  هغه  ده  خدأی  َد  انګارچې  سور  بس  دے  خو  مینه  دنیا  َد 
وي شاخ  مینې  َد  خدأی  َد  چې  مینه  شمارهره  هغه  ده  کښې  مینه  پٔه  خدأی  َد  نو 
خطاګانو َد  سر  دے  مینه  دنیا  ګرفتارَد  شې  نٔه  چرته  کښې  دې  پٔه  تٔه 

بیمارَد خدأی مینه  به دې خدأی سره واصل کړي  کړي  دې  زړٔه  به   مینه  دنیا   َد 
شي خراب  ټول  بیا  اعمال  سره  زړٔه  کاربیمار   خراب  کړي  ستا  به  اعمال  خراب  دا 
دے عالج  َددې  صحبت   والو  اهلل   اعتبارَد  وکړه  شبیؔر  َد  خبره  پٔه 

َد عشق سفر
خور ما   پٔهٔٔٔٔ  دے    سکون  کٔه  ظاهره  اورپٔهٔٔٔٔ  عشق  َد  بلیږي  مې  کښې  زړٔہ  پٔهٔٔٔٔ  خو   
خو  

ً
یقینا خاموشه  زما  ده  پٔهٔٔٔٔ زړٔہ دے زما سورژبه  یو لوئے  غم دے چې   

دي خرنډان  راته  دنیا  َد  زورشهوتونه  دښمن  َد  اؤمنم  دے  جاري  جنګ 
راغلي زما  الس  پٔهٔٔٔٔ  چاړه    الحول  لورَد  پٔهٔٔٔٔ  زړٔہ    َد  شیطان  َد  دي  وسوسې 
خدایه ښويږي  ونٔه  مې  تورقدمونه  مخ  شمه  نٔه  تاته  کښې  قیامت  پٔهٔٔٔٔ 
ته ځان  خپل  َد  وکړه  فکر  دے  کوتا  نوروخت  تٔه  کړې  نٔه  زيات  ګناه  َد  بوج  ګورې 
ئېلي ښا  راته  محسن  خپل  الره  عشق  سمسورَد  کړم  باندې  دې  پٔهٔٔٔٔ  به  باغ  زړٔہ  َد 
شبؔیره دے  دې  جاري  سفر  عشق  َد  نسکوردا  پروت  نه  غم  َد  دے  ځکه  دښمن 

َدنيب ملسو هيلع هللا ىلص َد  زړٔه مبارک نور
ورانې  الرې  پرې  زړٔه  َد   چې  ودانېابادیږي  الرې  نوراني  دي  نور  َد  دا 
رارسي دې  پٔه  نبي  َد  نه  زړٔه   َد   ګانېنور  خانقاه  پکاريږي  کښې  کار  دې  په 
ئې خبر   نٔه  روایاتو  َد  یېسلسلو  حیران   ولې  سلسلو  پٔه  صحبت  َد 
کړه خبر  ښٔه  ځان  برکت  پٔه  صحبت  یېَد  ارمان   پٔه  برکتونو  َد  هم  تٔه  که 
کښې سلسله  دے  نور  دغه  َد  راروانېبرکت  پرې   فایدې  وي  تٔه   زړٔه  زمونږ  
کړي اثر  بس  هغو  پٔه  اشعار  شبیؔر  ګرانېَد  وي  دا  خبرې  باندې  چا  پٔه   چې 

کیفیات
ترسکېږم زٔہ  کښې  انتطار  سوزم  اور  پٔهٔٔٔٔ  هجر    َد  زٔہ 
پوهېږم ښٔه  مینه  ده  دا  دے،  حقیقت  دے،  نٔه  ګپ  دا 

نه غم  چوي  ونٔه  پړق  مې  زړٔہ  شم،  خاموش  شمه،  چپ  څنګه 
شمېرېږم نٔه  کښې  شمار  هېڅ  پٔهٔٔٔٔ  چې  دا  ماته  دے  معلوم  ځان 
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ئې مین  باندې  چا  تٔه  چې  ئې   خبر  څٔه  زړګیه  اے 
کېږم غوندې  اختیاره  بې  څنګه؟  زٔه  کړمه  سنبهال  تا 

یم خرب  حق  مینې  َد  دے  خو  دا  کښې؟  مینه  سوزېدل 
ويرېږم دې  پٔهٔٔٔٔ  جامې    خپلې  زٔہ   کړم  نٔه  سېرې  چرته 

شبیؔره اے  دي  زيات  دومره  څښويل  ماباندې  ساقي 
ناکامېږم کښې  دې  جوړې  شو  مشکل  راز  َد  پټول 

ښایٔسته یادونه
څٔه چې دي هغو کښې کړم څٔه هېر څٔه ووایمه زٔہڅنګه چې یادونه َد زړګي مخکښې راوړمه زٔہ
یاد مې   پٔهٔٔٔٔ مجلس کړي   پٔهٔٔٔٔ مجلس چې ئې یادومه زٔہکړي هغه مې یاد َد ځان سره  چې زۂ ئې یاد کړمه
ځکه پرېږدم هر څٔه، َد هغٔه   پٔهٔٔٔٔ لور ور ځمه زٔہیاد دي ماته دا چې فخر ما باندې ئې کړے ؤ
کړي مینه  ماسره  هغه  کوم   څٔه  مینه  به  زٔہزٔہ   کومه  نٔه  شرم  دې  پٔهٔٔٔٔ  اؤ    ګړبړ  کړمه  زٔہ 
ده واضحه  مینه  هغٔه  َد  اؤ  ظاهر  هغه  هر څٔه ئې ظاهر کړل نو اوس څٔه به پټومه زٔہدے 
پٔهٔٔٔٔ مینه چې خبر شولو اوس شبیؔره نور  به دے دې باندې سوزومه زٔہوسولو دښمن زمونږ   

څٔه وشو ؟
شوم ګويا  څٔه  کښې  کیدو  چپ  شوم  چپ  کښې  وينا  وينا  پٔهٔٔٔٔ 
شوم فنا  ځنې  ځان  خپل  لٔه  راغلٔه   هغه  کښې  زړٔہ  مې  چې 

يش کیدے  رسه  جانان  َد  خربه  زما  جانان  َد 
شوم خطا  چې  کښې  صربۍ  بې  شو،  وصول  راته  پیغام  دا 

صرف ګوره  ماته  بس  چې  کړه  اشاره  ماته  جانان 
شوم خندا  پٔهٔٔٔٔ  کښې    ژړا  پٔهٔٔٔٔ  کړل    کتل  چې  ته  ما  جانان 

دي خرب  څوک  نه  دې   ، مونږ  پٔهٔٔٔٔ  دے  مهربان  څومره  جانان 
شوم فدا  بس  ورباندې  نو  شوم  ادا  دې  پٔهٔٔٔٔ  خرب  چې 

دے مالقات  َد  نزدې  وخت  وکړه  صبر  وأیي  هغه 
شوم ادا  دې  پٔهٔٔٔٔ  خبر  چې  ويلي  شومه  شرمه  لٔه  زٔہ 

دے حاصل  راته  وصول  دا  دے  هغه  مې  ته  طرف  هر 
م شو  مبتال  زٔہ  کوم  پٔهٔٔٔٔ  چې  ډېر  مالقات   َد  غم  خوږدے  

کړي  لیکل  کښې  ژبه  کومه  پٔهٔٔٔٔ  شبیؔر    چې  باندې   زړٔہ  پٔهٔٔٔٔ 
شوم بیا  غزل  دغه  پٔهٔٔٔٔ  ع    شرو  زٔہ   کتو    پٔهٔٔٔٔ  هغې    َد 
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حیا
شته حیا  َد  ستا  رڼا  کښې  سترګو  پٔه  نو خبر شه چې پاکي پٔه  زړٔه  کښې ستا شتهکه 
کړي نٔه  مویٰل  دې  چا  َد  سترګې  حیا  شتهبې  بیا  کله  ته  بدۍ  هرې  راکؤټ 
بیا کوې  څٔه  چې  کړه   ، لرې  نه  حیا  شتهکه  دا  قول  يو  دپاره  دې  کښې  عریٔب  
دي شريفانان  ژړا    پٔه  کښې  کور  کور  شتهپٔه  مبتال  ډېر   عاري  چې  نه  حیا  َد 
نن جهان  کل  پٔه  حیائې  بې  سوره  چې دا لرې  له ماحول کړي ، خیال َد چا شتهده 
ورکړو ته  دې  مونږ  اهمیت  شبیؔره  شتهکاش  سزا  ډېره  دې  َد  سره  خدأی  ګني 

َد نظر حفاظت
دے ضروري  ډېر  حفاظت  خپل  نظر  دےَد  ضروري  ډېر  محبت  چې  اهلل  َد 
واړو ترې  مخ  راشي  ګند  څٔه  چې  نظر  پٔه خپل روح  کښې دا طاقت ډېر ضروري دےپٔه 
ته راورېدو  زړٔه  پٔه    ستا  دي   سم  دےغشي   ضروري  ډېر  حفاظت  ئې  نٔه  َددې  اؤ 
ده دروازه  مو  زړٔه  َد    ، زمونږ  نظر  پٔه دې باندې اوس محنت ډېر ضروري دےدا 
خرابېږې نو  ګني  کېږده  پښه  نفس  َد  خپل نفس  چې تربیت ډېر ضروري دےپٔه 
شبؔیره غواړو  رب  خپل   لٔه  هم  دےعافیت  ضروري  ډېر  هدايت  هم  ورسره 

ذکر
کیږي کله  چې  پکار  دے  داسې  ياديږيذکر  بس   هغه  لیدو  پٔهٔٔٔٔ  څٔه    هر  َد 
ئې معرفت  َد  دفتر  دے  پاڼه  پوهیږيهره  هم  څوک  طريقه  پٔهٔٔٔٔ  َددې    کٔه 
ټول ځناور  اؤ  مارغان  غرونه  چشمې  غور   پٔهٔٔٔٔ دې چې څوک کوي الر  ئې سمیږيدا 
دا بې شماره ستوري کوم دي کوزيږيپٔهٔٔٔٔ اسمان چې  ته  زړٔہ  معرفت  َد  نور  دې  لٔه 
تٔه زړګي  ځل  يو  هغٔه  َد  کړه  کوز  خپلیږياسم  ګورې  هغه  باندې  دې  پٔهٔٔٔ  چې   
شبؔیره اے  ژبه  پٔهٔٔٔٔ  ته  ذکر  حاصلیږيلره  پرې  څٔه  هر  بیا  نو   ، سره  زړٔه 
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َد زړٔہ دنیا
دنیا دا  شي  درښکاره  به  مبتالعجیبه   شوې  هغٔه  َد  تٔه  عشق  پٔهٔٔٔٔ  کٔه   
پٔهٔٔٔٔ فکر باندې خلق غرق دي عقبٰيَد دنیا    َد  فکر  کوه  پرېږده  دا  تٔه 
پوهېږم وي  به  لذت   کښې  شرابو  جداپٔهٔٔٔٔ  بس  دے  هغٔه  َد  مینې  َد  خوند 
ارتقاچې حاصله شي شاهي فقر کښې چاته دغې  َد  دے  نشته  مثال 
پرې راشم ياد کښې  َد هغٔه  مویٰلاے شبیؔره  َد  ذکر  دا  دے  څومره  مفید 

َد اعشقانو اجتماع
َد هغٔه پٔهٔٔٔٔ ياد مشغول شي فکرمند شي اؤ ژړيږيمین زړونه پٔهٔٔٔٔ هغٔه کله چې يو ځائے جمع کیږي
سمیږيبس خبرې َد هغٔه کړي َد هغٔه ياد وي پٔهٔٔٔٔ ژبو دوی  کله  بیا  ته  خبرو  نورو  دنیا  َد 
غواړي داسې لٔهٔٔ هغٔه نه  لکه سا چې ورنه خیږيزړٔہ َد مینې َد هغٔه  وي ډک ، نظر  هم   پٔهٔٔٔٔ هغٔه وي

زړٔہ لٔهٔٔ جو ش وهي ټوپونه   پٔهٔٔٔٔ کوشش را قابو کیږيَد اذکارو شور و زوګ جوړه خوشرنګه نظاره کړٰي
َد اهلل دا فیصله ده چې دوی هم نٔه محرومیږياے شبیؔره چې   پٔهٔٔٔٔ داسې محفلونو کښې څوک ناست وي

ایلٰع ذوق
څٔه دے؟  مینې نه خالي چې زړٔہ َد چا دےَد دين ذوق َد مینې ذوق ذوِق اعلٰی دے
دي پېژندل  هم  محبت  َد  معیار  دنیا دےخو  مبغوض وګڼه چې کوم حِب 
دےدا دنیا ده َد څو ورځو   پٔهٔٔٔٔ دې څٔه کړې الٔهٔ  ال  َد  مطلب   دا  پرېږده  دغه 
کلمه کښې دے موجود   پٔهٔٔٔٔ   اال اهلل دےبې غرضه مینه څوک چې مونږ سره کړي
ده الزمي  مینه  حبیب  َد  هغٔه  چې خالي زړٔہ وي لٔهٔٔ دې هغه تباه دےَد 
وائیي هم  څوک  چې  اهلل  اال  الٔهٔ  هم   پٔهٔٔٔٔ خولٔهٔٔ ئې محمد رسول اهلل دےال 
دےغالمي  ئې َد در غواړي شبیؔر هم چې مدعا  َد  غزل  َددې  مضمون  دا 

اعشق
تاويل شي  کولے  قول  َد  محبوب  َد  څنګه  عاشق 
تسهیل شي  څنګه  غوښتلے  عاشق  ځنې  محبوب  َد 

دے وچت  مقام  اعشقۍ  َد   
ً
يقینا نه  عقیدت 

قیل اؤ  قال  څٔه  حمبوب  َد  کښې  قول  پٔه  غواړي  نه  اعشق 
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وي خوشحال  خپل  ترې  جانان  چې  وي  کار  يو  دا   خو  عاشق  َد 
سبیل  ته  ځان  وصال  َد  کړي  جوړ   دے  باندې  کوشش  خپل 

کړه سم  ځان  ته  عشق  ايماين  دے  اعريض  عشق  نفساين 
تشکیل وکړه  زړٔه  َد   پرې  کړه  حاصل  عقل  ايماين 

شي قابل  دے  چې  خالي  خپل  کړه  زړٔه  مینې   َد  دنیا  َد 
سلسبیل  لٔهٔٔ  بیا  شبیؔره  څښه   ، مینې  َد  اهلل   َد 

لکمه طیبه
دے غر  توحید  َد  اهلل  اال  دےالاله  بشر  مؤمن  مست  مینه  پٔهٔٔٔٔ  اهلل    د 
ښائې طريقه  اهلل   رسول  پیغمبر دےمحمد  َد خوشحالٔي چې  پاک  َد خدأی 
وشي نفي  َد  اعالن  سره  الٔهٔ  دےال  نظر  هم  چې  کوم  پٔه  مخلوق  يو  هر  لٔهٔٔ 
چې دې  َد  وشوے  اثبات   سره   اهلل  دےاال  مؤثر  حکم  خدأی  َد  بس  يو  صرف 
دے اهلل  َد  حکم  َد  تابع  مخلوق  څوک دے کوم لٔهٔٔ حکومت ئې چې بهر دےهر 
کړي انکار  چې  نٔه  غالمٔي  َد  در  يو  دےَد  در  پٔه  در  ګوره  ورته  شبیؔره  نو 

َد مینې اندېښنې
وي کېدل  ويلي  عاشق  َد  کښې  نصیب  وي پٔهٔٔٔٔ  سوزېدل  ته  دٔه  هم  کښې  مینه  يار  َد 
بهیږي نه  سترګو  چینې  کښې  ياد  يار  وي َد  ژړېدل  پټه  پٔهٔٔٔٔ  پټ   ، بنده  خولٔهٔ  پٔهٔٔٔٔ 
هغو َد  وي  چې  سره  يار  َد  سیکنډ  ويهر  کول  څنګه  جداۍ  َد  شکوه  بیا 
ډېر سخت   دننه  طوفان   ، بهر  سکون  وي وي  ويرېدل  نه  هرڅٔه  لٔهٔٔ  هېڅه  بې  هېڅ 
شي خفه  زما  يار  څٔه  پٔهٔٔٔٔ  چې    نه  وي هسې  کېدل  بچ  نه  ناراضګۍ  َد  محبوب  َد 
ژاړي وينځي چې  اوښکو عاشقان  پٔهٔٔٔٔ  وي زړٔہ    لمبېدل  مینې  َد  کښې  اوښکو  پٔهٔٔٔٔ  دا   
شبؔیره اے  څوک  مقام  دوی  َد  راز چې چاته دې حالت کښې هم ساتل ويپېژني 

َد مویٰل مینه
مینه دنیا  َد  رښتیا  پٔه  ګنددے  دے  مینهګند  اهلل  َد  کامیابي  ده  کامیابي 
دے بر  چا  هر  پٔه  احسان  کمال  جمال  مینهپٔه  مویٰل  َد  راوله  ځکه  کښې  زړٔہ  
غرضه لٔهٔٔ  خالصه  مینه  هغٔه  مینهَد  صفا  لوثه  بې  مینه  هغٔه  َد 

شه  مین  باندې  ناک  مینه  داسې  پٔه  مینهتٔه  ستا  شي  چې  قیمتي  کښې  انجام  پٔه 
شبؔیره اے  مینه  هغٔه  َد  مینهوګټه  سما  و  ارض  وکړي  به  تاسره  
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َد مویٰل مینه
شي پکار  ځائے  هر  ستا  به  مینه   مویٰل  شيَد  خوار  څٔه  هر  باندې  مینه  پٔهٔٔ  دنیا    َد 
دي يو  کله   ده   فاني  بله   باقي  شييو   دار  پٔهٔٔ  هم    دې  سر  کٔهٔ  پرېنږدې  باقي 
شيچې َد نفس لٔهٔٔ اصالح څوک کله غافل شي ښکار  دے  به  خپله   مکر  َد  شیطان  َد 
کړي تباه  ځان  خپل  مست  مینه  پٔه  دنیا  شيَد  دندواکر  ئې  جهنم   َد  نصیب  پٔه 
شيزړه دې پوې کړه چې بس يو باندې مین شې انکار  دې  درونو  ټولو  باقي  لٔهٔٔ 
شبؔیره اے  دے  کافي  درته  يو  پٔه هر څٔه کښې ، کٔه پٔه ما َد ستا اعتبار شيهغٔه 

تهجد
نمونځ سردار   دے  نوافلو  َد  نمونځتهجد  هار   غاړې  َد  ويل  هر  َد  نمونځ  دغه  
شې جوړ  اهلل  َد  مراد  چې  غواړې  تٔه  نمونځکٔه  پکار   دے  دغه  تاته  دپاره  دې 
شي نصیب  درته  حاضري  غواړې  تٔه  نمونځکٔه  بیمار   کوشش وکړه صحتمند کړه خپل 
وي الزم  باندې  چا  هر  پٔه  خو  نمونځفرأيض  اختیار   شي  چې  دا  ورپسې  اضافي 
نو اهلل  خپل  وينې  سترګو  پٔهٔٔٔ  زړٔه    َد  نمونځکٔه  بهار   و  باغ  ارزښتناک  دې  نصیب  شه 
نه کوي  منع  تا  دنیا  جأيزې  نمونځلٔهٔٔ  حصار   تٔه  دپاره  دې  کړې  نٔه  کله 
دے عالج  ښکلے  نفس  َد  دا  جهد  کښے   نمونځدې  بیمار   زړٔه  َد   عالج  شي   ذکر  دې  پٔه 
شې مالقي  کښې  دې  پٔه  سره  اهلل  نمونځچې  مزيدار   څومره  وي  وايه  وخت  دغه 
نمونځَد شبیؔر)امام حسیؓن( نه تپوس وکړه چې  نمونځ څٔه وي دار   َد  سر  پٔهٔٔٔ  اخري    کړے  چې  چا 

يو خواهش
وے تر  باندې  ذکر  پٔهٔٔٔٔ  دې  ستا  هميشه  ژبه  زما 
وے سر  خپل  پروت  مې   هميشه  باندې  چوکټ  پٔهٔٔٔٔ  در    َد  ستا 

خدايه اے  کړمه  اعجزۍ  پٔهٔٔٔٔ  پيش    خمکښې  پٔهٔٔٔٔ  ستا    زړٔہ  خپل 
وے نظر  و  قلب  خپل  روښان  مې  رڼا  پٔهٔٔٔٔ  نور    َددې  اؤ 

خدايه اے  دے  مې  ارمان  دا  کړم  هېر  ځان  خپل  شې  ياد  مې  تٔه 
وے سحر  هر  اؤ  ماښام  هر  مې  روښان  باندې  ياد  پٔهٔٔٔٔ  ستا   

شوے جاري  ښٔه  ژبه  پٔهٔٔٔٔ  زما    کالم  ستا  باندې  شوق  پٔهٔٔٔٔ 
وے در  ستا  دا   ، کړې  قبول   دا  خدايه  دے  ستا  چې  زړٔہ  زما 
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شوے ستا  مې  پېسه  پېسه  ،اؤ  مې  ويښتٔه  هر  ټولې،  لمحې 
وے مستقر  مې  مدينه  ښار  نبي  َد  کښې  اخر  پٔهٔٔٔٔ 

اؤ شبیؔر  َد  وے  حیادار  غوږونه  اؤ  ژبه  سرتګې 
وے اثر  کښې  ژبه  زما  وے  ډک  زما  نه  نور  َد  زړٔہ 

تهجدو کښې داع
دعا         خدأی  لٔهٔٔ  کښې  تهجدو  داغواړه  کیږي  اعالن  دے  ما  لٔهٔٔ  سوالي  څوک 
څوک              وي  بیماران  نه  مرض  لٔهٔٔ  چې  څوکتنګ  وي  ارمان  پٔهٔٔٔٔ  کېدلو    ښٔه  َد  اؤ 
باندې              ژړا  پٔهٔٔٔٔ  وغواړي    دې  نه  دواخدأی  روحاني  مالويږي  وخت  دې 
نو        کړي   مقرر  ورکړې  َد  څوک  چې  غوښته کښې   پٔهٔٔٔٔ دې وخت بیا باور کړي نووخت 
څوک سوالګرے  شته  وئېلے  چې  دا  ستاشي  َد  زما  ښٔه  دے  وخت  غوښتې  َد  دا 

کوې                           عبادت  تٔه  اوده  وي  چې  کوېټول  سعادت  َد  کار  دا  به  څومره  
ته                 شٔه  وچت  چې  وئېلي  رب  سرهښکلي  ما  کښې  دې  کړه  تعلق  تٔه  جوړ 
تٔه                       کړه  بچ  کښې  دې   نه  جهنم  َد  تٔهځان  کړه  سچ  پٔهٔٔٔٔ  توبه    اوس  دپاره  دې 
پروت شبیؔره   کښې  دې  مٔسلو  َد  دغه       حل  تقاضا  ده  هم  مینې  َد  اؤ 

سوز َد زړٔہ
پټومه به  زړٔہ  َد  کومهسوز  بچ  خپل  تعلق 
به کوم   وايي  چې  څٔه  ورکومهراته  چې  زړٔہ  خپل  دا 
کړم خالي  ځنې  غیر  لٔهٔٔ  راولمهزړٔہ  کښې  زړٔہ  ئې  چې 
مې دلبر  چرته  زٔہ  ځمهچرته  ورپسې  زٔہ  خو  بس 
څٔه دے  نشته  کٔهٔ  ښايمهراسره  ورته  زړٔہ  زخمي 
دے زما  کښې  سترګو  اؤ  وويشتمهزړٔہ  ئې  زړٔہ  پٔهٔٔٔٔ  چې 
دے لېونے  وائي  لیکمهخلق  زٔہ  چې  اشعار  دا 
ئې دلیدو  شبیؔره  جوړومهاے  څٔه  بهانه 

تواضع
کم  وګڼٔه  ځان  چا  چې  مخکښې  عظمت  َد  هغٔه  َد 
کرم پٔه  کړي  سېوا  عزت  هغٔه  َد  دے  قدردان 

شو خراب  شولو  معتوب  نو  خپل  وچت  کړلو  رس  نادان 
سم الره  پٔه  خېر  َد  شو  کړو  ټیټ  خپل  رس  پوېانو  اؤ 
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څوک چې پوې وي ځان څٔه نٔه ګڼي پٔه خدأی باندې  ئې يقین وي
شدم خدم  خپل  هیمش  وي  ياد  خلقو  ناپوېه  َد 

ده بقا  پسې  فنا  اؤ  ده  فنا  بیا  مینه  اول 
مکرم يش  تقوٰی  پٔه   يش  حمبوب  اؤ  يش  بنده  بیا 

شبیؔره ووائي  څوک  چې  نه  زړٔه  َد  نعره  الٔهٔ  ال 
کالعدم شي  خواهشات   ، شي  خدأی  َد  سره  اهلل  اال 

َد مرګ ياد اؤ ذکر
ويښٔي ځنې  خوب  َد  دې   به  ياد   مرګ  کٔيَد  بچ  تا  نه  غفلت  لٔهٔ  به  ياد   خدأی   َد 
کړي محبوب  خدأی  َد  تا  به  تلل  سنتو  رسٔيپٔهٔٔٔ  دې  ته  جنت  به  فضل   پٔهٔٔٔ  اؤ 
تیارٔيمړ شه مخکښې نه چې مړ شې حقیقت کښې ته  مرګي  اصلي  تا  به  دا 
وي نٔه  خبر  څوک  ناساپي  راشي  ؤيمرګے  بس  ووځي  خٔولې  لٔهٔٔ  کښې  تحیر 
خوش نصیب دے چې څوک ځان نٔه غافلٔيهر څٔه پاتې شي دنیا کښې دے ترې الړ شي
کیږي باندې  ذکر  پٔه  وتل  غفلت  کٔيلٔهٔٔ  هميش  ذکر  هوښیار  شبیؔره  اے 

َد امید لړۍ
کښې حصار  پٔهٔٔٔٔ  نظرونو    ښکلي  هغٔه   َد  يم  زٔہ    چې 
محسوسیږي راته ځان څٔه عجیبه غوندې خمار کښې

زٔہ تابیا  کړمه  مزنل  َد  دے  مزنل  زما  امتحان 
کښې  ګلزار  پٔهٔٔٔٔ  يمه    لکه  کښې  صحرا  پٔهٔٔٔٔ  يمه    لکه 

څومره ښکلے اوس جوړ شوے دے زما ذوق َد حیات چې
زٔہ َد خپل محبوب   پٔهٔٔٔٔ در يمه والړ   پٔهٔٔٔٔ لوئے قطار کښې

يم نٔه  خرب  باندې  دې  پٔهٔٔٔٔ  دے  عقیدت  کٔه  حمبت 
کښې اضطرار  کیفیِت  مینه  پٔهٔٔٔٔ  يمه  مدهوش  بس 

امیدونو َد  مرکز  اوس  ده  زما  مینه  هغٔه  َد 
کله  نمونځ کښې  ئې واصل شم کله وينم ئې اذکار کښې

يم  تمنا  پٔهٔٔٔٔ  ديدار    َد  ئې  حبیب  َد  کښې  معیت 
کښې انتطار  پٔهٔٔٔ  َددې    يم  يش  رانصیب  به  دا  لکه 

هلته خو  پېسې  کوټه  دي  ماشبیؔره  کړي  جمع 
امیدوار ئې يم َد فضل , دي هر څٔه ئې   پٔهٔٔٔٔ اختیار کښې
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َد شکر مقام
دي فتنې  نن  ته  طرف  ديهر  انديښنې  دي  مشکالت 
ديمشکالت ګوري پٔه  دين کښې بهانې  ټولې  دا  خو 
دے شته  ذهن  َد  ديعیاشي  ويرانې  کښې  زړٔه  پٔه  خو 

يو  سره  چا  چې  مونږ  ديشکر  زمانې  َد  حق  اهل 
شبؔیره باندې  ديسلسلٔهٔ  نښانې  فضل  َد  خدأی 

َد مايوسۍ فضا
راغلي فضا  يو  مايوسیو  راغليَد  غوغا  يوه  خالف  حق  َد 
هغې لٔهٔٔ  ايمان  َد  کړه  ډيوه  نن  راغليبچ  هوا  ئې  ته   کٔوو  مړه  چې 
راغليزمونږ اسره صرف يو خدأی دے صرف دنیا  وي  ته  مدد  مو  کٔه 
راغليمونږ کٔه اوس هم صرف َد خدأی جوړ شو بیا  وي  مو  به  خوشحالي   نو 
شو سم  بیا  باندې  الره  پٔه   به  راغليمونږ  قضا  مو  خو  اوس  ده  ګني 
راغليشبیؔره مٔه کړه پٔه  اسباب کښې سستي دعا  َد  حکمونه  نوربیا 

َد مستۍ دنیا
څنګه غواړي چې لٔهٔٔ ما ځان جوړوم هغٔه دپارهَد هغٔه   پٔهٔٔٔٔ مینه مست شوم  فنا شوم هغٔه دپاره
څنګه غواړي چې لٔهٔٔ ما ځان سوزوم هغٔه دپارهنرم زٔہ لکه َد موم شوم ، شوم َد موم   پٔهٔٔٔٔ رنګه ويلي
زۂ   پٔهٔٔٔٔ دغه اور کښې ځان خپل اچوم هغٔه دپارهعشق خواوردے،لګ ېدونه پس داکله مړکېدے شي
نور شوم نور پٔهٔٔٔٔ دغه نور ځان پړقوم هغٔه دپارهَد هغٔه   پٔهٔٔٔٔ ما نظر شو  نو څٔه داسې مؤثر شو
پٔهٔٔٔٔ رضا ئې زٔہ راضي شم چې کوم کار کښې ئې  وي رضا هغه کوم هغٔه دپارهَد وفا دا تقاضا ده   

 
څٔه کوے شم بس دا اوښکې تويوم هغٔه دپارهسترګې  دواړه مې ديدن پسې ئې ژاړي نن   پٔهٔٔٔٔ  وينو 
َد شرابو دے شبؔیره َد مینې  نٔه دے جام  چا رامخکښې کړو چې جام  ئې  ډکوم هغٔه دپارهنظر 

خانقاه ګانې اؤ مدرسې

ولې ټولو مدرسو کښې اهل حق دي ؟وايه بیاکه ټیک نه ښکاري دا ټولې خانقاه ګانې نن صبا

نو کره خلق هم شته دے خو تالش  ئې لږ کوهچې کوټه سکې چلیږي دے ثبوت چې کره هم شته
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تربیت چې ضروري دے ولې نٔه منې خانقاهکٔه َد علم ضرورت دے مدرسې هم ضروري دي
ستانو  َددې پاره هم پکار ترتیب دے چې څٔه جوړ شي اؤ  زما  مشران  څنګه  جوړيدو  کامالن  
ګاهمدرسې  َد شريعت علم دپاره کٔه پکار دي تربیت  پکار  ده  خو  هم  دپاره  تربیت 
شبؔیره ده  مشرانو  َد   زمونږ  چې  الره  سیده دې باندې ورځه تٔه دغه الر نٔه کړې خطادغه 

زهد
دے نه  زهد  څهٔ  اغوستل  غټه  دےکپړه  نهٔ  زهد  څهٔ  خوړل  هم  کمه  روټۍ 
زهد دے  کمے  محبت  دَ  دنیا  دےدَ  نهٔ  زهد  څهٔ  تختېدل  نه  دَدې  خو  
دےعافیت غواړه لهٔٔ خدأی ، ځان هېڅ بې هېڅه نهٔ  زهد  څهٔ  راوستل  کښې  مصیبت 
کړه خالي  زړهٔ  نهٔ   محبت  دَ  دنیا  دےدَ  نهٔ  زهد  خو  وسېدل  کښې  دنیا  پٔه 
دي کول  پوره  مخلوق  دَ  حقونه  دےټول  نهٔ  زهد  خو  ناخبرول  دې  لٔهٔٔ  ځان 
دلته دے  صرف  تیارے  ته  دےآخرت  نه  زهد  خو  تختېدل  نه  دنیا  دې 
دےخوره اؤ څښه  چې ضروري کوم خوړل څښل دي نهٔ  زهد  خو  کول  مړ  څٔه  زور  پهٔ  ځان 
کښې خانقاه  پهٔ  وي  مجاهده  دےعارضي  نهٔ  زهد  خو  کول  دا  بیا  هميشه 
دي تلل  بس  باندې  شريعت  شبیؔره  مصیبت خدأی نه غوښتل خو زهد نهٔ دےاے 

َد مینې رشاب 
وګورٔي  عارفانه  کالم  وګورٔيزما  عاشقانه  انداز  َددې 
تاسو وڅښٔي  مینې  َد  شراب  وګورٔيدغه  نښانه  خپل  زړٔہ  دا  مو  بیا 

ٔ
شي نصیب  اهلل  َد  چې  سوچه  وګورٔيمینه  زمانه  شي  مالؤ  څٔه  هر 

وګورٔيلږ دې کالم کښې مخکښې خوږ خو الړشٔي خزانه  به  معرفت  َد 
شي ښکاره  ګند  درته  به  دنیا   َد  وګورٔيمے  مېخانه  دا  شبیؔر  َد  کٔه 

َد اهلل دپاره اکر
دے کار  اصل  خو  کار  دپاره  اهلل  دےَد  بیګار  يو  خو  کار  دپاره  دنیا  َد 

کٔي څوک  دپاره  خدأی  َد  کٔه  کار  دنیا  کٔه جأيز وي نو َد خدأی   پٔهٔٔٔٔ کار کښې شمار دےَد 

دے مصیبت  لوئے  دنیا  َد  کار  بې توبې بیا داسې کس اخر کښې خوار دےناجأيز 

نيته بې  وشي  دنیا  َد  کار  جأيز   دےکٔه   اعتبار  هم  نیت  َد  چې  ده  محرومي 
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وکړو مونږه  قدر  لمحې  يو  يو  َد  دےکاش  هار  غاړې  َد  پښېماني  ډېره  ګني  

نه دنیا  َد  وچتیږي  رو  رو  دےخلق  وار  چا  َد  شبیؔره  ده  پته  چاته 

خپل ځان پېژندل
پٔه غوښتو َد معافۍ بیا ډېر زمونږ نه خوشحا لیږيچې پٔهٔٔٔٔ ځان مونږ ظلم وکړو نو زمونږ  نه خفه کیږي
کهٔ  مو ځان ته نزدو کٔي يا مونږ دپاره خفه کیږيپٔه دې دواړو طريقو مو لٔهٔٔ نقصان نٔه بچ کول کٔي
وو ياد  ورته  ضرورتونه  زمونږ  وو  نٔه  پیدا  اوس هم مونږ ته هر يو شے   پٔهٔٔٔٔ خپل خپل وخت ښٔه رارسیږيال 

چې کوم خلق وي ناپوېه   پٔهٔٔٔٔ دې  هم ئې مخ ورانیږيلږ تکلیف کٔه راته راکړي چې   پٔهٔٔٔٔ دې  تريق وکړو
کٔه لږ شکر   پٔهٔٔٔٔ دې وکړو نو پٔه دې  دا نور زياتیږيدغه شان   پٔهٔٔٔٔ نعمتونو ، چې ئې مونږ ته دي راکړي
زړٔہ   پٔهٔٔٔٔ غوږو باندې واوره تاته څٔه اورولے کیږيلږ َد زړٔہ   پٔهٔٔٔٔ سترګو وګوره رڼا چې َد قران ده
َد هغٔه پٔه طريقه خلق َد خدأی دوستان جوړيږيچې   پٔهٔٔٔٔ ټولو کښې عظیم ؤ پیغمبر ئې راته راکړو

َد هغٔه پٔه ياد کښې اوښکې چې َد چا پٔه مخ بهیږيکاش چې پوې شي اے شبیؔره ورنه څومره رب خوشحال وي

ټنګېدلےکټورے
کٔي ټنګا  زياته  کټورے  وي  خالي  کٔيچې  ټکا  صرف  ټنګېدو  پٔه  ډک  وي  چې 
کٔيپٔه ظاهر چې صرف مست دي هغوی شور کٔي بیا  دا  کله  جامع   باطن  ظاهر  َد 
پوستکے َددې  ظاهر   دے  اصل  کٔيباطن  دا  باطن  َد  حاظت  اؤ  ډهانچه  ده 
ئې ظاهر   نو  وي  ښائسته  چا  َد  باطن  کٔيچې  رڼا  هم  څومره  کوې  که  پټول 
کښې هیت 

ٰ
لل پروت  دے  اصل  باطن  کٔيَد  جدا   به  څنګه   دا  ده  شرعه  ظاهر 

شبؔیره شي   باندې  علم  پٔه  ښٔه  کيظاهر  ښائسته  باندې  تربیت  پٔه   باطن  اؤ 

وخت ال شته دے
عاقبت دې ځان ته ښٔه کړه وخت ال شته دےڅٔه چې غواړے هغه وکړه وخت ال شته دے
پٔه کوو کښې سستي مٔه کړه وخت ال شته دےچې وخت تېرشي خلق الس ورپسې مروړي
اوسه تر  دے  کړې  دې  خدمت  نفس  َد  خېر دے ځان اوس َد هغٔه کړه وخت ال شته دےکه 
دےروح دې تنګ دے َد خوراک خپل پٔه تالش کښې الشته  وخت  وکړه  دٔه  پٔه  رحم  لږ  اوس 
شې هوښیار  چې  واخلٔهٔ  کار  نه  فکر  ښٔه پٔه دې باندې دې  زړٔه کړه وخت ال شته دےذکر 
خپل کوه  پوره  ضرورت  شبیؔره  خواهشات دې لږ ودٔه کړه وخت ال شته دےاے 
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څنګه؟
کمزوري ته محتاج  وته خپل ځان خالصول څنګه ديخبره چې رښتیا وي اؤ پخه ئې کول څنګه دي

ننواتې َد احساس نه پس هغٔه ته راتلل څنګه ديچې ظلم   پٔهٔٔٔٔ خپل ځان وکړو خفه   پٔهٔٔٔٔ دې لٔهٔٔ مونږ چې شي

نو بیا َد هغٔه مخکښې دا خپل سر ټیټول څنګه ديهېڅ نٔه غواړي لٔهٔٔ مونږه صرف مونږ ته  راکول غواړي 

نو بیا   پٔهٔٔٔٔ ژړا باندې دا خپل ځان بچ کول څنګه ديراتلونکو تکلیفونو نه چې مونږه بچ کول غواړي

پٔهٔٔٔٔ تېخته َد هغٔه   پٔهٔٔٔٔ رخ راتلل بیا   پٔهٔٔٔٔ زغل  څنګه ديدښمن زمونږ َد ټولو لٔهٔٔ هغٔه جدا کول کړي  مونږ

پٔهٔٔٔٔ در بیا َد هغٔه   پٔهٔٔٔٔ مخه بیا ژړېدل څنګه ديڅو اوښکې چې   پٔهٔٔٔٔ مخ زمونږه راشي هغه هم مني

بیا داسې َد هغٔه مخکښې خپل ځان غورزول څنګه ديچې ځان ورته وروغورزؤ هغه مونږه وچت کړي بیا

َد داسې نفس شبیؔره تربیت بیا کول څنګه ديدښمن کله مونږ نٔه پرېږدي نفس هم دے انکاري لٔهٔٔ دې

َد مفهومونو ټیک کول
مفاهیم پٔه  ځان  کړه  عظیمپوې  دے  کار  کار  دغه 

نٔه  څٔه  اؤ  دي  کول  تعلیمڅه  دے  دپاره  دې 
شي کېدے  ستا  لٔهٔٔ  دا  تسلیمهلٔهٔٔ  دا  کړي  زړٔهٔ  ستا   چې 
سلیمَد  تقوٰی نور چې وي  زړٔه کښې قلِب  هغه  وي 
کړي زده  لږ  منل  هم  نفس  سکیماؤ  يو  هر  شي  ټیک  بیا  نو 

فضل  پٔه  دي  جنت  کريمتلل  َد   شبیؔره  اے 

َد مقصود تعني
دے اقبال  َد  شعرونو  َد  چې  پیغام  دےکوم  باکمال   ، زړونو  َد  پکښې  تسخېر  دے 
دے استاد  ئې  چې   واخستلو  مو  رومي  کوم تطبیق چې  ئې مشکل َد قال اؤ حال دےلٔهٔٔ  
پټه خودي  بې  اقبال  َد  کښې  خودۍ  دے"پٔه  مثال  بې  فکر    دغه  ده"  رومي  َد 
دي ضروري  ډېر  کېدل  صحیح  مفهوم  دےَد  خیال  خپل  خپل  چا  هر  َد  خو  بیا  ګني 
نه خودۍ  بې  لٔهٔ  جدا  کړو  مونږ  خودي  دےکه  چال  الټا  دي  تلل  کښې  سمت  الټه  پٔه 
شبؔیره مومي  بقا  نو  شي  فنا  دےچې  قال  و  قیل  هسې  باقي  دے  حقیقت 
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َد تصنع نه بچ کېدل
ستا وئېل زما عاشق  ئې ، دي وئېل دغه اصليکٔه زٔہ وائیم ستا عاشق يم دا وئېل نٔه دي صحیح
ټیک به شي کٔهٔ مې  پٔه فضل کړې  قبولٔهٔ بندګيوائیم زٔہ چې ستا بنده يم  دا وئېل ال ثابت نٔه دي
کښې مراقبه  تاسره  مالوېږم  مې  ئېل  و  دا الفاظ صرف الفاظ دي تش الفاظ نٔه دي کافيدا 
کٔه ستا دا وئیل نصیب  مې شول اختر به ما شيکٔه ته وائي اوس مالؤ شه نو بس دامالوېدل دي
دپاره ستا  َد  زٔہ  پاسم  نه  بسترې  وايم  زٔہ  کٔه قبول مې پاسېدل شو دي بیا ټیک چې  هر څٔه ديکٔه 

َد زړٔہ ده ګندګيتٔه ريښتينے ئې ريښتيني مې احوال کړې پاکه  ربه دا  تٔه بچ کړې  ما  نه  تصنع 
نه چې سرسريډېر جالونه دَ نفس سخت دي اے شبیؔره دا حکمت دے ده پکار خبره کلکه هسې 

منصوبه
صالحیتونه مال  ځان  کارونهوخت  دو  پٔه  کوو  مونږ 
دے پکار  ښٔه  ئې  شونهاستعمال  بچ  چې  ئې  سزا  َد 
کیږي نیکۍ  باندې  دې  ګناهونهپٔه  شماره  بې  هم 
اجرونهچې  زړٔه سم شي اؤ نفس هم ټیک دو  پٔه  ګټه  بیا 

غواړې  کول  بچ  زړٔه  ته  نظرونهکٔه  کړه  کښې  حفاظت 
اوره مٔه  بانډې  غوږو  پٔه  اوازونهاؤ  دي  غلط  چې 
کړې نه  حوالٔهٔ  شیطان  چې دي زړٔه کښې دې خیالونهَد 
نه ګند  لٔهٔٔ  ساته  صاف  ګندونهذهن  دا  دي  خطرناک 

ترې  ساته  ځان  خپل  صحبتونههميشه  دي  خراب  چې 
کړه  منتخب  خپل  رهنما 
کړه استعمال  ته  اخرت 

عملونه شي  ښٔه  دې  چې 
سامانونه دا  دنیا  َد 

شي نصیب  دې  به  راحتونهاطمینان  کښې  جنت  هم 
وايه دپاره  قلب  و  شعرونهنفس  دغه  شبیؔر  َد 

اسباب اؤ مسبب االسباب
کردګارحکم دادے چې اسباب کړو مونږ اختیار َد  ګڼو  حکم  نتیجه 
وي بهروسه  مو  االسباب   مسبب  کارپٔه  زمونږ  وکړي  اهلل  چې  دعا  کړو 
دي ګڼل  نٔه  ځان  مستغني  اسبابو  بزرګانو کښې چرې ځان نٔه  کړې شمارلٔهٔٔ 
دې کښې خېر غواړه هميش لٔهٔٔ رب غفارهر سبب َد اهلل حکم دے کچکول دے
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حکمونه دغه  شريعت  َد  شان  دي اسباب  پرې َد نیکۍ دے انحصاردغه 
شبؔیره ځان  کړه  بچ  هم  نٔه  نارګناهونه  َد  ځائے  هغه  َد  دي  هم  دا  اسباب 

خپې خربې

بصیرت  پٔهٔٔٔٔ   موقوف    ده  پوهه  دين  دې نه مخکښې بیا َد نفس   پٔهٔٔٔٔ تربیتَد 
صحبتکٔه َد دين پوهه څوک نٔه لري نو بیا دي  پٔهٔٔٔٔ  صالحینو    َد  کېدل  بچ 
عام حالت کښې بچ کېدل دي    پٔهٔٔٔٔ  خلوت دا زيات ښٔه دے َد خلوت نه   پٔهٔٔٔٔ اثر کښې
صالحیتَد صالح صحبت نچوړ صحبِت شیخ دے بیا  کښې  دې  پکاريږي 
محبتدا بمبه ده چې  دې بیرته کړلٔهٔ څومره پٔهٔٔٔٔ  شیخ    َد  ده  نفع  يعني 
هم صالحیت  سره  شیخ  َد  چې وي بیا ټول انحصار وي   پٔهٔٔٔٔ همتمحبت 
مشیتمستوي َد درې نقطو وي ښه مضبوطه پٔهٔٔٔٔ  اهلل    َد  ده  فیصله 
قبولیتستا اسباب جمع کول دي دا کړه جمع پکار  دے  ته  نتیجې 
ځان پرېږده ګوره َد زړٔہ چې دے حالتبیا   پٔهٔٔٔٔ در َد مسبب باندې ځان جه کړه
جمع کړه  اسباب  قبلېدو  َد  دعا  يعنې زړه کښې وي پکار ښٔه کیفیتَد 
مسکینیتځان هېڅ مه ګڼه نظر ئې   پٔهٔٔٔٔ کرم کړه مونږ  لٔهٔٔ  غواړي  هغه  چې 
شې کامیاب  چې  لره  نه  ترې  امید  استقامتښٔه  پکار  دے  پاره  َد   دې 
دپاره ټولو  امید  لري  ډېر  نصیحتشبیؔر   دغه  پٔهٔٔٔٔ  کوي    عمل  چې 

دنیا

لیدلي غوندې  عجیبه  دي  دنیا  َد  ما  لٔهٔٔ هغٔه نه تښتي بیرته ورپسې چې څوک ورزغليتماشې 
بس يوه ئې لرې پرېښوه َد خپل ځان َد مینې ښکليپٔهٔٔٔٔ څٔه مینه  دروازې  بندې کړې ټولې چې جانان مې
چې هغه دَ  خپل جانان جلوې   پٔهٔٔٔٔ زړۂ کښې وي موندليَد عاشق سترګې ړندې وي َد هر غیر لٔهٔٔ کتو ځکه
اوچت کړي مونږ هغٔه يو چې يو کله غورزيدليچې غورزيږو کله مونږه نو هغه مو راوچت کړي
چې موندلے ئې هغه وي هغه نٔه دي زېږېدليښٔه خبر يم چې موندل َدهغٔه صرف دي مطلوب خو
دَ خدأی مخکښې مخلوقات  مې دي لیدلي غلي غليما مخلوق لٔهٔٔ هر طرف نه دے کتلے اے شبؔیره
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چې َد زړٔہ نه لکه ووځي دنیا
دنیا ووځي  کله  نه  زړٔہ  َد  صفاچې  راشي  نظر  پٔهٔٔٔٔ  الره    خدأی  َد 

بیا اړتاؤ  شي  سره  لٔهٔٔ  پېټے  ګناه  چې   پٔهٔٔٔٔ سچه باندې وکړي څوک توبهَد 

پٔهٔٔٔٔ ذکر َد اهلل باندې روښان شي مجاهدهزړٔہ    عالج  ښٔه  دے  نفس  َد  اؤ 

اهللهغه ورکړې ته تیار دے صرفه نٔه کړي پاک  َد  در  پٔهٔٔٔٔ  شه    خو  سأيل  ته 

کوهزړٔہ دې جوړ کړه خپل شبیؔره نو بیا خېر دے هغه  څٔه  وائیي  چې  زړٔہ  درته 

َد دنیا مینه تبايه

دنیا َد  مینه  دغه  ده  تباهي 
دي اهلل  پاک  پٔهٔٔٔٔ  مین    چې  هغو  َد  اؤ 

اهلل پاک   َد  محبت  نه  خدأی  غواړم 
اولیاء اؤ  انبیاء  دي  هغه  چې 

کړم محبت  مینې  َد  سره  درسګاهذريعو  َد  مینه  اؤ  مینه  جمات  َد 

مې نصیب  شه  مشأيخو  َد  صحبت  خانقاهاؤ  َد  نصیب  زما  شي  مینه 

پرېږدم مینه  لذاتو  َد  اؤ  جاه  مال  خطاَد  هر  َد  جړ  دے  مینه  دنیا  َد 

شبؔیره کړه  خپله   جذب  َد  اصالحطريقه  َد  ده  طريقه  اسانه  دا 

جنجال

پٔهٔٔٔٔ جنجال کښې خلق څنګه  به خوشحال ويدنیا جال دے اؤ   پٔهٔٔٔٔ جال کښې لوئے جنجال وي

ويدې جنجال کښې چې َد هغه ځائے څوک سوچ وکړي استقبال  به  َدده   وخت  پٔهٔٔٔٔ  مرګ    َد  نو 

واوره دا  ژاړه  مٔه  ماضي  اؤ  َدده حال ويمسقبل  پٔهٔٔٔٔ الس کښې صرف  بنده    َد 

ويچې   پٔهٔٔٔٔ قال باندې حال چاته نصیب نٔه وي قال  و  قیل  بس  ورسره  وي  الس  خالي 

کښې محشر  پٔهٔٔٔٔ  پکاريږي    به  زړٔہ   سلیم 
هم احسان  او  ښٔه  عمل  صحیح  عقیده 
شبؔیره نيسي  شیخ  دپاره  دې  خلق 

نٔه ځامن  به ئې پکار اؤ نٔه به  ئې مال وي
وي کمال  َد  دا  عالمې  شي  حاصل  کٔه 
وي انتقال   بیا  نسبت  َد  دغې   پٔه  چې 
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نفس اماره اؤ زړٔہ
واخلي اثر  چې  اماره  نفِس  لٔهٔ  واخليزړٔہ   برابر  حصه  بیا  کښې  دې  عقل 
شو غالمان  بیا  وسوسو  َد  شیطان  زړٔہ  خیر پرېږدي لٔهٔ هر څٔه نه دے شر واخليَد 
کړو ونٔه  سامان  تزکئې  َد  نفس  َد  واخليکٔه  خبر  شان  بل  بیا  َددې  شیطان  نو 
واخليپٔه دې نفس کښې خواهشات زمونږه پټ دي نظر  پٔه  هغه  زمونږ  شیطان  دا 

پٔه دې شان چې  واخليوسوسې  واچوي زړٔه کښې  مګر  ترې  اثر  زړٔه  غواړو   نٔه  مونږ 
شبیؔره  اے  کړه   منور  ذکر  پٔه   واخليزړٔه  منور  زړٔهٔ  څٔه   هر  لٔهٔٔ  هدايت 

َد دنیا دار دوسيت
کړې نٔه  جوړ  کله  دوست  هغه  کړي  دوستي  سره  دنیا  چې 
کړې څٔه  هغٔه  پٔه  يار  څوک  وي  چې  مطلب  َد  دے،  مطلبي 

شه دوست  ئې   تٔه   ، رسه  مؤمن  هر  کړي  دوسيت  چې  غرضه  بې 
کړې زړٔه  َد   اهلل  مالک  کٔه  دے  دوست  ستا  دوست  هر  هغٔه  َد 

کړې نه  اخته  ځان  ګند  دې  پٔه    ، دے  ګند  خو  مینه  دنیا  َد 
وکړې تٔه  پرې  کٔه  سوچ  برسېره  دې  لٔهٔٔ  دي  خطاګانې  

يش کېدے  دوست  ستا  هغه  نو  وي  مني  څوک  چې  اهلل  پٔه 
کړې  نٔه  ولې  تٔه  دوسيت  وايه  رسه  دوست  داسې  َد  نو 

وي غل  هم  به   ته   دنیا  ستا  وي  مین  څوک  چې  دنیا  پٔه 
کړې ښٔه  تٔه  سره  ځان  َد  کٔه  شې  نٔه  غلط  باندې  دٔه  پٔه  

شبیؔره دے  مؤمنانو  متقیانو  َد  دوست  اهلل 
کړې هغٔه  َد  تٔه  ځان  به  باندې   تقوٰی   پٔه   اؤ  ايمان  پٔه 

دنیا څٔه ته وايي
کړي غافل  تا  نه  اهلل  کړيچې  باطل  َد  الره  پٔه  تا 
پرېږده دغه  ده  دنیا  کړيدا  نازل  به  قهر   تا  پٔه 
کړه اهلل  پٔه   تٔه  فدا  کړيځان  واصل  سره  ځان  به  تا 

 
ځه مٔه  پسې  کړيغافالنو  شامل  سره  ځان  به  تا 
دے غفلت  مینه  دنیا  کړيَد  جاهل  به  پوېه  پٔه   تا 
پرېږدي عقل  شبیؔره  چې ځان دې پسې مأيل کړياے 
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َد مینې اور
سوزېږې نٔه  ولې  اور  پٔهٔٔٔٔ  مینې    َد  خالصېږېتٔه  نه  اور  بل  لٔهٔٔ  اور  دغه  پٔهٔٔٔٔ  کٔه   
ئې ګرفتار   ته  نفس  َد  کښې  خالصیږېخواهشاتو  نه  اور  دې  لٔهٔٔ  به  کله   وايه 
دے عالج  اور  دغه  َد  مینه  اهلل  پټیږېَد  عالج  دې  بل  کومې  تر  تٔه 
ده ښه  کښې  دلته  ژړا  وژاړه  ژړيږېدلته  شانې  بل  به  کښې   هلته  ګني 
دے راحت  زړٔه  َد  اور  مینې  َد  جانان  ويريږېَد  ولې  دې  پٔهٔٔٔٔ  ته    شه  الهو  ور 
چې نه  هسې  چې  پکار  ده  بس  دا  پوهیږېويره  نٔه  تٔه  دې  پٔهٔٔٔ  يار    مې  ناراض  شي 
کړې جوړ  نه  ځان  َد  مستغني  ته  مړيږېآخرت  نٔه  ولې  بیا  باندې  دنیا  پٔهٔٔٔ 
ئې سر  منډو  پٔهٔٔٔ  پسې    دنیا  وفا   کړيږېبې  شان  دغه  به  نو   داسې  وي  کٔه 
وررسیږېسکون صرف َد هغٔه  جولۍ کښې پروت دے شبیؔره  به  ذکر   پٔهٔٔٔ  تٔه 

َد دنیا حمبت
دا خو ځاۓ َد امتحان دے زړٔہ کښې مٔه راولٔهٔ داَد دنیا مینه نقصان دے پکښې نشته دے وفا
چاَد اهلل   پٔهٔٔٔٔ مینه مست شه هغه قدر کړي َد مینې بل  دے  کړے  تاسره  محبت  غرضه  بې 
َد هغٔه   پٔهٔٔٔٔ مینه باندې کٔه دې زړٔہ کړو مبتالداچې مینې َد دنیا دي دغه ټولې کالعدم شي
دنیاکٔه دې غم َد هغٔه خپل کړو نور غمونه به شي ختم َد  غمونه  دا  ختمیږي  نٔه  هسې  ګني 
دې دنیا ته  َدراتلو بیا څٔه مقصد ګرځي زماَد هغٔه   پٔهٔٔٔٔ چوکټ باندې دغه سر ولې کېنږدم
چې هغه لٔهٔٔ مونږ راضي شي دا مقصد مو َد راتلو دے

 

بیا مونږ  پرېږدو  مقصد  دا  ولې  دپاره  دنیا  َد 
بيناپٔهٔٔٔٔ هغٔه باندې چې پرېوت مې شو نظر نو شولو پاک بیا کړه  سترګې  زړۂ  َد  دپاره  نظر  َددې  بس 
انتهاَد هغٔه نوم زٔہ   پٔهٔٔٔٔ ژبه هر وخت ولې جاري نٔه کړم دے  شته  چرته  کرمونو  َد  هغٔه  َد 
پرې قربان مې کړې دا سر خپل ، شم ورباندې زۂ فداما َد زړۂ   پٔهٔٔٔٔ سترګو هر وختې کتے ورته شبؔیره

مړ احساس
کړوچې   پٔهٔٔٔٔ مینې َد دنیا کښې چا ژوند تېر کړو ګېر  ځان  کښې  ګانو  بال  خپله  هغٔه 
شم وچت  کښې  خلقو  پٔهٔٔٔٔ  چې    ده  بال  يعنې خلقو کښې ئې خپله ځان غټ شمېر کړويو 
کیږي مړ  پسې  مال  پٔهٔٔٔٔ  څوک    چې  دا  چا   پٔهٔٔٔٔ دې باندې خپل مال لٔهٔٔ قسمت ډېر کړوبله 
پٔهٔٔٔٔ لذاتو کښې ځان غرق کړي َد نفس جال کښې  ئې ځان خپله تېر و بېر کړوبله دا چې   

لکه مړے دے   پٔهٔٔٔٔ مړ        احساس     شبؔیره             َد دنیا پٔهٔٔٔٔ ياد کښې چا چې خپل رب هېر کړو
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ذريعه اؤ مقصد
کولصراِط مستقیم باندې  هميش دي مونږ ته تلل اهلل  اهلل  دي  ته  مونږ  دپاره  هغې 
جأيز چې  نٔه وي څٔه هم هغه نٔه دي اورېدلپٔهٔٔٔٔ قید َد شريعت دي زمونږ بند دواړه غوږونه
کولټکړه َد غوښې خولٔهٔ کښې زمونږ بنده ده پرته چې پرې  دي  نٔه  پکار  ناجأيزٔہ  خبره 
مشغولولدې سر کښې چې دماغ دے پٔهٔٔٔٔ کنټرول باندې مامور کوم کار  غلط  پٔهٔٔٔٔ  ددهٔ  دي  نٔه  جأيز 
َد رب دے اے شبؔیره امانت زما  نو څنګه بیا بل چاته ئې کېدے شي ورکېدل دا زړٔہ چې 

َد نفس اصالح

ام ئې کړلو نفس ته ټول  فجور اؤ هم  تقوٰی پٔهٔٔٔٔ قسم باندې قران کښې کړي خبره پاک   اهلل چې الٔهٔ
بیا پٔهٔٔٔٔ شد و مد اعالن ئې ورسره دا هم دے کړے

بد نصیب دے چې څوک پاتې شي َد نفس اصالح ونٔه کړي
کامیاب بس هغه کس دے چې َد نفس وکړي اصالح

نو خأيب دے اؤ خاسر   پٔهٔٔٔٔ دو جهان يعني   تباه
ټول کارونه  به خراب وي  َد هر يو ، کٔهٔ نٔه وي دادې تشديد نه شوه ثابته چې َد نفس اصالح ده فرض

ګوياشیطان هم دے دهوکه شوې َددې نفس   پٔهٔٔٔٔ مکر باندې شولو  پاګل  دا  باندې  منه  خېر  انا 
اؤ غوغايو طرف دخدأی حکم چې سجده وکړه آدم ته بحثي شور  َد علتونو کج  بل طرف 

َد زړٔہ ذکر اؤ َد نفس عالج  صحیح مجاهده زړٔہ ډرا ئېور دے   اؤ نفس ګاډے دغه دواړه ټیک کول دي
کله دا مجاهده ده؟ چې َد نفس خوښه ده داکٔه   پٔهٔٔٔٔ خپله خوښه تٔه مجاهده هم څه تجويز کړې

بس   پٔهٔٔٔٔ دې کښې تريق ده   پٔهٔٔٔٔ همت ئې خپلوهچې کوم شیخ درته تجويز کړي اؤ ستا نفس پرې خوشحال نٔه وي
ځان پامال کړه َد شیخ مخکښې ستا دپاره ده دوادا َد قال نه حال ته څنګه رسېدل زمونږ نصیب شي

نو بې شکه مالويږي بیا پٔهٔٔٔٔ دې باندې فالحدا اخالص دې کښې شبیؔره کله خوښ چې َد اهلل شي

نه
نه پوهیږي  شان  پٔهٔٔٔٔ  ماشوم    َد  دے  نهنفس  صبريږي  دے  نه  ورانۍ  َد  ځکه 
شولو نصیب  َدده  تربیت  کٔه  نهلږ  کیږي  وروستو  نه   کار  ښٔه  لٔهٔٔ  به  بیا 
شولو جوړ  څه  هر   شو  جوړ  چا  َد  کٔه  نهزړٔہ  سمیږي  بیا  شو  وران  نو  شو  کٔه  وران 
زړٔہ شي  خېرن  سره  دنیا  َد  نهمینې  کیږي  صفا  بیا  دا  ذکره  لٔهٔٔ  بې 
پروت دے  هدايت  کښې  قران  چې  ده  نهټیک  حاصلیږي  نو  سم  وي  نٔه  چې  زړٔہ 
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دے نٔه  مال  زن  زمکه  دنیا  َد  نهمینه  ودريږي  دا  کٔه  َدخدائٔي  ته  مینې 
وي نٔه  َدخدائ  کٔه  شي  دنیا  دې  به  نهنمونځ  قبلیږي  دا  کښې  در  لوئے  هغه  بیا 
زر کړه  جوړ  خدائ  َد  دې  زړٔہ  شبیؔره  نهاے  حصاريږي  نور  خدأی  پٔهٔٔٔٔ  مین    دے 

نفس
ګله نادان  شان  پٔه  ماشوم  َد  دے  ګلهنفس  نافرمان  کښې  ضد  پٔه  شي  ځکٔه 
نو شي  نصیب  دده  تربیت  کٔه  ګلهلږ  پٔهلوان  کښې  کار  خېر  َد  وي  بیا 
چې کړه  مطٔمن  تٔه  شريعت  پٔه  ګلهدے  روان  دے  چې  شريعت  پٔه   شي 
خپل تٔه  منور  ذکر  پٔه   کړه  دې  ګلهزړٔه  اسان  شي  تاته  به  کار  نیک  هر 
ددٔه َد  پابند  نفس  کړه  اهلل  َد  دې  ګلهزړٔه  ګران  دي  نٔه  هېڅ  بیا  کول  کار  ښٔه 
اوس شبیؔره  پرېږده  دنیا  َد  ګلهستړي  سامان  څٔه  کړه  آخرت  َد  جوړ 

مطلوبه حال
تیار ته  منلو  شي   کله  چې  بیدارنفس  وي  باندې  ذکر  پٔه  هم  زړٔہ   اؤ 
انکارروح خوشحال  نفس مطٔمن اؤ قلب سلیم وي دوی  نٔه  کار  خېر  َد  بیا  کړي  کله 
ده کامیابي  وشي  تزکیه  نفس   َد  انحصارچې  دے  هدايت  َد  زړٔه  پٔه  اؤ 
دي اعضا  ټول  ئې  رعیت  دے  بادشاه  زړٔه  بهار  شي  نیکیو  َد  شي  جوړ  دا  چې 
کښې صورت  هر  دے  پکار  نفس  َد  مهارتربیت  بې  شتر  شي  جوړ  به  دے  ګني 
شبؔیره شوې  کمې  ډېرې  ګانې  پکارخانقاه  دے  فکر  َددې  دے  ضروري 

َد زړٔہ اصالح
بدله شوله  چا  َد  دنیا  زړٔہ  َد  حاصلهکٔه  شي  خپله  پٔهٔٔٔٔ  الره    جنت  َد 
دي نوکران  ئې  اعضاء  نور  دے  بادشاه  خپلهزړٔہ  پٔهٔٔٔٔ  بیا    چلیږي  صحیح  سلطنت 
پٔهٔٔٔٔ شرع باندې درست شي مشکلهټول کارونه بیا    الره  عمل  َد  اسانه  شي 
ګوري نٔه  بیا  سترګې  ته  طرف  محرم  لٔهٔٔغیر  څٔه  اوري  به  هغه  وي  منع  چې  غوږ 
تلهژبه هم   پٔهٔٔٔٔ سوچ سوچ باندې بیا ګفتار کړي ذهن  َد  کوي  کار  به  انصاف  پٔهٔٔٔٔ 
شي تیار  بیا  ته  مجاهدې  هم  به  ګلهنفس  اے  شي  ختم  دې  پٔهٔٔٔٔ  به    ده  َد  شر 
ده زړٔہ  َد  باندې  حالت  پٔهٔٔٔٔ  چې    بلهفیصله  کوه  مٔه  ټیک  کړه  زړٔہ  شبیؔره  اے 
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َد  زړٔه اؤ نفس مقابله

وي زورور  نفس  ښٔه  چې  ويزړٔه  ښکر  لکه  ئې  خواهش  هر 
کړي انګوال  اؤ  ژړا  ويزړٔه  مصر  باندې  ګناه  نفس 
بېشانه لوئے  دے  ويامتحان  زر  دې  َد  دې  عالج  نو 
ويرېږه نه  بدۍ  ويلٔهٔٔ  سمندر  دې  نیکۍ  کٔه 
بڅري َد  ده  مثال  بعضې وخت ئې نقصان ستر ويپٔه 

ئې  عالج  دے  شبیؔره  وياے  ميسر  کٔه  صحبت  نیک 

َد زړٔہ  ټیک کول

نه زړٔہ   لٔهٔٔ  دي   مختلفې  الرې  نهويت  دٔه  لٔهٔٔ   دي  ژبه  سترګې   ، غوږونه  دا 
پالنهکه زړٔہ ټیک شو کړي دا ټول به ټیک کارونه وکړه  تربیت  پٔه  دده  نو 
وي ميسر  تاته  کله  شیخ  کامل  نهکٔه  څٔه  لٔهٔ  بیا  ويرېږې  نور  شه  ورسره 
کښې دنیا  دې  نه  صحبت  نیک  َد  بغېر  ازغنهچې  ده  الره  خیر  ّد  وګورې   کٔه  
پرېښودلے دے  چا  کله  ته  ازغي  ونهګل  مېوې  َد  پکار  ده  نه  چا  َد  اؤ 
ده پکار  زړٔه  َد   صفائې  شبیؔره  ساتنهاې  پکار  ده  پاکۍ  دغې  َد  بیا 

زړٔہ اؤ عقل

بېزار نه  عقل  لٔهٔٔ  دے  نٔه  زما  تابعدارزړٔہ  دے  نٔه  َدده  هم  مشروط  غیر 
دے نعمت  لوئے  پاک  اهلٔل  َد  جذب  انحصارخالص  باندې  نفس  پٔهٔٔٔٔ  نشته  َدده 
پٔهٔٔٔٔ هوس کښې اؤ    پٔهٔٔٔٔ عشق  دندواکرفرق څه ګڼې    دے  نفس  َد  هوس  اور  دے  عشق 
کړه ژوندے  سره  يار  خپل  َد  ذکر  پٔهٔٔٔٔ  بیمارزړٔہ    زړګے  ګرځوې  به  تٔه  څو  تر 
تار هېڅ صورت کښې لٔهٔٔ خپل نفس نه غافل نٔه شې تار  درته  کړي  به  جامې  تقوٰی  َد 
نه يار  َد  ذکر  چړې  کړې  نٔه  غافل  يارزړٔه  َد  باندې  تصور  پٔه  مشغول  يه 
اختیارچې   پٔهٔٔٔٔ ياد کښې ئې اصالح مې َد زړګي ده چا  َد  دې  پٔهٔٔٔٔ  دے    نشته  ګني 
شبؔیره ګنه  رباني  ام  الٔهٔ اشعاردا  فقط  دا  دي  نٔه  چې  پوې  کړه  ځان 
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عقل اؤ جذبات
شي اخستے  کار  طاقت  لٔهٔٔ  دے  طاقت  يو  خو  جذبې  دا 
شي کتے  څیز  دغه  عقل  دي  نٔه  ښې  کٔهٔ  دي  ښې  جذبې 

وي وررسه  دے  هم  بیا  اؤ  وي  دې  هٔلٔٔ  کٔهٔ  عقل  ازاد 
يش تلے  پکښې  خمکښې   بیا  نو  جأيزهم  وي  رشع  پٔهٔٔٔٔ  کٔه   

وي تابع  زړٔہ  جوړ  َدې  د  کٔهٔ  عقل  دا  اؤ  وي   جوړ  کٔهٔ  زړٔہ 
شي سمېدے  بیا  کار  دې  پٔهٔٔٔٔ  دي    جذبات  وچت  جذبات  دا 

نيشته څٔهٔ  َددې  حقیقت  دي  جذبات  بس  حسن  فاين 
يش رغړېدے  ځايه  خپل  هٔلٔٔ  وي  روان  پسې  دې  پٔهٔٔٔٔ  چې   

کٔی کار  څومره  عقل  دې  چې  دے  امتحان  حسن  فاني 
شي ودرېدے  ته  شريعت  چې  هغه  وي   عقل  به  څٔهٔ 

کړي استعمال  داسې  عقل  وي   مضبوط  چا  َد  ايمان  چې 
يش کېدے  چې  څومره  هومره  کړي  خرب  ځان  رشعې  هٔلٔٔ  چې 

نو مناسب  وي  کوم   چې  ګوري  جذبات  خپل   عقل  پٔهٔٔٔٔ  بیا 
شي کوے  کوم  چې  کوي  کار  باندې  جذباتو  هغو  پٔهٔٔٔٔ 

دے طاقت  لوئے  ډېر  عشق   هغه  وي   ثابت  کوم  چې  ايمان  هٔلٔٔ 
يش راتلے  خمکښې  عشق  َددې  لکه  بیا  عقل  نفساين 

شي باقي  چې  ورکړه  ته  اهلل  زړٔہ  خپل  اؤ  کړه  قابو  نفس 
شي دے  صرف  چې  اهلل  َد  نه  َددٔه  وباسه  دنیا 

شبیؔره اے  دے  قادر  هم  دے  علیم  اؤ  دے  قدردان 
يش پرېښودے  چې  څزي  هر  باندې  هغٔه  پٔهٔٔٔٔ  کړه    مٔه  فکر 

َد زړٔه دوه الرې
شته هم  انتظام  هي 

ٰ
ال ام  الٔهٔ َد  کښې  زړګي   دې 

شته هم  تېزګام  خیاالتو  اؤ  وساسو  َد  شیطان  َد 
يش نظر  ئې  باندې  دې  چې  ته  شیخ  خپل  ته  کړه  پيش  زړٔه  خپل 
شته هم  نظام  کولو  ټیک  َد  څٔهٔ  هر  َددې  ذکر  پٔهٔٔٔ  چې   

ښخې وي  باندې  زړٔه  دې  پٔه  سترګې  اؤ  وي  کښې  زړٔه  اهلل 
شته هم  مقام  داسې  اهلل   ويني  سترګو  پٔه  زړٔه  َد  چې 

نه عبادت  زيات  ډېر  هٔلٔٔ  پس  شوے  ګمراه  خپله  شیطان 
شته هم  اجنام  داسې  چې  کړې  ونٔه  ناز  باندې  عبادت 

کړي خراب  دا  څٔهٔ  هر  راشي  کښې  زړٔه  چې  مینه  دنیا  َد 
شته هم  جام  داسې  مستۍ  َد  کړي  رابهر  چې  دا  نه  زړٔه 

دي کول  ټیک  دواړه  دغه  ګاډے  دے  نفس  اؤ  ډرائیور   زړٔه 
شته  هم  اهتمام  دې  َد  نو  شبیؔره  دا  غواړي  څوک  چې 
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چشتیه نسبت
اؤ ګل هم  کړي لٔهٔٔ مونږ زده  دا  کپړې خپلې شلولپتنګ شمعې کړل  لٔهٔٔ مونږ زده سوزېدل ويلي کېدل

نور لٔهٔٔ دې مخکښې الړ نٔه شې  مخکښې دي حېرانېدلچې ټول ښکلي ئې پیدا کړل هغه څومره به وي ښکلے

چې  يي زړه کښې هغه بل ته کېدے څنګه شي کتلَد عاشق مخکښې رسوا ده دا دنیا   پٔهٔٔٔٔ هر صورت کښې

بیا خپلعلم ال زوال دولت دے خو کٔه څوک َد هغٔه نٔه وي َد هغٔه علم  پٔهٔٔٔٔ مزو  زار شي  دنیا    پٔهٔٔٔٔ 

عاشق غواړي بس   پٔهٔٔٔٔ زلفو َد معشوق کښې ګېرېدلناز هغه   پٔهٔٔٔٔ عبادت کړي چې مین   پٔهٔٔٔٔ هغٔه نٔه وي

عاشق نٔه ؤ نو َد نفس نه ورته ګران شو بچ کېدلؤ شیطان عالم عابد اؤ عارف هم خو دے بچ نٔه شٔه

کېدے څنګه شي َد  نفس َددې عشق مخې ته راتللَددې نفس جالونه سخت دي   پٔهٔٔٔٔ عاشق ئې وس نٔه رسي
َد عشق مخکښې اے شبیؔره وي َد عقل زارېدلعقل هم چې نفساني شي نو َد نفس شر کله ويني

تواضع
کرمَد هغٔه َد عظمت مخکښې چې چا ځان وګڼٔه کم  پٔه  کړي  سېوا  عزت  هغٔه  َد  دے  قدردان 

اؤ پوېانو سر خپل ټیټ کړو شو َد خیر پٔه الره سمنادان سر کړلو وچت خپل نو معتوب شولو خراب شو

َد ناپوېه خلقو ياد وي هیمش خپل خدم شدمڅوک چې پوې وي ځان څٔهٔ نٔه ګڼي پٔه خدأی باندې ئې يقین وي

ده بقا  پسې  فنا  اؤ  ده  فنا  بیا  مینه  بیا بنده شي اؤ محبوب شي پٔه تقوٰي شي مکرماول 

شبؔیره ووأی  څوک  چې  نه  زړٔه  َد  نعره  الٔهٔ  اال اهلل سره َد خدأی شي خواهشات شي کالعدمال 
اور   پٔهٔٔٔٔ زړٔہ  سور

دے اور  عجیبه  اور  مینې  َد  جانان  زړٔہ َددې لېواله دے ، دے   پٔهٔٔٔٔ زړٔہ  سور دےَد 
شي کېدے  معاف  دې  پٔه  مې  جرمونه  دےټول  پېغور  مینې  دې  َد  څومره  قیمتي 
کړي تباه  اور  مینو  نورو  َد  اور  باندې سمسور دےدغه  پٔهٔٔٔٔ دغه اور  َد زړٔہ  باغ   
ختم تصرف  غېر  َد  سره  الٔهٔ  دےال  زور  څومره  راغلے  سره  اهلل  اال 
ته فتنې  هرې  کافي  ده   مینه  خدأی  دےَد  دور  فتنو  َد  صبا  نن  څومره  هر  کٔه 
شبؔیره پرېنږدې   رسۍ  در  دې  َد  دےبس  نسکور  نه  غم  دې  لٔهٔٔ  خو  ځکه  شیطان 

اوس
جمع  کړمه  مینې  دا  چې   مې  زړٔه  ولګومهغواړي  اور  باندې  ټولو  دې  پٔهٔٔٔٔ 
سمهيو َد خدأی مینه بس  پرېږدمه   پٔهٔٔٔٔ زړٔہ کښې الره  شي  مالؤ  به  ماته  هلٔهٔ 
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مینه کړي  سره  هغٔه  چې  هغو  َد  خوښومهبل  هم  هغٔه  َد  نازويل 
غرضه بې  مینه  کړي  سره  مونږ  قربانومههغه  ژوند  دا  پرې  غرضه  بې 
ورکومهعشق َد مینې صلٔهٔ کله څٔهٔ غوښتے شي اوس  بس  څٔهٔ  هر  لٔهٔٔ  خالي  زړٔہ 
ګورمهچې   پٔهٔٔٔٔ مینه َد هغٔه کښې خرنډ جوړيږي نٔه  ته  هغه  زٔہ  مې  دشمن  دے 
دے امتحان  ژوند  َددې  حسن  فاني  پرېږدمهدا  کله  دې  پٔهٔٔٔٔ  حسن    ازيل 
رابلمهپٔهٔٔٔٔ خپل زړٔہ َد هغٔه نوم   پٔهٔٔٔٔ زور زور اخلم مینه  هغٔه  َد  دې  پٔهٔٔٔٔ  زٔہ     
اورمهاحساسات خپل ئې َد مینې غالمان کړم  ، وينمه   ، ګورمه  هغه  بس 
شبؔیره الرې  َددې  دے  کفر  ويښومهغفلت  ښٔه  هغٔه  َد  ذکر  پٔهٔٔٔٔ  زړٔہ   

علم اؤ ذکر
نو ددو َد يو ځائے والې مستحسن شو کوششونه مدرسه خانقاه َد علم و ذکر دوه دي مرکزونه
کېفیتونهمدرسې نه َد تعلیم کار اخستے شي اؤ خانقاه کښې احساني  شي   حاصل  ته  سالکانو 
طالبانو َد  انتظام  وي  تعلیم  َد  کښې   َد سالکانو شي کېدے تربيتونهمدرسه  خانقاه کښې 

پٔه خانقاه کښې ټیک کوے پٔه بل ترتیب شي بیمار زړونهمدرسه کښې کار لٔهٔ ذهن اخستل  پٔه يو ترتیب وي 
پٔه خانقاه کښې مريداخلي لٔهٔٔ خپل  شیخ نه سبکونهمدرسه کښې َد استاد شاګرد رشته وي  پٔه تعلیم کښې
اے شبیؔره تا وچت کړل پٔه دې ګفت ډېر حجابونهَد تعلیم و تربیت جوړ ړاځي علم و ذکر باندې

تعلیم و تربیت
دے تربیت  بل  تعلیم  دےيو  ضرورت  دواړو  َددې 
وکړه زر  اصالح  نفس  خپل  دےَد  حجت  علم  َددې  بې 
دغه پٔه   انسان  اشرف  دےدے  رفعت  دٔه  َد  تزکیه 
دپاره عمل   دے  دےعلم  همت  پٔه  خو  عمل  اؤ 
چې نفس  َد  کله  دےتزکیه  نعمت  لوئے  وشي  چا  َد 

کړه  منور  ذکر  پٔه   دےزړٔه  قوت  دا  شبیؔره  اے 
خپې خربې

بند خپل  کړه  غوږونه  اؤ  سترګې  ګندژبه  دنیا  َد  دوی  پٔهٔٔٔٔ  شي    نٔه  داخل  چې 
وايه بیا  نو  شو  نٔه  نوراني  زړٔہ  دې  پندکٔه  دے  پند  وکړه  دې  پٔهٔٔٔٔ  خو    عمل  لږ 
دے ښٔه  نه  صحبت  خراب  َد  دے  خلوت  اؤ َد شیخ صحبت ترې ښٔه دے قند دے قنددا 
کړې ٔونه  سستي  پکار  کړه  دې  ژوند  ژونددغه  دنیا  هغې  َد  بیا  شي  سم  دې  چې 
نفس خپل  اؤ  کړه  مصفا  ذکر  پٔهٔٔٔٔ  عقلمند زړٔہ    شې  شمېر  هلته  چې  قابو  کړه 
کړه بينا  سترګې  زړٔہ  َد  اوس  شبیؔره  خونداے  ئې  بل  اؤ  دنیا  ده  بلٔهٔ  َددې 
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  پٔهٔٔٔٔ الر شه
شه کار  پٔهٔٔٔٔ  لږ    پرېږده  اوس  دې  خبرې  شهدا  تابعدار  اوس  شیخ  خپل  َد  دپاره  دې 
ودريږي نٔه  دا  روان  دے  منډه  پٔهٔٔٔٔ  شهوخت    اوښیار  لږ  واخلٔهٔ  نه  َددې  فائده  ځٔه 
دے انګار  سور  دے  اور  سور  مینه  دنیا  شهَد  ګار  توبه  پرېږده  اوس  سره  دې  لوبې 
ښکلي زړٔہ  َد  ده  رڼا  مینه  اهلل  شهَد  تیار  ته  حاصلولو  دغې  َد  اوس 
شهدا شیطان َد ستا دښمن دے  ډېر چاالک دے بیدار  ځکه  ناګهاني  کۍ  کزار 
شهبس   پٔهٔٔٔٔ خدائے باندې مین شه ځان پرې ورک کړه ځار  نه  َدنوم  اهلل  َد  شبیؔره  اے 

شیخ اکمل
اؤ َد دې نه جهالت َد هر يو خیر نٔه الس وينځل دييو خبره ده مشکله ګران  پٔهٔٔٔٔ هغې پوهېدل دي
نامعلومه الره باندې بې تپوسه څنګه تلل ديکٔه لٔهٔٔ الرې خبر نٔه وي څوک، پوښتل لٔهٔٔ چا الزم شي
که څٔهٔ وشو ذمه دار دوی   پٔهٔٔٔٔ دې شان  َد نقصان خپل ديبې رهبره   پٔهٔٔٔٔ دې الره باندې تللو کښې خطره ده
َد رهبر   پٔهٔٔٔٔ عالماتو باندې ځان خپل پويول ديډاکو کله َد رهبر جامه کښې خلق ګېروي هم
شبؔیره اے  شه  اهلل  َد  بس  طريقه  پٔهٔٔٔٔ  نبي    دې دپاره َد کامل شیخ سره ځان نزدې کول ديَد 

ښٔه مريد
مالي چې  کړي  دفن  کښې  زمکه  وپاليدانه  ئې  بیا  سره  پٔهٔٔٔٔ  اوبو  پٔهٔٔٔٔ 
شي رابهر  نه  دې  څوکه  بوټي  َد  مهربانينو  دې  پٔهٔٔٔٔ  وشي    خدأی  َد  چې 
کٔی کول  بچ  هم  بیا  ئې  سړدۍ  ګرمۍ  نګهبانيلٔهٔٔ  َددې  بیا  وي  ضروري 
راشي هم  باندې  مېوه  پٔهٔٔٔٔ  دا    ورځ  يو  وينو  دا  نښه  نېکنامۍ  َد  مالي  َد 
مثاليخدأی خوشحال اؤ َد مخلوق پکښې فأيده وي دے  صورت  يو  خو  قصه  دا 
راشي لوري  پٔهٔٔٔٔ  شیخ    َد  کله  طالب  ځوانيچې  خپله  ځان،  خپل  دا  کړي  پيش  ورته 

کړي ورسم  باندې  فنا  َد  الرئې  پٔهٔٔٔٔ  کړي دے پوې   پٔهٔٔٔٔ دې چې دا ژوند دے فانيشیخ   
کړي نال  مینې  َد  بیا  بوټے  کښې  زړٔہ  شیطانيدده  اِم  الٔهٔ َد  کړي  کټ  جړې 
کړي خسمانه  ئې  اوبو  پٔهٔٔٔٔ  ذکر    َد  رحمانياؤ  اِم  الٔهٔ َد  ئې  قابل  کړي 
سره ورته  خبرو  ترشو  ترخو  باغبانيَد  اصوِل  دا  دي  واچوي 
کښې حالت  دې  پٔهٔٔٔٔ  ساتي    بچ  ئې  هرڅٔهٔ  نقصانيلٔهٔٔ  احواِل  ممکن  وي  کوم  چې 
وي ترقۍ  پٔهٔٔٔٔ  ورځ    پٔهٔٔٔٔ  ورځ    بوټے  دا  احسانينو  کیفیِت  وايي  ته  دې 
ئې نصیب  شي  وصل  خدأی  َد  فضل  پٔهٔٔٔٔ  مکانيبیا    ال  ذوق  بیا  ورته  حاصل  شي 
َدخلقو دٔه  َد   صحبت  بیا  شبیؔره  بیمارياے  شي  ښه  ئې  چې  ګرځي  دارو 
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َد شیخ َد مريد دپاره حیثیت
بزرګانو لٔهٔ  داسې  دي  مو  مريدانواورېدلي  َد  دے  نبي  َد  نأيب  شیخ 
دے اهلل  پاک  َد  مظهر  صفت  هادي  شیطانانوَد  پٔه  طريق  دا  دے  سخت  ځکه 
دے صحبت  شیخ  َد  ښٔه  دپاره  مريد  سالکانوَد  َد  مخفي  کښې  دې  مطلب  دے 
وي دوا  زړٔه  َد   مريد  َد  ئې  امات  ورانوالٔهٔ الرو  لٔهٔ  بچ  شي  هم  ئې  صحبت  پٔه 
شي سرګند  پرې  مريدانو  َد  عیوب  بیمارانوهم  َد  زړٔه  َد   وشي  عالج   هم 
شبؔیره اهلل  مدد  کړي  الرې  شېخانوَددې  ښو  تر  الړ  شي  څوک  ځلي  يو  کٔه 

مدرسه اؤخانقاه
خدمت ؤ  علم  َد  به  کښې  تربیتمدرسو  به  کېدو  کښې  ګانو  خانقاه 
دي نه  خبر  نه  خانقاه   خو  شته  ضرورت؟مدرسه   اوس  اصالح  َد  نشته  ولې 
دے ضروري  ډېر  قال  و  قیل  کښې  صحتمدرسه  زړٔه  َد   حاصل  شي  کښې  خانقاه  پٔه 
شې خبر  نه  علم  َد  به  کښے  عادتمدرسه  شې  به  عمل  پٔه   کښې  خانقاه  پٔه 
کړې حاصل  به  نور  خارجي  کښې  محنتمدرسه  وي  کښې  خانقاه  نور  َد  زړٔه  َد   اؤ 
چې نور   علٰي  نور  بیا  شي  شبیؔره  سالمتاے  شي  هم  زړٔه  سره   تعلیم  چې 

َد ژوند کرښه
اؤ شیطان کله پرېږدي مې َد اهلل دوست جوړېدو تهنفس مې نٔه پرېږدي هېڅکله َد هغٔه مالوېدو ته
مسلسل مطالبات ئې نٔه پرېږدي مې اورېدو تهکٔه َد نفس منم هغه بیا لٔهٔٔ ما نور نور  ډېر څٔهٔ غواړي

خوزول   پٔهٔٔٔٔ زور دے غواړي تیار نٔه دے خوزېدو تهيو خويب   پٔهٔٔٔٔ کښې دا شته دے چې   پٔهٔٔٔٔ زور باندې سمیږي
منه ئې مٔه  ده  دا  دٔه  َد  َد اصالح ځکه  بې َددې نه نٔه پرېږدي  څوک   پٔهٔٔٔٔ هېڅ شان بیا مخکښې تلو تهطريقه 

هغه کار وکړي  پٔهٔٔٔٔ  دٔه چې تیار نٔه دے ئې کٔو ته رهنما  داسې پکار دے  چې اصالح َددٔه کوے شي
ګنده زړٔہ خو تیار نٔه وي   پٔهٔٔٔٔ هېڅ شان َد حق لوستو تهزړٔہ دې هم خپل منور کړه چې   پٔهٔٔٔٔ الره باندې پوې شي
کٔه يو هم دو کښې ښٔه نٔه وي نو تیار شه بیا خطرو تهنفس دے ګاډے زړٔہ ډرائېور دے دغه دواړه ښٔه پکار دي

رهبر نٔه پرېږدي څوک کله   پٔهٔٔٔٔ شیطان خطا کېدو تهزړٔہ   پٔهٔٔٔٔ ذکر ټیک کېدے شي اؤ   پٔهٔٔٔٔ نفس مجاهده ده
شیطان کله پرېښودے شي دې کښې څوک هم څرېدو تهچې َد ذکر وي مجلس دے  َد جنت َد څرېدو  ځائے
شیطان نٔه پرېږدي شرير خلق َد خدأی نه ويرېدو تهشر خوريږي ښٔه بې غمه اؤ   پٔهٔٔٔٔ خیر دي پابنديانې
وکړه توبه  ده  توبې  َد  لرې  کريم  َد  چې دے لفظ َد مايوسۍ هغه پرېږدي نٔه اورېدو تهدروازٔہ 

شیطان نٔه پرېږدي څوک کله دې دنیا کښې ټیک کېدو تهبس َد خدأی فضل چې وشي هر څٔهٔ ټیک شي اے شبؔیره
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َد اهلل نازويل
دي بنديان  کوم  نازويل  چې  اهلل  ديَد  شان  پٔهٔٔٔٔ  زمونږ    ټول  دا  اؤ  دي  انسانان 
دے اهلل  َد  شوے  خور  باندې  دوی  پٔهٔٔٔٔ  دينور    روښان  دوی  ستورو  َد  لکه  نور  دے  پٔهٔٔٔٔ 
دي مختلف  منلي  ده  نٔه  نفس  َد  ديدوی  جانان  َد  مینه  پٔهٔٔٔٔ  صرف    ککړ  دوی 
ته وقف کړے اهلل  زړٔہ دے خپل  ديدوی خپل  شیطان  َد  خبرو  لٔهٔٔ  ګرېزانه 
دي غوږ  صرف  ته  اهلل  َد  حکم  بس  ديدوی  اللسان  رطب  اهلل  پاک  َد  تعريف  پٔهٔٔٔٔ 
رسي عشق  َد  ته  مرتبې  کله  ديعقل  عاشقان  دي  عقلمند  دي  پوې  دې  پٔهٔٔٔٔ 
ويني چې  فضل  اهلل  َد  شبیؔره  باندې حیران دياے  دې  پٔهٔٔٔٔ  اؤ    ګوري  ته  ځان 

اهل قلوب رسه مالوېدل
درست هغه  خلق  به  کړي  وي   نقصان  دې  کښې  ظاهر  چې 
سست کړي  نور  به  نفس  تا  نو  وي  خرابي  کښې  زړٔہ  دې  کٔه 

مالويږه هم  رسه  هغوی  قلوب  اهل  کوم  دي  چې 
چست دوی  کړي  تابه  دپاره  کؤ  ټیک  زړٔہ   دې  چې 

َد فکر فکر
تٔه جوړوې  خو  ټیک  سره  خلقو  ټولو  َد  تٔهتعلق  کوې  نه  فکر  َددې  شي  جوړ  دا  سره  اهلل  َد 
چې َد  زړهٔ َد اصالح فکر باندې سترګې پټوې تٔهخرابي  ټولٔهٔ پرته دې ده  پٔه  زړهٔ کښې ځان خبر کړه
ئې در  پٔه  در  دپاره  دې  ئې  سر  ته  پسې  دنیا  چې کوم فکر َد عقبٰي دے هغه شاته غورزوې تٔهپٔه 
وايي اهلل  دے  باقي  هم  دے  دنیا  لٔهٔ  ښٔه  تٔهآخرت  پوېوې  به  ځان  کله  خبره  دې  پٔه  قران  َد 
اے پٔه  ويښه وده ويښ شه ولې ځان نه ويښوې تهچې پٔه  ويښه څوک وده شي َد هغه ويښول ګران وي
تهاے شبیؔره َد ښٔه  فکر اجر ډېر   چې دے بې شانه سرې  ځان  َد  ښٔه  وکړه  فکر  فکر  دغې  نو 

تصور شیخ

مالويږي کله  بیا  نو  چاته  ورکوي  نٔه  ئې  خدأی  چې 
جوړيږي دي  چې  اسباب  ټول  دغه  حکم  پٔهٔٔٔٔ  خدأی    َد  اؤ 

وي خدأی  پٔهٔٔٔٔ  بس    ئې  يقني  اؤ  څوک  اختیاروي  اسباب  چې 
خوشحايلږي دغه  پٔهٔٔٔٔ  خدأی    يش  نصیب  ورته  اعجزي 
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پٔهٔٔٔٔ خدأی باندې چې اسباب څوک اختیار نٔه کړي حق ګڼي خپل   
کیږي  خدأی  لٔهٔٔ  بیا  ئې  ګله  خو  دے  غلط  خپل  ئې  سوچ  دغه 

يش مالؤ  خدأی  ئې  فیض  پٔهٔٔٔٔ  اؤ    وکړو  شیخ  َد  کٔهٔ  تصور 
رسیږي څوک  ته  خدأی  پرې  شوچې  رشک  تصور  دا   څنګه  

وي رسېدل  ته  مقصود  خپل  باندې  دے  پٔهٔٔٔٔ  دے    پل  خو  دا 
پوهیږي څوک  کٔهٔ  سره  خدأی  دي  مالؤول  کار  شیخ  َد 

دے نٔه  جأيز  ته  هغٔه  نو  وي  نٔه  کښې  چا  کٔهٔ  احتیاط 
جأيزيږي لکه  دپاره  اغٔيب  صیغه  حارض  َد 

کښې باب  دې  کوي    احتیاط  ځکه  صبا  نن  بزرګان 
ښائیږي ممکن  يو  هر  کار  ناپوېو  لٔهٔٔ   ، عوامو  لٔهٔ 

دے خري  دا  بیا  شبیؔره  نو   خپله  پٔهٔٔٔٔ  خود    يش  مالؤ  کٔه 
رسیږي نٔه  وس  ن  شیطا  َد  بیا   شیخ  َد  وهيب  صورت  پٔهٔٔٔٔ 

شیخ څٔهٔ ته وايي
دپارهشیخ يو کهړکۍ ده معرفت دپاره محبت  َد  اهلل  پاک  َد 
نه خدأی  َد  اخستو  َد  ذريعه  َدپارهده  سعادت  قسم  يو  هر  َد 
ته ونيسه  سچه  پٔه   َدده  َد دې خپل نفس َد تربیت دپارهلمن 
لکه سره زر دي دې محنت دپارهزړٔه کښې َددٔه کٔه محبت ستا راشي
دپارهکله محنت دا استعمال نٔه کړې ته کرامت  کشف  تصرف 
زړٔه خپل تیار کړه َد ښٔه نیت دپارهکٔه اغستل لٔهٔٔ دې فأيده تٔه غواړې
ته شیخ  َد  قدم  پٔه  کېږده  دپارهشبیؔره  جنت  َد  ده  الر  دا  قدم 

َد شیخ رسه تعلق
َد نفس خپل تربیت چې دي کول ډېر ضروريپٔه نیت َد اصالح شیخ ته دي ورتلل ډېر ضروري
ضروريتلقین باندې عمل کښې سستي ونٔه شي،   دي   دې کښې ډېر  ساتل  ځان  کښې  نتیجه  نه  تعجیل   
درکړي درته  معموالت  دپاره شیخ چې  هغه دي پٔه  خپل وخت باندې کول ډېر ضرورياصالح 

مخکښې  دپاره  اطالع   َد  معموالتو  دغه  َد شیخ  ،چې خپل احوال دي، دي راوړل ډېر ضروريَد 
اخلٔهٔ کار  نٔه  همت  َد  شې  نٔه  مطٔمن  دې  همت نٔه دې کښې کار دي اخستل ډېر ضروريپٔه 
پٔه  سچه دپاره مینه کړه  َد خدأی   ضروريَد شیخ سره  ډېر  پويول  دي  ځان  دې  پٔه  شبیؔره 
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َد شیخ تصور
ت[ٔ زما   پٔهٔٔٔٔ ياد کښې راشې چه هغٔه ته وګورمهپٔهٔٔٔٔ نظر زما شیخ راشي کله ستا چې سوچ کومه
زٔہ عاشق يمه َد ستا بس تا   پٔهٔٔٔٔ زړٔہ کښې زٔہ  ساتمهکار زما َد شیخ خو دادې چې ما تا سره مالؤ کړي
شي خوشحال چې زٔہ َد ستا يم اؤ َدبل چا زٔہ نٔه يمهزما شیخ چې کله ماوته  وګوري   پٔهٔٔٔٔ مسکا شي
چې هغه چرته هم الړ شي نو بس هلته کښې زٔہ يمهدا َد زړٔہ دے تعلق َد زړٔہ سره دا بل څٔهٔ نٔه دي
َد هغٔه نقِش قدم  باندې چې زٔہ هر وختې ځمهزٔہ فنا شوم   پٔهٔٔٔٔ هغٔه کښې خونظر زما   پٔهٔٔٔٔ تا دے
زٔہ فنا کٔه پٔهٔٔٔٔ هغٔه يم ستا دپاره خاورې شومهزٔہ َد شیخ   پٔهٔٔٔٔ محبت کښې  شوم  َد ستا دا شبیؔر وايي

شیخ ژبه مريد غوږ
بیا تحصیل  َد علم لدني جوړ شي پٔه دې اسانشیخ لکه َد ژبې  شي مريد  لکه َد غوږپٔه شان 
نه محفلونو  اورېدلو   وئیلو  َد  جوړ َد خدأی پٔه فضل شي َد عشق و معرفت دکانداسې 
غوږدې کړي مريد دغو خبرو  وته بیا خپل ځانژبه چې َد  پیر َد خدأی پٔه  فضل کړي شروع ګفتار
هغه بیا َد پیر پٔه  ژبه راوړي  وي مريد حیرانخدأی پاک َد مريد دپاره څٔهٔ چې ضروري وي نو
نٔه دي دا َد خدأی کار دے جوړ خدأی پٔه  خپل فضل داتعلق کړي َد اصالح ساماندا َد حېرانۍ خبرې 

دې ته خانقاه وايي اے شبیؔره َد اصالح میدانداسې  ځائے پکار وي چې دا کار پٔه  کښې کېدلے شي

تکويين سبق
دي تلل  ورته  ځائے  دې  لٔهٔٔ  نو  دلته  څوک  دي  راغلي  چې 
دي پويول  ښٔه  ځان  دې  پٔهٔٔٔٔ  دے    تکويني  يو  سبق  دا 

نيشته کښې  زړٔہ  پٔهٔٔٔٔ  ځائې    َددې  راتلونکي  تلونکي  دنیا  ده 
دي وتل  هم  نه  جال   َددې  دے  جال  دهوکې  َد  نفس  َد  دا 

پرېنږدې څٔهٔ  کښې  زړٔہ  پٔهٔٔٔٔ  دا    دے  ګند  لوئے  خو  ګند  دنیا  َد 
دي وېستل  نه  زړٔہ  ګند  َددې  شه  قیمتي  شه  همتي 

ئې نٔه  پوې  باندې  دې  پٔهٔٔٔٔ  خو    کړے  وچت  زيات  ډېر  دې   ځان 
دي کوزول  رو  رو  اوس  ځان  کښې  خطره  پٔهٔٔٔٔ  وي    څزي  وچت 

ده نٔه  ښه  دده  ازادي  کړه  پابند  لږ  دې  ازاد  نفس 
دي ورکول  زره  تر  زر  کښې  الس  چا  َد  پړے  دده 

وخاندې کښې  هلته  ته  چې  شبیؔره  وژاړه  دتله 
دي ژړېدل  بیا  زيات  څومره  کښې  جهان  بل  وي  نٔه  دا  کٔه 
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امتحان اؤ امانت
دے امانت  يو  تعالٰی  خدائے  َد  زمونږ  دےژوند  حالت  يو  هر  امتحان  دے  امتحان 
ګټلو َد  کیږي  به  تپوس  مال  َد  دےيو  ضرورت  علم  َد  هم  دپاره  دې 
څٔهٔ ناجائز  اؤ  څٔهٔ  دي  ګټل  جائز  دےچې  برکت  خپله  مخفي  کښې  مال  پاک  پٔهٔٔٔٔ 
شي نٔه  مړېدے  څوک  باندې  دےناجائزه  علت  اؤ  ده  بیماري  دے  حرص  يو  بس 
شي صحیح  هم  چې  طريقې  کولو  خرچ  دےَد  مصیبت  خو  طريقې  ناجائزې 
راشي کښې  مال  پٔهٔٔٔٔ  چا    َد  کله  اسراف  کٔه 
ښائیږي کله  سره  مؤمن  هم  بخل 

دے نحوست  دغې  َد  چې  شي  تباه  مال 
دے سمت  خراب  محبت  َد  مال  َد  دا 

دي ځان  کول  بچ  قرض  َد  نه  دےاخستلو  ذلت  ډېر  اؤ  خوارٔی  َد  ده  جنډه  دا 
تېر شوے َد وخت کیږي  وخت  به  دےبل تپوس  قیمت  بيش  مالويږي  نٔه  شان  هېڅ  پٔهٔٔٔٔ 
کیږي تن  َد  به  تپوس  عضو  يو  يو  دےَد  صورت  يو  هر  َددې  زمونږ  امتحان 
وي درست  اؤ  صحیح  استعمال  چې  يو  هر  اؤ َد زړٔہ خو دوی کښې ډېر زيات اهمیت دےَد 
پټ   پٔهٔٔٔٔ دې  کښې پروت بې شکه هدايت دےزړٔہ کٔه درست وي نو ټول جسم به صحیح وي
ده کامیابۍ  َد  کنجي  نفس  َد  دےدرستګي  ضرورت  ډېر  اصالح  َد  دپاره  دې 
شبؔیره ځان  کړه  ټینګ  دپاره  اصالح  دےَد  همت  اؤ  صبر  پکار  دپاره  دې 

دنیا اؤ امتحان
ګاه امتحان  يو  مګر  ده  نٔه  جدادنیا  ده   کښې  دې  پٔه  پرچه  چا  هر  َد 
نه هېڅ  چاته  شوي  مالؤ  څٔهٔ  ډېر  ته  چاچا  َد  صبر  چا  َد  پرچه  دے  شکر 
ستامونږ تٔه فکر دے پکار َد خپل خپل ځان ډېر زما  ده   

ً
يقینا کښې  دې  فأيده 

دے پکار  وخت  هر  اخرت  َد  سزاتیارے  جزا  لري  چې  ئې  اهمیت 
دے اخرت  َد  پټے  يو  خو  دنیا   عقبادا  َد  پاره  کښې  دې  وکړه   محنت 
شبؔیره شه  کښې  دنیا  پٔه  تٔه  تماشاسنجیده  بس  دا  ګڼې  ونٔه  چرې 

خوف اؤ امید
محرومه تٔه  شې  نٔه  رسۍ  َد  امید  معلومهَد  دا  ده  ښه  تاته  دے  ذات  کريم 
معدومهدومره خوف پکار ضرور دے   پٔهٔٔٔٔ دې الر کښې تٔه  کړې  نٔه  چې  الره  عمل  َد 
شي معلوم  درته  حقیقت  کٔه  توبې  امیدونهَد  ډېر  پیدا  شي  به  خدأی  لٔهٔٔ  ستا 



78 پیغام حمبت

شو درښکاره  که  خدأی  َد  صورت  کارونهَدغضب  ښٔه  خپل  فوراً  شي  به  هېر  درنه 
دے مهربان  دے  رحیم  اؤ  دے  غفور  سوچونهخدأی  غلط  کوه  مٔه  شه  ورنزدې 
لرلے شو  کله  عذاب  َد  ګناهونهتحمل  پرېږده  توبه  پٔه  ځان  کړه  بچ 
شې نٔه  غلط  کړم  منت  درته  شبیؔر  پٔه شیطان ،   دے ډېر ظالم دے کړي ظلمونهزٔه 

تن اؤ عملونه

اعمال  َد  دے  مشین  مو  جسم  خپل  احوالدا  َد  اؤ  کیفیت  َد  زړٔہ  دا  او 
َد زړٔہ غوږ سترګې کٔه ټیک وي هر څٔه ټیک وي
وي تابعدار  حکم  َد  زړٔہ  َد  بیا  هم  نفس 

استعمال پٔهٔٔٔٔ  نفس  َد  دوی  پوهیږي  بیا 
قال و  قیل  کښې  خیال  ساتي  خو  لري  حال 

شي جوړ  زنګي  َد  تابعدار  بیا  هم  خیالذهن  خپل  َد  صرف  بیا  وي  نٔه  تابعدار 
شي نصیب  پوره  پوره  خدأی  َد  حالبندګي  َددٔه  بیا  وي  څومره  به  مزيدار 
وي تمنا  صرف  زمونږه  دا  کٔه  جالاؤ  نفس  َد  شي  جوړ  صرف  نه  دې  بیا  نو 
وي هم  همت  اؤ  پخه  وي  کٔه  باکمالاراده  شي  مالؤ  څوک  چې  هم  شیخ  اؤ 
شي حقیقت  شبیؔره  جوړ  نه  َددې  ذوالجاللنو  رّبِ  َد  بیا  وشي  فضل 

اکمیايب
حاصلیږي باندې  کار  پٔهٔٔٔ  خو  کیږيکامیابي  کله  کٔهٔ  کار  دا  سره  انتظام 

به  بیا دا  نو  سمیږيقال بې حالٔهٔ الش  بې روح دے  نٔه  ئې  حال  دا  کٔهٔ  کیږي  دفن 
دے کار  پٔه  بس  دپاره  خدأی  َد  عمل  چلیږيهر  هم  کٔه  مصطفےٰ  َد  طريق  پٔه 
کښې عمل  يو  هر  پکار  ده  مینه  خدأی  خالصیږيّدَ  ځنې  نفس  َد  دے  به  دې  پٔه  بس 
کړي دنیا  عمل  يو  هر  مینه  دنیا  جوړيږيَد  دين  هم  دنیا  دغه  نیت  ښٔه  پٔه 
وکړه زر  فکر  ځان  خپل  َد  شبیؔره  تېريږياے  دے  دغه  درنه  خو  وخت  ګني 

خوش نصیب مسلمانان
ډېر مهربان   دے  خدأی  ډېرزمونږ  پريشان  دي  خلق  ولې 
يو بدي   ، لس  پٔه  يو  خوش نصیب  دے مسلمان ډېرنیکي 
وي جانان  َد  ئې  الر  پٔه   ډېرچې  جانان  َد  وي  به خوښ  دے 
کړه پیدا  تٔه  کښې  زړٔه  ډېراخالص  سامان  دا  دے  قیمتي 
ئې مصطفےٰ  َد  الر  پٔه   ډېرچې  حیران  ګورې  بیا  ولې 
شبؔیره کړې  نٔه  وخت  ډېرضأيع  تاوان  کړې  وبه  ګني 
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څوک
څوکخوش نشیب شو چې به ځان ته قهرېدل څوک ځارېدل  ځانه  لٔهٔٔ  چې  خپله  شو  ګېر 
کاڼي َد  وخوړو  شا  پٔهٔٔٔٔ  مې    ګزار  څوکچې  خپل  وو  هغه  وکتل  شاته  مې  چې 
وه نظاره  يو  امتحان  َد  دنیا  څوکَد  ګېرېدل  اؤ  چا  کولو  شرارت 
خپله پٔهٔٔٔٔ  خود    شي  ظاهر  به  کښې  خپل عمل به هر څوک نيسي نه چې بل څوکآخرت 
شبؔیره شي  غلطه  ترې  الره  چرې فکر چې څوک نٔه کړي َد منزل څوککله 

تنبیه
وژړيږي وينو  پٔهٔٔٔٔ  بیا    به  زړٔہ  دا  وغورزيږيستا  ځايه  خپل  لٔهٔٔ  دې  مقام  چې 
دے اهلل  پاک  کړے  غیرت  باندې  تا  پوهیږيپٔهٔٔٔٔ  نٔه  هم  دې  پٔهٔٔٔٔ  چې    دے  بېوقوف 
کړي نال  چا   کښې  دنیا  پٔهٔٔٔٔ  دلته    چې  کیږيڅٔهٔ  ريبلے  هغه  به  کښې  اخرت 
هلته ختموي  نٔه  وينو  پٔهٔٔٔٔ  اوښکو ختمیږيژړېدل   دوه  پٔه  دلته کښې  کوم چې 
شبؔیره اے  شې  محفوظ  چې  شه  هغٔه  سمیږيَد  کار  يو  هر  کؤ  پٔهٔٔٔٔ  هغٔه   َد 

توبه
کړه کول  توبه  وشي  کٔه  کړه   کول  بچ  ځان   ګناه  لٔهٔٔ 
کړه خوشحالول  دې  پٔه  خدأی  وي  خوښ  پاک  خدأی  َد  ګار  توبه 

دے وچت  ستا  هٔلٔٔ  ډېر  هغه  کړې  وچت  ځان  څومره  تٔه  کٔه 
کړه ګڼل  لوئے  هغه  رصف  لکه  هېڅ  ګڼه  مٔه  لوئے  ځان 

بیرته کړه  وته  جولۍ  تٔه  دے  وسیع  رب  َد  ډېر  کرم 
کړه مايوسېدل  مٔه  ولې  خو  ځان  ګڼه  مٔه  مستحق 

نه خپلوې  ولې  اعجزي  مهربان  دے  اعجز  پٔهٔٔٔٔ 
کړه تلل  خمکښې  نور  ځه   خمکښې  تٔه  تابیا  پٔهٔٔٔٔ  منلو    َد 

ښودلي خوښې  طريقې  ته  محبوب  خپل  خپله  هغٔه 
کړه جوړېدل  ئې  محبوب  باندې  طريقو  دغه  پٔهٔٔٔٔ  نو 

دي نٔه  خوښې  ولې  زمونږ  ښيلک  طريقې  هغٔه  َد 
کړه منل  مٔه   ئې  دښمن  َد  کړه  خرب  ځان  شې  نٔه  دهوکه   

مو زړٔه  دا  کوي  راښکل  ډېر  زمونږه   نفس  َد  خواهشات 
کړه دباؤول  زور  پٔهٔٔٔٔ  دا  وي  نٔه  کله  چې  جأيز  خو 
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دے ډرائیور  َددې  زړٔہ   دا    اؤ  ګاډي  َد  لکه   نفس  دا  دے 
کړه ورکول  وجه  دې  پٔهٔٔٔٔ  ښٔه  تربیت  ته  ډرائیور  دے 

دے ځائے  کوم  زما  منزل  چې  شي  پوې  دے  چې  دا  تربیت 
کړه پويول  ئې  باندې  دې  پٔهٔٔٔٔ  ده  منزل  َد  کومه  الره 

يش اسان  تلل  الره  پٔهٔٔٔٔ  نو  يش  مالؤ  صحیح  رهرب  چې 
کړه وېستل  شان  دغه  هم   ځان   نه   مشلک  هر  شه  پوې  دې  پٔهٔٔٔٔ 

بیا خدأی  َد  حاصل   تائید  کړه   نه   برکت  َد  سلسلو 
کړه کول  سفر  نبي  َد  الره  پٔهٔٔٔٔ  خدأی    َد  تائید  پٔهٔٔٔٔ 

دے روان  قلم  شبیؔر  َد  واؤره  خربې  زړٔہ  َد  دا 
کړه کېدل  رصف  هغٔه  َد  مو  زړه  َد  مالک  هغه  دے 

کړه   پٔهٔٔٔٔ فضل خپل قبوهٔلٔ مې توبه
توبه مې  قبولٔهٔ  خپل  فضل   پٔهٔٔٔٔ  زماکړه  حالت  خراب  دا  کړې  درست  خدايه 
وي اسقامت  دې  پٔهٔٔٔٔ  مې    فضل  پٔهٔٔٔٔ  سوتراستا    صفا  ژوند  زٔہ  کړم  تېر  پس  نه  دې 
شي نصیب  داسې  حیا  ته  سترګو  بیازما  چرته  ګوري  نٔه  چې  ته  محرم  غیر 

شي   حیادار  دواړه  زما  غوږونه  داهم  بیا  شي  سرنٔه  باندې  غلطیو  پٔهٔٔٔٔ 
ذکر پٔهٔٔٔٔ  شوې    مشغولٔهٔ  زما  هم  ستاژبه  َد  دا  وي  دې  هميشه   ذکر  پٔهٔٔٔٔ  تر 
واخلم زٔہ  کار  نه  چستۍ  َد  پرېږدم  اهللسستي  َد  شوې  بنده  خالص  شبیؔر  زٔہ 

کوي
کوې ګټل  به  دومره  څومره  ځان  چې  ؤغورزے چې ځان خپل نو هلٔهٔٔ به بره تلل  کوېوبیالې 
کوېخاورې سره خاورے شه خاوره جوړېدل زده کړه ختل  بره  به  باندې  خاورو  َد  پوړۍٔ  دې 
وينې چې هغه ، څنګه به الس بل ته نيسل کوېزړٔہ نه دې غیر وباسه يو   پٔهٔٔٔٔ دې کښې پرېږده بس
کوې مرګ نه مخکښې مړ   پٔهٔٔٔٔ تصور کښې  َد میزان شه تٔه وسأيل  َد  استعمال  به  تٔه  دپاره  دې 
اؤ   پٔهٔٔٔٔ  عبادت به ورته ځان نزدې کول کوېخیال ساته چې تٔه يوه لمحه کښې هم غافل نٔه شې
زړٔہ ستا ئې امانت دے ورته دا به رسول کوېدے مشکل شبیؔره کٔه دې زړٔہ ورته ونٔه سپارٔه

زٔہ هٔلٔٔ خدأی غواړم اهلل
واه پٔهٔٔٔٔ  نٔه    يم  مین  باندې  آه  پٔهٔٔٔٔ  اهللنه  غواړم  خدأی  لٔهٔٔ  زٔہ  دپاره  خدأی 
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کښې حالت  هر  شم  جوړ  هغٔه  َد  بنده  دعابس  کړم  دا  مدد  را  دې  هغه  شي   
راکړے راته  هغٔه  دولت  ايمان  بقاَد  غواړمه   ترې   دولت  َددې   اوس 
وختې هر  کړم  ترې  هدايت  َد  طلب  هدٰيٰزٔہ  َد  مې  نصیب  کړي  الره  نېغه 
يم پت  لت  کښې  ګناهونو  اګرچه  نګاهزٔہ  نه  ترې  کرم  َد  غواړم  هم  بیا 
ترې امان  غواړمه  نه  الرو  کږو  صفاَد  غواړم  محمد  َد  طريقه 
غواړم نٔه  قبه   ، بندي  دستار   ، چوغه   ادازٔه  وي  مقبولٔهٔ  چې  ترې  زٔہ  غواړم 
زٔہ طالب  يمه  محبت  َد  هغٔه  زماَد  ده  چې  مدعا  پٔهٔٔٔٔ  خبر    دے 
رضاخدايه خپل کړې ما   پٔهٔٔٔٔ خپل فضل تٔه خدايه ستا  ستانه  لٔهٔٔ  غواړمه  خدايه 
باندې ما  پٔهٔٔٔٔ  کريمه    اے  وکړې  هميشهکرم  غواړم  دې   نظر  کرم  َد 
اؤ صديق  َد  صدق  عمر  َد  سخافراست  و  جود  زٔہ  غواړمه  عثمان  َد 
شم مسلح  نه  شجاعت  َد  علي  وفاَد  با  شم  طريقه  پٔهٔٔٔٔ  حسن    َد 
څنګه کړي  شبیؔرهېره  سجده  شبیؔر  فداَد  شمه  تا  پٔهٔٔٔٔ  زٔہ  دپاره  ستا 

دنیا دارالعمل
تٔه کرې  څٔهٔ  دلته  چې  به  هلته  تٔهرېبې  نخرې  دلته  کوې  کٔه  به  محروم  شې 
نو ګني  وکړه  توبه  وژاړه  تهدلته  توبې  بې  الړې  کٔه  به  ژاړې  هلته 
تٔهپٔه ټیټ سر پٔه چپٔه خولٔهٔ کار کښې تٔه جوت شه مطالبې  کوه  مٔه  شي  نٔه  ظالم 
شي نصیب  درته  اخالص  پٔه   چې  عمل  تٔهکوم  ووينې  به  خیر  ددې   ، شکر  کوه 
کښې الس  ونيسه  خپل   شیخ  َد  کلکه  تٔهلمن  پرېږدې  دا  کٔه  چاپېر  ګېر  دي  خطرات 
شبؔیره دے  چرته  خالصے  علم  تٔهتشپٔه  کوې  نٔه  علم  دغه  پٔه   عمل  کٔه 

َد اقبال خودي
نو مطلب به  َددې داوي چې خپل ځان فنا کول ديَد اقبال دغه خودي کٔه لٔهٔٔ  کلمې نه اخستل دي

نو تطبیق ئې َد ظاهر اؤ َد باطن ځکه مشکل ديپٔه دې لفظ اؤ پٔه معنٰي کښې تفاوت راته لېدے شي

خلق ډېر بیا غلطیږي پٔه دې باب کښې دا وئېل  ديصرف لفظ َد خودٔی  نه َد بقا معنٰي وېستو کښې

تړل ديبې خودي کٔه شي حاصله َد فنا تعبیر دا اخلي بقا خودٔی سره  اسانۍ  پٔه  لٔهٔ دې  پس 

ناکافي لفظ ئې راواخست  چې پٔه کښې ډېر مسأيل دياقبال هغه وخت مجبور ؤ لٔهٔ حاالتو  ځکه داسې

تعبیرونه اال اهلل ته َد خودٔی خپله حاصل دي اوس معنٰي َد  ال الٔهٔ  کٔه بېخودي  واخلې شبؔیره
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څٔهٔ غواړمه ؟
غواړمه سما  و  ارض  َد  تسخیر  غواړمهنٔه  قبا  اؤ  جبه  دستار  نٔه 
غواړمه څٔهٔ  چې  کولو  چې  مې  غواړمهسوچ  رضا  بس  هغٔه  َد  صرف 
غواړمه هغه  غواړي  چې  رانه  غواړمهڅٔهٔ  اهلل  دپاره  خدأی  َد  بس 
يم نٔه  هېڅ  نور  بنده  اهلل  َد  غواړمهيمه  ادا  مقبولٔهٔ  ورنه  زٔہ 
چې ئې  کرم  َد  زٔہ  طلبګار  غواړمهيمه  دا  صرف  دا  ما  پٔهٔٔٔٔ  وشي   
ؤشي کرم  چې  ئې  ما  پٔهٔٔٔٔ  غواړمهغواړمه    دعا  دا  طالب  َددې  يم 
ياد ورته هم وے  زٔہ  هغه  غواړمهياد مې وے  هميشه  حالت  خپل  داسې 
دے هم  هغٔه  َد  چې  محبوب  زما  غواړمهدے  فدا  وي  هغٔه  پٔهٔٔٔٔ  دې  زړٔہ 
سالم درود  پرې  لکاؤ  پٔهٔٔٔٔ  غواړمهواستوم    وفا  داسې  ورسره  زٔہ 
شبیؔر چې دے دا  قیامت کښې  غواړمهووايي  زما  دے  دے  هم  چې  هرڅٔهٔ 

پٔه اهلل تولک
َد هغٔه  کمېدے نشي پٔه هېڅ حال کښې حوصلٔهٔچې کوي پٔه اهلل باندې پٔه هر حال کښې بهروسه

َد اهلل َد مدد مونږ لرو اسرهچې َد کوم څٔهٔ مکلف يو نو هغه راته کول ٰدي بیا پٔه دې کښې  

نتیجهچې مدد َد اهلل نٔه وي نو هېڅ کار سمېدے نٔه شي اسبابو  َد  ده  اهلل  َد  کښې  الس  پٔه  هم 

اهللاختیاري چې کوم عمل وي  استعمال پٔه کښې اختیار کړه پٔه  بیا  نتیجه  پرېږده  عمل  دغې  َد  اؤ 

نسخهسستي ونٔه کړې شبیؔره َد سستۍ عالج چستي دے ده  دغه  هم  تهانوي  ملت  ِد  مجّدِ َد 

څٔهٔ مو وکړل
ماښام سحر  کوو  تمامڅٔهٔ  شو  کښې  څٔهٔ  عمر 

وکړي  دلته  چې  عمل  ارامښٔه  پٔهٔٔٔٔ  هلته    به  وي 
دي کامیاب  کښې  انتظاماخرت  وکړو  چا  ئې  چې 
نشته بالکل  پرې  عامپابندي  څومره  کړو  خپل  ئې  نوم 
وايي خلق  فسق  ته  بدنامعشق  کړلو  عشق  فسق 
کښې محبت  پٔهٔٔٔٔ  دنیا    عامَد  و  خاص  دي  مبتال 
ته کېدو  بچ  نه  دنیا  جامَد  مینې  َد  خدأی  َد  څښه 
شبؔیره اے  ته  دنیا  سالمما  نه  لرې  وکړو 
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َد مايوسۍ وسوسې
څنګه وسوسې  مايوسۍ  َد  پس  نه  کېدو  هغٔه  ګورم زٔہ    چې خلق خوري پٔه وسوسو کښې غوپې څنګهَد 

ولې خلق  دي  متردد  هم  بیا  خو  دے  شته   چې َد رګ نه زيات نزدې دے نو دي  دا فاصلي څنګهالره 
چې دا دومره لوئے نعمت دے نو توبه نٔه کوې څنګهچې پٔه  يو توبه معاف کړي ګناهونه چې وي شوي
عملٔهٔ لٔهٔٔ  بې  يو  اجر  مالويږي  چې  نیت  ښٔه  څنګهپٔه  خپلوې  نٔه  ولې  دا  طريقې  اجرونو  َد 
نو بیا دې دښمن شیطان ته ورځې نور  تٔه نزدې څنګٔهچې دښمن َد ستا شیطان دے اعالني تٔه پرې خبر ئې
َد نفس سره هروختې معامله چې  ده شبؔیره نو دا نفس بې تربيته پٔه کوم سوچ تٔه پرېږدې څنګهستا 

دنیا َد اخرت پټے
دے نٔه  مینې  َد  څیز  دا  سره  دنیا  کوه  مٔه  مینه  
دے ښٔه  دپاره  محنت  َد  دے  اخرت  َد  پټے  دا 

راغيل دي  کښې  حديث   پټے  آخرت  َدَ  دنیا  ده 
دے څٔهٔ  مطلب  دغې  َد  چې  کړه  پوې  ځان  باندې  دې  پٔه  ښٔه 

شي باقي  ټول  چې  ولګوه  ټول  کښې  الر  پٔه  اهلل  َد 
دے ويښتٔه  هر  اؤ  لمحه  هره  پېسه  ستا   کښې  دې  پٔه  چې 

دے ژوندے  نن  چې  کس  يو  هر  نٔه  دنیا  هٔلٔ  به  ځي  ځل  يو 
دے دٔه  َد  چې  به  عمل  رسه  َدځان  وړي  دے  مرګ  آخر 

شي ستون  ور  به  تٔه   جنت  نو  ٔو  ډېر  چا  َد  چې  عمل  ښٔه 
دے هغٔه  َد  بیا  نصیب  بد  دے  دوزخ  وته  بدعمل 

شبیؔره ټول  يش  حمفوظ  چې  کړه  اهلل  َد  څٔهٔ  هر  ځان  َد 
ودٔه دے ويخ که څوک  تٔه که څوک  يو کس  هر  پوې کړه   پٔه دې 

آلې ئې يو   پٔهٔٔٔٔ الس کښې
پٔهٔٔٔ شا َد هر يو کار دے، پوېې سترګې دا لېدل کويآلې ئې يو   پٔهٔٔٔٔ الس چې   پٔهٔٔٔٔ مونږ څٔهٔ غواړي کول کوي
پٔهٔٔٔٔ سترګو خپلو وينو اسباب خپله جوړول کويچې غواړي څٔهٔ لٔهٔٔ مونږ نه هغه خپله ګورو کیږي چې

څٔهٔ څٔهٔ باندې هغه هغوی   پٔهٔٔٔٔ خپله پويول کويچې غواړي نو ناپويه خلق پوې شي   پٔهٔٔٔٔ لمحو کښې بیا
کويشکرونه دي شکرونه اؤ شکرونه دي شکرونه چې راکول  ته  مونږ  هغه  نعمتونه  څومره  دا 
دا فضل َد هغٔه دے  چې قلم مې چلول کويچا باندې کیفیت دے ، دے قلم َد چا جاري ګوره
کويمخلوق ئې دے عیال   پٔهٔٔٔٔ مخلوق څومره مهربان دے چې سمول  الرې  دپاره  هدايت  دَ  دَدوی 
رحمت ئې َد غضب دغه لهرونه  ختمول کويصفت ئې َد رحمت دے غالب شوے   پٔهٔٔٔٔ غضب باندې
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چې کوم طرف ئې غواړي   پٔهٔٔٔٔ هغې ئې تاؤول کويدوه ګوتو کښې َد هر چا زړٔہ ئې دا رنګې نیولے دے
شبیؔر بس   پٔهٔٔٔٔ کرم ئې دا شعرونه جوړول کويزما غوندې بېکاره شاعر هم داسې کالم لیکي

علم 
دے خارجي  يو  نور  دےعلم  مخفي  کښې  دې  هدايت 
شي مالؤ  چې   ، دےمالويږي  باطني  ،چې  نور  کښې  زړٔه 

ذکر  ته  زړٔه  نور  باطن  دےَد  اصلي  ډېر  راشي   باندې 
شي ځائے  يو  چې  نورونه  دےدوه  نوراني  بیا  کار  هر  نو 
ښیونکے وي  الره  دےعلم  سماوي  دا  هدايت 
شبؔیره اے  شي  سم  چې  دےزړٔه  حاوي  باندې  څیز  هر  پٔه 

دنیا اؤ اخرت
کړه مٔه  لګول  زړٔه   َد   سره  دنیا  کړه َد  مٔه  هېرول  آخرت  َد  هېڅکله 
وايي خدأی  دے  هم  باقي  دے  ښٔه  کړهاخرت  مٔه  پرېښودل  دا  دپاره  دنیا  َد 
ترې ځې  به  تٔه  نیمګړي  ده  پاتې  کړهدنیا  مٔه  کښېنول  دنیا  َد  کښې  زړٔه  دې   پٔه 
دے آخرت  َد  پټے  يو  خو  دنیا  ارام کښېناستل مٔه کړهدا  پٔه   څکه دې کښې 
کړهَد خدأی پاک قانون واضح دے اؤ محکم دے مٔه  ژړېدل  بیا  ګورې  شو  تېر  وخت  کٔه 
دي نٔه  دپاره  مزې  اشعار  شبیؔر  ځان پرې پوې کړه ترې مزه اخستل مٔه کړهَد 

نن صبا
صبا نن  جوړيږي  زما  دا  صبافکر  نن  کیږي  چل  څٔهٔ  به  امت  َد 
وازې دي  خولې  مصأيبو  َد  لور  هر  صبالٔهٔٔ  نن  کیږي  خفه  نٔه  مونږ  پٔهٔٔٔٔ  څوک   
شوي شروع  ده  حیأيي  بې  طرف  صباهر  نن  تاويږي  ځنې  زمونږ  اؤ 
دنیا کښې هر ځائے عام شو صباَد رذيل فکر  نن  کړيږي  چې  دي  شريفان 
کیږي تللے  پیمانه  پٔهٔٔٔٔ  دولت  صباَد  نن  کیږي  کوم  چې  کارونه  ټول  
صباَد ځان خیال َد مسلمان نه جوړې ورک شو نن  کیږي  وهلے  پښې  خپلې 
تیاره وسلٔه  پېسو  پٔهٔٔٔٔ  زمونږه  صباشي  نن  چلیږي  خالف  زمونږ  بیا 
دي يو  راته  کښې  مخالفت  کفار  صباټول  نن  پوهیږي  نٔه  پرې  مؤمنان 
پاتې شو  مونږ  لٔهٔٔ  ژوند  مدد  َد  اهلل  صباَد  نن  ژړيږي  خو  ځکه  شبیؔر 

رويم
پٔهٔٔٔٔ اسمان َد معرفت دے لکه ستورے اؤ ځلیږيَد طريق جذب يو ښکلے ترجمان رومي ښکاريږي
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شو باقي  کړٔلو  فنا  ځان  خپل  دهٔ  دپاره  اهلل  فیض دَ شیخ ئې مثنوي کښې کړلو بند اوس ترې خوريږيدَ 
دغه اور دے مثنوي کښې، لمبې ځکه ترې نهٔ خیږيچې کوم اور  دَده دَ شیخ   پهٔٔٔٔٔ زړۂ کښې  بل ؤ   دهٔ    ترې واخست
ترجمانې جذب  َد  دې  ملغلرې  دي  اشعار  دا تحفه ده يو َد مینې هغه کس ته چې پوهیږيدا 
َد فنا بقا   پٔهٔٔٔٔ الر کښې اے شبیؔره داسې کیږيپٔهٔٔٔٔ دعوت َد بې خودۍ ئې َد خودۍ ورکؤ زېرے

َدنن صبا حالت
فارموال شوه دغه جوړه دا َد عقل جوړ ماتم شٔهَد لیلٰی مینه شوه زياته َد مویٰل محبت کم شٔه
َد اخر طلب اصلي، لٔهٔٔ زړۂ نه ولې کالعدم شٔهدنیا څو ورځې ژوندون دے ولې دې باندې مړ کیږې
َد زړۂ حال به څٔهٔ جوړيږي چې  پرې دا ظلم و ستم شٔهلٔهٔٔ دنیا جوړ حقیقت شٔه اؤ جنت يو افسانه شوه
پروت کٔه  سردے   پٔهٔٔ  سجده کښې خو دَ زړۂ مالک صنم شٔهزړۂ دے ډک دَ نمونځ ګزار نن لٔهٔٔ  ګندونو  دَ دنیا نه
کٔه َد چا عقل نصیب وي نو دا قول پرې ورمحکم شٔهآخرت ښٔه اؤ  باقي دے پٔهٔٔٔٔ قران کښې دا رب وأيي
تزکیه َد خپل نفس  وکړه  َد ا مې خیال    پٔهٔٔٔٔ زړۂ راسم شٔهَد شیطان اؤ نفس  شبیؔره الس کښې څومره به لوبېږې

يو ارمان
ولیکلے مې  قلم  داستان  زړٔہ  َد  وښأيیلےکاش  الره  جذب  َد  زړٔہ  مجذوب 
رامخکښې کړمه  ادا   يو  يو  محبوب  وخوړلےَد  اداګانې  دا  غیر  َد  دو 
واخلي کار  کٔهٔ  سترګو  َد  زړګي  بیدار  وښودلےَد  ور  دا  لږ  چا  کٔه  پوې  به  شي 
دے روحاني  بل  نفساني  محفِل  اچولےيو  دے  الس  ئې  ته  ګرېوان  بل  يو  َد 
کړو راکوز  ئې  ته  ن  میدا  زړګے  عاشق  کاش چې  عشق َد نفس دا زور وے سوزولے  َد 
دے پکار  نفس  تړلے  کړه  پړي  پٔهٔٔٔٔ  ښکلےنفس    نن  واچوه  ته  زړٔہ  هار  عشق  َد  اؤ 
کړه سنت  پٔهٔٔٔٔ  دې    کار  يو  هر  شبیؔره  ګټلےاے  شې  تٔه  بیا  به  مینه  محبوب  َد 

َد قلم معذرت
بیانولے قلم  شي  کله  راتللےجذبه  شي  نٔه  جذبې  کښې  الفاظو  پٔه 
خپله وي  نٔه  حاصله  جذبه  څو  تر  محسوسولےچې  جذبې  بل  َد  څوک  شي  نٔه 
نيسلےقال اؤ حال پٔه  فرق کښې زمکه اؤ اسمان دي شي  ځائے  آمد  َد  کله  آورد 
وکړي څٔهٔ  به  ذهن  نو  وي  نٔه  جوړ  چې  وهلےزړٔه  شي  کله  عشق  َد  الره  عقل 
دے معذور  خو  وکړي  کوشش  کٔه  ډېر  لیدلےقلم  ئې  مخ  يار  َد  چې  دے  نٔه  زړٔه  دے  
ده مفاهیم  َد  انتقال  َد  غلےوسیله  غلے  دے  دے  دپاره  کیفیت 
پاک خدأی  َد  کوه  ډېر  شکر  شبیؔره  راغلےاے  ته  الس  اصالح  َد  دې  قلم  چې 
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قا ل اؤ حال
غواړي رسول  اواز  زړٔہ   َد  قلم  غواړيدا  خورول  وس  خپل  پٔه  دے  هم  فکر 
غواړيقال خو قال دے قیل و قال سره ئې کار دے جوړول  حال  دپاره  حقیقت 
وکړه عمل  دے  مېدان  دغه  عمل  غواړيَد  سوزول  دښمن  خپل  خپل  عمل  پٔه 
غواړيچې َد عشق دې پٔه میدان کښې قدم کښېښود کول  ئې  هم  پوره  بیا  تقاضې 
کړي بیان  چا  قال  پٔه   حال  َد  غواړيننداره  پويول  ځان  دې  پٔه  به  عمالً 
کړي پوې  قلم  به  اهمیت  پٔه   حال  َد  غواړيتا  بیاتلل  مخکښې   پٔه  به  شبیؔره   نور 

دينداري
ديندارۍ َد  زيات  ډېر  دي   فهمۍتعريفونه  غلط  اندازې  مختلفې 
خرابۍَد چا ننمونځ اودس ټول دين دے نور څٔه نيشته وي  پرتې  ئې  کښې  دېن  لېن  پٔهٔٔٔٔ 
ئې مطلب  خو  دي  ويئل  رښتیا  دين  چا  باکۍَد  بې  َد  بس    خبرې  کول   وي 
وي هېر  ئې  ځان  دے  تبلیغ  ته  بل  دين  چا  کٔید  هغه  غواړي  هرڅٔه  چې  ځان  خپل  پٔهٔٔٔٔ 
معاشرت معامالت  دېن  لېن  خبرٔیَد  کله  ځان  َددې  نه  مسئلو 
وخت هر  کارونه  رفاهي  دے  دين  چا  غریٔقَد  اخر  خپل  دپاره  چا  بل  َدَ 
شي اختیار  اسباب  ټول  دپاره  دنیا  لټٔیَد  نَه  بالکل  اسباب  دپاره  دين 
دے ضروري  خو  سیاست  دپاره  خوبۍدين  َد  ده  نظام  ټول  َد  طريقه 
پٔهٔٔٔٔ دين کښې سیاست کول بل څیز دے جايئزٔیخو    دے  مطلب  خپل  َد  شے  هر  چې 
ډېر   

ً
يقینا دے  مدرسو  َد  ناپوېۍضرورت  َد  زيات  ډېر  دي   چې  نقصانات 

دے مصیبت  شي  کاروبار  چې  نامۍمدرسه  بد  َد  دين  َد  بیا  ګرځي  باعث 
شي کېدے  کښې  ګانو  خانقاه  پٔهٔٔٔٔ  آذادۍتربیت    َد  نفس  َد  مهم  عالج  دے 
نو نفس  َد  کښې  دې  شروع  شي  چې  تباهۍپرورش  َد  ذريعه  شي  خانقاه  دا 
خبرٔیدين داري خو ځان کښې دين دي راوستل بس ځان  علم  لٔهٔٔ  به  دپاره  دې 
دے پکار  هم  علم  دغه  پٔهٔٔٔٔ  عمل    پابندٔیبل  هم  نفس  خپل  به  باندې  دې  پٔهٔٔٔٔ 
کړي وصول  فهم  صحیح  چې  علم  دې  سمٔیلٔهٔ  هم  زړٔہ  کوږ  خپل  به  دپاره  دې 
دے همت  پٔهٔٔٔٔ  دے    تربیت  کٔه  تعلیم  منٔیکٔه  هم  به  رهنما  َد  ضرورت 
اسانه کړي  الره  درته  به  ځٔیرهنما  بیا  همت  خپل  پٔهٔٔٔٔ  به    الره  دې  پٔهٔٔٔٔ    
دي ضروري  ډېر  اخستل   دين  ټول  َد  ساتٔیبل  ياد  کافةۃ  السلم  في  ادخلوا 
دے پکار  فضل  اهلل  َد  شبیؔره  ګمراهۍاے  قسمه  هر  لٔهٔٔ  کړي  بچ  دې  مونږ 
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مصیبت اؤ رمحت
راشي کله  چې  مصیبت  نه  در  لٔهٔ  شيخدأی  هلل  انا  جاري  باندې  خولٔهٔ  پٔه  اؤ 
وايي هم  راجعون  الیه  شيوانا  خوا  هر  لٔهٔ  بیا    

ً
يقینا پرې  رحمت  نو 

ده ذريعه  ورکړې  َد  خدأی  َد  شيمصیبت  باال  مقام  خپل  سره  صبر  دې  پٔه 
شيپٔه تکلیف کښې هغه کس ډېر خوش نصیب دے ژړا  پٔه   ته  خدأی  چې  سره  توبه  پٔه 
شي نه  خو  ختم  صبرۍ  بې  پٔه  شيمصیبت  خطا  باندې  دې  اجر   صبر  َد  خو 
باندې صبر  شبیره   غواړه  شيغافیت   اهلل  پاک  َد  نصیب  دې  به  معیت 

حیات انبیاء
دي صادقین  دويم  نمبر  اول  ديانبیاء  صالحین  بیا  نمبر  دريم  ء  شهدا 
نو انبیاء  بیا  ژوندي  دي  که  ديشهیدان  محرومین  بويل  مړي  خلق  څوک  چې 
شي نٔه  پوهېدے  دو  َد  باندې  حیات  هېڅ کله ،چې  کوم دنیا کښې محجوبین ديپٔه 
مړو َد  چې  دے  نٔه  جأيز   پرې    هم  ديګمان  معترضین  مصر  څنګه  ئې  مړو  پٔه   نو 
دے خیر  بیا  کړي  بنده  دې  نعره  ممات  ديَد  معذورين  نو  څٔهٔ  لٔهٔٔ  يي   نٔه  خبر  که 
دي ښٔه  ډېر  منل  حقیقت  شبیؔره  دياے  دين  ښکلي  َد  زمونږ  دا   خبرې  چې 

  پٔهٔٔٔٔ رشم پټ
کیږي لوټ  هغه    ، دنیا  ده  حسن  َد  چلېږيچې  چې   دے  حسۍ  بې  َد  باد  څنګه 
تېريږي نفس َد حسن سنګار کړے دے  ډېر زيات نن نن   به  ايماني  عقِل  پٔهٔٔٔٔ  څٔهٔ   
دي لور  هر  خالي  حیا  لٔهٔٔ  حساس زړونه   پٔهٔٔٔٔ هر ځائے کښې نن ژړيږيخنداګانې 
ده ذريعه  شکر  َد  خدأی  َد  نعمت  سمیږيهر  څوک  کله   ته  شکر  نعمت  پٔهٔٔٔٔ 
شي الهو  چې   شهوتونو   َد  درياب   ورځ   پٔهٔٔٔٔ ورځ   پٔهٔٔٔٔ دې کښې نور هم ور ډوبیږيپٔهٔٔٔٔ 

منورشي  چې   اهلل  َد  ذکر  پٔهٔٔٔٔ  ښکاريږيزړٔہ  ورته  شر  و  خیر  شبیؔره  بیا 

دا منظرونه
شباب اؤ  رنګینۍ  اوازونه  منظرونه  دا 
زړٔہ دې خپل ټینګ کړه ګني ځان به تٔه کړې نور هم خراب

ښٔیونکي معرفت   َد  اهلل  َد  پاڼه  هره  ده 
جناب وي  ياد  اهلل  َد  موجود  ستا  کښې  زړٔہ  لکه  کٔه 

واوره چي  دي  غوږونه  اؤ  ژبه  سترګې،  دغه  ستا 
حساب دي  َددې  تاته  ورکول   ، چادي  بل  َد  دا 
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ته خو   پٔهٔٔٔٔ خوب َد غفلت پروت ئې دې دنیا کښې، ولې
ځان به لږ ويښ کړې ګين ويښ  به تا کړي خپله عذاب

تٔه باندې  زړګي  پٔهٔٔٔٔ  کړه    تېز  عمل  ضربونو  َد  نور 
چرته ودٔه نٔه شې، ځان ويښ ساته، دے سخت ئې عتاب

مزو َد  جنت  َد  چې  مزې  دا  يادونکي  دي 
الجواب دا  ذکر  َد  مېدان   دے  وي،  ژوندے  کٔهٔ  زړٔہ 

شبیؔره ځان  پٔهٔٔٔٔ  شې    چې  پوې  حاصله  بېخودي  کړه 
بالصواب  اعلم  واهلل  وګڼه  خودي  دغه 

اخالص
شي سوتره  صفا  چا   َد  پاڼه  نیت  َد   پٔه اخالص باندې اعمال ئې ټول ښایٔسته شيچې  
پٔه هر يو کار کښې َد هغٔه  شيتٔه خپل ځان کړه  هغه  به  ستا   , ډېر  هغه  دے  قدردان 
شته نٔه  فکر  بیا  کوه  فکر  يو  تٔه   شيبس  تاسره  يو  هغه  چې  فکر  َددې 
دے پکار  سره  هغٔه  تعلق  زړٔه  خپل   شيَد  ښه  يو  هر  بیا  معامله  سره  دې 
شي مستغني  خواهشاتو  َد  دنیا  شيَد  نشه  باندې  هغه  َد  مینه   پٔه  چې 
ته سمندر  مینې  َد  کړه  شبیؔره  شيټوپ  زده  ستا  به  خپله  المبو  ويرېږه  مٔه 

وسوسه اؤ حديث نفس

َد خواهش پوره کېدل غواړي پٔهٔٔٔ ثواب وي دا نفس بس  پٔهٔٔٔ ګناه کٔهٔ    کٔه   
غواړي خرابول  عاقبت  مو  هغه  چې  خواهش  دا  دے  شیطان  َد  اؤ 

ساته دباؤ  دا  دے  نفس  حديث  وي   نٔه  ئې  ختمېدل  وي  مسلسل  چې 
پٔهٔٔٔ رنګ رنګ خراب خیاالت راځي دي وسوسې دا پرېښودل غواړي چې   

صرف دي  دښمن  َد  ستا  غپل  خو  دا  کوه  مٔه  پرواه  څٔهٔ  خو  وسوسو  َد 
پٔه خاموشۍ ترې مخکښې تلل غواړي تړلے غاپي  پٔه الرې سپے  چې کٔه 

دغه ډکې  خپلو  خواهشاتو  َد  کوي  بيشانه  به  خربې  نفس  ستا 
تٔه رسېدل غواړي ونٔه درے چې  خپل مزنل  پٔه دې  َد سوچ مثبت  ګاډے 

دا کښې  خبرو  دي  نٔه  اسان  دومره  کېدل  بچ  شیطان  لٔهٔٔ  او  نفس  ه  شبیؔر 
غواړي نيسل  سره  محبت  الس  وي  چې  شیخ  کامل  َد  دپاره   ددې 
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اپرېل فول
فول اپرېل  ده  دهوکه  سره  فولمسلمان  اپرېل  ده  نخره  يو  ورانکارو  َد 
کٔی فول  اپرېل  ويرېږي  نٔه  نه  خداۃٔی  لٔهٔٔ  فولچې  اپرېل  ده  تماشه  بېکاره  يو 
دے ظالم  هغه  کړي  فخر  چې  دهوکه  فولپٔهٔٔٔٔ  اپرېل  ده  هوده  بې  يو  طريقه 
وايه مٔه  دروغ  دروغژن  دي  فوللعنتیان  اپرېل  ده  سلسله  کاره  بې  څٔهٔ 
وائې شبیؔر  ځه  مٔه   پسې  فوللعنتیانو  اپرېل  ده  النجه  يوه  لعنت  َد 

خو عمل چې وي جاندار
پکار هم  دے  عمل  خو  دے  ټیک  جاندارعلم  وي  چې  عمل  خو  دے  ټیک  عمل 
کړي بچ  ځان  نه  فخر  چې  عمل  جاندار  شمارپٔهٔٔٔٔ  کړي  کښې  بنديانو  خپلو  کس  هغه 

قبوله  وته  هغٔه  ده  الره  مختاريوه  نبي  احمد  َد  الره  چې  ده 
بندې باندې  مونږه  پٔهٔٔٔٔ  دي    الرې  هزارنورې  هزار  پکښې  ښکاري  فائدې  کٔه 
ده نٔه  ممکنه  اضافه  کښې  دين  پٔهٔٔٔٔ  اعتباراوس    څٔهٔ  نشته  َددې  دے  بدعت  دا 
دے خیر  بیا  نو  وي  هغه  دين  َد  ډانچه  اختیارکٔه  شي  کٔهٔ  ذريعې  دپاره  دين 
کښې ذريعو  پٔهٔٔٔٔ  تبديلي    ممکنه  ناچاروي  و  چار  مطابق  حاالتو  َد 
څوک ګڼي  بدعت  تبديلي  کښې  انکارذريعو  کوي  نٔه  هم  نه  بدعاتو  څوک 
کړې نصیب  زمونږ  اعتدال  بیا  اهلل  داراے  پٔهٔٔٔٔ  تفريط    افراط  َد  خیږو  ونٔه 
شبؔیره رسٔی  اهلل  يو  َد  قابو  ګزارکړو  مونږ  ته  جهنم  شو  نٔه  چرته 

خواهشات
کم شولو  نٔه  ستا  کله  کٔهٔ  وي غمخواهشات  نه  باندې  دې  پٔهٔٔٔ  کښې    زړٔه  ستا  اؤ 
کښې تراره  پٔهٔٔٔ  هميشه    وي  ستا  به  ماتمژوند  تٔه  وکړې  ځان  پٔهٔٔٔ  چې    پکار  دي 
اسانه پٔه  شي  کېدے  پوره  دمضرورت  پٔه  دم  زياتیږي  نور  خو  خواهشات 
کښې جنت  پٔه  شي  کېدے  پوره  کرمخواهشات  پٔه  هلته  رحیم  و  غفور  َد 
دي چلېدل  بس  ګزاره  پٔه  کښې  محکمدلته  باندې  خدأی  پٔه  لرل  يقین  دي 
دے عمل  خو  دلته  ده  هلته  سمنتیجه  عمل  اؤ  سوچ  ښٔه  کړه  شبیؔره  اے 

د نظر حفاظت
حفاظت ډېر  نظر   َد  دے  هالکتضروري  َد   باعث  دا  ګرځي  ګني 
تٔه قصداً  کړې  نٔه  الړ  نظر  ته  ځائے  خیانتغلط  کښې  در  لوئے  دا  ګڼلے  شي 
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ختم شي  دې  به  انوار  زړٔہ  َد  مودو  حیلتَد  دې  پٔهٔٔٔٔ  مبتال    شي  نٔه  دې  ځوک 
يو دے َد هغه  حاجتپٔهٔٔٔٔ دې زړٔہ کښې صرف ځائے  څٔه  نشته  کښې  دې  پٔهٔٔٔٔ  چا    بل   َد 
دے حق  بالکل  اولیاؤ  َد  استقامتکرامت  افضل  دے  نه  َددې  خو 
شبؔیره بس  غواړه  هميش  نه  اهلل  سالمتَد  وي  ايمان  دې  کښې  تلو  پٔهٔٔٔٔ  چې   

َدبدمعاشانو
معاشانو بد  َد  ازار  کړلو  تنګ  بدمعاشانوخلق  َد  دندواکر  کښې  دنیا  خور 
اخلي باندې  بَیه  به  جنګ  معاشانوخوامخوا  بد  َد  کردار  دے  مالیدلے 
میراثونه يتیمانو  َد   ، رشوت   ، معاشونوسود  بد  َد  انګار  لٔهٔٔ  ډکه  خېټه 
کړي مړٔہ  خلق  دپاره  مطلب  ذره  معاشانوخپل  بد  الرَد  پٔهٔٔٔٔ  څوک    شي  نٔه  دې  تېر 
کښې ځائے  هغه  راشي  شامت  معاشانوَدنېکانو  بد  َد  بهار  وي  چې  ځائے  کوم  پٔهٔٔٔٔ 
شي نٔه  زياتولے  ذره  څوک  نه  قسمت  معاشانوخپل  بد  َد  پکار  شو  نٔه  زياتے  خپل 
وي پروت  پېټے  څومره  ورته  کښې  بدمعاشانوأخرت  َد  دار  پٔهٔٔٔٔ  سر    کښې  دنیا  پٔهٔٔٔٔ 
نېکانو َد  کښې  تکل  پٔهٔٔٔٔ  وي    جنت  بدمعاشانوکٔه  َد  انتظار  پٔهٔٔٔٔ  دوزخ    نو 
ښکاري لږه  ډېره  ورته   به  دنیا  معاشانودا  بد  َد  بیدار  شو  عقل  لږ  کٔه 
کړي تباه  آخر  خپل  دپاره  معاشانوَددنیا  بد  َد  کاروبار  دے  بد  څومره 
به مؤمن  پاک  شبیؔره   شي  کښې  ساعت  معاشانويو  بد  َد  استغفار  شو  نصیب  کٔه 

نٔه کړي احتیاط
ويره پاتې نٔه شوه َد اهلل زمونږ   پٔهٔٔٔٔ زړونو کښېنه کړي احتیاط څوک نن صبا َد دين کارونو کښې
سوچ نٔه کړي چې څٔهٔ دي    پٔهٔٔٔٔ قران ،   پٔهٔٔٔٔ حديثونو کښېټول َد شهرتوڼو سمندر کښې ډوبوي ځان خپل
صرف طريقو  جأيزو  َد  يو  مکلف  نشته دے نجات   پٔهٔٔٔٔ ناجأيزو صورتونو کښېمونږه 
وينو څٔهٔ  دا  دنیاطلب  َد  اؤ  کار  دپاره  څنګه مونږه دين ګڼو   پٔهٔٔٔٔ داسې حرکتونو کښېدين 
کښېوي چې   پٔهٔٔٔٔ بېنر  کله تصوير َد مال ، پوې شمه ذهنونو  پٔهٔٔٔٔ  ملیانو    َد  تبديلي  راغلٔهٔ 
ولې ئې داخبرې دي راغلې   پٔهٔٔٔٔ شعرونو کښېخلق شو ناراض شبیؔر نه ،  شپې ته  چې ورځ نٔه وايي

َد اغیارو طريقې اؤ مونږ
يو روان  باندې  طريقو  پٔهٔٔٔٔ  غیر    َد  يومونږ  پریشان  دي  ټولې  راته  بندې  الرې 
اورو ئې  زوګ  سازشونو  َد  يوروزانه  بیماران  کړي  نٔه  راباندې  اثر  خو 
کړي زخمي  تورو  پٔهٔٔٔٔ  يو    مونږه  چې  يوچا  خواستګاران  عالج  َد  هغو  لٔهٔٔ  هم 
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يوکاش چې مونږه کړو خپل عقل استعمال هم شان  پٔهٔٔٔٔ  چا    َد  وو  څٔه  اؤ  يو   چا  َد  مونږ 
وي تر  عزيز  نه  ملک  چا  َد  چې  يومفادات  جاهالن  څٔهٔ  ؟  خپل  زمونږ  به  شي  څنګه 
غواړي مدد  نه  دښمن  لٔهٔٔ  کله  يوعاقل  ګان  ساده  څومره  ګوره  غواړو  مونږ  چې 
کړي بهروسه  بس  اهلل  پٔهٔٔٔٔ  خو    يومؤمنان  مؤمنان  چې  هم  ته  مونږ  دي  پکار  دا 
غواړو خدأی  لٔهٔٔ  داسې  شبیؔره  يوقیادت  ارمان  پٔهٔٔٔٔ  دغي    َد  بس  وي  خدأی  َد  چې 

َد چا ملګرے شې؟
ظالمانو َد  مدد  کړې  ونٔه  معاشانوکله  بد  مفسدانو  شريرو  َد 
شې نٔه  مرغوب  کله  نه  شان  َد  دنیا  طالبانوَد  َد  حق  َد  شه  ملګرے  تٔه  
اخلٔهٔ کار  نٔه  عقل   لٔهٔٔ  پرېنږدي   سوچ  جاهالنوخپل  َد  ګفت  پٔه   کله  تٔه  ځه  مٔه 
اخلٔهٔ کار  نورو  َد  ته  نٔه  اوښیارانوتجربو  َد  صحبت  پٔه  څٔهٔ  کړه  ناسته 
دے اوښیار  هغه  کړي  فکر  ذکر  څوک  دوستانوچې  َد  خدأی  هميشه  يه  تالش  پٔه 
يه ورسره  بیا  مالؤ  شي  چې  دوست  خدأی  نوَد  تنها  ځه  مٔه  الر  دې  پٔه  شبیؔره  اے 

َد تېرو َد الرو مسافر
پٔهٔٔٔٔ دې عنوانخپل نظر مرکوز کړه  لږ   پٔهٔٔٔٔ ځائے َد امتحان   َد غزل    سوچ لږ غوندې وکړه 
پٔهٔٔٔٔ دې الر وي روان ځي چې   پٔهٔٔٔٔ تېرو کښې څو ک  اؤ ورک ترې منزلونه وي چرته کښې به رسي چې   
کور کور ته رسٔی دوی وي خواره   پٔهٔٔٔٔ کل جهانڅوک چې زهرغواړي اؤ   پٔهٔٔٔٔ دې باندې مین وي بس
غواړي چې سپوږمۍ   پٔهٔٔٔٔ پوکو مړه کړي   پٔهٔٔٔٔ اسماننٔه غواړي رڼا چرته ، سپوږمۍ سره جګړې کٔی
خپله خرابوي  ګلشن  کٔی  ډزې  سره  بد لګي   پٔهٔٔٔٔ دوی َددې ګلشن څومره باغبانعقل 
ګلستانډډه کړي لٔهٔٔ حق ځنې باطل سره ملګري دي هر  حق  َد  باندې  دوی  پٔهٔٔٔٔ  بد    لګي 
دوی   پٔهٔٔٔٔ دې دنیا کښې َد هر خیر دي دښمناندادي  پاګالن ، بدبخته، خپله ځان وته کار ګوري

غواړي  کول  قبضه  دنیا  دې   َد  خزانې   داعیانټولې  دي  تباهۍ  َد  ټول  بدبخته  دا 
غواړي چې هر ځائے کښې حکومت شي َد شیطاندوی خپله قبضه کښې  ټول اسباب َد معيشت کړلو
غواړي چې قابو کړي   پٔهٔٔٔٔ دې هر يو مسلماندوی َد ماديت ، بې حیائې هر ځاۓ تبلیغ کوي
مسلماناندوی َد مسلمان   پٔهٔٔٔٔ دولت نور مسلمانان وهي مونږ  څومره  شو  ساده  صبا  نن 
حکمراناندغه لوټ چې ويني نو عوام مسلمانان ژاړي بالکل  باندې  دې  غوږ  وهي  نه 
دوزخیانالر چې َد دوزخ ده  دا بدبخته دي روان   پٔهٔٔٔ دې به  وي  هلته   ، ئې  جنت  دنیا  ده 



92 پیغام حمبت

دې کښې شايد دوی خو وروستو پرېښے دے شیطانښٔه پوې دي حسد اؤ َد کینې َد وجې داسې دي
ځان خپل بچ کوه ترې ، راته مخکښې دے قرانمغضوب علیهم نٔه  ټیک کیږي   پٔهٔٔٔٔ کوشش باندې
اسانانعمَت علیهم   پٔهٔٔٔٔ نظرکښې بس ساتل دي اوس ټول   بیا  منزل  ،  دے  نېغه  بیا   ده  الره 
ګله علیهم  انعمَت  َد  قسمونه  څلور  شهیداندي  دي  دريم  صديقین  دويم  ء  انبیا  يو 
ټولو کښې موجود زيات دي بس دوی   پٔهٔٔٔٔ دې زمانهم صالحین دوی سره شامل   پٔهٔٔٔٔ دغه لسټ کښې دي
ارماندوی سره شامل کٔهٔ ئې نو دغه به کمال وي ستا به  کړې  ګني  شې  نٔه  يو  سره  ضآلین 
برهانضآلین پويول دي دے دا فرض منصبي زمونږ پٔهٔٔٔٔ  اؤ    دلیل  ته  دوی  رڼا  ښودل  دي 
ګالنکوم مسلمانان چې شي هغه زمونږه وروڼه دي حق  َد  دا  به  ښکاري  ښایٔسته  څومره 
دوستان نٔه مني کٔهٔ حق دوی شي مغضوب علیهم سره شولو  هغوی  َد  چې  دښنان   بیا  دي 
مؤمناندا ده  فیصله َد وخت پکار ده چې شبؔیره   بیا ټول  چې کلهم دي  پٔهٔٔٔ ځان  ومني   

يو فکر

اړتاؤ  ښکته لٔهٔٔ مقام شي  چې څوک فسق عشق ګڼل کٔی
محروم څومره شي   پٔهٔٔٔٔ دې بیا عشق   ته  فسق چې ؤيل کٔی

حق دے دا چې حق پرېږده مه اؤ با طل ته نزدې ځه مه
یٔک کېدل  بچ  فسق  هٔلٔٔ  چې  کخريوي   يش  به  بچ  نه  اور 

طالبه ازل  حسِن  َد  ګوره  مٔه  ته  حسن  فاني 
کٔی منل  چې  هغه  ګټي  ئې،   اجازت  پٔهٔٔٔٔ  کړه    څٔهٔ  هر 

وي به ويرې اؤ   پٔهٔٔٔٔ غم کښې  چې هٔلٔٔ ويرې ئې څوک ازاد دي
یٔک ويرېدل  نه  خدأی  هٔلٔٔ  چې  وي  ازاد  به  ويرې  غم  هٔلٔٔ 

شي پردې  بې  چې  دار  پرده  واچو  باندې  سترګو  پړدې 
سترګې پټې َد هغوی وي بې پردې چې څوک  وتل کٔی

اکش چې پوې   پٔهٔٔٔٔ خپل نقصان يش َد ظلمت څٔهٔ احساس وکړي
خدأی کٔهٔ ياد کړي اے شبیؔر ه حد نه خمکښې چې څوک تلل یٔک
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پېسه

پېسه عنوان  دوستۍ  َد  دے  دور  پېسهَددې  ارمان   زړګي  َد  دے  چا  هر  َد 
وکړه سوچ  ګڼي  اطمینان  کښې  دې  پېسهخلق  اطمینان  شي   څنګه  درکوے 
هغه دپاره  پېسې  َد  کړي  خرڅ  پېسهعزت  سامان  ګني  چې  لذاتو  َد 
کړي مالؤ  کښې  خاورو  پېسه  چې مقصود جوړ کړي څوک هم َد ځان پېسهلذتونه 
ښکاريږي تشهیر  پېسې  َد  ته  طرف  پېسههر  کاش  چې جوړ کړي ستا  هغه جهان 
کړٔی غوږ  پٔهٔٔٔٔ  لږ    هم  ديوانه  َد  نسخه  پېسهيو  درمان  زړٔہ  َد  کله  ګڼٔی  مٔه 
واستے ئې  کٔه  پکاريږي  کښې  پېسهاخرت  نقصان  دے  سره  ساتلو  ځان 
پرېږده ئې  نو  وي  نٔه  دا  کٔهٔ  جأيزٔہ  پېسهپٔهٔٔٔٔ  پریشان  زيات   ډېر  تا   به  کړي  ګني 
دا مالؤ  شي  کٔه  طريقو  حالله  پېسهپٔهٔٔٔٔ  سامان  جوړيدے  شي  خیر  َد  بیا 
سود غورزوي   اؤ  اهلل  صدقه  پېسهوچتٔی  قران  غور  وکړه  لږ  ګڼي  څٔهٔ 
واخلٔهٔ لږ  عبرت  قارون  َد  نه  انجام  پېسهَد  شیطان  شي   هم  نه  ستا  جوړوے 
واخست چا  چې  شبیؔره  ځلٔهٔ  درې  پېسهجنت  عثمان  غور  لږ  کوه  ګڼي  څٔهٔ 

يو سوچ
کٔی مړکول  خلق  پرې  ځان  تصويرونه  ده  بال  څٔهٔ 
کٔی غورزول  ته  دوزخ  ځان  دپاره  شوق  داسې  َددې 

دا   پٔهٔٔٔٔ کور کښې چې سايت نو څٔهٔ نقصان دې رسه کیږي
کٔی حمرومول  خپل  کورونه  رمحت  َد  نٔه  فرشتو 

کٔه وي سپے کور کښې يا وي تصوير   پٔهٔٔٔٔ کور کښې َد جاندار نو
دا زنځیر دے َد شیطان لوئے   پٔهٔٔٔٔ دې خلق ځان تړل کٔی

َد رمحت نه ځان حمروم کړي رمحت څومره لوئے نعمت دے
اکش چې پوې وے پٔه دې باندې ځان رسه دوی څٔهٔ کول یٔک

غمه بې  ښٔه  راجمع  شي  دلته  البته  شېطانان 
کٔی جنګول  خلق  اؤ  اچوي  زړونوکښې  وسوسې 

نٔه وي فأيده  کیږي  هم  کٔهٔ  دې کور کښې  ذکر  تالوت 
بیا جذبه َد حق   پٔهٔٔٔٔ زړٔۂ  کښې   پٔهٔٔٔٔ دې حال کښې نه راتلل یٔک

شي سر  دنیا  پٔهٔٔٔٔ  شیطان    َد  شي   لر  دنیا  لٔهٔٔ  رحمت  َد 
پٔهٔٔٔٔ دې ګند ځان ښٔه لت پت کړي اؤ دا ګند هر وخت څټل کٔی
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يش معموالن  اسانې  َد  بیا  دوی  دپاره  جادو  َد 
دوی  دې کور ته  بیا َد خپل مطلب فوجونه رالېږل کٔی

شېطانانو َد  مزې  شي  شي  ورسره  کٔه  موسیقي 
بیا دې کور کښې شېطانان   پٔهٔٔٔٔ مزٔہ بهنګړې اچول کٔی

زړونه تنګ يش   پٔهٔٔٔٔ دې کور کښې   پٔهٔٔٔٔ جنګونو خلق رس يش
کٔی مشغولول  ځان  باندې  شوقونو  غوندې  عجیبه 

کٔه وي ټي وي    پٔهٔٔٔٔ دې کور کښې َد غفلت يو طوفان راشي
کٔی ختمول  ذکرونه  اؤ  تالوتونه  کور  لٔهٔٔ  دا 

ځان دوی  ګڼي  نٔه  ګنهګار  ګوري  خلق  ته  حمرم  غري 
کٔی سختول  هم  نور  دې  پٔهٔٔٔٔ  دپاره    ځان  ګناهونه 

اندازٔہ َد نقصان وکړه چې کوم کور کښې داسې حال وي
کٔی پٔهٔٔٔٔ خپله چلول  نفس    َد  َددوی  بیا  ګاډے  شیطان 

دے َد نفس َد خواهشاتو اور نور هم تېز کړي نو بیا دے
کٔی لوبول  خلق  دغه  مېدانونو  پٔهٔٔٔٔ  ګناه  َد 

شبیؔره اے  دي  پرېښودل  دي  دجالي  چې  آلې  دا 
نيسه الس َد هغه کس چې څوک دې خدأی ته رسول کٔی

تکرب
وي ځان  دَ  څوک  چې  معترف  والي  لوئے  وي دَ  پریشان  به  دې  پٔه  تل  دے  تکبر 
نادانه سره  خدأی  دَ  ښائې  ويتکبر  آن  يو  هر  پٔه  کس  داسې  به  حال  تباه 
کښې زړهٔ  پٔه  شي  ئې  راتلے  کله  ويتکبر  جانان  پٔه   ئې  مین  کله  زړګے  چې 
ويَد جانان مخکښې چې څوک هم ځان کړي خاورې روان  هغه  معرفت  َد  الر  پٔه   نو 
تش کدو دے ټول کارونه به ئې وران ويچې زړګے َد چا خالي وي  َددې عشق نه
ده ګندګي  طرفته  هر  دننه  چې کړي فخر څوک پٔه  دې نو پاګالن ويزمونږ 

څنګه  فخر  شبیؔره  باندې  څیز  بل  شي کېدے ، چې څوک کوي نو جاهالن ويدَ 

ځان پوې کړه
غیبت وکړې  چا  َد  چې  غواړې  چې  حماقتتٔه  څومره  کوې  کښې  کار  دې  پٔهٔٔٔٔ 
ته دښمن  تٔهٔ  نېکیانې  خپلې  قیامتورکوې  َد  ورځ  پٔهٔٔٔٔ  خپل    ځان  تنګوې 
هېڅٔه بې  هېڅ  تٔه  خرابوې  زور  پٔهٔٔٔٔ  عادتځان    ستا  شوے  جوړ  ويئل  دروغ  کٔه 
غواړې کول  بچ  عزت  باندې  دې  پٔهٔٔٔٔ  لعنتته    َد  تٔه  رب  خپل  َد  کړې  الئق  ځان 
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ګناهونو ټولو  لٔهٔٔ  تٔه  وکړه   چې تا کړي وخت   پٔهٔٔٔٔ وخت اؤ کت   پٔهٔٔٔٔ کتتوبه 
ده دنیا  َددې  عقلمندي  توبه  مغفرتدا  وشي  ستا  چې  وکړه  توبه 
کړه لر  خیري  نه  زړٔہ  خپل  لٔهٔٔ  ذکر  پٔهٔٔٔٔ  حقیقتته    شي  واضح  باندې  تا  پٔهٔٔٔٔ  چې   
شي ښکاره  به  تاته  کموالے  دنیا  محبتَد  َد  َددې  شې  به  ګار  توبه 
محنتهغه ژوند څومره دے لوئے، دا څومره کم دے ډېر  بیا   پکار  دے  ته  ځائے  کوم  نو 
اؤ ارماني  اؤ  فاني  دنیا  دا  جنتچرته  دنیا  هغې  َد  هلته  چرته 
شي حاصل  فوراً  هغه  نو  غواړي  څٔه  العزتچې  رب  کوي  دې  چې  مېلمستیا 
کړه تور  زړګے  نه  دنیا  دې  شبیؔره  راحتاے  پٔهٔٔٔٔ  هلته    بیا  اؤ  دلته  چې  شې 

رصف شګو نه کورونه نٔه جوړيږي
جوړيږي نٔه  کورونه  نٔه  شګو  جوړيږيصرف  نٔه  محلونه  لوړ  هوا  پٔهٔٔٔٔ 
دے االسباب  دار  دا  چې  اسباب  اختیار  جوړيږيکړه  نٔه  کارونه  ګورې  دې  لٔهٔٔ  بې 
وي نٔه  ورسره  مسبب  َد  مرضي  جوړيږيچې  نٔه  سببونه  بیا  شان  هېڅ  پٔهٔٔٔٔ 
نه دې  لٔهٔٔ  بې  جمع  کړه  دعا  سبب  جوړيږينو  نٔه  سامانونه  غوښتې  َد  ستا 
وي غافل  ځنې  ذکرَداهلل  َد  جوړيږيچې  نٔه  زړونه  هغه  شبیؔره  اے 

بزرګي
بزرګۍ َد  چا  هر  پٔهٔٔٔٔ  دے    حال  بزرګۍغالب  َد  رښتیا  پٔهٔٔٔٔ  کړه    بیان  حال 
حاصله څوک  کړي  بزرګي  کٔهٔ  رښتیا  بزرګۍپٔهٔٔٔٔ  َد  ادا  هره  نور  دے  نور 
شي کس  هغه  َد  تباه  به  ذهن  اؤ  بزرګۍقلب  َد  هوا  پٔهٔٔٔٔ  شولو    څوک  کٔه 
بزرګۍځان چې خاؤرې کړي مسکین شي اؤ فقیر شي َد  بادشاه  دے  کښي  حقیقت 
ده نٔه  طلب  پٔهٔٔٔٔ  بزرګۍ    َد  بزرګۍبزرګي  َد  هیویٰل  ده  عجیبه 
بزرګۍچې طلب ئے صادق نٔه وي   پٔهٔٔٔٔ دې الر کښې َد  پیدا  بیا  شي  خیال  کښې  زړٔه 
بويل عاجز  اؤ  مسکین  ځان  ظاهره  بزرګۍپٔهٔٔٔٔ  َد  صدا  ئې  کښې  زړٔہ   پٔهٔٔٔٔ  وي   
نه بیاَدخدائ  نه  پیر  خپل  َد  شي  بزرګۍمرور  َد  جدا  شي  کښې  بزرګۍ 
وي نٔه  خوشحال  دے  مسلمانۍ  ساده  بزرګۍپٔهٔٔٔٔ  َد  شوشا  لري  زړګي  پٔهٔٔٔٔ 
هم طالب  اؤ  کښې  ژوند  پٔهٔٔٔٔ  لره    ساده  بزرګۍځان  َد  خوا  پٔهٔٔٔٔ  تٔه    ځه  مٔه  کله 
شبؔیره اے  شې  لوئے  چې  کړه  وړوکے  بزرګۍځان  َد  بیا  چرته  شي  نٔه  َدر  خیال 
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ورو  ورو
وروخلق خپل ُمټي کښې ګېر کړل شیطان ورو ورو ورو  جهان  دا  ورځ  پٔهٔٔٔٔ  ورځ    خرابیږي 
زياتیږي ورځ  هر  زور  خلقو  بدکارو  کړل   پٔهٔٔٔٔ شا ئې هر يو کار کښې نېکان ورو وروَد 
مشکلیږي ورو  ورو  کارونه  نېکۍ  وروَد  ورو  اسان  شولو  کارونه  َدبدۍ 
کیږي نسبت  جهل  َد  ته  وروعالمانو  ورو  جاهالن  شي  بللے  عالمان 
وروهر يو کور کښې اوس َد ټي وي اواز خور شو ورو  قرآن  شو  رخصت  نه  کورونو  دې 
کړو جوړ  طوفان  ډېر  انټرنېټ   او  وخت َد ذکر شو رخصت   پٔهٔٔٔٔ هر آن  ورو  وروموبأيل 
ده پرته  کښې  قدمه  څو  ده  بدي  وروچې  ورو  ارمان  اوس  کوي  خلق  َدنېکۍ 
کښې حالت  دې  شي  وچت  قیمت  نېکۍ  وروَد  ورو  سامان  دے  پکار  کول  َدنېکۍ 
وروچې کوشش څوک َد نېکۍ کړي خداۃٔی ئې مل وي ورو  ځان  پٔهٔٔٔٔ  وکړه    محنت  شبیؔره  اے 

غیبت
تٔه غیبت  کله  چا  َد  غواړې  کول  تٔهکٔه  حماقت  کوم  کوې  چې  لږ  کوه  سوچ 
دي رسول  نېکیانې  ته  تٔهدښمنانو  قیامت  َد  ورځ  پٔه   هم   ځان  خواروې 
ده معامله  حقوقو  َد  بنديانو  تٔهَد  حقیقت  دغه  پٔه   څٔهٔ  ځان  پوې  کړه  لږ 
نشته توبه  صرف  پٔه  َددې  تٔهمعافي   منت  کړې  به  معافۍ  َد  ته  بنده  چې 

شې معاف  به  بیا  معاف  کړي  دې  هغه  تٔهکه  محنت  څومره  کوې  به  باندې  دې  پٔه 

کړې بچ  تٔه  ځان  نٔه  غیبت  چې  ده  نٔه  ښٔه  تٔهدا  سهولت  دغه  واخلٔهٔ  شبیؔره  اے 

داستان َد بې وسۍ
شوےکاش زما   پٔهٔٔٔٔ شاعرۍ باندې څوک پوې شوے پوې  څوک  باندې  وسۍ  بې  داسې  زما 
ټول پوې  کړمه  څنګه  اواز  پٔهٔٔٔٔ  روح    َد  چې   پٔهٔٔٔٔ دې کښې دي خوبۍ باندې څوک پوې شوےزٔہ 
شي اورېدے  خبره  زړٔہ  َد  غوږ  زړٔہ  دا چې ده   پٔهٔٔٔٔ دې کمۍ باندې څوک پوې شوےَد 
ته اورېدو  څوک  پرېږدي  کله  شیطان  نو ددو   پٔهٔٔٔٔ بدمعاشۍ باندې څوک پوې شوےنفس 
شبؔیره غواړو  اهلل  لٔهٔٔ  به  مدد  چې هغه چې څٔهٔ خوښٔی باندې څوک پوې شوےبس 
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تماشه
کښې تماشو  الرې  َد  تٔه  شې  نٔه  جوړ  چرته  تماشه 
چې تٔه ورسې خپل يار ته، خیال ساته دغه کوڅو کښې

ځه هغې  پٔهٔٔٔٔ  تيل  ته  طرف  هغٔه  چې  کومه  الره 
پٔهٔٔٔٔ الر تېز ځه ښٔه   پٔهٔٔٔٔ هوش هره ملحه کښې يه    پٔهٔٔٔٔ تلو کښې

ته َد الرو   پٔهٔٔٔٔ شناخت کښې  کمے ونٔه کړې هېڅکله
هغه ياد ساته هر وختې چې څٔهٔ دي اصلي نقشو کښې

دے رضورت  الرې  َد  ستا  دا   ، ښٔه  ولټوه  رهرب 
ګين ئې به بیا هر وختې   پٔهٔٔٔٔ نقصان اؤ   پٔهٔٔٔ خطرو کښې

شبیؔره کښې  ورکړه  پٔهٔٔٔٔ  کوي    نٔه  هغه   کله   کمے 
مطٔمن شه   پٔهٔٔٔٔ هغې چې   ستا حصه ده   پٔهٔٔٔ حصو کښې

تکرب
تکبر دے  حماقت  ده  دهوکه  تکبريو  دے  سفاهت  ده  ناپوهي 
وي نٔه  چا  َد  کښې  نصیب  مینه  خدأی  َد  تکبرکٔه  دے  حالت  َددې  اظهار  نو 
کړو مردود  ځان  وجه  دغه  پٔهٔٔٔٔ  هم    تکبرشیطان  دے  طاقت  لوئے  يو  بدۍ  َد 
شي کوے  څوک  والي  لوئے  َد  څنګه  تکبرې  دے  رذالت  غټ  نفس  َد  دا 
ده ګندګي  اؤ  ګندګي  دننه  تکبرزمونږ  دے  پت  لت  ښٔه  کښې  ګند  دې  پٔهٔٔٔٔ 
لٔهٔٔ ځان ځنې خبر دي تکبرسر ئې ټیټ دے چې   دے  حرکت  بس  ناپويو  َد 
ربه اے  تانه  عاجزي  غواړي  تکبرشبیؔر  دے  عاقبت  َد  دشمن  چې 

َدکرب نيف
ځان خپل  ګڼي  لوئے  څوک  پریشانچې  خپل  کړي  به  ځان 
هځمیږي کله  تاوانتکبر  َد  ده  الر  دغه 
ښائې سره  خدأی  جهانتکبر  کل  َد  مالک  دے 
دے څادر  عظیم  خدأی  َد  انساندا  دا  خلي  نٔه  وادې 
پاک خدأی  نو  واخست  چا  آنکه  هر  کړي   ئې  به  مرېز  رېز 
شو تباه  باندې  لويَۍ  شیطانپٔه  دا  شبیؔره  اے 
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حب جاه دي نٔه وي
نه وي دې  َد حب جاه  څٔهٔ خیال  ويزړٔہ  کښې  نه  دې  ې  قسم  هېڅ  کښې  زړٔہ   اؤ 
ايمان دے  امید  َد  اؤ  خوف  َد  کښې  ويمینځ  نٔه  دې  انا  َد  هم   شان  هېڅ  پٔه  خیال 
حقیقي هوښتیاره  ده  ګڼل  کم  ويځان  نٔه  دې  هیچا  َد  کښې  زړٔه  پٔه   لويي 
الره ده  شیطان  َد  ځان  ګڼل  ويوچت  نٔه  دې  چا  َد  قدم  الر  دغه  پٔه 
ډېره ده  اهلل  َد  خوښه  ويعاجزي  نٔه  دې  دا  زمونږ  کښې  زړه  پٔه  ولې 
ويکٔه َد ځان خیر غواړي څوک هم پوې دې  شي نٔه  دې  بال  دا  کښې  زړٔه  هغه   َد 
ساته کښې  زړٔهٔ  هميشه   دا  ويشبیؔره  نٔه  دې  دنیا  َد  کښې  زړٔه  چې   مینه 

خود پسندي
ستا اعمال به ټول ضأيع کړي چې دا ستا خود پسندي ده
ده ګندګي  څومره  زړۂ  َد  کښې  حالت  دې  وکړه   سوچ  لږ 

اکش   پٔهٔٔٔٔ زړٔہ  دې دا ارمان وے چې هغه رانه خوشحال يش
خمکښېين سوچ کښې پسيت ده   پٔهٔٔٔٔ دؤيم کښې بلندي ده

تاته فأيده ده  ته کٔه غوث ئې خپل نظر کښې َددې څٔهٔ 
ده دا عقلمندي  هم  پرېږده چې  زر  دا فضول سوچ دې 

سوچ َددې کړه چې نظر کښې َد هغٔه ښٔه شې هر وخت تٔه
ده پابندي  فضوهل  يو  طمع  کول  نه  غري  بل  َد 

ګټه خپله ضأيع نٔه کړې   پٔهٔٔٔٔ هېڅ حال کښې اے شبیؔره
ده مندي  هنر  ښه  دغه  کړه  بچ  ځان  ځنې  ريا  َد 

غصه
دے حماقت  څومره  غصه  وکړه  سوچ  دےلږ  عالمت  يو  دا  جهل  َد  نفس  َد  ستا 
شې سزاوار  غلطیانو  َد  نورو  َد  دےتٔه  حرکت  دغه  غصې  َد  ستا  نقصاني  
دےپٔهٔٔٔٔ وخت سوچ نٔه کړې بیا ورستو پرې پښیمان ئې مالمت  بېشکه  انجام  غصې  َد 

 
نرمه کړي  څوک  خبره  چې  نرم  کړي  دےزړٔہ  محنت  څومره  تباه  سره  غصې  اؤ 
ده نٔه  بده  ده  ښه  دپاره  خدأی  دےغصه  جهالت  نو  وي  دپاره  نفس  َد  چې 

 
شبؔیره لرې  نٔه  ضرورت  دښمن  دےَد  عادت  ستا  ځايه  بې  کول  غصه  کٔه 
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احساس َد کمرتي
دے عذاب  لوئے  ډېر  کمتري   َد  احساس  چې وي دا چا کښې حالت ئې  ډېر خراب دےدا 
شي لیدے  ښې  چا  بل  َد  ورته  دےخرابۍ  افتاب  خپل  ګوته  پٔهٔٔٔٔ  بل    َد  پټ  نه  ترې 
کړو مبتال  کښې  مرض  دې  دےدښمنانو  جواب  ورته   پٔس  نه  طرف  مونږ  ځکه 
دے اعلٰی  چې  ټولو   لٔهٔٔ  کښې   دےمخلوقاتو  حساب  څٔهٔ  چا  بل  َد  مخکښې  هغٔه  َد 
دپاره خلقو  ګنده  دغو  هغه  دےمونږ  انتخاب  څنګه  دغه  کړو  پرېښودل 
شبؔیره ته   غوږ  کمترۍ  احساس  تا کړے  کوم خطاب دےَد  ضرورت دے چې 

حرص
کړې نٔه  دنیا  َد  حرص  پٔهٔٔٔٔ  تٔه    ځان  کړېمبتال  نٔه  تباه  السو  خپلو  پٔهٔٔٔٔ  ځان    ګورې 
ياديږي مور  مرضونو  ډېرو  َد  کړېدا  نٔه  مبتال  ځان  ګورې  کښې  دې  پٔهٔٔٔٔ  تٔه   
دي َددې  ګورې  بیمارۍ  سختې  کړېډېرې  نٔه  شا  پٔهٔٔٔٔ  ته     ګز  هر  دے  لٔهٔٔ  احتیاط 
امیدونه لوئے  لوئے  اؤ  عمر  لږ  نٔه کړېدومره  پٔهٔٔٔٔ هوا  ، ځان    پٔهٔٔٔٔ زمکه  ځان ساته   
راشي وختې  کوم  مرګے  چې  څٔهٔ  ده  نٔه کړېپته  پٔهٔٔٔٔ مال  بوج  ډېر زيات بې ضرورته   
پوې کړه باقي هم دے، ځان   ، کړےآخرت ښٔه دے  نٔه  دنیا  َد  طلب  ډېر  نه   آخرت 
شبؔیره دے  علم   اؤ  دين  َد  ښٔه  کړېحرص  نٔه  خطا  تٔه  ځان  باندې  حرص  بل  پٔهٔٔٔٔ 

غضب
دےکٔه دښمن باندي وي دا نو دا غضب عظیم طاقت دے شريعت  َد  سره  مونږ  ئې  استعمال  َد  معیار  اؤ 
َد مالک َد غصې څومره َد برداشت چې ستاقوت دےغصه دومره   پٔهٔٔٔ هغٔه کړه چې قابو کښې څوک َد ستا دے
زړه کوم محبت دےکه مغضوب څوک َد اهلل وي نو َد ستا دې هم مغضوب وي َد  تٔه چې  ساتې  ونٔه  دوی سره 

غصې ووئیل زما َد وسېدو سر کښې صورت دےچا غصې نٔه تپوس وکړٔ چې تٔه کوم ځائے کښې وسیږې
پرېښودل ځائے ماته هغه وخت َد عقل بیا عادت دےسر کښې عقل وي جواب کښې ورته دا شو ووئېلي
عارضي څو طريقې دي چې هغو کښې څٔهٔ بچت دےَد غصې عالج اصلي خو دے سلوک چې مکمل شي
کٔه بیا هم وي نو دَ څښلو دَ اوبو بیا ضرورت دےکه والړ ئې کښېنه اؤ کٔه ئې ناست څمله دې حالت کښې
که وړوکے وي ئې لر کړه لٔهٔٔ خپل ځان َد دې حاجت دےکٔه پٔه چا دې وي غصه اؤ درنه لوئے وي ترې جدا شه
کٔه دباؤ دې کړو دباؤ شي داَد دهٔ يو ښٔه صفت دےنفس به نور هم پٔه تا  سور شي که منل َد ده کول کړې
لٔهٔٔ اهلل ترې امان غواړه خطرناک دغه حالت دےَد شیطان دغه وسله ده اے شبیؔره ځان ترې بچ کړه
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َد نفس َد رش نه بچ کېدل

دي کېدل  بچ  نه  شر  َد  دينفس  تلل  الره  پٔه  حق  َد  اؤ 
کړه ټل  ځان  سره  حق  دياهل  باطل  پٔه  چې  کوم  پرېږده 
مهاره بې  پرېنږدې  دينفس  مسأيل  زيات  ډېر  َددې 
غمه بې  شو  نٔه  دې  څوک  ژړېدلکٔه  زيات  ډېر  روستو 
مینې َد  مال  اؤ  باه  جاه  ديَد  خالصول  خپل  زړګے  دا 
شبؔیره اے  شې  نٔه  ديورستو  تلل  مخکښې  نور  الر  دې  پٔه 

ريا
وي دنیا  چا  َد  مطلب  چې  کښې  ويعبادت  ريا  پٔهٔٔٔٔ  بیا     وقوف  بې  دا  مبتال 
تړلے سره  خدأی  َد  زما  کار  يو  ويهر   زما  بیا  ولې  دې  نظر  چا  بل  پٔهٔٔٔٔ 
نو َد اهلل  پٔهٔٔٔٔ حکم  اعمال څوک کړي    ويچې  چا  بل  لٔهٔٔ  ولې  تعريف  َد  خواهشمند 
کښې دې  پٔهٔٔٔٔ  چې    اعمالو  َد  دے  ويقدردان  رضا  َد  چې  هغٔه  َد  بس  چا  َد  نیت 
نه وباسه هر غیر چې زړٔہ دې پاک شي ويزړٔہ  صفا  چا  َد  زړٔہ  چې  اخالص  نصیب  شي 
ختم شي  باندې  ريا  دې  پٔهٔٔٔٔ  اعمال    ويټول  تباه  هغه  راځي  چې  ته  کوڅې  دې 
وي نٔه  ريا  کښې  زړٔہ  هغه  شبیؔره  وي اے  فدا  باندې  اهلل  پاک  پٔهٔٔٔٔ  زړٔہ    کوم  چې 

َد اهلل تعایٰل َد نظر نه غورزېدل

يمچې پٔه زړٔہ  کښې دې خیال راغلو چې زٔہ   ښٔه يم نٔه  ښٔه  اوس  هم  وم  ښٔه  کٔه    ته  ځان  وايه 

ښٔه  وګڼي  څوک  ځان  وخت  څٔهٔ  داچې  يمولې  څٔهٔ  اوس  نو  پرېوزي  خدأی  َد  نظره  لٔهٔٔ 

شوي فضل  پٔه  اهلل   َد  دي   ښٔه  چې  يمڅٔهٔ  زٔهٔ  خپلو  خرابیو  َد  دار  ذمه 

الره ښٔی  ته  مونږ  حفاظت  َد  سوچ  يمدغه  زړٔه  پٔه  قول  دغې  َد  اوس  لیکونکے  زٔه 

کړي جوړ  راته  اهلل  خیر  َد  حاالت  يمټول   ودٔه  جوړ  کومه  منسوب  ته  ځان  ئې  زٔه 

شبؔیره ټولې  کارنامې   دي  نفس  َد  يمدا  دٔه  لٔهٔٔ  تنګ  وختې  هر  ګوري  کار  ماته 
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ريا
دپاره چا  بل  َد  ته  عمل  کړه  دپارهمٔه  اهلل  کوه  عمل  صرف 
دي سره  خدأی  دې  ماضي  مستقبل  دپارهحال  ريا  َد  دے  جواز  بیا  څٔه 
واچوه زور  باندې  فکر  اؤ  دپارهذکر  رڼا  َد  خپل  زړګي  دې  َد 
وباسه زړګي  خپل  لٔه  خیال  مخلوق  دپارهَد  ستا  َد  شي  نٔه  راکوټ  دا 
کوه دپاره  خدأی  بس  عبادت  دپارههر  زما  اؤ  ستا  دا  وي  دي  نٔه 
دې لٔه  کړي  بچ  مونږ  دې  شبیؔره  دپارهاهلل  دعا  َد  کړٔی  وچت  اوس  الس 

کینه
دےچې کینه زړٔہ کښې لري  نو زړٔہ خراب دے حجاب  يو  دا  دعا  َد  ته  قبلېدو 
کړه وسیع  زړٔہ   ، چاته  تنګوې  زړٔہ  پٔهٔٔٔٔ صفا زړٔہ َد خدأی  فضل بې حساب دےولې 
کړې څٔه  دنیا  پٔهٔٔٔٔ     ، اهلل  َد  شه  عاشق  دےتٔه  جواب  ښٔه  دا  وسوسو  َد  شیطان  َد 
باندې وکړه تاب دےکٔه غصه کوې نو خپل نفس  و  پیچ  يو  َد غصې  هم  چې کینه 
ده ښه  نو  غصه  وي  دپاره  دين  َد  دےکٔه  عذاب  پرې  نو  وي  دپاره  نفس  َد  کٔه 
شبؔیره ساته  نظر  باندې  نور څٔه نٔه دي دا دنیا خو خیال و خواب دےآخرت 

عجب
څومره ښٔه وي چې تعريف څوک َد رحٰمن کٔیخپل نظر کښې ځان وچت ګڼل نقصان کٔی
شي مالؤ  کښې  خاؤرو  به  عمل  ښٔه  ستا  کٔیدا  چشمان  ستا  َد  نفس  َد  َددې  کتل  کٔه 
ده نٔه  ښه  نو  تاته  ولګي  ښٔه  دا  کٔیکٔه  وران  کارونه  ښٔه  به  باندې  تعريف  خپل 
دي ګېرول  ځان  کېدل  ښٔه  کښې  نظر  َد هغٔه خوښه کښې ښه ده چې ورک ځان کٔیخپل 
راوريږي چې  معرفت  َد  کٔیحقأيق  احسان  خپل  فضل  پٔهٔٔٔٔ  باندې    شبیؔر  دا 

رڼا َد علم
علم َد  رڼا  ضروري  ده  علمضروري  َد  باال  مقام  دے  حاصله،  کړه 
غأيبې شي  به  جهالت  َد  تېرې  علمترې  َد  چا  حاصله  کړله  رڼا  کٔه 
لٔه مونږ څنګه راضي کیږي علمزمونږ خداۃٔی به  َد  دا  الر  ونيسه  دپاره  دې 
علممعلم هم مبعوث شوے َد خداۃٔ ٔی دوست دے َد  صفا  الر  دلته  پريښي  ئې  ته  مونږ 
شي مل  سره  علم  َددې  کٔهٔ  علمتربیت  َد  بیا  تٔه  رنګ  ګوره  شبیؔره  اے 
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اخيل
اخلي هدايت  قرآن  لٔه  بس  بيدار  اخليزړٔہ  حکمت  نه  اهلل  لٔه  بيا  زړٔہ   ذاکر 
ډېرڅيزونه وي   پراته  خو  چاپېره   اخليګېر  سعادت  هرڅٔہ  لٔه  شي  سم  زړٔہ  چې 
اخليپروت وي څه کوږ والے هم  چې زړٔہ کښې چرته حيلت  نه  څٔه  هر  شي  ئې  نظر  کوږ 
وايی چې  دعا  قلوبنا  تزغ  اخليال  رحمت  نه  خدائے  َد  بيا  باندې  دې  پٔهٔٔٔٔ 
دپاره کار  َد  نفس  کلہ  اخليتياريږي  همت  پٔهٔٔٔٔ  کار    هغٔه  لٔه  عاقل  نو 
دے واضح  ډېر  خو   دستور  دا  کښې  دنيا  اخليپٔهٔٔٔٔ  آخرت  مختلف   نه  دې  خلق 
ناک وي دنيا کښې دے قدري شي همت  اخليپٔهٔٔٔٔ  صورت  دے  جبري  َد  ته  آخرت 
وي نصيب  څٔه  به  هغٔه  َد  شبيؔره  اخلياے  سمت  نه  دښمن  َد  کښې  تلو  پٔهٔٔٔٔ  چې   

حسد مٔه کړه
مجاهدهچې دے مخکښې کوم له تانه حسد مٔه کړه ورسره ستا  َد  ده  نه  دې  لٔه  تختې  ونٔه  تٔه 
چې دې خدأی نصيب وچت کړي پٔه هغٔه کړه بهروسهتٔه هم مال وتړه مخکښې َد محنت دنيا کښې الړ شه
دادا دنيا دارالعمل دے  پٔه عمل به ښایٔسته کيږې ده  ګټه  ستا  هلته  وکړه  عمل  ښٔه  دنيا  پٔه 
تاته هم خدأی دي درکړي الس اؤ پښې ذهن اؤ  خولهپٔه څٔه وجه پٔه  احساِس کمترۍ کښې مبتال شوې
دواکوشش وکړه چې َد يار پٔه حکم وکړې ښٔه عمل تٔه ده  راستويل  پاک  خدأی  دپاره  تکليف  هر 
سعٰیښٔه محنت کوه سستي ونٔه کړې کار کښې اے شبيؔره ما   َ

ّ
اال لالنساِن  ليس  کښې  قرآن  دي 

برکت
شي نٔه  راتلے  دا  کښې  پېمایٔش  خو  مني  ئې  څوک  هر 
هر څٔه پرې اسان شي خو بيا هم ئې څوک ليدے نٔه شي

وخت ، مال ،    پٔهٔٔٔٔ اعمال کښې برکت َد چا نصيب چې يش
ډېر وي خوش نصيب ورنه بيا څوک هم خمکښې تلے نٔه يش

دے نٔه  کمال   ، دےٰ  نٔه  هنر   ، دے  فضل  اهلل  َد  دا 
شي نٔه  اخستے  ئې  څوک  وي  نٔه  چې  اهلل  َد  ورکړه 

ورته اهلل  کړي  جوړه  الره  وي  دار  تقوٰی  چې  څوک 
يش نٔه  حاصلېدے  دې  هٔل  بې  نو  کرامت  دے  دا 

دا ده  وفا  بې  شبيؔره  پسې  دنيا  پٔهٔٔٔٔ  مره    مٔه 
شي نٔه  خپلېدے  هم  دا  کله  وي  پردئۍ  هميش  دا 
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َد قرب ژوند
وي معرفت  َد  اهلل  پاک  َد  رڼا  کښې  قبر  سورة َد ملک َد کوم  چې هره شپٔه کښې  تالوت ويپٔهٔٔٔٔ 
وي معذب  مړے  پکښې  وي  دوذخ  َد  کنده  يا دا باغ َد جنت وي پکښې هر يو سهولت وييا 
زمانه به  کيږي  چې  نکير  منکر  َد  ويسوالونه  اجازت  دې   پرېښودو   َد  زما  نه  بره  َد 
راشي نظر  پٔهٔٔٔٔ  مخ    مبارک  حضرت  َد  کله  َد محبت ويچې  نظر  بيا  ما دې  پٔهٔٔٔٔ  نه هم     هغوی 
ويقران اؤ نمونځ ملګري کړې زما قبر کښې خدايه رفاقت  هم  روژې  َد  هلته  ماته  دې  حاصل 
وي کِړکۍ دې َد جنت راته شي بيرته هغه ځائے کښې فرحت  راته  حاصل  دې  ګانو  هوا  يخو  پٔهٔٔٔٔ  
کړې نصيب  راته  اعمال  هغه  دارلعمل  دې  قبول چې شي ، حاصل راته بيا هلته عافيت ويپٔهٔٔٔٔ 
نه ناپاکۍ  َد  قطرو  َد  متيازو  َد  کړې  بچ  َد غفلت ويما  لٔه دې چې  پٔهٔٔٔٔ قبر کښې سزا اکثر 
ستا دلته ،   پٔهٔٔٔٔ جنت  کښې، هم دې هلته معيت ويپٔهٔٔٔٔ قبر کښې يواځې دې شبيؔر نٔه وي اے خدايه

اهلام رباين اؤ اهلام شيطاين
دے رباني  الهاِم  َد  دننه  کښې  زړٔه  پٔهٔٔٔ  چېنل    يو 

دے  شېطاني  وساوِس  َد  سره  َددې  چېنل  بل 
باندې ذکر  پٔهٔٔٔ  اهلل  دَ  بنديږي  چېنل  دويم  دا 
ځان دې پيش کړي خپله شيخ ته چې دَدې څوک ارماين دے

وي بند  زړه  کله  شوق  کله  يی  خراب  کله  ښٔه  کله 
دے انساني  مزاِج  دا  شې  نٔه  حيران  باندې  دې  پٔه 

عبادت کښې کٔه  پوهېږې چې َد خدأی خمکښې والړ يم 
ځان ښٔه سم کړه پٔه دې باندې،  کيفيت دا احساين دے

بېکاره اؤ  ناپوېه  دے   دے  عاجز  دے  نٔه  هېڅ  شبيؔر 
دے سليماني  اشرف  َد  خو  برکت  وئېل  اشعار   دا 
جنيت خلق

وئېلي  هم   چې  چا  دا   دي  دے  اهلل  پاک  زمونږه  رب 
شوي پاتې  دي  ټول  عمر  باندې  عهد   دغه   پٔهٔٔٔٔ  اؤ   

ته دوی  ورکوي  بشارت  به  فرښتې  خمکښې  مرګ  َد 
نازويل دي  اهلل  َد  چې  شامل  به  کښې  هغو  يش 

دلته وو  تاسره  مونږه  کړه  غم  مٔه  اؤ  ويرېږه  مٔه 
ملګري ستا  َد  وو  مونږه  يې  روان  سره  زمونږ  تٔه 
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وه َددې  تارسه  وعده  کړه  قبول  زېرے  جنت  َد 
هلته رنګ   پٔهٔٔٔٔ رنګ مزې دي ټول څزيونه دي  ډېر ښيلک

هلته ژو ند َد زړٔہ َد خوښې چې څه غواړې شي مالؤ به
تلي دا ژوند شه اوس کړه هېرې ورځي  َد ستا  مبارک 

خدأی غفور رحيم   پٔهٔٔٔٔ تادے مهربان هٔل حد نه زيات نن
شوي پاتې  وي  څٔه  به  نو  ده  هغٔه  َد  مېلمستياچې 

خدايه ته   پٔهٔٔٔٔ فضل خپل اوس شبيؔر هم دؤی کښې شامل کړې
َددې وخت نه څٔه کار واخلم چې َد تېز اس   پٔهٔٔٔٔ شان زغلي

تعليم همت اؤ تربيت
َد عمل   پٔهٔٔٔٔ شان    پٔهٔٔٔٔ دې باندې پکار استقامت دےصرف علم کافي نٔه دے ورسره پکار همت دے
دےَد شيطان اؤ نفس َد السه  بچ کېدل کہ دې کښې غواړې تربيت  َد  ضرورت  بيا   سره  سره  تعليم  َد 
حاصله شي  چې  تقوٰی   َد  دي  حاصلول  َد ايمان پٔه  موجودګي کښې خو تقوٰی بيا واليت دےتربيت 
بشارت به ورته ورکړے شي راځه ستا ځائے جنت دےپٔه تقوٰی استقامت کٔه  پٔه دنيا کښې چا حاصل کړو
شبيؔره شي  نٔه  حاصلېدے  جنت  باندې  عمل   دا ئې عادت دےپٔه 

ً
فضل وشي پٔه دې باندې عموما

پٔه څلورو څزيونو جنت
خورول چا  پٔه  روټۍ  بل  خورول  دي  سالم  دريم حق َد رشته دار دي پٔه ښٔه شان پوره کوليو 
َد تهجدو نمونځ کول هم کٔه نصيب شي داخلولڅلورم  ځان  ته  جنت  اسان  شي  باندې  دې  پٔه 
کٔه ئې پېژنې کٔه نه ورباندې دي مخکښې کېدلَد سالم عادت دې جوړ کړه هر مسلم وته سالم کړه
مړولَد روټۍ خوورول ښٔه کار دے دعاګانې پٔه  دې واخله خيټه  پٔه  دي  تږي  وږي  دا  امت  َد 
ويرېدلپٔه تا حق َد رشته دار دے ددٔه حق پٔه ځان پرېنږدې نه دي هر وختې  اهلل  لٔه  باره کښې  دې 
کاميابېدلتهجدو کښې له خدأی نه دعا غواړه اے شبيؔره يعنې  رضا  اهلل  َد  مو  نصيب  شي 

َد اهلل تعایٰل معرفت
غور   پٔهٔٔٔٔ ذات کښې ئې ممکن نٔه دے پوهېدل ئې   پٔهٔٔٔٔ صفات وي
غور کول ئې پٔهٔٔٔٔ مخلوق   وي  ، غور کول  پٔهٔٔٔٔ کأينات  وي

پٔهٔٔٔٔ پردو کښې َد ختليق خپل هر طرف ته هغه ښاکري   
غور کول لږ پٔه خپل ځان هم وي زمونږ چې نفسيات وي 

تحقيقونه خلق  ډېر کړي نتيجو کښې کړي غلطيانې
ځان ظاهر کړي خالق پرېږدي څٔه خراب داسې  خياالت وي
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نه دې  َد  بې  اؤ  صانع  َد  وي   رسه  ذکر  ښٔه  فکر 
وي تکلفات   ذهين  يش    جوړه  عيايش  ذهين  يو 

بيا سبحان  خدأی  َد  معرفت  راشي  سره  فکر  ذکر 
بيا   پٔهٔٔٔٔ دغه معرفت ئې پوې شي کوم  چې تخليقات  وي

رايش بيا  اواز  زړٔہ  َد  دا  نشته  باطل  ئې  کښې  ختليق  پٔهٔٔٔٔ 
نو   پٔهٔٔٔٔ دغه معرفت بيا شې ښاکره چې مو  حاجات  وي

يو حاجت لٔه اور خالصے دے آخرت کښې چې مالؤ شي
وي مناجات   بيا   ښٔه  دپاره  خالصي  َد  نه  اور  َد  نو 

دے معرفت  وي  ماخوذ  نٔه  ذکر  َد  فکر  چا  َد  چې 
مقامات  وي ډېر   دوی  َد  لوړ  دي  ابلاب  اولو  بس  دغه 

ذهن َد  بيا  ده  عياشي  وي  بغير  نه  فکر  َد  چې 
وي اوقات   دوی   َد  ضأيع  اؤ  شهرتونو  َد  طالب  دي 

دوی پرېږدي  فائيده  الفاين  دپاره  دنيا  فاين  َد 
َد دوی الره کښې به وينې َد شهرت  چې کوم   ظلمات  وي

ده بيل شوې اے شبيؔره وجه څٔه  تٔه هغو کښې وې خو 
وي براکت   بزرګانو   َد  شکه  بې  دے  فضل  خدأی  َد 

َد دنيا فکر اؤ َد اخرت فکر
کړه کم  لږ  فکر  دنيا  کړهَد  غم  آخر  َد  غالب  پړې 
کړهحال پٔه دې کښې استعمال کړه  محکم  پرې  دې  مستقبل 
باندې خدأی  َد  مينه  پٔه   کړهډک  حرم  خپل  دا  زړګي  َد 
کارونه ټول  باندې  دې  کړهپٔه  محترم  تٔه  کوې  چې 
بيا طريقه  پٔه   حضور  کړهَد  سم  کارونه  ټول  دغه 
نفس َد  رياضت  پٔه   کړهخواهشات  کالعدم  شبيؔره 

يو منصوبه بندي
شمار َد  وکړم  ګناه  َد  څنګه  استغفارجرأت  زۂ  دې  پٔهٔٔٔٔ  کړم    ونٔه  ولې 
يم ګار  ګناه   ، يم  کار  خطا   ، يم  انسان  خوارزۂ  نور  به  شم   ، وکړم  پرې  ولې  اصرار 
دے رب  مې  هغه   ، هغٔه  َد  يم  بنده  غفارزۂ  رب  زمونږه  مونږ  پٔهٔٔٔٔ  مين  دے 
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کيږي څٔه  هر  باندې  فضل  پٔهٔٔٔٔ  هغٔه  هزارَد  کوو  کوشش  کٔه  نه  هېڅ  ګني 
يم ګو  دعا   ، فضل  الهي  يا  نثارفضل  کړمه  څٔه  هر  باندې  تا  پٔهٔٔٔٔ  چې   
خدايه شمه  نٔه  رائے  خود  شمه  نٔه  اعتبارګمراه  وي  مې  محبوب  پٔهٔٔٔٔ  ستا    اؤ  تا  پٔهٔٔٔٔ 
کړم خپل  زۂ  ټول  سنتونه   ستا   محبوب  شرمسارَد  شم  نٔه  زۂ  وخت  پٔهٔٔٔٔ  مرګ    َد  اؤ 
زۂ   پٔهٔٔٔٔ دې وخت َد شيطان جوړ نٔه شمه ښکارمرګ   پٔهٔٔٔٔ وخت  مې کلمه   پٔهٔٔٔٔ خولٔه نصيب کړې
دے زما  شبيؔر  ووايې   مې  ليدو  اظهارپٔهٔٔٔٔ  بيا  شکر  َد  وکړم  دې  پٔهٔٔٔٔ  اؤ   

يه
ٰ
معرفت ال

پېژندلے پاک  خدأی  وي  نٔه  چې  زړٔه  چا   اوړېدلےَد  شي  نٔه  هغه  نٔه  دنيا  لٔه 
وي زړګے  چا  َد  مانوس  سره  خدأی  َد  تللےچې  هغه  شي  نٔه  طرف  پٔه  دنيا  َد 
خواهشاتو َد  پټٔی  وي  سترګو  پٔه  موندلےچې  بيا  شي  هدايت  کله  هغه 
دے پروت  واضح  خو  هدايت  کښې  قران  ليدلےپٔه  شي  نٔه  هغه  وي   نٔه  سم  زړٔه  چې  
شي ککړ  باندې  پاک  خدأی  َد  مينه  پٔه  اخستلےچې  شي  هدايت  نه  څٔه  هر  لٔه 
شي اخستے  سترګو  پٔه   زړٔهٔ  َد   سپېځلےمعرفت  کړه  ذکر  پٔه  زړٔه  شبيؔره   اے 

رشِف انسانيت
دے انسان  کښې  مخلوقاتو  پٔهٔٔٔٔ  اشرف    دےچې  مسلمان  يو  هر  کښې  دې  پٔهٔٔٔٔ  منتخب   
راغلے ځنې  محبوب  لٔه   چې  کالم  دےکوم  قران  کالم  دې  َد  نوم  اؤ  خوږ   دے  ډېر 
هم  محبوب  َد  ياد  اؤ  دے  امر  حاکم  دے   پٔهٔٔٔٔ مونږ کښې دے موجود َد رب احسان دےَد 
دےکوشش وکړه چې   پٔهٔٔٔٔ دې باندې ځان پوې کړې فرمان  دا   چې  الحاکمين  احکم  َد 
راغلے دے  ته  مونږ  لوري  لٔه  محبوب  دےَد  حيران  زړٔہ  اوښکو  لٔه  مې  ډکې  سترګې 
اورم دغه  مينه  پٔهٔٔٔٔ  چې    کښې  دےتراؤ  رمضان  َد  فضل  پٔه  خدأی  َد  برکت 
کړه کالم  َددې  حواله  شبيؔره  پٔهٔٔٔٔ لوستلو چې ئې خوشحال َد ستا  جانان دےزړٔہ 

تواضع اؤ شکر
تٔه قدمونو  پٔه  هغٔه  َد  تٔهپرېوځه  رفعتونو  َد  پوڼکو  پٔه  خېږه 
کړه نعمتونو  پٔه  اهلل  َد  تٔهشکر  نعمتونو  َد  باران  ګوره  بيا 
وکړه سوچ  دي  چا  درکړي  درته  تٔهدا  څيزونو  دې  پٔه   نظر  واچوه 
شي چې  کامياب  وکړه  محنت  تٔهداسې  محنتونه  مقصده  بې  پرېږده 
نبي خوږ  ځومره  درکړے  خدأی  تٔهتاتٔه  سنتونو  پٔه  روان  شه  ئې  ځه 
دا شبيؔره  دي   نٔه  مزې  َد  تٔههسې  شعرونو  دې  پٔه   ځان  پويوه  لږ 
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يوه نېغه خربه
مونږ يو  اهلل  َد  خبره  صفا   مونږده  يو  چا  َد  يو  نٔه  هغه  َد  کٔه  مونږ 
شي به  ټيک  څٔه  هر  شو  هغٔه  َد  کٔه  مونږمونږ  يو  تباه  نو  شو  دنيا  َد  که  اؤ 
شو ګټلے  دې  پٔه  آخرت  مونږمونږه  يو   دنيا  پٔه   دپاره  خدأی  َد  کٔه 
شي به  نصيب  زمونږ  خندا  کښې  مونږهلته  يو  ژړا  پٔه  ويرې  َد  خدأی  لٔه  کٔه 
دي اجرونه  ډېر  شکر  َد  اؤ  مونږصبر  يو  لګيا  سره  مايوسۍ  ولې 
وي کٔه  ډک  مينې  َد  هغٔه  َد  دا  بيا يو مونږزړٔه  ډېر زيات خوش نصيب شبيؔره 

شکر
زياتوه شکر  پٔهٔٔٔٔ  تٔه  کوهنعمتونه  فنا  ځان  خپل  کښې  الره  دې  پٔهٔٔٔٔ 
شي روحانيت  حاصل  کوم  ذکر  لٔه  اچوهچې  تېل  َددې  کښې  ګاډي  خپل  پٔهٔٔٔ    
تٔه  پاک   اهلل  َد  نعمت  َد  نه  خوان  بيا  خوروهاؤ  اؤ  خوره  مختلف  نعمتونه 
ګوره ته  هغٔه  ساته  نظر  هغٔه  کوهپٔهٔٔٔٔ  بچ  نه  شر  هر  َد  خپل   ځان  داسې 
شعرونه کښې  مينه  خدأی  َد  شبيؔره  اوروهبيا  کښې  محفل  پٔهٔٔٔٔ  دپاره    جذب 

نمونځ
دينمونځ دے څه؟ ځان پرېښودل خيدأی اخستل دي ودرېدل  مخکښې  ئې  سره  عاجزۍ   
دي سره  خدأی  َد  مالَوول  ديکنکشن  کول  پکښې  سره  رب  خبرې  اؤ 
نو بندګۍ  َد  موجود  پکښې  اعمال  ديدي  جوړول  ځان  بنده  خدأی  َد  سره  دې 
دے پکار  زمونږ  نظر  ځائے  پٔهٔٔٔٔ  سجدې    ديَد  حاصلول  خشوع  چې  کښې  قيام  پٔهٔٔٔٔ 
يم والړ  مخکښې  مسجود  َد  کړه  ديتصور  ويښول  ځان  هوش  پٔهٔٔٔٔ  شه  يه  مٔه  وده 
بيا کعبې  َد  کړه  تصور  وي  مشکل  ديکٔه  راوستل  مخکښې  کعبه   کښې  تصور 
بيا سوچ  سوچ  پٔهٔٔٔٔ  نو    مشکل  ګڼې  هم  دا  ديکٔه  وئيل  الفاظ  شان  پٔهٔٔٔٔ  حافظ    کچه  َد 
شه نيت  پٔهٔٔٔٔ  زړۂ    َد  شامل  کښې  رکن  هر  ديپٔهٔٔٔٔ  شاملول  زړۂ  خپل  کښې  اعمالو  چې 
کښې رکعت  هر  وايه  بيا  ژوند  َد  منشور  پٔهٔٔٔٔ زړۂ کښې کښېنول ديخپل  َددې ښٔه احساس   
شي مزين  دې  عاجزۍ  پٔهٔٔٔٔ  قيام    ديستا  ټيټېدل  کښې  رکوع  سره  عاجزۍ 
کښې سجده  يعنې  عبديت  َد  مقام  َد مالک مخکښې سر دې کښې کښېښودل ديبيا 
کړه مستحضر  بيا  معراج  تٔه  کښې  نمونځ کښې خدأی سره خپل ځان مالَوول ديالتحيات 
دے استؤ  َد  درود  َد  حکم  خدأی  َد 

 

دي کول  عمل  هم  باندې  حکم  دې  پٔهٔٔٔٔ 
غواړې چې  غواړه  رب  خپل  لٔه  کښې  دعا  ديپٔهٔٔٔٔ  غوښتل  دغه  عاجزۍ  پٔهٔٔٔٔ   ، تٔه  څومره 
شبيؔره اے  ستا  صحيح  شولو   نمونځ  دا  ديکٔه  تېرول  شان  دې  پٔهٔٔٔٔ  شان    دغه  بيا  ژوند 
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نمونځ
خپلو زمونږ  نمونځونو  َد  دے  مقام  اخستلوڅٔه  َد  خدأی  له  دا  ده  طريقه 
احسان دې کښې نصيب شي َد  تللوکيفيت چې  َد  بره   مرتبو  َد  پوړکۍ  ده 
شي نصيب  کښې  دې  عبديت  َد  مقام  ودرېدلولؤی  پٔه  شان  ښٔه  پٔه  مخکښې   خدأی  َد 
مؤمنانو َد  معراج  دے  چې  نمونځ  کولودغه  زده  َد  َددې  ښٔه  وکړه  کوشش 
ئې ملسو هيلع هللا ىلص  محمد  َد  طريقه  پٔه   ظاهر  کېدلوکړه  َد  پاک  خدأی  َد  بس  ئې  باطن  اؤ 
کښې غفلت  پٔه  هم   يو  درنه  شي  نٔه  خپلوتېره  لمحو  َد  ساته  خيال  شبيؔره  اې 

کړه
کړه حاصل  درس  مينې  َد  تٔه  نه  قران  کړهلٔه  واصل  باندې  دې  پٔهٔٔٔٔ  سره    ځان محبوب 
نٔه نور  َد  دے  ډک  کالم  َددې  لفظ  هر  کړههر  خپل  زړګے  دا  معمور  باندې  نور  دې  پٔهٔٔٔٔ 
شه روان  سره  زړٔہ  مينې  َد  الر  پٔهٔٔٔٔ  کړهته    منزل  خپل  َد  الر  دغه  پٔهٔٔٔٔ  تصور   
ده فرښتو  َد  مشابهت  کړهرواني  مشکل  هر  َد  حاصل  اجر  ګونه  دوہ 
ده محرومي  دا  مخ  نه  دې  لٔه  پوې   پٔهٔٔٔٔ دې ته   پٔهٔٔٔٔ ښٔه شان خپل نفس جاهل کړهاړول 
ښٔه هميشه  دي  ساتل  جاري  دور  َددې 

 
کړه مأيل  باندې  دور  پٔهٔٔٔٔ  َددې    زړګے  خپل 

تل زما  خدمت  قران  َد  دې  نصيب  کړهشي  څکل  ئې  خوند  ورځ  هره  شبيؔره  اے 

تعليم اؤ جهالت
کٔی ازادول  اهلل  لٔه  چې  تعليم  کٔیکوم  بربادول  هغه  بيا  زړٔه  سړي   َد 
دے ښٔه  نه  تعليم  هغې  َد  بيا  کٔیجهالت  جوړول  ئې   استاد  چې   نه  شيطان  َد  
بس معرفت  علِم  دے  علم  چې پٔه کوم باندې څوک ځان َد خدأی کېدل کۍباطني  
دے غفلت  نه  کېدلو  خدائې  َد  کٔیجهالت  ويرېدل  نه  خدائې  باندې  علم  خلق 
کښې قران  پس  نه  اهلل   يخشي  کٔیانما  لولول  العلماء  اهلل  عباد  من 
شبيؔره تٔه  واخله  سبق  نٔه  َددې   کٔینو  وئيل  ته  څٔه  جهالت  ته  څٔه  علم 

نور اؤ ظلمت
شي ختم  ظلمت  بيا  نو  راځي  چې  شينور  ختم  جهالت  راشي  چې  علم 
کښې دې  ،پٔه  منور  اؤ  بيدار  شي   شيزړٔہ   ختم  محبت  وي  دنيا  َد  که 
خپله بيا  شي  پاره  َد   خدأی  َد  څٔه  شيهر  ختم  مذاحمت  نفس  دې  َد  کٔه 
کړي حاصل  هدايت  نه  قران  زړٔه  شيجوړ   ختم  رياضت  پٔه  نفس   دې  َد  زور 
نصيب شي  سر  پٔه  که  شيخ  کامل  َد  شيالس  ختم  ضرورت  څٔه  ډېر  َد  بيا  نو 
شبيؔره تلقين  پٔه   ئې  عمل  کړه  شيبيا  ختم  حالت  هغه   ، ښٔه  وي  نه  چې 
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يه اثر 
ٰ
َدکالِم ال

اثر  لري  هي 
ٰ
ال نثر داکالِم  عام  دا  نٔه  اؤ  دے  شعر  دا  نه 

خبرې سره  رب  وکړې  غواړې  تٔه  سرکٔه  شه  باندې  تالوت  پٔهٔٔٔٔ  َددې  نو 
برچې َد خدأی فضيلت څومره   پٔهٔٔٔٔ مخلوق  دے هومره  کالمونو  نورو  پٔهٔٔٔٔ  دے 
نظرکٔه   پٔهٔٔٔٔ زړٔہ کښې دې  کالم  دغه موجود وي ستا  نه   خدأی   لٔه  به  وځي  جارنٔه 
شو نصيب  درته  کالم  دې  پٔهٔٔٔٔ  عمل    درکٔه  پٔهٔٔٔٔ  در  بيا  دنيا  پٔهٔٔٔٔ  ګرځې    به  نه 
تاته کٔه  تېرے  وي  چاپېره  ګېر  ستا  سحرله  َد  زېرے  نه  دٔه  لٔه  حاصل  کړه 
کيږي څه  نو  اورې  ئې  چې  کښې  برابرترواؤ  اورې  به  دا  پته  وي  کٔه 
سورتونو بعضو  َد  ده  ټيک  اثروظيفه  کوي  جدا  َددې  دور  مګر 
ده جدا  جدا  آيت  هر  َد  ثمرتجلي  جدا  جدا  اخله  يو  هر  َد 
کړه توښه  جوړه  دا  ته  ځان  شبيؔره  معتبراے  دے  صورت  دا  کښې  آخرت 

خشوع
څنګه خشوع  کښې  نمونځ  وي  وپوښتي  تا  څنګهکٔه  وضو  چې  وي  چې  ووايه  ورته 
کولو ټيک  نمونځ  َد  ظاهر  َد  دے  شرط  اؤ خشوع چې قلب وي دې کښې يکسو څنګهوضو 
څنګهکٔه تٔه غواړې چې پٔه نمونځ کښې دې يکسو شوم هو  َد  وي  تصور  لږ  زده  دا  کړه 
شه پوې  ده  مينه  دنيا  َد  خيرے  زړه  څنګهَد  تو  کړې  به  دا  نه  زړٔه  کړه  زده  دا  چل 
خپل زړه  کښې  مينه  اهلل  َد  کړه  څنګهمعطر  خوشبو  چې  وي  کښې  ګل  شبيؔره  اے 

َد قران تالوت
زٔہ کوم  غور  پٔهٔٔٔٔ  قران  َد  کٔهٔ  زٔہتالوت  شم  مالؤ  بيا   سره  رب  به  دې  پٔهٔٔٔٔ  ښٔه   
زٔہچې مې مخکښې دا کالم َد رب وي پروت نو يم  هغٔه  َد  تالوت  پٔهٔٔٔٔ  همکالم 
ښائی مناظر  دوزخ  َد  اؤ  جنت  زٔہَد  ويرېږم  کله  اؤ  ئې   شوق  پٔهٔٔٔٔ  شم   
درزيږي زما  زړٔہ  قصه  پٔهٔٔٔٔ  قارون    زٔہَد  اخلم  عبرت  هم  قصې   لٔه  فرعون  َد 
شو دښمنان  وروڼه  مينه  پٔهٔٔٔٔ  دنيا    زٔہَد  حاصلوم  بيا  ترې  صبر    يوسف  لٔه 
مونږته علم  َد  دعوٰی  بيا  کله  زٔہښائې  ولولم  چې  قصه  حضر  موسٰی  َد 
پته ده  راته  یٰسين  دے  زړٔہ  قران  زٔہَد  اچوم  خپل  زړٔہ  پٔهٔٔٔٔ  رڼا    یٰسين  َد 
دے عبرت  نظام  ګردش   َد  ورځو  شپو  زٔہَد  وانخلم  ولې  تزکيه  الشمس  لٔه 
غواړي نه  زمونږ  اصالح  نفس  َد  قران  زٔہټول  ووايم  دا  تصوف  دے  قران  ټول 
زٔہعشق شبيؔره پټ الفاظو کښې ئې پروت دے کړم  دماغ  اؤ  زړٔہ  َددې  نه  معنو  ډک 



110 شہرائے حمبت

َد ښځو تعليم
مګر دے  ضروري  ښځو  َد  اثرتعليم  ښٔه  دؤی  پٔه  وي  دې  تعليم  َددې 
راويل ازادي  چې  هغه  خطرتعليم  پر  دے  هغه   ، شريعته  لٔه 
دے پکار  هم  ورسره  تربيت  بهرښٔه  حده  لٔه  کړي  ښځې  به  ګني 
چاته هر  پکار  علم  عين  فرض  ثمردے  وي  ورسره  دې  عمل  َد  اؤ 
شي نٔه  خرابې  خيال  پٔه   عالمۍ  معتبرَد  صورت  هر  دے  خدأی  َد  نظام 
شبيؔره پکار  سره  احتياط  څادردے  پٔه  کښې  چرته  شي  رانٔه  تهمت 

َد قران  کالم 
دے حيرت  َد  دا  سمندر  ګوره  ته  کالم  قران   َد 
دے وچت  څومره  کالم  دا  دے  روان  څومره  کالم  دا 

دے حمبوب  َد  هم  کالم  ،دا  هم  حاکم  َد  دے  کالم  دا 
دے حيثيت  کوم  َددې  چې  وکړه  تپوس  نه  زړٔہ  َد  لږ 

دا آيين دے، دا منشور دے ،دا َد ژوند َد ستا دستور دے
دے راحت  هم   زړونو  َد  اؤ  دے،  رب  َد  کالم  جدا  دا 

پٔهٔٔٔٔ يو يو لفظ کښې ئې مينه،  پٔهٔٔٔٔ هر لفظ باندې ئې قربان شم
دے حمبت  َد  پيغام  دا  راغلے،  رب  هٔل  پيغام  دا 

زړونو َد  زمونږ  شفا  دا   ، دے  سکون  زړٔہ  زمونږَد  دا 
دے تالوت  َد  ډېر  اجر   پوهې،  َد  دے  ډېرئې  اثر  

َد زړٔہ رسور دے َد مؤمن  نور دے،  دا   َد زړٔہ  َدمؤمن  
لرې کيږي   پٔهٔٔٔٔ دې باندې، چې َد زړٔہ  کوم کثافت دے

کړه ديدار  سترګوئې  پٔهٔٔٔٔ  اؤ    ئې،  تالوت  ژبه  پٔهٔٔٔٔ  کړه   
دا   پٔهٔٔٔٔ زړٔہ باندې اثر کړي ،چې َد زړونو دا راحت دے

کړه  پيدا  پکښې  تدبر  کړه،  و  تٔه  غور  باندې  دې  پٔهٔٔٔٔ 
اے شبيؔره بيا حمسوس کړه چې   پٔهٔٔٔٔ دې کښې کوم حکمت دے

اهلامات
وي الهامات  چې  شريعت  َد  هغه ټيک دي که اشعار که احکامات ويموافق 
وي نه  سنت  و  قران  َد  دا   َد صاحِب الهام هم   چې ټيک حاالت ويمخالف 
ويمقصود نٔه دي دي محمود کٔه دا حاصل شي کشفيات  کٔه  کيفيات  کٔه  کرامات 
شي کېدے  دغه  نتيجه  ښٔه  عمل  ويَد  مقامات  َد  دې  پٔه   چې  نٔه  انحصار 
ويدے موجود هر خير قران اؤ پٔه  سنت کښې نجات  هر  به  منحصر  باندې  دې  پٔه 
نه کجۍ  له  غاړه  امان  شبيؔره  وياے  مناجات  به  هم  پکار  دپاره  دې 
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اهلام رمحاين
وي مأيل  لور  پٔه  اهلل  َد  زړۂ  چا  َد  ويچې  حأيل  کوم  چې  حجابات  لرې  شي  اؤ 
دے وصویٔل  خپله  خدأی  له  بيا  وياحکامات  نازل  کوم   چې  دهٔ  پٔه   نه  الهاماتو 
ويتشريحات  پٔه خپل خپل وخت  زړهٔ کښې راځي بيا قابل  کښې  دې  لدني  علِم  َد  دے 
وي دے  چې  کښې  در  اهلل  َد  شوے  ويمقبول  حاصل  ورته  اولياء  َد  حمايت 
علم َد  وسعت  نصيب  کړي  ته  دهٔ  وياهلل  مقابل  کله  بيا  دے  والو  حق  َد 
شبيؔره اے  کښې  حال  هر  کٔی  مرسته  حق  ويَد  شامل  کښې  مرسته  پٔه   ددهٔ  حق  اهل 

 پٔهٔٔٔٔ روژه کښې
کښې روژه  پٔهٔٔٔٔ  رحمتونه  کښېراوريږي  روژه  پٔهٔٔٔٔ  اجرونه     دي  زيات  څومره 
شمارلے شي  باندې  فرضو  پٔهٔٔٔٔ  نمونځ    کښېنفل  روژه  پٔهٔٔٔٔ  عنايتونه    رب  َد  دي 
اؤ اصالح  َد  اسانه  پٔهٔٔٔٔ  کښېحاصلېږي    روژه  پٔهٔٔٔٔ  منزلونه    ټول  تقوٰی  َد 
بللے شي  مياشت  فرقان  َد  مياشت  قران  کښېَد  روژه  پٔهٔٔٔٔ  تالوتونه    زيات  ډېر  وي  
کښې دې  فرضو  َد  زيات  اجر  چنده  کښېاويا  روژه  پٔهٔٔٔٔ  رحمتونه    دي  خدأی  َد  شي 
واخلي هغٔه  څوک  چا  َد  وکړي  افطار  کښېچې  روژه  پٔهٔٔٔٔ  اجرونه    هومره  روژې  َد 
ګفت هغٔه  َد  اورې  تٔه  اوري  لوستل  کښېستا  روژه  پٔهٔٔٔٔ  بهارونه  دي  قران  َد 
کٔی غوښتل  څٔه  هم  مونږ  لٔه  اؤ  کٔی  کښېورکول  روژه  پٔهٔٔٔٔ  کارونه    دوه  دا  شي  جمع 
دے عشق  َد  سفر  نظاره  ده  اخالص  کښېَد  روژه  پٔهٔٔٔٔ  غورزنګونه    مينې  َد  دي 
کښېپښې   پٔهٔٔٔٔ نفس کړي اؤ دا زړٔہ َد نور نه ډک کړي  روژه  پٔهٔٔٔٔ  تالوتونه  تراوې 
مالويږي شبيؔره  اے  کښې  شپٔهٔٔٔٔ  خاص  کښېيو  روژه  پٔهٔٔٔٔ  اجرونه    چنده  زرګاؤ 

َد غوښتې طريقه
ژاړهچۍ َد غوښتې وي موقع هغې کښې غواړه ورته  مالويږي  چې  ژړا  پٔه 

زده کړه تٔه  َد غوښتې چل  نه  غاړهَد سوالګري  درنه  خپله  کړه  سپکه  توبه  پٔه 

دي خطرناک  ډېر  تلل  دنيا  لٔه  توبې  الړهبې  موقع  دا  چا  لٔه  چې  به  پښيمان  شي 

دي اسان  ورته  کول  ټيک  کارونه  پشاړهوران  هره  هغه  شي  کولے  ټيک 

مطٔمنه تسليو  پٔه  شيطان  شاړهَد  پٔه   تا  پرېږدي  به  دے  وائې  شبيؔر 
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َد عشق مزنل
يو منزل َد عشق کٔهٔ حج دے بل منزل َد عشق رمضان دے
مالويږي خدأی   پٔهٔٔٔٔ دواړو دا   پٔهٔٔٔٔ مونږ َد رب احسان دے

دي ساتل  قابو  نفس  پٔهٔٔٔٔ  بل  ته  اهلل  زړٔہ  يو  ورکول 
قرباين   پٔهٔٔٔٔ يو کښې ښاکري اؤ پٔهٔٔٔٔ بل کښې چې قران دے

يو   پٔهٔٔٔٔ عشق کښې ډوبيدل دي بل يو عشق َد ډوبيدودے
َد رب احسان دے َد رب احسان دے دغه هم  هغه هم 

دي   پٔهٔٔٔٔ يو کښې  هېرول ځان  اؤ   پٔهٔٔٔٔ بل کښې صربول ځان
يو کښې زړٔہ بېدارول دي  بل کښې نفس وته زندان دے

يو کښې وکړه چې څٔه غواړي بل کښې واوره چې څٔه وائې
دے فرمان  کولو  نٔه  َد  بل   ، َدپاره  هغٔه  کول  يو 

دي   جانان  َد  الرې   دواړه  دواړو،  پٔهٔٔٔٔ  شبيؔر    مني  دے 
دے جانان  زما  مزنل  اؤ   ، يم  روان  زٔہ  دواړو  دې  پٔهٔٔٔٔ 

شوقدر
ته برکتونو  شوقدر  َد  وکړٔی  غوندې  لږ  تهسوچ  لږ خپل حرکتونو  شپٔهٔٔٔ کښې  دغه  وګورٔی  بيا 
کوي اهلل  پاک  ټولې  اهمې  فيصلې  کښې  تهدې  ضرورتونو  ژوند  خپل  َد  خپله  وګورٔی  بيا 
تهڅنګه اطمينان سره دې شپٔهٔٔٔ کښې مونږه خوب وکړو مناجاتونو  زمونږ  بيا  نشته  حاجت  ولې 
يا ئې ځان وزاکر کړے َد خشوع خضوع نمونځونو تهکوم خلق چې پوې دي ، دي مشغول   پٔهٔٔٔ دعاګانو کښې
تهډکے دي لٔه اوښکو سترګے غواړي   پٔهٔٔٔ ژړا باندې فريادونو  اؤ  زارۍ  و  آه  ددوی  وګورٔی 
دے ورکړې  َد  اؤ  بخششونو  َد  اواز  طرف  دوی   پٔهٔٔٔٔ انتظار کښې وو ټول کال دې ساعتونو تهبل 
تهشپه کښې   پٔهٔٔٔ نمونځونو دي َد ورځې به روژه نيسي زړونو  دغه  مالويږي  به  تسلي  څومره 
کوي پېښې  دوی  هندوانو  َد  ناپويه  دي  چې  کړي آتشبازي اؤ ورکړي زور دې کښې رسمونو تهکوم 
تهزړهٔ نه دا دعا کوم چې ما خپل دې َد ځان وليکي رحمتونو  دې  دي  لېواله  شبيؔر  َد  سترګې 

يللة القدر
اجرونو َد  دے  پسرلے  قدر  َد  نعمتونوشپٔهٔٔٔٔ  َد  اهلل  پاک  َد  نظاره 
لٔه زرو مياشتو   ګرځي ، َد خدأی پاک   پٔهٔٔٔٔ حسابونوَد دې شپې چې  عبادت دے،  زيات 
شي راکوز  سره  فرښتو  َد  ملکونوجبرئيل  پٔهٔٔٔٔ  ګرځي    حکم  پٔهٔٔٔٔ  اهلل    د 
دوی کٔی  دپاره  هغو  َد  پٔهٔٔٔٔ ښایسته ښکلي کارونودعاګانې  چې مشغول وي   
دا اؤ  کښې   عشره  آخري  وي  شپه  پٔهٔٔٔٔ طاق شپو کښې وي، نور کار دے َد رازونودغه 
وي زيات  ډېر  َددې   امکان   کښې  امکانونووویشتمه  لٔه  امکان  يو  دے  نه،  يقين 
کړه عشرې  َددې  شپه  هره  روڼه  چا  برکتونوکٔه  َد  شپې  َددې  به  الٔيق  شي 
شبيؔره کال  هر  شپه  دغه  حاصله  کوششونوکړه  َد  اهم  ډېر  دے   کار  دغه 
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توبه
وکړه توبه  ګناهونو  ټولو  لٔه  وکړهته  خاتمه  دوی  َد  تٔه  شانې  دغه 
ځان محفل  َد  فساقو  لٔه  کړه  بچ  وکړهمخکښې  ګناه  َد  بندے  مخ  شانې  دغه 
وي ښٔه  به  صحبت  صالح  َد  څٔه  وکړهانتظام  ښېګړه  ځان  َد  څٔه  باندې  دې  پٔه 
ته کېدو  بچ  نه  ګناه  لٔه  کښې  وکړهمستقبل  نيوه  س  ال  اخالص  پٔه   شيخ  کامل  لٔه 
وکړهَد خپل نفس عالج الزم دے پٔه  خپل ژوند کښې دا  نٔه  کٔه  کے  نور  کٔه  وائې  شبيؔر 

خپه وعده
خوشحاليږي قبلولو  پٔه   توبې  نور ور مخکښې شي چې څوک ورنزدې کيږيَد 
ده پخه  ښه  ئې  وعده  سره  شيطان  چليږيَد  وخت  هر  مطابق  هغې  َد  کار 
لګېدلے دے  محکم  پسې  مونږ  ختميږيشيطان  نٔه  داؤنه  ددٔه  کۍ  حمله 
خواهشاتو َد  مطابق  وي  خبريږيوسوسې  نه  خواهشاتو  َد  زمونږ  دے 
رسيږيڅوک چې پاک کړي دا خپل نفس له رذأيلو نٔه  ئې  وس  بيا  باندې  هغٔه  پٔه 
بيا خدأی  َد  شي  شبيؔره  دې  پٔه  کسان  دوی پٔه  جال کښې َد شيطان بيا نٔه ګېريږيدا 

اخرت
خوشحالي هم  اختر  اؤ  ده  خوشحالۍ  دَ  هم  راکړيروژه  داسې  بيا  بيا  دې  خوشحاليانې  ته  مونږ  اهلل 
ديخپل ديدار دې   پٔهٔٔٔٔ جنت کښې    پٔهٔٔٔٔ خپل فضل رانصيب کړي ترې  مو  اميدونه   ، مونږ   

ً
يقينا يو  ناالٔيق 

شوي توفيق  پٔهٔٔٔٔ  هغٔه    دَ  کړي  مونږه  چې  اعمال  خوشخبريټول  راکړي  دې  دا  شوي  قبول  دي  اعمال  دا 
کښې روژه  پٔهٔٔٔٔ  ؤ    نصيب  راته  افطارۍ  دَ  لذت  بل فرحت به دَ روژې دَ مالقات   پٔهٔٔٔٔ وخت کښې وييو 
چې ايمان سره تقوٰی يو ځائې شي جوړ شي ترې ويلدَ روژې مقصد تقوٰی راته نصيب شي   پٔهٔٔٔٔ روژه کښې
کويدښمن ناست پٔهٔٔٔٔ انتظار دے چې هر څٔه زمونږ کړي ختم دے  سخته  حمله  دے  ظالم  شپٔهٔٔٔٔ  پٔهٔٔٔٔ  اختر    دَ 
ډک خپل غشے کړي لٔه زهرو دَ ثواب شوده خراب کړي

 
پرېږدي مونږه  ازاد  به  کله  کښې  ورځو  اختر  دَ 

پٔهٔٔٔٔ دې ورځو کښې  شبيؔره کافيپٔهٔٔٔٔ صحبت دَ صالحينو    شي  تاته  به  تقوٰی  دا  دپاره  کال  ټول  دَ 
شهيد

شوے شهيد  وي  اهلل  َد  کښې  الر  پٔه  مړےچې  وأيې  ونٔه  ته  هغٔه  ژوندے  دے 
کړه مٔه  مړي  َد  هم  ګمان  باندې   دٔه  رسېدلےپٔه   ته  مراد  دے  دے  بامراد 
جوړيږي خاوند  ژوند  نوي  َد  وخت  هر  پٔه  اور وي سوزېدلےپٔه  َد عشق  چې کوم کس 
وي خدأی  به  کس  هغه  پٔه  څومره  کړېدلےمهربان  مينه  پٔه  وي  ئې  کس  کوم  چې 
شي نٔه  راغونډه  خولٔه  هلته  ئې  به   خندا  ژړېدلےپٔه  کښې  غم  وي  څوک  دلته  ئې  چې 
وګوره ته  الس  شبيؔر  َد  مومنه  نيسلےاے  ئې  کښې  الس  مينې  َد  يار  َد  ګل 
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َد زړٔہ  خوشحايل
اختر نوم َد خوشحالۍ دے خدأی چې هېر نٔه کړې پٔه دې کښې
کښې دې  پٔه  شې  نٔه  فېل  ګورې  ده  امتحان  َد  موقع  دا 

خوشحايل َد نفس لږ وخت وي بيا َد زړٔہ دنيا وي ورانه
کښې دې  پٔه   وړې  برے  که  حاصلېږي  ذکر  پٔه  دا 

شي مطٔمن  به  اعضاء  ټول  کړه  حاصل  قلب  َد  اطينان 
تٔه َد زړٔہ  خوشحالي واخله چې ده ذکر کښې پٔه دې کښې

زړٔه بادشاه دے چې خوشحال وي   نو دا ټول اعضاء خوشحال وي
چې دا ستا بادشاه خوشحال وي نو بيا دي مزې پٔه دې کښې

روح َد رب يو حکِم خاص دے وي خوشحال َد خدأی پٔه  ذکر
کٔه له ذکر نٔه  غافل شوې نو بيا تنګ به ئې پٔه  دې کښې

مؤمنه نه  ذکر  َد  خدأی  يه  مٔه  اغفل  وائې  شبيؔر 
رسېدل کٔه خدأی ته غواړې َددې دي الرې پٔه  دې کښې

وکړه
وکړه شناخت  نعمت  َد  باندې  تقوٰی  َد  نور  پٔهٔٔٔٔ  تٔه   
وکړه نعمت  َد  استعمال  باندې  حکم  پٔهٔٔٔٔ  هغٔه    َد 

َد تقوٰی نور چې رمضان کښې تاحاصل   پٔهٔٔٔٔ خپل حمنت کړو
وکړه حمنت  هم  نور  لږ  څٔه  دپاره  بقا  دې  َد  نو 

تابعدار شې َد جسم  پٔهٔٔٔٔ دې ورځ صرف  نه چې    هسې 
روح هېر نٔه کړې  انتظام لږ َد خپل زړٔہ َد راحت وکړه

پٔهٔٔٔٔ شپه  ځان بچ کړه َد اخرت    َد ناجنسه هٔل صحبت نه 
وکړه عبادت  ښٔه  ورکښې   ، مبارکه  ډېره  ده  شپه 

نو روژې  َد  مالويږي  چې  مزدوري  کښې  شپه  َدغه 
وکړه حرکت  ډېر  لږ   کښې  شپه  دې  دې  َد  ته  اخستلو 

ده ذريعه  ښيلک  خوشحالۍ  روحاين  َد  اخرت  دا 
کړه و  ذلت  َد  حتصيل  تٔه  عملونو  جأيزو  پٔهٔٔٔٔ 

تٔه ازاد  کښې  خواهشاتو  پرېنږدې  ګورې  نفس   داخپل 
وکړه حالت  داسې  پٔهٔٔٔٔ  زر    بيا  قابو  نو  غواړي  دے  کٔه 
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شٔه مبارک  دې  خوراک  ښٔه  اؤ  اچول  ښيلک  کپړې 
وکړه چبت  َد  تابيا  څٔه  تٔه  ابلته  نه  ګناه  َد 

وي   پٔهٔٔٔٔ خولٔه باندې تکبير دې زړٔہ دې ډک وي ستا لٔه شکر
وکړه نصيحت  دې  پٔهٔٔٔٔ  اوس    لږ  عمل  ته  دپاره  دې 

شه مالؤ  رسه  هغوی  َد   ، دے  حق  تا  پٔهٔٔٔٔ  خپلوانو    َد 
لږ کوشش تٔه  ،چې کينه  يش ستا َد زړٔہ نه رخصت، وکړه

  پٔهٔٔٔٔ دې ورځ باندې خپل مړي چې مړه شوي هم هېر نٔه کړې
وکړه زيارت  قبرونو  َد  ئې  بېشکه  نو  وي  ممکن  کٔه 

دي نٔه  جأيز  ښځو  َد  تلل  ته  قربستان  چې  دا  مګر 
وکړه جرأت  کښې  اکر  دې  پٔهٔٔٔٔ  ازادې    پرېنږدې  ښځې 

هم غريبانان  ساته  ياد  کښې  خوشحالو  خپلو  پٔهٔٔٔٔ  اؤ   
وکړه خدمت  هم  دوی  َد  سره  فطرانې  َد  صدقې 

غواړه مٔه  بدهل  ورکوې  کٔهٔ  عيدي  ته  ماشومانو 
وکړه حفاظت  ځان  َد  لږ  نه  سود  َددې  دے  سود  خو  دا 

کٔه تٔه غواړې روحاني خوشحالي دې کښې کړې حاصله
وکړه سماعت  ښٔه  دې  َد  دي  شبيؔر  َد  چې  اشعار  دا 

شهوات اؤ تقوٰی
دے مثال  شان  پٔه  خشاک  َد  خواهشاتو  َد  دنيا  َد 
دے کمال  دے  ګرم  باندې  دغو   پٔه  حمام   تقوٰی  َد 

دے نٔه  کمال  نو  زٔہ    کوم  نه  نظري  بد  وائې  کٔه  ړوند 
َد شهواتو مينځ کښې ځان چې څوک پاک وسايت ښٔه حال دے

چې شهوات پٔه  چا غالب شي َد شيطان پٔه الر روان شي
دے احتمال  هم   َددې  شي  نٔه  شيطان  سره  شيطان  َد 

َد غفلت نٔه کٔه پٔه ذکر باندې بچ کړي ځان اؤ نفس هم
کړي قابو  نو عقلمند دے خوش نصيب بلند اقبال دے

شبيؔره کېږدې  پښه  باندې  شهواتو  چې  داده  تقوٰی 
دا پوڼکۍ َد واليت ده لږ سوچ وکړه څٔه دې خيال دے
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َد رويم بې خودي
نفسۍ بې  َد  څادر  دے  ته  مونږ  خودۍپکار  بې  َد  رومي  َد  دے  مطلب  دا 
نشته فرق  کښې  معنٰی  پٔه  اؤ  لفظ  بيانٔیَددې  ښٔه  کيفيت  دا  لفظ  َدغه 
دغې َد  هم  دے  اثر  خودي  اقبال  لویٔلَد  ئې  چې  دے  مکمل  نا  معنٰی  پٔه 
راوځي معنٰی  فنا  َد  نٔه  خودۍ  تړٔیبې  معنٰی  بقا  َد  چې  خودئٔ  پٔه 
نو چا  وکړو  کٔه  کوشش  باندې  خودۍئٔ  پوهېدٔیبې  کٔه  دريافت   به دے  خپل ځان کړي 
دے ټيک  اقبال  دے  ټيک  رومي  شبيؔره  استادۍاے  اؤ  شاګردۍ  َد  دے  فرق 

َد شوال روژې

َد فأيدو چې خيال ساتل دي   پٔهٔٔٔٔ هر حال کښېروژې نورې شپږ نيول دي    پٔهٔٔٔٔ شوال کښې
پٔهٔٔٔٔ کال کښېشوې لس مياشتې َد رمضان روژې حساب کښې راغللو    مياشتو کمے  دوه  َد 
برابرې مياشتو  دوو  َد  شوې  روژې  کښېشپږ  خيال  لره  مٔه  دا  فرض  نفل  دي  خو 
دي متعين  زياتېدے  شي  نٔه  الس َد نفلو ځکه زيات دے   پٔهٔٔٔٔ کمال کښېفرض 

خو  زور  باندې  نفل   اؤ  فرض   کښېپرېښودل  قال  و  قيل  پٔهٔٔٔٔ  حماقت    دے  البته 
شي پوره  روژو   شپږ  َددې  نيسلو  پوره کال روژې ساتل   پٔهٔٔٔٔ هر يو کال کښېپٔهٔٔٔٔ 
دي اهلل  َد  ورکولو  َد  دا  اے شبيؔره کوشش وکړه   پٔهٔٔٔٔ هر حال کښېبهانې 

علم اؤ عمل

دے عمل  بل  علم  دے  دےيو  محل  َددې  دنيا  اؤ 
ده کاميابۍ  َد  الر  دےعلم  مکمل  پرې  عمل  که 
ته راځې  نٔه  چې  عمل  دےپٔه  چل  جوړې  کړے  جوړ  تا 
دنيا کښې چې څوک چست وي دےپٔه  غل  ولې  کښې  کار  دين  َد 
واچو پرې  اوبه  توبې  دےَد  بل  دې  که  اور  ګناه  َد 
شه نېکۍ  پٔه  شبؔيره  دےاے  مل  ځائے  هر  ستا  خدأی  بيا  نو 
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دنيا څه شے دے؟
کړه خبر  ځان  دے  العمل  دار  دنيا  ورکړهدا  ته  هغٔه  ځان  خپل  علم   مال  و  وخت 
کړه زده  تٔه  ښٔه  ټولو  دغو  َد  کړهاستعمال  بهر  ئې  نه  استعمال  َد  نفس  َدخپل 
ودريږي نٔه  ته  هېچا  دا  تېريږي  کار ترې واخله  خپله شپه پٔه دې سحر کړهوخت 
ولې فروخت  و  خريد  َد  دے  طاقت  کړهمال  سر  پٔه  ښٔه  َد  استعمال  َد  دې  َد  تاج 
کړهځان کړه ستړے پٔه ښٔه کار کښې  دې دنيا کښې برابر  څٔه  هر  دپاره  آخرت 
شبؔيره اے  دے  نعمت  عظيم  هم  باندې ښٔه کسکر کړهعلم  پٔه دې  زړٔه  َد شيطان  

َد ذي احلجې روژې
الحجې ذي  َد  روژې  اتٔه  عرفېوړومبينۍ  َد  روژه  بله  ورسره 
دے ثواب  دا  يو  هر  َد  اتو  وړومبو  روژېَد  څوک  کال  پوره  ونيسي  لکه 
ګناهونو کال  يو  يو  َد  وروستو  کفارېمخکښې  َد  کار  کړي  روژه  عرفې 
دي نٔه  روژې  دا  واجب  اؤ  فرض  ده  پرېږدېټيک  تٔه  څنګه  دومره  ثوابونه 
شي بازار  چې  ګرم  ورکړې  َد  هغٔه  ډکوېَد  نٔه  جولۍ  بيا  نه  دې  ولې 
واخله شبؔيره  عمل  َد  ده  موقعه  مروړېاوس  تٔه  بيا  ورپسې   به  الس  ګني 

َد اعشورې روژه
نبي وليدل  دا  چې  کښې  نيسيمدينه  روژه  عاشورې  َد  يهوديان 
وکړو نبي  يهوديانو  لٔه  تپوس  دينو  څٔه  دا  نو  روژه   دا  نيسٔی  تاسو 

ده ورځ  دې  پٔهٔٔٔٔ  شوي    مالؤ  چې  ګويا  ازاديشو  ته  قوم  هغٔه  َد  اؤ  موسٰی 
دے زمونږ  موسٰی  وفرمائېل  نبي  خوشحالينو  حاصله  شوه   پرې  هم  ته  مونږ 
اوس عاشورې  َد  روژه  به  نيسو  صحابيمونږه  يو  دې  پٔهٔٔٔٔ  وکړو    تپوس  نو 
شي عمل  دغه  مشابهت  نه  شيهسې  نٔه  عمل  دا  شان  پٔهٔٔٔٔ  يهودو    َد 
شو وارد  داسې  ارشاد  باندې  موقعه  سواليدې  َد  حضرت  پٔهٔٔٔٔ  کښې  جواب  پٔهٔٔٔٔ 
وروستو يا  أو  مخکښې  نه  ترې  به  روژه  وييو  نٔه  شان  پٔهٔٔٔٔ  هغؤی    َد  چې  مونږ   نيسو 
دے حکمت  چې  ولګېدله  دا  پرېږديپته  دا  څنګه  به  مؤمن  نعمت  ورک 
هم عمل  خپل  شي  نٔه  اغيار  َد  الزميمشابه  دي  خيال  دغه  کښې  زړٔہ  ساتل 
الندې نه  بوج  َد  احسان  َد  اصحابو  شيَد  هر  پٔهٔٔٔٔ  اؤ    کار  هر  پٔهٔٔٔٔ  دے   زمونږ  سر 
بيا عاشورې  َد  روژه  شوله  سنت  اضافينو  يو  هم  بله  وي  ورسره 
واخله شبؔيره  څيز  هر  در  َد  نبي  عشقيَد  هم  اؤ  ايماني  ده  تقاضا 



118 پیغام حمبت

دوست دښمن
کٔی منل  نٔه  خبره  څوک  چې  اهلل  کٔیَد  پوهېدل  نه  دې  پٔه  کوي  نقصان  خپل 
شي خبردار  څنګه  دوستۍ  َد  دوست  َد  چې پٔه الس کښې  َد دښمن دے لوبېدل کٔیدے 
کښې فايده  پٔه  ستا  وژړوي  تا  به  کٔیدوست  خندول  به  ستا  دښمن  کښې  دښمنۍ 
تاته يادوی  بیا  بیا  فايدے  ستا  به  کٔیدوست  هېرول  ستانه  َد  دا  به  دښمن  اؤ 
شي مرور  دپاره  ستا  نه  ستا  به   کٔیدوست  کول  لرې  دٔه  لٔه   دې  به  دښمن  اؤ 
دے فقاهت  دلته  پېژندل  دښمن  کٔیدوست  حاصلول  دا  اوښیار  شبؔیره   اے 

نفس اؤ شیطان
نادان ډېر  دے  زما  شیطاننفس  دے  مې  دښمن  اؤ 
دے دروغژن  دے  باز  آندهوکه  هر  دے  ئې  ملګرے  نفس 
پوهیږي نٔه  دے  جاهل  نقصاننفس  پٔه   اؤ  فائېده  په 
دے ذهین  زيات  ډېر  شیطان  انساناؤ  َد  دے  دښمن  لوئے 
اخلي نه  نفس  َد  کار  ورانشیطان  کارونه  ښٔی  ورته 

شبؔیره  دې  پٔه  انسان  ځاناؤ   خپل  پٔه  پوهیږي  نٔه 

صفر املظفر
نه نحوست  لٔه  دي  پاکې  میاشتې  نهټولې  غلط  کښې  دې  کړي  تاسو  چرته  شیطان 
نهټولې میاشتې سمې میاشتې دي   پٔهٔٔٔٔ دې کښې بِديت  څٔه  شته  هم  کښې  صفره  پٔهٔٔٔٔ 
دے منحوس  نو  منحوسه  ګڼي  دا  څوک  نهچې  حالت  خپل  دا  بدل  څٔه  کړلو  دٔه   کٔه 
نو ګڼې  څوک  کښې  دې  پٔهٔٔٔٔ  چې    نهبالګانې  شريعت  پٔهٔٔٔٔ  هېڅکله    دے  روان  دے 
کړے جوړ  دے  پاک  اهلل  تقدير  څیز  هر  نهَد  حرکت  پٔهٔٔٔٔ  ستورو    َد  دا  دے  منحصر 
وايي څوک  چې  داسې  به  وو  داسې  وے  نهکٔه  اؤ حیلت  َد شېطاني ګند  نٔه دے خالص  
مقدره وه  دا  بس  چې  دادي  نهؤيیل  قدرت  َددې  خدأی  َد  څوک  دي  نٔه  ازاد 
کړل وران  پټي  َددروغو  شبؔیره  نهتا  حاجت  څه  دے  شته  بیان  َد  دو  َد  اوس 
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پېسه يو امانت
چې پېسه دې ده پٔه جېب کښې کړه سنبهاله امانت دے
که پٔه ځان باندې دې خرچ  کړه پٔه دنیا کښې ستا راحت دے

چې بل  نشته  اکر  ښٔه  دې  هٔل  واستوهل  خمکښې  دې  کٔه 
 هلته کښې به دې پکار يش چې َد ټولو رضورت دے

پٔه ګناه کښې سکون نشته خرچ دا نٔه کړې پٔه ګناه کښې
دے حماقت  دا  کوې  خرچ  ولې  دپاره  نقصان  َد 

کړه زده  داتٔه  نه  عثمان  َد  غواړي  ګټل  پرې  جنت  کٔه 
دے جنت  ځله  درې  بېشکه  هغٔه  پرې  ګټلے  چې 

شي استعمال  کښې  دنیا  پٔه   کٔه  دا  دپاره  کار  ښٔه  َد 
دے طاقت  يو  دپاره  تلو  الره  ښه  پٔه   بېشکه  نو 

شبؔريه اے  دے  تزبير  نو  يش  استعمال  ځايه  بې  کٔه 
يا ارساف پرې چې څوک وکړي پٔه دنیا کښې جهالت دے

تبذير 
خدايه لٔه  چاته  مال  دے  که  شوے  ځايهمالؤ  بې  چرته  مال  دغه  کړي  نه  دې  خرچ 
نو دې  پٔه  وروڼه  شیطان  َد  پٔه  شي  يهګني  ګناه  دې  پٔه  مشغول  مٔه  دے  تبذير  دا 
ښايهَد اسراف نه ځان ساته َد خدأی خوښ نٔه دے استعمال  َددې  ښٔه   ، دے  طاقت  مال 
وايهمال نه جوړ نٔه کړې َد مال پمپ دغه سود دے دے  جنګ   َد  اعالن  سره  خدأی  َد  سود 
ستايهسود خو اور َد ےآخرت  کښې  ځان ترې بچ کړه مٔه  فائېدې  َددې  کښې  محفلونو 
وي ناراضګي  چې  اهلل  َد  کښې  ځیز  کوم  ورايهپٔه  لٔه  تٔه  ترې  ساته  ځان  شبؔیره  اے 

َد لګ ورځ
ګل َد  ده  ورځ  والدت  َد  حضرت  ګلَد  َد  ده  ورځ  رحلت  َد  بیا  ورپسې 
رسېدلي دي  ګل  پٔهٔٔٔٔ  هم    ته  ګلمدينې  َد  ده  ورځ  هجرت  َد  ئې  شروع  َد 
شوي ټول  دا  دي  کښې  االول  ربیع  ګلپٔهٔٔٔٔ  َد  ده  ورځ  نعمت  لوئے  دپاره  مونږ 
ګلَد صديق خوښ هم  َد ګل   پٔهٔٔٔٔ  ورځ رحلت ؤ َد  ده  ورځ  سنت  مرګ  َد  تکوين  َد 
شو مقرر  پاره  َددې  نوم  ګل  ګلَد  َد  ده  ورځ  سعادت  بېشانه  َد 
ډېره ده  خوښه  هم  شبؔیر  َد  ورځ  ګل  ګلَد  َد  ده  ورځ  محبت  َد  سره  ګل 
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ربیع االول
االول ربیع  میاشت  ده  والدت  االولَد  بیع  ر  میاشت   ده  سعادت  َد 
االول پٔهٔٔٔٔ دغه میاشت کښې هجرت هم شوے دے ربیع  میاشت  ده  بشارت  َد  
وو کښې  دې  حضرت  َد  کارونه  االولاهم  ربیع  میاشت  ده  محبت  َد 
مینې َد  میاشت   دا  خدأی  کړي  االولمنتخب  ربیع  میاشت  ده  دعوت  َد  چې 
دپاره ځان  خپل  َد  راغوستي  دي  االولخدأی  ربیع  میاشت  ده  رحلت  َد  دا 
مومي څنګه  فروغ  به  بدعت  کښې  االولدې  ربیع  میاشت  ده  سنت  َد  چې 
کړو ونٔه  اعراض  مونږ  نه   سنت  َد  االولبس  ربیع  میاشت  ده  دعوت  دې  َد 
شو مونږه  روان  پسې  صحابه  االولپٔهٔٔٔٔ  ربیع  میاشت  ده  نصیحت  َد 
شبؔیره اے  وکړو  کرکه  نه  االولبدعت  ربیع  میاشت  ده  نفرت  َددې 

ذکر اؤ صحبت َد صاحلینو
بیدار خپل  دې  زړٔه  باندې   ذکر  پٔه  اختیارکړه  کړه  صالحینو  َد  صحبت  هم  
شي نصیب  ستا  خپله  به  اعمال  دوی  َد  کردګارنو  وکړي  به  باندې  تا  فضل 
دے اعالن  دا  شه  مل  سره  هارصادقینو  غاړې  َد  اعالن  دا  کړه   ، قران  َد 
َد ذکر کښې هسې چې هم وي غفارناست محفل  َد  وشي  فضل  هم   هغه  پٔه 
کړې شامل  ځان  ذکر  َد  کٔه  کښې  انوارسلسله  ډېر  ذکر  َد  بیا  به  محسوس  کړې 
دي حفاظت  َد  صبا  نن  ګانې  اعتبارقلعه  وکړه   ، فتنو  لٔه  شبؔیره  اے 

خپل ځان ته خطاب
کونکے دعا  هميشه  شه  رب  لٔه  کونکےجوړ  عطا  هغه  بس  صرف  دے  چې 
ته درے  ونٔه  کله  دعا  شې  نٔه  کونکےمايوس  خطا  کښې  دې  پٔهٔٔٔٔ  به    شې  ګني 
وي خوښ  ئې  ستا  دا  حالت  چې  ممکنه  کونکےده  التجا  کښې  غوښتو  خوښوي 
نشته کمے  څٔه  هغٔه  َد  کښې  کونکےخزانو  جدا  حق  َد  دے  نه  باطل  َد 
کښې چا  دے  طلب  حقیقي  چې  دا  کونکےګوري  ادا  بندګۍ  َد  حق  دے  څوک 
يو امتحان  َد  ځائے  صرف  دے  دنیا  کونکےدا  فدا  څیز  يو  هر  پرې  تٔه  شه  جوړ 
َد هغه ځائے راحت شي کونکےَددې ځائے تکلیف  مبتال  دے  نٔه  وجې  بې  څه 
به تکلیف  َد  اجر  ښکاره  هلته  چې  کونکےشي  ژړا  وي  دې  لٔه  به  محروم  نو 
راکونکےپٔه کېنچۍ کاش پرې کړے شوے وے څرمن مې وے  هم  ماته  اجر  دا  خو 
شبؔیره اے  دي  څو  ورځې  چې  ژوند  َد  کونکےدا  وفا  کښې  دې  شم  نٔه  جوړ  ولے 
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داع
مونږ دعا  غواړو  وخت  هر  چې  ده  مونږاوښیارتیا  اهلل  پاک  َد   کوو  صرف  عبادت 
کښې نمونځ  پٔه  وايو  نستعین  اياک  مونږچې  چا  بل  لٔه  غواړو  نٔه  خو  ځکه  مدد 
کړې مل  مو  سره  علیهم  انعمَت  مونږَد  جدا  کړې  نه  علیهم  معضوب  َد 
شو نٔه  تېر  چرې  مونږ  الرې  پٔه   ضالین  مونږَد  صفا  شو  بچ  ګمراهۍ  قسمه  هر  له 
کړو حاصل  مونږه  هدايت  نه  قران  مونږلٔه  تقوٰی  َد  اعمالو  پٔه  شو  مزين 
شو پیدا  کٔه  ذوق  دعا  َد  شبؔیره  مونږاے  بیا  چرته  شو  نٔه  غافل  به  اهلل  له 

داع
ضرورت دے  دعا  َد  ته  کس  يو  ضروتهر  دے  چا  هر  َد  وجه  دې  پٔهٔٔٔٔ 
کیږي حکم  پٔهٔٔٔٔ  هغٔه    َد  چې  کار  يو  ضرورتهر  دے  اهلل  َد  حکم  َددې 
شې نٔه  مايوس  کله  واال  کولو  ضرورتدعا  دے  صدا  َد  کښې  دې  وخت  هر 
شي درکوے  هم  هغه  نو  وغواړي  ضرورتکٔه  دے  ستا  َد  اؤ  غواړې  کوم  چې 
کړي لر  درنه  پرې  مصیبت  څٔه  بل  څٔه  ضرورتيا  دے  مبتال  َد  هم  دا  چې 
کړي ذخیره  اجر  درته  کښې  قیامت  ضرورتيا  دے  زما  ستا  اجر  هلته 
کیږي راضي  چې  دعا  پٔهٔٔٔٔ  شبؔیره    ضرورتاے  دے  رضا  َد  څومره  ئې  ته  مونږ 

داع
ده عاجزي  کښې  دعا  پٔه  غواړه  عاجزۍ کښې خدأی کښېښودي کامیابي دهدعا 
ئې بنده  ته  شې  نٔه  ستړے  تٔه  دعا  دهپٔه  بندګي  دغه  هم  چې  غواړه  غواړه 
دے سعادت  نشته  شرم  کښې  دےبندګۍ  خواهي  خیر  دغه  خو  سره  ځان  خپل  َد 
کړه پیدا  خدأی  َد  توجه  کښې  دعا  دهپٔه  بادشاهي  ده  بادشاهي  ده  بادشاهي 
وي نٔه  چرې  دې  غافل  زړٔه  کښې   دعا  دهپه  محرومي  ده  محرومي  ده  محرومي 
واخله شبؔیره  ساته  ځان  نه  ده محرومۍ  اصلي  الره  دا  چې  الره  دعا  َد 

 مٔه سټرے کېږه
کیږه ستړے  مٔه  دعا  پٔه  غواړه  غورزيږهدعا  مخکښې  اهلل  َد  کښې  سجده  پٔه 
غواړه نه  ترې  ئې  در  پٔه  ته  کېږده  خېږهتندے  پرې  دي  رفعتونو  َد  پوړۍ  دا 
مالويږي ژړاګانو  پٔه  دعا  ژړېږهپٔه  تٔه  مخکښې  اهلل  َد   ، ځیز  يو  هر 
الره  سیده  الره   ذکر   َد  دعا  مړېږهَد  مٔه  باندې  ذکر  پٔه   دعا  پٔه 
شي طاقتور  نور  نمونځ  پٔه   ذکر  دعا  دا 
شبؔیره دي  مددونو  َد  ذريعې 

ودرېږه مخکښې  اهلل  َد  کښې  تهجد 
تېرېږه مٔه  هسې  پرې  ،۔  دا  حاصلې  کړه 



122 پیغام حمبت

راکړې
پٔهٔٔٔٔ سنت باندې روان شم دا همت تٔه ماته راکړېخپله ربه َد محبوب خپل محبت تٔه ماته راکړې
زما ذوق َد هغٔه ذوق شي دا طبعیت تٔه ماته راکړېَد ويښتٔه هومره لٔه الرې َد هغٔه بې الرې  نٔه شم
زړٔہ بیدارورسره  نور َد فراست تٔه ماته راکړېحق  آګاه شم حق اشنا شم  لٔه باطل نه هم خبر شم
شم فدا   پٔهٔٔٔٔ تا دنیا نه اوس نفرت تٔه ماته راکرېزما مخکښې هميشه وې ستا جمال اے جمیل ربه
راکړېلٔه سېرت َد خپل محبوب نٔه مې خبر کړې پاکه ربه ماته  تٔه  سېرت  َد  ښکلي  َدهغه  اتباع 
ده خوږه  تاته   

ً
يقینا خو  ادا  هره  هغٔه  راکړېَد  ماته  تٔه  سعادت  خپلولو  َد  َدهغو 

پٔهٔٔٔٔ طفیل َد هغې درد دردِ امت تٔه ماته راکړېَد امت فکر چې زړۂ  کښې   پٔهٔٔٔٔ هر وخت کښې ورسره ؤ
َد خپل ځان َد راضي کولو اوس قوت تٔه ماته راکړېزۂ کمزورے يم ناتوان يم اے موال تاته زۂ سوال کړم
پٔهٔٔٔٔ قران شم پوې اؤ ذوق َد تالوت تٔه ماته راکړېياد کړم تا   پٔهٔٔٔٔ ژبه زړٔہ اؤ هم  مې ياد وساتې خدايه
چې ما ووينې خوشحال شې داحالت تٔه ماته راکړېزۂ   پٔهٔٔٔٔ نمونځ کښې عاجزٔی سره چې مخکښې ستا والړ وے
راکړېڅٔه به زٔہ يم څٔه ثنا به صحیح وکړم ستا اے خدايه ماته  تٔه  قبولیت  مګر  زٔہ  يم  نٔه  قابل 
راکړېکړې زما  ځان مال اوالد اؤ وخت  قبول دا شبؔیر وائې ماته  تٔه  پيش کولو سعادت  دغو  َد  اؤ 

ياد َد مدينې
راوريږي بیا  زړۂ   پٔهٔٔٔٔ  زما    مدينې  َد  تېريږينقشه  پٔهٔٔٔٔ زړۂ کله  َد مدينې زما    چې خیال 
نو اوښکې مې   پٔهٔٔٔٔ مخ بیا بې اختیاره وبهیږيجالیو َد روضې ته چې مې خیال َد پاک رسول شي
چې ماته را  پٔهٔٔٔٔ ياد شي ورپسې مې زړۂ خوږيږيَد شین ګنبد   پٔهٔٔٔٔ مّخکښې َد چتريو الندې ناسته
يادې شي   مې  فضاګانې  هواګانې  هغه  پٔهٔٔٔٔ سالم مشغول  زړګے زما ژړيږيبیا  اؤ    درود 
درود اؤ سالم وايمه   پٔهٔٔٔٔ دې مې وخت تېريږيقدمونو کښې زۂ ناست   پٔهٔٔٔٔ تصور کښې بیا شبؔیره

َد رسول مینه
مینه رسول  َد  ده  ښېګړه  امت  مینهَد  رسول  َد  وفا  سره  امت  َد 
مینهخوږ لٔه هر چا چې  رسول وي ، دا پکار دي رسول  َد  سلسله  ده  برکت  َد 
دے پکار  وخت  هر  خیر  َد  فکر  امت  مینهَد  رسول   َد  اهلل  پاک  غواړي  نه  مونږ 
ده قران  لٔه  ثابته  اصالح  ځان  خپل  مینهَد  رسول  َد  طريقه  ده  دې  َد  اؤ 
دے پس  نه  اصالح  خپل  َد  فکر  امت  مینهَد  رسول  َد  جدا  ده  نٔه  اصالح  لٔه 
شه روان  باندې  سنت  پٔهٔٔٔٔ  شبیرہ    مینهاے  رسول  َد  صفا  ده  الره  ۔۔َدغه 



123 پیغام حمبت

َد نيبملسو هيلع هللا ىلص حمبت
محبت َد  نبي  َد  کړې   دعوٰی  شريعتچې   پٔهٔٔٔٔ  الزم      پرې  دے  عمل  نو 
ورکړے عمر  ټول  نبي  درس  توحید  حالتَد  هر  پٔهٔٔٔٔ  ساتې    به  نه  شرک  َد  ځان 
کړي تقاضا  نه  زمونږ  مینه  رسول  مخالفتَد  هغٔه  َد  کړو  ونٔه  چې 
وي موجود  کښې  چرته  نبي  َد  سنت  بدعتکٔه  کړو  ونٔه  اؤ  پرېنږدو  هغه 
پٔهٔٔٔٔ شان څوک نشته مخلوقات کښې اطاعتَد هغٔه    کړم  هغٔه  َد  پرې  مین  يم 
نسبتبس هغٔه ته منسوب هر شے   پٔهٔٔٔٔ ما ګران دے هر  دے   نزدې  ئې  ته   زړٔہ  زما 
دي نزدې  مې  ته  زړٔہ  هغٔه  َد  بیت  سعادتاهل  لوئے  ګڼم  مینه  هغوی  َد 
پاکې والې  کور  هغوی  َد  میاندې  خدمتزمونږ  څٔه  وکړم  چې  غواړم  هغوی  َد 
ته دوست  خدأی  َد  وو  نزدې  څومره  عقیدتصحابؓه  و  عشق  دے  الزم  هغوی  َد 
کړم خور  ځائے  هر  زٔہ  محبت  َد  پیغام  قبولیتدا  وشي  پرې  هم  زما  کٔه 
دے آئېن  مې  دا  ژوند  َد  دے  مې  منشور  هدايتدا  دا  ده  الر  شبؔیره  اے 

َد نعت يللکو شوق

لیکلو َد  زٔہ  نعت  کښې  زړٔہ  پٔهٔٔٔٔ  لرم    يادولوشوق  َد  محبوب  َد  کښې  دې  پٔهٔٔٔٔ  اؤ   
دے خبر  زما  زړٔہ  نه  عظمت  هغٔه  خپلوَد  جذبو  َد  محبت  لٔه  مجبور  دے 
کړم پيش  خپل  ورته  زړګے  کښې  الفاظو  قبلولوپٔهٔٔٔٔ  َد  َددې  کوم  خواست  ورنه 
شم نٔه  زٔہ  غلط  هغه  چرته  زٔہ  تللوچرته  َد  څنګه  کوشش  کړم  ښاخ  نازک  پٔهٔٔٔٔ 
دے بنده  هغه  اهلل  َد  چې   

ً
ساتلويقینا َدخیال  هم   َددې  مې  کوشش  دے 

لوستلوبندګۍ کښې  هم ترې مخکښې بل څوک    نشته َد  ده  عبده  َد  نتیجه 
دے البشر  خیر   

ً
يقینا خو  بشر  اورېدلودے  پٔهٔٔٔٔ  کښې  مثلکم  بشر 

دے سر  پٔهٔٔٔٔ  هم    ئې   نبوت  ختِم  َد  بیانولوتاج  عظمت  َد  وي  څه  ئې  به  حد 
دي خدأی  َد  هغه  هغٔه  َد  شو  هم  څوک  تللوچې  َد  پسې  کړم  نٔه  به  څنګه  کوشش 
پاک اهلل  َد  ګرځي  محبوب  ئې  خپلولومتبع  َد  سنت  َد  دے  مهم  کار 
څوک محشر  َد  دے  شفیع  چې  شبؔیره  پرېښودلواے  َد  هغٔه  َد  دے  در  چرته 



124 پیغام حمبت

َد رسول ملسو هيلع هللا ىلص مدح

کښې خیالونو  دے  مې  هغه  چې  دا  عجیبه  ده  څوک چې خوش نصیب دي دَ هغؤی وسي   پٔهٔٔٔٔ زړونو کښېنه 

زوږ ئې خور   پٔهٔٔٔٔ زمکه   پٔهٔٔٔٔ فضا   پٔهٔٔٔٔ اسمانونو کښېدا ټول کائېنات ټول َد هغٔه دپاره خدأی جوړ کړو
څوک چې دي مشغول ئې    پٔهٔٔٔٔ عمل   پٔهٔٔٔٔ سنتونو کښېخوښ دي َد اهلل هغه بنديان   پٔهٔٔٔٔ ايماندارو کښې
وي دې   پٔهٔٔٔٔ سنت عمل هر وختې   پٔهٔٔٔٔ کارونو کښېډک َد محبت ئې  وے زړګے، درود   پٔهٔٔٔٔ ژبه هم
امتونو کښېهر محبوب َد خدأی دے َد هغٔه   پٔهٔٔٔٔ وسیله سره ټولو  پٔهٔٔٔٔ  امت ئې دے    هم ممتاز 
نٔه دے لږ سوچ وکړه نوم ئې محبينو کښې زما دے   پٔهٔٔٔٔ نومونو کښېدغه سعادت شبؔیره کم 

َد شني ګنبت   پٔهٔٔٔٔ لوري

نشته دے سينه کښې څٔه به ئې وينې الوتلے دےزړۂ مې مدينې َد شین ګنبت   پٔهٔٔٔٔ لوري تلے دے
لرم ياد  هغه  کښې  زړۂ   ، هغٔه  پٔهٔٔٔٔ  هم درود   پٔهٔٔٔٔ ژبه کیفیت زما  ډېر ښکلے دےوايمه سالم   
چې مینه  پٔهٔٔٔٔ  کوم    اتباع  ئې  زۂ   دپاره  امر َد خدأی پاک قران کښې دغه  شان راغلے دےرب 
زړۂ مونږ َد هغٔه سره هر وخت چې اوس تړلے دےوي درود سالم دې   پٔهٔٔٔٔ هغٔه َد شمار نه زيات هميش
ځکه جام َد مینې َد اهلل شبؔیر هم څښلے دےمونږ دې اتباع َد هغٔه وکړو چې خدأی دا غواړي

َد ښٔه وايل دعوٰی

پٔهٔٔٔٔ وخت چې لٔه مونږ کیږي ګناهونه کوونهوخت    به  څنګه  دعوٰی  والي  ښٔه  َد 
مونږ سره موجود دے شونهنفس شیطان کله چې  غافل  مونږ  لمحه  يو  څنګه  دؤی  لٔه 
شو مردود  باندې  کار  يو  پٔهٔٔٔٔ  څنګه    عبادتونهشیطان  زيات  ډېر  شو   ئې  نٔه  پکار 
کړي منافق  َد  ځان  پٔهٔٔٔٔ  ګمان    عمر  يونهکٔه  څنګه  مونږه  چې  وکړو  سوچ  دې  مونږ 
دے واضح  خدأی  َد  قانون  اؤ  يو  وباسونهغافالن  ځان  غفلت  لٔه  وکړو  پرې  سوچ 
کښې حال  يو  هر  پٔهٔٔٔٔ   صحابه    َد  وګڼونهپیروي  ئې  غالمان  مونږ  ځان  وکړو 
َد شبؔیر دې خدأی کړي ټیک اوس حرکتونهپٔهٔٔٔٔ طفیل َد هغؤی مونږ دې خدأی معاف کړي
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نعت رشيف
تعريفونه وکړم  رسول  َد  زٔہ  شعرونهڅنګه  مې  دي  نٔه  دپاره  دې  کافي 
ته رسول  پاک  ورکړي  دي  نٔه  څه  صفتونهاهلل  کولے  شم  ئې  څنګه  بیان 
ده هغٔه  َد  وچته  هستي  پس  نه  آيتونهخدأی  دي  ګواه  دې  پٔهٔٔٔٔ  قران    َد 
څنګه يو  مونږ  اؤ  زمونږ  دے  څنګه  شکايتونهنبي  ځان  خپل  َد  به  کوم  څٔه 
؟ څنګه  کوو  به  چا  بل  َد  مونږه  حېرتونهنقل  زٔہ  ډېر  لرم   باندې  دې  پٔهٔٔٔٔ 
دے محبوب  ته  خدأی  سنت  يو  هر  هغٔه  سنتونهَد  دا  راولم  کښې  ځان  خپل  پٔهٔٔٔٔ 
ذکر هغٔه  َد  دے  سره  ذکر  خدأی  حديثونهَد  دي  قدسي  باندې  دې  ګواه 
کیږي بللے  مالک  عظیم  ُخلِق  حقیقتونهَد  دا  دي  ثابت  قران  لٔه 
وي رسول  پاک  َد  طريقه  پٔهٔٔٔٔ  روان    ځونهچې  مونږ  پسې  دوی  چې  ځٔی  دي  صادقین 
دے اعظم  شفیع  اهلل  َد  اذن  پٔهٔٔٔٔ  جهانونهاؤ    کړم  خبر  چې  غواړي   مې  زړٔہ 
ښېګړه سره  ځان  َد  ده  شبؔیره  سالمونهاے  ډېر  ډېر   استوه   نبي  پٔهٔٔٔٔ 

ملحٔه شکر
لیکلو نعت  َد  بیا   راکړلو  توفیق   شولوخدأی  نصیب  ډېر  دې   پٔهٔٔٔٔ  راته    اطمینان 
وغورزېدمه نور  نن  زٔہ  نه  نظر   راکړلوخپل  بیا  خوانانانو  نعت  َد  ځائے  ئې  چې 
پٔهٔٔٔٔ سر چرته دا پاک ځائے راتللوچرته خاورې زٔہ    َد  بیا  ځائے  دغه  مې  نصیب  شو 
لېږمه زٔہ  بیا  بیا  ورته  به  درود  شاملېدلواوس  نوم  پٔهٔٔٔٔ  کښې    خوانانو  نعت 
غوښتلوپٔهٔٔٔٔ قدمونو کښې ئې دې  ځائے زما نصیب شي لٔه  کړي  نٔه  منع  دې  څوک  شبؔیر 

نعت رشيف
رحمة  اللعالمین دے   پٔهٔٔٔٔ قران کښې ستا لقبستا َد حسن ثاني نشته هم  عالي دے ستا نسب
دے الزم ځکه    پٔهٔٔٔٔ ما باندې َد هر نسبت ادبستا هر يو نسبت اهلل ته  ډېر محبوب دے، ده ظاهره
سبباهلل  ډېر زيات مهربان دے   پٔهٔٔٔٔ امت َد ستا ، دا ښکاري اصلي   

ً
يقینا شکه  بې  َددې  ئې  ته  چې 

دے راکړے حکم  ماته   پٔهٔٔٔٔ قران کښې  َددې ربورځ اؤ شپٔهٔٔٔٔ زٔہ   پٔهٔٔٔٔ تا باندې بس  درود و سالم وائېم 
چې اهلل زمونږ نه لرې   پٔهٔٔٔٔ خپل فضل کړي غضبته شفیع َد ګنهګارو يې ، مونږ ستا   پٔهٔٔٔٔ طفیل سوال کړو
دا دعا ستا   پٔهٔٔٔٔ طفیل کړم لٔه اهلل نه روز و شبشه نصیب شبؔیر حقیر  ته مرقد ستا َد قدمونو
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نعت يللک
څنګه به  لیکم  دا  خو  زړٔہ  زما  غواړي  لیکل  نعت 
څنګه به  ورځم  پرې  دي  تلل  باندې  توره  پٔهٔٔٔٔ  خو    دا 

دے ادب  طرف  بل   ، ټوپونو  پٔهٔٔٔٔ  دے    زړٔہ  طرف  يو 
َددوی   پٔهٔٔٔٔ مینځ  کښې  مې  زړګےدے دا ساتم به څنګه

زړٔہ خو دا غواړي چې دا هر څٔه خپل فرياد کښې پيش کړم
خو خپل اعمال دي زما مخکښې، مخکښې ځم به څنګه

دا مې ارمان دے   پٔهٔٔٔٔ دربار کښې دا خپل زړٔہ پيش کړمه
څنګه به  غواړم  دا  کښې  وخت  هغه  څٔه  ډېر  غواړمه  

کړي جوړ  غالم  در  دغې  َد  زما   اهلل  دې  ما 
پٔهٔٔٔٔ دې  خولٔه  باندې راؤړم به څنګه زٔہ شبؔیر بل څٔه   

نعت يللک ولې مشلک دي
دي مشکل  ولې  لیکل  دينعت  تلل  باندې  توره  پٔهٔٔٔٔ  دا   
کړې وچت  نور  ئې  مقام  ديکٔه  تلل  مخکښې  نه  حد  َد  نو 
نه لٔه خپل ځائے  دياؤ کٔهٔ کم شي  راغورزېدل  ځائے  لٔه  نو 
نه دې  لٔه  بیا  ځان  نیت  نېک  ديپٔهٔٔٔٔ  کول  بچ  کښې  حالت  هر 
شبؔیره سنت  صديق  ديَد  خپلول  بیا  خاموشي 

نعت رشيف
مدينې َد  دلبر  ښکلے  بیا  نن  مې  مدينېياديږي  َد  سرور  نبي  امت  کل  َد  شفیع 
محبت َد  پیکر  هغه  بیا  نن  مې  مدينېياديږي  َد  افسر  باندې  دنیا  پٔهٔٔٔٔ  زړونو    َد 
مدينېبیا ناست وے َد چترو َد الندې مسجد نبوي کښې َد  نظر  پٔهٔٔٔٔ  وے    زما  ګنبت  شین  اؤ 
َد مدينې  وےناست   پٔهٔٔٔٔ قدمونو  َد آقا کښې   پٔهٔٔٔٔ ادب زٔہ باندې  مې سور دے دا منظر  پٔهٔٔٔٔ زړۂ 
مدينېاے کاش چې مې پوره دغه ارمان شوے اې شبؔیره َد  سفر  پٔهٔٔٔٔ  زۂ    بیا  شمه  چې   روان 

َد اهل بیت حمبت
ستوري دغه ټول دي   پٔهٔٔٔٔ  اسمان چې   َد عزت ګلهډک کړه خپل زړګے لٔه اهل بیت َد محبت ګله

ګلهغواړي  نبي مینه دوی سره   پٔهٔٔٔٔ خپله مینه چې  امت  ئې  نه  کار  َددې  پاتې  بیا  څنګه شي 
ګلهحکم دے امت ته چې َد دوی سره تعلق لري متابعت  وکړو  ئې  امامانو  څنګه 
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ولوله حديث پاک   پٔهٔٔٔٔ باره کښې َد عترت ګلهتٔه کٔه تردد لرې   پٔهٔٔٔٔ زړٔہ کښې څٔه   پٔهٔٔٔٔ دې باندې
مینه علي  َد  اؤ  فاطمې  َد  حسین  َد  زړٔہ کښې کٔهٔ لرې نو دغه ستا دے سعادت ګلهحسن 
ګلهدوی صحابه هم دي اؤ َددوی حب کښې شامل هم دي مخالفت  دوی  َد  تٔه  هېڅکله  کړې  ونٔه 
دي زمونږه  دي  نٔه  امامان  ګانو  شیعه  َد  هېر نٔه کړې جذباتو کښې هېڅکله حقیقت ګلهدا 
رادې نٔه شي زړٔہ ته څه   پٔهٔٔٔٔ دې باندې حېرت ګلهمونږه دوی پسې يو اے شبؔیره دوی زمونږه دي

َد امام شافيع عجیبه اشعار
شافعي َد  اشعار  څو  دي  ګواهيتاريخي  بيتو  اهل  َد  حب   پٔه  کړي 
بويل څوک  رفض  بیت  اهل  َد   حب  دا  رافضيکه  يم  ګواه  شي  دي  ثقلین 
پٔه  دې کښې چې پوې شيپه ښٔه  ځیز کښې پٔه  ښه الر کښې شرم نيشته بیا  نٔه کړي  شرم 
دي رسول  پاک  َد  ټکړې  زړٔه  َد   بیت  دياهل  ملګري  رسول  پاک  َد  صحابه 
ډېر وچت  نسبت  لري  هم  میاندې  کويزمونږ  نه  ئې  ادب  به  څنګه  مؤمن 
دي رسول  پاک  َد  محترم  منينسبتونه  نٔه  څوک  دا  ولې  شبؔیره  ټول 

زکٰوة نه هديه
خیرے السو  َد  دے  مګر  دے   نٔه  اخستلےزکٰوة  شي  نٔه  دا  ځکه  بیت  اهل 
دے حق  دوی  َد  دغه  ورته  کړه  هديه  تلےزړٔہ   الره  دغه  پٔه  چې  دے  نصیب  خوش 
بيتو اهل  َد  خدمت  دے  کړے  چا  شوےچې   محروم  بیا  هغه  دے  نٔه   ، اخالص  پٔه 
کړه خبر  ځان  نه  واليت  َد  جنید  غورزولےَد  ته  سید  ؤ  ځان  هغه  چې 
ملګري وو  بيتو  اهل  َد  ښکارېدلےامامان  مینې  َد  دوی  َد  ثبوت  دے 
تٔه قدرمن  شه  نسبت  هر  َد  رسول  غلےَد  شې  نٔه  کښې  دې  ورځه  شبؔیره  اے 

َد اهل بیت تعارف
نٔه وي زړٔہ کښې  َد رسول خیال هم  نسبت  چلېدليَد  داسې  بعضې  هواګانې 
وکړه پرې  سوچ  ده  رسول  پاک  َد  ختليکورنۍ  ته  سر  غلط  کوم  فکرونه  ستا 
ووايه فرمان  عتريت  و  قرآن  وئېليَد  دي  کښې  باره  دې  َد  څٔه  نبي 
دي ثابت  څٔه  نه  سفینه  حديث  غلياؤ  غلي  اوس  اړوې  سترګې  ولې 
مواله فعلی  مواله  کنت  وئېليمن  دي  ئې  دا  کښې  باره  علی  َد 
جنة اهِل  شباِب  َد  دي  نازويلسرداران  اؤ  دوست  َد  خدأی  َد  نمسي  دي 
دي محبوب  زمونږ  صحابه  شبؔیره  ئېاے  شامل  هم  به  بیت   اهل  کښې  صحابه 
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اهل بیت څوک دي؟
بیت اهل  دي  ګالن  کور  َد  نبي  بیتَد  اهل  دي  شان  عالي  څومره  ګوره 
خدأی کور  دې  پٔه  کړي  پېرزو  ده  نٔه  بیتدنیا  اهل  دي  سرداران  چې  جنت  َد 
وه نمسي  پٔه  ئې  توجه  کښې  خطبه  بیتپه  اهل  دي  ګران  ډېر  باندې  جانان  پٔه 
ته استقبال  پاسي  دپاره  بیتفاطمې  اهل  دي  جانان  َد  چې  خوښ  دومره 
دي ګان  شیعه  اصحابو  َد  که  بیتګستاخان  اهل  َد  ګستاخان  دي   خارجیان 
خلق دوی  کړي  اصحابو  َد  به  بیتمقابل  اهل  دي  حیران  پرې   شبؔیره  اے 

اعتداِل اهل سنت
پکار ده  مینه  سره  بيتو  کردګاراهل  َد  نبي  َد  حکم  دا  دے 
زړونو َد  زمونږ  ټکړې  دي  هم  نثارصحابه  يو  مونږ  هم  میاندو  خپلو  پٔهٔٔٔٔ  اؤ   
دي سنت  اهل  مین  باندې  قران  اختیارپه  کړي  دپاره  تشريح   احاديث 
لويل اصحابي  و   علیه  انا  ګرفتارما  دي  دوی  َد  کښې  مینه  ځکه 
اخلي سنت  َد  تشريح  نه  و  اعتبارصحابه  کوي  دوی  په  ګڼي  عدول  دوی 

هم  علی  عثمان  اؤ  عمر   يارابوبکر  چار  حق  ئې  نعره  مني   خلفاء 
ده سیده  سیداتو  َد  تارفاطمه  زړه  َد  مو  مالؤ  سره  حسنین 
دے نعمت  لوئے  ډېر  اعتدال  شبؔیره  تیاراے  شي  ته  اعتدال  يو  هر  چې  کاش 

َد نيب َد زړٔہ تکړې
دوی منسوب دي پاک نبي ته دا َد مینې سلسلې دياهل بیت چې دي ټول پاک دي َد نبي َد زړۂ ټکړې دي
ښځو  پاکو  َد  جنت  َد  سرداره  بي  بي  پٔهٔٔٔٔ موالهُ کښې موال علی حیدر ته اشارې ديفاطمه 
ديسیدا شباِب اهل جنة څوک دي سوچ پرې وکړٔی فاطمې  َد  بچي  دوی  دي  کريمین  حسنین 
شافعي رافضي ځان ته وايي بیا څٔه   پٔهٔٔٔٔ دې کښې ديکٔه َداهل بیت َد مینې قائیل څوک رافضي بويل
کٔه داوي َد نواصب بیا ستا   پٔهٔٔٔٔ سر بلې ډيوې ديَد يزيد مینه دښمن تا َد حسین َد مینې نٔه کړي
ديشبؔیر کله هېروے شي َد شبؔیر سجده َد مرګ وخت معرکې  دا  حق  َد  اؤ  ؤ  قربانۍ  َد  معراج  دا 

َد هدايت الر
دي شهیدان  کوم  وفا  َد  الره  پٔهٔٔٔٔ  ديچې    ګران  ډېر  باندې   اهلل  پٔهٔٔٔٔ  بېشکه    دا 
دے نٔه  مړ  کښې  الر  اهلل  َد  شٔه  شهید  ديچې  چشمان  ستا  ئې  لیدو  لٔه  نا.قابله 
کړه مه  کله  هم  ګمان  دا  چې  څٔه  ديوئېل  جاويدان  زنده  داخو  دي   مړه  دا  چې 
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ازمائې تا  مشکالتو  اؤ  تکلیف  ديپٔهٔٔٔٔ  احسان  َد  الرې  دوه  دا  شکر  صبر 
وي رحیم  َد  و  غفور  َد  به  پٔهٔٔٔٔ جنت کښې  به َد عيش هر يو سامان ويمېلمستیا 
کښې تکلیف  پٔهٔٔٔٔ  ووې    چا  چې  هلل   

ّ
رب شناس دي بچ کېدونکي لٔه شیطان ديانا

ووائې راجعون  الیه   
ّ
انا ديچې  رحمان  َد  الندې  سوري  َد  رحمت  َد 

شي متوجه  لور  پٔهٔٔٔٔ  ددؤی    خاص  ديرحمت  اسمان  پٔهٔٔٔٔ  بیا    هدايت  َد  دوی  ستوري 
شبؔیره اے  ده  هدايت  َد  الر  ديدغه  روان  دې  پٔهٔٔٔٔ  اهلل  َد  نازويل 

ښځه
کړي تسلیم  هم  کله  ښځه  کٔه  توب  کړيښځه  تعلیم  به  څٔه  هر  ورته  خپل  فطرت  نو 
کړيخدا ٔی چې څنګه   پٔهٔٔٔٔ حکمت خپل څوک جوړ کړي کريم  رب  چې  ښٔه  څٔه  هر  دي  ښٔه  هغه 
توب ښکلے صفت دے کٔه دا نٔه وي   پٔهٔٔٔٔ سړي کښې سړے نیم کړيپٔهٔٔٔٔ سړو کښې سړي 

دے شان  ښځو  َد  نسوانیت  شان  کړيدغه  تفهیم  َد  بندې  الرې  کښې  دې  کمے 
څنګه مخکښې  نه  سړي   کښې   کار  سړو  ښځه تلے شي کٔه ځان مړ ه هم   پٔهٔٔٔٔ دې سکیم کړيَد 

هم  سړي  دې  کښې  کار  ښځو   َد  شان  کړيدغه  تقسیم  دې  کارونه  بلکې  راځي  نه 
ده پکار  نفس  َد  تزکیه  دپاره  کړيدې  سلیم  څوک  چې  قلب  شبؔیره  ورسره 

َد غري حمرم اثر
کٔی انکار  څوک  چې  محرم  غیر  َد  اثر  کٔیلٔه  ګزار  بیا  خپله  پٔه  خپل  عقل  پٔه  دوی 
دي ساتل  ئې  خیال  پاک  اهلل  َد  نظام  کٔیدے  ګزار  سره  خاموشۍ  څومره  پٔه  نفس 
څنګه نو  دي  نه  روا  چې  ته  چا  کٔیکتل  کار  څه  دا  شي  ګار  ګناه  ګوري  ورته 
دے مهربان  باندې  مونږ  پٔه   څومره  خواهشات  ټول َد نفس خپل پٔه  هغٔه ځار کٔیهغه 
واورٔی نو  کړلو  ونٔه  َددې  خیال  مو  کٔیکٔه  تیار  به  ته  اور  ځان  خپل  دي  نٔه  ټوقې 
زيات ډېر  دے  پکار  احتیاط  ته  کس  کٔیهغه  اعتبار  څوک  شبؔیره  باندې  چا  پٔه   چې 

دپاره
دپاره دعا  َد  کړٔی  اوچت  اوس  دپارهالس   چا  هر  َد  دپاره  ځان  َد 
مونږہ يو  پريشان  څومره  صبا  دپارهنن  صال  خیر  وکړو  سوچ  چې  ځئې 
بس َدخدأی  دوست  َد  لرو  يوہ  دپارهالره  رضا  َد  خدأی  وي   دا  چې۔  خو 
دپاره عاقبت  دي  کول  دپارههرڅٔه  دنیا  َد  دي  نٔه  کول  اؤ 
لرو نٔه  کار  څٔه  سره  مکان  دپارهزمان  اهلل  َد  شوي  پیدا  يو 
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مونږه لٔه  قبول  شي  دې  پیغام  دپارهدغه  ابتدا  َد  خیر  يو  هر  َد 
مونږ بس  يو  هغٔه  َد  ځاۓ  هر  دپارهشبؔیره  ستا  اؤ  زما  نصیحت  دے  

غوښتل
دي غوښتل  هغٔه  َد  يو  غوښتل  ستا  دييو  ٔغوښتل  څٔه  هغه  کوم   زمونږ  دي  چې 
هغه دے  مهربان  زيات  مونږ  له  مونږ  ديپٔه  غوښتل  ښٔه  بس  غوښتل  هغٔه  َد  نو 

وکړلو  هغٔه  پٔه  کٔه  تفويض  ديمونږه  غوښتل  نٔه  هېڅ  که  دي  غوښتل  څٔه  هر 
هغٔه لٔه  توبې  َد  غواړه  ډېر  ديتوفیق  غوښتل  اوبٔه  ته  کولو  مړ  اور 
خلق کٔی  غوښتل  سره  غفلت  پٔه   زړٔه غوښتل دييو  پٔه    اؤ  ښٔه  نٔه پس  نمونځ  يو 
صرف غواړي  هغه  نه  هغٔه  ديشبؔیر  غوښتل  ددٔه  ښٔه  ګوره  ډېر  څومره 

َد زړٔہ فرياد
َد عشق   پٔهٔٔٔٔ نوم چې َد هوس مې نظارې ولیدېووايم زړٔہ مې کوم کوم رنګه سلسلې ولیدې
ولیدېَد خواهشاتو مې َد نفس    پٔهٔٔٔٔ زړٔہ سوريل ولیده فتوې  مې  مفتیانو  َد  َددې جواز کښې 
خو مې   پٔهٔٔٔٔ شونډو  َد سوز  ډېرې تماشې ولیدېَد زړٔہ چې سوز  ؤ هغه ختم شو   پٔهٔٔٔٔ ورو ورو باندې
ولیدېګند َد دنیا َد محبت خو ورځ   پٔهٔٔٔٔ ورځ زياتیږي جنازې  فکرونو  َد  مې  اصالح  َد  اؤ 
شبؔیره والي  يو  َد  مدرسې  َد  جمات  َد خپلو خلقو   پٔهٔٔٔٔ الس ما ددوی ټکړې ولیدېخانقاه 

اهلايم خربې
کول تعريفونه  اشعارو  خپل  َد  کله  نه  شاعر  َد  دي  ممکن  څنګه 
ويرېدل وي  ورځې  مالمتې  له  بیا  وي  مالمتې  َد  ځائے  پٔهٔٔٔٔ  به    دے 

شاعري اهلايم  فضل  پٔهٔٔٔٔ  خدأی    َد  دغه  ده  زما  ده  چې   شاعري  دا 
کېدل نٔه  َددې  بیا  يش  کېدے  څنګه  تعريف  فضل  َد  َدخدأی  تعريف  َددې 

زٔہ کوم  تعريف  شور  و  زور  پٔهٔٔٔٔ  دې    َد  چې   وي  نٔه  زمابیان  بیان  زما 
جوړېدل کس  ناشکره  اعراض  يو  نه  نعمت  تحديث  َد  دے  کوم  نٔه  کٔه 

فیضونه هغوی  َد  زۂ  تقسیوم  بس  دي  بزرګانو  َد  داعګانې  دا 
جنګېدل وي  به  رسه  حق  َد  خو  دا  دا   زۂ  ته  ځان  خپل  کړمه  منسوب  څنګه 

کړے الر  پٔهٔٔٔٔ  هغوی    َد  تٔه  شبؔیر  ما  چې  غواړمه  دعا  دا  نه  اهلل   َد  زۂ 
تلل پسې  دوی  پٔهٔٔٔٔ  زما    نصیب  کړې  اؤ  ورپسې  ورپسې  ته  روان  کړې  ما 



131 پیغام حمبت

نعت رشيف
چې دا َد خدأی دپاره وي  َد بل څٔه نشته حاجت  پٔهٔٔٔ زړهٔ کښې مینه َد نبي دې وي عمل   پٔهٔٔٔ سنت
حالت چې دے لٔه ټولونازولې زيات نو پوې شئې   پٔهٔٔٔ دې محبوب  دے  تلل  هغٔه  َد  سنتونو  پٔهٔٔٔ 
بیا    پٔهٔٔٔ شان څنګه َد هغٔه کولے څوک شي حیرتګفت دے َد خدأی َو رفعنا لک ذکرک کتاب کښې
وئېلي آقا  شمه  نزدې  دې  نه  ځان  ته   غیرتتاسو  اؤ  هغٔه  پٔهٔٔٔ  ځان    کړم  نٔه  ولې  زهٔ  قربان 
پٔهٔٔٔٔ کوم چې ما جوړوي خپل محبوب رب العزتپٔهٔٔٔ الر دنیا کښې َد  محبوب خپل روان نٔه شم ولې
هغٔه َد  نعت  َد  لرم  لیک  َد  توان  کله  بس رسوم زهٔ   پٔهٔٔٔٔ دې باندې خپل زړګي ته راحتشبؔیره 

نعت رشيف
چې دا َد خدأی دپاره وي  َد بل څٔه نشته حاجتپٔهٔٔٔ زړٔه کښې مینه َد نبي دې وي، عمل   پٔهٔٔٔ سنت
ازاں بعد    

ً
يقینا است  خدا  محبوب  کہ  حالت او  محبوب  دے  تلل  هغٔه  َد  سنتونو  پٔهٔٔٔ 

الکتاب في  ذکرک  لک  رفعنا  و  ريب  بیا    پٔهٔٔٔ شان څنګه َد هغٔه کولے څوک شي حیرتقال 
ےہک بج  آاق  ونبں  ارا  ي �پ ےس  اجن  يں  � م�ہ

ت
�

قربان زٔه ولې نٔه کړم ځان   پٔهٔٔٔ هغٔه اؤ غیرتم�ي 
 Why should not I follow path
of Muhammad the Greatپٔهٔٔٔٔ کوم چې ما  خپل جوړوي محبوب رب العزت  

ر ي ب
ش

� اقلب   
ت

ک مي  یلٔ   
ف

رعت�ي دي  بس رسوم زٔه    پٔهٔٔٔٔ دې باندې خپل زړګي ته راحتااُنں 

ګران دي
دي ګران  کول  خبره  نو  وګورم  ئې  ته  ادب  خو َد مینې نٔه  ئې مجبور يم ترې نه ځان صبرول ګران ديکٔه 
خو چې حق کوم َد هغٔه دے تر هغٔه رسول ګران ديدا َد زړهٔ مې يو ارمان دے چې قبول ما خپل جانان کړي
خو هغه   پٔهٔٔٔ ما مین دے نو َددې هېرول ګران ديَد دښمن خو دا کوشش دے   پٔهٔٔٔ هېڅ حال َد هغٔه نٔه شم
َد هغٔه پړے   پٔهٔٔٔٔ غاړه لرم  بل اچول ګران ديزما هر څٔه َد هغٔه دي، ننګ ناموس مې َد هغٔه دے
َد توبې   پٔهٔٔٔ دروازٔه يم نور چې ځان ګېرول ګران ديکٔه لٔه شرمه سر مې ټیټ  وي َد اعمالو   پٔهٔٔٔ دنیا کښې
پٔهٔٔٔ غوښتلو خوشحالیږي، دا موقع پرېښودل ګران ديبس شبؔیره سر وچت کړه َد کريم در دے ځان ويښ کړه

وګوره
وګوره ته  نعمتونو  ئې  مبتال  کٔهٔ  تکلیف  چې درکړي کوم دي خدا۔ٔی هغه څیزونو ته وګورهپٔهٔٔٔٔ 
وګورهَد زړهٔ سترګې دې بينا کړه چې رښتیا درته ښکاره شي ته  حالتونو  خلقو  تېرو  َد  تاريخ  پٔهٔٔٔ 
َد نفس نظر دے َد ستا  لذتونو کٔه  پٔهٔٔٔ  دنیا    وګورهَد  ته  نعمتونو  احوالو  ښکلي  جنت  َد 
ته وګورهپٔهٔٔٔٔ دنیا کښې بدي شته دے خو    پٔهٔٔٔٔ دې مايوسه نٔه شې َد دوی زړونو  نظر واچو  نېکانو   پٔهٔٔٔٔ  
پس لٔه مرګ عملنامه کښې ئې اجرونو ته وګورهتکلیفونه دې دنیا کښې کٔهٔ نېکان تېروي خیر دے
وګورهګېر چاپېر کٔهٔ   پٔهٔٔٔٔ دنیا کښې  ډېر سامان َد ګندګۍ دے ته  نسبتونو  خپل  تٔه  شبؔیره  پرېږده  ګند 
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توبه
توبه زما  اوس  خدايه  ګناهونه  کړي  ډېر  ما  
توبه زما  اوس  خدايه  کارونه  زما  غلط  وو 

زٔه غلط وم تٔه مې هېر وې زٔه َد نفس خر باندې سور وم
توبه زما  اوس  خدايه  حرکتونه  داسې  مې  وو 

رحمت ستا ربه وسیع دے تٔه مین   پٔهٔٔٔٔ خپل مخلوق يې
توبه زما  اوس  خدايه  وختونه  مې  کړي  ضائېع 

يم والړ  باندې  در  پٔهٔٔٔٔ  ستا    غواړم  نه  ستا  هٔل  معايف 
توبه زما  اوس  خدايه  السونه  مې  کړي  وچت 

له خپل نفس زٔه دستبردار شوم اوس بس ستا زٔه تابعدار شوم
توبه زما  اوس  خدايه  مدددونه  کړې  راسره 

اوس حیا راته نصیب کړې اؤ خپل ځان تٔه مې قريب کړې
توبه زما  اوس  خدايه  فضلونه  وکړې  شبؔري  پٔهٔٔٔ 

َد احسان بدهل احسان
نه بله  دے  احسان  بدله  احسان  نه َد  لٔه  څٔه  شو  سجده  پٔهٔٔٔ  مخکښې    رب  َد 
خپل رب  سره  مونږ  کوي  چې  مینه  نهکومه  کله  شي  نٔه  موندے  کښې  ځائے  بل  پٔهٔٔٔٔ 
يو لګیا  ته  نورو  کوو  مونږ  نهنصیحت  خپله  اخلو  ترې  ولې  اثر 
يو پراته  مونږ  ته  طاقت  هريو  نهسرنګون  لٔه  هغٔه  کوو  ولې  سوال  َد  مخ 
نهخوشحالۍ غم کښې هر څوک راضي کوو مونږ ګله  اے   ، نه  داسې   ، نه  هغه  خو 
ربه پاکه  کړې  معاف  شبؔیر  نهمختورن  مشکله  ده  تاته  شکه  بې  دا 

 اختتايم داع
دې محبت  َد  پیغام  دغه  قبول  دېشي  حالت  داسې  نصیب  شي  لوستلو  پٔهٔٔٔ 
مینه خوره شي باندې بس ستا  زړٔه  پٔهٔٔٔ  دېچې    وچت  شي  زړٔه  محبت  لٔه  دنیا  َد 
ويښېدلو َد  مؤمن  َد  شي  دېذريعه  حرکت  زړٔه  َد  جاري  شي   وي   ودٔه  کٔه 

مینې  َد  ستا  شي  رڼا  دې  کښې  زړٔه  دې  دېپٔهٔٔٔ  نحوست  شي  لر  مینې  َد  دنیا  َد 
وي مقصود  ئې  مینې  َد  خدا۔ٔی  َد  تحفه  دېچې  برکت  شي   نصیب  ور  شبؔیره  اے 
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صدقات دافِِع بلیات
صدقات دا  کۍ  لرې  زاکتبالګانې  ويستل  الزم  دي  کښې  مال  خپل  پٔهٔٔٔ 

شکر دې  کړي  دي  نصاب  َد  چې  حاالتمالکان  دي  ورکولو  َد  دوی  َد  چې 

وايي خدا۔ٔی  دغه  زياتوي  مال  براکتصدقات  ئې   
ً
يقینا دي  ديد  چشم 

شه پوې  اوبٔه  والړې  چې  خرابې  سوغاتشي  جديد  حاصل  کړې  چې  چینه   شه 

شي محفوظ  چې  نعمتونو  پٔهٔٔٔ  کړه    خیراتشکر  اصلي  حاصل  ته  کړه  نقلي  پٔهٔٔٔ 

هالکیږي خپله  پٔهٔٔٔ  مال    باندې  سود  ظلماتپٔهٔٔٔ  ګوره  خور  سود  َد  باندې  مخ  پٔهٔٔٔ 

تل خواهي  خیر  مؤمنانو  َد  رب  فساتغواړي  دے   ، وي  نٔه  ورسره  پیغور  چۍ 
چرته به  دعا  غريب  َد  تا  نجاترسوي  َد  دا  الر  شبؔیره  ساته  ياد 

صدقات
پېغورباندې پٔه  نه  چرته  خرابه  کړې  تٔه  دا  خو  کۍ  لر  صدقه  بالګانې 
کاندې ورپسې  زبادول  کٔه  صدقې   له  دي  ښٔه  ورکول  نٔه  سره  خبرې  ښې 

دنیا کښې دې  بېشانه  ئې  خوشحايلږي خدا۔ٔی  پٔه خدمت  دے  ټرب  َد خدأی۔  دا خملوق 
خدأی۔ خوشحال کړه پٔه خپل ژوند کښې  دا خپل مال ته َدَ خريات پٔه ذريعه واستوه  وړاندې

شیطان ډېر کوي محنت خو پٔه تا باندې  خو خدأی هم ؤ پٔه تا باندې غیرت کړے
الندې تٔه  وته  شیطان  دې  شې  نٔه  چرته  واوره  دا  ښه  داده  خبره  غیرت  َد 

نفس ته هم کله ټیټ نٔه شې پٔه دې نفس دې الس خپل بر کړه دغه نفس کړه له پښو الندې
ساندې غم  دَ  بیا  وهې  به  کښې  دوزخ  پٔه  کړو     نٔه  کښې  دلته  نفس  دغه  دې  قابو  کٔه 

کړې نٔه  ګنده  تٔه  زړهٔ  فکر   پٔه  دنیا  دَ  شه  عقلمند  تٔه  دې  پٔه  کړه  فکر  ذکر 
ځالندې دي  چې  ملغلرې  سپېځلي  دا  شعرونو  دې  پٔه   شبؔیر  دَ  تٔه  پوې  کړه  ځان 

توبه
دے حماقت  َد  کار   خو   کول  ګناه  نیت  پٔهٔٔٔٔ  توبې    َد 
دے شقاوت  َد  ثبوت  پس  نه  ګناه  توبه  کول  نٔه 

ځان ساته  ترې  وختې  هر  دے  زهرو  َد  مثال  ګناه  َد 
چې   پٔهٔٔٔ کوم څزي بچ کېدے شې ته هٔل دې هغه همت دے
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ده وسله  يوه  شیطان  َد  نٔه  اهلل  پاک  َد  مايوسي 
پٔهٔٔٔٔ غضب َد اهلل پاک غالب رحمت دے شٔه خبر چې   

لږ   پٔهٔٔٔٔ زړٔه دې  حمنت وکړه چې دا قلِب سلیم جوړ يش
دے هدايت  اؤ  هدايت  ګوره  ته  بیا  کښې  قران  نو 

نفس باغي وي مشقت تٔه تیار نٔه وي    پٔهٔٔٔ هېڅ حال کښې
دے تربیت  ښٔه   

ً
يقینا ئې  بغاوت  َد  عالج  نو 

وسپاره ځان  ته  اکمل  شیخ  تٔه  ودپاره  تربیت 
دے اعدت  دائې  شکه  بې  وکړي  مدد  دې  بٔه  پاک  اهلل 

کښې کار  دغه  پٔهٔٔٔ  مدد    کړي  زياته  ژړا  کمه  خندا 
اؤ َد ذکر   پٔهٔٔٔ کثرت کښې پټ َد زړٔه َد ستا صحت دے

پوې شې نښو  پٔهٔٔٔ  پري    َد  راتلونکي  چې  ولوهل غزل    
دے نزاکت  َد  اکر  دا  شې  رانٔه  چا  َد  کښې  دهوکه  چې 

شبؔیره پرې  کړه   مٔه  صرفه  وائې  څٔه  درته  پیر  چې   بیا 
دے برکت  ډېر  پیر   َد  چې  کښې  ګفت  دپاره  مريد  َد 

َد ښٔه پري نښې
َد صحبت ئې تسلسل  تر پاک  نبي وي بې نظیرعقیده صحیح اؤ علم نېک عمل ساتي ښٔه پیر
مذکِرروشن ضمیراجازت ورته حاصل وي اؤ فیض هم ددٔه جاري وي اؤ وي دے  نٔه کړي  مروت 
پٔه سنتو دوی عامل وي  َد ځان نٔه غواړي تشهیردوئې اللچ َد دنیا نٔه کړي بس رضا َد خدائې پاک غواړي
خو مخلوق َد خدائې پاک صرف َد ځان نٔه ګڼي جاګېروي حريص َد سلسلې په خورلو کښې بې شکه
تدبیراولیاء اؤ عالمان َد حق پٔه دٔه ګمان َد ښٔه کړي ښکلے  لري  سره  ايمان  باندې  تقدير  پٔه 
کٔه  وي ښٔه مناسبت ترې شه بیعت وائې شبؔیرکٔه َد دو نښو خاوند چرته مالؤ شو ورسره دې

شیخ اؤ مريد
نور کړي  نفس  څٔه  شیخ  شورغواړي  زيات  ډېر  کړي  دې  پٔه  اؤ 
وي حاالت  چې  داسې  بیا  غورنو  دي  کول  دې  پٔه  نو 
شي دباؤ  نفس  کړې  دباؤ  سورچې  دٔه  پٔه  به  ساتې  الس 
کړه مٔه  عمل  ئې  غلط  الفورپٔه  في  باندې  ښٔه  پٔه  اؤ 
دے مین  شیخ  َد  خوږه  زورپٔه  ډېر  غواړي  ترخه  پٔه 
مريدانو داسې  َد  طورنو  کوم  پٔه  به  اصالح  وي 
داده لنډه  شبیره  اوراے  له  ځان  دي  کول  بچ 
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ريټائېرمنټ
ده نقشه  تلو  َد  دنیا  لٔه  خو  ريټائېرمنټ  زمونږ  دا 

ده   ښه  لږه  ودپاره  دې  وي  تلل  دا  سره  ارام  پٔه 
پٔه خپل وخت پٔه تلو مونږ اخلو پنشن هم هل ګورنمنټ نه
ده  مارسه  ويره  دغه  دي   

ً
دفعتا تلل  دنیا  هل 

مزې دي هلته کښې  بیا  نو  دلته  ښٔه وي  دې  کٔه عمل 
ده باغیچه  ښکلي  دپاره  کس  داسې  َد  هم  قبر 

عذابونه دي  ډېر  هلته  وي  نٔه  ښٔه  چا  َد  عمل  کٔه 
ده کوټه  يوه  اور  َد  وته  کس  داسې  بیا  هم  قرب 

دي ساتل  ډېر  خیال  ايمان  َد  دي  الزمي  تلل  ايمان  پٔه 
ده دروازه  ښه  توبې   َد  بیرته   دپاره  عمل  بد 

هم څوک  الړل  عمله  بد  نه  دنیا  هٔل  که  توبې  بې 
خدائې دې خري کړي  چرته نٔه يش په عذاب َد دې خطره ده

وکړه ښٔه  ته  ژوند  پس  نه  مرګ  َد  تیارے  شبؔیره  اے 
ده لمحه  يو  کښې  حقیقت  خو  دنیا  دې  َد  ژوند  دغه 

حجاب نٔه لري
لري نٔه  حجاب  خو  کښې  طلب  پٔه  لريعشق  نٔه  تاب  څه  هم  ئې  لیدو  َد  خو 
څٔه وايه  مٔه  دي   ښٔه  هغه  دي  چې  لريڅٔه  نٔه  جواب  ئې  حکمتونه  چې 
لريمونږ که ترې نٔه غواړو نو خپل نقصان دے نٔه  حساب  کښې  ورکولو  پٔه 
وکړه سترګو  پٔه  زړه  َد  ديدن  ئې  لريلږ  نٔه  سراب  خو  سترګې  دغه  چې 

کله   شبؔیره  ګوري  نه  کٔه   ته  لريمونږ  نه  عذاب  نور  نه  دې  لٔه  مې  زړه 

کنه
کنه دي  مجبورول  نفس  َد  کنهصبر  دي  کول  لرې  راکؤټ  بس 
منه ئې  مٔه  خیر  لٔه  دې  کٔی   منع  کنهکه  دي  منظورول  زړه  پٔه  خیر  هر 
کوي چې  بغاوت  کښې  خوشحالۍ  کنهپٔه  دي  دباوول  بغاوت  دا 
غواړي وتل  نه  حد  نفس  کښې  غم  کنهپٔه  دي  ختمول  ئې  زور  دغه  نو 
دے خیر  بهیږي  کٔه  وښکې  نه  کنهسترګو  دي  پرېښودل  داسې  هم  دغه 
شي نٔه  مات  کښې  په  حکم  اهلل  کنهَد  دي  کول  سره  احتیاط  ګفت 
دي چې  شبؔیر  َد  شعرونه  کوم  کنهدا  دي  پويول  ښٔه  ځان  دغو  په 
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يش
شي زر  و  سیم  َد  محبت  لٔه  ډک  زړه  شيچې  خبر  دې  نٔه  دې  بنده  ده  فتنه  دا 
دے پکار  دې  َد  عالج  څٔه  ترزره  شيزر  بهر  هم  عالجه  له  چې  نه  هسې 
کړه خالي  زر  نه  محبت  د  مال  َد  شيزړه  مقدر  دې  تباهي  چې  نٔه  هسې 
خطرناکه څومره  ده  دې  َد  سزا  شياف  باور  دې  کٔه  ما  پٔه  تٔه  وکړه  باور  
کړه ډک  بلکه  شي  خالي  چې  نٔه  دا  شيصرف  معتبر  چې  زړه  دې  نٔه  مینې  يار  َد 
شي پیدا  هوش  مینې  َددې  کښې  نظرشيلېونتوب  پٔه  دې   مطلب  يار  َد  هوش  دې  پٔه 
شي پیدا  بیا  کرکه  دې  نٔه  مال  حرام  شيَد  اوتر  زړګے  هم  دې  باندې  مشتبه 
خپله وباسې  کال  هر  زکٰوة  وخت  خپل  ورشيپٔه  ته  خېټې  مستحق  َد  وخت  پٔه  چې 

شينور انفاق  کٔه پٔه کښې  هم کېدے شي وشي  بهتر  دې  هلته  به  کاغذ  عمل  َد 
دلته دپاره  خدائې  شبؔیره  ژوندے  شييه  سر  کښې  الر  په  هغه  َد  دې  هم  قربان 

َد هغٔه شم
راتلمه چې  دلته  زٔه  ؤ  مې  اختیار  ځمهنه  به  وختې  کوم  چې  لرم  اختیار  نٔه 
شي زما  دې  پٔه  هغه   اؤ  شم  هغه  لرمهَد  دا  کښې  زړګي  خپل  پٔه  تمنا 
مینې َد  نظر  هغٔه  َد  دې  ما  پٔه  کومهوي  طواف  هغه  َد  نه  کور  َد  زٔه 
وي دا  صرف  وختې  هر  دې  شغل  شمهزما  صرف  به  هغٔه  َد  څنګه  زٔه   چې 
هر وخت مشغول شم هغٔه  َد  ياد کښې  په  يمهزٔه  وختې  هر  هغه  َد  کښې  ياد  پٔه  چې 
عقل دے  چې  کښې  دنیا  َد  مینې  خپلومهمدهوش  کله  به  زٔه  عقل  هغه 
زٔه لرم  پرې  کار  څٔه  کړي  تباه  دا  به  راولمهما  کښې  هوش  مینې  َد  لېونتوب 
وسومهزٔه شبؔیر دغه يو کار کښې  بس مشغول شوے کښې  زړګي  پٔه  څنګه  به  يار 

اشاره
زړه  په  مې  راغلي  يوه  شٔهاشاره  شین  زړه  مې  دنیا  َد  نه  تماشو 
څٔهتماشو کښې مشغول خلق دې ځان پوې کړي دے  انجام  تماشو  دغو  َد  چې 
نو ټول  دا  شي  هم  مالؤ  ته  دوی  جهان  دٔهکٔه  پٔه  دوی  وکړې  څه  به  کښې  اخرت 
دے متاع  قلیل  دنیا  چې  دې  پوې  شي  ښٔهښٔه  دے  سامان  تیارۍ  َد  اخرت 
دي پرېښودل  څٔه  هر  دا  ته  بهوارثانو  باقي  شي  هغه   چا  واستول  څٔه  چې 
شه اوښیار  ښٔه  کړه  جوړ  باقي  نه  فاني  تٔهَد  اوس  باندې  طريقه  پٔه  سنت  َد 
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شي اهلل  َد  مینه  پٔه  څوک  چې  هغٔهديوانه  َد  کښې  حقیقت  ده  دانايي 
شي بهر  چې  نٔه  زړه  شبؔیره  ميشتٔهوباسه  دي  کښې  دې  پٔه  چې  غل   دنیا   َد 

الر َد عشق نٔه ده مشلکه
مشکله ده  نٔه  عشق  َد  کلهالر  سوچ  کوي  عشق  دا  چې 
سوچونه کړي  زيات  ډېر  بلهعقل  خبره  کوي  عشق 
وي فنا  باندې  معشوق  لٔهعشق  څٔه  دا  چې  وايي  عقل 
بیا هم  عقل  شي  عاشق  لٔهکٔه  دٔه  شي  مالؤ  معرفت 
وي نٔه  عاشق  چې  هغه  لٔهپٔه  زړٔه  هغه  ده  محرومي 

دا  مالويدے  شي  کاملهکله  شیخ  َد  بې  نعمت 
تاته کله  شي  مالؤ  زغلهچې  ورپسې  زر  هله 
شبؔیره ورکړه  الس  کښےٰ  خپلهالس  الره  کړه  صحیح  پرې 

زٔه خاورې يم
يم نه  کٔه  يمه  زهٔ   يمه   ايرې  يم  خاورې  بیا زهٔ شمزهٔ  به  پٔه ما وي  نو سړے  کٔه ستا فضل 
نه ستا  غواړمه  خیرات  يمه  در  پٔه  ستا  زهٔ  دا خیر که دې لږ راکړو  خیر اخلمه مخکښې ځموالړ 
دې قید کښې هميشه وے اوس دعا دغه کومچې ستا پٔه قید کښې قید شومه لٔه هر قیده اذاد شوم
مستقل غمه  بې  کړمه  غم  ستا  زهٔ  نه  غم  بیومهر  ځکه   مخ  پٔه  نه  خوشحالۍ  اوښکې  زهٔ 
ورکومچې خاورو سره خاورې دې کړم څٔه دې رانه جوړ کړو نور  ځان  جوړيدو  جوړيدو  پٔه  نور  اوس 
لګومڅٔه ښکلے نظر ستا مونتے شبؔیر دے دې جهان کښې شونډو  په  عشق  َد  جام  کبله  دې  لٔه 

جمذوب
وي مجذوب  هغه  حامل  وي  جذب  َد  ويچې  مجذوب  رښتیا  پاک  اهلل   َد  محبوب  اؤ 
وي فارغ  چې  نه  هوش  َد  اؤ  عقل  َد  ويچې  مجذوب  بیا  نه  اقتدا  له  معذور  نو 
نه څٔه  هر  لٔه  دے  محترم  ډېر  ويشريعت   مجذوب  دا  شکه  بې  خوښ  کٔه  اهلل  َد 
دے قائېم  دين  َد  د  بنیا  باندې  هوش  ويعقل  مجذوب  کله  قايم  باندې  دې  پٔه  اؤ 
وي حاوي  هم  جذب  دغه  پٔه  هوش  کٔه   ويهنٔه  مجذوب  دغه  روان  باندې  شريعت 
دے اهلل  َد  فضل  بیا  خو  جذب  ويدغه  مجذوب  باال  اکثر  هم  نورو  پٔه  بیا 
ته شريعت  شي  ټیټ  عقل  نٔه  زړه  َد  ويبیا  مجذوب  جدا  اکثر  هم  نه  شر  نفس   َد 
داسې شبؔیره  ملفوف  بیا  کښې  نور  عشق  ويَد  مجذوب  سرا  نغمه  کښې  شعرونو  ډوب 
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فنا يف الشیخ
شي فنا  څوک  باندې  شیخ  پٔه  سچه  په  راشيکه  اثر  نه  شیخ  َد  بیا  ته  زړه  دٔه  َد 
بیا سالک  وي  نٔه  سر  پٔه  خاورې  در  شيدرپٔه  رهنما  بیا  سالک  دې  َد  زړه  شیخ  َد 
نه شیخ  َد  مريد   خبر  وي  نه   مريد  شيشیخ  عطا  شیخ  َد  نظر  ورته  اکثر  بیا  
بیا راځي  هغه  شیخ  َد  کښې  شيدعاګانو  پناه  بیاپشت  سالک  دې  َد   شیخ  داسې 
کښې عمل  هر  ئې  وسیله  شي  شیخ  َد  شيدر  مقتدا  کښې  کار  هر  دٔه  َد  زړه  شیخ  َد 
خو اهلل  پاک  څٔه  هر  ته  چا  هر  شيورکوي  اهلل  َد  ورکړې  َد  سبب  شیخ  دغه 
سالکه اے  ده   الر  ته  زړه  نه  زړه  َد  شيدا  صفا  درته   سلوک  چې  کړه  صفا  دا 
الره دغه  پٔه  رڼا  زړه  َد  داشيَدنبي  هم  ستا  اوس  نصیب  چې  راغلي   ده 
ته حاصلوؤ  نور  دې  َد  شبؔیره  شياے  رڼا  دغه  نصیب  دې  چې  فنا  شه 

فنا يف الرسول
اتباع  پٔه  َد رسول  چې کوم شیخ مشغول هروخت و ي  
فنا بیا  شي   رسول  پٔه  لیدلو  پٔه  ئې  مريدان 

يش مالؤ  ور  چې  قسمت  پٔه  وچته   دغه  مرتبه 
اهلل َد  کښې  در  په  عمل  هر  سالک  َد  قبول  يش 

پٔه سنت کښې پټ َد خدائې   محبوبیت چې دے  نو واوره
دا عمل  هم  سالک  دغه  اهلل  َد  کړي   جوړ  محبوب 

کښې زړٔه  هغه  َد  جوړوے  يش  ځائې  څنګه  بدعتونه 
چا َد  نصیب  يش   دغه  الره  رضا  َد  خدائې   َد  چې 

په سنت کښې دے موجود جذب هم هغٔه  چې قبول وي
پٔه يو ټوپ کښې هر شرک پرېږدي ورنه جوړ شي باخدا

نه شیخ  َد  داسې  اتباع  تٔه  سنت  َد  حاصله  کړه 
اويلاء َد  ګروه  په  تا  فضل  په  خدائې  کړي  داخل  چې 

شبؔیره ته  جذب  مقبول  دے  دعوت  دے  چې  سنت  دا 
خطا شې  به  نٔه  چرې  وي  روان   چې  الره  دې  پٔه  
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فنا يف اهلل
سنت چا  َد  دوامي  الره  شي  عبديتچې  بیا  دې  په  ورته  حاصل  شي 
اسانه پٔه  شي  حاصېلدے  سنت  فنايیتپٔه  اهلل  په  چې  مقام  دے 
تللو َد  ده   پريښي  اهلل  الره  جنتيوه  به  مالويږي  دغه  پٔه  هم 
سازه شي  باهلل  بقا  اهلل  في  فنا  محبتله  َد  خدائې  ډَ  ده  الره  دغه 
قربتمخکښې زيات پٔه بندګۍ کښې زيات محبوب وي ئې  حاصلیږي  دغه  پٔه  هم 
وئېلے ورته  وصول  شي  ده  فالح  نسبتدا  دے  ئې  نوم  دويم  شبؔیره  اے 

بوج
شې نٔه  وچتولے  بوج  تٔه  کٔه  کښې  اخرت  ولې دنیا کښې لٔه ګناه ځان بچ کولے نٔه شېپٔه 
مګر دي  سخت  ډېر  خو  امتحانونه  َددنیا  الر َد همت ولې پٔه دې کښې خپلولے نٔه شېدا 
تٔه خو  دي  تا  کړي  ګناهونه  قصورونه  َد توبې الرې باندې هم دلته کښې تللے نه شېچې 
نه خو  ختمیږي  نفس  َد  تقاضې  پته  ده  شېماته  نه  دباوولے  دے  ولې  دباويږي  خو 
شولې نیازه  بې  څنګه  نه  فکر  اخرت  شېَد  نٔه  کېدلے  تٔه  نه  دنیا  َد  نیازه  بې  کٔه 
هغه چې  هميشه  شبؔیره  لري  زړه  په  َد ژړا شکل کړه بس جوړ کٔه ژړېدلے نٔه شېنظر 

نشته
نشته انتها  څه  ژبې  َد  عشق  َد  نشتهچې  بیا  ځکه  ګفتار  دې  َد  ودرېدل 
لږ سوچ  څٔه  وکړه   ودروې  څنګه  دا  نشتهتٔه  ستا  کښې  پٔه  کار  څٔه  دي  چا  بل  َد  دا 
اخله ورنه  نادانه  ترې  اخله  نشتهاخله  نا  ئې  کښے  خزانه  نادانه  اے 
ته ورکوه  نور  نور  عشق  َد  جامونه   نشتهډک  ال  خو  ئې  ختمېدل  پاتې  دي  ډېر 
شې ماالمال  چې  هغٔه  َد  کړه  لور  پٔه  نشتهمخ  عطا  َد  هغه  َد  چې  انتها 
نيسه جذب  پٔه  شريعت  َد  لمن  نشتهتٔه  صفا  نه  دې  َد  چې  بله  الره 
کړه واصل  هوش   شبؔیره  سره   نشتهلېونتوب  ادا  بله  دومره  ډکه  نه  فیض 

انقالب
کولو نقل  عشق  َد  مې  عشاقو  وئیلوَد  نٔه  َد  ما  وکړله   اراده 
نو بیا  کړو  ته  غاړې  عشق  َد  مې  لباس  لیکلوچې  پٔه  شوم  سر  خپله  نشته  پته 
دغې په  ما  دے   اور  عجیبه  اور  عشق  جوړيدلوَد  َد  زړٔه  خپل  َد  وکړو  سامان 
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دي نه  سره  اور  عشق  دې  َد  څوک  اشنا  منګلوچې  َد  به  مروړل  کړي  دي  محرومین 
شبؔیره اے  وګڼلے  شم  هغه  خپلوَد  شونډو  پٔه  مزه  په  وايم  لبیک 

نن صبا
صبا نن  ګرځومه  مینې  َد  صباډک  نن  چلومه  هم  قلم   ، زړٔه 

کله کړو  ته  غاړې  مې  لباس  عشق  َد  صباچې  نن  ولیکمه  څٔه  وئېل  ما 

بیا سر  باندې  ټوپونو  په  شو  زما  صبازړه  نن  شومه  داخل  جذب  په  بیا 

راکړه لمنه  هوش  َد  راته  صبالېونتوب  نن  اخلمه  زٔه  اوس  کار  دې  له 

شوم روان  بیا  سر  تور  سر  کښې  څادرو  صبادوه  نن  ووتمه  نه  تکلف 

شبؔیره اے  داسې  دے  حال  نقل  َد  صبا چې  نن  شمه  واصل  که  وي  به  څٔه 

نٔه کړم
کړم نٔه  وسېدل  زٔه  اوس  کښې  عقل  َد  نٔه کړمښار  اوس وتل  َد عشق  زٔه  نٔه   چې  صحرا 

کړمکٔه خادم شي دا َد عشق الس به ئې ښکل کړم نٔه  ساتل  کښې  زړه  سره  عقل  کینه 

عقل َد  کښې  ظرف  عشق  َد  شربت  کړماچوم  نٔه  منل  بیا  نفس  َد  زٔه  عقل  دې  پٔه 

وي نٔه  فدا  اداګانو  په  عشق  َد  کړمچې  نٔه  اورول  اشعار  جذب  َد  زٔه  ورته 

عاشقانو َد  خوښ  دي  اشعار  شبؔیر  کړم َد  نٔه  اورول  دا  ورته  وي  ظرف  کم  چې 

دے
دے قرار  بې  مې  زړه  اؤ  دے  عقل  په دې  حج کښې مې دا جذب َد غاړے هار دےمغلوب 
عقل َد  که  شې  پوې  به  رکن  يو  هر  دےپٔه  بیدار  زړه  اؤ  ستا  َد  وي  بندې  سترګې 
نٔه ښکاري چاته حج کښې دےکه دنیا َد عشق  پکار  ورته  محنت  ډېر  باندې  زړه  پٔه 
اداګانې محبوبانو  َد  اهلل  دےَد  تیار  دے  ته  فيشن  اؤ  نه  خوښوي 
شبؔیره کښې  حج  ځائې  پٔه  کښېنوه  دے عقل  مدار  رکن  يو  هر  َد  جذب  پٔه  چې 

خراب نظر
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څنګهنظر پاک چې نه وي پاک به شي  زړه څنګه تٔه  ځان  بیا  کوې  بچ  به  شیطان  لٔه 
دي دروازې  سترګې  اؤ  خوله  غوږونه  څنګهدا  ودٔه  تٔه  ئې  دو  َد  نه  حفاظت 
دے نظر  غشے  ډک  زهرو  له  شیطان  څنګهَد  دٔه  َد  شي  نظر  په  چې  محرم  غیر 
دے ايمان  َد  ئې  حؔالوت  کښې  څنګهحفاظت  تراخه  کښې   مقابله  دې  اخلې 
کړي خراب  څومره  زړٔه  دا  خراب   نظر  څنګهيو  زٔه  ووايم  درته  وايي  شبؔیر 

څنګه
څنګه راويل  څوک  لېونتوب  په  څنګههوش  وي  دا  يم  نٔه  خبر  يم  نٔه  پوې 
وي نٔه  شريعت  په  مطٔمن  چې  څنګهنفس  ځي  طرف  په  خیر  َد  بیا  به  دا 
واخلي اثر  ځنې  نفس  لٔه  چې  څنګهعقل  کوي  قابو  نفس  دا  به  عقل 
چاته حاصل  شي  چې  هي 

ٰ
ال څنګهعشِق  پرېږدي  شاته  شريعت  به  بیا 

هوش دے  شريعت  اؤ  لېونتوب  دے  څنګهعشق  پټوي  عقل  بیا  به  سترګې 
کړي ئې  قابو  اؤ  برشي  عقل  پٔه  څنګهعشق   عاشقي  دا  پکار  شوه  ګوره 
دے شوے  پیدا  نه  عشق  َد  دا  چې  څنګههوش  څوريل  دے  به  کوي  باندې  نفس 
دغه لېونتوب  شبؔیره  قبول  څنګهکړه  دي  دا  چې  به  پوې  څٔه  هر  پٔه  شې 

یٔک
کٔی کول  څٔه  هر  يو  کٔیهغه  ښودل  هم  الره  حق  َد 
دے دښمن  مو  چې  کٔیازيل  خبرول  مو  هغٔه  له 
شو غلط  نه  الرې  َد  کٔیچې  راوستل  مو  الر  پٔه  بیا 
کٔیلیدے  ئې نه شي څوک په سترګو راتلل  کښې  زړه  عاشق  َد 
شي دهوکه  څوک  چې  دنیا  کٔیپه  پويول  ئې  هغه  نو 
شبؔیره دے  فضل  ئې  کٔیدا  درکول  چې  توفیقات 

يش
شي ديوانه   چې    هغه  َد  غواړي  مې  شيزړه  پروانه  يو  جوړ  شمعې  َد  َدحق  چې 
نه ياد  َد  هغه  زړه  يو   کوم  وي  خالي  شيچې  ويرانه  جوړه  ترې  به  کښې  ساعت  لږ 
شي اباد  يو  کوم  زړه  باندې  ذکر  پٔه  شيچې  خزانه  يو  معرفت  َد  هغه  نو 
کښې عاشقۍ  کړي  فرياد  کله  عاشق  شيچې  بهانه  يو  مغفرت  َد  هغه  نو 
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کړي شبؔیر  بیان  عشق  ازل  حسن  َد  شيچې  پیمانه  يو  عشق  َد  بیا  ئې  غزل  نو 
ته

ته محفلونو  ئې  زړه  َد  ګرمئې  زٔه  تهورسولم   کارونو  دغه  اهلل  َد  فضل  َد  وګوره 
عشق پٔه هوش کښې  راواستم  تیار شوم محنتونو تهنفس پٔه ما غالب ؤ ما َد ده ځنې هجرت وکړو
َد محبوب چې راته دې  عشق برابره کړه تهالره  منزلونو  الرې  دې  َد  بیا  کتل  کله  ما 
راځي هم  اذکرکم  نو   چې  وايم  تهفاذکروين   يادونو  يم خپل  َد هغٔه خو دے حیران  ذکر 
تهالس  جوړه کول وو چې له سترګو مې باران وشو مغفرتونو  زما  دا  شوه  بهانه  جوړه 
تهعقل والړ ګټ کښې ؤ حیران څٔه چل ئې نه ورتلو زړونو  يار  َد  الره  کوڅې  َد  عشق  وښودله 
دي چې  شبؔیر  َد  غزلې  هوش  َد  لېونتوب  َد  جام َد معرفت دے لږ پٔه غور غوږ شه شعرونو تهدا 

کړه
سوز  َد زړه نٔه مې خبر  شه خلق هم پرې ټول خبر کړه
کړه برابر  فکر  دې  پٔه  هېڅکله  کړې  نٔه  هېر  هغه 

يش اباد  چې  باندې  ذکر  کړه  اباد  لږ  دې  ويران  زړه 
چې لږ خدائې درته هم ياد يش  رس هم ټیټ په دغه در کړه

نفس باغي به وي  تر کومې ژوند دې ورځ په ورځ کمیږي
دې قابو کړه پٔه خپل جهد لږ دا خپل الس پٔه ده بر کړه

چې َد شیخ جملس کښې ناست ئې  َد دنیا خربې مه کړه
لږ ساعت خو په دې ځائې کښې هل دنیا ځان رابهر کړه

څومره دپاره  دنیا  َد  تٔه  خوروې  الس  ځائې  هر  هر 
کړه نظر  پرې  دې  صحیح  لږ  وکړه   کار  څٔه  تٔه  اخرت 

دتله کښې ستا څومره وخت دے هلته کښې به څومره يې تٔه
ورکړه څٔه  هم  الس  دوستۍ  َد  ته  حقیقت  شبؔريه  اے 

دنیا پټے َد اخرت دے
پرخطر ډېر  دے  دې  َد  محبت  خو  ګله  دے  اخرت  َد  پټے  دنیا 
َد نفس خواهش َد دې سره تړلےپٔه هر عضو باندې َد دې وي اثر

بادشاه هم دے ټول جسم  دَ  زړه  اؤ  بیا  تباه وي  زړه  دا وي  زړه کښې  چې 
دَ ژوند په ټولو هنګامو کښې دَدې  طلب ډېر زيات وي اؤ وي ډېر معتبر

څنګه دَ جال نٔه به دَ دې خالص شو پٔه دغه جال کښې مونږ ډېر سخت ګېر يو
نظر وکړي  چې  باندې  زور  په  دَدې  هم  واال  حوصلې  پرېږدي  حوصله 
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مونږ شو  جوړ  اهلل  پاک  دَ  ديوانه  چې  نشته  بله  پرې  چې  ده   طريقه  يو 
برابر دې  دَ  مونږ  وباسو  جړې  کله  هېڅ  کار  لرو  ونٔه  مونږ  دې  پٔه 

داسې ښائی  حباهلل  اشد  مطلوب  دے  شبؔیره  لېونتوب  دا 
ثمر  دغې  دَ  اؤ  راشي هغه مطلوب وي  لېونتوب چې   پٔه دغه  کوم هوش 

یٔک
کٔی ښودل  لېونتوب  َد  اور  مینې  کٔیَد  ساتل   طريقو  خپلو   َد  عقل 
وي چې  ښٔه  تعلق  کښې  عشق  و  عقل  کٔیپه  راوړل  لېونتوب  َد  هوش  خو  دغه 
باندې مینه  پٔه  شه  تاؤ  کعبې  لٔه  راتلل کٔیتٔه  َد محبوب  ياد که دې  زړه کښې 
دغې پٔه  روان  شه  ده  الر  زړه  َد  کٔیدا  کول  پخال  سره  محبوب  َد  دا 
بیا شي  لګولے  څنګه  دلته  کۍزړه  مینیدل  څوک  باندې  هغٔه  پٔه  چې 
ګوهر و  الل  دي  ستا  شعرونه  کٔیورته  اورېدل  دې  َد  شبؔیره  چې  څوک 

لکه پټیږي
پټیږي کله  عشق  باندې  کامیابیږيپټولو  نٔه  بالکل  دې  َد  کوشش  چې 
نادانه شي  نٔه  کېدے  عشق  َد  پوهیږيپټول  نٔه  باندې  دغه  پٔه  سادګان 
وي کیفیت  يو  کوم  چې  زړه  َد  عاشق  کیږيَد  بللے  عشق  پٔه  دا  وکړه  اعالن 
راوځي خولې  َد  عاشق  َد  چې  الفاظ  ظاهريږيکوم  طور  پنهاني  کښې  دې  پٔه  عشق 
معلومه منشاء  معشوق  َد  نه  عشق  َد  هیريږيشي  کله  منشاء  دا  نه  عاشق  له 
بس لېونتوب  َد  هوش  دے  عشق  َد  ادراک  بدلیږيدا  دې  پٔه  ټول  بیا  نظام  تفهیم  َد 
ٔٔدغه تٔه    عشق   دے  لېونتوب  َد  ويکټر  کیږييو  درنٔه  کٔه  ډرا  کړه  زړٔه   َد  قرطاس  پٔه 
کښې عمل  باندې  دې  په  اخالص  پیدا  زياتیږيشي  دغه  ورځ  پٔه  ورځ  غواړي  څوک  که 
بیا خالص  جذِب  شي  بللے  ترتیب   جوړيږيدا  نه  دغې  هم  بقا  فنا  دا 
شي ستا  به  اهلل   ، اهلل  َد  کړې  ځان  تٔه  چلیږيکٔه  شان  دغه  شبؔیره   نطام  دا 

خپل
خپلکاسه کیښوه چې چا مخکښې َد جانان خپل اسان  کړلو  ژوند  هغٔه  چې   

ً
يقینا

نو مؤمن  شو  چې  تیار  نه  کله  ته  ژوند سامان خپلمرګ  َد  پٔه دې  ړ هغٔه کړلو  جو 
کړو سر  پٔه  ورته  هميش  َد  ئې  ژوند  َد  خپلتاج  قربان  کړو  چې  سر  دپاره  هغٔه  چا 
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خپلخیال َد دې چې يم ترې لرې دا ټیک نٔه دے نمايان  کړلو  عفو  َد  صفت  حق 
چا چې ذات َد حق کړو  زړه خپل کښې مهمان خپلغیر هغه به ګڼي څٔه  څٔه به ئې خیال کړي
وکړو چا  اعراض  هغه  َد  نٔه  ياد  َد  زړه هغه کم بخت پٔه خپله کړو ويران خپلچې 
شي ستا  َد  چې  شه   هغٔه  َد  شبؔیره  خپلاے  ځان  دې  پٔه  کړه  کامیاب  خپله   پٔه  تٔه 

دے
دے خیال  هغہ  َد  زما  بس  کښې  نظر  دےپٔہ  مجال  مې  څٔه  نظر  ترې  کړمه  لرې 
کړم څٔه  به  نقشې  عارضي  حسن  دےَددې  کمال  کتل  مستور  ازل  حسِن  َد 
بیا کار  لري  نٔه  غیر   پٔه  عاشق  هغٔه  دےَد  حال  ښٔه  ډېر  نو  چا  َد  وي  چې  حال  دغه 
کړي نظر  څوک  چې  خزانو  پٔه  هغه  دےَد  جال  يو  بس  کښې  نظر  ئې  دا  دنیا  نو 
سوالونو َد  شي  مالؤ  به  دےجوابونه  سوال  بس  نظر  يو  َد  مې  نه  هغٔه  لٔه 
بندې شبؔیره  غیر  َد  دي  ټولې  دےالرې  فال  نېک  دا  دپاره  ما  شکه  بې  نو 

حقیقت اؤ جماز

دي چې  نقشې  دغه  عارضي  حسِن  َد   پرې   کړم  څٔه 
ښکاري حقیقت خو حقیقت کښې دا دهوکې چې دي

دے نٔه  ممکن  رسه  ازل  حسِن  مالقات  دتله 
دي چې  مراقبې  کوه  اؤ  ګوره  ورته  کښې  زړه 

شي محسوسېدے پٔه هر يو موړ کښې َد دنیا زړٔه کښې
نٔه وي َد کوم کس دنیا خانو کښې پٔه  زړه کښې چې دي

تل ده  پکار  هم  ډډه  نه  دوی   ، دوی  بدناموي   عشق 
دي چې  نظارې  دا  هوس  َد  چې  عشق  َد  باندې  نوم 

تٔه پٔه  ذکر  دا  غواړې که سکون   صحیح حاصل کړه  
دي چې  مزې  دغه  دنیا  َد  چې  دا  درکوي  نٔه 

کٔه يش  نقشې  مینې  فاين  َد  شبؔريه  به  ختمې 
دي چې  مژدې  ښيلک  مالقات  َد  هغٔه  څوک   واوري 
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 َد کعبې فراق
زپلےناست پٔه فراق کښې َد کعبې غمژن يم سر ټیټ کړے غم  دے  مې  زړه  وداعي  دے  زما  نظر 
نٔه شي طلب پٔه سترګو کښې لرم  زړه کښې هغه مې ښکلےدعا ده دا چې اخري دې دا راتلل مې 
څنګه رپیږي دے څادر پٔه ما َد غم خور شوےزړه مې ژړيږي َد کعبې په محبت  کښې شونډې
ته  هغو  تسلي  ده  مجازي   ده  نقشه  يو  چا چې َد مینې َد هغه جام دلته کښې دے څښلےدا 
چا چې زړه خپل َدهغٔه ياد کښې دلته کښې بیاللےڅٔه به مثال َد پروانو دنیا کښې وموين څوک
َد دې َد مینې زخم  چاچې دے په زړه خوړلےدنیا َد عشق  کښې دا نادر مثال شبؔیره ګوره

دنیا
ده سوره  باندې  نفس  پٔه  خو  مختصره  ده  دنیا 
ده سره  زمونږ  نزدې  دے  راښکونکے  زړه  ئې  شے  هر 

دے خربدار  خواهشاتو  هٔل  نفس  َد  زمونږ  شیطان 
ده خطره  مو  نه  وسوسو  َد  دٔه  َد  خو  ځکه  نو 

شو بوخت  ښٔه  باندې  دنیا   َد  فکر  پٔه  چې  غواړي  دے 
ده ذره  ذره  دې  پٔه  زمونږ  مبتال  ځکه  نو 

مو حقیقت  هم  مرګي  َد  مو  اخرت  شوے  هېر 
ده سهاره  لويه  مو  چې   يو  اعفل  هم  نه  اهلل 

هم هدايت  َد  الر  دے  شته  راکړے  دے  عقل  خدائې 
ده اشاره  ته  اصیل  اؤ  دے  لوړ  ته  اصل  کم 

يش مالويدے  طلب  پٔه  چې  هدايت  شبؔريه 
ده خوره  باندې  مونږ  پٔه  ولې  مايويس  دومره  بیا 

َد بیدار زړه اهمیت
څومره؟ ګرفتار  تصوير  َد  کښې  بال  څومره؟دي  خوار  دي  کښې  شهرت  َد  لذتونو 

دپاره  دې  َد  هېر  کړلو  علم  َد دې نفس  مو ګوره سخت دے ګزار څومره؟بعضو 
يو خبر  ښٔه  دے  ماشوم  لکه  جاهل  څومره؟نفس  اعتبار  بیا  کېدے  باندې  دٔه  پٔه  شي 
دي جنت  َد  هېرې  مو  مزې  څومره؟دأيمي  بهار  دے  دنیا  َد  چې  دې   َد  بس 
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نشته حد  څٔه  مو  تقرير  َد  الفاظو  څومره؟َد  تار  تار  دے  زمونږ  لباس  تقوٰی  َد 
څومره؟ دے  الزم  عمل  باندې  څومره؟شريعت  اختیار  دے  بدلؤ  َد  دې  َد  اؤ 
دي منحصر  باندې  دې  پٔه  شبؔیره  څومره؟اے  بېدار  دے  زړه  چا  َد  چې  ټول  دغه 

شاعري
دے حماقت  يو  شاعري  مقصده  دےبې  مصیبت  شي  ذريعه  فسق  َد  چې 
عزته بې  شي  بل  چې  کړي  عزته   چې پٔه خپل الس کښې خپل عزت دےبې 

ً
يقینا

نو خوشامد  َد  ذريعه  کړي  دا  څوک  دےچې  ذلت  رنګه  بل  څٔه  دا  کښې  دنیا  پٔه 
کړي ذريعه  دا  تسکین  َد  چې   هوس  دےَد  حرکت  دغه  ذلیل  ډېر  شکه  بې  نو 
دےپټ ساتل َد کوم خائېست چې وي پکار نو جهالت  غټ  ظاهرول  هغې  َد 
وي مبتال  کښې  شاعرۍ  داسې  پٔه  دےچې  مذمت  کښې  قران  ثابت  هغوی  َد 
دي ګمراهان  چې  کوي  ددي  خور َددوی هره شعبه کښې چې حیلت دےپیروي 
دي مستثنٰی  ترې  نېکواکر  اؤ  اؤ خپل همت دےذاکرين  پرواز  َد هرچا خپل خپل 
دےچې څوک بچ کړي ځان له دو اؤ پٔه ښٔه کار کښې قسمت  ښٔه  هغو  َد  دا  کړي  استعمال 
مو محبوب  َد  کښې  اتباع  شبیره  دےاے  سعادت  ده  رڼا  اؤ  ده  تريق 

 ډېر
ډېر دے  حساب  بې  خو  هغٔه  َد  ډېرفضل  دے  خراب  حالت  خپل  زمونږ  دلته 
کوو بړ  ګړ  کښې   اعمالو  پٔهٔٔٔٔ  بیا    دې باندې مې زړٔہ کښې پیچ و تاب دے ډېربیا 
ته در  هغٔه  َد  ګورم  زٔہ  چې  ډېرکله  دے  الجواب  ٔيې  کرم  چې  ښکاري 
ساته ځان  خو  ډېر  دے   هغٔه  َد  ولې چې بیا سخت ئې هم عذاب دے ډېرحلم 
يه شبیؔره  کښې  مینځ  امید  َد  زور ورکړے دې باندې کتاب دے  ډېرويرې 

رصف دعوٰي
محبت َد  لرو  بس   مونږه  حاجتدعوٰی  لرو  څٔه   کولو  کار  َد  بیا 
چې دا نٔه وي نو ظاهر شي حقیقتچې پوره مو خواهشات وي نو وي مینه
زړٔہ شکوه کوي   پٔهٔٔٔٔ ژبه وي حیلتبیا الفاظ غلط   پٔهٔٔٔٔ ژبه شي جاري هم
چې دا نٔه وي نو ظاهر شي حقیقتچې پوره مو خواهشات وي نو وي مینه
کړي مجبور بنده َد خدأی   پٔهٔٔٔٔ اطاعتمینه کله چې وي زړٔہ کښې اے شبؔیره
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َد خدأی دپاره
دپاره خدأی  َد  خنديدل  اؤ  دپارهژړيدل  خدأی  َد  کېدل  ودٔه  ويښیدل 

شي حاصل  بیا  خپله  پٔهٔٔٔٔ  مدد    اهلل  دپارهَد  خدأی  َد  کول  کار  کله  وي  چې 
چې خپل ځان وي ورکول َد خدأی دپارهدا دريافت دے َد خپل ځان   پٔهٔٔٔٔ حقیقت کښې
دي پکار  زړٔہ  َد  وينځل  ګند  َد  دنیا  دپارهَد  َد خدأی  وينځل  خو چې کله وي 
دپاره چې کوم نال شي ، شي ريبلے اے شبؔیره خدأی  َد  نالول  چې  وي  مګر 

راکړې ربه
راکړې ربه لٔه محبت ډک   زړٔہ  چې ئې مل يې، ورسره تٔه ما کړې ربهسلیم 

ربهوے مې زړٔہ کښې، اؤ وے ستا َد نظر الندې کړې  عطا  دا  تٔه  ماته  سعادت 

تنګ نظرۍ نه مې هميش جدا کړې ربهَد وسعت َد زړٔہ نعمت راته نصیب کړې

ربهزما نفس   پٔهٔٔٔٔ شريعت خپل مطٔمن کړې کړې  صفا  ګند  يو  هر  لٔه  زما  زړٔہ 

فضل ستا  اؤ  دے  آمد  اؤ  دے  ته   پٔهٔٔٔٔ شکر مې   پٔهٔٔٔٔ زړٔہ ګويا کړې ربهکیفیت 

ربهستا بنده خاکي شبیؔر باندې موسوم يم کړې  رڼا  زما  اوس  ذهن  و  قلب 

پکار دي
مینه خدأی  َد  پکارده  ته  مونږ  زمونږ هم زړٔہ کښې پکار ده چې دا وي نههميشه 

شو هغٔه  َد  مونږ  هميشه  يو  هغٔه  شينهَد  قأيمه  دا  مینې  َد  سلسله 

ېینهَد هغٔه مینه   پٔهٔٔٔٔ زړٔہ کښې مې هر دم وے لرې  نه  اغیار  لٔه  مې  زړٔہ  دا  اؤ 

مینې َد  دعوٰی  کړي  ازل  حسِن  َد  ساتينهچې  دې  لرې  دروازې  زړٔہ  َد  نو 

شبؔیره اے  شه  تم  لږ  غزل،  نازک  غلط نٔه شې دې کښې تٔه الرې اصلي نهدے 
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ټپې

پرېښول خیالونه  بزرګۍ  َد  راځینهما  شرم  کار  هر  پٔه  مخکښې  جانان  َد 
ګوره ته  ظلم  دنیا  راړوينهَددې  ځان  خپل  تر  نه  جانان  لٔه  ما 
کړي چا  پٔه  څوک  ظلم  دلته  کوينهکه  ظلم  ځان  خپل  خوپٔه  ظالم  دے  دے 
شوم لوګے  ځنې  يار  خپل  َد  سوزومهزٔہ  ځان  هغٔه  َد  مینه  پٔه  به  اوس 
واستومه  که مې زڼګےے در کښې قبول شو به  ورپسې  ټول  اعضا  دا  نو 
دي طواف  پٔه  ئې  زما  اورمهسترګې  زٔہ    تعريفونه  ئې  غوږو  دغه  پٔه 
دے هغٔه  َد  مې  حمد  ژبه  خوزومهپٔه  ئې  تعريف  پٔه  شبؔیره  شونډې 
دے هغه  يو  کښې  زړٔه  پٔه   ځايومهزما  څنګه  کښې  زړٔه  پٔه   څوک  بل  به  زٔه 
کیږي پاتې  نیمګړي  وتړمهدنیا  څنګه  زړٔه  سره   دنیا  دغې 
شي جوړ  زر  به  زخم  تورې  زخمونهَد  وي  ژبې  َد  چې  جوړيږي  کله 
پرېږده ئې  بیا  شي  حیا  بې  پوښتنهچې  کوه  مٔه  ئې  بیا   شي  کوے  څٔه  هر 
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فہرست مضامین

31 اکمیاب 21 نعره يو مستانه ب انتساب
31 ټوټې ټوټې 21 اے زړګیه 1 وړومبے تقريظ
32 بې قراره زړه 22 خو پٔه زړه کښې 7 دويم تقريظ
32 ذوق و شوق 22 زه په ياد کښې ئې 8 رسيزه
32 َد مینې لېونتوب 22 َد زړه دنیا 11 محد باري تعایٰل
33 پٔه زړه ګزار 23 اسان، ولې ګران 11 پٔه بنديانو رحم
33 جهد کن در بیخودي 23 ګرم اسويلے 11 محد باري تعایٰل
34 هم  زده کول دي 23 څنګه زه کوم به 12 َد خدأی پاک عظمتونه
34 کښې نٔه وي 23 دروازه َد جانان 13 نعت رشيف
34 نامناسب حالت 24 پټه خربه 13 َدخپل شیخ پٔه ياد کښې
35 پاره َد هغٔه وے 24 پٔه هغٔه مې شه قربان 14 َد مینې پېغام
35 َد دين ظاهر اؤ باطن 24 نېغه الر 14 نٔه شم
36 ظرف مظروف 25 خربدار 15 َد مینې رشاب
36 څٔه خرب ئې؟ 25 ستا 15 دا پېغام َد حمبت
36 َد بزرګۍ جال 25 مینه 15 َد مینې دنیا
37 َد هغٔه شم 26 رارسه يې 16 َد مینې زور
37 َد دنیا اؤ َد خدأی پاک مینه 26 فنا اؤ  بقا 16 َد مینې فکر
37 َد درجو نٔه کړم طلب 26 حاصل َد فنا 16 َد زړۂ خواهش
37 لٔه نظر نه َد هغٔه پټېدے نٔه 26 َد ذکر کیفیت 17 َد مینې سرتګې
38 رنګ 27 وجد 17 َد عشق پېغام
38 رضا      با   لقضا 27 ذکر لوۓ نعمت 17 مینه اور دے
38 تیارے  27 وحدت الوجود 17 َد مینې جوش
39 مصیبت اؤ رحمت 28 َد مرګ ښلکے تصور 18 َد مینې تنده
39 سوز َد زړٔہ 28 څٔه مې وکړل 18 َد مینې درياب
39 ګل سره ازغے 28 فنا اؤ بقا 18 زړ ه  ورکول
40 حسِن ازل اؤ عارضي 29 اس څٔه شم 18 عشق
40 دنیا  اؤ عقبٰي 29 بندګي مې کړې قبوهل 19 َد مینې تقاضا
40 َد ذکر اثر 30 مېخانو باندې بٔه څٔه کړم 19 پټ پټ بلېږي
41 تنبیه 30 قال اؤ حال 19 َد عشق جام
41 نفس يو عجوبه 30 بې غرضه دوسيت 20 حمبت به څنګه
42 َد مطلب غمے   پٔهٔٔٔٔ الس 30 کړم 20 عنوان َد مینې
42 امان غواړم 31 زړه پٔه تا زما فدا دے 21 لره
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65 مړ احساس 53 َد مویٰل مینه 42 امان غواړم
66 ذريعه اؤ مقصد 54 َد مویٰل مینه 42 اعمال اؤ اخالص
66 َد نفس اصالح 54 تهجد 43 ديوانه يم  ديوانه
66 نه 54 يو خواهش 43 طريِق جذب
67 نفس 55 تهجدو کښې دعا 44 اخفاء اؤ اظهار
67 مطلوبه حال 55 سوز َد زړٔہ 44 لږ   پٔهٔٔٔٔ هوش
67 َد زړٔہ اصالح 55 تواضع 45 مراقبه
68 َد  زړٔه اؤ نفس مقابله 56 َد مرګ ياد اؤ ذکر 45 کړم
68 َد زړٔہ  ټیک کول 56, 57 َد امید لړۍ  - َد شکر مقام 45 زړٔہ  نٔه تر خولٔې سفر
68 زړٔہ اؤ عقل 57 َد مايوسۍ فضا  46 اهلل اهلل کول
69 عقل اؤ جذبات 57 َد مستۍ دنیا 46 زٔہ
69 َد زړٔه دوه الرې 57 خانقاه ګانې اؤ مدرسې 46 تٔه زما ئې
70 چشتیه نسبت 58 زهد 47 علم اؤ کیفیت احسان
70 تواضع 58 َد مینې شراب 47 ال  اال اهلل
70 اور   پٔهٔٔٔٔ زړٔہ  سور 58 َد اهلل دپاره کار 47 جذب
70 اوس 59 خپل ځان پېژندل 47 َد ديدار عالم
71 علم اؤ ذکر 59 ټنګېدلےکټورے 48 َد لېونتوب شوق
71 تعلیم و تربیت 59 وخت ال شته دے 48 َد مینې يو ښکلے  انداز
71 پخې خبرې 60 څنګه؟ 48 اخستل پٔه خانقاه کښې پناه
72 پٔهٔٔٔٔ الر شه 60 َد مفهومونو ټیک کول 49 َد خدأی مینه
72 شیخ کامل 60 َد مقصود تعین 49 َد عشق سفر
72 ښٔه مريد 61 َد تصنع نه بچ کېدل 49 نور َدنبي ملسو هيلع هللا ىلص َد  زړٔه مبارک
73 َد شیخ َد مريد دپاره 61 منصوبه 49 کیفیات
73 مدرسه اؤخانقاه 61 اسباب اؤ مسبب االسباب 50 ښایٔسته يادونه
73 َد ژوند کرښه 62 پخې خبرې 50 څٔه وشو ؟
74 َد اهلل نازويل 62 دنیا 51 حیا
74 اهل قلوب سره مالوېدل 63 چې َد زړۂ نه کله ووځي 51 َد نظر حفاظت
74 َد فکر فکر 63 َد دنیا مینه تباهي 51 ذکر
74 تصور شیخ 63 جنجال 52 َد زړٔہ دنیا
75 شیخ څٔهٔ ته وايي 64 نفس اماره اؤ زړٔہ 52 َد عاشقانو اجتماع
75 َد شیخ سره تعلق 64 َد دنیا دار دوستي 52 اعلٰی ذوق
76 َد شیخ تصور 64 دنیا څٔه ته وايي 52 عاشق
76 شیخ ژبه مريد غوږ 65 َد مینې اور 53 کلمه طیبه
76 تکويني سبق 65 َد دنیا محبت 53 َد مینې اندېښنې
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101 عجب 88 وسوسه اؤ حديث نفس 77 امتحان اؤ امانت
101 ر ڼا َد علم 89 اپرېل فول 77 دنیا اؤ امتحان
102 اخلي 89 خو عمل چې وي جاندار 77 خوف اؤ امید
102 حسد مٔه کړه 89 خواهشات 78 تن اؤ عملونه
102 برکت 89 د نظر حفاظت 78 کامیابي
103 َد قبر ژوند 90 دَبدمعاشانو 78 خوش نصیب مسلمانان
103 الهام رباني اؤ الهام شیطاني 90 نٔه کړي احتیاط 79 څوک
103 جنتي خلق 90 َد اغیارو طريقې اؤ مونږ 79 تنبیه
104 تعلیم همت اؤ تربیت 91 َد چا ملګرے شې؟ 79 توبه
104 پٔه څلورو څیزونو جنت 91 َد تېرو َد الرو مسافر 80

کړه   پٔهٔٔٔٔ فضل خپل قبولٔهٔ
104 َد اهلل تعالٰی معرفت 92 يو فکر 80 کوي
105 َد دنیا فکر اؤ َد اخرت فکر 93 پېسه 80 زٔہ لٔهٔٔ خدأی غواړم اهلل
106 يو منصوبه بندي 93 يو سوچ 81 دنیا دارالعمل
106 معرفت الٰهي 94 تکبر 81 َد اقبال خودي
106 شرِف انسانیت 94 ځان پوې کړه 82 څٔهٔ غواړمه ؟
106 تواضع اؤ شکر 95 صرف شګو نه کورونه 82 پٔه اهلل تولک
107 يوه نېغه خبره 95 بزرګي 82 څٔهٔ مو وکړل
107 شکر 96 ورو  ورو 83 َد مايوسۍ وسوسې

108-109 نمونځ 96 غیبت 83 دنیا َد اخرت پټے
108 کړه 96 داستان َد بې وسۍ 83 آلې ئې يو   پٔهٔٔٔٔ الس کښې
108 تعلیم اؤ جهالت 97 تماشه 84 علم
109 نور اؤ ظلمت 97 تکبر 84 دنیا اؤ اخرت
109 َدکالِم الٰهي اثر 97 َدکبر نفي 84 نن صبا
109 خشوع 98 حب جاه دي نٔه وي 84 رومي
109 َد قران تالوت 98 خود پسندي 85 َدنن صبا حالت
110 َد ښځو تعلیم 98 غصه 85 يو ارمان
110 َد قران  کالم 99 احساس َد کمتري 85 َد قلم معذرت
111 الهامات 99 حرص 86 قا ل اؤ حال
111 الهام رحماني 99 غضب 86 دينداري
111 پٔهٔٔٔٔ روژه کښې  100 َد نفس َد شر نه بچ کېدل 87 مصیبت اؤ رحمت
112 َد غوښتې طريقه 100 ريا 87 حیات انبیاء
112 َد عشق منزل 100 َد اهلل تعالٰی َد نظر نه غور 87 پٔهٔٔٔٔ شرم پټ 
112 شوقدر 101 ريا 87 دا منظرونه
113 لیلة القدر 101 کینه 88 اخالص
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137 زٔه خاورې يم 125 نعت شريف 113 توبه
137 مجذوب 126 نعت لیکل 113 پخه وعده
138 فنا في الشیخ 126 نعت لیکل ولې مشکل دي 113 اختر
138 فنا في الرسول 126 نعت شريف 114 شهید
139 فنا في اهلل 126 َد اهل بیت محبت 114 َد زړۂ  خوشحالي
139 بوج 127 َد امام شافعي عجیبه اشعار 114 وکړه
139 نشته 127 زکٰوة نه هديه 115 شهوات اؤ تقوٰی
139 انقالب 127 َد اهل بیت تعارف 116 َد رومي بې خودي
140 نن صبا 128 اهل بیت څوک دي؟ 116 َد شوال روژې
140 نٔه کړم 128 اعتداِل اهل سنت 116 علم اؤ عمل
140 دے 128 َد نبي َد زړٔہ تکړې 117 دنیا څه شے دے؟
140 خراب نظر 128 هدايت الر َد 117 َد ذي الحجې روژې
141 څنګه 129 ښځه 117 َد عاشورې روژه
141 کٔی 129 َد غیر محرم اثر 118 دوست دښمن
141 شي 129 دپاره 118 نفس اؤ شیطان
142 ته 130 غوښتل 118 صفر المظفر
142 کړه 130 َد زړٔہ فرياد 119 پېسه يو امانت
142 دنیا پټے َد اخرت دے 130 الهامي خبرې 119 تبذير
143 کی 131 نعت شريف 119 َد ګل ورځ
143 کله پټیږي 131 ګران دي 120 ربیع االول
143 خپل 131 وګوره 120 ذکر اؤ صحبت َد صالحینو
144 حقیقت اؤ مجاز 132 َد احسان بدله احسان 120 خپل ځان ته خطاب
144 دے 132 اختتامي دعا 121 دعا
145 َد کعبې فراق  133 توبه 121 مٔه سټرے کېږه
145 دنیا 133 صدقات دافِِع بلیات 122 راکړې
145 َد بیدار زړه اهمیت 134 َد ښٔه پیر نښې 122 ياد َد مدينې
146 شاعري 134 شیخ اؤ مريد 122 َد رسول مینه
146 ډېر 135 ريټائېرمنټ 123 َد نبيملسو هيلع هللا ىلص محبت
146 صرف دعوٰي 135 حجاب نٔه لري 123 َد نعت لیکلو شوق
147 پکار دي 135 کنه 124 َد رسول ملسو هيلع هللا ىلص مدح
147 َد خدأی دپاره 136 شي 124 َد شین ګنبت   پٔهٔٔٔٔ لوري
147 راکړې ربه 136 َد هغٔه شم 124 َد ښٔه والي دعوٰی
148 ټپې 136 اشاره 125 نعت شريف

137 الر َد عشق نٔه ده مشکله 125 لمحٔه شکر
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