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  محمد ھارون خپل شعشعی

  ٢٠١٢ اگست ٠٧

 د
  علي محمد ُمخلِص
  عرفاني فرھنګ

  د
  محمد ھارون خپل شعشعي

 ليکنه او څٻړنه
۶٠  
 

  :مقام او مرتبې،  فقير او صوفي فقر ډولونه، د فقر    فقر، د- ١٢٧

فقير ھغه څوک  .  ١ نادارۍ، الس تنگۍ او دروٻشۍ ته وايې، شي نسته والي، نٻستۍيوفقر په لغت کي د 

فقر د تصوف او عرفان په اصطالح، له خلگو  بې نيازي او د ريښتيني  . ٢ ھيڅ و نه لري)دنيا(، چي پر دونيائد

فقر او نياز د خدای تعالی حضور ته، تر ټولو نيژدې الر . ار کي نيازمندي ده په درب) هللا سبحانه و تعالی( غني 

د خدای  . ٣جذبيي، چي تل د حقيقت اسرار ئداسي مقناطيس د د ځينو عارفانو په اند، فقر او نياز  . ڼله کيږيگ

 د رسٻدو په الر کي تعالی فقير مينان، دونيايي غوښتني او معاملې د ځينو نورو عواملو تر څنگ، حقيقي ھستۍ ته

 د خدای تعالی د الري له دې امله .  )اړوي( ، چي انسان د حق تعالی له ذکره اړييبولي ونه او حجابونهداسي خنډ

ورځنيو اړتياوو زياتي خپلو غاړه باسي؛ او تر  څه د دونيا له ښو او ښادييو څخه په ډٻر لږ سرسپارلي فقيران 

  . وري شتمنۍ ته د چټلۍ او جيفې په توگه گ

؛ ځکه يې  ؤد فقر او مال په ماھيت  اوځانگړتياوو ښه خبر ) ص (  حضرت محمد  -د اسالم ستر پٻشوا

د دونيا او آخرت « : مال او شتمنۍ پر ځای، فقر او دروٻشي غوره کړه؛ او خپل اُمت ته يې په ډاگه وويل  نو د

مبارک  ) ص( د رسول هللا  . ۴تو نغښتې ده په مال او ش او بدمرغي يې، بالخوسوکالي، په  فقر اودروٻشۍ؛ 

د فقر د فضيلت په باب د سرور کاينات په يوه . ئ وياړ دته ياني فقر ما   » الفقر فخری«  : ، چي وايي ئحديث د

؛ ماته يې ه، چي اوسٻدونکي يې دروٻشان وئ جنت راښکاره ک)ته يې(  تې ما«  :بل حديث کي داسي راغلي دي 

دا مبارک حديث له لږ توپير سره، په »  . ۵ه اوسٻدونکي يې مالدار او شتمن وی  چي ډٻردوږخ  ھم  را وښيه،

   .۶ئصحيح بخاري کي ھم راغلئ د
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په خپل )  ھـ ق۵٠۵  - ۴۵۶(  حجة االسالم ابو حامدمحمد امام غزالي  - داسالم  نامتو متشرع او صوفي 

دا حديث ) ص(  ته وايي؟  په جواب کي د رسول هللا کي د  ما الفقر ؟  يا فقر څه» احيأ العلوم  «  مشھور اثر 

امام . ٧ياني فقر، دحق تعالی له خزانو څخه يوه خزانه ده »  قال خزينة من الخزاين هللا تعالی«  : ئ دئ راوړ

، چي په ئدئ يو بل حديث راوړ) ص( له خولې د پٻغمبر ) رض ( غزالي، په ھمدې کتاب کي د حضرت ُعمر 

  .  ٨صبر د جنت کيلي بلله سوې ده و او فقيرانو مينه او تريخ ھغه کي د مسکينان

«  په خپل ارزښتناک عرفاني اثر )   ھـ ق٧٠٠ -۶٣٠( عزيزالدين نسفي  - عرفاني مفکری او منلیوتل

 خو خلگ په دې ؛کي فقراو نٻستي لوی نعمت گڼي؛ او شتمنۍ ته د لويي خوارۍ په سترگه گوري» انسان الکامل  

،  لکه څنگه چي له شاتو سره تودوالی نظرد ده په  . له ھغه بد وړيٻږي؛ ځکه نو له فقره ځغلي؛  او خبره نه پوھ

تفرقه او پراگندگي ملگرې ھم  له مال، جاه او جالل سره  ،ئسوړوالی ملگری دپه طبيعي ډول او له کافورو سره 

 خا مخا ،ن او شوکت يې سترگي ولگيږيچي مال او دولت ته ورسيږي؛ او پر شا) پوه او نا پوه( ھر څوک .  ده 

  » . ٩له تفرقې، بال او فتنې سره مخامخ کيږي

  

  :د فقر ډولونه او مرتبې 

د ده په نظر، .  د فقيرانو د مرتبو په باب ھم خورا په زړه پوري بيانونه لري  شٻخ نسفي، د فقر د ډولو او

؛ خو دوی يې په ميني او شوق  سره غواړي؛ او تل د ھيڅ نه لرياصالً د فقيرانو يوه ډله داسي داده، چي له ځانه 

  .دا ډول فقيران سراښ يا حريص فقيران دي  . )وي(  ييمال او شتمنۍ په لټه کي

د دونيا او دولت سره له دې ھم  دوھمه ډله فقيران، ھغه کسان دي، چي په مادي دونيا کي ھيڅ نه لري؛ 

 ضرورت په گچه څه غواړي او په ډيري  يوازي د خپل محدود.  په لټه کي نه دي؛ خو د اړتيا پرمھال سوال کيي 

  .دې ډول فقيرانو ته قانع فقيران وايي . خوشالۍ سره په ھغه قناعت کيي 

نه دونيا غواړي؛ نه .  دريمه ډله فقيران، ھغه فقيران دي، چي د دونيا له مال او منال څخه ھيڅ نه لري 

که د ژوند او گوزارې دپاره څه الس ته ور نسي، په  . الس ھم نه غزيييې په لټه کي دي؛ د اړتيا پر وخت چا ته 

  .دا ډول فقيرانو ته  صابر فقيران وايي  . صبر او توکل سره ژوند کيي 

نيا له ښو او ښادييو څخه  ھيڅ نه لري؛ د مال او شتمنۍ وپه څلرمه ډله کي ھغه فقيران شامل دي، چي د د

نه رسيږي، د خپل  ھم  که څه ور و .مھال له چا څخه سوال او غوښتنه ھم نه کيي، د اړتيا پر ديپه لټه کي ھم نه 

دې ډلي فقيرانو ته .  خالق حضور ته د ُشکر الس پورته کيي؛ او د هللا تعالی په توکل سره شپې او ورځي سبا کيي 

ري  د هللا تعالی ملگصابر او شاِکر فقيران پر دې نړۍ د خدای دوستان او په آخرت کي . ١٠شاِکر فقيران وايي

  . دي

د خپلوگوناوو او تقصيرو ھر څوک د تصوف او عرفان مخکښان په دې باور دي، چي په قيامت کي به 

په خپله ُعذر به لوی څښتن   څخه صابرو او شاکرو فقيرانوله استغفار او استرحام کيي؛ خوپه وجه د هللا تعالی 

د وياړلي ) ج( د هللا  .  شفاعت مني يوهد ھر به  او حق تعالی دې کبله به بې حسابه جنت ته ځي؛ھمله . غواړي 

دغه موده، د يوه بل . فقيران به تر شتمنو، پينځه سوه کاله مخکي، جنت ته ځي : ، چي وايي ئرسول بل حديث د

د شٻخ نسفي په عقيده، ښايې  د وروستي حديث مقصد، د . ښت کاله ښوول سوې ده ٻنبوي حديث له مخي، څلو

  يا سراښود حريصوحتا گورو چي بيا که د شٻخ نسفي دا اټکل سم يي، نو .  يا حريصو فقيرانو ډله يي سراښو
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له دې استدالل څخه يوازي  . الر موميفقيرانو ډله ھم تر مالدارو او شتمنو کسانو، څلوٻښت کاله مخکي، جنت  ته 

  .   مال او شتمني بال ده  خوتي گنج ؛دا نتيجه اخيستل کيږي، چي د بې نيازه څښتن په وړاندي فقر او نٻس

په خپل حديث ) ص ( حضرت محمد   -، چي فخر العالمين ئدله مخي ھمدې لوړ مقام دد فقر او نٻستۍ  

کي له خدايه ځان اوخپلو ټولو پٻروانو ته د   »  مسکينا وامتنی مسکينا و احشرنی فی زمرة المساکينیالھم احيين«  

  .ئ  وياړ غوښتئ دبيرته را ژوندي کٻدو د )کي يې ( ده ؛ او د فقيرانو په ډله کېفقر او دروٻشۍ استدعا کړې 

 (پرخالف شتمني يو ھونر  فقر د.   د شٻخ نسفی په نظر، فقراو دروٻشي يو عيب خو ډٻر ھونرونه لري  

د لعکس با.  پټ دي  د فقراو دروٻشۍ يو عيب ښکاره؛ خو ډٻري ښٻگڼي او ھونرونه. خو ډٻر عيبونه لري ) ھنر

   .١١ شتمنۍ يو ھونر ښکاره؛ خو ډٻر عيبونه پټ دي ؛ ځکه خلگ ظاھر گوري، باطن نسي کتالی

په )   ھـ ق کي مړ٧٩١په (  حافظ شيرازي  -  عارفئ د پاړسي ژبي په عرفاني ادب کي بل  پٻژندل سو

  :  پروا نه لري خپل ديوان کي د فقر او قناعت په ستر ه خزانه داسي وياړي، چي د پاچا د ناز او نعمت

  ما آبروی فقر و قناعت نه نمی بريم           .  . .« 

   » ١٢با پادشه بگوی کـه روزي مقدرست

( نيکلسن .  ا.  پوھاند  ر -لکه څنگه چي داسالمي تصوف او عرفان وتلي انگرٻز ليکوال او څٻړونکي  

دونه کړې ده،  فقر يوازي  د مال او شتو کي يا» د اسالم صوفيان  «  په خپل ارزښتناک  اثر ) ع١٩۴۵  - ١٨۶٨

فقر په حقيقت کي، تش زړه او تش الس . ئ ؛ بلکي د شتمنۍ او دولت غوښتني نسته والی ھم دئنسته والی نه د

تر څو وږی نه يې څه «  : وينا ته داسي اشاره کيي و پوھاند نيکلسن، د فقيرانو دپاره د عرفاني مخکښانو  . ١٣ئد

ال ھغه فقير په دورو  وواھه، چي تر مړٻدو وروسته يې ) رض( حضرت عمر   - م دوھم خليفه د اسال!  مه غواړه

پروفيسر نيکلسن ، فقيرانو ته د اسالمي .  که فقر ته اړسئ نو تر خپلي اړتيا ډٻر مه غواړئ .  ھم فقر کاوه 

خوشاله :  ه راز ليکي  ھمدغ،تصوف او عرفان د وتلو او منلو الرښوونکو د نصيحتو او سال مشورو په لړ کي

 مه د په اسره موندلواوسئ، ھيڅ وخت گيلې او شکوې مه کوئ؛ د خپل فقر په خاطر د خدای شکر ادا کئ؛ د څه 

  »   . ١۴نوم اخلئ له امله، په پړتيا او بدۍ سره در کولود نه يې  کوئ؛ او مه ۍبډايانو غوړمال

فقير ھغه څوک بولي، چي )  ھـ ق٩٨٠ -٩٣١( ان  بايزيد روښ - د پښتنو متفکر او متبحر عرفاني الرښود

، د لوړ عرفاني مقام ته په رسيدو سره يي» تخلقوا باخالق هللا  «  ياني د .  يې  بشپړ کړي يي نهد فقر ټول پړواو

پير روښان، د فقر د بشپړتياپه باب، د کايناتو د وياړلي او نازولي . ھر څه د خدای په مينه کي پريښي يي دونيا 

 »  اذا اتم الفقر يکون عينا کعين هللا«  : دې مبارک حديث ته ھم گوته نيولې ده )  ص(  حضرت محمد - برپٻغم

   .١۵ھم الھي صفت موميياني کله چي فقر بشپړ سي د فقير ژوند 

 ډٻري ژوري او ارزښتناکي  اړه عرفاني شاعر، علي محمد مخلص، ھم د فقر پهزموږ فقير مشربه

او »  اختياري فقر « ڼا کي د فقر دوه ډولونه بيانيي، چي ووښاني عرفاني ډوکټورينو په ر د ر،ھغه. نظريې لري 

چي صوفي يا ئ اختياري فقر، لکه څنگه چي له نامه يې ښکاري، ھغه فقر د. نوميږي » اضطراري فقر «  

په دې ډول فقرکي نه فقير، .  عارف يې، الھي نور يا حقيقي پوھي ته د رسٻدو په ھيله، په خپله خوښه غوره کيي 

خپل  واقعي معبود ته نور ھم  بلکي د فقر په خوښۍ او مستۍ کي ځان  ي،يوازي له لوږي او نٻستۍ گيله نه کي

د تصوف اوعرفان الرويان، د . دا فقر، يوازي د نوس د ھوا او ھوس په وژلو سره تر السه کيږي  . ڼيگ نيژدې

، د مال او ملکيت پر ځای، د حقيقي ماِلک د قرب او وصال الر نفس له لوموڅخه د زړه او روح په ژغورني سره

  .غوره کيي 
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په دې ډول فقرکي، .  پيدا کيږي ور د اړۍ او ناچارۍ  له مخي ته ، چي فقيرئاضطراري فقر، ھغه فقر د  

ه گوري فقير تل له فقراونٻستۍ څخه سر ټکيي؛ اوھغه  ته د خپلي بد مرغۍ او ناوړه ژوند د يوازني علت په سترگ

عرفاني  د مخلص  له عرفاني نړۍ ليد سره سم، د فقيرانو دا ډله چي د سرکښه نوس په ځنځيرونو تړلې ده؛ او د. 

په يوه .  ژوند له ټولو ښٻگڼو څخه يې ھيڅ نه دي تر السه کړي، ھيڅکله د ريښتيني خوښۍ او غنا مخ نسي کتالی 

کيي، چي د مال او دولت  ْڅَوب يې په زړو کي د خدای پاړسي مثنوي کي د دونيا ھغو شتمنو ته د مړو خطاب 

  :  ت گوري پد زړه او اروا ا  د دې ډول کسانو په ناسته پاسته کي،مخلص.  ذکر او مينه  له  منځه وړې يي 

  مردگانند اغنيای روزگـار         «    

  اې پسر با مردگان صحبت مدار

  صحبت ايشان زوال جان بـــود          

  اين سخن عريـان بودپيش دانا 

  حرص دنيا در دلت پيـدا شـــود           

  ُحب جاه اندر دلت بر پـــا شود

  مرده گردد دلت ز ُحب ذوالجــالل          

   » ١۶آنکه دارد ُحب جاه وُحب مال

په ټول جھان  فقير  فقرله مال او دولت سره نه، بلکي د نوس له الندي کولو سره تړي؛ اوپه يوه بيت کي

  :  ھغه څوک بولي، چي د نوس ھوا يي پريښې يي کي

  ئ           چي د نوس ھوا يې ترکه کړه فقـير د

  په جھان کښي که نسأ وي يا ذکــور وي

  !           چي پر نوس فتحه يې بيا مونده يقين کـــړه

  ھغه کس به په دوو کونو کښي منصور وي

ل کيي چي مال اوشتمني، اوالد او عيال  ټول فتنې په يوه غزله کي د قرآني نصوصو په روڼا کي، استدال

که څوک د حساب په ورځ  د حق تعالی د ھر ډول پوښتني په وړاندي د ډاډ او اطمينان ھيله لري؛ نو بايد د . دي 

  : فقر الر خپله کړي ) معنوي( مادي او مانوي 

   په جھان کښي       ئ لوی عاقل سړی ھغه د

  يل و قالهھر چي خالص شي د دنيا له ق

  عاقالن په دا جھان کښي فقـيران دي         

  چي يې زړه وابسته نه وي له عيـاله

  په دنيا کښي به روزگار په بٻغمۍ کـه       

   په حشر به زھير نشي لــه سواله

مخلص، فقر داسي خزانه گڼي، چي  انسان ته تر ورٻښمين اتلس په  زيږه  شړۍ او تر پرتميني ماڼۍ په 

  :   مستي او خوشالي بخښي  ډٻرهونگړه کيخواره ج

  چي د فقر دولت بيا مومي له حـــقـه           

  پر شړييه به راضي تر ښه اطلس شي 
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د دونيا  بل ځای د ھغه شاِکر فقيريادونه کيي، چي فقر الھي انوارو ته د رسٻدو الر گڼي؛ او په دې انوارو  

په دې . مسألې ته اشاره سوې ده ) معنويت( ي د فقر د مانويت د مخلص په دې بيان ک. ترھرمال و منال وياړي 

، په نٻستۍ او بر عکسچي يوڅوک کٻداې سي له ډٻر مال او منال سره  فقيرانه خوی ولري؛ او بل څوک ، مانا

ي؛ په خپل فقر او نٻستۍ کي ھيڅکله خوښ نه يي؛ تل په مال او دونيا لرنه خوی او خصلت وفقير د بٻوزلۍ کي ھم 

د لوی څښتن په .   نه ده نخښهپه دې توگه، نٻستي او بې وزلي په خپل ذات کي د فقر يوازنۍ . ي غوټې وھي پس

، چي له بې شماره  شتمنييو او مادي سوکالييو ئبندگانو کي د ھغو پٻغمبرانو، وليانو او نٻکو کسانو شمٻر لږ نه د

د په زړو کي د خالق   نيا مال او  منال يې ھيڅکلهسره سره د فقر او نٻستۍ په لوړه اروا وياړل سوي وه؛ د دو

 يې خپله  شتمني د خدای عطا او پٻرزوٻنه گڼلې؛ او د خدای د خوښۍ په ھمٻشه؛ ميني او اخالص ځای نه ؤ نيولئ

  :ئ دئ ، علي محمد مخلص، د فقر دا الھي نور داسي بيان کړ شاعرزموږ  عارف.  الر کې لگولې ده 

  حق په نور شـــه              چي په فقر کښي ناظرد   

  د براھيم په څٻر فقير به خوښ، شــکور وي

  چي يې فقر اختياري وي خوښ به اوسـي             

  د مضطر په فقيرۍ کښي ډٻر ضــرور وي 

 له  نظريود ده د عرفاني. خدای مينه او دھغه ذکر و فکر،  د ھر شي د ښه والي  معيار گڼي  بل ځای، د  

 دونيا او د ھغې بٻالبٻلي  په واقعيت کي څه چي انسان  دحق تعالی له ذکر او فکر څخه ليري کيي،مخي، ھر ھغه

بلکي په خپله دين او دينداري ده، چي ،  حجاب نهيا) کفر(  ھغه مال او شتمنۍ  ھيڅکله کوپر بالعکسفتنې دي؛ 

 تل د خالق تعالی د بندگانو د سوکالۍ داسي مال او دولت . ليري کييانسان د پروردگار له ذکر او ميني څخه  نه 

تل ، بيا ھم  شتمنيوله مال او، چي سره ئپه بشري ټولنو کي د داسي کسانو شمٻر لږ نه د.  او نٻکمرغۍ وسيله ده 

 او تٻزبينزموږ سترگه ور  . يي؛ او خپل مال و  دولت د انسان خدمت په الر کي لگ ديد خدای په مينه کي ډوب

  :ص، ھمداعرفاني نظريه داسي بيانيي شاعر، علي محمد مخل

  ھر چه مشغولت کند از ذکـر دوست«    

                 رداند ترا از فکر دوستگدور 

  ن ز حق دانـی که اوستآکفر   دنيا و

  گر نگرداند ترا غافـل ز حـــق                

   بشنو و برگير از مــن ايــن سبق

         نيست آن دنيا ترا کفر و حـجـاب        

  » ١٧وابث بلکه دين است چون بيابی زو 

، د مبارک حديث  په روڼا کي، فقرد )ص ( مخلص، د اسالم د ستر او نامي پٻغمبر، حضرت محمد   

  : انسان ستر  او بې زواله وياړ گڼي 

  !                 فخر آن حضرت ز فقر است ای پسر . . .«   

  نی ز جوھر نه ز سيـــم و نه ز  زر 

  س ترا بايد که فخر خود عـــزيز                 پ  

   فقر دانی گر داری تميــز

  زانکه فخر را فقر باشد بر کمال                    
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  » ١٨ فخر دنيارا بود آخــر زوال

مخلص، ھغه فقير د فقرله لوړو او وياړلو فضيلتو څخه بې برخي گڼي، چي په فقر کي سر له ډاگه ډاگه 

  :ای د نعمت او خزانې پر ځای، خپله بدمرغي او ځورونه گڼي وھي؛ فقر د خد

  چي يې فقر اختياري نه وي له حقــه                     

   که له فقره به شکوه کاندي معـذور وي 

  چي گيله، شکوه له فقره که په زړه کښي                    

  له ھغوزړونو د فقر نور مستــور وي 

د ده په اند، . او باريکو توپيرو ته پام کيي  او عارف صوفي تر منځ  ژوروپه بله غزله کي د فقير 

د  الس اخلي؛ هصوفي او عارف د خنډو او موانعو په له منځه وړلو سره، له ھر ډول تصرف، ارادې او اختيار

ل کي،  او خپل ھر څه د هللا تعالی حضور ته سپاري؛ په داسي حا؛صبر، توکل او رضا و لوړو پوړييو ته خٻژي

؛ خپل واک او ئچي فقير له خپل ټول فضيلت او سپٻڅلتيا سره سره، بيا ھم له عوارضو او حجابو ژغورلئ نه د

  :کي داسي  بيان سوې ده يوه غزله دا عرفاني مسأله د مخلص په .  له السه  نه ورکيي  ارادهاختيار تصُرف او

  ئ          صوفي کٻش له تصرفه منــزه د

   له عوارضـــههښفقيران نشي گو

  فقيران که تصرف په خپل عمل کښي            

  د خپل ځان له فرايضهئ  صوفي خالص د

  :مخلص، د دونيا او الھي ميني گډول خيالي،  ناشونی او له لٻونتوبه ډک کار بولي   

  ھم خدا خواھی و ھم دنيـــای دون               .  . .«   

                                 »١٩ اين محال است و خيال است و جنون

کي د ھغه واعظ د فقر او دونيا پرٻښوولو عبرتناکه » حالنامه  «  مخلص، په خپل تاريخي او عرفاني اثر   

.  کوله ) دعا( کيسه راوړې ده، چي ھرکله به منبر ته پورته کٻده، تر پند او نصحيت مخکي به يې ظالمانو ته دوعا

؛ خوته چي ھره ورځ  منبر ته ئ حق تعالی په قرآن کي پر ظالمانو لعنت ويلئ ديوه ورځ، چا ورته وويل، چي

دوی ډٻره گټه رارسولې ! اې گرانه: واعظ  جواب ورکړ !  ېيخٻژې، لومړی د ظالمانو په حق کي الس پورته ک

 څخه دي څه ھغه سړي بيا پوښتنه وکړه، ووايه  چي له ظالمانو . ڼمواجب گځان  دوی ته دوعاکول پر ؛ ځکه نوده

 ؛وها خپل خوږ عمر مي د دونيا په چارو کي تٻر؛دونيا دوسته سړی وميو زه : ويل رته و واعظ و!  گټه ليدلې ده ؟

 څو پال مي ؛ظالمانو به په زور او ظلم راڅخه اخيستلهخو  مي مال او شتمني ټولوله؛  بهپه زرو ټگييو او درواغو

 ناچاره مي د ؛را څخه لوټ کړهو په رپه کي گد سترھغوی ر گم،  وهېپه ډٻرو ربړ و او خوارييو دونيا ټوله کړ

دغو ظالمانو  داوس په دې ډول، . ه لد دونيا ْڅَوب او مينه مي له زړه ووت؛ دوی له السه د دونيا چاري پرٻښوولې

      . ٢٠له برکته د دونيا له بال او د آخرت له حسابه وژغورل سوم

فاني سير او سلوک؛ په تٻره بيا زموږ د روښان زړي عارف، علي محمد فقر او نٻستۍ د روښانيانو په عر

په ټول متن کي، ځان ته د »  حالنامې  « ھغه د  .  لريمقام  مخلص، په عرفاني نړۍ ليد کي خورا لوړ او وياړلی

ر پي[ مخلص، ھمدغه راز يادونه کړې ده، چي حق سبحانه وتعالی د پير دستگير. ئ دئ خطاب کړ»  فقير «  

خدمت و؛ او ھيڅکله يې د پاچا او وزير ئپه پت او عزت کي رزق رسولئ دو ده  د کورنۍ له برکته، تل ]روښان
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 . .« : ، چي وايي ئ په زړه پوري دتر ھر څه دابيان رزق او روزۍ د پرٻمانۍ په باب د دهد . ئ اړ کړئ ته نه د

  » . ٢١ يم) حيران( ه اريان کار او مھربانۍ  تو زه د خپل پروردگار خو کار  وخلگ زما. 

دونيا، عقبا او موال، ذکر او فکر، حضور او غيبت، جمعيت او تفرقه، :  دپاره وگورئ و مالوماتود نور

  .تسليم، توبه، توکل، رضا، رياضت،  شکر،  صبر، قناعت او داسي نور 
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