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منن ليک
په راکړو نعمتونو او پېرزونو مې د رب کريم او خالق پروردګار شکريه ادا کوم...
د (نېکو عملونو ته د هرمسلمان الرښود) اړوند د يللکو فکره که څه هم هل
لکنو راهيسې رارسه پېدا وه خو د يللکو بڼه يې ډېره قالره وه!!
په لومړيو کې په دې غور وم چې د (نېکو عملونو ته د هر مسلمان الرښود)
يلک بڼه په دوو ټوکونوکې راوباسم...
لومړی :د کتاب بنسټ چې په رشيع تفصييل ديللونو شمول ولري.
دوهم :په عميل بڼه الرښود چې وسمهال دې خمې ته پروت دی ..دا د لومړي
کتاب چنوړ او تطبييق نلډيز دی.
د اهلل د يليلک تقدير رسه زمونږ فکر هم بدهل شوه ،يو ورور مشوره راکړه چې
لومړی بايد خمترص راوويستل يش او اصل يې که لږ وروسته هم يش خري دی
ځکه چې هغه به وخت ډېر ونييس.
د خپل ورور او نزدې ملګري شيخ  /صالح ادلين اهلاشم -حفظه اهلل -د
(اصوات) د موسسې مدير شکريه ادا کوم چې د دې فکرې بنسټګر دی ،په
اکر يې داسې پېل وکړ لکه دده چې خپل اکر وي ،شپې يې پرې وروڼولې ،خپپلو
ځانګړو اکرونو يې ورته اولويت ورکړ..
د ګران ورور او پياوړي مسليک ،نوښتګر او فين ماهر امحد قميحه څخه هم
د زړه هل کومې شکريه ادا کوم  ،هل رب کريم څخه غواړم چې زما ثواب
رشيکي به وي.
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ای اهلل هل دې څخه د رپورې پناه غواړو
چې داسې څه دررسه برخه دار وګرځووچې مونږ پرې
پوهيږو،
او د هغه څه درڅخه خبشش
غواړو چې مونږ پرې نه يو پوهه شوې
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ډالۍ
نهايت زيات مشفق مور او پالر ته مې...
هغو ښوونکو ته چې زما ښوونه او روزنه يې کړېده..
د اهلل هل پېرزونو وروسته هغه دواړه چې زه يې د پېرزو پور وړی يم..
رب پروردګاره! لکه څنګه چې يې زه راسرت کړی يم دغسې پرې رحم وکړه..
ای اهلل! وسمهال په مرشولۍ کې وررسه د احسان کولو زما مرستندويه شې.
بيا..
خپلې ګرانې کور ودانې ته مې...
چې د پسندو اخالقو او د رشيف نسب څښتنه ده..
زما د ژوند برخه داره او زما د چبو مور ده...
ای اهلل! په حق باندې مو زړونه راټول کړې..
او ټول مو رسه په خري او سعادت وساته..

نېکو عملونو ته د هر مسلمان الرښود
د شمېر له مخې
1 .1لومړی چاپ ( )۱۰۰۰۰نسخې و ،او ټولې نسخې په ( )50ورځو کې وپلورل
شوې.
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2 .2د لومړی او دوهم چاپ څخه به د ورځې ( )۱۰۰نسخې پلورل کېدې.
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3 .3دوهم چاپ هم د څلويښتو ورځو په تېرېدو رسه ټول وپلورل شو.
4 .4شپږ واړه چاپونه چې پنځه څلويښت زره شمېر يې درلود ټول وپلورل شول.
5 .5د (نېکو عملونو ته د هرمسلمان الرښود) کتاب منځ پانګه د خري د اکرونو
( )۴۳۰نېتونه دي.

له هر څه نه مخکې
په ټولو عملونو ،ويناګانو او حاالتو کې لومړی ترين او اړين یش د اهلل رضا
غوښتل دي..
پاتې نور نېتونه د لومړي نېت تابع دي ،که وروسته هر څنګه وي خو په
اخالص کې خو (عيب) نه پېدا کوي ،رب متعال زمونږ لپاره په نېت کې
اخالص راوستل مرشوع کړيدي ،او په دې يې مونږ ته رشافت راکړی دی.
شيخ صالح بن عبدالعزيز ال الشيخ -حفظه اهلل -وايي:
علماء وايي :که په دنياوي چارو کې د شارع (اهلل يا د هغه رسول) د اجازې هل خمې
په يو اکر کې د اهلل رضا وغوښتل يش ،خپله اراده يې لکه هم اخالص نه ځپي.
بيا وايي :د بېلګې په توګه لکه څوک چې خپلويل د اهلل د رضا په خاطر پايل ،او
ترڅنګ يې هغه څه هم موخه وي چې نيب کريم ﷺ ورته هڅونه ورکړېده ،هغه
«م ْن َس َّر ُه ا َْن ُي ْب َس َط َلهُ ِف ْي ِر ْز ِق ِه َو ُين َْساَ َلهُ ِفي اَ َث ِر ِه َف ْل َي ِصلْ َر ِح َمهُ » کتاب
فرمايي َ
املحارضات يف احلج.)۱۴ - ۱۳( :
نلډه داچې ملړی نېت به د اهلل پاک رضا غوښتل وي.

نېکو عملونو ته د هر مسلمان الرښود

د ژباړن سريزه
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احلمدهلل والصالة والسالم یلع رسول اهلل وبعد:
ډېرې خربې نه ،يواځې دومره چې دنيکو عملونو دا سپېڅیل کتاب تر هر چا
ورسيږي..

اسالميت او ايمان يې نوره هم وده وکړي..
هغه بې وزهل خلک چې هل دين څخه ناخربه دي تر څو خرب يش..
هغه د دين مينوال چې د ديين زده کړو فرصتونه نه لري...
ستاسو د روڼ مستقبل او روښانه اخرت په منظور مو هل عربې څخه د (ديلل لک
مسلم ومسلمة ایل نوايا االعمال) د چاپ اوومه نسخه وژباړهل.

لقمان حکيم حکمت
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سريزه
الس َ
ص َ
ال ُم َعلَی أَ ْش َر ِف ْالَنْ ِب َياءِ َوالْ ُم ْر َس ِليْ َن ،نَ ِب ِ ّينَا
الْ َح ْم ُد للهِ َر ِ ّب الْ َعلِمِ يْ َنَ ،والْ َ
الةُ َو َّ
ص َحا ِبهِ َو َم ْن تَ ِب َع ُه ْم ِبا ِْح َس ٍان ِالَی يَ ْو ِم الْ ِ ّديْنِ َ ،وبَ ْعد:
ُم َح َّم ٍد َو َعلَی آلِهِ َوأَ ْ
(نېکو عملونو ته د هرمسلمان الرښود) څه یش دی؟
دا هغه يلک بڼه ده چې ستا اړين ترېنې پوښتنې ته ځواب وايي ،او دغه پوښته ده..
«ته ولې دا اکر کوې»
ته ولې قران لولې؟
د مور اوپالر رسه دې د ښې رويې الملونه څه دي؟
ولې د نورو خېرخوايه لټوې؟
ولې د خلکو رسه خېر ښېګړې کوې؟
کوم الملونه دې چې په نکاح کولو دې هڅوي؟
دغه ټول لکمات (علتونه ....الملونه ....هڅونې) څخه مو په (نېکو عملونو ته د
هرمسلمان الرښود) تعبري کړی دی ،مونږ داسې نه وايو چې (فالنکی اکر ولې
کوو) نا بلکې وايو :د قران کريم د لوستلو نېتونه ،د مور او پالر رسه د نيکې
رويې نېتونه ،د نکاح کولو نېتونه..
نېت کول ولې اړين دي؟
ځکه چې د عملونو نېتونه ته لکه وپېژنې نو ته به...
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1 .1په يو عمل کې د ډېر اجر او ثواب د الس ته راوړلو په نېت به هېله ولرې.
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2 .2د اکر او کسب په خوند به پوهه شې ،د اعدت هل خمې نه په ډېره تلوسه او
شوق به اکر کوې....
د دې ترڅنګ به په دې هم پوهه شې چې په لوی اجر علم لرل انسان ته اکر او
کسب هم اسانوي..
د دې نېتونو اخستنځای کوم يو دی؟ او څنګه يې ټولګه تررسه شوه؟
د (نېکو عملونو ته د هرمسلمان الرښود) مې هل قران کريم او نبوي صحيحو
حديثونو څخه راټول کړی دي ،په دې کتاب کې چې د څومره نېتونو ذکر
رایلغ دی ،هرومرو به قراين ايت او نبوي صحيح او يا حسن حديث ته استناد
لري ،په بنسټي توګه مې د حديث په صحت او حسن کې د لوی حمدث عالمه
نارصادلين ابلاين  په حکم باور کړی دی.
د (نېکو عملونو ته د هرمسلمان الرښود) څخه زما موخه څه ده؟
زه هل تا څخه غواړم چې د توان په اندازه د هغه اکرونو نېتونه چې ته يې کول
غواړې ځان ته خارض کړې ،په دې هېله چې د اجرونو او ثوابونو لويه اندازه
تر السه کړې ،ځکه چې ِ(ان ََّما َ
األ ْع َم ُ
ام ِر ٍئ َما َن َوی) د
ال ِبا ْل ِّن َّي ِاتَ ،و ِان ََّما ِل ُک ِّل ْ
عملونو مدار د نېتونو پورې دی ،او هر چا ته به د نېت رسه سمه بدهل ورکول
کيږي ،کېدای يش دوه نفر رسه يو څېر عمل باندې بوخت وي خو ولې په اجر او
ثواب کې به رسه ډېر توپري لري ،د دې توپري يواځنې المل په نېتونو کې فرق دی.
هل (نېکو عملونو ته د هرمسلمان الرښود) څخه د ګټې اخستو طريقه اکر څه دی؟
زما موخه دا نه ده چې ته دې هرومرو د (نېکو عملونو ته د هرمسلمان

الرښود) کتاب وساتې ،نا بلکې زما موخه دا ده چې (نېکو عملونو ته د
هرمسلمان الرښود) کتاب دې ستا په جيب کې او تارسه هر وخت وي ،چې
لکه هم د يواکر کول غواړې ،هل پېل څخه وړاندې لږ تم شه ،په لږ وخت کې
کتاب هل جيب څخه راواخله او د اراده کړې اکر اړوند پرې نېتونه وګوره ،په
ذهن کې يې حارض او په زړه کې يې راوهل ،په اهلل بروسه ولره او په اکر پېل
واچوه ،په دې توګه ته کوالی شې هل (نېکو عملونو ته د هرمسلمان الرښود)
څخه استفاده وکړې.
بله خربه خو نشته؟
هو ولې نه ...شته ،مزيد درڅخه دوه نور شيان هم غواړم...
لومړی :ستا نېکو مشورو ته وږی يم ،که په لسګونو نيک عملونه انسان وکړي،
لکه هم هل تېروتنې څخه خايل نه وي ،پاتې ال هغه څوک چې دا يې لومړی
عمل وي!!
دوهم :که هل کتاب څخه درته خري او فائده درورسيږي ،نو ما داعګانو کې مه
هېروه ،خو که کتاب کې دې کومې تېروتنې ويلدي نو خبشش راهل وغواړه،
شايد اهلل پاک رارسه د خپل فضل او پريزو هل خمې ښه چلند وکړي.
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د اودس او طهارت نېتونه
د اودس او طهارت په مهال به زه نېت کوم چې:

1 .1د ايمان صفت په ځان کې پېدا کړم ،ځکه چې هل مومن پرته په اودس
څوک خيال نه سايت.

2 .2چې د قيامت په ورځ راپاڅېږم او د اودس هل کبله مې هل مخ او د بدن نورو
غړو څخه رڼاګانې راپورته کيږي.

3 .3چې د اودس د نور (رڼا) هل کبله مې نيب کريم ﷺ د قيامت په ورځ وپېژين.
4 .4دا به مې نېت وي چې د اودس د اوبو د هر څاڅيک رسه راڅخه ګناهونه
رژيږي ،او باالخره د اودس په اخر کې هل ګناه داسې پاک شم لکه په کومه
ورځ مې چې مور زږویل وم.

5 .5په طهارت د خيال ساتلو هل کبله جنت ته ننوځم.
6 .6نېت به مې وي که اودس کې هر اندام دوه دوه ځله ووينځم اهلل به راهل
اجر دوه چنده راکړي ،خو که هر اندام مې درې درې ځله ووينځه نو د

انبياو  اودس مې وکړ.

ال ِا َل َه ا َ
7 .7که اودس وکړم او ورڅخه وروسته مسنونه داع (ا َْش َه ُد ا َْن َ
ال اللهُ ) هم
ووايم ،د جنت اته واړه دروازې به راته خالصې يش.

8 .8که په خينې کې (په خيو اوبو) يا په ګرمې کې (په ګرمو اوبو) پوره اودس
وکړم ،اهلل به راهل په جنت کې درجه ال پسې لوړه کړي.

9 .9اودس کول د ملونځ دريمه برخه ده ،او اودس کول د ملونځ او خشوع کونيج ده.
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1010که په طهارت وېده شم ،د شپې په اوږدو کې به راهل مالئک د خري داعګانې
غواړي.
1111که په طهارت وېده شم او د شپې هل خمې اهلل پاک څخه څه وغواړم او هغه
راوبلم ،داع به مې قبوهل يش ،ځکه چې زه په طهارت ويده شوی وم.

د لمونځ نېتونه
لومړی :ملونځ ته تلل
زه چې لکه ملونځ ته ځم بايد نېت ولرم چې:
1 .1په هر قدم به راهل اهلل پاک لس نېکۍ راکړي او يا به راهل پرې درجه پورته
کړې ،او مسجد ته په تګ راتګ دواړو کې به راڅخه يا اهلل پاک په هر
قدم ګناه ورژوي.
2 .2په هر قدم به راهل اهلل پاک صدقه ويليک.
3 .3تر څو چې زه د ملونځ په نېت هل کوره بهر يم ،زه په ملونځ کې شمېرل کيږم.
4 .4دا به مې نېت وي چې زه د اهلل پاک رسه په مالقات بوخت يم ،او د اهلل پاک
رسه هل يلدو کتو نور څه بهرت نشته.
5 .5په دې نېت چې اهلل پاک به راهل په جنت کې ميلمستيا تياره کړي.
6 .6په دې نېت به ملونځ ته ځم چې اهلل پاک مې داسې استقبال کړي لکه
څوک چې د خپل مسافر استقبال کوي.
7 .7په دې نېت به ځم چې اهلل راهل د حمرم حايج ثواب راکړي.
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8 .8په دې نېت به وځم چې زه د اهلل په ذمه کې يم ،ځکه څوک چې مسجد ته
والړ يش نو که ژوند يې پاتې وي د رزق او حفاظت ذمه يې اهلل پاک اخيل،
او ژوند به يې هم د کرامت ژوند وي ،او که مړ هم يش نو د خري په اکر کې

ورته مرګ رایغ اهلل پاک به يې جنت ته داخل کړي.

دوهم :د ملونځ انتظار کول ،او مسجدونو ابادول او پکې تم کېدل
چې لکه هم په مسجد کې د ملونځ يا ذکر لپاره کېنم بايد نېت مې وي چې:
1 .1زه د اهلل تابعدار بنده يم ،تر څو چې مسجد کې يم هل ملونځ ګوزارو څخه
شمېرل کېږم.

2 .2هلل به راڅخه لغزشات او ګناهونه ورژوي او درجې به راهل لوړې کړي.
3 .3په دې رسه به اهلل پاک راهل د رباط (جهاد کې د څوکېدارۍ) اجر راکړي.
4 .4د مالئکو د اعګانې به تر السه کړم.
5 .5په دې نېت چې مسجد دوسته جوړ شم ،ځکه چې مالئک د مسجد دوسته
خلکو ملتيا کوي وررسه ناستې پاستې لري ،چې لکه مسجد ته رانه يش
پوښتنه يې کوي ،او که ناروغه يش تپوس يې کوي ،او که څه ته اړتيا ولري

وررسه مرسته کوي.

6 .6د اهلل د رمحتونو په انتظار چې په مسجد دوسته خلکو راوريږي.
7 .7دغسې خلک اهلل پاک مالئکو ته فخرا يادوي.
8 .8په دې نېت چې د اهلل په ذمه کې شم.
9 .9په دې نېت چې اهلل راته د عرش سيوری را نصيب کړي.
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1010په دې نېت چې متيق بنده جوړ شم ،ځکه مسجدونه د تقواداره خلکو
28

کورونه دي.
1111په دې نېت چې د قيامت په ورځ د اهلل په ګاونډ کې راشم ،ځکه چې
مسجد ودانه وونکي به د اهلل په ګاونډ کې وي.
دريم :د مطلق ملونځ غوره وایل
لکه چې په ملونځ ودرېږم ،دا به مې نېت وي چې:
1 .1ټول نيک عملونه مې قبول يش ،ځکه د قيامت په ورځ به عملونه هله د
قبول وړ وي چې ملونځ قبول يش.

2 .2په ټولو اعمالو کې ملونځ غوره ترين عمل دی.
3 .3په دې نېت چې ملونځ به په قرب او په پل رصاط زما لپاره رڼا وي.
4 .4په دې نېت چې د ټولو ګناهونو د خبشش سبب مې ملونځ کېدای يش ،د
ملونځ په ادا کولو کوالی شم چې هل ګناهونو څخه داسې پاک شم لکه مور
مې چې په لومړی ورځ زږویل وم.

5 .5په دې نېت چې په ملونځ به د شهيدانو او صديقينو درجو ته ورسېږم.
6 .6په دې نېت چې ملونځ مې هل بدو او ناوړه اکرونو څخه رابند کړي.
7 .7په دې نېت چې اهلل پاک رسه جرګه شم.
څلورم :پنځه واړه ملونځونه په مجاعت رسه ادا کول
لكه چې هم پنځه واړه ملونځونه په مجاعت رسه ادا کوم ،دا به مې نېت وي چې:
1 .1په دې ملونځ مې موخه ټول هغه څه دي چې هل کبله يې ملونځ ادا کيږي.
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2 .2زه د اسالم د يو رکن په ادا کولو بوخت يم.
3 .3دا به مې جنت د دخول لوی المل وي.
4 .4هغه څه کول چې د اهلل خوښ وي ،ځکه په مجاعت رسه ملونځ ادا کول
اهلل ته پسند دي.

5 .5په دې نېت چې اوويشت درجې وګټم.
6 .6په دې نېت چې سبا مې د اهلل رسه په داسې حالت مالقات ويش چې د
ملونځ خيال مې ساتیل وي.

7 .7په دې نېت چې که څلويښت ورځې لومړی تکبري (تکبري حتريمه)
راونيسم ،نو هل نفاق او اور دواړو څخه به راته اهلل پاک برائت راکړي.

د صفونو دروست جوړول او خايل ګاوې ډکول
لکه چې هم په صف کې نيمګړتيا او خايل ځای ډکوم ،دا به مې نېت وي چې:
1 .1اهلل ته حمبوب ترين قدمونه هغه دي چې د صف د جوړولو او خايلګاو د
ډکولو لپاره واخستل يش.

2 .2په دې نېت چې ما صف جوړ کړ نو اهلل به مې ښه وپايل.
3 .3په دې نېت چې اهلل پاک او د هغه مالئک به مې صفتونه وکړي.
4 .4اهلل به راهل پرې درجه پورته کړي.
5 .5په دې نېت چې اهلل به راهل پرې په جنت کې کور جوړ کړي.
د سهار ملونځ
چې د سهار ملونځ په مجاعت رسه ادا کوم ،دا به مې نېت وي چې:
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1 .1د اهلل په ذمه کې شم.
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2 .2په دې نېت چې د شپې د تهجدو ثواب راته راکړل يش.
3 .3په دې نېت چې د قيامت په ورځ د هغه چا هل مجلې څخه جوړ شم چې په
بشپړه رڼا ورته زيری ورکول کيږي.
4 .4په دې نېت چې مالئک راهل ګوايه ورکړي.
5 .5په دې نېت چې د سهار او مازديګر ( َب ْر َد ْين) په ادا کولو جنت ته والړ شم.
6 .6په دې نېت چې اهلل مې هل اور څخه وسايت.
7 .7په دې نېت چې د منافقت صفتونه راپکې شته نه يش ،ځکه منافقان د
سهار او ماسخوتن ملونځونو ته نه حارضیږي
8 .8په دې نېت چې رب کریم راهل د عمرې ثواب راکړي.
9 .9په دې نېت چې د سهار ملونځ نه وروسته تر ملر ښتو پورې کېنم او د اهلل ياد
او ذکر وکړ ،تر څو د پوره حج او عمرې ثواب تر السه کړم.
1010په دې نېت چې د اهلل په وړاندې د مجعې د سهار ملونځ په مجاعت رسه ادا
کول غوره ترين عمل دی.
د مازديګر ملونځ
د مازديګر ملونځ چې لکه کوم دا به مې نېت وي چې:
1 .1په دې نېت چې د مازديګر او سهار ( َب ْر َد ْين) په ادا کولو جنت ته والړ شم.
2 .2په دې نېت چې هل اور څخه راته اهلل پاک خالصون رانصيب کړي.
3 .3په دې نېت چې مالئک راهل ګوايه وکړ ي.
4 .4ملونځ په خمکنو امتونو هم فرض شوی و خو هغوی ضائع کړ (ويې نه کړ)
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که څوک يې ادا کولو ته ځانګړی پام ولري دوه اجرونه به ورکړل يش.
5 .5په دې نېت چې په منځين ملونځ (صالة الوسطی) خيال وساتم.
د ماسخوتن ملونځ
د ماسخوتن ملونځ چې لکه کوم ،دا به مې نېت وي چې:
1 .1د نيمې شپې د قيام (ملونځ) ثواب راته راکړل يش.
2 .2په دې نېت چې د منافقانو هل خویونو څخه لرې شم ،ځکه هغوی د
ماسخوتن او سهار ملونځ ته حارضي نه ورکوي.
3 .3په دې نېت چې د حج په اندازه ثواب ترالسه کړم.

پنځم :د لمونځ د افعالو نېتونه
 .1استفتاح:
الله ُب ْک َر ًة َو ا َِص ْي ًال) د ويلو
ْح ْم ُد ِل ِله َک ِث ْير ًا َو ُس ْب َحانَ ِ
1 .1د (اللهُ اَ ْک َب ُر َک ِب ْير ًا َوال َ
رسه به مې په نېت کې دا راځي چې د اسمان دروازې راته خالصې شوې.
2 .2زه چې (ال ُْح ْم ُد ِل ِله َح ْمد ًا َک ِث ْير ًا َط ِّيب ًا ُم َبا َرک ًا ِف ْي ِه) وايم ،په نېت کې به مې
دا وي چې دولس مالئک رسه په ضد کې دي چې اسمان ته به لومړی
څوک دغه لکمات وړي.
 .2لکه چې (امني) وايم نېت به مې دا وي چې:
1 .1که زما (امني) د مالئکو د (امني) رسه په ويلو کې سمون وخوړ ،ټول
خمکين ګناهونه به راته معاف يش.
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2 .2د (امني) په ويلو رسه به مې اهلل داع قبوهل کړي.
32

 .3هل رکوع څخه هل راپورته کېدو وروسته چې لکه (ربنا ولک احلمد) وايم،
نېت به مې دا وي چې:

ْح ْم ُد) رسه په ويلو کې
ْح ْم ُد) د مالئکو د ( َر َّبنَا َو َل َک ال َ
1 .1که زما ( َر َّبنَا َو َل َک ال َ
سمون وخوړ ،اهلل به راته ټول خمکين ګناهونه راخبشش کړ ي.

 .4د (اتلحيات) په ويلو به مې نیت وي چې:
ْص ِال ِح ْينَ ) ووايي ،په اسمان او
(الس َل ُم َع َل ْينَا َو َع َلی ِع َب ِاد ِ
الله ال َّ
1 .1څوک چې َّ

ځمکې کې ټولو نيکو بندګانو ته رسيږي.
(س َّب َابه) ګوته اشاره کول په شيطان باندې د تورې هل ګوزار څخه هم
2 .2په َ
سخت لږيږي.
 .5په رکوع کې به مې نېت وي چې:
1 .1يوه رکوع د ملونځ دریمه برخه ده.
2 .2په دې نېت به يې کوم چې اهلل مې يوه درجه پورته کړي او راڅخه يو ګناه
لري کړي.

3 .3چونکه په ملونځ کې راته ګناهونه په رس او وولو پراته وي ،د رکوع په
حالت کې راڅخه ولويږي.

 .6په سجده کې به مې نېت وي چې:
1 .1سجده کول د ملونځ د دريمې برخې مساوي ده.
2 .2دا به مې نېت وي چې په هره سجده راته اهلل يوه نييک راکوي ،يوه بدي
راڅخه رژوي او يوه درجه مې لوړوي.
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3 .3په دې نېت چې زه لکه هم سجده کوم ګناهونه مې راته په رس کېښودل يش
او ټول راڅخه ورژيږي.
4 .4په دې نېت چې په سجدو راته د نيب ﷺ ملګرتوب په جنت کې نصيب يش.
5 .5په دې نېت چې اور هغه اندامونه نه خوري چې سجده پرې شوي وي.
6 .6په دې نېت چې د سجدې په حالت کې زه اهلل ته ډېر نزدې يم.
شپږم :د مجعې دورځې ملونځ
لکه چې د مجعې د ورځې ملونځ ته ځم ،دا به مې نېت وي چې:
1 .1که د لويو ګناهونو هل ارتکاب څخه مې ډډه کړي وي نو اهلل به راته د دوو
مجعو ترمنځ کړي واړه ګناهونه راخبشش کړي.
2 .2د راروانو لسو ورځو مزيد خبشش به راته اهلل هم وکړي.
3 .3په دې نېت به ځم چې په اور مې اهلل پاک حرام کړي
4 .4مسجد ته د لومړيتوب په اندازه به راته اهلل د صدقاتو او خرياتونو ثواب
راکړي.
5 .5په دې نېت به ځم چې په هر قدم راته اهلل پاک د پوره يو اکل د روژې او
تهجدو ثواب راکړي.
6 .6په دې نېت به ځم چې ممرب ته د امام هل ښتو خمکې مې مالئک په خپلو
رجسټرونو کې نوم ويليک.
اووم :د نفيل ملونځونو نېتونه
لکه چې زه نفيل ملونځ کوم ،دا به مې نېت وي چې:
1 .1په دې رسه د خپل فريض ملونځ کوتايه جبريه کوم.
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2 .2په دې نېت چې د اهلل مينه تر السه کړم.
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3 .3په دې نېت چې جنت ته د (ملونځ هل دروازې) څخه ننوځم.
4 .4تر څو هل مرګ وروسته يې ارمان ونه کړم ،ځکه هر چا ته چې مرګ راځي
د دومره ژوند ارمان کوي چې دوه رکعته نفل پکې وکړي.

د فرضو رسه رسه سنت ملونځ به په دې نېت کوم چې:
1 .1په جنت کې راهل اهلل کور جوړ کړي.
د سهار سنتو کولو په وخت کې به مې نېت وي چې:
1 .1دا دوه رکعتونه هل ټولې دنيا او څومره شيان چې په کې دي ورڅخه غوره
دي.

د ماسپښني څلور رکعته سنت به کوم ،او دا به مې نېت وي چې:
1 .1دې ملونځ ته د اسمان دروازې بېرته کيږي.
2 .2دا سنت د تهجد ملونځ برابر دي.
3 .3که د ماسپښني ملونځ نه خمکې او وروسته څلور څلور رکعته سنت وکړم نو
اهلل به مې هل اور څخه وژغوري.

د مازديګر سنت به په دې نېت کوم چې:
1 .1د اهلل رمحتونه او مهرباين تر السه کړم.
د څاښت ملونځ به په دې نېت کوم چې:
1 .1د نيب کريم ﷺ په وصيت مې عمل رايش.
2 .2دې ملونځ ته مالئک حارضيږي.
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3 .3په دې نېت چې د (اوابينو) څخه وشمېرل شم.
4 .4په دې نېت چې د اهلل په الره کې په غزا حاصل شوي غنيمت نه هم ډېر
اجر تر السه کړم.

5 .5په دې نېت چې د څاښت ملونځ د ( )360صدقو مساوي دی ،او هر انسان د
دې اړتيا لري چې د خپلو درې سوه شپيتو بندونو د خالصون لپاره صدقه
ورکړي.

6 .6خو که په مسجد کې يې ادا کړم نو د عمرې ثواب پرې ګټالی شم.
7 .7که په څاښت کې څلور رکعته وکړم نو د ورځ تر اخره پورې به مې اهلل
پاک د ساتنې ذمه واري واخيل.

په کور کې نفل ملونځ کول:
په کور به نفيل ملونځ کوم ،او دا به مې نېت وي چې:
1 .1هل فرض پرته د انسان غوره ترين ملونځ هغه دی چې په کور کې وي.
2 .2په کورکې نفل ملونځ د خلکو په مخ کې ملونځ باندې دومره برتري لري لکه
بامجاعت ملونځ چې يې په انفرادي ملونځ لري.

3 .3په کور کې نفل ملونځ د خلکو په خمکې نفل ملونځ باندې دومره غوره وایل
لري لکه فرض ملونځ چې يې په نفل لري.

4 .4په دې نېت به يې کوم چې که هل کوره په داسې حالت کې ووځم چې دوه
رکعته مې کړي وي نو هل بد ځای څخه به ونه وځم.

5 .5په دې نېت چې د دغې دوو رکعتونو په سبب مې اهلل په کور کې خري او
برکت کيږدي.
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6 .6که کور ته د ننوتو په حالت کې دوه رکعته ملونځ وکړم ،نو زما لپاره به دواړه
رکعتونه ددې سبب يش چې په کور کې به بد نه وينم.
د تهجدو نېتونه:
لکه چې د شپې هل خمې ملونځ کوم ،دا به مې نېت وي چې:
1 .1د نيب کريم ﷺ په وصيت عمل وکړم.
2 .2د فرض ملونځ څخه مې وروسته غوره ترین ملونځ ادا کړ.
3 .3د ځان نه خمکې د افضل ترینو خلکو په مسلک روان يم.
4 .4چې اهلل پاک راڅخه زما ګناهونه ورژوي.
5 .5په دې نېت چې دا ملونځ به مې هل بدو څخه راستنوي او د ګناهو په پرېښودو
مې لوی مرستندويه وي.
6 .6دا ملونځ د مومن د عزت او رشف نښه ده.
7 .7د نورو مسلمانانو رسه د داسې عمل په مسابقه کې يم چې د مسابقې وړ
اکر دی.
8 .8په دې نېت چې په دغې ورځ تکړه ،توند او بېدار شم ،او هېڅ چا ته بد
نېیت نه يم.
9 .9په دې نېت چې د اهلل مينه او حمبت تر السه کړم.
1010په دې نېت چې جنت ته په ډاډ او اطمئنان ننوځم ،او په جنت کې د
ځانګړي خونو څښنت شم.
1111په دې نېت چې د شپې په نيمه کې اهلل ته تر هر چا ورنزد ې شم.
1212په دې نېت چې که هل اهلل څخه هر څه وغواړم راته يې راکوي.
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1313په دې نېت چې د قرانکريم کومه برخه په نوافلو کې لولم چې اهلل پاک
يې راته په يادو ياده کړي.
1414په دې نېت چې زه قرانکريم په قيام (تهجدو) کې لولم ،نو زما سفارش
به وکړي.
1515چې اهلل مې په جنت کې درجې پورته کړي.
1616هغه خاوند چې تهجدو ته خپله ښځه او هغه ښځه چې تهجدو ته خپل
خاوند راپورته کړي ،اهلل به پرې رحم وکړي.
1717سړي چې خپله ښځه لکه تهجدو ته راپورته کړي او دواړه دوه دوه رکعته
تهجد وکړي اهلل پاک به يې په (ذاکرينو) کې ويليک.
1818څوک چې د تهجدو نېت وکړي او ترې ويده پاتې يش ،د نېت په بنسټ
ورته د تهجدو ثواب ورکول کيږي.
1919څوک چې په تهجدو کې لس ايتونه ووايي ،هل اغفلينو څخه به ونه شمېرل يش.
2020څوک چې په تهجدو کې سل ايتونه ووايي ،هل (قانتينو) څخه به ويللک يش.
2121څوک چې په تهجدو کې زر ايتونه ووايي ،هل ډېرو شتمنو څخه به ويللک
يش.

د مور او پالر سره د نيکۍ کولو نېتونه
زه چې لکه د مور او پالر رسه نيکه رويه کوم دا به مې نېت وي چې:
1 .1د هغوی رسه نييک کول د اهلل تعایل وصيت دی.
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2 .2د مور او پالر رسه نييک کول اهلل ته غوره ترين عمل دی.
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3 .3مور او پالر مې هل نور خلکو څخه په نيکۍ ډېر حقداردي.
4 .4ما رسه د هغوی د نيکۍ او پېرزو کم ازکم لږه بدهل به ورکړم.
5 .5د مور او پالر رسه نييک کول جهاد دی.
6 .6د مور او پالر د ښپو الندې جنت دی.
7 .7په دې نېت چې اهلل مې په رزق او عمر کې خري او برکت واچوي.
8 .8په دې نېت چې اهلل راڅخه مشکالت پورته کړي.
9 .9په دې نېت چې اهلل راڅخه لوي ګناهونه ورژوي.
1010په دې نېت چې د دواړو داعګانې اهلل زما په حق کې قبولې کړي.
1111په دې نېت چې اهلل زما داعګانې قبولې کړي.
1212په دې نېت چې که مور او پالر راڅخه خوشحاهل وي ،اهلل به رانه خوشحاهل
يش.

1313د نيب ﷺ او د جربيل  هل ښېراه څخه به بچ شم چې که د چا مور او پالر
ژوندي وي او جنت ته يې هل کبله داخل نه يش نو تباه دې يش.

1414په دې نېت چې هل ازار يې ځان وساتم ،ځکه د هغوی ازارول لويه ګناه ده.
1515په دې نېت وررسه نيکه رويه کوم چې د مور او پالر نه د ازاري انسان
عملونه نه قبليږي ،اهلل به ورته د قيامت په ورځ د رمحت په نظر ونه

ګوري ،او نه به جنت ته والړ يش ،بلکې د اهلل د لعنت مستحق به وي.
1616په دې نېت چې چبيان مې هم رارسه نيکه رويه وکړي.
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د مريضانو د پوښتنې متعلق نېتونه
لکه چې زه د مريض پوښتنه کوم دا به مې نېت وي چې:
1 .1ما د خپل مسلمان ورور يو حق ادا کړ.
2 .2د دې مالقات بدهل به راته اهلل راکړي.
3 .3د پوښتنې په دوران کې زما ضمانت اهلل اخسیت دی ،که زه په داسې حالت
کې مړ شم چې د مسلمان ورور پوښتنه کوم ،نو اهلل به مې جنت ته داخل
کړي.
4 .4په دې رسه جنت او ميوې يې ګټیل شم.
ْجن َِّة َمن ِْز ًال)
5 .5د دې داع ګټل چې ِ
(ط ْبتَ َو َط َ
اب َم ْمشَ اك َو َت َب َّوأْتَ ِمنَ ال َ
ترمجه :برکيت شې او قدمونه دې برکيت شه ،او په جنت کې د کور خاوند
شه.
6 .6په دې نېت چې زه د اهلل په رمحتونو کې غوپې وهم.
7 .7په دې نېت چې تر ماښامه به راته اويا زره مالئک داعګانې وکړي ،او که
ماښام مې ورهل پوښتنه وکړه نو تر سهار به راهل اويا زره مالئک داعګانې
غواړي.
8 .8په دې نېت چې اخرت راته راياد کړي.
9 .9په دې نېت چې مسلمان ورور ته به مې په داع خري ورسيږي چې (ا َْساَ ُل
الل َه ا ْل َع ِظ ْي َم َر َّب ال ِ َْع ْر ِش ا ْل َع ِظ ْي ِم ا َْن َي ْش ِف َيکَ)
1010د هغه نعمت (صحت) شکريه به ادا کړم چې ناروغه هل السه ورکړی دی،

39

نېکو عملونو ته د هر مسلمان الرښود

40

ْح ْم ُد ِل ِله ال َِّذ ْي َعا َف ِان ْي ِم َّما ا ْب َت َ
الك ِب ِه َو َف َّض َل ِن ْي
او دا داع لوستل چې( :ال َ
َع َلی َک ِثر ِم َّم ْن خَ َل َقنَا َتفْ ِض ْي ًال)

د نورو نيکو عملونو نېتونه
« سبحان اهلل واحلمدهلل وال اهل اال اهلل واهلل اکرب »
به وايم او نېت به مې وي چې:
1 .1دا اهلل تعایل ته حمبوب ترينې لکمې دي.
2 .2دغه لکمات د ټولې دنيا نه او دنيا کې د ټولو شيانو نه نيب ﷺ ته حمبوبې
دي.
3 .3دغې لکماتو ته اهلل پاک خرييت او غوروایل ورکړی دی.
4 .4دغه لکمات چې څوک يو ځل ووايي ( )۹۰نېکۍ به ورهل ويللک او ( )۹۰به
ورڅخه ګناهونه ورژيږي.
5 .5د دغې لکماتو هره يوه لکمه صدقه ده.
6 .6دغه لکمات ګناهونه داسې رژوي لکه د ونې نه چې پاڼې رژيږي.
7 .7دغه لکمات د نيکو په تله کې ډېر وزن لري.
8 .8دغه لکمات انسان هل اور نه سايت.
9 .9دغه لکمات د جنت ونې بوټي دي.
1010څوک چې د قران کريم تالوت او جهاد او تهجد نه يش کوالی دغه
لکمات يې د ثوابونو ځای نييس.
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1111دغه لکمات تر عرشه رسيږي او اهلل ته د هغه چا نوم يادوي چې دغه ذکر
يې ويلې وي.
(صديق) لقب ورکوي او داعګانې
1212څوک چې دغه لکمات ووايي ،اهلل ورته د
ّ
يې هم قبلوي.
1313که څوک سل ځله (سبحان الله) ووايي ،دومره ثواب به يې ويش لکه د
اسمعيل  هل کورنۍ نه چې سل غالم ازاد کړي.
1414که څوک سل ځله (احلمدلله) ووايي ،دومره ثواب به يې ويش لکه د اهلل په
الره کې چې سل بار اوښان خريات کړي.
1515که څوک سل ځله (الله اكبر) ووايي ،دومره ثواب به يې ويش لکه اهلل سل
قبول کړي اوښان.
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د جنازې نېتونه
زه چې لکه جنازه تياره وم دا به مې نېت وي چې:
1 .1څوک چې مړي ته غسل ورکړي او پرده پرې واچوي ،اهلل به يې په ګناهونو
پرده واچوي.
2 .2څوک چې مړي ته غسل ورکړي او حالونه يې ونه وايي ،څلويښت ځله به
ورته اهلل خبشش وکړي.
3 .3څوک چې مړي ته د کفن بندوبست وکړي ،اهلل به ورته د جنت د پېړو او
نرې وريښمو نه جامې ورواغوندي.
4 .4څوک چې د مړی لپاره قرب وکين او پکې يې دفن کړي ،اهلل به ورته دومره
اجر اوثواب ورکړي لکه ده چې ورهل تر قيامته ورځ پورې کور ورکړی وي.
د قربونو د زيارت او جنازو پسې د روانېدو په وخت ،او د تعزيې په وخت کې
به مې نېت کې وي چې:
1 .1زړه مې نرم يش ،سرتګې مې وژاړي او اخرت راته ياد يش.
2 .2ما د خپل مسلمان ورور حق ادا کړ.
3 .3په دې نېت چې زه د اهلل په ضمانت کې يم ،که په دغسې حاتلونو کې راته
مرګ رايش ،اهلل به مې جنت ته بوځي.
4 .4په دې نېت چې که جنازه مې پرې وکړه او دفن ته يې هم حارض شوم دوه
قرياطه (يو قيراط د احد د غر په څېر دی) اجر به وګټم.
5 .5په دې نېت چې د قيامت په ورځ راته اهلل پاک د عزت پوښاک راواغوندي.
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6 .6په دې نېت چې د خپل مړ ورور سفارش به وکړم ،داع به ورته وکړم چې
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اهلل يې ګناهونه خبشش کړي.

7 .7په دې نېت چې د خپل مړ ورور په حق کې د رښتنولۍ او خري ګوايه
ورکړم ،اهلل به زما ګوايه قبوهل کړي او هغه به جنت ته داخل کړي.

د نکاحونو نېتونه
لکه چې نکاح کوم ،دا به مې نېت وي چې:
1 .1د اهلل په امر عمل کوم او د هغه رشيع مراد پوره کوم.
2 .2د نيب کريم ﷺ سنت په عميل توګه منم.
3 .3د نيب کريم ﷺ ارمان پوره کوم ،او د نسل په زياتولو يې خوشحالوم.
4 .4په دې نېت چې د دين نيماي حصه مې هم پوره يش.
5 .5په دې نېت چې د خري خاوند شم ،ځکه نېکه ښځه د دنيا خزانه او نيکه
څکه ده.

6 .6په دې نېت چې خپلې سرتګې پرې ټيټي کړم او فرج پرې هل حرامو نه
وساتم.

7 .7په دې نېت چې د مسلمانې ښځې رسه ښه وکړم ،سرتګې يې هل پردو څخه
راټيټي کړم او فرج يې هل حرامو څخه وساتم.

8 .8د هغه سړي رسه به مرسته کوم چې د نکاح مقصد يې د حرامو نه ځان
رابندول وي ،تر څو اهلل زما مرسته وکړي.
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9 .9په دې نېت چې اهلل راباندې د رزق او حالل مال دروازې رابېرته کړي.
1010د رسپرستۍ او مسويلت اجر به پکې اهلل راکړي.
1111د لورګانو په تربيت به مې اهلل د قيامت په ورځ د جهنم اور نه په پرده کې
کړي.

1212نېک عمله ځوی به راڅخه پېدا يش او داعګانې به راته کوي.
1313که زما په ژوند کې مې چبي ومري ،هل اهلل څخه به پرې د ثواب امېد ولرم.

د اهلل د ذکر نېتونه
زه چې لکه د اهلل ذکر کوم ،دا به مې نېت وي چې:
1 .1د اهلل ذکر په ټولو عملونو کې د لوړې درجې واال ،پاک او يب ريا عمل دی.
2 .2په جهاد کې هل انفاق کولو څخه هم بهرت دی.
3 .3د ذخېره کولو لپاره لويه خزانه ده که څوک يې ذخريه کوي.
4 .4په اجر او ثواب کې پرې ذاکر انسان هل شهيدانو نه هم خمکې کېدای يش.
5 .5ذکر د انسان زړه ته قرار او ډاډ ورکوي.
6 .6په ذکر رسه زړه ژوندی وي ،ځکه څوک چې اهلل نه يادوي د مړي مثال
لري.

7 .7ذکر په بدن کې قوت او بيداري پېدا کوي.
8 .8ذکر ټول غمونه هل منځه وړي.
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9 .9ذکر انسان هل نفاق څخه سايت.
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1010ذکر انسان هل شېطان څخه سايت.
1111ذکر انسان هل عذاب څخه سايت.
1212څوک چې اهلل يادوي ،اهلل به يې هم په نوم ياد کړي.
1313ذکر د دې سبب دی چې اهلل به مارسه په هر حالت کې وي.
1414ذکر هل انسان څخه ندامت او پښېمانتيا پورته کوي.
1515په ذکر رسه د انسان داعګانې قبليږي.
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د خپلولۍ پاللو نېتونه
لکه چې زه خپلويل پالم ،دا به مې نېت وي چې:
1 .1ما داسې عمل وکړ چې اهلل ته ډېر زيات حمبوب دی.
2 .2ما د نيب کريم ﷺ په وصيت عمل وکړ.
3 .3خپلويل پالل د ايمان نښه ده.
4 .4په دې نېت چې اهلل مې رزق او چبي زيات کړي.
5 .5په دې نېت چې اهلل راپکې برکت واچوي او زندګي مې درازه يش.
6 .6په دې نېت چې خپلوان رارسه مينه ولري.
7 .7په دې نېت چې اهلل مې چبو کې خري واچوي.
8 .8په دې نېت چې اهلل مې ګناهونه ورژوي.
9 .9په دې نېت چې اهلل ما وپايل او مرسته رارسه وکړي.
1010په دې نېت چې په دنيا او اخرت کې مې اهلل د خپل عذاب نه وسايت.
1111په دې نېت چې د خپلولۍ په پاللو به ډېر اجر تر السه کړم.
1212په دې نېت چې غوره ترينه صدقه هغه ده چې په خپلوانو ويش.
د زکاتونو او خېراتونو نېتونه
زه چې لکه زاکت يا خريات ورکوم ،دا به مې نېت وي چې:
1 .1زه د اسالم هل اراکنو څخه يو رکن ادا کوم.
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2 .2زما الس ورکونکی او غوره الس دی.
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اع ِط
3 .3چې د ورځې په لومړي کې د مالئکې په داع کې راشم چې
(اللهم ْ
َّ
ُمن ِْفق ًا خَ َلف ًا) ای اهلل! هر صدقه کونکي ته عوض ورکړه.
4 .4په دې نېت چې اهلل مې مال (شتمين) نوره هم زياته کړي ،ډېرې بدلې به
يې راکړي ،او دغه صدقه او خريات به راهل دومره وپايل چې دغرونو په

څېر به يش.

5 .5په دې نېت چې اهلل مې شتمين پاکه کړي ،او د مال رش راڅخه لري کړي.
6 .6په دې نېت چې د خپل ايمان ديلل وښايم.
7 .7په دې نېت چې د خېر لويه درجه تر السه کړم.
8 .8په دې نېت چې د ايمان خوند وڅښم.
9 .9په دې نېت چې هل ټولو رنځونو (مرضونو) څخه بچ پاتې شم.
1010په دې نېت چې په خرياتونو خپله ګناه ختمه کړم او د رب متعال غصه
پرې مړه کړم.

1111په دې نېت چې د ژوند د بدې خاتمې نه مې اهلل وسايت.
1212په دې نېت که مړشم د ژوند خاتمه به مې په صدقه شوي وي نو جنت ته
به داخل شم.

1313په دې نېت چې د قرب تودوخه (تودوایل) را نه مړ (لګ) کړي.
1414په دې نېت چې هل مرګ وروسته هم راته ثواب جاري وي.
1515په دې نېت چې د قيامت په ورځ يې سيوري ته ودرېږم.
1616په دې نېت چې اهلل مې ترو تازه وسايت.
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1717په دې نېت چې صدقه مې د اهلل د عذابونو نه وسايت او ځان پرې ازاد کړم.
1818په دې نېت چې جنت ته په ډاډ الړ شم.
1919په دې نېت چې جنت ته د (باب الصدقه) هل الرې داخل شم.

د استغفار اوتوبې نېتونه
د اهلل نه ځکه خبښنه غواړم او ورته توبه اوباسم چې..
1 .1نيب ﷺ به هم په يوه ورځ کې سل ځله اهلل ته توبه ويسته او ورنه به يې
خبشش غوښته.
2 .2په دې نېت چې د زړه هغه تور داغ چې د ګناهونو هل سبب مې په زړه کې
رایلغ دی بېرته ختم يش او زړه مې پاک صفا يش.
3 .3په دې نېت چې برکيت بارانونه راووريږي
4 .4په دې نېت چې اهلل مزيد رزق راکړي.
5 .5په دې نېت چې په ځمکه کې اهلل برکت واچوي او فصلونه راوټوکوي.
6 .6په دې نېت چې اهلل مې قوي او بېداره کړي.
7 .7په دې نېت چې د (طویب) ونه مې الس ته رايش ،ځکه د چا په عمل نامه کې
چې ډېر استغفار وموندل يش په انعام کې به ورته دغه ونه ورکول کيږي.
8 .8په دې نېت چې په دنيا او اخرت کې مې اهلل پرده وکړي.
9 .9په دې نېت چې غوره انسان جوړ شم ،ځکه توبه ويستونکي غوره انسانان
دي.
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1010ځکه چې نيب ﷺ مونږ ته وصيت کړی دی چې که هل چا نه بد عملونه
ويش بېرته دې توبه وبايس.
1111په دې نېت چې تنګستيا او غمونه رانه لري يش.
1212په دې نېت چې زړه ته مې خوشحايل رايش ،ځکه چې دبنده په توبه اهلل
ډېر خوشحايلږي نو بنده پرې هم خوشحاهل کړي.
1313په دې نېت چې د اهلل حمبت تر السه کړم ،ځکه اهلل د توبه ويستونکو
رسه مينه لري.
1414په دې نېت چې اهلل مې ګناهونه راخبشش کړي.
1515په دې نېت چې بد عملونه مې اهلل په نيکو عملونو بدل کړي.
1616په دې نېت چې مور او پالر رسه مې ښه وکړم ،ځکه مالئک د هغه چا
مور او پالر ته داعګانې کوي چې توبې ډېرې وبايس.
1717په دې نیت چې د اهلل فضل او مهرباين تر السه کړم.

د سرپرستۍ او کارو کسب نېتونه
زه چې لکه د خپلې دندې (وظيفې) د ادا کولو لپاره ځم تر څو د خپل کور ټرب
رسپرسيت وکړم ،دا به مې نېت وي چې:
1 .1زه خپل مسويلت په ښه توګه ادا کړم ،او د اهلل په وړاندې خپله اغړه
خالصه کړم ځکه چې هل هر مرش څخه به پوښتنه کيږي.
2 .2زه چې لکه هم خپل ځان ،خپلې کورنې او چبو ته ،خپلو مزدورانو ته
خوراک ورکوم ،زما لپاره خريات شمېرل کيږی.
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3 .3د ډېر ثواب روپۍ هغه دي چې زه يې خپپلو چبو نفقه کوم.
4 .4دې لپاره چې جنيت شم ،ځکه هر حالل خور ،خريات کونکی د چبو
خاوند به جنت ته ځي.
5 .5څوک چې دخپلو چبو يا د خپل ځان لپاره ګټې وټې پسې والړ يش ،د اهلل
په الره کې شمېرل کيږي.
6 .6هل ګناه نه ځان لري ويستنه ،د هغه چا په حق کې چې خپل ماحتت (رعيت)
ضايع کړي.
7 .7د (ماحتت) لپاره د حالل رزق درک کول تر څو په حرامو راو نه ټوکيږي.
8 .8په دې خاطر چې د حالل رزق هل خمې مې اهلل داعګانې قبولې کړي.

د اذان نېتونه
زه چې لکه اذان کوم ،دا به مې نېت وي چې:
1 .1زه د مسلمانانو امانتګر جوړ شم.
2 .2چې زه د اهلل پاک غوره بنده جوړه شم.
3 .3چې په هغه اندازه راته اهلل ګناه خبشش کړي تر څومره چې مې اواز رسيږي.
4 .4چې ټول هغه څه مې په حق کې ګوايه ورکړي او د ګناه خبشش راهل
وغواړي چې زما اواز يې اورېدلې وي.
5 .5چې په حق کې مې د نيب ﷺ د خبشش او مغفرت هغه داع قبوهل يش چې
اذان کونکو ته يې کړېده.
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6 .6په دې نېت چې د قيامت په ورځ مې اوږده غړۍ وي.
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7 .7په دې نېت چې اهلل د دومره خلکو ثواب راکړي چې ما رسه يې ملونځ
کړی دی.
8 .8په دې نېت چې اهلل يې زما لپاره جنت ته د دخول سبب وګرځوي.
9 .9په دې نېت چې زه به د شيطان د شړلو سبب شوی يم.
1010په دې نېت چې اهلل راهل په هر اذان شپېته نېکۍ او په هر اقامت ديرش
نېکۍ راکړي.

د امر بالمعروف او نهي عن المنکر نېتونه
په امر باملعروف او نيه عن املنکر کې به مې نېت وي چې:
1 .1زه د هغه امت غړی يم چې د خري اکرونو لپاره راوتيل دي.
2 .2په اساليم دعوت کې برخه دار جوړ شم ،هغه سړی ډېر بد نصيبه دی چې
په اسالم کې برخه ونه لري.
3 .3د پېغمربانو  د دندې په ادا کولو به مرشف شم.
4 .4د اهلل په وړاندې به په هغه خلکو کې شمېر شم چې ښې خربې کوي.
5 .5د خلکو دهدايت سبب به جوړ شم او د هغوی په نيکو عملونو کې به بيا
ما ته هم اجر راکول کيږي.
6 .6که د خري کونيج جوړه شم ،په جنت کې به د طویب ونه به په انعام کې
واخلم.
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7 .7د اهلل په وړاندې به مې اغړه بنده نه وي.
8 .8په خلکو کې رواج ګناهونو به راته رضر نه يش رسوالی.
9 .9د اليه عذابونو او افتونو څخه به جنات ومومم.
1010د اهلل هل لعنت څخه به جنات ومومم.
1111اهلل به مې داعګانې قبويل کړي.

د ښو اخالقو نېتونه
لکه چې د خلکو رسه ښه اخالق کوم ،دا به مې نېت وي چې:
1 .1ښه اخالق د نيب کريم ﷺ د پېغمربۍ خالصه ده.
2 .2د اهلل مينه او حمبت به وګټم ،ځکه اهلل ښايسته اخالق خوښوي او د ښو
اخالقو څښنت رسه مينه کوي.
َّاس ِب ُخ ُل ٍق َح َس ٍن) د
3 .3د نيب ﷺ وصيت به ومنم ،هغه مونږ ته وايي ( َوخَ ِال ِق الن َ
خلکو رسه د ښو اخالقو رويه وکړئ.
4 .4په دې نېت چې په ټولو خلکو کې د ښه اسالم او پوره ايمان څښنت شم.
5 .5اخالق خپله لويه ښکال او بې ساری زينت دی.
6 .6په دې نېت چې هغه څه (خري) تر السه کړم چې په دنيا کې انسان ته
ورکول کيږي ،چې هل ښو اخالقو نه عبارت دی.
7 .7په دې نېت چې په ښو اخالقو به د روژه دار او د تهجد کونکي اجر وګټم.
8 .8په دې نېت چې دقيامت په ورځ مې د نيکو اعمالو تله درنه يش.
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9 .9په دې نېت چې اهلل مې په اور حرام کړي.
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1010جنت ته ډېر خلک په ښو اخالقو ننوځي.
1111په دې نېت چې په جنت کې راهل نيب ﷺ د کور ضمانت وکړي.
1212په دې نېت چې نيب ﷺ ته هل هر چا څخه نزدې شم.
1313په دې نېت چې د قيامت په ورځ هل هر چا نه زه نيب ﷺ ته نزدې شم.

د ذکر او اذکارو د مجلسونو نېتونه
لکه چې زه د ذکر کوم جملس ته الړ شم ،دا به مې نېت وي چې:
1 .1زه د جنت په باغيچو کې يم.
2 .2مالئکې راڅخه شاوخوا ناستې دي.
3 .3رمحت راباندې راوريږي.
4 .4اطمئنان او ډاډ راباندې نازيلږي.
5 .5دغسې جملسونوکې ناسته د اسمعيل  په اوالد کې د لسو غالمانو
ازادولو نه هم ډېر ثواب لري.
6 .6په مونږ باندې اهلل پاک خپلو مالئکو ته فخر کوي.
7 .7په دې نېت چې اهلل به مو وبښي.
8 .8په دې نېت چې اهلل به زمونږ داعګانې قبولې کړي.
9 .9په دې نېت چې د اهلل حمبت به راهل واجب يش.
1010په دې نېت چې اهلل به مو ټولې بدېانې په نيکيو بدلې کړی.
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1111په دې نېت چې د ذکر غنيمت تر السه کړو چې جنت دی.
1212په دې نېت چې د قيامت په ورځ به د رمحن ذات ښي اړخ تک سپني خمونه
ناست يو ،پېغمربان او شهيدان به رارسه پرې غبطه کوي.

د خلکو سره د مرستې کولو نېتونه
لکه چې زه د خلکو رسه مرستې کوم ،د هغو اړتياوې پوره کوم ،دا به مې نېت
کې وي چې:
1 .1دا ډېر ښه او نيک اکر دی.
2 .2دا عمل اهلل ته په خوښو او پسندو اکرونو کې شمېرل کيږي چې څوک
مسلمان خوشحالوي.
3 .3خلکو ته په ځان د اهلل د نعمت اظهار کول چې د دغې نعمت د دوام
سبب دی.
4 .4د خلکو مرسته کول انسان د بدې خاتمې نه سايت.
تر څنګ به يې دا هم ځان ته رايادوم چې...
5 .5څوک چې د چا رسه ښه کوي نو اهلل به دی رسه مرسته وکړي.
6 .6څوک چې د مسلمان ورور تر هغه ملګری شو چې حاجت يې ورهل پوره
کړ ،په بدل کې به يې ورهل اهلل په پل رصاط قدمونه تر هغه ټينګ کړي
تر څو تېر يش.
7 .7جنت ته به لومړی هغه څوک داخليږي چې د خلکو رسه مرستې کوي.
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د روژې نېتونه
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لکه چې زه روژه نيسم ،دا به مې نېت وي چې:
1 .1په ثواب کې د روژې په څېر بل عمل نه شته.
2 .2د روژې ثواب اهلل خپله ورکوي (يعين مالئک يې نه يليک)
3 .3په دې نېت چې روژه مې هل اور څخه ډال يش.
4 .4په دې نېت چې په روژې هل حرامو څخه په څنګ شم.
5 .5په دې نېت چې اهلل ته به تر هغه زما سفارش کوي تر څو جنت ته مې
بوځي.

6 .6په دې نېت چې دوه ځله پرې خوشحاهل شم ،د روژه مايت په وخت کې او د
اهلل رسه د مالقات په وخت کې.

7 .7په دې نېت چې د هغه خلکو په مجله کې شم چې د معدې بړاس يې اهلل
ته هل مسکو څخه هم خوندور وي.

8 .8په دې نېت چې اهلل مې داعګانې قبولې کړي ،ځکه د روژه دار داعګانې
نه رد کيږي.

9 .9په دې نېت چې په هر روژه مې اهلل مخ هل اور څخه سل اکهل لري کړي.
1010په دې نېت چې که د ژوند خاتمه مې په روژه رايش نو جنت ته به داخل
شم.

1111په دې نېت چې جنت ته د (ريان) د دروازې هل خمې داخل شم.
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د قران کريم د تالوت او يادولو نېتونه
د قران کرېم د تالوت او يادولو په وخت کې به زما نېت وي چې:
1 .1د اهلل او د هغه د رسول مينه او حمبت تر السه کړم.
2 .2د قران کريم يو ايت ضبطول (يادول) هل يوې اوښې يا وررسه مساوي د
نورې شتمنۍ نه غوره دي.

3 .3په دې نېت چې په هر ايت راته لس نيکۍ راکړل يش.
4 .4په دې نېت چې دقيامت په ورځ راهل سفارش وکړي.
5 .5په دې نېت چې اهلل مې پرې نور هم پورته کړي.
6 .6په دې نېت چې هل ګردو ګمراهيو او بې الريو څخه مې د جنات سبب جوړ
يش ،ځکه قران کريم هل اسمان څخه تر ځمکې د اهلل راځړولې رسۍ ده.

7 .7په دې نېت چې قران کريم په ځمکه کې رڼا او په اسمان کې راهل ذخريه
کيږي.

8 .8په دې نېت چې زه په غوره ترينو خلکو کې راشم ،ځکه هغه انسان ډېر
غوره دی چې خپله هم قران زده کړي او بل ته يې هم ورزده کوي.

9 .9په دې نېت چې د غوره ترينو عزتمندو مالئکو په دوستانه کې راشم.
1010په دې نېت چې قاري صيب ارذل العمر ته نه رسيږي.
1111په دې نېت چې د عزت تاج را پر رس او د کرامت چنپ راپر اغړه يش ،او
اهلل هم راڅخه رايض يش.
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1212په دې نېت چې مور او پالر ته مې د نور (رڼا) تاج ورپه رس اود جنت چنپ
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ورپه تن يش.
1313په دې نېت چې زه جنيت او اهلل ته نزدې ترين بنده جوړ شم.
1414په دې نېت چې اهلل مې په اور ونه سوځوی.

د اهلل د رضا په خاطر د

چا سره د مينې او محبت نېتونه
زه چې لکه د اهلل لپاره د چا رسه مينه او حمبت کوم ،دا به مې نېت وي چې:
1 .1د اهلل د رضا لپاره مينه کول د ايمان قوي رسۍ ده.
2 .2په دې نېت چې د ايمان د پوره وايل نښه ده.
3 .3په دې نېت چې د ايمان خوند وڅکم.
4 .4په دې نېت چې د اهلل مينه تر السه کړم.
5 .5په دې نېت چې د اهلل هل پلوه کرامت تر السه کړم.
6 .6په دې نېت چې د رڼاګانو په ممربنو داهلل دعرش د سيورې الندې کېنم.
7 .7په دې نېت چې د اهلل د هغو اويلاوو څخه جوړ شم چې هيڅ خفګان ،هيڅ
پريشاين ،او هيڅ ډار نه حمسوسوي.
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د علم د طلب کولو نېتونه
زه چې لکه علم طلب کوم ،دا به مې نېت وي چې:
1 .1يوه اليه فريضه ادا کوم.
2 .2په دې نېت چې په ما به د اهلل دخېر اراده وي.
3 .3په دې نېت چې مالئک راته تواضع وکړي ،ما ته خپلې وزرې خورې کړي
او ما خپپلو وزرو کې سيوری کړي.

4 .4په دې نېت چې هغو خلکو کې شمېر شم چې د اهلل په الره کې وتيل وي.
5 .5په دې نېت چې د اهلل په الر کې د تللو جماهدينو اجر ترالسه کړم که علم
مې د نيب ﷺ په مسجد کې حاصل کړ.

6 .6په دې نېت چې لکه په مسجد کې اساليم تعليم زده کوم ،دپوره حج ثواب
به راکړل يش.

7 .7په دې نېت چې اهلل راته جنت د تللو الره اسانه کړي.
8 .8په دې نېت چې هر خملوق راهل خبشش وغواړي.
9 .9په دې نېت چې اهلل مې درجې پورته کړي.
1010په دې نېت چې د پيغمربانو مرياث واخلم.
1111په دې نېت چې د اهلل څخه د وېرې او وررسه د حمبت لوړ مقام ته ورسېږم.
1212په دې نېت چې د هغو خلکو هل مجلې څخه نه شم چې د اهلل بدي يش،
چې د دنيا د ګټلو چلونه ورته ياد وي او هل اخرت نه ناخربه وي.
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1313په دې نېت چې هل نفاق څخه روغ جوړ او سالم پاتې شم ،ځکه په منافق
کې ديين پوهه او ښه سکوت دواړه صفتونه نه يوځاي کيږي.
1414د نيب ﷺ په وصيت عمل وکړم ،او هل اهلل څخه وغواړم چې ګټور علم را
په برخه کړي.

د دعاګانو نېتونه
لکه چې زه اهلل رابلم او ورته اواز کوم ،دا به مې نېت وي چې:
1 .1زه اهلل ته په غوره ترين عبادت بوخت يم.
2 .2په دې نېت چې د نيب ﷺ په وصيت عمل کوم چې هر څوک بايد هل اهلل
څخه خپله اړتيا وړ شيان وغواړي.
3 .3په دې نېت چې د رزق د حصول لپاره رشيع اسباب په اکر واچوم.
4 .4په دې نېت چې ټول حاجتونه ،خپل فقر او مسکنت د اهلل په دربار کې
وړاندې کړم ،يقيين ده چې اهلل اعجل يا اجل رزق راکړي.
5 .5په دې نېت چې اهلل راڅخه مشکالت لرې کړي.
6 .6په دې نېت چې سستې څخه لرې شم ،ځکه هغه انسان ډېر بې وسه دی
چې داع هم نه يش کویل.
7 .7په دې نېت چې اهلل راباندې کړاوونه رانه ويل.
8 .8په دې نېت چې اهلل به راهل داعګانې ذخريه کړي او د قيامت په ورځ به مې
پرې د نيکيو تله درنه کړي.
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9 .9په دې نېت چې اهلل هر وخت رارسه يش.
1010ځکه چې څوک د اهلل نه څه وغواړي ،هغه ته حيا ورځي که څه ورنه کړي.
1111په دې نېت چې اهلل هل هر چا نزدې دی چې اميد ترې وساتل يش او
داعګانې ورڅخه وغوښتل يش.

په محمد رسول اهلل  -ﷺ
باندې د درود ويلونېتونه
زه چې لکه په نيب کريم ﷺ درود او سالمونه وايم ،دا به مې نېت وي چې:
1 .1اهلل په ما ثنا ووايي ،لس درجې مې پرې لوړ کړي او لس راهل نيکيانې
راکړي او لس راڅخه بدۍ ورژوي.

2 .2په دې نېت چې د درود په وړلو مقرره مالئکه زما درود نيب کريم ﷺ ته
يويس ،او ورته ووايي :ای حممده ﷺ پالنکی د پالنکي ځوی درباندې
سالم وايي.

3 .3په دې نېت چې اهلل بېرته پيغمر ﷺ ته روح راواستوي او زما سالم ته
ځواب ووايي.

4 .4په دې نېت چې مالئک راباندې ثنا ووايي.
5 .5په دې نېت چې نفس مې هل ګناهونو او زړه مې هل حسدونو څخه پاک يش.
6 .6په دې نېت چې خفګانونه مې لري يش او زړه مې پاک يش.
7 .7په دې نېت چې د قيامت په ورځ د نيب ﷺ د ملګرتوب وړ وګرځم.
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8 .8په دې نېت چې د قيامت په ورځ نيب ﷺ ته تر هرچا نزدې يم.
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9 .9په دې نېت چې د قيامت په ورځ يې ارمانونه ونه کړم.
1010په دې نېت چې خبيل جوړ نه شم ،ځکه چې دنيب کريم ﷺ دنوم د يادېدو
رسه چې څوک درود ونه وايي ،لوی خبيل دی.
1111څوک چې په نيب ﷺ درود پريږدي ګويا که د جنت الره يې پرېښوده.
1212د نيب ﷺ او د جربيل  هل ښېراه نه ځان ساتل د هغه چا په حق کې چې
څوک ورباندې درود نه وايي.
1313په دې نېت چې اهلل مې داعګانې قبويل کړي.

د حج او عمرې نېتونه
زه چې لکه حج يا عمرې ته ځم ،دا به مې نېت وي چې:
1 .1زه د اسالم د اراکنو نه يو رکن پوره کوم.
2 .2د اسالم هل برخو څخه مې يوه برخه تر السه کړه.
3 .3په خورا ښايسته او غوره ترين جهاد مې قيام وکړ.
4 .4دومره غوره ترين عمل کوم چې په نور عملونو دومره خرييت لري لکه د
مرشق او مغرب ترمنځ فاصله.
5 .5خپل خمکين ګناهونه او رسغړونې نړوم.
6 .6هل ګناهونو څخه به داسې پاک شم لکه د مور څخه چې هل ګناهونو څنګه
پاک پېدا وم.
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7 .7په دې نېت چې جنت ته داخل شم.
8 .8په دې نېت چې هل ځان نه ګناهونه او فقر و فاقت لرې کړم.
9 .9په دې نېت چې هل کوره د وتلو رسه سم به راهل يوه يوه نييک يللک کيږي ،يوه
يوه به رانه ګناه رژيږي ،او يوه يوه درجه به پورته کيږم.
1010په حج او عمرې کولو د اهلل امر ته اغړه ږدم.
1111په دې نېت چې د اهلل په وفد کې شامل شم.
1212په دې نېت چې د اهلل په راعيت کې شم.
1313ترڅو هل هغو حمرومينو هل مجلې څخه نه شم چې د اهلل کور ته په وفد کې
ورنه يش.
1414په دې نېت چې اهلل به راهل داعګانې قبولې کړي.
1515په دې نېت چې که د حج نه کور ته څومره په توندۍ راستون شم ،ډېر
اجر به مې ويش.
1616په دې نېت چې څومره ستړی او ستومانه شوی يم ،څومره شتمين مې
لګيديل وي ،هومره به راته اجر او ثواب راکړل يش.
1717په دې نېت چې حج ته په الره کې ومرم ،تر قيامته به راته د حج ثواب
راکول کيږي.
د احرام او تلبيه ويلو په وخت کې به مې نېت وي چې:
1 .1د دغې ورځ د ملر پرېوتو رسه به رانه ټول ګناهونه ورژيږي.
2 .2هر یش به رارسه تلبيه وايي.
3 .3زما اواز چې څومره شيانو اورېدیل وي د قيامت په ورځ به راهل ګوايه وکړي.
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4 .4په اوچت اواز تلبيه ويلو رسه به وکویل شم چې حج په غوره طريقه تر پايه
ورسوم.
5 .5د هرې تلبيې رسه به راته په حج زيری راکول کيږي.
د عرفې په ورځ به مې نېت کې وي چې:
1 .1په ما باندې اهلل پاک په مالئکو فخر کوي.
2 .2اهلل به راته ټول ګناهونه خبشش کړي.
3 .3اهلل به رانه د ژوند ستړي پورته کړي.
4 .4اهلل به مې هل اور څخه ازاد کړي.
5 .5اهلل به مې هغه داعګانې قبولې کړي چې ما ځان ته او نور خلکو ته کړي
دي.
6 .6اهلل به راباندې نور خپل فضل او کرم هم وکړي.
په مجراتو کې به مې نېت کې وي چې:
1 .1د قيامت په ورځ به راته د هر اکڼي ويشتو په بدل کې رڼا راکړل يش.
2 .2د هر اکڼي ويشتو رسه به رانه لويه (کبريه) هالکونکي ګناه ورژيږي.
3 .3په هغې نعمتونو او سرتګي خيونکو پريزينو باندې خوشحايلدل چې اهلل
راهل ذخريه کړي دي.
د قربانۍ په وخت کې به مې نېت کې وي چې:
1 .1اهلل زما لپاره دا قرباين ذخريه کوي.
2 .2د قربانۍ په کولو رسه حج په غوره توګه ادا کول.
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د ويښتاو د خريلو يا کمولو په وخت کې به مې نېت کې وي چې:
1 .1د خبشش او مغفرت متعلق د نيب کريم ﷺ داع تر السه کړم.
2 .2د هر ويښته په بدل کې به راته نييک او يوه به راڅخه بدي ورژيږي.
3 .3دهر ويښته په بدل کې به راته د قيامت په ورځ رڼا راکړل يش.
د حجر اسود د ښلکولو رسه به مې نېت کې وي چې:
1 .1په دې رسه رانه ګناهونه رژول کيږي.
2 .2د قيامت په ورځ به راهل ګوايه وکړي.
3 .3د جنت يوې برخې رسه الس لګوم.
په طواف کې به مې نېت وي چې:
1 .1په هر قدم راته يو نييک را کول کيږي ،يوه راڅخه بدي رژيږي او يوه يوه
درجه راته لوړتيا راکول کيږي.
2 .2د طواف د دوو رکعتونو رسه به راته د غالم د ازادولو هومره ثواب راکړل يش.
په سيع کې به يم نېت وي چې:
1 .1د اوياو غالمانو د ازادولو هومره ثواب به راکړل يش.
2 .2په طواف الوداع کې به مې نېت وي چې:
3 .3هل ګناهونو څخه به داسې پاک شم لکه په کومه ورځ چې هل مور څخه د
ګناهونو نه پاک پېدا شوی وم.
4 .4يوه مالئکه به رايش او د ولو (اوږو) تر منځ به راته الس کيږدي او راته
وايي ،که په مستقبل کې هر څه کوې خو تېر ګناهونه دې معاف شول.
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په مصيبتونو کې نېتونه
که راباندې مصيبتونه رايش ،دا به مې نېت وي چې:
1 .1د خرييت توفيق راکړل شو.
2 .2اهلل چې رانه څه واخستل هل دې څخه به غوره راکړی.
3 .3په دې مصيبت رسه به راته اهلل دنيا او اخرت رڼا کړي.
4 .4د اهلل هل پلوه حتفه حاصلوم چې صرب دی.
5 .5د پېغمربانو او نياکنو خلکو په الره روان يم.
6 .6په دغې مصيبتونو به رانه اهلل ګناهونه داسې ورژوي لکه د مور څخه چې
د ګناهونو نه څنګه پاک پېدا وم.
7 .7اهلل به پرې جنت راکړي.
8 .8که په دغې مصيب کې مړ شم اهلل به مې وبښي.
9 .9د اهلل رسه به په داسې حالت کې مالقات وکړم چې هيڅ ګناه به مې نه
وي پاتې.
1010په صرب کولو به د اهلل امر ومنم.
1111زه به د اکميابو او مهتدينو هل مجلې څخه شم.
1212په دې نېت چې بې حسابه اجرونه اهلل راکړي.
1313په دې نېت چې اهلل رارسه دی.
1414په (مال ایلع) کې به راباندې اهلل ثنا ووايي.
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1515د اهلل رمحتونه به حاصل کړم.
1616خبشش او لوی اجر به راته راکړل يش.
1717داهلل حمبت به راته راکړل يش.
1818اهلل به راهل درجې لوړې کړي او د جنت لوړ پوړه ماڼې به راکړي.
هغه څه چې په صربکولو رارسه مرسته کوي:
1 .1د مسلمان هر حالت خري خري دی.
2 .2زه بنده يم ،د خپل بادار په فيصله هيڅ اعرتاض نه لرم.
3 .3زما د اهلل رسه حمبت دی ،او حبيب د خپل حمبوب په اکرونو نه خپه کيږي.
4 .4زما په ښو چارو اهلل ښه پوهيږي ،زه يې حکمونو ته تيار يم.
5 .5په اهلل مې دا يقني دی چې په دې مصيبت کې به يې زما لپاره خري اچویل وي.
6 .6د اهلل په پرېکړه خوشحاهل يم ،په دې عقيده به رانه اهلل خوشحاهل يش.
7 .7هل السه چې مې څه ووتل د اهلل ملکيت و ،مارسه يې امانت ايښې و بېرته
يې رانه واخست.
8 .8د اهلل پرېکړې څوک نه يش بدلویل ،هغه په خپلو پرېکړو کې د عدل ذات
دی.
9 .9مصيبت يې ځکه راباندې راوستو چې رارسه يې مينه ده.
1010سخت مصيبت مې په لکک ايمان او غښتيل ديانت لويه نښه ده.
1111چې مصيبت چې څومره لوی وي هومره يې ثواب هم لوی وي.
1212د مصيبت نه خمکې چې مې څنګه دخري اکرونه کول ،د هغې اجر به راهل
اهلل پاک د مصيبت نه وروسته هم راکړي.
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1313لکه څنګه چې پالر خپل رنځور ځوی ته خوراک د صحتمندې لپاره نه
ورکوي اوپرې شفقت ښايي ،دغسې اهلل خپل حبيب په دنيا کې هم سايت.
1414د روغ صحتونو واال به د قيامت په ورځ د رنځورانو د اجرونو اميدونه
کوي.
1515په مصيبت کې به ځان نه الندې خلکوته ګورم چې ښه ده دغسې نه يم.
1616دنيا د مصيبتونو کور دی.
1717په مصيبتونو به ځان ته جنت رايادوم چې هلته نه مصيبتونه شته او نه
تکليف.
1818کېداي يش اهلل راباندې مصيبت ددې هل کبله راوسیت وي چې زما اواز
واوري او اعجزي مې وګوري.
1919لکه نالکه په دغه مصيبت اهلل زما هل زړه نه داسې رنځونه وبايس چې زما
د پوره صحت لوی المل يش.
2020هل نا لکه دغه مصيبت ما ته تنبيه وي چې هل ځېنو ګناهونو مې توبه نه وي
ويستيل ،او يا مې هم د کوم نعمت شکريه نه وي ادا کړي.
2121کوم مصيبت چې راورسېد هرومرو به رارسيده ،رزقونه او نېټې د اهلل په
الس کې دي.
2222هېڅ څوک هم تکليف نه په امان کې نه دی حیت انسان اهلل ته هم کنځل
کوي.
2323چا چې په مصيبت کې اچویل يم ،هل هر چانه راباندې هغه ډېر مهربان
دی ،هغه لره ثنا ده.
2424شکوې ګيلې هېڅ فايده راته نه رسوي.
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2525د مصيبت په وخت کې چې ځان ته دا راياد کړم چې رب او خالق لرم،
نوزړه ته به مې ډاډ راځي.
2626لوی مصيبت د نيب ﷺ مړينه ده ،په دې رسه ټول مصيبتونه اسانيږي.

ورستنۍ صفحه (بېک ټائټل)
هل ځان څخه مې وپوښتل ..چې خلکو ته به څنګه داسې علم وړاندې کړم
چې:
د خلکو پکې ګټه وي.
په لوستلو کې هم ډېر اسان وي چې لفظي تعقيد ونه لري.
رښتوین وي او معلومات يې باوري وي.
عملې بڼه ولري او اسان وي.
چې هل مړينې وروسته مې پرې اجر دوامداره وي.
هغه و چې د پوښتنې ځواب مې (نيکو عملونو ته د هر مسلمان الرښود) راووت!
د دې برسريه مې موخه هل کتاب څخه دا نه ده چې ته دې د کتاب څښنت شې،
نا بلکې موخه مې ترې دا ده چې کتاب بايد د ژوند په اوږدو کې دررسه وي.
هل رب اکئنات څخه غواړم چې يې راڅخه قبول کړي.
طالل فاخر
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