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د ﻟﻮى څښﺘﻦ ﺗﺮ ﺣﻤﺪ او ﭘﺮ ﺣﻀﺮت ﻣﺤﻤﺪ او د ﻫﻐﻪ ﭘﺮ آل او

اﺻﺤﺎﺑﻮ ﺑﺎﻧﺪي ﺗﺮ درودوﻧﻮ او ﺳﻼﻣﻮﻧﻮ وﻳﻠﻮ وروﺳﺘﻪ.

ﻟکﻪ ﭼي څﺮګﻨﺪﻳږي ﭘﺮ ګﺮان اﺳﻼﻣي ﻫﻴﻮاد اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﺎﻧﺪي د

اﻣﺮﻳکﺎﻳﻲ او ﻟﻮﯦﺪﻳﺰو ﺳﻴکﻮﻟﺮو ،ﻋﯧﺴﻮﻳﺎﻧﻮ او ﻳﻬﻮدو ﺗﺮ ﻫﺠﻮم او ﺗﯧﺮي
وروﺳﺘﻪ ،د ﻧړۍ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ،ﭘﻪ ﺗﯧﺮه د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎن وﻟﺲ ﺗﺮ

ﭘﺨﻮا زﻳﺎت وﻳښ او ﭘﻪ ﻫﺮه ﺳﺎﺣﻪ ﮐي د ګﺮان اﺳﻼم او اﺳﻼﻣي

اورﺷﻮګﺎﻧﻮ د ﻧﻨګي او دﻓﺎع ﻟﭙﺎره ﻻس ﭘﻪ ﮐﺎر ﺳﻮل .ځﻴﻨﻮ د وﺳﻠﻪ وال

ﺟﻬﺎد ﻣﻮرﭼﻠﻮﻧﻮ ﺗﻪ وروداﻧګﻞ ،ځﻴﻨﻮ د ﺗﺒﻠﻴﻎ او دﻋﻮت ﭼﺎري ﭼټﮑي
ﮐړې ،ځﻴﻨﻮ ﻫﻢ ﺧﭙﻞ ﻣﻐﺰوﻧﻪ او ﻗﻠﻤﻮﻧﻪ ﺗﺮ ﭘﺨﻮا ډﯦﺮ زﻳﺎت ﭘﻪ ﮐﺎر

واﭼﻮل او ﻧﻮروﻫﻢ ﻧﻮري ﻫﻠي ځﻠي ﭘﻪ ﻻره واﭼﻮﻟې .ﭘﻪ دې ﺗﻮګﻪ د

ﻫﺮي ﺑﺮﺧي ﻧﻨګﻴﺎﻟي ډﯦﺮ ﺳﻮل ،ﺧﻮ د ﮐﺘﺎب ﻟﻴکﻠﻮ ،ﮐﺘﺎب ﺧﭙﺮوﻟﻮ او
ﮐﺘﺎب ﻟﻮﺳﺘﻠﻮ اﺗﻼن او ﻣﻴﻨﻪ وال ﻣﺎﺷﺎءاﻟ�ﻪ ﺧﻮرا ډﯦﺮ ﺳﻮي دى .ﻟﻪ دې

اﻣﻠﻪ دى ﭼي ﭘﻪ ﻧړۍ ،ﺳﻴﻤﻪ او اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐي د ﮐﺘﺎب ﺧﭙﺮوﻟﻮ او د

ﻫﻐﻪ د ﭘﯧﺮ او ﭘﻠﻮر ﮐﺎروﺑﺎر ﺧﻮا ﭘﻪ ﺧﻮﻧﺪ او ﻣﺰه ﮐي روان دى.

ﻟﻪ ﺑﻠي ﺧﻮا دا دى ګﻮرو ﭼي د ﻧﻴﻮاﮐګﺮو او د ﻫﻐﻮ د ګﻮﻣﺎرﻟﻮ

ﺣﺎﻟﺖ ډﯦﺮ وﺟﺎړ ﺳﻮى دى ،اړﻳکي ﻳﯥ ﺗﺮﻳﻨګﻠي ﺳﻮي او د اﺷﻐﺎﻟګﺮاﻧﻮ
ﺳﺮوﻧﻪ ﻟﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﻻﺳﭙﻮڅﻮ څﺨﻪ ﭘﻪ درد ﺳﻮي او ځﻨي ﺑﯥ زاره ﺳﻮي او
ﻟﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن څﺨﻪ د وﺗﻠﻮ ﭘﻪ ﺗﮑﻞ ﻻري ﭼﺎري ﻟټﻮي.

ﭘﻪ ﻫﺮ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﻮږ ﺑﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﮐﺎروﻧﻮ ﺗﻪ ﭘﻪ ﻧﻪ ﺳﺘړي ﮐﯧﺪوﻧﮑې ﺗﻮګﻪ

دوام ورﮐﻮو او ﻣﺦ ﭘﻪ وړاﻧﺪي ﺑﻪ ځﻮ.
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راﺑﻪ ﺳﻮ د دې ﮐﺘﺎب ﺧﺒﺮي ﺗﻪ .دا ﮐﺘﺎب ﭼي ﻳﻮ ﮐﺎل دﻣﺨﻪ ﺧﭙﻮر

ﺳﻮ ،اوس ﭘﻪ ﮐﺘﺎب ﭘﻠﻮرﻧځﻴﻮ ﮐي ﺧﻼص ﺳﻮى دي او د ﻫﻐﻪ

ﺧﭙﺮووﻧﮑﻮ )ﺻﺪاﻗﺖ ﭘﺮﻧﺪوﻳﻲ ټﻮﻟﻨي( د ﻫﻐﻪ د ﺑﻴﺎ ﺧﭙﺮﯦﺪو ﺗﮑﻞ ﮐړى
دى .ځکﻪ ﻧﻮ ﻣﺎ دﻏﻪ ﮐﺘﺎب ﺑﻴﺎ وﮐﻮت او ﺑﻴﺎﻣي ﺧﭙﺮﯦﺪو ﺗﻪ ﭼﻤﺘﻮ ﮐړ او

اوس دادى د ﻫﻐﻪ دوﻫﻢ ﭼﺎپ ﺳﺘﺎﺳي ﭘﻪ ﻻس ﮐي دى.ﻫﻴﻠﻪ ده ګﺮان
ﻟﻮﺳﺘﻮﻧﮑى ﻳﯥ ﻣﺆﻟﻒ ،ژﺑﺎړن او ﺧﭙﺮﻧﺪوﻳﺎن ﻟﻪ دﻋﺎ ﻫﯧﺮ ﻧﻪ ﮐړي .ﭘﻪ

درﻧﺎوي.

ﻋﺒﺪ اﻟﻤﺎﻟک ﻫﻤﺖ ،د ده اﻓﻐﺎﻧﺎﻧﻮ
ﻧﻮآﺑﺎد ،ﮐﺎﺑﻞ د ١٣٩٠ل .ﮐﺎل د
ﺳﻠﻮاﻏې دروﯾﺸﺘﻤﻪ

 Ïژﺑﺎړ äﺳﺮﯾﺰå
اﳊﻤﺪ ﷲ رب اﻟﻌﺎﳌﲔ واﻟﺼﻼة واﻟﺴﻼم ﻋﲆ ﺧﲑ ﺧﻠﻘﻪ وﻋﲆ آﻟﻪ واﺻﺤﺎﺑﻪ

اﲨﻌﲔ .ﻻ إﻟﻪ إﻻ اﷲ وﻻ ﻧﻌﺒﺪ إﻻ إﻳﺎه ﳐﻠﺼﲔ ﻟﻪ اﻟﺪﻳﻦ وﻟﻮ ﻛﺮه اﳌﴩﻛﻮن .اﷲ

أﻛﱪ اﷲ أﻛﱪ ﻻ إﻟﻪ إﻻ اﷲ .ﻻ إﻟﻪ إﻻ اﷲ .ﺣﻘ ﹰﺎ ﺣﻘ ﹰﺎ .ﻻ إﻟﻪ إﻻ اﷲ .إﻳﲈﻧ ﹰﺎ وﺗﺼﺪﻳﻘﺎ.

ﻻ إﻟﻪ إﻻ اﷲ .ﻋﺒﻮدﻳ ﹰﺔ ورﻗ ﹰﺎ.ﺳﺠﺪت ﻟﻚ ﻳﺎ رب ﺗﻌﺒﺪ ﹰا ورﻗ ﹰﺎ ﻻﻣﺴﺘﻨﻜﻔ ﹰﺎ وﻻ
ﻣﺴﺘﻜﱪ ﹰا ﺑﻞ أﻧﺎ ﻋﺒﺪﹲ ﹲ
ﻣﺴﺘﺠﲑ.
ﺧﺎﺋﻒ
ﺿﻌﻴﻒ
ذﻟﻴﻞ
ﹲ
ﹲ
ﹲ

ﻣﺤﺘﺮم ﻟﻮﺳﺘﻮﻧﮑې!

دﻏﻪ ﮐﻮﭼﻨى ﮐﺘﺎب ﭼي د ﻫﻨﺪ د ﻧﻴﻤي وﭼي ﻳﻮه ﺳﺘﺮ او ﻧـﺎﻣﺘﻮ ﻋـﺎﻟﻢ

او ﻣﺘﺼﻮف ،د ﺣﻖ او ﺣﻘﻴﻘﺖ د ﻻري ﭘﻴﺎوړي ﻣﺠﺎﻫﺪ او ﻣﺒﺎرز ،ﻟـﻮى

او ﻣﻨﻠي ﻣﺤﻘﻖ ﻋﻼﻣﻪ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻨﻈﻮر ﻧﻌﻤﺎﻧي /ﻟﻴکﻠى دى ،د اﺳﻼم د

ﻳﻮې ډﯦﺮي ﺑﻨﺴټﻴﺰي او زﻳﺎﺗي ارزښﺘﻨﺎﮐي ﻣﻮﺿﻮع ﭘﻪ ﻫکﻠﻪ دى .ﻟﻴکﻮال

ﭘﻪ ﻟﻨډو اﻟﻔﺎﻇﻮ ﮐي د اﺳﻼم د ﻣﻘﺪس دﻳﻦ د ﻣﺒـﺎرﮐي ﮐﻠﻤـې »ﻻ اﻟـﻪ اﻻ

اﻟ�ﻪ ﻣﺤﻤـﺪ رﺳـﻮل اﻟ�ـﻪ« ﭘـﻪ ﻫکﻠـﻪ ډﯦـﺮ داﺳـي ﻏـﻮره او ﭘـﻪ زړه ﭘـﻮري
ﻣﻄﺎﻟﺐ را ﻏﻮﻧډ ﮐړي دي ﭼي ﭘﻪ اوﺳﻤﻬﺎل ﮐي ،ﮐﻮم ﭼي ﻟﻪ ﻫﺮي ﺧﻮا

ﭘﺮ اﺳﻼم او اﺳﻼﻣي اﻣـﺖ د ﻏﻠﻴﻤـﺎﻧﻮ ﻓﺮﻫﻨګـي او ﻋﻘﻴـﺪوي ﻳﺮﻏـﻞ ﭘـﻪ

ﺧﭙﻞ ټﻮﻟﻪ زور او ځﻮاک ﺳـﺮه روان دى ،د ﻫـﺮ ﻣﺴـﻠﻤﺎن ﻟﭙـﺎره د ﻫﻐـﻮ
ﻟﻮﺳﺘﻞ او ورﺑﺎﻧﺪي ﭘﻮﻫﯧﺪل زښﺖ زﻳﺎت اړﻳﻦ ښکﺎري.

د دې ﮐﺘﺎب ﻟـﻪ ژﺑـﺎړﻟﻮ څﺨـﻪ زﻣـﻮږ ﻣﻮﺧـﻪ دا ده ﭼـي زﻣـﻮږ ﭘـﺘﻤﻦ

ﺧﻠک د اﺳﻼم د دﻏي ﺳﺘﺮي ﮐﻠﻤې ﭘﻪ ﻣﺰاﻳﺎوو او ارزښﺘﻮﻧﻮ ﺳﺮه ﺧﭙـﻞ

٤

د ﮐﻠﻤې ﺷﺮﻳﻔي ﺣﻘﻴﻘﺖ

ذﻫﻨﻮﻧــﻪ ﻻ روښــﺎﻧﻪ ﮐــړي ،د ﻻ زﻳــﺎﺗي ﺑﺸــﭙړﺗﻴﺎ او ﻫﻤﺘﻨــﺎﮐۍ ﭘــﺮ ﻟــﻮر

وﺧﻮځي او ﻟﻪ ﻳﻮه ﺳـﺘﺮ ﭘﺮوردګـﺎر ﭘﺮﺗـﻪ د ﻫـﺮ ﺑـﯥ ارزښـﺘﻪ ﻣﻮﺟـﻮد ﭘـﻪ
وړاﻧﺪي ﺳﺮ ټﻴټ ﻧﻪ ﮐړي .ﺧﹸﻮﻟﻪ ﺑﯥ ﻟﻪ ﺧﺪاﻳﻪ د ﺑﻞ ﭼـﺎ ﭘـﻪ وړاﻧـﺪي ﭘـﻪ

ﻏﻮړه ﻣﺎﻟۍ او ﺛﻨﺎ او ﺻﻔﺖ ﺧﻼﺻﻪ ﻧﻪ ﮐړي او اﻧﺴﺎﻧي او اﺳﻼﻣي ﺳـﺘﺮ

ارزښﺘﻮﻧﻪ د ﻫﺮ ټﻴټ ﺳﺎﮐښ ﭘښﻮ ﺗﻪ وﻧﻪ ﻏﻮرځﻮي.

ﻟﻴکﻮال ﭘﻪ ډﯦﺮو ﺳﺎده او ﻋـﺎم ﻓﻬﻤـﻮ اﻟﻔـﺎﻇﻮ او ﻟﻨـډو ﺟﻤﻠـﻮ راوړﻟـﻮ

ﺳﺮه د ﺗﻮﺣﻴﺪ د دﻏي ﻣﻨﻠي ﮐﻠﻤې دواړي ﺑﺮﺧي ﺗﺸـﺮﯦﺢ ﮐـړي دي ﭼـي

ﭘﻪ دې ﻫکﻠﻪ ﻳﯥ ﺧﭙﻠﻪ دﻧـﺪه ﭘـﻪ ډﯦـﺮه ښـﻪ ﺗﻮﮐـﻪ ﺗﺮﺳـﺮه ﮐـړې ده ،ﻟـﻮى

څښﺘﻦأ دي اﺟﺮ ورﮐړي.

زه ﻫﻴﻠﻪ ﻣﻦ ﻳﻢ ﭼي د دې وړوﮐي ﮐﺘﺎب ژﺑﺎړه ﻟﻮﺳـﺘﻮﻧﮑﻮ ﺗـﻪ ګﺘـﻮره

او د ﻟﻮى څښﺘﻦ ﭘﻪ وړاﻧﺪي د ﻣﻨﻠﻮ وړ وګﺮځي .اﻟﺒﺘﻪ ﮐﻪ زﻣﺎ ژﺑـﺎړه ﻫـﻢ

د ﻟﻴکﻮال د ﻟﻴکﻨي ﻏﻮﻧﺪي ﺳﺎده او ﻋﺎم ﻓﻬﻤﻪ وي د ډﯦﺮي ﺧﻮښۍ ځﺎى

ﺑﻪ وي ،ﺧﻮ ﮐـﻪ ﻧـﻪ وي او د ﭘﻴـﺎوړي ﻟﻴکـﻮال ﻣﻮﺧـﻪ او ﻣﻄﻠـﺐ ﻣـي ﭘـﻪ

رواﻧﻮ ﺟﻤﻠﻮ ﮐي ﻧﻪ وي اﻓﺎده ﮐړي دا ﻧﻮ زﻣﺎ ﻧﻴﻤګړﺗﻴـﺎ ده ﭼـي ﻫﻴﻠـﻪ ده

را وﻳﯥ ﺑﺨښئ.

د ﻟﺘﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﻳﺎدوﻧﻪ وﮐړم ﭼي دﻏﻪ ارزښﺘﻨﺎک ﮐﺘﺎﺑګﻮټۍ ﻳﻮﮐﺎل دﻣﺨﻪ

ﭘﻪ ﮐﻮټﻪ ﮐي ښﺎﻏﻠي ﺣﻤﺪاﻟ�ﻪ ﺻﺤﺎف د ﺧﭙﺮوﻟﻮ ﻟﭙﺎره راڅﺨﻪ واﺧﻴﺴﺖ

ﺧﻮ ﻫﻐﻪ دا دوﻧﻪ ﻋﻤﺮ دﻏﻪ ﮐﺘﺎب او زﻣﻮږ څﻮ ﻧﻮر ﮐﺘﺎﺑﻮﻧﻪ د ځـﺎن ﺳـﺮه

ﺳﺎﺗﻠي وه او ﭼﺎپ ﻳﯥ ﻧﻪ ﮐړل .ﺑـﺎﻻﺧﺮه ﻳـﯥ د ﻧـﻪ ﺧﭙﺮوﻟـﻮ ﻋـﺬر ﺧﭙﻠـﻪ

ﻧﺎروﻏي او اﻗﺘﺼﺎدي ﺿﻌﻒ وښﻮد.

ﺑﻴﺎ ﺻﺪاﻗﺖ ﺧﭙﺮﻧﺪوﻳﻲ ټﻮﻟﻨي د دې او ﻧﻮرو ټﻮﻟﻮ ﮐﺘﺎﺑﻮﻧﻮ د ﭼﺎﭘﻮﻟﻮ

ﮐﺎر ﭘﻪ ورﻳﻦ ﺗﻨﺪي ﭘﺮ ﻏﺎړه واﺧﻴﺴﺖ .ﭼي دادى د دې ټﻮﻟﻨي ﭘﻪ ﻫﻤﺖ

د دﻏﻪ ﮐﺘﺎﺑګﻮټۍ ژﺑﺎړه ﺳﺘﺎﺳي ﺗﺮﻻﺳﻮﻧﻮ درورﺳﯧﺪه.

٥

د ژﺑﺎړن ﺳﺮﻳﺰه

ﻟﻪ ﻟﻮى څښﺘﻦأ څﺨﻪ ﻫﻴﻠﻪ ﻣﻦ ﻳﻢ ﭼي ﻣﻮږ ټﻮل ﭘﺮ ﺳﻤﻪ ﻻر ﺑﺮاﺑﺮ

ﮐړي او ﺧﭙﻞ رﺣﻤﺖ او ﻣﻐﻔﺮت را ﺑﺎﻧﺪي وﻟﻮروي.

ﻋﺒﺪاﻟﻤﺎﻟک ﻫﻤﺖ ،ﭘﯿﺮﻣﺤﻤﺪ ﮐﺎﮐړ
واټ ،درﯦﯿﻤﻪ ﻧﺎﺣﯿﻪ ،ﮐﻨﺪﻫﺎر ،د
 ١٣٨٨ل .ﮐﺎل د ﻏﺒﺮګﻮﻟي
ﺷﭙږوﯾﺸﺘﻤﻪ

 Ïﮐﺘﺎ Ï Èﻣﺆﻟﻒ ﭘﻪ ﻫﮑﻠﻪ ﻟﻨډ íڅﺮګﻨﺪæﻧﻲ
) (Ãژæﻧﺪ  æÇﺗﺤﺼﯿﻞ ﯾﯥ:

دﻏﻪ د ﺣﺠﻢ ﻟﻪ ﻣﺨي ﮐﻮﭼﻨى ﺧﻮ د ﻣﺤﺘﻮا ﻟﻪ ﻣﺨي ډﯦـﺮ ارزښـﺘﻨﺎک

ﮐﺘﺎب ﺳﺘﺮ او ﻧﺎﻣﺘﻮ ﻋﺎﻟﻢ ﻣﻮﻻﻧﺎ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻨﻈﻮر ﻧﻌﻤﺎﻧي /ﻟﻴکﻠى دى.

ﺣﻀﺮت ﻣﻮﻻﻧﺎ /ﭘﻪ ﭘـﻨځﻠﺲ ﮐﻠﻨـۍ ﮐـي ﭘـﻪ ١٣٣٨ﻫــ .ق .ﮐـﺎل د

ﻣﻨﻄﻖ ،ﻓﻠﺴﻔې ،او ﮐﻼم زﻳﺎت ﺷﻤﯧﺮﮐﺘﺎﺑﻮﻧﻪ ﭘﻪ ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن ﮐي ﻟﻪ ﻣﻔﺘـي

ﻣﺤﻤــﺪ ﻧﻌــﻴﻢ ﻟــﺪﻫﻴﺎﻧﻮي /څﺨــﻪ وﻟﻮﺳــﺘﻞ .ﭘــﻪ ١٣٤٣ﻫـــ.ق.ﮐﺎل د

دﻳﻮﺑﻨﺪ داراﻟﻌﻠﻮم ﺗﻪ ﺷـﺎﻣﻞ ﺳـﻮ .او ﺗـﺮ ١٣٤٥ﻫــ .ق .ﮐـﺎل ﭘـﻮري ﻳـﯥ

ﻣﻮﻗﻮف ﻋﻠﻴﻪ دوره او د ﺣﺪﻳﺜﻮ دوره ﭘﺎى ﺗﻪ ورﺳﻮل او ﻟﻪ اﻣـﺎم اﻟﻌﺼـﺮ
ﺣﻀﺮت ﻋﻼﻣﻪ ﻣﺤﻤﺪ اﻧﻮر ﺷﺎه ﮐﺸﻤﻴﺮي /څﺨﻪ ﻳﯥ ﺣﺪﻳﺚ ﭘﻮﻫﻨـﻪ

زده ﮐړه .ﻋﻼﻣﻪ ﻣﺤﻤﺪ اﻧﻮر ﺷﺎه ﮐﺸﻤﻴﺮي /ﻳﻮ داﺳـي ﺳـﺘﺮ او ﻧـﺎﻣﺘﻮ
ﻋﺎﻟﻢ وو ﭼي ﭘﻪ ﻫکﻠﻪ ﻳﯥ د ﻫﻐﻪ ﻫﻤﻤﻬﺎﻟي ﺣﻀﺮت ﻣﻮﻻﻧﺎ ﺷﺒﻴﺮ اﺣﻤﺪ
ﻋﺜﻤﺎﻧي /ﻓﺮﻣﺎﻳﻠي دي:

»اﻟﺸﻴﺦ اﻟﺘﻘﻲ اﻟﺬي ﱂ ﺗﺮ اﻟﻌﻴﻮن ﻣﺜﻠﻪ وﱂ ﻳﺮ ﻫﻮ ﻣﺜﻞ ﻧﻔﺴﻪ وﻟﻮ ﻛﺎن ﰲ ﺳﺎﻟﻒ

اﻟﺰﻣﺎن ﻟﻜﺎن ﻟﻪ ﺷﺄن ﰲ ﻃﺒﻘﺔ أﻫﻞ اﻟﻌﻠﻢ ﻋﻈﻴﻢ« )ﻓﺘﺢ اﻟﻤﻠﻬﻢ.(٣٣٥ /١

ﻳﻌﻨي ﻋﻼﻣﻪ ﻣﺤﻤﺪ اﻧﻮر ﺷﺎه ﮐﺸﻤﻴﺮي داﺳي ﭘﺮﻫﯧﺰګﺎره ﻣﺸـﺮ ﻋـﺎﻟﻢ

دى ﭼي د اﻧﺴﺎﻧﺎﻧﻮ ﺳﺘﺮګﻮ ﻳﯥ ﺳﺎرۍ ﻧﻪ دى ﻟﻴﺪﻟى او د ﻫﻐﻪ ﭘﺨﭙﻠﻪ ﻫﻢ

د ځﺎن اﻧډول ﻧﻪ دى ﺗﺮ ﺳﺘﺮګﻮ ﺳﻮى .ﮐﻪ ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﺗﯧﺮو ﻣﻬﺎﻟﻮﻧﻮ ﮐي واى
د ﭘﻮﻫﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﻣﻨځ ﮐي ﺑﻪ ﻳﯥ ﺳﺘﺮ ځﺎى درﻟﻮداى.

د ﮐﺘﺎب د ﻣﺆﻟﻒ ﭘﻪ ﻫکﻠﻪ ﻟﻨډي څﺮګﻨﺪوﻧي

٧

) (Èﻋﻠﻤﻲ ﻣﻘﺎÑæ ÓÑÏ ¡ãﮐﻮ æÇ áﻣﺒﺎﺣﺜﯥ ﯾﯥ:

ﭘﻪ  ١٣٤٦ﻫـ .ق .ﮐﺎل ﻳﯥ ﭘﻪ ﻣﺤﻤﺪﻳﻪ ﻣﺪرﺳﻪ ﮐي ﺗﺪرﻳﺲ ﭘﻴﻞ ﮐـړاو

څﻮ ﻣﻮده ﻳﯥ ﻫﻠﺘﻪ ﮐﺎر ﺗﻪ دوام ورﮐړ .ﺑﻴﺎ ﭘﻪ اﻣﺮوﻫﻪ ﻧﻮﻣي ځـﺎى ﮐـي ﭘـﻪ

ﻳﻮه ﻣﺪرﺳﻪ ﮐي ﺗﺮ دروﮐﺎﻟﻮ د ﺗﺪرﻳﺲ ﭘﻪ ﭼﺎرو ﺑﻮﺧﺖ ﺳـﻮ .دﻏـﻪ ﻣﻬـﺎل

ﻫﻨﺪ د ډول ډول ﮐﻮرﻧﻴﻮ او ﺑﺎﻧﺪﻧﻴﻮ ﺗﻮﻃﺌﻮ ﺳﺮه ﻻس او ګﺮﯦﻮان وو .ﭘـﻪ

دې ﭘﯧﺮ ﮐي د »ﻗﺎدﻳﺎﻧﻴﺖ« ﻧﻬﻀﺖ ﭼي ﻟﻪ ﺧﺘﻢ ﻧﺒﻮت څﺨـﻪ ﻳـﯥ اﻧﮑـﺎر

ﮐﺎوه ،راﻣﻨځ ﺗﻪ ﺳﻮ او د »ﺑﺮﯦﻠﻮﻳﺖ« ﻓﺘﻨﻪ ﭼي د ﺑﺪﻋﺘﻮﻧﻮ او ﺧﺮاﻓﺎﺗﻮ ﭘﺮ

ﺑﻨﺴټ وﻻړه وه ﻧﻮې راښکﺎره ﺳﻮه .ﻣﻮﻻﻧﺎ څﻮ واره د دﻏﻮ ﺑﺎﻃﻠﻮ ډﻟﻮ د

ﻻرښﻮوﻧﮑﻮ او ﭘﻴﺮواﻧﻮ ﺳﺮه ﻣﻨﺎﻇﺮې وﮐـړې او ﭘـﻪ روښـﺎﻧﻮ دﻻﻳﻠـﻮ ﻳـﯥ

ﻣﻼﻣﺖ ﮐړل.

د ١٣٥٣ﻫـ .ق .ﮐﺎل د ﮐﻮﭼﻨي اﺧﺘﺮ ﭘﻪ ﻣﻴﺎﺷﺖ ﮐي ﻳﯥ د »اﻟﻔﺮﻗﺎن«

ﭘــﻪ ﻧﺎﻣــﻪ ﻋﻠﻤــي او څﯧړﻧﻴــﺰه ﻣﻴﺎﺷــﺘﻨۍ ﻣﺠﻠــﻪ د »ﺑﺮﻳﻠــي« ﭘــﻪ ښــﺎر ﮐــي

راواﻳﺴﺘﻞ .ﭼي ﭘﻪ اﺳﻼﻣي ﻋﻠﻤي ﮐړﻳﻮ ﮐي ﻳﯥ زښﺖ زﻳﺎت ﻣﺤﺒﻮﺑﻴـﺖ
وﻣﻮﻧﺪ.

»اﻟﻔﺮﻗﺎن« ﻣﺠﻠې ﺧﭙﻠي دوې ګڼﻲ ﺣﻀﺮت ﻣﺠﺪد اﻟﻒ ﺛـﺎﻧي /او

ﺷﺎه وﻟي اﻟ�ﻪ ﻣﺤﺪث دﻫﻠﻮي /ﺗﻪ ځﺎﻧګړي ﮐـړې ﭼـي د ﻋﺎﻟﻤـﺎﻧﻮ او

ﭘﻮﻫﺎﻧﻮ د ﺑﯥ ﺳﺎري ﻫﺮﮐﻠي ﺳﺮه ﻣﺨﺎﻣﺦ ﺳﻮې.

ﻣﻮﻻﻧــﺎ ﻧﻌﻤــﺎﻧي /ﭘــﻪ ١٣٦٣ﻫـــ.ق .ﮐــﺎل د دﻳﻮﺑﻨــﺪ د داراﻟﻌﻠــﻮم د

ﻋﺎﻟي ﺷﻮرا د ﻏړي ﭘﻪ ﺗﻮګـﻪ وټﺎﮐـﻞ ﺳـﻮ او ﭘـﻪ ١٩٦٢ع،ﮐـﺎل د راﺑﻄـﮥ

ﻋﺎﻟﻢ اﺳﻼﻣي د ﻏړي ﭘﻪ ﺻﻔﺖ ﻏﻮره ﺳﻮ.
)ﺟ (Üﺗﺎﻟﯿﻔﺎ Êﯾﯥ:

ﻣﻮﻻﻧﺎ ﻧﻌﻤﺎﻧي /ﭘﻪ ﺑﯧﻠﻮ ﺑﯧﻠﻮ اﺳﻼﻣي ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﻮ ﮐي ډﯦـﺮ ﮐﺘﺎﺑﻮﻧـﻪ

٨

د ﮐﻠﻤې ﺷﺮﻳﻔي ﺣﻘﻴﻘﺖ

او رﺳﺎﻟې ﻟﻴکﻠي دي .ﭼي ډﯦﺮ ﻳﯥ ﭘﻪ ﺑﯧﻠﻮ ﺑﯧﻠﻮ ژﺑﻮ ژﺑﺎړل ﺳﻮي دي.

د ده ﻟﻪ ﻣﻬﻤﻮ ﮐﺘﺎﺑﻮﻧﻮ څﺨﻪ ﻳﻮ ﻫﻢ ﻣﻌﺎرف اﻟﺤﺪﻳﺚ دى ﭼي ﭘﻪ اﺗﻮ

ټﻮﮐﻮﻧﻮ ﮐي ﻟﻴکﻞ ﺳﻮى دى ،دﻏﻪ ﺳﺘﺮ اﺛﺮﭘﻪ ﺑﯧﻼﺑﯧﻠﻮ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﻮ ﮐـي د
ﺣﻀﺮت رﺳـﻮل ج د اﺣـﺎدﻳﺜﻮ ﺳـﺘﺮه ټﻮﻟګـﻪ ده ﭼـي د ﻣﻮﻻﻧـﺎ ﻧﻌﻤـﺎﻧي
ﻟﺨﻮا ﭘﺮ ﻫﺮ ﺣﺪﻳﺚ ﺑﺎﻧﺪي ﻣﻐﺘﻨﻤي ژﺑﺎړي او ﻋﻠﻤي ﺷﻨﻨي ﺳﻮي دي.

)æ (Ïﻓﺎ Êﯾﯥ:

ﻋﻼﻣﻪ ﻧﻌﻤﺎﻧي د ١٤١٧ﻫـ.ق .ﮐﺎل د ﻟﻮى اﺧﺘﺮ ﭘﻪ ﻣﻴﺎﺷﺖ ﮐـي ﭼـي

د ١٩٩٧ع.ﮐــﺎل د اﭘﺮﻳــﻞ ﺳــﺮه ﺳــﻤﻮن ﺧــﻮري ﺗــﺮ  ٩٠ﮐــﺎﻟﻮ ژوﻧــﺪ،

ﺧﺪﻣﺘﻮﻧﻮ او د ﺑﺎﻃﻠﻮ ډﻟﻮ د ﭘﻴﺮواﻧﻮ ﺳﺮه ﭘﻪ ﻣﺒﺎرزه ﮐي د ﻟکﻨـﻮو ﭘـﻪ ښـﺎر
ﮐي وﻓﺎت ﺳﻮ اروا دې ښﺎده وي.

ﮐﻠﻤﻪ ﻃﯿﺒﻪ )ﻻ Çﻟﻪ Çﻻ Çﷲ ﻣﺤﻤﺪ ÑﺳﻮÇ áﷲ(  Ïﮐﻠﻤﯥ ﻃﯿﺒﯥ
ﻟﻮﻣړۍ ﺑﺮﺧﻪ Ï :ﻟﻮ ìڅښﺘﻦ ﺗﻮﺣﯿﺪ )ﻻ Çﻟﻪ Çﻻ Çﷲ(

ﻟﻪ اﻟ�ﻪأ ﭘﺮﺗﻪ ﺑﻞ ﻫﻴڅ ﻣﻌﺒﻮد ﻧﺴـﺘﻪ؛ ﻳﻌﻨـي ﻟـﻪ ﻟـﻮى څښـﺘﻦ څﺨـﻪ

ﻣﺎﺳﻮا ﺑﻞ ﻫﻴڅﻮک د ﻋﺒﺎدت او ﺑﻨﺪه ګۍ وړ ﻧﻪ دى.
ﻣﻠــﺖ ﺑﻴﻀــﺎ ﺗــﻦ و ﺟــﺎن ﻻ إﻟــﻪ

ﺳـــﺎزﻣﺎ را ﭘـــﺮده ﮔـــﺮدان ﻻ إﻟـــﻪ

ﺣﺮﻓﺶازﻟﺐ ﭼﻮن ﺑﺪلآﻳﺪﻫﻤـى

زﻧــﺪﮔى را ﻗــﻮت اﻓﺰاﻳــﺪ ﻫﻤــى

ﻻ إﻟــــﻪ ﺳــــﺮﻣﺎﻳﮥ اﺳــــﺮار ﻣــــﺎ

رﺷـــــﺘﮥ ﺷـــــﻴﺮازۀ اﻓﮑـــــﺎر ﻣـــــﺎ

ﺗﻮﺣﻴﺪ د دﻳﻦ ﺑﻨﺴټ او د اﻳﻤﺎن روح دى ،او د ټﻮﻟﻮ اﻧﺒﻴﺎوو ﻟﺨﻮا د

ﻫﻐﻮ اﻣﺘﻮﻧﻮ ﺗﻪ ﻟﻮﻣړﻧى ﭘﻴﻐﺎم ﻫﻢ ﻫﻤﺪﻏﻪ ﺗﻮﺣﻴﺪ دى.

ﻗﺎ ل اﻟ�ﻪ ﺗﻌﺎﻟى:
ََٓ َۡ َ ۡ
َّ ُ ٓ َ ۡ َ َّ ُ َ ٓ ٰ ََ
َ
َ
َ
ۡ
ُ
َّ
ول إِ� ن ِ
و� إِ�هِ �نهۥ � إِ�ه
﴿وما أرسلنا مِن �بل ِك مِن رس ٍ
َ ُُۡ
ون ] ﴾٢٥اﻷﻧﺒﻴﺎء.[٢٥ :
فٱ�بد ِ

َّ ٓ َ َ ۠
إِ� �نا

ژﺑﺎړه» :ﻣﻮږ ﭼي ﺗﺮ ﺗﺎ دﻣﺨﻪ ﻫﺮ ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ ﻟﯧږﻟى دى ،ﻫﻐﻪ ﺗﻪ ﻣﻮږ ﻫﻤﺪﻏﻪ

وﺣي ﮐړې ده ﭼي ﻟﻪ ﻣﺎﭘﺮﺗﻪ ﺑﻞ ﺧﺪاى ﻧﺴﺘﻪ ،ﻧﻮ ﺗﺎﺳي ﻫﻤﺪا زﻣﺎ ﺑﻨﺪه ګي

وﮐړئ«.

او د اﻧﺴﺎن ﻧﯧکﻤﺮﻏي او ﺑﺪﻣﺮﻏي او ژﻏﻮرﻧﻪ او ﻫﻼک د دﻏﻪ ﺗﻮﺣﻴﺪ

ﭘﻪ ﻣﻨﻠﻮ او ﻧﻪ ﻣﻨﻠﻮ او د ﻫﻐﻪ ﺳﺮه ﺳﻢ ﭘﻪ ﺗﻠﻠﻮ او ﻧﻪ ﺗﻠﻠﻮ اړه ﻟﺮي .رﺳﻮل
اﻟ�ﻪ ج ﻳﻮه ورځ ﺻﺤﺎﺑﻪ وو ﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﻳﻞ:

ﻮﺟﺒﺘ ﹺ
دوه ﺷﻴﺎن واﺟﺒﻮوﻧﮑي دي .ﭼﺎ ورﺗﻪ ووﻳﻞ » :ﹶﻳﺎ ﹶر ﹸﺳ ﹶ
ﹶﺎن«
ﻮل اﷲﱠﹺ ﹶﻣﺎ اﳌﹾﹸ ﹺ ﹶ

)اى د ﻟﻮى څښﺘﻦ اﺳﺘﺎزې ﮐﻮم دوه ﺷﻴﺎن واﺟﺒﻮوﻧﮑي دي؟( ﻫﻐﻪ ج
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َ ْ َ َ َ ُ ْ ُ َّ َ ْ ً َ َ َ ْ َ َّ َ َ َ ْ َ َ ُ ْ ُ َّ
ﺎ�
ﺮﺸك ﺑِ ِ
ﺮﺸك ﺑِ ِ
وﻓﺮﻣﺎﻳﻞ» :ﻣﻦ ﻣﺎت ﻻ � ِ
ﺎ� ﺷيﺌﺎ دﺧﻞ اﺠﻟﻨﺔ وﻣﻦ ﻣﺎت � ِ
اﻨﻟ َ
َﺷيْﺌًﺎ َد َﺧ َﻞ َّ
ﺎر« )ﻣﺴﻠﻢ(.

ﻳﻌﻨي :ﭼﺎ ﭼي ﭘﻪ ﻟﻮى څښﺘﻦ ﭘﻮري ﺷﺮﻳک ﻧﻪ وي ﻧﻴﻮﻟى او ﻣړ ﺳي

ﺟﻨﺖ ﻟﻪ ﺑﻪ داﺧﻞ ﺳي .او ﭼﺎ ﭼي ﭘﻪ ﻟﻮى څښﺘﻦ ﭘﻮري ﺷـﺮﻳک ﻧﻴـﻮﻟى
وي او ﭘﻪ دﻏﻪ ﺣﺎل ﮐي ﻣړ ﺳي دوږخ ﺗﻪ ﺑﻪ ﻧﻨﻮزي.

ﭘﻪ ﻳﻮه ﺑﻞ ﺣﺪﻳﺚ ﮐي دي:
َ َّ َّ َ َ ْ َ َ ْ َ ْ ُ ُ ُ َ َ ُ ْ ُ
َ ْ ً َ َ َّ ْ َ َ َ َّ
ا�
»ﺣﻖ ِ
ﺮﺸ�ﻮا ﺑِ ِﻪ ﺷيﺌﺎ وﺣﻖ اﻟ ِﻌﺒﺎ ِد ﻰﻠﻋ ِ
ا� ﻰﻠﻋ اﻟ ِﻌﺒﺎ ِد أن �ﻌﺒﺪوه وﻻ � ِ
َ ْ َ ُ َ ِّ َ َ ْ َ ُ ْ
َ ْ
ﺮﺸ ُك ﺑِ ِﻪ ﺷيﺌًﺎ« )ﺑﺨﺎري او ﻣﺴﻠﻢ(.
أن ﻻ �ﻌﺬب ﻣﻦ ﻻ � ِ
ﻳﻌﻨي :د ﻟﻮى څښﺘﻦ ﺣـﻖ ﭘـﺮ ﺑﻨـﺪه ګـﺎﻧﻮ دادى ﭼـي د ﻫﻐـﻪ ﻋﺒـﺎدت
وﮐړي او د ﻫﻐﻪ ﺳﺮه څﻮک ﺷﺮﻳک ﻧﻪ ﮐړي .او د ﺑﻨﺪه ګﺎﻧﻮ ﺣﻖ ﭘﺮ ﻟﻮى

څښﺘﻦ ﺑﺎﻧﺪي دادى :ﭼﺎ ﭼي ﭘﻪ ده ﭘﻮري څﻮک ﺷـﺮﻳک ﻧـﻪ وي ﻧﻴـﻮﻟى
ﻋﺬاب ورﻧﻪ ﮐړي.

ﭘﻪ ﻳﻮه ﺑﻞ ﺣﺪﻳﺚ ﮐي دي:
َ ْ َ ْ َ َ َ َ َ َّ َّ ُ ُ َّ َ َ َ َ َ َ َّ َ َ َ ْ َ َّ َ
»ﻣﺎ ِﻣﻦ �ﺒ ٍﺪ ﻗﺎل ﻻ ِإﻪﻟ إِﻻ ا� �ﻢ ﻣﺎت ﻰﻠﻋ ذلِﻚ ِإﻻ دﺧﻞ اﺠﻟﻨﺔ«
)ﺑﺨﺎري او ﻣﺴﻠﻢ(.

ﻳﻌﻨي :ﮐﻮم ﺑﻨﺪه ﭼي )ﻻ اﻟﻪ اﻻ اﻟ�ﻪ( وواﻳـﻲ )ﻳﻌﻨـي ﺗﻮﺣﻴـﺪ د ﺧﭙـﻞ

دﻳﻦ ﭘﻪ ﺗﻮګﻪ وﻣﻨي او ﭘـﺮ ﻫﻐـﻪ ﺗـﺮ ﭘﺎﻳـﻪ ټﻴﻨـګ ﺳـي( .او ﭘـﺮ دﻏـﻪ ﺣـﺎل

وﻣﺮي ﺟﻨﺖ ﺗﻪ ﺑﻪ داﺧﻞ ﺳي.

ﻳﻮ ځﻞ رﺳﻮل اﻟ�ﻪ ج ﺣﻀﺮت اﺑﻮ ﻫﺮﻳﺮهس ﺗـﻪ ووﻳـﻞ :وﻻړ ﺳـﻪ او

ﭼي داﺳي څﻮک وﻣﻮﻣې ﭼي:
ْ َ ُ َ ْ َ َ َ َّ َّ ُ ُ ْ َ ْ ً َ َ ْ ُ ُ َ َّ َ ُ َ َّْ
»ﺷﻬﺪ أن ﻻ ِإﻪﻟ ِإﻻ ا� مﺴتﻴ ِﻘﻨﺎ ﺑِﻬﺎ ﻗﻠﺒﻪ �ﺮﺸه ﺑِﺎﺠﻟﻨ ِﺔ« )ﻣﺴﻠﻢ(.
ﻳﻌﻨي :ﭼي ﭘﻪ )ﻻ اﻟﻪ اﻻ اﻟ�ﻪ( ﺳـﺮه ﺷـﺎﻫﺪي واﻳـﻲ او د زړه ﻟـﻪ ﺗﻠـﻪ

ﮐﻠﻤﻪ ﻃﻴﺒﻪ )ﻻ اﻟﻪ اﻻ اﻟ�ﻪ ﻣﺤﻤﺪ رﺳﻮل اﻟ�ﻪ( د ﮐﻠﻤې ﻃﻴﺒﯥ… ١١

ﻳﻘﻴﻦ ﭘﺮ ﻟﺮي ،ﻫﻐﻪ ﺗﻪ د ﺟﻨﺖ زﯦﺮى ورﮐړه.

دﻏﻪ راز ﻟﻪ ﺣﻀﺮت ﻋﺜﻤﺎنس څﺨﻪ رواﻳﺖ دى ﭼي رﺳﻮل اﻟ�ـﻪ ج

وﻓﺮﻣﺎﻳﻞ:
َ ْ َ َ َ ُ َ َ ْ َ ُ َ َّ ُ َ َ َ َّ َّ ُ َ َ َ ْ َ َّ َ
»ﻣﻦ ﻣﺎت وﻫﻮ �ﻌﻠﻢ �ﻧﻪ ﻻ ِإﻪﻟ ِإﻻ ا� دﺧﻞ اﺠﻟﻨﺔ« )ﻣﺴﻠﻢ(.

ﻳﻌﻨي :څﻮک ﭼي ﻣړ ﺳي او ﭘﻮﻫﻴږي ﭼـي ﭘـﺮ ﻻ اﻟـﻪ اﻻ اﻟ�ـﻪ ﺑﺎﻧـﺪي

ﻳﻘﻴﻦ او ﺑﺎور ﻟﺮي ،ﻧﻮ ﺟﻨﺖ ﺗﻪ ﺑﻪ داﺧﻞ ﺳي.

ﻟﻪ ﺣﻀﺮت ﻣﻌﺎذس څﺨﻪ رواﻳﺖ دى ﭼي ﻳـﻮه ورځ رﺳـﻮل اﻟ�ـﻪ ج

وﻓﺮﻣﺎﻳﻞ:
َ
ْ
َّ
َ
َ
َ َ ُ َ َّ َ َ َ ُ ْ
ﻪﻟ إﻻ َّ ُ
َ
ا�« )رواه اﺣﻤﺪ(.
»ﻣﻔﺎ ِ�ﻴﺢ اﺠﻟﻨ ِﺔ ﺷﻬﺎدة أن ﻻ ِإ ِ
ﻳﻌﻨي :د ﴿ﻻ اﻟﻪ اﻻ اﻟ�ﻪ﴾ ﺷﻬﺎدت د ﺟﻨﺖ ﮐﻴﻠۍ دي.

ﺣﻀﺮت اﺑﻮﺑکﺮ ﺻﺪﻳﻖس واﻳﻲ ﻣﺎ ﻳﻮه ورځ ﻟﻪ رﺳﻮل اﻟ�ﻪ ج څﺨﻪ
َ َ
ﹶﺠﺎ ﹸة ﹶﻫ ﹶﺬا ﹾاﻷﹶ ﹾﻣ ﹺﺮ؟ ﹶﻓ ﹶﻘ ﹶﺎل ﹶر ﹸﺳ ﹸ
ﻮل اﷲﱠﹺ ﹶﺻ ﱠﲆ اﷲﱠﹸ ﹶﻋ ﹶﻠ ﹾﻴ ﹺﻪ ﹶو ﹶﺳ ﱠﻠ ﹶﻢَ » :ﻣ ْﻦ ﻗ ِﺒﻞ
وﭘﻮښﺘﻞ :ﹶﻣﺎ ﻧ ﹶ
ِّ ْ َ َ َ َّ َ َ ْ ُ َ َ َ ِّ َ َ َّ َ َ َ َّ َ َ َ ُ َ ٌ
ﻪﻟ �َﺎة« )رواه اﺣﻤﺪ(.
ﻠﻜﻤﺔ اﻟ ِﻲﺘ ﻋﺮﺿﺖ ﻰﻠﻋ �� ﻓﺮدﻫﺎ ﻲﻠﻋ ﻓ ِ�
ِﻣ� اﻟ ِ
ﻳﻌﻨي :ﭘﻪ دې دﻳﻦ ﮐي د ژﻏﻮرﻧي ځﺎﻧګړې ﻧﻘﻄﻪ څﻪ ده؟ ﻫﻐﻪ

وﻓﺮﻣﺎﻳﻞ :څﻮک ﭼي زﻣﺎ راوړې ﮐﻠﻤﻪ )ﻻ اﻟﻪ اﻻ اﻟ�ﻪ( وﻣﻨي ،ﮐﻮﻣﻪ ﭼي

ﻣﺎ ﺧﭙﻞ اﮐﺎ اﺑﻮ ﻃﺎﻟﺐ ﺗﻪ وړاﻧﺪي ﮐړه ﺧﻮ وﻳﯥ ﻧﻪ ﻣﻨﻞ ،ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﻳﯥ د

ژﻏﻮرﻧي ﻻﻣﻞ ﺳي.

ﺧﻮ ﻟﻪ دې اﺣﺎدﻳﺜﻮ څﺨﻪ ﺑﺎﻳﺪ داﺳي ﻣﻄﻠﺐ واﻧﻪ ﺧﻴﺴﺘﻞ ﺳي ﭼي

ﺑﺲ ﻣﺎزي د )ﻻ اﻟﻪ اﻻ اﻟ�ﻪ( ﭘﻪ وﻳﻠﻮ او د ﺗﻮﺣﻴﺪ ﭘﻪ اﻗﺮار ﮐﻮﻟﻮ ﺳﺮه

ﻣﻮږ د ژﻏﻮرﻧي ﻣﺴﺘﺤﻘﻴﻦ او دﺟﻨﺖ اﺟﺎره داران ﮐﻴږو .ﺑﻠکي د دې

اﺣﺎدﻳﺜﻮ ﻣﻮﺧﻪ ﻳﻮازي داده ﭼي د ژﻏﻮرﻧي ﺗﺮ ټﻮﻟﻮ ﺳﺘﺮ او ﻟﻮﻣړى ﺷﺮط

ﻫﻤﺪﻏﻪ ﺗﻮﺣﻴﺪ دى او ﻟﻪ دې ﭘﺮﺗﻪ ژﻏﻮرﻧﻪ ګﺮدﺳﺮه ﺷﻮﻧې ﻧﻪ ده .ﻧﻮ ﭼﺎ
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ﭼي د ﺗﻮﺣﻴﺪ دﻏﻪ ﺑﻠﻨﻪ وﻣﻨﻞ ،د ژﻏﻮرﻧي دﻏﻪ ﺳﺘﺮ ﺷﺮط ﻳﯥ ﭘﻮره ﮐړ او

د ﺷﺮک ﻟﻪ اﻣﻠﻪ ﭼي د ژﻏﻮرﻧي او ﺟﻨﺖ دروازه ﭘﻪ ﻗﻄﻌي ﺗﻮګﻪ ﭘﺮ ﺑﻨﺪه
وه ،ﻫﻐﻪ اوس د ﺗﻮﺣﻴﺪ ﭘﻪ ﻣﻨﻠﻮ ﺳﺮه ﭘﺮ ﭘﺮاﻧﻴﺴﺘﻞ ﺳﻮه .ﭘﺎﺗﻪ ﺳﻮه ﭘﺮ

دې ﺳﺮﺑﯧﺮه ﻧﻮر ﺷﺮﻃﻮﻧﻪ ،ﻣﺜﻼ� ﭘﺮ رﺳﻮل ج ﺑﺎﻧﺪي اﻳﻤﺎن ،د آﺧﺮت ﭘﺮ

ورځ اﻳﻤﺎن او د دﻳﻦ ﻣﻬﻤي ﻏﻮښﺘﻨي ،ﻟکﻪ ﻟﻤﻮﻧځ ،زﮐﺎت او ﻧﻮرو

اداﻳﻨﻪ ،ﻧﻮ د ﻫﻐﻮ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺧﭙﻞ ﭘﺮ ځﺎى ﺑﯧﻠﻪ ده او ﭘﻪ ﻗﺮآن او ﺳﻨﺘﻮ ﮐي

ﭘﺮ ﺧﭙﻠﻮ ﺧﭙﻠﻮ ځﺎﻳﻮﻧﻮ ﺑﺎﻧﺪي د ﻫﻐﻮ ﺷﺮاﻳﻂ ﻫﻢ ﭘﻪ ﺑﺸﭙړ وﺿﺎﺣﺖ ﺳﺮه
ﺑﻴﺎن ﺳﻮي دي .ﭘﻪ ﻧﻮرو اﻟﻔﺎﻇﻮ داﺳي ﻫﻢ وﻳﻼى ﺳﻮ ﭼي د )ﻻ اﻟﻪ اﻻ

اﻟ�ﻪ( ﻣﻨﻞ او ﺗﻮﺣﻴﺪ ﻗﺒﻠﻮل ﭘﻪ ﺣﻘﻴﻘﺖ ﮐي د ﺑﺸﭙړ دﻳﻦ د ﻗﺒﻠﻮﻟﻮ او
اﺧﺘﻴﺎروﻟﻮ ﻳﻮ ﺳﺮﻟﻴک او ﻋﻨﻮان دى او ﻟﻪ دې اﻣﻠﻪ د دﻏﻮ اﺣﺎدﻳﺜﻮ

ﻣﻄﻠﺐ دادى ﭼي ﭼﺎ )ﻻ اﻟﻪ اﻻ اﻟ�ﻪ( وﻣﻨﻞ ،ﻳﻌﻨي ﭼﺎ ﭼي دﻏﻪ ﺑﺸﭙړ
دﻳﻦ وﻣﺎﻧﻪ ﭼي ﺑﻨﺴټ ﻳﯥ ﻫﻤﺪﻏﻪ د )ﻻ اﻟﻪ اﻻ اﻟ�ﻪ( ﮐﻠﻤﻪ ده ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﺑﻪ

ﻫﺮو ﻣﺮو ﺟﻨﺖ ﺗﻪ دروﻣي.

ﻟﻨډه دا ﭼي ﭘﻪ دﻏﻮ اﺣﺎدﻳﺜﻮ او داﺳي ډﯦـﺮو ﻧـﻮرو ﻧﺼﻮﺻـﻮ ﮐـي ﭘـﻪ

ﺑﺸﭙړه څﺮګﻨﺪﺗﻴﺎ ﺳﺮه ﺑﻴﺎن ﺳﻮي دي ﭼي د ژﻏـﻮرﻧي ټـﻮل دار ﻣـﺪار ﭘـﺮ

ﺗﻮﺣﻴﺪ ،ﻳﻌﻨي د )ﻻ اﻟﻪ اﻻ اﻟ�ﻪ( د ﭘﻴﻐﺎم ﭘﺮ ﻣﻨﻠـﻮ او ﻫﻐـﻪ د ﺧﭙـﻞ ژوﻧـﺪ

ﭘﻪ ﺑﻨﺴټ ﺟﻮړوﻟﻮ ﺑﺎﻧﺪي دى.

 Ïﺗﻮﺣﯿﺪ ﺣﻘﯿﻘﺖ ) Ï æÇﻻ Åﻟﻪ Åﻻ Çﷲ( ﻣﻄﻠﺐ

ﺧﻮ د دې ﺗﻮﺣﻴﺪ ﭘﻪ ﺣﻘﻴﻘﺖ او د )ﻻ اﻟﻪ اﻻ اﻟ�ﻪ( ﭘﻪ ﻣﻄﻠﺐ ﺑﺎﻧـﺪي

د ﭘﻮﻫﯧﺪو ﻟﭙﺎره ﺗﺮ ټﻮﻟﻮ دﻣﺨﻪ ﺑﺎﻳﺪ دا ﭘﻪ ذﻫﻦ ﮐي ﮐښﯧﻨﻮل ﺳي ﭼـي ﺗـﺮ

ﮐﻮﻣﻪ ځﺎﻳﻪ ﭼي د ﻟﻮى څښﺘﻦ ﭘﻪ ذات او د ﻫﻐﻪ د ﺧﻠـﻖ او اﻳﺠـﺎد او د
ﻧړۍ د ﺗـﺪﺑﻴﺮ )ﻳﻌﻨـي د دﻧﻴـﺎ د ﭘﻴـﺪا ﮐﯧـﺪو او د دې ﻧـړۍ د ﮐﺎرﺧـﺎﻧې د

ﮐﻠﻤﻪ ﻃﻴﺒﻪ )ﻻ اﻟﻪ اﻻ اﻟ�ﻪ ﻣﺤﻤﺪ رﺳﻮل اﻟ�ﻪ( د ﮐﻠﻤې ﻃﻴﺒﯥ… ١٣

ﭼﻠﯧﺪو( ﭘﻪ ﺻﻔﺖ ﭘﻮري اړه ﻟﺮي ،ﻧﻮ د ﻋﺮﺑﻮ ﻫﻐﻮ ﻣﺸﺮﮐﻴﻨﻮ ﭼي رﺳﻮل

اﻟ�ﻪ ج ﺗﺮ ټﻮﻟﻮ دﻣﺨﻪ د ﺗﻮﺣﻴﺪ ﭘﻴﻐﺎم ورﺗﻪ وړاﻧﺪي ﮐړ ،ﻫﻢ ﻟﻪ دې ﮐﺒﻠـﻪ
ﻟﻮى څښﺘﻦ »وﺣﺪه ﻻﴍﻳﻚ« ﺑﺎﻟﻪ .ﻳﻌﻨي ﻫﻐـﻮ داﺳـي ﻋﻘﻴـﺪه څﺮګﻨـﺪول

ﭼي ﻟﻮى څښﺘﻦ ﭼي د دې ﻧړۍ ﭘﻴـﺪا ﮐـﻮوﻧﮑى دى ﭘـﻪ ﺧﭙـﻞ ذات ﮐـي
ﺑﺎﻟکﻞ ﻳﻮ او ﺑﯥ ﺷﺮﻳکﻪ دى .ﻫﻐﻪ ﻣځکـﻪ او آﺳـﻤﺎﻧﻮﻧﻪ او ټـﻮل ﮐﺎﻳﻨـﺎت

ﭘﻴﺪا ﮐړي دي او ﻫﻐﻪ د ﻧړۍ دﻏﻪ ټﻮﻟﻪ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﭼﻠـﻮي .ﻗـﺮآن ﻣﺠﻴـﺪ د
ﻋﺮﺑﻮ د ﻣﺸﺮﮐﻴﻨﻮ دﻏﻪ اﻗﺮار او اﻋﺘﻘﺎد څﻮ ځﺎﻳﻪ ﻧﻘﻞ ﮐړى دى .وګـﻮرئ

د ﻳﻮﻧﺲ ﺳـﻮره څﻠﻮرﻣـﻪ رﮐـﻮع ،د ﻣﺆﻣﻨـﻮن ﺳـﻮره ﭘﻨځﻤـﻪ رﮐـﻮع او د
ﻋﻨﮑﺒﻮت ﺳﻮره ﺷﭙږﻣﻪ رﮐﻮع.

 Ïﻋﺮﺑﻮ  Ïﻣﺸﺮﮐﯿﻨﻮ ﺷﺮ æÇ ßﻟﻪ ﻫﻐﻮ څﺨﻪ  Ïﺗﻮﺣﯿﺪ Ï Ïﻋﻮ Êﻏﻮښﺘﻨﻪ

ﺧﻮ د دې ﺳﺮه ﺳﺮه ،څﻨګﻪ ﭼي ﻫﻐﻮ ﭘﻪ ﻋﺒﺎدت)  (1ﮐي ﮐﻮم ﭼي ﺑﺎﻳـﺪ

ﻳــﻮازي د ﻟــﻮى څښــﺘﻦ ﻟﭙــﺎره وي ،ﺧﭙــﻞ ﻧــﻮر ﻟــﻪ ځﺎﻧــﻪ راﻣﻨځﺘــﻪ ﮐــړي

ﻣﻌﺒﻮدان ﻫﻢ ﺷﺮﻳکﻮل او ﻫﻐﻪ ﻳﯥ ﺣﺎﺟـﺖ روا او ﻣﺸـکﻞ ﮐﺸـﺎ ګڼـﻞ ،د
 -١دﻟﺘﻪ ﻟﻪ ﻋﺒﺎدت څﺨﻪ ﻣﺮاد او ﻣﻮﺧﻪ داﻧﺴﺎﻧﺎﻧﻮ ﻫﻐﻪ ځﺎﻧګړي اﻋﻤﺎل دي ﭼي د
ﻫﻐﻮ ﭘﻪ ﺗﺮ ﺳﺮه ﮐﻮﻟﻮ ﻳﻮ څﻮک اﻟﻪ او ﻣﻌﺒﻮد او د ګټﻲ او ﺗﺎوان ﻣﺎﻟک او ﻣﺨﺘﺎر
وګڼﻲ .د ﻫﻐﻪ ﭘﻪ وړاﻧﺪي ﺧﭙﻞ اﻳﻤﺎن او اړﺗﻴﺎ او ذﻟﺖ او ټﻴټﺘﻴﺎ څﺮګﻨﺪه ﮐړي،

څﻮ ﻫﻐﻪ ﺧﻮﺷﺎﻟﻪ ﺳي .دﻏﻪ اﻋﻤﺎل ﻋﺒﺎرت دي ﻟﻪ ﻟﻤﺎﻧځﻪ ،روژې ،ﺣﺞ،
ﺧﻴﺮاﺗﻮﻧﻮ ،ﺳﺠﺪې ،ﻃﻮاف ،دﻋﺎ ،ﻧﺬروﻧﻮ ،ﻗﺮﺑﺎﻧۍ او داﺳي ﻧﻮرو څﺨﻪ .ﻟﻪ دﻏﻮ

اﻋﻤﺎﻟﻮ څﺨﻪ ﮐﻪ ﮐﻮم ﻳﻮ ﻟﻪ ﻟﻮى څښﺘﻦ څﺨﻪ ﭘﺮﺗﻪ ﺑﻞ ﭼﺎﺗﻪ وي ﻧﻮ د ﻫﻐﻪ ﺗﺮﺳﺮه

ﮐﻮوﻧﮑى د ﻗﺮآن ﮐﺮﻳﻢ ﻟﻪ ﻣﺨي ﻗﻄﻌﺎﹰ ﻣﺸﺮک دى.

د ﻧړۍ ﭘﻪ زﻳﺎﺗﺮو ﻣﺸﺮﮐﻮ وﻟﺴﻮﻧﻮ ﮐي دﻏﻪ ﺷﺮک ﭘﺎﺗﻪ ﺳﻮى دى او ﺷﺮک ﻓي
اﻟﻌﺒﺎدات دﻏﻪ ﺗﻪ واﻳﻲ .اﻧﺒﻴﺎ† زﻳﺎﺗﺮه د دﻏﻪ ﺷﺮک ﭘﺮ ﺿﺪ ﺟﻨګﺪﻟي دي.

١٤

د ﮐﻠﻤې ﺷﺮﻳﻔي ﺣﻘﻴﻘﺖ

ﺧﭙﻠﻮ ځﺎﻧګړو اړﺗﻴﺎ وو او ﺳﺘﻮﻧﺰو د ﻟﻴﺮي ﮐﻮﻟـﻮ ﻟﭙـﺎره ﺑـﻪ ﻳـﯥ ﻫﻐـﻮ ﺗـﻪ
دﻋﺎوي ﮐﻮﻟې او ﻣﺮﺳﺘي ﺑﻪ ﻳﯥ ځﻨي ﻏﻮښﺘې .ﭼي ﻟﻪ دې اﻣﻠﻪ ﻣﺸـﺮﮐﻴﻦ

ګڼﻞ ﮐﯧﺪل) .(1

 -١څﺮګﻨﺪه دي وي ﭼي ﻟﻮى څښﺘﻦ ﭼي ﭘﻪ دې ﻋﺎﻟﻢ اﺳﺒﺎب ﮐي ﭘﻪ ځﻴﻨﻮ ﺷﻴﺎﻧﻮ

ﮐي څﻪ ځﺎﻧګړﻧي اﻳښي دي ،ﻣﺜﻼ� ﭘﻪ اور ﮐي ﻳﯥ د ﺗﻮدوښي ،ﭘﻪ اوﺑﻮﮐي ﻳﯥ

ﻼ ﭘﻪ ﺗﻮره ﮐي د ﭘﺮﯦکﻮﻟﻮ
دﻳﺨﻨۍ او ﺗﻨﺪي ﻣﺎﺗﻮﻟﻮ ځﺎﻧګړﻧي اﻳښي دي ﻳﺎ ﻳﯥ ﻣﺜ �
وړﺗﻴﺎ ﻧﻐښﺘې ده ،ﻧﻮ ﮐﻪ ﻟﻪ دﻏﻮ ﺷﻴﺎﻧﻮ څﺨﻪ ﭘﻪ دﻏﻮ ﻣﻮﺧﻮ ﮐﺎرواﺧﻴﺴﺘﻞ ﺳي دا

ﻫﻴڅکﻠﻪ د ﺗﻮﺣﻴﺪ ﻣﻨﺎﻓي ﻧﻪ ګڼﻞ ﮐﻴږي .ﺑﻠکي دا ﮐټ ﻣټ اﻟﻬي ﻣﻨﺸﺎ ده .ﻟﻮى
څښﺘﻦ ﻓﺮﻣﺎﻳﻲ:
َۡ
َّ
َ ََ َ
َ
ُ
ٗ
َّ
﴿ ُه َو ٱ�ِي خلق ل�م ما ِ� ٱ� ِ
�ض �ِيعا﴾ ]اﻟﺒﻘﺮة.[٢٩ :

ژﺑﺎړه» :ﻟﻮى څښﺘﻦ ﻫﻤﺎﻏﻪ ذات دى ﭼي ﺳﺘﺎﺳي ﻟﭙﺎره ﻳﯥ د ﻣځکي ټﻮل ﺷﻴﺎن

ﭘﻴﺪا ﮐړل«.

ﭘﺮ دې ﺑﻨﺴټ ﭼي ﻟﻮى څښﺘﻦ ﭘﻪ دې ﻋﺎﻟﻢ اﺳﺒﺎب ﮐي ﺧﭙﻠﻮ ځﻴﻨﻮ ﺑﻨﺪه ګﺎﻧﻮ ﺗﻪ
ﻼ ځﻮاﮐﻤﻦ ﺗﻪ دا وړﺗﻴﺎ ورﮐﻮي ﭼي د ﺑﯥ
ﻣﺠﺎزي ځﻮاک او وړﺗﻴﺎ ورﮐﻮي ،ﻣﺜ �

وزﻟﻮ ﻣﺮﺳﺘﻪ او ﻧﻨګﻪ وﮐړي ﻳﺎ ﻣﺜﻼ� واﮐﻤﻨﻮ او ﭘﺎﭼﻬﺎﻧﻮ ﺗﻪ د واک او ﺣکﻮﻣﺖ

داﺳي ځﻮاک ورﺑﺨښي ﭼي ﻟﻪ ﻇﺎﻟﻤﺎﻧﻮ څﺨﻪ د ﻣﻈﻠﻮﻣﺎﻧﻮ ﻏﭻ واﺧﻠي ﻳﺎ
درﻣﻠګﺮو او ډاﮐټﺮاﻧﻮﺗﻪ دا وړﺗﻴﺎ ورﮐﻮي ﭼي د ﻧﺎروﻏﺎﻧﻮ درﻣﻠﻨﻪ وﮐړي ﻳﺎ ﻳﯥ

ځﻴﻨي ﮐﺴﺎن د دې وړ ګﺮځﻮﻟي ﭼي ﻧﻮرو ﺗﻪ د ﻟﻮى څښﺘﻦ ﭘﻪ ﺣﻀﻮر ﮐي

دﻋﺎوي وﮐړي او داﺳي ﻧﻮر .ﻧﻮ د اﺳﺒﺎﺑﻮ او ﻣﺴﺒﺒﺎﺗﻮ ﭘﻪ ﻟړ ﮐي ﻟﻪ دﻏﻮ وګړو
څﺨﻪ ﭘﻪ دﻏﻮ ﭼﺎرو ﮐي ﻣﺮﺳﺘﻪ ﺗﺮﻻﺳﻪ ﮐﻮل ،ﻟکﻪ ﭼي ﭘﻪ ﻧړۍ ﮐي ﭘﻪ ﻋﺎﻣﻪ ﺗﻮګﻪ
رواج ﻟﺮي ﻫﻴڅکﻠﻪ ﺷﺮک ﻧﻪ ﺑﻠﻞ ﮐﻴږي .ﺑﻠکي دا د ﺗﻮﮐﻞ ﺧﻼف ﺧﺒﺮه ﻫﻢ ﻧﻪ

ده.

ﻟﻪ ﻏﻴﺮ اﻟ�ﻪ څﺨﻪ ﻫﻐﻪ اﺳﺘﻌﺎﻧﺖ )ﻣﺮﺳﺘﻪ ﺗﺮﻻﺳﻪ ﮐﻮل( ﺷﺮک ﺑﺎﻟﻪ ﺳي ﭼي د
ﻟﻮى څښﺘﻦ ﻟﺨﻮا د اﺳﺒﺎﺑﻮ او ﻣﺴﺒﺒﺎﺗﻮ د دﻏي راﻣﻨځﺘﻪ ﺳﻮي ﺳﻠﺴﻠې څﺨﻪ ﻟﻮړ

ﮐﻮم څﻮک د ګټﻲ او ﺗﺎوان ﻣﺎﻟک او ﻣﺨﺘﺎر او ﺑﺎ اﺧﺘﻴﺎره ﻓﺎﻋﻞ وﺑﻠﻞ ﺳي .ﻟکﻪ

ﮐﻠﻤﻪ ﻃﻴﺒﻪ )ﻻ اﻟﻪ اﻻ اﻟ�ﻪ ﻣﺤﻤﺪ رﺳﻮل اﻟ�ﻪ( د ﮐﻠﻤې ﻃﻴﺒﯥ… ١٥

ﭘﻪ ﻫﺮ ﺻﻮرت د ﻋﺮﺑﻮ د ﺟﺎﻫﻠﻴﺖ د دورې ﻟﻪ ﺗﺎرﻳﺦ او د ﻗﺮآن ﮐﺮﻳﻢ

ﻟﻪ ﺳﻠګﻮﻧﻮ آﻳﺘﻮﻧﻮ څﺨﻪ ﻣﻌﻠﻮﻣﻴږي ﭼي د ﻫﻐﻮ ﺳﺘﺮ ﺷﺮک ﻫﻤﺪﻏﻪ دوه
ډوﻟﻪ وو؛ ﻳﻌﻨي ﻳﻮ ﭘﻪ ﻋﺒﺎدﺗﻮﻧﻮ ﮐي ﺷﺮک )ﴍك ﰲ اﻟﻌﺒﺎدات( او ﺑﻞ ﭘﻪ

ﻣﺮﺳﺘﻮ ﮐي ﺷﺮک )ﴍك ﰲ اﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺖ( .ﻧﻮ ﭼي رﺳﻮل اﻟ�ﻪ ج ﻫﻐﻮ ﺗﻪ د

)ﻻ اﻟﻪ اﻻ اﻟ�ﻪ( ﭘﻴﻐﺎم وړاﻧﺪي ﮐړ ،د ﻫﻐﻪ ﻟﻮﻣړۍ ﻏﻮښﺘﻨﻪ ﻟﻪ ﻫﻐﻮ څﺨﻪ
دا وه ﭼي ﮐﻮم ﻟﻮى څښﺘﻦ ﭼي ﺗﺎﺳي د دې دﻧﻴﺎ ﭘﻪ ﭘﻴﺪا ﮐﯧﺪو او د

ﻫﻐې ﭘﻪ ﭼﻠﻮﻟﻮ ﮐي »وﺣﺪه ﻻ ﴍﻳﻚ« ﺑﻮﻟئ د ﻋﺒﺎدت او اﺳﺘﻌﺎﻧﺖ ﺗﻌﻠﻖ

ﻫﻢ ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﭘﻮري ګڼﺊ .ﻟﻪ ﻫﻐﻪ ﭘﺮﺗﻪ د ﺑﻞ ﭼﺎ ﻟﻤﺎﻧځﻨﻪ ﻣﻪ ﮐﻮئ ،ﺑﻞ
څﻮک ﺣﺎﺟﺖ روا ﻣﻪ ګڼﺊ او د ﺧﭙﻠﻮ اړﺗﻴﺎوو او ﺳﺘﻮﻧﺰو ﭘﻪ ﻟﻴﺮي ﮐﻮﻟﻮ

ﮐي ﻟﻪ ﻫﻐﻪ ﭘﺮﺗﻪ ﺑﻞ څﻮک ﻣﻪ ﺑﻠئ .دا د رﺳﻮل اﻟ�ﻪ ج د ﺑﻠﻨي ﻟﻮﻣړﻧۍ
ﻏﻮښﺘﻨﻪ وه ،او دا ﻫﻐﻪ د ﺧﭙﻞ دﻳﻦ د ﺑﻨﺴټ او اﺻﻞ او اﺳﺎس ﭘﻪ ﺗﻮګﻪ

وړاﻧﺪي ﮐﻮل .ﻟﻮى څښﺘﻦ ﭘﻪ ﻗﺮآن ﮐﺮﻳﻢ ﮐي ﻓﺮﻣﺎﻳﻲ:

ﭼي ﺑﺖ ﭘﺎﻻن ﻟﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﺑﺘﺎﻧﻮ څﺨﻪ او ډﯦﺮ ﺟﺎﻫﻞ او ﺧﺪاى ﻧﻪ ﭘﯧﮋﻧﺪوﻧﮑي وګړي
ﻟﻪ ﺧﺒﻴﺜﻪ ارواوو او ﺟﻨﺎﺗﻮ او ﺷﻴﻄﺎﻧﺎﻧﻮڅﺨﻪ او ډﯦﺮ ﭘﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻟﻪ اﺻﻠي

ﻳﺎ ﻧﻘﻠي وﻟﻴﺎﻧﻮ ،ﺷﻬﻴﺪاﻧﻮ او د دوى ﻟﻪ زﻳﺎرﺗﻮﻧﻮ څﺨﻪ ﺧﭙﻞ ﻣﺮادوﻧﻪ ﻏﻮاړي او د

ﺧﭙﻠﻮ ﻣﻮﺧﻮ او ﻣﻘﺎﺻﺪو د ﺗﺮﺳﺮه ﮐﯧﺪو ﻟﭙﺎره ﻫﻐﻮ ﺗﻪ دﻋﺎوي ﮐﻮي او د دﻏﻪ
ﻣﺸﺮﮐﺎﻧﻪ اﻋﺘﻘﺎد ﭘﺮ ﺑﻨﺴټ د ﻫﻐﻮ د ﺧﻮﺷﺎﻟۍ ﻟﭙﺎره ﻧﺬروﻧﻪ او ﻧﻮر ﻋﺒﺎدﺗﻮﻧﻪ
ﮐﻮي .ﻧﻮ څﻮک ﭼي ﻟﻪ اﻟ�ﻪ ﺗﻌﺎﻟى ﭘﺮﺗﻪ د ﺑﻞ ﻫﺮ ﻣﺨﻠﻮق ﺳﺮه دﻏﺴي ﻳﻮه ﮐړﻧﻪ
وﮐړي او ﭘﻪ دﻏﺴي ﭼﺎرو ﮐي ﻟﻪ ﻫﻐﻪ څﺨﻪ ﻣﺮﺳﺘﻪ وﻏﻮاړي ،ﻫﻐﻪ ﺑﯧﻠﻪ ﺷکﻪ

ﻣﺸﺮک دى .ﺣﻀﺮت ﺷﺎه وﻟي اﻟ�ﻪ دﻫﻠﻮي /ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﻧﺎﻣﺘﻮ ﮐﺘﺎب »ﺣﺠﺔ اﻟ�ﻪ
اﻟﺒﺎﻟﻐﻪ« ﮐي د ﺷﺮک او ﺗﻮﺣﻴﺪ ﭘﻪ ﺑﺤﺚ ﮐي ﭘﻪ ډﯦﺮ وﺿﺎﺣﺖ ﺳﺮه د »اﺳﺘﻌﺎﻧﺖ«

د دﻏﻮ دوو ډوﻟﻮﻧﻮ ﺗﻮﭘﻴﺮ ﺑﻴﺎن ﮐړى ،او ﻣﻮږ ﭼي دﻟﺘﻪ څﻪ ﻟﻴکﻠي دي د ﻫﻐﻪ
ﻟﻨډﻳﺰ دى.
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ژﺑﺎړه» :اى ﭘﻴﻐﻤﺒﺮه! وواﻳﻪ ﭼي اى ﺧﻠکﻮ ﮐﻪ ﺗﺎﺳي ﺗﺮ اوﺳﻪ ﭘﻮري زﻣﺎ د

دﻳﻦ ﭘﻪ ﺑﺎب ﭘﻪ څﻪ ﺷک ﮐي ﻳﺎﺳﺖ ،ﻧﻮ واورئ ﺗﺎﺳي ﭼي ﻟﻪ اﻟ�ﻪ څﺨﻪ ﭘﺮﺗﻪ
د ﮐﻮﻣﻮ ﺑﻨﺪه ګي ﮐﻮئ زه د ﻫﻐﻮ ﺑﻨﺪه ګي ﻧﻪ ﮐﻮم ،ﺑﻠکي ﻳﻮازي د ﻫﻐﻪ ﺧﺪاى
ﺑﻨﺪه ګي ﮐﻮم ﭼي ﺳﺘﺎﺳي ﻣړﻳﻨﻪ د ﻫﻐﻪ ﭘﻪ واک ﮐي ده .ﻣﺎﺗﻪ ﺣکﻢ ﺳﻮى دى

ﭼي زه ﻟﻪ اﻳﻤﺎن راوړوﻧﮑﻮ څﺨﻪ اوﺳﻢ .او ﻣﺎﺗﻪ وﻳﻞ ﺳﻮي دي ﭼي ﺗﻪ ﻳﻮې

ﺧﻮاﺗﻪ اوﺳﻪ ،ﺧﭙﻞ ځﺎن ﺳﻢ دم ﭘﺮ دﻏﻪ دﻳﻦ ټﻴﻨګ ﮐړه ،او ﻫﻴڅکﻠﻪ ﻟﻪ
ﻣﺸﺮﮐﺎﻧﻮ څﺨﻪ ﻣﻪ ﮐﯧږه او ﻟﻪ اﻟ�ﻪ څﺨﻪ ﭘﺮﺗﻪ ﺑﻠﻪ ﮐﻮﻣﻪ داﺳي ﻫﺴﺘي ﻣﻪ ﺑﻠﻪ

ﭼي ﻧﻪ ګټﻪ در رﺳﻮﻻى ﺳي ﻧﻪ ﺗﺎوان .ﮐﻪ ﺗﻪ داﺳي وﮐړې ﻧﻮ ﻟﻪ ﻇﺎﻟﻤﺎﻧﻮ ﺑﻪ
ﻳﯥ .ﮐﻪ اﻟ�ﻪ ﺗﺎﭘﻪ ﮐﻮﻣﻪ ﺑﺨﻮﻟﻪ ﮐي واﭼﻮي ،ﻧﻮ ﻟﻪ ﻫﻐﻪ ﭘﺮﺗﻪ ﺑﻞ څﻮک ﻧﺴﺘﻪ ﭼي

دا ﺑﺨﻮﻟﻪ اﻳﺴﺘﻪ ﮐړي ،او ﮐﻪ ﻫﻐﻪ ﺳﺘﺎ ﭘﻪ ﻫکﻠﻪ د ﮐﻮﻣي ښﯧګڼﻲ اراده وﮐړي
ﻧﻮ د ﻫﻐﻪ د ﻓﻀﻞ ﻣﺦ اړووﻧﮑى ﻫﻢ څﻮک ﻧﺴﺘﻪ .د ﻫﻐﻪ ﭼي ﻟﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﺑﻨﺪه

ګﺎﻧﻮ ﭼﺎﺗﻪ ﺧﻮښﻪ ﺳي ﺧﭙﻞ ﻓﻀﻞ ﺑﺎﻧﺪي ﭘﯧﺮزو ﮐﻮي او ﻫﻐﻪ ﺑﺨښﻮﻧﮑى او

رﺣﻢ ﮐﻮوﻧﮑى دى«.

ﭘﻪ دې ډول ﻧﻮر آﻳﺘﻮﻧﻪ ﻫﻢ د »ﺗﻮﺣﻴﺪ ﰲ اﻟﻌﺒﺎدات« او »ﺗﻮﺣﻴﺪ ﰲ

اﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺖ« ﭘﻪ ﻫکﻠﻪ راﻏﻠي دي.

ﮐﻠﻤﻪ ﻃﻴﺒﻪ )ﻻ اﻟﻪ اﻻ اﻟ�ﻪ ﻣﺤﻤﺪ رﺳﻮل اﻟ�ﻪ( د ﮐﻠﻤې ﻃﻴﺒﯥ… ١٧

 ÏﻋﺒﺎÇ æÇ ÊÏﺳﺘﻌﺎﻧﺖ ﯾﻮ ﻟﻪ ﺑﻠﻪ Çړﯾﮑﻲ

دﻏﻪ ﻋﺒﺎدت او اﺳﺘﻌﺎﻧﺖ )ﻣﺮﺳﺘﻪ ﻏﻮښـﺘﻞ( ﻳـﻮ ﻟـﻪ ﺑﻠـﻪ څـﻪ ﻻزم او

ﻣﻠﺰوم ﻫﻢ دي .ﻣﺸﺮﮐﺎن د ﻳـﻮې آﻟﻬـې ﻟﻤﺎﻧځﻨـﻪ د دې ﻏﻠـﻂ ﻓﻬﻤـۍ ﭘـﺮ
ﺑﻨﺴټ ﮐﻮي ،ﭼي ﻫﻐﻮى د ﺧﭙﻞ ﺣﻤﺎﻗـﺖ او ﻧـﺎﭘﻮﻫۍ ﻟـﻪ ﻣﺨـي ﻫﻐـﻪ د

دوى د ګټﻮ او ﺗﺎواﻧﻮﻧﻮ او وراﻧﻮ وﺟﺎړو څښﺘﻨﻪ او اﺧﺘﻴﺎر ﻣﻨﻪ ﺑﻮﻟي او د

ﺧﭙﻠﻮ اړﺗﻴﺎوو او ﺳﺘﻮﻧﺰو اوارووﻧﮑې ﻳـﯥ ګڼـﻲ .ﻟﻨـډه دا ﭼـي د ګټـﻲ او

ﺗﺎوان ﻋﻘﻴﺪه د ﺑﺎﻃﻠﻮ ﻣﻌﺒﻮداﻧﻮ د ﻟﻤﺎﻧځﻨي ﻻﻣﻞ ﺟﻮړﻳږي) .(1

ﻟﻪ دې اﻣﻠﻪ ﭘﻪ ﻗﺮآن ﻣﺠﻴﺪ ﮐي د ﺗﻮﺣﻴﺪ د ښﻮوﻧي او ﺗﻌﻠﻴﻢ ﭘﻪ ﻟړ ﮐي

ﭘﻪ ﭘﻼوو ﭘﻼوو دا ﺣﻘﻴﻘﺖ ﭘﻪ ګﻮﺗﻪ ﺳﻮى دى ﭼي ﻣﺸﺮﮐﺎن ﭼي دﮐﻮﻣﻮ

ﻓﺮﺿي ﻣﻌﺒﻮداﻧﻮ ﻋﺒـﺎدت او ﻟﻤﺎﻧځﻨـﻪ ﮐـﻮي ،ﻫﻐـﻮى د ﻫـﻴڅ ﺷـي واک

اﺧﺘﻴﺎر ﻧﻪ ﻟﺮي .ﻗﺎل اﻟ�ﻪ ﺗﻌﺎﻟى:
َّ َ َ ۡ ُ َ ۡ َ َ ََّ
ُ
ۡ ُ ْ َّ َ َ َ ۡ ُ ّ ُ
ون ٱ� ِ � �مل ِكون مِثقال ذر� ٖ ِ�
﴿ق ِل ٱدعوا ٱ�ِين ز�متم مِن د ِ
َۡ
ََ
ََ َ
ۡ َ َ َُ ۡ ُ ّ َ
َّ َ َ
ۡ
ُ
َ
ِ
ِ
م
م
ه
ِن
م
ۥ
�
ا
م
و
ك
�
ِن
م
ا
م
ه
ِي
�
م
ه
ل
ا
م
و
�ض
ٱ�
�
�
تو
�
ه
ظ
ن
ِ
ٱلس�ٰ� ٰ ِ
ٖ
ِ
ِ
ِ
ٖ

] ﴾٢٢ﺳﺒﺄ.[٢٢ :

 -١دا ﻫﻐﻪ ﻣﻬﻢ ﺗﮑى دى ﭼي د ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﻫکﻠﻪ ﺣﻀﺮت ﻋﻤﺮ ﻓﺎروقس ﭘﻪ ﺧﭙﻞ
ﻓﺎروﻗي ﺷﺎن او ﺳﺘﺮﺗﻮب ﻫﻠﻪ ﺧﺒﺮورﮐړﭼي د ﺣﺞ ﭘﺮ ﻣﻬﺎل ﻳﯥ ﺣﺠﺮ اﺳﻮد
ﻣﭽﻮل .ﻫﻐﻪ د ﺣﺠﺮ اﺳﻮد ﺗﺮ ﻣﭽﻮﻟﻮ دﻣﺨﻪ د ﺧﭙﻞ ﻳﻘﻴﻦ اﻋﻼن وﮐړ او ﭘﻪ ﻟﻮړ
آواز ﻳﯥ ووﻳﻞ» :إﹺ ﱢﲏ ﹶأ ﹾﻋ ﹶﻠ ﹸﻢ ﹶأﻧ ﹶ
ﹶﴬ ﹶو ﹶﻻ ﹶﺗﻨﹾ ﹶﻔ ﹸﻊ« )ﺻﺤﻴﺢ ﺑﺨﺎري( .ﻳﻌﻨي :زه
ﱠﻚ ﹶﺣ ﹶﺠ ﹲﺮ ﹶﻻ ﺗ ﹸ ﱡ

ښﻪ ﭘﻮﻫﯧږم ﭼي ﺗﻪ ﺻﺮف ﻳﻮه ډﺑﺮه ﻳﯥ ﻧﻪ ﻣﻮږ ﺗﻪ څﻪ ګټﻪ رﺳﻮﻻى ﺳې ﻧﻪ

ﺗﺎوان .ﭘﻪ دې اﻟﻔﺎﻇﻮ ﺳﺮه ﻫﻐﻪ دا ﻫﻢ څﺮګﻨﺪه ﮐړه ﭼي زﻣﻮږ ﻟﺨﻮا د ﺣﺠﺮ
اﺳﻮد ﭘﻪ ﻣﭽﻮﻟﻮ او د ﻫﻐې ﭘﻪ ﺗﻌﻈﻴﻢ ﮐي او د ﺑﺖ ﭘﺎﻻﻧﻮ ،د دوى د ﺑﺘﺎﻧﻮ ﺳﺮه

ﭘﻪ ﮐړﻧﻪ ﮐي څﻮﻧﻪ ﺑﻨﺴټﻴﺰ ﺗﻮﭘﻴﺮ ﺳﺘﻪ.
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ژﺑﺎړه» :اى ﭘﻴﻐﻤﺒﺮه! دﻏﻮ ﻣﺸﺮﮐﺎﻧﻮ ﺗﻪ وواﻳﻪ ﭼي ﻫﻐﻪ ﭼي ﺗﺎﺳي ﻳﯥ ﻟﻪ

اﻟ�ﻪ ﭘﺮﺗﻪ ﺧﭙﻞ ﻣﻌﺒﻮدان ګڼﺊ راوﺑﻠئ .ﻫﻐﻮى ﻧﻪ ﭘﻪ آﺳﻤﺎﻧﻮﻧﻮ ﮐي د ﻳﻮې ذرې
ﭘﻪ اﻧﺪازه د ﮐﻮم ﺷي څښﺘﻨﺎن دي ،ﻧﻪ ﭘﻪ ﻣځکﻪ ﮐي .ﻫﻐﻮى د آﺳﻤﺎن او

ﻣځکي ﭘﻪ څښﺘﻨﻮﻟي ﮐي څﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﻫﻢ ﻧﻪ ﻟﺮي ،ﻟﻪ ﻫﻐﻮ څﺨﻪ ﻳﻮ د اﻟ�ﻪ

ﻣﺮﺳﺘﻨﺪوى ﻫﻢ ﻧﻪ دى«.

ﺑﻞ ځﺎى ﻓﺮﻣﺎﻳﻲ:
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َو� �وِ�� ] ﴾٥٦اﻹﺳﺮاء.[٥٦ :
ژﺑﺎړه» :دوى ﺗﻪ وواﻳﻪ ﻫﻐﻪ ﻣﻌﺒﻮدان وﺑﻠئ ﭼي ﺗﺎﺳي ﻳﯥ ﻟﻪ ﻟﻮﻳﻪ څښﺘﻨﻪ
ﭘﺮﺗﻪ ﺧﭙﻞ ﮐﺎرﺟﻮړووﻧﮑى ګڼﺊ ،ﻫﻐﻮى ﻟﻪ ﺗﺎﺳي څﺨﻪ ﻧﻪ ﮐﻮم ﮐړاو ﻟﻴﺮي

ﮐﻮﻻى ﺳي او ﻧﻪ ﻳﯥ ﺑﺪﻟﻮﻻى ﺳي«.

ﭘﻪ دﻏﻮ او د ﻫﻐﻮ ﻏﻮﻧﺪي ﻧﻮرو آﻳﺘﻮﻧﻮ ﮐي ﮐـﻪ څـﻪ ﻫـﻢ ﭘـﻪ ﻇـﺎﻫﺮه د

ﻣﺸﺮﮐﻴﻨﻮ د ﺑﺎﻃﻠﻮ ﻣﻌﺒﻮداﻧﻮ ﺑﯥ وﺳـي او ﻋـﺎﺟﺰي څﺮګﻨـﺪه ﺳـﻮې ده او

ﻳﻮازي ﺷﺮک ﻓي اﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺖ رد ﺳﻮى دى .ﺧﻮ ﻟکـﻪ ﭼـي ﻋـﺮض ﺳـﻮه

ﻋﺒﺎدت ﭘﻪ ﻋﺎﻣﻪ ﺗﻮګﻪ د ګټﻲ او ﺗﺎوان ﻟﻪ ﻋﻘﻴﺪې او د اﺳﺘﻌﺎﻧﺖ ﻟﻪ ﻻري

راﻣﻨځﺘﻪ ﮐﻴږي .ﻟﻪ دې اﻣﻠﻪ ﭘﻪ دې آﻳﺘﻮﻧﻮ ﺳﺮه ﺷﺮک ﻓـي اﻟﻌﺒـﺎدات ﻫـﻢ

ردﻳږي او دﻏﻪ ډول ﻟﻪ ﮐﻮﻣﻮ آﻳﺘﻮﻧﻮ څﺨـﻪ ﭼـي ﭘـﻪ ﺳـﻴﺨﻪ ﺗﻮګـﻪ ﻳـﻮازي

ﺷﺮک ﻓي اﻟﻌﺒﺎدات رد ﺳﻮى دى د دﻏﻪ ﻳﻮ ﻟﻪ ﺑﻠﻪ ﻟﺰوم ﻟﻪ اﻣﻠﻪ ﻟـﻪ ﻫﻐـﻮ

څﺨﻪ ﺑﺎﻟﻮاﺳﻄﻪ ﺷﺮک ﻓي اﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺖ ﻫﻢ ردﻳږي.

ﭘﻪ ﻫﺮ ﺻﻮرت د ﻋﺮﺑﻮ ﻣﺸﺮﮐﻴﻦ ﭼي د ﻗﺮآن ﻣﺠﻴﺪ د ﺗﻮﺣﻴﺪ د ﭘﻴﻐـﺎم

ﻟــﻮﻣړﻧي ﻣﺨــﺎﻃﺒﻴﻦ وه ،د ﻫﻐــﻮ ﺳــﺘﺮ او ﻟــﻮﻣړۍ درﺟــﻪ ﺷــﺮک ﻫﻤﺪﻏــﻪ

ﺷﺮک ﻓي اﻟﻌﺒﺎدت او ﺷﺮک ﻓي اﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺖ وو .ﻟﻪ دې اﻣﻠـﻪ ﭼـي د )ﻻ

اﻟﻪ اﻻ اﻟ�ﻪ( ﭘﻪ ذرﻳﻌﻪ ﻫﻐﻮ ﺗـﻪ د ﮐـﻮم ﺗﻮﺣﻴـﺪ ﭘﻴﻐـﺎم ورﮐـړه ﺳـﻮ د ﻫﻐـﻪ

ﮐﻠﻤﻪ ﻃﻴﺒﻪ )ﻻ اﻟﻪ اﻻ اﻟ�ﻪ ﻣﺤﻤﺪ رﺳﻮل اﻟ�ﻪ( د ﮐﻠﻤې ﻃﻴﺒﯥ… ١٩

ﻟﻮﻣړﻧۍ ﻏﻮښﺘﻨﻪ ﻟﻪ ﻫﻐﻮ څﺨﻪ دا وه ﭼي ﻫﻐﻮى ﭘﻪ ﻋﺒﺎدت او اﺳﺘﻌﺎﻧﺖ

ﮐي ﻟﻪ ﻟﻮى څښﺘﻦ ﺳﺮه ﺑﻞ څﻮک ﺷﺮﻳک ﻧﻪ ﮐړي او ﻣـﻮږ ﺧﭙﻠـﻪ ﻫـﻢ د

ﻫﺮ ﻟﻤﺎﻧځﻪ ﭘﻪ ﻫﺮ رﮐﻌﺖ ﮐي د دې ﺧﺒﺮي اﻗﺮار ﭘﻪ دې اﻟﻔﺎﻇﻮ ﮐﻮو:
اك َ� ۡع ُب ُد �يَّ َ
﴿إيَّ َ
اك � َ ۡس َتعِ ُ
� ] ﴾٥اﻟﻔﺎﺗﺤﺔ.[٥ :
ِ
ژﺑﺎړه» :ﻣﻮږ ﻳﻮازي ﻫﻤﺪا ﺳﺘﺎ ﻋﺒﺎدت ﮐﻮو او ﻳﻮازي ﻟﻪ ﺗﺎ څﺨﻪ ﻣﺮﺳﺘﻪ
ﻏﻮاړو«.

 Ïﺗﻮﺣﯿﺪ ﻟﻮﻣړۍ ﭘﻮړۍ

ﭘﻪ ﻫﺮ ﺻـﻮرت اﻟ�ـﻪ ﺗﻌـﺎﻟى ﭘـﻪ ذات او ﺻـﻔﺎﺗﻮ ﮐـي ﺗـﺮ واﺣـﺪ ﺑﻠﻠـﻮ

وروﺳﺘﻪ ﭘﻪ ﻋﻤﻠـي ژوﻧﺪاﻧـﻪ ﮐـي دﻏـﻪ »ﺗﻮﺣﻴـﺪ ﰲ اﻟﻌﺒـﺎدات« او »ﺗﻮﺣﻴـﺪ ﰲ

اﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺖ« د ﺗﻮﺣﻴﺪ ﻫﻐﻪ اړﻳﻨﻪ او ﻟﻮﻣړﻧۍ ﭘﻮړۍ ده ﭼي ﭘﺮ ﻫﻐﻪ ﺑﺎﻧـﺪي
ﻟﻪ اﻳﻤﺎن راوړﻟﻮ او د ﻫﻐې ﻟﻪ ﻏﻮره ﮐﻮﻟﻮ ﭘﺮﺗـﻪ څـﻮک ﻧـﻪ ﺳـي ﻣﺴـﻠﻤﺎن

ﮐﯧﺪﻻى .او ﮐـﻪ څـﻮک د ﺗﻮﺣﻴـﺪ ﻟـﻪ دﻏﺴـي ﭘـﻮړۍ څﺨـﻪ ﺧـﺎﻟي ﻻس

وﻻړ ،او ﭘﻪ دﻏﺴي ﺣﺎل ﮐي ﻣړ ﺳﻮ ﭼي د اﻟ�ﻪ ﭘـﻪ ذات او ﺻـﻔﺎﺗﻮ ﮐـي
ﻳﯥ ﻳﺎ ﭘﻪ ﻋﺒﺎدت او اﺳﺘﻌﺎﻧﺖ ﮐي ﻳﯥ د ﻟﻮى څښﺘﻦ ﺳﺮه ﮐﻮم ﺑﻞ څﻮک

ﺷﺮﻳکﺎوه ،ﻧﻮ اﻟ�ﻪ ﭘﺮ ﻫﻐﻪ ﺑﺎﻧﺪي ﺟﻨﺖ ﺣﺮاﻣﻮي .ﻗﺎل اﻟ�ﻪ ﺗﻌﺎﻟى:
ۡ
َّ ُ َ ُ ۡ ۡ َّ
ٱ�ِ َ� َق ۡد َح َّر َم َّ ُ
ٱ� َعلَ ۡيهِ ۡ َ َّ َ َ َ َ ُ َّ ُ
ٱ�نة ومأوٮٰه ٱ�ار ۖ﴾ ]اﻟﻤﺎﺋﺪة:
�ك ب ِ
﴿إِنهۥ من � ِ
.[٧٢

ژﺑﺎړه» :ﭼﺎ ﭼي ﻟﻪ اﻟ�ﻪ ﺳﺮه څﻮک ﺷﺮﻳک وګﺎڼﻪ ،اﻟ�ﻪ ﭘﺮ ﻫﻐﻪ ﺟﻨﺖ ﺣﺮام

ﮐړى دى او اﺳﺘﻮګﻨځى ﻳﯥ دوږخ دى«.

او دا ﻫﻐﻪ ﺳﺘﺮ او ﻋﻈﻴﻢ ﺷﺮک دى ﭼـي ﻟـﻮى څښـﺘﻦ ﻳـﯥ ﻫـﻴڅ ﻧـﻪ

ﺑﺨښي .ﻗﺎل اﻟ�ﻪ ﺗﻌﺎﻟى:

٢٠

د ﮐﻠﻤې ﺷﺮﻳﻔي ﺣﻘﻴﻘﺖ

َ
َ ٓ
ۡ
ُ َ َ َ
﴿إ َّن َّ َ
ٱ� َ� َ� ۡغ ِف ُر أن � ُ ۡ َ
� َك بِهِۦ َو َ�غ ِف ُر َما دون �ٰل ِك ل َِمن �َشا ُء ۚ﴾
ِ

.[٤٨

]اﻟﻨﺴﺎء:

ژﺑﺎړه» :اﻟ�ﻪ ﻳﻮازي ﺷﺮک ﻧﻪ ﺑﺨښي ،او ﻟﻪ دې ﭘﺮﺗﻪ ﭼي ﻧﻮري ﻫﺮڅﻮﻧﻪ

ګﻨﺎوي دي ﭼي ﭼﺎﺗﻪ ﻳﯥ ﺧﻮښﻪ ﺳي ورﺑﺨښي ﻳﯥ«.
 Ïﺗﻮﺣﯿﺪ ﻧﻮ íÑﻏﻮښﺘﻨﻲ

ﺑﻴﺎ ﭼي اﻧﺴﺎن د ﺗﻮﺣﻴﺪ دﻏﻪ ﻟﻮﻣړﻧۍ او اﺑﺘﺪاﻳﻲ ﻏﻮښﺘﻨﻪ ﺗﺮ ﺳﺮه ﮐړه

او دﻏي ﭘﻮړۍ ﺗﻪ ورﺳﯧﺪ ،ﻧﻮ ﺗﺮ دې وروﺳـﺘﻪ څـﻪ ﻧـﻮري ډﯦـﺮي ﻣﻬﻤـي
ﻏﻮښﺘﻨي دي ﭼي ﻟﻪ ﻫﻐﻮ ﭘﺮﺗﻪ ﺗﻮﺣﻴﺪ ﻧﻪ ﺑﺸـﭙړﻳږي ،ﻣـﺜﻼ� دا ﭼـي ﻫﻐـﻪ

ﭘﺮﯦکړه وﮐړي ﭼي زه ﺑـﻪ ﻳـﻮازي او ﻳـﻮازي د ﻟـﻮى څښـﺘﻦ ﭘـﺮ ﻻر او د

ﻫﻐﻪ د ﺣکﻢ ﺳﺮه ﺳﻢ دروﻣﻢ ،د ﻫﻐﻪ اﻃﺎﻋﺖ ﺑﻪ ﮐـﻮم او ﻓﺮﻣـﺎن ﺑـﻪ ﻳـﯥ
وړم او د ﻫﻐﻪ ﭘﻪ وړاﻧﺪي ﺑﻪ د ﺧﭙﻞ ﭘﻼر او ﻧﻴکﻪ ﻃﺮﻳﻘې ﻳﺎ ﻣﻠي دودوﻧﻮ

ﻳــﺎ د وﺧــﺖ د ﺣکﻮﻣــﺖ ﻗــﺎﻧﻮن ﻳــﺎ د ﻧړﻳﻮاﻟــﻮ راﻳــﻲ ﻳــﺎ د ﺧﭙــﻞ ځــﺎن

ﻣﺼـﻠﺤﺖ او د زړه ﻏﻮښــﺘﻨﻮ ﻳــﺎ د ﻧــﻮرو وګــړو ﺧﻮښــي او راﻳــﻲ ﺗــﻪ ﻧــﻪ
ګﻮرم .ﺑﻠکي د ﻟﻮى څښﺘﻦ د ﺣکﻢ ﭘﻪ وړاﻧﺪي ﺑﻪ دﻏـﻮ ټﻮﻟـﻮ ﺷـﻴﺎﻧﻮ ﺗـﻪ

ﺷﺎ ﮐﻮم او ﻳﻮازي ﺑﻪ د ﻫﻐﻪ د ﺣکﻢ او رﺿﺎ ﺳﺮه ﺳﻢ ځﻢ .ﻟﻨډه دا ﭼي د

ﺗﻮﺣﻴﺪ د ﺑﺸﭙړﺗﻴﺎ ﻟﭙﺎره اړﻳﻨﻪ ده ﭼي ﺑﻨﺪه د ﺧﭙﻞ ټﻮل ژوﻧﺪﭘﻪ ﻫﺮه ﺑﺮﺧﻪ

ﮐي د اﻟ�ﻪ ﭘﺮ ﺣکﻢ ﺑﺎﻧﺪي د ﻋﻤﻞ ﮐﻮﻟﻮ ﭘﺮﯦکـړه وﮐـړي او ﭘـﻪ ﻫـﺮ ﺣـﺎل

ﮐي د ﻫﻐﻪ اﻃﺎﻋﺖ او ﺑﻨﺪه ګي د ﺧﭙـﻞ ژوﻧﺪاﻧـﻪ اﺻـﻮل ﺟـﻮړ ﮐـړي .ﭘـﻪ

ﻻﻧﺪي آﻳﺘﻮﻧﻮ ﮐي د ﺗﻮﺣﻴﺪ د دﻏي ﭘﻮړۍ ﺑﻴﺎن راﻏﻠى دى:
َّ َ َ َ
َ
﴿أَفَ َر َءيۡ َ
ت َم ِن ٱ�ذ إِ� ٰ َه ُهۥ ه َوٮ ٰ ُه﴾ ]اﻟﺠﺎﺛﻴﺔ.[٢٣ :
ژﺑﺎړه» :آﻳﺎ ﺗﺎ ﮐﻠﻪ د ﻫﻐﻪ ﭼﺎ ﭘﻪ ﺣﺎل ﺑﺎﻧﺪي ﻏﻮر ﮐړى دى ﭼي ﻫﻐـﻪ ﺧﭙـﻞ
ﻧﻔﺴي ﺧﻮاﻫﺶ ﺧﭙﻞ ﺧﺪاى وګﺮځﺎوه«.

ﮐﻠﻤﻪ ﻃﻴﺒﻪ )ﻻ اﻟﻪ اﻻ اﻟ�ﻪ ﻣﺤﻤﺪ رﺳﻮل اﻟ�ﻪ( د ﮐﻠﻤې ﻃﻴﺒﯥ… ٢١

َّ
َّ ُ َ ۡ ُ َ ٰ َ
ٓ
َّ َ ۡ َ َ ۡ ٓ ُ
ُ ۡ َّ ُ
ت أه َوا َءهم َ� ۡع َد ٱ�ِي َجا َء َك
ىۗ َول� ِ ِن ٱ�بع
﴿قل إِن ه َدى ٱ� ِ هو ٱلهد
َ ّ ََ َ
َ ۡ ۡ َ َ َ َ َّ
�
و
ِن
م
� ] ﴾١٢٠اﻟﺒﻘﺮة.[١٢٠ :
ص
ن
�
و
ٱ�
مِن ٱلعِل ِم ما لك مِن
ِ
ِ
ِ
ٖ
ٍ
ژﺑﺎړه» :دوى )ﻳﻬﻮدو او ﻋﯧﺴﻮﻳﺎﻧﻮ( ﺗﻪ ﭘﻪ ﮐﻠکﻪ وواﻳﻪ ﭼي ﺳﻤﻪ ﻻر
ﻳﻮازي ﻫﻤﺎﻏﻪ ده ﭼي اﻟ�ﻪ ښﻮوﻟې ده او ﮐﻪ ﺗﻪ ﻟﻪ ﻫﻐﻪ ﻋﻠﻢ څﺨﻪ وروﺳﺘﻪ

ﭼي در ﮐﻮل ﺳﻮى دى د ﻫﻐﻮ ﭘﻪ ﺧﻮاﻫﺸﻮﻧﻮ ﭘﺴي وﻻړ ﺳې ،ﻧﻮ ﺳﺘﺎ ﻫﻴڅ

دوﺳﺖ او ﻣﺮﺳﺘﻨﺪوى ﻧﺴﺘﻪ ﭼي د اﻟ�ﻪ ﻟﻪ ﻧﻴﻮﻧي دي وژﻏﻮري«.
َ
ُۡ ََۡ ُ ْ
َّ َ َ َ َ ُ َ َ َ َ ُ ُّ َ َ ُ َ ُّ َ َ ٰٓ ۡ َ
ُ
ون ٱ� ِ ما � ينفعنا و� ي�نا ونرد
� أ�قاب ِ َنا َ� ۡع َد
د
ِن
م
﴿قل �ندعوا
ِ
َ
َ
ۡ
ۡ َ َ ٰ َ َّ ُ َ َّ
ۡ َ ۡ َ ۡ ُ َّ
ََۡ َ
ان َ ُ� ٓۥ أ ۡص َ
�ٰ ٞ
ٱلش َ�ٰط ُ
� ِ� ٱ� ِ
ب
�ض ح�
ٱ� كٱ�ِي ٱستهوته
إِذ هدٮنا
ِ
ُ
َ َ ۡ
َّ
ۡ ُ ۡ َّ ُ
ٱ�ِ ُه َو ٱل ۡ ُه َد ٰ َ ۡ َ ُ ۡ َ َ ّ
ب
يَ ۡد ُعون ُه ٓۥ إِ� ٱل ُه َدى ٱئت ِ َناۗ قل إِن ه َدى
ىۖ وأمِرنا ل ِنسل ِم ل ِر ِ
ۡٱل َ�ٰلَم َ
� ] ﴾٧١اﻷﻧﻌﺎم.[٧١ :
ِ

ژﺑﺎړه» :اى ﻣﺤﻤﺪه! ﻟﻪ دوى څﺨﻪ ﭘﻮښﺘﻨﻪ وﮐړه :آﻳﺎ ﻣﻮږ ﻟﻪ اﻟ�ﻪ څﺨﻪ

ﭘﺮﺗﻪ د ﻫﻐﻪ ﻋﺒﺎدت وﮐړو ﭼي ﻧﻪ ﻣﻮږ ﺗﻪ ګټﻪ رﺳﻮﻻى ﺳي ،ﻧﻪ ﺗﺎوان؟ او

آﻳﺎﺗﺮ ﻫﻐﻪ وروﺳﺘﻪ ﭼي اﻟ�ﻪ ﻣﻮږ ﺗﻪ ﺳﻤﻪ ﻻر را وښﻮوﻟﻪ ﻣﻮږ ﭘﺮ ﺧﭙﻠﻮ ﭘﻮﻧﺪو
ﺷﺎ ﺗﻪ )ﺷﺮک ﺗﻪ( وګﺮځﻮ ؟ آﻳﺎ ﻣﻮږ ﺧﭙﻞ ﺣﺎﻟﺖ د ﻫﻐﻪ ﭼﺎ ﻏﻮﻧﺪي ﮐړو ﭼي

ﺷﻴﻄﺎﻧﺎﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﭼﻮل)ﺑﻴﺪﻳﺎ( ﮐي ﻻر ورﮐى ﮐړى وي او ﻫﻐﻪ ارﻳﺎن ﻻﻟﻬﺎﻧﺪه
ګﺮځي ﭘﻪ داﺳي ﺣﺎل ﮐي ﭼي ﻣﻠګﺮي ﻳﯥ ﻧﺎرې ور وﻫي ﭼي داﺳي راﺳﻪ دا
ﺳﻤﻪ ﻻر ده؟ وواﻳﻪ ﭼي ﭘﻪ ﺣﻘﻴﻘﺖ ﮐي ﺧﻮ ﺳﻤﻪ ﻻرښﻮوﻧﻪ ﻳﻮازي د اﻟ�ﻪ ﻻر

ښﻮوﻧﻪ ده .او د ﻫﻐﻪ ﻟﺨﻮا ﻣﻮږ ﺗﻪ دا اﻣﺮ ﺳﻮى دى ﭼي د ﮐﺎﻳﻨﺎﺗﻮ د څښﺘﻦ ﭘﻪ

وړاﻧﺪي د اﻃﺎﻋﺖ ﺳﺮ ﮐښﺘﻪ ﮐړئ«.
َّ ُ ْ َ ٓ ُ َ َ ۡ ُ ّ َّ ّ ُ ۡ َ َ َ َّ ُ ْ
ُ ٓ َ ۡ َ َٓ
نزل إِ��م مِن ر�ِ�م و� تتبِعوا مِن دونِهِۦ أو ِ�اء ۗ﴾
﴿ٱتبِعوا ما أ ِ
]اﻷﻋﺮاف.[٣ :

ژﺑﺎړه» :اى ﺧﻠکﻮ! څﻪ ﭼي ﺳﺘﺎﺳي د رب ﻟﻪ ﻟﻮري ﭘﺮﺗﺎﺳي ﻧﺎزل ﺳﻮي

دي د ﻫﻐﻮ ﭘﻴﺮوي وﮐړئ او د ﺧﭙﻞ رب څﺨﻪ ﭘﺮﺗﻪ د ﻧﻮرو ﮐﺎﻟﺨﻮاﻳﺎﻧﻮ

٢٢

د ﮐﻠﻤې ﺷﺮﻳﻔي ﺣﻘﻴﻘﺖ

ﭘﻴﺮوي ﻣﻪ ﮐﻮئ«.

ﻟﻪ اﻳﻤﺎن ﻟﺮوﻧﮑﻮ څﺨﻪ د دﻏﻮ آﻳﺘﻮﻧﻮ ﻏﻮښﺘﻨﻪ داده ﭼي ﻫﻐﻮى ﺧﭙـﻞ

ژوﻧﺪ ﻳﻮازي د اﻟ�ﻪ د ﻻرښﻮوﻧﻮ ﺗﺎﺑﻊ ﮐړي او د ژوﻧﺪ ﭘﻪ ﻫﺮه څﺎﻧګـﻪ ﮐـي

ﻳﻮازي د ﻫﻐﻪ ﭘﺮ ﺣکﻢ وﻻړ ﺳي .ﺧﻮ رﺷﺘﻴﺎ داده ﭼي ډﯦﺮو ﮐﺴﺎﻧﻮ ﻟﺮه د

ﺗﻮﺣﻴﺪ دﻏﻪ ﻏﻮښﺘﻨﻪ ﺳﺨﺘﻪ او ﻣﺸکﻠﻪ ده .اﻣﺎ ﺷک ﻧﺴﺘﻪ ﭼي )ﻻ اﻟﻪ اﻻ

اﻟ�ﻪ( ﻟﻪ دوى څﺨﻪ دﻏـﻪ ﻫـﻢ ﻏـﻮاړي او ﻟـﻪ دې ﭘﺮﺗـﻪ د ﻫﻐـﻮ اﻳﻤـﺎن او
اﺳﻼم ﺑﺸﭙړ ﻧﻪ ګڼﻞ ﮐﻴږي.

ﭼــﻮ ﻣیﮔــﻮﯾﻢ ﻣﺴــﻠﻤﺎﻧﻢ ﺑﻠــﺮزم

ﮐـــﻪ داﻧـــﻢ ﻣﺸـــکﻼت ﻻ إﻟـــﻪ را

دﻏﻪ راز ﻟﻪ اﻳﻤﺎن ﻟﺮوﻧﮑﻮ څﺨﻪ د ﺗﻮﺣﻴﺪ ﻳﻮه ﺑﺸﭙړﺗﻴﺎﻳﻲ او ﺗﮑﻤﻴﻠـي

ﻏﻮښﺘﻨﻪ دا ﻫـﻢ ده ﭼـي ﻫﻐـﻮى د ﻟـﻮى څښـﺘﻦ ﭘـﺮ ﻗـﺎدر او ﻗﻴـﻮم ذات

ﺑﺎﻧﺪي ﺗﻮﮐﻞ وﮐړي او ﻫﻐﻪ ﺳﺘﺮ ذات ﺧﭙﻞ ﺳﺎﺗﻮﻧﮑى او ﻣﻠﺠﺎ اوﻣـﺎوى

)ﭘﻨﺎه ځﺎى( وګڼﻲ .ﻟﻪ ﻫﻐﻪ ﭘﺎک او ﻗﺎدر ذات څﺨﻪ د ﺧﻴـﺮ او ښـﯧګڼﻲ

ﻫﻴﻠﻪ وﮐړي او ﻳﻮازي د ﻫﻐﻪ ﻟﻪ ﻗﻬـﺮ او ﻏﻀـﺐ څﺨـﻪ وﺑﯧﺮﻳـږي)  (1او د

ﻫﻐﻪ ﭘـﻪ ﻧﺼـﺮت او ﻣﺮﺳـﺘﻪ ﺑﺎﻧـﺪي ﭘـﻪ ﺑـﺎور ﺳـﺮه د ﻧـړۍ د ﻫـﻴڅ ﺳـﺘﺮ

ځﻮاک ﭘﺮوا وﻧﻪ ﮐړي .ﻗﺎل اﻟ�ﻪ ﺗﻌﺎﻟى:
ََ َۡ
� َش ۡو َن أ َ َ
ح ًدا إ َّ� َّ َ
ٱ�ۗ﴾ ]اﻷﺣﺰاب.[٣٩ :
﴿و�
ِ

 -١څﺮګﻨﺪه دي وي ﭼي ﻟﻪ ﻏﻴﺮ اﻟ�ﻪ څﺨﻪ ﻫﻐﻪ ﺑﯧﺮه د دﻏﻪ ﺗﻮﺣﻴﺪ ﺳﺮه ﭘﻪ ﺗﻀﺎد
َ َّ ُ ُ ّ ٞ
ﮐي ده ﭼي د ﻟﻮى څښﺘﻦ ﻟﻪ ﮐﺎﻣﻠﻪ ﻗﺪرت او د ﴿�عال ل َِما ي ِر�د ] ﴾١٠٧ﻫﻮد[١٠٧ :
»ﺑﯥﺷکﻪ ﭼي ﺳﺘﺎ رب ﺑﺸﭙړ واﮐﻤﻦ دى ،ﭼي څﻪ ﻏﻮاړي ﮐﻮي ﻳﯥ« .ﻟﻪ ﺷﺎن
ﺳﺮه د ﻧﺎﺑﻠﺪﺗﻴﺎ ﻳﺎ ﻟږ اﻋﺘﻤﺎد ﻟﻪ اﻣﻠﻪ وي .ﻟکﻪ ﭼي ﭘﻪ ﻋﺎﻣﻪ ﺗﻮګﻪ د ﺿﻌﻴﻒ

اﻻﻳﻤﺎﻧﻮ وګړو ﺣﺎل دى .ﮐﻪ ﻧﻪ د ﮐﻮم ﺑﯧﺮووﻧﮑي ﻣﺨﻠﻮق ﻟکﻪ ﻣﺎر ﻳﺎ ﮐﻮم ﻇﺎﻟﻢ

څﺨﻪ ﭘﻪ ﻃﺒﻴﻌي ﺗﻮګﻪ ﺑﯧﺮه ﺧﻮ اﻧﺴﺎﻧي ﻓﻄﺮت دى او دا د ﺗﻮﺣﻴﺪ ﻣﻨﺎﻓي ﻧﻪ ګڼﻞ
ﮐﻴږي.

ﮐﻠﻤﻪ ﻃﻴﺒﻪ )ﻻ اﻟﻪ اﻻ اﻟ�ﻪ ﻣﺤﻤﺪ رﺳﻮل اﻟ�ﻪ( د ﮐﻠﻤې ﻃﻴﺒﯥ… ٢٣

ژﺑﺎړه» :او ﻟﻪ ﻳﻮه ﺧﺪاﻳﻪ ﭘﺮﺗﻪ ﻟﻪ ﺑﻞ ﻫﻴﭽﺎ څﺨﻪ ﻧﻪ ﺑﯧﺮﻳږي«.

ﻣﻮﺣﺪ ﮐـﻪ در ﭘـﺎی رﯾـﺰی زرش
اﻣﯿــﺮ و ﻫﺮاﺳــﺶ ﻧﺒﺎﺷــﺪ زﮐــﺲ

وﮔـــﺮ اره ﻣیﻧﻬـــی ﺑـــﺮ ﺳـــﺮش
ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺖ ﺑﻨﯿﺎد ﺗﻮﺣﯿﺪ و ﺑﺲ

ﻟﻨډه دا ﭼي دﻏﻪ ټﻮﻟي د )ﻻ اﻟﻪ اﻻ اﻟ�ﻪ( ﻟﻪ اﻫﻤﻮ ﻏﻮښﺘﻨﻮ څﺨﻪ دي،

ﻧﻮ ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﭼﺎ ﮐي ﭼي ﭘﻪ دې ﻫکﻠﻪ څﻮﻧـﻪ ﮐﻤـى او ﻧﻴﻤګړﺗﻴـﺎ وي ،ﺑﺎﻳـﺪ

ﭘﻮه ﺳي ﭼي ﺗﻮﺣﻴﺪ ﻳﯥ ﻫﻐﻮﻧﻪ ﻧﺎﻗﺺ او ﻧﻴﻤګړى دى او ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﻟﻪ دې
اﻣﻠﻪ ﭘﻪ ﺷﺮک اﺧﺘﻪ وي او ﭘﻪ ﭼﺎ ﮐي ﭼي دﻏﻪ ﺧﺒﺮي څﻮﻧﻪ ﺑﺸـﭙړي وي

ﻫﻐﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﻳﯥ د ﺗﻮﺣﻴﺪ ﭘﻮړۍ ﺑﺸﭙړه وي.

دﻟﺘــﻪ ﺑــﻪ دا وﻳــﻞ ﻫــﻢ ﭘﺮځــﺎى وي ﭼــي ﭘــﻪ ﻣــﺎدي ﭘﺎﻟــﻪ او ﺧــﺪاى

ﻫﯧﺮووﻧﮑې اروﭘﺎ ﮐي ﭼي د اﺗﻞ ﭘـﺎﻟﻨي ،ﻣﻠـﺖ ﭘـﺎﻟﻨي او ﻫﻴـﻮاد ﭘـﺎﻟﻨي ﻟـﻪ
ډوﻟﻪ ﮐﻮﻣي ګﻤﺮاﻫۍ ﭘﻴﺪا ﺳﻮي دي او ﻧﻮري ﻫﻢ راﻣﻨځﺘﻪ ﮐﻴږي دا ټﻮﻟي

د ﺷﺮک زﯦږﻧﺪي دي او اﺳﻼم ﺑﺎﻳﺪ د )ﻻ اﻟﻪ اﻻ اﻟ�ﻪ( ﭘﻪ ﭘﻠي ﮐﻮﻟﻮ ﺳـﺮه

دﻏﻪ ټﻮل ﻧﻮي »ﻣﻌﺒﻮدان« ﻟﻪ ﻣﻨځﻪ ﻳﻮﺳي.

د ﻣﻠي اﺗﻼﻧﻮ ﻣﻄﻠﻘﻪ او ﻏﻴﺮ ﻣﺸﺮوﻃﻪ ﭘﻴﺮوي ،د ﻫﻐﻮ ﻣﺠﺴﻤې درول

او د ﻫﻐـﻮ د ﺗﺼــﻮﻳﺮوﻧﻮ او ﻣﺠﺴـﻤﻮ ﭘــﻪ وړاﻧـﺪي د ﺗﻌﻈــﻴﻢ او ﻋﻘﻴــﺪت

څﺮګﻨﺪول ،ﺳﻼﻣي ورﺗﻪ ﮐﻮل ،ﺳﺮ ورﺗﻪ ټﻴټﻮل او ﻫﻐﻮ ﺗﻪ د ګﻠـﻮ ګﯧـډۍ
اﻳښﻮول او ﭘﻪ ﻣﻠي او ټﻮﻟﻨﻴﺰو ﭼﺎرو ﮐي د اﻟﻬي ﻗﺎﻧﻮن څﺨﻪ ﺑﯥ ﭘﺮواﻳـﻲ

او د ﺧــﺪاى ﻧــﻪ ﭘﯧﮋﻧــﺪوﻧﮑﻮ ﻣﺸــﺮاﻧﻮ ﭘﻴــﺮوي ﮐــﻮل ،او د اﺗــﻞ ﭘــﺎﻟﻨي او

ﻻرښﻮد ﭘﺎﻟﻨي داﺳي ﻧﻮر ټﻮل ﺻـﻮرﺗﻮﻧﻪ د )ﻻ اﻟـﻪ اﻻ اﻟ�ـﻪ( د ﺗﻮﺣﻴـﺪ د

ﭘﻴﻐﺎم ﺳﺮه ﭘﻪ ﻗﻄﻌي ﺗﻮګﻪ ﻣﻨﺎﻓي او ﭘﻪ ټﮑﺮ ﮐـي دي .ﭘـﻪ اﺳـﻼم ﮐـي دې
ﭼﺎرو ﺗﻪ ﻫﻴڅ ځﺎى ﻧﺴﺘﻪ.

ﭘﺮ دې ﺑﻨﺴټ ﭼي اوﺳـﻤﻬﺎل اروﭘﺎﻳـﺎن ﻣﻠـﺖ او وﻃـﻦ ﺗـﻪ د »آﻟﻬـﻮ«

ﮐــﻮم ﺣﻴﺜﻴـﺖ ورﮐــﻮي او د ﻫﻐــﻮ د ﺳــﺘﺮﺗﻮب او ﺳــﭙﯧڅﻠﺘﻴﺎ ﺳــﻨﺪري او

٢٤

د ﮐﻠﻤې ﺷﺮﻳﻔي ﺣﻘﻴﻘﺖ

ﺑــﺪﻟي واﻳــﻲ او د دوى ﻣﻠــي ﻻرښــﻮوﻧﮑي ﭼــي د ﺧﭙﻠــﻮ وﻟﺴــﻮﻧﻮ او

ﻫﻴﻮادوﻧﻮ ﻟﻮړﺗﻴـﺎ ﺗـﻪ د ﺧﭙـﻞ »ﻧﺼـﺐ اﻟﻌـﻴﻦ« او د »ژوﻧﺪاﻧـﻪ د ﻣـﻮﺧي«

ﮐﻮﻣﻪ درﺟﻪ ورﮐﻮي او ﭼـي د ﺣـﻖ او ﺑﺎﻃـﻞ او ښـﻮ او ﺑـﺪو څﺨـﻪ ﻳـﯥ
ﺳﺘﺮګي ﭘټﻲ ﮐړي او ﻣﻠﺖ ﭘﺎﻟﻨي او ﻫﻴﻮاد ﭘﺎﻟﻨي ﺗﻪ ﻳﯥ د ﻳﻮه ﺑﯧﻞ »دﻳﻦ«

درﺟﻪ ورﮐړې ده )او ﭘﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎﻧﻮ ﮐي ﻫﻢ ﭘـﻪ ډﯦـﺮه ﭼټﮑـي ﺳـﺮه دﻏـﻪ

ټﻮﻟي ګﻤﺮاﻫۍ ﺧﭙﺮﻳږي( ﻧﻮ دا ټﻮﻟي ﺧﺒﺮي د اﺳﻼم ﻟـﻪ ﻧﻘﻄـﮥ ﻧﻈـﺮه ﻳـﻮ

ډول ﺷﺮک ﺑﺎﻟﻪ ﺳي .ﺑﻠکي ﺣﻘﻴﻘﺖ دادى ﭼي ﻟﻪ ﺑﻠﻪ اړﺧﻪ د اروﭘﺎ دﻏﻪ

ﻧﻮي ﺗﺮاﺷﻠي ﺑﺘﺎن )اﺗﻞ ،ﻣﻠﺖ ،ﻫﻴﻮاد او ﻧﻮر( د ډﺑﺮو ﺗﺮ ﭘﺨﻮاﻧﻴـﻮ ﺑﺘـﺎﻧﻮ

ډﯦﺮ ﻓﺘﻨﻪ ﭘﺎرووﻧﮑي دي .ﻋﻼﻣﻪ اﻗﺒﺎل /څﻪ ښﻪ وﻳﻠي دي:

ﻓﮑﺮ اﻧﺴﺎن ﺑ�ﺖﭘﺮﺳﺘىوﺑﺖﮔـﺮى

ﻫﺮزﻣــﺎن درﺟﺴــﺘﺠﻮى ﭘﻴکــﺮى

ﮐﺂﻳﺪ از ﺧﻮن رﻳﺨﺘﻦ اﻧﺪر ﻃﺮب

ﻧﺎماورﻧﮓاﺳﺖﻫﻢ ﻣﻠکوﻧﺴـﺐ

ﺑــﺎز ﻃــﺮح آزرى اﻧﺪاﺧﺘــﻪ اﺳــﺖ
آدﻣﻴﺖ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪ ﭼﻮن ﮔﻮﺳـﻔﻨﺪ

اى ﮐﻪ ﺧﻮردﺳﺘى زﻣﻴﻨﺎى ﺧﻠﻴـﻞ
ﺑــﺮ ﺳــﺮ اﻳــﻦ ﺑﺎﻃــﻞ ﺣــﻖ ﭘﻴــﺮﻫﻦ

ﺗﺎزهﺗﺮ ﭘﺮوردﮔﺎرى ﺳﺎﺧﺘﻪاﺳـﺖ
ﭘﻴﺶ ﭘـﺎى اﻳـﻦ ﺑـﺖ ﻧـﺎ ارﺟﻤﻨـﺪ
ﮔﺮﻣى ﺧﻮﻧـﺖ زﺻـﻬﺒﺎى ﺧﻠﻴـﻞ

ﺗﻴــﻎ »ﻻ ﻣﻮﺟـــﺪﹶ إﻻ ﻫــﻮ« ﺑـــﺰن

 Ïﺗﻮﺣﯿﺪ ﻟﻮړ åﭘﻮړۍ

ﺑﻴﺎ ﭘﻪ دې ﭘﺴې د ﺗﻮﺣﻴﺪ ﺑﻠﻪ ﻟـﻮړه ﭘـﻮړۍ داده ﭼـي ﻣـﻮږ ﻳـﻮازي ﭘـﻪ

ﻟــﻮى څښــﺘﻦ ﭘــﻮري زړه وﺗــړو او ﻫﻐــﻪأ ﺧﭙــﻞ رﺷــﺘﻴﻨى ﻣﺤﺒــﻮب او

ﻣﻘﺼﻮد او ﻣﻄﻠﻮب وﺑﻮﻟﻮ .ﺑﻴﺎ د ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﻣﻴﻨﻪ او ﻣﺤﺒﺖ ﮐـي داﺳـي ﻓﻨـﺎ
ﺳﻮ ﭼي ﻫﺮ څﻪ ﮐﻮو ﻳﻮازي او ﻳﻮازي ﻳﯥ د ﻫﻐﻪ ﻟﭙـﺎره وﮐـړو او د ﻫﻐـﻪ

ﮐﻠﻤﻪ ﻃﻴﺒﻪ )ﻻ اﻟﻪ اﻻ اﻟ�ﻪ ﻣﺤﻤﺪ رﺳﻮل اﻟ�ﻪ( د ﮐﻠﻤې ﻃﻴﺒﯥ… ٢٥

ﻟﻪ رﺿﺎ ﭘﺮﺗﻪ د ﻫﺮڅﻪ ﻫﻴﻠﻪ ﻟﻪ ﺧﭙﻞ زړه څﺨﻪ وﺑﺎﺳﻮ)  .(1ﭘﻪ دې ﺻـﻮرت

ﮐــي ﺑﺎﻳــﺪ زﻣــﻮږ ﻫــﺮ ﻋﻤــﻞ ،ﻳــﻮازي ﻟﻤــﻮﻧځ او روژه ﻧــﻪ ،ﺑﻠکــي زﻣــﻮږ

ﺧــﻮراک ،ﭼﻴښــﺎک ،ﻧﺎﺳــﺘﻪ وﻻړه ،ﺧﻨــﺪا او ژړا او ﭘــﻪ ﺟــﺎﻣﻌﻮ اﻟﻔــﺎﻇﻮ

زﻣﻮږ ﻣﺮګ او ژوﻧﺪ ټﻮﻟﻪ د ﻟﻮى څښﺘﻦ ﻟﭙﺎره او ﻳﻮازي د ﻫﻐﻪ د رﺿﺎ ﭘﻪ
ﻣﻮﺧﻪ وي .ﻳﻌﻨي زﻣﻮږ ﺣﺎل اﺣﻮال ﺑﺎﻳﺪ داﺳي وي ﭼي:
َ َۡ
اي َو َم َما� ِ َّ� ِ َر ّب ۡٱل َ�ٰلَم َ
� َي َ
� ] ﴾١٦٢اﻷﻧﻌﺎم.[١٦٢ :
﴿و
ِ
ِ
ِ

ژﺑﺎړه» :زﻣﺎ ژوﻧﺪ او زﻣﺎ ﻣﺮګ ﻫﺮڅﻪ د اﻟ�ﻪ رب اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﻦ ﻟﭙﺎره دي«.
او د زړه آواز ﻣﻮ دا وي:

ﺧﻮاﻫﻢﮐﻪ ﻫﻤﻴﺸﻪ درﻫﻮاىﺗـﻮزﻳﻢ
ﻣﻘﺼﻮدﻣﻦﺧﺴﺘﻪ در ﮐﻮﻧﻴﻦ ﺗﻮﻳﻲ

ﺧﺎﮐى ﺷﻮم و ﺑﺰﻳﺮ ﭘﺎى ﺗﻮ زﻳﻢ
از ﺑﻬﺮ ﺗﻮ ﻣﻴﺮم و ﺑﺮاى ﺗـﻮ زﻳـﻢ

 -١اﻣﺎم رﺑﺎﻧي ﻣﺠﺪد اﻟﻒ ﺛﺎﻧي /ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﻳﻮه ﻣکﺘﻮب ﮐي د ﺗﻮﺣﻴﺪ د دﻏي

ﭘﻮړۍ ﭘﻪ ﻫکﻠﻪ ﻟﻴکي» :ﺗﻮﺣﻴﺪ ﻋﺒﺎرت از ﺗﻠﺨﻴﺺ ﻗﻠﺐ اﺳﺖ از ﺗﻮﺟﻪ ﻣﺎدون
او ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﻴکﻪ دل را ﮔﺮﻓﺘﺎرى ﺑﺎ ﻣﺎﺳﻮا ﻣﺘﺤﻘﻖ ﺑﺎﺷﺪ اﮔﺮﭼﻪ اﻗﻞ ﻗﻠﻴﻞ

ﺑﺎﺷﺪ از ارﺑﺎب ﺗﻮﺣﻴﺪ ﻧﻴﺴﺖ«.

او ﺣﻀﺮت ﺷﻴﺦ ﻋﺒﺪاﻟﻘﺎدر ﺟﻴﻼﻧي ﻗﺪس ﺳﺮه ﭘﻪ »ﻓﺘﻮح اﻟﻐﻴﺐ« ﮐي ﻓﺮﻣﺎﻳﻲ:

»ﻟﻴﺲ اﻟﴩك ﻋﺒﺎدة اﻻﺻﻨﺎم ﺑﻞ ﻫﻮ ﻣﺘﺎﺑﻌﺘﻚ ﳍﻮاك وان ﲣﺘﺎر ﻣﻊ رﺑﻚ ﺷﻴﺌ ﹰﺎ ﺳﻮاه ﻣﻦ اﻟﺪﻧﻴﺎ

وﻣﺎﻓﻴﻬﺎ واﻵﺧﺮة وﻣﺎﻓﻴﻬﺎ وﻣﺎ ﺳﻮاه ﻏﲑه ﻓﺎذا ارﻛﻨﺖ اﱃ ﻏﲑه ﻓﻘﺪ اﴍﻛﺖ ﺑﻪ ﻏﲑه« )ﻓﺘﻮح

اﻟﻐﻴﺐ اووﻣﻪ ﻣﻘﺎﻟﻪ( .ﻣﻄﻠﺐ ﻳﯥ دادى ﭼي ﻳﻮازي ﺑﺖ ﭘﺎﻟﻨﻪ ﺷﺮک ﻧﻪ دى ،ﺑﻠکي

دا ﻫﻢ ﺷﺮک دى ﭼي ﺗﻪ د ﺧﭙﻞ ﻧﻔﺲ د ﺧﻮاﻫﺶ ﺗﺎﺑﻊ ﺳې او د ﺧﭙﻞ
ﭘﺮوردګﺎره ﺳﺮه د دﻧﻴﺎ ﻳﺎ آﺧﺮت ﮐﻮم ﺑﻞ ﺷى اﺧﺘﻴﺎر ﮐړې .ﮐﻠﻪ ﭼي ﻟﻪ ﻟﻮى

څښﺘﻦ ﭘﺮﺗﻪ دﮐﻮم ﺑﻞ ﭼﺎ ﻟﻮر ﺗﻪ ﺳﺘﺎ د ﻏﻮښﺘﻨي ﻣﻴﻼن وي ﻧﻮ ګﻮاﮐي ﺗﺎ د ﻫﻐﻪ
ﺳﺮه ﺑﻞ څﻮک ﺷﺮﻳک ﮐړ.
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د ﮐﻠﻤې ﺷﺮﻳﻔي ﺣﻘﻴﻘﺖ

 Ïﺑﺸﭙړ ﺗﻮﺣﯿﺪ ﻧﺨښﻲ  æÇﭘﺎﯾﻠﻲ

ﮐﻠﻪ ﭼي د ﻟﻮى څښﺘﻦ ﻳﻮه ﺑﻨﺪه ﺗﻪ د ﺗﻮﺣﻴﺪ دﻏﻪ ﺳﺘﺮ او اﻋﻠى ﻣﻘﺎم

ور ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﺳي ،ﻧﻮ د ﻫﻐﻪ ﻫﺮ ﮐﺎر ﻳﻮازي د ﻟﻮى څښﺘﻦ ﻟﭙﺎره ﺳـي ،ان
ﮐﻪ څﻪ ﻫﻢ ﭘﻪ ﻇﺎﻫﺮه ﻫﻐﻪ ﺧﭙﻞ ځﺎﻧي او ﮐﻮرﻧى ﮐﺎر ﮐﻮي ،ﻫﻐﻪ د ﺧﭙﻠي

اړﺗﻴﺎ ﭘﻪ اﺣﺴﺎس او د ﻧﻔﺲ ﭘﻪ ﻏﻮښﺘﻨﻪ ﻧﻪ ﮐﻮي ،ﺑﻠکي د ﻟﻮى څښـﺘﻦ د

ﺣکﻢ د ﻋﻤﻠي ﮐﻮﻟﻮ ﭘﻪ ﻧﻴﺖ او د ﻫﻐﻪ د رﺿﺎ ﻟﭙﺎره ﻳﯥ ﮐﻮي .او دﻏﻪ ﮐﺎر
)ﻳﻌﻨي ﻫﺮ ﮐﻮﭼﻨى او ﻟﻮى ﮐﺎر د ﻟﻮى څښﺘﻦ د رﺿﺎ ﻟﭙﺎره ﺗﺮﺳﺮه ﮐﻮل(
د ﻟﻮى څښﺘﻦ د دﻏﻪ ﺑﻨﺪه ﻟﭙﺎره ﺑﯧﺨي داﺳي ﻃﺒﻴﻌي ﺧﺒﺮه وګﺮځي ﭼي،

ﻟکﻪ ﻋﺎم وګړي ﭼي ﻫﺮﮐﺎر د ﺧﭙﻠي اړﺗﻴﺎ او د ﻧﻔﺲ د ﻏﻮښﺘﻨي ﻟﻪ ﻣﺨي

ﮐﻮي)  .(1اﻟﺒﺘﻪ دا د ﺗﻮﺣﻴﺪ او اﺧﻼص ډﯦﺮه ﻟﻮړه او اﻋﻠى ﭘﻮړۍ ده .دا د

ﻓﻨﺎ ﻣﻘﺎم دى او دې ﻣﻘﺎم ﺗﻪ ﭘﻪ رﺳﯧﺪو ﺳﺮه )ﻻ اﻟﻪ اﻻ اﻟ�ﻪ( ﺑﺸـﭙړﻳږي.

ﭘﻪ ﺣﺪﻳﺚ ﮐي دي:

 -١اﻣﺎم رﺑﺎﻧي ﻣﺠﺪد اﻟﻒ ﺛﺎﻧي /ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﻳﻮه ﻣکﺘﻮب ﮐي د اﻫﻞ اﻟ�ﻪ ﭘﻪ ﻫکﻠﻪ
ﻟﻴکي» :اوﻟﻴﺎء اﻟ�ﻪ ﻫﺮﭼﻪ ﮐﻨﻨﺪ ﺑﺮاى ﺣﻖأ ﻣيﮐﻨﻨﺪ ﻧﻪ ﺑﺮاى ﻧﻔﺲ ﺧﻮد ،ﭼﻪ

ﻧﻔﺲ اﻳﺸﺎن ﻓﺪاى ﺣﻖ ﺷﺪه اﺳﺖ .در ﺧﺼﻮص اﺧﻼص و ﺗﺼﺤﻴﺢ ﻧﻴﺖ
اﻳﺸﺎن را درﮐﺎر ﻧﻴﺴﺖ ،ﻧﻴﺖ اﻳﺸﺎن ﺑﻪ ﻓﻨﺎ ﻓي اﻟ�ﻪ و ﺑﻘﺎ ﺑﺎﻟ�ﻪ ﺗﺼﺤﻴﺢ ﻳﺎﻓﺘﻪ
اﺳﺖ .ﻣﺜﻼ� ﺷﺨﺼي ﮐﻪ ﮔﺮﻓﺘﺎر ﻧﻔﺲ ﺧﻮد اﺳﺖ ﻫﺮﭼﻪ ﻣيﮐﻨﺪ ﺑﺮاى ﻧﻔﺲ ﺧﻮد

ﻣيﮐﻨﺪ ،ﻧﻴﺖ ﮐﻨﺪ ﻳﺎ ﻧﻪ ﮐﻨﺪ و ﭼﻮن اﻳﻦ ﮔﺮﻓﺘﺎرى ﻧﻔﺲ زاﺋﻞ ﺷﻮد و ﮔﺮﻓﺘﺎرى

ﺣﻖأ ﺑﺠﺎى آن ﻧﺸﻴﻨﺪ ﻧﺎﭼﺎر ﻫﺮﭼﻪ ﮐﻨﺪ ﺑﺮاى ﺣﻖ ﮐﻨﺪ ،ﻧﻴﺖ دﺳﺖ دﻫﺪ ﻳﺎ ﻧﻪ،
َ َ َ ۡ ُ
ﻧﻴﺖ در ﻣﺤﺘﻤﻞ درﮐﺎر اﺳﺖ در ﻣﺘﻌﻴﻦ اﺣﺘﻴﺎج ﺑﻪ ﺗﻌﻴﻦ ﻧﻴﺴﺖٰ�﴿ .ل ِك فضل
ۡ
َّ ۡ
َ َ َ ٓ ُ َ َّ ُ ُ ۡ َ ۡ
ٱ�ِ يُؤ�ِيهِ من �شاء ۚ و
ٱ� ذو ٱلفض ِل ٱل َعظِ يمِ ] ﴾٢١اﻟﺤﺪﻳﺪ .«[٢١ :د ﭘﻮرﺗﻨي آﻳﺖ
ژﺑﺎړه :دا د اﻟ�ﻪ ﻓﻀﻞ دى ﭼﺎ ﺗﻪ ﭼي ﻳﯥ ﻏﻮاړي ورﮐﻮي ﻳﯥ او اﻟ�ﻪ د ﺳﺘﺮ
ﻓﻀﻞ څښﺘﻦ دى.

ﮐﻠﻤﻪ ﻃﻴﺒﻪ )ﻻ اﻟﻪ اﻻ اﻟ�ﻪ ﻣﺤﻤﺪ رﺳﻮل اﻟ�ﻪ( د ﮐﻠﻤې ﻃﻴﺒﯥ… ٢٧

َ ْ َ َ َّ َّ َ َ ْ َ َ َّ َ َ ْ َ َّ َ َ َ َ َّ َ َ ْ ْ َ ْ َ َ ْ َ َ
ﻳﻤﺎن«
اﻹ
»ﻣﻦ أﺣﺐ ِ ِ
� وأ�ﻐﺾ ِ ِ
� وأ�ﻄﻰ ِ ِ
� وﻣﻨﻊ ِ ِ
� �ﻘﺪ اﺳﺘﻜﻤﻞ ِ

)رواه اﺑﻮداود ﻋﻦ اﺑﻲ اﻣﺎﻣﺔ(.

د ﺣــﺪﻳﺚ ﻣﻄﻠــﺐ دادى :څــﻮک ﭼــي د ﻟــﻮى څښــﺘﻦ ﻟﭙــﺎره ﻣﻴﻨــﻪ،

ﺑﻐﺾ ،ورﮐړه او ﻣﻨﻊ وﮐړي اﻳﻤﺎن ﻳﯥ ﺑﺸﭙړ ﮐړ.

د ﻟﻮى څښـﺘﻦ ﮐﻮﻣـﻮ ﺑﻨـﺪه ګـﺎﻧﻮ ﺗـﻪ ﭼـي د دﻏـي ﺑﺮﺧـي څـﻪ ﺣﺼـﻪ

ورﺳﻴږي ،ګﻮاﮐي د ټﻮل ﺟﻬﺎن ﺗﺮ ټﻮﻟﻮ ﺳﺘﺮ دوﻟﺖ ﻳﯥ ﺑﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﺳـﻮ .دا

د ﻟﻮى څښﺘﻦ د ﻻري ﻫﻐﻪ »ﻻروﻳﺎن او ﻣړوﻧﻪ« دي ﭼي د ﻫﻐـﻪ ﭘـﻪ ﻻر
ﮐي ﺧﻮښي او ﺑﺨﻮﻟﻪ ﻳﻮ ﺷﺎن ورﺗﻪ ښکﺎري او ژوﻧﺪﻳﯥ ﺗﺮ ﻣړﻳﻨي زﻳﺎت

ﻧﻪ وي ﺧﻮښ ،د دوى د زړوﻧﻮ ﻟﻪ ﺗﻠﻪ ﺗﻞ دﻏﻪ آواز راوزي:
زﻧﺪهﮐﻨىﻋﻄﺎىﺗﻮ،ورﺑکﺸـىﻗﻀـﺎىﺗـﻮ

دلﺷﺪهﻣﺒﺘﻼىﺗﻮ،ﻫﺮﭼﻪﮐﻨىرﺿـﺎىﺗـﻮ

ﺑﻠکي ﻫﻐﻮى ﻟﻪ ﻟﻮى څښﺘﻦ څﺨﻪ ﭘﻪ ﭘﻼوو ﭘﻼوو ﻫﻴﻠـي ﮐـﻮي ﭼـي

ﻫﻐﻮ ﺗﻪ ﺑﻴﺎ ﺑﻴﺎ ژوﻧﺪ ورﮐړي ،څﻮ ﭘﻪ ﭘﻼوو ﭘﻼوو د ﻟﻮى څښـﺘﻦ ﭘـﻪ ﻻر

ﮐي ﺧﭙﻞ ځﺎﻧﻮﻧـﻪ ﻗﺮﺑـﺎن ﮐـړي .ﺣﻀـﺮت رﺳـﻮل اﻟ�ـﻪ ج د دې وﻟـﻮﻟې

اﻧځﻮر ﭘﻪ دې اﻟﻔﺎﻇﻮ ﮐښﻠى دى:
ُ
ُ
ُ
َّ ُ َّ ْ
َّ ُ ْ
ََ ْ ُ
ت أَ ْن أُ ْ�ﺘَ َﻞ ﻲﻓ َ
ﺣﻴَﺎ َّ �ُ ،ﻢ أ ْ�ﺘَ َﻞ ﻲﻓ َ
،
ﻴﻞ
ب
ﺳ
»لﻮ ِدد
ﻴﻞ
ب
ﺳ
أ
ﻢ
�
ا�
ا�َّ � ،ﻢ أﺣﻴَﺎ ،
ِ ِ ِ ِ
ِ ِ ِ ِ
ُ ُْ َ
� َّﻢ أ�ﺘَﻞ« )ﻃﺒﺮاﻧي(
ﻳﻌﻨي :زﻣﺎ زړه ﻏﻮاړي ﭼي د ﻟﻮى څښﺘﻦ ﭘﻪ ﻻر ﮐي ﻣي ﺷﻬﻴﺪ ﮐړي

او ﺑﻴﺎ ﻣي ژوﻧﺪى ﮐړي او ﺑﻴﺎ زه ﺷﻬﻴﺪ ﺳﻢ ،ﺑﻴﺎ ژوﻧﺪى ﺳﻢ او ﺑﻴﺎ ﺷﻬﻴﺪ

ﺳﻢ.

ﻣﻴﺨﻮاﻫﻢازﺧﺪاﺑﻪدﻋﺎﺻﺪﻫﺰارانﺟﺎن

ﺗﺎﺻﺪﻫﺰارﺑﺎرﺑﻪﻣﻴـﺮمﺑـﺮاىﺗـﻮ

 Ïﺗﻮﺣﯿﺪﭘﻪ ﻫﮑﻠﻪ æÇﺳﭙﻨﯿﺰ ﻋﺰÇ Ï æÇ ãﻧﻘﻼ ÈځﻮßÇ

دﻏﻪ ﮐﺴﺎن د اﻟﺴﺖ ﻫﻐﻪ ﻣﺴﺘﺎن وي ﭼي ﺳﺘﻮﻧﺰي او ﺧﻄﺮې د دوى
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ﻻر ﻧﻪ ﺳي ډب ﮐﻮﻻى ،ﺑﻠکي ﻫﻴڅ ﺧﻄﺮه ﻫﻢ ﭘﻪ زړه ﮐي ﻧﻪ ورﺗﯧﺮﻳږي:
ﻋﺸﻖ را از ﺗﯿﻎ و ﺧﻨﺠﺮ ﺑـﺎک ﻧﯿﺴـﺖ

اﺻﻞﻋﺸﻖ از آبوﺑﺎد و ﺧﺎک ﻧﯿﺴـﺖ

از ﻧﮕــــﺎه ﻋﺸــــﻖ ﺣــــﺮا ﺷــــﻖ ﺷــــﻮد

ﻋﺸــﻖ ﺣــﻖ آﺧــﺮ ﺳــﺮاﭘﺎ ﺣــﻖ ﺷــﻮد

در ﺟﻬﺎن ﻫﻢ ﺻـﻠﺢ ﻫـﻢ ﭘﯿکـﺎر ﻋﺸـﻖ

آب ﺣﯿـــﻮان ﺗﯿـــﻎ ﺟـــﻮﻫﺮدار ﻋﺸـــﻖ

د دې ﭘﺎﮐﺒﺎزاﻧﻮ ﺳﺮه ﭼي ﮐﻮم اﻟﻬي ځﻮاک ﻣﻞ دى د ﻫﻐﻪ زور

څﻮک اټﮑﻠﻮﻻى ﺳي ؟ دﻏﻪ د ﺧﺪاى د ﻻري ﻣړوﻧﻪ او ﻻروﻳﺎن او د

ﺣﻖ دا ﻓﻘﻴﺮان ﭼي د اﻟ�ﻪ ﻟﻪ ﻧﺎﻣﻪ او د )ﻻ اﻟﻪ اﻻ اﻟ�ﻪ( ﻟﻪ ځﻮاک ﭘﺮﺗﻪ
ﺑﻞ څﻪ ﻧﻪ ﻟﺮي ،ﮐﻠﻪ ﭼي د ﺧﺪاى ﻟﭙﺎره د ﻣﻬﺎل د ﻇﺎﻟﻤﺎﻧﻮ او ﺟﺎﺑﺮاﻧﻮ
ﺳﺮه ډﻏﺮي وﻫﻞ ﭘﻴﻞ ﮐړي ،ﻧﻮ ﺳﺘﺮ ﺳﺘﺮ ﻓﺮﻋﻮﻧﺎن او ﻧﻤﺮودان ﻟﻪ دوى

څﺨﻪ وډارﻳږي او اﻧﺪاﻣﻮﻧﻪ ې ﭘﻪ رﯦږد ﺳي:
ﺑــﺎ ﺳــﻼﻃﻴﻦ ﻣــى ﻓﺘــﺪ ﻣــﺮد ﻓﻘﻴــﺮ

از ﺷــــکﻮه ﺑﻮرﻳــــﺎ ﻟــــﺮزد ﺳــــﺮﻳﺮ

ﻗﻠﺐ او را ﻗﻮت از ﺟﺬب وﺳﻠﻮک

ﭘــﻴﺶ ﺳــﻠﻄﺎن ﻧﻌــﺮۀ او »ﻻﻣﻠــﻮک«

از ﺟﻨﻮن ﻣى اﻓﮕﻨﺪ ﻫـﻮى ﺑـﻪ ﺷـﻬﺮ

وارﻫﺎﻧـــﺪ ﺧﻠـــﻖ را از ﺟﺒـــﺮ وﻗﻬـــﺮ

څﻨګﻪ ﭼي د ﻟﻮى څښﺘﻦ دﻏﻮ ﺑﻨﺪه ګﺎﻧﻮ ﺧﭙﻠﻪ ﻫﺴـﺘي ﻫﯧـﺮه ﮐـړې او

ﭼي ﻫﺮڅﻪ ﮐﻮي ﻳﻮازي ﻳﯥ د ﺧﺪاى ﻟﭙﺎره او د ﻫﻐﻪ ﻟﺨﻮاﺗﺮﺳـﺮه ﮐـﻮي،

ﻧﻮ ﻟـﻪ دې اﻣﻠـﻪ ﻟـﻮى څښـﺘﻦ د دوى اﻗـﺪاﻣﺎت اوﮐړﻧـي ﺧﭙـﻞ ځـﺎن ﺗـﻪ

ﻣﻨﺴﻮﺑﻮي او ﺑﻴﺎ ﻋﺰت ورﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﮐﻮي .ﭘﻪ ﻳﻮه ﻗﺪﺳي ﺣﺪﻳﺚ ﮐي دﻏـﻪ

ﺣﺎل داﺳي ﺗﻌﺒﻴﺮ ﺳﻮى دى:
َّ
َّ
ُ
َ َّ ُ َّ ُ َ َ َ ْ
ﺖ َﺳ ْﻤ َﻌ ُﻪ اﺬﻟي � َ ْﺴ َﻤ ُﻊ ﺑﻪ َو َ� َ
ﺣﺒَبْﺘُ ُﻪ ُﻛﻨْ ُ
ُ
َ
اﺬﻟي �ﺒْ ِ ُ
ﺮﺼ ﺑِ ِﻪ
ه
ﺮﺼ
»ﺣﻰﺘ أ ِﺣﺒﻪ ﻓ ِﺈذا أ
ِ
ِ
ِِ
ْ َ ُ َّ َ
َ َّ َ ُ
َو َ�ﺪهُ اﻟ ِﻲﺘ �ﺒْ ِﻄﺶ ﺑِ َﻬﺎ َو ِرﺟﻠﻪ اﻟ ِﻲﺘ � ْﻤ ِﻲﺸ ﺑِ َﻬﺎ« )ﺑﺨﺎري(.
د دې ﺻﺤﻴﺢ ﺣﺪﻳﺚ ﻣﻄﻠـﺐ دادى ﭼـي ځﻴﻨـي ﺑﻨـﺪه ګـﺎن د ﻗـﺮب
اﻟﻬي د ﻣﻘﺎﻣﺎﺗﻮ ﭘﻪ ﻃى ﮐﻮﻟـﻮ ﺳـﺮه ﻫﻐـﻪ ﻣﻘـﺎم ﺗـﻪ رﺳـﻴږي ﭼـي د دوى

ﺳﺘﺮګي او د دوى ﻻﺳﻮﻧﻪ ﻧـﻮر د دوى ﻧـﻪ وي ،ﺑﻠکـي څﻨګـﻪ ﭼـي ﻫﻐـﻪ

ﮐﻠﻤﻪ ﻃﻴﺒﻪ )ﻻ اﻟﻪ اﻻ اﻟ�ﻪ ﻣﺤﻤﺪ رﺳﻮل اﻟ�ﻪ( د ﮐﻠﻤې ﻃﻴﺒﯥ… ٢٩

ﻳــﻮازي د ﺧــﺪاى ﻟﭙــﺎره ﮐــﺎرول ﮐﻴــږي ﻟــﻪ دې اﻣﻠــﻪ د دوى دﻏــﻪ ټــﻮل

ځﻮاﮐﻮﻧﻪ ګﻮاﮐي د ﻟﻮى څښﺘﻦ وي .ﺧﻮ دا ﻳﯥ ﻣﻄﻠﺐ ﻧﻪ دى ﭼي ﻧﻌﻮذ
ﺑﺎﻟ�ﻪ دﻏﻪ وګړي ﺧﺪاى وګﺮځي ﻳﺎ ﺧﺪاى د ﻫﻐﻮ ﻳﻮه ﺑﺮﺧﻪ ﺳي.

دا د ﻟﻮى څښـﺘﻦ ﻫﻐـﻪ ځـﺎﻧګړي ﺑﻨـﺪه ګـﺎن دي ﭼـي ﭘـﻪ اړه ﻳـﯥ ﭘـﻪ

ﺣﺪﻳﺚ ﻧﺒﻮي ﮐي راﻏﻠي دي» :ﻟﹶﻮ� ا�ﻗﹾﺴ�ﻢ� ﻋ�ﻠﹶى اﻟ��ﻪ� ����ﺑ�ﺮ�ه�« .ﻳﻌﻨي ﮐـﻪ دوى

ﭘﻪ ﻟﻮى څښﺘﻦ ﻟﻮړه وﮐړي ،ﻧﻮ ﻟﻮى څښﺘﻦ د دوى ﻟﻮړه ﭘﻮره ﮐﻮي.

ﮐﺎﺷکي ﻣﻮږ ﻫﻢ د )ﻻ اﻟﻪ اﻻ اﻟ�ﻪ( د دﻏﻪ ﻣﻘﺎم د ﺣﻘﻴﻘﺖ ،د ﻫﻐﻪ

دﺟﻼل او ﻗﻮت او د ﻫﻐﻪ د ﻧﻮرو ﭼﺎرو ﺳﺮه ﻟږ څﻪ ﺑﻠﺪ ﺳﻮي واى.
***

د ﺗﻮﺣﻴﺪ دﻏﻪ ﭘﻮړۍ ﭼي ﻟﻪ ﻫﻐې څﺨﻪ د ﺑﻨﺪه ﻣﻮﺧﻪ او ﻣﻄﻠـﻮب ﻟـﻪ

ﺣﻖ ﺗﻌﺎﻟى ﭘﺮﺗﻪ ﺑﻞ څﻪ ﻧﻪ ﺑﻠﻞ ﮐﻴږي ﮐﻪ څﻪ ﻫﻢ ﻋﺎﻣﻪ ﻧﻪ ده او اﻳﻤـﺎن او
اﺳﻼم ﻳﺎ ﻧﺠﺎت ﭘﻪ ﻫﻐې اړه ﻧﻪ ﻟﺮي ،ﺑﻠکي دا ﺻﺮف د اﻳﻤﺎن د ﺑﺸﭙړﺗﻴﺎ

ﭘﻮړۍ ﺑﺎﻟﻪ ﺳي)  ،(1ﻟکﻪ ﭼي د اﺑﻮاﻣﺎﻣﻪ د ﻣﺨکـي ذﮐـﺮ ﺳـﻮي ﺣـﺪﻳﺚ د
ََ ْ ْ َ ْ ََ ْ َ َ
ﻳﻤﺎن« ﻟـﻪ اﻟﻔـﺎﻇﻮ څﺨـﻪ څﺮګﻨـﺪﻳږي ،ﺧـﻮ ﭘـﻪ دې ﮐـي
اﻹ
»�ﻘﺪ اﺳﺘﻜﻤﻞ ِ
ﺷک ﻧﺴﺘﻪ ﭼـي دا دوﻧـﻪ ﺳـﺘﺮ ه ﻧﯧکﻤﺮﻏـي ده ﭼـي ﮐـﻪ ټـﻮل ځﺎﻧﻮﻧـﻪ او
ﻋﻤﺮوﻧﻪ وﺧﻮړل ﺳي او د دﻧﻴـﺎ ټـﻮل ﺧﻮﻧﺪوﻧـﻪ او راﺣﺘﻮﻧـﻪ د ﺗـﻞ ﻟﭙـﺎره

ﻗﺮﺑﺎن ﺳي او دﻏﻪ ﻧﯧکﻤﺮﻏي ﭘﻪ ﻻس راﺳي ﺑﻴـﺎ ﺑـﻪ ﻫـﻢ آﺳـﺎﻧﻪ ﭘـﻪ ﻻس
راﻏﻠى وي .اﻟﺒﺘﻪ ﭼﺎ ﭼي ﭘـﻪ ﻻس ﻧـﻪ وي راوړې ډﯦـﺮ ﺑﺪﻣﺮﻏـﻪ ﺑـﻪ وي.

ﺧﻮ د دې ﻻري د ﻋﺎرﻓـﺎﻧﻮ وﻳﻨـﺎ ده ﭼـي ﮐـﻪ د دې ﻧﯧکﻤﺮﻏـۍ د ﻻﺳـﺘﻪ
 -١ﺣﻀﺮت اﻣﺎم رﺑﺎﻧي ﻣﺠﺪد اﻟﻒ ﺛﺎﻧي /ﭘﻪ ﻳﻮه ﻣکﺘﻮب ﮐي څﺮګﻨﺪه ﮐړې ده:
»واﻳﻦ ﻗﺴﻢ ﻧﻔى آﻟﻬﻪ ،ﻣﺘﮑﺜﺮه ﻧﻤﻮدن و از ﻧﻔى ﻣﻘﺼﻮدﻳﺖ ﺑﻪ ﻧﻔى ﻣﻌﺒﻮدﻳﺖ

ﻏﻴﺮ آﻣﺪن ،ﺷﺮط ﮐﻤﺎل اﻳﻤﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ وﻻﻳﺖ ﻣﺮﺑﻮط اﺳﺖ«.

٣٠

د ﮐﻠﻤې ﺷﺮﻳﻔي ﺣﻘﻴﻘﺖ

راوړﻟﻮ ﻫڅﻪ ﭘﻪ ﻣﻴﻨﻪ او رﺷﺘﻴﻨﻮﻟي ﺳﺮه وي او ﻫﻠي ځﻠي ﭘـﻪ ﺳـﻤﻪ ﺗﻮګـﻪ

ﭘﻪ ﻻر واﭼﻮل ﺳي ،ﻧﻮ د ﻫﻐې ﺗﺮﻻﺳﻪ ﮐﻮل دوﻧﻪ ډﯦﺮي ﺳﺘﻮﻧﺰي ﻫﻢ ﻧـﻪ
ﻟﺮي ﭼي ﻣﻮږ ﻳﯥ ﻫﻴﻠﻪ او ﮐﻮښښ ﻫﻢ وﻧـﻪ ﮐـړاى ﺳـﻮ .ﺑﻠکـي د ﻫﻤـﺖ

څښﺘﻨﺎﻧﻮ ﺗﻪ ﻻر ﭘﺮاﻧﻴﺴﺘې ده او رﺷﺘﻴﻨي ﻃﺎﻟﺒﺎن ﭘﺨﭙﻠﻪ ﻟـﻮى څښـﺘﻦ ﭘـﻪ

ﺧﭙﻞ رﺣﻤﺖ ﺧﭙﻞ ﻟﻮري ﺗﻪ ورﺑﻮﻟي.

دﻏﻪ رﺣﻴﻢ او ﮐﺮﻳﻢ ذات ﭘﺮ ﺧﭙﻠﻪ ذﻣﻪ ﻟﻴکﻠي دي:
َ َّ َ َ ٰ َ ُ ْ َ َ
َّ َّ َ َ
َ
ۡ ۡ
سن َ
� ﴾٦٩
ِينا �َ ۡهد َِ� َّن ُه ۡم ُس ُبل َنا ۚ �ن
﴿وٱ�ِين �هدوا �
ٱ� ل َم َع ٱل ُمح ِ ِ

]اﻟﻌﻨﻜﺒﻮت.[٦٩:

ژﺑﺎړه» :ﮐﻮم ﮐﺴﺎن ﭼي زﻣﻮږ ﻟﭙﺎره ﻫﻠي ځﻠي وﮐړي ﻫﻐﻮ ﺗﻪ ﺑﻪ ﻣﻮږ

ﺧﭙﻠي ﻻري ور وښﻴﻮ او ﺑﺎور دى ﭼي اﻟ�ﻪ د ﻧﯧک ﭼﺎرو ﻣﻠګﺮى دى«.

ﭘﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل ﮐﻪ د ﻟﻮى څښﺘﻦ ﭘﺮ ﻟﻮر ﺗﻠﻪ ﭘﻪ رﺷﺘﻴﺎ وي او ﻫﻠـي ځﻠـي

او ښﻨﺪﻧﻪ ﻟکﻪ څﻨګﻪ ﭼي ښﺎﻳﻲ او ﭘﻪ ﺳﻤﻪ ﻃﺮﻳﻘﻪ وي ،ﻧﻮ ﺑﻴﺎ د ﻣﺤﺮوم

ﭘﺎﺗﻪ ﮐﯧﺪو او ﺑﯥ ﺑﺮﺧﻴﺘﻮب څﻪ ﺳﺒﺐ ﻧﺴﺘﻪ .ﭘﻪ ﻻﻧﺪي ﺷﻌﺮ ﮐي ﭼي څﻪ

وﻳﻞ ﺳﻮي دي د ﺳﻨﺔ اﻟ�ﻪ ډﯦﺮ ښﻪ ﺗﻌﺒﻴﺮ ﻳﯥ ﮐړى دى:
در ﺣﻀﺮت ﻣﺎ دوﺳﺘي ﻳکﺪﻟـﻪ ﮐـﻦ
ﻳک ﺻﺒﺢ ﺑﻪ اﺧﻼص ﺑﻴﺎ ﺑﺮ درﻣﻦ

ﻫﺮﭼﻴﺰ ﮐﻪ ﻏﻴﺮ ﻣﺎﺳﺖ آﻧﺮا ﻳﻠﻪ ﮐـﻦ

ﮔـــﺮ ﮐـــﺎر ﺗـــﻮ ﻧﻴﺎﻳـــﺪ ﮔﻠـــﻪ ﮐـــﻦ

 Ïﺑﺸﭙړ ﺗﻮﺣﯿﺪ ﺗﺮ ﻣﻘﺎﻣﻪ Ñ Ïﺳﯧﺪ æﻟﻮﻣړﻧﯽ ﻧﺼﺎÈ

ﺳﺘﺎﺳي ﻟﺨﻮا ﺑﻪ د ﻣﻮﺧي د دﻏﻪ ﭘړاو ﻟﻮري ﺗﻪ د ﺗﻠﻮ ﻟﭙﺎره ډﯦﺮه ﻏﻮره

ﻻر دا وي ﭼي د دې ﭘړاو ﮐﻮم ﺑﻠﺪ او د ﻫﻐﻪ ﮐﻮم ﻻر ښﻮد ﻳﯥ ﺳﺘﺎﺳـي
ﻟﭙﺎره ﻏﻮره ﮐړي ،ﺧﻮ زﻣﻮږ ﻏﻮﻧﺪي ﻣﺒﺘﺪﻳﺎﻧﻮ ﻟﭙﺎره ﻋﻤـﻮﻣي ﺗـﺪﺑﻴﺮ ﭼـي

ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﮐي ان ﺷﺎء اﻟ�ـﻪ ﮐﻮﻣـﻪ ﺧﻄـﺮه او ﺧﺮﺧښـﻪ ﻧﺴـﺘﻪ او د دې ﻻري
ﻋﺎرﻓﺎﻧﻮ وﻳﻠى او ﻟﻴکﻠى دى دا دى ﭼـي دا ﺣﻘﻴﻘـﺖ ﭘـﻪ ﭘـﺎم ﮐـي وﻟـﺮئ

ﮐﻠﻤﻪ ﻃﻴﺒﻪ )ﻻ اﻟﻪ اﻻ اﻟ�ﻪ ﻣﺤﻤﺪ رﺳﻮل اﻟ�ﻪ( د ﮐﻠﻤې ﻃﻴﺒﯥ… ٣١

ﭼي» :ﻟﻪ ﻟﻮى څښﺘﻦ ﭘﺮﺗﻪ زه ﺑﻠﻪ ﻣﻮﺧﻪ او ﻣﻘﺼﺪ ﻧﻪ ﻟـﺮم« .د دﻏـي )ﻻ
اﻟﻪ اﻻ اﻟ�ﻪ( د ﮐﻠﻤې ذﮐﺮ ډﯦﺮ وﮐړئ؛ ﻳﻌﻨي ﭘﺮﻟﻪ ﭘﺴې او ﭘﻪ ﺗﮑﺮار ﺳﺮه د

زړه او ژﺑﻲ آواز ﻳﻮ ﮐړئ) ،ﻻ اﻟﻪ اﻻ اﻟ�ﻪ( د دې ﺧﺒـﺮي ﺳـﺮه ﻳـﻮ ځـﺎى

ﭼي ﻟﻪ اﻟ�ﻪ ﭘﺮﺗﻪ ﺑﻠﻪ ﻣﻮﺧﻪ او ﻣﻄﻠﺐ ﻧﻪ ﻟﺮم زﻳﺎت وواﻳﺎﺳﺖ ،ﻧﻮ ان ﺷﺎء

اﻟ�ﻪ دﻏﻪ ﮐﻴﻔﻴﺖ ﺑﻪ راﻣﻨځﺘﻪ ﺳي او ﮐﻪ ﻟﻮى څښﺘﻦ ﻏﻮښـﺘي وه ﭘـﻪ دې

ﻫکﻠﻪ ﺑﻪ ﭘﺮ ﻣﺨﺘګ وﮐړئ) .(1

ﭘﻮﻫﺎوى :ﭘﻪ ﭘﻮرﺗﻨﻴﻮ ﮐﺮښﻮ ﮐي ﭼي څﻪ ووﻳﻞ ﺳﻮل ،ﻫﻐﻪ ﺑﺎﻳﺪ د

دﻏﻪ ﺳﺘﺮي ﻣﻮﺧي او ﻋﻈﻴﻢ ﻣﻘﺼﺪ ،ﻳﻌﻨي »ﺗﻮﺣﻴﺪ« او »اﺧﻼص« د

ﺳﺘﺮ ﻣﻘﺎم دﺗﺮﻻﺳﻪ ﮐﻮﻟﻮ ﺑﺸﭙړ ﻧﺼﺎب و ﻧﻪ ګڼﻞ ﺳي .دا د دې ﻻري

ﻻرښﻮوﻧﮑﻮ ﻣﺎزي د ﮐﺎر د ﭘﻴﻞ ﻟﭙﺎره وﻳﻠي او ﻟﻴکﻠي دي .دا ګﻮاﮐي
ﺻﺮف ﭘﻪ دې ﻻر ﮐي ﺑﺴﻢ اﻟ�ﻪ ده .ﮐﻪ ﻧﻪ د دې ﻻري د ﺗﻠﻮ ﻟﭙﺎره د ﻳﻮه

اﺧﻼص ﻣﻨﺪ ﺑﻨﺪه ﻻرښﻮوﻧي او څﺎرﻧي ﺗﻪ اړﺗﻴﺎ ده .ﻫﻐﻪ د ﺳﺎﻟک د

ﺣﺎﻻﺗﻮ ﭘﻪ ﭘﺎم ﮐي ﻧﻴﻮﻟﻮ ﺳﺮه ﭘﻪ ﻫﺮه ﻣﻮﻗﻊ اوﻫﺮﭘړاو ﮐي ﺳﻤي
ﺳﻼﻣﺸﻮرې ورﮐﻮﻻى ﺳي ،ﺑﻠکي د ﻓﻦ اﻣﺎﻣﺎﻧﻮ څﺮګﻨﺪه ﮐړې ده ﭼي د

»زړه د ﺗﺰﮐﻴﯥ« او د »ﻗﺮب او اﺧﻼص« ﻣﻘﺎم ﺗﻪ د رﺳﯧﺪو ﭘﻪ ﻫکﻠﻪ ﭼي

ذﮐﺮ ﮐﻮم اﻏﯧﺰ ﻟﺮي ﻫﻐﻪ ﻫﻢ )د ﺑﯧﻠﻮ ﺑﯧﻠﻮ ﻻﻣﻠﻮﻧﻮ ﭘﺮ ﺑﻨﺴټ ﭼي دﻟﺘﻪ
 -١اﻣﺎم رﺑﺎﻧي ﻣﺠﺪد اﻟﻒ ﺛﺎﻧي /ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﻳﻮه ﻣکﺘﻮب ﮐي ﻟﻴکي» :در ﺗﺤﺼﻴﻞ
اﻳﻦ دوﻟﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺣﺎل ﺳﺎﻟک ﻣﻌﻨى ﮐﻠﻤﮥ ﻃﻴﺒﻪ )ﻻ اﻟﻪ اﻻ اﻟ�ﻪ( ﻻﻣﻘﺼﻮد اﻻ

اﻟ�ﻪ اﺳﺖ .ﭼﻨﺪان ﺗﮑﺮار اﻳﻦ ﮐﻠﻤﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﮐﻪ از ﻣﻌﺒﻮدﻳﺖ ﻏﻴﺮ ﻧﺎﻣى وﻧﺸﺎﻧى ﻧﻪ

ﻣﺎﻧﺪ و ﻣﺮاد ﺟﺰ او ﺗﻌﺎﻟى ﻫﻴﭻ ﭼﻴﺰ ﻧﻪ ﺑﻮد«.

دﻏﻪ راز ﭘﻪ ﺑﻞ ﻣکﺘﻮب ﮐي ﻓﺮﻣﺎﻳﻲ» :ﻣﻠﺘﺰم ذﮐﺮ ﻧﻔى واﺛﺒﺎت ﺑﺎﺷﻴﺪ وﺟﻤﻴﻊ
ﻣﺮادات را ﺑﺘﮑﺮار اﻳﻦ ﮐﻠﻤﻪ ﻃﻴﺒﻪ از ﺳﺎﺣﺖ ﺳﻴﻨﻪ ﺑﺮ آﻳﺪ ﺗﺎ ﻣﻘﺼﻮد وﻣﻄﻠﻮب
وﻣﺤﺒﻮب ﺟﺰ ﻳکي ﻧﺒﺎﺷﺪ«.
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ﻳﯥ د ﺗﻔﺼﻴﻞ ځﺎى ﻧﺴﺘﻪ( د ﻳﻮه ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺤﺎﻟﻪ ﺷﻴﺦ د ﺗﻠﻘﻴﻦ او

څﺎرﻧي ﻟﻪ اﻣﻠﻪ او ﺻﺤﺒﺖ ﻟﻪ ﺑﺮﮐﺘﻪ ډﯦﺮ ﻗﻮي ﮐﻴږي ،ﮐﻪ څﻪ ﻫﻢ د ذﮐﺮ

ﭘﻪ اﺧﺮوي اﺟﺮ او ﺛﻮاب ﮐي د ﻫﻐﻪ ﻟﻪ وﺟﻬي ﮐﻮم ځﺎﻧګړى ﮐﻤښﺖ او
زﻳﺎﺗﻮب ﻧﻪ راځي) .(1

ﭘﻪ ﻫﺮ ﺻﻮرت ﭘﻪ دې ﻻر ﮐي د ﻻري او ﻃﺮﻳﻘـې د ﮐـﻮم ﺧﺒـﺮ ﮐـﺲ

ﻻرښﻮوﻧﻪ او ﺻﺤﺒﺖ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎﹰ ﻟﻪ ﺿﺮورﻳﺎﺗﻮ څﺨﻪ ګڼﻞ ﮐﻴږي .ﻟﻪ دې ﭘﺮﺗﻪ

د »رﺷﺘﻴﺎﻧي او ﺣﻘﻴﻘي اﺧﻼص« ﺣﺼﻮل او ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﮐي اﺳﺘﻘﺎﻣﺖ ،ﻟکﻪ

ﭼي د دې ﻻري ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺎرو ﻟﻴکﻠـي دي د اﺧـﺺ اﻟﺨﻮاﺻـﻮ ﭘـﻪ ﺑﺮﺧـﻪ
ﮐﻴږي .ﭼي دا ﻟﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎ وو څﺨﻪ ﺑﺎﻟﻪ ﺳـي .ﻋﻼﻣـﻪ اﻗﺒـﺎل رﺷـﺘﻴﺎ وﻳﻠـي

دي:

دﻳﻦ ﻧﮕﺮدد ﭘﺨﺘﻪ ﺑـﻰ آداب ﻋﺸـﻖ

ﻇـــــﺎﻫﺮ او ﺳـــــﻮزﻧﺎک وآﺗﺸـــــﻴﻦ

دﻳﻦ ﺑگﻴﺮ از ﺻﺤﺒﺖ ارﺑﺎب ﻋﺸـﻖ

ﺑـــــﺎﻃﻦ او ﻧـــــﻮر رب اﻟﻌـــــﺎﻟﻤﻴﻦ

ﺗﺮ دې ځﺎﻳﻪ د )ﻻ اﻟﻪ اﻻ اﻟ�ﻪ( د ﻣﻌﻨﺎ او د ﺗﻮﺣﻴﺪ د ﭘﻮړﻳﻮ او د ﻫﻐﻪ

د ﻣﺘﻌﻠﻘﺎﺗﻮ ﺑﻴﺎن وو .د دې ﺑﺤﺚ ﭘﻪ ﭘﺎى ﮐي د دې ﻣﺒـﺎرﮐي او ﻣﻘﺪﺳـي

ﮐﻠﻤې د ﺳﺘﺮ ﺗﻮب او اﻫﻤﻴﺖ ﭘﻪ ﻫکﻠﻪ د رﺳـﻮل اﻟ�ـﻪ ج څـﻮ ﺣﺪﻳﺜﻮﻧـﻪ

ﻟﻴکﻮ .ﻳﻘﻴﻨﺎﹰ ﭼي د دې ﮐﻠﻤې ﭘﻪ ﻋﻈﻤﺖ او ﺳﺘﺮﺗﻮب ﺗـﺮ رﺳـﻮل ج ﺑـﻞ

ﻫﻴڅﻮک زﻳﺎت ﻧﻪ ﭘﻮﻫﻴږي:

 -١د اﺣﺎدﻳﺜﻮ ﭘـﻪ ﺷـﭙږګﻮﻧﻮ ﮐﺘـﺎﺑﻮﻧﻮ او ﻧـﻮرو ﮐـي ﻟـﻪ ﺣﻀـﺮت اﺑـﻮ

ﻫﺮﻳﺮهس څﺨﻪ ﻳﻮ ﻣﺸﻬﻮر ﺣﺪﻳﺚ رواﻳﺖ ﺳﻮى دى ﭼي ﻟﻮﻣړۍ

ﺑﺮﺧﻪ ﻳﯥ داﺳي ده:
ْ َ ُ ْ ٌ َ َ ْ ُ َ َ ْ ْ ٌ َ ُّ َ ُ ْ َ ً َ َ ْ َ ُ َ َ ْ ُ َ َ َ َّ
اﻹﻳﻤﺎن ﺑِﻀﻊ وﺳﺒﻌﻮن أو ﺑِﻀﻊ و ِﺳﺘﻮن ﺷﻌﺒﺔ ﻓﺄﻓﻀﻠﻬﺎ ﻗﻮل ﻻ ِإﻪﻟ إِﻻ
» ِ
 -١وګﻮرئ ﻣکﺘﻮﺑﺎت اﻣﺎم رﺑﺎﻧى ،ﭘﻴﻨځﻪ وﻳﺸﺘﻢ ﻟﻴک ،درﯦﻴﻢ ټﻮک.

ﮐﻠﻤﻪ ﻃﻴﺒﻪ )ﻻ اﻟﻪ اﻻ اﻟ�ﻪ ﻣﺤﻤﺪ رﺳﻮل اﻟ�ﻪ( د ﮐﻠﻤې ﻃﻴﺒﯥ… ٣٣

َّ ُ
ا�«.

ﻳﻌﻨي :د اﻳﻤﺎن څﻪ ﻟﻪ ﭘﺎﺳﻪ اوﻳﺎﻳﺎ څﻪ ﻟﻪ ﭘﺎﺳﻪ ﺷﭙﯧﺘﻪ څﺎﻧګي دي ،ﭘـﻪ

ﻫﻐﻮ ﮐي ډﯦﺮه ﻏﻮره او ښﻪ څﺎﻧګﻪ د )ﻻ اﻟﻪ اﻻ اﻟ�ﻪ( وﻳﻞ دي.

 -٢دﻏﻪ راز ﻟﻪ ﺣﻀﺮت اﺑﻮ ﻫﺮﻳﺮهس څﺨﻪ ﭘﻪ ﻣﺴﻨﺪ اﺣﻤﺪ ،ﻣﻌﺠـﻢ

ﻃﺒﺮاﻧي او ﻧﻮرو ﮐي ﻳﻮ ﺑﻞ ﺣﺪﻳﺚ داﺳي رواﻳﺖ ﺳﻮى دى:
َ َ ُ
ِّ ُ
� ْﻢ« .ﹺﻗ ﹶﻴﻞ :ﹶﻳﺎ ﹶر ﹸﺳ ﹶ
ﹶﻗ ﹶﺎل ﹶر ﹸﺳ ﹸ
ﻮل اﷲﱠﹺ
ﻮل اﷲﱠﹺ ﹶﺻ ﱠﲆ اﷲﱠﹸ ﹶﻋ ﹶﻠ ﹾﻴ ﹺﻪ ﹶو ﹶﺳ ﱠﻠ ﹶﻢَ » :ﺟﺪدوا ِإﻳﻤﺎﻧ
ﻪﻟ إ َّﻻ َّ ُ
ﺮﺜوا ِﻣ ْﻦ ﻗَ ْﻮل َﻻ إ َ َ
ﻒ ﻧﹸﺠﺪﱢ د إﹺﻳﲈ ﹶﻧﻨﹶﺎ .ﹶﻗ ﹶﺎل» :أَ ْ� ِ ُ
ا�«.
ﹶو ﹶﻛ ﹾﻴ ﹶ ﹶ ﹸ ﹶ
ِ ِ ِ

ﻳﻌﻨي :رﺳﻮل اﻟ�ﻪ ج وﻓﺮﻣﺎﻳﻞ :ﺧﭙﻞ اﻳﻤﺎﻧﻮﻧﻪ ﻧﻮي او ﺗﺎزه ﮐړئ .ﻟﻪ

ﺻﺤﺎﺑﻪ وو څﺨﻪ ﭼﺎ ورﺗﻪ ووﻳﻞ :اى د ﺧﺪاى رﺳﻮﻟﻪ ﻣﻮږ ﺧﭙﻞ

اﻳﻤﺎﻧﻮﻧﻪ څﻨګﻪ ﻧﻮي ﮐړو ؟ ﻫﻐﻪ ورﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﻳﻞ) :ﻻ اﻟﻪ اﻻ اﻟ�ﻪ( ډﯦﺮ ډﯦﺮ

واﻳﺎﺳﺖ.

 -٣ﻟﻪ ﺣﻀﺮت ﺟﺎﺑﺮس څﺨﻪ ﻳﻮ ﻣﺸﻬﻮر ﺣﺪﻳﺚ اﺑﻦ ﻣﺎﺟـﻪ ،ﻧﺴـﺎﺋي

او ﻧﻮرو رواﻳﺖ ﮐړى دى ﭼي رﺳﻮل اﻟ�ﻪ ج وﻓﺮﻣﺎﻳﻞ:
َ ْ َ ُ ِّ
ﻪﻟ إ َّﻻ َّ ُ
اﺬﻟ ْﻛﺮ َﻻ إ َ َ
ا�« .ﻳﻌﻨي :ﭘﻪ ټﻮﻟﻮ اذﮐـﺎرو ﮐـي د )ﻻ اﻟـﻪ اﻻ
»أﻓﻀﻞ
ِ ِ ِ
اﻟ�ﻪ( ذﮐﺮ ډﯦﺮ ﻏﻮره دى.

 -٤ﻟﻪ ﺣﻀﺮت اﺑﻮ ﺳﻌﻴﺪ ﺧﺪريس څﺨﻪ ﻳﻮ ﻗﺪﺳي ﺣﺪﻳﺚ ﻧﺴﺎﺋي،

ﺣﺎﮐﻢ ،ﺑﻴﻬﻘي او ﻧﻮرو رواﻳﺖ ﮐړى دى ﭼي ﭘﻪ وروﺳـﺘۍ ﺑﺮﺧـﻪ

ﮐي ﻳﯥ راﻏﻠـي دي ﭼـي ﻟـﻮى څښـﺘﻦأ د ﻣﻮﺳـى÷ د ﻳـﻮې

ﭘﻮښﺘﻨي ﭘﻪ ﺟﻮاب ﮐي وﻓﺮﻣﺎﻳﻞ:

»لﻮ أن الﺴﻤﺎوات الﺴﺒﻊ واﻻرﺿ� الﺴﺒﻊ وﺿﻌﺖ ﻲﻓ ﻛﻔﺔ ووﺿﻌﺖ ﻻ �

إﻻ اﷲ ﻲﻓ ﻛﻔﺔ لﺮﺟﺤﺖ ﺑﻬﻦ«.

ﻳﻌﻨي :ﮐﻪ اووه آﺳﻤﺎﻧﻮﻧﻪ او اووه ﻣځکي ﭘﻪ ﻳﻮه ﭘﻠﻪ ﮐي ﮐښﯧښﻮل ﺳي

٣٤

د ﮐﻠﻤې ﺷﺮﻳﻔي ﺣﻘﻴﻘﺖ

او )ﻻ اﻟﻪ اﻻ اﻟ�ﻪ( ﭘﻪ ﺑﻠﻪ ﭘﻠﻪ ﮐي ﮐښﯧښﻮل ﺳي ﻧﻮ د )ﻻ اﻟﻪ اﻻ اﻟ�ﻪ( ﭘﻠﻪ
ﺑﻪ ﭘﺮ درﻧﻪ ﺳي.

ﻻ اﻟﻪ اﻻ اﷲ ﳏﻤﺪ رﺳﻮل اﷲ ﺻﲆ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وآﻟﻪ وﺳﻠﻢ

 Ïﮐﻠﻤﯥ ﻃﯿﺒﯥ æÏﻫﻤﻪ ﺑﺮﺧﻪ:

 Ïﺣﻀﺮ Êﻣﺤﻤﺪ ج Ñﺳﺎﻟﺖ )ﻣﺤﻤﺪ ÑﺳﻮÇ áﷲ(
ﺣﻀﺮ Êﻣﺤﻤﺪ ج Ç Ïﷲأ ÑﺳﻮìÏ á

ﺗﺮ ﺗﻮﺣﻴﺪ وروﺳﺘﻪ د اﺳﻼم ﺑﻞ ﺑﻨﺴټ د ﺳﻴﺪﻧﺎ ﺣﻀـﺮت ﻣﺤﻤـﺪ ج

ﭘﺮ رﺳﺎﻟﺖ او ﭘﻴﻐﻤﺒﺮۍ اﻳﻤﺎن راوړل او ﭘﺮ دې ﺧﺒﺮه ﺷﻬﺎدت دى.

د رﺳﺎﻟﺖ ﭘﻪ ﺣﻘﻴﻘﺖ او د ﭘﻴﻐﻤﺒﺮۍ ﭘﻪ ﻣﻨﺼﺐ د ﭘﻮﻫﯧـﺪو ،ﭘـﻪ ﺗﯧـﺮه

ﭼي ﭘﻪ دې ﻟړ ﮐي ﺑﻴﺎ ﺣﻀﺮت ﻣﺤﻤﺪ ج ځﺎﻧګړى ﻣﻘـﺎم ﻟـﺮي ،ﭘـﻪ دې

ﺑﺎﻧﺪي د ﭘﻮﻫﯧﺪو ﻟﭙﺎره ﺑﺎﻳﺪ ﻻﻧﺪي ﺧﺒﺮي ﭘﻪ ذﻫﻦ ﮐي ﮐښﯧﻨﻮل ﺳي.

 -١د )ﻻ اﻟﻪ اﻻ اﻟ�ﻪ( ﭘﻪ وﻳﻠﻮ ﺳﺮه ﻣﻮږ د ﺗﻮﺣﻴﺪ ﺷﻬﺎدت ورﮐړ او د

ﺧﭙﻞ دې اﻋﺘﻘﺎد او اﻳﻤﺎن اﻋﻼن ﻣﻮ وﮐړ او ﭘﺮ دې ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻣـﻮ
اﻗﺮار وﮐړ ﭼي اﻟ�ﻪ ﺗﻌﺎﻟى زﻣﻮږ ﻣﻌﺒﻮد دى .ځکﻪ ﻧﻮ ﻣﻮږ ﻳـﻮازي

او ﻳــﻮازي د ده ﻋﺒــﺎدت ﮐــﻮو او دى زﻣــﻮږ څښــﺘﻦ او رﺷــﺘﻴﺎﻧى

واﮐﻤﻦ دى .ځکﻪ ﻧﻮ ﻳﻮازي او ﻳﻮازي د ﻫﻐـﻪ ﺣکـﻢ ﻣﻨـﻮ او دى

زﻣﻮږ ﻣﻮﺧﻪ او د ده رﺿﺎ ﺗﺮﻻﺳﻪ ﮐﻮل زﻣﻮږ ﻧﺼـﺐ اﻟﻌـﻴﻦ او د
ژوﻧﺪاﻧــﻪ ﻣﻘﺼــﺪ دى ،د ده ﻟﭙــﺎره ژوﻧــﺪ ﮐــﻮو او د ده ﻟﭙــﺎره ﺳــﺮ

ورﮐﻮو.

 -٢ﺧﻮ ﻟکﻪ ﭼي څﺮګﻨﺪه ده دﻏﻪ ټﻮﻟي ﭼﺎري ﻫﻠﻪ ﺗﺮﺳﺮه ﮐﯧﺪاى ﺳي
ﭼي ﻣﻮږ ﺗﻪ د ﻟﻮى څښﺘﻦ د ﻋﺒﺎدت ﺳﻤﻪ ﻃﺮﻳﻘﻪ ﻣﻌﻠﻮﻣﻪ وي او

د ﻫﻐې ﭘﻪ ﻫﻐﻮ اﺣکﺎﻣﻮ ﻫﻢ ﭘﻮﻫﯧﺪﻟي اوﺳـﻮﮐﻮم ﭼـي ﻣـﻮږ ﮐړﻧـﻪ

ﭘﻪ ﮐﻮو .دﻏﻪ راز د ﻟﻮى څښـﺘﻦ د رﺿـﺎﺋﻴﺖ او ﻧـﻪ رﺿـﺎﺋﻴﺖ ﭘـﻪ
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اﺻﻮﻟﻮ او ﻣﻮﺟﺒﺎﺗﻮ ﻫﻢ ﺑﺎﺧﺒﺮ اوﺳﻮ او د ﻫﻐﻪ د ﻧﮋدﯦکﺖ ﭘﻪ ﻻرو
ﻫﻢ ﺑﻠﺪﺗﻴﺎ وﻟﺮو .ﻧﻮ زﻣﻮږ د دې اړﺗﻴـﺎ د ﻟﻴـﺮي ﮐﻮﻟـﻮ ﻟﭙـﺎره ﻟـﻮى

څښﺘﻦ د دﻧﻴﺎ ﻟﻪ ﻫﻤﺎﻏﻪ ﭘﻴﻠﻪ څﺨﻪ د ﻧﺒﻮت او رﺳﺎﻟﺖ ﺳـﭙﯧڅﻠې
ﻟړۍ را رواﻧﻪ ﮐړې او د دﻏﻮ ﭼﺎرو د ښﻮوﻧي ﻟﭙـﺎره ﻳـﯥ ﭘـﻪ ﺑﯧﻠـﻮ

ﺑﯧﻠﻮ ﻣﻬﺎﻟﻮﻧﻮ او ﭘﻪ ﺑﯧﻠﻮ ﺑﯧﻠﻮ ﻣﻠکﻮﻧـﻮ ﮐـي ﺑﯧﻠـﻮ ﺑﯧﻠـﻮ وﻟﺴـﻮﻧﻮ ﺗـﻪ

ﺧﭙﻞ اﺳﺘﺎزي او رﺳﻮﻻن ﻟﯧږﻟي دي .ﻫﻐﻮ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﻣﻬﺎﻟﻮﻧﻮ ﮐـي
ﺧﭙﻠﻮ ﺧﭙﻠﻮ اﻣﺘﻮﻧﻮ ﺗﻪ اﻟ�ﻪ ﺗﻌﺎﻟى ښﻪ ورﭘﯧﮋﻧﺪﻟى ،د ﺗﻮﺣﻴـﺪ درس

ﻳﯥ ورﮐـړى او د ﻟـﻮى څښـﺘﻦ د ذات او ﺻـﻔﺎﺗﻮ او د ﻣﺒـﺪاء او
ﻣﻌﺎد ﭘﻪ اړه ﻳﯥ ﺻﺤﻴﺢ ﻋﻘﺎﻳﺪ ورﺗﻪ ﺗﻠﻘﻴﻦ ﮐړي دي .ﻫﻤـﺪا راز

ﻳﯥ د ﻟﻮى څښﺘﻦ د ﻋﺒﺎدت ﺳﻤي ﻻري ورښﻮوﻟي او د ﻣﻌـﺎﻣﻠﻮ

او ټﻮﻟﻨﻴﺰ ژوﻧﺪاﻧﻪ ﭘﻪ ﻫکﻠﻪ ﻳﯥ د ﻟﻮى څښـﺘﻦ اﺣکـﺎم او ﻗـﻮاﻧﻴﻦ

ﺗﺮ ﻫﻐﻮ رﺳﻮﻟي دي او د اﻟﻬي رﺿﺎ او د ﻫﻐﻪ د ﻧﮋدﯦکﺖ ﭘﺮ ﻟـﻮر

ﺗﻠﻮﻧﮑي ﻻري ﻳـﯥ ور ﺗـﻪ روښـﺎﻧﻪ ﮐـړي دي .ﭘـﺮ دوى ټﻮﻟـﻮ دي
ﺻﻼة او ﺳﻼم وي.

 -٣ﺧﻮ ﻟﻪ ﻧﻦ څﺨﻪ دوه دوه ﻧﻴﻢ زره ﮐﺎﻟﻪ وړاﻧﺪي ﭼي ﭘﻪ ﻧـړۍ ﮐـي
اﺳﺘﻮګﻦ وﻟﺴﻮﻧﻪ ﻳﻮ ﻟﻪ ﺑﻠﻪ ﻟﻴﺮي او ﺑﯧﻞ ﺑﯧﻞ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﺧﭙﻠﻮ ﺳﻴﻤﻮ
ﮐي ﻣﯧﺸﺖ وه او د ﻧـړۍ ﺑﯧﻠـﻮ ﺑﯧﻠـﻮ ﺑﺮﺧـﻮ ﺗـﻪ ﺗﻠـﻪ راﺗـﻞ د اوس

ﻏﻮﻧﺪي آﺳﺎﻧﻪ ﻧﻪ وه ،ﻟﻪ دې اﻣﻠﻪ د ﺑﯧﻠﻮ ﺑﯧﻠـﻮ ﻣﻠکﻮﻧـﻮ د وﻟﺴـﻮﻧﻮ

ﭘﻪ ﻣﺰاج او اﺣﻮاﻟﻮ ﮐي ﺳﺘﺮ ﺗﻮﭘﻴﺮ ﻟﻴﺪل ﮐﯧﺪى ،ﻧﻮ ﺗﺮ دﻏﻪ ﻣﻬﺎﻟـﻪ
ﭼي څﻮﻧﻪ ﭘﻴﻐﻤﺒﺮان د ﻟﻮى څښﺘﻦ ﻟﻪ ﻟﻮري راﺗﻠﻪ ﻫﻐﻮ ﺑـﻪ ﺧﭙﻠـﻮ

ﺧﭙﻠﻮ ﺳﻴﻤﻮ ﺗﻪ او ﺧﭙﻠـﻮ وﻟﺴـﻮﻧﻮ ﺗـﻪ د ﻟـﻮى څښـﺘﻦ ﻻرښـﻮوﻧي

راوړﻟې .دﻏﻪ راز ﺗﺮ دﻏﻪ ﻣﻬﺎﻟﻪ د ﻋﺎﻣﻮ وګړو دﻧﻨﻨۍ وړﺗﻴﺎوي ﻫﻢ

ﻧﻴﻤګړي وې ﭼي ﭘﻪ دې ﺗﻮګﻪ ګﻮاﮐي اﻧﺴﺎﻧﻴﺖ ﻟﻮﻳښﺖ ﺗﻪ ﻧﻪ وو

د ﮐﻠﻤې ﻃﻴﺒﯥ دوﻫﻤﻪ ﺑﺮﺧﻪ :د ﺣﻀﺮت ﻣﺤﻤﺪ ج رﺳﺎﻟﺖ…
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رﺳﯧﺪﻟى او د وړوﮐﺘﻮب ﭘﻪ ﺣـﺎل او ﻣﻬـﺎل ﮐـي وو .ﻟـﻪ دې اﻣﻠـﻪ

ﻳــﯥ د ﻳــﻮه ﮐﺎﻣــﻞ او ﻣکﻤــﻞ دﻳــﻦ د زﻏــﻢ او ﺗﺤﻤــﻞ وړﺗﻴــﺎ ﻧــﻪ

درﻟﻮده .ﻧﻮ دﻏﻮ وﻟﺴﻮﻧﻮ ﺗﻪ ﭼي ﻟـﻮى څښـﺘﻦ د دﻏـﻮ ﭘﻴﻐﻤﺒﺮاﻧـﻮ

ﭘﻪ ذرﻳﻌﻪ ﮐﻮم اﺣکﺎم او ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻟﯧږل ﭘﻪ ﻫﻐﻮ ﮐي د دﻏﻮ وﻟﺴﻮﻧﻮ

د ځﺎﻧګړو ﻣﺰ اﺟﻮﻧﻮ او اﺣﻮاﻟﻮ ﭘﻪ ﭘﺎم ﮐي ﻧﻴﻮﻟﻮ ﺗﺮ څﻨګ د ﻫﻐـﻮ
د ﻧﻨﻨﻴۍ وړﺗﻴﺎوي او د زﻏﻤﻠﻮ ﭘﻮﻟي او ﮐﭽي ﻫﻢ ﭘﻪ ﭘﺎم ﮐي ﻧﻴﻮل
ﺳﻮي وې .ﻟﻪ دې اﻣﻠﻪ د ﻫﻐﻮ د ﺷﺮﻳﻌﺘﻮﻧﻮ د اﺣکﺎﻣﻮ ﭘﻪ ﮐﻤښﺖ

او زﻳﺎﺗﻮب ﮐـي د ﻟﻨـډون او اوږدواﻟـي )اﺟﻤـﺎل او ﺗﻔﺼـﻴﻞ( او

ﺳﺨﺘۍ او ﻧﺮﻣښﺖ ﻟﻪ ﭘﻠﻮه څﻪ ﺗﻮﭘﻴﺮ ﻣﻮﺟﻮد وو.

د ﻧﺒﻮت او رﺳﺎﻟﺖ دﻏﻪ ﻟړۍ رواﻧﻪ وه او ﻟﻮى څښﺘﻦ ﭘﻮﻫﻴږي ﭼـي

د ﻫﻐﻪ ﻟﻪ ﻟﻮري څﻮﻧﻪ ﭘﻴﻐﻤﺒﺮان ﮐﻮﻣﻮ وﻟﺴﻮﻧﻮ ﺗﻪ ﮐﻮم ﮐﻮم وﺧﺘﻮﻧﻪ ﻟﯧږل

ﺳﻮي دي .ﻟـﻪ ﻫﻐـﻮ څﺨـﻪ د څـﻮ ﺗﻨـﻮ ﭘﻴﻐﻤﺒﺮاﻧـﻮ ﻧﻮﻣﻮﻧـﻪ د ﻫﻐـﻮ د څـﻪ

اﺣﻮاﻟﻮ ﺳﺮه ﻣﻮږ ﺗﻪ ﭘﻪ ﻗﺮآن ﻣﺠﻴﺪ ﮐي وﻳﻞ ﺳﻮي دي .او دا ﻫﻢ ورﺳﺮه

څﺮګﻨﺪه ﺳﻮې ﭼي ﻣﻮږ ﭘﺮ دﻏﻮ ﭘﻴﻐﻤﺒﺮاﻧﻮ ﺳﺮﺑﯧﺮه ډﯦﺮ ﻧﻮر ﻫـﻢ ﺑﯧﻼﺑﯧﻠـﻮ

وﻟﺴﻮﻧﻮﺗﻪ ﻟﯧږﻟي دي .ﻣـﻮږ د دﻏـﻮ ټﻮﻟـﻮ اﻧﺒﻴـﺎوو او ﭘﻴﻐﻤﺒﺮاﻧـﻮ ﺗﺼـﺪﻳﻖ

ﮐﻮو ،د دوى ﻻرښﻮوﻧي او ﭘﻴﻐﻤﺒﺮي ﻣﻨـﻮ او د ﻫﻐـﻮ درﻧـﺎوى او ﻋـﺰت

ﺧﭙﻞ دﻳﻨي ﻓـﺮض ګڼـﻮ .ﭘـﺮ دوى ټﻮﻟـﻮ دي د ﻟـﻮى څښـﺘﻦ درودوﻧـﻪ او
ﺳﻼﻣﻮﻧﻪ وي.

 -٤ﺑﻴﺎ ﻟﻪ اوس څﺨـﻪ ﻧـﮋدې ﻳـﻮﻧﻴﻢ زر ﮐﺎﻟـﻪ دﻣﺨـﻪ ﭼـي د زرګﻮﻧـﻮ
ﭘﻴﻐﻤﺒﺮاﻧﻮ د ﻻرښﻮوﻧﻮ ﭘﻪ ﭘﺎﻳﻠﻪ ﮐي او د زرګﻮﻧﻮ ﮐﻠﻮﻧﻮ ﻓﻄﺮي او
ﺗــﺪرﻳﺠي ﭘﺮﻣﺨﺘــګ وروﺳــﺘﻪ د اﻧﺴــﺎﻧﺎﻧﻮ ﻫﻐــﻪ دﻧﻨﻨــۍ وړﺗﻴــﺎوي
ﺑﺸﭙړي ﺳﻮې دﮐﻮﻣﻮ ﭘﺮ ﺑﻨﺴټ ﭼي ﻟﻮى څښـﺘﻦ ﻣـﻮږ ﭘـﺮ دﻳـﻦ

ﻣکﻠﻒ ﮐړي ﻳﻮ ،ګﻮاﮐي ﮐﻠﻪ ﭼي اﻧﺴﺎﻧﺎن د ﺧﭙﻠﻮ ﺧﭙﻠﻮ وړﺗﻴـﺎوو
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ﻟﻪ ﭘﻠﻮه د ﻟﻮﻳښﺖ ﻋﻤﺮ ﺗﻪ ورﺳﯧﺪل او د ﻟﻮى څښﺘﻦ ﭘﻪ ﺣکﻤﺖ

ﺑﺎﻟﻐﻪ ﺳﺮه دﻏﻪ ﻣﻬﺎل د ﻧـړۍ د ﺑﯧﻠـﻮ ﺑﯧﻠـﻮ وﻟﺴـﻮﻧﻮ او ﺑﯧﻠـﻮ ﺑﯧﻠـﻮ

ﻣﻠکﻮﻧــﻮ ﭘــﻪ ﻣــﻨځ ﮐــي د ﭘﯧﮋﻧــﺪﻧي او راﮐــړي ورﮐــړي اﺳــﺒﺎب او
ﻻﻣﻠﻮﻧﻪ راﻣﻨځﺘﻪ ﮐړل ﭼي ﻟﻪ اﻣﻠﻪ ﻳﯥ ﻋﻠﻮم او اﻓﮑـﺎر او اﺧـﻼق

او ﻋﺎدات ﻟﻪ ﻳﻮه وﻟﺴﻪ ﺑﻞ ﺗﻪ او ﻟـﻪ ﻳـﻮه ﻣﻠکـﻪ ﺑـﻞ ﺗـﻪ وﻟﯧـږدول
ﺳﻮل او د اﺳي ﻻﻣﻠﻮﻧﻪ راﻣﻨځﺘﻪ ﺳﻮل ﭼي د ﻳﻮه ﻣﻠـک آواز ﺑـﻞ

ﻣﻠک ﺗﻪ ورﺳﻴږي ،ﻟﻨډه دا ﭼي ﭘﻪ دې ﺗﻮګـﻪ ﻫﻐـﻪ ﻧـړۍ ﭼـي ﭘـﺮ
ﺑﯧﻠﻮ ﺑﯧﻠﻮ ټﻮټﻮ وﯦﺸﻞ ﺳﻮې وه »ﻳـﻮه ﻧـړۍ« وګﺮځﯧـﺪل ﻧـﻮ د دې

وﺧﺖ راﻏى ﭼي د درﺳﺘي ﻧړۍ ﻟﭙﺎره ﻳﻮ ﮐﺎﻣـﻞ ﻣکﻤـﻞ دﻳـﻦ او

ﻳﻮ ﻗـﺎﻧﻮن او دﺳـﺘﻮر وﻟﯧـږل ﺳـي او د ټﻮﻟـﻮ ﻣﻠکﻮﻧـﻮ او ﻗﻮﻣﻮﻧـﻮ
ﻟﭙﺎره ﺗﺮڅﻮ دا ﻧړۍ وي ﻳﻮ رﺳﻮل واﺳﺘﻮل ﺳي.

 -٥ﻧﻮ د دې ﻓﻄﺮي ﻏﻮښﺘﻨي ﺳﺮه ﺳﻢ ﻟـﻮى څښـﺘﻦ د ﻋﺮﺑـﻮ د ټـﺎﭘﻮ
وزﻣي ﭘﻪ ﻣﺮﮐﺰي ښﺎر ﻣکﻪ ﻣکﺮﻣﻪ ﮐي)  (1ﺳـﺮورﮐﺎﻳﻨﺎت ،رﺣﻤـﺖ

 -١ﮐﻪ ﺗﺎﺳي د ﻧړۍ د ﻳﻮﻧﻴﻤﻮ زرو ﮐﺎﻟﻮ ﻣﺨکي ﻧﺨﺸﻪ او د ﻫﻐﻪ ﻣﻬﺎل د ﺑﯧﻠﻮ ﺑﯧﻠﻮ
وﻟﺴﻮﻧﻮ ﺗﺎرﻳﺦ ﻣﺦ ﺗﻪ ﮐښﯧږدئ ،ﻧﻮ ﺑﻪ ﭘﻪ ډﯦﺮه آﺳﺎﻧي ﺳﺮه ﭘﻮه ﺳئ ﭼي د

درﺳﺘي ﻧړۍ د ﭘﻴﻐﻤﺒﺮۍ ﻟﭙﺎره د ﻋﺮﺑﻮ ﻳﻮ وګړى څﻠﻪ وټﺎﮐﻞ ﺳﻮ .ﻻﻧﺪي

ﺣﻘﺎﻳﻘﻮ ﺗﻪ څﻪ ﭘﻪ ﻏﻮر ځﻴﺮ ﺳئ:

)اﻟﻒ( د ﻋﺮﺑﻮ ﻣﻠک ﺑﯧﺨي د آﺳﻴﺎ او اﻓﺮﻳﻘﺎ ﭘﻪ ﻣﻨځ ﮐي ﭘﺮوت دى او اروﭘﺎ ﻫﻢ

دﻏﻪ ځﺎى ﺗﻪ ﻧﮋدې ده ،ﭘﻪ ﺗﯧﺮه د ﻫﻐې ﻫﻐﻪ ﺳﻬﻴﻠي ﺑﺮﺧﻪ ﭼي ﻫﻐﻪ ﻣﻬﺎل زﻳﺎت
ﻣﺘﻤﺪن وﻟﺴﻮﻧﻪ ﭘکښي ﻣﯧﺸﺖ وه ،ﻟﻪ ﻋﺮﺑﻮ څﺨﻪ دوﻧﻪ ﻟﺮي ده ﻟکﻪ ﻫﻨﺪ ﭼي

ځﻨي ﻟﻴﺮي دى .ﻧﻮ ﻟﻮﻣړى ﺧﻮ د دﻏﻪ ﺟﻐﺮاﻓﻴﻮي وﺿﻌﻴﺖ ﭘﺮ ﺑﻨﺴټ د ﻧړﻳﻮاﻟي
ﭘﻴﻐﻤﺒﺮۍ ﻟﭙﺎره ﻫﻐﻪ ﻣﻬﺎل دﻋﺮﺑﻮ ﻣﻠک ډﯦﺮ ﻣﻨﺎﺳﺐ ځﺎى وو.

)ب( ﺑﻞ دا ﻫﻢ ﻳﻮ ﻣﻨﻠى ﺣﻘﻴﻘﺖ دى ﭼي د دﻏﻪ ﻣﻬﺎل ﭘﻪ ټﻮﻟﻮ وﻟﺴﻮﻧﻮ ﮐي
ﻋﺮﺑﻮ څﻮ داﺳي ﻋﺎدات او ﺧﺼﺎﻳﻞ درﻟﻮده ﭼي د دﻏﺴي ﺳﺘﺮ ﮐﺎر ﻟﭙﺎره اړﻳﻦ

د ﮐﻠﻤې ﻃﻴﺒﯥ دوﻫﻤﻪ ﺑﺮﺧﻪ :د ﺣﻀﺮت ﻣﺤﻤﺪ ج رﺳﺎﻟﺖ…
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ﻋﺎﻟﻢ ﺣﻀـﺮت ﻣﺤﻤـﺪ ﻣﺼـﻄﻔى ج د ټـﻮﻟي ﻧـړۍ او د ﻫﻐـې د

ټﻮﻟﻮ وﻟﺴﻮﻧﻮ ﻟﭙﺎره د وروﺳـﺘي او ﺧـﺎﺗﻢ رﺳـﻮل او ﻻرښـﻮوﻧﮑي

ﭘــﻪ ﺗﻮګــﻪ وﻟﯧــږى .او ﺣکــﻢ ﻳــﯥ ورﺗــﻪ وﮐــړ ﭼــي د ټــﻮﻟي ﻧــړۍ

اﻧﺴﺎﻧﺎﻧﻮ ﺗﻪ ﭘﻴﻐﺎم ورﮐړه ﭼي:
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وه ،ﻣﺜﻼ� د دوى زړوﻧﻪ او دﻣﺎﻏﻮﻧﻪ ډﯦﺮ ﺻﺎف او ژوﻧﺪ ﻳﯥ ډﯦﺮ ﺳﺎده وو او د

دوى ﭘﻪ زړوﻧﻮ او دﻣﺎﻏﻮﻧﻮ ﮐي ﮐﻮﻣي ﻓﻠﺴﻔې او ﻓﮑﺮي ﻧﻈﺎم ﻳﺎ ﺗﻤﺪن ځﺎى ﻧﻪ

وو ﻧﻴﻮﻟى ،څﻮ د ﻫﻐﻮ ﻟﻪ ﻣﻨځﻪ وړل او ﭘﺮځﺎى ﻳﯥ ﻧﻮى ﺗﻤﺪن راﻣﻨځﺘﻪ ﮐﻮل

ﺳﺘﻮﻧﺰﻣﻦ ﺳي .دﻏﻪ راز دﻏﻪ وﻟﺲ د ﮐﻮم ﺳﻴﺎﺳي ﻧﻈﺎم ﭘﻪ ﻣﺮﻳﻴﺘﻮب ﮐي ﻫﻢ ﻧﻪ
وو ښکﯧﻞ ﺳﻮى ،ﭼي ﻟﻪ دې اﻣﻠﻪ د ﻟﻮړي ﺣﻮﺻﻠې او ﺳﺘﺮ ﻫﻮډ او ﻋﺰم او
ﻏﻴﺮت او ﻣړاﻧي ﺧﺎوﻧﺪان وه .دﻏﻪ راز دوى د ﺳﺨﺖ ﺳﺮۍ او ﺳﺘﻮﻧﺰو زﻏﻤﻠﻮ

ﻟﻪ اﻣﻠﻪ د ﺧﭙﻞ ﻫﻮډ د ﺗﺮﺳﺮه ﮐﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎره ﻫﺮ ډول ﻗﺮﺑﺎﻧۍ ورﮐﻮﻻى ﺳﻮې .ﺗﺎرﻳﺦ

ﭘﺮ دې ټﻮﻟﻮ ﺣﻘﻴﻘﺘﻮﻧﻮ ﺷﺎﻫﺪي ورﮐﻮي او د ﻋﺮﺑﻮ ﻟﺨﻮا د اﺳﻼم ﺗﺮ ﻣﻨﻠﻮ

وروﺳﺘﻪ ﭼي دوى ﭘﻪ ﻧړۍ ﮐي څﻪ وﮐړه ﻫﻐﻪ زﻣﻮږ د ﻏﻪ څﺮګﻨﺪوﻧي ډﯦﺮي ښې

ﺟﻮﺗﻮي.

)ﺟـ( د دﻏﻪ وﻟﺲ ژﺑﻪ ﻫﻢ ډﯦﺮه ﭘﺮ ﻣﺦ ﺗﻠﻠې وه ،ﭼي د ﻳﻮه ﻧړﻳﻮال ﺳﻤﻮﻧﻴﺰ
اﻧﻘﻼب ﻟﭙﺎره د دﻏﻪ ﻣﻬﺎل د ﻧﻮرو ژﺑﻮ ﭘﻪ ﭘﺮﺗﻠﻪ ډﯦﺮه ﻣﻨﺎﺳﺒﻪ وه .اوس ﻫﻢ ﭘﻪ

دﻏﻪ ژﺑﻪ ﮐي دﻏﻪ ځﺎﻧګړﻧﻪ ﺳﺘﻪ .اﻟﺒﺘﻪ څﻮک ﭼي ﭘﻪ ﻋﺮﺑﻲ ﻧﻪ ﭘﻮﻫﻴږي د ﻫﻐې ﭘﻪ

دﻏﻪ ځﺎﻧګړﻧﻪ ﭘﻮﻫﯧﺪل ﺑﻪ ورﺗﻪ ﺳﺘﻮﻧﺰﻣﻦ وي ،ﺧﻮ د ﭼﺎ ﭼي دﻏﻪ ﺧﻮږه ژﺑﻪ زده
وي ﭘﻮﻫﻴږي ﭼي ﭘﻪ ﻫﻐې ﮐي څﻮﻧي ښﯧګڼﻲ ﺳﺘﻪ او د ﻳﻮه ﺳﺘﺮ دﻋﻮت د ﺗﺒﻠﻴﻎ
او ﺗﺮﺟﻤﺎﻧۍ ﻟﭙﺎره څﻮﻧﻪ وړﺗﻴﺎوي ﻟﺮي.

ﭘﻪ ﻫﺮﺣﺎل دا ﻫﻐﻪ ﻻﻣﻠﻮﻧﻪ وه ﭼي ﻫﺮ د ﭘﻮﻫي څښﺘﻦ ﭘﻪ ﭘﻮﻫﻴږي ﭼي ﻫﻐﻪ
ﻣﻬﺎل ﻋﺮب او د ﻫﻐﻮ ﻣﻠک د ﻧړﻳﻮاﻟي ﭘﻴﻐﻤﺒﺮۍ ﻟﭙﺎره څﻮﻧﻪ ﻣﻮزون وو.

٤٠

د ﮐﻠﻤې ﺷﺮﻳﻔي ﺣﻘﻴﻘﺖ
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]اﻷﻋﺮاف:

ژﺑﺎړه» :وواﻳﻪ اى ﻣﺤﻤﺪه! ﭼي اى اﻧﺴﺎﻧﺎﻧﻮ! زه ﺗﺎﺳي ﺗﻪ د ﻫﻐﻪ ﺧﺪاى

اﺳﺘﺎزى ﻳﻢ ﭼي د آﺳﻤﺎﻧﻮﻧﻮ او ﻣځکي واﮐﻤﻦ دى .ﻟﻪ ﻫﻐﻪ ﭘﺮﺗﻪ ﺑﻞ ﺧﺪاى
ﻧﺴﺘﻪ ،ﻫﻐﻪ ژوﻧﺪ ﺑﺨښي او ﻫﻐﻪ ﻣﺮګ ورﮐﻮي ،ﻧﻮ ﭘﺮ اﻟ�ﻪ او د ﻫﻐﻪ ﭘﺮ اﹸﻣي

ﻧﺒﻲ اﻳﻤﺎن راوړئ ﭼي اﻟ�ﻪ او د ﻫﻐﻪ ښﻮوﻧي ﻣﻨي او د ﻫﻐﻪ ﭘﻴﺮوي ﻏﻮره

ﮐړئ ،ﻫﻴﻠﻪ ده ﭼي ﺗﺎﺳي ﺳﻤﻪ ﻻر وﻣﻮﻣئ«.

دﻏﻪ راز څﻨګﻪ ﭼي اﻧﺴـﺎﻧﻴﺖ د اﺳـﺘﻌﺪاد او وړﺗﻴـﺎ ﻟـﻪ ﭘﻠـﻮه ﺑﺸـﭙړ او

ﮐﺎﻣﻞ ﺳﻮى وو)  (1او د ﮐﺎﻣﻞ او ﻣکﻤﻞ دﻳﻦ زﻏﻢ ﭘکښـي ﻣﻮﻧـﺪه ﺳـﻮى
 -١ﮐﻪ د ﻗﺮآن ﮐﺮﻳﻢ دﻏﻪ اﻋﻼن او دﻋﻮت ﻫﻴڅ ﭘﻪ ﭘﺎم ﮐي ﻫﻢ وﻧﻪ ﻧﻴﻮل ﺳي ﺑﻴﺎ ﻫﻢ
دا ﻳﻮ څﺮګﻨﺪ ﺣﻘﻴﻘﺖ دى ﭼي اﺳﻼم ﻳﻮ داﺳي ﮐﺎﻣﻞ او ﻣکﻤﻞ دﻳﻦ دى او د
اﺳﻼم ﮐﺘﺎب )ﻗﺮآن ﮐﺮﻳﻢ( داﺳي ﻳﻮ ﺑﺸﭙړ ﮐﺘﺎب دى ﭼي ﻫﺮﻣﻬﺎل او د ﻫﺮ

ﻫﻴﻮاد د وګړو د ﻻرښﻮوﻧي ﻟﭙﺎره ﮐﺎﻓي او ﺷﺎﻓي دى .ﻟﻪ دې ﺣﻘﺎﻳﻘﻮ څﺨﻪ ان د
اﺳﻼم دښﻤﻨﺎن ﻫﻢ اﻧﮑﺎر ﻧﻪ ﺳي ﮐﻮﻻى .ﭘﻪ دې ﻣﻨځ ﮐي څﻮﻧﻪ اﻧﻘﻼﺑﻮﻧﻪ وﺳﻮل،

څﻮﻧي ﻓﻠﺴﻔې او ﻧﻈﺮﻳﯥ راﻣﻨځﺘﻪ ﺳﻮې او څﻮﻧﻪ ﻗﻮاﻧﻴﻦ او ﻧﻮر ﻧﺎﻓﺬ ﺳﻮل؛ ﭼي
ﺑﻴﺎ ﺑﻴﺮﺗﻪ دﻏﻪ ټﻮل ﻟﻐﻮ او ﻧﺎﺳﻢ ﺟﻮت ﺳﻮل ،ﻧړﻳﻮاﻟﻮ رد ﮐړل او د ﺑﺎﻃﻠﻪ

ﮐﺎﻏﺬوﻧﻮ ﻏﻮﻧﺪى ﻳﯥ اﻳﺴﺘﻪ وﻏﻮرځﻮل .ﺧﻮ د »ﻧﺒﻲ اﻣي« وړاﻧﺪي ﮐړى ﺳﻮى
اﺳﻼم او ﻗﺮآن ﮐﺮﻳﻢ ﺑﺎﻟکﻞ ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﻣﺦ ﭘﺮزﻳﺎﺗﯧﺪوﻧﮑي ځﻮاک ﺳﺮه ﭘﺮ ځﺎى ﭘﺎﺗﻪ

دى او ﻣﺦ ﭘﺮ ﺗﺮﻗي روان دى .اوس ﻫﻢ د دﻳﺎرﻟﺴﻮ ﭘﯧړﻳﻮ ﭘﻪ ﺗﯧﺮﯦﺪو ﺳﺮه د
اﺳﻼم ډﯦﺮ ﻫﻮښﻴﺎر دښﻤﻨﺎن د ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﻳﻮه ﺣکﻢ ﮐي ﻻ ﻫﻢ دﻳﻮه ﮐﻮﭼﻨي ﺑﺪﻟﻮن

اړﺗﻴﺎ ﻧﻪ ﺳي ﺟﻮﺗﻮﻻى .د اﺳﻼم او ﻗﺮآن ﮐﺮﻳﻢ د ﺑﺸﭙړﺗﻴﺎ ﺗﺮ دې ﻻﺑﻞ ښﻪ ﺛﺒﻮت

دادى ﭼي ﮐﻮم ﮐﺴﺎن ﭼي د ﻫﻐﻮ ﭘﻴﺮوي ﻧﻪ ﮐﻮي ﻫﻢ اوس ﭘﺮﻟﻪ ﭘﺴې د ﻫﻐﻮ
اﺻﻮل ﻣﻨي او ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ټﻮﻟﻨﻴﺰ ژوﻧﺪ ﮐي ﻳﯥ ﭘﻠي ﮐﻮي .ﭘﻪ دې ﭘﺎڼﻮ ﮐي ﭘﻪ دې

ﻫکﻠﻪ ﺗﻔﺼﻴﻞ ﻧﻪ ﺳي ورﮐﻮل ﮐﯧﺪاى او ﻧﻪ ﺳي وﻳﻞ ﮐﯧﺪاى ﭼي ﻟﻪ اﻟﻬﻴﺎﺗﻮ څﺨﻪ

د ﮐﻠﻤې ﻃﻴﺒﯥ دوﻫﻤﻪ ﺑﺮﺧﻪ :د ﺣﻀﺮت ﻣﺤﻤﺪ ج رﺳﺎﻟﺖ…

٤١

وو ،ﻧﻮ ﻳﯥ د دﻏﻪ ﻧﺒﻲ اﻣي د ښﻮوﻧﻮ ﭘﻪ ذرﻳﻌﻪ دﻳﻨي ﻧﻈـﺎم ﺗـﺮ وروﺳـﺘۍ

ﺑﺸﭙړﺗﻴﺎ ﭘﻮري ورﺳﺎوه او اﻋﻼن ﻳﯥ ﮐړه:
َۡۡ َ َ ۡ َ ۡ ُ َ ُ ۡ َ ُ ۡ ََۡ َ ۡ ُ َ َ ُ
ت عل ۡي� ۡم ن ِۡع َم ِ�﴾ ]اﻟﻤﺎﺋﺪة.[٣ :
﴿ٱ�وم أ�ملت ل�م دِين�م و��مم

ژﺑﺎړه» :ﻧﻦ ﻣﺎ ﺳﺘﺎﺳي دﻳﻦ ﺳﺘﺎﺳي ﻟﭙﺎره ﺑﺸﭙړ ﮐړ او ﺧﭙﻞ ﻧﻌﻤﺖ ﻣي ﭘﺮ

ﺗﺎﺳي ﭘﻮره ﮐړ«) .(1

ﻧﻴﻮﻟې ﺗﺮ ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﻮ او ټﻮﻟﻨﻴﺰ ژوﻧﺪاﻧﻪ ﭘﻮري د ﻧﻦ ﭘﺮﻣﺨﺘﻠﻠي ﻗﻮﻣﻮﻧﻪ څﻨګﻪ ﻟﻪ

اﺳﻼم څﺨﻪ ګټﻪ اﺧﻠي او څﻨګﻪ ﭘﻪ ﭼټﮑﺘﻴﺎﺳﺮه د اﺳﻼم اﺻﻮل د ځﺎن ﮐﻮي.

رﺷﺘﻴﺎ داده ﭼي ﮐﻪ اوس اﺳﻼم )ﮐﺎﻣﻞ او ﻣکﻤﻞ اﺳﻼم( د ﻧړۍ ﭘﻪ ﮐﻮم ګﻮټ

ﮐي ﭘﻪ ﻋﻤﻠي ﺑڼﻪ ﭘﻠى ﺳي ،ﻧﻮ ﭘﻪ ﻳﻘﻴﻦ ﺳﺮه ﺑﻪ د ﻧړۍ ډﯦﺮ ځﻮاﮐﻤﻦ وﻟﺴﻮﻧﻪ د

ﻫﻐﻪ ﺗﺮ ﺳﻴﻮري ﻻﻧﺪي راﺳي او د ځﺎﻧﻮﻧﻮ او ټﻮل اﻧﺴﺎﻧﻴﺖ ژﻏﻮرﻧﻪ ﺑﻪ ﭘﻪ ﻫﻐﻪ
ﮐي وﻣﻮﻣي .ﮐﺎﺷکي ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن او ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺣکﻮﻣﺘﻮﻧﻪ ﺧﭙﻠي دﻧﺪي او ځﺎﻧګړي

ﻣﺴﺆوﻟﻴﺘﻮﻧﻪ درک ﮐړي.

 -١د ﻗﺮآن ﮐﺮﻳﻢ دﻏﻪ ﺳﺎﺗﻨﻪ )او د ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ذرﻳﻌﻪ د اﺳﻼم د دﻳﻦ ﺳﺎﺗﻨﻪ( د اﺳﻼم د
رﺷﺘﻴﺎﻧي دﻳﻦ داﺳي ﻳﻮه ﻣﻌﺠﺰه ده ﭼي اوس ﻫﻢ د اﺳﻼم د ﻣﻨﮑﺮاﻧﻮ ﻟﭙﺎره د

ﻟﻮى څښﺘﻦ ﻟﻪ ﻟﻮري ډﯦﺮ ﺳﺘﺮ ﺣﺠﺖ او ﺧﻮرا څﺮګﻨﺪ دﻟﻴﻞ دى .ﭘﻪ ﻟږ ﻏﻮر ﺳﺮه

څﺮګﻨﺪﻳږي ﭼي د ﻗﺮآن ﮐﺮﻳﻢ د ﺑﻴﺎن اﻧﺪاز او ﻃﺮز د ﻋﺎﻣﻮ اﻧﺴﺎﻧﺎﻧﻮ او ان د ﻋﺮﺑﻮ
ﻟﻪ ﺧﺒﺮو څﺨﻪ ﺑﯧﻞ او ﻣﻤﺘﺎز دى .ﭘﻪ ﮐﻮم ﺟﺎﻫﻠي ﭼﺎﭘﯧﺮﻳﺎل او ﺗﻴﺎره ﻓﻀﺎ ﮐي ﭼي

دﻏﻪ ﻗﺮآن ﻧﺎزل ﺳﻮ ﻫﻠﺘﻪ ﺗﺮ دې ﻻ د ﻫﻐﻪ ﻣﻀﺎﻣﻴﻦ وګړو ﺗﻪ ﻣﻌﺠﺰ او
ارﻳﺎﻧﻮوﻧﮑي وه .ﺟﺎﻟﺒﻪ ﻻ داﭼي دﻏﻪ ﻗﺮآن ﭘﺮ ﻳﻮه ﻧﺎﻟﻮﺳﺘي او اﻣي ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ

ﺑﺎﻧﺪي ﻧﺎزل ﺳﻮى دى .ﭘﻪ دې ﻫکﻠﻪ ﭘﺨﭙﻠﻪ ﻗﺮآن ﮐﺮﻳﻢ ﻓﺮﻣﺎﻳﻲ:
نت تَ ۡدري َما ۡٱلك َِ� ٰ ُ
﴿ َما ُك َ
ب﴾ ]اﻟﺸﻮرى.[٥٢ :
ِ
ژﺑﺎړه» :ﺗﻪ ﻫﻴڅ ﻧﻪ ﭘﻮﻫﯧﺪﻟې ﭼي ﮐﺘﺎب څﻪ وي«.

ﻳﻌﻨي ﻫﻐﻪ ج ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﻗﻠﻢ ﭘﺮ ﻳﻮه ﮐﻠﻤﻪ ﻟﻴکﻠﻮﻫﻢ ﻧﻪ وو ﻗﺎدر .ﮐﻪ ﺑﻪ ﻳﯥ څﻪ ﻟﻴکﻠﻮ

ﺗﻪ اړﺗﻴﺎ ﭘﻴﺪا ﺳﻮه ،ﻧﻮ ﭘﻪ ﻧﻮرو ﺑﻪ ﻳﯥ ﻟﻴکﻞ .ﺑﻞ دا ﭼي ﻗﺮآن ﺧﻮ د ﭘﻨځﻮ ﻟﺴﻮ

ﭘﺎڼﻮ ﮐﻮﻣﻪ وړه ﺻﺤﻴﻔﻪ ﻧﻪ ده ،ﺑﻠکي ﻳﻮ ډﯦﺮﺳﺘﺮ او ﺿﺨﻴﻢ ﮐﺘﺎب دى او ﻫﻐﻪ

٤٢

د ﮐﻠﻤې ﺷﺮﻳﻔي ﺣﻘﻴﻘﺖ

 -٦ﺑﻴﺎ د دﻳﻦ ﺗﺮ دې ﺑﺸﭙړﺗﺎﺑﻪ وروﺳﺘﻪ د اﻟﻬـي ﺣکﻤـﺖ دا ﻏﻮښـﺘﻨﻪ
وه ﭼي دﻏﻪ دﻳﻦ د ﺗﻞ ﻟﭙﺎره د ﻫﺮ ډول ﺗﺤﺮﻳـﻒ او ﻻس وﻫﻨـي

څﺨﻪ وﺳﺎﺗي او د ﻫﻐﻪ د ﺳﺎﺗﻨي داﺳي ﻧﻈﺎم ﻳﯥ راﻣﻨځﺘﻪ ﮐړ ﭼي

ﻧړۍ د ﺗﻞ ﻟﭙﺎره ﻟﻪ ﻫﻐﻪ څﺨﻪ رڼﺎ ﺗﺮﻻﺳﻪ ﮐړاى ﺳي .ﻟکﻪ ﭼـي د

ﻟﻮى څښﺘﻦ ﭘﻪ ﻗﺪرت داﺳي اﺳـﺒﺎب راﻣﻨځﺘـﻪ ﺳـﻮل ﭼـي دﻏـﻪ

وروﺳﺘى ﺑﺸﭙړ دﻳﻦ او د ﻫﻐﻪ ﺻﺤﻴﻔﻪ )ﻗﺮآن ﮐﺮﻳﻢ( د ﺗـﻞ ﻟﭙـﺎره

ﺧﻮﻧﺪي ﺳﻮ)  (1او د ﮐﻮم ﺗﺤﺮﻳﻒ او ﻻﺳﻮﻫﻨي او ﺷک او ﺷﺒﻬې

ځﺎى ﻧﻪ ﺳﻮ ﭘکښي ﭘﺎﺗﻪ .اﻟﺒﺘـﻪ د دې ﺳـﺎﺗﻨي د ﺿـﻤﺎﻧﺖ اﻋـﻼن

ﻟﻮى څښﺘﻦ ﭘﻪ ﻗﺮآن ﮐﺮﻳﻢ ﮐي ﭘﻪ دې اﻟﻔﺎﻇﻮ وﮐړ:
َّ َ ۡ ُ َ َّ ۡ َ ّ ۡ َ َّ َ ُ َ َ ُ َ
�ٰفِظون ] ﴾٩اﻟﺤﺠﺮ.[٩ :
﴿إِنا �ن نز�ا ٱ�ِكر �نا �ۥ ل

ﻣﻬﺎل ﭼﺎپ ﻫﻢ ﻧﻪ وو ﭼي ﮐﻮم ﮐﺘﺎب ﻳﻮځﻞ ﭼﺎپ ﺳي او وﺳﺎﺗﻞ ﺳي .ﺑﻞ دا

ﭼي ﭘﻪ ﮐﻮم وﻟﺲ ﮐي ﻗﺮآن ﻧﺎزل ﺳﻮ ﭘﻪ ﻫﻐﻮ ﮐي د ﻟﻴکﻠﻮ او ﻟﻮﺳﺘﻠﻮ دود ﻫﻢ ﮐﻢ

وو .داﺳي ﻫﻢ ﻧﻪ وه ﺳﻮې ﭼي د ﻫﻐﻪ ډﯦﺮي ﺑﺸﭙړي ﻧﺴﺨې ﭘﻪ ﻧﺒﻮي ﭘﯧﺮ ﮐي

ﭼﻤﺘﻮ ﺳﻮي وي .ﻧﻮ د ﮐﻮم ﮐﺘﺎب ﺳﺮګﺬﺷﺖ ﭼي دﻏﺴي وي او د ﺳﺎﺗﻨي

اﺳﺒﺎب ﻳﯥ دوﻧﻪ ﭘﺮ ﻧﺸﺖ ﺣﺴﺎب وي د ﻫﻐﻪ ﺧﻮﻧﺪي ﭘﺎﺗﻪ ﮐﯧﺪل ﭼي ﻣﻌﺠﺰه ﻧﻪ

وي ﻧﻮ ﺑﻪ څﻪ وي؟

 -١د دې ﻣﻄﻠﺐ دا ﻫﻴڅکﻠﻪ ﻧﻪ دى ﭼي اﺳﻼم د اﻧﺴﺎﻧﺎﻧﻮ ﻋﻘﻞ او راﻳﻪ ﺑﺎﻟکﻞ ﺑﯥ
ارزښﺘﻪ ﮐﻮي او ﻫﻐﻮى ﺧﺎﻣﺨﺎ د ﭘﻴﻐﻤﺒﺮاﻧﻮ د ﺧﺒﺮو ﻣﻨﻠﻮ ﺗﻪ اړﺑﺎﺳي .ﭘﻪ دې

ﻫکﻠﻪ ﭼي اﺳﻼم ﮐﻮﻣﻪ روﻳﻪ ﻏﻮره ﮐړې ده ﻫﻐﻪ ډﯦﺮه ﻋﺎﻗﻼﻧﻪ ده .اﺳﻼم واﻳﻲ
ﭼي ﺗﻪ د ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ د ﭘﯧﮋﻧﺪﻟﻮ ﭘﻪ ﻫکﻠﻪ د ﺑﺸﭙړ ﻋﻘﻞ ،ﻓﮑﺮ او ﺑﺼﻴﺮت څﺨﻪ ﮐﺎر
واﺧﻠﻪ .ﺑﻴﺎ ﭼي ﺗﺎ ﺗﺮ ﻏﻮر او ﻓﮑﺮ ﮐﻮﻟﻮ وروﺳﺘﻪ څﻮک د اﻟ�ﻪ د رﺳﻮل ﭘﻪ ﺗﻮګﻪ

وﻣﺎﻧﻪ ﺑﻴﺎ ﻧﻮ د ﻫﻐﻪ ﻫﺮه ﻻرښﻮوﻧﻪ د ﻟﻮى څښﺘﻦ ﻟﻪ ﻟﻮري وﺑﻮﻟﻪ او د ﻫﻐﻮ ﻟﻪ ﻧﻪ

ﻣﻨﻠﻮ ډډه وﮐړه .ﮐﻪ داﺳي وﻧﻪ ﮐړې ،ﻧﻮ د دې ﻣﻌﻨﺎ ﺑﻪ دا وي ﭼي ﺗﺎ ﺗﺮ اوﺳﻪ ﻻ

ﻫﻐﻪ د رﺳﻮل ﭘﻪ ﺻﻔﺖ ﻧﻪ دى ﻣﻨﻠى او ﻳﺎ د رﺳﺎﻟﺖ ﭘﻪ ﻣﻌﻨﺎ ﻧﻪ ﻳﯥ ﭘﻮﻫﯧﺪﻟى.

د ﮐﻠﻤې ﻃﻴﺒﯥ دوﻫﻤﻪ ﺑﺮﺧﻪ :د ﺣﻀﺮت ﻣﺤﻤﺪ ج رﺳﺎﻟﺖ…

٤٣

ژﺑﺎړه» :ﻣﻮږ دﻏﻪ ذﮐﺮ)ﻗﺮآن( ﻧﺎزل ﮐړى او ﻣﻮږ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ د دې

ﺳﺎﺗﻨﺪوﻳﺎن ﻳﻮ«.

ﻟﻪ ﭘﻮرﺗﻪ ﺧﺒﺮو څﺨﻪ ﺑﻪ ﺗﺎﺳي ﭘﻪ دې ﻫﻢ ﭘﻮﻫﯧﺪﻟي ﻳﺎﺳﺖ ﭼي څﻨګﻪ

ﭼي دﻏﻪ دﻳﻦ ﺗﺮ وروﺳﺘي ﭘړاوه ﺑﺸﭙړ ﺳﻮى دى او ﺧﻮﻧﺪي ﺳـﻮى ﻫـﻢ
دى ﻧﻮر اوس ﻧړۍ ﮐﻮم ﻧﻮي ﻧﺒﻲ او ﻧﻮي ﻻرښـﻮوﻧي ﺗـﻪ ﻫـﻴڅ اړﺗﻴـﺎ ﻧـﻪ
ﻟﺮي ،ﻟﻪ دې اﻣﻠﻪ ﮐﻪ څﻮک ﺗﺮ ﻣﺤﻤﺪي ﻧﺒـﻮت وروﺳـﺘﻪ د ﻧﺒـﻮت دﻋـﻮه

ﮐﻮي ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﭘﺮ ﻟﻮى څښﺘﻦ ﺑﺎﻧﺪي ﻣﺎزي درواغ او اﻓﺘﺮا وي.
***

ﭘﻪ ﻣﺨکﻨﻴﻮ ﮐﺮښﻮ ﮐي ﭼي څﻪ اﻳﻤﺎﻧي او ﺗﺎرﻳﺨي ﺣﻘﺎﻳﻖ ﻳـﺎد ﺳـﻮل

)ﮐﻮم ﭼي د ﻋﻘﻞ او ﻧﻘﻞ ﻟﻪ ﻣﺨي ﻫﻢ ﺟﻮت او د ﻣﻨﻠﻮ وړ دي( د ﻫﻐﻮ

ټﻮﻟﻮ ﺣﺎﺻﻞ دادى :ﻟﻮى څښﺘﻦ ﭼي د وګـړو د ﻻرښـﻮوﻧي او د ﺧﭙﻠـﻮ

اﺣکﺎﻣﻮ او ﺧﻮښﻮ څﺨﻪ د ﻫﻐﻮ د ﺧﺒﺮوﻧي ﭘﻪ ﻣﻮﺧﻪ د ﻧﺒﻮت ﮐﻮﻣﻪ ﻟـړۍ

د ﻧړۍ ﻟﻪ ﭘﻴﻞ څﺨﻪ رواﻧﻪ ﮐـړې وه ﺣﻀـﺮت ﻣﺤﻤـﺪ ج ﻳـﯥ وروﺳـﺘۍ

ﮐړۍ ده ﻳﺎ د ﻫﻐﻪ ج د ﺗﻤﺜﻴﻞ ﺳﺮه ﺳـﻢ د ﻧﺒـﻮت وروﺳـﺘۍ ﺧښـﺘﻪ ده.

ﺣﻀﺮت ﻣﺤﻤﺪ ج د ﻟﻮى څښﺘﻦ ﺑﺎوري اﺳـﺘﺎزى او رﺷـﺘﻴﺎﻧى ﭘﻴﻐﻤﺒـﺮ
دى .د ﻫﻐﻪ ﭘﻴﻐﺎم د ﻟـﻮى څښـﺘﻦ ﭘﻴﻐـﺎم دى او ﻻر ښـﻮوﻧﻪ ﻳـﯥ د ﻟـﻮى

څښﺘﻦ ﻻرښﻮوﻧﻪ ده .ځکﻪ ﻧﻮ د ﻫﻐﻪ اﻃﺎﻋﺖ او ﻓﺮﻣﺎن ﻣﻨﻞ ﮐټ ﻣﺖ د
ﻟﻮى څښﺘﻦ اﻃﺎﻋﺖ او ﻓﺮﻣﺎن ﻣﻨﻞ ﺑﺎﻟـﻪ ﺳـي ،او ﻧﺎﻓﺮﻣـﺎﻧي ﻳـﯥ د ﻟـﻮى

څښﺘﻦ ﻧﺎﻓﺮﻣـﺎﻧي ده .ځکـﻪ څـﻪ ﭼـي ﻫﻐـﻪ ﻓﺮﻣـﺎﻳﻲ ،د ﻟـﻮى څښـﺘﻦ ﻟـﻪ
ﻟﻮري ﻓﺮﻣﺎﻳﻲ او د ﻫﻐﻪأ اﺣکﺎم ﻣﻮږ ﺗﻪ رﺳﻮي.
َّ ُ َ َ َ ۡ َ َ َ َّ
َ
﴿ َّمن يُطِعِ ٱلرسول �قد أطاع ٱ�ۖ﴾ ]اﻟﻨﺴﺎء.[٨٠ :

ژﺑﺎړه» :ﭼﺎ ﭼي د ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ اﻃﺎﻋﺖ وﮐړ ،ﻫﻐﻪ دﻟﻮى څښﺘﻦ اﻃﺎﻋﺖ

وﮐړ«.

٤٤

د ﮐﻠﻤې ﺷﺮﻳﻔي ﺣﻘﻴﻘﺖ

ى  ٣إ ِ ۡن ُه َو إ ِ َّ� َو ۡ ٞ
﴿ َو َما يَن ِط ُق َعن ٱل ۡ َه َو ٰٓ
� يُ َ ٰ
و� ] ﴾٤اﻟﻨﺠﻢ.[٤-٣ :
ِ

ژﺑﺎړه» :ﻫﻐﻪ )ﺳﺘﺎﺳي ﻣﻠګﺮى؛ ﻣﺤﻤﺪ( ﻟﻪ ﺧﭙﻞ ﺧﻮاﻫﺶ څﺨﻪ ﻧﻪ

ږﻏﻴږي ،دا ﺧﻮ ﻳﻮه وﺣي ده ﭼي ﭘﺮ ﻫﻐﻪ ﻧﺎزﻟﻴږي«.

ﮔﻔﺘــــﮥ او ﮔﻔﺘــــﮥ اﻟ�ــــﻪ ﺑــــﻮد

ﮔﺮﭼــﻪ از ﺣﻠﻘــﻮم ﻋﺒﺪاﻟ�ــﻪ ﺑــﻮد

ﺗﺮ دې ځﺎﻳﻪ ﭼي څﻪ ﻋﺮض ﺳﻮه ﺗﺎﺳي د ﻫﻐﻮ ﭘﻪ رڼﺎ ﮐي ﻫﺮوﻣـﺮو د

رﺳﺎﻟﺖ د ﺣﻘﻴﻘﺖ او د ﻫﻐـﻪ د ﻣـﻮﺧي او ﻣﻨﺼـﺐ ﭘـﻪ ﻫکﻠـﻪ ﭘﻮﻫﯧـﺪﻟي

ﻳﺎﺳﺖ ،او ﻟﻪ ﻫﻐﻮ څﺨﻪ درﺗﻪ څﺮګﻨـﺪه ﺳـﻮې ده ﭼـي د ﻳـﻮ ﭼـﺎ د ﻟـﻮى
څښﺘﻦ د رﺳﻮل ﭘﻪ ﺗﻮګﻪ ﻣﻨﻞ او د ﻫﻐﻪ ﭘﺮ رﺳﺎﻟﺖ او ﭘﻴﻐﻤﺒﺮۍ ﺷﻬﺎدت
ورﮐﻮل څﻪ ﻣﻌﻨﺎ ﻟﺮي او ﻟﻪ دې اﻣﻠﻪ د اﻧﺴﺎن ﭘﺮ ذﻣﻪ څﻪ ﻻزﻣﻴږي؟ دﻟﺘﻪ

ﻣﻮږ ﺗﻪ ﻻزﻣﻪ ده ﭼي د ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎﻧﻮ د اوﺳﻨي ﻏﻔﻠﺖ او ځﺎن ﻫﯧﺮوﻧـي ﭘـﻪ
ﻫکﻠﻪ څﻪ اړﻳﻨي څﺮګﻨﺪوﻧي وﮐړو.

 Ïﯾﻮ ﭼﺎ Ñ Ïﺳﻮ áﭘﻪ ﺗﻮګﻪ  Ïﻣﻨﻠﻮ ﻣﻮﺧﻪ  Ï æÇﻫﻐﻪ ﻟﻮãÒÇ

ﺗﺎﺳي ﭼي څﻮ ک »د ﻟﻮى څښﺘﻦ د رﺳﻮل« ﭘﻪ ﺗﻮګﻪ وﻣﺎﻧﻪ او ﭘﺮ دې

ﻣﻮ ﺷﺎﻫﺪي ووﻳﻞ ﻧﻮ ﺗﺎﺳـي ﭘـﻪ ﺣﻘﻴﻘـﺖ ﮐـي د ځـﺎن ﻟﭙـﺎره او د ﺧﭙﻠـي

راﻳﻲ ﭘﻪ اړه د درﺳـﺘي ﻧـړۍ او ﮐﺎﻳﻨـﺎﺗﻮ ﭘـﻪ ﻫکﻠـﻪ څـﻮ ډﯦـﺮي ﻣﻬﻤـي او
ﺳﺘﺮي ﭘﺮﯦکړي وﮐړې .داﺳي ﭘﺮﯦکړي ﭼي ﺗﺮ ﻫﻐـﻮ ﻣﻬﻤـي او ﺗـﺮ ﻫﻐـﻮ
اوښﺘﻮن راوړوﻧﮑي او اﻧﻘﻼب زﯦږووﻧﮑي ﭘﺮﯦکړي ﻧـﻮري ﻧﺴـﺘﻪ .ﺗﺎﺳـي

ګﻮاﮐي ﭘﻪ ﺧﭙﻞ زړه او ﺧﭙﻞ دﻣﺎغ او ژﺑﻪ ﭘﺮﯦکړه وﮐړه ﭼي:

)اﻟﻒ( دﻏﻪ ﻧﺒﻲ او رﺳﻮل ﭼي د ﻧړۍ د ﻣﻮﻧـﺪوﻧﮑي ،د دې ﻧـړۍ د

ﭘﻴﻞ او ﭘﺎى او د ﻣځکي او آﺳﻤﺎﻧﻮﻧﻮ او دې ټﻮﻟﻮ ﮐﺎﻳﻨﺎﺗﻮ ﭘـﻪ ﻫکﻠـﻪ څـﻪ
وﻳﻠي دي ګﺮدﺳﺮه ﺣﻖ او رﺷﺘﻴﺎ دي .ځکﻪ ﻫﻐﻪ دﻏﻪ ﺧﺒﺮي د ﺧﭙﻞ ﻏﻮر

او ﻓﮑﺮ څﺨﻪ ﻧﻪ ،ﺑﻠکي د ﺧﺒﻴﺮ او ﻋﻠﻴﻢ ﺧﺪاى د ورﺑﺨښﻠي ﻋﻠﻢ ﭘﻪ ﻣټ

د ﮐﻠﻤې ﻃﻴﺒﯥ دوﻫﻤﻪ ﺑﺮﺧﻪ :د ﺣﻀﺮت ﻣﺤﻤﺪ ج رﺳﺎﻟﺖ…

٤٥

ﮐړي او د ﻧړۍ ټﻮﻟﻮ ﻓﯧﻠﺴﻮﻓﺎﻧﻮ ،ﻣﻔﮑﺮﻳﻨﻮ او ﻟﻴکﻮاﻻﻧـﻮ ﭼـي د ﻫﻐـﻪ ﭘـﻪ

ﺧﻼف څﻪ وﻳﻠي او ﻳﺎ ﻳﯥ واﻳﻲ ټﻮل ﺑﺎﻃﻞ ،درواغ او ﭼټﻴﺎت دي.

)ب( دﻏﻪ رﺳﻮل ﭼي د ﻧﻪ ﻟﻴﺪوﻧﮑﻮ او ﻧﻪ اورﯦﺪوﻧﮑﻮ ﺷﻴﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﻫکﻠﻪ

ﺧﺒــﺮ ورﮐــﻮي ،ﻣــﺜﻼ� د ﻣﻼﻳکــﻮ د ﻣﻮﺟﻮدﻳــﺖ او د ﻫﻐــﻮ د اوﺻــﺎﻓﻮ او
اﻓﻌﺎﻟﻮ ﭘﻪ ﺑﺎب څﻪ واﻳﻲ ﻳﺎ ﻣﺜﻼ� د ﻗﻴﺎﻣﺖ د راﺗﻠﻮ او ﺗﺮ ﻫﻐـﻪ وروﺳـﺘﻪ د

ﺣﺸﺮ او ﺑﻴﺎ ﭘﻪ آﺧﺮت ﮐي د ﺣﺴﺎب ﮐﺘﺎب او ﺟﺰا او ﺳﺰا ﭘﻪ ﻫکﻠﻪ ﺧﺒـﺮ
ورﮐﻮي ﻳﺎ د ﺟﻨﺖ او دوږخ د ﻣﻮﺟﻮدﻳﺖ او ﺑﻴـﺎ ﭘـﻪ ﺟﻨـﺖ ﮐـي د ډول
ډول ﻧﻌﻤﺘﻮﻧــﻮ او ﭘــﻪ دوږخ ﮐــي د ډول ډول دردﻧــﺎﮐﻮ ﻋــﺬاﺑﻮﻧﻮ ﭘــﻪ اړه

ﺗﻔﺼﻴﻞ ورﮐﻮي دا ټﻮﻟﻪ ﺣﻖ دي ،د ﻫﻐﻮ ﻣﻨـﻞ ﺑﯧﻠـﻪ ﭼـﻮن او ﭼـﺮا اړﻳـﻦ
دي .ځکﻪ ﻫﻐﻪ دﻏﻪ ټﻮﻟي ﺧﺒﺮي د ﻟﻮى څښﺘﻦ ﻟﻪ ﻟﻮري ﮐﻮي ،ﻧﻮ ﮐـﻪ د

ﻫﻐﻪ ﻟﻪ ﺑﻴﺎن ﺳﻮو ﺷﻴﺎﻧﻮ څﺨﻪ ــ اﻟﺒﺘﻪ ﭼي ﭘﻪ ﻳﻘﻴﻦ ﺳﺮه ﻫﻐﻪ ﺑﻴﺎن ﮐـړي
وي ــ د ﮐﻮم ﺷي څﺨـﻪ څـﻮک اﻧﮑـﺎر وﮐـړي ﻧـﻮ ﻟـﻪ اﻳﻤـﺎن او ژﻏـﻮرﻧي

څﺨﻪ ﺑﯥ ﺑﺮﺧي ﮐﻴږي.

)ﺟـ( دﻏﻪ راز د ﻋﺒﺎداﺗﻮ ،اﺧﻼﻗﻮ ،آداﺑﻮ او ﺗﻤﺪن او ټﻮﻟﻨﻴﺰ ژوﻧـﺪ ﭘـﻪ

ﻫکﻠــﻪ ﭼــي ﻫﻐــﻪ ﮐــﻮم اﺣکــﺎم ﺑﻴــﺎن ﮐــړي دي او ﻫﻤــﺪا راز ﭼــي ﻳــﯥ د
ﺳﻴﺎﺳﺖ او ﻧړﻳﻮاﻟﻮ اړﻳکﻮ ﭘﻪ ﻫکﻠﻪ څـﻪ اﺻـﻮل او ﻗـﻮاﻧﻴﻦ ښـﻮوﻟي دي،
ﻟﻨﺪه دا ﭼـي د وګړﻧﻴـﺰ ژوﻧﺪاﻧـﻪ ﭘـﻪ ﺑﯧﻠـﻮ ﺑﯧﻠـﻮ ﺑﺮﺧـﻮ ﮐـي ﭼـي ﻳـﯥ څـﻪ

ﻻرښﻮوﻧي ﮐړي دي ،ټـﻮﻟي ﭘﺮځـﺎى او د ﻋﻤﻠـي ﮐﻮﻟـﻮ او ﭘﻠـي ﮐﻮﻟـﻮ وړ

دي .د ﻫﻐﻮ ﭘﻪ ﺧﻼف ﭼي ﮐﻮﻣي ﮐړﻧي او ﻻري دود دي ،ﮐـﻪ زﻣـﻮږ ﭘـﻪ

ﮐﻮروﻧﻮ او ﮐﻮرﻧﻴﻮ ﮐي دود وي ﻳﺎ زﻣﻮږ ﭘﻼر ﻧﻴکﻪ دود ﮐـړي وي ﻳـﺎ د

ﻧړۍ ﮐﻮم ﺳﺘﺮ او ﭘﺮﻣﺨﺘﻠﻠي او ﻣﺘﻤﺪن ﻗﻮم ﻳﺎ زﻣﻮږ وﻟـﺲ او ﺣکﻮﻣـﺖ

راﻣﻨځﺘــﻪ ﮐــړي وي ،ﭘــﻪ ﻫــﺮ ﺻــﻮرت ټــﻮﻟي ﻧﺎﺳــﻤي او اﻧﺴــﺎﻧﻴﺖ ﺗــﻪ

ﺿﺮرﻧﺎﮐي او ﻣﻬﻠکي دي او ګﺮدﺳﺮه د ﻟﻪ ﻣﻨځﻪ وړﻟﻮ وړ دي.

٤٦

د ﮐﻠﻤې ﺷﺮﻳﻔي ﺣﻘﻴﻘﺖ

ﺧﻼﺻﻪ ،د ﻟﻮى څښﺘﻦ د رﺳﻮل ﭘﻪ ﺻﻔﺖ د ﻳﻮ ﭼﺎ ﻣﻨﻞ ﮐﻪ څﻪ ﻫـﻢ

ﭘﻪ ﻇﺎﻫﺮه ﻳﻮه وړه ﺧﺒﺮه ښکﺎري ،ﺧﻮ ﭘﻪ ﺣﻘﻴﻘـﺖ ﮐـي ﺳﺘﺎﺳـي د ﺧﭙـﻞ

ځﺎن او ټﻮﻟي ﻧړۍ ﭘﻪ ﻫکﻠﻪ ﻣﻬﻤي ﭘﺮﯦکړي ﭘکښي ﻧﻐښﺘي دي .ﻧـﻮ ﭼـي
څﻮک د ﮐﻮم رﺳﻮل د رﺳﺎﻟﺖ ﭘﻪ اړه ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ ژﺑﻪ ﺷﺎﻫﺪي ورﮐﻮي او ﭘﺮ

دې ﺑﻨﺴټ ﺧﭙﻞ ځﺎن د ﻫﻐـﻪ اﻣﺘـي ګڼـﻲ ،ﺧـﻮ زړه ﻳـﯥ د دﻏـﻮ ﭘﺮﯦکـړو

ﻟﭙﺎره ﭼﻤﺘﻮ ﻧﻪ وي ،ﻧﻮ ﭘﻪ ﺣﻘﻴﻘﺖ ﮐي ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﺳﺘﺮه ﺗﯧﺮوﺗﻨﻪ اﺧﺘﻪ ﺳﻮى

دى او د رﺳﺎﻟﺖ او ﭘﻴﻐﻤﺒﺮۍ ﭘﻪ ﻣﻮﺧﻪ او ﻣﻄﻠﺐ ﻧﻪ دى ﭘﻮه ﺳﻮى.

د ﻳﻮه ﻧﺒﻲ او رﺳﻮل ﭘـﺮ ﻧﺒـﻮت او رﺳـﺎﻟﺖ ﺑﺎﻧـﺪي ﻟـﻪ اﻳﻤـﺎن راوړﻟـﻮ

څﺨﻪ ﻣﻄﻠﺐ دادى ﭼي ﻣـﻮږ د ﻫﻐـﻪ ﻫـﺮه ﻻرښـﻮوﻧﻪ ﺣـﻖ او ﭘـﺮ ځـﺎى
وﺑﻮﻟﻮ او د ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﺧﻼف ﻫﺮه ﻧﻈﺮﻳﻪ او دود او دﺳﺘﻮر ﻧﺎﺳـﻢ او ﺑﺎﻃـﻞ

وګﻨﻮ .ځکﻪ ﻣﻮږ ﻫﻐﻪ د اﻟﻬي ﻣﺮﺿﻴﺎﺗﻮ د اﺳﺘﺎزي ﭘﻪ ﺗﻮګﻪ ﺧﭙـﻞ واﺟـﺐ

اﻻﻃﺎﻋﺖ ﻻرښﻮد ﻣﻨﻠى دى .ﭘﻪ دې ﻫکﻠﻪ ﭘﻪ ﻗﺮآن ﮐﺮﻳﻢ ﮐي څﺮګﻨﺪ ﺑﻴﺎن

راﻏﻠى دى:
َ َ َ َ ّ َ َ ُ ۡ ُ َ َ َّ ٰ ُ َ ّ ُ َ َ َ َ َ َ ۡ َ ُ ۡ ُ َّ َ َ
� ُدوا ْ ِ�ٓ
﴿ف� ور�ِك � يؤمِنون ح
� �كِموك �ِيما شجر بينهم �م � ِ
َ ُ
ت َو� ُ َس ّل ُِموا ْ � َ ۡسل ٗ
سه ۡم َح َر ٗجا ّم َِّما قَ َض ۡي َ
نف
ِيما ] ﴾٦٥اﻟﻨﺴﺎء.[٦٥ :
أ ِ ِ
ژﺑﺎړه» :اى ﻣﺤﻤﺪه! ﺳﺘﺎ ﭘﻪ رب ﻗﺴﻢ ﭼي دوى ﻫﻴڅکﻠﻪ ﻫﻢ ﻧﻪ ﻣﻮﻣﻨﺎن

ﮐﻴږي .ﺗﺮ څﻮ ﭼي ﺗﺎ ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﻣﻨځي ﺷﺨړو ﮐي د ﭘﺮﯦکړه ﮐﻮوﻧﮑي ﭘﻪ ﺗﻮګﻪ

وﻧﻪ ﻣﻨي .ﺑﻴﺎ ﭼي ﺗﻪ څﻪ ﭘﺮﯦکړه وﮐړې ﭘﺮ ﻫﻐې ﺑﺎﻧﺪي ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ زړوﻧﻮ ﮐي څﻪ

ﺧﻮاﺑﺪي اﺣﺴﺎس ﻧﻪ ﮐړي؛ ﺑﻠکي ﺳﺮ ﺗﺮ ﭘﺎﻳﻪ ﻳﯥ ﭘﻪ ﺧﻮښي ﺳﺮه وﻣﻨي«.

ﭘــﻪ ﻫــﺮ ﺣــﺎل د ﻧﺒــﻲ او رﺳــﻮل د ﻻرښــﻮوﻧﻮ ﺗــﺮ ﻣﻨﻠــﻮ وروﺳــﺘﻪ ﺑﻴــﺎ

»ﻣﻮﻣﻦ« ﺗﻪ د ﻏﻮر او ﻓﮑﺮ او ﺗـﺮﺟﻴﺢ او اﻧﺘﺨـﺎب واک اﺧﺘﻴـﺎر ﻧـﻪ ﭘﺎﺗـﻪ

ﮐﻴږي ،ﺑﻠکي ﭘﻪ دې ﺻﻮرت ﮐي د ﻫﻐﻪ ﮐﺎر د ﻻرښﻮوﻧﻮ ﭘﻪ ﺑﺸﭙړه ﻣﻨـﻞ

او د ﻫﻐﻮ ﭘﻪ ﭘﻠي ﮐﻮﻟﻮ ﺑﻮﺧﺘﯧﺪل دي .اﻟﺒﺘﻪ دﻏـﻪ ﻣﻨـﻞ ﺻـﺮف ﻗـﺎﻧﻮﻧي او

د ﮐﻠﻤې ﻃﻴﺒﯥ دوﻫﻤﻪ ﺑﺮﺧﻪ :د ﺣﻀﺮت ﻣﺤﻤﺪ ج رﺳﺎﻟﺖ…

٤٧

ﺟﺒﺮي ﻧﻪ ،ﺑﻠکي د زړه ﻟﻪ ﮐـﻮﻣي ﻣﻨـﻞ دي ،ﭼـي دا د اﻳﻤـﺎن ﺷـﺮط ﺑﺎﻟـﻪ
ﺳي.

د ﻧﺒﻲ او رﺳﻮل ﺣﻴﺜﻴﺖ د ﻧـړۍ د ﻋـﺎﻣﻮ ﻣﺼـﻠﺤﻴﻨﻮ او ﻻرښـﻮوﻧﮑﻮ

ﻏﻮﻧﺪي ﻧﻪ وي ،ﭼي د ﻣﺼﻠﺢ او ﻻرښﻮد ﭘﻪ ﺗﻮګﻪ د ﻫﻐﻪ د ﺧﺒﺮو د ﻣﻨﻠﻮ

ﺳﺮه ﺳﺮه ﻳﯥ د ﺧﺒﺮو ﭘﻪ ﻣﻨﻠﻮ او ﭘﻠي ﮐﻮﻟﻮ ﮐي څﻮک اﺧﺘﻴﺎر وﻟﺮي .ﭼي

ﮐﻪ ﺑﺎﻟﻔﺮض د ﻫﻐﻪ ﮐﻮﻣﻪ ﺧﺒـﺮه د ﻣﻬـﺎل د ﻣﺼـﻠﺤﺖ او ﻏﻮښـﺘﻨي ﺳـﺮه

ﺳﻤﻪ ﻧﻪ وي ﻳـﺎ ﻏﻠﻄـﻪ وګڼـﻞ ﺳـي ،ﻧـﻮ وﻧـﻪ ﻣﻨـﻞ ﺳـي .ﺑﻠکـي د رﺳـﻮل

ﺣﻴﺜﻴﺖ ﻟکﻪ ﭼي ﻣﺨکي ووﻳﻞ ﺳﻮل د ﻟﻮى څښﺘﻦ د رﺷﺘﻴﻨي او ﺑﺎوري
اﺳــﺘﺎزي دى ،ﭼــي ﭘــﻪ اړه ﻳــﯥ ﻣﻨــﻞ ﺳــﻮې وي ﭼــي ﻫﻐــﻪ ﭼــي ﮐﻮﻣــﻪ

ﻻرښﻮوﻧﻪ ﮐﻮي د ﻟﻮى ځښﺘﻦ ﻟﺨﻮا ﻳـﯥ ﮐـﻮي ،ﻧـﻮ ﻟـﻪ دې اﻣﻠـﻪ ﺑﺎﻳـﺪ د

اﻧﺴﺎن راﻳﻲ ،ﺟﺬﺑﺎت ،ﺧﻮښي او ﻏﻮښﺘﻨي د ﻫﻐﻪ د ﻻرښﻮوﻧﻮ ﺗﺎﺑﻊ ﺳي

ﭼي دا د اﻳﻤﺎن ﺷﺮط ﺑﺎﻟﻪ ﺳـي ﭘـﻪ ﻗـﺮآن ﮐـﺮﻳﻢ ﮐـي ﭘـﻪ څﺮګﻨـﺪه اﻋـﻼن

ﺳﻮى دى:
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]اﻷﺣﺰاب.[٣٦ :

ژﺑﺎړه» :ﮐﻠﻪ ﭼي اﻟ�ﻪ او د ﻫﻐﻪ رﺳﻮل د ﮐﻮﻣي ﻣﻌﺎﻣﻠې ﭘﻪ ﻫکﻠﻪ ﭘﺮﯦکړه

وﮐړي ،ﺑﻴﺎ ﻧﻮ ﻫﻴڅ ﻳﻮ ﻣﻮﻣﻦ او ﻫﻴڅ ﻳﻮه ﻣﻮﻣﻨﻪ دا ﺣﻖ ﻧﻪ ﻟﺮي ﭼي د ﺧﭙﻠي

ﻣﻌﺎﻣﻠې د ﭘﺮﯦکړي اﺧﺘﻴﺎر وﻟﺮي .او څﻮک ﭼي ﻟﻪ اﻟ�ﻪ او د ﻫﻐﻪ ﻟﻪ رﺳﻮل

څﺨﻪ ﺳﺮ وﻏړوي ﭘﻪ څﺮګﻨﺪه ګﻤﺮاﻫي ﮐي وﻟﻮﯦﺪى«.

ﭘﻪ ﻧﺒﻮي ﺣﺪﻳﺚ ﮐي ﺗﺮ دې ﻻ ﭘﻪ ډﯦﺮه څﺮګﻨﺪﺗﻴﺎ وﻳﻞ ﺳﻮي دي:

»ﻻ ﻳﺆﻣﻦ أﺣﺪ�ﻢ ﺣﻰﺘ ﻳ�ﻮن ﻫﻮاه ﺗﺒﻌﺎ ﻤﻟﺎ ﺟﺌﺖ ﺑﻪ« )ﺷﺮح اﻟﺴﻨﻪ(.

ﻳﻌﻨي :ﻟﻪ ﺗﺎﺳي څﺨﻪ څﻮک ﺗﺮ ﻫﻐـﻮ ﻧـﻪ ﺳـي ﻣﺴـﻠﻤﺎن ﮐﯧـﺪﻻى څـﻮ

٤٨

د ﮐﻠﻤې ﺷﺮﻳﻔي ﺣﻘﻴﻘﺖ

ﭼي د ﻫﻐﻪ ﺧﻮاﻫﺸﻮﻧﻪ او ﻏﻮښﺘﻨي زﻣﺎ د راوړل ﺳﻮو ﻻرښﻮوﻧﻮ ﺗﺎﺑﻊ ﻧﻪ
ﺳي.

ﭘﻪ ﺣﻘﻴﻘﺖ ﮐي د رﺳﺎﻟﺖ د ﻣﻨﺼﺐ ﻏﻮښـﺘﻨﻪ داده ﭼـي د ﭘﻴﻐﻤﺒﺮاﻧـﻮ

ﻫﺮه ﺧﺒﺮه ﭼي د وګړو د ﻻرښﻮوﻧي ﻟﭙﺎره ﻳﯥ ﻓﺮﻣﺎﻳﻲ ﺑﯧﻠﻪ ﭼﻮن او ﭼﺮا
وﻣﻨﻞ ﺳي او ﭘﻠې ﺳي.

دﻏﻪ راز د ﭘﻴﻐﻤﺒﺮاﻧﻮ د راﺗﻠﻮ ﻣﻮﺧﻪ ﭘﻪ دې ﻧﻪ ﺗﺮﺳﺮه ﮐﻴږي ﭼي ﺗﺎﺳي

ﻫﻐﻮى ﺻﺮف د زړه ﻟﻪ ﺗﻠﻪ او ﭘﻪ ﻋﻘﻴﺪه ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ وګڼﺊ او د ﻫﻐﻮ ﭘﻪ ﺑـﺎره

ﮐي د ﻧﻌﺘﻮﻧﻮ او ﺻﻔﺘﻮﻧﻮ ﻏﺰﻟي او ﻗﺼﻴﺪې وﻟﻮﻟئ .ﺑﻠکي د ﭘﻴﻐﻤﺒﺮاﻧﻮ ﻟﻪ
ﺑﻌﺜــﺖ څﺨــﻪ ﻣﻮﺧــﻪ داده ﭼــي د ﻫﻐــﻮ ﻣﺘﺎﺑﻌــﺖ وﮐــړئ او د ﻫﻐــﻮ ﭘــﺮ

ﻻرښﻮوﻧﻮ وﻻړ ﺳئ.
َّ
ۡ
َ
َّ
﴿ َو َما ٓ أَ ۡر َس ۡل َنا مِن َّر ُ
ول إِ� ِ�ُ َطاع �ِإِذ ِن ٱ�ِۚ﴾ ]اﻟﻨﺴﺎء.[٦٤ :
س
ٍ
ژﺑﺎړه» :ﻣﻮږ ﻫﺮ ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ د دې ﻟﭙﺎره ﻟﯧږﻟى ﭼي د ﺧﺪاى ﭘﻪ ﺣکﻢ د ﻫﻐﻪ

اﻃﺎﻋﺖ وﮐړاى ﺳي«.

ﻧﻮ د ﻳﻮﭼﺎ د ﻟﻮى څښﺘﻦ د رﺳﻮل ﭘﻪ ﺗﻮګﻪ ﻣﻨﻞ او د ﻫﻐﻪ ﭘﺮ رﺳـﺎﻟﺖ

ﺷﻬﺎدت ورﮐﻮل ،د ﺧﭙﻞ ﻋﻤﻠي ژوﻧﺪاﻧﻪ ﭘﻪ اړه ﻫﻢ ﭘـﻪ ﺣﻘﻴﻘـﺖ ﮐـي ﭘـﺮ

دې ﺧﺒــﺮه ژﻣﻨــﻪ او اﻗــﺮار دى ﭼــي ﻣــﺎ ﺧﭙــﻞ ژوﻧــﺪ د دﻏــﻪ ﭘﻴﻐﻤﺒــﺮ د

ﻻرښﻮوﻧﻮ او ﺷﺮﻳﻌﺖ ﺗﺎﺑﻊ ﮐړ او زه ﺑﻪ د ده ﭘﻪ ﭘﻴﺮوي ﮐي ژوﻧﺪ ﮐﻮم او

د ده ﭘﻪ ﭘﻴﺮوي ﮐي ﺑﻪ ﻣﺮم .ﭘﻪ ﻗﺮآن ﮐﺮﻳﻢ ﮐي ﭘﻪ څﺮګﻨﺪو اﻟﻔـﺎﻇﻮ اﻋـﻼن

ﺳﻮى دى ﭼي څﻮک د رﺳﻮل ج ﻟﻪ ﻣﺘﺎﺑﻌﺘﻪ ﭘﺮﺗﻪ ﻟـﻮى څښـﺘﻦ ﻧـﻪ ﺳـي

راﺿي ﮐﻮﻻى:
ُ
ُ
َ
ُۡ
ُ
َ
ۡ
ُ
ۡ ۡ ُ
ُّ َ َّ َ َّ ُ
� ُم َّ ُ
ُۡ
ٱ� َو َ�غ ِف ۡر ل� ۡم
و� �بِب
﴿قل إِن كنتم �ِبون ٱ� فٱتبِع ِ
ُُ َ ُ
و�� ۡ ۚم﴾ ]آلﻋﻤﺮان.[٣١ :
ذن

د ﮐﻠﻤې ﻃﻴﺒﯥ دوﻫﻤﻪ ﺑﺮﺧﻪ :د ﺣﻀﺮت ﻣﺤﻤﺪ ج رﺳﺎﻟﺖ…

٤٩

ژﺑﺎړه» :اى ﭘﻴﻐﻤﺒﺮه! ﺧﻠکﻮ ﺗﻪ وواﻳﻪ ﭼي ﮐﻪ ﺗﺎﺳي ﭘﻪ رﺷﺘﻴﺎ ﻟﻪ اﻟ�ﻪ ﺳﺮه

ﻣﻴﻨﻪ ﻟﺮئ ،ﻧﻮ زﻣﺎ ﭘﻴﺮوي ﻏﻮره ﮐړئ ،څﻮ اﻟ�ﻪ ﻟﻪ ﺗﺎﺳي ﺳﺮه ﻣﻴﻨﻪ وﮐړي او

ﺳﺘﺎﺳي ﺧﻄﺎوي دروﺑﺨښي«.

ﻧﻮ ﺗﺎﺳي د رﺳﺎﻟﺖ د ﻣﻨﺼﺐ ﭘﻪ اړه د ﻗﺮآن ﮐﺮﻳﻢ ﭘﻮرﺗﻨۍ څﺮګﻨﺪوﻧي

او د ﻫﻐﻮ ﻏﻮښﺘﻨي او ﻟﻮازم او ﭘﺎﻳﻠي ﻟږ څﻪ ﭘﻪ ذﻫﻦ ﮐي دروګﺮځﻮئ او

ﺑﻴﺎ ﻓﮑﺮ وﮐړئ ﭼي ﭘﻪ »ﮐﻠﻤﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ« ﮐي ﭼي ﻣﻮږ )ﻣﺤﻤﺪ رﺳﻮل

اﻟ�ﻪ( ﭘﻪ ژﺑﻪ واﻳﻮ او د ﻫﻐﻪ ج ﭘﺮ رﺳﺎﻟﺖ ﺷﺎﻫﺪي ورﮐﻮو ،ﻧﻮ ﭘﻪ دې

ﻫکﻠﻪ ﻣﻮږ ﺧﭙﻠي دﻧﺪي او ﻣﺴﺆوﻟﻴﺘﻮﻧﻪ ﺗﺮ ﮐﻮﻣﻪ ځﺎﻳﻪ ﺗﺮ ﺳﺮه ﮐړي
دي؟ ﭘﻪ ژﺑﻪ د ﮐﻮم ﻧﺒﻲ او رﺳﻮل ﭘﺮ رﺳﺎﻟﺖ ﺷﺎﻫﺪي ورﮐﻮل او ﺑﻴﺎ ﭘﻪ
ټﻮل ژوﻧﺪ ﮐي د ﻫﻐﻪ ﭘﺮ ﻣﺨﺎﻟﻔﻮ ﻻرو ﭘﻪ ډاډ ﺳﺮه ﺗﻠﻞ اﻳﻤﺎن ﻧﻪ ﺑﻠکي
ﻧﻔﺎق ﺑﺎﻟﻪ ﺳي .اﻟﻠﻬﻢ اﺣﻔﻈﻨﺎ.

***

 Ïﻟﻮ ìڅښﺘﻦ Ñ Ïﺳﻮ áج ﺳﺮ åﻣﯿﻨﻪ  æÇﻣﺤﺒﺖ

د ﻳﻮه ﺷﺨﺼﻴﺖ د »رﺳﻮل اﻟ�ﻪ« ﭘﻪ ﺗﻮﮐﻪ د ﻣﻨﻠﻮ ﻟـﻪ ﻟﻮازﻣـﻮ څﺨـﻪ دا

ﻫﻢ دي ﭼي ﭘﻪ ټﻮﻟﻪ دﻧﻴﺎ او ﻣﺎﻓﻴﻬﺎ ﮐي ﺗﺮ ټﻮﻟﻮ زﻳﺎت ﻟﻪ ﻫﻐﻪ ﺳـﺮه ﻣﻴﻨـﻪ
او ﻣﺤﺒﺖ وﺳي ،ﻳﻌﻨي ﺗﺮ ﻟﻮى څښﺘﻦ وروﺳﺘﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﺮټﻮﻟﻮ ﻫﻐﻪ ﻣﻮږ ﺗﻪ
ﻏﻮره او ﻣﺤﺒﻮب وي.

ﻟکﻪ ﭼي څﺮګﻨﺪه ده د ښﻮ ﺳﺮه ﻣﻴﻨﻪ او ﻣﺤﺒﺖ د اﻧﺴﺎن ﻓﻄﺮت دى،

ﻧﻮ څﻨګﻪ ﭼي اﻧﺒﻴﺎ او رﺳﻮﻻن د ټﻮﻟي ﻧړۍ ﺗﺮ ښﻮ ښﻪ دي ،ﺑﻠکي د ټﻮﻟﻮ

ښﻮ ﺳﺮداران او د ټﻮﻟـﻮ ﭘټـﻮ او څﺮګﻨـﺪو ښـﯧګڼﻮ او د ټﻮﻟـﻮ ﮐﻤـﺎﻻﺗﻮ او

ﻣﺤﺎﺳﻨﻮ درﻟﻮدوﻧﮑي دي او ﻫﻤﺪا دوى ﭘﻪ ﻧړۍ ﮐي ﺗﺮ ټﻮﻟﻮ د اﻧﺴﺎن ﭘﻪ
وﻳﺮ ﺷﺮﻳک او ﻫﻤﺪرده ﻫﻢ دي ،ﻟﻪ دې اﻣﻠﻪ د دوى ﺳﺮه ﺗﺮ ﺗﻮﻟﻮ زﻳﺎﺗـﻪ

٥٠

د ﮐﻠﻤې ﺷﺮﻳﻔي ﺣﻘﻴﻘﺖ

ﻣﻴﻨﻪ ﮐﻮل ﻳﻮ ﻓﻄﺮي ﮐـﺎر دى او دﻏـﻪ ﻣﺤﺒـﺖ د ﻣﻄﻠـﻖ اﻃﺎﻋـﺖ او ﺑﯧﻠـﻪ

ﭼﻮن او ﭼﺮا ﻣﻨﻠﻮ ﺳﺘﻮﻧﺰه آﺳﺎﻧﻪ ﮐﻮي.

اﻧﺴﺎن ﭼي د ﭼﺎ ﺳﺮه ﻣﻴﻨﻪ ﻟﺮي ﻧﻮ د ﻫﻐﻪ ﭘﻪ اﺷﺎرو ﺗﻠﻞ او د ﻫﻐﻪ ﭘـﻪ

رﻧګ رګﯧﺪل د ﻫﻐﻪ ﺗﺮ ټﻮﻟﻮ ﺳﺘﺮه ﻫﻴﻠﻪ وي .ﭘﻪ دې ﻻر ﮐـي ډﺑـﺮي ﻫـﻢ
ﻫﻐﻪ ﺗﻪ ګﻠﻮﻧﻪ ښکﺎري ،ﺑﻠکي د ﻣﺤﺒﻮب ﭘـﻪ اﺷـﺎره او د ﻫﻐـﻪ د ﺧﻮښـۍ
ﻟﭙﺎره ﺳﺮښﻨﺪﻧﻪ ﻫﻢ ورﺗﻪ آﺳﺎﻧﻪ ﺳي.

ﻋﺸـــﻖ اﮔـــﺮ ﻓﺮﻣـــﺎن دﻫـــﺪ از ﺟـــﺎن ﺷـــﯿﺮﯾﻦ ﻫـــﻢ ﮔـــﺬر

ﻋﺸﻖ ﻣﺤﺒﻮب اﺳﺖ و ﻣﻘﺼﻮد اﺳﺖ و ﺟﺎن ﻣﻘﺼﻮد ﻧی

ﻣﻄﻠﺐ د »اﻳﻤﺎن ﺑﺎﻟﺮﺳﻮل« د اﺻﻠي ﻣﻮﺧي ﺑﺸـﭙړﺗﻴﺎ ﭼـي د »رﺳـﻮل

اﻃﺎﻋﺖ« دى ﻫﻢ د رﺳﻮل ﭘﻪ ﻣﺤﺒـﺖ ﺗﺮﺳـﺮه ﮐﻴـږي .دﻏـﻪ ﺧﺒـﺮه د دې

ﺣﺪﻳﺚ ﻣﻨﺸﺎ ده:
َ
َ
َ
َ
ُ
َ ُْ
َ
َ َّ
َ َ ُ ُ ْ َ َّ
ْ
ﺪﻟهِ َو َّ
ﺎس
اﻨﻟ ِ
اﺪﻟهِ َو َو ِ
»ﻻ ﻳﺆ ِﻣ ُﻦ أﺣﺪ�ﻢ ﺣﻰﺘ أ�ﻮن أﺣﺐ ِإﻴﻟْ ِﻪ ِﻣﻦ َو ِ ِ
ﻤﺟﻌ َ
َ َْ
�« )ﺑﺨﺎري او ﻣﺴﻠﻢ(.
أ ِ
ﻳﻌﻨي :ﻟﻪ ﺗﺎﺳي څﺨﻪ ﻳﻮ ﻫﻢ رﺷﺘﻴﺎﻧى ﻣﻮﻣﻦ ﻧﻪ ﺳـي ﺑﻠـﻞ ﮐﯧـﺪاى ﺗـﺮ

څﻮ زه ورﺗﻪ ﺗﺮ اوﻻد ،ﭘﻼر او ﻧﻮرو ټﻮﻟﻮ وګړو ګﺮان ﻧﻪ ﺳﻢ.

ﮐﻪ ﺗﺎﺳي د رﺳﻮل اﻟ�ﻪ ﺳﺮه رﺷﺘﻴﺎﻧۍ ﻣﻴﻨﻪ وﻟﺮئ ﻧﻮ ﻟـږ ﺗـﺮ ﻟـږه ﺑـﻪ د

ﻫﻐې ﻻزﻣي ﭘﺎﻳﻠﻪ داوي ﭼي ﺗﺎﺳي ﺑﻪ د ﻫﻐﻪ ج ﭘﻪ ﺧﻮښـي او وﻳـﺮ ﮐـي
ﺷﺮﻳک اوﺳئ ،ﻳﻌﻨي ﭘﻪ ﮐﻮﻣﻮ ﺷﻴﺎﻧﻮ ﭼي رﺳﻮل ج ﺧﻮښﯧﺪى ﺗﺎﺳي ﻫﻢ

ﭘﻪ ﻫﻐﻮ ﺧﻮښ ﺳئ او ﭘﻪ ﮐﻮﻣﻮ ﭼي ﺧﻮاﺑﺪى ﮐﯧﺪى ﺗﺎﺳـي ﻫـﻢ ﭘـﻪ ﻫﻐـﻮ

ﺧﻮاﺑﺪي ﺳئ .ﭼي دا ﺑﻪ ډﯦﺮه ﺳﺘﺮه ﻧﯧکﻤﺮﻏي وي .دﻏﻪ راز ﺑـﻪ د رﺳـﻮا

ﻟﻠﻪ ج د ﺟﺬﺑﺎﺗﻮ ،اوﺻـﺎﻓﻮ او اﺧﻼﻗـﻮ رڼـﺎ ﻫـﻢ ﭘـﺮ ﺗﺎﺳـي ﻟﻮﯦـﺪﻟې وي،

ځکــﻪ دا د ﻣﺤﺒــﺖ ﻻزﻣــي ﻣﯧــﻮه ده .ﭘــﻪ دې ﺗﻮګــﻪ ﺗﺎﺳــي ﺧﭙــﻞ ځــﺎﻧي

ﺧﻮﻳﻮﻧﻪ او ﻋﺎدﺗﻮﻧﻪ ﭘﺮﯦږدئ او د رﺳﻮل ج د اﺧﻼﻗﻮ او ﺷﻤﺎﻳﻠﻮ ﺑﺮﮐﺘﻮﻧﻪ

د ﮐﻠﻤې ﻃﻴﺒﯥ دوﻫﻤﻪ ﺑﺮﺧﻪ :د ﺣﻀﺮت ﻣﺤﻤﺪ ج رﺳﺎﻟﺖ…

٥١

ﭘﻪ ځﺎن ﮐي ﺟﺬﺑﻮئ او دا د ﻳﻮه اﻣﺘي ﮐﻤﺎل او ﺑﺸﭙړﺗﻴﺎ ده ،ﻋﻼﻣﻪ اﻗﺒـﺎل
واﻳﻲ:

ﻏﻨﭽﻪ ﺷﻮ از ﺷﺎﺧﺴﺎر ﻣﺼﻄﻔی

ﮔــﻞ ﺷــﻮ از ﺑــﺎد ﺑﻬــﺎر ﻣﺼــﻄﻔی

از ﻣﻘــــﺎم او اﮔــــﺮ دور اﯾﺴــــﺘی

از ﻣﯿــــﺎن ﻣﻌﺸــــﺮ ﻣــــﺎ ﻧﯿﺴــــﺘی

از ﺑﻬﺎرش رﻧﮓ وﺑﻮ ﺑﺎﯾﺪ ﮔﺮﻓﺖ

ﺑﻬــﺮۀ از ﺧﹸﻠــﻖ او ﺑﺎﯾــﺪ ﮔﺮﻓــﺖ

 Ïژﺑﺎړ äﻟﻨډ åﭘﯧﮋﻧﺪﻧﻪ
ﻋﺒﺪ اﻟﻤﺎﻟﻚ )ﻫﻤﺖ(

 د ﭘﻼر ﻧﻮم ﻳﯥ ﻣﻮﻟﻮي ﻋﺒﺪاﻟﺮزاق.

 د ﻛﻨﺪﻫﺎر ﭘﻪ ﺳﻮزﻧي ﻛي زﯦږﯦﺪﻟى دى.
 د زﯦږﯦﺪو ﻛﺎل ﻳﯥ ١٣٣٢ﻟﻤﺮﻳﺰ.

 ﭘﻪ اﺳﻼﻣي او ټﻮﻟﻨﻴﺰو ﻋﻠﻮﻣﻮ ﻛي ﻳﯥ ﺧﺼﻮﺻي زده ﻛـړي ﻛـړي

دي.

 د ﻧﺠﻴﺐ د واﻛﻤﻦ ﻛﯧﺪو ﭘﻪ ﻟﻮﻣړﻳﻮ ﻛي ﻟﻪ ﻫﻴـﻮاده ﻣﻬـﺎﺟﺮ ﺳـﻮ،

ﻟﻮﻣړي ﭘﺎﻛﺴﺘﺎن او ﺑﻴﺎ ﻫﻨﺪ ﺗﻪ ﻛډه ﺳﻮ.

 ﻛﻠــﻪ ﭼــي ﻻ ﻃﺎﻟﺒــﺎن ﭘــﺮ ﻛﺎﺑــﻞ ﻧــﻪ وه واﻛﻤــﻦ ﺳــﻮي ﺗ ـﺮ اوږدې

ﻛډواﻟۍ وروﺳﺘﻪ ﻫﻴﻮاد ﺗﻪ راﺳﺘﻮن ﺳـﻮ او اوس ﭘـﻪ ﮐﺎﺑـﻞ ﻛـي اﺳـﺘﻮګﻦ

دى.

 اوس ﭘﻪ ﻛﻮر ﻛي د ﻛﺘﺎﺑﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﻟﻴكﻠﻮ ﺑﻮﺧﺖ دى.
 ﺗﺮ اوﺳﻪ ﻳﯥ ﻻﻧﺪي آﺛﺎر ﻟﻴكﻠي دي:

 -١د ﻫﻤﺖ ﭼﻴﻐﻪ )ﺷﻌﺮي ټﻮﻟګﻪ( ﭘﻪ ١٣٨٠ل.ﻛﺎل ﺧﭙﺮه ﺳﻮې ده.

 -٢ﺳﻴﺪ ﺟﻤﺎل اﻟﺪﻳﻦ اﻓﻐﺎﻧي اﻧﺪ او ژوﻧﺪ )ژﺑﺎړه( ﭘﻪ ١٣٨١ل.ﻛـﺎل
ﺧﭙﺮه ﺳﻮې ده .ﭘﻪ ١٣٨٩ا.ﮐﺎل دوﻫﻢ ځﻞ ﺧﭙﺮ ه ﺳﻮه.

 -٣زﻣــﻮږ د ﻗﺒﻠــې ﺗــﺎرﻳﺦ )دﻣکــې ﻣکﺮﻣــې ﺗــﺎرﻳﺦ( ﭘــﻪ.١٣٨٥ﻛــﺎل
دوﻫﻢ ځﻞ ﺧﭙﻮر ﺳﻮ .ﭘﻪ ١٣٨٩ﮐﺎل درﻳﻢ ځﻞ ﺧﭙﻮر ﺳﻮ.

 -٤زﻣﻮږ د ﻧﺒﻲ ﻣﯧﻨـﻪ )د ﻣـﺪﻳﻨې ﻣﻨـﻮرې ﺗـﺎرﻳﺦ( ﭘـﻪ ١٣٨٥ل.ﻛـﺎل
ﺧﭙﻮر ﺳﻮ .ﭘﻪ ١٣٨٩ﮐﺎل دوﻫﻢ ځﻞ ﺧﭙﻮر ﺳﻮ.

د ژﺑﺎړن ﻟﻨډه ﭘﯧﮋﻧﺪﻧﻪ

٥٣

 -٥ادب او ادﺑﻲ ﻛﺮه ﻛﺘﻨﻪ ﭘﻪ ١٣٨٥ل.ﻛﺎل ﺧﭙﻮر ﺳﻮ.

 -٦د ﻣﻘـــﺎﻟې ﻟﻴكﻠـــﻮ اﺻـــﻮل ﭘـــﻪ ١٣٨٥ل.ﻛـــﺎل ﺧﭙـــﻮر ﺳـــﻮ .ﭘـــﻪ
١٣٨٨ﮐﺎل دوﻫﻢ ځﻞ ﺧﭙﻮر ﺳﻮ.

 -٧زﻣﻮږ ﺻﺤﺖ او آﺧﺮت ﺗﻪ ﺗﺎواﻧي ﺗﻮﻛي ﭘﻪ ١٣٨٦ل.ﻛﺎل ﺧﭙـﻮر
ﺳﻮ.

 -٨ﭘښﺘﻮ ﻣﻌﻠﻢ اﻟﺤﺠﺎج )ژﺑﺎړه( ﭘﻪ ١٣٨٦ل.ﻛﺎل ﺧﭙﺮه ﺳﻮه.
 -٩ﭘﻮﭘﻨﺎ ﺳﻮي وﻟﺴﻮﻧﻪ )ژﺑﺎړه( .ﭘﻪ ١٣٨٦ل.ﻛﺎل ﺧﭙﺮه ﺳﻮه.

 -١٠زﻣﻮږ د دښﻤﻨﺎﻧﻮ ﺗﻮر ﺗﺎرﻳﺦ او ﺷﻮﻣي ﻣﻮﺧي ﭘﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﻛﺘﺎب ﭘﻪ
١٣٨٧ل.ﮐﺎل ﺧﭙﻮر ﺳﻮ.

 -١١د آﺳﻴﺎ ﻧـﻦ او ﺳـﺒﺎ ﭘـﻪ ﻧﺎﻣـﻪ )ژﺑـﺎړه( ﭘـﻪ ١٣٨٧ل.ﻛـﺎل ﺧﭙـﺮه
ﺳﻮه.

 -١٢د ښځﻮ د ﺣﺞ او ﻋﻤﺮې ﻻرښﻮد ﭘﻪ ١٣٨٨ل.ﻛﺎل ﺧﭙﻮر ﺳﻮ.

 -١٣اﺳـﻼم د دوه ﻻري ﭘـﺮ ﺳـﺮ )ژﺑــﺎړه( ﭘـﻪ ١٣٨٨ل.ﻛـﺎل ﺧﭙــﺮه
ﺳﻮه.

 -١٤د ﺣﻖ او ﺑﺎﻃﻞ ﺟګړې ،ﭘﻪ ١٣٨٨ل.ﻛﺎل ﺧﭙﻮر ﺳﻮ.

 -١٥د ﻟﻮﯦــﺪﻳځ ﻣﺸــﺮان واﻳــﻲ :اﺳــﻼم او ﻣﺴــﻠﻤﺎﻧﺎن ﻟــﻪ ﻣﻨځــﻪ
ﻳﻮﺳئ.ﭘﻪ ١٣٨٩ل.ﻛﺎل ﺧﭙﻮر ﺳﻮ.

 -١٦د ﺣﻖ او ﺑﺎﻃﻞ د ﺟګـړې ﭘـﻪ ﻫکﻠـﻪ )(٢٥ﻣﻘـﺎﻟې )ژﺑـﺎړه( ﭘـﻪ
١٣٨٩ل .ﻛﺎل ﺧﭙﺮ ه ﺳﻮه.

 -١٧د ﺣــﻖ او ﺑﺎﻃــﻞ ﭘــﻪ ﺟګــړه ﮐــي اﻟﻬــي ﺳــﻨﺖ )ژﺑــﺎړه( ﭘــﻪ
١٣٨٩ل.ﻛﺎل ﺧﭙﺮه ﺳﻮه.

 -١٨راځي ﺗﻮﺑﻪ وﮐﺎږو ،د ﺧﭙﺮﯦﺪو ﮐﺎر ﻳﯥ روان دى.

 -١٩ﻏﺮور او د ﻫﻐﻪ ﻋﻼج )ژﺑﺎړه( ﭘـﻪ ١٣٩٠ل.ﻛـﺎل دوﻫـﻢ ځـﻞ

٥٤

د ﮐﻠﻤې ﺷﺮﻳﻔي ﺣﻘﻴﻘﺖ

ﺧﭙﺮه ﺳﻮه.

 -٢٠د ﮐﻠﻤې ﺷﺮﻳـﻔي ﺣﻘﻴﻘﺖ )ژﺑـﺎړه( ﻟـﻮﻣړى ﭘـﻪ ١٣٨٨ل.ﻛـﺎل
ﺧﭙﺮه ﺳﻮه .او س دا دى دوﻫﻢ ځﻞ ﺧﭙﺮه ﺳﻮه.

 ﭘﺮ دې ﺳﺮﺑﯧﺮه ﻳـﯥ د ﻫﻴـﻮاد ﭘـﻪ دﻧﻨـﻪ او دﺑﺎﻧـﺪي ﻛـي ﺑﯧﻠـي ﺑﯧﻠـي

ﻣﻘﺎﻟې ﻫﻢ ﺧﭙﺮې ﺳﻮي دي.

 د ﻟﻴكﻮال د ګﺮځﻨﺪه ﺗﻠﻴﻔﻮن ﻟﻤﺒﺮ٧٠٠٣٠٠١٦٧ ٠٠٩٣:
 د ﻟﻴكﻮال د ﺑﺮﯦښﻨﺎﻟﻴﻚ ﻳﺎ اﻳﻤﯧﻞ آدرس:

himmat_ afg@yahoo.com







