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د ﻟﻮى څښﺘﻦ ﺗﺮ ﺣﻤـﺪ او ﭘـﺮ ﺣﻀـﺮت ﻣﺤﻤـﺪ او د ﻫﻐـﻪ ﭘـﺮ آل او

اﺻﺤﺎﺑﻮ ﺑﺎﻧﺪي ﺗﺮ درودوﻧﻮ او ﺳﻼﻣﻮﻧﻮ وﻳﻠﻮ وروﺳﺘﻪ.

ﻟکﻪ ﭼي څﺮګﻨﺪﻳږي ﭘـﺮ ګـﺮان اﺳـﻼﻣي ﻫﻴـﻮاد اﻓﻐﺎﻧﺴـﺘﺎن ﺑﺎﻧـﺪي د

اﻣﺮﻳکﺎﻳﻲ او ﻟﻮﯦﺪﻳﺰو ﺳﻴکﻮﻟﺮو ،ﻋﯧﺴﻮﻳﺎﻧﻮ او ﻳﻬﻮدو ﺗﺮ ﻫﺠﻮم او ﺗﯧﺮي
وروﺳﺘﻪ ،د ﻧـړۍ ﻣﺴـﻠﻤﺎﻧﺎن ،ﭘـﻪ ﺗﯧـﺮه د اﻓﻐﺎﻧﺴـﺘﺎن ﻣﺴـﻠﻤﺎن وﻟـﺲ ﺗـﺮ

ﭘﺨــﻮا زﻳــﺎت وﻳښ او ﭘــﻪ ﻫــﺮه ﺳــﺎﺣﻪ ﮐــي د ګــﺮان اﺳــﻼم او اﺳــﻼﻣي
اورﺷﻮګﺎﻧﻮ د ﻧﻨګي او دﻓﺎع ﻟﭙﺎره ﻻس ﭘﻪ ﮐﺎر ﺳﻮل .ځﻴﻨﻮ د وﺳـﻠﻪ وال

ﺟﻬﺎد ﻣﻮرﭼﻠﻮﻧﻮ ﺗﻪ وروداﻧګﻞ ،ځﻴﻨﻮ د ﺗﺒﻠﻴﻎ او دﻋﻮت ﭼـﺎري ﭼټﮑـي
ﮐړې ،ځﻴﻨﻮ ﻫﻢ ﺧﭙﻞ ﻣﻐﺰوﻧـﻪ او ﻗﻠﻤﻮﻧـﻪ ﺗـﺮ ﭘﺨـﻮا ډﯦـﺮ زﻳـﺎت ﭘـﻪ ﮐـﺎر

واﭼﻮل او ﻧﻮروﻫﻢ ﻧﻮري ﻫﻠـي ځﻠـي ﭘـﻪ ﻻره واﭼـﻮﻟې .ﭘـﻪ دې ﺗﻮګـﻪ د

ﻫﺮي ﺑﺮﺧي ﻧﻨګﻴﺎﻟي ډﯦﺮ ﺳﻮل ،ﺧﻮ د ﮐﺘﺎب ﻟﻴکﻠـﻮ ،ﮐﺘـﺎب ﺧﭙﺮوﻟـﻮ او
ﮐﺘﺎب ﻟﻮﺳﺘﻠﻮ اﺗﻼن او ﻣﻴﻨﻪ وال ﻣﺎﺷﺎءاﻟ�ﻪ ﺧﻮرا ډﯦﺮ ﺳﻮي دى .ﻟﻪ دې
اﻣﻠﻪ دى ﭼي ﭘﻪ ﻧـړۍ ،ﺳـﻴﻤﻪ او اﻓﻐﺎﻧﺴـﺘﺎن ﮐـي د ﮐﺘـﺎب ﺧﭙﺮوﻟـﻮ او د

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

ﻟــﻪ ﺑﻠــي ﺧــﻮا دا دى ګــﻮرو ﭼــي د ﻧﻴــﻮاﮐګﺮو او د ﻫﻐــﻮ د ګﻮﻣــﺎرﻟﻮ

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

٢

ﻏﺮور او د ﻫﻐﻪ ﻋﻼج

ﭘﻪ ﻫﺮ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﻮږ ﺑﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﮐﺎروﻧﻮ ﺗﻪ ﭘـﻪ ﻧـﻪ ﺳـﺘړي ﮐﯧـﺪوﻧﮑې ﺗﻮګـﻪ

دوام ورﮐﻮو او ﻣﺦ ﭘﻪ وړاﻧﺪي ﺑﻪ ځﻮ.

راﺑﻪ ﺳﻮ د دې ﮐﺘﺎب ﺧﺒﺮي ﺗﻪ .دا ﮐﺘﺎب ﭼي ﻳﻮ ﮐـﺎل دﻣﺨـﻪ ﺧﭙـﻮر

ﺳــﻮ ،اوس ﭘــﻪ ﮐﺘــﺎب ﭘﻠﻮرﻧځﻴــﻮ ﮐــي ﺧــﻼص ﺳــﻮى دي او د ﻫﻐــﻪ

ﺧﭙﺮووﻧﮑﻮ )ﺻﺪاﻗﺖ ﭘﺮﻧﺪوﻳﻲ ټﻮﻟﻨي( د ﻫﻐﻪ د ﺑﻴﺎ ﺧﭙﺮﯦﺪو ﺗﮑـﻞ ﮐـړى
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.ﻫﻴﻠـﻪ ده ګـﺮان

ﻟﻮﺳﺘﻮﻧﮑى ﻳﯥ ﻣﺆﻟﻒ ،ژﺑﺎړن او ﺧﭙﺮﻧﺪوﻳﺎن ﻟﻪ دﻋـﺎ ﻫﯧـﺮ ﻧـﻪ ﮐـړي .ﭘـﻪ

درﻧﺎوي.

ﻋﺒﺪاﻟﻤﺎﻟک )ﻫﻤﺖ(

د ده اﻓﻐﺎﻧﺎﻧﻮ ﻧﻮآﺑﺎد ،ﮐﺎﺑﻞ د ١٣٨٩ل .ﮐـﺎل
د ﺳﻠﻮاﻏې دروﻳﺸﺘﻤﻪ

 Ïژﺑﺎړ äﺳﺮﯾﺰå
ﻗﺎل اﻟ�ﻪ ﺗﻌﺎﻟى:
َ ٰٓ َ ُّ َ ۡ َ ٰ ُ َ َ َّ َ َ ّ َ ۡ َ
﴿���ها ٱ ِ���ن ما غرك بِر�ِك ٱلكرِ� ِم ] ﴾٦اﻻﻧﻔﻄﺎر.[6 :

»اى اﻧﺴﺎﻧﻪ ﺗﻪ څﻪ ﺷي د ﺧﭙﻞ ﻫﻐﻪ ﻣﻬﺮﺑﺎن څښﺘﻦ ﭘﻪ ﻫکﻠﻪ ﻣﻐﺮوره ﮐړې

ﭼي ﺗﻪ ﻳﯥ ﭘﻴﺪا ﮐړى ﻳﯥ«.
ﻣﺤﺘﺮم ﻟﻮﺳﺘﻮﻧﮑې!

دﻏﻪ رﺳﺎﻟﻪ ﭼي د اﺳﻼم د ﺳـﺘﺮ ﭘﻮﻫﺎﻧـﺪ او ﻣﺘﻔﮑـﺮ ﺣﻀـﺮت ﺣﺠـﺔ

اﻻﺳﻼم اﻣﺎم اﺑﻲ ﺣﺎﻣﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﻏﺰاﻟي) /ﭘﻪ ٥٠٥ﺳﭙﻮږﻣﻴﺰ

ﮐﺎل ﻣړ( ﻟﻪ آﺛﺎرو څﺨﻪ ده ،د ﻳﻮې ډﯦﺮي ﻣﻬﻤي او ارزښﺘﻨﺎﮐي ﻣﻮﺿﻮع

ﭘﻪ ﻫکﻠـﻪ ﻟﻴکـﻞ ﺳـﻮې ده .ﻟـﻪ دې څﺨـﻪ د ﻣﺆﻟـﻒ ﻣﻮﺧـﻪ دا ده ﭼـي د

وګړو د ﺑﯧﻠﻮ ﺑﯧﻠﻮ ډﻟﻮ ﭘﻪ وﺟﻮد ﮐي د ﻏﺮور او ﻏﻮﻟﻮﻧي ﻟـﻪ ټﻮﻟـﻮ ﻻﻣﻠﻮﻧـﻮ

څﺨﻪ ﭘﺮده ﭘﻮرﺗﻪ ﮐـړي ،څـﻮ اﻧﺴـﺎن د ﻏﻮﻟﻮوﻧﮑـﻮ ښـکﺎرﻧﺪو ﭘـﻪ د ﻗﻴـﻖ

ﭘﯧﮋﻧﺪﻟﻮ او ﻟﻪ ﻫﻐﻮ څﺨﻪ ﭘﻪ ډډي ﮐﻮﻟﻮ ﺳﺮه وﮐﻮﻻى ﺳـي د ﺑﺸـﭙړﺗﻴﺎ او
ﻫﻤﺘﻨﺎﮐۍ ﭘﺮ ﻟﻮر وﺧﻮځي او د ﻫﺮ ﺑﯥ ارزښﺘﻪ ﻣﻮﺟﻮد ﭘـﻪ وړاﻧـﺪي ﺳـﺮ
ټﻴﺖ ﻧﻪ ﮐړي .ﺧﹸﻮﻟﻪ ﺑﯧﻠﻪ ﺧﺪاﻳـﻪ د ﺑـﻞ ﭼـﺎ ﭘـﻪ وړاﻧـﺪي ﭘـﻪ ﻏـﻮړه ﻣـﺎﻟۍ

ﺧﻼﺻﻪ ﻧﻪ ﮐړي او اﻧﺴﺎﻧي او اﺳﻼﻣي ﺳﺘﺮ ارزښﺘﻮﻧﻪ د ﻫﺮ ټﻴټ ﺳﺎﮐښ

ﭘښﻮ ﺗﻪ وﻧﻪ ﻏﻮرځﻮي.

ﻟﻴکﻮال ﻫﻐﻪ ﭼﺎري او ﻋﻴﺒﻮﻧـﻪ ﭼـي د وګـړو د ﻫـﺮي ټـﻮﻟۍ د ﻏـﺮور

ﻻﻣﻞ ګﺮځﯧﺪﻟي دي ﭘﻪ څﺮګﻨﺪو ټﮑﻮ ﮐي ښﻮوﻟي او د دردوﻧﻮ د درﻣﻠﻨي

ﻻر ﻳﯥ ﻫﻢ ﭘﻪ ګﻮﺗـﻪ ﮐـړې ده .ﭼـي ﭘـﻪ دې ﺗﻮګـﻪ ﻳـﯥ د اﻧﺴـﺎن د اروا د
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ﺳﻼﻣﺘﻴﺎ ﻟﭙﺎره ﺳـﺘﺮ ﺧـﺪﻣﺖ ﮐـړى دى .ﻫﻴﻠـﻪ ده د دﻏـﻪ ﮐﺘـﺎب ژﺑـﺎړه د

ﻣﺆﻟــﻒ د ﻣــﻮﺧي د ﺗﺮﺳــﺮه ﮐﯧــﺪو ﭘــﻪ ﻻره ﮐــي اﻏﯧﺰﻣﻨــﻪ ﺟﻮﺗــﻪ ﺳــي،
ﻟﻮﺳﺘﻮﻧﮑﻮ ﺗﻪ ګﺘﻮره او د ﻟﻮى څښﺘﻦ ﭘﻪ وړاﻧﺪي د ﻣﻨﻠﻮ وړ وګﺮځي.

د ﻟﺘــﻪ ﺑﺎﻳــﺪ ﻳﺎدوﻧــﻪ وﮐــړم ﭼــي ښــﺎﻏﻠي ﺣﻤﺪاﻟ�ــﻪ ﺻــﺤﺎف د دﻏــي

ارزښﺘﻨﺎﮐي رﺳﺎﻟي ﻋﺮﺑﻲ ﻣﺘﻦ او د ﻫﻐې ﻓﺎرﺳي ژﺑﺎړه ﻣﺎﺗﻪ وﺳـﭙﺎرل او
ﻏﻮښــﺘﻨﻪ ﻳــﯥ وﮐــړه ﭼــي ﻫﻐــﻪ ګﺮاﻧــي ﭘښــﺘﻮ ﺗــﻪ راواړوم .ﻣــﺎ ﻫــﻢ د ده

وړاﻧﺪﻳﺰ وﻣﺎﻧﻪ او د رﺳﺎﻟې ژﺑﺎړه ﻣي ﭼﻤﺘﻮ ﮐړه .ﺧﻮ ﻫﻐﻪ دﻏﻪ رﺳﺎﻟﻪ او

زﻣﻮږ څﻮ ﻧﻮر ﮐﺘﺎﺑﻮﻧﻪ څﻪ ﺑﺎﻧﺪي ﻳﻮ ﮐﺎل د ځﺎن ﺳﺮه ﺳﺎﺗﻠي وه او ﭼﺎپ

ﻳﯥ ﻧﻪ ﮐړه .ﺑﺎﻻﺧﺮه ﻳﯥ د ﻧﻪ ﺧﭙﺮوﻟﻮ ﻋـﺬر ﺧﭙﻠـﻪ ﻧـﺎروﻏي او اﻗﺘﺼـﺎدي
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 دﻏي ارزښﺘﻨﺎﮐي رﺳﺎﻟې ژﺑﺎړه ﺳﺘﺎﺳي ﺗﺮﻻﺳﻮﻧﻮ درورﺳﯧﺪه .ﻟـﻪ ﻟـﻮى

څښﺘﻦأ څﺨﻪ ﻫﻴﻠﻪ ﻣﻦ ﻳﻢ ﭼي ﻣﻮږ ټﻮل ﭘﺮ ﺳـﻤﻪ ﻻر ﺑﺮاﺑـﺮ ﮐـړي او

ﺧﭙﻞ رﺣﻤﺖ او ﻣﻐﻔﺮت را ﺑﺎﻧﺪي وﻟﻮروي.

ﻋﺒﺪ اﻟﻤﺎﻟﻚ »ﻫﻤﺖ«

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

 Ïﮐﺘﺎ Ï æÇ Èﻫﻐﻪ  Ïﻣﺆﻟﻒ ﭘﻪ ﻫﮑﻠﻪ ﻟﻨډ íڅﺮګﻨﺪæﻧﻲ
) Ï Ï (Ãې ﮐﺘﺎ Ï Èﻣﺆﻟﻒ ﭘﻪ ﻫﮑﻠﻪ:

د دې ﮐﺘﺎب ﻟﻴکﻮال ﺳﺘﺮ او ﻧﺎﻣﺘﻮ ﻋﺎﻟﻢ ﻋﻼﻣﻪ زﻳﻦ اﻟـﺪﻳﻦ اﺑﻮﺣﺎﻣـﺪ

ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ اﺣﻤﺪ ﻏﺰاﻟي /دى .څﻨګﻪ ﭼي ﻳـﯥ د

ﺑﯧﻠﻮ ﺑﯧﻠﻮ ډﻟﻮ ټﭙﻠﻮ ﭘﻪ وړاﻧﺪي ﭘﻪ ﺧﭙﻞ اﻧﺪ او ﻗﻠﻢ او ﻣﻨﺎﻇﺮو ﻟـﻪ اﺳـﻼﻣي
ﻋﻘﺎﻳﺪو څﺨﻪ ﭘﻪ ﮐﻠکﻪ ﻧﻨګﻪ ﮐړې ده ﻧـﻮ د ﺣﺠـﺔ اﻻﺳـﻼم ﻟﻘـﺐ ورﮐـړه

ﺳﻮى دى.

ﭘﻪ  ٤٥٠ﺳﭙﻮږﻣﻴﺰ )١٠٥٨ع (.ﮐﺎل د ﺧﺮاﺳﺎن د ﻃـﻮس ﭘـﻪ ﻃـﺎﺑﺮان

ښــﺎر ﮐــي زﯦږﯦــﺪﻟى دى .ﮐﻠــﻪ ﭼــي ﻻ ﮐــﻮﭼﻨى وو د ﭘــﻼر د ﺷــﻔﻘﺖ ﻟــﻪ

ﺳــﻴﻮري ﺑــﯥ ﺑﺮﺧــي ﺳــﻮ .ﺧﻮﻟــﻪ ﻫﻤﺎﻏــﻪ ﮐﻮﭼﻨﻴــﻮاﻟي څﺨــﻪ د ﺧﭙــﻞ

ﮐﺸﺮورور اﺣﻤﺪ ﻏﺰاﻟي ﺳﺮه ﻳﻮځﺎى ﭘﻪ ﮐﻠک ﻫـﻮډ د ﻋﻠـﻢ او ﭘـﻮﻫي ﭘـﻪ

ﺗﺮﻻﺳﻪ ﮐﻮﻟﻮ ﺑﻮﺧﺖ ﺳﻮ ،ﭼي ﭘﺎى ﻟﻮى او ﺳﺘﺮ ﻋﺎﻟﻢ ځﻨي ﺟﻮړ ﺳﻮ.

د ﻋﺮﺑﻲ ژﺑﻲ ﻣﺒﺎدي او اﺻﻮل ﻳﯥ ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ښـﺎر ﮐـي زده ﮐـړل ،ﻓﻘـﻪ

ﻳﯥ ﭘﺮ اﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺮادﮐﺎﻧي وﻟﻮﺳﺘﻞ ،ﺑﻴﺎ ﺟﺮﺟﺎن ﺗﻪ وﻻړ او ﻫﻠﺘﻪ
ﻳﯥ ﻟﻪ اﻣﺎم اﺑﻮ ﻧﺼـﺮ اﺳـﻤﺎﻋﻴﻞ ﺟﺮﺟـﺎﻧي څﺨـﻪ زده ﮐـړي وﮐـړې ،ﺑﻴـﺎ
ﻧﻴﺸﺎﭘﻮر ﺗﻪ وﻻړ او ﻓﻘﻪ ،ﺟﺪل ،ﻣﻨﻄﻖ ،ﻓﻠﺴﻔﻪ ،ﮐﻼم او اﺻﻮل ﻳﯥ ﭘﺮاﺑﻮ

اﻟﻤﻌــﺎﻟي ﻋﺒــﺪاﻟﻤﺎﻟک اﻟﺠــﻮﻳﻨي ﭼــي ﭘــﻪ اﻣــﺎم اﻟﺤــﺮﻣﻴﻦ ﻣﺸــﻬﻮر دى

وﻟﻮﺳﺘﻞ .ﺧﻮ ﺑﻴﺎ ﻳﯥ ﭘﺮ ﺑـﻞ اﺳـﺘﺎد ﺳـﺒﻖ وﻧـﻪ واﻳـﻪ .د اﻣـﺎم ﺟـﻮﻳﻨي ﺗـﺮ

ﻣړﻳﻨي وروﺳﺘﻪ ﻋﺮاق ﺗﻪ وﻻړ .ﮐﻠﻪ ﭼي د ﻋﺒﺎﺳي ﺧﻼﻓـﺖ ﻣﺮﮐـﺰ ﺑﻐـﺪاد

ﺗﻪ ورﺳﯧﺪى ﭘﻮه ﺳﻮ ﭼي د ده ﺗﺮ ورﺗﻠﻮ دﻣﺨﻪ ﻳﯥ ﺷﻬﺮت دﻏﻪ ځﺎى ﺗﻪ
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رﺳﯧﺪﻟى دى .ﻫﻐﻪ وو ﭼي د ﺳﻠﻄﺎن ﻣﻠکﺸﺎه ﺳﻠﺠﻮﻗي د وزﻳـﺮ ﺧﻮاﺟـﻪ

ﻧﻈﺎم اﻟﻤﻠک ﻃﻮﺳي )ﭘﻪ ٤٨٥ﺳﭙﻮږﻣﻴﺰ ﮐـﺎل ووژل ﺳـﻮ( ﺳـﺮه ﻳـﯥ ﭘـﻪ
 ٤٨٤ﺳـﭙﻮږﻣﻴﺰ ﮐــﺎل وﻟﻴــﺪل .ﻫﻐــﻪ د ﺑﻐــﺪاد ﭘــﻪ ﻧﻈﺎﻣﻴــﻪ ﻣﺪرﺳــﻪ ﮐــي د

ﺗﺪرﻳﺲ ﭼﺎري وروﺳﭙﺎرﻟې .ﭘﻪ دې ﺗﻮګـﻪ ﻫﻠﺘـﻪ د څﻠـﻮرو ﮐـﺎﻟﻮ ﻟﭙـﺎره د
ﻋﻠﻢ ﭘﻪ ﺧﭙﺮوﻟﻮ او ﺗﺪرﻳﺲ او د ﮐﺘﺎﺑﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﻟﻴکﻠﻮ ﺑﻮﺧﺖ ﺳﻮ.

ﺑﻴﺎ ﺣﺠﺎز ﺗﻪ وﺧﻮځﯧﺪ او ﺣﺞ ﻳﯥ وﮐړ .ﺑﻴﺎ ﺷـﺎم ﺗـﻪ وﻻړ او ﺗـﺮ څـﻪ

ﻣﻬﺎﻟﻪ ﭘﻪ دﻣﺸﻖ ﮐي واوﺳﯧﺪ .ﭘﻪ ﺑﻴﺖ اﻟﻤﻘﺪس ﮐي ﻫـﻢ ﻧـﮋدې دوه ﮐﺎﻟـﻪ

واوﺳﯧﺪ او ﻫﻠﺘﻪ ﻳﯥ ﺧﭙﻞ ځﻴﻨي ﮐﺘﺎﺑﻮﻧﻪ وﻟﻴکﻞ .دﻏﻪ راز واﻳﻲ ﭼي ﻫﻐﻪ

ﻣﺼﺮ ﺗﻪ ﻫﻢ ﺗﻠﻠى او ﭘﻪ اﺳکﻨﺪرﻳﻪ ﮐـي اوﺳـﯧﺪﻟى او ﺑﻴـﺎ ﺧﭙـﻞ وﻃـﻦ ﺗـﻪ
ﺳــﺘﻮن ﺳــﻮى او ﭘــﻪ ﺧﻠــﻮت ،ﻋﺒــﺎدت او ﻟﻴکﻨــﻮ ﺑﻮﺧــﺖ ﺳــﻮى .ﺑﻴــﺎ

ﻓﺨﺮاﻟﺪﻳﻦ ﺑﻦ ﻧﻈﺎم اﻟﻤﻠک د ﻧﻴﺸﺎﭘﻮر ﭘﻪ ﻣﺪرﺳـﻪ ﮐـي د ﺗـﺪرﻳﺲ ﭼـﺎرو

ﺗﻪ وګﻮﻣﺎرى ﺧﻮ ﺗﺮ ﻟـږ ﻣﻬـﺎل درس ورﮐﻮﻟـﻮ وروﺳـﺘﻪ ﺑﻴﺮﺗـﻪ ﻃـﻮس ﺗـﻪ
وﺧﻮځﯧﺪ او ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﮐﻮر ﮐي ﻳﯥ اﺳﺘﻮګﻨﻪ ﻏﻮره ﮐـړه او ټـﻮل ﭘـﺎم ﻳـﯥ د
ﺑﯧﻠﻮ ﺑﯧﻠﻮ ﭘﻮﻫﻨﻮ ﻣﺮاﺟﻌي او د اﺣﺎدﻳﺜﻮ ﻣﻄﺎﻟﻌې ﺗﻪ واړاوه او ﭘـﻪ ﻋﺒـﺎدت

ﺑﻮﺧــﺖ ﺳــﻮ .ﺑــﺎﻻﺧﺮه ﭘــﻪ  ٥٠٥ﺳــﭙﻮږﻣﻴﺰ )١١١١ع(.ﮐــﺎل د ﭘﻨځــﻪ

ﭘﻨځﻮﺳﻮ ﮐﻠﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﻋﻤﺮ وﻓﺎت ﺳﻮ او د ﻃـﻮس ﭘـﻪ ﻃـﺎﺑﺮان ﮐـي د ﻧـﺎﻣﺘﻮ
ﺷﺎﻋﺮ ﻓﺮدوﺳي ﻗﺒﺮ ﺗﻪ ﻧﮋدې ﺧﺎورو ﺗﻪ وﺳﭙﺎرل ﺳﻮ.

ﻧﺼﻴﺐ ﺣﺠﺔ اﻻﺳﻼم زﻳﻦ ﺳـﺮاى ﺳﭙﻨﺞ

ﺣﻴﺎت ﭘﻨﺠﻪ وﭘﻨﺞ و وﻓﺎت ﭘﺎﻧﺼﺪ وﭘﻨﺞ
) (Èﻋﻠﻤﻲ ﻣﻘﺎ æÇ ãﺗﺎﻟﯿﻔﺎ Êﯾﯥ:

اﻣﺎم ﻏﺰاﻟي /د ﻫﻐﻪ ﻟﻪ ﻣﻬﺎل څﺨﻪ ﺗـﺮ اوﺳـﻪ ﭘـﻮري د ﻋﻠﻤـﺎوو ﭘـﻪ

ﻣﻨځ ﮐي د ﺳﺘﺮ ﻣﻘﺎم او ښﻪ ﻧﺎﻣﻪ څښﺘﻦ دى.

د ﮐﺘﺎب او د ﻫﻐﻪ د ﻣﺆﻟﻒ ﭘﻪ ﻫکﻠﻪ ﻟﻨډي څﺮګﻨﺪوﻧي

٧

ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﺑﯧﻠﻮ ﺑﯧﻠﻮ ﻋﻠﻮﻣﻮ او ﻣﻌـﺎرﻓﻮ ﮐـي ژوري ﻣﻄـﺎﻟﻌې درﻟـﻮدې او

ﻟﻮى څښﺘﻦ د ﻣﻄـﺎﻟﻌې د ﻓﺮاﺧـﻮاﻟي او ﺑﻴـﺎن د ځـﻮاک او د اﺳـﺘﻨﺘﺎج د

ژورﺗﻴﺎ ﭘﻪ ﻫکﻠﻪ ﺳﺘﺮه ﻟﻮرﻳﻨﻪ ﭘﺮ ﮐـړې وه .ﻟکـﻪ ﭼـي ﻫﻐـﻪ ﭘـﻪ ﺑﯧﻠـﻮ ﺑﯧﻠـﻮ
ﻋﻠﻮﻣﻮ ﻟکﻪ ﻓﻠﺴﻔﻪ ،ﮐﻼﻣﭙﻮﻫﻨﻪ ،ﻓﻘﻪ ،ﺗﺼﻮف ،اﺧﻼﻗﻮ او ﻧﻮرو ﮐي ډﯦـﺮ

ﮐﺘﺎﺑﻮﻧﻪ او رﺳﺎﻟې وﻟﻴکﻠې .ﻫﻐﻪ د ﻋﻠﻮﻣـﻮ ﭘـﻪ ﺗـﺮ ﻻﺳـﻪ ﮐﻮﻟـﻮ ،ﺷـﻨﻠﻮ او

ﺷﺮح ﮐﻮﻟﻮ ﮐي ﺗﺮ ډﯦﺮو ﻋﻠﻤﺎوو ﻣﺨکي ﺳﻮ .د ﻫﻐﻪ ډﯦﺮ ﮐﺘﺎﺑﻮﻧﻪ د ﻧـړۍ

ﭘﻪ ﺑﯧﻠﻮ ﺑﯧﻠﻮ ژﺑﻮ ژﺑﺎړل ﺳﻮي او د ﻧړۍ ﺳﺘﺮ ﭘﻮﻫـﺎن او د ﻓﮑـﺮ ﺧﺎوﻧـﺪان
ﻳﯥ ﭘﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ،څﯧړﻧﻪ ،ژﺑﺎړه او ﺗﺪرﻳﺲ ﺑﻮﺧﺖ دي.

اﻣﺎم ﻏﺰاﻟي د ډﯦﺮوﮐﺘﺎﺑﻮﻧﻮ او رﺳﺎﻟﻮ د ﻟﻴکﻠﻮ ﻟﻪ اﻣﻠﻪ ﻟﻪ ﻫﻐﻮﭘـﻪ ګﻮﺗـﻮ

ﺷﻤﯧﺮ ﮐﺴﺎﻧﻮ څﺨﻪ ګڼﻞ ﺳﻮى ﭼي د ﻋﻠﻮﻣﻮ ﭘﻪ ﻣﺨﺘﻠﻔﻮ څﺎﻧګﻮ ﮐـي ﭘـﻪ

ډﯦﺮو ﺗﺎﻟﻴﻔﺎﺗﻮ ﺷﻬﺮت ﻟﺮي.

د ده ﻟﻪ ﻣﻬﻤﻮ ﮐﺘﺎﺑﻮﻧﻮ څﺨﻪ دي:

إﺣﻴﺎء ﻋﻠﻮم اﻟﺪﻳﻦ ،ﺗﻬﺎﻓﺖ اﻟﻔﻼﺳﻔﺔ ،اﻟﻤﻨﻘﺬ ﻣﻦ اﻟﻀـﻼل ،ﻣﺸـکﺎة

اﻷﻧﻮار ،ﻣﻌﻴﺎر اﻟﻌﻠﻢ ﻓـي اﻟﻤﻨﻄـﻖ ،ﻣﻴـﺰان اﻟﻌﻤـﻞ ،ﻓﻴﺼـﻞ اﻟﺘﻔﺮﻗـﺔ ﺑـﻴﻦ

اﻻﺳﻼم واﻟﺰﻧﺪﻗﺔ ،اﻟﻘﺴﻄﺎس اﻟﻤﺴﺘﻘﻴﻢ ،ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻌﻘﺎﺋـﺪ ﻓـي اﻟﺘﻮﺣﻴـﺪ،

ﻣﻨﻬﺎج اﻟﻌـﺎرﻓﻴﻦ ،ﮐﻴﻤﻴـﺎى ﺳـﻌﺎدت ،إﻟﺠـﺎم اﻟﻌﻠـﻮم ﻋـﻦ ﻋﻠـﻢ اﻟکـﻼم،

ﻣﻌﺮاج اﻟﺴﺎﻟکﻴﻦ ،او ﻧﻮر ﮐﺘﺎﺑﻮﻧﻪ او رﺳﺎﻟې

دﻏﻪ راز اﻣﺎم ﻏﺰاﻟي ﺗﻪ ﻧﻮر ډﯦﺮ ﮐﺘﺎﺑﻮﻧﻪ ﻫﻢ ﻣﻨﺴﻮب دى ﭼي ﮐﯧـﺪاى

ﺳي د ده ﻧﻪ وي ،ﭼي زﻳﺎت د ﺧﻄي ﻧﺴﺨﻮ ﭘﻪ ﺑڼﻪ دي.
)ﺟÏ Ï (Üې ﮐﺘﺎ Èﭘﻪ ﻫﮑﻠﻪ:

د ﺣﻀﺮت اﻣﺎم ﻏﺰاﻟي دﻏﻪ ﮐﺘﺎب ﭼـي ﺳﺘﺎﺳـﻮ ﭘـﻪ ﻻس ﮐـي دى او

اﺻﻞ ﻳﯥ »اﻟکﺸﻒ و اﻟﺘﺒﻴﻴﻦ ﻓـي ﻏـﺮور اﻟﺨﻠـﻖ اﺟﻤﻌـﻴﻦ« ﻧـﻮﻣﻴږي او
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ﻏﺮور او د ﻫﻐﻪ ﻋﻼج

ځﻴﻨﻮ »ﻣﻐﺎﻟﻴﻂ اﻟﻤﻐﺮورﻳﻦ« ﺑﻠﻠى دى ،ﭘﻪ ﺗﺼـﻮف ﮐـي د ﻫﻐـﻪ ﻟـﻪ ډﯦـﺮو
ﻣﻬﻤﻮ ﮐﺘﺎﺑﻮﻧﻮ څﺨﻪ دى .د ځﻴﻨﻮ ﭘﻮﻫﺎﻧﻮ ﭘﻪ اﻧﺪ د ﻫﻐﻪ ارزښﺖ ﺗﺮ ﻫﻐـﻪ
ﮐﺘﺎب ﮐﻢ ﻧﻪ دى ﭼي »اﻟﻤﻨﻘﺬ ﻣﻦ اﻟﻀﻼل« ﻧـﻮﻣﻴږي ﮐـﻮم ﭼـي د اﻣـﺎم

ﻏﺰاﻟي ﭘﻪ ﮐﺘﺎﺑﻮﻧﻮ ﮐي ﺗﺮ ټﻮﻟﻮ ﺳﺘﺮ ﻧﻮم ﻟﺮي.

دﻏﻪ ﮐﺘﺎب ﺳﺮه ﻟﻪ دې ﭼي ﻟږ ﭘﺎڼﻲ او ﮐﻮﭼﻨى ﺣﺠﻢ ﻟـﺮي ﭘـﺮ ډﯦـﺮو

داﺳي ګټﻮروﻣﻌﻨﺎوو ﻣﺸﺘﻤﻞ دى ﭼي ﻟﻮﺳﺘﻮﻧﮑي د دﻳﻨي آداﺑﻮ ﺑﺸﭙړ ﭘﻠي
ﮐﻮﻟﻮ ،د ﺑﺪن د ﻏړو ﻣﺮاﻗﺒﺖ ،ﭘﺮ ﺻﺤﻴﺢ ﻃﺮﻳﻘـﻪ د ﻋﺒـﺎداﺗﻮ او ﻃﺎﻋـﺎﺗﻮ

ﺗﺮ ﺳﺮه ﮐﻮﻟـﻮ ،د دﻧﻴـﺎ د ﻣﻔـﺎﺗﻨﻮ ﺗـﺮک وﻫﻠـﻮ او د ﺷـﻴﻄﺎن د ﻣکﺮوﻧـﻮ او

ﭼﻠﻮﻧﻮ څﺨﻪ ځﺎن ﺳﺎﺗﻠﻮ ﺗﻪ ورﺑﻮﻟي.

ﺣﻀﺮت اﻣﺎم ﻏﺰاﻟي ﻟﻪ ﮐﺎﻓﺮاﻧﻮ ﭘﺮﺗﻪ ﻣﻐﺮوره ﺧﻠک ﭘﺮ څﻠﻮرواﺻﻨﺎﻓﻮ

وﯦﺸﻠي ،او د ﻫﺮ ﺻﻨﻒ د ﻏـﺮور د ﻻﻳـﻞ ﻳـﯥ وﻳﻠـي او د ﻫﻐـﻪ د ﻋـﻼج

ډﯦﺮي ښې ﻻري ﭼﺎري ﻳﯥ ښﻮﻟي او ﭘﻪ ګﻮﺗﻪ ﮐړي دي.

» Ïﻏﺮ Ï æÇ Ñæﻫﻐﻪ ﻋﻼ «Ìﭘﻪ ﻧﺎﻣﻪ Ç» Ïﻟﮑﺸﻒ Çæﻟﺘﺒﯿﯿﻦ ﻓﻲ
ﻏﺮÇ Ñæﻟﺨﻠﻖ Çﺟﻤﻌﯿﻦ« ﭘښﺘﻮ ژﺑﺎړå

﴿إ َّ� َما َ� َت َذ َّك ُر أُ ْولُوا ْ ٱ ۡ�َ ۡل َ
ٰ
ب ] ﴾٩اﻟﺰﻣﺮ.[9 :
�
ِ
ِ

»ﻳﻘﻴﻨﺎﹰ ﻧﺼﻴﺤﺖ ﻫﻐﻪ ﮐﺴﺎن ﻣﻨي ﭼي د ﭘﻮﻫي څښﺘﻨﺎن وي«.

اﳊﻤﺪ ﷲ وﺣﺪه ،وﺻﲆ اﷲ ﻋﲆ ﺧﲑ ﺧﻠﻘﻪ ﺳﻴﺪﻧﺎ ﳏﻤﺪ وﻋﲆ آﻟﻪ وﺻﺤﺒﻪ

وﺑﻌﺪ:

وګړي ﭘﺮ دوو ډﻟﻮ وﯦﺸﻠي دي :ﺣﻴﻮان او ﻏﻴﺮ ﺣﻴﻮان )ژوﻧﺪى

ﻣﻮﺟﻮد او ﻧﺎژوﻧﺪى ﻣﻮﺟﻮد( .ﺣﻴﻮان )ژوﻧﺪى ﻣﻮﺟﻮد( ﻫﻢ دوه ډوﻟﻪ

دى :ﻣکﻠﻒ او ﻏﻴﺮ ﻣکﻠﻒ .ﻣکﻠﻒ ﻫﻐﻪ دى ﭼي د ﻟﻮى څښﺘﻦ ﻟﻪ

ﻟﻮري ﺧﻄﺎب ورﺗﻪ ﺳﻮى وي او ﭘﻪ ﻋﺒﺎدت اﻣﺮ ﺳﻮى وي او ﭘﺮ ﻫﻐﻪ

ﺑﺎﻧﺪي ﻳﯥ د اﺟﺮ ورﮐﻮﻟﻮ وﻋﺪه ورﮐړې وي .دﻏﻪ راز ﻳﯥ ﻟﻪ ګﻨﻬﻮﻧﻮ ﻣﻨﻊ
ﮐړى وي او د ﻫﻐﻮ ﻟﻪ ﻋﺬاﺑﻪ ﻳﯥ ﺑﯧﺮوﻟى وي .اﻟﺒﺘﻪ ﻏﻴﺮ ﻣکﻠﻒ ﻫﻐﻪ دى
ﭼي ﻟﻮى څښﺘﻦ ﭘﻪ دې ﭼﺎرو ﻧﻪ وي ﻣﺨﺎﻃﺐ ﮐړى .ﺑﻴﺎ ﻣکﻠﻒ دوه

ډوﻟﻪ دى :ﻣﻮﻣﻦ او ﮐﺎﻓﺮ .ﻣﻮﻣﻦ دوه ډوﻟﻪ دى :اﻃﺎﻋﺖ ﮐﻮوﻧﮑى او
ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧﻪ .ﺑﻴﺎ اﻃﺎﻋﺖ ﮐﻮوﻧﮑي او ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧﻪ ﻫﻢ ﭘﺮ دوو ډﻟﻮ ﻋﺎﻟﻢ او

ﺟﺎﻫﻞ ﺑﺎﻧﺪي وﯦﺸﻞ ﺳﻮي دي.

ﺗﺮ دې وﯦﺶ وروﺳﺘﻪ راﺗﻪ څﺮګﻨﺪه ﺳﻮه ﭼي ټﻮل ﻣکﻠﻔﻴﻦ ،ﻣﻮﻣﻨﺎن

دي ﮐﻪ ﮐﺎﻓﺮان ﺑﯧﻠﻪ ﻫﻐﻮ ﮐﺴﺎﻧﻮ ﭼي ﻟﻮى څښﺘﻦ ژﻏﻮرﻟي دي ،د ﻏﺮور

ﭘﻪ ﻟﻮﻣﻮ ﮐي ښکﯧﻞ ﺳﻮي دي .زه ﺑﻪ ﮐﻪ د ﺧﺪاى رﺿﺎ وه د ﻏﺮور ﻟﻪ

ﻏﻮﻟﻮوﻧﮑﻮ ﻣﻈﺎﻫﺮو څﺨﻪ ﭘﺮده ﭘﻮرﺗﻪ ﮐړم ،ﻣکﻠﻔﻴﻦ ﺑﻪ ﭘﻪ ﺣﻘﻴﻘﺖ ﭘﻮه
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ﮐړم .ﭘﻪ دې ﻫکﻠﻪ ﺑﻪ ﭘﻪ ډﯦﺮ وﺿﺎﺣﺖ او څﺮګﻨﺪﺗﻴﺎ ﺳﺮه ﻟﻨډي

څﺮګﻨﺪوﻧي او اﺷﺎرې وﮐړم وﻣﺎ ﺗﻮﻓﻴﻘي اﻻ ﺑﺎﻟ�ﻪ.

ﭘﻮه ﺳﻪ ﭼي ﻟﻪ وګړو څﺨﻪ ﻣﻐﺮورﻳﻦ ،ﺑﯧﻠﻪ ﮐـﺎﻓﺮاﻧﻮ څﻠـﻮر ډﻟـي دي:

ﻳﻮه ډﻟﻪ ﻟﻪ ﻋﻠﻤﺎوو څﺨﻪ ده ،ﺑﻠﻪ ﻟﻪ ﻋﺒـﺎدت ﮐﻮوﻧﮑـﻮ څﺨـﻪ ده ،ﺑﻠـﻪ ﻟـﻪ

ﭘﺎﻧګﻮاﻟﻮ څﺨﻪ ده او ﺑﻠﻪ ﻫﻢ ﻟﻪ ﺻﻮﻓﻴﺎﻧﻮ څﺨﻪ ده .اﻟﺒﺘـﻪ ﮐـﺎﻓﺮان ﺑﻴـﺎ ﭘـﻪ

ﺧﭙﻞ ﻏﺮور ﮐي دوې ډﻟي دي :ځﻴﻨي ﻣﺎدي ژوﻧﺪاﻧﻪ ﺗﯧـﺮ اﻳﺴـﺘﻠي دي او

ځﻴﻨي ﺷﻴﻄﺎن ﺗﯧﺮ اﻳﺴﺘﻠي او ﻣﻐﺮوره ﮐړي دي.

ﻫﻐﻪ ﮐﺴﺎن ﭼي د دﻧﻴﺎ ﻣﺎدي ژوﻧﺪاﻧﻪ ﺗﯧﺮ اﻳﺴﺘﻠي دي ،ﻫﻐـﻪ دي ﭼـي

واﻳﻲ :ﻧﻐﺪي ﺗﺮ ﻧﺴﻴﻪ )ﻫﻐﻪ ﺑﻴﻪ ﭼي وروﺳﺘﻪ ورﮐﻮل ﮐﻴـږي ؛ ﭘـﻮر( ښـﻪ

دي دﻏﻪ راز واﻳﻲ ﭼـي :د دې دﻧﻴـﺎ ﺧﻮﻧﺪوﻧـﻪ ﻳﻘﻴﻨـي دي ،ﺧـﻮ د ﻫﻐـې

دﻧﻴﺎ ﺧﻮﻧﺪوﻧﻪ ﻏﻴﺮ ﻳﻘﻴﻨي او ﻧﺎڅﺮګﻨﺪ دي .ﭼي ﭘﻪ ﺷﺘﻮن ﮐـي ﻳـﯥ ﺷـک

دى .ځکﻪ ﻧﻮ ﻧﻪ ﺳي ﮐﯧﺪاى د ﻫﻐﻪ څﻪ ﻟﭙﺎره ﭼي ﭘﻪ وﺟﻮد ﮐي ﻳﯥ ﺷک

وي ﺗﺮ ﻣﻮﺟﻮدو ﻳﻘﻴﻨي ﺷﻴﺎﻧﻮ ﺗﯧﺮ ﺳﻮ.

ﺧﻮ دا ﻗﻴﺎس او اټﮑﻞ ﻧﺎﺳـﻢ دى .اﺑﻠـﻴﺲ ﻟﻌـﻴﻦ دﻏﺴـي اﺳـﺘﺪﻻل او

اټﮑﻞ وﮐړ او وﻳﯥ وﻳﻞ :
ََ۠ َ
ۡ
﴿�نا خ ۡ�ّ ٞمِن ُه﴾ ]اﻷﻋﺮاف.[12 :
»زه ﺗﺮ آدم ﻏﻮره ﻳﻢ«.

ﻫﻐﻪ ګﻮﻣﺎن ﮐﺎوه ﭼي ﻟﻮړ واﻟى ﭘﻪ ﺳﺒﺐ ﮐي دى .د دې ﻏﺮور ﻋﻼج

ﭘﻪ دوو ﺷﻴﺎﻧﻮ ﮐﻴږي :ﻳﺎ ﻳﯥ ﭘﻪ ﺗﺼﺪﻳﻖ درﻣﻠﻨـﻪ ﮐﻴـږي ﮐـﻮم ﭼـي اﻳﻤـﺎن

راوړل دي ﻳﺎ ﻳﯥ ﭘﻪ دﻟﻴﻞ او ﺑﺮﻫﺎن درﻣﻠﻨـﻪ ﮐﻴـږي .ﺗﺼـﺪﻳﻖ دادى ﭼـي
ﺳړى د ﻟﻮى څښﺘﻦ دﻏﻪ وﻳﻨﺎوي وﻣﻨي ﭼي ﻓﺮﻣﺎﻳﻲ:
َ َّ َ ۡ َ ۡ َ َ ٞ
ٰٓ
﴿ َو َما عِند ٱ�ِ خ� و���ۚ﴾ ]اﻟﻘﺼﺺ.[60 :

د »ﻏﺮور او د ﻫﻐﻪ ﻋﻼج« ﭘﻪ ﻧﺎﻣﻪ د »اﻟکﺸﻒ واﻟﺘﺒﻴﻴﻦ ...
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»اوڅﻪ ﭼي د ﻟﻮى څښﺘﻦ ﺳﺮه دي ،ﻫﻐﻪ ﺗﺮ دې ډﯦﺮ ﻏﻮره او ﺑﯧﺨي ﭘﺎﺗﻪ

ﮐﯧﺪوﻧﮑي دي«.
َّ
ۡ
ٓ
ۡ
ُ
َ
﴿ َو َما ٱ ۡ َ
� َي ٰوةُ ٱ ُّ�� َيا إِ� َم�ٰ ُع ٱلغ ُرورِ ] ﴾١٨٥آل ﻋﻤﺮان.[185 :
»او د دﻧﻴﺎ ژوﻧﺪ ﺻﺮف ﻳﻮ ﻏﻮﻟﻮوﻧﮑى ﺷى دى«.

دﻏﻪ راز ﻫﻐﻪ څﻪ ﭼي د ﻟﻮى څښﺘﻦ ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ ج راوړي دي ﻫﻐﻪ ﻫـﻢ

ﺗﺼﺪﻳﻖ ﮐړي.

د دﻟﻴﻞ ﭘﻪ ﻫکﻠﻪ:ﺳړى ﺑﺎﻳﺪ د ﺧﭙﻞ دﻟﻴﻞ او ﻗﻴﺎس ﭘﻪ ﻓﺴﺎد او

ﻧﺎﺳﻤﺘﻴﺎ ﭘﻮه ﺳي .دا ﭼي وﻳﻞ ﮐﻴږي »دﻧﻴﺎ ﻧﻐﺪه او آﺧﺮت ﭘﻮر دى«.

ﻣﻘﺪﻣﻪ ﻳﯥ درﺳﺘﻪ ده .اﻣﺎ دا ﭼي واﻳﻲ» :ﻧﻐﺪي ﺗﺮ ﭘﻮر ښﻪ دي« .ﭘﻪ دې

ﮐي اﻟﺘﺒﺎس راﻏﻠى دى او واﻗﻌﻴﺖ دﻏﺴي ﻧﻪ دى .ځکﻪ ﮐﻪ ﻧﻐﺪي ﭘﻪ

ﮐﭽﻪ او ﻣﻮﺧﻪ ﮐي د ﭘﻮر ﺳﺮه ﺑﺮاﺑﺮي وي ،ﻧﻮ ﻧﻐﺪي ښې دي ،ﺧﻮ ﮐﻪ
ﻧﻐﺪي ﺗﺮ ﭘﻮر ﻟږ وي ﺑﻴﺎ ﺧﻮ ﻧﻮ ﭘﻮر ښﻪ دى .ﺑﻞ ﻟکﻪ ﭼي څﺮګﻨﺪه ده

آﺧﺮت ﺗﻞ ﺗﺮ ﺗﻠﻪ دى او دﻧﻴﺎ ﺗﯧﺮﯦﺪوﻧﮑې ده .او دا ﭼي واﻳﻲ د دﻧﻴﺎ

ﺧﻮﻧﺪوﻧﻪ ﻳﻘﻴﻨي دي او د آﺧﺮت ﭘﻪ ﺧﻮﻧﺪوﻧﻮ ﮐي ﺷک دى .دا
اﺳﺘﺪﻻل ﻫﻢ ﻧﺎﺳﻢ او ﺑﺎﻃﻞ دى .ځکﻪ ﭼي د ﻣﻮﻣﻨﺎﻧﻮ ﭘﻪ اﻧﺪ آﺧﺮت

ﻳﻘﻴﻨي دى او د دې ﻳﻘﻴﻦ ﻟﭙﺎره دوه ﻣﺪرﮐﻪ ﺳﺘﻪ :ﻳﻮ ﻟﻪ اﻧﺒﻴﺎوو او
ﻋﺎﻟﻤﺎﻧﻮ څﺨﻪ د ﺗﻘﻠﻴﺪ او ﭘﻴﺮوۍ ﭘﻪ دود اﻳﻤﺎن او ﺗﺼﺪﻳﻖ دى .ﻟکﻪ

څﻨګﻪ ﭼي د درﻣﻠﻮ ﭘﻪ ﺗﺠﻮﻳﺰ ،ﺧﻮړﻟﻮ او اﺳﺘﻌﻤﺎل ﮐي ﻟﻪ ﭘﻮه درﻣﻠګﺮ
)ﻃﺒﻴﺐ( څﺨﻪ ﺗﻘﻠﻴﺪ ﮐﻴږي .او ﺑﻞ اﻧﺒﻴﺎووﺗﻪ وﺣي او اوﻟﻴﺎوو ﺗﻪ اﻟﻬﺎم

دى .ﺧﻮ داﺳي ګﻮﻣﺎن وﻧﻪ ﮐړې ﭼي د آﺧﺮت او دﻧﻴﺎ ﭘﻪ ﭼﺎرو ﮐي د
ﻟﻮى څښﺘﻦ د ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ ج ﻣﻌﺮﻓﺖ او ﭘﯧﮋﻧﺪګﻠﻮي ﻟﻪ ﺟﺒﺮاﻳﻞ÷ څﺨﻪ

ﺗﻘﻠﻴﺪ دى .ځکﻪ ﭼي ﺗﻘﻠﻴﺪ ﺳﻢ او ﺻﺤﻴﺢ ﻣﻌﺮﻓﺖ ﻧﻪ ګڼﻞ ﮐﻴږي او

ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ ج ﻟﻮى څښﺘﻦ ﻟﻪ ﺗﻘﻠﻴﺪ څﺨﻪ ﻣﺴﺘﺜﻨﺎ ﮐړى دى ،ﺑﻠکي ده ﺗﻪ ﻳﯥ
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ﻟﻪ ﺣﻘﺎﻳﻘﻮ څﺨﻪ ﭘﺮده ﭘﻮرﺗﻪ ﮐړې او ﻫﻐﻪ د ﺑﺼﻴﺮت ﭘﻪ رڼﺎ ﺣﻘﺎﻳﻖ

داﺳي ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐړي دي ،ﻟکﻪ ﻣﺤﺴﻮﺳﺎت ﭼي ﻳﯥ ﻟﻴﺪل.

ﻟﻮﻣړ ìﻓﺼﻞ :ﭘﻪ Ïې ﻫﮑﻠﻪ ﭼﻲ ﮐﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎ Ï äﻟﻮ ìڅښﺘﻦ ÇæÇﻣﺮ ﭘﺮ

ځﺎ ìﻧﻪ ﮐړ æÇ íﭘﻪ ﺷﻬﻮﺗﻮﻧﻮ ﮐÜﮑړ ﺳﻲ ﮐﻪ څﻪ ﻫﻢ ﭘﻪ ژﺑﻪ  æÇﻋﻘﺎﯾﺪæ
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎ ¡íæ äﺧﻮ ﭘﻪ ﻏﺮ Ñæﮐﻲ  Ïﮐﻔﺎ æÑﺳﺮ åﺷﺮﯾﮏ ìÏ

ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎﻧﻮ ﭼي ﭘﻪ ژﺑﻪ او ﻋﻘﺎﻳﺪو اﻳﻤﺎن راوړى دى ﮐﻪ د ﻟﻮى څښﺘﻦ

اواﻣﺮ ﭼي ﻫﻤﺎﻏﻪ ﺻﺎﻟﺤﻪ اﻋﻤﺎل دي ﭘـﺮ ځـﺎى ﻧـﻪ ﮐـړي او ﺿـﺎﻳﻊ ﻳـﯥ
ﮐړي او ﭘﻪ ﺷﻬﻮﺗﻮﻧﻮ ﮐـکړ ﺳي ،ﭘﻪ ﺣﻘﻴﻘﺖ ﮐي ﭘﻪ دې ډول ﺗﯧﺮوﺗﻨـﻪ او

ﻏﺮور ﮐي د ﮐﻔﺎرو ﺳﺮه ﺷﺮﻳک دي .ﭘﻪ دې ﺗﻮګﻪ د دﻧﻴﺎ ژوﻧﺪ د ﻣﻮﻣﻨﺎﻧﻮ
او ﮐﺎﻓﺮاﻧﻮ دواړو ﻟﭙﺎره د ﻏﺮور ﻻﻣﻞ دى.

اﻣﺎ د ﻟﻮى څښـﺘﻦ ﭘـﻪ وړاﻧـﺪي د ﮐـﺎﻓﺮاﻧﻮ ﻏـﺮور د ځﻴﻨـﻮ د دې وﻳﻨـﺎ

ﻏﻮﻧــﺪي دى ﭼــي ﭘــﻪ ﺧﭙــﻞ ﻫکﻠــﻪ واﻳــﻲ :ﮐــﻪ ﻟــﻮى څښــﺘﻦ ﺗــﺮ ﻣړﻳﻨــي

وروﺳﺘﻪ ﻣﻮږ ﻫﻤﺎﻏﻪ ﻟﻮﻣړي ﺷکﻞ ﺗﻪ وروګﺮځﻮي ،ﻧﻮ څﻨګﻪ ﭼـي ﻣـﻮږ

ﭘﻪ دې ﻧړۍ ﮐي د دﻧﻴﺎ ﭘﻪ ﭼﺎرو ﮐي ﺗﺮﻧﻮرو وړاﻧﺪي ﻳﻮ ﭘﻪ آﺧﺮت ﮐي ﺑـﻪ

ﻫﻢ د دې وړاﻧﺪﻳﺘﻮب ډﯦﺮ ﻣﺴﺘﺤﻖ ﻳﻮ .ﻟکﻪ ﭼي ﻟﻮى څښﺘﻦ د دوى ﭘـﻪ

ﻫکﻠﻪ د ﻗﺮآن ﮐﺮﻳﻢ ﭘﻪ ﺳﻮرت ﮐﻬﻒ ﮐي داﺳي ﻓﺮﻣﺎﻳﻲ:
َ َ ٓ َ ُ ُّ َّ َ َ َ ٓ َ ٗ
َ ٓ َ ُ ُّ َ َ َ َ
ََٗ
ذه ِۦٓ �بدا  ٣٥وما أظن ٱلساعة قا�ِمة﴾ ]اﻟكﻬﻒ-35 :
يد � ٰ ِ
﴿ما أظن أن تب ِ
.[36
ژﺑﺎړه» :زه ګﻮﻣﺎن ﻧﻪ ﮐﻮم ﭼي دا ﺷﺘﻤﻨي ﺑﻪ ﻳﻮ ﻣﻬﺎل ﻟﻪ ﻣﻨځﻪ وﻻړه ﺳي

او زﻣﺎ ﺑﺎور ﻧﻪ راځي ﭼي د ﻗﻴﺎﻣﺖ ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻪ ﻳﻮ وﺧﺖ راﺳي«.

د دې ﻏﻮﻟﯧـﺪﻧي ﻻﻣــﻞ ﭘـﻪ ﻫﻤﺎﻏــﻪ ﻗﻴــﺎس او اﺳـﺘﺪﻻل ﮐــي د اﺑﻠــﻴﺲ

ﭘﻴﺮوي ده .ځکﻪ څﻨګﻪ ﭼي دوى د ﻟﻮى څښﺘﻦ ﻫﻐﻮ ﻧﻌﻤﺘﻮﻧﻮ ﺗﻪ ګـﻮري

د »ﻏﺮور او د ﻫﻐﻪ ﻋﻼج« ﭘﻪ ﻧﺎﻣﻪ د »اﻟکﺸﻒ واﻟﺘﺒﻴﻴﻦ ...
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ﮐﻮم ﭼي دوى ﺗﻪ ﻳﯥ ﭘﺮ دې دﻧﻴﺎ ورﮐړي دي ،ﻧـﻮ آﺧـﺮت ﻫـﻢ ﭘـﺮ ﻫﻐـﻮ

ﻗﻴﺎﺳﻮي ،او څﻨګﻪ ﭼي وﻳﻨي ﭼي ﭘﺮ دې ﻧړۍ د دوى ﻋﺬاب ځﻨډﯦـﺪﻟى

دى د آﺧﺮت ﻋﺬاب ﻫﻢ دﻏﺴي ﺑﻮﻟي .ﻟکﻪ ﻟﻮى څښـﺘﻦ د دوى ﺧﺒـﺮي

داﺳي ﺣکﺎﻳﺖ ﮐﻮي:
َ ۡ َ ُ َ ّ ُ َ َّ ُ َ َ ُ ُ
﴿لو� �عذِ�نا ٱ� بِما �قول ۚ﴾ ]اﻟﻤﺠﺎدﻟﺔ.[8 :

ژﺑﺎړه» :وﻟي ﻟﻮى څښﺘﻦ زﻣﻮږ ﭘﺮ دﻏﻮ ﺧﺒﺮو ﺑﺎﻧﺪي ﻣﻮږ ﺗﻪ ﻋﺬاب ﻧﻪ

راﮐﻮي؟«.

او څﻨګﻪ ﭼي ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎﻧﻮ ﺗﻪ ګﻮري ،ﺑﯥ وزﻟي ﻳﯥ ﻣﻮﻣي ،ځکﻪ ﻧـﻮ ﭘـﻪ

ﺳﭙکﻪ ﺳﺘﺮګﻪ ورﺗﻪ ګﻮري او واﻳﻲ:
َ َ ٰٓ ُ َ ٓ َ َّ َّ ُ َ َ
ٓ
� عل ۡي ِهم ّ ِم ۢن بَ ۡين َِنا ۗ﴾ ]اﻷﻧﻌﺎم.[53 :
﴿أ�ؤ�ءِ من ٱ

ژﺑﺎړه» :آﻳﺎ دا ﻫﻐﻪ ﺧﻠک دي ﭼي ﭘﺮ دوى زﻣﻮږ ﭘﻪ ﻣﻨځ ﮐي د ﻟﻮى

څښﺘﻦ ﻟﻮرﯦﻴﻨﻪ او ﻣﻬﺮﺑﺎﻧي ﺳﻮې ده؟«.

او واﻳﻲ:
َ ۡ َ َ َ ۡ ٗ َّ َ َ ُ َ ٓ َۡ
﴿لو �ن خ�� ما سبقونا إِ� �هِ﴾ ]اﻷﺣﻘﺎف.[11 :

ژﺑﺎړه» :ﮐﻪ اﺳﻼم ﮐﻮم ښﻪ ﮐﺎر واى ﻧﻮ دﻏﻪ ﺧﻠک ﭘﻪ دې ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﮐي ﺗﺮ

ﻣﻮږ ﻧﻪ ﺳﻮاى دﻣﺨﻪ ﮐﯧﺪﻻى«.

او د ﻫﻐﻪ ﻗﻴﺎس او اﺳﺘﺪﻻل ﺗﺮﺗﻴﺐ ﭼي د دوى ﭘـﻪ زړوﻧـﻮ ﮐـي ﻳـﯥ

ځﺎى ﻧﻴﻮﻟى دى دادى ﭼي دوى واﻳﻲ :څﻨګﻪ ﭼي ﻟﻮى څښﺘﻦ ﻣـﻮږ ﭘـﻪ

دې دﻧﻴﺎ ﮐي ﻟﻪ ﻧﻌﻤﺘﻮﻧﻮ ﺑﺮﺧﻤﻦ ﮐړي ﻳﻮ او ﭘﺮ ﻣﻮږ ﻳﯥ ﻟﻮرﯦﻴﻨﻪ ﮐړې ده،

ﻧﻮ ﻣﻮږ د ﻟﻮى څښﺘﻦ دوﺳﺘﺎن ﻳـﻮ .ځکـﻪ ﭼـي ﻟـﻮى څښـﺘﻦ ﺧـﻮ ﺧﭙـﻞ

ﻧﻌﻤﺘﻮﻧﻪ ﭘﺮ ﺧﭙﻠﻮ دوﺳﺘﺎﻧﻮ ﻟـﻮروي .ﭘـﻪ داﺳـي ﺣـﺎل ﮐـي ﭼـي ﺣﻘﻴﻘـﺖ

داﺳي ﻧﻪ دى .ځکﻪ ﮐﯧﺪاى ﺳي ﻟﻮى څښﺘﻦ ﭘﺮ ﻳﻮﭼﺎ اﺣﺴﺎن وﮐړي ﺧﻮ

دوﺳﺖ ﻳﯥ ﻧﻪ وي او دﻏﻪ اﺣﺴﺎن د ﻫﻐـﻪ د ﺧـﻮارۍ ﻻﻣـﻞ وګﺮځـي او
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ﮐﺮار ﮐﺮار ﻳﯥ ﭘﻮﭘﻨﺎ ﮐړي .اﻟﺒﺘﻪ دا د ﻟـﻮى څښـﺘﻦ ﭘـﻪ ﻫکﻠـﻪ د ﻏـﺮور او

ﻏﻮﻟﯧﺪﻧي ﻟﻪ اﻣﻠﻪ دي .ﻟﻪ دې اﻣﻠﻪ رﺳﻮل ج ﻓﺮﻣﺎﻳﻠي دي:
َ
َ
َ ْ َ ُْ ْ
َ َّ َ ْ
ْ َ
ُّ ْ َ َ ُ َ ُ ُ
َّ َّ َ َ
� ُّﺒﻪ ﻛ َﻤﺎ ﺤﺗ ُﻤﻮن
» ِإن ا� ﻋ َّﺰ َوﺟﻞ � ِ� �ﺒﺪهُ الﻤﺆ ِﻣ َﻦ ِﻲﻓ اﺪﻟ�ﻴﺎ وﻫﻮ ِ
َ َ ُ ْ َّ َ َ َ َّ َ َ َ َ ُ َ َ
اب ﺨﺗﺎﻓﻮن َﻋﻠﻴْ ِﻪ«) .(١
م ِﺮ�ﻀ�ﻢ اﻟﻄﻌﺎم والﺮﺸ
ژﺑﺎړه :ﻟﻮى څښﺘﻦ ﺧﭙﻞ ﻣﻮﻣﻦ ﺑﻨﺪه ﻟﺮه ﻟﻪ دﻧﻴﺎ څﺨـﻪ داﺳـي ﭘﺮﻫﯧـﺰ

ورﮐﻮي ،ﻟکﻪ ﺳﺘﺎﺳي څﺨﻪ ﻳﻮ ﭼي ﺧﭙـﻞ ﻧـﺎروغ ﺗـﻪ ﻟـﻪ ﺧـﻮړو او اوﺑـﻮ

څﺨﻪ ﭘﺮﻫﯧﺰ ورﮐﻮي ،ﭘﻪ داﺳي ﺣﺎل ﮐي ﭼي ﻫﻐﻪ ﻳﯥ دوﺳـﺖ وي او د

ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﻧﺎروﻏي ﻳﯥ ﺧﻮاﺑﺪﻳږي.

د ﺑﺼﻴﺮت د ﺧﺎوﻧﺪاﻧﻮ ﺑﺎور ﺑﻪ دا وو ﭼي ﮐﻪ ﺑـﻪ ﺷـﺘﻤﻨۍ ورﺗـﻪ ﻣﺨـﻪ

ﮐړه ﻏﻤﺠﻦ ﺑﻪ ﺳﻮه ،او ﭼي ﻓﻘﺮ ﺑﻪ ورﺗـﻪ ﻣﺨـﻪ ﮐـړه ﺧﻮښـﯧﺪل او وﻳـﻞ

ﻳﯥ :دا د ﺻﺎﻟﺤﺎﻧﻮ ﺷﻌﺎر دى او ﻣﻮږ ﻫﺮﮐﻠى ورﺗﻪ واﻳﻮ.

ﻟﻮى څښﺘﻦ ﻓﺮﻣﺎﻳﻠي دي:
َ
َ
َ َ َّ ۡ َ ٰ َ
َ
َ ۡ
�� ُن إِذا َما ٱ ۡ� َتلٮ ٰ ُه َر ُّ� ُهۥ فأ� َر َم ُهۥ َو� َّع َم ُهۥ﴾ ]اﻟﻔﺠﺮ.[15 :
﴿فأما ٱ ِ�

ژﺑﺎړه» :ﺧﻮ د اﻧﺴﺎن ﺣﺎل دادى ﭼي د ﻫﻐﻪ رب ﮐﻠﻪ ﻫﻐﻪ ﭘﻪ وﻳﺮ او ﮐړاو

ﺳﺮه ﭘﻪ ازﻣﻴښﺖ ﮐي واﭼﻮي ،ﺑﻴﺎ ﻫﻐﻪ ﺗﻪ ﻋﺰت او ﻧﻌﻤﺖ ورﮐړي.«...
ۡ
َُ ُ َ
َ َ ۡ َ َ َ َّ ُ ُّ ُ
َّ
َ َ
ََۡ
ت
﴿��س ُبون �� َما ن ِمدهم بِهِۦ مِن ما ٖل َو�نِ� � ٥٥سارِع ل ُه ۡم ِ� ٱ�ي� ٰ ِ �
َّ ۡ
َ
بَل � �َش ُع ُرون ] ﴾٥٦اﻟﻤﺆﻣﻨﻮن.[56-55 :
ژﺑﺎړه» :آﻳﺎ دوى دا اﻧګﯧﺮي ﭼي ﻣﻮږ ﭼي ﭘﻪ ﻣﺎﻟﻮﻧﻮ او اوﻻدوﻧﻮ ﮐي د

دوى ﺳﺮه ﻣﺮﺳﺘﻪ ﮐﻮو ،ﻧﻮ ګﻮاﮐي دوى ﺗﻪ ﭘﻪ ښﯧګڼﻮ ورﮐﻮﻟﻮ اﺧﺘﻪ ﻳﻮ ؟ ﻧﻪ،

داﺳي ﻧﻪ ده ،ﺑﻠکي د اﺻﻠي ﻣﻮﺿﻮع ﭘﻪ ﻫکﻠﻪ د دوى ﺳﺮه ﭘﻮﻫﻪ ﻧﺴﺘﻪ«.

 -١دﻏﻪ ﺣﺪﻳﺚ اﺣﻤﺪ او ﺣﺎﻛﻢ رواﻳﺖ ﮐړى دى او ﻋﻼﻣﻪ اﻟﺒﺎﻧي ﭘﻪ ﺻﺤﻴﺢ
اﻟﺘﺮﻏﻴﺐ واﻟﺘﺮﻫﻴﺐ ﮐي ﺻﺤﻴﺢ ﺑﻠﻠى دى .ژﺑﺎړن.

د »ﻏﺮور او د ﻫﻐﻪ ﻋﻼج« ﭘﻪ ﻧﺎﻣﻪ د »اﻟکﺸﻒ واﻟﺘﺒﻴﻴﻦ ...
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َ َ ۡ َۡ ُ ُ ّ ۡ َۡ ُ َ ََُۡ َ
ون َ ٤٤وأُ ۡم� ل َ ُه ۡم إ َّن َك ۡيدِي َمت ِ ٌ
� ﴾٤٥
﴿سنستدرِجهم مِن حيث � �علم
ۚ ِ
ِ

]اﻟﻘﻠﻢ.[45-44:

ژﺑﺎړه» :ﻣﻮږ ﺑﻪ ﭘﻪ داﺳي ﺗﻮګﻪ دوى ﭘﻪ ﮐﺮاره ﮐﺮاره د ﭘﻮﭘﻨﺎ ﮐﯧﺪو ﺧﻮا ﺗﻪ

ﺑﻮزو ﭼي دوى ﺧﺒﺮ ﻫﻢ ﻧﻪ وي .زه دوى ﺗﻪ وﺧﺖ ورﮐﻮم ،زﻣﺎ ﺗﺪﺑﻴﺮ ډﯦﺮ

ﻗﻮي دى«.
َ َ ۡ َ َ َ ۡ ۡ َ ۡ َ َ ُ ّ َ ۡ َ َّ َ َ ُ ْ
َ َ َّ َ ُ ْ َ ُ ّ ُ ْ
� � ٍء ح ٰٓ
� إِذا ف ِرحوا
﴿فلما �سوا ما ذكِروا بِهِۦ �تحنا علي ِهم �ب�ٰب ِ
َ ٓ ُ ُ ٓ ْ َ َ ۡ َ ٰ ُ َ ۡ َ ٗ َ َ ُ ُّ ۡ ُ َ
بِما أوتوا أخذ�هم �غتة فإِذا هم مبل ِسون ] ﴾٤٤اﻷﻧﻌﺎم.[44 :
ژﺑﺎړه» :ﺑﻴﺎ ﮐﻠﻪ ﭼي ﻫﻐﻮى ﻫﻐﻪ ﻧﺼﻴﺤﺖ ﻫﯧﺮ ﮐړ ﭼي ورﺗﻪ ﺳﻮى وو ،ﻧﻮ

ﻣﻮږ د ﻫﺮ ډول ﺳﻮﮐﺎﻟۍ دروازې د ﻫﻐﻮ ﻟﭙﺎره ﭘﺮاﻧﻴﺴﺘﻠې ،ﺗﺮ دې ﭼي ﮐﻠﻪ

ﻫﻐﻮى ﭘﻪ ﻫﻐﻮ ﻧﻌﻤﺘﻮﻧﻮ ﮐي ﭼي ور ﺑﺨښﻞ ﺳﻮي وه ،ښﻪ ډوب ﺳﻮل ﻧﻮ ﻣﻮږ
ﭘﻪ ﻧﺎڅﺎﭘﻲ ډول وﻧﻴﻮل او ﭘﻪ دې وﺧﺖ ﮐي د ﻫﻐﻮ دا ﺣﺎﻟﺖ وو ﭼي ﻟﻪ ﻫﺮي

ښﯧګڼﻲ څﺨﻪ ﻧﻬﻴﻠي وه«.

ﻫﻮ! څﻮک ﭼي د ﻏﺮور او ﻏﻮﻟﻮﻧي ﭘﺮ دې ښکﺎرﻧﺪه اﻳﻤـﺎن ﻟـﺮي ﭘـﺮ

ﻟﻮى څښﺘﻦ اﻳﻤﺎن ﻧﻪ راوړي .څﺮګﻨﺪه ده ﭼي د دې ﻏﺮور ﻣﻨﺸﺎء د ﻟﻮى

څښﺘﻦ او د ﻫﻐﻪ د ﺻﻔﺎﺗﻮ ﭘﻪ ﻫکﻠﻪ ﺟﻬﻞ دى.

څﻮک ﭼـي ﻟـﻮى څښـﺘﻦ وﭘﯧﮋﻧـي د ﻫﻐـﻪ ﻟـﻪ ﺗـﺪﺑﻴﺮ څﺨـﻪ ﻧـﻪ ﻣﻨﮑـﺮ

ﮐﻴږي .آﻳﺎ دﻏﻪ ﺧﻠک د ﻓﺮﻋﻮن ،ﻫﺎﻣﺎن او ﻧﻤﺮود اﺣﻮال ﻧﻪ ګﻮري ،ﭼي

څﻨګﻪ ﻟﻮى څښﺘﻦ ﺷﺘﻤﻨۍ او ﻧﻮر ډﯦﺮ اﻣکﺎﻧﺎت ورﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﮐړه او ﺑﻴـﺎ د

ﺧﺪاى ﻟﻪ ﻋﺬاﺑﻪ ﭘﻪ اﻣﺎن ﮐي ﭘﺎﺗﻪ ﻧﻪ ﺳﻮل.

ﻟﻮى څښـﺘﻦ وګـړي د ګﻨـﺎه او ﻓﺴـﺎد څﺨـﻪ ﻣﻨـﻊ ﮐـړي دي او ورﺗـﻪ

څﺮګﻨﺪه ﮐړې ﻳﯥ ده ﭼي ﻫﻐﻪ ﻗﺎدر ﻣﻄﻠﻖ ذات ﮐﻮﻻى ﺳي د دوى ﭘﻮﭘﻨﺎ
ﮐﯧﺪو ﺗﻪ ﻻر اواره ﮐړي ،ﻟکﻪ ﭼي ﻓﺮﻣﺎﻳﻲ:

١٦

ﻏﺮور او د ﻫﻐﻪ ﻋﻼج

َ َ َ ُ ْ َ ۡ َ َّ َ َ َ ۡ َ ُ َ ۡ َ َّ َّ ۡ َ ۡ ُ ۡ َ ٰ ُ َ
�ون ﴾٩٩
﴿أفأمِنوا مكر ٱ�ِۚ ف� يأمن مكر ٱ� ِ إِ� ٱلقوم ٱل� ِ
]اﻷﻋﺮاف.[99 :
ژﺑﺎړه» :د ﻟﻮى څښﺘﻦ ﻟﻪ ﭘټ ﺗﺪﺑﻴﺮ څﺨﻪ ﻫﻐﻪ ﻗﻮم ﺑﯥﻏﻤﻪ ﮐﻴږي ﭼي

ﭘﻮﭘﻨﺎ ﮐﯧﺪوﻧﮑى وي«.

دﻏﻪ راز ﻓﺮﻣﺎﻳﻲ:
ۡ
َ َ َ ُ ْ َ َ َ َ َّ ُ َ َّ ُ َ
خُۡ
� ٱل َ�ٰكِر َ
�ن ] ﴾٥٤آل ﻋﻤﺮان.[54 :
﴿ومكروا ومكر ٱ�ۖ وٱ�
ِ

ژﺑﺎړه» :ﺑﻴﺎ ﮐﺎﻓﺮاﻧﻮ دﺳﻴﺴې ﭘﻴﻞ ﮐړې .ﭘﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﮐي ﻟﻮى څښﺘﻦ ﻫﻢ ﺧﭙﻞ

ﭘټ ﺗﺪﺑﻴﺮ ﭘﻪ ﮐﺎر واﭼﺎوه او ﭘﻪ داﺳي ﺗﺪﺑﻴﺮو ﻧﻮ ﮐي ﻟﻮى څښﺘﻦ ﺗﺮ ټﻮﻟﻮ

وړاﻧﺪي دى«.

او ﻓﺮﻣﺎﻳﻲ:
َ
ۡ
َ
﴿ َ� َم ّهل ٱ ۡل�ٰفِر َ
�ن أ ۡم ِهل ُه ۡم ُر َو ۡ� َ ۢد� ] ﴾١٧اﻟﻄﺎرق.[17 :
ِ
ِ ِ

ژﺑﺎړه» :ﺑﻴﺎ ﻧﻮ اى ﭘﻴﻐﻤﺒﺮه! دې ﮐﺎﻓﺮاﻧﻮ ﺗﻪ ﻣﻬﻠﺖ ورﮐړه او دوى ﻟږ

ﻏﻮﻧﺪي ﭘﺮ ﺧﭙﻞ ﺣﺎل ﭘﺮﯦږده«.

ﻧﻮ ﭘﺎم ﮐﻮه! ﻟﻮى څښﺘﻦ ﺑﻪ دي ﭘﻪ ډﯦﺮو ﻧﻌﻤﺘﻮﻧﻮ وﻧـﺎزوي ،ﺧـﻮ ﭘـﺎى

ﺑﻪ ﻫﻐﻪ ﺳﺘﺎ د ﻧﺎﺑﻮدۍ او ﻋﺬاب ﻻﻣﻞ ﺳي!

æÏﻫﻢ ﻓﺼﻞ Ï :ﻫﻐﻮ ﮐﺴﺎﻧﻮ æ Ïﯾﻨﺎ ææﭘﻪ ﻫﮑﻠﻪ ﭼﻲ ﭘﻪ ﻓﺴﺎæÏﻧﻮ Çﺧﺘﻪ íæ

 æÇﺑﯿﺎ Çæﯾﻲ ﭼﻲ ﺧﺪ ìÇﻏﻔﻮÑ æÇ Ñﺣﯿﻢ ìÏ

د ﻣﻮﻣﻨﻮ ګﻨﻬکﺎراﻧﻮ ﻏﺮور ﺑﻴﺎ ﭘﻪ دې ﮐي دى ﭼي واﻳﻲ ﺧﺪاى ﻏﻔـﻮر

او رﺣﻴﻢ دى .ﻫﻐﻮى ﭘﺮ دې ﺧﺒﺮه ﭘﻪ ﺗﻮﮐﻞ ﮐﻮﻟﻮ ﺳـﺮه ﭘـﻪ ﻧﯧکـﻮ اﻋﻤـﺎﻟﻮ
ﮐي ﺳﺴﺘي ﮐﻮي.

دا ﺧﺒﺮه ﭘـﻪ دﻳـﻦ ﮐـي د ﻫﻴﻠـﻪ ﻣﻨـﺪۍ ﭘـﻪ ﺑﺮﺧـﻪ ﮐـي ښـﻪ ده ؛ د ﻟـﻮى

څښﺘﻦ رﺣﻤﺖ زﻳﺎت او ﻧﺎﭘﺎﻳﻪ دى؛ ﻧﻌﻤﺖ ﻳـﯥ ﭘـﺮ ټﻮﻟـﻮ وﯦﺸـﻠى دى ؛

د »ﻏﺮور او د ﻫﻐﻪ ﻋﻼج« ﭘﻪ ﻧﺎﻣﻪ د »اﻟکﺸﻒ واﻟﺘﺒﻴﻴﻦ ...
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ﮐﺮم او ﺳﺨﺎ ﻳﯥ ﻋﺎﻣﻪ ده او ﻣﻮږ ﻣﻮﺣﺪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن د اﻳﻤﺎن او د ﻫﻐـﻪ د
ﮐﺮم او اﺣﺴﺎن ﭘﻪ وﺳﻴﻠﻪ د ﻫﻐﻪ ﻟﻪ ﺳﺘﺮ درﺑﺎره د ﻋﻔﻮي ﻫﻴﻠﻪ ﻟﺮو.

ډﯦﺮ ځﻠﻪ ﺑﻴﺎ د ګﻨﺎه ﭘـﺮ ﻣﻬـﺎل د دې ﻫﻴﻠـﻪ ﻣﻨـﺪۍ ﺑﻨﺴـټ د ﻣﻴﻨـﺪو او

ﭘﻠﺮوﻧﻮ ﻏﻮره ﮐﺎروﻧﻪ وي .ﭼي دا د ﻏـﺮور وروﺳـﺘۍ ﭘـﻮړۍ ده .ځکـﻪ د
دوى ﻣﻮر او ﭘﻼر ﺳﺮه د دې ﭼي ﺻﺎﻟﺢ او ﭘﺮﻫﯧﺰګﺎره وه ،ﭘﻪ ﻋﻴﻦ ﺣﺎل

ﮐي ﻟﻪ ﺧﺪاﻳﻪ ﭘﻪ ﺑﯧﺮه ﮐي ﻫﻢ وه .ﭘـﻪ دې ﻫکﻠـﻪ اﺑﻠـﻴﺲ د دوى دا ﻧﺎﺳـﻢ

ﻗﻴﺎس او اﺳﺘﺪﻻل دوى ﺗﻪ ښﻪ او ښﺎﻳﺴﺘﻪ اﻳﺴﻮﻟى دى ﭼي څـﻮک ﭼـي

د ﻳﻮﭼﺎ دوﺳﺖ وي د ﻫﻐﻪ اوﻻدوﻧﻪ ﻳﯥ ﻫﻢ دوﺳﺘﺎن وي .ﻧﻮ څﻨګﻪ ﭼي

ﺳﺘﺎﺳــي ﻣﻴﻨــﺪي او ﭘﻠﺮوﻧــﻪ د ﺧــﺪاى دوﺳــﺘﺎن وه ،ﺗﺎﺳــي ﻫــﻢ د ﻫﻐــﻪ

دوﺳﺘﺎن ﻳﺎﺳﺖ او ﻋﺒﺎدﺗﻮﻧﻮ ﺗﻪ څﻪ اړﺗﻴﺎ ﻧﻪ ﻟﺮئ.

ﭘﺮ دې ﻧﺎﺳﻢ ﺑﻨﺴټ ﻫﻐﻮ ﺗﻮﮐﻞ ﮐړى او د ﻟﻮى څښﺘﻦ ﭘﻪ ﺑـﺎره ﮐـي د

ﻏــﺮور ښــکﺎر ﺳــﻮي دي .دا ﺧــﻮاران ﻧــﻪ دي ﭘﻮﻫﯧــﺪﻟي ﭼــي ﻧــﻮح÷

وﻏﻮښــﺘﻞ ﭼــي ﺧﭙــﻞ زوى ﻟــﻪ ﺗﻮﭘﺎﻧــﻪ وژﻏــﻮري او ﭘــﻪ ﺑﯧــړۍ ﮐــي ﻳــﯥ

ﮐښﯧﻨﻮي ،ﺧﻮ ﻟﻮى څښﺘﻦ ﻣﻨﻊ ﮐړ او د ﻫﻐـﻪ زوى ﻳـﯥ د ﻫﻐـﻪ ﺗـﺮ ټـﻮل

ﻗﻮم ﭘﻪ ﺑﺪه ﺗﻮګﻪ ﻏﺮق ﮐړ.

دﻏﻪ ډﻟﻪ ﺧﻠک ﻧﻪ دي ﭘﻮﻫﯧﺪﻟي ﭼي ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ ج ﻟﻪ ﻟﻮى څښﺘﻦ څﺨـﻪ

ﻫﻴﻠﻪ وﮐړه ﭼي د ﻫﻐﻪ د ﻣﻮر د ﻗﺒﺮ د زﻳﺎرت او ﻫﻐـې ﺗـﻪ د ﺑﺨښـﻨي ﭘـﻪ

ﻫکﻠﻪ اﺟﺎزه ورﮐړي ،ﺧـﻮ ﻟـﻮى څښـﺘﻦ د ﻫﻐـﻪ د ﻣـﻮر د ﻗﺒـﺮ د زﻳـﺎرت
اﺟﺎزه ورﮐړه اﻣﺎ د ﻫﻐې د اﺳﺘﻐﻔﺎر اﺟﺎزه ﻳﯥ ورﻧﻪ ﮐړه .دﻏـﻪ راز ﻳـﯥ د

ﻟﻮى څښﺘﻦ دا وﻳﻨﺎ ﻫﯧﺮه ﮐړې ده:
ُ
﴿ َو َ� تَز ُر َواز َرة  ٞو ۡز َر أ ۡخ َر ٰۚ
ى﴾ ]اﻷﻧﻌﺎم.[164 :
ِ ِ
ِ
ژﺑﺎړه» :ﻫﻴڅ ﭘﻮرﺗﻪ ﮐﻮوﻧﮑى د ﺑﻞ ﭘﯧټﻰ ﻧﻪ ﭘﻮرﺗﻪ ﮐﻮي«.
َ َ َّ ۡ َ ۡ َ َّ
﴿وأن ليس ل ِِ� ٰ
�� ِن إِ� َما َس َ ٰ
� ] ﴾٣٩اﻟﻨﺠﻢ.[39 :
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ژﺑﺎړه» :او دا ﭼي د اﻧﺴﺎن ﻟﭙﺎره ﻫﻴڅ ﻧﺴﺘﻪ ﻣګﺮ ﻫﻐﻪ ﭼي ﻫﻐﻪ ﻳﯥ ﺳﻌى

ﮐړې ده«.

ﻧﻮ څﻮک ﭼي ﻓﮑﺮ ﮐﻮي د ﭘﻼر ﭘﻪ ﺗﻘﻮا ﺑﻪ وژﻏﻮرل ﺳي داﺳي ﻣﺜـﺎل

ﻟﺮي ﻟکﻪ د ﭘﻼر ﭘﻪ ډوډۍ ﺧﻮړﻟﻮ ﭼي ﻣړﻳږي ﻳﺎ د ﭘﻼر ﭘﻪ اوﺑﻮ ﭼﻴښـﻠﻮ

اوﺑﻴږي.

ﺗﻘﻮا ﻳﻮ داﺳي ﻓﺮض ﻋﻴﻦ دى ﭼي ﭘﻼر ﻧﻪ ﺳي ﮐـﻮﻻى ﻫﻐـﻪ د زوى

ﭘﺮځﺎى ﺗﺮ ﺳﺮه ﮐړي .ﺑﻠکي د ﺗﻘـﻮا د ﺑـﺪﻟې ورﮐﻮﻟـﻮ ﭘﺮﻣﻬـﺎل اﻧﺴـﺎن ﻟـﻪ

ورور ،ﻣﻮر ،ﭘﻼر ،ﻣﯧﺮﻣﻨي او زوى څﺨﻪ ﺑﯧﻠـﻪ ﺷـﻔﺎﻋﺘﻪ ﭘـﻪ ﻧـﻮرو ﺑﺮﺧـﻮ
ﮐي ګﻮښﻪ ګﺮځي .دﻏﻪ راز دوى د رﺳﻮل ج دا وﻳﻨﺎ ﻫﯧﺮه ﮐړې ده:
ْ َ ِّ ُ َ ْ َ َ َ ْ َ ُ َ َ َ َ َ ْ َ ْ َ ْ َ ْ َ ُ َ ْ َ ْ َ َ َ ْ ُ
ـﻊ �ﻔ َﺴـﻪ
ﺎﺟﺰ ﻣﻦ أ�ﺒ
»اﻟﻜيﺲ ﻣﻦ دان �ﻔﺴﻪ وﻋ ِﻤﻞ لِﻤﺎ �ﻌﺪ الﻤﻮ ِت واﻟﻌ ِ
َ َ َ َ َ َ َّ َ َ َّ
ا�«) .(١
ﻫﻮاﻫﺎ و�ﻤ� ﻰﻠﻋ ِ

ژﺑﺎړه» :ﻫﻮښﻴﺎر ﻫﻐﻪ څﻮک دى ﭼي ﺧﭙﻞ ﻧﻔﺲ ﺧﻮار ﮐړي او د

آﺧﺮت او ﺗﺮ ﻣړﻳﻨي وروﺳﺘﻪ ﻣﻬﺎل ﻟﭙﺎره ﮐﺎر وﮐړي .او ﺑﯥ وزﻟۍ ﻫﻐﻪ

څﻮک دى ﭼي د ﺧﭙﻠﻮ ﻧﻔﺴﺎﻧي ﻏﻮښﺘﻨﻮ ﭘﻴﺮوي وﮐړي او ﺑﻴﺎ ﻟﻪ ﺧﺪاﻳﻪ

د ﻋﻔﻮي ﻫﻴﻠﻪ وﻟﺮي«.

دﻏﻪ راز ﻟﻮى څښﺘﻦ ﻓﺮﻣﺎﻳﻲ:
ُ
ْ
ْ
َ
َ
َ
َّ
َّ َّ َ َ َ ُ ْ َ َّ َ َ َ ُ َ َ ٰ َ ُ
َ
يل ٱ�ِ أ ْو ٰٓ��ِك يَ ۡر ُجون
﴿إِن ٱ�ِين ءامنوا وٱ�ِين هاجروا و�هدوا ِ� سب ِ ِ
َر ۡ َ
� َ
ت ٱ َّ�ِ َوٱ َّ ُ
� َ� ُفورَّ ٞرح ٞ
ِيم ] ﴾٢١٨اﻟﺒﻘﺮة.[218 :
ۚ
ژﺑﺎړه» :ﮐﻮﻣﻮ ﺧﻠکﻮ ﭼي اﻳﻤﺎن راوړى دى او ﭼﺎ ﭼي د ﺧﺪاى ﭘﻪ ﻻر

ﮐي ﺧﭙﻞ ﮐﻮر وﻃﻦ ﭘﺮې اﻳښى او ﺟﻬﺎد ﻳﯥ ﮐړى دى ،ﻫﻐﻮى ﺣﻖ ﻟﺮي ﭼي
 -١دﻏﻪ ﺣﺪﻳﺚ ﺗﺮﻣﺬي ،اﺣﻤﺪ ،ﺑﻴﻬﻘي او ﻃﺒﺮاﻧي رواﻳﺖ ﮐړى او ﻋﻼﻣﻪ اﻟﺒﺎﻧي ﭘﻪ
اﻟﺴﻠﺴﻠﺔ اﻟﻀﻌﻴﻔﺔ او ﻧﻮرو ﮐﺘﺎﺑﻮﻧﻮ ﮐي ﺿﻌﻴﻒ ﺑﻠﻠى دى .ژﺑﺎړن.

د »ﻏﺮور او د ﻫﻐﻪ ﻋﻼج« ﭘﻪ ﻧﺎﻣﻪ د »اﻟکﺸﻒ واﻟﺘﺒﻴﻴﻦ ...

١٩

د ﺧﺪاى د رﺣﻤﺖ ﻫﻴﻠﻪ ﻣﻦ وي او ﻟﻮى څښﺘﻦ د ﻫﻐﻮ د ﺧﻄﺎوو ﺑﺨښﻮﻧﮑى

او ﭘﺮ ﻫﻐﻮ د ﺧﭙﻞ رﺣﻤﺖ ﻟﻮرووﻧﮑى دى«.

ﺑﻞ ځﺎى ﻓﺮﻣﺎﻳﻲ:
ٓ
َ
َ ُ ْ ۡ
﴿ َج َزا َء ۢ ب ِ َما �نوا يَ�س ُِبون ] ﴾٨٢اﻟﺘﻮﺑﺔ.[82 :
ژﺑﺎړه» :دا ﻫﻐﻮ ﺗﻪ د ﻫﻐﻮ ﭘﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﮐي ﭼي ﺗﺮ ﺳﺮه ﮐړي ﻳﯥ دي،

ﻫﻤﺪاﺳي ﺟﺰا ده«.

ﻧﻮ ﭼﺎ ﭼي ښﻪ اﻋﻤﺎل ﻧﻪ وي ﺗﺮ ﺳﺮه ﮐړي ،اﻣﻴﺪ ﻳﯥ ﺟﺎﻳﺰ دى؟

ﮐﻪ ﻣﺨکي ﺗﺮ ﻣﺨکي ﭼﺎ څﻪ ﻧﯧک ﻋﻤﻞ ﻧـﻪ وي ﻟﯧږﻟـى او ﻫﻴﻠـﻪ ﻣـﻦ

وي ﻧﻮ دﻏﺴي ﻫﻴﻠﻪ ﻣﻨﺪي ﻟﻪ ﻏـﺮور او ﻏﻮﻟﯧـﺪﻧي ﭘﺮﺗـﻪ ﺑـﻞ څـﻪ ﻧـﻪ ﺑﻠـﻞ

ﮐﻴږي .او دا ﭼي ﭘﻪ ﺷﺮﻳﻌﺖ ﮐي ﻫﻴﻠﻪ ﺳﺘﺎﻳﻞ ﺳـﻮې ده ﻟـﻪ ﻫﻐـې څﺨـﻪ

ﻣﻮﺧﻪ داده ﭼي د ﻫﻴﻠي ﺳﺮه ﺑﻪ ﺑﯧﺮه او ﺑﯥ ﺑﺮﺧﻴﺘـﻮب ﺟﻮﺧـﺖ ګڼـﻲ .د

دې ګټﻪ ﻗﺮآن ﮐﺮﻳﻢ ﺑﻴـﺎن ﮐـړې ده او د ﻫﻴﻠـي د زﻳـﺎﺗﻮب ﺗﺸـﻮﻳﻖ د ښـﻪ
ﻋﻤﻞ د ﺗﺮﺳﺮه ﮐﯧﺪو ﺳﺮه ﺳﻮى دى.

ÑÏﯦﯿﻢ ﻓﺼﻞ Ï :ﻫﻐﻮ ﮐﺴﺎﻧﻮ Ç Ïﺷﺘﺒﺎ åﭘﻪ ﺑﯿﺎ äﮐﻲ ﭼﻲ ګﻨﻬﻮﻧﻪ ﺗﺮﺳﺮå

ﮐﻮ æÇ íﭘﻪ ﻟږ ﻃﺎﻋﺖ  Ïﻋﻔﻮ íﻫﯿﻠﻪ ﻟﺮí

د ﺧﻠکﻮ ﻳﻮه ﺑﻠﻪ ډﻟﻪ ﻫﻢ ﺳﺘﻪ ﭼي ﭘﻪ ﻏﺮور ﮐي ﭘﻪ ﻣﺨکﻨي ﻓﺼﻞ ﮐـي

د ﺑﻴﺎن ﺳﻮي ډﻟي ﻏﻮﻧﺪي ده او ﻳﻮ ﺑﻞ ﺗﻪ ورﺗـﻪ دي ،ﺧـﻮ دﻏـﻪ ډﻟـﻪ ﻫـﻢ
ﻳﻮڅﻪ ﻃﺎﻋﺘﻮﻧﻪ ﮐﻮي او ﻫﻢ ﭘﻪ ګﻨﺎه اﺧﺘﻪ وي اﻣﺎ ګﻨﻬﻮﻧﻪ ﻳﯥ ﺗﺮ ﻃـﺎﻋﺘﻮﻧﻮ

زﻳﺎت وي او د ﻣﻐﻔﺮت ﻫﻴﻠﻪ ﻟﺮي او ګﻮﻣﺎن ﮐﻮي ﭼـي ښـﺎﻳﻲ د ﻧﯧکﻴـﻮ

ﺗﻠﻪ ﻳﯥ د ﺑﺪﻳﻮ ﺗﺮ ﺗﻠي درﻧﻪ ﺳي.

دا ﻟﻮﻳﻪ ﻧﺎﭘﻮﻫي ده ،او دا داﺳي ﻣﺜﺎل ﻟﺮي ﭼي ﻳﻮ ﺳـړى څـﻮ روﭘـۍ

ﭼي ﻟﻪ ﻣﺸﺮوع او ﻧﺎﻣﺸﺮوع ﻻرو ﻳﯥ ټﻮﻟي ﮐړي وي ﺧﻴﺮات ﮐړي ،ﺧـﻮ
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ﭘﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﮐي ﻳﯥ د ﺧﻠکﻮ ﻟﻪ ﺷﺘﻮ او ﺣﺮاﻣﻮ ﻳﺎ ﺷﺒﻬﻪ ﻧﺎﮐﻮ ﻣـﺎﻟﻮﻧﻮ څﺨـﻪ

څﻮ ﺑﺮاﺑﺮه واﺧﻠي او ﺑﻴﺎ ﻫﻴﻠﻪ ﻟﺮي ﭼي ﮐـﻪ ﻟـﺲ روﭘـۍ ﭘـﻪ ﻳـﻮه ﺗﻠـﻪ ﮐـي
واﭼﻮي او زر روﭘۍ ﭘﻪ ﺑﻠﻪ ﺗﻠﻪ ﮐي ﮐښﯧږدي ،ﻫﻐﻪ ﻟﺲ روﭘۍ ﺑﻪ ﺗﺮ زرو

روﭘﻮ زﻳﺎﺗي ﺳي ،ﭼي دا څﺮګﻨﺪ ﺟﻬﻞ اوښکﺎره ﻧﺎﭘﻮﻫي ده.

څﻠﻮ ãÑﻓﺼﻞ Ï :ﻫﻐﻮ ﮐﺴﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﺑﯿﺎ äﮐﻲ ﭼﻲ ګﻮﻣﺎ äﮐﻮ íﻃﺎﻋﺘﻮﻧﻪ ﯾﯥ
ﺗﺮ ﻣﻌﺎﺻﯿﻮ Òﯾﺎ.íÏ Ê

ځﻴﻨي ﺧﻠک ﺳﺘﻪ ﭼي ګﻮﻣﺎن ﮐﻮي ﻃﺎﻋﺘﻮﻧـﻪ ﻳـﯥ ﺗـﺮ ګﻨﻬﻮﻧـﻮ زﻳـﺎت

دي .دﻏﻪ ﺗﺼﻮر ﻟﻪ ﻫﻐﻪ ځﺎﻳﻪ ﺳﺮﭼﻴﻨﻪ اﺧﻠي ﭼي ﺳړى ﻟﻪ ځﺎﻧﻪ ﭘﻮښـﺘﻨﻪ
ﻧﻪ ﮐﻮي ،ﺣﺴﺎب ﻧﻪ ځﻨي اﺧﻠي او ﺧﭙﻠﻮ ګﻨﻬﻮﻧﻮ ﺗﻪ ﭘﺎم ﻧﻪ اړوي ،ﮐﻪ ﮐﻮم
ﻋﺒﺎدت ﺗﺮﺳﺮه ﮐړي ،ﻫﻐﻪ ﺷﻤﯧﺮي او ﺣﻔﻈﻮي ﻳﯥ ،ﻟکﻪ ﻳـﻮ ﺳـړى ﭼـي

ﭘﻪ ﺧﻮﻟﻪ د ﺧﺪاى ذﮐﺮ ﮐﻮي او ﻫـﺮ ﺷـﻮاروز ﻣـﺜﻼ� ﺳـﻞ ﻳـﺎ زر واره ورد
واﻳﻲ او ﺑﻴﺎ د ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎﻧﻮ ﻏﻴﺒﺖ ﮐﻮي او د ورځي ﭘﻪ اوږدو ﮐي ﻫﻐﻪ څـﻪ
ﻫﻢ ﺗﺮ ﺳﺮه ﮐﻮي ﭼي د ﻟﻮى څښﺘﻦ ﻧﻪ وي ﺧﻮښ ،دﻏﻪ ﺳړى د ذﮐﺮ او

ﺗﺴــﺒﻴﺢ ﻓﻀــﻴﻠﺖ ﻣﻨــي ﺧــﻮ د درواﻏــﻮ ،ﭼﻐﻠــۍ ،او ﻧﻔــﺎق ﻟــﻪ ﻧــﺎوړو او

ﺧﻄﺮﻧﺎﮐﻮ ﭘﺎﭘﻠﻮ ﺑﯥ ﺧﺒﺮه وي .ﭼي دا ﺧﭙﻠﻪ ﻏﺮور او د ځﺎن ﻏﻮﻟﻮﻧﻪ ده.

ځکﻪ ﺗﺮ ﺗﺴـﺒﻴﺢ وﻳﻠـﻮ ﻟـﻪ ﺑـﺪو ﻳﻠﻮڅﺨـﻪ د ﺧـﻮﻟې ﺳـﺎﺗﻠﻮ ﭘـﻪ ﻫکﻠـﻪ ډﯦـﺮ
ټﻴﻨګﺎر ﺳﻮى دى.

 ÏﻣﻐﺮÇÑæﻧﻮ  æÇﺗﯧﺮæﺗﻠﻮ Çﺻﻨﺎ æÇ Ýﭘﻪ ﻫﺮﺻﻨﻒ ﭘﻮÇ íÑړæﻧﺪí
ډﻟﻲ

ﻟﻮﻣړ ìﺻﻨﻒ :ﻟﻪ ﻣﻐﺮÇÑæﻧﻮ څﺨﻪ ﻋﺎﻟﻤﺎ æÇ íÏ äﻫﻐﻮ ìڅﻮ ډﻟﻲ íÏ

 -1ﻟﻪ ﻋﺎﻟﻤﺎﻧﻮ څﺨﻪ ﻳﻮه ډﻟﻪ د ﻫﻐﻮ ده ﭼي ﮐﻠﻪ ﻳﯥ ﺷﺮﻋي او ﻋﻘﻠي
ﻋﻠﻮم زده ﮐړل ،ښﻪ ﻳﯥ وڅﯧړل او ﭘﻪ ﺑﻮﺧﺖ ﺳـﻮل ،ﻧـﻮ د ﺧﭙـﻞ
ﺑﺪن د ﻏړو دﻧﺪو ﺗﻪ ﭘﺎﻣﻠﺮﻧﻪ ﭘﺮﯦږدي ،ﻟﻪ ګﻨﻬﻮﻧﻮ څﺨﻪ د ﻫﻐﻮ ﭘـﻪ
ﺳﺎﺗﻨﻪ ﮐي ﺳﺴﺘي ﻏﻮره ﮐړي او ﺧﭙﻞ ځﺎن ﭘﻪ ﻃﺎﻋﺖ ﮐﻮﻟﻮ ﻣﻠـﺰم

ﻧﻪ ګڼﻲ ،ﺑﻠکي ﭘﻪ ﺧﭙﻠـﻪ ﭘﻮﻫـﻪ داﺳـي ﻣﻐـﺮوره ﺳـي ﭼـي ګﻮﻣـﺎن
ﮐﻮي د ﻟﻮى څښﺘﻦ ﭘﻪ ﺣﻀﻮر ﮐي ﺑﯧﻞ او ځـﺎﻧګړى ځـﺎى ﻟـﺮي

او ﭘﻪ ﭘﻮﻫﻪ ﮐي داﺳـي ﻣﻘـﺎم ﺗـﻪ رﺳـﯧﺪﻟي دى ﭼـي ﻟـﻮى څښـﺘﻦ

ﻋﺬاب ﻧﻪ ورﮐﻮي ،ﺑﻠکي د ﺧﻠکﻮ ﭘﻪ ﻫکﻠﻪ د دوى ﺷـﻔﺎﻋﺖ ﻫـﻢ

ﻣﻨــي او دوى د دوى د ګﻨﻬﻮﻧــﻮ ﻟــﻪ اﻣﻠــﻪ ﻧــﻪ ﻣﺆاﺧــﺬه ﮐــﻮي .دا
ﻣﻐــﺮوره ډﻟــﻪ ده او رﺷــﺘﻴﺎ ﭼــي ﺗﯧﺮوﺗﻠــې ده .ځکــﻪ ﮐــﻪ ﻫﻐــﻮ د

ﺑﺼﻴﺮت ﭘﻪ ﺳﺘﺮګﻮ ﮐﺘﻼى ﻫﺮو ﻣﺮو ﭘﻮﻫﯧـﺪل ﭼـي ﻋﻠـﻢ ﭘـﺮ دوه

ډوﻟﻪ دى .ﻳﻮ د ﻣﻌﺎﻣﻠې ﻋﻠﻢ ،ﺑﻞ د ﻣکﺎﺷـﻔې ﻋﻠـﻢ ،ﮐـﻮم ﭼـي د

ﻟﻮى څښﺘﻦ او د ﻫﻐﻪ د ﺻـﻔﺎﺗﻮ ﭘـﻪ اړه دى .ﺧـﻮ ښـﺎﻳﻲ ﭼـي د

ﻣﻌﺎﻣﻠې ﻋﻠـﻮم زده ﺳـي څـﻮ ﻣﻄﻠـﻮب ﺣکﻤـﺖ ﭘـﻪ ﺑﺸـﭙړه ﺗﻮګـﻪ

ﺗﺮﻻﺳﻪ ﺳي ،ﮐﻮم ﭼي د ﺣﻼﻟﻮ او ﺣﺮاﻣـﻮ ﭘﯧﮋﻧـﺪل او د ﻧﻔـﺲ د
ﺑﺪو او ښﻮ اﺧﻼﻗﻮ ﭘﻪ ﻫکﻠﻪ ﺧﺒﺮﯦﺪل دي.
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د ﻋﺎﻟﻤﺎﻧﻮ د دې ډﻟي ﮐﻴﺴﻪ ﮐټ ﻣټ د ﻫﻐﻪ ﭼﺎ ﻏﻮﻧﺪي ده ﭼي ﺧﭙﻠﻪ

ﺗﻘﻮا ﻧﻪ ﻟﺮي ،ﺧﻮ ﻧﻮر ﺗﻘﻮاﺗﻪ ﻫڅـﻮي ﻳـﺎ ﻳـﯥ ﻣﺜـﺎل د ﻫﻐـﻪ درﻣﻠګـﺮ دى
ﭼي ﺧﻠک درﻣﻠﻮي ﺧﻮ ﺧﭙﻠﻪ ﻧﺎروغ وي.

څﺮګﻨﺪه ده ﭼي دﻏﻪ درﻣﻠګﺮ ﺧﭙﻞ ځﺎن ﻫﻢ ﺗﺪاوي ﮐﻮﻻى ﺳي ،ﺧـﻮ

ﻧﻪ ﻳﯥ ﺗﺪاوي ﮐﻮي .ﻧﻮ آﻳﺎ ﭘﻪ دارو دارو وﻳﻠﻮ ﻳـﺎ د درﻣﻠـﻮ د اوﺻـﺎﻓﻮ ﭘـﻪ

څﺮګﻨﺪوﻟﻮ د ﻧﺎروﻏۍ درﻣﻠﻨﻪ ﮐﻴږي؟ ﻫﻴڅکﻠﻪ ﻧﻪ!ﻫﻮ ،درﻣﻞ ﻫﻠﻪ ﻟګﻴږي

ﭼي ﻧﺎروغ ﭘﺮﻫﯧﺰ وﮐړي .دﻏﻪ ډﻟﻪ د ﻟﻮى څښﺘﻦ ﻟﻪ دې ﻓﺮﻣـﻮدې څﺨـﻪ
ﻏﺎﻓﻠﻪ ﺳﻮې ده:
َّ
َ
﴿قَ ۡد أ َ ۡفلَ َح َمن َز�ٮ ٰ َها َ ٩وقَ ۡد َخ َ
اب َمن د َّسٮ ٰ َها ] ﴾١٠اﻟﺸﻤﺲ.[10-9 :

ژﺑﺎړه» :ﭘﻪ رﺷﺘﻴﺎ ﺳﺮه ﻫﻐﻪ ﭼﺎ ﺑﺮى ﺗﺮﻻﺳﻪ ﮐړ ﭼي د ﻧﻔﺲ ﺗﺰﮐﻴﻪ ﻳﯥ

وﮐړه ،او ﻧﺎﮐﺎم ﺳﻮ ﻫﻐﻪ څﻮک ﭼي ﺧﭙﻞ ﻧﻔﺲ ﻳﯥ ﮐکړ ﮐړ«.

ﻟﻮى څښﺘﻦ ﻧﻪ دي وﻳﻠي ﭼي ﻫﻐﻪ ﭼﺎ ﺑﺮى ﺗﺮﻻﺳﻪ ﮐـړ ﭼـي د ﻧﻔـﺲ

ﭘﻪ ﺗﺰﮐﻴﻪ ﭘﻮه ﺳﻮ او د ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﻫکﻠﻪ ﻳﯥ ﮐﺘﺎﺑﻮﻧﻪ وﻟﻴکﻞ او ﺧﻠکﻮ ﺗـﻪ ﻳـﯥ
ورزده ﮐړل.

دﻏﻪ ډﻟﻪ د ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ ج ﻟﻪ دې ﻓﺮﻣﻮدې څﺨﻪ ﻫﻢ ﻏﺎﻓﻠﻪ دي:
ً
ً
ً
»ﻣﻦ ازداد ﻋﻠﻤﺎ ولﻢ ﻳﺰدد ﻫﺪى لﻢ ﻳﺰدد ﻣﻦ اﷲ اﻻ ﺑﻌﺪا«) .(١

ﻳﻌﻨي :د ﭼﺎ ﭼي ﻋﻠﻢ زﻳﺎت ﺳي او د ﻫﻐـﻪ ﭘـﻪ ﻻرښـﻮوﻧﻮ ﻳـﯥ ﻋﻤـﻞ

زﻳﺎت ﻧﻪ ﺳي ،ﻧـﻮ ﺑﯧﻠـﻪ دې ﭼـي ﻟـﻪ ﺧﺪاﻳـﻪ ﻟﻴـﺮي ﺳـي ﺑـﻞ څـﻪ ﻳـﯥ ﻧـﻪ

زﻳﺎﺗﻴږي.

 -١دﻏﻪ ﺣﺪﻳﺚ دﻳﻠﻤي ﭘﻪ ﻣﺴﻨﺪ اﻟﻔﺮدوس ﮐي رواﻳﺖ ﮐړى دى او ﻋﻼﻣﻪ اﻟﺒﺎﻧي ﭘﻪ
اﻟﺴﻠﺴﻠﺔ اﻟﻀﻌﻴﻔﺔ او ﻧﻮرو ﮐﺘﺎﺑﻮﻧﻮ ﮐي ﺟﺪاﹰ ﺿﻌﻴﻒ ﺑﻠﻠى دى .ژﺑﺎړن.

د ﻣﻐﺮوراﻧﻮ او ﺗﯧﺮوﺗﻠﻮ اﺻﻨﺎف او ﭘﻪ ﻫﺮﺻﻨﻒ ﭘﻮري ...

٢٣

َ
َ َ ُّ
اﻨﻟﺎس َﻋ َﺬاﺑًﺎ ﻳَ ْﻮ َم اﻟْﻘﻴَ َ
َّ
ﺎﻣ ِﺔ َﺎﻋل ِ ٌﻢ ل ْﻢ
ﺪ
د رﺳﻮل ج ﺑﻞ ﺣﺪﻳﺚ دى» :أﺷ
ِ
ِ
َ َْ ْ ُ ْ ُ 1
�ﻨﻔﻌﻪ ِﻋﻠ ُﻤﻪ«) (.
ژﺑﺎړه :د ﻗﻴﺎﻣﺖ ﭘﻪ ورځ ﭘﻪ ﺧﻠکﻮ ﮐي ډﯦﺮ ﺳﺨﺖ ﻋﺬاب ﻫﻐﻪ ﻋـﺎﻟﻢ

ﺗﻪ ورﮐﻮل ﮐﻴږي ﭼي ﭘﻮﻫي ﻳﯥ د ﻟﻮى څښﺘﻦ ﭘﻪ وړاﻧﺪي څﻪ ګټﻪ ﻧﻪ وي
ور رﺳﻮﻟې.

ﭘﻪ دې ﻫکﻠﻪ ﻧﻮر اﺣﺎدﻳﺚ ﺑﯧﺨي ډﯦﺮ دي .ﻟﻮى څښﺘﻦ ﻣﻮ دي د دې

ډﻟي ﻟﻪ ﺣﺎﻟﻪ وﺳﺎﺗي.

دا ﻫﻐﻪ ډﻟﻪ ﻣﻐﺮوران دي ﭼي دد ﻧﻴﺎ ﻣﻴﻨﻪ ،ﻧﻔﺲ ﺧﻮښﻮﻧﻪ او

ﻫﻮﺳﺎﻳﻰ ﻏﻮښﺘﻨﻪ ﭘﺮ زور ﺳﻮې ده .دوى ګﻮﻣﺎن ﮐﻮي ﭼي ﭘﻪ آﺧﺮت ﺑﻪ
ﺑﯧﻠﻪ ﻋﻤﻠﻪ د دوى ﻋﻠﻢ ﻧﺠﺎت ورﮐړي.

 -2د ﻋﺎﻟﻤﺎﻧﻮ ﺑﻠﻪ ډﻟﻪ ﻫﻐﻪ ده ﭼي ﭘـﻪ ﻇـﺎﻫﺮه ﻳـﯥ ﭘـﻪ ﺗﺮﻻﺳـﻪ ﮐـړي
ﻋﻠﻢ ﻋﻤﻞ ﮐړى دى او ﻇﺎﻫﺮي ګﻨﻬﻮﻧﻪ ﻳﯥ ﭘﺮې اﻳښـي دي ،ﺧـﻮ

ﻟﻪ ﺧﭙﻠﻮ زړوﻧﻮ څﺨﻪ ﻏﺎﻓﻠﻪ ﺳﻮي دي ،او ﻫﻐﻪ ﺑـﺪ ﺻـﻔﺘﻮﻧﻪ ﻳـﯥ

ﭼي ﻟﻮى څښﺘﻦ ﻧﺎوړه ګڼﻠي دي ﻟـﻪ زړوﻧـﻮ ﻧـﻪ دي ﻟﻴـﺮي ﮐـړي.
ﻟکــﻪ ﮐﺒــﺮ ،رﻳــﺎ ،ﺣﺴــﺪ ،د ﭼــﻮﮐۍ ﻏﻮښــﺘﻨﻪ ،ﻟﻮړﺗﻴــﺎ ﺧﻮښــﻮﻧﻪ ،د

ﻧﮋدې وګړو او ﺷﺮﻳکﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﻫکﻠﻪ ﺑﺪه اراده او ﭘﻪ ﻫﻴﻮاد او ﺧﻠکﻮ

ﮐي د ﺷﻬﺮت ﻫﻴﻠﻪ .ﭼي دا ﻫﻢ ﻏﺮور او ﺗﯧﺮوﺗﻨﻪ ده او ﻻﻣﻞ ﻳـﯥ

د رﺳﻮل ج ﻟﻪ دې ﻻرښﻮوﻧﻮ څﺨﻪ ﻏﻔﻠﺖ دى:
ِّ َ ُ ِّ ْ ْ َ َ
الﺮﺸ ُك اﻷ ْﺻﻐ ُﺮ«) .(١
»الﺮ�ﺎء

 -١دﻏﻪ ﺣﺪﻳﺚ ﻃﺒﺮاﻧي او ﺑﻴﻬﻘي رواﻳﺖ ﮐړى دى او ﻋﻼﻣﻪ اﻟﺒﺎﻧي ﭘﻪ اﻟﺴﻠﺴﻠﺔ
اﻟﻀﻌﻴﻔﺔ ﮐي ﺟﺪ ﹰا ﺿﻌﻴﻒ ﺑﻠﻠى دى .ژﺑﺎړن.

٢٤

ژﺑﺎړه» :رﻳﺎ ﮐﻮﭼﻨى ﺷﺮک دى«.

ﻏﺮور او د ﻫﻐﻪ ﻋﻼج

دﻏﻪ راز رﺳﻮل ج ﻓﺮﻣﺎﻳﻲ:

»اﻟﹾﺤ�ﺴ�ﺪﹶ ﻳ�ﺎ� ﻛ�ﻞ� اﻟﹾﺤ�ﺴ�ﻨﹶﺎتﹺ ﻛ�ﻤ�ﺎ ﺗﹶﺎ� ﻛ�ﻞ� اﻟﻨﱠﺎر� اﻟﹾﺤ�ﻄﹶﺐ�«) .(٢

ژﺑﺎړه» :ﺣﺴﺪ ﻧﯧکۍ داﺳي ﺧﻮري ﻟکﻪ اور ﭼي ﻟﺮګي ﺧﻮري«.
دﻏﻪ راز ﻓﺮﻣﺎﻳﻲ:

»ﺣﺐ اﻟﻤﺎل واﻟﺸﺮف ﻳﻨﺒﺘﺎن اﻟﻨﻔﺎق ﻓي اﻟﻘﻠﺐ ﮐﻤﺎ ﻳﻨﺒﺖ اﻟﻤﺎء

اﻟﺒﻘﻞ«) .(3

ژﺑﺎړه» :د ﺷﺘﻮ او ﺷﺮف ﻣﻴﻨﻪ او ﺣﺐ ﭘﻪ زړه ﮐي ﻧﻔﺎق ﺗﻪ داﺳي وده

ورﮐﻮي ،ﻟکﻪ اوﺑﻪ ﭼي وښﻮ ﺗﻪ وده ورﮐﻮي«.
ﭘﻪ دې ﻫکﻠﻪ ﻧﻮر اﺣﺎدﻳﺚ ﺑﯧﺨي ډﯦﺮ دي.

دﻏﻪ ډﻟﻪ د ﻟﻮى څښﺘﻦ ﻟﻪ دې ﻓﺮﻣﻮدې څﺨﻪ ﻫﻢ ﻏﺎﻓﻠﻪ ﺳﻮې ده:
� ب َق ۡلب َ
﴿إ َّ� َم ۡن َ� َ� ٱ َّ َ
ِي� ] ﴾٨٩اﻟﺸﻌﺮاء.[89 :
ل
س
ِ
ٖ
ِ ٖ
ژﺑﺎړه» :ﻣګﺮ دا ﭼي څﻮک د روغ ،ﺳﭙﯧڅﻠي زړه ﺳﺮه د ﻟﻮى څښﺘﻦ

ﺣﻀﻮر ﺗﻪ ورﻏﻠى وي«.

ﭘﻪ دې ﺗﻮګﻪ دﻏﻪ ډﻟﻪ ﻟﻪ ﺧﭙﻠﻮ زړوﻧﻮ څﺨﻪ ﻏﺎﻓﻠﻪ ﺳﻮه او ﺧﭙﻞ ﻇﺎﻫﺮ

ﺗﻪ ﭘﺎم ﮐﻮي .څﺮګﻨﺪه ده ﭼي د ﭼﺎ د زړه ښﻴښﻪ ﺻﻔﺎ ﻧﻪ وي ﻋﺒﺎدﺗﻮﻧﻪ
ﻳﯥ ﻧﻪ ﺻﺤﻴﺢ ﮐﻴږي .دا د ﻫﻐﻪ ﻧﺎروغ ﻏﻮﻧﺪي دى ﭼي د ﺑﺪن د ﭘﻮﺳﺖ
 -١دﻏﻪ ﺣﺪﻳﺚ ﺣﺎﮐﻢ ،ﻃﺒﺮاﻧي او ﺑﻴﻬﻘي رواﻳﺖ ﮐړى دى او ﻋﻼﻣﻪ اﻟﺒﺎﻧي ﭘﻪ
ﺻﺤﻴﺢ اﻟﺘﺮﻏﻴﺐ واﻟﺘﺮﻫﻴﺐ ﮐي ﺻﺤﻴﺢ ﺑﻠﻠى دى .ژﺑﺎړن.

 -٢دﻏﻪ ﺣﺪﻳﺚ اﺑﻮداود ،اﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ او ﻧﻮرو رواﻳﺖ ﮐړى دى او ﻋﻼﻣﻪ اﻟﺒﺎﻧي ﭘﻪ
اﻟﺴﻠﺴﻠﺔ اﻟﻀﻌﻴﻔﺔ او ﻧﻮرو ﮐﺘﺎﺑﻮﻧﻮ ﮐي ﺿﻌﻴﻒ ﺑﻠﻠى دى .ژﺑﺎړن.

 -٣ﭘﻪ دﻏﻮ اﻟﻔﺎﻇﻮ ﮐﻮم ﺣﺪﻳﺚ ﺗﺮ ﺳﺘﺮګﻮ ﻧﻪ ﺳﻮ .ﺧﻮ د ﻣﺎل او ﺷﺮف د ﺣﺐ او
ﻣﻴﻨي ﭘﻪ ذم او ﺑﺪ ګڼﻠﻮﮐي ﺻﺤﻴﺢ اﺣﺎدﻳﺚ رواﻳﺖ ﺳﻮي دي .ژﺑﺎړن.

د ﻣﻐﺮوراﻧﻮ او ﺗﯧﺮوﺗﻠﻮ اﺻﻨﺎف او ﭘﻪ ﻫﺮﺻﻨﻒ ﭘﻮري ...

٢٥

ﭘﻪ ﮐﺎ )ﺧﺎرښﺖ( اﺧﺘﻪ وي ،درﻣﻠګﺮ د ﻣﺎﻟﺶ او درﻣﻠﻮ ﺧﻮړﻟﻮ ورﺗﻪ
وﻳﻠي وي ،ﺧﻮ دى ﻳﻮازي ﺑﺪن ﻣﺎﻟﺸﻮي او درﻣﻞ ﻧﻪ ﺧﻮري .ﭘﻪ دې

ﺗﻮګﻪ ﺧﻮ ده ﭘﻪ ﻇﺎﻫﺮه ﻧﺎروﻏي ﭘټﻪ ﮐړه ،ﺧﻮ ﭘﻪ ﺑﺎﻃﻦ ﮐي ﻻ ﻧﺎروغ دى.

ﭘﻪ ﺣﻘﻴﻘﺖ ﮐي د ده ﻧﺎروﻏۍ ﻟﻪ ﺑﺎﻃﻨﻪ رﻳښﻪ اﺧﻴﺴﺘې ده او ﻟﻪ دې اﻣﻠﻪ
ﻳﯥ ﻧﺎروﻏي ﻧﻮره ﻫﻢ زﻳﺎﺗﻴږي .ﻧﻮ ﮐﻪ د ده د ﻧﺎروﻏۍ رﻳښﻪ ﻟﻪ ﺑﺎﻃﻨﻪ

ﮐښﻞ ﺳﻮې واى د ده ﻇﺎﻫﺮ ﺑﻪ د ﻫﻐې ﻟﻪ اﻏﯧﺰو ﭘﻪ راﺣﺖ ﺳﻮى واى.
ﻧﻮري ﻧﺎوﻟﺘﻴﺎوي ﻫﻢ دﻏﺴي دي ﮐﻠﻪ ﭼي د زړه ﭘﻪ ﺗﻞ ﮐي ځﺎى وﻧﻴﺴي

اﻏﯧﺰي ﻳﯥ د ﺑﺪن ﭘﺮ ﻏړو څﺮګﻨﺪﻳږي.

 -3ﺑﻠﻪ ډﻟﻪ ﻋﺎﻟﻤﺎن ﺑﻴﺎ دي ﭼي د ﻧﻔﺲ ﭘﻪ ځﺎﻧګړﻧﻮ ﭘﻮﻫﯧﺪﻟي دي او
ﭘﻮﻫﻴږي ﭼي دا ﻟﻪ ﺷﺮﻋي ﭘﻠـﻮه ﻧـﺎوړه اﺧـﻼق دي .ﺧـﻮ د ځـﺎن

ﺧﻮښﻮﻧي ﻟﻪ اﻣﻠﻪ ګﻮﻣﺎن ﮐﻮي ﭼي دوى ﻟﻪ ﻧﺎﺳﻤﻮ اﺧﻼﻗﻮ څﺨـﻪ
ﻟﻴﺮي اوﺳي او داﺳي ﻓﮑﺮ ﮐﻮي ﭼي د دوى ﻣﻘﺎم د ﻟﻮى څښﺘﻦ

ﭘﻪ ﺣﻀﻮر ﮐي ﺗﺮ ﻫﻐﻪ ﻟﻮړ دى ﭼي ﻟﻮى څښـﺘﻦ ﻳـﯥ ﭘـﻪ دﻏﺴـي

ټﻴټﻮ اﺧﻼﻗﻮ اﺧﺘﻪ ﮐړي .ﺑﻠکي ﭘـﻪ دې ډول اﺧﻼﻗـﻮ ﻳـﻮازي ﻋـﺎم

وګړي اﺧﺘﻪ ﮐﻴږي او دوى ﭼـي د ﻋﻠـﻢ دې ﭘـﻮړۍ ﺗـﻪ رﺳـﯧﺪﻟي
دي ﭘﻪ دې ټﻴټﺘﻴـﺎ ﻧـﻪ اﺧﺘـﻪ ﮐﻴـږي ،ځکـﻪ دﻏـﻪ ډﻟـﻪ د ﺧـﺪاى ﭘـﻪ

وړاﻧﺪي ﻫﻐﻪ ﻣﻘﺎم ﺗﻪ رﺳﯧﺪﻟې ده ﭼي د دﻏﺴي ټﻴټﻮ اﺧﻼﻗـﻮ وړ

ﻧﻪ دى .ﭘﻪ دې ﺗﻮګﻪ ﭘﺮ دوى ﻧﺎﺳﻤﻮ ﺗﺼﻮراﺗﻮ ﻏﻠﺒﻪ ﮐړې او ﮐﺒﺮ،

ﭼﻮﮐۍ ﻏﻮښﺘﻨي ،ﻟﻮړﺗﻴﺎ ﺧﻮښﻮﻧي ،او د ﺷـﺮف او ﻋـﺰت ﻃﻠـﺐ

ﭘﺮ ﻫﻐﻮ زور ﺳﻮى دى.

د دې ډﻟي د ﻏﺮور او ﺗﯧﺮوﺗﻨي ﻻﻣﻞ دادى ﭼي ګﻮﻣﺎن ﮐﻮي دا ﮐﺒﺮ ﻧﻪ

دى ،ﺑﻠکي دا د دﻳﻦ ﻋﺰت دى او د ﻟﻮى څښﺘﻦ د دﻳﻦ د ﻧﺼـﺮت او د
ﻋﻠﻢ د ﺷﺮف اﻇﻬﺎر دى .دوى ﭘﻪ دې ﻫکﻠﻪ د اﺑﻠﻴﺲ ﻟـﻪ ﺧﻮښـۍ څﺨـﻪ

٢٦

ﻏﺮور او د ﻫﻐﻪ ﻋﻼج

ﻏﺎﻓﻠﻪ ﺳﻮه او ﻫﯧﺮ ﻳـﯥ ﮐـړه ﭼـي رﺳـﻮل ج ځـﺎن ﺗـﻪ اﺳـﻮه او ﻻرښـﻮد
وګﺮځــﻮي او وڅﻴــړي ﭼــي د ﻟــﻮى څښــﺘﻦ اﺳــﺘﺎزي څﻨګــﻪ ﺳــﺎده او

ﻣﺘﻮاﺿﻌﺎﻧﻪ ژوﻧﺪ ﮐﺎوه.

دﻏﻪ راز دﻏي ډﻟي د اﺻﺤﺎﺑﻮش ﺗﻮاﺿﻊ او د ﻫﻐـﻮ ﻓﻘـﺮ او ﻣﺴـکﻨﺖ

ﺗﻪ ﭘﺎم ﻧﻪ دى اړوﻟى .ﻟکﻪ ﭼي زﻣﻮږ ﭘﻪ ﻳﺎد دي ﺣﻀﺮت ﻋﻤﺮس ﺷﺎم ﺗﻪ

ﭘﻪ ﻧﮋدې ﮐﯧﺪو ﺳﺮه ،ﻟﻪ دې اﻣﻠـﻪ ﭼـي ﺳـﻢ ﮐـﺎﻟي ﻳـﯥ ﻧـﻪ وه اﻏﻮﺳـﺘي د

ځﻴﻨﻮ وګړو ﻟﺨﻮا ﺗﺮ اﻳﺮاد ﻻﻧﺪي راﻏى ،ﺧﻮ ﻫﻐﻪ ورﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﻳـﻞ» :ﻣـﻮږ

ﻫﻐﻪ ﻗﻮم ﻳﻮ ﭼي ﻟﻮى څښﺘﻦ ﭘﻪ اﺳﻼم ﻋـﺰت راﮐـړى دى ﻟـﻪ دې اﻣﻠـﻪ

ﻣﻮږ ﭘﻪ ﺑﻞ څﻪ ﮐي ﻋﺰت ﻧﻪ ﻟټﻮو«.

ﺧﻮ دﻏﻪ ډﻟﻪ د دﻳـﻦ ﻋـﺰت ﭘـﻪ ډﯦـﺮ ﺑﻴـﻮ ﮐـﺎﻟﻮ ﮐـي ﻟټـﻮي او ﻫـﺮ ﻳـﻮ

اﻧګﯧﺮي ﭼي د دﻳﻦ او ﻋﻠﻢ ﭘﻪ ﻋﺰت او ﺷﺮف ﭘﺴې دي .ﮐﻪ څﻪ ﻫﻢ ﭼي

د ﺧﭙﻠﻮ ﻫﻤﻤﻬﺎﻟﻮ او ﻧﮋدې وګړو ﭘﻪ ﻫکﻠﻪ ﺧﻮﻟﻪ ﭘﻪ ﺣﺴﺪ ﭘﺮاﻧﻴﺰي .ﻳﺎ ﮐﻪ

ﻳﯥ څﻮک ﺧﺒﺮه وﻧﻪ ﻣﻨي ،ﻧﻮ ﺧﭙﻞ ځﺎن آزاد ګڼﻲ او ﭼي ﻫﺮ څﻪ وواﻳﻲ
د ځﺎن ﺣﻖ ﻳﯥ ﺑﻮﻟي او دا ﻳﯥ ﭘﻪ زړه ﮐي ﻧﻪ ورګﺮځي ﭼي دا ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﻳﻮ

ډول ﺣﺴﺪ دى ﭼي د ﺧﭙﻠﻮ ﻫﻤﻤﻬﺎﻟﻮ او ﻫﻐﻮ وګړو ﭘﺮ ﺿـﺪ ﻳـﯥ ﭘـﻪ ﻻر

اﭼﻮﻟى دى ﭼي د ده ﺧﺒﺮي ﻳﯥ رد ﮐړي دي او واﻳﻲ ﭼـي دا ﺧښـﻢ او

ﻏﻮﺳﻪ د ﺣـﻖ ﻟﭙـﺎره او دا دښـﻤﻨي د ﺑـﺎﻃﻠﻮ د رد ﭘـﻪ ﻣﻮﺧـﻪ ده .دﻏﺴـي

ﮐﺴﺎن ﻫﻢ ﻟﻪ ﻣﻐﺮوراﻧﻮ څﺨﻪ دي .ځکﻪ ﮐﻪ د ده ﭘﻪ ﻣﺦ ﮐي ﻳـﻮ څـﻮک د

ده ﻏﻮﻧﺪي ﭘﺮ ﻳﻮه ﺑﻞ ﻋﺎﻟﻢ ﺑـﺪ وواﻳـﻲ دى ﻧـﻪ ﭘـﻪ ﻏﻮﺳـﻪ ﮐﻴـږي ،ﺑﻠکـي
ښﺎﻳﻲ ﭘﻪ ﺧﻮﺷﺎﻟﻪ ﻻ ﺳي .ﮐﻪ څـﻪ ﻫـﻢ ﻣﻤکـﻦ د ﺧﻠکـﻮ ﭘـﻪ ﻣـﺦ ﮐـي ﭘـﻪ

ﻇﺎﻫﺮه ﺧﭙﻞ ځﺎن ﺧښﻤﯧﺪﻟى وښي ،ﺧﻮ ﭘـﺮ زړه ﻳـﯥ د ﻫﻐـﻪ ﺑـﺪوﻳﻮﻧﮑي

ﺧﺒﺮي ښې ﻟګﻴږي.

د ﻣﻐﺮوراﻧﻮ او ﺗﯧﺮوﺗﻠﻮ اﺻﻨﺎف او ﭘﻪ ﻫﺮﺻﻨﻒ ﭘﻮري ...
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دﻏﺴي ﻋﻠﻤﺎ ﮐﻠﻪ ﻫﻢ د ﺧﭙﻞ ﻋﻠﻢ د ﺧﭙﺮﯦﺪو ﭘﻪ ﻟټﻪ ﮐي ﺳـي او واﻳـﻲ

ﭼي زﻣﺎ ﻣﻮﺧﻪ داده ﭼي ﺧﻠک ﻟﻪ ﭘﻮﻫي څﺨﻪ ﻣﺴﺘﻔﻴﺪ ﮐـړم .ﭘـﻪ داﺳـي
ﺣﺎل ﮐي ﭼي ﭘﻪ دې ﺧﺒﺮ ﮐي رﻳﺎﮐﺎره دى .ځکﻪ ﮐﻪ د ده ﻣﻮﺧﻪ د ﺧﻠکﻮ
اﺻﻼح واى ﺑﺎﻳﺪ د ﻧﻮرو ﻫﻐﻮ ﮐﺴـﺎﻧﻮ ﻟﺨـﻮا ﻳـﯥ ﻫـﻢ د ﺧﻠکـﻮ اﺻـﻼح

ﺧﻮښﻪ واى ﭼي د ده ﻏﻮﻧﺪي دي ﻳﺎ ﺗﺮ ده ﻟﻮړ دي او ﻳﺎﻫﻢ ﺗﺮ ده ﮐښـﺘﻪ
دي.

ځﻴﻨي دﻏﺴي ﻋﻠﻤﺎ واﮐﻤﻨﻮ ﺗﻪ ﻫﻢ ورځـي ،د دوﺳـﺘۍ ﻣـﺰي ورﺳـﺮه

ټﻴﻨګﻮي او ﭘﻪ ﻣﺪح او ﺻﻔﺖ ﻳﯥ ﺧﻮﻟﻪ ﭘﺮاﻧﻴﺰي .ﮐﻪ ﭘﻪ دې ﻫکﻠـﻪ ځﻨـي

وﭘﻮښﺘﻞ ﺳي ﭼي د واﮐﻤﻨﻮ ﺳﺮه د ده د اړﻳکﻮ ﻻﻣﻞ څﻪ دى؟ واﻳﻲ ﻟـﻪ
دې څﺨﻪ ﻣي ﻣﻮﺧﻪ د ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎﻧﻮ ﻧﻔﻊ او ﻟﻪ ﻫﻐﻮ څﺨـﻪ د ﺿـﺮردﻓﻊ ده.

دﻏﺴــي ﮐﺴــﺎن ﻫــﻢ ﻣﻐــﺮوره او ﺗﯧﺮوﺗﻠــي دي .ځکــﻪ ﮐــﻪ د ده ﻣﻮﺧــﻪ او

ﻣﻘﺼﺪ رﺷﺘﻴﺎ دﻏﻪ وي ﭼي ﭘﻪ ﺧﻮﻟﻪ ﻳﯥ واﻳـﻲ ﻧـﻮ ﭼـي ﺑـﻞ څـﻮک د ده

ﻏﻮﻧﺪي د واﮐﻤﻦ ﺳﺮه اړﻳکي ټﻴﻨګﻮي ﺑﺎﻳﺪ ﭘﻪ ﺧﻮﺷﺎﻟﻪ ﺳـي .ﺧـﻮ ﺣـﺎل

دادى ﭼي دى د واﮐﻤـﻦ ﺳـﺮه د ﺧﭙـﻞ ځـﺎن ﻏﻮﻧـﺪي ﺳـړي ﭘـﻪ اړﻳکـﻮ

ټﻴﻨګﻮﻟﻮ او د ﻧﻮرو ﭘﻪ ښﯧګڼﻪ ﻏﻮښﺘﻨﻪ ﭘﻪ ﻏﻮﺳﻪ ﮐﻴږي.

ډﯦﺮ ځﻠﻪ ﮐﯧﺪاى ﺳي ﭼي دﻏﺴي ﻋﺎﻟﻢ د وګړو ﺷﺘﻪ ﺗﺮﻻﺳـﻪ ﮐـړي او

ﭼي ﭘﻪ ﻓﮑﺮ ﮐي ﻳـﯥ ور وګﺮځـي ﭼـي دا ﺧـﻮ ﺣـﺮام ﺷـﺘﻪ دي ،ﺷـﻴﻄﺎن
ورﺗـﻪ وواﻳـﻲ :دا ﺑــﯥ څښـﺘﻨﻪ ﺷــﺘﻪ دي ﭼـي د ﻣﺴــﻠﻤﺎﻧﺎﻧﻮ د ګټـﻮ ﻟﭙــﺎره

ځــﺎﻧګړي ﺳــﻮي دي او ﺗــﻪ د ﻣﺴــﻠﻤﺎﻧﺎﻧﻮ اﻣــﺎم او ﻋــﺎﻟﻢ ﻳــﯥ او د دﻳــﻦ

ټﻴﻨګښﺖ ﺳﺘﺎ ﭘﻪ ﻻس دى.

دا درې ﻏﻮﻟﻮﻧي او ﺣﻖ ﭘټﻮﻧي دي ﭼي ده ﺗﻪ څﺮګﻨﺪﻳږي :ﻟـﻮﻣړى دا

ﭼي ﺷﺘﻪ څښﺘﻦ ﻧﻪ ﻟﺮي .دوﻫﻢ دا ﭼي دا ﺷﺘﻪ د ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎﻧﻮ د ﻣﺼﺎﻟﺤﻮ
ﻟﭙﺎره دي .درﯦﻴﻢ دا ﭼي دى د ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎﻧﻮ اﻣﺎم دى .ﻧﻮ آﻳﺎ څـﻮک ﭼـي د
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اﻧﺒﻴﺎوو ،ﺻﺤﺎﺑﻪ وو او د اﻣﺖ د ﻓﺎﺿﻠﻮ ﻋﺎﻟﻤﺎﻧﻮ ﻏﻮﻧﺪي ﻟـﻪ دﻧﻴـﺎ څﺨـﻪ

ګﻮښﻪ وﻧﻪ اوﺳي ﮐﯧﺪاى ﺳي ﭼي اﻣﺎم ﺳي؟

د دې ﺳړي ﻣﺜﺎل داﺳي دى ﻟکﻪ ﻋﻴﺴـى÷ ﭼـي ﻓﺮﻣـﺎﻳﻠي دي :ﺑـﺪ

ﻋﻤﻠﻪ ﻋﺎﻟﻢ د ﭼﻴﻨې ﭘﻪ ﺧﻮﻟﻪ ﮐـي د ﻟﻮﯦـﺪﻟي ﺳـﺨﺮ ﻏﻮﻧـﺪي دى ﭼـي ﻧـﻪ

ﺧﭙﻠﻪ اوﺑﻪ ﭼﻴښي او ﻧﻪ ﻳﯥ ﮐښﺖ او ﮐﺮوﻧﺪې ﺗﻪ ﭘﺮﯦږدي.

د ﻋﺎﻟﻤﺎﻧﻮ د ﻏﺮور ډوﻟﻮﻧﻪ ﺧﻮرا ډﯦﺮ دي او د ﻫﻐﻮ د ﻓﺴﺎد ﻋﻮاﻣـﻞ د

ﻫﻐﻮ د اﺻﻼح ﺗﺮ ﻋﻮاﻣﻠﻮ زﻳﺎت دي.

 -4ﺑﻠﻪ ډﻟﻪ ﻫﻐﻪ ﻋﺎﻟﻤﺎن دي ﭼـي ﻋﻠـﻮم ﻳـﯥ ﺗﺮﻻﺳـﻪ ﮐـړي ،د ﺧﭙـﻞ
ﺑﺪن ﻏړي ﻳﯥ ﺳﭙﯧڅﻠي ﮐړي دي ،ﭘﻪ ﻃﺎﻋﺘﻮﻧﻮ ﻳﯥ ښﺎﻳﺴﺘﻪ ﮐـړي

دي ،ﻟﻪ ﻇﺎﻫﺮي ګﻨﻬﻮﻧﻮ ګﻮښﻪ اوﺳـﯧﺪﻟي دي ،ﺧﭙﻠـﻮ اﺧﻼﻗـﻮ ﺗـﻪ

ﻳﯥ ﭘﺎم اړوﻟى او ﺧﭙﻞ زړوﻧﻪ ﻳﯥ ﻟﻪ ﺣﺴﺪ ،ﮐﺒﺮ او ﮐﻴﻨې او ﻟﻮﻳﻲ
ﻏﻮښﺘﻨي ﭘﺎک ﮐړي دي ،د وراﻧۍ او ﻓﺴﺎد ﻟﻪ دې ﻋﻮاﻣﻠﻮ څﺨـﻪ

د ژﻏﻮرﻧي ﻟﭙﺎره ﻳﯥ ﻫﻠي ځﻠي ﮐړي دي ،ﻟﻪ زړه څﺨـﻪ ﻳـﯥ دﻏـﻪ
ﺷﻴﺎن اﻳﺴﺘﻠي او ځﺎن ﻳﯥ ﻟﻪ ﻇﺎﻫﺮي ﻓﺴﺎده آزاد ﮐـړى دى .ﺧـﻮ

د دوى د زړوﻧﻮ ﭘﻪ ﺗﻴـﺎرو ګﻮښـﻮ ﮐـي ﻻد ﺷـﻴﻄﺎن ﻣکﺮوﻧـﻪ ﭘـټ

ﭘﺎﺗﻪ دي او ﭘﻪ ﻫﻐﻮ ﻏﻮﻟﯧﺪﻟي دي ﺧﻮ دوى ﻧﻪ دي ﭘـﻪ ﺧﺒـﺮ او ﻟـﻪ
ﻣﻨځﻪ ﻳﯥ ﻧﻪ دي وړي.

د دوى ﻣﺜﺎل د ﻫﻐﻪ ﮐښﺖ ﻏﻮﻧـﺪي دى ﭼـي ﺑﺰګـﺮ ﻏـﻮاړي ﻟـﻪ وښـﻮ

څﺨﻪ ﻳﯥ ﭘﺎک ﮐړي .ﻫﻐﻪ واښﻪ وﻟټﻮي او ﻟﻪ ﮐښﺘﻪ ﻳﯥ اﻳﺴﺘﻪ ﮐـړي ﺧـﻮ

د وښﻮ ﺗﺨﻤﻮﻧﻮ ﺗﻪ ﻳﯥ ﭼي ﭘﻪ ﻣځکﻪ ﮐي ﭘټ دي ﭘﺎم ﻧـﻪ وي او ګﻮﻣـﺎن
ﮐﻮي ﭼي ټﻮﻟﻪ ﮐﺮوﻧﺪه ﻟﻪ وښﻮ ﭘﺎﮐﻪ ﺳﻮې ده او ﭼي ﻟﻪ ﮐﺮوﻧﺪې ﻏﺎﻓﻠـﻪ

ﺳي واښﻪ ﺑﯧﺮﺗﻪ ﻟﻪ ﺳﺮه ﺗﯧﻐﻮﻧﻪ ووﻫي ،ﻟﻪ ﻣځکي راﭘﻮرﺗﻪ ﺳي او ﮐښﺖ

ﺧﺮاب ﮐړي.

د ﻣﻐﺮوراﻧﻮ او ﺗﯧﺮوﺗﻠﻮ اﺻﻨﺎف او ﭘﻪ ﻫﺮﺻﻨﻒ ﭘﻮري ...
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دﻏﻪ ډﻟﻪ ﮐﻪ ﺧﭙﻞ ﺑﺪﻟﻮن ﺗﻪ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺳي ﺑﺪﻟﻮن ﻣﻮﻣي .دوى زﻳـﺎﺗﺮه د

ځﺎن ﺧﻮښﻮﻧي او ﮐﺒﺮ ﻟـﻪ ﻣﺨـي د ﺧﻠکـﻮ ﻟـﻪ ﻧﺎﺳـﺘي ﭘﺎﺳـﺘي څﺨـﻪ ډډه

ﮐﻮي او زﻳﺎﺗﺮه ﺧﻠکﻮ ﺗﻪ ﭘﻪ ﺳﭙکﻪ ﺳﺘﺮګﻪ ګﻮري .ﺧﻮ ﭘﻪ ﻋﻴﻦ ﺣﺎل ﮐي د

ﺧﭙﻞ ﻇﺎﻫﺮ ﭘﻪ ﺳﻤﺒﺎﻟﻮﻟﻮ ﮐي زﻳﺎت زﻳﺎر ﺑﺎﺳي ،څـﻮ دﺧﻠکـﻮ ﭘـﻪ ﺳـﺘﺮګﻮ
ﮐي ﺑﯥ اﻋﺘﺒﺎره ﻧﻪ ﺳي.

 -5ﺑﻠﻪ ډﻟﻪ ﻫﻐﻪ ﻋﺎﻟﻤﺎن دي ﭼي ﻣﻬﻢ ﻋﻠﻮم ﻳﯥ ﭘﺮې اﻳښي دي او د
ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﻮ او دﻋﻮو ﭘﻪ ﻫکﻠﻪ ﻳﯥ د ﻓﺘﺎواوو ﭘﻪ ﻋﻠﻢ اﮐﺘﻔﺎ ﮐړې ده.

ﻫﻐﻮى د ﺧﻠکﻮ ﭘﻪ ﻣﻨځ ﮐي د ورځﻨﻴﻮ ﻣﺎدي ﻣﻌﺎﻣﻠﻮ او د ژوﻧﺪاﻧﻪ

د ﺳﻤﻮن د ﭼﺎرو د ﺗﻔﺎﺻـﻴﻠﻮ د زده ﮐـړي ﻟﭙـﺎره زﻳـﺎت ﮐﻮښـښ
ﮐړى او ﺧﭙﻞ ځﺎن ﻳﯥ د ﻓﻘﻴﻪ ﭘﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﻧﺎﻣﺘﻮ ﮐړى وي .ﭘـﺮ ﺧﭙـﻞ

ﻋﻠﻢ ﻳﯥ دﻓﻘﻬي او ﻣﺬﻫﺐ د ﻋﻠـﻢ ﻧـﻮم اﻳښـى وي .ﭼـي ﮐﯧـﺪاى

ﺳي د دې ﺳﺮه ﺳﺮه ﻳﯥ د ﻇﺎﻫﺮي او ﺑﺎﻃﻨي اﻋﻤﺎﻟﻮ ﻋﻠﻢ ﺿـﺎﻳﻊ

ﮐړى وي .د ﺑﺪن د ﻏړو ﮐړو وړو ﺗﻪ ﻳﯥ ﭘﺎم ﻧﻪ وي اړوﻟـى .ژﺑـﻪ

ﻳﯥ ﻟﻪ ﻏﻴﺒﺘﻪ او ګﯧډه ﻳﯥ ﻟﻪ ﺣﺮاﻣﻮ ﺧﻮړﻟـﻮ ﻧـﻪ وي ﺳـﺎﺗﻠې ،او د
واﮐﻤﻨﻮ ﺣﻀﻮر ﺗﻪ ﻟﻪ ﺗﻠﻮ څﺨـﻪ ډډه ﻫـﻢ ﻧـﻪ ﮐـﻮي .دﺑـﺪن ﻧـﻮرو
ﻏړو ﺗﻪ ﻳﯥ ﻫﻢ ارزښﺖ ﻧﻪ وي ورﮐړى او زړوﻧﻪ ﻳﯥ ﻟﻪ ﮐﺒﺮ ،رﻳﺎ،

ﺣﺴﺪ او ﻧﻮرو ډﯦﺮو ﻣﻬﻠکﺎﺗﻮ څﺨﻪ ﻫﻢ ﻧﻪ وي ﺳﺎﺗﻠي.

دا ډﻟﻪ ﻟﻪ دوو ﭘﻠﻮو ﻣﻐﺮوره او ﺗﯧﺮوﺗﻠي وي :ﻳﻮ د ﻋﻤﻞ ﻟﻪ ﻣﺨي ﭼي

د ﻫﻐﻪ د ﻋﻼج ﻻر ﻣﻮ ﭘﻪ اﺣﻴﺎء ﻋﻠﻮم اﻟﺪﻳﻦ ﮐﺘﺎب ﮐي ﺑﻴﺎن ﮐړې ده .د
دوى ﻣﺜﺎل د ﻫﻐﻪ ﻧﺎروغ ﻏﻮﻧﺪي دى ﭼي ﻟﻪ ﺧﺎﺻﻮ درﻣﻠګﺮو څﺨﻪ ﻳﯥ
د درﻣﻠﻨي ﭘﻪ ﻫکﻠﻪ زده ﮐړه ﮐړې وي ﺧﻮ درک ﮐړې ﻳﯥ ﻧﻪ وي او ﻋﻤﻞ

ﻧﻪ ﭘﻪ ﮐﻮي .دﻏﻪ ډﻟﻪ ﻣﺦ ﭘﺮ ﭘﻮﭘﻨﺎﮐﯧﺪو رواﻧﻪ ده .ځکﻪ ﭼي د ﺧﭙﻠﻮ
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ﻧﻔﺴﻮﻧﻮ ﺗﺰﮐﻴﻪ ﻳﯥ ﭘﺮې اﻳښې ده او د ﺣﻴﺾ ،دﻳﺘﻮﻧﻮ ،ﻟﻌﺎن او ﻇﻬﺎر ﭘﻪ

ﻣﺴﺎﻳﻠﻮ اﺧﺘﻪ ﺳﻮي او ﺧﭙﻞ ﻋﻤﺮوﻧﻪ ﻳﯥ ﭘﻪ دې ﻻر ﮐي ﺗﻠﻒ ﮐړي دي.

د دوى د ﻏﺮور ﻻﻣﻞ د ﺧﻠکﻮ ﻟﺨـﻮا د دوى ﻋـﺰت او درﻧـﺎوى دى.

ځکﻪ ﭼي دوى ﻫﺮ ﻳﻮ ﭘﻪ ټﻮﻟﻨﻪ ﮐي د ﻗﺎﺿي او ﻣﻔﺘـي ﭘـﻪ ﺗﻮګـﻪ راﻣﻨځﺘـﻪ
ﮐﻴږي .دوى ﻳﻮ ﭘﺮ ﺑﻞ ﺑﺪ رد واﻳﻲ ،ﺧﻮ ﭼي ﺑﻴﺎ ﺳﺮه ﻳﻮځـﺎى ﺳـي دﻏـﻪ

ﺧﺒﺮي ﻧﻪ ﮐﻮي.

د دﻏي ډﻟي د ﻏﺮور دوﻫﻢ اړخ د دوى ﭘﻪ ﻋﻠﻢ اړه ﻟﺮي .دوى ګﻮﻣﺎن

ﮐــﻮي ﭼــي د دوى د ﭘــﻮﻫي ﻏﻮﻧــﺪي ﭘﻮﻫــﻪ ﻧﺴــﺘﻪ او ﻳــﻮازﻧى ﻋﻠــﻢ ﭼــي

اﻧﺴﺎن ﻧﯧکﻤﺮﻏۍ ﺗﻪ رﺳﻮي ﻫﻤﺪﻏﻪ د دوى ﻋﻠﻢ دى .ﭘﻪ داﺳي ﺣﺎل ﮐي

ﭼي د اﻧﺴﺎن د ژﻏﻮرﻧي ﻻﻣﻞ د ﻟﻮى څښﺘﻦ ﻣﻴﻨـﻪ ده او د ﻟـﻮى څښـﺘﻦ
ﻣﻴﻨﻪ د ﻫﻐﻪ د ﻣﻌﺮﻓﺖ ﻟﻪ ﻻري ﭘﺮﺗـﻪ ﻧـﻪ ﺳـي ﺗﺮﻻﺳـﻪ ﮐﯧـﺪاى او د ﻟـﻮى
څښــﺘﻦ ﻣﻌﺮﻓــﺖ ﭘــﻪ درو ﺷــﻴﺎﻧﻮ ﮐــي دى :د ذات ﻣﻌﺮﻓــﺖ ،د ﺻــﻔﺎﺗﻮ

ﻣﻌﺮﻓﺖ او د اﻓﻌﺎﻟﻮ ﻣﻌﺮﻓﺖ.

ﺧﻮ دا ډﻟﻪ د ﻫﻐﻪ ﭼﺎ ﻏﻮﻧﺪي ده ﭼي د ﺣﺞ ﭘﻪ ﻻر ﮐـي د ﺗﻮښـې ﭘـﻪ

ﺧﺮڅﻮﻟﻮ ﺑﻮﺧﺖ ﺳي او د ﮐﻌﺒﯥ ﺷﺮﻳﻔي ﻟﻪ زﻳﺎرﺗﻪ ﭘﺎﺗﻪ ﺳي .دوى دوﻧﻪ
ﻧﻪ ﭘﻮﻫﻴږي ﭼي ﻓﻘﻪ د ﻟﻮى څښﺘﻦ ﭘﻪ ﻫکﻠﻪ د ﭘﻮﻫي ﺗﺮﻻﺳـﻪ ﮐـﻮل او د

ﻫﻐﻪأ د ﺑﯧﺮووﻧﮑﻮ او ﻣﺨﻨﻴﻮوﻧﮑـﻮ ﺻـﻔﺎﺗﻮ ﭘﯧﮋﻧـﺪل دي .ﭘـﻪ دې ﺗﻮګـﻪ
ﭼي ﭘﻪ زړه ﮐي د ﻫﻐﻪ ﻟﻪ ﻓﺮﻣﺎن څﺨﻪ د ﻣﺨﺎﻟﻔـﺖ ﻟـﻪ اﻣﻠـﻪ ﺑﯧـﺮه ﻣﻮﻧـﺪه

ﺳي او د ﺗﻞ ﻟﭙﺎره ﺗﻘـﻮا د ځـﺎن ﻣﻠګـﺮې ﮐـړي .ﻟکـﻪ ﭼـي ﻟـﻮى څښـﺘﻦ

ﻓﺮﻣﺎﻳﻠي دي:
ّ
ْ
ٓ
ّ
ُ
ٞ
َ
َّ
َ
َ
ّ
ۡ ُّۡ ۡ َ
ََ ُ
َََۡ ََ َ
ِين﴾ ]اﻟﺘﻮﺑﺔ.[122 :
﴿فلو� �فر مِن ِ
� ف ِرق ٖة مِنهم طا�ِفة ِ�تفقهوا ِ� ٱ� ِ

ژﺑﺎړه» :وﻟي ﻟﻪ ﻫﺮي ډﻟي ﻳﻮه ټﻮﻟۍ ﻧﻪ وزي ،څﻮ ﭘﻪ دﻳﻦ ﮐي د ﭘﻮﻫي ﭘﻪ

ﺗﺮﻻﺳﻪ ﮐﻮﻟﻮ ﭘﺴي وﻻړ ﺳي او ﭘﻪ دﻳﻦ ﮐي ﭘﻮه ﺳي«.

د ﻣﻐﺮوراﻧﻮ او ﺗﯧﺮوﺗﻠﻮ اﺻﻨﺎف او ﭘﻪ ﻫﺮﺻﻨﻒ ﭘﻮري ...

٣١

ﻟﻪ دوى څﺨﻪ ځﻴﻨـي ﮐﺴـﺎن ﻳـﻮازي د ﻓﻘﻬـي د ﭘـﻮﻫﻨي ﭘـﻪ اﺧﺘﻼﻓـي

ﻣﻮاردو او ﻣﺴـﺎﻳﻠﻮ ﺑﺴـﻨﻪ ﮐـﻮي او د ﻣﻘﺎﺑـﻞ ﺟﺎﻧـﺐ ﺳـﺮه د ﻣﺠـﺎدﻟې او
دﻟﻴﻞ وﻳﻠﻮ او د ﻫﻐﻪ د ﭼﭙﻮﻟﻮ ﭘﺮﺗﻪ د ﺑﻞ څﻪ زده ﮐﻮل ارزښـﺖ ﻧـﻪ ورﺗـﻪ

ﻟﺮي .دوى ﭘﺮ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻟﻮري ﺑﺎﻧـﺪي د ﻏﻠﺒـﯥ او ﻟـﻪ دې ﻻري د وﻳـﺎړ ﺗـﺮ
ﻻﺳﻪ ﮐﻮﻟﻮ ﻟﭙـﺎره ﺣـﻖ ﺗـﻪ ﺷـﺎﮐﻮي او ﺷـﭙﻪ او ورځ ﻟګﻴـﺎوي د ﻣـﺬاﻫﺒﻮ

ﻧﻴﻤګړﺗﻴﺎوي ﭘﻪ ګﻮﺗﻪ ﮐﻮي او د ﺧﭙﻠﻮ ﻫﻤﻤﻬﺎﻟﻮ ﻋﻴﺒﻮﻧـﻪ ﻟټـﻮي .دوى ﭘـﻪ
ﻋﻠﻢ ﭘـﺴي ﻧﻪ ګﺮځي ،ﺑﻠکي ﻣﻮﺧﻪ ﻳﯥ ﻳﻮازي داوي ﭼي څﻨګﻪ ﭘﻪ دﻏﺴي

ﻣﻮاردو ﮐي ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻟﻮري ﺗﻪ ﻣﺎﺗﻪ ورﮐړي.

ﮐﻪ دﻏﻪ ﮐﺴﺎن د ﺧﭙﻠﻮ زړوﻧﻮ ﭘﻪ ﺗﺼﻔﻴﻪ او ﺗﺰﮐﻴﻪ ﻟګﻴﺎ ﺳﻮي واى ډﯦﺮ

ﺑﻪ ښﻪ واى .ځکـﻪ دوى د دې ﭘـﺮ ځـﺎى ﭘـﻪ داﺳـي ﭼـﺎرو ﺧﭙـﻞ ﻗﯧﻤﺘـي

وﺧﺖ ﺿﺎﻳﻊ ﮐړى ﭼي ګټﻪ ﻳﯥ ﻳﻮازي ﭘﺮ دې دﻧﻴﺎ ده او ﻫﻐـﻪ ﻫـﻢ ﺗﮑﺒـﺮ

دى ﭼي ﭘﻪ آﺧﺮت ﮐي د ﺧﭙـﻞ ﺧﺎوﻧـﺪ ﭘـﻪ ﺳـﻮځﻮﻧﮑي اور اوړي .دﻏـﻮ

ﺧﻠکﻮ ﺗﻪ ﺑﺎﻳﺪ ووﻳﻞ ﺳي ﭼي د ﻣﺬﻫﺐ دﻻﻳﻞ ﺧﻮ ﻟﻪ دﻏﻮ ﺧﺒﺮو ﭘﺮﺗـﻪ د
ﻟﻮى څښﺘﻦ ﮐﺘـﺎب او د ﻫﻐـﻪ د ﺳـﭙﯧڅﻠي ﭘﻴﻐﻤﺒـﺮ ج اﺣﺎدﻳـﺚ دي ،ﻧـﻮ

ﺗﺎﺳي ﻓﮑﺮ وﮐړئ ﭼي د دﻏﻮ ﮐﺴﺎﻧﻮ ﻏﺮور او ﻏﻮﻟﯧﺪﻧﻪ څﻮﻧﻪ ﻧﺎوړه ده.

 -6ﻟﻪ ﻋﻠﻤﺎوو څﺨـﻪ ﺑﻠـﻪ ډﻟـﻪ ﺑﻴـﺎ ﭘـﻪ ﮐﻼﻣﭙﻮﻫﻨـﻪ )ﻋﻠـﻢ ﮐـﻼم( او د

ﻣﺨﺎﻟﻔﻴﻨﻮ ﺳﺮه ﭘـﻪ ﻣﺠﺎدﻟـﻪ او د ﻫﻐـﻮ ﭘـﻪ رد ﻟﻴکﻠـﻮ او د ﻫﻐـﻮ د

ﺗﻨﺎﻗﻀﺎﺗﻮ ﭘﻪ ﭘﻠټﻠﻮ او څﺮګﻨﺪوﻟﻮ اﺧﺘﻪ ﺳﻮې ده ﭘﻪ دې ﻫکﻠﻪ ﻳـﯥ
ډﯦﺮي ﻣﻘﻮﻟې راﻏﻮﻧډي ګړى او د ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻟﻮري ﺳـﺮه د ﻣﻨـﺎﻇﺮې
او د ﻫﻐﻪ د ﻣﺎﺗي ﻻري ﭼﺎري ﻳﯥ زده ﮐړي دي.

دﻏﻪ ﻋﺎﻟﻤﺎن ﭘﺮ دوو ډﻟﻮ وﯦﺸﻞ ﮐﻴږي :ﻳﻮه ډﻟﻪ ﻫﻢ ﺧﭙﻠﻪ ګﻤﺮاه ﺳﻮې

ده او ﻫﻢ ﻧﻮر ګﻤﺮاه ﮐﻮي ،او ﺑﻠﻪ ډﻟﻪ ﭘـﺮ ﺣـﻖ ده .د ورک ﻻري ډﻟـي د
ﻏﺮور ﻋﻠﺖ د ﻫﻐﻮ ﻟﻪ ګﻤﺮاﻫۍ څﺨﻪ د ﻫﻐﻮ ﻏﻔﻠﺖ او ﭘﺮ ﺧﭙﻠﻮ ځـﺎﻧﻮﻧﻮ

٣٢

ﻏﺮور او د ﻫﻐﻪ ﻋﻼج

ﺑﺎﻧﺪي د اﻫﻞ ﻧﺠﺎت ګﻮﻣﺎن دى .دوى ﭘﺮ ﺑﯧﻠﻮ ﺑﯧﻠـﻮ ډﻟـﻮ وﯦﺸـﻞ ﮐﻴـږي،

ﭼي ﻳﻮه ﻳﯥ ﭘﺮ ﺑﻠﻪ ﺑﺎﻧﺪي د ﮐﻔﺮ ﺣکﻢ ﮐﻮي او ﻟﻪ دې اﻣﻠﻪ ګﻤـﺮاه ﺳـﻮي
دي .دوى د دﻻﻳﻠﻮ ﭘﻪ ﺷﺮوﻃﻮ او د ﻫﻐﻮ د ﮐﺎروﻟﻮ ﭘﻪ ﺳـﻤﻮ ﻻرو ﭼـﺎرو
ﻧﻪ دي ﭘﻮﻫﯧﺪﻟي او ﻟﻪ دې اﻣﻠﻪ ﻳﯥ ﺷﺒﻬﻪ دﻟﻴﻞ او دﻟﻴﻞ ﺷﺒﻬﻪ ﺗﺮ ﺳـﺘﺮګﻮ

ﺳﻮې ده .اﻣـﺎ د ﺣﻘـي ﻻري د ﭘﻠـﻮۍ ډﻟـي ﻏـﺮور ﭘـﻪ دې ﮐـي دى ﭼـي

ﺟﺪل او دﻻﻳﻞ وﻳﻞ ﻳﯥ ډﯦﺮ ﻣﻬﻢ ﮐﺎر ګڼﻠى او ﻫﻐﻪ ﻳﯥ د ﺧـﺪاى د دﻳـﻦ
ﭘﻪ ﻻر ﮐي ډﯦـﺮ ﻏـﻮره ﺛـﻮاب ﺷـﻤﯧﺮﻟى دى .دوى دا ﺳـي ګڼﻠـې ده ﭼـي

څﻮک څﯧړﻧﻪ او ﭘﻠټﻨﻪ وﻧـﻪ ﮐـړي او ﻟـﻮى څښـﺘﻦ ﺑﯧﻠـﻪ څﯧړﻧـي ګﺮوﯦږﻧـي

وﻣﻨي او ﻳﺎ ﭘﻪ دې ﻫکﻠﻪ ﭘﻪ ﻓﮑﺮ ﮐﻮﻟـﻮ ﮐـي ﭘـﻪ آزاده ﺗﻮګـﻪ ﺗﺼـﻤﻴﻢ وﻧـﻪ
ﻧﻴﻮﻻى ﺳي او دﻟﻴﻞ راوړي ،ﻧـﻮ ﻫﻐـﻪ ﻣـﻮﻣﻦ ﻧـﻪ دى او ﮐـﻪ ﻣـﻮﻣﻦ وي

اﻳﻤﺎن ﻳﯥ ﻧﻪ دى ﺑﺸﭙړ او د ﻟﻮى څښﺘﻦ ﭘﻪ ﻧﺰد ﻣﻘﺮب ﻧﻪ ګڼﻞ ﮐﻴږي.

دې ډﻟي د اﺳﻼم ﻟﻮﻣړۍ ﭘﯧړۍ ﺗﻪ ﭘﺎم ﻧﻪ دى اړوﻟـى ،او ﻧـﻪ دي ﭘـﻮه

ﺳﻮي ﭼي رﺳﻮل ج د اﺳﻼم د ﻟﻮﻣړۍ ﭘﯧـړۍ ﻣﺴـﻠﻤﺎﻧﺎن ﺗـﺮ ټﻮﻟـﻮ ښـﻪ

ﺧﻠک ګڼﻠي دي او ﻟﻪ ﻫﻐﻮ څﺨﻪ ﻳﯥ د ﻟﻮى څښﺘﻦ د ﭘﯧﮋﻧﺪﻧي ﭘﻪ ﻫکﻠـﻪ

دﻟﻴﻞ وﻧﻪ ﻏﻮښﺘى.

اﺑﻮاﻣــﺎة اﻟﺒــﺎﻫﻠيس ﻟــﻪ رﺳــﻮل ج څﺨــﻪ رواﻳــﺖ ﮐــﻮي ﭼــي ﻫﻐــﻪ
َ
1
وﻓﺮﻣﺎﻳﻞ» :ﻣﺎ ﺿﻞ ﻗﻮم ﻗﻂ إﻻ أوﺗﻮا اﺠﻟﺪل«) (.
ژﺑﺎړه :ﻳـﻮ ﻗـﻮم ﻫﻠـﻪ ﻟـﻪ ﺳـﻤي ﻻري اوښـﺘى دى ﭼـي ﭘـﻪ ﺟـﺪل ﻳـﯥ

ﺗﻤﺴک ﮐړى دى.

 -١دﻏﻪ ﺣﺪﻳﺚ اﺑﻦ ﺑﻄﺔ ﭘﻪ اﻹﺑﺎﻧﺔ اﻟکﺒﺮى ﮐي ﭘﻪ دﻏﻮ اﻟﻔﺎﻇﻮ او ﺗﺮﻣﺬي ،اﺑﻦ

ﻣﺎﺟﻪ ،اﺣﻤﺪ او ﻧﻮرو ﭘﻪ ورﺗﻪ اﻟﻔﺎﻇﻮ رواﻳﺖ ﮐړى دى او ﻋﻼﻣﻪ اﻟﺒﺎﻧي ﺣﺴﻦ

ﺻﺤﻴﺢ ﺑﻠﻠى دى.

د ﻣﻐﺮوراﻧﻮ او ﺗﯧﺮوﺗﻠﻮ اﺻﻨﺎف او ﭘﻪ ﻫﺮﺻﻨﻒ ﭘﻮري ...
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 -7د ﻋﺎﻟﻤﺎﻧﻮ ﺑﻠﻪ ډﻟﻪ ﭘﻪ ﻧﺼﻴﺤﺖ ﮐﻮﻟﻮ او د ﻫﻐﻪ ﭼﺎ د ﻟﻮړ ﻣﻘﺎم ﭘـﻪ

څﺮګﻨﺪوﻟﻮ ﺑﻮﺧﺘﻪ ﺳﻮه ﭼي د اﺧﻼﻗﻮ ،د ﻧﻔـﺲ د ځـﺎﻧګړﻧﻮ او د
زړه د ﺻﻔﺎﺗﻮ ،ﻟکﻪ ﺧﻮف او رﺟﺎء ،ﺻـﺒﺮ ،ﺷـکﺮ ،ﺗﻮﮐـﻞ ،زﻫـﺪ،

ﻳﻘﻴﻦ ،اﺧﻼص او ﺻﺪق څﺨﻪ ﺧﺒﺮي ﮐﻮي.

دوى ﻫﻢ ﻟﻪ ﻣﻐﺮوراﻧﻮ او ﺗﯧﺮوﺗﻠﻮ څﺨﻪ دي .ځکﻪ دوى ګﻮﻣﺎن ﮐـﻮي

ﭼي ﻟﻪ دﻏﻮ ﺻﻔﺘﻮﻧﻮ څﺨﻪ ﺧﺒﺮي وﮐړي او ﺧﻠک ورﺗﻪ وﺑﻮﻟي ،دوى ﺑﻪ

ﻫﻢ ﭘﻪ دﻏﻮ ﺻﻔﺘﻮﻧﻮ وﭘﺴﻮﻟﻞ ﺳي .ﭘﻪ داﺳي ﺣﺎل ﮐي ﭼي د ﻣﺴـﻠﻤﺎﻧﺎﻧﻮ

د ﻋﻮاﻣﻮ ﻟﻪ ډﯦﺮو ﻟږو ﮐﺴﺎﻧﻮ ﭘﺮﺗﻪ ،دوى ﻟﻪ دې ﺻﻔﺎﺗﻮ څﺨﻪ ډﯦـﺮ ﻟﻴـﺮي
دي .د دې ډﻟي ﻏﺮور ﺗﺮ ټﻮﻟﻮ ﺑﺪ دى .ځکـﻪ دوى ځـﺎن ﺧﻮښـي دي او

دﻏـﻪ ځـﺎن ﺧﻮښــﻮﻧﻪ ﻳـﯥ ﺗـﺮ ﺧﭙﻠــي وروﺳـﺘۍ ﭘـﻮړۍ رﺳــﻮﻟې ده .دوى
اﻧګﯧﺮي ﭼي د ﻣﻴﻨي او ﻣﺤﺒﺖ د ﻋﻠﻢ ﭘﻪ ﺳﻤﻨﺪر او د ﻫﻐﻪ ﭘﻪ اوﺑﺎزي ﮐي

ﻳﯥ ﺗﺒﺤﺮ ﺗﺮﻻﺳﻪ ﮐړى او د ﻟﻮى څښﺘﻦ ﭘﻪ ﻧﺰد ژﻏـﻮرﻟي دي ،او څﻨګـﻪ
ﭼي ﻳﯥ د زاﻫﺪاﻧﻮ ﺧﺒﺮي ﭘﻪ ﻳﺎد ﮐړي دي ،ﮐﻪ ﻳﯥ څﻪ ﻫﻢ ﻋﻤﻞ ﻧـﻪ دى

ﭘﻪ ﮐړى د ﻟﻮى څښﺘﻦ ﻟﺨﻮا ﺑﺨښﻞ ﺳﻮي دي .د دې ډﻟي ﻏﺮور د ﻧﻮرو
ﻣﺨکي ﻳﺎدو ﺳﻮو ډﻟﻮ ﺗﺮ ﻏﺮور ډﯦﺮ ﺑﺪ دى .ځکﻪ دوى ﻓﮑﺮ ﮐﻮي ﭼي د

ﻟﻮى څښﺘﻦ او د ﻫﻐﻪ د رﺳﻮل ﭘﻪ ﻫکﻠﻪ ﻣﻴﻨﻪ او ﻣﺤﺒﺖ ﮐﻮي او ﭘـﻪ دې

ﻻر ﮐي د ﻣﻴﻨي او ﻣﺤﺒـﺖ زڼـﻲ ﮐـﺮي ﭘـﻪ داﺳـي ﺣـﺎل ﮐـي ﭼـي دوى د
اﺧﻼص د ﺑﺎرﻳکﻴﻮ ﭘﺮ ﺳﻤﻪ څﯧړﻧﻪ ﻧﻪ دي ﻗﺎدر ﺳﻮي ،څـﻮ ﻟـﻪ اﺧـﻼص

څﺨﻪ ﻟکﻪ څﻨګﻪ ﭼي ښﺎﻳﻲ ﺑﺮﺧﻤﻦ ﺳي او ﻧﻪ ﻫﻢ د ﺧﭙﻠﻮ ﻧﻔﺴﻮﻧﻮ ﭘـټ
ﻋﻴﺒﻮﻧــﻪ ورﺗــﻪ څﺮګﻨــﺪ ﺳــﻮي دي ،څــﻮ ﺧﭙــﻞ ځﺎﻧﻮﻧــﻪ ﻟــﻪ ﻫﻐــﻮ ﭘــﺎک او

ﺳﭙﯧڅﻠي ﮐړي .د دوى وﺿﻊ د ﻧﻮرو ﺻﻔﺎﺗﻮ او ځﺎﻧګړﻧﻮ ﭘـﻪ ﻫکﻠـﻪ ﻫـﻢ

ﻫﻤﺪﻏﺴي ده.
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د دوى دﻧﻴﺎ ﺗﺮ ﻧﻮرو ټﻮﻟـﻮ ډﯦـﺮه ﺧﻮښـﻪ ده ،ﺧـﻮ ﺑﻴـﺎ ﻫـﻢ د د ﻧﻴـﺎ ﭘـﻪ

ﻫکﻠﻪ ﭘﻪ زﻫﺪ ﺗﻈﺎﻫﺮ ﮐﻮي .دﻏـﻪ ﺗﻈـﺎﻫﺮ ﻳـﯥ ﻫـﻢ د دﻧﻴـﺎ ﺳـﺮه د ډﯦـﺮي

ﻣﻴﻨي او ﻣﺤﺒﺖ ﻟﻪ اﻣﻠﻪ دى .دوى ﺧﭙﻠﻪ ﻣﺨﻠﺺ ﻧﻪ دي ،ﺧﻮ ﻧﻮر ﺧﻠـک

اﺧﻼص ﺗﻪ ﺑـﻮﻟي .ﺧﭙﻠـﻪ ﻟـﻪ ﺧﺪاﻳـﻪ ﺗښـﺘي ،ﺧـﻮ ﻧـﻮر د ﺧـﺪاى ﻟـﻮر ﺗـﻪ

ورﺑﻮﻟي .ﺧﭙﻠﻪ ﻟﻪ ﺧﺪاﻳﻪ ﻧﻪ ﺑﯧﺮﻳږي ،ﺧﻮ ﻧـﻮر ﺧﻠـک ﻟـﻪ ﺧﺪاﻳـﻪ ﺑﯧـﺮوي.

ﺧﭙﻠﻪ ﻳﯥ ﺧﺪاى ﻫﯧﺮ ﮐـړى ،ﺧـﻮ ﻧـﻮرو ﺗـﻪ ﻳـﯥ ورﭘـﻪ ﻳـﺎدوي .ﺧﭙﻠـﻪ ﻟـﻪ
ﺧﺪاﻳﻪ ﻟﻴـﺮي ﺳـﻮي دي ،ﺧـﻮ ﻧـﻮر د ﺧـﺪاى ﻧﮋدﯦکـﺖ ﺗـﻪ ورﺑـﻮﻟي .ﺑـﺪ

ﺻﻔﺘﻮﻧﻪ ﻏﻨﺪي ،ﺧﻮ ﺧﭙﻠﻪ ﭘﻪ اﺧﺘﻪ دي .ﺧﭙﻠﻪ د ﺧﻠکﻮ ﺳﺮه ﻧﺎﺳـﺘﻪ وﻻړه

ﺗﺮ دې ﮐﭽـي ﺧﻮښـﻮي ،ﭼـي ﮐـﻪ ﻟـﻪ ﻫﻐـﻮ ﻣﺠﻠﺴـﻮﻧﻮ څﺨـﻪ ﭼـي دوى
ﭘکښي ﭘﻪ ﻇﺎﻫﺮه ﺧﻠک د ﺧـﺪاى ﻻري ﺗـﻪ ورﺑـﻮﻟي ﻣﻨـﻊ ﺳـي ،دا دوﻧـﻪ

ﭘﺮاﺧﻪ ﻣځکﻪ ﺑﻪ ﭘـﺮ ﺗﻨګـﻪ ﺳـي او وﺑـﻪ واﻳـﻲ ﭼـي دوى ﻳـﯥ د ﺧﻠکـﻮ د
اﺻﻼح ﻟﻪ ﭼﺎري ﻣﻨﻊ ﮐړي دي .ﺧﻮ د دې ﺳﺮه ﺳﺮه ﻧـﻮر ﺧﻠـک ګﻮښـﻪ
اوﺳﯧﺪو ﺗﻪ ورﺑﻮﻟي.

ﮐﻪ ﻟﻪ دوى څﺨﻪ د ﻳﻮه ﭘﻪ ﻫﻤﻘﻄﺎراﻧﻮﮐي څﻮک ﭘﻴﺪا ﺳي ﭼي ﺧﻠک

ورﺗﻪ ﻣﺨﻪ ﮐړي او د ﺧﻠکﻮ د اﺻﻼح ﻻﻣﻞ ﺳي دى ﺑﻪ ﻟﻪ وﻳﺮ او ﺣﺴـﺪ

څﺨﻪ د ﻣﺮګ ﺗﺮ ﭘﻮﻟي ورﺳـﻴږي ،او ﮐـﻪ ﻳـﻮ څـﻮک د ﻫﻐـﻪ د ﻫﻤﻄﻘـﺎره
ﺻﻔﺖ وﮐړي ﻫﻐﻪ ﺑﻪ د ده ﭘﻪ ﻧﻈﺮ ﺗﺮ ټﻮﻟﻮ ﺑﺪ ﺳړى ﺳي اوﺗﻞ ﺑﻪ ﻳﯥ ﭘـﻪ

زړه ﮐي ﺑﻐﺾ ﺳﺎﺗي.

دا ډﻟﻪ ﭘﻪ ﺳﺘﺮ ﻏﺮور اﺧﺘﻪ ده او ﻟﻪ ﭘﻮﻫي او ﺧﺒﺮﯦﺪو څﺨﻪ ډﯦﺮه ﻟﻴﺮي

ﭘﺎﺗﻪ ﺳﻮې ده ،ﭼي د ﺳﻤﻮن ﻻري ﺗﻪ ﻟﻪ ﺑﯧﺮﺗﻪ ګﺮځﻴﺪو څﺨﻪ ﻳﯥ زﻳـﺎت
واټﻦ ﻧﻴﻮﻟى دى.

 -8د ﻋﺎﻟﻤﺎﻧﻮ ﺑﻠي ډﻟي ﺑﻴﺎ د وﻋﻆ او ﻧﺼﻴﺤﺖ ﻟـﻪ دراﻧـﻪ ﻣﺴـﺆوﻟﻴﺘﻪ
ﺳﺮ ﻏړوﻟى دى .دوى د دې زﻣﺎﻧې ﻫﻐـﻪ واﻋﻈـﺎن دي ﭼـي ﺑﯧﻠـﻪ

د ﻣﻐﺮوراﻧﻮ او ﺗﯧﺮوﺗﻠﻮ اﺻﻨﺎف او ﭘﻪ ﻫﺮﺻﻨﻒ ﭘﻮري ...

٣٥

څﻮ ﺗﻨﻮ ﺧﺪاى ﺳﺎﺗﻠﻮ ﭘﻪ ﻋﻤﻮﻣي ﺗﻮګﻪ د وﻋـﻆ او ﻻرښـﻮوﻧي ﻟـﻪ
اﺻﻮﻟﻮ ګﻮښﻪ ﺳﻮي دي .دﻏﻪ ډﻟﻪ ﭘﻪ ﭼټﻴﺎﺗﻮ وﻳﻠﻮ او د ﺷـﺮﻳﻌﺖ

ﺧﻼف ﺧﺒﺮو ﭘﻪ ﺗﻠﻘﻴﻨﻮﻟﻮ ﺑﻮﺧﺘﻪ وي او ﻟﻪ دې ﺧﺒـﺮو څﺨـﻪ ﻳـﯥ

ﻣﻮﺧﻪ داده ﭼي د ﻋﺠﻴﺒﻮ او ﻧﺎدرو ﺧﺒﺮو ﭘـﻪ وﻳﻠـﻮ ﺳـﺮه ﺷـﻬﺮت

ﺗﺮﻻﺳﻪ ﮐړي.

ﻟﻪ دوى څﺨﻪ ﻳﻮه ډﻟﻪ ﺑﻴﺎ ﺑﺎرﻳکي ﻧﮑﺘـې ﺑﺮاﺑـﺮوي او ﻣﺴـﺠﻊ اﻟﻔـﺎظ

ﺳﺮه اوډي .دﻏﻪ راز د وﺻﺎل او ﻓﺮاق اﺷـﻌﺎر واﻳـﻲ او ﭘـﻪ دې ډول ﭘـﻪ

ﺧﭙﻠﻮ ﻣﺠﻠﺴﻮﻧﻮ ﮐي ،ﮐﻪ څﻪ ﻫﻢ د ﻓﺎﺳﺪو ﻣﻮﺧﻮ ﻟﭙﺎره وي ﺷـﻮر او زوږ

راﻣﻨځﺘﻪ ﮐﻮي .دﻏﻪ ډﻟﻪ اﻧﺴي ﺷﻴﻄﺎﻧﺎن دي ﭼي ﻫﻢ ﺧﭙﻠﻪ ګﻤـﺮاه ﺳـﻮي

او ﻫﻢ ﻧﻮر ګﻤﺮاه ﮐﻮي .ﻣﺨکﻨﻴﻮ ډﻟﻮ ﮐﻪ څﻪ ﻫﻢ ﺧﭙﻞ ځﺎﻧﻮﻧﻪ ﻧﻪ اﺻﻼح
ﮐﻮل ،د ﺧﻠکﻮ د اﺻﻼح ﭘﻪ ﻟټﻪ ﮐي ﺧﻮ وه او ﺧﺒﺮي ﻳﯥ ﺳﻤي وې ،ﺧﻮ

د ﻏﻪ ډﻟﻪ ﺧﻠک د ﺧﺪاى ﻟﻪ ﻻري اړوي ،د ﻟـﻮى څښـﺘﻦ ﭘـﻪ ﻫکﻠـﻪ ﻳـﯥ
ﻏﺮور ﺗﻪ ورﺑﻮﻟي او ﻧﺎﺳﻤﻮ اﻏﺮاﺿﻮ ﺗﻪ ﻳﯥ دﻋﻮﺗﻮي .د ﺧﭙﻠﻮ ﺣﺮﻓﻮي او

ﺟﻮړوﮐړو اﻟﻔﺎﻇﻮ ﭘـﻪ ﻣـټ ﺧﻠـک ګﻨﻬﻮﻧـﻮ او د ﻫﻐـﻮ د ﺗﺮﺳـﺮه ﮐﻮﻟـﻮ ﭘـﻪ

ﻫکﻠﻪ زړه ورﮐﻮي او ﻣﺎدي ارزښﺘﻮﻧﻮ ﺗﻪ د ﻫﻐـﻮ ﻣﻴﻨـﻪ زﻳـﺎﺗﻮي .ﭘـﻪ ﺗﯧـﺮه

ﭼي واﻋﻆ ځﺎن ﭘﻪ ښکﻠﻮ ﺟﺎﻣﻮ ﻫﻢ ښﺎﻳﺴﺘﻪ ﮐړى وي او د ﺗﮑﺒﺮ او رﻳـﺎ

ﺣﺎﻟﺖ ﭘکښي ﻣﻮﺟﻮد وي .ﻧﻮ ﺧﻠک د ﻟﻮى څښﺘﻦ ﻟﻪ رﺣﻤﺘﻪ ﻧﻬﻴﻠۍ ﺗـﻪ

ور ﺑﻮﻟي ،څﻮ ﺑﺎﻻﺧﺮه ﭘﻪ ﺑﺸﭙړه ﺗﻮګﻪ د ﻟـﻮى څښـﺘﻦ ﻟـﻪ رﺣﻤـﺖ څﺨـﻪ

ﻫﻴﻠﻪ وﺷﻠﻮي.

 -9د ﻋﺎﻟﻤﺎﻧﻮ ﺑﻠﻪ ډﻟﻪ ﻫﻐﻪ ﮐﺴﺎن دي ﭼي د دﻧﻴﺎ ﭘﻪ ﺑـﺪي ﮐـي ﻳـﯥ د
زاﻫﺪاﻧﻮ ﭘﻪ وﻳﻨﺎوو ﻗﻨﺎﻋﺖ ﮐړى او دا ﺧﺒﺮي ﭘﻪ ﻫﻤﺎﻏﻪ ډول ﭼي

ﻳﺎدي ﮐړي ﻳﯥ دي ،ﺑﯧﻠﻪ دې ﭼي ﭘﻪ ﻣﻌﻨﺎوو او ﻣﻔﺎﻫﻴﻤﻮ ﻳﯥ ﭘﻮه
ﺳي ،ﺗﮑﺮاروي .ﻳﻮ ﺑﻪ دﻏﻪ ﺧﺒﺮي ﭘﺮ ﻣﻨﺒﺮ ﮐـﻮي ،ﺑـﻞ ﺑـﻪ ﻳـﯥ ﭘـﻪ
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ﮐﻮڅﻪ او ﺑﺎزار ﮐي ﮐـﻮي او ﻫـﺮ ﻳـﻮ ﺑـﻪ ﻓﮑـﺮ ﮐـﻮي ﭼـي د ﻟـﻮى

څښﺘﻦ ﻟﻪ ﻟـﻮري ژﻏـﻮرل ﺳـﻮى دى او د زاﻫـﺪاﻧﻮ د وﻳﻨـﺎوو ﭘـﻪ

ﻳﺎدوﻟﻮ ،ﺑﯧﻠﻪ ﻋﻤﻠﻪ د ﻟﻮى څښﺘﻦ ﻟﺨﻮا ﺑﺨښـﻞ ﺳـﻮى دى .دﻏـﻪ
ډﻟﻪ ﺗﺮ ﻫﻤﺎﻏﻮ ﻣﺨکﻨﻴﻮ ډﻟﻮ زﻳﺎﺗﻪ ﻏﻮﻟﯧﺪﻟې ده.

 -10د ﻋﺎﻟﻤﺎﻧﻮ ﺑﻠﻪ ډﻟﻪ ﺑﻴﺎ ﺧﭙﻞ وﺧﺖ د ﺣﺪﻳﺜﻮ د ﻋﻠﻢ ﭘﻪ ﺑﻮﺧﺘﯧﺪو
ﺗﯧﺮوي ،ﻳﻌﻨي د اﺣﺎدﻳﺜﻮ ﭘﻪ اورﯦﺪو ،د زﻳﺎﺗﻮ رواﻳﺘﻮﻧﻮ ﭘﻪ راټﻮﻟﻮﻟﻮ

او د ﻏﺮﻳﺒﻮ اﺣﺎدﻳﺜﻮ د ﺳـﻨﺪوﻧﻮ ﭘـﻪ ﭘﻠټﻠـﻮ ﻟګﻴـﺎوي .ﻟکـﻪ ﭼـي ﻟـﻪ

دوى څﺨﻪ ﻳﻮ ﭘﻪ ﺑﯧﻠﻮ ﺑﯧﻠـﻮ ﺳـﻴﻤﻮاو ښـﺎروﻧﻮ ګﺮځـي او ﻟـﻪ ﺑﯧﻠـﻮ

ﺑﯧﻠﻮ ﺷﻴﻮﺧﻮ او اﺳﺘﺎداﻧﻮ څﺨـﻪ اﺣﺎدﻳـﺚ رواﻳﺘـﻮي ،څـﻮ وواﻳـﻲ

ﭼي زه ﻟﻪ ﭘﻼﻧي څﺨﻪ رواﻳﺖ ﮐﻮم او د ﭘﻼﻧي ﺳﺮه ﻣي ﻣﻼﻗـﺎت
وﮐړ او زه داﺳي اﺳﻨﺎد ﻟﺮم ﭼي ﻧﻮر ﻳﯥ ﻫﻴڅ ﻧﻪ ﻟﺮي .د دې ډﻟي
ﻏﺮور ﻟﻪ څﻮ اړﺧﻮ څﺨﻪ دى:

ﻳﻮ دا ﭼي دوى د ﺗﻮرات داﺳﻔﺎرو وړوﻧﮑي ﻏﻮﻧﺪي دي.ځکـﻪ دوى

د ﺳﻨﺘﻮ ﭘﻪ ﭘﻮﻫﯧﺪو ﻧﻪ ﻟګﻴﺎ ﮐﻴږي ،ﺑﻠکي د ﻫﻐﻮ ﭘـﻪ ﻟﯧږدوﻟـﻮ ﻟګﻴـﺎ دي او

ﻓﮑﺮ ﮐﻮي ﭼي دا ورﺗﻪ ﺑﺲ دي .ﺧـﻮ داﺳـي ﻫﻴڅکﻠـﻪ ﻧـﻪ ده ،ﺑﻠکـي ﻟـﻪ

ﺣﺪﻳﺚ څﺨﻪ ﻣﻮﺧﻪ د ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﻣﻌﻨﺎ او ﻣﻔﻬﻮم ﭘﻮﻫﯧـﺪل دي .ﻧـﻮ ﻟـﻮﻣړى

ﺑﺎﻳﺪ ﺣﺪﻳﺚ واورﯦﺪل ﺳي ،ﺑﻴﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺣﻔﻆ ﺳي او ﺑﻴﺎ ﻳـﯥ ﻣﻌﻨـﺎ ﺗـﻪ ﻓﮑـﺮ

وﺳي او ﺑﻴﺎ ﻋﻤﻞ ﭘﻪ وﺳي او ﺑﺎﻻﺧﺮه ﺧﭙﻮر ﺳي.

ﭘﻪ داﺳي ﺣﺎل ﮐي ﭼي دې ډﻟي ﻳـﻮازي د اﺣـﺎدﻳﺜﻮ ﭘـﻪ اورﯦـﺪو ﺑﺴـﻨﻪ

ﮐړې ده او د ﻫﻐﻮ ﭘﻪ ﻫکﻠﻪ ﻳﯥ ﻧﻮر ﭘړاووﻧﻪ ﭘﺮې اﻳښي دي .ﭼي ﭘﻪ دې

ډول اﺣﺎدﻳﺚ زده ﮐﻮل ﮐﻮﻣﻪ ګټﻪ ﻧﻪ ﮐﻮي.

اوس ﮐﻮﭼﻨﻴﺎن ﻫﻢ اﺣﺎدﻳﺚ واﻳﻲ ،ﺧﻮ ﻫﻐﻮى ﻳﯥ ﻟﻪ ﻣﻔﻬﻮم او ګټـﻮ

څﺨﻪ ﺑﯥ ﺧﺒﺮه دي.ﮐﻮم اﺳﺘﺎد ﭼي ﻧﻦ ﻣﻬﺎل ﻧﻮو ځﻮاﻧـﺎﻧﻮ ﺗـﻪ اﺣﺎدﻳـﺚ

د ﻣﻐﺮوراﻧﻮ او ﺗﯧﺮوﺗﻠﻮ اﺻﻨﺎف او ﭘﻪ ﻫﺮﺻﻨﻒ ﭘﻮري ...

٣٧

ﻟﻮﻟي ډﯦﺮ داﺳي ﮐﻴږي ﭼي ﻟﻪ ﻫﻐﻮ ﻧﺎﺧﺒﺮه وي ،ﺗﺮ دې ﭼـي ﭘـﻪ ﺣـﺪﻳﺚ

ﮐي ﺑﺪﻟﻮن راځي او دى ﻧﻪ وي ﭘﻪ ﺧﺒﺮ .داﺳي ﻫﻢ ﺳﻮي دي ﭼي اﺳﺘﺎد

ﺑﻴﺪه وي او ﻟﻪ ﻫﻐﻪ څﺨﻪ ﺣﺪﻳﺚ رواﻳﺖ ﮐﻴږي او ﻫﻐﻪ ﻧﻪ وي ﭘـﻪ ﺧﺒـﺮ.

ﭼي دا ټﻮل ﻏﺮور او ﻏﻮﻟﯧﺪﻧﻪ ده .د اﺣﺎدﻳﺜﻮ ﭘﻪ اورﯦﺪو ﮐـي اﺻـﻞ دادى

ﭼي راوي ﺑﻪ ﺣﺪﻳﺚ ﻟﻪ رﺳﻮل اﻟ�ﻪ ج څﺨﻪ اورﯦﺪﻟى وي او څﻨګﻪ ﭼـي

ﻳــﯥ اورﯦــﺪﻟى وي ﻫﻤﺎﻏﺴــي ﻳــﯥ ﺑﺎﻳــﺪ ﺣﻔــﻆ ﮐــړي او ﺑﻴــﺎ ﻳــﯥ ﺑــﻞ ﺗــﻪ

ورﺳﻮي .ﭘﻪ دې ﺗﻮګﻪ رواﻳﺖ د ﺣﻔﻆ ﻟﻪ ﻣﺨـي دى او ﺣﻔـﻆ د اورﯦـﺪو

ﻟﻪ ﻣﺨـي دى .ﮐـﻪ رواﻳـﺖ ﮐـﻮوﻧﮑى ﻟـﻪ رﺳـﻮل ج څﺨـﻪ د ﺣـﺪﻳﺚ ﭘـﻪ

رواﻳﺖ ﮐﻮﻟﻮ ﮐي ﻋﺎﺟﺰ وي ﺑﺎﻳﺪ ﺣﺪﻳﺚ ﻟﻪ ﺻﺤﺎﺑﻪ وو ﻳﺎ ﺗﺎﺑﻌﻴﻨﻮ څﺨـﻪ
واوري .ځکﻪ ﻟﻪ ﻫﻐﻮ څﺨﻪ اورﯦـﺪل ﮐـټ ﻣـټ ﻟـﻪ رﺳـﻮاﻟ�ﻪ ج څﺨـﻪ د
اورﯦﺪو ﻏﻮﻧﺪي دي .ﭘﻪ دې ﺗﻮګﻪ ﭘـﺮ ﻫﻐـﻪ ﻻزﻣـﻪ ده ﭼـي د ﺣـﺪﻳﺚ ﭘـﻪ

ﻳﺎدوﻟﻮ ﮐي ډﯦﺮ ﮐﻮښښ وﮐـړي او ﻟکـﻪ څﻨګـﻪ ﭼـي ﻳـﯥ ﻳـﺎد ﮐـړى دى

ﻫﻤﺎﻏﺴي ﻳﯥ رواﻳﺖ ﮐړي ،ﭘﻪ داﺳي ډول ﭼي ان ﭘﻪ ﻳﻮه ﺗﻮري ﮐي ﻳـﯥ
ﺷک ﭘﻴﺪا ﻧﻪ ﺳي .ﮐﻪ د ﺣﺪﻳﺚ ﭘﻪ ﻧﻘﻞ ﻳﺎ د ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﻳﻮه ﺗﻮري ﮐي ﺷـک

ﭘﻴﺪا ﺳي د ﻫﻐﻪ ﻧﻘﻠﻮل ﻳﺎ ﻧﻮرو ﺗﻪ ور زده ﮐﻮل روا ﻧﻪ دي .څکـﻪ ﭘـﻪ دې

ﺻﻮرت ﮐي ﺑﻪ ﻧﻮر ﻫﻢ ﭼي دﻏﻪ ﺣﺪﻳﺚ ﻳﯥ ﺗﺮﻻﺳﻪ ﮐړى دى ﻫـﻢ دﻏـﻪ

اﺷﺘﺒﺎه ﺗﮑﺮار ﮐړي.

د اﺣﺎدﻳﺜﻮ ﺣﻔﻆ ﻟﻪ دوو ﻻرو ﮐﻴږي :ﻳﻮ د زړه ﻟﻪ ﻻري دى ،ﭼي ﺗﻞ

ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﻳﺎد وﻟﺮي .دوﻫﻢ ﭼي ﻫﺮ څﻪ اوري ﻫﻐﻪ وﻟﻴکي او ﻟﻴکﻠى

ﺣﺪﻳﺚ ﭼي ﺑﺎﻳﺪ درﺳﺖ ﻳﯥ ﻟﻴکﻠى وي ،داﺳي ﺣﻔﻆ ﮐړي ﭼي د ﻧﻮرو
د ﻻس وﻫﻨي څﺨﻪ ﺧﻮﻧﺪي ﺳي ،او د ﺣﻔﻆ ډﯦﺮه ښﻪ ﻻر د ﺣﺪﻳﺚ

ﻟﻴکﻞ او ﭘﻪ ﻳﻮه ډﯦﺮ ﺧﻮﻧﺪي ځﺎى ﮐي د ﻫﻐﻪ ﺳﺎﺗﻞ دي.

٣٨

ﻏﺮور او د ﻫﻐﻪ ﻋﻼج

ﻟﻪ ﮐﻮﭼﻨي ،ﻏﺎﻓﻞ او ﺧﻮب وړي اﻧﺴﺎن څﺨﻪ د ﺣﺪﻳﺚ ﻟﻴکﻞ روا ﻧﻪ

دي .دﻏﻪ راز د اﺣﺎدﻳﺜﻮ اورﯦﺪل زﻳﺎت ﺷﺮوط ﻟﺮي ،ﺑﻠکي ﻟﻪ ﻫﻐﻪ څﺨﻪ

ﻣﻮﺧﻪ د ﻫﻐﻪ ﭘﯧﮋﻧﺪﻧﻪ او ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﻋﻤـﻞ دى .اﻟﺒﺘـﻪ اﺣﺎدﻳـﺚ ﻫـﻢ د ﻗـﺮآن

ﮐﺮﻳﻢ ﻏﻮﻧﺪي د زﻳﺎﺗﻮ ﻣﻔﺎﻫﻴﻤﻮ درﻟﻮدوﻧﮑي دي.

ﻟﻪ اﺑﻮ ﺳﻔﻴﺎن ﺑﻦ اﺑﻲ اﻟﺨﻴﺮ اﻟﻤﻨﻬـي څﺨـﻪ رواﻳـﺖ دى ﭼـي ﻫﻐـﻪ د

زاﻫﺮ ﺑﻦ اﺣﻤﺪ اﻟﺴﺮﺧﺴي ﻣﺠﻠﺲ ﺗﻪ ورﻏـى .ﻧـﻮ ﻟـﻮﻣړى ﺣـﺪﻳﺚ ﭼـي

ﻫﻐﻪ رواﻳﺖ ﮐړ د رﺳﻮل اﻟ�ﻪ ج دا ﻗﻮل وو:
َ ْ َ ُُ َ َْ
» ِﻣ ْﻦ ُﺣ ْﺴ ِﻦ ِإ ْﺳﻼمِ ال َﻤ ْﺮ ِء ﺗ ْﺮﻛﻪ َﻣﺎ ﻻ �ﻌ ِﻨﻴ ِﻪ«) .(١
ژﺑﺎړه :د ﺳړي د اﺳﻼم ښﻪ واﻟى دادى ﭼي ﻫﻐﻪ څﻪ ﭼي ﭘﺎﻣﻠﺮﻧـﻪ ﻧـﻪ

ورﺗﻪ ﻟﺮي ﭘﺮﯦږدي( .ﺗﺮ دې وروﺳﺘﻪ ﻟﻪ ﻣﺠﻠﺴﻪ وﻻړ ﺳﻮ او وې وﻳﻞ دا

ﻣﺎﺗﻪ ﺗﺮ ﻫﻐﻮ ﭼي ﻟﻪ ﻫﻐﻪ ﻓﺎرﻏﯧږم او ﻧﻮر اورم ﮐﻔﺎﻳـﺖ ﮐـﻮي .دﺧﻠکـﻮ د
اﺣﺎدﻳﺜﻮ اورﯦﺪل ﭘﻪ دﻏﺴي ډول وه.

 -11د ﻋﺎﻟﻤﺎﻧﻮ ﺑﻠﻪ ډﻟﻪ د ﻧﺤﻮي ،ژﺑﻲ او ﺷﻌﺮ ﭘﻪ ﻋﻠﻮﻣﻮ او د ﻧﺎدرو

ﻟﻐﺎﺗﻮ ﭘﻪ زده ﮐړه ﺑﻮﺧﺖ ﺳﻮي او ﭘـﻪ دې ﭼـﺎرو ﻣﻐـﺮوره ﺳـﻮي

دي .دوى ﻫــﻢ داﺳــي ﻓﮑــﺮ ﮐــﻮي ﭼــي څﻨګــﻪ ﭼــي د اﻣــﺖ ﻟــﻪ

ﻋﺎﻟﻤﺎﻧﻮ څﺨﻪ دي ﻧﻮ ګﻨﻬﻮﻧﻪ ﻳﯥ ﺑﺨښﻞ ﺳﻮي دي .ځکﻪ ﭼي د

دﻳﻦ او ﺳﻨﺘﻮ ټﻴﻨګښﺖ د ﻧﺤـﻮي اوژﺑـﻲ ﭘـﻪ وﺳـﻴﻠﻪ دى .ﻟـﻪ دې

اﻣﻠﻪ دوى ﻋﻤﺮوﻧﻪ ﭘﻪ دې ﻻر ﮐي ﺧﺎوري ﮐړل.

ﺧﻮ دا ﻳﻮ ﺳـﺘﺮ ﻏـﺮور دى ،ﮐـﻪ دوى ﻋـﺎﻗﻼن واى ﭘﻮﻫﯧـﺪل ﺑـﻪ ﭼـي

ﻋﺮﺑﻲ ژﺑﻪ د ﺗﺮﮐي ژﺑﻲ ﻏﻮﻧـﺪي ده او څـﻮک ﭼـي ﺧﭙـﻞ ﻋﻤـﺮ د ﻋﺮﺑـﻲ
 -١دﻏﻪ ﺣﺪﻳﺚ ﻣﻮﻃﺎء ﻣﺎﻟک ،ﺗﺮﻣﺬي ،اﺣﻤﺪ ،اﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ او ﻧﻮرو رواﻳﺖ ﮐړى

دى .او ﻋﻼﻣﻪ اﻟﺒﺎﻧي ﭘﻪ ﺻﺤﻴﺢ و ﺿﻌﻴﻒ ﺳﻨﻦ اﻟﺘﺮﻣﺬي او ﻧﻮرو ﮐي ﺻﺤﻴﺢ
ﺑﻠﻠى دى.

د ﻣﻐﺮوراﻧﻮ او ﺗﯧﺮوﺗﻠﻮ اﺻﻨﺎف او ﭘﻪ ﻫﺮﺻﻨﻒ ﭘﻮري ...

٣٩

ژﺑﻲ د زده ﮐړي ﭘﻪ ﻻر ﮐي ﻟګﻮي داﺳي دى ﻟکﻪ د ﺗﺮﮐي ،ﻫﻨﺪي ﻳﺎ ﺑﻠي

ژﺑﻲ د زده ﮐړي ﭘﻪ ﻻر ﮐـي ﭼـي ﻳـﯥ ﻟګـﻮي ،ﻳـﻮازي ﺗـﻮﭘﻴﺮ دادى ﭼـي
زﻣﻮږ ﺳﭙﯧڅﻠى ﺷﺮﻳﻌﺖ د ﻋﺮﺑﻮ ﭘﻪ ژﺑﻪ راﻏﻠى دى ،او د ﻧﺤﻮي او ژﺑـﻲ
زده ﮐــړه ﭘــﻪ ﻗــﺮآن ﮐــﺮﻳﻢ او ﺳــﻨﺘﻮ ﺑﺎﻧــﺪي او ﭘــﻪ ﻫﻐــﻮ ﭼــي ﭘــﻪ دې دوو
ﺳﺮﭼﻴﻨﻮ اړه ﻟﺮي د ﭘﻮﻫﯧﺪو ﺗﺮ ﺑﺮﻳﺪه ﮐﻔﺎﻳﺖ ﮐﻮي ،ﺧﻮ ﭘﻪ ﻫﻐﻮ ﮐـي ﺗـﺮ

ﻧﺎﻣﺤﺪودي ﮐﭽي ﺗﻌﻤﻖ ﺗﺮ اړﺗﻴﺎ زﻳﺎت ﮐﺎر دى او ﭘﻪ دې ﭼـﺎرو دﻏﻮﻧـﻪ

ﺑﻮﺧﺖ ﮐﺲ ﻏﻮﻟﯧﺪﻟى ﺑﺎﻟﻪ ﺳي.

æÏﻫﻢ ﺻﻨﻒ :ﻟﻪ ﻣﻐﺮÇÑæﻧﻮ څﺨﻪ  ÏﻋﺒﺎÏﺗﻮﻧﻮ  æÇښﻮ Çﻋﻤﺎﻟﻮ ﺗﺮﺳﺮå

ﮐﻮæﻧﮑﻲ íÏ

د دې ﺻﻨﻒ ﻣﻐﺮورﻳﻦ ﭘﺮ ډﯦﺮو ډﻟﻮ وﯦﺸﻞ ﺳﻮي دي

 -١د دﻏﻪ ټﻮﻟګي اړوﻧﺪ ﮐﺴﺎن ځﻴﻨي ﭘﻪ ﻟﻤﺎﻧځﻪ ﻣﻐﺮوره وي ،ځﻴﻨي

د ﻗﺮآن ﮐﺮﻳﻢ ﭘﻪ ﺗﻼوت ،ځﻴﻨي ﭘﻪ ﺣﺞ ،ځﻴﻨي ﭘـﻪ ﺟﻬـﺎد ،ځﻴﻨـي
ﭘﻪ زﻫﺪ .دﻏﻪ راز ﭘﻪ دې ټﻮﻟګي ﮐي داﺳـي ډﻟـﻪ ﻫـﻢ ﺳـﺘﻪ ﭼـي د

ﻓﺮﺿﻮ ﭘﻪ اداﮐﻮﻟﻮ ﮐي ﺳﺴﺘي ﮐﻮي ،ﺧﻮ ﭘﺮ ﻧﻔﻠﻮ ﻳـﯥ زﻳـﺎت زور
وي .ﭼي د ځﻴﻨﻮ ﮐﺎر ﭘﻪ دې ﻫکﻠﻪ د اﻓﺮاط ﺗﺮ ﭘـﻮﻟي رﺳـﻴږي او

ﺗﺮ ﺣﺪ ﺗﯧﺮى ﮐﻮي .دوى د ﻫﻐﻪ ﭼﺎ ﻏﻮﻧـﺪي دي ﭼـي د اوداﺳـﻪ
ﭘﻪ ﺗـﺎزه ﮐﻮﻟـﻮ ﮐـي وﺳﻮﺳـﻪ ﭘﺮﻏﺎﻟﺒـﻪ ﺳـﻮې وي او ﭘـﻪ ﻫﻐـﻪ ﮐـي

ﻣﺒﺎﻟﻐﻪ ﮐﻮي او ﻓﮑﺮ ﮐﻮي ﮐﻮﻣي اوﺑﻪ ﭼي ورﺳﺮه دي ﻟـﻪ ﺷـﺮﻋي

ﭘﻠﻮه د ده ﭘﺎﮐي ﻧﻪ ﭘـﻪ ﮐﻴـږي او د ځـﺎن ﻟﭙـﺎره ﻟـﻪ واﻗﻌﻴﺘـﻪ ﻟﻴـﺮي
اﺣﺘﻤﺎﻻت ﭘﻪ ﭘﺎم ﮐي ﻧﻴﺴي او ﻫﺮڅﻮﻧﻪ ﭼي ﻟـﻪ اوﺑـﻮ ﮐـﺎر اﺧﻠـي

ﺑﻴﺎ ﻫﻢ ﻓﮑﺮ ﮐﻮي ﭼي ﭼټﻠﻴﻮ ﺗﻪ ﻧﮋدې دى.

٤٠

ﻏﺮور او د ﻫﻐﻪ ﻋﻼج

ﮐﻪ دﻏﻪ ﺳړي ﺗﻪ ﺣﺮام ورﺳﻴږي ښﺎﻳﻲ ﺣﺮاﻣﻮ ﺗﻪ ﻧـﮋدې ،ﻟـﻪ ﺣﺮاﻣـﻮ

ﻟﻴﺮي وګڼﻲ او ښﺎﻳﻲ ﭼي زﻳﺎت وﺧﺘﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﺧـﺎﻟﺺ ﺣـﺮام ﺧـﻮري .ﻧـﻮ

ﮐﻪ دﻏﻪ اﺣﺘﻴﺎط د اوداﺳﻪ د اوﺑﻮ ﭘﺮځﺎى ﭘﻪ ﺧـﻮړو ﮐـي وﮐـړي ډﯦـﺮ ﺑـﻪ

ښﻪ وي .ځکﻪ د اﺻﺤﺎب ﮐﺮاﻣﻮ ﺳﻴﺮت او ﮐړه وړه دﻏﺴي وه.

ﺣﻀﺮت ﻋﻤﺮس د ﻳﻮه ﻧﺼﺮاﻧي ﭘﻪ ﻟﻮښي ﮐي ﭼي د ﻧﺠﺎﺳﺖ د

ﻇﻬﻮر اﺣﺘﻤﺎل ﭘکښې وو ،اودس ﺗﺎزه ﮐړ ،ﺧﻮ ﻫﻐﻪ د دې ﺳﺮه ﺳﺮه ﭘﻪ

ځﻴﻨﻮ ﻣﻮاردو ﮐي د ﺣﻼﻟﻮ ﻟﻪ ګټﻲ اﺧﻴﺴﺘﻨي څﺨﻪ ډډه ﮐﻮل ،او دا
ﮐﺎرﻳﯥ ﭘﻪ ﺣﺮاﻣﻮ ﮐي د واﻗﻊ ﮐﯧﺪو ﻟﻪ ﺑﯧﺮي ﮐﺎوه.

 -٢ﺑﻠﻪ ډﻟﻪ ﻫﻐﻪ ده ﭼي د ﻟﻤﺎﻧځﻪ ﭘﻪ ﻧﻴﺖ ﮐي وﺳﻮﺳﻪ ﭘﺮ ﻏﺎﻟﺒﻪ وي.

ﺷﻴﻄﺎن دوى ﻧﻪ ﭘﺮﯦږدي ﭼـي ﺳـﻢ ﻧﻴـﺖ وﺗـړي ،ﺑﻠکـي وﺳﻮﺳـﻪ

وراﭼﻮي څﻮ ﺟﻤﺎﻋﺖ ځﻨي ﻓﻮت ﺳي .ډﯦﺮ ﺑﻴﺎ داﺳي ﻫﻢ ﮐﻴـږي

ﭼي ﺑﯧﺨي ﻟﻤﻮﻧځ ځﻨي ﻗﻀﺎ ﺳي .دﻏﺴـي ﮐﺴـﺎن ﮐـﻪ څـﻪ ﻫـﻢ د

ﺗﺤﺮﻳﻤې ﺗﮑﺒﻴﺮ ﺳﻢ ﺗﺮ ﺳﺮه ﮐړي ،ﺧﻮ ﭘﻪ زړه ﮐي ﻳﯥ د ﻧﻴـﺖ ﭘـﻪ
ﺻﺤﺖ ﮐي ﺷک وي .ﮐﻠﻪ ﭘﻪ ﺗﮑﺒﻴﺮ ﮐي وﺳﻮﺳﻪ وروﻟﻮﯦږي ﭼي
ان ﻟﻪ ډﯦﺮه اﺣﺘﻴﺎﻃﻪ د ﺗﮑﺒﻴﺮ ﺻـﻔﺖ ﺑـﺪﻟﻮن وﻣـﻮﻣي او د اﻣـﺎم د

ﻓﺎﺗﺤې اورﯦﺪل ځﻨي ﻓﻮت ﺳـي .دا د دوى د ﻟﻤﺎﻧځـﻪ ﭘﻴـﻞ وي.
ﺑﻴﺎ ﭘﻪ ټﻮل ﻟﻤﺎﻧځـﻪ ﮐـي ﻏﻔﻠـﺖ ﮐـﻮي .او ﭘـﻪ ﻟﻤﺎﻧځـﻪ ﮐـي د زړه

ﺣﻀﻮر ﻫﻴڅ ﭘﻪ ﭘﺎم ﮐي ﻧﻪ ﻧﻴﺴي .ﭘﻪ دې ډول ﻣﻐﺮوره ﺳﻮي وي

ﭼي ﭘﻪ ټـﻮل ﻟﻤﺎﻧځـﻪ ﮐـي ﻳـﯥ ډﯦـﺮ اﺣﺘﻴـﺎط ﮐـړى دى او ﻧـﻪ وي

ﭘﻮﻫﯧﺪﻟي ﭼي ﭘـﻪ ﻟﻤﺎﻧځـﻪ ﮐـي د زړه ﺣﻀـﻮر واﺟـﺐ دى .دوى
اﺑﻠﻴﺲ ﻏﻮﻟﻮﻟي دي او داﮐﺎر ﻳﯥ ورﺗﻪ ښکﻠى اﻳﺴـﻮﻟى دى .دوى

ﺗﻪ ﻳﯥ داﺳـي ﺑﺮﯦښـﻮﻟې ﭼـي د دې اﺣﺘﻴـﺎط ﮐـﻮل ﺗﺎﺳـي ﺗﺮټﻮﻟـﻮ

ﺧﻠکﻮ ﻣﻤﺘﺎزه ﮐـﻮي او د ﻟـﻮى څښـﺘﻦ ﭘـﻪ ﻧـﺰد د ډﯦـﺮ ښـﻪ ﻣﻘـﺎم

د ﻣﻐﺮوراﻧﻮ او ﺗﯧﺮوﺗﻠﻮ اﺻﻨﺎف او ﭘﻪ ﻫﺮﺻﻨﻒ ﭘﻮري ...

٤١

ﺧﺎوﻧﺪان ﮐﯧږئ.

 -٣ﺑﻠﻪ ډﻟﻪ ﺑﻴﺎ داﺳي ده ﭼي داﺳي وﺳﻮﺳې ﻏﻠﺒﻪ ﭘﺮ ﮐـړې وي ﭼـي
د اﻟﺤﻤﺪ ﻟﻠﻪ او د ﻧﻮرو اذﮐﺎرو د ﺣﺮوﻓﻮ د ﻣﺨﺎرﺟﻮ ﭘﻪ ادا ﮐﻮﻟـﻮ

ﮐي زﻳﺎت اﺣﺘﻴﺎط ﮐﻮي .دوى د ﺣﺮوﻓﻮ ﭘﻪ ادا ﮐﻮﻟﻮ ﮐي ﻟﻪ زﻳﺎﺗﻪ
ﺷﺪﺗﻪ ﮐﺎر اﺧﻠي او د )ﺿﺎد( او )ﻇﺂء( د ﺗﻮرو د ﺗﻮﭘﻴﺮ ﻟﭙﺎره ډﯦﺮ

ﺣﺴﺎس وي ،ﺧﻮ ﻟﻪ دې ﭘﺮﺗﻪ ﻧﻮر څﻪ ارزښﺖ ﻧـﻪ ورﺗـﻪ ﻟـﺮي .د

اﻟﺤﻤﺪ ﻟﻠﻪ اﺳﺮارو ﺗﻪ ﻫﻴڅ ﭘﺎم ﻧﻪ اړوي او ﻣﻌﻨﺎوو ﺗﻪ ﻳـﯥ ﺗﻮﺟـﻪ

ﻧﻪ ﮐﻮي .دوى ﻧﻪ ﭘﻮﻫﻴږي ﭼي ﺧﻠک ﭘﻪ دوﻧﻪ ﺷﺪت او ﭘﻪ ﺧﺒﺮو

ﮐﻮﻟﻮ ﮐي د دوى د ﻋﺎدت ﺗﺮﭘﻮﻟي ﻫﺎﺧﻮاد ﻗﺮآن ﭘﻪ ﺗﻼوت او د

ﻫﻐﻪ د ﺗﻮرو د ﻣﺨﺎرﺟﻮ ﭘﻪ ادا ﮐﻮﻟﻮ ﻣکﻠﻒ ﻧﻪ دي.

دا ﻫﻢ ﻟﻮى ﻏﺮور دى .د دوى ﻣﺜﺎل د ﻫﻐﻪ ﺳړي دى ﭼي د ﻳﻮه

واﮐﻤﻦ ﻣﺠﻠﺲ ﺗﻪ ﻳﻮ ﭘﻴﻐﺎم ﻳﻮﺳي او اﻣﺮ ورﺗﻪ ﺳﻮى وي ﭼي ﻫﻐﻪ
واﮐﻤﻦ ﺗﻪ ﭘﻪ درﺳﺖ ډول ورﺳﻮي .ﺧﻮ ﻫﻐﻪ ﺳړى د ﭘﻴﻐﺎم د ﺣﺮوﻓﻮ د

ﻣﺨﺎرﺟﻮ ﭘﻪ ادا ﮐﻮﻟﻮ ﮐي ﮐﻮښښ وﮐړي او ﻫﺮه ﺟﻤﻠﻪ ﭘﻪ ﭘﻼوو ﭘﻼوو

ﺗﮑﺮار ﮐړي ،ﺧﻮ د ﭘﻴﻐﺎم ﻣﻮﺧي او ﻣﻘﺼﺪ ﺗﻪ ﻳﯥ ﭘﺎم ﻧﻪ وي او د
ﻣﺠﻠﺲ درﻧﺎوى ﻳﯥ ﻫﯧﺮ ﮐړى وي .ﻧﻮ ﺷک ﻧﺴﺘﻪ ﭼي داﺳي څﻮک

ﻫﺮورﻣﺮو د واﮐﻤﻦ ﻟﺨﻮا ﺗﺮټﻞ ﮐﻴږي ،ﺑﯥﻋﻘﻞ ﺑﻠﻞ ﮐﻴږي او ﻟﯧﻮﻧﺘﻮن ﺗﻪ
ﻳﯥ اﺳﺘﻮي.

 -۴ﺑﻠﻪ ډﻟﻪ د ﻗﺮآن ﮐﺮﻳﻢ ﭘﻪ ﺗﻼوت ﻣﻐﺮوره ﮐﻴږي ،ﺧﻮ ﻟﻪ ﻫﻐﻪ څﺨﻪ

ﮐﻮﻣﻪ ګټﻪ ﻧﻪ ﺗﺮﻻﺳﻪ ﮐﻮي .دوى ﮐﻪ څﻪ ﻫﻢ ﭘﻪ ﻳﻮه ﺷـﻮاروز ﮐـي

ﻗﺮآن ﺧﺘﻤﻮي او ژﺑﻲ ﻳﯥ ﭘﻪ ﺗﻼوت ﻟګﻴﺎوي ﺧـﻮ زړوﻧـﻪ ﻳـﯥ ﭘـﻪ
ﻣﺎدي ﻧړۍ ﮐي ﭘﻪ ﺳﻴﻞ ﺑﻮﺧﺖ وي .د ﻗـﺮآن ﻣﻌﻨـﺎوو ﺗـﻪ ﭘـﺎم ﻧـﻪ

اړوي ،څــﻮ د ﻫﻐــﻪ د اﻧﺰﺟــﺎر ﻟــﻪ ﻣــﻮاردو څﺨــﻪ وﺑﯧﺮﻳــږي ،ﻟــﻪ

٤٢

ﻏﺮور او د ﻫﻐﻪ ﻋﻼج

ﻧﺼﻴﺤﺘﻮﻧﻮ څﺨﻪ ﻳﯥ ﭘﻨﺪ واﺧﻠي ،اواﻣﺮو او ﻧﻮاﻫﻴﻮ ﺗﻪ ﻳـﯥ ﻏـﺎړه

ﮐښﯧږدي ،د ﻗﺮآن ﻟـﻪ ژورو ﻣﻌﻨﺎګـﺎﻧﻮ څﺨـﻪ ﺧﻮﻧـﺪ واﺧﻠـي او د

ﻧﻈﻢ ﻟﻪ اﻋﺠﺎز څﺨﻪ ﻳﯥ ګټﻪ اوﭼﺘﻪ ﮐړي.

ﮐﻪ څﻮک د ﻟﻮى څښﺘﻦ ﺳﭙﯧڅﻠى ﮐﺘـﺎب ﭘـﻪ ﺷـﻮاروز ﮐـي ﺳـﻞ واره

ﻫﻢ وﻟﻮﻟي ،ﺧﻮ ﭼي اواﻣﺮو او ﻧﻮاﻫﻴﻮ ﺗﻪ ﻳﯥ ﭘﺎم وﻧـﻪ ګﺮځـﻮي او ﻋﻤـﻞ

ﭘﻪ وﻧﻪ ﮐړي ،ﻧﻮ دﻏﺴي څﻮک د ﻋﺬاب ﻣﺴﺘﺤﻖ دى.

ﻟﻮﺳﺘﻮﻧﮑى ﺑﻪ ښکﻠى آواز وﻟﺮي او ﭼي ﻗـﺮآن وواﻳـﻲ ﻟـﻪ ﺧﭙﻠـﻪ آوازه

ﺑﻪ ﺧﻮﻧﺪ واﺧﻠي او ﭘﻪ دې ﺗﻮګﻪ ﺑﻪ ﻣﻐﺮوره ﺳي او ګﻮﻣﺎن ﺑﻪ وﮐړي ﭼي
ﻟﻮى څښﺘﻦ ﺗﻪ ﻳﯥ ﻣﻨﺎﺟﺎت ﮐړى دى او د ﻫﻐﻪ ﮐﻼم ﻳﯥ اورﯦـﺪﻟى دى،

ﺧﻮ اﻓﺴﻮس ﭼي دﻏﺴي څﻮک ﻟﻪ ﺣﻖ څﺨﻪ ډﯦﺮ ﻟﻴﺮي دى .ﮐﻪ ده ﺗـﻪ د

ﻟﻮى څښﺘﻦ ﮐﻼم ﺧﻮﻧﺪ ورﮐړى واى ،ﺧﭙﻞ ښکﻠي آواز ﺗﻪ ﺑـﻪ ﻫـﻴڅ ﻧـﻪ

ﻣﺘﻮﺟﻪ ﮐﯧﺪﻻى او زړه ﺑﻪ ﻳﯥ ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﻧﻪ ﺗـړﻻى .ﺟﻮﺗـﻪ ده ﭼـي د ﺧﺒـﺮو

ﺧﻮﻧﺪ ﺑﯧﻠﻪ ﻣﻌﻨﺎ ﭘﻪ ﺑﻞ څﻪ ﮐي ﻧﻪ وي .ﻧﻮ دﻏﻪ څﻮک ﭘـﻪ رﺷـﺘﻴﺎ ﺳـﺮه ﭘـﻪ
ﺳﺘﺮ ﻏﺮورو اﺧﺘﻪ ﺳﻮى دى.

 -۵ﺑﻠﻪ ډﻟﻪ ﭘﻪ روژه ﻧﻴﻮﻟﻮ ﻣﻐﺮوره ﺳﻮې ده .ډﯦﺮ ﮐﺴﺎن دي ﭼي ﺗـﻞ
روژې ﻧﻴﺴي ،ﺧﻮ ﺧﭙﻠي ژﺑﻲ ﻟﻪ ﻏﻴﺒﺘﻪ ﻧﻪ راګﺮځﻮي او ځﺎﻧﻮﻧﻪ ﻟﻪ
رﻳﺎ ﻧﻪ ﺳﺎﺗي ،روژې ﻫـﻢ ﭘـﻪ ﺣﺮاﻣـﻮ ﻣـﺎﺗﻮي ،زﻳـﺎﺗي ﺧﺒـﺮي ﻫـﻢ

ﮐــﻮي او ﭼټﻴــﺎت ﻫــﻢ واﻳــﻲ .دې ډﻟــي واﺟــﺐ ﭘــﺮې اﻳښــي او

ﻣﺴﺘﺤﺒﻮ او ﻣﻨﺪوﺑﺎﺗﻮ ﺗﻪ ﻳﯥ ﻣﺨﻪ ﮐړې ده او ﭘﻪ دې ډول ګﻮﻣـﺎن

ﮐﻮي ﭼي د ﻣﺴﻠﻤﺎن ﭘﻪ ﺗﻮګﻪ ﻟﻮى څښﺘﻦ ﺗﻪ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺳﻮى دى.

ﺧﻮ داﺳي ﻫﻴڅکﻠﻪ ﻧﻪ ده .ﻣﺴﻠﻤﺎن او ﺧﺪاى ﺗـﻪ ﺗﺴـﻠﻴﻢ ﺳـﻮى ﻫﻐـﻪ

دى ﭼي د ﻟﻮى څښﺘﻦ ﺣﻀﻮر ﺗﻪ ﭘﻪ ﭘﺎک او ﺳﻠﻴﻢ زړه ﺣﺎﺿـﺮ ﺳـي .دا
ډﻟﻪ ډﯦﺮه ﺳﺨﺘﻪ ﻏﻮﻟﯧﺪﻟې او ﻣﻐﺮوره ﺳﻮې ده.

د ﻣﻐﺮوراﻧﻮ او ﺗﯧﺮوﺗﻠﻮ اﺻﻨﺎف او ﭘﻪ ﻫﺮﺻﻨﻒ ﭘﻮري ...

٤٣

 -۶ﺑﻠﻪ ډﻟﻪ ﭘـﻪ ﺣـﺞ ﻣﻐـﺮوره ﺳـﻮې ده .دوى ﺑﯧﻠـﻪ دې ﭼـي د ﻧـﻮرو

ﺣﻘــﻮق او ﭘﻮروﻧــﻪ ﺑﯧﺮﺗــﻪ ورﮐــړي .ﻳــﺎ د ﻣــﻮر او ﭘــﻼر رﺿــﺎﺋﻴﺖ
ﺗﺮﻻﺳﻪ ﮐړي ﻳﺎ د ﻻري ﺗﻮښﻪ ﻟﻪ ﺣﻼﻟﻮ ﭘﻪ ﻻس راوړي ﺣـﺞ ﺗـﻪ

ځــي .داﺳــي ﻫــﻢ ډﯦــﺮ ﮐﻴــږي ﭼــي د ﺣــﺞ ﭘــﻪ ﻻر ﮐــي ﻓــﺮض

ﻟﻤﻮﻧځﻮﻧﻪ ﻗﻀﺎ ﮐړي .ﻳﺎ ځﺎن او ﮐﺎﻟي ﭘﺎک ﻧﻪ ﺳي ﺳﺎﺗﻼى ﻳـﺎد

ﺣﺞ ﭘﻪ ﻻر ﮐي ﻟﻪ ﻧﻮرو څﺨﻪ ﭘﻪ زور ﺟﺠـې او ﻣـﺎﻟﻴﯥ اﺧﻠـي او
ﭘﻪ ﻻر ﮐي ﻟﻪ ﺑﺪ وﻳﻠﻮ او ﺟﻨـګ ﺟګـړو ډډه ﻧـﻪ ﮐـﻮي .ځﻴﻨـﻮ ﺑﻴـﺎ

ﺣﺮام ﺷﺘﻪ ﺗﺮﻻﺳﻪ ﮐړي وي او ﭘﻪ ﻻر ﮐي ﻳﯥ ﭘﻪ ﻣﻠګـﺮو ﺧـﻮري

او ﭘــﻪ دې ﺗﻮګــﻪ رﻳــﺎﮐﻮي .دﻏﺴــي ﮐﺴــﺎن ﻟــﻮﻣړى د ﺣﺮاﻣــﻮ ﭘــﻪ

ﺗﺮﻻﺳﻪ ﮐﻮﻟﻮ ﺳﺮه د ﻟﻮى څښﺘﻦ ﭘﻪ ﻣﻌﺼﻴﺖ اﺧﺘﻪ ﮐﻴـږي او ﺑﻴـﺎ

ﻳﯥ ﭘﻪ ﻟګﻮﻟﻮ ﮐي رﻳﺎ ﮐﻮي ﺑﻴﺎ ﮐﻌﺒﯥ ﺷﺮﻳﻔي ﺗـﻪ ﭘـﻪ داﺳـي ﺣـﺎل
ﮐي ﺣﺎﺿﺮﻳږي ﭼي زړه ﻳﯥ ﭘﻪ رزﻳﻠﻪ اﺧﻼﻗـﻮ او ذﻣﻴﻤـﻪ ﺻـﻔﺎﺗﻮ

ﮐکړ وي او ﻟﻪ دې ﺳﺮه ﺳﺮه دى ګﻮﻣﺎن ﮐﻮي ﭼـي ﭘـﺮ ﺳـﻤﻪ ﻻر

روان دى او د ﻟــﻮى څښــﺘﻦ ﭘــﻪ ﻧــﺰد ﻟــﻮړ ﻣﻘــﺎم ﻟــﺮي ،ﺧــﻮ دى
ﺗﯧﺮوﺗﻠى او ﻣﻐﺮوره ﺳﻮى دى.

 -٧ﺑﻠﻪ ډﻟﻪ ﺑﻴﺎ د ﺧﻠکﻮ د ﺑﯧﺮوﻟـﻮ ﻻر اﺧﻠـي او ﺧﻠکﻮﺗـﻪ ﭘـﻪ ښـﻮ اﻣـﺮ
ﮐﻮي او ﻟﻪ ﺑﺪو ﻳﯥ ﻣﻨﻊ ﮐﻮي .ﻳﻮ ﺑﻪ وﻳﻨې ﭼي ﭘـﺮ ﺧﻠکـﻮ ﻧﻴـﻮﮐي

ﮐﻮي او د ښﻮ ﭘﻪ ﺗﺮﺳﺮه ﮐﻮﻟﻮ ﻳﯥ اﻣﺮ ﮐﻮي ،ﺧﻮ ﺧﭙﻞ ځـﺎن ﻳـﯥ

ﻫﯧﺮ ﮐړى وي ﭘﻪ دې ﺗﻮګﻪ ﭘﻪ ﺧﭙـﻞ ﮐـﺎر ﮐـي ﺳـﺨﺘي ﮐـﻮي او د

واک او ﻋﺰت ﭘﻪ ﻟټﻪ ﮐي وي .ﮐﻪ ﺧﻠک ﻟـﻪ ده څﺨـﻪ ﻧﺎﺳـﻢ ﮐـﺎر
ووﻳﻨي او ﻧﻴﻮﮐﻪ ﭘﺮ وﮐړي ﭘﻪ ﻏﻮﺳﻪ ﮐﻴږي او واﻳﻲ :زه ﻣﺤﺘﺴـﺐ

ﻳﻢ ،ﺗﻪ څﻨګﻪ ﭘﺮ ﻣﺎ اﻳﺮاد ﻧﻴﺴې .ﮐﻠﻪ ﺧﻠک ﻣﺴﺠﺪ ﺗـﻪ ټﯧـﻞ وﻫـي
او ﮐﻪ څﻮک ﻣﺴﺠﺪ ﺗﻪ ﭘﻪ ﺗﻠﻠﻮ ﮐـي ځﻨـډ وﮐـړي ﺳـﺨﺘي ﺧﺒـﺮي

٤٤

ﻏﺮور او د ﻫﻐﻪ ﻋﻼج

ورﺗﻪ ﮐﻮي .زﻳﺎت وﺧﺘﻮﻧﻪ ﭘﺮده ﺑﺎﻧﺪي رﻳﺎ ،ځﺎن ښکﺎره ﮐﻮﻟﻮ ،او

واک ﻏﻠﺒﻪ ﮐړې وي .ﻧﺨښﻪ ﻳﯥ داده ﭼي ﮐـﻪ د ده ﭘـﺮ ځـﺎى ﺑـﻞ

څﻮک ﺧﻠک ﻣﺴﺠﺪ ﺗﻪ ورﻏﻮﻧډ ﮐړي ﭘﺮ ﻫﻐﻪ ﭘټﮑې ﮐﻮي .ځﻴﻨي

اذان ﮐﻮي او ﭘﻪ دې ﻓﮑﺮ وي ﭼي دﻏﻪ اذان ﻳـﯥ د ﺧـﺪاى ﻟﭙـﺎره

دى ،ﺧﻮ ﮐﻪ ﻟﻪ ده ﭘﺮﺗﻪ ﺑﻞ څـﻮک راﺳـي او د ده ﭘـﻪ ﻏﻴـﺎب ﮐـي
اذان وﮐړي ﭘﺮ ده ﻗﻴﺎﻣﺖ ﮐﻴږي او واﻳﻲ دا ﺧـﻮ زﻣـﺎ ﺣـﻖ وو او

ﺗﺎ زﻣﺎ ﭘﻪ ﺣﻖ ﮐي ﻣﺪاﺧﻠـﻪ ﮐـړې ده .ځﻴﻨـي ﺧﭙـﻞ ځﺎﻧﻮﻧـﻪ د ﻳـﻮه

ﻣﺴﺠﺪ ﭘﻪ اﻣﺎﻣﺖ ﻣﻘﻴﺪ ﮐﻮي او داﺳي ګڼـﻲ ﭼـي ﺗﺮﻧـﻮرو ﻏـﻮره

دى .د ده ﻫﺪف دادى ﭼي ده ﺗﻪ د ﻣﺴـﺠﺪ اﻣـﺎم ﻳـﺎ ﺧﻄﻴـﺐ ﻳـﺎ

داﺳي ﺑﻞ څﻪ ووﻳﻞ ﺳي.

ﻧﺨښﻪ ﻳﯥ داده ﭼي ﮐﻪ ﻟﻪ ده ﭘﺮﺗﻪ ﺑﻞ څﻮک اﻣﺎﻣﺖ ورﮐړي ،ﮐﻪ څـﻪ

ﻫﻢ ﺗﺮ ده ﭘﺮﻫﯧﺰګﺎره او ﭘﻮه وي ﺧﻮ د ده ﻧﻪ ﺧﻮښﻴږي.

 -٨ﺑﻠﻪ ډﻟﻪ ﭼي ﭘﻪ ﻣکﻪ ﻣکﺮﻣﻪ او ﻣﺪﻳﻨﻪ ﻣﻨﻮره ﮐي ﻣﺠـﺎورﻳﻦ ﺳـﻮي
وي ،ﭘﻪ ﻫﻤﺪې ﻣﺠﺎورت ﻣﻐﺮوره ﺳﻮي وي .دوى ﺧﭙﻞ زړوﻧـﻪ
او ﻇﺎﻫﺮ او ﺑﺎﻃﻦ ﻧﻪ وي ﭘـﺎک ﮐـړي .د ډﯦـﺮو زړوﻧـﻪ د دوى ﭘـﻪ
وﻃﻨﻮﻧﻮ او ﮐﻮروﻧﻮ ﭘﺴي ﮐښﺎﻧﺪه وي .ﺗﻪ ﺑﻪ ﭘﻪ دې ﻫکﻠـﻪ ډﯦـﺮي

ﺧﺒﺮي ځﻨي واورې او واﻳﻲ ﺑﻪ ﭼي دا څـﻮ ﮐﺎﻟـﻪ ﮐﻴـږي ﭼـي ﭘـﻪ

ﻣکﻪ ﻣکﺮﻣﻪ ﮐي اوﺳﻢ .دوى ﺗﻪ داښﻪ وه ﭼي ﭘﻪ ﺧﭙﻞ وﻃـﻦ ﮐـي
اوﺳﯧﺪﻻى او زړوﻧﻪ ﻳﯥ ﭘﻪ ﮐﻌﺒﻪ ﻣﺸﻐﻮل واى او ﮐﻪ ﻳﯥ د ﮐﻌﺒﯥ
ګﺎوﻧډﻳﺘﻮب ﻫﻢ ﻏﻮره ﮐړى واى ﻧﻮ د ﻫﻐې ﺣﻖ ﻳﯥ ښﻪ ادا ﮐړى
واى .ﮐﻪ ﻣکې ﺗﻪ د ﺧﺪاى ﻟﭙﺎره راﻏﻠي دي ﻧﻮ ﺑﺎﻳﺪ د ﺧﺪاى ﺣﻖ

ﻣﺮاﻋﺎت ﮐړي او ﮐﻪ ﭘﻪ ﻣﺪﻳﻨﻪ ﮐي ﻣﺠـﺎور ﺳـﻮي دي ﻧـﻮ ﺑﺎﻳـﺪ د

ﺧﺪاى د رﺳﻮل ج ﺣﻖ ښﻪ رﻋﺎﻳﺖ ﮐړي.

د ﻣﻐﺮوراﻧﻮ او ﺗﯧﺮوﺗﻠﻮ اﺻﻨﺎف او ﭘﻪ ﻫﺮﺻﻨﻒ ﭘﻮري ...

٤٥

ﺧﻮ دا ﺣﻘـﻮق څـﻮک ښـﻪ رﻋﺎﻳـﺖ ﮐـﻮﻻى ﺳـي؟ دوى ﭘـﻪ ﻇـﻮاﻫﺮو

ﻏﻮﻟﯧﺪﻟي دي او ګﻮﻣﺎن ﮐﻮي ﭼي دﯦﻮاﻟﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﻳﯥ وژﻏﻮري .ﺧـﻮ داﺳـي

ﻫﻴڅ ﻧﻪ ده .ﭘﻪ دوى ﮐي داﺳي وګړي ﻫﻢ ﭘﻴﺪا ﮐﻴږي ﭼـي ان ﻳـﻮه ګﻮﻟـﻪ

ډوډۍ ﻓﻘﻴــﺮ ﺗــﻪ ﻧــﻪ ورﮐــﻮي .ﺗﺎﺳــي ﻓﮑــﺮ وﮐــړئ ﭼــي د ﻣﺨﻠــﻮق د
ګﺎوﻧډﻳﺘﻮب د ﺣﻖ رﻋﺎﻳﺖ څﻮﻧﻪ ﻣﺸکﻞ دى ،ﻧﻮ د ﺧﺎﻟﻖ د ګﺎوﻧډﻳﺘﻮب

د ﺣــﻖ رﻋﺎﻳــﺖ او د زړه او د ﺑــﺪن د ﻏــړو ﺳــﺎﺗﻨﻪ ﺑــﻪ څﻮﻧــﻪ ﺳــﺘﻮﻧﺰﻣﻦ
ﮐﺎروى؟

 -٩ﺑﻠﻪ ډﻟﻪ ﭘـﻪ ﺷـﺘﻮ ﮐـي د زﻫـﺪ ﻻر ﻏـﻮره ﮐـﻮي .دوى د ﺧـﻮړو او
ﮐﺎﻟﻮ ﭘﻪ ﻟږ څﻪ ﻗﻨﺎﻋﺖ ﮐﻮي او د ﮐﻮر ﭘﺮ ځﺎى ﭘـﻪ ﻣﺴـﺠﺪ ﺑﺴـﻨﻪ

ﮐﻮي او ګﻮﻣﺎن ﮐﻮي ﭼي د زاﻫﺪاﻧﻮ ﻣﻘﺎم ﻳﯥ ﺗﺮﻻﺳﻪ ﮐړى دى،

ﺧﻮ ﭘﻪ دې ﺣﺎل ﮐي ﻫﻢ د واک او دﺑﺪﺑﯥ ﺷﻮﻗﻴﺎن دي.

واک ﭘﻪ دﻏﻮ ﺷﻴﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﻻس راځي :ﻳﺎ د ﻋﻠﻢ ﭘﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﺗﺮﻻﺳﻪ ﮐﻴږي

ﻳﺎ د وﻋﻆ او ﻳﺎ د زﻫﺪ ﻟﻪ ﻻري ﺗﺮﻻﺳﻪ ﮐﻴږي .ﻫﻐﻮ ډﯦﺮه آﺳﺎﻧﻪ ﻻر ﭘﺮې

اﻳښې او ﭘﻪ ډﯦﺮو ﺳﺘﺮو ﻣﻬﻠکﺎﺗﻮ ﻟګﻴﺎ ﺳﻮي دي .ځکﻪ ﭼي ﺟﺎه ﭘﺎﻟﻨﻪ ﺗـﺮ

ﻣﺎل ﭘﺎﻟﻨﻪ ډﯦﺮه ﺑﺪه ده .ﻧﻮﮐﻪ دوى د ﺟﺎه ﻃﻠﺒۍ ﭘﺮځﺎى ﻣﺎل ﻃﻠﺒﻲ ﻏﻮره
ﮐړې واى ﺳﻼﻣﺘﻴﺎ ﺗﻪ ﺑﻪ ډﯦﺮ ﻧﮋدې واى .دا ﻣﻐﺮوره او ﻏﻮﻟﯧﺪﻟي ﮐﺴـﺎن

دي ﺧﻮ ګﻮﻣﺎن ﮐﻮي ﭼي د دﻧﻴﺎ ﻟﻪ زاﻫﺪاﻧﻮ څﺨـﻪ دي .دوى د دﻧﻴـﺎ ﭘـﻪ

ﻣﻌﻨﺎ ﭘﻪ رﺷﺘﻴﻨې ﺗﻮګﻪ ﻧﻪ دي ﭘﻮﻫﯧﺪﻟي .ځکﻪ ډﯦﺮ داﺳي ﮐﻴږي ﭼـي دوى

ﺗﺮ ﻧﻴﺴﺘﻤﻨﻮ ﺷﺘﻤﻦ ﻏﻮره ګڼﻲ.

ځﻴﻨي ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﻋﻠﻢ ﻣﻐﺮوره وي او ځﻴﻨي ﺧﻠﻮت او ګﻮښـﻪ اوﺳـﯧﺪل

ﻏﻮره ﮐﻮي ،ﺧﻮ ﺷﺮوط ﻳﯥ ﭘـﻪ ﭘـﺎم ﮐـي ﻧـﻪ ﻧﻴﺴـي .ځﻴﻨـﻮ ﺗـﻪ ﭼـي ﺷـﺘﻪ

وړاﻧﺪي ﺳي ﻟﻪ دې ﺑﯧﺮي ﻳﯥ ﻧﻪ اﺧﻠي ﭼي ﻧﻪ ﭼـي وﻧـﻪ وﻳـﻞ ﺳـي ﭼـي

٤٦
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زﻫﺪ ﻳﯥ ﻟﻪ ﻣﻨځﻪ وﻻړ .ﭘﻪ داﺳي ﺣﺎل ﮐي ﭼـي د ﺷـﺘﻮ د ﺗﺮﻻﺳـﻪ ﮐﻮﻟـﻮ

ﺳﺮه ﻣﻴﻨﻪ ﻟﺮي ،ﺧﻮ د ﺧﻠکﻮ د ﺑﺪ وﻳﻠﻮ ﻟﻪ ﺑﯧﺮي ﻳﯥ ﻧﻪ اﺧﻠي.

ځﻴﻨي ﭘﺮ ﺧﭙﻠﻮ ځﺎﻧﻮﻧﻮ ﺳﺨﺘي راوﻟي .ان ﭘﻪ ﺷـﻮاروز ﮐـي زر رﮐﻌﺘـﻪ

ﻟﻤــﻮﻧځ ﮐــﻮي او ﻗــﺮآن ﮐــﺮﻳﻢ ﺧﺘﻤــﻮي ،ﺧــﻮ ﭘــﻪ دې ﭼــﺎرو ﮐــي د زړه د

ﺣﻀﻮر ﻣﺮاﻋﺎﺗﻮﻟﻮ ﺗﻪ ارزښﺖ ﻧﻪ ورﮐﻮي او ﻟﻪ رﻳﺎ ،ﮐﺒﺮ ،ځﺎن ﺧﻮښـﻮﻧي
او داﺳي ﻧﻮرو ﻣﻬﻠکﺎﺗﻮ څﺨﻪ د ﻫﻐﻪ ﭘﺎﮐﻮﻟﻮ ﺗﻪ ﭘﺎم ﻧﻪ اړوي.

ډﯦﺮى ﻓﮑﺮ ﮐﻮي ﭼي ﻇﺎﻫﺮي ﻋﺒﺎدات د دوي د ﻧﯧکﻴـﻮ ﺗﻠـﻪ درﻧـﻮي،

ﺧﻮ داﺳي ﻫﻴڅکﻠﻪ ﻧﻪ ده .د ﺑﺪن ﭘﻪ ﻏړو د ﻋﻤـﻞ ﺗﺮﻏﺮوﻧـﻮ د ﺗﻘـﻮا ﻳـﻮه
ذره او ﻳﻮ ﻏﻮره ﺧﺼﻠﺖ ډﯦﺮ ښﻪ دى .ﮐﻠﻪ ﻧﺎﮐﻠﻪ ﻟﻪ دوى څﺨﻪ ﻳﻮ څﻮک

ﭘﻪ دې ﻣﻐﺮوره ﮐﻴږي ﭼي څﻮک ورﺗﻪ وواﻳﻲ ﭼي ﺗﺎﺳي ﻟﻪ اوﺗـﺎدو ﻳـﺎ د
ﺧــﺪاى ﻟــﻪ اوﻟﻴــﺎوو او دوﺳــﺘﺎﻧﻮ څﺨــﻪ ﻳﺎﺳــﺖ .دوى ﭘــﻪ دې ﺧﺒــﺮو

ﺧﻮﺷﺎﻟﻴږي او ﻫﻐﻪ د ﺧﭙﻞ ځﺎن د ﺗﺰﮐﻴﯥ څﺮګﻨﺪﯦﺪه ﺑﻮﻟي .ﮐﻪ څﻮک ﻳﻮه

ورځ څﻪ ﺑﺪ ورﺗﻪ وواﻳﻲ ﮐﺎﻓﺮ ﻳﯥ ګڼﻲ او ﺟﻨګ ورﺳﺮه ﮐـﻮي او ښـﺎﻳﻲ

دا ﻫﻢ ورﺗﻪ و واﻳﻲ ﭼي ﺗﺎ ﻟﻮى څښﺘﻦ ﻫﻴڅکﻠﻪ ﻧﻪ ﺑﺨښي.

 -١٠ﺑﻠﻪ ډﻟﻪ ﭘﺮ ﻧﻔﻠﻮ ډﯦﺮ ﺣﺮﻳﺺ وي او ﻓﺮاﻳﻀﻮ ﺗﻪ دوﻧﻪ ﭼﻤﺘﻮ
واﻟى ﻧﻪ ښﻴﻲ .ﻟﻪ دوى څﺨﻪ ﺑﻪ ﻳﻮ وﻳﻨې ﭼي ﭘﻪ څﺎښﺘي ،ﺗﻬﺠﺪ
او داﺳي ﻧﻮرو ﻟﻤﻮﻧځﻮﻧﻮ ﺑﻪ ﺧﻮﺷﺎﻟﻪ وي او د ﻓﺮض ﻟﻤﺎﻧځﻪ ﭘﺮ
ادا ﮐﻮﻟﻮ ﺑﻪ ﺧﻮﻧﺪ ﻧﻪ اﺧﻠي او ﻧﻪ ﺑﻪ ﭘﻪ ﻟﻮﻣړي وﺧﺖ ﮐي د ﻫﻐﻪ د

ادا ﮐﻮﻟﻮ ﭘﻪ ﺣﺮص ﮐي څﻪ ﺧﻴﺮ وﻳﻨي او د ﺣﻀﺮت رﺳﻮل
ﮐﺮﻳﻢج دا وﻳﻨﺎ ﻳﯥ ﻫﯧﺮه ﮐړې وي:

د ﻣﻐﺮوراﻧﻮ او ﺗﯧﺮوﺗﻠﻮ اﺻﻨﺎف او ﭘﻪ ﻫﺮﺻﻨﻒ ﭘﻮري ...

٤٧

»ﻣﺎ ﺗﻘﺮب اﻤﻟﺘﻘﺮ�ﻮن ﺑﺄﻓﻀﻞ ﻣﻦ أداء ﻣﺎ اﻓﺮﺘﺿﻪ اﷲ ﻋﻠﻴﻬﻢ«) .(١

ژﺑﺎړه» :ﻟﻮى څښﺘﻦ ﺗﻪ ﻧﮋدﯦکﺖ ﻏﻮښﺘﻮﻧﮑي ﺗﺮ ﻫﻐﻮ ﭼي ﺧﺪاى

ﻓﺮض ﮐړي دي ،ﭘﻪ ﺑﻞ ښﻪ ﺷي ﻧﮋدﯦکﺖ ﻧﻪ ﺳي ﻣﻮﻧﺪﻻى«.

د ښﻮ ﭼﺎرو ﭘﻪ ﺗﺮﺳﺮه ﮐﻮﻟﻮ ﮐي د ﺗﺮﺗﻴﺐ ﭘﺮﯦښﻮول ښﻪ ﮐـﺎر ﻧـﻪ دى،

ﺑﻠکي د ﺷﺮورو ﻟﻪ ﺟﻤﻠې څﺨﻪ ﺑﻠﻞ ﮐﻴږي .ﮐﻠﻪ ﻫﻢ اﻧﺴﺎن ﺗﻪ دوه ﻓﺮﺿﻪ

ﻳﻮځﺎى ټﺎﮐﻞ ﮐﻴږي .ﭼي ﻳﻮ ﻓﻮﺗﻴږي او د ﺑﻞ د ﻓﻮت اﻣکﺎن ﻧـﻪ وي .ﻳـﺎ
ﮐﻠﻪ د دوو ﻧﻔﻠي ﮐﺎروﻧﻮ ﺗـﺮ ﺳـﺮه ﮐﯧـﺪه ورﺗـﻪ وړاﻧـﺪي ﺳـي ﭼـي د ﻳـﻮه

وﺧﺖ ﺗﻨګ وي او د ﺑﻞ د ﺗﺮﺳﺮه ﮐﯧﺪو وﺧﺖ زﻳﺎت وي ،ﻧﻮ ﮐﻪ څﻮک

ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻧﻪ ﻣﺮاﻋﺎﺗﻮي ﻫﺮوﻣﺮو ﺑﻪ ﻣﻐﺮوره وي او د دې ﺑﯧﻠګـي ﺗـﺮ ﺷـﻤﯧﺮ
زﻳﺎﺗي دي ،ځکﻪ ﭼـي ﻣﻌﺼـﻴﺖ څﺮګﻨـﺪ دى او څـﻪ ﭼـي ﻧﺎڅﺮګﻨـﺪ دي

ﻫﻐﻪ د ځﻴﻨﻮ ﻃﺎﻋﺘﻮﻧﻮ د ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻫﻤﻴﺖ ﭘﺮ ځﻴﻨﻮ ﻧـﻮرو دى ،ﻟکـﻪ د ټﻮﻟـﻮ

ﻓﺮاﻳﻀﻮ ﻣﺨکﻴﻮاﻟى ﭘﺮ ﻧﻮاﻓﻠﻮ ﺑﺎﻧﺪي او د ﻋﻴﻨي ﻓﺮاﻳﻀـﻮ ﻣﺨکﻴـﻮاﻟى ﭘـﺮ
ﮐﻔﺎﻳﻲ ﻓﺮﺿﻮ ﺑﺎﻧﺪي .ﭼي ﮐﻪ ﺑﻞ څﻮک ﻫﻐﻪ ﺗﺮﺳﺮه ﮐړي ،ﺗﺮﺳﺮه ﮐﯧـﺪو

ﺗﻪ ﻳﯥ اړﺗﻴﺎ ﻧﻪ ﻟﻴﺪل ﮐﻴږي .دﻏﻪ راز د ﻣﻬﻤﻮ ﻓﺮض ﻋﻴﻨﻮ ﻣﺨکﻴـﻮاﻟى ﭘـﺮ

ځﻴﻨﻮ ﻫﻐﻮ ﻓﺮض ﻋﻴﻨﻮ ﺑﺎﻧﺪي ﭼي ﺗﺮ ﻫﻐﻮ ﭘﻪ ﮐښﺘﻪ ﮐﭽـﻪ ﮐـي وي ،او د
ﻫﻐﻮ ﻣﺨکﻴﻮاﻟى ﭼي ﻓﻮﺗﻴږي .ﻟکﻪ د ﻣﻮر د ﺣـﻖ ﻣﺨکﻴـﻮاﻟى د ﭘـﻼر ﭘـﺮ
ﺣﻖ او د ﭘﻼر او ﻣﻮر د ﻧﻔﻘې ﻣﺨکﻴﻮاﻟى ﭘﺮ ﺣﺞ ﺑﺎﻧﺪي.

اﻟﺒﺘﻪ ﻫﻐﻪ ﺑﻨﺪه ﺑﻪ څﻮﻧﻪ ﺳﺘﺮ وي ﭼي دا ﭼﺎري ﺳﻤي ﺗﺮﺳﺮه ﮐـړي او

ورﺗﻪ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺳي ،ﺧﻮ د دﻗﻴﻖ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﭘﻪ اﺟـﺮا ﮐـي ﻳـﯥ ﻏـﺮور ﭘـټ دى

 -١د دﻏﻪ ﺣﺪﻳﺚ ﻣﻔﻬﻮم ﺑﺎﻟکﻞ درﺳﺖ دى ،ﺧﻮ ﭘﻪ دﻏﻮ اﻟﻔﺎﻇﻮ ﮐﻮم ﺣﺪﻳﺚ ﺗﺮ
ﺳﺘﺮګﻮ ﻧﻪ ﺳﻮ.

٤٨

ﻏﺮور او د ﻫﻐﻪ ﻋﻼج

ﭼي ﭘﺮ څﺮګﻨﺪﯦﺪو ﻳﯥ ﭘﻪ ﻋﻠﻢ ﮐي ﻟﻪ راﺳﺨﻮ ﻋﺎﻟﻤﺎﻧﻮ ﭘﺮﺗﻪ ﺑﻞ څـﻮک ﻧـﻪ
دى ﻗﺎدر.

ÑÏﯦﯿﻢ ﺻﻨﻒ :ﻟﻪ ﻣﻐﺮÇÑæﻧﻮ څﺨﻪ ﭘﺎﻧګﻮíÏ áÇ
ﭘﺎﻧګﻮال ﭘﺮ ﺑﯧﻠﻮ ﺑﯧﻠﻮ ډﻟﻮ وﯦﺸﻠي دي:

 -1ﻳﻮه ډﻟﻪ ﺟﻮﻣﺎﺗﻮﻧﻪ ،ﻣﺪرﺳې ،ﮐﺎرواﻧﺴـﺮاﻳﻮﻧﻪ ،د اوﺑـﻮ ﺳـﺒﻴﻠﻮﻧﻪ او
داﺳي ﻧﻮري وداﻧۍ ﺟﻮړوي ﭼـي د ﺧﻠکـﻮ د اړﺗﻴـﺎوړ او د ﻋﺎﻣـﻪ
ګټــﻲ اﺧﻴﺴــﺘﻨي ﻟﭙــﺎره ګڼــﻞ ﮐﻴــږي .ﺑﻴــﺎ ﭘــﺮ ډﺑــﺮو او ﻧــﻮرو ﺧﭙــﻞ

ﻧﻮﻣﻮﻧﻪ ﻟﻴکي ،څﻮ دﻫﻐﻮ ﻳﺎد ﺗﻞ ﺗﺮﺗﻠـﻪ ﭘـﺮ ﭘﺎﺗـﻪ ﺳـي او ﺗﺮﻣړﻳﻨـي

وروﺳﺘﻪ ﻳﯥ آﺛﺎر ﺑﺎﻗي وي .ﻫﻐﻮى ﭘﻪ دې ﺗﻮګﻪ ګﻮﻣﺎن ﮐﻮي ﭼـي

د ﻟﻮى څښﺘﻦ د ﺑﺨښﻨي ﻣﺴﺘﺤﻖ دي ،ﺧﻮ ﻫﻐﻮى ﻟﻪ دوو ﺟﻬﺘﻮ

ﻣﻐﺮوره دي :ﻟﻮﻣړى دا ﭼي ﮐﻮﻣي ﭘﻴﺴې د ﻳﺎدو ﺳﻮو وداﻧﻴﻮ ﭘـﻪ

ﺟﻮړوﻟﻮ ﮐي ﻟګﻮي د ﻇﻠﻢ ،ﺷﺒﻬﻮ ،ﺑډو او د اﺷﻐﺎﻟګړو د ﭼﻮﮐﻴﻮ
او ﻣﻘﺎﻣﻮﻧﻮ ﻟﻪ ﻻري ﻳﯥ ﭘﻪ ﻻس راوړي دي ،ﻫﻐﻮ ﻟﻪ دې اﻣﻠﻪ ﭘﺮ

ځﺎﻧﻮﻧﻮ ﺑﺎﻧﺪي د ﻟﻮى څښﺘﻦ ﺧښﻢ راﭘﺎروﻟى دى او څﻨګـﻪ ﭼـي
ﻳﯥ د دﻏﻮ ﭘﻴﺴﻮ ﭘﻪ ﭘﻴﺪا ﮐﻮﻟﻮ ﮐي د ﻟﻮى څښﺘﻦ ﻧﺎﻓﺮﻣـﺎﻧي ﮐـړې

ده ،ﻧﻮ ﭘﺮ دوى واﺟﺒـﻪ داده ﭼـي ﺗﻮﺑـﻪ وﮐـﺎږي او دﻏـﻪ ﭘﻴﺴـې د

ﻫﻐﻮ ﺧﺎوﻧﺪاﻧﻮ ﺗﻪ ورﮐړي ،ﺧﻮ ﮐﻪ ﻣړه وي د ﻫﻐﻮ وارﺛﺎﻧﻮ ﺗﻪ ﻳﯥ

وﺳﭙﺎري او ﮐﻪ ورﺛﻪ وﻧﻪ ﻟﺮي ﺑﺎﻳﺪ دﻏـﻪ ﺷـﺘﻪ د ټـﻮﻟﻨي ﭘـﺮ ډﯦـﺮو

ﻣﻬﻤﻮ ﻣﺼﺎﻟﺤﻮ وﻟګﻮي ،ﭼي ﮐﯧﺪاى ﺳي دﻏﻪ ډﯦﺮ ﻣﻬﻢ ﻣﺼـﺎﻟﺢ

ﭘﺮ ﺑﯥ وزﻟﻮ د ﻫﻐﻮ وﯦﺸﻞ وي .ﻧﻮ ﭘﻪ داﺳي وداﻧۍ ﮐي ﭼي اړﺗﻴـﺎ
ﻧﻪ وي ورﺗﻪ او وداﻧﻮوﻧﮑى ﻳﯥ ځي او ﻫﻐﻪ ﭘﺮﯦږدي څﻪ ګﺘـﻪ ده؟

د ﻣﻐﺮوراﻧﻮ او ﺗﯧﺮوﺗﻠﻮ اﺻﻨﺎف او ﭘﻪ ﻫﺮﺻﻨﻒ ﭘﻮري ...

٤٩

ﺧﺒﺮه داده ﭼي ﭘﺮ دې ډﻟي رﻳـﺎ ،ﺷـﻬﺮت ﺧﻮښـﻮﻧي او د ﻳﺎدګـﺎر

ﭘﺮﯦښﻮوﻟﻮ ﺧﻮﻧﺪ ﻏﻠﺒﻪ ﮐړې ده.

دوﻫــﻢ دا ﭼــي ﻫﻐــﻮى ﻓﮑــﺮ ﮐــﻮي ﭘــﻪ دې ډول ﮐــﺎروﻧﻮ ﻳــﯥ ﺧﭙــﻞ

اﺧﻼص ﻧﻨﺪارې ﺗﻪ وړاﻧﺪي ﮐړى دى او ﭘﻪ دﻏﺴي ﺳﺘﺮو وداﻧﻴـﻮ ﮐـي د

ﭘﻴﺴﻮ ﻟﻪ ﻟګﻮﻟﻮ څﺨﻪ ﻳﯥ ﻣﻮﺧﻪ ﺧﻴﺮ ښﯧګڼﻪ ده .ﺧﻮ ﮐﻪ ﻟﻪ ﻫﻐﻮ څﺨﻪ ﻳﻮ

ﻣکﻠــﻒ ﺳــي ﭼــي ﻳــﻮ څــﻮ اﻓﻐــﺎﻧۍ ﻳــﻮه ﺑــﯥ وزﻟــي ﺗــﻪ ورﮐــړي ﻧــﻪ ﻳــﯥ

ﺧﻮښﻴږي ،ځکﻪ ﭼي د ده ﭘﻪ ﺑﺎﻃﻦ ﮐي د ﺳﺘﺎﻳﻨي او ﺻﻔﺖ ﻣﻴﻨـي ځـﺎى
ﻧﻴﻮﻟى دى.

 -2ﺑﻠي ډﻟي ﺑﻴﺎ ﺣـﻼل ﺷـﺘﻪ ﺗﺮﻻﺳـﻪ ﮐـړي وي او ﻟـﻪ ﺣﺮاﻣـﻮ ﻟﻴـﺮي
اوﺳي او ﻫﻐﻪ ﻳﯥ د ﺟﻮﻣﺎﺗﻮﻧﻮ ﭘﺮ وداﻧﻮﻟﻮ ﻟګﻮﻟي وي ،ﺧـﻮ دوى

ﻫﻢ ﻟﻪ دوو ﺟﻬﺘﻮ ﻣﻐﺮوره دي:

ﻟﻮﻣړى د رﻳﺎ ،او د ﺣﻠکﻮ د ﺳﺘﺎﻳﻨﻮ ﻟﻪ اﻣﻠـﻪ .ځکـﻪ ډﯦـﺮ ﮐﯧـﺪاى ﺳـي

ﭼي د ﻫﻐﻪ ﭘﻪ څﻨګ ﮐي ﻳﺎ ﻳﯥ ﭘﻪ ښـﺎر ﮐـي داﺳـي ﺑـﯥ وزﻟـي وي ﭼـي
ﻫﻐﻮ ﺗـﻪ د دﻏـﻮ ﭘﻴﺴـﻮ ورﮐـړه ﭘـﺮ ﻣﺴـﺠﺪوﻧﻮ ﺑﺎﻧـﺪي ﺗـﺮ ﻟګﻮﻟـﻮ زﻳـﺎت

ارزښﺖ وﻟﺮي .ځکﻪ ﺟﻮﻣﺎﺗﻮﻧﻪ ﺧﻮ ډﯦﺮ دي او د ﻫﻐﻮ ﻟﻪ وداﻧﻮﻟﻮ څﺨـﻪ

ﻣﻮﺧﻪ ﻳﻮازي د ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎﻧﻮ اﺟﺘﻤﺎع ده او ﺑﻠﻪ ﻣﻮﺧﻪ ﭘﻪ ﻫﻐﻮ ﮐي ﻧﺴـﺘﻪ او
ﻻزﻣﻪ ﻧﻪ ده ﭼي ﭘﻪ ﻫﺮ ﮐﻨﺞ او ﮐﻮڅﻪ ﮐي ﻣﺴﺠﺪ ﺟﻮړ ﺳي او ﺑﯥ وزﻟي

او ﻓﻘﻴﺮان وږي او اړ ﭘﺎﺗﻪ وي.

ﮐﻮم ﺷى ﭼي ﻻﻣﻞ ﺳﻮى ﭼي د ﻣﺴﺠﺪ ﭘﻪ ﺟﻮړوﻟﻮ ﮐـي ﭘـﻪ آﺳـﺎﻧۍ

ﺳﺮه ﭘﻴﺴې ورﮐړي دادى ﭼـي دا ﮐـﺎر ﺧﻠکـﻮ ﺗـﻪ ښـکﺎري او د ﺧﻠکـﻮ د

ﺳﺘﺎﻳﻨﻮ او ﺗﻌﺮﻳﻔﻮﻧﻮ ﻻﻣﻞ ﮐﻴږي ،ﺧﻮ د دې ﺳﺮه ﻫﻐﻪ ګﻮﻣﺎن ﮐـﻮي ﭼـي

دا ﮐﺎر ﻳﯥ د ﺧﺪاى ﻟﭙﺎره دى .ﭘﻪ داﺳي ﺣﺎل ﮐي ﭼي دا ﻟﻪ ﺧـﺪاى ﭘﺮﺗـﻪ

د ﺧﻠکﻮ د ﺳﺘﺎﻳﻨﻮ ﻟﭙﺎره دى او دى ﭘﻪ زړه ﮐي ﭘﻪ دې ﺧﺒﺮه ښﻪ ﭘﻮﻫﻴږي.

٥٠

ﻏﺮور او د ﻫﻐﻪ ﻋﻼج

دوﻫﻢ دا ﭼي ﭘﻴﺴې د ﻣﺴﺠﺪ ﭘﻪ ﻣﻨﻊ ﮐړى ﺳﻮو ﻧﺨﺸﻮﻧﻮ او ﺗﺰﺋﻴﻨﻮﻧﻮ

ﻟګﻮي ﮐﻮم ﭼي د ﻟﻤﻮﻧځ ﮐﻮوﻧﮑﻮ زړوﻧﻪ ﭘﻪ ﺑﻮﺧﺘﻴږي او د ﻫﻐﻮ ﭘﻪ ﻟﻴـﺪو

ﺳﺮه ﭘﻪ ﻟﻤﺎﻧځﻪ ﮐـي ﺧﺸـﻮع ﻟـﻪ ﻻﺳـﻪ ورﮐـﻮي او د زړه ﺣﻀـﻮر ﭼـي د
ﻟﻤﺎﻧځﻪ ﻣﻮﺧﻪ ده ﻟـﻪ ﻣﻨځـﻪ ځـي .ﻧـﻮ ﻫـﺮ څـﻪ ﭼـي ﻟﻤـﻮﻧځ ﮐﻮوﻧﮑـﻮ ﺗـﻪ

ورﭘﯧښﻴږي ﻳﺎ ﻟﻪ ﻟﻤﺎﻧځﻪ دﺑﺎﻧﺪي ﭘﻪ ﻣﺸﻐﻮﻟﻴږي ،د دﻏﻮ ﻧﺨﺸﻮﻧﻮ ﻟﻪ اﻣﻠﻪ

دي .د ﻣﺴﺠﺪ ﺗﺰﺋﻴﻦ ﭘﻪ ﻫﻴڅ ګﻮن ﺟﻮاز ﻧﻪ ﻟﺮي.

ﺣﻀﺮت ﺣﺴﻴﻦس ﻓﺮﻣﺎﻳﻠي دي :ﮐﻠﻪ ﭼي د ﻟﻮى څښـﺘﻦ ﭘﻴﻐﻤﺒـﺮ ج

وﻏﻮښــﺘﻞ ﭼــي ﭘــﻪ ﻣﺪﻳﻨــﻪ ﻣﻨــﻮره ﮐــي ﻣﺴــﺠﺪ ودان ﮐــړي ،ﺟﺒﺮاﻳــﻞ÷

ورﻏى او ورﺗﻪ وﻳﯥ وﻳﻞ ﭼي ﻫﻐﻪ اووه ګﺰه ﻟﻮړ ﺟﻮړ ﮐړه او ﻧﺨﺸﻮﻧﻪ او

ﺗﺰﺋﻴﻦ ﻣﻪ ورﮐﻮه.

ﭘﻪ دې ﺗﻮګﻪ دﻏﻪ ډﻟـﻪ ﻣﻨﮑـﺮ )ﺑـﺪ او ﻧﺎوړه(ﮐـﺎر ﻣﻌـﺮوف ګڼـﻲ او ﭘـﻪ

ﻣﻐﺮوره دي.

 -3ﺑﻠﻪ ډﻟـﻪ ﺧﭙـﻞ ﺷـﺘﻪ ﺑـﯥ وزﻟـﻮ او ﻣﺴـکﻴﻨﺎﻧﻮ ﺗـﻪ ﭘـﻪ ﺧﻴـﺮات ﮐـي
ورﮐﻮي ،ﺧﻮ ﻫﻐﻪ د ﺧﻠکﻮ د راﻏﻮﻧډﯦﺪو ﭘـﻪ ﻣﺮاﮐـﺰو او ﻣﺤـﺎﻓﻠﻮ
ﮐي وﯦﺸي .د ﺑﯥ وزﻟﻮ ﻟﻪ ﻋﺎداﺗﻮ څﺨﻪ ﻳﻮ ﻫﻢ د ﻧﯧکۍ څﺮګﻨﺪوﻧﻪ

او د ﻫﻐې ﻟﻪ اﻣﻠﻪ ﻣﻨﻨـﻪ ده .ځکـﻪ ﻧـﻮ د ﺷـﺘﻤﻨﻮ ﻟـﻪ ﭘټـﻲ ورﮐـړي

څﺨﻪ ښﻪ ﻧﻪ راځي او ﮐﻪ ﮐﻮم ﺑﯥ وزﻟـى ﻫﻐـﻪ څـﻪ ﭼـي ﻟـﻪ دوى
څﺨﻪ ﻳﯥ د ﺻﺪﻗې ﭘﻪ ﻧﺎﻣـﻪ اﺧﻠـي ﭘـټ ﮐـړي دا د ﻫﻐـﻪ ﻟﺨـﻮا د

ځﺎن ﭘﻪ ﻫکﻠﻪ ﻳﻮ ډول ﺧﻴﺎﻧﺖ او د ﻧﻌﻤﺖ ﮐﻔـﺮان ګڼـﻲ .ﮐﯧـﺪاى
ﺳي ډﯦـﺮ داﺳـي وي ﭼـي د ﺷـﺘﻤﻦ ګﺎوﻧـډي وږي وي او دى د

ﻫﻐﻮ ﻣﺮﺳﺘي او ﮐﻮﻣک ﺗﻪ ﻫﻴڅ ور وﻧﻪ داﻧګي .اﺑﻦ ﻋﺒـﺎسب

ﻓﺮﻣﺎﻳﻠي دي:

د ﻣﻐﺮوراﻧﻮ او ﺗﯧﺮوﺗﻠﻮ اﺻﻨﺎف او ﭘﻪ ﻫﺮﺻﻨﻒ ﭘﻮري ...

٥١

»ﭘــﻪ آﺧــﺮه زﻣﺎﻧــﻪ ﮐــي ﺣﺎﺟﻴــﺎن ﺑﯧﻠــﻪ ﺳــﺒﺒﻪ زﻳــﺎﺗﻴږي ،ﺳــﻔﺮ ﻳــﯥ زړه

راﮐښﻮﻧﮑى ښکﺎري او روزي او ﻧﻌﻤﺖ ﭘﺮ ډﯦﺮﻳږي ،ﺧﻮ ﭼي د ﺣـﺞ ﻟـﻪ

ﺳﻔﺮه ﺑﻴﺮﺗﻪ راګﺮځي د ګﻨﺎه ﭘﯧټۍ ﺑﻪ ﻳﯥ ﭘﻪ ﺷـﺎ وي او ﭘـﻪ ﻟﻮټﻤـﺎراﻧﻮ ﺑـﻪ

اوښﺘي وي اوښ )د ﺳﻔﺮ وﺳﻴﻠﻪ( ﺑﻪ ﻳﯥ ﭘﺮ ﺻﺤﺮاوو ګﺮځـي ،ګﺎوﻧـډى
ﺑﻪ ﻳﯥ د ده ﺗﺮڅﻨګ ﭘﻪ ﺳﺘﻮﻧﺰو اﺧﺘﻪ وي ،ﺧﻮ دى ﺑﻪ ﭼﻮرت ﻧﻪ ﭘکښـي

وﻫي او څﻪ ﻣﺮﺳﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﻪ ورﺳﺮه ﮐﻮي«.

 -4د ﭘﺎﻧګﻮاﻟﻮ ﺑﻠﻪ ډﻟﻪ د ﺷﺘﻮ ﭘﻪ ﺳﺎﺗﻨﻪ ﺑﻮﺧﺖ وي او ﭘﻪ ښـﻨﺪﻧﻪ ﮐـي
ﻳﯥ ﺑﺨﻞ ﮐﻮي او ﻳﻮازي ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﺑـﺪﻧي ﻋﺒـﺎدت ﻟګﻴـﺎ وي ﭼـي د
ﺷﺘﻮ ښﻨﺪﻧي ﺗﻪ اړﺗﻴﺎ ﻧﻪ ﻟﺮي .ﻟکﻪ روژه ،د ﺷﭙﯥ ﺗﻬﺠﺪ او د ﻗﺮآن

ﮐﺮﻳﻢ ﺧﺘﻢ .دا ډﻟﻪ ځکﻪ ﻣﻐﺮوره ده ﭼي ﭘﻮﭘﻨﺎ ﮐﻮوﻧﮑى ﺑﺨﻞ ﻳـﯥ

ﭘﺮ ﺑﺎﻃﻦ ﺑﺎﻧﺪي ﻣﺴﻠﻂ ﺳﻮى دى .ﻫﻐﻮى داﺳي ﭘﺎڅﻮﻧي ﺗﻪ اړﺗﻴﺎ
ﻟﺮي ﭼي دﻏﻪ ﭘﻴﺴې راوﺑﺎﺳي ،ﺧﻮ ﻫﻐـﻮى د داﺳـي ﻓﻀـﺎﻳﻠﻮ ﭘـﻪ

ﻟټﻪ ﮐي دي ﭼي دﻏﻮ ﭘﺎڅﻮﻧﻮ ﺗﻪ ﻳﯥ ﻧﻪ ﻓﮑﺮ ﮐﻴږي.

د دوى ﻣﺜﺎل د ﻫﻐﻪ ﭼﺎ دى ﭼي ﭘﻪ ﮐﺎﻟﻮ ﻳﯥ ﻣﺎر ﻧﻨـﻮﺗﻠى وي او ﻫﻐـﻪ

ﻳﯥ د ﻣـﺮګ ﺗـﺮ ﭘـﻮﻟي رﺳـﻮﻟى وي ،ﺧـﻮ ﭘـﻪ دې ﺣـﺎل ﮐـي دى د ﺧﭙﻠـي
ﺻﻔﺮاد ﺗﺴکﻴﻦ ﻟﭙﺎره د ﺳکﻨﺠﺒﻴﻨﻮ ﭘﻪ ﻟټﻪ ﮐي وي .ﻧﻮ ﺗﺎﺳي ﻓﮑـﺮ وﮐـړئ

څﻮک ﭼي ﻣﺎر ﺧﻮړﻟى وي ﻫﻐﻪ ﺳکﻨﺠﺒﻴﻨﻮ ﺗﻪ څﻪ اړﺗﻴﺎ ﻟﺮي؟

ﺑﺸﺮ ﺣﺎﻓي /ﺗﻪ ووﻳﻞ ﺳﻮل :ﭘﻼﻧى ډﯦـﺮ ﻟﻤﻮﻧځﻮﻧـﻪ ﮐـﻮي او ډﯦـﺮي

روژې ﻧﻴﺴي .ﻫﻐﻪ ووﻳﻞ :دې ﺧﻮارﮐي ﺧﭙﻞ ځﺎن ﭘﺮې اﻳښى او ﭘﻪ ﻧﻮرو

اﺧﺘﻪ دى .ﻫﻐﻪ ﺑﺎﻳﺪ وږو ﺗﻪ ﺧﻮاړه ورﮐړي او ﺑﯥ وزﻟي ﻋﺬر ﮐړي ،ﻧﻪ دا

ﭼي ﺷﺘﻪ ﻳﯥ ټﻮل ﮐړي وي او ﻟﻪ ﻓﻘﻴﺮاﻧﻮ ﻳﯥ ﺳﭙﻤﻮﻟي وي او ﺧﭙﻞ ځﺎن
وږى ﮐړي او ﻧﻔﻠي ﻟﻤﻮﻧځﻮﻧﻪ وﮐړي.

٥٢

ﻏﺮور او د ﻫﻐﻪ ﻋﻼج

 -5د ﭘﺎﻧګﻮاﻟﻮ ﭘﺮ ﺑﻠﻪ ډﻟﻪ ﺑﻴﺎ ﺑﺨﻞ دوﻧﻪ ﻏﻠﺒﻪ ﮐړې وي ﭼي ﻟﻪ ﺧﭙﻠي
ﭘﺎﻧګي څﺨﻪ ﺑﯧﻠﻪ زﮐﺎﺗﻪ ﺑﻞ څﻪ ﻧﻪ ورﮐﻮي او زﮐﺎت ﻫﻢ ﻟـﻪ ﻫﻐـﻮ

ﺷﺘﻮ څﺨﻪ ورﮐـﻮي ﭼـي ﺧـﺮاب ﺳـﻮي وي او ﻧـﺎټ ﻳـﯥ ﻧـﻪ ﭘـﺮ

ﮐښﯧﻨي .ﭘﻪ ﺑﯥ وزﻟﻮ ﮐي ﻫﻢ د زﮐﺎت ورﮐﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎره د ﻫﻐﻪ ﭼﺎ ﭘﻪ

ﻟټﻪ ﮐي وي ﭼي ﭼـﻮﭘړ ﻳـﯥ وﻫـي ﻳـﺎ ﻳـﯥ ځﻴﻨـي اړﺗﻴـﺎوي ﻟﻴـﺮي

ﮐـﻮي .ﻳـﺎ ﭘـﻪ داﺳــي ﭼـﺎ ﭘﺴـي ګﺮځـي ﭼــي وروﺳـﺘﻪ ﻫﻐـﻪ ﺗــﻪ د

ﻣﺰدورۍ ﻫﻴﻠﻪ وﻟﺮي .ﻟﻨډه دا ﭼي زﮐﺎت داﺳي ﭼـﺎ ﺗـﻪ ورﮐـﻮي

ﭼي ﻳﻮ څﻪ ورﭘﻮري وﻳﻨي .ﻳﺎ زﮐﺎت داﺳي ﺳړي ﺗﻪ ورﮐﻮي ﭼي

د ﻳﻮه ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺳړي ﻟﺨﻮا ورﺗـﻪ ﭘـﻪ ګﻮﺗـﻪ ﺳـﻮى وي ،څـﻮ د ﻫﻐـﻪ

ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻟﺨﻮا ﮐﻮم ﻣﻘﺎم ورﮐړه ﺳي.

دا ټﻮﻟي ﭼﺎري د ﻧﻴﺖ ﺧﺮاﺑﻮوﻧﮑي او د ﻋﻤﻞ ﺣﺒﻄﻪ ﮐـﻮوﻧﮑي دي او

ﺗﺮ ﺳﺮه ﮐﻮوﻧﮑى ﻳﯥ ﻣﻐﺮور ﺑﺎﻟﻪ ﺳي .ﺧﻮ ﻓﮑﺮ ﮐﻮي ﭼي د ﻟﻮى څښﺘﻦ

اﻣﺮ ﻳﯥ ﭘﺮ ځﺎى ﮐړى دى .ﭘﻪ داﺳي ﺣﺎل ﮐي ﭼي دى ﻓـﺎﺟﺮ دى ،ځکـﻪ

ﭼي د ﻟﻮى څښﺘﻦ ﭘﻪ ﻋﺒﺎدت ﮐي ﻟﻪ ﻟﻮى څښﺘﻨﻪ ﭘﺮﺗﻪ ﺑﻞ ﻏـﺮض ﻟټـﻮي
او ﭘﻪ دې ﺗﻮګﻪ ﻫﻐﻮى او د ﻫﻐﻮ اﻣﺜﺎل ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﭘﺎﻧګﻪ ﻏﻮﻟﯧﺪﻟي دي.

 -6ﺑﻠﻪ ډﻟﻪ ﺑﻴﺎ د ﻋﻮاﻣﻮ ،ﭘﺎﻧګﻮاﻟﻮ او ﺑﯥ وزﻟﻮ ده ﭼي د ذﮐﺮ ﻏﻮﻧـډو

ﺗﻪ ﭘﻪ ورﺗﻠﻮ ﻏﺮه ﺳﻮي دي او داﺳي ﻋﻘﻴﺪه ﻟـﺮي ﭼـي دﻏـﻪ ﮐـﺎر

ﻫﻐﻮى د ﻧﻮرو ﮐﺎروﻧﻮ ﻟﻪ ﺗﺮﺳﺮه ﮐﻮﻟﻮ څﺨﻪ ﺧﻼﺻﻮي او دا ﮐﺎر
ورﺗــﻪ ﺑــﺲ دى .ﻫﻐــﻮى دا ﮐــﺎر د ﻳــﻮه ﻋــﺎدت ﭘــﻪ ﺗﻮګــﻪ ﮐــﻮي او
ګﻮﻣﺎن ﮐﻮي ﭼي د وﻋﻆ ﻣﺎزي اورﯦﺪه ﺛﻮاب ﻟﺮي ،ﺑﯧﻠﻪ دې ﭼي
ﻋﻤﻞ ﭘﻪ وﮐړي ﻳﺎ ﻟﻪ وﻋﻆ او ﻧﺼﻴﺤﺘﻪ ﭘﻨﺪ واﺧﻠي.

دﻏﻪ ډﻟﻪ ﻫﻢ ﻣﻐﺮوره ده .ځکﻪ د ذﮐﺮ د ﻣﺠﺎﻟﺴﻮ ﻓﻀﺎﻳﻞ ﻫﻠﻪ ﺗﺮﻻﺳﻪ

ﮐﻴږي ﭼي دﺳړي ﺳﺮه د ﺧﻴﺮ ښﯧګڼﻲ ﻣﻴﻨﻪ ﭘﻴـﺪا ﮐـړي ،ﺧـﻮ ﮐـﻪ ﻳـﯥ د

د ﻣﻐﺮوراﻧﻮ او ﺗﯧﺮوﺗﻠﻮ اﺻﻨﺎف او ﭘﻪ ﻫﺮﺻﻨﻒ ﭘﻮري ...

٥٣

ﻧﯧکﻴﻮ ﺳﺮه ﻋﻼﻗﻪ ټﻴﻨګﻪ ﻧﻪ ﮐړي ﭘﻪ داﺳي ﻣﺠﺎﻟﺴﻮ ﮐي ﻫﻴڅ ﺧﻴﺮ ﻧﺴـﺘﻪ.

د ﺧﻴﺮ ﮐﺎر ﺗﻪ ﻫڅﻮﻧﻪ ښﻪ ﺑﺎﻟﻪ ﺳي ،ځکﻪ ﭼي اﻧﺴﺎن ﻋﻤﻞ ﺗـﻪ ورﺑـﻮﻟي،

ﺧﻮ ﮐﻪ د اﻧﺴﺎن ﺳﺮه د ﻋﻤـﻞ ﻣﻴﻨـﻪ او ﻫڅـﻪ ﻣﻮﻧـﺪه ﻧـﻪ ﮐـړي ﭘـﻪ داﺳـي
ﻣﺠﺎﻟﺴﻮ ﮐي ﻫـﻢ ﺧﻴـﺮ ﻧﺴـﺘﻪ .ډﯦـﺮ ﮐﯧـﺪاى ﺳـي ﭼـي ﺳـړى د وﻋـﻆ د

اورﯦﺪو ﻟﻪ اﻣﻠﻪ ﻣﻐﺮور ﺳي او ډﯦـﺮ ﮐﯧـﺪاى ﺳـي ﭼـي ﺳـړي ﺗـﻪ د زړه د

ﻧﺮي ﮐﯧﺪو ﻟﻪ ﭘﻠـﻮه د ښـځﻮ ﻏﻮﻧـﺪي ﻳـﻮ ﺣﺎﻟـﺖ ورﭘـﯧښ ﮐـړي او وﻳـﯥ

ژړوي .دﻏﻪ راز ډﯦﺮ ﮐﯧﺪاى ﺳي ﭼي د ﺑﯧﺮووﻧﮑي ﺧﺒﺮي ﭘﻪ اورﯦﺪو ﺳﺮه

ﻳﯥ رﻧګ ژړ ﺳي اوﻧﺎوړه اﻟﻔﺎظ ﻳﯥ ﺗﺮ ﺧﻮﻟﻪ ووزي او ﻓﮑﺮ وﮐړي ټﻮﻟي
ښﯧګڼﻲ ﻳﯥ ﺗﺮ ﻻﺳﻪ ﮐړي دي ،ﺧﻮ ﭘﻪ دې ﺗﻮګﻪ ﻫﻐﻪ ﻣﻐﺮوره ﺳﻮى وي.

د ده ﻣﺜـﺎل د ﻫﻐــﻪ ﻧﺎروﻏــﻪ دى ﭼــي د ډاﮐټـﺮ ﮐﺘﻨځــي ﺗــﻪ ورځــي .د

ډاﮐټﺮ ﺧﺒﺮي او د ﻫﻐـﻪ ﻟﺨـﻮا د درﻣﻠـﻮ د اﻏﯧـﺰو ﭘـﻪ ﻫکﻠـﻪ ﻣﻌﻠﻮﻣـﺎت و

اوري ،ﺧﻮ د ډاﮐټﺮ ﭘﻪ ﻻرښﻮوﻧﻪ ﻋﻤﻞ وﻧﻪ ﮐړي اوﻳـﻮازي ډاﮐټـﺮ ﺗـﻪ ﭘـﻪ

ورﺗﻠﻮ ﺳﺮه ګﻮﻣﺎن وﮐـړي ﭼـي ﺟـﻮړ ﺳـﻮى دى .دﻏـﻪ راز د ده ﺣـﺎل د

ﻫﻐﻪ وږي دى ﭼي ﻳﻮ ﭼﺎ ﺗﻪ ورﺳي ﻟـﻪ ﻫﻐـﻪ څﺨـﻪ د ﺧﻮﻧـﺪورو ﺧـﻮړو
ﺧﺒﺮي واوري ﺧﻮ ﺧﻮاړه ﻫﻴڅ ﻧﻪ وي.

ﻧﺼﻴﺤﺖ ﺑﺎﻳﺪ ﭘﻪ ﺗﺎﺳـي ﮐـي ﻟـﻪ ﻣﻮﺟـﻮدو ځـﺎﻧګړﻧﻮ څﺨـﻪ ﻳـﻮې ﺗـﻪ

ﺑﺪﻟﻮن ور ﮐړي او ورﺳﺮه ﺳﻢ ﺳﺘﺎﺳي ﮐړﻧي داﺳي ﺑﺪﻟﻮن و ﻣﻮﻣي ﭼـي

ﻟﻮى څښﺘﻦ ﻳﯥ وﻣﻨي او دﻏﻪ ﮐړﻧي ﻟﻪ دﻧﻴﺎ څﺨﻪ ﺳﺘﺎﺳـي د ﻣـﺦ اړوﻟـﻮ

ﻻﻣﻞ ﺳي او ﺗﺎﺳـي ﻟـﻮى څښـﺘﻦ ﺗـﻪ ﻣﺘﻮﺟـﻪ ﮐـړي .ﺧـﻮ ﮐـﻪ ﻧﺼـﻴﺤﺖ

دﻏﺴي اﻏﯧﺰي ﭘﻪ ﺗﺎﺳي ﮐي وﻧﻪ ښﻨﺪي ﻧﻪ دا ﭼي ګﺘﻪ ﻧﻪ ﻟﺮي ،ﺑﻠکـي ﭘـﺮ

دې ﺳﺮﺑﯧﺮه ﭘﺮ ﺗﺎﺳي ﺑﺎﻧﺪي ﺣﺠﺖ او دﻟﻴﻞ ﻫﻢ ګڼﻞ ﮐﻴږي.

ﻧﻮ ﮐﻪ ﻳﻮازي وﻋﻆ د ﺧﭙﻞ ځﺎن د ژﻏﻮرﻧي ﻻﻣـﻞ ګڼـﺊ ﻧـﻮ ﭘـﻮه ﺳـئ

ﭼي ﻣﻐﺮوره ﺳﻮي او ﺗﯧﺮوﺗﻠي ﻳﺎﺳﺖ.

٥٤

ﻏﺮور او د ﻫﻐﻪ ﻋﻼج

څﻠﻮ ãÑﺻﻨﻒ :ﻟﻪ ﻣﻐﺮÇÑæﻧﻮ څﺨﻪ ﺻﻮﻓﻲ ډæﻟﻪ ﺧﻠﮏ íÏ
ﭘﻪ دې ډﻟﻪ ﮐي ﻏﺮور او ﻓﺮﯦﺒکﺎري ﺑﯧﺨي ډﯦﺮه ده.

 -1د دې ﺻــﻨﻒ ﻟــﻪ ﻣﻐﺮوراﻧــﻮ څﺨــﻪ ﭘﺮﺗــﻪ ﻟــﻪ ﻫﻐــﻪ ﭼــﺎ ﭼــي ﻟــﻮى

څښﺘﻦ ﺳﺎﺗﻠى وي د دې زﻣﺎﻧې ﺻﻮﻓﻴﺎن دي .ﻫﻐﻮى ﭘﻪ ځﺎﻧګړو

ﻟﺒﺎﺳﻮﻧﻮ ،ﺧﺒﺮو او ﮐړو وړو ﻣﻐﺮوره ﺳﻮي دي .ﻟکـﻪ ﭼـي ﺧﭙـﻞ

ځﺎﻧﻮﻧﻪ ﻳـﯥ د رﺷـﺘﻴﻨﻮ ﺻـﻮﻓﻴﺎﻧﻮ ﻏﻮﻧـﺪي ﺟـﻮړ ﮐـړي او د ﻫﻐـﻮ

دﮐﺎﻟﻴﻮ ﭘﻪ اﻏﻮﺳﺘﻠﻮ ﺳﺮه ﻳﯥ د ﻫﻐﻮ ﮐړه وړه ﺧﭙﻞ ﮐړي وي .دﻏﻪ

راز ﻳﯥ ﭘﻪ ﺳﻤﺎع ،ﻧڅﺎ ،اوداﺳـﻪ او ﻟﻤﺎﻧځـﻪ ﮐـي د ﻫﻐـﻮ اﻟﻔـﺎظ،
آداب ،ﻣﺮاﺳﻢ ،اﺻﻄﻼﺣﺎت او ﻇﺎﻫﺮي اﺣﻮال ﺧﭙـﻞ ﮐـړي وي.

ﭘﺮ ﻣﺼﻠى د ﻫﻐﻮ ﻏﻮﻧﺪي ﻧﺎﺳﺖ وي ،ﺳﺮوﻧﻪ ﻳـﯥ ﮐښـﺘﻪ اﭼـﻮﻟي

وي ،ﭘﻪ ﺧﺒﺮو ﮐي ﺳﺎوي ﭘﻪ ﺷﻤﯧﺮ ﮐﺎږي ،او ﻧﺮم ﻧﺮم ږﻏﻴږي او

ﭘﻪ دې ډول د ﻣﺘﻔﮑﺮﻳﻨﻮ ﭼﻤﻮﻧﻪ ﮐﻮي.

دې ډﻟــي ﭼــي د ﺻــﻮﻓي ډوﻟــﻮ ﺧﻠکــﻮ دﻏــﻪ ﮐــړه وړه زده ﮐــړي دي

ګﻮﻣﺎن ﮐﻮي ﭼي دﻏﻪ ﭼﺎري د دوى د ژﻏﻮرﻧي ﻻﻣﻞ ﮐﻴږي .ﻟﻪ دې اﻣﻠﻪ

ﻫﻐــﻮى ﺧﭙــﻞ ځﺎﻧﻮﻧــﻪ ﻧــﻪ ﻣﻼﻣﺘــﻮي او ﺧﭙــﻞ ﻧﻔﺴــﻮﻧﻪ ﻳــﯥ د ﻫﻠﻮځﻠــﻮ،

ﺧﻮارﻳـﻮ ،د زړه ﭘـﻪ ﻣﺮاﻗﺒــﻪ ،او د ﺑـﺎﻃﻦ او ﻇـﺎﻫﺮ ﭘــﻪ ﭘﯧڅﻠﺘﻴـﺎ ﻟـﻪ ﭘټــﻮ او
ښـکﺎره ګﻨﻬﻮﻧـﻮ څﺨــﻪ ﭘـﻪ ﭘـﺎﮐﻮﻟﻮ ﺳــﺮه ﻧـﻪ دي ﺗﺮټﻠـي .ﻫــﻮ ،دﻏـﻪ ټــﻮل

ﺗﺰوﻳﺮوﻧﻪ د ﺗﺼﻮف ﭘﻪ ﻣﻨﺎزﻟﻮ ﮐي ﭘﻪ ﮐﺎر اﭼﻮل ﮐﻴږي.

ﭘﻪ دې ﺗﻮګﻪ دﻏﻪ ﺻـﻮﻓي ډوﻟـﻪ وګـړي ﻟکـﻪ ﻣـﺮدار ﺧـﻮاره ﺳـﭙﻲ ﭘـﺮ

ﺣﺮاﻣــﻮ ،ﻣﺸــﺒﻮﻫﻮ ﺷــﻴﺎﻧﻮ او د واﮐﻤﻨــﻮ ﭘــﺮ ﻣــﺎﻟﻮﻧﻮ ورداﻧګــي او د ﻟــږو

ﺧﻮړو ،ﻳﺎ څﻪ ﭘﻴﺴﻮ ﻳﺎ ﻧﻮرو ﭘﺮ ﺳﺮ ﻳﻮ ﻟـﻪ ﺑﻠـﻪ ﭘـﻪ ﺳـﻴﺎﻟي او رﻗﺎﺑـﺖ ﮐـي
ﺳﺮه ﻟﻮﯦﺪﻟي وي او د ﻫﻴڅ او ﭘﻮﭼﻮ ﺷﻴﺎﻧﻮ ﭘﺮ ﺳﺮ ﻳﻮ ﭘﺮ ﺑﻞ ﺣﺴﺪ ﮐﻮي.

د ﻣﻐﺮوراﻧﻮ او ﺗﯧﺮوﺗﻠﻮ اﺻﻨﺎف او ﭘﻪ ﻫﺮﺻﻨﻒ ﭘﻮري ...

٥٥

ﻟﻪ دوى څﺨﻪ ځﻴﻨي د ﻣﺎدي ﻣﻮﺧﻮ ﻟﭙـﺎره ﺑـﻞ ﺑـﯥ ﻋﺰﺗـﻪ ﮐـﻮي او رﺳـﻮا

ﮐﻮي ﻳﯥ .ﻟﻪ دې اﻣﻠﻪ د دې ډﻟي ﻏﺮور او ﻏﻮﻟﯧﺪﻧﻪ څﺮګﻨﺪه ده.

د دوى ﻣﺜﺎل د ﻫﻐي زړې ښځي ﻏﻮﻧﺪي دى ﭼي واوري ﭼـي ﭘﺎﭼـﺎ

اﺗﻼن او ﺟګړﻧﺎن ﻏﻮاړي او اﻧﻌﺎﻣﻮﻧﻪ ورﮐﻮي ،ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ښـځﻪ ﻫـﻢ ﺧﭙـﻞ

ځﺎن د ﻫﻐﻮ ﭘـﻪ ﺷـﺎن ﺟـﻮړﮐړي او ﭘﺎﭼـﺎ ﺗـﻪ ورﺳـي .ﭘﺎﭼـﺎ ﻫـﻢ ﻫﻐـﻪ و
ازﻣﺎﻳﻲ ،ﺧﻮ وﭘﻮﻫﻴږي ﭼي ﻫﻐﻪ ﻳـﻮه ﺑـﺪ رﻧګـﻪ ﺑـﻮډۍ ده .ﻧـﻮ ﻫﻐـې ﺗـﻪ

وواﻳﻞ ﺳي ﭼي ﺗﻪ ﻧﻪ ﺷﺮﻣﯧږې ﭼي ﭘﻪ ﭘﺎﭼﺎ ﻣﻠﻨډي وﻫې .ﻧـﻮ ﭘﺎﭼـﺎ اﻣـﺮ
وﮐړي ﭼي ﻫﻐﻪ د ﭘﻴﻞ ﭘښﻮ ﺗﻪ واﭼﻮئ .ﭘﻴﻞ ﻫﻢ ﻫﻐﻪ ﺗﺮﭘښﻮ ﻻﻧﺪي ﮐړي
او وﻳﯥ وژﻧي.

 -2د ﺻﻮﻓي ډوﻟﻮ ﺑﻠﻪ ډﻟﻪ ﺗﺮ ﻣﺨکﻨۍ ډﻟي ډﯦﺮه ﭘﻪ ﻏﺮور اﺧﺘﻪ ﺳﻮې
او ﺗﯧﺮوﺗﻠې ده .ځکﻪ دوى ﻧﻪ ﺳي ﮐﻮﻻى ﭼـي د ﭘﻨـډو ﺟـﺎﻣﻮ ﭘـﻪ

اﻏﻮﺳﺘﻠﻮ او ﭘﻪ ﻟږو ﺧﻮړو ،ﻧﮑﺎح او ﮐﻮروﻧﻮ ﭘﻪ ﻗﻨﺎﻋﺖ ﮐﻮﻟﻮ ﮐي

د رﺷﺘﻴﻨﻮ ﺻﻮﻓﻴﺎﻧﻮ ﮐړه وړه ﺧﭙﻞ ﮐـړي ،ﻧـﻮ ﭘـﻪ ﺗﺼـﻮف ﺗﻈـﺎﻫﺮ
ﮐﻮي .اﻟﺒﺘﻪ څﺮګﻨﺪه ده ﭼي ﭘﻪ ﺗﺼﻮف ﻣﺘﻈﺎﻫﺮ ﺑﻠﻪ ﭼﺎره ﻧﻪ ﻟﺮي

ﺑﯧﻠﻪ دې ﭼي ﺧﭙﻞ ځﺎن د رﺷﺘﻴﻨي ﺻﻮﻓي ﻏﻮﻧﺪي ﺟﻮړ ﮐړي .ﻟﻪ

دې اﻣﻠﻪ د وړﻳﻨﻮ او ورﯦښﻤﻴﻨﻮ ﺟﺎﻣﻮ ﭘﺮ ځﺎى ﺗﺮ ﻫﻐﻮ ﻻ ډﯦﺮ ﺑﻴﻲ
او رﻧګﺎرﻧګ ﺟﺎﻣې اﻏﻮﻧﺪي.

دﻏﻪ ډﻟﻪ ﻟﻪ ﻇﺎﻫﺮي ګﻨﻬﻮﻧـﻮ څﺨـﻪ ﻫـﻢ ډډه ﻧـﻪ ﮐـﻮي .ﺑـﺎﻃﻨي ﺧـﻮ ﻻ

ﻫﻠﺘﻪ ﭘﺮﯦږده .د دوى ﻣﻮﺧﻪ ﻋﻴﺎﺷـي ،د ځـﺎﻧﻮ ﻫﻮﺳـﺎﻳﻲ او د واﮐﻤﻨـﻮ او
ﻧﻮرو د ﺷﺘﻮ ﺧﻮړل دي ،ﺧﻮ د دې ﺳﺮه ﻫﻢ ﺧﭙﻞ ځﺎﻧﻮﻧـﻪ ﻧﯧـک ﭼـﺎري
ګڼﻲ.

د دې ډﻟي ﺿﺮر ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎﻧﻮ ﺗﻪ د ﻏﻠﻮ ﺗﺮ ﺿﺮر زﻳﺎت دى .ځکﻪ دﻏـﻪ

ډﻟﻪ د ﺧﻠکﻮ د زړو ﻧﻮ ﻏﻠﻪ دي او ﭘﻪ ﻇـﺎﻫﺮي ﺳـﺎزوﺑﺎز ﺧﻠـک ﻏﻮﻟـﻮي.

٥٦

ﻏﺮور او د ﻫﻐﻪ ﻋﻼج

ﻧﻮر ﻫﻢ د دوى ﭘﯧښې ﮐـﻮي ﭼـي ﭘـﻪ دې ﺗﻮګـﻪ دوى د ﺧﻠکـﻮ د ﻫـﻼک

ﻻﻣﻞ ﮐﻴږي او ﺗﺼﻮف ﺑﺪﻧﺎﻣﻮي .ﮐﻪ ﺧﻠک د دوى ﭘﻪ ﭼﻠﻮﻧﻮ ﭘـﻮه ﺳـي،

ﻧﻮ ښﺎﻳﻲ ګﻮﻣﺎن وﮐړي ﭼي ټﻮل اﻫﻞ ﺗﺼﻮف دﻏﺴـي دي ﻧـﻮ ﭘـﺮ ټﻮﻟـﻮ
ﺑﺪ وواﻳﻲ.

 -3دﺻﻮﻓي ډوﻟﻮ ﺑﻠﻪ ډﻟﻪ ﺑﻴﺎ د ﻣکﺎﺷﻔې د ﻋﻠﻢ ،د ﺣﻖ د ﻣﺸﺎﻫﺪې،

ﻟــﻪ ﻣﻘﺎﻣــﺎﺗﻮ څﺨــﻪ د ﺗﯧﺮﯦــﺪو ،ﭘــﻪ ﻋــﻴﻦ ﺷــﻬﻮد ﮐــي د وﺻــﻞ

اوﻣﻼزﻣﺖ او د ﻟﻮى څښﺘﻦ د ﻗﺮﺑﺖ ادﻋـﺎوي ﮐـﻮي .دﻏـﻪ ﺑـﯥ

ﭼﺎره ګﺎن د ﻫﻴڅ ډول ﻣﻌﺮﻓﺖ څښﺘﻨﺎن ﻧـﻪ دي او دﻏـﻪ وﺻـﻮل
او رﺳﯧﺪه ﻳﯥ ﻟﻮى څښﺘﻦ ﺗﻪ ﻳﻮازي ﭘﻪ ﺧﺒﺮو او ﻧﺎﻣـﻪ دي .دوى

ﺧﭙﻞ ځﺎﻧﻮﻧﻪ د اﻟﻔﺎﻇﻮ ﭘﻪ ﮐړۍ ﮐي را اﯦﺴﺎر ﮐـړي دي اود ﻫﻐـﻮ

ﭘﻪ ﭘﺮ ﻟﻪ ﭘﺴې ﺗﮑﺮاروﻟـﻮ ﺳـﺮه ګﻮﻣـﺎن ﮐـﻮي ﭼـي دﻏـﻪ اﻟﻔـﺎظ د
ﻟﻮﻣړﻧﻴﻮ او وروﺳﺘﻨﻴﻮ ﻟﻪ ډﯦﺮي ښې ﭘﻮﻫي څﺨﻪ دي.

ﻫﻐﻮى ﻓﻘﻬﺎوو ،د ﻗﺮآن ﻗﺎرﻳﺎﻧﻮ ،ﻣﺤـﺪﺛﻴﻨﻮ ،او ﻧـﻮرو ﻋﺎﻟﻤـﺎﻧﻮ ﺗـﻪ ﭘـﻪ

ﺳﭙکﻪ ﺳـﺘﺮګﻪ ګـﻮري .ﺧـﻮ د ﻋﻮاﻣـﻮ ﺳـﺮه د ﻫﻐـﻮ ﻣﻌﺎﻣﻠـﻪ څﻨګـﻪ ده؟ د

ﻋﻮاﻣﻮ ﺳﺮه ﭘﻪ اړﻳکﻮ ﮐي د ﻫﻐﻮ ﮐـﺎر ﺗـﺮ دې ﭘـﻮﻟي رﺳـﻴږي ﭼـي ﺑﺰګـﺮ

ﺧﭙﻞ ﮐښﺖ او ﮐﺮوﻧﺪه ﭘﺮﯦږدي ،اوﺑﺪوﻧﮑى ﺧﭙﻞ اوﺑـﺪل ﭘﺮﯦـږدي ،څـﻮ

ﻳﻮ څﻮ ورځي د ﺧﭙﻞ ﺷﻴﺦ ﭘﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﮐي واوﺳي .ﻫﻐﻪ وﻳﻨي ﭼي ﺷﻴﺦ
ﻫﻤﺎﻏﻪ ﺗﻘﻠﺒﻲ ﮐﻠﻤې ﺗﮑﺮاروي ،ګﻮاﮐي ﻟﻪ وﺣﻴﻮ څﺨﻪ ﺧﺒﺮي ﮐـﻮي او د

ﻧړۍ ﻟﻪ اﺳﺮارو او رازوﻧﻮ څﺨﻪ ږﻏﻴږي .ﭘﻪ دې ﺗﻮګﻪ ټﻮل ﻋﺎﻟﻤـﺎن او د
ﻟﻮى څښﺘﻦ ﺑﻨﺪه ګﺎن ﮐﻮﭼﻨي ګڼﻲ .د ﻟﻮى څښﺘﻦ د ﺑﻨﺪه ګﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﻫکﻠـﻪ

واﻳﻲ :ﻫﻐﻮى ﺧـﻮار ﺧﺴـﺘﻪ ﻣـﺰدوران دي .د ﻋﺎﻟﻤـﺎﻧﻮ ﭘـﻪ ﻫکﻠـﻪ واﻳـﻲ:

ﻫﻐﻮى د اﺣﺎدﻳﺜﻮ ﭘﻪ ﭘﺮدو ﮐي ﻧﻐښﺘي دي او ﻟﻪ اﺳﺮارو ﻧﻪ دي ﺧﺒﺮ .ﺧﻮ
ﺧﭙﻠﻪ ادﻋﺎ ﮐﻮي ﭼي ﺣﻖ ﺗﻪ رﺳﯧﺪﻟي دي او د ﻟﻮى څښﺘﻦ د ﻣﻘﺮﺑﻴﻨﻮ ﻟﻪ

د ﻣﻐﺮوراﻧﻮ او ﺗﯧﺮوﺗﻠﻮ اﺻﻨﺎف او ﭘﻪ ﻫﺮﺻﻨﻒ ﭘﻮري ...

٥٧

ﺟﻤﻠې څﺨﻪ دي .ﭘـﻪ داﺳـي ﺣـﺎل ﮐـي ﭼـي ﻫﻐـﻮى د ﻟـﻮى څښـﺘﻦ ﭘـﻪ

وړاﻧﺪي ﻟﻪ ﻣﻨﺎﻓﻘﻮ ﻓﺠﺎرو او د ﭘﻮﻫﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﻧﺰد ﻟﻪ ﻧﺎﭘﻮﻫﻮ اﺣﻤﻘـﺎﻧﻮ څﺨـﻪ
ګڼﻞ ﮐﻴږي .دﻏﺴي ﺳړي ﻫﻴڅکﻠﻪ ﮐﻮﻣﻪ ﭘﻮﻫﻪ ﻧﻪ وي ﺗﺮﻻﺳﻪ ﮐړې او د

ﻫﻴڅ ﻧﯧک ﺧﺼﻠﺖ درﻟﻮدوﻧﮑى ﻧﻪ وي ،ﭘﻪ ﭘﻮﻫﻪ ﮐي ﻫﻴڅ ﻣﻘﺎم ﻧﻪ ﻟﺮي.

زړه ﻳﯥ ﭘﻪ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﮐي ﻫﻴڅ ﻧﻪ وي راوﺳـﺘﻠى او ﻟـﻪ ﻫـﻮا او ﻫـﻮس او د

ﭼټﻴﺎﺗﻮ ﻟﻪ ﺗﮑﺮار ﭘﺮﺗﻪ ﭘﻪ ﺑﻞ ﮐﺎر ﻧﻪ وي ﺑﻮﺧﺖ .ﺧﻮ ﮐﻪ ﭘﻪ ﺑﻞ ﻳﻮه داﺳي
ﮐﺎر ﺑﻮﺧﺖ ﺳﻮي واى ﭼي ګټﻪ ﻳﯥ ور رﺳﻮﻻى ډﯦﺮ ﺑﻪ ښﻪ واى.

 -4ﺑﻠﻪ ډﻟﻪ ﺑﻴﺎ ﺗﺮ ﻣﺨکﻨۍ ډﻟي ﻧﻮره ﻫﻢ وړاﻧﺪي ﺗﻠﻠـې ده .دوى ښـﻪ
اﻋﻤﺎل ﺗﺮﺳﺮه ﮐﻮي ،ﭘﻪ ﺣﻼﻟﻮ ﭘﺴي ګﺮځي او زړه ﺗﻪ ﭘـﻪ ﭘﺎﻣﻠﺮﻧـﻪ
ﻟګﻴــﺎ دي .ﻟــﻪ ﻫﻐــﻮ څﺨــﻪ ﺑــﻪ ﻳــﻮ وﻳﻨــې ﭼــي داﺳــي ﺣﺎﻟــﺖ ﻳــﯥ

ﻣﻮﻧﺪﻟى ﭼي د زﻫﺪ ،ﺗﻮﮐﻞ ،رﺿﺎ او ﺣﺐ ﻣﻘﺎﻣـﺎﺗﻮ ﺗـﻪ د رﺳـﯧﺪو

ادﻋﺎ ﺑﻪ ﮐﻮي ،ﺑﯧﻠﻪ دې ﭼي د دې ﻣﻘﺎﻣﺎﺗﻮ ﭘﻪ ﺣﻘﻴﻘﺖ ﭘﻮه ﺳﻮى

وي او د ﻫﻐﻮ ﭘﻪ ﺷﺮوﻃﻮ ،ﻧﺨښﻮ او آﻓﺎﺗﻮ ﺧﺒﺮ ﺳﻮى وي.

ځﻴﻨي د وﺟﺪ او د ﻟﻮى څښﺘﻦ د ﻣﻴﻨي ادﻋﺎ ﮐﻮي او ﻓﮑﺮ ﮐﻮي ﭼـي

د ﻟﻮى څښﺘﻦ ﭘﻪ ﺣﺐ او ﻣﻴﻨﻪ ﮐي ډوب ﺳﻮى دى .ښﺎﻳﻲ ﭼـي د ﻟـﻮى

څښﺘﻦ ﭘﻪ ﻫکﻠﻪ ﻓﺎﺳﺪ ﺧﻴﺎﻟﻮﻧﻪ ﻫﻢ ﭘﻪ ﺳﺮﮐي وﻟـﺮي ،ﭼـي ﭘﺎﻳﻠـﻪ ﻳـﯥ ﭘـﻪ

دﻳﻦ ﮐي ﺑﺪﻋﺖ ﻳﺎ ﮐﻔﺮ وي او ﺑﻴﺎ ﻫﻢ ﺗﺮ دې دﻣﺨﻪ ﭼي د ﻟـﻮى څښـﺘﻦ

ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺣﺎﺻﻞ ﮐړي ،ﭼي دا ﺧﺒﺮه ﻫﻴڅ ﻣﺘﺼﻮره ﻧﻪ ده ،ښـﺎﻳﻲ د ﻟـﻮى
څښﺘﻦ د ﻣﻴﻨي ادﻋﺎ وﮐړي.

ﭘﻪ دﻏﺴي ﺣﺎل ﮐي دﻏﻪ ﺳړى د ﺗﻞ ﻟﭙﺎره ﭘﻪ ﻫﺮ ﻫﻐـﻪ څـﻪ ﭼـي ﻟـﻮى

څښﺘﻦ ﻳﯥ ﻧﻪ ﺧﻮښﻮي ،ﻟګﻴﺎ ﮐﻴږي .ﺧﻮ ﮐﻠﻪ ﻧﺎﮐﻠﻪ داﺳي ﻫﻢ ﮐﻮي ﭼي
ﺧﭙﻞ ﻧﻔﺴﺎﻧي ﺧﻮاﻫﺸﻮﻧﻪ د ﻟـﻮى څښـﺘﻦ د اواﻣـﺮو ﭘـﻪ وړاﻧـﺪي ﻗﺮﺑـﺎﻧي

ﮐړي او ﻟﻪ ﺧﻠکﻮ څﺨﻪ د ﺷﺮم ﻟﻪ اﻣﻠﻪ د ځﻴﻨﻮ ﭼـﺎرو ﻟـﻪ ﺗـﺮ ﺳـﺮه ﮐﯧـﺪو

٥٨

ﻏﺮور او د ﻫﻐﻪ ﻋﻼج

څﺨﻪ ډډه وﮐړي .ﺧﻮ ﭘﻪ ﭘټﻪ ﻟـﻪ ﺧﺪاﻳـﻪ ﻧـﻪ ﺷـﺮﻣﻴږي او ﺑـﺪ ﮐﺎروﻧـﻪ ﻧـﻪ
ﭘﺮﯦږدي او ﻧﻪ ﭘﻮﻫﻴږي ﭼي دﻏﻪ ټﻮﻟي ﭼﺎري د ﻟـﻮى څښـﺘﻦ د ﺣـﺐ او

ﻣﻴﻨي ﺳﺮه ﺗﻨﺎﻗﺾ ﻟﺮي.

ﻟﻪ دوى څﺨﻪ ځﻴﻨي د ﻗﻨﺎﻋﺖ ﺳﺮه ﻣﻴﻨﻪ ښﻴﻲ ،ﺗﻮﮐﻞ ﮐﻮي او ﻏﺮوﺗﻪ

ﻣﺨﻪ ﮐړي ،ﺧﻮ د ﻻري څﻮرى ﻧﻪ اﺧﻠي ،څـﻮ ﭘـﻪ دې ډول ﺧﭙـﻞ ﺗﻮﮐـﻞ

ﭘﻪ ﺛﺒﻮت ورﺳﻮي .ﺧﻮ ﺧـﻮارﮐى ﻧـﻪ ﭘـﻮﻫﻴږي ﭼـي دا ﮐـﺎر ﺑـﺪﻋﺖ دى،

ځکﻪ د ﻏﺴي ﺗﻮﮐﻞ روح ﭘﻪ ﻣﺨـﺎﻃﺮه ﮐـي اﭼـﻮي او ﺑـﯥ ﺗﻮښـې ﻏﺮوﺗـﻪ

ﻣﺨﻪ ﻧﻴﻮل دي ،ﭼي ﻟﻪ ﻫﻴڅ ﺻﺤﺎﺑﻲ ﻳﺎ د دې اﻣﺖ ﻟـﻪ اوﻟﻨـﻮ څﺨـﻪ ﻧـﻪ

دى ﻧﻘﻞ ﺳﻮى .ﭘﻪ داﺳي ﺣﺎل ﮐي ﭼي ﻫﻔﻮى د ﺗﻮﮐﻞ ﭘﻪ ﻫکﻠـﻪ ﺗـﺮ دې

ډﻟي ډﯦﺮ ﻋﺎﻟﻤﺎن وه.

ﺻــﺤﺎﺑﻪ وو او ﻫﻤــﺪاراز اوﻟﻨــﻮ ﺑــﻪ د ﻫــﺮ ﺳــﻔﺮ ﻟﭙــﺎره د ﻻري ﺗﻮښــﻪ

ورﺳﺮه اﺧﻴﺴﺘﻞ .ﺧﻮ ﻫﻐﻮ ﺑﻪ ﭘﺮ ﻟﻮى څښﺘﻦ ﺗﻮﮐﻞ درﻟﻮد ،ﻧﻪ ﭘﺮ ﺗﻮښـﻪ.

ﭘﻪ داﺳي ﺣﺎل ﮐي ﭼي ډﯦﺮ ﮐﯧﺪاى ﺳـي دﻏـﻪ ډﻟـﻪ ﺗﻮښـﻪ ﭘﺮﯦـږدي او ﭘـﻪ

ﻧــﻮرو اﺳــﺒﺎﺑﻮ ﭼــي د دوى زړوﻧــﻪ ﭘــﻪ ﺗړﻟــي وي ﻣﺘﻮﺳــﻞ ﺳــي .ﭘــﻪ ﻫــﺮ

ژﻏﻮروﻧﮑي ﻣﻘﺎم ﮐي ﻏﺮور او ﻏﻮﻟﯧﺪﻧﻪ ﺳـﺘﻪ او ﻳـﻮه ډﻟـﻪ ﭘـﻪ ﻏـﺮه ﺳـﻮې

وي .ﻣﻮږ ﭘﻪ ﻣﻘﺎﻣﺎﺗﻮ ﮐي د آﻓﺎﺗﻮ ﺳﺮﭼﻴﻨې د اﺣﻴﺎ ء ﻋﻠﻮم اﻟـﺪﻳﻦ ﮐﺘـﺎب

د ﻣﻨﺠﻴﺎﺗﻮ ﭘﻪ رﺑﻊ ﮐي ﺑﻴﺎن ﮐړي دي.

 -5ﺑﻠﻪ ډﻟﻪ ﺑﻴﺎ د ﺧﻮړو ﭘﻪ ﻫکﻠﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﻧﺴﻮﻧﻮ ﺗﻪ ﺳـﻐﻮن ورﮐـﻮي .ان
ﭘﻪ ﺑﯧﺨي ﺳﻮﭼﻪ ﺣﻼﻟﻮ ﺧﻮړو ﭘﺴي ګﺮځـي .ﺧـﻮ دوى ﺑﻴـﺎ ﺧﭙﻠـﻮ
زړوﻧﻮ او د ﺑﺪن ﻏړو ﺗﻪ ﭘﺎﻣﻠﺮﻧﻪ ﭘﺮې اﻳښې ده او ﻳﻮازي ﻫﻤﺪﻏـﻪ

ﻳﻮه ﺧﺼﻠﺖ ﺗﻪ ارزښﺖ ورﮐﻮي.

ﻟﻪ دوى څﺨﻪ ځﻴﻨي ﭘﻪ ﺧﻮړو ،ﮐﺎﻟﻮ او ﮐﺎر ﮐي ﻟﻪ ﺣﻼﻟﻮ ګټـﻪ اﺧﻠـي

او ﭘﻪ دې ﭼﺎرو ﮐي زﻳﺎت ﺗﻌﻤﻖ ﮐﻮي ،ﺧﻮ ﻧﻪ ﭘﻮﻫﻴږي ﭼي ﻟﻮى څښﺘﻦ

د ﻣﻐﺮوراﻧﻮ او ﺗﯧﺮوﺗﻠﻮ اﺻﻨﺎف او ﭘﻪ ﻫﺮﺻﻨﻒ ﭘﻮري ...

٥٩

ﻟﻪ ﺑﻨﺪه څﺨﻪ ﻟﻪ ﺑﺸﭙړو ﻃﺎﻋﺘﻮﻧﻮ ﭘﺮﺗﻪ ﻧﻪ ﺧﻮﺷـﺎﻟﻪ ﮐﻴـږي .ﮐـﻪ څـﻮک ﭘـﻪ

ځﻴﻨﻮ ﭼﺎرو ﮐي د ﻟﻮى څښﺘﻦ اﻣﺮ ﭘﺮ ځﺎى ﮐړي او ﭘﻪ ځﻴﻨﻮ ﮐي ﻳـﯥ ﻧـﻪ
ﮐړي ﭘﺮ ځﺎى دﻏﻪ څﻮک ﻫﺮوﻣﺮو ﻣﻐﺮور او ﻏﻮﻟﯧﺪﻟى دى.

 -6ﺑﻠﻪ ډﻟﻪ ﺑﻴﺎ د ښﻮ اﺧﻼﻗﻮ او ﺗﻮاﺿﻊ او ﺗﯧﺮﯦﺪﻧي ادﻋﺎ ﮐـﻮي .دوى
ﭘﺘﯧﻴﻠې ده ﭼي د ﺻﻮﻓﻴﺎﻧﻮ ﭼﻮﭘړ ووﻫـي .ﭘـﻪ دې ﻣﻮﺧـﻪ ﻳـﯥ ﻳـﻮه

ډﻟﻪ ﺑﺮاﺑﺮه ﮐړې او ﺧﭙﻞ ځﺎﻧﻮﻧﻪ ﻳـﯥ د ﻫﻐـﻮ ﭘـﻪ ﺧـﺪﻣﺖ ﻣکﻠـﻒ

ﮐړي دي .ﭘﻪ دې ﺗﻮګﻪ ﻳﯥ د دﻧﻴﺎ د واګﻮ د ﭘﻪ ﻻس راوړﻟﻮ ﻟﭙﺎره

ﻳﻮ ﺟﺎل ﻏﻮړوﻟى دى ﭼي د ﻫﻐﻪ ﭘﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﺷﺘﻪ ټﻮﻟـﻮي او ګټـﻲ

ﺗﺮﻻﺳﻪ ﮐﻮي او ﻣﻮﺧﻪ ﻳﯥ ﻫﻢ ﭘﻪ ﺣﻘﻴﻘﺖ ﮐي ﻫﻤﺪﻏﻪ ده اوﺑﺲ.

ﻫﻐﻮى ﺧﻮ ﭘﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﮐﻮﻟﻮ او ﺗﻮاﺿﻊ ﺗﻈﺎﻫﺮ ﮐﻮي او ادﻋﺎ ﮐﻮي

ﭼي ﻣﻮﺧﻪ ﻳﯥ ﻟﻮرﯦﻴﻨﻪ ،ﺧﺪﻣﺖ او ﻟﻪ ښﻮ ﺧﻠکﻮ ﭘﻴـﺮوي ده ،اﻣـﺎ
ﭘﻪ ﻋﻴﻦ ﺣﺎل ﮐي د ﺣﺮاﻣﻮ او ﺷﺒﻪ ﻧﺎﮐﻮ ﺷـﺘﻮ ﭘـﻪ ټﻮﻟﻮﻟـﻮ ﺑﻮﺧـﺖ

وي ،څﻮ ﻫﻐﻪ ﭘﺮ ﺧﭙﻠﻮ ﻣﻠګـﺮو ووﯦﺸـي او ﺧﭙﻠـﻪ ډﻟـﻪ او ﭘﻴـﺮوان

ډﯦﺮﮐړي او ﭘﻪ دې ډول ﺧﺪﻣﺖ ﮐﻮﻟﻮ ﺳﺮه ﻳﯥ ﻧﻮم دﻟﺘـﻪ او ﻫﻠﺘـﻪ

واﺧﻴﺴﺘﻞ ﺳي.

ﻟﻪ ﻫﻐﻮ څﺨﻪ ځﻴﻨي ﻟﻪ واﮐﻤﻨﻮ او ﻇﺎﻟﻤﺎﻧﻮ څﺨـﻪ ﭘﻴﺴـې اﺧﻠـي ،څـﻮ

ﻫﻐﻪ د ﺣﺞ ﭘﻪ ﺳﻔﺮ ﮐي ﭘﺮ ﺻـﻮﻓﻴﺎﻧﻮ ووﯦﺸـي .دﻏـﻪ ﮐﺴـﺎن ﭘـﻪ دې ﮐـﺎر
ﺳﺮه ګﻮﻣﺎن ﮐﻮي ﭼي ﻣﻮﺧﻪ ﻳﯥ ﻧﯧکي او ښﻨﺪﻧﻪ ده او دوى د ښﻮ ﭼﺎرو

ﺗﺮﺳﺮه ﮐﻮوﻧﮑي دي .ﭘﻪ داﺳي ﺣﺎل ﮐـي ﭼـي د دې ټﻮﻟـﻮ ﭼـﺎرو اﻧګﯧـﺰه

ﻫﻤﺎﻏﻪ رﻳﺎ او ځﺎن ښﻮوﻧﻪ ده .ځکﻪ دې ډﻟي د ﻟﻮى څښﺘﻦ ټـﻮل اواﻣـﺮ

ﭘــﺮې اﻳښــي دي او ﭘــﻪ دې ﺧــﻮښ دي ﭼــي ﺣــﺮام ﺗﺮﻻﺳــﻪ ﮐــړي او ﭘــﺮ
ﺧﻠکﻮ ﻳﯥ ووﯦﺸي.

٦٠

ﻏﺮور او د ﻫﻐﻪ ﻋﻼج

د ﻫﻐﻪ ﭼﺎ ﻣﺜﺎل ﭼي ﺣﺮام ﺷﺘﻪ د ﺣﺞ ﭘﻪ ﻻر ﮐـي ﻟګـﻮي د ﻫﻐـﻪ ﭼـﺎ

دى ﭼي ﻣﺴﺠﺪ وداﻧﻮي ﺧﻮ وداﻧﻴـﺰ ﺗـﻮﮐي ﻳـﯥ ﻟـﻪ ﻧﺠﺎﺳـﺎﺗﻮ او ﻧﺎﭘـﺎﮐﻮ
ﺷﻴﺎﻧﻮ څﺨﻪ وي او د دې ﺳﺮه ﺳﺮه ګﻮﻣﺎن ﮐﻮي ﭼـي د ﻣﺴـﺠﺪ وداﻧـۍ

ﺟﻮړوي.

 -7ﺑﻠي ډﻟي ﺧﭙﻞ ځﺎﻧﻮﻧـﻪ ﭘـﻪ ﻣﺠﺎﻫـﺪه او د اﺧﻼﻗـﻮ ﭘـﻪ ﺗﻬـﺬﻳﺐ او
ﺳﭙﯧڅﻠﺘﻴﺎ او د ﻧﻔﺲ ﻟﻪ ﻋﻴﺒﻮﻧـﻮ څﺨـﻪ د ﻫﻐـﻪ ﭘـﻪ ﭘـﺎﮐي ﺑﻮﺧـﺖ

ﮐړي او ﭘﻪ دې ﻫکﻠﻪ ﻳﯥ ژوري څﯧړﻧـي ﺗﺮﺳـﺮه ﮐـړي او دﻏـﻪ د
ﻧﻔﺲ ﭘﻪ ﻋﻴﺒﻮﻧﻮ ﮐـي څﯧړﻧـي او د ﻫﻐـﻪ د ﭼﻠﻮﻧـﻮ ﭘﯧﮋﻧـﺪل ﻳـﯥ د

ﻋﻠﻢ او ﮐﺴﺐ او ﮐﺎر ﭘﻪ ﺗﻮګﻪ ﺟﻮړ ﮐړي دي .ﭼـي ﭘـﻪ دې ﺗﻮګـﻪ

ﻳﯥ ﭘﻪ ټﻮﻟﻮ ارواﻳﻲ ﻣﺴﺎﻳﻠﻮ ﮐي ﭘﻮﻫﻪ او ﻓﻬﻢ ﺗﺮ ﻻﺳﻪ ﮐـړى او د

ﻧﻔﺲ ﻋﻴﺒﻮﻧﻪ ﻳﯥ د ﻫﻐﻪ ﭘﻪ آﻓﺎﺗﻮ ﮐي د ﺧﺒﺮو ﭘـﻪ دﻗﻴـﻖ اﺳـﺘﻨﺒﺎط

ﺣﻔﻆ ﮐړي او واﻳﻲ ﭼي دا ﭘﻪ ﻧﻔﺲ ﮐي ﻋﻴﺐ دى او د ﻋﻴﺐ ﻟـﻪ

ﺷﺘﻮن څﺨﻪ ﻏﻔﻠﺖ ﭘﺨﭙﻠﻪ ﻋﻴﺐ دى او ﻫﻐﻮى ﭘﻪ دې ﻻر ﮐي د

ﭘﺮﻟﻪ ﭘﺴې او اوډﻟﻮ ﮐﻠﻤﻮ څﺨﻪ ﮐﺎر اﺧﻠي او ﭘﻪ دې ﻻر ﮐـي ﻳـﯥ
ﺧﭙﻞ وﺧﺘﻮﻧﻪ ﺿﺎﻳﻊ ﮐړي دي .ځکﻪ دوى د ﺧﭙﻠﻮ ﻧﻔﺴـﻮﻧﻮ ﺳـﺮه

اﺧﺘﻪ دي او د ﺧﭙﻞ ﭘﺮوردګﺎر ﺳﺮه اړﻳکي ﻧﻪ ﻟﺮي .د دوى ﻣﺜـﺎل

د ﻫﻐــﻪ ﭼــﺎ دى ﭼــي د ﺣــﺞ ﭘــﻪ وﺧﺘﻮﻧــﻮ او د ﻫﻐــﻪ ﭘــﻪ ﻣﺴــﺎﻳﻠﻮ
ﺑﻮﺧﺖ ﺳي ،ﺧﻮ د ﺣﺞ ﺳﻔﺮ وﻧﻪ ﮐړي .څﺮګﻨـﺪه ﺧﺒـﺮ ده ﭼـي د

ﺣــﺞ ﭘــﻪ وﺧﺘﻮﻧــﻮ او د ﻫﻐــﻪ د ﻣﺴــﺎﻳﻠﻮ ﭘــﻪ ﺑﻮﺧﺘﯧــﺪﻟﻮ څــﻮک ﻧــﻪ

ﺣﺎﺟي ﮐﻴږي .ﻧﻮ ﻟﻪ دې اﻣﻠﻪ دﻏﺴي څﻮک ﻫﻢ ﻣﻐﺮور اوﺗﯧﺮوﺗﻠى
دى.

 -8ﺑﻠﻪ ډﻟﻪ ﺑﻴﺎ ﺗﺮ دې ﭘﻮﻟﻮ وراوښﺘې ،د ﺗﺼﻮف ﭘـﻪ ﻻر ﮐـي ﺳـﻠﻮک

ﺗﻪ ور دﻧﻨﻪ ﺳﻮې او د ﻣﻌﺮﻓـﺖ وروﻧـﻪ ﭘـﺮ ﭘﺮاﻧﻴﺴـﺘﻞ ﺳـﻮي وي.

د ﻣﻐﺮوراﻧﻮ او ﺗﯧﺮوﺗﻠﻮ اﺻﻨﺎف او ﭘﻪ ﻫﺮﺻﻨﻒ ﭘﻮري ...

٦١

څﻨګﻪ ﭼي ﻳﯥ د ﻣﻌﺮﻓټ وږﻣﻪ ﺗﺮ ﺳږﻣﻮ ﺳﻮې ،ډﯦﺮ ﭘﻪ ﺧﻮﺷـﺎﻟﻪ

ﺳﻮي او ورﺗﻪ ﭘﻪ ﺗﻌﺠﺐ ﮐي ﺳﻮي دي او د ﻫﻐﻪ ﻋﺠﻴﺒﻮ ﻣﺴﺎﻳﻠﻮ
ارﻳﺎن ﮐړي وي .ﻟﻪ دې اﻣﻠﻪ ﻳﯥ زړوﻧـﻪ د دﻏـﻪ ﻟـﻮري ﮐﺘـﻮ او ﭘـﻪ

ﻫﻐﻪ ﮐي ﻓﮑﺮ وﻫﻠﻮ ﺗﻪ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﮐړي وي .دوى ﭘـﺮ دوى ﺑﺎﻧـﺪي د
ﻣﻌﺮﻓﺖ د وروﻧﻮ ﭘﺮاﻧﻴﺴﺘﻨي او ﭘﺮ ﻧﻮرو ﺑﺎﻧـﺪي د ﻫﻐـﻮ ﺗړﻧـي ﭘـﻪ

اﻧﺪﯦښﻨﻪ او ﺧﺮﺧښﻪ ﮐي اﭼﻮﻟي دى ﭼي دا ﻫﻢ ﻏﺮور او ﻏﻮﻟﯧﺪﻧﻪ

ده.

ځکﻪ د ﻟﻮى څښﺘﻦ د ﻻري ﻋﺠﺎﻳﺐ ﺧـﻮرا ډﯦـﺮ دي .ﻧـﻮ ﻫـﺮ څـﻮک

ﭼي ﻳﻮې ارﻳﺎﻧﻮوﻧﮑي ﭼﺎري ﺗﻪ ودرﯦږي او ځﺎن ﭘﻪ ﻣﻘﻴـﺪ ﮐـړي او ﻣـﺦ
ﭘﻪ وړاﻧﺪي ﻳﯥ ګﺎﻣﻮﻧﻪ ﻟﻨډ ﺳي ،ﻣﻮﺧي ﺗﻪ ﻟـﻪ رﺳـﯧﺪو څﺨـﻪ ﺑـﯥ ﺑﺮﺧـي

ﮐﻴږي.

د دﻏﺴي ﭼﺎ ﻣﺜﺎل د ﻫﻐﻪ ﭼﺎ دى ﭼي ﻳﻮه واﮐﻤﻦ ﺗـﻪ ورﺳـي ،ﺧـﻮ د

درﺑﺎر ﭘﻪ وره ﮐي داﺳي ﻳﻮ ﺑڼ ووﻳﻨي ﭼي ﻟﻪ ګﻠﻮﻧﻮ ډک وي او ﭘـﻪ ډﯦـﻮو
ښــکﻠى ﺳــﻮى وي او د ﻣﺨــﻪ ﻳــﯥ ﻫــﻴڅ ﻧــﻪ وي ﻟﻴــﺪﻟى ،ﻧــﻮ دى ورﺗــﻪ

ودرﻳږي ،د ﺑڼ ﭘﻪ ﺳـﻴﻞ ﺑﻮﺧـﺖ ﺳـي او ﭘـﻪ دې ډول د واﮐﻤـﻦ ﺳـﺮه د
ﻟﻴﺪو وﺧﺖ ځﻨي ﺗﯧﺮ ﺳي او ﺑﯧﻠﻪ ﮐﻮﻣي ﻧﺘﻴﺠې ﺑﯧﺮﺗﻪ وګﺮځي.

 -9ﺑﻠﻪ ډﻟﻪ ﺑﻴﺎ ﺗﺮ دې ﭘﻮﻟﻮ ور ﺗﯧﺮه ﺳﻮې وي او ﻫﻐﻮ اﻧﻮارو ﺗﻪ ﭼـي
د ﺧﺪاى ﭘﻪ ﻻر ﮐي د ﻫﻐﻮ ﻟﻪ ﻓﻴﻮﺿﺎﺗﻮ ﺑـﺮﺧﻤﻦ ﺳـﻮي وي وﻧـﻪ
ګﻮري او د ﻻري ﭘﻪ اوږدو ﮐي ښکﻠﻮ ﻋﻄﺎﻳﺎوو ﺗﻪ ﭼي ﭘﻪ آﺳﺎﻧي

ﺗﺮﻻﺳـﻪ ﮐﻴـږي ﭘــﺎم واﻧـﻪ ړوي او ﻧــﻪ د ﺗﻮﻗـﻒ ﻧﺨښــﻮ ﺗـﻪ ﺗﻮﺟــﻪ

ﮐﻮي ،ﺑﻠکي ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﺗﻠﻮ ﮐي ﻧـﻮر ﻫـﻢ ﭼټـﮏ ﺳـي او ﮐﻠـﻪ ﭼـي

٦٢

ﻏﺮور او د ﻫﻐﻪ ﻋﻼج

وﺻﻞ ﺗﻪ ﻧﮋدې ﺳي ګﻮﻣﺎن وﮐړي ﭼي ﻣﻮﺧي ﺗﻪ رﺳـﯧﺪﻟى دى.

ﭘــﻪ دې ډول ﺗﻮﻗــﻒ وﮐــړي ،ﺗــﺮ ﻫﻐــﻪ ځــﺎى ورﺗﯧــﺮ ﻧــﻪ ﺳــي او
ﺗﯧﺮوزي .ﺧﻮ دوى ﻧﻪ ﭘﻮﻫﻴږي ﭼي ﻟـﻮى څښـﺘﻦ ﻟـﺮه ﻟـﻪ ﻧـﻮر او

ﺗﻴﺎرو څﺨﻪ اوﻳﺎ ﺣﺠﺎﺑﻪ دي او ﺳﺎﻟک ﻟﻪ دﻏﻮ ﭘﺮدو څﺨـﻪ ﻳـﻮې

ﺗﻪ ﻫﻢ ﻧﻪ رﺳﻴږي ،ﻣګﺮ ﻫﻠـﻪ ﭼـي ګﻮﻣـﺎن وﮐـړي ﭼـي ﻫﻐـې ﺗـﻪ

رﺳـﯧﺪﻟى دى .دې ﺗــﻪ ﻟــﻮى څښـﺘﻦ د اﺑــﺮاﻫﻴﻢ÷ ﻟﺨــﻮا داﺳــي

اﺷﺎره ﮐړې ده:
َ َ
ََ
َ َ َّ ُ
﴿فل َّما َج َّن عل ۡيهِ ٱ ۡ�ل َر َءا ك ۡوك ٗبا﴾ ]اﻷﻧﻌﺎم.[76 :

ژﺑﺎړه» :ﺑﻴﺎ ﭼي ﮐﻠﻪ د ﺷﭙﻲ ﺗﻴﺎره ﭘﺮ را ﺧﭙﺮه ﺳﻮه ﻧﻮ ﻳﻮ ﺳﺘﻮرى ﻳﯥ

وﻟﻴﺪ.«...

ﭘﻪ دې ﻣﻘﺎم ﮐي د ﺑﻨﺪه او ﻟﻮى څښﺘﻦ ﺗـﺮ ﻣـﻨځ ﺑﯧﺨـي ډﯦـﺮي ﭘـﺮدې

دي .ﻟﻮﻣړۍ ﭘﺮده د ﺑﻨﺪه او د ﻫﻐﻪ د ﺧﺪاى ﺗﺮﻣﻨځ د اﻧﺴـﺎن ﻧﻔـﺲ دى.

ځکﻪ ﻧﻔﺲ د ﻟﻮى څښﺘﻦ ﻳـﻮ ﺳـﺘﺮ اﻣـﺮ دى او ﻫﻐـﻪ د ﻟـﻮى څښـﺘﻦ ﻟـﻪ
اﻧﻮارو څﺨﻪ ﻳﻮ ﻧﻮر دى .ﻳﻌﻨي د زړه ﺳ�ﺮ او راز ﭼي ﻟﻮى څښﺘﻦ د ﺣﻖ

ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻟکﻪ څﻨګﻪ ﭼي دى ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﮐـي ځﻠـﻮي .ان ﭼـي ټﻮﻟـﻪ ﻋـﺎﻟﻢ د

ﻫﻐﻪ ﭘﻪ وړاﻧﺪي ﺗﻨګ دى او ټﻮل اﻧځﻮروﻧﻪ د ﻫﻐﻪ ﭘﻪ اﺣﺎﻃﻪ ﮐي راځـي.
ﻧﻮ دﻟﺘﻪ دى ﭼي د ﻫﻐﻪأ ﻧﻮر ﭘﻪ ﺧﭙـﻞ ټـﻮل ﺳـﺘﺮﺗﻮب ځﻠﻴـږي ،او ﭘـﻪ

ﻫﻐﻪ ﮐي ټﻮل وﺟﻮد ﻟکﻪ څﻨګﻪ ﭼي دى څﺮګﻨﺪﻳږي .ﺧﻮ ﭘﻪ ﻟﻮﻣړﻳﻮ ﮐـي

ﻫﻐﻪ راز ﭘﻪ ﻳﻮه داﺳي ﺗﺎﺧﭽـﻪ ﮐـي وي ﭼـي ﭘـﻪ ﭘـﺮده ﮐـي ﭘﻮښـﻠې وي.
څﻨګﻪ ﭼي د ﻫﻐﻪ ﻧﻮر ﭘﺮ وځﻠﻴږي او د زړه ﺟﻤﺎل د ﻟﻮى څښﺘﻦ د ﻧـﻮر

ﺗﺮ اﺷﺮاق وروﺳﺘﻪ ﭘﺮ څﺮګﻨﺪ ﺳي ،ﻧﻮ ډﯦﺮ ﮐﯧﺪاى ﺳي ﭼي د زړه څښﺘﻦ

د ﻣﻐﺮوراﻧﻮ او ﺗﯧﺮوﺗﻠﻮ اﺻﻨﺎف او ﭘﻪ ﻫﺮﺻﻨﻒ ﭘﻮري ...
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ﺧﭙﻞ زړه ﺗﻪ وګﻮري او د ﻫﻐﻪ ﺑﯥ ﺳﺮﺣﺪه ﺟﻤﺎل ووﻳﻨي او دﻏـﻪ ﻣﻬـﺎل
ﻟﻪ ﺳﺪه ووزي .او ډﯦﺮ داﺳي ﮐﯧﺪاى ﺳي ﭼي ﭘﻪ دې ﻣﻘـﺎم ﮐـي وواﻳـﻲ:
اﻧﺎ اﻟﺤﻖ .ﻧﻮ ﮐﻪ ﺗﺮدې ﻣﻘﺎم ﻫﺎ ﺧﻮاﺗﻪ ور څﺮګﻨﺪ ﻧﻪ ﺳي او ﭘﻪ دې ﭘﻮﻟـﻪ

ﮐي ﭘﺎﺗﻪ ﺳي ﻫﻼﮐﻴږي.

ﭘﻪ ﻫﻤﺪﻏﻪ ﻣﻌﻨﺎ دى ﭼي ﻋﯧﺴﻮﻳﺎﻧﻮ ﻣﺴـﻴﺢ÷ ﺗـﻪ وﮐﺘـﻞ ،او ﭼـي د

ﻟﻮى څښﺘﻦ د ﻧﻮر اﺷﺮاق ﻳﯥ ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﮐي وﻣﻮﻧـﺪ ﺗﯧـﺮ وﺗـﻞ .ﻟکـﻪ څـﻮک

ﭼي ﮐﻮم ﺳﺘﻮرى ﭘﻪ ﻫﻴﻨﺪاره ﻳﺎ اوﺑﻮ ﮐي ووﻳﻨي او ګﻮﻣـﺎن وﮐـړي ﭼـي
ﺳـﺘﻮرى ﭘـﻪ ﻫﻴﻨـﺪاره ﻳـﺎ اوﺑـﻮ ﮐـي دى او ﻻس ور وﻏځـﻮي ﭼـي ﻫﻐــﻪ

وﻧﻴﺴي .ﻧﻮ دﻏﻪ ﺳړى ﻏﻮﻟﯧﺪﻟى دى.

د ﻟﻮى څښﺘﻦ ﭘﺮ ﻟـﻮري د ﺳـﻠﻮک ﭘـﻪ ﻻر ﮐـي د ﻏـﺮور او ﻏﻮﻟﯧـﺪﻧي

ډوﻟﻮﻧﻪ ﺗﺮ ﺷﻤﯧﺮ ﺗﯧﺮ دي او د ټﻮﻟﻮ ﺧﻔي ﻋﻠﻮﻣﻮ ﺗﺮ ﺷﻨﻨي د ﻣﺨﻪ ﭘﺎى ﺗﻪ

ﻧﻪ رﺳﻴږي .اﻟﺒﺘﻪ دا ﻟﻪ ﻫﻐﻮ ﺷﻴﺎﻧﻮ څﺨـﻪ دي ﭼـي د ﻳـﺎدوﻟﻮ اﺟـﺎزه ﻳـﯥ

ﻧﺴﺘﻪ او دﻏﻮﻧﻪ ﻳﯥ څﺮګﻨﺪول روادي ﭼي څﻮک ﭘﻪ ﻣﻐﺮوره ﻧﻪ ﺳي.

وﺑﺎﷲ اﻟﺘﻮﻓﻴﻖ وﻫﻮ ﺣﺴﺒﻲ وﻧﻌﻢ اﻟﻮﻛﻴﻞ ،وﻻ ﺣﻮل وﻻ ﻗﻮة إﻻ ﺑﺎﷲ اﻟﻌﲇ

اﻟﻌﻈﻴﻢ وﺻﲆ اﷲ ﻋﲆ ﺳﻴﺪﻧﺎ ﳏﻤﺪ وﻋﲆ آﻟﻪ وﺻﺤﺒﻪ أﲨﻌﲔ.

 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 ﺗــﺮ 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:

 -1د ﻫﻤﺖ ﭼﻴﻐﻪ )ﺷﻌﺮي ټﻮﻟګﻪ( ﭘﻪ ١٣٨٠ل.ﻛﺎل ﺧﭙﺮه ﺳﻮې ده.

 -2ﺳﻴﺪ ﺟﻤﺎل اﻟﺪﻳﻦ اﻓﻐﺎﻧي اﻧﺪ او ژوﻧﺪ )ژﺑﺎړه( ﭘﻪ ١٣٨١ل.ﻛﺎل
ﺧﭙﺮه ﺳﻮې ده .ﭘﻪ ١٣٨٩ا.ﮐﺎل دوﻫﻢ ځﻞ ﺧﭙﺮ ه ﺳﻮه.

 -3زﻣﻮږ د ﻗﺒﻠې ﺗﺎرﻳﺦ )دﻣکې ﻣکﺮﻣې ﺗﺎرﻳﺦ( ﭘﻪ.١٣٨٥ﻛﺎل
دوﻫﻢ ځﻞ ﺧﭙﻮر ﺳﻮ .ﭘﻪ ١٣٨٩ﮐﺎل درﻳﻢ ځﻞ ﺧﭙﻮر ﺳﻮ.

 -4زﻣﻮږ د ﻧﺒﻲ ﻣﯧﻨﻪ )د ﻣﺪﻳﻨې ﻣﻨﻮرې ﺗﺎرﻳﺦ( ﭘﻪ ١٣٨٥ل.ﻛﺎل
ﺧﭙﻮر ﺳﻮ .ﭘﻪ ١٣٨٩ﮐﺎل دوﻫﻢ ځﻞ ﺧﭙﻮر ﺳﻮ.

د ژﺑﺎړن ﻟﻨډه ﭘﯧﮋﻧﺪﻧﻪ

٦٥

 -5ادب او ادﺑﻲ ﻛﺮه ﻛﺘﻨﻪ ﭘﻪ ١٣٨٥ل.ﻛﺎل ﺧﭙﻮر ﺳﻮ.

 -6د ﻣﻘﺎﻟې ﻟﻴكﻠﻮ اﺻﻮل ﭘﻪ ١٣٨٥ل.ﻛﺎل ﺧﭙﻮر ﺳﻮ .ﭘﻪ ١٣٨٨ل.
ﻛﺎل دوﻫﻢ ځﻞ ﺧﭙﻮر ﺳﻮ.

 -7زﻣﻮږ ﺻﺤﺖ او آﺧﺮت ﺗﻪ ﺗﺎواﻧي ﺗﻮﻛي ﭘﻪ ١٣٨٦ل.ﻛﺎل ﺧﭙﻮر
ﺳﻮ.

 -8ﭘښﺘﻮ ﻣﻌﻠﻢ اﻟﺤﺠﺎج )ژﺑﺎړه( ﭘﻪ ١٣٨٦ل.ﻛﺎل ﺧﭙﺮه ﺳﻮه.

 -9ﭘﻮﭘﻨﺎ ﺳﻮي وﻟﺴﻮﻧﻪ )ژﺑﺎړه( .ﭘﻪ ١٣٨٦ل.ﻛﺎل ﺧﭙﺮه ﺳﻮه.

 -10زﻣﻮږ د دښﻤﻨﺎﻧﻮ ﺗﻮر ﺗﺎرﻳﺦ او ﺷﻮﻣي ﻣﻮﺧي ﭘﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﻛﺘﺎب ﭘﻪ
١٣٨٧ل.ﮐﺎل ﺧﭙﻮر ﺳﻮ.

 -11د آﺳﻴﺎ ﻧﻦ او ﺳﺒﺎ ﭘﻪ ﻧﺎﻣﻪ )ژﺑﺎړه( ﭘﻪ ١٣٨٧ل.ﻛﺎل ﺧﭙﺮه ﺳﻮه.
 -12د ښځﻮ د ﺣﺞ او ﻋﻤﺮې ﻻرښﻮد ﭘﻪ ١٣٨٨ل.ﻛﺎل ﺧﭙﻮر ﺳﻮ.

 -13اﺳﻼم د دوه ﻻري ﭘﺮ ﺳﺮ )ژﺑﺎړه( ﭘﻪ ١٣٨٨ل.ﻛﺎل ﺧﭙﺮه
ﺳﻮه.

 -14د ﺣﻖ او ﺑﺎﻃﻞ ﺟګړې ،ﭘﻪ ١٣٨٨ل.ﻛﺎل ﺧﭙﻮر ﺳﻮ.

 -15د ﻟﻮﯦﺪﻳځ ﻣﺸﺮان واﻳﻲ :اﺳﻼم او ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻟﻪ ﻣﻨځﻪ ﻳﻮﺳئ.ﭘﻪ
١٣٨٩ل.ﻛﺎل ﺧﭙﻮر ﺳﻮ.

 -16د ﺣﻖ او ﺑﺎﻃﻞ د ﺟګړې ﭘﻪ ﻫکﻠﻪ ) (٢٥ﻣﻘﺎﻟې)ژﺑﺎړه( ﭘﻪ
١٣٨٩ل .ﻛﺎل ﺧﭙﺮه ﺳﻮه.

 -17د ﺣﻖ او ﺑﺎﻃﻞ ﭘﻪ ﺟګړه ﮐي اﻟﻬي ﺳﻨﺖ )ژﺑﺎړه( ﭘﻪ ١٣٨٩ل.
ﻛﺎل ﺧﭙﺮه ﺳﻮه.

 -18راځي ﺗﻮﺑﻪ وﮐﺎږو ،د ﺧﭙﺮﯦﺪو ﮐﺎر ﻳﯥ روان دى.

 -19د ﮐﻠﻤې ﺷﺮﻳـﻔي ﺣﻘﻴﻘﺖ )ژﺑﺎړه( ﭘﻪ ١٣٩٠ل.ﻛﺎل دوﻫﻢ ځﻞ
ﺧﭙﺮه ﺳﻮه.

٦٦

ﻏﺮور او د ﻫﻐﻪ ﻋﻼج

 -٢٠ﻏﺮور او د ﻫﻐﻪ ﻋﻼج )ژﺑﺎړه( ﻟﻮﻣړى ﭘﻪ ١٣٨٨ل.ﻛﺎل 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 ﻟﻤﺒﺮ700300167 0093:
 د ﻟﻴكﻮال د ﺑﺮﯦښﻨﺎﻟﻴﻚ ﻳﺎ اﻳﻤﯧﻞ آدرس:
himmat_afg@yahoo.com

