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ژﺑﺎړﻩ  :ﻋﺒﺪاﻟﺮﺡﻤﻦ ﻓﺮﻗﺎﻧﻲ
اﺳﻼﻣﻲ ارزښﺘﻮﻧﻪ  :ﻣﻮدودي
اوﻣﻪ ﺑﺮﺧﻪ

ﭘﺮ ﭘﻴﻐﻤﺒﺮاﻧﻮ د اﻳﻤﺎن راوړﻟﻮ اړﺗﻴﺎ:
آﻠﻪ ﭼﯥ ﺗﺎ ﺗﻪ دا ﻣﺎﻟﻮﻣﻪ ﺷﻮﻩ ﭼﯥ د اﺳﻼم ﺳﻤﻪ اوﻣﺴﺘﻘﻴﻤﻪ ﻻرﻩ هﻐﻪ ﻻرﻩ دﻩ آﻮﻣﻪ ﭼﯥ د اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻟﻪ ﻟﻮري
ﭘﻴﻐﻤﺒﺮاﻧﻮﺑﻨﺪ ﺎﻧﻮﺗﻪ ښﻮﻟﻰ دﻩ ,ﻧﻮ ﭘﺪې ﺧﺒﺮﻩ ﭘﺨﭙﻠﻪ ﭘﻮهﻴﺪئ ﺷﯥ ﭼﯥ ﭘﺮﭘﻴﻐﻤﺒﺮ ﺑﺎﻧﺪي اﻳﻤﺎن راوړل او د هﻐﻪ اﻃﺎﻋﺖ
اوﭘﻴﺮوي آﻮل ټﻮﻟﻮ اﻧﺴﺎﻧﺎﻧﻮ ﺗﻪ ﺿﺮوري ﺧﺒﺮﻩ دﻩ ,او آﻮم ﺳ ى ﭼﯥ د ﭘﻴﻐﻤﺒﺮټ ﻼرﻩ ﭘﺮﻳ دي او د ﺧﭙﻞ ﻋﻘﻞ ﺨﻪ آﻮﻣﻪ
ﺗ ﻼرﻩ را وﺑﺎﺳﻲ ﻳﻘﻴﻨًﺎ ﭼﯥ هﻐﻪ ﻟﻮﯼ ﻤﺮاﻩ دﯼ.
ﭘﺪې ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ آﯥ ﺧﻠﻚ ﻋﺠﻴﺒﯥ ﻋﺠﻴﺒﯥ ﻏﻠﻄ آﻮي ,ﻮك داﺳﻲ دي ﭼﻲ د ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ ﺻﺪاﻗﺖ ﻣﻨﻲ ,ﺧﻮ ﭘﻪ هﻐﻪ ﺑﺎﻧﺪي اﻳﻤﺎن
ﻧﻪ راوړي اوﻧﻪ هﻢ د هﻐﻪ اﻃﺎﻋﺖ اوﭘﻴﺮوي آﻮي ,دا راز ﺧﻠﻚ ﺻﺮف آﺎﻓﺮ ﻧﺪي ﺑﻠﻜﻪ اﺡﻤﻖ هﻢ دي  ,ﻜﻪ ﭼﻲ د
ﭘﻴﻐﻤﺒﺮﺻﺪاﻗﺖ ﻣﻨﻞ او ورﺳﺘﻪ د هﻐﻪ اﻃﺎﻋﺖ اوﭘﻴﺮوي ﻧﻪ آﻮﻟﻮ ﻣﻌﻨﺎ دا دﻩ ﭼﻲ ﺳ ي د ﭘﻮهﻴﺪو ﺳﺮﻩ د درواﻏﻮ ﭘﻴﺮوي
آﻮي  ,ﻇﺎهﺮﻩ دﻩ ﭼﻲ ﻟﺪي ﺨﻪ ﻟﻮي اﺡﻤﻖ ﺑﻞ ﻧﺸﺘﻪ.
ﻮك واﻳﻰ ﭼﯥ ﻣﻮږ ﺗﻪ د ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ د ﭘﻴﺮوۍ اړﺗﻴﺎ ﻧﺸﺘﻪ  ,ﻣﻮږ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ د ﺧﭙﻞ ﻋﻘﻞ ﭘﻪ ذرﻳﻌﻪ د ﺡﻖ ﻻرﻩ اﻳﺴﺘﻰ ﺷﻮ  ,دا
دﻳﺮﻩ ﻟﻮﻳﻪ ﺗﻴﺮوﺗﻨﻪ دﻩ  ,ﺗﺎ ﺧﻮ رﻳﺎﺿﻲ ﻟﻮﺳﺘﻰ دﻩ او ﭘﻮهﻴ ي ﭼﯥ ﻟﻪ ﻳﻮﻩ ټﻜﻲ ﺨﻪ ﺗﺮ ﺑﻞ ټﻜﻲ ﭘﻮري ﻣﺴﺘﻘﻴﻪ آﺮښﻪ
ﺻﺮف ﻳﻮﻩ آﺮښﻪ دﻩ  ,ﻟﻪ دې ﭘﺮﺗﻪ ﭼﯥ هﺮ ﻮﻣﺮﻩ آﺮښﻲ وآﺎږي ﻳﺎ ﺧﻮ هﻐﻪ آﺮښﯥ آ ي وي او ﻳﺎ هﻢ هﻐﻪ ﺑﻞ ټﻜﻰ ﺗﻪ
ﻧﺸﻲ رﺳﻴﺪﻟﻰ  ,هﻤﺪاﺳﯥ آﻴﻔﻴﺖ د ﺡﻖ دﻻرﻩ اړوﻧﺪ هﻢ دي  ,ﭼﯥ د اﺳﻼم ﭘﻪ ژﺑﻪ آﯥ ورﺗﻪ ﺻﺮاط ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ) ﺳﻴﺪﻩ ﻻرﻩ (
وﻳﻞ آﻴ ي  ,دا ﻻرﻩ د اﻧﺴﺎن ﺨﻪ ﭘﻴﻞ ﺷﻮي ﺗﺮ اﷲ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﻟﻰ ﭘﻮرې رﺳﻴ ي  ,او د رﻳﺎﺿﻲ د ﻗﺎﻋﺪې ﻣﻄﺎﺑﻖ دا هﻢ
ﻳﻮا ﯥ ﻳﻮﻩ ﻻرﻩ آﻴﺪﻻﯼ ﺷﻲ  ,ﻟﺪې ﭘﺮﺗﻪ ﭼﯥ ﻮﻣﺮﻩ ﻻرې دي ﻳﺎ ﺧﻮ آ ې دي او ﻳﺎ هﻢ اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺗﻪ ﻧﺸﻲ رﺳﻴﺪﻟی  ,او
ﮐﻪ ﺗﻪ ﻴﺮﺷﻲ آﻮﻣﻪ ﻻرﻩ ﭼﯥ ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﻪ دﻩ هﻐﻪ ﺧﻮ ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ ښﻮﻟﯥ دﻩ  ,او ﻟﺪې ﭘﺮﺗﻪ ﻧﻮرې ټﻮﻟﯥ ﻻرې ﺻﺮاط ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ
ﻧﺪي  ,ﻟﺪې ﻻرې ﭘﺮﺗﻪ ﭼﯥ اﻧﺴﺎﻧﺎن د آﻮﻣﯥ ﻻرې د ﭘﻴﺪا آﻮﻟﻮه ﻪ آﻮي هﻐﻮئ ﻟﻪ دو ﺻﻮرﺗﻮﻧﻪ ﺨﻪ ﺧﺎﻟﻲ ﻧﺪي ﻳﺎ ﺧﻮ
دوئ اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺗﻪ د رﺳﻴﺪﻟﻮ آﻮﻣﻪ ﻻرﻩ ﻧﺪﻩ ﭘﻴﺪا آ ې اوﻳﺎ ﺧﻮﻳﯥ دﻳﺮﻩ آﺮﻏﻴ ﻧﻪ او آ ﻩ ﻻرﻩ ﺧﭙﻠﻪ ﮐ ﯼ دﻩ  ,ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﻪ
آﺮښﻪ ﻧﻪ ﺑﻠﻜﻪ ﻣﻨﺤﻨﻲ آﺮښﻪ ﻳﯥ ﻏﻮرﻩ ﮐ ﻳﯥ  ,ﭘﻪ ﻟﻮﻣ ي ﺻﻮرت آﯥ دې دﻩ ﺗﺒﺎهﻲ ښﻜﺎرﻩ دﻩ  ،او ﭘﻪ دوهﻢ ﺻﻮرت آﯥ
ﻳﯥ ﺡﻤﺎﻗﺖ ﺑﺮﺑ ﺪﻳ ي  ,ﻳﻮﻩ ﺎي ﺗﻪ د رﺳﻴﺪﻟﻮ ﻟﭙﺎرﻩ ﻳﻮ ﺑﯥ ﻋﻘﻞ ﺎﻧﻮر هﻢ د آ ې وږې ﻻرې ﭘﺮ ﺎي ﻳﻮﻩ ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﻪ ﻻرﻩ
ﻮري  ,ﻧﻮ دﻏﻪ اﻧﺴﺎن ﺗﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﻪ واﻳﻰ ﭼﯥ د اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻳﻮﻧﻴﻚ ﺑﻨﺪﻩ دﻩ ﺗﻪ ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﻪ ﻻرﻩ ښﻲ ﺧﻮ دﯼ واﻳﻲ ﭼﯥ زﻩ ﺳﺘﺎ
ﭘﻪ ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﻪ ﻻرﻩ ﻧﻪ ﻢ ﺑﻠﻜﻪ ﺧﭙﻞ ﻣﻨﺰل ﺗﻪ د رﺳﻴﺪو ﻟﭙﺎرﻩ آﻮﻣﻪ آ ﻩ وږﻩ ﻻرﻩ ﻮرم .
دا هﻐﻪ ﺧﺒﺮﻩ دﻩ ﭼﯥ د ﻳﻮﻩ ﻧﻈﺮ ﭘﻪ ﭘﺎﻳﻠﻪ آﻰ هﺮ ﺳ ي ورﺑﺎﻧﺪي ﭘﻮهﻴ ي  ,ﻣ ﺮ آﻪ ﺗﻪ ﻟ دﻳﺮ ﻏﻮر وآ ې ﻧﻮ درﺗﻪ
ﻣﺎﻟﻮﻣﻪ ﺑﻪ ﺷﻲ ﭼﯥ آﻮم ﺳ ي ﭘﻪ ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ ﺑﺎﻧﺪې د اﻳﻤﺎن راوړﻟﻮ ﺨﻪ ډډﻩ آﻮي هﻐﻪ ﻟﺮﻩ ﭘﻪ ﺡﻘﻴﻘﺖ آﯥ اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺗﻪ دى
رﺳﻴﺪو آﻮﻣﻪ ﻻرﻩ هﻴ ﻜﻠﻪ ﭘﻪ ﻻس ﻧﻪ ور ﻲ  ,ﻧﻪ ﺳﻴﺪﻩ او ﻧﻪ هﻢ آ ﻩ د دى وﺟﻪ دا دﻩ ﭼﯥ آﻮم ﺳ ى د رﻳ ﺘﻴﻨﻲ ﺷﺨﺺ
د ﺧﺒﺮى ﻟﻪ ﻣﻨﻠﻮ ﺨﻪ اﻧﻜﺎر آﻮي هﺮو ﻣﺮو ﺑﻪ د دﻩ ﭘﻪ دﻣﺎغ آﯥ آﻮﻣﻪ داﺳﻲ ﺧﺮاﺑﻲ وي ﭼﻰ دﯼ د رﻳ ﺘﻴﺎ ﻟﻪ ﻣﻨﻠﻮ ﻧﻪ
ﻣﺦ اړوي  ,ﻳﺎ د دﻩ ﭘﻮهﻪ آﻤﺰورې دﻩ  ,ﻳﺎ د دﻩ ﭘﻪ زړﻩ آﯥ ﺗﻜﺒﺮ دﯼ  ,ﻳﺎ د دﻩ ﻃﺒﻴﻌﺖ داﺳﻲ آﺮﻏﻴ ن دي ﭼﯥ د ﻧﻴﻜ او
ﺻﺪاﻗﺖ دﺧﺒﺮو ﻣﻨﻠﻮ ﺗﻪ ﺗﻴﺎر ﻧﺪﯼ  ,ﻳﺎ دى د ﭘﻼر اوﻧﻴﻜﻪ ﭘﻪ ړاﻧﺪﻩ ﺗﻘﻠﻴﺪ ﭘﺴﻲ روان دﯼ او آﻮﻣﯥ ﺧﺒﺮې ﭼﯥ ﻟﻪ وړاﻧﺪي د
دود او رواج ﭘﻪ ډول دﻩ ﺗﻪ رﺳﻴﺪﻟﻰ دي د هﻐﻪ ﺧﻼف ﻪ وﻳﻠﻮ ﺗﻪ ﺗﻴﺎر ﻧﺪﯼ  ,ﻳﺎ دى د ﺧﭙﻠﻮ ﻧﻔﺴﻲ ﻏﻮښﺘﻨﻮ ﺑﻨﺪﻩ دﯼ د
ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ روزﻧﻪ ﺗﻪ ﺗﻴﺎر ﻧﺪي  ,او د دى ﻟﭙﺎرﻩ د ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ د ﺧﺒﺮو ﻟﻪ ﻣﻨﻠﻮ ډډﻩ آﻮي ﻜﻪ ﭼﯥ ﺑﻴﺎ د ﻨﺎﻩ او ﻧﺎ ﺟﺎﻳﺰ آﺎروﻧﻮ
ﺧﭙﻠﻮاآﻲ ﻟﻪ ﻻﺳﻪ ورآﻮي  ,دا ټﻮل ﻻﻣﻠﻮﻧﻪ داﺳﻲ دي آﻪ ﻳﻮ د دﻏﻮ ﭘﻪ آﻮم ﺳ ى آﯥ وي هﻐﻪ د اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻻرﻩ ﻧﺸﻲ ﭘﻴﺪا
ﮐﻮﻻي  ,او آﻪ دا راز ﻻﻣﻠﻮﻧﻪ ﭘﻪ آﻮم ﺳ ي آﻰ ﻧﻮي ﻧﻮ هﻐﻪ هﻴ ﻜﻠﻪ د اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ د ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ د ﺧﺒﺮو ﻟﻪ ﻣﻨﻠﻮ ﻧﻪ اﻧﻜﺎر
ﻧﻜﻮي.
ﻟﻪ ټﻮﻟﻮ ﻟﻮﻳﻪ ﺧﺒﺮﻩ ﺧﻮ دا دﻩ ﭼﯥ ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ د اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻟﻪ اړﺧﻪ را ﻟﻴ ل ﺷﻮﯼ دﯼ او داﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺡﻜﻢ هﻢ دا دي ﭼﯥ ﭘﻪ هﻐﻪ
ﺑﺎﻧﺪي اﻳﻤﺎن راوړل ﺷﻲ او د هﻐﻪ اﻃﺎﻋﺖ اوﭘﻴﺮوي وﺷﻲ  ,اوس آﻪ ﻮك ﭘﻪ ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ ﺑﺎﻧﺪي اﻳﻤﺎن ﻧﻪ راوړي ﻧﻮ د اﷲ
ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺧﻼف ﺑﻐﺎوت آﻮي.
ﻮرﻩ  ,ﺗﻪ ﭼﻰ د آﻮم ﺳﻠﻄﻨﺖ رﻋﻴﺖ ﻳﯥ ﻧﻮ د هﻐﻪ ﻟﻪ اړﺧﻪ ﭼﯥ آﻮم ﺡﺎآﻢ ﻣﻘﺮرﻳ ي ﺗﻪ ﺑﺎﻳﺪ دهﻐﻪ اﻃﺎﻋﺖ وآ ي  ,آﻪ
ﭼﻴﺮى ﺗﻪ د هﻐﻪ ﻟﻪ ﻣﻨﻠﻮ اﻧﻜﺎر آﻮي د دې ﻣﻌﻨﺎ دا دﻩ ﭼﯥ ﺗﻪ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ د دې ﺳﻠﻄﻨﺖ ﭘﻪ وړاﻧﺪي ﺑﻐﺎوت آﻮي  ,د ﺳﻠﻄﻨﺖ
ﻣﻨﻞ او د هﻐﻪ ﻟﻪ اړﺧﻪ ﻣﻘﺮر ﺷﻮﯼ ﺡﺎآﻢ ﻧﻪ ﻣﻨﻞ دواړﻩ ﺑﻠﻜﻞ ﻣﺘﻀﺎدي او ﻣﺘﻨﺎﻗﻀﻲ ﺧﺒﺮي دي  ,دا راز ﻣﺜﺎل د اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ
د راﻟﻴ ل ﺷﻮي ﭘﻴﻐﻤﺒﺮهﻢ دﯼ  ,اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ د ټﻮﻟﻮاﻧﺴﺎﻧﺎﻧﻮ ﺡﻘﻴﻘﻲ ﭘﺎدﺷﺎﻩ دي  ,آﻮم ﺳ ي ﭼﯥ اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ د ﻧﻮرو اﻧﺴﺎﻧﺎﻧﻮ د
هﺪاﻳﺖ ﻟﭙﺎرﻩ راﻟﻴ ﻟی دﯼ او د هﻐﻪ د اﻃﺎﻋﺖ او ﭘﻴﺮوي ﺡﻜﻢ ﻳﯥ آ ﯼ ﻧﻮ اﻧﺴﺎن ﺗﻪ ﭘﻜﺎر دﻩ ﭼﯥ د ﻧﻮرو ﺷﻴﺎﻧﻮ ﭘﻴﺮوي
د ﭘﺎ ﻮ ﺷﻤﻴﺮﻩ :ﻟﻪ  ١ﺗﺮ٤
اﻓﻐﺎن ﺟﺮﻣﻦ ﺁﻧﻼﻳﻦ ﭘﻪ درﻧ ﺖ ﺗﺎﺳﻮ هﻤﮑﺎرۍ ﺗﻪ راﺑﻮﻟﻲ .ﭘﻪ دﻏﻪ ﭘﺘﻪ ﻟﻪ ﻣﻮږ ﺳﺮﻩ اړﻳﮑﻪ ټﻴﻨﮕﻪ ﮐ ئ maqalat@afghan-german.de
ﻴﺎﺩﻭﻨﻪ :دﻟﻴﮑﻨﯥ د ﻟﻴﮑﻨﻴﺰې ﺑ ﯥ ﭘﺎزواﻟﻲ د ﻟﻴﮑﻮال ﭘﻪ ﻏﺎړﻩ دﻩ  ،هﻴﻠﻪ ﻣﻦ ﻳﻮ ﺧﭙﻠﻪ ﻟﻴﮑﻨﻪ ﻟﻪ راﻟﻴ ﻟﻮ ﻣﺨﮑﯥ ﭘﻪ ﻴﺮ و ﻟﻮﻟـﺊ

ﭘﺮﻳ دي او ﺻﺮف د دﻩ ﭘﻴﺮوي او اﻃﺎﻋﺖ وآ ي  ,ﻟﺪې ﺨﻪ ﻣﺦ اړوﻧﻜی ﭘﻪ هﺮ ﺡﺎل آﺎﻓﺮ دي آﻪ هﻐﻪ اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ وﻣﻨﻲ
او آﻪ ﻳﻰ و ﻧﻪ ﻣﻨﻲ.

د ﭘﻴﻐﻤﺒﺮۍ ﻟﻨډ ﺗﺎرﻳﺦ :
اوس ﻣﻮږ ﺗﺎ ﺗﻪ ښﻴﻮ ﭼﯥ ﭘﻪ ﻧﻮع اﻧﺴﺎﻧﻲ آﯥ د ﭘﻴﻐﻤﺒﺮۍ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﺮﻧ ﻪ ﭘﻴﻞ ﺷﻮې دﻩ او ﻪ ډول ﻣﺦ ﭘﻪ وړاﻧﺪي رواﻧﻪ او
ﺑﺎﻻﺧﺮﻩ ﭘﻪ ﻳﻮﻩ ﺁﺧﺮي اوﺗﺮ ټﻮﻟﻮ ﻟﻮﯼ ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ ﺑﺎﻧﺪې ﺧﺘﻤﻪ ﺷﻮې دﻩ  ,ﺗﺎ ﺧﻮ ﺑﻪ اورﻳﺪﻟﻰ وي ﭼﯥ اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻟﻪ ټﻮﻟﻮ
وړاﻧﺪي ﻳﻮ اﻧﺴﺎن ﭘﻴﺪا آ  ,وروﺳﺘﻪ ﻳﯥ ﻟﻬﻤﺪﻏﻪ اﻧﺴﺎن ﺨﻪ د هﻐﻪ ﺟﻮړﻩ ﭘﻴﺪا آ ﻩ او د ﻧﺴﻞ ﺗﺴﻠﺴﻞ ﻟﺪى ﺟﻮړې ﺨﻪ ﭘﻴﻞ
ﺷﻮ او ﺗﺮ ﻧﻦ ﭘﻮرې روان دﯼ  ,او د ﺑﯥ ﺷﻤﻴﺮﻩ ﭘﻴ ﻳﻮ ﭘﻪ اوږدو آﯥ د ټﻮﻟﯥ ﻤﻜﯥ ﭘﺮ ﻣﺦ دا اﻧﺴﺎ ﻧﺎن ﺧﻮارﻩ ﺷﻮل  ,ﭘﻪ
ﻧ ۍ آﯥ ﭼﯥ ﻮﻣﺮﻩ اﻧﺴﺎﻧﺎن ﭘﻴﺪا ﺷﻮى دي دهﻤﻐﻰ ﻳﻮﻩ ﺟﻮړى اوﻻد دي  ,د ټﻮﻟﻮ ﻗﻮﻣﻮﻧﻮ ﻣﺬهﺒﻲ او ﺗﺎرﻳﺨﻲ رواﻳﺖ ﭘﺪې
ﻣﺘﻔﻖ دﯼ ﭼﯥ د اﻧﺴﺎﻧﺎﻧﻮ د ﭘﻴﺪاﻳ ﺖ ﭘﻴﻞ ﻟﻪ هﻤﻐﻪ ﻳﻮﻩ اﻧﺴﺎن ﺨﻪ ﺷﻮي  ,د ﺳﺎﻳﻨﺲ د ﻴ ﻧﻮ ﺨﻪ هﻢ ﺙﺎﺑﺘﻪ ﺷﻮى ﻧﺪﻩ ﭼﯥ د
ﻧ ۍ ﭘﻪ ﺑﻴﻠﻪ ﺑﻴﻠﻪ ﺑﺮﺧﻪ آﯥ ﭘﻪ ﺑﻴﻞ ﺑﻴﻞ ډول اﻧﺴﺎﻧﺎن ﭘﻴﺪا ﺷﻮي وي  ,ﺑﻠﻜﻪ د ﺳﺎﻳﻨﺲ دﻳﺮ ﭘﻮهﺎن هﻢ دا ﻗﻴﺎس آﻮي ﭼﯥ
ﻟﻮﻣ ي ﺑﻪ ﻳﻮ اﻧﺴﺎن ﭘﻴﺪا ﺷﻮى وي  ,او ﭘﻪ ﻧ ۍ آﯥ ﭼﯥ ﻮﻣﺮﻩ اﻧﺴﺎﻧﺎن دي د هﻤﻐﻪ ﻟﻮﻣ ي اﻧﺴﺎن اوﻻدﻩ دي  ,ژﻣﻮږ ﭘﻪ
ژﺑﻪ آﯥ ﻟﻪ وړاﻧﺪي اﻧﺴﺎن ﺗﻪ ﺁدم )ع( وﻳﻞ ﺷﻮﯼ ﻟﺪې ﺨﻪ د ﺁدﻣﻲ ﮐﻠﻤﻪ اﺧﻴﺴﺖ ﺷﻮې دﻩ ﭼﯥ د اﻧﺴﺎن د ﮐﻠﻤﯥ هﻢ ﻣﻔﻬﻮﻣﻪ
ﮐﻠﻤﻪ دﻩ  ,اﷲ ﺗﻌﺎ ﻟﻰ ﻟﻪ هﺮ ﻪ ﻣﺨﻜﯥ ﭘﻴﻐﻤﺒﺮﺁدم ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم ﭘﻴﺪا آ او هﻐﻪ ﺗﻪ ﻳﯥ ﺡﻜﻢ وآ ﭼﯥ ﺧﭙﻞ اوﻻد ﺗﻪ د اﺳﻼم
روزﻧﻪ ورآ ي  ,او ﺧﭙﻠﯥ اوﻻدې ﺗﻪ وواﻳﻰ ﭼﯥ ﺳﺘﺎﺳﻮ او د ټﻮﻟﻰ ﻧ ۍ ﺧﺪاﯼ ﻳﻮ دﯼ  ,او د هﻐﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻋﺒﺎدت وآ ﯼ  ,د
هﻐﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﭘﻪ وړاﻧﺪى ﺳﺮ ټﻴ آ ﯼ  ,ﻟﻪ هﻐﻪ ﺨﻪ آﻮﻣﻚ وﻏﻮاړﯼ او دهﻐﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ د رﺿﺎ ﺳﺮﻩ ﺳﻢ ﭘﻪ دﻧﻴﺎ آﯥ ژوﻧﺪ
وآ ﯼ  ,آﻪ ﺗﺎﺳﯥ داﺳﯥ وآ ل ﻧﻮ ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ ﺑﻪ ښﻪ اﻧﻌﺎم درآ اﯼ ﺷﻲ او آﻪ داﺳﻲ وﻧﻪ آ ﯼ او د اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻟﻪ اﻃﺎﻋﺖ
ﺨﻪ ﻣﺦ واړوﯼ ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ ﺑﻪ ﺳﺨﺘﻪ ﺳﺰا درآ اﯼ ﺷﻲ .
د ﺡﻀﺮت ﺁدم ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم ﭘﻪ اوﻻد آﯥ ﭼﯥ آﻮم ﺧﻠﻚ راﺳﺘﻜﺎرﻩ اوښﻪ وو د ﺧﭙﻞ ﭘﻼر ﭘﻪ ښﻮل ﺷﻮې ﻻرﻩ ﺑﺎﻧﺪې وﻻړل
او آﻮم ﭼﯥ ﺑﺪ وو هﻐﻮي د ﺁدم ﻋﻠﻴﻪ اﺳﻼم ﻻرﻩ ﭘﺮﻳ ﻮدﻩ  ,او ورو ورو هﺮ ډول ﺑﺪۍ ﭘﻴﺪا ﺷﻮې  ,ﭼﺎ د ﻟﻤﺮ ,ﺳﭙﻮږﻣ ,
ﺳﺘﺮﻳﻮ ﭘﺮﺳﺘﺶ ﭘﻴﻞ آ  ,اوﭼﺎ د ﺎﻧﻮراﻧﻮ  ,وﻧﻮو  ,رودوﻧﻮ ﭘﺮﺳﺘﺶ ﭘﻴﻞ آ  ,د ﭼﺎ ﺳﺮﻩ دا ﻓﻜﺮ ﭘﻴﺪا ﺷﻮ ﭼﯥ د هﻮا  ,اوﺑﻮ,
اور  ,ﻧﺎروﻏﻲ  ,ﺗﻨﺪرﺳﺘﻲ  ,او د اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ د ﻧﻮرو ﻧﻌﻤﺘﻮﻧﻮ ﺧﺪاﻳﺎن ﺑﻴﻞ ﺑﻴﻞ دي  ,د هﺮ ﻳﻮﻩ ﭘﺮﺳﺘﺶ ﭘﻪ ﺎﻧ ى ﺗﻮ ﻪ
آﻮل ﭘﻪ آﺎر دي ﺗﺮ ﻮ ټﻮل ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻪ وي او ﭘﻪ ﻣﻮږ ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﻲ وآ ي  ,ﻟﺪې راز ﺟﻬﺎﻟﺖ ﺨﻪ ﺑﯥ ﺷﻤﻴﺮﻩ ﺑﺖ ﭘﺮﺳﺘ او
د ﺷﺮك ډوﻟﻮﻧﻪ ﭘﻴﺪا ﺷﻮل  ,او ﻟﺪې ﻧﻪ ډول ډول ﻣﺬهﺒﻮﻧﻪ ﭘﻴﺪا ﺷﻮل  ,دا هﻐﻪ زﻣﺎﻧﻪ وﻩ ﭼﯥ د ﺁدم ﻋﻠﻴﻪ اﺳﻼم ﻧﺴﻞ ﭘﻪ ﻧ ۍ
آﯥ ټﻴ ﺷﻮي وﻩ  ,ﺑﻴﻞ ﺑﻴﻞ ﻗﻮﺗﻮﻧﻪ ﻣﻨ ﺗﻪ راﻏﻠﻲ و ,هﺮ ﻗﻮم ﺧﭙﻞ ﻳﻮ ﺎﻧ ى ﻣﺬهﺐ ﺟﻮړ آ ى وﻩ او د هﺮ ﻗﻮم
رواﺟﻮﻧﻪ ﺑﻴﻞ وو ,داﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ د هﻴﺮې ﺳﺮﻩ ﺳﺮﻩ ﻳﯥ هﻐﻪ ﻗﺎﻧﻮن هﻢ هﻴﺮ ﺷﻮي و  ،ﭼﻰ ﺁدم ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم ﺧﭙﻠﻮ اوﻻدوﻧﻮ ﺗﻪ
ښﻮوﻟﻰ و  ,ﺧﻠﻜﻮ د ﺧﭙﻠﻮ ﻏﻮښﺘﻨﻮ ﭘﻴﺮوي ﭘﻴﻞ آ ﻩ  ,هﺮډول ﻧﺎوړﻩ رواﺟﻮﻧﻪ ﭘﻴﺪا ﺷﻮل  ,هﺮ ډول ﻧﺎوړﻩ ﺟﺎهﻼﻧﻪ ﻓﮑﺮوﻧﻪ
ﭘﻴﺪا ﺷﻮل  ,د ﺑﺪۍ او ﻧﻴﻜ ﺗﺮ ﻣﻨ ﭘﻪ ﺗﻮﭘﻴﺮ آ ﻟﻮ آﻰ ﺗﻴﺮوﺗﻨﻲ آﻴﺪﻟﻲ  ,دﻳﺮ ﺑﺪ ﺷﻴﺎن ښﻪ و ﻞ ﺷﻮل او دﻳﺮ ښﻪ ﺷﻴﺎن ﺑﺪ
و ﻞ ﺷﻮل .
ﻧﻮ ﻜﻪ اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﭘﻪ هﺮ ﻗﻮم آﯥ د ﭘﻴﻐﻤﺒﺮاﻧﻮ ﻟﻴ ل ﭘﻴﻞ آ ل ﺗﺮ ﻮ ﺧﻠﻜﻮ ﺗﻪ هﻐﻪ اﺳﻼم وښﻲ آﻮم ﭼﯥ ﺡﻀﺮت ﺁدم ﻋﻠﻴﻪ
اﻟﺴﻼم اﻧﺴﺎﻧﺎﻧﻮ ﺗﻪ ښﻮﻟﻲ و  ,دې ﭘﻴﻐﻤﺒﺮاﻧﻮ ﺧﭙﻠﻮ ﺧﭙﻠﻮ ﻗﻮﻣﻮﻧﻮ ﺗﻪ هﻐﻪ هﻴﺮ ﺷﻮﯼ ﺳﺒﻖ ﺑﻴﺎ ور زدﻩ آ  ,د ﻳﻮﻩ ﺧﺪاي
ﭘﺮﺳﺘﺶ ﻳﻰ ور وښﻮد  ,د ﺑﺖ ﭘﺮﺳﺘ او ﺷﺮك ﺨﻪ ﻳﻰ د ﺎن ﺳﺎﺗﻨﻪ ﭘﻪ ﻮﺗﻪ آ ل  ,ﺟﺎهﻼﻧﻪ رواﺟﻮﻧﻪ ﻳﻰ ﻟﻪ ﻣﻨ ﻪ ﻳﻮړل
 ,د اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ د رﺿﺎ ﻣﻄﺎﺑﻖ ژوﻧﺪ آﻮل ﻳﯥ ﺧﻠﻜﻮ ﺗﻪ ورښﻮدل  ,ﺳﻢ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻳﻰ ورښﻮدل اود دې ﻗﻮاﻧﻴﻨﻮ ﭘﻴﺮوۍ ﺗﻪ ﻳﻰ
ﺧﻠﮏ راﺑﻠﻞ  ,هﻨﺪوﺳﺘﺎن  ,ﭼﻴﻦ  ,ﻋﺮاق  ,اﻳﺮان  ,ﻣﺼﺮ  ,اوروﭘﺎ  ...ﺧﻼﺻﻪ د ﻧ ۍ ﭘﻪ ﻣﺦ داﺳﯥ هﻴﻮاد ﻧﺸﺘﻪ ﭼﯥ د اﷲ
ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻟﻪ ﻟﻮري ورﺗﻪ ﺧﭙﻞ رﻳ ﺘﻴﻨﻰ ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ ﻧﻮي اﺳﺘﻮل ﺷﻮﯼ  ,د هﻐﻮي ټﻮﻟﻮ ﻣﺬهﺐ ﻳﻮ وﻩ هﻐﻪ ﻣﺬهﺐ ﭼﯥ ﻣﻮږ او
ﺗﺎﺳﻲ ورﺗﻪ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ ژﺑﻪ آﯥ اﺳﻼم واﻳﻰ ) ,(١اﻟﺒﺘﻪ د روزﻧﻪ او ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻻرﻩ او د ژوﻧﺪ آﻮﻟﻮ ﻃﺮﻳﻘﯥ ﺑﻴﻠﯥ ﺑﻴﻠﯥ وﯼ ,
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ١ﭘﻪ ﻋﺎﻣﻪ ﺗﻮ ﻪ ﺧﻠﻚ ﻟﺪى ﻏﻠﻂ ﻓﻬﻤ ﺳﺮﻩ ﻻس ﺮﻳﻮان دي ﭼﯥ ﻮاآﻲ اﺳﻼم د ﺡﻀﺮت رﺳﻮل اآﺮم ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ
وﺳﻠﻢ ﺨﻪ ﭘﻴﻞ ﺷﻮى  ,ﺁن ﺗﺮ دى ﭼﯥ رﺳﻮل اآﺮم ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ د اﺳﻼم ﺑﻨﻴﺎن ﺬار ﻞ ﺷﻮى دي  ,ﭘﻪ ﺡﻘﻴﻘﺖ
آﯥ دا ﻳﻮ ﻟﻮﻳﻪ ﻏﻠﻂ ﻓﻬﻤﻲ دﻩ ﭼﯥ د ﻃﺎﻟﺐ ﻋﻠﻢ ﻟﻪ ذهﻦ ﺨﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﭘﻪ ﻗﻄﻌﻲ ﺗﻮ ﻪ ﻟﺮې ﺷﻲ  ,هﺮ ﻃﺎﻟﺐ ﻋﻠﻢ ﺗﻪ دا ﺧﺒﺮﻩ ﺑﺎﻳﺪ
روښﺎﻧﻪ وي ﭼﯥ اﺳﻼم هﻤﻴﺸﻪ او ﭘﻪ هﺮ وﺧﺖ ﮐﯥ د ﻧﻮع اﻧﺴﺎﻧﻰ ﻟٰﭙﺎرﻩ ﺡﻘﻴﻘﻲ ﻣﺬهﺐ دﯼ  ,او ﭘﻪ ﻧ ۍ آﯥ ﭼﯥ هﺮ ﺎي
او هﺮ وﺧﺖ آﻮم ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ راﻏﻠﻰ هﻐﻪ ﻟﻪ ﺎﻧﻪ ﺳﺮﻩ د اﺳﻼم ﻣﺬهﺐ راوړى دﯼ .
ﭘﻪ هﺮ ﻗﻮم آﯥ ﭼﯥ آﻮم ډول ﺟﻬﺎﻟﺖ ﺧﻮر ﺷﻮي و د هﻐﻪ ﭘﻪ ﻟﻤﻨ ﻪ وړﻟﻮ ﺑﺎﻧﺪې ټﻴﻨ ﺎر وﺷﻮ  ,هﺮ ډول ﻏﻠﻂ رواﺟﻮﻧﻪ ﭼﯥ
رواج ﺷﻮي ود هﻐﻪ ﭘﻪ اﺻﻼح ﺑﺎﻧﺪې آﺎرﭘﻴﻞ ﺷﻮو  ,د ﺗﻬﺬﻳﺐ او ﺗﻤﺪن اوﻋﻘﻞ او ﻋﻠﻢ ﻟﻪ ﻟﺤﺎﻇﻪ ﭼﯥ ﻗﻮﻣﻮﻧﻪ آﻠﻪ ﭘﻪ اﺑﺘﺪاﻳﻲ
ﭘ او آﯥ و ﻧﻮ دوئ ﺗﻪ ﭘﻪ ﺳﺎدﻩ ډول ﺗﻌﻠﻴﻢ او ﺷﺮﻳﻌﺖ ښﻮدل آﻴﺪﻩ  ,ﭘﻪ آﻮﻣﻪ آﭽﻪ ﻳﯥ ﭼﯥ ﺗﺮﻗﻲ او ﭘﺮﻣﺨﺘ آﺎوﻩ ﭘﻪ هﻐﻪ
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ﮐﭽﻪ ﺗﻌﻠﻴﻢ اوﺷﺮﻳﻌﺖ هﻢ ﭘﺮاﺧﻪ آﻴﺪﻩ  ,اﺧﺘﻼف ﺻﺮف ﭘﻪ ﻇﺎهﺮي ﺷﻜﻞ آﻰ وﻩ  ,ﺑﻨﻴﺎد د ټﻮﻟﻮ ﻳﻮ و ،ﻳﻌﻨﻲ ﭘﻪ ﻋﻘﻴﺪﻩ آﯥ
ﺗﻮﺡﻴﺪ  ,ﭘﻪ اﻋﻤﺎﻟﻮ آﯥ د ﻧﻴﻜ او ﺳﻼﻣﺘ روﻳﻪ ,او ﭘﻪ ﺁﺧﺮت ﮐﯥ د ﺳﺰا او ﺟﺰا اړوﻧﺪ ﻳﻘﻴﻦ او ﺑﺎور آ ل .
د ﭘﻴﻌﻤﺒﺮاﻧﻮ ﺳﺮﻩ هﻢ اﻧﺴﺎن ﻋﺠﻴﺒﻪ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ آ ى دﻩ  ,ﻟﻮﻣ ى ﺧﻮ ﻳﯥ ﻮرول اوﺗﻜﻠﻴﻔﻮﻧﻪ ﻳﯥ ورﺗﻪ اړول  ,د هﻐﻮئ ﻟﻪ ﻣﻨﻠﻮ
ﺨﻪ ﻳﯥ اﻧﻜﺎر آﺎوﻩ  ,ﻮك ﻳﯥ ﻟﻪ وﻃﻦ ﺨﻪ واﻳﺴﺘﻞ  ,ﻮك ﻳﻰ ووژل  ,ﭼﺎ ﺗﻪ د آﺎﻟﻮﻧﻮزﻳﺎر او روزﻧﻪ ﻧﻪ وروﺳﺘﻪ د
ﻮﺗﻮ ﭘﻪ ﺷﻤﻴﺮ ﭘﻴﺮو ﭘﻪ ﻣﺸﻜﻞ ﭘﻴﺪا ﺷﻮل  ,ﻣ ﺮ د اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ دﻏﻮ ﻏﻮرﻩ ﺷﻮﻳﻮ ﺑﻨﺪ ﺎﻧﻮ ﺧﭙﻞ آﺎر ﭘﻪ آﻮم ډول ﭼﯥ ﭘﻜﺎر وﻩ
وآ  ,ﺗﺮدې ﭼﯥ د دوئ آ ﻧﻼرې ﭘﻪ ﺧﻠﻜﻮ آﯥ ﺧﭙﻞ اﺙﺮ وښﻮد او ﻟﻮﻳﻮ ﻟﻮﻳﻮ ﻗﻮﻣﻮﻧﻪ د دوئ ﭘﻴﺮوري وﻣﻨﻠﻪ  ,ﻟﻪ د ﺨﻪ
وروﺳﺘﻪ ﻮراهﻰ ﺑﻠﻪ ﻻرﻩ ﺧﭙﻠﻪ آ ﻟﻪ  ,د ﭘﻴﻐﻤﺒﺮاﻧﻮ د وﻓﺎت ﺨﻪ وروﺳﺘﻪ د دوئ اﻣﺘﻮﻧﻮ د دوئ ﻻرښﻮﻧﯥ ﺑﺪﻟﯥ آ ﻟﯥ ,
ﭘﺮ دوئ ﺑﺎﻧﺪې ﭘﻪ ﻧﺎزل ﺷﻮﻳﻮ آﺘﺎﺑﻮﻧﻮ آﯥ ﭼﻰ د اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻟﻪ ﻟﻮرى ورﺑﺎﻧﺪې ﻧﺎزل ﺷﻮﯼ وو ﺧﭙﻞ هﺮ ډول ﻧﻈﺮوﻧﻪ
ور ډ آ ل  ,د ﻋﺒﺎدت ﻧﻮې ﻧﻮې ﺗ ﻼرې ﻳﯥ ﺧﭙﻠﯥ آ ﻟﯥ  ,ﺑﻌﻀﻮ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ د ﭘﻴﻐﻤﺒﺮاﻧﻮ ﭘﺮﺳﺘﺶ ﭘﻴﻞ آ  ,ﭼﺎ ﺧﭙﻞ ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ د
اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻴﺮﻩ و ﻠﻪ ) ﻳﻌﻨﻲ اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ د اﻧﺴﺎن ﭘﻪ ﺻﻮرت آﻰ را ټﻴ ﺷﻮي وﻩ ( ﭼﺎ ﺧﭙﻞ ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ د اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ
زوي و ﺎ ﻪ  ,ﭼﺎ ﺧﭙﻞ ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ ﭘﻪ ﺧﺪاﻳ آﯥ ﺷﺮﻳﻚ وﺑﺎﻟﻪ  ,ﺧﻼﺻﻪ اﻧﺴﺎن ﻋﺠﻴﺒﯥ ﺳﺮﻏ وﻧﯥ وآ ې آﻮﻣﻮ ﺧﻠﻜﻮ ﭼﯥ ﺑﺘﺎ
ن ﻣﺎت آ ل اﻧﺴﺎن هﻐﻮۍ د ﺑﺘﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﻴﺮو ﻞ  ,او آﻮم ﺷﺮﻳﻌﺘﻮﻧﻪ ﭼﯥ دﻏﻮ ﭘﻴﻐﻤﺒﺮاﻧﻮ اﻣﺘﻮﻧﻮ ﺗﻪ ښﻮﻟﻲ وو هﻐﻪ ﻳﯥ هﻢ ﭘﻪ
ډول ډول ﺑﯥ ﻻرې آ ل  ,ﭘﻪ هﻐﻪ آﯥ ﻳﯥ ﺧﭙﻞ ﺟﺎهﻼﻧﻪ رواﺟﻮﻧﻮ ور ډ آ ل  ,اﻓﺴﺎﻧﯥ اوﺑﯥ اﺳﺎﺳﻪ رواﻳﺘﻮﻧﻮ ﻳﯥ ﭘﻜ ﯥ
ډ آ ل  ,هﻐﻪ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﭼﯥ اﻧﺴﺎن ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﺟﻮړآ ﻟﻲ دي هﻐﻪ ﻳﻰ ﭘﻪ اﻟﻬﻲ ﻗﺎﻧﻮن آﯥ ډ آ ل  ,ﺁن ﺗﺮدې ﭼﯥ د ﻮ ﭘﻴ ﻳﻮد
ﺗﻴﺮﻳﺪو ﺨﻪ وروﺳﺘﻪ دا ﺳﺘﻮﻧﺰﻣﻨﻪ ﺷﻮﻩ ﭼﯥ د اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ د ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ ﻻرښﻮﻧﯥ اوﺷﺮﻳﻌﺖ وﭘﻴﮋﻧﺪل ﺷﻲ  ,او ﺑﻌﻀﻮ ﺧﻮ ﭘﻪ
آﯥ ډوډې ﺧﺒﺮي ﻳﻮ ﺎي آ ﻟﻲ , (١ ),
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)!(دﻟﺘﻪ دا ﺧﺒﺮﻩ د ﻃﺎﻟﺐ اﻟﻌﻠﻢ ﭘﻪ ذهﻦ آﻰ ﺑﺎﻳﺪ ﺎي ﭘﺮ ﺎي ﺷﻲ ﭼﯥ د ﭘﻴﻐﻤﺒﺮاﻧﻮ اﻣﺘﻮﻧﻮ ﺧﭙﻞ اﺻﻞ ﻣﺬهﺐ ﭼﻰ )اﺳﻼم (
دي ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﻟﻤﻨ ﻪ ﻳﻮوړل او هﻐﻪ ﻣﺬهﺒﻮﻧﻪ ﻳﻰ ﺟﻮړ آ ل ﭼﯥ ﭘﻪ ﻣﺨﺘﻠﻔﻮ ﻧﻤﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﻧ ۍ آﻰ ﺧﭙﺎرﻩ ﺷﻮل  ,دﻣﺜﺎل ﭘﻪ ټﻮ ﻪ
ﻋﻴﺴﻰ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم ﭼﯥ د آﻮم ﻣﺬهﺐ روزﻧﻪ او ارزښﺘﻮﻧﻪ ﺧﻠﻜﻮ ﺗﻪ ښﻮﻟﻲ و هﻐﻪ اﺳﻼم و ,ﺧﻮ ﻟﺪﻩ وروﺳﺘﻪ د دﻩ ﭘﻴﺮواﻧﻮ
د دﻩ ﻋﺒﺎدت ﭘﻴﻞ آ او د دﻩ ﻟﻪ ﺧﺒﺮو ﺳﺮﻩ ﻳﯥ ﺧﭙﻠﯥ ﺧﺒﺮي اوﻧﻈﺮﻳﺎت ﻳﻮ ﺎي آ ل  ،هﻐﻪ ﻣﺬهﺐ ﻳﯥ ﺟﻮړ آ ﭼﯥ ﻧﻦ
ﻋﻴﺴﺎﻳﺖ ورﺗﻪ وﻳﻞ آﻴ ي .ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ د ﭘﻴﻐﻤﺒﺮاﻧﻮ د ژوﻧﺪاﻧﻪ د ﺡﺎﻻﺗﻮ رواﻳﺖ هﻢ داﺳﻲ ورك ﺷﻮ ﭼﯥ د دوئ ﭘﻪ هﻜﻠﻪ هﻴ
ﻪ د اﻋﺘﺒﺎر وړ ﭘﺎﺗﻲ ﻧﻪ ﺷﻮل  ,ﺧﻮ ﺳﺮﻩ د دې د ﭘﻴﻐﻤﺒﺮاﻧﻮ آﻮښ ﻮﻧﻪ ﺑﯥ ﺎﻳﻪ ﻧﻪ ﺷﻮل د ټﻮﻟﻮ ﺳﺘﻮﻧﺰو ﺳﺮﻩ ﺳﺮﻩ ﻪ ﻧﺎ
ﻪ رﻳ ﺘﻴﻨﻮاﻟی او ﺻﺪاﻗﺖ ﭘﻪ هﺮ ﻗﻮم آﯥ ﭘﺎﺗﯥ ﺷﻮ ,د اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ د وﺟﻮد ﭘﻪ اړوﻧﺪ ﺗﺼﻮر  ,د ﺁﺧﺮت د ژوﻧﺪاﻧﻪ ﭘﻪ اړوﻧﺪ
ﺗﺼﻮر ﭘﻪ ﻳﻮﻩ ﺷﻜﻞ د اﺷﻜﺎﻟﻮ ﭘﻪ ټﻮﻟﻮ ﻗﻮﻣﻮﻧﻮ آﯥ ﺗﻴﺖ ﺷﻮ  ,د ﻧﻴﻜ ,ﺻﺪاﻗﺖ  ,او اﺧﻼﻗﻮ ﭘﻪ اړوﻧﺪ ﻳﻮﺷﻤﻴﺮ اﺻﻮل ﭘﻪ
ﻋﺎﻣﻪ ﺗﻮ ﻪ ﭘﻪ ﻧ ۍ آﯥ وﻣﻨﻞ ﺷﻮل  ,او ټﻮﻟﻮﭘﻴﻐﻤﺒﺮاﻧﻮ ﭘﻪ ﺎﻧ ې ﺎﻧ ې ﺗﻮ ﻪ ﭘﻪ ﺎﻧﺘﻪ ﺎﻧﺘﻪ ﻗﻮﻣﻮﻧﻮ آﯥ دا ﭼﺎﭘﻴﺮﻳﺎل
ﺗﻴﺎرآ ﭼﯥ د ﻳﻮﻩ داﺳﯥ ﻣﺬهﺐ روزﻧﻪ ﭘﻜﯥ وﺷﻲ ﭼﯥ ﺑﻼ ﺷﻜﻪ دټﻮل اﻧﺴﺎﻧﻴﺖ ﻣﺬهﺐ دي  ,ﻟﻜﻪ ﺮﻧ ﻪ ﭼﯥ وړاﻧﺪى
وﺿﺎﺡﺖ وﺷﻮ ﭼﯥ ﭘﻪ ﭘﻴﻞ آﯥ هﺮ ﻗﻮم ﺗﻪ ﭘﻪ ﺑﻴﻠﻪ ﺑﻴﻠﻪ ﺗﻮ ﻪ ﭘﻴﻐﻤﺒﺮان راﻏﻠﻞ  ,او د هﻐﻮئ روزﻧﻪ اوﺗﻌﻠﻴﻢ د هﻤﺪوئ ﭘﻪ
ﻗﻮﻣﻮﻧﻮ آﯥ ﻣﺤﺪود او ﻣﺤﺼﻮرﭘﺎﺗﻲ آﻴﺪﻩ  ,او د دې ﻋﻠﺖ دا وﻩ ﭼﯥ ﻳﻮ ﻗﻮم ﻟﻪ ﺑﻞ ﻗﻮﻣﻪ ﺨﻪ ﺑﻴﻞ وﻩ  ,د هﻐﻮئ ﭘﻪ ﻟﻤﻨ
آﯥ دﻳﺮ ﺗ او ﻧﻪ وﻩ  ,ﻟﻜﻪ ﭼﯥ هﺮ ﻗﻮم د ﺧﭙﻞ وﻃﻦ ﭘﻪ ﺡﺪودو آﯥ ﻣﻘﻴﺪ وﻩ  ,ﭘﺪاﺳﯥ ﻳﻮﻩ ﭼﺎﭘﻴﺮﻳﺎل آﯥ ﻳﻮﻩ ﻋﺎﻣﻪ اوﻣﺸﺘﺮآﻪ
روزﻧﻪ ﺧﻮرول ﺳﺘﻮﻧﺰﻣﻦ آﺎر و  ,ﺳﺮ ﺑﻴﺮﻩ ﭘﺪې د ﻣﺨﺘﻠﻔﻮ ﻗﻮﻣﻮﻧﻮ ﺡﺎﻟﺖ ﻳﻮ ﻟﻪ ﺑﻠﻪ دﻳﺮ ﺗﻮﭘﻴﺮ درﻟﻮد  ,ﺟﻬﺎﻟﺖ دﻳﺮﻩ ودﻩ
آ ى وﻩ  ,او ﻟﻪ دې ﺟﻬﺎﻟﺖ ﺨﻪ ﭼﯥ آﻮم اﻋﺘﻘﺎد اوﻧﺎوړﻩ اﺧﻼق راﭘﻴﺪا ﺷﻮل ﭘﻪ هﺮ ﻮټ آﻰ ﭘﻪ ﻣﺨﺘﻠﻒ ډول و ,د دې
ﻟﭙﺎرﻩ ﭘﻜﺎر وﻩ ﭼﯥ د اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﭘﻴﻐﻤﺒﺮان هﺮ ﻗﻮم ﺗﻪ ﭘﻪ ﺑﻴﻠﻪ ﺗﻮ ﻪ روزﻧﻪ او ﺗﻌﻠﻴﻢ ورآ ي  ,ورو ورو ﻧﺎوړﻩ ﻓﮑﺮوﻧﻪ ﻟﻪ
ﻣﻨ ﻪ ﻳﻮﺳﻲ او ﭘﺮ ﺎي ﻳﯥ ﺳﻢ اوﺻﺤﻴﺡ ﻓﮑﺮوﻧﻪ او ﻋﻘﻴﺪﻩ ﺧﭙﺮﻩ آ ي  ,ورو ورو ﺟﺎهﻼﻧﻪ ﺗ ﻼرې ﭘﻴﺮږدي او د ﻟﻮړې
درﺟﯥ د ﻗﺎﻧﻮن ﭘﻴﺮوي ورﺗﻪ وښﻲ  ،او د دوي روزﻧﻪ داﺳﻲ وآ ي ﻟﻜﻪ ﭼﯥ د وړو اﻃﻔﺎﻟﻮ روزﻧﻪ آﻴ ي  ,اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ
ﭘﻮهﻴ ي ﭼﯥ دا راز روزﻧﯥ ﺑﻪ ﻮﻣﺮﻩ ﭘﻪ زر ﻮﻧﻮ آﺎﻟﻮﻧﻪ درﺑﺮ ﻧﻴﻮﻟﻲ وي  ,ﭘﻪ هﺮ ﺡﺎل د ﭘﺮﻣﺨﺘ او ﺗﺮﻗﻲ ﺳﺮﻩ ﺳﺮﻩ
اﻧﺴﺎﻧﻴﺖ هﻢ د هﻐﻪ وړآﺘﻮب ﻟﻪ ﻣﺮﺡﻠﻰ ﺨﻪ ووت او ﺳﻦ ﺑﻠﻮغ ﺗﻪ ورﺳﻴﺪ  ,د ﺗﺠﺎرت  ,ﺻﻨﺎﻋﺖ  ,اوﺡﺮﻓﺖ د ﺗﺮﻗﻲ ﻟﻪ
اﻣﻠﻪ د ﻗﻮﻣﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﻣﻨ آﯥ هﻢ اړﻳﻜﯥ ټﻴﻨ ﯥ ﺷﻮې ,د ﭼﻴﻦ ﺨﻪ ﺗﺮ ﺟﺎﭘﺎﻧﻪ ﭘﻮرې او داوروﭘﺎ ﺨﻪ ﻧﻴﻮﻟﻲ ﺗﺮ اﻓﺮﻳﻘﺎ ﭘﻮرې د
آﻴ ﺘﻴﻮ ﺗ راﺗ او ﭘﻪ وﭼﻪ آﯥ د ﺳﻔﺮوﻧﻮﺳﻠﺴﻠﻪ ﭘﻴﻞ ﺷﻮﻟﻪ  ,ﭘﻪ دﻳﺮو ﻗﻮﻣﻮﻧﻮ آﯥ د ﻟﻴﻜﺪود رواج ﺧﻮر ﺷﻮ  ,ﻋﻠﻮم او
هﻨﺮوﻧﻪ ﺧﻮارﻩ ﺷﻮل د ﻗﻮﻣﻮﻧﻮ ﺗﺮ ﻣﻨ د ﻋﻠﻤﻲ ﻟﻴﻜﻨﻮ ﺗﺒﺎدﻟﻪ ﭘﻴﻞ ﺷﻮﻩ  ,ﻟﻮﯼ ﻟﻮﯼ ﻓﺎﺗﺤﻴﻦ ﭘﻴﺪا ﺷﻮل او ﭘﻪ ﻣﺨﺘﻠﻔﻮ هﻴﻮادوﻧﻮ
آﯥ ﻳﯥ ﺎﻧ ي ﺎﻧ ي ﺳﻠﻄﻨﺘﻮﻧﻪ ﺟﻮړ آ ل  ,او هﺮ ﻳﻮﻩ ﻗﻮم ﺗﻪ ﻳﯥ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻧﻈﺎﻣﻮﻧﻪ ورآ ل  ,دا راز هﻐﻪ د ﺟﺪاﻳﻰ او
ﻟﺮﻳﺘﻮب ﭼﺎﭘﻴﺮﻳﺎل د ﻗﻮﻣﻮﻧﻮ ﺗﺮ ﻣﻨ ورو ورو ﻟﻪ ﻣﻨ ﻪ وﻻړ او دا ﻣﻤﻜﻨﻪ ﺷﻮﻩ ﭼﯥ د اﺳﻼم روزﻧﻪ اوﺗﺮﺑﻴﻪ ټﻮﻟﯥ ﻧ ۍ ﺗﻪ
وﻟﻴ ل ﺷﻲ  ,ﻟﻪ ﻧﻦ ﺨﻪ ﻳﻮﻧﻴﻢ زرﻩ آﺎﻟﻪ ﻣﺨﻜﻰ د اﻧﺴﺎن ﺡﺎﻟﺖ داﺳﻲ وﻩ ﭼﯥ هﻐﻪ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ د ﻳﻮ ﻣﺸﺮك ﻣﺬهﺐ ﻏﻮښﺘﻨﻪ
آﻮﻟﻪ  ,ﺑﻮداﻳﺖ ا ﺮ ﭼﯥ ﻳﻮ ﭘﻮرﻩ ﻣﺬهﺐ هﻢ ﻧﻪ و ﻣﺤﺾ ﻳﻮ ﻮ اﺧﻼﻗﻲ اﺻﻮل ﭘﻜﯥ و ﻧﻮد هﻨﺪوﺳﺘﺎن ﺨﻪ ووت او د
ﺟﺎﭘﺎن او ﻣﻨ ﻮﻟﻴﺎ ﭘﻪ ﻟﻮري او ﺑﻞ ﻟﻮري ﺗﻪ ﺗﺮ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن اوﺑﺨﺎرا ﭘﻮرې ﺧﻮر ﺷﻮ  ,او دې ﻣﺬهﺐ ﺗﻪ دﻋﻮت آﻮﻧﻜﻲ ﺗﺮ
ﻟﺮې ﻟﺮې هﻴﻮادوﻧﻮ ﭘﻮرې ورﺳﻴﺪل  ,ﻟﻪ د ﺨﻪ ﻮ ﭘﻴ ي وروﺳﺘﻪ د ﻋﻴﺴﻮﻳﺖ ﻣﺬهﺐ ﭘﻴﺪا ﺷﻮ  ,ا ﺮ ﭼﻰ ﻋﻴﺴﻰ ﻋﻠﻴﻪ
اﻟﺴﻼم د اﺳﻼم د روزﻧﻪ ﻟﭙﺎرﻩ راﻏﻠی وﻩ ﺧﻮ ﻟﺪﻩ ﺨﻪ وروﺳﺘﻪ د ﻋﻴﺴﻮﻳﺖ ﭘﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﻳﻮﻧﺎﻗﺺ ﻣﺬهﺐ ﺟﻮړ ﺷﻮ ،اوﻋﻴﺴﺎﻳﺎﻧﻮ
دا ﻣﺬهﺐ د اﻳﺮان ﺨﻪ ﺗﺮاوروﭘﺎ اوداﻓﺮﻳﻘﺎ ﭘﻪ ﻟﺮي او اوږدو ﻣﻠﻜﻮﻧﻮ آﻰ ﺧﭙﻮر آ  ,دا ﺡﺎﻻت ښﻲ ﭼﯥ د هﻐﻰ وﺧﺖ
د ﭘﺎ ﻮ ﺷﻤﻴﺮﻩ :ﻟﻪ  ٣ﺗﺮ٤
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ﻧ ۍ ﻳﻮﻩ ﻋﺎم اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻣﺬهﺐ ﺗﻪ اړﺗﻴﺎ درﻟﻮدﻩ  ,اودا ﻗﻮﻣﻮﻧﻪ دې ﺗﻪ ﺗﻴﺎر ﺷﻮي وﭼﯥ هﻐﻪ ﻧﺎ ﺗﻤﺎﻣﻪ اوﻧﺎﻗﺼﻪ ﻣﺬهﺒﻮﻧﻪ ﭘﻪ
ﺧﻠﻜﻮ آﻰ ﺧﻮارﻩ آ ي.

د ﺡﻀﺮت ﻣﺤﻤﺪ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻧﺒﻮت :
دا هﻐﻪ وﺧﺖ دﯼ ﭼﯥ د ټﻮﻟﻰ ﻧ ۍ او د ټﻮﻟﻮ اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻗﻮﻣﻮﻧﻮ ﻟﭙﺎرﻩ د ﻋﺮﺑﻮ ﭘﻪ ﺧﺎورﻩ آﻰ ﻳﻮ ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ ﻳﻌﻨﻲ
ﺡﻀﺮت ﻣﺤﻤﺪ ﺻﻠﻰ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﭘﻴﺪا ﺷﻮو اواﷲ ﺗﻌﺎﻟی هﻐﻪ ﺗﻪ د اﺳﻼم ﻣﻜﻤﻞ ﻗﺎﻧﻮن او روزﻧﻪ ورآ ﻟﻪ او د دې ﻗﺎﻧﻮن
ﭘﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﺑﺎﻧﺪي ﻣﺎﻣﻮر ﺷﻮ ﭼﻰ ﭘﻪ ټﻮﻟﻪ ﻧ ۍ آﻰ ﻳﻰ ﺧﭙﻮر آ ي.
د ﻧ ۍ ﻧﻘﺸﻪ راواﺧﻠﻪ او وﻳﻰ ﻮرﻩ  ,ﭘﻪ ﻳﻮﻩ وار آﺘﻠﻮ ﺑﻪ درﺗﻪ ﭘﻪ ډا ﻪ ﺷﻲ ﭼﯥ د ﻋﺮﺑﻮ ﻟﻪ ﺧﺎوري ﺨﻪ ﺑﻞ ﻣﻮزون ﺎي
د ﻧ ۍ د ﭘﻴﻐﻤﺒﺮۍ ﻟﭙﺎرﻩ ﻧﺸﻲ ﭘﻴﺪا آﻴﺪﻟی  ,دا هﻴﻮاد د ﺁﺳﻴﺎ او اﻓﺮﻳﻘﺎ ﭘﻪ ﻣﻨ آﯥ واﻗﻊ دﯼ  ,او اوروﭘﺎ هﻢ ﻟﺪې ﺎﻳﻪ دﻳﺮﻩ
ﻟﺮې ﻧﺪﻩ  ,ﺳﺮﺑﻴﺮﻩ ﭘﺪې ﭘﻪ هﻐﻪ وﺧﺖ آﯥ د اوروﭘﺎ ﭘﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ ﺑﺮﺧﻪ آﯥ ﭘﺮﻣﺨﺘﻠﻠﻲ او ﻣﺘﻤﺪﻧﻪ ﻗﻮﻣﻮﻧﻮ ﻣﻴﺸﺖ ﺷﻮي و ،او د
اورﭘﺎ دا ﺑﺮﺧﻪ دې ﺎﻳﻪ ﺗﻪ دوﻣﺮﻩ ﻟﻨډﻩ دﻩ ﻮﻣﺮﻩ ﭼﯥ هﻨﺪوﺳﺘﺎن ورﺗﻪ ﻟﻨډ دي .
ﺑﻴﺎ د هﻐﯥ زﻣﺎﻧﯥ ﺗﺎرﻳﺦ وﻟﻮل  ,ﺗﺎ ﺗﻪ ﺑﻪ روښﺎﻧﻪ ﺷﻲ ﭼﯥ ﭘﻪ هﻐﻪ زﻣﺎﻧﻪ آﯥ د ﭘﻴﻐﻤﺒﺮۍ ﻟﭙﺎرﻩ ﺗﺮ ﻋﺮﺑﻮ ﻣﻮزون ﻗﻮم ﺑﻞ
ﻗﻮم ﻧﻪ و  ,ﻧﻮرو ﻟﻮﻳﻮ ﻟﻮﻳﻮ ﻗﻮﻣﻮﻧﻮ د زور ﺁزﻣﺎﻳﻰ ﭘﻪ ﭘﺎﻳﻠﻪ آﯥ ﺧﭙﻞ زور او ﺗﻮاﻧﺎﻳﻰ ﻟﻪ ﻻﺳﻪ ورآ ى وﻩ  ،او د ﻋﺮﺑﻮ ﻗﻮم
هﻐﻪ ﻣﻬﺎل ﺗﺎزﻩ ﻧﻔﺴﻪ ﻗﻮم و  ,د ﺗﻤﺪن او ﺗﺮﻗﻰ ﻟﻪ اﻣﻠﻪ د ﻧﻮرو ﻗﻮﻣﻮﻧﻮ ﻋﺎدﺗﻮﻧﻪ اورواﺟﻮﻧﻪ ﻧﺎوړﻩ ﺷﻮي و او د ﻋﺮﺑﻮ ﭘﻪ
ﻗﻮم آﯥ داﺳﯥ آﻮم ﺗﻤﺪن ﻧﻪ وﻩ ﭼﯥ د دوي ﻣﻴﻨﻪ د ﻣﺎدﻳﺖ ژوﻧﺪ ﺗﻪ را وﭘﺎروي او رذاﻟﺖ ﺗﻪ ﻳﯥ راآﺎږي  ,د ﺷﭙ ﻣﻰ
ﭘﻴ ۍ ﻋﻴﺴﺎي ﻋﺮﺑﺎن دهﻐﯥ زﻣﺎﻧﯥ د ﻣﺘﻤﺪﻧﻮ ﻗﻮﻣﻮﻧﻮ ﻟﻪ ﻧﺎوړﻩ اﺙﺮ ﺨﻪ ﺑﻠﻜﻞ ﭘﺎك و  ,ﭘﻪ هﻐﻮئ آﯥ ټﻮﻟﻰ هﻐﻪ اﻧﺴﺎﻧﻲ
ښﻴ ﯥ ﺷﺘﻪ وې ﭼﯥ ﭘﻪ ﻳﻮ داﺳﯥ ﻗﻮم آﯥ ﻣﻮﺟﻮدي وي ﭼﯥ د ﻣﺘﻤﺪﻧﻮ ﻗﻮﻣﻮﻧﻮ هﻮا ﻧﻪ وي ورﺗﻪ رﺳﻴﺪﻟﻲ  ,هﻐﻮئ ﺑﻬﺎدر
وو  ,ﺗﻮرﻳﺎﻟﻲ وو ,د ﻋﻬﺪ او ﭘﻴﻤﺎن ﭘﺎﺑﻨﺪ وو  ,ﺁزاد ﭘﺴﻨﺪ او د ﺧﭙﻠﻮاآ ﺧﻮښﻮﻧﻜﻰ وو  ,د هﻴ ﻗﻮم ﻏﻼﻣﺎن ﻧﻪ وو  ,ﭘﻪ ﺧﭙﻞ
ﻋﺰت ﺑﺎﻧﺪې ﺎن ﻗﺮﺑﺎﻧﻮل دوي ﻟﺮﻩ ﺳﺎدﻩ وو  ,دﻳﺮ ﺳﺎدﻩ ژوﻧﺪ ﻳﯥ درﻟﻮد او د ﻋﻴﺶ او ﻋﺸﺮت ﺨﻪ ﺑﻴ ﺎﻧﻪ وو  ,ﭘﺪې آﻰ
ﺷﻚ ﻧﺸﺘﻪ ﭼﯥ ﭘﻪ دوي آﯥ دﻳﺮې ﺧﺮاﺑ هﻢ وي ﭼﯥ وړاﻧﺪي ﺑﻪ درﺗﻪ روښﺎﻧﻪ ﺷﻲ ﺧﻮ دا ﺧﺮاﺑ د دې ﻟﭙﺎرﻩ وي ﭼﯥ ﻟﻪ
ﻳﻮ ﻧﻴﻢ زرﻩ آﺎﻟﻪ راﭘﺪې ﺧﻮا دوي ﺗﻪ آﻮم ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ ﻧﻪ و راﻏﻠﻲ ) (١او ﻧﻪ هﻢ داﺳﯥ آﻮم ﻻرښﻮد ﭘﻪ دوئ آﯥ ﭘﻴﺪا ﺷﻮي وﻩ
ﭼﯥ د دوي اﺧﻼق ﺳﻢ آ ي او دوي ﺗﻪ ﺗﻬﺬﻳﺐ وښﻲ  ,ﻟﻪ ﭘﻴ ﻳﻮ ﺨﻪ راﭘﺪې ﺧﻮا ﭘﻪ رﻳ ﺴﺘﺎن آﯥ د ﺧﭙﻠﻮاك ژوﻧﺪآﻮﻟﻮ ﭘﻪ
ﭘﺎﻳﻠﻪ آﯥ ﭘﻪ دوئ آﯥ ﺟﻬﺎﻟﺖ ﺧﻮر ﺷﻮي و  ,او دوئ ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﺟﻬﺎﻟﺖ آﯥ دوﻣﺮﻩ ټﻴﻨ ﺷﻮي وو ﭼﯥ د دوي اﻧﺴﺎن آﻮل د
آﻮم ﺳﺎدﻩ ﺳ ي د وس آﺎر ﻧﻪ وﻩ  ,ﺧﻮ ﺳﺮﻩ ﻟﺪې ﭘﻪ دوئ آﯥ دا ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ و ﭼﯥ آﻪ ﭼﻴﺮې آﻮم ﭘﻮﻩ ﺳ ي د دوئ روزﻧﻪ او
ﺗﻌﻠﻴﻢ وآ ي او آﻪ دوئ د آﻮم ﻟﻮي هﺪف ﻟﭙﺎرﻩ را وﻻړ آ ي ﻧﻮ دوئ آﻮﻟی ﺷﻲ ﭼﯥ ﻧ ۍ ﺗﺴﺨﻴﺮ آ ي  ,ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ ﺻﻠﻰ
اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﭘﻪ ﻧ ۍ آﯥ د اﺳﻼم د ارزښﺘﻮﻧﻮ د ﺧﻮروﻟﻮ ﻟﭙﺎرﻩ هﻢ داﺳﯥ ﻮان او ﻃﺎﻗﺘﻮر ﻗﻮم ﺗﻪ اړﺗﻴﺎ درﻟﻮدﻩ .
ﻟﺪې وروﺳﺘﻪ ﻋﺮﺑﻲ ژﺑﻪ و ﻮرﻩ  ,ﺗﻪ ﭼﯥ دا ژﺑﻪ وﻟﻮﻟﻲ او د دې ژﺑﻪ ادب ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ آ ي ﻧﻮ ﺑﻪ ﺗﺎ ﺗﻪ روښﺎﻧﻪ ﺷﻲ ﭼﯥ د
ﻟﻮړو ﻓﮑﺮوﻧﻮ د اﻧ ﻮروﻟﻮ ﻟﭙﺎرﻩ او د ﺧﺪاﻳﻰ د ﻋﻠﻢ د هﻐﻮ ﻧﺎزآﻮ اوﺑﺎرﻳﻜﻮ ﺧﺒﺮو ﻟﭙﺎرﻩ ﭼﯥ ﭘﻪ زړوﻧﻮ آﯥ اﺙﺮ ﭘﻴﺪا آﻮي
ﺑﻠﻪ ﻣﻮزوﻧﻪ ژﺑﻪ ﻧﺸﺘﻪ  ,د دې ژﺑﻰ ﭘﻪ وړو وړو ﺟﻤﻠﻮ آﯥ ﻟﻮي ﻟﻮي ﻣﻀﻤﻮﻧﻮﻧﻪ ادا آﻴﺪﻻي ﺷﻲ ,
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)!( د ﺡﻀﺮت اﺑﺮاهﻴﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم او ﺡﻀﺮت اﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم زﻣﺎﻧﻪ د ﺡﻀﺮت ﻣﺤﻤﺪ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ د
زﻣﺎﻧﯥ ﺨﻪ ﻳﻮﻧﻴﻢ زرﻩ آﺎﻟﻪ وړاﻧﺪې ﺗﻴﺮﻩ ﺷﻮي دﻩ  ,ﭘﺪې اوږدﻩ ﻣﻮدﻩ آﯥ هﻴ ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ ﭘﻪ ﻋﺮﺑﺎﻧﻮ آﯥ ﻧﺪي ﭘﻴﺪا ﺷﻮي .
او ﭘﺪې ﻣﻀﻤﻮﻧﻮ آﯥ داﺳﻲ ﻃﺎﻗﺖ او زور وي ﭼﯥ د ﺗﻴﺮ او ﻧﻴﺸﺘﺮ ﭘﻪ ﻴﺮ اﺙﺮ آ ي  ,داﺳﻲ ﺷﺮﻳﻨﻲ او آﺸﺶ ﭘﻜﯥ وي
ﭼﯥ ﻏﻮږﻧﻪ ﻳﯥ ﭘﻪ ﺧﻮښﻲ اروي  ,داﺳﯥ ﻧﻐﻤﻪ ﭘﻜﻰ وي ﭼﯥ اﻧﺴﺎن ﻳﯥ د ﺑﻲ واآ ﭘﻪ ﻴﺮ د اورﻳﺪو رﻏﺒﺖ ښﻲ  ,د ﻗﺮان
ﻟﭙﺎرﻩ د هﻤﺪاﺳﻲ ژﺑﻰ اړﺗﻴﺎ وﻩ .
ﻧﻮ ﭘﺪې آﯥ د اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ دا دﻳﺮ ﻟﻮي ﺡﻜﻤﺖ ﻧﻐ ﺘﻲ دﯼ ﭼﯥ د ﻧ ۍ د ﭘﻴﻐﻤﺒﺮۍ ﻟﭙﺎرﻩ ﻳﯥ د ﻋﺮﺑﺎﻧﻮ ﺧﺎورﻩ ټﺎآﻠﻲ دﻩ
 .ﭘﻪ راﺗﻠﻮﻧﮑﯥ ﺑﺮﺧﻪ ﮐﯥ ﺑﻪ ان ﺷﺎ اﷲ و ﻮرو ﭼﯥ هﻐﻪ ﻣﺒﺎرك ذات ﭼﯥ اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ د دې آﺎر ﻟﭙﺎرﻩ ﻏﻮرﻩ آ ي دﯼ
ﻮﻣﺮﻩ ﺑﻲ ﺳﺎرﻳﻪ ذات دي.
ﺳﺘﺎﺳﻮ د دﻋﺎ ﭘﻪ هﻴﻠﻪ
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