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ژﺑﺎړه» :ﺧﻠکﻮ ﺗﻪ د ﺧﭙﻞ ﭘﺮوردګﺎر )ﺳﭙﯧڅﻠي دﻳﻦ او ﺳﻤي( ﻻري ﺗﻪ ﭘﻪ

ﺣکﻤﺖ او ﻏﻮره ﻧﺼﻴﺤﺖ )ﭘﻪ داﺳي ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﻠﻮب ﺳﺮه ﭼي د ﻫﺮ ﻳﻮه

ﺳﺮه وړ او ﻣﻨﺎﺳﺐ وي( ﺑﻠﻨﻪ ورﮐړه )ﭼي ﺣﻖ او د ﺧﻴﺮ ښﯧګڼﻲ ﭼﺎرو ﺗﻪ

وﻫڅﻴږي او د ﺷﺮ ﻟﻪ ﭼﺎرو څﺨﻪ ﻳﯥ ﮐﺮﮐﻪ وﺳي( ،او )ﮐﻪ ﺧﺒﺮه ﺗﺮ ﺑﺤﺚ
ﻣﺒﺎﺣﺜې ورﺳﻴږي ،ﻧﻮ( د ﻫﻐﻮ ﺳﺮه ﺑﺤﺚ ﻫﻢ )د ﺑﺤﺚ او ﻣﺒﺎﺣﺜې( ﭘﻪ ډﯦﺮو

ښﻮ ﻻرو )ﭘﻪ ﻣﻨﻄﻖ او ﻧﺮﻣښﺖ ﺳﺮه( وﮐړه) .دا د ﺧﺪاى ﻻري ﺗﻪ د ﺧﻠکﻮ د
دﻋﻮت ﻻر ده ،ﻧﻮ د ﻫﻐﻮ ﺳﺮه دﻏﻪ ﻻر ﺗﻌﻘﻴﺐ ﮐړه او ﺑﻴﺎ ﻳﯥ ﺳﺘﺎ ﺧﭙﻞ رب
ﺗﻪ ﭘﺮﯦږده ،ځکﻪ ﭼي ﭘﺮ ﺗﺎ ﺑﺎﻧﺪي ﻟﻪ رﺳﻮﻧي ﭘﺮﺗﻪ ﺑﻞ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺖ ﻧﺴﺘﻪ او د

دوى ﻫﺪاﻳﺖ ﻳﻮازي ﭘﺮ ﻟﻮى څښﺘﻦ دى( .ﻳﻘﻴﻦ دى ﭼي ﺳﺘﺎ رب ﻫﻐﻪ ﮐﺴﺎن
ﻫﻢ ډﯦﺮ ښﻪ ﭘﯧﮋﻧي ﭼي د ﻫﻐﻪ ﻟﻪ ﻻري څﺨﻪ اوښﺘي دي ،او ﭘﻪ ﻫﻐﻮ ﻫﻢ ښﻪ

ﺧﺒﺮ دى ﭼي ﭘﺮ ﺳﻤﻪ ﻻر روان دي«.

ډاﻟۍ:

ﻫﺮ ﻫﻐﻪ ﭘﻮه او رﺷﺘﻴﻨي داﻋي ﺗﻪ ﻳﯥ ﭘﻪ اﺳﻼﻣي ﻣﻴﻨﻪ ﺳﺮه ډاﻟۍ ﮐﻮم،
ﭼي ﺧﭙﻞ ځﺎن او ژوﻧﺪ ﻳﯥ دې ﺳﭙﯧڅﻠي دﻧﺪي ﺗﻪ وﻗﻒ ﮐړى وي.

ډﯦﻮه )ﻫﻤﺖ ﻟﻮر(

 Ïژﺑﺎړæﻧﮑﯽ ﺧﺒﺮí
اﳊﻤﺪ ﷲ ﺟﻌﻞ اﻟﺪاﻋﻲ إﻟﻴﻪ أﺣﺴﻦ اﻟﻨﺎس ﻗﻮﻻﹰ ،واﳌﺠﺎﻫﺪ ﰲ ﺳﺒﻴﻠﻪ ﻣﻦ أﻓﻀﻞ
اﻟﻨﺎس ﻋﻤﻼﹰ ،واﻟﺼﻼة واﻟﺴﻼم ﻋﲆ أﻋﻈﻢ ﻣﻦ دﻋﺎ ﺑﺎﻟﻠﺴﺎن ،وأﺷﺠﻊ ﻣﻦ ﺟﺎﻫﺪ
ﺑﺎﻟﺴﻨﺎن ،ﺳﻴﺪﻧﺎ وﻧﺒﻴﻨﺎ ﳏﻤﺪ وﻋﲆ آﻟﻪ وﺻﺤﺒﻪ واﻟﺘﺎﺑﻌﲔ ﳍﻢ ﺑﺈﺣﺴﺎن ،أﻣﺎ ﺑﻌﺪ:

څﺮګﻨﺪه ﺧﺒﺮه ده ﭼي دﻋﻮت اﻟى اﻟ�ﻪ ډﯦﺮه ﺳﺘﺮه او ﻣﻬﻤـﻪ دﻧـﺪه ده،

ﻫﻤﺪﻏــﻪ دﻋــﻮت دى ﭼــي د ﺧﻠکــﻮ د ﻻرښــﻮوﻧي او ﺳــﻌﺎدت ﻻ ﻣــﻞ

ګﺮځي .د دې اﻫﻤﻴﺖ او ﺳﺘﺮﺗﻮب ﻟﻪ دې څﺨـﻪ څﺮګﻨـﺪﻳږي ﭼـي دا د

ټﻮﻟﻮ ﭘﻴﻐﻤﺒﺮاﻧﻮ ،ﭘﻪ ﻫﻐﻮ ﮐي دﺧﺎﺗﻢ اﻻﻧﺒﻴﺎء ﺣﻀﺮت ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺼﻄﻔىج

ﺳﭙﯧڅﻠې دﻧﺪه وه او ﺑﻴﺎ ﻫﻢ دﻏﻪ دﻧـﺪه د ﻫﻐـﻪ د ﻻري ﻻروﻳـﺎﻧﻮ ﺗـﺮ ﻧـﻦ

ﻣﻬﺎﻟﻪ ﭘﺮ ﻣﺦ ﺑﯧﻮﻟې ده او ﺗﺮ اﻟى ﻣﺎﺷﺎء اﻟ�ﻪ ﭘﻮري ﺑﻪ ﻳﯥ ﺑﻴﺎ ﻫﻢ ﭘـﺮ ﻣـﺦ
ﺑﻴﺎﻳﻲ.

اﻟﺒﺘﻪ ﭘﻪ دې ﮐي ﻫﻢ ﺷک ﻧﺴﺘﻪ ﭼي ﭘﻪ اوﺳﻤﻬﺎل ﮐي اﺳﻼﻣي دﻋﻮت

او ﺗﺒﻠﻴﻎ ﺗﻪ ﺗﺮ ﭘﺨﻮا ډﯦﺮه اړﺗﻴﺎ ده .ﭘﻪ دې ﻫکﻠﻪ اوږدو ﺧﺒﺮو ﺗﻪ ﺣﺎﺟـﺖ

ﻧﺴﺘﻪ.ﺧﻮ ﻟﻪ ﺑﺪه ﻣﺮﻏـﻪ ﭘـﻪ اوﺳـﻤﻬﺎل ﮐـي د ﻣﺴـﻠﻤﺎﻧﺎﻧﻮ ﻟﺨـﻮا ،ﭘـﻪ ﺗﯧـﺮه

زﻣﻮږ اﻓﻐﺎﻧﺎﻧﻮ ﻟﺨﻮا دﻏﻪ دﻧﺪه ﻟکﻪ څﻨګﻪ ﭼي ښﺎﻳﻲ ﻫﻐﺴي ﭘـﺮ ﻣـﺦ ﻧـﻪ
ﺑﻴﻮل ﮐﻴږي .او ﮐﻪ ځﻴﻨﻮ د دﻏي ډﯦﺮي ﻣﻬﻤي اﺳﻼﻣي ﻓﺮﻳﻀې ﺗـﺮ ﺳـﺮه

ﮐﻮﻟﻮ ﺗﻪ ﻣﻼ ﻫﻢ ﺗړﻟې ده ،ﺧﻮ ﻟﻪ ځﻴﻨﻮ څﺨﻪ ﻳﯥ د دې دﻧﺪي د اﺻـﻮﻟﻮ
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او آداﺑﻮ ﭘﻪ ﻫکﻠﻪ د ﺑﺸﭙړو ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻮ د ﻧﻪ درﻟﻮدﻟﻮ ﻟﻪ اﻣﻠـﻪ زﻳـﺎﺗي ﺟـﺪي

ﺗﯧﺮوﺗﻨي ﮐﻴږي ،ﻣﺜﻼ� ځﻴﻨي دﻋﻮت ﮐـﻮوﻧﮑي ﻳـﺎ دې ﭼـﺎرو ﺗـﻪ ﻣﻨﺴـﻮب

ﮐﺴﺎن د دﻋﻮت او ﺗﺒﻠﻴـﻎ ﭘـﻪ اړه د ﺟﻬـﻞ ﻟـﻪ اﻣﻠـﻪ ،ځﻴﻨـي ﻟـﻪ اﺳـﻼم او

دﻋﻮت څﺨﻪ د ﻧﺎﺳﻢ ﻓﻬﻢ ﻟﻪ اﻣﻠﻪ ،ځﻴﻨي ﻟﻪ دې ﻣﻘﺪس دﻳﺎﻧﺖ څﺨـﻪ د

ﻧﺎﺳﻢ ﺗﻌﺒﻴﺮ ﻟﻪ اﻣﻠﻪ او ځﻴﻨي ﻫـﻢ د دﻋـﻮت ﭘـﻪ ﭼـﺎره ﮐـي ﻟـﻪ ﺷـﺪت او
ﺳﺨﺖ درﻳځ څﺨﻪ د ﮐﺎر اﺧﻴﺴـﺘﻠﻮ ﻟـﻪ اﻣﻠـﻪ ،د دې ﺳـﭙﯧڅﻠي او ډﯦـﺮي

ﻣﻬﻤي او اړﻳﻨي دﻧـﺪي ﺣـﻖ ﻟکـﻪ څﻨګـﻪ ﭼـي ښـﺎﻳﻲ ﻫﻐﺴـي ﻧـﻪ دى ادا
ﮐړى ،ﺑﻠکي ان د ګټﻲ ﭘﺮ ځﺎى ﻳﯥ ﮐﻠـﻪ ﮐﻠـﻪ ﺗـﺎوان ﻫـﻢ رﺳـﻮﻟى دى .د

دې ﻻﻣﻞ دادى ﭼي دﻏﺴي زﻳﺎت دﻋﻮت ﮐﻮوﻧﮑي اﺻـﻼ� د دﻋـﻮت ﻟـﻪ

اﺻﻮﻟﻮ او آداﺑﻮ څﺨﻪ ﻧﺎﺧﺒﺮه دي .د دې ﺳـﺘﻮﻧﺰي د اوارۍ ﻳـﻮازﻧۍ ﻻر

داده ﭼي ټﻮل ﻣﺴـﻠﻤﺎن دﻋـﻮت ﮐـﻮوﻧﮑي او ﻣﺒﻠﻐـﻴﻦ ﻟـﻮﻣړى د دﻋـﻮت

اﺻﻮل ،آداب او ﺳﻤي او اﻏﯧﺰﻧﺎﮐي ﻻري ﭼـﺎري زده ﮐـړي او ﺑـﻞ ﻫـﻢ

ﺧﭙﻞ ځﺎﻧﻮﻧﻪ ﭘﻪ اﺳﻼﻣي ﻋﻠﻮﻣﻮ او دﻳﻨي اﺣکﺎﻣﻮ ښﻪ ﺳﻤﺒﺎل ﮐړي ،او ﺗﺮ
څﻨګ ﻳﯥ د ﻣﻬﺎل ﭘﻪ ﻧﺒﺾ او ﻏﻮښﺘﻨﻪ ﻫﻢ ﭘﻮه ﺳي.

ﻟﻪ ﻧﯧکﻪ ﻣﺮﻏﻪ ﻳﻮ وﺧﺖ زه د ښﻮوﻧځي ﭘﻪ ﻟﺴﻢ ټﻮﻟګي ﮐي وم ﭼـي د

»ﺗﻌﻠﻴﻢ وﺗﻌﻠﻢ اور دﻋﻮت ﮐـي اﺳـﻼﻣي اﺻـﻮل وآداب« ﭘـﻪ ﻧﺎﻣـﻪ ﮐﺘـﺎب

ﭼي دﻛﺮاﭼي د ﺑﻴﺖ اﻟﻌﻠﻢ د ﺟﺎﻣﻌې ﻳﻮه ﭘﻴﺎوړي اﺳﺘﺎد ﻣﻮﻻﻧـﺎ ﻧﺼـﻴﺐ
اﻟﺮﺣﻤﻦ ﻋﻠﻮي ﻟﻴکﻠـى دى ،زﻣـﺎ ﭘـﻼر ﻣﺎﺗـﻪ راوړ او ﻣﺎﺗـﻪ ﻳـﯥ د ﻫﻐـﻪ د

ﻣﻄﺎﻟﻌې ﻻرښﻮوﻧﻪ وﮐړه ،ﮐﻠﻪ ﭼي ﻣﺎ ﻫﻐـﻪ وﻟﻮﺳـﺖ ،ﻧـﻮ څﻨګـﻪ ﭼـي د

د ژﺑﺎړوﻧﮑی ﺧﺒﺮي

٣

زده ﮐړي او ښﻮوﻧي او اﺳﻼﻣي ﺗﺒﻠﻴﻎ او ﺑﻠﻨي د اﺻﻮﻟﻮ او آداﺑﻮ ﭘﻪ ﺑـﺎب
ډﯦﺮ ګټﻮر او ﭘـﻪ ﻋـﻴﻦ ﺣـﺎل ﮐـي ﻟﻨـډ ﮐﺘـﺎب راﺗـﻪ څﺮګﻨـﺪ ﺳـﻮ ،ﻧـﻮ ﻣـي

وژﺑﺎړى او ﺑﻴﺎ ﻣي د ﻫﻐﻪ ﻟﻮﻣړۍ ﺑﺮﺧﻪ د ﺑﯧﻞ ﮐﺘﺎب ﭘﻪ ﺑڼـﻪ د »زده ﮐـړي
او ښﻮوﻧي آداب« ﭘﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﺧﭙﻮر ﮐړ او د ﻫﻐﻪ دوﻫﻤـﻪ ﺑﺮﺧـﻪ ﻣـي ﭼـي د

دﻋــﻮت او ﺗﺒﻠﻴــﻎ ﭘــﻪ اړه وه ،د ﺑﯧــﻞ ﮐﺘــﺎب ﭘــﻪ ﺑڼــﻪ ﺗﺮﺗﻴــﺐ ﮐــړه ،ﺧــﻮ
ﺳﻤﺪﺳﺘي د ﭼﺎپ ﭘﻪ ګﯧڼﻪ ﺳﻤﺒﺎل ﻧﻪ ﺳﻮه .اوس ﭼي ﻣﺎﺗﻪ ﭘﻪ ﮐﺎﺑﻞ ﮐي د

ﺳﻼم د ﻟـﻮړو زده ﮐـړو د ﭘﻮﻫﻨﺘـﻮن د ﺷـﺮﻋﻴﺎﺗﻮ د ﭘـﻮﻫﻨځي د اﺳـﻼﻣي

ﺗﻌﻠﻴﻤﺎﺗﻮ ﭘﻪ څﺎﻧګﻪ ﮐي د ﺗﺤﺼﻴﻞ وﻳﺎړ راﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﺳﻮى دى ،او ﻣﻮږ ﺗﻪ

د ﻧﻮرو ﻣﻀﻤﻮﻧﻮﻧﻮ ﺗﺮ څﻨګ د »اﺻﻮل دﻋﻮت« ﭘـﻪ ﻧﺎﻣـﻪ ﻣﻀـﻤﻮن ﻫـﻢ
ﺗﺪرﻳﺴﻴږي ،ﻧﻮ د دې ﺳﭙﯧڅﻠي دﻧـﺪي ارزښـﺖ او اړﺗﻴـﺎ ﻧـﻮره ﻫـﻢ راﺗـﻪ

څﺮګﻨﺪه ﺳـﻮه او ﻫﻐـﻪ ﻫـﻢ د وﺧـﺖ او ﻣﻬـﺎل د ﻏﻮښـﺘﻨﻮ ﺳـﺮه ﺳـﻢ ﭘـﻪ
اﺻﻮﻟي او زښﺘﻪ زﻳﺎﺗﻪ ﻏﻮره او اﺣﺴﻨﻪ ﻃﺮﻳﻘﻪ.

ځکﻪ ﻧﻮ ﻣﺎ وﭘﺘﯧﻴﻞ ﭼي زﻣﺎ ﭘﻪ ګﺮان ﻫﻴﻮاد ﮐـي د دﻋـﻮت د ﻗـﺎﻓﻠې د

درﻧﻮ ﻻروﻳﺎﻧﻮ ﺳﺮه د ﻻري د ﺗﻮښې او ﻣﺮﺳﺘي ﻟﭙﺎره دﻏـﻪ ﮐﺘـﺎب ﺧﭙـﻮر

ﮐړم .ﻫﻴﻠﻪ ده دﻏﻪ ﮐﺘﺎب زﻣﻮږ ﭘـﺮ وﻳـﺎړﻟﻮ ﻣﺴـﻠﻤﺎﻧﻮ داﻋﻴـﺎﻧﻮ ﺳـﺮﺑﯧﺮه د

ﻋﺎﻣﻮ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎﻧﻮ او د ﻫﻴﻮاد د ﭘﻮﻫﻨﺘﻮﻧﻮﻧﻮ او ﻧـﻮرو ﻣﺪرﺳـﻮ او ﻓﺮﻫﻨګـي

ﻣﻮﺳﺴﻮ ،ﭘﻪ ﺗﯧﺮه د ﺷﺮﻋﻴﺎﺗﻮ او اﺳﻼﻣي ﻋﻠﻮﻣﻮ د ﻣﺤﺼـﻠﻴﻨﻮ د ﻣﻄـﺎﻟﻌې
ﻟﭙﺎره ﻳﻮ ﻣﺮﺳﺘﻨﺪوى ﮐﺘﺎب ﺳي.

٤

د دﻋﻮت اﺻﻮل او آداب

ﺑﺎﻳﺪ ﻳﺎدوﻧﻪ وﮐړم ﭼي څﻨګﻪ ﭼي ﭘـﻪ ﻟﺴـﻢ ټـﻮﻟکي ﮐـي زﻣـﺎ ادﺑﻴـﺎت

دوﻧﻪ ﻗﻮي ﻧﻪ وه ،ﻳﻌﻨى د ﮐﺘﺎب ﭘﻪ ژﺑـﺎړﻟﻮ ﮐـي ځـﺎى ځـﺎى ﺗﯧﺮوﺗﻨـي را

څﺨﻪ ﺳﻮي وې او اوس ﻣـي ﻫـﻢ ﭘـﻪ زده ﮐـړو د ﺑﻮﺧﺘﻴـﺎ ﻟـﻪ اﻣﻠـﻪ دوﻧـﻪ
وﺧﺖ ﻧﻪ درﻟﻮد ﭼي ﮐﺘﺎب ﻟﻪ ﺳـﺮه ﺗﺼـﺤﻴﺢ ﮐـړم ،ﻧـﻮ زﻣـﺎ ګـﺮان ﭘـﻼر

اﺳﺘﺎد ﻋﺒـﺪاﻟﻤﺎﻟک »ﻫﻤـﺖ« ﭼـي د ډﯦـﺮو ﮐﺘـﺎﺑﻮﻧﻮ او ﻣﻘـﺎﻟﻮ ﻟﻴکـﻮال او

ژﺑﺎړن دى ،د ﻫﻐي ﻣﻴﻨي او ﺗﻌﻬـﺪ ﻟـﻪ ﻣﺨـي ﭼـي د اﺳـﻼم او د ﻫﻐـﻪ د

ﻧﻨګي او ﺧﭙﺮﯦﺪو ﺳﺮه ﻳﯥ ﻟﺮي ،دﻏﻪ ﮐﺘﺎب ﺗﺼﺤﻴﺢ ﮐـړ .زه دﻋـﺎ ورﺗـﻪ

ﮐﻮم ﭼي څښﺘﻦ ﺗﻌﺎﻟى دې څـﻮ ﺷـﭙﯥ زﻣـﻮږ ﻟـﻪ ﺳـﺮه ﻧـﻪ اﺧﻠـي ،او ﭘـﻪ

دواړو ﻧړﻳﻮ ﮐي دې ﺳﺮ ﻟﻮړى وﻟﺮي .دﻏﻪ راز دي ﺧﺪاى ﺗﻌـﺎﻟى زﻣـﺎ دا

ﮐﻮﭼﻨى زﻳﺎر ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﺳـﺘﺮ درﺑـﺎر ﮐـي ﻗﺒـﻮل ﮐـړي او ﻣﺎﺗـﻪ دي د ﺧﭙـﻞ

ﺳﭙﯧڅﻠي دﻳﻦ د ﺧﺪﻣﺖ زﻳﺎت ﺗﻮﻓﻴﻖ راﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﮐړي ،آﻣﻴﻦ.

د اﺳﻼم او ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎﻧﻮ ﺧﺪﻣﺘګﺎره
ډﯦﻮه )ﻫﻤﺖ ﻟﻮر(

ﻫﻤﺖ ټﺎټﻮﺑﻰ ،ﮐﺎﺑﻞ

د ﻣﺎښﺎم  ٥:٢٠ﺑﺠې
١٣٨٩/٨/ ٤ل.

 Ï Ïﻋﻮ æÇ Êﺗﺒﻠﯿﻎ ÒÑÇښﺖ
د دﻋﻮت او ﺗﺒﻠﻴﻎ ﺳﺮﻟﻴک ﻛـﻮم ﻧـﻮى ﺳـﺮﻟﻴک ﻧـﻪ دى ،ﺑﻠكـي ﻟـﻮى

څښﺘﻦأ ﭼي ﻫﺮڅﻮﻧﻪ ﭘﻴﻐﻤﺒﺮان† اﻧﺴﺎﻧﺎﻧﻮ ﺗـﻪ راﻟﯧږﻟـي دي د ﻫﻐـﻮ

ټﻮﻟﻮ ﻣﻮﺧﻪ ﻫﻤﺪﻏﻪ ﺑﻠﻨﻪ او ﺗﺒﻠﻴﻎ وو .ﺗﺮﮐﻮﻣﻪ ﻣﻬﺎﻟﻪ ﭼـي ﭘـﻪ ﻧـړۍ ﻛـي د
اﻧﺒﻴﺎوو† د راﺗﻠﻮ ﻟړۍ رواﻧﻪ وه ،ﺧـﺪاىأ دا ﻛـﺎر ﻫﻐـﻮ ﺗـﻪ ﺳـﭙﺎرﻟى
وو .ﺑﻴﺎ دې ﻧړۍ ﺗﻪ زﻣـﻮږ وﻳـﺎړﻟي ﭘﻴﻐﻤﺒـﺮ ج د ﺧـﺎﺗﻢ اﻟﻨﺒـﻴﻦ ﭘـﻪ ﺗﻮګـﻪ

ﺗﺸﺮﻳﻒ راوړ او د ﺧﭙﻞ ﻧﺒﻮت ﭘﻪ دروﻳﺸﺖ ﻛﻠﻦ دور ﮐي ﻳﯥ دا ﻛـﺎر ﭘـﻪ
ﺑﺸﭙړه ﺗﻮګﻪ ﺗﺮﺳﺮه ﻛړ.

ﻟﻪ دې ﻧړۍ څﺨﻪ د ﻫﻐـﻪ ﻣﺒـﺎرک ج ﺗـﺮ رﺧﺼـﺘﯧﺪو وروﺳـﺘﻪ دا ﻛـﺎر

ﻣﺴﻠﻤﺎن اﻣﺖ ﺗﻪ د رﺳﻮل اﻟ�ﻪ ج د اﻣﺘي ﺗﻮب ﻟﻪ ﺑﺮﮐﺘـﻪ ﺳـﭙﺎرﻟى ﺳـﻮى

دى .ﺻﺤﺎﺑﮥ ﻛﺮاﻣﻮ او دﻳﻨي ﻋﺎﻟﻤﺎﻧﻮ دﻏﻪ دﻧﺪه ﭘﻪ ډﯦﺮه ښـﻪ ﺗﻮګـﻪ ﺳـﺮﺗﻪ

ورﺳﻮل .ﺧﻮ څﻨګﻪ ﭼي وروﺳﺘﻪ ﭘﻪ ﻣﺴـﻠﻤﺎﻧﺎﻧﻮ ﻛـي ﻛﻤـﺰوري راﻣﻨځﺘـﻪ

ﺳﻮه ،ﻧﻮ د ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎﻧﻮ ﻟﻪ ژوﻧﺪاﻧﻪ څﺨﻪ دا ﻛﺎر ﻛﺮار ﻛﺮار ﻣﺦ ﭘﺮ ﻟﻪ ﻣﻨځﻪ

ﺗﻠﻮ ﺳﻮ .ﻛﻪ څﻪ ﻫﻢ اﻟﺤﻤﺪ ﻟﻠﻪ ﭘﻪ ﻫﺮ دور ﻛي ﻳـﻮې ډﻟـي دﻏـﻪ دﻧـﺪه ﭘـﺮ
ﻣﺦ ﺑﯧﻮل ،ﺧﻮ د ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎﻧﻮ د ﺷـﻤﯧﺮ ﭘـﻪ ﭘﺮﺗﻠـﻪ د دﻏـﻮ ﺑﻠﻮﻧﮑـﻮ او ﺗﺒﻠﻴـﻎ
ﮐﻮوﻧﮑﻮ ﺷﻤﯧﺮ ﻟږ وو .ﭘﻪ دې ډول د ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎﻧﻮ ﭘـﻪ ټـﻮﻟﻨﻴﺰ ژوﻧـﺪ ﻛـي د

دې ﻛــﺎر د ﮐﻤښــﺖ ﻟــﻪ اﻣﻠــﻪ ﻫﻐــﻮى ﻛﻤــﺰوري ﺳــﻮل او ﻛﻔــﺎرو ﭘــﺮ

ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎﻧﻮ ﺑﺎﻧﺪي داﺳي وﻟكﻪ او ﻏﻠﺒﻪ ﺗﺮ ﻻﺳﻪ ﻛړه ﭼـي ﻟـﻪ دوى څﺨـﻪ

ﻳﯥ ﺧﭙﻞ ﻫﻮﻳﺖ او ﭘﯧﮋﻧﺪګﻠﻮي ﻫـﻢ ﻫﯧـﺮه ﻛـړه او اوس دادى داﺳـي ﻳـﻮ

ﺣﺎﻟﺖ راﻣﻨځﺘﻪ ﺳﻮى دى ﭼي ډﯦﺮ ﻳﯥ ﻳـﻮازي ﭘـﻪ ﻧﺎﻣـﻪ ﻣﺴـﻠﻤﺎﻧﺎن ﭘﺎﺗـﻪ

٦
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ﺳــﻮي دي .دا ﺧﺒــﺮي ﺷــﻴﺦ اﻟﺤــﺪﻳﺚ ﺣﻀــﺮت ﻣﻮﻻﻧــﺎ ﻣﺤﻤــﺪ زﻛﺮﻳــﺎ
ﻛﺎﻧﺪﻫﻠﻮي /ﭘﻪ ښﻪ وﺿﺎﺣﺖ ﺳﺮه ﭘﻪ دې ډول ﻟﻴكﻠي دي:

»ﻧﻦ ورځ د دﻳﻦ ﻛﻤـﺰوري دوﻧـﻪ ﻣـﺦ ﭘـﺮ ډﯦﺮﯦـﺪو ده ،ﭼـي ﭘـﺮ ﻫﻐـﻪ

ﺑﺎﻧــﺪي د ﻛﻔــﺎرو ﻟــﻪ ﻟــﻮري دوﻧــﻪ ﺑﺮﻳﺪوﻧــﻪ ،ﻧــﻪ ﮐﻴــږي ﻟكــﻪ ﭘــﻪ ﺧﭙﻠــﻪ د

ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎﻧﻮ ﻟﺨﻮا ﭼي ﮐﻴږي .اوس ﻧﻪ داﭼي ﻋﺎم ﻣﺴـﻠﻤﺎﻧﺎن ﭘـﻪ ﻓﺮاﻳﻀـﻮ

او واﺟﺒﺎﺗﻮ ﻋﻤﻞ ﻧﻪ ﮐﻮي ،ﺑﻠکي ﭘﺮ دې ﭼﺎرو ﻋﻤـﻞ ﮐـﻮل ﻟـﻪ ﺧﺎﺻـﻮ او
اﺧـﺺ اﻟﺨﻮاﺻـﻮ ﻣﺴـﻠﻤﺎﻧﺎﻧﻮ څﺨـﻪ ﻫـﻢ ﻣـﺦ ﭘـﺮ ﭘﺎﺗـﻪ ﮐﯧــﺪو روان دى.
ﻟﻤﻮﻧځ او روژه ﭘﺮﯦښﻮول ﺧﻮ ﻻ څﻪ ﮐﻮې ،ﻧﻦ ورځ ﭘﻪ ﻟكﻮﻧﻮ اﻧﺴﺎﻧﺎن ﭘﻪ

ښكﺎره ﭘﻪ ﻛﻔﺮ او ﺷﺮك ﺑﻮﺧﺖ دي .ﺑﺪه ﻳﯥ ﻻ دا ﭼي دوى ﻫﻐﻪ ﻛﻔﺮ او

ﺷﺮك ﻫﻢ ﻧﻪ ګڼﻲ .دا ﭼي د ﻣﺤﺮﻣﺎﺗﻮ او ﻓﺴﻖ او ﻓﺴﺎد ﺧﭙﺮﯦﺪل ﭘﻪ څﻮﻧﻪ

څﺮګﻨــﺪ ډول روان دي؟! او د دﻳــﻦ ﺳــﺮه ﺑــﯥ ﭘﺮواﻳــﻲ ،ﺑﻠکــي د ﻫﻐــﻪ
ﺳﭙکﺎوى او ﻣﻠﻨډي ﭘﻪ وﻫﻞ څﻮﻧﻪ ﻋﺎﻣﻴږي؟! دا ﻫﺮﭼـﺎ ﺗـﻪ څﺮګﻨـﺪ دي.

دﻏﻪ ﻻﻣﻞ دى ﭼي د ﺧﺎﺻـﻮ ،ﺑﻠکـي د ﻋـﺎﻣﻮ ﻋﻠﻤـﺎوو ﻟـﻪ ﺧﻠکـﻮ څﺨـﻪ

ګﻮښﻪ واﻟى او ﮐﺮﮐﻪ زﻳﺎﺗﻴږي .د دې ﻧﺎوړه ﺣﺎﻟـﺖ څﺮګﻨـﺪه اﻏﯧـﺰه داده

ﭼي ﻟﻪ دﻳﻦ او دﻳﻨي ﭼﺎرو څﺨﻪ ﭘﺮدﻳﺘﻮب ورځ ﺗﺮ ﺑﻠي زﻳـﺎﺗﻴږي .ﻋـﻮام

ﺧﭙﻞ ځﺎﻧﻮﻧﻪ ﭘﻪ دې ﻣﻌﺬور ګڼﻲ ﭼي داﺳي څـﻮک ﻧﺴـﺘﻪ ﭼـي دوى ﺗـﻪ
دﻳﻨي ﻻرښﻮوﻧي وﮐړي .او ﻋﺎﻟﻤﺎن ﺑﻴﺎ ﭘﻪ دې ﺧﭙﻞ ځﺎﻧﻮﻧﻪ ﻣﻌﺬور ګڼﻲ

ﭼي د دوى د ﺧﺒﺮو اورﯦﺪوﻧﮑي ﻧﺴﺘﻪ .ﺧﻮ د ﻟﻮى څښﺘﻦأ ﭘﻪ وړاﻧﺪي
ﺑﻪ د ﻋﻮاﻣﻮ دا ﻋﺬر ﭘﺮ ځﺎى ﻧﻪ وي ﭼي وواﻳﻲ ﭼﺎ د دﻳﻦ ﭘـﻪ ﻫکﻠـﻪ څـﻪ

ﻧﻪ وه راﺗﻪ وﻳﻠي .ځكﻪ ﭼي د دﻳﻨي اﻣـﻮرو ﭘـﻪ ﻫكﻠـﻪ ﻣﻌﻠﻮﻣـﺎت ﺗﺮﻻﺳـﻪ

ﮐﻮل او د ﻫﻐﻮ ﭘﻪ ﻫکﻠﻪ څﯧړﻧﻪ د ﻫﺮ وګـړي ﻟﭙـﺎره ﻓـﺮض ﺑﺎﻟـﻪ ﺳـي .ﻟـﻪ

ﻗﺎﻧﻮن څﺨﻪ د ﺑﯥ ﺧﺒﺮى ﻋﺬر ﭘﻪ ﻫﻴڅ ﺣكﻮﻣﺖ ﻛي د ﻣﻨﻠـﻮ وړ ﻧـﻪ دى.
ﻧﻮ د اﺣکﻢ اﻟﺤﺎﮐﻤﻴﻦ ﺧﺪاىأ ﭘﻪ وړاﻧـﺪي ﺑـﻪ دا ﭘـﻮچ ﻋـﺬر څﻨګـﻪ د

د د ﻋﻮت او ﺗﺒﻠﻴﻎ ارزښﺖ
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ﻣﻨﻠﻮ وړ وي؟! دا ﺧﻮ »ﻋﺬر ﺑﺪ ﺗﺮ از ﮔﻨـﺎه« ﺳـﻮ .دﻏـﻪ راز دا ﺟـﻮاب د
ﻋﻠﻤﺎوو ﻟﭙﺎره ﻫﻢ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﻪ دى ﭼي وواﻳﻲ زﻣﻮږ د ﺧﺒﺮو اورﯦـﺪوﻧﻜي

ﻧﻪ وه.

د ﻛﻮﻣﻮ اوﻟﻨﻮ )اﺳﻼﻓﻮ( د ﻧﻴﺎﺑﺖ او ځـﺎى ﻧﺎﺳـﺘي ﺗـﻮب دﻋـﻮه ﭼـي

ﺗﺎﺳي ښﺎﻏﻠي ﮐﻮئ ،ﻧﻮ آﻳﺎ ﻫﻐﻮ د ﺗﺒﻠﻴﻎ ﻟﭙﺎره څﻪ ﺷي ﻧﻪ وه ﭼي وﻳﯥ ﻧﻪ

زﻏﻤﻞ؟ آﻳﺎ د ډﺑﺮو واروﻧﻪ ،ﻧﻪ دي ﭘﺮ ﺳﻮي؟ ښکﻨځﻞ او ﺑـﺪ رد ﻳـﯥ ﻧـﻪ
دي اورﯦــﺪﻟي؟ ډول ډول ﮐړاووﻧــﻪ او ﺳــﺘﻮﻧﺰي ﻳــﯥ ﭘﺮځــﺎﻧﻮﻧﻮ ﻧــﻪ وې

ګﺎﻟﻠي؟ ﺧﻮ د دې ټﻮﻟﻮ ﺳﺮه ﺳﺮه ﻳﯥ ﺧﭙﻠي ﺗﺒﻠﻴﻐي دﻧﺪي ﭘﺮ ﻣﺦ ﺑﯧـﻮﻟې
او د اﺳــﻼم ﺳــﭙﯧڅﻠى دﻳــﻦ ﻳــﯥ ﺗــﺮ ﺧﻠکــﻮ رﺳــﺎوه .د ﻫــﺮ ډول ﺳــﺨﺘﻮ

ﻣﺰاﺣﻤﺘﻮﻧﻮ ﺑﺎوﺟﻮد ﻳﯥ ﭘﻪ ډﯦﺮي ﻣﻬﺮﺑﺎﻧۍ او ﻟـﻮرﯦﻴﻨي ﺳـﺮه اﺳـﻼم او د
اﺳﻼم اﺣكﺎم ﺧﭙﺎره ﮐړي دي«.

ﺣﻀﺮت ﻣﻮﻻﻧﺎ ﻣﺤﻤﺪ زﻛﺮﻳﺎ /وړاﻧﺪي ﻟﻴكﻠي:

»ﭘﻪ ﻋﺎﻣﻪ ﺗﻮګﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن د ﺗﺒﻠﻴﻎ ﭼـﺎري د ﻋﻠﻤـﺎوو د ﻏـﺎړي ﻓـﺮض

ګڼﻲ ،ﻳﻌﻨى دﻋﻮت او ﺗﺒﻠﻴﻎ د ﻋﻠﻤﺎوو ﮐـﺎر ګڼـﻲ او ﭘـﻪ دې ګﻮﻣـﺎن دي

ﭼي ﺗﻞ ﺑﺎﻳﺪ ﻋﺎﻟﻤﺎن ﺗﺒﻠﻴﻎ وﻛړي .ﭘﻪ داﺳي ﺣﺎل ﻛي ﭼي دا ﺧﺒﺮه ﺳﻤﻪ

ﻧﻪ ده .د ﻫﺮ ﭼﺎ ﭘﻪ ﻣﺨكي ﭼي ﻛﻮم ﻧﺎوړه او ﻣﻨﻜﺮ ﻛﺎر ﺗﺮ ﺳﺮه ﻛﻴـږي او

ﻫﻐﻪ ﻳﯥ د ﻣﺨﻨﻴﻮي وس وﻟﺮي ﻳﺎ د ﻫﻐﻪ د ﻣﺨﻨﻴﻮي اﺳﺒﺎب ﭘﻴﺪا ﻛﻮﻻى

ﺳي ،ﻧﻮ ﭘﻪ دې ﺻﻮرت ﻛي ﭘﺮ ﻫﻐـﻪ واﺟـﺐ ده ﭼـي د ﻫﻐـﻪ ﻧـﺎوړه ﮐـﺎر

ﻣﺨﻪ وﻧﻴﺴي .او ﻛﻪ ﻓﺮﺿﺎﹰ دا د ﻋﺎﻟﻤﺎﻧﻮ ﻛﺎر وﺑﻠﻞ ﺳي ،ﻧﻮ ﮐﻪ ﻋﺎﻟﻤﺎن د

ﺳﺴﺘۍ ﻳﺎ ﮐﻮﻣي ﻣﺠﺒﻮرۍ ﻟﻪ اﻣﻠﻪ د دې ﭼﺎري ﺣﻖ ﭘﻮره ﻧﻪ ادا ﮐﻮي ﻳـﺎ

ﻳﯥ ﻧﻪ ﺳي ادا ﮐﻮﻻى ،ﻧﻮ ﭘﺮ ﻫﺮ وګـړي ﺑﺎﻧـﺪي ﻻزﻣـﻪ ده ﭼـي دا ﻛـﺎر د

ځﺎن ﻓﺮض وګڼﻲ«.
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ﭘﻪ ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ او ﻧﺒﻮي اﺣﺎدﻳﺜﻮ ﻛي ﭼي ﭘﻪ څﻮﻧﻪ ﭘﺎم او اﻫﺘﻤﺎم ﺳـﺮه

د ﺗﺒﻠﻴﻎ او اﻣﺮ ﺑﺎﻟﻤﻌﺮوف او ﻧﻬى ﻋﻦ اﻟﻤﻨﻜﺮ ﭘﻪ ﻫكﻠﻪ ارﺷﺎدات ﻓﺮﻣﺎﻳﻞ

ﺳﻮي دي ،ﻫﻐـﻪ د ﻫﻐـﻮ آﻳﺘﻮﻧـﻮ او اﺣـﺎدﻳﺜﻮ څﺨـﻪ څﺮګﻨـﺪﻳږي ﭼـي ﭘـﻪ

راﺗﻠﻮﻧﻜﻮ ﭘﺎڼﻮ ﻛي ﺑﻪ راﺳي .ﭘﻪ دﻏﺴي ﺣﺎﻟﺖ ﻛي ،ﻳﻮازي د ﻋﺎﻟﻤﺎﻧﻮ ﭘـﺮ
ﻏﺎړه د دې ﮐﺎر ﭘﻪ اﭼﻮﻟﻮ ﺳﺮه ﻳﺎ د ﻫﻐـﻮ د ﻛﻤـﺰورۍ ﭘـﻪ وړاﻧـﺪي ﮐﻮﻟـﻮ

ﺳﺮه ،ﻫﻴڅﻮک ﻟﻪ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺘﻪ ﻧـﻪ ﺳـي ژﻏـﻮرل ﮐﯧـﺪﻻى .ﻟـﻪ دې اﻣﻠـﻪ ﭘـﻪ
ﻋﺎﺟﺰي او درﻧﺎوي ﺳﺮه ﻫﻴﻠﻪ ﮐﻮو ﭼي ﻫﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﭘﻪ دې ﻧﺎزک وﺧﺖ

ﻛي ﭘﻪ اﺳﻼﻣي ﺑﻠﻨﻪ او ﺗﺒﻠﻴﻎ ﻛي څﻪ ﻧﺎ څـﻪ ﺑﺮﺧـﻪ واﺧﻠـي او ﻫـﺮ څﻮﻧـﻪ

وﺧﺖ ﭼي د دﻳﻦ ﭘﻪ ﺗﺒﻠﻴﻎ او ﺳﺎﺗﻨﻪ ﻛي ﺗﯧﺮوﻻى ﺳي ﺑﺎﻳﺪ ﺗﯧﺮ ﻳﯥ ﻛړي.

ﭘﻪ دې ﺑﺎﻧﺪي ﻫﻢ ﺑﺎﻳـﺪ ﭘـﻮه ﺳـئ ﭼـي د ﺗﺒﻠﻴـﻎ ﻛﻮﻟـﻮ ﻟﭙـﺎره ﻳـﺎ د اﻣـﺮ

ﺑﺎﻟﻤﻌﺮوف او ﻧﻬى ﻋﻦ اﻟﻤﻨﻜﺮ ﻟﭙﺎره ﻟﻮى ﻳﺎ ﺑﺸﭙړ ﻋـﺎﻟﻢ ﻛﯧـﺪل اړﻳـﻦ ﻧـﻪ

ﺑﻠﻞ ﮐﻴږي ،ﺑﻠكي ﻫﺮ څﻮک ﭼي ﭘﻪ ﻛﻮﻣـﻪ ﻣﺴـﺌﻠﻪ ﺑﺎﻧـﺪي ﭘـﻮﻫﻴږي ﻫﻐـﻪ

ﺑﺎﻳﺪ ﺗﺮ ﻧﻮرو ﭘﻮري ورﺳﻮي او ﻛﻠﻪ ﭼي د ده ﭘﻪ ﻣﺦ ﮐي ﻛﻮم ﻧﺎﺟﺎﻳﺰ ﻛﺎر

ﺗﺮ ﺳﺮه ﻛﻴږي او دى د ﻫﻐﻪ ﻛﺎر ﭘﺮ ﻣﻨﻊ ﮐﻮﻟـﻮ او ﺑـﺪﻟﻮن ورﮐﻮﻟـﻮ ﺑﺎﻧـﺪي

ﻗﺎدر وي ،ﻧﻮ د ﻫﻐﻪ ﻛﺎر ﻣﺨﻨﻴﻮى ﭘﺮ ده ﺑﺎﻧﺪي واﺟﺐ دى.

ﺧﺪاىأ دي ﻣﻮږ ټﻮﻟﻮ ﺗﻪ ﭘﺮ دې ﭼﺎرو ﺑﺎﻧﺪي د ﻋﻤﻞ ﻛﻮﻟـﻮ ﺗﻮﻓﻴـﻖ

راﻛړي ،آﻣﻴﻦ.

راځــئ اوس ﻳــﻮ ځــﻞ ﻫﻐــﻮ آﻳﺘﻮﻧــﻮ او اﺣــﺎدﻳﺜﻮ ﺗــﻪ ﭘــﺎم واړووﭼــي

ﺧﺪاىأ او د ﻫﻐﻪ اﺳﺘﺎزي ﺣﻀﺮت ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺼﻄﻔى ج ﭘﻪ ﻫﻐﻮ ﮐي د
دﻋﻮت اوﺗﺒﻠﻴﻎ ارزښﺖ ﺑﻴﺎن ﻛړي دي.

 -1ﻟﻮى څښﺘﻦأ ﻓﺮﻣﺎﻳﻠي دي:
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ژﺑﺎړه» :اى ﻣﺤﻤﺪه! ﺧﻠک د ﺧﭙﻞ رب ﻻري ﺗﻪ )ﻳﻌﻨي د اﺳﻼم ﺳﭙﯧڅﻠي

دﻳﻦ ﺗﻪ( ﭘﻪ ﺣكﻤﺖ )ﭘﻪ ﭘﺮ ځﺎى او ښكﻠﻮ ﺧﺒﺮو( او ﻧﯧکﻮ او ﻏﻮرو

ﻧﺼﻴﺤﺘﻮﻧﻮ ﺳﺮه وﺑﻮﻟﻪ او )ﮐﻪ د ﻣﺠﺎدﻟې اړﺗﻴﺎ وي( ،ﻧﻮ د ﻫﻐﻮ ﺳﺮه ﭘﻪ داﺳي

ډول ﺧﺒﺮي او ﻣﺒﺎﺣﺜﻪ وﻛړه ﭼي ډﯦﺮه ﻏﻮره وي«.

ﭘﻪ ﭘﻮرﺗﻨي آﻳﺖ ﻛي ﭼي د ﻛـﻮم ﻛـﺎر ﻛﻮﻟـﻮ ﺣكـﻢ ورﻛـړه ﺳـﻮى دى،

ﻫﻐﻪ د ﺧﺪاىأ د دﻳﻦ ﻟﻮري ﺗﻪ د ﺑﻠﻨي او دﻋﻮت ﭘﻪ ﺑﺎب دي.

 -2ﺑﻞ ځﺎى ﻟﻮى څښﺘﻦأ ﻓﺮﻣﺎﻳﻠي دي:
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ارةُ﴾ ]اﻟﺘﺤﺮﻳﻢ.[٦:
ژﺑﺎړه» :اى ﻣﻮﻣﻨﺎﻧﻮ! ﺧﭙﻞ ځﺎﻧﻮﻧﻪ او ﺧﭙﻞ اوﻻدوﻧﻪ او ﻛﻮرﻧۍ د دوږخ ﻟﻪ

ﻫﻐﻪ اور څﺨﻪ وژﻏﻮرئ ﭼي د ﺳﻮن ﻣﻮاد ﻳﯥ اﻧﺴﺎﻧﺎن او ډﺑﺮي دي«.

)ﺧﭙﻞ ځﺎن ﻟﻪ اور څﺨﻪ ژﻏﻮرل ﭘﺨﭙﻠﻪ اﻃﺎﻋـﺖ ﻛـﻮل دي ،او ﺧﭙﻠـﻪ

ﻛﻮرﻧۍ ﻟﻪ اور څﺨﻪ ژﻏﻮرل ،ﻫﻐﻮ ﺗﻪ د ﺧـﺪاى اﺣكـﺎم ورزده ﻛـﻮل دي

او ﻫﻐﻮى ﭘﺮ ﻫﻐﻮ ﺑﺎﻧﺪي د ﻋﻤﻞ ﻛﻮﻟﻮ ﭘﻪ ﻫكﻠﻪ د اﻣكﺎن ﭘﻪ ﮐﭽﻪ ﭘـﻪ ژﺑـﻪ

ﻳﺎ ﭘﻪ ﻻس ﭘﻮﻫﻮل دى(.

ﻟﻪ دې څﺨﻪ دا څﺮګﻨـﺪﻳږي ﭼـي ﺧﭙﻠـي ﻛـﻮرﻧۍ ﺗـﻪ ﺗﺒﻠﻴـﻎ ﻛـﻮل او د

ګﻨﺎﻫﻮﻧﻮ څﺨﻪ د ﻫﻐﻮ ژﻏﻮرل ﻓﺮض دي.

 -3ﻳﻮ ﺑﻞ ځﺎى د ﻟﻮى څښﺘﻦأ ارﺷﺎد دى:
َ َ ّ ۡ َ َّ ّ ۡ َ ٰ َ َ
نف ُع ٱل ۡ ُم ۡؤ ِمن َ
ِ� ] ﴾٥٥اﻟﺬارﻳﺎت.[٥٥ :
﴿وذكِر فإِن ٱ�ِكرى ت
ژﺑﺎړه» :او اﻟﺒﺘﻪ ﻧﺼﻴﺤﺖ ﻛﻮه )ﻫﻐﻮى ﭘﻮﻫﻮه( ،ځكﻪ ﭼي ﻧﺼﻴﺤﺖ )او

ﭘﻮﻫﻪ( ﻣﻮﻣﻨﺎﻧﻮ ﺗﻪ ګټﻪ رﺳﻮي«.

)ﭘﻪ ﺗﻔﺴﻴﺮ اﻟﻤﻴﺴﺮ ﮐي د دﻏﻪ آﻳﺖ ﭘﻪ ﺗﻔﺴﻴﺮ ﮐي داﺳي واﻳﻲ :ﻳﻌﻨـي

اى ﭘﻴﻐﻤﺒﺮه! ﻟﻪ ﮐﻔﺎرو څﺨﻪ د ﻣﺦ اړوﻧي او اﻋـﺮاض ،او د دوى ﻧـﺎوړو
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ﮐړﻧﻮ ﺗﻪ د ﭘﺎم ﻧﻪ ﮐﻮﻟﻮ ﺳﺮه ﺳﺮه ،ﺑﻴﺎ ﻫﻢ دﻋﻮت اﻟى اﻟ�ﻪ ﺗﻪ دوام ورﮐړه

او ﻧﺼﻴﺤﺖ ورﺗﻪ وﮐړه ،ځکﻪ ﭼي ﻟﻪ ﭘﻨﺪ او ﻧﺼـﻴﺤﺖ څﺨـﻪ د ﻣﻮﻣﻨـﻮ

زړوﻧﻮ ﺧﺎوﻧﺪان ګټﻪ اﺧﻠي او ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﮐي ﻣﻨﮑﺮاﻧﻮ ﺗﻪ دﻻﻳﻞ وړاﻧﺪي ﮐﻮل

او ښﻮول دي .ژﺑﺎړﻧﻪ(.

ﻣﻔﺴﺮﻳﻨﻮ ﻟﻴكﻠي دي ﭼي د ﭘﻮرﺗﻨي آﻳﺖ ﻣﻮﺧﻪ داده ﭼي د ﻗﺮآن ﭘـﺎك

د آﻳﺘﻮﻧــﻮ ﭘــﻪ اوروﻟــﻮ ﺳــﺮه ﻧﺼــﻴﺤﺖ وﮐــړئ .د ﻣﻮﻣﻨــﺎﻧﻮ ﻟﭙــﺎره ﺧــﻮ د
ﻧﺼﻴﺤﺖ ګټﻪ ښكﺎره ﺧﺒﺮه ده ،ﻛﻔﺎرو ﺗﻪ ﻫﻢ ګټـﻪ رﺳـﻮي .ځكـﻪ ﮐﯧـﺪاى
ﺳي ﭼي ﻫﻐﻮى ﻫﻢ ان ﺷﺎء اﻟ�ﻪ د ﻧﺼﻴﺤﺖ ﻟﻪ اﻣﻠﻪ د ﻣﻮﻣﻨﺎﻧﻮ ﺳـﺮه ﻳـﻮ

ځﺎى ﺳي.

 -4ﻳﻮ ﺑﻞ ځﺎى ﻟﻮى څښﺘﻦأ ﻓﺮﻣﺎﻳﻠي دي:
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َوٱ ۡل َ�ٰقِ َب ُة ل َِّلت ۡق َو ٰ
ى ] ﴾١٣٢ﻃﻪ.[١٣٢ :
ژﺑﺎړه» :ﺧﭙﻠي ﻛﻮرﻧۍ )ﺧﭙﻠﻮ اړوﻧﺪو ﮐﺴﺎﻧﻮ ﻳﺎ ګﺮدو ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎﻧﻮ( ﺗﻪ د

ﻟﻤﺎﻧځﻪ ﺗﻮﺻﻴﻪ )او اﻣﺮ( وﻛړه او ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﻫﻢ د ﻫﻐﻪ ﭘﺎﺑﻨﺪه اوﺳﻪ) .ﻳﻌﻨي
دﻏﻪ ﭼﺎري د زﻳﺎﺗي ﭘﺎﻣﻠﺮﻧي وړ دي(.ﻣﻮږ ﻟﻪ ﺗﺎﺳي )او ﻟﻪ ﻧﻮرو( څﺨﻪ ﻛﻮﻣﻪ

روزي )ﺷﺘﻪ ﻳﺎ ﻣﻌﺎش( ﻧﻪ ﻏﻮاړو )ﭼي د اړﻳﻨﻮ ﻃﺎﻋﺘﻮﻧﻮ ﻣﺎﻧﻊ ﺳي( ،ﺑﻠکي

روزي ﺧﻮ ﻣﻮږ ﺗﺎ )او ﻧﻮرو( ﺗﻪ درﻛﻮو او ﻋﺎﻗﺒﺖ )ښﻪ ﺑﺮﺧﻠﻴک ﭘﻪ دﻧﻴﺎ او

آﺧﺮت ﮐي د ﭘﺮﻫﯧﺰګﺎراﻧﻮ او( ﭘﺮﻫﯧﺰګﺎرۍ دى«.

دﻏﻪ ﻻﻣﻞ دى ﭼي ﭘﻪ ﺑﯧﻠﻮ ﺑﯧﻠﻮ رواﻳﺘﻮﻧﻮ ﻛي راﻏﻠي دي ﭼي ﻛﻠـﻪ ﺑـﻪ

رﺳﻮل اﻟ�ﻪ ج د ﻳﻮ ﭼﺎ د ﺗﻨګﻼﺳۍ د ﻟﻴﺮي ﮐﻮﻟﻮ ﭘﻪ ﻫکﻠﻪ ﻓﮑﺮ ﺟﻦ ﺳﻮ،
ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﺗﻪ ﺑﻪ ﻳﯥ ﭘﺮ ﻟﻤﺎﻧځﻪ د ﭘﺎﺑﻨﺪۍ ﭘﻪ ﻫكﻠﻪ ټﻴﻨګﺎر ﻛـﺎوه .او ﭘـﻮرﺗﻨى

آﻳﺖ ﺑﻪ ﻳﯥ ﺗﻼوت ﮐﺎوه او دې ﺗﻪ ﺑﻪ ﻳﯥ اﺷﺎره ﻛﻮل ﭼي ګﻮاﻛي د رزق

د ډﯦﺮواﻟي وﻋﺪه د ﻟﻤﺎﻧځﻪ ﭘﺮﻛﻮﻟﻮ او ﭘﺎﺑﻨﺪۍﺑﺎﻧﺪي ﻣﻮﻗﻮﻓﻪ ده.

د د ﻋﻮت او ﺗﺒﻠﻴﻎ ارزښﺖ
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 -5ﻳﻮ ﺑﻞ ځﺎى ﻟﻮى څښﺘﻦأ ﻓﺮﻣﺎﻳﻠي دي:
ۡ
َََۡ ۡ َ
َ ۡ َ ُ ّ ُ ۡ ُ َّ َ ُ ُ ۡ َ َ ۡ َ ۡ َ َ ُ ۡ َ ٞ
ۡ
َ
ُ
وف و�نهون
� و�أمرون ب ِٱلمعر ِ
﴿و��ن مِن�م أمة يدعون إِ� ٱ� ِ
َ ۡ َ ُ َ َ ُ ۡ ۡ
َ
ع ِن ٱل ُمنك ِر� َوأ ْو ٰٓ��ِك ه ُم ٱل ُمفل ُِحون ] ﴾١٠٤آل ﻋﻤﺮان.[١٠٤ :
ژﺑﺎړه)» :اى ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎﻧﻮ!( ﭘﻪ ﺗﺎﺳي ﻛي ﺑﺎﻳﺪ څﻪ ﺧﻠﻚ ﻫﺮوﻣﺮو داﺳـي وي
ﭼي د ﻧﯧكۍ ﻟﻮري ﺗﻪ ﺑﻠﻨﻪ وﻛړي ،ﭘﻪ ښﻮ اﻣـﺮ وﻛـړي او ﻟـﻪ ﺑـﺪو ﻣﻨـﻊ وﻛـړي.

ﻛﻮم ﺧﻠﻚ ﭼي دا ﻛﺎر وﻛړي ﻫﻐﻮى ﺑﻪ ﺑﺮﻳﺎﻟي ﺳي«.

ﭘﻪ ﭘﻮرﺗﻨي آﻳﺖ ﺷﺮﻳﻒ ﻛي ﻟﻮى څښﺘﻦأ د ﻳﻮه ډﯦﺮ ﻣﻬـﻢ ﻣﻀـﻤﻮن

ﺣكﻢ ﻓﺮﻣﺎﻳﻠى دى ،او ﻫﻐـﻪ دا ﭼـي ﭘـﻪ اﻣـﺖ ﻛـي ﺑﺎﻳـﺪ ﻳـﻮه داﺳـي ډﻟـﻪ
ځﺎﻧګړې وي ﭼي ﺧﻠﻚ د اﺳﻼم ﻟﻮري ﺗﻪ وﺑﻮﻟي او ﺧﭙﻠﻪ ﻫﻢ ﭘـﺮ ﺳـﻤﻪ
ﻻر روان او ټﻴﻨګ واوﺳي او ﻧﻮرو ﺗﻪ ﻫﻢ دﺳﻤي ﻻري دښـﻮوﻟﻮ ﻫڅـي

وﻛړي.

ﻣﻌﻨﺎ دا ﭼي ﻋﺎﻣﻮ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎﻧﻮ ﺗﻪ ﺗﺒﻠﻴﻎ ،ﻳﻌﻨي اﻣﺮ ﺑـﺎﻟﻤﻌﺮوف او ﻧﻬـى

اﻟﻤﻨﻜﺮ ﻓﺮض ﻛﻔﺎﻳﻲ دى.

 -6ﻧﻮرو ﺗﻪ ﺣﺘى اﻟﻮﺳﻊ اﻣﺮ ﺑـﺎﻟﻤﻌﺮوف او ﻧﻬـى ﻋـﻦ اﻟﻤﻨﻜـﺮ اړﻳـﻦ
دى .ﻛﻪ ﻧﻪ ﻧﻮ د ګﻨﺎﻫﻮﻧﻮ دﺧﭙﺮﯦﺪو ﻟﻪ اﻣﻠﻪ ﭼي ﻛﻮم ﻋﺬاب ،وﺑﺎل

ﻳﺎ ﻣﺼﻴﺒﺖ او داﺳي ﻧﻮر راځي ﻫﻐﻪ ﻳﻮازي ﭘﺮ ګﻨﺎه ﻛﺎراﻧﻮ ﺑﺎﻧﺪي

ﻧﻪ ﻧﺎزﻟﻴږي ،ﺑﻠكي ﭘﺮ ټﻮﻟﻮ ﺑﺎﻧـﺪي ﻧـﺎزﻟﻴږي .ﭘـﻪ دې ﻫکﻠـﻪ ﻟـﻮى

څښﺘﻦأ ﻓﺮﻣﺎﻳﻠي دي:
َ
َ َّ ُ ْ ۡ َ ٗ َّ ُ َ َّ َّ َ َ َ ْ
ُ
ِن� ۡم َخا ٓ َّص ٗة ۖ َوٱ ۡعلَ ُم ٓوا ْ أ َّن ٱ َّ َ
�
ِين ظل ُموا م
﴿وٱ�قوا ف ِتنة � ت ِصي� ٱ�
َ ُ ۡ َ
اب ] ﴾٢٥اﻷﻧﻔﺎل.[٢٥ :
شدِيد ٱل ِعق ِ
ژﺑﺎړه» :ﺧﭙﻞ ځﺎﻧﻮﻧﻪ ﻟﻪ ﻫﻐي ﻓﺘﻨې )ﺑﻼ او ﻣﺼﻴﺒﺖ( څﺨﻪ وژﻏﻮرئ )او

ځﻨي وﺑﯧﺮﯦږئ( ﭼي د ﻫﻐې ﻧﺎوړه اﻏﯧﺰه ﭘﻪ ځﺎﻧګړې ﺗﻮګﻪ ﻳﻮازي ﻟﻪ ﺗﺎﺳي

١٢

د دﻋﻮت اﺻﻮل او آداب

څﺨﻪ ﭘﻪ ﻫﻐﻮ ﺧﻠكﻮ ﭘﻮري ﻣﺤﺪوده ﻧﻪ ﭘﺎﺗﻪ ﮐﻴږي ﭼي ﻇﻠﻢ )ګﻨﺎه( ﻛﻮي او

وﭘﻮﻫﯧږئ ﭼي اﻟ�ﻪ ﺳﺨﺖ ﺳﺰا ورﻛﻮوﻧﻜى دى«.

ﺣﻀﺮت ﺣكﻴﻢ اﻻﻣﺖ ﻣﻮﻻﻧﺎ اﺷـﺮف ﻋﻠـي ﺗﻬـﺎﻧﻮي /د دې آﻳـﺖ

ﭘﻪ ﺗﺸﺮﻳﺢ ﮐي ﻓﺮﻣﺎﻳﻲ:

»ﻟكــﻪ څﻨګــﻪ ﭼــي ﭘــﺮ ﺗﺎﺳــي ﺑﺎﻧــﺪي د ځــﺎن د اﺻــﻼح ﻛﻮﻟــﻮ ﭘــﻪ اړه

ﻃﺎﻋﺖ واﺟﺐ دى ،ﻫﻤﺪﻏﺴي دا ﻫﻢ واﺟﺐ ﻃﺎﻋﺖ دى .ﭼي ﺗﺮ ﺧﭙﻠﻪ

وﺳﻪ د ﻧﻮرو د اﺻﻼح ﻟﭙﺎره د اﻣـﺮ ﺑـﺎﻟﻤﻌﺮوف او ﻧﻬـى ﻋـﻦ اﻟﻤﻨﻜـﺮ ﻟـﻪ

ﻻري ﭘﻪ ﻻس ،ﻳﺎ ﭘﻪ ژﺑﻪ ،ﻳﺎ د ﻧﺎﺳﺘي وﻻړي ﭘﻪ ﭘﺮﯦښﻮﻟﻮ ﻳـﺎ ﭘـﻪ زړه ﻛـي

ﭘﻪ ﺑﺪ وړﻟﻮ ﺳﺮه  -ﭼي دا ﻧﻮﺗﺮ ټﻮﻟﻮ وروﺳﺘۍ درﺟﻪ ده  -ﻫڅﻪ وﻛړئ.

ﻛﻪ ﻧﻪ ﻧﻮ د ﻏﻮړﻣﺎﻟۍ ﭘـﻪ ﺻـﻮرت ﻛـي د ﻫﻐـﻮ ﻣﻨﮑﺮاﺗـﻮ او ﻧـﺎوړو ﭼـﺎرو

وﺑﺎل او ﻋﺬاب ،ﻟكﻪ ﭼي د ﻣﻨﻜﺮاﺗﻮ ﭘـﺮ ﺗـﺮ ﺳـﺮه ﮐﻮوﻧﮑـﻮ ﺑﺎﻧـﺪي واﻗـﻊ
ﮐﻴږي ،ﻫﻤﺪﻏﺴي ﻳﻮ ډول ﻻ ﻧﻪ ﻳﻮ ډول ﻋﺬاب ﭘﺮ ﻏﻮړﻣﺎﻻﻧﻮ ﺑﺎﻧﺪي ﻫﻢ

ﻧﺎزﻟﻴږي«.

 -7ﭘﻪ دې ﻫكﻠﻪ رﺳﻮل اﻟ�ﻪ ج ﻓﺮﻣﺎﻳﻠي دي:
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ﻚ أَ ْﺿ َﻌ ُﻒ اﻹ َ
ﺎن« )رواه ﻣﺴﻠﻢ واﻟﺘﺮﻣﺬى و اﺑﻦ
ﻳﻤ
�ﺴﺘ ِﻄﻊ ﻓ ِﺒﻘﻠ ِﺒ ِﻪ وذل ِ
ِ ِ

ﻣﺎﺟﺘﻪ و اﻟﻨﺴﺎﻳﻲ(

ژﺑﺎړه :ﺣﻀﺮت اﺑﻮﺳﻌﻴﺪ ﺧﺪريس واﻳﻲ :ﻣﺎ ﻟﻪ رﺳﻮل اﻟ�ﻪ ج څﺨـﻪ

واورﯦﺪل ﭼي وﻳﯥ ﻓﺮﻣﺎﻳﻞ» :ﻛﻪ ﻟﻪ ﺗﺎﺳي څﺨـﻪ څـﻮك ﮐـﻮم ﻧـﺎوړه ﻛـﺎر
ووﻳﻨي ﻛﻪ ﻳﯥ وس درﻟﻮد ﭼي ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﻻس ﻟﻪ ﻣﻨځﻪ ﻳﻮ ﺳي ،ﻧﻮ دې ﭘـﻪ

ﻻس ﻟﻪ ﻣﻨځﻪ ﻳﻮﺳي .ﮐﻪ ﻳﯥ د دې وس ﻧﻪ درﻟـﻮد ،ﻧـﻮ دې ﭘـﻪ ژﺑـﻪ ،ﭘـﻪ

ﻏﻨﺪﻟﻮ او ﻧﺎوړه ﮐﺎر ﺑﻠﻠﻮ ﺳﺮه د ﻟﻪ ﻣﻨځﻪ وړﻟﻮ ﻫڅﻪ وﮐړي.ﺧﻮ ﻛﻪ د دې

د د ﻋﻮت او ﺗﺒﻠﻴﻎ ارزښﺖ
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وس ﻫﻢ ﻧﻪ ﻟﺮي ،ﻧﻮ ﭘﻪ زړه ﻛي دي ﻟﻪ ﻫﻐﻪ ﻛﺎر څﺨﻪ ﺑﺪ ﻳﻮﺳي ،اﻟﺒﺘﻪ دا
د اﻳﻤﺎن ډﯦﺮه ﻛﻤﺰورې درﺟﻪ ده«.

ﭘﻪ ﻳﻮه ﺑﻞ ﺣﺪﻳﺚ ﻣﺒﺎرک ﻛي رﺳﻮل اﻟ�ﻪ ج ﻓﺮﻣﺎﻳﻠي دي:

»ﻛﻪ څﻮک ﭘﻪ ژﺑﻪ د ﻧﺎوړه ﮐﺎر د ﻣﻨﻊ ﮐﻮﻟﻮ وس وﻟﺮي ،ﻧﻮ ﭘﻪ ژﺑﻪ ﺳﺮه

دي ﻫﻐﻪ ﻣﻨﻊ ﻛړي ،ﻛﻪ ﻧﻪ ﻧﻮ ﭘﻪ زړه ﻛي دې ﺑـﺪ وګڼـﻲ .ﭘـﻪ دې ﺻـﻮرت
ﻛي ﻫﻢ ﻫﻐﻪ ﺑﺮي اﻟﺬﻣﻪ دى«.

ﭘﻪ ﻳﻮه ﺑﻞ ﺣﺪﻳﺚ ﻛي ﻳﯥ ﻓﺮﻣﺎﻳﻠي دي:

»ﻫﻐﻪ څﻮک ﭼي ﻧﺎوړه ﻛﺎر ﭘﻪ زړه ﻛي ﺑﺪ وګڼﻲ ﻫﻐﻪ ﻫﻢ ﻣـﻮﻣﻦ دى،

ﻣګﺮ دا د اﻳﻤﺎن ډﯦﺮه ﻛﻤﺰورې درﺟﻪ ده«.

ﭘﻪ دې ډول ډﯦﺮ آﻳﺘﻮﻧﻪ او اﺣﺎدﻳﺚ ﺳﺘﻪ ﭼي ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﻛي د دﻋـﻮت او

ﺗﺒﻠﻴﻎ ښﯧګڼﻲ او ارزښﺘﻮﻧﻪ ﺑﻴﺎن ﺳﻮي دي.دﻟﺘﻪ ﻣـﻮږ د ﻟﻨـډون ﻟﭙـﺎره ﭘـﺮ

دﻏﻮ آﻳﺘﻮﻧﻮ او اﺣﺎدﻳﺜﻮ ﺑﺴﻨﻪ ﻛـﻮو .ﻟـﻪ دې آﻳﺘﻮﻧـﻮ او ﺣـﺪﻳﺜﻮﻧﻮ څﺨـﻪ دا

ﺧﺒﺮه ﭘﻪ ﺑﺸﭙړه ﺗﻮګﻪ واﺿﺢ ﺳﻮه ﭼي د ﺧﭙﻠي ﻛـﻮرﻧۍ ﻏـړو او ﺗـﺮ ﻻس
ﻻﻧﺪي ﮐﺴﺎﻧﻮ ﺗﻪ ﺗﺒﻠﻴﻎ ﻓﺮض ﻋﻴﻦ ،او ﻋﺎﻣﻮ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎﻧﻮ ﺗـﻪ ﺗﺒﻠﻴـﻎ ﻛـﻮل،

ﻳﻌﻨى اﻣﺮ ﺑـﺎﻟﻤﻌﺮوف او ﻧﻬـى اﻟﻤﻨﻜـﺮ ﻓـﺮض ﻛﻔـﺎﻳﻲ دى.ځكـﻪ ﻧـﻮ ﻫـﺮ
ﻧﺎرﻳﻨﻪ او ښځﻴﻨﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺗﻪ ښﺎﻳﻲ ﭼـي ﭘـﻪ دې ﻫكﻠـﻪ ﻓﻜـﺮ وﻛـړي .ﭘـﻪ

ﻛﻮرﻛي ﺧﭙﻠي ﻣﯧﺮﻣﻨي ،ﻛﻮﭼﻨﻴﺎﻧﻮ او داﺳي ﻧﻮرو ﺗﻪ

د ﻟﻤﺎﻧځﻪ ،روژې او د ﻧـﻮرو ﻓﺮاﻳﻀـﻮ د ادا ﮐﻮﻟـﻮ ﺣكـﻢ وﻛـړي.او د

ﺧﺪاىأ ﻟﻪ ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧۍ او ﺳﺮﻏړوﻧي څﺨﻪ ځﺎﻧﻮﻧﻪ وژﻏـﻮري .ﻫﻤـﺪا راز
ﻟﻪ ﻛﻮر څﺨﻪ دﺑﺎﻧﺪي ﺧﭙﻠﻮ ﻣﻠګﺮو او ﻫﻐﻮ ﮐﺴـﺎﻧﻮ ﺗـﻪ ﭼـي ﻧﺎﺳـﺘﻪ وﻻړه

ورﺳﺮه ﻟﺮي ﻫﻢ دﻳﻨـي ﺑﻠﻨـﻪ او ﺗﺒﻠﻴـﻎ وﻛـړئ او ﺗـﻞ ﭘـﻪ دې ﻫكﻠـﻪ ﻓﻜـﺮ

وﻛړي ﭼي د رﺳﻮل اﻟ�ﻪ ج اﻣﺖ څﻨګﻪ د ده ﭘﺮ راوړه ﺳﻮي دﻳﻦ ﺑﺎﻧﺪي
ﻋﻤﻞ وﻛړي .ښځي دي ﭘﻪ ﻛـﻮر دﻧﻨـﻪ ﮐـي ﺧﭙﻠـﻮ ﻣﻠګـﺮو ،ګﺎوﻧـډﻳﺎﻧﻮ او

١٤

د دﻋﻮت اﺻﻮل او آداب

ﺧﭙﻠﻮاﻧﻮ ﺗﻪ د دﻳﻦ او دﻳﻨي او اﺳﻼﻣي اواﻣﺮو د ﺳﻢ او ښﻪ ﺗﺮ ﺳﺮه ﮐﻮﻟﻮ
دﻋﻮت ورﻛﻮي او ﻫڅﻪ دي وﻛړي ﭼي ﺧﭙﻞ اوﻻد داﺳي وروزي ﭼـي

ﭘﻪ راﺗﻠـﻮﻧﮑي ﮐـي د اﻟ�ـﻪأ د دﻳـﻦ داﻋـي او ﻣﺠﺎﻫـﺪ ﺳـي او د رﺳـﻮل
اﻟ�ﻪج ﭘﻪ اﻣﺖ ﮐي د ﻳﻮه ﻧﯧﻚ او ﭘﺮﻫﯧﺰ ګﺎر اﻧﺴﺎن ﭘﻪ څﯧﺮ څﺮګﻨـﺪ ﺳـي،

او اﻣﺖ ﺗﻪ ﻳﻮ ﺻﺤﻴﺢ ﻻرښﻮد او ﻗﺎﻳـﺪ ﺟـﻮړ ﺳـي .ﺧـﺪاىأ دي ﻣـﻮږ

ټﻮﻟﻮ ﺗﻪ د دې ﭼﺎرو د ډﯦﺮ ښﻪ ﺗﺮ ﺳﺮه ﮐﻮﻟﻮ ﺗﻮﻓﻴﻖ راﻛړي آﻣﻴﻦ.
Ï Ïﻋﻮ Êﭘﺮﯦښﻮæﻟﻮ æﺑﺎá

څﻨګﻪ ﭼي دﻋﻮت او ﺗﺒﻠﻴﻎ ډﯦﺮ ﺳﺘﺮ ارزښﺖ او اﻫﻤﻴﺖ ﻟـﺮي ،ځکـﻪ

ﻧﻮ د ﻫﻐﻪ ﭘﺮ ﭘﺮﯦښﻮوﻟﻮ او ﻧﻪ ﮐﻮﻟﻮ ﺑﺎﻧﺪي ډﯦﺮ ﺳﺘﺮ وﻋﻴﺪوﻧﻪ وارد ﺳـﻮي

دي .ﭘﻪ آﺧﺮت ﻛي ﺧﻮ ﻟﻮى څښـﺘﻦأ ﻫﺮوﻣـﺮو ﭘـﻪ دې ﻫکﻠـﻪ ﭘﻮښـﺘﻨﻪ

ﻛﻮي ،ﭘﻪ دې دﻧﻴﺎ ﻛي ﻫﻢ د اﺳﻼم ﺳﭙﯧڅﻠي دﻳﻦ ﺗﻪ د دﻋﻮت او د ﻫﻐﻪ
د ﺗﺒﻠﻴﻎ ﭘﺮ ﭘﺮﯦښﻮوﻟﻮ ﺑﺎﻧـﺪي د ﺧـﺪاىأ ﻟـﻪ ﻟـﻮري ډول ډول ﻋﺬاﺑﻮﻧـﻪ

ﻧﺎزﻟﻴږي او اﻧﺴﺎﻧﺎن ﭘـﻪ ډول ډول ﻻﻟﻬﺎﻧـﺪﻳﻮ ،ﺳـﺮګﺮداﻧﻴﻮ او ﺟﻨﺠـﺎﻟﻮﻧﻮ

ﺑﺎﻧﺪي اﺧﺘﻪ ﻛﻴږي د ﻣﺜﺎل ﭘﻪ ﺗﻮګﻪ:

 -1ﮐﻪ ﻳﻮ څﻮک ګﻨﺎه ﮐﻮي او ﻧﻮر ﻳﯥ وﻳﻨـي او د واک او وس ﺳـﺮه
ﺳﺮه ﻳﯥ ﻟﻪ ګﻨﺎه څﺨﻪ ﻧﻪ را ګﺮځﻮئ ،ﻧﻮ ﭘﻪ دې ﺻﻮرت ﻛي ټـﻮل
ﻗﻮم ﭘﻪ ﻋﺬاب اﺧﺘﻪ ﮐﻴږي.

رﺳﻮل ج ﻓﺮﻣﺎﻳﻠي دي:

»ﻛﻪ ﭼﻴﺮي ﭘﻪ ﻛﻮﻣﻪ ډﻟﻪ ﻳﺎ ﻗﻮم ﻛي ﮐﻮم څﻮک ګﻨﺎه ﻛﻮي او ﻫﻐـﻪ ډﻟـﻪ

ﻳﺎ ﻗﻮم ﺳﺮه ﻟﻪ دې ﭼي وس ﻟﺮي ﭼي ﻫﻐﻪ ﻟﻪ دې ګﻨﺎه څﺨﻪ ﻣﻨﻊ ﻛـړي.

ﺧﻮ ﺑﻴﺎ ﻳﯥ ﻫﻢ ﻧﻪ ﻣﻨﻊ ﻛﻮي ،ﻧﻮ ﭘﺮدوى ﺑﺎﻧـﺪي ﺗـﺮ ﻣـﺮګ دﻣﺨـﻪ ﭘـﻪ دې
ﻧړۍ ﻛي د ﺧﺪاىأ ﻋﺬاب راځي« )اﺑﻮ داود(

د د ﻋﻮت او ﺗﺒﻠﻴﻎ ارزښﺖ

١٥

د ﭘﻮرﺗﻨي ﺣﺪﻳﺚ ﻣﻀﻤﻮن ﺗﻪ ځﻴﺮ ﺳئ .ﭘﻪ ذﻫﻦ ﻛـي ﻳـﯥ وﺳـﺎﺗئ او

ﺑﻴﺎ ﻓﻜﺮ وﻛړئ ﭼي زﻣﻮږ د ﺧﭙﻞ ځﺎن او ﺧﭙﻠـﻮ ﻣﺘﻌﻠﻘﻴﻨـﻮ ،ﻳﻌﻨـي ﺧﭙﻠـي

ﻣﯧﺮﻣﻨي،ﻛﻮﭼﻨﻴﺎﻧﻮ او ﺷﺎګﺮداﻧﻮ د ﺑﺪو او ﻧﺎوړو ﮐـﺎروﻧﻮ ﭘـﻪ ﻫكﻠـﻪ ﻣـﻮږ

څﻨګﻪ ﮐړﻧﻪ او ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﮐﻮو؟

 -2د واک او وس ﺳﺮه ﺳﺮه د ﺗﺒﻠﻴـﻎ د ﭘﺮﯦښـﻮوﻟﻮ ﭘـﻪ ﺻـﻮرت ﻛـي
ﻛﻠﻤﻪ ﻃﻴﺒﻪ وﻳﻞ ﺳﺘﺎﺳي ﻋﺬاب ﻧﻪ دﻓﻊ ﻛﻮي.

د رﺳﻮل اﻟ�ﻪ ج څﺨﻪ دا ﻫﻢ ﻧﻘﻞ ﺳﻮي دي ﭼي د ﺗﻮﺣﻴﺪ ﮐﻠﻤﻪ )ﻻ

إﻟﻪ إﻻ اﻟ�ﻪ ﻣﺤﻤﺪ رﺳﻮل اﻟ�ﻪ( د ﻫﻐﻪ وﻳﻮﻧﮑي ﺗﻪ ﺗـﻞ ګټـﻪ رﺳـﻮي او ﻟـﻪ

ﻫﻐﻪ څﺨﻪ ﻋﺬاب او ﺑﻼ دﻓﻊ ﮐﻮي .اﻟﺒﺘﻪ ﭼي د دې ﻛﻠﻤې د ﺣﻘﻮﻗـﻮ ﭘـﻪ

ﻫکﻠﻪ ﺑﯥ ﭘﺮواﻳﻲ او د ﻫﻐې ﺳـﭙکﺎوى وﻧـﻪ ﺳـي .ﺻـﺤﺎﺑﻪ ووش ﻋـﺮض

وﻛړ ﭼـي د ﮐﻠﻤـې ﺷـﺮﻳﻔي ﻟـﻪ ﺣﻘﻮﻗـﻮ څﺨـﻪ ﺑـﯥ ﭘﺮواﻳـﻲ او ﺳـﭙكﺎوى

څﻨګﻪ وي؟ رﺳﻮل اﻟ�ﻪ ج وﻓﺮﻣﺎﻳﻞ :د ﮐﻠﻤې ﻃﻴﺒﯥ د ﺣﻘﻮﻗﻮ څﺨﻪ ﺑـﯥ

ﭘﺮواﻳﻲ او د ﻫﻐې اﺳﺘﺨﻔﺎف دادى ﭼي ﺧﻠﻚ ﭘﻪ ﻋﺎﻣﻪ او څﺮګﻨﺪه ﺗﻮګﻪ
د ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟى ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧۍ ﮐﻮي او د دې ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧﻴﻮ د ﻣﺨﻨﻴﻮي ﻟﭙﺎره څﻮك

ﻫڅﻪ او ﮐﻮﺷﺶ ﻧﻪ ﻛﻮي) .رواه اﻷﺻﺒﻬﺎﻧي(

 -3ﭘﺮ دﻏﺴي ﻗﻮم ﺑﺎﻧﺪي ﭘﻪ دې ﻧړۍ ﻛـي ﻋـﺬاب ﻧـﺎزﻟﻴږي او ﻫﻐـﻪ
څﻮک ﻳﯥ ﭼي ﻳﻮازي ﺧﭙﻠـﻪ ښـﻪ ﺳـړى وي او ﻧﯧـﻚ ﻋﻤﻠﻮﻧـﻪ ﺗـﺮ
ﺳﺮه ﮐﻮي ،ﻟﻪ دﻧﻴﻮي ﻋﺬاب څﺨﻪ ﻧﻪ ﺧﻮﻧﺪي ﮐﻴږي.

ﺣﻀﺮت ﺑﻲ ﺑﻲ ﻋﺎﻳﺸېل ﻟﻪ رﺳﻮل اﻟ�ﻪ ج څﺨـﻪ ﭘﻮښـﺘﻨﻪ وﻛـړه

ﭼي :ﻛﻪ ﭼﻴـﺮي د ﺧـﺪاىأ ﻋـﺬاب د ﻣځكـي د ﻳـﻮې ﺑﺮﺧـي ﭘﺮﺧﻠكـﻮ
ﺑﺎﻧﺪي ﻧﺎزل ﺳي او ﻫﻠﺘﻪ ځﻴﻨـي ﺧﻠـﻚ دﻳـﻦ داره وي ،ﻧـﻮ ﻫﻐـﻮ ﺗـﻪ ﻫـﻢ

ﺗﺎوان رﺳﻴږي؟ رﺳﻮل اﻟ�ﻪ ج وﻓﺮﻣﺎﻳﻞ» :ﭘﻪ دې ﻧړۍ ﻛي ﺧـﻮ ټﻮﻟـﻮ ﺗـﻪ

١٦

د دﻋﻮت اﺻﻮل او آداب

ﺗﺎوان رﺳﻴږي ،ﻣګﺮ ﭘﻪ آﺧﺮت ﻛي دﻏﻪ ﺧﻠﻚ ﻟﻪ ګﻨﺎه ﻛﺎراﻧﻮ څﺨـﻪ ﺟـﻼ
ﻛﻴږي«.

ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ښﺎﻏﻠي دي ﭼي ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ دﻳﻨﺪاري ﺑﺎﻧﺪي ډاډه دي ،ﺑﯥ ﻏﻤـﻪ

ﻧﻪ اوﺳي .ځكﻪ ﻛﻪ ﭼﻴﺮي ﺧﺪاىأ ﻣكړه د ﻣﻨﻜﺮاﺗﻮ د ﻋﺎﻣﯧﺪو و ﻟﻪ اﻣﻠﻪ

ﮐﻮم ﻋﺬاب ﻧﺎزل ﺳي ،ﻧﻮ ﻫﻐﻮى ﻫﻢ ﭘکښي ځﭙﻞ ﮐﻴږي.

 -4د اﻣﺮ ﺑﺎﻟﻤﻌﺮوف او ﻧﻬى اﻟﻤﻨﻜﺮ ﭘﻪ ﻧﻪ ﻛﻮﻟﻮ ﺳـﺮه ﭘـﺮ ډﯦـﺮ ﺷـﺪﻳﺪ
ﻋﺬاب ﺳﺮﺑﯧﺮه د دﻋﺎ د ﻧﻪ ﻗﺒﻠﯧﺪو ﺑﯧﺮه ﻫﻢ ﺳﺘﻪ.

رﺳﻮل اﻟ�ﻪ ج ﻓﺮﻣﺎﻳﻠي دي:

»اى ﺧﻠكﻮ! ﺗﺮ دې دﻣﺨﻪ ﭼي ﺗﺎﺳي ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟى ﺗﻪ دﻋﺎ وﻛـړئ او

ﻫﻐﻪ ﺳﺘﺎﺳي دﻋﺎ ﻗﺒﻮﻟﻪ ﻧـﻪ ﻛـړي ،اﻣـﺮ ﺑـﺎﻟﻤﻌﺮوف او ﻧﻬـى ﻋـﻦ اﻟﻤﻨﻜـﺮ
وﻛړئ .او ﺗﺮ دې دﻣﺨﻪ ﭼي ﺗﺎﺳي ﻣﻐﻔﺮت وﻏـﻮاړئ او ﺧـﺪاىأ ﻳـﯥ

ﻗﺒﻮل ﻧﻪ ﻛړي ،ﻫﻢ اﻣﺮﺑﺎﻟﻤﻌﺮوف او ﻧﻬى ﻋﻦ اﻟﻤﻨﻜﺮ وﻛړئ .ﺑﺎور وﮐړئ

ﭼي اﻣﺮ ﺑﺎﻟﻤﻌﺮوف او ﻧﻬـى ﻋـﻦ اﻟﻤﻨﻜـﺮ ﻧـﻪ رزق ﻟـﻪ ﻣﻨځـﻪ وړي او ﻧـﻪ

ﻣﺮګ ﻧﮋدې ﻛﻮي .ﻛﻠﻪ ﭼي د ﻳﻬﻮدو ﻋﺎﻟﻤﺎﻧﻮ او د ﻋﯧﺴﻮﻳﺎﻧﻮ راﻫﺒﺎﻧﻮ اﻣـﺮ

ﺑﺎﻟﻤﻌﺮوف او ﻧﻬى ﻋﻦ اﻟﻤﻨﻜﺮ ﭘﺮﯦښﻮد ،ﻧﻮ ﺧﺪاىأ د ﻫﻐـﻮ د اﻧﺒﻴـﺎ وو

ﭘﻪ ﺧﻮﻟﻪ ﭘﺮ ﻫﻐﻮ ﺑﺎﻧﺪي ﻟﻌﻨﺖ وﻛړ او ﺑﻴﺎ ﭘﻪ ﻋﺎم ﻋﺬاب اﺧﺘﻪ ﺳﻮل«.

د ﺣﻀﺮت ﻋﺎﻳﺸېل ﭘﻪ رواﻳﺖ ﻛي دا ﻫﻢ راﻏﻠي دي ﭼي رﺳـﻮل

اﻟ�ﻪ ج وﻓﺮﻣﺎﻳﻞ» :ﻟﻪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟى څﺨﻪ د ﻣﺮﺳـﺘي ﺗـﺮ ﻏﻮښـﺘﻠﻮ دﻣﺨـﻪ
اﻣﺮﺑﺎﻟﻤﻌﺮوف او ﻧﻬى ﻋﻦ اﻟﻤﻨﻜﺮ وﻛـړئ ،ﺑﻴـﺎ ﻣﺮﺳـﺘﻪ وﻏـﻮاړئ« )رواه

اﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ(

 -5ﻛـﻪ ﻋـﺎم ﻣﺴــﻠﻤﺎﻧﺎن د ګﻨـﺎه او ﻧﺎﻓﺮﻣــﺎﻧۍ ﻟـﻪ ﻏﺮﻗﯧــﺪو څﺨـﻪ وﻧــﻪ
ژﻏﻮرئ ،ﻧﻮ ﺧﭙﻞ ﻏﺮﻗﯧﺪه ﻫﻢ ﻳﻘﻴﻨي وﺑﻮﻟئ.

رﺳﻮل اﻟ�ﻪ ج ﻓﺮﻣﺎﻳﻠي دي:

د د ﻋﻮت او ﺗﺒﻠﻴﻎ ارزښﺖ

١٧

»د ﻫﻐﻪ ﭼﺎ ﻣﺜﺎ ل ﭼي د ﺧﺪاىأ ﭘﺮ ﺣﺪودو ﺑﺎﻧﺪي ټﻴﻨګ وي او د

ﻫﻐﻪ ﭼﺎ ﻣﺜﺎ ل ﭼي د ﺧﺪاىأ ﻟﻪ ﺣﺪودو څﺨﻪ ﺗﯧﺮى ﻛﻮي د ﻫﻐﻪ ﻗـﻮم

ﭘﻪ ﺷﺎن دى ﭼي ځﻴﻨي ﻳﯥ د ﺑﯧړۍ ﭘﻪ ﻟﻮړ ﭘﻮړ ﮐي ﻧﺎﺳـﺖ وي او ځﻴﻨـي

ﻳﯥ ﭘﻪ ﻻﻧﺪﻧي ﭘﻮړ ﮐـي ﻧﺎﺳـﺖ وي.ﭘـﻪ ﭘـﻮرﺗﻨي ﭘـﻮړ ﻛـي اوﺑـﻪ وي او ﭘـﻪ
ﻻﻧﺪﻧي ﭘﻮړ ﮐي اوﺑﻪ ﻧﻪ وي .ﻛﻠﻪ ﭼي د ﻻﻧﺪي ﭘﻮړ ﺧﻠـﻚ اوﺑـﻮ ﺗـﻪ اړﺗﻴـﺎ

ﭘﻴـﺪا ﮐـړي ،ﻧـﻮ د اوﺑـﻮ ﻟﭙـﺎره د ﺑﯧــړۍ ﻟـﻮړي ﺑﺮﺧـي ﺗـﻪ ورځـي او اوﺑــﻪ

راوړي .ﻧﻮ ﮐﻪ دوى دا ﻓﮑﺮ وﮐړي ﭼي ﭘﻪ ﭘـﻼوو ﭘـﻼوو د اوﺑـﻮ راوړﻟـﻮ
ﻟﭙﺎره ﻟﻮړ ﭘﻮړ ﺗﻪ ﺗﻠﻞ د دﻏﻪ ﭘﻮر ﺧﻠکﻮ ﺗﻪ ﺗﮑﻠﻴﻒ رﺳﻮي ،ځکﻪ ﻧﻮ ﻣـﻮږ

ﺑﺎﻳﺪ د ﺑﯧړۍ ﻻﻧﺪﻧۍ ﺑﺮﺧﻪ څﻪ ﺳﻮرۍ ﮐړو ﭼي د ﺳـﻤﻨﺪر اوﺑـﻪ ﺗﺮﻻﺳـﻪ

ﮐړو او د ﻟﻮړ ﭘﻮړ ﺧﻠک زﻣﻮږ ﻟﻪ ﺗﮑﻠﻴﻔﻪ ﺧﻼص ﺳي .ﭘﻪ دې ﺻـﻮرت

ﮐي ﮐﻪ د ﻟﻮړ ﭘﻮړ ﺧﻠک دﻏﻪ اﺣﻤﻘﺎن ﻟﻪ دې ﮐﺎر څﺨـﻪ را وﻧـﻪ ګﺮځـﻮي

او وواﻳﻲ ﭼي ﻫﻐﻮى ﭘﻮه ﺳﻪ او ﮐﺎر ﻳﯥ ،زﻣﻮږ ﻳﯥ ﭘـﻪ څـﻪ ،ﻧـﻮ ﭘـﻪ دې
ﺻﻮرت ﮐي ﺑﻪ دﻏﻪ ﺑﯧړۍ ﻫﺮﻣﺮو ډوﺑﻪ ﺳي او د واړي ډﻟي ﺑﻪ ﻟـﻪ ﻣﻨځـﻪ
وﻻړي ﺳي .ﺧﻮ ﮐﻪ دﻏﻪ ﻧﺎﭘﻮﻫﺎن ﻟـﻪ دې ﮐـﺎره راوګﺮځـﻮي ،ﻧـﻮ دواړي

ډﻟي ﺑﻪ ﻟﻪ ﻏﺮﻗﯧﺪو څﺨﻪ وژﻏﻮرل ﺳي«.

 -6دا د ﺧﺪاىأ ﻗﺎﻧﻮن دى ﭼي ﺗﺮ څﻮ ﻧﻮر ﻟﻪ ﻇﻠﻢ څﺨـﻪ ﻣﻨـﻊ ﻧـﻪ
ﺳي ﻧﺠﺎت ﻣﻮﻧﺪل ﺳﺘﻮﻧﺰﻣﻦ ﮐﺎر دى.

رﺳﻮل اﻟ�ﻪ ج ﻓﺮﻣﺎﻳﻠي دي:

ﭘﻪ ﺑﻨى اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﻛي ﺗﺮ ټﻮﻟﻮ دﻣﺨﻪ ﺗﻨﺰل ﭘـﻪ دې ډول ﺳـﺮه ﭘﻴـﻞ ﺳـﻮ

ﭼي ﻛﻠﻪ ﺑﻪ ﻳﻮه ﺳړي ﺑﻞ وﻟﻴﺪى ﭼي ﻳﻮ ﻧﺎوړه ﻛﺎر ﺑﻪ ﻳﯥ ﮐﺎوه ،ﻧـﻮ ﻫﻐـﻪ

ﺑﻪ ﻳﯥ د دې ﻛﺎرﻛﻮﻟﻮ څﺨﻪ ﻣﻨﻊ ﻛﺎوه او ورﺗﻪ وﻳـﻞ ﺑـﻪ ﻳـﯥ ﭼـي ګـﻮره د

ﺧﺪاىأ څﺨﻪ وﺑﯧﺮﯦږه داﺳي ﻣﻪ ﻛﻮه.ﺧﻮ د ﻫﻐﻪ ﭘﺮ ﻧﻪ ﻣﻨﻠﻮ ﺳـﺮﺑﯧﺮه ﺑـﻪ

ﻳﯥ د ﻫﻐﻪ ﺳړي ﺳﺮه ﭘـﻪ ﺧﻮړﻟـﻮ ،څښـﻠﻮ ،ﻧﺎﺳـﺘﻪ او وﻻړه ﻛـي ﻫﻐﺴـي
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ﻛړﻧﻪ ﻛﻮل ﻟكﻪ ﭼي ﺗﺮ ګﻨﺎه دﻣﺨﻪ ﻳﯥ ور ﺳﺮه ﮐﻮل.ﮐﻠـﻪ ﭼـي دا ﭼـﺎري
ﻋـﺎﻣي ﺳـﻮې ،ﻧـﻮ ﺧـﺪاىأ د ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧــﺎﻧﻮ ﻟـﻪ ﺷـﺎﻣﺘﻪ د ﻓﺮﻣـﺎن وړوﻧﮑــﻮ

زړوﻧﻪ ﻫﻢ د ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧﻮ د زړوﻧﻮ ﻏﻮﻧﺪي ﻛړل.

ﺑﻴﺎ رﺳﻮل اﻟ�ﻪ ج د ﺧﭙﻠﻮ دﻏﻮ ﺧﺒـﺮو ﭘـﻪ ﺗﺎﻳﻴـﺪ دﻏـﻪ آﻳﺘﻮﻧـﻪ ﺗـﻼوت

ﮐړل:
َ
َّ
ْ
ُ
ۢ َ ٓ ۡ َ ٰٓ َ
َ َ َ
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َ
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َ ُ ْ َ َ َ َ َ
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ژﺑﺎړه» :د ﺑﻨى اﺳﺮاﺋﻴﻠﻮ ﻛﺎﻓﺮاﻧﻮ ﺗﻪ د داود او د ﻣﺮﻳﻤي د زوى ﻋﻴﺴى ﭘﻪ

ﺧﻮﻟﻪ ﻟﻌﻨﺖ وﻳﻞ ﺳﻮى دى .دا ﻟﻌﻨﺖ ﻟﻪ دې اﻣﻠﻪ وو ﭼي ﻫﻐﻮ ﭘﺮ ﻟﻪ ﭘﺴې )د
ﺧﺪاى ﻟﻪ ﺣكﻤﻪ( ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﮐﺎوه او )ﭘﻪ ﻇﻠﻢ او وراﻧي ﮐي( ﺗﺮﺣﺪ ﺗﯧﺮﯦﺪل.

ﻫﻐﻮ ﻟﻪ ﻧﺎوړو اﻋﻤﺎﻟﻮ څﺨﻪ ﭼي ﺗﺮ ﺳﺮه ﮐﻮل ﻳﯥ ﻻس ﻧﻪ اﺧﻴﺴﺖ او ﻳﻮ ﺑﻞ

ﻳﯥ ﻟﻪ دﻏﺴي ﮐﺎرو ﻧﻮ څﺨﻪ ﻧﻪ ﻣﻨﻊ ﮐﻮل .د دوى دا ﻛﺎر ډﯦﺮ ﺑﺪ وو )ځكﻪ ﭼي
ﻳﻮې ډﻟي ﻣﻨﮑﺮات ﺗﺮﺳﺮه ﮐﻮل او ﺑﻠﻪ ﭘټﻪ ﺧﻮﻟﻪ اوﺳﯧﺪل ،ﭘﻪ دې ﺗﻮګﻪ ټﻮل
ﻣﺠﺮﻣﺎن ﺳﻮل(.ﺗﺎﺳي ﺑﻪ ﭘﻪ دوى ﻛي ډﯦﺮﺧﻠﻚ ووﻳﻨئ ﭼي د ﻛﻔﺎرو ﺳﺮه

دوﺳﺘي ﻛﻮي )او د اﺳﻼم ﺳﺮه د ﺟګړې ﻟﭙﺎره د ﮐﻔﺎرو ﻣﻠګﺮي ﮐﻴږي(.

ﻫﻐﻮى څﻮﻧﻪ ﺑﺪه ﺗﻮښﻪ د ﺧﭙﻠﻮ ځﺎﻧﻮﻧﻮ ﻟﭙﺎره ﻟﻪ وړاﻧﺪي څﺨﻪ )آﺧﺮت ﺗﻪ(

ﻟﯧږي .داﺳي ﺗﻮښﻪ ﭼي د ﺧﺪاى د ﻗﻬﺮ او ﭘﻪ دوږخ ﮐي د ﺗﻞ ﺗﺮ ﺗﻠﻪ ﭘﺎﺗﻪ
ﮐﯧﺪو ﻻﻣﻞ ګﺮځي .ﺧﻮ ﻛﻪ ﭼﻴﺮي دې ﺧﻠكﻮ ﭘﺮﺧﺪاى او ﭘﻴﻐﻤﺒﺮاو ﭘﺮﻫﻐﻮ

ﻛﺘﺎﺑﻮﻧﻮ ﺑﺎﻧﺪي ﭼي ﻫﻐﻪ ﺗﻪ ﻳﯥ رااﺳﺘﻮﻟي وه اﻳﻤﺎن درﻟﻮداى ،ﻧﻮ د ﮐﺎﻓﺮاﻧﻮ

د د ﻋﻮت او ﺗﺒﻠﻴﻎ ارزښﺖ
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ﺳﺮه ﺑﻪ ﻳﯥ ﻫﻴڅكﻠﻪ دوﺳﺘي ﻧﻪ واى ﮐړې .ﺧﻮ ﭘﻪ دوى ﻛي ډﯦﺮ ﺧﻠﻚ ﻓﺎﺳﻖ

او ﻟﻪ اﻳﻤﺎن څﺨﻪ وﺗﻠي دي«.

وروﺳﺘﻪ رﺳﻮل اﻟ�ﻪ ج ﭘﻪ ډﯦﺮ ټﻴﻨګﺎر ﺳﺮه ﺣكﻢ وﻛړ ﭼي اﻣﺮ

ﺑﺎﻟﻤﻌﺮوف او ﻧﻬى ﻋﻦ اﻟﻤﻨﻜﺮ ﻛﻮئ .ﻇﺎﻟﻢ ﻟﻪ ﻇﻠﻢ څﺨﻪ ﻣﻨﻊ ﻛﻮئ او د

ﺣﻖ ﻟﻮرﺗﻪ ﻳﯥ ﺑﻮﻟئ.

ﻟﻨډه دا ﭼي د دﻋﻮت او ﺗﺒﻠﻴﻎ ﭘﺮﯦښﻮول زﻣﻮږ د اوﺳﻨﻴﻮ ﺧﻮارﻳـﻮ او

ﭘﺮﯦﺸﺎﻧﻴﻮ ﻻﻣﻞ ﺑﺎﻟﻪ ﺳي .ﻧﻦ ﻣﻬﺎل د ﻣﺴﻠﻤﺎن اﻣﺖ ﺣﺎﻟﺖ ﺗﺮ ﺑـﺪو ﺑـﺪﺗﺮ
ﺳﻮى دى او ﻫﺮه ورځ ﻣﺴـﻠﻤﺎﻧﺎن ﭘـﻪ ﻧـﻮو ﻧـﻮو ﭘﺮﯦﺸـﺎﻧﻴﻮ او ﻻﻟﻬﺎﻧـﺪﻳﻮ
اﺧﺘــﻪ ﻛﻴــږي .ﭼــي د دې ﻻﻣــﻞ د ﻣﺴــﻠﻤﺎﻧﺎﻧﻮ ﻟﺨــﻮا ډول ډول ﻧــﺎوړي

ﭼﺎري ﺗﺮﺳﺮه ﮐﻮل ،د ﻫﻐـﻮ ﭘـﺮ ﺿـﺪ اﻗـﺪام او ﻫﻠـي ځﻠـي ﻧـﻪ ﮐـﻮل او د

دﻋﻮت او ﺗﺒﻠﻴﻎ ﭘﺮﯦښﻮول دي.

ﻛﻪ اوس ﻫﻢ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن د ﻏﻔﻠﺖ ﻟﻪ ﺧﻮﺑﻪ راوﻳښ ﻧـﻪ ﺳـي او دا ﻛـﺎر

ﭼي د ﻧﺒﻮت ﻣﻮﺧﻪ او ﻣﻘﺼﺪ ﺑﺎﻟﻪ ﺳي ﭘﺮ ﻧﺒﻮي ﻃﺮﻳﻘﻪ ﭘﻴﻞ ﻧﻪ ﻛړي ،ﻧـﻮ

ﺑﻪ ﻟﻪ ﺑﺮﺑﺎدۍ او ﺗﺒﺎﻫۍ څﺨﻪ ځﺎن ﺳﺎﺗﻞ او ژﻏﻮرل ډﯦﺮ ﺳـﺘﻮﻧﺰﻣﻦ وي.

ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟى دي ﻣﻮږ ټﻮل و ﺳﺎﺗي آﻣﻴﻦ.
Ï Ïﻋﻮ Êښﯧګڼﻲ  æÇﻓﻀﺎﯾﻞ

ﻟكﻪ څﻨګﻪ ﭼي د دﻋﻮت او ﺗﺒﻠﻴﻎ ﭘﻪ ﭘﺮﯦښﻮوﻟﻮ ﺳﺮه د ﺧـﺪاىأ ﻟـﻪ

ﻟﻮري ﻋﺬاب ﻧﺎزﻟﻴږي ،ﭘﻪ ﻫﻤﺪې ډول د دې ﻛﺎر ﺗﺮﺳﺮه ﻛﻮل ﻫﻢ ډﯦﺮي

ښﯧګڼﻲ او ﻓﻀﻴﻠﺘﻮﻧﻪ ﻟﺮي ﭼي د ﻫﻐﻮ ﭘﻪ ﻫكﻠﻪ ﺧﺪاىأ ﭘﻪ ﻗـﺮآن ﻛـﺮﻳﻢ

او رﺳﻮل اﻟ�ـﻪ ج ﭘـﻪ ﺧﭙﻠـﻮ ﺳـﭙﯧڅﻠﻮ وﻳﻨـﺎوو )اﺣـﺎدﻳﺜﻮ( ﻛـي ارﺷـﺎدات

ﻓﺮﻣــﺎﻳﻠي دي .څﻨګــﻪ ﭼــي دﻟﺘــﻪ د دې ټﻮﻟــﻮ آﻳﺘﻮﻧــﻮ او ﺣــﺪﻳﺜﻮﻧﻮ راوړل
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زﻣﻮږ د ﺧﺒﺮو د اوږدﯦﺪو ﻻﻣﻞ ګﺮځي ،ځكﻪ ﻧﻮ د ﺗﺒﺮک ﻟﭙﺎره ﭘﺮ ﻻﻧﺪي

څﻮ آﻳﺘﻮﻧﻮ او ﺣﺪﻳﺜﻮﻧﻮ ﺑﺎﻧﺪي ﺑﺴﻨﻪ ﻛﻮو.

 -1ﻟﻮى څښﺘﻦأ ﻓﺮﻣﺎﻳﻠي دي:
َ
َ ٗ
َ
َ
َّ
َ َ َ
َ ٓ َ َّ
﴿ َو َم ۡن أ ۡح َس ُن ق ۡو� ّم َِّمن د َ� إِ� ٱ� ِ َوع ِمل �ٰل ِٗحا َوقال إِن ِ� م َِن
ٱل ۡ ُم ۡسلِم َ
� ] ﴾٣٣ﻓﺼﻠﺖ.[٣٣ :
ِ

ژﺑﺎړه» :ﺗﺮ دې ښﻪ ﺧﺒﺮه ﭼﻴﺮي ده ﭼي ﺧﻠﻚ ﻧﻮر وګړي د ﺧﺪاى ﻟﻮري

ﺗﻪ وﺑﻮﻟي او ﺧﭙﻠﻪ ﻫﻢ ﻧﯧﻚ ﻋﻤﻠﻮﻧﻪ وﻛړي او د اﻃﺎﻋﺖ د څﺮګﻨﺪوﻟﻮ ﻟﭙﺎره

وواﻳﻲ ﭼي زه ﻟﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎﻧﻮ )ﻓﺮﻣﺎن وړوﻧﮑﻮ( څﺨﻪ ﻳﻢ«.

ﻳﻌﻨى ﭘﻪ ﺑﻨﺪه ګي ﺑﺎﻧﺪي ﻓﺨﺮ وﻛړي او د ﻣﺘﻜﺒﺮﻳﻨـﻮ ﭘـﻪ ﺷـﺎن ﭘـﻪ وﻧـﻪ

ﺷﺮﻣﯧږي.

د ﭼﺎ ﺳﺘﺎﻳﻨﻪ ﭼي ﺧﺪاىأ ﭘﻪ داﺳي اﻟﻔﺎﻇﻮ ﺳﺮه وﻛړي ،ﻧـﻮ د ﻫﻐـﻪ

ﺳـﺘﺮه ﻣﺮﺗﺒـﻪ څـﻮك اﻧـﺪازه ﮐـﻮﻻى ﺳـي؟ﻣﻮږ ﺗـﻪ ښـﺎﻳﻲ ﭼـي ځﺎﻧﻮﻧــﻪ د

دﻏﺴي ﺧﻠكﻮ ﻏﻮﻧﺪي ﺟﻮړ ﻛړو.

 -2ﺑﻞ ځﺎى ﻟﻮى څښﺘﻦأ ﻓﺮﻣﺎﻳﻠي دي:
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َ ُۡ ۡ ُ َ َ ُۡ ۡ َ ُ َۡ ُ ُ ۡ َۡ ُٓ َۡ
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و�نهون ع ِن ٱلمنك ِر و�قِيمون ٱلصلوة و�ؤتون ٱلزكوة و� ِطيع
ُ ْ َ ٰٓ َ
�َُ
�ز َ
ك َس َ ۡ
� إ َّن ٱ َّ َ
� ُه ُم ٱ َّ ُ
حك ٞ
� َعز ٌ
ِيم ] ﴾٧١اﻟﺘﻮﺑﺔ.[٧١ :
ۗ
ِ
أو�� ِ
ِ
ژﺑﺎړه» :او ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻧﺎرﻳﻨﻪ او ﻣﺴﻠﻤﺎﻧي ښځي ټﻮل د ﻳﻮ ﺑﻞ دوﺳﺘﺎن دي.

ﭘﻪ ښﻮ ﭼﺎرو اﻣﺮ )ښﻮوﻧﻪ( او ﻟﻪ ﺑﺪﻳﻮ ﻣﻨﻊ ﻛﻮي.ﻟﻤﻮﻧځﻮﻧﻪ ﮐﻮي .زﻛﺎت

ورﻛﻮي .او د ﺧﺪاى او د ﻫﻐﻪ د ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ اﻃﺎﻋﺖ ﻛﻮي .دا ﻫﻐﻪ ﻛﺴﺎن دي
ﭼي ﭘﺮ ﻫﻐﻮ ﺑﺎﻧﺪي ﺑﻪ د ﺧﺪاى رﺣﻤﺖ ﻧﺎزﻟﻴږي .ﺑﯥ ﺷكﻪ ﺧﺪاى ﭘﺮ ټﻮﻟﻮ

ﻻﺳﯩﺒﺮى ،ﺣكﻴﻢ او ځﻴﺮك دى«.

د د ﻋﻮت او ﺗﺒﻠﻴﻎ ارزښﺖ

٢١

ورﭘﺴې د دې رﺣﻤﺖ ﺑﻴﺎن ﻛﻴږي ﭼي ﺧـﺪاىأ د ﻣﺴـﻠﻤﺎﻧﻮ ﻧﺎرﻳﻨـﻪ

وو او ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﻮ ښځﻮ ﺳﺮه د داﺳي ﺑﺎﻏﻮﻧﻮ ژﻣﻨـﻪ ﻛـړې ده ،ﭼـي د ﻫﻐـﻮ
ﺗﺮوﻧﻮ ﻻﻧﺪي ﺑﻪ وﻟې ﺑﻬﻴږي او دوى ﺑﻪ ﺗﻞ ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ځﺎى ﻛي اوﺳﻴږي او

دښكﻠﻮ ﻛﻮروﻧﻮ ژﻣﻨﻪ ﻳﯥ ورﺳﺮه ﻛړې ده ﭼي ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﭘﻪ دې ﺑﺎﻏﻮﻧﻮ ﻛي

وي .او د دې ﻧﻌﻤﺘﻮﻧﻮ ﺗﺮ څﻨګ ﺑﻞ ﺳـﺘﺮ ﻧﻌﻤـﺖ د ﺧـﺪاىأ رﺿـﺎ ده

ﭼي د ﺗﻞ ﻟﭙﺎره ﺑﻪ د ﺟﻨﺘﻴﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ وي ،ﭼـي دا د اﻧﺴـﺎن ﻟﭙـﺎره ﺳـﺘﺮ
ﺑﺮﻳﺎﻟﻴﺘﻮب دى .ﭘـﻪ دې آﻳـﺖ ﻛـي ﭼـي د رﺣﻤـﺖ د ﺗﺮﻻﺳـﻪ ﮐﻮﻟﻮﻛﻮﻣـﻪ
ﻃﺮﻳﻘﻪ ښﻮول ﺳﻮې ده ،ﻫﻐﻪ اﻣﺮ ﺑﺎﻟﻤﻌﺮوف او ﻧﻬى ﻋﻦ اﻟﻤﻨﻜﺮ؛ ﻳﻌﻨـي

د دﻋﻮت ﻃﺮﻳﻘـﻪ ده ،ﭼـي د ﻫﻐـې ﺧﻼﺻـﻪ ﭘﻮرﺗـﻪ ﺑﻴـﺎن ﺳـﻮې ده او د

ﻫﻐې ﻟﭙﺎره ﻳﻮازي ﻫﻤﺖ ﺗﻪ اړﺗﻴﺎ ده ،ﺑﺲ ﻧـﻮ ﻫﻤـﺖ وﻛـړئ او رﺣﻤـﺖ
ﺗﺮ ﻻﺳﻪ ﻛړئ.

 -3رﺳﻮل اﻟ�ﻪ ج ﻓﺮﻣﺎﻳﻠي دي:
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و ْز ُرﻫﺎ ووزر ﻣﻦ ﻋ ِﻤﻞ ﺑﻬﺎ ِﻣﻦ �ﻌ ِﺪهِ ِﻣﻦ �� أن �ﻨﻘﺺ ِﻣﻦ أوزار ِﻫﻢ ْ
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ِ
ِ
ِ
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)رواه ﻣﺴﻠﻢ(.
ژﺑﺎړه :څﻮک ﭼي ﭘﻪ اﺳﻼم ﻛي ښﻪ ﻃﺮﻳﻘﻪ راﻣﻨځ ﺗﻪ ﻛړي ،ﻫﻐﻪ ﺗﻪ ﺑﻪ

د ﻫﻐې ﺛﻮاب او اﺟﺮ ﻫﻢ ورﻛﻮل ﻛﻴږي ،او د ﻫﻐـﻮ ﺧﻠكـﻮ ﺛـﻮاب ﺑـﻪ

ﻫﻢ ورﻛﻮل ﺳي ﭼي ﺗـﺮ ده وروﺳـﺘﻪ ﭘـﺮ دﻏـﻪ ښـﻪ ﻃﺮﻳﻘـﻪ ﺑﺎﻧـﺪي ﻋﻤـﻞ

ﻛﻮي .ﭘﺮﺗﻪ ﻟﻪ دې ﭼي د ﻫﻐﻮ ﺧﻠكﻮ ﭘﻪ ﺛﻮاب ﻛي ﻛـﻮم ﻛﻤـﻮاﻟى راﺳـي.
او څﻮک ﭼي ﭘﻪ اﺳﻼم ﻛي ﺑﺪه ﻃﺮﻳﻘﻪ راﻣﻨځ ﺗﻪ ﮐړي ،ﻫﻐﻪ ﺗﻪ ﺑـﻪ د دې

ﻛﺎرﺳﺰا ﻫﻢ ورﻛﻮل ﻛﻴږي او د ﻫﻐﻮ ﺧﻠكﻮ ګﻨﺎه ﺑﻪ ﻫﻢ د ده ﭘﻪ ﻏﺎړه وي

٢٢

د دﻋﻮت اﺻﻮل او آداب

ﭼي وروﺳﺘﻪ ﭘﺮ دې ﺑﺪه ﻃﺮﻳﻘﻪ ﺑﺎﻧﺪي ﻋﻤﻞ ﻛـﻮي .ﭘﺮﺗـﻪ ﻟـﻪ دې ﭼـي د

ﻫﻐﻮ ﺧﻠكﻮ ﭘﻪ ګﻨﻬﻮﻧﻮ ﻛي ﻛﻮم ﻛﻤﻮاﻟى راﺳي.

ﻟﻪ دې څﺨﻪ څﺮګﻨﺪﻳږي ﭼي ﻛﻪ ﭼﻴﺮي ﻳﻮ ﺳړى د ﻳﻮ ﭼـﺎ د زﻳـﺎر او

ﻫڅﻮﻧي ﻟﻪ اﻣﻠﻪ ﭘﺮﻟﻤﺎﻧځﻪ ﺑﺎﻧﺪي ټﻴﻨګ ﺳي ،ﻧـﻮ ﻫـﺮ څﻮﻧـﻪ ﺛـﻮاب ﭼـي

ﻫﻐــﻪ ﻟﻤــﻮﻧځ ﻛــﻮوﻧﻜي ﺗــﻪ رﺳــﻴږي ﻫﻐﻮﻧــﻪ ﺛــﻮاب ﺑــﻪ ﻫــﺮه ورځ ﻫﻐــﻪ
ﻫڅﻮوﻧﻜي ﺗـﻪ ﻫـﻢ رﺳـﻴږي .ﻫﻤﺪﻏﺴـي ﻧـﻮر ﻧﯧـﻚ ﻋﻤﻠﻮﻧـﻪ ﻫـﻢ ﻗﻴـﺎس

ﻛړئ.

ﺳﺒﺤﺎن اﻟ�ﻪ! د ﺧﺪاىأ څﻮﻧﻪ ﺳﺘﺮ ﻓﻀﻞ دى ﭼي ﭘﻪ ﻳﻮه ﻟږ ﺷـﺎﻧﺘﻪ

زﻳﺎر اﻳﺴﺘﻠﻮ ﺑﺎﻧﺪي دوﻧﻪ ﻟﻮى اﺟﺮ ورﻛﻮي ﭼـي ﻛـﻪ وروﺳـﺘﻪ دﻏـﻪ زﻳـﺎر

اﻳﺴﺘﻮﻧﮑى ﺧﭙﻠﻪ ﻣﻮﺟﻮد ﻫﻢ ﻧﻪ وي ،ﺑﻴﺎ ﻫﻢ ﺛﻮاب ورﺗﻪ رﺳﻴږي.

 -4ﭘﺮ دې ﺳﺮﺑﯧﺮه ﭼـي ﭘـﻪ دﻳﻨـي ﭼـﺎرو ﻛـي ﺧﭙﻠـﻪ زﻳـﺎر اﻳﺴـﺘﻮﻧﮑي
اﻧﺴﺎن ﺗﻪ د اﻟ�ﻪ ﺗﻌﺎﻟى ﻟﻪ ﻟـﻮري رزق ورﻛـﻮل ﻛﻴـږي ،د ﻫﻐـﻪ ﻟـﻪ

ﺑﺮﻛﺘﻪ د ﻫﻐﻪ ﺧﭙﻠﻮاﻧﻮ ﺗﻪ ﻫﻢ رزق ﭘﻴﺪا ﻛﻴږي.

ﺣﻀﺮت اﻧﺲس واﻳﻲ ﭼي د رﺳﻮل اﻟ�ﻪ ج ﭘﻪ زﻣﺎﻧﻪ ﻛي دوه وروڼـﻪ

وه .ﻳﻮ ورور ﭘﻪ ﻳﻮه ﻛﺎر ﺑﻮﺧﺖ وو او ﺑﻞ د رﺳﻮل اﻟ�ﻪ ج ﺧﺪﻣﺖ ﮐـﺎوه

او دﻳﻨي ﭘﻮﻫﻪ ﻳﯥ ﺗﺮﻻﺳﻪ ﮐـﻮل .ﻫﻐـﻪ ورور ﭼـي ﮐـﺎر ﻳـﯥ ﮐـﺎوه رﺳـﻮل

اﻟ�ﻪج ﺗﻪ د ﺧﭙﻞ ورور د ﻛﺎر ﻧﻪ ﻛﻮﻟﻮ ﺷكﺎﻳﺖ وﻛړ .رﺳﻮل اﻟ�ﻪ ج ورﺗﻪ

وﻓﺮﻣﺎﻳﻞ» :ښﺎﻳﻲ ﭼـي ﺗﺎﺗـﻪ ﺑـﻪ ﻫـﻢ د ده ﻟـﻪ اﻣﻠـﻪ رزق درﻛـﻮل ﻛﻴـږي«

)رواه ﺗﺮﻣﺬى(

ځکﻪ ﻧﻮ ﮐﻪ څﻮک ﺷﺘﻪ وﻟﺮي او دوﺳﺘﺎن او ﺧﭙﻠﻮان ﻳﯥ د دﻳﻦ ﭘﻪ

ﭼﺎرو ﻟګﻴﺎ وي ﺑﺎﻳﺪ د داﺳي دوﺳﺘﺎﻧﻮ او ﺧﭙﻠﻮاﻧﻮ د ﺧﺪﻣﺖ او د ﻫﻐﻮ د
اﻫﻞ او ﻋﻴﺎل د اړﺗﻴﺎ وو ﻟﻴﺮي ﮐﻮﻟﻮ ﺗﻪ ﭘﺎم واړوي .ځكﻪ د ده د دې

ﻧﻌﻤﺖ ﺷكﺮ ﭘﻪ ﻫﻤﺪې ډول ﺳﺮه ادا ﻛﻴږي او د ﺧﭙﻠﻮ ﺷﺘﻮ او ﻧﻌﻤﺘﻮﻧﻮ

د د ﻋﻮت او ﺗﺒﻠﻴﻎ ارزښﺖ
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ﭘﺮاﺧي دي د ﺧﭙﻠﻮ دﻏﺴي ﻋﺰﻳﺰاﻧﻮ ﭘﻪ ﻃﻔﻴﻞ وﺑﻮﻟي .ﺧﻮ ﻟﻪ ﺑﺪه ﻣﺮﻏﻪ
ﻧﻦ ﻣﻬﺎل ﻣﻮږ ﭘﻪ دﻏﻪ راز ﺑﺎﻧﺪي د ﺑﯥ ﺧﺒﺮۍ ﻟﻪ اﻣﻠﻪ ﭘﺮداﺳي دﻳﻦ ﭘﺎﻟﻮ
او د اﺳﻼم او ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎﻧﻮ د ﺧﺪﻣﺖ او ﭘﻮﻫﻮﻧي ﭘﻪ ﭼﺎرو ﻟګﻴﺎ ﺧﻠكﻮ
ﺑﺎﻧﺪي ﻧﻴﻮﻛي او اﻋﺘﺮاﺿﻮﻧﻪ ﻛﻮو او ﻣﻼﻣﺖ ﻳﯥ ګڼﻮ ،ﭼي دا زﻣﻮږ ډﯦﺮه

ﺳﺘﺮه ﻏﻠﻄي ده.

 -5ﻫﻐﻪ څﻮک ﭼي د دﻳﻦ د زده ﻛﻮﻟﻮ ﻳﺎ ﻧﻮرو ﺗﻪ د ښﻮوﻟﻮ ﻟﭙـﺎره ﻳـﻮ

ځﺎى ځي ،ﻫﻐﻪ ﺗﻪ د ﺣﺞ ﺛـﻮاب ورﻛـﻮل ﻛﻴـږي .رﺳـﻮل اﻟ�ـﻪ ج
ﻓﺮﻣﺎﻳﻠي دي:

»ﻫﻐﻪ څﻮك ﭼي د ﻧﯧكۍ زده ﻛﻮﻟﻮ ﻳﺎ ښـﻮوﻟﻮ ﻟﭙـﺎره ﻣﺴـﺠﺪ ﺗـﻪ ځـي

ﻫﻐــﻪ ﺗــﻪ د ﻳــﻮه داﺳــي ﺣــﺎﺟي ﺛــﻮاب ور ﻛــﻮل ﻛﻴــږي ﭼــي ﺣــﺞ ﻳــﯥ
ﺑﺸﭙړﺳﻮى وي )ﻳﻌﻨى ﻗﺒﻮل ﺳﻮى وي(« )ﺟﺎﻣﻊ اﻟكﺒﻴﺮ(

ﻟﻪ دې ﺳﺘﺮي ښﯧګڼﻲ څﺨﻪ ﺑﯥ ﺑﺮﺧي ﻛﯧﺪل ﻟﻪ ﻟﻮى ﺳـﻌﺎدت څﺨـﻪ

ﺑﯥ ﺑﺮﺧي ﮐﯧﺪه دي .دا د ﺧـﺪاى ﺗﻌـﺎﻟىأ څﻮﻧـﻪ ﺳـﺘﺮ اﻧﻌـﺎم دى.ﭼـي

څﻮک دوﻧي ﭘﻴﺴې وﻧﻪ ﻟﺮي ﭼي ﺣـﺞ ﻳـﺎ ﻋﻤـﺮه ﭘـﻪ وﻛـړي ،ﻧـﻮ ﻫﻐـﻪ دا

ﻣﺮﺗﺒﻪ د دﻋﻮت او ﺗﺒﻠﻴﻎ ﻟﻪ ﻻري ﺗﺮ ﻻﺳـﻪ ﻛـﻮﻻى ﺳـي .دا څﻮﻧـﻪ ﻟـﻮى
ﻓﻀﻞ دى؟

ﺑﺮﻳﻦ ﻣﮋده ﮔﺮ ﺟﺎن ﻓﺸﺎﻧﻢ رواﺳﺖ!

 -6ﮐﻮم ﺑﺪن ﭼي د ﻟﻮى څښﺘﻦأ ﭘﻪ ﻻر ﻛي ﭘﻪ دوړو ﻛكـړ ﺳـﻮى
وي دوږخ ﺗﻪ ﻧﻪ ځي .د ﻟﻮى څښﺘﻦأ ﺳﺘﺮ ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ ج ﻓﺮﻣﺎﻳﻠي

دي:

»ﻫﻢ ﺑﻪ د ﺧﺪاى ﭘﻪ ﻻر ﻛي د ﻳﻮه ﺑﻨﺪه ﭘښې ﭘﻪ دوړو ﺳـﭙﯧﺮې ﺳـﻮي

وي ،او ﻫﻢ ﺑﻪ دوږخ ﺗﻪ ځي؟ داﺳي ﻧﻪ ﺳي ﮐﯧﺪﻻى« )رواه اﻟﺒﺨﺎرى(
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د دﻋﻮت اﺻﻮل او آداب

ﻋﻠﻤﺎوو ﻛﺮاﻣﻮ ﻟﻴكﻠي دي ﭼي د دﻳﻨي ښﻮوﻧي او روزﻧي ،دﻋـﻮت او

ﺗﺒﻠﻴﻎ ،ﺟﻬﺎد او د ﻛﻮم ﻣﺤﺘـﺎج ﺳـﺮه د ﻣﺮﺳـﺘي ﻛﻮﻟـﻮ ﻟﭙـﺎره ﺗﻠـﻞ ،ټـﻮل

دﺧﺪاىأ ﭘﻪ ﻻر ﻛي ﻫﻠي ځﻠي ﺑﻠﻞ ﮐﻴږي.

 -7څﻮک ﭼي د ﺧﺪاىأ ﭘﻪ ﻻر ﻛي ووزي او ﭘﻪ دې ﻻر ﮐي ﭼـي
ﻫﺮ څﻮﻧي ﭘﻴﺴې وﻟګﻮي ،ﻛﻪ څﻪ ﻫﻢ ﻫﻐﻪ ﭘﻴﺴې ﭘﻪ ځﺎن وﺧﻮري
ﺧﺪاىأ د ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﻋﻮض ﻛي اووه ﺳﻮه ﺑﺮاﺑﺮه ﺛﻮاﺑﻮﻧﻪ ورﮐﻮي.

ﭘﻪ دې ﻫکﻠﻪ رﺳﻮل اﻟ�ﻪ ج ﻓﺮﻣﺎﻳﻠي دي:

»څﻮك ﭼي د ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟى ﭘـﻪ ﻻر ﻛـي ﭘﻴﺴـې ﺧﺮڅـي ﻛـړي ﺧـﺪاى

ﺗﻌﺎﻟى د ﻫﻐﻮ ﭘـﻪ ﻋـﻮض ﻛـي اووه ﺳـﻮه ﺑﺮاﺑـﺮه ﺛﻮاﺑﻮﻧـﻪ ورﻛـﻮي« )رواه
اﻟﺘﺮﻣﺬى واﻟﻨﺴﺎﻳﻲ(

د ﻟﻮى څښﺘﻦأ څﻮﻧﻪ ﺳﺘﺮ اﺣﺴﺎن دى ﭼي ﭘﻪ دې ﻻر ﮐي د ﻳـﻮې

اﻓﻐﺎﻧۍ ﻟګښﺖ ﭘﻪ ﺳﻠﻮ ﻧﻪ ،ﺑﻠكي ﭘﻪ اووه ﺳـﻮه ﺑـﺪﻟﻮي .ﻣـﻮږ ﺗـﻪ ښـﺎﻳﻲ

ﭼي د دې ﺑﺸﺎرت ﭘﻪ ﭘﺎم ﻛي ﻧﻴﻮﻟﻮ ﺳﺮه وګﻮرو ﭼي ﻣﻮږ د ﺧﺪاىأ د

رﺿﺎ او ﺧﻮښۍ ﻟﭙﺎره ﻟﻪ ﺧﭙﻠي ګټﻲ څﺨﻪ څﻮﻧﻪ ﺑﺮﺧﻪ د ﻫﻐـﻪأ ﭘـﻪ ﻻر

ﻛي ﺧﺮڅﻮو.ﻛﻪ ﻣﻮ ﺗﺮ اوﺳﻪ ﭘﻮري دا ﻛﺎر ﻧﻪ وي ﻛړى ،ﻧﻮ ﭘـﻪ راﺗﻠـﻮﻧﻜې
ﻛي ﻳﯥ ﺑﺎﻳﺪ ﻫﺮو ﻣﺮو ﺧﭙﻞ ﻣﻌﻤﻮل وګﺮځﻮو.

 -8ﺗﺒﻠﻴﻎ د رﺳﻮل اﻟ�ﻪ ج د دﻋﺎوو د ﺑﺮﻛﺎﺗﻮ د ﺗﺮ ﻻﺳﻪ ﮐﻮﻟـﻮ ذرﻳﻌـﻪ
ده .ﻟكﻪ ﭼي رﺳﻮل اﻟ�ﻪ ج دﻋﺎ ﻓﺮﻣﺎﻳﻠې ده:

»ﺧﺪاى دي ﻫﻐﻪ ﺳړى ﺗﻞ روغ او ﻧﯧکﻤﺮﻏﻪ وﺳﺎﺗي ﭼي )ﭘﻪ واﺳﻄﻪ

ﻳﺎ ﻳﯥ ﺑﯥ ﻟﻪ واﺳﻄې( ﻳﯥ زﻣﺎ څﺨﻪ ﻛﻮﻣﻪ ﺧﺒﺮه اورﯦﺪﻟې وي او ﺑﻴﺎ ﻫﻐﻪ

ﺧﺒﺮه ﻧﻮرو ﺗﻪ داﺳي و رﺳﻮي ﻟكﻪ څﻨګﻪ ﭼي ﻳﯥ اورﯦﺪﻟي وه« )ﻧﻮرو ﺗﻪ

ﭘﺮ رﺳﻮﻟﻮ ﺑﺎﻧﺪي ځكﻪ دوﻧﻪ ﺳﺘﺮ اﻧﻌﺎم ټﺎﻛﻞ ﺳـﻮى دى( ﭼـي ﺗـﺮ ډﯦـﺮو
اورﯦﺪوﻧﻜﻮ ﻫﻐﻪ ښﺎﻏﻠي ډﯦﺮﭘﻮه وي ﭼي دا ﺧﺒﺮي ور رﺳـﯧﺪﻟي وي )او

د د ﻋﻮت او ﺗﺒﻠﻴﻎ ارزښﺖ
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ﻫﻐــﻮى ﻟــﻪ ﻫﻐــﻮ څﺨــﻪ د اﺣكــﺎﻣﻮ د اﺳــﺘﻨﺒﺎط اﺳــﺘﻌﺪاد ﻟــﺮي( )رواه
اﻟﺘﺮﻣﺬى و اﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ(

اﻟﺒﺘﻪ ﻟﻪ دې ﺣﺪﻳﺚ څﺨﻪ د ﻫﻐـﻮ ﮐﺴـﺎﻧﻮ ﻓﻀـﻴﻠﺖ ﻫـﻢ څﺮګﻨـﺪﻳږي

ﭼي ﻟﻪ اﺣﺎدﻳﺜﻮ څﺨﻪ ﭘﻪ ﻓﻬﻢ او ﭘﻮﻫﻪ ﺳﺮه ﻣﺴﺎﻳﻞ څﻴړي .ﭼـي دﻏﺴـي
ﻋﺎﻟﻤﺎﻧﻮ ﺗﻪ ﻓﻘﻬﺎوﻳﻞ ﻛﻴږي.

دﻏﻪ راز ﭘﻪ دې ﺣﺪﻳﺚ ﺷﺮﻳﻒ ﻛي د دﻳﻦ د ﺗﺒﻠﻴـﻎ ﻛﻮوﻧﻜـﻮ د ﺳـﺘﺮو

ﻓﻀﺎﻳﻠﻮ ﺑﻴﺎن راﻏﻠى دى او د دې ﻟﻮى ﻧﻌﻤﺖ )ﻳﻌﻨى د رﺳﻮل اﻟ�ـﻪ ج د

دﻋﺎوو( د ﺗﺮ ﻻﺳﻪ ﻛﻮﻟﻮ ﻃﺮﻳﻘﻪ ﭘكښي ﺑﻴـﺎن ﺳـﻮې ده .ﮐـﻮﻣي ﭼـي ﻫـﺮ

څﻮک ﻳﯥ زښﺖ زﻳﺎت ﻣﺤﺘﺎج دى .اﻟﺒﺘﻪ دا ﮐﺎر دوﻧﻪ اﺳﺎﻧﻪ دى ﭼي ﻫﺮ
څﻮك ﻳﯥ ﺗﺮ ﺳﺮه ﻛﻮﻻى ﺳي .د دﻳﻦ ﻫﺮه ﺧﺒﺮه ﭼـي ﺗـﺮ ﺑـﻞ ﭼـﺎ ﭘـﻮري
ورﺳﻮي ،د ﺧﭙﻠﻮ ﻫﻠﻮ ځﻠﻮ ﺳﺮه ﺳﻢ ﺑﻪ د دې دﻋﺎ ﻟﻪ ﺑﺮﻛـﺎﺗﻮ څﺨـﻪ ګټـﻪ

ﺗﺮ ﻻﺳﻪ ﻛړي ،ان ﺷﺎء اﻟ�ﻪ ﺗﻌﺎﻟى.
Ï Ïﻋﻮ æÇ Êﺗﺒﻠﯿﻎ ÈÇÏÂ

دا ﻛﺎر د ﻟﻮى څښﺘﻦأ ﻳﻮ ډﯦﺮ ﻣﻬﻢ ﻋﺒـﺎدت او ﺳـﺘﺮه ﻧﯧکﻤﺮﻏـي ده

او د اﻧﺒﻴﺎى ﻛﺮاﻣﻮ† ځﺎى ﻧﺎﺳﺘي ﺗـﻮب او ﻧﻴﺎﺑـﺖ دى .ﮐـﺎر ﭼـي ﻫـﺮ

څﻮﻧﻪ ﺳﺘﺮ وي ،ﭘﻪ ﻫﻤﺎﻏﻪ ﮐﭽﻪ آداﺑﻮ ﺗﻪ اړﺗﻴـﺎ ﻟـﺮي .ﭼـي ﺑﺎﻳـﺪ ﻫﻐـﻮ ﺗـﻪ
ډﯦﺮه ﭘﺎﻣﻠﺮﻧﻪ وﺳي .ځكﻪ ﻫﺮ ﻛﺎر ﭼي د ﻫﻐﻪ د آداﺑﻮ او اﺻﻮﻟﻮ ﺳﺮه ﺳﻢ

ﺗﺮ ﺳﺮه ﺳي ،د ﻫﻐﻪ ګټﻪ ﻫﻢ ژر ﺗﺮ ﻻﺳﻪ ﮐﻴږي او ﺗﺮ ډﯦﺮه وﺧﺘﻪ وي .ﻛﻪ

ﻧﻪ ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﻣﺜﺎل ﺑﻪ وي ﭼي واﻳﻲ» :ﻧﻴكي ﺑﺮﺑـﺎد ګﻨـﺎه ﻻزم« .ﺑﻴـﺎ څﻨګـﻪ

ﭼي دا ﻛﺎر د اﻧﺒﻴﺎوو† دى ،ﻧﻮ د ﻫﻐﻪ آداب ﻫﻢ ﻫﻐﻪ دي ﭼي اﻧﺒﻴﺎوو
ﻏﻮره ﻛړي دي ﻳﺎ ﻳﯥ د ﻏﻮره ﮐﻮﻟﻮ ﺣكﻢ ورﺗﻪ ﺳﻮى دى.

٢٦

د دﻋﻮت اﺻﻮل او آداب

څﻨګﻪ ﭼي ﭘﻪ دې ﻟﻨـډه رﺳـﺎﻟﻪ ﻛـي د زﻳـﺎت ﺗﻔﺼـﻴﻞ ورﻛﻮﻟـﻮ ﻟﭙـﺎره

ځﺎى ﻧﺴﺘﻪ ﻧﻮ ﻣﻮږ ﻟﻪ ﻫﻐﻮ آداﺑﻮ څﺨﻪ ﻳﻮ څﻮ ادﺑﻪ ﭘﻪ ﻟﻨډه ﺗﻮګـﻪ ﺑﻴـﺎﻧﻮو.
ﻟﻮى څښﺘﻦأ ﺗﻪ ﻣﻮ دﻋﺎ ده ﭼي ﻣﻮږ ﺗﻪ د دې آداﺑﻮ ﭘﻪ رڼﺎ ﻛي د ﺧﭙـﻞ

دﻳﻦ او د رﺳﻮل ج د ﺳﻨﺘﻮ د ﺗـﺮوﻳﺞ او ﺗﺸـﻬﻴﺮﺗﻮﻓﻴﻖ را ﻛـړي آﻣـﻴﻦ ﻳـﺎ

رب اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﻦ.

 -1ﺗﺮ ټﻮﻟﻮ ﻟﻮﻣړۍ او ﻣﻬﻤﻪ ﺧﺒﺮه داده ﭼي ﻫﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎن دي د ټﻮﻟـﻮ

ﻧﺎ اړﻳﻨﻮ دﻧﻴـﻮي اﻏﺮاﺿـﻮ او ﻣﻘﺎﺻـﺪو ﺳـﺮه ﺷـﻠﻮون وﮐـړي .او

اﻋﻼء ﮐﻠﻤـﺔ اﻟ�ـﻪ )د ﻟـﻮى څښـﺘﻦ د دﻳـﻦ ﺳـﺮﻟﻮړي( ،د اﺳـﻼم

ﺧﭙﺮﯦﺪه او ﭘﻮﻫﺎوي او د ﺧﺪاىأ د اﺣكﺎﻣﻮ ﭘﻠي ﮐﯧﺪه دي ﺧﭙﻞ

ﻧﺼﺐ اﻟﻌﻴﻦ وګﺮځﻮي .او ټﻴﻨګﻪ ژﻣﻨـﻪ دي وﻛـړي ﭼـي د ﻟـﻮى

څښﺘﻦأ ﻫﺮﺣكﻢ ﻣﻨﻢ او ﭘﺮ ﻫﻐﻪ ﺑﺎﻧﺪي د ﻋﻤﻞ ﻛﻮﻟﻮ ﻫڅﻪ ﻛﻮم

او ﻫﻴڅ وﺧﺖ د ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟى ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧي ﻧﻪ ﻛـﻮم او د دې ﻧﺼـﺐ

اﻟﻌﻴﻦ ﻟﭙﺎره ﻫﻤﺪﻏﻪ ﮐړﻧﻼر ﭘﻪ ﻣﺦ ﮐي ﻧﻴﺴﻢ.

 -2ﺧﭙﻞ ټﻮل ﻛﺎروﻧﻪ او ﺧﺒﺮي ﭘﻪ اﺧﻼص او ښﻪ ﻧﻴﺖ ﺳـﺮه ښـکﻠي
ﮐړئ ،ځکﻪ ﭼي ﭘـﻪ اﺧـﻼص ﺳـﺮه ډﯦﺮﻟـږ ﻋﻤـﻞ ﻫـﻢ د ﺧﻴـﺮ او

ﺑﺮﻛﺖ ﻣﻮﺟﺐ ګﺮځي او ښﻪ ﻣﯧﻮه ورﻛﻮي .ﭘﻪ ﮐﻮم ﮐـﺎر ﮐـي ﭼـي

اﺧﻼص ﻧﻪ وي ،ﻧﻪ ﭘﻪ دې ﻧړۍ ﻛي ﻛﻮﻣﻪ ﺛﻤﺮه ورﻛﻮي او ﻧـﻪ ﭘـﻪ

آﺧـﺮت ﻛـي ﻛـﻮم اﺟـﺮ او ﺛـﻮاب ﻟـﺮي .ﻛﻠـﻪ ﭼـي رﺳـﻮل اﻟ�ــﻪ ج

ﺣﻀﺮت ﻣﻌﺎذس ﻳﻤﻦ ﺗﻪ د ﺣﺎﻛﻢ ﭘﻪ ﺗﻮګﻪ ﻟﯧږى ،ﻧـﻮ ﻫﻐـﻪ ﻫﻴﻠـﻪ

ځﻨــي وﮐــړه ﭼــي ﻣﺎﺗــﻪ ﻧﺼــﻴﺤﺖ وﻛــړه .رﺳــﻮل اﻟ�ــﻪ ج ورﺗــﻪ
وﻓﺮﻣﺎﻳﻞ»:د دﻳﻦ ﭘﻪ ﻛـﺎروﻧﻮ ﻛـي ﻟـﻪ اﺧـﻼص څﺨـﻪ ﻛـﺎر اﺧﻠـﻪ،

ځكﻪ ﭼي د اﺧﻼص ﺳﺮه ﻟږ ﻋﻤﻞ ﻫﻢ ﻛﻔﺎﻳﺖ ﻛﻮي«.

ﭘﻪ ﻳﻮه ﺑﻞ ﺣﺪﻳﺚ ﻛي رﺳﻮل اﻟ�ﻪ ج ﻓﺮﻣﺎﻳﻠي دي:

د د ﻋﻮت او ﺗﺒﻠﻴﻎ ارزښﺖ
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»ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟى ﭘﻪ ټﻮﻟﻮ ﻋﻤﻠﻮﻧﻮ ﻛي ﻳـﻮازي ﻫﻐـﻪ ﻋﻤـﻞ ﻗﺒﻠـﻮي ،ﭼـي

ﻳﻮازي د ﻫﻐﻪ ﻟﭙـﺎره ﺗـﺮ ﺳـﺮه ﺳـﻮى وي« .ﺑـﻞ ځـﺎى ﻳـﯥ ﻓﺮﻣـﺎﻳﻠي دي:

»ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟى ﺳﺘﺎﺳي ﻣﺨﻮﻧﻮ او ﺳﺘﺎﺳـي ﻣـﺎﻟﻮﻧﻮ ﺗـﻪ ﻧـﻪ ګـﻮري ،ﺑﻠكـي

ﺳﺘﺎﺳي زړوﻧﻮ او ﺳﺘﺎﺳي ﻋﻤﻠﻮﻧﻮ ﺗﻪ ګﻮري«.

ﻧﻮ ﺗﺮ ټﻮﻟﻮ ﻣﻬﻤﻪ او اﺻﻠﻪ ﺧﺒﺮه داده ﭼي دا ﻛﺎر ﺑﺎﻳﺪ ﭘﻪ ډﯦﺮ اﺧﻼص

ﺗﺮ ﺳﺮه ﺳي .ﭘﻪ دې ﻛﺎر ﻛي ﺑﺎﻳﺪ رﻳﺎ وﻧﻪ ﺳي .ﭘﻪ ﻛﺎر ﻛي ﭼي ﻫﺮ څﻮﻧﻪ

اﺧﻼص وي ﻫﻐﻮﻧﻪ ﭘﺮﻣﺨﺘګ ﻛﻮي.

 -3ﺗــﺮ دﻋــﻮت ،ﺗﺒﻠﻴــﻎ او ﻧﺼــﻴﺤﺖ دﻣﺨــﻪ ﻣــﻮ ﺑﺎﻳــﺪ ﭘــﻪ دې ﭼــﺎرو
ﺑﺎﻧــﺪي ښــﻪ ځــﺎن ﭘــﻮه ﻛــړي وي .اﻟﺒﺘــﻪ ﭘــﻪ دې ﭼــﺎرو ﺑﺎﻧــﺪي د

ﭘﻮﻫﯧﺪو ډﯦﺮه ښﻪ او آﺳﺎﻧﻪ ذرﻳﻌﻪ د ﻣﺤﻘﻘﻮ ﻋﻠﻤﺎوو ﻛﺘﺎﺑﻮﻧﻪ ﻳﺎ ﻟﻪ

ﻫﻐﻮ څﺨﻪ ﭘﻮښﺘﻨي دي ،ﻛـﻪ ﻧـﻪ ﻧـﻮ د ﻧﺎﺳـﻤي ﺧﺒـﺮي د ﺧﭙﺮﯦـﺪو
دګﻨﺎه ﺑﯧﺮه ده.

» -4داﻋــى اﻟــى اﻟ�ــﻪ« )د ﺧــﺪاىأ ﻟــﻮري ﺗــﻪ ﺑﻠــﻮﻧﻜى( ﺳــئ او د
دﻋﻮت او ﺗﺒﻠﻴﻎ دﻧﺪه ﺳـﺮﺗﻪ ورﺳـﻮئ.ﻳﻌﻨى ﻳـﻮازي د ﺧـﺪاىأ

ﻟﻮري ﺗﻪ د ﺧﻠكﻮ ﺑﻠﻮﻧﮑى ﺳئ .د ﺧﺪاىأ ﺑﻨﺪهګﺎن ﻟﻪ ﺧﺪاىأ

ﭘﺮﺗﻪ ﺑﻞ ﻫﻴڅ ﻟﻮري ﺗﻪ ﻣﻪ ﺑﻮﻟئ .ﻣﻪ ﻳﯥ وﻃﻨﻴﺖ او ﻗﻮﻣﻴﺖ ﺗﻪ ور
ﺑــﻮﻟئ ،ﻣــﻪ ﻳــﯥ ژﺑﻨــي ﺗﻌﺼــﺐ ﺗــﻪ دﻋﻮﺗــﻮئ او ﻣــﻪ ﻳــﯥ ﻛــﻮﻣي

ځﺎﻧګړي ډﻟـي ﺗـﻪ ور ﺟـﺬﺑﻮئ .د ﻣـﻮﻣﻦ اﺻـﻠي ﻣﻮﺧـﻪ )ﻧﺼـﺐ
اﻟﻌﻴﻦ( ﻳﻮازي د اﻟ�ﻪ ﺗﻌﺎﻟى رﺿﺎ ده .دﻏﻪ ﻫﺪف )ﻧﺼﺐ اﻟﻌـﻴﻦ(

ﺗﻪ ﺧﻠک وﺑﻮﻟئ او دا ﺑﺎور وﻟﺮئ ﭼـي د ﺑﻨـﺪه ﻛـﺎر ﻳـﻮازي دادى
ﭼــي د ﺧﭙــﻞ ﺧــﺎﻟﻖ او ﻣﺎﻟــﻚ ﺑﻨــﺪه ګــي وﮐــړي؛ ﻫــﻢ ﭘــﻪ ﺧﭙــﻞ
اﻧﻔﺮادي ژوﻧﺪ ﮐي؛ ﻫﻢ ﭘﻪ ﻛﻮرﻧي ژوﻧﺪ ﮐي؛ ﻫﻢ ﭘﻪ ټﻮﻟﻨﻴﺰ ژوﻧـﺪ

او ﻫﻴﻮادﻧﻴﻮ ﭼﺎروﻛي .ﻟﻨډه دا ﭼي ټﻮل ژوﻧﺪ د ﺧﭙـﻞ څښـﺘﻦ او

٢٨

د دﻋﻮت اﺻﻮل او آداب

ﭘﺮوردګﺎر د ﻻښﻮوﻧﻮ ﭘﻪ ﭘﻠي ﮐﻮﻟﻮ ﻛي ﺗﯧﺮﻛـړئ .او ﭘـﻪ اﺧـﻼص
ﺳﺮه د ﻫﻐﻪ د ﻗﺎﻧﻮن ﭘﻴﺮوي وﻛړئ .ﻟﻪ دې ﭘﺮﺗﻪ ﺑﻞ ﻫـﻴڅ داﺳـي

ﺷى ﻧﺴﺘﻪ ﭼي ﻣﺴﻠﻤﺎن دي ﻫﻐﻪ ﺧﭙـﻞ ﻧﺼـﺐ اﻟﻌـﻴﻦ وټـﺎﮐي او

ﻫﻐﻪ ﺗﻪ ﺧﻠﻚ وﺑﻮﻟي.ﻛﻠﻪ ﭼي ﻳﻮ ﻣﻮﻣﻦ د اﻟ�ـﻪأ ﻟـﻪ ﻻرښـﻮوﻧي

څﺨـﻪ ﺳــﺮ وﻏــړوي او د ﻫﻐــﻪأ ﻟــﻪ رﺿـﺎ ﭘﺮﺗــﻪ ﺑــﻞ ﺷــى ﺧﭙــﻞ
)ﻧﺼــﺐ اﻟﻌــﻴﻦ( وټــﺎﮐي ،ﻧــﻮ ﭘــﻪ دواړو ﻧړﻳــﻮ ﻛــي ﺑــﻪ ﻧﺎﻛﺎﻣــﻪ او

ﻧﺎﻣﺮاده ﭘﺎﺗﻪ وي .ﻟﻮى څښﺘﻦأ ﻓﺮﻣﺎﻳﻲ:
َ
َ
﴿ َو َم ۡن أ ۡح َس ُن قَ ۡو ٗ� ّم َِّمن َد َ� ٓ إ َ� ٱ َّ� ِ َو َع ِم َل َ�ٰل ِٗحا َوقَال إنَّ� مِنَ
ِ
ِ ِ
ٱل ۡ ُم ۡسلِم َ
� ] ﴾٣٣ﻓﺼﻠﺖ.[٣٣ :
ِ

ژﺑﺎړه» :ﺗﺮ دې ښﻪ ﺧﺒﺮه ﭼﻴﺮي ده ﭼي ﺧﻠﻚ ﻧﻮر وګړي د ﺧﺪاى ﻟﻮر ﺗﻪ

وﺑﻮﻟي او ﺧﭙﻠﻪ ﻫﻢ ﻧﯧﻚ ﻋﻤﻠﻮﻧﻪ وﻛړي او د اﻃﺎﻋﺖ د څﺮګﻨﺪوﻟﻮ ﻟﭙﺎره

وواﻳﻲ ﭼي زه ﻟﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎﻧﻮ )ﻓﺮﻣﺎن وړوﻧﮑﻮ( څﺨﻪ ﻳﻢ«.

 -5دا ښﻪ ﭘﻪ ﻳﺎد وﻟﺮئ ﭼي د دﻋﻮت او ﺗﺒﻠﻴﻎ ﻟﻪ ﻣﺴﻨﻮن ﻧﻈﺎم څﺨﻪ
ﭘﺮﺗﻪ ﺑﻞ ﻫﻴڅ ﻧﻈﺎم او د ﺗﺒﻠﻴﻎ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﻌﻴﻨﻪ ﻣﻘﺼﻮد ﻧﻪ دى .ځكﻪ

ﻧﻮ ﻛﻮم ﺧﺎص ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﻘﺼﻮد ﺑﻠﻞ او ﻫﻐﻪ څـﻮک ﭼـي ﭘـﻪ ﻫﻐـﻪ

ﻟګﻴﺎ ﻧﻪ وي ،دﻋﻮﺗګﺮ او ﺗﺒﻠﻴﻐﻮوﻧﮑى ﻧﻪ ګڼﻞ ﻟﻪ ﺻﺮﻳﺤﻮ ﺣﺪودو

څﺨﻪ ﺗﯧﺮى او ﺑﺪﻋﺖ دى .اﻟﺒﺘﻪ ﮐﻪ د دﻋﻮت ﭘﻪ ﮐﻮم ﺗﺮﺗﻴﺐ ﮐـي
د دﻳﻦ ﻟﻪ اﺻﻮﻟﻮ او ﺣﺪودو څﺨﻪ ﮐﻮﻣـﻪ ﻣﺨﺎﻟﻔـﻪ ﺧﺒـﺮه وي ،ﻧـﻮ

ﻫﻐﻪ ﺑﺎﻳﺪ اﺻﻼح ﺳي .او ﭘﻪ دﻏﺴي ﺳﻤﻮن ﻏﻮښﺘﻮﻧﮑﻮ ﭼـﺎرو د
ﻟﻮﻳﺎﻧﻮ ﺧﺒﺮول د ﺧﻴﺮ ﮐﺎر دى .ﮐﻪ ﭘﻪ ﮐﻮم ﺑـﻞ ﺗﺮﺗﻴـﺐ ﮐـي ﮐﻮﻣـﻪ

دﻳﻨي ﺧﺮاﺑﻲ ﻧﻪ وي ،ﺧﻮ د ﭼﺎ زړه ﻧﻪ ﻏﻮاړي ﭼي ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﮐـي د

ﺗﺒﻠﻴﻎ ﭘﻪ ﻣﻮﺧﻪ ګډون وﮐړي او واﻳﻲ ﭼي دا ﮐﺎر ﺑﻴﺎ څﻠـﻪ ﭘـﺮ ﻻر

واﭼﻮل ﺳﻮ؟ دا ﻫـﻢ ﻟـﻪ ﺣـﺪودو څﺨـﻪ ﺗﯧـﺮى او د ﻧـﻪ اﺧـﻼص

د د ﻋﻮت او ﺗﺒﻠﻴﻎ ارزښﺖ

٢٩

ﻧﺨښﻪ ده .دﻏﺴي ﮐﺴﺎﻧﻮ ﺗﻪ د ﺧﭙﻠﻮ ځﺎﻧﻮﻧﻮ اﺻـﻼح ډﯦـﺮه اړﻳﻨـﻪ

ده ،او ﻧﻦ ﻣﻬﺎل دا ﻧﺎروﻏي ډﯦﺮه ﻋﺎﻣﻪ ﺳﻮې ده ،اﻻ ﻣﺎﺷﺎء اﻟ�ﻪ.

ﮐﻪ څﻮک ﮐﻮم ﺗﺮﺗﻴﺐ د ځـﺎن ﻟﭙـﺎره ﻣﻨﺎﺳـﺐ وګڼـﻲ ،او ﻫﻐـﻪ ﻏـﻮره

ﮐړي او ﭘﺮ ﻧﻮرو رد وﻧﻪ واﻳﻲ ﻧﻮ ﭘﻪ دې ﮐي څﻪ ﺣﺮج ﻧﺴﺘﻪ.

 -6ﻧﺮﻣي ﻏﻮره ﮐﻮل د ﺗﺒﻠﻴﻎ ﻟﻪ آداﺑﻮ څﺨﻪ ګڼﻞ ﮐﻴږي .ﺧﻠﻴﻔﻪ ﻣﺎﻣﻮن

اﻟﺮﺷﻴﺪ ﺗﻪ ﻳﻮه ﺳړي ﭘﻪ ﺗﻨﺪه ﻟﻬﺠﻪ ﻧﺼﻴﺤﺖ وﻛړ .ﻣـﺎﻣﻮن ورﺗـﻪ

ووﻳﻞ :ﺧﺒﺮي ﭘﻪ ﻧﺮﻣي ﺳﺮه وﻛړه ،ځكﻪ ﺧﺪاىأ ﺗﺮ ﺗﺎ ډﯦﺮ ښـﻪ

اﻧﺴﺎﻧﺎن ،ﻳﻌﻨـى ﺣﻀـﺮت ﻣﻮﺳـى او ﺣﻀـﺮت ﻫـﺎرون )ﻋﻠﻴﻬﻤـﺎ

اﻟﺴﻼم( ﺗﺮﻣﺎ ډﯦﺮ ﺑﺪ ﺳړي ،ﻳﻌﻨـي ﻓﺮﻋـﻮن ﺗـﻪ ور اﺳـﺘﻮﻟي وه او

ورﺗﻪ ﻓﺮﻣﺎﻳﻠي ﻳﯥ وه:
َ
َ َ
َّ
ٗ َّ َّ َّ
َ
ۡ
َ
﴿ َ� ُقو� ُ�ۥ قَ ۡو� ّ� ِ ٗنا ل َعل ُهۥ َ�تَذك ُر أ ۡو � َ ٰ
� ] ﴾٤٤ﻃﻪ.[٤٤ :

ژﺑﺎړه» :ﻟﻪ ﻫﻐﻪ ﺳﺮه ﭘﻪ ﻧﺮﻣي ﺧﺒﺮي وﻛړئ ،ښﺎﻳﻲ ﭼي ﻫﻐﻪ ﻧﺼﻴﺤﺖ

وﻣﻨي ﻳﺎ وﺑﻴﺮﻳږي«.

د اﺣﺎدﻳﺜﻮ ﭘﻪ ﻛﺘﺎﺑﻮﻧﻮ ﻛي راﻏﻠي دي ﭼي ﻳﻮ ځﻮان د رﺳـﻮل اﻟ�ـﻪ ج

ﭘﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﻛي ﺣﺎﺿﺮ ﺳﻮ او ﻏﻮښﺘﻨﻪ ﻳـﯥ ځﻨـي وﻛـړه ﭼـي ﻣﺎﺗـﻪ د زﻧـﺎ

ﻛﻮﻟﻮ اﺟﺎزه راﻛړه .ﺻﺤﺎﺑﻪ وو د دﻏﻪ ځﻮان د دې ﺧﺒﺮو د اورﯦﺪو زﻏﻢ
وﻧﻪ درﻟﻮدﻻى ﺳﻮ او ﭘﻪ ﺧښﻢ ﺳﻮل.رﺳﻮل اﻟ�ﻪ ج ﻫﻐﻪ ﺳﻮال ﻛـﻮوﻧﻜي

ﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﻳﻞ :را ﻧﮋدې ﺳﻪ ،او ﺑﻴﺎ ﻳﯥ ورﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﻳﻞ»:آﻳﺎ ﺗﻪ ﻏـﻮاړې ﭼـي

ﻳﻮ څﻮك ﺳﺘﺎ د ﻣﻮر ﺳﺮه زﻧﺎ وﻛړي؟ ﻫﻐﻪ ورﺗﻪ ووﻳﻞ :ﺳـﺘﺎ ﻗﺮﺑـﺎن ﺳـﻢ

زه ﻫﻴڅ وﺧﺖ دا ﻧﻪ ﻏﻮاړم .رﺳﻮل اﻟ�ـﻪ ج ورﺗـﻪ وﻓﺮﻣﺎﻳـﻞ :ﻫﻤﺪﻏﺴـي

ﻧﻮرﺧﻠﻚ ﻫﻢ ﻧﻪ ﻏﻮاړي ﭼي د دوى د ﻣﻮر ﺳﺮه زﻧﺎ وﺳي .ﺑﻴﺎ ﻳـﯥ ورﺗـﻪ
وﻓﺮﻣﺎﻳﻞ :آﻳﺎ ﺗﻪ دا ﺧﻮښﻮې ﭼي ﻳﻮ څﻮك ﺳﺘﺎ د ﻟﻮر ﺳـﺮه زﻧـﺎ وﻛـړي؟
ﻫﻐﻪ ﻋﺮض وﻛړ ﭼي:ﺳـﺘﺎ ﻗﺮﺑـﺎن ﺳـﻢ ﻧـﻪ ،زه دا ﻧـﻪ ﻏـﻮاړم .ﻧـﻮ رﺳـﻮل

٣٠

د دﻋﻮت اﺻﻮل او آداب

اﻟ�ﻪج ورﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﻳﻞ :ﻫﻤﺪﻏﺴي ﻧﻮر ﺧﻠﻚ ﻫﻢ ﺳﺘﺎ ﻏﻮﻧﺪي ﻧـﻪ ﻏـﻮاړي

ﭼي د دوى د ﻟﻮڼﻮ ﺳﺮه دي زﻧﺎ وﺳي .ﻟﻨډه دا ﭼي ﭘﻪ دې ډول ﺳﺮه ﻳﯥ
د ﺧــﻮر ،ﻋﻤــﻪ او ﺧﺎﻟــﻪ ﭘﻮښــﺘﻨي ځﻨــي وﻛــړې او ﻫﻐــﻪ ځــﻮان ﭘــﻪ ټﻮﻟــﻮ
ﻣﻮاردو ﮐي ﺑﺪ وړل څﺮګﻨﺪ ﮐړل .ﺑﻴﺎ رﺳﻮل اﻟ�ﻪ ج ﺧﭙﻞ ﻻس ﻣﺒﺎرك د

ﻫﻐﻪ ﺳړي ﭘﺮ ﺳﻴﻨﻪ ﻛښﯧښﻮد او دﻋﺎ ﻳﯥ وﻛړه ﭼـي اى ﺧﺪاﻳـﻪ!د ده زړه
ور ﭘﺎك ﮐړې او ګﻨـﺎه ﻳـﯥ ور وﺑﺨښـې او ﺷـﺮﻣځﺎى ﻳـﯥ ﻟـﻪ ګﻨـﺎه ﻛﻮﻟـﻮ

څﺨﻪ وروﺳﺎﺗې«.

رواﻳﺖ ﻛﻮوﻧﻜى واﻳﻲ ﭼي ﺗﺮ دې وروﺳﺘﻪ ﻫﻐـﻪ ﺳـړي د ﻫـﻴڅ ﺷـي

څﺨﻪ دوﻧﻪ ﺑﺪ ﻧﻪ وړل او ﻫﻴڅ ﺷى د ﻫﻐﻪ ﻟﭙﺎره دوﻧﻪ د ﻛﺮﻛـي وړ ﻧـﻪ وو
ﻟكﻪ زﻧﺎ .ﻣﻘﺼﺪ دا ﭼي ﭘﻪ دﻋﺎ ،ﻧﺼﻴﺤﺖ او ﭘﻪ ﻧﺮﻣښﺖ ﺳﺮه ﺧﻠک ﭘﻮه

ﻛړئ.

 -7ﺗﺒﻠﻴﻎ ﺑﺎﻳﺪ ﭘﻪ داﺳي ځﺎى ﻛي وﻛړئ ﭼي ﺧﻠـﻚ ﻳـﯥ اورﯦـﺪو ﺗـﻪ
ﭼﻤﺘﻮ وي او واﻳﯥ وري ،ﻏﺎﻓﻠﻮ او ﺑﯥ ﭘﺮوا ﺳﺎﮐښـﺎﻧﻮ ﺗـﻪ ﺗﺒﻠﻴـﻎ

ﻣﻪ ﻛﻮئ .ځكﻪ ﭼي ﭘﻪ دې ﺳﺮه د دﻳﻦ ﺳﭙكﺎوى ﻛﻴږي او ﻟﻪ اﻣﻠﻪ

ﻳﯥ د دﻏﻮ ﮐﺴﺎﻧﻮ د ګﻨﺎه ﺑﺎر ﻧﻮر ﻫﻢ درﻧﻴږي.

رﺳﻮل اﻟ�ﻪ ج وﻓﺮﻣﺎﻳﻞ»:دﻳﻨي ﻋﺎﻟﻢ ﻫﻠﻪ ښﻪ وي ﭼي ﻳﻮ څﻮك دﻳﻨـي

اړﺗﻴﺎ ورﺗﻪ وړاﻧﺪي ﮐړي ،او ﻫﻐﻪ ګټﻪ ور ورﺳـﻮي )ﻳﻌﻨـى د دﻳـﻦ ﺗﻌﻠـﻴﻢ
ورﻛړي(،ﺧﻮ ﻛﻪ څﻮك ﻫﻐﻪ ﺗﻪ ﺧﭙﻠﻪ اړﺗﻴﺎ وړاﻧﺪي ﻧﻪ ﮐړي ،ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﻫـﻢ

ﺑﯥ ﭘﺮوا ﻛﻴږي«.

 -8ﺗﺒﻠﻴﻎ ﻛﻮوﻧﻜي ﺗﻪ ښﺎﻳﻲ ﭼي ﭘﻪ دﻋﻮت او د ﻣﺴﺎﺋﻠﻮ ﭘـﻪ ﭘﻮﻫﻮﻟـﻮ
ﻛي ﻧﺮﻣي ﻏﻮره ﻛړي ،ﺳﺨﺘي ښﻪ ﻧﻪ ده .ځکﻪ ﮐﯧﺪاى ﺳي ﻟﻪ دې

اﻣﻠﻪ ﭘﻪ ﺧﻠكﻮ ﮐـي ﻛﺮﻛـﻪ راﻣـﻨځ ﺗـﻪ ﺳـي .ﺧـﻮ دې ﺗـﻪ ﻫـﻢ ﺑﺎﻳـﺪ

ﻣﺘﻮﺟﻪ وي ﭼي داﺳي ﻧﺮﻣي ﻫﻢ ﺟﻮاز ﻧﻪ ﻟﺮي ﭼي ﻟﻪ اﻣﻠﻪ ﻳـﯥ د

د د ﻋﻮت او ﺗﺒﻠﻴﻎ ارزښﺖ

٣١

ﺷﺮﻳﻌﺖ ﺳﭙکﺎوى وﺳي ﻳﺎ ﺑﺪﻋﺖ دود ﺳي.

ﭘﻪ ﺻﺤﻴﺢ اﻟﺒﺨﺎرى ﻛي ﻟﻪ ﺣﻀﺮت اﺑﻮ ﻫﺮﻳﺮهس څﺨـﻪ رواﻳـﺖ دى

ﭼي :رﺳﻮل اﻟ�ﻪ ج ﭘﻪ ﻧﺒﻮي ﺟﻮﻣﺎت ﮐـي ﭘـﺮ ﻟﻤﺎﻧځـﻪ ودرﯦـﺪى او ﻣـﻮږ
ﻫﻢ ﭘﺴي ودرﯦﺪﻟﻮ .دﻏﻪ ﻣﻬﺎل ﻳﻮه ﮐﻠﻴﻮال ﭘﻪ ﻟﻤﺎﻧځﻪ ﮐي دﻋﺎ وﻛړه ﭼـي

اى ﺧﺪاﻳﻪ! ﭘﺮ ﻣـﺎ او ﭘـﺮ رﺳـﻮل اﻟ�ـﻪ ج ﺑﺎﻧـﺪي رﺣـﻢ وﻛـړه او )ﭘـﻪ دې

رﺣﻤﺖ ﻛي( زﻣﻮږ دواړو ﺳﺮه ﺑﻞ ﻫﻴڅﻮك ﻣﻪ ﺷﺮﻳكﻮه )ﻫﻐـﻪ ﻓﻜﺮﻛـﺎوه

ﭼي رﺣﻤﺖ ﺑﻪ ﻟږ وي ،ﻧﻮ ﻛﻪ ﻧﻮر ﺧﻠـﻚ را ﺳـﺮه ﺷـﺮﻳﻚ ﺳـﻮل ،زﻣـﻮږ
ﺑﺮﺧﻪ ﺑﻪ ﻟږ ﺳي( .ﮐﻠﻪ ﭼي رﺳﻮل اﻟ�ﻪ ج ﺳﻼم وګﺮځﺎوه اﻋﺮاﺑﻲ ﺗﻪ ﻳﯥ

ﻓﺮﻣﺎﻳﻞ»:ﺗﺎ ﺧﻮ ﻧﺎ ﻣﺤﺪود ﺷى ﺧﭙﻞ ځﺎﻧﺘـﻪ ﻣﺤـﺪود ﻛـړ« .ﺑﻴـﺎ ﻫﻤﺪﻏـﻪ
ﮐﻠﻴﻮال څﻮ ﺷﯧﺒﯥ وروﺳﺘﻪ ﭘﻪ ﻣﺴﺠﺪ ﻛي ﻣﺘﻴﺎزي وﻛړې ،ﺧﻠكﻮ د ﻫﻐﻪ

د ﺗﺮټﻠﻮ ﻫڅﻪ وﻛړه .ﺧﻮ رﺳﻮل اﻟ�ﻪ ج ﻫﻐﻮى ﻣﻨـﻊ ﻛـړل او ورﺗـﻪ وﻳـﯥ

ﻓﺮﻣﺎﻳﻞ» :ﺗﺎﺳي د آﺳﺎﻧۍ ﻟﭙﺎره راﻏﻠي ﻳﺎﺳﺖ ،د ﺳﺨﺘۍ ﻟﭙﺎره ﻧﻪ ﻳﺎﺳـﺖ
راﻏﻠي ،ﭘﺮ ﻣﻴﺘﻴﺎزو ﻳﻮه ﺳﻠﻮاﻏﻪ اوﺑﻪ واﭼﻮئ«.

 -9د ﺧﭙﻠﻮ ﻛﻮﭼﻨﻴﺎﻧﻮ اﺻﻼح او ﺗﺮﺑﻴﻪ او د دﻳﻨـي ﻓﺮاﻳﻀـﻮ د ښـﻪ او
ﺳﻢ ﺳﺮﺗﻪ رﺳﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎره د ﻫﻐﻮ ﭼﻤﺘـﻮ ﮐـﻮل د ﻳـﻮه ﻣﺴـﻠﻤﺎن ﻫـﻢ
ﻟﻮﻣړﻧۍ ﻓﺮﻳﻀﻪ ده ،او ﻫﻢ ﻳﯥ د ﻫﻠـﻮ ځﻠـﻮ او ﺑﻮﺧﺘﻴـﺎوو ﻓﻄـﺮي

ډګـــﺮ دى .دا ﻣﻴـــﺪان ﭘﺮﯦښـــﻮل او د ﺧﭙـــﻞ ﺗﺒﻠﻴـــﻎ او اﺻـــﻼﺣي
ﻛﻮښښﻮﻧﻮ ﻟﭙﺎره د ﮐﻮر د ﺑﺎﻧﺪي ﺑﻞ ﻣﻴﺪان ﻟټﻮل ﻳـﻮ ﻧـﺎﻣﻌﻘﻮل او

ﻏﻴﺮ ﻓﻄﺮي ﻋﻤﻞ دى .دا ډﯦﺮه ﺳﺘﺮه ﻛﻤﺰوري او ﻟﻪ ﺧﭙﻠﻮ اﺻـﻠي

دﻧﺪو او ﻓﺮاﻳﻀﻮ څﺨﻪ ﺗښﺘﯧﺪل ﺑﺎﻟـﻪ ﺳـي .دا داﺳـي ﻣﺜـﺎل ﻟـﺮي
ﻟكﻪ ﻳﻮ څﻮك ﭼي د ﮐـﺎﺧﺘۍ ﭘـﺮ ﻣﻬـﺎل ﺧﭙﻠـﻪ ﻛـﻮرﻧۍ وږې ﺗـږې

ﭘﺮﯦږدي او دﺑﺎﻧﺪي د اړو ﮐﺴﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﻟټﻪ ﻛي ﺳي او ﻫﻐﻮ ﺗﻪ د ﻏﻠې

او اړﺗﻴﺎ وړ ﺷﻴﺎﻧﻮ ﭘﻪ وﯦﺸﻠﻮ او ﺳﺨﺎوت ﺳﺮه ځﺎن ښكﺎره ﻛړي.

٣٢

د دﻋﻮت اﺻﻮل او آداب

ګﻮاﮐي ﻫﻐﻪ ﻧﻪ د ﺧﭙﻠي ﮐﻮرﻧۍ د ﻏـړو ﻟـﻪ ﻟـﻮږي او ﺗﻨـﺪي ﺧﺒـﺮ

وي او ﻧﻪ ﻣﻴﻨﻪ او ﻣﺤﺒﺖ ورﺳﺮه ﻟﺮي ،او ﻧﻪ ﻳﯥ ذﻫـﻦ د ﻏﻠـې د

ﺗﻘﺴﻴﻤﻮﻟﻮ د ﺣکﻤﺖ ﺳﺮه آﺷﻨﺎ وي .ﻟﻮى څښﺘﻦأ ﻣﻮﻣﻨﺎﻧﻮ ﺗـﻪ

ﻻرښﻮوﻧﻪ ﻛړې ده:
َ
َ
ْ
َ ٰٓ َ ُّ َ َّ َ َ َ ُ ْ ُ ٓ ُ َ ُ ۡ َ ۡ
ُ ۡ َ ٗ َُ ُ
ود َها ٱ�َّاسُ
﴿���ها ٱ�ِين ءامنوا قوا أنفس�م وأهل ِي�م نار� وق
َ ۡ
� َِج َ
وٱ
ارةُ﴾ ]اﻟﺘﺤﺮﻳﻢ.[٦:
ژﺑﺎړه» :اى ﻣﻮﻣﻨﺎﻧﻮ! ﺧﭙﻞ ځﺎﻧﻮﻧﻪ او ﺧﭙﻞ اوﻻدوﻧﻪ او ﻛﻮرﻧۍ د دوږخ ﻟﻪ

ﻫﻐﻪ اور څﺨﻪ وژﻏﻮرئ ﭼي د ﺳﻮن ﻣﻮاد ﻳﯥ اﻧﺴﺎﻧﺎن او ډﺑﺮي دي«.

رﺳﻮل اﻟ�ﻪ ج د دې آﻳﺖ ﺗﺸﺮﻳﺢ ﭘﻪ دې اﻟﻔﺎﻇﻮ ﻛړې ده:
ٌ
َ ُ ُّ ُ ْ َ ْ ُ ٌ
َ
ُ ُّ ُ
ﻮل َ� ْﻦ َر� َّﻴﺘﻪ ْاﻹ َﻣ ُ
� ْﻢ َ
ﺎم َر ٍ
ٍ
اع َو َم ْﺴﺌُﻮل � ْﻦ
ﺌ
ﺴ
م
ﻢ
�
�
و
اع
ر
»ﻠﻛ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
َ
ْ
ٌ
ٌ
َ َّ َ َّ ُ
ْ
َ
ُ
ُ
الﺮ ُﺟﻞ َر ٍ
اع ِﻲﻓ أﻫ ِﻠ ِﻪ َوﻫ َﻮ َم ْﺴﺌُﻮل � ْﻦ َر ِ� َّﻴ ِﺘ ِﻪ َوال َﻤ ْﺮأة َرا ِ�ﻴَﺔ ِﻲﻓ َ�ﻴْ ِﺖ
ر ِ�ﻴ ِﺘ ِﻪ و
ْ
ٌ
َ
ٌ
َ
َ
َز ْو ِﺟ َﻬﺎ َو َم ْﺴﺌُﻮﻟﺔ َ� ْﻦ َر ِ� َّﻴ ِﺘ َﻬﺎ َواﺨﻟَﺎ ِد ُم َر ٍ
ﺎل َﺳﻴِّ ِﺪهِ َو َم ْﺴﺌُﻮل � ْﻦ َر ِ� َّﻴ ِﺘ ِﻪ
اع ِﻲﻓ ﻣ ِ
َ َ
ٌ َ
ﻗَ َﺎل َو َﺣﺴﺒْ ُ
الﺮ ُﺟ ُﻞ َ
ﺖ أَ ْن ﻗَ ْﺪ ﻗَ َﺎل َو َّ
ٍ
ﺎل أ ِ�ﻴ ِﻪ َو َم ْﺴﺌُﻮل � ْﻦ َر ِ� َّﻴ ِﺘ ِﻪ
ﻣ
ﻲﻓ
اع
ر
ِ
ِ
ِ
ٌ
َ
َ ُ ُّ ُ
� ْﻢ َر ٍ
اع َو َم ْﺴﺌُﻮل � ْﻦ َر ِ� َّﻴ ِﺘ ِﻪ« )ﺑﺨﺎرى او ﻣﺴﻠﻢ(
و�
ژﺑﺎړه :ﺳﺘﺎﺳي ﻫﺮ ﻳﻮ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ او څﺎروﻧﻜى دى ،او ﺳﺘﺎﺳي ﻟﻪ ﻫـﺮ
ﻳــﻮه څﺨــﻪ د ﻫﻐــﻮ ﮐﺴــﺎﻧﻮ ﭘــﻪ ﻫكﻠــﻪ ﭘﻮښــﺘﻨﻪ ﻛﻴــږي ﭼــي ﺳﺘﺎﺳــي ﺗــﺮ
ﺳﺮﭘﺮﺳﺘۍ او څﺎرﻧي ﻻﻧﺪي دي.واﮐﻤﻦ د ﻫﻐـﻮ ﮐﺴـﺎﻧﻮ څـﺎروﻧﮑي دى

ﭼي د ده ﺗﺮ واک ﻻﻧﺪي دي ،ﻟﻪ ﻫﻐـﻪ څﺨـﻪ د ﻫﻐـﻮ ﭘـﻪ ﻫكﻠـﻪ ﭘﻮښـﺘﻨﻪ
ﻛﻴږي .ﺧﺎوﻧﺪ د ﺧﭙﻠي ﻛﻮرﻧۍ څﺎروﻧﻜى دى ،ﻟـﻪ ﻫﻐـﻪ څﺨـﻪ د ﻫﻐـﻪ د

ﮐﻮرﻧۍ د ﻏړو ﭘﻪ ﻫكﻠﻪ ﭘﻮښﺘﻨﻪ ﻛﻴږي .ښـځﻪ د ﺧﭙـﻞ ﺧﺎوﻧـﺪ د ﻛـﻮر او
ﻛﻮﭼﻨﻴﺎﻧﻮ څﺎروﻧﻜې ده ،ﻟﻪ ﻫﻐې څﺨﻪ د ﻫﻐـې د ﮐـﻮر او ﮐﻮﭼﻨﻴـﺎﻧﻮ ﭘـﻪ

ﻫکﻠــﻪ ﭘﻮښــﺘﻨﻪ ﮐﻴــږي .ﺧــﺎدم او ﻣــﺰدور د ﻫﻐــﻪ ﭼــﺎ د ﻣــﺎل او ﺷــﺘﻮ

د د ﻋﻮت او ﺗﺒﻠﻴﻎ ارزښﺖ

٣٣

څــﺎروﻧﮑى دى ﭼــي ﮐــﺎر ورﺗــﻪ ﮐــﻮي او د ﻫﻐــﻮ ﭘــﻪ اړه ﭘﻮښــﺘﻨﻪ ځﻨــي

ﮐﻴــږي.زوى د ﭘــﻼر د ﻣــﺎل او ﺷــﺘﻮ څــﺎروﻧﮑى دى او د ﻫﻐــﻮ ﭘــﻪ اړه

ﭘﻮښﺘﻨﻪ ځﻨي ﮐﻴږي .ﻧﻮ ﭘﻪ ﺗﺎﺳي ﻛـي ﻫـﺮ ﻳـﻮ څـﺎروﻧﻜى دى او ﻟـﻪ ټﻮﻟـﻮ

څﺨﻪ د ﻫﻐﻮ ﺧﻠكـﻮ ﭘـﻪ ﻫكﻠـﻪ ﭘﻮښـﺘﻨﻪ ﻛﻴـږي ﭼـي ﺳﺘﺎﺳـي ﺗـﺮ څـﺎرﻧي
ﻻﻧﺪي دي.

د دې ﺗﺮ څﻨګ ﭘﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺑﺎﻧﺪي ﻻزﻣﻪ ده ﭼي د ﺧﭙﻠـﻮ ګﺎوﻧـډﻳﺎﻧﻮ

او د ﺷﺎو ﺧﻮا اوﺳﯧﺪوﻧﻜﻮ د اﺻﻼح او ﺗﺮﺑﻴﯥ ﭘﻪ ﻫكﻠﻪ ﻫﻢ ﻓﻜـﺮ وﻛـړي

او د ﻫﻐﻮى اﺻﻼح ﻛﻮل ﻫﻢ ﺧﭙﻠﻪ ﻓﺮﻳﻀﻪ وګڼﻲ.

 -10ﭘﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل ﻛي ﺧﻠكﻮ ﺗﻪ د ﺑﺸـﭙړ دﻳـﻦ دﻋـﻮت ورﻛـړئ او ﻟـﻪ
ﺧﭙﻠي ﭘﻮﻫي څﺨﻪ ﻫﻴڅ ﺷى ﻣﻪ ﭘټﻮئ .د اﺳﻼم دﻋﻮت ﻛﻮوﻧﻜي

ﺗﻪ دا ﺣﻖ ﻧﺴﺘﻪ ﭼي ﻫﻐﻪ د ﺧﭙـﻞ ﻣﺼـﻠﺤﺖ ﺳـﺮه ﺳـﻢ د ﺧﭙﻠـي
ﭘــﻮﻫي څــﻪ وړاﻧــﺪي ﻛــړي او څــﻪ ﭘــټ ﻛــړي .ﻟــﻮى څښــﺘﻦأ

ﻓﺮﻣﺎﻳﻠي دي:
َّ
َ
َ
ٓ
َ
َ
َ
ُ
َ
َ
ۡ
ُ
� َعلَ ۡيه ۡم َءايَا� َنا َ� ّي َ�ٰت قال ٱ� َ
ِين � يَ ۡر ُجون ل ِقا َءنا ٱئ ِ ۡ َ
﴿�ذا ُ� ۡت َ ٰ
ان
ِ ٖ
ِ
ت بِقرء ٍ
ۡ َ َّ َّ
َ ۡ َٰ َ ٓ َۡ َ ّ ُۡ ُۡ َ َ ُ ُ
� أَ ۡن ُ�بَ ّد َ ُ
ون ِ ٓ
ِ�ۥ مِن ت ِۡل َقا ٓ ِٕي َ� ۡف ِ ٓ
�� إِن �تب ِ ُع إِ�
��ِ �ذا أو بدِ� ۚ قل ما ي�
َ ُ َ ٰٓ َ َّ ّ ٓ َ َ ُ
ت َر ّ� َع َذ َ
اب يَ ۡو� َع ِظي�  ١٥قُل َّل ۡو َشا ٓ َء ٱ َّ�ُ
اف إ ۡن َع َص ۡي ُ
ما يو� إِ� ۖ إ ِ ِ� أخ
ِ
ٍ
ٖ
ِ
َ
َ
َ
ٓ
ُ
َٰۡ ُ
ََ ُ ََ ُ
�م بهِۦ َ� َق ۡد � ۡث ُ
ِي� ۡم ُ� ُم ٗر� ّمِن َ� ۡبلِهِۚۦٓ
ت�
َما تل ۡوت ُهۥ عل ۡي� ۡم َو� أدرٮ
ِۖ
ِ
َّ
َََ َ ُ َ
َ َ ۡ َ ۡ َ ُ َّ ۡ َ َ ٰ َ َ َّ َ ً َ ۡ َ َّ َ َ
أف� � ۡعقِلون � ١٦من أظلم مِم ِن ٱ��ى � ٱ� ِ كذِبا أو كذ
ب ��ٰتِهِۚۦٓ إِن ُهۥ
ۡ
َ ۡ
َ
� ُ�فل ُِح ٱل ُم ۡج ِر ُمون ] ﴾١٧ﻳﻮﻧﺲ.[١٧-١٥ :
ژﺑﺎړه» :ﻛﻠﻪ ﭼي دوى )ﻣﺸﺮﮐﻴﻨﻮ( ﺗﻪ زﻣﻮږ روښﺎﻧﻪ آﻳﺘﻮﻧﻪ )ﺧﺒﺮي(
وړاﻧﺪي ﻛﻴږي ،ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﺧﻠﻚ ﭼي )د ﻣﺤﺸﺮ ﭘﻪ ورځ( زﻣﻮږ ﺳﺮه د ﻳﻮ ځﺎى
ﻛﯧﺪو ﻫﻴﻠﻪ ﻣﻨﺪ ﻧﻪ دي واﻳﻲ ﭼي د دې ﭘﺮ ځﺎى ﻛﻮم ﺑﻞ ﻗﺮآن راوړه ﻳﺎ ﭘﻪ دې

٣٤

د دﻋﻮت اﺻﻮل او آداب

ﻛي څﻪ ﺑﺪﻟﻮن راوﻟﻪ .اى ﻣﺤﻤﺪه! دوى ﺗﻪ وواﻳﻪ زﻣﺎ ﻛﺎر دا ﻧﻪ دى ﭼي ﻟﻪ
ﺧﭙﻠﻪ ځﺎﻧﻪ ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﻛي څﻪ ﺑﺪﻟﻮن راوﻟﻢ .زه ﺧﻮ ﻳﻮازي د ﻫﻐﻮ وﺣﯩﻮ ﭘﯧﺮو ﻳﻢ

ﭼي ﻣﺎﺗﻪ ﻟﯧږل ﻛﻴږي .ﻛﻪ زه د ﺧﭙﻞ رب ﻟﻪ اﻣﺮڅﺨﻪ ﺳﺮ وﻏړوم ،ﻧﻮ زه ﻟﻪ

ﻳﻮې ډﯦﺮي ﻫﯧﺒﺘﻨﺎﻛي ورځي )ﻗﻴﺎﻣﺖ( ﻟﻪ ﻋﺬاﺑﻪ ﺑﯧﺮﯦږم .او )اى ﻣﺤﻤﺪه!
دوى ﺗﻪ( وواﻳﻪ ﻛﻪ د اﻟ�ﻪ اراده ﻫﻢ دا واى ﻧﻮ ﻣﺎ ﺑﻪ دا ﻗﺮآن ﺗﺎﺳي ﺗﻪ ﻫﻴڅكﻠﻪ

ﻧﻪ واى اوروﻟى او اﻟ�ﻪ ﺑﻪ ﺗﺎﺳي ﺗﻪ د ﻫﻐﻪ ﺧﺒﺮ ﻗﺪري ﻫﻢ ﻧﻪ واى درﻛړي) ،ﻧﻮ

ﭘﻮه ﺳئ ﭼي ﻫﻐﻪ ﺣﻖ او د اﻟ�ﻪ ﻟﻪ ﻟﻮري دى ،ځکﻪ ﭼي ﺗﺎﺳي ﭘﻮ ﻫﯧږئ ﭼي(
ﻣﺎ ﺗﺮ دې د ﻣﺨﻪ ﺳﺘﺎﺳي ﭘﻪ ﻣﻨځ ﻛي ډﯦﺮ ﻋﻤﺮ ﺗﯧﺮ ﻛړى دى )او ﺧﭙﻠﻪ

رﺷﺘﻴﻨﻮﻟي او اﻣﺎﻧﺖ ﻣي درښﻮوﻟى دى ،ﺧﻮ د ﻣﺨﻪ ﻣي ﻟﻪ دې ﺧﺒﺮو څﺨﻪ

ﻫﻴڅ ﻧﻪ دي درﺗﻪ وﻳﻠي ،ﻧﻮ( آﻳﺎ )ﭘﻪ داﺳي څﺮګﻨﺪو ﺧﺒﺮو ﻫﻢ( ﻧﻪ ﭘﻮﻫﯧږئ؟ ﻟﻪ
ﻫﻐﻪ څﺨﻪ ﺑﻪ ﺑﻞ ﻏټ ﻇﺎﻟﻢ څﻮك وي ﭼي ﭘﻪ اﻟ�ﻪ ﭘﻮري د درواﻏﻮ ﺧﺒﺮه

وﺗړي ،ﻳﺎ د ﺧﺪاى رﺷﺘﻴﺎﻧي آﻳﺘﻮﻧﻪ درواغ وګڼﻲ .ﺑﺎور دى ﭼي دﻏﺴي
ﻣﺠﺮﻣﺎن ﻫﻴڅكﻠﻪ ﻧﻪ ﺳي ﺑﺮﻳﺎﻟي ﻛﯧﺪﻻى) ،ﺑﻠكي ﺗﻞ ﺗﺮﺗﻠﻪ ﺑﻪ ﭘﻪ ﻋﺬاب اﺧﺘﻪ

وي(«.

ﻟﻪ ﭘﻮرﺗﻨﻴﻮ آﻳﺘﻮﻧﻮ څﺨﻪ څﺮګﻨﺪه ﺳﻮه ﭼي ﻛﻪ ﺣـﺎﻻت او ﺷـﺮاﻳﻂ ﻫـﺮ

څﻮﻧﻪ ﻧﺎﻣﺴﺎﻋﺪ ﻫﻢ وي د داﻋي ﮐﺎر ﭘﻪ ﻫﺮﺻﻮرت ﮐي دا دى ﭼـي دﻳـﻦ

ﭘﻪ ﺑﺸﭙړه ﺗﻮګﻪ ،ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ اﺻﻠي څﯧـﺮه او ﺣﺎﻟـﺖ ﮐـي ﺧﻠكـﻮ ﺗـﻪ وړاﻧـﺪي

ﻛړي او د ﺧﺪاىأ ﭘﻪ دﻳـﻦ ﻛـي ﻟـږ واﻟـى او ډﯦـﺮ واﻟـى او د ﺣـﺎﻻﺗﻮ د

ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺳﺮه ﺳﻢ ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﻛي ﺗﻐﻴﺮ او ﺗﺒﺪﻳﻞ راوﺳﺘﻞ ﻟﻮى ﻇﻠﻢ دى .اﻟﺒﺘـﻪ

ﮐﻪ څﻮک دﻏﺴي ﮐﺎر وﮐړي دﻧﻴﺎ ﻳﯥ ﻫﻢ ﺧﺮاﺑﻴږي او آﺧﺮت ﺑﻪ ﻳﯥ ﻫـﻢ

ﺧﺮاب وي.

اﺳﻼم د ﻫﻐﻪ ﻟﻮى څښﺘﻦأ را اﺳﺘﻮل ﺳﻮى دﻳﻦ دى ،ﭼي ﻋﻠﻢ ﻳﯥ

ټــﻮل ﻛﺎﺋﻨــﺎت اﺣﺎﻃــﻪ ﻛــړي دي .ﻟــﻪ ازﻟــﻪ ﺗــﺮ اﺑــﺪه ﻳﻘﻴﻨــي ﭘﻮﻫــﻪ ﻟــﺮي.

ﻻرښﻮوﻧﻪ ﻳﯥ ﻟﻪ ﻫﺮ ډول ﻧﻴﻤګړﺗﻴﺎ او ﺗﯧﺮوﺗﻨي څﺨﻪ ﭘﺎﮐﻪ ده .د اﻧﺴـﺎﻧي

د د ﻋﻮت او ﺗﺒﻠﻴﻎ ارزښﺖ

٣٥

ژوﻧﺪ ﻟﻪ ﭘﻴﻞ او ﭘﺎى څﺨﻪ ﺧﺒﺮ دى .د ﻫﻐﻪ ﭘﻪ اراده ﭘﻪ اﻧﺴﺎﻧي ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻮ

ﻛي ورځ ﭘﻪ ورځ ارﻳـﺎﻧﻮوﻧﻜې ﭘﺮاﺧﺘﻴـﺎ راﻣـﻨځ ﺗـﻪ ﻛﻴـږي او ﭘـﻪ اﻧﺴـﺎﻧي

ژوﻧﺪاﻧﻪ ﻛي ارﻳﺎﻧﻮوﻧﮑي ﭘﺮﻣﺨﺘګﻮﻧﻪ څﺮګﻨﺪﻳږي .ﻧﻮ ﺗﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﻓﻜـﺮ وﻛـړه

ﭼي ﭘﻪ ﭘﻮرﺗﻨي آﻳﺖ ﮐي ﭼي د ﻟﻮﻣړﻧي داﻋي ج ﻣﻘـﺎم او درﻳـځ دا ګڼـﻞ
ﺳﻮى وي ﭼي ﻫﻐﻪ د ﻳﻮه رﺷﺘﻴﻨي ﻓﺮﻣﺎن وړوﻧﮑـي ﭘـﻪ څﯧـﺮ د دې دﻳـﻦ

ﭘﻴﺮوي ﮐﻮي او ان د ډﯦـﺮي ﮐـﻮﭼﻨۍ ﻧﺎﻓﺮﻣـﺎﻧۍ او ﺳـﺮﻏړوﻧي ﻟـﻪ ﺗﺼـﻮر

څﺨﻪ ﭘﻪ ﺑﯧﺮه ﮐي وي ،ﻧﻮ د ﻧﻮرو ﻟﭙﺎره ﺑﻪ د ﻟﻮى څښﺘﻦأ ﭘﻪ دﻳﻦ ﮐي د
ﻟږﯦﺪو ﻳﺎ زﻳﺎﺗﯧﺪو څﻪ ګﻨﺠﺎﻳﺶ وي؟
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ﺗﻮګﻪ ﮐﺎر واﺧﻠئ ،او د ﮐﺎر داﺳي ﻃﺮﻳﻘﻪ ﻏﻮره ﻛړئ ﭼي ﻟﻪ ﻫـﺮه
ﭘﻠﻮه ډﯦﺮه ﻣﻮزوﻧﻪ ،اﻏﯧﺰﻣﻨﻪ ،د دﻋﻮت ﻟﻪ ﻣﻘﺼﺪ ﺳﺮه ﻫﻢ ﻏـﺎړې

وي او ﭘﻪ ﻣﺨﺎﻃﺐ ﻛي ﻟﯧﻮاﻟﺘﻴﺎ او وﻟﻮﻟﻪ ﭘﻴﺪا ﻛړي.

ﻟﻮى څښﺘﻦأ ﻓﺮﻣﺎﻳﻠي دي:
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ۡ
ۡ
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ۡ ۡ
َ
َ
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ۡ ُ َٰ َ
�ٰدِل ُهم ب ِٱل� ِ َ
�
يل َر ّ�ِك ب ِٱ� ِك َمةِ َوٱل َم ۡوعِظةِ ٱ َ ِ�
ِ
﴿ٱدع إِ� سب ِ ِ
َ
ۡ
َ
ُ
أحسنۚ﴾ ]اﻟﻨﺤﻞ.[١٢٥:

ژﺑﺎړه» :اى ﻣﺤﻤﺪه! ﺧﻠک د ﺧﭙﻞ رب ﻻري ﺗﻪ )ﻳﻌﻨي د اﺳﻼم ﺳﭙﯧڅﻠي

دﻳﻦ ﺗﻪ( ﭘﻪ ﺣكﻤﺖ )ﭘﻪ ﭘﺮ ځﺎى او ښكﻠﻮ ﺧﺒﺮو( او ﻧﯧكﻮ او ﻏﻮرو

ﻧﺼﻴﺤﺘﻮﻧﻮ ﺳﺮه وﺑﻮﻟﻪ او )ﮐﻪ د ﻣﺠﺎدﻟې اړﺗﻴﺎ وي( ،ﻧﻮ د ﻫﻐﻮ ﺳﺮه ﭘﻪ داﺳي

ډول ﺧﺒﺮي او ﻣﺒﺎﺣﺜﻪ وﻛړه ﭼي ډﯦﺮه ﻏﻮره وي«.

د ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ ﻟﻪ دې ﺟﺎﻣﻊ آﻳﺖ څﺨﻪ درې اﺻﻮﻟي ﻻرښﻮوﻧي

څﺮګﻨﺪﻳږي:

• ﺑﻠﻨﻪ او دﻋﻮت ﺑﺎﻳﺪ ﭘﻪ ﭘﻮﻫﻪ ،ﺣكﻤﺖ او ﭘﺮ ځـﺎى او ښـﻮ ﺧﺒـﺮو
ﺳﺮه وي.

٣٦

د دﻋﻮت اﺻﻮل او آداب

• ﻧﺼﻴﺤﺖ او ﭘﻮﻫﻮﻧﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﭘﻪ ښﻪ ﻃﺮﻳﻘﻪ ﺳﺮه وﺳي.

• ﺧﺒﺮي او ﻣﺒﺎﺣﺜﻪ دي ﭘﻪ ډﯦﺮه ښﻪ او ﻏﻮره ﻃﺮﻳﻘﻪ ﺳﺮه و ﺳي.

ﭘﻪ ﺣكﻤﺖ ﺳﺮه د دﻋﻮت ورﻛﻮﻟﻮ ﻣﻄﻠـﺐ دادى ﭼـي ﺧﭙﻠـﻪ دﻋـﻮت

ﻛﻮوﻧﻜي ﺗﻪ ﺑﺎﻳﺪ د ﺧﭙﻞ دﻋﻮت د ﺳﭙﯧڅﻠﺘﻮب او ﺳـﺘﺮ ﺗـﻮب ﭘـﻪ ﻫکﻠـﻪ
ﺑﺸﭙړ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت وي .دﻋﻮت ﻛـﻮوﻧﻜى دي دﻏـﻪ ارزښـﺘﻨﺎک ﻣﻘﺼـﺪ ﭘـﻪ

ﻧﺎﭘﻮﻫي ﺳﺮه ځﺎى ﺑﯥ ځﺎﻳﻪ ﻧﻪ وړاﻧﺪي ﮐﻮي ،ﺑﻠكـي ﻣﻮﻗـﻊ او ﻣﺤـﻞ ﺗـﻪ

دي ګﻮري او د ﻣﺨﺎﻃﺐ اﺳﺘﻌﺪاد دي ﭘﻪ ﺑﺸﭙړه ﺗﻮګﻪ ﭘﻪ ﭘﺎم ﮐـي ﻧﻴﺴـي.

د ﻫﺮي ﻃﺒﻘې ،ډﻟي او ﻫﺮ ﭼﺎ ﺳﺮه دي د ﻫﻐﻪ د ﻓﻜﺮي ﮐﭽي ،اﺳﺘﻌﺪاد،

ﺻﻼﺣﻴﺖ ،ذﻫﻨي ﻛﻴﻔﻴﺖ او ټﻮﻟﻨﻴﺰ ﻣﻮﻗﻒ ﺳﺮه ﺳﻤي ﺧﺒـﺮي ﮐـﻮي ،او

ﻫﻐﻪ ﻏﻮره ارزښﺘﻮﻧﻪ دي د دﻋﻮت او اﻓﻬﺎم او ﺗﻔﻬﻴﻢ د ﺑﻨﺴټ ﭘـﻪ ﺗﻮګـﻪ

ﭘﻪ ﮐﺎر واﭼﻮي ﭼي ټﻮل اﺗﻔﺎق ﭘـﺮ ﻟـﺮي او د ﻧﮋدﯦکـﺖ او ﻣﻨښـﺘي ﻟﭙـﺎره
ﻻر اواره ﮐړي.

ﭘﻪ ښﻪ ﻃﺮﻳﻘﻪ د ﻧﺼﻴﺤﺖ ﻛﻮﻟﻮ ﻣﻄﻠﺐ دادى ﭼي ﺗﺒﻠﻴﻎ ﻛـﻮوﻧﻜى ﭘـﻪ

داﺳي اﻏﯧﺰﻧﺎﮐي ،ﺧﻴﺮﻏﻮښﺘﻨﻪ او ﺧﻠـﻮص ﺳـﺮه ﺗﺒﻠﻴـﻎ وﮐـړي او ﻧﯧکـي

وﻟﻮﻟې او ﺟﺬﺑﻲ را وﭘﺎروي ﭼي د ﻣﺨﺎﻃـﺐ زړه د ﺷـﻮق او رﻏﺒـﺖ ﻟـﻪ
وﻟﻮﻟﻮ څﺨﻪ ډک ﺳي او د دﻳﻦ ﺳﺮه ﻳﯥ اړﻳكي ﻳﻮازي د ذﻫﻨي اﻃﻤﻴﻨﺎن

ﺗــﺮ ﭘــﻮﻟي ﭘﺎﺗــﻪ ﻧــﻪ ﺳــي ،ﺑﻠکــي دﻳــﻦ ﻳــﯥ د زړه آواز ،د روح ﻏــﺬا او د

ﺟﺬﺑﺎﺗﻮ ﺗﺴكﻴﻦ ﺟﻮړ ﺳي.

ﭘﻪ ﻧﻴﻮﮐﻪ او ﻣﺒﺎﺣﺜﻪ ﻛي د ډﯦﺮي ښې ﻃﺮﻳﻘې ﻏﻮره ﮐﻮﻟﻮ ﻣﻄﻠﺐ دادى

ﭼــي دﺗﺒﻠﻴــﻎ ﻛــﻮوﻧﻜي ﻧﻴﻮﮐــﻪ ﺑﺎﻳــﺪ ﺗﻌﻤﻴــﺮي ﺑڼــﻪ وﻟــﺮي ،د زړه ﺳــﻮي،

ﻟﻮرﯦﻴﻨي او اﺧﻼص ښکﺎرﻧﺪوﻳﻪ وي او د ﺧﺒﺮو اﻧﺪاز ﺑﺎﻳﺪ دوﻧـﻪ ﭘـﻪ زړه

ﭘﻮري او ﺳﺎده وي ﭼـي ﭘـﻪ ﻣﺨﺎﻃـﺐ ﻛـي د ﺿـﺪ،ﻛﺮﻛي ،ﺗﻌﺼـﺐ او د

د د ﻋﻮت او ﺗﺒﻠﻴﻎ ارزښﺖ

٣٧

ﺟﺎﻫﻠﻴﺖ د ﺣﻤﻴﺖ وﻟﻮﻟې را وﻧﻪ ﭘﺎروي ،ﺑﻠكي رﺷﺘﻴﺎﻧي اﻧﺪ او ﻓﮑـﺮ ﺗـﻪ

ﻳﯥ اړ ﮐړي او د ﺣﻖ د ﭘﻠﻮۍ ﺟﺬﺑﻪ ﭘکښي ﭘﻴﺪا ﮐړي.
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ﭼي ﻣﺨﺎﻃﺐ ﻫﻐﻪ ﻳﻮ ﻏﻴﺮ ﻓﻄﺮي ﺑﺎر ﻣﺤﺴﻮس ﻧﻪ ﻛړي او ﺧﻠﻚ
ورځﻨي د ﺑﺪ وړﻟﻮ او ﻛﺮﻛي ﭘﺮ ځﺎى ﻫﻐﻪ د زړه ﻟﻪ ﮐﻮﻣي وﻣﻨـي،

ﻟﻪ ﻗﺒﻠﻮﻟﻮ څﺨﻪ ﻳﯥ ﺳکﻮن او راﺣﺖ اﺣﺴﺎس ﻛړي او د دﻋﻮت

ﻛﻮوﻧﻜي د ﻧﺮﻣۍ ،ژﺑﻨي ﺧﻮږواﻟي او ﺣكﻴﻤﺎﻧﻪ روﻳـﯥ ﻟـﻪ اﻣﻠـﻪ د

دﻳﻦ رﺷﺘﻴﻨى ﺧﻮﻧﺪ او ﮐﺸﺶ وﻣﻮﻣي.

ﺣﻀﺮت ﻣﻌﺎوﻳﻪ ﺑﻦ ﺣكﻢ اﻟﺴﻠﻤيس ﻓﺮﻣﺎﻳﻲ:

»ﻳﻮ وﺧﺖ ﻣﺎ د رﺳﻮل اﻟ�ﻪ ج ﺳﺮه ﻟﻤﻮﻧځ ﻛـﺎوه ﭼـي ﭘـﻪ دې وﺧـﺖ

ﻛي ﻳﻮه ﺳړي وﺗﺮﻳﭽﻞ .ﻣﺎ ﭘﻪ ﻟﻤﺎﻧځﻪ ﮐي د ﻳﺮﺣﻤﻚ اﻟ�ﻪ ﭘﻪ وﻳﻠﻮ ﺳﺮه د

ﻫﻐــﻪ ﺟــﻮاب ورﻛــړ .د دې ﭘــﻪ وﻳﻠــﻮ ﺳــﺮه ټﻮﻟــﻮ ﺧﻠكــﻮ ﻣﺎﺗــﻪ ﺳــﺘﺮګي را

واړوﻟې ،ﻣﺎ ورﺗﻪ ووﻳﻞ :ﺧﺪاى دي ﺧﻴﺮﻛړي ﺗﺎﺳي وﻟي ﻣﺎﺗﻪ ﭘـﻪ داﺳـي

ارﻳﺎﻧﺘﻴﺎ ﺳﺮه ګﻮري؟ﺧﻠكﻮ ﻣﺎﺗﻪ د ﭘټﻲ ﺧﻮﻟې او ﺳﯧﺪو اﺷﺎره وﻛړه او زه

ﻫﻢ ﭘټﻪ ﺧﻮﻟﻪ ﺳﻮم .ﻛﻠﻪ ﭼي رﺳﻮل اﻟ�ﻪ ج ﻟﻪ ﻟﻤﺎﻧځﻪ څﺨﻪ ﺧﻼص ﺳﻮ

ــ زﻣﺎ ﻣﻮر او ﭘﻼر دي ﺗﺮ ده ﻗﺮﺑﺎن ﺳـي ـــ ﻣـﺎ داﺳـي ښـﻪ ښـﻮوﻧﮑى او
روزوﻧى ﻧﻪ ﺗﺮ ده دﻣﺨﻪ ﻟﻴﺪﻟى وو او ﻧﻪ ﻣـي ﺗـﺮ ده وروﺳـﺘﻪ ﻟﻴـﺪﻟى وو.

رﺳﻮل اﻟ�ﻪ ج ﻧﻪ ﻣﺎﺗﻪ ﭘﻪ ﻏﻮﺳـﻪ ﺳـﻮ ،ﻧـﻪ ﻳـﯥ وﺗـﺮټﻠﻢ ،ﻧـﻪ ﻳـﯥ ﺑـﺪ راﺗـﻪ
ووﻳﻞ ،ﻳﻮازي ﻳﯥ دا راﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﻳﻞ ﭼـي» :وګﻮره!زﻣـﻮږ ﭘـﻪ دې ﻟﻤﺎﻧځـﻪ

ﻛي ﺧﺒﺮي اﺗﺮي ﻛﻮل ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﻧـﻪ دي؛ ﻟﻤـﻮﻧځ د ﺧـﺪاىأ د ﭘـﺎﻛۍ او

ﺑﺮﺗﺮۍ د ﺑﻴﺎﻧﻮﻟﻮ او د ﻫﻐﻪ د ﺳﺘﺮﺗﻮب د څﺮګﻨﺪوﻟﻮ او د ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ وﻳﻠﻮ
ﻧﻮم دى« )ﻣﺴﻠﻢ(.

٣٨

د دﻋﻮت اﺻﻮل او آداب

وګﻮرئ!رﺳﻮل اﻟ�ﻪ ج ﭘﻪ څﻮﻧﻪ ﻧﺮﻣـي او زړه وړوﻧﻜـي ﻃﺮﻳﻘـې ﺳـﺮه

ﻫﻐﻪ ﮐﺲ ﭘﻮه ﻛړ ﭼي ﻧﻪ دا ﭼي دﻏـﻪ ﺧﺒـﺮي ﭘـﺮ ﻫﻐـﻪ درﻧـې ﻧـﻪ ﺳـﻮې،
ﺑﻠکي دﻏﻪ ﻧﺼﻴﺤﺖ ﻳﯥ د ﺗﻞ ﻟﭙﺎره ﭘﻪ ﻳﺎد ﮐي ﭘﺎﺗﻪ ﺳﻮ.

 -13داﻋي دي ﺗﻞ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﻟﻴكﻨﻮ ،وﻳﻨﺎوو او ﺧﺒﺮو اﺗﺮو ﻛي داﺳـي
ﻣﻨځ ﻻري )اﻋﺘﺪال( ﻏـﻮره ﻛـړي ﭼـي د اورﯦـﺪﻧﻜﻮ ﺳـﺮه ﻫـﻢ د
ﻫﻴﻠي او اﻣﻴﺪ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﭘﻴﺪا ﺳي او ﻫﻢ ﺑﯧﺮه ﭘﺮ ﻏﺎﻟﺒﻪ ﺳي .ﻧـﻪ دي

د ﺑﯧﺮي ﭘﻪ ﻫكﻠﻪ داﺳي ﻟﻪ ﻣﺒﺎﻟﻐې څﺨﻪ ډﮐـي ﺧﺒـﺮي ﻛـﻮي ﭼـي
اورﯦﺪوﻧﮑى د ﺧﺪاىأ ﻟﻪ رﺣﻤﺖ څﺨﻪ ﻧﻬﻴﻠـي ﺳـي او د ځـﺎن

اﺻﻼح او ژﻏﻮرل ور ﺗﻪ ﺳﺘﻮﻧﺰﻣﻦ او ﻧﺎﺷﻮﻧى ښكﺎره ﺳي .او ﻧﻪ

دي د ﻟــﻮى څښــﺘﻦأ د رﺣﻤـــﺖ او ﺑﺨښــﻨي داﺳــي ﺗﺼـــﻮر
وړاﻧﺪي ﻛﻮي ﭼي ﻫﻐـﻪ ﺑﯧﺨـي ﺑـﯥ ﺑـﺎک او ﺑـﯥ ﭘـﺮوا ﺳـي او د

ﺧﺪاىأ د ﺑﯥ ﭘﺎﻳﻪ رﺣﻤﺖ او ﺑﺨﺸﺶ ﭘﻪ ﻫﻴﻠﻪ ګﻨﺎﻫﻮﻧﻮ ﺗﻪ ﻣـﻼ
وﺗړي.

ﺣﻀﺮت ﻋﻠىس ﻓﺮﻣﺎﻳﻠي دي:

»ډﯦﺮ ښﻪ ﻋﺎﻟﻢ ﻫﻐـﻪ دى ﭼـي ﺧﻠـﻚ د ﺧـﺪاى ﺗﻌـﺎﻟى ﻟـﻮري ﺗـﻪ )ﭘـﻪ

داﺳي ﺗﻮګﻪ دﻋﻮﺗﻮي( ﭼي ﻧﻪ ﻳﯥ ﻟﻪ ﺧﺪاىأ څﺨﻪ ﻣﺎﻳﻮﺳـﻪ ﻛـړي ،ﻧـﻪ

ﻳــﯥ د ﻟــﻮى څښــﺘﻦأ د ﻧﺎﻓﺮﻣــﺎﻧۍ ﻟﭙــﺎره ﻻر اواره ﻛــړي .او ﻧــﻪ ﻳــﯥ د
اﻟ�ﻪأ ﻟﻪ ﻋﺬاب څﺨﻪ ﺑﯥ ﻏﻤﻪ ﻛړي«.

 -14ﭘﻪ »ﻓﺘﺎوى ﻋﺎﻟﻤګﻴﺮي« ﻛي دي :څﻮک ﭼي ﻧﺎوړه ﮐﺎر )ﻣﻨﮑﺮ(

ﺗﺮ ﺳﺮه ﮐﻮي ،ﻟﻮﻣړى ﻳﯥ ﭘﻪ ﻧﺮﻣي ﺳﺮه ﭘـﻮه ﻛړئ.ﺑﻴـﺎ ﻟـﻪ ﺳـﺨﺘﻮ
ﺧﺒـﺮو څﺨـﻪ ﮐـﺎر واﺧﻠــئ ،ﺧـﻮ ﻟـﻪ ښــکﻨځﻠﻮ او ﺑـﺪ وﻳﻠـﻮ څﺨــﻪ
ﻫﺮوﻣﺮو ځﺎن وﺳﺎﺗئ ،ﻛﻪ ﺑﻴﺎ ﻫﻢ ﻫﻐﻪ ﺳﺘﺎ ﺳي ﺧﺒﺮه وﻧﻪ ﻣﻨي او

ﺗﺎﺳي د دې واک او ﻗﺪرت ﻟﺮئ ﭼي ﻫﻐﻪ ﭘـﺮ ﻻر ﻛـړئ ،ﻧـﻮ ﻟـﻪ

د د ﻋﻮت او ﺗﺒﻠﻴﻎ ارزښﺖ

٣٩

ﺧﭙﻞ ﻗﺪرت څﺨﻪ ﻛﺎر واﺧﻠئ .ﻛﻪ ﻧﻪ ﻧﻮ د ﻫﻐﻪ ﻟﻪ ﻣﺠﻠﺲ څﺨـﻪ
وﻻړ ﺳئ او د اﺻﻼح ﮐﯧﺪو دﻋﺎ ور ﺗﻪ وﻛړئ.

ﭘﺎم ﻣﻮ وي ﭼي ﭘﻪ ﻣﺴﺘﺤﺒﺎﺗﻮ ﻛي ﭘﻪ ﻣﻄﻠﻘﻪ ﺗﻮګﻪ ﻧﺮﻣي ﭘﻪ ﻛـﺎر ده او

ﭘﻪ دې ﭼﺎرو ﮐي ﺳﺨﺘي ﻛﻮل ﻟﻪ ﺣﺪ څﺨﻪ ﺗﺠﺎوز ﺑﺎﻟﻪ ﺳي .ﻫﻤﺪا راز د

ﻫﻐﻪ ﭼﺎ ﺳﺮه ﭼي زﻣﻮږ ﺗﺎﺑﻊ ﻧﻪ وي ﻫﻢ ﺳﺨﺘي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﻪ ده) .ﺣﻘﻮق
اﻟﻌﻠﻢ(.

 -15ﻛﻪ ﻳﻮ څﻮک ﭘﻪ ﮐﻮﻣﻪ ﻧﺎوړه ﭼـﺎره اﺧﺘـﻪ وي او ﭘـﻪ ﻳﻮازﻳﺘـﻮب
ﻛي د ﻫﻐې د ﭘﺮﯦښﻮوﻟﻮ ﭘﻪ ﻫكﻠـﻪ ورﺗـﻪ ووﻳـﻞ ﺳـي او وﭘﻮﻫـﻮل
ﺳي ،ﺧﻮ و ﻳﯥ ﻧﻪ ﻣﻨي او د ﻫﻐـې ﺿـﺮر ﺗـﺮ ﻋـﺎﻣﻮ وګـړو ﭘـﻮري

رﺳــﯧﺪوﻧﮑى وي ،ﻧــﻮ ﺑﺎﻳــﺪ ﭼــي د دې ﭼــﺎري ﺑــﺪ واﻟــى د ﻋــﺎم

ﺧﻄﺎب ﻟﻪ ﻻري ﭘﻪ ﮐﻮﻣـﻪ ﻋﺎﻣـﻪ ﻏﻮﻧـډه ﻳـﺎ ﻣﺠﻠـﺲ ﮐـي څﺮګﻨـﺪ
ﺳي ،څﻮ ﺧﻠک د دې ﺧﺒﺮي ﭘﻪ ﺿﺮر ﺧﺒﺮ ﺳي او د دﻏﺴـي ﭼـﺎ

ﭘﻪ ﻋﻤﻞ او ﻓﻌﻞ وﻧﻪ ﻏﻮﻟﻴږي .اﻟﺒﺘﻪ ﭘﻪ ﻋﺎم ﻣﺠﻠﺲ ﮐي ﺑﺎﻳﺪ دﻏﻪ
ﮐﺲ ﺗﻪ ﺧﻄﺎب وﻧﻪ ﺳي.

 -16ﻟﻪ ﺑﯥ ځﺎﻳﻪ روادارۍ )ﻣﺮاﻋـﺖ او ﺗﻌﺼـﺐ ﻧـﻪ ﮐﻮﻟـﻮ( ،ﻏـﻮړه
ﻣﺎﻟۍ او د اﺻﻮﻟﻮ ﻟﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧي ﮐﻮﻟﻮ څﺨﻪ ﭘﻪ ﮐﻠکﻪ ډډه وﮐـړئ .ﭘـﻪ

ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ ﻛي ﻣﻮﻣﻨﺎن داﺳي ﺳﺘﺎﻳﻞ ﺳﻮي دي:
ٓ
ُّ َ َّ ُ ۡ َ َ ُ ٓ َّ َ ٓ ُ َ َ َ َّ َ َّ ُ ُ َّ ٞ
ك َّفار ُر َ َ
�ا ُء بَ ۡي َن ُه ۡمۖ﴾
﴿�مد رسول ٱ�ِۚ وٱ�ِين معهۥ أشِداء � ٱل
ِ
]اﻟﻔﺘﺢ.[٢٩:
ژﺑﺎړه» :ﻣﺤﻤﺪ د اﻟ�ﻪ ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ دى او ﮐﻮم ﮐﺴﺎن ﭼي د ﻫﻐﻪ ﺳﺮه دي د

ﮐﺎﻓﺮاﻧﻮ ﭘﻪ وړاﻧﺪي ﺗﻨﺪ او ﺳﺨﺖ زړي )ﻗﻮي( دي .او ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﻣﻨځﻮ ﮐي

زړه ﺳﻮاﻧﺪي او ﻣﻬﺮﺑﺎن دي«.

٤٠

د دﻋﻮت اﺻﻮل او آداب

ﻳﻌﻨى ﻫﻐﻮى د ﺧﭙﻞ دﻳﻦ او اﺻﻮﻟﻮ ﭘﻪ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻛي ﺑﯧﺨـي ډﯦـﺮ ټﻴﻨـګ

دي ،او ﭘﻪ ﻫﻴڅ ﺣﺎل ﻛي ﻫﻢ د ﺧﭙﻠﻮ اﺻﻮﻟﻮ ﭘﻪ ﺑﺎره ﻛي څﻪ اﻧﻌﻄﺎف ﻳـﺎ

ﻏﻮړﻣﺎﻟي ﻧﻪ ﻛﻮي .ﻫﻐﻮى ﻫﺮ څﻪ زﻏﻤﻼى ﺳي ،ﻣګﺮ دﻳﻦ او اﺻـﻮل ﻧـﻪ

ﻗﺮﺑـﺎﻧي ﮐـﻮي .ﻣﺴــﻠﻤﺎﻧﺎﻧﻮ ﺗـﻪ ﻟـﻮى څښــﺘﻦأ د ﭘﻴﻐﻤﺒـﺮ ج ﭘـﻪ واﺳــﻄﻪ
ﻻرښﻮوﻧﻪ ﻛړې ده .ﻟكﻪ ﭼي ﻓﺮﻣﺎﻳﻲ:
َ
َ
َ َ َ َ ۡ ُ
َ َّ
ۡ ٓ ُ
َ ُٓ َ
﴿فل ِ�ٰل ِك فٱدع ۖ َوٱ ۡس َتقِ ۡم ك َما أم ِۡرت ۖ َو� تتب ِ ۡع أه َوا َءه ۡمۖ﴾ ]اﻟﺸﻮرى.[١٥ :

ژﺑﺎړه» :ﻧﻮ د ﻫﻤﺪې ﻟﭙﺎره )ﭘﺮﻟﻪ ﭘﺴې( ﺑﻠﻨﻪ ورﮐﻮه او ﻟكﻪ څﻨګﻪ ﭼي

ﺣكﻢ درﺗﻪ ﺳﻮى دى )د ﻟﻮى څښﺘﻦ دﻳﻦ ﺗﻪ ﭘﺮ دﻋﻮت( ﺑﺎﻧﺪي ﻫﻤﺎﻏﺴي

ټﻴﻨګ اوﺳﻪ او د دوى ﭘﻪ )ﻓﺎﺳﺪو( ﻏﻮښﺘﻨﻮ ﭘﺴې ﻣﻪ ځﻪ«.

د دﻳﻦ ﭘﻪ ﭼﺎره ﻛي ﻏﻮړﻣﺎﻟي ﻛﻮل ،ﺑﯥ ځﺎﻳﻪ رواداري ،او د ﺑﺎﻃﻞ

ﺳﺮه ﺳﻮﻟﻪ او ﻣﺼﺎﻟﺤﺖ ﻫﻐﻪ ﺧﻄﺮﻧﺎﻛﻪ ﻛﻤﺰوري ده ،ﭼي دﻳﻦ او اﻳﻤﺎن

دواړه ﻟﻪ ﻣﻨځﻪ وړي .اﻟﺒﺘﻪ ﻛﻪ ﻣﺨﺎﻃﺐ ﻣﺴﻠﻤﺎن وي او د ﺟﻬﺎﻟﺖ ﻟﻪ

ﻣﺨي ﭘﻪ ﮐﻮم ﻧﺎوړه ﮐﺎر ﺑﻮﺧﺖ وي او ﺗﻪ ﭘﻪ دې ﺑﺎﻧﺪي ﺑﺎور ﻟﺮې ﭼي ﭘﻪ
وار د واره ﭘﻪ ﺳﺨﺘي ﻛﻮﻟﻮ ﺳﺮه ﺑﻪ ﻫﻐﻪ ﻧﻮر ﻻ ﻫﻢ ﭘﺮ ګﻨﺎه ټﻴﻨګ ﺳي،

ﻧﻮ ﮐﻪ ﭘﻪ دې ﺻﻮرت ﻛي ﺗﺎﺳي د ﻫﻐﻪ د ﺟﻬﺎﻟﺖ ﭘﻪ وړاﻧﺪي ﺗﺴﺎﻣﺢ
ﻏﻮره ﻛړئ او ﭘﻪ ﺣكﻤﺖ ﺳﺮه د ﻫﻐﻪ د ﻛﺮار ﻛﺮار ﭘﻮﻫﻮﻟﻮ ﮐﻮښښ

وﻛړئ ،ﻧﻮ ﭘﻪ دې ﺻﻮرت ﻛي دا ﻏﻮړﻣﺎﻟي ﻧﻪ ده .ځكﻪ ﭼي د ﺟﺎﻫﻼﻧﻮ
ﭘﺮﺧﺒﺮو ﺑﺎﻧﺪي ﻟﻪ اﺧﻼﻗﻮ ﮐﺎر اﺧﻴﺴﺘﻞ او ﻣﻬﺮﺑﺎﻧي ﻛﻮل د اﮐﺜﺮو ﻟﻮﻳﺎﻧﻮ
ﻋﺎدت دى .ﻫﻐﻮى د ﺟﺎﻫﻼﻧﻮ ﭘﺮ ﺣﺮﻛﺎﺗﻮﺑﺎﻧﺪي ﺳﺨﺘي ﻧﻪ ﻛﻮي ،ﺑﻠكي

ﭘﻪ ﻧﺮﻣي او ﺗﺤﻤﻞ ﺳﺮه ﮐړﻧﻪ ورﺳﺮه ﮐﻮي .ان ﭼي ځﻴﻨي وﺧﺘﻮﻧﻪ د ﮐﻢ

ﻓﻬﻢ ﺧﺎوﻧﺪان ﭘﺮ دې روﻳﻪ ﺑﺎﻧﺪي د ﻏﻮړ ﻣﺎﻟۍ ګﻮﻣﺎن ﮐﻮي ،ﭼي دا
ګﻮﻣﺎن ﻏﻠﻂ دى .ﻏﻮړﻣﺎﻟي ﻫﻐﻪ ده ﭼي د ﮐﻮم دﻧﻴﻮي ﻏﺮض ﻟﭙﺎره وي

ﺧﻮ ﮐﻪ د دﻳﻨي ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻟﭙﺎره وي ،ﻧﻮ دا ﺑﻴﺎ ﻏﻮره او ښﻪ ﺑﺎﻟﻪ ﺳي.

د د ﻋﻮت او ﺗﺒﻠﻴﻎ ارزښﺖ

٤١

 -17د دﻋﻮت او ﺗﺒﻠﻴﻎ ﭘﻪ ﻫﻠﻮ ځﻠﻮ ﻛي دوام او ﺗﺴﻠﺴﻞ راﻣﻨځ ﺗﻪ
ﻛړئ ،او ﻫﻐﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﭼي ﻟﻮﻳﺎﻧﻮ ﺟﻮړ ﻛړى دى ،ﭘﻪ اﺳﺘﻘﻼل او

ﻣﺴﺆوﻟﻴﺖ ﺳﺮه ،ﭘﺮﻟﻪ ﭘﺴې ﭘﺮ ﻣﺦ ﺑﻮزئ .د ﻫﺪﻏﺴي ﺗﺮﺗﻴﺐ ﭘﺮ

ﻧﻴﻤﺎﻳﻲ ﭘﺮﯦښﻮوﻟﻮ او د ﻧﻮرو ﻧﻮو ﻧﻮو ﭘﺮو ګﺮاﻣﻮﻧﻮ د ﺟﻮړوﻟﻮ ﻟﻪ
ﻋﺎدت څﺨﻪ ځﺎن وﺳﺎﺗئ .ﻟږ ﻛﺎر وﻛړئ ،ﺧﻮ ﭘﻪ ﭘﺮﻟﻪ ﭘﺴې ﺗﻮګﻪ

ﻳﯥ وﻛړئ.

رﺳﻮل اﻟ�ﻪ ج ﻓﺮﻣﺎﻳﻠي دي:

»ﻏﻮره ﻋﻤﻞ ﻫﻐﻪ دى ﭼي ﭘﻪ ﭘﺮﻟﻪ ﭘﺴې ﺗﻮګﻪ ﺗﺮ ﺳـﺮه ﮐﻴږي،ﻛـﻪ څـﻪ

ﻫﻢ ډﯦﺮ ﻟږ وي«.

 -18ﺗﺮ ﭘﻮﻫﻮﻟﻮ او ﺗﺒﻠﻴﻎ وروﺳﺘﻪ ،ﺳﻤﺪﺳﺘي ﭘﺮ ﻫﻐﻪ ﺑﺎﻧﺪي د ﻋﻤﻞ
ﻛﻮﻟﻮ ﻫﻴﻠﻪ ﻣﻪ ﻟﺮئ ،ﺑﻠكي ځﺎن د ﻳﻮه ﭘﻮﺳﺘﻪ رﺳﻮوﻧﮑي ﻏﻮﻧـﺪي

وګڼﺊ ﭼي دﻧﺪه ﻳﯥ ﭘﻪ ﺳﻠﻴﻘﻪ ﺳﺮه ﭘﻴﻐﺎم رﺳﻮل وي.

 -19د ﺗﺒﻠﻴﻎ ﻳﺎ د دﻳﻦ دﺧﺪﻣﺖ اﺻﻠي ﺛﻤﺮه ،ﭘﻪ آﺧﺮت ﮐي ژﻏﻮرﻧﻪ
او د ﺧﺪاىأ رﺿﺎ ﺗﺮ ﻻﺳﻪ ﮐﻮل وګڼﺊ .او ﺧﭙﻠﻪ ﻣﻮﺧـﻪ د ﻫﻐـﻪ

اﻏﯧــﺰه او ګټــﻪ ﻣــﻪ ګڼــﺊ .ﻛــﻪ ﺳﺘﺎﺳــي د ﻫﻠــﻮ ځﻠــﻮ ﻇــﺎﻫﺮي ګټــﻪ

ﻣﺤﺴﻮﺳﻪ ﻧﻪ وي ،ﻳﺎ ﻟږ وي ،ﻧﻮ ﭘﻪ دې ﺻﻮرت ﻛي ﻣﻪ ﺧﻮاﺑـﺪي

ﻛﯧږئ .ځكﻪ ﭼي ﺳﺘﺎﺳي ﻛﺎر او دﻧﺪه ﻫڅﻪ او ﻛﻮښښ دى او د
ﻧﻮرو ﺧﻠكﻮ ﻣﻨﻞ ﺳﺘﺎﺳي ﻟﻪ واﻛﻪ وﺗﻠى ﮐـﺎر دى .ﭘـﻪ ﻫﻐـﻮ ﺧﺒـﺮو

ﭘﺴي ﺗﻠـﻞ ﭼـي ﭘـﻪ واک ﮐـي ﻧـﻪ وي ،ﺧﭙـﻞ ځـﺎن ﺑـﯥ ځﺎﻳـﻪ ﭘـﻪ

ﺗﺸﻮﻳﺶ ﻛي اﭼﻮل وي .اﺟﺮ او ﺛـﻮاب ﻳـﻮازي ﭘـﺮ ﻫﻐـﻪ ﻫڅـﻪ او
ﮐﻮښښ ﺑﺎﻧﺪي دى ﭼي ﭘﻪ اﺧﻼص ﺳﺮه وي.ﭘـﻪ دې ﭼـﺎرو ﻛـي

ﭼــي ﻫــﺮ څﻮﻧــﻪ ﺑﻮﺧﺘﻴــﺎ او ټﻴﻨګــﺎر وي ،ﻫﻐﻮﻧــﻪ ﭘــﻪ ﻫڅــﻮ او
ﮐﻮښښﻮﻧﻮ ﮐي ټﻴﻨګښﺖ او دوام وي.

٤٢

د دﻋﻮت اﺻﻮل او آداب

 -20ﻛﻪ ﭼﻴﺮي ﭘﺮ ﺧﻠكﻮ ﺑﺎﻧـﺪي ﺳﺘﺎﺳـي ﺧﺒـﺮي ﻛﻮﻣـﻪ اﻏﯧـﺰه وﻧـﻪ
ﻛړي ،ﻧﻮ ﭘﻪ دې ﺻﻮرت ﻛي ﻣﻪ ﺧﻮاﺑﺪي ﻛﯧږئ .ځكﻪ ﭼـي دا د
ﻧﺼﻴﺤﺖ د ﭘﺮﯦښﻮوﻟﻮ او ﻧﻬﻴﻠۍ ﻻﻣﻞ ګﺮځي .دا ﻛﻮﭼﻨۍ ﺧﺒـﺮي

دوﻧي ﻣﻬﻤي ﻣﻪ ګڼﺊ.

 -21د دﻋﻮت او ﺗﺒﻠﻴﻎ ﭘـﻪ ﻻر ﻛـي راﻣـﻨځ ﺗـﻪ ﮐﯧـﺪوﻧﮑﻮ ﺳـﺘﻮﻧﺰو،
ﺗﻜﻠﻴﻔﻮﻧﻮ او ازﻣﻴښﺘﻮﻧﻮ ﺗﻪ ﭘﻪ ورﻳﻦ ﺗﻨﺪي ﻫﺮ ﻛﻠى وواﻳﺎﺳﺖ .او

ﭘﻪ ﻫكﻠﻪ ﻳﯥ ﺻﺒﺮ او اﺳﺘﻘﺎﻣﺖ څﺮګﻨﺪ ﻛړئ.

ﻟﻮى څښﺘﻦ ﺗﻌﺎﻟىأ ﻓﺮﻣﺎﻳﻠي دي:
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ژﺑﺎړه» :او )ﭘﻪ ﻟﻄﻒ او ﻣﻬﺮﺑﺎﻧي او ﺣکﻤﺖ ﺳﺮه ،د ﺧﭙﻞ وس ﺳﺮه ﺳﻢ(

ﭘﻪ ﻧﯧكۍ اﻣﺮﻛﻮه او ﻟﻪ ﺑﺪۍ څﺨﻪ ﻣﻨﻊ ﻛﻮه او )ﭘﻪ دې اﻣﺮ ﺑﺎﻟﻤﻌﺮوف او ﻧﻬي

ﻋﻦ اﻟﻤﻨﮑﺮ ﮐي ﭼي ﭘﻪ ځﺎﻧګړې ﺗﻮګﻪ او ﭘﻪ ﻫﺮ ﺣﺎﻟﺖ ﮐي ﭼي ﭘﻪ ﻋﺎﻣﻪ ﺗﻮګﻪ(

ﻫﺮ څﻮﻧﻪ ﻣﺼﻴﺒﺘﻮﻧﻪ ،ﺳﺘﻮﻧﺰي او زوروﻧي در ﺑﺎﻧﺪي راﺳي ﭘﺮ ﻫﻐﻪ ﺑﺎﻧﺪي

ﺻﺒﺮ وﻛړه«.

د ﺣﻖ ﭘﻪ ﻻرﻛي ﺳﺘﻮﻧﺰي او ﻣﺸكﻼت ﻫﺮو ﻣﺮو را ﻣﻨځﺘﻪ ﻛﻴږي .د

اﻧﺴﺎن اﻳﻤﺎن ﻫﻐﻪ وﺧﺖ ﻗﻮي ﻛﻴږي او ﭘﻪ اﺧﻼﻗﻮ او ﻛړﻧﻪ ﻛي ﻳﯥ ﻫﻐﻪ
وﺧﺖ ښﻪ واﻟى او ﭘﻴﺎوړﺗﻴﺎ راځي ،ﭼي د ازﻣﻴښﺖ ﻟﻪ ﭘړاووﻧﻮ څﺨﻪ ﺗﯧﺮ
ﺳي .دﻏﻪ دﻟﻴﻞ دى ﭼي ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟى ﺧﭙﻞ ﻫﻐﻪ ﺑﻨﺪه ګﺎن ﻫﺮوﻣﺮو

ازﻣﻴﻲ ﭼي د اﻳﻤﺎن دﻋﻮه ﻛﻮي .او څﻮك ﭼي ﭘﻪ ﺧﭙﻞ دﻳﻦ او اﻳﻤﺎن ﻛي

ﻫﺮ څﻮﻧﻪ ټﻴﻨګ وي ،د ﻫﻐﻪ ازﻣﻴښﺖ ﻫﻢ ډﯦﺮ ﺳﺨﺖ وي.

ﻟﻮى څښﺘﻦأ ﻓﺮﻣﺎﻳﻠي دي:
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د د ﻋﻮت او ﺗﺒﻠﻴﻎ ارزښﺖ
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ژﺑﺎړه» :او ګﻮرئ ﭼي ﻣﻮږ ﺗﺎﺳي ﺧﺎﻣﺨﺎ ﭘﻪ ﻳﻮ څﻪ ﺷي ازﻣﻮﻳﻮ؛ )ﮐﻠﻪ ،ﻟﻪ

دښﻤﻦ څﺨﻪ( ﭘﻪ ﺑﯧﺮه ،او )ﮐﻠﻪ( ﭘﻪ ﻟﻮږه ،او )ﮐﻠﻪ( ﭘﻪ ﻣﺎل او ځﺎن او ﻣﯧﻮو

ﮐي ﭘﻪ ﮐﻤﻮاﻟي )ﺗﺎوان( ﺳﺮه .او )اى ﭘﻴﻐﻤﺒﺮه!( ﮐﻮم ﮐﺴﺎن )ﭼي ﭘﻪ دﻏﺴي
ﺣﺎﻻﺗﻮ ﮐي( ﻟﻪ ﺻﺒﺮ څﺨﻪ ﮐﺎر واﺧﻠي ﻫﻐﻮ ﺗﻪ ﺧﻮﺷﺨﺒﺮي واوروه) .د ډﯦﺮو

اﺣﺴﺎﻧﻮﻧﻮ او ﭘﻪ ﺟﻨﺖ ﺳﺮه زﯦﺮى ورﮐړه( .دا ﻫﻐﻪ ﺧﻠک دي ﭼي ﮐﻠﻪ ﮐﻮﻣﻪ

ﺑﺨﻮﻟﻪ )ﻣﺼﻴﺒﺖ( ﭘﺮ راﺳي ،ﻧﻮ )د ژړا او ﻓﺮﻳﺎد ﭘﺮ ځﺎى( واﻳﻲ ﭼي» :ﻣﻮږ
ټﻮل )د ﺧﭙﻠﻮ ﺷﺘﻮ او اوﻻدو ﺳﺮه( د اﻟ�ﻪ ﻳﻮ ،او ټﻮل )ﻟﻪ دﻧﻴﺎ څﺨﻪ( د اﻟ�ﻪ

ﻟﻮري ﺗﻪ ور ګﺮځﯧﺪوﻧﮑي ﻳﻮ« .دا ﻫﻐﻪ ﺧﻠک دي ﭼي ﭘﺮ ﻫﻐﻮ ﺑﺎﻧﺪي ﺑﻪ د
دوى د ﭘﺮوردګﺎر ﻟﻪ ﻟﻮري )ﺟﻼ ﺟﻼ( ځﺎﻧګړي ﭘﯧﺮزوﻳﻨي )رﺣﻤﺘﻮﻧﻪ( وي،

او د ﻫﻐﻪ رﺣﻤﺖ ﺑﻪ د ﻫﻐﻮ )ټﻮﻟﻮ ﭘﻪ ﻋﺎﻣﻪ ﺗﻮګﻪ( د ﺳﺮ ﺳﻴﻮرى وي ،او

دﻏﺴي ﺧﻠک ﭘﺮ ﺳﻤﻪ ﻻر روان دي«.

د رﺳﻮل اﻟ�ﻪ ج دې وﻳﻨﺎ ﺗﻪ ﻫﻢ ﭘﺎم وﮐړئ:

ﻟﻪ ﺣﻀﺮت ﺳﻌﺪس څﺨﻪ رواﻳﺖ دى ﭼي ﻳﻮ ﭼﺎ ﻟـﻪ رﺳـﻮل اﻟ�ـﻪ ج

څﺨﻪ ﭘﻮښﺘﻨﻪ وﻛړه ﭼي اى رﺳﻮل اﻟ�ﻪ! ﺗﺮ ټﻮﻟﻮ ﺳﺨﺖ ازﻣﻴښﺖ ﭘﻪ ﭼﺎ
ﻛﻴږي؟ رﺳﻮل اﻟ�ﻪ ج ورﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﻳﻞ» :د ﻣﺼﻴﺒﺘﻮﻧﻮ او اﺑﺘﻼوو ﺗـﺮ ټﻮﻟـﻮ

ﺳﺨﺖ ازﻣﻴښﺖ ﭘﻪ اﻧﺒﻴﺎوو ﮐﻴږي .ﺑﻴـﺎ ﭘـﻪ ﻫﻐـﻮ ﻛﻴـږي ﭼـي ﭘـﻪ دﻳـﻦ او

اﻳﻤﺎن ﻛي اﻧﺒﻴﺎوو ﺗﻪ ډﯦﺮ ﻧﮋدې؛ ﭘﻪ دوﻫﻤﻪ ﻣﺮﺗﺒـﻪ ﮐـي وي .ﺑﻴـﺎ ﭘـﻪ ﻫﻐـﻮ

ﮐﻴږي ﭼي دﻏﻮﺗﻪ ﻧـﮋدې وي .ﻫﻤﺪﻏﺴـي ﻣﺮﺗﺒـﻪ ﭘـﻪ ﻣﺮﺗﺒـﻪ ﭘـﻪ اوﻟﻴـﺎوو،

ﻋﻠﻤﺎوو او ﺻﻠﺤﺎوو ﺗﺮ ټﻮﻟﻮ ﺳﺨﺖ ازﻣﻴښﺖ ﮐﻴږي .ﻫﺮ څـﻮک د ﻫﻐـﻪ

د دﻳﺎﻧﺖ ﭘﻪ ﮐﭽﻪ ﭘﻪ ازﻣﻴښﺘﻮﻧﻮ ﻣﺒﺘﻼ ﮐﻴږي .ﻧﻮ ﻫﺮ څﻮک ﭼـي ﭘـﺮ دﻳـﻦ

ډﯦﺮ ټﻴﻨګ او ﻣﺤكﻢ وي ،ازﻣﻴښﺖ ﻳﯥ ﻫـﻢ ﺳـﺨﺖ وي او ﻫﻐـﻪ څـﻮك

٤٤

د دﻋﻮت اﺻﻮل او آداب

ﭼي ﭘﻪ دﻳﻦ ﻛي ﻛﻤﺰورى وي ،د ﻫﻐﻪ ازﻣﻴښﺖ ﻫﻢ ﺳﺎده او آﺳـﺎﻧﻪ وي.
او دا ازﻣﻴښﺖ ﭘـﺮ دﻳﻨـﺪاره او ﻟـﻪ ﻟـﻮى څښـﺘﻦ څﺨـﻪ ﺑﯧﺮﯦـﺪوﻧﮑى ﮐـﺲ

ﺑﺎﻧﺪي ﺗﺮ ﻫﻐﻪ وﺧﺘﻪ ﭘﻮري وي ﭼي ﭘﺮ ﻣځكﻪ ﺑﺎﻧﺪي ګﺮځي او ﭘـﺮ ﻫﻐـﻪ

ﺑﺎﻧﺪي د ګﻨﺎه ﻫﻴڅ اﺛﺮ ﻧﻪ وي ﭘﺎﺗﻪ« )ﻣﺸكﯜة(

ﻳﻮ ﺑﻞ ځﺎى رﺳﻮل اﻟ�ﻪ ج ﺧﭙﻞ ﺣﺎل داﺳي ﺑﻴﺎﻧﻮي:

»زه د ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟى ﭘﻪ ﻻر ﻛي دوﻧﻪ ﭘﻪ ﺗﻜﻠﻴﻒ ﺳﻮم ﭼي ﻫﻴڅ اﻧﺴﺎن

دوﻧﻪ ﻧﻪ دى ﭘﻪ ﺗﻜﻠﻴﻒ ﺳﻮى .او زه د ﺧﺪاى ﭘﻪ ﻻر ﻛي دوﻧﻪ وﺑﯧﺮول
ﺳﻮم ﭼي ﻫﻴڅ ﺳړى ﺑﻪ دوﻧﻪ ﻧﻪ وي ﺑﯧﺮول ﺳﻮى او ﭘﺮ ﻣﺎ ﺑﺎﻧﺪي دﯦﺮش

ورځي او ﺷﭙﯥ داﺳي ﺗﯧﺮي ﺳﻮي دي ﭼي زﻣﺎ او د ﺑﻼل د ﺧﻮړﻟﻮ
ﻟﭙﺎره ﻫﻴڅ داﺳي ﺷى ﻧﻪ وو ﭼي ﮐﻮم ښﺎﮐښ دې وﺧﻮري ،ﭘﺮﺗﻪ ﻟﻪ ﻟږي

ﺗﻮښې څﺨﻪ ﭼي د ﺑﻼل ﭘﻪ ﺑﻐﻞ ﻛي وه« )ﺑﺨﺎرى(
ﺑﻞ ځﺎى رﺳﻮل اﻟ�ﻪ ج ﻓﺮﻣﺎﻳﻠي دي:

»څﻮک ﭼي د ﺻﺒﺮ ﻛﻮﻟﻮ ﻫڅﻪ وﻛړي ﺧـﺪاىأ ﺻـﺒﺮ ور ﭘـﻪ ﺑﺮﺧـﻪ

ﻛﻮي .او ﺗﺮ ﺻﺒﺮ ﺑﻞ ﻏﻮره ﺷى ﻧﺴﺘﻪ« )ﺑﺨﺎرى او ﻣﺴﻠﻢ(

ﺧﺒﺮه داده ﭼي ازﻣﻴښـﺘﻮﻧﻪ او ﮐﻮښښـﻮﻧﻪ دواړه د دﻋـﻮت د ﭼـﺎرو د

ﭘﻴــﺎوړي ﻛﻮﻟــﻮ او ﭘﺮﻣﺨﺘــګ ﻟﭙــﺎره اړﻳــﻦ وﺳــﺎﻳﻞ دي .ﻫــﻴڅ دﻋــﻮت د
ازﻣﻴښﺘﻮﻧﻮ ﻟﻪ ډ ول ډول ﭘړاووﻧﻮ څﺨﻪ ﺑـﯥ ﻟـﻪ ﺗﯧﺮﯦـﺪو ﻧـﻪ ﺳـي ﺑﺮﻳـﺎﻟى

ﻛﯧﺪﻻى .ﭘﻪ ﺗﯧﺮه ﻫﻐﻪ دﻋﻮت ﭼي ﭘﻪ اﻧﺴﺎﻧي ټﻮﻟﻨﻪ ﮐـي ﻳـﻮ ﻧـړۍ وال او

ﻫﺮ اړﺧﻴﺰ اوښﺘﻮن )اﻧﻘﻼب( راﻣﻨځ ﺗﻪ ﮐﻮي او ﭘﺮ ﻧﻮو ﺑﻨﺴـټﻮﻧﻮ ﺑﺎﻧـﺪي

د ټﻮل اﻧﺴﺎﻧي ژوﻧﺪاﻧﻪ د وداﻧﻮﻟﻮ ﭘﻼن ﻟﺮي.

ﻫﻐﻪ ﻣﻬﺎل ﭼي د ﻣكې ﻣكﺮﻣې ﻇﺎﻟﻤﻮ ﻣﺸﺮﮐﻴﻨﻮ ﭘﺮ رﺳـﻮل اﻟ�ـﻪ ج او

د ﻫﻐﻪ ﭘﺮ اﺻـﺤﺎﺑﻮ ﺑﺎﻧـﺪي ډول ډول ﻇﻠﻤﻮﻧـﻪ ﻛـﻮل د ﻫﻐـﻮ ورځـﻮ ﻳـﻮه

واﻗﻌﻪ ﺣﻀﺮت ﺧﺒﺎب ﺑﻦ اﻻرتس داﺳـي ﺑﻴـﺎﻧﻮي» :رﺳـﻮل اﻟ�ـﻪ ج د

د د ﻋﻮت او ﺗﺒﻠﻴﻎ ارزښﺖ

٤٥

ﺑﻴﺖ اﻟ�ﻪ ﺷﺮﻳﻔي ﺗﺮ ﺳﻮري ﻻﻧﺪي ﺧﭙﻞ ﭘټﻮ )څﺎدر( ﺗﺮ ﺳﺮﻻﻧﺪي ﻛړى

وو او آرام ﻳﯥ ﮐﺎوه .ﻣﻮږ ده ﺗﻪ ﭘـﻪ ﺷـكﺎﻳﺖ ورﻏﻠـﻮ او ورﺗـﻪ وﻣـﻮ وﻳـﻞ
ﭼي اى رﺳﻮل اﻟ�ﻪ! ﺗﻪ وﻟي ﻟﻪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟى څﺨﻪ زﻣﻮږ ﻟﭙﺎره د ﻣﺮﺳﺘي

ﻏﻮښﺘﻨﻪ ﻧﻪ ﻛﻮې؟ او وﻟـي د دې ﻇﻠـﻢ د ﭘـﺎى ﺗـﻪ رﺳـﯧﺪو ﻟﭙـﺎره دﻋـﺎ ﻧـﻪ

ﻛــﻮې؟ )آﺧــﺮ ﺑــﻪ دا ﻟــړۍ ﺗــﺮ څــﻮ ﭘـﻮري دوام ﻣــﻮﻣي او ﻛﻠــﻪ ﺑــﻪ د دې

ﻣﺼﺎﻳﺒﻮ دوره ﺧﺘﻤﻴږي؟( رﺳﻮل اﻟ�ﻪ ج ورﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﻳﻞ» :ﺗﺮﺗﺎﺳي دﻣﺨﻪ
داﺳي څﻮک ﻫﻢ ﺗﯧﺮ ﺳﻮى دى ﭼي څﺎ ﺑﻪ ﻳﯥ ورﺗﻪ وﻛﻴﻨﺪى او ﻫﻐـﻪ ﺑـﻪ

ﻳﯥ ﭘکښي دراوه .ﺑﻴﺎ ﺑﻪ ﻳﯥ ﭘﻪ اره د ﻫﻐﻪ ﺑﺪن اره ﮐړ ،ﺧـﻮ ﺳـﺮه ﻟـﻪ دې
ﺑﻪ ﻫﻢ ﻫﻐﻪ ﻟﻪ ﺧﭙﻞ دﻳﻦ څﺨﻪ ﻧﻪ اوښﺘى .دﻏﻪ راز ﺑﻪ ﻳﯥ د ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﺑـﺪن

د اوﺳﭙﻨي ږﻣﻮﻧځي ﻧﻨﻪ اﻳﺴﺘﻠې ﭼي دﻏﻪ ږﻣﻮﻧځي ﺑﻪ د ﻫﻐـﻪ ﺗـﺮ ﻏﻮښـﻮ
ووﺗﻠې او ﺗﺮ ﻫډوﻛﻮ او ﭘﻠﻮ ﭘﻮري ﺑﻪ ﻳﯥ ورﺳﯧﺪﻟې .ﻣګﺮ ﺑﻴﺎ ﺑﻪ ﻫﻢ دﻏـﻪ

د ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟى ﺑﻨﺪه ﻟﻪ ﺣﻖ څﺨﻪ ﻧﻪ ﭘﺮ ﺷـﺎ ﻛﯧـﺪى .ﭘـﻪ ﺧـﺪاىأ ﻟـﻮړم

ﭼي دا دﻳﻦ ﺑﻪ ﺗﺮ دې ﮐﭽي ﻏﺎﻟﺐ ﻛﻴږي ﭼي ﺳﭙﻮر ﻣﺴﺎﻓﺮ ﺑﻪ )د ﻳﻤﻦ د
ﭘﻼزﻣﯧﻨي( ﺻﻨﻌﺎء څﺨﻪ ﺗﺮ ﺣﻀﺮﻣﻮت ﭘﻮري ﺳﻔﺮ ﻛﻮي او ﭘﺮ ﻻري ﺑـﻪ
ﭘﺮﺗﻪ ﻟﻪ ﺧﺪاىأ څﺨﻪ د ﺑﻞ ﻫﻴﭽﺎ ﺑﯧﺮه ﻧﻪ وي ورﺳـﺮه .اﻟﺒﺘـﻪ ﭼﻮﭘﺎﻧـﺎﻧﻮ

ﺗﻪ ﺑﻪ ﻳﻮازي د ﺧﭙﻠﻮ ﭘﺴـﻮﻧﻮ ﭘـﻪ ﻫکﻠـﻪ اﻧﺪﯦښـﻨﻪ وي ﭼـي ﺷﺮﻣښـﺎن ﻳـﯥ

ځﻨي وﻧﻪ ﺧﻮري .ﻣګﺮ اﻓﺴﻮس ﭼي ﺗﺎﺳي ﺗﻠﻮار ﮐﻮئ« )ﺑﺨﺎرى(.

ﺣﻀﺮت ﻣﻌﺎوﻳﻪس واﻳﻲ ﭼي ﻣﺎ ﻟـﻪ رﺳـﻮل اﻟ�ـﻪ ج څﺨـﻪ اورﯦـﺪﻟي

دي ﭼي ﻓﺮﻣﺎﻳﻞ ﻳﯥ» :زﻣﺎ ﭘﻪ اﻣﺖ ﻛي ﺑﻪ ﺗـﻞ ﻳـﻮه ډﻟـﻪ داﺳـي ﻣﻮﺟـﻮده
وي ﭼي د ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟى د دﻳﻦ ﺳﺎﺗﻮﻧﻜي ﺑﻪ وي .ﻫﻐﻪ ﺧﻠﻚ ﭼي ﻧـﻪ ور
ﺳﺮه ﻳﻮ ځﺎى ﻛﻴږي او ﻫﻐﻪ ﺧﻠﻚ ﭼي ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻳﯥ ﻛﻮي څﻪ ﺗـﺎوان ﻧـﻪ

ﺳي ور رﺳﻮﻻى .دﻏﻪ د دﻳﻦ ﺳﺎﺗﻮﻧﮑي ﺑﻪ ﺗﺮ ﻫﻐـﻮ ﭼـي د اﻟ�ـﻪ ﭘﺮﯦکـړه

ﮐﻴږي ﭘﺮ ﺧﭙﻞ دې ﻛﺎر ﺑﺎﻧﺪي ټﻴﻨګ وﻻړ وي« )ﺑﺨﺎرى او ﻣﺴﻠﻢ(

٤٦

د دﻋﻮت اﺻﻮل او آداب

 -22ډﯦﺮ وﺧﺘﻮﻧﻪ ﻟﻪ ﻟږي ﺑﯥ اﺣﺘﻴﺎﻃۍ څﺨﻪ د ګټﻲ ﺗﺮ څﻨګ ﺗﺎوان

ﻫﻢ راﻣﻨځﺘﻪ ﻛﻴږي .ﻟﻪ دې اﻣﻠﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﻫـﺮ وﺧـﺖ اﺣﺘﻴـﺎط وﺳـي.

ډﯦﺮ ﺧﻠﻚ د ﺗﺒﻠﻴﻎ ﻛﻮﻟﻮ ﭘﻪ ﺟﻮش ﻛي د دې ﭘﺮوا ﻧﻪ ﻛﻮي ﭼي ﻳﻮ
ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺑﯥ ﭘﺮدې ﮐﻴږي .ﭘﻪ دې ﺗﻮګﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺑـﯥ ﻋﺰﺗـﻪ ﺳـي.

ﭘــﻪ داﺳــي ﺣــﺎل ﮐــي ﭼــي د ﻣﺴــﻠﻤﺎن ﻋــﺰت او آﺑــﺮو ډﯦــﺮ ﺳــﺘﺮ

ارزښﺖ ﻟﺮي.

ﻧﺒﻰ اﻛﺮم ج ﻓﺮﻣﺎﻳﻠي دي:

»ﻫﻐﻪ څﻮك ﭼي د ﻳﻮه ﻣﺴﻠﻤﺎن ﭘﺮده ﻛﻮي ،ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟى ﺑـﻪ ﭘـﻪ دﻧﻴـﺎ

او آﺧﺮت ﻛي د ﻫﻐﻪ ﭘـﺮده وﻛـړي .او ﺧـﺪاى ﺗﻌـﺎﻟى د ﻫﻐـﻪ ﺑﻨـﺪه ﺳـﺮه

ﻣﺮﺳﺘﻪ ﻛﻮي ﭼي ﻫﻐﻪ د ﺧﭙﻞ ورور ﻣﺮﺳﺘﻪ وﻛړي« )ﻣﺴﻠﻢ(.

ﻟﻪ دې اﻣﻠﻪ ډﯦﺮه ﻣﻬﻤﻪ ده ﭼـي ﻣﺒﻠﻐـﻴﻦ دې ﺧﺒـﺮي ﺗـﻪ ډﯦـﺮه ﭘﺎﻣﻠﺮﻧـﻪ

وﻛړي ﭼي ﭘﻪ ﻧﻬى ﻋﻦ اﻟﻤﻨﻜﺮ ﻛي د ﭼﺎ ﺑﯥ ﻋﺰﺗي وﻧﻪ ﻛړي.ﻛﻮم ﻣﻨﻜـﺮ

ﭼي ﭘﻪ ﭘټﻪ ﺗﺮ ﺳﺮه ﮐﻴږي ،ﻫﻐﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﻫﻤﺪﻏﺴي ﭘټ وﺳﺎﺗﻞ ﺳي ،ﺧﻮ ﺑﺪ

وګڼﻞ ﺳي او د ﺑﺪﻟﻮن او ﻣﻨﻊ ﻛﻮﻟﻮ ﮐﻮښښ ﻳﯥ وﺳي .او ﻛﻮم ﻣﻨﮑﺮﭼي

ﭘﻪ ښكﺎره ﺗﺮ ﺳﺮه ﻛﻴږي ﻫﻐﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﭘﻪ ښكﺎره ﺗﻮګﻪ ﺑﺪ وګڼﻞ ﺳـي او د ﻟـﻪ

ﻣﻨځﻪ وړﻟﻮ ﮐﻮښښ ﻳﯥ وﺳـي .ﭘـﻪ دﻏﺴـي ﺣﺎﻟـﺖ ﻛـي ﻫـﻢ ﺑﺎﻳـﺪ ﺣﺘـى
اﻟﻮﺳﻊ د ﻣﻨﮑﺮ د ﺗﺮﺳﺮه ﮐﻮوﻧﮑي ﻋﺰت او آﺑﺮو ﭘﻪ ﻧﻈﺮﻛـي وﻧﻴـﻮل ﺳـي.

داﺳي ﻧﻪ ﭼـي »ﻧﻴكـي ﺑﺮﺑـﺎد ،ګﻨـﺎه ﻻزم« ﺳـي .ﻣﻄﻠـﺐ دا ﭼـي د ﻣﻨﻜـﺮ
اﻧﮑﺎر ﻫﺮوﻣﺮو ﺑﺎﻳﺪ وﺳي .ﺧﻮ ﺑﺎﻳﺪ ﭼي د ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎﻧﻮ ﻋـﺰت او آﺑـﺮو ﺗـﻪ

ﺟﺪي ﭘﺎم وﺳي.

د دې ﺗﺮﺗﻴﺐ داﺳي دى ﭼي ﻛﻮﻣﻪ ګﻨﺎه ﭼي ﭘﻪ ښكﺎره ﺗﻮګﻪ ﺗـﺮ ﺳـﺮه

ﻛﻴږي ،ﻫﻐﻪ دي ﭘﻪ ښكﺎره ﺗﻮګـﻪ وﻏﻨـﺪل ﺳـي او ﺑـﺪه دي وګڼـﻞ ﺳـي.

د د ﻋﻮت او ﺗﺒﻠﻴﻎ ارزښﺖ

٤٧

ﺧﻮﻛﻪ ﮐﻮﻣﻪ ﻧﺎوړه ﭼﺎره د ﻫﻐې د ﺗﺮﺳﺮه ﮐﻮوﻧﮑي ﻟﺨﻮا ﭘـﻪ ﭘټـﻪ ﺗـﺮ ﺳـﺮه
ﮐﻴږي ،ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﺑﺎﻳﺪ داﺳي وﻏﻨﺪل ﺳي ﭼي اﻓﺸﺎ ﻧﻪ ﺳي.

 -23ﭘﻪ ﺗﺒﻠﻴﻎ ﮐي ﻧﺰاﻋي ﻣﺴﺎﻳﻞ ﻳﺎ ﻓﺮﻋي ﺧﺒﺮي ﻣـﻪ څﯧـړئ ،ﺑﻠكـي
ﻳﻮازي د اﺻﻠي ﺗﻮﺣﻴﺪ ﻟﻮري ﺗﻪ ﺧﻠـﻚ ﺑـﻮﻟئ او د اﺳـﻼم ارﻛـﺎن
ورﺗﻪ ﺗﺒﻠﻴﻐﻮئ.

 -24د ﻛﻮﻣﻮ وګړو ﭘﻪ ﻣﻨځ ﻛي ﭼي د دﻋﻮت او ﺗﺒﻠﻴﻎ ﻏﻮره ﻓﺮﻳﻀﻪ

ﺗﺮ ﺳﺮه ﻛﻮئ د ﻫﻐـﻮ د ﻣـﺬﻫﺒﻲ ﻣﻌﺘﻘـﺪاﺗﻮ او وﻟﻮﻟـﻮ درﻧـﺎوى او
ﻟﺤﺎظ ﻛﻮئ .د ﻫﻐﻮ ﻟﻮﻳﺎن او ﻻرښﻮوﻧﻜي ﭘﻪ ﺑﺪ ﻧﺎﻣﻪ ﻣﻪ ﻳﺎدوئ،

ﻣﻪ ﻳﯥ ﭘﺮ ﻣﻌﺘﻘﺪاﺗﻮ ﺑﺎﻧﺪي ﺗﯧﺮى ﻛﻮئ ،او ﻣﻪ ﻳﯥ ﻣﺬﻫﺒﻲ ﻧﻈﺮﻳﯥ

ﺗﺤﻘﻴﺮوئ .ﺧﭙﻞ دﻋﻮت ﭘﻪ ښﻪ او ﻣﺜﺒﺘﻪ ﻃﺮﻳﻘﻪ او ﺣكﻤﺖ ﺳـﺮه
ورﺗﻪ وړاﻧﺪي ﻛړئ او ﭘﻪ اﻧﺘﻘﺎد او اﻋﺘـﺮاض ﻛـي ﻫـﻢ د ﺧﻠكـﻮ د

ﺗﺤﺮﻳكﻮﻟﻮ ﭘﺮ ځﺎى ،ﭘﻪ ډﯦﺮ زړه ﺳﻮي ﺳﺮه د ﻫﻐﻮ ﭘﻪ زوړﻧﻮ ﻛـي

د ﺧﭙﻠــﻮ ﺧﺒــﺮو د اﭼﻮﻟــﻮ ﻫڅــﻪ وﮐــړئ .ځكــﻪ ﭼــي ﭘــﻪ ﺟــﺬﺑﺎﺗي

اﻋﺘﺮاﺿﻮﻧﻮ او ﺗﻮﻫﻴﻦ آﻣﻴﺰو ﺧﺒﺮو ﭘـﻪ ﻣﺨﺎﻃـﺐ ﻛـي د ﮐـﻮم ښـﻪ
ﺑــﺪﻟﻮن ﻫﻴﻠــﻪ ﻧــﻪ ﺳــي ﮐﯧــﺪاى ،ﺑﻠكــي ﮐﯧــﺪاى ﺳــي ﭼــي ﻫﻐــﻪ د

ﺟﺎﻫﻠﻴﺖ او ﺗﻌﺼﺐ ﭘﻪ ﺟﻮش ﻛي د ﺧﺪاىأ او د دﻳﻦ ﭘﻪ ﺷﺎن

ﻛي ﺑﯥ ادﺑﻲ و ﻛړي او دﻳﻦ ﺗﻪ د ﻧﮋدې ﻛﯧﺪو ﭘﺮ ځﺎى ،ﻧـﻮر ﻫـﻢ

ځﻨي ﻟﻴﺮي ﺳي.

ﭘﻪ ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ ﻛي ﭘﻪ دې اړه د ﻟﻮى څښﺘﻦأ ارﺷﺎد دى:
َّ َ َ ُ ُّ ْ َّ َ َ ۡ َ ۢ َ ۡ ۡ
َ َ َ ُ ُّ ْ َّ َ َ ۡ ُ َ
ُ
�﴾
﴿و� �سبوا ٱ�ِين يدعون مِن د ِ
� عِل ٖ�
ون ٱ�ِ فيسبوا ٱ� عدو� بِغ ِ
]اﻷﻧﻌﺎم.[١٠٨ :

ژﺑﺎړه» :او اى ﻣﻮﻣﻨﺎﻧﻮ! ﻫﻐﻮ ﺑﺘﺎﻧﻮ او ﻣﻌﺒﻮداﻧﻮ ﺗﻪ ﭼي ﻣﺸﺮﮐﺎن ﻳﯥ ﻟﻪ اﻟ�ـﻪ

ﭘﺮﺗﻪ ﺑﻮﻟي ښكﻨځﻞ ﻣـﻪ ﻛـﻮئ .ﭼـي داﺳـي وﻧـﻪ ﺳـي ﭼـي دﻏـﻪ ﻣﺸـﺮﮐﺎن )ﭘـﻪ

٤٨

د دﻋﻮت اﺻﻮل او آداب

ﻏﻮﺳﻪ ﺳي( ﭘﻪ ﺷﺮک ﮐي ﭘﻪ ﻧﻮر وړاﻧﺪي ﺗګ )او ﺗﯧﺮي( ﺳـﺮه ،د ﻧـﺎﭘﻮﻫۍ ﻟـﻪ

اﻣﻠﻪ ﺧﺪاى ﺗﻪ ﺑﺪ وواﻳﻲ«.

 -25د دﻋﻮت او ﺗﺒﻠﻴـﻎ ﭘـﺮ ﻣﻬـﺎل او ﺗـﺮ دې دﻣﺨـﻪ او وروﺳـﺘﻪ دا

ﻓﻜﺮ وﻛړئ ﭼي دا د ﺧﺪاىأ ﺳﺘﺮه ﭘﯧﺮزوﻳﻨﻪ ده ﭼي ﻣﺎﺗﻪ ﻳﯥ د

دې ﺧﺪﻣﺖ ﻛﻮﻟﻮ ﺗﻮﻓﻴﻖ راﮐړ ،ﭼي ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﻛي زﻣﺎ ﺧﭙﻠـﻪ ﻓـﻼح
او ښﯧګڼﻪ ده.ﻛﻪ ﻧﻪ ﻧﻮ زه ﭼﻴﺮي د دې وړ وم ﭼي داﺳي ﺧﺪﻣﺖ

ﺗﺮ ﺳﺮه ﻛړم .دا ﺧﺒﺮه دوﻧﻪ ﭘﻪ ﻳـﺎد ﻛـړئ ﭼـي ﺧﻠكـﻮ ﺗـﻪ د دﻳـﻦ
ښﻮوﻟﻮ ﭘﻪ وﺧﺖ ﻛي ﻣﻮ ﭘﻪ ذﻫﻦ ﻛي ﭘﺎﺗﻪ وي.

 -26د ﺗﺒﻠﻴﻎ ﺣﺪود ،ﻓﺮض ،واﺟﺐ ،ﻣﺴﺘﺤﺐ او ﻣﻤﻨـﻮع )ﭘـﻪ زده
ﮐړه او د ﮐﺘﺎﺑﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻳﺎ( ﻟﻪ ﻣـﺎﻫﺮو ﻋﻠﻤـﺎووﻛﺮاﻣﻮ څﺨـﻪ

ﭘﻪ ﭘﻮښﺘﻨﻪ ﻛﻮﻟﻮ ﺳﺮه ﻣﻌﻠﻮم ﻛړئ .څﻮ ﭘـﻪ ﺗﺒﻠﻴـﻎ ﻛـي ﻟـﻪ ﺣـﺪودو
څﺨﻪ ﺗﺠﺎوز وﻧﻪ ﺳي.

 -27د ﺗﺒﻠﻴﻎ ،وﻋﻆ او ﻧﺼﻴﺤﺖ ﭘﺮ ﻣﻬﺎل او ﻟﻪ ﻫﻐﻪ څﺨﻪ دﻣﺨﻪ او

وروﺳــﺘﻪ داﺳــي دﻋــﺎ ﻛــﻮئ :اى ﻟﻮﻳــﻪ ﺧﺪاﻳــﻪ! ﭘــﻪ دې وﻋــﻆ،

ﻧﺼﻴﺤﺖ او ﺗﺒﻠﻴﻎ ﻛي د رﻳﺎ ،ﻟﻮﻳۍ او ﻛﺒﺮ او ﻫﺮ ډول ﺷﺮ څﺨﻪ

ﻣﺎ او اورﯦﺪوﻧﻜي وﺳﺎﺗې او ﻟﻪ دې ﺗﺒﻠﻴﻎ څﺨﻪ ﻣﺎ او اورﯦﺪوﻧﻜﻮ

ﺗﻪ ګټﻪ ورﺳﻮې.

 -28ﭘﻪ اووﻧۍ ﻛي دوې ورځي د دﻋﻮت او ﺗﺒﻠﻴﻎ ﻟﭙﺎره وټﺎﮐئ .ﻳﻮه

ورځ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﺳﻴﻤﻪ ﮐي ﺗﺒﻠﻴﻎ ﮐـﻮئ او ﺑﻠـﻪ ورځ ﺑـﻞ ځـﺎى ﺗـﻪ د

ﺗﺒﻠﻴﻎ ﻟﭙﺎره ځئ.
ÇÏ Ïﻋﻲ ﻓﮑﺮ  æÇﻋﻤﻞ

 -1د ﺧﭙﻠي دﻧﺪي او ﻛﺎر ﭘﻪ ﻫكﻠﻪ رﺷﺘﻴﺎﻧى ﺷﻌﻮر ﭘﻴﺪا ﻛړئ ،زﻣـﻮږ

د د ﻋﻮت او ﺗﺒﻠﻴﻎ ارزښﺖ

٤٩

دﻋﻮﺗګﺮاﻧﻮ څﺨﻪ ﻫﺮ ﻳـﻮ د رﺳـﻮل اﻟ�ـﻪ ج ځـﺎى ﻧﺎﺳـﺘى دى ،او

ﺗﺎﺳــي د دﻳــﻦ د دﻋــﻮت ،د ﺣــﻖ د څﺮګﻨــﺪوﻟﻮ او د ﺗﺒﻠﻴــﻎ ﻫﻐــﻪ
ﻓﺮﻳﻀﻪ ﺳﺮﺗﻪ رﺳﻮئ ،ﭼـي د ﺧـﺪاى رﺳـﻮل ج ﺳـﺮ ﺗـﻪ رﺳـﻮل.

ځكﻪ ﻧﻮ د ﻫﻐﻪ داﻋﻴﺎﻧﻪ ﺟﻮش او وﻟﻮﻟې ﭘﻴﺪا ﻛﻮﻟﻮ ﻫڅـﻪ وﻛـړئ

ﭼي د رﺳﻮل اﻟ�ﻪ ج ځﺎﻧګړى او اﻣﺘﻴﺎزي ﺻﻔﺖ دى.

 -2د ﺧﭙﻞ ﻧﺼﺐ اﻟﻌﻴﻦ )دﻳـﻦ( ﭘـﻪ ﻫكﻠـﻪ رﺷـﺘﻴﺎﻧى ﻋﻠـﻢ ﺗـﺮ ﻻﺳـﻪ
ﻛــړئ او ﭘــﻪ ﭘﺮاﺧــﻪ ﺗﻮګــﻪ د ﻫﻐــﻪ د ﺧﭙﻠﻮﻟــﻮ او ﻫﻀــﻤﻮﻟﻮ ﻫڅــﻪ
وﻛړئ .د ﺧﺪاىأ ﭘﻪ ﻧﻈﺮ ﻛي د ﻣﺴﻠﻤﺎن اﻣﺖ ﻧﺼﺐ اﻟﻌﻴﻦ ﭘـﻪ

ﻗﻄﻌي ﺗﻮګﻪ دادى ﭼي ﭘﻪ ﺑﺸﭙړ ډاډ او اﺧﻼص ﺳﺮه ﻫﻐﻪ دﻳﻦ ﭘﻪ
ﺑﺸﭙړه ﺗﻮګﻪ ﻗﺎﻳﻢ او ﻧﺎﻓﺬ ﻛړي ﭼي رﺳﻮل اﻟ�ﻪ ج راوړى دى ،او

ﭘﺮ ﻋﻘﺎﻳﺪو ،ﻋﺒﺎداﺗﻮ ،اﺧﻼﻗﻮ او ټـﻮﻟﻨﻴﺰو ،اﻗﺘﺼـﺎدي او ﺳﻴﺎﺳـي
ﭼﺎرو ،ﻟﻨډه دا ﭼـي د اﻧﺴـﺎﻧي ژوﻧﺪاﻧـﻪ ﭘـﻪ اړه ﭘـﺮ ټﻮﻟـﻮ آﺳـﻤﺎﻧي
ﻻرښﻮوﻧﻮ ﻣﺸﺘﻤﻞ دى .رﺳﻮل اﻟ�ﻪ ج ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﻣﺒﺎرك ژوﻧﺪ ﻛـي

دﻏﻪ دﻳﻦ د ﺧﭙﻠﻮ ټﻮﻟﻮ ﺗﻔﺼﻴﻼﺗﻮ ﺳﺮه ﻗﺎﻳﻢ او ﻧﺎﻓﺬ ﻛړى وو.

 -3د اﺳﻼم د ژور ﺑﺼﻴﺮت د ﺗﺮ ﻻﺳﻪ ﮐﻮﻟﻮ ﻫڅﻪ وﻛړئ .او دا ﺑﺎور
وﻟﺮئ ﭼـي د ﺧـﺪاىأ ﭘـﻪ وړاﻧـﺪي دﻳـﻦ ﺑـﺲ ﻳـﻮازي ﻫﻤﺪﻏـﻪ

اﺳﻼم دى .ﮐﻪ د دې دﻳﻦ ﭘﺮ ځﺎى د ﺑﻨـﺪه ګـۍ ﺑﻠـﻪ ﻫـﺮه ﻃﺮﻳﻘـﻪ

ﻏﻮره ﻛړئ ،د ﺧﺪاىأ ﭘﻪ وړاﻧﺪي ﺑﻪ ﻫﻴڅ ﻗﺪر او ارزښﺖ و ﻧﻪ

ﻟﺮي .د ﺧﺪاىأ ﭘﻪ وړاﻧﺪي ﻫﻤﺪﻏﻪ دﻳﻦ ﭼي ﭘﻪ ﻗﺮآن ﻛـﺮﻳﻢ او

ﻧﺒﻮي ﺳﻨﺘﻮ ﮐي ﺑﻴﺎن ﺳﻮى دى ،ﻣﻨﻠى دى او ﻋﻤﻠـي ﺗﻔﺴـﻴﺮ ﻳـﯥ

رﺳﻮل اﻟ�ﻪ ج ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﻣﺒﺎرك ژوﻧﺪ ﺳﺮه وړاﻧﺪي ﻛړى دى.

 -4د دﻳﻦ د ﺻﺤﻴﺢ ﻓﻬـﻢ د ﺗﺮﻻﺳـﻪ ﮐﻮﻟـﻮ او د دﻳـﻦ ﭘـﻪ ﺣكﻤﺘﻮﻧـﻮ
ﺑﺎﻧﺪي دﭘﻮﻫﯧﺪوﻟﻮ ﻟﭙﺎره ﭘﺮﻟﻪ ﭘﺴې ﻫڅې وﻛړئ.

٥٠

د دﻋﻮت اﺻﻮل او آداب

رﺳﻮل اﻟ�ﻪ ج ﻓﺮﻣﺎﻳﻠي دي:
َ ْ ً ُ َ ِّ ْ ُ
َ ْ ُ ْ َّ ُ
ِّ
ﻳﻦ« )ﺑﺨﺎرى او ﻣﺴﻠﻢ(.
»ﻣﻦ ﻳ ِﺮد ا� ﺑِ ِﻪ ﺧ�ا �ﻔﻘﻬﻪ ِﻲﻓ اﺪﻟ ِ
ژﺑﺎړه :ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟى ﭼي ﻛﻮم ﺳړى ﺗـﻪ ﭘـﻪ ﺧﻴـﺮ ﺳـﺮه د ﻧـﺎزوﻟﻮ اراده

وﮐړي ،ﻧـﻮ ﻳـﯥ ﻓﻘﻴـﻪ ﮐـړي ،ﻳﻌﻨـي ﻫﻐـﻪ ﺗـﻪ د ﺧﭙـﻞ دﻳـﻦ د ﻓﻘﺎﻫـﺖ او

ﺻﺤﻴﺢ ﻓﻬﻢ ښﯧګڼﻪ ور ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﻛړي.

ﺣﻘﻴﻘﺖ دادى ﭼي د دﻳﻦ ﺻـﺤﻴﺢ ﻓﻬـﻢ او د دﻳـﻦ ﺣكﻤـﺖ د ټﻮﻟـﻮ

ښﯧګڼﻮ ﺳﺮ ﭼﻴﻨﻪ ده .څﻮک ﭼي ﻟﻪ دې ﺧﻴﺮ او ښﯧګڼﻲ څﺨﻪ ﺑﯥ ﺑﺮﺧـي
وي ،ﻫﻐﻪ د دواړو ﻧړﻳﻮ ﻟﻪ ﻧﯧكﻤﺮﻏﻴﻮ څﺨﻪ ﺑﯥ ﺑﺮﺧي وي .ﻧﻪ د ﻫﻐﻪ ﭘـﻪ

ژوﻧﺪ ﻛي ﻛﻮم ﺗﻮازن او ﺳﻤﻮن ﭘﻴﺪا ﻛﻴږي او ﻧﻪ د ژوﻧﺪاﻧﻪ ﭘﻪ ﻛـﻮم ډګـﺮ

ﻛي د ﻓﻼح او ﻧﯧكﻤﺮﻏۍ ﺳﻢ اﺳﺘﺎزﻳﺘﻮب ﻛﻮﻻى ﺳي.

 -5د دﻳﻦ ﻟﭙﺎره ﻫﺮ ډول ﻗﺮﺑﺎﻧۍ ﺗﻪ ﺗﻴﺎر ﺳئ او ﻛﻪ ﭼﻴﺮي اړﺗﻴﺎ ﭘﻴـﺪا
ﺳي ﻟﻪ ﺧﭙﻞ ګﺮان ﻫﻴﻮاد څﺨﻪ د ﻫﺠﺮت ﻛﻮﻟـﻮ ﻟﭙـﺎره ﻫـﻢ ځـﺎن

ﭼﻤﺘﻮ ﻛړئ او ﺧﭙﻞ ځﺎن ﭘﻪ ﭘﺮﻟﻪ ﭘﺴي ﺗﻮګـﻪ ﺗﻠـئ او ازﻣﺎﻳﺎﺳـﺖ
ﭼي ﺗﺮ ﻛﻮﻣي اﻧﺪازې ﭘﻮري ﭘﻪ ﺗﺎﺳي ﻛي د ﻏي وﻟـﻮﻟې ﭘﻴﺎوړﺗﻴـﺎ

ﻣﻮﻧﺪﻟې ده.

 -6ﭘــﻪ ﺧﭙــﻞ ﻫــﺮ ﻋﻤــﻞ ﻛــي د ﺧــﺪاىأ د رﺿــﺎ او ﺧﻮﺷــﺎﻟۍ او د

آﺧــﺮت د ژﻏــﻮرﻧي او ﻣﻐﻔــﺮت ﻧﻴــﺖ وﻛــړئ .دې ﺗــﻪ اﺧــﻼص

واﻳﻲ .ﻟﻪ اﺧﻼص څﺨﻪ ﭘﺮﺗﻪ ﻫﻴڅ ﻋﻤﻞ د ﻗﺒﻠﯧﺪو وړ ﻧﻪ دى .ﻟـﻪ

ﻣﺨﻠﻮق څﺨﻪ د ځﺎن ﭘﻪ ﻫكﻠﻪ د ﺳﺘﺎﻳﻨي ﻟﻪ اورﯦـﺪﻟﻮ ،د ﻫﻐـﻮ ﭘـﻪ

زړه ﻛي د ﺧﭙﻞ ﺳﺘﺮ ﺗﻮب ﻟﻪ ﭘﻴﺪا ﻛﻮﻟﻮ ،ﻳﺎ ﻟﻪ ﻫﻐﻮ څﺨﻪ د ﻣـﺎﻟي

ګټﻲ د ﺗﺮ ﻻﺳﻪ ﮐﻮﻟﻮ ﻟﻪ ﻧﻴﺖ څﺨﻪ ﭘﻪ ﮐﻠكﻪ ډډه وﻛړئ .دا ټﻮﻟـﻪ

رﻳﺎ ده او ﭘﻪ رﻳﺎ ﺳﺮه ﻧﯧكي ﻟﻪ ﻣﻨځﻪ ځي.

 -7ﻫﺮ څﻪ ﭼي د دﻋﻮت ﭘﻪ ﻣﻮﺧﻪ ﻧﻮرو ﺗـﻪ وړاﻧـﺪي ﻛـﻮئ ،ﻟـﻮﻣړى

د د ﻋﻮت او ﺗﺒﻠﻴﻎ ارزښﺖ

٥١

ﺧﭙﻞ ځﺎن د ﻫﻐﻪ ﻣﺨﺎﻃﺐ ﻛـړئ .ﻫﻐـﻪ ﺧﺒـﺮي ﭼـي ﺑـﻞ ﺗـﻪ ﻳـﯥ

ﮐﻮئ ،ﻟﻮﻣړى ﻳﯥ ﺧﭙﻞ ځﺎن ﺗﻪ وﻛړئ ،او ﻫﺮ څﻪ ﭼي ﻟـﻪ ﻧـﻮرو

څﺨﻪ ﻏﻮاړئ ،ﻟﻮﻣړى ﻳﯥ ﺗﺎﺳي ﺧﭙﻠﻪ ﭘﻪ ﻋﻤﻞ ﮐي وښﻴﺎﺳـﺖ .د

دﻳﻦ د داﻋي اﻣﺘﻴﺎز دادى ﭼي ﻫﻐﻪ ﺧﭙﻠﻪ د ﺧﭙﻞ دﻋﻮت رﺷﺘﻴﻨې
ﺑﯧﻠګﻪ وي .ﻫﺮ څﻪ ﭼي واﻳﻲ ،ﺑﺎﻳﺪ ﺧﭙـﻞ ﻋﻤـﻞ او ﻛړﻧـﻪ ﻳـﯥ ﭘـﺮ

ﻫﻐﻪ ﺑﺎﻧﺪي ﺷﺎﻫﺪي ور ﻛړي .څﻮک ﭼي د ﻛﻮﻣﻮ ﺣﻘﻴﻘﺘﻮ ﻧﻮ ﭘـﻪ

ﻗﺒﻠﻮﻟﻮ ﮐي د ﻧړۍ ښﯧګڼﻪ وﻳﻨي ،ﺧﭙﻠﻪ

د ﻫﻐﻮ ﺗﺮ ټﻮﻟﻮ ډﯦﺮﺣﺮﻳﺺ او ﻏﻮښﺘﻮﻧﮑى وي .ﻫﺮ ﭘﻴﻐﻤﺒﺮﭼي ﺑﻪ

ﺧﭙﻞ ﻗﻮم ﺗﻪ د دﻋﻮت ورﻛﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎره ﭘﺎڅﯧﺪى ،ﻟﻮﻣړى ﺑﻪ ﻳﯥ دا ﻋﻼن
وﻛړ ﭼي ﴿ َ�نَا ۠ أَ َّو ُل ٱل ۡ ُم ۡسلِم َ
�﴾ »زه ﭘﺨﭙﻠﻪ ﺗﺮ ټﻮﻟﻮ ﻟﻮﻣړى ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻳﻢ«.
ِ
د دې ﺳﺮه ﺳﺮه ﭘﻪ ﺧﻮﻟﻪ او ﻗﻠـﻢ ﻫـﻢ دا ﺷـﺎﻫﺪي ورﻛـړئ ﭼـي ﺣـﻖ

ﻫﻐﻪ دى ﭼي زه ﻳـﯥ درﺗـﻪ وړاﻧـﺪي ﻛـﻮم .او ﭘـﻪ ﺧﭙـﻞ اﻧﻔـﺮادي ﻋﻤـﻞ،
ﻛﻮرﻧﻴﻮ اړﻳكﻮ او ټﻮﻟﻨﻴﺰو ﭼﺎرو ﻫﻢ دا ﺛﺎﺑﺘﻪ ﻛړئ ﭼي ﭘﻪ رﺷـﺘﻴﺎﻧۍ ﺗﻮګـﻪ

د اﺳﻼم د ﺣﻖ دﻳـﻦ ﭘـﻪ ﺧﭙﻠﻮﻟـﻮ او ﭘﻠـي ﮐﻮﻟـﻮ ﺳـﺮه ﺳـﭙﯧڅﻠي ﮐـړه وړه

راﻣﻨځﺘﻪ ﻛﻴږي؛ ښﻪ او وﻳﺎړﻟې ﮐﻮرﻧۍ راﻣﻨځ ﺗﻪ ﮐﻴږي او ښكﻠې ،روﻏﻪ،
ﻟﻪ ﻧﺎﺧﻮاﻟﻮ ﭘﺎﮐﻪ ،ﻣﺘﻤﺪﻧﻪ او ﭘﺮ ﻣـﺦ ﺗﻠﻠـې ټﻮﻟﻨـﻪ ﺟـﻮړﻳږي او ﻳـﻮ داﺳـي

ﻧﻈــﺎم ،ﺗﻬــﺬﻳﺐ او ﺗﻤــﺪن ﺗﺸــکﻴﻠﻴږي ﭼــي ﺑﻨﺴــټ ﻳــﻲ ﭘــﺮ ﻋــﺪاﻟﺖ او

اﻧﺼﺎف وﻻړ وي .ﻛﻮم ﺧﻠﻚ ﭼي ﻟﻪ ﺧﭙﻠي ﺗﺮﺑﻴﯥ او اﺻﻼح څﺨـﻪ ﺑـﯥ

ﺧﺒﺮه وي او د ﻧﻮرو د اﺻﻼح او ﺗﺮﺑﻴﯥ ﺧﺒﺮي ﻛﻮي ،ﺗﺮ ﻫﻐﻪ ﺑـﻞ ﻧـﺎﭘﻮه
ﻧﺴﺘﻪ .ﻫﻐﻪ ﺧﭙﻞ ﻛﻮر د ﺳﻮزﯦﺪو ﭘﻪ ﺣﺎل ﻛـي وﻳﻨـي ،ﺧـﻮ ﺑﻴـﺎ ﻳـﯥ ﻫـﻢ د

اوﺑﻮ ﺳﻄﻠﻮﻧﻪ اﺧﻴﺴﺘې وي او ګﻮري ﭼي ﻛﻪ ﭼﻴﺮي د ﭼـﺎ ﮐـﻮم ﻛـﻮر اور

اﺧﻴﺴﺘى وي ،ﻫﻐﻪ ووژﻧي!! داﺳي ﺧﻠﻚ ﭘﻪ دﻧﻴﺎ ﻛي ﻫﻢ ﻧـﺎ ﻛﺎﻣـﻪ وي او

ﭘﻪ آﺧﺮت ﻛي ﺑﻪ ﻫﻢ د ﻧﺎﮐﺎﻣۍ ﺳﺮه ﻣﺨـﺎﻣﺦ وي .دﻟﺘـﻪ د دوى ﻫﻤﺪﻏـﻪ

٥٢

د دﻋﻮت اﺻﻮل او آداب

ﭘﺨﭙﻠﻪ ﻧﻪ ﻋﻤﻞ ﮐﻮل د ﻫﻐﻮ دﻋﻮت او ﻧﺼﻴﺤﺖ ﺑﯥ وزﻧﻪ او ﺑﯥ اﻏﯧـﺰي

ﻛﻮي او ﭘﻪ آﺧﺮت ﻛي ﺑﻪ ﭘﺨﭙﻠﻪ د ﻋﻤﻞ ﻧﻪ ﮐﻮﻟﻮ ﻟﻪ اﻣﻠـﻪ ﭘـﻪ ډﯦـﺮ ﻋﺒـﺮت
ﻧﺎك ﻋﺬاب اﺧﺘﻪ ﺳي .ﺧﺪاىأ ﭘﻪ دې ډﯦﺮ ﻧﺎراﺿـﻪ ﮐﻴـږي ﭼـي څـﻮک

ﺑﻞ ﺗﻪ د ﻳﻮ ﮐﺎر ﭘﻪ ﻫكﻠﻪ ﻧﺼﻴﺤﺖ ﻛـﻮي ،ﺧـﻮ ﺧﭙﻠـﻪ ﻋﻤـﻞ ﻧـﻪ ﭘـﻪ ﮐـﻮي

وي .ﺣﻀـﺮت رﺳـﻮل اﻟ�ـﻪ ج ﻫـﻢ داﺳـي ﺑـﯥ ﻋﻤﻠـﻪ داﻋـي ﻟـﻪ ﺳــﺨﺖ
ﻋﺬاب څﺨﻪ ﺑﯧﺮوي.

رﺳﻮل اﻟ�ﻪ ج ﻓﺮﻣﺎﻳﻠي دى:

»د ﻗﻴﺎﻣﺖ ﭘﻪ ورځ ﺑﻪ ﻳﻮ ﺳـړى راوﺳـﺘﻞ ﺳـي او اور ﺗـﻪ ﺑـﻪ واﭼـﻮل

ﺳي ،د ده ﻛﻮﻟﻤې ﺑﻪ ﻟﻪ اور څﺨﻪ دﺑﺎﻧـﺪي راووزي .ﺑﻴـﺎ ﺑـﻪ دﻏـﻪ ﺳـړى

ﺧﭙﻠي ﻛﻮﻟﻤې ﭘﻪ داﺳي ډول راټﻮﻟﻮي ،ﻟكﻪ ﭘﻪ ﺧﺮه ﭼي ژرﻧﺪه ګﺮځـﻮي.

د دې ﭘﻪ ﻟﻴﺪو ﺑﻪ ﻧﻮر دوږﺧﻴﺎن ﭘﺮ ده ﺑﺎﻧﺪي را ټﻮل ﺳي ،او ﭘﻮښـﺘﻨﻪ ﺑـﻪ

ځﻨي وﻛړي ﭼي اى ﻓﻼﻧﻴﻪ! دا ﺳﺘﺎ څﻪ ﺣﺎل دى؟ آﻳﺎ ﺗﻪ ﻫﻐﻪ ﻧﻪ ﻳﯥ ﭼي

ﭘﻪ دﻧﻴﺎ ﻛي ﺑﻪ دي ﻣﻮږ ﺗﻪ د ښﻮﻛﺎروﻧﻮ ﮐﻮﻟﻮ ﺗﻠﻘﻴﻦ او ﻻرښﻮوﻧﻪ ﮐﻮل او
ﻟﻪ ﺑﺪو ﻛﺎروﻧﻮ څﺨﻪ ﺑﻪ دي ﻣﻨﻊ ﮐﻮﻟﻮ؟ )ﻧﻮ ﺗﻪ ﭘﺮداﺳي ﻧﯧكﻮ ﻛﺎروﻧﻮ ﺳﺮ

ﺑﻴﺮه دﻟﺘﻪ څﻨګﻪ راﻏﻠې؟( .ﻫﻐﻪ ﺳړى ﺑﻪ ورﺗﻪ وواﻳﻲ:ﻣـﺎ ﺑـﻪ ﺗﺎﺳـي ﺗـﻪ د

ﻧﯧكۍ ﻛﻮﻟﻮ درس درﻛﺎوه ،ﺧﻮﺧﭙﻠﻪ ﺑﻪ ﻣي ﻧﯧكـي ﻧـﻪ ﮐﻮل.ﺗﺎﺳـي ﻣـي ﻟـﻪ
ﺑﺪو ﻛﺎروﻧﻮ څﺨﻪ راګﺮځﻮﻻﺳﺖ ،ﺧﻮﺧﭙﻠﻪ ﻣـي ﺗﺮﺳـﺮه ﻛـﻮل« )ﻣﺴـﻠﻢ،

ﺑﺨﺎرى(

د ﻣﻌﺮاج ﭘﻪ ﺷـﭙﻪ ﭼـي رﺳـﻮل اﻟ�ـﻪ ج ﻛـﻮﻣي ﻋﺒـﺮت ﻧـﺎﻛي ﻣﻨﻈـﺮې

ﻟﻴﺪﻟي وې او ﻫﻐﻪ ﻳﯥ ﺧﻠكﻮ ﺗﻪ ﺑﻴﺎﻧﻮﻟې،ﻟﻪ ﻫﻐﻮ څﺨﻪ ﻳـﻮ ﻫـﺪف دا ﻫـﻢ

وو ﭼــي د ﺳــﻤﻮ ﮐــﺎروﻧﻮ ﭘﺮﯦښــﻮوﻧﮑي او د ﻧﺎﺳــﻤﻮ ﮐــﺎروﻧﻮ ﺗــﺮ ﺳــﺮه

ﮐﻮوﻧﮑي ﭘﻮه او ﺗﻨﺒﻴﻪ ﺳي او ﻫﻐﻮى د ﺧﭙﻠﻮ ځﺎﻧﻮﻧﻮ د اﺻﻼح ﻛﻮﻟـﻮ ﭘـﻪ

ﻫكﻠﻪ ﻓﻜﺮ وﻛړي.

د د ﻋﻮت او ﺗﺒﻠﻴﻎ ارزښﺖ

٥٣

رﺳﻮل اﻟ�ﻪ ج ﻓﺮﻣﺎﻳﻲ:

»ﻣﺎ د ﻣﻌﺮاج ﭘﻪ ﺷﭙﻪ ځﻴﻨي ﺧﻠﻚ وﻟﻴﺪل ﭼي د ﻫﻐـﻮ ﺷـﻮﻧډان د اور

ﭘﻪ ﻏﭽﻴﻮ ﭘﺮې ﻛﯧﺪل .ﻣـﺎ ﻟـﻪ ﺟﺒﺮاﺋﻴـﻞ÷ څﺨـﻪ ﭘﻮښـﺘﻨﻪ وﻛـړه ﭼـي دا

څﻮك دي؟ ﺟﺒﺮاﺋﻴﻞ÷ راﺗﻪ ووﻳﻞ :دا ﺳﺘﺎ د اﻣـﺖ واﻋﻈـﺎن دي .دوى
ﺑﻪ ﺧﻠكﻮ ﺗﻪ د ﻧﯧكۍ ﻛﻮﻟﻮ او ﺗﻘﯜى ﺗﻠﻘﻴﻦ ﻛـﺎوه ،ﺧـﻮ ﺧﭙـﻞ ځﺎﻧﻮﻧـﻪ ﻳـﯥ

ﻫﯧﺮ ﻛړي وه« )ﻣﺸك�ﻮة(

 -8څﻨګﻪ ﭼي رﺳﻮل اﻟ�ﻪ ج ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﻗﻮل او ﻋﻤﻞ او ﭘﻪ ﭘﺮﻟـﻪ ﭘﺴـې
ﻣﻨډو ﺗﺮړو ﺳﺮه د ﺧﺪاىأ د دﻳﻦ د واﺿﺢ ﮐﻮﻟﻮ او رﺳﻮﻟﻮ ﺣﻖ

ادا ﻛړى دى ،ﻧﻮ د ﻫﻐﻪ اﻣﺘﻴﺎﻧﻮ ﺗﻪ ﻫﻢ ښﺎﻳﻲ ﭼي ﭘﻪ دﻏﺴي ﺗﻮګﻪ

د ﻧــړۍ ټﻮﻟــﻮ اﻧﺴــﺎﻧﺎﻧﻮ ﺗــﻪ د ﺧــﺪاىأ دﻳــﻦ ورﺳــﻮي او ورﺗــﻪ

واﺿﺢ ﻳﯥ ﮐـړي .او د ﻏـﺎړي د ﻓﺮﻳﻀـې د ادا ﮐﻮﻟـﻮ ﭘـﻪ دﻏﺴـي
اﺣﺴــﺎس او داﻋﻴﺎﻧــﻪ ﮐړﻧــﻮ او څﺮګﻨــﺪوﻧﻮ ﺳــﺮه د اﻟ�ــﻪ د دﻳــﻦ

ﻣﻼﺗړي ﺳي.

 -9ﺧﭙـــﻞ ﮐـــړه وړه ،ﮐـــﺎﻟي او ﻟﺒـــﺎس ،ژوﻧـــﺪ ژواک او ﻣﻌـــﺎﻣﻠې د
ﺷﺮﻳﻌﺖ د ﺣﺪودو او اﺣکﺎﻣﻮ ﺳﺮه ﺳـﻤي ﺗﻨﻈـﻴﻢ ﮐـړئ .ﭘـﻪ دې

ﻫکﻠﻪ ﭘﻮﻫﻪ او ﻋﻠﻢ ﻟﻪ داﺳي ﮐﺘﺎﺑﻮﻧﻮ څﺨﻪ ﺗﺮﻻﺳـﻪ ﮐـړي ﭼـي د
ښﻮ او ﭘﺎﮐﻮ ﻣﻌﺎﻣﻠﻮ او ﮐړﻧﻮ ،دﻳـﻦ ښـﻮوﻧي او ﻧـﺎوړو دودوﻧـﻮ د

اﺻﻼح او ﺳﻤﻮن ﭘﻪ ﻫکﻠـﻪ ﻟﻴکـﻞ ﺳـﻮي وي .د دې ﺗﺮڅﻨـګ د
ﻟﻮﯦــﺪﻳځﻮاﻟﻮ ﭘــﻪ ﭘﯧښــﻮ او ﺗﻘﻠﻴــﺪ د ﺳــﺮ او ﺻــﻮرت او ږﻳــﺮي د

ﺟﻮړوﻟﻮ او ﺳﻤﺒﺎﻟﻮﻟﻮ څﺨﻪ ﭘﻪ ﮐﻠکﻪ ډډه وﮐړئ .ږﻳﺮه ﻣﻮ د ﻳﻮې
ﻗﺒﻀې ﭘﻪ اﻧﺪازه ﭘﺮﯦږدئ او ﺗﺮ دې ﮐﭽي ﻟﻪ ﻟﻨډوﻟﻮ څﺨﻪ ﻳـﯥ ﭘـﻪ
ﺳﺨﺘۍ ﺳﺮه اﺟﺘﻨﺎب وﮐړئ.

 -10ﺧﭙﻞ اﺻﻞ ﺣﻴﺜﻴﺖ ﺗﻞ ﭘﻪ ﭘﺎم ﻛي ﻧﻴﺴئ ،او د ﻫﻐﻪ ﺳﺮه ﺳﻢ د

٥٤

د دﻋﻮت اﺻﻮل او آداب

ﺧﭙﻞ ژوﻧﺪ د ﺑﺮاﺑﺮوﻟﻮ او ﺳﻤﺒﺎﻟﻮﻟﻮ ﮐﻮښښ وﮐړئ .ځكﻪ ﭼي دا

اﻣﺖ د ﻧړۍ د ﻋﺎﻣﻮ اﻣﺘﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﺷﺎن ﻳﻮ اﻣـﺖ ﻧـﻪ دى ،ﺑﻠكـي دې
اﻣــﺖ ﺗــﻪ ﺧــﺪاى ﺗﻌــﺎﻟى ﻳــﻮ ځــﺎﻧګړى او اﻣﺘﻴــﺎزى ﺣﻴﺜﻴــﺖ ور

ﺑﺨښــﻠى دى .دې اﻣــﺖ ﺗــﻪ د ﻧــړۍ ﭘــﻪ ټﻮﻟــﻮ وﻟﺴــﻮﻧﻮ ﻛــي د

ﻻرښﻮوﻧي ﻣﻘـﺎم ورﮐـړه ﺳـﻮى دى .ځكـﻪ ﻧـﻮ ﺑﺎﻳـﺪ ﻟـﻪ ﻫـﺮ ډول

اﻓﺮاط او ﺗﻔﺮﻳﻂ څﺨـﻪ ﻟﻴـﺮي اوﺳـئ او د ﺧـﺪاىأ ﭘـﺮ ښـﻮول
ﺳﻮې ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﻪ ﻻر ﺑﺎﻧﺪي ﭘﻪ اﻋﺘﺪال او ﻣﻨځ ﻻري ﺳﺮه روان او

ﺳئ.

 -11د دﻋﻮت او ﺗﺒﻠﻴﻎ ﻋﻈﻤﺖ او ارزښﺖ ﺗﻞ ﭘﻪ ﭘﺎم ﻛي ﻧﻴﺴئ .او

دا ﻓﻜﺮ ﻛﻮئ ﭼي دا ﻫﻐﻪ ﺳﺘﺮ او ﺳﭙﯧڅﻠى ﻛـﺎر دى ﭼـي د ﻫﻐـﻪ
ﻟﭙــﺎره ﺧــﺪاى ﺗﻌــﺎﻟى ﺧﭙــﻞ ﭘﻴﻐﻤﺒــﺮان را ﭘــﺎڅﻮﻟي دي .او ﺑــﺎور

وﻛړئ ﭼي ﺧﺪاىأ ﭼـي ﻣـﻮږ ﺗـﻪ د دﻳـﻦ ﻛـﻮم ﻋـﺰت او وﻳـﺎړ

راﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﻛـړى دى ،دا د دواړو ﻧړﻳـﻮ د ﻋﻈﻤـﺖ او ﺳـﺮ ﻟـﻮړۍ

ﭘﺎﻧګﻪ ده .ﻧﻮ ﺗﺎﺳي ﻓﮑﺮ وﮐړئ ﭼي د دې ﭘﻪ وړاﻧﺪي ﺑﻪ د ﻧړۍ د

ﻣﺎدي ﺷﺘﻮ او ﺷﺎن او ﺷﻮﻛﺖ څﻪ ﻗﺪر او ﻗﯧﻤﺖ وي ،ﮐـﻮم ﭼـي

ﻓﻘﻂ ﻳﻮ څﻮ ورځي وي.

 -12د ﺑــﺪﻳﻮ د ﻟــﻪ ﻣﻨځــﻪ وړﻟــﻮ او د ﻧﯧکﻴــﻮ د راﻣــﻨځ ﺗــﻪ ﮐﻮﻟــﻮ او

ﺧﭙﺮوﻟﻮ ﻟﭙﺎره ﺗﻞ ﻣﻼ ﺗړﻟي اوﺳئ .ځکﻪ ﭼي دا د اﻳﻤﺎن ﻏﻮښﺘﻨﻪ

ده او دا د دې اﻣﺖ د ﻣﻠي ﺷﺘﻮن ﻣﻮﺧﻪ ﺑﺎﻟﻪ ﺳـي .د دې ﻫـﺪف
ﻟﭙﺎره ژوﻧﺪي او ﺳئ او د دې ﻟﭙﺎره ﺗﺮ ﺳـﺮ ﺗﯧﺮﺳـئ .د دې ﻛـﺎر د

ﺗﺮ ﺳﺮه ﻛﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎره ﺧﺪاىأ دا اﻣﺖ د »ﺧﻴﺮ اﻣﺖ« ﭘﻪ ﺳﺘﺮ ﻟﻘﺐ
ﺳﺮه ﺳﺮ ﻟﻮړى ﻛړى دى .د اﻟ�ﻪ ﺗﻌﺎﻟى ارﺷﺎد دى:

د د ﻋﻮت او ﺗﺒﻠﻴﻎ ارزښﺖ

٥٥
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ٍ ِ
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َ َّ
َوتؤم ُِنون ب ِٱ�ِۗ﴾ ]آل ﻋﻤﺮان.[١١٠ :
ژﺑﺎړه» :ﺗﺎﺳي )اى د ﻣﺤﻤﺪ اﻣﺘﻴﺎﻧﻮ!( اوس ﭘﻪ ﻧړۍ ﻛي ﻫﻐﻪ ډﯦﺮ ﻏﻮره او
د اﻧﺴﺎﻧﺎﻧﻮ ﻟﭙﺎره ډﯦﺮه ګټﻮره ډﻟﻪ ﻳﺎﺳﺖ ﭼي د اﻧﺴﺎﻧﺎﻧﻮ د ﻻرښﻮوﻧي) ،اﺻﻼح

او ښﯧګڼﻲ( ﻟﭙﺎره ﻣﻨځ ﺗﻪ راوړل ﺳﻮې ده .ﺗﺎﺳي د ﻧﯧكۍ )ﻳﻌﻨي د ﻫﻐﻮ ﭼﺎرو

ﻼ ښﻪ ګڼﻞ ﺳﻮي دي( اﻣﺮ ﻛﻮئ او ﻟﻪ ﺑﺪو )ﻳﻌﻨي د ﻫﻐﻮ
ﭼي ﺷﺮﻋ ﹰﺎ او ﻋﻘ �

ﮐﺎروﻧﻮ څﺨﻪ ﭼي ﺷﺮﻋﺎﹰ او ﻋﻘﻼ� ﻧﺎوړه ﺑﻠﻞ ﺳﻮي دي( ﻣﻨﻊ ﻛﻮئ او ﭘﺮﺧﺪاى

)داﺳي ﺻﺤﻴﺢ او رﺷﺘﻴﻨى( اﻳﻤﺎن ﻟﺮئ )ﭼي ﭘﻪ ﻋﻤﻞ ﮐي ﻳﯥ ﺛﺎﺑﺘﻮئ(«.

 -13ﺧﻠكﻮ ﺗﻪ د ﺧﺪاىأ د ﭘﯧﻐﺎم د رﺳﻮﻟﻮ او د دوږخ ﻟﻪ ﺳـﺨﺖ
ﻋﺬاب څﺨﻪ د ﺧﺪاىأ د ﺑﻨﺪه ګـﺎﻧﻮ د ژﻏﻮرﻟـﻮ ﻟﭙـﺎره ﭘـﻪ ځـﺎن

ﮐي داﻋﻴﺎﻧﻪ وﻟﻮﻟې او زړه ﺳﻮى ﭘﻴﺪا ﻛړئ.

ﺣﻘﻴﻘﺖ دادى ﭼي د ګﻨﺎه ﻛﺎرو ﺑﻨﺪه ګﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﻏﻢ ﻛي اوﺳﯧﺪل ،د ﻫﻐﻮ

ﭘــﺮ ګﻨــﺎه او ﻣﻌﺼــﻴﺖ ﺑﺎﻧــﺪي ﺧﻮاﺑــﺪى ﻛﯧــﺪل ،د ﺧــﺪاىأ ﻟــﻪ ﻗﻬــﺮاو
ﻏﻀﺐ څﺨﻪ د ﻫﻐﻮ د ژﻏﻮرﻟﻮ ﭘﻪ اړه ﭘﻪ ﺗﭙﺎک او ﻧـﺎﮐﺮاري ﺳـﺮه ،ﻫﻠـي

ځﻠي ﮐﻮل ،د ﻫﻐﻮ د رﺑړو او ﺗﮑﻠﻴﻔﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﻟﻴﺪﻟﻮ ﺳﺮه ﺧﻮاﺷـﻨى ﮐﯧـﺪل او
د ﻫﻐﻮ د ﻻرښﻮوﻧي ﻟﭙﺎره ﻻري ﭼﺎري ﻟټـﻮل ،دا د ﻳـﻮه رﺷـﺘﻴﺎﻧي داﻋـي

ﻫﻐﻪ ﺟﻮﻫﺮ دى ﭼي د ﻫﻐﻪ ژوﻧـﺪ زښـﺖ زﻳـﺎت اﻏﯧﺰﻧـﺎک ،ﺧﻮﻧـﺪور او
ګټﻮرﮐﻮي

 -14ﻟﻪ ﻋﯧﺎﺷـۍ ،آرام ﻃﻠﺒـۍ او د ﻏﻔﻠـﺖ او ﺑـﯥ ﺧﺒـﺮۍ ﻟـﻪ ژوﻧـﺪ
څﺨﻪ ځﺎن وﺳﺎﺗئ .او د ﺣﻖ ﻳﻮ داﺳـي ﺳـﺮﺗﯧﺮى ﻟـﻪ ځﺎﻧـﻪ ﺟـﻮړ

ﻛړئ ﭼي ﺗﻞ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ دﻧﺪه ﺑﻮﺧﺖ وي او ﻫﻴڅ وﺧﺖ وﺳﻠﻪ ﻧـﻪ
ﻏﻮرځﻮي.

 -15د دﻳـﻦ ښــﻮوﻟﻮ ﻳــﺎ ﺑﻴــﺎﻧﻮﻟﻮ ﭘــﻪ وﺧـﺖ ﻛــي ﺧﭙــﻞ ځــﺎن د ﻫﻐــﻪ

٥٦

د دﻋﻮت اﺻﻮل او آداب

ﺟﺎرﭼي ﻳﺎ ﻣﺎﻣﻮر ﭘﻪ ﺷﺎن وګڼﺊ ﭼي ﻳﻮ دوﻟﺘي ﺣكـﻢ اﻋﻼﻧـﻮي.
او ﻫﻐﻪ څﻮك ﭼي ﭘﻮﻫﻮئ ﺗﺮځﺎن ﻏﻮره او ﻟﻮړ وګڼﺊ.

 -16د ﻋﺎﻣﻮ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎﻧﻮ ﺳﺮه ﭘﻪ ډﯦﺮه ﺗﻮاﺿﻊ او ﻋﺎﺟﺰي ﻛړﻧﻪ ﻛﻮئ.
ﺧﺒﺮي ﭘﻪ ﻧﺮﻣﻪ ﻟﻬﺠﻪ او ادب ﻛﻮئ او ﺧﻮږې ﺧﺒﺮي ﻛﻮئ .ﻫـﻴڅ

ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺗﻪ ﭘﻪ ﺧﻮار او د ﻛﺮﻛي ﭘﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻪ ګﻮرئ ،ﭘﻪ ﺗﯧﺮه د دﻳﻦ

د ﻋﻠﻤﺎوو ﭘﻪ ﻋﺰت او درﻧﺎوي ﻛي ﻛﻮﺗﺎﻫي ﻣﻪ ﻛﻮئ .څﻨګﻪ ﭼـي

ﭘﺮ ﻣﻮږ ﺑﺎﻧﺪي د ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ او ﻧﺒـﻮي اﺣـﺎدﻳﺜﻮ ﻋـﺰت او اﺣﺘـﺮام
واﺟــﺐ او ﺿــﺮوري دى ،ﻫﻤﺪﻏﺴــي د دﻏــﻮ ﺳــﭙﯧڅﻠﻮ ﻫﺴــﺘﻴﻮ

ﻋﺰت او درﻧﺎوى ﻫﻢ اړﻳﻦ دى .دﻏﻪ اﺳـﻼﻣي ﻋﺎﻟﻤـﺎن دي ﭼـي
ﻟﻮى څښﺘﻦأ ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﻟﻮى ﻧﻌﻤﺖ )ﻋﻠـﻢ او ﻋﻤـﻞ( ﺳـﺮه ﺳـﺮ

ﻟــﻮړي ﻛــړي دي .د رﺷــﺘﻴﺎﻧﻴﻮ او د ﺣــﻖ دﻋﻠﻤــﺎوو ﺳــﭙكﺎوى ،د

دﻳــﻦ د ﺳــﭙکﺎوي ﺳــﺮه ﺑﺮاﺑــﺮ دى .ﭼــي د ﺧــﺪاىأ د ﻗﻬــﺮ او
ﻏﻀﺐ ﻻﻣﻞ ګﺮځي.

 -17ﺧﭙــﻞ ځــﺎن ﺗــﺮ ټﻮﻟــﻮ ټﻴــټ ګڼــﺊ او ﺧﭙــﻞ ﺻــﺎﻟﺢ اﻋﻤــﺎل د

ﺧﺪاىأ ﻧﻌﻤﺖ وګڼﺊ او ﭘﻪ ښـﻪ ﺗﻮﺟـﻪ او ﭘﺎﻣﻠﺮﻧـﻪ ﺳـﺮه ﻳـﯥ د

ﻗﺮآن او ﺳﻨﺘﻮ ﺳﺮه ﺳﻢ ﺗﺮ ﺳﺮه ﻛﻮئ .ﭘﻪ دې ﺗﻮګـﻪ ﺧﭙـﻞ ځـﺎن د

ﭘﺎﭼﺎ دﻣﺎڼۍ ﻳﻮ ﺧﺰاﻧﻪ دار ﻓﺮض ﮐړئ ﭼي ﭘﺎﭼﺎ ﻳﻮ څـﻪ ارزښـﺖ
ﻧﺎﻛــﻪ ﻣﺮﻏﻠــﺮي د ﺳــﺎﺗﻠﻮ ﻟﭙــﺎره ورﺳــﭙﺎرﻟي وي او ﻫﻐــﻪ ﭘــﻪ ډﯦــﺮ

اﺣﺘﻴﺎط ﺳﺮه ﺳﺎﺗې ،ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﺧﭙﻞ ځﺎن زﯦﺮﻣـﻪ وال )ﺧﺰاﻧـﻪ دار(

ګڼﻲ او ﻣﺮﻏﻠﺮي ،ﻣﺮﻏﻠﺮي ﺑﻮﻟي.

 -18ﻛﻮﻣي ﭼﺎري ﭼي ﺳﺘﺎﺳي د ﻃﺒﻴﻌﺖ ﺳﺮه ﺳﻤي درﭘﯧښي ﺳي،

ﻫﻐﻪ د ﺧﺪاىأ ﻓﻀﻞ وګڼـﺊ ،ﺧﭙـﻞ اﺳـﺘﺤﻘﺎق ﻳـﯥ ﻣـﻪ ﺑـﻮﻟئ.
دې ﺗﻪ ﺷكﺮ واﻳﻲ ؛ ﻳﻌﻨي د ﻧﻌﻤﺖ ﻗﺪر ﮐﻮل .د ﺷكﺮ ﭘﻪ ادا ﻛﻮﻟﻮ

د د ﻋﻮت او ﺗﺒﻠﻴﻎ ارزښﺖ

٥٧

ﺳﺮه ﭘﻪ ﻧﻌﻤﺖ ﻛي ﭘﺮﻣﺨﺘګ راﻣﻨځ ﺗﻪ ﻛﻴـږي .او ﻛـﻮﻣي ﭼـﺎري

ﭼي ﺳﺘﺎﺳي د ﻃﺒﻴﻌﺖ ﺧﻼف در ﭘﯧښي ﺳي ،ﻫﻐﻪ د ځﺎن ﻟﭙـﺎره

د ﺗﺮﺧــﻮ درﻣﻠــﻮ ﻏﻮﻧــﺪي ګټــﻮري وګڼــﺊ .دې ﻛــﺎر ﺗــﻪ ﻫــﻢ ﺻــﺒﺮ

واﻳﻲ .او ﭘﻪ ﺻﺒﺮ ﺳﺮه اﻧﺴﺎن ﺧﺪاىأ ﺗﻪ ﻧﮋدې ﻛﻴـږي .اﻟﺒﺘـﻪ د

ﺧــﺪاىأ ﭘــﻪ درﺑــﺎر ﻛــي د دې ﺳــﺘﻮﻧﺰو او د ﻃﺒﻴﻌــﺖ ﺧــﻼف
ﻛﺎروﻧﻮ د ﻟﻴﺮي ﻛﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎره ﭘﻪ ډﯦﺮه ﻋﺎﺟﺰي او ﺗﻮاﺿﻊ ﺳـﺮه دﻋـﺎ

وﻛړئ .دﻋـﺎ ﻛـﻮل د ﺻـﺒﺮ ﺧـﻼف ﻧـﻪ ﺑﻠـﻞ ﮐﻴږي.ﭘـﻪ دې ډول د
ﺳﺘﻮﻧﺰو د ﻟﻴﺮي ﻛﻮﻟﻮ ﻟﭙـﺎره ﺗـﺪاﺑﻴﺮ ﺳـﻨﺠﻮل ،درﻣﻠﻨـﻪ ﻛـﻮل ﻳـﺎ د

ﺧﭙﻠﻮ ﺳﺘﻮﻧﺰو څﺮګﻨﺪول او ﺣﺎل وﻳﻞ ﻫﻢ د ﺻﺒﺮ ﺧﻼف ﻧﻪ ﺑﻠـﻞ
ﮐﻴــږي ،ﻫــﻮ! ﭘــﻪ زړه ﻳــﺎ ﭘــﻪ ﺧﻮﻟــﻪ اﻋﺘــﺮاض ﻛــﻮل ﻫﺮوﻣــﺮه د

ﺻﺒﺮﺧﻼف ﺑﺎﻟﻪ ﺳي.

 -19ﭘﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل ﻛي ﺧﺪاىأ ﺗﻪ ﺷكﺮ ﻛﺎږئ ،اﻟﺒﺘﻪ ﭘﻪ ځـﺎن ﮐـي د
ﺷكﺮ د وﻟﻮﻟې ﭘﻴﺪا ﻛﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎره ﻳﻮه آﺳـﺎﻧﻪ ﻃﺮﻳﻘـﻪ داده ﭼـي ﻫﻐـﻮ

ﺧﻠكﻮ ﺗﻪ وګﻮرئ ﭼي ﭘﻪ دﻧﻴﻮي ﺷـﺎن او ﺷـﻮﻛﺖ او ﭘـﻪ ﻣـﺎل او
ﺷﺘﻮ ﻛي ﺗﺮ ﺗﺎﺳي ﻛښﺘﻪ وي .رﺳﻮل ج ﻓﺮﻣﺎﻳﻠي دي:

»ﻫﻐﻮ ﺧﻠكﻮ ﺗﻪ وګﻮرئ ،ﭼـي ﭘـﻪ ﻣـﺎل ،ﺷـﺘﻮ او ﭘـﻪ دﻧﻴـﺎوي ﺟـﺎه او

ﻣﺮﺗﺒﻪ ﻛي ﺗﺮ ﺗﺎﺳي ﻛښﺘﻪ دي) .د دوى ﭘﻪ ﻟﻴﺪو ﺳﺮه ﺑﻪ ﭘـﻪ ﺗﺎﺳـي ﻛـي د

ﺷكﺮ د ادا ﻛﻮﻟﻮ وﻟﻮﻟﻪ ﭘﻴﺪا ﺳي( .او ﻫﻐﻮ ﺧﻠكﻮ ﺗـﻪ ﻣـﻪ ګـﻮرئ ﭼـي ﻟـﻪ

ﺗﺎﺳي څﺨﻪ ﭘﻪ ﻣﺎل او ﺷﺘﻮ او دﻧﻴﻮي ﺳﺎز او ﺳﺎﻣﺎن ﻛـي ﻟـﻮړ وي .څـﻮ

ﻫﻐﻪ ﻧﻌﻤﺘﻮﻧﻪ ﭼي اوس ﺗﺎﺳي ﺗﻪ درﻛﻮل ﺳﻮي دي ،ﺳﺘﺎﺳي ﻟﻪ ﻧﻈﺮه ﻟـږ
او ﺧﻮار څﺮګﻨﺪ ﻧﻪ ﺳي) .ﻛﻪ ﻧﻪ ﻧﻮ د ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟى د ﻧﺎ ﺷكﺮۍ اﺣﺴﺎس
ﺑﻪ در ﭘكښي ﭘﻴﺪا ﺳي(«.

 -20دې ﺗﻪ ﻣﻮ ﺑﺎﻳﺪ ډﯦﺮ ﭘﺎم وي ﭼـي ﭘـﻪ ﺧﭙﻠـﻪ ژﺑـﻪ ،ﻻس ،ﮐـﺎر او

٥٨

د دﻋﻮت اﺻﻮل او آداب

ﻛړﻧﻪ ﻛﻮم اﻧﺴـﺎن ﺗـﻪ څـﻪ ډول ﺿـﺮر او اذﻳـﺖ وﻧـﻪ رﺳـﻮئ .ﻛـﻪ

ﭼﻴﺮي دﻏﺴي ﻛﻮم ﺗﺎوان درڅﺨﻪ ﺗﺮ ﺳﺮه ﺳي ،ﻧـﻮ د ﺷـﺮﻳﻌﺖ د

ﺣكﻢ ﺳﺮه ﺳﻢ د ﻫﻐﻪ ﺗﻼﻓي ﺧﭙﻠﻪ ﻓـﻼح او ﮐﺎﻣﻴـﺎﺑﻲ وګڼـﺊ .او

ﭘﻪ دې ﻛي ﺷﺮم او ﺣﻴﺎ ﻣﻪ ﻛﻮئ .داﺳي ﺷﺮم او ﺣﻴﺎ ښﻪ ﻛـﺎر ﻧـﻪ،
ﺑﻠكي ﺗﻜﺒﺮ دى.

 -21ﻟﻤﻮﻧځ ﭘﻪ ﺑﺸﭙړ ادب ،د ﻫﻐﻪ د ټﻮﻟﻮ ﺣﻘﻮﻗﻮ او ﺷﺮاﻳﻄﻮ ﺳـﺮه،

ﭘﻪ ﻣﻴﻨﻪ او اﺧﻼص ادا ﻛﻮئ .ﻧﻔﻠﻮﻧﻮ ﺗﻪ ﻫﻢ ډﯦﺮه ﭘﺎﻣﻠﺮﻧﻪ ﻛﻮئ .د
اﻟ�ﻪ ﺗﻌﺎﻟى ﺳﺮه ﻟﻪ ژورو اړﻳکﻮ ټﻴﻨګﻮﻟﻮ ﭘﺮﺗﻪ د دﻳﻦ د دﻋـﻮت او

ﺗﺒﻠﻴﻎ ﻛـﺎر ﻣﻤكـﻦ ﻧـﻪ دى .او د اﻟ�ـﻪ ﺳـﺮه د اړﻳكـﻮ د ﭘﻴـﺪا ﻛﻮﻟـﻮ
ﻳﻘﻴﻨي ذرﻳﻌﻪ ﻟﻤﻮﻧځ دى .ﻛﻮم ﭼي ﺧﭙﻠـﻪ ﻟـﻮى څښـﺘﻦأ ﺧﭙﻠـﻮ

ﺑﻨﺪه ګﺎﻧﻮ ﺗﻪ د ﻫﻐﻪ د ادا ﻛﻮﻟﻮ اﻣﺮ ﻛړى دى.

 -22د ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ ﺳﺮه ډﯦﺮه ﻣﻴﻨﻪ او ﻣﺤﺒﺖ ﻛـﻮئ .ﭘـﻪ ﻫﻐـﻪ ﺑﺎﻧـﺪي
ﻫﻢ ﻋﻤﻞ ﻛﻮئ او ﻫﻢ ﻳﯥ ﺗﻼوت ﮐﻮئ .ﭘﻪ ﻟﻤﺎﻧځﻪ ﻛـي ﻳـﯥ ﻫـﻢ

ﭘﻪ ډﯦﺮ ﺷﻮق ﺳـﺮه ﺗﻼوﺗﻮئ.ﻛـﻮم ﺗـﻼوت ﭼـي د زړه ﭘـﻪ ﭼﻤﺘـﻮ
واﻟي او د ﻃﺒﻴﻌﺖ ﭘﻪ ﺣﻀﻮر ﻛﻴږي ،ﻟﻪ ﻫﻐﻪ څﺨﻪ د ﻗـﺮآن ﻛـﺮﻳﻢ

ﭘــﻪ ﭘﻮﻫﯧــﺪﻟﻮ او ﭘــﻪ ﻏــﻮر او ﻓﻜــﺮ ﻛﻮﻟــﻮ ﻛــي ﻫــﻢ ډﯦــﺮه آﺳــﺎﻧﺘﻴﺎ
راﻣﻨځﺘﻪ ﻛﻴږي .او ﭘﻪ ﻟﯧﻮاﻟﺘﻴﺎ او ﺷﻮق ﻛي ﻫﻢ ډﯦﺮ واﻟى راځي.

زﻣﻮږ ﺳﺘﺮﻻرښﻮود ج ﻓﺮﻣﺎﻳﻠي دي:

»زړوﻧﻪ داﺳي زﻧګ و ﻫي ،ﻟكﻪ ﭘﺮ اوﺳﭙﻨﻪ ﺑﺎﻧﺪي ﭼي اوﺑﻪ ﺗﻮى ﺳـي

او زﻧګ ﻳﯥ ووﻫي« .ﭘﻮښﺘﻨﻪ ځﻨي وﺳﻮه :ﭼي اى رﺳﻮل اﻟ�ﻪ! ﻧـﻮ ﺑﻴـﺎ د

زړوﻧﻮ زﻧګ څﻪ ﺷى ﻟﻴﺮي ﻛﻮﻻى ﺳي؟ ﻫﻐﻪ ج ورﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﻳـﻞ» :د زړه

زﻧګ ﭘﻪ دې ډول ﺳﺮه ﻟﻴﺮي ﻛﻴږي ﭼي ﻳﻮ څﻮک ﺧﭙﻞ ﻣﺮګ ډﯦﺮ ډﯦﺮ ﻳﺎد
ﮐړي او د ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ ﺗﻼوت وﻛړي« )ﻣﺸك�ﻮة(

د د ﻋﻮت او ﺗﺒﻠﻴﻎ ارزښﺖ

٥٩

 -23د ﻗــﺮآن ﻛــﺮﻳﻢ د ﺻــﺤﻴﺢ وﻳﻠــﻮ ﭘــﻪ ﻫكﻠــﻪ ﺑﺎﻳــﺪ ډﯦــﺮه ﭘﺎﻣﻠﺮﻧــﻪ
وﮐړئ .ﻟږ ﺗﺮ ﻟږه ﻫﻐﻪ ﺳﻮرﺗﻮﻧﻪ ﭼي ﭘﻪ ﻳـﺎد ﻣـﻮ زده ﮐـړي دي او

ﭘﻪ ﻟﻤﺎﻧځﻪ ﻛي ﻳﯥ ﻋﺎدﺗي واﻳﺎﺳﺖ ،ﺑﺎﻳﺪ ښﻪ ﺻـﺤﻴﺢ زده ﻛـړئ.

د ﻛﻮم ﺻﺤﻴﺢ وﻳﻮﻧﻜي ﻗﺎري څﺨﻪ ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ ﭘﻪ ﺻﺤﻴﺢ ﺗﻮګـﻪ

زده ﻛړئ .د »ﺟﻤﺎل اﻟﻘـﺮآن« د رﺳـﺎﻟې ﻟـﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﻛﻮﻟـﻮ څﺨـﻪ

ډﯦﺮه ګټﻪ اﺧﻴﺴﺘﻞ ﮐﻴږي .د دې رﺳﺎﻟې ﭘـﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﻛﻮﻟـﻮ ﺳـﺮه د

ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ ﭘﻪ وﻳﻠﻮ ﻛي ﻫﻢ آﺳﺎﻧﺘﻴﺎ راﻣﻨځﺘﻪ ﻛﻴږي.

 -24ﺧﭙـﻞ د ﻓﺮاﻏـﺖ وﺧﺘﻮﻧـﻪ د درواﻏــﻮ وﻳﻠـﻮ ،ﻏﻴﺒـﺖ ،ﺟﻨــګ او
ﻓﺴﺎد ﭘﺮ ځﺎى د دﻳﻨي ﻛﺘﺎﺑﻮﻧﻮ ﭘـﻪ ﻟﻮﺳـﺘﻠﻮ ﺳـﺮه او ﭘـﻪ ﻣـﺬﻫﺐ د

ﭘﺎﺑﻨﺪو ﺧﻠكﻮ ﺳﺮه ﭘﻪ ﻧﺎﺳﺘﻪ او ﻣﺠﻠﺲ ﮐي ﺗﯧﺮﻛړئ .څﻮ ﻟـﻪ ﻫﻐـﻮ

څﺨﻪ د ﺧﺪاىأ او رﺳﻮل ج ﺧﺒﺮي در ﺗـﻪ څﺮګﻨـﺪي ﺳـي .ﭘـﻪ

ځﺎﻧګړې ﺗﻮګﻪ د ﺗﺒﻠﻴﻎ ﭘﻪ ورځﻮ ﻛي ﻟﻪ ﺑﯥ ﻛﺎره ﺧﺒﺮو او ﻟـﻪ ﺑـﯥ

ځﺎﻳﻪ ﻛـﺎروﻧﻮ څﺨـﻪ ډډه وﻛـړئ .او ﺧﭙـﻞ د ﻓﺮﺻـﺖ وﺧﺘﻮﻧـﻪ د

ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟىأ ﭘﻪ ﻋﺒﺎدت ،ذﻛﺮ ،ﻓﻜﺮ ،درود ،دﻋﺎ ،اﺳﺘﻐﻔﺎر او

ﭘﻪ ﺗﻌﻠﻴﻢ او ﺗﻌﻠﻢ ﻛي ﺗﯧﺮ ﻛړئ.

 -25دا ﺧﺒﺮه ﭘﻪ ﻳﺎد وﻟﺮئ او د اړﺗﻴﺎ ﭘـﻪ وﺧـﺖ ﻛـي ﻳـﯥ ﺧﻠكـﻮ ﺗـﻪ
وﻛړئ ﭼي زﻣﻮږ ټﻮﻟﻮ اﺻـﻠي ﻣﻮﺧـﻪ دﻳـﻦ زده ﻛـﻮل او ﻧـﻮرو ﺗـﻪ
ورښﻮول دي .دﻏﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﺑﯧﻠي ﺑﯧﻠي ډﻟي ﭘـﻪ ﺑﯧﻠـﻮ ﺑﯧﻠـﻮ ﻃﺮﻳﻘـﻮ

ﺳــﺮه ﺗــﺮ ﺳــﺮه ﻛــﻮي .ﺧــﻮ ﭘﺨﭙﻠــﻪ ﻫــﻴڅ ﻳــﻮه ﻃﺮﻳﻘــﻪ د دﻳــﻦ ﻟــﻪ

ﻣﻘﺎﺻﺪو څﺨﻪ ﻧﻪ ﺑﻠﻞ ﮐﻴږي.

ځكﻪ ﻧﻮ د ﻳﻮې ځﺎﻧګړي ﻃﺮﻳﻘـې ﻏـﻮره ﻛـﻮل ﻻزم او اړﻳـﻦ ﻧـﻪ دي.

ﻫﺮڅﻮك ﭼي د ﻫﺮي ﻃﺮﻳﻘې ﺳﺮه ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ وﻟﺮي ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ډول ﺳﺮه دي

ﺧﺪﻣﺖ ﻛﻮي .اﻟﺒﺘﻪ ﻫﻴڅ ﻃﺮﻳﻘﻪ ﺑﺎﻳﺪ د دﻳﻦ د اﺻﻮﻟﻮ ﺧﻼف ﻧﻪ وي .ﻛﻪ

٦٠

د دﻋﻮت اﺻﻮل او آداب

ﭼﻴﺮي د ﭼﺎ د ﮐﻮﻣي ﻃﺮﻳﻘـې ﭘـﻪ ﻫكﻠـﻪ ﻛـﻮم ﺷـک وي ،ﻧـﻮ د ﻫﻐـې ﭘـﻪ

ﻫكﻠــﻪ دي ﻟــﻪ ﻛــﻮم ﻣﺤﻘــﻖ ﻋــﺎﻟﻢ څﺨــﻪ ﭘﻮښــﺘﻨﻪ وﻛــړئ او د ﻫﻐــﻪ د
ﻻرښــﻮوﻧي ﺳــﺮه ﺳــﻢ دي ﻋﻤــﻞ وﻛــړي .ﭘــﻪ دې ﻫكﻠــﻪ ډﯦــﺮ ﺑﺤــﺚ او

ﻣﺒﺎﺣﺜﻪ ﻣﻪ ﻛﻮئ.

 -26ﮐﻠﻪ ﭼي ښﻪ ﻋﻤﻠﻮﻧﻪ ﺗﺮ ﺳﺮه ﮐړئ ،ﭘﻪ ﺗﯧﺮه ﻫﺮه ﺷﭙﻪ د ﺑﻴﺪﯦـﺪو
ﭘﺮ ﻣﻬﺎل دا دﻋﺎ ﻛﻮئ ﭼي:

اى ﻟﻮﻳــﻪ څښــﺘﻨﻪ! ﺗــﺮ ﻛﻮﻣــﻪ ځﺎﻳــﻪ ﭼــي زﻣــﺎ وس رﺳــﯧﺪى ﻣــﺎ ﺳــﺘﺎ

ﻻرښﻮوﻧي ﻋﻤﻠي ﮐړې .ﺧﻮ ﺑﻴﺎ ﻫﻢ زﻣﺎ اﻋﻤـﺎل ﻟكـﻪ څﻨګـﻪ ﭼـي ښـﺎﻳﻲ

ﻫﻐﺴي ﻧﻪ دي .ﭘـﻪ ﻫﻐـﻮ ﮐـي ﺧﻄـﺎ وي او ﮐﻮﺗـﺎﻫۍرا وﺑﺨښـې او دﻏـﻪ
ﻧﺎﻗﺺ ﻋﻤﻠﻮﻧﻪ ﻣي ﻗﺒﻮل ﻛړې.

دﻏﻪ دﻋﺎ ﭘﻪ ډﯦﺮ ﻋﺠﺰ ﺳﺮه ﻛﻮئ او ﭘﺮ ځﺎن ﺑﺎﻧﺪي ﻳﯥ ﻻزﻣﻪ وګڼﺊ.

ÇÏ Ïﻋﻲ æÇﺻﺎÝ

 -1اﺧﻼص :د اﺧﻼص ﻧﺨښﻪ داده ﭼي ﻛﻪ ﭼﻴﺮي ﻳﻮ څﻮك ﭼـي د
ﺧﭙﻠي ﺧﻮښي ﺳﺮه ﺳﻢ ﮐﺎر ﮐﻮي اړ ﺳي ﭼي دﻏﻪ ﻛـﺎر ﭘـﻪ ﮐﻮﻣـﻪ

ﺑﻠﻪ ﻃﺮﻳﻘﻪ ــ اﻟﺒﺘﻪ ﭼي ﺟﺎﻳﺰه وي ـــ ﺗـﺮ ﺳـﺮه ﻛـړي ،ﻧـﻮ ﺑﻴـﺎ ﻫـﻢ

ﺧﻮښ وي ﭼي ښﻪ ﺳﻮ ﭼي دا ﻛﺎر ﺗﺮ ﺳﺮه ﺳﻮ ،ﺧﻮ ﮐﻪ د ﺧﭙﻠي

ﺧﻮښي ﭘﺮﺗﻪ ﭘﻪ ﺑﻠﻪ ﻃﺮﻳﻘﻪ ﮐﺎر ورﺗﻪ ﺳﺘﻮﻧﺰﻣﻦ ﺳي او وواﻳﻲ ﭼي
دا ﮐﺎر وﻟي ﭘﻪ دې ﻃﺮﻳﻘﻪ ﮐـﻮم ،ﻧـﻮ دا د ﻧـﻪ اﺧـﻼص ﻧﺨښـﻪ ده.
ﺑﻠكي ﻟﻪ دې څﺨﻪ دا څﺮګﻨﺪﻳږي ﭼي ﻣﻮږ د دﻧﻴﺎ ﻟﭙﺎره ﻛﺎر ﻛﻮو.

ﭼي اﻟﺒﺘﻪ دﻏﻪ ﺣﺎﻟﺖ د اﺻﻼح ﻛﻮﻟﻮ وړ دى .دا ﻫﻐﻪ ﻧﺎروﻏي ده
ﭼي ښﻪ ﻋﻤﻠﻮﻧﻪ د ﻣﻨﻠﻮ وړ ﻧﻪ ګڼـﻲ .ﻧـﻮ ﻟـﻪ درﻧـﻮ ﻣﺒﻠﻐﻴﻨـﻮ څﺨـﻪ

ﻫﻴﻠﻪ ﮐﻴږي ﭼي ﺧﭙﻠﻪ ﻫﺮه وﻳﻨﺎ او ﻟﻴکﻨﻪ ﭘﻪ ﺧﻠـﻮص او اﺧـﻼص

د د ﻋﻮت او ﺗﺒﻠﻴﻎ ارزښﺖ

٦١

وړاﻧﺪي ﻛړئ .ځكﻪ ﻳﻮ ﻋﻤﻞ ﭼي د اﺧـﻼص ﺳـﺮه ﻣـﻞ وي،ﮐـﻪ

ﻫﺮ څﻮﻧﻪ ﻟږ ﻫﻢ وي ډﯦﺮي دﻳﻨي او دﻧﻴﻮي ﺛﻤـﺮې ﻟـﺮي ،ﺧـﻮ ﻟـﻪ
اﺧﻼص ﭘﺮﺗﻪ ﻧﻪ ﭘﻪ دﻧﻴﺎ ﻛي ﻛﻮم اﺛﺮ ﻟﺮي او ﻧﻪ ﭘﻪ آﺧﺮت ﻛي ﻛﻮم
اﺟﺮ.

زﻣﻮږ ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ ج ﻓﺮﻣﺎﻳﻠي دي:
َ
َ
َ
ُ
ُ
ُ
َُْ
َّ َّ َ َ َ ْ ُ َ ُ َ ُ ْ َ ْ َ ُ ْ َ
� ْﻦ �ﻨﻈ ُﺮ ِإﻰﻟ ﻗﻠﻮ�ِ� ْﻢ
»إِن ا� ﻻ �ﻨﻈ ُﺮ إِﻰﻟ ﺻﻮ ِر�ﻢ وأمﻮا ِﻟ�ﻢ وﻟ ِ
َ ْ
ُ
َوأ� َﻤﺎ ِﻟ� ْﻢ« )ﻣﺸك�ﻮة ﻋﻦ ﻣﺴﻠﻢ(

ژﺑﺎړه :ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟى ﺳﺘﺎﺳي ﺻﻮرﺗﻮﻧﻮ او ﻣﺎﻟﻮﻧﻮ ﺗﻪ ﻧﻪ ګـﻮري ،ﺑﻠكـي

ﺳﺘﺎﺳي زړوﻧﻮ او ﻋﻤﻠﻮﻧﻮ ﺗﻪ ګﻮري.

ﭘﻪ ﻳﻮه ﺑﻞ ﺣﺪﻳﺚ ﺷﺮﻳﻒ ﻛي راﻏﻠي دي ﭼي ﻳﻮ ﭼﺎ ﻟﻪ رﺳﻮلاﻟ�ﻪ ج

څﺨــﻪ ﭘﻮښــﺘﻨﻪ وﻛــړه ﭼــي اﻳﻤــﺎن څـﻪ ﺗــﻪ واﻳــﻲ؟ رﺳــﻮل اﻟ�ــﻪ ج ورﺗــﻪ
وﻓﺮﻣﺎﻳﻞ» :اﻳﻤﺎن اﺧﻼص ﺗﻪ واﻳﻲ«.

ﻫﻤﺪارازﭘﻪ ﻳﻮه ﺑﻞ ﺣﺪﻳﺚ ﻛي راﻏﻠي دي ﭼي رﺳﻮل اﻟ�ﻪ ج ﻣﻌﺎذس

د ﻳﻤﻦ ﺣﺎﻛﻢ وټﺎﻛى .ﻫﻐﻪ د رﺳﻮل اﻟ�ﻪ ج څﺨﻪ د ﻟـږ ﻧﺼـﻴﺤﺖ ﻛﻮﻟـﻮ

ﻫﻴﻠﻪ وﻛړه .رﺳﻮل اﻟ�ﻪ ج ورﺗـﻪ وﻓﺮﻣﺎﻳـﻞ» :د دﻳـﻦ ﭘـﻪ ﻛـﺎروﻧﻮ ﻛـي ﻟـﻪ
اﺧﻼص څﺨﻪ ﻛﺎر اﺧﻠﻪ .ځكﻪ ﻟږ ﻋﻤﻞ ﻫﻢ ﭼي ﭘـﻪ اﺧـﻼص ﺳـﺮه وي

ﻛﻔﺎﻳﺖ ﻛﻮي«.

ﭘﻪ ﻳﻮه ﺑﻞ ﺣـﺪﻳﺚ ﻛـي راﻏﻠـي دي ﭼـي ﺧـﺪاىأ ﭘـﻪ ﻋﻤﻠﻮﻧـﻮ ﻛـي

ﻳﻮازي ﻫﻐﻪ ﻋﻤﻞ ﻗﺒﻠﻮي ﭼي ﻳﻮازي د ده ﻟﭙﺎره ﺗﺮ ﺳﺮه ﺳﻮى وي.

ﭘﻪ ﻳﻮه ﺑﻞ ﺣﺪﻳﺚ ﻛي راﻏﻠي دي ﭼي ﻟﻮى څښﺘﻦأ ﻓﺮﻣﺎﻳﻠي دي:

»زه د ټﻮﻟﻮ ﺷﺮﻳكﺎﻧﻮ ﻟﻪ ﺷﺮﻛﺖ څﺨﻪ ﺑﯥ ﭘﺮوا ﻳﻢ )ﻳﻌﻨى ﭘﻪ دﻧﻴـﺎ ﻛـي

ﺧﻠﻚ د ﺷـﺮﻳكﺎﻧﻮ ﭘـﻪ ﺷـﺮﻛﺖ ﺑﺎﻧـﺪي راﺿـي وي ،ﺧـﻮ زه ﺧـﻼق ﻋﻠـى
اﻻﻃﻼق ﻳﻢ .ﻟﻪ ﻫﺮ ﺷي څﺨﻪ ﺑﯥ ﭘﺮوا ﻳﻢ او ﭘـﻪ ﻋﺒـﺎدت ﻛـي د ﺑـﻞ ﭼـﺎ

٦٢

د دﻋﻮت اﺻﻮل او آداب

ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻪ ﻫﻴڅ اړﺗﻴﺎ ﻧﻪ ﻟﺮم( .ﮐﻮم څﻮك ﭼي ﻛـﻮم داﺳـي ﻋﻤـﻞ وﻛـړي

ﭼي ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﻛي زﻣﺎ ﺳﺮه ﺑﻞ څﻮك ﻫﻢ ﺷﺮﻳﻚ ﻛړي ،ﻧﻮ زه ﻫﻐﻪ څـﻮك د

ﻫﻐﻪ ﺷﺮﻳﻚ ﺗﻪ ﭘﺮﯦږدم« .ﭘﻪ ﺑﻞ رواﻳﺖ ﻛي دي ﭼي»زه ﻟﻪ ﻫﻐﻪ څﺨﻪ ﺑﯥ
زاره ﻛﻴږم« )ﻣﺸك�ﻮة ﻋﻦ ﻣﺴﻠﻢ(

ﭘﻪ ﺑﻞ ﺣﺪﻳﺚ ﻛي راﻏﻠي دي:

»د ﻗﻴﺎﻣﺖ ﭘﻪ ورځ ﺑﻪ د ﺣﺸﺮ ﭘﻪ ﻣﻴﺪان ﻛي ﻳﻮ آواز ﮐﻮوﻧﮑى ﭘـﻪ ﻟـﻮړ

آواز ﺳﺮه واﻳﻲ :ﭼﺎ ﭼي ﭘﻪ ﻛﻮم ﻋﻤﻞ ﻛي د ﻟﻮى څښـﺘﻦ ﺳـﺮه ﮐـﻮم ﺑـﻞ

څﻮك ﺷﺮﻳﻚ ﻛړى وي ،د ﻫﻐﻪ ﻛـﺎر ﺛـﻮاب او ﻋـﻮض دي ﻫـﻢ ﻟـﻪ ﻫﻐـﻪ

څﺨﻪ وﻏﻮاړي .ﺧﺪاى د ټﻮﻟﻮ ﺷﺮﻳكﺎﻧﻮ ﻟﻪ ﺷﺮﻛﺖ څﺨﻪ ﺑﯥ ﭘﺮوا دى«.

ﻟﻪ دې اﻣﻠﻪ ډﯦﺮه ﻣﻬﻤﻪ او اړﻳﻨﻪ ﺧﺒﺮه ده ﭼي دراﻧﻪ ﻣﺒﻠﻐـﻴﻦ ﭘـﻪ ﺧﭙﻠـﻮ

ټﻮﻟﻮ ﻛﺎروﻧﻮ ﻛي د اﻟ�ﻪأ رﺿـﺎ ،د ﻫﻐـﻪ د دﻳـﻦ ﺧﭙـﺮاوى ،او د رﺳـﻮل
اﻟ�ﻪ ج د ﺳﻨﺘﻮ اﺗﺒﺎع ﺧﭙﻠﻪ ﻣﻮﺧﻪ وګﺮځﻮي .ﺷﻬﺮت ،ﻋﺰت ،او ﺳـﺘﺎﻳﻨي

ﺗﻪ دي ﭘﻪ زړه ﻛي ﻫﻴڅ ځﺎى ﻧﻪ ورﻛﻮي.ﻛﻪ ﻣﻮ ﭼﻴـﺮي ﻳـﻮ وﺧـﺖ د دې

ﺷﻴﺎﻧﻮ ﺧﻴﺎل ﭘﻪ زړه ﻛي دروګﺮځي ،ﻧﻮ د ﻻ ﺣـﻮل او اﺳـﺘﻐﻔﺎر ﭘـﻪ وﻳﻠـﻮ

ﺳﺮه ﻳﯥ اﺻﻼح ﻛړئ.

داﻋي ﺑﺎﻳﺪ ﻧﻪ ﻳﻮازي د ﺧﺪاىأ ﺳﺮه ،ﺑﻠکي د ﻋﺎﻣﻮ ﻣﺴـﻠﻤﺎﻧﻮ ﺳـﺮه

ﻫﻢ ﻣﺨﻠـﺺ وي .د ﻫﻐـﻮ ﺳـﺮه ﺑﺎﻳـﺪ د زړه ﻟـﻪ ﺗﻠـﻪ ﻣﻴﻨـﻪ او ﺧﻮاﺧـﻮږي

وﻟﺮي .ﺗﻞ ﺑﺎﻳﺪ د ﻫﻐﻮ د ژﻏﻮرﻧي ﭘﻪ ﻓﻜﺮﻛي اوﺳي .او دا ﭘﯧﺮزوﻳﻨﻪ ﺑﺎﻳـﺪ

دوﻧﻪ واﺿﺢ وي ﭼي د ده ﻫﺮه ﺧﺒﺮه ،ﻛﻪ ﻫﺮ څﻮﻧﻪ ﭘﻪ ﺳﺨﺘﻪ ﻟﻬﺠﻪ ﺳﺮه

ﻫﻢ وي ،ﺧﻮ ﺑﻴﺎ ﻳﯥ ﻫﻢ ﻣﺴﻠﻤﺎن د ځﺎن ﻟﭙﺎره ﺧﻴﺮ وګڼﻲ .او ﭘـﻪ دې ﭘـﻪ

ﺑﺸﭙړه ﺗﻮګﻪ ډاډه وي او ﺑﺎور وﻟﺮي ﭼي ده ﺗﻪ ﻧﺼﻴﺤﺖ ﻛﻮوﻧﻜى ﺳـړى

د ده ﭘــﻪ ﺧﻴــﺮ ﺧﺒــﺮي ﮐــﻮي .ﺧــﺪاى ﺗﻌــﺎﻟى دي ﻣــﻮږ ټــﻮل ﭘــﻪ دﻏﺴــي
اﺧﻼص او ﺧﻴﺮ ﻏﻮښﺘﻨﻪ وﭘﺴﻮﻟي .آﻣﻴﻦ ﻳﺎ رب اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﻦ.

د د ﻋﻮت او ﺗﺒﻠﻴﻎ ارزښﺖ

٦٣

 -2ﺻﺤﻴﺢ ﻋﻠﻢ ﺗﺮﻻﺳﻪ ﻛﻮل :داﻋي ﺗﻪ ﺿﺮوري ده ﭼي د اﺳـﻼﻣي
ﻋﻠﻮﻣﻮ ﻟﻪ ﻧﻌﻤﺖ څﺨﻪ ﭘﻪ ﺑﺸﭙړه ﺗﻮګﻪ ﺑﺮﺧﻤﻦ وي .او د اﺳﻼم د

دﻳﻦ د اﺣكﺎﻣﻮ او اواﻣﺮو او ﻧﻮاﻫﻴﻮ ﭘﻪ ﻫكﻠﻪ ﻳﯥ ﺑﺎﻳﺪ دوﻧـﻪ ﻋﻠـﻢ

ﺗﺮ ﻻﺳﻪ ﻛړى وي ،ﭼي ﭘﻪ ﻫـﺮه ﻣﺮﺣﻠـﻪ ﻛـي ﺻـﺤﻴﺢ ﻻرښـﻮوﻧﻪ

وﻛړاى ﺳي .ﻛﻪ ﻧﻪ ﻧﻮ ﻟږ ﺗﺮ ﻟږه ﺧﻮ ﺑﺎﻳﺪ د ﻫﻐـﻮ ﺧﺒـﺮو ﭘـﻪ ﻫكﻠـﻪ
ﺻﺤﻴﺢ ﻋﻠﻢ وﻟﺮي ﭼي ﺧﻠكﻮ ﺗـﻪ ﻳـﯥ ﺑﻠﻨـﻪ ورﻛـﻮي .ﻛـﻪ ﭼﻴـﺮي

داﻋي ﺗﻪ د اړﺗﻴﺎ وړ ﻣﺴﺎﻳﻠﻮ ﭘﻪ ﺑﺎب ﺻﺤﻴﺢ ﻋﻠﻢ ﺣﺎﺻﻞ ﻧﻪ وي،

ﻧــﻮ ﺑــﻪ د »ﻧﯧكــي ﺑﺮﺑــﺎد ،ګﻨــﺎه ﻻزم« ﻣﺼــﺪاق ﺳــي ،او دﻋــﻮت
ﻏﻮﻧﺪي ډﯦﺮه ﻣﻬﻤﻪ دﻧﺪه ﺑﻪ ﭘـﻪ ﺻـﺤﻴﺢ ﻣﻌﻨـﺎ ﺗـﺮ ﺳـﺮه ﻧـﻪ ﺳـي.

ﺑﻠكي د ﻣﺨﺎﻃﺒﻴﻨﻮ او ﭘﺨﭙﻠﻪ د داﻋي د ګﻨﺎه ﻛﺎره ﻛﯧـﺪو او ګﻤـﺮاه

ﮐﯧﺪو اﻧﺪﻳښﻨﻪ ﺑﻪ وي .ﻟﻪ دې اﻣﻠﻪ رﺳﻮل اﻟ�ﻪ ج ﻓﺮﻣﺎﻳﻠي دي:

»ﻃﻠﺐ اﻟﻌﻠﻢ ﻓﺮ�ﻀﺔ ﻰﻠﻋ ﻞﻛ مﺴﻠﻢ« )اﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ(
ده.

ژﺑﺎړه :د ﻋﻠﻢ زده ﻛړه ﭘﺮ ﻫﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎن )ﻧﺎرﻳﻨﻪ او ښځﻪ( ﺑﺎﻧﺪي ﻓﺮض

څﻨګﻪ ﭼي ﻫﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﭘﻪ ﻳﻮ ډول ﻧﻪ ﻳﻮ ډول د ﺧـﺪاىأ ﻟـﻮري ﺗـﻪ

ﺑﻠﻮﻧﻜى دى ،ځكﻪ ﻧﻮ ﭘﺮ ﻫﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺑﺎﻧﺪي ﻟږ ﺗﺮ ﻟږه د ورځﻴﻨـﻮ ﭼـﺎرو
او ﻣﺴﺎﻳﻠﻮ ﻋﻠﻢ ﺗﺮ ﻻﺳﻪ ﻛﻮل اړﻳﻦ ﺑﺎﻟﻪ ﺳي.ﻟﻪ دې اﻣﻠﻪ ﻻﻧﺪي ﻛﺘﺎﺑﻮﻧـﻪ،

ﻳﺎ ﻟﻪ ﻫﻐﻮ څﺨﻪ ﭼي ﻫﺮ ﻳﻮ ﭘﻪ ﻻس درﺳي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻛړئ ،او ﭘﻪ ﻫﻐﻮ ﻛي
ﭼي ﭘﻪ ﮐﻮﻣﻪ ﺧﺒﺮه ﺑﺎﻧﺪي ﻧﻪ ﭘﻮﻫﯧږئ ،د ﻫﻐې ﭘﻪ ﻫكﻠﻪ ﻟـﻪ ﮐـﻮم ﭘﻴـﺎوړي
ﻋﺎﻟﻢ څﺨﻪ ﭘﻮښﺘﻨﻪ وﻛړئ.
 -1ﺣﻴﺎت اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ.
 -2ﺗﺒﻠﻴﻎ دﻳﻦ.

 -3ﺗﺴﻬﻴﻞ ﻗﺼﺪ اﻟﺴﺒﻴﻞ.

٦٤

 -4اﺻﻼح اﻟﺮﺳﻮم.

د دﻋﻮت اﺻﻮل او آداب

 -5ﺣﻘﻮق اﻻﺳﻼم.

 -6ﺳﻴﺮت ﺧﺎﺗﻢ اﻷﻧﺒﻴﺎء.
 -7ﺑﻬﺸﺘي زﻳﻮر.

 -8آداب اﻟﻤﻌﺎﺷﺮت.
 -9ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﺪﻳﻦ.

 -10ﺣﻴﺎة ﺻﺤﺎﺑﺔ.

 -11ﺻﻔﺎﻳﻲ ﻣﻌﺎﻣﻼت.
 -12ﺟﺰاء اﻷﻋﻤﺎل.
 -13ﻓﺮوغ اﻹﻳﻤﺎن.

 -14ﻋﻼﻣﺎت ﻗﻴﺎﻣﺖ.
 -15ﻣﺤﺎﺳﻦ اﺳﻼم.
 -16ﻧﺸﺮ اﻟﻄﻴﺐ.

 -17ﻓﻀﺎﺋﻞ اﻋﻤﺎل.
 -18ﻓﻀﺎﺋﻞ ذﻛﺮ.

 -19ﻓﻀﺎﺋﻞ ﺻﺪﻗﺎت وﻏﻴﺮه.

 -20ﻣﻮاﻋﻆ و ﻣﻠﻔﻮﻇﺎت ﺣﻀﺮت ﺣكﻴﻢ اﻻﻣﺖ ﺣﻀـﺮت ﻣﻮﻻﻧـﺎ
ﺗﻬﺎﻧﻮي./

 -3ﺻﺒﺮ او ﺗﺤﻤﻞ :ﻟﻮى څښﺘﻦأ ﻓﺮﻣﺎﻳﻠي دي:
َ ۡ َ
َ ََۡۡ َ َۡ َ َ
ِب ٱل ۡ ُم ۡ
ح ِ َ
� ُ� ُّ
اس َوٱ َّ ُ
َّ
سنِ� ] ﴾١٣٤آل
﴿وٱل� ٰ ِظ ِم� ٱلغيظ وٱلعا�ِ� ع ِن ٱ� ِ �
ﻋﻤﺮان.[١٣٤ :

د د ﻋﻮت او ﺗﺒﻠﻴﻎ ارزښﺖ

٦٥

ژﺑﺎړه» :او ﻫﻐﻪ ﭼي ﻏﻮﺳﻪ زﻏﻤﻮﻧﮑي او د ﺧﻠکﻮ ﻟﻪ )ﺑﺪۍ او ﻟﻨډ ﭘﺎرۍ

څﺨﻪ( ﺗﯧﺮﯦﺪوﻧﮑي )او ﺑﺨښﻮﻧﮑي( دي ،داﺳي ﻧﯧكﺎن ﺧﻠﻚ د ﺧﺪاى ډﯦﺮ

ﺧﻮښ دي«.

د داﻋي ﻳﻮ اﺻﻠي ﺻـﻔﺖ ﺻـﺒﺮ او ﺗﺤﻤـﻞ )زﻏـﻢ( ﻫـﻢ دى .ﻟـﻪ دې

ﭘﺮﺗﻪ ﻫﻴڅﻮک د دﻋﻮت ﻏﻮﻧﺪي درﻧﻪ دﻧـﺪه ﻧـﻪ ﺳـي ﺗـﺮ ﺳـﺮه ﻛـﻮﻻى .د
اﺻــﻼح او دﻋــﻮت ﺳــﺘﺮﻛﺎرﻛﻮوﻧﻜي ﺑﺎﻳــﺪ ډﯦــﺮ ﺻــﺒﺮ او ﺗﺤﻤــﻞ وﻟــﺮي.

ﺗﺎﺳي ﭘﺎم وﻛړئ ﭼي ﭘﻪ ﻗﺮآن ﻛـﺮﻳﻢ ﻛـي ﭼـي ﺧـﺪاىأ د اﻧﺒﻴـﺎوو†

ﻳﺎدوﻧﻪ ﻛړې ده ﻟﻪ ﻫﻐﻮ څﺨﻪ زﻳﺎﺗﻮ ﻳـﯥ د ﭘﺴـﻮﻧﻮ او وزو ﭼﻮﭘـﺎﻧي ﮐـړې
ده .ﺧﭙﻠــﻪ زﻣــﻮږ داﻋــي اﻋﻈــﻢ ﺣﻀــﺮت ﻣﺤﻤــﺪ ﻣﺼــﻄﻔى ج ﻫــﻢ ﭘ ـﻪ

وړﻛﺘﻮب ﻛي وزې ﭘﻮوﻟي دي .ﻏﺎﻟﺒﺎﹰ ﭘـﻪ دې ﮐـي دا راز او ﺣكﻤـﺖ دى

ﭼي وزې او وزګړي ﻛﻤﺰوري څﺎروي دي.ﻛﻪ ﻳـﻮه وزه ﭘـﻪ ﻳـﻮه ﺳـﻮټﻲ
ﭘﻪ زوره ووﻫﻞ ﺳي ،ﻧﻮ د ﻫﻐې ژوﻧـﺪۍ ﭘﺎﺗـﻪ ﻛﯧـﺪل ﻣﺸـكﻞ دي .د دې
ﺗﺮڅﻨګ ﻛﻪ ﻫﻐﻪ ﺧﭙﻞ ﺳﺮ ﺗﻪ ﭘﺮﯦښﻮول ﺳي ،ﻧﻮ ﻫﺎﺧﻮا دې ﺧﻮاﺗﻪ ډﯦﺮي

زﻳﺎﺗي ﻣﻨډي وﻫي .ﻧﻮ ﮐﻪ د ا دواړه ﺣﻘﻴﻘﺘﻮﻧﻪ ﭘﻪ ﭘﺎم ﻛي وﻧﻴـﻮل ﺳـي او

د وزو او وزګړو د رﻣې ﭘﻪ ﻫكﻠـﻪ ﻓﻜـﺮ وﻛړئ.ﻛﻠـﻪ ﭼـي ډﯦـﺮي وزې او
وزګړي ﻳـﻮ ځـﺎى وي ،ﻧـﻮ ﻳـﻮه وزه ﻳـﻮې ﺧﻮاﺗـﻪ ﻣﻨـډي وﻫـي ﺑﻠـﻪ ﺑﻠـي

ﺧﻮاﺗﻪ ،او ﭼﻮﭘﺎن ﭘﻪ ﻏﻮﺳـﻪ ﺳـﺮه د ﺳـﻮټﻲ ﺳـﺮه ﭘـﻪ ﻫﻐـﻮ ﭘﺴـې ﻣﻨـډي
وﻫي .ﻛﻠﻪ ﭼي ﻳﻮې وزې ﺗﻪ ور ورﺳﻴږي او ﺳﻮټﻰ ﭘﺮ ﭘﻮرﺗـﻪ ﻛـړي ،ﻧـﻮ

دﺳﺘي ده ﺗﻪ دا ﻓﻜﺮ ﭘﻴﺪا ﻛﻴږي ﭼي د ﻳﻮه ﺳﻮټﻲ ﭘـﻪ وﻫﻠـﻮ ﺳـﺮه د وزې

ﻛﺎر ﺧﻼﺻﻴږي.ﭘﻪ دې ډول ﻫﻐﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﻏﻮﺳﻪ ﺗﺮ واک ﻻﻧﺪي راوﻟـي او

ﭘﻪ ډﯦﺮ ﻧﺮﻣښﺖ ﺳﺮه ﻫﻐﻪ د رﻣې ﺧﻮاﺗﻪ وروﻟي.ﭘـﻪ دې ﺗﻮګـﻪ ﭼﻮﭘـﺎن ﭘـﻪ

ﭘﻼوو ﭘﻼوو ﺧﭙﻠﻪ ﻏﻮﺳﻪ ﭘﻪ ﺧﭙﻞ واک ﻛي راوﻟي او ﭘﻪ دې ډول ﻫﻐﻪ د

ﺻﺒﺮ او زﻏﻢ ﺳﺮه ﻋﺎدت ﭘﻴﺪا ﮐﻮي .څﻨګﻪ ﭼي اﻧﺒﻴﺎ† ﻫﻢ د دﻋﻮت،
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روزﻧي ،اﺻﻼح او ﺗﺰﻛﻴﯥ د ﺳﺘﺮو دﻧﺪو ﺗﺮ ﺳﺮه ﮐﻮﻟﻮ ﺗﻪ ګﻮﻣﺎرل ﻛﯧﺪل،

ځكﻪ ﻧﻮ ﻏﺎﻟﺒﺎﹰ د ﺻﺒﺮ او زﻏﻢ او ډول ډول ﻧﺰاﻛﺘﻮﻧﻮ ﺳﺮه د ﻋﺎدي ﻛﯧـﺪو
ﻟﭙﺎره ﻫﻐﻮ ﺗﻪ د ﻋﻤﺮ ﭘﻪ ﻟﻮﻣړﻳﻮ وﺧﺘﻮﻧﻮ ﮐي د وزو د ﭘﻮوﻟـﻮ او ﭼﻮﭘـﺎﻧۍ

دﻧﺪه ﻫﻢ ور ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﺳﻮې ده .واﻟ�ﻪ اﻋﻠﻢ.

ﻟﻪ دې څﺨﻪ څﺮګﻨﺪﻳږي ﭼـي ﺗﺒﻠﻴـﻎ ﻛـﻮوﻧﻜي ﺑﺎﻳـﺪ ﺑﯧـړه وﻧـﻪ ﻛـړئ،

ﺑﻠكي ﻛﺎر ﺑﺎﻳﺪ ﭘﻪ آراﻣي او ﺳړه ﺳﻴﻨﻪ ﺳﺮه ﺗﺮ ﺳﺮه ﻛړي ،او ﻛﻪ ﭼﻴﺮي د

ﺧﭙﻞ زﻳﺎر ﭘﺎﻳﻠي ژر ﺗﺮ ژره ورﺗﻪ څﺮګﻨﺪي ﻧـﻪ ﺳـي ،ﻧـﻮ ﺧﻮاﺑـﺪى ﮐﻴـږي
دي ﻧﻪ ،او ﻧﻪ دي ﻧﻬﻴﻠى ﻛﻴږي ،ﺑﻠكي ﭘﻪ ﻫﻴﻠﻪ دي اوﺳي او ﭘﻪ ﭘﺮﻟﻪ ﭘﺴې

ﺗﻮګﻪ دي ﺧﭙﻞ ﮐﺎر او زﻳﺎر ﺗﻪ اداﻣﻪ ورﮐړي.

ﮐﻪ داﻋي د ﺧﭙﻞ دﻋﻮت ﭘﻪ وړاﻧﺪي د ﮐـﻮم ﭼـﺎ ﻋﻨـﺎد ،ﺣﺴـﺪ ،ﻧﻴـﺖ

ﺑﺪي او ﺿﺪﻳﺖ ووﻳﻨي او د ده ﺗﺒﻠﻴﻎ او ﺑﻠﻨﻪ ﻧـﻪ ﻣﻨـي ،ﻧـﻮ ﻣﺘـﺎﺛﺮ ﮐﻴـږي

دي ﻧﻪ .د زړوﻧﻮ د ﻛﻮم ﺧﺎﻟﻖ ﭘـﻪ ﻗـﺪرت ﻛـي ﭼـي ژوﻧـﺪ او ﻣـﺮګ دى،

ﻫﻐﻪ د زړه ﻛﻴﻨﻪ او ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻫﻢ اﻳﺴﺘﻪ ﮐﻮﻻى ﺳي .ﭘﻪ ﺣـﺪﻳﺚ ﺷـﺮﻳﻒ
ﻛي راﻏﻠي دي ﭼي ﻳﻮ ﺳړى د دوږﺧﻴﺎﻧﻮ ﻋﻤﻠﻮﻧﻪ ﺗﺮ ﺳﺮه ﻛﻮي .ﺗـﺮ دې

اﻧﺪازې ﭘﻮري ﭼي د ﻳﻮې ﻟﻮﻳﺸـﺘي ﭘـﻪ اﻧـﺪازه ﻓﺎﺻـﻠﻪ د ده او دوږخ ﺗـﺮ

ﻣــﻨځ ﭘﺎﺗــﻪ ﻛﻴــږي .ﻣګــﺮ د ﺧــﺪاى ﺗﻌــﺎﻟى ﺗﻘﺪﻳﺮﻏﻠﺒــﻪ ﻣــﻮﻣي او ﻫﻐــﻪ د
ﺟﻨﺘﻴﺎﻧﻮ ﻛﺎروﻧﻪ ﭘﻴﻠﻮي او ﺟﻨﺘي ﮐﻴږي .ښﺎﻳﻲ دﻏﺴي ﻋﻨﺎدګﺮﻫﻢ ﺑﺎﻻﺧﺮه

ﻟﻪ ﻋﻨﺎد او ﺿﺪﻳﺘﻪ ﻻس واﺧﻠي .ﺑﻴﺎ ﻧﻮ ﻫﻴڅكﻠﻪ ﻣﻪ ﻣﺎﻳﻮﺳﻪ ﻛﯧـږئ .او د

ﻳﻮ ﭼﺎ ﭘﻪ اړه دا ﻫﻢ آﺳﺎﻧﻪ ﺧﺒﺮه ﻧﻪ ده ﭼي ﭘﻪ ﻗﻄﻌي ﺗﻮګﻪ ووﻳﻞ ﺳي ﭼي
ﻫﻐﻪ ﻋﻨﺎد ﮐﻮي .ﭘﻪ دې اړه ﺗﺠﺮﺑﯥ او ژور ﺑﺼﻴﺮت ﺗﻪ اړﺗﻴﺎ ده .اﻟﺒﺘﻪ ﻛﻪ

ﭼﻴﺮي ﻛﻮم څﻮک دﻋﻨﺎد او ځﻴﻨﻮ ﻧﻮرو ﻣﺴﺎﻳﻠﻮ ﻟﻪ ﻣﺨي د ﮐـﻮم دﻋـﻮﺗګﺮ
ﺧﺒﺮي ﻧﻪ ﻣﻨي ،ﺑﻴﺎ ﻫﻢ د ده ﻟﻪ دﻋﻮت او ﺗﺒﻠﻴﻎ څﺨﻪ ﻫﺮوﻣـﺮو ﻧـﻮرو ﺗـﻪ

ګټﻪ رﺳﻴږي .ځكﻪ ﮐﻪ ﻧﻮر ﮐﺴﺎن د ﺿﺪ ﮐﻮوﻧﮑي ﮐﺲ ﻏﻮﻧﺪي ﭘﻪ ﻧـﺎوړه

د د ﻋﻮت او ﺗﺒﻠﻴﻎ ارزښﺖ
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ﮐﺎر اﺧﺘﻪ وي او د ﺗﺒﻠﻴﻎ ﮐﻮوﻧﮑي ﺗﺒﻠﻴﻎ ورورﺳـﻴږي ،ﻧـﻮ د اﻣـﺮ او ﻧﻬـي

ﺣﻘﺎﻧﻴﺖ اﻏﯧﺰه ﭘﺮﮐﻮي او ﻟﻪ ﻧﺎوړه ﮐﺎره ﻻس اﺧﻠي.

ﭘﺮ دې ﺳﺮﺑﯧﺮه دا ﺧﺒﺮه ﻫـﻢ د ﻳـﺎدوﻟﻮ وړ ده ﭼـي دﻋـﻮﺗګﺮ د ﺧﻠکـﻮ

ﻟﺨﻮا د دﻋﻮت د ﻗﺒﻠﻮﻟﻮ ﻳﺎ ﻧﻪ ﻗﺒﻠﻮﻟﻮ ﭘﻪ اړه ﻫﻴڅ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺖ ﻧـﻪ ﻟـﺮي .د

داﻋي دﻧﺪه ﻳﻮازي ﺗﺒﻠﻴﻎ او دﻋﻮت دى او ﻫﻐﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﭘﻪ دې اﻧـﺪ او ﻧﻴـﺖ
وي ﭼي ﺗﺒﻠﻴﻎ ﺗﻪ اړﺗﻴﺎ ده او ﻫﺮ څﻮﻧي ډﯦﺮو ﺧﻠکﻮ ﺗﻪ ﭼي د ﺧﻴﺮ ﮐﻠﻤـﻪ

ورﺳﻮم ،ﭘﻪ ﻫﻤﺎﻏﻪ ﮐﭽﻪ د ﻟﻮى څښﺘﻦأ رﺿﺎ ﺗـﺮ ﻻﺳـﻪ ﻛﻴـږي ،او ﭘـﻪ

دې ﻻر ﮐي ﭘﺮ ﮐـړاو او ﻣﺼـﻴﺒﺖ ﺑﺎﻧـﺪي د زﻳـﺎت اﺟـﺮ او ﺛـﻮاب ژﻣﻨـﻪ

ﺳﻮې ده ،او دا ټﻮﻟي ﺧﺒﺮي رﺷﺘﻴﺎ دي .ﺧﻮ ﻛﻪ ﭼﻴﺮي د دې ټﻮﻟﻮ ﺧﺒﺮو
ﺳﺮه ﺳﺮه د دﻋﻮت د ﻗﺒﻠﯧﺪو ﻧﯧكﻤﺮﻏي ﻫﻢ ﺗﺮ ﻻﺳﻪ ﺳي ،ﻧﻮ د راﺗﻠﻮﻧﻜي

ګټﻲ ﺳﺮه ﺳﺮه ﺑﻪ اوﺳﻨۍ ګټﻪ ﻫﻢ ﺗﺮ ﻻﺳﻪ ﺳﻮې وي.ﻣګﺮ اﺻﻠي ﻣﻘﺼﺪ

ﺑﺎﻳﺪ راﺗﻠﻮﻧﻜې ګټﻪ وي ﭼي ﻫﻐﻪ ﻫﺮوﻣﺮو ﺗﺮ ﻻﺳﻪ ﮐﻴږي .ﻛﻪ د دﻋـﻮﺗګﺮ

دﻋﻮت دﻟﺘﻪ څﻮک وﻧﻪ ﻣﻨي ،ﻧﻮ د ﺧﺎﻟﻖأ د ﻗﺒﻠﻮﻟﻮ ژﻣﻨﻪ ﺑﺎﻟکـﻞ رﺷـﺘﻴﺎ

ده .اﻟﺒﺘﻪ ﻳﻮه ﺧﺒﺮه ډﯦﺮه د ﭘﺎﻣﻠﺮﻧي وړ ده او ﻫﻐﻪ داﭼي د ﺣـﻖ د ﺧﺒـﺮي

وړاﻧﺪي ﮐﻮل ﺑﺎﻳﺪ ﭘﻪ داﺳي ډول او ﭘﻪ داﺳي ځـﺎى ﻛـي ﻧـﻪ وي ﭼـي ﻟـﻪ

اﻣﻠﻪ ﻳﯥ د اﻳﻤﺎن د ﺧﺎوﻧﺪاﻧﻮ ﭘﻪ ﻧﻈﺮ ﮐي د ﺣﻖ ﮐﻠﻤﻪ ﺳﭙكﻪ څﺮګﻨﺪه ﺳي

او ﻫﻐﻮى ﭘﻪ ﺳﭙكﻪ ورﺗﻪ وګﻮري ،ﻟﻪ دې اﻣﻠـﻪ ﭘـﻪ دﻋـﻮت او ﺗﺒﻠﻴـﻎ ﮐـي

ښﻪ او ﻏﻮره اﺳﻠﻮب ﻏﻮره ﮐﻮل او ﻣﻮﻗﻊ ﭘﯧﮋﻧﺪﻧﻪ زښﺘﻪ زﻳﺎﺗـﻪ اړﻳﻨـﻪ ﺑﺎﻟـﻪ
ﺳي.

 -4د ﺧﺒﺮو ښﻪ ﻃﺮز :د اﻧﺴﺎن د ژﺑـﻲ ﺧـﻮږواﻟى ،د ﻣﺨﺎﻃـﺐ ﮐﻮﻟـﻮ

ﻏﻮره اﻧﺪاز او د ﺧﺒﺮو ﻛﻮﻟﻮ ښﻪ ﻃﺮز د ﻫﻐـﻪ ﭘﺮﻣﺨﺎﻃـﺐ ﺑﺎﻧـﺪي

ډﯦﺮه ښﻪ اﻏﯧﺰه ﻛﻮي .ﻛﻪ آواز ﺧـﻮږ او ﻟﻬﺠـﻪ ﺧﻮﻧـﺪوره وي ،ﻧـﻮ

ﺗﺮ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻻ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﮐﺲ ﻫﻢ ﺧﺒﺮه اوري او ﺑﯥ ﻟﻪ اﻏﯧﺰي ﻧـﻪ
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ﭘﺎﺗﻪ ﮐﻴږي .ﺧﻮ د دې ﭘﺮﺧﻼف ﻛﻪ ﭼﻴﺮي ﻟﻬﺠـﻪ ﺗﻨـﺪه وي ،آواز

ﺗﺮﻳﺦ او ﮐﺮﺧﺖ وي او اﻟﻔﺎظ ﺑﯥ ﺧﻮﻧﺪه وي ،ﻧﻮ ان ﺧﭙﻠـﻮان ﻻ

ﻫﻢ ﻟﻴﺮي ځﻨي ﺗښﺘي .ځكﻪ ﻧﻮ داﻋي ﺗﻪ ښﺎﻳﻲ ﭼـي ﺧﭙﻠـﻪ ﻟﻬﺠـﻪ
ﺧﻮږه او اﻟﻔﺎظ ﻧﺮم او ﺧﻮﻧﺪورﻛړي .ﺑﯥ ﻟﻪ اړﺗﻴـﺎ ﭘﺮﺟـﻮش راﻧـﻪ
ﺳي او ﭼﻴﻐي و ﻧﻪ وﻫي .ﭘﺨﭙﻠﻪ د رﺳﻮل اﻟ�ﻪ ج ﻟﻬﺠﻪ ډﯦﺮه ﻧﺮﻣﻪ

وه او آواز ﻳﯥ ﻧﻪ ډﯦﺮ ﻟﻮړ وو او ﻧﻪ ډﯦﺮﻛښـﺘﻪ ،ﺑﻠكـي د دې دواړو

ﺗﺮ ﻣﻨځ وو ،او دوﻧﻪ ﺧﻮږ وو ،ﭼي اورﯦﺪوﻧﻜي ﺑﻪ ﺑﯥ ﻟﻪ اﻏﯧﺰﻣﻦ
ﮐﯧﺪو ﻧﻪ ﭘﺎﺗـﻪ ﻛﯧـﺪى .ام ﻣﻌﺒـﺪل ﭘـﻪ څﻮﻧـﻮ ﺟـﺎﻣﻌﻮ اﻟﻔـﺎﻇﻮ د

رﺳﻮل اﻟ�ﻪ ج د ﺧﺒﺮو ﻃـﺮز ﺑﻴـﺎن ﻛـړى دى» :اﻟﻔـﺎظ ﻳـﯥ ﻧـﻪ ﺗـﺮ

اړﺗﻴﺎ زﻳﺎت او ﻧﻪ ﮐﻢ وه .ﻧـﻪ ﻳـﯥ دوﻧـﻪ ﻟﻨـډي ﺧﺒـﺮي ﻛـﻮﻟې ﭼـي

څﻮك ﺑﻪ ﻧﻪ ﭘﻪ ﭘﻮﻫﯧـﺪي او ﻧـﻪ ﻳـﯥ ډﯦـﺮي اوږدې ﺧﺒـﺮي ﻛـﻮﻟې«

)ﺷﻤﺎﺋﻞ ﺗﺮﻣﺬى(

د رﺳﻮل اﻟ�ﻪ ج ﭘﻪ آواز ﻛـي ﺑـﻪ د اړﺗﻴـﺎ ﺳـﺮه ﺳـﻢ ﻟـﻮړواﻟى او ټﻴـټ

واﻟى وو .ﭘﻪ ﺧﺒﺮو ﻛي ﺑﻪ ﻳﯥ ﻫﻴڅ ډول ﺗﺼﻨﻊ او ﺗﻜﻠـﻒ ﻧـﻪ وو ،ﺑﻠكـي

ﺧﺒﺮي ﺑﻪ ﻳﯥ ﭘﻪ ډﯦﺮه ﺳﺎدګي ﺳﺮه ﻛﻮﻟې او ﻣﻮﺳكﺎ ﺑﻪ ﻳﯥ د ﺧﺒـﺮو ﺳـﺮه

ﻣﻠﻪ وه.ﻛﻠﻪ ﭼي ﺑﻪ ﻳﯥ د ﺧﺒﺮو ﭘﻪ ﺑﻬﻴﺮ ﻛي ﭘﺮ ﮐﻮﻣﻪ ﺧﺒﺮه ﺑﺎﻧﺪي ټﻴﻨګﺎر

ﻛﺎوه ،ﻧﻮ ﺑﻪ ﻟﻪ ﻫﻐﻪ ﺷي څﺨﻪ ﭼي ﺗﮑﻴﻪ ﺑﻪ ﻳﯥ ﭘﺮ ﮐـړې وه ﭘﻮرﺗـﻪ ﺳـﻮ،
او ﺳﻴﺪه ﺑﻪ ﮐښﯧﻨﺴﺘى او

ﻫﻐﻪ ﺧﺒـﺮه ﺑـﻪ ﻳـﯥ وﻛـړه .ﺧﺎﺻـي ﺧﺒـﺮي ﺑـﻪ ﻳـﯥ ﭘـﻪ ﭘـﻼوو ﭘـﻼوو

ﺗﮑﺮاروﻟې .د ﺧﭙﻠﻮ ﺧﺒﺮو د څﺮګﻨﺪوﻟﻮ ﻟﭙﺎره ﺑﻪ ﻳﯥ د ﻻﺳﻮﻧﻮ او ګﻮﺗﻮ ﻟﻪ

اﺷــﺎرو څﺨــﻪ ﻣﺮﺳــﺘﻪ اﺧﻴﺴــﺘﻞ .او د ﺗﻌﺠــﺐ ﭘــﻪ وﺧﺘﻮﻧــﻮ ﻛــي ﺑــﻪ ﻳــﯥ

ورﻏﻮى ﻣﻮښى.

د د ﻋﻮت او ﺗﺒﻠﻴﻎ ارزښﺖ
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داﻋي ﺗﻪ ښﺎﻳﻲ ﭼي د رﺳﻮل اﻟ�ﻪ ج د ﺧﺒـﺮو دﻏـﻪ ډول ﭘـﻪ ﭘـﺎم ﮐـي

وﻧﻴﺴي او ﮐﻮښښ وﮐړي ﭼـي د ﻫﻐـﻪ ﻣﺒـﺎرك ﭘـﻪ ﭘﻴـﺮوي د ښـﻮ ﺧﺒـﺮو

ﮐﻮﻟﻮ ﭘﻪ ﺻﻔﺖ ﻣﺘﺼﻒ وي .ﭘـﻪ ﺧﺒـﺮه ﺑﺎﻧـﺪي د ﻣﺨـﺎﻃﺒﻴﻨﻮ د ډﯦـﺮ ښـﻪ

ﭘﻮﻫﯧﺪو ﻟﭙﺎره ﻳﺎ د ﮐﻮﻣي ﺧﺒﺮي ﭘﻪ اﻫﻤﻴﺖ ﺑﺎﻧﺪي د ﻫﻐﻮ د ښـﻪ ﭘﻮﻫﻮﻟـﻮ

ﻟﭙﺎره ﺑﺎﻳﺪ د ﻣﺨﺎﻃﺐ ذﻫﻦ او ﻓﮑﺮ ﭘﻪ ﭘﺎم ﮐي وﻧﻴﺴي ،د ﺧﺒـﺮو ﻣﻨﺎﺳـﺐ

اﻧﺪاز ﻏﻮره ﮐړي او ﮐﻪ ﻣﺨﺎﻃﺐ ﭘﻪ ﻳﻮه ﭘﻼ ﭘـﻮه ﻧـﻪ ﺳـي ﻳـﺎ ﺧﺒـﺮه واﻧـﻪ
وري ،ﻧﻮ ﺧﭙﻠﻪ ﺧﺒﺮه دي ﺑﻴﺎ ﺗﮑﺮار ﮐړي او ﻫﻴڅ دي ﻧﻪ ﺧﻔﻪ ﮐﻴـږي ،او

ﺧﺒﺮه دي ﺑﺎﻟكﻞ ﭘﻪ ډﯦﺮه ﻧﺮﻣي ﺳﺮه ﻛﻮئ.

 -5ښﻪ روﻳﻪ :د ﺑﻠـﻮﻧﻜي ﻟﭙـﺎره ﺗـﺮ ټﻮﻟـﻮ اړﻳﻨـﻪ داده ﭼـي د ﻧـﻮرو ﺗـﺮ
روزﻟﻮ دﻣﺨﻪ ﻟﻮﻣړى ﺧﭙﻞ ځﺎن ښﻪ ﺗﺮﺑﻴﻪ ﻛړي .د ښﯧګڼﻮ ﺳـﺮه د
ﻧﻮرو ﺗﺮ ﻋﺎدي ﮐﻮﻟﻮ دﻣﺨﻪ دي ﻟﻮﻣړى ﺧﭙﻞ ځﺎن د ښﯧګڼﻮ ﺳـﺮه

ښﻪ ﻋﺎدت ﮐړي .ﻟـﻪ ﻧـﺎوړو ﻋـﺎدﺗﻮﻧﻮ څﺨـﻪ د ﻧـﻮرو ﺗـﺮ ژﻏﻮرﻟـﻮ

دﻣﺨﻪ ﻟﻮﻣړى ﺧﭙﻞ ځﺎن ﻟﻪ ﺑـﺪو ﻋـﺎدﺗﻮﻧﻮ څﺨـﻪ وﺳـﺎﺗئ .ځكـﻪ

ﭼي د اﻧﺴﺎن ﺧﭙﻠﻪ ﻛړﻧﻪ د ﻧﻮرو ﻟﭙﺎره د ﻫڅﻮﻧي ﻻﻣﻞ ګﺮځـي .او
ژوره اﻏﯧﺰه ﺑﺎﻧﺪي ﻛﻮي .د اﻧﺴﺎن ﻛړﻧﻪ او روﻳﻪ د ﻳﻮه ﭘټ ﺧـﻮﻟي

ﻣﺒﻠﻎ ﻳﺎ ﻣﺮﺑﻲ ﺣﻴﺜﻴﺖ ﻟﺮي .رﺳﻮل اﻟ�ﻪ ج ﭼـي ﺧﭙـﻞ اﺻـﺤﺎب
ﮐﺮام ﭘﻪ ځﺎﻧګړې او ﻏﻮره روزﻧﻪ ﺳﺮه روزﻟي وه ﭘﻪ ﻫﻐې ﻛـي ﺗـﺮ

ټﻮﻟﻮ ډﯦﺮه ﻣﻬﻤﻪ وﻧډه د رﺳﻮل اﻟ�ﻪ ج ښې روﻳﯥ درﻟﻮده.

ﻛﻪ د ﺑﻠﻮﻧﻜي ﭘﻪ ﻗﻮل او ﻓﻌﻞ ﻛي ﺗﻀـﺎد وي ﻧـﻮ د ﻫﻐـﻪ ټـﻮﻟي ﻫڅـي

ﺑﯥ ځﺎﻳﻪ ځي.ﺧﻮ ﻛﻪ د ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﺧﺒﺮو او ﻛړﻧﻪ ﻛي ﻳـﻮ ﺷـﺎﻧﺘﻪ واﻟـى وي،

ﻧﻮ د ﻫﻐﻪ ډﯦﺮ ﻣﻌﻤﻮﻟي ﮐﻮښښ ﻫﻢ ډﯦﺮي ﺳﺘﺮي ﭘﺎﻳﻠي ورﻛﻮي.

د ﺧﭙﻠي روﻳﯥ د ﺳﻤﻮﻟﻮ ﻃﺮﻳﻘﻪ داده ﭼي د ﮐﻮم ﺧﺪاﻳﻲ ﺳړي )اﻫﻞ

اﻟ�ﻪ ،اﻫﻞ ذﮐﺮ ،اﻫﻞ ﻋﻠﻢ ،رﺷﺘﻴﻦ ﻋﺎرف ﺑﺎﻟ�ﻪ( ﺳﺮه اړﻳکـي وﻧﻴﺴـئ ،د

٧٠

د دﻋﻮت اﺻﻮل او آداب

ﻫﻐﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﺗﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺳـئ او د ځـﺎن د اﺻـﻼح ﻛﻮﻟـﻮ ﭘـﻪ ﻫكﻠـﻪ ﻓﻜـﺮ
وﻛړئ.

د ﺧﺪاﻳﻲ ﮐﺴﺎﻧﻮ )د ﺧﺪاى د دوﺳﺘﺎﻧﻮ( ﺳﺮه اړﻳكي ټﻴﻨګﻮل ،د ﻫﻐـﻮ

ﺧﺪﻣﺖ ﺗﻪ ډﯦﺮ ډﯦﺮ ﺣﺎﺿـﺮﯦﺪل ،د دﻳـﻦ د ﭼـﺎرو د ﺳـﻤﻮن او د ﺧﻴـﺮ او
ﺑﺮﻛﺖ ﻻﻣﻞ ګﺮځي.

د ﻟﻮى څښﺘﻦأ اﺳﺘﺎزي ج ﻓﺮﻣﺎﻳﻠي دي:

»أﻻ أدلﻚ ﻰﻠﻋ مﻼك ﻫﺬا اﻷمﺮ اﺬﻟي ﺗﺼﻴﺐ ﺑﻪ ﺧ� اﺪﻟﻧﻴﺎ واﻵﺧﺮة

ﻋﻠﻴﻚ ﺑﻤﺠﺎلﺲ أﻫﻞ اﺬﻟﻛﺮ« )ﻣﺸك�ﻮة(

ژﺑﺎړه :آﻳﺎ ﺗﺎ ﺗﻪ د دﻳﻦ د ډﯦـﺮ ﭘﻴـﺎوړي ﻛـﻮو ﻧﮑـي ﺷـي ﭘـﻪ ﻫكﻠـﻪ وﻧـﻪ

واﻳﻢ ،ﻟﻪ ﮐﻮم څﺨﻪ ﭼي د دﻳﻦ او دﻧﻴﺎ دواړو ﻓﻼح ﺗﺮ ﻻﺳﻪ ﮐﻴږي؟ دا د

اﻟ�ﻪ ﺗﻌﺎﻟى د ﻳﺎدووﻧﮑﻮ ﻣﺠﻠﺲ دى او ﻫﻐﻪ ﺗﻪ ﺣﺎﺿﺮي ورﮐﻮه.

د دې څﯧړل او ﻣﻌﻠﻮﻣﻮل ﻫﻢ ډﯦﺮ ﻣﻬﻢ او اړﻳﻦ دى ﭼي د ﺧـﺪاىأ

دوﺳﺘﺎن )اﻫﻞ اﻟ�ﻪ( څﻮك دي؟ د ﺧﺪاى دوﺳﺘﺎن د ﻧﺒﻮي ﺳﻨﺘﻮ رﺷﺘﻴﻨي
ﭘﻴﺮوان او ﺗﺎﺑﻌﺎن دي ﭼي ﻟـﻮى څښـﺘﻦ د ﺧﭙـﻞ ﻣﺤﺒـﻮب ﭘﻴﻐﻤﺒـﺮ ج د

اﻣﺖ د ﻻرښﻮوﻧي ﻟﭙﺎره ﻧﻤﻮﻧـﻪ ګﺮځـﻮﻟي او را اﺳـﺘﻮﻟي دي او ﭘـﻪ ﺧﭙـﻞ

ﭘﺎك ﻛﻼم ﻛي ﻳﯥ ﻓﺮﻣﺎﻳﻠي دي:
َ
ُۡ
ُ
ُ
ۡ ۡ ُ َّ ُ َ َ ۡ
ُ ُ ۡ ُ ُّ َ َّ َ َ َّ ُ
ُ ۡ ُ َ ُ ۡ
و� �بِب� ُم ٱ� و�غفِ ۡر ل�م ذنو��مۚ
﴿قل إِن كنتم �ِبون ٱ� فٱتبِع ِ
َوٱ َّ ُ
� َ� ُفورَّ ٞرح ٞ
ِيم ] ﴾٣١آل ﻋﻤﺮان.[٣١ :
ژﺑﺎړه)» :اى ﭘﻴﻐﻤﺒﺮه! زﻣﺎ ﺳﺮه د ﻣﻴﻨي او دوﺳﺘۍ ﻣﺪﻋﻴﺎﻧﻮﺗﻪ( وواﻳﻪ:ﮐﻪ

ﺗﺎﺳي ﭘﻪ رﺷﺘﻴﺎ د اﻟ�ﻪ ﺳﺮه ﻣﻴﻨﻪ ﻟﺮئ ،ﻧﻮ زﻣﺎ ﻣﺘﺎﺑﻌﺖ )ﭘﻴﺮوي( وﮐړئ ،اﻟ�ﻪ

ﺑﻪ ﺳﺘﺎﺳي ﺳﺮه ﻣﻴﻨﻪ وﮐړي او ﺳﺘﺎﺳي ټﻮل ګﻨﻬﻮﻧﻪ ﺑﻪ در وﺑﺨښي .او اﻟ�ﻪ )د

ﺧﭙﻠﻮ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﻮ ﺑﻨﺪه ګﺎﻧﻮ د ګﻨﻬﻮﻧﻮ( ډﯦﺮ ښﻪ ﺑﺨښﻮﻧﮑى او زﻳﺎت ﭘﺮ ﻣﻬﺮﺑﺎن

دى«.

د د ﻋﻮت او ﺗﺒﻠﻴﻎ ارزښﺖ

٧١

ځكﻪ ﻧﻮ ﻫﻐﻪ څﻮك ﭼي د رﺳﻮل اﻟ�ﻪ ج ﺑﺸﭙړه ﭘﻴﺮوي ﻛﻮي ﻫﻐـﻪ ﭘـﻪ

ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻛي د ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟىأ دوﺳﺖ دى او ﻫﻐﻪ څـﻮك ﭼـي د ﺳـﻨﺘﻮ
ﻟﻪ ﭘﻴﺮوۍ څﺨﻪ ﭘﻪ ﻫﺮه اﻧﺪازه ﻟﻴﺮي وي ،ﻫﻐﻪ ﻟـﻪ ﺧـﺪاىأ څﺨـﻪ ﻫـﻢ

ﭘﻪ ﻫﻐﻪ اﻧﺪازه ﻟﻴﺮي وي.

ﻣﻔﺴﺮﻳﻨﻮ ﻟﻴكﻠي دي :څﻮك ﭼي د ﺧﺪاىأ ﺳﺮه د ﻣﻴﻨي دﻋﻮه ﻛﻮي

او د رﺳﻮل اﻟ�ﻪ ج د ﺳﻨﺘﻮ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ وﻛړي ،ﻫﻐﻪ درواﻏﺠﻦ دى .ځكﻪ

ﭼي دﻣﻴﻨي دا ﻗﺎﻋﺪه او د ﻋﺸﻖ دا ﻗﺎﻧﻮن دى ﭼي څﻮك د ﭼﺎ ﺳﺮه ﻣﻴﻨﻪ
ﻟﺮي ،ﻧﻮ د ﻫﻐﻪ د ﻛﻮر ،د ﻫﻐﻪ د ﻛﻮر د در او دﯦﻮال ،د ﻫﻐﻪ د ﺑﺎغ او ان

د ﻫﻐﻪ د ﺳﭙﻲ او ﺧﺮه ﺳﺮه ﻻ ﻣﻴﻨﻪ ﻟﺮي.

څﻨګﻪ ﭼي داﻋي او ﻣﺒﻠﻎ ﻧﻮرو ﺗﻪ د ﺧﺪاىأ د ﻣﻴﻨي او ﻣﺤﺒﺖ ﺑﻠﻨﻪ

ورﻛﻮي ،ﻧﻮ ﻻزﻣﻪ ده ﭼي دا ﻣﻴﻨﻪ ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﻛـي ﭘـﻪ ﺑﺸـﭙړه ﺗﻮګـﻪ ﻣﻮﺟـﻮده
وي .او د ﻫﻐﻪ اﺛﺮ د ﻫﻐﻪ ﭘﺮ ﻇﺎﻫﺮي ﺟﺴﻢ ﺑﺎﻧﺪي ﻫﻢ څﺮګﻨﺪ وي ،ځكﻪ

ﭼي ﺷﺮﻳﻌﺖ د ﻇﺎﻫﺮي ﻛﺎروﻧﻮ او د ﺑﺎﻃﻦ د ﺗﺰﮐﻴﯥ او ﭘﺎﻛۍ ﻧﻮم دى.
Ç Ïﻣﯿﺮ  æÇﻣﺎﻣﺮﯾﻨﻮ ﻟﭙﺎ åÑڅﻮ ÈÇÏÂ
رﺳﻮل اﻛﺮم ج ﻓﺮﻣﺎﻳﻠي دي:

»ﻛﻪ ﭼﻴﺮي درې ﻛﺴﺎن ﭘﻪ ﻳﻮه ځﻨګﻠﻪ ﻛي اوﺳﻴږي ،ﻧﻮ ﭘﺮ ﻫﻐﻮ ﻻزﻣﻪ

ده ﭼي ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﻣﻨځ ﻛي ﻳﻮ اﻣﻴﺮ وټﺎﻛي«.

څﻨګﻪ ﭼي ﭘﻪ ﻋﺎم ﺣﺎﻟﺖ داﺳي ﺣكﻢ وي ،ﻧـﻮ ﭘـﻪ دﻳﻨـي ﭼـﺎروﻛي د

دې ﻛﺎر اﻫﻤﻴﺖ ﻧﻮر ﻫﻢ ډﯦﺮ ﺑﺎﻟﻪ ﺳي .ﺑﻴﺎ څﻨګﻪ ﭼي ﭘـﻪ دې ﭘـﻮري ډﯦـﺮ

ﻣﺴﺎﻳﻞ او د ډﯦﺮو ﺧﻠکﻮ ﺣﻘﻮق اړه ﻧﻴﺴي ،ﻧﻮ ﺷﺮﻳﻌﺖ د دې آﻣﺮﻳـﺖ او
ﻣﺎﻣﻮرﻳﺖ ﻟﭙﺎره ځﻴﻨي آداب ټﺎﮐﻠي دي.

٧٢

د دﻋﻮت اﺻﻮل او آداب

دﻟﺘﻪ ﻣﻮږ څﻮ داﺳي آداب را ټﻮل ﻛـړي دي ﭼـي ﭘـﻪ اﻣﻴـﺮ او ﻣـﺎﻣﻮر

دواړو ﭘﻮري اړه ﻟﺮي .ﻛﻪ ﭼﻴﺮي د دې آداﺑﻮ ﭘﻪ ﭘﺎم ﮐي ﻧﻴﻮﻟﻮ ﺳﺮه ﻛﺎر و
ﺳي ،ﻧﻮ ﭘﻪ ﺟﻤﺎﻋﺖ ﻛي ﺑﻪ ان ﺷﺎء اﻟ�ﻪ ﻧﺎﻛﺎﻣي راﻣـﻨځ ﺗـﻪ ﻧـﻪ ﺳـي او د

ﺧﺪاىأ ﻣﺮﺳﺘﻪ ﺑﻪ ﻫﻢ ورﺳﺮه وي .ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟى دي ﻣﻮږ ﺗـﻪ د ﻋﻤـﻞ

ﺗﻮﻓﻴﻖ را ﻛړي ،آﻣﻴﻦ.

 -1د ﺟﻤﺎﻋﺖ اﻣﻴﺮ ﺑﺎﻳﺪ داﺳي ﺷﺨﺺ وټﺎﻛـﻞ ﺳـي ﭼـي ﺗـﺮ ټﻮﻟـﻮ
ﭘﺮﻫﯧﺰګﺎر او ﻟﻪ ﺧﺪاىأ څﺨﻪ ﭘﻪ ﺑﯧﺮه ﻛي ﺗﺮټﻮﻟﻮ ﻣﺨﺘﻪ وي .ﭘـﻪ

دﻳﻦ ﮐي د ﻟﻮى واﻟي ﻣﻌﻴﺎر ﻧﻪ ﭘﻪ ﻣﺎل او ﺷﺘﻮ ﺳـﺮه دى او ﻧـﻪ ﭘـﻪ
ﮐﻮرﻧۍ ﺳﺮه ،ﺑﻠكي ﭘﻪ دﻳﻦ ﻛـي ﻫﻐـﻪ څـﻮك ﺗـﺮ ټﻮﻟـﻮ ډﯦـﺮ ﻏـﻮره

دى ،ﭼي ﺗﺮ ټﻮﻟﻮ ډﯦﺮ ﻟﻪ ﺧﺪاىأ څﺨﻪ ﺑﯧﺮﻳږي.

 -2د اﻣﻴﺮ ټﺎﻛﻞ ﻳـﻮه ﺧﺎﻟﺼـﻪ دﻳﻨـي ﻓﺮﻳﻀـﻪ وګڼـﺊ او ﺧﭙﻠـﻪ راﯨـﻪ د
ﺧﺪاىأ اﻣﺎﻧﺖ وﺑﻮﻟئ او ﻳﻮه داﺳي ﭼـﺎ ﺗـﻪ ﻳـﯥ ور ﻛـړئ ﭼـي

ﻫﻐﻪ واﻗﻌﺎﹰ د دې دراﻧﻪ ﺑﺎر د ﭘﻮرﺗـﻪ ﻛﻮﻟـﻮ او د ﻫﻐـﻪ د ﺣـﻖ د ادا

ﻛﻮﻟﻮ وړ وي .ﭘﻪ دې ﭼﺎره ﻛي ﭘﻠـﻮي ﻳـﺎ ﺑـﯥ ځﺎﻳـﻪ روا داري او

ﭘﻪ دې ډول د ﻧﻮرو ﻋﻮاﻣﻠـﻮ څﺨـﻪ ﭘـﻪ اﻏﯧـﺰﻣﻦ ﻛﯧـﺪو ﺳـﺮه راﯨـﻪ
ورﻛﻮل ﺧﻴﺎﻧﺖ دى ،ﻟﻪ دې ﺷﻴﺎﻧﻮ څﺨﻪ ﺑﺎﻳﺪ د ﻣﻮﻣﻦ ﻟﻤﻦ ﭘﺎﻛﻪ

وي.

 -3ﻛﻪ ﺗﺎﺳي د ﻣﺴـﻠﻤﺎﻧﺎﻧﻮ د ﺟﻤﺎﻋـﺖ اﻣﻴـﺮ وټﺎﮐـﻞ ﺳـئ ،ﻧـﻮ ﺑﺎﻳـﺪ
ﺧﭙﻠﻮ ﻓﺮاﻳﻀﻮ ﺗﻪ ډﯦﺮه ﭘﺎﻣﻠﺮﻧﻪ وﻛړئ او ﭘﻪ ډﯦﺮ دﻳﺎﻧـﺖ ،زﻳـﺎر ،د
ﻣﺴﺆوﻟﻴﺖ ﭘﻪ درﮐﻮﻟﻮ او ﻫڅﻮ او ﺗﭙﺎک ﺳﺮه ﺧﭙـﻞ ﻓـﺮاﻳﺾ ﺳـﺮ

ﺗﻪ ورﺳﻮئ.

ﻧﺒﻲ اﮐﺮم ج ﻓﺮﻣﺎﻳﻠي دي:

د د ﻋﻮت او ﺗﺒﻠﻴﻎ ارزښﺖ

٧٣

»ﻛﻮم څﻮک ﭼي د ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎﻧﻮ د ټﻮﻟﻨﻴﺰو ﭼﺎرو ﻣﺴﺆول وي او دى د

ﻫﻐﻮ ﺳﺮه ﺧﻴﺎﻧﺖ وﻛړي ،ﻧﻮ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟى ﺑﻪ ﭘﺮ ده ﺑﺎﻧﺪي ﺟﻨـﺖ ﺣـﺮام

ﻛړي« )ﺑﺨﺎرى ،ﻣﺴﻠﻢ(

ﻫﻤﺪاراز ﻳﯥ ﻓﺮﻣﺎﻳﻠي دي:

»څﻮک ﭼي د ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎﻧﻮ د ټﻮﻟﻨﻴﺰو ﭼﺎرو ﻣﺴﺆوﻟﻴﺖ ﭘﺮ ﻏﺎړه واﺧﻠي

ﺑﻴﺎ د ﻫﻐﻮ ﺧﻴﺮ ﺧﻮاﻫي وﻧﻪ ﻛړي او د ﻫﻐﻮ د ﻛـﺎروﻧﻮ ﭘـﻪ ﺗـﺮ ﺳـﺮه ﻛﻮﻟـﻮ
ﮐي ځﺎن داﺳي ﺳﺘړى ﻧﻪ ﻛړي ،ﻟكﻪ څﻨګـﻪ ﭼـي ﻳـﯥ د ﺧﭙﻠـﻮ ﺷﺨﺼـي

اړﺗﻴﺎوو ﻟﭙﺎره ﺳﺘړى ﻛﻮي ،ﻧﻮ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟى ﺑﻪ ﻳﯥ ﭘړﻣﺨي ﭘﻪ دوږخ ﻛي

واﭼﻮي«) .ﻃﺒﺮاﻧى(

 -4د ﺧﭙﻠﻮ ﻣﺎﻣﻮرﻳﻨﻮ ﺳﺮه ﭘـﻪ ﻧﺮﻣـي ،ﻣﻬﺮﺑـﺎﻧي ،اﻧﺼـﺎف او ﺻـﺒﺮ او
زﻏﻢ ﺳﺮه ﻛړﻧـﻪ ﻛـﻮئ ،څـﻮ ﻫﻐـﻮى ﻫـﻢ ﺳﺘﺎﺳـي ﺳـﺮه د زړه ﻟـﻪ
اﺧﻼﺻﻪ ﻣﺮﺳﺘﻪ وﻛړي او ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟى ﺳﺘﺎﺳـي ﺟﻤﺎﻋـﺖ ﺗـﻪ د

ﺧﭙﻞ دﻳﻦ د ﺧﺪﻣﺖ ﺗﻮﻓﻴﻖ ور ﻛړي.

 -5اﻣﻴﺮ ﺑﺎﻳﺪ د ﺧﭙﻠﻮ ﻣﻠګﺮو ﭘﻪ درﻧښﺖ او ارزښﺖ ﭘﻮه ﺳي .د ﻫﻐـﻮ

د اﺣﺴﺎﺳﺎﺗﻮ درﻧﺎوى وﻛړئ .د ﻫﻐﻮ ﭘﻪ اړﺗﻴﺎوو ﺧﺒﺮ اوﺳـي او د

ﻫﻐﻮ ﺳـﺮه ﺑﺎﻳـﺪ داﺳـي ښـﻪ او د ورور ګﻠـﻮئ ﻛړﻧـﻪ وﻛـړي ﭼـي

ﻫﻐــﻮى اﻣﻴــﺮ د ځــﺎن ﻟﭙــﺎره ﺗﺮټﻮﻟــﻮ ﻳــﻮ ښــﻪ اوﺧﻴﺮﻏﻮښــﺘﻮﻧﻜى
دوﺳﺖ وګڼﻲ.

 -6اﻣﻴﺮ ﺑﺎﻳﺪ د ﺧﭙﻠﻮ دوﺳﺘﺎﻧﻮ ﻗﺪر وﻛړي او ﻫﻐﻮى دي ﺧﭙﻠﻪ اﺻﻠي

ﭘﺎﻧګﻪ وګڼﻲ او ﭘﻪ ﺑﺸﭙړ زړه ﺳـﻮي او ﻣﻴﻨـﻪ او ﻣﺤﺒـﺖ ﺳـﺮه دې
وروزي .داﺳي دي ﻧﻪ ﮐﻮي ﭼي ﮐﻪ ﻳـﯥ ﺧﭙـﻞ ﮐـﻮم ﻣﻠګـﺮى ﺑـﯥ

وزﻟى وي ،ﻧﻮ ﻟﻪ ﻫﻐﻪ څﺨﻪ ﭘﺎم ﻫﻐﻮ ﮐﺴﺎﻧﻮ ﺗﻪ واړوي ﭼي ﻟـﻮى

څښﺘﻦ ﻣﺎل او ﺷﺘﻪ او دﻧﻴﻮي ﺷﺎن او ﺷﻮﮐﺖ ورﮐړى وي.

٧٤

د دﻋﻮت اﺻﻮل او آداب

ﭘﻪ ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻛي د دﻋﻮﺗګﺮي ډﻟي اﺻﻠي ﭘﺎﻧګﻪ ﻫﻐﻪ ﺧﻠﻚ دي ﭼي ﭘﻪ

ډﯦﺮه ﭘﺎم ﻟﺮﻧﻪ او زﻳﺎر او ﺗـﻼښ ﺳـﺮه د دﻳـﻦ ﭘـﻪ ﺗﺒﻠﻴـﻎ او ﺧﭙﺮوﻟـﻮ ﻟګﻴـﺎ
وي .د ﺟﻤﺎﻋـﺖ د اﻣﻴـﺮ دﻧـﺪه ده ﭼــي د دﻏﺴـي ﮐﺴـﺎﻧﻮ ﭘـﻪ اﻫﻤﻴــﺖ او

ارزښﺖ ﭘﻮه ﺳي او ﺧﭙﻠﻪ ټﻮﻟﻪ ﺗﻮﺟـﻪ د ﻫﻐـﻮ روزﻟـﻮ او ﻻ زﻳـﺎت ﭼﻤﺘـﻮ
ﮐﻮﻟﻮ ﺗﻪ واړوي .او د دې ﺳﺮه ﺳﺮه ﻧﻮرو ﺧﻠكﻮ ﺗﻪ د ګټﻲ رﺳـﻮﻟﻮ ﻧﻴـﺖ

ﻫﻢ وﻛړئ.

 -7د ﺟﻤﺎﻋﺖ ټﻮل ﻣﻬﻢ ﻛﺎروﻧﻪ د ﻣﻠګﺮو ﭘـﻪ ﺳـﻼ ﻣﺸـﻮره ﺗـﺮ ﺳـﺮه
ﻛﻮئ .او د دوﺳﺘﺎﻧﻮ د ښﻮ ﻣﺸﻮرو څﺨﻪ ﭘﻪ ګټﻪ اﺧﻴﺴﺘﻨي ﺳﺮه د

ﺟﻤﺎﻋﺖ د ﻛﺎروﻧﻮ ﭘﻪ ﭘﺮ ﻣﺦ ﺑﯧﻮﻟﻮﻛي د ﻫﻐﻮ ﻣﻴﻨـﻪ او ﺷـﻮق ﻧـﻮر

ﻫﻢ ور زﻳﺎت ﻛړئ .ﺧﺪاى ﺗﻌـﺎﻟى د ﻣﻮﻣﻨـﺎﻧﻮ ﻳـﻮ ﺻـﻔﺖ دا ﻫـﻢ
ﺑﻴﺎن ﻛړى دى ﭼي د ﻫﻐﻮ ﮐﺎرو ﻧﻪ د ﻳﻮ ﺑﻞ ﭘـﻪ ﻣﺸـﻮره ﺗـﺮ ﺳـﺮه

ﻛﻴږي .ﻟﻮى څښﺘﻦ ﻓﺮﻣﺎﻳﻠي دي:
﴿ َوأَ ۡم ُر ُه ۡم ُش َ
ور ٰ
ى بَ ۡي َن ُه ۡم﴾ ]اﻟﺸﻮرى.[٣٨ :

ژﺑﺎړه» :او ﮐﻠﻪ ﭼي دوى د ﮐﻮم ﮐﺎر اراده وﮐړي ،ﻧﻮ د دوى ﭘﻪ ټﻮﻟﻨـﻪ ﮐـي

د ﻋﺪل د راﻣﻨځ ﺗﻪ ﮐﯧﺪو ﭘﻪ ﻣﻮﺧﻪ ،ﺑﯥ ﻟﻪ دې ﭼي ﭘﺮ دوى ﺑﺎﻧﺪي ﻳﻮ ﺗﻦ ﻳﺎ ﻳﻮ

ﻟږﮐى )اﻗﻠﻴﺖ( ﻟﻪ اﺳﺘﺒﺪاده ﮐﺎر واﺧﻠي ،ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﻣﻨځﻮ ﮐي ﻣﺸﻮره ﭘﺮﮐﻮي«.

رﺳﻮل اﻟ�ﻪ ج ﺗﻪ دا ﺣكﻢ ﺳﻮى دى ﭼي ﭘﻪ ﺧﺎﺻﻮ ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﻮ ﻛي ﻟـﻪ

ﺧﭙﻠﻮ ﻣﻠګﺮو ﺳﺮه ﻣﺸﻮره ﻛﻮه.ﻟكﻪ څﻨګﻪ ﭼي ﻟـﻮى څښـﺘﻦأ ﻓﺮﻣـﺎﻳﻠي

دي:
ۡ َۡ
َ ُ
﴿ َوشاوِ ۡره ۡم ِ� ٱ�م ِر�﴾ ]آل ﻋﻤﺮان.[١٥٩ :
ژﺑﺎړه» :او د ﻫﻐﻮ ﺳﺮه ﭘﻪ ﺧﺎﺻﻮ ﺧﺒﺮو )د دﻳﻦ ﭘﻪ ﻫﻐﻮ ﻣﻬﻤﻮﭼﺎرو ﮐي
ﭼي ﻣﺸﻮرې ﺗﻪ ﺿﺮورت ﻟﺮي او د ﻫﻐﻮ ﭘﻪ ﻫکﻠﻪ ﺗﺎﺗﻪ وﺣي ﻧﻪ وي اﺳﺘﻮل

ﺳﻮي( ﻣﺸﻮره ﻛﻮه«.

د د ﻋﻮت او ﺗﺒﻠﻴﻎ ارزښﺖ

٧٥

 -8ﭘﻪ ټﻮﻟﻨﻴﺰو ﻣﺴﺎﻳﻠﻮ ﻛي ﺗﻞ ﻟﻪ ﻟﻮى زړه او اﻳﺜﺎر څﺨﻪ ﻛـﺎر اﺧﻠـئ.

ﺧﭙﻞ ځﺎن ﺗﻪ ﭘﻪ ﻫﻴڅ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻛي ﺗﺮﺟﻴﺢ ﻣﻪ ورﻛﻮئ ،ﺑﻠكي ﺗﻞ د
اﻳﺜـﺎر او ﻓﻴﺎﺿـۍ روﻳــﻪ ﺧﭙﻠـﻪ ﮐــړئ .څـﻮ ﺳــﺘﺎ ﻣﻠګـﺮي د زړه ﻟــﻪ

ﮐﻮﻣي او ﭘـﻪ ﺧﻮﺷـﺎﻟي ﺳـﺮه ﻫـﺮي ﻗﺮﺑـﺎﻧۍ ﺗـﻪ ﺣﺎﺿﺮﺳـي ،او د
ﮐﺎروﻧﻮ د ﺗﺮ ﺳﺮه ﮐﯧﺪو ﺳﺮه ﻳﯥ د ﻣﻴﻨي او ﻋﻼﻗې ﭘـﺮ ځـﺎى ﺑـﯥ

ﻋﻼﻗــﻪ ګــي او ﺧﻮاﺗــﻮري ﭘﻴــﺪا ﻧــﻪ ﺳــي .ﻳــﻮ وﺧــﺖ ﺣﻀــﺮت

اﺑﻮﺑكﺮس ﺣﻀﺮت ﻋﻤﺮس ﺗﻪ وﻓﺮﻣﺎﻳﻞ:

»اى د ﺧﻄﺎب زوﻳﻪ! ﺗـﻪ ﻣـﺎ ﭘـﺮ ﻣﺴـﻠﻤﺎﻧﺎﻧﻮ ﺑﺎﻧـﺪي د دې ﻟﭙـﺎره اﻣﻴـﺮ

وټﺎﻛﻠې ﭼي ﺗﻪ د دوى ﺳﺮه ﭘﻪ ﻣﻬﺮﺑﺎﻧي ﺳﺮه ګړﻧـﻪ وﻛـړې .ﺗـﺎ د رﺳـﻮل

اﻟ�ﻪ ج ﺳﺮه ﺻﺤﺒﺖ )ﻣﻠګﺮﺗﻴﺎ( ﻛړې ده .او ﺗـﺎ ﻟﻴـﺪﻟي دي ﭼـي رﺳـﻮل

اﻟ�ﻪ ج ﺑﻪ څﻨګـﻪ ﻣـﻮږ ﺗـﻪ ﭘﺮﺧﭙـﻞ ځـﺎن او زﻣـﻮږ ﻛـﻮرﻧۍ ﺗـﻪ ﭘـﺮ ﺧﭙﻠـي

ﻛﻮرﻧۍ ﺑﺎﻧﺪي ﺗﺮﺟﻴﺢ ورﻛﻮل.ﺗﺮ دې ﭼي ﻣﻮږ ﺗﻪ ﭼي ﺑﻪ ﻫﺮ څﻪ د ﻫﻐـﻪ

ﻟﻪ ﻟﻮري رﺳﯧﺪل ،ﻛﻠﻪ ﭼي ﺑﻪ ﻟﻪ ﻫﻐﻮ څﺨﻪ ﻟږ څﻪ ﭘﺎﺗﻪ ﮐﯧﺪل ،ﻧﻮ ﻣﻮږ ﺑﻪ

ﻫﻐﻪ د رﺳـﻮل اﻟ�ـﻪ ج ﻛـﻮرﻧۍ ﺗـﻪ د ﺳـﻮﻏﺎت ﭘـﻪ ﺗﻮګـﻪ ﻟﯧـږل« )ﻛﺘـﺎب
اﻟﺨﺮاج(

 -9ﻟﻪ ﭘﻠﻮۍ او ﺧﭙﻞ ﭘﺎﻟﻨي څﺨﻪ ﺗـﻞ ځـﺎن وﺳـﺎﺗئ او ﻟـﻪ ﺑـﯥ ځﺎﻳـﻪ
ﻣړاﻧي او روا دارۍ څﺨﻪ ﻫﻢ ډډه وﻛړئ.

 -10د ﺟﻤﺎﻋﺖ د ﻧﻈﻢ د ﻫﺮ څﻪ ښـﻪ ټﻴﻨګﻮﻟـﻮ ﮐﻮښـښ وﻛـړئ او
ﻫﻴڅ وﺧﺖ ﭘﻪ دې ﭼﺎرو ﻛي ﻟﻪ ﺑﯥ ځﺎﻳﻪ ﻧﺮﻣښﺖ او ﺑﯥ ﭘﺮواﻳﻰ

څﺨﻪ ﻛﺎر ﻣﻪ اﺧﻠئ.

 -11د ﺟﻤﺎﻋﺖ د ﻣﻠګﺮو ﺳﺮه د زړه ﻟﻪ ﻛﻮﻣي ﻣﺤﺒﺖ وﻛـړئ او دا
اړﻳكي ﺗﺮ ﻧﻮرو ټﻮﻟﻮ اړﻳكﻮ زﻳﺎﺗي د درﻧﺎوي وړ وګڼﺊ.

 -12د ﺟﻤﺎﻋــﺖ ﻣﻠګــﺮو ﺗــﻪ د ﻧﺼــﻴﺤﺖ ﻛﻮﻟــﻮ او د ﻫﻐــﻮ د ﺧﻴــﺮ

٧٦

د دﻋﻮت اﺻﻮل او آداب

ﻏﻮښﺘﻠﻮ ﭘﻪ ﻫكﻠـﻪ ډﯦـﺮه ﭘﺎﻣﻠﺮﻧـﻪ وﻛـړئ ،او ﻳـﻮ ﻟـﻪ ﺑﻠـﻪ د ﺗﻠﻘـﻴﻦ

وﻟﻮﻟې ﭘﻴﺪا ﻛړئ ،ځكﻪ ﭼي دﻏﻪ ﭼـﺎري د ﺑﺮﻳـﺎﻟﻴﺘﻮب ﺿـﻤﺎﻧﺖ
ﺑﺎﻟﻪ ﺳي .ﺧﺪاى ﺗﻌـﺎﻟى د ﺑﺮﻳـﺎﻟﻴﺘﻮب اﺻـﻮل داﺳـي ﺑﻴـﺎن ﮐـړي

دي:
ۡ
َّ َّ َ َ َ ُ ْ َ َ ُ ْ
َ
﴿ َوٱ ۡل َع ۡ
�� َن ل� ُخ ۡ
�  ١إ ِ َّن ٱ ِ� َ ٰ
�  ٢إِ� ٱ�ِين ءامنوا وع ِملوا
ِ
ِ
ٍ
َّ
اص ۡوا ْ بٱ َّ
� ّق َوتَ َو َ
ل�ٰل َِ�ٰت َوتَ َو َ
اص ۡوا ْ بٱ ۡ َ
ٱ
لص ۡ�ِ ] ﴾٣ﺳﻮرة اﻟﻌﺼﺮ[.
ِ
ِ
ِ ِ
ژﺑﺎړه» :ﭘﻪ زﻣﺎﻧﻪ ﻗﺴﻢ ﭼي اﻧﺴﺎن ﭘﻪ ﺣﻘﻴﻘﺖ ﮐي ﭘﻪ ﻟﻮى )ﻟﻮى ﻫﻼﮐﺖ

او( ﺗﺎوان ﮐي دى .ﭘﺮﺗﻪ ﻟﻪ ﻫﻐﻮ ﮐﺴﺎﻧﻮ ﭼي )ﭘﺮ ﻟﻮى څښﺘﻦ( اﻳﻤﺎن راوړي

او ښﻪ ﻋﻤﻠﻮﻧﻪ ﮐﻮي او ﻳﻮ ﺑﻞ ﺗﻪ ﭘﻪ ﺣﻖ د ﺗﻤﺴک ﮐﻮﻟﻮ )او د ﺧﺪاى ﭘﻪ

ﻃﺎﻋﺖ د ﻋﻤﻞ ﮐﻮﻟﻮ( ﻧﺼﻴﺤﺖ او )ﭘﺮ دې ﺑﺎﻧﺪي( د ﺻﺒﺮ ښﻮوﻧﻪ

)ﺳﭙﺎرښﺘﻨﻪ( ﮐﻮي«.

 -13ﻣﺎﻣﻮرﻳﻦ ﻫﻢ ﺑﺎﻳﺪ ﭘﻪ دې ﺧﺒﺮه ښﻪ ﭘﻮه ﺳي ﭼي د ﺟﻤﺎﻋـﺖ د

ﻧﻈﻢ ﻣﺮاﻋﺘﻮل او د ﺧﭙـﻞ اﻣﻴـﺮ اﻃﺎﻋـﺖ او اﻣـﺮ ﻣﻨـﻞ ﻣـﺎزي ﻳـﻮه

ﻗﺎﻧﻮﻧي ﭼﺎره ﻧﻪ ده ،ﺑﻠكي ﻳﻮه ﻣﻬﻤﻪ ﺷﺮﻋي ﺧﺒـﺮه ﻫـﻢ ده .ﻗـﺮآن
ﻛﺮﻳﻢ د ﻫﻐﻮ ﺧﻠكﻮ د اﻳﻤﺎن د رﺷﺘﻴﻨﻮﻟۍﺷﺎﻫﺪي ورﻛړې ده ﭼي

د ﺟﻤﺎﻋــﺖ د ﻧﻈــﻢ ﭘﺎﺑﻨــﺪ دي او د ﺟﻤﺎﻋــﺖ ﻛــﺎر ﻫﻐــﻪ وﺧــﺖ

ﭘﺮﯦږدي ،ﭼي ﻟﻪ ﺧﭙﻞ اﻣﻴﺮ څﺨﻪ اﺟﺎزه ﺗﺮﻻﺳﻪ ﻛړي.

ﭘﻪ ﺟﻤﺎﻋﺖ ﮐﻲ Ïﻏﻮ ﺧﺒﺮ æﺗﻪ ﭘﻪ ځﺎﻧګړې ﺗﻮګﻪ ﭘﺎﻣﻠﺮﻧﻪ æﮐړÆ

• ﻟﻪ ډﯦﺮو ﺧﺒﺮو څﺨﻪ ډډه وﻛړئ او ﺑـﯥ ځﺎﻳـﻪ ﺧﻨـﺪا او ﻣﺴـﺨﺮې
ﻣﻪ ﮐﻮئ .ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﻋﻤﻞ او ﻛړﻧﻪ ﺳﺮه دا ﺳي ﻣﻪ څﺮګﻨـﺪوئ ﭼـي
ﻣــﻮږ ﺧﭙــﻞ ژوﻧــﺪ ﭘــﻪ ﻏﻔﻠــﺖ ﮐــي ﺗﯧــﺮوو .ﺧﭙــﻞ ډﯦــﺮ وﺧــﺖ د

ﺧﺪاىأ ﭘﻪ ذﻛﺮ او ﭘﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐي ﻳﺎ ﭘﻪ ﭘټﻪ ﺧﻮﻟﻪ ﺗﯧﺮﻛړئ .اﻟﺒﺘﻪ

د د ﻋﻮت او ﺗﺒﻠﻴﻎ ارزښﺖ
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د ﺿﺮوري ﻣﺴﺎﺋﻠﻮ ﭘﻪ ﻫكﻠﻪ ﭘﻮښﺘﻨﻪ ﻛﻮل ﻫﻴڅ ﭘﺮوا ﻧﻪ ﻟﺮي.

• د اﻣﻴﺮ اﻃﺎﻋﺖ د زړه ﻟﻪ ﻛﻮﻣي وﻛـړئ ،او ﻟـﻪ ﺧـﻮد راﻳـﻰ څﺨـﻪ
ﻫﻴڅ وﺧﺖ ﻛﺎر ﻣﻪ اﺧﻠئ .ﻛﻠﻪ ﭼي ﻣﻮ ﻛﻮﻣﻪ ﺧﺒﺮه ،ﻳﺎ ﻣﺸﻮره ﻳـﺎ
د اﺻﻼح ﻛﻮم ﺗﺮﺗﻴﺐ ﭘﻪ ذﻫﻦ ﻛي دروګﺮځي ،ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﺧﭙﻞ اﻣﻴﺮ

ﺗﻪ ﭘﻪ ډﯦﺮ ادب ﺳﺮه څﺮګﻨﺪ ﻛړئ .د ﻫﻐﻪ د ﻣﻨﻠﻮ ﭘﻪ ﻫكﻠﻪ ټﻴﻨګـﺎر

ﻣــﻪ ﻛــﻮئ .ﻛــﻪ ﻳــﯥ اﻣﻴــﺮ وﻣﻨــي ،ﺧــﻮ ښــﻪ ،ﮐــﻪ ﻧــﻪ ﻧــﻮ د ﻫﻐــﻪ ﭘــﻪ

ﻻرښﻮوﻧﻪ ﻋﻤﻞ وﮐړئ .او ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ راﯨﻪ ﮐي څﻪ ﻧﻴﻤګړﺗﻴﺎ ﺗﺼـﻮر

ﻛړئ .ﻣﻨﺎﻇﺮې ﺗﻪ ﻫﻴڅ ﻣﻪ ﭼﻤﺘﻮ ﻛﯧږئ.

• ﻛﻪ ﺑﺎﻟﻔﺮض ﻳﻮ وﺧﺖ ﭘﻪ ﻳﻮه ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻛي د راﻳﻲ اﺧـﺘﻼف راﺳـي

او د ﺟﻮاز او ﻧﻪ ﺟﻮاز رﺑړه راﻣﻨځ ﺗﻪ ﺳي ،ﻧﻮ ﭘـﻪ دې ﺧﺒـﺮو ﻛـي
ګډون ﻣﻪ ﻛﻮئ .ﺧﻮ ﭘﺮ ﻧﻮرو ﺑﺎﻧﺪي اﻋﺘﺮاض ﻫـﻢ ﻣـﻪ ﻛـﻮئ .ﺑﻴـﺎ

وروﺳﺘﻪ ﻟﻪ ﻳﻮه ښﻪ ﻣﺤﻘﻖ ﻋﺎﻟﻢ څﺨﻪ د ﻫﻐې ﭘـﻪ ﻫكﻠـﻪ ﭘﻮښـﺘﻨﻪ

وﻛړئ او د ﻫﻐﻪ د ﺟﻮاب ﺳﺮه ﺳﻢ ﮐړﻧﻪ وﻛړئ.

• ﭘﻪ ﻣﺴﺎﻓﺮ وړوﻧﮑې وﺳـﻴﻠﻪ ﻛـي د ﺧﭙـﻞ اﺳـﺘﺤﻘﺎق څﺨـﻪ زﻳـﺎت
ځﺎى ﻣﻪ ﻧﻴﺴئ .د ﻣﺴﺎﻓﺮ وړوﻧﮑﻮ ادارو د ﻗﻮاﻧﻴﻨـﻮ ﻣﺨﺎﻟﻔـﺖ ﻣـﻪ
ﮐﻮئ .ﻣﺴﺎﻓﺮان ﻣﻮټﺮ ﺗﻪ ﻟﻪ راﺗﻠﻮ څﺨـﻪ ﻣـﻪ ﻣﻨـﻊ ﻛـﻮئ ،ﺑﻠكـي د

اﻣکﺎن ﺗﺮ ﭘـﻮﻟي د ﻫﻐـﻮ د آراﻣﺘﻴـﺎ او ﻫﻮﺳـﺎﻳﻰ د ﺑﺮاﺑﺮوﻟـﻮ ﻫڅـﻪ

وﻛړئ.

• ﻛﻪ د اﻣﻴﺮ ﻟﺨﻮا ﺗﺎﺳي ﺗﻪ د ﺗﻌﻠﻴﻢ او ﺗﻌﻠﻢ دﻧﺪه وﺳﭙﺎرل ﺳي ،ﻧﻮ
ﭘﻪ ډﯦﺮه ﺧﻮﺷﺎﻟي ﺳﺮه ﻳﯥ وﻣﻨئ او ﭘﻪ ﺑﻮﺧﺖ ﺳئ.

• ﭘﻪ ﺧﺒﺮو اﺗﺮو ﮐي د اﻣﻴﺮ ﭘﻪ ﺧﻮﻟﻪ ﮐي ﻣﻪ ورﻟﻮﯦږئ ،ﻛﻪ ﻳـﻮ څـﻮك

څﻪ ﭘﻮښﺘﻨﻪ وﮐړي ،ﻧﻮ ﻫﻐﻪ اﻣﻴـﺮ ﻳـﺎ د ﻫﻐـﻪ ﻣﺮﺳـﺘﻴﺎل ﺗـﻪ ﭼـي د

دﻏﻪ ﮐﺎر ﻟﭙﺎره ټﺎﻛﻞ ﺳﻮى دى ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻛړئ.

٧٨
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• ﺗﺮ څﻮ ﻛﻮﻻى ﺳئ ﺗﻞ ﭘﻪ اوداﺳﻪ اوﺳئ او د ﺧﺪاىأ ذﻛﺮ ډﯦـﺮ
ډﯦﺮ ﻛﻮئ.

• اﻣﻴﺮ ﭘﻪ دې ﭘﻮه ﮐړئ ﭼي ﺗﺎﺳي د ﺳﻔﺮ ﻟﭙﺎره څﻮﻧﻪ ﭘﻴﺴې راوړي
دي .څﻮ ﻫﻐﻪ د دې ﭘﻴﺴﻮ ﺳﺮه ﺳﻢ اﻧﺘﻈﺎم در ﺗﻪ وﻛړئ.

• ﻛﻪ ﭼﻴﺮي اﻣﻴﺮ ﻳﻮ ځﺎى ﻣﯧﻠﻤﺴﺘﻴﺎ ﻗﺒﻮﻟﻪ ﻛړي ،ﻧﻮ ﭘﻪ ﺧﻮړﻟﻮﻛي ﻟﻪ

ﺑﯥ ﺻﺒﺮۍڅﺨﻪ ډډه وﻛړئ ،او د ﺧﻮړو ﻟﻪ اﻗﺴـﺎﻣﻮ څﺨـﻪ ﻫﻐـﻪ

ﺧﻮاړه ﺧﻮرئ ﭼي د ﺧﻮﻧﺪ او ﮐﻴﻔﻴﺖ ﻟﻪ ﭘﻠﻮه ﺗـﺮ ﻧـﻮرو ﭘـﻪ ټﻴټـﻪ

درﺟﻪ ﮐي وي او ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﺧﻮﻧﺪ ﺳﺮه ﺧﻮرئ.

• د اﻣﻴﺮ ﻟﻪ اﺟﺎزې ﭘﺮﺗﻪ ﻫﻴڅ ﻣﯧﻠﻤﺴﺘﻴﺎ ﻣﻪ ﻗﺒﻠﻮئ او ﻣﻪ ﻟﻪ اﺟـﺎزي
ﭘﺮﺗﻪ

• د ﻳﻮ ﭼﺎ ﻟﻴﺪو ﻳﺎ ﺗﻔﺮﻳﺢ ﺗﻪ ځئ .ﻟﻨډه دا ﭼي ﻫـﺮ ﻛـﺎر ﭼـي ﻛـﻮئ
اﺟﺎزه اﺧﻠئ.

• ﻟﻪ ﮐﻮم ﻣﺨﻠﺺ ﭘﺮﺗﻪ د ﺑﻞ ﻫﻴﭽـﺎ ﻣﯧﻠﻤﺴـﺘﻴﺎ ﻣـﻪ ﻗﺒﻠـﻮئ .ﻟـﻮﻣړي

ﻋﺬر ورﺗﻪ وﻛړئ .ﺧﻮ ﻛﻪ د دﻋـﻮت ﭘـﻪ ﻧـﻪ ﻣﻨﻠـﻮ ﺳـﺮه ﺧﻮاﺑـﺪى

ﻛﯧﺪى ،ﻧﻮ ﻳﯥ ﻗﺒﻮﻟﻪ ﻛړئ .ﺧﻮ ﭘﻪ دې ﺷـﺮاﺋﻄﻮ ﭼـي ﮐـﻮم ځـﺎﻳﻲ

ﻟﻮړﭘﻮړى ﭼﺎرواﮐى ﺑﻪ ﭘکښي ﻧﻪ وي ،ﺧـﻮاړه ﺑـﻪ ﺳـﺎده وي ،ﻳـﻮ

ډول ﺗﺮﻛــﺎري او دال ﻛــﺎﻓي دي ،د ﺑــﻞ ﻫــﻴڅ ﺷــي ﻓﺮﻣــﺎﻳﺶ ﻣــﻪ
ورﻛﻮئ.

• د ﺧﭙﻠﻮ ﺷﻴﺎﻧﻮ او ﺳـﺎﻣﺎﻧﻮﻧﻮ ﭘـﻪ اﺧﻴﺴـﺘﻠﻮ او وړﻟـﻮ ﻛـي ﺷـﺮم ﻣـﻪ
ﻛــﻮئ .ﺑﻠكــي ﮐﻮښــښ وﮐــړئ ﭼــي ﺗــﺮ ﺧﭙﻠــﻮ ﻣﻠګــﺮو زﻳــﺎت
ﮐﺎروﻛړئ .ﺗﺮﺗﺎﺳي ﭘـﻪ ﻛﻤـﺰوري ﻣﻠګـﺮي ﺑﺎﻧـﺪي ﺑـﺎر ﻣـﻪ وړئ.

ﻫﻤﺪارﻧګﻪ دﻣﺸﺮ ﻣﻠګﺮي ﺧـﺪﻣﺖ د ځـﺎن ﻧﯧکﻤﺮﻏـي وګڼـﺊ .او

ﭘﺮ ﺧﭙﻠﻪ ﻫﻮﺳﺎﻳﻲ دﻣﻠګﺮو ﻫﻮﺳﺎﻳﻲ ﻣﻘﺪﻣﻪ وﺑﻮﻟئ.

د د ﻋﻮت او ﺗﺒﻠﻴﻎ ارزښﺖ
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 -14ﭘﻪ ﺟﻤﺎﻋﺘي ژوﻧﺪ ﻛي ﭼي ﻛﻮم ﻧﯧﻚ ﻛﺎروﻧﻪ ﺗﺮ ﺳﺮه ﻛﻴږي ،ﭘـﻪ

ﻫﻐﻮ ﻛي ﭘﻪ اﺧﻼص ﺳﺮه ﻣﺮﺳﺘﻪ وﮐړئ ،او ﻫﺮ څﻪ ﭼي ﻛـﻮﻻى

ﺳئ ﻣﻪ ﻳﯥ ځﻨي ﺳﭙﻤﻮئ.

 -15د ﻣﻠګﺮو ﺳﺮه ښې اړﻳكي ټﻴﻨګي ﻛړئ.ﻛﻠـﻪ ﭼـي ﻣـﻮ د ﻳـﻮ ﭼـﺎ
ﺳﺮه څﻪ اﺧﺘﻼف را ﻣـﻨځ ﺗـﻪ ﺳـي ،ﻧـﻮ ﺑﻴﺮﺗـﻪ ژر ﺳـﻮﻟﻪ ور ﺳـﺮه

وﻛــړئ .او زړه ﻣــﻮ ﻟــﻪ ﻛﻴﻨــې او ﺑﻐــﺾ څﺨــﻪ ﭘــﺎ ك ﻛــړئ .ﻟــﻮى

څښﺘﻦأ ﻓﺮﻣﺎﻳﻠي دي:
َ َّ ُ ْ َّ َ َ َ ۡ ُ ْ َ َ َ ۡ ُ
ۡ
﴿فٱ�قوا ٱ� وأصل ِحوا ذات بين ِ�مۖ﴾ ]اﻷﻧﻔﺎل.[١ :

ژﺑﺎړه» :ﻟﻪ ﺧﺪاﻳﻪ وﺑﯧﺮﯦږئ )اﺧﺘﻼف او ﻣﻨﺎزﻋﻪ ﻣﻪ ﮐﻮئ( او ﺧﭙﻞ ﻣﻨځي

اړﻳکي ﺳﻤي ﮐړئ«.

 -16د ﺟﻤﺎﻋﺖ د ﻣﺴـﺆول د زړه ﻟـﻪ ﮐـﻮﻣي اﻃﺎﻋـﺖ وﮐـړئ ،او د
ﻫﻐﻪ ﺧﻴﺮ ﻏﻮښﺘﻮﻧﻜي او ورﺗﻪ وﻓﺎدار اوﺳئ.

رﺳﻮل اﻟ�ﻪ ج ﻓﺮﻣﺎﻳﻠي دي:

»ﻣﺴـﻠﻤﺎﻧﺎﻧﻮ ﺗــﻪ ښـﺎﻳﻲ ﭼــي د ﺧﭙــﻞ اﻣﻴـﺮ ﺧﺒــﺮي وﻣﻨـي .ﺣكــﻢ ﻳــﯥ

ﺳﺘﺎﺳي ﭘﺮ ﻃﺒﻴﻌﺖ ﺑﺮاﺑﺮ وي ﮐﻪ ﻧﻪ وي .ﺧﻮ ﭘﻪ دې ﺷﺮط ﭼي ﭘـﻪ ﺣکـﻢ

ﻛــي د ﺧــﺪاى ﺗﻌــﺎﻟى د ﻧﺎﻓﺮﻣــﺎﻧۍ ﺧﺒــﺮه ﻧــﻪ وي .ﻫــﻮ! ﮐــﻪ د ﺧــﺪاى د

ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧۍ ﺣكﻢ درﻛړل ﺳي ،ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﻧﻪ ﺑﺎﻳﺪ واورﯦـﺪل ﺳـي او ﻧـﻪ وﻣﻨـﻞ

ﺳي« )ﺑﺨﺎرى(

 -17ﺧﭙﻠﻮ ﻣﻠګـﺮو ﺗـﻪ ﺑـﯥ ﻣﻄﻠﺒـﻪ ﺧـﺪﻣﺖ وﻛـړئ او د ﺧﭙـﻞ ﮐـﻮم
ﺧﺪﻣﺖ ﺑﺪل

ﻟﻪ ﻣﻠګﺮو څﺨﻪ ﻣﻪ ﻏﻮاړئ .ﻫﺮ څﻪ ﭼي ﻛﻮئ ﻳﻮازي ﻳﯥ د ﺧﺪاىأ

د رﺿﺎ ﻟﭙﺎره ﮐﻮئ.ﻟﻪ ﻫﻐﻪ څﺨﻪ د ﺧﭙـﻞ اﺟـﺮ او ﺛـﻮاب ﻫﻴﻠـﻪ وﻛـړئ .د

ﺧـﺪاى ﺗﻌــﺎﻟى رﺿــﺎ او د ﺧــﺪاىأ څﺨــﻪ د اﺟــﺮ او ﺛــﻮاب ﺗﻘﺎﺿــﺎ ﻳــﻮ

٨٠

د دﻋﻮت اﺻﻮل او آداب

داﺳي ﻣﺤﺮك دى ﭼي د اﻧﺴﺎن ﭘﻪ ﺧﺒﺮو ﻛي اﻏﯧﺰه ﭘﻴﺪا ﻛﻮي او اﻧﺴﺎن د

ﺗــﻞ ﻟﭙــﺎره ﭘــﻪ ﭘﺮﻟــﻪ ﭘﺴــې ﺗﻮګــﻪ ﺑﻮﺧــﺖ ﺳــﺎﺗي.ﺧﺪاىأ ﺗــﻞ ژوﻧــﺪى
اوﻣﻮﺟﻮد دى او ﺗﻞ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﻮد وي ،ﻧﻪ ﺧﻮب ورځي او ﻧﻪ ﻳﯥ ﭘﺮﯦﺸﺎﻧي

وړي .د ﻫﻐــﻪ ﻟــﻪ ﻧﻈــﺮه د ﺑﻨــﺪه ﻫــﻴڅ ﻋﻤــﻞ ﭘــټ ﻧــﻪ دى .ﻫﻐــﻪ د ﺧﭙﻠــﻮ

ﻣﺨﻠﺼﻮ ﺑﻨﺪه ګﺎﻧﻮ اﺟﺮ ﻫﻴڅ ﻧﻪ ﺿﺎﻳﻊ ﻛﻮي .ﺗﺮ زﺣﻤﺖ ﻳﯥ زﻳـﺎت اﺟـﺮ

ورﻛﻮي او ﻫﻴڅﻮك ﻧﻪ ﺑﯥ ﺑﺮﺧي ﻛﻮي .اﻧﺒﻴﺎوو† ﺑﻪ ﻫﺮ وﺧـﺖ ﺧﭙـﻞ

ﻗﻮم ﺗﻪ ﻓﺮﻣﺎﻳﻞ:

»زه ﻟﻪ ﺗﺎﺳي څﺨﻪ د ﻫﻴڅ اﺟﺮ ﻳﺎ ﻋﻮض ﻏﻮښـﺘﻨﻪ ﻧـﻪ ﻛـﻮم زﻣـﺎ اﺟـﺮ

ﺧﻮ د رب اﻟﻌﺎﻟﻤﻦ ﭘﺮ ذﻣﻪ دى«.
ﹾﺖ اﻟﺘﱠﻮاب ﹺ
ﹺ
ﹺ
ﻴﻢ
ﹶر ﱠﺑﻨﹶﺎ ﹶﺗ ﹶﻘﺒﱠ ﹾﻞ ﹺﻣﻨﱠﺎ إﹺﻧ ﹶﱠﻚ ﹶأﻧ ﹶ
ﻴﻢ ﹶوﺗ ﹾ
اﻟﺮﺣ ﹸ
ﹸﺐ ﹶﻋ ﹶﻠ ﹾﻴﻨﹶﺎ إﹺﻧ ﹶﱠﻚ ﹶأﻧ ﹶ ﱠ ﹸ ﱠ
اﻟﺴﻤﻴ ﹸﻊ ا ﹾﻟ ﹶﻌﻠ ﹸ
ﹾﺖ ﱠ

وﺻﲆ اﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﻋﲆ ﺧﲑ ﺧﻠﻘﻪ ﳏﻤﺪ و ﻋﲆ آﻟﻪ وأﺻﺤﺎﺑﻪ أﲨﻌﲔ ﺑﺮﲪﺘﻚ ﻳﺎ أرﺣﻢ
اﻟﺮاﲪﲔ.

 Ïژﺑﺎړﻧﻲ ﻧﻮ íÑﻟﯿﮑﻨﻲ
 -1ﺧﻮﻧﺪوري ﮐﻴﺴې )دﮐﻮﭼﻨﻴﺎﻧﻮ د ﮐﻴﺴﻮ ټﻮﻟګﻪ( ﭘﻪ  ١٣٨٦ل ﮐﺎل
ﺧﭙﺮه ﺳﻮې ده.

 -2د زد ه ﮐړي او ښﻮ و ﻧي آدا ب )ژﺑﺎړه( ﭘﻪ  ١٣٨٨ل.ﮐﺎل ﺧﭙﺮه
ﺳﻮې ده.

 -3ﭘﻪ اﺳﻼﻣي ﻋﻠﻢ او ادب ﭘﺴﻮﻟﻠي ښځي ﭘﻪ  ١٣٨٩ل.ﮐﺎل ﺧﭙـﻮر
ﺳﻮى دى.

 -4د دﻋﻮت اﺻﻮل او آداب) ،ژﺑﺎړه( ١٣٨٩ل .ﮐﺎل ﻫﻤﺪﻏﻪ ﮐﺘﺎب
دى.

 -5د ﮐﻮﭼﻨﻴﺎﻧﻮ د ﻟﻨـډو ﮐﻴﺴـﻮ دووﻟـﺲ ﺑﯧﻠـي ﺑﯧﻠـي رﺳـﺎﻟې ،ژﺑـﺎړي
)ﻧﺎﭼﺎپ(.

 -6ﭘﻪ اﺳﻼم ﮐي د ښځي ﺣﻘﻮق ﻧﻮي ﮐﻪ زاړه؟ )ژﺑﺎړه() ،ﻧﺎﭼﺎپ(.
 -7زﻣﺎ ژوﻧﺪ ﻟﻪ ﮐﻔﺮ څﺨﻪ ﺗﺮ اﺳﻼم ﭘﻮري ،ﻧﺎول )ﻧﺎﭼﺎپ(.
 -8د ﮐﻮﭼﻨﻴﺎﻧﻮ ﻟﭙﺎره ﻋﺒﺮﺗﻨﺎﮐي ﻗﺮآﻧي ﮐﻴﺴې )ﻧﺎﭼﺎپ(.
 -9زﻣﺎ د اﺣﺴﺎﺳﺎﺗﻮ اﻧځﻮر ،ادﺑﻲ ټﻮټﯥ ) ﻧﺎﭼﺎپ(.

 -10د ﻋﻠﻢ د ﺗﺮ ﻻﺳﻪ ﮐﻮﻟﻮ ﻻرښﻮد )ﻧﺎﭼﺎپ(.
 -11د ادﺑﻲ ﺻﻨﺎﻳﻌﻮ ﻗﺮآﻧي ﺑﯧﻠګي )ﻧﺎﭼﺎپ(.
 -12ﭘﻪ زړه ﭘﻮري ﮐﻴﺴې )ﻧﺎﭼﺎپ(.
 -13ﭘښﺘﻮ ﻧﺜﺮ ﭘﯧﮋﻧﺪﻧﻪ )ﻧﺎﭼﺎپ(.

