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 ونهٌن اسبابو د ېچ دادي خهڅ سنتو جالله جل هللا د ېک ړۍن پدي
 وشً دٌبا

 مخلوقاتو ولوټ د چً ید لپاره جالله جل هللا هغه د صفت او ثنا ولټ
ٌََرى اْعَملُوا َوقُلِ  » :لًٌفرما ېک کتاب پخپل هغه ید یپالونک  هللَاُ  َفَس
ونَ َوَستُ  َواْلُمْؤِمُنونَ  َوَرُسولُهُ  َعَملَُكمْ  بِ  َعالِمِ  إِلَى َردُّ ٌْ ُئُكم َوالَشَهاَدةِ  اْلَغ ٌَُنبِّ  َف

:  وواٌه ته دوى(![  ص) غمبرهېپ ېا] او »ژباړه:«َتْعَملُونَ  ُكنتُمْ  بَِما
 چً وريګو به ولټ مؤمنان او غمبرېپ هغه د هللا،! كوئ عمل تاسً»

 ور ته لوري ذات هغه د تاسً به بٌا. دي هڅ اوس هړو هړک ستاسً
 به هغه او يٌږپوه باندي هڅ هر ؤ كارهښ او وټپ په چً شئ، ولځرګو

 نشته چً ورکوم واهًګ زه او «.كول هڅ تاسً چً ًٌښو در ته تاسً
 واهًګ زه او ،ینلر کٌشر ٌڅه چً ید هللا وٌ رګم عبادت د قٌال

 جل هللا د وسلم هٌعل هللا یصل محمد نبً او سردار ږزمون ېچ ورکوم
 په هغه د او هغه په وي دي برکت او سالم درود ،ید رسول او بنده جالله

 ۍکٌن په پوري ًځور تر امتٌق د ېچ باندي چا هغه په او روګمل په او آل
 .کوي تابعداري هغه د سره

 :بعد و                            
 ېچ دي ًٌښا یالر او نٌقوان لٌالبٌب لپآره جهان ولټ جالله جل هللا ناٌقٌ
 لپآره تځښخو او ګت د هغه د هګهمدارن او کوي حکم باندي هغه په
 هم نه او یدلٌک مخکً نشً باندي نًٌمخک په ېراتلونک دي ًٌښا  ونهټبنس
 :»ٌیفرما جالله جل هللا ېچ لکه یدلٌک وروسته خهڅ ېراتلونک د ینٌمخک

نَبِغً الشَّْمس   اَل  ل  َواَل  اْلَقَمرَ  ت ْدِركَ  أَن لََها ٌَ ٌْ  َفلَك   فًِ َوك ل   ارِ النَّهَ  َسابِق   اللَّ
ونَ  ْسَبح   نه او ونٌسً ۍمږسپو چً شته دا ًښک وس په لمر د نه »ژباړه:«ٌَ

 المبو ًښک( مدار) فلك ٌو ٌو په ولټ دا. شً دالىېك مخکً ًځور پر شپه
 َتِجدَ  فلَن :»فرماًٌ هګهمدارن «(دي دونکًېچورل کً اسمان په) وهً
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نَّتِ  ِ  لِس  نَّتِ  ِجدَ تَ  َولَن َتْبِدٌاًل  هللاَّ ِ  لِس   هللا د كلهٌڅه به ته نو »ژباړه:«َتْحِوٌاًل  هللاَّ
 د چً ېوٌن ونه كلهٌڅه به ته او ؛ېموم ونه بدلون هڅ ًښک نالرهړک په
 هللا ناٌقٌ «.شً یوالړا واكځ كوم خهڅ الري اكلًټ د هغه د نچارهړک هللا
 د دژون د ېچ دي ًٌښا هګو په یتل د ونهټبنس او یالر دغه جالله جل

 او شً تهځرامن پري آبادي ېمکځ د او شً تهځرامن پري تړښجو قواعدو
 وهٌ خهڅ موخو د تٌښداٌپ د پخپله دا ېچ وشً ساتنه هغه د هګهمدارن
وَ  »:فرماًٌ جالله جل هللا ېچ لکه ده موخه م ه   اْْلَْرِض  مِّنَ  أَنَشؤَك 

 خهڅ مکًځ هل ٌې تاسً چً دى ذات هماغه »ژباړه:«فٌَِها َواْسَتْعَمَرك مْ 
 ېچ شکه له یب «.ٌاست يړک شتهېم تاسً ٌې دلته او ٌاست يړک پٌدا

 موخو په هغه د او وي ړیک درک ٌی قتٌحق ونوټبنس الهً ده امتونه
 ړیک ًٌ ګپرمخت او شوي برالسً هغوي وٌنو ړیک پوه انځ ٌی باندي

 ونلري هم هړا یپور نٌد ٌڅه د او ندي هم مسلمانان هغوي که رګا ید
 د هم نه او ندي لپآره چا وٌ د ًځواٌ ونهټبنس او یالر دغه ېچ کهځ
 .دي لپآره ولوټ د دا ېبلک لپآره ومخلوقٌ
 ېچ دادي هم وٌ خهڅ قواعدو او سنتو د جالله جل هللا د ېک ړۍن پدغه او
 ونًٌن د هغه د او يړک داٌپ هم اسباب جالله جل هللا وشً ونهٌن اسبابو د

 ېچ ړېک امر ٌی ته ږمون او دي خودلً پآرهل ږمون هم چاري یالر لپآره
 لًٌپا نو شً تهځرامن  اسباب ېچ کله ووړوک ونهٌن اسبابو ددغه دٌبا

 ېک ړۍن ولهټ په ېچ ید قانون محکم او عام وٌ دا او يٌږک تًځرامن
 دلًٌک پلً ونهټبنس دا ېک ايځ هر او زمانه هره په ٌاوٌږک جاري یهمداس
 او ٌږېک المل دنًٌسوز د ېچ اور هلک لري المل وٌ یش هر کهځ شً
 برالسً د کول ښښکو دوړٌم د لړخو دوٌوکټرا د کرل او ګمر د وژنه
 یهمداس او يٌږک المل ناکامً د کول ټېل او پاملرنه نه او یابٌکام او

 .شو یکول انديړو هم ًګلٌب ېنور
 شرعً وٌ او ده ضهٌفر نًٌد وهٌ پخپله کول ښښکو او هڅه ېک مکهځ په
وَ  :»فرماًٌ جالله جل هللا ېچ لکه ده بهٌوج دنًواٌه او  لَك م   َجَعلَ  الَِّذي ه 



  

ل وا َمَناِكبَِها فًِ َفاْمش وا َذل واًل  اْْلَْرضَ  ْزقِهِ  ِمن َوك  هِ  رِّ ٌْ  النُّش ور   َوإِلَ
 ده،ړېک تابع او هواره پسته مکهځ ٌې لپاره ستاسً چً ذات هغه»ژباړه:{
 حضور  هماغه د خورئ، روزي خداى د او اځرګ باندي سٌنه پر ېهغ د
او په بل ځاي کې  ، «دى ګورت سره دوېك ژوندي لځ دوهم په ستاسً ته

ٌَتِ  َفإَِذا: }فرماًٌ اَلة   ق ِض وا الصَّ وا اْْلَْرِض  فًِ َفانَتِشر  ِ  َفْضلِ  ِمن َواْبَتغ   هللاَّ
وا َ  َواْذك ر  مْ  َكثًٌِرا هللاَّ ونَ  لََّعلَّك   شً، سره تر ځلمون چً كله بٌا »ژباړه:«ت ْفلِح 

 رډې رډې هللا د او. وئټول فضل هللا د او شا خواره ًښک مکهځ په نو
 اسالم د دا نو «.شً برخه په یبر ته تاسً چً اًٌښ. اوسا ٌادوونكً
 هګهمدارن او يړوک ښښکو او يړوک هڅه دٌبا ېچ ید مفهوم نٌد مبارک
 ید لٌدل ٌڅه ږمون واخلً هډون ېک آبادي په ېمکځ د او يړوک اجتهاد
 نٌد د دا نو کوو انًګدعوا ږمون رتهٌچ که او وٌ پاتً شاته ېچ نلرو لپآره
 د تمدن د او یغور یب اود ًټل د ًځواٌ دا ېبلک نلري کهړٌا ٌڅه سره

 تهځرامن پخپله ږمون ېچ دي الملونه خهڅ دوٌک پاتً شاته د خهڅ يٌړب
 .دي يړک
 مومً وبه نو يړوک فکر ېک رتهٌس په کانوٌن غمبرانواوٌپ د وکڅ وٌ که
 په ژوند اود کوله ٌی ونهٌن اسبابو د او کوله ښښاوکو هڅه هغوي ېچ
 السالم هٌعل نوح که ږمون ستهٌاخ کار ٌی خهڅ ددغه ېک چارو ولوټ
 ٌی ته قوم خپل ېچ وروسته خهڅ عمر رډٌ د او وو نجار وٌ هغه وروګو

 لکه يړک هړجو تًښک وهٌ ېچ ړوک امر ورته جالله جل هللا ړورک دعوت
ٌ نَِنا اْلف ْلكَ  َواْصَنعِ  :»فرماًٌ جالله جل هللا ېچ  فًِ ت َخاِطْبنًِ َواَل  َوَوْحٌَِنا بِؤَْع

ْغَرق ونَ  إِنَّه م َظلَم وا الَِّذٌنَ   له ږزمو الندي، ارنًڅ تر ږزمو او »ژباړه:«مُّ
 كومو وره،ګ او. هړک پوري الس ولوړجو په ېړۍب ٌو د سم سره وونًښ

 دوى. كوه مه ښسپار هڅ ته ما ًښک حق په هغو د ٌدىړک ظلم چً خلكو
 هغه جالله جل هللا ېچ وو موجود امکان یدد«.دي دونكًېوبډ اوس ولټ

 کار د او اسباب د رٌبغ يړوک ساتنه هغه د سره قدرت پخپل او وژغوري
 کوي ودنهښ یدد ته ږمون جالله جل هللا رګم شً ړیک پورته هګټ خهڅ



  

 ړک قبول امر رب د خپل د السالم هٌعل نوح وشً ونهٌن بواسبا د هګنڅ ېچ
 ېچ کولو نه خهڅ یلد ٌی باک څهٌ او ړوک پٌل ٌی ولوړجو په تًښک د او
 جالله جل هللا ېچ لکه وهلً يډملن او یمسخر باندي هغه به قوم هغه د

ْصَنع   :»فرماًٌ ٌَ لََّما اْلف ْلكَ  َو هِ  َمرَّ  َوك  ٌْ وا َقْوِمهِ  ِمنْ  َملأ  َعلَ  إِنْ  َقالَ  ِمْنه   َسِخر 
وا مْ  َنْسَخر   َفإِنَّا ِمنَّا َتْسَخر  ونَ  َكَما ِمْنك   ېړۍب( ع) نوح »ژباړه:«َتْسَخر 

 هګنڅ له هغه د وكڅ خهڅ مشرانو له قوم د هغه د به چً کله او وله،ړجو
 په تاسً كه: "ووٌل( ح) نوح. ېوهل يډملن ٌې به پوري هغه په نو یدېرېت

 یهمداس«وهو؛ يډملن پوري تاسً په هم ږمو نو وها، يډملن پوري ږمو
 هړورک بدله ته هغه جالله جل هللا ېچ وو همدا ړورک ادامه کارته خپل ٌی
 .وژغورل هم مومنان قوم د هغه د ٌی ګنڅتر او وژغورلو ٌی هغه
 ړیک ورته ودنهښ  صنعت ددغه جالله جل هللا وو رګآهن السالم هٌعل داود
 جالله جل هللا ېچ لکه دلهٌرس ته خلکو ولوټ هګټ وا زهٌاغ هغه د ېچ وه

َنا َولََقدْ  :»فرماًٌ ٌْ ودَ  آَت ا َفْضاًل  ِمنَّا َداو  بًِ ِجَبال  ٌَ رَ  َمَعه   أَوِّ ٌْ  لَه   َوأَلَنَّا َوالطَّ
رْ  َسابَِغات   اْعَملْ  أَنِ *  اْلَحِدٌدَ  ْردِ  فًِ َوَقدِّ  ونَ َتْعَمل   بَِما إِنًِّ َصالًِحا َواْعَمل وا السَّ
 برخه په فضل لوى خهڅ لوري خپل له ته( ع) داإد ږمو »ژباړه:«َبِصٌرأ 

 او) اوسا يږغ هم سره هغه له! غرونو ېا( چً ړوک حكم ږمو. )إ ړیک
* ه؛ړک پسته لپاره هغه د اوسپنه ږمو او. ړوک ته مرغانو( ږمو حكم همدغه

 سمه په ړۍك هغو د او هړک يړجو زغري چً سره وونًښالر ېد له
 هڅ چً تاسً ئ،ړوک عمل كېن!( ۍکورن داود د ېا(. )هړک ور) ازهاند

: دي لًٌفرما وسلم هٌعل هللا یصل پٌغمبر هګهمدارن «.وٌنم هغه زه كوئ
 د او الس د خپل د ېچ وي نه غوره به خهڅ یدد خوري هڅ وٌ وکڅ وٌ

 د خپل د به السالم هٌعل داود نبً جالله جل هللا د او وخوري حاصل کار
 .لهړخو ٌی به هګټ خپله وروسته خهڅ کولو ارک د الس
 ونهٌن اسبابو د هم هغه نو وړوک فکر که سهٌک په السالم هٌعل وسفٌ د او
 خلکو د او وادٌه د ېچ شو المل یدد پالن هټبنس با وٌ او وه ړیک

 ونوګنن د وواو شوي مخامخ سره يږلو سخت د ېچ وشً یپر ژغورنه



  

 ونهٌن اسبابو د السالم هٌعل وسفٌ نبً جالله جل هللا د نو وو مخامخ سره
 ٌی وروسته نًڅٌړتر ېچ ړک ړجو ٌی پالن مهاله دږاو وهٌ او هړوک

 د ړۍن ولهټ ېچ وژغورلو خهڅ خطر د يږلو د ٌی وادٌه او ړک تهځرامن
 ګپرمخت او نهٌهوسا ېک وادٌه خپل او وه مخامخه سره خطر د يږلو
 هړک تهځرامن ٌی اٌتړاوٌپ ادياقتص او وساتلو ٌی هغه او ړک تهځرامن ېپک
 خهڅ وښٌګڼ د مصر د وڅتر راتلل ورته خلک خهڅ ډوګ ډوګ د ړۍن د او
 سًٌک ددغه باندي ژبه په اسالم هٌعل وسفٌ د مٌقرانکر او يړک پورته هګټ

ونَ  َقالَ  :»فرماًٌ ېچ لکه ید ړیک ذکر  َحَصدتُّمْ  َفَما َدأًَبا ِسنٌِنَ  َسْبعَ  َتْزَرع 
وه   نب لِهِ  فًِ َفَذر  ا َقلٌِاًل  إاِلَّ  س  مَّ ل ونَ  مِّ ؤْتًِ ث مَّ *  َتؤْك  ْلنَ  ِشَدادأ  َسْبعأ  َذلِكَ  َبْعدِ  ِمن ٌَ ؤْك  ٌَ 

ْمت مْ  َما ا َقلٌِاًل  إاِلَّ  لَه نَّ  َقدَّ مَّ ؤْتًِ ث مَّ *  ت ْحِصن ونَ  مِّ  ٌ َغاث   فٌِهِ  َعامأ  َذلِكَ  َبْعدِ  ِمن ٌَ
ونَ  َوفٌِهِ  النَّاس    به پوري كلونو اوو تر: "ووٌل( ع) ٌوسف »ژباړه:«ٌَْعِصر 
 چً کً دوران ېد په. شا بوخت كركٌله په تونوښك د كروندو د تاسً
 چً برخه غوندي ږل وازيٌ خهڅ هغو له ل،ړک لو تونهښك كوم تاسً

 ًښک وږو پخپلو نور او راوباسا خوري، درد په لپاره خوراك د ستاسً
 هغه په. راشً( ۍقحط او ۍچکالو د) سخت رډې كلونه اوه به بٌا* .دئېږپر

 وخت هغه د ٌې به تاسً چً شً لهړوخو غله ولهټ هغه به ًښک زمانه
 تخم د) تاسً چً وي به هماغه نو ي،ږوسپمٌ هڅ كه. ئړک هډراغون لپاره
 د چً راشً داسً كال ٌو به وروسته هغه له* .وي ېساتل خوندي( لپاره

 په به هغوى او شً دلېواور فرٌاد خلكو د به سره تونوښور په رحمت
 .«."وباسً را شٌره( دانو وړٌغو او ووېم د) كً وخت هغه
 د نو راتللو رزق امښما سهار به ته هغه وروګو که ته السالم هاٌعل مٌمر
 ٌی ورته او باندي پدي شو رانهٌح السالم هٌعل اٌذکر نبً جالله جل هللا
 انٌب ٌی سهٌک دا یداس ژبه په هغه د مٌقرانکر په ېچ هګنڅ لکه لٌوو
لََّما :»ٌیفرما جالله جل هللا ېچ لکه ید ړیک َها َدَخلَ  ك  ٌْ ٌَّا َعلَ  اْلِمْحَرابَ  َزَكِر

ا َقالَ  ِرْزًقا ِعنَدَها َوَجدَ  م   ٌَ ٌَ ِ  ِعندِ  ِمنْ  ه وَ  َقالَتْ  َهَذا لَكِ  أَنَّى َمْر َ  إِنَّ  هللاَّ ق   هللاَّ  ٌَْرز 
َشاء   َمن رِ  ٌَ ٌْ  ېهغ کً محراب وخت هر چً به ٌازكر »ژباړه:«ِحَساب   بَِغ



  

 هڅ اكڅښ او خوراك د ٌې به سره( مٌمر) ېهغ له نو ورتله، ته( مٌمر)
 ېهغ -" ً؟ځرا كومه له ته تا دا! مرٌم: "كوله ٌې به تنهښپو. موندل هڅنا
 هښخو ته چا چً هللا د  -."دي راغلً لوري له هللا د: "ورکاوه وابځ به

 ېچ وروګ اٌب ږمون ېک ٌځدر بلوٌ په «.وركوي روزي حسابه ېب شً
 رهډٌ هغه ېچ لدي سره کوي امر جالله جل هللا ته السالم هاٌعل مٌمر

 انځ ته ډډ ونو د خرماوو د او دوٌرس ورته مشقت سخت او وه کمزوري
 تازه باندي هغه په وڅتر يړورک حرکت ته ونً خرما او ورسوي
 لدي رٌبغ رتهو دا ېچ یتلښغو جالله جل هللا رتهٌچ که راشً خرماوي

 خو شول کولً نو يړورک ويځوخو هغه او شً ړوال ته ډډ ونً د ېچ
 ښښکو هڅه او وړوک ونهٌن اسبابو د ېچ اًٌښرا دا ته ږمون جالله جل هللا
زِّي :»فرماًٌ هکله پدي جالله جل هللا ېچ لکه وړک ترسره شهٌهم دٌبا  َوه 

كِ  ٌْ كِ  ت َساقِطْ  النَّْخلَةِ  بِِجْذعِ  إِلَ ٌْ َطًبا َعلَ ا ر  ً ٌ  ددغً غوندي ږل ته او »ژباړه:«َجنِ
رماوي رازهښې ږېخو به تا پر. وهځوخو تنه ونً  .«شً؛ یتو را خ 
 :ید لًٌو ېچ يړورک اجر رډٌ ته یونکٌو شعر ددغه ید هللا
 کلهٌڅه ېک تنهښپو خو کوه توکل باندي ذات رحمن په ېک چارو ولوټ په
 جل هللا ېچ وريګن ته وهک کار بلکً اخله مه کار خهڅ عاجزي د هم

 هغه او شه ړوال ته يډډ ونً د ېچ: لٌوو ته السالم هاٌعل مٌمر جالله
 وٌنو هښخو هللا د که يږٌځراوغور کجوري تازه باندي تا وڅتر وهځوخو
 هڅ هر د خو یو ړیورک یو ورغلً هلته ېچ یلد رٌبغ ٌی به ته هغه
 .شته سبب وٌ لپآره
 ته ږمون ګېلٌب لٌالبٌب والسالم هٌعل هللا یغمبرصلٌپ نبً ږخو ږزمون

 د لکه کوي داللت ته ږمون یباند ونهٌن په اسبابو د ېچ دي ړیک انديړو
 يړک یاندړو ًګلٌب لًٌالبٌب ته ږمون هغه ېچ ېک صفر په هجرت

 پالن ړیاوٌپ ېچ يړک خودنه ددي ته امت خپل وسلم هٌعل هللا یغمبرصلٌپ
 وٌ خهڅ ضرورتونو د وبتٌالٌدبر ولٌن باتٌترت سره دقت په او

 ده الره زمنهٌاغ وٌ لپآره ختمولو د چونوٌکګړ د او يٌږک لګڼ ضروروت



  

 او ديږن او يړک یبرابر یسوارل دوه وسلم هٌعل هللا یصل پٌغمبر
 مناسب په ېچ اکلوټو ايځ او وخت او ړک غوره ٌی ريګمل امانتداره

 کور د قٌصد ابوبکر د شپً نو يړوک لٌپ باندي ګت او ًځو سره وخت
 هٌعل هللا یصل غمبرٌپ وڅتر ړک غوره دلته ٌی لٌدل غوره او ووتو خهڅ

 شً لړورک فرصت يړلوم ته چا هغه ېچ درلوده باور باندي پدي وسلم
 او افکار ېچ ومرهڅهر وشً ونهګپان وٌانرژ اود ولري اٌتړو  هغه ېچ

 اختالف سره بل وٌ هم یدٌعق ېچ تردي او ولري اختالف سره اٌنظر
 پدي عنه هللا رضً رهٌفح بن عامر وسلم هٌعل هللا یصل غمبرٌپ اٌب ي،ولر

 وڅتر راشً یهمداس رڅٌ په قدمونو د هغوي د ېچ ړک مکلف باندي
 یدد پخپله دا او ده ونهٌن اسبابو د خپله دا شً ړیک ټپ قدمونه هغوي
 د هغه د او هغه د جالله جل هللا ېچ دهٌپوه هغه ېچ لدي سره ید درک

 سره پدي هغه او کوله ونهٌن اسبابو د هغه هم اٌخوب کوي تنهسا ريګمل
 د دٌبا ېچ دادي ېک جهان یپد سنت هللا ېچ اًٌښراو ته ږمون ېچ تلښغو

 .وسپارو هڅهر ته جالله جل هللا وروسته هغه اٌب او وړوک ونهٌن اسبابو

 ولکم یل استغفرهللا و ذا ه یقول اقول
********* 

 مخلوقاتو ولوټ د چً ید لپاره جالله جل هللا هغه د صفت او ثنا ولټ
 ید هللا وٌ رګم عبادت د قٌال نشته چً ورکوم واهًګ زه او ،ید یپالونک
 نبً او سردار ږزمون ېچ ورکوم واهًګ زه او ،ینلر کٌشر ٌڅه چً

 او سالم درود ید رسول او بنده جالله جل هللا د وسلم هٌعل هللا یصل محمد
 باندي چا هغه په او روګمل په او آل په غهه د او هغه په وي دي برکت

  .کوي تابعداري هغه د سره ۍکٌن په پوري ًځور تر امتٌق د ېچ

 :ورونو مسلمانانو درنو روډٌ
 کرټ سره کولو توکل په جالله جل هللا د باندي ولډ ٌڅه په ونهٌن اسبابو د
 اسبابو په او کول توکل باندي هللا په ېچ وکڅ کهځ نلري مخالفت او



  

 په کهځ کوي ښښکو ېک ونهٌن په اسبابو په اٌب هغه يړک پوه انځ انديب
 هڅه او انرژي خپله او کوي ونهٌن اسبابو د ًکوونک توکل سره تٌواقع

 ېچ سپاري ته جالله جل هللا چاري ولټ اٌب وروسته هغه له او مصروفوي
 هللا ېچ لکه يړوک ورسره مرسته او يړورک قٌتوف او اٌبر وروته هغه
ٌَّاكَ  :»فرماًٌ اللهج جل ٌَّاكَ  َنْعب د   إِ  ستا همدا ږمو »ژباړه:«َنْسَتِعٌن   َوإِ

 ېک کولو پلً عملً په او «.وړغوا مرسته خهڅ ستا دا هم او کوو عبادت
 یصل پٌغمبر ېچ دادي هغه وړک پلً دٌبا ږمون یباند یمعن په توکل د ېچ
 توکل سره ولډ قتٌحق په یباند هللا په تاسو رتهٌچ که دي لًٌو هٌعل هللا
 ته مرغانو ېچ هګنڅ لکه يړدرک رزق یداس به ته یتاس نو يړوک

 ٌڅه په مارغان ًځرا هګٌډ هړم امښما او ًځو هٌټخ يږو سهار ورکوي
 اٌب سره ولډ ٌڅه په هغوي خو کوي رهٌذخ نه اکښخڅ او هړخوا وسرهډ
 ېچ کهځ کوي هڅه ېک کولو تهځرامن په روزي د بلکً نکوي هم ًټل

 ًځرګرا رتهٌب او ويټل روزي خپله او کوي ګت  او ًځو سهار يهغو
 د ېچ ورکوي روزي دومره ته هغوي سره فضل پخپل جالله جل هللا

 وٌ پخپله او ًځرګرا رتهٌب او ًځو سهار هغوي يٌږک پري بسنه هغوي
 سره مارغانو رتهٌچ که لري اوړت سره تځښخو د ژوند د ېچ دي فطرت

 ټېل هم به هغوي نو یدلٌک بس لپاره عمر ولټ د هغوي د ېچ وي هڅ وٌ
 روزي ځور هره ته هغوي لپآره همدي نو کولو نه ٌی به تځښخو او کوله

 .ًځو سهار هر او ويټل روزي او کوي هڅه هغوي او ورکوي
 قًٌحق د  ونًٌن اسبابو د ته إ صحابه خپلو وسلم هٌعل هللا یصل پٌغمبر

 وازيٌ د او شً پلً هغه دٌبا ېک چارو ولوټ په ېچ وه ړیک رهڅٌبر یمعن
 نه هګټ او رسوي ضرر هغه ېچ وو يړک مَنع ٌی خهڅ کولو توکل د

 هغه په ږمون وٌووا ږمون رتهٌچ که ړیک وي نه مبالغه به ږمون او رسوي
 اوالدونو خپلو د او وي ړیک ظلم به سره انځ د او وٌږارګنهګ ېک وخت
 ېچ وړونک ونهٌن باباس د ږمون رتهٌچ که ېچ وي ړیک ظلم مو به سره
 تمدن د ترقً د علم د نٌد ږزمون ًځرا ترقً او ګپرمخت وده ٌی کبله له



  

 او راغً يړس وٌ دي نٌد رسونً ًګټ د لپآره خلکو ولوټد او ستٌاښ د
 هښاو خپله ما!رسوله هللا د یا ېچ لٌوو ٌی ته وسلم هٌعل هللا یصل پٌغمبر
 باندي هللا په او مړوت که او ړوک توکل مً هللا په او هړک یخوش یهمداس
 اٌب هړوت هغه ېچ لٌوفرما ورته وسلم هٌعل هللا یصل پٌغمبر م؟ړوک توکل

 هغه په ېچ کهځ ده ونهٌن اسبابو د خپله لړت ًښاو د نو هړوک توکل هللا په
 ٌی ودلٌښپر یهمداس او يٌږک ترسره یپر ضمانت دوٌک پاتً د او باقه د
 ړوال هځلمن یهمداس هم اٌ او يړک ټپ وکڅ وٌ هغه يٌږک المل یدد
 .شً
 يړک برخه راپه ته ږمون هڅ هغه او ړیراک قٌتوف یدد ته ږمون هللا یا

 ولري ړلو وادٌه او ولس ږزمون او وي ېپک هګټ نٌد د ږزمون ېچ
 .ولري ېک امان او امن په وادونهٌه ولټ ړۍن د هګاوهمدارن


