
 بسم هللا الرحمن الرحٌم

 په قرآنکرٌم کې د خلکو سره د خواخوږي په هکله راغلً اٌتونه

 پخپل هؽه دی پالونکی مخلوقاتو ټولو د چً دی لپاره جالله جل هللا هؽه د صفت او ثنا ټول

لَم   َولََقد  » : فرماٌلً کې کتاب كَ  ٌَِضٌق   أَنَّكَ  َنع  ر  ق ول ونَ  بَِما َصد  دِ  َفَسبِّح  *  ٌَ نَ  َوك ن َربِّكَ  بَِحم   مِّ

اِجِدٌنَ  ب د  *  السَّ ٌَكَ  َحتَّى َربَّكَ  َواع  أ تِ قٌِن   ٌَ ٌَ  چً خبري کومً ده، معلومه ته موږ او »ژباړه:«ال 

 د: چً دى دا عالج ددې *.رسٌږي خپګان ته زړه ستا سره هغو په كوي، پوري تا په دوى

 تر او کړه،* ښكته سجده په سر وړاندي په هغه د وکړې، سره پاکً په ستاٌنه ثنا رب خپل

 او«."كوه بندګً رب خپل د دى، ٌقٌنً راتګ هغه د چً پوري( مرګ) ساعت وروستً هغه

 زه او نلری، شرٌک هٌڅ چً دی هللا ٌو مګر عبادت د الٌق نشته چً ورکوم ګواهً زه

 او بنده جالله جل هللا د وسلم علٌه هللا صلی محمد نبً او سردار زمونږ چې ورکوم ګواهً

 درود کړم، بشپړ اخالق نٌک چې ٌم شوی لٌږل را لپاره ددي زه ٌقٌنا: فرماًٌ دی رسول

 قٌامت د چې باندي چا هؽه په او ملګرو په او آل په هؽه د او هؽه په وي دي برکت او سالم

 .کوي تابعداري هؽه د سره نٌکۍ په پوري ورځً تر

 و بعد:

د خلکو سره خواخوږي کول د لوړو اسالمً ارزښتونو د جملً څخه ګڼل کٌږي او همدارنګه 

انسان باٌد د نورو سره په ؼم او ښادي کې شرٌک لوړ انسانً اخالقً ارزښتونه دي چً 

ووسً څوک چې د هللا جل جالله په کتاب کې فکر وکړي نو و به ګوري چې دبل چار سره د 

پاملرنه کړی ده هللا جل جالله پخپله د انبٌاؤ سره خواخوږي او خواخوږي ارزښت ډٌره 

همدارنګه د اولٌاؤ او د ؼوره خلکو سره خواخوږي څرګنده کړی ده پٌؽمبر صل هللا علٌه 

وسلم ته چې کله خپل قوم زٌان ورسولو او همدارنګه د هؽه څخه ٌی مخ واړولو نو هللا جل 

 »وي فرماٌل لکه چې هللا جل جالله فرماٌی: جالله د هؽه سره خواخوږي څرګنده کړه او

ٌُنَِنا َفإِنَّكَ  َربِّكَ  لُِحْكمِ  َواْصبِرْ   راتګه تر فېصلې د رب خپل د(![ ص) پېؽمبره اې] »ژباړه:« ِبأَْع

مقصد ٌی دادی چې ته د هللا په فٌصلً کې صبر « ٌې الندي نظر تر زموږ ته وکړه، صبر

درکړی او خپل قوم ته ٌی لٌږلً ٌی زمونږ په وړاندي کوه په هؽه څه کې چې تاته ٌی رسالت 

 ٌی مونږ د ګورو او مونږ ستا ساتنه کوو.

او کله چې د پٌؽمبر صل هللا علٌه وسلم زړه مات شو د ډٌری خپګان څخه ځکه چې قوم د 

هؽه څخه مخ واړولو او د هؽه حق وٌنا ته ٌی لبٌک  ونه وٌل نو هللا جل جالله د هؽه سره 

ِمن وا بَِهَذا  »څرګنده کړه لکه چې فرماًٌ:خواخوږي  ٌ ؤ  َك َباِخٌع نَف َسَك َعلَى آَثاِرِهم  إِن  لَم   َعلَّ فَلَ

 وړي، نه را اٌمان ښوونه دؼه پر دوى كه(![ ص) محمده اې] نو ښه »ژباړه:«  ال َحِدٌِث أََسًفا

 لََعلَّكَ  »فرماًٌ: او په بل ځاي کې« .باٌلې ځان خپل څخه خوړلو ؼم له پسً هؽو په ته ښاًٌ

ُكوُنوا أاَل َنْفَسكَ  َباِخع    ځان خپل کښً ؼم پدې ته ښاًٌ(![ ص) محمده اې] »ژباړه:« ُمْؤِمنٌِنَ  ٌَ

مقصد ٌی دادي چې ښاٌی ته خپل نفس د خپګان د « .راوړي نه اٌمان خلك دؼه چً باٌلې

دا ټول اٌتونه  وجه نه هالک کړي ځکه چې دوي تانه مخ اړولً او د حق څخه ٌی مخ اړولً

او ددی په څٌرنور آٌتونه هم شته چې ټول ددی خودنه کوي چې هللا جل جالله د پٌؽمبر صل 

 هللا علٌم وسلم سره خواخوږي څرګنده کړی ده.



همدارنګه هللا جل جالله د هؽه سره خواخوږي پداسی ډول سره څرګنده کړه چې هؽه ته ٌی 

َما »تبلٌػ وکړي لکه چې هللا جل جالله فرماًٌ:وفرماٌل چې خپل توان په اندازه خلکو ته   َفإِنَّ

كَ  ٌْ َنا البالغ َعلَ ٌْ  او دي رسول پٌؽام ٌوازي وظٌفه ستا حال هر په »ژباړه:« الحساب  َوَعلَ

ِهم لَّْستَ  »او بٌا فرماٌی: « .دى كار زموږ اخٌستل حساب ٌْ ِطر   َعلَ ٌْ  پر هٌڅ »ژباړه:« ِبُمَص

نو ته خپل ځان مه په تکلٌؾ کوه او زٌان ځانته مه رسوه « .ٌې نه كوونكی زٌاتی زور هؽو

په تا باندي ٌواځً خلکو ته دؼه رسالت رسول دي او هداٌت له هللا له لوري دی لکه چې 

َ  َولَِكنَّ  أَْحَبْبتَ  َمنْ  َتْهِدي اَل  إِنَّكَ  »فرماٌی: ْهِدي هللاَّ َشاء َمن ٌَ  اې] »ژباړه:« ِبالُمْهَتِدٌنَ  أَْعلَمُ  َوُهوَ  ٌَ

 خو وركوالی، نشې هداٌت ته هؽه وي، دي خوښ او وؼواړې ته چا چً ته(![ ص)پېؽمبره

 «..دي منونكً هداٌت د چً پٌژنً ښه خلك هؽه هللا وركوي،  هداٌت وؼواړي ته چا چً هللا

همدارنګه څوک چې په قرآنکرٌم کې فکر وکړي نو وبه ګوري چې هللا جل جالله د موسی 

سره هم خواخوږي ترسره کړي وه کله چې هؽه ته ٌی امر وکړ چې خپل علٌه والسالم د مور 

ځوي په ٌٌم کې وؼورځوي چې د وٌالی نوم دی چې د هؽً زړه مات شو ځکه هؽه پخپل 

ځوي باندي ووٌرٌدله ځکه هللا جل جالله هؽه سره خواخوږي ترسره کړه او اطمئنان ٌی 

نَ  »ورکړ لکه چې هللا جل جالله فرماًٌ: ٌْ هِ  ِخْفتِ  َفإَِذا أَْرِضِعٌهِ  أَنْ  ُموَسى أُمِّ  إِلَى اَوأَْوَح ٌْ  َفأَْلِقٌهِ  َعلَ

مِّ  ِفً ٌَ ا َتْحَزِنً َواَل  َتَخافًِ َواَل  اْل وهُ إِنَّ كِ  َرادُّ ٌْ  د موږ »ژباړه:« اْلُمْرَسلٌِنَ  ِمنَ  َوَجاِعلُوهُ  إِلَ

 خطر سر د هؽه د سره ستا چً كله بٌا ورکړه، تى ته ده: "چً وکړ الهام ته مور( ع)موسى

 ته تا همدا هؽه به موږ. كوه مه اندېښنه او وېره هٌڅ او وؼورځوه کښً سٌند په هؽه نو وي،

همدارنګه هللا جل جالله کله « ."کړو شامل کً ټولۍ په پېؽمبرانو د به هؽه او راولو بٌرته

جالله  خواخوږي ورسره څرګنده کړه لکه چې هللا جلچې هؽه ته خپل ځوي واپس کړو نو 

هِ  إِلَى َفَرَدْدَناهُ  »فرماًٌ: ًْ  أُمِّ ُنَها َتَقرَّ  َك ٌْ ِ  َوْعدَ  أَنَّ  َولَِتْعلَمَ  َتْحَزنَ  َواَل  َع  اَل  أَْكَثَرُهمْ  َولَِكنَّ  َحق   هللاَّ

ْعلَُمونَ   سترګً هؽې د چً راوست ته مور خپلً بېرته( ع)موسى موږ توګه دې په »ژباړه:« ٌَ

 خو. وه رښتٌا وعده هللا د چً وپوهٌږي دې په هؽه او اوسً ونه ؼمجنه او شً روښانه

 «..پوهٌږي نه خبره دې په خلك زٌاتره

همدارنګه په قرآنکرٌم کې مرٌم علٌه السالم ته هم هللا جل جالله خواخوږي ورسره څرګنده 

کړي وه په هؽه وخت کې چې کله په هؽه باندي سختً راؼله او وی وٌل لکه چې هللا جل 

َتِنً »فرماًٌ:جالله  ٌْ الَ ا َوُكْنتُ  َهَذا َقْبلَ  ِمتُّ  ٌَ ًٌ ا َنْس ًٌّ ْنِس  څخه دې له زه كاشكً،" »ژباړه:« مَّ

نو هللا جل جالله هؽه ته امر وکړ چې « ."شوى پاته واى نه مً نښان نوم او واى مړه مخکً

 َجَعلَ  َقدْ  َتْحَزِنً أاَلَّ  َتْحتَِها ِمن َفَناَداَها »خپل زړه مطمئن کړي لکه چې هللا جل جالله فرماًٌ:

ا َتْحَتكِ  َربُّكِ  ًٌّ ي*  َسِر كِ  َوُهزِّ ٌْ ْخلَةِ  ِبِجْذعِ  إِلَ كِ  ُتَساِقطْ  النَّ ٌْ ا ُرَطًبا َعلَ ًٌّ ي َواْشَرِبً َفُكلًِ*  َجنِ  َوَقرِّ

ًنا ٌْ  ستا کېږه، خپه مه: "وٌل وٌې وکړ، ؼږ ته هؽې څخه خوا الندي د پرښتې »ژباړه:« َع

 به تا پر. وخوځوه تنه ونً ددؼً ؼوندي لږ ته او *ده؛ بهولې چٌنه ٌوه الندي تا تر پروردګار

 کتو په ته عٌسی) سترګً خپلً او وڅښه وخوره، نو *شً؛ توی را ُخرماوي ښېرازه خوږې

 «..کړه ٌخً( سره

******** 



 زه او دی، پالونکی مخلوقاتو ټولو د چً دی لپاره جالله جل هللا هؽه د صفت او ثنا ټول

 ګواهً زه او نلری، شرٌک هٌڅ چً دی هللا ٌو مګر عبادت د الٌق نشته چً ورکوم ګواهً

 دی رسول او بنده جالله جل هللا د وسلم علٌه هللا صلی محمد نبً او سردار زمونږ چې ورکوم

 د چې باندي چا هؽه په او ملګرو په او آل په هؽه د او هؽه په وي دي برکت او سالم درود

 .کوي تابعداري هؽه د سره نٌکۍ په پوري ورځً تر قٌامت

د خواخوږی بٌالبٌل ډولونه شته چې لدي جملً څخه په مال په نصٌحت وجدانً مشارکت په 

دعاء او ځٌنً نور ډولونه شته چې خلکو سره باٌد خواخوږي ترسره شً قرآنکرٌم مونږ ته د 

بٌانوي کله چې موسی  هؽه نٌک سړي خواخوږي چې د موسی علٌه السالم سره ٌی کړي وه

علٌه السالم خپل قوم څخه ووتو په وٌره کې وو او هؽه سړي ته ٌی خپله قٌصه وکړه چې د 

فرعون سره ٌی سه ترسره کړي وو نو هؽه سره ٌی خواخوږي ترسره کړه  لکه چې هللا جل 

الِِمٌنَ  الَقْومِ  ِمنَ  َنَجْوتَ  َتَخؾْ  ال »جالله فرماًٌ:  له ته اوس وېرېږه، مه هٌڅ »ژباړه:« الظَّ

همدارنګه قرانکرٌم مونږ ته بٌان کړي ده چې مالئکو د « ."ٌې شوى ژؼورل څخه ظالمانو

د کله د خپل قوم  نه وٌرٌدو د هؽه سره خواخوږي څرګنده کړه او  علٌه السالم سره چې لوط

ا َتْحَزنْ  َواَل  َتَخؾْ  اَل  »ورته ٌی ووٌل لکه چې هللا جل جالله فرماًٌ: وكَ مُ  إِنَّ « َوأَْهلَكَ  َنجُّ

 «.وژؼورو كورنۍ ستا او تا به موږ کوه، خپګان مه او وېرېږه مه" »ژباړه:

ښت باندي ځانونه زپٌؽمبر صل هللا علٌه وسلم هم مونږ ته الرښوونه کړی ده چې پدؼه ار

پابند کړو لکه چې پٌؽمبر صل هللا علٌه وسلم په بٌالبٌلو احادٌثو کې په همدي باندي ټٌنګار 

دی لکه چې فرماًٌ: د چا سره چې ٌو سه زٌات وي بل چا سره دی شرٌک کړي  کړي

همدارنګه پٌؽمبر صل هللا علٌه وسلم فرماٌلً دي: څوک چې بل چا سره خواخوږي ترسره 

کړي نو هللا جل جالله به د قٌامت په ورځ به د هؽه څخه سختً لری کړي همدارنګه پٌؽمبر 

هللا جل جالله تر هؽه پوري د خپل بنده اړتٌا پوره کوي تر صل هللا علٌه وسلم فرماٌلً  دي: 

 هؽه پوري چې د هؽه بنده د بل ورور اړتٌا پوره کړي.

او کله چې پٌؽمبر صل هللا علٌه وسلم په مدٌنه منوره کې ژوند پٌل کړ او مهاجرٌن ورته 

بل قوم سره ٌی راؼلل او ورته ٌی ووٌل ای د هللا رسوله مونږ داسی قوم بل نه وولٌدلی چې د 

دومره خواخوږي څرګنده کړی وي چې لکه څنګه انصارو له مونږ سره خه وکړ نو پٌؽمبر 

د اشاعرٌنو هم صل  هللا علٌه وسلم هم د هؽوي ستاٌنه وکړه او پٌؽمبر صل هللا علٌه وسلم 

ستاٌنه کړی وه ځکه چې دؼه ارزښت پکً وو لکه چې فرماٌلً وو: اشاعرٌن کې او ٌا هم په 

کې دوي اوسٌږي او دوي خواړه کم شً نو دوي ټول خواړه په ٌو لوښً کې جمع کوي  ښار

 او په ټولو باندي ٌی تقسٌموي هؽوي له ما څخه دي او زه له هؽو څخه ٌم.

مونږ ټول دٌته اړتٌا لرو چې پدؼه ارزښت او اخالقو باندي ځان سمبال کړو ترڅو زمونږ 

رنګه په ټولنه کې اړٌکً پٌاوړي شً او د خلکو ترمنځ د ورورولً روح پٌاوړي شً او همدا

 ترمنځ مٌنه او محبت خپور شً.

 هللا جل جالله د زمونږ په زړونو کې مٌنه او محبت واچوي


