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 اخالقً ارزښتونو ته د قرانکرٌم پاملرنه
 مخلوقاتو ولوټ د چً ید لپاره جالله جل هللا هغه د صفت او ثنا ولټ

ْهِدي اْلقُْرآنَ  َهَذا إِن   » :لًٌفرما ېک کتاب پخپل هغه ید یپالونک  لِل تًِ ٌَ
 ًَ رُ  أَْقَومُ  ِه ٌَُبشِّ ْعَملُونَ  ال ِذٌنَ  اْلُمْؤِمِنٌنَ  َو الِ  ٌَ  « َكبًٌِرا أَْجًرا لَُهمْ  أَن   َحاتِ الص 

 سمه بٌخً چً ًٌښ الره هغه قُرآن دغه چً دى دا حقٌقت »ژباړه:
 د ته هغو ورسوي، سرته چاري ښې ومنً هغه چً كسان كوم. ده سٌخه
 عبادت د قٌال نشته چً ورکوم واهًګ زه او «وركوي رىېز اجر ستر

 ږزمون ېچ ورکوم هًواګ زه او ،ینلر کٌشر ٌڅه چً ید هللا وٌ رګم
 رسول او بنده جالله جل هللا د وسلم هٌعل هللا یصل محمد نبً او سردار

 او روګمل په او آل په هغه د او هغه په وي دي برکت او سالم درود ،ید
 هغه د سره ۍکٌن په پوري ًځور تر امتٌق د ېچ باندي چا هغه په

 .کوي تابعداري

 :بعد و                            
په قرانکرٌم د لوٌوالً اړخونه دومره ډٌر دی چې چې نه شمارل کٌږي 
قرآنکرٌم د هللا جل جالله پٌاوړی او دحکمت څخه ډکه ښکاره او رڼا الره 
ده او سمه او برابره الره ده چې هٌڅ تحرٌف ورته نشً رسٌدالي او نه 

او همدارنګه که څوک هم باطلوالً ورته رسٌږي علماء پري نشً مړٌدلً 
پری هر څومره رد وکړي دٌته هٌڅ ډول زٌان نشً رسٌدلی هغه عجاٌب 
چې قرآنکرٌم وړاندي کړي ختمٌدونکې ندي چاچې قرآنکرٌم ووٌلً هغه 
رٌښتٌنً اوچا چې پری عمل وکړ بدله ورکول کٌږي او څوک چې پدي 
باندي حکم وکړي نو عدالت ته رسٌږي او څوک چې دٌته بلنه ورکړي نو 

بلنه ورکړي ده پدي هکله هللا جل جالله  هغه سمً الری ته
ْلَنا»فرماًٌ: كَ  َوَنز  ٌْ اًنا اْلِكَتابَ  َعلَ ٌَ ء   لُِكلِّ  تِْب ًْ  َوُبْشَرى َوَرْحَمةً  َوُهًدى َش
 هګاډ په چً دى، ړیک نازل تا پر كتاب دغه ږمو :»ژباړه« لِْلُمْسلِِمٌنَ 
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 رحمت ،هداٌت لپاره خلكو هغو د او. دى ندوونكىګرڅ شً هر د كارهښ
 َما :»او بٌا فرماًٌ «.ده ښېاٌ ٌې هړغا مننً امر د چً دى زٌرى او

ْطَنا ء   ِمنْ  اْلِكَتابِ  فًِ َفر  ًْ  ًښک لٌكنه په تقدٌر د هغو د ږمو »ژباړه:« َش
 «.ېښېپر ده نه اٌتګړمٌن هڅ

په  قرآنکرٌم د لوٌوالً د اړخونوڅخه ٌو هم دادي چې اخالقً جوړښت ته 
ه چې د وګړو او د ملتونو په ژوند کې باٌد دا رامنځته ٌی پاملرنه وکړي د

او ددی لپآره ٌی د ارزښتونو او د بنسټونو او د انسانً سلوک د پلً شً 
اوړی ټولنه لپآره ٌو سٌستم رامنځته کړی دی چې په ترڅ کې ٌو پٌ

رامنځته کٌدالی شً او زړونه پري پاکٌږي چې په ترڅ کې ددي خاوندان 
ه رٌښتٌنولً امانت رحمت عدالت باندی چال چلند کوي ٌو ٌو له بل سره پ

او همدارنګه د خلکو ترمنځ د اختالف روش باندي باور لري اوهمدارنګه 
په ګډ ژوند باندي باور لري چې سوله اٌز وي او د بل درناوي ته پاملرنه 
کوي او همدارنګه هڅه کوي ترڅو دنٌا په دٌن باندي ودانه کړي پدي 

ا :»له فرماًٌهکله هللا جل جال َها ٌَ ٌُّ ا الن اسُ  أَ  َوأُْنَثى َذَكر   ِمنْ  َخلَْقَناُكمْ  إِن 
ِ  ِعْندَ  أَْكَرَمُكمْ  إِن   لَِتَعاَرفُوا َوَقَبائِلَ  ُشُعوًبا َوَجَعْلَناُكمْ   َعلٌِم   ّللا َ  إِن   أَْتَقاُكمْ  ّللا 

 پٌدا خهڅ ًښځ ېٌو او نارٌنه ٌوه له تاسً ږمو! خلكو ېا :»ژباړه« َخبٌِر  
 او ٌو تاسً چً وڅ تر ولئ،ځرګو ېقبٌل او قومونه تاسً مو بٌا او ئړک

 ولوټ تر خهڅ ستاسً انديړو په هللا د ًښک حقٌقت په. وپٌژنئ سره بل
 ارګزېپره زٌات ولوټ تر ًښک تاسً په چً دى وكڅ هغه عزتمند زٌات

ا او بٌ«.دى باخبره او دونكىېپوه هڅ هر په هللا ولډ باوري په. وي
ةً  الن اسَ  لََجَعلَ  َربُّكَ  َشاءَ  َولَوْ  »فرماًٌ: َزالُونَ  َواَل  َواِحَدةً  أُم   إاِل  *  ُمْخَتلِِفٌنَ  ٌَ

 ٌې انسانان ولټ نو یتالښغو رب ستا كه شكهېب »ژباړه:«  ..َربُّكَ  َرِحمَ  َمنْ 
 الېب په هغوى خو اوس رګم. شول یوالځرګ( روانٌپ نٌد وهٌ د) لهډ ٌوه

 خلك هغه وازيٌ به خهڅ ۍورك الرو له او*.وي روان تل الرو لوېب
 ُهوَ  »او بٌا فرماًٌ:«  .دى پر رحمت رب د ستا چً شً، وژغول



  

 تاسً چً دى ذات هماغه :»ژباړه« فٌَِها َواْسَتْعَمَرُكمْ  اْْلَْرِض  ِمنَ  أَْنَشأَُكمْ 
 «.ٌاست يړک شتهېم تاسً ٌې دلته او ٌاست يړک پٌدا خهڅ مکًځ له ٌې

څوک د هللا جل جالله په آٌتونو کې فکر وکړي نو په ٌقٌنً ډول  که ٌو
سره به دا درک کړي چې اخالقً ارزښتونه چې قرانکرٌم ٌی غوښتنه 
 کړي ده دا ٌو ډول ندي چې څوک تري الس په سر شً او ٌا دا چې په ٌو 

او په بل کې ونکړي شً بلکً دا د  چاپٌلایر کې پری عمل وکړي
ه ده چې ثابته ده او د وخت په تٌرٌدو سره نشً ارزښتونو ٌوه مجموع

بدلٌدلً او نه هم د ځاي په بدلٌدو سره هغه بدلٌږي او پدي باندي دا داللت 
هغه ارزښتونه دي چې پٌغمبر صلی هللا کوي چې دغه اخالقً ارزښتونه 

علٌه وسلم پخپل ژوند کې پلً کړي وو او نور خلک ٌی هڅولً وو او 
و کله چې ام المومنٌن عاٌشه رضً هللا عنها څخه د خلک ٌی دٌته رابللً و

پٌغمبر صلً هللا علٌه وسلم د اخالقو په هکله پوښتنه وکړي شوه نوهغه 
ونکړي شول چې بٌالبٌل ډولونه د اخالقو هغه ته وړاندي کړي بلکې هغه 

ته رجوع وکړي ځکه قرانکرٌم د ټول دٌته راجع کړه چې قرانکرٌم 
رضً هللا عنه څخه د سعد بن هشام  ړي وواخالق هغه په ځان پلً ک

كَ  :»رواٌت دی چې فرماًٌ هللا جل جالله دغه وٌنا چې فرماًٌ  لََعلَى َوإِن 
هغه واًٌ « .ېلر مرتبه اخالقو وړلو د ته شكهېب او »ژباړه: «َعِظٌم   ُخلُق  

ما د عاٌشه رضً هللا عنها څخه پوښتنه کړه چې ام المومنٌنی اٌا ته ماته د 
صلی هللا علٌه وسلم د اخالقو په هکله خبر راکولً شی هغً ووٌل  مبرغپٌ

آٌا تا قرآن لوستلً دی ماورته ووٌل بلً، نو ووٌل چې د پٌغمبر صلً هللا 
او عاٌشً رضی هللا عنها چې پوښتنه علٌه وسلم اخالق همدا قرآن وو، 

کوونکې ته ٌی ځواب ورکول پدي باندي ټٌنګار کولو چې په قرآنکرٌم 
هغه څه راغلً چې هغه کې عقٌده شرٌعت عبادت معامالت او ځٌنً ټول 

نور راځً دا په اساس کً ٌو پٌاوړی دعوت دی د هغه چا لپآره چې 
غواړي ٌو انسان د اخالقو له نګاه نه ځان جوړ کړي او پٌغمبر صلی هللا 



  

علٌه وسلم پدي هکله ٌو ښه نمونه وو چې د ژوند په ټولو چارو کې دا پلً 
 کړي وو.

 نکرٌم پري هڅونه کړي ده د بشرٌت د مهمو ارزښتونو څخه چې قرآ
سپکاوي چا ته پکار درناوي دی او د هغه د کرامت ساتنه ده او هٌڅ ډول  

ندي پدي هکله هللا جل جالله پخپل کتاب کرٌم کې مسلمانانو ته امر کړي 
چېد هر هغه کار څخه ځان وژغوري چې خلکو ته پري زٌان رسٌږي 

َها ٌَا»ټکالً او بدګمانً پدي هکله هللا جل جالله فرماًٌ:لکه ټوکې  ٌُّ  أَ
ْسَخرْ  اَل  آَمُنوا ال ِذٌنَ  ن َقْوم   ٌَ ُكوُنوا أَن َعَسى َقْوم   مِّ ًرا ٌَ ٌْ ْنُهمْ  َخ  ِنَساء   َواَل  مِّ
ن َساء   مِّ ُكن   أَن َعَسى نِّ ًرا ٌَ ٌْ ْنُهن   َخ  ُزواَتَنابَ  َواَل  أَنفَُسُكمْ  َتْلِمُزوا َواَل   مِّ

ُتبْ  ل مْ  َوَمن اْْلٌَِمانِ  َبْعدَ  اْلفُُسوقُ  ااِلْسمُ  بِْئسَ  بِاْْلَْلَقابِ   ُهمُ  َفأُولَئِكَ  ٌَ
الُِمونَ   يډملن ؤ نارٌنه نورو پر نارٌنه دي نه! مؤمنانو ېا »ژباړه:« الظ 

 په ًښځ دي نه او. وي غوره خهڅ دوى له هغوى چً شً دىېك وهً،
. وي غوره خهڅ دوى له هغوى چً شً یداېک وهً، يډملن وښځ نورو
 سره نومونو بدو په بل ٌو مه او وئ،ټل مه بٌع بل د ٌو كً وځمن پخپلو
 خبره بده رهډې كول پٌدا نوم کً فسق په وروسته لوړراو اٌمان له. ٌادوئ

 همغوى ،(باسً ونه توبه) ديږنېپر چلند چار دغه چً كسان كوم. ده
ا :»او بٌا فرماٌی« .دي ظالمان َها ٌَ ٌُّ نَ  َكثًٌِرا اْجَتنُِبوا آَمُنوا ال ِذٌنَ  أَ نِّ  مِّ  الظ 

نِّ  َبْعضَ  إِن   ُسوا َواَل  إِْثم   الظ  ْغَتب َواَل  َتَجس  ْعُضُكم ٌَ ٌُِحبُّ  َبْعًضا ب   أَن أََحُدُكمْ  أَ
أُْكلَ  ًتا أَِخٌهِ  لَْحمَ  ٌَ ٌْ قُوا َفَكِرْهُتُموهُ  َم َ  َوات 

َ  إِن   ّللا 
اب   ّللا  ِحٌم   َتو   ې :»ژباړه «ر 

 ناهګ ومانونهګ نًځٌ چً ئ،ړوک هډډ خهڅ كولو ومانګ رډې له مؤمنانو،
. نكوي غٌبت چا د وكڅ دي خهڅ ستاسً او وئټل مه عٌبونه ټپ چا د. وي
 لړخو ًښغو ورور هړم خپل د چً شته وكڅ داسً کً تاسً په اٌا

 خهڅ هللا د. كوئ كركه خهڅ ېد د پخپله تاسً ورئګ - ي؟ړک ښخو
قرآنکرٌم د  ،«.دى مهربان خورا او قبلوونكى توبه هښ رډې هللا. ئېږرېوو

زړه پاکوالً باندی امر کړی ترڅو د هر ډول رذٌلو کارونو او د کٌنو او 
په نورو باندي د بدګمانٌو څخه باٌد پاک وي پدي هکله هللا جل جالله 



  

ًرا بِأَنفُِسِهمْ  َواْلُمْؤِمَناتُ  ونَ اْلُمْؤِمنُ  َظن   َسِمْعُتُموهُ  إِذْ  ل ْواَل  :»فرماًٌ ٌْ  َوَقالُوا َخ
بٌِن   إِْفك   َهَذا  په ؤ، دلًېاور هغه تاسً چً ًښک وخت كوم په »ژباړه: «مُّ

 ونه ومانګ هښ ولً خپله په وښځ مؤمنو او نارٌنه مؤمنو كً وخت همغه
 «.دى؟ بهتان كارهښ دا چً وٌل ونه ٌې ولً او ؛ړک

جملً څخه چې قرانکرٌم هغه ته پاملرنه کړی ده همدارنګه د ارزښتونو د 
د همکاري او ٌو د بل سره د رحم کولو ارزښت دی قرآنکرٌم ټولنه دٌته 
هڅولً ده چې ټول اړخونه باٌد ٌو له بل سره په نٌک کارونو کې 
همکاري وکړي او پرهٌزګاری باٌد وکړي پدي هکله هللا جل جالله 

ْقَوى رِّ اْلبِ  َعَلى َوَتَعاَوُنوا »فرماًٌ: « َواْلُعْدَوانِ  اْْلِْثمِ  َعلَى َتَعاَوُنوا َواَل  َوالت 
 ولوټ له ًښک هغو په دي، پالنً خداى او ۍکېن د چً كارونه كوم »ژباړه:

 ًښک هغو په وي، تٌري او ناهګ د چً كارونه كوم او ئ؛ړوک مرسته سره
د  نو د ټولنً د ګړو ترمنځ همکاري د دولت، «.كوئ مه ړمالت هٌچا د

پٌاوړتٌا له الملونو څخه ٌو المل ګڼل کٌږي ترڅو ټولنٌز امنٌت رامنځته 
شً نو هر انسان غوښتونً لري چې باٌد هغه ثابتی شً او د هغه په 
رامنځته کولو کې هڅه کوي نو که چٌرته په ټولنه کې ٌو له بل سره د 

پٌاوړی شً نو پدي سره د ټولنً ټول غوښتنً پلً کٌدلً همکاري روح 
او په ټولنه کې ټول ددي هڅه کوي ترڅو ٌو له بل سره د مرستً  شً

ارزښت پٌاوړی کړي او خپله انرژي پدي کې مصروفوي هللا تعالی دی 
 دغه شاعر ته خٌر ورکړي چې دغه شعر ٌی وٌلی دی:

 خلک د خلکو لپآره دي هغه که عرب وي که عجم وي
*** 

ونکړۍ چې هغوي ځٌنً د ځٌنً نورو لپاره دي اګر که هغوي احساس  
 خادمان دي

پٌغمبر صلی هللا علٌه وسلم هم د همکاري د ارزښت د پٌاوړتٌا لپآره 
بٌالبٌل احادٌث رواٌت کړي دي لکه چې فرماًٌ: د مؤمنانو مثال ٌو له بل 
سره په مٌنه محبت او همدردي کې د ٌو بدن په څٌر دی کله چې د بدن ٌو 



  

دن ورسره په دردٌږي، غړي د درد له کبله شکاٌت وکړي نو ټول ب
همدارنګه پٌغمبر صلی هللا علٌه وسلم فرماٌلً دي ٌو مسلمان د بل مسلمان 
ورور دي د هغه سره به ظلم نکوي او څوک چې د بل ورور اړتٌا پوره 
کړي نو هللا به د هغه اړتٌا پوره کړي څوک چې د مسلمان څخه ٌو سختً 

ډٌر سختٌانً لری کړي  لری کړي نو هللا به د قٌامت په ورځ د هغه څخه
او څوک چې په ٌو مسلمان باندي ستر واچوي نو هللا جل جالله به د 

 قٌامت په ورځ په هغه باندي ستر واچوي.
خٌستلو ددغه ارزښتونو د جملً څخه د فکر او د عقل څخه د کار ا

ته ار کړی دی چې د اسمانونو او خپلو بندګانو ارزښت دی هللا جل جالله 
ښت او په مالکٌت کې فکر وکړي او هللا )ج( هغه څوک ځمکې په پٌداٌ

 إِن   :»ستاٌلً دي چې پدي کې فکر کوي هللا جل جالله پدي هکله فرماٌی
َماَواتِ  َخْلقِ  فًِ لِ  َواْختِاَلفِ  َواْْلَْرِض  الس  ٌْ َهارِ  الل  ات   َوالن  ٌَ *  اْْلَْلَبابِ  ِْلُولًِ ََل

ْذُكُرونَ  ال ِذٌنَ  ٌَ  َ
امً  ّللا  ٌَ ُرونَ  ُجُنوبِِهمْ  َوَعلَى َوقُُعوًدا اقِ َتَفك  ٌَ  َخْلقِ  فًِ َو

َماَواتِ  َنا َواْْلَْرِض  الس  ارِ  َعَذابَ  َفقَِنا ُسْبَحاَنكَ  َباِطاًل  َهَذا َخلَْقتَ  َما َرب   «الن 
 ګت په ًځور او ېشپ د او تښپٌداٌ په مکًځ او اسمانونو د »ژباړه:

 ناستً ي،ړوال په چً*:دي ېانښن ٌريډ لپاره پوهانو هغو د ًښک ګرات
 په مکًځ او اسمانونو د او. ٌادوي خداى ًښک حالت هر مالستً، او

 كوي ږغ هګتو ارادي غٌر په هغوى) كوي فكر او غور ًښک تښپٌداٌ
 داٌپ دي نه مقصده ېب او بابٌزه تا شٌان ولټ دا! ربه ږزمو ېآ:( "چً

 د ږمو! ربه ېا نو ؛ړېوک كار عبث چً ٌې پاك خهڅ ېد له ته ي،ړک
ْنُظُرواْ  أََولَمْ  :»او بٌا فرماًٌ ،«وژغوره؛ عذابه له خږدو  َمَلُكوتِ  فًِ ٌَ

َماَواتِ   انتظام پر مكًځ او اسمان د خلكو ېد اٌا »ژباړه: «واْلَْرِض  الس 
د فکر او  قرآنکرٌملپآره  نو پدي سره مونږ«ړیک دى نه غور كلهٌڅه

ُ  :»ًٌتدبر دروازي پرانستً دي لکه چې فرما
َمَواتِ  َرَفعَ  ال ِذي ّللا  رِ  الس  ٌْ  بَِغ

 پرته ستنو له ٌې اسمانونه چً ید ذات هغه هللا :»ژباړه« َتَرْوَنَها َعَمد  
ُتمْ  قُلْ  »او بٌا فرماًٌ: «دي درولً همداسً ٌْ ُ  َجَعلَ  إِنْ  أََرأَ

ُكمُ  ّللا  ٌْ َهارَ  َعلَ  الن 



  

ْومِ  إِلَى َسْرَمًدا اَمةِ  ٌَ ٌَ رُ  إَِله   َمنْ  اْلقِ ٌْ ِ  َغ أْتٌُِكمْ  ّللا  ل   ٌَ ٌْ  أََفاَل  فٌِهِ  َتْسُكُنونَ  بِلَ
 چً ړوک فكر كله تاسً: "هړوک تنهښپو خهڅ دوى له »ژباړه: «ُتْبِصُرونَ 

 خهڅ هللا د نو ي،ړک خوره ځور لپاره تل د تاسً پر پوري قٌامته تر هللا كه
 په تاسً ًچ وڅ تر راولً، شپه ته تاسً چً دى معبود كوم هغه پرته
، او مونږ «نلرئ؟ بصٌرت تاسً اٌا - شئ؟ اىړوک استراحت ًښک ېهغ

 :»ته ٌی امر کړي چې پخپل نفسونو فکر وکړي لکه چې هللا تعالی فرماًٌ

ُرواْ  أََولَمْ  َتَفك   او غور ًښک انځ پخپل كله هغوى اٌا :»ژباړه« أَنفُِسِهمْ  فً ٌَ
ات   ْرِض اْْلَ  َوفًِ »او بٌا فرماًٌ: «ي؟ړک ندى فكر ٌَ  َوفًِ*  لِْلُموقِنٌِنَ  آ

 هللا د) لپاره كوونكو باور د ًښک مکهځ په »ژباړه:« ُتْبِصُرونَ  أََفاَل  أَْنفُِسُكمْ 
 د) ًښک وجود پخپل ستاسً پخپله او*دي؛ ېانښن ٌريډ( قدرت د( ج)

او قرآنکرٌم مونږ  «ٌاست؟ نه كتونكً ٌرځ په تاسً اٌا(. دي انًښن عبرت
ه څه کې د تفکر  او فکر کولو دروازي پرانٌستً چې لپآره په هر هغ

ځکه چې دغه فکر کول په عبادت کې راځً انسان ته پري ګټه رسٌږي 
او پدي باندي صحابه ؤاو تابعٌنو ټولو عمل کړی دی ابو دردا رضً هللا 

فکر کول د ټول شپً د ودرٌدو څخه عنه فرماٌلً دي چې ٌو ساعت 
غوره دی او همدارنګه پدي هکله بل حدٌث هم د وهب بن منبه رحمه هللا 

 څخه راغلً دی.
همدارنګه د دی ارزښتونو د جملً څخه بل هم د خبرو اترو او د بل د 
درناوي ارزښت دی زٌاتره اٌتونه دٌته راغلی چې امت ٌی دٌته هڅولً د 

ټول مساٌل حل شً  ځکه له الری خبرو اترو  دپه ژوند کې چې د خلکو 
 الره ده چې هللا ج جالله خپلو انبٌاؤ او رسوالنو تهٌوه خبري اتری هغه 

چې خلکو ته پری د هللا جل جالله رسالت ورسوي  روش او الره اٌښً وه
ځکه اسالم مبارک دٌن د عقٌدي په آزدي باندي باور لرٌلکه چې هللا جل 

ٌنِ  فًِ إِْكَراهَ  اَل  :»جالله فرماًٌ نَ  َقدْ  الدِّ  ٌ ْشدُ  َتَب ًِّ  ِمنَ  الرُّ  دٌن د »ژباړه:«اْلَغ
، د هللا جل جالله نبً نوح علٌه «نشته مجبورول او زور هڅ كً چارو په

السالم خپل قوم ته په ٌو داسی درٌځ کې خبری کولً چې د د عوت په 



  

الله پدي الره کې خپل ډٌر اوږد ژوند مصرف کړی وو لکه چې هللا جل ج
ا.. :»هکله فرماًٌ ُتمْ  َقْومِ  ٌَ ٌْ َنة   َعلَى ُكْنتُ  إِنْ  أََرأَ ٌِّ  َرْحَمةً  َوآَتانًِ َربًِّ ِمنْ  َب

ٌَتْ  ِعْنِدهِ  ِمنْ  ُكمْ  َفُعمِّ ٌْ  زما ېا" »ژباړه: «َكاِرُهونَ  لََها َوأَْنُتمْ  أَُنْلِزُمُكُموَها َعلَ
 ېٌو پر لوري له رب خپل د زه كه چً ئړوک فكر شان ږل! قومه

 هم سره رحمت يګړانځ خپل په زه هغه بٌا او ومړوال ۍشاهد نديګرڅ
 وسٌله هڅ سره ږزمو نو هښ. لٌدلى ونشوه تاسً هغه خو م،ړک ىړلو سر
 باندي سر پر ستاسً هغه زوره په ږمو او ئړغوا نه منل تاسً چً ده

 «.وتپو؟
دی کړ او د ابراهٌم علٌه السالم هم د سرکش باچا په وړاندي دلٌلونه وړان

هغه سره ٌی د عقل له الری خبری اتری وکړی لکه چې پدي هکله 
هِ  فًِ إِْبَراِهٌمَ  َحاج   ال ِذي إِلَى َترَ  أَلَمْ  :»قرانکرٌم کې راغلً دي  آَتاهُ  أَنْ  َربِّ

 ُ
ًَ  إِْبَراِهٌمُ  َقالَ  إِذْ  اْلُمْلكَ  ّللا  ٌُِمٌتُ  ٌُْحًٌِ ال ِذي َربِّ  َقالَ  َوأُِمٌتُ  أُْحًٌِ أََنا َقالَ  َو

َ  َفإِن   إِْبَراِهٌمُ 
أْتًِ ّللا   َفُبِهتَ  اْلَمْغِربِ  ِمنَ  ِبَها َفأْتِ  اْلَمْشِرقِ  ِمنَ  ِبالش ْمسِ  ٌَ

ُ  َكَفرَ  ال ِذي
ْهِدي اَل  َوّللا  الِِمٌنَ  اْلَقْومَ  ٌَ ( نمرود) چا هغه د تا ٌا :»ژباړه «الظ 

 - وه؟ ړېك هګړج سره (ع) ابراهٌم له هغه چً ىړك دى نه غور حال په
 چً امله ېد له او دى، وكڅ رب( ع) ابراهٌم د چً هګړج خبره ېپد

 رب زما: " ووٌل( ع) ابراهٌم چً كله. ؤ ىړورك حكومت ّللا ته هغه
 په( نمرود) دغه نو -." دى واكمن ګمر او ژوند د چً دى ذات هغه
( ع) ابراهٌم -." دى كً واك په زما ګمر او ژوند: " ووٌل كً وابځ

 ځدٌېلو له هغه ته ژوي،ېراخ خهڅ ځختٌ له لمر ّللا نو، هښ: " ووٌل
 پاتً رانېح پك هك منكر هغه حق د دوېاور په ېدد". ژوهېراوخ خهڅ

په همدغه الره باندي د هللا ،«ًٌښ نه الره سمه ته ظالمانو ّللا خو شو،
جل جالله نبً موسی علٌه السالم هم د فرعن سره خبری وکړي پدي هکله 

َماَواتِ  َربُّ  َقالَ *  اْلَعالَِمٌنَ  َربُّ  َوَما فِْرَعْونُ  َقالَ  »هم هللا فرماًٌ:  الس 
َنُهَما َوَما َواْْلَْرِض  ٌْ  َقالَ * َتْسَتِمُعونَ  أاََل  َحْولَهُ  لَِمنْ  َقالَ *  ُموقِِنٌنَ  ُكْنُتمْ  إِنْ  َب

ُكمْ  لٌِنَ  آَبائُِكمُ  َوَربُّ  َربُّ ُكمْ  أُْرِسلَ  ال ِذي لَُكمُ َرُسو إِن   َقالَ *  اْْلَو  ٌْ *  لََمْجُنون   إِلَ



  

َنُهَما َوَما َواْلَمْغِربِ  اْلَمْشِرقِ  َربُّ  َقالَ  ٌْ َخْذتَ  لَئِنِ  َقالَ *  َتْعقِلُونَ  ُكْنُتمْ  إِنْ  َب  ات 
ِري إِلًَها ٌْ  د دا او: "ووٌل فرعون »ژباړه:« اْلَمْسُجونٌِنَ  ِمنَ  َْلَْجَعلَن كَ  َغ

 مکًځ او اسمانونو د: "ړورک وابځ( ع) موسى*"ي؟د هڅ رب کائٌناتو
 دي؛ ًښک ځمن په مکًځ او اسمان د چً رب شٌانو هغو ولوټ د او رب،

: ووٌل ته خلكو شا و خوا خپلو فرعون *."ٌاست كوونكً باور تاسً كه
 هغو د ستاسً او هم رب ستاسً: "ووٌل( ع) موسى *"اورئ؟ نه اٌا"

( ته حاضرٌنو) فرعون *."شوٌدي ٌرت مخکً چً هم رب کونوٌن پلرونو،
 لٌونى بٌخً شوٌدى، لېږرال درته چً غمبرېپ دا ستاسً: "ووٌل

 ځمن په ېدد چً هڅ هر او ځدٌېلو او ځختٌ د: ووٌل( ع) موسى *."كاريښ
 كه: "ووٌل فرعون* ."لرئ پوهه هڅ تاسً كه رب، ولوټ هغو د دي، ًښک
 شامل ًښک خلكو هغو په هم به تا نو ومانه، معبود بل كوم پرته زما تا
 «.."يږورستٌ پراته ًښک بندٌخانو په چً مړک

کړي دی نو قرانکرٌم د خبرو اترو او بل ته د درناوي ارزښت پٌاوړی 
ترڅو د بشرٌت د ودي او پرمختک لپآره تری کار واخٌستل شً او بل 
چاته درناوي وشً بغٌر لدي چې د هغه دٌن، رنګ، جنس ته وکتل شً 

د بشرٌت د کرامت د ساتنً لپآره بٌالبٌل آٌتونه راوړي دي  ځکه قرانکرٌم
ترڅو د بشرٌت ساتنه وشً او ددی بشرٌت د ساتنً لپآره ٌی هڅونه کړي 
اګرکه د هغوي اجناس ٌو له بل سره توپٌر هم ولري لکه چې پدي هکله 

ْمَنا َولََقدْ  »هللا جل جالله فرماًٌ:  َواْلَبْحرِ  ْلَبرِّ ا فًِ َوَحَمْلَناُهمْ  آَدمَ  َبنًِ َكر 
َباتِ  ِمنَ  َوَرَزْقَناُهمْ  ٌِّ ْلَناُهمْ  الط  نْ  َكثٌِر   َعلَى َوَفض   دا:»ژباړه« َتْفِضٌاًل  َخلَْقَنا ِمم 

 ًښک لمده او وچه په ه،ړورک ًٌلو مو ته بنٌادم چً ده رزوٌنهېپ ږزمو خو
 او هړک برخه په ور روزي مو خهڅ شٌانو پاكو له او يړورک ۍسپرل مو

ا »او بٌا فرماًٌ: «لهښوب ور تٌاړلو كارهښ مو مخلوقاتو زٌاترو خپلو رپ ٌَ 
َها ٌُّ قُوا الن اسُ  أَ ُكمُ  ات   َزْوَجَها ِمْنَها َوَخلَقَ  َواِحَدة   َنْفس   ِمنْ  َخلََقُكمْ  ال ِذي َرب 
قُوا َونَِساءً  َكثًٌِرا ِرَجاال ِمْنُهَما َوَبث   َ  َوات 

 إِن   َواْلْرَحامَ  بِهِ  نَ َتَساَءلُو ال ِذي ّللا 
 َ
ُكمْ  َكانَ  ّللا  ٌْ  ئېږرېوو خهڅ رب هغه خپل له خلكو ېا »ژباړه:« َرقًٌِبا َعلَ



  

 هغه د ٌې خهڅ تن هماغه له او ئړک پٌدا خهڅ تن ٌو له ېٌ تاسً چً
 او نارٌنه رډې ًښک ړۍن په ٌې خهڅ وړدوا ېد له او هړراو ته ځمن هړجو
 ٌو تاسً ېٌ وسٌله په چً ئېږرېوو خهڅ خداى هغه له. لړک خواره ًښځ
 خهڅ ولوڅغو له پٌوندونو او ۍخپلول د او ئ،ړغوا حقوق خپل خهڅ بل له
 «.دى ارونكىڅ تاسً پر هللا چً ولرئ باور.  ئړوک هډډ
 
 

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

 قاتومخلو 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 هغه د او هغه په وي دي برکت

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

 :ورونو مسلمانانو درنو روډٌ
د اخالقو د جملً څخه بل هم چې قرآنکرٌم د هغه غوښتنه کړي ده د نفس 
ساتنه او د غصً او د کٌنً لمنځه وړل دي دا معلومه خبره ده چې انسان 

امنځته کٌږي چې د هغه غصه ته پدغه ژوند کې بٌالبی داسی درٌځونه ر
راپاروي او بشري نفس تل داسی برابر دی چې هغه غصه کٌږي هغه څه 
باندي چې واوري او وګوري قرآنکرٌم کې بٌالبٌل داسی اٌتونه راغلً دي 
چې د انسانانو څخه غوښتنه کړي ده چې د خپل نفس کنترول او ساتنه 

ارنګه  د عفو او غصً او د کٌنً څخه ځان وژغوري او همدوکړي او د 
 إِلَى َوَساِرُعوا»د زغم الره غوره کړي پدي هکله هللا جل جالله فرماًٌ: 

ُكمْ  ِمنْ  َمْغفَِرة   ة   َربِّ َماَواتُ  َعْرُضَها َوَجن  تْ  َواْْلَْرضُ  الس  قٌِنَ  أُِعد   ال ِذٌنَ  لِْلُمت 



  

اءِ  فًِ ٌُْنفِقُونَ  ر  اءِ  الس  ر  ظَ اْلغَ  َواْلَكاِظِمٌنَ  َوالض  ُ  الن اسِ  َعنِ  َواْلَعافٌِنَ  ٌْ
 َوّللا 

 وړدوا په ۍبٌوزل او ٌۍاډب د چً لپاره هغو د »ژباړه:« اْلُمْحِسنٌِنَ  ٌُِحبُّ 
 پاري ډلن نورو د او دي زغمونکً ېغوس د مصرفوي، مال ًښک حاالتو

 َواَل  :»او بٌا فرماًٌ«دي؛ ښخو رډې خداى د خلك کانېن داسً. ًښبخ
أَْتلِ  َعةِ  ِمْنُكمْ  ْلَفْضلِ ا أُولُو ٌَ  َواْلَمَساِكٌنَ  اْلقُْرَبى أُولًِ ٌُْؤُتوا أَنْ  َوالس 

ِ  َسبٌِلِ  فًِ َواْلُمَهاِجِرٌنَ  ْعفُوا ّللا  ٌَ ْصَفُحوا َوْل ٌَ ْغفِرَ  أَنْ  ُتِحبُّونَ  أاََل  َوْل ٌَ  ُ
 لَُكمْ  ّللا 

 ُ
 او وس مالً د كسان كوم چً خهڅ ستاسً »ژباړه: «َرِحٌم   َغفُور   َوّللا 

 خپلوانو، له چً كوي نه قسم خبري ېدد دي هغوى دي، خاوندان قدرت
 باٌد هغوى. يړک ونه مرسته سره مهاجرٌنو له دالري خداى د او مسكٌنانو

 نهښب هللا چً ئړغوا نه تاسً اٌا. شً دي رېت خهڅور او يړوک عفوه
 َوال:»آو بٌا فرماًٌ« .دى مهربان رډې او ونكىښب هښ هللا - ي؟ړوک درته

َئةُ  َوال اْلَحَسَنةُ  َتْسَتِوي ٌِّ ًَ  بِال تًِ اْدَفعْ  الس  َنكَ  ال ِذي َفإَِذا أَْحَسنُ  ِه ٌْ َنهُ  َب ٌْ  َوَب
هُ  َعَداَوة   ً   َكأَن   َحظ   ُذو إاِل   ٌُلَق اَها َوَما َصَبُروا ال ِذٌنَ  إاِل   ٌُلَق اَها َوَما َحِمٌم   َولِ
 ته دي؛ نه شانته ٌو بدي او کًېن(![ ص) غمبرهېپ ېا] او »ژباړه: «َعِظٌم  

 به ته) وي، هښ رهډې هغه چً هړوک سره ۍکېن هغً په مخنٌوى ۍبد د
  صمٌمً لكه ېد هغه وه، ېدلېلو منًښد چا د چً سره ستا چً( ېورګو

 يٌږک برخه په کوونکو صبر د وازيٌ صفت دغه *دى دلىځېرګ  دوست
 برخه په دي، خاوندان برخً ًټغ د چً ته خلكو هغو وازيٌ مقام دغه او
ِ  َعلَى َفأَْجُرهُ  َوأَْصلَحَ  َعَفا َفَمنْ  :»او بٌا فرماًٌ« يٌږک  بٌا »ژباړه: «ّللا 
 «.دى هللا پر اجر هغه د ي،ړوک اصالح او يړوک نهښبخ چً وكڅ

همدارنګه د اخالقً ارزښتونو د جملً څخه بل هم پخپل منځو کې 
کله راغلً  دي چې خلکو ونه پدي هسمونوالی دی د قرآنکرٌم بٌالبٌل اٌت

ته ٌی پدي باندي امر کړي چې خپلو منځو کې باٌد اصالح والی رامنځته 
کړي او همدارنګه قرانکرٌم هغه کسان چې اصالح رامنځته کوونکې وي 
د لوي اجر او د ثواب زری ورکړی دی پدي هکله هللا جل جالله 

رَ  الَ  »فرماًٌ: ٌْ  أَوْ  َمْعُروف   أَوْ  بَِصَدَقة   أََمرَ  َمنْ  إاِل   ُهمْ َنْجَوا ِمنْ  َكثٌِر   فًِ َخ



  

نَ  إِْصالَح   ٌْ ْفَعلْ  َوَمنْ  الن اسِ  َب ِ  َمْرَضاةِ  اْبتَِغاءَ  َذلِكَ  ٌَ  أَْجًرا ُنْؤتٌِهِ  َفَسْوفَ  ّللا 
. وي نه هښېګڼ هڅ زٌاتره ًښک مجلسونو وټپ په خلكو د :»ژباړه« َعِظًٌما

 كوم د ٌا يړوک وونهښالر خٌرات او ېصدق د هګتو هټپ په وكڅ كه هو،
 هڅ ته چا لپاره كولو اصالح د ًښک چارو په خلكو د ٌا لپاره كار هښ

 خاطر په خوشحالولو د هللا د چً وكڅ او ده، خبره هښ دا البته نو وواًٌ،
او بٌا  «و؛ړک برخه په ور ثواب لوى ږمو به ته هغه ي،ړوک داسً

َنُهمْ  َفأَْصلَحَ  إِْثًما أَوْ  َنًفاجَ  ُموص   ِمنْ  َخافَ  َفَمنْ  »فرماًٌ: ٌْ هِ  إِْثمَ  َفاَل  َب ٌْ  إِن   َعلَ
 َ
 وصٌت چً وي نهېښاند دا سره چا له كه لبتها :»ژباړه« َرِحٌم   َغفُور   ّللا 

 ېدد هغه او ده؛ړېک تلفً حق هګتو قصدي په ٌا ۍناپوه په كوونكً
 وبال څهٌ هغه پر نو ي،ړوک روغه ًښک ځمن په كسانو وندوړا د موضوع

ْسأَلُوَنكَ »او بٌا فرماًٌ: «.دى كوونكى رحم او ونكىښب هللا نشته، ٌَ  َعنِ  َو
َتاَمى، ٌَ ، لَُهمْ  إِْصالَح   قُلْ  ال ر  ٌْ ُ  َفإِْخَواُنُكمْ  ُتَخالُِطوُهمْ  َوإِنْ  َخ

ْعلَمُ  َوّللا   الُمْفِسدَ  ٌَ
ُ  َشاءَ  َولَوْ  الُمْصلِِح، ِمنَ 

َ  إِن   َْلَْعَنَتُكمْ  ّللا 
 خهڅ ستا »ژباړه:«َحِكٌم   َعِزٌز   ّللا 

 ورته -" وشً؟ چلن ولډ هڅ دي سره ٌتٌمانو له: "كوي تنهښپو خلك
 كول غوره هماغه د وي، هښېګڼ هغو د چً کً چلن ولډ كوم په: "وواٌه

 ژواك ژوند، او تګښل او څخر هغو د او خپل تاسً كه او دي هښ رډې
 ونهړو ستاسً خو هغوى نو نشته؛ باك هڅ ئ،ړک کٌشر سره او ګډ سره
 هللا د كه.  دى كارهښ ته هللا حال وړدوا چارو روغ او ورانكارو د. دي
 مخامخ سره ستونزو له تاسً ٌې به ًښک كار ېد په نو واى؛ ېشو هښخو

آو  «."دى هم تنڅښ حكمت د رهېسرب ۍواكمن پر هغه رګم  واى، يړک
اسِ  َوِمنَ  »بٌا فرماًٌ: اةِ  فًِ لُهُ َقوْ  ٌُْعِجُبكَ  َمنْ  الن  ٌَ ا اْلَح ٌَ ْن ٌُْشِهدُ  الدُّ  َعلَى ّللاَ  َو

ٌُْفِسدَ  اْْلَْرِض  فًِ َسَعى َتَول ى َوإَِذا*  اْلِخَصامِ  أَلَدُّ  َوُهوَ  َقْلبِهِ  فًِ َما  فٌَِها لِ
ٌُْهلِكَ  ْسلَ  اْلَحْرثَ  َو  َذْتهُ أَخَ  ّللاَ  ات قِ  لَهُ  قٌِلَ  َوإَِذا*  اْلَفَسادَ  ٌُِحبُّ  اَل  َوّللاُ  َوالن 
ةُ  مُ  َفَحْسُبهُ  بِاْْلِْثمِ  اْلِعز   وكڅ کً انسانانو په »ژباړه:« اْلِمَهادُ  َولَبِْئسَ  َجَهن 
 كاريښ ښې ٌريډ ته تا ًښک ژوند په دنٌا د خبري هغه د چً دي داسً

 کً حقٌقت په خو نٌسً، شاهد هللا وار وار په ۍنٌت كېن خپلً پر هغه او



  

 ًځور الس په قدرت ته هغه چً كله او *وي منښد سخت رډې حق د هغه
 ېدد لًځ هلً ولًټ هغه د ًښک مكهځ په نو ،(ًځرګو رتهېب چً كله ٌا)

 له اتځوځ انسانً او يړک ټلو تونهښك ي،ړک خپور فساد چً وي لپاره
( نٌوه شاهد به هغه چً ذات هغه) هللا چً ًښک حال داسً په. ٌوسً هځمن
 خهڅ هللا له چً يٌږك لٌو هورت چً كله او *ويښخو نه فساد كلهٌڅه

 انسان داسً د. ويګٌنټ ناهګ پر ٌې مفكوره ابرو او پت خپل د نو ه؛ٌږرېوو
 «..دى ىځنګاستو ناكاره رډې هغه او دى؛ كافً خږدو لپاره

ژوند کې دٌته ډٌره اړتٌا لرو چې اخالقً ارزښتونو نو مونږاو تاسی پدي 
کتاب قرآنکرٌم کې  ساتنه وکړو هغه ارزښتونه چې هللا جل جالله په

هغه تمذن ودي او راغلً دي او زمونږ پٌغمبر )ص( پلً کړي دي ترڅو 
پرمختک ته ورسٌږو چې زمونږ نٌکونه رسٌدلً وو هللا جل جالله شاعر 

 شوقً ته خٌر ورکړي چې دغه شعر ٌی وٌلی دی:
ٌقٌنا ملتونه او امتونه په اخالقو باندي والړ دي ترڅو چې دا وي نو دوي 

 وي 
 چٌرته اخالق لمنځه والړ شً نو دوي هم لمنځه تللً دي که

ّللا جل جالله دي دي مونږ ته د نٌکو اخالقو د رامنځته کولو توفٌق 
راکړي ځکه چې ددي رامنځته کوونکً بل څوک نشته مګر ته ٌی ّللا 
دی مونږ څخه بدی لری کړي زمونږ هٌوادونو ولسونه پوځونه او د 

نړۍ د نورو هٌوادونو ترڅنګ زمونږ په  پولٌسو ساتنه دی وکړي او د
 هٌواد کې دي امن او امنٌت برقرار کړي  


