
 بسم هللا الرحمن الرحیم

 ي ارزښتد احترام او د درناو

 ید یپالونک مخلوقاتو ولوټ د چي ید لپاره جالله جل هللا هغه د صفت او ثنا ولټ
 د ته بېشكه او »ژباړه: « َعِظیم   ُخلُق   لََعلَى َوإِنَّكَ  » :ليیفرما ېک کتاب پخپل هغه
 وی رګم عبادت د قیال نشته چي ورکوم واهيګ زه او «.لرې مرتبه اخالقو لوړو
 نبي او سردار ږزمون ېچ ورکوم واهيګ زه او ،ینلر کیشر یڅه چي ید هللا

 برکت او سالم درود ،ید رسول او بنده جالله جل هللا د سلمو هیعل هللا یصل محمد
 تر امتیق د ېچ باندي چا هغه په او روګمل په او آل په هغه د او هغه په وي دي
 .کوي تابعداري هغه د سره ۍکین په پوري يځور
 

ه کیدو مهم د لوړو اخالقو او د ارزښتونو نیونه د هیوادونو او د تمدنونو د رامنځت

ن نلري چې تمدونوه د په سم ډول رامنځته شي او برقراره او دا امکا الملونه دي

شي او په نورو تمدنونو باندي برالسی پیدا کړي مګر دا چې دغه تمدنونه په ځان 

ُكنتُْم  :»لوړ ارزښتونه رامنځته کړي پدي هکله هللا جل جالله فرماییکې اخالق او 

ٍة أُْخِرَجْت لِلنَّاِس تَأُْمُروَن بِاْلَمْعُروِف َوتَْنَهْىَن َعِه اْلُمنَكِر َوتُْؤِمنُىَن  َخْيَر أُمَّ

 ِ  د انسانانو د چي یاست تاسي ډله غوره هغه کښي نړۍ په اوس »ژباړه:«بِاّللَّ

 له او كوئ امر نېکۍ د تاسي شوېده، راوړل ته منځ لپاره اصالح او الرښودني

 .«.لرئ ایمان هللا پر او منع؛ بدیو

دا په هغه وخت کې رامنځته کیدلي شي چې ټولنی یو له بل سره همکاري وکړي 

ډول سره چې یو دبل درناوي وکړي او د پداسي  او یو له بل سره وتړلي شي

ې رول اداء کړي یو چا ډیره ښه ارزښتونو ساتنه وکړي او همدارنګه پدي برخه ک

خبره کړی ده چې ویلي دي ملتونه په اخالقو باندي پاتي کیږي که  چیرته اخالق 

 یی لمنځه الړ شي نو دوي هم لمنځه ځي.

بي له شکه د درناوي اود احترام ارزښت د لوړو انساني ارزښتونو د جملي څخه 

او همدارنګه هر انسان ګڼل کیږي چې د اسالم مبارک دین دیته بلنه ورکړی ده 

ددی هیله او امید لري چې په ځان کې لوړ اخالق او دغه ارزښتونه رامنځته کړي 

زمونږ دین هم پدي باندي ټینګار کړي دي چې دغه ارزښتونه په ټولو شکلونو 

سره انسان په ځان کې رامنځته کړي ددی جملي څخه بل هم دادی چې انسان باید 

دارنګه یو بل ته تیریدنه رامنځته کړي او خپل ځان د یو د بل درناوي وکړي او هم

ټولو هغه کارونو څخه وژغوري چې هغه پري عیبجن کیږي او یا ګنهګاریږي او 

همدارنګه د شک او شبه څخه ځان لري کړي پدي هکله د پیغمبر صل هللا علیه 



وسلم بیالبیل احادیث راغلي دي چې ددی جملي څخه یو حدیث دادي چې باید د 

او شبه څخه انسان ځان لري کړي ترڅو په سمه الره روان شي همدارنګه شک 

پیغمبر صل هللا علیه وسم فرمایلي دي چې مومن مسلمان ته مناسبه نده چې خپل 

 ځان ذلیله کړي.

قاضي جرجاني همدارنګه ویلي دي: زه همیشه هڅه کوم چې خپل اخالق لوړ کړم 

ې دا اخالق دي نو زه هم ګورمه خو او ذاللت رامنځته نکړم او که څوک ووایی چ

په نفس وخت کې باید اخالق په ځان کې راولو او همدارنګه هغه څه څخه ځان 

وژغورو چې راپارونه کوي او هر هغه څه چې په ځمکه کې دي هغه نعمت وګڼو 

بل شاعر ویلي دي: د ځمکي خاوره باید درناوي وشي او همدارنګه انسان باید 

 الق په ځان کې راولي.ځان ذلیله نکړي او اخ

عنتره العبسي وایی: بیالبیل غنیموتونه شته که چا خوښه وي په ځان کې راولي او 

او د ځان په ځان کې حیاء راولي  يهمدارنګه پدي اخالقو سره هغه کولي ش

 درناي وکړي.

او  چا درناوي کول دي چې په دین نژاد همدارنګه ددی ارزښتونو څخه د هغه

کې لدوي سره توپیر ولري د هغوي مادي او معنوي حقوقو درناوي باید ور کلت

وشي د بل لپاره باید د هغه د جسد مال شتمنیو او د هغه د آزادۍ کرامت عقیدي 

نګه د هغه د درناوي وشي د اسالم مبارک دین د انسان درناوي کوي او همدار

َنا َولََقد   »درناوي او عزت غوښتنه کوي هللا جل جالله فرمایي:  م   َبِني َكرَّ

بیا « ورکړه، لویي مو ته بنیادم چي ده پېرزوینه زموږ خو دا »ژباړه:«آَدمَ 

َراهَ  ال »فرمایی: ینِ  ِفي إِك   مجبورول او زور څه كي چارو په دین د »ژباړه:«الدِّ

ُ  َهاُكمُ َین   اَل  »او په بل ځاي کې فرمایی:« نشته ینِ  ِفي ُیَقاِتلُوُكم   لَم   الَِّذینَ  َعنِ  هللاَّ  َولَم   الدِّ

ِرُجوُكم   وُهم   أَن   ِدَیاِرُكم   ِمن   ُیخ  ِسُطوا َتَبرُّ ِهم   َوُتق  َ  إِنَّ  إِلَی  ِسِطینَ  ُیِحبُّ  هللاَّ  هللا »ژباړه:«ال ُمق 

 چلند عدل او نېکۍ د سره خلكو هغو له چي كوي منع نه څخه خبري دې له تاسي

 خپلو له یې تاسي او کړی ندى  جنګ سره ستاسي یې باب په دین د چي وکړئ

همدارنګه بل ته  «خوښوي كوونكي عدل هللا. ایستلي یاست نه څخه كورونو

ه تیریدله نو پیغمبر ه سره هم څرګندیږي کله چې یو جنازدرناوي کول ددی واقع

وویل شو ای د هللا رسوله دا خو د یو صل هللا علیه وسلم ورته ودریدو نو ورته 

 یهودي جنازه ده پیغمبر صل هللا علیه وسلم وفرمایل: آیا هغه نفس ندي؟.

همدارنګه لدي جملي څخه بل هم د هغه چا درناوي کول دي چې په عمر کې 

زیات او یا هم لوړ وي او د هغه درناوي باید وشي پیغمبر صل هللا علیه وسلم 

نږ څخه هغه څوک ندي چې په ماشومانو باندي رحم نکوي فرمایلي دي چې له مو



او د لویانو درناوي نکوي او همدارنګه پیغمبر صل هللا علیه وسلم فرمایلي دي 

چې د خلکو د مرتبو سره سم د هغوي درناوي وکړي او دغه ارزښتونه پیغمبر 

ه پڅرګند شوي دي چې د صحابه إ سره  صل هللا علیه وسلم په ټولو واقعاتو کې

بیالبیلو واقعاتو کې ترسره کړي پداسی ډول سره چې سعد بن معاذ رضي هللا عنه 

ته ودریدو او ورته وویل چې تاسو خپؤ سردار ته ودریږي همدارنګه عمر رضي 

هللا تعالی عنه او ابوبکر صدیق رضي هللا عنه په منځ هم داسی بیالبیل واقعي 

ارنګه د پیغمبر صل هللا علیه پیښي شوي دي چې په همدي باندي ښودنه کوي همد

وسلم په وړاندي د عمر رضي هللا عنه اود عبدهللا بن عمر او د ځینو نورو صحابه 

إ چې مشران صحابه وو بیالبیل واقعه رامنځته شوي چې ټول په همدي باندي 

ښودنه کوي چې د مشرانو باید درناوي وکړي شي او په کشرانو باندي باید شفقت 

 ترسره شي.

×××××× 

 ،ید یپالونک مخلوقاتو ولوټ د چي ید لپاره جالله جل هللا هغه د صفت او ثنا ولټ
 کیشر یڅه چي ید هللا وی رګم عبادت د قیال نشته چي ورکوم واهيګ زه او
 د وسلم هیعل هللا یصل محمد نبي او سردار ږزمون ېچ ورکوم واهيګ زه او ،ینلر
 په هغه د او هغه په وي دي برکت او سالم درود ید رسول او بنده جالله جل هللا
 د سره ۍکین په پوري يځور تر امتیق د ېچ باندي چا هغه په او روګمل په او آل

  .کوي تابعداري هغه
 

هغه  اواو احترام دي درناوي د لوړو ارزښتونو څخه بل هم د ښوونکي درناوي د 

د هغه حق باید پوره شي په ځانګړي توګه د اسالم ته باید عاجزي ترسره شي او 

مبارک دین د هغه مرتبه ډیره لوړه کړی ده او هغه ته عزت ورکړی دی او د 

ارنګه د علماإ ګواهي هم د مالئکو هغه او د مالئکو ګواهي یو شان بللي ده او همد

ُ  َشِهدَ  »د ګواهي سره یی مشابه کړی ده هللا جل جالله فرمایي:  ُهوَ  إاِلَّ  إِلَهَ  اَل  أَنَّهُ  هللاَّ

طِ  َقاِئًما ال ِعل مِ  َوأُولُو َوال َماَلِئَكةُ   په هللا »ژباړه:« ال َحِكیمُ  ال َعِزیزُ  ُهوَ  إاِلَّ  إِلَهَ  اَل   ِبال ِقس 

 پرښتې او نشته؛ خداى هیڅ بل پرته هغه له چي ده ویلې شاهدي خبري ددې خپله

 هغه له چي دي شاهدان پردې توګه منصفانه او رښتینې په هم علم اهل ټول او

 »او بیا فرمایی:«.نشته خداى بل هیڅ کي واقع په پرته څخه باحكمته ور، زور

َفعِ  ُ  َیر  ُكم   آَمُنوا الَِّذینَ  هللاَّ  چي څخه ستاسي »ژباړه:« َدَرَجات   ال ِعل مَ  أُوُتوا َوالَِّذینَ  ِمن 

 هغو به هللا شویدى، ورکړ علم چي ته كسانو كومو او دي لرونكي ایمان كسان كوم

فرمایلي  همدارنګه پیغمبر صل هللا علیه وسلم  «.کړي برخه په درجې لوړي ته

دي: چې د عالم لپآره په آسمانونو او ځمکه کې هر څه استغفار غواړي 



همدارنګه د عالم فضیلت په عابد باندي داسی دی  اوهمدارنګه په اوبو کې ماهیان

لکه د سپوږمي فضیلت چې په نورو ستورو باندي دی او علماء د انبیاإ وارثان 

 دي همدارنګه شاعر وایی:

وپیژنه او د هغه درناوي وکړه او معلم د رسوالنو استازي دي  د معلم ارزښت

ړه ځکه چې هغه عقلونه او همدارنګه د هغه درناوي وکړه او د هغه علم ترالسه ک

 نفسونه جوړوي.

مونږ ډیر زیات دیته اړتیا لرو چې باید په او زمونږ په ټولنه کې د درناوي 

ارزښت رامنځته شي او دا باید یو عام کلتور شي ترڅو پدي سره غټ او واړه 

ژوند وکړي همدارنګه پدي کې باید ښځه او سړیان ټول همداسی ژوند وکړي او 

سره ټولني ژوندی کیدلی شي او پرمختګ کوي ترڅو د هغوترمنځ  همدارنګه پدي

 مینه او محبت وده او پرمختګ رامنځته شي.

 یا هللا زمونږ اخالق ښه کړۍ و زمونږ او نړۍ ټول هیوادونو ساتنه وکړی.


