
  

 د اسراء او د معراج مبارکه شپه
 مخلوقاتو ولوټ د چً ید لپاره جالله جل هللا هؽه د صفت او ثنا ولټ

اًل  ِبَعْبِدهِ  أَْسَرى الَِّذي ُسْبَحانَ : }لًٌفرما ېک کتاب پخپل هؽه ید یپالونک ٌْ  لَ
هُ  لَهُ َحوْ  َباَرْكَنا الَِّذي اْْلَْقَصى اْلَمْسِجدِ  إِلَى اْلَحَرامِ  اْلَمْسِجدِ  ِمنَ  ٌَ اِتَنا ِمنْ  ِلُنِر ٌَ  آ
هُ  ِمٌعُ  ُهو إِنَّ  خپل ٌې شپه ٌوه چً دى پاك ذات هؽه »: هړژبا{ الَبِصٌرُ  السَّ
 هؽه د بوته، پوري مسجد( اقصً) ريٌل هؽه تر خهڅ حرام مسجد له بنده
 په ېانښن نًځٌ خپلً چً دى، ړیک بركتً مو لايرېچاپ( ص محمد)
 او دونكىېاور هڅ هر د( هللا) اؼههم ًښک حقٌقت په( وښٌو) وروګو

 هللا وٌ رګم عبادت د قٌال نشته چً ورکوم واهًګ زه او ،«.دى لٌدونكى
 او سردار ږزمون ېچ ورکوم واهًګ زه او ،ینلر کٌشر ٌڅه چً ید

 درود ،ید رسول او بنده جالله جل هللا د وسلم هٌعل هللا یصل محمد نبً
 چا هؽه په او روګمل په او آل هپ هؽه د او هؽه په وي دي برکت او سالم
 .کوي تابعداري هؽه د سره ۍکٌن په پوري ًځور تر امتٌق د ېچ باندي

 و بعد:                       
بی له شکه د اسراء او د معراج د شپی سفر د رازونو څخه ډک سفر وو 

په  نبً ۍاو د بشرٌت په تارٌخ کښً ٌو ځانګړی سفر وو چې د آخرن
څو کلونه  ًچې هؽه او د هؽه ملګرو پرله پس يوسته لدبرخه شو دا ور

او د بعثت په لسم کال باندی څو ورځی وروسته  ًوګالل ۍاو سخت ېستونز
لٌه وسلم خپل عکرٌم صلی هللا  ًدؼه سفر سرته ورسٌده چې نبله هؽً 

همدارنګه خپله هوښٌاره بی بی سٌده خدٌجه رضی  وخوږ تره ابوطالب ا
کرٌم صلی هللا علٌه وسلم  نبًچې دوی دواړه د  لرکړهللا عنها له السه و

هؽوی ًٌ په وخت کښې  ۍوو او د سخت يلپاره په ژوند کښې قوی مالتړ
 ته رجوع کوله.

وروسته کرٌم صلی هللا علٌه وسلم ؼم د طابؾ د ؼمجن سفر څخه  نبًد 
شٌبو  هؽه په خوږ ژوند کښې ٌو له سختو ا دچې دځکه نور هم زٌات شو 

 ًنبنو رسولو وخپل قوم او نورو ورته زٌان او ضرر  کله چې څخه وو،
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هٌله چې د طابؾ خلک به  يکرٌم صلی هللا علٌه وسلم طابؾ ته والړ پد
ولٌدل چې د خپل قوم څخه ډٌر زٌات ًٌ خو هؽوی  يمرسته وکړ ًٌ

خپل ؼالمان او ماشومان  هؽوی ځکه چً او سخت وو  ًزٌان رسونک
 يترد ولًږو باندی وٌکړل چې په ت ًلم پسکرٌم صلی هللا علٌه وس نبً
کرٌم صلی  نبًمبارکو قدمونو څخه وٌنی روانی شولی نو  هؽه دد چې 
هللا ته رجوع وکړه او دؼه بٌرته را ګرځٌدو په وخت کې لٌه وسلم عهللا 

پکً را معناګانی  ًټول ۍاو د عاجز ۍد بندګ ېدعاء ٌی وکړه چً پکښ
وٌل: ای هللا  يه ته رجوع وکړه او وهللا جل جالل ًٌواځهؽه  ټول شوي

او د کمزورتٌا شکاٌت کوم ای په ټولو  ۍبٌچارګ ۍزه تاته د خپلی ناتوان
وزلو  ته رب د ټولو بٌچارګانو او د بی !کونکو کښې ډٌر مهربانه ًمهربان

چې پرما  يهؽه چاته می سپار ي؟ته ماچاته سپار ًاو ته زما رب ٌ ًٌ
چې زما چاری په الس کښې  يسپار ًمآٌا هؽه دښمن ته  ي؟برٌد وکړ

که چٌرته په ما باندی ستا ؼضب نه وی نو زه باک نلرم خو ستا  ً؟واخل
مهربانی او بخښنه زما لپاره ډٌره پراخه ده زه پناه ؼواړم لدی څخه چې 

د هؽه په  يستا په مبارک مخ کې زما لپاره ؼضب راشی چې ټولی تٌار
دې زه   يسم کړ ًٌ يرت چاراو د دنٌا او د آخ يد يبرکت رڼآ شو

ؼواړمه ځکه چې ستا څخه ماسوا بل څوک  ًٌواځی ستا رضاٌت او خوښ
 د ځواک خاوند نشته.

نو همدا وو چې ددؼه ټولو امتحانونو په منځ کې ٌو لوی امتحان رامنځته 
شو چې هؽه د اسراء او د معراج د شپی سفر وو چې هللا جل جالله خپل 

او د جهان پټ رازونه ورته وښودل چې له   ته ټول ؼٌبی حقٌقتونه نبً
 ًښودلنه وو دا ًٌ ته  نبًکوم  هٌڅهؽه ماسوا هٌڅ ٌو نږدی مالٌکی او 

 الد کرٌم صلی هللا علٌه وسلم ته د تکرٌم او د هؽه د زړه  نبً او دا
په خاطر سرته ورسٌده ترڅو د هؽه اٌمان باور او ٌقٌن نور هم  ًثابتوال

کرٌم صلی  نبًهللا جل جالله د هؽه سره دی او چې شً زٌات  يباند يپد
 د هؽه ساتونکی دی.هللا تعالی هللا علی وسلم د هؽه په ضمانت کې دی او 



  

 :يدًٌ  ًٌری ته ډٌر خٌر ورکړی چې وٌلصامام بو يهللا جل جالله د
په  ۍلکه چی سپوږم ي*په ٌوه شپه کې د ٌو حرم څخه بل حرم ته والړ 

رمختګ او پٌشرفت ته دی دومره ادامه پ ي*کو ګتوره تٌاره کې ت
هؽه ندی  وچې هٌڅ سترګ يتردی چې قاب قوسٌن ته ورسٌد *ورکړه
بادار او هلته ټول پٌؽمرانو او رسوالنو ته داسی پٌشوا کړی لکه  *لٌدلی

 چې د خپلو خادمانو څخه مخکً وي*.
معجزه د لوٌو معجزو او د لوٌو نښو څخه  ًد اسراء او معراج د شپ

دی دا چې  ته په برخه کړی نبًخپل چې هللا جل جالله  يٌږشمٌرل ک
لوی عبرتونه او  ًنو په ګډه سره ځٌن ي ٌوته نږدی شو ًشپ ًمونږ دؼ

چې مونږ او تاسو لپاره پدي کې  کوو يوړاند ونهدرسلوی همدارنګه هؽه 
 :پراته دي

ټکر په د توکل او د باور کولو سره  يد اسبابو نٌونه په هللا جل جالله باند
براق تابع   يته د معراج په شپه باند نبًهللا جل جالله خپل  ًنه راځکې 

چې هللا جل جالله  يسره لد يسفر ترسره کړ يګرځولی وو ترڅو هؽه پر
 ياو سره لد ًڅخه بوځ ًبؽٌر له وسٌل نبًلرله چً خپل  يتوانمند يدد

ل جالله کرٌم صلی هللا علٌه وسلم بشپړ باور درلود او په هللا ج نبًچې 
توکل کولو خو چې کله هؽه بٌت المقدس ته ورسٌدو نو خپل  ًٌ ينداب

 يترڅو امت ته ددوتړولو براق ٌی چی هللا جل جالله هؽه ته ورکړی وو 
لٌه عکرٌم صلی هللا  نبً يچې باٌد د اسبابو نٌونه وکړ يالرښونه وکړ

به  وتړلو چې پٌؽمبرانو يپور ۍوسلم وفرماٌل: ما دؼه براق د هؽه کړ
: د براق په تړلو کښً دوه ًخپل اسونه تړل. امام نووی رحمه هللا واٌ

او بل  ًشٌانو ته اشاره شوی ٌو دا چې په چارو کې باٌد احتٌاط وکړی ش
او دا په هللا باندی د توکل کولو سره په تکر  ًدا چې د اسبابو نٌونه وش

 .ًنه راځ ًکښ
 ېچلري باور  يدپاو  يسره کار کو ًنو حقٌقی مومن هؽه دی چې مٌړان

 يپه هللا باند ی اوورکول ًد هؽه کار پرته هؽه ته بل څه ژؼورنه نش



  

 يلروباور او اٌمان  يباند يچې هؽه پد وکړيسره توکل  ًمٌړان ًپداس
مګر هؽه چې هللا جل جالله ورته لٌکلی  يهؽه ته هٌڅ زٌان نه رسٌږچې 

علٌه وسلم ددؼه وٌنا کرٌم صلی هللا  نبًاو دؼه سم او برابر درک د  يو
: کوم ًفرماٌ ېده چ يکړ ًپه هکله ٌ ًمقصد هم ده چې د اسبابو د نٌون

او د هؽه په الس  ًراش يوي چې قٌامت ورباند ًداسکه ه تاسو کې پٌو 
او همدارنګه د توکل او باور په اړخ  يوکر ينو هؽه د يکې بوټی و

ي تاسو په هللا باند: که چٌرته ًکرٌم صلی هللا علٌه وسلم فرماٌ نبًکښې 
لکه چې  يدرکړ يروز ًنو تاسو ته به داس ۍتوکل وکړ په رٌښتٌنً توګه
او ماښام په مړه خٌټه  ًځوخٌټه و يچې سهار په وږ يمارؼانو ته ورکو

 .کور ته راځً يباند
پکې  ًٌؽمبرانو ورورولپو او إانبٌدی چې د ټولو ا بل عبرت پکښً دا 

چً  يرسوالن د ٌو رسالت خاوندان د ده ټول پٌؽمبران او يڅرګنده شو
او طرٌقه  شرٌعتاګر که په  يپه اصولو او عقاٌدو کښې سره ٌو شان د

 َرُسول   ِمنْ  َقْبلِكَ  ِمنْ  أَْرَسْلَنا َوَما}هللا جل جالله فرماٌی:  يکې اختالؾ لر
هِ  ُنوِحً إاِلَّ  ٌْ هُ  إِلَ  مخکً خهڅ ستا چً ږمو»ژباړه: { َفاْعُبُدونِ  أََنا إاِلَّ  إِلَهَ  اَل  أَنَّ
 پرته خهڅ زما چً ده،ړېک وحًٌ همدؼه مو ته هؽه دى، یلېږل ؽمبرېپ هر
کرٌم صلی هللا  نبًاو « ئړوک ًګبند زما همدا تاسً نو نشته، خداى بل

 ًمورګان ًورونه دی بٌالبٌل عالتً:ټول پٌؽمبران يد ًعلٌه وسلم فرماٌل
 ٌو دی. ًدٌن ٌ خو يلر

لسو نصٌحتونو په هکله چې د هؽو هللا عنه د او عبدهللا بن عباس رضی 
مَ  َما أَْتلُ  َتَعالَْوا قُلْ }  :ً ديهللا جل جالله پدؼه اٌت کې راؼل ُكمْ  َحرَّ  َربُّ

ُكمْ  ٌْ ًبا ِبهِ  ُتْشِرُكوا أاَلَّ  َعلَ ٌْ نِ  َش ٌْ  إِْماَلق   ِمنْ  أَْواَلَدُكمْ  َتْقُتلُوا َواَل  إِْحَساًنا َوِباْلَوالَِد
اُهمْ  ُكمْ َنْرُزقُ  َنْحنُ  ٌَّ  َتْقُتلُوا َواَل  َبَطنَ  َوَما ِمْنَها َظَهرَ  َما اْلَفَواِحشَ  َتْقَرُبوا َواَل  َوإِ
مَ  الَِّتً النَّْفسَ  ُ  َحرَّ اُكمْ  َذلُِكمْ  ِباْلَحق   إاِلَّ  هللاَّ  َمالَ  َتْقَرُبوا َواَل * َتْعِقلُونَ  لََعلَُّكمْ  ِبهِ  َوصَّ
ِتٌمِ  ٌَ ًَ  ِبالَِّتً إاِلَّ  اْل ْبلُػَ  َحتَّى أَْحَسنُ  ِه هُ  ٌَ لَ  َوأَْوفُوا أَُشدَّ ٌْ  اَل  ِباْلِقْسطِ  َواْلِمٌَزانَ  اْلَك
 أَْوفُوا هللاَِّ  َوِبَعْهدِ  قُْرَبى َذا َكانَ  َولَوْ  َفاْعِدلُوا قُْلُتمْ  َوإَِذا ُوْسَعَها إاِلَّ  َنْفًسا ُنَكل ؾُ 



  

اُكمْ  َذلُِكمْ  ُرونَ  لََعلَُّكمْ  ِبهِ  َوصَّ ِبُعوهُ  ُمْسَتِقًٌما ِصَراِطً َهَذا أَنَّ وَ *  َتَذكَّ  َواَل  َفاتَّ
ِبُعوا ُبلَ  َتتَّ قَ  السُّ اُكمْ  َذلُِكمْ  َسِبٌلِهِ  َعنْ  ِبُكمْ  َفَتَفرَّ قُونَ  لََعلَُّكمْ  ِبهِ  َوصَّ ژباړه:  {َتتَّ

 چً اوروم ته تاسً زه راشا، چً وواٌه ته دوى(![ ص) محمده ېا]»
 سره هؽه له چً دا: دي ولًګل زونهبندٌ هڅ باندي تاسً پر رب ستاسً

 د اوالد خپل ئ؛ړوک چلن چار هښ سره پالر او مور له شرٌكوئ؛ مه وكڅ
 به ته هؽو او دركوو روزي هم ته تاسً ږمو وژنا، مه ريېو له ۍمفلس
 كارهښ كه مه، هم ئېږک ېنژد ته كارونو ۍحٌاٌ ېب د او و؛ړورک هم ٌې
 وژنا مه دى، ولىځرګ محترم هؽه هللا چً نفس هؽه او ؛ټپ كه او وي
 ده،ړېک ته تاسً ېٌ وونهښالر ېدد چً دي خبري دا. سره حق په رګم

 مه ته مال ٌتٌم د چً دا او .واخلا كار خهڅ ادراك او پوهً له باٌد تاسً
 چً پوري ېد تر وي، ؼوره رهډې چً هګتو داسً په رګم ي،ٌږک ېنژد
 انصاؾ پوره ًښک مانهٌپ او تول په او. يٌږورس ته عمر ُرشد خپل د هؽه
 د چً ومرهڅ دوږ ىېټپ ؼوره هماؼه مسبولٌت د چا هر پر ږمو ئ،ړوک
 ئ،ړوک ًٌ سره عدالت په كوئ، خبره چً كله او. وي ًښک وس په هؽه
 ېدد. ئړک پوره تعهد سره هللا له او. هم وي خپلوان خپل د معامله كه

 دؼه .ومنا نصٌحت تاسً چً ده كار په ده،ړېک هللا ته تاسً وونهښ خبرو
 ېهمد پر تاسً نو ده، الره سمه زما همدا چً ده دا وونهښالر هؽه د راز
 الري هؽً له تاسً به هؽه چً ا،ځ مه الرو نورو په او شا ړال
 رب ستاسً چً ید هداٌت هؽه دا. يړک مو به پرك او تٌت وي،ړوا

پدي « وژؼورئ انځ خهڅ ونًړسرؼ له تاسً چً ده كار په دى، ړیدرک
په هٌڅ شرٌعت د چې  يتونه دادا مضبوط او محکم اٌکله فرماًٌ: ه

 يپه هٌڅ ملت د ملتونو کې ندهمدارنګه او  يند يشو خهشراٌعو کً نس
ددي او همدا  يد يحرام ګرځول شو يدا په ټول بنی آدم باند يشو هنسخ

جنت  يعمل وکړ يباند يڅوک چی پد کتاب اصلً او بنسټٌز شٌان دي
 .ياور ته داخلٌږ يوک چې پرٌږداو څ يته داخلٌږ



  

 يدی چې دا ٌوه لوٌه نښه ده چً هللا جل جالله پر او بل عبرت پکې دا
ډول سره  ًپداس یمحمد صلی هللا لٌه وسلم ته عزت په برخه کړ نبًخپل 

ورته په بٌت المقدس کې راټول کړل او د  ًچې پٌؽمبران او رسوالن ٌ
کرٌم صلی  نبًاو همدارنګه د وکړ  تپه لمانځه کې امام لپاره ًٌ هؽوی

په لوړو اسمانونو کې وکړ چې ورته ٌی وٌل ښه  ًهللا علٌه وسلم هرکلی ٌ
او دا ٌو ډول اجازه وه  ،او نٌک وروره ښه راؼالست نبًراؼالست ای 
کرٌم صلی هللا علٌه وسلم ته سپارلو او په  نبًپه ځمکه کې  ًچې امامت ٌ

ی کولو چې هللا جل جالله له هؽه عهد او  تړون پل ًٌعٌن وخت کښې 
ُ  أََخذَ  َوإِذْ } انو څخه اخٌستی وو لکه چې فرماٌی:نبٌخپلو  ٌ ٌنَ  ِمٌَثاقَ  هللاَّ ِب  النَّ
ُتُكم لََما ٌْ ن آَت ق   َرُسول   َجاَءُكمْ  ُثمَّ  َوِحْكَمة   ِكَتاب   م  َصد   ِبهِ  لَُتْإِمُننَّ  َمَعُكمْ  ل َما مُّ

هُ   َفاْشَهُدوا َقالَ  أَْقَرْرَنا َقالُوا إِْصِري َذلُِكمْ  َعلَى َوأََخْذُتمْ  ْرُتمْ أَأَْقرَ  َقالَ  َولََتنُصُرنَّ
نَ  َمَعُكم َوأََنا اِهِدٌنَ  م   له هللا چً( ئړک ادٌ) وخت هؽه»ژباړه:  {الشَّ
 پوهً او حكمت كتاب، په ږمو نن: "چً وه ېاخٌست وعده خهڅ ؽمبرانوېپ

 هداٌاتو هماؼو د ؽمبرېپ بل كوم ته تاسً كه سبا ،ېٌ ړیک يړسرلو سره
 به تاسً نو شته، سره تاسً خهڅ مخکً له چً درؼى كوونكى یتٌنښر
 سره وٌنا ېد په -"  اوسا ونكًړت مال هؽه د او ونكًړراو اٌمان هؽه پر
 د خوا له زما مو خبره ېد پر او ړیک اقرار دا تاسً اٌا: "هړوک تنهښپو هللا

 ږمو هو،: "ووٌل هؽو -" دى؟ اخٌستى هړؼا پر مسبولٌت روند د ېوعد
 تاسً له هم زه او اوسا شاهدان نو هښ: "وفرماٌل هللا -."  ٌدىړک اقرار
علی بن ابی طالب او عبدهللا بن عباس رضی هللا  تعالی « .ٌم شاهد سره

ندی رالٌږلی مګر د هؽه  نبً: هللا جل جالله هٌڅ پٌؽمبر او ًعنهما فرماٌ
ه هللا جل جالله محمد صلی هللا علٌه څخه ٌی دا عهد اخٌستی دی چې کل

او مرسته به ٌنو په هؽه به اٌمان راوړ ي او هؽه ژوندی و يوسلم ولٌږ
او همدارنګه هللا جل جالله دؼه پٌؽمبرانو ته امر کړی وو  يورسره کو

کرٌم صلی هللا  نبًکه چٌرته ې چ ًڅخه هم دؼه عهد واخلچی خپل امت 



  

نو په هؽه  يو ياو هؽوی ژوند ًشعلٌه وسلم د هؽوی په زمانه کې را
 .ياو مرسته به ورسره کو يباندی به اٌمان راوړ

دی چې د مسجد حرام ترڅنګ د مسجد اقصی مرتبه بٌان  بل عبرت دا
او  وکرٌم صلی هللا علٌه وسلم لومړی هملته تللی و نبًده ځکه چې  يشو

الړ له هؽه ځاٌه بٌا لوړو اسمانونو ته والړ او بٌا سدر منتهی ته و
همدارنګه مسجد اقصی لومړنی قبله او درٌم حرم دی او ٌو د هؽو درٌو 

او  يجوماتونو څخه دی چې د لمانځه او د ثواب لپاره ورته سفر کٌږ
دوهم جومات دی چې جوړ شوی دی د  يپرمخ باند ًهمدارنګه دا د ځمک

ابی ذر رضی هللا عنه څخه رواٌت دی دی واٌی چې ما ووٌل ای د هللا 
په ځمکه کې لومړی کوم جومات جوړ شوی دی؟ هؽه وفرماٌل رسوله 

مسجد حرام بٌا می ورته ووٌل بٌا کوم جوړ شوی؟ بٌا ٌی وفرماٌل: د 
دواړو ترمنځ څومره وخت وو؟  ياقصی جومات، بٌا می ورته ووٌل دد
دواړو وروسته هر چٌرته چې د  يبٌا ٌی وفرماٌل څلوٌښت کاله بٌا لد

په  ،نځ وکړه ځکه چې فضٌلت په همدی کې دیلمانځه وخت راؼی نو لمو
اقصی جومات کښې لمونځ کول د نورو ځاٌونو څخه پٌنځه سوه چنده ډٌره 
مرتبه لری ماسوا د دوه مسجدونو نه چً هؽه مسجد حرام او مسجد نبوی 

د مسجد حرام د لٌه وسلم فرماٌلی دی: عکرٌم صلی هللا  نبًدی ځکه چً 
ل زره چنده دی او زما د جومات په زر لمونځ فضٌلت په نورو باندی س

چنده او د بٌت المقدس په جومات کې لمونځ کول پٌنځه سوه چنده لوړه 
جال جومات د اسالمی مقدساتو ٌوه برخه ده چې  یمرتبه لری نو د اقص

او د محمد صلی هللا علٌه وسلم د امت په زړونو کې  ًشه نکٌدلی تري 
 ينانو په ؼاړه امانت دی چې باٌد ددټولو مسلماد ځانګړی ځای لری او دا 

بچٌانو  وخپلچې او همدارنګه په مونږ ټولو باندی دا الزمه ده  يساتنه وکړ
 ًته د دؼه معنی ښودنه وکړو او هؽوی پدی پوه کړو ترڅو راتلونک

چې د ټولو   ينسلونه د اقصی د جومات مرتبه او سپٌڅلتٌا هٌر نکړ
 ی ځای دی.دا ٌو سپٌڅل يمسلمانانو په نزد باند



  

 اقول قول هذا و استؽفرهللا لی و لکم.
 مخلوقاتو ولوټ د چً ید لپاره جالله جل هللا هؽه د صفت او ثنا ولټ

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

 .کوي تابعداري هؽه
 :نو مسلمانانو ورونودر

 ً،په پٌل کښې ټوله نړۍ د ٌتٌم ورځ لمانځ ًمٌاشتد هر کال د اپرٌل 
چې د ٌتٌم پالنه او  يټٌنګار کو يپد ًالرښون ًاو د ٌن ًزمونږ اسالم

مانونو څخه مخکی دؼه خبره زسا يساتنه باٌد وشی او دا د ټولو بشر
شی او د هؽوی ده چې په هؽوی باٌد پاملرنه و ياسالم مبارک دٌن کړ

ْسؤَلُوَنكَ } :ًلکه چې هللا جل جالله فرماٌ ًته وسپارل شورحقونه باٌد   ٌَ  َو
َتاَمى َعنِ  ٌَ ر   لَُهمْ  إِْصاَلح   قُلْ  اْل ٌْ ُ  َفإِْخَواُنُكمْ  ُتَخالُِطوُهمْ  َوإِنْ  َخ ْعلَمُ  َوهللاَّ  اْلُمْفِسدَ  ٌَ
ُ  َشاءَ  َولَوْ  اْلُمْصلِحِ  ِمنَ   خهڅ ستا»ژباړه:  {َحِكٌم   َعِزٌز   هللاََّ  نَّ إِ  َْلَْعَنَتُكمْ  هللاَّ
 ورته -" وشً؟ چلن ولډ هڅ دي سره ٌتٌمانو له: "كوي تنهښپو خلك
 كول ؼوره هماؼه د وي، هښېګڼ هؽو د چً کً چلن ولډ كوم په: "وواٌه

 ژواك ژوند، او تګښل او څخر هؽو د او خپل تاسً كه او دي هښ رډې
 ونهړو ستاسً خو هؽوى 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
پدؼه « دى هم تنڅښ حكمت د رهېسرب ۍواكمن پر هؽه رګم  واى، يړک

د قرانکرٌم تعبٌر د  چې ينو وبه ګور يآٌات کښې که څوک فکر وکړ
 پهچې  يخونو ته شاملٌږړاصالح په کلمی سره راؼلی دی چې دا ټولو ا

ٌو لفظ دی چې  ًځکه اصالح خپله داس ًپالنه پکې راځاو هؽوی پاملرنه 
ٌتٌم پٌسو ته  ًښاٌ يچې ٌتٌم هؽه ته اړتٌا ولر يټول هؽه څه ته شاملٌږ

وکړی شی او  ًٌککې ده چې د هؽه سره ن ينو اصالح پد ياړتٌا ولر
خو هؽه به دٌته اړتٌا لری  پٌسً ولريٌتٌم  ًهؽه سره مرسته وشی او ښاٌ



  

اصالح د نو  ًمال ساتنه وشد چې د هؽه سمه روزنه وشی اود هؽه لپاره 
 يده چې د هؽه پالنه او روزنه وشی او کله به دٌته اړتٌا لر معنا دلته بٌا دا

ٌا دا چې د هؽه د ځمکو د او  ًوکړی ش يچې د هؽه په مال کې سوداګر
چې د هؽه  ينو اصالح بٌا همدا معنا ورکو ًپرمخ ٌوړل ش يچار ًکرن

چې دٌته به  يو ًاو کله کله به داس ًوړل شٌچاری په سمه توګه پرمخ 
او مٌنه  ًچې د هؽه سره مهربان يبلکی ٌواځی دٌته به اړتٌا لر ياړتٌا نلر

نو د اصالح معنا بٌا  ًش ورکړلترڅو د پالر په څٌر احساس ورته  ًوش
چې  هؽه  په ؼلطه  يمعنا ورکړ ياصالح دد ًاو ښاٌ يدلته همدا ورکو
او د هؽه اخالق او سلوک  يروان کړ ًپه سمه الره ٌ يالره روان و
او د کفالت په هکله  ًمعنی سره د پاملرن ينو پدؼه بشپړ يراجوړ کړ

 لوري وسلم له  علٌهکرٌم صلی هللا نبًتونه او د اقرانکرٌم کې بٌالبٌل اٌ
ٌو چې د ٌتٌمانو د  ًچې مونږ ټول ٌی دٌته هڅول يد ًراؼل ونهحدٌث

 یاحوالو پوښتنه وکړو او د هؽوی د اصالح لپاره کار وکړو او د هؽو
 سم کړو. يچار
او د ٌتٌم  ً: څوک چې د ٌتٌميد ًکرٌم صلی هللا علٌه وسلم فرماٌل نبً

نت کې داسی ٌو ځای ٌو او پخپلو نو زه او هؽه به په ج يسره نٌکی وکړ
ګوتی ترڅنګ ګوته او  ټًؼ دچً اشاره وکړه  يدوو مبارکو ګوتو باند

ٌی اشاره وکړه او همدارنګه  ًسره ٌو ځای کړل او په هؽًٌ ګوته  ۍمنځن
کرٌم صلی هللا علٌه وسلم فرماٌلی دی: په مسلمانانو کې ؼوره کور  نبً

ؽه سره نٌکی کٌږي او په او د ه يکښې ٌتٌم و ًهؽه دی چې په هؽ
او د هؽه سره  يکې ٌتٌم و ًمسلمانانو کښې بد کور هؽه دی چې په هؽ

: يکرٌم صلی هللا علٌه وسلم فرماٌلی د نبًهمدارنګه  يناوړه چلند کٌږ
ٌو او پخپلو دوو  ًچې د ٌتٌم کفالت کوونکی او زه به په جنت کښې داس

ترڅنګ ګوته او  ًوتی ګټاشاره وکړه چې د ؼًٌ مبارکو ګوتو باندی 
 اشاره وکړه. ًٌ ًسره ٌو ځای کړل او په هؽ ًګوته ٌ ۍمنځن



  

او په  يورآڅخه وګرځوه چې د حق وٌنا  ډلًای هللا مونږ د هؽه کسانو د 
چې هللا جل جالله  يدا هؽه کسان د يکو يتابعدار ًښه ډول سره د هؽ
 .يدی او همدا خاوندان د عقل د ورته هداٌت کړی


