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د اسراء او د معراج مبارکه شپه
ټول ثنا او صفت د هؽه هللا جل جالله لپاره دی چً د ټولو مخلوقاتو
ان الَّذِي أَسْ َرى ِب َع ْب ِد ِه لٌَ ًْال
پالونکی دی هؽه پخپل کتاب کې فرماٌلًُ { :سب َْح َ
ار ْك َنا َح ْولَ ُه ِل ُن ِر ٌَ ُه مِنْ آ ٌَا ِت َنا
صى الَّذِي َب َ
م َِن ْال َمسْ ِج ِد ْال َح َر ِام إِلَى ْال َمسْ ِج ِد ْاْلَ ْق َ
إِ َّن ُه هُو ال َّسمٌِ ُع البَصِ ٌ ُر} ژباړه « :هؽه ذات پاك دى چً ٌوه شپه ٌې خپل
بنده له مسجد حرام څخه تر هؽه لٌري (اقصً) مسجد پوري بوته ،د هؽه
(محمد ص) چاپېلاير مو بركتً کړی دى ،چً خپلً ځٌنً نښانې په
وګورو (وښٌو) په حقٌقت کښً هماؼه (هللا) د هر څه اورېدونكى او
لٌدونكى دى ،».او زه ګواهً ورکوم چً نشته الٌق د عبادت مګر ٌو هللا
دی چً هٌڅ شرٌک نلری ،او زه ګواهً ورکوم چې زمونږ سردار او
نبً محمد صلی هللا علٌه وسلم د هللا جل جالله بنده او رسول دی ،درود
سالم او برکت دي وي په هؽه او د هؽه په آل او په ملګرو او په هؽه چا
باندي چې د قٌامت تر ورځً پوري په نٌکۍ سره د هؽه تابعداري کوي.
و بعد:
بی له شکه د اسراء او د معراج د شپی سفر د رازونو څخه ډک سفر وو
او د بشرٌت په تارٌخ کښً ٌو ځانګړی سفر وو چې د آخرنۍ نبً په
برخه شو دا وروسته لدي چې هؽه او د هؽه ملګرو پرله پسً څو کلونه
ستونزې او سختۍ وګاللً او د بعثت په لسم کال باندی څو ورځی وروسته
له هؽً دؼه سفر سرته ورسٌده چې نبً کرٌم صلی هللا علٌه وسلم خپل
خوږ تره ابوطالب او همدارنګه خپله هوښٌاره بی بی سٌده خدٌجه رضی
هللا عنها له السه ورکړل چې دوی دواړه د نبً کرٌم صلی هللا علٌه وسلم
لپاره په ژوند کښې قوی مالتړي وو او د سختۍ په وخت کښې ًٌ هؽوی
ته رجوع کوله.
د نبً کرٌم صلی هللا علٌه وسلم ؼم د طابؾ د ؼمجن سفر څخه وروسته
نور هم زٌات شو ځکه چې دا د هؽه په خوږ ژوند کښې ٌو له سختو شٌبو
څخه وو ،کله چې خپل قوم او نورو ورته زٌان او ضرر ورسولو نو نبً

کرٌم صلی هللا علٌه وسلم طابؾ ته والړ پدي هٌله چې د طابؾ خلک به
ًٌ مرسته وکړي خو هؽوی ًٌ ولٌدل چې د خپل قوم څخه ډٌر زٌات
زٌان رسونکً او سخت وو ځکه چً هؽوی خپل ؼالمان او ماشومان
نبً کرٌم صلی هللا علٌه وسلم پسً کړل چې په تٌږو باندی وولً تردي
چې د هؽه د مبارکو قدمونو څخه وٌنی روانی شولی نو نبً کرٌم صلی
هللا علٌه وسلم بٌرته را ګرځٌدو په وخت کې هللا ته رجوع وکړه او دؼه
دعاء ٌی وکړه چً پکښې د بندګۍ او د عاجزۍ ټولً معناګانی پکً را
ټول شوي هؽه ٌواځً هللا جل جالله ته رجوع وکړه او وي وٌل :ای هللا
زه تاته د خپلی ناتوانۍ بٌچارګۍ او د کمزورتٌا شکاٌت کوم ای په ټولو
مهربانً کونکو کښې ډٌر مهربانه! ته رب د ټولو بٌچارګانو او د بی وزلو
ًٌ او ته زما رب ًٌ ته ماچاته سپاري؟ هؽه چاته می سپاري چې پرما
برٌد وکړي؟ آٌا هؽه دښمن ته مً سپاري چې زما چاری په الس کښې
واخلً؟ که چٌرته په ما باندی ستا ؼضب نه وی نو زه باک نلرم خو ستا
مهربانی او بخښنه زما لپاره ډٌره پراخه ده زه پناه ؼواړم لدی څخه چې
ستا په مبارک مخ کې زما لپاره ؼضب راشی چې ټولی تٌاري د هؽه په
برکت رڼآ شوي دي او د دنٌا او د آخرت چاري ًٌ سم کړي دې زه
ٌواځی ستا رضاٌت او خوښً ؼواړمه ځکه چې ستا څخه ماسوا بل څوک
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
نبً ته ټول ؼٌبی حقٌقتونه او د جهان پټ رازونه ورته وښودل چې له
هؽه ماسوا هٌڅ ٌو نږدی مالٌکی او هٌڅ کوم نبً ته ًٌ دا نه وو ښودلً
او دا نبً کرٌم صلی هللا علٌه وسلم ته د تکرٌم او د هؽه د زړه د ال
ثابتوالً په خاطر سرته ورسٌده ترڅو د هؽه اٌمان باور او ٌقٌن نور هم
پدي باندي زٌات شً چې هللا جل جالله د هؽه سره دی او نبً کرٌم صلی
هللا علی وسلم د هؽه په ضمانت کې دی او هللا تعالی د هؽه ساتونکی دی.

هللا جل جالله دي امام بوصٌری ته ډٌر خٌر ورکړی چې وٌلً ًٌ دي:
په ٌوه شپه کې د ٌو حرم څخه بل حرم ته والړي* لکه چی سپوږمۍ په
توره تٌاره کې تګ کوي* پرمختګ او پٌشرفت ته دی دومره ادامه
ورکړه* تردی چې قاب قوسٌن ته ورسٌدي چې هٌڅ سترګو هؽه ندی
لٌدلی* او هلته ټول پٌؽمرانو او رسوالنو ته داسی پٌشوا کړی لکه بادار
چې د خپلو خادمانو څخه مخکً وي*.
د اسراء او معراج د شپً معجزه د لوٌو معجزو او د لوٌو نښو څخه
شمٌرل کٌږي چې هللا جل جالله خپل نبً ته په برخه کړی دی دا چې
مونږ دؼً شپً ته نږدی شوي ٌو نو په ګډه سره ځٌنً لوی عبرتونه او
همدارنګه هؽه لوی درسونه وړاندي کوو چې مونږ او تاسو لپاره پدي کې
پراته دي:
د اسبابو نٌونه په هللا جل جالله باندي د توکل او د باور کولو سره په ټکر
کې نه راځً هللا جل جالله خپل نبً ته د معراج په شپه باندي براق تابع
ګرځولی وو ترڅو هؽه پري سفر ترسره کړي سره لدي چې هللا جل جالله
ددي توانمندي لرله چً خپل نبً بؽٌر له وسٌلً څخه بوځً او سره لدي
چې نبً کرٌم صلی هللا علٌه وسلم بشپړ باور درلود او په هللا جل جالله
باندي ًٌ توکل کولو خو چې کله هؽه بٌت المقدس ته ورسٌدو نو خپل
براق ٌی چی هللا جل جالله هؽه ته ورکړی وو وتړولو ترڅو امت ته ددي
الرښونه وکړي چې باٌد د اسبابو نٌونه وکړي نبً کرٌم صلی هللا علٌه
وسلم وفرماٌل :ما دؼه براق د هؽه کړۍ پوري وتړلو چې پٌؽمبرانو به
خپل اسونه تړل .امام نووی رحمه هللا واًٌ :د براق په تړلو کښً دوه
شٌانو ته اشاره شوی ٌو دا چې په چارو کې باٌد احتٌاط وکړی شً او بل
دا چې د اسبابو نٌونه وشً او دا په هللا باندی د توکل کولو سره په تکر
کښً نه راځً.
نو حقٌقی مومن هؽه دی چې مٌړانً سره کار کوي او پدي باور لري چې
د هؽه کار پرته هؽه ته بل څه ژؼورنه نشً ورکولی او په هللا باندي

پداسً مٌړانً سره توکل وکړي چې هؽه پدي باندي باور او اٌمان ولري
چې هؽه ته هٌڅ زٌان نه رسٌږي مګر هؽه چې هللا جل جالله ورته لٌکلی
وي او دؼه سم او برابر درک د نبً کرٌم صلی هللا علٌه وسلم ددؼه وٌنا
مقصد هم ده چې د اسبابو د نٌونً په هکله ًٌ کړي ده چې فرماًٌ :کوم
ٌو په تاسو کې که داسً وي چې قٌامت ورباندي راشً او د هؽه په الس
کې بوټی وي نو هؽه دي وکري او همدارنګه د توکل او باور په اړخ
کښې نبً کرٌم صلی هللا علٌه وسلم فرماًٌ :که چٌرته تاسو په هللا باندي
په رٌښتٌنً توګه توکل وکړۍ نو تاسو ته به داسً روزي درکړي لکه چې
مارؼانو ته ورکوي چې سهار په وږي خٌټه ووځً او ماښام په مړه خٌټه
باندي کور ته راځً.
بل عبرت پکښً دا دی چې د ټولو انبٌاإو او پٌؽمبرانو ورورولً پکې
څرګنده شوي ده ټول پٌؽمبران او رسوالن د ٌو رسالت خاوندان دي چً
په اصولو او عقاٌدو کښې سره ٌو شان دي اګر که په شرٌعت او طرٌقه
ك مِنْ َرسُول
کې اختالؾ لري هللا جل جالله فرماٌیَ { :و َما أَرْ َس ْل َنا مِنْ َق ْبلِ َ
ون} ژباړه« :موږ چً ستا څخه مخکً
إِ َّال ُنوحًِ إِلَ ٌْ ِه أَ َّن ُه َال إِلَ َه إِ َّال أَ َنا َفاعْ ُب ُد ِ
هر پېؽمبر لېږلی دى ،هؽه ته مو همدؼه وحًٌ کړېده ،چً زما څخه پرته
بل خداى نشته ،نو تاسً همدا زما بندګً وکړئ» او نبً کرٌم صلی هللا
علٌه وسلم فرماٌلً دي:ټول پٌؽمبران عالتً ورونه دی بٌالبٌلً مورګانً
لري خو دٌن ًٌ ٌو دی.
او عبدهللا بن عباس رضی هللا عنه د هؽو لسو نصٌحتونو په هکله چې د
هللا جل جالله پدؼه اٌت کې راؼلً دي { :قُ ْل َت َعالَ ْوا أَ ْت ُل َما َحرَّ َم َر ُّب ُك ْم
ْن إِحْ َسا ًنا َو َال َت ْق ُتلُوا أَ ْو َالدَ ُك ْم مِنْ إِمْ َالق
َعلَ ٌْ ُك ْم أَ َّال ُت ْش ِر ُكوا ِب ِه َش ٌْ ًبا َو ِب ْال َوالِ َدٌ ِ
ِش َما َظ َه َر ِم ْن َها َو َما َب َط َن َو َال َت ْق ُتلُوا
َنحْ نُ َنرْ ُزقُ ُك ْم َوإٌَِّا ُه ْم َو َال َت ْق َربُوا ْال َف َواح َ
س الَّتًِ َحرَّ َم َّ
ون* َو َال َت ْق َربُوا َما َل
هللا ُ إِ َّال ِب ْال َحق َذلِ ُك ْم َوصَّا ُك ْم ِب ِه لَ َعلَّ ُك ْم َتعْ ِقلُ َ
ال َّن ْف َ
ًِ أَحْ َسنُ َح َّتى ٌَ ْبل ُ َػ أَ ُ
ش َّدهُ َوأَ ْوفُوا ْال َك ٌْ َل َو ْالم َ
ان ِب ْالقِسْ طِ َال
ٌِز َ
ْال ٌَت ٌِِم إِ َّال ِبالَّتًِ ه َ
هللا أَ ْوفُوا
ان َذا قُرْ َبى َو ِب َع ْه ِد َّ ِ
ُن َكلؾُ َن ْف ًسا إِ َّال وُ سْ َع َها َوإِ َذا قُ ْل ُت ْم َفاعْ ِدلُوا َولَ ْو َك َ

ُون * َوأَنَّ َه َذا صِ َراطِ ً مُسْ َتقٌِمًا َفا َّت ِبعُوهُ َو َال
َذلِ ُك ْم َوصَّا ُك ْم ِب ِه لَ َعلَّ ُك ْم َت َذ َّكر َ
ون} ژباړه:
َت َّت ِبعُوا ال ُّس ُب َل َف َت َفرَّ َق ِب ُك ْم َعنْ َس ِبٌلِ ِه َذلِ ُك ْم َوصَّا ُك ْم ِب ِه لَ َعلَّ ُك ْم َت َّتقُ َ
«[اې محمده (ص)!] دوى ته وواٌه چً راشا ،زه تاسً ته اوروم چً
ستاسً رب پر تاسً باندي څه بندٌزونه لګولً دي :دا چً له هؽه سره
څوك مه شرٌكوئ؛ له مور او پالر سره ښه چار چلن وکړئ؛ خپل اوالد د
مفلسۍ له وېري مه وژنا ،موږ تاسً ته هم روزي دركوو او هؽو ته به
ٌې هم ورکړو؛ او د بې حٌاٌۍ كارونو ته نژدې کېږئ هم مه ،كه ښكاره
وي او كه پټ؛ او هؽه نفس چً هللا هؽه محترم ګرځولى دى ،مه وژنا
مګر په حق سره .دا خبري دي چً ددې الرښوونه ٌې تاسً ته کړېده،
تاسً باٌد له پوهً او ادراك څخه كار واخلا .او دا چً د ٌتٌم مال ته مه
نژدې کٌږي ،مګر په داسً توګه چً ډېره ؼوره وي ،تر دې پوري چً
هؽه د خپل رُشد عمر ته ورسٌږي .او په تول او پٌمانه کښً پوره انصاؾ
وکړئ ،موږ پر هر چا د مسبولٌت هماؼه ؼوره پېټى ږدو څومره چً د
هؽه په وس کښً وي .او كله چً خبره كوئ ،په عدالت سره ًٌ وکړئ،
كه معامله د خپل خپلوان وي هم .او له هللا سره تعهد پوره کړئ .ددې
خبرو ښوونه تاسً ته هللا کړېده ،په كار ده چً تاسً نصٌحت ومنا .دؼه
راز د هؽه الرښوونه دا ده چً همدا زما سمه الره ده ،نو تاسً پر همدې
الړ شا او په نورو الرو مه ځا ،چً هؽه به تاسً له هؽً الري
واړوي ،تٌت او پرك به مو کړي .دا هؽه هداٌت دی چً ستاسً رب
درکړی دى ،په كار ده چً تاسً له سرؼړونً څخه ځان وژؼورئ» پدي
هکله فرماًٌ :دا مضبوط او محکم اٌاتونه دي چې په هٌڅ شرٌعت د
شراٌعو کً نسخه شوي ندي او همدارنګه په هٌڅ ملت د ملتونو کې ندي
نسخه شوي دا په ټول بنی آدم باندي حرام ګرځول شوي دي او همدا ددي
کتاب اصلً او بنسټٌز شٌان دي څوک چی پدي باندي عمل وکړي جنت
ته داخلٌږي او څوک چې پرٌږدي اور ته داخلٌږي.

او بل عبرت پکې دا دی چې دا ٌوه لوٌه نښه ده چً هللا جل جالله پري
خپل نبً محمد صلی هللا لٌه وسلم ته عزت په برخه کړی پداسً ډول سره
چې پٌؽمبران او رسوالن ًٌ ورته په بٌت المقدس کې راټول کړل او د
هؽوی لپاره ًٌ په لمانځه کې امامت وکړ او همدارنګه د نبً کرٌم صلی
هللا علٌه وسلم هرکلی ًٌ په لوړو اسمانونو کې وکړ چې ورته ٌی وٌل ښه
راؼالست ای نبً او نٌک وروره ښه راؼالست ،او دا ٌو ډول اجازه وه
چې امامت ًٌ په ځمکه کې نبً کرٌم صلی هللا علٌه وسلم ته سپارلو او په
عٌن وخت کښې ًٌ هؽه عهد او تړون پلی کولو چې هللا جل جالله له
خپلو نبٌانو څخه اخٌستی وو لکه چې فرماٌیَ { :وإِ ْذ أَ َخ َذ َّ
هللا ُ مٌِ َث َ
ٌن
اق ال َّن ِبٌ َ
صدق ل َما َم َع ُك ْم لَ ُت ْإ ِم ُننَّ ِب ِه
لَ َما آ َت ٌْ ُت ُكم من ِك َتاب َو ِح ْك َمة ُث َّم َجا َء ُك ْم َرسُول ُّم َ
ص ُر َّن ُه َقا َل أَأَ ْق َررْ ُت ْم َوأَ َخ ْذ ُت ْم َعلَى َذلِ ُك ْم إِصْ ِري َقالُوا أَ ْق َررْ َنا َقا َل َفا ْش َه ُدوا
َولَ َتن ُ
ٌِن} ژباړه« :هؽه وخت (ٌاد کړئ) چً هللا له
َوأَ َنا َم َع ُكم م َن ال َّشا ِهد َ
پېؽمبرانو څخه وعده اخٌستې وه چً" :نن موږ په كتاب ،حكمت او پوهً
سره سرلوړي کړی ٌې ،سبا كه تاسً ته كوم بل پېؽمبر د هماؼو هداٌاتو
رښتٌنی كوونكى درؼى چً له مخکً څخه تاسً سره شته ،نو تاسً به
پر هؽه اٌمان راوړونكً او د هؽه مال تړونكً اوسا"  -په دې وٌنا سره
هللا پوښتنه وکړه" :اٌا تاسً دا اقرار کړی او پر دې خبره مو زما له خوا د
وعدې د روند مسبولٌت پر ؼاړه اخٌستى دى؟"  -هؽو ووٌل" :هو ،موږ
اقرار کړٌدى - ".هللا وفرماٌل" :ښه نو شاهدان اوسا او زه هم له تاسً
سره شاهد ٌم ».علی بن ابی طالب او عبدهللا بن عباس رضی هللا تعالی
عنهما فرماًٌ :هللا جل جالله هٌڅ پٌؽمبر او نبً ندی رالٌږلی مګر د هؽه
څخه ٌی دا عهد اخٌستی دی چې کله هللا جل جالله محمد صلی هللا علٌه
وسلم ولٌږي او هؽه ژوندی وي نو په هؽه به اٌمان راوړ ٌاو مرسته به
ورسره کوي او همدارنګه هللا جل جالله دؼه پٌؽمبرانو ته امر کړی وو
چی خپل امت څخه هم دؼه عهد واخلً چې که چٌرته نبً کرٌم صلی هللا

علٌه وسلم د هؽوی په زمانه کې راشً او هؽوی ژوندي وي نو په هؽه
باندی به اٌمان راوړي او مرسته به ورسره کوي.
بل عبرت دا دی چې د مسجد حرام ترڅنګ د مسجد اقصی مرتبه بٌان
شوي ده ځکه چې نبً کرٌم صلی هللا علٌه وسلم لومړی هملته تللی وو او
له هؽه ځاٌه بٌا لوړو اسمانونو ته والړ او بٌا سدر منتهی ته والړ
همدارنګه مسجد اقصی لومړنی قبله او درٌم حرم دی او ٌو د هؽو درٌو
جوماتونو څخه دی چې د لمانځه او د ثواب لپاره ورته سفر کٌږي او
همدارنګه دا د ځمکً پرمخ باندي دوهم جومات دی چې جوړ شوی دی د
ابی ذر رضی هللا عنه څخه رواٌت دی دی واٌی چې ما ووٌل ای د هللا
رسوله په ځمکه کې لومړی کوم جومات جوړ شوی دی؟ هؽه وفرماٌل
مسجد حرام بٌا می ورته ووٌل بٌا کوم جوړ شوی؟ بٌا ٌی وفرماٌل :د
اقصی جومات ،بٌا می ورته ووٌل ددي دواړو ترمنځ څومره وخت وو؟
بٌا ٌی وفرماٌل څلوٌښت کاله بٌا لدي دواړو وروسته هر چٌرته چې د
لمانځه وخت راؼی نو لمونځ وکړه ځکه چې فضٌلت په همدی کې دی ،په
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
دی ځکه چً نبً کرٌم صلی هللا علٌه وسلم فرماٌلی دی :د مسجد حرام د
لمونځ فضٌلت په نورو باندی سل زره چنده دی او زما د جومات په زر
چنده او د بٌت المقدس په جومات کې لمونځ کول پٌنځه سوه چنده لوړه
مرتبه لری نو د اقصی جومات د اسالمی مقدساتو ٌوه برخه ده چې جال
کٌدلی تري نه شً او د محمد صلی هللا علٌه وسلم د امت په زړونو کې
ځانګړی ځای لری او دا د ټولو مسلمانانو په ؼاړه امانت دی چې باٌد ددي
ساتنه وکړي او همدارنګه په مونږ ټولو باندی دا الزمه ده چې خپلو بچٌانو
ته د دؼه معنی ښودنه وکړو او هؽوی پدی پوه کړو ترڅو راتلونکً
نسلونه د اقصی د جومات مرتبه او سپٌڅلتٌا هٌر نکړي چې د ټولو
مسلمانانو په نزد باندي دا ٌو سپٌڅلی ځای دی.

اقول قول هذا و استؽفرهللا لی و لکم.
ټول ثنا او صفت د هؽه هللا جل جالله لپاره دی چً د ټولو مخلوقاتو
پالونکی دی ،درود سالم او برکت دي وي په هؽه او د هؽه په آل او په
ملګرو او په هؽه چا باندي چې د قٌامت تر ورځً پوري په نٌکۍ سره د
هؽه تابعداري کوي.
درنو مسلمانانو ورونو:
هر کال د اپرٌل د مٌاشتً په پٌل کښې ټوله نړۍ د ٌتٌم ورځ لمانځً،
زمونږ اسالمً او د ٌنً الرښونً پدي ټٌنګار کوي چې د ٌتٌم پالنه او
ساتنه باٌد وشی او دا د ټولو بشري سازمانونو څخه مخکی دؼه خبره
اسالم مبارک دٌن کړي ده چې په هؽوی باٌد پاملرنه وشی او د هؽوی
ك
حقونه باٌد ورته وسپارل شً لکه چې هللا جل جالله فرماًٌَ { :و ٌَسْ ؤَلُو َن َ
َع ِن ْال ٌَ َتا َمى قُ ْل إِصْ َالح لَ ُه ْم َخٌْر َوإِنْ ُت َخال ُ
ِطو ُه ْم َفإِ ْخ َوا ُن ُك ْم َو َّ
هللا ُ ٌَعْ لَ ُم ْال ُم ْفسِ َد
م َِن ْالمُصْ لِح َولَ ْو َشا َء َّ
هللا َع ِزٌز َحكٌِم} ژباړه« :ستا څخه
هللا ُ َْلَعْ َن َت ُك ْم إِنَّ َّ َ
ِ
خلك پوښتنه كوي" :له ٌتٌمانو سره دي څه ډول چلن وشً؟"  -ورته
وواٌه" :په كوم ډول چلن کً چً د هؽو ښېګڼه وي ،د هماؼه ؼوره كول
ډېر ښه دي او كه تاسً خپل او د هؽو خرڅ او لګښت او ژوند ،ژواك
سره ګډ او سره شرٌک کړئ ،څه باك نشته؛ نو هؽوى خو ستاسً وړونه
دي .د ورانكارو او روغ چارو دواړو حال هللا ته ښكاره دى .كه د هللا
خوښه شوې واى؛ نو په دې كار کښً به ٌې تاسً له ستونزو سره مخامخ
کړي واى ،مګر هؽه پر واكمنۍ سربېره د حكمت څښتن هم دى» پدؼه
آٌات کښې که څوک فکر وکړي نو وبه ګوري چې د قرانکرٌم تعبٌر د
اصالح په کلمی سره راؼلی دی چې دا ټولو اړخونو ته شاملٌږي چې په
هؽوی پاملرنه او پالنه پکې راځً ځکه اصالح خپله داسً ٌو لفظ دی چې
ټول هؽه څه ته شاملٌږي چې ٌتٌم هؽه ته اړتٌا ولري ښاًٌ ٌتٌم پٌسو ته
اړتٌا ولري نو اصالح پدي کې ده چې د هؽه سره نٌکً وکړی شی او
هؽه سره مرسته وشی او ښاًٌ ٌتٌم پٌسً ولري خو هؽه به دٌته اړتٌا لری

چې د هؽه سمه روزنه وشی اود هؽه لپاره د مال ساتنه وشً نو د اصالح
معنا دلته بٌا دا ده چې د هؽه پالنه او روزنه وشی او کله به دٌته اړتٌا لري
چې د هؽه په مال کې سوداګري وکړی شً او ٌا دا چې د هؽه د ځمکو د
کرنً چاري پرمخ ٌوړل شً نو اصالح بٌا همدا معنا ورکوي چې د هؽه
چاری په سمه توګه پرمخ ٌوړل شً او کله کله به داسً وي چې دٌته به
اړتٌا نلري بلکی ٌواځی دٌته به اړتٌا لري چې د هؽه سره مهربانً او مٌنه
وشً ترڅو د پالر په څٌر احساس ورته ورکړل شً نو د اصالح معنا بٌا
دلته همدا ورکوي او ښاًٌ اصالح ددي معنا ورکړي چې هؽه په ؼلطه
الره روان وي په سمه الره ًٌ روان کړي او د هؽه اخالق او سلوک
راجوړ کړي نو پدؼه بشپړي معنی سره د پاملرنً او د کفالت په هکله
قرانکرٌم کې بٌالبٌل اٌاتونه او د نبً کرٌم صلی هللا علٌه وسلم له لوري
حدٌثونه راؼلً دي چې مونږ ټول ٌی دٌته هڅولً ٌو چې د ٌتٌمانو د
احوالو پوښتنه وکړو او د هؽوی د اصالح لپاره کار وکړو او د هؽوی
چاري سم کړو.
نبً کرٌم صلی هللا علٌه وسلم فرماٌلً دي :څوک چې د ٌتٌمً او د ٌتٌم
سره نٌکی وکړي نو زه او هؽه به په جنت کې داسی ٌو ځای ٌو او پخپلو
دوو مبارکو ګوتو باندي اشاره وکړه چً د ؼټً ګوتی ترڅنګ ګوته او
منځنۍ ګوته ًٌ سره ٌو ځای کړل او په هؽً ٌی اشاره وکړه او همدارنګه
نبً کرٌم صلی هللا علٌه وسلم فرماٌلی دی :په مسلمانانو کې ؼوره کور
هؽه دی چې په هؽً کښې ٌتٌم وي او د هؽه سره نٌکی کٌږي او په
مسلمانانو کښې بد کور هؽه دی چې په هؽً کې ٌتٌم وي او د هؽه سره
ناوړه چلند کٌږي همدارنګه نبً کرٌم صلی هللا علٌه وسلم فرماٌلی دي:
چې د ٌتٌم کفالت کوونکی او زه به په جنت کښې داسً ٌو او پخپلو دوو
مبارکو ګوتو باندی ًٌ اشاره وکړه چې د ؼټی ګوتً ترڅنګ ګوته او
منځنۍ ګوته ًٌ سره ٌو ځای کړل او په هؽً ًٌ اشاره وکړه.

ای هللا مونږ د هؽه کسانو د ډلً څخه وګرځوه چې د حق وٌنا آوري او په
ښه ډول سره د هؽً تابعداري کوي دا هؽه کسان دي چې هللا جل جالله
ورته هداٌت کړی دی او همدا خاوندان د عقل دي.

