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مسؤلیت
ټول ثنا او صفت د هؽه هللا جل جالله لپاره دی چً د ټولو مخلوقاتو
پالونکی دی هؽه پخپل کتاب کې فرماٌلً :إِ َّنا َع َرضْ َنا ْاْلَ َما َن َة َعلَى
َ
َ
ض َو ْال ِج َب ِ َ
اْل ْن َسان
ال َّس َم َاوا ِ
ت َو ْاْلَرْ ِ
ال َفؤ َبٌ َْن أنْ ٌَحْ م ِْل َن َها َوأ ْش َف ْق َن ِم ْن َها َو َح َملَ َها ْ ِ
ان َظلومًا َجه ً
ول} ژباړه « :موږ چً دؼه امانت اسمانونو ،ځمکً او
إِ َّنه َك َ
ؼرونو ته وړاندي کړ ،نو هؽوی ٌې پورته كولو ته تٌار نشول او ورڅخه
ووېرېدل ،خو انسان هؽه پورته کړ؛ بېشكه دؼه (انسان) ؼټ ظالم او
جاهل دى» ،او زه ګواهً ورکوم چً نشته لٌق 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 ټولو ملګرو باندي.
و بعد:
ٌقٌنا هللا جل جالله انسان ته داسً کرامت ورکړی چې هؽه ًٌ پخپلو
لسونو پٌدا کړی روح ًٌ پکً اچولی او مالئکً ٌې اړ کړې ترڅو سجده
ورته وکړي ،همدارنګه د بٌالبٌلو چارو له کبله ٌې پخپلو نورو مخلوقاتو
باندي ؼوراوی ورکړی چې په هؽې کښې مسإلٌت او شرعً مکلفٌت
راځً ،نو هٌڅ عاقل او بالػ انسان د مسإلٌت څخه خالً نه وي بؽٌر لدي
چې په ټولنه کً د هؽه مرتبً ته ولٌدل شً پخپله ؼاړه مسإلٌت لري ،نو
هر شخص د خپل توان او د خپلً دندي د چوکاټ په اندازه مسإلٌت لري.
بً له شکه مسإلٌت مخکً لدي چې ٌوه مرتبه او مقام وي ٌو ډول
مکلفٌت او امانت دی ،څوک چې د مرتبً او مقام په سترګه ورته وګوري
او د لسته راوړلو لپاره ًٌ د ناوړه لرو څخه ګټه پورته کړې نو د سمً
لري څخه خوٌٌږي او ناوړه پاٌلً له ځانه سره لري او چاته چې مسإلٌت
وسپارل شً او د هؽً حق ادا کړي نو هرو مرو به هللا تعالی د هؽه سره
مرسته کوي ،پدي هکله نبً کرٌم صلی هللا علٌه وسلم عبد الرحمن بن
سمره ته وفرماٌل :ای عبدالرحمانه! ته د چوکۍ او د امارت ؼوښتنه مه

کوه ځکه که چٌرته دا بؽٌر له ؼوښتنً درکړل شً نو هللا به تاسره پدي
کې مرسته کوي او که ته ددي ؼوښتنه وکړي نو دا به ستا په ؼاړه امانت
وي د ابً ذر رضً هللا عنه څخه رواٌت دی واًٌ ما نبی کرٌم صلی هللا
علٌه وسلم ته ووٌل اې د هللا رسوله آٌا ماته کومه دنده نه سپاري؟ نبً
کرٌم صلی هللا علٌه وسلم خپل لس زما په اوږو کٌښودو او وی فرماٌل
اي ابوذره ته ناتوانه ًٌ او مسئولٌت ٌو امانت دی چې د قٌامت په ورځ به
د هؽه پوښتنه کٌږي او پښٌمانتٌا به وي مګر د هؽه چا لپآره چې د هؽه
حق ًٌ اداء کړی وي او هؽه څه ًٌ سرته رسولً وي چې ورباندي دي.
مسئولٌت ډٌر ډولونه لري چې لدي جملی څخه ٌو هم کورنی مسئولٌت دی
ځکه کورنۍ د ټولنً په برقرارۍ کې لوي رول لري او د ټولنً په
جوړښت کې ٌو بنسټٌز اصل دی او د ټولنً د دفاع لومړنۍ کرښه ده د
کورنً د جوړښت په هکله د هللا په وړاندي والدٌن مسئول دي دوی باٌد د
ټولنً په برقرارۍ کې ونډه واخلً او دوي باٌد خپل واجبات په بشپړه
توګه سره سرته ورسوي او هؽه حقوق ترلسه کړي چې ورته ځانګړي
شوي دي.
د اسالم مبارک دٌن دؼه حقوق او واجبات په څرګند ډول بٌان کړي دي
او د کورنً د ؼړو ترمنځ ًٌ وٌشلی دي نبً کرٌم صلی هللا علٌه وسلم
فرماٌی :هر ٌو په تاسو کې چوپان او د خپل د رعٌت مسئول دی بادشاه
چوپان او د خپل ولس مسئول دی سړۍ د خپلً کورنۍ چوپان او د خپل
رعٌت مسئول دی ښځه د خپل خاوند د کور چوپانه او مسئوله ده خادم د
خپل بادار د مال چوپان او مسئول دی نوهر ٌو په تاسو کې چوپان او د
خپل رعٌت مسئول دی .نو د کورنً برٌا او برقراري د ټولً کورنۍ د
ؼړو د حقوقو او د واجباتو د ساتنً پوري اړه لري چې باٌد له پامه و نه
ؼورځول شً او تفرٌط پکښې سرته ونه رسٌږي.
نو د کورنۍ د وګړو ترمنځ مسئولٌت ٌو د بل بشپړ کوونکً او تبادلً دي
چې حقوق واجبات او متبادل احترام لري او هرٌو وګړی باٌد خپل رول

اداء کړي او دا باٌد په ډٌري مٌنً اخالص او امانتداري سره سرته
ورسوي هر هؽه څوک چې پدي کې کوتاوالً او ٌا هم تفرٌط وکړي او
هؽه ضاٌع کړي نو د هللا په وړاندي به مسئول وي چې آٌا دؼه امانت ٌی
ساتلی دی او که ضاٌع کړی دی؟ ځکه چې نبً کرٌم صلی هللا علٌه وسلم
فرماٌیٌ :قٌنا هللا جل جالله به د هر هؽه چاڅخه چې امانت ٌی ورته
سپارلی وي د هؽً د رعٌت پوښتنه کوي چې آٌا د هؽً ساتنه ًٌ کړي ده
او که هؽه ًٌ ضاٌع کړی دی؟ تردي چې د سړي څخه به د هؽه د
کورنۍ پوښتنه کٌږي همدارنګه نبً کرٌم صلی هللا علٌه وسلم فرماٌلً
دي :د ٌو چا لپاره همدؼه ګناه بسنه کوي چې هؽه د خپل لس لندي
خلک ضاٌع کړي او د هؽوي سمه روزنه ونکړي.
د مسئولٌت د شکلونو څخه بل هم وظٌفوي مسئولٌت دی ،مسئولٌت د دندي
له لوړوالً سره لوړٌږي چې ٌو چاته وسپارل شً هر څومره چې دنده
لوړٌږي همؽومره د مسئولٌت چوکاټ هم ورسره پراخٌږي چې باٌد
ځانګړي صفتونه مسئول شخص ولري چې ځٌنً په لندي ډول دي:
توانمندي ،برابري ،تجربه ،امانت ،او ددؼه مسئولٌت په سرته رسولو کې
توان درلودل ځکه چې هر انسان لومړۍ د خپل نفس په وړاندي مسئول
دی بٌا د خلکو په وړاندي او بٌا د هللا جل جالله په وړاندي د هؽه څه
مسئول دی چې ورته سپارل شوي دي ځکه چې نبً کرٌم صلی هللا علٌه
وسلم فرماٌی :هر هؽه شخص ته چې د لسو کسانو چاره هؽه ته سپارل
شوي وي ٌا د هؽه څخه د زٌاتو کسانو نو د قٌامت په ورځ به هؽه لس
تړلً راځً چې د خپلً ؼاړي پوري به ًٌ لس تړلً وي که چٌرته د
هؽوي سره ًٌ نٌکً کړي وي نو لسونه به ٌی خالصٌږي او که نٌکً
ٌی نه وي کړي او د ګناه مرتکب شوی وي نو هؽه به همداسً تړلً پاتً
کٌږي.
همدارنګه د هر هؽه چا لپآره چې د خلکو چاره ورته وسپارل شً او ٌا
هم کومه دنده ورته ورکړل شً مناسبه ده چې دا درک کړي چې هؽه ته

امر کړی شوی دی چې باٌد په ښه ډول ًٌ سرته ورسوي او هللا جل
جالله د هؽه څارونکً دی نو هؽه باٌد په ډٌري هوښٌارۍ او درک سره د
عام مال سره چال چلند وکړي او په هؽه کې د خپلً دندي په اندازه
تصرؾ وکړي او بخٌلً او حرام دي پکې نه ترسره کوي او د هٌڅ کوم
نامه لندي باٌد هؽه مال بی ځاٌه استعمال نکړي.
همدارنګه مونږ پدي ټٌنګار کوو چې هر ٌو مسئول هؽه که په هره سطحه
باندي وي هؽه ته مناسبه نده چې بً پرواٌی او ؼفلت وکړي او ٌا دا چې
د ټولو هؽو دندو چې د مسئولٌت په چوکاټ کې ورته سپارل شوي دي د
هؽً تعقٌب ونکړي هرڅومره چې ٌوه چاره هؽً ته وړوکً او ٌا آسانه
ښکاري ښاًٌ هؽه د لوي ضرر لمل شً نو لزمه ده چې باٌد دټولو
چارو تعقٌب وکړي او بؽٌر له تعقٌب څخه باور ونکړي ځکه چې د تعقٌب
مقصد دا ندی چې بی باوري وي بلکً د چارو ښه سمبالول دي.
همدارنګه هر مسئول چارواکۍ د خپل مسئولٌت په چوکاټ کې باٌد خپل
همکاران داسً څوک ؼوره کړي چې هؽوي پٌاوړي او امانتداره او په
دنده کې مناسب وي که چٌرته د مسلمانانو ٌوه ډله داسً ٌو څوک وګماري
چې له هؽً څخه بل شخص مناسب او وړ وي هؽه که له هر اړخه وي
نو په حقٌقت کې دوي د هللا جل جالله د هؽه د رسول او د خپل هٌواد په
وړاندي په امانت کې خٌانت ترسره کړی دی.
د مسئولٌت د شکلونو څخه بل هم ټولنٌز مسئولٌت دی د اسالم مبارک دٌن
بٌالبٌل داسً ټولنٌز بنسټونه اٌښً دي چې د هؽی په ساتنً سره باقراره
ژوند رامنځته کٌږي او همدارنګه په ټولنه کې د خلکو ترمنځ مٌنه محبت
او احترام او ٌو له بل سره ټولنٌز مرسته رامنځته کٌږي او پدي بنسټ
باندي چً ټول خلک سره برابر دي او ټولنه د ٌو بدن په څٌر ګرځً که
چٌرته نن ورځ مونږ په خلکو کښې فکر وکړو نو ځٌنً پدوی کښې بی
وزله دي چې د خپلً لوږي د ختمولو لپآره څه نشً پٌدا کولً او ځٌنً
پدوی کښې ناروؼان دي چې د خپلً ناروؼً لپاره درمل نشً پٌدا کولی

همدارنګه پدوي کښې کونډي رنډي ٌتٌمان او کمزوري خلک دي او ځٌنً
داسً دي چې د پاملرنً لپاره ًٌ څوک نشته نو ددؼه ټولو خلکو اړتٌاوو
پوره کول د ټولو ټولنٌز ،شرعً او ملً مسئولٌت دی بلکً دا ٌو فرض
کفاًٌ عمل دی چې که چٌرته ځٌنً خلک ًٌ ترسره کړي نو د نورو
څخه ساقطٌږي او که چٌرته څوک ٌی سرته ونه رسوي نو ټول
ګناهګارٌږي پدي کې نبً کرٌم صلی هللا علٌه وسلم فرماٌلً دي :زما له
امت څخه ندي هؽه څوک چې خپله خٌټه ډکوي او وٌده کٌږي پداسی حال
کې چې د هؽه ګاونډي وږی وي او په هؽه پوه هم وي چې هؽه وږی دي
نبً کرٌم کرٌم صلی هللا علٌه وسلم د هؽه چا مرتبه چې دؼه ټولنٌز
مسئولٌتونه سرته رسوي ډٌر لوړ کړی دي او هؽه څوک چې د خلکو
اړتٌاوی پوره کوي د هؽه چا څخه مخکې دې چې د نبً کرٌم صلی هللا
علٌه وسلم په جومات ٌعنً مسجد نبوي کً اعتکاؾ کوي د ابً سعٌد
خدري رضی هللا عنه څخه رواٌت دی چې مونږ د نبی کرٌم صلی هللا
علٌه وسلم سره په سفر کې وو چې ٌو سړۍ په اوښ باندی سپور راؼً او
خپل نظر ًٌ ښً او چپ اړخ ته اړولو نبً کرٌم صلی هللا علٌه وسلم
وفرماٌل :څوک چې ددي توان لري چې د خپلً اوښً شاته بل څوک
کٌنوي نو دؼه کار دی سرته ورسوي او هؽه چاسره چې زٌات خواړه وي
نو هؽه چاته دي ورکړي چې هؽه خواړه نلري همدارنګه نبً کرٌم صلی
هللا علٌه وسلم فرماٌلً دي :په خلکو کې هللا جل جالله ته دٌر محبوب هؽه
څوک دی چې هؽه خلکو ته ګټه رسوونکً وي او هللا جل جالله ته په
کارونو کښې تر ټولو نٌک کار هؽه دی چې بل مسلمان ته پري خوښً
حاصلٌږي او ٌا د هؽه سختً پری لري کٌږي او ٌا د هؽه پور خالصٌږي
او ٌا له هؽه څخه لوږه لري کٌږي او زه چې د ٌو چا سره ولړ شم او د
هؽه اړتٌا پوره کړم نو ماته لدي څخه ډٌر ؼوره دي چې پدؼه جومات
کښې کٌنم او ٌو مٌاشت اعتکاؾ وکړم چې مقصد ٌی مسجد نبوي وو او
څوک چې د خپل بل ورور سره ولړ شً او د هؽه اړتٌا پوره کړي نو

هللا جل جالله به د هؽه قدمونه د قٌامت په ورځ ثابت پاتی کړي او د هؽه
سره به مرسته وکړي.
نبً کرٌم صلی هللا علٌه وسلم همٌشه د خپلو صحابه إ څخه پوښتنه کوله
چې د خلکو اړتٌاوي پوره کړي او همدارنګه د هؽوی ګټو د لسته راوړلو
لپاره ًٌ هڅه کړي ده او که نه؟ او همدارنګه تل به ٌی ددي تعقٌب کولو
نبً کرٌم صلی هللا وسلم ٌوه ورځ وفرماٌل :په تاسو کښې چا نن روژه
نٌولی وه؟ ابوبکر رضی هللا عنه ووٌل ما ،نبً کرٌم صلی هللا علٌه وسلم
ورته وفرماٌل په تاسو کې چا نن په جنازه کې ګډون کړی وو ابوبکر
رضی هللا تعالی عنه ورته وفرماٌل چې ما ،بٌا نبً کرٌم صلی هللا علٌه
وسلم وفرماٌل :نن په تاسو کې چا ٌو مسکٌن ته خواړه ورکړي دي
ابوبکر رضی هللا عنه وفرماٌل چې ما ،بٌا ٌی وفرماٌل په تاسو کې چا نن
د ناروغ پوښتنه کړی ده ابوبکر رضی هللا عنه ورته ووٌل چې ما ،نو نبً
کرٌم صلی هللا علٌه وسلم ورته وفرماٌل :هر چا چې دؼه کارونه سرته
ورسول هؽه به جنت ته داخلٌږي.
د مسئولٌت د شکلونو څخه بل هم د هٌواد په وړاندي ملً مسئولٌت دی
ځکه چې هٌواد په مونږ او تاسو ټولو باندي حق لري او مونږ د هٌواد په
وړاندي لوٌٌمسئولٌت لرو تر څو د هؽه ساتنه وکړو او د هؽه د پرمختګ
او لوړتٌا لپاره کار وکړو نبې کرٌم صلی هللا علٌه وسلم خپل صحابه د
خپلو هٌوادونو د ساتنً او دفاع لپاره هڅولً وو ترڅو د خپلو ځانونو او
مالونو قربانً ورکړي او د خپلو هٌوادونو د مقدساتو ساتنه وکړي او د هللا
په لره کې جهاد وکړي او لوی دلٌل پدي کې دا دی چې هللا جل جالله د
هؽه چا شان او مرتبه لوړه کړي ده چً خپل ځانونه ًٌ د خپل دٌن او د
هللا
هٌوادونو په دفاع کې قربانً کړي دي هللا جل جالله فرماٌی{ :إِنَّ َّ َ
هللا
ٌل َّ ِ
ٌِن أَ ْنف َسه ْم َوأَمْ َوالَه ْم ِبؤَنَّ لَهم ْال َج َّن َة ٌ َقاتِل َ
ا ْش َت َرى م َِن ْالم ْإ ِمن َ
ون فًِ َس ِب ِ
ً
آن} ژباړه:
ون َوٌ ْق َتل َ
َف ٌَ ْقتل َ
اْل ْن ِج ِ
ٌل َو ْالقرْ ِ
ون َوعْ ًدا َعلَ ٌْ ِه َحقا فًِ ال َّت ْو َرا ِة َو ْ ِ
«حقٌقت دا دى چً هللا له مإمنانو څخه د هؽوى نفسونه او د هؽوى مالونه

د جنت په بدله کښً اخٌستً دي ،هؽوى د هللا په لر کښً جنګٌږي ،نو
وژنً او وژل کٌږي ،له هؽو سره په تورات ،انجٌل او قرآن کښً (د
جنت وعده) د هللا پر ذمه باندي ٌوه كلكه پخه وعده ده».
د هٌواد په وړاندي د ملً مسئولٌت له جملً څخه بل دا دی چې د خپلو
هٌوادونو رؼونه وکړو او همدارنګه د هؽه د لوړتٌا پرمختګ لپاره کار
وکړو او لوړو او ملً ګټو ته په شخصً ګټو ترجٌح ورکړو هڅً سره ٌو
کړو اختالفات له منځه ٌوسو د دښمن په وړاندي ٌو صؾ ووسو او په ٌو
سړي باندي راټول شو لکه چې هللا جل جالله فرماٌیَ :واعْ َتصِ موا ِب َحب ِْل
هللا َجمٌِ ًعا َو َل َت َفرَّ قوا} ژباړه « :ټول ٌو ځاى شئ ،د هللا رسۍ كلكه ونٌسئ
َّ ِ
او تٌت و پرك کېږئ مه» ،بل ځای کې فرماًٌَ { :و َل َت َن َ
ازعوا َف َت ْف َشلوا
ٌن} ژباړه « :او په خپلو منځو
َّاب ِر َ
َو َت ْذ َه َ
ب ِرٌحك ْم َواصْ ِبروا إِنَّ َّ َ
هللا َم َع الص ِ
کښً شخړه مه كوئ ،كه نه نو په تاسً کښً به كمزوري پٌدا شً ،برم
(د مقاومت توان) به مو لړ شً .له زؼم څخه كار واخلئ ،په ٌقٌنً توګه
هللا د صابرانو ملګرى دى».
او مونږ ټول باٌد دا درک کړو هؽه ورځ راتلونکی ده چې ټولو ته به
ون} ژباړه:
ووٌل شً لکه چې هللا جل جالله فرماٌیَ { :وقِفوه ْم إِ َّنه ْم َمسْ ئول َ
«او دوى معطل کړئ ،د دوى څخه پوښتنه کٌږي» ،او د هللا جل جالله
ون َل َت ْخ َفى مِنك ْم
دؼه وٌنا باٌد درک کړو چې فرماًٌْ ٌَ { :و َمئِذ تعْ َرض َ
َخا ِف ٌَة} ژباړه« :هؽه ورځ به وي چً تاسً وړاندي کړای شئ؛ ستاسً
هٌڅ راز به هم پټ پرې نښودل شً» که موضوع وړه وي او که لوٌه وي
ص ْخ َرة أَ ْو فًِ
ځکه چې فرماًٌ{ :إِ َّن َها إِنْ َتك م ِْث َقا َل َحبَّة مِنْ َخرْ دَل َف َتكنْ فًِ َ
ت ِب َها َّ
هللا لَطِ ٌؾ َخ ِبٌر} ژباړهٌ« :و شى
ض ٌَؤْ ِ
ال َّس َم َاوا ِ
ت أَ ْو فًِ ْاْلَرْ ِ
هللا إِنَّ َّ َ
(نېکً ٌا بدي) كه د اوري د دانې په اندازه هم وي او په كوم لوی ګټ ٌا
په اسمانونو ٌا ځمکه كً پټ شوى وي ،هللا به هؽه راوباسً .بېشکه ،هللا
بارٌك لٌدونکی او باخبره دى».

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 ،او زه ګواهً ورکوم چً نشته لٌق 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.
درنو مسلمانانو ورونو:
څو ګړۍ وروسته مونږ د خٌر برکت او د فرمانبردارۍ د موسمونو څخه
ٌو نوي موسم ته هرکلی واٌو چې هؽه د شعبان مبارکه مٌاشت ده دا هؽه
مٌاشت ده چې پدي کښې ټول اعمال هللا جل جالله ته وړاندی کٌږي نو له
همدی لپآره نبً کرٌم صلی هللا علٌه وسلم پدؼه مٌاشت کې زٌات عبادت
او طاعت کولو ته امر کړی ترڅو هللا جل جالله ته نژدی شً همدارنګه
نبً کرٌم صلی هللا علٌه وسلم پدؼه مٌاشت کې روژه نٌوله تردي اندازي
پوري چې صحابه کرامو پام به ورته را ګرځٌدو همدا وو چې له هؽه
څخه ٌی ددؼه زٌاتً پاملرنً د راز په هکله پوښتنه وکړه اسامه بن زٌد
څخه رواٌت دی چې ما د نبً کرٌم صلی هللا علٌه وسلم څخه پوښتنه وکړه
چې ای د هللا رسوله! ماته نه ٌی لٌدلً چً په مٌاشتو کښې دومره روژي
ونٌسً لکه په شعبان مٌاشت کښې چې روژه نٌسً؟ نبً کرٌم صلی هللا
علٌه وسلم وفرماٌل :دا هؽه مٌاشت ده چې د رجب او رمضان د مٌاشتو
ترمنځ ده او خلک پدي کې ؼافله وي او حال دا چې دا داسً مٌاشت ده
چې ټول اعمال هللا جل جالله ته پکً وړاندی کٌږي نو زه خوښ ګڼمه چې
زما عمل هللا جل جالله ته داسً وړاندی شً چې زه روژه دار ووسم.

د حضرت عائشه رضی هللا عنها څخه رواٌت دی فرماٌی :نبً کرٌم صلی
هللا علٌه وسلم به داسی روژه نٌوله تردي چې مونږ به وٌلی چې هؽه
روژه نه ماتوي او افطار به ًٌ پداسی ډول کولو چې مونږ به وٌل هؽه
روژه نه نٌسً او ما نبً کرٌم صلی هللا علٌه وسلم ندی لٌدلی چې ټوله
مٌاشت ٌی روژه نٌولی وي مګر د رمضان په مٌاشت کښې چې ټوله
مٌاشت به ًٌ روژه نٌوله او ما نبً کرٌم صلی هللا علٌه وسلم ندی لٌدلً
چې زٌاتی روژۍ به ٌی نٌولی مګر د شعبان په مٌاشت کې به ٌی روژي
زٌاتی نٌولً.
همدارنګه هللا جل جالله د شعبان مٌاشت پدی باندي هم ځانګړي کړی ده
چې پدي کې داسً ٌوه مبارکه شپه ده چې هللا جل جالله د خپلو بندګانو د
احوالو پوښته کوي او هؽوي ته د نرمښت او د رحمت نظر کوي او د
هؽوي د ګناهونو د معافولو او د عٌبونو پټولو فضٌلت پری کوي چې دا د
شعبان د مٌاشتً په نٌماًٌ کې شپه ده د ابً موسی اشعري رضی هللا عنه
څخه رواٌت دی چې نبً کرٌم صلی هللا علٌه وسلم فرماٌلً ديٌ :قٌنا هللا
جل جالله د شعبان په نٌماٌی کې د شپً د خپلو بندګانو پوښتنه کوي او
ټولو مخلوقاتو ته بخښنه کوي مګر هؽه چاته بخښنه نکوي چې هؽه شرک
کړی وي په بل رواٌت کې راځً د شعبان د مٌاشتی په نٌماٌی کې د شپً
هللا جل جالله د خپلو بندګانو احوال اخلً مومنانو ته ٌخښنه کوي او
کافرانو ته وخت ورکوي ترڅو اصالح شً او د کٌنً خاوندانو ته هم
مهلت ورکوي ترڅو کٌنه پرٌږدي او هللا ته رجوع وکړي او له هؽه څخه
دعاء وؼواړي.
نو مونږ او تاسو ټولو ته مناسبه ده چې ددؼه مبارکو ورځو څخه ګټه
پورته کړو زٌات طاعت او زٌاته ښٌګڼه وکړو ترڅو هللا جل جالله ته ځان
نژدی کړو لکه چې نبً کرٌم صلی هللا علٌه وسلم پدی هکله فرماٌلً دي:
ٌقٌنا هللا جل جالله د کال په ورځو کې ځٌنً داسً ورځً دي چې تاسو ته

پری بخښنه کوي نو تاسو هؽه ته ځان برابر کړئ ځکه چې که چٌرته
چاته دؼه بخښنه ورسٌده نوبٌا هؽه هٌڅکله نه بدبخته کٌږي.
ای هللا مونږ سره مرسته وکړه ترڅو ستا ذکر او شکر اداء کړو او په ښه
ډول ستا عبادت ترسره کړو.

