
 بسم اهللا الرمحن الرحيم

حجر اسود



اپنا نيب محمد رسول اهللا صلع ين شان ما خدا تعاىل 

فرماوس ؛ ك - ”انَكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظيم“ - اس محمد، 

متارا خُلُق (اخالق- character) عظيم ؛، گهنا تر ؛. 



چهويت عمر سي ج رسول اهللا محمد املصطفى صلع نا اخالق 

كرمية مشهور هتا، اْپين امانة، دين داري انس فضل نا سبب 

مكة نا لوگو اْپنس ”امني“ كهئي نس بالؤتا ا.



ت زمان ما قريش قبيلة نا لوگو بيت اهللا احلرام ين تعمري نو كام 

كري رهيا ا، ج وقت ك حجر اسود مكوا نو وقت اْيو تو سگال 

اْپس ما جهگرو كروا الگا كيم ك هر ايك امي چاهتا ا ك حجر 

اسود نس اهين جگه ما مكوانو شرف اهنس ملس.



تاك سگال اْ وات پر مُتَّفق  (agree)يا ك هوس بيت اهللا ما پهال 

اْؤنار مرد فيصله كرسس ك حجر اسود كون مُكسس.



وري دير ن ئي ك رسول اهللا صلع وهاط تشريف اليا، اْپنس 

ديكهينس سگال گهنا خوش ئي گيا انس كهوا الگا ك اْ تو ”امني“ 

اْيا.



سگال ي رسول اهللا صلع نس خرب كيدي ك اْ وات ما اْپس ما 

اختالف ؛ ك حجر اسود كون موكس، تو اْپ فيصله كرو. 

رسول اهللا صلع عجب شان سي فيصله كرس ؛.



 اْپ ي اْپين پچهوري هاوي انس حجر اسود نس مُكا، انس سگال 

نس فرمايو ك هر قبيله نا رئيس (leader) پچهوري نا چهريا 

پكرينس حجر اسود اوحنا كرس.



سگال ي اْ مثل عمل كيدوط انس پچهوري ما حجر اسود نس 

اواوينس اهين جگه نا نزديك اليا، ت وقت رسول اهللا صلع ي 

اْپنا هاـ مبارك سي حجر اسود نس لئي نس اهين جگه ما مُكي 

ديدا.



سگال قريش نا لوگو رسول اهللا صلع نا اْ حكمة نا عمل سي 

خوش ئي گيا، 

رسول اهللا صلع ي سگال نس حجر اسود اُاوانو شرف اْپو، انس 

حجر اسود نس ي شرف ملوط ك رسول اهللا صلع اْپنا هاـ 

مبارك سي اهنس اهين جگه ما مُكس.



خدا ين صلوات رسول اهللا محمد مصطفى پر. 

اللهم صل على محمد و اْل محمد و بارك و سلم كما صليت و 

سلمت على ابراهيم و اْل ابراهيم انك محيد جميد. 


