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  باندي د هغه اغیزیاو وګړو خلکو الس نیوی او په ټولنه د 

 مخلوقاتو ولوټ د چً ید لپاره جالله جل هللا هغه د صفت او ثنا ولټ
 لََعلَُّكمْ  اْلَخْیرَ  َواْفَعلُوا » :لًٌفرما ېک کتاب پخپل هغه ید یپالونک

 برخه درپه برى چي ایيښ. ورسوئ سرته چاري ښې و »ژباړه:{ُتْفلُِحونَ 
ْعُروف   َقْول  : } سبحانه ویقول ،«.شي نْ  َخْیر   َوَمْغفَِرة   مَّ  أًَذى َیْتَبُعها َصَدَقة   مِّ
 ُ
 خهڅ خبري يړناو ېیو د او كول خبره هږخو یوه »ژباړه:«َحلِیم   َغنِي   َوَللاَّ

 د او غني َللا. وي ازارول پسي ور چي دي، هښ رډې خهڅ خیرات هغه له دل،ېرېت

 هللا وٌ رګم عبادت د قٌال نشته چً ورکوم واهًګ زه او«  .ید خاوند زغم
 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 هغه په او روګمل په او آل په هغه د او هغه په وي دي برکت او سالم
 .کوي تابعداري هغه د سره ۍکٌن په پوري ًځور تر امتٌق د ېچ باندي

 :بعد و                            
د اسالم مبارک دٌن ٌو نړٌوال رسالت دی چې د بٌالبٌلو لوړو ارزښتونو 
لرونکً دی دغو لوړو ارزښتونو له جملً  څخه ٌو هم د خلکو السنٌوي 
دی دا داسی ٌو ارزښت دي چې د خلکو د نفس ساتنه کوي او همدارنګه د 

کې رامنځته کٌږي هللا جل جالله ددغه لوي ارزښت شان زړونو نرموالی پ
بٌان کړی او دا ٌی د مسلمانانو د صفاتو څخه ٌو صفت ګرځولی دی 
همدارنګه دا د هللا جل جالله د نوم سره تړلی دی چې د هغه ٌو نوم هم 

لِكُ  ُهو   إاَِل  إِل ه   ال   الَِذي هللَاُ  ُهو   »جبار دی لکه چې هللا جل جالله فرماًٌ:  اْلم 
وسُ  مُ  اْلقُدُّ ِمنُ  اْلُمْؤِمنُ  الَسال  ٌْ ِزٌزُ  اْلُمه  َبارُ  اْلع   دى ذات هغه هللا »ژباړه:«  اْلج 

 له پاک، رډې باچا، هغه. نشته حق بر معبود ٌڅه كوم پرته هغه له چً
 په برالسى، ولوټ په ساتونكى، وركوونكى، امان سالم، خهڅ عٌبونو ولوټ

مقصد « ؛ید كوونكى لوًٌ او تنڅښ ۍلوٌ د نافذوونكى، ُحكم خپل د زوره
منځه وړي او مرض په روغتٌا سره ٌی دادی چې فقر به له غنا سره ل
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همدارنګه وٌره او خفګان په ډاډګٌرنً سره لمنځه وړي همدارنګه دغه 
د  نوم لکه چې قرطبً رحمه هللا هم ذکر کړی دی د مبالغً صٌغه ده چې

ی همدا دی چې د ٌو چا السنٌوي جبر څخه اخٌستل شوی ده او مقصد ٌ
لم پخپلو دعاګانو کې دا دعا سوارنګه نبً کرٌم صل هللا علٌه کول دي همد
 .َواْرُزْقنِي َواْجُبْرنِي، َواْهِدنِي، َواْرَحْمنِي، لِي، اْغفِرْ  اللَُّهمَّ هم کړی ده 

همدارنګه هللا جل جالله د خپلو بندګانو شان اوچت کړی دی او د هغوي د 
السنٌوي او د هغوي د نفسونو د پاکوالً لپاره ٌی بٌالبٌل ارزښتونه 
رامنځته کړي دي کله چې د موسی علٌه السالم مور د خپل ځوي د 
ورکٌدو له وٌری په خفګان کې وه نو هللا جل جالله ورته وفرماٌل لکه 

اهُ  »قرآنکرٌم کې راځً:چې په  ْدن  د  هِ  إِل ى ف ر  ًْ  أُمِّ ق رَ  ك  ا ت  ُنه  ٌْ ال   ع  ن   و  ْحز   ت 
ْعل م   لِت  ْعد   أ نَ  و  ق   هللاَِ  و  لِكنَ  ح  ُهمْ  و  ر  ْعل ُمون   ال   أ ْكث   ږمو هګتو ېد په »ژباړه:« ٌ 
 او شً انهښرو ًګستر ېهغ د چً راوست ته مور خپلً رتهېب( ع)موسى
 خو. وه تٌاښر وعده هللا د چً يٌږوپوه ېد په هغه او اوسً ونه غمجنه
او کله چې نبً کرٌم صل هللا علٌه « .يٌږپوه نه خبره ېد په خلك زٌاتره

وسلم ته د خپل کلً مکً مکرمً څخه ووتو نو هللا جل جالله د هغه 
السنٌوي وکړو او هغه ته ٌی د مدٌنً منوري الره وښودله لکه چې هللا 

ض   الَِذي إِنَ  »جل جالله فرماًٌ: ك   ف ر  ٌْ ل  ك   اْلقُْرآن   ع  ادُّ اد   إِل ى ل ر  ع   «م 
 تا پر مسئولٌت قُرآن ېدد چً چا ولره، باور(![ ص)غمبرهېپ ېا] »ژباړه:
مقصد ٌی دا  «.دى رسوونكى ستا ته عاقبت هښ رډې ٌو هغه دى، اچولى

 راوګرځولو.دی چې مکً ته ٌی ٌو واری بٌا 
همدارنګه د خلکو د السنٌوي د اخالقو نمونه نبً کرٌم صل هللا علٌه وسلم 
په ژوند کې هم رابرڅٌره شوی ده کله چې نبً کرٌم صل هللا علٌه وسلم 
حضرت خدٌجً رضً هللا عنها ته راغی ډٌر خفه او غمجن وو نو 

ته ډاډ نبً کرٌم صل هللا علٌه وسلم عنها تعالی حضرت خدٌجه رضی هللا 
ورکړ او د هغه السنٌوي وکړ چې دا پخپله ددی خودنه کوي چې د نبً 
کرٌم صل هللا علٌه وسلم په ژوند کې هم دا لوړ ارزښت پلً شوی دی 



  

ه چې نبً کرٌم صل هللا علٌه وسلم جابر بن عبدهللا رضً هللا همدارنګه کل
ي ډٌر ې د خپل پالر عبدهللا رضً هللا عنه په شهادت باندعنه ولٌدو چ

زٌات خفه وو او هغه ته لوٌه کورنً او همدارنګه پورونه پاتً وو نو 
پٌغمبر صل هللا علٌه وسلم د هغه السنٌوي وکړ او ورته ووٌل چې آٌا زه 
تاته زٌری درنکړم پدي باندي چې هللا جل جالله ستا پالر سره څنګه لٌده 

نکوي مګر د  اهلل جل جالله د هٌچا سره نٌغ په نٌغه خبری کاته کړي دي 
خو ستا پالر سره ٌی د پردی پرته کړي دي نو دا پخپله پردي ترشا کوي 

ددی خودنه کوي چې نبً کرٌم صل هللا علٌه وسلم د جابر بن عبدهللا 
 السنٌوي وکړ او د هغه زړه ٌی خوشحاله کړ.

هللا علٌه وسلم د خلکو د السنٌوي او د خلکو سره  همدارنګه نبً کرٌم صل
برخه کې بٌالبٌل لوړ رساٌل مونږ ته بٌان کړي دي کله  د خواخوږي په

چې د مهاجرٌنو صحابه ؤ بٌوزله نبً کرٌم صل هللا علٌه وسلم ته  راغلل 
 ورته  او ورته ٌی ووٌل چې اي د هللا رسوله د ثور د خلکو په هکله ٌی

مونږ  هم داسی لمونځونه کوي لکه څنګه چېخبري وکړي چې هغوي 
او هغوي صدقً لکه څنګه چې مونږ نٌسو  کوو او روژي هم داسی نٌسً

چې تاسو ته هللا هغوي ته وفرماٌل  بٌا نبً کرٌم صل هللا علٌه وسلمکوي 
جل جالله ډٌر داسی شٌان درکړي چې هغه تاسو صدقه کړي ځکه چې 

حمد و  هر تسبٌح چې کوي دا پخپله صدقه ده او هر تکبٌر صدقه ده او هر
وٌل دا پخپله صدقه ده او تکبٌر وٌل صدقه ده او امر ثنا د هللا جل جالله 

 بالمعروف صدقه ده او نهً المنکر هم صدقه کې راځً.
اندي راغلً دی دا پدي باسالمً شرٌعت کې که ٌو څوک فکر وکړي  د

چې د خلکو السنٌوي او د هغوي سره خواخوږي ترسره شً په ځانګړي 
سره چې هغوي کمزوري وي لکه څنګه چې هللا جل جالله  توګه د هغه چا

أ َما »فرماًٌ: ِتٌم   ف   ٌ ْقه رْ  ف ال   اْل أ َما*  ت  ْنه رْ  ف ال   الَساِئل   و   ٌتٌم پر نو »ژباړه:«ت 
مقصد ٌی دا دي چې د هغوي « ه؛ټر مه رګسوال او*  كوه؛ مه قهر باندي

السنٌوي وکړٌاو د هغوي سره نٌکً وکړی پٌغمبر صل هللا علٌه وسلم هم 



  

په  بٌالبٌلو احادٌثو کې په همدي باندي ټٌنګار کړي دی لکه چې فرماًٌ 
ی ٌو او خپلو ګتو باندي اشاره وکړه زه او ٌتٌم پالونکې به په جنت کې داس

همدارنګه په بل حدٌث کې فرماٌلی دی چې م ه پٌغمبر صل هللا علٌه وسلم 
د کونډو او همدارنګه د بٌوزلو سره مرسته کونکً داسی دي لکه د هللا 

په الره کې جهاد وکړي او ٌا هم د شپً عبادت وکړي او ٌا هم الله ججل 
چې پٌغمبر صل هللا علٌه وسلم څخه د ورځً روژه ونٌسً همدارنګه کله 

پوښتنه وشوه چې کوم عمل غوره دی پٌغمبر صل هللا علٌه وسلم وفرماٌل 
پداسی وخت کې داخل شی چې ته چې پخپل مسلمان ورور باندي 

خوشحاله ٌی او همدارنګه هغه  خوشحاله کړي او د هغه قرض اداء کړي 
ل هللا علٌه وسلم فرماٌلً او هغه ته ډوډۍ ورکړي همدارنګه نبً کری ص

دي چې په خلکو کې محبوب ډٌر هغه څوک دی هللا جل جالله ته چې 
نورو خلکو ته ګټه رسوونکۍ وي او همدارنګه غوره عمل د هللا په نزد 

چې بل مسلمان ته خوښً ورپه برخه کړي او د هغه څخه سختً هغه دی 
هغه لوږه لری کړی  لري کړي او ٌا هم د هغه قرض اداء کړي او ٌا هم د

وره غڅخه  او د ٌو داسی مسلمان ورو سره منډه وهل چې اړتٌا ولري لدي
 کاف وکړي.ټوله مٌاشت اعت د مدٌنً په جومات کېدي چې 

********* 
 مخلوقاتو ولوټ د چي ید لپاره جالله جل َللا هغه د صفت او ثنا ولټ

 په او آل په هغه د او هغه په وي دي برکت او سالم درود ،ید یپالونک
 د سره ۍکین په پوري يځور تر امتیق د ېچ باندي چا هغه په او روګمل

 .کوي تابعداري هغه
ی ٌو لوړه اخالقً ارزښت دی چې په ټولنه کې ى خلكو السنٌوبً له شكه 

ټولو خلکو ته شاملٌږي د اسالم مبارک دٌن انانٌت او منفً ګراٌی نه 
پٌژنً بلکً د اسالم مبارک دٌن په ورورولً باندي ټٌنګار کړی دی 

ونه وشً پٌغمبر د خلکو د احساساتو ساتنه وشً او د هغو السنٌترڅو 
صل هللا علٌه وسلم فرماٌلً دي: د مسلمانانو مومنانو مثال ددوي په مٌنۍ 



  

او محبت او و له بل سره په رحموالً داسی دی لکه د ٌو بدن په څٌر که 
چٌرته د بدن ٌو غړۍ دردمند وي نو ټول بدن ورسره دردمند کٌږي 

پدي ټٌنګار همدارنګه ددی ترڅنګ نور بٌالبٌل احادٌث راغلً دي چې 
خه کې ٌو له بل سره کوي چې باٌد ٌو د بل السنٌوي وکړو او پدي  بر

 خواخوږي څرګنده کړو.
باندي ټٌنګار کوو چې د خلکو السنٌوي وشً او خلکو سره مونږ په همدي 

خواخوږي ترسره شً او دا ٌا په فعل سره ترسره کٌدلً شً ٌا هم په خه 
خبري سره او ٌا هم په دعا سره او ٌا هم په ښه نصٌحت سره او ٌا هم د 
ٌو مسلمان ورور په وړاندي خوشحالً څرګندول لکه چې پٌغمبر صل هللا 

اٌلً دي چې باٌد تاسی ٌو له بل سره په پراخه ټنډه باندي علٌه وسلم فرم
مالو شً چې ٌو له بل سره خوښ وسً همدارنګه مونږ پدی باندي ټٌنګار 
کوو چې د خلکو السنٌوي او همدارنګه د خلکو سره خواخوږي کول 

ي او پدي ترڅ کې د اغٌزه لرپخپله په ټولنه او وګړو باندي ډٌر لوي 
ٌو کٌږي او صفونه او همدارنګه د ټولنً مزي پري تړل ړونه خلکو ز

 .کٌږي
 َللا دمونږ ته د ښیګڼو او د همدارنګه د خلکو د السنیوي توفیق راکړي. 


