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 باندي د رسول هللا صلی هللا علیه وسلم ګواهي پخپلو یارانو او اصحابو
 هغویبیانول او هغه درسونه چې د  ه والید هغوي د فضیلت او غور او

 نه مونږ کوالی شو ګټه واخلو
 

د ټولو مخلوقاتو  هللا جل جالله لپاره دی چًهؽه ټول ثنا او صفت د 
اِبقُونَ »پالونکی دی هؽه پخپل کتاب کې فرماٌلً:  لُونَ  َوالسَّ  ِمنَ  األَوَّ

َبُعوُهم َوالَِّذٌنَ  َواألَنَصارِ  اْلُمَهاِجِرٌنَ  ًَ  ِبإِْحَسان   اتَّ ِض  َعْنهُ  َوَرُضواْ  َعْنُهمْ  هللّاُ  رَّ
ات   لَُهمْ  َوأََعدَّ   «اْلَعِظٌمُ  اْلَفْوزُ  َذلِكَ  أََبًدا ِفٌَها َخالِِدٌنَ  األَْنَهارُ  َتْحَتَها َتْجِري َجنَّ

 په ته بلنً اٌمان د مخه د ولوټ تر چً انصار او مهاجرٌن هؽه »ژباړه:
 ۍکېن له وروسته چً كسان هؽه راز دؼه شول، انديړو ًښک وٌلو كېلب
 د هؽوى او ښخو خهڅ هؽو له هللا راؼلل؛ پسً هؽو په سره ۍتٌنولښر او
 ٌدي،ړک تٌار( جنتونه) باؼونه داسً لپاره هؽو د هللا. شول ښخو خهڅ هللا
. يٌږاوس لپاره تل د ًښپک به هؽوى او يٌږبه ېالٌو ېٌ به الندي چً
، او زه ګواهً ورکوم چً نشته الٌق د «دى برٌالٌتوب لوى رډې همدا

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 

، درود سالم او برکت دي وي په هؽه او د هؽه په آل او په  رسول دی
او په هؽه چا باندي چې د قٌامت تر ورځً پوري په نٌکۍ سره د ملګرو 

 هؽه تابعداري کوي.
 

 و بعد:                            
ؼوره لپاره هؽه کسان رسالت او پٌؽمبری د خپلو بندګانو څخه هللا تعالی 
وي چه د پاک زړه پاک  د هؽه خوښه وي او د هؽوي فطرت داکوي چې 

ذهن نٌک طبٌعت او د لوٌو اخالقو لرونکً وي همداسی اله تعالی د خپلو 
انبٌاؤ لپاره هؽه څوک ؼوره کوي چې د هؽوي سره د دملګرتٌا وړتٌا 
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ولري او د هؽوي د رسالت دفاع وکړي او له هؽوي څخه وروسته بٌا دؼه 
لکه څرنګه  ورسويرسالت په امانتداری صداقت او قربانً سره خلکو ته 

ُ  »چې هللا تعالی فرماٌلً: ْصَطِفً هللاَّ َ  إِنَّ  النَّاسِ  َوِمنَ  ُرُساًل  اْلَماَلِئَكةِ  ِمنَ  ٌَ  هللاَّ
( لپاره لوېږل فرمانونو خپلو د) هللا چً دى دا حقٌقت »ژباړه:«َبِصٌر   َسِمٌع  

 باوري په.  هم خهڅ انسانانو د او اكًټ رسوونكً پٌؽام هم خهڅ توښپر د
د نبً کرٌم  په همدې بنسټ؛ نو «.دى لٌدونكى او دونكىېاور هللا ه،ګتو

په امت کې تر ټولو صلی هللا علٌه وسلم ٌاران پاک زړه لرونکً، پوه، او 
نده، ځکه هؽوي هؽه  عجب خبره، دلته د حٌرانتٌا او تډٌر زٌرکمسان وو

 خپراويخلک دي چې هللا تعالی هؽوي د خپل د پٌؽمبر د ٌاری او د دٌن د 
 نړٌوالو ته د تبلٌػ وسٌله ګرځولې وو. او

ؼوره بشرٌت  هؽهپه واقعٌت کې د پٌؽمبر د ٌارانو په هلکه خبری کول د 
په هلکه خبري کول دي چې د پٌؽمبرانو نه وروسته دي، ځکه د عبدهللا 

پدؼه وٌنا د هللا  ابن عباس رضی هللا عنهما څخه رواٌت دي چې فرماًٌ:
ن ٌی برڅٌره کړي هؽه نه مراد د رسول هللا صلی تعالی چې ؼوره کسا

او همداسی د عبدهللا ابن مسعود څخه  ديهللا علٌه وسلم ٌاران او صحابه 
رواٌت دي چې فرماًٌ: هللا تعالی خپلو بندګانو زړونو ته نظر واچولو، نو 
د محمد صلی هللا علٌه وسلم زړه ًٌ ترټولو ؼوره ولٌدو نو هؽه ًٌ ؼوره 

ی د خپل رسالت سره د بشر د هداٌت او الرښود لپاره ولٌږلو، کړ او هؽه ٌ
نو  واچولوبٌا د محمد د زړه نه وروسته خپلو نورو بندګانو زړونو ته نظر 

د صحابه ؤ زړونه ًٌ ؼوره ولٌدل نو هؽوي ًٌ د پٌؽمبر صلی هللا علٌه 
نٌک وګڼً نو هؽه  انمسلمان ګرځول، نو هر هؽه څه چېووسلم مدافعٌن 

بد وګڼً نو  انهر هؽه څه چې مسلمان او تالی په نزد هم نٌک دی، د هللا
 .هؽه د هللا تعالی په نزد هم بد او ناوړه دي) د امام احمد حنبل مسند(

بی له شکه کله چې ٌو څوک د قرانکرٌم په هکله تدبر او فکر وکړي نو 
پدؼه حال کً ورته د پٌؽمبر صلی هللا علٌه وسلم د صحابه ؤ د مقام او 

د  تعالیهؽه کسان دي چې هللا  دوی څرګندٌږي مرتبً لوړوالً او فضلٌت



  

 داری باندېصداقت او اٌمان په   ید هؽو او دی، څخه راضً هؽوی
ًَ  لََّقدْ  »که چې هللا تعالی فرماٌی:ل دهګواهً ورکړی  ُ  َرِض  اْلُمْؤِمِنٌنَ  َعنِ  هللاَّ

ٌُِعوَنكَ  إِذْ  َجَرةِ  َتْحتَ  ٌَُبا ِكٌَنةَ  َفأَنَزلَ  قُلُوِبِهمْ  ِفً َما َفَعلِمَ  الشَّ ِهمْ  السَّ ٌْ  َوأََثاَبُهمْ  َعلَ
 له هؽوى چً كله شو، خوشحاله خهڅ مؤمنانو له هلل »ژباړه:«َقِرًٌبا َفْتًحا
 دى، معلوم ته هؽه حال ونوړز د هؽو د. کاوه بٌعت سره ستا الندي ونً
 ېنژد ًښک انعام په ٌې ته هؽو او هړک نازله ٌنهډاډ هؽو پر ٌې امله ېلد
( ٌعنی هر هؽه څه چې د قُلُوِبِهمْ  ِفً َما َفَعلِمَ  مفسرٌن واًٌ:)« .ړورک یبر

هؽوي په زړونو کې د صبر، صداقت، وفاداری، اورٌدل او فرمان وړل 
او د هؽوي نٌک نظر د خپل هؽه خالق په وړاندی چې هؽوي ته ًٌ 

 شو. یوالک الرښونه کړی ده چې وجود لري پکې لٌدلی او درک
کې په بٌالبٌلو ځاٌونود قرانکرٌم  او هللا تعالی د خپل د پٌؽمبر صحابه

ُسولِ  هلِلَِّ  اْسَتَجاُبوا الَِّذٌنَ  »:لکه چې فرماًٌ توصٌؾ کړي دي  َبْعدِ  ِمنْ  َوالرَّ
َقْوا ِمْنُهمْ  أَْحَسُنوا لِلَِّذٌنَ  اْلَقْرحُ  أََصاَبُهمُ  َما  لَُهمُ  َقالَ  الَِّذٌنَ *  َعِظٌم   أَْجر   َواتَّ

ُ  َحْسُبَنا َوَقالُوا إٌَِماًنا َفَزاَدُهمْ  َفاْخَشْوُهمْ  لَُكمْ  َجَمُعوا َقدْ  النَّاسَ  إِنَّ  النَّاسُ   َوِنْعمَ  هللاَّ
نَ  ِبِنْعَمة   َفانَقلَُبوا*  اْلَوِكٌلُ  ْمَسْسُهمْ  لَّمْ  َوَفْضل   هللاَِّ  مِّ َبُعوا ُسوء   ٌَ  هللاَِّ  ِرْضَوانَ  َواتَّ
 ُ  دوېك پًټ له( كً اُحد په) چً كسانو كومو »ژباړه:« َعِظٌم   َفْضل   ُذو َوهللاَّ
 چً ًښک هؽو په ه،ٌووا لبٌك ته بلنً ؽمبرېپ د او هللا د هم وروسته خهڅ

 هؽه* .دى اجر ستر لپاره هؽو د دي، ارانګپرهٌز او کوکارانېن خلك كوم
 كريښل ًٌلو خالؾ پر ستاسً: "ووٌل ورته( منافقانو) خلكو چً كسان
 نور ٌې دوېاور په ېدد نو  -." ئېږرېوو خهڅ هؽو له شوٌدي، يډراؼون

 لپاره ږزمو چً ړورک وابځ( مؤمنانو) هؽو او شو ىړپٌاو اٌمان هم
 هؽوى کً پاى په* .دى وونكىړجو كار هښ رډې هماؼه او دى كافً خداى

 هم زٌان راز څهٌ شول، ستانه رتهېب سره لورٌنً او نعمت له تعالى هللا د
 هم مرتبه كولو ګت د ېٌ سم سره ښېخو له هللا د او یدېرس ونه ورته

او د هللا تعالی دؼه وٌنا د « .دى لوروونكى ستر رډې هللا. وموندله
 الَِّذٌنَ  اْلُمَهاِجِرٌنَ  لِْلفَُقَراءِ  »فرماًٌ: ده چًاو انصارو په هکله  مهاجرٌنو



  

اِرِهمْ  ِمنْ  أُْخِرُجوا ٌَ ْبَتُؽونَ  َوأَْمَوالِِهمْ  ِد ْنُصُرونَ  َوِرْضَواًنا هللاَِّ  ِمنَ  َفْضاًل  ٌَ ٌَ َ  َو  هللاَّ
اِدقُونَ  ُهمُ  أُولَِئكَ  َوَرُسولَهُ  ُءوا َوالَِّذٌنَ *  الصَّ ارَ  َتَبوَّ  َقْبِلِهمْ  ِمنْ  َواْْلٌَِمانَ  الدَّ
ِهمْ  َهاَجرَ  َمنْ  ٌُِحبُّونَ  ٌْ ِجُدونَ  َواَل  إِلَ ا َحاَجةً  ُصُدوِرِهمْ  ِفً ٌَ ٌُْؤِثُرونَ  أُوُتوا ِممَّ  َو
 ُهمُ  َفأُولَِئكَ  َنْفِسهِ  ُشحَّ  ٌُوقَ  َوَمنْ  َخَصاَصة   ِبِهمْ  َكانَ  َوَلوْ  أَْنفُِسِهمْ  َعلَى

 لپاره مهاجرٌنو ؼرٌبو هؽو د( مال دؼه هګهمدارن) »ژباړه:« اْلُمْفلُِحونَ 
 هللا د دوى. شوٌدي ستلٌا خهڅ جاٌدادونو او كورونو خپلو له چً دى،
 لًړمالت ته بري ؽمبرېپ د هؽه د او هللا د او يړؼوا رضاء هؽه د او فضل
( انصارو) خلكو هؽو د مالونه دا او)* .دي خلك تٌنًښر همدؼه. يٌږاوس
 اٌمان ٌې مخکً خهڅ ګرات له مهاجرٌنو دؼو د چً( دي هم لپاره
 خلكو هؽو له دوى. ول نګاستو ًښک( منوره نهٌمد) کور ېد په ى،ړراو
 ته هؽو چً هڅ هر او دى؛ ړیک هجرت ٌې ته دوى چً كوي مٌنه سره
 نه ًښک ونوړز پخپلو دوى هم قدري اٌتړا هڅ هؽو د شً، لړورک

 پخپله هم هڅ كه وركوي ترجٌح ته نورو باندي انځ خپل پر او احساسوي؛
 خهڅ ګۍتن له هړز خپل د چً خلك كوم دى، دا حقٌقت. وي محتاج

 «.دي موندونكً بري همؽوى شول، وژؼورل
تونه په قرانکرٌم کې راؼلً دي چې د اهمدارنګه داسی نور داسی اٌ

 او بهترٌنوپٌؽمبر صلی هللا علٌه وسلم اصحاب ًٌ په ډٌر ؼوره نٌکو 
ستاٌلً دي، او هداسی ډٌری داسی حدٌثونه هم راؼلً  چې  د  سره صفاتو

په نزد  وسلم هؽوي د مقام او ځاي په هکله د رسول هللا صلی هللا علٌه
رٌښتٌنً عزم او فداکاری رابرڅٌره کوي، نو  یهً ورکوي، او د هؽوګوا

ٌی لوړ وګڼلو او ورسره هؽوي دي چې نبً کرٌم صلی هللا علٌه وسلم 
مرسته ٌی وکړه او د هؽه نور څخه ًٌ پٌروی وکړه چې د هؽه سره 

 مٌنو ومٌنه ٌی د خپل ځان ، اهل او د ټول د هؽهاو    وورالٌږل شوی 
وله، نو نبً کرٌم صلی هللا علٌه وسلم هؽوي ته ؼوره ؼوره وګرځ څخه

کً  ډٌرو ځاٌونوپه  اوډالی ورکړه او په ډٌرو لوړو مقامونو ٌی وستاٌل؛ 
ؼوره کسان هؽه دي چې زما :لکه چې فرماًًٌٌ په هؽو ګواهی ورکړه 



  

په پٌړي کې ژوند کوي، بٌا هؽه چې هؽوي ته نژدي دي، او بٌا هؽه چې 
وي.)متفق علٌه(،  همداسی فرماًٌ: ستوري د اسمان هؽوي ته نژدي 

نو کله چې ستوری والړ شً په اسمان هؽه څه راځً چې  ارامتٌا دي،
او زه د خپلو اصحابو ارمتٌا ٌم، نو هر کله چې زه وعده ورکړ شوی ده، 

والړ شم نو زما په اصحابو هؽه څه راځً چې وعده ورکړ شوی ده، او 
ٌا دي، نو کله چې زما اصحاب والړ شً زما اصحاب زما د امت ارمت

زما پر امت هؽه څه راځً چې هؽوي سره وعده شوی.)صحٌح مسلم(، او 
تر هؽه پوري چې ستاسو ترمنځ  اوسٌږئفرماًٌ: تاسو تل په خٌر کې 

داسی شخص وي چې زه ًٌ لٌدلی وسم او ماسره ًٌ خبری کړي وي، 
خته پوري چې ستاسو وسٌږي تر هؽه واقسم په هللا تل تاسو په خٌر کې 

ترمنځ داسی شخص وي چې زما اصحاب ٌی لٌدلً وي او د هؽه سره ٌی 
خبری کړي وي، او قسم په هللا تر هؽً به په امن کې وسٌږي چې ستاسو 
ترمنځ داسً ٌو شخص وي چې زما اصحاب ًٌ لٌدلً وي او د هؽه سره 

چې  ه والًًٌ خبری کړي وي.)مصنؾ بن ابً شٌبه(، او هؽه خلکو ؼور
د نبً کرٌم صلی هللا علٌه وسلم د اصحابو څخه وروسته راؼلً دي د هؽو 

د نبً کرٌم صلی هللا علٌه وسلم د صحابه ؤ په لٌدلو او د هؽو  ه والیؼور
 سره په وٌنا باندي دی.

پٌؽمبر صلی هللا علٌه وسلم خپل ځٌنً اصحاب په ځانګړی صفاتو ٌاد 
ې مخکً دي، په ځانګړي په فضٌلت او ؼوروالً ک هؽويکړي دي ځکه 

زما د امت نه ترټولو  توکه اولٌن او مخکٌنً د هؽو نه، نو فرماًٌ:
د ډٌر قوت واال د خدا د امر  او مهربان په نورو امتٌانو مً ابو بکر دي،

په پرځاي کولو کې عمر دي، او رٌښتٌنً حٌا لرونکً عثمان او قاضً 
ن شخص ابو عبٌده بن ترٌن د هؽو نه علً ابن طالب، او زما د امت امٌ

جراح دي، او عالم ترٌن د امت نه مً چې پرحالل حرام او حرام خه 
پوهٌږي معاذ دی، او زما د امت قاری ابی بن کعب دی او هؽه چې په 
فرضو ښه پوهٌږي هؽه زٌد دی.، او په هؽه ورځ چې نبً کرٌم صلی هللا 



  

ورٌن رضً علٌه وسلم سره د ابوبکر صدٌق، عمر فاروق او عثمان ذوالن
هللا عنهم د احد پر ؼره را ووتل، نو ؼر د نبً کرٌم صلی هللا علٌه وسلم د 

زٌده، نو پٌؽمبر صلی هللا ړاصحابو په لٌدو سره د ډٌر خوشحالً نه ول
ځکه پرتا پٌؽمبر، صدٌق او دوه  ت ووسهای احد! ثابعلٌه وسلم وفرماٌل: 

شهٌده دي.)صحٌح بخاري(، او پٌؽمبر صلی اله علٌه وسلم د حضرت 
همداسی د لوړو  ابوبکر او عمر رضی هللا عنه د مقام په هکله فرماٌلً:

اصحاب هؽه چې د هؽو نه په مرتبه کې ښکته دي داسً ګوري  مرتبوواال
عمر د هؽه د لوړو درجو او ابوبکر او  کېلکه ځالند ستوري په اسمان 

 د جملً څخه دي.)سنن  ابن ماجه(. ولرونکً اصحاب
او ځای  وپٌمبر صلی هللا علٌه وسلم ددی حرص درلوده چً د خپلو اصحاب

برڅٌره کړي، او د هؽوی شرافت او قدرت بٌان کړي، تر څو  مرتبه را
وکړی شً هؽوي وهڅوي او هؽوي راوٌښ کړي ترڅو نورو ته نمونه او 

نو د ابوبکر صدٌق رضً هللا عنه په  هکله فرماًٌ: ما د  شًپاتً مثال 
ستاسو د خپل د ٌار او ملګري په هکله مه زوروي، ځکه زه هللا تعالی 

هداٌت او په حق دٌن سره راولٌږلم او تاسو ووٌل چې دروغ واًٌ، او 
د صاحب خطاب نه  تهابوبکر ووٌل: رٌښتٌا واًٌ، او که خداي هؽه 

ه به مً خلٌل ګرځولو، او د عمر رضً هللا عنه په هکله ورکولو نو هؽ
او د عثمان  فرماًٌ: هللا تعالی حق د عمر پر ژبه او زړه کً اٌښً دی،

رضً هللا عنه په هکله واًٌ: اٌا د هؽه چا نه چې پرٌښتً حٌا کوي زه 
ه هکله واًٌ: ته زما نه او زه ستا پحٌا ونکړم، او د علً رضً هللا عنه 

 تفق علٌه(.څخه ٌم،)م
په واقعٌت کې هؽه کسان چې د نبً کرٌم صلی هللا لٌه وسلم د احاٌدٌثو په 
هکله تحقٌق او تدبر کوي هؽوي دا درکوي چې نبً کرٌم صلی هللا علٌه 
ٌو ؼوره مثال د وفاداری دوستً او صداقت پرٌښً دی او تر ټولو نٌک 

رٌخ کې د خوي به ًٌ خپل اصحابو سره لرلو پداسً ډول سره چې په تا
هؽه مثال نشو پٌدا کولً، او نبً کرٌم دهؽوي درد احساسولو، او پرهؽوي 



  

و د هؽو د مرٌض لٌدو ته تللو، ا مهربانه وو، د هؽوي پوښتنه به ًٌ کوله
وت ًٌ قبلولو، په هر کار عد هؽو په جنازه کً حاضرٌدلو، او د هؽو د

او هؽو سره به ًٌ ډٌر تواضع  ه ؼوښتلهکې به ٌی د هؽو څخه مشور
 اوالدونوبه ًٌ اداء کولو او د هؽو او د هؽو د  پوررفتار کولو، د هؽو 

لپاره به ًٌ دعاء کوله، د بً بً عاٌشی رضً هللا عنها څخه رواٌت دی 
نبً کرٌم صلی هللا علٌه وسلم په عثمان بن مظعون رضً هللا  چې فرماًٌ:

چې هؽه وفات شوی وو، نو هؽه  ًحال ک داسًعنه باندی ورداخل شو پ
ته ورښکته شو او هؽه ًٌ ښکل کړ، نو وروسته ًٌ دومره وژړل چې 
اوښکً د مبارک پرڅٌره جاري شول، او پٌؽمبر صلی هللا علٌه وسلم ٌو 

دوي اود مشرکٌنو ترمنځ رامنځته شوی  ورځ وروسته له جګړي نه چې د
سو څخه ورک دی؟ وه لٌدل وکړل او هؽو ته ًٌ ووٌل: اٌا څوک له تا

هم له  ل څوکووٌل: هو فالن و فالن او فالن شخص، بٌا وفرماٌل: اٌا ب
تاسو څخه ورک دی؟ هؽو ووٌل: هو، فالن او فالن او فالن شخص، بٌا 
ًٌ وفرماٌل: آٌا بل څوک هم ستاسو د جملً څخه ورک دی؟هؽو ووٌل: 

 تاسوسنه، وی فرماٌل: لٌکن زه هؽه شخص چې ٌو چپنه ًٌ پر ځان وه 
په منځ کې نه وٌنم، نو هؽه راوؼواړی، نو د مړو په منځ کې ًٌ لټه 

وژل شروع کړه نو هؽه ًٌ د هؽه اووه کسانو په منځ کې پٌدا کړ چې 
لٌه وسلم عنو پٌؽمبر صلی هللا ووژلو هؽه وو، وروسته  دښمن شوي 

راؼً او ودرٌدو او وی فرماٌل: اووه کسان ٌی وژلً او هؽه نه وروسته 
دا وژلی، دا زما دي او زه ددی ٌم، دا زما دی او زه ددی ٌم، بٌا  هؽوي

نبً کرٌم هؽه راپورته کړ او پخپل السونو ًٌ هؽه په قبر کې کٌښود، او 
وی فرماٌل: زه د هر مسلمان د هؽه نه د نفس څخه ورته ؼوره ٌم، څوک 
چې پس له مرګه ٌو څه مال له ځانه پرٌږدي نو هؽه مال د هؽه د اهل 

او هؽه شخص چې له ځانه پور پرٌږدي نو هؽه پرما او زما  دی،
 دی.)صحٌح مسلم(.

 



  

 ذا و استؽفرهللا لی ولکم اقول قولی ه
********* 

 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

 ډٌرو درنو مسلمانانو ورونو:
خپل ټول امت ته ددی توصٌه کړی چې د نبً كرٌم صلً هللا علٌه وسلم 

هؽه صحابه ؤ ته احترام وکړي، او هؽو ته بً احترامً کولو او ٌا د هؽو 
منع کړی او بٌان کړی ًٌ دی چې د په حق کً د احترام د کمً څخه ٌی 

، دی هؽو سره مٌنه لرل دلٌل د مٌنً د نبً کرٌم صلی هللا علٌه وسلم سره
د نبً کرٌم صلی هللا علٌه وسلم  دي چً نفرت دلٌل دی پ هؽوی څخهاو د 

نو فرماٌلً دي:هللا هللا زما پر ٌارانو، زما نه  سره نفرت ولري څخه
څوک چې د هؽو سره مٌنه کوي نو په  وروسته پر هؽوي کار مه لري، نو

واقعٌت کې زما سره مٌنه لري،او څوک چې د هؽو نه کرکه وکړي نو 
واقعٌت کې لما ٌسره کرکه کوي، او څوک چې هؽوي اذٌت کړي نو په 
واقعٌت هؽوي ما آزاروي او هؽه چې ما آزاروي په حقٌقت کې هؽه هللا 

د هؽوي نه به حساب  نژدي ده چېآزاروي او څوک چې هللا ازاروي نو 
 ي(.ذاخٌستل کٌږي،)احمد او ترم

، نو که چٌرته ئاو په بل حدٌث کې فرماًٌ:زما صحابه ؤ ته کنځلً مکو
تاسو نه ٌو څوک د احد دؼره په اندازه سره زر هم د هللا په الره کې 

ځان پوری هم  نٌماًٌمصرؾ کړي نو بٌا هم نشً کوالي چې د هؽو تر 
ره ٌی زما لاو فرماًٌ: زه هللا تعالی ؼوره کړی ٌم او ما  کړی، برابري

هؽو د جملی څخه ماته وزٌران، همکاران او  کړي نو صحابه ؼوره 
خپلوان ٌی ګرځولً، نو څوک چې هؽوي ته کنځلً وکړي نو پر هؽه د 



  

وي، او د قٌامت په ورځ د رت خداي پرٌښتو او ټولو خلکو لعنت او نف
 .بلٌږيهؽه څخه هٌڅ ٌو عمل نه ق

که ٌو څوک د نبً کرٌم صلی هللا علٌه وسلم اخالق او په واقعٌت کې 
 لوړی ده نظر واچوي نو دا به ورته څرګنده شی چً هؽوي تسٌرت 

مرتبً او خاص ځاي د خپل اخالص لرلو سره هللا تعالی ته او د رٌښتٌنً 
لو لرلو نبی کرٌم ته او د خپل نفسونو سره په جهاد کولو ، مرسته کو مٌنی

کولو ، د عام ګټو په ترجٌح ورکول پخپلو  عد حق او حقٌقت څخه په دفا
خلکو سره ترالسه  ټولوشخصً ګټو باندي او نٌک اخال او نٌک رفتار د 

کړي دي او دؼه مرتبی ته رسٌدلً، نو د هللا تعالی د ثنا او توصٌؾ 
او د  ی اهلمستحق ګرځٌدلً، او د نبً کرٌم صلی هللا علٌه وسلم د مٌن

اعتماد وړړ ګرځٌدلً، هللا تعالی دی دی شاعر ته خٌر په نصٌب کړی چې 
 واًٌ:

 هؽوي ترټولو ؼوره خلک دی نو د هؽوي په قدر پوه شه*
 او د هؽو په الره او منهج سره رفتار وکړه*

د صحابه ؤ نسل د خلکو د ژوند په طرٌقو کې او د ظلم او د جهل د تٌارو 
په لمنځه وړلو کې چې د نبً کرٌم صلی هللا علٌه وسلم د بعثت څخه 

لري،  رول و ګرٌوان وه ډٌر لوړ الس اوامخکې ټوله نړۍ ورسره الس 
ًٌ د الهً وحً پرالرښونو د حق او عدالت او  ټول اړخد وند او د

لوري ًٌ ورګرځوله ، نو پر دی اساس د نبً کرٌم صلی هللا  برابری په
د صحابه ؤ سره مٌنه لرل سنت دی او هؽوي ته دعا کول ثواب  علٌه وسلم

او هللا تعالی ته د نژدی والی سبب ګرځً او د هؽو په الره او الرښونو 
المل ګرځً، هللا تعالی پس لدي چې د  ه والیتلل د فضٌلت او ؼور

 َبْعِدِهمْ  ِمنْ  َجاُءوا َوالَِّذٌنَ  »نصارو توصٌؾ کوي فرماٌی:مهاجرٌنو او ا
قُولُونَ  َنا ٌَ  قُلُوِبَنا ِفً َتْجَعلْ  َواَل  ِباْْلٌَِمانِ  َسَبقُوَنا الَِّذٌنَ  َوِْلِْخَواِنَنا لََنا اْؼِفرْ  َربَّ

َنا آَمُنوا لِلَِّذٌنَ  ِؼاّلً   هؽو د مالونه دا او) »ژباړه:« َرِحٌم   َرُءوؾ   إِنَّكَ  َربَّ
 هؽه دي، راؼلً وروسته خهڅ مخكنٌو دؼو له چً( دي هم لپاره كسانو



  

 نهښب ته وڼورو هؽو ولوټ ږزمو او ږمو! ربه ږزمو ېا: "واًٌ چً كسان
 ونوړز په ږزمو او ٌدى؛ړراو اٌمان ٌې مخكً خهڅ ږزمو چً ه،ړوک
 او مهربان رډې ته! ربه ږزمو ېا. اچوه مه کٌنه څهٌ لپاره مؤمنانو د ًښک

، امام رازي رحمه هللا فرماًٌ: هؽه کسان چې د «.ٌې یکوونک رحم
او انصارو څخه وروسته راؼلً باٌد په دعاء او رحمت کې ٌاد  مهاجرٌنو

 شً.
د نبً کرٌم صلی هللا علٌه وسلم د تأکٌد کوو چې اساس مونږ نو پردي 

ته د  صحابه پر منزلت خبری کول او د هؽو فضٌلت بٌانول خپل بچٌانو
 دو مثال رامنځته کٌدل د هؽو ٌهؽو په نفسونو کې د رهبرٌت او نٌک

نفسونو د تقوٌت المل ګرځً، ځکه تربٌه کول د ٌو مثال او الګو په 
، سٌستم د پٌاوړي کٌدود راخٌستلو سره د ٌو رهبرٌت نه د نٌک ارزښتونو 

و مثبت رفتار په ټولنه کې په خاص ډول پر ماشومانو او انٌک اخالق 
ځوانانو ډٌر خه تأثٌر پر ځاي پرٌږدي، او زمونږ پرځوانانو دا واجبه ده 

اعتدال سره د نبً کرٌم صلی هللا علٌه وسلم د اصحابو  واچې په سم فکر 
د پٌژندلو لپاره هڅه وکړي، او د ٌو خاص شخصٌت لرونکً ووسً ترڅو 
وکوالی شً د رسالت مسؤلٌت تحمل کړي او امانت اداء کړي او د 

ً امت کښتً د برٌا په لور رهنماًٌ کړی، ترڅو وکوالی شً امت اسالم
دانٌو نه وژؼوري او د برٌا پرمختګ امنٌت او خوښٌو به لور رد سرګ

 راورسوي او الرښونه ورته وکړي.
وسلم  د  علٌهنو اي کاش مونږ وکوالی شو چې د نبً کرٌم صلی هللا 

ء وکړو او د هؽو په اصحابو په منزلت پوه شو او د هؽو په اخالقو اقتدا
سٌرت نه د فداکاری، نفقً ، بخښنً او د  درفتار وکړو، او  د هؽو  څېر

نفس اود مال او اوالد قربانً ورکول د هؽو نه زدکړو، او ددؼه نړۍ 
دآبادی او د تمدن د جوړولو او د هٌواد او د وګړو د ګټو لپاره  د هؽو 

قٌقت ټولو نړٌوالو ته ترشا روان شو ترڅو وکوالي شو د اسالم د تحمل ح
 بٌان کړو.



  

 باْلٌمان سبقونا الذٌن وْلخواننا لنا اؼفر ربنا 
 .رحٌم رءوؾ إنك ربنا آمنوا للذٌن ؼال قلوبنا فً تجعل وال 
 


