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 د صحابه کرامو رضوان هللا علیهم اجمعین د ژوند روښانه انځور
 مخلوقاتو ولوټ د چً ید لپاره جالله جل هللا هغه د صفت او ثنا ولټ

ابِقُونَ » :لًٌفرما ېک کتاب پخپل هغه ید یپالونک لُونَ  َوالسَّ َوَّ  ِمنَ  اْلأ
َنَصارِ  الأُمَهاِجِرینَ  َبُعوُهم َوالَِّذینَ  َواْلأ َسان  بِ  اتَّ ِضيَ  إِحأ ُ  رَّ

ُهمأ  هللاَّ هُ  َوَرُضوا َعنأ  َعنأ
ات   لَُهمأ  َوأََعدَّ  ِري َجنَّ َتَها َتجأ َهارُ  َتحأ َنأ زُ  َذلِكَ  أََبًدا فِیَها َخالِِدینَ  اْلأ  «الأَعِظیمُ  الأَفوأ
 په ته بلني ایمان د مخه د ولوټ تر چي انصار او مهاجرین هغه» :ژباړه

 ۍکېن له وروسته چي كسان هغه راز هدغ شول، انديړو يښک ویلو كېلب
 هغوى او ښخو خهڅ هغو له هللا راغلل؛ پسي هغو په سره ۍتینولښر او
 تیار( جنتونه) باغونه داسي لپاره هغو د هللا. شول ښخو خهڅ هللا د
 لپاره تل د يښپک به هغوى او يیږبه ېالیو ېی به الندي چي یدي،ړک

 نشته چً ورکوم واهًګ زه او «دى بریالیتوب لوى رډې همدا. يیږاوس
 واهًګ زه او ،ینلر کٌشر ٌڅه چً ید هللا وٌ رګم عبادت د قٌال

 جل هللا د وسلم هٌعل هللا یصل محمد نبً او سردار ږزمون ېچ ورکوم
 په هغه د او هغه په وي دي برکت او سالم درود ،ید رسول او بنده جالله

 ۍکٌن په پوري ًځور رت امتٌق د ېچ باندي چا هغه په او روګمل په او آل
 .کوي تابعداري هغه د سره

 :بعد و                            
ٌقٌنا هللا جل جالله خپل انبٌا کرام او رسوالن د خپلو بنده ګانو څخه غوره 

ْصَطِفً هللّاه »کړې دې هللا تعالی فرماًٌ:  اًل  اْلَماَلِئَكةِ  ِمنَ  ٌَ سه  إِنّ  الّناسِ  َوِمنَ  ره
 لوېږل فرمانونو خپلو د) هللا چً دى دا حقٌقت »ژباړه: « َبِصٌر   ٌع  َسمِ  هللّاَ 

 په.  هم خهڅ انسانانو د او اكًټ رسوونكً پٌغام هم خهڅ توښپر د( لپاره
 .«دى لٌدونكى او دونكىېاور هللا ه،ګتو باوري

همدارنګه هللا تعالی د خپلو رسوالنو او استازو لپاره داسً څوک غوره 
غوی سره مرسته وکړې چې د هللا تعالی رسالت کړې وو ترڅو د ه
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خلکوته ورسوي، هللا تعالی د خپل نبً محمد صلی هللا علٌه وسلم لپاره 
غوره کړې وو چې په هغه باندي ًٌ اٌمان راوړی پاک او سپٌڅأي خلک 

وو د هغه ننګه او مالتړ ًٌ کړی وو او د هغه رڼا او د رسالت تابعداري 
ه راوړی وو، عبدهللا ابن مسعود رضی هللا ًٌ وکړه چې ًٌ له ځان سر

عنه فرماًٌ: ٌقٌنا هللا تعالی د خپلو بنده ګانو په زړونو کې ولٌدل نو د 
هغوی ترمنځ ًٌ محمد صلی هللا علٌه وسلم غوره کړ نو هغه ًٌ په 
پٌغمبرۍ مبعوث کړ، بٌا ًٌ د خپلو بنده ګانو زړونو ته وکتل او صحابه 

دٌن کې د هغه سره مرسته وکړې او د  کرام ًٌ غوره کړل ترڅو په
پٌغمبر صلی هللا علٌه وسلم لپاره خه ملګري وي نو له همدي لپاره هغه 
څه چې د مومنانو په نزد ښه وي هغه به د هللا په نزد هم خه وي او هغه 

 خه نه وي نو د هللا په نزد به هم خه نه وي.څه چې د مومنانو په نزد 
مان له اړخه ډٌر رٌښتٌنې وو او ډٌر د علم صحابه کرام په خلکو کې د اٌ

او پوهً خاوندان وو چې همٌشه ًٌ نٌک کارونه سرته رسول د دٌن بٌرغ 
ًٌ په ټوله دنٌا په ډٌر حکمت ورپولو د هللا تعالی رسالت ًٌ په ډٌر خه 

، نو هغوی د دي وړتٌا لرله ترڅو هللا تعالی هغوی د ډول خلکوته ورسول
ابن عباس څخه رواٌت دی واًٌ هللا تعالی په قرآن خپل نبً لپاره وټاکً د

 »ژباړه: « اْصَطَفى الِّذٌنَ  ِعَباِدهِ  َعلَى َوَسالم   لِِلِّ  اْلَحْمده  قهلِ  »کې فرماٌلً: 
 پر هغه د سالم او ده لپاره هللا د ستاٌنه او ثنا: "وواٌه(![ ص) غمبرهېپ ېا]

خپل نبً لپاره داسً ، هللا تعالی د «لړک غوره هغه چً ید انوګبند هغو
صحابه ټالکلً وو چې د اسالم الره ًٌ د اصلی منبع او سرچٌنً څخه 

 اخٌستلو او د سمً الري څخه بی الري شوي ندي.
د هغوی په ژوند کً بٌالبٌل داسً روښانه انځورونه شته چې د صحٌح 
اسالم د پلً والً لپاره نمونه ده چې لدي جملً څخه رحمت دی پٌغمبر 

رامنځته علٌه وسلم پخپلو صحابه کرامو کې د رحمت اخالق صلی هللا 
کړي وو پدي کً ٌوه کٌسه راغلً ده چې عمر بن خطاب رضی هللا عنه 
ٌوه ورځ عٌٌنه بن حصن ولٌد چې خپل ٌو ځوی ًٌ وښکلولو عٌٌنه ورته 



  

که زه امٌر المومنٌن ووٌل ته خپل ځوی ښکلوي او ته امٌر المومنٌن ًٌ 
خپل ځوی نه وو ښکل کړی عمر رضی هللا عنه ورته وای ما به هٌڅکله 

ووٌل: زه څه وکړم چې هللا ستا له زړه څخه رحمت وٌستلی دی؟ هللا تعالی 
پخپلو بنده ګانو کې په رحم کوونکو باندي رحم کوي پدي وخت کې عمر 
رضی هللا عنه د نبً کرٌم صلی هللا علٌه وسلم هغه درٌځ بٌان کړ چې د 

ً درلود کله چې پٌغمبر صلی هللا علٌه وسلم حسن اقرع بن حابس سره ٌ
کل کړ نو اقرع ووٌل زه لس زامن لرم تر ښبن علی د هغه په مخکې 

اوسه پوري مً ٌو هم ندی ښکل کړی پٌغمبر صلی هللا علٌه وسلم ورته 
ولٌدل بٌا ًٌ ورته ووٌل څوک چې رحم ونکړې په هغه باندي به رحم 

 ونشً.
زغم کې ډٌر مخکً وو او د مثال په توګه به صحابه کرام په بخښنه او  

ٌادٌدل، پدي کې مونږ د حضرت ابوبکر صدٌق رضی هللا عنه هغه کٌسه 
ٌادولی شو چې د مسطح بن اثاثه په اړه ًٌ درٌځ درلود ابوبکر صدٌق 
رضی هللا عنه په هغه باندي نفقه کوله ځکه چې هغه بً وزله او خپلوان 

د حضرت عائشً رضی هللا عنها ًٌ وو او مسطح هغه څوک وو چې 
باندي د تور پوري کولو په هکله ًٌ خبري کولً کله چې د عائشً رضی 
هللا عنها په برائت باندي آٌاتونه نازل شول نو ابوبکر رضی هللا عنه 
غوښتل چً په مسطح باندي نفقه بنده کړې نو همدا وو چې هللا تعالی دغه 

أَْتلِ  َواَل »آٌات نازل کړو لکه چې فرماًٌ:  مْ  اْلَفْضلِ  أهولهو ٌَ  أَنْ  َوالّسَعةِ  ِمْنكه
َهاِجِرٌنَ  َواْلَمَساِكٌنَ  اْلقهْرَبى أهولًِ ٌهْؤتهوا ْعفهوا هللاِّ  َسِبٌلِ  ِفً َواْلمه ٌَ وا َوْل ْصَفحه ٌَ  َوْل
ْغِفرَ  أَنْ  تهِحبُّونَ  أاََل  مْ  هللّاه  ٌَ  چً خهڅ ستاسً »ژباړه: « َرِحٌم   َغفهور   َوهللّاه  لَكه
 قسم خبري ېدد دي هغوى دي، خاوندان قدرت او وس مالً د كسان كوم
 سره مهاجرٌنو له دالري خداى د او مسكٌنانو خپلوانو، له چً كوي نه

 اٌا. شً دي رېت خهڅور او يړوک عفوه باٌد هغوى. يړک ونه مرسته
 رډې او ونكىښب هښ هللا - ي؟ړوک درته نهښب هللا چً ئړغوا نه تاسً

حضرت ابوبکر صدٌق رضی هللا عنه ووٌل: قسم په هللا زه ، «دى مهربان



  

خوښ ګڼم چې هللا تعالی ماته بخښنه وکړې او بٌرته ًٌ په مسطح باندي 
نفقه پٌل کړه او وي وٌل قسم په هللا زه به هٌڅکله د هغه څخه نفقه لٌري 

 نکړم.
همدارنګه د صحابه کرامو د ژوند د روښانه انځورونو څخه بل هم لوړ 

و د نٌکۍ په کارونو کې ٌو له بل سره سٌالً کوله هغوی د نبً همت ا
کرٌم صلی هللا علٌه وسلم څخه لوړ همت او د نٌکۍ په کارونو کې د 
سٌالۍ زده کړه کړې وه او د لوړو چارو غوښتنه ًٌ تري زده کړه کړي 

لکه چې نبً کرٌم صلی هللا علٌه وسلم فرماٌلً کله چې د هللا تعالی وه، 
ځکه چې دا په جنت کوئ نو د فردوس جنت تري وغواړئ څخه سوال 

کې لوړ دی د هغً د پاسه د رحمان ذات عرش دی او لدي څخه د جنت 
نهرونه جاری کٌږي  همدا وو چې صحابه کرامو به هم په چارو کې 

عمر بن خطاب رضی هللا عنه واًٌ ٌوه ورځ غورو کارونو ته فکر کولو 
ته د صدقً کولو امر وکړ نو ما ووٌل  پٌغمبر صلی هللا علٌه وسلم مونږ

چې نن به زه ځان د ابوبکر څخه مخکً کوم نو نٌم مال مً ورته راوړ 
نو نبً کرٌم صلی هللا علٌه وسلم وفرماٌل: خپلو بچو ته دي څه پرٌښودل؟ 

کر راغی او څه ًٌ ما ورته ووٌل نٌماًٌ مال مً ورته پرٌښودو بٌا ابوب
چې لرل ټول ًٌ راوړل پٌغمبر صلی هللا علٌه وسلم ورته ووٌل خپل بچو 
ته دي څه پرٌښودل؟ هغه ووٌل هغوی ته مً هللا تعالی او د هغه رسول 
پرٌښی عمر رضی هللا عنه واًٌ ما ووٌل هٌڅکله به له هغه څخه مخکً 

 نه شم.
عنه کٌسه د ٌادولو پدي برخه کې د لوی صحابی کعب اسلمی رضی هللا 

وړده چې هغه به د نبً کرٌم صلی هللا علٌه وسلم سره وو او د هغه خدمت 
به ًٌ کولو نو بٌا تري غوښتنه وکړه چې سوال وکړي هغه تري په جنت 

 کې دٌوځای والً سوال وکړ ورته ًٌ وٌل زٌات سجدي کوه.
دي همدارنګه لدي جملً څخه بل هم د بل په ځان باندي غوره کول دي پ

لکه د ابوهرٌره رضی هللا عنه کې انصارو غوره مثال وړاندي کړي دی 



  

څخه چې رواٌت دی واًٌ ٌو ورځ ٌو سړی پٌغمبر صلی هللا علٌه وسلم 
ته راغی او وی وٌل ای د هللا رسوال ستړتٌا او لوږه را باندي راغلً ده د 

م ووٌل آٌا خپلو بٌبٌانو سره ًٌ څه پٌدا نکړل بٌا پٌغمبر صلی هللا علٌه وسل
داسً څوک نشته چې دا سړی مٌلمه کړی هللا دي پري رحم وکړي په 
انصارو کې ٌو شخص پاڅٌدو او وي وٌل زه ًٌ مٌلمه کوم ای د هللا 
رسوال کله چې ًٌ کورته بوتللو خپلً مٌرمنً ته ًٌ ووٌل دا د پٌغمبر 
صلی هللا علٌه وسلم مٌلمه دی هٌڅ کوم څه ورنه مه سپموه هغً ورته 

وٌل مونږ کره خو ٌواځً د ماشومانو د نن شپً خواړه دي ورته ًٌ وٌل و
که ماشومانو ډودۍ وښتله وٌده ًٌ کړه خو چې مٌلمه قدر وکړو بٌا سړی 
 »سهار والړو نو همدا وو چې دا آٌات نازل شو چې هللا تعالی فرماًٌ: 

ونَ  ٌهْؤِثره  انځ خپل پر او »ژباړه: « َخَصاَصة   ِبِهمْ  َكانَ  َولَوْ  أَْنفهِسِهمْ  َعلَى َو
 «.وي محتاج پخپله هم هڅ كه وركوي ترجٌح ته نورو باندي

په ٌو بل درٌځ کې چې د انصارو او مهاجرٌنو ترمنځ رامنځته شو هغه د 
سعد بن الربٌع رضی هللا عنه اخالص وو چې خپل مال ًٌ د عبدالرحمن 

داګري بن عوف سره نٌم کړو عبد الرحمن بن عوف هم په هغً باندي سو
وکړه او کوښښ ًٌ وکړ تر دي چې د مدٌنً منوري د شتمنو خلکو په 

 کتار کې راغی.
همدارنګه لدي جملً څخه بل د هغوی حق لوري ته رجوع کول وو ټول 
صحابه کرامو حرص درلود ترڅو حق ته ماٌله شً او همدي لوري ته ًٌ 

م په رجوع هم کوله لکه د ابی مسعود انصاري کٌسه چې راغلً ده د غال
 هکله چې هغه ًٌ بٌا آزاد کړ.

همدارنګه لدي جملً څخه بل هم په تړون او عهد باندي وفا کول دي ٌقٌنا 
چې نبی کرٌم صلی هللا علٌه وسلم د خپلو صحابه کرامو په نفسونو کې په 
وعده باندي د وفا کولو ارزښت رامنځته کړی وو او هغوی ًٌ دٌته 

وسً حضرت معاوٌه بن ابی سفٌان او هڅولً وو ترڅو پدي باندي پابند و
د رومٌانو ترمنځ تړون وو نومعاوٌه د پولو لوري ته وخځٌد پدي وٌره 



  

چې که تړون پای ته ورسٌږي نو ښاًٌ هغوی سرکشً وکړې نو همدا وو 
چې ٌو صحابً ورپسً والړ او وٌل ًٌ هللا لوی دی هللا لوی دی وفا باٌد 

وري چې عمرو بن عبسه دی وکړو نه دا چې خٌانت نو ټولو ولٌدل ګ
معاوٌه ورته سړی ولٌږلو ترڅوپوشتنه تري وکړې هه ووٌل ما د رسول 
هللا صلی هللا علٌه وسلم څخه اورٌدلً دي د چا په منځ کې چې عهد او 
تړون وي هه دي نه ماتوي ترڅو چې وخت ًٌ ورسٌږي همدا وو چې 

 معاوٌه بٌرته وګرځٌد.
 
 
 ولکم یل استغفرهللا و ذا ه یقول اقول  

********* 
 مخلوقاتو ولوټ د چً ید لپاره جالله جل هللا هغه د صفت او ثنا ولټ

 ید هللا وٌ رګم عبادت د قٌال نشته چً ورکوم واهًګ زه او ،ید یپالونک
 نبً او سردار ږزمون ېچ ورکوم واهًګ زه او ،ینلر کٌشر ٌڅه چً

 او سالم درود ید ولرس او بنده جالله جل هللا د وسلم هٌعل هللا یصل محمد
 باندي چا هغه په او روګمل په او آل په هغه د او هغه په وي دي برکت

  .کوي تابعداري هغه د سره ۍکٌن په پوري ًځور تر امتٌق د ېچ
 :ورونو مسلمانانو درنو روډی

صحابه کرام مونږ لپاره ٌوه ښه نمونه ده چې هغوی دنٌا په دٌن باندي آباد 
و په ښه ډول درلود چې سرته به ًٌ رسولو ا کړی وو هغوی هرٌو کار
پدوی کې قومندانان او بٌرغ سوداګر وو  ًٌ کولو ځٌنً پدوی کً

لٌږدونکً وو او ددي ترڅنګ ځٌنً نور همدي لپاره پٌغمبر صلی هللا 
علٌه وسلم فرماٌلً دي: زما په امت کې ډٌر رحم کوونکی ابوبکر صدٌق 

کلک عمر رضی هللا عنه دی او په  دی او د هللا تعالی په دٌن باندي ډٌر
حٌا کې حضرت عثمان دی او په حاللو او حرامو باندي ډٌر پوه معاذ بن 

او د هللا تعالی د کتاب لوستونکی او قاری ابی بن کعب دی او په جبل دی 



  

فرائضو باندي ډٌر پوه ذٌد بن ثابت دی او د هر امت لپاره ٌو امانتداره 
 وعبٌده بن جراح دی.وي او ددغه امت امانتداره اب

د صحابه کرامو له لوري چې کوم کارونه سرته رسٌدل هغً ډٌره ښه 
ثمره او فائده هم ورکړي وه او پٌغمبر صلی هللا علٌه وسلم هغوی دٌته 
هڅول او هوی ته به ًٌ ټٌنګار کولو چې په ښه توګه سره سرته ورسوي 

غزا کې ٌاده لکه د عثمان بن عفان چې د زرو دٌنارو کٌسه د تبوک په 
 شوي ده.

همدارنګه لدي جملً څخه بل هم په حاللو کې دقت او فکر کول دې هغه 
لکه د جرٌر بن پداسً ډول سره چې هللا تعالی د ټولو چارو څارونکی دی 

عبد هللا رضی هللا عنه کٌسه چې راغلً ده چې په درس سوه باندي ًٌ 
رته ووٌل چې دا ورته اسپ اخٌستی وو کله چې مالک ٌٌراغی نو جرٌر و

خو د دری سوه درهمونه ډٌر قٌمت لري نو همدا وو چې څلور سوه پنځه 
 سوه تر اته سوه درهمو پوري ورسٌدل.

هر ٌو صحابً دا پٌژندل چې څه ورباندي دي نو هغه به ًٌ ادا کول او په 
مال کېبه ًٌ تٌری او تجاوز نه کولو ابوبکر صدٌق رضی هللا عنه عمر 

د قضا واګې وڅپارل کله چې ٌو کال تٌر شو نو هٌچا  رضی هللا عنه ته 
ورته کوم عرض رانوړ نو د ابوبکر صدٌق څخه ًٌ وغوښتل چې د 
قضاڅخه لٌري کړي نو کله چې پوښتنه ًٌ تري وکړه ورته ًٌ ووٌل ای 
د هللا د رسول خلٌفه زه اړتٌانلرم او مومنان هم دٌته اړتٌا نلري چې څوک 

هر ٌو خپل حق پٌژندلی د هغً په ادا کولو دي ورباندي وي ځکه هغوی 
کې کوتاهً نه کوي هر ٌود خپل بل ورور لپاره هغه څه خوښوي چې د 

کله چې څوک ورک شً پٌدا کوي ًٌ او که خپل ځان لپاره ًٌ خوښوی 
څوک ناروغ وي پوښتنه ًٌ کوي او بً وزلو سره مرسته کوي دٌن 

نو په څه باندي جګړه نصٌحت دی امر بالمعروف او نهً عن المنکر کوٌ
 وکړي؟.



  

مونږ او تاسوټول دٌته اړتٌا لرو چې په ځان کې دغه ډول اخالق پٌدا کړو 
او د صحابه کرامو په نقش قدم باندي روان شو او د اسالم د مبارک دٌن 
سم انځور خلکوته وړاندي کړو چې د رحمت زغم انسانٌت او ټول خلکو 

 لپاره د سولً دٌن دی.
هٌواد ولس پوځ او د پولٌسو ساتنه وکړي او مصر د نړۍ ای هللا! زمونږ 

 د نورو هٌوادونو سره ٌوځای د سولٌهوساٌنً دګر وګرځوي.
 


