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د پیغمبرصلی هللا علیه وسلم ژوند د صحیح اسالم د پلي والي 
 لپاره نمونه ده

 مخلوقاتو ولوټ د چً ید لپاره جالله جل هللا هغه د صفت او ثنا ولټ
 هللَاِ  َرُسولِ  فِي لَُكم   َكانَ  لََقد   » :لًٌفرما ېک کتاب پخپل هغه ید یپالونک
َوة   ُجو َكانَ  لَِمن   َحَسَنة   أُس  مَ  هللَاَ  َیر  ِخرَ  َوال َیو   په » :ژباړه «َكثِیًرا هللَاَ  َوَذَكرَ  اْل 

 غوره خورا یوه ۍکېن د کي غمبرېپ په هللا د لپاره ستاسي ه،ګتو نيیقی
 من لهېه يځور د اخرت د او هللا د چي ده لپاره چا هغه هر د ده، نمونه
 د قٌال نشته چً ورکوم واهًګ زه او «يړک یاد رډې رډې هللا او وي

 ېچ ورکوم واهًګ زه او ،ینلر کٌشر ٌڅه چً ید هللا وٌ رګم عبادت
 او بنده جالله جل هللا د وسلم هٌعل هللا یصل محمد نبً او سردار ږزمون
 په او آل په هغه د او هغه په وي دي برکت او سالم درود ،ید رسول

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

 :بعد و                            
ٌقٌنا هللا تعالی خپل رسول محمد صلی هللا علٌه وسلم الرښوونکی او زٌری 

، او د هللا تعالی په اجازه ًٌ د هغه لوري ته ورکوونکی را لٌږلی دی
ډٌوه ده، د هغه رسالت نړٌوال دی د هر ځای او    خلک رابلل هغه رڼا او 

، نو دا ټول الزموي چې د پٌغمبر صلی هللا خت لپاره مناسب دیهر و
علٌه وسلم وٌناوي کړنً او ټول حاالت د صحٌح اسالم د پلً والً لپاره 
ٌوه نمونه ده، پدې کې د تعجب خبره نشته ځکه پٌغمبر صلی هللا علٌه 
وسلم د خپل رب سره په اړٌکه کې او همدارنګه د خلکو سره په اړٌکه 

د بٌالبٌلو اجناسو رنګونو او عقٌدو سره د قرآن کرٌم د منهج  کې د هغوی
تابعداري کوله نو له همدي لپاره کله چې د عائشً رضی هللا عنها څخه د 
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پٌغمبر صلی هللا علٌه وسلم د اخالقو په هکله پوښتنه وشوه نو ًٌ ووٌل د 
 هغه اخالق د قرآن څخه وو.

ٌرت کې فکر وکړي نو وبه څوک چې د پٌغمبر صلی هللا علٌه وسلم په س
او  ګوري چې هغه غوره الرښوود او پٌشوا دی چې پخپلو ټولو وٌناوو

کړنو سره ًٌ مونږ ته الرښوونه کړی لدي جملً څخه د هغه صداقت او 
رٌښتٌنی او امانتداره وو تر امانتداري ده هغه د خپل ژوند په اوږدو کې 

نتدارۍ باندي مشهور دي چې د خپل قوم په منځ کې په رٌښتٌولً او اما
ځکه خو شاعر  شوی وو دا مخکې لدي چې په پٌغمبرۍ باندي مبعوث شً

 ړوکوالً کې پخپل قوم کې د امٌنپه وشوقی پخپل شعر کې داسً وٌلً: 
 ورکړل شو* متهم ته هٌڅکله د امٌن لقب نه ورکول کٌږي*.لقب 

 او کله چې د روم پاچا هرقل ابوسفٌان بن حرب مخکً لدي چې اسالم
راوړي ځان ته را وبللو ترڅو د نبً کرٌم صلی هللا علٌه وسلم په هکله 
تري پوښتنه وکړي د هغوی ترمنځ اوږدي خبري ترسره شول هرقل 
ابوسفٌان ته ووٌل: آٌا تاسو په هغه باندي تورونه پوري کوئ؟ ابوسفٌان 

ابوسفٌان ووٌل نه ورته ووٌل نه، ورته ًٌ ووٌل: آٌا هغه خٌانت کړی؟ 
د اوږدي مودي را هٌسً د هغه سره ٌو او هٌڅ داسً څه مو ندي مونږ 

لٌدلً ورڅخه او ددي مقصد هم دا دی چې د نبً کرٌم صلی هللا علٌه 
 وسلم صداقت ټولوته روښانه وو.

د امانتدارۍ او د صداقت شکلونه د پٌغمبر صلی هللا علٌه وسلم په 
ډول سره  شخصٌت کې د هجرت په شپه ډٌر برڅٌره شو او هغه پداسً

چې پٌغمبر صلی هللا علٌه وسلم علی بن ابی طالب رضی هللا عنه ته امر 
وکړ چې د هغه په بستره کې وٌده شً او تر هغه وخته پوري انتظار 
وباسً چې ټول امانتونه چې د نبً کرٌم صلی هللا علٌه وسلم سره وو 

هغوی ًٌ په دښمنۍ کې سره لدي چې بٌرته خپلو خاوندانوته وسپاري 
والړ ووهغه ٌٌله خپل کور څخه وٌستلی وو او زٌان ًٌ ورته رسولی وو 
او د هغه صحابه وو ته ًٌ هم زٌان رسولی وو او له هغوی څخه ًٌ ټول 



  

هغه څه اخٌستً وو چې لرل ًٌ دا ځکه چې مومن مسلمان لپاره هٌڅ 
جواز نلري چې حتی د خپلو دښمنانو سره خٌانت وکړي هللا تعالی پدي 

ا »ًٌ: هکله فرما م   ِمن   َتَخاَفنَّ  َوإِمَّ اَنة   َقو  ٌَ ِبذ   ِخ ِهم   َفان   ٌ َ  إِنَّ  َسَواء   َعلَى إِلَ  اَل  هللاَّ
 وي، رهېو ستا خهڅ خٌانت له قوم كوم د كه او »ژباړه: « ال َخاِئِنٌنَ  ٌُِحب  
 ده ٌقٌنً دا. وهځوغور انديړو په هغه د ولډ كارهښ په ونړت هغه د نو
، همدارنګه نبً کرٌم صلی هللا علٌه وسلم «ويښخو نه خائنان هللا چً

فرماٌلً دي: د هغه چا امانت چې درسره وي ادا ًٌ کړه او د هغه چا 
 سره خٌانت مکوه چې تا سره خٌانت کوي.

همدارنګه نبً کرٌم صلی هللا علٌه وسلم د ټولو سره وفا کوله هغه په 
او هر چا ته به ًٌ خلکو کې ډٌر با وفا سړی وو د هٌچا خه ًٌ نه هٌرول 

ښٌګڼه رسوله لکه چې پدي هکله بٌالبٌل احادٌث د نبً کرٌم صلی هللا 
 خه راغلً دي.څعلٌه وسلم 

د هغه د وفا د نښو څخه بل هم دا دی چې حضرت خدٌجه رضی هللا عنها 
سره ًٌ په ژوندنً او وروسته لدي چې رحلت ًٌ وکړ مٌنه او محبت 

او د هغً د مرتبی په هکله وٌلً چې  درلود او د هغً سره ًٌ وفا کوله
هللا تعالی د هغً څخه غوره ماته بٌا رانکړل په هغه وخت کې ٌی په ما 

چې خلکو له ما څخه انکار کولو او په ما ًٌ هغه وخت کې اٌمان راوړ 
باور وکړ چې خلکو پرما دروغ تړل او پدي هکله حضرت عائشً رضی 

ی هللا علٌه وسلم به همٌشه هللا عنها څخه هم وٌلی چې نبً کرٌم صل
حضرت خدٌجه رضی هللا عنها ٌادوله او کله به ًٌ چې مال حالل کړ د 

 هغه په نامه به ًٌ صدقه کوله.
هه د بدر په ورځ همدارنګه د مسلمانانو پرته د نورو سره ًٌ هم وفا کوله 

ووٌل که چٌرته مطعم بن عدی ژوندی وای او ددغه بندٌانو په هکله ًٌ 
ی وای نو ما به آزاد کړي ول مطعم د پٌغمبر صلی هللا علٌه وسلم ماته وٌل

سره نٌکً کړي وه دا کله چې د طائف نه مکً ته راغی نو د هغه 
 ترڅنګ پاتً شول.



  

همدارنګه د جګړي په وخت کې ًٌ هم د دښمنانو سره وفا کوله لکه د 
ه حذٌفه بن الٌمان په حدٌث کې چې پدي هکله بٌالبٌلً خبري شوي دي کل

چې د مکً د قرٌشو څخه دوی والړل مدٌنً ته چې بٌرته را ګرځوو نو 
کله چې بٌا هلته والړو نو مونږ ًٌ بٌرته ولٌږلو ترڅو په هغه وعده باندي 

 وفا وکړو چې مخکً مو کړي وو او سرغړونه تری ونکړو.
همداسً نبً کرٌم صلی هللا علٌه وسلم د خپلو بٌبٌانو سره د چال او چلند 

کې ٌوه ښه نمونه وړاندي کړي ده د خپلو بٌبٌانو سره ًٌ په ډٌر  په برخه
خه ډول ژوند ترسره کړ چې د مٌنً محبت رحمت او د عاجزۍ ټولً 
نښً او نښانً پکً څرګندي وي هٌڅکله ًٌ ورباندي ظلم ندی کړی بلکه 
خه چال او چلند ًٌ ورسره کولو ددغه آٌاتون سره سم چې هللا تعالی 

َوِمِن آواِتِه َأِن َخَلَق َلُكِم ِمِن َأِنُفِسُكِم َأِزواجًا ، َوَعاِشُروُهنَّ ِباْلَمِعُروِف »قرماًٌ: 

 »ژباړه: « ِلَتِسُكُنوا ِإَلِوها َوَجَعَل َبِوَنُكِم َمَودًَّة َوَرِحَمًة ِإنَّ ِفي ذِلَك َلىواٍت ِلَقِوٍم َوَتَفكَُّروَن

 دا( بله) خهڅ انوښن له هغه د او، ئړک رېت ژوند چلند هښ په سره هغو له
 تر ،ړېک پٌدا مٌرمنً ٌې خهڅ جنس له ستاسً همدا لپاره، ستاسً چً ده
( خاوند او ًښځ) ستاسً او ئړک السه تر ارام سره هغو له تاسً چً وڅ
 د ًښک ېپد ولډ باوري په. هړپٌداک يږخواخو او مٌنه ٌې ًښک ځمن په

 «.كوي رفك او غور چً دي ېانښن ٌريډ لپاره خلكو هغو
پٌغمبر صلی هللا علٌه وسلم ٌو خه خاوند مهربانه وو هغه د خپلو بٌبٌانو د 
ژړا په وخت کې اوښکً پاکولً لکه چې د حضرت صفٌه رضی هللا عنها 
په هکله همداسً ٌو حدٌث راغلی دی لکه انس بن مالک چې رواٌت کړی 

و دا پخپله دی دوی په ٌو سفر کې وو نو همدا واقعه بٌا رامنځته شوي وه ن
 د نبً کرٌم صلی هللا علٌه وسلم په مهربانۍ او شفقت داللت کوي.

ددي ترڅنګ نبً کرٌم صلی هللا علٌه وسلم د خپلو اوالدونو او لمسٌانو 
سره ٌی هم د ډٌري مهربانۍ او شفقت څخه کار اخٌستلو هغه ٌو ډٌر خه 

ً د مٌنً پالر نٌکه او رحم کوونکی وو چې خپلو بچٌانو او لمسٌانو ته ٌ



  

محبت رحمت سفقت نمونه وه لکه حضرت عائشً رضی هللا عنها چې 
فرماٌلً نبً کرٌم صلی هللا علٌه وسلم فاطمً رضی هللا عنها ته ډٌره مٌنه 

 او شفقت ورکولو کله به چې راغله ورته به درٌدو او ښکلوله به ًٌ.
علٌه د ابوهرٌره رضی هللا عنه څخه رواٌت دی واًٌ نبً کرٌم صلی هللا 

وسلم حسن بن علی ٌو ورځ ښکل کړ هلته اقرع بن حابس التمٌمی هم 
ناست وو هغه ووٌل زما لس زامن دي تراوسه مً ٌو هم ندی ښکل کړی 
نو پٌغمبر صلی هللا علٌه وسلم ورته ولٌدل او وی وٌل څوک چې رحم 
ونکړي په بل چا باندي په دوی باندي به هم رحم نه کٌږي او ٌوه بله 

راغل؟ي ده چې نبً کرٌم صلی هللا علٌه وسلم سجده ډٌره اوږده  واقعه هم
کړه چې په هغً کً ًٌ هم همدا د مٌنً او محبت او شفقت المل موجود 

 وو.
مونږ دلته پدي باندي ټٌنګار کوو چې دا ٌواځً د هغه د زامنو او لمسٌانو 
و پوري تړلً نه وه بلکه دا د هغه الره او روش وو چې همداسً ًٌ له ټول

سره مٌنه محبت او شفقت څخه کار اخٌستلو د هٌچا ترمنځ ًٌ توپٌر نه 
کولو له ټولو سره ًٌ نٌکً کوله لکه چې همداسً د اسامه بن زٌد رضی 
هللا عنه څه رواٌت شوی ددي ترڅنګ انس بن مالک څخه هم رواٌت 
شوی دی هغه واًٌ ما د نبً کرٌم صلی هللا علٌه وسلم لس کاله خدمت 

وده کې هه ماته اف هم ند وٌلً او ماته ًٌ کله ندي وٌلً چې وکړ پدي م
 ولً دي داسً کړې او نه راته دا وٌلً چې ولً دی دا پرٌښً؟.

نبً کرٌم صلی هللا علٌه وسلم د خپلو اصحابو سره د چال چلند په برخه 
کې ٌو مثال دی چې په خه ډول ًٌ سرته رسولی دی د هغوی د خوښٌو او 

کې به ًٌ ځان شرٌک ګڼلو د ورک پوشتنه به ًٌ خفګان او په هرڅه 
کوله د ناروغانو احوال به ًٌ اخٌستلو د هغوی د احساس درناوی به ًٌ 
کولو لکه د سمالک بن حرب رضی هللا عنه څخه چې رواٌت شوی دی 
چې د جابر بن سمره رضی هللا عنه څخه ًٌ پوښتنه وکړه نو هغه ورته 



  

ٌه وسلم ډٌر مهربانه او د شفقت خاوند پٌغمبر صلی هللا علهمدا ووٌل چې 
 وو.
 
 

 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 ږمونز ېچ ورکوم واهًګ زه ،اوینلر کٌشر ٌڅه چً

 او سالم درود ید رسول 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

ه وسلم د صحٌح اسالم د پلً والً په برخه کې ٌوه نبی کرٌم صلی هللا علٌ
نمونه ده چې پخپل انسانٌت او اخالقو سره دا ټولوته څرګند کړي ده هغه د 
منځالرٌتوب او اعتدال په برخه کې ٌوه بهترٌنه نمونه وه څوک چې د 
اسالمً شرٌعت په احکامو کې فکر وکړې چې پٌغمبر صلی هللا علٌه 

وبه ګوري چې د منځالرٌتوب او اعتدال په  وسلم د هً دعوت کړی نو
ټولو برخو کې څرګندٌږي د حضرت عائشً رضی هللا عنها څخه رواٌت 
دی واٌی پٌغمبر صلی هللا علٌه وسلم به چې کله د دوو کارونو منځ کې 

ې ګناه به اختٌار ورکړل شو نو هغه به اسانه غوره کولو تر هغه پوري چ
 بٌا به ٌی ځان تر هر چا لٌری ساتلو. پکې نه وه او که ګناه به وه نو

ددغه وسطٌت او منځالرٌتوب د ساتنً لپاره نبً کرٌم صلی هللا علٌه وسلم 
د هر ډول تندروی او د حد څخه د تٌري منعه کړی په ځانګړي ډول د 
تدٌن په برخه کې تندروی تر دي چې نبً کرٌم صلی هللا علٌه وسلم خپلو 

ًٌ کولو نو هغوی ًٌ هم اعتدال ته  هغو صحابه وو ته چې ډٌر عبادت



  

رابلل لکه چې نبً کرٌم صلی هللا علٌه وسلم فرماٌلً دي: ای خلکو په 
دٌن کې د تندروی څخه ځان وژغورئ ځکه له تاسو څخه مخکً چې 

 څوک هالک شوي هغوی په دٌن کې د حد څخه تٌری کولو.
 علٌه وسم په نو مونږ او تاسو ټول دٌته اړتٌا لرو چې د نبً کرٌم صلی هللا

الره روان شو او د هغه ټول هغه څه په نظر کې ونٌسو چې پخپل رسالت 
کې مونږ ته ًٌ راوړی دی چې نور هداٌت دی لکه چې هللا تعالی څنګه 
نازل کړی او د ټولو خلکو لپاره راغلی دی چې پکې نرمښت رحمت او د 

زغم  زړونو ٌووالی دی د اسالم رسالت بشپړ عدالت بشپړ رحمت بشپړ
 او بشپړ انسانٌت دی.بشپړه ګټه 

ای هللا! مونږته ستا محبت را په برخه کړې او ستا د رسول محبت را 
کړي او د هر هه عمل توفٌق راکړې چې ستا محبت پري حاصلٌږي او 
زمونږ مصر کې امن او سوله راولً او د ټولً نړۍ هٌوادونو کې سوله 

 راولً.
 


