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 2۵/11/2۰1۸           عمر اسحاق
 

 دیاالول درخش عیکه در دوازدهم رب ینور
 

 همه با زمينو  پهنایش آنهمه بابود و در آن شب آسمان  تیبشر تاریختحول بزرگ در  کیاالول آغاز  عیرب دوازده
 .كردرا تجربه  خیتار دادیرو نیبزرگتر باشندگانش

 

 فیضع یوصدا کرد،یم یجهالت پرتو افشان ظلمت و کیتار یک از عقب ابر هایئ! در آن شب نور درخشان مالیبل
 .دیکشیم ینداشت به خاموش یرمق گریپرستان را که د طانیش و طانیش
 

ر مظه یعنیبت هبل  کبارهیقرار داشت و به  یبیدر تحول عج نیزم وحشت کرده بود، آسمان و سیآن شب ابل در
 ت،خیفرور نیبود بر زم یعدالت یب که مظهر ظلم و یقصر کسر یها هیستون پا د،یافت نیشرک و جهالت بر زم

 لم وظا نانیوتخت نش گشت،ها سال ناگهان خاموش  خرافات بود بعد از صد که مظهر شرک و تشتوآتشکده زر
 .افتندیجاهل خود را در خطر سقوط 

 

 هایکیتاردل  قتیحق دیخورش خ،یدر آن لحظات اساس تار شد و کینزد انشیبه پا یظلمان یآهسته آهسته شبها و
فرستاده خدا  نیآخر للها رسولرا در دل مظلومان جهان روشن ساخت و محمد  دیونور ام دیرا در یظلمان یوشبها

او هم با قدومش دلها را زنده ساخت  تاس نیچون فصل بهار که آغاز زنده شدن زم گشود، و یچشم به جهان هست
 اهعادگیم مدینهوشهر مکه و  ندشگفتا یبهار یگوفه هاگان چون ش دهیوخنده وتبسم را در لبان مظلومان و ستم کش

  شد. قتیدلباختگان حق وحق
معراج  دررا  تیو بشر دینما هیهد تیگذاشت تا سعادت را بر بشر یوسلم پا درجهان هست هی! محمد صلواة هللا علیبل

حرص،  نه،یچنان آراست که بار گران شرک، جهالت، حسادت، ک یقرار دهد. خداوند او را در آوان کودک تیانسان
تن وروانش بار گران بود با انشراح صدر وجود مبارکش را  یوهر آنچه که برا یونژاد یقوم یبرتر انت،یظلم، خ

شهر  نیمکه او را ام نیباشندگان سرزم یرا آراست که در عنفوان جوان چنان او از آن همه شقاوتها پاک ساخت، و
شهر  یها سیکه تند ستیز یاریوهوش یداریشرک وخرافات چنان با ب اریمحمد در آن د یعنیلقب دادند. او مکه 

 میاهابر یبه خدا یاو در همان آوان جوان یول فرستاد، نینفر یمکه را به باد انتقاد گرفت وبر الت ومنات وهبل وعز
شهر راه پرخم  نیدور از انظار مشرک ازشیراز ون یوبرا زدیدر دلش موج م کتایوعشق هللا  دیشیندیم لیماعواس
که  ردخویروح وروانش چنان با مالکش گره م وندیو پ گفت،یوبا معشوقش راز م گرفتیم شیکوه حرا را درپ چیوپ

 یدر بلندا موقعيكهاز شبها  ی. در شبشدیومست حق م گذاشتیکوه سرش را در آستان حق م ها در قلهٔ  روز شبها و
را  ینا گهان حادثه ئ گفتیم ذكارا خالقش مدح دربود و  دهیدور به پرواز کش یافق ها یبسوکوه حرا روحش را 

 رانامبیپ گرید و یسیع و یموس و وسفی و عقوبی اسحاق و و لیو اسماع میکه اسالفش چون ابراه کندیتجربه م
 یطفرا بر محمد مص دیتوح امیپ نیام لیبار جبرئ نیتاریخ تجربه کرده بودند، وا یاسالمها آنرا در صده ه همیعل یاله
 دهیگزاش بر یامبریو به پ رفتهیپذ نیزم یانسان رو ونهایلیم نیرا در ب که خداوند او دهدیمژده م شیبرا و رساندیم
ن م دیگویرا نداشت م وشتنتا بخواند اما محمد رسول خدا که سواد خواندن ون داردیعرضه م شیرا برا یزیبعد چ و

 نیاول و شودیتوانا م یمحمد ام و مرتبه سوم چشمان دهدیبازوانش فشار م نیه مرتبه در باو را س لیجبرئ ستمیخوانا ن
را از  یمآد دیافریو ب د،یافریخلق، بخوان بنام پروردگارت که ب یاقرا بسم ربک الذ خواندیم نیکالم خدا را چن تیآ

 نستدایآنچه را که نم ی، و به آدمقلم آموزش داد لهیکه بوس یخدائتو بزرگوار است،  وردگارپر خون لخته، بخوان و
مشغول  یگوسفند در صحرا به چوپان یرا در عقب رمه ها یکه روزگار یجوان ام نیو ا رسوره،یاخ یال اموخت،یب

 شب یك در فقطناگهان در محدود زمان کوتاه  یاله امیپ نیسواد خواندن ونوشتن را نداشت اما با قبول ا اصالً  بود و
و چنان شهرتش در  شودیمرد جهان مبدل م نیو دانشمند تر بزرگترینبه  یمرد ام نیا احر كوه غار همدرس در

 محمد یعني بزرگ مرد ینمقابل ا نخبكانشان با هاهمر زمين گان باشنده زا تن ميليونهاکه  ندازدیم نیطن ایسراسر دن

 

mailto:maqalat@afghan-german.de
https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/Ishaq_o_nori_ka_dorokhshed.pdf
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/Ishaq_o_nori_ka_dorokhshed.pdf


  

 

 2تر 2 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

 نامش وقت پنج روزه همهو  دانندیاحترام م ستهیو او را شا رندیگیافکار واخالقش بهره م زوا زنندیزانو م اخد رسول
بدون تعصب  همينكه ماا بگيرند بهره سالما زا دالیلي به ندا نستهانتو هنوز تاهم که  یو آنان ،ميشود يجار زبانها بر

 یگرام امبریپ ین. اننددایم یمحمد را رسول خدا وکتابش را معجزه اله شوندیم قیعم قرآن یعني یوح كتاب یدر ژرفا
عرضه داشت که  انیبود بر جهان مدینه دراز دارالخالفه اش که همان کلبه معقرش  یامانتدار نهایترا با  یاله یوح

وامروز  دیبخش یجهان را روشن یمیبرخاست و اضافه از ن مدینهبود که از مکه و  یبه مثابه نور لهيا وحي كتاب ینا
هره مند کماالتش ب ضیاز ف انیدهند تا همه جهان شترینور درخشان را گسترش بن آ نشیراست روانیتا پ رودیآن م دیام

 . یمگویرسالت مبارک باد م فتگانیرا بر ش امیخجسته ا نیمسلمان، ا زانیشوند. دوستان وعز
 

mailto:maqalat@afghan-german.de

