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 1تر 1 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

  
  

 
 1۰/11/۲۰1۹         امیني ستانکزی شیرمحمد

 

 حضرت محمد)ص( نېکمرغه میالد د
 

نېکمرغه  دغه. سره برابره ده ځېله ور ېد زوکړ (ص)حضرت محمد  سترالرښود اسالم د دد ربیع االول دولسمه 
 د ختمونو په ترسره کولو سره لمانځل کیږي ېورځ هر کال په ټوله اسالمي نړۍ او په ځانګړې توګه افغانستان ک

بن  هللاد عبد ورځیز کال د دوشنبې په دزیږ ۵۷1 سترالرښودحضرت محمد)ص( پهدبشریت ژغورنکي او داسالم 
 وزیږیدل. ېعبدالمطلب په کور ک

له تیارو د انسان د ژغورلو؛ د اجتماعي عدالت  یوحضرت محمد مصطفی )ص( ته څښتن تعالی له بدمرغیو، د ناپوه
 . ؤتر رسالت ورسپارلی د تامین او د بشر د اخالقي روزنې س تیااو د انسان د روحي آرام

رسالت په کامل امانت او بري سرته ورساوه؛ د دې رسالت د پوره کیدو په الر کې یې هر راز  حضرت )ص( دا آن
  ړ.کوګالل او بشریت یې د اسالم د مقدس دین په انوارو منورسره او زغم مندۍ په خورا حوصله ستونزې کړاونه او 

یو لوټو اولرګ انسان هسکه غاړه به کاڼو،بوټو، ؤ، د مفهوم له السه ورکړی له بعثت نه وړاندې انساني ارزښت خپل
 انسان به ژوندي په خاوره خښیدل. کې حاللیدل او بتانو په دربار څارویو په څیر د . انسان به دته ټیټدل

 نور د غره په سمڅه کې ناست ؤ، چې د سپیده داغ په مهال ورته د انسانیت په اړه د حضرت محمد)ص(هماغسې د
ه پ الرښوونې ډیوه نجات او انسانیت د خالصون پرښته راغله اوهغه ته یې د انسانانو د څښتن رب العلمین له خوا د

دهغه پالوونکي په نامه لوستل پیل کړه، چې داهرڅه یې پیداکړي، انسان یې له »الس کې ورکړه او ورته ویې ویل: 
اوډیرقدرمن دی، هغه ذات دی، چې په قلم سره یې ښوونه  وینې پیداکړی، ولوله ستاپالوونکی ډیرمهربانه یوې ټوټې

 د کایناتو نوپه دې توګه حضرت محمد)ص(د «وکړه اوانسان ته یې هغه څه ورزده کړل، چې هغه پرې نه پوهیده.
 په پیغمبري مبعوث شو. او هدایت اوالرښوونې لپاره وګمارل شو د انسانانو مالک له لوري د خالق او

یاړلی شخصیت د بهترینو صفاتو  چې د نبي کریم )ص( و ،اسالم پوهان په دې عقیده دياو د نړۍ ټول  ءاسالمي علما
هڅې، ارشادات، خبرې او نظریات بې سارې او د بشریت د الرښوونې په الره کې یې  ؤڅښتن  خصلتونواو عالي 

  .يیې ستر ارزښت لر
وی کاوه، پر ماشومانو باندې ډېر حضرت محمد مصطفی)ص( د ښو اخالقو درلودونکی ؤ، تل به یې خلکو ته درنا

له ستونزو او کړاونو څخه یې وېره نه درلوده، هېڅکله یې هم چاسره په کبر او غرور خبرې او  زیات مهربان ؤ،
رفتار نه کاؤ، نظافت او پاکوالې ته یې خورا زیات اهمیت ورکول او تل به پاک او خوشبویه ګرځېدل، علم سره یې 

ه یې تل د علم د زده کولو لپاره هڅول ښه امانتدار ؤ او امانت کې به یې خیانت نه کول. د زیاته مینه وه او خلک ب
درواغو او چل نه به یې پرهېز کول او د پیغمبر)ص( همدا ښه اخالق د دې سبب شول، چې د اسالم دین پراختیا 

 او مسلمانان شول . وموندله او ډیرو خلکو د اسالم دین ته مخه کړه
 يسپیڅل د لوی او کېپه پنځه ویشت کلنۍ کي له بي بي خدیجې سره واده وکړ او په څلوېښت کلنۍ  (حضرت محمد)ص

او د  شوقران عظیم الشان پرې نازل  کېکلنه دوره  ۲۳په  ياو د پیغمبر شومبعوث  يله لوري په پیغمبر )ج(خدای
 . ې نړۍ څخه سترګي پټي کړېپه عمر یې له د کلونو ۶۳وکړې او د  ېغزاو ۳۰اسالم د خوراوي په موخه یې

ه دې پ او پرې جوړکړو سترګو ومنو، غاړه ورته کیږدو، خپل ژوند او دې سترپیغمبرسترپیغام په سر راځئ، چې د
 توګه خپل ارزښت ترالسه کړو.

اسالمي  اعمال، تل پرمسلمانانو ټول  د چې هللا تعالی دې زموږ ،کو السونه لپهدربار ته تعالی د لوی څښتن په پای کې 
پر الرښوونو برابر لري او د سرور کاینات د بختور میالد په فضیلت دې ( حضرت محمد )ص او د تعالیموانو، ارک

ې چورکړي، ته دې هللا تعالی توفیق  ګران افغانستان ټول ولسوژغوري او د  نوزموږ هېواد له هر ډول بالو او آفتو
 .ښیرازه کړيخلکو ته د خدمت له الرې خپل هېواد سمسور او

 

 !ص( د نیکمرغه جشن برکت دې تل زموږ ټولو د سر سیوری وي)د میالد النبي 
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