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ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادونه ير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په    ئهيله من يو خپله ليکنه له رالي

   م١١/٠٥/٢٠١٠                          عبدالرحمن فرقاني: ژباړه 
  

  مودودي: اسالمي ارزښتونه 
  اومه برخه

  :تيا پيغمبرانو د ايمان راوړلو اړرپ
  

لومه شوه چې د اسالم سمه اومستقيمه الره هغه  الره ده آومه چې د اهللا تعالى له لوري  اآله چې تا ته دا م
انوته ښو نو پدې خبره پخپله پوهيدئ شې چې پرپيغمبر باندي ايمان راوړل او د هغه اطاعت , لى دهپيغمبرانوبند

خه آومه , اوپيروي آول ټولو انسانانو ته ضروري خبره ده دي او د خپل عقل  الره پري ى چې د پيغمبرټ او آوم س
مراه دی الره را وباسي يقينًا چې هغه لوی    .ت

خو په هغه باندي ايمان , وك داسي دي چي د پيغمبر صداقت مني, غلط آويپدې معامله آې خلك عجيبې عجيبې 
كه چي د , دا راز خلك صرف آافر ندي بلكه احمق هم دي , نه راوړي اونه هم د هغه اطاعت اوپيروي آوي

ي د پوهيدو سره د درواغو پير وي پيغمبرصداقت منل او ورسته د هغه اطاعت اوپيروي نه آولو معنا دا ده چي س
خه لوي احمق بل نشته, آوي    .ظاهره ده چي لدي 

دا , موږ په خپله د خپل عقل په ذريعه د حق الره ايستى شو , وك وايى چې موږ ته د پيغمبر د پيروۍ اړتيا نشته 
خه تر بل ټكي پوري مستقيه آرښه , ديره لويه تيروتنه ده  ي چې له يوه ټكي  تا خو رياضي لوستى ده او پوهي

ي وي او يا هم هغه بل ټكى ته , ه آرښه ده صرف يو ومره آرښي وآاږي يا خو هغه آرښې آ له دې پرته چې هر 
) سيده الره ( چې د اسالم په ژبه آې ورته صراط مستقيم , همداسې آيفيت د حق دالره اړوند هم دي , نشي رسيدلى 

ي  خه پيل شوي تر اهللا سبحانه وتعالى پ, ويل آي ي دا الره د انسان  او د رياضي د قاعدې مطابق دا هم , ورې رسي
ې يوه الره آيدالی شي  ې دي او يا هم اهللا تعالى ته نشي رسيدلی , يوا ومره الرې دي يا خو آ او , لدې پرته چې 

يرشي آومه  الره چې مستقيمه ده هغه خو پيغمبر ښولې ده  او لدې پرته نورې ټولې الرې صراط مستقيم , که ته 
خه خالي ندي  يا خو لد, ندي  ه آوي  هغوئ له دو صورتونه  ې الرې پرته چې انسانان د آومې الرې د پيدا آولوه

ی ده  ه  الره  خپله ک نه او آ ې اويا خويې ديره آرغي مستقيمه , دوئ اهللا تعالى ته د رسيدلو آومه الره نده پيدا آ
يې  ي صورت , آرښه نه بلكه منحني آرښه يې غوره ک آې دې ده تباهي ښكاره ده ، او په دوهم صورت آې په لوم

ي  دي اي يوه مستقيمه الره , يې حماقت برب ې وږې الرې پر  انور هم د آ اي ته د رسيدلو لپاره يو بې عقل  يوه 
ه وايى چې د اهللا تعالى يونيك بنده ده ته مستقيمه  الره ښي خو دی وايي چې  زه ستا, وري   نو دغه انسان ته تاسو 

ورم  ه وږه الره  م بلكه خپل منزل ته د رسيدو لپاره  آومه آ   .په مستقيمه الره نه 
ي  ي ورباندي پوهي ې نو درته , دا هغه خبره ده چې د يوه نظر په پايله آى هر س ر آه ته ل دير غور وآ م

خه ډډه آوي هغه لره په  ي په پيغمبر باندې د ايمان راوړلو  حقيقت آې اهللا تعالى ته دى مالومه به شي چې آوم س
ي  كله په الس نه ور تيني شخص , رسيدو آومه الره هي ى د ري ه د دى وجه دا ده چې آوم س نه سيده او نه هم آ

تيا له منلو نه  خه انكار آوي هرو مرو به د ده په دماغ آې آومه داسي خرابي وي چى  دی د ري د خبرى له منلو 
ن دي چې د نيك او , يا د ده په زړه آې تكبر دی , رې ده يا د ده پوهه آمزو, مخ اړوي  يا د ده طبيعت داسي آرغي

يا دى د پالر اونيكه په ړانده تقليد پسي روان دی او آومې خبرې چې له وړاندي د , صداقت دخبرو منلو ته تيار ندی 
ه ويلو ته تيار ندی  دى د خپلو نفسي غوښتنو بنده دی  د يا , دود او رواج په ډول ده ته رسيدلى دي د هغه خالف  

ناه او نا جايز آارونو , پيغمبر روزنه ته تيار ندي  كه چې بيا د  او د دى لپاره د پيغمبر د خبرو له منلو ډډه آوي 
ى آې وي هغه د اهللا تعالى الره نشي پيدا , خپلواآي له السه ورآوي  دا ټول الملونه داسي دي آه يو د دغو په آوم س

كله د اهللا تعالى د پيغمبر د خبرو له منلو نه انكار ,کوالي  ي آى نوي نو هغه هي  او آه دا راز الملونه په آوم س
  . نكوي

ل شوی دی او داهللا تعالى حكم هم دا دي چې په هغه  له ټولو لويه خبره خو دا ده چې پيغمبر د اهللا تعالى له اړخه را لي
وك په پيغمبر باندي ايمان نه راوړي نو د اهللا , پيروي وشي باندي ايمان راوړل شي او د هغه اطاعت او اوس آه 

  .تعالى خالف بغاوت آوي
ي , وره  ي ته بايد دهغه اطاعت وآ آه , ته چى د آوم سلطنت رعيت يې نو د هغه له اړخه چې آوم حاآم مقرري

د سلطنت , ت په وړاندي بغاوت آوي چيرى ته د هغه له منلو انكار آوي د دې معنا دا ده چې ته په خپله د دې سلطن
دا راز مثال د اهللا تعالى , منل او د هغه له اړخه مقرر شوی حاآم نه منل دواړه بلكل متضادي او متناقضي خبري دي 

ل شوي پيغمبرهم دی  ي چې اهللا تعالى د نورو انسانانو د , اهللا تعالى د ټولوانسانانو حقيقي پادشاه دي , د رالي آوم س
ی نو انسان ته پكار ده چې د نورو شيانو پيروي هدايت ل لی دی او د هغه د اطاعت او پيروي حكم يې آ پاره رالي
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ي  دي او صرف د ده پيروي او اطاعت وآ خه مخ اړونكی په هر حال آافر دي آه هغه اهللا تعالى  ومني , پري لدې 
  .او آه يى و نه مني

  
  
  

   : د پيغمبرۍ لنډ تاريخ
ه ډول مخ په وړاندي روانه او اوس موږ تا ته ښ ه پيل شوې ده او  رن يو چې په نوع انساني آې د پيغمبرۍ سلسله 

تا خو به اوريدلى وي چې اهللا تعالى له ټولو , باالخره په يوه آخري اوتر ټولو لوی پيغمبر باندې ختمه شوې ده  
خه د هغه جوړه پ, وړاندي يو انسان پيدا آ خه پيل وروسته يې لهمدغه انسان  ه او د نسل تسلسل لدى جوړې  يدا آ

مكې پر مخ دا انسا نان خواره شول , شو او تر نن پورې روان دی  يو په اوږدو آې د ټولې  په , او د بې شميره پي
ومره انسانان پيدا شوى دي دهمغى يوه جوړى اوالد دي  ۍ آې چې  د ټولو قومونو مذهبي او تاريخي روايت پدې , ن

خه شوي متفق دی چې ت پيل له همغه يوه انسان  خه هم ثابته شوى نده چې د ,  د انسانانو د پيداي نو  ي د ساينس د 
ۍ په بيله بيله برخه آې په بيل بيل ډول انسانان پيدا شوي وي  بلكه د ساينس دير پوهان هم دا قياس آوي چې , ن

ي به يو انسان پيدا شوى وي  ومره انس, لوم ۍ آې چې  ي انسان اوالده دي او په ن ژموږ په , انان دي د همغه لوم
خه د آدمي کلمه اخيست شوې ده چې د انسان د کلمې هم مفهومه ) ع(ژبه آې له وړاندي انسان ته آدم  ويل شوی لدې 

چې خپل اوالد ته د اس,  کلمه ده  او هغه ته يې حكم وآ ه مخكې پيغمبرآدم عليه السالم پيدا آ الم اهللا تعا لى له هر 
ي  ۍ خدای يو دی , روزنه ورآ ی , او خپلې اوالدې ته ووايى چې ستاسو او د ټولى ن د , او د هغه تعالى عبادت وآ

ی  خه آومك وغواړی او دهغه تعالى د رضا سره سم په دنيا آې ژوند , هغه تعالى په وړاندى سر ټي آ له هغه 
ی  ل نو تاسو ته به ښه انعام د, وآ ی او د اهللا تعالى له اطاعت آه تاسې داسې وآ ای شي او آه داسي ونه آ رآ

ای شي    . خه مخ واړوی تاسو ته به سخته سزا درآ
د حضرت آدم عليه السالم په اوالد آې چې آوم خلك راستكاره اوښه وو د خپل پالر په ښول شوې الره باندې والړل 

وده  , سپوږم , چا د لمر,  ورو ورو هر ډول بدۍ پيدا شوې او, او آوم چې بد وو هغوي د آدم عليه اسالم الره پري
انورانو , ستريو پرستش پيل آ , اوبو, د چا سره دا فكر پيدا شو چې د هوا , رودونو پرستش پيل آ, ونوو ,  اوچا د 

ان, او د اهللا تعالى د نورو نعمتونو خدايان بيل بيل دي , تندرستي , ناروغي , اور  ه د هر يوه پرستش په  ى تو
ي  و ټول خوشحاله وي او په موږ مهرباني وآ خه بې شميره بت پرست او , آول په آار دي تر  لدې راز جهالت 

ۍ , او لدې نه ډول ډول مذهبونه پيدا شول , د شرك ډولونه پيدا شول  دا هغه زمانه وه چې د آدم عليه اسالم نسل په ن
ى وه او د هر قوم , لي وبيل بيل قوتونه من ته راغ, آې ټي شوي وه  ى مذهب جوړ آ ان هر قوم خپل يو 
داهللا تعالى د هيرې سره سره يې هغه قانون هم هير شوي و ،  چى آدم عليه السالم خپلو اوالدونو ته , رواجونه بيل وو

ه , ښوولى و  نه فکرونه هر ډول ناوړه جاهال, هرډول ناوړه رواجونه پيدا شول , خلكو د خپلو غوښتنو پيروي پيل آ
لو آى تيروتني آيدلي , پيدا شول  ل شول او دير ښه شيان بد , د بدۍ او نيك تر من په توپير آ دير بد شيان ښه و

ل شول    .و
و خلكو ته هغه اسالم وښي آوم چې حضرت آدم عليه  ل تر  ل پيل آ كه اهللا تعالى په هر قوم آې د پيغمبرانو لي نو 

د يوه خداي , دې پيغمبرانو خپلو خپلو قومونو ته هغه هير شوی سبق بيا ور زده  آ , ي و السالم انسانانو ته ښول
ل , پرستش يى ور وښود  وته آ ان ساتنه په  خه يى د  ه يوړل , د بت پرست او شرك  جاهالنه رواجونه يى له من

ښودل اود  دې قوانينو پيروۍ ته يى  سم قوانين يى ور, د اهللا تعالى د رضا مطابق ژوند آول يې خلكو ته ورښودل , 
ۍ په مخ داسې هيواد نشته چې د اهللا ... اوروپا , مصر , ايران , عراق , چين , هندوستان , خلک رابلل  خالصه د ن

تينى پيغمبر نوي استول شوی  د هغوي ټولو مذهب يو وه  هغه مذهب چې موږ او , تعالى له لوري ورته خپل ري
  , البته د روزنه او تربيت الره او د ژوند آولو طريقې بيلې بيلې وی , )١(ه آې اسالم وايى تاسي ورته په خپله ژب

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
واآي  اسالم  د حضرت رسول اآرم صلى اهللا عليه  په عا١ ريوان دي چې  ه خلك لدى غلط فهم سره الس  مه تو

خه پيل شوى  ل شوى دي , وسلم  ذار  په حقيقت , آن تر دى چې رسول اآرم صلى  اهللا عليه وسلم د اسالم بنيان 
خه بايد په قطعي ه لرې شي آې دا يو لويه غلط فهمي ده چې د طالب علم له ذهن  هر طالب علم ته دا خبره بايد ,  تو

اي , روښانه وي چې اسالم هميشه او په هر وخت کې د نوع انسانى لٰپاره حقيقي مذهب دی  ۍ آې چې هر  او په ن
انه سره د اسالم مذهب راوړى دی    . او هر وخت آوم پيغمبر راغلى هغه له 

  
ار وشو په هر قوم آې چې آوم ډول جهالت خور شوي و د هغ ه وړلو باندې ټين هر ډول غلط رواجونه چې , ه په لمن

د تهذيب او تمدن اوعقل او علم له لحاظه چې قومونه آله په ابتدايي , رواج شوي ود هغه په اصالح باندې آارپيل شوو 
او آې و نو دوئ ته په ساده ډول تعليم او شريعت ښودل آيده  آاوه په هغه په آومه آچه يې چې ترقي او پرمخت , پ
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بنياد د ټولو يو و، يعني په عقيده آې , اختالف صرف په ظاهري شكل آى وه ,  کچه تعليم اوشريعت هم پراخه آيده 
ل  , په اعمالو آې د نيك او سالمت رويه, توحيد    .او په آخرت کې د سزا او جزا اړوند يقين او باور آ

ى ده ورول اوتكليفونه يې ورته اړول  , د پيعمبرانو سره هم انسان عجيبه معامله آ ى خو يې  د هغوئ له منلو , لوم
خه وايستل , خه يې انكار آاوه  چا ته د آالونوزيار او روزنه نه وروسته د , وك يى ووژل , وك يې له وطن 

انو خپل آار په آوم ډ, وتو په شمير پيرو په مشكل پيدا شول  ر د اهللا تعالى دغو غوره شويو بند ول چې پكار وه م
نالرې په خلكو آې خپل اثر وښود او لويو لويو قومونه د دوئ پيروري ومنله  , وآ خه , تردې چې د دوئ آ له د 

له  وراهى بله الره خپله آ لې , وروسته  خه وروسته د دوئ امتونو د دوئ الرښونې بدلې آ , د پيغمبرانو د وفات 
ې چى د اهللا تعالى له لورى ورباندې نازل شوی وو خپل هر ډول نظرونه پر دوئ باندې په نازل  شويو آتابونو آ

ل  ډ آ لې , ور الرې يې خپلې آ چا خپل پيغمبر د , بعضو په خپله د پيغمبرانو پرستش پيل آ, د عبادت نوې نوې ت
له  يره و ل پيغمبر د اهللا تعالى چا خپ )يعني اهللا تعالى په خپله د انسان په صورت آى را ټي شوي وه ( اهللا تعالى 

ه  ا ې آومو خلكو چې بتا , چا خپل پيغمبر په خداي آې شريك وباله , زوي و ونې وآ خالصه انسان عجيبې سرغ
ل  يرو ل انسان هغوۍ د بتانو په  او آوم شريعتونه چې دغو پيغمبرانو امتونو ته ښولي وو هغه يې هم په , ن مات آ

ل  ل په هغه , ډول ډول بې الرې آ ډ آ ې , آې يې خپل جاهالنه رواجونو ور افسانې اوبې اساسه روايتونو يې پك
ل  ل , ډ آ ډ آ لي دي هغه يى په الهي قانون آې  يود , هغه قوانين چې انسان په خپله جوړآ و پي آن تردې چې د 

خه وروسته دا ستونزمنه شوه چې د اهللا تعالى د پيغمبر الرښونې اوشريعت وپيژن او بعضو خو په , دل شي تيريدو 
لي  اي آ ډوډې خبري يو    , ) ١( ,آې 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اي شي چې د پيغمبرانو امتونو خپل اصل مذهب چى دلته دا خبره د طالب العلم په ذهن آى(!) اي پر ) اسالم ( بايد 

ۍ آى خپاره شول  ل چې په مختلفو نمونو په ن ه يووړل او هغه مذهبونه يى جوړ آ ه , دي په خپله لمن دمثال په ټو
وسته د ده پيروانو خو لده ور, عيسى عليه السالم چې د آوم مذهب روزنه او ارزښتونه خلكو ته ښولي و هغه اسالم و

ل ، هغه مذهب يې جوړ آ چې نن  اي آ د ده عبادت پيل آ او د ده له خبرو سره يې خپلې خبري اونظريات يو
ي په خپله د پيغمبرانو د ژوندانه د حاالتو روايت هم داسي ورك شو چې د دوئ په هكله هي . عيسايت ورته ويل آي

ه نا خو سره د , ه د اعتبار وړ پاتي نه شول  ايه نه شول د ټولو ستونزو سره سره  ونه بې  دې د پيغمبرانو آوښ
تينوالی او صداقت په هر قوم آې پاتې شو د آخرت د ژوندانه په اړوند , د اهللا تعالى د وجود په اړوند تصور , ه ري

ړوند يوشمير اصول په او اخالقو په ا, صداقت ,د نيك , تصور په يوه شكل د اشكالو په ټولو قومونو آې  تيت شو 
ۍ آې ومنل شول  ه په ن انته قومونو آې دا چاپيريال , عامه تو انته  ه په  ې تو ان ې  ان او ټولوپيغمبرانو په 

ه چې وړاندى , تيارآ چې د يوه داسې مذهب روزنه پكې وشي چې بال شكه دټول انسانيت مذهب دي  رن لكه 
ه پيغمبران راغلل وضاحت وشو چې په پيل آې هر قوم ته په او د هغوئ روزنه اوتعليم د همدوئ په ,  بيله بيله تو

خه  بيل وه , قومونو آې محدود او محصورپاتي آيده  د هغوئ په لمن , او د دې علت دا وه چې يو قوم له بل قومه 
او نه وه   آې يوه عامه اومشترآه پداسې يوه چاپيريال, لكه چې هر قوم د خپل وطن په حدودو آې مقيد وه , آې دير ت

جهالت ديره وده , سر بيره پدې د مختلفو قومونو حالت يو له بله دير توپير درلود , روزنه خورول ستونزمن آار و 
ى وه  وټ آى په مختلف ډول و, آ خه چې آوم اعتقاد اوناوړه اخالق راپيدا شول په هر  د دې , او له دې جهالت 

ي لپاره پكار وه چې د اهللا تعالى ه روزنه او تعليم ورآ ورو ورو ناوړه فکرونه له ,  پيغمبران هر قوم ته په بيله تو
ي  اي يې سم اوصحيح فکرونه او عقيده خپره آ ه يوسي او پر  الرې پيرږدي او د لوړې , من ورو  ورو جاهالنه ت

ي لكه چې د وړو اطفالو  ي درجې د قانون پيروي ورته وښي ، او د دوي روزنه داسي وآ اهللا تعالى , روزنه آي
ونو آالونه دربر نيولي وي  ومره په زر ي چې دا راز روزنې به  په هر حال د پرمخت او ترقي سره سره , پوهي
خه ووت او سن بلوغ ته ورسيد  اوحرفت د ترقي له , صناعت , د تجارت , انسانيت هم د هغه وړآتوب له مرحلى 

ې شوېامله د قومونو په من آې هم اړيكې ټ خه نيولي تر افريقا پورې د , ين خه تر جاپانه پورې او داوروپا  د چين 
تيو ت رات او په وچه آې د سفرونوسلسله پيل شوله  علوم او , په ديرو قومونو آې د ليكدود رواج خور شو , آي

ا شول او په مختلفو هيوادونو لوی لوی فاتحين پيد, هنرونه خواره شول د قومونو تر من د علمي ليكنو تبادله پيل شوه 
ل  ي سلطنتونه جوړ آ ان ي  ان ل , آې يې  دا راز هغه د جدايى او , او هر يوه قوم ته يې سياسي نظامونه ورآ

ۍ ته  ه والړ او دا ممكنه شوه چې د اسالم روزنه اوتربيه ټولې ن لريتوب چاپيريال د قومونو تر من ورو  ورو له من
ل شي  خه يونيم زره آاله مخكى د انسان حالت داسي وه   چې هغه په خپله د يو مشرك مذهب غوښتنه له نن , ولي

خه ووت او د ,  آوله  و اخالقي اصول پكې و نود هندوستان  ر چې يو پوره مذهب هم نه و  محض يو  بودايت ا
وليا په لوري او بل لوري ته تر افغانستان اوبخارا پورې خور شو  و دې مذهب ته دعوت آونكي تر ا, جاپان او من

ي وروسته د عيسويت مذهب پيدا شو , لرې لرې هيوادونو پورې ورسيدل  و پي خه  ر چى عيسى عليه , له د  ا
خه وروسته د عيسويت په نامه يوناقص مذهب جوړ شو، اوعيسايانو  السالم د اسالم د روزنه لپاره راغلی وه خو لده 

خه  تراوروپا دا حاالت ښي چې د هغى وخت ,  اودافريقا په لري او اوږدو ملكونو آى خپور آ دا مذهب د ايران 



 
 

 
و شميره   ٤تر ٤  له:د پا

 de.german-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړيکه ټينگه ک په دغه پته.  ت تاسو همکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آنالين 
ې پازوالي د ليکوال پ: يادونه ير و لولـ، ه غاړه ده دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په    ئهيله من يو خپله ليکنه له رالي

 

ۍ يوه عام انساني مذهب ته اړتيا درلوده  اودا قومونه دې ته تيار شوي وچې هغه نا تمامه اوناقصه مذهبونه په , ن
ي   .خلكو آى خواره آ

  

  :د حضرت محمد صلى اهللا عليه وسلم نبوت 
ۍ او د ټولو انساني قومونو لپاره د عربو په خاوره آى يو پيغمبر يعني دا هغه وخت دی چې د ټ   ولى ن

له  او د دې قانون  حضرت محمد صلى عليه وسلم پيدا شوو اواهللا تعالی هغه ته  د اسالم مكمل قانون او روزنه  ورآ
ي ۍ آى يى خپور آ   .په خدمت باندي مامور شو چى په ټوله ن

ۍ نقشه راواخله او ويى وره د ن اي ,   خه بل موزون  ه شي چې د عربو له خاوري  په يوه وار آتلو به درته په ډا
ۍ د پيغمبرۍ لپاره نشي پيدا آيدلی  ايه ديره , دا هيواد د آسيا او افريقا په من آې واقع دی , د ن او اوروپا هم لدې 

تللي او متمدنه قومونو ميشت شوي و، او د سربيره پدې په هغه وخت آې د اوروپا په جنوبي برخه آې پرمخ, لرې نده 
ومره چې هندوستان ورته لنډ دي  ايه ته دومره لنډه ده    .اورپا دا برخه دې 

تا ته به روښانه شي چې په هغه زمانه آې د پيغمبرۍ لپاره تر عربو موزون قوم بل , بيا د هغې زمانې تاريخ ولول 
ى وه ، او د عربو قوم نورو لويو لويو قومونو د زور آزم, قوم نه و  ايى په پايله آې خپل زور او توانايى له السه ورآ

د تمدن او ترقى له امله د نورو قومونو عادتونه اورواجونه ناوړه شوي و او د عربو په , هغه مهال تازه نفسه قوم و 
مى ,  يې راآاږي قوم آې داسې آوم تمدن نه وه چې د  دوي مينه  د ماديت  ژوند ته را وپاروي او رذالت ته د شپ

خه بلكل پاك و  ۍ عيساي عربان دهغې زمانې د متمدنو قومونو له ناوړه اثر  په هغوئ آې ټولى هغه انساني , پي
ې شته وې چې په يو داسې قوم آې موجودي وي چې د متمدنو قومونو هوا نه وي ورته رسيدلي  هغوئ بهادر , ښي

په خپل , د هي قوم غالمان نه وو , آزاد پسند او د خپلواآ خوښونكى وو , د وو د عهد او پيمان پابن, توريالي وو, وو 
ان قربانول دوي لره ساده وو  انه وو , عزت باندې  خه بي پدې آى , دير ساده ژوند يې درلود او د عيش او عشرت 

 د دې لپاره وي چې له شك نشته چې په دوي آې ديرې خراب هم  وي چې وړاندي به درته روښانه شي خو دا خراب
او نه هم داسې آوم الرښود په دوئ آې پيدا شوي وه ) ١(يو نيم زره آاله راپدې خوا دوي ته آوم پيغمبر نه و راغلي 

ي او دوي ته تهذيب وښي  ستان آې د خپلواك ژوندآولو په , چې د دوي اخالق سم آ خه راپدې خوا په ري يو  له پي
او دوئ په خپل جهالت آې دومره ټين شوي وو چې د دوي انسان آول د , ر شوي و پايله آې په دوئ آې جهالت خو

ي د وس آار نه وه  ي د دوئ روزنه او , آوم ساده س خو سره لدې په دوئ آې دا قابليت و چې آه چيرې آوم پوه س
ۍ تسخير آ ي نو دوئ آولی شي چې ن ي او آه دوئ د آوم لوي هدف لپاره  را والړ آ پيغمبر صلى ,  ي تعليم وآ

وان او طاقتور قوم ته اړتيا درلوده  ۍ آې د اسالم د ارزښتونو د خورولو لپاره هم داسې     . اهللا عليه وسلم  په ن
وره  ي نو به تا ته روښانه شي چې د , لدې وروسته عربي ژبه و ته چې دا ژبه ولولي او د دې ژبه ادب مطالعه آ

ورولو لپاره او  د خدايى د علم د هغو نازآو اوباريكو خبرو لپاره چې په زړونو آې اثر پيدا آوي لوړو فکرونو د ان
  ,د دې ژبى په وړو وړو جملو آې لوي لوي مضمونونه ادا آيدالي شي , بله موزونه ژبه نشته 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
د حضرت ابراهيم عليه السالم  او حضرت اسماعيل عليه السالم زمانه د حضرت محمد صلى اهللا عليه وسلم د (!) 

خه يونيم زره آاله وړاندې تيره شوي ده    .پيدا شوي پدې اوږده موده آې هي پيغمبر په عربانو آې ندي , زمانې 
ي  ير اثر آ داسي شريني او آشش پكې وي , او پدې مضمونو آې داسي طاقت او زور وي چې د تير او نيشتر په 

ير د اوريدو رغبت ښي , چې غوږنه يې په خوښي اروي  د قران , داسې نغمه پكى وي چې انسان يې د بي واآ په 
  . لپاره د همداسي ژبى اړتيا وه 

ۍ د پيغمبرۍ لپاره يې د عربانو خاوره ټاآلي ده نو پدې آې د اهللا    تي دی چې د ن تعالى دا دير لوي حكمت نغ
ي دی .  ورو چې هغه مبارك ذات چې اهللا تعالى د دې آار لپاره غوره آ په راتلونکې برخه کې به ان شا اهللا و

  .ومره بي ساريه ذات دي
  ستاسو د دعا په هيله

  
  

 
 
 
 
 
 
 


