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 4تر 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

 

 

 ۰۳/۱۲/۲۰۱۷       آسترالیا –سدنی   مومند–نصیراحمد 

 کوتاه سخنانی از میالد تا رحلت 
 «ص»وسیرت حضرت محمد

 
 خدا درانتظار حمد ما نیست       محمدچشم براه ثنا نیست
 خدامدح آفرین مصطفی بس       محمد حامــــد حمد خدا بس
 کردمناجاتی اګرباید بیان کرد         به بیتی هم قناعت میتوان 

 خدایا ازتـــــوعشق مصفی رامحمدازتومیخواهم خدارا        

آنچهههه کهههه در بههها، شخصهههییت مزنهههدګی م م هههام ومرتبهههت نهههاجی بشهههریت خهههاتم النبیهههین آن یهههتم جاویهههد حضهههرت محمهههد 

صهههلی ع وعلیهههه وسهههلم خهههدمت خواننهههدګان ګرامهههی بیهههان می رددسطریسهههت از یههه  کتههها، مکتهههابی بهههس حجهههیم  هههر 

وقطهههره ایسهههت از یههه  دریههها مدریهههار زور وهمیشهههه جهههارر وروان او کسهههی نبهههود کهههه بتهههوان بهههااین بهههار وقمیهههت ب ههها 

 به بیان سعدر علیه الرحمه : ۰اندک شرح و بیان ازشخصیت اوتصویرکاملی بدست داد

 یتیمی که نا کرده قرآن درست             کت، خانه هفت ملت بشست

دروودت محیهههات و ممهههات شهههان واقههه  اولهههین  یهههامبرر اسهههت کهههه ههههی  شهههایبه  مهههو  « ص»او
اصهههر ونصهههبر از هههدر ومهههادر تههها بهههه حضهههرت ابهههراهیم بهههه همهههه عهههر، وعجهههم  ۰نشهههده اسهههت 

اولههههین رسههههولییه مههههاورار کتهههها، وسههههنت دینههههی خههههود درروشههههنترین  ۰معلههههوم وروشههههن اسههههت  
صهههفحات علهههم تهههاریت نیهههز واوتهههرین جهههار ومرتبهههه را احهههراز کهههرده و بهههرعالوه وظیفهههه نبهههوت 

سهههوولیت یههه  معلهههم مشهههفق وتوانههها را بهههر بنیهههاد آیهههین ومیتههه، انسهههان سهههاز ورسهههالت خهههویر م
نههههه تن هههها بههههرار  یههههروان وامههههتر م بلیههههه بازکننههههده ورهیشههههار ن ضههههت واجتمههههاعی خههههویر 

انسهههههانی مترقهههههی وتیامهههههر مهههههادر ومعنهههههور محسهههههو، میشهههههود ودرح ی هههههت ن ضهههههت امهههههروزر 
وادارر وسیاسهههی بشهههرخواه دنیههها امهههروزه بهههه آن اعتهههراز کنهههد یههها نهههی   ازروح ن ضهههت علمهههی 

بهههدون شههه  آنحضهههرت یههه  سیاسهههتدان م عهههالم وفاضهههر ممتفیهههر ۰ار سرچشهههمه ګرفتهههه اسهههت 
 ۰ زرګ ونستوه بی بدیر بود 

 
آنحضهههرت صهههلی ع علیهههه وسهههلم روزر دیهههده بهههه ج هههان کشهههود کهههه سهههیطره ج هههر ونهههادانی وخرافهههات دامهههنر را 

زر م ظلهههم وبیعهههدالتی ګباشهههته بهههود ګسهههترده م زنهههدګی وعواطهههز انسهههانی جهههایر را بهههه دشهههمنی وعهههداوت وکینهههه تهههو

بربریههههت م نههههاروا م فسههههاد اخالقههههی واجتمههههاعی وبههههدبختی ههههها ر ګونههههه ګههههون برمههههردم وجامعههههه مسههههلط بههههود ه  ۰

ظلههم وتجههاوزوبی انصههافی وفسههاد  ۰خههون مظلومههان وبیچارګههان بههه نهها حههق ریختانههده مههی شههد۰وحیومههت مههی کههرد

شهههت ونهههادانی افتهههاده بودنهههد مموضهههو  نجهههات بهههه اوجهههر رسهههیده ومهههردم راه ګهههم شهههده بودودرګهههودار ج هههر و وح

وراه خههههرو  از مصههههیبت وبههههالر خانمانسههههوز وتبههههاه کننههههده ازحیطههههه ع ههههر وتههههوان بشههههر ر بیههههرون بههههه نظههههر مههههی 

 ۰میرسید 

از جانهههه، دی ربههههازارابلیس وابلههههیس صههههفتان روزتهههها روزګههههرم ترشههههد ه ومههههردم را در  نجههههه هههههار بیههههرحم وحشههههت 

ه مظههههالم وفسههههاد و فجههههای   شههههرا، نوشههههی و قماربههههازر مزنهههها و تحههههت تههههاثیر وسههههلطه قههههرارداده بودندکههههه ان مهههه
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تجاوزبرمههههار م نههههاموس وعههههزت مههههردم و بیههههت المههههارم خههههونریزر وزنههههده بههههه ګههههور کردن هههها ر دختههههران وزنههههان  و 

هههههر  ۰انههههوا  ظلههههم وفجههههای  جههههز روا  م مصههههروفیت و سههههرګرمی عههههادر مسههههتیبران وجبههههاران را تشههههییر میههههداد 

رنهههه  مههههی باخههههت وجههههوهرر را از دسههههت میههههدادم از مسههههیر اصههههلی ار  روز وباګبشههههت زمههههان انسههههان وانسههههانیت

 ۰منحرز  می ردید وروح انسانی هرآن ولحظه نارامتر ومضطر، ترمی شد

ههههر جیهههز انجهههامی دارد و ههههر تهههارییی ههههم  ایهههانی    دظلهههم کاسهههه نسهههیوره ده م او » بلهههی ا بایهههد ابعهههان نمودکهههه 

م ګمراههههی ومظهههالم وبهههدبختی هههها نزدیههه  شهههده میرفهههت بهههرهمین مبنهههی انجههها ۰«دظهههالم هیهههوه ترسههه اره نهههه بلیههه ر

 ۰وموق  وموعد زوار آن فرا میرسید 

 ار ب ارستان اقبار ا ار چمن سیما بیا ا            هردوعالم در رکابت میدود تن ا بیا ا

روز بهههه  ایهههانر ت هههر، مهههی جسهههت وآفتههها، دامهههن اشهههعه زریهههنر را ازقریهههه ماطهههراز واکنهههاز وکهههوه دشهههت ودمهههن 

شههه،  فهههرا رسهههید و  ۰ته جمههه  مهههی نمهههود وشههه، لحهههاز میهههدر وتهههارییر را درحهههار ګسهههتردن بهههود آهسهههته آهسههه

بسههههتر ر همههههوار شههههدمردم بههههه خههههوا، آرام رفتتههههه  بههههود م خاموشههههی وسههههیوت حیههههم فرمهههها بههههود   نسههههیم مالیههههم 

ومعطههههر مههههی وزیههههد م م تهههها ، بهههها شههههعله هههههار ن ههههره فههههام رور سههههفیدر زمههههین را روشههههنی دل ههههبیرمی بخشههههید   

 ۰د الماس سیاه در آسمان میدرخشیدستارګان مانن

ایهههن شهههوروهل له فضههها وعهههالم معنویهههت بهههود کهههه بههها نشهههر و خهههر  یفام هههار شهههاد بهههار ومبهههارکی بهههه هرطهههرز   

دنیهههار مهههادر را ههههم بهههه شهههور ووجهههدآورده بهههود  درهمهههین لحظهههات و دقهههایق بهههود آفتههها، معنویهههت م نهههاجی ومعلهههم 

چشهههمر را بهههه ج هههان بهههاز کهههرد وآن شخصهههیت ورهنمهههار بهههزرګ بشهههریت در یههه  خهههانواده ف یهههر وبهههی بضهههاعت 

کهههه مولهههودر مهههی نامنهههد ودر درازار بیشهههترازهزارو »سههه رګ قهههدوم میمهههون ومبهههارکر را بهههه عهههالم دنیههها ګهههبارد 

چ ارصدسههههار اسههههت کههههه ازان روزتجلیههههر بعمههههر  مههههی ایههههد وګرامههههی ار میدارنههههد  درسههههت زمانییههههه ارواح نههههاآرام 

س وجهههن همهههه بهههرار آزمهههون وامتحهههان بهههه میهههدان کشهههانیده انههه ۰ومضهههطر، و ریشهههان انتظهههار قهههدومر را میبردنهههد 

بهها قههدوم  ۰خالصههه اینیههه دنیهها وهمههه هسههتی درخههدمت وبههرار رحمههت اللعههالمین آمههاده وګمههارده شههده بههود ۰شههدند 

میمههههون ومتبههههرکر آتشههههیده زردشههههت خههههامور شههههدم حصههههار یمههههن وقلعههههه کسههههراازهیبت و صههههالبت قههههدومر فههههرو 

 ۰ریخت وازهم  اشید 

 «  لطید حصار یمن و قلعه کسرا ء      قصرترا دید  چون محیمی کن ره» 

مراجعههههه و دقههههت نمههههاییم بههههه روشههههنی «ص»هرګههههاه بههههه  زنههههدګی وسههههیرت حضههههرت  رسههههور خههههدا محمههههد مصههههطفی 

درمهههههی یهههههابیم کهههههه زنهههههدګی  رازتیلیهههههز ممشهههههیالت ومشههههه ت بهههههار داشهههههتند مایهههههن یهههههتم جاویهههههد درآوان طفولییهههههت 

ادربی ب هههره ومحهههروم وبهههه ظهههاهر یههه  شهههبان وخوردسهههالی ازمحبهههت وآ هههور  رم هههر وعطوفهههت وشهههف ت  هههدروم

همین ونهههه ۰بودنهههد مم هههر ر، العهههزت م هههام ومرتبهههه بلنهههد وشهههبانی و رهنمهههایی انسهههان را برایشهههان انعهههام فرمودنهههد 

از نعمههههت سههههوادهم بههههی ب ههههره بودنههههد  امهههها ر، العهههها لمههههین توانههههایی وشایسههههت ی م ههههام « ص»حضههههرت رسههههور ع 

بهههه قهههوانین مزخهههرز « ص»آنحضهههرت  ۰نثاروانعهههامر  فرمهههود معلمهههی ورهنمهههایی بشهههریت از ګمراههههی وج هههر را

ونهههاقص بشهههرر علهههم وآګهههاهی نداشهههتنتد مولهههی بههها قهههانونی مج هههز ومفتخهههر ګردیدندکهههه بهههدون شههه  ایهههن قهههانون تههها 

 ۰قیامت مشعر تابان رهنما ورهبر ونجات دهنده وروشن کننده راه عالم وآدم است 

مراه داشههههت  کههههه از  رتههههو انههههوارر همههههه آن ج الههههت وودت باسههههعادت رحمههههت اللعههههالمین قههههانونی را بهههها خههههوده

وبهههدبختی ههههار حهههاکم نهههه تن ههها در جزیهههره العهههر، وجامعهههه مسهههلمان هههها م بلیهههه راه را بهههرار رهنمهههایی ونجهههات عهههالم 

مهههردم را آګهههاه نمهههود و  یهههروان راه ح ی هههت را اجهههازه نهههداد ۰بشهههریت از خرافهههات و بهههی عهههدالتی ومظهههالم روشهههن کهههرد
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زنههههده بههههه ګههههور کههههردن دختههههران  ۰داختههههه دسههههت خههههودرا سههههجده و رسههههتر نماینههههد تابههههت هههههار کههههاب، سههههاخته و  ر

رااجههههازه نههههدادو در برابههههر تمههههام آن ظلههههم وبیعههههدالتیم اسههههتبداد وتجاوزمسههههلط برجامعههههه اایسههههتادوبا قاطعیههههت دفهههها  

ع »وهمههههه را بههههه  سهههور ییتهههها  رسههههتیی م رجههههو  و  رسهههتر خههههدار واحههههد وشهههری  ویههههی مثههههر وماننههههد۰نمهههود 

 ۰د دعوت نمو« صمد

نهههه کتههه، « ص»هرګهههاه بااعت هههاد راسهههت وحههه، عالمانهههه وآګاهانهههه  بهههه ایهههن امرتوجهههه  مبهههبور  ګهههردد کهههه آنحضهههرت 

سهههیر وحیمهههت ونهههه ههههم کتههه، وآثارګهههب شهههته ګهههان را میدانسهههتندونه از تجربهههه کسهههی آموختهههه  بودنهههدا  هههس  چ ونهههه 

راسههههت برقلههههو، آن هههها توانسههههتند کههههه براعههههرا، سههههرکر وجاهلیههههت مسههههلط شههههده ورام سههههازند   چطورباتههههد بیههههر وف

وتاسهههرحدر محههه، ۰چیهههره شهههده وتوفیهههق حاصهههر نماینهههد تادل هههار سهههخت شههها نهههرا نهههرم وبهههدورخویر جمههه  کننهههد 

ومطیههه   ګردیهههد نهههد کهههه دربرابهههرراه رسهههور وخهههالق ییتهههایر از جهههان  ومهههار م زن  وفرزندهمهههه ګبشهههتهم م اطعهههه 

یههههزار بههههی زوار وجزنتیجههههه ف ههههم وم اتلههههه نماینههههد  بههههدون شهههه  تاثیراعجازوانههههدرز قههههرآن کههههالم و یفههههام خههههدار و

ودانهههر عهههالی وبلنهههدم فراسهههت وتوانهههایی علمهههی و عملهههی مخلصهههانه و بیریههها ر  یهههامبربزرګوارازین قهههانون متبحهههر 

درجهههه بلنهههد ع لهههی وهوشهههیارر و ۰کامهههر  وعادونهههه آسهههمانی چیهههزر دی هههر ر نمیتوانهههد تصهههور یههها توجیهههه شهههود 

اههههداز عهههالی رفهههاه ورهیهههابی انسهههان ن هههر بسهههزایر در یهههاده سهههازر «   ص»سهههجایار عهههالی اخالقهههی رسهههور کهههریم 

  ۰راداشته است 

رسهههور ع مبهههارک درچنههها ن سهههطع ومرتبهههه وسهههی  وبلنهههد اخالقهههی قرارداشهههتند   مناف انییهههه در  یههها، خصهههومت 

میورزیدنهههدم مهههبمت وبهههدګویی مبهههارک را مهههی نمودنهههد م در  هههیر رور وحضهههور مبارکشهههان بهههه تملهههق وچا لوسهههی 

ان واصههحا، مبارکشهههان می فتنههد کهههه : بههها آن قههومی کهههه بهها شهههما م اتلههه مییننهههد م دنهههدان وقتههی یهههار۰مههی  رداختنهههد 

» آنحضههههرت ۰مبههههارک شههههما رابههههه شهههه ادت رسههههانیده وخههههون وجههههود شههههما را میریزنههههد نفههههرین ولعنههههت بفرسههههتید 

مهههن بهههرار ایهههن نیامهههده ومبعهههو  ن ردیهههده ام کهههه :»  اسهههت داده وفرمودنهههد « باسهههالح علهههم وحلهههم 

 ۰ «۰۰۰۰نت ب ویم   بلیه بعثت من دعا و رحمت استبه مردم نفرین ولع

شخصههههیت دارار کرکتههههر آرامم  امههههین باوقههههارم متواضهههه  م بسههههیار « ص»حضههههرت  یههههامبر اسههههالم محمههههد مصههههطفی 

خهههور خهههور م بههها صهههدا محبهههت وم ربههها ن و راسهههتیار بودنهههد کهههه ییهههی از عناصهههربزرګی وکامیهههابی شهههان بشهههمار 

 ۰ر داشته ودارند  می آید وازهمینجاست که در قلو، مردم جا

 ۰قههههور وضههههعیز مزورآور م ونههههاتوان را یهههه  سههههان وبهههها یهههه  نظههههر میدیههههد نههههدو یر آمههههد وبرخههههورد مههههی نمودنههههد

ازمریضهههان عیهههادت میفرمودندمبهههه جنهههازه  اشهههتراک ۰ازضهههعفا وف هههرا بیشهههتر وزیهههادتر وارسهههی بعمهههر مهههی آوردنهههد

در راه رفههه  مشهههیالت فهههردر  ۰میورزیدنهههدم مهههردم را بهههه حسهههن سهههلوک و نییوکهههارر دعهههوت وکمههه  مهههی نمودنهههد 

دیهههن شهههان ایمهههان و »۰واجتمهههاعی بههها خلهههوص نیهههت و صهههادقانه سهههعی وتهههالر خسهههت ی نههها  هههبیر بخهههر  میدادنهههد

آنچههه کههه قههرآن مههی خواسههت م مبههارک هههم همههان رامیخواسههت  وچیههزر کههه  ۰« سههر مشههق شههان قههرآن بههود 

 ۰درقرآن ن ی  شده بود آنرا دوست نداشتندواجازه نمیدادند 

مشهههعر دار کارنامهههه هههها ورسهههالت مهههی خهههواهم بعهههر  برسهههانم وقتهههی مسهههلمانان ازچینهههین مشهههعر تابنهههاک ودر خاتمهههه 

و بهههه ار  ګرفتهههه انهههد ضهههرورت اسهههت و از وجایههه،  انسهههانی واسهههالمی ار  بهههودهراه روشهههن وسهههعادت بهههر خوردار

بشهههمار می یهههد تههها بههها اسهههتفاده ازروشهههنی قهههانون ابهههدر وکامهههر آسهههمانی و سهههیرت رسهههور خهههدا محمهههد مصهههطفی از 

نهههواهی ومن یهههات وبهههی عهههدالتی مظهههالم وګمراههههی نهههه تن ههها احترازنمایهههد بلیهههه ماموریهههت ورسهههالت دارد منحیههه  یههه  

قهههانون آسهههمانی و رهبنمههها وآموزګهههار تواناو هههاتم النیهههین  م امهههام رسهههر و شهههفی  المهههبنبین در  یبهههرو ومطیههه  مخلهههص
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 4تر 4 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

 

راه جلههههوګیرر  خههههر ونشههههرګمراهی و نجههههات و  ههههاک سههههازر فههههرد وجامعههههه از هیچ ونههههه بههههبر مسههههاعی  دریهههه  

نورزیههههده م دیههههن ورسههههالت اخههههرور و دنیههههایی را ادا وموجبههههات کسهههه، رضاوخوشههههنودر خداورسههههولر را فههههراهم 

 و ایان سخن :نماید 

تو را ندیدیم که ما   

 نام خوشت شنیدیم
 دین تو برگزیدیم
 یا مصطفی محمد

 
 آن محمد که احمدش خوانند

لمش خوانند نو رچشم دو عا  
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