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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Ideological ايدولوژيک مسايل

 
  الحاج محمد حيدر اختر

        ٢٠١۴ جنوری ١٢
  

  )ص(ميالد با سعادت  پيغمبر بزرگوار اسالم حضرت محمد مصطفی  
 الِهبلَغ العلی بِکمالِه کشَف الدُّجی بَِجم

  َحسنْت َجميُع ِخصالِه صلّوا عليه و آله

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  امشب سخن از جان جھان بايد گفت

  توصيف رسول انس و جان بايد گفت

  در شام والدت دو قطب عـــالـــــــم

  تبريک به صاحب الزمان بايـــد گفت

 ھای پراز سنگ و ريگ سوزان   درحدود ھزار و چھار صد سال قبل از امروز در سرزمين عرب،  در ميان  کوھپاره

طفلی به روز دوازدھم  ربيع  وھم چنان در ميان  مردمانی که  به دور از تمدن و آداب انسانی حيات به سر می بردند ،

تولد اين طفل نوزاد  دل تيره وسياه  اين . که نامش را محمد گذاشتند  االول  دريکی از خانواده ھای قريش  به دنيا آمد

  .را به نور توحيد و معرفت روشن ساخت سرزمين کھن 

اين طفل نوزاد  مھر پدر را ھرگز نديد وھنوز چندی در آغوش گرم مادرمھربانش نياسوده بود ، که مادر را ھم از دست 

داد  وسرپرستی او را پدرکالنش، عبدالملطف  به دوش گرفت  ، آن ھم  زياد دوام نکرد و عبدالمطلب ھم جھان فانی را 

  .  و محمد نزد کاکايش  ابوطالب ماندوداع گفت
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نظر . شد و ھم لطف الھی درھر لحظه  شامل حالش بود، تا به سن جوانی رسيد   طفوليتش روز به روز سپری میۀ دور

 که  در ۀ آن عالوهاو ب. به  صداقت و امانت داری که  داشت  زبانزد خاص وعام گشت و مردم شھر امينش لقب دادند 

ربود شب ھا  دور از چشم مردم شھر در غار حرا می رفت  و به پيدايش کائنات فکر می کرد تا اجتماع مصروف کا

گان  رتو درخشان ماه و چشمک زدن ستار خلقت  را بيابد ھرلحظه که به نورخورشيد متوجه می شد ويا درپءاصل ومبدا

  .نگاه می کرد، مظاھر قدرت وجمال ھستی را مشاھده می نمود 

 را که  ابراھيم خليل  برای عبادت و نيايش  بنا نھاده بود پر از سنگ و بت ه ایمانی که می ديد خاناز جانب ديگر ز

  .  سخت ناراحت می شد ،  عرب ھا قرار گرفته استۀھای دست ساخت

 در چھلمين بھار زندگی ، ھنگامی که درغار حرا مشغول تفکر و به عبادت مشغول بود حالت غير عادی برايش هباالخر

  .ی را ديد که با يک  بزرگی و جالل  ايستاده و دستور می دھد که  که بخوان انما گشت  و درمقابل خود فرشته رو

گيری علم  مکتب و مدرسه را نديده بود و ھرگز نزد  آموزگار ومدرسی جھت فرامحمد که تا آن زمان  روی کتاب ،

ھی  را زانو نزده و چيزی نياموخته بود  چطور می توانست  پيام ال

. بخواند  با بسيار ترس ولرز اظھار داشت  که من خوانده نمی توانم  

فرشته بازھم صدا زد بخوان  وباز ھم محمد گفت من نا خوانم  فرشته 

 !محمد را در آغوش گرفته فشار داد و گفت بخوان 

  .اْقَرْأ بِاْسِم َربَِّك الَِّذي َخلَقَ 

دانست، که اين فرشته ) ص ( حضرت محمد بعداز قرائت اين آيۀ مبارکه

پيام خدا را برايش آورده  ومسؤوليت بزرگی را درمقابل خود ديد و 

دانست که او تنھاکسی است که  بشريت را از اين جھل ونادانی  نجات  

 تنھا و انزوا را  ۀازھمان لحظه تصميمش را گرفت  گوش. داده می تواند 

 را به مردم برساند و به گذاشته  درميان مردم ظاھر گشت  تا پيام الھی

موريت داشت تا سير تاريخ را أ عرب وعجم  خاتمه بخشد  میبدبختی ھا

  .                      ی که در کعبه قرار داشت از بين ببرد و خانۀ خدا را پاک ومنزه سازد ئعوض کند  ومانند ابراھيم خليل هللا  بت ھا

 کار آسانی نبود  زيرا عرب ھای آن زمان مردمانی  بی رحم  و در آن ايام) ص ( اين تصميم برای حضرت محمد 

ولی به ھر صورت  پيغمبر خدا وظيفه داشت تا برای . بت پرستی  در اعماق خون شان ريشه کرده بود. سنگدل  بودند 

وليتی که برايش سپرده شده بود آغاز نمايد و آن ؤمسانجام  ھمۀ اين مشکالت را ناديده بگيرد وبه ،رسيدن به ھدف

  .حيد و معرفت و يکتا پرستی رت بود از دعوت مردم  به سوی  تووليت  عباؤمس

 مواجه  شد اما  ء به  انکار و استھزاولی اکثراً .  به دين مقدس اسالم  دعوت کردرا مردم عرب )  ص( حضرت محمد  

ی ئی بعضی به آزار و اذيت ايشان پرداختند  ولی وی  در مقابل  به گشاده روايشان از عزم خويش  دلسرد نگرديد ، حت

ش  راه نيافت با  سنگينی لی  در تصميمناديده می گرفت و ھيچ گونه خلرا  آزار و اذيت مردم ۀبرخورد می کرد وھم

 پرخون شد ولی او در باربار از دست طفالن و زنان  ناھنجار دست  و پايش.  به دعوتش ادامه می داد مومتانت تما

سران قوم عرب  با پيشکش نمودن ھدايا و پول خواستند تا جلو . و حوصله را از دست نداد   زشتی ھا صبرۀبرابر ھم

: با احترام کامل به سران قوم عرب فرمود ) ص(ولی موفق نشدند زيرا حضرت محمد دعوت آن حضرت را بگيرند  

به اثر .  دردست چپش  بگذارند ھرگز از تصميم خويش منصرف نخواھد شدکه اگر خورشيد را در دست راست وماه را

  آن حضرت توانست تعداد کثيری از مردم عرب  را به شمول جوانان  پيران  و خانم  ھا ،سعی وتالش صبر وحوصله

  .به دين مقدس اسالم مشرف بسازد
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 و طرفدارانش ايجاد می کردند، ساحه را حضرت محمد بعد از سيزده سال  نظر به مشکالتی که  مردم قريش  به وی

امروزی ۀ  منورۀيرشد  زادگاھش را ترک نموده راه مھاجرت را به صوب  يثرب يا مدينز ناگبرايش تنگ ساخته بودند،

در پيش  گرفت و دريثرب  اساس جمعيتی را  آماده کرد که توانستند درمدت کمی  نور توحيد وايمان را به  دورترين 

  .نتشار بدھندنقاط  دنيا ا

تمام قبايل عربی را .  درطول مدت بيست وسه سال رسالتش کار ھای  بنيان گذاری را انجام داد )  ص ( حضرت محمد 

که با ھمديگر دشمن بودند به يک ملت واحد اسالمی مبدل نمود ، گروه ھای  بت پرست  را در پرتو ارشادات خداوندی 

ری  بری و برادای  را به يک نيروی شرافتمند به اساس برئ قبيله ۀروش جاھالنبه يک گروه  يکتا پرست تبديل نمايد ، 

  اسالمی تنطيم نمايند 

مسلمانان  الزم ما از پرافتخار ترين روزھای تاريخ  در جھان اسالم می باشد و بر )  ص( روز ميالد حضرت محمد 

مه  سعادت ،  خوشبختی، در خات. يم ئاورا تعقيب  نماتعاليم و ھدايات است تا در استقبال  از اين روز فرخنده  بکوشيم  

 .گی جھان اسالم و آسايش مردم افغانستان را در پرتو تعاليم اسالمی  از بارگاۀ ايزد متعال آرزو می بريم  ويک پارچ

  ای جبينت صفحۀ آئينۀ عـــرفان ما 

  وان ما                                          بيت ابروی تو حسن مطلع دي

  گر وجود عالم آرايت نباشد درميان 

                                     نيست درمکتوب ھستی جز عدم عنوان ما

  بيت معموريست يارب از حوادث  برکنار

                                            چار ديوار غمت يعنی دل ويران ما

  ساغری خواھم به بزمت تا چو مينا در سجود

  جوش  ای آتشت در جان ماه                                 خون دل آرام ب

  داغ عشقت ازجھان برديم تا صحرای حشر

  ی بيند گل دامان ما ـــه آلودگـــ                                            با ھم

  کور اگرگرديم ھم ھرگز نمی آيد بيرون 

  رفتن خار از رھت بر چشم چون مژکان ما                                 

  ز رزق مريمی   لذت صومت گوارا تر

  ف کنعان ماـــ العين صلوتت يوسة                                         قر

  چيست بسم هللا کن»  بسمل  «            مانعت درکار 

                ن به ما رحمن ماآ          ای رحيمت خوانــــده در قر

  »استاد محمد انور بسمل                                                    « 

  

             

 

 


