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آغاز سخن بنام ذات رحمان
•
•
•
•
•
•

ان
علَّ َمهُ ْالبَیَ َ
س َ
علَّ َم ْالقُ ْر َ
َّ
ان َ
الر ْح َٰ َم ُن َ
اْلن َ
آن َخلَقَ ْ ِ
(خداوند) رحمن قرآن را تعلیم داد .انسان را آفرید  .به او (نطق و) سخن
گفتن آموخت.
س ْل َ
طانِ َك».
ع ِظی ِْم ُ
«یَا َر ِب ْي لَ َك ْالـ َح ْم ُد َك َما یَ ْنبَ ِغ ْي ِل َجالَ ِل َو ْج ِه َك َو َ
(ای پروردگار من! همه ثناء و ستایش تنها تو را زیبد ،ثنای که شایستۀ
عزت و شکوه تو و در خور سلطنت عظیم تو باشد).
ع َد َد َخ ْل ِق ِه َو ِر َ
س ْب َح َ
ش ِه َو ِمدَا َد ََ ِل َما ِِ ِه»
َّللا َوب َح ْم ِد ِهَ ،
ان ه ِ
س ِه َو ِزنَةَ ع َْر ِ
ضا نَ ْف ِ
« ُ
(پاک است خداوند ،و همۀ ثنا و ستایش از آن او است ،تسبیح و ثنایی به
تعداد مخلوقات او ،و تسبیح و ثنایی الیق خوشنودی و رضای او ،و تسبیح و
ثنایی که برابر با عرش او است ،به اندازۀ رنگ قلمی که کلمات او تعالی به
آن نوشته میشود).

و درود و صلوات به روان پاک سرور
کائنات محمد مصطفی (ص)

علَى النه ِبي ِ ۚ یَا أَیُّ َها اله ِذ َ
صلُّ َ
ین آ َمنُوا
ون َ
َّللا َو َم ََلئِ َََِهُ یُ َ
• ِإ هن ه َ
ما (احزاب)
صلُّوا َ
َ
س ِل ُموا ِ َ ْ
علَ ْی ِه َو َ
س ِلی ً
• بی گمان خدا و فرشتگانش بر پیامبر درود می فرستند؛ ای
کسانی که ایمان آورده اید! بر او درود فرستید ،و سالم
بگویید ،سالمی نیکو.
علَى
صله ْیتَ َ
علَى ُم َح هم ٍد َو َ
ص ِل َ
علَى آ ِل ُم َح همدٍَ ََ ،ما َ
• «الله ُه هم َ
علَى
ِإ ْب َرا ِه ْی َم َوعَلى آ ِل ِإ ْب َرا ِه ْی َمِ ،إنه َك َح ِم ْی ٌد َم ِج ْیدٌ ،الله ُه هم بَ ِار ْك َ
علَى آ ِل
علَى ِإ ْب َرا ِه ْی َم َو َ
ار َْتَ َ
ُم َح هم ٍد َو َ
علَى آ ِل ُم َح همدٍَ ََ ،ما بَ َ
ِإ ْب َرا ِه ْی َمِ ،إنه َك َح ِم ْی ٌد َم ِج ْی ٌد»

سیرت النبی و نسل جوان
علَ ْی ِه َو
صلَّى َّ
ّللاُ َ
 متأسفانه اهمیت وجایگاه زندگینامه و یا سیرت پیامبر اكرم َ
سلَّ َم بر بسیاري از مسلمانان و افغانان عزیز و خاصتا نسل جوان چه در
آله َ
داخل و چه در خارج کشور عزیز ما افغانستان ،بدرستی واضح و روشن
نیست.
 در تاریخ بشریت از آدم تا به این دم زندگینامه هیچ انسانی بصورت دقیق و
همه جانبه ثبت و درج تاریخ نشده است.
 مؤمنان حضرت عائشه صدیقه رضی هللا عنها فرمود :اخالقشان قرآن بود!
براي درك صحیح ودرست مفاهیم قرآني هر مسلمان نیاز دارد سیرت پیامبر
سلَّ َم را به دقت بررسی و مطالعه كند.
صلَّى َّ
ّللاُ َ
علَ ْی ِه َو آله َ
اكرم َ

ي یُو َحى} (النجم3/و)4
َ و َما یَ ِ
نط ُق َ
ع ِن ْال َه َوىِ ،إ ْن ُه َو ِإ َّال َو ْح ٌ

فشردهء همه کتب سیرت
َ
ه
ُ
ُ
َ
ق ع َِظی ٍم
ل
خ
لى
ع
ل
ك
َو ِإن
َ
ٍ

(قلم)4/

اولین پیام این آیه مبارکه  :باید متوجه سیرت آن بزگوار
شده و بصورت دقیق و همه جانبه آنرا مطالعه نماییم،
بفهمیم و فرموده ها و ارشادات او را عملی نماییم.

فشردهء همه کتب سیرت
ق ع َِظ ٍیم
َو ِإنه َك لَعَلى ُخلُ ٍ

(قلم)4/

ان یَ ْر ُجو اللهـهَ
سنَةٌ ِل َمن ََ َ
دومین پیام  « :لهقَ ْد ََ َ
سو ِل اللهـ ِه أ ُ ْ
س َوةٌ َح َ
ان لَ َُ ْم ِفي َر ُ
یرا »﴿األحزاب﴾٢١/
َوا ْلیَ ْو َم ْاْل ِخ َر َو َذ ََ َر اللهـهَ ََثِ ً
(یقینا ً برای شما در [روش و رفتار] پیامبر خدا الگوی نیکویی است برای کسی
که همواره به خدا و روز قیامت امید دارد؛ و خدا را بسیار یاد می کند).

چون او الگو و سرمشق است برای ما شیوه درست زندگی کردن را می
آموزاند ،اخالق نیکو ،تواضع و فروتنی ،استقامت و پایداری و سیاست و
مدیریت ،برخورد با غیر مسلمانان و بسا مسایل اجتماعی دیگر را از جمله
مفهوم دقیق و صحیح آزادی بیان و آزادی عقیده را تنها در سیرت رسول اکرم
(ص) باید جستجو کرد.

فشردهء همه کتب سیرت
ق ع َِظ ٍیم
َو ِإنه َك لَعَلى ُخلُ ٍ

(قلم)4/

چون او الگو و سرمشق است برای ما شیوه درست زندگی کردن
را می آموزاند ،اخالق نیکو ،تواضع و فروتنی ،استقامت و پایداری
و سیاست و مدیریت ،برخورد با غیر مسلمانان و بسا مسایل اجتماعی
دیگر را از جمله مفهوم دقیق و صحیح آزادی بیان و آزادی عقیده را
تنها در سیرت رسول اکرم (ص) باید جستجو کرد.
سیرت پیامبر (ص) به ما میآموزاند که چگونه پیامبر توانست در
مدت کمی همه دشمنان خویش را به دوستان مخلص تبدیل نماید آن
اصحابیکه در تطبیق فرامین خدا و رسولش هیج چیزی را مقدم بر آن
نمی دانستند.

دسیسه های دشمن و ضرورت فهم سیرت النبی

در شرایط امروز که توطئه ها و تبلیغات زهر آگین از
هر طرف بر علیه اسالم و پیامبر گرامی اسالم جریان
دارد ،ضرورت مطالعه سیرت النبی را برای ما
مسلمانان و نسل جوان خصوصا افغان های عزیزیکه
در اروپا و امریکا زندگی می نمایند بیش از هر وقت
دیگر بیشتر وجدی تر می سازد.
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