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 باشد ینم نیلزوماً نظر افغان جرمن آنال سندهیدهٔ نویعق ،باشدیمضمون م ۀسندیوش نومتن و شکل بد تیمسئوول

 
 ۲1/11/۲۰1۸          یمجدد بیدکتور محمد شع

 

 وسلم هیهللا عل یبا سعادت حضرت محمد رسول هللا صل الدیم
 بر مسلمانان جهان مبارک باد.

 

، نفاق، نفرت و ده ها  یعدالت ی، بصب، تع، فسادی، انتحاردر آتش جنگ یاسالم یدر اکثر کشور ها مسلمانان
قرآن  اتیفاصله گرفتن مسلمانان از هدا قتیدر حقها  یهمه بدبخت نیمستحکم ا لیاز دال یکی. سوزندیم گرید یبدبخت
قرآن  اتیفرخنده از هدا امیا نیدر دیأ ی. ب باشدیوسلم م هیهللا عل یحضرت محمد صل رتیو س حیصح ثیو احاد دیمج
 . میاموزیوسلم ب هیهللا عل یو انسان سازحضرت محمد صل ی، پر محتو کیو پندار ،اعمال و گفتار ن دیمج
وبه ، ت نی. هللا مهربان صابرمیدهینفرت را پرورش م گانهیمحبت نسبت به خود وب یدوران بجا نیمحبت: در - اول

 .داردیرا دوست نم نیواما مفسد داردیرا دوست م انیکنندگان و متق
 

َ یُِحبُّ اْلُمْحِسنِیَن )سوره البقره آ ان    (195 هیَّللا 
  «داردیکاران را دوست م کوین خداوند»
 

َ ََل يُِحبُّ اْلُمْفِسِدينَ  إن    «را دوست نمى دارد  نيخداوند مفسد( »  ۷۷ هي)سوره القصص آ َّللا 
 

  دیفرمایم) 1۰۷ هیآ ای)سوره انب وسلم در هیهللا عل یرحم برتمام موجودات: خداوند در وصف حضرت محمد صل - دوم
ْلعَالَِمین  ( .و ما تو را جز رحمتى براى جهانیان نفرستادیم .)َوَما أَْرَسْلنَاَك إاِل  َرْحَمةً ل ِ

 

 داخل مکه نکهیاز ا شیوسلم در فتح مکه با ده هزار سپاه منظم پ هیهللا عل ی: حضرت محمد صلعفو نمودن - سوم
 ردند. ؛ عفو کرندیانتقام بگ توانستندیم که یبودند در حال ظلم وستم کرده اریشوند ؛ دشمنان مسلمانان را که بس

 

بن عمرو رهبر طرف مقابل  لیسه« محمد رسول هللا»نوشته شده بود  در صلحنامه - هیبیصلح حد :صلح - چهارم
 یصلحنامه ضرورت نبود . حضرت محمد )ص( به حضرت عل نیبه ا میداشتیرا قبول م« رسول هللا»گفت: ما اگر 

. بن عمرو لیو سه« محمد بن عبدهللا» نیصلح ب مانیپ سیرا پاک کن بنو« رسول هللا» )ک( کاتب صلحنامه گفتند:
 بود .  دنیبه صلح رس همه گذشت بواستهٔ  نیا
 

 یو راهشان خاکروبه ها را م بر سر شهیهم ادیو نفرت ز یاز دشمن یهودی کی: مسلمان ریبا غ یزندک - پنجم
ش رو نیا یوقت یهودی. دکمک کردن شنهادیاو رفتند و پ دنیشد به د ضیمر یهودیآن  ی. روزدادیانداخت و دشنام م

 .دندبریرا به قبرستان م یهودیجنازه  یروز گرید هواقع کیمسلمان شد. در  د؛یرا د حضرت محمد )ص( یانسان کین
است  هودی کیجنازه  نیرسول هللا ا ای: بلند شدند . صحابه گفتند یاز جا یهودیحضرت محمد )ص( به احترام جنازه 

 . دیشو ستادیبه صحابه امر کردند که شما هم به احترام ا
با  و دندیشنیرا م گرانینظر د یمیآن حضرت با مال« اختالف نظر رحمت است :» ندیفرمای: ماختالف نظر - ششم

 . کردندیلحن آرام و آموزنده تبادل افکار م
 است که مردم از شر زبان و دستش در امان یکس یقیمسلمان حق: »ندیفرمای: م یجسم ای یزبان تیآزار و اذ - هفتم
 یمهمان خود را احترام کند و وقت خود ضرر نرساند هیبه همسا دیدارد با مانیهر کس به خداوند وآخرت ا« » باشند

 «ندیگز ید و اال خموشینگو یزیو مصالح عامه چ ری، خ جز از حق دیگویسخن م
اطاعت و  و سلم هیهللا عل یاسالم حضرت محمد صل امبریها و اعمال پ یرهنمائ نیمسلمانان افغانستان اگر از ما
 در وطن ما حکمفرما خواهد شد  ییباهم یستیو همز ی، اتحاد ، اتفاق ، دوست تی. ان شاء هللا صلح ، امن میکن یرویپ
 مبارک باد. یالنب الدیم
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