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مسئوولیت متن و شکل بدوش نویسندۀ مضمون میباشد ،عقید ٔه نویسنده لزوما ً نظر افغان جرمن آنالین نمی باشد

۲۰1۸/11/۲1

دکتور محمد شعیب مجددی

میالد با سعادت حضرت محمد رسول هللا صلی هللا علیه وسلم
بر مسلمانان جهان مبارک باد.
مسلمانان در اکثر کشور های اسالمی در آتش جنگ ،انتحاری ،فساد ،تعصب ،بی عدالتی  ،نفاق ،نفرت و ده ها
بدبختی دیگر میسوزند .یکی از دالیل مستحکم این همه بدبختی ها در حقیقت فاصله گرفتن مسلمانان از هدایات قرآن
مجید و احادیث صحیح و سیرت حضرت محمد صلی هللا علیه وسلم میباشد  .بیا ٔید درین ایام فرخنده از هدایات قرآن
مجید و پندار ،اعمال و گفتار نیک  ،پر محتوی و انسان سازحضرت محمد صلی هللا علیه وسلم بیاموزیم .
اول  -محبت :درین دوران بجای محبت نسبت به خود وبیگانه نفرت را پرورش میدهیم .هللا مهربان صابرین  ،توبه
کنندگان و متقیان را دوست میدارد واما مفسدین را دوست نمیدارد.
َّللا ی ُِحبُّ ْال ُمحْ ِسنِینَ (سوره البقره آیه )195
ان َ
«خداوند نیکو کاران را دوست میدارد»
س ِدينَ (سوره القصص آيه  « ) ۷۷خداوند مفسدين را دوست نمى دارد »
ب ا ْل ُم ْف ِ
إن َّللاَ ََل يُ ِح ُّ
دوم  -رحم برتمام موجودات :خداوند در وصف حضرت محمد صلی هللا علیه وسلم در (سوره انبیا آیه ( 1۰۷میفرماید
س ْلنَاكَ إِال َرحْ َمةً ِل ْلعَالَ ِمین (.و ما تو را جز رحمتى براى جهانیان نفرستادیم).
َو َما أ َ ْر َ
سوم  -عفو نمودن :حضرت محمد صلی هللا علیه وسلم در فتح مکه با ده هزار سپاه منظم پیش از اینکه داخل مکه
شوند ؛ دشمنان مسلمانان را که بسیار ظلم وستم کرده بودند در حالی که میتوانستند انتقام بگیرند؛ عفو کردند.
چهارم  -صلح :صلح حدیبیه  -در صلحنامه نوشته شده بود «محمد رسول هللا» سهیل بن عمرو رهبر طرف مقابل
گفت :ما اگر «رسول هللا» را قبول میداشتیم به این صلحنامه ضرورت نبود  .حضرت محمد (ص) به حضرت علی
(ک) کاتب صلحنامه گفتند «:رسول هللا» را پاک کن بنویس پیمان صلح بین «محمد بن عبدهللا» و سهیل بن عمرو.
این همه گذشت بواستهٔ به صلح رسیدن بود .
پنجم  -زندکی با غیر مسلمان :یک یهودی از دشمنی و نفرت زیاد همیشه بر سر و راهشان خاکروبه ها را می
انداخت و دشنام میداد .روزی آن یهودی مریض شد به دیدن او رفتند و پیشنهاد کمک کردند .یهودی وقتی این روش
نیک انسانی حضرت محمد (ص) را دید؛ مسلمان شد .در یک واقعه دیگر روزی جنازه یهودی را به قبرستان میبردند.
حضرت محمد (ص) به احترام جنازه یهودی از جای بلند شدند  .صحابه گفتند :یا رسول هللا این جنازه یک یهود است
به صحابه امر کردند که شما هم به احترام ایستاد شوید.
ششم  -اختالف نظر :میفرمایند «:اختالف نظر رحمت است » آن حضرت با مالیمی نظر دیگران را میشنیدند و با
لحن آرام و آموزنده تبادل افکار میکردند.
هفتم  -آزار و اذیت زبانی یا جسمی  :میفرمایند« :مسلمان حقیقی کسی است که مردم از شر زبان و دستش در امان
باشند» « هر کس به خداوند وآخرت ایمان دارد باید به همسایه خود ضرر نرساند مهمان خود را احترام کند و وقتی
سخن میگوید جز از حق  ،خیر و مصالح عامه چیزی نگوید و اال خموشی گزیند»
ما مسلمانان افغانستان اگر ازین رهنمائی ها و اعمال پیامبر اسالم حضرت محمد صلی هللا علیه و سلم اطاعت و
پیروی کنیم  .ان شاء هللا صلح  ،امنیت  ،اتحاد  ،اتفاق  ،دوستی و همزیستی باهمیی در وطن ما حکمفرما خواهد شد
میالد النبی مبارک باد.
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