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نَساَن َعلَّ • ُن َعلََّم اْلقُْرآَن َخلََق اْْلِ ْحَمَٰ َمهُ اْلبَیَانَ الرَّ

سخن( نطق و)به او . انسان را آفرید . رحمن قرآن را تعلیم داد( خداوند)•

.گفتن آموخت

.«َوْجِهَك َوَعِظْیِم ُسْلَطانِكَ یَا َرب ِْي لََك اْلـَحْمُد َكَما یَْنبَِغْي ِلَجالَلِ »•

تۀ همه ثناء و ستایش تنها تو را زیبد، ثنای که شایس! ای پروردگار من)•

(.عزت و شکوه تو و در خور سلطنت عظیم تو باشد

ِ َوبَحْمِدِه، َعَدَد َخْلِقِه َوِرضَ »• ِلَماِِهِ ا نَْفِسِه َوِزنَةَ َعْرِشِه َوِمَدادَ ُسْبَحاَن َّللاه ََ    »

به پاک است خداوند، و همۀ ثنا و ستایش از آن او است، تسبیح و ثنایی)•

سبیح و تعداد مخلوقات او، و تسبیح و ثنایی الیق خوشنودی و رضای او، و ت

عالی به ثنایی که برابر با عرش او است، به اندازۀ رنگ قلمی که کلمات او ت
(.آن نوشته میشود

مانسخن بنام ذات رحآغاز 



َََِهُ یَُصلُّوَن عَ • َ َوَمََلئِ ِ ۚ یَا أَیَُّها اله إِنه َّللاه ِذیَن آَمنُوا لَى النهبِي 

(زاباح)َصلُّوا َعلَْیِه َوَسل ُِموا َِْسِلیًما

تند؛ ای بی گمان خدا و فرشتگانش بر پیامبر درود می فرس•

م بر او درود فرستید، و سال! کسانی که ایمان آورده اید
.بگویید، سالمی نیکو

ٍد َوَعلَى آ»• َََما َصلهْیتَ اللهُهمه َصل ِ َعلَى ُمَحمه ٍد،   َعلَى ِل ُمَحمه

 بَاِرْك َعلَى َك َحِمْیٌد َمِجْیٌد، اللهُهمه إِْبَراِهْیَم َوَعلى آِل إِْبَراِهْیَم، إِنه 

 َْ َََما بَاَر ٍد،  ٍد َوَعلَى آِل ُمَحمه لَى آِل َت َعلَى إِْبَراِهْیَم َوعَ ُمَحمه
«إِْبَراِهْیَم، إِنهَك َحِمْیٌد َمِجْیدٌ 

و درود و صلوات به روان پاک سرور 

( ص)کائنات محمد مصطفی 



سیرت النبی و نسل جوان
ىَصلَّ اكرمپیامبرسیرتیاوزندگینامهوجایگاهاهمیتمتأسفانه ُ وَ َعلَْیهِ ّللاَّ

درچهجواننسلخاصتاوعزیزافغانانومسلمانانازبسیاريبرَسلَّمَ آله

روشنوواضحبدرستیافغانستان،ماعزیزکشورخارجدرچهوداخل

.نیست

ودقیقبصورتانسانیهیچزندگینامهدماینبهتاآدمازبشریتتاریخدر

.استنشدهتاریخدرجوثبتجانبههمه

ودبقرآناخالقشان:فرمودعنهاهللارضیصدیقهعائشهحضرتمؤمنان!

امبر براي درك صحیح ودرست مفاهیم قرآني هر مسلمان نیاز دارد سیرت پی

ُ َعلَْیِه َو آله َسلََّم را به دقت بررسی .  و مطالعه  كنداكرم َصلَّى ّللاَّ

 َ(  4و3/النجم){ ىَوَما یَنِطُق َعِن اْلَهَوى، إِْن ُهَو إِالَّ َوْحٌي یُوح



فشردهء همه کتب سیرت
(4/قلم)ٍم َوإِنهَك لَعَلى ُخلٍُق َعِظی

بزگوارآنسیرتمتوجهباید:مبارکهآیهاینپیاماولین

،نماییممطالعهآنراجانبههمهودقیقبصورتوشده

.یمنمایعملیرااوارشاداتوهافرمودهوبفهمیم



فشردهء همه کتب سیرت
(4/قلم)َوإِنهَك لَعَلى ُخلٍُق َعِظیٍم 

ِه أُسْ » : دومین پیام  َُْم فِي َرُسوِل اللـه ََاَن لَ ََاَن یَْرجُ لهقَْد  هَ َوةٌ َحَسنَةٌ ِل َمن  و اللـه

ََثِیًرا  هَ  َََر اللـه ﴾٢١/﴿األحزاب«َواْلیَْوَم اْْلِخَر َوَذ

برای کسی پیامبر خدا الگوی نیکویی است[ روش و رفتار]یقیناً برای شما در )

(.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 

و آموزاند، اخالق نیکو، تواضع و فروتنی، استقامت و پایداری و سیاست

ه مدیریت، برخورد با غیر مسلمانان و بسا مسایل اجتماعی دیگر را از جمل

کرم مفهوم دقیق و صحیح آزادی بیان و آزادی عقیده را تنها در سیرت رسول ا

.باید جستجو کرد( ص)

می آموزاند که چگونه پیامبر توانست در مدت کبه ما می( ص)سیرت پیامبر 



فشردهء همه کتب سیرت
(4/قلم)َوإِنهَك لَعَلى ُخلٍُق َعِظیٍم 

چون او الگو و سرمشق است برای ما شیوه درست زندگی  کردن  

داری را می آموزاند، اخالق نیکو، تواضع و فروتنی، استقامت و پای

تماعی و سیاست و مدیریت، برخورد با غیر مسلمانان و بسا مسایل اج

را دیگر را از جمله مفهوم دقیق و صحیح آزادی بیان و آزادی عقیده

.باید جستجو کرد( ص)تنها در سیرت رسول اکرم 

در آموزاند که چگونه پیامبر توانستبه ما می( ص)سیرت پیامبر 

مدت کمی همه دشمنان خویش را به دوستان مخلص تبدیل نماید آن

بر آن اصحابیکه در تطبیق فرامین خدا و رسولش هیج چیزی را مقدم

.نمی دانستند



و ضرورت فهم سیرت النبیدسیسه های دشمن

از در شرایط امروز که توطئه ها و تبلیغات زهر آگین

ان هر طرف بر علیه اسالم و پیامبر گرامی اسالم جری

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



چند کتاب مفید در باره سیرت النبی

الگوی هدایت

(صِحلیل وقایع زندگی پیامبر اکرم )

:مؤلف

علی محمد الصَلبی

:مِرجم

هیئت علمی انِشارات حرمین



چند کتاب مفید در باره سیرت النبی

فروغ جاویدان

صحیح ِرین و جامع ِرین َِاب

سیرة نبوي و ِاریخ صدر اسَلم

:زرگِألیف اندیشمندان ب

عَلمه شبلي نعماني و عَلمه سید سلیمان ندوي

:ِرجمه

ابوالحسین عبدالمجید مرادزهي خاشي

شما می ِوانید این دو کِاب را از سایت

www.aqeedeh.com
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WATCH THIS CLIP


