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     هوریتــــالمی جمـــدافغانستــــان اســ                    

و وزارت   ــج او اوقافــدارشاد ح                          

    مساجد وانسجام ارشاد ریاست                       

             ودعوت ارشاد آمریت                                     

     عمـــومی مدیریت ا دخطبو                      

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
                  91/7/9318خطبه روز جمعه مورخ:رهنمای 

 باعث ترقی وتعالی ماست تحکیم نظام وحفظ وحدت ملی

 ةومسذححع ةواجعذ حقةقذا  بعذ  خذة  لععهذ م علذی وشذر  بمةجذه هذیل اإ منین اخذة ؤالمذ جعذ  الذی  الحمدهلل

ما یهیف هیل اإ خة  أویقطع ذا مذن اوقذةاو  واولعذاو الیمیمةداحمذدل علذی  نعمحذ   الحذی    تعذد ک   ون ی عن

  شریک  ل  وأش د أن  محمدا  ععدل  ورسةل  بین ما یجذه للمسذلم و  تحصی وأش د أن    إل   إ  هللا وحدل  

تجال المسلم واوصذی بذاإلحمام کلذک لمایحرتذه علیذ  مذن مصذالی  الذدنیاوا خر  صذلی هللا علیذ  والذ  وأصذحاب  

  الیین ضربةآ اروع اومثلة لالخة  الصادق  لکانةا کالجسذد  الةاحذد  وکالعیذان  الةاحذد یعذد بعهذ  بعهذا  وسذلم

 تسلیما  کثیرا .

ن َکَكٍر َوأُنثَى َوَجَعْلنَاُكْم ُشذعُةب ا َوقَعَاِِذَ  لِحََعذاَرلُةا إِنَّ أَْكذرَ وبعد قال هللا عزوجل: ْم ِعنذَد یَا أَیَُّ ا النَّاُس إِنَّا َخلَْقنَاُكم مِّ ُُ َم

َ َعلِیٌم َخعِیٌر  ِ أَْتقَاُكْم إِنَّ هللاَّ  .(الحجرات31)هللاَّ

هر آِین  الریدیم شما را از یک مرد ویک زن وساخحیم شمارا جماعت ها وقعیل  ها تا یذک ترجم :ا  مردمان 

دیگر را شناسا شةید هر آِین  گرامی ترین شما نمد خذدا ررهیمگذارترین شذما اسذت هذر آِینذ  خذدا دانذا وبذاخعر 

 است .

ذذَماَواِت َواْوَْرِ  َوِمْن آیَاودر آیذذ  دیگذذر  کمذذاو قذذدرت ربةبیذذت هللا تعذذالی بیذذان شذذدل میفرمایذذد:): تِذذِ  َخْلذذُل السَّ

ْم إِنَّ لِي َکلَِك ََلیَاٍت لِّْلَعالِِمینَ  ُُ ْم َوأَْلَةانِ ُُ  (الروم.22)( َواْخحاَِلُف أَْلِسنَحِ

ترجم :از نعان  ها  اوست آلریدن آسمان ا وزمین وگةناگةن بةدن زبان ا  شذما هرآِینذ  در ایذن کذار نعذان 

 هاست دانعمندان را.

آیت دلی  ربةبیت هللا تیکردادل شدل است ک  ععذارت ازخلقذت آسذمان ا وزمذین واخذحالف لسذان ا وزبان ذا دراین 

اخحالف رنگ اداخحالف صةت هاداخحالف چ رل هذاداخحالف مذماه هادو...کذ  ایذن همذ  بیذانگر قذدرت کاملذ  هللا 

 ج  جالل  درعالم تکةین است. 

د لذت بذراین نیسذت کذ  انسذان ا بذاهم اخذحالف نماینذد ویذایکی گةنذاگةن بذةدن رنگ ادلسذان اداقةام وقعاِذ   رس

با   دیگر  تفةق وبرتر  برا  خةد قاِذ  شذةددبلک  همذ  ایذن تنذةع بمذافر معرلذت وهمذدرد  وهممیسذحی 

 معیار اصلی همانا تقةا است وبس. است چةن

ن کان لی حاجذة أخیذ  کذان هللا علی  وسلم لرمةدند:المسلم أخةالمسلم   یظلم  و  یمیل دم رسةو هللا صلی هللا

ب ا کربة  من کرب یذةم القیامذةدومن سذحر مسذلما  سذحرل هللا   لی حاجح دومن لره عن مسلم کربة  لر ه هللا عن 

 .یةم القیامة". محفل علی 

است  ه::رست ل هللا یتهللا  هللا عهللاوت: وستهللاو :رس م:س تهللامار بترامر س تهللامار است   روایت  عمر)ض( از ابنترجم :

 .مشمنش ت هللاوو نم  مهد نم  هند،او راب:براو ظهللاو 
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 باشذذذددخداونددربرآوردن حذذذاجح  یذذذذار  ا  نیذذذاز منذذذذد  وحاجذذذت بذذذرادر  دکسذذذی کذذذ  در صذذذددبرآوردن

معذذذک  مسذذذلمانی راحذذذ  کنددخداونذذذد در برابذذذر آن معذذذکلی از معذذذکالت روز قیامذذذت  نماید.وکسذذذی کذذذ  مذذذی

روز قیامذذذذت عیذذذذه او رامذذذذی رةشذذذذاند عایددوکسذذذذی کذذذذ  عیذذذذه مسذذذذلمانی را ب ةشذذذذانددخداوند در گاو رامذذذذی 

." 

وستت ا ال وموستتی  نوتتز بتتر استتا  همتتون  استت رابطتت: اتتت ال استتعس  باعیمتت  تتترین مو نتتد بتتون س تتهللامانار 

مو نتتتد ب جتتت م سوایدمر اسومتتت: س تتتهللامانار بتتتابرامر س تتتهللامار تتتت م مو نتتتد هتتتا  می تتتر  ساننتتتدبرامر  ن تتت   یتتتا 

 ایتتتن رابطتتت: س تتتیامو ونا   تتتین  سو اشتتتد اس ی:اسا رابطتتت: اتتتت ال استتتعس  یتتت  ،وطنتتت  وهوتتتره ماشتتتی: باشتتتند

اسربتتتتتاطهللا  مر هر راه شتتتتترط اساستتتتت  این تتتتت  هتتتتت: سرمومونام تتتتتند نمتتتتت  باشتتتتتند وستتتتت   نوزمراستتتتتع  روابتتتتت 

و قتتتت گ می تتتترار ماستتتتال  ایمتتتتان  وس تتتتیهللازساال هر بتتتتر تتتتتر  وارجاوتتتت  مامه ن تتتت م نداشتتتتی:  وبتتتتر روابتتتت 

 ن رمم.

 ستمسنون وتمتا بتاهو مو نتد استعس  را جاسعت: ه: یف  اس سو اشدوهمون  موده موسی  بون س هللامانار از یفاال 

 چنانچ: هللا س اان: وتعاس  سوفرساید: یمدی رسو رمم،ه: مارا  عقوده  اسعس  اند برامر مین  

ْم تُْرَحُمةنَ   ُُ َ لََعلَّ ْم َواتَّقُةا هللاَّ ُُ  [31ات : الحجر]   إِنََّما اْلُمْؤِمنُةَن إِْخَة ٌ لَأَْصلُِحةا بَْیَن أََخَةْی
واز تتدا بیرستود، اسوتد هت:  یتهللا  وستازن نمادوتدترجم::مر قوق  سمسنار باهو برامرانتد ، متم سوتار برامرانیتار 

 س رم ر م  قرار  ورید .

دراحادیث زیاد  بذ  لذموم واهمیذت ایذن اتحذاد واخذةت ایمذانی بذا ععذارات ممحلفذی اشذارل شذدل اسذت .قسذمیک  

 ریامعر اکرم صلی هللا علی  وسلم می لرمایند:المؤمن للمؤمن کالعنیان یعد بعه  بعها  محفل علی  

  ر را سامو ن اه سودارم ".جزمی هرا:رام با ایمار ن    ب: یمدی ر همانند اجزا  ی  ساتیمار اند ه: هر جز

اتتیع  وتفرقت: شتمرمه ،اسع  هرن ع تعصب چ ر : تعصب ق س ،س ان ،ستمی ،ناام  و...مین س ون ازمید اه 

 مر تضام ب مه،سرموم و را  اس  . (ات ال اسعس )سو  م ه: با ایل س هللاو شرع  

،چنانچ: مت  س تهللامانار مان تی:قرهر نیوج: اتیع  وتفرق: راشم  ،ذس ،ازسوار ر:ین قت ال وقتدرال،هو   وعی

ابِِرینَ :هللا تعاس  سوفرساید َ َمَع الصَّ ْم َواْصعُِروْا إِنَّ هللاه ُُ  [64نفاو: ] ا َو َ تَنَاَزُعةْا لَحَْفَعلُةْا َوتَْیَهَه ِریُح

 ترجم::نزاع وه ممش نمنود،تاس   ن  ید،قدرال وش ه  شما ازسوار نروم،ی ر واسیقاس  هنود" .

اسا  قتدرال وارهتار هم  تی   هتا  هر بتا تو ت: هتا  تفرقت: ه بوتده ش م،سترزسون هنتار بترا   ز یرا جاسع: ه:

 .ب مه،هو   وعیم  شار از مس  سوروم همو : ج  ن اه بو ان ار وقهللامرو م س  اسیعمار  رار

هتت: موتتاس ر  یتتهللا  هللا عهللاوتت: وستتهللاو  س تتهللامانار را از تفرقتت: بتت: شتتدال بر تت ر هستتده  همچنتتار مرا امیتتع سیعتتدم 

 و:رق:  راد  را  مراه  وهتش موزخ موش بون  هرمه سوفرساید:  ازبماشی:،وس ور ت

" أن هیل اومة سحفحرق علی ثالث وسععین لرق  کل ا لی النار إ  واحد  ". قذالةا : مذن هذیا قذاو: " مذن کذان 

 . روایت ابن ماج  باسند صحیی.  علی مث  ما علی  أنا وأصحابی "

روه تق وو س   رمم ه: تما  این  روه هاب: اسیثنا  یمت  هر س تیاد موزخ انتد ، وایتن " این اس  برهفیام وس:  

  روه نجاال یابنده  روه  اند بر راه ورون مواس ر ویارار  راس  و  ب مه باشند " .

 آثار وحدت بین مسلمانان: 
 تعاور،موسی  وسا   با س هللامانار : 

 [ 13] تةب  : ْؤِمنُةَن َواْلُمْؤِمنَاُت بَْعُه ُْم أَْولِیَاء بَْع ٍ َواْلمُ مر جا  می ر   هللا  تعاس   سوفرساید :

 ترجم:: سرمار سمسن وزنار سمسن بعض  شار موسیار بعض  می راند " .
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موتتتاس ر یتتتهللا  هللا عهللاوتتت: وستتتهللاو سوفرسایتتتد : سثتتتل اسمتتتمسنون :تتت   همذذذ  بمثابذذذ  یذذذک جسذذذد ویذذذک رو  میعاشذذذند :

اع  ستتت: ستتتادر اسج تتتد باس تتتار تتتت امهو وتتتترا ماو وتعتتتاطفاو همثتتتل اسج تتتد اس ا تتتد تذا اشتتتیم  سنتتت: عضتتت  تتتتد

   روایت مسلم"واسام 

ترجمتتت::ا:رام بتتتا ایمتتتار مر موستتتی  ونومتتتت  وتتتتر و بریمتتتدی ر همچتتت ر اعضتتتتا  یتتت  مومرانتتتد هتتت: چتتتت ر 

 ر ومرسند ش م،اعضا  می ر قرار وهراسش نخ اهد ماش  .عض   ازهر رنج 

عتن انتم )رض( عتن اسن ت  یتهللا  هللا عهللاوت: وستهللاو  قتال :  یتمسن ا تدهو  یت  یاتب ر خةاهی وخیر اندیعذی :یخ

 محفل علی  .ألتو: سایاب سنف : " 

،یم  از شتما ازانم )رض( روای  اس  ه: : مواس ر یهللا  هللا عهللاو: وسهللاو :رس م : سمسن هاسل شمرمه نمت  شت م

 تا موس  بدارم برا  برامرن هنچ: راه: برا  ت م موس  س  مارم .

 حمایت از آبرو وعمت مسلمان: 

عن س   بن معاکبن أنس الج نی عذن أبیذ  عذن النعذی صذلی هللا علیذ  وسذلم :" مذن حمذی مؤمنذا  مذن منذالل " 

شذین  حعسذ  هللا بذ  رمی مسلما  بعذیٍء یریذد .أرال قاو:بعث هللا ملکا  یحِمی لحم  یةم القیامة من نار ج نم ومن 

ا قاو  روایت ابةداود باسند حسن (علی جسر ج نم ححی یمره ممه

ازمعاک بذن انذس روایذت اسذت کذ  : رسذةو اکذرم صذلی هللا علیذ  وسذلم لرمذةد: هذرکس درمقابذ  یذک منذالل از 

مذذذؤمنی حمایذذذت کرددخداونذذذد محعذذذاو روز قیامذذذت لرشذذذح  ا  رامقذذذرر میکنذذذد کذذذ  جسذذذم او را از آتذذذ  دوز  

ز  کنذذد رذذردارراگنذذی والحذذراء نگ ذذدارددوهرکس بذذ  منظذذةر بذذد نذذام کذذردن وهحذذک حرمذذت یذذک مسذذلمان شذذایع  

 دخداوند محعاو اورا برر  دوز  حعس میکند مادامی ک  از آلةدگی این عم  خةد راک شةد.

ازتةضیحاتی ک  گیشت بمةبی دانسحیم ک  مسلمانان ازنگال عافف دعملکرد احساس ومةا ت د تن ا مرتعط بذا 

قذذدرت وتذذةان خذذةد را امذذت اسذذالمی میعاشذذنددنلاد وملیذذت عقیذذد تذذی خذذةد را ازهمذذین ارتعذذاف کسذذه نمذذةدل تمذذام 

ات ال استعس   ایجتاب   ایندرهمین رال بکار میگیرنددن  بر اساس ارتعاف قعیلة  نلاد دوفنیدقةمی ومرز .

ستت   هنتتد  هتت: س تتهللامار بتت:  س تتهللامار اذیتت  وازار نرستتاند نتت:  مر  جتتار  نتت:  مر ستتال  ونتت:  مر هبتترو و وثوتت  و  

الَِّییَن یُْؤُکوَن اْلُمْؤِمنِیَن َواْلُمْؤِمنَاِت بَِغْیذِر َمذا اْكحََسذعُةا لَقَذِد واید :چنانچ:  هللا ت ارک  وتعاس   مر قرهر  هریو سوفرس

عِین ا  ا مُّ  [ .85]ا حماب : اْححََملُةا بُْ حَان ا َوإِْثم 

ترجم:: ه انوم: سرمار وزنار س هللامار را هزار واذی  س  رستانند بتدور اینمت: هتدا   نتاه  راسرتمتب شت ند بت: 

 هشمار راسیق ل شدند.یقون  ناه 

هللا تعتتاس  س تتهللامانار را از ستتخری:  وعوتتب جتت ی  وهو تت  هتت: و تتدال س تتهللامانار را از هتتو سو اشتتدسن  هتترمه استت  

ذط ریم: هللا تعاس  سوفرساید: ذْن ُْم َوَ  نَِسذاء مِّ ا مِّ ُُةنُذةا َخْیذر  ن قَذْةٍم َعَسذى أَن یَ ن یَا أَیَُّ ا الَِّییَن آَمنُةا َ  یَْسَمْرقَةٌم مِّ

ْن ُنَّ َوَ  تَْلِمُموا ا مِّ ُُنَّ َخْیر  ْْسَ أنَِّساء َعَسى أَن یَ ْم َوَ  تَنَابَُموابِاْوَْلقَاِب بِذ ُُ یَمذاِن َوَمذن لَّذْم  نفَُس اِ ْسذُم اْلفُُسذةُق بَْعذَد اْإِ

 .[33]الحجرات: یَحُْه لَأُْولََِْك هُُم الظَّالُِمةنَ 
ا وتم تخرنمند یت   تروه ، تروه می تررا ا یمتال است  هت: هر  تروه ترجم:: ا  ه انوم: ایمار هورمه اید اسیاز

زنتار  بایر باشد ازای ار مرنفم ا سر ون: زنار تم خرهند برزنار می ر ا یمال اس  هت: ار زنتار بایرباشتد از

ایمتار  می ر  ب: عوب یام نمنود یمدی ر ت یش را وب: سقب ها  بد نخ انود یمدی ر را بد ناس  است  : تد بعتد از

 اورمر. 

وتاقد مر قضایا  اجیماع  نم مه ه: ب: سجرم شنودر ت ر ی  :ترم یتا یت     ثهللا  تعاس  س هللامانار را اسر ب: ت

 روه ه: و دال س هللامانار را بر هو س  زند ن اید : راً عمتل ن:،بهللامت: مر ار تاقوتد نمت مه تتا قضتو: روشتن  ترمم 

ذا بَِجَ الَذٍة أَیَُّ ذیا چنانچ: هللا ت تارک وتعتاس  سوفرسایتد: ا الَّذِییَن آَمنُذةا إِن َجذاءُكْم لَاِسذٌل بِنَعَذأٍ لَحَعَیَّنُذةا أَن تُِصذیعُةا قَْةم 

 [  4الحجرات: ]   لَحُْصعُِحةا َعلَى َما لََعْلحُْم نَاِدِمینَ 
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 ترجم:: ا  ه انوم: ایمار هورمه اید ا ر :اسق  برا  شما ت ر   را هورم تاقوتد هنوتد ،ن ت مه:  ترر برستانود

 ق س  را نا:اموده مم ازعمهللامرم ت م م ومار سو  ید .

 مسلمانان محدین!
بوادوتتتتتد مر ایتتتتتن ستتتتترزسون استتتتتعس  بتتتتترا  تامتتتتتوو وتق یتتتتت  نیا ،سیادانتتتتت: وبتتتتترامر وار ستتتتتع  وتتتتتتعن 

،همتتتتت: اتیع:تتتتتاال ق س ،ناام ،س تتتتتان  ستتتتتمی  و روهتتتتت  را هنتتتتتار   اشتتتتتی: واز تعصتتتتت اال   نتتتتتا  ر نمادوو

ا:غتتتتار وس تتتتهللامار مرهنتتتتار هتتتتو زنتتتتد   نمادوو،مستتتت  بدستتتت  همتتتتدی ر  مور  ج دوو،همتتتت: بتتتتاهو بصتتتتف  یتتتت 

مامه،مر عمرار،ر:اه،هبتتتام ،ترق  وتعتتتاس  ه تتت رعزیز ونیتتتا  تتتت م س تتتاع  بختتتر  مهتتتوو واز یتتتموو قهللاتتتب 

یمتتتدی رت م را ب تتت یریو،مر ههتتت ن ب وریو،چتتت ر و تتتدال ستتتا قتتت ال ومو تتتر:  سا،وتتتتدا نخ استتتی: اتتتتیع  

 ساذس  وت ار  ساس .

ل هللا نمتتتتادوو ن تتتت اریو مشتتتتمنار ستتتتا از تفتتتترگ،اتیع  ومور  از یمتتتتدی رسار باتتتتره هم تتتت  اعیصتتتتا  با تتتت

ب رنتتتد ،اتتتتیع  رر  ونیتتترمر س تتتادل یتتت  چوتتتز سعمتتت ل وبتتتدیا  استتت ،اسا ن ایتتتد اتتتتیع  جزدتتت  نطریتتتاال 

سنجتتتر بتتت: تفرقتتت: واتتتتیع  مر ایتتت ل وتتتت  س تتت ،وتخط  از ارشتتتاماال میتتتن س تتتون استتتع  وسنتتتا:  عهللاوتتتا  

ا ال بتتتا اتتتت ال ،تفاهو،ت تتتاور وا  تتتا  مینتتت  ووطتتتن موستتتی  تمتتتا  س تتتادل سهللاتتت  ه تتت ر  تتترمم مر همتتت:  تتت

 وبون اسمهللاهللا  ت م را مر :ضا  عقل ومرای  سدبران: وس ش ا:ان:  ل نمادوو .

وجتتت م یتتت  نیتتتا  نعمتتت  اساتتت  استتت ،ن  اریو ه تتتانوم: مر یتتتدم تخریب،ایجتتتام ت تتتن  مرهتتتو شم تتتین نیتتتا  

 ر هو  ،هومن ،یتتتتعب  وعتتتتزال ستتتتامر ستتتتای: وجتتتت م ه تتتتیند وشتتتتعارها    نتتتتا  ر را بدرقتتتت: سومننتتتتد،چ

نیتتتتتا  س تتتتتیامو و فتتتتتو ارزشتتتتتاا  مین ،وو تتتتتدال سهللاتتتتت  ساسو اشتتتتتد،ا ر مر ایتتتتتن سقطتتتتت    تتتتتا  تتتتتتاریخ  

س ش ا:ان:،ه شتتتتتمندان: وسعق  نتتتتت: قتتتتتد    اشتتتتتیوو،یقوناً ه تتتتت رعزیز تتتتتت مرا از باتتتتترار سواستتتتت ،اجیماع  

   وناهنجار  بدون :رم:رمسا سو اشد.واقیصام  نجاال مامیو،مر هورهر س ئ سو  هرن ع ب  اسیفات

 اسهللااو هل بهللاغ  اسهللااو :اشاد                                                             


