
 

 دافغانس تان اسالمی مجهوریت              

 ج او اوقافو وزارتــحدارشاد،                  

 رایست ارشاد وانسجام مساجد                     

 آ مریت ارشاد ودعوت   
 بو معومی مدیریتـ دخط  

    ــــــــ                                 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 2/12/1398رهامنی خطبه منازمجعه مورخ:

 ت به صلح ومصاحله دررشایط فعیل کشورر رضو

ن امحلدهلل حنمده ونس تعینه ونس تغفره ونعوذ ابهلل من رشور آ نفس نا ومن س یا ت آ عاملنامن هیده هللا فالمضل هل ، ومن یضلل فال  ا 

هل ا الهللا وحده الرشیک هل وآ شهدآ ن محمدًاعبده   رسوهلو هادی هل، وآ شهدآ ن ال ا 

َُّقوا قال هللا تعایل: ْخَوٌة فَأَْصِلُحوا بَْْيَ َآَخَوْیُُكْ َوات
ِ
ََّما الُْمْؤِمنُوَن ا ن

ِ
َ لََعلَُُّكْ تُْرََحُوَن)ا  احلجرات  (10اَّللَّ

 پس میان برادران اتن صلح منائید وازخدابرتس ید اتاینکه به شام رمح کرده شود.حتقیق مسلامانن ابمه برادراند،ترمجه:به 

ــــــه ــــــد:داوند)ج(میدیگرخی ودرآ ی َ َوَآْصــــــِلُحواْ فَ فرمای َُّقوهللْاه ــــــوات َ َوَرُس ــــــوْا اَّلله ــــــِنُُكْ َوَآِایُع ــــــْؤِمِنْيَ َذاَت ِبيْ ُْ ِم ــــــ ن ُكن
ِ
ــــــال1)هَلُ ا  .(انف

 هستید.  ازخدابرتس ید،واب یکدیگرخود صلح وسازش منائید ،ازخداورسولش فرمانربید،اگرواقعًامؤمنترمجه:یعین: 

ْصاَلحٍ بَْْيَ النَّاِس َوَمن یَْفعَ  الَّ یه دیگری خداوند)ج(می فرمایند:درآ  
ِ
الَّ َمْن َآَمَر ِبَصَدقٍَة َآْو َمْعُروٍف َآْو ا

ِ
َوامُهْ ا ْ ن َّنَّ ْل َذِِلَ َخْْيَ ِِف َكِثٍْي مهِ

ِ فَسَ   .النساء(114)ْوَف نُْؤِتیِه َآْجًرا َعِظميًاابْتَغَاء َمْرَضاِت اَّلله

میکند بْي مردم امر در ای اصالح ومعروف به  ای کس یکه به صدقهخْيی نيست،مگر  ازرسگویش های شانبس یاری ترمجه:در 

 وخشصیکه رسگویش رابرای بد ست آ وردن رضای خدا اَّنام میدهد به زودی برایش پاداش بزرگی اعطامی گردد.  

الا اخربمک ابفضل من –سول هللا صیل هللا  علیه  وسملقال ر ض(قال:ر ن ایب درداء)مهچنان پیامربصیل هللا علیه وسمل می فرمایند:ع

وفساد ذات  البْي هی احلالقة الاقول اهناحتلق :بیل ایرسول هللا،قال:اصالح ذات البْي قال:لواقادرجة الصیام  والصالة والصدقة؟

 الرتمذی. رواه (الشعرة ولکن حتلق ادلین

ه  ثواب را از یک  چزییکایشامآ  میفرمایند: لیه  وسملرسول خدا صیل هللا ع درداء ریض هللا عنه روایت شده،که  ترمجه:ازحرضت ایب 

فرمودند: آ ن عبارت است  از اصالح  بْي صدقات زاید ابشد بشارت ندمه؟گفتند بیل ای رسول  خدا،و واجر آ ن از مناز ،روزه 

 مردم، ویل اختالف وعداوت تیغی است تراش نده من منی گومی که موها رامی تراشدبلکه دین را می تراشد وانبود می کند .

 ( النساء 128)َوالِصلُْح َخْْيٌ خداوند حکمی میفرماید: ،برادری وعدالت است ومسلامانن رابه آ ن امرمی منایداخوت،اسالم دین صلح،

 هنفته است.  ترمجه:صلح  هبرت است  ودر آ ن نیکی های زایدی 

اعامل الناس یف لک مجعة  علیه  وسمل یعرض قال رسول هللا صیل هللاپیامربصیل هللا علیه وسمل می فرمایند:عن ایب هریرة)رض(قال:

 رواه  "مسمل":اترکواهذینحیت یفیا.حشناء فیقال وبْي اخیهيس فیغفر للک عبد مومناالعبدًابينه یوم االثنْي ویوم اخل مرتْي 

 

 

 



 

:درهرهفته میکندکه ایشان فرموموده اندروایت علیه وسمل  ره ریض هللا عنه ازرسول هللا صیل هللاحرضت ابو هریترمجه:

 بنده ایکه بْيآ مرزیده ميشود هربنده مسلامن؛مگر پس اعامل مردم به خداوند مقتدر پيش کرده ميشود،–دوابرروزدوشنبه وپنجشنبه

 ش یت منایند.آ  نکه رجوع کنند ازدمشین وابمه آ  ات  ایشانرا بگذارید ميشود که اووبرادرش عداوت ودمشین ابشد،پس گفته

 های بزرگی رامی گشاید که توسط جنگ گشاده منی شود. ه صلح درواز 

انَّ فَتَْحنَا َِلَ فَْتًحا ِمِبینًا )اوریکه قرآ ن کرمی می فرماید :
ِ
 الفتح. (1ا

پیامربصیل هللا علیه  مبارکه  راجع به وقایع صلح حدیبیه واامینان  یهآ  پْيوزی بزرگی رانصيب می منامی، ترمجه: به حتقیق مابرای توفتح

 . سمل  وایران  ابوفایش انزل گردیدو 

وسمل  یکه پیامربصیل هللا علیهاببنداً خمصوص ،واعرتاض شدید داشتندرثمواردآ ن مسلامانن رایض نبودند،ظاهردرصلح حدیبیه اباکچون در 

مرشکْي برگردانیده اتکساین که ازمرشکْي امیان می آ وردند وازمکه به آ انن می پیوستند ابید دوابره به ومسلامانن راملزم می ساخت،

مهچنان اباین بند که براساس آ ن مسلامانن ابید بدون زایرت خانه کعبه به ،ابزگردانیدن مرتدان ملزم منی کردشوند،اما قریش رابه 

مدینه ابزگردند ودرسال آ ینده درحالیکه سالح های شان داخل غالف ابش ند بیایند، پذیرفنت این بندها به ظاهرغْيمنصفانه 

خمالفت حضْي)رئيس قبیهل اوس(وسعد بن عباده بزرگ قبیهل)خزرج( اس ید بن (ضر ن دشواربود وازمهه بيشرتحرضت معر)وبرمسلامان

هللا مگرشامرسول  ایرسول ؟صیل هللا علیه وسمل آ مدند وگفتندبه نزد پیامرب ر منودند،حیت حرضت معر)رض(خویش رااظها

گفت:مگرآ هنامرشک منی ابش ند؟ گفت بیل؛حرضت  یلب: گفت مگرمامسلامن نيستمی؟فرمود بیل! :آ ن حرضت فرمودندخدامنیباش ید؟

این رسول هللا ولست اعصیه هللا صیل هللا علیه وسمل فرمود" رسول ،دین خودبپذیرمیاین ذلت وزبوین را در  چراما معرگفت:پس

 وهوانرصی"من رسول خداهس ْ ونيس ْ که اوراانفرماین کمن واومکک کننده من است. 

بیل؛اما نگفْ که حامتً : حرضت معرگفت آ ایوعده نکرده بودیدکه ماخانه کعبه رازایرت می کنمی؟ پیامربصیل هللا علیه وسمل فرمود

به عنوان نصیحت به حرضت ض(ر ف های خودراتکرارمنودابوبکر)رفت وحر (مسال آ نگاه حرضت معر)رض(به نزدابوبکر)رضا

معل کن،سپس افزود من گواهی می دمه  که ازاین اعرتاض ها دست بردارشو،واس تدالل رابگذاروبه وظایف خویش :معر)رض(فرمود

 که اورسول خدااست وقضاوتش حق است وخداوند اوراضایع منی کند.

بلند منودند ومهه ابحرضت معریکجا به نزد فته  شدند وصدای اعرتاض خویش راش آ  اد که مهه بر واقعه ابوجندل رخ ددراین حال 

وخواستندکه ابید این صلح ازبْي برده شود ویل پیامربصیل هللا علیه وسمل ابخون رسدی به حرف پیامربصیل هللا علیه وسمل رفتند،

ع اسالم ومسلمْي است وازآ ن منافع زایدی نصيب مسلامانن خواهد های ایشان گوش فرادادوآ انن رامتقاعد ساخت که این صلح به نف

 شد. 

بلکه ید مسلامانن به ظاهر قضیه ننگرندعلیه وسمل دربرابرایران شان درس بزرگی است که ابهللا ازاین معلکردرسول هللا صیل 

پس مسلامانن ابید دورنگر وژرف بْي وبه عواقب هراکرخویش فکرمنایند جوانب مثبت ومنفی قضیه رابه جتزیه وحتلیل بگْيند، 

ازاین جواب بدهند خون رسدی سوالات واعرتاضات افراد خویش به گْيی قراردارند ابیدبه کسانیکه درجایگاه قدرت وتصممی

ب راتشویق می کرد اتدرآ راء ونظرایت اصالح گرانه واصالح جواینه خویش برای روحرضت معردردوران خالفت خویش احصا

 .ای اارافیان خویش ارج می گذاشتندمصلحت معومی بیان دارند، زیرا رسول هللا صیل هللا علیه وسمل به حرفه

گردید،هرقدمش پْيوی است که ابالیش ویح انزل می ک ارف پیامربصیل هللا علیه وسملآ زادی بیان است که ی ومه درس بزرگ

ابسينه فراخ  (صیل هللا علیه وسمل)پیامرب،سوال می کنند ،ش اعرتاض می منایندودریک ارف ایران ابوفای اودربرابراقداماتمی شد،

 به قناعت ایشان می پردازد.



 

، هرمسلامن در میان  یک  دیگر قرارداده است دین اسالم توجه بيشرتی به صلح دارد ولفظ سالم را برای خوش آ مدید مسلامانن

بت به برادر مسلامن خویش که اببرادرمسلامن خودروبروشود السالم علیُك بگوید این لکمه درحقیقت اعالن صلح واامنان نس 

 .میباشد

یَل رماید:لسالم انم گذاری منوده میفجنت رادارازیس یت مساملت آ مزیاست خداوند)ج(ازاینکه لفظ سالم پیام آ ورصلح ومه
ِ
ُ یَْدُعو ا َواَّلله

َ َدارِ  اَلِم َوََيِْدي َمن ی تَِقمٍی)السَّ اٍط ِمس ْ یَل رِصَ
ِ
 یونس(25َشاء ا

مس تقمی امن وصلح آ خرت که  وتوفیق میدهد کیس راکه رضای اوشود به راهرافرامی خواند به رسای امن وصلح،ترمجه:خداوند شام

گرفته اندودرپرتوآ ن زندگی خودراعیارمنوده اند، کسانیکه دردنیابرای حصول نظر ر مه د دنیا در برای کساین است که آ نرا ازجنت 

 رضای خداوندتالش کردندهامن صلح وامن آ خرت که جنت است برای شان وعده شده است.

ِن اچناچنه خداوند می فرماید:  م مهِ رُُِجُ اَلِم َوخُیْ ُبَل السَّ ََّبَع ِرْضَوانَُه س ُ ُ َمِن ات ِدي ِبِه اَّلله ِدهِیمْ هَیْ ْذِنِه َوهَیْ
ِ
یَل النِوِر اِب

ِ
اٍط  لِظلَُماِت ا یَل رِصَ

ِ
ا

تَِقمیٍ   .( املائدة16)ِمس ْ

 کسانیکه برای بدست آ وردن رضای خداوند می ابش ندخداوند آ هنارا به راه های سالمیت وصلح رهامنیی می کند.ترمجه:

 بیل !

 حتقق صلح آ ابداین معران تریق وتعایل متصورنيست .صلح ومصاحله رضورت ونیاز مربم جوامع انساین بوده وبدون 

ان سوزبه ویراین مبدل گردیده،هرروزمصیبت،مغ واندوهی، انفجار کشور ماکه ای چند دهه اخْي به اثرجنگ های حتمییل خامن

 .جود فضای آ رام نیاز بيشرتی داردبه صلح وووانتحار،کش ته،زمخی،معلول ومعیویب به ارمغان میأ ورد

 اختالفات وتش نجات چزیی دیگری نيست .ا،کدورت هاست،جنگ جزتباهی،ویراین، جنگ در بدری

بلکه یگانه راه رس یدن به داشنت فضای آ رام نگ راه حل حبراهنا ومشألک نيست،شاید ازگذش ته خود جتربه گرفته ابش می که ج 

حماسن خویب ها،،اهصلح خْي[متام نیکی که]والمیفرمایند ارشاد برای برشیت)ج(خداوند چناچنه وبس هامان صلح استوزندگی آ سوده 

 ونعمتهادرصلح است .

وخملصـانه دسـت بـدهمی انه قیقـی وپایدارمهـه ابمه صـادقانه،ایثار ح لح دوسـت:برای حتقـق صـلح دامیی،ای ملت مسـلامن وصـپس بیائید

 شومی .می برای اجیاد وتقویت صلح درکشورعزیزمان دست باکر ماکن ومزنلیت که قرار دارودرهرموقف،

 ضـد  عـداوت خورد  والکن جامعه قابل اجراء میباشد،اوریکه بعیض ازفقهاء صلح راتعریف منودند:صـلححوزه های در  اکربرد صلح

 تعریف می رساند که  ،اینرابانسان های دیگصلح  ونفس او بعدًاصلح ابخداوند)ج(ودرمرحهل سوم ودانسانخاب ودمشین،که اواًلصلح

 کرد.ن تعبْي آ  امعه،دیگران وحیت ابحمیط وماحول ازصلح انسان ابنفسش،ابفامیل،ابج میتوانصلح را

احنراف،کجروی،مشـتت  تطبیق مناینـدهی  نـوع فهوم که فقهاء تعریف کرده اند،در زندگی خویشم ر مهه  افراد جامعه صلح را به اگ

 مسلامانن  اسـتندگی برسخواهند بردپس برماامش ز امن وآ ر ه افرادجامعه درفضای سکون،ومه؛وکشمکش های را شاهد خنواهند بود

 را ه وسـمل  وایران  ابوفـایشرسول اکرم صـیل هللا علیـات مفهوم حقیقی وواقعی صلح را درمهه ابعاد زندگی خویش تطبیق منوده،وسْيه 

 .وتعایل درکشور خویش افغانس تان عزیز ابش میشگوفایی،تریق،پيرشفت  مشعل راه  قرار بدهمی  اتشاهد

 اللهم اصلح ذات بینناوالف بْي قلوبنا

 آ مـــْي ایرب العاملْي


