د افغانستــــان اســــالمي امارت
د ارشـــــاد ،حج او اوقافو وزارت
د مساجدو د ارشاد او انسجام رياست
د ارشــــــاد او دعوت آمريت
د خطبو د تنظيم عمومي مديريت
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
د جمعې د خطبې الرښود مؤرخ1443/6/24 :هجری قمری مطابق1400/11/8هجری شمسی

د اســـالمي ټـــولنې ځــانــګړتيـــاوې
الحمدهلل رب العالمين والعاقبة للمتقين وال عدوان إال علی الظالمين والحمد هلل الذی أرسللللر الوسللللر و أب ل ال ت ليح
الح ویبطر الباطر ولوکوه المجومون ،وأشللللند أن آ إله إالهللا من اعتصلللل مه ماه وو اه ومن أعوض عنه وعصللللاه
جناده من
أهل ه وأرداه ،وأشند أن محمدا ً عبده ورسوله الذي ملغ الوسالة وأدی األمابة وبصح األمة وجاهد ی هللا
أطاعه قد اهتدی و من عصی قد ضر وغوی ،صلی هللا عليه وعلی آله وأصحامه وسل اجمعين .امامعد:
هوه ټولنه ځان ته څه ځاب ړتياوې لوي خو اسللل مو ټولنه داسلللړ ځابېړتياوې لوي ړړ د بړو وه بورو م لللوي ټولنو
کړ به ويدا کيږي ؛ ځ ه اسللل مو ټولنه هټه ټولنه ده ړړ رسلللول هللا صللللی هللا عليه وسلللل ددې ټولنړ داسلللا موه وه
خپلو مبارکو السلللوبو کيیلللودی ده او د م ړ څنه مدونړ منورې ته دهجوه وو منال یو د اسللل مو ټولنړ اصلللول او
مقاصد خل و ته وه عمر کړ وياده کړل ړړ وه قيقت کړ اس مو ټولنه د خل و د قه قوقو ساتندویه ټولنه ده.
وه قوآن کوی او د ويټمبوصلی هللا عليه وسل وه سنتو کړ او د صحامه کوامو وه سيوه کړ داس مو ټولنړ ځابېړتيا
وې ميان شللللوي دي ړړ که ړيوې موبږ ورته متوجه شللللو او وه خپر يوبد کړ یو عملو کړو ددبيا او آخوه بي او
خوښو مه مو موخه شو  .د اس مو ټولنړ ځابېړتياوې مړ شميوه ده ،ځينړ یو وه البدې ول دي:
-1اسالمي ټولنه پر ايمان والړه ټولنه ده:
ددې معنا داده ړړ اس مو هټه ټولنه ده ړړ وکړي یو وو هللا تعالی کلک ایمان او ماور لوي او دا لویه بي بنتو مولو
او د يوبد وه ټولو کړبو کړ ځان وه شللویعت م لګ ي و او وه دې عقيده لوي ړړ هللا تعالی ر و ورکوب ی ،مدمو ،او
ووهوڅه قادر ذاه دی او ع ه او ذلت دهللا تعالی وه ال دی او ټول منلوو هللا تعالی ته محتاج دي او موبږ دهللا
تعالی عباده کوو او دهټه موبو ته تامع یو.
هللا تعالی وه سوره االبعام کړ ومایلو دي( :ذَ ِل ُك ُ ه
َوءٍ
َوءٍ َا ْعبُدُوهُ َو ُه َو َ
ع َلى ُك ِر ش ْ
َّللاُ َرمُّ ُك ْ َال ِإ َلهَ ِإ هال ُه َو خَا ِل ُ ُك ِر ش ْ
َو ِكيرٌ) .االبعام)۱۰۲( :
دا هټه ځابېړتياده ړړ وه بورو ټولنو کړ شتون به لوي وه بورو ټولنو کړ څوک د وا د ذاه وه عباده او مندي
ماور به لوي مل ړ ول ول مف وری وه کړ شته او څوک وه ړا کار بلوي ړړ وه داسړ ټولنو کړ هيڅ اطمينان او
رو و ارامو به وي.
وه اس مو ټولنه کړ ایمان د يوبد وه ټولو موخو کړ رغنده رول لوي ،ودي او ټولني او معام ه د ایمان وه تله
تلر کيږي .
-2اسالمي ټولنه په ديني ورورګلوۍ سره تړلی ده:
اس مو ټولنړ ا واد یو له مر سوه د ایمان وه رس تړل شوي دي او وه خپلو منځو کړ ل ه د س ه وروبو وه څيو
مينه ،محبت لوي او یو له مر څنه ځان جدا به ي و ځ ه ړړ اس م هو ول تفوقه او مړ اتفاقو وامه کړی ده.
ب مِ َما
(و َال ت َ ُكوبُوا ِمنَ ْال ُم ْ ِوكِينَ ِ ۰منَ الهذِینَ َ هوقُوا دِینَ ُن ْ َو َكابُوا ِشيَعًا ُك ُّر ِ ْ ٍ
هللا تعالی وه سوره الووم کړ ومایوَ :
لَدَ ْی ِن ْ َ ِو ُ ونَ ) الووم)۳۲( :
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َص ُمواْ مِ َح ْب ِر َّللاِ َج ِميعًا َوالَ تَفَ هوقُواْ َوا ْذ ُك ُوواْ بِ ْع َمةَ
همدا را هللا تعالی وه یووالو امو کړی دی او ومایلو یو ديَ { :وا ْعت ِ
ار َأَبقَذَ ُك ِم ْن َنا َكذَلِكَ یُبَيِ ُن
ى َ
ګ َميْنَ قُلُو ِم ُك ْ َأ َ ْ
صللل َبحْ ت ُ ِمنِ ْع َمتِ ِه ِإ ْخ َوابًا َو ُكنت ُ ْ َ
َّللاِ َ
شلللفَا ُ ْف َوٍٍ ِمنَ النه ِ
علَ ْي ُك ْ ِإ ْذ ُكنت ُ ْ أ َ ْعدَاء َأَله َ
علَ َ
َّللاُ لَ ُك ْ آیَاتِ ِه لَعَله ُك ْ ت َ ْنتَدُونَ } (آل عموان)۱۰۳:
کله ړړ رسللول هللا صلللی هللا عليه وسللل مدینړ منورې ته ورسلليده د م لللمابابو تومنم یو د اسل مو وروريلوو ويمان
وتړلو توڅو هټه کينړ او دښللللللمن ړړ د جاهليت له مابړ را واتړ وې له منځه الای شللللللو او هماغه ړړ ټول
م لمابان یو له مر سوه وتړل شو او ټولړ کينړ وه وروريلوو تبدیر شوی.
همدا را وه اس مو ټولنه کړ کورب شتون لوي ړيوته ړړ و ر  ،مور  ،وروبه او خویندې وه کړ را ټول وي او یو
له مر سللوه د يوبد وه کاروبو کړ موسللته او هم اري کوي ،مور او و ر د اوالدوبو سللالمه توميه کوي او اوالدوبه د
مور  ،و ر او د کورب د م وابو قدر او درباوی کوي .موع س وه موجوده ټولنو کړ دا سړ غیتلی کورب شتون به
لوي؛ مل ړ د کورب غړي د موقت وخت لپاره یو له مر سوه موجود وي.
-3اسالمي ټولنه همکاره او مهربانه ټولنه ده:
د بورو ټولنو وه ب بت د اس مو ټولنړ یوه ځاب ړتيا داده ړړ وه اس مو ټولنه کړ منومابو ،ایثار ،داکاري ،محبت
او مينه موجوده وي ،ړړ دا ځابېړتيا وه بورو ټولنو کړ شتون به لوي .دا ځ ه ړړ داس مو ټولنړ اصول او قواعد
هللا تعالی تأسيس کړی دي او داس مو ټولنړ ويړو ته یو امو کړی دی ړړ یو له مر سوه موسته وکړئ ،د یتي
والنه وکړئ ،د قيو او ميو له سوه موسته وکړئ ،کوبډې او اسيو سوه هم اري وکړئ او وه خپلو منځو کړ
منومابه ،مينه باک اوسئ ؛ توڅو يوبد مو ښ لی شو او وه خپلو منځو کړ یو وو مر ظل مه کوئ.
ان{المائدٍ)۲( :
علَى ْالبِ ِو َوالت ه ْق َوى َوال تَعَ َاوبُوا َ
هللا ع وجر ومایلو ديَ } :وتَعَ َاوبُوا َ
علَى ا ِألثْ ِ َو ْالعُد َْو ِ
سو ُل ه
ار ُر َ َما ُء مَ ْينَ ُن ْ } الفتح)۲۹(:
هللا تعالی ومایلو ديُ {:م َح همدٌ َر ُ
َّللاِ َوالهذِینَ َمعَهُ أ َ ِشدها ُء َ
علَى ْال ُكفه ِ
وه یو قدسو دیث کړ را ي هللا تعالی ومایر دي( :یَا ِعبَادِي إِبِو َ هو ْمتُ ُّ
علَى بَ ْف ِوَ ،و َجعَ ْلتُهُ مَ ْينَ ُك ْ ُم َح هو ًما،
الظ ْل َ َ
َ َ تَ َ
ظالَ ُموا) متف عليه
همدا را ويټمبوعليه ال م د اس مو ټولنړ ويړي هڅولو ړړ وه خپلو منځو کړ له منوماب  ،دوست او ا توام
ْس ِمنها » .سنن
يوبَا َویَ ْع ِو ْ
څنه کار واخلو .وه یو دیث کړ شویګ کړ راځوَ « :م ْن لَ ْ یَ ْو َ ْ َ
ف َ ه َك ِب ِ
ص ِټ َ
يوبَا َلَي َ
أمى داود-ن
ترجمه :څوک ړړ موبږ وه کوړنينابو ر
دی.

به کوي او موبږ او دم وابو

به ويژبو موبږ له لی څنه به

وه یو مر دیث شویګ کړ راغلو دي( :ال ُم ْ ِل ُ أ َ ُخو ال ُم ْ ِل ِ الَ یَ ْ
ظ ِل ُمهُ َوالَ یُ ْ ِل ُمهَُ ،و َم ْن َكانَ ِو َ ا َج ِة أ َ ِخي ِه َكانَ ه
َّللاُ
ست ََوهُ ه
ع ْن ُم ْ ِل ٍ ُك ْو َمةً َ ،هو َج ه
َّللاُ َی ْو َم
ع ْنهُ ُك ْو َمةً ِم ْن ُك ُومَا ِ
َّللاُ َ
ِو َ ا َج ِت ِهَ ،و َم ْن َ هو َج َ
ست ََو ُم ْ ِل ًما َ
ه َی ْو ِم ال ِق َيا َم ِةَ ،و َم ْن َ
ال ِق َيا َم ِة) .متف عليه
ترجمه :یو م لمان د مر م لمان ورور دی ،ظل دې ورمابدې به کوي او دښمن ته دې به سپاري .څوک ړړ د
م لمان ورور وه اجت کړ وي هللا تعالی مه دده اجتوبه ووره کړي او ړاړړ د م لمان څنه یوه سنتو لوی کړه
هللا تعالی مه دده څنه د قيامت سنتيابړ لوی کړي او ړاړړ وه م لمان مابدې ووده واړوله وه آخوه کړ مه هللا تعالی
وه ده مابدې ووده واړوي.
امام امن مطال د مناری وه شوح کړ لي لو دي (:ى هذه األ ادیث الحض على استعمال الو مة للنل كلن كا وه
ومؤمنن ولجميع البنائ والو منا) .شوح صحيح البنارى ـ
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ترجمه :وه دې دیثوبو کړ هڅوبه ده دې ته ړړ وه ټولو منلوو مابدې ماید ر
مابدې او وه ټولو يواباتو مابدې ه ماید منومابو وشو.

وشو  ،کا و مابدې  ،مؤمن

-4اسالمي ټولنه له هر ډول اخالقي پستيو څخه پاکه ټولنه ده:
اس مو ټولنه وه عالو اخ قو سمباله ټولنه ده ړړ هيڅ ول باکاره او و ت اخ و وه کړ ځای به لوي .وه اس مو
ټولنه کړ هو هټه کار ړړ داس مو شویعت سوه وه ټ و کړ وي او یا یو سال طوه به منو ځای به لوي ل ه:
با  ،مړ جامو ،د ميېابه ښځو او بوابو تومنم منتلط يوبد ،د ښځو او بارینه له خوا یو له مر سوه م امنت کول،
کاروبه کول ،با محومو ښځو ته کتر ،ووته له محومه سفو کول ،د شوامو او بورو ب ه یو توکو استعمال،
،د
د لنو ولع کړبړ ،د يواباتو جنېول او مارغابو تحوی ول او داسړ بور.
سبِي ً } االسواء)۳۲( :
سا َء َ
{و َال ت َ ْق َومُوا ال ِ بَا إِبههُ َكانَ َا ِ َةً َو َ
هللا جر ج له ومایلو ديَ :
ش َما
{و َال ت َ ْق َومُوا ْالفَ َوا ِ َ
همدا را هللا تعالی له ټولو مدو کړبو او وینا څنه د اس مو ټولنړ ويړي منع کړي ديَ .
ظ َن َو ِم ْن َنا َو َما َم َ
َ
طنَ } االبعام)۱۵۱( :
ظ َن َو ِم ْن َنا َو َما َم َ
ش َما َ
ويټمبوعليه ال م ومایلو ديَ ( :ما ِم ْن أ َ َ ٍد أ َ ْغ َي ُو ِمنَ ه
طنَ ).
َّللاِِ ،م ْن أَجْ ِر ذَلِكَ َ هو َم الفَ َوا ِ َ
صحيح البناري-ب نة طوو النجا
ترجمه :هيڅوک له هللا تعالی یاه غيوتو ب ته د همدې وجه به یو مدکاروبه وام کړي دي که هټه ښ اره دی
او که وټ.
-۵اسالمي ټولنه د امن ټولنه ده:
امن او امنيت د يوبد ضووره دی او ووته له امنيت څنه يوبد م ر دی  .اس مو ټولنه د امن ټولنه ده او وه
اس مو ټولنړ خلک ټول د رو و او ج مو امنيت ،اطمينان او س ون څنه موخمن دي.
وه اس مو ټولنه کړ د خل و ځان ،مال ،عقر او بامو د هو ول تيوي څنه مصئون دی.
علَى أ َ ْم َوا ِل ِن ْ َوأ َ ْبفُ ِ ِن ْ ) .سنن النتومذی
ويټمبوعليه ال م ومایلو ديْ ( :ال ُمؤْ ِم ُن َم ْن أ َ ِمنَهُ النها ُ َ
ترجمه :کامر مؤمن هټه دی ړړ خلک یو د خپلو ځابوبو او مالوبو وه ااه امين وي و.
وه یو مر دیث شویګ کړ ويټمبوعليه ال م ومایلو ديَ ( :خي ُْو ُك ْ َم ْن ی ُْو َجى َخي ُْوهُ َویُؤْ َم ُن ش َُّوهُ َوش َُّو ُك ْ َم ْن َال ی ُْو َجى
َخي ُْوهُ َو َال یُؤْ َم ُن ش َُّوهُ) م ند أ مد – الوسالة
ترجمه :وه تاسو کو غوره هټه څوک دی ړړ د خيو اميد ورڅنه کيږي او له شو څنه یو خلک وه امن کړ وي او
تاسو کړ مد هټه څوک دی ړړ د خيو اميد ورڅنه به کيږي او له شو څنه یو خلک وه امن کړ به وي.
-6يو بل ته په نيکۍ امر کول او له بديو څخه منع کول:
اس مو ټولنه وه بورو ټولنو ددې امله غوره ده ړړ وه اس مو ټولنه کړ د ټولنړ څنه د موضوبو ،د اخ قو ادوبو
او جووموبو د کمولو وه هدف ددې ټولنړ ا واد د خيوغوښلللتوب ی وه وار یو مر ته وه بي يو بصللليحت کوي او له مدیو
یو را يوځوي ړړ دا ځابېړتيا یواځړ د اس مو ټولنړ ده.
هللا تعللالی ومللایلو ديُ { :ك ْنت ُ ْ َخي َْو أ ُ هم ل ٍة أ ُ ْخ ِو َج ل ْ
ع ِن ْال ُم ْن َك ِو َوتُؤْ ِمنُونَ ِم ل ه
اِّ{ آل
ت ِللنه لا ِ ت لَل أ ْ ُم ُوونَ ِم ل ْال َم ْع ُو ِ
وف َوت َ ْن َن ْونَ َ
عموان)۱۱۰( :
إن لَ ْ یَ ْ ت َِط ْع َبِ ِل َابِ ِه ْ َ ،
رسول هللا صلی هللا عليه وسل ومایلی دیَ ( :م ْن َرأى ِم ْن ُك ْ ُم ْن َكوا ً َ ْليُټَيِ ْوهُ مِيَ ِد ِه ْ َ ،
إن لَ ْ یَ ْ ت َِط ْع
ان ) رواه م ل .
َبِقَ ْلبِ ِه َ ،وذَلِكَ أ ْ
ضعَفُاإلی َم ِ
ترجمه :څوک ړړ یو من و ووینو هټه دې وه ال سوه منع کړي که ړيوې دایو وه توان کړ به وي هټه من و دی
وه يمه مابدې منع کړي که ړيوې دا یو وه توان کړ به وي وه اه کړ دی هټه مد وي ی او دا توټولو کم وری ایمان
دی.
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-۷اسالمي ټولنه دجهاد او مبارزې ټولنه ده:
داسالمي ټولنې ځانګړتيا داده چې اسالمي ټولنه د هللا تعالی په الره کې د جهاد او مبارزې مسئوليت په غاړه لري.
ددې ټولنې په شرطونو پوره کسان بايد هر وخت ددې اراده ولري چې د اړتيا په صورت کې د کفارو سره د مسلح
جهاد او مقابلې لپاره اماده وي او په دې نيت سره يي لوی اجر ور په برخه کيږي.
هللا تعالی فرمايلي ديُ { :كتِب عل ْي ُك ُم ْال ِقتا ُل و ُهو ُك ْره ل ُك ْم وعسَ أ ْن ت ُ ْك ِر ُهوا شَ ْيئاا و ُهو خيْر ل ُك ْم وعسَ أ ْن ت ُ ِحبوا شَ ْيئاا
و ُهو شر ل ُك ْم{ البقرة)21۶( :
 -۸دسختو او مشقت باره حکمونو څخه خالي:
اسالمي ټولنه  ،هغه ټولنه ده چې ددې ټولنې له ذمې څخه هللا تعالی هغه طاقت پرسا او له مشقت ډک حکمونه لري
ّللاُ ِب ُك ُم ْاليُسْر وال ي ُِري ُد ِب ُك ُم ْالعُسْر{البقرة)1۸۵(:
دي چې په تيرو امتونو باندې مقرر ؤ .هللا تعالی فرمايلي دي{:ي ُِري ُد َ
ِين ِم ْن حرج}الحج)۷۸( :
په يو بل آيت کې فرمايي }:وما جعل عل ْي ُك ْم ِفي الد ِ
-۹اسالمي ټولنه هيڅکله د ګناه په کار باندې نه راجمع کيږي:
د اسالمي ټولنې په ځانګړتياؤ کې دا هم ده چې اسالمي ټولنه هيڅکله په داسې کار باندې اتفاق نه کوي چې هغه د
معصيت او ګناه کار وي او هللا تعالی اسالمي ټولنه دداسې خطا څخه ساتلی ده.
ّللاُ أ ُ َمتِي عل الضَالل ِة أبداا» المستدرك
په يو روايت کې چې امام حاکم روايت کړی دی راځي« :ال يجْ م ُع َ
ترجمه :هللا تعالی زما امت هيڅکله په ګمراهۍ نه جمع کوي.
-۱۰اسالمي ټولنه ميانه رو او معتدله ټولنه ده:
د اسالمي ټولنې له ځانکړتياؤ څخه دا هم ده چې اسالمي ټولنه وسط  ،ميانه رو او معتدله ټولنه ده  .دا دهللا تعالی
حکم دی چې عدالت په ټولنه کې پياده کړئ او د اسالمي ټولنې وګړي يي مکلف کړي دي ترڅو عادل او ميانه رو
اوسييږي .هللا عزوجل فرمايلي دي  } :وكذ ِلك جع ْلنا ُك ْم أ ُ َمةا وسطا ا ِلت ُكونُوا ُ
سو ُل عل ْي ُك ْم
الر ُ
اس وي ُكون َ
شهداء عل النَ ِ
ش ِهيدا ا} البقرة)1۴3( :
اسالمي ټولنه د نورو ټولنو په شان نه ده چې يا خو د هللا تعالی له وجود څخه منکر وي او يا هم د زياتو خدايانو او
الهه ؤ منونکې وي؛ بلکې اسالمي ټولنه د قرآن کريم د هداياتو او د پييغمبرانوعليهم السالم ددعوت په اساس ددې
کون خالق يو ګڼي او هغه واحد الشريک ذات ګڼي .همد اراز د اسالمي ټولنې ټول معتقدات  ،عبادات او معامالت،
شخصي او اجتماعي کارونه د افراط او تفريط څخه خالي دي .همدا وجه ده چې اسالمي حکمونه د هر وخت،
زمان او هرډول شرائطو کې د تطبيق وړ دي او د هر وخت سره سمون خوري.
ِين  ،فإِنَما
رسول هللا صلی هللا عليه وسلم په يو حديث شريف کي فرمايلي دي ( :يا أيها النَ ُ
اس ِإيَا ُك ْم و ْالغُلُ َو فِي الد ِ
ِين) .سنن ابن ماجة
أ ْهلك م ْن كان قبْل ُك ُم ْالغُلُو فِي الد ِ
والسالم عليکم ورحمة هللا وبرکاته

4

