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    افغانســـتانامارت اســـــالمی                     

 حج واوقاف وزارت ارشــاد،                 
 ریاست ارشاد وانسجام امور مساجد                  

 آمریت ارشاد ودعوت               
             مدیریت عمومی تنظیم خطبه ها                

ــ ـــــــ ــ ــــــــ ــ ـــــــــــــــــــ ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ ــ  ــــ
 هجری شمسی7/5/1401هجری قمری مطابق30/12/1443:رخؤمجمعه روز خطبهرهنمای 

 صلی هللا علیه وسلمرسول هللا های به سنت   کردن  عمل وضرورت اهمیت 
 َ  ِ َْْ  َُ ُح الَْْ ِا نح ُي ْْح َّ  َُْْه ، َومَْْ َُ ُم ِْْ ُ الَْْ ِدِه اّلِلَّ َتِعيُنُه ، َمنح يَْهْْح ُد ّلِِلَِّ ََنحَمُدُه َوَنسح َمح َِ هَْْ ِيَأ  َُْْه َوَشنَّ  ِإنَّ اْلح َدُه  ُ َو ْْح َّ اّلِلَّ َِ ِإ ََْْه ِإ َهُد َشنح   َُْْه ، َوَشهْْح

ا ونذي ا بني َيَدي ا س عة، من يطع هللا ورسو ه القد رهد ، ومْْن يعمْْهم  الالنْْه ِ ي ْْ ه إِ ن سْْه ، ِو ُُمَمًَّدا َعبحُدُه َوَرُسو ُُه شرساه ابْلق بشي 
 ي  ه هللا هيئ  َشمَّ  بَْعحُد. 

َوٌة َ َسَنٌة ِ َمنح َك َن }َ َقدح َك َن َ ُكمح يف َرُسوِل اّلِلَِّ ُشسح وذ ابهلل من ا شيط ن ا  جيمعق ل هللا سبح نه وتع  ی يف ُمکم کت به و و اصدق ا ق ئاني ش
ِخَ  َوذََكَ  اّلِلََّ َكِثيًا{ اِ زاب: ) َم اْلح  (21يَْ حُجو اّلِلََّ َوا حَيوح

ُي ُُمَمٍَّد َصاَّى هللاُ  ِي َ دح َسَن اهلَدح ، َوَش ح َسَن اْلَِديِث ِكَت ُب اّلِلَِّ  ح ا بخ ری َعَايحِه َوَساََّم( صحي وق ل رسول هللا صای هللا عايه وسام:)ِإنَّ َش ح
 حضار محترم وشنوندگان عزیز! 

هللا جل جالله  محمد صلی هللا علیه وسلم  را به جامعه بشریت بخاطر این فرستاده است تــا غیمــام خــالل ریــ ال را 
 برای بنده ها برساند وشریعت اسالم را به آنها بیان کند.

به انسانها بخصوص مسلمانها بیان کرده است یکی ا    رسول هللا صلی هللا علیه وسلم شریعت الهی را  به دو طریقه
طریل وحی  جلی که همانا قرآن کریم است  ودیگر ا  طریل وحی خفی که عبارت ا  ســنت رســول هللا صــلی هللا 

 علیه وسلم میباشد .

 سنت رسول هللا صلی هللا علیه وسلم نوع دوم وحی ودوم مرجع شریعت میباشد .

 نــد ی  راه وطریقــه لیه وسلم  این است که  در هر بخشــی ا  رسول هللا صلی هللا عمطلب ا  عمل کردن به سنت 
معامالت، درخورد ونوش، در نشســت وبرخاســت، را اختیار کنیم . در عبادات، در  رسول هللا صلی هللا علیه  وسلم

سول هللا صــلی ردر خواب وبیداری، در خانه، جامعه، در سفر وحضر، در خرید وفروش ودر تعامل با مردم  راه 
 تعقیب نموده واین را عمل کردن به سنت رسول هللا علیه وسلم  فته میشود.هللا علیه وسلم را 

 سنت هم باری  غیممبرصلی هللا علیه وسلم ا  طریل وحی نا  ل میشود. 

ٌي يُوَ ى {:میفرمایدهللا جل جالله  َِّ َو ح ََو  . ِإنح ُ َو ِإ  (4)ا نجم:}َوَم  يَْنحِطُق َعِن اهلح

 وحی میشود.  است که به او تو ا  ن د خود سخن نمی  وئی، نیست این )قرآن( مگر وحی ترجمه: 

َ ِ انَّ ِس َم  نُْزَِِل ِإَ يحِهمح َوَ َعاَُّهمح يَْتََْ كَُّ ونَ }:میفرمایدهللا جل جالله  َ  ِ تَُْبنيِِ  (44:) نحُا{َوشَنَز حَن  ِإَ يحَأ ا ذِِكح

قرآن را به تو نا ل کردیم تا اینکه  بیان  کنی ا  برای مــردم  ا  بــرای شــان نــا ل شــده وتــا ما بخاطر این ترجمه:
 اینکه ایشان باندیشند.

ا  برای مردم آن احکامی که در قرآن کریم است ووعد ووعید را  به اقــوال رطبی میگوید: تا اینکه بیان کند  امام ق

 قرآن[الجامع ألحكام ال.]وافعال خود 
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َاُه َمَعُه( سنن شىب  او  :فرموده استرسول هللا صلی هللا علیه وسلم چنان هم َِ ِإِّنِ ُشوتِيُت ا حِكَت َب َوِمثْح  )َش

 ومثل آن .خبردار به من داده شده است قرآن ترجمه:

ُم يَْنحِزُل َعَاى َرُسوِل اّلِلَِّ َصاَّى هللاُ َعَايحِه َوَساََّم اِب سهنَِّة َكَم  يَْنحزِ :در یک حدیث مرسل آمده است َُ ُُ َعَايحِه ا سَّ ِي ِه اِب حقُْْ ح ِن، )َک َن ِجْبح ُل َعَايْْح
َ   َكَم  يَُْعاُِِمُه ا حُق ح َن( امل اسيُ أليب  ا  و  َويَُْعاُِِمُه ِإَّيَّ

بود جبرئیل علیه السالم که نا ل می شد به ن د غیامبرعلیه السالم  به سنت طوریکه نا ل میشــد بــه نــ د او ترجمه:
 وسنت را به وی تعلیم میداد طوریکه قرآن را تعلیم میداد.باقرآن 

شــریعت اســالم را ا  غیامبر علیه السالم ا  طریل سنت ، احکام مجمل قرآن کریم را شرح وتوضیح کرده واحکام 
 قبیل حالل وحرام، جائ  وناجائ ، فرض وواجب، فضائل ومستحبات را رهنمائی کرده است.

 سنت عبارت ا  اقوال، افعال، اخالق وسیرت  رسول هللا صلی هللا علیه وسلم میباشد.

 عمل کردن به سنت رسول هللا علیه وسلم نظربه  دالئل آتی مهم وضروری میباشد:

 اطاعت رسول هللا صلی هللا علیه وسلم وعمل کردن به سنت آن در واقع اطاعت کردن  ا  هللا تعالی میباشد.-۱

تَُْهوا{اْلش ::میفرمایدهللا تعالی   )7(}َوَم   ََتُكُم ا  َُّسوُل اَلُخُذوُه َوَم  ََنَ ُكمح َعنحُه اَل نْح

که غیامبرصلی هللا علیه وسلم برای شما )ا  احکام دین( بدهد بگیرید وآنچه که شمارا با  دارد دست وآن چه  ترجمه:
  بردارید. 

  .(80)ا نس ء:ُسوَل الََْقدح َشطَ َع اّلِلََّ {َمنح يُِطِع ا  َّ  }:در آیه دیگری خداوند میفرماید
 او هللا را اطاعت کرده است.کسی که رسول هللا صلی هللا علیه وسلم را اطاعت کند غس هرترجمه:

 مت ق عايه)من شط عين القد شط ع هللا، ومن عم ين القد عمى هللا(  :در حدیث صحیح آمده است
کسیکه مرا اطاعت میکند درواقع هللا را اطاعت کرده است وکسی نا فرمانی میکند درواقــع ا  هللا نافرمــانی ترجمه:
  کرده .

 . علیه وسلم کامیابی ب رگ  است اطاعت ا  رسول هللا صلی هللا 

 )71األ زاب: {َوَمنح يُِطِع اّلِلََّ َوَرُسوَ ُه الََْقدح اَل َز الَْوحزًا َعِظيًم {:میفرماید هللا تعالی  

 کسیکه اطاعت هللا ورسولش را میکند به تحقیل کامیاب شد به کامیابی ب رگ. ترجمه: 

اقتداء به افعــال، اقــوال واخــالق غیامبرصــلی هللا علیــه وســلم عمل کردن به سنت رسول هللا صل هللا علیه وسلم    -۲

 میباشد وغیامبر علیه السالم بهترین نمونه ا  برای اقتداء است .

َوةٌ  {:میفرمایدهللا تعالی  َِخَ   َ َسَنٌة ِ َمنح َك َن يَْ حُجو َ َقدح َك َن َ ُكمح يف َرُسوِل اّلِلَِّ ُشسح َم اْلح  (21األ زاب:)َوذََكَ  اّلِلََّ َكِثيًا{اّلِلََّ َوا حيَْوح
بــرای کســیکه ثــواب ، رفتار و فتار( فرســتاده هللا سرمشــل نیکــو اســت  ند ی وشیوهحقا که برای شما در )ترجمه:

 ورحمت هللا جل جالله ورو  آخرت را امید وارباشد وهللا را بسیار یاد کند.

 یروی وتابع داری رسول هللا صلی هللا علیه وسلم میباشد.عمل به سنت رسول هللا صلی هللا علیه وسلم عالمه غ -۳

عمل کردن به سنت رسول هللا صلی هللا علیه وسلم نشانه محبت با رسول هللا صلی هللا علیه وسلم میباشد ومحبت  -۴

 با رسول هللا صلی هللا علیه وسلم نشانه کمال ایمان است.

ُح ِإنح   }:میفرمایدهللا تعالی  ُ َغُ وٌر رَِ يمٌ ُق ُ َويَْغحِ  ح َ ُكمح ُذنُوَبُكمح َواّلِلَّ ُتمح ُتُِبهوَن اّلِلََّ اَل تَِّبُعوين ُُيحِببحُكُم اّلِلَّ  (31){ ل عم ان: ُكنْح
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ترجمه:بگو ا رواقعا هللا را دوست میدارید غس مرا غیروی کنید هللا شمارا دوست میدارد و ناهان شمارا می آمــر د 

 ر  ار مهربان است.وهللا جل جالله آم

هللا تعالی محبت خود را در اتباع غیامبر علیه الســالم  ــره  ده اســت واطاعــت ا  رســول هللا صــلی هللا علیــه وســلم  

 عبارت ا  عمل کردن به سنت او میباشد.

َمَة ُ بِِِه  :در تفسیر این آیت چنین  فته استامام حسن بصری رحمه هللا  َُ وِ ِه( )اَلَك َن َع َنِة َرسُْْ ُ ُم اتَِِب ُع سَْْ تفسیر ابن أبــ  ِإَّيَّ

 عالمه محبت هللا تعالی به ایشان عمل کردن به سنت های رسول هللا صلی هللا علیه وسلم است . حاتم[

 رسول هللا صلی هللا علیه وسلم به غیروی ا  سنت امر کرده است . -۵

ِع  :صحابه کرام چنین نصیحت کردنددر یک حدیث شریف به رسول هللا صلی هللا علیه وسلم   )ُشوِصيُكمح بِتَْقحَو  اّلِلَِّ َوا سَّمح
يح  َعاَْْ اًل  َكِثيًا، الَْ َُ ِت وا َوا طَّ َعِة َوِإنح َك َن َعبحًدا َ َبِشيًّ ، اَلالنَُّه َمنح يَِعشح ِمنحُكمح بَْعحِدي، اَلَسَيَ  اخح ِديِِنَي، َع ْْه ِديَن ا حَمهْْح َُا َْْ ِء ا  َّاهِْْ َح نَِّة ا نَِّ  َوسَْْ ُكمح ِبسُْْ

َه    اِب نََّْواِجِذ( سنن ا دارمي َعَايْح

من شمارا به تقوا ا  هللا تعالی وصیت میکنم وهمچنان به اطاعت حکام وامراء وصیت میکنم ا ر کــه مــالم ترجمه:

 حبشی هم باشد، یقیناً ا ر کسی ا  شما  نده بماند اختالفات  یادی را در بین امت میبیند.

بــه ســنت خلفــای راشــدین ر م اســت . ایــن طریقــه مــرا بــه   برشما عمل کردن به سنت من ر م است وعمل کردن

 دندانهای خود محکم بگیرید.

 احیای سنت رسول هللا صلی هللا علیه وسلم  اجر وغاداش بیشتر دارد. -۶

َي  ُسنًَّة ِمنح ُسنَِّ  َقدح شُمِ :را این چنین فرمودرسول هللا صلی هللا علیه وسلم بالل ابن الحارث  يَتتح بَْعحِدي، اَلالنَّ َ ُه ِمَن )ِإنَُّه َمنح َش ح
ًئ ( وق ل ا رتمذی :  ذا  ديث  سن ُقَص ِمنح ُشُجورِِ مح َهيْح َُ ِِبَ  ِمنح َغيحِ َشنح يَْنْح َُ َمنح َعِم ِ  ِمثح   اأَلجح

به تحقیل کسی که  آن سنت مرا  نده میکند بعدا  من مردم آن را ترک کرده اند ا برای او آن انــدا ه اجــر ترجمه:

  وثواب است  مانند آن کسیکه به او عمل میکند بدون اینکه ا  اجروثواب او کاسته شود.

 کسیکه به سنت رسول هللا صلی هللا علیه وسلم عمل میکند با غیامبر علیه السالم دربهشت یک جا میباشد.-۷

َي  ُسنَِّ  الََْقدح َشَ بَّيِن، َوَمنح َش َ ):در یک حدیث شریف آمده است  بَّيِن َك َن َمِعي يف اجلَنَِّة( سنن ا رتمذي ت ه ك َوَمنح َش ح
 کسی که سنت مرا  نده میکند به تحقیل مرا  نده کرد وکسیکه مرا  ند کند با من در بهشت میبادشد.ترجمه:

 غیروی ا  سنت کامیابی ورستگاری است ومخالفت ا  سنت هالکت است.-۸

ُِِ ِه ٍَّة الَ )َعنح َعبحِد  :یک حدیث شریف آمده استدر ٍُ ِه ٌَّة َوِ ُك ُِِ َعَم ُ َعَايحِه َوَساََّم ِ ُك ٍ و َق َل َق َل َرُسوُل اّلِلَِّ َصاَّى اّلِلَّ ٌَة اَلَمنح اّلِلَِّ بحِن َعمح رتح
َاَح َوَمنح َك َنتح ِإََل َغيحِ َذِ َأ الََْقدح َ َاَأ( مسند شمحد َتُُه ِإََل ُسنَِّ  الََْقدح َشالْح   َك َنتح اَلرتح

 به سنت راه نجات ومعیار قبولیت عمل میباشد.  عمل-۹

چنگ  دن به سنت ذریعه نجــات اســت .طوریکــه امــام مالــک وایت است که ایشان چنین فرمودند:ا  امام  هری ر

سنت مانند کشتی است کسی که درکشتی بــار شــد نجــات حاصــل میکنــد  وکســی کــه ا   :رحمة هللا علیه   فته است

 کشتی با  ماند هالک میگردد.

عمل کردن سخن غذیرفته نمی شود فتار وعمل ونیت درست نمــی شــود بدون ا :میگویدامام سفیان ثوری رحمه هللا  

 ]المجالسة وجواهر العلم [مگر به غیروی ا  سنت .

 نیست. ا  جمله امت اورسول هللا صلی هللا علیه وسلم را میکند   کسیکه مخالفت  -۱۰

( مت ق عايه)اَلَمنح َرِغَب َعنح ُسنَّ :میفرماید رسول هللا صلی هللا علیه وسلم َايحَس ِمينِِ  ِ  الَْ

العلــم وفضــله ]جــامع بیــان  ت كتم سنة نبيكم   ْْااتم( و  :)شده که او فرمودند عبدهللا ابن مسعود رض  هللا عنه روایت  ا 

  ترجمه: ا ر شما سنت غیامبرتان را ترک کردید یقیناً  مراه میشوید . .ربن عبدالبر[
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 دین وقتی ضعیف میگردد که سنت غیامبرصلی هللا علیه وسلم ا  بین برود.-۱۱

يِن تَْ حُك :-رضي اّلِِل عنه - بن ا ِدياميِ ق ل عبد اّلِلِ   وًَّة( )باغين:ِإنَّ َشوََّل َذَ  ِب ا دِِ ًة قُْْْ وَّ ُُ قُْْْ َبْْح َ ُب اْلح نًَّة، َكمَْْ  يَْْذح يُن ُسنًَّة سُْْ َ ُب ا دِِ ا سهنَِّة، َيذح
 سنن ا دارمی

 سْْت َتركْْ  هْْيئ  كْْ ن رسْْول هللا ):در ارتباط غیروی ا  غیامبر صلی هللا علیه وســلم فرمــوده انــد  ابوبکر صدیل رض  هللا
 او صحيح خب ريصاى هللا عايه وسام يعمُ به إِ عمات به إين شخشى إن ت كت هيئ  من شم ه شن شزيغ( صحيح مسام 

من ترک کننده آن چی های نیستم که غیامبر صلی هللا علیه وسلم بر آن عمل کرده من ا  این میترسم ا ر من ترجمه:  

 لی هللا علیه وسلم چی ی راترک کنم  ا  راه منحرف میشوم .ا  کارهای رسول هللا ص

 رسول هللا صلی هللا علیه وسلم: فوائد عمل کردن به سنت 

 .به دست آوردن محبت هللا جل جالله-۱

هللا  به دست آوردن کمک ونصرت هللا جل جالله کسیکه به سنت رســول هللا صــلی هللا علیــه وســلم توجــه میکنــد -۲

 تعالی به او کمک میکند وبه نیکی ها اورا توفیل میدهد.

.کسیکه به سنت رسول هللا صلی هللا علیه وسلم عمل میکنــد هللا تعــالی بــه ســبب قــرب ون دیکیــت او قبولیت دعا-۳ 

 ا قبول میکند .دعای اور

عمل کردن به سنت انجام فرائض به طریقه کمال است .کسیکه نما  میخواند ودر وضو سنت را مراعت میکند   -۴

با  در نما  هم سنت را مراعت میکند این در حقیقت نما  کامــل وغــوره را ادا کــرده اســت وا ــر کســی در وضــو 

 ونما  سنت را مراعات نکند نما  او  ینتی ندارد.

 خالصی ا   ناهان.علما کرام میگویند کسی که سنت غیامبر را مراعات میکند ا  ناهان در امن است -۵ 

  یادت معرفت در قلب .-۶

َ ُف مِْْ : فته استأبو العبّاس بن عطاء رح  ُ قَْاحَبُه بُِنوِر ا حَمعح اَِلِة، َوَِ َمَق َم َشهح َِبيِْْب يف »َمنح شَ حَزَم نَْ حَسُه  َ اَب ا سهنَِّة غَمَ  اّلِلَّ ِة اْلح نح ُمَت بَْعَْْ
ًُ َونِيًَّة َوَعقحًدا«   اية األو ي ء وطبق  ًِ َواِلعح ِقِه َوا تََّأ هِب ِِبَ ابِِه قَْوح َُ َع ِ ِه َوَشخح  ت األص ي ء ألبی نعيم األص ه نی[َشَواِم ِِه َوَشالْح

.کسیکه غیرو ا ا  نور معرفت غر میکندکسی که باری خود آداب وسنت را ر م میگرداند هللا تعالی قلب او رترجمه:

اوامر، افعال واخالق غیامبرصلی هللا علیه وسلم شودا این بارتر دیگر مرتبه نیست.ودر  فتار، رفتــار، نیــت واراده 

 آداب رسول هللا صلی هللا علیه وسلم را مراعات کردند.

 .است ه وسلمرسول هللا صلی هللا علیدر غیروی ا  سنت  هدایت ، فالح و کامیاب  -۷

 :(5)ا نور{َوِإن ُتِطيُعوُه ََتحَتُدوا  {:میفرمایدهللا جل جالله 

 )من شم  ا سنة عاى ن سه قِو والعُ نطق ابْلكمة( روح املع ين: از مهني جهت بع ی عام ء گ ته اند
علــم وحکمــت کسیکه قول وفعل سنت غیامبرصلی هللا علیه وسلم را در خــود عملــی میکنــد او بــه همیشــه ا  ترجمه:

 سخن میگوید.

 أقول قول  هذا استمفرهللا ل  ولکم ولسائر المسلمین                                
 آمین                                                                        


