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 امارت اســـــالمی افغانســـتان                   

 وزارت ارشــاد،حج واوقاف                       

 ریاست ارشاد و انسجام مساجد                         
 

 موضوع خطابت روز جمعه و                                                                      

 تقریر وبیان تحریر شده که به متام خطباء مرکز و والیات

 به هر دو زبان ملی کشور )دري و پشتو( ارسال میګردد

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ش ـه1401/میزان/1ق مطابق ـه1444/صفراملظفر/26

 اهمیت اصالح و خیرخواهی مردم

يدنا محمد وعـيل للـه ، سيل من جعله الله إماًما للمصلحني، والصالة والسالم عله الذي ألَّف بني قلوب املؤمننيالحمد ل

     ، أما بعد :وصحبه أجمعني

ْؤِمِننيَ َوأَْصلُِحواْ َذاَت ِبْيِنكُْم َوأَِطيُعواْ اللَّه َوَرسُ  َفاتَُّقواْ اللّهَ }قال الله تعالی يف محکم کتابه:      1األنفال: {ولَُه إِن كُنُتم مُّ

 البخاري َفَهلَكُوا( صحيح اْخَتلَُفوا َقْبلَكُمُ  كَانَ  َمنْ  َفإِنَّ  تَْخَتلُِفوا وقال الرسول صلی الله علیه وعلی لله وسلم: )اَل 

 شعر:

 دوستی بنشان که کام دل به به بار لرد             نهـالی دشــــمنی برکن که رنـج بی شامر لرد درخت                   

 بسی گردش کند گردون بســـــی لیل ونهارلرد           شب صحبت غنیـمت دان که بعد از روزگارما                          

 چونرسین صدگل لردبار وچون بلبل هزار لرد           ای دل وگرنه این چمن هرسال    بهارعمرگرخواه                 

 "حافظ" 

، کـه در بـین شیطان بخاطر گمراه ساخنت مردم به حضور پروردگار سوگند یاد کرده وهمیشه در این راستا تالش میکند

این بدبینی ها وناراحتی های کوچک گهگـاه ایجاد کند و  را  خانواده ها، دوستان، اقارب، اختالف، بدبینی وناراحتی

به جنگ وجدال واختالفات بزرگ تبدیل میشود که در حقیقت  اختالف وبدبینی انداخنت در بین مردم سبب جنگهای 

 بزرگ میگردد. 

از جمله اعامل بزرگی که اسالم بر لن زیاد تأکید دارد صلح وبرادری در بین مردم لوردن است، چـرا کـه اسـالم دیـن 

 صمیمیت ومحبت داشته باشند.مانند برادران  وحدت است ومیخواهد که مسلامنان در بین خود

 جنگ وجدال منع کرده است.فات، را از تنفر، اختال ان از این جهت مسلامن

 اگر در مورد صلح واصالح  درمیان مردم صحبت ومجالس پنهانی رضورت باشد، صحبت ومجالس پنهانی هم جواز دارد.

اِ  َوَمن فَْفَعْل َذلِـَ  فرموده است :)الَّ َخْْيَ يِف كَِثْيٍ مِّن نَّْجَواُهْم إِالَّ َمْن أََمَر ِبَصَدَقٍة أَْو َمْعُروٍف أَْو إِْصالَحٍ بنَْيَ النَّ ی الله تعال

 { 114}النساء : ابَْتَغاء َمرَْضاِت اللِّه َفَسْوَف نُْؤتِيِه أَْجًرا َعِظياًم ( 
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در بسياري از رازگوفي هاي لنان خْيي نيست مگر ) در راز گفنت( لن کس که بـه ) دادِن ( صـدقه اي فـا بـه  -ترجمه:

کاري نيک فا اصالح ميان مردم فرمان دهد ، وهرکه براي خشنودي خدا چنني کنـد ، بـه زودي او را پـاداز بـزرگ 

 خواهيم داد .

 رد باک ندارد.اگر بخاطر اصالح در بین مردم نجوا)رسگوشی( صورت گی

َا الُْمْؤِمُنـوَن که به اثر صلح واصالح در میان مردم اخوت اسالمی متحقـق میشـود دیگری لمده است مبارک در لیه  )إَِّنَّ

 { 10الحجرات :  }إِْخَوٌة َفأَْصلُِحوا بنَْيَ أََخَوفْكُْم َواتَُّقوا اللََّه لََعلَّكُْم تُرَْحُموَن(.

صلح برقرارسازید واز الله برتسید تابه شـامرحم ان تان برادر ، پس ميان برادراِن)فکدفگر(اندمؤمنان فقط  هامنا -ترجمه:

  .کرده شود

دربین مردم به وقت مناسب صلح صورت نگیـرد ممکـن اسـت نـاراحتی هـای قلبـی باعـو قطـع روابـط دوسـتی اگر 

بـا  کـه بین مردم میگـرددوقتال در سبب قتل این چیزوخویشاوندی میشود وباآلخره به جنگ وقتل منجر میگردد. متام 

 اخوت اسالمی منافی است.

بین مردم نسبت به روزه، َّنـاز وصـدقه عبـادت وردن در همچنان رسول الله صلی الله علیه وسلم فرموده اند:که صلح ل 

 بزرگ تر است. 

اَل أُْخـِرُکُْم أَ  )م:رسول الله صيل الله عليـه وسـل : قالعن أيب الدرداء ريض الله عنه قالدر حدیو رشیف لمده است:)

اَلِة  ياِم والصَّ َدَقِة ؟ َقالُوا: بيََل ِبأَْفَضَل ِمْن َدَرَجِة الصِّ  .)(، َفـإِنَّ َفَسـاَد َذاِت الَْبـنِي ِهـي الَْحالَِقـةاَل: َصاَلُح َذاِت الَْبنيِ ، قَ َوالصَّ

 (ابوداود وترمذی

َّنـاز ، عميل که درجهء لن از روزه ز: لفا شام را اوسلم فرمودپيامر صيل الله عليه :ابودرداء ريض الله عنه گفت: ترجمه

 .فساد امور ذات البني تراشنده است زیرا، فرمود : اصالح امور ذات البني: لري ، دهم ؟ گفتندنصدقه باالتر است خر و 

فائـده متعـدی دارد لح در بین مردم ناراضی صلح لوردن اجر وثواب بیشرت از روزه، َّناز وصدقه نفلی دارد، زیرا که ص

 صدقه تنها به عبادت کننده فائده دارد.و  روزهوَّناز ،

کُلُّ ُسـاَلَمي : » صيل الله عليه وسلمعن أيب هرفرة ريض الله عنه ، قال : قال رسول الله درحدیو  دیگری لمده است :)

ْمُس  ِمَن النَّاِ  َعلَيِه َصَدَقٌة کُلَّ  بنََي االِثَْننِي َصَدَقٌة ، َوفِعنُي الرَُّجَل َعيَل َدابَِّتِه َفيْحِمـُل َعلَيَهـا أَْو ، فْعِدُل فْوِم تَطْلُُع ِفيِه الشَّ

ـاَلِة َصـَدَقةٌ ، َوکُلُّ َخطَْوٍة فْخطُ الْکَلَِمُة الطَّيَبُة َصَدَقةٌ فرَْفُع َعلَيَها َمَتاَعُه َصَدَقٌة ، وَ  ، َوميِـيُط اأْلََذي َعـِن الطَِّرفـِق وَها إََِل الصَّ

 (متفق علیه«.)ٌة َصَدقَ 

مفصيل از اعضاي بـدن مـردم صـدقه صيل الله عليه وسلم فرمود: برهر رسول الله ابوهرفره ريض الله عنه گفت: -:ترجمه

عدل کردن درميان دوکس صـدقه اسـت، کمـک کـردن بـراي مـردي  ،روزي که دران لفتاب طلوع ميکند است هر

، هرقـدمي کـه بـه ، سخن خوب گفنت صدقه استصدقه است نل کردن برچهارپافش فا پائني کردن متاعي از سوار در

    ، و اذفتي) خس و خاشايك( را از رس راه مردم برمي دارد برافش صدقه اسـت .ي َّناز برمي دارد برافش صدقه استسو 

 معنی صلحی است که متام اشکال لن را شامل میشود، مانند صلح بین اقارب ،خویشاوندان، ) تعدل بین االثنین(
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ورثه و یل،همسایه ها، بین زن وشوهر، بین کارگران واجیران ومالکان ، صلح بین پدر ومادر وفرزندان او، بین قاتل قبا

 مقتول وغیره... 

 ان  است ورسول الله صلی الله علیه وسلم در بین مردم صلح میکرد.ر صلح لوردن در بین متخاصمین راه وروش پیغم

 : کردند تا حدیکه یکی دیگر را به سنگ میزدند، پیامرعلیه السالم به صحابه گفتندوقتیکه مردم قباء در بین خود جنگ 

 بروید با ما که در بین ایشان صلح کنیم.( اْذَهُبوا ِبَنا نُْصلُِح بَْيَنُهمْ ) 

 مسلامن از گناه محفوظ میامند که این سبب خوشنودی الله وخوشحالی مسلامنان میگردد. ،صلحواسطه به 

کُونُوا ، وَ لیه وسلم قال:)اَل تََباَغٌضوا، َواَل تََحاَسُدوا، َواَل تََدابَُروا: أن رسول الله صلی الله عأنس بن مالک ريض الله عنه عن

 متفق علیه  ، َوالَفَِحلُّ لُِمْسلٍِم أَْن فَْهُجَر أََخاُه َفْوَق ثَ اَلث(.ِعَباَداللِه إِخَوانًا

فکـدفگر دشـمني  الله عنه روافت است که رسول الله صيل الله عليه وسـلم فرمـود : بـااز انس بن مالک ريض  -:ترجمه

جـافز حسد نورزفد ، به فکدفگر پشت نگردانيد ، اي بندگان خدا ! با هم برادر باشيد و براي مسـلامن نکنيد ، با فکدفگر 

 ه باشد ( .سه روز ترک َّنافد .) فعني که با او حرف نزند و خفنيست که برادرش را بيشرت از

بین مسلامنان لنقدر مهم است که برای مصلح دروغ گفنت جائز شده است، بخاطر اینکه در میان جنـاح هـای صلح در 

اُب الَِّذي فُْصلُِح بنَْيَ النَّـاِ ، َفَيْنِمـي متخاصم اخوت وصمیمیت ایجاد شود، در حدیو رشیف لمده است : )لَْيَس الْكَذَّ

 (  صحیح البخاري.َخْْيًا أَْو فَُقوُل َخْْيًا

میرساندبه جانب مقابـل نیکـی  که دروغ میگویدصلح بین مردم  را بخاطر دروغ گو شمرده َّنی شود لن کسی -:ترجمه

 وسخن خوب به نیت اصالح.

قال أليب أفوب: )أال  -صىل الله عليه وسلم-أن النبي  -ريض الله عنه-عن أنٍس  . اصالح در بین مردم بهرتین تجارت است

 أُدلَُّ  عىل تجارٍة؟ قال: بىل، قال: ِصْل بنَي الناِ  إذا تفاَسُدوا، َوَقرِّْب بينُهْم إذا تباعدوا( صحيح الرتغيب والرتهيب.

از انس  رضی الله عنه روایت است که پیامرعلیه السالم  از برای ابی ایوب فرمودند: لیاشامرا رهنامئی نکنم بـه  -:ترجمه

بین مردم وحدت ایجاد کن وقتیکه لنها روابط خود را فاسد کنند بلی! پیامرعلیه السالم فرمود:؟ او گفت حقیقی تجارت

 ودر بین لنها نزدیکی بیاور وقتیکه لنها ازیکدیگر فاصله میگیرند.

درمیـان خانواده ها را از بین برده ودشمنی را زیاد میکند، سبب قتـل وقتـال  نگ، اختالفات وحدت ویک پارچگیج

امنیت جامعه را برهم میزند وهیبت مسلامنان را ضعیف ، میگردد  در میان مردم  سبب خون ریزی هاونیز گردد میاقوام 

 (46 )األنفال: { َوال تََناَزُعوا َفَتْفَشلُوا َوتَْذَهَب ِرفُحكُمْ  {:می سازد الله تعالی میفرماید

 .میرودتان از میان وقوت)سیاست (واختالف نکنید که سست میشوید  -ترجمه:

شیطان در دلهای مسلامن ها کینه، بغض، حسد را کشت میکند، اختالفات وجنگ را در بین مسلامنان زیاد میکنـد، در 

ْيطَاَن َقْد أَِفَس أَْن فَْعُبَدُه الُْمَصلُّوَن يِف َجِزفرَِة الَْعرَِب، َولَِكْن يِف التَّْحِرفِش بَْيَنُهمْ :)حدیو مسلم لمده است یح (  صحإِنَّ الشَّ

 مسلم

یقیناً شیطان از این نا امید شده است که عبادت کنند َّناز گذاران  اورا در جزیرة العرب مگر شـیطان کوشـش  -ترجمه:

 یا اینکه شیطان در رابطه به صلح تا لخرین مرحله کوشش میکند که مسلامنان  میکند که یکی را به علیه دیگر بیندازد.
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دلهایشان وسوسه میکند که صلح، ضعف، شکست وناکامی است. وایـن لیـت مبـارک را دربین خود جورلمد نکنند در 

 ( 40)الشورى:  { َفَمْن َعَفا َوأَْصلََح َفأَْجرُُه َعىَل اللَّهِ }ازیادشان میرد که میفرماید:

 کسیکه عفو وصلح کرد اجر وپاداش او با خداوند است. -:جمهتر 

الَ فَِحلُّ لِرَُجٍل أَْن فَْهُجـَر أََخـاُه َفـْوَق  :)بیره است. در حدیو رشیف لمدهقطع کردن صحبت وگفتگو با مسلامن گناه ک

الَمِ   ( متفق علیه ثَ الَِث لََياٍل، فَلَْتِقَياِن َفُيْعرُِض َهَذا َوفُْعرُِض َهَذا، َوَخْْيُُهاَم الَِّذي فَْبَدأُ ِبالسَّ

با یکدیگر روبرو میشوند  یکی از شب سه از خود بیشبرادر حالل نیست از برای یک مرد که قطع رابطه کند با  -ترجمه:

 دیگر روی میگردانند بهرتشان لن است که سالم دادن را لغاز کند .

لَِميِّ أَنَُّه َسِمَع َرُسوَل اللَِّه صىل الله عليه وسلم فَُقوُل: : در حدیو رشیف لمده است َمـْن َهَجـَر أََخـاُه )َعْن أَِِب ِخَراٍش السُّ

 . أحمد وأبو داوَد والحاكم(َفُهَو كََسْفِ  َدِمهِ َسَنًة 

از ابوخراش سلمی رضی الله عنه روایت است که او ازپیامرعلیه السـالم شـنیده اسـت کـه پیامرعلیـه السـالم  -ترجمه:

 فرمودند کسیکه برادر مسلامن خود را یکسال ترک میکند به مثابه این است که خون اورا ریختانده باشد.

  خوالنی رحمة الله علیه میفرماید: که من از ابو درداء رضی الله عنه شنیدم که ایشان قسم یاد کردند وگفتنـد: ابو ادریس

 که در بین کارهای بنده از صلح کرده بهرتین عمل دیگر نیست.

 .)تفسیر قرطبي(نیسترصلح دربین مردم دیگرقدمی بهرت قدم برداشنت بخاطمیگوید : از امام اوزارعي رحمه الله 

 .) تفسیر روح البیان(میخواهد باید در بین مردم صلح کند را بعضی صحابه گفته اند کسیکه فضیلت عابدین

 مسئولیت علامی کرام  است که مردم به صلح ولشتی بیاورند واز بد بینی، فساد، تنفر واختالف جلو گیری َّنایند.

ردم بگویند که در زیر سایه این نظام با اطمینان وراحـت امروز که در افغانستان نظام اسالمی حاکم است، علام باید به م

 زندگی را اختیار َّنایند واز همکاری ورفاقت با مفسدین، خود داری َّنایند.

 :  صلح ولشتیفوائد

 اقدام به اصالح امور ذات البني ميان متخاصمني فکي از اسباب تقرب به  خداست . -1

 در بین مردم صلح ولشتی کردن طریقه پیامران است.  -2

 نارضایتی وتشنج باعو فساد فامیل ها وجامعه میگردد.-3

 درصلح جای نفرت وبدبینی را محبت میگیرد . -4

 صلح در بین مردم فضیلت عفووبخشش را در قلب مردم جایگزین میکند. -5

 به اثر صلح نیکی وحسنات بدست می لید.-6

 در زندگی مردم تغیر مثبت می لورد. صلح ولَشتی-7

 به اثر صلح دلها از کینه وکدورت پاک میشود وبه دلها راحت، خوشحالی واطمینان به میان می لید.-8

نابود ر زمین میگردد،خانواده هارا ازبین میرد واخالق عالی انسانی رابین مردم صلح نکردن سبب گسرتش فساد ددر -9

 میکند.

 هیبت مسلامنان را از بین میرد.دشمنی واختالفات -10

اللهم ألِّف بني قلوبنا، اللهم أصلح ذات بيننا. اللهم ارزقنا املحبة الصادقة إلخواننا املؤمنني. اللهم اجعلنا من الكاظمني 

 الغيظ والعافني عن النا ، واجعلنا فا ربنا من املحسنني.

 


