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 اسالمي امارت د افغانستان                       

 ارشاد، حج او اوقافو وزارت د                        

 د مساجدو د ارشاد او انسجام ریاست                          
 

 اود جمعې ورځی د خطابت موضوع 

 دمرکز او والیاتوچی د هیواد  لیکلی تقریر اوبیان

 ( کې لیږل کیږیيدواړو ملی ژبو )پښتو او در  خطیبانو ته په ټولو

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ش ـه1401/میزان/ 1ق مطابق ـه1444/صفراملظفر/۲۶

 تیاهم ۍرخواهید خلکو د اصالح او خ

، سيدنا محمد وعلی آله ا للمصلحنيىل من جعله الله إمام  املؤمنني، والصالة والسالم ع عباده الحمد لله الذي ألَّف بني قلوب

 وصحبه أجمعني ، أما بعد :

ْؤِمِننَي{ األنفال : : قال الله تعالی يف محکم کتابه  1}َفاتَُّقواْ اللَّه َوأَْصلُِحواْ َذاَت ِبْيِنكُْم َوأَِطيُعواْ اللَّه َوَرُسولَُه إِن كُنُتم مُّ

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

  - شعر:

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

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

 "حافظ"      بهارعمرگرخواه ای دل وگرنه این چمن هرسال           چونرسین صدگل آردبار وچون بلبل هزار آرد                     

چې د خلکو،  هڅه کې دی ه دېد الله تعالی په وړاندې قسم یاد کړی دی او تل پشېطان د خلکو د ګمراه کولو په اړه  

 اکرثه وخت وړی وړی بدبينۍزړه بداوی او بدبيني رامنځ ته کړي چې  يو، دوستانو، خپلوانو ترمنځ  خپګان، اختالف،کورن

جګړو او دښمنیو  ،سرتو ستونزو ، خپګان او بدبیني دد خلکو ترمنځ اختالف ګرځي او ځينې وختد لویو لویو شخړو باعث 

 المل ګرځي .

ځکه ، راوستل دي او جوړ جاړی سولهڅخه چې اسالم ورباندې ټینګار کړی دی د خلکو ترمنځ اعاملو له جملې  سرتوه د هغ

غوره ګڼي چې مسلامنان په خپلو منځو کې لکه د صميمي ورونو په څیر مینه او دا يووايل دین دی او  اسالم سپیڅلی دین دد 

 . ي ديڅخه منع کړ  او اختالفاتو رت، جنګ جګړود نفد همدې وجی نه يې مسلامنان محبت ولري او 

تعالی  اللهاو مجلسونه هم جواز لري .  که چريې په سوله او اصالح کې پټو خربو او پټو مجلسونو ته اړتیا وه ، پټې خربې

ْو إِْصالَحٍ بنَْيَ النَّاِس َوَمن يَْفَعْل َذلَِك ابَْتَغاء َمرَْضاِت اللِّه }الَّ َخرْيَ يِف كَِثريٍ مِّن نَّْجَواُهْم إِالَّ َمْن أََمَر ِبَصَدَقٍة أَْو َمْعُروٍف أَ فرماييل دي: 

{النساء :  114َفَسْوَف نُْؤتِيِه أَْجر ا َعِظيام 
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و مجلسونو کې زیاتره څه ښیگڼه نه وي که څوک په پټه توگه د صدقې او خیرات الرښوونه وکړي یا د د خلکو په پټ -:ترجمه

الولو په حد اصالح کولو لپاره چاته څه ووایي، نو البته دا ښه خربه ده او څوک چې د الله د خوش د خلکو ه کار لپاره یاکوم ښ

 په برخه کړو . خاطر داسې وکړي هغه ته به موږ لوی ثواب ور

َا تعالی فرمایي : الله اصالح رسه اسالمي اخوت متحقق کیږي.  د خلکو ترمنځ په سوله اوپه بل مبارک آیت کې راځي چې }إَِّنَّ

  10َفأَْصلُِحوا بَنْيَ أََخَويْكُْم َواتَُّقوا اللََّه لََعلَّكُْم تُرَْحُموَن{ الحجرات :  ة  الُْمْؤِمُنوَن إِْخوَ 

اسبات سم کړئ او له الله نه وویریږئ، هیله نیقینا  مسلامنان خو یو د بل رسه وروڼه دي، نو د خپلو وروڼو په منځ کې م -:ترجمه

 رحم وکړای يش .ده چې پرتاسې 

که چريې پروخت د خلکو ترمنځ سوله ونه يش ممکن د زړه خپګان د خپلولۍ قطع کولو ته منجر يش او بیابه جګړی او قتل  

 ته منجر يش چې دا ټول شيان په خلکو کې د قتل او قتال سبب ګرځي کوم چې د اسالمي اخوت منايف کړنې دي.

ی لو د روژې، ملونځ او صدقې څخه هم  ولهفرماييل دي چې د خلکو ترمنځ س همدا راز رسول الله صلی الله علیه وسلم

اَل أيب الدرداء ريض الله عنه قال : قال رسول الله صلی الله علیه وسلم : )أَ  عنپه حدیث کې رشیف کې راځي: عبادت دی. 

اَلِة  ياِم والصَّ َدَقِة ؟ َقالُ أُْخرِبُکُْم ِبأَْفَضَل ِمْن َدَرَجِة الصِّ  ، َقاَل : َصاَلُح َذاِت الَْبنِي ، َفإِنَّ َفَساَد َذاِت الْبنَِي ِهي الَْحالَِقة(.وا : بيََل َوالصَّ

 ابوداود والرتمذي 

له ابو درداء ريض الله عنه څخه روایت دی وایي: رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل : آیا تاسوته په داسې یو کار  -:ترجمه

ملونځ او صدقې څخه لوړه ده خرب درنکړم ؟ صحابه وو وویل هو ،ویې فرمایل : په خپلو کې د  چې درجه یې له روژې نیولو،

 ددین له منځه وړونکی دی.کې فساد منځو چارو اصالح او جوړښت ، ځکه په خپلو 

ده د ناراضه خلکو ترمنځ صلحه راوستلو اجر ځکه د نفيل روژې ، ملونځ او صدقې څخه غوره دی چې د صلحې ګټه متعدي 

 او د ملونځ او روژې ګټه یواځې روژه نيوونکي ته ده.

أيب هريرة ريض  عن صدقه ده.د بدن د غړو له خوا په يو بل حدیث رشیف کې راځي چې د خلکو ترمنځ روغه او جوړه کول 

ْمُس ، يْعِدُل بنََي کُلُّ ُساَلَمي ِمَن النَّاِس َعلَيِه َصَدَقة  ):  صلی الله علیه وسلمالله عنه ، قال : قال رسول الله  کُلَّ يْوِم تَطْلُُع ِفيِه الشَّ

لَِمُة الطَّيَبُة َصَدَقة  ، َوکُلُّ َخطَْوٍة يْخطُوَها االِثَْننِي َصَدَقة  ، َويِعنُي الرَُّجَل علی َدابَِّتِه َفيْحِمُل َعلَيَها أَْو يرَْفُع َعلَيَها َمَتاَعُه َصَدَقة  ، َوالْکَ

اَلِة َصدَ   متفق علیه   .(َذي َعِن الطَِّريِق َصَدَقة  َقة  ، َوميِيُط اأْلَ إََِل الصَّ

له ابو هریره ريض الله عنه څخه روایت دی وایي : رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل : د خلکو د بدن په هر  -:ترجمه

په بارولو او ورځنې راکوزلو  غړي هره ورځ صدقه ده ، دخلکو په منځ کې عدل کول صدقه ده ، د هر سړي رسه سپرلۍ باندې

کې مرسته کول صدقه ده . ښه وینا کول صدقه ده، او هر قدم چې د ملانځه په لوري اخیستل کیږي د ده  لپاره صدقه ده او 

 کوم رضري څیز چې د الرې څخه لرې کیږي دا صدقه ده .

يانو ، د ګاونډ ح، د قبائلو ترمنځ صللحصو ترمنځ ه شامله ده لکه د خپلوانې ټولو اشکالو تحلد ) تعدل بین االثنین( معنا د ص

، او پالر او اوالدونو ترمنځ صلح ، د موراو مالکانو ترمنځ صلح ، د کارګرانو، اجیرانود ښځې او خاوند ترمنځ صلح  ،ترمنځ صلح

 او داسې نور. ورثه ؤ ترمنځ صلحد د قاتل او مقتول 
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 ره ده رسول الله صلی الله علیه وسلم به په خپله د خلکو ترمنځ صلحه کوله .د متخاصمینو ترمنځ صلحه راوستل د پیغمربانو ال

خپل منځ کې جنګ وکړ آن تردې چې يو او بل يې  په تیګو وويشتل پیغمرب علیه السالم صحابه و ته کله چې د قباء خلکو 

 وکړو. ږ ورته بوزئ چې د هغوی ترمنځ صلح(  موتاْذَهُبوا ِبَنا نُْصلُِح بَيَْنُهمْ  ): وفرمايل

په صلحه کې مسلامنان د ګناه له حالت څخه ژغورل کیږي چې هم دالله تعالی د خوښۍ باعث ګرځي او هم دمسلامنانو 

 دخوښۍ.

وا ، َواَل تََحاَسُدوا ، وَ )الله صلی الله علیه وسلم قال :  أنس بن مالک ريض الله عنه : أن رسول عن اَل تََدابَُروا ، َوکُونُوا اَل تََباَغض 

 متفق علیه  .(يَْهُجَر أََخاُه َفْوَق ثَ اَلث ِعَباَداللِه إِخَوان ا ، َوالَيَِحلُّ لُِمْسلٍِم أَنْ 

: له انس بن مالک ريض الله عنه څخه روایت دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل : یو د بل رسه دښمني مه ترجمه

یو د بل رسه وروڼه و اوسئ او مسلامن   !مه اړوئ او ای د الله بندگانو کینه او رخه مه ساتئ او یوبل ته شاکوئ او یو د بل رسه 

 ته روا نه ده چې خپل مسلامن ورور تر دریو ورځو زیات پریږدي یعنی خربې وررسه ونکړی او ترې خفه واويس.

حه راوستونکو لپاره درواغ  ویل هم جائز شوی دي ترڅو د د مسلامنانو ترمنځ صلحه دومره اړینه خربه ده چې په صلحه کې صل

اُب الَِّذي يُْصلُِح بنَْيَ د خپه جناحونو  ترمنځ مینه ، اخوت او صميميت پیدايش. په حدیث رشیف کې راځي : )لَيَْس الْكَذَّ

 النَّاِس، َفَينِْمي َخرْي ا أَْو يَُقوُل َخرْي ا(  صحیح البخاري.

ن نه دی چې د خلکو ترمنځ صلحه راويل چې ورسوي بل جانب ته نیکه خربه او یا غوره خربه هغه سړی درواغج -ترجمه:

 وکړي د اصالح په نیت رسه.

أال )قال أليب أيوب:  -الله عليه وسلمصىل -أن النبي  -ريض الله عنه-عن أنٍس  د خلکو ترمنځ اصالح راوستل غوره تجارت دی. 

 .صحيح الرتغيب والرتهيب (، َوَقرِّْب بينُهْم إذا تباعدواِصْل بنَي الناِس إذا تفاَسُدوا قال: بىل، قال: أُدلَُّك عىل تجارٍة؟

انس رضی الله عنه فرمایې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ابو ایوب انصاري ريض الله عنه ته وفرمايل: آیا زه تا  -ترجمه:

پیغمربعلیه السالم وفرمايل: د خلکو ترمنځ نږدیوالی راوله کله  خرب نکړم له حقيقي تجارت څخه ؟ هغه وويل بلی خرب مې کړه.

 چې دوی روابط فاسد کړل او ددوی ترمنځ نږدی والی راوله کله چې يو له بل څخه لری وتل.

کورنۍ بربادوي، دښمنې زياتوي د قتل او قتال سبب ګرځي، قومونه له  وحدت او یوالی له منځه وړي، نزاع او اختالفات

َوال  {، د وينو تویولو باعث ګرځي او د ټولنې امنیت خرابوي او دمسلامنانو هيبت کمزوری کوي الله تعالی فرمايي:منځه وړي 

 46األنفال:  { تََنازَُعوا َفَتْفَشلُوا َوتَْذَهَب ِريُحكُمْ 

 دولت( ستاسې. او مه کوئ جګړه په خپلو منځو کې پس بې زړه به شئ تاسې او الړ به يش باد) د نرصت، قوت ، -ترجمه:

شيطان  دمسلامنانو په زړونو کې کينه، بغض او حسد کري او د مسلامنانو ترمنځ اختالفونه او شخړی زياتوي. صحیح مسلم کې 

يْطَاَن َقْد أَيَِس أَْن يَْعُبَدُه الُْمَصلُّوَن يِف َجِزيرَِة الَْعرَِب، َولَِكْن يِف التَّْحِريِش بَْينَُهمْ راځي:)  صحیح مسلم(  إِنَّ الشَّ

بیشکه شیطان ددې څخه نا امیده شوی ده چې عبادت به يې وکړي ملونځ ګذار په جزیره عرب کې مګر شیطان  -ترجمه:

 کوشش کوي دوی يو پر بل باندې ور واچوي . 

بیا هم شیطان د صلحې تر آخري مرحلې پوری کوښښ کوي چې مسلامنان رسه جوړ نيش او په زړه کې ورته اچوي چې سوله 

 َفَمْن َعَفا َوأَْصلََح َفأَْجرُُه َعىَل اللَّهِ } ف، شکست او ناکامي ده خو دالله تعالی دا مبارک آیت ورڅخه هیر وي چې فرمايي:ضع

  40الشورى:  {
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 پس څوک چې عفوه وکړي او سوله وکړه پس دده اجر په الله تعالی دی. -:جمهتر 

الَ يَِحلُّ لِرَُجٍل أَْن يَْهُجَر أََخاُه َفْوَق ثَ الَِث لََياٍل،  ث رشیف کې راځي:)د مسلامن رسه د خربو قطع کول کبیره کناه ده.په حدی

الَمِ   ( متفق علیه يَلَْتِقَياِن َفُيْعرُِض َهَذا َويُْعرُِض َهَذا، َوَخرْيُُهاَم الَِّذي يَْبَدأُ ِبالسَّ

د  مخ اړويپس يو بل رسه مخ کیږي حالل نه دي سړي ته چې پريږدي خپل ورور د دری ورځو څخه زيات ،  -ترجمه:

پیل او غوره په دوی کې هغه کس دی چې  دخپل ورور څخه بل خوا ته  هم مخ اړوي خپل ورور څخه بل خواته  او دا

 کړی سالم اچول.

لَِميِّ أَنَُّه َسِمَع َرُسوَل اللَِّه صىل الله عليه وسلم يَُقوُل: په حدیث کې راځي:  ْن َهَجَر أََخاُه َسَنة  َفُهَو كََسْفِك مَ )َعْن أَِِب ِخرَاٍش السُّ

 . أحمد وأبو داوَد والحاكم(َدِمهِ 

د ابو خراش سلمي ريض الله عنه څخه روایت دی چې هغه د پیغمرب علیه السالم څخه اوريديل دي چې پیغمربعلیه  -ترجمه:

 شان ده.ې د تویولو په ويند السالم وفرمايل: څوک چې پریږدي خپل ورور يو کال دا د هغه 

ابو ادریس خوالين رحمه الله فرمايې چې ماد ابو درداء رضی الله عنه څخه اوريديل دي چې قسم يې یاد کړ او وه يې فرمايل: 

 قسم چې د بنده په کارونو کې د خلکو په منځ کې د صلحې څخه غوره عمل نشته.

 خيستو څخه بل غوره قدم نشته.)تفسیر قرطبي(امام اوزاعي رحمه الله وييل دي: د خلکو ترمنځ د صلحې په غرض د قدم ا

 ځينو صحابه وو به ویل: څوک چې د عابدینو فضيلت غواړي نو دخلکو ترمنځ دې صلحه وکړي.) تفسیر روح البیان(

د علامی کرامو مسؤولیت دی چې د خلک روغې جوړی ته راوبيل او له بدبینۍ، فساد، کرکې ، اختالف څخه يې ر 

 اوګرځوي.

په افغانستان کې اسالمي نظام حاکم دی، علامء باید خلکو ته ووايې چې ددې نظام ترسيوري الندې داطمینان  نن  ورځ چې

 او راحت ژوند اختیار کړي او د مفسدینو او خودخواه خلکو له ملګرتیا څخه دې ځانونه وسايت.

 ګټې: روغې جوړید صلحې او 

 ګان رايض کیږي او خوشحالیږي.په سولې او روغې جوړی رسه  الله تعالی او دهغه بند  .1

 د خلکو ترمنځ روغه جوړه کول د پیغمربانو سنت دي. .۲

 اختالفات، خپګان او شخړی د کورنيو او ټولنې د فساد باعث ګرځي. .3

 په سوله کې د کرکې او بدبینۍ ځای محبت او مينه نييس. .4

 سوله د خلکو په زړونو کې د عفوې او بښنې فضیلت را ټوکوي. .5

 ات او نیکۍ تر السه کیږي.په سولې رسه حسن .۶

 سوله او جوړجاړی د خلکو په ژوند کې مثبت تغیر رامنځ ته کوي. .7

 په سولې رسه زړونه له کينې ، نفرت او تربګنۍ څخه پاکیږي او په زړونو کې راحت، خوشحايل او اطمينان رامنځ ته کیږي. .8

 و انساين عايل اخالق له منځه .د خلکو ترمنځ سوله نه کول په ځمکه کې د فساد خپروي، کورنۍ ورانوي ا .9

 په دښمنۍ او اختالف رسه د مسلامنانو هيبت له منځه ځي.  .10

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

 والعافني عن الناس، واجعلنا يا ربنا من املحسنني.

 


