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 امارت اســـــالمی افغانســـتان                           

 وزارت ارشــاد،حج واوقاف     

 است ارشاد و انسجام مساجدير      

          

 موضوع خطابت روز جمعه و   

    اتيبه متام خطباء مرکز و ول  ر شده کهيان تحرير وبيتقر      

 گردديبه هر دو زبان ملی کشور )دري و پشتو( ارسال م      

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 هـ ش1401/دلو/7 مطابق هـ ق1444/رجب املرجب /۵

 کشورفاده از تولیدات ومحصولت داخلی اختیار منودن زندگی ساده  واست
 

جل العاجل  وال  من املفاسد فی اللعباد  الطیبات ملا ینفعهم فی دینهم  ودنیاهم وحرم علیهم الخبائث ملا فیهالحمد لله الذی احل 

 اما بعد:،به االوری محمدبن عبدالله وعلی آله واصحابه املتأدبین بآدوفی دنیاهم  وآخرتهم والصالة والسالم  علی افضل 

 

 ان إل ماسعیـــلیس لإلنس      من طریق سعی می آرم بجا   

 م برطرفـــازغم واندوه مات    صود اگر آرم بکف     ــدامن مق

 د از جهد کارمن متام       من دران معذور باشم وسالمـــورنش

 ساده: اختیار کردن زندگی

کردن زندگی ساده صفت نیکو است، به مسلامن مناسب است که خود را به زندگی ساده عادت دهد، زیب وزینت دنیا اختیار 

خوی ،زائل شدنی است، ساده زندگی منودن عادت رسول الله صلی الله علیه وسلم  واصحاب کرام رضوان الله علیهم اجمعین

 وخصلت ایشان بود.

صلی سوی یمن فرستاد برای او چنین گفت:) وقتیکه رسول الله   ُمَعاذ   َعن   :الله علیه وسلم حرضت معاذ رضی الله عنه را به 

وَل  أَن  ): َجَبل   ب ن   ــُ ــى الله   َرس ــلم عليه الله ص مَ  إ ي اكَ : َقاَل  ال َيَمن   إ َل  ب ه   بََعَث  لَام   - وس َبادَ  َفإ ن   ؛ َوالت َنعُّ وا الله   ع  ــُ ََن( ب   لَي س م  ال ُمَتَنعم

 مسند احمد

من ورا به یحرضـــت معاذ ابن جبل رضـــی الله عنه روایت اســـت که رســـول الله صـــلی الله علیه وســـلم هنگامیکه ااز  -ترجمه:

ستادچنین فرمود:از  ستند مبالغه فر شک  بنده گان الله تعالی نی صل کردن نعمت ها به طریقه مبالغه  خود داری کن، بدون  حا

 تحصیل  نعمتها.کنندگان در 

خود را عادت دادن به نعمت های دنیوی ودلچسپی به آنها انسان را به امتحانات مختلف مواجه میکند، کسیکه به نعمت های  

باز در  دمقابله کرده منی تواند. کسیکه یکبار به اسباب دنیوی آموخته شو  در برابر امتحانات ومشکالت دنیا یکبار آموخته شود 

ی مگرسنگی وتشنگی توان مقابله را  منی داشته باشد.اگر ما به زندگی اصحاب کرام نظر بیندازیم ،رسدی،فقر ،مقابل گرمی 

ودربرابر  دخوراک وپوشاک عادی داشتند، آنها بودند که در مقابل هرنوع سختی مقابله میکردنبینیم که آنها یک زندگی عادی،
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گی وتشنگی صرب میکردند، وقتیکه اصحاب کرام در غزوه خندق، خندق را حفر میکردند صحابه کرام  از جهت گرسنگی گرسن

 سنگ را به شکم های خود بسته کرده بودند. 

 

منافقین از جهت گرمی از جهاد روی گردانیدن،همین مسلامنها بودند که بود  هدر گرمی سخت بوقوع پیوستکه غزوه تبوک 

دی به آنها مهم نبود بلکه هدف شان یگانه جهاد مقدس در راه الله جل جالله بود، الله تعالی از این طبقه مردم یاد گرمی ورس 

م   ال ُمَخل ُفونَ  :)َفر حَ آوری کرده ومیفرماید ه  َعد  َق  الَفَ  ِب  ُدوا   أَن َوكَر ُهوا   اللّه   َرُسول   خ  م   يَُجاه  َوال ه  م   ب أَم  ه   لَ  َوَقالُوا   لّه  ال َسب يل   ف   َوأَنُفس 

ُروا   َقُهوَن[ التوبه: كَانُوا ل و   َحرًّا أََشدُّ  َجَهن مَ  نَارُ  ُقل   ال َحرم  ف   تَنف   (81) يَف 

ند شان بر خالف پیامربصلی الله علیه وسلم شادمان شدند وبد پنداشت ایبازماندگان منافق از غزوه تبوک به نشسنت -ترجمه:

ــوید ، بگو آتش دوز ) از این هم که به مالها وجا نهای خویش  در راه الله جهاد کنند ویکدیگر را گفتند که در گرمی بیرون نش

 سخت گرم تر است( اگر بفهمید.

 عادت دادن خود به آسایش واسباب کار کسانی هست که قلب شان در طمع آخرت ضعیف است.

 هستند )مرتفین( گفته شده است:در قرآن کریم کسانی را که در نعمت ولذت دنیائی مستغرق 

ُعوا تَر كُُضوا درآیات قرآن کریم مذمت مرتفین بیان شده است الله تعالی میفرماید: )ل ُم   َمَساك ن ُُم  وَ  ف يه   أُت ر ف ُتم   َما إ َل  َوار ج   لََعلُ 

أَلُوَن(.النبیاء:  (13) تُس 

سوی زندگی که در نعمتهای آن غ -ترجمه: سوی خانه های خویش گفتیم مگریزید وب شده بودید وبه  سیده برگردید تا پرق  ر

 شوید.

نَا إ َذا )َحت ىآیت دیگرالله تعالی فرموده است: و در م أََخذ  َف يه  أَُروَن(.املؤمنون: ُهم   إ َذا ب ال َعَذاب   ُمرت   (64) يَج 

 ایشان فریاد میکشند وناله رس میدهند.گهان ایشان را گرفتار عذاب سازیم نا  تا زمانیکه افراد خوش گذران -ترجمه:

ب َنَ  َوَذر ن  } در آیه کریمه دیگر الله تعالی فرموده اســـت: َُذم َمة   أُول   َوال ُم ل ُهم   الن ع  َُال َلَدي َنا إ ن  .َقل يال َوَمهم ياًم  أَن   َذا َوطََعاًما .َوَجح 

ة    13-11: املزمل{ أَل ياًم  َوَعَذابًا ُغص 

با تکذیب کنندگان صـــاحبان نعمت واگذار واندکی ایشـــان را مهلت ده براســـتی که نزد ما زنجیر ها وآتش دوز  ومرا  -ترجمه:

 است وخوراک گلو گیر  وعذاب دردناکی است.

لذت گرفنت از اسباب دنیا وآنقدر مستغرق شدن در سهولت های دنیا که آخرت از انسان فراموش شود  عاقبت خطرناک دارد. 

سهولت های ست الله  واز  سب نی ست، به لذت های دنیا خود را عادت دادن کار منا سب ا ستفاده منا دنیا به اندازه رضورت ا

َهَوات   ُحبُّ  ل لن اس   )ُزيمنَ  تعالی میفرماید: نَ  الش  ي   َوال َبن َنَ  النمَساء   م  نَ  ال ُمَقن طَرَة   َوال َقَناط  َهب   م  ة   الذ  َمة  ل ُمسَ ا َوال َخي ل   َوال ف ض   َواألَن َعام   و 

ن َيا ال َحَياة   َمَتاعُ  َذل كَ  َوال َحر ث   ن َدهُ  َوالل هُ  الدُّ نُ  ع  ( آل عمران:  ُحس    (14)ال ََمب 

به ز  -ترجمه: یل عشـــق  به خواهشــــات نفس از قب های هنگفت از ،فرزندان،نان دلبســـتگی  های ،نقره ، طالثروت  اســـپ

جهان هست وبهرتین جای بازگشت  زیبا جلوه داده شده است، این بهره زندگانی اینبرای مردمان چهارپایان وزراعت ،ممتاز
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ن َفَخلَفَ }در یک آیه مبارکه دیگری الله جل جالله فرموده است: پیشگاه الله جل جالله است.در م   م  ه  د  َضاُعوا َخل ف   بَع  الةَ  أَ  الص 

َهَوات   َوات َبُعوا  (59) مریم: {َغيًّا يَل َقو نَ  َفَسو فَ  الش 

 

پس از آنان فرزندان نا خلفی جای گزین آنها شدند که مناز را ضایع ساختند وخواهشات نفس را پیروی کردند، پس  -ترجمه:

 جزای گمراهی خویش را خواهند دید.

ی رضکه انسان را از مناز و وضو غافل کند.عالمه قرطبی قول حرضت علی مراد از شهوات خواهشات ولذت های دنیوی است 

هر آنچیز زینتی هست مانند: قرصها، اتاق ها، سواری وهر آنچیزی که نظر انسانها  ،الله عنه را نقل کرده است که مراد از این

 داخل است.) واتبعوا الشهوات( به آن می افتد یا لباسهای که در بین عام مردم امتیاز داشته باشد این همه در 

 .دی اوقات غنا سبب کرب وغرور میگردندگی ساده وفقر ستوده شده است وبعضدر احادیث نبوی صلی الله علیه وسلم ز 

نيا عنده يوما -وسلم عليه الله صى- الله رسول أصحاُب  :)َذكردر حدیث رشیف آمده است  عليه الله صى- الله رسول فقال ، الدُّ

َل( يعني - اإلميان من البذاذة إن اإل ميان، من الَبَذاَذةَ  إ ن ؟ تسمعون أل ، تسمعون أل - وسلم  .داود أبو أخرجه.الت َقحُّ

 کر کردند پیامربعلیه الســالم فرمودند:آیالله صــلی الله علیه وســلم دنیا را ذ یک روز صــحابه کرام در حضــور رســول ا -ترجمه:

 آیا شامنشینده اید؟بدون شک سادگی یک بخشی از ایامن است. ؟شامنشنیده اید

 داشتند ودر پی نعمتها وآسایش منی گشتند.صحابه کرام زندگی ساده 

َنَ  َرأَي ُت  َقاَل  ُهَري رَةَ  أَب   َعن  ):در حدیث رشیف آمده است ن   َسب ع  َحاب   م  ة   أَص  ف  ن ُهم   َما الصُّ ا ر َداء   َعلَي ه   َرُجل   م  ا إ َزار   إ م   َقد   اء  ك سَ  َوإ م 

م   ف   َربَطُوا َناق ه  ن َها أَع  فَ  يَب لُغُ  َما َفم  اَقَن    ن ص  ن َها الس  َبَن    يَب لُغُ  َما َوم  َع  َمُعهُ  الُ  ه   َفَيج  َيةَ  ب َيد  َرتُُه(. ص تَُرى أَن   كََراه   البخاري حيحَعو 

صفه را دیدم که لباس پوره  -ترجمه: صحاب  ست که فرمودند:که من هفتاد نفر از ا شده ا از ابی هریره رضی الله عنه روایت 

نداشتند، بعضی از آنها تنها لنگی داشتند وبعضی آنها تنها چادری برای پوشیدن داشتند وآنرا به گردن خود بسته کرده بودند 

ضی آنها بهکه به  سید واز بع شان میر ساق  سید واطراف آن لباس را جمع میکردند ومحکم میگرفتند از ترس  نیم  بجلک میر

 آنکه عورت شان آشکار نشود.

ـــت ـــول بََعَثَنا:  َقاَل  ، عنهام الله ريض الله عبد بن جابر الله عبد أَب : )عندر حدیث رشیف آمده اس ـــى - الله رس  عليه لهال ص

رَ  ، - وســـلم َنا َوأم  َبا َعلَي  َدةَ  أَ ي  ياً  عنه،نََتلَق ى الله ريض - ُعَب ، ع  َنا ل ُقَري ش  َد باً  َوَزو  َرا ن   ج  د   لَم   مَت ر   م  ج  َنا يَ َهُ  لَ انَ  ، َغي  َُ  ُعبيَدةَ  بوأَ  َف

يَنا ط  َنُعونَ  كُن ُتم   كَي فَ :  َفقيَل  ، مَت رَةً  مَت رَةً  يُع  ص  َها: َقاَل  ؟ ب َها تَ صُّ بي مَيَصُّ  كَاَم  مَنَ ُب نَ  ثُم   ، الص  َ نَ  َعلَي َها ْش  يَنا ، ء  ال اَم  م  َمنَا َفَتُ ف   يَو 

صيمَنا نرَض  ُب  َوكُن ا ، الل ي ل   إ َل   مسلم رواه (. َفَنأكُلُهُ  ب املاء   نَُبلُّهُ  ثُم   الَخَبَط، ب ع 

ول الله الله عنه مارا رســازعبدالله ابن جابر رضــی الله عنه روایت اســت که فرمودند: که به رسکردگی ابو عبیده رضــی  -ترجمه:

صــلی الله علیه وســلم  به مالقات قافله قریش ناگهان فرســتاد وتوشــه راه مارا بغیر از یک خلته  خرما چیزی دیگری نداد، ابو 

ش سید که  سی پر ب گفت: او در جواامبه یک خرما چگونه گذاره میکردید عبیده رضی الله عنه  برای ما یک یک خرما میداد ک
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ــما مانند طف ــیدیم تا هنگام ش ــیدیم ودر عقب آن آب مینوش ــط  که ب به آن گذاره میکردیم مابودیم ل ها خرما را میچوش توس

 عصاهای خود برگ درختان را میزدیم  وآنهارا در آب تر کرده میخوردیم.

 

ا وی فتح شام ر در زمان حرضت عمر رضی الله عنه حرضت ابو عبیده ابن جراح والی شام تعین شد بخاطر اینکه اکرث مناطق 

شام عالقه بسیار وسیع بود شام ،  کرده بود، در آن وقت  که آن منطقه در رشایط فعلی به چهار مملکت تقسیم گردیده یعنی 

اردن، فلســطین ولبنان که درآن وقت این هر چهار مملکت یک ولیتی از خالفت اســالمی بود وحرضــت ابو عبیده والی آن بود 

 صل خیز بود ومال ودولت در آن زیاد بود  ویک منطقه زیبای روم بود.وولیت شام بسیار ولیت حا

یکبار به دیدن شام رفت، وقتیکه به شام رسید به حرضت ابو عبیده رضی الله عنه گفت: دل من عنه حرضت عمر رضی الله 

له در ذهن عمر فاروق رضی المیخواهد که خانه شامرا ببینم  که دراین منطقه حاصلخیز چگونه خانه برای خود آماده کرده ای، 

عنه این بود که عبیده والی یک ولیت آباد اســت ودر این ولیت مال ودولت فروان اســت که خانه اورا ببینم، که برای خود در 

خانه خود چه جمع کرده اســـت؛ حرضـــت ابو عبیده در جواب وی گفت:ای امیر املومنین خانه مرا چه میکنی اگر تو خانه مرا 

سیار ارصار کرد  وگفت:من  ببینی  بجز شامنت چیزی دیگری منی کنی.حرضت عمر رضی الله عنه ب شک از چ شدن ا روان 

حتامً خانه شامرا میبنیم، حرضت ابوعبیده ازدست او گرفته وروان شد  وقتیکه که ابادی شهر خالص شد وروشنی شهر هم 

؟ حرضــت ابوعبیده در جواب گفتح حال خانه من خالص شــد وحرضــت عمر رضــی الله عنه برای او گفت: تو مرا کجا میربی

ست  سانید ودر جنگل نزدیک ا شنائی درخشان بود تا اینکه به جنگل اورا ر سباب دنیا ورو شق از مال وا شهر دم ، طوریکه که 

ن ای ودر دروازه خانه ای که از برگ های خرما جور شــده بود ایســتاد کرد وگفت: ای امیر املومنین این خانه من اســت ومن در

خانه زندگی میکنم، حرضــت عمر رضــی الله عنه وقتیکه به چهار طرف این خانه نظرانداخت ودید که در این خانه بجز از یک 

جای مناز دیگر چیزی به نظر منی خورد از او پرســـید ای ابوعبیده تو که در این خانه زندگی میکنی ودر این خانه از ســــاز 

ب شـــدنی هین انتظامی وجود ندارد وتو چگونه اینجا زندگی میکنی او در جواب وســـامان ووســـائل خوردنی ونوشـــیدنی وخوا

گفت:ای امیر املومنین الحمد لله رضرویات زندگی من در این خانه میرس است این است جای مناز من که در آن مناز میخوانم 

اخل کرد از آنجا یک پیاله را بیرون واز طرف شب در آن اسرتاحت میشوم وباز دست خود را در بین برگهای شاخه های خرما د

ــد وپیش روی حرضــت عمر رضــی الله عنه گذاشــت وگفت: ای امیر املومنین این سرف من اســت  کرد که قبالً معلوم منی ش

حرضــت فاروق اعظم رضــی الله عنه به این سرف نظر کرد دید که آبی که در داخل آن سرف هســت چقدر وقت به آن گذشــته 

ستم وچند لقمه ای تر در  شب وروز در کارهای حکومت داری مرصوف ه آن افتیده بود، حرضت ابو عبیده برای او گفت: من 

پخته میکند  وآن را من در  وقت ندارم .خامنم برای من دو یا ســه نان در یک وقت توبرای آماده کردن خوراک ودیگر رضوریا

میگذارم وقتیکه خشک شود من آن را در آب تر میکنم  وهنگام شب که می آیم آن را میخورم این است رضوریات خانه  اینجا

شد حرضت ابوعبیده رضی الله عنه  شک از چشامن او روان  ونفقه من؛ حرضت عمر فاروق رضی الله عنه این حالت را دید ا

 ی آری ندن اشک دیگر چیزی بدست منبودم که ازدیدن خانه من بجز ریختابرای او گفت: ای امیراملومنین من قبالً تورا گفته 
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 -استعامل ازتولیدات ومحصولت  داخلی وطن:

غالمی اقتصــادی وآزادی هم دونوع اســت. آزادی ســیاســی  وآزادی امروز غالمی درجهان به دو نوع اســت :غالمی ســیاســی؛ 

 اقتصادی .

غالم های کشور های بزرگ وزور مند هستند این به این معنی است غالمی سیاسی ایرنا گفته میشود که کشور های کوچک 

ه غالم یشود ککه برای کشور های غالم تعین زعیم از طرف کشور های زور مند صورت میگیرد وکسی رئیس دولت انتخاب م

 .دناسی دولت همیشه در دست کشور های بزرگ میباشند باشد، به همین طریق حالت سیکشورهای بزرگ وثرومت

 همچنان کشورها وملت هایکه آزادی اقتصادی نداشته باشند  برای همیش غالم های کشورهای رسمایه دار میباشد.

شویم. ستاده  شیم وبه پای خود ا شته با سی داریم لزم است که آزادی اقتصادی هم دا سیا زادی آ اینکه ما الحمد الله آزادی 

وقتی بر پا  ، تولیدات ومحصولت خود راداشته باشیم وبخود کفائی برسانیمصادی زمانی ممکن است که ما تولید وصنعت اقت

امیه همه جانبه منائیم واز تکیه کردن بر تولیدات ومحصولت دیگر کشور حاستاده میتوانیم که  از تولیدات ومحصولت وطن 

 هارا کم منائیم.

میتوانیم که همرای جهان رقیب باشــیم وبر پای خود اســتاد باشــیم تاکه بالخره حریت وآزادی اقتصــادی وبه این طریق ما 

 داشته باشیم.

 آبادی وطن مسئولیت مشرتک نظام ومردم هست، که از این آیه قرآن کریم معلوم میشود:

نَ  أَنَشأَكُم   )ُهوَ   َر ض   م  َمَركُم   األ  َتع  ُروهُ  ف يَها َواس  ف  َتغ  يب   َربم  إ ن   إ لَي ه   تُوبُوا ثُم   َفاس  (.هود َقر  يب   61: مُّج 

سوی آو باز گردید  -ترجمه: سپس ب سپرد پس از او امرزش بخواهید  شام  شامرا درزمین آفرید وآبادی زمین را بر  ست که  او ا

 یقیناً پروردگار من نزدیک واجابت کننده دعا است.

دوســـتی ومحبت به وطن وقتی راســـتگو میباشـــیم که برای تقویت کشـــور به وطن یک امر فطری اســـت ومحبت  دوســـتی

 خودکارکنیم وکشورما وقتی تقویه میشود که ما از محصولت وتولیدات وطن خود استفاده کنیم.

ــلم  ــلی الله علیه وس ــول الله ص ُ لَ  ، إ ن ك   : )َوالل ه  اینطور فرمودند  از مکه مکرمه به مدینه منوره هجرت میردوقتیکه رس  أَر ض   َخي 

ُت  أَنم  لَو لَ َوالل ه   ، إ َل   الله   أَر ض   َوأََحبُّ  ، الله   ر ج  ن ك   أُخ  ُت(.الرتمذی، َما ، م    ماجة ابن َخَرج 

ستی ، قسم به الله تعالی اگر  -ترجمه: قسم به الله که توبهرتین زمین پروردگار هستی ومحبوب  ترین زمین خدا به نزد من ا

 ه منی شدم من از توهر گزبیرون منی شدم .دبیرون کر من از تو 
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ـــولت وتولیدات وطن خود را به کار بیندازیم واز آن حامیت کنیم در حقیقت حامیت از وطن اســـت، تااینکه در اگر   ما محص

 داشته باشیم. ءوطن روشن وخود کفاآینده 

ــتفاده نکنیم  در اگر  ــولت داخلی وطن اس ــام از تولیدات ومحص نتیجه آن فابریکات وکارخانه ها از کار باز میامنند، .کار ما وش

  هدما وشام از تولیدات ومحصولت داخلی وطن استفار گران بیکار میشوند  که این به زیان وطن ومردم ما هست؛ برعکس اگ

ت هم مالیات قابل دول د وبه بودیجهند ومردم همه به کار مشغول میباشن، می بینیم که کارخانه ها وفابریکات فعال میباشکنیم

 وطن است. بهرتین گام برای آبادی درخشانی توجه می آید که این 

مقدس اســالم رصف در عبادت که عبارت از مناز، روزه، حج وزکات خالصــه منی شــود بلکه اســالم نظام کامل  ندیهمچنان 

زندگی بْش بوده وبرای پیروانش راهای زندگی، سیاسی، اجتامعی واقتصادی را تنظیم منوده است؛ نظام اقتصادی اسالمی 

سا شویق وترغیب منوده وآنان را از ک ست می آ لت وبیکاری منع منوده  ومنفعتی را کمردم را به کار وفعالیت ت ورند باید از ه بد

ستفاده معقول از و راه مْش  شد، طوریکه خداوند جل جالله بندگانش را به کار، تولید وا ع  بخصوص از تولیدات داخلی وطن با

َر ض  َواب َتُغوا م   آن امر فرموده است:} ُوا ف  األ  اَلُة َفانَتْش  َيت  الص  ل ُحوَن َفإ َذا ُقض  ُم  تُف  ل  الل ه  َواذ كُُروا الل َه كَث يًا ل َعلُ   (سوره الجمعه 10)ن َفض 

 زیاد یادکنید تارستگارشوید. نده شویدوالله راگروزی درزمین پراو رزق  وقتی منازاداکرده شد پس برای کسب  -ترجمه:

اگرما تاریخ اســـالمی را مطالعه کنیم درک خواهیم کرد که پیامربان الهی بخاطر تولیدات وصـــنعت کارهایی را انجام دادند که 

مردم وملت خویش را به انجام کار، فعالیت وتولیدات تشـــویق منوده طوریکه قرآن کریم در مورد کار وتولید از حرضـــت داود 

يَد )پیامرب علیه الســالم چنین میفرماید:}  ال ًحا إ نم 10َوأَلَن ا لَُه ال َحد  ــَ َملُوا ص د  َواع  ر  ف  الرســ   اب َغات  َوَقدم ــَ َمل  س َملُوَن ( أَن  اع  َا تَع  ِب 

ي  (  (11سبا : )بَص 

ن ای آ  نرم گردانیدیم برای او)داود()ع( آهن را،فرمودیم که بساز زره های کشاده واندازه نگاه داردربافنت حلقه های ، -ترجمه:

 اهل بیت داود)ع(, عمل کنید کردارشایسته هرآینه من به آنچه می کنیدبینا ام .

 

 

 

 

 

 


