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 وزارت ارشــاد،حج واوقاف                                        

 است ارشاد و انسجام مساجدير                            
    

 موضوع خطابت روز جمعه و                                                                      

 اتير شده که به متام خطباء مرکز و ول يان تحرير وبيتقر                                               
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 هـ ش14۰1/جدی/۲۳ هـ ق مطابق1444ة/ي/جامدی الثان۲۰

 فت جامعه اسباب ترقی وپیش 
 

،فیه وأشهد أن لإله إل الله وحده ل رشیک له، وأشهد أن محمداً عبده الحمد لله علی فضله واحسانه حمداً کثیراً طیباً مبارکاً 

 ورسوله صلی الله علیه وعلی آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلی یوم الدین، وسلم تسلیامً کثیراً.

 بسیار رضوری وحیاتی است آن عبارت از کامیابی وپیشفت است.آنچیزیکه برای فرد، فامیل، جامعه 

 کامیابی وپیشفت تنها نیاز فردی وشخصی نیست ؛ بلکه رضورت اجتامع بحساب میرود.

مســـلامن همیی این آرزو را دارد که خالق کاتنات از او راضـــی باشـــد واین را کامیابی خود میداند وهمچنان هر فرد جامعه 

ا دارد که در زندگی همیی موفق وکامیاب باشد، وهمیشه در کامیابی کامل، عزت وخوشحالی زندگی کند بشی  این آرمان ر 

 وهمه نیازمندی های زندگی وی پوره باشد وهمه سهولت ها برای او میرس ومهیا باشد.

 امروز ما روی اسباب کامیابی وپیشفت بحث میکنیم که برخی اسبابی کامیابی وپیشفت قرار ذیل است:

 .او وعمل کردن به سنت های رسول الله صلی الله علیه وسلم  کتاببه  ایامن راسخ به الله جل جالله و -1

کامیابی حقیقی جامعه در ایامن داشنت به الله تعالی وبه کتاب او ودر پیروی از سنت های رسول الله صلی الله علیه وسلم 

 است .

تشــکیل میشــود  وانســان کامیاب آن اســت که به الله تعالی ایامن راســخ جامعه کامیاب از اشــخاو وافراد  کامیاب وموفق 

 داشته باشد وزندگی خود را به رشیعت اسالمی برابر کند .

 این مطلب در قرآن کریم در آیات زیادی ذکرشده است.

ایامن دارند   ب منزله آسامنیمیفرماید: آنانیکه به غیب ایامن دارند، مناز را برپا میدارند، زکات میدهند  وبه کتالله جل جالله 

 (5){ البقرة: أُولَِئَك َعََل ُهدًى ِمْن َربِِّهْم َوأُولَِئَك ُهُم الُْمْفلُِحون{.اینها کامیاب اند

 وآن گروه بر هدایتی از جانب پروردگار شان وآن گروه رستگاران اند. -ترجمه:

ا َمْن تَاَب َوآَمَن َوَعِمَل }:میفرمایدالله تعالی   (67){القصص:َصالِحاً َفَعََس أَْن يَكُوَن ِمَن الُْمْفلِِحيَ َفأَمَّ
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 پس کسیکه از رشک توبه کند  وایامن آورد  وعمل شایسته انجام دهد امید است که از رستگاران باشد. -ترجمه:

 است مؤمنان.یقیناً رستگار ترجمه:  (1املؤمنون:)}َقْد أَْفلََح الُْمْؤِمنُونَ }:در یک آیه مبارکه دیگر میفرماید

 .در جای دیگری آمده است که اشخاو کامیاب کسانی اند به نیکی امر میکنند واز بدی منع میکنند

ٌة يَْدُعوَن إََِل الَْخْْيِ َويَأُْمُروَن ِبالَْمْعُروِف َويَْنَهْوَن َعِن الُْمْنكَِر َوأُولَِئكَ   1۰4ُهُم الُْمْفلُِحوَن{آل عمران:  }َولَْتكُْن ِمْنكُْم أُمَّ

سند باز دارند آنها  -ترجمه: ستور دهند واز ناپ سندیده د شد  که به نیکی دعوت وبه کارهای پ شام  جامعه ای با باید از میان 

 رستگار اند.

 (185آل عمران: )}َفَمْن ُزْحِزَح َعِن النَّاِر َوأُْدِخَل الَْجنََّة َفَقْد َفاَز {: در یک آیه مبارکه دیگر آمده است

 سیکه از آتی دور داشته ودر بهشت درآورده شود واقعاً او پیروز است.پس ک -ترجمه:

 انجام طاعات وعبادات وبجای آوردن اوامر وپرهیز منودن از منهیات  است. -۲

 کامیابی وترقی جامعه درعبادت واطاعت الله تعالی ودر پذیرفنت اوامر او  ودر خود داری از منهیات او نهفته است.

ــته را انجام دهند، در پهلوی دیگر وعده ها  وعده طوریکه الله جل  ــایس ــانیکه  ایامن دارند واعامل نیک وش جالله  برای کس

َرِْا  َاَم }الله تعالی میفرماید:کامیابی را نیز داده اســـت: ِْ َِ ا َتْخلَِفنَُّهم  الَِحاِت لََيســـْ َوَعَد اللَُّه الَِّذيَن آَمُنوا ِمنكُْم َوَعِملُوا الصـــَّ

َتْخلَ  لَنَُّهم مِّن بَْعِد َخْوِفهِ اســـْ ِ َف الَِّذيَن ِمن َقْبلِِهْم َولَُيَمكِّنَنَّ لَُهْم ِديَنُهُم الَِّذي اْرتََضـــَ لَُهْم َولَيَُبدِّ ِِ ْم أَْمًنا يَْعُبُدونَِن  َل يـُشــْ  ُوَن 

 (55َشيًْئا َوَمن  ََفَر بَْعَد َذلَِك َفأُْولَِئَك ُهُم الَْفاِسُقوَن{ النور:)

الله به کســانی از شــام که ایامن آورده اند وعمل صــالح انجام داده اند وعده داده اســت که البته ایشــان را در زمین  -:ترجمه

جای گزین پیشینیان خواهد کرد، هامنگونه جای گزین کرده بود کسانی را که پیی از ایشان بوده اند والبته استوار خواهد 

یده اســت والبته خوف وحراآ آنهارا به امنیت وآرامی مبدل خواهد کرد نون ســاخت برایشــان دینی را که برای آنان پســند

 آنان مرا میپرستند وبا من هیچ نیزی را رشیک قرار منی دهند وهر کس بعد ازاین کافر شود پس آنان فاسق اند.

انجام  نیک وشایسته  رادر این آیة کریمه طوریکه مالحظه  میگردد خداوند جل جالله برای کسانیکه  ایامن داشته  واعامل 

دهند؛ ســــه نیز را وعده  داده اســــت، اول؛ خالفت زمین،دوم؛ غلبه دین، ســــوم؛ تحقق امن واز بین رفنت هر نوع خوف 

 که این هر سه عالمه اصلی کامیابی اند. وحراآ.

  -کمک وهمکاری با همدیگر: -۳

 جامعه یکی با دیگر در امور زندگی کمک وهمکاری کنند.یکی ازاسباب کامیابی وپیشفت جامعه این است که اعضاء وافراد 

 در کدام جامعه ای که کمک وهمکاری موجود باشد آن جامعه همیشه خوشحال و روبه ترقی میباشد.

  همچنان آن جامعه کامیاب است که افراد آن با نظام خود کمک وهمکاری کنند.
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 (۲){ املاتدة: َعََل الِِْبِّ َوالتَّْقَوى َول تََعاَونُوا َعََل اِِثِْم َوالُْعْدَوانِ  َوتََعاَونُواالله تعالی به کمک کردن امر کرده است:}

 بر نیکی وپرهیزگاری با یکدیگر همکاری کنید وبر گناه وظلم همکاری نکنید. -ترجمه:

 در حدیث رشیف با برادر مسلامن کمک کردن زیاد ستوده شده است.

 واللُه َ َعْوِن الَعْبِد َما  َاَن الَعْبُد َ َعْوِن أَِخيِه(.صحيح مسلم) :میفرمایدپیغبمِب عليه السالم 

 الله تعالی در کمک بنده خود است تا وقتیکه بنده در کمک برادر خود باشد.ترجمه:

 -عدالت ومساوات: -4

 افراد جامعه در آنسبب دیگری کامیابی وپیشفت جامعه این است که در جامعه نظام عادل حاکم باشد که حقوق همه 

محفوظ باشد ومتام افراد جامعه در برابر قانون حقوق مساوی داشته باشند وقانون بالی خود، بیگانه، دوست، ودشمن 

 یکسان تطبیق شود.

عدالت راز پیشفت جامعه است، در کدام جامعه ای که عدالت پیاده نباشد  آنجا ظلم ونابرابری واستبداد حاکم میباشد ودر 

جامعه ای که ظلم واستبداد حاکم باشد  آن جا کامیابی وپیشفت امکان پذیرنیست ؛زیرا که کدام جامعه ای که به ظلم کدام 

 واستبداد استوار باشد آنجا حرج، مرج واختالفات میباشد که این کارها جلو پیشفت وترقی را میگیرد.

نَوُن َقْوم  َعََل أَل تَْعِدلُوا اْعِدُلوا :}يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا  ُمیفرمایدالله جل جالله  َِ َول يَْجرَِمنَّكُْم شــَ َهَداَء ِبالِْقســْ ونُوا َقوَّاِمَي لِلَِّه شــُ

 (8){املاتدة: ُهَو أَْقرَُب لِلتَّْقَوى َواتَُّقوا اللََّه إِنَّ اللََّه َخِبْيٌ ِِبَا تَْعَملُونَ 

بت قدم ودر ادای حقوق بنده گواهان به انصاف باشید ودشمنی با قومی شام ای مومنان در ادای حقوق الله نهایت ثاترجمه:

سازد که عدالت نکنید؛ عدالت کنید که عدالت به پرهیزگاری نزدیک است واز الله برتسید زیرا الله به آنچه میکنید  را وادار ن

 آگاه است .

َْعِدَل بَيَْنكُمُ َوُقْل آَمْنُت ِِبَا أَنَْزَل ال}:دریک آیة کریمه  دیگر آمده است ِِ  (15الشوری: )}لَُّه ِمْن ِ تَاب  َوأُِمرُْت 

شام عدالت  -ترجمه: ست که درمیان  شده ا ستورداده  ست ایامن دارم وبه من د وبگومن به جمیع کتابهایکه الله نازل کرده ا

 کنم.

 (15۲النعام: ) }ُقْربَیَوإَِذا ُقلُْتْم َفاْعِدلُواْ َولَْو  َاَن َذا }در آیه کریمه دیگر میفرماید:

وهنگامیکه ســـخن گوتید عدالت را مراعات مناتید هر نندکســـیکه ســـخن به نفع وزیان او اســـت)از نزدیکان هم  -ترجمه:

 باشد(.

 کسب وکار وایجاد زمینه کاری:- 5

ورت جامعه د رض سبب دیگری از کامیابی وپیشفت جامعه این است که افراد جامعه به کار کردن تشویق شوند، تا مواد مور 

 را تولید کنند وخودشان هم از این مدرک فاتده حاصل کنند وجامعه را هم ازمحتاجی نگهدارند.

اَراْْلِخرََة َولتَْنَس }کسب وکارتشویق میکند: این آیت قرآن کریم مارابه نْ  َوابَْتغِ ِفياَم آتَاَك اللَُّه الدَّ  (77)القصص: {َيانَِصيَبَك ِمَن الدُّ
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 وسیله آنچه الله به تو داده است رسای آخرت را بخواه وسهم خود را از دنیا فراموش مکن. به -ترجمه:

 امام محمد رحمه الله میفرماید:کسب وکار راه پیامِبان است وبه ما امر شده است که به آنها اقتداء کنیم.]کتاب الکسب[

کند، کارخانه های صــنعتی را ایجاد کند، برای  به دولت هم مناســب اســت که برای افراد جامعه فرصــت های کاری را ایجاد

 کسب وکار زمینه را مساعد کند تا اینکه زمینه ترقی وپیشفت جامعه برابر شود.

امارت اسالمی افغانستان بخاطر کامیابی وپیشفت دست به کار شده وفرصت های کاری زیادی را ایجاد کرده، مثل: پروژه 

به طور مستقیم وغیر مستقیم زمینه کار مساعد شده ودر پیی رفت وترقی کشور یک  ( نفر5000قوش تیپه که تقریباً به )

گام مهم شمرده میشود .همچنان در این روزهای اخیر بخاطر استخراج نفت با یک کمپنی نیناتی قرار داد امضا شد که 

 صادرات نفت را به خارج از کشور داشته ( نفر زمینه کار مساعد گردیده است، امید واریم که در سه سال آینده3000تقریباً به )

 باشیم.

همچنان از طرف شاروالی پیشفت های مختلف وکارهای اعامری صورت گرفته است که این گام مثبت در ترقی کشور 

 محسوب میشود.همچنان به هزاران مرت رسک ها ترمیم واحداث شده است.

ر وپروژه تاپی باشیم، این گامهای مهم در ترقی وپیشفت کشور در نظر است که  ما شاهد کارهای عملی پروژه کاسا یک هزا

 است.در خصوو امتداد خَ آهن دولت پالنهای مختلفی را در نظر دارد.

 علم ودانی: -6

 .علم ودانی از جمله سبب مهم پیشفت وترقی جامعه به شامر میرود 

 برای فضیلت علم این کفایت میکند که علم یک صفت الله تعالی  است.

اینکه به وســیله علم انســان خود را وپروردگار خود را میشــناســند وبه وســیله علم جامعه درهربخی زندگی ترقی وپیشــفت 

(.میکند،رسول الله صلی الله علیه وسلم در رابطه به آموخنت علم میفرماید  نن ابن ماجة س :)طَلَُب الِْعلِْم َفِريَضٌة َعََل  ُلِّ ُمْسلِم 

 هرمسلامن فرا است. طلب علم  به -ترجمه:

ِِ )ع:حتی اینکه علامی کرام میگویند آموخنت علم ازعبادات نفلی کرده بهرتاســــت. دریک حدیث رشیف آمده اســــت ْن َأ

لََّم َرُجالَِن أََحُدُهاَم َعاِبٌد َواْلخَ  َلَّ اللَُّه َعلَْيِه َوسـَ وِل اللِه صـَ ، َقاَل: ذُِ َر لَِرسـُ َلَّ اللَُّه َعلَيْ ُر َعالِمٌ أَُماَمَة البَاِهِِلِّ وُل اللِه صـَ ِه ، َفَقاَل َرسـُ

 َوَسلََّم: َفْضُل الَعالِِم َعََل الَعاِبِد  ََفْضِِل َعََل أَْدنَا ُْم(. سنن الرتمذي

آوری شــد که یکی آن عابد ودیگری عاب بود ورســول الله  دیا یبه رســول الله صــلی الله علیه وســلم در باره دو مرد  -ترجمه:

 .صلی الله علیه وسلم فرمودند:فضیلت عاب بالی عابد مانند فضیلت من بالی ادنای شام است

 .ترقی وپیشفت هر جامعه مشوط به علم است وبدون علم پیشفت وترقی ناممکن است

 ت، از  این جهت بود که آنها از نگاه علم  دست بال داشتند.ترقی وپیشفت بزرگ اسالم که تاریخ به آن گواه اس

در زمان خالفت حرضت عمر فاروق رضی الله عنه پول سکه زده شده به میان آمد، به طور رسمی زندانها ایجاد شد، درعراق 

 یجاد شد.شهرهای کوفه وبرصه آباد شد، نهرها وکانال ها کشیده شد، در بخشهای اداری دیوان ها یعنی)دفاتر( ا
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ـفت مســــلامنان را دردوران اموی ها وعباســــی ها ببینیم، بدون مبالغه میتوانیم بگوتیم  که غربی ها در  اگرما ترقی وپیشـــ

پیشفت وترقی شاگردان علامی اهل اسالم بودند وهر فرمول های ساینسی را اولً مسلامنان کشف وایجاد کردند که بعد از 

 وغیره...  ، مانند: ادریسی، فارابی، جابرابن حیان، رازی، ابن سینا، ابوبکر رازیآن غربی ها آنرا انکشاف دادند

سلامن ها در میدان علم ودانی بالی پیروان ادیان دیگر آنقدرپیی قدم وکامیاب بودند مثلیکه امروز جهان  از این جهت م

 کفر بالی مسلامنها بال دستی دارد.

 را ایجاد کرده است. انسان به وسیله علم  انواع سهولت هاانسان به وسیله علم به فضاء رفت، 

انسان به وسیله علم وتکنالوژی توانست که وسایل مختلف انتقالت را ایجاد کند.مانند:موتر،ریل، هواپیام، کشتی ها، این 

 همه از برای آسایی وخدمت انسان است.

ر بخی صحت انقالب بزرگی ِبیان آمد، امراا انسان به وسیله علم در بخی صحت پیشفت های مختلفی کرد که د

 مختلف کشف شد وبرای امراا مختلف ادویه ومعالجه ایجاد شد واین سلسله دوام دارد.

 به وسیله علم وتکنالوژی وسایل کارروزمره ِبیان آمد مانند: یخچال ها، باد پکه، دستگاه تهویه وغیره...

:قوه جاذبه،کرویت زمین، معلوم کردن حالت هواء ووزن کردن هوا؛ به وســیله علم کشــفیات مختلف صــورت گرفته، مانند

 وبه وسیله علم فزیک انسان ها بسیار کارها کردند.

 معلوم کردن قدرت ومصادر قدرت به وسیله علم صورت گرفته است.

 -:جامعه امنیت -7

 امنیت نعمت الله تعالی وسبب مهم واساسی پیشفت وترقی جامعه است.

امنیت نباشد جامعه هیچ وقت ترقی وپیشفت کرده منی تواند،اگر جامعه امنیت روحی ومادی داشته باشد اگر در جامعه 

میتواند جامعه در هر بخی زندگی در آبادی، بازسازی،علمی، تکنالوژی ،درمیدان نظامی، دربخی سیاست درعرصه خدمات 

 برای ملت  پیشفت کند.

 اه را باز میکند.امنیت است که برای هرنوع پیشفت وترقی ر 

اینکه امنیت برای جامعه بشی سبب مهم ترقی وپیشفت است؛ از این جهت الله تعالی امنیت را به شیوه های مختلف در 

 قرآن کریم یاد کرده است.

 بادت کنند.عرا ه الله تعالی میفرماید: قریی را ار از ترآ دشمن امنیت داده ام باید شکر این نعمت را به جا آورند وتنها الله جل جالل

ْيِف. َفلَْيْعُبُدوا َربَّ َهَذا الَْبْيِت. الَِّذي أَطَْعَمُهْم مِ }:میفرمایدالله جل جالله  َتاِء َوالصــــَّ . إِيالِفِهْم رِْحَلَة الشــــِّ ْن ُجوع  ِِلِيالِف ُقَريْی 

 (4ريی: ){قَوآَمَنُهْم ِمْن َخْوف  

ستانی؛ پس باید پروردگار این خانه را   -ترجمه: سفر تاب ستانی  و سفر زم شان به  بخاطر انس والفت قریی، انس والفت ای

سیر  ساخت.امام ابن کثیر در تف سنگی طعام داد وآنهارا از هر گونه خوف وخطر ایمن  شان را بجای گر عبادت کنند؛ آنکه ای

کند الله تعالی اورا در دنیا وآخرت در امان نگه میدارد وکســیکه این این آیت میگوید:)کســیکه این ســخن الله تعالی را قبول 

 ]تفسیر ابن کثیر[ حکم الله تعالی را قبول نکند الله تعالی در دنیا وآخرت امنیت را از او سلب میکند(
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ـــــَذا :}رَ برای اهل مکه  دعا ودرخواســت امنیت کرداز همه مقدم تر  ابراهیم علیه الســالم از جهت اهمیت امنیت  بِّ اْجَعْل َهـ

 ای پروردگارمن این رسزمین را شهر با امن بگردان. ترجمه:،1۲6الْبَلََد َءاِمًنا{البقرة : 

امام رازی رحمه الله درتفســــیر این آیت میفرماید:ابراهیم دراین دعا رشوع به نعمت امنیت کرده اســــت واین دلیل اســــت 

 سیر امام رازی[.]تفگ است ومتام مصالح دین ودنیا به امنیت وابسته است، نعمت بزر وفواید براینکه  امنیت  ازهمه نعمت ها

از یک عاب پرسیده شد که امنیت بهرتاست ویا صحت؟ اودرجواب گفت امنیت بهرتاست، نرا که اگر شاخی بزی بشکند 

پس او بسته میشود وبه مرور زمان آن شاخ جورمیشود  واگر آن بز در جوار گرگ بسته شود، بز از ترآ گرگ خورد ونوش را  

ست از زخم ترک میکند از این جهت رس انجام میمیرد، از این م شود رضری که از ترآ ِبیان می آید خطرناک تر ا علوم می

 .]تفسیر رازی[کرده 

وقتیکه در جامعه نفس، مال، عقل، عزت وآبرو در امن باشــد در آن جامعه هر فرد کوشــی میکند برای خود آینده بهرت جور 

 جی کند ودر باره آن گامهای موثر بردارد.کند  ونظام هم این فرصت را دارد که از برای افراد جامعه آینده بهرت را سن

 اسالم هرنوع بی نظمی اختالفات را به شدت  نکوهی وتقبیح میکند که امنیت را اخالل بکند.

َة :)َفإِْن طَالَْت ِبَك َحيَاٌة لرََتَيَنَّ الظَِّعينَ فرمودندعدي بن حاتم ريض الله عنه به رســـول الله صـــلی الله علیه وســـلم  یک روزی 

نَ  ْيُت الظَِّعي َعِديٌّ َفَرأَ َقاَل  لَه... َحًدا إِلَّ ال َخاُف أَ َبِة َل تَ ِبالْكَْع ِحُل ِمَن الِْحْيَِة َحتَّى تَطُوَف  ِحُل ِمَن  الِْحْيَِة َحتَّى تَطُوَف تَرْتَ َة تَرْتَ

 ِبالْكَْعبَِة َل تََخاُف إِلَّ اللَه(.صحيح البخاري

زندگی  به تو دراز شــود تو میبنی زنی را که ســفرمیکند از حیره تا اینکه به کعبه طواف میکند ای عدی ابن حاتم اگر  -ترجمه:

تاکه کعبه را طواف کرد، منی  له منی ترســــد، عدی گفت: من دیدم زنی را که ازحیره ســــفر کرد  واز هیچ کســــی بجز ال

 ترسیدمگر از الله جل جالله) در زمانه صحابه کرام(.

راه حق امروز در متام افغانستان امنیت تامین است، جان، مال وعزت مردم در امن است وزمینه این  از اثر مبارزه مجاهدین

 مساعد شده که مردم در فضای امن کار کنند، رسمایه گذاری کنند تا اینکه افغانستان مرتقی وپیشفته داشته باشیم.

 داشنت نظام واطاعت وپیروی از نظام. - 8

 یک نظام موضوع حیاتی است اگر نظام نباشد جامعه ترقی وپیی رفت کرده منی تواند.از برای هر جامعه داشنت 

همچنان اگر از دستورات نظام وحکومت ها اطاعت نشود ودر جامعه حکمی آن پیاده نشود آن جامعه به کامیابی رسیده منی 

 ودساتیر اورا قبول وعملی منایند.تواندوبرای متام افراد جامعه فرا است که از نظام مشوع حامیت همه جانبه کنند 

آنچه که درجامعه برای ترقی وکامیابی رضوری اســـت داشـــنت یک نظام اســـت واز آن نظام اطاعت فرا اســـت، رشیعت 

 َخَلعَ  نْ اسالمی بیعت را با امیر واجب میداند ومخالفت از وی را حرام میشامرد.رسول الله صلی الله علیه وسلم میفرماید:)مَ 

ةَ  َولَ الِْقَياَمةِ  يَْومَ  اللهَ  لَِق َ  طَاَعة   ِمنْ  يَداً   . مسلم رواه( َجاِهلِيَّةً  ِميَتةً  َماَت  بَْيَعٌة، ُعنُِقهِ  َ َولَْيَس  َماَت  َوَمنْ  ، لَهُ  ُحجَّ

 کسیکه دست بردار شود از اطاعت امام روبرو میشود همرای الله تعالی در روز قیامت در حالیکه کدام دلیلی همرای -ترجمه:

 او منی باشد وکسیکه وفات کند وبرذمه  آن بیعت با امام نباشد میمیرد به مرگ جاهلیت.


