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 مصالح مرسله
 

 . شمرده است ونه مردود کرده دیئتا نه آنها را عتیراحکام ش که هستند یمصالح مصالح مرسله
 جامعه یبرا را یمعنو ای یماد یمنفعت رایز رندیپذ یشوند آنها را م یبررس یردورزخ   اریچنان چه با مع اما

 . بخشند یم تحقق مسلمانان
  :وسلم فرمودند هیهللا عل یاست که رسول هللا صل تیهللا عنها روا یرض شهیاز عا

ا إلَى َما قَدَُّموا ال» َواَت فَإ نَُّهمأ قَدأ أَفأَضوأ َمأ اعمال شان رسیده  به مردگان ناسزا نگویید که آنها به نتیجهٔ «: »تَُسبُّوا اْلأ
 «.اند
باشد؛ و آن را  یآنها م یکردن به عرض و آبرو دایدشنام دادن به مردگان و ورود پ میبر تحر یلیمذکور دل ثیحد

فَإ نَُّهمأ قَدأ »شده است:  انیب ثیحد کار در ادامهٔ  نیاز ا یشمارد. حکمت نه یبد و ناپسند م اریبس یاز نگاه اخالق
ا إلَى َما قَدَُّموا رسد بلکه تنها  یدشنام به آنها نم نیو ا افتندیبدشان دست  ای کیاعمال ن جهٔ یآنها به نت یعنی« أَفأَضوأ

  .و آزار زندگان است تیآن اذ ثمرهٔ 
و اجازه ندهد سرو  است گرانید تفکر جینتا با یزندگ نیا که افتندین دام تعصب متوجه شوند که به امور انیمتول
 . سازد خاموش مردم مارا یصدا - گرانید یصدا
 انسان را آنکه -ما  یگار همه ا دهیآفر (ج)د است . خداون مقدستر از کعبه باشد که مقام انسان امور متوجه انیمتول
 . میهمه ساخت خدا ما - میسرچشمه ا کیاز  همه ساخت . ما مارا توانمند شیوبا روح خو دیافر وگل هیال کی از

ونه  نه هزاره -نه پشتون  -تاجک  نه ما افغانستان محبوب ما زیعز داشته باشد که کشور ادیبه  یحکومت نیاراک
 ساخته انسان ها ما افغانستان محبوب بلکه ساخته است خودش ییتنها به نه ترکمن ونه مجاهد ونه طالب -ازبک 
 . است ساختن انسان یبرا تمدن شاخصه نیوا است
در  تخلف وبا ترور -باشد وتمدن ما با جهل  تیانسان تمدن نامش که میکن بنا یتمدن ما یهمه ا که دیایب کرام طلبه

 .تضاد باشد
ها  مقبره بینه تخر سازدیم را یبشر تمدن هم گذاشته دست یرو دست که باشد ینیوآ ینیهر د از فرهنگ با انسان

 . و اماکن عام المنفعه
 ؟ میهست یمن وتو ک که دیبدان امور کشورم انیو متول هموطنم

 .برادر ما یدو وهر میانسان وتو من است . وانیح گرید جنس از نه نه ؟ یگرید جنس تو از ایآ ؟ یمن از ریغ تو ایآ
 ! میو حوا آدم فرزندان همه وما یمن برادر دیداشته باش تعلق که یونژاد یزبان وهر ینید هر به که تو

 یبر رو مکاتب یومسدود شدن دروازه ها گناهیب و کشتن مردم ها مقبره بیتخر عوض به دیایب امور انیمتصد
 . است گرید شخص وانیح فقط که باشد باور نیکه به ا میکن هیترب را یدیجد نسل وانفجار ها و انتحار ما دختران

 روح که باشد باور نیا به ما برادر وخواهر نیوهم باشد برادر ما که باشد ییایو جغراف ونژاد نیانسان از هر د ماا
 . است من روح او

 وهمه با داشتن من است . یآزاد او یوآزاد . است من فکر او فکر است . من قلب او قلب من است . خون او خون
 به اریبس که جهان بزرگ قافله نیا با ومستقل افغانستان آزاد کیو  یدن بشرتم ساختن یبرا گوناگون یها فرهنگ
 . میبرو شیپ هب است در حرکت سرعت
 . دینمایم حساب ما اعمال از حشر روز در ما یا همه با خداوند ج که دیداشته باش ادیبه  کرام طلبه
دولت  تا دیواماده شو دینجات ده واخرت ایعذاب دن را از وخود دیکن و جسارت دیفرما جراات دیایب امور انیمتصد
 . تو وخداست نیب یعالقه ا فهیو طا نید رایز - یونژاد ینید نه دولت دیبساز تیبر مدن یمبتن را
 نیو قوان نتید به مجبور مرا تو نه - میکن یزندگ وارامش یواشت با صلح هم کنار ودر نیزم نیدر ا دیبا وتو من ماا

 . مانیو خدا ما نیب است یرابطه ا نید تورا . من ونه بساز تان
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 عزت وبا باشرف نسل آن که مینما هیترب را یدیجد ونسل دیوناظر بدان و خدا را حاضر دیباش یقو دیایب کرام . طلبه
 یوآزاد انسان : خدا از که بعد باشد ومعتقد ما ست یهمه ا مشترک کار یبشر ساختن تمدن که باشد باور نیا به

 . هستند جهان یها دهیپد نیمقدستر
 .آورد یم خود با را گرید نعمت هر که ده یآزاد مارا نعمت - ایخدا
 . دارد خود در را گرید شر هر که آمان ده استبداد شر واز

  . والسالم
  . نیاالبالغ المب نایعل وما
 اکبر والمستقبل لال اسالم . وهللا
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