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 چ  ...ھ  ے  ے  ۓ   ۓ  ڭ    ڭ  ڭچ              

ر(تعلیق ( بنا به ارزش موضوع قرآن کریم صلح رابا کلمهه)یی اید! همگى در صلح و آشتى درآئید  اى کسانى که ایمان آورده) 
که یکي « حیات معقول» ایجادو وت انساني ایصلح باعث برقراری نظام انساني درجامعه, زمینه ساز مي دهد )و الصلح ییر...(

ایمان را به صلح و تسلیم بودن در برابر فرمان یدا دعوت میکند. از  و این آیه همه افراد باگزینه های شرعي و انساني است از
پهذیر   انامکه  ومسئولیت پذیری در برابر دیگران شود که صلح و آرامش تنها در پرتو ایمان مفهوم این آیه چنین استفاده مي

امنى و اضطراب برچیده یواهد شد، زیرا عالم ماده و عالقهه بهه    جنگ و نا و روابط انفرادی است، و تنها به اتکاء قوانین مادى
غیهرممکن  را آدمى را کنترل نکند، صلح اگر نیروى معنوى ایمان،  ات بودهکشمکشها و تصادمبعضي ازآن، همواره سرچشمه 

همهه  متوجهه   ،فوق دعوت عمومى آیه .استانس و ایجاد الفت نبوده دردی را درمان نکرده  اما جنگ هرگز موجب .مي نماید
 .  به صلح و صفا دعوت میکندي را جتماعو قشر ا یاص ىجغرافیا ،نژاد، زبان تعلقیتبدون استثناء  بودهمؤمنان 

 .است پذیر  امکان تشکیل حکومت آشتي و صلح و پرتو ایمان به یدا،در بناءً

مای  ایماا  باخ اادا)حلقه اتصهال  هماناها توده و...( حلقه محکم اتصال در میان  منطقه ،نژاد ،)زبانتخالف، تعددمقابل رد اصوالً

ارتبها   نقطهه   رمهز  ني یاصتاً اسالمي مي باشد و، نقطه وحدت جامعه انساالهيایمان به یدا، و تسلیم در برابر فرمان باشاد  
هها  زبان  ,آن را در مراسم حج میتوان مشاهده کرد که چگونه انسانها با رنگها، نژادها يوعمل جالب ۀملتها و نمون یبقا اقوام و

و مي گیرنهد  کنارهم قرار در (...لبیک اللهام لبیاک ) ، با یک لباس ویک شعاروار و قومیت و منطقه جغرافیایى ناهماهنگ، برادر
و در نهایهت   کهرده شهرکت   باکمال یضوع ویشوعکه نماد وحدت و قدرت مسلمین است،  روحانى ،اسالميدر مراسم بزرگ 

 اگهرآن را بها نظهام    باتوجهه بها ایهن بیهان    ، وهمدیگرپذیری اعمال مشترک دیني وفرمان الهي راعملي مینمایند صلح و صفا
، مردم مصُهون نیسهت   مال و عرض و ناموسوجان هاناامنى  مقایسه شود و در اثرجنگ و استی که دامن جنگ پهن کشورها
دیهن   ، از جانبي هم اگرسالم روشن میشود، صلح ،از نظر سلم که در امن اند و پابند قوانین و ایمانمیان جوامع ي بزرگتفاوت 

هرهدفي را ازمساجد شهروع و تها    ، هر گز اجازه نمي دهدداند مجاز مي آنهم تحت شرایطي قانون جنگ را یاص یک سیستم
ماا اینکاخ نه اخ المان را درسهرزمین شهان عهزادار و آواره نماینهد،     معابرعام حرمت مردم شکستانده شود و یانواده های مس

ای بساا ننگهاا کاخ مهدماخ ، ما دشامن نناه هساتیم و طرفدارصالت هساتیم باخ طاور کلای اساسا   مکخ بگوی هم درست نیستمهابلش 

صلح و جنگ تهابع   دیناما! از دیدگاه   .اانمانسوزی دیگر فراهم میکناد کخ زمینخ را برای یک ننه یوای بسا صلح ؛صلت است
کل تظمین حفظ حیثیت و جهان  تحکیم امنیت سراسری و در ،که در آن هیچ هدفي جز تامین عدالت اجتماعي  است يشرایط

ایهد  را پهیش ب   ند، آن راهارسه  به هدف مهي  در این راه اگر با مبارزهمرزهای سرزمین اسالمي نمي باشد,  ملت ها وپاسداری از
گرفتهه   پهیش صهلح  ، مي رسدهدف   به و متارکه, انتخاب صلح مخاصمهمبارزه و که با ترک  شود يتشخیص م اًو احیان گرفت؛
مجوزعقلي ودینهي   شیط یویهر کدام مربو  به شراشرعي وعاقالنه است که  شرایطي یاصي دارندصلح  ,جنگ الًو. اصشود

نگ ویون ریزی ونه دین چنهین پدیهده ای   مي یابند، نه عقل اجازه مي دهد هرنوع یود سری های غریظي انسان رابه نام ج
مي داند که جامعه وحریم انساني را هدف قراردهد، و امنیهت عمهومي را مته ثر سهازد.یداوند متعهال در       را مجازضد بشری 

هرشرایطي عدالت رامعیار قرار داده وآنرا قریب به تقوا میداندوبندگان مؤمن را برای احیای حق وآزادی توده هها درانتخهاب   
دو مورد )جنگ وصلح( مامورومخیر مینماید، تا در بین جامعه احسان و عدالت حاکم گردد ،حدود وحقوق شرعي مراعات  این

 گردیده افراد به آنچه مسئولیت دارند یود را عیار نمایند، تا باشد زمینه و دامنه تجاوز به هر نوعي برچیده شود.

 مجله اداره                                                                                                

 

 

 

 شرع در پرتو عقل وصلح  
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د انسالالال نو دان انالالال   الالال  ا دیالالال   قالالال  د اسالالالم   

 ق ص ا تأ ین اا تحقق پ    خ  یال    اکاال   

ټ کلی چې دکم ال  اا کاا ال  پال   ئال  والو ن  ال  ی  

دغالال   الال   ا الال اق اا  ق صالال   ژالالا   تالال  دانالالال  

 ار  خښ ی. اا نیک  ختی

  و ارتالالالالالالالالالالالابو دبالالالالالالالالالال  کالالالالالالالالالالال    ق صالالالالالالالالالال  پالالالالالالالالالال   الالالالالالالالالالالدا  الالالالالالالالالال

) ق ص ا ژالالالالااو  اا یالالالال  ا لالالالالاارا  ا   سالالالال   

ااوالالالو  چالالالې ددیالالال    الالال و   قالالالو ن الالال  اا   الالالاا اا 

  اض س تنی څ    ب ر  دي.

ددیالالالالالال  سالالالالالال تنی پالالالالالال    خالالالالالال  اسالالالالالالم  نالالالالالال راا  الالالالالالی ن 

کالالاا  کالال ي  د االال  ق پالال   ق  الالو نالالو چالالې پالالادی  

 ي.تیری اا ی    دی  ن  اځی دجه د ا ا ک  

دانسالالال ن ن  د الالالال و سالالال تنی پالالالال    خالالال  والالالالو د پالالالالادی 

 الالالالال و اخپسالالالالالالحو پاتالالالالالال   الالالالالال  کقالالالالالال  اا د  الالالالالال ن  الالالالالال  

اجالال  ی والالو نالال راا  اللالالی  غالالم  قالال ر  قالالو   ا الال  

اا ن ر ن رانال  والو کالاا  کال ي  پال   پال  ا ال و نالو 

خی نالالال   اداری  سالالال د اا... ټالالال و نالالال ا   اا نالالال راا 

 ګاځ  ی.

د قالالو سالالال تنی پالال    خالالال  والالو  الالالاا    خالالال را   

   الالالالرا  کالالالالاا  کالالالال ی    الالالال ا رن الالالال    سالالالال اا  اا 

دټ     ا   یزان  نال  والو انسال ن  کالي کال ي چالې 

 قالالو تالالال  پالال  یالالال   ااو سالالالا    الال ن رسالالال ی  ځ الالال  

   ا  قو دی چې دانس ن اا کی ان ت  تالا ک  

پالالالاو تالالال ږیر کیالالالدي    الالال ا د قالالالو جالالال  ا دي چالالالې 

هللا توالالالالال  ی دغالالالالالال  انسالالالالالال ن تالالالالالال  دنالالالالالال    اخالیالالالالالالک اا 

 قالالالالالالالال را اانالالالالالالالالو ارسالالالالالالالال  ر ی اا انسالالالالالالالال ن والالالالالالالالو دخ الالالالالالالالو

خالی الالال  پالالال   قالالال  سالالالا  ن  الالال  ی   الالال ا  قالالالو دی 

چالالالالالالالې انسالالالالالالال ن والالالالالالالو  االالالالالالالال  کالالالالالالال ی اا د سالالالالالالال ا ی  

 دران  پیټی وو ار پ     ک ي.

ځ الالالالالالالالال     الالالالالالالالال   اا  یالالالالالالالالال نو خالالالالالالالالال  نالالالالالالالالال ی  االالالالالالالالالال  اا 

 الالاااو تفالالا    والالو د  الال  ل اا    الالو انسالال ن پالال  

  یر ت  ا  ک ي.

   ارن الالالالالالالال  د  الالالالالالالالاا اا  الالالالالالالال   سالالالالالالالال تال  پالالالالالالالال    خالالالالالالالال  

بالالو کیالالال وو  اسالالم   غیالالر  حالال ر   تالالال  کحالالو   نالال  اا 

 شح ء   و انس ن ت  سال ا ای  د الو قال  غی ال  

کالالالالالال و  قالالالالالال غال ای  ت حالالالالالال ن اا    الالالالالال  اا... کالالالالالالاا  

ک ي تا ال  دانسال ن ن  تالا ک  کال اد   جال د دي  

   ارن الالالال  والالالالو د ژالالالالای ن الالالال  اا ج  الالالال ی غا الالالال ی 

د  ا الالالال  پالالالال    خالالالال    الالالال ال ق پیریالالالال و چالالالالې دکم الالالالی 

 نا ح څ   را  کځح  کیدی  ت صی  ک ي.

نسالالال ن ن  دن الالال  سالالال تنی پالالال  داسالالالم   بالالالین دیالالال  دا

  خالالالالالال   دانسالالالالالال ن ن  پالالالالالال  ن کقالالالالالال  ادنالالالالالال  پالالالالالال  نال الالالالالال  

کاا الالال  کالالال ي اا دا الالال و والالالو  اللالالالی چالالالې اراسالالالح   الالال  

 الالالالاال څ الالالال  والالالالو  حالالالالو  کاکالالالال ی اا  الالالال ال چالالالالې یالالالال  

انسالالال ن پالالال  ن کقالالال   الالال  کالالال ي  نالالال  دا الالال و دی   الالال  

 ټ و  ژا   وو اد ی اي.

 هللا تو  ی پ   عج کم  نو  ا  وي:

  پ  ڀ   ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺچ

ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  

 ٢٣ا  ئ ة:  چڤٹ  ٹ  ڤ   ڤ

 ال ال چالې یال  ن ال  پاتال   ال   فال   اا یال  

پ  ځ    نو د س د خ را   پات  اا پ  بو ګک   

ت ګالالالال  سالالالالا  دادنالالالالو  نالالالال  دا الالالال ی د    الالالال  چالالالالې ټالالالال و 

 ژا   وو اد ی اي اا ک  دی   ن   ددان ی کیال ا 

ی  الالال   اګالالال  دخمصالالال ن ن الالالالو  الالال ی  نالالال  دا الالالال ی د  

 و  ژا   ت  وو چې نج   ارک ی اي.    ټ  

ک    ال دق  سالح ن   پال  تال ح   پ  ارځنی دان  نو

 الالاائ   نالالو ار کالالو کالال ي نالال  پالال  کقیقالال  نالالو والالو 

 ژالالالالالالالالالالالا   تالالالالالالالالالالال  نجالالالالالالالالالالال   ارکالالالالالالالالالالال  اا  الالالالالالالالالالال   ژالالالالالالالالالالالای اا 

ا حفالالالالالال دی نالالالالالال ار   څ الالالالالال  ادغالالالالالال ر  اا کالالالالالال  والالالالالالو 

ارتالالال  سالالالح ن ی راا ی اا یالالال  کالالال ا و  الالال  درد والالالو 

  اا غ ج  نژ   ن  د ژالا     ال ر  والو  جالر جال  

 پ  ت ر جی ااو سا  ادنو ت  س ق ک .

دانسالالالالالالالال ن ن  د الالالالالالالالاار  اا  الالالالالالالال  ی اا ا حفالالالالالالالال دی 

ک  الالال  نالالالو دخالالال رانو ت کالالال   کالالال او اا یالالال وو  حاانالالالو 

د ی حالالا اا تک  الال ی اخالال  تالال  سالال تو اا دتالال تی 

پا هالال و والالالو اکحیالالال ه نالال  پالالال ر  کالالال و اا  الالال  خا  د 

درد ک  اا  حح ج  پ  غم ځ ن تال   الا   و اا 

.. د اکحاالالالالالال ر پالالالالالال  ن  الالالالالالال  بالالالالالالو ت  اتالالالالالال  پ تالالالالالال  کیالالالالالال و.

ی دیږی چې داسم  دی   ال  پالال   نال راا اا کالاا  

   و دي.

دغالالالیاوو  الالال ادا  خیالالالر  کالالال و تا الالال   ی ح نالالال  والالالو 

 «1»    اا  ی  وو    ار ت  را ایسحو دي. 

 قهالالالال ا د اکحاالالالال ر اصالالالال مای توا الالالال  پالالالال  ا انالالالال  
 خحالالالالالال  خالالالالال   ا الالالالالال  ا ونالالالالالی توا   نالالالالالال  

 ې ن :ا ان ی ک ی؛     غی ج ل

اککالالالال ق ااوالالالالو اکحاالالالال ر دی تالالالال  ااوالالالالو چالالالالې 

خالالال رانو تالالال نو  الالال   الالال  ار  اا یالالال   الالال   االالال  

  چالالالې دغالالال   الالال اد  الالال  ار تالالال  رسالالال ی  الالالالالالالځ ی

را انی و   ی   خیر    ی اا   ال ن والو 

د ی حالالا پالال    خالال   االال   الال  خ الالو ځالال ن 

 سا  اس تو.

    یالالالالال ن ااوالالالالالو د الالالالالالا  االالالالال   یزانالالالالالال   

سالالالالالالالال تو اا  خیالالالالالالالالر  کالالالالالالالال و چالالالالالالالالې  الالالالالالالال  ار تالالالالالالالال  

اب  رسالال ی اا یالال  پالال   الالو  بالال ر   الال  ار  الال

 مولوی عبدالملک حمیدی
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 «٣»ت  ت اان پي  ی  اکحا ر  الو کیدی. 

  ا ي ااوو؛ د ی حا پ  اخ  نو دخ رانو  

ت ک  را نی و  تا    اال   خیالر  اا  یال  اراسالح  

 «٢»وو پ       ی   اږال ری. 

کک  الالالالالالالالالالالالالالال   ال الالالالالالالالالالالالالال ء والالالالالالالالالالالالالالو دارن الالالالالالالالالالالالالال  توا  الالالالالالالالالالالالالال ی:  

دسال داګای پال    خالال  دخال رانو ټ  ال  رانیالال و اا 

یالال وو  خیالالر  کالال و  تا الال  چالالې دغالال  تالال نو کالالم اا  

 «4»ناخ ن  وو جګ   ی. 

دپ رت یالالالال  توا   نالالالال  نالالالال  کالالالال نی  الالالال   یالالالال  جالالالال  ي 

 توا   اکحا ر ت  ا اا  اا  ا :

اکحاالالال ر  بالالال ر  دی دخال الالال    یححالالال ه  الالالالااری »

 الالالی ن   الالال   خیالالالر  ک  الالال  څ الالال  د االالال  د ی ح نالالال  

د و صالالالاا ا حفالالال د پ  الالال ن  « الالال  اا ی  الالال    خالالال 

 ر توا  :   ان   داکحا 

دا حفالالالال د پ  الالالال ن  توا الالالال   الالالالم  قهالالالال ا تالالالال  ارتالالالال  

اا الالالی  الالالای اا  االالال  دا چالالالې: دانسالالال ن ن  د الالالاار  

ا   الالالالالالالالالالالی ن  اا اجک سالالالالالالالالالالال   خیالالالالالالالالالالالر  کالالالالالالالالالالال و  تا الالالالالالالالالالال  

ناخ نالالالالال  والالالالالو ازالالالالالا  الالالالال   اا    تالالالالال  ګ الالالالال  تالالالالالاو پالالالالالم  

 «5»راا ي  دغ  ن رت  اکحا ر ااوي. 

ټالالالال و  قهالالالال ء پالالالال ی سالالالالا   ح الالالالق ا قالالالال و اا ات الالالال ق 

کحاالالالالالال ر یالالالالالالال  ن راا  الالالالالالو اا یالالالالالالال  خبپالالالالالالال   الالالالالالای چالالالالالالالې ا

 کس  دی چې خ ان  ت  وو راا ن ی.

ا الالالالالال    ح الالالالالال   الالالالالال   بالالالالالال ا اک   د ژالالالالالالقو ااوالالالالالالو: 

دخالالالالال رانو ت کالالالالالال  اکحاالالالالالال ر دټ  الالالالال   قهالالالالالال ا پالالالالالال  نالالالالالال د 

کالالاا  دی اا  االال  دا دی چالالې یالال   الال ال خالال رانو 

راانپ الالال ی  خیالالالر  والالالو کالالال ي تا الالال   ی ح نالالال  والالالو پالالال  

    ار نو ااق  اا  ی  وو اږال ری.

الالالالال ر ګالالالال نو  الالالالیا   پالالالال ی سالالالالا  د ا الالالالو تسالالالال ن  

 ح الالالالق دی چالالالالې دخالالالال رانو ت کالالالال  سالالالال تو)اکحا ر  

کالالاا  دی اا دخال الال  ددانالال  نالال ر  الالااری  الالی ن 

ا حف د د ا حف دی  و  یح ن  پ   ق  و نالو 

نالالالالالالال ر د  الالالالالال تو ګټالالالالالالی غ هالالالالالالالح ناو دي  کالالالالالال  دغالالالالالال  

د فالالالاق کالالال اناو  ت  یالالال اناو اا یالالال  تالالال جا پالالال  

 کچ  سا  اي.

 قهالالالالالالال ء داکحاالالالالالالال ر کا الالالالالالال  پالالالالالالال   االالالالالالالال  د  ا نالالالالالالالو 

 یح نال  اا نبالال ی  بال رک  اکالال دیذ  پال   کالالا ک  الال  

  سا  اسح نو ک ي:

دای دظالالالالالالم اا  سالالالالالالال  ن ن ت   الالالالالالار رسالالالالالال    د 

تحالالالالالالالالا م  یح نالالالالالالالال  یالالالالالالالال دای   الالالالالالالال  هللا توالالالالالالالال  ی چالالالالالالالالې 

ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ   ڦ  چ ا  وو:

 ٣5ا حج:  چڄ  ڄ  ڄ

اا  ال ال چالې  الحال  دظالالم اا تیالری ک  ال  

پالالالالالالالال    خالالالالالالالال  داخالیالالالالالالالالدی ن بالالالالالالالال  ارتالالالالالالالال  درد نالالالالالالالال ال 

  یا  ارک ا 

دپالال رتنی  بالال رال  یالال  پالال   : م الال  ا الال  کذیالالر

 االالال  ااوالالو: ددغالال   یالال  نالال   الال ق  االال   الال ال 

دي چالالالې پالالال    الالال    ا الالال  نالالالو اکحاالالال ر کالالال ي  اا 

دخ الالالالالالالالالو دغالالالالالالالالال  اسالالالالالالالالالح نو پالالالالالالالالال  ا انالالالالالالالالال   بالالالالالالالالال رال 

  و هللا  ا  وو:ک ی   کا ک ي چې رس

 «7» )احتکارالطعام فی الحرام الحاد فیه(

پالالال  کالالالا   الالالا   نالالالو دخالالال رانو ت کالالال  

 اکحا ر ا ح د  الو کیدی.

د اکحاالالالالال ر دکا الالالالال  پالالالالال  ا   ازالالالالالا نبالالالالال ی  بالالالالال رال 

اک دیالالال   کالالالا  الالال ی چالالالې ځینالالالی والالالو د حالالال   کالالالا 

 ک  :

)منننننک احتکنننننر حکنننننر  رسالالالالال و هللا  ا الالالالال یلی:  -1
 فهو خاطئ(یریدان یغلی بها علی المسلمیک 

 206٣راا  اک  : 

قالالالالالال چی اکحاالالالالالال ر اکالالالالالال  اا   خالالالالالال  والالالالالالو 

داجک سالالالالالالالالالالال  دناخ نالالالالالالالالالالال   الالالالالالالالالالال  اا ی اي  نالالالالالالالالالالال  پالالالالالالالالالالال  

 کقیق  نو  ا  خ  ن ر  انس ن دي.

داسالالالالم  نالالالال  نین پیا جالالالالر پالالالال   الالالالو کالالالال ی  نالالالالو  -٣

 حح اتالال  ګالال    ککنالال  کالال ي چالالې داکحاالال ر نالال  

)مننننک احتکننننر خیالالالالر نکالالالال ی کالالالال  ی   االالالال   ا الالالال وو: 
ضنننننربه اج بنننننال  ام علنننننی المسنننننلمیک امنننننواله  

 ٣٣1  5نیو الااط ر  هواالفالس( 

پا سالالالال  ن ن    نالالالال ی خالالالال رانو  قالالالال چی

ت نو اکحا ر ک ي  ن  هللا تو  ی    والو دجال ا  

 اا ا م  پ  ن راغۍ اخح  ک ی.

لیلن  احتکنر طعامناا اربعنیک  )منک ا ال وو:   ارن ال  
 4226 سک  اک  : (فقد بریئ مک اج و برئ اج منه

قالال چی  ال ت الال   الالاک خالال رانو تالال نو 

اکحاالال ر کالال و  نالال   االال  کالال  دخالال ای نالال   یالالزار  

 اا هللا تو  ی    د  څ    یزار   ی دي.

 حح الالالالا انسالالالال ن تاټ  الالالال   الالالال   ی دهللا توالالالال  ی  -1

دا الالالالا نالالالال  ساککالالالال ی کالالالال ي  ځ الالالال  اکحاالالالال ر نالالالال راا 

  الالو دي اا پالال  دیالال  نالالو کالالاا   نالال   االال  کالال  

راا  الالال  پالالال    خالالال  نالالال راا چالالالې ددنیالالال ی  ک والالال  

  الالالالالالالالالو تالالالالالالالالال  ن  اقالالالالالالالالال ی  نالالالالالالالالال  دک الالالالالالالالالم ر  نالالالالالالالالال  

ن  ا ال نو کالال ی  کال  دغالال  نال ر پالال  نال پ  ۍ ت ګالال  

اک ی اا دکا   ن  والو خجالر نال  ای  نال  ی  ال  

ت جیالالالالالالالالال  خالالالالالالالالال   الالالالالالالالال  ا الالالالالالالالالای  خ کالالالالالالالالال  قیالالالالالالالالالری والالالالالالالالالو 

دکا الالالالال  خجریالالالالال ا سالالالالالا  سالالالالالا   یالالالالال  م دا   الالالالالو 

کال ی نالال  ګکالال    الال  قکالال    الال   اا کالال  دغالال  نالال ر 

 هلل داسم     دایای ن  ا وی   کمو اب  ی  

ځالالالالال ن ا  سالالالالال   ځ الالالالال  اسالالالالالححمو ا حالالالالالاا  والالالالالو 

ک الالالالالالالالالاا حمو  الالالالالالالالالالین اا حالالالالالالالالالاا   الالالالالالالالالالین  اا دا خالالالالالالالالالال  

صالالالالا ر نالالالال راا   الالالالو دی  پالالالال  ک  الالالال  ت جیالالالال  اا 

کالال   ن  الال  سالالا   الال  والالو  سالالال  ن ځ نحالال  راا ابالال  ی 

ٱ  ٻ    ٻ  ٻ    ٻ  پ  پ  پ  پ  چ

 ٢0ألاک ا :  چٺڀ  ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ

نال  چالې هللا اا د اال  یونی      ت  ن  ه وو 

رسالال و دیالال   الال  پالالال  ا    یفالالال  اکالال ي  دا چالالالې 

  ا   ی     پاو اااوو.

اکحا ر دا  ی   و دي چې دینالی  فالتح   -٣

چالالالالالالالالالالالې  االالالالالالالالالالال  دخال الالالالالالالالالالال  دن سالالالالالالالالالالال ن  سالالالالالالالالالالال تو دي  

 حلالالالالار کالالالال ی  ځ الالالال  داا یالالالال  غالالالالیاوو ت کالالالال  اا 

 الالالالالالالاارت ن  د ی ح نالالالالالالال   الالالالالالال  اا ی داکحاالالالالالالال ر پالالالالالالال  

اجالالال  خالالالالک  الالالال  سالالالح ن ا سالالالالا   خالالال    کالالالال ي  

را  را  جس  نو اا راانو ن راغۍ را پيال ا ارت  

ک ي چې ن راغحی ای وو پا صح   ال   اغیالز  

کالالال ي  اا دا پالالال  کقیقالالال  نالالالو  الالالو  سالالالال  ن تالالال  

 الالالار رسالالال و دي اا داسالالالم    الالال  و کلالالالی    الالال   

 )ن ار ا ن اار فی الاسم  . دا د  چې:

یونی پ  اسم  نو  الو تال   الار رسال و اا د الو 

 ق   ار تح و ک و نژح .

نالالالالالالال   الالالالالال   الالالالالالالو  الالالالالالال ی  الالالالالالار کالالالالالالال   اي چالالالالالالالې تالالالالالالادی 

پا سالالالالالالالالالال  ن ن    نالالالالالالالالال و تک سالالالالالالالالال  راا ی   الالالالالالالالال   

یالالال  و  الالالااری خالالال رانو تالالال نو چالالالې ارتالالال  ا الالال  

 الالاار   الالای ارڅ الال   کالال ای اا د الال  ی سالالا  

 وو  خ    ک ي؟!

داکحاالالال ر نالالال ا   اهالالالاا  پالالال  ااسالالالکا نالالال   نالالالو  -٢

دا ا     اغ  دي چې س  م اا   دو ر   ال  

پالالالال   االالالال    نالالالال و ار یالالالال   کیالالالالدی    الالالالال  

دداا اکحاالالالال ر چالالالالې دانسالالالال ن ن  ددانالالالال  پالالالال  

اسالالالح اار نالالالو  هالالالم    الالالو ګئالالالو کیالالالدی اا 

دی تالالالالال  ارتالالالالالال  نالالالالالال ر  الالالالالی ن چالالالالالالې انسالالالالالال نو 

 دان  ت  ه م اا     اربښال ی   ی حالا

اخالالالال  تالالالالال  سالالالال تو اا د الالالالالاار  پا هالالالالال و 

 «0» وو    ار ت  ن  ا و کاا  دي.

نال  چې یال  کال  یال   الاک  یال  ا ال  دیال   

 یالالز ت  یالال  تاخ الالو ځالال ن پالال رو  کحفالالا 

ک ي  ن  د ا  ج   ی   یالز  ی ال   ال  

 الالالالم    غالالالال   اجالالالالي ټالالالال نو ځ الالالال  ا الالالال ی 
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ا پالالالالالالال  ا حفالالالالالالال دی اګالالالالالالالا نالالالالالالالو  الالالالالالال   کځالالالالالالال  تاللالالالالالالالی ا

دناخ ن   ی ح ن  دن   د حح ا ک  پال  ن  

   الالالالال  ی اا بالالالالالو ا  الالالالال  اا ن ت انالالالالال  طبقالالالالال  نکالالالالال ی 

کالالالالالالالال  ی دخ الالالالالالالالو دانالالالالالالالال   الالالالالالالالااری  یزانالالالالالالالال  پالالالالالالالال  

 سالالالالالالالالال نا سالالالالالالالالالا  پالالالالالالالالال  ن  راا ي  ځ الالالالالالالالال  ټالالالالالالالالال و 

ا حفالالالالالالالالالال دی ااکالالالالالالالالالال اری اا ا حفالالالالالالالالالال دی را الالالالالالالالالال  

در الالالالالالالال  دن   ا الالالالالالالال     یالالالالالالالال وو  الالالالالالالالاکح ن    الالالالالالالال ا 

   الالالالال    یالالالالال اد 
 
ک الالالالالح  پ رتالالالالال  کیالالالالالدي  خ صالالالالالح 

  الال  اسالالم و اا پالال  اصالال مح غ نالال ی یالال  بالالو ا 

 فالالالافی  یالالال اد  چالالالې  ا الالال  د ا ا االالال وو اا الالالا 

پالال  تالالال  راتالال  تالالالو کیالالدی اا د االال  قالال  خجالالر  پالال  

دری ت    ان  را رات  ت ال  یدی  کال   ال   الم 

 
 
نالالالالال  یالالالال   اا نالالالالال   الالالالال  ت  نالالالال  راتالالالال  کیالالالالدی  الالالالالذم

 ا کیتی سح ن ی  د الم کچی تپ  ا ی اا....

خالالالالال  اصالالالالاللی خجالالالالالر    غالالالالال  ن   ا الالالالال  ا حفالالالالال دی 

 صالالالالالالالالالالالالالالا  د  چالالالالالالالالالالالالالالې  الالالالالالالالالالالالالال   ارسالالالالالالالالالالالالالالا  ن  اا  ح

ګا الالالالالالالالالالالال ان یالالالالالالالالالالالال  اا  الالالالالالالالالالالال   اسالالالالالالالالالالالالحو  ری اکحاالالالالالالالالالالالال ر 

 ی ادانالالال  دناخ نالالال   الالال   سالالال تال  اا  ی تالالالی پالالال  

  خالالالال  پالالالالال   یالیالالالالال ن  الالالال ا ټکالالالالال  خالالالالال رانو تالالالالال نو 

 س تو اا  ی وو  حات  غ رځ ی.

اکحاالالالالالال ر پالالالالالال  کقیقالالالالالال  نالالالالالالو پالالالالالال  ځ  الالالالالال  نالالالالالالو  -4

د سالالالالالالال د رااسالالالالالالالحال  یالالالالالالال  ااو دی اا هللا توالالالالالالال  ی 

 : ا  وو س دکاا   اللی      چې 

چ...ڭ  ڭ  ڭ   ڭ  ۇ  ۇچ  
 

 50ألا ااق:   

اا پالال  ځ  الال  نالالو اراسالالح   الال  دی چالالی 

هللا توالالال  ی دانسالالال ن ن    الالال ر  دهالالال  دانالالال  ک  الالال  

    ر  ج    ک ي   س د    ئ.

هللا توال  ی خ الال   کالال   ن  تال  خجالرداری ارکالال ی 

چالالالالالالالې کالالالالالالال  قیالالالالالالالری د  سالالالالالالال ا اا ظالالالالالالال     لالالالالالالالالاا 

 الال ی   الال  انسالال ن ن   خالال  انالال  نپ الال ی نالال   یالال  دا

درب نالال ی را نالالال   یدی چالالالې اه اا ننالال    الالال  ټالالال و 

 تب   ک ي   ا ن کا م  ا  وي:

ۇئ  ۆئ  ۆئ     ۈئ  ۈئ  ېئ   چ

ىئ  ىئ  ی  ی    ىئېئ  ېئ

 ٣5ألان  و:  چی

اا د غالی  حنالی نال  اا ا الږی چالې یال ا ی 

سح   ی ظ   ن    ن   مک ی   ال   نال ر  ال  

 الالالم ارڅ الالال   حلالالالار کیالالالدی  اا پالالال    الالال ی چالالالې 

 ت    یا  ارک اناو دی. هللا تو  ی

 الال ن    نال  دهللا پال  ځ  ال  نالو دهللا توال  ی پانال 

  نالالال ی ظالالالالم اا تیالالالری   سالالال د کالالال و  االالال   الالال  

دی چالالالالالالالالالې هللا توالالالالالالالالال  ی والالالالالالالالالو نالالالالالالالالال   غ الالالالالالالالالو اا دارن الالالالالالالالال  

 خجرداری ارک ی:

وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ      چ

 10إلاسااء:  چېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی

چالالې  الال   دکالال  و سالالی و د الالالمال اا كالالالال  

اراد  کالالالالال ا  نالالالالال  د غالالالالالې  الالالالالکای ن  تالالالالال  ک الالالالالم ک  الالالالال  

ک ا خ   اال ی پال  ن  ا ال نی  ن  پال رو کال ي  

 الالالالالالالالالال  نالالالالالالالالالال  پالالالالالالالالالالا  غالالالالالالالالالی سالالالالالالالالالالی و د الالالالالالالالالالیا   یفالالالالالالالالالالال  

ت بیقیدی اا      ا   یخی تب   ک ا.

ارارا الالالالالالالالالالالالالالالۍ   اابالالالالالالالالالالالالالالال  خا  اکحاالالالالالالالالالالالالالالال ر دانسالالالالالالالالالالالالالالال نو -5

  الالال ردی  تسالالالال ن   ټالالالال  کیز  الالالال ا    خ اخالالالال  ی 

اا  ژالالالای یالالال اا ی کقیقالالال  نالالال  خالالالالمق ار ی د   

پالالالال ال  ژالالالالالای ټ  کالالالالال  پالالالال  تیالالالالالر   یالالالالال   سالالالالالال  ن ن هللا 

سا  اراڼ   اللی اا ارت  پ  ه  ارارا ۍ   نال ی 

 ت صی  ک ی  ا  وو:

 16ا حجاا :  چۈ  ٴۇ  ۋچ 

خجالالر  یالال ا ی دا د   الالال  نالال   چالالې  سالالال  ن ن سالالا  

اراڼالالال  دي  نالالال  دارا الالالال   دا تق  الالال  د  چالالالې یالالال  

ارار     اا  و ا ی اي؟ اا     ارار ا ی ت  

ا  سالالالالالالالا   یالالالالالالال  م  الالالالالالالی  نالالالالالالال  د  الالالالالالال    الالالالالالالاار  سالالالالالالال

ارکالال ی اا  ی تالالی تالال  والالو سالال تو  دخ الالو ارار نالال  

ګټالالالی ک  الالالال  تالالالال   االالالال   الالالم پالالالال  ن جالالالال ی   ت ګالالالال  ت الالالال  

    ای؟!

  ف  ود اسم  ن  نین پيا جر کلا   ح   

  ا  وو:

)مثل المؤمنیک فی تواده  و تراحمه  و تعناطهه   
کمثل ال سدالواحد اذا اشتکی منه عضو تداعی 

  سالم ر والحمی(له سائرال سد بالسه

 سال  ن ن ی     الو سالا  پال   یکال   تالاکم 

اا   ق  ک   نو دی     ن کیذپ   ای  نال  

چالالالالې د الالالال ن یالالالال  غالالالال ی ن راغالالالال   الالالال ی نالالالال  ټالالالال و  الالالال ن 

ارسالالالالالالالا  پالالالالالالال  نالالالالالالال  را و  تبالالالالالالال  اا بالالالالالالالو خالالالالالالال بو اخحالالالالالالال  

داسالالالالالالم  ن  االالالالالال  سالالالالالال ر  الالالالالال  ا کلالالالالالالا   کیالالالالالدی.

 ااوو: :سو ی

  ا ان الالالالال  یالالالل ی یالالال نی  د  ا 

   ا  ش   ک ج  ا ان  ک  در 

 ق  ل ی    درد  ارد را   ر

 اارالالالالالالالال ن   الالالال     را ن الاللالالالدی ا  

 ا والالالالالالالاان  یالالالالالالالالالالالالالحک  دی الالالالالالالت ګ   

 ک   د والالالالالالالالالالالالالال  ن الالالالالالالالالالنژ ی  ک  ن  

 ی  دا  ژاداستی د  چې ی  انس ن د   ی  ای 

 ظال   دغا با  اا  و وو د اګ ن و ګاځی  ی  

ن  خ رانو ت کال  تال   الاار   الای اا  الو ظال  م 

 الالالالالالح   چالالالالالالې نالالالالالال  دخالالالالالال ای نالالالالالال  ا ا الالالالالالږی  نالالالالالال  والالالالالالو 

د خالالالالالال ق نالالالالال  کیالالالالال ء کیالالالالالدی اا نالالالالال   الالالالالم دانسالالالالال ن 

داستی  ی  ااو اکسال    الای خال رانو تال نو 

س تو   خیر  ک ی وو  تا    ی وو پ     غ  

 یچ ر  بو ا  ال  انسال ن   نال ی پال  ګالاان  ی ال  

یڅاالالالالالالالالالالالالالالال   دا رن الالالالالالالالالالالالالالال  سالالالالالالالالالالالالالالا  اږالالالالالالالالالالالالالالال ری؟! نالالالالالالالالالالالالالالال   

 ژاداسالالالالالالالالالالالتی کالالالالالالالالالالال   الالالالالالالالالالال ال یالالالالالالالالالالال دای خالالالالالالالالالالال   االالالالالالالالالالال  

 د ژاتب  ی د  ن   ژاداستی.

داسالم  دیالال  ااوالالو:  االال   ال ال چالالې   انالالکی والالو 

ا ی  الالالال   ای  الالالال   ارب نالالالال ی تیالالالالر   الالالال ی   االالالال  

 ن  و      ن ی.

نالالالالال دی پالالالالال یلی تالالالالال  رسالالالالالیدا چالالالالالې اکحاالالالالال ر ی نالالالالال راا  

کالالالالالالالالالالالاا  اا غیراخم الالالالالالالالالالالالی اا د ژالالالالالالالالالالالالای کاا الالالالالالالالالالالال  اا 

غالالالالالالالالالال  نالالالالالالالالالال ر کا الالالالالالالالالال   الالالالالالالالالال   و دی  چالالالالالالالالالالې کالالالالالالالالالال  د

دا الالالالالالالاادا یالالالالالالال  م دټ  کالالالالالالال  اا یالالالالالالال  م داسالالالالالالالحو  ری 

 ال رت ن    الال ا کیالالدی  دټ  کالال  دغابالال    ابالال د  

 اا  ژای ن ار   را کځح  کی ا ن و ګاځی.

نالالال  دټ  کالالالال  ټالالالال و ا الالالالااد دا  سالالالال ا ی   الالالالای چالالالالې 

د حح ا کالالالالال   خالالالالال  انپ الالالالال ی ځ الالالالال  دا یالالالالال  ټالالالالال  کیز 

نالال ا     الالو دی چالالې  الالاران  والالو  الالم ا الالاادا اا 

 دي. م ټ  ک  ت   ح ج  

 قرآنکریم .1

 حدیث، القاهره.لابن منظور، لسان العرب، دارا .2

املوصلللللللهللا ،  ملللللللدت بلللللللن م  لللللللود،     لللللللار ل عامللللللل   .3

 املخ ار.

الرمهللاللل ، یةایلللا امل  لللا  انللل  دلللرګ امل ةلللا ، دارال  للل   .4

 .1993العل ا، بیروت، ط،

 البةوتی، کشاف القناع  هللا  متن  قناع. .5

ممللللللادک  ح لللللدک، دوک لللللور م  لللللدمظلو ، .6

  ق صاد، دارالحدیث، القاهره.

الکاسلللللللللا ی، بلللللللللداب  الصلللللللللناب   للللللللل   ر  للللللللل   .7

 الشراب ، دارالک   العل  ا.
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الدین کالنتریاستاد غالم                                                  
  

-ایتناقغبار برگرفته از فضای 

قفس را بریزد، بال بگشاید،  آور
پر بکشهد  اوج بگیرد و تا جاهایي 

شناسهد...  و نمهي  دانهد نميکه 
گشههودن در فضههایي چقههدر پر

آزاد و اوج گرفتن بهدون ههیچ   
 !لذت بخش اسهت  ایوابستگي

پرگشودن به یهارر رههایي از   
قیدهای هیچ و پهوچي کهه بهر    

و انسههانیت  ،دسههت، پهها، اراده
ههای نهامرئي   زوالنه نماایمان 

 .زده است

شهوی،  کعبه مشرفه نزدیکتر ميهرقدر به  
شهود،  لرزد، نفس بند مهي دست و پا مي

گشهاید، انگهار انسهان    اندیشه پهر مهي  
در و دیگههری  ةای و اراددیگههری شههده
 .زده استجودت جوانه

غرقههه در  ةچقههدر بههرای ایههن بنههد   
نواز بود که در لجنزارگناه، دلپذیر و روح

باب ملتزم ایسهتادم، یهودم را هماننهد    
 زده که به یارر ارتکهاب  کودکي وحشت
گناهي یهودش را بهه    جرمي و احساس 

چسهباند، بهر دیهوار کعبهه     چیزی مهي 
چسپاندم و تک تک گناههان، یطاهها،   

هها،  هها، عصهیان  هها، سرکشهي  تيکاس
ههای  فاقهییز، نپندارهای گنههای، انحراف

ام را رفتهه کژورات هشده و تصلهمیهتح
با زبهاني لبریهز از مالمهت و نهدامت در     
پیشگاه پروردگار سمیع و علیم اعتراف 
کردم، اشک نهدامت ریخهتم، صهمیمانه    
عذریواهي نمودم و بها الحهاح و اصهرار    

عترافي صادقانه بهه  آمرزش رلبیدم. با ا
ام، های انسانيعصیانلذتم و گناهان بي

ذهن و روانم را از بار سنگین ایهن همهه   
گناه تخلیه و سبک نمودم، بر آسهتانش  
جبین ذلت سودم و سجده یجلتهي بهه   

 .جای آوردم
عبادت یهدای یگانهه و توبهه و انابهت      

بیت  جوارصادقانه در مسجد حرام و در 
ذتي دارد که شاید اهلل الحرام حالوت و ل

آن حالوت را در هیچ جهای   ۀنتوان ذائق

   .دیگری درک و دریافت کرد
مسجدالحرام امروز و همهواره مملهو و   

باشد که از انباشته از عمره گذاراني مي
ها رحل سفر پهنای زمین و از دوردست

بندند تا در رحاب بیهت اهلل سهاکن   مي
شده به پرستش، نیایش و تضرع به رب 

شهغول شهوند. سهیاه، سهفید،     کعبه م
شرقي، غربي، ثروتمند، مستمند، پیهر،  
جوان، زن و مرد مشتاقانه و بدون هیچ 

ههای جهاهلي   ي به ایهن تفهاوت  توجه
فضای ایوت دیني به درکنارهمدیگر در

 یها  و کهریم قران تالوت دعا، نماز،ذکر، 
  .کند و تفکر منهم سکوت

ها دست به سوی آسهمان بلنهد   ملیون
کننهد،  دعا مي گریه و زاری شوند، بامي

صهدای لبیهک،    یواهنهد و آمرزش مي
پیچیهد و  اللهم لبیک بر فضای حرم مي

 ید....... ادامهپاالها را ميایمان

 (2ت)خجل سجدۀ
انگیهز  امروزه، فضای مقهدس و ایمهان   

تهر از  حرم حال و هوای دیگری متفاوت
بیشههترین  هههای گذشههته دارد؛ هزمانهه
ه یاکامره عکاسي با تلیفون همرا زایران

اثنای رهواف، سهعي و    و فلمبرداری در
سههایر امههاکن بههه شههدت مشههغول   
فلمبههرداری اسههت. مطههاف پههر اسههت 
ازکساني که هفت دور روافش را زنهده  

اش در هر کشوری که باشد، به یانواده
کهریم را نیهز در   دهد. قهران انتقال مي

 (1ت)خجل سجدۀ
های دیرینه بدون تردید، یکي از آرمان
جهان این  ۀهرمسلماني در گوشه گوش

است تا روزی فرصت مبارکي بهرایش  
دست دهد کهه بهه زیهارت بیهت اهلل     

کن مقدس شهرفیاب  الحرام و سایر اما
  دد.گر

پروردگار منان یک بار دیگر بهه ایهن   
بندة سراپا تقصیر منت فرمود کهه بهه   

اش شههرفیاب شههوم؛ بهها رههواف یانههه
نخستین نگاه به کعبهه مشهرفه، چهه    

ناپذیری برای انسان حال و هوای وصف
ای همانند پرنهده  ؛دهد. قلبدست مي

وحشي و سبکبال یهودش را بهه در و   
زنهد تها راه پهروازی    دیوار وجود مهي 

رهها  بهدن   دریابد، از این قفس تنهگ  
 گردد، آزاد شود، نفس بکشهد، گهرد و  
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کنند. هزاران شان تالوت ميهایموبایل
کنهي کهه در   ده مهي زن و مرد را مشاه

حرم در صف نماز نشسته اند و با آیپهد  
شان مشغول چت یا گفتگو بها  یا تلیفون
شهان  ههای شهان یها یهانواده   دوستان

 هرلحظههه. هسههتند  درکشههوردیگری
روشهني  . شودمي گرفته عکس هزاران
 ییلههي هههاکمههره هههایفلههش جرقههۀ

 در. اسهت  آورمشمئزکننده و یسهتگي 
 مردان و زنان دسته دسته رواف جریان
 را شهان عکهس  شخصهي  تا ایستندمي

 نیز را کنندگانرواف راه هرچند بگیرد
امت اسالمي هم امتي است  .نمایند سد

های مختلف سوادی دیني در الیهکه بي
یواهند دانند یا نميکند، نميآن بیداد مي

بدانند که دیهن مها در مهورد عکهس و     
ای برداری چه احکهامي و آمهوزه  عکس
ههای  بهرداری این همهه عکهس  دارد، با 

یواهد فراوان در حرم  یدا چه کاری مي
یواهد حاصل انجام دهد و چه ثوابي مي

 نماید.
بخهش  فضای نوراني، ملکوتي و آرامش 

جز ذکهر و صهالت و   روزگاری حرم که 
رسید اکنون تالوت چیزی به گوش نمي

هههای همههه توجهههات را تصههویربرداری
 سهازد. به یودش مشهغول مهي   مستمر

انگار پارک تفریحي زیبایي اسهت کهه   
با اشهتیاق فهراوان   هرکس حضورش را 

-عکسکند تا فلمبرداری ميعکاسي و 

بهاقي بمانهد. کمتهر     آن یادگهاری های 
شهود کهه بها    دیتر و پسری دیده مهي 

تلیفونش مصهروف گفتگهو یها تصهویر     
 .برداری نباشد

لشههکر پیروزمنههد علههم و تکنولههو ی  
یهز فهتح   ناپذیر حرم را نتسخیرفضای 

علم لشکری سلطان  کرده است. هرگاه 
، تصهرف کنهد   انگیزد تا دیاری را فتح و

-مهي بهر    مقاومت را هرگونه یط  بنیاد

د. درصورتي که کشورهای اسالمي انداز
تواننهد مقهاومتي   متاسفانه نه تنها نمي

ایجاد کنند بلکه حتهي تهوان تفکیهک    
علمهي از غهرب    ل یغث و سمین مسها 

 .ندارند آورده را نیزهجوم
سپاه علم و تکنولو ی با ساز و بهرگش   

ها را تهاراج  برد و فرهنگ امتیورش مي
ههای  کند. فاتحانه زمام مقدرات امتمي

-گیرد و سرنوشتمغلوب را به دست مي

زند. یواهد رقم ميشان را آنگونه که مي
متاسفانه تکنولو ی تلیفون همراه همین 

حالي کار را در حرم انجام داده است. در 
که تها سهه چههار سهال قبهل هرگونهه       
 فلمبههرداری و عکاسههي در حههرم جههداً
ممنوع بود، ولي امروز احتمهال هرگونهه   
ممانعت تصویر برداری سلب شده است. 

داند که دامنه این کار .... یدای علیم مي
 ....شدیواهد  دهتا کجاها گستر

هها و گفتگوههای   ها، فلمبرداریعکاسي 
حضور،  ، حالوت مقدس تلیفوني در حرم 

پرسههتش را  نیههایش و شههکوه  عظمههت 
 سهازد. حتي مختل مي کمرنگ، بیرنگ و

 ....ادامه

 (3)سجدۀ خجلت
های منفي کهه در اجهرای   یکي از پدیده

مناسک مانند: رواف، سعي و امثال آنها 
آورد؛ های زیادی به وجهود مهي  دشواری
ویهژه  ه شان به مردم نسبت به دین جهل 

 احکهام عمهره   و نسبت به مناسک حهج 
است. زائران کارهای تعجهب برانگیهز و   

دهنهد کهه   تصرفات غریبي انجهام مهي  
های دینهي  یبری از آموزههای بينشانه

بهه  به صورت عریهان  در امت اسالمي را 
بیشههترین  گههذارد. یقینههاًنمههایش مههي

مشکالت به وجودآمده در مناسک حج و 
عمره ناشي از جهل حجاج یها معتمهرین   

بتوانند فرایض، واجبات،  است. اگر مردم
حکهم   ،ها و مستحبات را بشناسندسنت

و اهمیههت آنههها را از همههدیگر تفکیههک 
ییلي و مراتب آنها را درک کنند؛  نمایند

آید. ولهي  به وجود نمي از مشکالت اصالً
از روند متاسفانه ییلي مردمي که به حج مي

شان نیز معلومات چنداني بدیهیات دیني
 .ندارند

در صههبحگاهان رسههالت و  امتههي کههه 
امهر  « یواندن»نخستین یطاب الهي به 

، امت یواندن و نوشهتن اسهت،   شودمي
اکنون احکام یکي از ارکان دین یهویش  
را که شاید در سراسر عمرش یکبار بهه  

دانهد و  ادای آن فرصت یافته باشد، نمي

یواهد بداند. لهذا ههر یرافهات و    نمي
دهد، حتي گناه را به نام عبادت انجام مي

به هر عمل حرامي بهه نیهت حصهول    
پردازد. چون حالل و حرام را ثواب مي

  داند. شناسد و گناه و ثواب را نمينمي
شهود  با توجه به این امور فهمیده مهي 

ههای ایهن همهه مصهائب و     که ریشهه 
مشههکالت در کشههورهای اسههالمي در 
کجا گره یورده است؟ دشمنان چگونه 

و  دتنداشه گهن یسواداین امت را با بي
فراگیرسایتن جهل، آماده پهذیرش و  
استمرار هزاران مصیبت سایته انهد؟  

نه؛ دشمن که دشهمن   !گویمآه چه مي
است و انصاف نخواهد بود که هر ظلم، 

های یودمهان را بهه   کاریکاستي و کم
گردن دشمن بینهدازیم، بهه سهادگي    

شهود کهه حاکمهان چگونهه     درک مي
و همهه   ، فضیلتهای علم، دانشریشه
انهد؟  قطع کردهرا امت  این یهایوبي

هرگاه یکي از حاکمان جهان اسالم بها  
شود، یا تبعیهد  ذلت و زبوني کشته مي

میرد، آنگاه فهمیهده  گردد و یا ميمي
شود که چندین ملیارد دالر سرمایه مي

فالن حاکم در فالن بانک انباشته شده 
 ،سواديش باست، ولي قاربه مردم کشور

  .کندیر یط فقر زندگي ميزفقیر و 
 اندکي هر حاکم جهان اسالم اگر بخش

بهرای امحهای    عاًهاش را واقاز سرمایه
سوادی مردمش ایتصاص دهد، بعد بي

سوادی در کشهورش  از چند سال آمار بي
شود. این کار را برای آن انجام صفر مي

گوید: دهند که تجارب سیاسي مينمي
سههواد و جاهههل امتههي را بههي

یواهیهد   هرچهه مهي   ،یدبگذار
و هرگونه سواری که  انجام دهید

 یواهید بگیرید.مي
بارالها! این حاکمان یدا ناترس  

بر ایهن   آزرم چه ظلم هایيو بي
امههت مظلههوم و سههتمدیده روا 

ههایي کهه تها    داشته اند، سهتم 
های ناشي از سالیان درازی زیم
 افت.  آن التیام نخواهد ی

 توانهد بزرگتهر از  چه ظلمي مي
سواد نگاهداشتن عمدی یک بي
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سهواد و  هرگهاه امتهي بهي    امت باشد؟
های زمینه جاهل بماند، در آنجا ربیعتاً

ایجاد و رشد فرعون یها بهه اصهطالح    
امروزی بستر رشد استبدادکور فهراهم  

گردد و آنگاه گرده و گهردن مهردم   مي
 باشد. استبداد بیرحم شالق  آماده

 (1)سجدۀ خجلت
کهه در جریهان   پدیدة بسهیار مهمهي    

مناسک حج یا عمره قابهل مشهاهده و   
تامل است این که مردم همه کشورهای 

دوسههتي اسههالمي احساسههات دیههن 
شدیدی دارنهد، ولهي از نظهر سهواد و     

ترین سطح سهواد دنیها   ر پائیندانش د
دانشهي  دوستي همراه بابيقراردارند، دین

موجد و مسبب مشهکالت فراوانهي در   
امعهه و  زندگي شخصي، یهانوادگي، ج 

گردد، درمناسک دیني حتي جهان مي
علمهي بها   های ناشي از بينیز دشواری

 .شودهمه قوت حس و لمس مي
اگر سواد و دانش متناسب با احسهاس   

دیني مردم رشد نمایهد، بهدون شهک    
جهان شاهد انقالب یاموشهي یواههد   
بود که بسا بنیادهها و معهادالت دنیها    

 .دگرگونه یواهد شد
گیز دیگر این است که پدیده تامل بران

مهردم   مداری بیشتر دوستي و دیندین
تنها در عبهاداتي ماننهد: نمهاز، روزه و    

نمایهد، هرگهاه بهه    حج بازتاب پیدا مي
ایالق، رفتار و سیرت مسهلماني نگهاه   

کنهي کهه ایهن    کني، هرگز تصور نمهي 
شخص پیرو دیني است کهه پیهامبرش   
برای اتمام مکارم ایالق مبعوث شهده  

که بتوانهد منهافع سیاسهي را تهامین و     
های سلطه شخصي حفاظت نماید و پایه

تقویهت  ، یانوادگي، حزبي و گروهي را 
دادن آن نه تنها جهایز بلکهه   ، انجامکند

وجود  شود. ولي باالزم و واجب دیده مي
روزه  ،یوانهد ماز مهي ههمه این امور، نه 

سهفر   ج نیهز ریهت  هگیرد و برای حمي
 ...بنددمي

گویند: حج بزرگتهرین کنگهره   علما مي
امت اسالمي است که مسلمانان هرسال 

آینههد و از اوضههاع یکبههار گههردهم مههي
یابند. ولي مي بینهي  یکدیگر ارالع مي

که بیشترین افرادی که به حج یا عمهره  
ای اشخاص پیر، فرتوت و فرسوده آیندمي

رفهتن در رهواف   هستند که حتي از راه
 بازشناسي ،زند، چه رسد به بررسيعاج

 .دردهای مسلمانان و درمان
در دوران حج و عمره در مکهه مکرمهه    

سوالي ذهن انسان را به سهوی یهودش   
هزار نفر کشاند، این که: هرسال سيمي

 از کشورما برای ادای مناسک حهج بهه  

رونهد، شهاید هرسهال    مکه مکرمه مهي 
هزار نفر بهه ادای عمهره   بیشتر از پنجاه

روند. مشکالت سفر ومصارف هنگفهت  ب
نمایند. تعداد جمعي افرادی را تحمل مي

که در دوازده سال اییر برای ادای حهج  
یا عمره رفته اند تقریبا به یهک ملیهون   

رسد، چرا وجود این یک ملیهون  نفر مي
در رفتهار   ،کردهدیده و توبهحاجي کعبه

اجتماعي، ایهالق عمهومي و معهامالت    
چ آثهاری برجهای   اقتصادی جامعهه ههی  

 !گذارد؟نمي
اگر هر نفر در این سفرش حد اقل چهار 
هزار دالر امریکایي مصرف نماید، در این 

ها چهار ملیارد دالر سهرمایه ایهن   سال
کشور در بیرون به مصرف رسیده است، 
ولي جز عبادت شخصي هیچگونه آثهار  
آن در سرنوشت جامعه و مردم مشاهده 

زون بهر  افه شود. در حالي که حهج  نمي
بایههد رفتههار ادای یههک فریضههه الهههي، 

اجتماعي را تغییر دهد، ایالق عمهومي  
را سامان بخشد، معامالت اقتصادی را از 
دایره حرام بیرون نماید و جامعهه را بهه   

هها سهوق دههد.    ها و یوبيسوی نیکي

دریغا کهه در کشهور مها اینگونهه آثهار      
 .....پدیدار نبوده است

 (5)سجدۀ حجلت
شرف به زیارت یانهه یهدا   کساني که م 

ندن از هکه ند کهه دل هداند ميهشده ان
سهفر بسهتن بهه    بیت اهلل الحرام و ریت

صوب دیگری چقدر دشوار و سههمگین  
است؟ رواف وداع که در اثنای برگشهت  
-از مکه مکرمه به عنوان رواف انجام مي

شود، بها بهار معنهوی وا ه وداع، نهوعي     
واماندگي و احسهاس مالمتهي سهراپای    

گیرد، از نگراني و ود انسان را فرا ميوج
پیچهد؛  پا به ههم مهي   یودی دست وبي

چون بعد از ادای مناسک و یواندن چند 
نمازی در مسجدالحرام انسان یودش را 

 کندکند؛ تصور ميسبکبال احساس مي
عصیان  هایش از سنگیني گناه وکه شانه

و سرکشي سبک شده اسهت. و ینکهي   
ر رفتار و کردارش هایش را دگوارای توبه
 .کندمي احساس

از سوی دیگر انسان به شدت نگران این 
است که بعد از مواصهلت بهه سهرزمین    

ییزی همانند افغانستان سرنوشهت  گنه
شهود  هایش چه یواهد شد؟ آیا ميتوبه

اش را تها  های یالصانهتقدس حریم توبه
دیر زماني پاسداری نماید؟ آیها ممکهن   

ههایش  ثار توبهاست که بعد از برگشت، آ
در رفتار و کردارش رسوخ و ظهور یابد؟ 

ها نگراني مشابه دیگری ..... بعهد از  و ده
رواف وداع آهنگ سفر به سوی مدینهه  

 انسهان بهه  کههنگامي ....منوره نمودیم
شهود  تر ميمنوره نزدیک ونزدیکمدینه

 و احسهاس  بهر  مرموزی  دلهره و هراس
ن ایه  کهه  گرددمي مستولي انسان ضمیر

زده چگونه در برابر پیهامبر  بنده یجالت
سهالم و درود   عزت و رحمت بایسهتد و 

سهاز و  اقوال زریهن و انسهان    بفرستد؟
مال عزت آفرین پیهامبر بهه یهادش    هاع
 و تقصهیرها   آید و لحظه بهه لحظهه  مي

و  شهود مهي  مستولي ذهن در هاکاستي
. گیهرد مي بیشتری شتاب انسان هراس

صههیت مع گنههاه، همههه ایههن بهها چگونههه
وکوتههاهي در پیشههگاه پیههامبر جههر ت 

 دادن یافت و اشکي نیفشاند؟سالم

 .است
گاه سود مادی و مالي مطهرح  هر

شود، حهالل و حهرام در میهان    
ههای  آید، انگار همه آمهوزه نمي

محکم دیني به فراموشي سپرده 
شود. اگر منافع شخصي پا در مي

میان بگهذارد، گهویي بهر همهه     
احکام دیني یط بطالن کشهیده  

اش بهه  است تا منهافع شخصهي  
 .دست آید

در دنیای سیاست که متاسهفانه   
ترفند، دروغ و فریبهي   هر رفتار،
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دایل شدن به مسهجد نبهوی    شرف 
یافتم، مسهجدی کهه زمهاني مرکهز     
قیههادت و رهبههری بخههش بزرگههي از 
در جهان بود، معادالت سیاسي دنیها  

یهورد، تاجهداران   رقم مهي  همین جا
شان را منهو   جهان بقای تاج و تخت

دانسهتند کهه بهر    مي هایيبه تصمیم
های همهین مسهجد اتخهاذ    روی شن

شد. ولهي امهروز یها پولهداران و     مي
مسهئولیتي  بي ةکردداران پفسرمایه

که پول رسیدن بهه مدینهه منهوره و    
تحمل مصارف راه را از حالل یا حرام 
دسههت و پهها کههرده انههد؛ در مسههجد 
نشسته اند ویا افراد پیر و مفلوکي که 

جهای   گذرد؛مي دانند در دنیا چهنمي
نمازگزاران را اشغال کرده اند. تفاوت 

 ؟ستراه از کجا تا کجا
رفتم تا در برابر قبهر مطههر پیهامبر؛    
بایستم و سهالم و درود بفرسهتم، در   

قلههبم از  ای ایسههتادم واقعههاًگوشههه
یجالههت مههي لرزیههد، سههالم و درود 

ای پیامبر رحمت! تو  :فرستادم؛ گفتم
 که رحمت بهرای جهانیهان هسهتي،   
گفتههارت، کههردارت و رفتههارت همههه 
رحمت و مهرباني است؛ مها مهدعیان   

-القلهب و بهي  پیروی تو چگونه قسي

رحم شده ایم که یکهدیگرمان را بها   
باکي ذبح رحمي و بيهمه قساوت، بي

مان را بها  کیشکنیم؟ مسلمان هممي
انواع مختلف عذاب وشکنجه به قتل 

مان در برابر هیچ هایرسانیم. قلبمي
-ای، هیچ نکبتي و هیچ فاجعهه ثهحاد

یورد. و دردمندانه یود ای تکان نمي
 پیهامبر رحمهت  تهو کهه   را به پیروی 

 .نماییممنسوب مي هستي،
 درس ما برای که تو  ای پیامبر عزت! 

-عهزت  و مهداری عزت یواهي،عزت

 ریخهتن   از کههنگامي دادی، پروری
 بنهي  بازار در مسلمان زن یک آبروی
 ارهالع  یههودی  یهک  توسط قینقاع

یافتي بالفاصله فرمان محاصهره بنهي   
قینقاع را صادر نمودی و بعد از چنهد  

روز محاصههره بههه یههارر جبههران ایههن  
شان، دار و دیارشان را رها کردند جنایت

و از مدینه بیرون شدند. ولي امروز زنهان  
-بي در کوچهه پهس  مرغومسلمان متاع 

بازیچهه  های اماکن فسادییز دنیها  کوچه
ود، امها آبهي از آب   هشه ها ميهوسبازی

 ما هایشناسنامه روی بر چون. جنبدنمي
اسههت، لههذا   شههده نوشههته «اسههالم»

 بودنمنسوب ادعای که دریغا. مسلمانیم
 امهروزه  و کنهیم مهي  زمزمه تورا دین به

 گذاشته لیالم به گونهاین مسلمانان عزت
 .باردمي همه مان جبین از ذلت شود؟مي
الوثقي  های عروارهدریکي ازشم سیدجمال 

یعني؛  )الذلن  واالسنالم الی تمعنان(نویسد: مي
 .شوندذلت و اسالم با هم یکجا نمي

 در  ای پیهههامبر یوانهههدن و نوشهههتن! 
 امهر  یواندن به کریم قرآن آیه نخستین
 متعال یدای شنایت که جایي تا شدیم،

ه تو ب که امتي ما اما گردید؛ منو  علم به
-ترین و نایوانسوادمنسوب هستیم، بي

ترین مردم گستره این معموره هسهتیم.  
علم و دانهش را   ،های الزمتو با همه وا ه

مورد ستایش و تمجید قرار دادی، ولهي  
 ها قرار داریم؟ما درکجای این ستایش
ها حکومت کردی و ای پیامبری که بر دل
های دشمنان را نیز حب و دوستي تو دل

فتح و تصهرف کهرد، ولهي کسهاني کهه      
دانند، یودشان را منسوب به دین تو مي

حتي مرد، زن، کودک، پیر و جوان مردم 
کنند تا بر سهر  یودشان را تیر باران مي

شان حکومهت کننهد، و بها    هایجمجمه
آفرینهي تانهک، تهو ،    رعب و وحشهت 

ریاره، تفنگ، استخبارات، زندان، مکهر،  
فریب، یدعهه و تطمیهع، مهردم را بهه     

 امهت  یهدایا،   سازند.اراعت مجبور مي
 غهرق  لجنهي  چه در را پیامبرت آیرین
که مایوس و نها امیهد در آنجها     اند کرده
 زند؟مي پا و دست

ای گرامههي فرزنههد آدم! همانگونههه کههه 
فرمودی، امتت امهروز هماننهد یهس و    

در سمت  یاشاک روی آبي است که قطعاً
آب تاثیری ندارد، این  و سو دادن حرکت 

ههیچ  توانهد در  نمهي  اشهاک ییس و 
معادله جهان نقشي ایفا نماید، و دنیا از 
هر ررف هجوم آورده اند تا ییرات این 
امت را بخورند، چون وهن یها تهرس از   
مرگ بر مها مسهلط شهده اسهت. لهذا      

 ارزشي هستیم.مستحق همین بي
در بحبوحه این اضطراب و پریشهاني،   

شعر الههام گونهه عالمهه دههر اقبهال      
دقهت   الهوری که درد امهت مها را بهه   

شنایته بود، بر بال ضمیرم نشست که 
 گفته است:

چهون به نام مصهطفي یهوانم درود              
 از یجههالت آب مي گهردد وجههود

تها نهداری از محهمهد رنهگ و بههو              
 از درود یهههود مهیههاال نهههام او

آه از قومي که چشم از یویش بست              
 هلل داد، از یهود گسستدل به غیهرا

جلهوه حق گهرچهه باشد یک نفهس               
 قسمهت مههردان آزاد اسهت و بهس

ازغهالمهي لههذت ایمههان مهجههو                
 گههرچهه باشهد حهافظ قرآن، مهجو

مومهن است و پهیهشه او آزری است               
 دین و عرفهانهش سراپا کافهری است

حالت کنوني، ضعف، ناتواني، به با توجه
هههای دایههل مههاني و درگیههریعقههب

هیاز در ذههن  اسالمي، این نکشورهای
نجهات از  کندکه یگانهه راه  بلند ميسر

های موجود و رسیدن به قلهه  دشواری
مجد و عزت، تنها بازگشت بهه اسهالم   

که بهه اسهالم بها همهه     است. تا زماني
ابعادش تمسک نکنهیم، از عقایهد تها    

م، از سیاست تها اقتصهاد، از   نظا
ایالق تها جامعهه و سهایر امهور     
زندگي به اسالم اصیل برنگردیم، 

های  زنهدگي   ها و چالشدشواری
  جهان اسالم  بیشتر و سههمگین 

 تر یواهد شد. 
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  توانمند سازی  موانع 
کارشناسان چهار عنصر عمهده را بهه   

کارکنهان و   مند سازیتوانعنوان موانع 
تعمیم دیدگاه جدیهد در میهان افهراد    
سازمان معرفي مي نمایند که در آتیهه  

 مطلب به توضیح گرفته مي شوند:
مههانع  ترین مهم رئییی) )مییدیر(   .1
 یهها آن عههده از  ئیسر ،یزسا نمنداتو
انکشاف کارکنهان،   مانع کهاست  یيساؤر

دیدگاه جدیهد و برنامهه ههای     تحقق
 .وندهش در سازمان مي تغییر

 دپیوند مي عوقوبه  نيماز قاهتفا نهیا
و رهي   تفهیم بيیو به ليقب حلامر که
 باشد. هنشد

 انمدیر به رهشاا ینجادر ا ئیسر زا رمنظو 
 یهبرر وتیم  نه اسهت،  نيپاییو  نيمیا
نسبت ضعف  که تغییر.  رؤسایيشد ار

 موقعیتدادن  ستاز د اننگرظرفیت، 

 ست.ا برنامه تغییر از بخشي دیو

از  صحیحدرک  معدو  ارستقرا لبتها
رد امواز  یربسیادر  سههياکرروب ممفهو
 به تنها سياکررولفه بؤماز  که هدهش باعث
و گیرد صورت  توجهآن  راتمقر و نیناقو
پرانههي  کاغذ با دافمتررا آن  نتیجهدر 

   .بشمارند
 مانع گترینربز مودل هیای ههنیی    .3
 ههب که نچه. آستا ادفرا نيهذ یها لدوم
 یاهه ه نمازاهه س ناهکاز ار یکي انوهعن
آن  تغییرو مي گردد  حمطر هگیرنددیا

 یک به نشد تبدیل های ورتضررا از 
 . دهندا مي هدهگیرندیاسازمان 

چه  ما نیم!اتو نمي ،گوییم یم ميدا اهم
 نهیا .ارددهن بطير ما به ستیم!ا رهکا
 شهي ناو  یتيشناهنروا شکلهم کهی
 ستا زمال .ستا یوراهه بدیو مدهعاز 
ن آ .نیماتو مي ما که برسیم وربا ینا به
 با لبتها نست.اتو هیمایو نیز عملدر  قتو
 ،تیههژیاسترا ،دیههدگاه روشههن شتندا

 و لههيصا نعامو کنید سههعي و... برنامه
 میان بردارید.را از  رادهني افذ

 تغییههر یها برنامهدر  نکنارکا هرگههاه
 ،مؤفقیههت چنههداني نداشههته باشههند

و از  یيشناسارا  ها فقیتؤماز واردی م
 نتایجاز  بایدنماییههد.  دهاهههستفآن ا
 یههيبر منجادر ا که نههيکسا تمااقدا
 ،نده اآورد دستبههه  تههيفقیؤم هارکا
شهههما  ،نستنداتو ها. آن دکنی دهستفاا

 دیزاموهبی تهسا زمال. دنیاوهت مي هم
  .دهید انطباق دیو یطاشر باو آن را 

 تغییههردیگر مانع موانییع اعالعییاتی  .1
تههي رالعاا نعامو شتندابر نمیااز  رتعبا

 ردمودر  ترالعاا تهههسا زمال. اسههت
 اذهه ل د.باشی شتهدا دیو ليفع ضعیتو
 دیو یها فعالیتد از ریوزاهب تهیافدر

 بهست. ا ممه بین ینآن در ا بههههيیاو ارز
 دستبهه   که تهي رالعاو ا اههردیوزبا

 یددترو  بینههيبد هیدد به ید.آور مههي
را از  دیو دهه کنی سهعي د. هنکنی هنگا
 .              بنگرید انیگرد هیدگاد

توانمنهد  ابزار و روش های توانمند سیازی   
سازی، مدیران را فرصت مي دهد تا از 
تمام توانایي ها و ظرفیت های سازمان 

ه اعظمي نمایند و اسباب رشهد  استفاد
استعدادهای جوان و جدیهد را هرچهه   
بیشتر مسهاعد بسهازند. ابهزار و روش    
های توانمند سهازی کارکنهان را مهي    
 توان در دو بخش تقسیم بندی نمود:

 بخش های مرکزی سازمان. اول، 
 واحدهای دومي یا غیرمرکزی. دوم، 

بهرای   اول، بخش های مرکیزی سیازمان   
ی کارکنان در بخش ههای  توانمند ساز

مرکزی سازمان پیشنهاد مي شود کهه  
استفاده از چهار اهرم فشار مي توانهد،  

 در مسیر تغییر کمک نماید:
و در دسههت  ارقتدا رت،قد سییلطه  .1

داشههتن ابزارهههای مههادی و معنههوی  
سازمان مي تواند، رؤسها )مهدیران( و   
کارکنان را وادار بهه تمکهین در برابهر    

ایلهه بهي مهورد    تغییر نمهوده و از مد 
بریي از آنهان در مسهیر شهکوفایي و    

تغییر استند، نه  مسیردر  دیو
نها نمي توانند به ایجاد تغییر ت

؛ بلکه برای جلوگیری کنندکمک 
از تحقق آن، موانع مختلهف را  

 .نیز سرراه مي تراشند

 مانع میندو نظام بروکراسی  .2
 مظاهن دجووی، زاهس ندهنماتو
 یگیر جهت که ستا سههياکرروب

 مقابل نقطه قعامو یيبرآن در 
 زمال .ستا ی تغییراهه ههبرنام
 تغییر منظااز  سياکرروبتا  ستا

بنابر . رعکهس آن ب نه کند پیروی
 نیز ی،ادار سياکروبر تغییر ینا
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 برنامه جدید جلوگیری کند. 

در این هنگام مدیریت ارشهد سهازمان،   
تصامیم یود را با اسهتفاده از ابزارههای   
یاد شده بهر افهراد و مهدیران سهازمان     
تحمیل مي نماید و زمینه را برای تبهارز  

 استعدادهای جوان مهیا مي سازد.

رؤسا و کارکنان در مشوره با  مشوره  .2
امور اجرایي به ویژه برنامه ههای تغییهر   
مي تواند، نظریات افهراد را در تصهمیم   
گیری ها به نحوی جلب نموده و به رور 
تلویحي برای آنان تعیین تکلیف نماید. 
در ضههمن از هههوش و انههر ی ذهنههي و 
ذکاوت همهه افهراد در جههت تصهمیم     
گیری ها به شکل درسهت و بهه موقهع    

 به عمل آید. استفاده

تصهامیم اتخهاذ شهده بهر      مشارکت  .3
مبنای مشارکت افراد و مدیران سازمان 
مي تواند، حمایت و قوت جمع را با یود 
در پههي داشههته و میههزان موانههع رشههد 
ظرفیت های جدید را کاهش بخشهده و  
زمینه بهره بری از توانمندی های افهراد  

 ذهین را مساعد سازد. 

 یعزوتتفهویض ایتیهارات و    تفویض  .1
افههراد سههازمان،  به گیری تصمیم رتقد

مي تواند زمینه ساز شناسایي توانمندی 
های بشری نهفته و پنههان در سهازمان   
بوده و استعدادهای پوشیده را کشهف و  
در جهت انکشاف و تغییهر سهازماني از   

 آنان بهره برده شود.

جههت   دوم، واحدهای دومی یا غیرمرکزی 
ان در توانمند سهازی سهازمان و کارکنه   

واحدهای دومي و یا غیرمرکزی از روش 
تمرکززدایههي و تفههویض ایتیههارات بههه 
سازمان های محلي یا واحدهای دومهي  

از  ليک ررو بهاستفاده صورت مي گیرد. 
 علمدر  یهههيزداتمرکز لشکاا گونه پنج

    نام برده مي شود: مدیریت
( Deconcentration)  ییزداکماتر .1
و  راتیایتای فیااجغر یعزوهههت قعوا در
و  ستا یيزداتمرکز شکل ترین یيابتدا
از شههي بخ یارذهههگوااز آن  رظوهههمن
 حوهسط به اهه ولیتوهمسو  راتیتیاا

 ست.ا نپایی
 (Delegation)  اترختیاا تفویض .2
 یها ولیتوهههمس ات،ریتیاا تفویضدر  

داده  دومي یحدهاوا به یمرکز هستگاد
 رسایتادر قسمت  نداتو مي که دشو مي

    . اتخاذ تصامیم نمایند یادار و تشکیالتي
( در Devolution)  اترختیااتغییییر  .3

 ریتیاو ا ولیتومس ات،ریتیاا تغییههههر
 به ها خانههههتوزار یرکزهههم یحدهاوا

 .دشو مي ارگذوا ليمح تمقاما

 اتریتیاو اها  ولیتومس یارگذوا لبتها 
 تشخیص لههيمح که ستا یرموا حددر 
   . شوندداده 

( در Out sourcing)  یرسپا ونبر .1
 مدیریت ماا ،حفظ مالکیت یرسپا ونبر
 .ددگر مي ارگذوا تيلدوغیر بخش به

 (Privatization)  یزسا صیییخصو .5
 مالکیتو  مدیریت یصوصي سهازی، در 
 مهههي ارگذوا تهههيلدوغیر بخش به  متو
  .دشو

بهههرای تغییر در روش ههههای سهههنتي 
دستیابي به اهداف این مرحله، اجهرای  

 مي گردد:سه فعالیت ذیل پیشنهاد 
احتمالي کهه فهراراه    رهایي از موانع .1

   این مرحله تغییر قرار مي گیرند.

ها یا سایتارهایي کهه   تغییرسیستم .2
دیههدگاه تغییههر را از ریشههه تضههعیف  

 .کنند مي

تشویق ریسک پذیری و استقبال از  .3
ههها و عملیههات  ههها، فعالیههت اندیشههه
 .غیرسنتي

 های کوتاه مدت خلق پیروزیششم  
با یلق مشوق ها  ،کنید سعي مگا ینادر

 نچید نمکاا و محرک های کوتاه مهدت 
 طحههههس ترین پاییندر  کهرا  یا همیو
حاصل نموده و آن  ،دارد اررهق تهیدر

 را در ایتیار افراد قرار دهید.
 قابلو  تمد هکوتا افهدا تحققیعنههي  

   . باشدمي  حالت بهترین دسترس
 یابر که فيکا یهاوردستاد دجوو ونبد

 باشد. یترؤدرک و  ابلق نهمگا
 جهامو شکلهم اهب های تغییر تهفعالی 

 که یيها قمشوو  ها داششد. پا هدایو
 نظردر  تغییههههر افهدا تحقق یارر به

 بهو  موقع ههب دهبای وند.هش  مي گرفته
 ادرهه فا اهه ت دهه باش سوهملم رتوهص
و  دوهههی تاهههحمز ههههنتیج دهههننابتو

. کنند سهه لمرا  ههبرنام افدههاتحقق 

 فعالیت لیهاوعطش نهما با
 شتال لحادرباید همیشه  .کنید
     باشید. تکاپوو 

را رهبههری تغییههر  که نههيکسا
گهي  داهه س به ،نددار ههدهبرع
 سحساا فتا باعث ننداتو مههي
 رهههیز ادرهههفا یترفوو  ورتضر

 که نهي ماز هیژو به شوند. دست
 تمد هکوتادر  ههههههادعملکر
 .نشان دهدرا  تيمثب نتایج

مکن اسهت  هم قوههف اردوهم
 سحساا نشد کمرنگ علت به

 نکنارکا هیدگااز د بایدرا  هاورداستد
 ،نداتو مي یاآ که ییدنما سيربر و بنگرید
   ؟نه یا کند یفاا را وردستاد یک نقش
 یهارمعیابهه   هاوردستاد تحقق برای
 د.یدار زنیا صيمشخ

 ادفرا تمد هکوتا یهاوردستاد دجوو 
 دیهههدگاه تحققو  رعتباا به نسبترا 
 ههه برا  هاآن  بهاور و  کند مي ملگرد
و  کند مي بیشتر تغییر افهدو ا ها رنامهب
 ست.ا نبینادب چشمدر یریا مثابه به
منفهي  تغییر،  ههب سبتهن که یادفرا 

 یجرتد به مي باشهند،  بدبینو  اندیش
 .شوند مي ملحق انیگرد به

برای مؤفقیت برنامهه تغییهر در ایهن    
مرحله، به مهدیریت ارشهد سهازمان    
پیشنهاد مي شود تا بها اجهرای سهه    

یت عمهده، یهود را بهه اههداف     فعال
تعیین شده در زمان معیین آن ربهق  

    برنامه برساند:
اجهراآت    برنامه ریزی برای بهبود .1

 .ها ا موفقیتبهمراه لمس قابل 

ههای   پیهروزی برنامه بهرای  ایجاد  .2
 .کوتاه مدت

قههدرداني و اعطههای پههاداش بههه   .3
هها را ممکهن     افرادی کهه پیشهرفت  

 .اند سایته

روزها و ایجیاد تغیییر   ندی پیجمع بهفتم  
و در این مرحله توقف ممنوع  بوده  بیشتر

تداوم مسیر تغییر توصیه مي گهردد؛  
زیرا هنوز بازی تمام نشده و تهازه در  

برنهده مسهابقه    سرراه قرار داریهد و 
 هکوتا افهدا به نشههده ایههد. صههرف 

. نشوید ورمغر. یدا یافته ستد مدتي
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، اما ایهن امهر   دههرخ دت تغییر ورضر
 ینا یها چالش ترین مهماز مي توانهد 

بهه   یمدا ستا زمال الذ .تغییر باشد مگا
 دوجوبهههه و  ممتد افهدا دیجاا لنباد

 جههيمو وعشر بههرای تههيفرصآوردن 
  د.باشی رهبادو

 نمازمند زنیا تغییهر  یها برنامهتحقق 
در  افهداز ا یههيبر ستا ممکن. ستا

 ههیندنها اهما ؛بندیا تحقق تمد هکوتا
 اتتغییر با دنبو مهمگاو  تغییر ندهش

انعطاف  فاهدا شتندا ممستلز ريمحی
            . پذیر است

 پیشرفت تلفیقتجارب نشان داده که 
 فرصههت هههای دیجااو  مقطعههي هههای

سایتن بنیاد مستحکم و  بیشتر جهت
 بستر مناسب دایمهي بهرای تغییهر در   

سهبب  معیارهای جههاني،   با ابقتهمط
مي شود تا چهالش ههای فهراراه ایهن     
مرحله برررف شده و تغییر مؤفقیهت  
آمیز پایه گذاری گردد. برای بهه اجهرا   
درآوردن درست آن، انجام سه فعالیت 

  ذیل پیشنهاد مي گردد:
سهایتارها و   ها،  تغییر همه سیستم .1

 دیهدگاه، هایي که با هم و یا با  پالیسي
 .تناسب ندارند

و توسعه افهرادی  به کارگیری، ارتقا  .2
تغییهر را اجهرا    دیهدگاه توانند  که مي
 .کنند

مقهرره هها،   تقویت دوباره فراینهد،   .3
 .اهداف و عامالن تغییر جدید ها،  ررح

جدیید در    نهادینه سیاختن دییدگاه  هشتم  
 ینهدنهاو  حفظ جهت سیازمانی  فرهنگ

. دکر عمل باید چگونه که ینو ا اههههارزش 
 ستا فههيکا نمازسا فرهنگدرک  یابر
 واکههنش منتظرو  بزنید یرفتار به ستد
 باشید. نفیااررا

را  ماهش اصلههبالف ننتاراهمکا ههچنانچ
ع موضوآن  ،ندداد ارهشد رفتار آنبه نسبت
 ي است.نمازسا فرهنگاز  ئيجز
 به ينمازسا فرهنگاز  دهستفاا باتغییر  حفظ
. ستا کار سهخت هم و  نساآ رکا هم عينو
مقابههل در  تغییر ورترهههض دادن ننشا
 دتاهع انبد ادفرا که ميقدی یهارهنجا
  ست.  ا تيسخ رکا ،ندا دهرهک
 حمایت شوند جدید یهارهنجا چنانچه ماا  
بهه رهور    ،دهیابن ههمادا گيتهپیوس باو 

 هدایو سانيآ رکا رتصو نهیدر اقطعي 
تغییههر و  جدید یهاونیراز  دهستفاا. دبو
 یهارکازوسااز افراد مخهالف تغییهر،    در

 ينههمازسا فرهنگ تغییههر هکنند تسهیل
 ترسیماز  پس که باشید شتهداتوجه  . ستا

 اجرا به اد،فرا بهآن  تشریح ،دیههههدگاه
 به نسیدو ر دیدههههج راتمقر شتناگذ
 چیز هیچ ت،دهه م هاهکوت وردستاد چند
 هب تبامر سلسلهدر تقا ار ازهدهههههنا به

 یک پههذیری شکلو ی تغییههر رماندگا
 یادرهف. انمي کند کهکم جدید فرهنگ

 یزسا ینهدنهاو تغییر  تحقق سیرهمدر  ههک
 . استند تقاار مستوجب ،کنند مي شتالآن 

 در در ضمن به یارر سهپرده شهود کهه   
 که ستا یرآ نکته فرهنگ ،تغییر یندافر
 . دشو حمطر باید
 یابتددراگهههههي فرهن یها مؤلفه در تغییر
 ،سدر مي نظر به قيمنط ههگرچتغییر مسیر

 ادفرا متومقا دیجاا به منجر عملدر  ماا
 کند مي تغییر نيماز تنها فرهنگ. دشو  مي
 ر،اهههک ماهههنجا دیدهههج هوهههشی که
 کمتریندر و  در عمهل  رادیو وفقیتهم
    دهد.  ننشا نماز

 ستدر یاجرادر گههرو  مگا هههر موفقیت
 به لههيبق مگا چنانچه. ستا پیشههین مگا
 یزاهه س ههه یندنها ،انجام نیابد تيسدر

. ستا ناممکنسهازماني   گهفرهن تغییر
 فتنر بیناز  باعث تمههف مگادر فهتوق
و  شد دهه هایو ليقب حلامر نتایج مههه
 برد.هد ایو بینآن را از  به دعتقاا

به هر رو، پژوهش ها نشهان داده کهه   
در این مرحله، انجام سه فعالیت آتي 

قیت بیشتر برنامه را به مي تواند، مؤف
 همراه آورد:

استقرار عملکهرد بهتهر از رریهق     .1
 از وری رفتار مبتني بهر نیهاز و بههره   
 .رهبری بهتر و مدیریت اثر بخش

بههین  درسههت ارتبهها  تهه مین .2
 هههای رفتارهههای تههازه و موفقیههت 

 .سازماني

د ابزارهایي بهرای تضهمین و   اایج .3
 تغییر. توسعه رهبری
 نتایج و جمع بندی

جله هه عو رید هه د به جلو نپکنی سعي
مرحله را به صورت درست هرنکنید. 

حل امراز عایت هر یک راجرا نمایید. 
بیشتر  تغییرد یجاا یابر ست.ا ميالزا
 لهي تحلیو  قيمنطرت که به قدآن از 
ت و حساساابه  ،دهه نماییهتوجاد فرا

 . هیددپاسخ ن رف شااعو
ه وهرهه ه جهه ید کهشته باشد دابه یا

 نهفته افرادت حساساا در اصلي تغییر
حل امردر  مسه له م ترین هه مه . است
 ت.هساد ارهفاو کردار ر تاهف، رتغییر

مهم ترین ن کنارکار فتارتغییهههههر  
ست. ا مختلف تغییرحل امردر مشکل 

د صد ه درهیچ گاابتههدای تغییههر   در 
نباشید.  گيفرهن یلفه هاؤمدر تغییر 
به را حل این مراکه کلیه  نههياهههمزتا 
ز ههههیچ چی ،نکنید ریسههپ تههيسدر
ر فرهنگ هه تغیی. دهه کن مير نهتغیی

، ستاتغییهر  یرین مرحله آسازماني 
 جي و بطي.یریند تداهم با یک فرآن 

باید افهزود کهه تغییهر یهک چریهه      
پیوسته است. استقرار و ایستادیي در 
آن جایي ندارد. پهس یهتم مرحلهه    
هشتم ممکن اسهت کهه دور جدیهد    

د و شما تغییر دوباره از سر گرفته شو
ناگزیر باشید که برنامه جدید را نظهر  
به ایجابات محیط دایلهي و یهارجي   
سازمان و با توجه به تجارب به دست 
آمده قبلي، دوباره و چنهدباره مهورد   

 اجرا قرار دهید.     

ی دیدگاه جدید در فرهنهگ  زسا
 نهاپشتو مندزنیا تغییر سازماني،

ی رماندگا. تسا اسبمن گيفرهن
 باآن  ندهههش ینهههعجو تغییههر 
 چالشفرهنگهي،   یاهه ه ههمؤلف
تغییر باید  .ستا مرحله ینا مهم

ی اهه هورباو  اههاز ارزش جزئي 
 فرهنگي در سازمان گردد.  

 یهارهنجا ،فرهنگاز  رمنظو
 یهاو ارزش  وهگر یک یرفتار

از  یا مجموعه. ستنهاآ کمشتر
 لاههههقبدر  کمشتر تحساساا
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 :مقدمة

، والصننننال  والسننننالم علننننی خیننننر الحمننند ج
مک وااله خلق اج، و علی آله و صحبه و 

 و بعد:

 اهلل متعال مي فرماید:
ی  ی   ی  ی  جئ  حئ  مئ    چ 

ٱ  ٻ  ٻ  جب  حب  خب  مب       يئىئ

پ  ڀ  ڀ     پٻ  ٻ  پ  پ

  ٿڀ   ڀٺ  ٺ     ٺ

ٿ    ٿ  ٿ ٹ ٹ ٹٹ ڤ 

 ڦڤ ڤ ڤ  ڦ ڦ ڦ

 16 -16االنفال:   چڄ  ڄ  ڄ
 دهند، نشان صلح به تمایل اگر و"  
 تکیه یدا بر و درا، صلح در از نیز تو
 اگهر  و .داناسهت  و شهنوا  او کهه  کن

 بهراى  یهدا  دهند فریب ترا بخواهند
 اسهت  کسهى  همان او است کافى تو
 تقویت مومنان و یود یارى با ترا که
 الفهت  آنهها  دلههاى  میان در و .کرد
 زمین روى آنچه تمام اگر نمود، ایجاد
 میهدان  در که کردى مى صرف است

 نمههى بیفگنههى الفههت آنههها دلهههاى
 آنهها  میان در یداوند ولى توانستى
 حکهیم  و توانها  او کهرد  ایجهاد  الفت
 ."است

اهلل متعال در آیۀ مبارکۀ فوق بهر      
پیامبر اسالم این منت و احسانش را 

مي نهد که او به وسیلۀ نصرت غیبي 
و جمع نمودن مؤمنان و قهرار دادن  
ایشان در پهلویش، پیامبر را تایید و 
 تقویت بخشهید، سهپس اهلل متعهال   
همین منت و احسانش را با یکهي از  
اسباب عمدة قوت و تایید که همانها  
الفت و محبت قلبي مي باشهد ربهط   
پیوند داد، و بها پیونهد دادن الفهت    
قلبي با نصرت غیبي این حقیقهت را  
برمال سایت که نعمت تالیف قلهوب،  
همدلي و همسویي چنان ارزش مند 
است که تمام اشیای موجود در روی 

ه غرض بدسهت آوردن آن  زمین را ب
میتوان مصرف نمود، امها اهلل متعهال   
بدون اینکه شما مسلمانان چیزی را 
مصرف نماییهد بهه محهض فضهل و     
کرمش این نعمت بهزرگ را نصهیب   

 پیامبر و مؤمنان نمود.
روی همین علت دین مبهین اسهالم   
همواره پیروانش را به داشتن الفهت  
قلبههي و اصههالح امههور ذات البینههي 

وده، اهمیت صلح و میزان تشویق نم
نیازمنههدی مسههلمانان را بههه آن در 
آیات قرآني و احادیث نبوی واضح و 
روشن سایته است که در این مقاله 
گوشه ی از توجه اسالم را به اهمیت 
 و ضرورت صلح بازگو یواهیم نمود.

 ماهیت صلح 

صلح که صیغۀ اسم است، در لغهت  
معنای مصالحه و تصالح،  مسهالمت  

تي را افاده مي کند که بهر  و همزیس
یالف مخاصمه و یصهومت اسهت،   

چه عرب در محهاورات یهود   هچنان
، «اصطلح القوم و تصنالحوا» مي گویند: 

یعني مهردم بهاهم صهلح و آشهتي     
 (6)نمودند.

 کار برد و اعالقات صلح در قرآن 

صلح در قرآن کریم کهاربرد ههای    
مختلف و متعهددی دارد کهه قهرار    

 ذیل اند:
به کسرة سین و سکون  –س لم – 6 

: یکي از کار بردههای صهلح و   -الم
مصههالحه س ههلم اسههت، روریکههه  

 یداوند متعال فرموده اسهت: 
ی  ی   ی  ی  جئ    چ

جب  حب  خب    يئحئ  مئ  ىئ

 16االنفال:  چمب
 نشان صلح به تمایل اگر و"   

 و درا، صلح در از نیز تو دهند،
 و شنوا او که کن تکیه یدا بر

 ."داناست
صهلح را در قهرآن    عهد: – 2

کریم عهد نیهز گفتهه شهده    
است، روریکه یداوند متعال 
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 فرموده است:
ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  چ  

 611البقره:  چۋ  ۋ     ۅ  ۅ  ٴۇۈ
ارالق و کار برد سوم صهلح در   – 6 

قرآن کریم میثاق اسهت ، روریکهه   
 یداوند متعال فرموده است:

ں  ڻ  ڻ  ڻ     ڻ  ۀ  ۀ  چ

  01النساء:  چہ

( بکشههید را منافقههاني چنههین)"     
 پیدا پیوند گروهي با که کساني مگر
 ( برنهد  مي پناه بدیشان و) کنند مي
 ."است  پیمان آنان و شما میان که
صلح را هدنه نیز نامیهده شهده     -4

است، در صورتیکه هر دو ررف نزاع 
 (2)برای مدتي باهم آتش بس نمایند.

و با اآلیره صلح را توفیهق و توافهق   
 (6)امیده شده است. نیز ن

 صلح در اصطالح فقه و فقهاء   

علمای فقه حنفهي صهلح را چنهین    
عقند وضنل لرفنل »  تعریف نمهوده انهد:  

 .(4) «المنازع  
یعني صلح عقدی است که به غهرض  
 رفع نزاع مورد اجرا قرار میگیرد. 

چنین تعریف نموده را مالکیها صلح 
انتقنا  عنک حنق دو دعنوو بعنوع لرفنل »اند: 
 (5) «.دو خوف وقوعه ن اع

یعني صلح عبارت است از: انتقهال و  
یا صرف نظر نمودن از یک حق و یها  
کدام دعوی در برابر عوض مشخص، 

 (7)  «اإلصالح بیک المختلهیک
یعني صلح یک نوع معاهده ای است 
که توسط آن میان جوانهب مخهالف   
یک دیگر، صلح و آشهتي بهر قهرار    

 گردد.  
تمام تعریفات فوق با وصهف تفهاوت   

ا دیهده میشهود   که میان آنه اندکي
یک نقطۀ اساسي کهه همانها   همه بر

رفع نزاع و یها جلهوگیری از یهوف    
 وقوع آن است، تمر کز دارد.

 أنواع صلح 

صلح به اعتبار نزاعي که قرار اسهت   
در موردش صلح صورت گیرد، پهنج  

 نوع است:
صلح متوجه نزاعي گردد که  نوع اول  

میان مسلمانان و کفار محارب واقهع  
 شده باشد.

صلح به نزاعي تعلهق گیهرد    ع دوم نو
که میان اههل حهق و اههل بغهي از     

 مسلمانان بروز نموده است.
صههلح میههان زوجههین در  نییوع سییوم 

صورتیکه یطر بروز نزاع و شهقاق ،  
رغیان وسرکشي میان زن و شهوهر  

 موجود باشد.
صلح به نزاعي تعلق گیرد  نوع چهارم 

کههه میههان دو فههرد و یهها دو جنههاح 
ئل و موضههوعات متخاصههم در مسهها
 (8)حقوقي واقع گردد.

صههلح میههان دو جنههاح  نییوع پیینجم 
 (0) متخاصم در غیر مسائل مالي.

صلح در تمام مهوارد فهوق نهوعي از    
عقد است که تمام احکام عقهود بهر   
آنها تطبیق مي گردد، البته هر کدام 
از  نواع فوق، احکام مخصوصي نیهز  
دارند که با احکام عمومي هیچ گونه 

 دارد.تعارضي ن
 اهمیت صلح 

بدون شک امت اسهالمي امهروز بهه    
تمام  نواع صلح نیاز بسیار شهدید و  

مبرم دارد؛ زیرا صالح و بهبودی امت 
چه در سطح افراد و اشهخاص و چهه   
در سطح جوامع و گروه ها، چه حکام 
و دولت مردان باشند و چهه رعایها و   
زیر دستان، در صلح و آشتي با همي 

رض برمال نمودن نهفته است. لذا به غ
اهمیت صلح بریي فواید و آثار صلح 
را ري سه مبحهث بصهورت مفصهل    

 مورد بررسي قرار میدهیم.   

 مآخذ 

محمد بن مکرم بهن  ، تالیف:  لسان العرب .6

على ) بو الفضل( جمهال الهدین ابهن منظهور     

، دار 567، 561/ 2هه(، 766اإلفریقي )المتوفى: 

 .هه 6464 الثا لبنان،  -صادر، بیروت 

الحبیب على شرح الخطیب  حاشیۀ  .2

)المعروف باإلقناع في حل  لفاظ  بي شهجاع(،  

سلیمان بن محمد بن عمهر البُجيیررمم هي    تالیف: 

  .71/ 6  ههه( 6226المصری الشافعي )المتوفى: 

لبنهان،   -والنشر، بیروت  دار المعارف للطبا

 .م6078 -هه 6608

منصور بهن  ، تالیف: شرح منتهى اإلرادات .6

نزار مصطفى  یونس بن إدریس البهوتي ، 

 م، ا6007 -هه 6467األولى الباز، ا

 .الریاض -السعودالعر

لقاضهي   فتح القهدیر  نتائج األفکار .4

محمد بهن عبهد الواحهد    ، تالیف:  416/ 8 زاده

السیواسي کمال الدین المعروف بهابن الهمهام   

 .دار الفکر، )د. ( )د.ت ، هه(816)المتوفى: 

،   بو البرکات الهدردیری الشرح الصغیر از  .5

 از حطاب . 5/70و مواهب الجلیل  ، 561ص: 

  .682/ 2  حمد عيم یراز  حاشیۀ عمیر .1

 .527/ 4ابن قدامۀ مقدسي از  المغني  .7

/ 6 از صادق غریاني الفقه المالکي مدو .8

 .71/ 6الخطیباالقناع از ، 711

/ 2بههوتي ص  از  دات شرح منتههى اإلرا  .0

762. 

 

به غرض رفع نزاع موجود و یا 
 یطر وقوع احتمالي آن.

شافعیها صلح را چنین تعریف 
عقند یحصنل بنه قطنل »نموده اند: 

 (1) « الن اع
یعني صلح عقدی است که به 

آن نهزاع و یصهومت    وسیلۀ
 رفع میگردد.

تعریف صلح را چنین  حنابلهو
معاقد  یتوصل بها إلن  »نموده اند: 
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  ا  یلي: ) رک   هللا  الی  ا        ي

َفَحقَّ َعَل  ُكلِّ َدَحٍد: ُدَعاُء اْلُمْؤِمِنیَک: إَذا افْنتَنَرُقوا، »
: َدْن اَل یُنَقننناتُِلوا، َحتَّننن  یُنننْدَعْوا إلَننن  -َوَدرَاُدوا اْلِقتَنننا َ 

  ٣96صال1جال–ج ي ا بي قي  -)أکك   ا قا ن  الژ   ي . حِ الصُّلْ 

چالالي نالالال     کالال ن پالالا ا الال  اا ژالالو  الال   اا 
غ ا ي ج    سا  اک ي  ن  پالا  الا قال  دا  الاض 
دي چالالالي د ج الالال و پا  الالال ا   تالالال  تالالالو د الالال   کالالال ي 

 تا    س  ي اا ج  ي ت   الک  ا ن . 
 الالالالا ن کالالالالا م د سالالالال  ي پالالالال  را الالالالک  تالالالال  ک  الالالال  نالالالالي پالالالال  

  ظ  ا ا ک ي  ا  اي:اېاا ټپک   ا  
ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺٺ  ٺ  چ

1ألان  و:  چٿ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ
 

نالالالال  د هللا څ الالالال  ااپاپالالالالږئ  خ الالالالو  ک الالالالالي 
اا د « راغالالالال  جالالالال    اکالالالال ئ »خاابالالالالي اصالالالالمح کالالالال ئ 

  هللا اا پېا جر خجر  ا نئ ک     ک ن ی س .

ْرَداِء، قَاَ :   اللَّنهُ  َصنلَّ  اللَّنهِ  رُسنو ُ  قَنا َ َعْک َدِبي الدَّ
نِ  الصِّنَیاِم »: َوَسلَّ َ  ْیهِ َعلَ  ََ َداَل ُدْخِبرُُكْ  بِأَْفَضَل ِمنْک َدَر

 َصنناَلحُ »: بَنَل ،قَننا َ : ،قَنناُلوا«َوالصَّنناَلِ  َوالصَّننَدَق ِ 
ِهنننَي  البَننننْیکِ  َذاتِ   َفَسنننادَ  البَنْیِک،فَنننِ نَّ  َذاتِ 

نننَعَر، َوَلِلنننْک َتْحِلنننُق «الَحاِلَقننن ُ  ...اَل َدقُنننوُ  َتْحِلنننُق ال،َّ
یکَ    . ٣569ک ی  ن جر:  س ن ا  ر یي)«.الدِّ

ا ا  یالو:  یال   ااتي: پېا جالر ا  درداء 
تالالالالا رادو    نځالالالال  اا صالالالال  ې پالالالال  غالالالال ر  درجالالالال   الالالال  
خجالالالالالالالالالالر کالالالالالالالالالال  ؟ اصالالالالالالالالالالح    کاا الالالالالالالالالال  اا الالالالالالالالالالو:  الالالالالالالالالال . د  

پالالالال  »ا ا  یالالالالو: خ الالالالو  ک الالالالي خاابالالالالي اصالالالالمح کالالالال و 
؛ ځ الالالال  « خ الالالال  نالالالالي راغالالال  جالالالال    را  کځحالالال  کالالالال و 

   دا    ن  اایالم  خ و  ک ي خاابي رپب ناو د  
    الاي دی  رپب . «پاو ک ي » چي ا  تی ن رپب 

  !  الالالالالالالال  ا  اررهالالالالالالالالتک ک  ا کالالالالالالالال  د ؟ رت الالالالالالالالتی  چالالالالالالالالي 
د انسال نپ  نرهال د اا د رک    الو  ین  ح ال 

تالالو پالال  اېالالا  دارتیالال  درال  انسالال ني ټالال  ن   ا الال ن 

اا پالالالالالالال  ګ تالالالالالالال  کالالالالالالال ي اا. رت الالالالالالالتی  چالالالالالالالي خ ال ک الالالالالالالي 
 ټ ټالالالال  کالالالالال ي. نالالالالال   الالالالال   –اخحم  نالالالال  دیالالالالال  ټ ټالالالالال  

ا کالالالالالال  چالالالالالالالي   الالالالالال و خ ال ک الالالالالالالي ج الالالالالال ا اسالالالالالالالم  اا 
 سالالال  ن  الالال   الال  ا  ک الال اری کالال ی دی؟ دیالال  
تالالالالو  الالالال  ا   الالالال ن   کالالالال ی دی؟ نالالالال  غیالالالالر  سالالالالال  ن 
 الالالالالالالال   تالالالالالالالال  پېا رانالالالالالالالال  راکالالالالالالالال ي چالالالالالالالالي ت سالالالالالالالال  نالالالالالالالال را 
انسالالالالالالال ن ن  تالالالالالالال  ک  الالالالالالال  ګ الالالالالالال  رسالالالالالالال  ي د  اا خ الالالالالالالو 
 سالالالالالالالالال  ن ن  تالالالالالالالال   الالالالالالالال  ک  الالالالالالالال  ګ الالالالالالالال  ا ا الالالالالالالالې د ؟ د 
اسم  ده ک ن      د   ال و ک  ارتیال  څ ال  
ګ الالالالالالال  اخلالالالالالالالي  د  سالالالالالالالال  ن ن   یب نالالالالالالال  پالالالالالالالا اسالالالالالالالم  
تالالالالالالالالالالال اان ي  ااتالالالالالالالالالالالي: اسالالالالالالالالالالالم  د ج الالالالالالالالالالال و  تبالالالالالالالالالالال  ي  
اران  الالال  اا انسالالال ن اد الالال  پاتالالال  نالالال ر  ک  الالال  ن  
» تالالال  راا نالالال  نالالالالاي؟ د انسالالال نپ  نرهالالال د  ح الالال  

خالالالالالال  دغالالالالالال  خجالالالالالالرا تالالالالالال  «  الیالالالالالال  ا فالالالالالالمة اا سالالالالالالم 
 ح جال  اا چالالي د  االال   ژالاله ر  کالال  ق  بالال  هللا 

َ ي  اد ال  اجال    تالو  الم
ُ
تال  ارن ال      الا    ا

چالالالالي پالالالال  ظالالالال  ا  تالالالالو د اسالالالالم  نال الالالال  ا الالالالال  اا پالالالال  
ک الالالالا تالالالالو پالالالال  ااالالالالي ارتالالالال  ه  الالالال  اا اا د نالالالال  اد الالالال  
 الالال  تالالو دا  یالال ن کالال  چالالي  یالال   الال  خالالالک د اسالالم  
پالالا  الالال  ن نالال ر نالالال ا   تبالیاالالال    الالم پیالالالو کالالال ي اا 

 اب  ااتي چي  ح   خ و  ال اي  م ادني.
نننننننن» ا َدْعننننننننُه الَیَنَتَحنننننننندَُّم النَّنننننننناُس َدنَّ ُمَحمَّ یَنْقتُننننننننُل دا

اصالحیر  سالالم  4967)صحیر ا بخ ري کال ی  ن جالر:  .«َدْصَحابَهُ 

  .٣524ک ی  ن جر:
راځالالالالالالس پالالالالالالا اسالالالالالالم ي ا الالالالالال  اا سالالالالالال ېڅلي دیالالالالالال      
اسال ځ   د خ الال  نالال ا   ک نال  داخ ارڅ ال   الالاي 
کال ا. کالال  نالال  نال  ارر پالال  ارر ک الال اري کېالالږا؛ دا 

ٱ  ٻ  چ الالال   نالالال  اایالالال    الالالا ن کالالالا م ااتالالالي:
  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پپ 
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د هللا ااږېا جالر  ک الم ا نالئ  پال  خ الال ني 
 الال  سالالا  کالال ئ  کالال  نالال  نالال   یالال  « ننجالالې » شالال  ي 

 الالالال  سح سالالالال   الالالالا  ) د  ق ا الالالال  تالالالال ان  اا  ار  الالالال  
ک صالالالال  اا « یالالال   الالالو تالالال » الال   الالال    کځالالال  ان   الالال  .

 غالالم اکالال ئ؛ بالالو  الال   چالالي خالال ای  توالال  ی د  غالالم 
ي ا  یالالالال  اا غالالالال ر   اان الالالال   ال الالالالای دی. د سالالالال  

اا الالالالالالالالالی د دو ځ یالالالالالالالالال   الالالالالالالالالم هالالالالالالالالالا ري چالالالالالالالالالي د سالالالالالالالالال    
غ هالالح ناي سالالا   اسالالح  تالالو  الالم پالالا نالال را خال الال  
ن  ي ک و د .  ن   پال  اسالم  نالي  الال ر  رکال  
دی. یالال    اخالال  تالالو  الالا ن کالالا م  االال   ا الال اران  
تالالال  ټالالال کلې د  چالالالي د خال الالال  تالالالا  الالالک  پالالال  سالالال    نالالالي 

 ۰۶تالالالو  الالال و  فالالالاق  الالال ی اي. )سالالال رة ا ح بالالال :
َوَدبَننناَح َرُسننننوُ  اِج     ي قالالالي  ا الالالال یلي:اګالالال ر  . ا الالال 

نننَل َحَمالَننن ا ِفننني  َصنننلَّ  اللَّنننُه َعَلْینننِه َوَسنننلََّ  ِلَمنننْک َتَحمَّ
ِإْصنننناَلِح َذاِت بَنننننْیٍک َدْن یَْأُخننننَذ ِمننننَک الصَّننننَدقَاِت َمننننا 
َیْسننَتِعیُک بِننِه َعلَنن  َقَضنناِء ِدیْنِننِه َوِإْن لَننْ  َیُلننْک َفِقیننراا، 

ٌل ِإَل  َِ ْصناَلِح َوَتْخِهینِ   َوَذِلَك رَا التنَّْرِغیِب ِفني اإْلِ
اْْلَْمنننِر َعلَنننن  اْلَقنننناِئِمیَک بِنننِه لَِیُلننننوَن َتْخِهیُهننننُه َعلَننننْیِهْ  

َعثاا َلُه َعَل  الدُُّخوِ  ِفیِه.   4٣5 صال 1٢جال و  إلاز  ن ) َمبنْ
 ا  ق  ت  چي پ  راغ  ج    ني کال    

  دا اجالالال     الالال  ي تالالال اان پالالالا غالالال    اخلالالالي  پېا جالالالر
ارکالالال و د  چالالالي د  نالالال   څ الالال   االالال   الالال  
ااخلالالي چالالالي خ الالو پالالال ر پالالاو ادا کالالال ي  کالالال  
 الالالال   الالالالم دی  قیالالالالالر نالالالال  اي  دا نالالالالال ر د دو 
پالال  خالال طا دی چالالي جالال  ي ک  الال  تالال  خالالالک 
تژ  ق      پ  س    ني   خح  کس ن  
تالالالالالالالالالالالالالال   سالالالالالالالالالالالالالال نتی  د دو   الالالالالالالالالالالالالال ر  د  چالالالالالالالالالالالالالالي دا 
 سالال نتی  دای تالال  پالال  دو نالال ر نالالي د ګالالکان 

 الالالالالالالالا ن کالالالالالالالالا م خالالالالالالالال   االالالالالالالال   هڅالالالالالالالال  اګاځالالالالالالالالي.
 جالس ن   م د خیر اا  اکح  تالش اا بالو 
 اخالالي  اللالالي چالالي د سالال  ي  لالالي ځلالالي پالال  نالالو 

ٻ    ٻ  ٻ  ٻ  پ  چنالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال  اي.
پ  پ  پ  ڀ   ڀ    ڀ  ڀ  

ٺ  ٺ  ٺ  ٺٿ  ٿ  ٿ  
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خیر  ي  ی ن پ   جاګ  پ  اېاا  خال    د 
یالالالال   الالالالو    ېد صالالالال  پاتالالالال   الالالال   االالالال  قالالالال  چالالالالي ح  ژالالالالن

سالالالالالال  ي   د خال الالالالال  تالالالالالالا  الالالالالک  د   یالالالالال هالالالالال  نالالالالالال ر کالالالالال  
د  ياا  الالال ال چالالال ي س  رهالالالتک  اکالالال   راغالالالي جالالال  ي

ي   االالال  تالال   الالال  هللا د ر الال  پالال  خالالال طا دا نالال ر اکالال  
   ی اجا ارک ا.

دغالالالال   یالالالال   االالالال   جالسالالالال ن  اا ن سالالالالت  بالالالالو خیالالالالر  
 اللالالي دي چالالالي د سالالال  ي اا هالالال  نالالال را د س  رهالالالحن  
څ الال  تالالش اي اا ددو  الالا    کالال   الال ال دغالال  

  پالالال  اجالالال  تاسالالالا  کالالال ي  ن رانالالال  د خالالال ای د ر الالال
خالالالال ای  الالالال ی اجالالالالا ارکالالالال ي. پالالالال  دغالالالال   یالالالال  نالالالالي د 
انسالال ن ن  تالالا ک  سالال    د خیالالر  راوالال   الالالو  الال و 

 د .  ژه ر   سا ا   جا ا طجري  ا  اي:

ننا یعلمننه سننواه. وال حنندَّ لمبلنن  مننا سننم  اج  عظیما
  ٣6٣ صال 9:جالت سیر ا  جري ج  ي ا بي ن)

ی کالال   اجالالا چالالي هللا  الال ی ن  الال  ی  د  الال   

اا الالی  الالی  دا الال   کچالال  تالالو نژالالح  چالالي  الال  د  پاتالال  
  و ق  ت   وال       .

دغالالالالالال   یالالالالالال   الالالالالالا    سالالالالالالال  ن تالالالالالال  دا نرهالالالالالال ان  
ک ي چي د      انسال ن ن  تالا ک  سال    ایاهال  

 ن ر اا د خیر  راو  د .
۳

د  سالالال  ن اا غیالالر  سالالال  ن تالالا  الالک  د سالال  ي پالال  
ح  اا خالالالالالال   د یالالالالالالو  الالالالالالم ا    الالالالالال   د یالالالالالالو  الالالالالالم  الالالالالال

 الالالح .  الالال   د یالالالو خالالال  دغالالال   ا نالالالي  زالالال  دی چالالالي 
 د ح  نژدو د دب  ي سا  تېا   . 

پالالال  خف  الالال   ااو  الالالا ن کالالالا م د دا الالال   سالالالال  ي 
ا الالالالالالالالالا  الالالالالالالالالم کالالالالالالالالال ی دی چالالالالالالالالالي پالالالالالالالالال  ن   ا الالالالالالالالال  کچالالالالالالالالال  د 
 سالالالالالالالالالالالالال  ن  يالالالالالالالالالالالال اد اا غیر سالالالالالالالالالالالالال  ن   ي ادانالالالالالالالالالالالال  

 تا ک  اي؛ پ  دو ا   هللا تو  ی  ا  یلي:
جب    ی  ی   ی  ی  جئ  حئ  مئ  ىئيئچ

 01ألان  و:  چحب  خب  مب

َعنننننْک َدنَنننننٍ ، َدنَّ  اېالالالالالا تالالالالال    الالالالالاائ   الالالالالم ا کالالالالالو؛
ا َصنناَلُحوا النَّبِننيَّ َصننلَّ  اجُ َعَلْیننِه َوَسننلََّ  ِفننیِهْ   قُنننَرْی ا 

ٍرو، فَنَقناَ  النَّبِنيُّ َصنلَّ  اجُ َعَلْینِه َوَسننلََّ  ُسنَهْیُل بْنُک َعْمن
 : ، قَننننناَ  «النننننرَّْحَمِک النننننرَِّحی ِ  اجِ  اْكُتْب،ِبْسننننن ِ »ِلَعِلننننني 
 النرَّْحَمکِ  اجِ  َماِبْسن ِ  َدمَّابِاْسنِ  اِج، َمانَنْدِر ُسنَهْیٌل: 

: فَنَقنا َ  بِاْسنِمك اللُهن َّ، اْكُتْب َمانَنْعِرفُ  الرَِّحیِ ،َوَلِلکِ 
ننٍد َرُسننوِ  اجِ »  َلْوَعِلْمَناَدنَّننكَ : ،قَنناُلوا«اْكتُننْب ِمننْک ُمَحمَّ

، َوَلِلننِک اْكتُنننِب اْسننَمَك َواْسنننَ  اَلتنَّبَنْعنَنننا َ  اجِ  َرُسننو ُ 
 اْكتُننبْ »َدبِیننَك، فَنَقنناَ  النَّبِننيُّ َصننلَّ  اجُ َعَلْیننِه َوَسننلََّ : 

ِد ْبِک َعْبنِد اجِ   َصنلَّ  النَّبِنيِّ   ،فَاْشنتَنَرُطواَعلَ «ِمْک ُمَحمَّ
ناَءِمْنُل ْ  َمنکْ  َدنْ  َوَسنلَّ َ  َعَلْینهِ  اجُ   َعلَنْیُلْ ، رُدَّهُ  َلْمنک ََ

نَنننا، فَنَقننناُلوا:  ننناءَُكْ  ِمنَّنننا َرَدْدُتُمنننوُه َعَلینْ ََ  یَاَرُسنننو َوَمنننْک 
 ِمنَّناِإلَْیِه ْ  َذَهنبَ  َمنکْ  نَنَعْ ،ِإنَّهُ »: َهَذا؟قَا َ  َدَنْلُتبُ  اِج،

ننا فَأَبْنَعننَدُه اجُ  َا ُهْ  َسننَیْ َعُل اجُ لَننُه فَنَر اَءنَننا ِمننننْ ََ ، َوَمننْک 
ا َا   .1724)صحیر  سالم ک ی  ن جر:  .«َوَمْخَر
» راای  ک ي چي  ااژ  د پېا جر ان  

سالالا  سالال    اکالال   پالال  دا الال   کالال و  « الیالال  ا فالالمة اا سالالم 
ني چي ُسَهیو      اا  م د دای پال  اسالح  ا نالي 

م هللا ا اک   ا الاکیم  س» اا و:  اا. پېا جر
خال   ال نږ «  سالم هللا » ا ی  .  ُسهیو اا و: پال  « 

 الالال  «  سالالالم هللا ا الالالاک   ا الالالاکیم»نالالال  پالالال  ېږا چالالالي 
 الالالالالالالالالالالالال ی دی؟  االالالالالالالالالالالالال   الالالالالالالالالالالالال  چالالالالالالالالالالالالالي  الالالالالالالالالالالالال نږ تالالالالالالالالالالالالالو پېژنالالالالالالالالالالالالال  

ا  الالالالالالالالالالال ی دی  دا ا ی الالالالالالالالالالال .  یالالالالالالالالالالال   «بِاْسنننننننننننِمَلاللُه َّ »د
اا الالالالالالو: ا ی الالالالالال  چالالالالالالي دا سالالالالالال    د  ح الالالالالال  پېا جالالالالالالر

«. ا   الالال  د  ااژالالال   سالالالا  تالالالا سالالال» رسالالال و هللا  الالال  خالالال ا

 ژالالالالان ن  اا الالالالو: کالالالال   الالالال نږ   تالالالال  د رسالالالال و هللا پالالالال  
صال    الکمی  سالح  نر   ال   ال  درسالا   کلالې اای  

 الی   سالح  خ الو نال   اا د پالمر «   نږ دا ن   ک  » 
اا الالالالو: ا ی الالالال  چالالالالي دا  نالالالال   دي ا ی الالالال . پېا جالالالالر

د دای » سالالالالال    د  ح الالالالال   الالالالالال   بالالالالال  هللا  الالالالال  خالالالالالال ا 
   یالالالال    ژالالالالان ن  دا  الالالالاط ن«.  سالالالالا  تاسالالالالا   الالالال  

ارب نالالالال ي ا  الالالال و چالالالالي کالالالالال  سح سالالالال   الالالال  خالالالال ا کالالالالال   
  ال   نږ تال  راغالال    ال نږ تالو  یرتال  نال  درسال  را 
اا ک     نږ    خال ا کال    ال ال ت سال  تال  درغالال   
 یرتالالالال   الالالال  تالالالالو  الالالال نږ تالالالال  را سالالالال  رئ.  اصالالالالح    کالالالالاا  

تال    الاط ن  » اا و: او د هللا پېا جر !  یال  دا
اا و:   . کال    ال نږ  ال    م ا ی  ؟ پېا جر« 

ا کالالال    الالالال ال دای تالالال  ارغالالالال   هللا دو   الالالال نږ خالالال  
څ الالالال  نالالالال ر  الالالالم  الالالالاي کالالالال ي اا کالالالال  د دای  الالالال  خالالالال ا 
کال    ال ال  ال نږ تال  راغالال   هللا توال  ی  ال   اال  تال  

کال   الږ اګال را  ک    نر  ق ر   اا اا پیال ا کال ي.
اېالالالالالالالالا  د حالالالالالالال  د  ژالالالالالالالان ن   الالالالالالال  خالالالالالالال ا پالالالالالالالا پېا جالالالالالالالر

تالالالالالالالال    الالالالالالالالاط ن  اه الالالالالالالال او  الالالالالالالال ي دي. د  االالالالالالالال  
   ن   یاو. « م هللا س»ج لې دا  اط  م اا چي

د  ژالالالان ن  د  ا کالالالګ سالالالا  سالالالم تالالال ري  الالال   یاالالالو. 
کالالالالالالالال    الالالالالالالال نږ کالالالالالالالال    الالالالالالالال ال سالالالالالالالالح  خالالالالالالالال ا تالالالالالالالال  درغلالالالالالالالالی 

 سال  ن     ت     تو  یرت  د  او  ژالان ن  
تالالالال  سالالالال  رو. کالالالال  سح سالالالال   الالالال  خالالالال ا کالالالال   قالالالال  د 

سالال ا خالال  « » اتالال   الال » اسالالم  دیالال  پا  الال دی
 ال   ېخالي نال  ارکال و   الاالي  خکیال ی  ال  تالو  الالم 

د دغ  ټ     اائ    کال  سا  خ   «. ن  ک و 
دغالالال  سالالال    خالالال ای  توالالال  ی د سالالال رة ا  الالالحر پالالال  

یونالال   اګکالال    ا الال  «  ححالال   بپکالال »ااو  یالال  نالالي
قا  ال هر :   اللې د .  م           ا ال یلي:

لنن  یلننک فننتح دعظنن  مننک صننلح الحدیبینن  اخننتل  
الم،ننركون بالمسننلمیک وسننمعوا كالمهنن  وتملننک 

نیک خلنق  اإلسالم مک قلوبه  ودسل  في ثالم س
 كثیر وكثر به  سواد اإلسالم.

  ٣٢9صال 1٢ جال       = راح ا و ني)ت سیر ألا 
ک تالالالا سالالال  ي    الالال      الالالاي ا لالالالي: د ُکالالالَ یبي

 الالالالالالالحر اا  ا الالالالالالال  نالالالالالالال  ا ؛  ژالالالالالالالان ن  د  سالالالالالالالال  ن ن  
سالالالا  تالالالګ را تالالالګ پیالالالو کالالال   د  االالال ی خجالالالري تالالالو 
ااارپ  ې  اسم  تو پ    انال  نالي ځال ی انیال ی 

ېالالالالالالالالا خالالالالالالالالالک  سالالالالالالالالال  ن ن اا پالالالالالالالال  درو ن  الالالالالالالال  نالالالالالالالالي ا
 ال و  د  سالال  ن ن   الال ېا تالو اېالا اا د اسالالم  

 ج     تو   ی ک . 
د  سالالالالالالال  ن اا غیالالالالالالر  سالالالالالالال  ن  یالالالالالال اد تالالالالالالا  الالالالالالک  
سال      الال نږ د  حالال     الال . نالال  د . ت فالالیو 

 ۱جالالالالالالالال الساخ   )  الالالالالالالاح ا سالالالالالالالیر ا  بیالالالالالالالر تالالالالالالالو پالالالالالالال  
ني  ح  صاق د دو   ال ر  تالو  ال نږ  109٣صال

د  کالالک  ی دانالال  اکالال   چالالي اسالالم  د  الالا قالال  سالالا  
سالالالالالالالالالالالال  ي دراا   پاانپسالالالالالالالالالالالالتک د  اا انسالالالالالالالالالالالال ن تالالالالالالالالالالالال  
سالالالالال  ییز دانالالالالال  غالالالالال ا ي؛ پالالالالال  اسالالالالالم  نالالالالالي ج الالالالال   

ا الالالالالالالالال ااري    الالالالالالالالال ق نالالالالالالالالال  دی   الاالالالالالالالالالي ج الالالالالالالالال   د
ج لالالالالې څ الالالال   تح یلالالالي ااغیالالالالر اخحیالالالال ري پ  الالال  د
ڌ   ڌ  چد ؛ خالالالالالالالال ای توالالالالالالالالال  ی   ا الالالالالالالالال یلي دي:

     ڎ  ڈ  ڈژ  ژ  ڑ  ڑ  ڎ

 42ألانو  :  چک   ک  ک  ک    گ  گ
قال   پالای ارکال اناي اا پېا جالران  الي   

د  الال اک ن  د   ا بالال  خجرااناالالي  ېږ الالي دي. نالالال  
کالال  قالال  ای الال ن راا  اا ځالال ن تالالو اصالالمح کالال   پالالا 
  ا ی    ن  اپا  اي اا ن     غ ج  کېږي.

دا  یالالال  صالالالااک   الالالاي چالالالي د پېا جرانالالال  اصالالاللي 
دنال   دو تال  ځالال ن  و  ال و د  چالالي خالالک هالال  
ا  الالالال    تالالالال  تژالالالال  ق اا د  الالالال ا ا  الالالال    د نالالالال ا   

بالالال  څ الالال  تالالالو خجالالالر کالالال ي. ج الالال   تالالالو  الالال ق   ا 
نالال  د   خالال  دهالال ک ن  نالالال  دای دو تالال   جبالال ر 
کالال ي اي چالالي  الالږ  الال ېا تالالو پالال  ج الال و  الالم ن  
پالالال ري کالالال ی اي؛   الالال     الالال ی  دااد  سالالالالی  ن 

د دای نالال   الالما  د نالال را پېا جرانالال  اا  ح ال 
دانالالالال  تالالالال  چالالالالي ګالالالال رو ټالالالالال و پالالالال  د الالالال   نالالالالي تېالالالالالا 

    ای داا    ی دی.
 

ج الالالال    الالالال را غیالالالالالر » کالالالال  دای  
سالالالالال    اغ هالالالالالحال   «  سالالالالالالم دهالالالالال ک ن  

نالالالال  تالالالال  تالالالالو  الالالالم اغالالالال ا   اا ځالالالال ن پالالالالا هللا 
اس  ر ؛ بو     هللا پال ر  اارپال اناو 

 اا  ژپړ پ   دی. 
پالالالالالالالال  دغالالالالالالالال   یالالالالالالالال  نالالالالالالالالي هللا توالالالالالالالال  ی خ الالالالالالالالو 

تالالالالالال  ا الالالالالالا کالالالالالال ی دی چالالالالالالي کالالالالالال   پېا جالالالالالالر
 نالالالالال  اان  الالالالالم سالالالالال    اغالالالالال ا ي  دی دي

د دغالال  ا  الال  ا الالا  .سالال    ارسالالا  اکالال ي 
د  االالالو  د ت بیالالالق پالالال  خالالال طا پېا جالالالر

د  ژالالان ن  سالالا   الالم سالال    اکالال   اا د 
سالالالال  ي د راتالالالالګ پالالالال  خالالالال طا تالالالالو د االالالال ی 
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اسهت امنیهت    روری که به همهه هویهدا  
غذایي از دو کلمه ترکیب یافته است، کهه  
 ومیبایست هریک بگونه جدا گانه تعریف 
سپس آنچه مدنظر اسهت مهورد بحهث و    

راغهب اصهفهاني در   بررسي قرار گیهرد:  
را چنین تعریهف   " من"مفردات یویش 

: این کلمه در اصل بهه  "األمن"مي نماید: 
معني رم نیه و آرامش نفس و زایل شدن 

اْلمنک و اْلمانن  و بین رفتن یوف است.  و از
 در اصل مصدر مي باشند. اْلمان
گاهي اسمي است برای حهالتي   "األمان"

که انسان در آرامش به سر مي برد و گاهي 
نیز به چیزی ارالق مي شود کهه انسهان   
 نسبت به آن امین شمرده مي شود؛ مانند:

 27األنفال:  چڤ  ڤ  ڦ  ڦچ

بهرآن هها   یي که یعني آگاهانه در چیزها 
یعنهي نهزد   امین هستید ییانت مکنیهد)  

شما به امانت گذاشته شده و شما نسهبت  
 به آن ها امین شمرده شده اید(.

 در این آیه "األما"مورد معنای کلمه یدر
 ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ېچ

  72األحزاب:  چ. . .ې
چندین قول گفته شده: کلمه ی توحیهد،  

یهن  عدالت، حروف هجاء و عقل است که ا
صحیح است؛ زیرا به وسیله عقل است که 
معرفت توحیدی به دست مهي آیهد و بهه    
وسیله آن است که عدالت تحقق یواههد  

 یافت و حروف هجاء یاد گرفته مي شود و... 
درباره ی این کلمهه دو وجهه ذکهر     "آمن"

 شده است:
به تنهایي متعدی است : آمينْتُهُ یعنهي   -6

ین جههت  امنیت را برایش ایجاد کردم. واز ا
مهي گوینهد: مهؤمن     أاست که به یداوند
 یعني امنیت دهنده.

متعدی نیست و معنایش عبارت است  -2
  (6)از : صاحب امنیت و آرامش گشت. 

در امهان بهودن، ایمنهي، آرامهش و      امنیت 
(2)آسودگي . 

  

ودن، هان به هدن، در امهمن شهای امنیت 
(6)بي بیمي 

  

بي  بي بیم بودن، ایمن شدن، بي بیمي، امن 
ترسي، ارمینان، آرامش قلب، راحت، آسهایش،  

در فارسي گاه به جای وصف آمن یعني آرام 
 (4)و آسوده بکار رود: مملکت امن است 

 )دانشنامه همگانی(پدیا تعریف امنیت از منظر ویکی

حالت فراغت نسهبي از تهدیهد یها     امنیيَّت
حمله یا آمادگي برای رویارویي با هر تهدید 

تهرین   . امنیهت از ضهروری  و حمله را گویند
نیازهای یک جامعه است. امنیت در گفتمان 

بر نبود یطر و تهدیهدات اسهتوار    611سلبي
است؛ ولي امنیهت در گفتمهان ایجهابي بهه     
ت مین و تضمین آسهایش و آسهودگي نظهر    

های مرتبط با امنیت در فارسي  مفهوم دارد
ادا  زینههاری  و ز نههار  های کالسیک با وا ه

از درون انسههان نشههات  شههد. امنیههت مههي
ارتبا  وثیقهي بها ایمهان دارد.     گیرد و مي
گاه آدمي بتواند به مدیریت عقل یویش هر

تعادل الزم را بین قوای دروني یود ماننهد  
غضب، شهوت و ... برقرار کند انسان ایمني 

ایمهن و   ی است. انسهانهای ایمهن جامعهه   
نهها ایمههن را  ی انسههانهای نههاایمن جامعههه

مفهوم امنیت از یک سو  تشکیل مي دهند.
بسیط است بدین معنا که هر انساني امنیت 

کنهد؛ ولهي از سهوی     یا ناامني را درک مي
دیگر پیچیهده اسهت و تعهاریف متعهدد و     

شهود. بهرای درک    متنوعي از آن ارائه مهي 
بهتر مفهوم امنیهت، در مطالعهات امنیتهي    

شود که این مفهوم را بهه اجهزاء    تالش مي
تهری بشهکنند. مهن    کوچکتر و قابل درک 

 مفهوم امنیت به ارکان آن. ی جمله؛ تجزیه

مرجع امنیت،  ارکان امنیت عبارتند از  
 ی تهدیههد امنیههت، تولیههد کننههده

امنیت، ابزار و روش تولید امنیهت و  
ترین رکن  یره غایت امنیت. مهمباآل

امنیت مرجع امنیت اسهت. مرجهع   
ال اساسهي  ؤامنیت ناظر بر ایهن سه  
کسي؟ یها چهه    است: که امنیت چه

 چیزی؟
قسمت دیگری از شکستن مفههوم  
امنیههت، بههرای درک بهتههر مفهههوم 
امنیهت شکسهتن ایهن مفههوم بهه      
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اجتماعي، گهروه اجتمهاعي اسهت. گهروه     
اجتمههاعي دو عنصههر اساسههي دارد کههه   

معیت گهروه و هویهت گهروه.    د از جعبارتن
گاه تهدیهدی علیهه هریهک از ایهن دو     هر

عنصر اساسي که مقهوم گهروه اجتمهاعي    
هستند روی دهد امنیت اجتماعي به یطر 
افتاده است. نسل کشهي، کهوا اجبهاری،    

هایي که نتایج آن کاهش یا متفرق  سیاست
شدن جمعیت یک گروه است ؛ تهدیهداتي  

 کند. يهستند که جمعیت گروه را تهدید م
از سوی دیگر هر اقدامي که باعهث شهود    

های گروه که  فرهنگ، آداب و سنن و ارزش
هویت گروه را شکل مي دهند آسیب ببیند 
تهدیههدی علیههه هویههت گههروه محسههوب 

شود. مانند ممنوعیت استفاده از زبان یا  مي
لباس بومي و امثهال آن. موضهوع امنیهت    

های مذهبي یا قهومي   اجتماعي اغلب گروه
ههای صهنفي را نیهز     تند. اگر چه گروههس
توان موضوع امنیت اجتمهاعي قلمهداد    مي

از حهوزه   کرد؛ ولي احزاب سیاسهي کهامالً  
امنیت اجتماعي یهارج هسهتند و بیشهتر    
موضوع بعد سیاسي امنیت ملي و یا امنیت 

 دایلي هستند.
رسد امنیت دایلي  نظر مي به امنیت داخلی  

 بنهدی   تهر بهر اسهاس یهک تقسهیم      بیش
ی باری  شود. به گفته جغرافیایي تعریف مي

  (5)بوزان
امنیت دایلي بر اساس معیار جغرافیهایي،  

مقابهل امنیهت یهارجي تعریهف       در نقطه
ی موضوعاتي  همه  است و بر این مبنا شده

شهامل    را که در قلمرو ملهي قهرار دارنهد   
شههود.امنیت دایلههي و یههارجي را   مههي

با این  دانند. سطوحي از امنیت ملي نیز مي
که امنیت یارجي معطوف بهه   نگاه درحالي

تهدیدهای ناشي از کشهورهای رقیهب یها    
دشمن است؛ امنیهت دایلهي مربهو  بهه     

هایي است  براندازی و چالش از جانب گروه
انههد. در  کههه اقتههدار دولههت را نپذیرفتههه 

ها ناشي از نقا   پذیری دایلي، آسیب امنیت
ضعف مزمني است که سایتار، امکانهات و  

گویي بهه   های موجود قادر به پاسخ توانایي
ها نباشد. در تعریف امنیهت دایلهي دو     آن

سطوح امنیت است. این سطوح عبارتند از 
المللهي، امنیهت    امنیت جهاني، امنیت بین

منطقه ای، امنیت ملهي، امنیهت دایلهي و    
یارجي، امنیت عمومي، امنیت اجتماعي و 

 دی.یره امنیت فرباآل
ابعاد امنیت نیز تالشهي بهرای فههم بهتهر     
مفهوم امنیت است. این ابعاد امروزه شامل: 
 -نظههامي، سیاسههي، اقتصههادی، فرهنگههي

 یره زیست محیطي است.اجتماعي و باآل
 توان به چند گروه تقسیم نمود  امنیت را می

مرجع امنیت در امنیت فهردی   امنیت فردی 
 ،اعتقهادات  حق حیات،آزادی)محل زندگي،

شغل(،حق ت مین نیازهای ضهروری، حهق   
مالکیت و حفظ کرامت انساني است. امنیت 
فردی بسیار بهه امنیهت عمهومي نزدیهک     
است. تمهایز امنیهت فهردی و عمهومي را     

توان در عامل تهدید آن دریافت. امنیت  مي
شود  ها نقض مي فردی اغلب از رریق دولت

در حالي که امنیت عمومي بیشتر از جانب 
 روندان آسیب مي بیند.سایر شه

مرجع امنیت عمومي، جهان،   امنیت عمومی 
مال، آبرو و ناموس شههروندان بهه اعتبهار    
شهروند بودنشان است. هر گهاه جهرم یها    

ههای   جنایتي علیهه هریهک از ایهن ارزش   
شهروندان اتفاق بیافتهد امنیهت عمهومي    
آسیب دیده است. یواه این جرم از سهوی  

وی دولهت  سایر شهروندان باشد یها از سه  
اتفاق افتاده باشهد. آسهیبي کهه از سهوی     
معارضین حکومت علیه کارگزاران حکومت 

شود، مانند ترور و ... به این جههت   وارد مي
که به اعتبار شهروند بودنشهان نیسهت؛ از   

رویکرد انفعالي و ایجابي قابل تمیز است با 
و کساني که مثهل او   (ولفرز)رویکرد اول، 

اندیشند امنیت دایلي را نبود اجبهار،   مي
ههای   نبود یطر یارجي، رفهع نیازمنهدی  

اننهد کهه   د ها مي یارجي یا ترکیبي از آن
باشهد. امها    تحصیل آن رسالت دولت مهي 
نظرانهي چهون    رویکرد دوم که به صهاحب 

رابرت ماندل منتسب است امنیت دایلهي  
را به احساس رضهایت و ارمینهان یهارر    

تردیههد  کنههد. درنتیجههه بههي تعریههف مههي
دایلي بخشي از امنیت ملي اسهت   امنیت
ههای دایلهي    وبیش بها موجودیهت   که کم

ی  در بههر گیرنههده اًسههروکار دارد و عمههدت
امنیت حاکمیت است. مرجع امنیت دایلي 

تهر   اغلب حکومت، یها بهه تعبیهر دقیهق    
شهود.   ی مرکزی حاکمیت تلقي مهي  هسته

پلههیس و نهادهههای ارالعههاتي در تههامین 
امنیت دایلي نقش کلیدی دارنهد. گرچهه   

توان کارکرد ارتش، در شرایط بحراني،  نمي
رجي های یا که تهدید امنیت دایلي ریشه

توانهد   دارد را نادیده گرفهت. ارتهش مهي   
ویهژه در   باشد، بهه  کارکرد منفي نیز داشته

کشورهای غیردموکراتیک که بها دفهاع از   
حاکمیت ممکهن اسهت مرزههای امنیهت     
فردی و امنیت اجتماعي را نیهز درنهوردد.   

تواند علیه امنیهت   ایفای چنین نقشي مي
ملي و به تبع آن امنیت دایلهي ارزیهابي   

این کارکرد منفي از رهرف پلهیس و   شود. 
 نهادهای ارالعاتي نیز دور از ذهن نیست.

حالتي است که ملتهي فهارغ از    امنیت ملی 
تهدید از دست دادن تمهام یها بخشهي از    
جمعیت، دارایي، یا یاک یود به سر بهرد.  
امههروزه، کمههابیش در همههه کشههورها    

سیاسي یا امنیتي وجود دارد  پلیس نوعي
که مقصود از آن بنا بر فرض، جلوگیری از 
نفوذ عوامل محرک و ویرانگر و جاسهوس  
به دایل کشور و سرکوبي کسهاني کهه از   

های غیرقهانوني تهدیدکننهدهي نظهم     راه
آینهد. هرچهه    شمار مي سیاسي موجود به
تر باشد قدرت پلهیس   هیوا نظامي تمامیت

سیاسي و شدت و یشونت آن در آن نظام 
ههای سیاسهي    بیشتر است. این گونه نظام

حوزه امنیت عمومي یارج اسهت و  
در چارچوب امنیت دایلي تعریهف  

 شود. مي

بههه تفکههرات و   امنیییت خییانواده  
که اعضای یک یانواده در اقداماتي 

جهت حفظ ارامش روحي و سالمت 
جسمي یود در برابر مهاجمین اعم 
از مخارراتي که به سبب حیوانات و 

شهود   ها انجام مهي  یا توسط انسان
 شود . گفته مي

مرجههع امنیههت  امنیییت اجتمییاعی 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D9%84%DB%8C%D8%B3
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که مجالي برای مخالفت علنهي و قهانوني   
گذارند، مخالفان یا دشمنان یهود را   نمي

یها  « دشمنان امنیت ملهي »همواره به نام 
  کنند. های دیگر سرکوب مي نام

هنگامي کهه یهک کشهور     ای  امنیت منطقه
ارراف کشور دیگهری را مهورد حملهه و    

دهد در این صورت امنیت  تهاجم قرار مي
  است. ای آن کشور به هم یورده منطقه

حهالتي اسهت کهه در آن      الملل امنیت بین
و بههدون  حالههت تعههادل ههها در قههدرت
یازی به قلمرو یکدیگر به سر برند و  دست

وضع موجود در یطر نیفتد. هرگاه یکي از 
یود پافراتر گذارد،  ی ها از محدوده قدرت

ای( مخهالف،  ه از لحاظ قدرت )و یا قدرت
 «.است یطر افتادهدر»المللي  امنیت بین

با ظههور فضهای )دنیهای(     امنیت سایبری 
بری، کاربران یها همهان شههروندان    سای

سایبری نیاز به احساس امنیت در فضهای  
سایبری برای انجام امور یود دارنهد کهه   

اهي و این امنیت ابتدا با افزایش سطح آگ
کمهک  دانهش یهود کهاربران و سهپس با    

های امنیتهي و مراجهع قهانوني و     شرکت
 شود. های سایبری فراهم مي پلیس

نیت، اکنون به بعد از تعریف همه جانبه ام
 تعریف غذاء مي پردازیم:

یوراک، یوردني ، یهورش، آنچهه    غذاء 
ه شود، ماده ای که بهه نمهو جسهم    ردیو

کمک کند و انر ی الزم برای بدن بوجهود  
بیاورد. در فارسي غذا تلفهظ مهي شهود،    

 اغذیه جمع.

(1)منسوب به غذاء یوراکي غذایی 
 

نمهایي   یورش، یوردني که نشهو و  غذاء 
ام تمهام بهدن بدانسهت و بهالفظ     تن و قو

چیدن و کردن یوراک و آشهامیدني کهه   
 بدن اغتذاء شود.

پههرورش کههه بههدان بالیههدگي و  اغذیییه 
آراستگي جسم است. هر آنچه نشو نما و 
قوام تن بدانست. غذایي منسوب به غذاء 

  (7)و یوراکي
ای اسهت   یوردني غذا یا خوراکی، خوراک،
و  یهام  متفاوت به صهورت  جوامع که در
نخورده، تغییر یافته یا نیمه تغییهر   دست

شهود. یهوراک    ای مصرف آماده مهي یافته بر
تواند منش  حیواني یا گیاهي )و یا گهاهي   مي

یا  تغذیهمعدني( داشته باشد، و برای رفع نیاز
 لذت بردن مصرف شود.

 آوری یهوراک بههه شههیوه  در گذشهته جمههع 
گرفت، ولي  یا چیدن میوه انجام مي شکار ی

آن بیشههتر بهها اسههتفاده از  ی امههروزه تهیههه
یعنهي   پهروری  دام ،کشهاورزی  ههای  مهارت

صهورت   گیری ماهي و پرورش حیوانات اهلي
ههای   عهادات غهذایي در فرهنهگ    گیرد. مي

گوناگون مختلف است. اکثر جوامع با توجهه  
 ههای مخصوصهي   به سنن و رسومشان رسهم 

شان دارند.  های غذایي ولویتو ا آشپزی برای
غذاهای یود را توسهط   ها فرهنگ بسیاری از

های آشپزی، و تهیهه   های تدارک، شیوه روش
اکنون بر مي گردیم به اند.  غذا متنوع سایته

 تعریف امنیت غذایي 

  یت غذایی از دیدگاه سازمان مللامن 

را  امنیت غذایي ،6081در سال  سازمان ملل
دسترسي همه مردم به غذای کافي در تمهام  

دانند.  اوقات برای داشتن یک جسم سالم مي
ربق این تعریف موجود بودن غذا، دسترسي 
به غذا و پایداری در دریافت غذا سه عنصهر  

  (8)باشند. اصلي مي

مهم  هایي وا ه از ایمني غذا امنیت غذایي و
اسههناد  و کههاربردی اسههت کههه امههروزه در 

اسهت و از   ای بهه آن پردایتهه شهده    توسعه
شود. امنیت  سوی مسووالن به کار گرفته مي

، در جامعه ایي به دسترسي همه افراد یکغذ
بهرای   سهالم  به غذای کافي و عمرتمام ادوار
شهود و   ل گفته ميو فعا زندگي سالم داشتن
از عوامل مهم در ت مین امنیت  یانوار درآمد

باشد. عامل  مي نظام اجتماعي غذایي در یک
مهههم دیگههر در تهه مین امنیههت غههذایي    

در  ها یانواده ای تغذیه دانش و ذائقه جامعه،
برای تهیه بهترین نوع  تخصیص بودجه نحوه

 غذای در دسترس و چگونگي تقسیم غذا در
باشد. امنیت غدایي زماني ت مین  یانواده مي

یهانواده بهه    سبد غهذایي  شود که سرانه مي
خاب و تهیهه شهود، بهرای    صورت صحیح انت

کافي و به صورت صحیح رهبخ   یانواده افراد
شود تا عناصر و مواد غذایي سالم و صهحیح  

های بهدن برسهد. بهرای     و اندام سلولها به
نظام  و کشور ت مین امنیت غذایي در یک

بها ههم    نهادها ها و باید سازمان اجتماعي
ي یهک  گهمکاری داشته باشند و با هماهن

 سهههازمان متهههولي امنیهههت غهههذایي، 
مههواد و محصههوالت  واردات یهها تولیههدبر

و تبلیغ و آگاهي دادن بهه   آموزش غذایي،
کالن اقتصادی  ریهایسیاست گذاجامعه و

نقش ایفا کنند. سهازمان مسهئول امنیهت    
، مهواد غهذایي   غذایي باید نسبت به نهوع 

ها همیشه مطلع باشد و  میزان و قیمت آن
همه مردم از نظر فیزیکهي   بررسي کند که

بهه ایههن غهذا دسترسههي داشهته باشههند    
به قدری باشد که بتوانند این  درآمدشان و

غذا را بخرند و ایهن سهازمان در صهورت    
باید زنهگ یطهر را بهه صهدا      بحران بروز

گیری ایهن امنیهت را بهر     درآورد و اندازه
 (0)عهده بگیرد

امنیت غذایي از دیدگاه اسالم این اسهت:  
هر آنچیزی پاک، پاکیزه و بویژه حالل کهه   
بههرای صههحتمندی و سههالمتي روحههي و  

ه و باعهث رشهد و   جسمي انسان مفید بود
نمو فیزیکي و روحي  و قهوام تهن انسهان    
شده بتواند؛ از نظر اسالم من حیث امنیت 

 غذایي محسوب مي گردد.

 منابع و مأخذ 
 راغب القرآن غریب فی المفردات راغب، قرآنی فرهنگ (1)

 چیا  نویی  ولیبیصیی، جهیانیصر ترجمی  و تخلیص  اصفهانی،

 .غزالی امام کتاب پخش سننبج،: پخش مرکز ،9831اول

 .388ص9ج عمصب فارسی فرهنگ (2)

 .893ص 9 ج معصن فارسی فرهنگ (۳)

 .893ص9ج معصن فارسی فرهنگ (4)

 Barry :انیلصسییی ییی ) یییونان گییوردن یییر  (5)

Gordon Buzan)  ۶۴۹۱ آوریدددد  ۸۲ متولدددد )

 اقتصا   انشگاه  ر المل  بین روابط بازنشسته استا 

 کپنهدددددا   انشدددددگاه  ر افتخدددددار  اسدددددتا  و لنددددد ن

  .است جیلین  انشگاه و 

 برتدون مونتدا  کرسد  صداب  ۸۱۶۸ سا  تا و 

 لند ن اقتصدا  م رسده  ر الملد  بدین روابط رشته  ر

 مجموعدده نظریدده پددر از نظریدده بددوزان بددر . بددو 

 از یکددد  ویدددور اولددده بدددا همدددراه وایددد منطقددده امنیتددد 

 .اش ب م  کپنها  مکت  اصل  ها  چهره

 .9749ص 3ج عمی  فارس  فرهنگ (6)

 .933 ص 83ج  هخ ا نامه لغت (7)

 .آزا     انشنامه پ یا، ویک  (8)

 .همان (9)

 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA_%D8%A8%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%AA_%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%A7%D9%85%E2%80%8C%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%BA%D8%B0%DB%8C%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%DA%A9%D8%A7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%85%E2%80%8C%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D9%87%DB%8C%E2%80%8C%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B4%D9%BE%D8%B2%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86_%D9%85%D9%84%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86_%D9%85%D9%84%D9%84
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%DB%8C%D9%85%D9%86%DB%8C_%D8%BA%D8%B0%D8%A7&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%DB%8C%D9%85%D9%86%DB%8C_%D8%BA%D8%B0%D8%A7&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%88%D8%A7%DA%98%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%88%D8%A7%DA%98%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D8%B3%D9%86%D8%A7%D8%AF_%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D8%B3%D9%86%D8%A7%D8%AF_%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D8%B3%D9%86%D8%A7%D8%AF_%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%85
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C_%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%85&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C_%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%85&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B0%D8%A7%D8%A6%D9%82%D9%87&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B0%D8%A7%D8%A6%D9%82%D9%87&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%87
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D8%AE%D8%B5%DB%8C%D8%B5_%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D8%AE%D8%B5%DB%8C%D8%B5_%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B3%D8%A8%D8%AF_%D8%BA%D8%B0%D8%A7%DB%8C%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B3%D8%A8%D8%AF_%D8%BA%D8%B0%D8%A7%DB%8C%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D9%88%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D9%88%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA_%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF_%D8%BA%D8%B0%D8%A7%DB%8C%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF_%D8%BA%D8%B0%D8%A7%DB%8C%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7_%D8%A8%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7_%D8%A8%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF_%D9%84%D9%86%D8%AF%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF_%D9%84%D9%86%D8%AF%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF_%D9%84%D9%86%D8%AF%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%DA%A9%D9%BE%D9%86%D9%87%D8%A7%DA%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%DA%A9%D9%BE%D9%86%D9%87%D8%A7%DA%AF
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%AC%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%86&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%AC%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%86&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B8%D8%B1%DB%8C%D9%87_%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D9%87_%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA%DB%8C_%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B8%D8%B1%DB%8C%D9%87_%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D9%87_%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA%DB%8C_%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B8%D8%B1%DB%8C%D9%87_%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D9%87_%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA%DB%8C_%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%88%D9%84%D9%87_%D9%88%DB%8C%D9%88%D8%B1&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%88%D9%84%D9%87_%D9%88%DB%8C%D9%88%D8%B1&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DA%A9%D8%AA%D8%A8_%DA%A9%D9%BE%D9%86%D9%87%D8%A7%DA%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DA%A9%D8%AA%D8%A8_%DA%A9%D9%BE%D9%86%D9%87%D8%A7%DA%AF
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دهۀ های پسین بیش از هرزمان دیگر رد
هیاهوی یشونت علیه زنهان درمنطقهه   
براه افتیهده و اییهراً موضهوع امحهای     
یشونت و احیای حقهوق زنهان محهور    

اهههای تبلیغهاتي شهده و    رسهانه و بنگ 
منابع مختلف با دنبهال نمهودن اههداف    

 گوناگون وارد صحنه شده اند.
فاجعه این جاست کهه دریهن میهان از    
سوی دشمنان دیرینه اسالم که همیشه 
در مرصاد تایت و تازها قرار دارنهد و از  
هرزمان و زمینه مهي یواهنهد بشهکل    
سههازمان یافتههه ترولههي نههامرئي و زیههر 

ارزش های بي بدیل اسهالم  زمیني علیه 
یورش نمایند، یشونت در برابر زنان بهه  
سمت دیهن و رویکردههای مسهلمانان    

و دریافههت پههاداش ایههروی تشههریح و 
تا وجایب، مسئولیت ها،  تبیین نماییم.

حقوق و پاداش زنان و مهردان  تکالیف و
به ایضاح رسد و ري آن معلوم شود که 
یشههونت در اسههالیب و راهکههار هههای 

 ان در تعامل باهمي جا ندارد.مسلمان
  زنان تکلیف ها ی شرعی مردان و -1

  ڻ    ۀ     ۀ  ہ  ہ  ہچ

616النساء:  چہ
 

بیگمان نماز برمؤمنهان فهرض و    ترجمه 
 .معی ن است دارای اوقات معلوم و

ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   چ

ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ٹ  ڤ 

 686البقرة:  چڦ

! اید ای کساني که ایمان آورده" ترجمه 
برشما روزه واجب شده اسهت، همهان   
گونه که برکسهاني کهه پهیش از شهما     

واجب بوده است، تا باشد کهه   ،اند بوده
گ  ڳ  ڳ  چ"پرهیزگارشههوید.

 51النور:  چڳ  ڳ  ڱ  ڱ   ڱ

در وقت معی ن و بایشوع ) نماز را  ترجمه 
بهه  ) بخوانید، و زکات را( و یضوع الزم
ر بپردازیهد، و از پیغمبه  ( مستحقَّان آن

به ( سوی یدااز) اراعت کنید، تا اینکه
و مشهمول رضهایت   )شما رحهم شهود  

ھ  ھ  ے   ے  چ.(وعنایت او گردید

ۆ  ۆ    ۇ  ۇ  ڭۓ    ۓ  ڭ  ڭ  ڭ

07آل عمران:  چۈ  ۈ  ٴۇ
 

وحج  این یانه واجهب الههي   " ترجمه 
مهالي و  ي)یاست برکسهاني کهه توانا  

نجها را دارنهد. و   ه آبدني( برای رفتن ب
ی یهدا را بهه جهای     نهحج  یاهرکس)

ین ه انیاورد، یا اصالً حج  را نپذیرد، و ب
وسهیله( کفهر ورزد) بههه یهود زیههان    
رسانده نهه بهه یهدا( چهه یداونهد      

 "نیازاست. ی جهانیان بي ازهمه

لحهاظ اینکهه مکلهف     اسالم به زن از
است مسئولیت کاملي همچهون مهرد   

همانند مرد  را او نهاده و برعهده ای او
ایههن بههار امانههت شایسههته کشههیدن 

رابطهه   همانند مرد در دانسته است و

پاداش   اعمال، به او عقاب و به ثواب و
زن ازیهن جههت کهه    . داده مي شهود 

مانند  انسان است مساوی مرد است و
برای تکالیف شریعت مورد یطهاب   او

این رو، زن مسهئولیت کامهل    ازاست 
 «6». دارد

مهرد در   دیگاه قهرآن میهان زن و   از  
عبههادت  دینههداری و لیههف وادای تک

ایههن  در هیچگونههه فرقههي نیسههت و

 نسبت داده مي شود.

بنههاءً بمنظههور تنههویر ذهنیههت   
عمومي مردم و آگاهي بخشیدن 
بههه مسههلمانان و جلههوگیری از  
کارگرشدن درامه هها و تورئهه   
های زهرآگین  مخالفین  اسهالم،  

اجعهه بهه   ضرورت است تا بها مر 
نصوص قارع اسالم، موقعیهت و  
جایگاه زنان را در تکلیهف ههای   
شرعي و موقعیت های اجتماعي 

 مولوی عبدالعظیم جهیر 
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 «2» یک سان اند. و ارتبا  با هم برابر
عرصۀ مسئولیت بهه رهورکلي    زنان در
 منزلهت و  مهرد کهم ندارنهد و    چیزی از

گرو اراعهت   پاداش زنان نزد یداوند در
 «6» پرهیز از نواهي است. و از اوامر

 حهپاداش اعمال صال مرد در برابری زن و -2

 قرآن عظیم الش ن فرموده است:  
وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ       ۈئ  چ

ۈئ     ېئ   ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  

 41غافر:  چیی

ر یهوبي انجهام دههد،    هرکس کا ترجمه 
یواه مرد باشدیا زن به شر  ایهن کهه   

چنین کساني بهه بهشهت    دهمؤمن باش
ه روزی به  رونهد و درآنجها نعمهت و     مي
 .گردد کتاب عطاء مي شان بدون حساب وای

ڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  چ

ڌ  ڎ  ڎ  ڈ    ڈ  ژ  ژ  ڑ  

624 النساء: چڑ  ک
 

کسي که اعمال شایسهته انجهام    ترجمه  
دهد و مؤمن باشد یواه مرد و یواه زن، 
 چنان کساني دایهل بهشهت شهوند، و   

این نهص   نان نشود.ه آکمترین ستمي ب
 ه ییکسههاني قاعههد صههراحت دارد در

 «4». مرد ن وبشریت، ز ه ینیم دوبارفتار
یداوند مردان وزناني راکهه بهه احکهام    

کارهای نیکو عمل مي کنند بهه   شرع و
 بهر  ایهن امهر   ورود بهشت وعده داده و

 زنان در وجوب ایمهان و  برابری مردان و
پاداش یک سان اشهاره   کارهای نیکو و

 «5» مي نماید.
ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ   ک  ک  ک  چ

ڳ     گک  گ  گ  گ

07نحل: ال چڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ
 

 هرکس چه زن وچهه مهرد کهار    ترجمه 
 وه امؤمن باشد، به  شایسته انجام دهد و

ایههن دنیهها( زنههدگي پههاکیزه و     در)
بخشیم و) درآن دنیها(    مي یوشایندی

 متوس ههط و کارهههای یههوب و پاداش)
عههالي( آنههان را برربههق بهتههرین    

 کارهایشان یواهیم داد.
ایهن حقیقهت را    ،آیات فوق باصراحت

دهان بیهوده گویاني را که  بیان کرده و
درگذشته یاحال در شخصیت انسهاني  

 یا بهرای او  تردید داشتند و زن شک و
مقهام انسهاني مهرد     از تر ینیمقامي پا

 قایل بودند مي بندد.
منطق اسهالم را در ایهن مسه له     ضمناً

ثابت  مهم اجتماعي آشکار مي سازد و
مي کند کهه بهر یهالف پنهدار کوتهه      

ردانه نیسهت بهه   فکران، اسالم دین م
همان مقدار که به مردان تعلق دارد به 

 «1» زنان نیز تعلق دارد.
 و قهانون کهار   مهرد در  دوجنس، زن و
یهک سهان بها     هردو ند وا پاداش برابر
ههردو بهه    پیوند دارند و یدا ارتبا  و

پیشگاه یهدا پهاداش    مساوی در رور
 «7» یودرا دریافت مي دارند.

  مجازات در مساوی بودن زنان و مردان -3

ٺ  ٺ  ٺ   ٿ  ٿ  ٿ  چ

 68المائدة:  چڤ  ڤ    ڤ  ٹٿ   ٹ  ٹ   ٹ

دست مرد دزد و زن دزد را بهه    ترجمه 
اند به عنوان  کیفر عملي که انجام داده

مجههازات الهههي قطههع کنیههد، و یههک 
ود( چیههره و) در بر کههار یههیداونههد)

حکهیم اسهت) و    قانونگذاری یویش(
وضع برای هر جنایتي عقوبت مناسبي 

ڀ  چ.کند تا مانع پخش آن گردد( مي

2النور:  چ. . .ٿٺ  ٺ    ٿڀ  ڀ  ٺ  ٺ 
 

 مههرد زناکههار زن و هریههک از ترجمییه 
مؤمن، بالغ، حرَّ، و ازدواج نهاکرده( را  )

 صد تازیانه بزنید.

   زن بحیث مادر -1

ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ    چ  چ 

چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍڍ  

64لقمان:  چڌ   ڌ  ڎ
 

 و بهارة پهدر   انسهان در  ما بهه   ترجمه  
که درحهق  ایم) مادرش سفارش کرده 
نیکي کند، به ویژه  ایشان نیک باشد و

حامله شده  وه اکه( مادرش بمادر، چرا
  هردم به ضعف و سستي تهازه  است و

ای دچههار آمههده اسههت. پایههان دوران 
این  سال است)و در دو شیریوارگي او

یعني شهیرة   سال نیز، کودک، شیر دو
ایهن   نوشد. مهادر در  را مي  جان مادر

شهیریوارگي،   ماهه حمهل و  66مد ت
یهههدمات و بزرگتهههرین  مهمتهههرین

دارد لهذا بهه    کاری را مبذول مهي  فدا
انسان توصیه ما این اسهت( کهه ههم    

 و هم سپاسگزار پهدر  من و سپاسگزار
ن کهه سهرانجام(   ه آب مادرت باش، و)

نیکان را  بازگشت به سوی من است)و
 .دهم( ي سزا مجزا و بدان را

پ  پ    ٻٱ  ٻ  ٻ  ٻچ

ڀ  ڀ  ٺ    ڀپ   ڀ پ

 65األحقاف:  چ. . .ٺٺ
دههیم   ما به انسان دستور مي   ترجمه 

یود نیکي کند. چرا  مادر و که به پدر
  مشقَّت حمهل  که مادرش او را با رنج و

کند،  مشقَّت وضع مي  کند، و با رنج و مي 

 شهیر بهازگرفتن او   دوران حمل و از و
 کشد. مي سي ماه رول

ننل الننی  عننک ابننی هریننر ] قننا  َنناء َر
فقننننا : یارسننننو  اج مننننک   رسننننو  اج

احننننق الننننناس بحسننننک صننننحابتی؟ قننننا : 
امننق قننا : ثنن  مننک؟ قننا : ثنن  امننق ، 
قننا  ثنن  مننک؟ قننا : ثنن  امننق،  قننا  ثنن  

 «8»مک؟ قا : ث  ابوک [

گفته اسهت   ابوهریر ترجمه 
 که مردی نزد رسول اهلل آمده و

! کدام کهس  رسول اهلل گفت: یا
 تهر  به یوش رفتاری ام سزاوار
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است؟ فرمود: مادرت، گفت: بازکیست؟ 
فرمود: مادرت، گفت بازکیست؟ فرمود: 
 مادرت، گفت بازکیست؟ فرمود: پدرت.

عننننک معاوینننن  بننننک َاهمنننن  عننننک ابیننننه قننننا  اتینننن  ]
است،ننیره فننی ال هنناد قننا : الننق والنند   النبننی

قلنن  نعنن  قننا  اذهننب فاکرمهننا فننان ال ننن  عننند 
«0» لیها [َر

 

پهدرش   بن جاهمهه از  همعاوی از ترجمه 
ته اسهت نهزد   هت است کهه گفه  هروای

راجع به رفتن به  رفتم و اکرم پیامبر

جناب شهان اجهازه یواسهتم     جهاد از
داری. گفهتم بلهي.     فرمودند: آیا مهادر 

تکهریم او بکهوش، پهس     فرمودند: در
 جنت زیرپای اوست. یقیناً

نننل النننی  عنننک معاویننن  بنننک َاهمننن  قنننا  َننناء]  َر
رسننننو  اج  یعننننننی َاهمنننن  فقنننننا  یننننا رسنننننو  اج 
اردت ان اغ وف ئتق است،یرک فقنا  هنل لنق 
مننک ام؟ قننا  نعنن  قننا  فال مهننا فننان ال ننن  تحنن  

لیها [ «61» َر
 

معاویۀ بهن جاهمهه روایهت     از ترجمه  
آمده  است که مردی نزد رسول اکرم

عرض کرد که یارسول اهلل،  یعني جاهمه و

آمهده ام تها    اد بروم ومیخواهم به جه
 شما ایذ کنم. پیامبر اکهرم  از تجویز

گفهت: بلهي.    ؟داری فرمود: آیها مهادر  
فرمودنههد: آنههرا الزم  رسههول کههریم

 پای اوست. زیر جنت در پس یقیناًبگیر

داء واجباتي( است)که بایهد شهوهران ا  
حقوق و بکنند( همان گونه که برآنهان) 

باید همسهران اداء   واجباتي( است که)
ای)کههه  بکننههد( بههه گونههه شایسههته 

شهریعت   موافق بها  رابرعرف مردمان وب
 .اسالم باشد(

، خینرک  قنا  رسنو  اج "قال  لعای، عک ]
 «66» [ ...نا خیرک  الهلید خیرک  الهله و

روایت اسهت کهه    لاز عا ترجمه 
 بهتهرین شهما   فرمودند: رسول کریم

یوش رفتارترین شما با همسهریویش  
است و من با همسران یود بسیاریوب 

 هستم.

قنننا  رسننننو  اج  :عبنننداج بننننک عمنننرو قننننا  عنننک] 
 «62» خیارک ، خیارک  لنسائه  [

 حضرت عبداهلل بهن عمهرو   از ترجمه 
 روایت شده است کهه رسهول اکهرم   

فرمودند: بهترین های شما بهترین های 
 زنان شان استند. شما در برابر

 احسننننه  خلقننناا  ] ان منننک اکمنننل المنننؤمنیک ایمانننناا 
 «66» والطهه  باهله [

از مسههلمانان کسههي ایمههانش  مییه جتر
 کاملتر است که ایالقهش بهتهر باشهد   

کسههي کههه رفتههارش بهها   )مخصوصاً(
 همسرش یوب و محبت آمیز باشد.

 منزلت دختران  - 6

]عک عائ،  قال : َاءتنی مسکین  تحمل ابنتیک 
لهننا فأطعمتهنننا ثنننالم تمننرات فأعطننن  کنننل واحننند 

رفعنننن  الننننی فیهننننا تمننننر  لتأکلهننننا  منهمننننا تمننننر  و
عمتها ابنتاهنننا، ف،نننق  التمنننر  التنننی کانننن  فاسنننتط

تریننند ان تأکلهنننا بینهمنننا فننناع بنی شنننأنها فنننذکرت 
ب  الذی صنع  لرسو  اج فقا : ان اج قد اَو

«64» اعتقها بها مک النار[ لها به ال ن  او
 

روایهت اسهت کهه     ازعها  ترجمه 
درحالي گفت: زن بینوایي پیش من آمد 

ا بهه  یرمداشت من سه عدد  دیتر که دو
دیتهرانش   بهه هریهک از   آنان دادم. او

یرمای سهومي را   یک عدد یرما داد و
به سوی دهنش برد که آن را بخورد که 

رلب کردنهد،   او باره از دیترش دو دو
 قسمت تقسیم کهرد و  را دو پس یرما

مرا بهه تعجهب    به آنان داد. قضیه ی او
اندایت، پس مهاجرا را بهرای رسهول    

 بازگو کردم. یدا
فرمهود: بهدون شهک     یهدا  رسول 

یداوند بهشت را بهرای آن زن واجهب   
آتهش   را از ن وسهیله او ه آگردانید یا ب

 رهایي بخشید.
بدیهي اسهت کهه زن دریهانواده هها     
بحیههث اعضههای جامعههه دارای همههین 
موقعیت های است یا مهادر اسهت یها    
منحیث همسر قرار دارد و یا دیتهر و  
یواهر است. و در مجموع راجع به آنها 

 توصیه به ییرشده است.
 «65» []استوصوا بالنساء... 

 با زنان برنیکویي رفتارکنید. ترجمه 
زنان در هر موقف و منزلتي که وقهوع  
یابند درآیات کریمه و احادیت شهریفه  
حسن رفتار و تقابل یوب با آنها مطرح 
شده است در تکالیف شهرعي چیهزی   
اضافه تر از مردان برآنها تحمیل نشده 

ابر ویژگیهههای زنانههه شههان بلکههه بنهه
تخفیفاتي نیز درحصه آنهها بهه میهان    

 آمده است.
در فرایض و بناهای اسهالم کهه نمهاز،    
روزه، زکات و حج اسهت بهاالی زنهان    
کدام فشهار مهازاد نیامهده اسهت در     
هجرت، جهاد و فراگیری علوم اسالمي 
نیهزهم سههیم بهوده انهد اسههتعداد و     
ظرفیت مالکیت و استحقاق میهراث و  

شرع اسالمي  نظر ازساب را دارند و اکت
باشهد   هرتصرفي که برای مهرد جهایز  

مطابق ایجهاب   است برای زن نیز جایز
نظرداشههت احکههام  در حالههت ویههژه و

 زن بحیث همسر  - 5

یداوند کهریم در مهورد رفتهار    
شایسته بها زنهان، امرفرمهوده    

  است:
النسهههاء:  چ...ېۉ  ۉچ 

60
 با زنان یهود بهه رهور    و ه ترجم 

درکهردار(   و )درگفتهار  شایسته
ڳ  ڳ  ڱ   چ.معاشههرت کنیههد

228البقرة:  چ...ڱڱ  ڱ
 

 برای همسران)حقوق و و  ترجمه 
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تملک اموال منقهول   صالحیتاسالمي 
و اشهتغال بهه تجهارت     غیرمنقول و و

حق دیگر را داشته و  مشروع اکتساب 
حواله، کفالت، هبه، وصهیت، وکالهت،   

 دیگهر  درمحاکم قضایي و حضور وقف،
ا معههامالت مههالي ر عقههود و مسههایل و

که درکتب فقهي آمهده  حسب احوالي 
 است دارند.

در پرتو نصوص اسالم، جایگاه انساني، 
تکلیف های شرعي، و مجازات دنیهوی  
و دریافت پاداش ایروی زن همگون و 

حصهه بریهورد    برابر بامرد اسهت و در 
مقابهل   آمیخته با احسان و احتهرام در 

وی سفارش و ت کید های مکرر صورت 
 .گرفته است

در هرکدام از عرصهه ههای زنهدگي و     
موقعیت های اجتماعي و فامیلي جانب 
زن لحهاظ شهده و ههیچ نهوع تعامهل      
یشونت آمیز و تشدد و تحجر از سوی 
دین، در باب شیوه های معاشهرتي بها   

 زنان به مالحظه نمي رسد.
ورش دین اسالم از همان ابتهدای ظهه  

پیوسته برای اعاده حقهوق اساسهي و   
بنیادی زنان ارشادات پیوسته و روشن 
داشته و تا آنجا راجع به حقهوق زنهان   
 ازعنایههت دارد کههه در قههرآن کههریم  

 ، سههورة بقههره 246الههي آیههه 228آیههه
ه بارکلمه معروف درتعامل میهان  ددواز
 مسهایل حقهوقي و   و همسهر  و شوهر

هها  نزاکت رعایت تهوازن و  ظرافت ها و
سهت  رفته ا یانم بکار و درمیان شوهر

تا با در نظرداشت و رعایت آن بایست 
قیمومیت یود سوء  صالبت و نه مرد از

حهق همسهریود را    استفاده کهرده و 
موقعیت یهود   نه زن از نادیده بگیرد و

 بلکهه وجیبهه و   ،پیش روی نابجا نماید
مکلفیت هرکدام آنها ایهن اسهت کهه    

را درتعامهل  پیامبرش  فقط احکام یدا و
 قرار دهند. معیار یویش اساس و

واقع اسالم زن را به عنهوان انسهان،    در
عضههوی از  و مههادر زن، دیتههر، همسههر،

اعضای جامعه مورد کرامت، بزرگداشت، 
حمایت  تجلیل، تکریم، تعظیم، عدالت و

 یود قرار داده است.
 درحقیقت هیچ دین آسماني یازمیني و 

آلیسهت  آیده  هیچ مکتب فلسفي اعم از
درتکههریم،  ،رئالیسههت، ماننههد اسههالم و

حمایت از زن  بزرگداشت، رعایت عدل و
 «61» پیدا نمي شود.

هرشخصي که اههل درایهت و بصهیرت،    
صاحب درک و عاقل باشد بها توجهه بهه    
شرح فوق بخوبي مي دانهد کهه یشهن    
بودن و یشونت کردن یک امر مهذموم و  
نکوهیههده اسههت و مسههلمانان در ابعههاد 

گي ماموریت دارند تا از قههر  مختلف زند
و غیظ اجتنهاب نمهوده و بها بهرادران و     
یواهران مسلمان یود از باب  رفق، عفو 
و گذشت و مدارا، حلم و تواضع و لینت و 

 .نمایند رفتار نرمش

در مواجهه و گفتن سخن، باهم محاسن  
و ارزشهارا رعایت نمایند. ایهن اصهول و   

حصهه  ضوابط نه تنها دربارة زنان بلکه در
پیش آمد و تعامل با هریکي از مسلمانان 

 قابل تطبیق و تعمیل است.
فلهذا در رویکردهای مسلمین در ههیچ  
گوشه و زاویه ای راجع به زنان یشهونت  
معمول نیست هرگاهیکهه یشهونت بهه    
دین اسالم منسوب گردد و این اتهام بهه  

 .مسلمانان وارد شود
بخشي از برنامه های چنین چیزی حتماً  

اسهالم اسهت کهه از    اله دار دشمنان دنب
و یا اینکه ناد و ستیز نش ت مي نماید هع

عناصر ابزاری و حرفوی و ایادی آنها این 
 تبلیغات را دامنه مي دهند.
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حمههد سههپاس سههزاوار پروردگههار   
بخشاینده و مهربان است که مارا زندگي 

درود  درآستان اسالم موهبهت نمهوده و  
یاتم پیهامبران کهه از    برناجي بشریت و

ان بههه عنههوان سههوی پروردگههار عالمیهه
رحمتي برای جهانیهان فرسهتاده شهده    

 سهالم فهروان بهر آل و    د ودرور است. و
عاشههقان  اصههحاب کههرام و پیههروان و 
یالصهه   منتجبین آن فخر موجهودات و 
 .موجودات حبیب رب العلمین

ائ    ىې   ې  ې  ىچامهها بعههد!

ائ  ەئ  ەئ  وئ   وئ  ۇئ  

20األعراف:  چۈئ  ېئ ۈئ  ۆئۇئ  ۆئ
  

 بههدون شههک تصههوف کههه قطههع   
عدم دلبستگي به  یواهشهای نفساني و

شههنایت  عرفههان و دنیهها اسههت.مظاهر
قطهع   حقایق اصلي از راه تهذیب نفس و

 توجه تام به عبادت و مصالح و عالیق از

فرا مي یواند که بهرایش آمهاده شهده    
 یعني فطرت انساني که مسیر نههایي و 

 گهوارا  طلهوب و زندگي ابدی بهرایش م 
 باشد.

آهنگ نجات ، سلوک مبادی تصوف و
معقولي را برای انسان  مقبول و بخش و

افتخار  پیشکش من نماید که سعادت و
آیرت تضمین  دنیا و ابدی را برای او در

 مي کند.
در صورتي که تصوف با تعریف واقعي 

پویندگان این راه  که دارد تعمیم یابد و
س رههائي  هوای نفه  از رذائل نفساني و

سر  تطهیر قلبي و، صفای بارني یافته و
قوای قلبي را کهه یگانهه معیهار    انجام ت
 تفهوق اسهت دریابنهد واقعهاً     برتری و

انجهام   امهر امانهت و   بهترین گزینه در
جهت گسهترش فرهنهگ    مسئولیت در
یدمت گذاری به نیازمنهدان   اسالمي و

 جامعه یواهد بود. 
نقههش تصههوف در گسههترش تمههدن 

صورتي امکان پذیر است که اسالمي در 
پیر کامل دست یازیهد   شخص وارسته و

چنانچهه شهاعری    به او اقتداء نمهود.  و
 میگوید:

 هیچ کس از پیش یود چیزی نشد
 شدهزی نهجری تیهن ینههیچ آه

 الی رومههد مهشها نهوالنهچ مههی
زی نشدهریهس تبهد شمهریهتا م

واضهح     نقش تصوف در دعیوت  اسیالم  

بحث کوتها چنهد ورق    ه در این ک است
جایگاه  نمي توان به اهمیت  وتصوف را
در گسههترش اسههالم کههه در   آن را 

فرهنگ اسالمي مي  وبرگیرنده تمدن 
اگر چهه درآغهاز    .واضح سایت باشد

 ایههران و ،نسههانظهههور اسههالم افغا 
سرزمین های که بعد ها ممالک عربهي  

توسط سپاه عرب فهتح   یوانده شدند.
ریخ اسهالم در  در نتیجه به تا گردید و

 این نواحي گسترش یافت لیکن تقریباً
در همه منارق دیگر رواج اسالم نهه از  
 راه لشکر کشي بلکه بوسیله تصوف و

فعالیت های مراکز صهوفیه   تبلیغات و
این امر در شهبه قهاره    صورت گرفت.

 غرب چهین و ، هند جنوب شرقي آسیا
اقوام ترک کهه از راه تصهوف   در میان 
نیز مسهلمانان شهرق    وردند واسالم آ
ده هسراسر قاره افریقهایي دیه   اروپا و

امروزه نیز گسترش اسهالم   مي شود و
به ویژه درمیان افراد تحصیل  ،در غرب

کرده بیشتر از راه تصوف است.
چند پهردایتن بهه   هر  تجلیات تصوف
عقلي تصهوف ضهروری    اصول علمي و

است  امابیان تجلیات کلي تصهوف در  
ظر هری بهه نه  روهتمدن اسالمي نیز ض

مي رسد. با ایجاد رریقه های صهوفیه  
تصوف نه تنها راه به سوی حق را رهي  
سده ها زنده نگاه داشهت بلکهه ههم    
چنین سازماني به وجود آورد که یود 

معنهوی مبتنهي    امور روحهاني و 
في تصههوایههالق و برباورمنههدی و

راهکارهای اصهیلي کهه    باشعار و
دارد اصل عبهادت را مهن حیهث    

تهوام بها   غرض آفرینش انسهان  
ذکرفراگیهههر وادای  ، ایهههالص 

 یانواده و، مسؤلیت درقبال نفس
 جامعه به گونهه ای کهه قهرآن و   

 آن تعریف مهي دههد در   سنت از
اذهان جامعه تداعي مهي   افکار و
انسان را به همان بستری  نماید و
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جامعههه ای در درون جامعههه بزرگتههر   
عه کوچک اسالمي شکل مي داد این جام

جامعهه اسهالمي   تر ودروني اثر زیادی بر
وف  بود که توانست شد تص باآن روبه رو

فرهنهگ اسهالمي در    معهارف و  اسالم و
حفظ  ی از منارق گسترش دهد وبسیار

هنگام حمله مغول به  کند برای نمونه در
ایران که مدارس اسالمي ویران گردیهد  

ب را تا حد یانقا ها مسؤلیت تربیت رال
زیادی برعهده گرفتنهد. ههم چنهین در    

قفقاز پس از روی کهار   کزی وآسیای مر
با اجهرای سیاسهت دیهن     مدن لینن وآ

تصوف توانسهت   عیناً زدائي کمونست ها
 ظاسالم را در مقابل امواج مختلهف حفه  

کند. تصوف هم چنین رابطه نزدیکي بها  
در ایهران    فتیهان و  انجمن های ایوت و

ین ههای جهوان مهردی    آیه  وبا زوریانه 
از این راه ت ثیر عمیق درحیات  داشت و
اعي جامعهه  اجتمه  سیاسهي و ، اقتصادی

 برجاه گذاشت. نفوذ تصوف در ایهالق و 
جامعه به رور کلي درهمه ابعهاد نمایهان   
است. نوشته های صوفیان مشهتمل بهر   

جههاني تهرین آثهار ادبهي      مهم ترین و
امروزه توجه جهاني بهه   اسالمي است و
بهه   اًعربي تقریب ترکي و، ادبیات فارسي

مامي به برکت ادبیا ت صهوفیه اسهت.   ت
ن گفت که ههیچ تمهدني بهه    شاید بتوا

اندازه تمدن اسالمي شهاه کهاری ههای    
زبهان   ایهن امهر در   ادبي عرفاني ندارد و

های مختلف ملل اسالمي به ویژه زبهان  
ین جهت سر آمهد  فارسي که از ا دری و

رگ تهرین  آن هاست مشهود اسهت. بهز  
 سهندی و ، گجراني ،ترک ،شاعران عرب

صهوفیه بهوده انهد.     بنگالي مسهلمان از 
تهرین موسهیقي سهرزمین ههای     عمیق 

ایرانهي تها    اسالمي از موسیقي عربهي و 
سهالمي بها   هنهدی ا  افریقهای و  ترکي و

. اهمیههت تصههوف پیونههد مسههتقیم دارد
تصوف دربسهیاری از هنهر ههای دیگهر     

یههوش نویسههي نیههز  ماننههد معمههاری و
سههم آن در علهوم عقلهي     هویداست و

اید نادیده انگاشهت. بها   اسالمي را نیز نب

تاریخي روالني دارد که به  آنکه تصوف
ولي مانند دیگر ، آغاز اسالم برمي گردد
 زنهده اسهت و   ساحت های اسالم کامالً
 ،هالنهد  ماننهد:  حتي در سرزمین هایي

بریي دیگر از  آلباني و ی سابق ووشور
کشور های اروپای شرقي که ري دههه  
ود های متمادی پردایتن به آن ممنوع ب

 .تامروزه دوباره حیات یافته اس
 تاثیرات تصوف برجوامع اسالمی 

عرفهان  ، کلي تهرآن  به معني و تصوف 
ساحت درونهي وحهي   مهم ترین تبلور 

صده گذشته در  64اسالمي است که ري
سراسر جهان اسالمي از اقیانوس ارلس 

سهیای میانهه تها    از آ تا اقیانوس کبیر و
افریقای جنوبي تجلیات بسهیار مهمهي   

 ثیر/م بههه بعههد تهه  8ق / 2از داشههته و
سههایتار جوامههع اسههالمي آشههکاری بر

گذاشته است که بیشتر در حوزه ههای  
حتهي سیاسهي    فرهنگهي و ، اقتصادی

مشهود است. این  حقیقت دروني وحي 
 در اسالمي هم چنین مهم ترین ت ثیر را

شهعر   هنر اسالمي از فلسفه و اندیشه و
معماری داشته اسهت   ادب موسیقي و و

، ربهي برجسته ترین نوشته های ادبي ع
دیگر زبان های اسالمي  ترکي و ،فارسي

در قلمرو شعر نتیجه از تصوف  مخصوصاً
مههم تهرین آثهار     بسهیاری از  و، است

سفه فال"نوشته های فلسفي اسالمي از
 ،ابهن ترکهه   ،تا آثار سهروردی "اندلس

آغها  ،آقامحمد رضاقمشه ای ،مالء صدرا
 واری و مهال ههای سهبز    علي مدرس و

فه برجسته ایران بسیاری دیگر از فالس
نشان از نفوذ آراء صهوفیه دارد. تهاریخ   
ه هیچ یک از ممالک اسالمي را بهه ویهژ  

فکری بهدون   در زمینه های فرهنگي و
توجه به اهمیت سهم تصهوف در دیهار   

 توان نوشت. يمورد نظر نم

  های انقالبیتفعالی صوفیه و

در این جا الزم مي دانم که حرکت های 
زه برعلیه بر رمبا انقالبي متصوفین را در

علیهه مسهلمین   تجاوز بر چیدن فساد و
بطور یالصه مشهت نمونهه یهروار یها     

   :دآوری نمایم
 حرکت شیوخ برعلیه شاه تاتار  –اول 

هنگامیکه تاتار هها جههان اسهالم را     
رو  زیههر و مههورد تهههاجم قههرار داده و

جالل الدین یهوارزم  حکومت  کردند و
 شاه که یگانه حکومت مقتدر اسهالمي 
آن زمان بود مضمحل شده و کاخ یالفهت  

 ریخهت و  بني عباس برای همیشه فرو
نا امیدی مهلک سراسر جههان   ی س و

مردم به شکسهت   اسالم را فراگرفت و
ناپذیری تاتار ها تاحدی یقین کردنهد  
که این جمله ضرب المثل قرار گرفهت:  
اگر کسي به تو یبردهد که قوم تاتهار  

 .  شکست یورده هر گز باور مکن 
س ریوردگي اما! درآن حالت ی س و
 یداجو ی س ومردان مبارز صاحب دل 

با دلهي   ،شکست را به یود راه ندادند
ایههالص  ایمههاني سرشههار و و ردپههرد

مبهارزه   راستین در راه دین به جهاد و
آن را اسههتمرار  پیگیههر دسههت زده و
ک یدای قادر بخشیدند تا اینکه به کم
بعضي  یافتند و به پیروزی نهایي دست

دسهت آنهان بهه    ه ب پادشاهان تاتار از
مردم گروه گروه بهه   اسالم گرویدند و

 دین اسالم روی آوردند.
  امام ربانی شیخ احمد سرهندی -دوم

هنهد  کیهان اسهالم نمهود، در   دفاع از 
یني چون بي د هنگامي که موج الحاد و

اکبر  )سیلي یروشان سراسر حکومت
ن اکبر که بزرگتهری  فرا گرفت وپاچا( را

چشم هند مقتدر ترین شاهي بود که  و
به یود ندیده بود یواسهت بها   
تمام قدرت شعایر دین اسالم را 

بههرای ایههن امههر  د کنههد ونههابو
 افهراد الیهق و   امکانات وسیع و

بهه   وکاردان در ایتیار داشهت  
عهالم اسهباب    درولهي   کار برد

مقابله با آن غیر ممکن به نظهر  
مههي رسههید امکههان هههر گونههه 

تحول بارز را نهاممکن   انقالب و
 .مي نمود

سهخت   درآن جو ایتنهاق و 
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وند مهربان یکهي از  وحشت آفرین یدا
 را برای اصالح اوضاع وبندگان یاصش 

ه وی به  ،تجدید دین یهویش گماشهت  
 وتنهههائي پههرچم انقههالب را برداشههت 

 یقههین و ه بههه قههدرت ایمههان وباتکیهه
ب ایهالص یهود بهه انقهال     حانیت وور

 یهک از ر ان هردروني پردایت که در اث
جانشینان حکومت مغل از دیگری بهتر 

ر انجهام تخهت   مي شد تها اینکهه سه   
محي الدی "سلطنت اکبر شاه به دست
افتههاد وی  "اورنههگ زیههب عههالم گیههر

پیشوای عادل صالح  بود که نظیرش در 
حکومت های اسالمي نادر است همانها  

دار ایهن انقهالب   رالیهه   پیش آهنگ و
ددیه هجه های م مبارک امهام رههریقه  

هندی معروف به مجدد  شیخ احمد سر
 ثاني بود.الف 
مییدان   بزرگان عریقه نقشیبندی در  -سوم

 صالح   مبارزه و

م هنگامیکهه روسهها بهر    6866درسال
بهرآن چیهره    اغستان یورش بردند ود

شههدند در برابههر آنههها همههین شههیوخ 
، آری نقشبندی بهه مبهارزه ایسهتادند   

ههاد را حمهل   اینان بودند که پهرچم ج 
یواستار آن شدند که معامالت  کردند و

محاکمات مسلمین باید ربق شهریعت  
اجهرای   مقدس اسالم قضهاوت شهود و  

، مرحهوم شهکیب   شریعت آزاد باشهد 
رهبر این انقالب را  :ارسالن مي نویسد
مشههایخ رریقههه  تان وعلمههاء  داغسهه

نقشبندیه که در آن دیار پراگنده بودند 

یهک شهعله    وعمهل   وجودش دعهوت و 
فروزان عشق بود که از افغانستان گرفته 

تمام عهالم اسهالم روح    مصر و تا ترکیه و
اینجها ایهن    دمیهد در  حمیت اسالمي را

نکته قابل ذکر اسهت کهه همانها عامهل     
 حرارت نفس و مهمي که در سوز درون و

کرد نقش اساسي را بازی می آرام وربع نا
یلوت ههای   بیداری بارني و ذکر قلبي و

که بدون ایهن نیهرو   د بو عبادت او هد وز
انسان نمي تواند در اغلب موارد همیشهه  

اوضاع    مخالفتها و با محنتهای مسلسل و
 .، مقابلهه کنهد  م یوس کننهده  بحراني و

بههازوی  بههدین منههوال شههاگرد رشههید و
راستش شیخ عبده که از ذوق آشهنایان  

، آگاهان به حقایق این کوی بود تصوف و
دقیق از زنهدگي و یهدمات   تجزیه و تحلیل 

  .سید از حوصله این گفتار یارج است
 اقبال الهوری در وصف ایشان مي گوید:

 دیدم دومرد اندر قیام رفتم و
 غاني امامهاف ار وهقتدی تاتهم
 والنا جمالهادات مهالسدهسی

سفال تار اوسنگ وهگفاززنده 
مانیدگاری   خاتمه بحث مختصر راه متصوفین و

  ر تاریخآنان در قلوب سطو

در سایتار شخص متصوف  تقوا زهد و
در سهایتار یهانواده    ارتبا  مسهتقیم و 

جهان بشریت  جوامع اسالمي و اجتماع و
آني که آنها را در مي یابند و یها   به یصوص

اینکه داشته ها و آثار و راه آنها را مي پویند 
تفحص مي کنند ت ثیر گذار بهوده کهه    و

نهها در  شاهد انقالبهات فکهری از آثهار آ   
جهان امروزی به ارمغان آورده است کهه  
ما به صورت مختصر نتایج متوقعه تصوف 

تههاثیرات متصههوفین کههرام را در ایههن   و
 یاتمه به حضور پیش کهش مهي نمهایم.   

 راه تصوف را محبت  با یداست. حقیقتاً
آنچهه دوسهت    :محبت آن است کهه  و

از بهر آنکس کهه  ، ترک کني داری ایثار و
شهبلي را سهوال    .داری را دوسهت  او مر

آن باشد کهه   انس گفت: "انس"کردند از
های نفس  یترا از تو وحشت گیرد! پلید

)اقسام( یکي با دنیا آرام گرفتن  الوانست

دیگری بهه معصهیت شهتافتن     است و
معصیت یورد داشهتن اسهت و    است و

از حق تعالي  ریای یلق جستن است و
 آنجه بدین ماند و پاک ناداشتن است و

ک از این یصلت هها آنسهت کهه    هر ی
زوال  چون بنده بهاوری بیارامهد بهیم و   

 ایمان بود.
سری سقطي گفت: من هر روزی بهه  

بهیم آنکهه    از، آیینه اندر نگرم چند بار
 نباید که روی من سیاه گشته بود.

جزئههي از کتههاب شههرح تعههرف بههه  
صهحیح آقهای دوکتهور منهوچهر بهه      ت

بههه حیلههه ربههع آراسههته  6260سههال
باره توکل معتقهد   تملي درمس، گردیده

است: هرکه را ایمان درست اسهت بهه   
چنههان کههه  ، توکههل مههامور اسههت  

ی  ی  ی  جئ  چ:فرموده tیداوند

 " 26المائدة:  چحئ      مئ
 جای دیگر گفته:و نیز در

 ، 622آل عمران:  چڀ   ڀ  ڀ  ڀچ 
هر چه به  توکل را به ایمان مقید کرد و

 زوال او زوال آن چیهز  ،چیزی مقید بود
اما متوکالن را مکا فاتي داد  ،واجب کند

آن  که آن برتهرین همهه راعهت هها و    
 محبت است گفته:

 650آل عمران:  چڃ  ڃ  ڃ  چچ 
کهار یهویش بهه حهق     ، اصل توکهل 
چنهان کهه توکهل کهار      ،سپردن است

چهون   یویش به کسي سپردن است و
شهر    حق بندگان را توکهل فرمهود و  

 مقرون کرد که بنده را معلوم گشت که
 :فرموده بر غیر حق توکل روا نیست و

 58الفرقان:  چٹ   ٹ  ٹ   ٹ   ڤ  ڤچ

مي گوید: توکل بر آن زنهده کهن کهه    
چهون  ، که آن زنده کهه بمیهرد   ،نمیرد
را کل بر او کني باشد که آنگاه کهه ته  تو
اما من زنده ام که ههر   ،مرده یابي ،باید

 مرا یابي.، را بایدهرگاه که ت گز نمیرم و
 

 

 به عهده داشتند ....

  مال الدین افغانیسید ج -چهارم

 تهه ثیر فراوانههي کههه دعههوت و  
شخصیت سهید جمهال الهدین    
افغاني مصلح بزرگ اسالمي بهر  
عههالم گذاشههت بههرهیچ یههک از 
صاحب نظهران مخفهي نیسهت    
حتي مي توان گفت او از بنیهان  
 ،گذاران دنیای نوین اسالم است
 سههید عههارفي دل سههویته و  
روحاني آگاهي بهود کهه تمهام    
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تبلیغ بریالف گمان بسیاری  و موعظه
 بخصههوص بریههي از  مسههلمانان و از

کهاری نها    دعوتگران معاصر، مبلغین و
تفکر قبلي نیست  بي ت مل و آگاهانه و

و پردایتن به فضایل تنها به یادآوری  و
 ،موعظه بلکه تبلیغ و ،یالصه نمي شود

برپایۀ ضوابط شهرعي معینهي تنظهیم    
یشه گردیده که یود برقواعد علمي اند

استوار تهرین   بهترین و است و استوار
وسایل را بهرای پیشهبرد آن    روشها و

موعظهه کهار    تبلیهغ و  مي گیرد، بکار
بهترین مخلوقات، یعني سرور کائنهات  

همچنههان کههار  و محمههد مصههطفي
از  ،بینش کساني است که در هدایت و

اینجا بریي  که در ،او پیروی نموده اند
 مي گیریم:از این ویژگیها را  به بحث 

 قابل فهم  وضاحت و

اولین چیزی که برای یک مبلهغ علهوم   
ضهروری   الزم و امهام مسهجد،   دیني و

اینست که از کلمات  ،پنداشته مي شود
جامعهه   جا افتاده در متداول و م نوس،

 هیچ نهوع غمهوض و   استفاده نموده و
 زیرا، آن وجود نداشته باشد، ابهامي در

ۀ ارایهه موعظههه امههام، هههدف اصههلي از
معلومهات معهین دینهي بهه      مفاهیم و
حاضرین  مجلس  سامعین و مخاربان و
 الزم  اسهت واضهح،   اینرو از مي باشد،

رنهز   استعاره پهردازی،  از بدور روشن و
دارای  بصورت فشهرده، مهنظم و   گویي و

 پیام مشخص باشد.
بهرای   أبه همین دلیل است که یداوند

پیغمبری از میهان یهود    ملت، هر قوم و
 به زبان یود آنها فرستاده است، ایشان و

ڳ  ڳ   ڳ  ڳ  چ چنانچه مي فرماید:

 4إبراهیم:  چںڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں
 ،جزبه زبان قهومش  ما هیچ پیامبری را،"

بههرای آنههها  تا)حقههایق را( نفرسههتادیم؛
 "آشکار سازد...

رابطههه بهه ایههن   مؤلهف تفسهیرنمونه در  
 فرمودة یداوندمتعال چنین مي نویسهد: 

 با قهوم یهود،   رجۀ اول،پیامبران در د »
 همان ملتي که از میان آنها بریاسته اند،

نخستین شهعاع وحهي    و ،تماس داشتند
 و وسیلۀ پیامبران، بر آنهها مهي تابیهد،   

یاوران آنها از میان آنان  نخستین یاران و
 برگزیده مي شدند.

لغهت   پیامبر باید به زبان آنها و بر این،بنا
روشني  تا حقایق را به آنها سخن بگوید،

برای آنان آشکار سازد. درحقیقهت ایهن   
 جمله اشاره ای به این نکتهه اسهت کهه:   

رریق یک اثر  از دعوت پیامبران معموالً
شنایته در قلوب پیروانشهان  نا مرموز و

 ازرریق تبیین و ،بلکه منعکس نمي شد،
بها همهان    ،تربیهت  تعلیم و روشنگری و

صورت مي گرفتهه   رائج زبان معمولي و
 (664ص 61ج فسیرنمونه/)ت« است.
ههم   مشاهده مي شود کهه انبیهاء   ،بناءً

مؤظههف شههده انههد تهها در رسههانید ن 
لهي ازصراحت کالم اسهتفاده  پیامهای ا
زیرا حجت باالی انسهان غیهر    ،نمایند
دو پهلوثابهت   سخنان مهبهم و  ، ازاین

 نمي گردد.
درجای دیگهری از قرآنکهریم چنهین    

  ڑ  ک  ک    ک   کچ آمههده اسههت:

  68عنکبوت: ال چگ

ابههالغ  جههز وظیفههۀ فرسههتادة)یدا("
 ."آشکار نیست

موازیني که واضح بودن کالم را  و معیار
فههم   نفهس مبلهغ و   معین مي نمایهد، 

چون ممکن اسهت   یاص او نمي باشد،

سخني برای تبلیغ کننده واضح 
شهنونده   بوده اما نهزد سهامع و  

از  ،غیر قابل فهم باشهد  غامض و
ضروری  مبرم و اینجاست که امر

 تبلیهغ و دانسته مهي شهود تها    
 موعظه باید در مطابقت با فهم و
درک مههردم و مخههاربین شههان 

 لدیقههۀ صه هشه هعایباشد. 
 کنان کنالم رسنو  اج»مي فرمایند:

 «فصننننال  یههمننننه کننننل مننننک سننننمعه کالمنننناا 
 )سنن ابي داؤد باب الهدی في الکالم(
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بریهد تها    معني دیگری را بکهار 
مشرکان نتوانند ازآن  یهودیان و

در مفههوم   سوء استفاده کنند و
ش دشهنام آمیهز بکهار    زشت و
 برما نظهر انهداز،   بگوئید برند( و

 و رعایتمهان کهن...   در ما نگهر، 
بهر شهما    یوب به آنچه پیغمبر

گوش مي گوید(  مي یواند و فرو
بهرای   و بشهنوید،  فرا دهیهد و 

مشرکان)ریشخند کنندة چهون  
 "عذاب درد ناکي است ایشان(

 سخنان دو پهلو، یطیب از واعظ و بناءً
 قهرار دو راهي  آنکه مخاربین را برسر

به توضیح  احیاناً و اجتناب ورزد، دهد،
 تشههریح آن بپههردازد تهها شههک و   و

 تردیدی برای شنونده ایجاد نگردیده و
اسباب تحلیل های نادرسهت را بهرای   
 مغرضین که در کمین اند فراهم نکند.

 رعایت تأنی وعدم عجله 

برای یطیهب وواعهظ الزم وضهروری    
است تا درارایۀ مطالب والقای مفهاهیم  

ت ني کارگرفته وعجلهه  ننمایهد تها     از
مههردم بتواننههد سههخنان وی را هضههم 

دننه  » عنک النبنیعنک دنن ودرک نمایند،
حتنننی تههننن   کننان إذا تکلننن  بکلمننن  دعادهنننا ثالثننناا 

 )بخاری باب من  عاد کالما ثالثا( «عنه

روایههت اسههت کههه از  از  نههس"     
ایشان  روایت مي نماید که رسول اهلل

سخن  ،نمودندهنگامي که صحبت مي 
یویش را سه بار تکرار مي کردنهد تها   

 "مطلب ایشان فهمیده شود

 پرهیزازتکلف درکالم 

تکلهف در اسهتعمال    یطیب از مبلغ و
در فصهاحت   اظهار جمالت و کلمات و

، نمایهد  به شدت پرهیهز  ،بیان مطالب
زیههرا در حههدیثي کههه عبههد اهلل بههن  

آمده است  ،روایت نموده اند مسعود
دال هلنق » دا فرموده اند:که فرستادة ی

 «المتنطعون ثالم مرات
 )سنن ابي داؤد، باب لزوم السنه( 

تکلههف کننههدگان در سههخن گفههتن "
 "هالک شدند

بهه معنهای    سهخن را  تنطع در علماء،
بکار  تکلف نمودن در اظهار فصاحت و

غیر آشهنا بهه    م نوس وگیری کلمات نا
 نزد شنونده میدانند.

 و  اجعننننننننک ابننننننننی ثعلبننننننننه الخ،نننننننننی دن رسنننننننن

دن دحنننبک  إلنننی ودقنننربک  مننننی محاسننننک  »قنننا :
وإن دبغضک  إلی ودبعدک  منی مساویک   دخالقاا 
 «الثر ثارون المت،دقون المتهیهقون دخالقاا 

 )مسنداحمد( 

روایت اسهت   ثعلبه یشني ابو از "
فرمودنههد: دوسههت   کههه رسههول اهلل 

نزدیکترین شما به  داشتني ترین شما و
ارای بهتهرین  کسي است کهه د  ،نزد من

مبغوض ترین شهما   مسلماً ایالق است و
آن اسهت کهه    ،دور ترین تهان از مهن   و

کسهاني کهه    ،دارای بدترین ایالق باشد
 از روی تکبهر و  بیهوده گویي مي کنند و

در  با کنارة دهن سخن میراننهد و  غرور
 "تکبر میورزند کالم یود تکلف و

 خود بزرگ بینی نشدن  دچار

ان تبلیهغ نمهودن   مبلغ در جریه  امام و
 تههوهین و بههزرگ بینههي و دچههار یههود

شهیوة سههخن   تحقیردیگهران نگههردد و 
بگونۀ اظهار فضهیلت   گفتنش با تحدی و

 سائرین نباشد. برتری بر و
قابهل   همانند یهک دوسهت صهمیمي و   

تها سهامعین    ،اعتماد ایراد سخن نمایهد 
مجلس احساس نمایند که نسبت به همه 

ع موعظهه اش بهه نفه    ییریواه بهوده و 
 ایشان است.
توجه داشتن به نکتهه نظهرات    اهتمام و

واعظ یهک امهر    فوق برای امام مسجد و
در صورت کوتاهي، رابطۀ  ضروری بوده و
مههردم قطههع گردیههده،  قلبهي بههین او و 

ه اش اثهری در شهنونده نخواههد    موعظ
بلکه برعکس مردم از وی متنفر  ،داشت

گههوش دادن بههه سههخنانش  گردیههده از
 اجتناب میورزند.
یطیهب مسهجد جانهب     همچنان امام و

زیهرا   لطف درسخن گفتن را لحاظ نماید
 قرآنکریم از ایهن گونهه مالرفهت سهو    

چنانچهه   مهرباني مثال های زیادی دارد،
 نقل مي شود که فرمود: ؛از ابراهیم

ڦ  ڄ  ڄ  ڄ    ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ      چ

 42مریم:  چچ  چ  ڇ  ڇ

ای پهدر!   هنگامي که به پدرش گفهت: "
چرا چیزی را مي پرسهتي کهه نهه مهي     

نه هیچ مشهکلي   و نه مي بیند، و شنود،
 "را از تو حل مي کند؟

روریکههه بههه مشههاهده مههي رسههد،   
مورد یطاب قرار  پدریودرا ؛ابراهیم
رابطۀ پدری و فرزنهدی سهخن    از داده و

نشان مهي   به او یارر تلویحاً مي گوید و

آشکار بود  واضح و سخنان رسول اهلل"
ي شنید مطلب آنرا هر کسي که آنرا م و

مبلهغ   پهس سهخنران و   "مي دانسهت 
 متابعهت از  در مطابقهت و  مسلمان نیهز 

روش فرسهتادة یهدا، مطالهب     سنت و
 بها الفهاظ صهریح،    مورد نظریهویش را 
 کلمههات غیههر از ،واضههح ارایههه نمههوده

تها   نماید، پرهیز م نوس جداًنا متداول و
 به هدفي که همان فهم صحیح مردم از

 .منتج گردددین است 
  تأویالت باعل درآن محتمل نباشد

مبلهغ   چیز دیگری که تبلیهغ کننهده و  
آنرا لحاظ کند ایهن   باید مد نظرداشته و

الفاظي کهه   است که از کاربرد کلمات و
گمراه کننده  احتمال ت ویالت نادرست و

 از بکوشد دوری نموده و داشته باشد، را
کلمهات قرآنهي و مسهتعمل در     الفاظ و

زیرا ایهن   فاده نماید.است حدیث نبوی
مفهوم مشخص داشهته و   وا ه ها معنا و

بارلي که ممکن ذهن  از مفاهیم واهي و
 دورهبه  ردد،ههه تارآن گهب گرفهمخار

با اشاره با این  یداوند متعال مي باشد،
 اسلوب مي فرماید:

ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  چ 

ٴۇ    ۈۆ   ۆ  ۈ

 614البقرة:  چۋ  ۋ

ایهههد  ای کسههاني که ایمهان آورده "
پیغمبرتقاضای مراعهات   هنگامي که از )
دریافت  توجه بیشتریود برای حفظ و و

مگوئید)رعایتمان  آیات قرآن مي کنید(
)بلکه وا ه های هم  ما را بپای ...(. کن و
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سازد که مقتضای این رابطه ایهن اسهت   
 به حهرف ههایم گهوش دههي و    که باید 
زیرا فرزندی سراغ نخواهد شد  بپذیری،

دلسهوز    که نسبت به پدرش ییریواه و
 نباشد.

مهي   ؛به همین صورت در مورد هود
ۅ  ۅ  ۉ    ۋۈ  ۈ  ٴۇ    ۋچ فرماید:

 15األعراف:  چائ  ائ  ىۉ  ې  ې  ې  ې     ى

هود را بسوی قوم عاد کهه یهودش از   "
د به قوم عهاد  هو آنان بود، روانه کردیم،

ای قوم مهن! یهدای را بپرسهتید     گفت:
آیها   .جز او معبهودی نداریهد   و)بدانید(

 نمي یواهیهد  پرهیزگاری نمي ورزید)و
فساد  شر و پرستي یویشتن را ازبا یکتا

 در امان دارید؟(.
قومش را بها   ؛دیده مي شود که هود
مهورد یطهاب قهرار    گفتن)ای قوم من( 

از  زیرا ایهن سهخن بیشهتر    ،داده است
انگیزة پذیرش یواسهت او   چیز دیگرهر

ایهن   مهي کنهد و   را در بین قوم بیهدار 
آنها ایجهاد مینمایهد کهه     احساس را در

 جهز  قوم یهود شهان بهوده و    از پیغمبر
یوشههبختي شههان را نمههي  سههعادت و
 یواهد.

تبلیغ با نرمي  اما ناگفته نماند که وعظ و
نفاق را افاده نمهي   مهرباني، مداهنت و و

ه معنهای کتمهان حهق، تقهدیر     ب و کند،
 راضي بودن به آن نمهي باشهد،   بارل و

بلکه به این هدف اسهت تها سهخنانش    
 ت مهل وا  ررف مخارهب را بهه تفکهر و   

پههذیرش وی  مههورد قبههول و داشههته و
 در وی حههس ضههدیت و  قرارگیههرد و

. یداوند متعهال  بدبیني را تحریک نکند
پیههامبرانش چنههین  از زبهها ن یکههي از
  حکایت مي کند:

ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  چ

ېئ      ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی    

 52هود:  چی  ی   جئ    حئ

پروردگار تهان آمهرزش    ای قوم من! از"
را  لغههزش هایتههان( گناهان)گناهههان و

گردید تا آسهمان  به سوی او بر بطلبید و
 بهاران و  بارنده کند)و را برشما ریزنده و

فهراوان   برکات آنهرا برشهما پیهاپي و   
عزت  )وي برنیروی تاننیروئ و گرداند(

 شههکوه تههان( شههکوهي برعههزت و و
 حقیقهت(  ازحق و !بیفزاید)ای قوم من

برگناه مصمم  )وبزهکارانه روی برنتابید
 (060ص 6)في ظالل القرآن/ جمصر نشوید(.  و

موعظۀ موفهق آن اسهت کهه     تبلیغ و
مفهاهیم معینهي را    گوینهده،  مبلغ  و

مههورد آن بههه تفصههیل  در برگزیههده و
 توجه مردم را هرچه بیشهتر تا ،پردازدب

ولههي یههوب  ،معطههوف بههدارد بههه آن 
تبلیغ  یواهد بود که موضوع موعظه و

احوال جامعه  رابطۀ مستقیم با اوضاع و
با ارزشهای  عقیهدة اسهالمي    داشته و

 ارتبا  داده شود.
امروزتعصبات جاهالنهۀ قهومي در    مثالً
شیرازة وحدت  ما بیداد نموده و کشور

 از میان بهرده اسهت،   ملي را اسالمي و
یطیب است تا از  امام مسجد و پس بر
 پیامههد هههای سههوء فههردی و و اضههرار

 اجتماعي آن در پرتو ارشادات دیني و
تبعات بد  مردم را از اسالمي بپردازد و
 میمون برحذردارد.نا این پدیدة شوم و

 استفاده ازقصه های کوتاه قرآنی  

غرض جلب توجه  واعظ میتواند، امام و
نشین شدن هرچه بهتهر  م و ذهن مرد

داستان  از قصه ها و ،موضوع مطروحه
آنچهه در احادیهث    های کوتاه قرآني و

وارد اسهت، اسهتفاده    رسول اکهرم 
پیهامبر   روریکه در حهدیثي از  نماید.

بزرگوار اسالم  به ایهن روایهت آمهده    
 دن رسننو  اج عننک ابننی هریننر » اسههت:

یغتسل منه    ب دحدک دردیت  لو دن نهراا بباقا : 
 کل یوم خم  مرات هل یبقی منک درننه شنی ء؟

فکنذالق مثنل  الیبقی مک درنه شیء قا : قالوا:
 «.اج بهک الخطایایمحو  الصلوات الخم 
)سنن النسائي باب فضل الصالة( 

 

روایهت اسهت کهه     ابو هریهره  از "
برایم بگویید  فرمودند: رسول اکرم

شهما   نزدیهک دروازة یکهي از   که اگر
در او  او هر روز پهنج بهار   باشد و نهری

آیا چیزی از کثافهات   ،غسل مي نماید

 نه، گفتند: بدنش بر وی باقي مي ماند؟
 هیچ کثافتي بر وی بهاقي نمهي مانهد.   

مثههال نمهاز هههای  فرمهود:   پیهامبر 
پنجگانههه همینگونههه اسههت کههه اهلل  

 ."بوسیلۀ آن گناهان را محو مي کند
 تبلیغ عوالنی نباشد  وعظ و

واعظ،موضوعات مورد بحهث را   امام و
به شهنوندگان   مختصر بصورت منظم و
روال نهي نمهودن    از پیشکش نموده و
حههدیثي  زیههرا در آن اجتنههاب ورزد،
ل و» چنین آمده است:  إن طو  صال  الَر

قصننننر خطبتننننه مئننننن  مننننک فقهننننه فننننأطیلو الصننننال  
ة باب تخفیف الصال )صحیح مسلم، «واقصنروا الخطبن 

 .والخطبۀ عن عمار(

دون شهک رهوالني کهردن    ب"
 ،کوتاهي یطبهۀ انسهان  و نماز

نشان دهندة فقاهت او در دین 
است. پس نماز را روالني کنید 

 "یطبه را کوتاه بگویید و
عنک ابنی وائنل قنا : کنان عبند اج یننذکر 
نل ینا  الناس فی کل خمنی  فقنا  لنه َر
ابننا عبنند الننرحمک لننو ددت دنننق ذکرتنننا  
 کل یوم قا :دما إننه یمنعننی منک ذالنق
دنننننی دکننننره دن دملکنننن  وإنننننی دتخننننولک  

موعظه و تبلیغ بریالف گمان بسهیاری  
انان و بخصههوص بریههي از  از مسههلم

مبلغین و دعوتگران معاصر، کهاری نها   
آگاهانه و بي ت مل و تفکر قبلي نیست و 
تنها به یادآوری و پردایتن به فضهایل  
یالصه نمي شود، بلکه تبلیغ و موعظه، 
برپایۀ ضوابط شهرعي معینهي تنظهیم    
گردیده که یود برقواعد علمي اندیشه 
ین استوار است و بهترین و اسهتوار تهر  

روشها و وسهایل را بهرای پیشهبرد آن    
بکار مي گیهرد، تبلیهغ و موعظهه کهار     
بهترین مخلوقات، یعني سرور کائنهات  

و همچنههان کههار  محمههد مصههطفي
کساني است که در هدایت و بیهنش، از  
او پیروی نموده اند، که در اینجا بریهي  

 .از این ویژگیها را  به بحث مي گیریم
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یتخولننننا بهنننا مخافننن   بالموعظننن  کمنننا کنننان النبنننی
 .«السام  علینا
 (من جعل الهل العلم ایامام معلوما)بخاری باب  

روایت است که عبهد اهلل   ابو وائل از "
فقط روزهای پنجشنبه مها   بن مسعود

 مردی برایش گفت: موعظه مي فرمود. را
ن دوسهت دارم کهه   الرحمن معبد ای ابا
ایشان  موعظه نمایي! و مارا تذکیر هرروز

از ایهن امهر    تنها چیزی که مرا فرمودند:
رد این است که مي ترسم شما را باز میدا

بهه   .باموعظه نمودن زیاد یسته بسهازم 
 موعظه نمودن نشها  و  همین منظوردر

 ،ایت مههي نمههایمهحالهههت تههان را رعهه
ت عایر حالت ما را رسول اهلل چنانچه

یوف اینکه سهختي برمها    از مي نمودند،
 "راری شود

امهام، کسهیکه    ولي سخنان مبلغ و       
مي یواهد احکام دین مبهین اسهالم را   

بیهانش   برای مردم برساند و هرسهخن و 
 الزم و برای مردم پیامي داشهته باشهد،  

بسهیط   ،کلمات واضح ضروری است تا از
 تکلهف بهدور باشهد،    از استفاده نماید و

فهههم  مخههاربین وی دارای درک وزیههرا 
درجهات علمهي شهان     یکسان نبهوده و 
 متفاوت مي باشد.

 و مختصهر  جمهالت کوتهاه و   از اگهر  بناءً
تکلهف   عهاری از  درعین زمان واضهح و 

آن بصهورت یکسهان    همه از بهره گیرد،
 مستفید مي شوند.

سیکون   تواضیع و  موعظه توأم با ادب، تبلیغ و

 625النحل:  چٴۇ  ۋ  ۋ  ۈۈ

بههه راه  انههدرز نیکههو، بهها حکمههت و"
باآنهها بهه    و پروردگارت دعهوت نمها،  
 اسهتدالل و  ،روشي که نیکهوتر اسهت  

از هرکسهي   ،پروردگهارت  !مناظره کن
بهتر میداند چه کسهي از راه او گمهراه   

او به هدایت یافتگان دانا  و شده است؛
 "تر است

یطیب در سخنانش به  هیچگاه مبلغ و
تحقیرحاضههرین مبههادرت   تههوهین و

بلکه با الههام از سهنت مطههر     نورزد،
 مسهؤلیت دینهي و   فرستادة یهدا 

اسالمي یویش را اداء نموده در پي آن 
نباشد که چه کساني به آنچهه تبلیهغ   

چه افرادی  مي نماید اهتمام میورزند و
 مي دهنهد،  یود واکنش منفي تبارز از

 عال بهه پیهامرش  هداوند متهزیرا ی

ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ   چ مي فرماید:

ڃ  ڃ  ڃ  ڃ    ڄڄ  ڄ  ڄ

ڍ  ڍ  ڌ    ڇچ    چ  ڇ  ڇ  ڇ  چچ

 618یونس:  چڌ
حق از ررف پروردگارتان  گو: ای مردم!

پرتهو   )درههرکس  به سراغ شما آمده؛
بهرای یهود ههدایت     هدایت یابد، آن(
بهه زیهان    ،هرکس گمراه گردد و شده؛
مهن م مور)بهه    و ودگمراه مي گردد؛ی

 "شما نیستم! اجبار(
 نمونه در رابطه به تفسیر مؤلف تفسیر

این آیهه عهالوه    » آیۀ فوق مي نویسد:

و آزادی  مسئلۀ ایتیار دیگر براینکه بار
ایهن   دلیهل بهر   اراده را ت کید مي کند،
درجۀ اول بهه   است که پذیرش حق در
ه همان گونه که  سود یود انسان است،

 در ،خالفت با آن به زیان یود اوسهت م
کتهب   واقع تعلیمات رهبهران الههي و  

کالس هائي است برای تربیت  آسماني،
نهه موافقهت بها آن     تکامل انسهانها،  و

نهه   و چیزی برعظمت یدا مي افزایهد، 
مخالفت با آن چیهزی از جهالل او مهي    

 (481ص 8)تفسیر نمونه/ ج« کاهد!
 نرمی صورت گیرد  موعظه با رفق و

بههه منظههور  ،امههام مسههجد طیههب وی
مؤثریههت سههخنانش الزم اسههت روش 

چنانچه  مالیمت را اتخاذ نماید، نرمي و
تعالي یطاب به موسي  یداوند تبارک و

  مي فرماید:)علیهما السالم(هارون و
ھ  ھ   ھ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀ  ہ    ہ  ہ  چ

 44 – 46ره:  چے ے ھ

اجههرای  یههاد و در ذکههر)و برویههد و "
 بسهوی  .ي مکنیهد مهن سسهت   (فرمان

 فرعون بروید که سرکشي نموده است

 رغیان از حد گذشته است(. درکفر و )و
 (سپس با نرمهي بها او)در بهارة ایمهان    

 شههاید)غفلت یههود و سههخن بگوئیههد،
از عاقبهت   یاد کنهد و)  عظمت یدا را(

 عهذاب دوزخ(  رغیان یهویش و  و کفر
 "بهراسد

استاد شهید سید قطب در رابطه به آیۀ 
 سخن نهرم و  » شریفۀ فوق مي نویسد:

غرور گناه  عزت بزهکارانه و ،گفتار آرام
ا بهه انجهام   رهرف ر  را بر نمي انگیزد و

 نخهوت و  و ،گناه بیشتر نمهي کشهاند  
تکهان   کبریاء دروغیني را  به هیجان و

نمي اندازد که راغیان با آن زنهدگي را  
دل را  رام سخن گفهتن، آ .مي برند بسر

دل هم که بیدار شد یدا  .بیدار مي کند
از فرجهام رغیهان    و یاد مي آورد،هرا ب

 (561ص 4)في ظالل القرآن/ ج« مي ترسد.

 پس زماني که یداوند متعال موسهي و 
گنهاه هها    حالیکه ههردو از هارون را در

نرمي امر  معصوم اند به لطافت و منزه و

 مبلهغ در مسهجد و   امهام و باشد 
 ،اماکني که موعظه مي نماید ئرسا

 تواضهع و  باید درسخنانش ادب،
بلنهد   از سکون را از یهاد نبهرد و  

غضب  اظهار غیظ و و نمودن آواز
 ،برسهههامعین یهههود داری ورزد

نههوع یههالي از هر کلمههات نههرم و
 درشهتي را بکهار گیهرد،    تندی و

 زیرا یداوند متعال مي فرماید:
ہ  ہ   ہ  ہ  ھ   چ      

ۓ    ے  ے  ھھ  ھ

ڭ  ڭ   ڭ   ۇ  ۇ  ۆ  ۆ    ڭۓ

 قومش ؛دیده مي شود که هود
را با گفهتن)ای قهوم مهن( مهورد     
یطاب قرار داده است، زیهرا ایهن   
سههخن بیشههتر از هرچیههز دیگههر 
انگیزة پهذیرش یواسهت او را در   
بین قوم بیهدار مهي کنهد و ایهن     
احساس را در آنها ایجاد مینمایهد  
که پیغمبر از قوم یود شان بوده و 
جز سعادت و یوشبختي شهان را  

 نمي یواهد.
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امامان  ء ویطبا عالمان دین، مي نماید،
مقتدای مهردم   مساجد که در این عصر

هستند از این امر مثتثني بهوده نمهي   
از اینرو الزم است تا در هنگهام   توانند.

 ازکلمات رکیهک و  ،تبلیغ ایراد سخن و
عکس  زشت که مخارب را به لجاجت و

اجتنهاب   جداً العمل تحریک مي نماید،
سنت پیامبران الهي  با ت سي از ورزند و
امکان  ،مهرباني یویش ان نرم وبا سخن

پذیرش مطالبش را ازجانب مخهاربین  
 سازد. بیشتر

 عنننک النبنننی زوج النبنننی لوعننک عائ،ننن »

إن الرفنننق ال یکنننون فنننی شنننیء إال زاننننه وال  قنننا :
 )مسلم کتاب البر والصله(« ین ع مک شیءإال شانه

 عائشه زوجۀ گرامي فرستادة یدا از "

 :فرمودنهد  روایت است که رسهول اهلل 
 نرمي در هیچ کاری نمي باشهد،  رفق و

از  مگر اینکه آنرا مهزین مهي سهازد و   
هیچ کاری دور نمي شود مگهر اینکهه   

 "سبب فساد آن مي گردد
روایت  لدرحدیث دیگری که عائشه

آمده اسهت کهه رسهول اهلل     نموده اند
ینا عائ،ن  إن اج رفینق یحنب الرفنق » فرمودند:

عن  ومنا ال ویعطی علی الرفق ما ال یعطی علی ال
 )مسلم،باب فضل الرفق( «یعطی علی ما سواه

 است و )مهربان(رفیق أکه اهلل یقیناً"
 در و .رفق)مهربههاني( را دوسههت دارد 

پاداشي میدهد کهه   )نرمي(مقابل رفق
 "کار های دیگری نمیدهد در درشتي و

به آرامي موعظهه   بي تردید روش نرم و
در حهدیث فهوق بهه رفهق     نمودن که 

پیامهد   اثرات مثبت و ،تتعبیرشده اس
 های مثبتي نهفته است که مي تواند در

 امر به معهروف و  رسانیدن احکام الهي،
زیرا  نقش مؤثری ایفا نماید، ازالۀ منکر،

یشهن   این م مول درروش های تنهد و 
 نیست. میسر ممکن و
صورت خیود را نیکیو    خطیب سیرت و مبلغ و

 سازد 

سهخنان   چیزی دیگری که به تبلیهغ و 
مؤثریههت آن را  اهمیههت داده و مبلههغ
 همانا ایالق حمیهده و  میسازد، بیشتر

 قدوه و نیک وی بوده که یطیب را کردار
 .میدههد  مقتدای نیک برای دیگران قرار
اسهالم   زیرا با مراجعه به تاریخ پر افتخار
منهارق   بخوبي مشاهده مي نماییم که در

بسیاری از جهان اسالم بوسهیلۀ ایهالق   
نشر گردیده  ن پخش وپسندیدة مسلمانا

بسهیاری از منکهران دیهن یهدا      است و
امانتهداری   راسهتي و  ،هدة صداقتبامشا

مسلمانان چارة جز پهذیرش ایهن آئهین    
 نجات بخش را نداشته اند.

 و گفتهار  ،یطیهب  پس بایدعمل مبلهغ و 
 سخناني را که به مردم بیهان مهي کنهد،   

مبهین   او کهردار  اعمهال و  ت یید نمایهد، 
مظهرصداقت  بوده و او داشته های دروني

داشتن بهه چیهزی اسهت کهه بهه       باور و
دیگران توضیح مي نماید، در غیهر ایهن   

مخهاربین   تبلهیغش در  صورت یطابهه و 
 یداونهد متعهال از   اثری نخواهد داشهت، 
ى  چ مي فرماید: ؛قول شعیب پیامبر

هههود:   چۇئائ  ائ   ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ

آنچه که شما را ازآن باز  من نمي یواهم" 88
 "یود مرتکب شوم ،رممیدا

آیۀ شریفۀ دیگهری مخالفهت    یداوند در
 فعل را به شدت مورد نکوهش قرار قول و

ڱ  ڱ  ڱ  ں     چ داده مههي فرمایههد: 

ں  ڻ  ڻ  ڻ     ۀ    ۀ  ہ  ہ  ہ  

 6 – 2الصف:  چہ  ھ  ھ  ھ

چهرا   ای کساني که ایمهان آورده ایهد!  "
نزد  که عمل نمي کنید؟! سخني میگوئید
وجب یشم است که سخني یدا بسیار م

 "بگوئید که عمل نمي کنید!
آیۀ شهریفۀ   مؤلف تفسیرنمونه در تفسیر

ترین بال های که بد از »فوق نگاشته است:
 ممکن است بریک جامعه مسهلط شهود،  

لي عامل اصه  بالی سلب ارمینان است، و
جدائي گفتار از کردار است، مردمهي   ،آن

 هرگهز  عمل نمهي کننهد،   که مي گویند و
در  اعتماد کننهد و  وانند به یکدیگرنمي ت
مشکالت هماهنهگ باشهند، هرگهز     برابر

میان آنهها حهاکم    صمیمیت در برادری و
هرگههز ارزش وقیمتههي   نخواهههد شههد، 
هیچ دشهمني از آنهها    و نخواهند داشت،

 حساب نمي برد.
قول یکهي از شهعرای    از مؤلف مذکور

حال ملتهای را که اهل سهخن   معاصر،
ر داستان زیبهائي  نه اهل عمل د اند و

باز شهکاری مطهرح    که از زبان بلبل و
 مي نویسد: ،استکرده 

 ا باز!هبلي بهت بلهفهي گهدوش م

 کزچه حال تویوش تر است از من!
 د عبوس ومهیبهه زشتي وبهتو ک

 بسته دهن! گ وهنهکه اللي وگهوت
 هانهت شهت وآزاد روی دسهمس

 ي مسکن!هي کنهم ازهد نههبا دوص
 قي ویوش یوانيههمن بدین نا ر

 ریفي تنهظ ي وهدامهوش انهبا ی
 ت وروزم شبهکن اسهقفسم مس

 محن! ج وهرن ره ام غصه است وهبه
 !ههوئيت مي گهکه راس تاههگف باز

 ن:هي روشهود بسهرش بهک سهلی
 ردنههناک تن است وههو گفهد ب ت

 تن!هگفنا ن کردن است وهوی مهی

 (81ص 24)تفسیرنمونه/ ج  
نتیجه مي رسیم کهه  فرجام به این  در

نظرداشهت نکهات   مبلغ بادر یطیب و
مي توانهد قلهوب مهردم را     فوق الذکر

مردم به فرمایشهاتش   تسخیرنموده و
جامۀ عمهل بپوشهند و یهود او ههم     

دیني  توانسته است رسالت اسالمي و
جامعه،اقامۀ  ،فرد یود را جهت اصالح 

در  ازالۀ منکر انجهام دههد،   معروف و
ودی بهه  ههیچ سه   ،غیر ایهن صهورت  

جامعه نخواهد داشت  یودش و
مانهههدگي  جزیسهههتگي و و

 بود. عایدش نخواهد
 فهرست مراجع 

 قرآنکریم. -6
 تفسیرنمونه. -2
 سنن ابی داؤد. -3
 صحیح البخاری. -4
 مسند امام احمد. -5
 فی ظالل القرآن. -6
 سنن النسائی. -7
 صحیح المسلم. -8
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بهاز و مملهو از    هرگاه انسان با دید
حقیقت مسایل را مورد توجه قرار بدهد 
و قلههب را از کینههه و تعصههب و دور از  
تعلقات و وابستگي های یاص و حهرص  
و آزمندی دنیا پاک نماید و فقط و فقط 
ایتصاص به اسالم بدارد، با صهراحت و  

اهد کهرد کهه   صداقت کامل اعتراف یو
کمهت، تزکیهه،   اسالم دیهن دانهش، ح  

 و معنویت است. تربیت، ایالق
دیني است که درمسیر تکامل نهوع  
بشر درراستای زندگي بهتهر و حسهن   
رفتار با سایر انسهانها و مسهلمانان در   
عرصه پیشرفت های مهادی و معنهوی   

ایط، اوضهاع و  شهر بوده و با دگرگهوني  
 احوال و تطور زمان قابل انطباق است.

و همواره در جهت زیسهت بهتهر و   
واب بهرای نهوع   حیات آگنده از ییر و ث

و سعادتمند برای بشر احکام و فرامین 
زیادی را به ارمغان گذاشته اسهت. کهه   
پیرامههون موضههوع مههوارد محههدود و  
انگشت شماری را از ارشادات گرانبها و 

یدمت ارزشمند آیین مقدس اسالم در 
 هیم.ر مي داقرترم یوانندگان مح
و ارشهادات  ینکه به احکام ا قبل از

وع بپههردازیم  دینههي پیرامههون موضهه 
ت و اصطالح به یواستیم فساد را درلغ

 معرفي بگیریم:
یدا فساد تباه شدن و  به نوشته ده

یا به ستم مال کسهي را گهرفتن و ههم    
 چنان گزند و آفات را نیز گویند.

و اما در اصطالح عبارت از هرنهوع  
عمل و فعالیتي که در تباني با استفاده 

اروا و سهوء اسهتفاده از منهابع    جویي ن
ههت  ج دولتي)بیت المهال( و شخصهي  

حصول قدرت، پول و رسیدن به امیهال  
شخصي منهتج گهردد و باعهث رنهج و     
تکلیف برای سایر نیازمنهدان و افهراد   
جامعه  کردد و در رکود و بن بست نهاد 
های ملي و اقتصادی  تاثیرات نا گوار را 
ت بجهها بمانههد و اعتمههاد مههردم از ادارا

دولتي باالثر عملکهرد ایهن مفسهدین    
بکاهد و امانت به اهل آن سپرده نشود 
قیمت وقت در نظر گرفته نشود منهافع  

سبت بهه منهافع ملهي ارزش    نشخصي 
داده شههود، بجههای گماشههتن افههراد   

مسههتحق در پوسههتهای دولتههي و غیههر 
غیههر مسههلکي و  نههاتواندولتههي افههراد 

، چاپلوسههي و گماشههته شههود، کههذب 
ر و معیار اعتبار و امتیاز فریبکاری مصد

واقع گردد و از همهه مهمتهر شهرو  و    
یعت غرای محمدی در شر حقوقي را که 

پرتو آیات متبرکه قران کریم و احادیث 
نبوی ارشاد فرموده درنظر گرفته نشهود  
 يو رعایت نگردد و بریالف احکام شرع

آت انجام یابد همه و همهه عناصهر   ااجر
فسههاد محسههوب گردیههده و کسههیکه  
باهمچون موارد ذکر شده موصوف باشد، 
 بدون شک و تردید مفسد گفته میشود.
یداوند بزرگ در قرآن عظیم الشان 

 ماید:مي فر 888آیهدر سوره بقره 
ڱ  ڱ  ڱ  ں   ں  ڻ  ڻ    چ

ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ    ہ  ہ  

 688البقرة:  چہ  ھ  ھ

اموال یود تان را به بارهل و   ترجمه 
صب و دزدی ناحق، همچون رشوه، ربا، غ

در بین یود نخورید و آن را بهه امهرا و   
قضات تقدیم مدارید، تها از روی گنهاه،   
بخشي از اموال  مردم را بخورند و شهما  
را  بر آن آگاه باشید و بدانید که ستمگار
 یاری داده اید و مرتکب گناه شده اید.

از ترجمه آیه متبرکهه فهوق چنهان    
هوشدار جدی به مخارب قرآن میرسهد  

گر کسي ایمان بهه یهدا و روز جهزا    که ا

بشر قوانین و اسلوب زنهدگي را  
درمعرض اجرا بجا گذاشته است 
که آیات متعهدد قهرآن عظهیم    

و سیرت پهاک   احادیثالشان و 
دال  حضرت محمهد مصهطفي  

برهمین مدعاسهت کهه جامعهه    
اسالمي الگوی ییر و سعادت در 
عصههر حاضههر در جهههان تلقههي 
میشود و فسق و فساد را منبع و 

جههت  ته و درآثار شرارت دانس
محو فساد و ایجاد فضای مناسب 
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داشته باشد، هرگز نزدیک بهه فسهاد   
نگردیههده و از اعمههالي کههه قههبالً در  
مطابقت به فساد انجام داده باشد توبه 

 .در جبران آن کوشش نمایدنموده و 
تفسهیر آیهه فهوق گفتهه     ابن کثیر در

 است:
علي پسر ابو رلحه گفته اسهت، از  
ن ابن عباس روایت است که چنین بیا

داشته است: این در باره کسي اسهت  
که بهر او اسهت و گهواه و شهاهدی و     
نوشته و برهاني هم در میان نیسهت و  
او راه انکههار در پههیش مههي گیههرد و  
کشمکش را به پیش قضات مي کشاند 
هرچند که مي داند او مقروض است و 
گناهکار و حهرام یهور، همچنهین از    
مجاهد پسهرجبیر، عکرمهه، حسهن،    

مقاتههل پسههرحیان، و  قتههاده، سههدی،
عبدالرحمن پسر زید پسراسلم روایت 
شده است که گفته انهد کشهمکش و   
دادیواهي، نادرست و بي معني اسهت  
در حالیکه تو میهداني ستمگرهسهتي   
در صحیح مسلم و بخاری آمده اسهت  
که از ام سلمه روایت است که رسهول  

 یدافرموده است:
انمنننا یننناتینی الخصننن  فلعنننل بعضنننک  ان  )و
الحننک بح تننه مننک بعننل فاقضننی لننه،فمک یکننون 

قضنننی  لنننه بحنننق مسنننل  فانمنننا قطعنننه منننک ننننار، 
 فلیحملها او لیذره.(

من شکي نیست که انسانم   ترجمه 
و شاکیان به پیش من مي آیند و چهه  
بسا یکي از شما زبان آورتر و زیرک تر 
از دیگری در اقامه برهان یویش باشد 
و مههن از روی ادای گفتههار و اظهههار  

که دارد به سود او داوری کهنم   دالیلي
و حق را به جانب او دهم، پس هرکهه  

و داده در آوریهم بهه ا   حق مسلماني را
و تعلهق  ، آنچه بدینوسیله بهه ا باشیم

گیرد بداند که تکه یي از آتهش دوزخ  
است، حال میخواهد آن را بهردارد یها   

 ترکش کند.
به همین ترتیب یدا آنان را باحقیقت 

مي گذارد، تا آنچه  ادعایي که دارند وا

یواهند بکنند. لیکن باید بداننهد کهه   
درهرصورت قضاوت حرامهي را حهالل   
نمي سازد و حاللي را حرام نمي نمایهد  
قاضي باید بهه ظهاهر امهر بهه داوری     
بپردازد و گناه چنین حکمي به گهردن  
کسي است که در آن حیله گری پیش 

 گرفته است.
مفسدین تنهها بهه دروغ گهویي و    

ازی بسنده نمي کننهد، بلکهه   نیرنگ ب
یههود را صههالح و از دیگههران ممتههاز  

 میدانند.
چنهین   66قرآن کریم درسوره بقره آیه

 میفرماید:
ک  گ  گ   گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  چ

ڳ  ڱ  ڱڱ  ں    ں  ڻ  

 62 – 66البقرة:  چڻ  ڻ    ڻ

هنگامي که به آنها گفته شهود   ترجمه 
در زمین فساد و تباهي نکنید، گویند: 

کسانیکه ح گراني بیش نیستیم و ما اصل
و زشهت  به بدترین وجه فساد مي کننهد  

ترین اعمال را انجام میدهند، در عهین  
حال مي گویند ما اصالح گرانیم، بدون 
گمان درهرعصهر و زمهان بهه تعهداد     
کثیری میباشهند و تهرازوی سهنجش    
ییر و شر، صالح و فساد در نزد آنهان  

ن میل شها  به همراه هوا و هوس و برابر
درنوسان مي باشد و به ایهن سهو و آن   
سو در جوالن هستند، از قاعده و قانون 
یدا فرمهان نمهي برنهد بلکهه بنهده و      

شهوات و یواستهای یهود   فرمانبردار
اند. فلهذا یداوند از عمل اینهها بیهزار   
است و جزا و عقوبت دنیا و آیهرت در  

 کمین شان حتمي است.
در قهرآن   أکهه یداونهد  آنچه را
شان  بیان فرمهوده و در امهر و   عظیم ال

نهي از احکام مبارکش بنده های عاجز 
را مورد ارشاد قرار داده اسهت، بهدون   
تردید، سراسر مملو از ییهر و برکهات   
میباشههد پههس چههه جههای سههعادت و 
یوشبختي است که در اراعهت از امهر   
یدای بزرگ از دیگران سبقت نموده و 
یک زندگي مطمئن و بهتر را در دنیا از 

یود نموده و برای رستگاری آیرت  آن
و دیول به جنات نعیم امیدوار باشهیم.  
البتههه قابههل یههاد آوری میههدانم کههه  
جلوگیری از فساد تنها از مجاری تبلیغ 
نه بلکه من حیث امر به معروف و نههي  
از منکر وظیفه فهرد فهرد کشهورعزیز    
میباشد تاضمن اینکه در اراعت از امهر  

م، بها  شامل گردیهده باشهی   أیداوند
مفسدین همکهاری و یهاری ننمهوده و    
درهرزمههان و مکههان در شناسههایي   
مفسدین از هیچ نوع جد و جهد دریهغ  
نورزند و در ارالع رسهاني از عملکهرد   
آنها به مراجع مسؤول انجهام تکلیهف   

 نماید.
زیرا فساد در ادارات دولتهي  
و استفاده ناجایز از بیهت المهال   
بههدون شههک و تردیههد اثههرات 

در جامعه و کشور بجا  ناگواری را
میگذارد و باعهث ههزاران نهوع    
آفات و بدبحتي  مي گهردد کهه   
جبران آن نهایت دشوار بهوده و  
آسیب و مشقات ناشي از فسهاد  
ممکن تها سهالیان زیهادی بجها     
یواهدماند. کهه ایهن یسهاره،    
اضرار و پیامد ههای بهد، فسهاد    

یداوند به شما فرمان میدهد که امانت 

یطاب الههي در   را به اهل آن بسپارید،

این آیه شامل تمام مردم درتمام امانت 

ها میشود، پس این یطهاب، ههم ادای   

فرایض و تکالیف را که امانت حق تعالي 

بردوش انسان است و هم امانهت ههای   

عادی در میان مردم را در بر مي گیرد. 

اما زمام داران از نخستین مخاربان آیه 

کریمه در پیشاپیش آنان قهرار دارنهد،   

س ادا کردن امانت، رد مظالم و جستن پ

عدل در احکهام و فهرامین صهادره از    

سویي، جزء اولین واجبات و تکالیفشان 

 درمسند زمام داری است.
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مفسدین، یعنهي کهه عهالوه از    
انسههانها نباتههات، حیوانههات و   
حشرات ههم در امهان نخواههد    

و اگر بعههده گیهری یهک     ماند.
پوست دولتي را منحیهث یهک   
امانت بپذیریم، که بهدون شهک   

هم میباشد یداوند بزرگ  امانتي
   میفرماید: 58در سوره نساء آیه

ۆ    ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  چ

ۋ   ۅ  ۅ  ۉ  ۉ   ې  ې  

وئ    ۇئ    وئى    ائ  ائ  ەئ   ەئ  ىې  ې

 58النساء:  چۆئ   ۆئ   ۇئ

گردیده و  باعث بدبختي اوالد این ورن
 گردد. زیادی ميباعث رنج و مشقات 

به دنبال موارد ذکرشده راجهع بهه   
فسههاد ارشههاد قرآنههي درسههوره بقههره 

ڇ  ڍ  چچنهین میفرمایهد:   215آیه

ڍ   ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  

 215البقرة:  چڑ   ڑ  ک  ک  ژژ
و چهون بگهردد از تهو ای     ترجمه  
 کهه  مي شتابد و مهي کوشهد   محمد

باتمام توان یود در زمین فساد نمایهد  
، سههازماندهي اعمههال بهها ویرانگههری

یرابکارانهه و ایهذایي، مکهر و توریهه     
چیني علیه مسلمین و کشت و نسل را 
نابود سازد و یداوند فسهاد را دوسهت   

 ندارد.
این تعبیرهمه انواع فساد را در بهر  
میگیرد بدون هیچ فرقهي کهه فسهاد    

دنیا. بعضهي   موجب در دین باشد یا در
گفته اند: مراد این اسهت کهه    ءاز علما
ن ستمگر به حکومهت برسهد و در   چو

بهر اثهر     أزمین فساد کند، یداونهد 
حاکمیت فسهاد انگیهز او، بهاران را از    
یالیق باز میدارد به سهبب ایهن امهر،    
 کشتزارها نابود و نسلها تباه مي گردند. 

پس این تاوان و یساره بزرگهي کهه       
در اثر فسهاد در ادارات و اسهتفاده از   
رد چهوکي ههای دولتهي صهورت بگیه     

پردایت آن بدوش کي یواههد بهود؟   
جواب این سوال را قهرآن کهریم قهبالً    
ارایه  و توضیح نمود و از شومیت ایهن  

یداوند به شما فرمان میدهد   ترجمه
که امانت را به اهل آن بسپارید، یطهاب  
الهي در ایهن آیهه شهامل تمهام مهردم      

مام امانهت هها میشهود، پهس ایهن      درت
یطاب، هم ادای فرایض و تکالیف را کهه  
امانت حق تعالي بردوش انسان اسهت و  
هم امانت های عادی در میان مردم را در 
بر مي گیرد. اما زمام داران از نخسهتین  
مخاربان آیه کریمه در پیشاپیش آنهان  
قرار دارنهد، پهس ادا کهردن امانهت، رد     

احکام و فرامین  مظالم و جستن عدل در
صادره از سویي، جزء اولهین واجبهات و   
تکالیفشان درمسند زمام داری اسهت. و  
چنانکه گفته شد غیرآنان از مهردم نیهز   

ند بنابرین، برهمهه  ا ین یطاب دایلا در
مردم واجب است تها امانهت هها را بهاز     
گردانده، در گواهي ها و ایبار تحقیهق و  
 بررسههي نمههوده و درهمههه امههور، داوری
صحیح نمایند در حدیث شهریف آمهده   

را امهین گردانیهده   : به کسي که ته است
امانت را بسپار و آنکس که به تو ییانهت  
کرده، ییانت مکهن و بهه شهما فرمهان     
میدهد که چون میان مردم حاکم شوید 
به عدالت حکم کنید مراد، ازعهدالت در  
اینجا این است که: حاکم یاقاضي، بسوی 

ایش نیابهد و  یکي از ررفین دعهوی گهر  
بنابر این، هیچ کس را بخاررقرابهت وی،  
یاجاه و مقام، یا مصلحت و منفعتي که از 
او تمنهها دارد، یههاهرغرض هههوس آلههود 
دیگری بریصمش برتری ندههد، بلکهه   

و الش ن باید مطابق آنچه که قرآن عظیم 
سنت نبوی کریم برای وی روشن سایته 

، فقط به نفع آن کسي حکم کند که است
آن وی است. بلي! حاکم بایهد در   ق ازح

میان مردم براساس مساوات حکم کنهد،  
بي آنکه یکي را بردیگری برتهری دههد،   

مده است:بیان سبب نزول آیه فوق آ در  
رسول اهلل در روز فتح مکهه، کلیهد   
یانه کعبه را ازعثمان بن رلحه گرفتند، 
و وارد یانه شدند و هنگامي که از یانهه  

ا تالوت مي کردند، یارج شدند این آیه ر
آن گاه عثمان بن رلحه را فرایوانهده و  

کلید را به او باز پس دادند. به هرحال 
مفسران برآنند، که این آیهه مبارکهه   
عام است و شامل همه مردم میباشد. 
بعضي هم گفته اند: این آیهه فقهط در   
مورد زمام داران جامعه اسالمي نهازل  

 شده است.
افههزون برمعلومههات ذکرشههده   

گررشوت را مسبب اصهلي و یکهي از   ا
ارکان اساسي فساد بشماریم و بهدون  
شک و تردید رشوت عامل اساسي در 
انجام فسهاد بهه حسهاب مهي آیهد،      
شههریعت غههرای محمههدی در مههورد  

 هوشدار و هدایاتي دارد.
روایههت  از عبههداهلل پسههرعمر

 شنیدم که فرمودند: است: از رسول
 ()لعک اج الراشی والمرت،ی

یداوند رشهوت دهنهده و     ترجمه
رشوت گیرنده و کسي را که بها آن دو  

 راه میروند لعنت کرده است.
در تفسیرانوارالقرآن نگاشته شده 
است که: لعهن گفهتن برکهافرمعیني    
جایز نیست زیهرا حهالش در هنگهام    
مرگش معلوم نمي باشد که آیا در کفر 

 مرده است و یاییر.
باتوجه به جدیت موضوع ملعهون  

دهنده رشهوت یهور و    شدن رشوت
کسیکه در بهین آنهها زمینهه سهازی     
میکند حرف آسان و ساده ای نیست، 
بلکه نهایت دشهوار میباشهد و بهرای    
هرمسلمان الزم است تاکهه اسهتغفار   

ین وررهه و  ا گویان زندگي نموده و در
مهلکه نزدیک نگردد. و بامفسهدین و  
رشوت یهوران همکهاری و دوسهتي    

که منجر به  ننمایند. و از هرنوع عملي
فساد در اجتمهاع و کشهور میگهردد    
یههود داری نمایههد و هههم چنههان    
برمسلمان الزم است تها درمشهبهات   
نزدیک نگردیهده و هرعملهي کهه در    
حالل بودن و اباحت آن دلیهل واضهح   
نباشد شرکت و سهمگیری به صوابش 

 نخواهد بود.
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الحمد ج الواحد االحند الهنرد الصنمد النذی لن  
 :یلد ول  یولد ولو یکک له کهوا احد

اما بعد: وقتي منسوب بودن به اسهالم  
الزم مي گرداند کهه  بر مسلمان این را 

وی عقیدتاً ، عبادتهاً ، ایالقهاً و عمهالً    
برای اسالم زندگي کند. به عین شهکل  
بروی الزم میگرداند کهه اسهالم را در   
نفس یویش و در یهانواده یویشهتن   
عملي و تطبیق نماید؛ و به این ترتیهب  
بروی الزم میگرداند کهه اسهالم را در   

ؤن زندگي یویش عملي سازد همهء ش
ایت سعي و تالش یود را در جهت و نه

تحقق و بلند سهایتن آرمهان علیهای    
و مردم در این دنیا به  اسالم به کار برد.

سه رایفه تقسیم شده انهد مسهلمان   
باید ببیند که یود را در کهدام یهک از   

 این سه رایفه مي یابد.
 عائفه یی برای دنیا زندگی می کنند  -1

ر و این رایفه همانا مادیون انهد کهه د  
عقیده و عمل به یدا ایمهان ندارنهد و   
قرآن آنههارا بهه نهام دههری نامیهده      

ٿ  ٿ     ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  چ  فرموده است:

2٢األنعام:  چٹ  ڤ   ڤ
 

و گفتند: نیسهت ههیچ حیهاتي مگهر     
زندگي این جهان ما و نیستیم مها بهر   

ڤ  ڤ  ڤ   ڦ      ڦ  ڦ   ڦ  چانگیختگان.

ڇ     ڇ   ڄ  ڄ  ڄ   ڄ  ڃڃ  ڃ  ڃ  چ  چ   چچ 

 24الجاثیة:  چڇ ڇ
و گفتند: نیست زنهدگي مگهر همهین    
زندگاني این جهان ما میمیریم و زنهده  

میشویم و هالک نمي کنهد مهارا مگهر    
زمانه و نیست ایشان را با ایهن مقدمهه   
هیچ دانش نیستند ایشان مگر گمهان  

 کننده.
وقتي انسان از وجهود زنهدگي بعهد از    

یهود   مرگ که در آن از اعمال و کردار
حساب دهد انکار نماید، بهدون شهک   
چنین انساني جز بدست آوردن متهاع  
دنیهها و لهههو و لعههب در آن، و از پههي  
شهوات گشتن و لذایذ آن دیگر هدفي 

 نمي داشته باشد.
عایفییهء دیگییر درمیییان اییین دو امییر  -2

 سرگردان است 
و اینها عبارت از همان مردم انهد کهه   
ده عقاید شان دچار شک و تردید گردی

و تالش و سعي شان در زندگاني دنیها  
بیهوده است، و گمان دارند که ایشهان  
کار ییهری دارنهد انجهام میدهنهد، و     
نمیدانند کهه ایهن کارهایشهان پهیش     
یداوند ارزش نهدارد، و ایهن گمراههي    
آنها از فهم نادرست و عقیده غلط کهه  
در باره اهلل دارنهد سرچشهمه گرفتهه    

عتقد بهه  است، و اینها هرچند یود را م
یدا و روز آیرت بداننهد مگهر اینکهه    
اندیشه و افکار آنها کامالً یک عقیهده  
ظاهری است که در صحنه عملي ههیچ  
نقش سازنده نمي داشته باشهد، اینهها   
نیز در پهلوی مادیها قرار گیرند ولو که 
ایشان بعضي از شهعایر روحهي را نیهز    
انجام دهند، و در مورد اینها این قهول  

 ابد که گفته است: شاعر صدق می
نرقهههع دنیانههها بتمزیهههق دیننهههاً                                    

 فال دینناً یبقي وال ما نرقع               
دنیای یودرا به ازهم پاشهانیدن دیهن   
یود پینه مهي کنهیم، و نتیجهه ایهن     
میشود که نه دین مان باقي مي ماند و 

 نه آنچه که پینه سازیم.
در رسهاله،   :امام حسن البناء شهید

مردم را به چه چیز » یود تحت عنوان
گفته است:قرآن هدف « دعوت نماییم

زندگي و مقاصد مردم را در ارتبا  بهه  
آن بیان داشته و گفته است که رایفهه  
یي از آنان هدف شان یورد و نهوش و  
بههه دسههت آوردن لههذت آنسههت، اهلل 

 تبارک و تعالي فرموده است:
ٺ  ٺ     ٺ  ٺ  ٿ   ٿ  چ  

 82محمد:  چٿ   ٿ  ٹ  ٹ
و آنانکه کافر شدند بهره بر میگیرند و 

میخورنههد چنانکههه میخورنههد 
چهار پایان و آتش جای ایشان 

و درجههای دیگههر بیههان  اسهت. 
داشته که رایفه دیگهر مطلهب   
آرزوی شان بهه دسهت آوردن   
  زینت و متاع ناپایدار دنیا است:

ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  چ

ۀ     ہ  ہ  ہ   

  ہ  ھ  ھ    ھ

ھ  ے  ےۓ  ۓ  

ڭ   ڭ    ڭڭ  ۇ  ۇ  

 84آل عمران:  چۆ  ۆ
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آراسته کرده شده است برای مردمهان  
دوسههتي آرزو هههای نفههس و زنههان و  
فرزندان و یزانه ها جمع سایته از زر و 
سیم و اسپان نشانمند سایته وچهار پایان 
و زراعت، این است بهره زندگاني دنیا و 

 یدا نزدیک اوست بازگشت نیک.
ز تصریح نموده اسهت کهه رایفهه    و نی

دیگههری هههدف شههان در زنههدگي    
برانگیختن فتنه ها و شعله ور سهایتن  
شرور و مفاسد در جامعه است، اهلل تعهالي  
 در مورد ایهن رایفهه فرمهوده اسهت:    

ڦ   ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  چ

ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  

ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎ  

ڎ  ڈ  ڈ  ژژ  ڑ   ڑ  ک  

 چک
 215 – 214ة: البقر

و از مردمان کسي هست که بشهگفت  
مي آرد ترا سخن او در بهاب زنهدگاني   
دنیا و گواه مي آرد یدا را بر آنچهه در  
دل وی است حال آنکه او سخت تهرین  
ستیزندگان است و چون ریاست پیهدا  
کند بشتابد در زمین تها تبهاهي کنهد    
درانجا و نابود سازد زراعت و مواشي را 

 ارد تباه کاری را.و یدا دوست ند
این اهدافیست که بسیاری از مردم در 
دنیا به آن تمایل دارنهد و بهه آن یهو    
گرفته اند ، اهداف پست کهه یداونهد   
مومنان را از آن پاک و مبهرا سهایته و   
آنها را به انجام وظیفه بلند تر و عالیتر 
زندگي مکلف سایته ، و بهردوش آنهها   

ست وجیبه و مسئولیت بزرگ را نهاده ا
که همانا مسئولیت دعهوت مهردم بهه    

ۀ         ۀ  ہہ  ہ  ہ     ھ  ھ  ھھ  ے  

 چے
 62األنعام: 

و نیست زندگاني دنیا مگر بازی ولههو و  
هرآیینه سرای آیرت بهتر است متقیان 

 را آیا در نمي یابید.
مهردم را فریفتهه   زندگي دنیا این رایفه 

نمي سازد و هدف را کهه بهه آن لحهاظ    
ڄ   چ آفریده شده اند یهوب میداننهد:  

 چڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ
 51الذاریات: 

مسلمانان واقعي دنیارا میهدان مسهابقه   
در راعت و عبادت یهدا مهي پندارنهد.    
آنها میدانند که سراسر زنهدگي شهان،   
علم شان، تجارت شان، مال های شهان،  

قت شان، فکر شهان و  یانه های شان، و
بالیره همه نواحي زنهدگي شهان در راه   
حصول رضای یداست، برعکس مادیین 
که همه چیز را بهرای شههوت و لذایهذ    

 ناپایدار این زندگي میدانند.
حقیقت که به این مطلب صحه میگذارد 
اینست همه آنچهه کهه تمهدن انسهاني     
امروزی تاکنون بهه آن دسهت یافتهه و    

شهف نمهوده در   عقول مخترعین آنرا ک
بخش راحهت و رفهاه جسهمي و مهادی     
انسان بوده است، و در بخهش امنیهت و   
آرامش، سعادت و نیهک بختهي انسهان    

 هیچ کاری انجام نداده است.
ایتراع وسایل پیشرفته زندگي از قبیل: 
تانگ، تو ، ههوا پیمها، مهوتر، لبهاس و     
سایر اشیای که فابریکهه هها در بخهش    

د مینماید، های مختلف زندگي آنرا تولی
این همه بخارر رفاه و آسایش جسمي و 
مادی انسان است و برای آسایش روحي 

 و معنوی وی هیچ کاری نکرده است..
اسههالم از بحههث و کههاوش و ایتههراع  و 
تولید هرگز منع نمي کند ولي بر هریک 
از آن تعلیمههاتي دارد؛ اول اینکههه ایههن 
ایتراعات و تولید به ضرر انسهان تمهام   

م اینکه: باید به وجهه تحقهق   نشود.؛ دو
یابد که ییر و نیکوئي فضیلت و ایهالق  
را در جامعه بار آورد و در اسهتعمال آن  
جانب شرعي و ایالقي آن در نظر گرفته 

امام حسن البنها در رسهاله    شده باشد...
یي تحت عنوان) مردم را بهه چهه چیهز    
دعوت نمائیم( بهه ایهن مفههوم اشهاره     

 نموده گفته است:
یزم ترا به یدا قسم که آیها  دوست عز

مسلمانان از کتاب پروردگار شان ایهن  
مفهوم را در یافتهه انهد، و آیها نفهس     
هایشان به این عظمهت رسهیده و روح   
شان به این حد از عطوفهت و رحمهت   
رسیده اند، و یا یود را از بنده گي ماده 
آزاد کرده اند؟ و آیا از لذات شههوات و  
ته یواهشات نفس یود را پهاک سهای  

اند؟ و آیا یود را از ایهن امهور پسهت    
ودني و اهداف ناچیز و بي ارزش یالص 
نموده و به سوی آفریده گهار زمهین و   
 أآسههمان روی آورده و کلمههه ی اهلل 

 برافراشته و در راه وی جهاد نموده اند؟
و آیهها دیههن وی را انتشههار داده و از   
شریعت وی دفاع کرده اند، یها اینکهه   

ن غرق در شهوات و آنها به سان سایری
یواسته های پست ودني انهد و یگانهه   
هدف شان به دست آوردن لقمهء چرب 
و مرکب راحت و لباس زیبها و یهواب   
آرام و همسر زیبا دل انگیهز و مظهاهر   

 کاذب و فریبنده است.
 حضرت رسول کریم فرموده است:

 .. (تع  عبد الدینار، تع  عبدالدره )  
 رواه البخاری 

نده دینار، سهرنگون بهاد   سرنگون باد ب
 بنده درهم.

 مسلمان چگونه باید برای اسالم زندگی کند 
بخارر آنکهه زنهدگي مسهلمان در راه    
اسالم بوده باشد او را ضروریسهت کهه   
بعضي امور را درک نموده و به آن عمل 

 نماید ازآن جمله است:
ڄ   ڄ  چدریافتن هدف از زنیدگی    -1

 51الذاریات:  چڄ  ڃ  ڃ  ڃ
یدم جنیات و انسانها را مگر برای نیافر

 آنکه عبادت من کنند.
ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  چ

ڤ  ڤ  ڤ   ڦ  ڦ  

 7هود:  چڦ  ڦ  ڄ  ڄڄ

و اوست آنکه آفرید آسمان و زمهین را  
در شههش روز و بههود عههرش او بههرآب 
آیرکار آفریدن شما آنکه تها بیازمایهد   
شمارا که کدام کهس از شهما نیکهوتر    

 دن.است از جهت عمل کر

سوی حق و ارشاد آنها به سهوی  
فضیلت و نیکوئي است تا آفتاب 
اسالم بر سر همه پرتهو افگنهد و   

 روشنائي بخشد.
عایفه یی از مردم، دنیا را مزرعه  -3

 ی آخرت می پندارند 
این رایفه همانا مومنان راستین 
انههد. کسههاني انههد کههه حقیقههت 

افتههه انههد و زنههدگي دنیهها را دری
میدانند که زندگي آیرت نسبت 
به زندگي دنیا از چقهدر اهمیهت   

ڻ  ڻ  ڻ  چ بریوردار است:



 

   

   

37 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                      

برای اسالم عیار سازد، این امهر  
بروی الزم مي گرداند کهه یهک   
سلسله صفات را باید در یهود  
پدید آرد تا زندگي اش از سایر 
مردم فرق و امتیاز داشته باشد. 
 و ازآن جمله است: التزام عملي
به اسالم که لزوم این امر بهرای  
فرد مسهلمان، ایهن مطلهب را    
میرسههاند کههه ایمههان بههه آرزو 
نیست بلکه ایمان آنست که در 
قلب جایگزین شده و عمل آنرا 

دریافتن بی ارزشی زندگی دنیا نسبت به  -2
ڌ  ڌ  ڎ  چ زندگی آخرت 

ڎ  ڈڈ   ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  

 68التوبۀ:  چک  ک  ک
آیا رضامند شدید بهه زنهدگاني دنیها    
عوض آیرت پس نیست متاع زندگاني 

ذلنق )دنیا در برابر آیرت مگر انهدکي. 
 (متاع الحیا  الدنیا و ما عند اج خیر وابقی

اع زندگاني دنیا و آنچه نهزد  اینست مت
 اهلل است بهتر و پایدار تر است.

در روایت آمده است که روزی حضرت 
برسر توده از زباله ایستاد و  رسول اهلل

یاران یود را صدا کرد و گفت: بسهوی  
دنیا بیائید) و ببینید( بعد پارچهء کهنه 

 ت و گفتهیده را گرفهو استخوان پوس
حضرت رسول ) اینست دنیا( .. و روزی 

یدا گوسفند مهرده یهي را دیهد کهه     
صاحبش آنرا به دور افگنده بهود، بعهد   
روی بسوی اصحاب یود نموده گفهت:  
ببینید که این گوسفند نهزد صهاحبش   
چقدر بي ارزش شده اسهت) کهه آنهرا    
افگنده است( اگر دنیا نزد یداوند بهه  
اندازه بال مگس ارزش میداشت بهرای  

جرعه از آب کافر اجازه آن نمي داد که 
بسر کشد ، فرمود: قیامت نزدیک شده 
است و افزون نمي سازند مردمان مگهر  
حرص به دنیارا و افهزون نمهي سهازند    

 مگر دوری از یدا را.
فهمیدن، حتمی بودن میرگ و عبیرت    -3

ڇ  ڇ  ڇ  ڍ    ڌ   ڌ  ڎ  چ گرفتن از آن 

 27 - 21الرحمن:  چڎ  ڈ  ڈ
هرکه هست بر روی زمین فاني شود و 
باقي ماند روی پروردگهار تهو یداونهد    

 بزرگي و انعام.
ں  ں  ڻ  ڻڻ   ڻ  ۀ  چ

ۀ  ہ  ہہ  ہ  ھ   ھ  ھ   

ھ  ے  ے  ۓۓ  ڭ  ڭ  ڭ      ڭ  

 685آل عمران:  چۇ  ۇ
هر نفسي چشندهء موت اسهت و جهز   
این نیست که تمام داده یواهید شهد  
مزد یویش را روز قیامت پهس هرکهه   

ر آورده شد دور داشته شد از دوزخ و د
به بهشت پس هر آیینه به مراد رسهید  
و نیست زنهدگاني دنیها مگهر بههرهء     

 فریبنده.
از حضرت رسول اهلل روایت شده اسهت  

) اکثننروا ذکنر هننادم  کههه وی فرمههوده اسههت:
یاد از بین برنهده   اللذات و مهرق ال ماعنات(

لذت ها و جدا کننده جمعیت ها را زیهاد  
 کنید. ) مراد از ان مرگ است(.

روایهت اسهت    از حضرت ابوذر غفاری
که وی گفت: گفتم ای رسول یدا صحف 

 ونه بود؟ فرمهود: هچگ حضرت موسي
) کاننن  عبننرا کلهننا: ع بنن  لمننک ایقننک بننالموت ثنن  
هنننننو یهنننننرح، ع بننننن  لمنننننک ایقنننننک بالننننننار ثننننن  هنننننو 
یضحق، ع ب  لمک ایقک بالقدر ث  هنو ینصنب، 
ع بن  لمنک رای الندنیا و تقلبهنا باهلهنا ثن  اطمننان 
الیهننا، و ع بنن  لمننک ایقننک بالحسنناب غنندا ثننن  ال 

 رواه ابن حبان یعمل(
) صحیفه های حضرت موسي( همههء آن  
اندرز و عبرت بهود، مهن از آن کهس در    
تعجبم که به مرگ یقین داشهته باشهد و   
اظهههار سههرور نمایههد، و از آن کههس در 
شگفتم که به آتش یقین داشته باشهد و  

آن  بعد ینده بر لب داشهته باشهد، و از  
کس در شگفتم که ایمان به قدر داشهته  
باشد و بعد یود را یسته سهازد، و از آن  
کس در شگفتم که دنیا و تقلبات آنرا بهه  
اهلش ببیند و بعد بهه آن دل بنهدد، و از   
آن کس در شگفتم که به حسهاب فهردا   

 ایمان داشته باشد و بعد عمل نکند.
روایت اسهت کهه    از حضرت ابوهریر

رسول یدا بخهارر جنهازه    گفت همراه با
بیرون شدیم ، پهس وی برسهر یکهي از    

تی علنی هنذا  قبرها ایسهتاد و گفهت:   ) منا ینای
القبر یوم اال وهو ینادی بصوت ذلق طلنق ، ینا ابنک 
آدم نسنننیتنی؟ الننن  تعلننن  اننننی بیننن  الوحننند  و بیننن  
الغرب  و بی  الوح،  و بی  الدود و بین  الضنیق 

لقبننر روضنن  مننک اال مننک وسننعه اج علیننه؟ ثنن  قننا : ا
 رواه الطبراني ریاع ال ن  او حهر  مک حهر النار(

هیچ روزی بر این قبر سپری نمي شهود  
مگر آنکه وی به صدای رسا فریاد میزنهد  
که ای فرزنهد آدمهي تهو مهرا فرامهوش      
نمودی آیا نمیداني که من دریانه تنها و 
غربت و یانه وحشت و یانه کرم و یانهه  

را که یداوند  تنگي قرار دارم مگر آنکس
 جایگاه اش را وسیع سایته باشد.

به ترتیب آمویتن  درک حقیقت اسالم  -1

و فهمیدن اصول و احکام آن و حالل و 
 664ره:  چٺ  ٺ  ٿ  ٿچ حرام آن ..

و بگو ای پروردگهار مهن علهم مهن را     
 افزون ساز.

 و حضرت رسول یدا فرمهوده اسهت:  
ینرد اج )انما العلن  بنالتعل  والهقنه بالتهقنه و منک 

 رواه الطبراني به خیراا یهقه فی الدیک(
حقیقت اینست که علم بهه آمهویتن   
وفقه به دانستن میسر گردد و کسهیرا  
که یداوند به وی اراده ییهری نمهوده   

 باشد اورا درعلم دین فقیه گرداند.
) ان االنبیناء لن  یورثنوا  و نیز فرموده است:

فمنک اخنذه  دیناارا وال درهماا ، انما ورثوا العلن  ،
 رواه ابوداود و الترمذی اخذ بحظ وافر(

از یود درهم و دینهاری بهه    ‡انبیاء
میراث نگذاشته اند بلکه ایشان علم را 
به میراث گذاشتند، پس کسیکه از این 
علم چیزی نصهیبش شهده باشهد در    
حقیقت نصیبه زیادی بهرایش رسهیده   

 است.
جاهلیهت را   درک حقیقت جاهلییت   -5

ر و اندیشه ها و مکتهب  میتوان از افکا
های آن شنایت و با کشف عیهوب آن  
و و میتوان به اضرار و یطرهای آن پي 
برد تا به این ترتیب از مکهر آن ایمهن   
گردد و یود را برای مبارزه با آن آماده 
سایت، حضهرت رسهول اهلل فرمهوده    

 ()منننک تعلننن  لغننن  قنننوم امنننک مکنننره  اسهههت:
کسیکه زبان قهوم را بیهاموزد از مکهر    

 در امن ماند. شان
صفات آنهائیکه برای اسیالم زنیدگی    -الف

 می کنند 
وقتي یک مسهلمان زنهدگي یهود را    
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  تصدیق نماید، اهلل تعالي فرموده است:

 20الرعد: چٱ  ٻ  ٻ  ٻچ
کارههای نیهک   آنان که ایمان آوردند و

 کردند.
ۀ  ۀ  ہ   ہ  ہ  ہ  چ

 44البقرة:  چھھ  ھ  ےھ  
آیا میفرمائید مردمان را به نیکوکاری و 
فراموش میکنید یویشههتن را و شهما   
مي یهوانید کهتاب یعهني تههورات را  

 آیا نمي فهمید.
ۀ    ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  چ

 6الصف:  چھ

بسیار ناپسندیده شد نهزد یهک یهدا    
 آنکه بگوئید چیزی که نه کنید.

کمهرم  » ه است االسالم غزالي گفت 
را دوکس شکسته است عالمي که هتک 
علم نماید و جاهل عابد، جاهل مردم را 
به عبادت یود فریهب میدههد وعهالم    
باهتک علم یویشتن مهردم را فریفتهه   
میسازد ... حضرت رسول اهلل مسلمانان 

) کوننوا  را نصیحت نموده فرموده اسهت: 
شما پاسداران  للعلن  رعنا  وال تکوننوا لنه روا (

 علم بوده باشید نه راویان علم.
از پي تحقق مصلحت اسهالم بهوده    –ب

باشیهد نظر بهه ایهن فرمهوده حضهرت     
بها   ) دَوروا مل کتاب اج حیثما دار(رسول اهلل

کتاب اهلل چرخ زنید هرجاییکهه چهرخ   
زند. مطلهب اینکهه کتهاب اهلل هرچهه     

 میگوید همان کنید.
منننک اصنننبح الیهنننت  )و ایهههن فرمهههوده وی

کسههیکه بههه امههور  فلننی  منننه ( للمسنلمیک
مسلمانان اهتمهام نکنهد وی از جملهه    

امر بخارر آنکه منسوب بودن به اسالم 
رای مسلمانان را به آن وا میدارد که به 

پیشرفت و ترقي اسالم بکوشند و کهار  
کنند ... و بایهد ایهن عمهل یهود را از     
رریق پیوستن به جماعت اسالمي هم 
آهنگ سازند و با کسانیکه برای نشهر  
دعوت اسالمي کار میکننهد همکهاری   
کنند و در امر به معروف و نهي از منکر 
با ایشان شرکت نمایند و در نتیجه این 

نواده مسهلمان  امر، فرد مسهلمان یها  
جامعههه مسههلمان و بههاالیره دولههت  
اسالمي بوجهود مهي آیهد اهلل تعهالي     

ەئ  وئ  وئ  ۇئۇئ  چ فرموده است:

 2المائدة:  چۆئ  ۆئ   ۈئ  ۈئ     ېئېئ
به نیکوئي و تقوا بهه همهدیگر کمهک    
کنید و در معصیت و تجاوز با یکهدیگر  

 همکاری نکنید.
 ت:هوده اسهرمهف ولهضرت رسهح

ینننننان المرصنننننو  ی،ننننند )المسنننننل  للمسنننننل  کالبن
 حدیث برگزیده بعضه بعضا(

مسلمان برای مسلمان مثهل عمهارت   
 محکم است که یشت هایش یکهدیگر 

 رامحکم گرفته باشد.
 و نیز فرموده است:

) ینننداج منننل ال ماعننن  وانمنننا یاکنننل النننذئب منننک  
دسههت اهلل  صههحیح البخههاری الغننن  القاصننی ( 

باجمعیت است حقیقت اینست گهرگ  
ند را مي یورد کهه  از رمه همان گوسف

 از همراهانش دور شده باشد.
)علینق ب ماعنن   و نیههز فرمههوده اسههت:

  627ص 2صحیح المسلم، ج المسلمیک وامامه (

ترا الزم بود که به جمعیت مسلمانان و 
 امام آنها بپیوندی.
برکت در  )ال ماعن  برکن ( و فرموده است:

 جماعههت اسههت. وایههن فرمههوده وی 
جماعت بیهقي اب( )ال ماع  رحم  والهرق  عذ

 رحمت است و از هم پاشیدگي عذاب.

 و من اهلل توفیق.
 برگرفته ازکتاب:مسلمان بودن یعنی چه

 مؤلف: فتحی یکُن
 

 

زیم ها به سوی زید بن ثابهت ملتفهت   
شده گفت: ) از من به حضرت رسول اهلل 
بگو که مهن بهوی بهشهت را احسهاس     
میکنم .. و برای قوم انصهارم بگهو کهه    

نزد اهلل هیچ عذری نیست چهون   شمارا
بر حضرت رسول اهلل دست یابهد  دشمن 
شما ذره ی از تهوان موجهود بهوده    و در

باشد، و بعد روحش از همان لحظه جهدا  
 شد.
احساس عزت به حیق و اعتمیاد بیه ا      –ج 

ایهن دیگهر از صهفات مومنهان      داشتن 
گ  گ    ڳ  چ راسههتین اسههت 

 8المنافقون:  چڳ
و پیغهامبر او را و  و یدای راست بزرگي 

 مسلمانان را .
ھ   ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ    چ

 660آل عمران:  چڭ
و سست مشوید و اندوهناک مباشهید و  

 شما اید غالب اگر مسلمان هستید.
در روایت آمهده اسهت کهه مههاجرین     
مسلمان به یارر حفظ دین یویشتن به 
حبشه پناهنده شهدند وقتهي بحضهور    

رهبهان  نجاشي دایل شدند کاهنهان و  
های دربار نجاشي به سهرعت در پهیش   
روی مسلمانان آمده از ایشان یواستند 
که در برابر پادشاه سرسهجده بهرزمین   
نهند، جعفر بن ابي رالب که سرکردگي 
» این مهاجرین را بدوش داشت گفهت:  
ما قومي هستیم کهه بهه جهز پیشهگاه     
یداوند در پهیش ههیچ یهک مخلهوق     

و بهه   ...«سرسجده بر زمین نمي نههیم  
این ترتیب در تهاریخ اسهالمي صهدها    
نمونهء زنده از شجاعت و سهرافرازی را  
مي یهابیم کهه پیشهاهنگان رهراز اول     
اسالم آنرا ثبت نمودند امثال یبیب بن 
عدی وزید بن دثنه و ربعي بهن عهامر و   
مصعب بن عمیر و سهعید بهن جبیهر و    
سههعید بههن المسههیب و غیههره... و هههر 

ه به نقهش  مسلمان را شایسته آنست ک
قدم آنها گام بردارد و سیرت و سجایای 
 آنها را مشعل فروزان راه یود گرداند.

برای مسلمانان الزم آن باشهد کهه    –د 
یود را به ارزش های اسالمي عیار سازد 
و با مسلمانان با عمل همکاری کند : این 

و نیهز فرمهوده    ایشان نیسهت. 
)انننن  علنننی ثغنننر  منننک ثغنننور  اسهههت:

تویود  االسالم فنال ینوتیک منک قبلنق(
برمرز از مرزههای اسهالم قهرار    
داری هوشههدار کههه دشههمن از 

و در غزوه احهد   سوی تو نیاید.
سعد بن ربیع آیهرین لحظهات   

ا پشت سهر مهي   زندگي یود ر
نهاد و جسد وی بیش از هفتهاد  
جای در اثر ضربه ، شمشیر و با 
فرورفتن نیزه و بها زیهم تیهر    
یورده بود و با وجود این همهه  
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نطاوی ههه اسالم چیست؟ علهي الط      
بهه شهاگردان یهود     مي گوید: یک بار

گفتم، اگر بیگانه و غریهب پهیش شهما    
بیاید و بگوید فقط مدت یهک سهاعت   

یواهم در ایهن مهدت    وقت دارم و مي
بدانم اسالم چیست، شما چگونه در این 
مدت کوتاه اسالم را به او مي آموزیهد؟  
گفتند این کار غیر ممکن است کهه در  
این مدت یهک سهاعت دیهن اسهالم و     
محتویات آن را یاد بگیرد. و ههر کهس   
بخواهد اسالم را درک کنهد، بایهد اول   
درس بخواند و کتب توحیهد، تجویهد،   

یر، حدیث و اصول و غیره یاد فقه، تفس
بگیرد و آنها را مطالعه و یادآوری کند و 
ی  معلوم است که برای یوانهدن همهه  

این کتاب ها حداقل پهنج سهال وقهت    
الزم دارد. گفتم سهبحان اهلل! مگهر در   
زمان یهود پیغمبهر اسهالم، بعضهي از     
اعراب صحرانشین بهه یهدمت رسهول    

نمي آمدنهد و در مهورد اسهالم و     یدا
ام آن از حضرت نمهي پرسهیدند؟   احک

حضرت هم بهه ایشهان اسهالم را مهي     
آمویتند و در مدت یک روز یها کمتهر   
اسالم را کامالً درک مي کردند و سپس 
به شهر و محل سکونت شهان بهاز مهي    
گشتند و اقوام و همشهریان یود را بهه  
اسالم دعوت مي کردنهد؟ و گذشهته از   

در مههدت  ایهن مگهر پیغمبههر اسهالم   

اسالم و ایمان و احسان را بهرای  کوتاهي 
تمام این  جبرئیل شرح نداد؟ رسول اهلل

 سه جمله توضیح داد.موضوعات را در
چرا ما اسالم را در مدت یک سهاعت  

یم بیان کنیم؟ در حقیقت بهرای  ههنتوان
هر مخلوقي آرزو و غایتي معین است که 

هند و ش مي که هعي و کوشهبرای آن س
براساس آن عقیده ای دارد که انساني هر

زندگي مي کند، بنابر این هر کسهي کهه   
بخواهد دین اسالم را بپذیرد باید ابتهدا  
اساس عقلي آن را قبول داشته باشهد و  
اینکه آن را کامالً تصدیق کند تا اینکهه  
 اسالم عقیده او شود و مهمتهر از همهه  

باید یقین داشته باشد که این دنیایي که 
گي مشاهده مي کند، تمهام دنیها و زنهد   

کردن و حیات جاویهدان نیسهت و ایهن    
زندگي که دارد همه ی زندگي ها نیست؛ 
بلکه پس از این دنیا، دنیای دیگری ههم  
یواهد آمد و به رور یقهین بدانهد کهه    
انسان قبل از اینکه متولد شهود، وجهود   
داشته باشد و بعد از مهردن ههم وجهود    
یواهد داشت و یودش، یهودش را بهه   

ل از اینکه یودش وجود نیاورده بلکه قب
 را بشناسد، وجود داشته است.

و این جمهادات انسهان را بهه وجهود     
نیاورده اند. زیرا انسان عاقل است و آنها 
عقلي ندارند و یداوند متعال اسهت کهه   
انسان و آنچه در این جهان دیهده مهي   

شود، آفریده و از عهدم و نیسهتي بهه    
هستي آورده، آن یداوندی کهه همهه   

کند ند و دوباره زنده میز را مي میراچی
و اوست که همه چیز را آفریده و هرگاه 

چیزی را یلهق کنهد بها لفهظ      بخواهد
یلق مي شود و هرگاه قصهد  باش)کن(

نابودی چیزی را نماید، نابود مي کنهد،  
یداوندی است که در جههان ماننهد و   
مثل ندارد. اول همه چیز او است و آیر 
همه چیز هم اوست. قهدرت و توانهایي   

حدودی ندارد، چیزی بر او پنههان   اش
نمي شود. عادل اسهت کهه عهدالت او    
کامل و شامل همه ی آفریده هاسهت و  
با انصاف و عدالت بشری قابل مقایسهه  
نیست. یداوند که نوامیس جهان را که 
به مقدار آفریهده و از ازل جزییهات وا   
نواع و آنچه برآن عارض مي گردد چهه  

و  از بندگان و جمادات، از حرکت
سکون و ثبات و تحول و انجهام  
کاری و تهرک آن بهه انهدازه ی    

ین نموده و به بشر مخصوص تعی
عقل و هوش عطهاکرده تها بهه    

ی آن ییر و شر را تمیهز  وسیله 
دهد و به واسطه ی عقهل یهود   
هرچه را که بهتر و با مصلحت تر 

 باشد برای یود برگزیند.
اما در این دنیای مهادی تمهام   

رد نیهاز بهرای   وسایل و لوازم مو
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سعادت و نیکبختي حقیقي به معنهای  
واقعي آن را در این جهان زود گذر به 
وجود نیاورده، بلکه سعادت بشهر بهه   
معنای واقعي آن را برای روز واپسهین  

نمهوده، کهه در آن روز بهدون     ذییره
کسهي را بهه جهزا و پهاداش     شک هر

اعمالش مهي رسهاند. نیکوکهار را بهه     
بهه دوزخ   بهشت مي بهرد و بهدکار را  

روانه یواهد کرد. او یداونهدی اسهت   
یکتا و بي مانند و بدون شریک، پهس  
تمام عبادت بشر برای او است و ههیچ  
کههس بههدون اذن و اجههازه ی او حههق 
شفاعت و تقرب نخواهد داشت و آنچه 
در این دنیا وجود دارد یا وجهود پیهدا   
مي کند در ایتیار و در دست قدرت او 

 است و بس.
ل موجودات را بر دو قسم یداوند متعا

آفریده، قسم اول موجوداتي است که 
به چشم دیده و احساس مهي شهوند،   
قسم دوم نامرئي، که به چشهم دیهده   

ها احسهاس  هوند و وجود آنه هنمي ش
نمي گردد. آنچه دیده مي شود ماننهد  
جمادات، حیوانات، جانوران، حشرات، 
یزندگان، و پرنهدگان، بهه وسهیله ی    

آنان را کامالً حس چشم و گوش وجود 
کرده و لمس مهي کنهیم، امها آنچهه     
مشههاهده نمههي شههود و وجههودش را 

جن ها احساس نمي کنیم مانند مالئکه، 

 دهند و پیغمبر اسالم محمد مصهطفي 
به سوی جن و انهس فرسهتاده شهده، و    
جن مکلف به عبادات و واجبهات انهد و   

ي شهوند و  م مانند انسان ها مرده و زنده
کسي به جهزای  محاسبه مي گردند و هر

د بزرگ برای یود یواهد رسید. و یداون
کتاب ههایي از  هدایت و رهنمایي بشهر 

آسمان نازل کهرده و بهر ههر پیغمبهری     
صحف یا کتابي فرود آورده که بزرگترین 

دا محسههوب معجههزه ی پیغمبههران یهه
شوند، مانند تهورات، انجیهل، زبهور،    می

و شامل ترین و  صحف ابراهیم و آیرین
ترین همه قرآن است که هماننهد  کامل 

روزی که به وسیله ی جبرئیل بر محمهد  
نازل شده سالم و صحیح و کامل  مصطفي

تا امروز باقیمانده و تا ابد سالم و کامل و 
صحیح و دور از منحرفهان و بهدیواهان   
باقي یواهد ماند، و آیهرین پیغمبهران   
یدا بدون شک حضهرت رسهول اعظهم    

د بن عبداهلل المصهطفي القریشهي   محم
است که با بعثت او تمام کتهب و رسهل   
منسوخ و مختوم گردیده اسهت و ههیچ   

 پیغمبری بعد از او نیست.
م و برنامهه ی  و قرآن یدا دستور اسال

شخصي کهه قلبهاً   زندگي بشر است و هر
آن را تصدیق کند مؤمن نامیده مي شود 

یمان بهه آن اقهرار شههادتین    و شر  ا
هلل و  شهد  ن  شهد  ن الاله اال ااست، }

گواهي مي دهم به » محمداً رسول اهلل{
هداوند متعههال و گههواهي تایي یهههیکهه
دهم به اینک محمهد ههم پیغمبهر و    می

و چون شهخص  « رسول برحق یداست
این جمله را تلفظ کند مسلمان یواههد  
بود یعنهي وارد مهرز و حهدود اسهالم     
گردیده و به عنوان یک شهروند اصهیل  

المي شهنایته مهي شهود و در ایهن     اس
صورت مانند مسلمانان دیگر از حقهوق  
اسالمي بریوردار مي شهود و ههر چهه    
مسلمانان به آن مکلف هستند او نیز به 
آن مکلف یواهد بود. و اولین چیزی که 

هادتین بهر او واجهب   هبعد از نطق به ش
مهي شهود عبهادت اسهت و نخسههتین     
 عبادت نماز است. دو رکعت نماز صبح،
چهار رکعت نماز ظهر، چهار رکعت نماز 
عصر، سه رکعت نمهاز مغهرب و چههار    
رکعت نماز عشا، تا در ایهن نمهاز ههای    
پنجگانه یدای یود را به یاد بیاورد و از 
او رلب عفو و مغفرت کند و از او ییهر  
رلب کند و از شر)شیارین( به او پنهاه  
ببرد مشرو  به اینکه قبل از انجام نماز 

یرد و یود را پهاکیزه سهازد،   ها وضو بگ
این است نماز های فرض پنجگانهه کهه   
هفده رکعت آنها، بیش از نهیم سهاعت   
وقت نمي گیرد و برای انجام آنها جایي 
معین نشده و امامي تعیین نگردیهده و  
برای نماز و باقي عبهادات دیگهر ههیچ    
واسههطه ای میههان یههدا و بنههده مقههرر 
ار نگشته است، بلکه برای توبه و استغف

نمودن باید یود انسان با یداوند متعال 
روبه رو شهود و رلهب آمهرزش کنهد.     
چهارمین قسم عبادات، زکات است که 
هر شخص مسلمان چهون تهوان مهالي    
داشته باشد و از نفقه یهود و یهانواده   

افي بماند و یهک سهالي بهر آن    اش اض
، باید قسمتي از آن را که یداوند بگذرد

و شیارین. مالئکهه مخلوقهاتي   
بادت هقط برای عههستند که ف

و ییر و صالح آفریده شده اند 
و در امور شر دیالتي ندارند؛ و 
شیارین موجوداتي هستند که 

مههاني، فسههاد، بههرای شههر، نافر
ههي و ضههاللت  وسوسهه و گمرا 

جهن   بشر یلق شده انهد، امها  
ند انس دارای عقل و شهعور  مان

ییهر، شهر، حهالل و     هستند و
ههم تشهخیص مهي    حرام را از

چرا ما اسالم را در مدت یک ساعت 
یم بیان کنهیم؟ در حقیقهت   ههنتوان

برای ههر مخلهوقي آرزو و غهایتي    
معههین اسههت کههه بههرای آن سههعي 

ه قیدوکوشش مي کند وهر انساني ع
ای دارد کههه براسههاس آن زنههدگي  

کند، بنابر ایهن ههر کسهي کهه     می
بخواهد دین اسالم را بپهذیرد بایهد   
ابتدا اساس عقلي آن را قبول داشته 
باشد و اینکه آن را کهامالً تصهدیق   
 .کند تا اینکه اسالم عقیده او شود
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ک و تعیین فرمهوده بهه عنهوان کمه    
مساعدت به فقرا و مستمندان بدههد،  
ربعاً باپردایهت زکهات ههیچ گونهه     
احساس نهاراحتي نخواههد کهرد و از    
سنگیني آن پروایهي نهدارد و همهین    
پردایتن زکهات سهببي اسهت بهرای     
اتحاد و همبستگي مسلمانان و نجهات  
از بدترین امراض که همانا مرض فقر و 
تنگدسههتي اسههت. سههومین قسههم   

اه مبارک رمضان است عبادات، روزه م
که یداوند متعال در رول یهک سهال   
ماهي را برای روزه داری  تعیین نموده 
است که از سحرگاه تا غروب یورشید 
از یوردن و آشامیدن تمام چیزههایي  
که روزه را بارل مي کند، یهود داری  
کند و در واقع این هم وسیله ای برای 
صفای نفهس انسهان و ههم راحتهي و     

پههاکیزگي و تزکیههه صههحت بههدنش و 
ایالقش است. پنجمین قسم از ارکان 
اسالم حج بیت الحرام است. اسالم در 
حقیقت دستور داده کهه ههر شهخص    
مسلمان عاقل و بالغ، مرد یا زن، چون 
توشه ای راه و قهدرت سهفر داشهته    
باشد)مستطع باشد(، در رهول مهدت   

ج هه حه هد یک بهار به  هود بایهعمر ی
ایام موسمي بیت الحرام برود و آن در 

معلوم شده است و هدف از آن ایجهاد  
بزرگترین اجتماع مسلمانان جههان و  
بررسي احتیاجات مسلمین و درد دل 
نمودن مسلمین عالم در هر نقطهه ای  
از جهان اسالم است و موجب اتحاد و 
همبستگي مسلمین و پیشرفت دیهن  
اسالم اسهت؛ بهه شهرري کهه تمهام      
 مناسک فرضیات و واجبات آن را بهه 
رور صحیح به جها آورده و یهود را از   
گناه و معاصي پاک سازد و از کهردار و  
اقوال ناشایسته ای که کرده، به درگاه 
یداوند رجهوع نمایهد و از معاصهي و    
گناه های کهه مرتکهب شهده اظههار     

پشیماني و نهدامت کنهد و چنهان کهه     
حقوق کسي برگردنش باشد، بایهد بهه   

ز حق رور شایسته ای آن را ادا کند و ا
یدا و بندگان یدا پاک شهود و بعهد از   
انجام حج و مراجعت به منهزل از تمهام   
محرمههات و منهیههات اجتنههاب ورزد، و 
یدای متعال فرایض و واجبهاتي را بهر   
بندگانش واجب کرده، بسیاری از کارها 
را بر آنان حرام کرده و بندگان یهود را  
به دور شدن از آن محرمات و گناههان  

سهت. ماننهد کشهتن    دستور فرمهوده ا 
مسلماني بدون حهق، تجهاوز و تعهدی    
کردن بر مسلمانان، ظلم و ستم کهردن،  
شرب یمر، قمار بازی، زنها کهاری، ربها    
یواری، دروغ گفتن و ییانت کردن در 
یریههد و فههروش و فههرار از یههدمت   
سربازی) اگر ادای یدمت سهربازی بهه   
منظور اعال کلمه اهلل باشد( و نافرمهاني  

سم دروغ و گهواهي دادن  پدر و مادر، ق
به دورغ و غیهر اینهها، از افعهالي کهه     
مخالف اسالم و قهرآن اسهت. و شهکي    
نیست که هرگاه مسلماني مهرد یها زن   
مرتکب گناهي شود و یالفي از وی سر 
بزند، چون از کردار یود پشیمان شهود  
و به درگاه یداوند بزرگ روی آورد و توبهه  
را  استغفار کند، یداوند متعال توبه اش

قبول مي فرماید و گناههان او را مهورد   
عفو قرار مي دهد و او را مي آمرزد؛ ولي 
اگر توبه نکند و از گناههانش پشهیمان   
نگردد، کافر محسوب نمي شود، بلکه از 
گروه مسلمانان شمرده مي شهود ولهي   
مسلماني گناهکار، که در آیرت بهدون  
ستم باید به نتیجه عمهل یهود برسهد    

اسهت و ماننهد    ولکن عهذابش موقهت  
کههافران عههذابش همیشههگي و دائههم  
نخواهد بود، اما اگهر شخصهي یکهي از    
 .فرایض و واجبات الههي را انکهار کنهد   
مثالً بگوید نمهاز قهدیمي اسهت و روزه    
فرض نیست بدون شک گناهکار بوده و 

لباس ارتداد پوشیده و از جمله کافران 
یواهد شد. همچنین اگر بهه   محسوب
دی اعتقاد کامل محرمات یداونیکي از

مهثالً بگویهد زنها گنهاه      نداشته باشهد 
هم مرتد و برگشهته از دیهن   نیست، باز

شمرده مي شود و این بزرگترین گنهاه  
نابخشهودني یواههد    در اسالم است و
ممکن اسهت یکهي از    بود. هر مسلمان

واجبات را ترک کنهد و یها اینکهه بهه     
گناهي آلوده شود، که در ایهن صهورت   

الف کار است. ولي مسلماني عاصي و ی
در صورتي که اعتقاد به وجوب فرضهي  
نداشته باشد یا منکر تحهریم حرامهي   
شده باشد شکي نیسهت کهه از گهروه    
کافران یواهد بود. مسلمان بها مهؤمن   

فرق دارد؛ مؤمن کسي است که 
بدون تردید و از روی حقیقت و 
یلوص نیت و با قلهب پهاک بهه    

رآن و احکههام وجههود یههدا و قهه
کامهل   اد صهحیح و اسالم اعتقه 

داشته باشد، اما مسلمان کسهي  
است که منتسب به دین اسهالم  
باشد و ظاهراً یها بارنهاً احکهام    
قرآن را پذیرفته و به آن عمهل  
کند. مثالً هرگاه شخصي ظهاهراً  
یدا ترس و نماز یوان و به نظهر  

یداوند بزرگ برای هدایت و رهنمایي 
 بشرکتاب هایي از آسمان نازل کرده و
بر هر پیغمبری صحف یا کتابي فهرود  
آورده کهههه بزرگتهههرین معجهههزه ی 
پیغمبران یدا محسهوب مهي شهوند،    
مانند تهورات، انجیهل، زبهور، صهحف     
ابراهیم و آیرین و شامل ترین و کامل 
ترین همه قرآن است که همانند روزی 
که به وسهیله ی جبرئیهل بهر محمهد     

نازل شده سالم و صحیح و  مصطفي
ز باقیمانده و تا ابد سالم و کامل تا امرو

کامل و صهحیح و دور از منحرفهان و   
 .بدیواهان باقي یواهد ماند
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دیگران دور از گناه باشد ولي بارنش 
یههراب و عبههادت او از روی حقیقههت 

ین شخصي مسلمان نامیده نباشد، چن
مي شود نه مؤمن. زیرا مؤمن به کسي 
گفته مي شود کهه ظهاهر و بهارنش    
یکسان بوده و در دل و ضمیر او هیچ 
گونه اثری از فساد نباشد، چون مردم 
برآنچه در قلوب و دل ههای دیگهران   
است ارالع ندارنهد و فقهط یداونهد    
متعال است که چیزی بر ذات مقدس 

بر همه چیز و همه  اش پنهان نشده و
کس مطلع و توانا و دانا اسهت. و اگهر   
کسي به اساس فکر اسالم، یعني بهه  
ذات مطلههق یداونههد جهههان ایمههان 
بیههاورد و بههه فرشههتگان یههدا، بههه  
پیغمبران یدا، به کتب یهدا، بهه روز   
قیامت و قضا و قدر هم ایمان داشهته  
باشد و نماز ههای پنجگانهه را اقامهه    

ا روزه بگیهرد و  نماید و ماه رمضهان ر 
زکات را بپردازد و حج یانه یدا برود 
و از محرمات امتناع ورزد، پس او هم 
مسلمان است و هم مؤمن. لکن ثمهره  
ایمان او ظاهر نمي شهود و شهیریني   
آن را نمههي چشههد تهها اینکههه تمههام 
عبادتش مخلصانه برای یدای متعهال  
باشد و عمهالً راه اسهالم را در پهیش    

حقیقهي   راه اسهالم گیرد. پیغمبهر  
اسالم را در یک جمله یالصه فرموده 
و در یک کلمه بیان و روشهن نمهوده   

را به یاد داشته باشهد و پیوسهته او را در   
نظر یود بیاورد و یقیناً بداند که چهه در  
موقهع نشسهتن و چهه راه رفهتن و چههه     
یوابیدن و چه موقهع تنههایي و چهه در    
جمعیت، چه حالت جدی و یا شویي، در 

روز یالصه در همه مکان ها یهدا  شب و 
او را مي بیند و او را نظر داشته به او مهي  
نگرد، اینکه کمک را فقط از او بخواههد و  
در موقهع نگرانههي و نههاراحتي از او مههدد  
جوید و فقط از او بترسد و بس، و دسهت  
یواهش و تمنا را تنها بهه سهوی او دراز   
کند. زیرا که اگر او یدا را نمي بیند بدون 

ک یههدا او را مههي بینههد. رسههول اهلل شهه
ان تعبداهلل کانک تراه، فهان  )فرموده اند: 

آری این تعریف لم تکن تراه فانه یراک.( 
مجملي از دین اسالم بوذ و مفصالً اسهالم  
و احسان را در بخش های بعدی یهواهیم  
آورد. در این فصل مناسب است کهه بهه   
اصطالحات بعضي از دانشمندان، ماننهد:  

ن و یقین بپردازیم، تا اینکه بهه  شک، گما
وسیله این ها با عقیهده بریهورد کنهیم.    

در کتههاب یههود و قبههل از   "دکههارت"
در کتاب یود بنهام) المنقهذ    "غزالي"او

من الضالل( از شهک شهروع کردنهد تها     
اینکه به کلمه یقهین رسهیدند. ببینهیم    
شک به چه معناست؟ هرگاه تو در مکهه  

ر شههر  باشي و کسي از تو بپرسد آیها د 
رائف باران مي بارد؟ در این صورت نمهي  
تواني بگویي بلي یها ییهر، زیهرا کهه در     
همان موقع شاید در رائف باران ببهارد و  
شاید هم نبارد این معنهي کلمهه شهاید    
است. اما اگر بیرون از مکه بایستي و بهه  
ررف رائف نگاه کني و ببینهي کهه ههوا    
ابری است و در آسمان رائف ابر مشاهده 

ایي، در این صورت مي تواني در جواب نم
پرسنده بگویي: گمان مي کنم در رهائف  

بارد. ایهن معنهي کلمهه گمهان     باران مي 
 صههد ازدر 11اسههت. )گمههان درحههدود  

بهاالی  احتمال است(. و هرگاه ببینهي ابر 

رائف سیاه تر و متراکم تر شده و شهر 
ف دیده مي همان رائهآسو برق دررعد 

اسهخ سهؤال   شود، در این حالهت در پ 
گویي: بلي باران مي هکننده مي تواني ب

معنههي کلمهه دانهایي یهها   بهارد و ایهن   
که در این صورت درجه دانستن است)
در صد رسیده اسهت(.   75ارمینان به 

اما اگر یودت به شهر رائف بروی و ابر 
و باران و رعد و برق را به چشهم یهود   
بیني و صدای رعد را بشنوی و لبهاس  

ش باران تر شهود، در  هایت در اثر ریز
این حالت است مي تهوان گفهت بلهي    
باران مي بارد و این معني کلمه یقهین  
است، که در وجود بهاران ههیچ گونهه    
شک و گمان و تردیهدی برایهت بهاقي    
نمانده است. تو از شک و گمان و شاید 
شروع کرده ای تا اینکهه بهاالیره بهه    
کلمه یقهین و ثبهوت و صهد در صهد     

ندان مها ههم ایهن    رسیده ای و دانشم
یقین را علم مي نامند و بنا به گفتهه ی  
دانشمندان امروز، علهم بهر دو قسهم    
اسههت) البتههه علمههي کههه معنههي اش 
دانستن باشد( اوالً: علم مطلهق بهدون   
قید و شر  که در مقابل آن جهالهت و  
ناداني است. ثانیاً: علمي که در مقابهل  
هنر و فلسفه باشد. بنهابر ایهن کیمیها    

فزیک علم است، اما رسم و  علم است،
نقاشي هنر است. صنعت هنهر اسهت.   
علم اصلي علمي است کهه مقصهود از   
آن بیان حقیقت و وسهیله آن عقهل و   
راه و روش آن تجربه کردن است، ولي 
مقصود از هنر جلوه جمهال و زیبهایي   
است و مقصود ما از کلمه علم در ایهن  
کتاب همان علمي است که بهه معنهي   

در مقابهل آن شهک و    دانستن است و
 گمان قرار داد.

 مآخذ 
 اقتباس از: تعالیم اسالم. .8
 تألیف: علی طنطاوی. .2
 24مترجم: فاروق رحمت اهلل جاوید ص .3

 

اسههت، کلمههه ای کههه شههامل  
ییرات دنیا و آیرت است و آن 
)) احسان (( است یعني یدا را 
چنان بندگي کند، گویي کهه او  
یدا را مي بینهد و چنانچهه او   
یدا را نمي بینهد، بدانهد کهه    
د. بدون شک یدا او را مي بینه 
دت مقصود این است کهه عبها  

باید مخلصهانه باشهد و اینکهه    
مسلماني باید همیشه یهدا  هر
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گزیده ای از سخنان دانشمندان پیرامون 

 اهمیت مطلب حدیث 

مي فرماید: وقتي کسي  امام شافعي -6
بخواهد سخن بگوید ابتدا باید بیاندیشهد.  

نهدارد؛  اگر دید این سخن بهرایش زیهاني  
؛ اما اگر دید سهخنش زیهان   سخن بگوید

دارد یا در مورد زیان دار بودن آن تردیهد  
داشت، بهتر است که ازگفهتن آن سهخن   

 رواه مسلم یودداری ورزد.
از امههام  بومحمههد عبههداهلل ابههي زیههد     -2

 پیشوایان مالکیه مي گوید: 
همه ی یوبي ها در چهار نکته از فرمهوده  

 گرد آمده است:  های پیامبر
کسي که به یدا و روز قیامت، »فرمود:  -6

ایمان دارد، باید سهخن نیهک بگویهد یها     
 «سکوت کند.

از شایستگي)و ثمرات( اسالم » فرمود:  -2
شخص است که رها کند؛ آنچه را که به او 

 رواه ترمذی« مربو  نمي شود.
بهه کسهي کهه او را     سخن پیهامبر  -6

توصیه ای کوتاه کرد و به او فرمود: یشهم  
 رواه بخاری« مشو. مگیر و عصباني

هیچ یک از شما ایمان ندارد » فرمود:  -4
تهها زمهههاني کههه بهههرای بهههرادرش )یهها  
همنوعش( همان چیزی را دوست بدارد که 

 رواه بخاری« برای یودش دوست مي دارد.
وقتي که کسهي یواسهت   »امام نووی گوید 

سخن بگوید )ابتدا بایهد بیاندیشهد( اگهر    
دارای  محققاً سهخنش نیهک بهود و آن را   

پاداش دانست، سخن بگوید، ولي اگهر در  

درسههتي و پههاداش آن تردیههد داشههت، از 
گفتنش بپرهیزد. در حالت تردیهد، فرقهي   
ندارد که محتوای سخن، حرام، مکروه و یا 
حتي مباح باشد، چهون سهخن مبهاح، دو    
حالت گفتن و نگفتنش یکسان است. بنابر 
این پسندیده است سخن مباح را)گهاهي(  

 و نگوید، زیرا بیم آن است که به سخن رها کند
نووی شرح مسلم «ناپسند یا ناشایست انجامد.

از کهالم   این سخن پیامبر»ابن حجر گوید 
های جامع است؛ زیرا هر سخن دو جنبهه  
بیشتر ندارد؛ یا ییر اسهت یها شهر و یها     
بآلیره به یکي از این دو مي انجامد، لذا هر 
ک سخن پسندیده ای در سلک سخنان نی

و مفید، قرار دارد یکسان است کهه قالهب   
یطایي آن، فرض یا مندوب باشد یا)فقط( 

به نتایج نیک بانجامد.
غیر از قالب های مذکور بقیه ی سهخنان،  
شر است که به نتایج شر و نادرست مي انجامد. 

لذا هر انسان، موظف است هنگهام سهخن   
گفتن از بهر زبهان آوردن سهخنان شهر و     

 حتا سکوت کند. نادرست بپرهیزد و
سکوت در وقت یود، »ابوالقاسم قشیری گوید 

اساس و از ویژگي مردان است. چنان کهه  
سخن گفتن به جا و به مهوقع از بهههترین  

ویژه گي های ایالقي است.
پس از این جا روشن است که آفهت ههای   
زباني مثل غیبهت، سهخن چینهي، دروغ،    
ریشخند و تمسخر هر یک از بیماری های 

ی است که به جسم آدمهي سهرایت   واگیر
مي کند و حسنات او را بر باد مهي دههد و   

زمینه ی گناه را برایش فهراهم مهي آورد.   
اوقات را ضایع مي کند و یطا ها را فزونهي  
مي بخشد. آری با یک یطا، گهاهي بنیهان   
چند یانواده از هم مهي پاشهد. دوسهتان،    

 متفرق مي شوند. 
نهد و  ارتبارات یویشاوندی، آسیب مي بی

گاه متوقف مي شود. با ایهن وصهف واقعهاً    
باعث مي شود گاهي یک کلمه)یایک جمله( 

گوینهده اش هفتهاد    به فرموده ی پیامبر
گویهد،   سال در جهنم بسوزد. ابهوهریره 

انسهان)گاهي( بهدون   »فهرمود: پهیامبر
یدا سخني ازیشنودی قصد)دریافت پاداش(

میگوید، یداوند درجهاتش را با آن سهخن  
بهدون قصهد    مي بهرد. انسهان)دیگری(   باال

که در اثر )مجازات( سخني از یشم یدا مي گوید 
 آن به جهنم، سقو  مي کند.

این حدیث به کنترل زبهان  » امام نووی گوید 
تشویق مي کند، لذا کسي که قصد سهخن  

گفتن دارد سخن اش کم یها بسهیار   
باشد، پیش از آن بایهد در سهخنش   

ا ییر نیک بیاندیشد، اگر مصلحت ی
بود، سخن بگوید ورنه از گفهتن آن  

لذا هر آدم بهالغ و عاقهل   «بپرهیزد.
باید زبانش را از گرفتن ههر سهخني   
باز دارد، مگر سهخني کهه درسهت    
باشد و مصلحت آن آشکار و ییهر و  

منفعتش عام باشد.
کسي که بسهیار   )شُقی اصبحی( گوید 

سخن  بسیار یطا مي کند.سخن گوید، 

 ایش مي دهد(.بسیار، یطا را افز
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چون عصمت ویژه ی پیامبران است و غیر 
پیامبران در معرض یطا هستند. با این که 

پیشهوای الههام    سیدنا عمر بن یطهاب 
و  یافتگههان بههود، چههه بسهها صههحابه  

اررافیانش با دیدگاه او مخالفت مي کردند 
و او از دیدگاهش منصرف مي شهد. چهون   

 آنان معتقد به عصمت یود نبودند!.
 روزی سیدنا عمر بن یطاب وق گوید مسر

به منبر رسول اهلل رفت و گفت: ای مهردم!  
زیادمي کنید؟ درحالي چرا مهریه ی زنان را 

مهریه ی)زنهان( میهان   ( که )زمان پیامبر
رسول اهلل و یارانش چهار صهد درههم یها    
کمتر بود و اگر باال بردن مهریهه ی زنهان   

آنان  نشانگر تقوا یا کرامت مي بود، شما از
پیشي نمي گرفتید. دیگهر بهه مهن یبهر     
نرسد، مردی مهریه ی زن را از چهار صهد  
درهم بیشتر کرده باشد! او گویهد؛ سهپس   
از)منبر(پایین آمد. یکي از زنهان قهریش،   

امیرمؤمنهان!  »جلوش را گهرفت و گفهت:  
مردم را از افزدون مهریه زنهان، بهیش از   
چهارصد درهم باز داشهتي؟ گفهت: بلهي،    

یا این آیه ی قرآن را نخوانهده ای؟  گفت: آ
گفت: کدام آیه؟ زن گفت:  آیا نشنیدی که 

 یداوند مي فرماید:
 21النساء:  چپ   پ  پچ 

اگر به یکي از زنان، مهال بسهیاری را) بهه    
عنوان مهریه( دادید. او در جهواب گفهت:   
یداوندا! )مرا( بیهامرز! همهه ی مهردم از    

بهه  آگاه تر اند. او سپس برگشت و  عمر
منبر رفت و گفت: ای مردم! )چنهد لحظهه   
پیش( من شما را از این بهاز داشهتم کهه    
مهریه ی زنان را از  چهار صد درهم بیشتر 
نکنید )حال مي گویم(؛ اگر کسي یواست، 
هر قدر دوست داشت، مي تواند از مهالش  
به)همسرش( بدهد.ابو یعلي گوید: فکرکنم 

گفهت: هرکس)افهزایش    عمر بن یطاب
را( پسندیده دیهد؛ چنهان کنهد. از    مهریه 

آنچه گذشت روشن مهي شهود پابنهدی و    
مواظبت بر راعات، انسهان را از وقهوع در   
یطا ها باز مي دارد، چون یداوند ضمانت 
کرده است او را از یطا ها محافظت کند و 
در زندگي اش او را به انجام راعات، موفق 
گرداند وییر ویوبي را درهرجا، برایش میسهر   

 اند تا در دنیا و آیرت اهل نجات باشد.گرد
  

 

مداومت ورزیدن بهرآن اسهت. چنهان کهه     
یت کرم گویند: سطح ارتبا  با یداوند، حما

غان هندگانش بهه ارمه  هرای بهداوند را بهی
مي آورد و آنان را از ییهر دنیها و آیهرت،    

گویهد:   بریوردار مهي سهازد. ابهوهریره   
 رسول اهلل فرمود: یداوند مي فرماید:

کسي که با دوستانم، دشمني ورزد، من با او 
اعالم جنگ مي کهنم. بنهده ام بها ابهزاری     
ب محبوب تهر از فهرایض، نهزد مهن تقهر     

نجست.)زان پس( بنده ام بها ادای نوافهل،   
پیوسته به نزدم تقرب مي جوید، تا این که 
او را دوست بدارم. وقتي کهه او را دوسهت   
بدارم، گوش او مي شوم که با آن که شنود. 

 چشم او مي شوم که با آن مي بیند.
دست او مي شوم که با آن)مهي کوشهد( و    

مهي   مي گیرد. پای او مي شوم که با آن راه
رود؛ اگر از من)چیهزی( دریواسهت کنهد،    
حتماً به او مي دهم، اگر از من پناه بخواهد، 
او را پناه مهي دههم. در کهاری کهه قصهد      
انجامش را داشتم، به اندازه ی گرفتن جان 
مؤمن تردیدنکردم، )او( از مرگ، نفرت دارد 

 و من از بدی کردن به او نفرت دارم.
ا دارنده ی نوافل برپبرنامه الهی تایید می کند 

و کارهای ییهر، تحهت پوشهش عنایهت و     
حمایت یداوند است؛ لذا او جز به چیهزی  
که یداوند را یشهنود مي کند، گوش نمي 
دهد. با چشم اش فقط چیزی را مهي بینهد   
که یهداوند به آن فرمهان داده اسهت. بها    
دستش همان چیهزی را بهر مهي دارد کهه     

بها   یداوند آن را برایش حالل کرده اسهت. 
پایش فقط به همهان سهمتي مهي رود کهه     

یداوند را یشنود گرداند.
بنابراین چنان که خطابی گوید، وضعیت اش چنین 

یداونهد ، بنهده اش را توفیهق    خواهد بود  
یواهد داد تا در اعمالي که با اندام ههایش  
انجام مي دهد، موفق باشد. او را عالقمنهد  
یواهد کرد تا انهدام ههایش را حفاظهت و    

هداری کند و از ارتکاب منهیات و آنچهه  نگ
مورد پسند یداوند نیست، یودداری ورزد؛ 
از گوش دادن بهه سهخنان لغهو و پهوا؛ از     
نگریستن به آنچه که یداونهد آن را منهع   
کرده است، از دسهت زدن و لمهس کهردن    
آنچه برایش حهالل نیسهت و از رفهتن در    

 مسیر بارل، یود داری ورزد.

ت از یطا نیسهت؛  این حدیث، بیانگر عصم

یطاکار ترین مردمان، » محمد بن سیرین گوید 
کساني اند که وقهت یهویش را بهه گفهتن     

 «یهطاهای دیهگران سهپری مي کنند.
برای آن که گوینده از لغزش ها و یطاههای  
گفتاری مصؤن بماند و کالمش دچار نقهص  

 نگردد، باید چهار چیز را رعایت کند:
ه باشد، برای گفتن هر سخن، هدف داشت -6

روری که هر سخنش، منفعتي را جلب یها  
 ضرری را دفع نماید.

این که سخنش سنجیده و به جا باشد و  -2
هدفش از گفتن آن بهره برداری از فرصهت  

 پیش رو باشد.
ایههن کههه سههخن بههه انههدازه ی نیههاز   -6

باشد)یعني نه آنقدر یالصهه کهه فهمیهده    
 نشود یا روالني که مالل آور باشد.(

وا گان مهورد نیهاز، گهزینش و     این که -4
 سنجیده شوند.

نقل است که کم)و سنجیده( سخن گفتن از 
از  شههعبه هههای ایمههان اسههت. ابوامامههه

حیا وکم » روایت کرده که فرمود:  پیامبر
حرف زدن، دو شهایه از ایمهان و دشهنام    
 دادن و حراف بودن دو شایه از نفاق است.
اید بنابر این در هنگام سخن گفتن، انسان ب

سنجیده و نیک سخن بگوید و زبانش را به 
سخنان زیبا و نغز؛ عهادت دههد و از یهاوه    
گویي، سخنان پوا و چرند و کشهش ههای   
شیطاني بپرهیزد، زیرا بسا سخن ناسنجیده 
که هالکت گوینده اش را به پي داشهته یها   
آینده ی او را تباه کهرده اسهت.نقل اسهت    

کند، گفته اند: کسي که هیاهو و سر و صدا 
یطهایش فزونهي گیهرد. یداونهد فرمهود:      

المؤمنههون:  چڀ  ڀ  ڀ  ٺ      ٺچ
مؤمنان(کساني اند که از یاوه و چرند، رو ») 6

 «گردان اند.
یعني آنهان از بارهل،    ابن کثیر گوید 

گناهههان و ازهمههه ی گفتارههها و   
 کردارهای بي فایده دوری مي کنند.

از عاعت فراوان و مواظبت بیر آن    -5
وری کهه مسهلمان را در   جمله امه 

پرهیز ازگناهان و ترک زشتي هها،  
یاری مي کند، این است که رابطهه اش  

 با یداوند جدی و صمیمي باشد.

 چگونه مي شود چنین بود؟ 
راه دست یافتن به ارتبا  قهوی بها   
یدوانههد انجههام راعههت بسههیار و 
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الحمدالهلنننه والصنننلو  علنننی اهلهاوالسنننالم علنننی 
 :مک اتبل الهدی

 ارزش وی در کرامت انسان به ایمان و
 صهداقت و  و ااجتماع انساني بهه تقهو  

 ایالق نیکوی وی ارزیهابي میگهردد و  
مردم به  و داوندجایگاه اشخاص نزد ی

 ظهاهراً  سنجیده مي شود ها این معیار
چهه   را انسهان  مي بینیم که یداونهد 

 :میفرماید آفریده است و نیکو
 4التین:  چڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺچ 

 در هرآینه ماآفریدیم انسانرا ترجمه 
 انسان کامل االعضاء نیکوترین صورت.

 ردد وگه  مي معلول تولد گاهي ناقص و
جریان زندگي بهرای   رمعلولیت د اکثراً

 امراض پیش مي اثرحوادث و انسان از
مهردم   اینجاست کهه تعهدادی از   آید
 مشکالت شده معلول میگردنهد  دچار
نوجواني  زیادی در که تعدادن ی: امانند

یاکشته  و کنند پخته سالي وفات مي و
 همچنان معلولیت یهک ابهتال   میشوند
شههخص بههه اثرمعلولیههت    بههوده و

دسهت   از ویش رادراجتماع جایگاه ی
 عزت و ،شخصیت کامل دارد او نداده و
معلولیهت   وی هیچ گاهي به اثهر  وقار

حس کمهي   یود و در آسیب نمي بیند
 کهارش ماننهد   کوشهش و  نکرده بایهد 
انواع ته    چون استعداد دیگران باشد

معنوی در  تالش های زندگي مادی و و
فزیکهي   دیهد  اینکهه از  از وی است و

 حتههرم وهمههه م مشههکلي دارد نههزد
اجتمهاع   دولت و ،مستحق تعاون است

بزرگتهرین نعمهت   مها   وجود در واقعاً
 ،صحت، اجتماع امنیت در صحت است و

فراغت و عدالت مزیت ههای الیتنهاهي   
 الهي است.

چه زیباست که آذین بخش این جمالت 
 باشد ماحدیث گهربارگرامي نبي کریم

   که میفرماید:
ُهَمننا قَنناَ  قَنناَ  النَّبِننيُّ )  َعننْک ابْننِک َعبَّنناٍس َرِضننَي اللَّننُه َعننْ

َصننلَّ  اللَّننُه َعَلْیننِه َوَسننلََّ  نِْعَمتَنناِن َمْغبُننوٌن ِفیِهَمننا َكِثیننٌر 
ُ  َواْلَهَراُغ.  (ِمْک النَّاِس الصِّحَّ
 66صفحه 21جلدی صحیح البخار 

نعمت است که مردم درآن ها  )دو ترجمه 
 باشهد(  وآن دوصحت وفراغت مي بیخبراند
سان بهه  هکان دارد انه ههه یکه امهتاجای

 اما امنیت یویش بکوشد حفظ الصحه و
که مقدرات الهي بریالف اراده  يیآن جا

ن آ توان ازهشماسهت نمیه   و بشری مها 
 گیری نمود. پیش

 جلوگیری از هالکت 
 و اندایتن یویش به مهلکهه  از 

نمهاییم متاسهفانه    پرهیز اضرار
 یاصهتاً  مهردم و  زیادی از تعداد

بههدون ضههرورت  همورنههان مهها
 در شهوق اروپها  ه به رفتن جدی 

 یوراک ماهیان گردیهده و  حاراب
تعدادی بهدام   و معیوب شدند یا

نههد یددگرآدم فروشههان گرفتار
ۀ      ...چ متعال میفرماید: یداوند

ھ    ھ    ھھ   ہۀ  ہ  ہ      ہ

 605البقرة:  چے    ے
دسهت  ه را ب یود و )... ترجمه 

 مسهؤلیت اجتمهاعي و  وی مورد  در نیز
وظیفهه   انساني یویش را داشته باشد.

وی بهه چشهم   بهه   دیني مردم است تا
به القابیکه وی  و نبینند حقیر معیوب و

: نزننهد ماننهد   صهدا  آزارد به او مي را
غیره یداوند متعهال   شل و کور، لنگ،
اعمهال   غیبهت و  و تحقیهر  توهین و از

حصه عیهب   ناشایسته منع فرموده در
 آزار گذاشتن القاب نامناسب و جویي و

ی  جئ  حئ  ...چ  دهنده میفرمایهد: 

 66الحجرات:  چ...جبمئ  ىئ  يئ
 تهانرا  یکدیگر یدگیرعیب ن و ترجمه 

 نزنید. لقب های بد به یکدیگر و
مقدرات الهي برای  میدانیم که آنچه از

 ي باشهدآنرا مریضه  درد و رنهج و  از ما
رارکرده هآن فهه از دني هسههتیم وهدیهه
 ایهن کسههانیکه امههروز  تههوانیم و نمهي 

 صهحت منهد   مها  مانند قبالً معلول اند
پس چه یوب جای دارد که همه  بودند
آن اسهتفاده   از بهدانیم و  صحت را قدر

 تنبلههي و یههواب و درسههت نمههوده از
 یداوند از نماییم و یوشگذراني پرهیز
باشهیم چهون    گذار متعال نهایت شکر

 دیهر  میدانیم این صحت ههم ابهدی و  
گذراست  پائیدني نیست ییلي موقت و

دیگران که کم ه جای دیدن به بیشک ب
کاستي یامعلولیت دارنهد توجهه بهه     و

صحت یهک   صحت یویش نماییم زیرا
بزرگ الهي بوده که نعمات  نعمت بسیار

عمل صهالح بهه آن    وایمان  به جز دیگر
 .تواند برابری کرده نمي
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 صههدر قههدر در زت وبههه نهایههت عهه را
گیهرای   داده به آواز زیبها و  مجالس جا

دوای همه  ن را تسلي جانهای وآقر آنها
هوش  مشکالت یویش سایته گوش و

برعکس ببینیم  اگر و سپارند. تن مي و
کهه   تنومندی اند و اشخاص صحت مند
 فامیههل یههویش را تههوان اداره یههود و

همیشههه بههه مشههکالت    ندارنههد و
 و م صحت منهد حتي مرد و برمیخورند

عهده کارهای ییلهي جزئهي    از پولدار
 معلهولین عزیهز   تواننهد.  برآمده نمهي 
حیات یویش استفاده کهرده   بیشک از
فراموش نماییم روزی رسان  معلولیت را

یدای الیهزال را دانسهته بهه     کارساز و
 امید تالش یویش ادامه داده نا سعي و

 امیهدوار  و رفهل کوشها   نشویم ماننهد 
نشناسیم ببینیم رفل  راباشیم ناامیدی 

 نها  ییزد مي باز افتد مي بار هزار و صد
نیست باآلیره باالی پاهای یویش  امید

قهوی   تها  میهدود  ایستاده شده آنقهدر 
 قهبالً  یداونهد  مثهال بهزرگ:   میشهود. 

 را ابهتال  علي نبینها  و ؛حضرت آدم
از ابلههیس را  و را حههوا آدم و کههرد و

یهود دور   از و آسمان به زمین فرستاد
 که میفرماید: ودنم
 68البقرة:  چ...ٻٱ  ٻ  ٻ  ٻ...چ 

 آنجها  از گفتیم پایین شهوید  ترجمه 
آسمان به زمین آمده  از ؛آدم همه...
 و التجها  بهه یداونهد   نشد سالها ناامید

روایات  به روایتي چهل سال و توبه کرد
 آن به توبه ادامهه دادتها   از بیشتر دیگر
 یامبراو اولین پ مژده داد و را او وندیدا
 اولیا وی انبیا و از راهنمای بشرگردید و
ای  بوجودآمد. جناب حضرت محمد و

ه به  نباش و هم ناامید تو یواهر و برادر
بههاش کههه  وار امیههد رحمههت یداونههد

ڭ  ڭ  ڭ   ڭ  ۇ  چمیفرمایههد: 

ٴۇ  ۋ   ۋ    ۈۇ    ۆ  ۆ  ۈ

51األعراف:  چۅ  ۅ  ۉ
 

 از زمین بعد در نکنید فساد و ترجمه 
 او( از کنید)بخواهیهد  دعها  ن واصالح آ
هرآینه رحمهت یدابهه    امید به ترس و

 نیکوکاران نزدیک است. 
 یهک دقیقهه عمهر    از معلولین عزیز

ینده  و یویش استفاده به یوشي امید

ات ظه لح اقهارب یهود   نماییم بارفل و
انهدوه نگهذرانیم    گي وبه یف یویش را

 و ربیههه اوالدتتوجههه بیشههتری بههه   
 هصهالح جامعه  زیردستان داشهته در ا 

 باشیم. کوشا
اشخاصهیکه حهس مسهؤلیت     فایده 
ناتوانان اراده  برای نیازمندان و و نمایند
 بها  عمل تعاون را داشته باشهند  و ییر

اجتماع  که مورد تائیدات الهي و وصفي
 مصهائب دنیهوی و   از گیرنهد  مهي  قرار

 در بهود  امهان یواهنهد   در ایروی نیز
نصوص زیادی است  مورد ادله منقول و

 در بیش مها  دون شک همه وقته کم وب
 مطالعهه  شنویم و مواعظ مي یطبه ها و
آن بهي بههره    رصهورت از ه داریم بهه 
 اینجها میخهواهم یهادی از    نیستیم در

چنین ابراز نمایم  رسول گرامي نموده و
 جهان همانا اشخاص نیکوکار که یکي از

 بهار  میباشهد  حضرت رسول گرامهي 
 غهار  از که برای او وحي نازل شهد  اولي
به یانه آمده به یانم یویش بي بي  حرا
که دیده بود  را جریاني االکبر ید

میهان حکایهت    در مکمل قصه نموده و
چیزی نشود  میترسم مرا یویش گفت:

اسهتدالل نمهوده    لاالکبهر  ید
 ضهرر  به تهو  قسم به یداوند: میفرماید

مهتن حهدیث    حصهه ای از  رساند نمي
َخِدیَ نَ  َوَدْخبَنَرَهنا ) ... فَنَقناَ  لِ  چنین اسهت: 

اْلَخبَنننَر َلَقننْد َخِ،ننیُ  َعلَنن  نَنْهِسنني فَنَقالَننْ  َخِدیَ ننُ   
ا ِإنَّنَك لََتِصنُل النرَِّحَ   َكالَّ َواللَِّه َما ُیْخ ِینَك اللَّنُه َدبَندا
َوَتْحِمننُل اْلَلننلَّ َوَتْلِسننُب اْلَمْعننُدوَم َوتَنْقننِر  الضَّننْیَ  

 صحیح البخارصفه اول َوتُِعیُک َعَل  نَنَواِئِب اْلَحقِّ(

موضوع  از و گفت: برای یدیجه ...
بایبرش سایت هرآینه مهن میترسهم   

 :گفهت  چیهزی نشهود(   بریود)که مهرا 
 یهدا ه چنین نیست قسم به  یدیجه
کند  نمي رسوا ترا اذیت و یداوند هرگز

نمهایي   مراعت مي صله رحم را هرآینه تو
مردم برداشهته   تکالیف را از مشقات و

میکنهي   بضهاعت هاپیهدا  برای بي  کار
 امهر  ههر  در عزت مینمایي و را مهمان

 کمک مینمایي. ییری معاونت و
مهردم   این مسؤلیت اجتماعي را امید

 وجهوظیفه مهم یویش راحکومت به  و
 احس آن انجام دهند.

 

 قهرار  الگهو  را آنهها  معلولیت اند
 داده کوشههای زنههدگي دینههي و

 :ثالبطورم دنیوی یویش باشند.
کهه چشهمان    زیهادی انهد   افراد

بههه علههت هههای   را عزیزشههان
دست داده انهد ولهي    گوناگون از

آن حالت بهه   تعدادی از آنان در
 و حفههظ قرآنکههریم کمربسههتند
 و حافظان قرآن کریم میباشهند 

مکمهل حفهظ    قرآنکهریم را  اگر
تهالوت کننهده    قاریهان و  ندارند

 که مردم آنهها  های قرآنکریم اند

نیکهویي   و یود به هالکهت نیندازیهد   
هرآینهه یداونهد نیکوکهاران را     کنید
 ست میدارد.دو

ء کشورعزیزمان افغانستان شهدا در
بوده و  مریضان نهایت زیاد ،معلولین و

ازمقههدرات الهههي  ایههن مصهایب را  مها 
آزمایش وی میهدانیم   و ابتال دانسته و

این به این معني نیست که مادست  اما
تهالش   کوشهش و  بغل نههاده از ر به زی

اضهرار   مهلکات و یری ازگدرحصه جلو
جلب منفعت  ضرر و بگذریم بلکه دفع

 برای مسلمان واجب است.
 است در جانب یداوند از ها ابتال مژده 

یبریهوش   کردن بشارت و مقابل صبر
برای بنده مهیاست که یداونهدمتعال  

ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  چمیفرمایههههد:

  ڤٿ   ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ

ڤ   ڤ    ڦ  ڦ    ڦ  ڦ  ڄ  

 651 -655البقرة:  چڄڄ  ڄ   ڃ ڃ
را به  آزماییم شما هرآینه مي )و ترجمه 

 کمي مالها گرسنگي و ترس و چیزی از
بشارت  و )حاصالت( میوه ها و جانها و

آنانیکهه وقتهي    را بده صبرکننده گان
 ما میگویند برای شان مصیبت میرسد

رجهوع   سوی اوه ب ما برای یداییم و از
 معلههولین مصههیبت و کننههده گههانیم.(

 دانسته و معلولیت شانرا ابتال تکلیف و
بهه   جانب دیگر از و پیشه نمایند صبر

زندگي یویش بصورت جدی آن ادامه 
ت سههیس  کوشههش و و داده بههه کههار

 و اجتماع بپردازند شرکت در یانواده و
نکههرده  یکمبههود احسههاس کمههي و
 توانهایي کهه دچهار    و اشخاص مبتکهر 
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َعننل بعننل  الحمنند ج ددََّب عبنناده باْلحکننام، و
والسننالم علننی سننیدنا الظننکِّ مننک ا،ثننام، والصننال  

صنننحبه الکنننرام،  محمنند خیراْلننننام، وعلنننی آلننه و
 هللا تو  ی  ا  اي: دما بعد:

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ     پ  پ  پ     چ 

 1٣ا حجاا :  چپ  ڀ  ڀ
ایالالاا ا الال ن ن  ک   نالال   ای    کالال ن   الال   

 ځینک ا  ن ن  اک   اي .
 
 اا  اک ئ یقیک 

  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ   چ اا هللا توالالالالالالالال  ی  ا الالالالالالالال اي:

گ  گ   ڳ    گڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  ژژ

 ٢0ز ن :  چڳ  ڳ
اا اکثالالالالر  خالالالالالک یالالالال ا و پالالالال  ان یرنالالالالو اا  

بالالالو  الالالال   ا الالال ن د کالالالالق ا الالال ن ې الالالال و راان دي 

 الال    الالاي  الالم نالال  ا الال  یالال   څالالای  پالال  هالال  ح    نالالو

 چې دای ک ي هللا ارب ن و ه  پ  یدي.

ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  چ اا هللا توالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال  ی  ا الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال اي:

ڱ  ڱ   ڱ  ڱ  ں  ں  

ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ   ڻ

 12الف ح:  چہ  ہ  ہ
 الاالو ت  ال و دا ال و اائالال  چالې پیا جالر اا  

   کالالالالالال ن  الالالالالال  خ الالالالالالال  ک رنی تالالالالالال   یرتالالالالالال   یڅاالالالالالالال  

راانکالال   ااځيالالال  ی اا دغالالال  ا  الال ن سح  الالال و پالالال  

  انالالال  ایالالالا هالالال  ا  یالالال   اا ت  الالال و ازالالالا  الالال ا  ن 

 ياکالالالال  اا ت  الالالال و تالالالال    الالالال    طکالالالال   مکیالالالال انا

ڄ    ڄ چ اا هللا توالالالالالالالالالال  ی  ا الالالالالالالالالال اي: خالالالالالالالالالالالک االالالالالالالالالال .

ڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڃ  ڃ  

 1٣ا ک ر:  چچ  چ  چ    چ
پالالالال  کالالالال   اخالالالال  نالالالالو چالالالالې ت  الالالال و  االالالال   

ا پ   ا  اخ  نو    ک ن  ن ر کال  اا  یاار   

اا    کالالال   الالالخ  پالالال  خ الالالال  ا الالالې هالالال  ا الالال ن انالالال  

 الالالالالالالال     ی   الالالالالالالالاا اا  الالالالالالالال   تیالالالالالالالالری ا الالالالالالالال   اا د  االالالالالالالال

د  حنالک اا  سال د االو اا تالا ک   ي تاپ   نن و کال  

سالالالال    الالالال   اا دا نالالالال ر د هللا توالالالال  ی پالالالال  ا انالالالال و د 

د  الالالالالالالالال   .   الالالالالالالالال  اکالالالالالالالالال   ن  څ الالالالالالالالال  ائالالالالالالالالالو  الالالالالالالالال ی دی

ا  نا    ا ې څ   ی   م ت ر   ال و اا د خ لالې 

کالالالالالالالال رنا اا خ ال انالالالالالالالال  اا نالالالالالالالال را خال الالالالالالالال  پالالالالالالالال   االالالالالالالالال  

خی نالال  کالال و دي  نالال   سالالال  ن تالال  نالال  هالال اي چالالالې 

پالالال  خ الالالو  سالالالال  ن ارار  الالال ا  ني اکالالال ي   الالالا دا 

چالالې   االال  ا الال ن د اا ویالال  سالالا   الالو اي چالالې  الال  

رهتی  اا کقیق  څ ال  پاتال   الو تأا الو انال   الاي  

     چې    ا ا لی دي:

 ا ا س ء ا اء س ء  ظک ن 

م   ص ق   یوح د    
 ت  ُّ

نالالالالالالالالالال  چالالالالالالالالالې دیالالالالالالالالال   انسالالالالالالالالال ن کالالالالالالالالال   ا   نالالالالالالالالال ا    الالالالالالالالال   

ا  ن نالال  االالو  الالم نالال ا   کیالالدي اا دی  یالال  ا  ن نالال  

  م رهتین  اڼ .

 الالالال ا  ني انسالالالال ن د مکالالالال  کک اتالالالال  اقالالالال ي  .1

 .د  او     اا د ه کا   س  ج  ای  اا 

 د   ان سالالالالالالالا  ن سالالالالالالالح  پ سالالالالالالالح  پالالالالالالال  .٣

 .نیا ن  نو   ا  ني را ک  ت  ک ي 

و د هالالال  ا الالالال ن سالالالا  نی  اغالالالالي  الالالال .٢

 اا سااسا نیاي د .

 الالالال ال چالالالالې پالالالال  خال الالالال  هالالالال  ا الالالال ن  .4

 الاي د االال   ال و  الالم نیالک دی اا  الال ال 

چالې پال  خال ال   الال  ا ال ني کال ي  نال   االال  

 د   و اا ن ا و پ یلې سا     کیدي.

اللهننننن  اسنننننتر عوراتننننننا، وآمنننننک روعاتننننننا، 
واَعلنا ممک یحسننون الظننون، ینا درحن  

 الراحمیک.
 

 

 ها ر  ت ح ن دی. ادک  اا ا ې او ان  ا و چې 
، صنلی اج علینه وسنل دن رسنو  اج عک دبني هرینر  و

ِإینننننناُکْ  َوالظَّننننننکَّ ، فَننننننِ نَّ الظَّننننننکَّ َدْکننننننَذُب  »قننننننا : 
اَل  اَل َتَحّسُسننننوا، وَ  اَل َتَ سَُّسنننوا، وَ  اْلَحنننِدیِ ، وَ 

 «متهق علیه »«.تَنَباَغُضوا، وَُکونُوا ِإْخَواناا 

څ الال  راایالال  دی چالالې   الال  ا الال   ا الالا  

 ا الالال یلي: ځالالال ن اسالالال ت   الالال  ا الالال ن  رسالالال و هللا

   الالالال   درا جکالالالال  ک  الالالال  ځ  ) الالالال ا  ني  تالالالالا ټ  الالالال

خجر  د  اا ی  د  و ج س        ک ئ اا یال  د 

 الو سالا  کیکال   ال    و  یب ن       ال ئ اا یال  د

 س ت  اا پ  خ ال  نو سا  اراڼ    ئ.

کقیقالالالالالالالال  دا دی  چالالالالالالالالې اسالالالالالالالالالم و ټ  کالالالالالالالال  د هالالالالالالالالال  

  سالالالالال  چالالالالالې د  ا ار هالالالالالح ن  پالالالالال غالالالالال ر خ   نالالالالال  اا 

خال الالالال  تالالالالا  الالالالالک  د ارار مالالالالال   ا  االالالالالو را الالالالک  تالالالالال  

   د   اا پالالال  دو ت االالال  دا ار هالالالح ن  د کالالال ي ان 

ااالالالالالالالالالالالالال ا اا ک رنیالالالالالالالالالالالالال  تالالالالالالالالالالالالالا ک   یکالالالالالالالالالالالالال  اا  حبالالالالالالالالالالالالال  

 حبالال  خ ر  نالال  اا  الالو تالال  پالال  نی یالال   ټپک الال ي 

ا الالالالالالالا اا هالالالالالالالال  ا الالالالالالالال ن در الالالالالالال دو ځ الالالالالالالال  د سالالالالالالالالح ینک 

ا دي چالالې نالال ا   خ   نالال  د ټالال  نک   سالال  نالال اي 

اا  الالال   کځالالال  االالالو ا ي اا د دای تالالالا ک  د ا   الالال  

 دای تالالالالالالالالالالالالالالا ک  دهالالالالالالالالالالالالالال ن  اا   الالالالالالالالالالالالالال ي  الالالالالالالالالالالالالالال ي اا د

اخحم  نالالالالالالال  را الالالالالالالک  تالالالالالالال  کالالالالالالال ي اا تاټ  الالالالالالال   الالالالالالال  اا 

ن خ هالال  خالال ی چالالې ټالال  نک تالال  االالو   الال   تالال اان اا 

   الالالالالالالالالدی  نالالالالال  ځ و  ا  الالالالال ا  نال الالالالال ي  الالالالالار رسالالالالالید 

 ک  قالال ن  صالال   ائلالالی اا  هللا توالال  ی  الال ا  ني د

خ و  ک م ن او د ا     ارتا  ال  دغال ر ي دي الال 

اسالالالالالم   الالالالال ا  ني کاا الالالالال  ائلالالالالالې د  اا  الالالالال   االالالالال  

 الالالي دي ځ الالال   الالال ا  ني پالالال  څ الالال  االالالو خالالالالک ا اا 

   تالالال  کچالالال  د دو  ن الالالو کیالالالدي چالالالې د خال الالال  پالالال  

 دکتور نورا  صافی
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ای را از آب   و هههر چیههز زنههده ترجمییه 
 .آورند؟ یم آیا ایمان نميآفرید

لي منشه   در این آیهت کریمهه اهلل تعها   
چیز را از آب گفته و بقای آن نیهز در  هر

بسههته اسههت چنانچههه در وجههود آب وا
تفسیر الوسیط به ایهن موضهوع اشهاره    

 فینه ما كل المی  الماء مک و خلقناشده است: 
 حیاتنه اسنتمرار في الماءِ  ِإل  محتاج دنه كما حیا ،
 ...وبقائها
وآفریدیم از آب مرده هر چیهزی   ترجمه 

کهه   را که در آن زندگي اسهت قسهمي  
بخارر استمرار زندگي و بقای یهود بهه   

یازمند اسهت آب عنصهر ضهروری    آب ن
سههت بخههارر پیههدایش، تغذیههه و نمههو ا

چیز اعم از این که انسهان باشهد یها    هر
حیوانههات ویهها نباتههات. یعنههي هههر آن  
چیزیکه صفت رشد و نمهو را دارد از آب  
مستغني نیست و در صهورت نرسهیدن   
آب فنا و هالکت بر وی غالب میشهود از  
این لحاظ الیق بود که پروردگار احسهان  

ود را باالی مخلوقاتش اظهار کنهد بهه   ی
سبب اینکه آب از بهترین نعمتهای الهي 

 وسیط تفسیربرای مخلوقاتش است. 
در تفسیر ابن کثیر روایتهي از حضهرت   

چنین آمده است میفرمایهد:   ابوهریر
ای پیغمبههر اهلل زمانیکههه بههه رههرف تههو 
 میبینم چشمانم سرد میشهود و نفسهم  
ت( یههوش میشههود پههس مههرا از )ماهیهه

فرمود: ههر   چیز یبر بده آنحضرتهر
   کثیر ابن تفسیرچیز از آب پیدا شده است. 

در تفسیر روح البیان در زیر آیت مذکور 

لننق مننک المنناء ب،ننراا ف لعننه نسننباا و الحمنند ج خ
صهراا والصال  و السالم علنی خینر البرین  محمند 

 بک عبداج و علی آله وصحبه اَمعیک.
آب یک موضوع بسیار با اهمیت و پهر  
بها بوده از تعریف و اهمیت آن از یالل 
 آیات و احادیهث گرانبههای پیغمبهر   

 گردد. بیشتر واضح مي
  تعریف آب

ه و بهي بهوی کهه    مایع شفاف بي مهز  
حیوانات از آن مي آشامد و نباتهات از  

 )دهخدا(آن تازه گي، تری و تراوت گیرد. 
در ایههن شههکي نیسههت آب یکههي از  
بزرگترین نعمتهای پروردگار است کهه  
بیشههترین بخههش مشههکالت زنههدگي 
موجودات روی زمین را جوابگو بهوده و  
زندگي آنها را زیبا و مزین سایته حتي 

 احیه  یشهترین مهدار   گفته میتوانیم ب
موجههودات روی زمههین بوجههود آب   
وابسته است وجود آب مایه ی زنهدگي  

َعْلنناو چنین گفته شده است:  اْلمناءِ  ِمنکَ  ََ
 ذو كنل حیا  خلق تعال  انه ال  َحي   َشْيءٍ  ُكلَّ 

 علیننننه الننننذ  المنننناء مننننک الحیوانننننات مننننک حیننننا 
 عرشه. 
ردانیدیم از آب حیات تمام و گ ترجمه 

چیزهارا، پروردگار آفریده زندگي هر 
صاحب زندگي را از حیوانات از آبیکه 

 البیان روحباالی آن عرش وی است. 
دیگراهلل رب العزت چنین فرموده درآیت 
 45النور:  چڀ  ٺ  ٺ ٺ  ٺ  ٿٿچ است:
ای را از   و یداوند هر جنبنهده  ترجمه 

 .آب آفرید
که پروردگار عالمیان در این آیت مبار

پیدایش هر جنبنهده را از آب گفتهه   
است یعني هر آن مخلوقیکهه در روی  
زمین حرکت، نشو و نمهو دارد وجهود   
آن از آب شده اسهت لههذا از آیهات    
قرآني بخوبي معلوم میشود اهلل تعالي 
آب را در پیدایش، نمو و رشد هر چیز 
سبب سهایته و همگهام زنهدگي وی    

علوم میشود کهه  گردانیده است پس م
آب در تمام شئون زندگي از اهمیهت  
باالی بر یوردار بوده قابل ارزش است 
به ایهن مناسهبت حفهظ آن و صهرفه     
جههوئي در اسههتعمال آن یههک امههر  
ضهروری پنداشهته میشهود چنانچهه     
قرآن کریم در آیات مختلف بهه ایهن   
ررف اشاره نمهوده کهه چنهد آیهات     
قرآني را رهور نمونهه جههت روشهن     

ت آب و حفظ و نگهداشت شدن اهمی
آن مشت نمونه یروار یلص و فشرده 

محسوب میگردد، بهمین یارر 
و ابهو المهدرک    آب را ابوالحیا
و نبههود آن  )دهخههدا(گفتههه انههد. 

تهدیههد بههزرگ بههرای زنههدگي 
موجودات روی زمین اسهت، از  
این جهت نعمت آب در زنهدگي  
انسان اهمیت بهه سهزایي دارد   

ه دیگر نعمهت هها و اشهیاء را    ک
حاصههل نیسههت، اهلل تعههالي در 

 قرآن کریم میفرماید:
ں   ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻۀ  ۀ  چ  

 61األنبیاء:  چہ

 مولوی جمال الدین حقانی
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مینماید تا از آن فایهده ههای مشهروع    
دیگر نیز صورت گیرد ارشاد باری تعالي 

 را بادها که است کسي است: ترجمه: او
 و فرستاد، رحمتش از پیش بشارتگراني

 .کننده  پاک آبي آسمان کردیم از نازل
 [48آیت فرقان: ]سوره  

قرآن کریم گهوارا بهودن آب را وصهف    
دیگری از آن محسوب نموده اشاره بهه  
این مینماید که شما نوشیدني یود را از 

 آن حاصل کنید ارشاد میفرماید:
ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  چ

 27المرسالت:  چڃ

 و اسههتوار ایههه  کههوه آن در و ترجمییه 
 شهما  بهه  گوارا آبي و دادیم، قرار بلندی

 !نوشاندیم
و در آیت دیگر وصف آب را به فراوانهي  
یطاب نموده اهلل تعالي بنده های یهود  
را مطمئن میسازد که از کمي آب هراس 
نکنید بلکه پروردگار تان شهما را تنهها   
نمي گهذارد بلکهه در وقهت و زمهان از     

ما را احوال شما بها یبهر و حقهوق شه    
 میرساند چنانچه میفرماید:

 64النب :  چڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈچ  
 فهراوان  آبي باران زا ابرهای از و ترجمه 
 کردیم. نازل

در این آیت کریمه اهلل تعالي پریشهاني  
بندهای یود را از قلت آب رفع میسازد 
که کار شما رسیدگي به امور محولۀ تان 
است یعني وظیفه یود را بطور احسهن  

 مهۀ ما بذهید رزق و روزی شه ههانجام د
تعالي اسهت چنانچهه اهلل تعهالي در    اهلل 

   قرآن کریم میفرماید:
ٱ   ٻ  ٻ  ٻ    ٻ  پ  پ  پ  چ

پ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  

  01األعراف:  چٺ  ٺ  ٺ   ٿ
 آبادیهها،  و شههرها  اههل  اگهر  و ترجمه 
 کردند، مي پیشه تقوا و آوردند مي ایمان

 اآنههه بههر را زمههین و آسههمان برکههات
 تکهذیب ( را حق آنها) ولي گشودیم؛ مي

 اعمالشان کیفر به را آنان هم ما کردند؛
 .کردیم مجازات

 مۀبرادر محترم رزق و روزی من و تو بذ 
اهلل ذو الجالل است، و هر وقت آن را در 
دسترس من تو قرار میدهد تا زمانیکهه  

وظیفه اصیل یود را مطابق گفتهه وی  
ت انجههام دهههیم در غیههر آن مسههئولی

 بدوش یودما میباشد.
در دیگر جهای اهلل رب العهزت چنهین    

 را بادها ارشاد فرموده است: ترجمه: ما
( گیاههان  و ابرهها ) سایتن بارور برای

 نههازل آب آسههمان از و فرسههتادیم؛
 سههیراب آن بهها را شههما و کههردیم،
 توانهایي  شهما  کهه  حالي در سایتیم؛
  !نداشتید را آن نگهداری و حفظ

 [22آیت حجر: ]سوره 

 بسهوی  را آب ما که ندیدند آیا ترجمه 
 آن بوسیله و میرانیم یشک زمینهای

 هههم کههه میرویههانیم زراعتهههایي
 ههم  و یورند  مي آن از چهارپایانشان

 نمهي  آیها  کننهد؛  مهي  تغذیه یودشان
 [27آیت سجدة: ]سوره  !بینند؟

در این آیهات اهلل رب االربهاب انهواع    
فوائد و استفاده ها از آب را برای مایان 
یارر نشان سایته است کهه از آنهها   
چنین و چنان استفاده ها میشود کهه  

 در آیات فوق ذکر شد.
وجهود آب و پیههدا کهردن آن مربههو    
یالق و مالک آن است، بهرای انسهانها   
چقدر الزم است، در کهدام وقهت الزم   

، مهیا میسازد، اما با وجود تمهام  است
رحم و کرم الهي باز هم برای بنده های 
یود هشدار میدهد ای بنده های مهن  
متوجه باشهید: قهدر و منزلهت آب را    
بطور همه جانبه درک کنید و اهمیهت  
آنرا یوب بدانید تا از شما قطع نگردد 
و گرنه کسي دیگری وجود نهدارد کهه   

ازد قهرآن  دوباره برای شما آنرا مهیا س

 قابل ذکر میدانم:
ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ   چ  

 0ق:  چہ  ہ

و فرود آوردیم از آسمان آب که  ترجمه 
با برکت است پس رویانیدیم بسبب آن 

 باغ ها و دانه کشت درو شده.
در این آیت کریمه اهلل تعالي نهزول آب  

داده آنرا با برکهت   را بجانب یود نسبت
یوانده است و سبب رشد و نمو باغ ها، 
گیاهان و دیگر حبوبات گفته است لهذا 
از این نعمت گرانبها حتي االمکان بایهد  
قدر دانهي نمهود و از ههدر نمهودن آن     

 جلوگیر کرد.
ڃ  چدر جای دیگر اهلل تعالي میفرماید:

ڃ  چ  چ  چ  چڇ  ڇ    ڇ   ڇ  

 61النحل:  چڍ  ڍ  ڌ  ڌ
 آبي آسمان، از که است کسي او ترجمه 
 و است؛ آن از شما نوشیدن که فرستاد،

 کههه دریتههاني و گیاهههان( همچنههین)
 برید، مي  چرا به آن در را یود حیوانات

 .است آن از نیز
در جههای دیگههر رب العههزت چنههین در 
افشاني نموده است کهه آب بهر عهالوه    
اینکه در رشد و نمو انسانها، حیوانهات،  

و گیاهان تاثیرات مثبت دارد بلکه  اتاتنب
 زمین های مرده را نیهز زنهده میکنهد:   

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ    پ  پ  چ

 66 الزیرف: چپ  ڀڀ   ڀ  ڀ
 آبهي  آسهمان  از که کسي همان ترجمه 
 آن بوسهیله  و معهی ن،  بمقهدار  فرستاد

 بخشههیدیم حیههات را مههرده سههرزمین
 را شهما (ازقبرها درقیامت) گونه همین
درجههای دیگههر  زند.سهها  مههي یههارج

پروردگار عهالم سهر سهبزی زمهین را     
ۈ   ۈ  چ ممنون اثرات بهاران میدانهد:  

ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ   ۉ  ۉ  ې       

 16الحج:  چېې  ې     ى  ى  ائ
 آبي آسمان از یداوند ندیدی آیا ترجمه 
 و سرسهبز ( آن اثهر  بهر ) زمین و فرستاد،

 آگهاه  و لطیهف  یداونهد  و میگهردد؟.  یرَّم
 .است
ین نیست کهه آبهها سهبب بقها و     تنها ا

عملکرد گیاهان و حیوانات میشود کهه  
اهلل تعههالي آن را پههاک و پههاکیزه نههازل 

ے  ۓ  چ کریم میفرمایهد: 

ۓ  ڭ    ڭ  ڭ   ۇ  ۇ          ۆ  

ۆ  ۈ   ٴۇ   ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  

 71 - 18الواقعۀ:  چۉ
پس یوب بنگرید )آیها   ترجمه  

دیدید( آبي را کهه مینوشهید .   
آیا شما فرود آورده ایهد آن را  
از ابر یا ماییم فرود آرنده. اگهر  
بخواهیم گردانیم آنراشهورپس  

 )شکر نمي پذیرید احسان چرا
 نمي کنید(.
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 درجای دیگرچنین آمده است:
ڇ  ڇ  ڇ    ڇ  ڍ     ڍ  ڌ  ڌ     ڎ  چ 

 61الملک:  چڎ

 آبهای اگر دهید یبر من به: بگو ترجمه 
 چهه  رود، فهرو  زمین در شما( سرزمین)

 در گههوارا و جههاری آب میتوانههد کسههي
 !دهد؟ قرار شما دسترس

هها و  پس نعمتي که به این انهدازه گرانب 
قیمتي باشد و بدون ذات باری تعالي در 
پیدایش آن همه عاجز باشند الیق است 
کههه از اسههراف و فضههول مصههرفي آن  
بصورت جدی جلوگیری بعمهل آیهد تها    
نعمت های الهي دایم شهامل حهال مها    

ڤ  چ باشد  قسمیکه فرمهوده اسهت:  

ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄڄ  

 7إبراهیم:  چڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڃ

یهارر بیاوریهد(   و)همچنین بهه   ترجمه 
هنگههامي را کههه پروردگارتههان اعههالم  

گزاری کنید، )نعمهت   اگر شکر»داشت: 
یود را( بر شما یهواهم افهزود؛ و اگهر    
 .«ناسپاسي کنید، مجازاتم شدید است!

فلهذا باید بدانیم ما نعمت های الههي را  
بدون کدام معاوضه مالهک هسهتیم و از   
آنههها مسههتفید میشههویم در عههوض   

ا بههرای یههود چیههزی پروردگههار از مهه
نخواسههته بلکههه سههعي و تههالش آنههرا  
یواسته قیدو قیود هم نگذاشته چقهدر  
میخورید و مینوشید بلکه ذییره کردن 
آنرا نیز اجازه داده است تنهها چیزیکهه   
ممنوع است برای کسب نعمتهای الههي  
راه های و شیوه های حرام است از اینرو 
 باید از تمام انواع حرام و ناهنجاریها آن

   حمد مسند ".َارٍ  نَنْهرٍ  عل  كن َ  وإن
از عبداهلل پسهر عمهرو پسهر     ترجمه 

از  عاص روایت است بیشک نبهي 
گذر نمود وی در  نزد حضرت سعد

حال وضوء بود پس گفت ای سعد این 
چي اسراف است؟ حضرت سعد گفت 
آیا در وضهوء ههم اسهراف میشهود؟     

اگرچه در کناره جوی فرمود بلي  نبي
 روان هم باشي.

بهرای حضهرت    حدیث نبي در این
میانه روی را تعلیم میدههد و   سعد

ضمناً به این ررف اشهاره اسهت کهه    
انسان در معدن و ذییرة یهک شهيء   
هههم باشههد نبایههد از حههد بگههذرد و 
اعتدالي را که اسالم تعین سهایته از  
آن عبور نکند این یهک نهوع تعلهیم    
است کهه از سهوی رهبهر انسهانیت     

ت اش حضرت محمد رسول اهلل بر امه 
است تا در همه کارها، اعم از عبادات 
و معامالت تعهادل و میانهه روی را از   

را جهداً   أدست ندهند و حهدود اهلل 
 مراعات نمایند.
 نتیجه گیری 

از بحث فوق معلوم میگهردد کهه آب   
نعمت پر بهایي است کهه سهر منشه     
تمام هستي روی زمین بهوده و ههیچ   
جنبنده یي از آن مستغني نیسهت و  

حتي دار و مهدار نمهو و رشهد     نبوده
حیوانات، گیاهان و نباتهات مرههون   
همین آب است بناءً هر فرد قدر ایهن  
نعمت بي بدیل را درک کرده در حفظ 
و نگهداشت آن کوشا باشد تا یهدای  
نخواسته از آن بي بهره و یا محروم نه 

 گردیم.
 مآخذ 

 القرآن الکریم -8

 تفسیر ابن کثیر -2

 تفسیر کابلی. -3

 بیانروح التفسیر  -4

 تفسیر وسیط -5

 دهخدا -6

 مسند أحمد -7

 

 نمي دارد. دوست را مسرفان یداوند
در این آیت مبارکه اهلل رب االرباب امهر  
بخوردن و نوشیدن نموده ولي از اسراف 
و مصارف بیجا منع فرمهوده اسهت و در   
جای دیگری از قرآن اسراف کنندگان را 

اسهت بخارریکهه    برادران شیطان گفته
شیطان از جمله ناسپاسان پروردگار بود 
پس از اشاره قرآن کریم معلوم میشهود  
کهه اسهراف کننهده در اصهل مردمهان      
ناسپاس و اهمیت ناشناس هسهتند کهه   
بیجا یرچي را بخود پیشه سهایته و از  
فرمان اهلل سرپیجي میکننهد در قهرآن   

 روزیههای  کریم آمده است: ترجمهه: از 
 زمهین  در و بیاشهامید  و بخوریهد  الهي
 [11بقرة: ]سوره  نکنید. فساد

یعنههي تمههام آنچههه رب العههزت بههرای  
استفاده مخلوقاتش آفریده است امر به 
استفاده آنها نیهز نمهوده اسهت کهه از     

بخوبي مستفید شوید نه  أانعامات اهلل
 فساد کننده باشید و نه اسراف کننهده. 

ه در دیگر آیت مبارکه اهلل تعهالي  چنانچ
حال مذموم اسراف کننهدگان را چنهین   

   بیان نموده است:
ىئ  ىئ    ىئ  ی    یی  ی  چ

 27اإلسراء:  چجئ  حئ  مئ
هر آئینهه اسهراف کننهدگان هسهتند     
برادران شیارین و هسهت شهیطان بهه    

 پروردگار یود ناسپاس.
در این آیت اهلل تعالي اسراف کننهدگان  

ان ها بیهرون نمهوده در   را از لیست انس
لیست شیطان ها مصلق سهایته اسهت   
یعني هر کسي در مقابهل نعمهت ههای    
الهي از حد بگهذرد و میانهه روی را در   
نظر نگیرد یقیناً وی از جمله شیطان ها 
محسوب میگردد و در قیامهت از عمهل   
زشههت یههود نههزد اهلل متعههال جوابگههو 

در  میباشد. همچنان رسهول گرامهي  
اسراف آب به جهدیت  حدیث شریف از 

منع نموده اند ولو انسان در لب دریهای  
جاری هم باشد نبایهد در اسهتعمال آب   
 اسراف صورت گیرد چنانچه میفرمایهد: 

 منر النبني دن: العنا  بنک عمنرو بک اج عبد عک
نننَرفُ  هنننذا منننا: "فقنننا  یتوضنننأ، وهنننو بسنننعد  ینننا السَّ
 نعنن ،: "قننا  سننرٌف؟، الوضننوء دفنني: قننا  ،" سنعد؟

پرهیز کرد تها در مقابهل نعمهت    
های اهلل تعالي کفران و ناسپاسي 

هرآن کهریم  قه یان نیاید. در هبه م
  اهلل تعالي چنین ارشادفرموده است:

ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ     پ  چ

پ  ڀ   ڀ    ڀڀ  ٺ   ٺ  ٺ  

 66األعراف:  چٺ

 زینهت ! آدم فرزنهدان  ای ترجمه 
 بههه رفههتن هنگههام بههه را یههود
 از) و! داریهد بر یهود  بها  مسجد،

 و بخوریهههد( الهههي  نعمتهههای 
 کهه  نکنید اسراف ولي بیاشامید،
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وپیییب    ډیرځلییی  یوانسیییان وایییی  چییی  پییی

 ي، دز  ییو  نیوص صیف   پرانصییییژونیبې  

ووښیییین اونچییییا  دروان  ییییی  والصییییوي 

ډول تصییییامصم اوهوډونیییی  پیییی  یییییو   وییییودا

 تړي چی  ېی  دا صپور  نامعلوم  راتلونك

 ییا او  ل  فالنن نصټ سر یا و و ېار یفالن

تغصصیییر، ییییبلون  دامناسییی ت  یییی   یلییی  فالنییی

 دا  پی صېی  چصیر راولیم، نیو  پکاوسمون 

څیی  تغصصیییرات   امصییبونوې او ډول حییا،تو

  ئیی ییی  یییاحوادث پییص،  یی ، نوسمب،سیی 

 نیا سر  واورص او ټول هوډون  ل  واورو

   .  امصب  پات

ټییول وهمونیی  اووصالونیی  دي، څیی   دا

هماغیی   اسییاس نلییري، یلكیی  اصییل  هییوډ

ل  داوب  اونفس سر  جبی   دوپب نړ  او

 قا ع تصمصم نصول دي.  څخ  ېلك او

پ  هكل  تصمصم  ېار او یو  نظر ېل  چ  د

، ځك  ئجبی  ولرعزیم  او یایب نو ئلر

 نړ  نیا  ېیارې  چی  سیړ ییا نظیر پ  هیر

 نړ  وي نوهغ  ورایصږي.

ېل  چی  سیړ  د دنصیائ  سیتونزو او رن یا 

رنیین نییاووالو پیی  مقایییب ېیی  دعزیمیی ، 

  ېییار وانخلیی  نییو اسییتقام  او تعقییب څخیی

یرییییییالصتوب او لیییییوړو میییییبارجو تییییی  نییییی  

رسصږي، لك  د ګب تخم چ  پی  ځمكی  ېی  

وي د لمییر تصییزي وړان یی  یییاهم یخنیی ، د 

اویو ېمښ  او نورص ستونزص وګال  چ  

یو وو  سر راپورتی  او پی  ښیكل  منظیر 

سر  وځلصږي. پی  همیبص ډول سیر  انسیان 

چصییرص وپییب نفییس ېییایو او کییوم وویی   ېیی 

ورېیړ  تیوان او  اقی ، عقیب  چ  وبا 

او یصییصرت څخیی  ېییار واولیی  نییو ېییول  

 ییی  وپلییی  سیییتونزص حــیییـب اوپییی  وپیییب 

ژونیـبې  او چاپصرییال کیی  مت ی  تغصییرات 

 راول .

یصییړ  وېییړي،  دغیی  ېییارې  یایییب  پیی او    

نامعلومی   نكیړي، د فرصتون  ل  ،س  ور

 یراتلونك  پی  تمی  نی  وي، ځكی  راتلیونك

ورتیی  وو یی صن   سییړ یایییب مجهولیی  د  او

چی  هییر  ورو سیوچون  ېییوي  وي، نی  دا

 چ  پ  راتلونك  ې  ی  څ  ېصږي.

  هغ  وېړ  وو  دغ  د صهرڅ  ېانب

  نچت  مهل  نن د س ا ر  ـــوصپرون ت

 فرمای   رسول  

)ان   ی سییییه یییییب  یاللصییییب لصتییییوب مسیییی  

النهیییار، وی سیییه ییییب  یالنهیییارلصتوب مسییی  

)روا  مسلم( اللصب(

وپییب  لخییوا   ییپ د أ  پییا  

 د رحم  ،س والصوي څیو د (یالېصش)

 یاسیییییی ، او توییییییی  و ګنه ییییییار  ورځیییییی

 یخښین  ،س  د (یالېصیش) والصوي وپیب

تویی    یپ  ګنه یار د ورځ  لخوان  څو د

 ویاس  اوهغ  ئ  ورت  ق ول  ېړي.

انسیان  ږي چ  ییوصې  ځل  داس ډیر

 ویو  مناسب فرص  څخ  ګټ  وانخل  ا د

جییوړون  پیی  هكلیی   یییا صییریییو  مت یی  تغ د

قصمتییی   اقیییبام ونكیییړي، نوهغییی  چیییانس او

ن داچییی  آلییی  ،سییی  وځییی ،   فرصییی  ئییی

 اوسییتونزو نییاووالو نیییاتو نییورو یالمقاییب د

سر  یی  مخیامم  ی ، چی  یصاهلی  پښیصمان  

 هصڅ ګټ  نكوي.

دارن یی   هكلیی  حضییرت م مییب صد  پیی  

 فرمایل  دي 

، والمعجییب )النییادم ینتظییرمن   الرحمیی 

ینتظرالمق ، واعلمواع آد  ان ېیب عامیب 

سصقبم عل  عمل ، و،یخیرج مین الیبنصاحت  

ییییییییري حسییییییین عملییییییی  وسیییییییوء عملییییییی ، 

 وانماا،عمیییال یخواتصمهیییا، واللصیییب والنهیییار

مطصتیییان فاحسنواالسیییصرعلصهماال  ا،ویییرة، 

واحذرواالتسییویش فییان المییوت یییات  یغتیی ، 

ن و،یغتییرن احییبېم ی لییم   عزوجییب، فییا

نییاراقرب الیی  احییبېم میین  ییرا  الجنیی  وال

ایییر  ومیین )فمن یعمییب متقیال  رة وصرنعلی ،

 .یعمب متقال  رة  رایر (
مکت   الچامل . 290ص،22جامع ا،حادی  ج،

 د یل  ګنا  څخ  پښیصمانی کیونک

 رحمیی  انتظییار لیی   رفیی  د أ 

 ېی  غیرق او پی  ګنیاهونو ېوي، او

تیی  عییذاب أ   توییی  نكییوونك  د

   د  وي، پییو   یی سیترګ  پیی  ،ر

هییییرډول عمییییب  چیییی  د دا ینییییبګانو

وپییییب عمییییب پایلیییی   ییییی  د یېییییوونك

ن  ی  ن  ځی   دنصا  ددغ وګوري او

عمیب  ییب ښی  ییا وپیب چ  د دا م ر

ټیول عملونی   یقصنا   پایل  وګوري، او

تړلی  دي،  صپیور پیایلو پ  واتم  یا

 یییوي ،رص  ورو مسیییخر  یییپ  او



 

 

 

   

52 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نییییوي، سییییالم  لپییییار  وپییییب ژونییییب  ورځیییی

 تصیییییرو وپلیییییو  پییییی او  تصیییییمصمون  ونصسییییی

 ییا  منف  نقطی  ئی وېړي او اعمالوې  فكر

 اصالح یاهم یصخ  ل  منځ  یوس .

پییی  ییییو  م یییار  حیییبی  ېییی  رسیییول  

 فرمائ  

 ییطراللصب، اوثلتییا ، ینییزل    یمرضیی )ا ا

فصقیول  هیب  السیماء الیبنصا یال یت ار  وتعال

؟ هب من داع فصستجاب ل ؟ یمن سائب فصعط

فصغفرل ؟ حت  ینفجرالفجیر(  هب من مستغفر

ایكون الع یبمن )اقرب می روا  مسلم وف  روای  

 الترمذي...( الرب ف  جوف اللصب

  دریمیی نصمییائ  یییا   ییپ   ېلیی  چیی  د

   رب العیییزت پییی  نیییو  ر   یییصییییروییی  ت

آسیییمان تییی    ځمكییی د ډول سیییر  (یالېصیییش)

 ت  چی   ېوم سوال ر فرمائ   آیا راځ  او

   ت  چ  دعیائ یېوونك دعا   ، آیاورېړ

ګنیییاهونو د یښییین   د ورتییی  ق ولییی   ییی ، آییییا

ورتییی     یییت  چییی  ګناهونییی  ئییی یغوښیییتونك

 ویښب   ، دارن   اله  نیباء ېصیږي ترڅیو

   . چ  س ا

 اوپ  یب روای  ې  فرمائ  

ن  چ  ینیب  وپیب رب تی   ووتونو ټولو )تر 

 نصمییییائ  یییییا   ییییپ وي هغیییی  د صنییییږد ډیییییر

 وروستن دریم  یرو  د .(

ا ییت اهات  پخییوانن ګنییا  وص، تصروتنیی  او   

پیی   پییا  مسییتق ب لرلییو راتلییونك  نصییك او د

نیی  یلییب  یی ،  موانییع و او ونیی  كیی  یایییبمخ

  یښییین دأ   د ویییو ځكییی  لییی  ییییوص ویییوا

والص  وي، ل  یل   صمرګ  پور دروان  تر

انسییان  ېیی  د   یی  پیی  راتلییونك ا پلییو  ېصییب

 ی  چی  دهغی  پی   څخ  داس  عمب صیادر

ټیول کیړي ګناهونی  معیاف  أ    س ب ئ

 وګرنوي.  جن  ،یق ئ د او

همبارن ی  پی  دنصییای  چیاروې  هیم انسییان د 

وپل  ماض  څخی  پنیب واولی  او د مسیتق ب 

ورڅخییی  ګټییی  اوتجریییی  تر،سییی  پییی  هكلییی  

ېړي، ځك  انسان ووجامع او ېامب مخلوق 

سیییر  میییم   ، وطیییا، تصروتنیییصسیییهو نیییب  د

ولیی    چیی  سییړ  د  عصییب نیی دا ېصییږي او

چی    عصیب د  تصروتن  وېړي، یلك  دا لیو

 څخییی  دع یییرت درس او  وپلییی  تصروتنییی د

 یصیییا نخلییی  اوهغییی  تصروتنییی  یصیییا تجریییی  وا

 تكرارېړي.

ې  ( قرآنكریم)معجزېالم  رب العزت پ  

ښیی  تیین  صوریانییب، نییود آوییرت لپییار  يد

، تسیییویش څخییی  ډډ  وېیییړي د وېیییړي، او

راتلونك   ت  وای  چ  هرېار صتسویش د

یی   ېیار دا  وائ  چ  وصرد ت  سپاري او

 یځكیی  راتلییونك ېیی  وېییړم پیی  راتلییونك 

 اومرن ناڅاپ  راځ ، او یو  نامعلوم  د

ونیی  غییولصږي چیی   صد  پیی تاسییون  یایییب  لیی

، ځكیییی    ات د یراځیییی    حلییییم لرونكیییی

 یوټییانو وپلییو تیی  د دونخ یوتاسییو   اوجنیی

وروسییت    د صڅخیی  هییم نییږد لیی  ینییبونو

چی    م ار  آی  تالوت ېیړ رسول   دا

پی  انیبان  ښی   صییو  متقیال  ر ې  څیو  د

متقیال  ېی  د وینی  او  یبلی  یی  ئی ېوي نیو

وامخایی  ئی   پ  انبان  یبي ېوي نیو ص ر

 یبل  ووین .

 نفیسوپیب  څومر  ی  ښ  وي چ  انسان د

اصییالح ل ظیی  پیی  ل ظیی  وېییړي  تنظییصم او

وپیییب  پییی  سیییترګو  م اسییی  او انتقیییاد د او

اصییالح پیی   د آفتونیی  ووینیی  او عص ونیی  او

مهالی  پالنونی   اوږد مهالی  او لنی   اړونبئ

 وسنجوي. اوتبایصر

 اداري مسییلول هییر  ورو د لكیی  چیی  یییو 

 ، مكتویونیی ، او ورقیی صاړونییب وپییب دفتییر

  صنیی  ئییدفتییري  ییصان تنظصمییوي، ځ نییور

پیی    ئیی  اړونییب  مراجعوتیی  لصییږي، ځصنیی

هییم پیی  یا لیی    اوځصنیی  اتـدوسییصوې  سیی

 ..ې  اچوي. دانن

سیمتصا دارن ی  سیم التصا او آیا انسان  ژونیب

وپیب نفیس  د ؟ آییا انسیان د  نی نظم ت  اړ

  چی سر  همبارن ی  چلنیب ونكیړي اویقصنیا  

ګنیا   د او ییب  هغ  ځایون  چی يکړ و  ی 

ي، هغ  ځایون  چی  راوړونك  دي پریږد

 ېوي    دارن   ار اد

ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ   چ    

ھ  ھ    ھ  ےے  ۓ  ۓ  ڭ     ڭ       

ڭڭ  ۇ     ۇ   ۆ          ۆ     ۈ  ٴۇ  ۋ  

 54-5۳چۋ  ۅ

چی   ګیانو  ینب نما  ورت  ووای  ا

،  ېیړ  لی  حیب  تصیر مو نفسونو وپلو  پ

، ئامصب  ېصیږ م  نارحم  ن   د أ   د

صن سیر    پیا  ټیول ګناهونی  ځك  پی  یقی

رحیم  ډییر او ییښوونك ډیر أ  ، یښ 

  تیییی   ګییییانو  ینییییب  ا ، او د یېییییوونك

ع ادت  د  ت  د صیوان او ئعاجزي وېړ

 .ئتسلصمن سرون  ټصټ ېړ او

 پ  یو  م ار  قبس  حبی  ې  راغل  

اییین آدم، انییك مییادعوتن  ورجییوتن   )یییا

 اییال ، ییا لك عل  ماېان منك و،غفرت 

اییین آدم لویلغیی   نویییك عنییان السییماءثم 

ایییال ، یییااین  اسییتغفرتنی غفییرت لییك و،

ثییم  آتصتنییی یقییراب ا،را وطایییا آدم لییو

،تصتییك یقرایهییا  لقصتنییی ،تچییر  ییی   ییصل ا

 الترمذي مغفرة(

ماتیی   صآدم او،د ! ېیی  چصییر د  ا 

  یخښیییین د او ئ،س پورتیییی  ېییییړ ددعییییا

ټیییول سیییو ن  یییی  ستا نیییو  امصیییبوار   ییی

نلییرم،  څیی  پییروا ګناهونیی  معییاف ېییړم او

سییییییو ستا صېیییییی  چصییییییر !آدم او،د  د  ا

نو یصیا لوړ  ،  صګناهون  تر آسمان  پور

نویښیین  ییی   ئلیی  مانیی  یښیین  وغییواړ هییم

لییري  تی  اړتصیا تیرمصم او جیوړون 

 یایب ترمصم   .

 ۍچ  نفس هیر  ګیړ  حقصق  داد

رول تییی  ټیییل ظییی  مراق ییی  اوېن او

، څوعیییییییا ف  او یییییییهوان   اړد

،رص   ل  معتبل حب  یی  غرائزئ

  تفییریه لورتیی  ئیی افییرا  یییا د او

دواړ    ېییییش نكییییړي، چیییی  یصییییائ

 حالتونییییی  میییییرا، مصیییییص   او

 ېړاوون  دي.

او تعقییب  تفكییر م انسییان تیی  داسییال

نی   سهار چ  د دا ښوون  ېوي او

راتلیییونك   مسیییلمان د مخكیی  هیییر

 او دنصییائ  سییتونزو د  ېلیی  چیی  سییړ

پییی  مقاییییب ېییی   رنییین نیییاووالو رن یییا

تعقیییب څخییی   دعزیمییی ، اسیییتقام  او

 لییوړو وانخلیی  نییو یریییالصتوب او ېییار

ګب تخم  ږي، لك  دصت  ن  رس بارجوم

تصییزي  لمییر چیی  پیی  ځمكیی  ېیی  وي د

وړان یی  یییاهم یخنیی ، د اویییو ېمښیی  

 وګیییال  چییی  ییییو صسیییتونز صاو نیییور

 پ  ښكل  منظر راپورت  او وو  سر

ډول سییر   صسییر  وځلصییږي. پیی  همییب

 وپییب نفییس ېییایو او صانسییان ېیی  چصییر

تیوان   ورېیړ  ویبا چی  ووی  کوم

 خ  ېیاریصصرت څ  اق ، عقب او او

 صسیتونز  ېیول   ی  وپلی واول  نیو

او بې  ـوپییییییب ژونیییییی  ب اوپییییییــییییییـح

 . لمت   تغصرات راوچاپصریال ک  
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وپییب ،س   پیی حقصقیی  نیی  در  ېییوي او دا

هالېیی  ېنییبص تیی  ورغورځییوي  ځانونیی  د

یصیاهم ارحیم الیراحمصن  ات ورتی  نیباء  وو

 دا ت  ئ  راغواړي او ایمان لور د ېوي او

هیر  تصروتنیی    دوصییر ورتی  اعالنییوي چی 

معصص  ی  درت  ویښم یصاهم ناووتی  نی   او

 ، او اوماتی  تسیلصم  ی ئوېړ د ، ېلك هوډ

 ډیرووښصږم. صپ  توی  نصوح یانب ن  ستا

دارن ی  فرمیایل   اړونیب صپیبرسول  

دي )هلل افرح یتوی  ع ب  المؤمن مین رجیب 

نزل فی  ارا دویی  مهلكی ، معی  راحلتی ، 

فوضییع راسیی  فنییام   عامیی  و ییرای ، علصهییا

نومیییییی ، فاسییییییتصقظ وقییییییب ه   راحلتیییییی !! 

ا ییییتبعلص  ال ییییروالعطش،  فطل هییییاحت  ا ا

ن  الییذي اوما ییاء ، قییال  ارجییع الیی  مكییا

.. فوضیع راسی  ېن  فص  فانام حتی  امیوت.

راحلتی   عل  صاعب  لصموت، فاسیتصقظ فیا ا

 فرحییا   ناد  و ییرای ، فییاهلل ا ییب عنییب  علصهییا

 ال خاريحلت ( یرا یتوی  المؤمن من هذا

وپییب ینییب  پیی  توییی   دt  تعییال 

نی  نییات ووښیصږي  ترهغ  چیا صیانب ېولو

تیییی    ځییییا  وژونكیییی چیییی  یییییو  تصییییار  او

د  ییار صورسر  پ  راحلی  یانیب و،ړ   او

 صد وي، نیییییو تیییییوک څښیییییا   وییییورا  او

ېلی  چی   ور  ، نو صسرېصږدي ووب پر

 اویصبار   ګوري چی  مرېیب  ووی  را د

پ  لټی   ي، نوددر  نا لوانماتو ولوټ دسر  

ډیییرص  چیی  د صپییور صېیی  ئیی   یی  تییرد

 مرګییییی  را ،سییییی  تیییییر د صګرمییییین اوتنیییییب

ووائیی  چیی   لیی  ځییان سییر  دا ورسییصږي او

تی  ورځیم چی  مرېیب   یصرت  یی  هغی  ځیا

صییږم   کییبوهلتیی  یی   او  د  می  ور  ېیړ

  وپلی  څن لی  پی وپیب سیر مړ م، نو څوتر

حالی  ېی   نا امصبي پی  ېصږدي او د (،س)

پیی  لیی  ناڅا یاسیی ، چیی  یییو مییرن انتظییار د

پیی    ګییوري چیی  مرېییب ئیی وووییی  یصبار یی

توک  پرص یار   اوووراې و،ړ صپور سر

وپییب مییؤمن ینییب  پیی   دt  پییا  دي، نییو

ددغیی  ېییس چیی  راحلیی   صیانییب توییی  ایسییتلو

ومونییبل، هییم   یصییائ او ؤ صئیی  ورېیی  ېییړ

 نیات وو  ال  ېصږي.

ڳ   ڳ   ڳ    گ  ڳچ  پییا  فرمییائ  

 82چڱ  ڱ  ڱ  ڱ

 د یاوپیی  یقییصن سییر  ن  ډیریښییوونك

ییم چی  تویی  ویاسی ،  ګنیاهونو د هغ  چیا

پ  صبق سر  ایمان راوړي، نصك عملون  

 وپییب ایمییان او  وروسییت  پیی وېییړي اویصییا

 نصك عمب ې  استقام  ولري.

او  اوهیوډې  مت ی  تغصصیر پ  ژونیب  د دا

  ،ر ، دا د  د  دحقصق  ېرام یبلون، دا

  د اسالم عظم  او انسیان  یمول ، دا د

عییبل   د یرایییري، دا اصییل  مسییاوات او

والصییون  نجییات او د  د انصییاف، دا او

 مرجع!!! نیوانن

 د ېصییبل یییبیخت  او صاسییالم نیی  لصییر د   

تیم پی  سیصالب ېی  ډویصیبل دي، ځكی   تور

ټییول هغیی  مواهییب اسییتعبادون  جسییمان  

معرفیی   او، ښییكال، علییم صاوعقالنیی  قییو

 تیاثصرات ونلیري نیو چ  اله  توفصقیات او

 پیییی  عییییذاب او یرېیییی  نیییی  م ییییروم او د

 استبراج سر  یبلصږي.

وپیب    ی  پی یډول سر  انسیان ېیول صپب

اویییییبلون  اوچاپصریییییال ېیییی  تغصییییر ژونییییب

دوپییب رب  میینظم او راولیی ، وپییب ژونییب

کیړ ،  صل  سر  پصیاوړ  اړیك  سر  وپل

 سر  دا پ  ېلك تعهب وپب عملون  ېامب او

 نمزم  ېړي چ   دعا

)اللهییم انییی  ریییی  ،الیی  ا،انییی ، ولقتنییی  

واناع یییییب  وانیییییاعل  عهیییییب  ووعیییییب  

مااستطع ، اعو یك من  ر میا صینع ، 

اییییوء لیییك ینعمتیییك علییی  واییییوء ییییذن  ، 

 فاغفرل ، فان  ،یغفرالذنوب ا،ان (

 ال خاري 

چی  دع یادت     ت  نمارب ئ  ا

،  تی  ئی همیبا صنییوا  یلكی  وړیب څیو  نیب

 ینییب  یییم او ن  سییتا یییم او  ن  دص پصییباېړ

 سیییتا ټیییول فرمانونییی  مییینم او ن  یییی  سیییتا

آدم  د  نلیییرم، ا څییی  پیییروا درتییی  وېیییړم او

پیی   یپراوییوال  ځمكیی د صاو،د ! ېیی  چصییر

، وروسیت  ئولر هون ااوګن  انبان  تصروتن

حالی  ېی  چی    پباسی ئمات  رجوع وېیړ

، ئ یییریك رانییی  وړ یلییی  ماسیییر  هیییصڅ  ییی

یښیین   انییبان پیی   پراوتصییا  ځمكیی نییون  ییی  د

 درت  وېړم!

چییی    لپیییار  پصیییباېړ صد انسیییان د أ  

لكی  چی    ورتی  ورېیړیی  اېرام اوعزت 

 ص، اودد مخلوقاتوئ  پصباېړټولو ا رف د

چییی  سیییپك   ړولیییق ېییی  د  نییی  لپیییار  ئییی

، وګییرنو   مخلوقییاتوئ ارنل د یبیختیی  او

 نیییورو دغییی  انسیییان تییی  د  همبارن ییی  ئییی

پ  غاړ   سرپرست  ور قوام  او مخلوقاتو

هیم اوچیی    مالئكییوئ چیی  تیر ن داآ، صېیړ

 . مقام ورېړ

 فرمای   أ  

10-11 

تی  پی   تاسیو پی  یقیصن سیر  میو او

  پكی او ځمك  ې  مكان  اوسیكون  درېیړ

ډول  معصچییی  هیییر او ژونیییب د  ستاسییی میییو

م ېسیان وېړل، ې تصار سهولتون   وسایب او

پی  مقاییب ېی   الهی  نعمیاتودغیو  چ  د يد

یی   تاسیی مییوپیی  یقییصن سییر   یاسیی ، او كر  

یڼیییی ،   ښییییكل پصییییباېړي یصییییامو ( انسییییانان)

 مالئكیو میو  كلون  درېړل، یصیا څصرص او

 ت  وویب چ  حضرت آدم علص  السالم ت  د

 ...اېرام سجب  وېړي

ېولیو،  ښی  ژونیب تیرمن  د انسانانو اسالم د

پیییی  اړ  چیییی  پیییی  حییییق  لرلییییو اړیكییییو ښییییو

 اوعییبال  سییر  و،ړ وي توصییص  ېییوي او

  ي چیی  نیی  پكییورتیی  غییواړ ژونییب  داسیی

هغی    جهیب، یلكی  نی  هیم پكی وي او جور

 علم وي اوعقب!  چ  پك ژونب

 د چییی  پیییالر  هغییی  چاسیییر  دتیییب  أ  

نچ  چ  عیاق ئی  ېیړي،  څخ  آنار  نو

الیم پی  مقاییب ېی ،  االم د مظلوم سر  د د

یییب انسییان  سییر  نییبي چیی  د هغیی  چییا د او

 ن ن  وي.امآوین  ورڅخ  پ   آیرو، مال او

 چیییی    رب العییییزت تییییب د  دحقصقیییی  دا

یچییری  لپییار  ېرامیی ، سییوېالن اوعییزت 

متمیرد انسیانان  ناپو  ییا  ځصن غواړي، وو

 صالمقییبور  پییور یع ییادت ییی  حتیی

لیی   صیانیب ېیوم، پنیا  غیواړم پی  تیا

نیی  چیی  لیی   اوګنییاهونو یییبیو هغییو

 پی  ټولیو ماڅخ  صادر وي، سیتا

معترف  او یېوونك  كر نعمتونو

 نیی  ګنییاهونو وپلییو یییم اولیی  ټولییو

یم، نوتی   یتوی  ېوونك پښصمان  او

ویښ ، ځك  ګناهونی  ییب څیو   ما

همباتیی   صیییوان نچیی  یښییل  م ییر

 ! ویښ  چ  رات  ی  ئ  ئ

 آمصن یارب العالمصن
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 ن مظفریعرفی محترم دوکتور امین الدیم
 ،مقام عالي ریاست جمهوری اسالمي افغانستان 6607/ 66/ 65( مؤرخ240حکم شماره)به ت سي از66/6607/ 22دوشنبه مؤرخ

ارشهاد، حهج و اوقهاف بهه     وزیر پرستز سوی مولوی عبدالحکیم منیب سرور امین الدین مظفری اترم دوکتهمح يري محفل
 عنوان معین مسلکي وزارت معرفي گردید.

مولوی عطاءالرحمن سلیم معاون شهورای عهالي   محترم بدین مناسبت محفلي که از جانب مسؤولین و هیئات رهبری وزارت، 
نوالي، بریي از وکالی شورای ملي شماری از معینان و مقامهات بلنهد پایهه    ارڅ  ی رنپوه نور حبیب جالل مرستیال لواڅصلح، 

 .دمتنفذان والیت کاپیسا دایر گردیدولتي و جمعي از بزرگان و 
ابتدا آیاتي چند از کالم اهلل مجید توسط شیخ القر  استاد برکت اهلل سلیم رئیس امور قراء قرائت گردید. سهپس حکهم مقهام    

 ی کشور توسط قاری محمد اسحق حیدری عرب رئیس دفتر مقام وزارت باشرح زیر قرائت گردید:عالي ریاست جمهور
( ماده شصت و چهارم قانون اساسي، تقرر امین الدین مظفری به حیث معین مسلکي وزارت ارشاد، 66به ت سي از حکم فقره)

 حج و اوقاف در بست مافوق رتبه، منظور است.
 د در اجرای امور محوله برای شان استدعا مي نماییم.توفیقات مزی از یداوند متعال

متعاقباً مولوی عبدالحکیم منیب سرپرست وزارت ارشاد، حج و اوقاف ضمن تبریکهي بهه جنهاب مظفهری سهخنان یهود را       
مقهام   سخنان شان عهالوه نمودنهد: از  و دربخشي ازچۆ    ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ   ۅ   چ :نمودباتالوت این آیه شریفه آغاز

ابراز قدر داني  ي ریاست جمهوری در رابطه به انتخاب وتقرر دکتور امین الدین مظفری به عنوان معین مسلکي این وزارتعال
 .دارممؤفقیت های مزید جناب شان را در وظیفه محوله از بارگاه یداوند منان تمنا  نموده

قل اللهم مالهک الملهک تهؤتي    » آیه متبرکه الوتتجدیدالتقرر این وزارت با مسلکي بعداً دوکتور امین الدین مظفری معین 
؛ ضمن بیاني افزودنهد: مهن در محهور چههار اصهل      «الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء و تعز من تشاء وتذل من تشاء

سخنانم را فشرده مي سازم. نخست از اعتماد مقام عالي ریاست جمهوری و مقام محترم وزارت ارشاد، حهج و اوقهاف ابهراز    
مي نمایم. چنانچه مي دانیم از دیدگاه اسالم مقام عزت نیست، بلکه مسؤولیت است. در این باب بنده متعهد مي شوم سپاس 

که جایگاه عالي علماء را حفظ و تقویت نمایم و پالیسي ها و موضع وزارت را در اولویت کاری یویش قرار داده از ایهن رونهد   
 حصانت نمایم...

قبال صافي وکیل منتخب مردم کاپیسا به نمایندگي از متنفذان آن والیت صحبت نمهوده پسهت   به تعقیب آن انجنیر محمد ا
جدید را برای جناب مظفری تبریک عرض داشتند و از کارشان در مجلس سنا به نیکي یاد نموده و بهرای موصهوف در   

 این عرصه یواستار مؤفقیت گردید.
لح ضمن تبریکي محترم مظفری به این مقهام، از کهارکرد ههای    بعداً مولوی عطاءالرحمن سلیم معاون شورای عالي ص

گذشته ایشان در شورای عالي صلح قدر داني نموده و در مورد جایگاه وزارت ارشاد، حهج و اوقهاف صهحبت نمهوده،     
ک گفت: امروز که دو تن از علمای جید کشور در ر س این ارگان دیني قرار گرفته اند امید وارم این وزارت به مثابه یه 

نهاد پر قدرت موقعیتش را در کشور اسالمي و متن جامعه بیش از پیش تقویت نموده و در مسیر یدمات ارزنهده بهه   
 جامعه دیني ما برمبنای امور شرعي در امر تقویت روابط اسالمي همچنان پابرجا باشد.

ین جدیهد مسهلکي ایهن    محفل بادعای ییر پایان یافت. پس از آن حاضران مجلس، دوکتور امین الدین مظفری معه 
 وزارت را تا دفتر کار شان مشایعت نمودند.

 ، حج و اوقاف والیت سرپلگزارش ریاست ارشاد
  در مورد تجلیل از میالد النبی

بها شهکوه بمناسهبت    ی جلسه  61/0/6607به اساس هدایت مقام عالي ریاست جمهوری اسالمي افغانستان در تاریخ 
تحت رهبری مقام محتهرم والیهت و ریاسهت     فخر کاینات حضرت محمد مصطفيات و دجوافتخار عالم موپرمیالد 
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و متنفذین  ءو یطبا ءهمکاری همه جانبه ارگانهای امنیتي دایر گردید که در آن تعداد کثیری از علماباحج و اوقاف و  ،ارشاد
در امور دیني و مهدارس جنهاب    ست که نماینده مقام عالي ریاست جمهوریشرکت نموده بودند. الزم به ذکر ا حاد مردمو آ

تالوت قرآن کریم توسط قاری ممتاز کشور احمد بالل قرائهت گردیهد.    ءمولوی عثمان سالک زاده نیز اشتراک داشتند. ابتدا
از صحبت های  يصحبت های همه جانبه نموده و در بخش مقام والیت سرپل در مورد میالد با سعادت آنحضرت معاون بعداً

ت به هم پذیری و برادری که ضامن پیشرفت و ترقي در جامعه میباشد نمودند و از همه یواستند که اتحاد شان مردم را دعو
و اتفاق یود را در مقابل دسیسه گران بیش از پیش حفظ و با دولت و حکومت شان که بریواسته از متن جامعهه میباشهد از   

عالي ریاست جمهوری درباره مولود مسعود نور و رحمهت و  هیچ گونه همکاری دریغ نورزند. سپس مشاور امور مدارس مقام 
از منظهر اسهالم    های شان در ارتبا  صلح و تامین امنیتبحث نموده و در یتم صحبت  پیغمبر گرامي اسالمابعاد شخصیتي 

 را بیان داشتند. یموارد
بدست گرفته به اساس آیات حج و اوقاف سرپل ضمن یوش آمد گوی مهمانان حاضر در جلسه رشته سخن را  ،رئیس ارشاد

ما تا  :و احادیث نبوی در مورد میالد فخر عالم امکان و پیروی از دستورات و هدایات آن منجي عالم بشریت تاکید و فرمودند
عیار نکیم و فرمایشات شان را سر لوحه زندگي روزمره یویش نسازیم هیچگاه  زماني که یود را ربق دستورات آنحضرت

ادت نایل نمي شویم و الزم به ذکر هست که ابعاد و زوایای زندگي اوشان را در بخهش ههای مختلهف بهر     به یوشبختي و سع
شمرده درود بیکران الهي را بر روح مقدس شان نثار نمودند.  و در ادامه چند تن از علما از جمله رئهیس شهورای صهلح در    

ت های همه جانبه و با دعاییه شان مجلهس را بهه   فرقاني با صحب نمودند و در یتم جلسه مولوی بخش های مختلف صحبت
 ایتتام رساندند.

 گفتمان علمی درباره صلح و ابعاد آن از نظر اسالم 
( تحهت ریاسهت   اسهالم  گفتمان علمي در مورد صلح و ابعاد آن از دیدگاهجلسه بزرگي تحت عنوان ) 22/0/6607به تاریخ 

امامهان،   و مال ءتعداد کثیری از علما با اشتراک مقام محترم والیت و د وحج و اوقاف و به گردانندگي آمر ارشا ،یس ارشادئر
ابتدا تالوت قرآنکریم توسط قاری جید غالم رسهول   شورای صلح، و عضو قضاء تدویر یافت. اعضای شورای والیتي، اعضای

 فاروقي یکتن از امامان ریاست قرائت گردید.
از تدویر چنین جلسهات از ریاسهت ارشهاد، حهج و      آغاز گردید و والیتین باسخنراني محترم عبدالقادر آشنا والي اجلسه 

د هلل معتقهد و بهه   اوقاف تقدیر و تشکر نموده به علما یطاب نمودند شما وارثین انبیاء در روی زمین هستید و مردم ما الحم
شما براساس مسؤلیت ههای   ءًناهمه گوش داده و عمل مي کنند بمطابق به دین اسالم بیشتر ازهای شما  پیام ها و رهنمایي

دنیوی و ایروی جهت ترقي و پیشرفت کشور اتحاد و اتفاق و صلح و همدیگر پذیری را به مردم بیان نموده وظیفه یهویش  
 ال جامعه با نیکي به پیش ببرید.را در قب
تحقق صلح و دوستي در بهین  نماینده شورای والیتي و نماینده شورای صلح والیتي هر کدام پیرامون موضوع که همانا  بعداً

حج و اوقاف موضوعات مطروحه که عبارت از تعریهف صهلح، اهمیهت صهلح،      ،نوبه تاکید نمودند. ریس ارشاده جامعه بود ب
هدایت دادند که شما علما باید مهردم و مقتهدیان    ءاقسام صلح، موارد صلح درست و نادرست، بحث  را ادامه داده و به علما

یاد شده بصورت تخصصي آگاهي بدهید چرا که دین مقدس اسالم در مورد صلح و آشتي بین مردم یویش را از بخش های 
حادیث بیش از اندازه تاکید دارد و همواره انسانها را به صلح و یک پارچه گي دعوت و تشویق نموده که در این باره آیات و ا

وعات را به مردم یوب و درست بیان نکنهیم بدانیهد   وجود دارد و همچنان گفتند اگر ما وشما بصورت درست این موض زیاد
یم. و چنهدین  سه هذره ذره جواب گو  در روز حساب ت رنجدیده مسؤلیم و در آیندهکه در پیشگاه یدا و پیامبر بزرگ و مل
 روایت و آیات را در زمینه بیان داشتند.

 ایان یافت.دعا توسط یک تن از علما با امید صلح و ثبات در کشور پبا و در یتم جلسه 
 گزارش ریاست ارشاد، حج و اوقاف والیت میدان وردک  

 برنامه مالی و اداری 
   دو محراب مسجد که عبارت از مسجد شریف قریه نوری و مسجد شریف حضرت بالل در ولسوالي سید آبهاد و

 تعمیر اداری این ریاست ترمیم و رنگمالي گردیده است.
 ( 61قالیني ترکي و ایراني از بودیجه ریاست یریداری شهده و بهرای )   ز( متر مربع فرش جای نما2210داد)به تع

 محراب مسجد مستحق توزیع شده است.
 (نفر کارمندان ریاست تحت ارزیابي ساالنه قرار داده شده است.61به تعداد ) 

 مدیریت عمومی مساجد و حسینیه ها، ارشاد و دعوت 
 ابت آزاد و سیسهتم جدیهد رتهب معهاش در مسهاجد مربورهه       و مالامامان از رریق رق ء( نفر یطبا66)به تعداد

 استخدام گردیده است.
 (نفر مالامامان تحت ارزیابي دوره شش ماهه آزمایشي و ساالنه قرار داده شده است.45به تعداد ) 
 (نفر علماء و امامان مساجد ورکشا  یک روزه تحت عنوان رهنمود ارزیابي کارمنهدان یهدمات   45برای تعداد )

 دویر گردیده است.ملکي ت
 (موضوع غرض وعظ و تبلیغ به یطبا و مالامامان مساجد86به تعداد ) ( :تشویق و داده شده که قرار ذیل میباشد
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، محو یشونت علیه زنان، غهرس نمهودن   ارع کوکنار، ایالق نیکو و اسالميترغیب نمودن مردم به انکشاف زراعت، محو مز
روزی مجاهدین، فضایل ماه مبارک رمضان، تشویق مردم به سواد آمهوزی، مسهولیت   نهال، قاچاق انسان، تجلیل و یادبود پی

برگهزاری یهتم   بزرگداشهت و  حصه رفع تعصبات قومي و مذهبي، ابر حفاظت محیط زیست، تبلیغات دریک مسلمان در بر
 شهیدای کشور و غیره موضوعات.( از روزقرآن عظیم الشان 

 مدیریت عمومی احتساب 
 ار والیت و جمع آوری مواد یوراکي و مشروباتي تاریخ تیر شده است.چک و کنترول باز 
  اینوال و تشویق مردم به نماز های پنج گانه.شهر نظارت از مساجد مرکز میدان 
 .وعظ و تبلیغ در مرکز اصالح و تربیت ارفال و بیان مسائل دیني 

 مدیریت تعلیمات علوم دینی و تدریب ائمه 
 امامان مساجد در جلسات ماهوار توزیع گردیده: ) مبارزه جدی علیه فساد اداری، تشویق موضوعات ذیل به یطبا و مال

جلب توجهه مهردم بهه     ایت حقوق آنها،هدین و رعهترام به والهو ترغیب نمودن اهالي متدین جهت آموزش علوم دیني، اح
ال، منع جذب ارفال زیهر سهن در   محیط زیست، عواقب منفي ازدواج ارفال زیر سن، اضرار یشونت علیه ارف حفظ الصحه

صفوف اردوی ملي و پولیس، اضرار مهلک عرف و عنعنات ناپسند حاکم و مروج در جامعه ( توزیع شهده انهد تها امامهان و     
 یطبای مساجد از رریق منابر به مردم منطقه تبلیغ نمایند.

    دارالحفهاظ هها از ولسهوالي ههای     سعي و تالش در رابطه به ثبت و جمع آوری احصائیه معلومات در مهورد مهدارس و
 هشتگانه صورت گرفته است.
 مدیریت اعالعات وارتباط عامه 

 ( در رابطه به قتل مسلمانان با حضور داشت اعضای شورای والیتي و رئهیس کهار و   اف ام غالږمیز مدور در رادیو ) تدویر
 امور اجتماعي.

 (بستره میدان شهر41دو مرتبه درشفایانه) دنیوی و ایروی استعمال مواد مخدر بیان شده است.راز اضرابرای مریضان 
      در پروگرام های که از ررف موسسه سویدن برای شورای معارف، شورای های صحي ولسهوالي ههای هشهت گانهه راه

 .استتفصیل بیان گردیده به حقوق زنان و یشونت علیه زن در رابطه به اندازی گردیده بود 
 برنامه اوقاف 

 تادیه عشر و زکات به مال امامان مساجد وظیفه سپرده شده تا در مورد تبلیغات نمایند. در رابطه به اهمیت و 
 (قرارداد61به تعداد )دشت تو  و مسجد عثمان غني صورت گرفته که جمعاًي بادوکانداران ساحات وقفي مسجدتهجائ 

 غانستان بانک تحویل شده است.نماینده گي افبه حساب یاص مرکز 6607سال مالي  اوقافي ( افغاني عواید41811مبلغ)
 هنگی در بخش همآ

 هنگي با ارگانهای ذیربط و موسسات همکار نظر  به استراتیژی انکشاف ملي در همآ ریاست ارشاد حج اوقاف این والیت
افغانستان و همچنان استراتیژی این ریاست و سایر پالیسي ها و رهنمایي های مقامات مربوره برای حل مشهکالت مسهایل   

ری، دیني، مذهبي و اجتماعي در این والیت فعالیت داشته و در رول یک سال در بخش هماهنگي در مجالس، کنفهرانس  ادا
 اشتراک نموده: یمینار هایها و س

 اشتراک بطور ربع وار در جلسات کمیسیون مبارزه علیه ایتطاف و قاچاق انسان 
 ذین قوم مرکز و ولسوالي های مربوره در مهورد تهامین   نفامامان مساجد، موی سفیدان و متتدویر جلسات با علماء، مال

صورت امنیت، وحدت ملي، جلوگیری از تعصبات قومي لساني و نژادی، اضرار و استعمال مواد مخدر، اتحاد و اتفاق مسلمین 
 وقاف والیت هرات گزارش ریاست ارشاد، حج و ا .گرفته است

 ات وارتباط عامه برای خطباء کرام و ارسال نقل آن به تلویزیون ملی جهت نشر ترتیب پالنهای تبلیغی هرهفته توسط مدیریت اعالع
در بیان اهمیت و ضرورت وحدت مسلمین و مزایای صلح و امنیت که یکي از جمله نعمت های بزرگ الهي  (1) هفته اول 

وعید شهدیدی کهه بهرای    بوده و محکوم نمودن حمالت انتحاری و انفجاری که باعث قتل انسانهای بیگناه مي گردد و 
 عاملین قتل مسلمان بیان گردیده است.

 پیرامون حقوق ارفال از دیدگاه اسالم و مسؤلیت یانواده ها و دولت در قبال ارفال و تربیه سالم آنها. هفته دوم 
 راجع به اهمیت مطالعه یطباء کرام مردم را تشویق برای حضور در نمایشگاه کتاب نمایند. (2)

 میت و فضیلت صدقات و همکاری با فقراء در شرایط کنوني سرمای زمستان فقر و بیکاری در کشور.اه هفته سوم 
راجع به مسؤلیت والدین در قبال تعلیم و تربیه ارفال ذکور و اناث، عدم تبعیض بین ذکور و اناث، اضرار و عواقهب  ( 3)

 یشونت علیه ارفال.
مهدیریت ارالعهات و ارتبها  عامهه در جلسهات، محافهل و        تدویر محافل، جلسات بمناسبتهای مختلف و اشهتراک 

 سمینارهای که از ررف نهاد های دولتي و غیر دولتي دایر گردیده است:
برگزاری مراسم فاتحه یواني بمناسبت شهدای حادثه المناک اییر در مرکز کشور از ررف این ریاست با اشهتراک   -6

رئیس شورای علماء در این مراسهم ضهمن   که جد جامع بزرگ هرات مسؤلین دولتي علمای کرام و اقشار جامعه در مس
 محکوم نمودن حمالت تروریستي در کشور قتل انسانهای بیگناه را حرام دانسته و یواهان صلح در کشور گردیدند.
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ه بهود  رنوالي استیناف دائر گردید ال زن که از ررف ریاست امور زنان و اشتراک در محفل روز جهاني محو یشونت علیه  -2
راجع به پدیده شوم یشونت از دیدگاه اسالم و جایگاه زن در اسالم بعد از بعثت پیامبر بزرگوار اسالم و نزول قهرآن عظهیم   

 الشان صحبت مفصل توسط مدیر ارالعات و ارتبا  عامه بیان گردید.
ني و سیاسي زن از دیدگاه اشتراک در همایش عمومي در تاالر فرهنگي کمیسیون مستقل حقوق بشر راجع به حقوق مد -6

 اسالم و مشارکت زنان در امورات سیاسي و اجتماعي.
اشتراک در ورکشا  یک روزه از ررف ریاست امور زنان و پولیس بخارر آگهاهي از فعالیهت ههای پهولیس در راسهتای       -4

 کاهش یشونت علیه زنان.
در این جلسهات محتهرم شهیرزادی    و دایر گردید ماه قوس ري سه نوبت در مقر این ریاست جلسات یطباء و امامان در -5

پیرامون صلح و امنیت، اهمیت و ضرورت وحدت و اتفاق بین مسلمین اضرار و عواقهب  این والیت حج و اوقاف  ،رئیس ارشاد
 ناگوار ایتالف در جامعه اسالمي بطور مفصل صحبت نمودند.

 صحبت از عریق رسانه صوتی و تصویری 
 تلویزیون ملي راجع به انتخابات، چگونگي شرکت مردم در این پروسه و قدر دانهي از فهدا کهاری    اشتراک به میز گرد در -6

 های انتخابات علي الرغم تهدیدات که وجود داشت.نیروهای امنیتي در روز
چندین رادیو و تلویزیون راجع به محکوم نمودن حمالت انتحهاری و تروریسهتي و همکهاری مهردم همهراه       مصاحبه با -2

 های امنیتي و رابطه به وحدت و اتفاق مسلمانان و دوری از هر گونه ایتالفات، اضرار و عواقب ناگوار آن.نیرو
 در بخش مدیریت های اوقاف ، مساجد، خرقه، مدیریت اعالعات و تدریب ائمه 

امتحهان تقریهری    ( نفر یطباء و امامان مساجد در سطح شهر و ولسوالي ها پانزده گانهه 226در بخش مساجد به تعداد ) -6
 ایذ گردید.

ید ماه قوس سال جاری مبلغ سه میلیون ششصد و پنجاه دو ههزار هفتصهد چههل و پهنج افغهاني      در بخش اوقاف: عوا -2
 .جمع آوری گردیده است (6152745)
استناد بهه   ورق با 68مدیریت ارالعات و ارتبا  عامه، جزوه را راجع به رعایت نظافت و اهمیت آب از دیدگاه اسالم ري  -6

آیات و احادیث، تهیه و ترتیب نموده است به همکاری علمای کرام البته به تمویل موسسه محترم ورلدویژن تکثیهر و نشهر   
 مي گردد.

اد هفت هزار جلد قرآن فعالیت توزیع گردید همچنان به تعدلحفاظ بعد از بررسي جوازحلقه دارا(61تدریب ائمه به تعداد) -4
 ت محترم الکوزی هدیه داده شده بود برای شاگردان دارالحفاظ های شهر و ولسوالي ها توزیع گردید.ررف شرک کریم که از

 ترتیب پالنهای تبلیغی هرهفته 
 راجع به اهمیت ازدواج و حسن معاشرت، اضرار و عواقب یشونت.هفته اول  

رم آور مانند فال بیني، کف شناسي، دفهع جهادو   راجع به استفاده از نام تعویذ نویسي و اعمال غیر شرعي و ش-1هفته دوم  
.جلو گیری به عمل آمد ندادکه توسط یک تعداد از افراد استفاده جو انجام مي د

در یصوص اهمیت شیر مادر و اینکه دو سال کامل حق رفل مي باشد.-2
فساد گسهترده سهبب ضهایع شهدن      راجع به گناه عظیم فساد، اضرار و عواقب ناگوار آن در جامعه و اینکه شیوعهفته سوم 

حقوق دیگران گردیده و از جانب شریعت مقدس اسالم و عید شدیدی درباره مرتکبین آن بیان گردیده است.
راجع به ایتطاف و قاچاق انسان که باعث رعب و وحشت در جامعه شده و یک عمل غیر انسهاني و اسهالمي   -1هفته چهارم  
میباشد.

ولسوالي برگزار مي گهردد بهرای    2ني پولیو یا فلج ارفال یک دور اضطراری در شهر هرات و در راجع به کمپاین ریشه ک-2
پنج سال یود را بخارر جلوگیری از فلج شدن واکسین نمایند.محترم و اولیای ارفال توصیه گرددتا ارفال زیریانواده های 

 دولتي دایر گردیده است:تدویر محافل، جلسات بمناسبتهای مختلف و سیمینار های دولتي و غیر 
اشتراک در ورکشا  یک روزه شبکه زنان افغان که برای اعضای کمیسیون منهع یشهونت علیهه زنهان تهدویر       -1

گردیده بود و روی موضوع جریده قانون منع یشونت بحث گردید.
ر گردیهد در ایهن   محفل پرشکوه پیرامون مسابقات سیرت پیامبر بزرگوار اسالم )ص( در استدیوم ورزشي برگزا  -2

مسابقات در حدود ده هزار نفر از ذکور و اناث شرکت داشتند عالوه برآن مسهئولین بلنهد پایهه دولتهي و اسهتادان      
از اشهتراک کننهده گهان     در فضای نوراني و شفاف امتحان دمدارس دیني و متنفذین شهر هرات شرکت نموده بودن

جوایز کهه از   07سال  61و  20س دیني صورت گرفت و در تاریخ زیر نظر نماینده گان دولتي و مدارسیرت النبي)ص(
نفر از بخش اناث از مجموعه اشهتراک   15نفر از بخش ذکور و  65ررف افراد ییر  این شهر تمویل گردیده بود برای 

هار نفهر  کننده گان افرادیکه نمرات باال داشتند و در قید قرعه برآمدند توزیع گردید برای بخش ذکور و اناث تعداد چ
در سطح کشور بي نظیر بوده  فت نمودند که این مسابقهجایزه شان حج عمره در نظر گرفته شده و بقیه پول نقد دریا

 که مورد استقبال همه اقشار جامعه و مسئولین دولتي والیت هرات قرار گرفت.
در بخهش صهحت، آگهاهي     اشتراک در جلسه کمیته والیتي راجع به تطبیق واکسین و همکاری ارگانهای زیربط -3

دهي از رریق مساجد و منابر برای والدین و اولیای ارفال توسط ریاست ارشاد، حج و اوقاف در ایهن دور اضهطراری   
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 ولسوالي برگزار مي گردد. 2واکسین پولیو در شهر هرات و
 تدویر سیمینار و ورکشاپها 

لسوالي کشک کهنه رابطه به حقوق ارفال و جلوگیری همکاری و هماهنگي در تدویر ورکشا  شش روزه برای علمای کرام و
 ( نفر به تمویل موسسه محترم ورلدو ن مقیم هرات.65از ازدوجهای زیرسن قانوني برای تعداد)

 گزارش ریاست ارشاد، حج و اوقاف والیت دایکندی
 امور ارشادی 

 بندی شده که بهه اسهاس آن یطبهای     مساجد. اولویت ی دفاعي و امنیتي از رریق منابرجلب حمایت مردمي از نیروها
ن دفهاعي و امنیتهي،   مساجد در هنگام ادای مناسک دیني، یطبه های شان را در راستای مراتب افتخار شههادت منسهوبی  

شرایط صلح آمیز غرض تنویر اذهان عامه در قبال لزوم تنظیم حمایت مردمي از نیرو های دفاعي و امنیتهي  ارزش زندگي در
ت و همچنان با معیار قرار دادن فتوای کنفرانس علماس کشهور ههای اسهالمي منعقهده ای عربسهتان      کشور بیان نموده اس

سعوی، ضمن توجیهات دیني و شرعي با ایراد یطبه ها و کنفرانس ها توسط مالامامان مساجد، جنگ در افغانسهتان ناجهایز   
حمایت در تمام یطبه های جمعه و مراسم های فرعي شمرده شده است و نیز یطبای مساجد به اساس مکلفیت های ملي و دیني شان 

 از قوای امنیتي تشویق نموده است. داشته و مردم را به حمایت یویش را از نیرو های امنیتي و دفاعي کشور اعالم
      پالن عملیاتي آگاهي دهي برای جوانان و نو جوانان در موضوعاتي چون: اضرار مواد مخهدر و پیامهد ههای آن فحشها و

ناگوار آن، مبارزه با تروریزم، انتحار، ایتطاف و یشونت علیه زنان. با استناد به آموزه های دین مبین اسالم و قهوانین  پیامد 
امانت داری، صداقت، احترام متقابل و تقوا و ....( تهیه و ترتیهب گردیهده و   ر و همچنین ترویج ایالق اسالمي )نافذه ای کشو

 طح والیت دایکندی به آگاهي مردم رسانده شده است.توسط مالامامان مساجد و یطبا در س
 در موضوعات انتخابات، حقوق معلولین، شیوه های حکومتداری یوب و عاری  يمیز گرد و کنفرانس های رادیوی 8تعداد

یزیهون  از فساد از منظر اسالم، و مسایل تربیتي توسط مدیر عمومي ارالعات و ارتبا  عامه و آمر ارشاد با همکاری رادیو تلو
 ملي محلي دایکندی و  سایر رسانه های یصوصي دایر گردیده است.

 برنامه اوقافی 
 افغاني  (8141حساب اوقافي واریز گردیده و مبلغ)افغاني به  (7857مبلغ) 6607ید اوقافي این ریاست در سال ماليعوا

 گردیده است.توسط مالامامان جمع آوری و به فقرا و مستحقین توزیع  از بابت زکات فطر دیگر
 ( متر زمین واقع دغور ولسهوالي  11/11دوسیه های امالک وقفي تحت غصب تعقیب گردیده که یک دوسیه به مساحت )

سنگ تخت به نفع اداره اوقاف فیصله شده و دوسیه مربو  زمین مدرسه امام صادق )ع( زردني ولسوالي شهرستان در اداره 
 حقوق تحت تعقیب عدلي قرار دارد.

 داری و مالی برنامه ا
  بخش حفظ و مراقبت  6607( افغاني از بودجه عادی سال 566141محراب مسجد در والیت دایکندی با مبلغ ) 6تعداد

 مساجد ترمیم گردیده است.
  مبلهغ   241101برای سه محراب مسجد در این والیت با کود پهرو ه   6607مجموع بودجه انکشافي انتقال شده به سال
% به پایه ای اکمال رسیده و حواله های آنها از اداره ري مراحل شده و از آن جملهه  611ده که کار آنها ( افغاني بو1074261)

 قسط آیر دو مسجد دیگر به علت عدم بودجه اجرا نشده است. 21حواله قسط اییر یک مسجد اجرا اما حواله های %
 

 محفل ختم قرآنکریم برای مرحوم صبغت ا  مجددی!
محفل یتم قرآن عظیم الشآن واتحاف دعابرای 28/66/6607میگردد اینکه بعدازظهرروزیکشنبه مورخ احترامام گزارش 

مرحوم پرفیسور صبغت اهلل مجددی ریاست ارشاد، حج واوقاف باحضورداشت محترم سیدانور رحمتي والي والیت دایکندی، 
وقاف احمدی رئیس شورای علما، رؤسا محمدعلي ارزگاني معاون والیت، حاجي اسداهلل عرفاني رئیس ارشاد، حج وا

وکارمندان دوایر ملکي ونظامي، مالامامان مساجد، متنفذین ومردم شریف والیت دایکندی اعم واز زن ومرد برگزار 
 گردیده ضمن یتم قرآن شریف به روح اتحاف دعا صورت گرفت.

افي وکارکردهای مرحوم مجددی حاجي عرفاني رئیس ارشاد، حج واوقاف که دراین محفل سخن مي گفت ضمن بیوگر
بیان داشت، نگرش اوبرمبنای انسانیت بود، دیدگاه وسیع داشت ودرارزش گزاری های یویش رنگ، مذهب ونژاد 
رامالک قضاوت قرارنمیداد، درمسیراعتدال ایالق وانسانیت گام نهاد، مرحوم مجددی درکارنامه ای سیاسي 

غانستان پس از پیروزی مجاهدین راداشت، لوی جرگه ای قانون یودعنوان اولین رئیس جمهور دولت اسالمي اف
اساسي جدیدافغانستان رایردمندانه مدیریت کردوسالهامشرانو جرگه ای شورای ملي وبسیاری ازجرگه های 
مشورتي ملي وصلح را رهبری کردونیز درنقش رهبری حزب جبهه نجات ملي یکي ازشخصیت های جهادی پیشگام 

و مذهب حنفي بودویاپیروان مذهب جعفری وسایر مذاهب دیگر بدون تعصب به دیده ای نیک مي درکشور بود، اوپیر
نگریست سرانجام وعده ای الهي فرا رسید مردیکه تجسم ایالق وانسانیت بودازجهان یرقه تهي کرد. حضرت 

مام عیار ایالق صبغت اهلل مجددی نه تنها یکي ازمشایخ صوفیه ومرشد رریقه ای نقشبندیه درکشوربلکه مرشدت
 .وانسانیت بود، روحش شاد ویادش گرامي
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 گزارش ریاست ارشاد، حج و اوقاف والیت لغمان
( افغاني مهي شهود از بودیجهه عهادی     401111)( متر فرش موکت ایراني که حاوی مبلغ6411)6607در سال  ریاستاین  -1

 توزیع گردید.مرکز و ولسوالي ها  ( محراب مسجد شریف در سطح24به ) یویش یریداری که
کرام از رریق رقابت آزاد در مقر مقام والیت تحریری و تقریری امتحان گرفته شد که در نتیجهه   نفر علمای 24از تعداد -2
 وقهرار دارد  شهان تحهت دوران   ( تن آن شامل بست گردیدندکه فعالً اسهناد ههای ای  5گردید و) کرام کامیاب یتن علما 27

 .معطل قرار گرفته استمتباقي آن منتظر به یالي شدن بست 
بودیجه عادی  سرفراز جانباز ازجلد مترجم  611( جلد قرآن کریم و 6111)6607ت ارشاد، حج و اوقاف در سال ماليریاس -3

مرکز و ولسوالي ها برای تدریس شاگردان مطابق پالن توزیع شهده   افغاني مصارف مي شود در ساحه 281111که حاوی مبلغ 
 مي نمایند. که شاگردان از آن استفاده

 در بخش مدیریت عمومی مساجد 
عدد یطبه ها راجع به جلوگیری ایتطاف و قاچاق انسانها و جلوگیری کشت اسهتعمال قاچهاق    41برای علماء به تعداد  -1

تمام مواد مخدر یصوصاً کوکنار موضوع صلح و امنیت، موضوع واکسین پولیو، رعایت حقوق زنان، جلوگیری یشونت علیهه  
ه صهدقه  ني از نیرو های امنیتي کشور، جلوگیری قتل و قتال بي موجب مسلمانان، موضوع عشر و زکات، و تادیه زنان، پشتبا

در ماه مبارک رمضان، موضوع قرباني عید الضحي فضایل روزه ماه مبارک رمضان، حفاظت محهیط زیسهت، تهرحم بهه      فطر
 و ماهیان میشود یطبه ها تعیین و توزیع شد. حیوانات، و جلوگیری از اندایتن مواد زهری که سبب قتل پرنده گان

محراب مساجد به ترمیم به مقام محترم وزارت ارشهاد، حهج و اوقهاف کهه از      65محراب مسجد غرض اعمار و  2معرفي  -2
 محراب مسجد مستحق فرش موکت از تخصیص دست داشته ریاست ارشاد، حج و اوقاف یریداری و برای شان توزیع شده اند. 4جمله 

 امامان. 4ت یالي امامان در سیستم جدید رتببس 0 اعالن -3

اا الال     ر الال د حالالج اا د حالالج اا اا الال    ر  سالال   ابالال ط رسالال و ا   الال ن  اا خ يبالال ن  سالالا  نالال بتی غکالالک  ا الال   د ا   نپ الال د جالال ی  ي  الالتی پالال  در  الال -1
 خ بی تقسيم   ی.ا   ت  پااګاا  ن  ارک و   اادج ی  ي  تی  ال راج و  کا  ی      ادس  ی پ  ا   ټ    ال  دااد  ج رت    ری  ح  

 اسالالتي و  اکاا الال  د  الال ر  یي     الال ی ک يالال  هللا صالال زقو د  ال الال ئالالر  اکاا الال   الال ر  ینک ا الال ر انزالال  د  ال الال  الال  ني الال  د  4د جالال ی  يت الالتی پالال   -2
کاا الال  دارالانژالال ء  سالال و    الال ی  ح الال   الالا   رک الال نو د نک ا الال ر څ الال  پ ر الال ن تالال  نالال ی ن  يالالت   الال ی اکيالالو  ی   الال و د  ال الال   ال ری سالالي  اک الال 

کاا ال    ال ا د نک ا ال ر انزال  د ار ال د حالج اا اا ال    رتال  چالې پال    ال ی نال و نالو د اداری اصالمک ت  پال   یا ااق    ن اا ز         یر  ال   ب 
کاا ال    ال ا زال   ینالو د  ال ال خا کاا ال  اا خ الال   ال   ر ک  تال  اراږی نال و  ال  اا پال   یز     ااس   پال  تالاک نالو  ال ال  ا حح ن نو ن  ي     ی دی د

 قپن ارږ  ااګ  ک ی    .
  د    الال   کژالال د د  الالخ  پاا انالال ی تالال اتا خ ا ی ي  الال  نالالو د اطم  ت اا   الال  ا   الال   الال زا د    الال   سالال تنی پالال  دری ارځينالالی ار پالال  د جالال ی  -3

  د  الاله ا اا  وال  يکالال  ر  سالال  د سالال ین غ نالالک  اا د  الالخ  قالال را ر  سالال  سالالا  پالال  تی غ نالالک ااکسالالین  د صالالح   الال  و تجرنالالال    يت الال   د پ  يالال  یتابیالال
د رس ي     نری خال   ت  د  کا   ا غ نکا پال    اا  يا   کاخيست اخ  نو   ج د اا پااخ    داا  لي   يفال  نو چې د ک يسي ن ټ و غ ی پ

 اا  د     ک غږا   پ  ا اار  اک  اک  . يګ جد   و رااز  سا  پ   رک و   ی اا ا    وال     ا 
 ال د هال ر  ال ر ال  ن کيال  نالو  الح ن  الای د   ر ال ی  ال ګادان   د اطم  ت  اا      ا       زا      ا د نجم ا قاان   رس  نو چې د جالمو  -4

 ت  سک ان  ارک و   .
 ا کک راو   ی.  د ه ر ازای کح   خ نو قک ا  يت   نو د جمو پ  د ج ی  -5

 الالال د هالالال ر د  سالالال د اا  حژالالال ء کک الالالراو  د غیالالالر اسالالالم و  ا کالالالګ نژالالالااو     الالال  خال الالال  تالالال  د  نزحالالالی   الالال  ق د جالالالمو دد جالالال ی پالالال   ي  الالال  نالالالو   -1
تن پال ر ال   اا د ق پیرزال و سال تنی پال  قا  ن  جک       اض کسک   ااه ک       نځ  ت  تژال  ق ک  ال   اا دان نال اران  تال  د اکحاال ر اا  ي حال   الي

 نو پ ر  پ ر  تباليل اا  يتن     ی. ال   غ نکا اا      حلاا  اال  پ   خح
 الال د هالالال ر اا  االالال  ک  يالالال تا نالالال ران چالالالې  نالالالو   جالالال د دی د جالالالمو   د اخم الالی    سالالال ا  خکيالالال ی ک يسالالالي ن چالالالې د  خحال الال  ادارا غالالال ی پالالال -2

 پاتال  ازا اصمح   ی.پ      ی چې هلل ا ح   د پخ ا غال   ال  ن  خال   ت   ي  ری ن راان  نو اق و ت صي

 يت الالتی پالال  در الالم تالال ر   د ا   الال ن  اا خ يبالال ن  غ نالالک  د  الال راا ی پالال   يال سالالح ن نالالو دازالالا  الال   چالالې د ا   الال ن  اا خ يبالال ن  پالال  د جالال ی  -1
خالالالالا نالالالو د  سالالالال ج ا   ن ن اس  الالالال ی نالیالالالز   الالالم   نځالالالالو  الالال   پالالال   ژالالال م  ااار الالال و  الالالال  پالالال   خحال الالال     الالالال   ت    نالالال ی خجالالالری ا الالالال ی اا  الالال

  زا      ا ارت  پ  نن ی ااو خ بالی ت  تالي  ال ی. صالتح  اا د  غالی ګټالی د اسالم   ال  نظالا    ا کيال  اا د غالی ګټالی د اسالم   ال  نظالا   
تيال و اا د  غالی نری قال ری چالې       ن  ک ظ صح  ت  پ  الان  اا ااکسيک  ت بيق اا پال   لالی ځ اک نال    نال ی د ا ال  ا ح ال د کچال    ت

  ک  اا    نری خ ال   قح زتن  ت  ا لی دی. س ج خ يب ن  کا خ بی د 
  ي    نو دری  س ج ا ت  توین د  بلی اا ز       سج  ا حح ح تاسا    ی.پ  د ج ی  -2
    ت  اسح و   ی.  ن و ار   بو تاسا    ی چې د  کظ ری    ر  ا ار   ح ر   ق1٢97  ا    ن  اا خ يب ن  )151د ) -3
 د ج ی  يت   نو د  ا   س ج ا څ    ي ن  تاسا    ی ک   چې د ا   ر ق ری راانو دی. -4
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ن    والالالالو الالالال زا د  خحال الالالال    رسالالالال  اا دارا وال  الالالال  څ الالالال   ي نالالالال  تاسالالالال  کالالالال ی اسالالالالح دان  اا  الالالال ګادان  تالالالال  ئ الالالال  د توالي الالال    الالالالال   دزنالالالالی اا تالالالال ر   ا -5
   از  ک ی.

  1122  ا االالال نو   ازالال  را ج الالي  الال ی اا د ا ا نسالالالح ن   نالالک  الال  طا قالالال  د )5٣1٣196  ی نالال و نالالالو د غا الال  اا دانالال ن ن  څ الال  ) الال  1٢97پالال  ) -1
 ٪  يف     تت ا ی راغلی.02٣٣ ژا اا  ن    اک  کس   ت  انحق و   ی چې د تیر ن و پ  پاتال  

   و  ال ي  داسي  پ  همه   ح    نو د اا     پ  ګ   ت       ی.د نو   ج ن اغ  اا د غنی خيال  ا س ا ی  یرګا   زای ا  -2

  برنامه 
 اس رش  ان      ی  م  ی د ی ا  ژ ار د ی ا  طا ق  ک  ا  س ج  پیرا  ن ا اار   اد  خ ر  اای  اد . -1
   ا اق خیو ا س ا ی سی  خیو.  ا اژ وو ن ر    ی   ن   ا   ر  سج   ا    ا  -2
  م  ی د ی   اادان   ح   یر لی اک    هی  در را       ا اار   اد  خ ر ت س    یا ار  د ا د   . -3
   ت  ا   ال      سی یک ر دا را   تح   ک ان کق ق  ن ا  دی م   اسم .26 وافی ا ا  راال تو اد) -4

 برنامه حج و زیارت 
 ج ي  اری     اس . 1٢92ج ه س و   جال  پ س  ر  ح166   تو اد) -1
   ت  ا  حج ه پ و تح  لی خ د را داب ر  اخی ن  د  ان .0   تو اد) -2

  برنامه 
ا االالال نو  الالال  کسالالال    الالال ناو  خفالالال   ا ار  ار الالال د  حالالالج ا   ٢5666 ژالالال ری ن اا الالال فی در ربالالالي سالالال    بالالالالل)ن د  ایالالال    سالالال    الالال   ا   -1

 اا  ق تح  و اادی .
  ن   ا  طا ق  ک  ا  س ج  ت س   ال  ء ا ا    ن  س ج  تبالیل ص ر  اا ح  اس .در را       پاداخ   ژا ا  -2

 برنامه اداری و مالی 
( که از رریق ریاست محترم اقتصاد در مقر مقام محترم والیت دایر مي گردد اشتراک PDCماهانه یک مرتبه در کمیته ) -1

 مي گیرد.صورت 
که از بودجه انکشافي وزارت ارشاد، حهج و اوقهاف بهه ایهن والیهت       کار باقیمانده اعمار مسجد شریف قریه توغبیردی -2

سهمیه داده شده بود اسناد آن بعد از ري مراحل تدارکاتي پروتوکول آن في مابین ریاست ارشاد، حج و اوقاف و شهرکت  
گرفتهه   صهورت  6/0/6607یتم آن  6/1/6607( افغاني آغاز کار آن 6615166توغبیردی لمیتد به قیمت مجموعي مبلغ )

ربق ررزالعمل پرو ه به وقت و زمانش به پایه اکمال و بعد از نظریه هیات بارثاني و تسلیمي هیئت منتخبه به مردم اهالي 
 بخارر ادای نماز پنجگانه به بهره برداری سپرده شده است.

ابل به قیمهت مجمهوعي   کار باقیمانده اعمار مسجد شریف قریه میانشاخ با شرکت محترم سایتماني و تهیه مواد بهار ک -3
تعیین و عقد قرار داد صورت گرفته که کهار   65/0/6607و یتم آن  27/62/6601( افغاني که آغاز کار آن 5065566مبلغ )

آن ربق ررزالعمل به وقت و زمانش تکمیل و اعمار مسجد شریف به حضور داشت هیات منتخبه تسلیم و به مردم اههالي  
 جهت ادای نماز سپرده شد.

نه محراب مسجد شریف به شمول تعمیر اداری و برویت جدول ترتیب شده ریاست محتهرم مهالي اداری وزارت    ترمیم -4
( افغاني تخصیص از بودجهه  6701111به قیمت مجموعي مبلغ ) 244و  246به برنامه  224محترم موصوف که از کود برنامه 

مراحل تدارکاتي با شرکت سایتماني محمد جان محمدی عادی بخارر ترمیمات به این اداره ارسال و اسناد آن بعد از ري 
برای مهدت سهه مهاه     61/8/6607و یتم آن  61/5/6607( افغاني برنده آغاز کار آن 6715451به قیمت مجموعي مبلغ )

عقد قرار گردیده بود که ترمیم مساجد به وقت و زمانش به پایه اکمال بعد از نظریه هیئت فني و نظارت به حضهور  
 ات منتخبه تسلیم اهالي جهت ادای نماز پنجگانه سپرده شده است.داشت هی

اعمار مسجد شریف قریه فاضل ولسوالي سریپارسا از بودجه انکشافي وسط سال وزارت ارشهاد حهج و اوقهاف     -5
سهمیه این وال اسناد آن بعد از ري مراحل تدارکاتي شرکت سهایتماني عبهدالمبین افغهان دوسهت بهه قیمهت       

 ( افغاني صورت گرفته است.5741050مجموعي مبلغ )
جوار تپه گلغندی از بودجه انکشافي وسهط سهال وزارت ارشهاد حهج و      7اعمار باقیمانده مسجد شریف پارچه  -6

اوقاف به این اداره واصل اسنادآن بعد از ري مراحل تدارکاتي با شرکت برنده حمید ولید به قیمت مجموعي مبلهغ  
 ل قسط مرحله اول ارسال گردیده است.( افغاني غرض پردایت انتقا1868181)

و  6( تن از امامان مساجد بست 47نظر به ررزالعمل سیستم جدید استخدام امامان امور دیني و ذاتي به تعداد ) -7
اسناد آن بعد از ري مراحل اصولي و نظر به هیئت کمیسیون اصالحات اداری و یدمات ملکي به ریاست محتهرم   4

منظوری شان بهه حیهث امهام     6/8/6607ج و اوقاف غرض منظوری ارسال و از تاریخ منابع بشری وزارت ارشاد، ح
 . وافی اادی   ا ای  ی اظی    و ن  یک  رسمي در مساجد مربوره جدید التقرر

 


