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 :به مناسبت گرامی داشت از هفته تصویب قانون اساسی کشور                 
 قانون به معنای اعم هرقاعده یا دستورکلی است که ازطرف قوه حاکم کشور وضع می شود واطاعت ازآن اجباری است.

قواعد و دساتیری است که شیوه رفتاری انسان را در زندگی اجتماعی تعیین میکند.  دربیان وتعریف دیگر، قانون مجموعه از
 آنکه نظم درجامعه ایجاد می کند وسبب امنیت و آرامش مردم می شود. )قانون( است، درصورتی که به آن عمل شود.

شده وبا پیروی از قانون الهی در در قرآن کریم ارشاد گردیده است که موجودات جهان، همگی بر پایه حساب واندازه آفریده 
حرکت اند وفراتر از توان واجازه خود، کاری نمی کنند. افزون برقانون تکوینی حاکم بر کاینات، به سلسله بعثت انبیأ و ارسال 
کتب خداوند به منطور هدایت بشر و رفع ابهام و اختالف از زندگی او، کامل ترین کتااب وبرتارین پیاامبر را بارای رهنماود      

قانون نباشد سعادت وبرکات نیست. بااین خصوصیت ما باید یاد بگیریم به قاوانین  یی که آدمیان نازل کرده است، بناءً هر جا
مدون کشور خود هرچند مخالف نظر وسلیقه شخصی ماباشد، احترام بگذاریم. زیرا در کشور اگر قانون حاکم نباشد مملکات  

گردد وهرکس باید از عملکرد خالف خودش بترسد یعنی اگر من بدکردم بترسم. وکشور نیست، همچنان اجرای قانون الزامی 
 این است معنی اجرای قانون، این است کشور قانونی وچنین است که از فساد مردمان سرکش جلوگیری کنند.

قاوانین ساعی در   باا تصاویب   عموماً جوامعی که قانونمند اداره می شوند وبه دنبال ایجاد فرهنگ احترام به قوانین هستند. 
با این کارحجم دوسیه های قضایی کاهش می یابد و افراد جامعه با رعایات قاوانین    می کنندتشویق افراد وتبعیت به قوانین 

زیارا مهمتارین    به حد اقل می رساد.  درجامعه تحت حمایت ارگانهای مختلف حکومتی قرار می گیرند وگراف جرم وجنایت
 وحصول آرامش برای شهروندان است. هدف قوانین بشری ایجاد فضای امن

انسان امروزی به خوبی می داند مهمترین موهبتی که در پرتو رعایت قانون نصیب او می شود امنیت، رفاه و آسایش، احقاا   
موضوع امنیت عمومی رانوع برترنعمت اجتماعی می پندارناد، باه    یامروزحقو  وعدالت وجلوگیری از ظلم است، در جوامع 

 امنیت نعمتی است که تمام حکومتها برای تحقق آن تالش می کنند. گونه ای که
امنیات عاماه را مختال ومتاأ ر      ،باید نظمی حاکم باشد تاهیچ کس خودرا بر دیگری تحمیل نکنددر محیط انسانی بنابراین، 

حیاات   ،هور می کناد نسازد وتنها در سایه این نظم عادالنه است که جامعه شکل می گیرد وحیثیت اجتماعی افراد انسان ظ
 ز می گردد.یماتاجتماعی آنان تحقق می یابد و از زندگی حیوانی ونباتی م

باا آن هماه اهمیتای کاه دارد      (نظام ) سعادت انساان بار بااد مای رود. و     ،بدون نظم، هرج ومرج بر جامعه حاکم می گردد
انساان در آن ملحاوگ گشاته، بارای      تحقق نمی یابد وقانون صحیح، قانونی است که همه جنبه هاای هساتی   (قانون)بدون

 ،شکوفایی استعدادهای انسان، برنامه ریزی درستی درآن شده باشد وچون بشر، گذشاته از بادن ماادی، دارای رول الهای    
به فجور وتقواست، بی شک عالوه بر کارهای غریزی، دارای ابعاد اخالقی اسات وبرتار از آن،   « فطرت توحیدی ونفس ملهمه

قادی می باشد. اگر قانون، فقط جنبه های طبیعی وعملی او را رعایت کند، وابعاد اخالقی ویا اعتقاادی او  واجد جنبه های اعت
 را نادیده گیرد، چنین قانونی، شایسته جامعه انسانی نیست ونمی تواند انسان ها رابه سعادت نهایی برساند.

ایت اعمال مردم ونه اخال  وعقاید آنان. از آنجا آنچه که مشرف به شکست وانحطاط است، قانون وحکومتی است براساس رع
که اخال  وعقاید، تعدیل کننده طبیعت وغریزه تجاوزگر انسان می باشد اگر در ایجاد قوانین ملحوگ نگاردد، قهاراً شایرازه    

 گسیخته می گردد اگرحیات معنوی جامعه به دام غرایض نفس و طبیعت سارکش افتااد، حیاات صاب       مردم، انتظام اعمال
و این نقص ونارسایی قانون درسطول نازل آن، مشکل جوامع معاصر است که آن را باه   حیوانی خواهد داشت نه رنگ انسانی
 بن بست بزرگ منتهی ساخته است.

 اداره مجله
 

 

 

 

  اجرای قانون دربستر اجتماع 
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 نصیحت وتواضع

خیرخاواهی،   و نصیحت به معنی اندرز
شفافیت  حقیقت و صد  و برخاسته از

ی ارتقاء اشخاصا  رشد و، به نیت نجات
 مای گیرنادیک   که مورد نصیحت قرار

، ارزشامند و  میماون ت، برکا  روش پر
 .سترگ است

نصح در زبان عربی در اصل به معناای  
ردن لباس پاره و جدا کردن ماوم  رفو ک

گفات  عسل اسات پاس مای تاوان     از
باه  نصیحت برخالف تصور عاام، تنهاا   

معنای پند و اندرز نیست بلکه هرناوع  
حرکت و اندیشه ای که موجاب شاود   

مسالمان پار   شگافی در زندگی یاک  
شود یا اماور ناخالصای از زنادگی وی    

 «3» بیرون رود نصیحت است.
 تمکین و اهمیت نصیحت

ژرفنااای  اهمیاات، وسااعت و تبلااور 
باه   و خجسته گای نصایحت   ارزندگی

 احادیا   یکی از مرتبه ای است که در
 »شریفه، چنین  ارشاد گردیده اسات.  

قال الدین النصیحة  عن تمیم الداری ان النبی
لماااااان قااااااال ر وله االاااااا  ول  اااااا ل  و یمااااااة  قلنااااااا

 «2»«المسلمین و عام هم
ازتمیم داری نقل است که گفت  ترجمه:

رسول خدا فرمود: دین نصیحت و خیر 
خواهی اسات. پرسایدیم بارای چاه     

مود: برای خدا، کتاب خادا،  کسانی؟ فر
خدا، پیشوایان مسلمان و عموم پیامبر

 مسلمانان.

ینَّ النَِّصاااااایحَّ »  ُة ِإنَّ ِإنَّ الااااادا ینَّ النَِّصاااااایحَّ ُة ِإنَّ الااااادا

ُة... ینَّ النَِّصیحَّ  «1» «الدا

 بادون شاک دیان عباارت از     ترجمه:
اندیشای اسات بادون     خیر نصیحت و

خیار   نصایحت و  شک دین عباارت از 
اندیشی است بدون شک دین عباارت  

 اندیشی است. خیر نصیحت و از

 ‡پیشینۀ نصیحت در دعوت انبیاء
م علاو  وت فضیلت پناد ونصایح    درج

به سطحی است که ازصفات  آنمرتبت 
 ، باوده  ‡پیامبران وراهبرد های کاری

قرآن کریم می  ازنول خباراِاست. در
ک  ک  ک  گ  گ  چ فرماید:

 62األعراف:  چگ   گ  ڳ   ڳ  ڳ    ڳ
( سویمحولّه ازمن مأموریّتهای) ترجمه:

کانم و   پروردگارم را به شما ابالغ مای  
جاناب   دهم و از می اندرز شما را پند و

گردد و(   به من وحی میخدا چیزهائی)
 دانید. دانم که شما نمی   می

می  هودمورد  قرآن عظیم الشأن در
ی  ی   ی  ی  جئ  حئ  چفرماید:

ٱ  ٻ  ٻ  مئ  ىئ  يئ  جب   

 6٦ - 6٦األعراف:  چٻ  ٻ  پ  پ
هود گفت: ای قوم من! من ابلاه   ترجمه:  

ساوی   ای از نیستم. بلکه من فرستاده 
من احکاام و اوامار    پروردگار جهانیانم.

ن پروردگار خود را به شما میرسانم و م
و در ) اندرزگوی امینی برای شما هستم

گویم یکرنگ و راستگویم و از  آنچه می
 .گویم( خود چیزی نمی

درقارآن   همچنان راجع باه صاالح  
 کریم آمده است.  

ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ   چ

ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ    ۓ  

 ٦٧األعراف:  چڭ

 انادوه( از  پس)صالح با دل پار  ترجمه:
گفت: ای قوم مان!   آنان روی برتافت و

من پیام پروردگارم را به شما رساندم و 
گویان  شما را پند دادم، ولی شما اندرز

 دارید. را دوست نمی 
 قرآن مجید راجع به حضارت شاعیب  

 :می فرمایدچنین 
ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ   ۅ  چ

ى   ى  ې    ېۉ  ۉ  ې  ې

 ٧1األعراف:  چائ  ائ

آنااان روی  ساا س شااعیب از ترجمههه: 
گفاات: ای قااوم ماان! ماان  برتافاات و

 پیامهای پروردگارم را به شما رساندم و
 )و درحق شما خیرخاواهی اندرزتان دادم

نمودم. ولای حاق را نشانیدید و جاز     
عصیان نیفزودید( پاس باا    برط یان و

وم بی ااین حال چگونه برحال ق
دینی چاون شاما(    و بی ) ایمان 

 ؟ اندوه بخورم
روشنی آیات قارآن عظایم    در

الشأن بدرستی برای ماا تفهایم   
در  ‡گردیااد کااه پیااامبران 

راسااتای دعااوت خااویش از   
برناماه   نصیحت کار گرفته اند و

کااه فااالل و نجااات و را هااایی 
مؤبد مای   عافیت آن مستدام و

 ؛باشد عنوان نصایحت داده اناد  
پااس واضااح اساات کااه شاایو  
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ک حرکت غنامند و پرمحتوا، نصیحت ی
جامع خوبیها و آئین تحصیل موفقیات  

 در دنیا و عقبی است.
 مکانت نصیحت در بیعت

 وه باتوجه باه حیثیات قابال مالحظا    
راهکارهاااای  جزالااات نصااایحت در

 کااه از بزرگاایتعریااف  و ‡انبیاااء
آمده  حدی  رسول اکرم نصیحت در

مستفاد می گاردد کاه    است مبرهن و
دارای  غنامنااد ومسااهله نهایاات ایاان 

ظرفیت و  عمیق است  اهمیت شگرف و
بنیاادی  مواد  آن را هم یافته است که در

 داشته باشد. تبارز بیعت نیز
، عن ج ی  الن عبدار قال الایعت ر ا ل ار» 

علااای اقااااة الصااا ا وای اااان اللکااااا والنصااا  لهااا  
 «4»«مسلم 
گفته است   جریر بن عبد اهلل ترجمه:

کردم که نماز را بار   بیعت با رسول اهلل
 پااا دارم  و زکااات را باادهم و بااا هاار

 مسلمانی خیر خواهی نمایم.

علای  عن ج ی  الن عبدار  قال الایعات النبای»
الساامو والعاعااة نل  ناای نیمااا ا اا ععت والنصاا  

 «5»«له  مسلم

جریربن عبداهلل گفته اسات باا    ترجمه:
در گوش باه فرماان باودن و     پیامبر

آن حضرت مارا  اطاعت، بیعت کردم و 
درآنچه درتوان دارم و » تلقین کرد که

 خیر اندیشی کردن برای هر مسلمانی.
 عاان قاایع  اامعت ج یاا ا الایعاات ر اا ل ار» 

علای هااهااا ان   الا  ا  ار وان محماادا ر اا ل 
ار و اقاااااااة الصاااااال اا وای ااااااان اللکاااااا اا والساااااامو 

 مساتمر  ترکیزوی آن مسلمان، بایست ر
زبانش گویای خیر، پندارش  ،داشته باشد

 خیار  قلمش سطورمرقوم  جویای خیر و
با آن  زمینه ای است کهیگانه این  باشد و
 تعمیم ومعمول می گردد. اقامه،نیکی و خیر

کاه   یبا این فضایل، محاماد و ارزشاهای  
 فارد و  اصاالل  نصیحت و کااربردآن در 

 اصال  د کاه باید توضیح نمو ،دارد جامعه
نصیحت مداری مربوط به مردان و زناان  

، می شود زیرا درحدی  رساول کاریم  
دین نصیحت گفته شده اسات و واضاح   

مردان فرساتاده   است که دین به زنان و
شده است پس زنان مسلمان نیز دریان  

باشند و  باب باید محتاط، دقیق و هشیار
این را بدانند و بدیگران نیز بفهمانند که 

و شایسته است تا باه  بوده ت دین نصیح
نصایح دیگران گوش فارا داد و هام باه    

عمل نماودن  و  شنیدن کسانیکه قابلیت
پیوساته   دارناد؛ سخنان پند آمیاز را  به 

 نصیحت نمود.
متعهد به اسالم به فرزندان  زنان مؤمنه و

 اندرزدهنااد و خااود باالسااتمرارپند و 
اساسات اخال  اسالمی  همواره موازین و

 بدهناد و به شرب آنها نی را و روحیه دی
فرزنادان خاود را در    ظرفیت اوالد ها و

مساایل   پایهم، نظر گرفتاه باه ایشاان    
غار  ارتقاای    اسالمی را ارائه نماوده و 

 توجاه را و  تاالش  نها حد اکثار آآگاهی 
 .مبذول بدارند

مگان هویداست که فرزندان ه به این امر
 جامعه سازان فردا استند، دفاع از، امروز

و ارزشهای مسالمانان  نوامیس  الم ودین اس
حماسه های تاریخی  حفظ افتخارات وبا 
عهده های حساب شد  آنهاسات باه    از

عماق   هرمقاداری کاه روی سانگینی و   
اهمیت ضرورت به جوانان تأکیاد شاود   

جوانان ربط  سالم بهمان پیمانه به تربیت
 توصیه و آنگاه مکانت پرتأ یرِ می گیرد و

 برجساته و  نادان مادران به فرز تِنصیح
 می شود. بارز

 و سخن مادران نسبت به هرتقریر قول و 
گزیده های دیگاران، بارای اوالد،    بیان و

، به جان پروردنی و به شنیدنی شیرین و

است، سنگ بناای تربیات   یاد ماندنی 
 ماادر  گفته های مروارید وار فرزندان،

مهاد   آن فرزند فرزانه ای که در ،است
 کارده باشاد در   مادر، نمو  گرم توصی

همه مراحل زنادگی اش نقاش آن باه    
 .آن به تعطیل نمی رود ا ر ابطال و

سوی ماادران   توصیه از نصیحت و بلی
   دختران شان که آیناد  برای پسران و

قدم آنها می آید  تحت قلم و در کشور
زناان   رساترین گزیناه ای اسات کاه   

گزاری  تأ یر   ساحمسلمان می توانند 
جامعه با تقدیم  مروقل مثبت شان را در

فرزندان برومند و متعهد، بر بنیاد تکثر 
دیانت شعار و نجابت مند  خانواده های

 دورنماای آن در کاه   گسترش بخشند
گاوارا   و گیارا  نهایات ملاک  تجلیگاه 

 خواهد بود.
همچنان زنان که نصف جامعه اسالمی  

را تشکیل می دهند می توانند عاالوه  
بارادران   به همه خواهران و ،برفرزندان

از طریق سخن و قلام    مسلمان خویش
شارایط و حفاظ ارزشاهای     رعایات  با

را برگرفتااه از دیاان نصااایح اسااالمی، 
 .تقدیم بدارند

مادران و خواهران و مجموع  زنان  پس
مساالمان عمااق اهمیاات نصاایحت را 
 بایست بدانند و مراعات بدارناد زیارا  

ات برگرفتاه از اساالم   تعلیم نصیحت و
و ماندگار می باشد بنااءً   بسیار ا ر گزار

 همیشاگی و  شاعار نصیحت و اندرز را 
خود سازند بدلیل اینکه با ایان   دایمی

قیمت  ارزنده و خدمات بسیارکارشیوه 
مای توانناد    را به انجام رساانده  داری

اهتماام شاایان باه     سبیل نصایحت و 
 خواهران و برادران و اصالل فرزندان و

 برای آحاد جامعه مطابق باه احکاام و  
 ارشادات اسالمی بهترین راه افزایش و

هرقدرکاه   ازدیاد اعمال صالحه است و
 زیاادتر  زنان بتوانند بیشاتر و  مردان و

 نصاایحت بشاانوند و ،نصاایحت کننااد
دیوان  اخالص بورزند به همان اندازه در

افازایش و   حسانات آنهاا    صالحات و
 زیادت خواهد شد.

 «6»«والعاعة والنص  له  مسلم
ه از قیس روایت است ک ترجمه:
 گفت: باا رساول اهلل   جریر

بیعت کردم بر شاهادت اینکاه   
هیچ معبودی بر حق  بجز خادا  
نیست و محمد فرستاد  اوست 
و به دادن زکاات و شانیدن و   
فرمان بردن) از احکاام خادا و   
ارشااادات پیااامبر( و نصاایحت 

 کردن هر مسلمانی.
بهتاارین  اناادرز نصاایحت و

و شخص رهنمود اسالمی است 
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چه زیباگفته اسات خواجاه عاابداهلل    
 (امان ارزی کااه می ورزیانصاری)بها

پیاام   غافل از هرگاه مردم بی بصیرت و
تبلیا    های اسالمی، چناین پندارناد و  

نمایند که زنان صالحیت نصیحت کردن 
 کاور ، را ندارند این هاا غلاط دانساته   

 اشتباه رفته اند.به  خوانده و
به دیان اساالم    مسکهرشخصی که مت
 اندرز شیوه انتخابی او باشد پند دادن و

 .مرد باودن  از زن بودن و ت قطع نظراس
هرمساالمان ظرفیاات آن را دارد کااه  و

صعود نماوده   درین باب مخلصانه ارتقا و
 اواب بیشاتری را    مکافاات و  فضایل و

 تحصیل نماید.
 دورقمرمی بینماین چه شوریست که در

 می بینم راش نه وافت از ا  پراه آفاهم
 ناواجه برونیکی کاخح بشنواناصداپن

 هرمی بینماوگ ه از دران پند بکه من ای
 هاااودان باار جااامازع ال اواااوص
 هاه آن بااآن ده کرااادا مااداونااخ
 ران ایاد پاناپ اب ازامت راس نوانااج
 «٦»هاوان باخت جاب از راه رأی پیااک

 :تواضع

تواضاع منحیا     و انکساار  ،فروتنی     
مباانی   و اگیهای مسلمانان با تقاو ه ویژ

مکونااات شخصاایت  ازحساان اخااال  
ابعااد   همه پهلوهاا و  در اسالمی تلقی و

 خصالت زیباا و  ، زندگی، وصف محماود 
 است. أگزید  دوستان خداوند

شیوه های منبعا  ازتقاوا مقتضای آن    
است تابرادران مسالمان درمیاان هام    

عضااویت  اصاال مهربااانی را مراعااات و
باشند داشته خویش دراحساسات باهمی را

طاابق ارشااد   زیرا مسلمانان بایسات م 
خودهاا   برابار  قرآن عظایم الشاأن، در  

 سااخت و، مقاباال کفااار در مهربااان و
 قرآن کاریم میفرمایاد:   نیرومند باشند.

ٻ  پ  پ  پ  پ      ٻٱ  ٻ  ٻچ

 2٧الفتح:  چ...ڀ  ڀ

 محمد فرساتاده خادا اسات، و     ترجمه:
کاافران   برابر هستند در کسانی که با او

نسابت باه یکادیگر     سرسخت، و تند و
 ند. ا ربان و دلسوزمه

 درمقام دیگری قرآن کریم می فرماید:
ڱ   ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  چ

ۀ  ہ  ہ  ہ    ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  

ے  ے  ۓ  ۓ    ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  

 54المائد :  چ...ۇ

آئین  ای مؤمنان! هرکس ازشما از  ترجمه:
گرایاد،   ایمان به کفر از گردد) و خود باز

 رسااند و   نمای  کوچکترین زیانی به خدا
آینده( خداوند جمعیّتی را)باه جاای    در

روی زمین( خواهاد آورد کاه    ایشان بر
آناان هام    دارد و خداوند دوستشان می 

دارناد. نسابت باه      خدا را دوست مای 
 برابار  در فاروتن باوده و   مؤمنان نارم و 

راه خادا   کافران سخت و نیرومندند. در
 ایساتند و  به تالش می  کنند و جهاد می 

 ای)در  کنناده   سرزنش هیچ سارزنش  از
فرمان یزدان( هراسی به خاود   اطاعت از
 دهند.  راه نمی

ھ     ...ۀڻ  ڻ  چ 
ے  ے   ۓ  

ۓ  ڭ  ڭ   

ڭ  ڭ  ۇ  
ٴۇ  ۋ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  

 15األحزاب:  چۋ  ۅ

مردان مسلمان و زنان مسلمان ...  ترجمه:
مردان فاروتن و زناان فاروتن، ماردان     

ایشاگر، ماردان   بخشایشگر و زنان بخش
دار، مردان پاکدامن   دار و زنان روزه روزه 

زنان پاکدامن، و مردانی که بسیار خدا  و
نند و زنانی که بسیار خادا را  ک را یاد می 
ی آناان   کنند، خداوندبرای هماه  یادمی 

آمرزش و پاداش بزرگی را فراهم ساخته 
سَّااُ   أَّ رضاای ار عنهاا ] عَّاانأ نَّسَّااِع الأااِن مَّالِاا    اساات.

اااانَّ النَّبِااا    ااالَّمَّ عَّلَّااایأِهمأ وَّقَّاااالَّ  َّ یَّان  نَّسَّ  مَّ َّعَّلَّاااِ ِ اااباأ

عَُّلُ  [  «٦» یاَّفأ

 روایت است که انس بن مالاک  ترجمه:
برکودکان گذشت برایشان ساالم کارد   

 چنین می کرد. ،وگفت: پیامبر
ااة    مااا  ااانَّ ل]عاان او اا َّا قااال   ااألت عَّاِ  َّ

ااانَُّو ِنااا  اَلااا   قَّالَّااا، النَّبِااا    نَّاااِة یَّصأ اااانَّ نااا  ِمهأ تأ   َّ
ِلِ  ناذا حَّضَّ َِّت الصَّ ُا، قاة ِإلِ الصَّ ِا [ َأ نَّ
 «٧» 

اسات  اسود بن یزید روایت شده  از ترجمه:
پرسایدم:   لکه فرمود: ازحضرت عایشه

گفت: کرد؟   منزل چکارمی در، پیامبر
خدمت اهل خاناه مشا ول    ایشان در

انجاام   بودند)یعنی کمک باه آنهاا در  
چون وقت نمااز   ی خانه( ودادن کارها

خاناه   رسید، بارای ادای آن از  فرا می 
 شد. خارج می 
 تفاخر نفی ستم و شیوۀ تواضع و

ااااار  ااااااااان ِعیَّاااااِ  الاااااااااع ساااا  قَّااااالَّ  قَّااااالَّ  لِن ِحمَّ
اااِ ِإلااا َّ نَّنأ تَّ اضَّاااُع ا ، رَُّ ااا ُل اللَّااا ِ  انَّ اللَّااا َّ نَّوحَّ

ِِا َّ نَّحَّاد    احاد علای نَّحَّاد  و  یف  الایحَّ َّاِ   یاَّبأ
 «31»احد[

روایات   لبن حمار  عیا  از ترجمه:
فرمودناد:   ،رشده است کاه پیاامب  

خداوند به من وحی فرمود که نسابت  
به همدیگر متواضاع باشاید، تاایکی    

کساای  بردیگااری سااتم روا ناادارد و
 نکند. بردیگری تفاخر

 تواضع پله های رفعت است

َُ ی ا ، عن ر  لَّ اللَّا  ] عن نال  
، وَّمَّااا قااال  مَّااا ساَّ  قَّة  ِماانأ مَّااال   َّصَّااتأ  َّاادَّ

زَّااَّ اللَُّ  عَّبأداً اِلعَّفأ   ِإ َّ ِعّلًا، وَّمَّا تاَّ َّاضَّوَّ 
نَّحَّد  لِلَِّ  ِإ َّ رَّناَّعَُّ  اللَُّ [
 «33» 

روایات   اباوهریره  از ترجمه:
، شااده اساات کااه پیااامبر 

ماال   صدقه، از فرمودند: هرگز
یقیناً خداوناد   کند، و کم نمی 

عزت اش،  بنده گذشت برابر در
ای   هربناده  کناد، و  را زیاد می او

مگان هویداست کاه  ه به این امر
جامعه سازان فاردا  ، روزفرزندان ام

نوامیس  دین اسالم و استند، دفاع از

حفااظ بااا و ارزشااهای مساالمانان  
 حماسه های تاریخی از افتخارات و

عهده های حساب شد  آنهاست به 
عمق  هرمقداری که روی سنگینی و

اهمیت ضرورت به جواناان تأکیاد   
 ساالم  شود بهمان پیمانه به تربیت

مکانت آنگاه  جوانان ربط می گیرد و
مادران به  تِنصیح توصیه و پرتأ یرِ
 می شود. بارز برجسته و فرزندان
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خاادا تواضااع کنااد، خداونااد   باارای 
 گرداند. عزوجل)مقام( او را بلند می 

 آنکه کارهاای بازرگ و   پس از ابن کثیر
مای شامارد    را بار  فتوحات عظیم عمر

برابرخدا متواضاع باود،    میگوید: وی در
 بزندگی دشواری داشت، خوراکش چر

 ارخاادا بساایارک شاایرین نبااود، در و
بود لباسش را با چارم وصاله    سختگیر
با آن هیبتی که داشت، مشاک   می زد و

 االغ برهنه و بر آب بردوش می کشید، و
 شتری که جهازش لیف خرما بود ساوار 

بااهیچکس   کم مای خندیاد و   ،می شد
ش این نقش انگشتر شوخی نمی کرد، و

 «32» کفی بالموت واعظا یاعمر!() بود

 ،مرگ من حی  واعاظ  یعنی که ای عمر!
 کفایت می کند.

همدیگر حوصله مندی، تحمل، پذیرفتن 
حادود مشاروع،    کمک به دیگران در و

صدای داد خواهی هاا نازد    پرداختن به
جالااب تمااام  مااردم خیلاای مرغااوب و

مادر    روزنه امیاد واریهاا و   میشود و
لبااس زیباای    ،قلب هاا اسات   نفوذ در
انکساار، تان    نمای دل انگیاز  تواضع و

 انمسلمانی از یکهر ش مرغوبی برایپو
 است. 

زیبااائی  ی ارزش وگشکساات تواضااع و
کاه یاک شاخص     است، به هرساطحی 

خاوش  ، مسلمان حلیم، لین، اهل مدارا 
نیاک   ، متبسام و کاالم برخورد، خوش 

 باشااد محاساان شخصاایتی او  کااردار
 میااان خااانواده و درافاازایش یافتااه و 

پساندیده   کارهای شایسته و آورند و می
دهند، خداوند مهربان آناان را   انجام می 
دارد و محبت ایشان را به دلها  دوست می 

 افکند. می

ایشان را دوست  چپ  پ   پ  پ چ
 ماردم عزیاز، و   نظار  دارد. آنان را در می

 «31»اندازد. محبّت آنان را به دلها می

زناان   ای ماردان و تواضع گزینه خوبی بر
سوره احزاب  15درآیه مبارکه زیرا است 
 چھ  ےچصریحاً

آماده  ( مردان فروتن و زنان فروتنیعنی  
 باسیر ظرفیت دارند تااست بناء زنان هم 

 درنظار  شفاف تواضع با آستان صاف و در
 موازین اساالمی و  داشت رعایت اصول و

حاصال   را موقعیت ویاژ  خاود، فضاایل   
افازایش بخشایدن باه     روند در نمایند و

خاواهران   .اعمال صالحه سبقت بجویناد 
مسلمانی که این موضوع را می دانند باه  

آنعده که آگاهی  سایرخواهران برسانند و
مفااهیم   ندارند خاود را آگااه بساازند و   

پیوند به مکلفیت ها  علیای اسالمی را در
اساالم فارا    نظرز صالحیت های زنان ا و

کاه تواضاع    چنین نه انگارناد  و بگیرند
بلکه این  خصلت مخصوص به مردان است

شیوه بهترین راه  انجام نیکی هاا بارای   
 مردان و زنان است.

تواضع زمینه عروج  و آنجا که راه عجز از
اعم از مردان  ارتقا است همه مسلمانان و

در برابار  ایان شایوه را    و زنان بایسات  
برادران و خواهران خود مطابق به احکام 

اساس پیش آمد  ز  تعامل وشیرااسالمی 
 دهند. خود قرار

 تاتواضع زگردن فرازان نکوس
 «34»تاتواضع کند خوی اوس گدا گر

 زای توات افااتواضع بود حرم
 وان جای تاریات باهشاب کند در 

 جهان  زت کند دراواضع عزیات
 اناج واگرامی شوی پیش دلها چ

 ردم میشود  اواضع خا  مات از
 «35»یشود ی گم مرکشس از نار نور

 است راه آنجا پهلوی عجززبه اوج کبریا ک
 اله آنجااککن شکنی ب گراینجاخم موئیسر

 ی دارد عالم م انیستی ه وه زاراخیال جل

اه گیدن گاه ابایدکشش پاسری ازنق
 «36»آنجا 

است  وخرد دور قلاحضوری راکه ازع
 آنجا ،جا

توان بی رنج پا یبه بال عجزرفتن م
 «»آنجا

 ضیااالب فیااطرااگ وزاافتادگی آم
 تد اسنورد آب زمینی که بلهرگز نخ 

 مأخذ و مراجع:
پاارقی ت جمه اار یریحاات لاالم  لد  اا   ه اا   -3

نرشام  ؤسح ار  8131چرپ لقل801لقل لفلر 

 لنتشریلت ح منت للل

کتااار   39 -لااالم  لد  ااا    حااا    شااا ری   -2

 لال  رن  بر   بمن لن لد  ن لدنصملة

کتاار   4344 - ری  یقل  لباااؤل،ؤ  حاا    شاا -1

 لالؤ   بر  یت لدنصملة

کتر   924 –للم  لدبخریی  ح    ش ری   -4

 لد ال مت لدص اة  بر   لدبمعة ع ت ل رم لدص اة

کتار   4204للم  لدبخاریی حا    شا ری   -9

 لالحکرم  بر   کمف  بر ع لالؤرم لدنرس

کتار   2894للم  لدبخاریی حا    شا ری   -6

رضاام دباارؤ باماام لهاام ق لدبمااا   باار   باال  بمااع ح

 حل  عمنر لق  نصلر

 خالهر ش س لد  ن ؤل   حریظ شمملزی -4

 6244 -لاااالم  لدبخااااریی  حاااا    شاااا ری   -1

 کتر  لالحتئذلن   بر  لدت  م  ع ت لدصبمرن

 6013 -لاااالم  لدبخااااریی  حاااا    شاااا ری   -3

 کتر  لالؤ   بر  کمف  کان لدمهل یت لب ر

کتار   4139 -یقل  لباؤل،ؤ  ح    شا ری   -80

 لالؤ   بر  یت لدتالضع

 2911 -لاااالم  لد  اااا    حاااا    شاااا ری   -88

کتر  لدبم قلدص ة قلآلؤل   بر   لحتلبر  لدعفاا 

 قلدتالضع

جااردمف  140نقااا ل  اارن ؤیزناا حت  لاافل  -82

ؤقکتای  احف  مضرقی  جمه   یمزلنر غفریی 

 8134قؤل اااان نرلاااامی چاااارپ ششاااا   حاااارل 

 چرپخرنر ؤهریت   نشملح رن جهملن

جااااااااااااا دمف 623جف اااااااااااااممنای  لااااااااااااافلر  -81

ؤکتمؤصااا فت خااامم ؤل  نرشااام  نشااام لح ااارن   

   ش چرپخرنر لحا  8131چرپ ؤب  حرل 

 شمخ ؤص   لد  ن حع ی -84

 شمخ یم   لد  ن ع رینمشرپایی -89

 لبالد عرنت ؤمزل عب لدقرؤیبم ل - 86

 ؤمزل عب لدافای  عقابت -84

 

جامعه محبوب می شود زیرا این 
 داد اعمال صالحه وع ویژگیها در

پرهیزگاری مای   تقوی و ناشی از
لوه هااای اهماا  آن جاا باشااد و

 مان می باشد واای استه ازاابرخ
عمل صالحه  هرکسی که ایمان و

میاان   باشد دراش شیرازه کاری 
بحیا    و نفاوذ مای یاباد   مردم 

ٱ  چوست برگزیده مای شاود.  د

ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  

 ٧6مریم:  چپ  پ   پ  پ
انی که ایمان گمان کس بی  ترجمه:
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 مولوی عبدالملک حمیدی

 

 کامن  او شنام ،اسالم مبارک دین  ینج مام  د

 تننن  برخنننج ټجلنننج ژونننن  د انسنننا  د چننن  دی دیننن 

 انسنننان   او انسنننا  دیننن  الهننن  دغننن  شنننامی  ی 

 د څرنګ  چ  څ ړل  څخ   پی ایښ  ل  مخکی

، تنر راشنی نطفی څخ  منځ تن   حالل  پآکی یجی 

پي ایښ  وروست  ئنی منجر او پنالر پن ی مکین  

ګرزول  چ  د خپن  ماشنجم  ن  روزنن  او پالنن  

  ځانجنننن  وکنننای او دوی دواد  د حاللنننج نننن  خپننن

، ځکنن  دا ماشننجم او خپنن  ماشننجم ه کینن  کننای 

پ  اله  فطرت سر  ډیر پناک دنینا تن  راغان  او 

د مننجر او پننالر نیننر ئننی ور څخننن  یننا  نن  یننا بننن  

ی ، والنننننننننننن ی  او اسننننننننننننتا ا  شخصنننننننننننن  مننننننننننننجدو 

څننج ورتنن  مرشنن ی  ئننی پنن ی سننر  مکینن  کننای 

، ظننننننننننا ری او  ننننننننن   نننننننننجدن  او روزننننننننننن  ورکنننننننننای 

مننننن  وی، تنننننر خپننننن  څنننننار بننننناړخ  ادئ تننننن  ئننننن  متج 

، ترڅنج د ځنجانی او رشن  مرحان  الن ی ئنی لنری 

 ت  ورس  ی.

کیننننن  چننننن  انسنننننا  د بینننننج  حننننن  او د  نننننج او بننننن و 

    ورتنتم ز کجلج مرحا  ت  ورسی  نج دغ  دی

مکیفیتجنننننننننننن  متجمننننننننننن  کننننننننننننجی حنننننننننننال ، حننننننننننننرام، 

رو  او ... ئنننننننن  ټنننننننج  ورتننننننن  بیننننننننا  ، مکنننننننمتشننننننناب 

، د  ننننج او بنننن و د تننننجن ئ کجلننننج تجانننننائ  ئننننی کننننای 

د ارتکنننننننا   نننننننی    ننننننن  ورکنننننننای د نیکنننننننج  میجننننننننج 

دنینننننا او  خنننننرت  ، منننننن  او دپنننننایا ، د   ر نننننا

، باملیابننن  د بننن و ا منننالج نیکمرغننن  او سنننرلجدی

پننننننننننن  تمنننننننننننرد  او دالهننننننننننن  اوامنننننننننننرو د سرک نننننننننننی  او 

، صجرت کی ئ  ټجل  ب ی پنایا،، د دنینا رسنجائی

، خنننرت تیپننناهی ژونننن  ناکنننامی،  لننن  رغ  او دبننن م

پنننننننننننن  ډو  ډو   ننننننننننننکابجنج  ناخج ننننننننننننی  او  أد 

و ا  ، ټننننننننننننننننننج  ورتنننننننننننننننننن  ممیننننننننننننننننننسننننننننننننننننننر  ه کیبنننننننننننننننننن  

 بیا  شجی.
ً
 تفصیال

دغنننن  دیننننن  د انسنننننا  ظننننا ر او بننننناړ  منننننجدوی ، 

، ګنجرو چن   ر حک  ت  نظنر واونجو  ک  د اسالم

، لننننننننننل  نننننننننناو او سننننننننننی او دنیننننننننننجی او اخننننننننننروی پنننننننننن 

 ی ن ښت  دی.ک  ظا ری او باړخ   یګڼ  پ

د بییګننننی پنننن  تجګنننن  کنننن  و ننننئی د نظافنننن  او پنننناک  

 مج جع ت  متجم  شج چ    هعال  فرمایا .

ڍ  ڍ  ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  چ

ڈ  ژ  ژ    ڑ  ڑ  ک  

٦املائ ة:  چک  ک
 

نننننن  غنننننجادی چننننن  د اوداسننننن  او  أ  

جلنننننج سنننننر  پرتاسنننننج بانننننن ی  نننننخت  کنظافننننن  پننننن  

 راولننن 
ً
 او باړنننننا

ً
، بیکننن  غنننجادی چنننن  تا نننی  ظنننا را

 پنننننناک او خپنننننن  نعمنننننن  پرتاسننننننج 
ً
 او روحننننننا

ً
مسننننننما

 بان ی پ ئزو کای تر څج تاسج شاکرا  شی .

  پاک د انسانانج او پ ئیانج خیین  د ینج  لنجد 

   ف پ  مجخ  یادوی ، او فرمائ :

ڄ   ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ     چ  چ  چ

ڌ  ڌ  ڎ  ڎ     ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  چ  چ

 ٦٥ – ٦٦الکاريات:  چڈ  ڈ  ژ

او ما منیات او انسانا  ینجازی د بنادت  

لپننننار  پینننن اکای ، ز  ددوی ننننن  داننننن  غننننجادم چنننن  

ماتننننن  روزی او خنننننجاد  راکنننننای ، بیکننننن  حیییننننن  

دادی چ  پ  یی   سر    پاک ډیر    روزی 

 ورکجونکی او د لجد ق رت والا  ات دی.

  پننننننننننننناک غخننننننننننننن  او غالننننننننننننن   ات دی ، زمنننننننننننننج  

 بنننادت تننن  احتیننناب نینننری ، بیکننن  منننج  م تننناب 

ینننج چننن  پننن   بننننادت کجلنننج او صننن   او اخننننال  

خنننرت د خپننن  پنننالجنکی ر نننا او د دنینننا او  سنننر  

 نیکمرغ  ترالس  کاو.

ادت او بنننننننننن  ی کنننننننننج  او د خپننننننننن  معبنننننننننجد،  بننننننننن

، راز  او پننالجنکی پنن  وداننن ی سننر ټ  ننج  خننال 

ځکننننننن   نننننننر څنننننننجک چننننننن   ،مرتبننننننن  د  ډینننننننر  لنننننننجد 

ن   ج   شی  ننج   ن  بن  ئنی یجازی   ت  سر 

پننننن  مخیننننننج  کننننننی سننننننر لننننننجدی او د بننننننن    ننننننانج د 

 احتیاب څخ  ب  ئی خال  کای.

      جری ر ی      نننننننننننننن  پنننننننننننننننننننننننننننننرشنننننننننننننننریاد ب  ئ  تر نننننننننننن   ف

 جد ت  سر پ  سنګ وی واچ  ای ی  خپ  معب

تصننننننننننجف د خاصننننننننننج سننننننننننیجکج او پنننننننننناک  

غجر  کجلج ت  وائنی چن  ینج مسنیما  د 

رزییننن  صنننفاتج او خجاصنننج څخننن  ځنننا  

وژغنننجری او د ینننج  ټ ننننګ ،  نننی الایشننن  

ایمنننا  پنننن  لرلنننج سننننر  د   د اسننننما و 

ج لنننننننن  مف ننننننننجم او میت ننننننننیاتج تاوصننننننننفا

خپن  ورځخن  ژونن  کنی   څخ  خبنئ او پن

   پننننننننناک فرمنننننننننائ  :ماننننننننن  کنننننننننای.ئنننننننننی  

 ٩الشمل:  چڦ   ڦ  ڄ  ڄچ
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پننن  یینن   سنننر  بنننری تننن  ورسنننی  وننناچ   

 خپ  نفل اصالح او کابج کا.

  پننن   کیننن    ، اصنننفیا ، اخفینننا  پننناک د اتیینننا 

 دارنګ  فرمائی.

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ      پ  پ  پ  ڀ   چ

ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٺڀ     ڀ   ڀ

ٹ   ٹ        ٹ  ٹ     ٿ  ٿ

 ڦ  ڦ   ڦ  ڄ   ڄ  ڦڤ  ڤ  ڤ  ڤ

 ٧٥ - ٧٣النجر:  چڄ

دا ننننی  کسنننا  دی چنننن  دنیننننائی    نننجی  

 کر ، ارت او کاروبار ئی د  ل  ، تجمش جلتیا

 غنن  دملانځنن  او زکننات ورکجلننج څخنن  ننن  مننن  کننجی 

ورځن  نن  ویرینچی چن  زدونن  او سنهئ ی بن  ئن  لنن  

، ننج   پناک بن  شن ت څخن  و یرینچی  یبن  او 

وی تنننن  د دغننننج نیکننننج ا مننننالج ب لنننن  ورکننننجی او د

متجنن  بن  ننجر   ورتن  زینات کنای خپ      نع

البااال ماخع  )مااا عااین رات و  اذن  اامعت و چنن 
او       وات  چ  وغجادی  نی حسناب   (احد

 روزی ورکجی.

   ن  حن یچ چنن  ح نرت  مننر بن  ا خطننا 

رواینن  کنننای او دایمنننا  پننن  برخننن  کنننی د مبئئيننن  

ت  مننننننر ت لننننننری ح ننننننر پنننننن  حنننننن یچ سننننننر  شنننننن ر 

پننن   : چننن  کیننن  منننج  د  ن  نننرتروایننن  کنننجی 

رت مبئئينن  راغنن  مجیننل کننی ناسنن    چنن  ح نن

 نن  او د نجرو پج تنج ترڅننګ ئنی لن  رسنج   

)) نااااخب سی عااان ا حساااان قاااال   ان  :و پج نننت 
تعبااااد ار کاسااااا تاااا ا  نااااان لاااام تهاااان تاااا ا  ناساااا  

 ی اک((
 مشکا  املصابیح ، کتا  الایما .

المااوک را اذا کناات تاا ا  ویاا اک ، له ساا  یاا اک   
 یاا اک ناحسااان عبااتااااً  له سااا تااا ا  نهاا ، اا مااااً 

وان لم ت ا  ، ن  دی  الحدیث   نان لم تهن ت ا  
نا ااا م  علااای احساااان العباااااا ناسااا  یااا اک وَاااوا 
 ال در من الحدیث ا   عظایم مان ا ا ل الادین
وقاعدا مهمة من ق اعد المسالمین ، وَا  عمادا 
الصادی ین و الِیاة الساالهین و کنلالعاارنین وان  

 فتح الباری ف  شرح البخاری. الصالحین (
معنننننا ئننننی داد  چنننن  تنننن  دا  کننننر شننننجی  

 دا  مرا نات کننجی پ ا ننی  صننجرت کننی چنن  تنن  

، خننننننننج دا پنننننننن     نننننننن  تنننننننناویخ   نننننننن  ویخنننننننن  او   نننننننن

تناویخ  نن  داچن   حییی  کی دا ی  د  چ    ن 

 تنننناویخ تنننن
ً
، نننننج خپنننن      نننن  ویخنننن  او   نننن  دایمننننا

  نننن  ویخننن  ننننج  بنننادت سننن  کنننا  څننن   ننن    ننن  تننن

  تنننن  نننننننننن   ننننننننن: کنننن  څی  دادی چنننن ننننننننننندحنننن یچ مط

خپننننننن   بنننننننادت     هعنننننننال  نننننننن  ویخننننننن  بینننننننا   پننننننن

 .ځک       ات خج تاویخ  بان ی پابن  اوس 

جلج د اصنح یچ شری  دغ  برخ  د دین  او د 

نننننن  ینننننج م ننننن  اصننننن ، د مسنننننیمانانج لپنننننار  د الری 

پنننننار  الر نننننجد د سنننننالکینج مثنننننا ، د صنننننادقینج ل

زان  او نننننننننننننننننننننننننننلپنننار  خ نج نننننارفینننننننن، د   فنننننننننننننلپنننار   

 د صا حینج خصی  ګڼ  ک  ی.

  برخنن  ننننننننارک دغنننننننی  کننی د حنن یچ مبنننننننننننپنن  حیی

یییننننننننننن  را څرګنننننننننننن وی او د تصنننننننننننجف اصنننننننننننا  ح

ددغ  ړرییی لپار  د الری مشا  دی  ر څنجک 

کنننن  غننننجادی د تصننننجف اد ننننا  وکننننای نننننج ددغنننن  

ج کننی بنن  ئننی ګننجرو ،  یننا مبننارک حنن یچ پنن  پیجشنن

ناسنننننننت  والد  پننننننن  کنننننننجم ، کنننننننا  ود  دد   بنننننننادت

 .معیار سر  د 

 نننج کنننیق پننن  حییینننی معینننار خنننج  ماغننن  تینننجا او 

ی او کنننرم تننن  او دد   فنننج  د  هعنننال  نننن  ویریننن  

ع  ، او نیننننننننل  منننننننن  کننننننننج  او دشننننننننر امینننننننن  لننننننننر  

، کنن  و ننئی مطنناب  خپنن  ټننج  ژوننن   یننارو  دی

زد  او  یننج بننن   خپنن  ر  سننر  راز او نینناز پنن  پنناک

، نننج   نن  ر  هعننال  ددینن  تننر سننیجری الری وکننای 

بننن  ئنننی د ننننجرو نیکینننج تنننر څننننګ د  تننن   یننن  لننن نی 

 ورکای لک  چ  فرما ی:

 ٢٥٢ البیرة: چیىئ  ی  ىئېئ   ىئچ
او د   هعنننننننننننال  نننننننننننن  وویرینننننننننننچی او   پننننننننننناک بننننننننننن  

تاسجت  دا نی  پج ن  درکنای چن  بن  واتن  نن  وی 

ورکننننا  شننننجی او دا   نننن  پج نننن  او ر ننننائی د  چنننن  

 رسج    ورت  اشار  فرمائ .

 (ن ا ة المؤمن ناس  ی ی الن رار ) ات  ا
د مسنننیما  بنننن   لننن  زیرکننن  او فراسنننت  وویرینننچی 

 ر سر  لی   کجی.ځک      د  پ  نج 

کی دارنګنننننن  ی پخپنننننن  کتا داملیاصنننننن  امننننننام نننننننجو 

 لیکی:

اصننننننننج  او ب سنننننننن  الننننننننن ی د داسننننننننالمی تصننننننننجف 

 :پنځ  شیا  دی

پنننن   ننننکار  او پ نننن  سننننر  حیییننننی تیننننجا غننننجر   -1

 کج  

ل  سن تج او ړریینج څخن  پن   ن  رت د  -2

 خپیج کانج او ویناوو کی پ ئوی کج .

 اتننننن  لننننن  بننننن   نننننر وانننننن   پرتننننن  لننننن  ینننننج  احننننن    -3

  او تم  پری کج  او مرسنت  ینجازی د   ن  حر 

 متعا  خ ای ن  غج ت  .

د   هعنال  پنن  پ نئزو شننجیج ټجلنج لجیننج او ودو  -1

 نعمتجنج بان ی دزد  ل  تی  شکر ایست .

یننجازی پنن   ماغننن  قنن ود  ات باننن ی تجکننن   -1

کننننننجی او پنننننن   ننننننر م شنننننن  او مکننننننر  کننننننی   نننننن  تنننننن  

مبئئينننن  رسننننج    تنننن  یعخنننن  ح ننننرت 

وویننننننن  چننننننن  احسنننننننا  او نیکنننننننی څننننننن  تننننننن  

ورتننن  پننن  ځنننجا  کنننی  وائنننیس رسنننج   

احسننننننننننا  دادی چنننننننننن  د  : »وفرماینننننننننن 

   بنننننادت وکنننننای لکننننن  تننننن  هعنننننال  دارنګننننن

، کنننن  څنننن   نننن  تنننن    نننن  چنننن    نننن  ویخنننن 

 ات پنن  سننهئګج ننن  ویخنن  خننج   نن   ات 

 تا پ   ر ځای او  ر وخ  کی ویخ .

چ پن  ادوننن  امنام ننجوی د پنجرتخ  حن ی

 لیکی:

)معنااااااااا  اساااااااااا اسمااااااااا ت اعااااااااای ا ا   

 پنننالجنکی پننن  ودانننن ی سنننر ټ  نننج   ، راز  او ادت او بنننن  ی کنننج  او د خپننن  معبنننجد، خنننال  بننن

ن   ننج   شننی  نننج   نن  بنن  ئننی پنن  ځکنن   ننر څننجک چنن  یننجازی   تنن  سننر  ،مرتبنن  د  ډیننر  لننجد 

 مخیج  کی سر لجدی او د بن    انج د احتیاب څخ  ب  ئی خال  کای.

  راز خرافنناتج، بننن  اتج،  تصننجف خننج  ماغنن  ظننا ر او بنناړ  پننناک او تصننفی  کننج  او لنن   ننر

  د خپننن  منهیننناتج او غ نننئ اخالقیننناتج څخننن  ډډ  کنننج  او د زد  پننن  تننن  سنننر  ، م رمننناتج شنننرکیاتج

  نار، کنجر، ،ات، پن  مجمنشنپ  او پن  ور ، پن  پ ن  او  نکار ، پن  معبجد سر  پ  قج  او  من 

لن   ،ډګروننج ، سیا ی  او نجرو داتج او معامالتج فردی او ټجلن ز، پ   باکا  او غر  کی، کجڅ 

 بل. و ريښتنجل  پ  وجکاټ کی ویی   او اوسی   دی اوخپ  او ل  پردی سر  د اخال  ا

 



 

   

   

1 

 هسییمی  .

 امام مال  ال ی  سیجړی لیکی:

 خپنننننننن   ات کننننننننی یننننننننج شننننننننر    ینننننننن  او تصننننننننجف پ

مسنننننیل دی او منننننن ار ئنننننی  ماغنننننن  لننننن  قننننننر   او 

فنننننننننننننننننننناتج او بنننننننننننننننننننن  اتج ، د خراسنننننننننننننننننننن تج پ ننننننننننننننننننننئوی

، د نفنننل نامشنننرو   او غ نننئ اخال ننن  پر ښنننجد 

، الهنننننننن  ق ننننننننا او قنننننننن ر تنننننننن  ج ننننننننتنج ننننننننن  مننننننننن غ

 هسییمی  . 

پخپیج ټجلج کاو ودو سر  یجازی   ف د خپ  

  ر نننا او م بننن  غج نننت  او تنننر دی نننن  ننننجر 

 .٩9تائی  ا حییی  العییة ج  شیا  ک  بی  دی. ټ

 ام دی د اخننننننننننننال نننننننن  مینننننننننننننن  بیننننننننننننننننننننننننجر  څنننننننګ

 ال ننننننننننالم دی د اخنننننننننا  واد  غنننننننننننننننننن نننی منننوننن

 را  وی ننننننننننننننات  ګنننننننسما  ت  خکی و  ک  ل  ځم

 نننننام دی  د اخنننننال نننننننننج  ګننننننن  ینننننر پننننننننننننننننفنندا س

    یم ننننننننننبننننننینننجقات لننننننننن  غنننننننر کا مخینننننی خبننننو

 ام د اخنننننننننننننننننال ننننننننننننننننننننننننننننننننننن ننل  واد  انننننننننننننننننننننننننننننننننننننمنننندا  

 ننننننننن  وی ننننننن ام ننننننننننننننننر منننننننننننننننننمنننننن   ننننننننننننند رواب او رس

 نننننننننال نننننننننن ام دی د اخنننننننننننننننننی منننننننننننر ونننننننننلک   م

 ت ننننننننننن  حنننننننننننالوت د اسالم نشننننننننننننالصنننننننننخی اننننننب

 الم دی د اخننننال ننننج اسننننننک  اسالم وی خ

 څ  عج  دی چ   منای ئی پ  دام نښا 

 ی دام دی د اخننننننننال نننننننر  ونننننننننناد لنننننننننر صینننن 

 پل ل  مرګ  ب  دا م ر او اخال  ن  وی 

 خال  کای ن   نګام دی د اخال ک  ا

تصنننننجف خنننننج  ماغننننن  ظنننننا ر او بننننناړ  پننننناک او 

راز خرافنناتج، بنن  اتج،  تصننفی  کننج  او لنن   ننر 

، م رمننناتج منهیننناتج او غ نننئ اخالقیننناتج شنننرکیاتج

  د خپننن  څخننن  ډډ  کنننج  او د زد  پننن  تننن  سنننر 

شننپ  او پننن  ، پننن  معبننجد سننر  پننن  قننج  او  منن 

 کننننننجر، ،اتمجمنننننن ، پنننننن ور ، پننننن  پ نننننن  او  ننننننکار 

داتج او ، پننن   بننناکاننن  او غنننر  کنننی، کجڅننن   نننار،

 ، سیا نننننی  او نننننننجرو معنننننامالتج فنننننردی او ټنننننجلن ز

لنن  خپنن  او لنن  پننردی سننر  د اخننال   ،ډګرونننج

او ريښننننننننننننتنجل  پنننننننننننن  وجکنننننننننننناټ کننننننننننننی ویینننننننننننن   او 

 بل. اوسی   دی او

خنننج  ینننا ینننجازی پننن  ژبننن  ډینننر  کنننر کنننج  او اوراد 

  ویننننننن  ددغننننننن  کنننننننار لپنننننننار  بسنننننننن  کنننننننجی او کننننننن  نننننننن

ورسر   م     شرط دی او  یا دا دی  ینجازی 

، ی پنننن  خجلنننن  باننننن ی پنننن  ډیننننر  کننننر کجلننننجاو یننننجاز 

 نفانن  روژو نیجلننج او بنناالخر  یننجازی د خپنن  ځننا 

. کنن  ننن  دا او نفننل پنن  تککینن  کننی را خالصنن  دی

 سدی  د ژون  ټجلج برخج ت  شام  دی

  وینننن  ک نننن ی چنننن  دنیننننا  یننننا تصننننجف یننننجازی دی تنننن

می نننن  اغجنننن ی،  ننن  منننا ،  نننی بیخننن  تنننرک کنننای 

، د دواد  او اوالد د نعمنن  ننن  خننجاد  ننن  خننجری

س د  یچننا رتنن   بایننات  ننکاری ځننا  ژغننجری او و 

سننننننننر  ټننننننننجلن ز ادیکننننننننی ننننننننن  سنننننننناهی او دا نعننننننننزا  او 

 ګج   نشیخ  پ  ب ړی سپجر ویس

او نننننننناکل د تیییننننننن  او مرشننننننن ی ود   ینننننننا  نننننننرکل

س کننن  نننن  کنننجم خنننا  شنننر   معیارونننن  بایننن  دی

 ولریس

ر انګ ننننئی چنننن  کینننن  دو  رکعتنننن  ت جنننن  ځیخنننن  ریاکننننا

نفنن  وکننا  او یننا کجمنن  نفانن   ننجا ی روژ  ون  ننی  

نننج پننن ی انتظننار وی اود بننن  وانن  چننن  ور بانننن ی 

را ننننننازل  ی .... سق او دائنننننی   نننننئ کنننننای چننننن  د واننننن  

سیسنننننی  خنننننج ورسنننننت  د خنننننات  النبننننن   نننننن  قطننننن  

 شجی   س

 پ  پ ئۍ کی چ   جد د می اونا  کاې 

 ا  کننننننننای ننننننننح د  فتننننننننننننا  پ  صبن ی  جد  ګم

  ایننننننننن نن   نای  غجادی ل  خنننننننننی ړا تنننب

 جا  کننننننننننننناې ننننننن  د  ننننننننننای امینننننننننن  ځننننننا  پننننننننند ت

 ی و کننننننننننننننا ی ننننجبنننننننننجی تنننننننننا  کنننننننن  ګنننننندانست

 ج سهئګج خجا  کننای نننننب    ی  پ  غ  لک 

 پ    ج غج و چ   کر د خنننن ای اوری

 ج و د ربا  کننننننننای نننننننننج غننننننناع پ    ننننننننا سمنننننننبی

 پ    ج شجنډو چ  حم  او  نا وائنننننننن 

        شجنډی بیا ډو ی پ  شرا  کنننننای 

 اې  ی  وکای  یڅ  م  وربان ی ننننننننک

 ج ی پ  کتا  کننننننننننننای ننننننننې لنننننننننننننن   سننننننننن  ړفننننننلک

 پ  شپ  پروت ئی دم ا  پ  میننننننننننخان 

 جری د م را  کنننای ننننننننی مخ پ  لنننناو پ  ورځ

 ا پ  ړی  ګننننننننننننننننرځ نننننننننننننر ددنیننننننننام  مننننننننننتم

   ړالبانج ځا  حسا  کنننننننای بیا دخ ای پ

 ل  خالی  د ن  شرم ن  حجا  شنننننننننننننی

   ګج ننننننن  ون  نننننننی  حجنننننننا  کننننننننننننننننناې نننننننننننننننجقنننننلننننننن  مخی

ایننننننننننننا دغننننننننننننن  د تصننننننننننننجف الر  څننننننننننننن  منننننننننننننال الر  او 

ځانګای فیسف  د  چن   یونجک ورتن  رسنی ی 

  او ک  ن  دا  ماغ  د پی مبئانج، صنحاب  نشی

و ا  ای پننن  مینننن  مسننن ،  یمننناوو او دخنننکرامنننج

 پر  ز ار  بن    انج الر  او ړریی  د  ...

ڇ  ڇ    ڇچ  چ  چ  چ  ڇچ

 چڎڍ   ڍ  ڌ  ڌ  ڎ
 ٣٦٧ألانعام: 

او دا زمنا الر  د  چن  مسنتییم  او نی ن   

د خ ننئ او مننن  الر  د  او د نننجرو کننچو و و الرو 

کننننجی چنننن  د اصننننا  الری ننننن  بنننن  مننننج   پ ننننئوی منننن

 ای.من رف او  ی الری ک

 ج منننننننننکا ننننننننرو او  کننننننا د ډینننننن  زمننننجننننننننعننه

 ما مجن ل  پ  داب ر کی ګج ننننننننننر دی          

 چ  ئی سر پ  ځمک  ای ی  وی و یار ت 

 سما  بان ی ختا  لننننننننننننن  ملر دیپ              

ل  شننی ، یننجازی کننج ننج دغنن  الر   ننر څننجک غنجر  

 ،  نننننزماو ینننننجازی مجا ننننن ت، صنننننبئ، اسنننننتیام 

 ، اخال  او لجد  م  ت   رورت لری.تیجا

ف الر  باینن  د اسننالمی امنن   م ارنګنن  د تصننج 

 چۈ  ٴۇ  ۋچد وح ت، یجوال  او دا

مصنن ا  وګننرزی ننن  داچنن  د غنن  الر د فیهنن  او 

ډګنننر او د اسنننالمی امننن  د  منننک ا  اختالفجننننج ، 

 ب نام  الم  شی .

 غجادی ګج ر دا دیک  ګج ر  غجاصا 

 جادی د لننننننبئ دادینننننغر ننننننننن  دلبننننننن ال  کننننننننیننب

 ر نننننن  وی نننن ی ب  ب  یج دلبننننننجنننننننننغزما یار 

 دا دی رورننننننننننسج ننننننننننننننننننراننننننننننبننننی  و دلنننننننننننمننند م

   شی ننننن  پ  خنننننننزانننننننا نننننننچ  تجانګر د قن

 ن  م ا  نشت  تجانګر دادیب  تجانګر 

دا دی حییینننننننننننننننننننننی تصنننننننننننننننننننننجف، دا دی د 

، دا دی د تصننننننننننجف تصننننننننننجف حییینننننننننن 

معیننننار قق او داد  الهنننن  ر ننننا حاصننننیجلج 

ۉ  ۉ  چاو منننننننننننننننننن  تننننننننننننننننن  د تینننننننننننننننننج الر 

 . چې  ې
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 مطلب پنجم: انواع فساد اداری
تارین  فساداداری به عنوان یکی از مخارب 

مؤلفه ی اجتمااعی، اناواع مختلفای دارد،    
دانشمندان علوم اجتماعی در ماورد اناواع   
فساداداری بح  هاای طاوالنی و مهمای    

وعاه  دارند. ولی فساد اداری را به چهار مجم
الفساد االداری من منظور االسالمم،  د    تقسیم کرده اند:

 21کردودی و د  وصاف  ص
 

منظاور از انحرافاات    انحرافات سهاختاری: 
هایی است کاه از  ساختاری همان مخالفت

سوی مؤظف یاا کارمناد در ا ناای انجاام     
وظایف و اموری که به کار و وظیفه اش تعلق 

 شود. مهمترین آنها:دارد صادر می

ایان امار    عدم احترام به کار و عمل: -الف
کند که کارمناد در  همه اموری را احتوا  می

نمایاد.  اش ت اافلی مای  مورد انجام وظیفه
مانند: ناوقت رفتن به دفترکار، قبل از وقات  
معین خارج شدن، توجه نکردن باه کاار و   

شدن فعالیت در دوام وقت رسمی، مش ول

برخی مسهولین جهات گریاز از پاذیرش    
ضوابط، تملق ماهرانه در محضر مساهولین،   

هاای  هاا در اماور اداره، ریاکااری   دورویی
زودگذر و امثال آنها که مصاادیق آنهاا در   

 اداره به وفور مشاهده می شود.

گرایای اماوری   گرایی: منظور از منفیمنفی
است مانند: بی مباالتی، عدم اشاترا  در  

ها، میل نداشتن به تجدید، نوآوری مشورت
گیری از مشارکت در اتخااذ  و ابتکار، کناره

رغبتی در تعاون ها، گوشه گیری، بیفیصله
ی هاو همکاری، مشارکت نکردن در فعالیت

اجتماااعی، افشااای اساارار اداره و سااایر  
 کارکنان و همکاران  و امثال آنها.

مقصااد از انحرافااات  انحرافههات رفتههاری:
ای اسات  های اداریسلوکی همان مخالفت

گردد و که کارمند یا مؤظف مرتکب آن می
تعلاق دارد.  اشبه مسلک و تصرف شخصی

 از جمله مهمترین آنها:

ز کرامت وظیفه، عدم توجه و پاسداری ا -الف
حیاای  ارتکاب اعمالی که مخال باا    مانند:

کارمند باشد. از قبیل ارتکاب جرایم اخالقی 
 و رفتارهای منافی اخال  حاکم بر اداره.

خادمات   سوء استعمال قدرت مانناد:  -ب
سهیل امور برای دوستان و عبور شخصی، ت

پساندی، اساتخدام   خط سرخ عادالت از 
وظایف مهام   اقارب و بستگان ناشایسته در

سااز در اداره  سازی منفعتعمومی، بحران
هاای  های ناروای شخصی، رقابتجهت استفاده

هاای  ناسالم و منفی با همکااران، گازارش  
دروغ جهت زیر سوال باردن دیگاران در   

هاا بارای   سازیپیشگاه مسهولین، واسطه
 تبادل مصالح و منافع ناروا و امثال آنها.

نحرافاات ماالی   انحرافات مالی: منظاور از ا 
ای است های مالی و اداریعبارت از مخالفت

که به چگونگی کار موظف یا کارمند مربوط 
ها در امور ذیل تمثیل شود، این مخالفتمی
 گردد:می

اسراف در مال دولت، عدم توجه باه   -الف
کاردن اماوال   موارد و عایدات مالی، مصرف

دولت در امور شخصای، اساراف در ا اا     
هاا، بیجاا   کاری در استخدامندفتر، کمیش

کردن، دورزدن مسهولین در مسائل مصرف
مالی، تصرفات مشبوه مالی، دساتکاری در  

گریزی در امور مالی، خریداری مالی، قانوناسناد 
هاای  هاای مشاکو ، اسنادساازی   با نرخ

جعلی، خریداری وسایل و لوازم بی کیفیات  
به نرخ وسایل با کیفیت، قراردادهای جعال  

منفعات محاور و    مشکو ، رواباط  شده و
 صدها حالت دیگر...
ها و این انحراف نیز صورت انحرافات جنایی:

حاالت بسیاری دارد، در اینجا به چنادی از  
 شود:آن اشاره می

ساتانی و واساطه   دهی و رشوهرشوه -الف
 گیرنده.دهنده و رشوهمیان رشوه

اختالس اموال عاماه، البتاه اخاتالس     -ب
 انی دارد.صورت های فراو

غار  حصاول   سلب، غصب و تزویار   -ج
 اموال، تزویر اورا  مختلف.

، احمد عبد الرحمن الشمیمری ، مظاهر االنحراف الوظیفی 

 .2131 ، 5٦مجل  التدریب والتقنیه العدد 
های دیگر فسااد اداری قارار   برخی صورت 

رشاوت، غاش، سارقت، ساوء      ذیل است:
ساوء   استفاده از نفوذ، فرار از مالیاه دهای،  

استخدام دیگران، سوء امانت، اختالص، سوء 

نجاام  به کارهای بیهوده، امتناع از ا
وظیفه ی محوله، عدم انجام درست 
وظیفه، تااخیر در انجاام وظیفاه    
 محوله و امثال آن گر چه بسیار اند.

عدم التزام به اوامر مساهولین،   -ب
پناداری رئایس یاا    دشمن مانند:

مسهول، اطاعت نکاردن از اوامار،   
ها بارای عادم اجارای    عذرتراشی

اوامر، کسالت، تنبلی، کار و فعالیت 
-هاای قع بااال، بیکااری  ناچیز و تو

پاذیری در  مسهولیتعمدی، عدم
ها و قبال وظایف، فرار از مسهولیت

ها، برقرار کردن رواباط باا   مکلفیت
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استعمال قدرت، هدرکردن ماال، وسااطت،   
استخدام اموال عمومی در جهات مصالحت   
شخص یا موسسه، حصول فیصدی عقود یاا  

دادن به اقاارب یاا   مناقصات رسمی، اولویت
روابط در عقود و تعییناات، گارفتن مالیاات    

هناده،  دبدون اعطای اسناد قانونی برای مالیه
هاای  کردن مال هنگفات در پاروژه  مصرف

ارشات یاا اطالعاات بارای    خیالی، انتقال گز
مقابل عاو  یاا فیصادی رباح     دیگران در 

شده، قبول هدایای گرانبها، یا قبول اسهام حاصل
های گزارشکردن با ارقام و اعداد و کالن، بازی

 کالن و امثال آنها.های مالی، پول شویی
 اد اداریمطلب ششم: اسباب فس

هایی که در ماورد اساباب   تحقیقات و بح 
فساد اداری انجام یافته است، این اساباب را  

الفساد االقتصاادی   به گونه زیر توضیح داده است:

انواعه، اسبابه، آ اره و عالجه، عبداهلل بن حاسان الجاابری،   

.، ا ر اخالقیات الوظیفه فی تقلیل الفارص االداری فای   31ص

، منهج القاران  ٦ه،فخری عبد اللطیف، صالوظائف  الحکومی

 .31فی فساد االداری، ا. خلود الفلیت و ا. صدیق نصار، ص 

اسباب تمدنی: این سبب به وجود شکاف در 
ها های تمدنی از یک سو و ارزشمیان ارزش

و قواعد کار رسامی معتماد در دساتگاهای    
 نماید.اداری دولت اشاره می

رهای کهنه اسباب ساختاری: عبارت از ساختا
ها های دولت است که برخالف ارزشدستگاه
های افراد و موسسات هرگاز ت ییار   و آرمان

کند، و شکافی را در میان دستگاه اداری نمی
آورد. لاذا  های افراد به میاان مای  و خواسته

های اداری برخی کارمندان از حدود دستگاه
 رسند. عبور نموده به دایره سرخ فساد می

فسااد اداری ممکان اسات     :اسباب ارزشهی 
نتیجه فروپاشی نظام ارزشی فرد یا افارادی  
باشد که جایگزین حقیقی ای که سالوکیات  

 آنها را هدایت کند، وجود ندارد.

اساسی ترین  اساباب فسااد    اسباب سیاسی:
اداری عبارت از اسباب سیاسی در کشورهای 
رو به رشد است، در چنین کشاورهایی باه   

داران فاسد، حاالت یمن سیاست و سیاست م
 زنادگی، هاای  عرصاه فسادسنگین در همه 

 یابد. میگسترش 

 مهمترین آنها قرار ذیل است:

-عدم استقرار سیاسی، دکتاتوری فرد -الف

قدرت یا مساهولین یاک حازب    محور، تک
معین، بزرگترین بازیگران حاالت فساد ادرای 

 را تشکیل می دهند.
انون موقت، نبود و فقدان قانون یا نبود ق -ب

اگر قانون وجود داشته باشد ولای احتارام و   
التزام به قانون وجود نداشته باشاد، حقاو    

-گردد، وطان شود، کرامات هدر میضایع می

 شود.دوستی ضعیف و سست می

گیارد و مصالحت   لذا حاالت فساد اوج مای  
 شود.شخصی بر مصلحت عمومی غالب می

هاا و توجیاه و   سیطره دولت بر رساانه  -ج
 هدایت آنها.

هایش، که ضعف جامعه مدنی با همه گونه -د
مهمترین ابزار نظارت و مراقبت فعال در سایر 

 شوند.کشورها پنداشته می
ضعف اراده مبارزه بار ضاد فسااد در     -هه

 رهبری سیاسی بنا به دالیل مختلف.
کاه ماتهم باه فسااد     حمایت از کسانی -و

 گویی حاضر نشوند.هستند تا به پاسخ
دساتگاه هاای    اب اجتماعی و فرهنگی:اسب 

کنند، بلکه محیط اداری دولت در خأل کار نمی
شان ا رگذار است. بر کارمندان در ادارهاجتماعی 

 توضیح اسباب اجتماعی به گونه زیر ممکن است:
 های زشت و معیوب حاکم در جامعه.ارزش -الف

 شیوع فرهنگ فساد در جامعه. -ب
 ی و جمود فکری.های اجتماعحرکتفقدان  -ج
 های نوین.سیادت ترس و هراس از پدیده -د
 رشد و کثرت جمعیت و کمبود موارد. -هه
 های منفی قبیلوی.تمسک به ارزش -و

 تعصب قومی و سایر تعصبات منفی. -ز
گسترش مظاهر رفاه و نازپرودگی در زنادگی  

ها و طبقات معینی که به سوی ت ییر در ارزش
اما اساباب   شوند.عادات اجتماعی سو  می

 شود: فرهنگی به صورت زیر توضیح می
 عرف ها و تقالید حاکم. -الف
 هایو رسانه درساختار ارزشنقش فرهنگ  -ب

 فرهنگی و عکس آن.
 نقش موسسات تربیتی و آموزشی.  -ج

 نقش موسسات دینی.
هااای اسااباب اقتصااادی: برخاای سیاساات

های اقتصاادی باه سابب    اقتصادی، بحران
هاای  واد  طبیعی،  نبود برنامهها و حجنگ

اقتصادی پاسخگو با توجه باه درآماد فارد،    
 بلندرفتن تکالیف و مصاارف زنادگی، ساوء   

آوردن توانند رویریزی و امثال آنها میبرنامه
 .نمایدفساد را در جامعه تشجیعبه همه انواع 

عوامل متعددی وجود دارد که به سوی فسهاد  

  83الحکومیة  فخری عبداللطیف  ص:

برخی اساباب یادشاده یاا هماه     
اسباب مذکور، در شرایط مناسبی 

گیرند و فسااد  در کنارهم قرار می
اداری یا سایر انواع  فساد را شکل 

دهند. برای برنامه ریزان مبارزه می
بر ضد فساد اداری مهم اسات تاا   

فساداداری را شناسایی نمایند اسباب 
و در رفع و ازاله اسباب آنها تالش 
نمایند. تا اسباب و شرایط ایجااد و  
ظهور فساد اداری فاراهم نشاود.   

 ادامه دارد
 

 کشانند:اداری می

 ود نظارت فعال اقتصادی.عدم وج -الف
 احتکار برخی موسسات. -ب
 دشوار زندگی اقتصادی کارمندان.حالت  -ج

 های فزاینده.بیکاری

 کاهش مزد و حقو  کارمندان. -هه
 نوسانات ارزی در نتیجه تورم. -و
هااای کاااهش و محاادودیت فرصاات -ز

 سرمایه گزاری.

 اسباب اداری و ساختاری
ساد اداری مهم ترین اسباب اداری که در ف
 کمک می کند قرار ذیل است:

عادم وجاود فرهناگ سااختاری      -الف
پیوسته که به التزام عالی و همنیرومند و به

 آراستگی به اخال  حمیده و عالی بانجامد.
ضعف نظام رقابتی و نظارتی که فساد  -ب

ای را به امری روتینی و بدون هیچ محاسبه
 نماید.بدل می

عادم  و هاا  عدم وضاول صاالحیت   -ج
 تناسب ساختار اداره با طبیعت کار اداره.

 اداره و عدم نزاهت و پاکی آنها.ضعف رهبری 

وجود مشکالت در دستگاه  :قانونی اسباب
قضایی و قانونی نیز اسباب فساد اداری را 

از امور فو  این نتیجه به  سازد.مساعد می
آید کاه اساباب فسااد اداری    دست می

تاا شاخص   متعدد بوده و از یک شاخص  
دیگر واز یک سازمان تا سازمان دیگاری  

کاه در  متناسب با شرایط، اسباب وعواملی
نماید، ظهور و ایجاد فساد کمک ویاری می

ای از اماور  کند. عالوه برآن، آمیختاه فر  می
آن، در ایجاد، ظهاور و  یادشده و بیشتر از

  ازدیاد فساد اداری ا ر و نقش دارند.
، تقلیال  فالرص الفسالاد االداری فال، الوظالا ف      اثر اخمقیات الوظیفالة فال  
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تأمین صلح و برقراری امنیات یکای از   
نیازهای مبرم و حیاتی کشاورعزیزمان  

رود، که در صورت اف انستان بشمارمی 
فقاادان آن پیشاارفت و ترقاای کشااور 
متصور نخواهد باود، زیارا در زنادگی    
صلح آمیز است که حس وحدت و یاک  
پارچگی در میان اقشار مختلف جامعاه  
تقویاات گردیااده، پایااه هااای اخااوت 
اسالمی و انسانی را مساتحکم و احااد   
افراد جامعه را باهم منساجم میساازد،   

ن پخاش  مود ت و محبت را میاان شاا  
نموده، فرصتی را فراهم خواهد نمود که 
آ ااار و پیاماادهای جنااگ ناشاای از   
مداخالت کشورهای بیرونی که همواره 
رول و روان هموطنان ساتمدید  ماا را   
ماای آزارد، فرامااوش نمااوده و در پاای 

ردان ایان  ارزنان و ما اب انتقام نباشند.
سر زمین، اعم از پیر و جاوان خاورد و   

ڳ  ڱ   ڱ  ڱ  ڱ  ں  چ

ڻ  ڻ  ڻ      ۀ  ۀ  ہ  ہ   ہ       ڻں

ے  ۓ   ۓ  ڭ    ےہ  ھ  ھ     ھ  ھ

ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ    ڭڭ  ڭ

ۉ  ې     ۉٴۇ  ۋ       ۋ  ۅ  ۅ

 31 - ٧لحجرات: اچې  ې
هرگاه دو گروه از مؤمنان با هام باه    و "

آنهاا را آشاتی    جناگ پردازناد،   و نزاع
یکای از آن دو بار دیگاری    اگر  و ؛دهید

با گروه متجاوز پیکار کنید تا  ،تجاوز کند
هرگااه بااز    و به فرمان خادا بازگردناد؛  

در میان  زمین  صلح فراهم شد(، گشت)و
 و ساازید؛  آن دو به عدالت صلح بر قارار 
د عادالت  عدالت پیشه کنید کاه خداونا  

مؤمناان   .ت میادارد پیشه گان را دوسا 
خاود را   پس دو بارادر  ،برادر یکدیگر اند

تقوای الهی پیشاه   آشتی دهید و صلح و
 "کنید که مشمول رحمت او شوید!

نمونه در رابطاه باه آیاات     مؤلف تفسیر
این یک وظیف   » شریف  فو  می نویسد:

کاه از   حتمی برای هم  مسلمانان اسات، 
خااون ریاازی میااان  درگیااری و ناازاع،

برای خود در  و جلو گیری کنند،مسلمین 
ناه   این زمیناه مساؤلیت قائال باشاند،    

بصورت تما شاچی، مانند بعضی بی خباران،  
 و بی تفاوت از کنار این صحنه هابگذرند.

 اگر یکی از این دو گروه بر دیگری تجاوز
تسالیم پیشانهاد    و ،ستم روا داشات  و

 ف  بااغی و با طایشما مؤظفید  ،صلح نشد
تاا باه فرماان خادا      یاد، پیکار کن ظالم،

گردن نهد. به ایان ترتیاب    بازگردد و
ساتم را   اسالم جلو گیاری از ظلام و  

هرچند به قیمت جنگ با ظاالم تماام   
بهااای اجاارای  و الزم شاامرده، شااود،

عدالت را از خاون مسالمانان بااالتر     
این در صورتی اسات   و دانسته است،

سأله از طر  مسالمت آمیز حال  که م
  ظالم تسلیم حکام  فاگر طای و ،نشود

 زمین  صلح فراهم گاردد،  خدا شود و
در میان آن دو، طبق اصاول عادالت   

هام  یعنی تنها در صلح بر قرار سازید،
ستن قدرت طائف  ظاالم قناعات   شک

بایاد زمیناه    بلکه این پیکاار  ،نکنید
مقدمه ای برای ریشه کان   سازصلح و

 گیاری باشاد،  در کردن عوامل نزاع و
 طوالنی،کوتاه یاگرنه با گذشتن زمان و

ه ظاالم در خاود احسااس    بار دیگر ک
نازاع را از   برمی خیازد و  ،توانایی کند

 (3٦٦ص 22)تفسیرنمونه/ ج «سر می گیرد.
دقت  که درآی  فو  قابل فهم و چیزی

است اینکه خداوند متعال صفت ایمان 
 ،را از دو گروه متخاصم سلب ننماوده 
بلکااه ایمااان را باارای هااردو گااروه  

با هم در جنگ اند ا باات  مسلمان که 
در ضمن فراموش نمی کند  می نماید و

به صراحت تمام هدایت می فرمایاد   و
سلم میان هردو گاروه   که این صلح و

 درگیر، باید بر اساس اصول براباری و 
زیارا خداوناد    ،عدالت اساتوار باشاد  

 داد پیشه گان را دوست دارد. ،متعال

اطرنایال  بزرگ الزم اسات تاا بخ  
شدن به ارزش های واالی انسانی 
و اسالمی، درجهت تأمین صالح و  
 بات پایدار در کشور از هیچگونه 
سعی و تالش دری  ننمایناد. باه   
راستی هم که صلح و امنیت یاک  
ضرورت دینی و انسانی بوده، زیرا 

بعد از اختتام جنگ در  أخداوند
بین مسلمانها بار اسااس مباادی    

ری بااه عاادل و انصاااف و براباا 
برقراری صالح و آشاتی دساتور    
 میدهااد، چنانچااه ماای فرمایااد:
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خداوند متعال می فرماید: درجای دیگری 
ٻ    ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   چ

ٿ    ٿڀ    ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ

ٿ  ٿ   ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   

 334النساء:  چڤ

دربسیاری از نجواها و پاچ پاچ هاای     "
شان خیر و خوبی نیست، مگر در نجاوا  
ها و پچ پچ های آن کسی که به صدقه و 
احسانی یا به کار نیاک و پساندید  یاا    

. هرکاه  اصالل بین مردم دساتور دهاد  
چنین کاری را بکند، بخاطررضای خادا  
انجام دهد، خداوند پاداش بزرگی را باه  

 "او عطا می کند.
مؤلااف تیساایرالکریم الاارحمن فاای   
تفسیرکالم المناان، در رابطاه باه آیا      

تاالش کنناده   »شریف  فو  می نویسد: 
در جهت تأمین صلح و سلم دربین مردم 
و بهتر و افضل تر از نمازگاذار، روزه دار  

صدقه دهند  قانت اسات، مشاروط بار    
بخاااطر رضااای  اینکااه تااالش، خاااص

و بدور از هرنوع ریا و اغرا   أخداوند
 (212)تیسیرالکریم الرحمن/ص ."دنیوی باشد

تأمین و برقراری صلح و اصالل در میان 
گفتاه شاده    جمل  اعمال صالحمردم از 

اساات کااه اگرغاار  کسااب رضااا و   
ر صورت گیرد، اج أخوشنودی خداوند

 و پاداش بزرگی را در پی دارد.
در مقام دیگری اصالل بین  خداوند متعال

مردم را نمادی از اطاعت و فرمانبرداری 
نشان  ایمان و  و رسول اهلل أاز خداوند
اسات، طوریکاه مای فرمایاد:     خوانده 

  پٻ  پ  پ  پ  ٻٱ  ٻ  ٻچ

ٺ  ٺ    ٺڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺ

ٿ  ٿ  ٿ   ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  

ڦ  ڦ  ڦ  ڄ    ڤ  ڤ  ڤ  ڤ   ڦ 

ڄ  ڄ   ڄ  ڃ   ڃ  ڃ  

چ  چ  چ  چ   ڇ  ڇ  

ڌ  ڎ  ڎ   ڈ    ڌڇ  ڍ  ڍ

 4 - 3األنفال:  چڈ  ژ  ژ
می گویند م می پرسند)وبار  غنایدرازتو  "

گونه تقسایم  اگ بدر چا ام جنکه غنای
می گیرد؟( به چه کسانی تعلق  و گرددمی 
 دا و پی مبر اسات ام از آن خنایاغبگو: 

فرمان خدا تقسیم آنرا باه  )و پی مبر به 
 یرد( پس از خدا بترسید واعهده می گ

ار بگذاریاد و( در میاان   اختالف را کن )
صفا به راه اندازیاد، و اگار    خود صلح و

مسلمانید از خدا و پی مبرش فرماانبرداری  
کنید. مؤمناان تنهاا کساانی اناد کاه      
هروقت نام خدا بارده شاود، دل هاای    

 جام نیکی هاهراسان می گردد)و در انشان 
و خوبیها بیشترمی کوشند( و هنگاامی  
که آیات او بر آنان خواناده مای شاود،    
 برایمان شان می افزاید، و بر پروردگاار 
خود توکل می کنناد)و خویشاتن را در   

هستی خویش را باه  پناه او می دارند و 
و می س ارند( آنان کسانی اند که نمااز  ا

به آنچه را چنان که باید می خوانند و از 
یشان عطاء کارده ایم)مقاداری را باه    ا

نیازمندان( می بخشند آنان واقعاً مؤمن 
هستند و دارای درجات عالی، م فارت  

پیشاگاه  لهی و روزی پا  و فراوان، درا
ساید قطاب   استاد  "خدای خود می باشند

تقوا زماام  » شهید در رابطه می نویسد: 
 این دل هاست. 

رام  دلهای که ساده و آسان با زمام تقوا
می گردد، و میتوان آنها را سهل و ساده 
و فرمانبردارانه باچنین زما می به دنبال 
خود کشاند. قرآن این دلها را با زمام تقاوا  
به سوی آشتی و صلح و صفا می راند و رام 

 (24٦ص 1)فی ظالل القرآن/ ج«. گرداندهمدیگرمی
، أگفته میتوانیم که تارس از خداوناد  

دم را بارای  تنها نیروی اسات کاه مار   
اصااالل و همزیسااتی مسااالمت آمیااز 
تحریک نماوده و مظهرفرماانبرداری از   

می باشاد و ساعی    خدا و فرستاده اش
تالش در ایان راساتا ازعالیام ایماان     

از همین رو خداوناد   محسوب می شود.
متعال، صلح و همزیستی مسالمت آمیز 
را خیر مطلاق خواناده و مسالمانان را    

ب مای کناد،   براقام  آن تشویق و ترغی
ٱ  ٻ   ٻ  ٻ  چ چنانچه می فرماید:

ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  

ٿ     ٿٺ  ٿ  ٺڀ  ٺ  ٺ

ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ    ٹٿ  ٹ

 32٦النساء:  چڤ    ڦ  ڦ  ڦ

 هرگاه همسری دیاد کاه شاوهرش    "
)خویشتن را باالتر از او می گیارد و از  
انجام امور خانوادگی( سر بااز میزناد   

از او( روگاردان  و)یا با او نمی ساازد و  
اساات، برهیچیااک از آن دوگناااهی  
نیست این که)بکوشند بوسیل  صارف  
نظر کاردن زن از برخای از مخاارج و    
همبستری با خاود( میاان خویشاتن    
 صاالح و صاافا راه بیندازنااد، و صاالح 

ی( بهتر است. جدای)همیشه از جنگ و 
)سرچشم  بسایاری از نزاعهاا بخال    
است( و انسانها با بخل سرشاته شاده   

و ماال دوساتی خصالت ذاتای و     ) ندا
می بشر است و باید پیوسته باا آن  دای

مبارزه و پیکارکرد( و اگر نیکوکااری و  
نیک رفتاری کنید و)با زنان بساازید و  
به بهترین وجه با آنان معامله کارده و  

  ساتمکاری و باد رفتااری باا     با تر
رهیزگاری کنیااد، بیگمااان  پایشااان(
 ه استآنچه می کنید بس آگاخداوند از

 "پاداش شما را چنانکه باید میدهد( )و
بدیهی است کاه صالح و ساازش باه     
مفهوم دستیابی به هم  حقو  نبوده و 
موشگافی تمام مشکل نیست؛ بلکه به 
این معناست که طرفین متخاصم جهت 
نایل شادن باه توافاق، از قسامتی از     
حقو  خویش صرف نظر نمایند. جالب 

 ، واریف  فا ااین است که در آی  شا 
رب العزت، بهتاری صالح را در برابار    
قانون عنوان می کند، زیرا در تطبیاق  
قانون یکی از طرفین متضرر و عداوت 

و دشمنی در میاان شاان بااقی    
خواهد ماناد ولای بارعکس در    
توافق برصلح چنین نیست، زیرا 
جانبین با طیب خاطر به ساازش  
و مصالحه تن میدهند و دشمنی 
ی و عداوتی درمیاان شاان بااق   

نخواهااد مانااد و در پاای انتقااام 
مؤلااف تفساایر  نخواهنااد بااود.

آی  » نمونه، در رابطه می نویسد: 
شریفه، گرچه در مورد اختالفات 
خانوادگی ذکر شده، ولی بدیهی 
است  کاه یاک قاانون کلای و     
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عمومی و همگانی را بیان می کند، زیارا  
در همه جا، اصل نخستین، صلح  و صفا 

ناازاع،  و دوسااتی و سااازش اساات، و 
کشمکش و جدائی برخالف طبع سالیم  
انسان و زندگی آرام بخش اوست، و جز 
در موارد ضرورت و استثنائی نبایاد باه   

برخالف آنچه بعضای از   آن متوسل شد.
ماادی گراهاا مای پندارناد کاه اصال       
نخستین در زندگی بشارهمانند ساایر   
جانداران، تنازع بقاء و کشمکش است و 

مای گیارد، و   تکامل از این راه صاورت  
همین طارز تفکار، شااید سرچشام      

ازجنگ ها و خونریزی های قرون بسیاری 
 (211ص 4)تفسیرنمونه/ ج« اخیر شده است.

 لام کلثوم دخترعقبه بن أبی معایط 
شانیدم کاه    می گوید: از رسول خادا 

لایع الهاوا  الاوی یصال  الاین الناا  »فرمود:
 (/2615مسلم 26٧2بخاری/)«نو ی  ل خی اً  نینمی خی اً 

آشتی بار   کسی که میان مردم صلح و"
پس خبار   نیست، دروغگو می کند،قرار

خیری را می رساند یا اینکه خبر خیری 
 ."می گوید

 به همین صورت اباو ایاوب انصااری   

 فرمودناد:  روایت می کند که رسول اهلل
 ،مسلم نن یهج  نخا  ن ق ثا   لیاال  یح  ل»

ماا ا یل  یان نیع   َوا و لاوی یعا   َاوا وخیَ 
 (1165حدی  )مؤطاء امام مالک،« یبدن الالس ة

برای هیچ مسلمانی جایز نیسات کاه   "
بیش از ساه روز باا بارادر مسالمانش     
قهرکند، بگون  کاه هرگااه یکادیگر را    
ببیننااد از هماادیگر روی بگرداننااد و  

روازه های بهشت روز های دوشانبه  د"
و پنج شنبه بازمی شوند و تمامی گناهاان  
به جزشر  بخشیده مای شاود، مگار    
گناه کسی که بین او و برادر دینای اش  
دشمنی باشد که گفته می شود: این دو نفر 

ایان  زید تاصلح نمایند، را به تأخیر اندا
 "دونفر رابه تأخیراندازید تا صلح کنند

ردد که صلح نمی تواند، ولی فراموش نگ
هیچ حرامی را حالل و هایچ حاللای را   
حرام گرداند، زیراصلح غار  بدسات   
آوردن حقو  و اصالل نادرساتی هاا و   

ها و برقراری آشاتی و زنادگی    روایینا
مسالمت آمیز صورت می گیرد. اگار دو  

حالل کردن حرامی یاا حارام   نفر برای 
نمودن حاللی با هم صلح نمایناد، ایان   

ایز نبوده و از اعتباری برخوردار صلح ج
 نخواهد بود، چنانچه رساول مقباول  

الاین المسالمین إ  الصال  جاا ل » می فرماید: 
 «نو نح  ح اماً  ، لحاً ح ة ح  ً 

 (624ص 1ج )سنن ترمذی،
برقراری صلح بین مسلمانان، درهار   "

را شرایطی جایز است، مگر اینکاه حاللای   

ابو حضرت از "حرام کند یا حرامی را حالل
 روایت است که فرستاد  خادا  هریره

ماا  و ماا  س صات  ادقة مان ماال،»  فرمودند:
مااا ت اضااو نحاادر إ   زااار عباادا العفاا  إ عاالا و

 (25٦٦)صحیح مسلم/«رنو ار 
صدقه به هیچ عنوان از مال چیازی را  "

نمی کاهاد و، یقینااً خداوناد در برابار     
، د وگذشت بنده اش، عزت او را زیاد می کن

، بارای خادا تواضاع کناد     هربنده یی
 "می گرداند بلند اورا خداوندعزوجل)مقام(

آنجا مزایای صلح و امنیت در  می شاود  
که براساس انصااف و عادالت اساتوار    
باشد، عدل و انصافی که باز گردان حق 
به صااحبش، پاساخ مناساب باه بای      
عدالتی ها، به عنوان عا مل حفظ صالح  

داوناد تباار  و   و امنیت تحقق یابد. خ
تعالی درمقام ستایش از کسانی که عفو 
و بخشش را بر انتقام ترجیح میدهناد،  

  ۓھ  ھ  ے  ےچ فرمااوده اساات:

ۆ   ۆ    ۈ  ۈ      ۇۓ  ڭ   ڭ  ڭ  ڭ  ۇ

ۋ  ۋ      ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې    

ى  ى  ائ  ائ       ەئ  ەئ  وئ  وئ  

ۈئ  ۈئ   ېئ  ېئ    ىئ    ۆئۇئ  ۇئ      ۆئ

 41 – 41الشورى:  چی  جئ ىئ  ىئ   ی  ی  ی  

کیفربدی، مجازاتی است همانند آن؛ و "
هرکس عفو و اصاالل کناد، پااداش او    
باخداست؛ خداوناد ظالماان را دوسات    
ندارد! و کسی که بعد از مظلاوم شادن   
یاری طلبد، ایرادی بر او نیست. ایاراد و  
مجازات برکسانی است که به مردم ستم 
وا می کنند و در زمین به نااحق ظلام ر  

میدارند؛ بارای آناان عاذاب دردنااکی     
است! اما کسانی کاه شاکیبائی و عفاو    

 "کنند، این از کارهای پرارزش است
مراتب مجازات را باه   أخداوند متعال

سه مرتبه که عباارت ازعادل، فضال و    
 ظلم می باشد تقسیم نموده است.

در قدم نخست کیفر بدی مجازاتی است 
س همانند آن بدون کاست و زیادت، نفا 

بانفس، و هر زخمی با زخمی، و ماال باا   
مال همسان آن جبران می شود. در قدم 

فاو و  دوم، مرتب  فضل است که هماناا ع 
گناهکار می باشد؛ از همینرو  بخشش از

   خداوند منان می فرماید:
 41الشورى:  چۇۓ  ڭ   ڭ  ڭ  ڭ  ۇچ
و هرکس عفو و اصالل کند، پاداش او  "

عفو کننده قرار دادن پاداش "با خداست
، باعا  تشاویق و   أخداوناد بر عهد  

ترغیب عفو کننده گردیده و سبب می شود 
مردم چنان برخورد نماید که دوست تا با

دارد رب العزت با وی  معامله نماید، باه  
گون  که دوست دارد خداوند او را ماورد  
لطف و عنایت خود قارار دهاد، او نیاز    
 دیگرا ن را مورد لطف و تفقد قرار دهد.

 أداوندالم، که خاامرتب  ظ ولی در   
 41الشورى: چۈ  ۈ  ۆ   ۆچ می فرماید:

بااه راسااتی او سااتمکاران را دوساات "
زیرا ستمکاران آغاز گران ستم "نمیدارد

و تجاوزاند ولی کسانی را که مجرم را از 
میاازان جنایاات و جاارم شااان بیشااتر 
مجازات می کنند را نیز شامل می شود، 

ر مجاازات، ظلام   چون این زیاده روی د
   بزرگی است.

 ادامه دارد...
 

   

 

بهترین آن دو کسی اسات کاه   
ابتدا سالم کناد و بارای صالح    

 سبقت نماید.
 در حاادیثی کااه ابااو هریااره

روایت می کند آمده اسات کاه   
تفا   االا ا  »، فرمودند: اهلل رسول
نیِفا   ،ی ة ال میع اوثنین و ةالجنة ی  

إ   ،له  عبد مسلم   ی  ک الاار های اً 
 الااااین نخیاااا  هااااحنان، رجاااا  کاساااات الیناااا  و

 ،اسظااااا وا َاااااوین ح ااااای یصاااااعلحاً  ن اااااال 
 «.اسظ وا َوین ح ی یصعلحاً 

 (116٧حدی  ) مؤطاء امام مالک/ 
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 :زمزمه رحلت پیامبر

که روند طوالنی و پرفراز و نشایب   همین
دعوت و جهاد به پایان خود نزدیک شد، 
و اسالم بر اوضاع چیاره گردیاد، آ اار    

ندگی وداع با زندگان، و پدرود گفتن به ز
این جهان، اند  اند  در برخوردهاای  

و گفتار و رفتار و حرکات و  پیامبراکرم
 سکنات آن حضرت مشهود گردید.

در ماه رمضاان ساال دهام     اکرم نبی
هجاارت، بیساات روز در مسااجدالحرام 
معتکف گردیدند، در حالیکه پیش از آن 

کردناد.   بیش از ده شب اعتکااف نمای  
آن حضارت   دوبار باجبرئیل نیز قرآن را 

مودناد: مان   الوداع فر دوره کرد. در 
های آینده شما  دانم، شاید دیگرسال نمی

در کناار جمار     را در این موقف نبینم!؟
عقَبه نیز فرمودند: مناسک حجّ را از من 
فراگیرید که شاید دیگرساالهای آیناده   
حج نگزارم!؟ ساور  نصار نیاز، در روز    
میانی ایام تشریق بر آن حضارت ناازل   
شد، و ایشان دریافتند که وقت وداع فرا 
رسیده است، و خبر وفاتشاان باه ایان    

 .«26»ترتیب به ایشان داده شده است
ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  چاهلل عزّوجل میفرماید:

ڄ   ڃ  ڃ   ڃ  چ  چ  

ڌ        ڍچ  چ ڇ  ڇ  ڇ   ڍ

 1 - 3النصر:  چڌ  ڎ
هنگامیکه یاری خادا و پیاروزی تفاتح    

بینی که  م را میرسد . و مرد مکه[ فرا می
دسته دسته و گروه و گروه داخال دیان   

شوند. پروردگار خود را سا اس   خدا می
و ستایش کان، و از او آمارزش بخاواه،    

 پذیر است. خدا بسیار توبه
ااااا ساَّلَّلَّااااتأ  ، قَّااااالَّ  لَّمَّ ڦ  ڄ  چ عَّااااِن االأااااِن عَّبَّااااا  

 اَّعَّا رَُّ  ُل اللَّ ِ  3النصر:  چڄ  ڄ  ڄ
ِسا  قَّادأ »نَّاِطمَّةَّ ناَّ َّاالَّ   ، « سُِعیَّاتأ ِإلَّا َّ ساَّفأ ، ناَّبَّكَّاتأ

اقًااا الِاا »ناَّ َّااالَّ   ِلاا  ِلحَّ َأ ، «  َّ تاَّبأِكاا  نَِّنسَّااِ  نَّوَُّل نَّ
ِِ النَّبِا ا  ُُ نَّزأوَّا ا الاَّعأا ََّ ، ناَّ َّ  ناَُّ لأانَّ  یَّاا  نَّضَِّحكَّتأ

ِت  قَّالَّااتأ  ِإسَّااُ   یأااِت ثُاامَّ ضَّااِحكأ َِ الَّكَّ ااُة، رَّنَّیاأنَّااا نَّاِطمَّ
باَّ َّسِاا  نَّسَّااُ  قَّاادأ  یأااُت، ناَّ َّااالَّ  نَّخأ ُسااُ  ناَّبَّكَّ سُِعیَّااتأ ِإلَّیأااِ  ساَّفأ

ِحاااااا   الِاااااا »لِاااااا   ِلاااااا   َّ َأ «  َّ تاَّبأِكاااااا  نَِّنسَّااااااِ  نَّوَُّل نَّ
 «2٦»نَّضَِّحكأتُ 

روایت است که گفات:   از ابن عباس
 چڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄچ وقتااای

را  لفاطماه  نازل شاد. رساول اهلل  
خواست وفرمود: پیام مرگم بارایم داده  

کارد. بااز    شده اسات. فاطماه گریاان   
فرمود: گریان مکن تو اول کسی از اهلم 
هستی که به من می یوندی. باز خندید. 
بعضی از ازواج مطهرات این حالات وی  

را ا دیدند و گفتناد: ای فاطماه ماا تا    ر
دیدیم که یکباار گریاان کاردی و بااز     

از پیااام  خندیاادی؟ گفاات: پیااامبر
مرگش خبرم داد گریان کردم. باز برایم 

تاو اول کسای از اهلام     فرمودند: کاه 
هستی که به من ملحق میشاوی؛ پاس   

 خندیدم.
عبد اهلل بن مسعود نیز ایان پیاام را از   

 رسول اهلل اینگونه روایت میکند:
ُع ا ، قَّاالَّ  ُ نأاُت مَّاوَّ النَّبِا ا   عَّنأ عَّبأِد اللَِّ  الأِن مَّسأ

، ناَُّ لأااُت  ااا اسأصَّاا َََّّّ تاَّااناَّفَّعَّ لَّااةَّ وَّنأااِد الأِجاانا ناَّلَّمَّ مَّااا  لَّیاأ
اااااااأأُس َّ ناَّ َّاااااااالَّ   ِسااااااا  یَّاااااااا االأااااااانَّ »هَّ سُِعیَّاااااااتأ ِإلَّااااااا َّ ساَّفأ

ُع ا    .«2٦»«مَّسأ
از عبداهلل بن مسعود روایات اسات کاه    
گفت: شب وفدالجن)دیادار گروهای از   

بودم.  ( همرای رسول اهللجن با پیامبر
وقتی برگشات نَفَسای کشاید، گفاتم:     
خیریت باشد. فرمودند: ای ابن مساعود  

 د.پیام مرگم داده ش
با زنده ها  برنامهء خدا حافظی پیامبر

و مرده ها و استقبال از مالقات پروردگار 
 و رفیق اعالیش را چنین میخوانیم:     

عقبه بن عاامر روایات کارده میگویاد:     
بعد از هشت سال بر شاهدای   رسول اهلل

احد نماز گذارید، گویا اینکه داشات باا   
زنده ها و مرده ها خدا حافظی میکارد،  

ه طرف مسجد رفته و بار منبار   س س ب
 فراز آمدند و فرمودند:

ِإسااااا  الاَّاااایأنَّ نَّیأااااِدیُكمأ ناَّاااا َّي ، وَّنَّسَّااااا عَّلَّااااایأُكمأ »
َّسأُظُ   ِإسا  وَّ ُ ، وَّ ِعدَُّ ُم الحَّ أ هَِّهید ، وَِّإنَّ مَّ أ
ااُت نَّخأ َّااِ  ِإسااا  لَّسأ ا، وَّ ااوَّ ََّ ِإلَّیأااِ  ِماانأ مَّ َّاااِم  

ا ُِ  ا، وَّلَِّكناا  نَّ  خأ َّاِ عَّلَّایأُكُم عَّلَّیأُكمأ نَّنأ ُت أ
ا ساأیَّا نَّنأ تاَّنَّانَُّس ََّ  .«2٧»«الد 

روم  ای مردم من از میان شما می
بود  و بر شما گواه و شاهد خواهم
خواهد میعادگاه شماحو )کو ر(

بود و من از همین حاال به آن نگاه 
ترسم که بعاد   کنم. از این نمی می
ماان مشاار  شااوید، ولاایکن  از

بت میترسم که بر سر مال دنیا رقا

 معاون سرمحقق عبدالولی بصیرت
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ترسام   در روایت دیگری ولی می کنید.
که همانگونه که دیگران بر سر مال دنیا 
به رقابت با یکدیگر پرداختند شما هام  
چنین کنید همانگونه که دنیا آنها را باه  

 هالکت رساند، شما را نیز هال  کند.
 که نیمه شبی رساول اهلل ویهبه میگویدمابو

مرا با خود گرفت و به طارف قبرساتان   
رفتایم وفرماود: ای اباو مویهباه     بقیع 

مامور شدم به اهل قبور م فرت بخواهم. 
به آنجا رسیدیم، برای اهل قباور طلاب   

 م فرت کردند، و فرمودند:
ِن لَُّكاامأ مَّااا »  اا َّ الأمَّ َّااااِلِ ، لِاایاَّهأ َأ ُة عَّلَّاایأُكمأ یَّااا نَّ السَّاا َّ

اابَّ َّ ِنیااِ  النَّاااُ ، لَّاا أ تاَّعألَُّماا ااا نَّ أ ُ مأ ِنیااِ ، ِممَّ اابَّحأ  نَّ نَّ أ
ِ عَّاااِو اللَّیأااااِ   باَّلَّااااِت الأِفااا َُّن  َّ ااااُ ُم ارُ ِمنأاااُ ، نَّقاأ مَّاااا سَّجَّ
اااا   ِماااانَّ  ِخاااا َُّا هَّ ااااا ، انأ ََّ ااااا  ِخ َّ الأُمظأِلااااِم، یاَّ أبَّااااُو نَّوَُّلهَّ
بَّاااا َّ عَّلَّاااا َّ ناَّ َّااااالَّ  ا یَّااااا نَّالَّااااا  ُولَّااااِ ا قَّااااالَّ  ثُاااامَّ نَّقاأ اوأ

ااالَّاِ نِ  ساأیَّا،  ُم َّیأِهبَّاااةَّ، ِإساااا  قَّااادأ ُنوتِیااااُت مَّفَّااااتِی َّ خَّ الااااد 
، وَّالاَّایأنَّ  نَّةَّ، وَُّخیاا أُت الاَّایأنَّ ذَّلِا َّ وَّالأُ لأدَّ ِنیهَّا، ثُمَّ الأجَّ
نَّاااِة ا قَّاااالَّ  قُالأاااُت  الِاااأَّاِل   ااا َّ وَّالأجَّ ِل َّااااِن رَّالاااا  عَّااالَّ وَّجَّ
ااااا، ثُاااامَّ  ساأیَّا، وَّالأُ لأاااادَّ ِنیهَّ وَُّنمااااا ، نَُّ ااااوأ مَّفَّاااااتِی َّ الااااد 

نَّةَّ، قَّاالَّ  ا  َّ وَّاِر یَّا ا نَّالَّاا ُم َّیأِهبَّاةَّ، لَّ َّاِد اخأ اَّا أُت الأجَّ
ااِ  الأبَِّ یااِو، ثُاامَّ  َأ ِأفَّ َّ ِوَّ اا اَّ نَّااةَّ ا ثُاامَّ ا أ ِل َّااانَّ رَّالااا ، وَّالأجَّ

َُّ  اسأصَّ َََّّّ ناَُّبِدئَّ رَُّ  ُل ارِ  ِعِ  الَِّوي قُاِب ِن  وَّجَّ
 .«11»«ِنی ِ 

سالم بر شما ای اهالی گورستان؛ بارای  
شااما گااوارا باااد وضااعیتی کااه در آن 

تید در مقایسه با وضعیتی که مردم هس
اگر بدانید آنچاه را  اند!  به آن دچار شده

که اهلل شما را از آن نجاات داده اسات،   
های شب  ها همانند پاره ها و آشوب فتنه

 دیگاری در پی  یکیاند،  تار روی آورده

فرماود:  انتخاب کن و بعدش بهشت را. 
نه واهلل ای اباو مویهیباه مان مالقاات     
پروردگارم و بهشت را انتخااب کاردم.   
س س برای اهل بقیع م فرت خواست و 

در  برگشت و همان دردی که رسول اهلل
 آن قبض رول شدند آغاز یافت.

 بیماری رسول اهلل 

وهشااتم یااا   دوشاانبه بیساات  روز
ونهام مااه صافر ساال یاازدهم       بیست

ر قبرساتان بقیاع   د هللا هجرت، رسول
وقتاای ای را تشااییع کردنااد.  جنااازه

بازگشتند، در بین راه سردردی شادید  
عار  ایشان گردید، و دماای بدنشاان   
بیش از اندازه باال رفت، تاا جاایی کاه    

ای که  حرارت بدن ایشان از روی پارچه
بر سر آنحضرت بسته بودند محساوس  

 گردید. می
در حاال   اکارم  مدّت یازده روز نبای 

ری با مردم نماز گزاردند. طول زمان بیما
جمعااً سایزده یاا     هللا بیماری رساول 
 .«13»چهارده روز بود

گویااد:  ماای لالمااؤمنین عایشااه ام
بقیع برگشات،  از هنگامی که رسول اهلل

کرد. من باه   مرا دید و من سرم درد می
 گفتم: ای وای سارم پیاامبر   پیامبر

فرمودنااد: ماان هاام ساارم خیلاای درد 
بارای   لی سرم. عایشهکند ای وا می

 .«12»خواند دعا می پیامبر
شدت یافات   زمانی که درد بر پیامبر

بودناد،   لایشان در خاناه میموناه  
زنانش را فراخواند، از آنها خواست کاه  

بستری شود. آنها  لدر خان  عایشه
 اجازه دادند. به پیامبر
أَُّل َ ، نَّنَّ رَُّ  لَّ اللَّ ِ لَعَّنأ عَّاِ  َّة انَّ یَّسأ ََّ

نَّیأانَّ نَّسَّاا دَّاًدا، »مَّ َِّضِ  الَِّوي مَّاتَّ ِنیاِ ، یاَُّ ا ُل   ِن 
ااةَّ، نَّااأَِّذنَّ لَّااُ  نَّزأوَّاُجااُ  « نَّیأاانَّ نَّسَّااا دَّااًدا ةَّ عَّاِ  َّ یُ ِیااُد یاَّاا أ

ااةَّ حَّ َّااِ  ااانَّ ِناا  الاَّیأااِت عَّاِ  َّ ااانَّ، نَّكَّ یأااُث هَّ یَُّكاا ُن حَّ
ِة  ااا أ ااااتَّ ِنااا  الیاَّ اااُة  نَّمَّ ا، قَّالَّاااتأ عَّاِ  َّ ََّ مَّااااتَّ ِعنأااادَّ

 َّانَّ یَُّدوُر عَّلَّ َّ ِنیاِ ، ِنا  الاَّیأ ِا ، ناَّ َّبَّضَّاُ  اللَّاُ  الَِّوي  
ااااالَّ َّ رِیُ ااااُ   ِ ي، وَّخَّ ااااحأ ااااِ ي وَّ َّ اااایأنَّ سَّحأ ااااُ  لَّباَّ وَِّإنَّ رَّنأ َّ
ا    مَِّن الأاُن نَّالِا  الَّكأ رِیِ  ، ثُمَّ قَّالَّتأ  اَّخَّ َّ عَّبأاُد الا َّحأ
اا َّن  الِاااِ ، ناَّنَّظَّاا َّ ِإلَّیأااِ  رَُّ اا ُل اللَّااا ِ  َ  یَّسأ ، وَّمَّعَّااُ  ِ اا َّا

مَِّن،  ََّ یَّاا عَّبأادَّ الاا َّحأ ا الساا َّا ااوَّ ََّ ناَُّ لأاُت لَّاُ   نَّعأِعنِا  
ِأُ ُ ، نَّأَّعأعَّیأ ُااُ  رَُّ اا لَّ  ُ ُ ، ثُاامَّ مَّضَّاا نَّأَّعأعَّاسِیااِ ، ناَّ َِّضاامأ

اااااااااا َِّند  ِإلَّااااااااااِ  اللَّاااااااااا ِ  اااااااااا َّ ُمسأ َُ اااااااااا َّنَّ الِااااااااااِ ، وَّ نَّا أ
ِري  .«11»« َّدأ

روایت است که رساول   لاز عایشه 
یضی شان که در جریان همان مر اهلل

در آن رحلت کردند، سؤال میکردناد و  
من فاردا کجاهساتم، مان    »میگفتند: 

اراده روز نوباات « فااردا کجااا هسااتم؟
عایشه را داشت، خاانم هاایش اجاازه    
دادند برایش که هرجای خواسته باشد، 
همانجااا باشااد؛ بعااد از آن در خانااهء 
عایشاه باود تاا وقات رحلات شااان.      

 میگویاد: در هماان روزی   لعایشه
وفات نمودند که در خانه من و بار مان   
دور میخااورد ودر حااالی اهلل متعااال  
روحش را قبض نمود که سر مبار  در 
بین سینه و گردن من بود وآب دهنش 
با آب دهن من آمیختاه شاد. سا س    
عایشه گفت: عبادالرحمن بان اباوبکر    
داخل شد که همرایش مساواکی باود،   

به آن نظر کارد. گفاتم: ای    رسول اهلل
الرحمن مسوا  را برای مان باده،   عبد

آنرا برایم داد و گرفته خوب جویادم و  
دادم و با آن  نرمش کره برای رسول اهلل

مسوا  زدند در حالیکه در پیش بارم  
گفات:   لعایشاه  تکیه کارده باود.  

بیماار باود،    هنگامی که رسول خدا
خواند و بر سر و  را بر خود میدعاهایی 

آیاد از   آید و آن بعدی که می می
. میگویاد:  آن قبلی بادتر اسات  

ه س س روی به طارف مان کارد   
وفرمود: ای ابو مویهبه برای مان  
کلید های خزاین دنیا داده شد و 
جاوید باودن در آن و در فرجاام   
بهشت، و من در این میاان لقاای   
پروردگااار عزوجاال وبهشاات را  
انتخاب کردم. میگوید: گفتم: پدر 
و مادرم فدایت، کلید های خزاین 

یااد بااودن در آن را  ودنیااا و جا

را خواساات  لفاطمااه رسااول اهلل
وفرمود: پیام مرگم بارایم داده شاده   
است. فاطمه گریان کرد. بااز فرماود:   

تاو اول کسای از اهلام     گریان مکان 
هستی کاه باه مان می یونادی. بااز      
خندید. بعضی از ازواج مطهرات ایان  
حالت وی را دیدند و گفتند: ای فاطمه 
ما ترا دیدیم که یکبار گریان کردی و 

از پیاام   باز خندیدی؟ گفت: پیامبر
مرگش خبرم داد گریاان کاردم. بااز    
برایم فرمودند: کاه تاو اول کسای از    

ه به من ملحق میشوی؛ اهلم هستی ک
 پس خندیدم.
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ی کشید پس هنگام روی خود دست می
که تاز[ درد بیماری که منجر به وفاات  

نالید، مان شاروع باه     ایشان شد، می
خواندن دعاهایی کردم که او بر خاود  

خوانااد و دسااتانش را باار باادنش  ماای
 .«14»کشیدم می

در روایت مسلم آمده است: باا دسات   
کاردم چاون    پیامبر بدنش را لمس می

دست او برکت بیشتری از دسات مان   
 داشت.

زیاد شد تا جاائی   ردرد و رنج پیامب
که یاران و اصحاب ایشاان باه شادت    
 ناراحت و اندوهگین شدند و پیاامبر 

 این اندوه و ناراحتی ها را احساس کرد.
آنگاه به آنها دساتور داد تاا بار روی    
ایشان آب بریزند تا اند  به سر حاال  

 شده و از یارانش دیدن کند.
روایات   لدر حدیثی که از عایشاه 

وید: هنگاامی کاه   گ شده است که می
اوارد منزل من شد درد بار   رسول خد

ایشااان شاادت یافاات و بساایار درد  
 کشید و فرمودند:   می
لَّ أ نَّوأِ یَّا ُاُهنَّ، » ، لَّمأ ُتحأ ََّ ِیُ  ا عَّلَّ َّ ِمنأ  َّبأِو ِق َّ  

اااُد ِإلَّاااِ النَّاااا ِ  ِلاااعَّ ِنااا  ِم أضَّااا   « لَّعَّلاااا  نَّعأهَّ وَُّنجأ
ِِ النَّبِااا ا  نَّاااا سَُّصااا   عَّلَّیأاااِ  ، ثُاااِلحَّفأصَّاااةَّ، زَّوأ مَّ طَِّف أ

نَّاا   ، حَّ َّاِ طَِّفا َّ ُیِ ایُ  ِإلَّیاأ « . نَّنأ قَّادأ ناَّعَّلأاُ نَّ »تِلأ َّ
َِّ ِإلَِّ النَّا ِ  ثُمَّ خَّ َّ
«15». 

یعنی هفت مشک آب را که دهن آنهاا  
باز نشده باشد بر من بریزیاد، تاا باه    
دیدار مردم بروم و با آنها پیمان ببندم. 

مال ام المومنین  را در تشتی که پیامبر
بود، نشاانده شاد و از آب    لحفصه
ها بر او ریختیم، تا آنکه به حاال   مشک

آمد با دستش به ما اشاره کرد که باس  
است، شما کار خاود را انجاام دادیاد؛    

 «س س به طرف مردم بیرون رفت.
پس در حالیکه سرش را بسته بود باه  
میان مردم رفت و روی منبر نشست و 

و ساتایش خادا باه    بعد از ذکر حماد  
ستایش یااران و اصاحابش در جناگ    
اُحد پرداخت و برای آنها طلب بخشش 
و م فرت و دعای خیر کرد و برای آنها 

 بسیار دعا کرد.  
از فضل بان عبااس روایات اسات کاه      

نزد من آمد، دیادم   میگوید: رسول اهلل
بسیار سردرد است، سرش را بسته باود  

 دستش« ای فضل دستم را بگیر»فرمود: 
را گرفتم تا که بر منبر باالشده و نشست 

صادا  « مردم را صدا بزن» س س فرمود:
زدم و مردم همه جماع شادند، بعاد از    

 حمد و  نا فرمود:
ااا النَّاااُ ، نَّ َّ ِإسَّااُ  قَّاادأ اَّسَّااا ِمنااا  ُحُ اا ق  ِماانأ الاَّاایأِن » نَّیا هَّ

اا ا ظَّهأ اوَّ ا َُّ  ناَّهَّ ُت لَّاُ  ظَّهأ ِ ي نَّظأُها ُِ مأ، نَّمَّانأ ُ نأاُت جَّلَّاادأ
ا  ُت لَُّ  ِع أًضا ناَّهَّوَّ ناَّلأیَّسأ َِّ دَّ ِمنأُ ، نَّ َّ وَّمَّنأ ُ نأُت هَّ َّمأ
ااااا َِّ دَّ ِمنأاااااُ ، نَّ َّ  َّ یاَُّ ااااا لَّنَّ رَُّجااااا   ِإساااااا   ِع أِضااااا  ناَّلأیَّسأ

نَّانَّ ِماااانأ ِقبَّااااِ  رَُّ اااا ِل ارِ  ااااحأ ااااِ ال َّ ، نَّ َّ وَِّإنَّ نَّخأ َّ
نَّانَّ لَّیأسَّتأ ِمنأ طَِّبیعَِّ   وَّ َّ ِمنأ  هَّاأأِس ، نَّ َّ وَِّإنَّ  ال َّحأ

اااانَّ لَّااُ ، نَّوأ حَّلَّلَّنِااا   َ ااا ِإنأ  َّ ااوَّ حَّ اابَُّكمأ ِإلَّاا َّ مَّااانأ نَّخَّ نَّحَّ
ِإسااااا   َّ نَّرَّ   ناَّلَِّ یااااُت ارَّ وَّنَّسَّااااا طَّیاااااُ  الااااناَّفأِع، نَّ َّ وَّ

ِأِنیًااا عَّنااا  حَّ َّااِ نَّقُاا ةَّ ِناایُكمأ ِماا َّارًا ثُاامَّ ساَّاالَّلَّ « ذَّلِاا َّ ُم
، ثُ  مَّ عَّااَّ ِإلَِّ الأِمنأبَّاِ  ناَّعَّاااَّ ِلمَّ َّالَّ ِاِ  ِنا  نَّصَّلَِّ الظ هأ َّ

ااا، ثُاامَّ قَّااالَّ   نَّاِن وَّدَّیأِ ََّ ااانَّ »ال َّااحأ ااا النَّاااُ  مَّاانأ  َّ نَّیا هَّ
ساأیَّا، وَِّإنَّ  ََّ الاااد  اااُ اَُّ  وَّ َّ یاَُّ اا ُل ُنُضاا  ن  ناَّلأیاَّ ُ  هَّاا أ ِعنأاادَّ

ِخاا َّاِ  ااُ  ِماانأ ُنُضاا َِ انأ ساأیَّا نَّیأسَّ ََّ الااد  ِإلَّیأااِ  ناَّ َّاااةَّ « ُنُضاا 
ثَّااااةَّ  ََّ ثَّ َّ رَُّجاااا   ناَّ َّااااالَّ  یَّااااا رَُّ اااا لَّ اِر، ِإنَّ لِاااا  ِعنأاااادَّ

ااااااامَّ، قَّاااااااالَّ   َِ اااااااواُ  قَّااااااااِ ً  وَّ َّ »اَّرَّا نَّمَّاااااااا ِإسَّاااااااا  َّ ُسكَّ
ِلُفُ ، نَّااِبمَّ  َّااارَّتأ لَّاا َّ ِعنأااِدي  اا َّحأ قَّااالَّ  تَّااوأُ ُ  « سَّسأ

ا إِ  نَّمَّ َّتأِن  نَّنأ نَّاأناَّعَّهَّ ِكین ،َّ ةَّ مَّ َّ اِل َّ ِمسأ لَّیأاِ ، ناَّ َّاالَّ  یاَّ أ
ااا ُ » ااا ِإلَّیأاااِ  یَّاااا نَّضأ اااُ ، « ااأناَّعأهَّ ثُااامَّ قَّااااةَّ ِإلَّیأاااِ  رَُّجااا    خَّ

ااِبیِ   ااا ِناا   َّ اامَّ ُ نأااُت دَّلَّلأ ُاهَّ َِ ثَّااُة اَّرَّا ناَّ َّاالَّ  ِعنأااِدي ثَّ َّ
هَّا ُمحأ َّاًجا، « وَِّلمَّ دَّلَّلأ اَّهَّا»اِر، قَّالَّ   قَّالَّ  ُ نأُت ِإلَّیاأ

ا یَّااا نَّضأا ُ »قَّاالَّ   ََّ ااا النَّاااُ ، »قَّااالَّ   ثُاامَّ « ُخااوأ یَّاا نَّیا هَّ
ایأً ا ناَّلأایاَُّ مأ نَّاأُعا  لَّا ُ  ِسِ  هَّ ، ناَّ َّااةَّ « مَّنأ خَِّ  َّ ِمنأ ساَّفأ

ِإساا   ، وَّ ِإلَّیأِ  رَُّجا   ناَّ َّاالَّ  یَّاا رَُّ ا لَّ اِر، ِإساا  لَّكَّاوَّا  
ااُؤوة ، قَّااالَّ   ِإسااا  لَّناَّ قًا، »لَُّمنَّاااِن  ، وَّ اللُهاامَّ ارأزُقأااُ  ِ اادأ

اسًااا،  ِإیمَّ ةَّ ِإذَّا نَّرَّااَّ وَّ اا أ عَّنأااُ  الناَّاا أ ََّ ثُاامَّ قَّاااةَّ ِإلَّیأااِ  « وَّنَّذأ
 ، اااوَّا   اااُ ، ناَّ َّاااالَّ  یَّاااا رَُّ ااا لَّ اِر، ِإساااا  لَّكَّ رَُّجااا    خَّ
ایَّاِن ِإ َّ وَّقَّادأ نَّتاَّیأ ُاُ ،  َّهأ ن  ِمانَّ اوأ ِإسا  لَُّمنَّاِن  ، وَّمَّا هَّ أ وَّ

، ناَّ  ا، نَّضَّااحأتَّ ساَّفأسَّاا َّ ااوَّ ََّ ااُ   یَّااا   َّااالَّ  ناَّ َّااالَّ لَّااُ  ُعمَّ
اااُ  ِمااانأ » ساأیَّا نَّیأسَّ َُ الاااد  مَّااا أ یَّاااا االأااانَّ الأ َّعَّااااِ ، ُنُضااا 

ِخااا َّاِ  قًا، »، ثُااامَّ قَّاااالَّ  «ُنُضااا َِ انأ اللُهااامَّ نَّرأزُقأاااُ  ِ ااادأ
یأاااا    اسًااااا، وَّ َّاااایاا أ نَّمَّاااا َُّ  ِإلَّااااِ خَّ ِإیمَّ ااااُ  « وَّ ُهاااامأ ُعمَّ نَّكَّلَّمَّ

اُ  مَِّعا  وَّنَّسَّا  »اِلكَِّلمَّة ، ناَّ َّاالَّ رَُّ ا ُل ارِ  ا مَّعَّاُ ، ُعمَّ
یأُث  َّانَّ   .«16»«وَّالأحَّ   الاَّعأِدي مَّوَّ ُعمَّ َّ حَّ

ای مردم، اینک من آماده ادای حقو  » 
شما هستم، هرکسای را کاه باه شاانه     

شاانهء   کتازیانه زده باشم؛ اینوپشتش 
وهرکسای کاه   د! بگیرمن، بیاید قصاص 

ام،  آبرویش را با ناسزا و دشانام ریختاه  
 د!گیار باین آبروی من، بیایاد قصااص   

هاایچکس نگویااد کااه از نااا راحتاای  
ودشمنی پیامبر میترسم، ناا راحتای و   
دشمنی از شأن وطبیعت مان نیسات؛   
آها! محبوبترین شما نزد من کسی است 
که حقی بر من داشته باشد بگیرد و یاا  
بر من حالل سازدتا با اهلل خود به نفاس  
پا  مالقات نمایم، من خاود را از ایان   

حتای کاه باار هاا     کار بی نیاز نمیبینم 
س س از منبر پایین آماد  « ایستاد شوم

و نماز ظهر را ادا نمودوباز سخنان خاود  
ای ماردم هار   » را تکرار نموده فرماود: 

کس چیزی نازدش باشاد بار بگرداناد     
ونگوید رسوایی دنیاست، زیرا رساوایی  
دنیاا بسایار آسااان اسات از رسااوایی    

کسی ایستاد شاده گفات: ای   « آخرت
هم من نزد شما اسات.  رسول اهلل سه در

مااا هاایچکس را دروغگااوی  »فرمااود:
نمی نداریم و سوگندش هم نمیادهیم،  

گفت: یاد تاان  « چگونه انرا برایم دادی؟
باشااد روزی مسااکینی از ناازد شااما  
گذشت، مرا امر کردید تاا ایان پاول را    

ای فضل آنرا بده » برایش بدهم. فرمود:
کساای دیگااری برخواساات «. باارایش

مان اسات کاه از     وگفت: سه درهم نزد
چارا  »مال غنیمت گرفته بودم. فرماود:  

گفت محتاج آن باودم.  « گرفتی؟
« ای فضل آنارا بساتان  »فرمود: 

ای ماردم، کسای   »بعد فرماود:  
چیزی)گناهی( دارد کاه برخاود   
میترسد ایستاد شده بگوید کاه  

مردی ایستاد « برایش دعا نمایم
شده گفت: ای رساول اهلل، مان   
ق دروغگوی هساتم، مان منااف   

هستم، من پار خاواب هساتم،    
الهی برایش صاداقت و  » فرمود: 

بخواهاد  ایمان نصیب فرما ووقتی 
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ِ ِهاا  وَّعَّیأبَّ ِاا ، وَّقَّاادأ » ُنوِ اایُكمأ الِاوَّسأصَّاااِر، نَّااِنساَُّهمأ  َّ
باَُّل ا ِمانأ  قَّضَُّ ا الَِّوي عَّلَّیأِهمأ، وَّالَِّ  َّ الَّاِوي لَُّهامأ، نَّااقاأ
ِسِنِهمأ، وَّتَّجَّاوَُّزوا عَّنأ ُمِسیِ ِهمأ   «ُمحأ

کنم،  شما را در مورد انصار سفارش می»
های تن من و وابساتگان   هکه ایشان پار

اند ادا  اند؛ آنچه را که بر عهده داشته من
بایاد  اند، و آنچاه   اند و انجام داده کرده

ده برای ایشان انجام بدهیم، برجای مانا 
اساات. بناااابراین، از نیکوکارانشاااان  

هایشاااان را ب ذیریاااد، و از   نیکااای
 «بدکارانشان درگذرید!

ِريا، قَّاااالَّ  خَّعَّااا َّ النَّبِااا    اااِعید  الُ ااادأ  عَّااانأ نَّالِااا   َّ
ساأیَّا وَّالاَّاایأنَّ مَّاااا »ناَّ َّااالَّ   یاَّاا َّ عَّبأاااًدا الاَّاایأنَّ الاااد  ِإنَّ اللَّااا َّ خَّ

ُ  نَّاخأ َّااااارَّ مَّااااا ِعنأاااادَّ اللَّاااا ِ  اااا   ، ناَّ « ِعنأاااادَّ ااااِ نَّالُاااا  الَّكأ بَّكَّ
ی ُ  ا ، الصااااادا ااااوَّ ََّ ِساااا  مَّااااا یُابأِكاااا   ناَُّ لأااااُت ِناااا  ساَّفأ

ساأیَّا وَّالاَّایأنَّ  یاَّا َّ عَّبأاًدا الاَّایأنَّ الاد  ََّ  ِإنأ یَُّكاِن اللَّاُ  خَّ ال َّایأ
ُ ، نَّاخأ َّارَّ مَّا ِعنأدَّ اللَِّ ، نَّكَّانَّ رَُّ  ُل اللَّا ِ   مَّا ِعنأدَّ

، وَّ َّانَّ نَّالُ  الَّكأ   نَّعأ  نَّا، قَّالَّ  َُ َّ العَّبأدَّ یَّا نَّالَّا الَّكأ   »لَّمَّ
بَِّ ِ  وَّمَّالِاِ  نَّالُا    َّ تاَّبأِ ، ِإنَّ نَّمَّنَّ النَّاِ  عَّلَّ َّ ِن  ُ حأ
ُت  ااوأ ِلاایً  ِماانأ ُنمَّ ِاا   َّتَّ َّ اا  ، وَّلَّاا أ ُ نأااُت ُم َِّ ااًوا خَّ الَّكأ
اا َِّة وَّمَّ َّاَّتُااُ ،  َّ یاَّباأ َّاایَّنَّ  ُا اِ  أ اا  ، وَّلَِّكاانأ ُنُخاا َّ نَّالَّااا الَّكأ

، ِإ َّ الَّااااااااُ  نَّالِااااااا  ِنااااااا اااااااِجِد الَّاااااااا   ِإ َّ ُ ااااااادَّ   المَّسأ
 .«1٦»«الَّكأ   
همانا اهلل متعال به یکی از بنادگان  »      

اختیار آنرا داد که بین دنیا و میان آنچه 
نزد خداوند است یکی را برگزیناد و او،  
آنچه را که نازد خداوناد باود انتخااب     

 « کرد.
متوجه موضوع شده و  ابوبکر صدیق

 ست که آن بند  مختاار، رساول اهلل  دان

است پس به گریه افتاد.من در دل خود 
گفتم: این شیخ چرا گریه میکند، خوب 
بنده ای را اهلل اختیار داده در بین دنیا و 
آنچه نزد خودش است و او هم آنچه که 
نزد اهلل است اختیاار نماوده)پس ایان    
گریه برای چه است؟(؛ اماا آن شاخص   

ابو بکر ما را از موضوع بوده و  رسول اهلل
آگاه ساخت. و تدر این هنگاام[ پیاامبر   

آرام باااش گریااه نکاان ای »فرمودنااد: 
ابوبکر ، همانا کسیکه نسبت باه هماهء   
مردم بار مان بیشاترین منات دارد از     
جهاات  مصاااحبت ورفاقاات وبخشااش 

ایساتاد  کسی دیگری « خوابش را از او ببر
شااد و گفاات: ای رسااول اهلل، ماان    
دروغگوی و منافقم وهر عملی از دستم 
بیاید دری  نمیکنم، عمر برایش گفات:  

آرام ای »خود را رسوا کاردی. فرماود:   
، رسوایی دنیا بسیار آساان  پسر خطاب

س س فرماود:  « است از رسوایی آخرت
الهی برایش صداقت و ایماان نصایب   » 

عمار  « فرما و امورش را به خیر بگردان
فرماود:   چیزی با آنها گفت، رسول اهلل

عمر با من است ومن با عمر، بعد از مان  
 حق با اوست در هر جاییکه باشد. 
  چه حقا که پیامبر نازنین در این حدی

درس زیبای را برای ما تقادیم میکناد،   
منحی  الگاوی عمال جایگااه دنیاا و     

میدهد؛ با نظر داشت  آخرت را  توضیح
حق خاواهی را تمثیال   آن حق دهی و 

میکند، نشان میدهد که هیچ کس و لاو  
در هر مقامی باشد، نمیتواند در حقاو   
العباد تصرف خود سرانه نماید، آنرا تلف 

را برای کسی دیگری  نماید و یا از کسی
باادون اذن وی ببخشااد. همینگونااه در 
حقااو  اهلل. عاادالت را چنااان تااامین  
مینماید که هیچ کسی را مافو  شریعت 
و قانون ندانسته و احکام شرع، قاانون  
ونظام الهی را باالی همه یکساان قابال   

 تطبیق معرفی نموده و عملی میکند. 
امام بخاری حدیثی را روایت میکند که 

 بن مالک میگوید: ابوبکر صادیق و  انس
کنار مجلسی از مجاالس  از  بعباس

انصار مرور میکردند، دیدند که آنهاا در  

وسخاوت از مالش، ابوبکر است؛ و اگار  
من از امت خاود کسای را باه عناوان     

ی گارفتم، اباوبکر را   خلیل و رفیق ما 
گزیدم؛ لیکن برادری و صامیمیت   برمی

اسالم )میان من و او( استوار اسات. در  
مسجد هیچ دری باقی نماند مگر اینکه 
بسته شود؛ بجز دری اباوبکر )کاه بااز    

 «بماند(.
در مورد اکارام باه انصاار     رسول اهلل

ااِج ِینَّ، » چنین فرموده اناد:  یَّاا مَّعأ َّا َّ الأُمهَّ
َّسأصَّاااُر  نَّااِنسَُّكمأ  اابَّحَِّت اوأ ُ مأ تَّلِیااُدونَّ، وَّنَّ أ اابَّحأ قَّاادأ نَّ أ

ةَّ، وَِّإنَّ  ااا الأیاَّاا أ هَّ اا َّ عَّلَّیاأ َِ ااا الَّ ِاا   یأ َِّ هَّ ََّ  َّ تَّلِیااُد عَّلَّااِ 
ااااااا، نَّااااااأَّ أ ُِم ا   هَّ َّسأصَّااااااارَّ عَّیأبَّ ِاااااا  الَّ ِاااااا  نَّوَّیأااااااُت ِإلَّیاأ اوأ

 .«1٦»«تَّجَّاوَُّزوا عَّنأ ُمِسیِ ِهمأ   َّ ِیمَُّهمأ، وَّ 
اجران! چون که تعاداد  ای جماعت مه»

شود و تعاداد   شما)مسلمانان( زیاد می
ماناد مثال    انصار به حال خود باقی می

یابد. و  حالت امروزی شان و فزونی نمی
حقا که این انصار پشتیبان مان بودناد   
ومن به آنها پناه بردم؛ پاس شاما باه    
نیکوکاران آنها احسان و نیکی کنیاد و  
را از گناهکارانشااان بگذریااد و آنهااا  

 «ببخشید.
باگذشت زماان   اما مریضی رسول اهلل

زیاد شده و طاقت فرسا میشد، سر درد 
 شدید، آزارش میداد. 

 در حدیثی که عبداهلل بان مساعود  
روایت کرده، آمده است، هنگاامی کاه   

سردرد شدیدی داشات نازد    پیامبر
 ایشان رفتاه و گفاتم: یاا رساول اهلل    

بیماااری شااما بساایار شاادید اساات. 
اا » فرمودند: پیامبر نَّجَّا أ، ِإساا  ُنوعَّاُ   َّمَّ

قُالأاااااُت  ذَّلِااااا َّ نَّنَّ لَّااااا َّ   «یُ عَّاااااُ  رَُّجااااا َِّن ِمااااانأُكمأ 
اِلم  »نَّجأ َّیأِن  قَّالَّ   ، مَّاا ِمانأ ُمسأ ِل َّ نَّجَّ أ، ذَّلِا َّ  َّاوَّ

ااا  ااا، ِإ َّ  َّفَّاا َّ اللَّااُ  اِلهَّ قاَّهَّ ااا ناَّ أ ُیِصاایُبُ  نًَّذ ، هَّاا أ َّة  نَّمَّ
 .«1٧»«ال َّجَّ َُّا وَّرَّقاَّهَّا  َّیا َّاتِِ ،  َّمَّا تَُّح   

بله، بیماری و کسالت من به اندازه دو »
مرد از شماست. به او گفتم که حتماً دو 
پاااداش نصاایب شااما خواهااد بااود!  
فرمودند: بله، همچناین اسات، هایچ    
مسلمانی نیسات کاه درد و رنجای از    

حااااال گریااااان هسااااتند، 
 ه)ابوبکر(گفت: چارا شاما گریا   

میکنید؟ گفتند یادی از مجلسی 
 با ما داشت کردیم.   که پیامبر

وارد  ابوبکر نزد پیاامبر اکارم  
شااده و جریااان را بیااان کاارد. 

در حالیکه سارش را   اهلل رسول
بسته کرده بود، بیرون آماد بار   
فراز منبر باالشد که بعد از ایان  
روز دیگر بر منبر باال نشد؛ بعاد  
 از حمد و  نای اهلل متعال فرمود:
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خلیاادن یااک خااار بااه باااال باارایش 
نمیرسد؛ مگر اینکه اهلل متعال گناهان 

سااازد،  ا باادین وساایله محااو ماایاو ر
درختااان فاارو   هماننااد آنکااه باارگ

 « ریزند. می
 های اخیر بیماری پیامبر رحمتروز

ناپذیر شد، دیگار   بسیار سخت وتحمل
توانست به مسجد برود و به امامت  نمی

نماز مسلمانان ب ردازد. بناءً به اباوبکر  
هدایت فرمودند کاه بارای    صدیق

 مسلمانان پیشنمازی کند.
اااِلِم الأااِن ُعباَّیأااد  قَّااالَّ  مَّااِ  َّ رَُّ اا ُل اللَّاا عَّاا ، ِنأ  َّ

نَّحَّضَّاااااا َِّت »نَّااااااُأدأِم َّ عَّلَّیأااااااِ ، ثُاااااامَّ نَّنَّاااااااقَّ ناَّ َّااااااالَّ  
ُا  ، »قُالأنَّا  ساَّعَّمأ قَّاالَّ  « الصَّ َّ ً  ناَّلأیُااؤَّذانأ ُماُ وا الِا َّ

، ثُامَّ ُندأِما َّ عَّلَّیأاِ  « وَُّمُ وا نَّالَّا الَّكأ   ناَّلأُیصَّ ا الِالنَّاا ِ 
ُا  قُالأنَّااا  ساَّعَّاامأ ثُاا مَّ نَّنَّاااقَّ ناَّ َّااالَّ  ا نَّحَّضَّاا َِّت الصَّاا َّ

ا   ناَّلأُیصَّا ا  ، وَُّماُ وا نَّالَّاا الَّكأ ً  ناَّلأیُااؤَّذانأ قَّالَّ  ُمُ وا اِل َّ
، ناَّ َّالَّااااتأ  الِالنَّاااااِ ا، ثُاااامَّ ُندأِماااا َّ عَّلَّیأااااِ ، ثُاااامَّ نَّنَّاااااقَّ
اا ، ناَّلَّاا أ نَّمَّاا أتَّ دَّیاأ  َ ااُة  ِإنَّ نَّالِاا  رَُّجاا   نَِّ اای  َُّ ، عَّاِ  َّ

اُ »ثُمَّ نَّنَّاقَّ ناَّ َّالَّ     قُالأنَّا  ساَّعَّامأ، «نَّحَّضَّ َِّت الصَّ َّ
اااا   »ناَّ َّااااالَّ   ، وَُّمااااُ وا نَّالَّااااا الَّكأ ً  ناَّلأیُاااااؤَّذانأ ُمااااُ وا الِاااا َّ

ااااُة  ِإنَّ نَّالِااا  رَُّجاااا   « ناَّلأُیصَّااا ا الِالنَّااااا ِ  قَّالَّاااتأ عَّاِ  َّ
اااااا َُّ ، ناَّ َّااااااالَّ   ، ناَّلَّاااااا أ نَّمَّاااااا أتَّ دَّیاأ  َ ِإسَُّكاااااانَّ »نَِّ اااااای

، وَُّمُ وا نَّالَّاا  َّ َّ  ً  ناَّلأیُاؤَّذانأ ، ُمُ وا اِل َّ ََّ اِحبَّاُت یُ ُ 
اا   ناَّلأُیصَّاا ا الِالنَّااا ِ  ، ثُاامَّ ُندأِماا َّ عَّلَّیأااِ ، نَّااأَّمَُّ وا «الَّكأ

ااا   نَّنأ ُیصَّااالا َّ  ً  نَّاااأَّذَّنَّ، وَّنَّقَّااااةَّ، وَّنَّمَّاااُ وا نَّالَّاااا الَّكأ الِااا َّ
ااااِت الصَّاااا َّ »الِالنَّاااااِ ، ثُاااامَّ نَّنَّاااااقَّ ناَّ َّااااالَّ   « ُا نُِقیمَّ

اااااان  نَّعأ َِّماااااُد »قُالأاااااُت  ساَّعَّااااامأ قَّاااااالَّ   ِجی ُااااا ِس  الِِنسأسَّ
اااادَّ «عَّلَّیأاااا ِ  ، نَّاعأ َّمَّ اااا َّ اااااُنوا الِبَّ ِیاااا َّاَّ، وَّرَُّجاااا    خَّ ، نَّجَّ

ِلعَّ ِإلَّاااِ  ِا، نَّاااُأجأ َِّ ِإلَّاااِ الصَّااا َّ ااا َّ اااا، ثُااامَّ خَّ عَّلَّیأِهمَّ
اااااِ،  ااااا   یاَّ اَّنَّحَّ ََّ َّ نَّالُااااا  الَّكأ ااااا  ، نَّاااااوَّ نأاااااِ  نَّالِااااا  الَّكأ جَّ

ُ  حَّ َّ  ِا.نَّأَّمأسَّكَّ  .«41» «ِ ناَّ َّغَّ ِمنَّ الصَّ َّ
روایات اسات،    از سالم بان عبیاد  

در هنگااام  پیااامبر»گویااد:  ماای
شان بیهوش شدند توقتی که[  بیماریی
آیا وقت نمااز  »آمد، فرمودند: به هوش 

. یبه او گفتایم: بلا  « رسیده است؟فرا
به بالل بگوییاد کاه   »ایشان فرمودند: 

باه   اذان بگوید و به اباوبکر بگوییاد کاه   
 «امامت مسلمانان نماز بگزارد.

پس بیهوش شدند، بعد از اینکه به هوش 
آمدند فرمودند: آیا وقت نماز فرا رسایده  

باه باالل   »گفتیم: بلاه فرمودناد:    است؟
بگویید اذان بگوید و به ابوبکر بگویید که 

پس بیهاوش  « به امامت مردم نماز بگذارد
شدند، بعد از اینکه به هاوش آمدناد، در   

گفت: پدرم نااز    للحظه عایشهاین 
دل و غمگین است اگر او امامت نماز را به 

تواند ایان   کند و نمی عهده گیرد گریه می
کار را بکند. ای کااش باه فارد دیگاری     

 دادید. دستور می
شما مثل زنان اطراف یوساف  » فرمودند: 

هستید به بالل بگویید که اذان بدهد و به 
مسالمانان  او ابوبکر بگویید که به امامات  

باز بیهوش شدند. به باالل  «. نماز بگذارد
دستور داده شد و او اذان گفت و اباوبکر  

 تنیز[ پیشنماز مسلمانان شد.
س س به هوش آمدند، فرمودند: کسی را 
صدا بزنید تا بر او تکیه دهم. بریاره را باا   

  «43» مرد دیگری آوردند.
به آنهاا تکیاه داده باه نمااز      پیامبرو 

 در پهلوی ابوبکر نشانده شد.بیرون شد و
ایشاان را دیاد،    هنگامی که اباوبکر  

خواست خود را پس بکشد ولی پیامبر به 
او اشاره کرد که در مکان خودش بماند تا 

 نمازش را ادا کرد.  اینکه ابوبکر
روز دوشاانبه  ساار انجااام رسااول اهلل 

دوازدهم ربیع االول سال یازدهم هجاری  
 قمااری وششصاادو ساای ودو ماایالدی  

ماایالدی( 612هجااری مطااابق 32/1/33)
دنیای فانی را وداع گفته و به رفیق اعلی 
پیوست، یارانش و امتش از فارا  پیاامبر   
نازنین شان با آه و ناله های جگر سوز در 

 غم و اندوه نشستند. 
اما جریان پیوستن به رفیق االعلی، رگبار 
غم و اندوه یاران مبارکش، واکنش آنهاا،  

ز جناازه بار پیاامبر    چگونگی ادای نما
وخاکسا اری پیکار مباار      نازنین

وانتخاب جاینشاینش مقتضای مقالاه    
دیگری است که ان شاء اهلل پی خواهیم 

 گرفت.
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 .210/ 81   8489لدقربمة   -ؤکتبة لبن جم مة

 .8/800(  466للم  لدبخریی  ح   ) -14

( 86049یقل اات ؤ اان  لح اا  باان حنباال  حاا   )  -11

29/441. 

 9641ؤتفاااااال ع مااااار) لااااالم  بخاااااریی  حااااا     -13

 .4/889  9660ق

   ار ایی  لبابکم ؤل   بن لحالرق بان خ پرشلدنم -40

 بمااامقت  –لااالم  لبااان خ   ااار  لد کتااا  لالحااا ؤت 

 عباا   لبااا لداا  ن لد بری ؤلاا  لباان ق.  1/93

 لخباااری یااات لدث منااار لدااا ی ؤل ااااؤ  بااان ؤل ااا 

  بار  لالی ا   لبت بن لالی   ؤلی شمکة لد   نر 

.  ااااااارل  812 -8/818 لدنبااااااات  قیااااااارة ذکااااااام

 لألعظ ي  إحنرؤ  للم 

آن ؤق ؤی یقل ت للملمن آؤ   لحت کر  -48

نفم عبرس ق ع ت بان لبات لردا  باؤنا  ق حفتار 

شاا   کاار عباارس ق پ اامش ی.اال باؤناا . ؤ کاان 

لحت بر ع ت خمقههری ؤتع ؤ ل شرن لز ؤن ل 

 ل ن یقل رت یل ب ر بر ب  ه ع کمؤ.
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پ  اص   ر   ک  دې تن  وین  کينچ   اشجر 

چننننننننننننن،  سننننننننننننن  د خپینننننننننننننج پج نننننننننننننجنج څخننننننننننننن  را 

وایسنننت  شنننی ، صننناف ئنننې را واخ سنننت  شنننی  

  ٣داو کچر  ئې لر  شی .

ننج شننجری  نن  دا نی  د  چنن، نظروننن  واور نن   

صنناف او ګ نجر نظننر و ،   نن  شنی  او چنن، کنجم 

خبننننننئ  چنننننن، نننننننجر پاتنننننن  شننننننی .   نننننن   ،نننننن  شننننننی وم

مخکنننن  د ینننننج  لنننننجر  څخنننن  ترت ننننن  شنننننج  و ، 

واورو  شننی  چنن، فینن   نننجرو تنن  د دې لپننار  ور 

وئنننې مخننن ، د څننن  ویینننج ځنننای پک نننی  نننن  و ، دا 

نن   او  یج مخ، غجننډ  پن  حییین  کن  شنجر ډ

  فکرونن  پن  زور  پنر خیکننج د . بیکن  اسنتب اد

جری هر د  جامج د غجلج لپنار  د شنتپ  د ، 

ننننننننجم ورکنننننننا  شنننننننجی و . چننننننن، کیننننننن  سننننننن  نظنننننننر 

ځکنن  چنن، مجننن   شننی ، بیننائې مننن  الزمنن  د   و 

 ٣٥ - ٣٣الزمر:  چڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ڭڭ

زما   ج بن  انج ت  زیری ورکا  چن، ویننا  

اور  او  د   نننن   نننن  برانننن، تابعنننن ار  ئننننې کننننج ، 

دوی   ننننننن  خیننننننننل د  چنننننننن،    نننننننن ای  کننننننننا  او 

 .د صافج  ییجنج خاون ا  د  م ا خیل 

ملسو هيلع هللا ىلص ددې خبننئ  بنن  دلینن  دا  نن  دی چنن،  پي مبننئ  

کنناې د ،   نن  ئننې  مانن، کنناې د    اچنن، کینن  شننجر 

بننننن ر او احنننننن  پننننن  اد  چنننننن، کنننننجم  مشننننننجرې لکننننن  د 

 یاد  شج  د .

تنننننر  ودوکتجبننننن پننننن  ژونننننن  کنننننې لننننن  د انسنننننا   اشنننننجر 

نظننننام  او سیا ننننی  وننننارو، پنننن   ننننر ډګننننر کنننن  خپنننن  

  .ارز   لر 

 دا خبئ  راتیجنک  دالئ   ابتج .

اسننالم د د ماشننجم پنن  روزن ننزو وننارو کنن :   اشننجر 

  پ  اد   ن  د کنجر خاونن  تن  یج  کجوخ دماشجم

د اسنننتب اد حننن  نننن  ورکنننج  چننن، پننن  ینننجاز  ر ی د 

    پ   کی  پر کا  وکا ، بیک   یت  ئې  ن  دا 

حک  کای چن، د کنجر خاونن  بن  د ماشنجم پن  اد  

او ننننننننجرو د ماشنننننننجمانج د ونننننننارو  د خپاننننننن، ميرمخننننننن 

کارنج ننننننننانج سننننننننر  سننننننننال مشننننننننجر  وکننننننننا ، کنننننننن  دې 

نتیجننت تنن  ورسنني   چنن، د ماشننجم صننح   نن  او 

قننج  دی، نننج بیننا کننجالی شننی  چنن، تننر دو   ينن  بنن  

کالنننن  مخکنننن  ئنننننې  نننن  د مننننجر د شنننننی و څخنننن  بيننننن  

 کا .   هعال  ویا،:

ۓ    ےھ  ھ  ھ   ھ  ےچ

ۇ   ۇ   ۆ  ۆ     ڭۓ  ڭ  ڭ  ڭ

  ۉۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ٴۇۈ  ۈ

  ەئې  ې   ې  ې  ى  ى  ائ  ائ

ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ     ۇئەئ  وئ  وئ  ۇئ

 ٢٧٧البیرة:  چیېئ  ېئ  ېئ   ىئ  ىئ  ىئ

ننننج تننن  پنننجر  و دخپینننج اوال مینننن   بننن   

ددا حکنننننن   د   نننننن  وننننننا دو  کالنننننن  هننننننی ورکننننننج  

لپار  دی چ، غجاد  د ه  ُمن ت پنجر  کنا ، د 

دوی خننننجاد   اوالد پننننر خاوننننن  پنننن  دودیننننز ډو  د

تننننننننننننننننر ود پجرتنننننننننننننننن  کننننننننننننننننال  دی، پننننننننننننننننر  یچننننننننننننننننا او 

مسننلولی  ننن  الښننجو  کيننچ ، ننن  بنن  مننجر پنن  

خپ  اوالد کاو  کيچ  او ن     پالر پ  خپن  

اوالد سر  او پر وارث    دې تن  ورتن  حینج  

خپیننن  خج ننن  او ر نننای  د  او کننن  دوادو پننن  

پن  مشنجر  د هن  څخن  بيینج   يج د بن  سنر  او 

 غج ت  نج څ  ګنا  وربان   نشت .

2-

خپنننن  ځننننای  شننننجرا پنننن  نظننننام  وننننارو کنننن   نننن  

الر نجد وان،  الهن چن، د ملسو هيلع هللا ىلص   ن  پي مبنئ لر  

ورسننننننننر  وو،   نننننننن  تنننننننن   نننننننن  د احنننننننن  د پ  ننننننننی  

پ  ڀ  ڀ   ڀ  چوروسننت    هعننال  ویانن،:

ٺ  ٺ      ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ     ٺڀ  ٺ

ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ     ٹٹ

ڃ  ڃ  ڃ    ڃڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ڦڦ

 ٣٦٩ مرا :     چچ

تنننن  د خپنننن  ر  د رحمنننن  پنننن  ومنننن   

مننننننن  ئننننننې  الزمنننننن  ننننننن  و ، خجشننننننی   ننننننې 

ج د بریننالیج ځاینن  وخنن   ننای  کننج  خنن

 ٧سجرة امللمننج  د دملمنانج صف  ن  دی. 

  ګجر  .نمبئ  ي  و 

دا چنننن، قنننننر   کننننری  د   ننننج خیکنننننج  بنننن 

سنننننننننننتاین  کننننننننننناې د  چننننننننننن، خبنننننننننننئ  اور ، 

سننننننم  برخنننننن  ئننننننې را اخانننننن، او غننننننجر  او 

 منننن  پنننن  کننننج   پنننن  دې اد    هعننننال  

ہ  ھ  ھ     ہ  ہچ:واينننن 

ے  ۓ  ۓ     ےھ  ھ

 
 محسن حنیف
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خپیننننج میګننننرو تنننن  نننننرم شننننجی  ننننې او کنننن  تنننن  بنننن  

سننتا د خنجل  زد   ننخت  وای، خامخنا بنن  دوی 

دسنننتا څخننن  شننناوخجا  څخننن  خنننجار  شنننج  وای

بننن  لنننر  شنننج  وای ، ننننج دوی تننن  معننناف، کنننج ، 

و پنننننن  کننننننار کنننننن  مشنننننننجر    ورتنننننن  غننننننجاد  انبخښنننننن

 وروسننت   ورسننر  کننج . چنن،دد مشننجرې د منیننج 

نا م  وکا بیا خج پر   تجک  وکنا د   ز 
ً
، ییین

 چ،   تجک  کجونک  خج ج .

3- 

ملسو هيلع هللا ىلص پننن  خپننن  صنننحیح مف نننجم د پي مبنننئ  اشنننجر  

وروسننننت  د نننننجرو مسننننیمانانج پنننن  اد   نننن  قننننر   

کنری  یننج ډښنر  نن  صنف  بیانن  دی    هعننال  د 

 واي :خپیج نيکانج بن  انج پ  صف  ک  

ڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ   ں  چ 

 ٧٥الشجرى:  چں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ

ئننې    ن  کسننا  چنن، د خپنن  ر  حکنن  

، کنننار ئنننې پننن  مناننن  ، ملنننجنځ ئنننې سننن  سنننی   کنننای 

چننن، خپنن  منننځ کنن  مشنننجر  د  او د   نن  څخنن  

 لګښ   کج .ما ورکا  نفی د

 ینننننن دلتننننن  د ملمنننننننانج پنننننن  صنننننفاتج کنننننن  او  دا و 

وروسننت  . شننج  چنن، د خپنن  ر  حکنن  ئننې منانن 

او م ن   ایناد  شنجې. ننج دا  ین  د شنجر  اشجر 

 اجر ننننننننننننن  شننننننننج  وننننننننننجت  کننننننن  پنن  ګننننننننننن   نننننننصالحی

د ژون اننن  پنن    نن  انتظننام  وننارو کنن  و  چنن، 

پن   د وخ  او سیم  د غج نتنج سنر  بن ليچ .

  نن  ځنننایجنج کننن  چننن، نننن  بننن ليچ  او    هعنننال  

 یتنن  د ټنناکا، و ،  ورتنن  اصننج  ننن  ب لينن ونک  

 .صالحی  ن  دیم   او اشجر 

  ځک     واي : 

  ١٣الر  :  چىئېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئچ
  فيصنننی  کنننج ، د  ننن  د فيصنننات  

 وروست   يڅ فيصی  کجونکی نشت .

د   د پر کنننننننننننننا  وروسنننننننننننننت   یونننننننننننننجک د بینننننننننننننا 

   هعال، ويا،: ارزون  ح  ن  لر  
ٻ  پ  پ  پ  ٱ  ٻ         ٻ  ٻ    چ

ٿ    ٺپ  ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ

 ٧٦ألاحزا :  چٿ  ٿ  ٿ  ٹ    ٹ  ٹ     ٹ

پي مبننئ د يننج کننار فيصننی   چنن، کینن    او 

وکننا ، ننننج  نننيڅ منننلم  سنننا  او منننلمخ   ننن ، تننن  

دا نشت  چ، دوى پ  خپ  کار ک  اختينار ووینج  

او څننجک چنن، د   او پي مبننئ  ننې امننر  وکننا ، نننج 

 
ً
 ى پ   کار  ډو  ګمرا  شج .دو  يیينا

پننن  راتیجنکنننج ځنننایجنج کننن   اد اسنننالم د نظنننر  شنننجر 

صالحی  لنر : ینج دا چن، د   د ټناکا، قنانج  د 

 مانن، کجلننج لپننار  وننار  ترت نن  کننا  چنن، د   نن  

 ې     ما، کا .پ  مرست  ئ

ارونج بننن  دا چننن، د   د حکننن  سنننر  سننن    ننن  کننن

خنننن  او سننننیم  د تنننن  قننننانج  ترت نننن  کننننا  چنننن، د و 

 لج  پننن  ومننن    هعنننال  د خیکنننج دود او  نننرف بننن

ت  سپارل، و . د بيیګ  پ  تجګن  د   د احکنامج 

د  ماننننننن، کجلنننننننج او د دیننننننن  زد  کجلنننننننج او هعینننننننی  د 

جر  کين ای شنی . نظام مجدولنج پنر څرنګنجال، مشن

پ  نام  هڅن  وکنا  چن،  الیک  ک  څجک د شجر 

  حننرام کننا ، یننا  دا ننی  شننیا  حننال  کننا  چنن،

 ننی  شننیا  حننرام کننا  چنن،   حننال  بننالعکل دا

کننا ، دا ننی  خبننئ  تنن  د مشننجرې نننجم ورکننج  د 

یطنننن  د . فکننننر لننننجما  سننننر  لننننجی ظینننن  او غ نننن  غ

د   پنن  احکننامج کنن  د  اوکننا ، کنن  انسننان  شننجر 

، بننننننن لج  حنننننننن  ولنننننننر ، نننننننننج   یننننننننا کنننننننجالی شننننننننی  چنننننننن

س  ینننا کنننجالی ملجنځجنننن  خنننت  کنننا  ینننا ئنننې لنننچ کنننا  

لننننننډ  ې تننننن   نننننر کنننننا  د ژمننننن  سننننناې شنننننی  چننننن، روژ 

دد مرغنننننننننجم  میاشننننننننن   وټننننننننناک  ینننننننننا روژ  ورځننننننننن،

ختم  کا س دا ی  ظاملانن  پر کنا  خنج د مکنې 

مشنننرکانج کنننجلت چننن، ینننج کنننا  بننن  ئنننې پننن   زتمننننج 

میاشننننتج کنننن  مګننننا  حاللجلنننن ، بنننن  کننننا  بنننن  ئننننې 

  ٢د حرامجل .

د ډښر پخجان  دور  پ  اف ان  ټجلنن  کن   شجرا

شننتج  درلننجدی چنن، د دوی تننر منننځ اود  نن  د 

 جی  مر ې پ  نام  یادښچ .مر ې او ل

اسنننالم دغننن  فکنننر توییننن  او ننننجر ينننې  ننن  بډایننن   

کننننا. دا د   ننننج اسننننالم  کننننارونج یننننج  بيیګنننن  د  

چننننننن، اف اننننننننانج د اسنننننننالم تنننننننر مخننننننن   ننننننن   ماننننننن، 

   ٧دکج .

  ننن  خبنننئ  چننن، وايننن : اف اننننانج ینننا پښنننتنج ننننی  

قر   منا ، د  غت س    ف  م ا دی چن، د 

ر   نیمنننن  قننننر   د را رسنننني لج تننننر مخنننن  ئننننې د قنننن

برخ  احکنام د ټنجلخ  د دود پن  تجګن  منان، وو  

 ، نښنملخن ، وفنا، ر نت نجل،، ب لک : غ ئت، پاک

ميیمننننننننننن  پالنننننننننننن ، د مشنننننننننننر قننننننننننن ر، د میګنننننننننننر  او 

 وی او دا ی  نجر. اونډ  د حیجقج درنا

د فکرونننج را شننن  او ګ ننجر  النننډ  دا چنن، شننجر 

 نظر د  م  لپار  غجر  کج  د .

تنننننننر نظنننننننام  او  د ماشنننننننجم د روزنننننننن  بینننننننا شنننننننجرا

پننن   نننر وخننن  کننن  خپننن  ارز ننن  سیا نننی  ډګنننر  

  ن  ګ نجر   د ستجنزو د حن  الر   لر . شجرا

سنننننروین  د  چننننن، اسنننننالم ژونننننن ی سننننناه  او پننننن  

پ  نننننننی  تننننننن    او لنننننننج  مرسنننننننت  ئنننننننې  نننننننر  ودوکننننننن 

او دا     څ  د  چ، پ   مجا  ورکجالی شی 

دور  د  ن اف ان  ټجلخ  ک  د ډښر پخنجا

الم ئې    مر ې پ  نام  یادښ   او اس

 .پخا  کای دی

 ماخذ:
   تننننناب العنننننرود١٢9الینننننامجد امل ننننني د : د .1

  امل كننننننننن  ١٧١/ ١  لسننننننننا  العننننننننر د٢٦٢/ ٣٢د

   مختننننننار ال نننننننحاح٣٣٣/ ٥وامل نننننني  ألا ظنننننن د

  .٣٣9د : 

 ٧٣دد ننننننننننننجر تفصنننننننننننی  لپنننننننننننار  سنننننننننننجرة التجبنننننننننننة:  .٢

 وګجر  . ۴۴ -۴۴واملائ ة: 

دوګجر : پ   ن وستا  ک  د پښنتنج پاونا،،، د  .٧
 مخجن  . ۴۸ -۴۴ان  لیکن  ا ظ  س ست

دلتنننن  د ملمنننننانج پنننن  صننننفاتج کنننن  او  دا وینننن  

شج  چ، د خپ  ر  حک  ئې منا . وروسنت  

م ننن   ایننناد  شنننجې. ننننج دا  یننن  د شنننجر  اشنننجر 

  ننننننننننننننج  ونننننننننننننننجت  کنننننننننننن  پننننننن  ګننننننننننننننننن   نننننننننننناو صالحی

د ژون ان  پ      انتظام  ونارو کن   اجر نننننننننننش

د وخنننننن  او سنننننیم  د غج ننننننتنج سننننننر  و  چننننن، 

پننن    ننن  ځنننایجنج کنن  چننن، نننن  بننن ليچ   بنن ليچ .

 ورتنننننننن  او    هعننننننننال  ننننننننن  ب لينننننننن ونک  اصننننننننج  

م   او صننننننالحی  اټننننناکا، و ،  یتنننننن  د شنننننجر 

 ځک    وا ی:  .ن  دی

  فيصننننننی  کننننننج ، د  نننننن  د فيصننننننات ژبنننننناد : 

 وروست   يڅ فيصی  کجونکی نشت .

 

 



 

 

 

   

22 

 

 

 

 

  
 

در این مبح  سیر مقاومت در برابار  
ت ییر به طور فشرده ماورد مطالعاه   
قرار می گیرد. به انواع مقاومات هاا   
اشاره شده و به دالیل مقاومت کارکنان 

در برابر ت ییر پرداخته می شاود. در  
راهبردهااای رفتاااری باارای ضاامن 

کاستن مقاومت در برابر ت ییر ماورد  
 کنکاش قرار گرفته و علال مقاومات  
شخصی، فرهنگای و ساازمانی نیاز    
ریشه یابی می شاود. ولای پایش از    
آنها باید دانست که سیر مقاومت در 

لی پانج  اور کا ابرابر ت ییر باه طا  
 اساسی را س ری می نماید: ی مرحله

باه  کمی نیاز  فقط عده ی نخست، .1
کنند و دیگاران   ت ییرات را حس می

 به طور جدی خواستار ت ییر نیستند.

به وقوع  خالفان ت ییرمیان موافقان و م
حامیان ت ییر، د که در نتیجه دمی پیون

در عین حاال یکعاده   . یابند قدرت می
مانند کاه در برابار    افرادی هم باقی می

ت ییر از خود سرسختانه مقاومت نشان 
و گاهی ممکن است که بارای   می دهند

 سازمان مشکل آفرین باشند.

به تدریج مقاومت در برابر  در فرجام، .1
 مقاومات گرایاان  تر می شود. کم ت ییر

در اقلیت قرار می گیرند و نمی توانناد  
کاری را از پیش ببرناد. ایان باازی باا     

  پیروزی ت ییرگرایان پایان می گیرد.

 انواع مقاومت ها در برابر تغییر

مقاومت در برابر ت ییر انواع مختلف  .6
دارد؛ ولی در اکثر مجامع از چهار ناوع  

سخن باه میاان   مقاومت در برابر ت ییر 
می آید که در آتیاه مطلاب باه طاور     

 فشرده به آن پرداخته می شود: 
آشاکارا  ی باه گوناه     فعهال مقاومت  .1

ترا ، اصورت می گیرد و به شکل اعا 
سر باز زدن از اوامار مادیران و یاا عادم     

  با سازمان راه اندازی می گردد.همکاری 

باه طاور    :مقاومت انفعالی یا غیرفعهال  .2
انی و پراکنده تظاهر ناآشکار، غیرسازم

 می کند.

 :مقاومتی که جنبه اصولی و منطقی دارد .3

این شکل مقاومت بار مبناای دلیال و    

منطق استوار بوده و در دفاع از منافع 
 یک یا چند نفر صورت می گیرد.

ایان   :مقاومتی که جنبه احساسی دارد .1
نوع مقاومت متکی بر احساسات باوده  

عوامال اقتصاادی، فرهنگای،    و بر ا ر 
 به میان می آید. روانی و اجتماعی

کارشناسان برای مدیران ت ییر در یک 
جمله کوتاه و کلیدی توصیه می کنند 
که رعایت آن می تواناد مقاومات در   
برابر ت ییار را کااهش داده و ممکان    
اساات کااه در نهایاات آن را از میااان 

بایاد  " بردارد. جمله طالیی اینسات: 
مقاومت را در  کنید، گاوش دهیاد،   

  "ل دهید و بح  کنید.شر

 دالیل مقاومت کارکنان در برابر تغییر

کارکنان بیشاتر از مادیران در برابار    
ت ییر از خود مقاومت نشان می دهند. 
کارکنان کتل  وسیعی از افراد سازمان 
را تشکیل می دهند. ممکن است کاه  
کم توجه یی باه کنتارول و مادیریت    
آنان در مواجه با ت ییر برای مادیریت  

 شد سازمان چالش زا باشد.  ار
رو توجه مدیریت ارشد ساازمان   یناز

به این فکتور اساسی، یکای از پایش   
شرط های اصلی برنامه ت ییر به شمار 
می آید. گرچه دالیل مقاومت کارکنان 
در برابر ت ییر می تواند، زیاد باشد؛ اما 

برنامه ت ییار  با آغاز  سپس، .2
نیرو های موافق و مخاالف از  

. ونداشاا هاام شناسااایی ماای
ح  قارار مای   امورد بت ییر 

گیرد و بیشتر اعضای سازمان 
به طور کامل متوجه موضاوع  

 می شوند.

نیروهای موافق  پس از آن، .3
 و مخالف به طور مساتقیم رو 

 گیرند. قرار می هم ویر در

تشنج شادید   به دنبال آن، .1

انزدهمشت قسم   ناصرالدین دریز 
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در آتیه مبح  به عمده ترین موارد آن 
 اشاره می گردد:

ی کارکنان در انطبا  باا  عدم توانای •
 ت ییر.

کم آگاهی و کهناه باودن داناش و     •
 مهارت آنان.

 هنجارهای گروهی. •

 نبود تفاهم در مورد ت ییر. •

 ترس از مجهوالت.   •

 عادت. •

 عوامل اجتماعی. •

 و عوامل اقتصادی. •

 دالیل مقاومت مدیران در برابر تغییر

ارکنان ادود باه کا  ااومت تنها محامق
مادیران   نمی شاود. در برخای ماوارد   

میانی و پایانی ساازمان نیاز در برابار    
ت ییر از خود مقاومت نشان می دهناد.  
البته دلیل اصلی مقاومت مدیران ساازمان  

در برابر ت ییر ناشی از ضعف مادیریتی  
مدیریت ارشد سازمان می باشد. ولای  
در ادامه مطلب عمده ترین دالیل ایان  
مقاومت ها در چند جمله محدود تذکر 

   می یابد:
عدم موفقیت مدیر ارشد سازمان در  •

 نشان دادن ضرورت ت ییر.

ناتوانی در بیاان و تشاریح دالیال     •
 دقیق )پرسون( ت ییر.

ناادادن اجااازه مشااارکت کارکنااان  •
 ذینفع در برنامه ت ییر.

کمبود ظرفیت در آگاهی دهی و در  •
جریااان قاارار دادن کارکنااان در باااره 

 ت ییر.

 ایجاد فشارهای کاری زیاد در خالل •
 تطبیق برنامه ت ییر.

عاادم توانمناادی در برخااورد بااا   •
فشارهای روانای، اضاطراب و امنیات    

 کاری کارکنان در ارتباط با ت ییر.

و تهدید بر منافع و قدرت مدیران و  •
 سرپرستان میانی.

 راهبردهای رفتاری در برابر مقاومت   

کارشناسان چهار راهبارد رفتااری را   
یار  برای کاستن مقاومت در برابار ت ی 

ارایه می دهند که از طریق آن می تاوان  

میزان مقاومت کارکناان را در برابار   
 ت ییر دست کم کاهش بخشید.

انی اسات کاه   اشیوه آس :آموزش .1
می تواند باالی ذهان و روان کارکاان   

 تأ یرات با قوه خویش را بجا گذارد.

تأمین ارتبااط نزدیاک باا     :ارتباط .2
کارکنان می تواند زمینه سااز جلاب   

د آنان گردیده و تارس شاان را   اعتما
 در برابر ت ییر کمتر سازد.

در سیسااتم ماادیریت  :مشههارکت .3
مشارکتی تمام کارکنان خاود را جاز   
بدنه اصلی سازمان تلقی نماوده و در  
برابر ت ییر نیز خود را عضو تیم ت ییر 
دانسااته و در مقاباال آن احساااس   

 مالکیت می نمایند.

مداخلاه مساتقیم    :مداخله در کار .1
یت ارشد سازمان در امور اداری مدیر

و ت ییر موقعیت های کاری کارکناان  
ممکن است، سبب شاود تاا آناان از    
آنچه که برایشاان جدیاد و ناامنتظر    
است، هراس داشته باشند. در ضامن  
 هترس و توهم اساسی آناان برآیناد  

بعدی برنامه می باشد. ولی با مداخله 
نامستقیم مادیریت ارشاد در اماور    

ان تا حادی نااآرامش و   کاری، کارکن
   اضطراب شان را از دست می دهند.

چهاار نکتاه بااالیی از    باید افزود که 
که بارای   ندجمله روش های رفتاری ا

کاستن و یا از میان بردن مقاومات در  
اماا  برابر ت ییر به کار برده می شاود.  

چیزی که در این مسایر مهام باوده    
چگونگی برخورد و تطبیق این عناصر 

یر ارشد سازمان در جریاان  توسط مد
 تطبیق برنامه ت ییر می باشد.
 دهاد کاه  نتایج تحقیقات نشان مای  

آموزش های اولیه و آشناسازی افاراد  
آرامش روحی با ا رات احتمالی ت ییر، 

کارکناان   رایآسودگی خااطر را با  و 
اعتمااد   سااز  و زمیناه  نماوده فراهم 
 می گردد.ت ییر  شپزیردرآنان تربیش

 ی فردی و سازمانیعلل مقاومت ها

مقاوماات در براباار ت ییاار یااک اماار 
 زاستاری )طبیعای( اسات. سااختار   

ین حکام  اجسمی و روحی بشر چنا 
می کند که انسان برای پایش و زناده  
ماندن باید در برابار ناشاناخته هاا و    
ت ییرات نابهنگام به گوناه جباری از   
خود مقاومت نشان داده و در برابر آن 

 ایستادگی نماید.
  تواناد باه    می برابر ت ییر در تمقاوم

. رخ دهد سازمانی یا و  فردی صورت
کارشناسان علل مقاومت ها در برابار  
ت ییر را به صورت عموم به دو دساته  
)مقاومت فردی و ساازمانی( تقسایم   
بندی می کنند که هرکادام باه نوباه    
خود علل و دالیل مختلفی دارناد. در  
ادامه مطلب علل آنهاا در دو مبحا    

اگانه به گونه فشرده مورد مطالعاه  جد
 و ارزیابی قرار می گیرد.

 علل مقاومت های فردی   

فاردی در برابار ت ییار     های مقاومت
به نادرت   کارکنان )ولیاز سوی اکثر 

اتفااا   سااازمان جانااب ماادیران( از
که علل عماده آن در   افتد می

پنج مورد ذیال خالصاه مای    
 گردد:

همه پدیده هاای   :کهنه گی .1
زمااان  بااه ماارور زاسااتاری 

یده ماای اوده و پوسااافرساا
شوند. تجربه نشاان داده کاه   
مقاومت فزیکی و فکری افاراد  

کار سازمان به ویژه کهان  کهنه 

ت ییر بیشاتر از  ساالن در برابر 
  افراد جوان می باشد.
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ت ییار   :گذشهته  یعادت به روند کار .2
عادت یکی مسایل مشاکل سااز در   
روابط عمومی به شمار می آید که به 

 سانی نمی توان به دست یازید.آ

کسانی که  :تهدید برای امنیت کاری .3
نمی توانند خود را با شارایط جدیاد   
وفق دهند، امنیت کاری شاان را باا   

رو  ایان  خطر مواجه مای بینناد. از  
خواسته و یا ناخواسته در برابر ت ییر 

 مقاومت می کنند.

 :ممانعت در بهرآورده شهدن نیازهها    .1

حیا  ماانع   افرادی که ت ییار را من 
بزرگ و سد راه در برآوردن نیازهای 
خاویش مای پندارناد، در برابار آن     

   مقاومت می نمایند.

افتیادن   به خطار  :عوامل اقتصادی .1
سابب   منافع اقتصاادی افاراد نیاز   
  می گردد.مقاومت جدی دربرابرت ییر

چشم خود را در برابهر واقعیهت هها     .6

افرادی هم وجاود دارناد کاه     :بستن
دانند یاا در اصال   واقعیت ها را می 

نمی خواهند بدانند و به اصطالل عام 
خود را آگاهانه به کوچه حسن چپ "

زیارا مناافع زود گاذر     "می زنناد. 
 کنونی مانع اقدام آنان می شود. 

افراد محافظه کار سازمان کاه اکثار   
اهل عارفانه می زنند، اخود را به تج

مدت و یا دالیل به دلیل منافع کوتاه 

وضاعیت را بادتر و دشاوارتر     است که
از این رو آگاهی مدیران نسابت   بسازد.

زمی به چگونگی مدیریت ت ییر شرط ال
بحا  زیرعلال   به شمار مای آیاد. در   

موردباه   مقاومت های سازمانی در شش
 طورفشرده پیشکش میشود:

شکساااتن  :کانیسهههم سهههاختارییم .1
میکانیسم های ساختاری سازمان گاهی 

برابر ت ییار  سبب مقاومت سازمانی در 
می گردد. ت ییرات در چارت تشکیالتی 
و ساختار سازمانی ممکن است، سابب  
شود که متضررین در برابر آن با اقادام  

 یکسان مخالفت ورزند.  

ت ییارات اناد  در    :تغییرات انهد   .2
سازمان که در یک بخش آن ت ییر باه  
عمل آید و بخش های دیگر آن دسات  

د باعا   نخورده باقی بماند، هم می توان
 مقاومت سازمانی در برابر ت ییر گردد.

پیوندهای گروهی  :هیهنجارهای گرو .3
و هنجارهای همسان افراد ساازمان در  
صورتی که نسبت به ت ییرات احتماالی  
آینده احساس خطر کنند، مای توانناد   
در برابر آن از خاود مقاومات ساامانی    

 نشان دهند.

اگار ت ییار مناافع     :تهدید متخصصان .1
ازمان را تهدیاد نمایاد،   متخصصان سا 

ممکن است کاه در برابار آن مقاومات    
 سازمانی نمایند.

هرگااه   :تهدید کردن قهدرت مهدیران   .1
برنامه ت ییر جایگاه کناونی مادیران را   
تهدید نماید، به طور طبیعای در برابار   

 آن مقاومت سازمانی می کنند.  

 :تهدید ناشی از شهیوه تخصهیم منهابع    .6

و معنوی(  هرگاه در توزیع منابع )مادی
سازمان ت ییر به میان آید، ایان اقادام   
 می تواند سبب مقاومت سازمانی گردد.

 عوامل مقاومت در برابر تغییر

عوامل مقاومت در برابر ت ییر باه ساه   
 دسته تقسیم می گردد:

 شخصی    .3

 شخصی و فرهنگی  .2

 سازمانی.   .1

   شخصی مقاومت عوامل

کارکناان   :جدیهد  ناآشنایی با وظیفه .1
چگونه با اجاراآت وظاایف    ،نمی دانند

 .جدید برخورد نمایند

برخی افراد به طور فطری  شخصیت: .2
 .جنجال برانگیز اند

به طور طبیعای برآمادن از    عادت: .3
زیر بار عاادت کاار آساانی نباوده و     

 .نیازمند گذشت زمان است

ترس برای از دسات   صالحیت کاری: .1
دادن حاادود صااالحیت هااای کاااری، 
و  حیطااه کنتاارول و اختیااارات خااود

نزدیکااان در سااازمان ماای توانااد در 
راستای افزایش نگرانای افاراد نقاش    

 آفرین باشد.

 می کنند نگرانیافراد ابراز  ارتباطات: .1
از این که شناخت و تماس های کنونی 
شان با مدیران، همکاران و مشاتریان  

 ت ییر کند.

افاراد  با آمدن ت ییار،   کاری:امنیت  .6
واجه خود را با خطر م کاریامنیت سازمان 

 و با آن مخالفت می ورزند. می بیند

برخی افراد با فهم  برداشت نادرست: .7
یا برداشت نادرست از ت ییار ممکان   

 است از آمدن آن نگران باشند.

عدم اعتمااد افاراد    عدم باورمندی: .2
نسبت به برنامه ت ییر هم مای تواناد   

 سبب مقاومت در برابر آن گردد.

در  و دریافت  ارزیابی های متفاوت: .1
جاا از  ه با  نادرست و ارزیابی های ناا 

 برنامه ت ییر سبب  نگرانی می شود.

ناتوانایی قهدرت در تنیهیم و تعهدیل      .14

عدم توانمندی افراد در تنظیم  سیستم:
و تعدیل سیستم سابقه، زمیناه سااز   
عدم انطبا  پذیری با سیستم جدیاد  

 می شود.

ساابت بااه نگوناااگون دیگاار 
واقعیت های عینی بسیاری از 

موجااود چشاام پوشاای ماای 
نمایند؛ زیرا برای آناان حاال   

  اهمیت دارد نه آینده.

 علل مقاومت های سازمانی   

هاای   مقاومات واکنش و  .7
یاک   ت ییر برابر در سازمانی

. اسات ( طبیعی) زاستاری امر
مدیران و  مقابله بی موردولی 

ممکن با آن  سازمانها رهبران
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این سه  و اضطرار: اکراه ،جبر .1
مؤلفه که ناشی از آهنگ قدرت 
و اختیارات سازمانی می گردد، 
گاهی در پیاروزی برناماه هاا    
نقش آفرین اند. مادیر ارشاد   
سازمان می تواند با بهره باری  
از این عناصر، کارکنان را وادار 

 به ت ییر نماید.
 

 ت ییر(.

 ت ییر به ما چه فایده دارد؟  .٦

 )ت ییر(چرا خود را مصروف این کاار  .٦
وده در این راه یهی خود را بو انرژ کنیم

 ضایع سازیم؟

 سازمانی مقاومت عوامل

جلاو جریاان   هرگااه   روندهای منفی: .1
روندهای منفی و مخالف به طور منطقی 
در سازمان گرفته نشود و منفی گرایی و 

اندیشی در نابض افاراد آن بت اد،    ج گ
ممکن است، برای تطبیق برنامه ت ییار  

 درد سرساز شود. 

ارتباطاات ضاعیف    ارتباطات ضهعیف:  .2
مدیر ارشد سازمان با مدیران رده هاای  

اساتای  اولی و دومی نیز می تواند، در ر
 ت ییرات چالش برانگیز باشد.

تااأمین ارتباااط  ارتباطههات نادرسههت: .3
غیردوستانه مادیر ارشاد ساازمان باا     
مدیران پایانتر و تحکیم ارتباط نادرست 
مدیران با کارکنان می تواند باه عناوان   
نقطه منفی در پیام رسانی تلقی شده و 
برنامه های مختلف روزمره و انکشاافی  

ا با مشکل مواجاه  از جمله روند ت ییر ر
 سازد.

تارویح روحیاه راحات     راحت طلبی: .1
در سازمان هم گاهی سبب می شود طلبی 

که در برابر برنامه های جدید مخالفات  
  ایجاد گردد. 

عادم تعهاد     تعهدات کوتاه مدت .1
درازمدت و تردید مدیران و کارکنان در 
برابر برنامه هاای گونااگون باه شامول     

نی را باه  ت ییر می تواند مقاومت سازما
 میان آورد.

 ترفندهای مقابله با مقاومت 

برای دستیابی مقابله با مقاومت در برابر 
به طاور کال مادیران از هشات       ت ییر،

ترفند استفاده می کنند کاه مناتج باه    
 غلبه در برابر آن می گردد:

یازات ازایش مازد و امتا  ااف پاداش: .1

می تواند سبب جلب حمایت کارکناان  
 برای ت ییر گردد.

آموزش های باالی کار برای  آموزش: .2
یااادگیری تکنااالوژی و مهااارت هااای 

عوامال محار  بارای    از جدید یکای  
 پذیرش ت ییر است.

تقویت ارتباطات سازمانی  ارتباطات: .3
میان مدیریت ارشد سازمان با دیگران 
و مدیران با کارکنان در راستای تمایال  

 به ت ییر مفید تمام می گردد.

رکنان نسبت به باورمندی کا  اعتماد .1
یز الکردهای آناان نا  اران و عماامدی

می تواند سبب اعتماد آنان باه برناماه   
 ت ییر گردد.    

شیوه مدیریت مشاارکتی،   مشارکت: .1
 می تواند حمایت کارکنان را جلب نماید.

فاراهم آوری   :و حمایهت تعهد  ،تسهیل .6
تسهیالت از سوی مدیران تعهاد از دو  
ی جانب و حمایت از سوی کارکناان ما  

توانااد، برنامااه هااای سااازمانی را بااه 
 مؤفقیت برساند.

در سازمان هایی که بینش  مذاکره: .7
عقالنیاات و منطااق اسااتوار باشااد،   
مااذاکرات جااانبین )ماادیران ت ییاار و 
کارکان( می تواند نتایج  مربخش را در 

 پی داشته باشد.

گزینش افراد با نفوذ در تیم  گزینش: .2
ا در ارشد رت ییر، می تواند که مدیریت 

 این امر یاری رساند.

ترس و تنبلی نیز باه   ترس و تنبلی:  .11
رناده در برابار   عنوان یک عامل بازدا
 ت ییر تلقی می گردد.

نگرانی های یااد   اذعان داشت کهباید 
است. از این رو  زاستاریشده یک امر 

مدیران و رهباران   و رهنمایی همیاری
ت ییر در راستای غلبه افراد بر نگرانی 

تواناد، باعا  کااهش    های مزبور می 
 مقاومت افراد در برابر ت ییر گردد.

  فرهنگی  شخصی و مقاومت عوامل 

در این مبح  از عوامل مقااومتی کاه   
ناام  در برابر ت ییر به وجود می آیاد،  

برده می شود. ایان عوامال ناشای از    
برداشاات هااای شخصاای و فرهنگاای 
حاکم بر جامعه بوده که ذهنیت افاراد  
را با اشکال مختلف به خاود مشا ول   
می دارد. پرسش های آتی در ذهان و  
 ضمیر هر فارد مای تواناد باه گوناه     

 متفاوت تبارز و تجلی نماید.
در واقع همه این شک ها به نحوی باا  
هم همسویی و پیوند در نقطه مخالفت 
دارند. عادم اقادام ورزی منطقای و    
نگرفتن اهتمامات الزم در برابار ایان   
احتماااالت و عاادم دریافاات پاسااخ  
درست به این پرسش هاا و ابهاماات   
افراد سازمان، می تواند برای مادیران  

 چالش برانگیز باشد: ت ییر 
 کنیم؟چگونه ممکن است که مااشتباه  .3

خاوب انجاام    ما همه کارهای ما را .2
می دهیم؛ پس به ت ییر چه ضارورتی  

 است؟  

آیا با این حرکت هاوش ماا را باه     .1
 تمسخر می گیرند؟!

کر ااا ند ماا ف ااامه مانالی، هاب .4
 می کنند؛ ما همه مخالف ت ییر استیم.

 اکنون همه کارها خوب پیش مای  .5
 رود؛ پس ت ییر چرا به میان می آید؟

(اشاتباه فکرمای   ت ییرگرایان)آنها .6

)مخاالفین   اصل حق با ماستدر کنند.
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هرچااه انسااان علاام و قاادرت   
تری داشته باشد، باه مبادأ    افزون

خاادای حاای قیااوم  و بااهحیااات 
ن الهای  پیاامبرا  تار اسات.   مقرّب

همااین پیااام را باارای بشااریت   
ڌ  ڌ  چاناااااد:  آورده

ژ  ژ  ڑ     ڈڎڎڈ

  1٦التوب :  چڑ  ک  ک  ک  ک
آیا به زندگی پست دنیا در مقابال  )

ایاد؟   زندگی آخارت رضاایت داده  
بهره زندگی دنیا در)برابر( آخارت  

 .(بسیار کم است

آدمی را از گرفتاری به عالم  ‡پیامبران 
نهایت  وی عالم بیتاریک و تنگ ماده به س

اند  اند و به صدای رسا گفته معنا فراخوانده
که زندگی واقعی، همان زندگی معنوی در 
  جهان برتر است؛ نه زندگی محدود مادی:

ۈ  ۈ    ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ   چ

 24األنفال:  چېۉ  ۉ   ې
)ای کسانی که ایمان آورده ایاد، خادا را   
 اجابت کنید و نیز پیامبر را آنگاه که شاما 
را به} اسالم{ که موجب حیات است فارا  

 می خواند...(.
که دعوت انبیا را لبیک  به همین دلیل، آن

گوید، در واقع کور و کر و الل یا مرده  نمی
ا   » اساات اام  ُعمأ اا أت / ُ ام  اُلكأ اِمُو الأمَّ  «.ِإسَّاا َّ   ُتسأ

کمال انسان در زندگی طیاب اسات کاه    
نچاه  چنااند  پیامبران ما را بدان فراخوانده

زندگی طیب حیاتی فراتر از  مبرهن است
کسای  عالم پست مادّه است. انسان کامل 

از عالم ماده برگرفته و باه   چشم است که
باطن هستی راه یافته اسات و در هماین   

وابساته باه معنای و     زندگی دنیوی خود،
قرآن کریم جهان آخارت را   است. آخرت

کناد کاه ماا     ن دنیا تصویر مای باطن همی
ٺ  ٺ  چ ن از آن غافلیم:خفتگامانند

 ٦الروم:  چٺ  ٺ  ٿ    ٿ  ٿ  ٿ     ٹ  ٹ
)}اکثر{ آنان به امور ظااهری از زنادگی   
دنیا آگاه اند و از عاالم آخارت) و وعاده    
  واب و  عقاب حق( به کلی بی خبر اند(.

پندار ابتدایی ما ایان اسات کاه زنادگی     
شود که دنیا باه   اخروی از زمانی آغاز می

گاه که جان دادیم، اذن  ما آنانتها برسد و 

یابیم. قارآن کاریم    ورود در عالم آخرت می
دهد  میان دنیا و آخرت مرز زمانی قرار نمی

و انتقال از این عالم به عالم دیگر را وابسته 
داناد. آخارت،    به پایان حیات دنیوی نمای 

ای در باطن همین دنیاا و عاالمی در    مرتبه
یعنی  طول همین عالم است که انسان کامل،

ای که قوای ادراکی خود را  یافته انسان رشد
زمان با زندگی دنیاوی باه    تکمیل کرده، هم

 آن راه یافتااه اساات و بااا آن ارتباااط دارد:

ڑ   ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ  گ  چ

 22 :  چڳ  ڳ   ڳ

)}به او می گویند{ واقعاً کاه از ایان حاال    
سخت در غفلت بودی ولی ماا پارده را} از   

رداشتیم و دیده ات اماروز  جلو چشمانت{ ب
 بیناتر است(.

در رحم ماادر، در دنیاای مااده     ی کهجنین
گونه ارتبااطی   کند، اما چون هیچ زندگی می

از نوع ادرا  یا تصرف با عالم خارج ندارد، 
ها نیسات. اگار از    حیات او حیات ما انسان
توانست با ما ساخن   درون محفظه رحم می

لم ماا  گوید و در جهان تصرف کناد، در عاا  
 گر چه در اتاقکی دیگر. بود؛ 

زندگی جنین نسبت به حیات ما آدمیان، از 
آن جهت پست و محدود است کاه محایط   
ادرا  و تصارف او بساای تناگ و کوچااک   
است. ما آدمیان نیز در رحم طبیعت گرفتار 

جا باشایم و باا آن    ایم. اگر تنها همین آمده
سوی هستی و جهان دیگر ارتباط نداشاته  

حیات طیب نداریم. کمال انسان این باشیم، 
است که از این غفلات و خاواب برخیازد و    
چنان رشد کند کاه باا دیادگان معرفات،     

 حیات طیب

ارتباط بیشتر با  آن مستلزم کهقرب به خدا 
ارتباطی از نوع آگاهی  است و حقایق عالم
در آنها نیز  شناخت قدرتالزمه به آن، که 
. قرب به خدا یعنی حیات برتار و  می باشد

کاه در بار   مفهاوم حیاات    و حیات طیاب 
با مفهاوم  گیرنده همه زوایای زندگی است 

 است.علم سخت مرتبط 
بی ایات را باه ترکیا  امتکلمان مسلمان ح

انااد.  معنااا کاارده« قاادرت »و« ادرا  »از
بنابراین، موجود زنده موجودی است که باا  
را شعور و توانا باشد و قدرت شناخت و تصرف 

« حیات»داشته باشد. بر اساس این تعریف، 
بنادی و مراتاب    در موجودات زنده درجاه 
 »دیگری و« زنده »دارد؛ یعنی یک موجود، 

ای  اسات؛ تاا باه موجاود زناده     « تار  زنده
رسیم که ادرا  همه چیز و قادرت بار    می

انجام همه چیز را داراست و حی قیوم است 
. بنابراین، و عل     ه ن قدی ( /)عالم الك  ه ن
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ای به عوالم دیگار گشااید و بااطن     پنجره
 جهان را بنگرد.

انسان پس از مرگ، به دلیال قطاع تعلاق    
هایی از عوالم  اجباری از عالم خا ، با بخش

ایقی بار او  کند و حق برتر ارتباط برقرار می
 فرمودناد:  ملسو هيلع هللا ىلصشود. پیامبر اسالم آشکار می

آدمیاان در   ؛الحادی   النا  سیاة نااذا ماات ا اس بها ا»
«. شوند گاه که بمیرند بیدار می خوابند و آن

ماارگ، انتقااال از یااک جهااان بااه جهااان 
تر است. اگر حقیقت وجود آدمای   گسترده

خاکی و عنصری باشد، انتقال  ههمین پیکر
ل به گورستان، مرگ اوسات؛  پیکر او از منز

اما اگر واقعیت انسان چیزی فراتار از تان   
باشد، مرگ انتقال همان چیز به عالم دیگر 
است و این انتقال به یقین مکاانی نیسات؛   
بلکه عبارت است از حضور علمی در فضایی 
تازه و آگاهی از حقایقی برتر و ارتبااط باا   
آنها بنابراین، اگر انسان در حیاات طبیعای   

د و با داشتن همین کالبد مادی بتواند با خو
ه آن حقاایق  آن فضا رابطه برقرار کند و با 

دست یاباد، در واقاع درآن عاالم اسات و     
 (6و 5)تکا ر: اشاره به سورهبرپاست قیامت او
َام »در وصف متقیان فرمودند: ( )امام علی

 ؛نهااج البالغااه والجناا   ماان قااد ر َااا نهاام نیهااا منّعماا ن
ت مانند کسی است کاه  نسبت آنان با بهش

 «.اند بیند. آنان در بهشت متنعم آن را می

 :مقصد رشد و ارزش انسان در حیات اجتماعی

در حیات اجتماعی، ارزش انسان بر اسااس  
شاود؛   دهد، تعیین می خدماتی که ارائه می

تار   تر و گساترده  هرچه این خدمات ارزنده
باشد، تأ یر وجود شخص در جامعه باالتر و 

تار اسات. بار ایان      جتماعی موفقدر بعد ا
 اساس، الزم است:

. هر فرد در فرایند انتخااب خاود، دقات    3
کافی کند تا مؤ رترین خدمات اجتماعی را 
شناسایی کند و متناسب با توان و استعداد 

بیشتری  هخود، در صنفی قرار گیرد که بهر
 برساند.

. پس از انتخاب نیز تاوان خاود را بارای    2
ه خواهاد داد،  یکه ارا ارتقای سطح خدماتی

 باالتر برد.
از نگاه دیان، هرچاه توانمنادی، کاارآیی،     
لیاقت و قدرت انساان بیشاتر و باه قاول     

باشد، و بتواند خدمت « تر با عُرضه»معروف 
تر است. بادین   ه کند، شایستهیبیشتری ارا

ترتیااب، دو مطلوبیاات و دو ارزش باارای 
ایمان، معرفت، »انسان مطرل است: ارزش 

کارآمادی و  »و ارزش « خال  و تقواقرب، ا
ایمان و معرفت، ارزش بُعد فردی  «.کفایت

وجود انسان است و کارآمادی و کفایات،   
اجتماااعی او. باادین ترتیااب،  ارزش بُعااد

ماؤمن  »الگوی انسان مطلوب دین انسان 
خواهد بود؛ زیرا مؤمن خادوم باا   « خدوم

صفت ایمان، خود را به افق کمال نزدیاک  
فت خادمت جامعاه را باه    کند و با ص  می

دهاد. توصایه باه     سوی کمال حرکت می
باارآوردن حااوائج مااؤمنین در معنااای   
گسترد  خود، توجه باه هماین خادمت    

فرمودناد:   ملسو هيلع هللا ىلصاجتماعی است. رسول اکارم 
کسی که به امور جامعه اسالمی اهتماام  »

 «. نداشته باشد، مسلمان نیست
برتارین  »اند:  (نیز فرموده ) علی حضرت

که فاید  بیشتری بارای   مردم کسی است
. و ایان اشااره باه    دیگران داشته باشاد 

 «.حیات اجتمااعی اسات  برتری انسان در
، مصاادا  ی وجااود دارد کااههااا نمونااه

؛ اماا  اسات کارآمدی اجتماعی مادیریت  
شااک کارآماادی منحصاار بااه تااوان  باای

مدیریتی نیست و هرگونه خدمت ماؤ ری  
هاا   گیرد. بررسی این شخصیت را دربرمی
هد برخی افاراد ایماان، تقاوا،    د نشان می

اخالص، اخال  و معنویت در ابعاد فاردی  
دارند، اما توان انجاام اماور اجتمااعی و    

های سنگین  صالحیت واگذاری مسهولیت
در آنها وجود نادارد. در مقابال، گروهای    
قدرت الزم برای انجام خدمات اجتمااعی  
را دارند، اما تعهد و تقوای الزم را ندارناد.  

ایان دو گاروه باازوی قابال      یاک از  هیچ
نظااام مردماای و رشااد اعتمااادی باارای 

)کسی که مسهول هدایت اجتماع و جامعه
اصالل امور آن است( نیستند. امروزه هم  
کسانی که اندکی با مفاهیم اولی  مدیریت 

دانناد کاه    آشنا هستند، باه خاوبی مای   
برنده یک ساازمان،   ترین عنصر پیش مهم
نی نیروهایی است؛ یع« منابع انسانی آن»

که واجد این ویژگی هساتند؛ تخصاص و   
تعهد، قادرت و امانات، تقاوا و کفایات،     
عُرضه و سالمت، نداشتن هر یک از ایان  
دو بال، برای پرواز به ساوی هادف یاک    
کاستی آشکار است و اعتماد و حرکات را  

 سازد. غیرممکن می
کسانی که اخال  و اخالص و سالمت نفس 

 هند، ولی عُرضرا در حد مطلوب دارا هست
داری یااک حرکاات اجتماااعی را  سااکان

توانند از خود ا ار و خادمت    ندارند و نمی
ای  ه کنند، نیروهای شایساته یمناسبی ارا

نیستند. از  جتماعیبرای پیشبرد اهداف ا
هاای بازرگ    سوی دیگر، کسانی که همت

کوشی و تالش، داناش و   دارند و با سخت
یاقات  مهارت و کارآیی خود را باال برده، ل

های سنگین اجتماعی  پذیرفتن مسهولیت
اند، ولی در اسارت هواهاا و   را کسب کرده

برناد و   های پست حیوانی به سر می هوس
اند نیز  بهره از ایمان و اخال  و انسانیت کم

را  جامعه و مسؤولین متعهدهرگز رضایت 
کننااد؛ گرچااه در مااواردی  تااأمین نماای

ف توان لیاقت آنان را به خدمت اهادا  می
گرفت و البته با نظارت شدید و مردم دین 

 بر آنان، از مفاسدشان در امان بود.
این دو گروه و کناار هام    هبه یقین مقایس

نهادن آنان اشتباهی بزرگ اسات و ایان   
عرضی، نبایاد موجاب تاوهم ناوعی      هم
ارزی میان آنها شاود. منظاور از ایان     هم

و « انساانیت  »بیان، برابر دانساتن ارزش 
 با یکدیگر نیست.« آمدیکار»ارزش 

ایمان و معرفات انساان، ارزش اساسای    
وجود اوست و در امتداد حیات انسان تاا  

آید؛ در حالی که کاارآیی و   ابد به کار می
توانمندی، ارزشی درجاه دو اسات و باه    
زندگی اجتماعی انسان، آن هام تاا مارز    
انتقال به عالم ابدی مربوط است و پس از 

ایمان و انساانیت،   ولیآید.  آن به کار نمی
بدون توانمندی و کارآیی هام ارزشامند   

اساات و سااعادت او را تااأمین   
کند؛ در حاالی کاه کاارآیی و     می

توانمندی، بدون ایمان و انسانیت 
ارزش انسااانی ناادارد و باار لااول 

 هزناد. بهار   سعادت او نقشی نمی
ایمان و بندگی از ابتدا باه خاود   

گردد؛ در حالی کاه   شخص بازمی
یی و توانمندی، ناظر به کارآ هبهر

 نیاز دیگران است.
بر این اساس، در دَوَران امر میان 
این دو ویژگی، جاایی کاه تنهاا    
انتخاب یکای از ایان دو گزیناه    
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تردیاد انساان بایاد     پذیر باشد، بای  امکان
های واالی فردی را برگزیند و از هیچ  ارزش

ای کسااانی کااه ایمااان »مالمتاای نترسااد؛ 
ب ردازید، هرگااه شاما    اید به خودتان آورده

کس که گمراه شده اسات   هدایت یافتید آن
 (315)مائده: «.رساند به شما زیان نمی

 به فرماایش یکای از رهباران بشاری کاه     
دانام کاه چگوناه     من نیک مای  »فرمودند: 

توان شما را اصالل کارد و از کجای باه     می
راستی آورد؛ اما هرگز اصالل شما را با تبااه  

 «.بینم یکردن خود )روا( نم
 ت هوش داراپیوندعمربسته به مویی اس

 غمخوار خویش باش غم روزگار چیست؟
اما تأکید بر آن است که در شرایط عادی که 
امکان تحصایل هار دو ارزش وجاود دارد،    

و در چناین شارایطی   نماود  نباید سساتی  
های دیگری هم هسات کاه سافارش     ارزش

شده است همه آن ارزشاها تحات عناوان    
کاه نبایاد در   بل جماع اسات   صالح قا عمل

اخاال ،   هکوتاهی کرد و به بهانفراگیری آن 
تقااوا و معنویاات، از تحصاایل کااارآیی،    

حضاور   هتوانمندی و کفایت و یاا باه بهانا   
 اجتماعی از خودسازی فردی بازماند.

توجه به مساهولیت اجتمااعی و پارداختن    
هاای   قدر اهمیت دارد که عباادت  بدان، آن
تاوان   د و نمیرس نمیآن  به مرتبهفردی نیز 

اشت ال به عباادت پروردگاار از آن    هبه بهان
 .و تر  دنیا کردسرباز زد

پروردگارا! از تاو   » در مناجاتی می خوانیم: 
درخواست کرده بودم که مرا بارای عباادت   

گاویم کاه    خود فارغ گردانی؛ تو را شکر می
از ایان بیاان،    «.چنین نعمتی نصیبم کردی

ان در میانا  اجتمااع   شود که انس  معلوم می

های الزم را به دسات آورد. باه    و توانایی
تر بارای انجاام    دست آوردن توان افزون

کارهای بزرگ و نیز آمادگی بارای ایجااد   
خادمتی ساترگ،    یاه ولی عظیم یا اراتح

هرگز به معنی خودنمایی مذموم و رفتاار  
هاای   متظاهرانه نیسات، بلکاه در آماوزه   

 دینی بدان توصیه شده است.
 1٧النجم:  چىئ  يئ  جب   حب  خبچ 

 عبادت و تقاوا کوشد در فرایند  می مؤمن
که افضال اعماال اسات، خاود را بارای      

 و نظام اجتمااعی  یردمکارگزاری دولت م
، پُار از نعمات  ماده سازد تاا در روزگاار   آ

داری شایسته و بازویی تواناا بارای    سکان
اجرای عدالت و بسط توحید باشد. چنین 
کسی متناسب با ابعاد تاأ یر اجتمااعی و   

دهاد، ماورد    ه مای یمیزان خدمتی که ارا
اسات.  ماردم  توجه ویژه و رضایت خاص 

 اند:  حضرت فاطمه زهرا)س( فرموده
نال  رَّ ا ِل اللّاِ ، إنَّ ُعلَّماانَّ هایعَِّ نا  َِّمعُت عَّن » 

یح َّ ونَّ نَّی لَُّو عَّلَّیِهم ِمن خلِو الك امااِت عَّلا  
َِم ن  ِارهاِا ِعبااِا اللّاِ ؛  قَّدِر  ث َِّا ُعل ِمِهم وَّ ِجدا
از پدرم پیامبر خدا شانیدم کاه فرماود:    

ما)فردای قیامت( محشاور   پیروانعالمان 
انای  شوند؛ در حالی که باه قادر فراو   می

شاان در ارشااد    دانش و به میزان تاالش 
های کرامت بر آنهاا   بندگان خدا، از خلعت
توصیه به تجهیز امت «.پوشانده شده است

اسالمی و کسب آمادگی بیشتر در مقابال  
ۇ  چدر آیه شاریفه  دشمن و معاندین

  .61األنفال:  چۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ
انواع  هافزون بر کسب قدرت نظامی و تهی

 هافازار، شاامل هما    جناگ ساز و برگ و 
هااای قاادرت، از قاادرت علماای،   مؤلفااه

ماادیریتی و تااوان فرهنگاای تااا انااواع  
ها، مانند قدرت بیان و ساخنوری،   مهارت

بینای و   نویسندگی و تأ یرگاذاری، پایش  
شود و این همه جاز   گیری و ... می تصمیم

کوشی و باذل آساایش و    با تالش و سخت
 ید واژ اواهد شد. کلااصل نخاراحت، ح

اهلل  فی سبیلکه بیشترباپسوند«مجاهدت»
و قید اموال و انفس در آیات قرآن به کاار  

کوشای و باذل    رفته است، بر این ساخت 
 آسایش تصریح دارد.

این نکته نیز گفتنی اسات کاه در نظاام    
کاه  « شهادت »ارزشی اسالم، ارزش واالی

به معنای معامله جان باا رضاای جاناان و    
و  هااا دساات کشاایدن از همااه ساارمایه 

ها، به امید لقای محباوب و کساب    دارایی
خرسندی اوسات، هام در پرتاو خادمت     
اجتماعی قرار دارد. شهادت هرگز به معنی 

دار  جان باختن نیست؛ خون شهید عهاده 
انجام کار بزرگی در جامعه اسالمی است و 

رساند. خاون شاهید    های فراوانی می بهره
های الهی و حامی بقای دیان   پاسدار ارزش

ای را که جز با خون بااز   . راه بستهخداست
گشاید و در نهایت بر شمشیر  شود، می نمی

ای یاا   از این رو، هرگاه بهاره  کند. غلبه می
ارزش آن بار دادن خاون    ه مری شایسات 

مترتب نباشد و از این کشته شادن، جاز   
طلبای   هدر رفاتن کااری نیایاد شاهادت    

مطلوب نیست. از سوی دیگر، هرگااه کاه   
طلوب است، مجاهد در راه طلبی م شهادت

ای  خدا باید پیش از بذل جاان، باه گوناه   
طراحی و تدبیر کند که  مارات و برکاات   

یاد؛  آ تری از این فداکاری به چناگ  افزون
با باردن   ای که سیدالشهدا مانند صحنه

تشنه  هماه خانواده و کودکان و تقدیم شش
الگو قرار دادن مجاهدت انسانی لب، برای 

 ادگار نهاد.تاریخ به یدر 
 :گیری نتیجه

انسان برای کمال خود دو حرکت موازی را 
گیرد؛ اوّل تالش برای کسب معرفت  باید پی

بیشتر و تقرب به خادا، دوّم تاالش بارای    
توسعه  مرات خود در جامعه و ایفای نقش 

تر، جمع این دو ویژگای در   اجتماعی بزرگ
وجود فرد، الگوی مطلوب انسان اساالمی  

در جامعاه   ه ساعادت دنرآو پدید کهاست 
موجب نزدیک شدن باه جامعاه آرماانی    

 شود. اسالمی می
 :منابع
لالیشاارؤ  ؤل اا  باان ؤل اا  باان نع اارن ؤعاامق  باار  .8

 شمخ ؤفم .

 ع ؤر ؤ   ي  بلریلالنالی. .2

 لبن یه  ح ي. .1

 ه های  عالدي لد ئردي. لح ر ي  لبن لبي .4

 غمی لدلك  ق ؤیی لدك  . .9

   ی  فر لخ ق.ؤصبرح .6

 ل   بن  عقا   لدكریي.لدك مني  ؤ .4

 ؤل   ؤرزن یلني. .1

 شمخ حم عرؤ ي. .3

 .ؤعمیت لخ  ي"بر نقل لز  یص نرؤر " .80

 

حق ندارد زمان و توان خود را تنهاا  
صرف امور عبادی کند و تا هنگاامی  
کااه اختیااار عماالِ اجتماااعی و    
تأ یرگذاری بر محیط پیرامون خود را 

ای مهم بر دوش دارد که  دارد، وظیفه
مانع عبادت فردی محض با پروردگار 

 .(٦-5)مزمل:  اشاره به سوره شود. می

گوناه کاه در پای     انانسان مؤمن هم
در « ال اساالمی یانسان ایاد  »تحقق

 هجامع »وجود خود است، برای تحقق
کناد و   نیز تالش می« ال اسالمییاید

ها  برای این منظور، الزم است مهارت

http://marefateakhlagi.nashriyat.ir/node/10
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دهاد   آمار حقیقی در آمریکا نشان می
رت در ساطح کشاور   گکه قربانیان سا 

سیصد و پنجاه هزار نفر در سال است. 
رتی و گدیگر هر روز هزار سا به عبارت 

رت گهای منفی کاه خاود سا    تیسگر
کشند بلکاه پادران وماادران یاا      نمی

 تیساگر هایشان  صنفی دوستان و هم 
دهناد. ودر کال    جان مای به ا ردوداند  

مجموع کسانی که در یک کشور غربی 
د، چهاار  نا میر ت مای ساگر به علات  

صدهزار نفر است یعنی چیازی حادود   
رتهای گروز. سا هزار نفر و بیشاتر در  

ی آمریکا بسیار بد و مضر اسات    صادره
زیرا نسبت سمهای آن خیلی باالست و 
تا ده برابر بیشتر از حد معمول اسات.  
خااود پاکاات، آرم تجاااری روی آن و  

تی که باه  سگردهد که  قیمت نشان می
کشورهای جهان ساوم در خاورمیاناه   

شود. بسیار ناامرغوب اسات.    یصادر م
در بریتانیاا بار    که یریسرچ و پژوهش

تی انجاام  ساگر روی هشتاد و سه نفر 
بیانگر این است کاه از  آن شد و نتیجه 

هر ده نفر سه نفر باه زودی باه سابب    
ت باا مارگ   ساگر های ناشی از  بیماری

شااوند. و مااابقی هاام از   روباارو ماای
هااای مزمناای کااه بااه نااوعی  بیماااری

 برند. رت رابطه دارد رنج میگباس
ت وارده از ای خسااار امااا اگاار درباااره 

تها ساگر  ساوزیهای ناشای از تاه    آتش
بخواهیم بح  کنیم بایاد بگاوییم کاه    

هاا و   بیشتر از تمام ساودهای شارکت  
هاست که از این صنایع دریافت  مالیات

  ایاران کاه دارای  شاود. در کشاور    می
ته یک گردشگر است  وسیع جنگلهای 

و  صدتی را دور انداخت و دوسگر)آخر(
های سرسبز را به  پنجاه هکتار از جنگل

ت جباران  اآتش کشید. تمام این خسار
 پس ماناده اخیار  ناشدنی به خاطر یک 

تیها ساگر . برخی از استت ناچیزسگر
گویند  اند می شده )گمانی(دچار توهمی

روم و  من هایچ دردی نادارم، راه مای   
دوم، از سالمتی خاوبی برخاوردارم    می

کنم. بایاد گفات    ت هم مصرف میسگر
ی را فراموش کرده حقیقت بس مهمکه 

ت در بادن  سگرهای  است این که زیان
شود بادون ایان    بر روی هم انباشته می

که آ ارش نمایان گردد مگار باا انجاام    
 کاه درزماان خاود   های دقیق. آزمایش

 ظاهر شدنی است. هدخواهد نخواب
کناد هایچ    بنابراین شخص گماان مای  

بیماری و ناراحتی ندارد در حاالی کاه   
گاردد، و   باشته میت انسگرآ ار مخرب 

وجاود دارد، هرگااه   سرخی یک خط 
برسد  سرختراکم آ ار تخریبی به خط 
کناد و ایان    به ناگاه عالیم باروز مای  

حالاات را شکساات خااط مقاوماات   
نامند. وقتی کسی پانج کیلاوگرم    می

گاذارد و   ی ترازو مای  وزن در یک کفه
ی دیگر یاک کیلاو سا س دو     در کفه

کیلااو، سااه و چهااار هنااوز آن کفااه 
تر است، اما چاون وزن برابار    نگینس
ی دوم هام   خاود کفاه   شود خودبه می

چاه   ،شاوند  کند و برابر می حرکت می
دهاد! آیاا ایان     چیزی آن را تکان می

اند  چیزی که در آخار اضاافه کارد    
آخارین گاارم؟ خیاار، بلکااه تااراکم و  

ی ایان    انباشتگی پیشاین باه اضاافه   
آخرین گرم که کار را تمام کارد آن را  

. یکی از دانشامندان  ادتکان د
شارکتهای  : »گویاد  غربی مای 

 ندهشک تنباکو یعنی شرکتهای
یااا شاارکتهایی کااه بااا ماارگ 

کند. دانشامندان   دادوستد می
مسلمان در گذشته باه خااطر   
شناخت اندکشان نسابت باه   

ت کشاایدن سااگرهااای  زیااان
فتواهای ضد ونقیضای صاادر   

اند، از آن جمله عالمه ابن  کرده
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حاشیه در »تاب ی ک عابدین نویسنده
کااه بزرگتاارین منبااع « فقااه حنفاای

ی فقه حنفی است در ساخن از   درباره
بعضای از  »گوید :  ت کشیدن میسگر

گذشتگان آن را حرام دانسته! برخای  
اناد؛   مکروه و گروهی آن را مبال دانسته

زیرا که زیانهایش نمایان نبوده است و 
در حقیقت در مورد هر چیزی اصل بر 

اسات و ایان کاه    این است که مبال 
 مباال ت را ساگر دانشمندان قدیمی 

اطالعی نسابت   اند از روی کم دانسته
های آن باوده؛ چراکاه    به ضرر و زیان

ی  اگر حقاایق قااطع کناونی دربااره    
هاا هام    ت بارای آن سگرهای  مضرت

گشاات، قطعاااً زودتاار و  آشااکار ماای
کردناد.   تر از ما آن را حرام مای  سریع

ز پااس از بیااان ایاان مقاادار زیاااد ا 
ت دیگار اصاالً جاایی    سگرهای  زیان

برای سخن گفتن از حاالل باودن آن   
ماند؛ زیرا پیاامبر گرامای از    باقی نمی

یَأْمُرُهُمْ بِالمَعرُوفِ وَ جانب خداوند آمده 

یَنَهاهُمْ عَنِ المُنکَرِ و یُحِلُّ لَهُمْ الطَّیِّباتِ وَ 

  (35٦:  اعراف) ?یُحرِّمُ عَلَیهمُ الخَبائِ َ

 معاروف ونهای از منکار و    امرباه  که
خوردنیهااای پااا  و تمیااز را باارای  
بشااریت حااالل کنااد و خوردنیهااای 
زیانبخش و ناپا  را حرام. پس با این 

توان تصور کرد که انسان  وصف آیا می
گیرد و آن  تی به دست میسگرعاقلی 

الّذینَ یتّبعونَ الرَّساولَ النَّبایا األُمایا    
فِاای  الّااذی یَجدُونَااهُ مَکتوباااً عِناادَهُمْ

التَّورئهِ وَ اإلنجیلِ یأمُرُهُمْ بِاالمَعروفِ وَ  
یَناهُمْ عَنِ المَنکَرِ وَ یُحلُّ لَهُمْ الطَّیِّباتِ وَ 
یُحرِّمُ عَلَیهِمْ الخَبائِا َ وَ یَضَاعُ عَانْهُمْ    
إِصْرَهُمْ وَ األَغاللَ التی کانَات عَلَایهمْج   
فَالَّذینَ ءَامَنَوا بِاهِ وَ عَازَّروه ونَصَاروه وَ    

تّبَعوا النّورَ الّذی أُنزلَ مَعَهُ أُولهکَ هُامُ  ا
 (35٦)اعراف : المُفْلِحونَ 

ی خدا پیاامبر   کسانی که از فرستاده»
کنند کسای کاه اسام     امی پیروی می

اش را در کتابهای تورات و  نوشته شده
یابند و آنها را باه   انجیل پیش خود می
دارد و از کارهاای   کارهای خوب وا مای 

ارد، غذاها و خوردنیهای د زشت باز می
پا  و مفید را برایشان حالل و ناپا  و 

کنند و باار   مضرها را برایشان حرام می
هایی که بر دسات و   گرانشان و زنجیره

دارد.  شان برمای  پای آنها بود، از دوش
اند  گمان آنهایی که به او ایمان آورده بی

و یار و یاور او شدند و از ناوری کاه در   
پیااروی کردنااد، پیشاااپیش اوساات 

پروردگار عزوجال در  «.رستگار شدند
وَ أَنْفِقُاوا فای   ? :فرماید  جایی دیگر می

سَاابیلِ اهللِ وَ التُلقُااوا بِأَیاادیکُمْ إِلَاای  
التَّهْلُکَااهِ وَ أَحسِاانُوا إِنّ اللَّااهَ یُحااب   

   .(3٧5)بقره :  المُحْسِنِینَ
در راه خدا بخشش کنید و به دسات  »

کات نیندازیاد،   خود، خودتان را به هال
نیکی کنیاد کاه خادا نیکوکااران را     

کشد  ت میسگرو آن که «.دوست دارد
باید بداند که خود را در مسیر هالکات  

یأَ ?:فرماید  همچنین می«.انداخته است
ای ها الّذین ءَامَنُوا لَاتَأکُلُوا أَمؤالَکُمْ بَینَکُمْ 
بِالبَاطلِ إِلَّا أَنْ تکُونَ تِجارَهً عَنْ تارا    

کُمْ وَ التَقتلُوا أَنفُسَکُمْج إِنَّ اللَّهَ کَاانَ  من
   (2٧)نساء :  بِکُمْ رحیماً

 اید دارایای  ای کسانی که ایمان آورده»
های خود را در میان خود به ناحق تلف 

نکنید مگر این کاه باا رضاایت خاود     
تجارتی بکنید. همدیگر را باه کشاتن   
ندهید و بدانید که خداوند در حق شما 

اسالم خودکشای را  «.است بس مهربان
حاارام کاارده اساات امااروزه نااوعی  
خودکشی وجود دارد کاه در کمتارین   

شاود ایان چناین کاه      زمان انجام می
شخصی چاقویی در جایی از بدن خود 
بزند، این یعنی خودکشی ساریع واماا   
یک نوع خودکُشی دیگر که تادریجی  

ت بکشاد. از  ساگر است این است که 
بر)ص( ابوهریره روایت شده کاه پیاام  

مَنْ تَردّی مِنْ جبال  فقتال   »فرمودند : 
نفسَهُ، فَهُو فی نارِ جهنّم یتاردّی فیاهِ   
خالداً مُخلَّداً فیها أباداً وَ مَانْ تحساای    
سُمًّا فقَتَالَ نفسَاهُ، فَسُام هُ فای یَادِهِ      
یتحسااهُ فی نارِ جهانَّم خالِادًا مُخلَّاداً    
فیها أَبداً وَ مَنْ قتال نفسَاهُ بحدیاده ،    

یدتُهُ فی یده یجأُ بِها فی بطنِهِ فی فحد
 «نارِ جهنّمَ خالداً مخلّداً فیها أَبداً

   ( و دیگران[ .21141( و ترمذی )31٧(، مسلم )5442تبخاری )
هاار کساای خااود را از کااوهی پااایین 
بیندازد و کشته شود، در آتش جهانم  
خواهد باود و همیشاه در آن خواهاد    
ماند، و هر کس زهر بخاورد و خاود را   

کشد، آن زهر در دستش خواهد باود  ب
و در میان آتش جهانم تاا اباد از آن    

چشد، و هر کس خاود را باا تکاه     می
آهنی )چاقو یا هر چیز( بکشاد، تکاه   
آهن در درون آتش جهنم در دساتش  
خواهد باود و بارای همیشاه آن را در    

کناد. گذشاته از    شکم خود فارو مای  
 ها پیامبر هرگونه مسات و سسات   این

نهای فرماود. از ام سالمه     ای را کننده
پیاامبر از هار گوناه    »روایت شده که 

«. ای نهی فرموده مست و سست کننده
 ن ابان عمارأن  اع عا اعن نافا  

قال }صلى اهلل علیه وسالم{ رسول اهلل
جماع  کل مسکر  خمرٌ وکل خمر  حرامٌ 

کند؟ خیار، محاال    را دود می
است و این دلیل فطری اسات  

ت ناپا  اسات  سگربه این که 
که انساان پایش از    زیبد یو م

بسم »چیزی خوردن غذا و هر
و پاس از  « اهلل الرحمن الرحیم

الحماادهلل رب العااالمین  »آن 
بگویااد و از خاادا بخواهااد   

هااا  نعمتهااای خااود را باار آن
 :فرماید بیشتر کند. خداوند می
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    ([3٦1ص2-ج) ینحبین صحی
کشد  ت میسگرهر آدم تنگدستی که 

اسات، و   ضعفیدرعقل باید بداند که ا
هر  روتمندی که ایان عاادت را دارد   

إِنَّ :فرماید کند، خداوند می اسراف می
المُبَذِّرینَ کانُوا إِخوانَ الشَّیاطینَ وَ کانَ 

      (2٦ اسراء) ?الشَّیطانُ لِرَبِّهِ کفوراً
 و شایطانند  بارادر  کنندگان اسراف»

 باه  نسابت  کاه  راساتی  باه  شیطان
 .«بود ناس اس بس پروردگارش

 صارف  کاه  بسایاری  سرزمینهای اگر
شود، حتی چیزهاای   می تنباکو کشت

هاا   ارزشی مانند سبزیجات و میوه کم
در آن کاشته شود، خیر و برکت هماه  

گیرد، در آمدها افازایش   جا را فرا می
و  مانناد  یابد، مردم به سالمت مای  می
دیگر  گمان انسانیت در حال و وضع بی

ن دارد. غیر از این خواهد بود که اکنو
یکاای از دانشاامندان باازرگ دولاات 

ت ساگر عثمانی در تحریم تنبااکو و  
فتوایی صادر کرده و غیر از او بزرگان 
دیگری مانند عالماه اباراهیم لقاانی،    
شیخ سالم سنبوری و مفتی مملکات  
سعودی، شیخ بدرالدین حسنی، شیخ 
شام شیخ علی دقار و شایخ محماد    

اند. شیخ  حامد نیز چنین فتوایی داده
اد الحااق شاایخ دانشااگاه األزهاار جاا

فتوایی صادر کرده که متن آن از ایان  
باس آشاکار اسات کاه     »قرار است : 

باشاد و   که مصرف دخانیات هر نوعی
مصرف شود، چاه در  که به هر طریقی 

حال یا در آینده زیان بسیار زیادی به 
رسااند، او را باه    جان و مال انسان می

بسیاری از بیماریهای گوناگون مباتال  
کند. باا توجاه باه ایان دالیال و       می

زیانهایی که دارد و بنابر آن چاه یااد   
شد، مصرف آن حرام است. بناابراین  
به هیچ وجه، و به منظور حفظ جاان و  

هاایی   مال و پرهیز از خسارت و زیان

ی بیاان داشاته، بارای    صاح که علام  
مساالمان جااایز نیساات آن را مصاارف 

مطالب علمی ذکر شاده هماه از   «.کند
جهانی، دانشگاههای  صحی هایسازمان

ومطالعاات  ها  بسیار پیشرفته و پژوهش
دقیق گرفته شده و حقیقت هم هماین  

ی صحاست. گروهی از دانشمندان علم 
سیصاد و هشاتاد و    در غرب گازارش 

ت و ساگر »ای باا عناوان    هفت صفحه
ارایه کارده کاه تأکیاد دارد    « سالمتی

ی  خطرهای بزرگ و مرگباری در نتیجه
 آید. برای انسان پیش می ت کشیدنسگر

تاوان از آن   ی جدیدی که می اما پدیده
بح  کرد این است که بیماریهای قلب 
و عرو  و بیماریهای خون، معماوالً در  

شود  سن شصت سالگی به باال دیده می
که شخص دیگر به آخرهای خط رسیده 
و رو به زوال است، بلکه اکنون خطر در 
 حالتهای دیگری است، آسام، در سان  
، سی، بیست و پنج و بیست و دو ساالگی 

ی  ت، ایان پدیاده  ساگر مرگ بار ا ار   
که پیشتر نبوده اسات.   نوظهوری است

تاست،  ترین نیازهای زندگی سه بنیادی
نخست هدایت، دوم سالمتی و سا س  
لیاقت و شایستگی. و الزم به ذکر است 
که بدون فراهم بودن سالمتی، لیاقت و 
شایسااتگی معنااایی ناادارد، و باادون 

فایاده اسات.    تی بای مهدایت نیز سال
بنابراین یکی از ارکان بنیاادی زنادگی   

سالمتی است؛ زیرا که با داشتن مؤمن، 
تواند نقش جانشینی خاود   سالمتی می

بر روی زمین را به خوبی بازی کند و به 
هدفی که از بهر آن آفریده شد، برسد، 

تواند به  و با وجود سالمتی است که می
هدایت دست یابد و از ماال و ساامان   

مند گردد، پس اگر برایش محقاق   بهره
تیش را باا  ت و دود سالمسگرشود که 

کند معقول نیسات کاه    خطر مواجه می
ت هام بکشاد.   ساگر  فلیتهحتی یک 

الّاذینَ یَتّبِعُاونَ   ?فرمایاد :  خداوند مای 
الرَّسولَ النَّبایا األُمایا الّاذی یَجِدُونَاه     

ئاهِ وَ اإلِنْجیالِ   اَمَکْتُوباً عِندَهُمْ فِی التَّور
رِ و یَأْمُرُهُمْ بِالمَعرُوفِ وَ یَنَهاهُمْ عَنِ المُنکَ

یُحِاالُّ لَهُاامْ الطَّیِّباااتِ وَ یُحاارِّمُ عَلَاایهمُ 
 .(35٦:  اعراف)الخَبائِ َ 

آنان که از این فرستاده، پیاامبر درس  »
 در خاود،  نازد  را او ناام  کاه  –نخوانده
پیروی  -یابند می نوشته انجیل و تورات

کنند، همان پیامبری که آناان را باه    می
 دهاد و از کاار   رمان میکار پسندیده ف

د، و برای آنان چیزهای دار میناپسند باز
حالل و چیزهای ناپا  را حرام پاکیزه را

گرداند، آنهایی که از او پیروی کنند  می
خداوناد   «.شوند غریق رحمت الهی می

های پاا  و   بزرگ و بلندمرتبه خوردنی
سالم را برای ما انسانها حالل شامرده و  
ناپاکیها را حرام کرده اسات، بناابراین   

ن بایاادچیزهایی را کااه باارایش  مااؤم
سودمند است و آن چاه را کاه بارایش    

آور است، خوب بشناساد، و قادر    زیان
داند، و بایاد  ااش را با  عمر گران مایاه 
گذراناد،   مای عمرش را بداند که چگونه

پیامبر بزرگوار ما را از هار چیازی کاه    
آور است، باز داشته  برایمان مضر و زیان

ایماان   است. وخداوند بزرگ ماا را باه  
کنااد و آن را در دلمااان  تشااویق ماای

است، و در مقابل کفر، بدکاری و   آراسته
نافرمااانی را برایمااان زشاات و  
نادرست دانسته و چون انسان از 
دستورهای پروردگارش نافرمانی 
کند، در ل زشگاههای خطرناکی 

افتد که زندگی و آخارتش را   می
 کند. امن می نا
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دکتور عبد الباری حمیدی

وبه غر  به دست آوردن یاک  
مشت پول و متاع نا چیز دنیاا، و  
یا بهتار سااختن وضاع نااگوار     
معیشتی شان ویا به غر  نیال  
به اهداف و مقاصد شاوم دیگار   

نه وباگذاشتن چند جلد کتاب که
و فرسوده، نقشاه هاا و صاورت    

متعاادد و گوناااگون، و  هااای 
تعویااذ هااای قرآناای و غیاار 
قرآنی، هر روز صادها مارد و   
زن ایاان مرزبااوم را نااه تنهااا 
گمراه می سازند بلکه پول در 

صااااا ا والسااااا ة الحماااااد ر ر  العاااااالمین، وال
علااای نهااا َّ اوسبیاااان و إمااااة الم  ااالین، سبیناااا 
ور ااا لنا محمااااد و علاااای  لاااا  و  ااااحب  و ماااان 

 اَ دی الهدی  إلی ی ة الدین، و العد 
با تاسف زیاد باید گفت که مردم ماا  در  
پهلوی مشکالت عدید  جنگ و نا امنی، 

هل افقر و بیکاری، ظلم و بی عدالتی، ج
اعتقادی مشکل دیگر و بیسوادی با یک 

پنجه نرم می کنند و اجتماعی نیزدست و
که همانا مشکل موجودیات سااحران و   
جادوگران، کف شناسان وبخت داناان!،  
و تعدادی از تعویذ دهندگان و دم کننادگان  

غیره افاراد اساتفاده جاو مای باشاد،      
طوریکه در هرگوشه وکنار شهر و باازار،  
روی جاده های عمومی و مخصوصاً پاس  

طراف زیارت خانه ها، افراد و کوچه ها و ا
اشخاصی دیده میشودکه با بر تن نمودن 
جامه و لباس عوام فریبان  روحانی گری، 

شان را به تاراج برده و مهم تر دست داشته 
شرف و عفات شاان را   از همه دین و ایمان، 
 نیز به ی ما می برند.

ع اسفبار گاه گاهی از حدش تجاوز و این وض
نموده شکل رسانه ای را گرفته تا چناد روز  
خبر ساز هم می شود، طوریکه در این اواخر 

خبر مال رسول لندی بودیم کاه  ما شاهد 
تعدادی از دین ستیزان با استفاده از این 
فرصت علمای دین و نهاد های دینای را  
هدف تیرهای زهر آگین وانتقادهای تند 

 ز خود قرار دادند.و تی
اگر در گرم شدن بازار و پار روناق شادن     

دکان و کارو بار این دجاالن و مکاران، یاک  
عامل عمده عدم ترس آنها از خداوند و هام  
چنان چستی و چاالکی ایشان باوده باشاد،   
پس عامل مهم دیگر همانا بیسوادی و ضعف 
آگاهی دینی اکثریت مردم ما اسات کاه در   

از حقایق عمد  دینی از  پهلوی عدم آگاهی
حقیقت دم وتعویذ که مشروع است یا خیر؟ 
اگر مشروع باشد تحت کادام شارایط و باا    
رعایت کدام اصول و ضوابط؟ و چاه کسای   
شایستگی ایان کاار را دارد؟ نیاز آگااهی     
ندارنااد. و در نتیجاا  همااین عاادم آگاااهی 
تعاادادی را ماای بیناایم کااه دم و تعویااذ را 

دانناد!! و شاکی   یکسره مردود و باطل می 
نیست که مردود دانساتن دم و تعویاذ باه    
شکل مطلاق نیاز از یکطارف خطرهاای را     
متوجه دین و عقید  انسان متدین نماوده و  
از طرف دیگر سبب محاروم شادن از آ اار    

 سودمند ادعیه واوراد شرعی می گردد. 

لذا بنده با توجه به حقائق مسلم فو  که 
در جامعاا  عقااب مانااد  مااا ملمااوس و 
محسوس است، خواستم تا موضوع دم و 
تعویذ را مورد بررسی قرار داده، مطالاب  
چندی را پیرامون حقیقت و حکام دم و  

انااواع و شااروط عمااد  آن، تعویااذ، 
خاادمت هموطنااان مساالمان خااود 
تقدیم نمایم تا باشد که با مطالع  آن، 
دم و تعویذ مشروع را از غیر مشروع 
ا تفکیک نموده، حقیقت دم و تعویذ ر

 تا حدی در  نمایند.
 تعریف دم )رُقیه( و تعویذ:  –1

 الف/ تعریف لغوی رٍقیه:

کلماا  ماارادف دَم و دم انااداختن در 
باه   –عربی: واژ  عربی )رُقی ( اسات  

ضم  حرف را؛ لذا تحت عنوان تعریف 
رقیااه نخساات بااه تعریااف ل ااوی و 

 اصطالحی رقیه و تعویذ می پردازم:
(، و کلم  )رُقی ( که جمعاش: ) رُقای  

رَقْیااً و رُقِیّااً و     ، یرقای،  رَقَىفعلش: 
 دم و ا  3است، عبارت است از :  رُقْیَ ً
 (3) افسون و تعویذ ا 2دعا 

درفرهنگ ابجدی فارسای آماده   
رَقْیاً و رُقِیّااً و رُقْیَا ً    -رَقَىاست:  

ترقی [ هُ و علیه: به نفع یا ضارر او  
 (2)وِرد و افسون بکار برد

و ،   وذیعناى عُا    قیرُ گوید: میابن ا یر 
آن چیزى است که با آن شخص مریض را 

رقیاه و  . پاس  رقیه و معالجه مى کنناد 
عوذه یک نوع دعا خواندن و توسّل است 
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 (1) یابدآن تا صحت  مانندنسبت به مریض و 

 ب/ تعریف اصطالحی رقیه:
رُقیااه را علماااء در اصااطالل تعریفهااای 
متعددی نموده اند که شبیه معنای ل اوی  

 آن است.
حافظ ابن حجر عسقالنی گفته اسات:   – 3
والرقی  کاالم یستشافى باه مان کال      » 

 (4)« عار 
یعنی رقیه یک نوع کالم و سخنی اسات  
که توساط وی از هرگوناه عاوار  شافا     

 جسته میشود. 
صاحب عون المعبود شارل سانن   – 2

مَّاا یُا أا َّن ِمانأ  ال قیاة »  ابوداود گفته اسات: 
  ( 5) .«ل افَّان الد عَّان ِلعَّلَِّ  ا

یعنی رقیه عباارت از برخای دعاا هاا و     
افسون های است که به غر  طلب شفاء 

 خوانده میشود.
نلفاا  خا اة »   ام قرافی گفتاه اسات:   – 1

 ... یحاااااد  عنااااادَا ال ااااافان مااااان او ااااا اة واواوان
وَاااو  اولفااااا  منهاااا مااااا َااا  م اااا و   الفاتحااااة 
والمعاااا ذتین ومنهااااا مااااا َاااا  دیاااا  م اااا و    قااااِ 

ما ورالما  ان  ف اال   (6) « جاَلیة والهند ودیَ 
یعنی رقیه الفاگ و دعاهای مخصوصی اند 
که با بکار بردن آنها از امرا  و دردهاا و  
عوامل هال  کننده شفا و نجاات حاصال   

و الفاظیکه در دم و رقیه بکاار    میگردد،
برده میشوند، برخی آنهاا مشاروع باوده    
و مانند ساوره هاای فاتحاه و معاوذتین     

مانناد: دم   برخی دیگر غیر مشروع اناد، 
هااای دور  جاهلیاات عاارب و هناادوها و 
دیگران ، و برخی از الفاگ گاهی باه کفار   

 انسان می انجامد.
دقت اند  در تعریفهای فو  واضح باا  

میگردد کاه تماام تعریفهاا از لحااگ     
محتوا یکسان بوده البته دقیق تارین  
تعریفی که در مورد رقیه ارائاه شاده   

همانا تعریف امام قرافی است که است 
ألفاگ خاص  یحد  عندها گفته است: 

 ......« الشفاء من األسقام واألدواء 

 ج/ تعریف لغوی تعویذ:

 عَاواذَ  تعویذ در ل ت: مصدر فعال ماضای   
گرفتاه شاده   عَاذَ یَعُوذُ عَوْذًا  از است که 
است، یعنی پناه  الْتَجَأَ  به معنای: است که

نُا َّن   :آورد. عرب میگویناد  برد، و یا پناه
اأ   ذ  لَّا َّ  نَّيأ مَّلأجَّ یعنی فالنی پناه گاه تو    عَّ أ

ُت الُِفا َّن     :است. هم چنان گفته میشود ُعاوأ
اااا َّ ِعیَّاااااِذي  نَّيأ  َُ ااااأأُت ِإلَّیأااااِ  وَّ ُت الِااااِ    نَّيأ لَّجَّ اااا اَّعَّوأ ا أ

یعنی من به فالن شخص پناه بردم  . مَّلأجَّ ِا 
 و او پناه گاه من است.

پناه بردن ب یار و پیوساته   به معنای : وذعَ
شدن به او، مى گویند عاذ فالن بفاالن: او  

و از ایان معناى اسات    برد ،  به فالنى پناه
ِلینَّ  آیات: َِ اا  } نَُّع ُذ الِاللَّاِ  نَّنأ نَُّ ا نَّ ِمانَّ الأجَّ

ُت اِل َّالا  وَّرَّالاُكامأ نَّنأ تاَّ أُجُما ِن  ، (٦) ِإسا  ُعوأ }وَّ
} ِإساا  نَُّعا ُذ (٧) الأفَّلَّاِ   }ُق أ نَُّعا ُذ الِا َّ ا ، (٦)

مَِّن ِمنأ َّ ِإنأ ُ نأتَّ تَِّ َ     (.31)الِال َّحأ

نِ  الأُعاااا ذَُّا  اااا أ  الأُعاااا ذَّاُ  عناااات    مَّااااا یُاعَّاااااُذ الِااااِ  ِماااانَّ ال َّ

چیزی که به آن از خطر و ضرر یک چیاز  
اُ ، تاَّ ُع ذَّاُ  پناه برده میشود. همه  وَّالأمَّعَّااذَّاُ  ،عأ ِیوَّ

کنناد. و آن هماان   یک معنی را افاده می 
دم و دعایی است کاه در ا ار نگرانای از    

و خوف و یا جنون و دیوانگی بار  ترس 
انسان ترس خورده و یا شخص ماریض  

ذ   :خوانده میشود کاه جمعاش    وَّ ُعااذ

 (.33) است ُمعَّاذَّات   تاَّعَّاِویُو، وَّ 
 د / تعریف اصطالحی تعویذ:

در کتاب موسوع  فقهی کویات تعویاذ را   
وَّال اَّعأِ یااُو ِناا   » نااد:چنااین تعریااف نمود 

ااا  ااا ِممَّ ََّ اااِ مَّ وَّسَّحأ َّ اامَّ  ال  قَّااِ وَّال َّمَّ َِ یَّ أ ااِع َّ اِ  أ
ُ و    ُ  مَّ أ ُ و   نَّوأ دَّیاأ  . (32) « َُ َّ مَّ أ

یعنی تعویذ همان دم و درود ها ، دعاها و 
افسون ها، مهره هاای و اشایای دیگاری    

شخص مریض را رقیه  توسط آنها که است
که برخی آنها مشروع ،  ندو معالجه مى کن

 مشروع اند. آن و برخی دیگر غیر 
ازتعریف فو  دانسته میشود کاه تعویاذ   
نسبت به دم و رقیه عام تر است؛ زیارا در  
تعویذ بیشتر از نوشته ها ویا مهاره هاا و   

 گردد. اشیای دیگر استفاده می

الفاظ و اصطالحات مشابه با رقیه و تعویذ،  و  – 2

 حکم آنها:

به اینکه در ضمن معنای اصطالحی  باتوجه
رقیه و تعویذ به تمائم و برخی الفاگ دیگر 
اشاره شد لذا بهتر است تا به غر  افااد   
بهتر و بیشتر آن الفااگ و اصاطالحات را    

 نیز بطور فشرده توضیح داد.

 الف/ تمیمه و تمائم:

تمیم  که جمعاش تماائم اسات، ابان     
نظَّم خا َّزا رقأعاان تُاَای »  سیده گفته است:

ن  الّسای  ثام یُع َّاد نا  العنا ، وقیا   َا  قا اا 

 .(31)« وُع َّذ  والجمو تما مُیجعَّ  نیها ُ ی ر  
مهااره ای اساات دارای خالهااای  تمیمههه: "

سفید و سیاه که بعد از سوراخ کردن باه  
نخ کشیده میشود س س در گردان اطفال 
آویزان کرده میشود، و یاا گاردن بنادی    

از پوست و یا چرم است که در آن پاره ای 
 ."را آویزان کرده میشود

  امام ابن عبد البر گفته است:

َااااوا  ،ال میمااااة ناااا   اااا ة العاااا   ال اااا اا» 
ومعناَاا عناد نَا  العلام ماا  ،ن لها ن  اللِة

عل  ن  اوعناق من ال   د خ ایة العاین نو 
ا من نس ا  الب ن  (34)  دیَ 

یعنی در اصل کالم عارب مطلاق قاالده    
را تمیمه گویند، و معنایش نزد  وگردن بند

اهل علم گردن بندهای مخصوصی اسات  
که از ترس زخم چشام و یاا نظار باد و     
بالهای دیگر در گردن آویخته میشاود. و  
به عبارت دیگر: طلسمی که بارای دفاع   
زخم چشم به گردن أطفال آویزناد)دعای  

 (35)باز و بند کودکان( 
ل ماا م  جماو ا»  امام ب وی گفتاه اسات:  

 میمة، وَ  خ زات  است الع   تعل هاا علاِ ال
ی  اااا ن الهااااا العااااین الاااالعمهم ، نأالعلهااااا  نو اَاااام
قعو ال میمة من  . وروي نن النب ... ال   ،

 (61)« . عن  الفض  الن عبا 
یعنی تمائم که جمع تمیمه است عباارت  
از: مهره هایی است که عارب باه غار     
محفوگ ماندن فرزندان شان از نظر بد بر 

خویش آویزان مای نمودناد؛ لاذا     اطفال
شریعت آمد و آن را باطل قرار داد، طوری 
که در برخای روایاات آماده اسات کاه      

از گردن فضل بن عباس تمیمه و  پیامبر
 یا مهره راقطع نمودند. 

شیخ عبد الارحمن بان ساعدی    
نمااا ال مااا م نهاای » گفتااه اساات: 

(3٦) «تعالی  ت عل  الها قل   م عل یها
 

ارت از اشیای قابل یعنی تمائم عب
آویزان است که دلهاای آویازان   
کنند  آنها بر آنها معلق و وابسته 

 می باشد.
 شیخ ابن عثیمین گفته است:و 
ال مااا م جمااو تمیمااة و  اامیت تمیمااة؛ » 

 (3٦)  «وسهم ی ون نس  ی م الها انو العین

تمائم جمع تمیم  است، و تماائم   
را به این نام بخاطر ایان مسامی   
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است که به باور مردم توسط کرده شده 
آنها دفع نظر صورت می گیرد. و بدون 
شک این یک عمل ممنوع است؛ زیارا  
دفع کننده نظار باد تنهاا اهلل متعاال     

ونیز دفع هرگونه اشایای اذیات   ، است
رساننده به وسیل  اهلل، نامهاا وصافات   

 (.3٧)وی صورت میگیرد 
 حافظ ابن حجار  گفتاه اسات:    ال  لاة  – 2

سااا  المثنااااا، وناا   الااا او والااا ة م ففاااًا، ال  لااة الك»
هااا ن  اسااات المااا نا تجلااا  الااا  محباااة زوجهاااا، وَااا  

 (21)« ض   من السح 
یعنی توله چیزی است که توسط وی زنای  
میل و محبت شوهرش را به طرف خودش 
معطوف می سازد که این نوعی از ساحر و  

ه طفعِجادو به شمار میرود. و نام دیگر آن 
جادویی برای افسون  مهره ای است ، یعنی

 (23). کردن مرد تا پای بند زن خود باشد
و تفسیر توله طوریکه در باال ذکر گردیاد  
توسط راوی حادی  یعنای عباد اهلل بان     

نیز  بیان شده است طوریکه در  مسعود
آمده است که زناش از  روایت مستدر  

وی در مورد توله سوال می کند او مای  
 (22) «ال جال   ال  لیة َ  الوي یهیج» گوید: 

یعنی تولاه چیازی اسات کاه ماردان را      
 تحریک کند.

 و در مورد حکم آن این حدی  پیاامبر 

إن ال قاِ » کفایت می کناد کاه فرمودناد:   
 (21)«وال ما م وال  لة هَ 

و منظور از رقیه که در این حدی  شار   
گفته شده است دم و دعاهای غیر مشروع 
است، دعاهاای کاه در آنهاا باه جنهاا و      

 شیطانها توسل جسته شود . 
  است مثال  : نام دیگر رقیه: نُشرُس ا ا – 1

 (25)«  ذل  وس  یك َ الها عن  ما خالع  من الدان
نوعی از عالج است که توساط   یعنی نشر
را که در موردش گمان سحر و یا  آن کسی

 جن زده گی را برده شود، تداوی می کنند.
 بر دو نوع است: و نشر

گشودن سحر توسط ساحر و جاادوی    – 3
آن را عمال شایطان    مشابه که پیاامبر 

 معرفی نموده اسات، چنانچاه از جاابر   

عَّانأ  ُ ِ  َّ رَُّ ا ُل اللَّا ِ گفت:  روایت شده که 
(26) «َُ َّ ِمنأ عَّمَِّ  ال َّیأعَّانِ  »  الن  أ َِّا ناَّ َّالَّ 

 

و علت عمال شایطانی باودن آن ایان     
ناشر و منتشار(   است که هر دو طرف)

با انجام دادن آنچه که شیطان دوسات  
دارد به او تقرب می جویند و او آنچه را 
که در مورد شخص سحر شاده انجاام   

 داده است باطل و خنثی می سازد.
اذکاار و یاا   توسط خواندن اوراد و س ا ا -2

استفاده از داروهای مفید است که نه تنهاا  
 ( 2٦)جائز بوده بلکه مستحب می باشد

 فیاروز آباادی در تفسایر ود    وَّاعَّاة  – 4
، ج»   گفتاااه اسااات: َُ اا َّ  معهااااال َّاأعَّاااُة، وُیحَّ

اااِ  الاَّیأضااااُن،   واَّعاااات   ُِ مااان البَّحأ ااا َّ ُ  ُت أ ااا َّز  الااای خَّ
 (2٦)« نأِو العَّیأنِ هَّ  ها   َّ ا النَّ اِا، تُاعَّلَُّ  ِلدَّ 

که به حرکت و ساکون   وود یعنی ودَ
دال هردو آمده و جمعاش ودعاات اسات:    
مهره های سفید رنگی است )صدفها( که از 
زیر بحر مردم بیرون می آورند که همانناد  
خست  خرما شکاف دارد و به غار  دفاع   

 زخم چشم و نظر بد آویخته میشود.
بار   «.و الكَّلا َّ لصَّاِب َّ اوا  » عرب میگویناد: 

 (2٧).آویختیاسگ مهره سفید گردن کود 
 الوَدَعدر فرهنگ فارسی عربی آمده است:  

صدفهاى کوچکى که از دریا بیرون ریخته : 
شکل مهره یا خر مهره کاه در  ه مى شود ب

 (11). باطن بعضى از آنها حشره وجود دارد
نام دیگر رقیه عزیم  اسات کاه    علیماة  –6

فرهنک طوریکه در  میشود،جمعش عزائم 
 عزیماه  که جمععزایم آمده است:   معین 

 است بمعنای:
 .ا اراد   ابت و محکم3 
ا افسون ها و دعاهایی که بر بیماران 2

 (  13). برای شفا یافتن می خوانند
زبان بند= زبان بندنده : نوعی افساون   –٦

که به توسط آن زبان کسای را ببندناد تاا    
 (12). یدسخن نگوید و راه خالف ن یما

کریتی دارد : سنساا کااه ریشاا منتر –٦
ذکاری   ا2ا افسون، کالم مؤ ر. 3بمعنای: 

   (11). گزندجانوردرندهرام کردن ودفع برای 

 ورا. -٧
و  اصااطالل معااوِّذین حاارز در  ِحاا أز –31

: ورد یا افسون یا دعاى دفاع  افسونگران
 (14). چشم زخم که بر خود آویزند
اگ و کلمات در نتیج  تحلیل و بررسی الف

ده گان  فو  این حقیقت واضح میگاردد  
س ا  ، علیما ، که برخی از آن کلمات چون: 

همانند رقیه نوعی از دم و دعاا  ورا و حا ز 
است کاه در صاورت داشاتن معیارهاا و     
شااروط شاارعی جااواز دارد، و اگاار آن  
معیارهای شرعی را نداشته باشاد جاواز   

 ندارد.
مهره نوع دوم کلمات چون: تمیمه و توله 

های اند که مردم آنها را سبب حفاظت از 
مرا  دیگر میدانند که نظر بد و یا برخی ا

شاارعاً جااواز ندارد و گاهی به شار   
جادو اند وسحرآنها نوعی ازیامی انجامد، و

که حرام می باشد و گاهی به شر  و کفر  
هم می انجامد. پس در کل تمام الفااگ و  

ویاا   کلمات فو  الفاگ وجمالت مخصوص
اشیای مخصوصی اند که به غر  حصول 
شفا از برخی امرا  و یا دور نمودن ترس 

 و خطر به وی روی می آورند.
 حکم شرعی دم و تعویذ –3

طوریکاه در   دم و تعویذ، دعاا و افساون  
تعریف ل وی و اصاطالحی گذشات اگار    
توسط آیات قرآنی و دعاهای ما ور نباوی  

ر و باشد هنگام خواب به غر  وقایه از ش
ضرر شیطان ووقایه از امرا  دیگر، و هم 
چنان به غر  حصاول شافا و تخفیاف    

 مر ، بنا بر دالیل ذیل جواز دارد.
 الف/ دلیل از سنت

در مورد مشروعیت دم و رقیه هاای کاه   
توسط آیات قرآنی، اذکار و ادعیا  نباوی   
صورت گیرد دالیال متعادی از احادیا     
 قولی و فعلی در کتب احادی  وجود دارد

با گذاشتن برخای شاروط و    که پیامبر
قیود و به غر  تداوی و رسانیدن نفع به 
دیگران آن دم ها را نه تنهاا جاائز قارار    
دادند بلکه خود شان همواره باه وسایل    
معوذات قرآنای ) ساوره هاای: اخاالص،     
الفلق، الناس( و برخی دعاهای دیگار بار   

چیزى یا افسونى است کاه  « قدهعُ»
مریضى یا دیوانه را معالجه باا آن  
، و این دعا و یاا افساون را   کنند

می نامند کاه   به این علت نشر
نماودن و  حرکت نَشر به معنای 

از جای بر خواستن اسات، گویاا   
دم و افسون  مریض در ا ر همان

صحت یاب شاده از جاایش بار    
 (24)میخیزد و حرکت می کند  
الن ا ا »  حافظ ابن حجار میگویاد:  

الالضم وَ  ضا   مان العا ِ یعاالج الا  مان 
نو مسا من الجن، قیا  لهاا  یظن نن ال   ح اً 
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کسیکه توساط خوانادن ساور     
فاتحه سردار یکی از قبائل را دم 

ااا » انداختااه گفتنااد: رِی َّ نَّساَّهَّ وَّمَّااا یُاادأ
یَّااااة   قأِسااااُم ا قَّاااادأ نَّ َّاااابأُ ُم ا»ثُاااامَّ قَّااااالَّ  « رُقاأ

ًما ااااهأ اااا الُ ا لِاااا  مَّعَُّكاااامأ  َّ از »( 41)  «وَّاضأ
کجا دانستی کاه ساور  فاتحاه،    

؟ و افازود:  «چنین تاا یری دارد 
کار خوبی کرده اید. آنها را بین »

و در حاالی  «. خود، تقسیم کنید
سهم مرا »که می خندید، فرمود: 

 (16) «نیز بگذارید

خود دم می انداختند و با اتکا و اعتماد بر 
احادی  قولی و فعلی تمام علماای   همان

البته  -شریعت اسالمی نیز بر جواز آن
اتفاا    -با رعایت شرط هاای الزم آن 

نمودند که در ذیل چناد نمونا  از آن   
 دالیل ارائه میگردد: 

دلیل عمد  مشاروعیت دم و دعاا باه     -3
 : این حدی  عوف بن مالکشکل عام

 ناا س قا  نا  »  است کاه گفتاه اسات:   
ن لناااا  یاااا ر ااا ل ار   یاااَ تااا   نااا  الجاَلیاااة 

ذلااااا   ن اااااال  اع ضااااا ا علااااا  رقاااااا م،   الاااااأ  
 ( 53)« الال قِ ما لم یكن نی  هَ 

ما در دوران جاهلیت دم می نماودیم و   "
یا دم می انداختیم، پس باه رساول خادا    
گفتیم: شما در مورد این دم های ماا چاه   

دعاهائی که فرمودند:  پیامبر نظر دارید:
بیماران را فوت می کنید باه   بوسیله آنها

من نشان بدهید. طلسم و دعا تا زمانی که 
همراه با اعمال یاا کلماات شار  آمیاز     

 نباشد، اشکالی ندارد.
دلیل دیگر جواز دم و دعای مشاروع   -2

احادیاا  و روایااات متعااددی اساات کااه 
هاا  خواب و یا مر  آن دعا هنگام  پیامبر

ای با دستان مبار  شان قسمت ه را خوانده

زیادی از بدن خویش را مسح می نمودند، 
لذا اماام بخااری و مسالم در صاحیحین     
احادی  متعلق به دم و تعویذ و موارد کار 
برد آنها را تحت ابواب پانزده گانا   ذیال   
تنظیم و جابجا نموده، س س تحت هر باب 
احادی  متعاددی را باا ساند صاحیح و     
متصال روایاات نماوده انااد، و آن ابااواب   

الَّااااُ  ال  قَّاااِ الِاااالُ  أ ِن  -6 ناااد از:عباااارت ا
ااِة الِك َّااا ِ  -2وَّالُمعَّاا اذَّاِت،    - 5، الَّاااُ  ال  قَّااِ الِفَّاِتحَّ

یَِّة العَّایأنِ  یَّاِة النَّبِا ا  -1، الَّاُ  رُقاأ الَّااُ   - ،3الَّااُ  رُقاأ
یَّااةِ  اِث ِناا  ال  قاأ اا َّ ِ  -1،  الناَّفأ یَّااِة الحَّیَّااِة وَّالعَّ أ ، الَّاااُ  رُقاأ

ِ  ال َّ  -7 نَِّالَّاُ  مَّسأ الَّاا    -8، اِق  ال َّجَّوَّ الِیَِّدِ  الُیمأ
اا أنَِّا تاَّ أِقاا  ال َُّجاا َّ  اا َِّ   -9،  ِناا  المَّ الَّاااُ  العااا ا وَّالأمَّ

ُِ  -61، وَّال  قَِّ ا ِی یَّاِة الأمَّ بَّاِ  رُقاأ اِ حأ  -66، الَّاُ  ا أ
اثِ  ُِ الِاالأُمعَّ اذَّاِت وَّالناَّفأ ا ِی یَّاِة الأمَّ الَّااُ   -62، الَّاُ  رُقاأ

بَّاِ  ال  قاأ  ِ حأ اِة وَّالنَّظأا َّاِ ا أ لَِّة وَّالأُحمَّ ،  یَِّة ِمنَّ الأعَّیأِن وَّالنَّمأ
65-   َ ، الَّااااُ   َّ الَّاااأأ َّ الِاااال  قَِّ مَّاااا لَّااامأ یَُّكااانأ ِنیاااِ  ِهااا أ
یَّااِة الِااالأُ  أ ِن  -61 اا َِّا عَّلَّااِ ال  قاأ ُجأ ااِو اوأ اا َّاِز نَّخأ الَّاااُ  جَّ

اااارِ  َّذأ َّ اااِو یَّااااِدِ  عَّلَّااااِ  -63، وَّاوأ بَّاِ  وَّضأ ااااِ حأ الَّاااااُ  ا أ
َّلَِّم مَّوَّ الد عَّانِ مَّ أضِ  و چناین اباواب را در   . ِو اوأ

منابع دیگر حدی  همانند سنن و جواماع،  
موطاااوت و مصااانفات، مساااتدرکات   

 ومستخرجات نیز میتوان در یافت کرد.
 ب/ دلیل از اجماع

دلیل دیگر جواز دم و تعویذ مشروع اجماع 
حافظ ابن حجر علمای امت است، طوریکه 

قاد نجماو العلماان  و»  عسقالنی گفتاه اسات:  
علِ ج از ال قِ عند اج ماا  ث ثاة ها وي  نن یكا ن 

الاللسااااان   اااافات ، و الكاااا ة ار تعااااالِ نو الأ ااااما   و
نن یع  ااد نن  الع الاا  نو المااا یعاا َّ معنااا  ماان دیاا  ، و
 (51)« ال قیة   تؤث  الواتها ال  الوات ار تعالِ

در موجودیت ساه شارط باه    یعنی علماء 
ع نموده اند، شرط اول جواز دم و رقیه اجما

اینکه دم و دعاا توساط کاالم اهلل متعاال     
)قارآن کاریم( و یااا اساماء و صاافات وی    
صورت گیرد، شرط دوم این است کاه باه   
زبان عربی باشد و یا به زبان دیگاری کاه   
معنایش قابل فهم باشد، شرط سوم اینکاه  
باور همه این باشد که تا یر دم و دعا تا یر 

سط همان ا ری بوده که ذاتی نبوده بلکه تو
 اهلل متعال دران گذاشته است.

هم چنان صاحب عون المعباود در اداما    
ا َّن ِمانأ الاد عَّان  تعریف رقیه گفتاه اسات:   مَّاا یُا أ

افَّان لَِّهیَّاة  ،ِلعَّلَِّ  ال ا امَّان ا أِ َّ أ اا ِلَّا الِاالأُ  أ ِن وَّاوأ ا َّ جَّ َِ وَّ
ا الِاِ تاافَّاِق وَّاِلمَّا عَّدَّ  ََّ اا وَّمَّا ِن  مَّعأنَّا ا اِلمَّ ََّا حَّ َّاة  َّ ِ ایَّمَّ ا

 (57)   َّ یُافأهَّم
یعنی رقیه عبارت از دعاهای است که باه  
غر  حصول شفا خوانده میشود، پس اگر 
آن دعاها توسط قرآن کریم و اسمای الهی 
و یا آنچه در حکم و معنای اسامای الهای   
باشد به اتفا  همه جواز دارد، و در غیر آن 

مانیکه مفهاوم  حرام می باشد، مخصوصاً ز
 ومعنای آن کلمات قابل فهم و در  نباشد.

 اان  و هم چنان امام خطابی گفتاه اسات:  
ااا، ناانذا   علیاا  الساا ة قااد رقااِ ورقاا ، ونماا  الهااا ونجاَز
 اساات الااال   ن نو الأ اامان ار تعااالِ، نهاا  مباحااة نو 
مااأم ر الهااا، وإسمااا جااانت الك اَیااة والمنااو نیمااا  ااان 

رالماا  اان  فاً ا، نو قا  ً منها الِیا  لساان العا  ، ننسا  
، قااال  ویح ماا  نن یكاا ن الااوي یكاا    یدخلاا  ال ااَ 
ماااااان ذلاااااا  ما ااااااان علااااااِ مااااااواَ  الجاَلیااااااة ال اااااا  
ی عاط سها، ونسها تدنو عانهم انناات، ویع  ادون ذلا  

 (58)  من قب  الجن ومع س هم
خود شان دم انداختناد و   یعنی پیامبر"

بر خود آنها نیز دم انداخته شد، هم چنان 

ه دم و رقیه امار نماوده و آن را اجاازه    ب
دادند، پس اگر دم و رقیه توساط قارآن   
کریم، نام های اهلل متعال باشاد پاس آن   
دم یک عمل مبال بلکه مامور به اسات،  
کراهیت و مماانعتی کاه در دم و تعویاذ    
آمده است مخصوص آن دم های است که 
به غیر زبان عربی باشد؛ زیرا چنین دم ها 

می رسد، یا قول و گفتااری   کفرگاهی به 
باشد که در آن شر  دخیل باشد، و این 
احتماال نیاز وجاود دارد کاه کراهیاات     

آن دمها و تعویذهای باشاد  مخصاوص  
که مطابق شیوه و روش اهل جاهلیت 
صورت گیرد، طوریکه آنها بر این باور 
بودند که دم و تعویذها به کمک جنها 
صورت میگیرد و هر نوع آفت ها را از 

 ."یشان دور می کندا
»  و امام ب وی در شرل السن  گفته است:

، نو  اااان والمنهااا   مااان ال قااا  ماااا  اااان نیااا  هاااَ 
الاااو   مااا اا ال ااایاطین، نو ماااا  اااان منهاااا الِیااا  
لسااان العاا  ، و  یاادر  مااا َاا ، ولعلاا  یدخلاا  
 ح ، نو  ف ، نأما ما  ان الاال   ن، والاو   ار 

 (59) عل وج ، ننس  جا ل مس ح . نَا
ها و رقی  های منهی عنه آن دم های  دم

اند که در آنها شر  وجود داشته باشاد،  
یا اینکاه آمیختاه باا ذکار شایطانهای      
سرکش باشد، یا به غیر زبان عربی باشد 
و فهمیده نشود که آن چگونه دم و رقیه 
است؟ و شاید کاه ساحر و جاادو و یاا     
کلمات کفری دران دخیل باشد، اما آنچه 

اذکار نبوی باشد پس نه که توسط قرآن و 
تنها جائز بوده بلکه یک امر مستحب باه  

توسااط  شاامار میاارود؛ زیاارا پیااامبر
معوذات خاودش را دم مای نماود و باه     
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از دالیل فو  و نیز اقاوال علمااء  واضاح    
که دم و رقیه ای که توساط آیاات    گردید

قرآنی، اذکار و ادعی  نبوی صورت گیرد نه 
تنها جایز بوده بلکه یک امر مساتحب باه   

 شمار میرود.
 نتایج عمدۀ تحقیق

در پایان این مقال  تحقیقی آنچه را که باه  
عنوان نتایج بدست آمده از تحقیق تاذکر  

 داد، امور ذیل اند:
دعاا باشاد    واژ  عربی که مرادف دم و – 3

کلم  )رُقیه( است، و رقیه عبارت است از:  
الفاگ و دعاهای مخصوصیکه باا خوانادن   
آنها از برخی امرا  و دردها شفا و نجاات  

 حاصل میگردد.
تعویذ دم و درود ها ، دعاها و افساون   - 2

 کاه  ها، مهره های و اشیای دیگری اسات 
شخص مریض را رقیه و معالجه  توسط آنها
رخی آنها مشروع ، و برخای  که ب مى کنند

 دیگر غیر مشروع اند.
از تعریف رقیه و تعویذ دانسته میشود  - 1

که تعویذ نسبت به دم و رقیه عام تر است؛ 
زیرا در تعویذ بیشتر از نوشته ها ویا مهره 

 ها و اشیای دیگر استفاده میگردد.  
الفاظیکه در دم و رقیاه بکاار بارده     - 4 

ع باوده مانناد   میشوند، برخی آنها مشارو 
سور  های فاتحه و معوذتین و برخی دیگر 
غیر مشاروع اناد، مانناد: دم هاای دور      
جاهلیت عرب و هندوها و دیگران، و برخی 

 از الفاگ گاهی به کفر انسان می انجامد.
غیاار از دم )رقیااه( و تعویااذ کلمااات  – 5

دیگری، چون: تمیمه، توله، نشره، ودعاه،  
ه برخی از آنها عزیمه و غیره وجود دارند ک

، ورد و حارز همانناد   ، عاز چون: نشر

 البحوث إدار ر ا  ( 211الرحمن آل الشیخ )ص: 

  هال 2411 4:ط الرياض  واإلفتاء  ا

(  تالللیف:  22/122شرح صحیح بخالاری )  فتح الباری - 12

  هال2421دوم چاپ/ الريان ابن حجر عسقمن،   دار

 ( )کتابخانة شا (828/ 8معین ) گفرهن - 12

 (   4/428المستدرک عل، الصحیحین ) - 11

(  و)بالالالالو داود 832/  2) صالالالالحیح ( روام )حمالالالالد)  - 18

قد سالک  عناله اإلمالام     (   و 8382ابن ماجه )  (  و8338)

 ( و123  122/ 4صححه األلبان، وروام الحالاک))  داود  و )بو

قال: هذا حديث صحیح اإلسناد على شرط الشیخین  ولال)  

 يخرجام ووافقه الذهب، 

(  تالللیف:  213/ 3األثالر )  الحديث و ف، غريب النها -14

 ا کتابخاناله مبارک بن محمد بالن األثیالر الجال،ری     

  شمارم و تاريخ بدون بیروت 

(  تللیف: ابن حجر عسالقمن،    22/144ح الباری )فت - 13

   هال2421دوم چاپ/ الريان دار

(  ابالوداود در  8/814حديث را امام احمد در مسالند )  - 12

 ( رواي  نمودم اند 8321سنن )

(  22/823الجامع ألحکالام القالرآن اا امالام قر بال، )     - 12

 ( 422تیسیر الع،ي، الحمد اا سلیمان آل الشیخ )ص: 

(   تالالیف: محمالد بالن يعقالو      884/ 1)المحیطقاموس ال - 13

   هال2422   2ط بیروت   الرسا فیروا آبادی    بع: مؤ

  (1322فارس،)ص:  -فرهنك ابجدی عرب، - 11

)  (1322فارسالالال،)ص:  -فرهنالالك ابجالالالدی عربالال،   - 82

 ( کتابخانة شا

 () کتابخانة شا (832/ 8فرهنك معین) - 82

 (شا) کتابخان   (53/ 1)معین  فرهنك - 81

 () کتابخانة شا (82/ 3فرهنك معین ) - 88

 ()کتابخانة شا (323فارس، )ص: -فرهنك ابجدی عرب، - 84

  تالللیف:  ابالو   ( 1122) شمارۀ حديث:صحیح مسل)  - 83
 إحیالاء  الحسین مسل) بن الحجاج بن مسل) القشالیری  دار 

  ( ط د( )الحلب، للباب،) العر الکتب
شرح صحیح البخاری  تللیف: ابالن حجالر   فتح الباری  - 82

  هال2421دوم چاپ/ الريان دار (133/ 22) عسقمن، 
 (422/ 3) شرح سنن اب، داود  عون المعبود - 82
  تالالیف   تیسیر الع،ي، الحمید شرح کتالا  التوحیالد   - 83

   د اهلل بن محمد بن عبالد الوهابال ل الشالیخ   :سلیمان بن عب
  هال 2422  2:ط بیروت  ، اإلسمم المکتب
  تالالالیف: حسالالین بالالن مسالالعود ب الالوی    شالالرح ا -81
  م 2122  بیروت  اإلسمم،  المکتب بع: ( 21/231)

/ 2صحیح بخاری  تالیف: محمد بن إسماعی  بخاری ) -42
 بیالالروت الکتالالب (   عالالال)1122( شالالمارۀ حالالديث ) 121
  هال2423 چهارم چاپ( المنیر چاپ  راح،)

   تللیف: محمد بالن إسالماعی  بخالاری   خاریصحیح ب -42
 بیالالروت الکتالالب (  عالالال)1122شالالمارۀ حالالديث ) (18/ 8)
  هال2423 چهارم چاپ( المنیر چاپ  راح،)

 

هام  می باشد و گاهای به شر  و کااافر  
 می انجامد.

در مورد حکم دم و تعویذ گفته شد که  –6
اگاار دم و تعویااذ توسااط آیااات قرآناای و 

ناابر دالیال   دعاهای ما ور نباوی باشاد ب  
متعدد احادی  قولی و فعلی و هام چناان   

 اجماع علماء جواز دارد.
 مراجع و مآخذ:

ترجمه (، ) کتابخان  شا (3٦/ 1فرهنک معین ) - 3

 (. )کتابخان  شا(٧1٦مفردات قرآن)ص: 

 )کتابخانة شاملة( (2221)ص: فرهنگ ابجدی فارس،  - 2

للیف: مبالارک بالن   ف، غريب الحديث و األثر   ت النها - 8

 ا   کتابخانالاله(1/212محمالالد بالالن األثیالالر الجالال،ری )

  شمارم و تاريخ بدون بیروت 

 (   2/223فتح الباری ) - 4

   تللیف: )بالو  (422/ 3)شرح سنن ابوداود عون المعبود - 3

 الکتالب  آبالادی   بالع دار   عظی) الحق شمس محمد  یب

  هال2422اول چاپ بیروت  ا

)بو العباس )حمد بن إدريس (  تللیف: 4/133الفروق ) – 2

دار الکتالب ا (    بالع  هالال 234 ) الصنهاج، القراف،

 م2113 -هال 2423النشر  

به خدا پنام مى برم   ترجمة آي :  22  آية : بقر ۀسور - 2

  که اا جاهمن باش)

و مالالن بالاله  "   ترجمالالةآي : 12الالالدخان   آيالالة:  ۀسالالور - 3

گار شما پنام مى بالرم اا اينکاله مالرا    پروردگار خود و پرورد

  "مته))يا سنگسار( کنید

 پروردگارسپیدم صبح بگو پنام مى برم به فلق آية:  ۀسور - 1

من به خالدا  رحمالن اا تالو     "  23مري)   آية: ۀسور - 22

   "پنام مى برم اگر پرهی،گار هستى

)بالالو القاسالال)     تالالالیف: 313مفالالردات القالالرآن ص:   - 22

 هال( )بخش فارس، کتابخانة شاملة (321)ت محمدالحسین بن 

  جمع، اا علمالاء (  تللیف:28/12)ا الموسو - 21

  ق  هال2412   الکوي  اإلسم والشئون األوقاف واار  بع

الحسن عل، بن إسماعی   ،)ب  المخصص البن سید – 28

(  8/282) النحوی الل وی األندلس، المعالروف بالابن سالیدم   

   م2112هال 2422 -بیروت -التراث العرب، دار إحیاء بع: 

/ 22التمهید لما ف، المو ل من المعالان، واألسالانید )   - 24

   الم ربا األوقافواار  بع  (221

 (232/ 1فرهنك معین )  (2324)ص: ترجمه مفردات قرآن - 23

 (   تللیف: حسین بالن مسالعود   21/233)شرح ا - 22

 . م 3٧٦3  ، روتبی   اإلسمم، المکتب

  42القول السديد شرح کتا   التوحید ص:  - 22

 (   2/223القول المفید عل، کتا  التوحید ) - 23

فالالتح المجیالالد شالالرح کتالالا  التوحیالالد  تالالالیف: عبالالد  - 21

رقیه نوعی از دم و دعا است که در 
صورت داشتن معیارهاا و شاروط   
شاارعی جااواز دارد، و اگاار آن   
معیارهای شرعی را نداشته باشاد  
جواز ندارد. و برخای دیگار آنهاا    

مهره های اناد   و تو چون: 
که مردم آنها را سبب حفاظات از  

د و یا برخای امارا  دیگار    نظر ب
میدانند که شارعاً جاواز نادارد و    
گاهی به شر  می انجامد، و یا آنها 

حر و جادو اند که حارام  نوعی از س
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 شیخ فرید اهلل ازهری

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

افهئا نن، چننت یننج پنن  کننې شننتج  لننری ننن  بنن  نننج کینن  

چننت یننج  اقنن  بننال  مسننیما  انسننا  زنننا وکننا  نننج 

دا  ننننننننن  منکنننننننننر او  ننننننننن  معصننننننننن   دواد  دی چنننننننننت 

امتمننننننا ، منننننناد  ينننننن  د  او کینننننن  چننننننت یننننننج ورکننننننج ی 

ماشننجم زنننا وکننا  نننج دا منکننر دی خننج معصنن   

نشنننننننننننننننج ویاننننننننننننننن  دارنګننننننننننننننن  کیننننننننننننننن  چنننننننننننننننت ینننننننننننننننج ورتننننننننننننننن  

  شنننرا  وخنننجر  ننننج دا منکنننر دی یجنیدمجننننج  ل

 ج بننننا ً ننننننننننننننننننننننننننننننننا  ننننننج وینننننننننننننننننننننننج معصننن   ورتننن  نشننننننننننننننننننننخ

معص   منکر دی او  ر منکر معص   ن ی  ر 

ځک  کی  منکر و  او معص   ننج  څرنګن  چنت 

پنن  وداننن ې مثننالجنج کننې  کننر شننج . نننج م تسنن  

شنننننننننننی  د معصننننننننننن   د ارتکنننننننننننا  پننننننننننن  ټجلنننننننننننج کنننننننننننجل  

صنننننننجرتجنج کنننننننې او د منکننننننننر د ارتکنننننننا  پننننننن  ځینننننننننج 

 صجرتجنج کې مرتکب نج ت  هعزیر ورکا .

م تس  څجک دیس.1

پنن  اسننالم کننې م تسنن  لنن  امننام ننن   بننارت دی. 

ر بننناملعروف او نهننن  نننننننننننننننننننننج تننن  امننننننننننننننن    ننن  خیکنننننننننننننننو

لننننن  وظایفجننننن  وننننن  د    نننن   نننن  املنکننننر کنننننجی، د

ج سننننننننننر  متصنننننننننن  وی یننننننننننج  نننننننننن  د شننننننننننر ، احکننننننننننام

احتسنننننا  وظیفننننن  د  پننننن  پخنننننجا وختجننننننج کنننننې بننننن  

شنننیخ  نننن  ویننن  کینننن  ، د م تسنننن  م تسننن  تنننن  

 ننننام اسننننالم  د سننننتجر پنننن   کننننار خالصنننن  ک نننن ی د

سننننناتن  او پننننن  امتمننننناع کنننننې د ټنننننجلن زو  دابنننننج پننننن  

مرا ننننن  کجلنننننج او پننننن  خیکنننننج بانننننن ې د دې  دابنننننج 

 احهئام  رور  کج .

 د حسا  کیمې پ ژن ن : .1

ِحْسننب ، د احتسننا  یننج نننجم د  ونن  د امر عخنن  

الحماااد ر الاااوي نم ساااا الااااوم  والمعااا وَّ وسهاساااا 
عاااان المنه والفح ااااان والصاااا ا والساااا ة علاااای 

 محمد وعلی  ل  ون حاال  نجمعین 

 
معصننننن   څننننن  تننننن  وايننننن س  سمنکنننننر څننننن  شنننننی  دی

نکننننننننننر او معصنننننننننن   س د مم تسنننننننننن  څننننننننننجک دی

د حسنب  کان، پ ژن ننن ، د  تنرمنځ تنجن ئ څنن  دیس

د احتسننا   ینن ، د م تسنن  شننروط او اوصنناف، 

م تسننن  کارونننن ، د م تسننن  خصجصننن تجن ، 

  نننن  کاروننننن  ونننن  د م تسنننن  لنننن  مراقبنننن  ننننن  

سر تن  نن  شنی  رسنی ای، د م تسن  دفهنئ پرت  

او م نننننننننر، د م تسننننننننن  معننننننننناون  ، د احتسننننننننننا  

ا  پنننن  صنننن ر مرتانننن  او درحنننن ، حسننننب  او احتسنننن

  م تسب نج بییګې.اسالم کې، پ  اسالم د 

  سمنکر څ  شی  دی .1

منکر     شنی  دی چنت اسنالم  شنر ع   او ینا 

 . سال   ی      ب  ګنا  و  

 معص   څ  ت  واي س .2

معص       څ  دی چت پ  اسالم  شر ع  

 کې د     پ  کان  سر  انسا  ګنا   ار چ .

 د منکر او معص   ترمنځ تجن ئ څ  دیس  .3

دا دواد  نناود  او بنن  څ زوننن  د  چنت پنن  منننځ 

د دې دوادو کننننې د  منننننجم او خصنننننج  مطیننننن  

تناسنننن  مجمنننننجد دی چنننننت ینننننج  مننننناد  امتمنننننا ، 

لننننننننر  شننننننننامی    او یننننننننج  بینننننننن  منننننننناد   چننننننننت دوادو 

 جا  او  خ ئې کجلج پ  معخ  راځ ، د بییګې 

 : فرما   پ  ډو  ح رت رسج  

َُ َّیاأاا َّاَّ قَّااالَّ قَّااالَّ رَُّ اا ُل اِر مَّاانأ  َّاااةَّ )  عَّاانأ نَّالِاا  
ااااالًا ُدِفااا َّ لَّاااُ  مَّاااا تاَّ َّااادَّةَّ ِمااا ِ سَّ اسًاااا وَّاحأ نأ رَّمَّضَّاااانَّ ِإیمَّ

 «٣» (.ذَّسأِب ِ 
چنننننت خ  وا نننن  ننننننننننڅ لننننن  ابننننج  ریننننر  

فرمننننننننا   : څننننننننجک چننننننننت رم ننننننننا  د   رسنننننننج  

میاشننننننننننت  روز  د ایمننننننننننا  او  ننننننننننجا  پنننننننننن  ن نننننننننن  

 ون  ی  مخکیخ  ګنا جن  ب   ې و ښ  شی   . 

 م ارنګنننننن  د یننننننج شننننننی  دا تمننننننام پنننننن  معخنننننن  د  

نیل ت ب ئ او    نظر پن  معخن   ن  راځن  لکن  

   ک نن ی نننننننن ننی  ویج پنن  م نناور  کننننربنننننننننند    ننننننننننننننو

ااااااااااااااابة»    حسننننننننننننننن  « نااااااااااااااا ن حسااااااااااااااان الِحسأ

یعخننن  فالننننی سنننای شننن  تننن ب ئ  التننن ب ئوالنظر

. دا ل نننج  معننننا  رفننن، معننننا تننن  ورتننن  والا دی

د  وروسنننننننننت ، ِحْسنننننننننب  د  نننننننننامج اصننننننننننطالحاتج 

څخننننن  ینننننج  اصنننننطالح ګرځیننننن ل  وننننن  د 

حسنننننننننننننننننا  او م تسننننننننننننننننن  دوظیفنننننننننننننننننې د 

عما  شنننجی   او هعرینن  پنن  معننننا اسننت

وروسننننننت  د   ننننننج پجل سننننننج لپننننننار  ننننننننجم 

ایښننجد  شننج  ونن  پنن  بننازارنج ک ننی  د 

  د اصنننننننننالح  نننننننننامج  دابنننننننننج او معاشنننننننننر 

« حسنننب  »لپنننار  ملظننن  او مکیننن  وی 

دو  مناننن  لنننری ینننج  منبننن  ئنننې اسنننالم  

نظنننننننننام د  دو منننننننننن  منبننننننننن  ئننننننننننې دیخنننننننننن  

وظیفنن  د . د اسننالم  نظنننام پنن  حینننچ 

د د  د وظائفجنننننن  پنننننن   نننننامج مرافیننننننج 
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کننننارونج لنننن  سننننر تنننن  رسننننجلج ننننن  ونننن  د یننننج  ننننار د 

التج پنننن  ماوسننننی ونکج تننننر مینننننځ د   ننننجی د معننننا

کې مرینا  لنری او نی د   نج لن  امنرا  کجلنج  څتر 

څخنن  تمنن   ننن  حاصننی  ی څننج د خیکننج تننر منننځ 

د  نن   پنننر ب سننن  الهننن  قننجان   دوګننناو پننن  ر نننا 

تطبینننننننننننن  شنننننننننننی  او ینننننننننننا دا ونننننننننننن  او رغبننننننننننن  سنننننننننننر  

احتسنننننا    ننننن   یننننن  دی وننننن  د بننننن وکارونج پننننن  

منعنننن  کجلننننج او د  ننننجکارونج پنننن  سننننرت  ترسننننجلج 

کې د بن    انج ل  تربی  کجلج څخن  ب نچ کنجی 

دا نننننننیې شنننننننک  وننننننن  د بنننننننن    نننننننانج تنننننننر میننننننننځ   پننننننن

معنننننامالتج مشنننننامراتج او تفننننناخر تننننن  مف نننننی  نننننن  

شی  لنډ  دا و  دا  ی  ل  خجار دقیینج  یجمنج 

ګننننر   نننن    او ادراک ينننن  نشننننی  کننننجال  مڅخنننن  د

تننننن  رسنننننی ونکی څنننننجک وننننن   اقبننننن  پج ننننن  او حننننن  

حنننن د ولننننری ځکنننن  ونننن  اشننننخا  او حنننناالت او 

ننننننننننج د  وختجننننننننن  پنننننننن  ینننننننننج  ړریینننننننن  او ن ننننننننن  نننننننننج  

سیاسنن  پکننار دی   روخنن  او حالنن  لپننار  بینن 

او داکنننار لننن  خنننجار  نننختج کنننارونج څخننن  د ، لننن  

دی کبینننن  مناسنننن  ننننن   د احتسننننا  د منصنننن  

قنجت مګر     شخص و  د  لر  دا نیې ار  لپ

مجمننجد وی ونن    نن  ق  ننی  قننجت و  او د ننجا 

او  نننجد ننننن  مجننننرد وی لکینننن  ح ننننرت  مننننر بنننن  

.  المنننننننن  ابنننننننننجا خ ئ د رضننننننننی    هعننننننننال   ننننننننن  ا خطننننننننا 

احتسننننننننننننا  د  ینننننننننننن  هعریننننننننننننن  دا ننننننننننننی  کایننننننننننننن ی: 

احتسا   بنارت دی لن  نظنر او برر نی  نن  د ینج 

نځ د   ننننج کنننننارونج پنننن  سنننننرت   ننننار د وګنننناو تنننننر منننن

ی ون  د ریاسن  پن  لجای نج او میرراتنج رسجلج کن

کنننننننننې لیکننننننننن  شنننننننننجی وی او ینننننننننا دا وننننننننن  د شننننننننننر   

میرراتج سر  س  وی پ  پ   او  نکار  پن  شنپ  

او ور  کننننې او وروسننننت  يننننې لیکانننن  د  ونننن   ینننن  

ریاسننننن  د سیاسننننن  مننننن ن  نننننن   بنننننارت د  وننننن  

شنننننننام  د  پننننننن  بع نننننننی  لجازمنننننننج د د  منصننننننن  

ب ن اد  بان ې. قاضی   نیا  الن ی  البئنن  ون  د

م تسنننننن  او پنننننن  د   ینننننن  کننننننې يننننننې او  کتننننننا  د 

نصننننا  الاحتسننننا  پنننن  نننننجم لیکانننن  دی،   نننن  د د  

 ینن  پنن  هعرینن  کننې لیکانن  ونن  احتسننا  شننام  

دی  ننر   نن  مشننروع امننر تنن  ونن  د   هعننال  د 

 ا ،  خننننننننناړر سنننننننننرت  رسننننننننن   ، لکننننننننن     پننننننننن   ر نننننننننا

اقامنن  او دا ننیې نننجر او   نن  دا  نن  لیکانن  ونن  

 «٢» ا  د بابجنج څخ .ق ا یج با  دی د حس

د حسا  ارکا :  .  7

 د حسا  ارکا  څیجر د :

 م تس  : ال  

منننا فیننن  ا حسنننبة یعخننن    ننن  امنننجر وننن  پننن   : 

   ج کې حسب  ماری ک  ی. 

یعخنن    نن  شننخص ونن  « امل تسنن   یینن   :ب 

 حسب  پری ماری ک  ی. 

 «.نفل احتسا »   :د 

د م تس  شروط او  دا : . 2

شنروط او صنفات دی د  د م تس  لپار  ډښنر 

  نننج لننن  مماننن  نننن  دا د  وننن  دی بننن  مکیننن ، 

او  مسنننیما ، او قنننادر و ، لینننجنی،  ینننل، کنننافر

 امز تنری مسنتثخ  دی او داخی ن ی پکنې افنراد 

د ر ینننن  اګنننننر کننننن  دوی تننننن  د احتسنننننا  امننننناز  

    نجی شجی. 

    
او  شرط دا دی و  م تسن  بن  مکین  وی 

غ ئ مکی  بان ې فع  نن  الزم ن ی. د  ځک  پ 

دی شنننرط نننن  زمنننجنچ میصننن  د ومنننج  شننننرط 

دی  ننننر ونننن  امکننننا  او مننننجاز د فعنننن  دی   نننن  

فیننننننن  د  یننننننن  تیا نننننننا  کنننننننجی ځکننننننن  مرا ننننننن  

 یل    انکار او نهن  لن  منکنر ځخن  کنجل  شنی  

او دیتنن  دا حنن  شننت  ونن  شننرا  تننجی کننای او 

د ل ننننننج  الت مننننننات کننننننای، کینننننن  ونننننن  دا کاروننننننن  

 شنک  دی منامجردی او  نجا  ورتن  وکنای ننج ب

 حاصی  ی.

دو   شرط ایمنا  دی ځکن  ون  احتسنا  او 

م تسننننننن  والننننننن  د دیننننننن  سنننننننر  نصنننننننرت دی ننننننننج 

کنننننې  نننننروری شنننننرط دی او الزم دی   ایمنننننا  پننننن

 چت م تس  ملم  و .

  ل   ن ال  در ی  شرط   ال  دی ځک  و

ننن  ل ننئی سنننای فاسنن  دی او فاسنن  م تسننن  

 «٧» کی ل  نشی .

دا ونننن  حسننننب  د خیکننننج تننننر مینننننځ د اصننننالح او 

امنر بنناملعروف او نهنن   ن  املنکننر څخنن   بننارت 

دی بننننننننا   ننننننننروری د  وننننننن  م تسنننننننن  بننننننن  پنننننننن  

ننننن ې اشننننراف دی او  م ارنګنننن   بننننارت دی د با

مناینن  کننارانج د مزا ننانج د تنظننی  کجلننج ننن  ونن  

ی ظیفننن  والینننانج او پجل سنننج پننن  الد کننناود دا و 

اخسننننت  د . دو منننن  منبنننن  ئننننې دیخنننن  وظیفنننن  د  

و  ل  ق ا  سر  مشابه  لری. اسالم  تاریخ 

د دی هعریننننننننننن  دا نننننننننننی  کایننننننننننن ی وننننننننننن  نظنننننننننننام د 

 نننن  املنکنننننر د  احتسننننا  د امربنننناملعروف او نهنننن 

فکنننر پننن  ب یننناد والد دی او توکیننن  ينننې کایننن ی وننن  

اصننن  پننن  اسنننالم  نظنننام کنننې د امنننر بننناملعروف او 

نهننن   نننن  املنکنننر پنننن  اصنننن  بانننن ې د ټجلننننج خیکننننج 

ودری   دی او پ  بع یې اسالم  دولتجنج کې د 

دی لپار  خا  وظیف  دارا  میرر کای شنجی 

ب   وینن  کینن  ، البتنن  وو ونن    ننجی تنن  م تسنن

ام ئانننج  خننجا هعیی ینن     ننجی یننل ونن    نن  خ

تن  م تسنب   او   ن  خینل ون  د ام ئاننج  خننجا 

مطننننننننننج    » شننننننننننجی   ننننننننننجی تنننننننننن ننننننننننن  وو هعینننننننننن   

لفظ پخپ  « ا حسبة» وی  کی   د« با حسبة 

واسنن  منن لج  سننر   ننالو  پنن  پننجرتخ  مطینن  پنن  

 څیجرو نجرو شیانج    دالل  کج :

  « :ننننن   نننننج  دفهنننننئ تننننن   ننننن  ویننننن  « ا حسنننننبة  

یننننن ایر او پننننن    ننننن  کنننننې د خیکنننننج د پ کیننننن   چنننننت

یتیمننننننننانج امننننننننجا  او  وفننننننننات تاریخجننننننننن   بنننننننن  او د

 کې مم  کی  .  ترکات پ

  د م اسننننننا  او د م ئا جنننننننج او د منننننناو  بنننننن  د :

 دفهئونجن   بارت دی.

  م ارنګ  پ  دیجا  امل اسنبات ألا ان  او د  :

فننج  او د   ننجی د معاشنناتج د  بنن  پنن  دفهننئ  ننې 

    اړال  کی   .

  اسنننننننننننننننننننننتعما  پننننننننننننننننننننن  « ا حسنننننننننننننننننننننبة  »: د

داراملنننننننجازی  او دار املکائیننننننن  بانننننننن ې  ننننننن  

کیننننن   وننننن  پننننن  دارالعینننننار بننننن  ئنننننی شننننن رت 

 درلجد . 

د احتسا   ی :.  6

احتسننننننا   ینننننن  دی د یننننننج  ننننننار دوګنننننناو  

تننننننننننرمنځ د ورځنیننننننننننج وننننننننننارو،  بننننننننننناداتج او 

معننننننامالتج د خننننننجرا  نننننن  سمبالښنننننن  پنننننن  

غنر  د الهنن  امننر او نهنن  لنن  معیننار سننر  

 ی یعخن  دا ون  احتسنا  س  تطبی  ک ن

یننننننننج  ینننننننن  دی ونننننننن  ب ننننننننچ کننننننننجی د   ننننننننج 
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شننننننر ، احکننننننامج باننننننن ې فیینننننن  او  ننننننال  وی. پنننننن  

م تسننن  بانننن ې وامنننن  دی وننن  پخپاننن  وینننننا او 

د ر ننننننا  حصننننننج   أد   منننننن  سننننننر  خننننننا  

قصنننن  وکننننای او ټننننج  د ننننجت یننننجازې او یننننجازې د 

خنننننننننناړر سننننننننننرت    پرورد ننننننننننار د دینننننننننن  د ا ننننننننننال  پنننننننننن

 ورسجی. 

بج ځخنننننننننن  دادی ونننننننننن  د نننننننننننننننننننننننم تسننننننننن  لنننننننننن  ومائ د

رسننج    د سنن تج بنن  تابعنن اروی، او لننل   نن  

سننن تجن  وننن  د فطنننرت افعنننا  ورتننن  ویننن  شنننجی 

نننننننننننناهی ال  ب  پاک سننننننننننجی او کنننننندی،     ب   دا ک

وځنننننا  بننننن  پننننن  مشنننننکج خجشنننننبجی  کنننننجی د ټجلنننننج ا

ا بن  ج ب  مرا ات کجی، حیننج او مست باتتج س 

تنننن ی بننن  خینننل  پکنننې وی پننن  نرمنننج خبنننئو او رو 

د ننننننجت کننننننجی او د ننننننج اخالقننننننج خاوننننننن  بنننننن  وی. 

م تسننننن  تننننن  پکننننننار دی وننننن  پنننننن  تننننن ب ئ او قننننننراری 

 امالنن   مجاخک  وکنای، پن  منزا ورکجلنج کنې بن 

اق ام نن  کنجی،  نیڅ څنجک بن  پن  اولن  ګننا  نن  

 ن  ی  او پ  اول  خطا  ب  مزا ن  ورکجی.

د م تسننن   مننن   شنننرط دا دی وننن   فیننن  او 

مسننننت خ  بنننن  وی د مننننا  د خاوننننن انج او تجننننارانج 

مالجن  او   ایا  ب  ن  قبینجی، ځکن  ون  دا پن  

رشننننننجت کننننننې حسنننننناب  ی. م تسنننننن  بنننننن  ځننننننا  لنننننن  

دوی او ځنننا  سنننر بننن  خادمنننا  تازیانننن  او در  منننج 

 او میګرې پی ا کج . 

  :د م تس  وظاي . 1

م تسنن  لننر  پکننار دی ونن  لنن  بننازارونج سننر   ننی 

سننروکار وی او پنن   ننر وخنن  کننې بنن  پنن  دوکننانجنج 

او سنننجداګرو ګرځننن ، الرې او دوکانجنننن  بننن  ل نننجی 

او د تینننننج ت ننننن ی او پیمنننننانی بننننن  برر نننننی  کنننننجی او د 

جی او غنن  خننجراک او خرڅننج  شننیا  بنن  تفت شنن

اوغنر بن  يننې منالجمجی، دی کارتنن  بن  د شنن   او 

د ورځننن  دوام ورکنننجی او پننن  دا نننیې وختجننننج کنننې 

بننن  دا کنننار سنننرت  رسنننجی وننن  د بنننازار دوکانننن ارا  

تریننن  غافنن  وی او پنن    ننج  جټیجنننج باننن ې ونن  

د ورځ  پکنې کشن  ممکن  ننجی د شن   لن  مخن  

بننننننن  پنننننننری وننننننناتی لګنننننننجی، او کیننننننن  وننننننن  م تسننننننن  

دی ونن  ورسننر   منن  ،  ننارف  کشن  کننجی، پکننار 

او  ینننن  سننننای مجمننننجد وی ونننن  د   نننن  پنننن  قننننج  

ا تمنننننناد وکننننننای. م تسنننننن  بنننننن  دوکاننننننن ارانج تنننننن ، 

خینننننل  ننننن  ورځننننن  او د دی ډو  خیکنننننج ننجتننننن  

 وت  ممنننننجع ګڼنننن  شننننجی ی  م ارنګنننن  مسننننام

دی مکینننننننننننننننن  دی ونننننننننننننننن  د امننننننننننننننننرا  او والیننننننننننننننننانج 

مجالسننج تننن  نننننجزی او دوی تنن  امنننر بننناملعروف 

او نهنننننن   نننننن  املنکننننننر وکننننننای او نصننننننی   ورتنننننن  

وکننای تننر څننج   ننجی پنن  ر ینن  باننن ې شننفی  

 وکا . 

 د احتسا  مرتا  او  دا : . 13

ت  ځیخنن   ننې پنن  د احتسننا  مرتانن  ډښننرې د  چنن

 :بیان  ی  الن ې ډو  

تصننننرف او   نننن  پنننن  مریننننا  د منکننننر باننننن ې  :1

 ل   ی   وری څخ   بارت دی.

دی څخنننن   بننننارت دی   هعرینننن  او   نننن  لنننن :2

ونن  د بنن   خننجا ورتنن   ینن  ورسنن  ی چننت فالنننی 

 څ ز منکر دی.

لنننن  منکراتجننننن  پنننن  و ننننظ او ن ننننحی  او د  :3

  ننج  یتجنننج پنن  لجسننتجلج سننر  ونن  و ینن  پکننې 

 کج  دی. کر شجی وی د خیکج من  

نرخجننن  ننن  هعی ننننجی ځکنن  ونن  دا د د  کارنننن ی 

مګنننننر د ق طنننننی پننننن  کیجننننننج کنننننې د بنننننازار خیکنننننج تننننن  

 نرخنام  ورکجل  شی .

م تسنننننننن  تننننننننن  پکننننننننار دی وننننننننن  د ټجلننننننننج بازارینننننننننانج 

  کنننای او ینننج دفهنننئ لسنننتجن  او مکمننن  شننن رت  هیننن

 ولری و  د  رورت پ  وخ  کې ي  پکار راول .

 د م تس  م ر: . 14

وننن  م نننر ولنننری او ټنننج   ار دیکننن  م تسننن  تننن  پننن

دپیمنننانې  پننن  نښننن  کنننای، او مکائی منننجازی دتات  

تنننر څنننج وننن  پننن  کنننا ج او پیمنننانج کنننې څنننجک غیطننن  

ونکننای. پنن  قننرو  اولنن  کننې بنن  ونن  کینن  م تسنن  

جټ  کنای ننننن ر ب  يې پ  تار ک  غننننننننننبازار ت  راوت ، م

  ورتننن  پننن  ننننننننننننننننننننننننکارون  پار  ونننننننننننننننناویننزا   ، د دی ل

 یاد شی . 

 د م تس  معاون  : . 11

کنننننار دی وننننن  لننننن  ځانننننن  سنننننر    م تسننننن  لنننننر  پننننن

مرسنننننتیاال  هعیننننن   کننننننای لنننننیک  مرسنننننتیاال  يننننننې 

باینننننننن  الننننننننن یخ  شننننننننرړجن  پننننننننر ځننننننننا  باننننننننن ې الزم 

 :  وګرځجی 

   .او پاک امخ  ف   :2امانت اری.   :1

 
ً
وننننننن  م تسننننننن  بننننننن نام  ی د خپینننننننج  ځکننننننن  اک نننننننئا

ويرت  م تس  پج  شی     مکارانج ل  الس ، ک

ج کې وا رشجت اخست  وی و  د د  پ   مکاران

وننننننا   ینننننن  قبجلنننننن  کننننننای وی   نننننن  بنننننن  او یننننننايی د

جل  د  نننننن  دغننننن   همننننن  نننننننننننننننننننننننننبرړرفننننن  کنننننجی تنننننر څ

 ل ئی شی . 

 د م تس  ځانګاتياوې: . 12

د م تسنننننن  لنننننن  خصجصنننننن تجن  میصنننننن  یننننننجازې 

کارون  نن ی بیکن  منراد تنری دادی چنت م تسن  

د   ننننن  درانننننن   مسنننننلولی  پننننن  اسننننناد وننننن  پننننن  

مامعننن  کننننې ينننې تننننر ټجلننننج خیکنننج زیننننات لننننری د دی 

اشننننننراف لننننننری ونننننن  دورځخنننننن  انفننننننرادی او ټننننننجلن ز 

ژون  ل  څیج ښتج و ظایفج ن  پ  زیاتج برخج کنې 

شا   ننننننننننننروسنننننت  بنننننن  پننننن  تفصننننننی  درتننننن  انچنننننت و 

بیننا  شننی  خپنن  مکیفینن  سننرت  رسننجی حتنن  دی 

مکیفیننن  لنننری وننن  د ق ننناتج او حکنننامج مجنننالل 

برر نننننننننی  کنننننننننای او   نننننننننجی منننننننننن  کنننننننننای وننننننننن  پننننننننن  

مسننام و ک ننی  مجننالل دائننر نکننای د دی لپننار  

 نننی   ننن   او منننن    حایوننن  د دوی مجالسنننجت

پ    ج وختجنج کې ون  پن  حکمن   :1

نکنننننر څخننننن  او نرمننننن  سنننننر  خینننننل لننننن  م

 ننننننننننننختج و اترخننننننننننننج الد واننننننننننننن  خانننننننننننن . د

 کج   رور  دی.خبئو

پ  الد سر  ه ی ئ د منکر دی لک   :1

د شرابج ادو  او د ور ښمینج کنالیج او 

 یا د ور ښمینج لنګی پ  زور  کجزو . 

پننننن  و ینننننج  ه یننننن و  او وینننننرو  لکننننن   :6

  پننننننن  ه ی نننننننئ د منکنننننننر کنننننننې ونننننن  م تسننننننن

ووايننی وننن  سننر بننن  دی مننات کنننام او ینننا 

 څ  ب  دی وو  . 

لننن  امنننام نننن   بننننارت  پننن  اسنننالم کنننې م تسنننن 

ونننننننننننن      خیکننننننننننننج ت  امننننننننننننننننننر بناملعروف دی. 
او نهننننننننننن   ننننننننننن  املنکنننننننننننر کنننننننننننجی، د   ننننننننننن  لننننننننننن  
وظایفجننننننننننن  ونننننننننن  د شننننننننننر ، احکننننننننننامج سننننننننننر  
متصنننن  وی یننننج  نننن  د احتسننننا  وظیفنننن  د  

یخ پنن  پخننجا وختجنننج کننې بنن  م تسنن  تنن  شنن
 نننننن  وینننننن  کینننننن  ، د م تسنننننن  کننننننار خالصنننننن  
ک نن ی د  ننام اسننالم  د سننتجر پنن  سنناتن  او 
پنن  امتمنناع کننې د ټننجلن زو  دابننج پنن  مرا نن  
کجلننننننننننج او پنننننننننن  خیکننننننننننج باننننننننننن ې د دې  دابنننننننننننج 

 احهئام  رور  کج .
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ه ی ننننننننئ د منکننننننننر پنننننننن  و یننننننننج باننننننننن ې پرتنننننننن  د  :7

 اسیح  د استعما  ن . 

ه ی ئ د منکنر پن  ممن  کجلنج د  مکنارانج او : 2

دې اتمنن    اسننتعمالجلج د سننالح سننر  البتنن  پنن

درمننن  کننننې م تسنننن  تننن  د خییفنننن  ا    ننننرور 

ر کینننن  ننننننننننننرام واينننن  چننننت  ننننننننننننننننننن  ک. ځخنننن   یمننننادی 

امننننننننر بنننننننناملعروف او نهنننننننن   نننننننن  املنکننننننننر د ټجلننننننننج 

کنې د خییفنن  امننر تنن   افنرادو وظیفنن  د  نننج دی

 «١» رورت نشت  راجح قج  او  دی 

د متعا  پرور ار  ات د دی اوامنرو د امتثنا  

حسا  او  د او استجاب  پ  وم  نا  کری 

احتسا  وظیف  پخپی  غاد  واخست  او ننجر 

صحاب  مبارکا        دی وظیفی ت  پخپن  

 پنناک ژوننن  کننې تجظینن  کننا  او د نانن  کننری 

فا  د ننننننننننننن و خیننننننننننت  راشننننننننننننننات ننننن  وروسنننننننننننننننننننننننننند وف

ناننن  کنننری  صنننا     ییننن  وسنننی  د پ نننئوی پننن  

  پنن  غنناد  واخسننت  ومنن  دغنن  می سنن  وظیفنن

ل  مما  څخن   دورو وروست      د اسالم  

د یجی اداری پ  تجګ  وټاک  شج  لک  ق ا  

حسنننا  او احتسنننا  د وظیفنننی پننن   : پي مبنننئ

سننننننر  ځیخنننننن  فرمانجننننننن   نننننن  صننننننادر  غنننننناد  لرلننننننج 

 «٦»کا .

د باننننن ې و ت، خیننننل  نننن   یننننج  ور  رسننننج  

ولی   و  یج د ب  ن   ی سنجدا  اخ سنت  ننج  

یا مع   ال جار نا ا جاال ا لا   الی  )وفرماین :
م الیااا   ار علیااا   ااالم ورنعااا ا نعنااااقهم ونالصااااَر

نجارا ا  من ن ال ان ال جار یبعث ن ی ة ال یامة 

نننننننن  وویرینننننننچ  او نیکجکنننننننار وی او رشنننننننتیا ووائننننننن . 

   د :دارنګ  رسج    فرمایا

الصاادوق المساالم مااو النبیااین والصاادی ین )ال اج   
 «٣»وال هدان ی ة ال یامة (.

ر نننتجنی تنننامر او مسنننیما  بننن  د قیامننن   

پنن  ور  د پی مبئانننج  یننسه  السننالم او صنن ییینج 

 او ش ی انج سر  یج ځای حشر ک  ی. 

) الحاا ل الااین والحاا اة الااین  او  منن ا راز فرمننائی:
ات  یعلمهن کثی ا من النا ، والینهما نم ر م  االه

نمن ات ای ال ابهات، ا ا ب ان لدینا  وع ضا ، ومان 
 «٥» وقو نی ال بهات وقو ن  الح اة (.

څ زون   کاری د  خج د دوادو تر مینځ  

یننج شنننم ئ متشننناب  شنننیا  د  وننن  ډينننر خیننن  پنننری 

ننن  پننج     وننناچت د مشننتځهاتج نننن  ځننا  وسنننات ، 

ت  او څننننجک نننننج خپنننن  دینننن  او وقننننار  ننننې پنننناک وسننننا

  و  پ  مشځهاتج کې پریجت  پ  حرامج کې پروت .
 ا ل ار  االِ ار علیاا  و   نن ر عان نالاا  َ یاا ا) 

علاااِ  ااااب ا مااان طعااااة نأاخاااا  یاااد  نیهااااا  ااالم م  
ن اااالع  اللاا  ن ااال یااا  اااح  الععاااة  مااا ننالاات 
  قاال نناا  قااال ن ااال   الساامان یاا ر اا ل ار  َاوا

  ثاام قااال ماان جعل اا  ناا ق الععاااة ح ااِ یاا ا  النااا 
 «٩» (دش نلیع منا

نننننن  پننننن  خپننننن  سنننننن  ینننننج  د ح نننننرت  بنننننج ریرة

حنننننننن یچ مبننننننننارک نینننننننن  کاینننننننن ی، ونننننننن  یننننننننج کرتنننننننن  

د غا  پ  یجی رشی  بان ې ت ئین  ، ننج  ح جر 

کنننننې ننج سننننن  د   ننننن    خپننننن  الد مبنننننارک ئنننننی پننننن

ورتنننننن   مبنننننارک ګجتجتننننن  لجننننننن وال  ورسنننننی  ناننننن 

 نننن  وفرماینننن : ای د غانننن  خاوننننن   دا څنننن  د س  

ق بنننارا  پنننری   وکنننا وننن  ینننا رسنننج   ورتننن   نننر 

ورتننننن  وویننننن : ولننننن  دی النننننن    شنننننجی ی ننننننج ناننننن 

غنننن  د پاسننن  نننن  اونننج  وننن  خیکنننج لینننن ل  وایس 

څنننجک وننن  مااان داااش نلااایع مناااا  بیننناي  وفرمایننن :

 ټګی کجی زمجنچ ل  ډل  څخ  ن ی.

دغانننننن   دی کننننننی شننننننل نشننننننت  ونننننن  پی مبننننننئ  پنننننن

دوکان ار ل  ټګنی نن  منن  کنا ون  ملن   غین  بن  نن  

 ؛دی حن یچ څخن  د رسنج    جی. نج لنخرڅ
دوکانننن ارنج احتسنننا  او مراقبننن  پننن  بازارینننانج او 

خپیننننننج امجالننننننج پنننننن    ابنننننن  شننننننج ونننننن    ننننننجی بنننننن  د

خنننننرڅالو کنننننی دوکننننن  اوټکنننننی نننننن  کنننننج .  م ارنګننننن  

پنننن  اخسننننتجنکی او پنننن   لعننننن  ویانننن  ؛پی مبننننئ

د سننننننننجد د و ییننننننننی پنننننننن  لیکننننننننجنکی او د  ورکننننننننجنکی

ائا  سنننننجد معننننناما  پننننن  شنننننا  انج بانننننن ې او فرمننننن

 د  و  دا ټج  پ  ګنا  ک  سر  برابر دی.
عَّااانأ نَّسَّاااع  )  بننن  وویننن : ینننج ځننن  خیکنننج رسنننج  

ااعا أ  ااعأُ  نَّسَّ قَّااالَّ قَّااالَّ النَّاااُ  یَّااا رَُّ اا لَّ اللَّااِ  دَّاا َّ السا
ِإنَّ   االم لَّنَّااا. ناَّ َّااالَّ رَُّ اا ُل اللَّااِ   االِ ار علیاا  و
ُُ الأبَّاِ اااُ  ا اااعاُ  الأ َّاااااِل ااا َّ الأُمسَّ َُ ِإسااااِ اللَّااا َّ  لااا َّاِزُق وَّ

اااد  ِمااانأُكمأ یُعَّاااالُِبِنِ  وَّرأُجااا  نَّنأ نَّلأ َّاااِ اللَّااا َّ وَّلَّااایأعَّ نَّحَّ
 «٣9» .(مَّظألَّمَّة  ِنِ اَّة  وَّ َّ مَّال  الِ 

د   پی مبنننئ ق نرخجنننن  ګننننرا  شنننج ، مننننجنچ  ای

ورتنننننننن   ؛تنننننننن  یننننننننج نننننننننرئ معیننننننننجم کننننننننا  پی مبننننننننئ

وفرماینننن  پرورد ننننار نرخجننننن  ټنننناکی   نننن  تنګننننی او 

  ورکنجنکی دی ز کی دی .   ن  ر پراا  راوسنتجن

او ز  امیننن  لنننرم ونننن  لننن  پرورد ننننار سنننر  مخننننامخ 

شننن  او  ننننیڅ څننننجک د تاسنننج څخنننن  دا ننننیې پینننن ا 

نشی  و      ل  مان  خپی  مظیم  پ  وینن  ینا 

 پ  ما  کی وغجادی.

لننننن  پجرت ینننننج ټجلنننننج فرمنننننانجنج څخننننن  دا حیییننننن  

د احتسننننننننا  او  ؛څرګننننننننن یچی ونننننننن  پی مبننننننننئ

د  درلننجد  او نننجر خپینن   ن  پنن  غنا  حسنا  کننار پن

خیننننننل ئننننننې  نننننن  دی کننننننار تنننننن  مجظنننننن  کننننننج  څننننننج 

ای کنن  څننن   ننن  ونن  دا کنننار د حجننن  مراقبنن  وکننن

پننن  وخنن  کنننی م ننن ود  ؛ا تبنننار د پی مبننئپنن  

 لنننن  وفننننات ننننن  وروسننننت  راشنننن و   ، د   ننننجی 

 . خیفا  دغ  وظیف  پ  غاد  درلجد 

  اننننننن   لننننننن  و صنننننننا    هعنننننننال   اننننننن  م مننننننن  و و

 .صحب   ممع  

يَماِ  الامام البخار  باصحیح  ٣- ِ
ْ

 اْحِتَساًبا ِمَ  ْلا
َ
ا 

َ
 . ٌ  َصْجُم َرَم 

کشنننننن  الظنننننننج   نننننن   سننننننام  الکتنننننن  والفنننننننج  د  ینننننن   - ٢

 احتسا  ماد .

 احیا   یجم ال ی  لی زال،. -٧

  دا  ا حسبة د  الم  سیط  لیکن . - ١

 نصا  الاحتسا  د  مر ب  م م  ب   ج  السام . - ٦

 .۲۱۲۱، ح یچ رق :   با  التجار وهسمیة النا سن  الهئمک -٦

 .۲۱۱۱، ح یچ رق : سن  الهئمک  با  التجار وهسمیة النا  - ٣

 . ۲۱صحیح البخار  با  ف   م  استبئ  ل ین ، ح یچ رق :  -٥

 .۲۱۲۲سن  الهئمک ، با  کرا یة ال ر ف  البیجع، ح یچ رق :  -٩

 .۱۴۲۱ ئ، ح یچ رق  : التنننننننننننننسعسن      دادو با   -٣9

 

 «٦» (.ات ی ار وال و  دق
ای د سنننننجادګرو ډلننننن ق پننننن ی غنننننچ سنننننر  

ټجلنننج ح نننجر  ییننن  السنننالم تننن  مثبننن  

ځنننننننننجا  ووایننننننننن  او خپننننننننن  څ جنننننننننن  ئنننننننننی 

رتنننن  پجرتنننن  راوګرځننننج  او سننننهئ ی ئننننی و 

کنای او پن  کمننا  تجمن  متجمن  شننج  

نننننننج رسننننننج    ور تنننننن  وفرماینننننن : ونننننن  

سنننننننننننجداګر بنننننننننننن  د قیامنننننننننننن  پنننننننننننن  ور  د 

فجننارو او فسنناقج پنن  صنن  کننې پجرتنن  

ک نن ی مګننر   نن  خینن  بنن  لنن  دغننج ډلننج 

سننر  ننن  پجرتنن  ک نن ی ونن  لنن  پرورد ننار 
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ې داسنننالم څخنننن  دمخنننن  دما ییننن  پنننن  زماننننن  کنننن
،  د یکننننننننننننننننانج زیچی ننننننننننننننننن  او زينننننننننننننننناتجال  د خج ننننننننننننننننی 

نیکمرغننننن ، قنننننجت او نننننزت نښنننننان  ګڼننننن  کی لننننن . 
بنننننننالعکل دلج نننننننج زيچی نننننننن  دمنننننننجر او پنننننننالر حتننننننن  
دقبیاننننن  لپنننننار  پننننن  ژونننننن  کنننننې ينننننج  تنننننجر  شنننننپ  او 

 دغ  ډک  ور  ګڼ  کی  . 
دلننننننننجر زیچی ننننننننن  دکجرنیننننننننج لپننننننننار  دننننننننننګ،  ننننننننار  

اوشنننننرم  دبننننن و  حظنننننج پیننننن  بیننننن  کیننننن  ، لننننن  دې 
دځينننج خیکننج پنن  وداننن ې ددې غنن  او  ننار امینن  

څخ  دخالصنج  ينجاځخ  الر  داو  چنت کنجون  
لج نننننن  بنننننن  يننننننې ژوننننننن ی  ننننننخجل ، لکنننننن  د م ننننننر، 
خزا نن  او تمنننی  پنن  څ نننئ قبیاننن، چننت دتننناریخ پنننا ې 

 ددې ډو   نعناتج څخ  ډکې د .
ټجلنننننننننننننننج او متوسننننننننننننننفان  اود  نننننننننننننن  پنننننننننننننن  ځينننننننننننننننج 

کې د یکنننننننننننننننننانج زیچي نننننننننننننننننن  او ډیروالننننننننننننننننن  نینننننننننننننننننجکجر 
نیکمرغننن،، قننن رت  نننزت او افتخنننار خجشنننبخت ، 

بیننننن  ک ننننن  ، او دلج نننننج زيچی نننننن  لکننننن  دما ییننننن  
ر، ننننننګ او بنننن بخت  دغنننن  او دزمننننانې پنننن  څ ننننئ  ننننا

ور  بیننننننننننن  ک ننننننننننن  . او د زيننننننننننناتج لج نننننننننننج  پريشنننننننننننانی
زيچی نننن  دکجرنیننننج تنننرمنځ د ننننع ، م رومینننن  

  ئ  ک   .ماوناتجانی نښانی ش
ننننج ددی غم نننز  څخننن  دمخننن  امیننن وارو او غ نننئ 

تننننن  دا نننننیې د ا نننننانې ک ننننن   چنننننتد   امیننننن وارو 
وی پ  نص   کا   او یادا یې واينې چنت ز هعال  

عجر داو  چننننننت نننننننننرځج    ننننننام شنننننننننننننوګ    یننننننل
   هعال  دې  وکا  چت لجر ن  و .

 وزیچیننن    ننننج  او کنن  و نننئې د ینننل پرځننای لنننجر 
لننجمای خنننج دکجرخیننل دماشنننجم دزيچینن و خبنننئ  

ا غننننجر  ینننتواتننن  نننن  کننننجی او پننن  زيچيننن و يننننې وجن
کنج   خنج کن  څننجک ورڅخن  پج نتن  وکنا  نننج 
پ  ډیرزد  ماه   واز ورت  ووايې چنت مینن  پین ا 
شننننج . ددې خبننننئ پنننن  خوئينننن و سننننر  دکننننجراو کانننن، 
زناننن  ينن  مننجر او پننالر تنن  دمبننارک  پرځننای هسننا، 
ورکج   او لک  دوا پ  کجر کې چت مای شنج  
پننننن    ننننن  شنننننا  ورتننننن  هعزیتننننن  کیمنننننات واينننننې، او 

  بنننننکنننننج  چنننننت   هعنننننال  دې درتننننن   ورتننننن  د نننننا 

و  پننننن  نصننننن   کنننننا .  ځيخننننن  خنننننج دا نننننیې ز ځیننننن  
واينننننې: چنننننت   هعنننننال  دې دمسنننننیما  پننننن  کنننننجرکې 
دلننننجر ژ  ننننن  پجرتنننن  کننننج  چننننت ددې ډو  دودونننننج 

 ماغننننننننننننن  د ما یی ننننننننننننن  دزمنننننننننننننانې لجیننننننننننننن  انګ نننننننننننننز  
اخانننن،.   نننن  وخنننن   نننن   نعناتجڅخنننن  سننننروین  
 دخیکج تصجر دا   چت:

 رخ  د .س لجر پ  کجر کې دب  وا ب 
  لننجر چننت د ژوننن  دروننن  بننار دی څرنګنن  بنن  يننې

تربی  اونالن  کنج س او دا درونن  بنار بن   ترکجمن  
 و .سبار پجر  پ  او و 

  کجرنی تن  پن  دې مناد  نناۍ کنې لجرچت پالر او
  يڅ پ  درد ن  خجر .س 

  ،د  نننن  وننننا لپننننار  زحمتجننننن  څرنګنننن  و ننننال، چنننن
 دب  کجر ت  ځ،س

 خال ننننننننن، کننننننننن  و نننننننننئې ددې لنننننننننجر څخننننننننن  کنننننننننجم ا
سنننرغاون  ترسنننر  شنننی  ننننج ددا نننیې غننن  سنننر  بننن  

 څ  کج س
  يننننن  د واد  پننننن  اد  د ينننننج ونننننا سنننننر  بننننن   څرنګنننن

 مخامخ شی س
     زمج سیا  و  او ک  ن . سیا     خیل ب 
  دا ننننیې شننننخص بنننن  زمننننجنچ پنننن  دود او دسننننتجر
 ر و  او ک  څنګ س ببرا

بیا چت کی  يې ونا تن  پن  نکناح ورکنا  ننج پرځنای 
حینج  ونننال، ځننجم يننې  ددې چنت ورسننر  دخپیننجی 

بننننن ې راځننننن، او   ننننن   ننننن  ينننننج ډو   نننننې ننګننننن  ګڼننننن  
د  چننت  پنن   مننجم  سننیمج کننې  منن ا ومنن  ک نن  . 

منننجر او پنننالر لجرتننن   نننيڅ ارز ننن  نننن  ورکنننج ، او 
او پنننالر دم ربنننان  څخننن  تننن  م رومننن   لنننجر دمنننجر 

او دم ربان   و ، پالر يې ځا  ت  ن  نچد  کج ،
مجینل تن  الد ي  پ  سر ن  کا  ، بازار یا کنجم 

يې ل  ځان  سر  ن  بيايې، او وايې دا مینن  د   
د غت  پالن  او تربین  پن  سنم  تجګن  نن  کنج ، د 
لجس  او هعیی  پ  ح  ورت  قاين  نن  و . ددې 

قنننر   کنننری  دا نننیې يادونننن   بننن و خصنننیتجنج څخننن 
ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  چ :کنننننننننننننننننننج  

چ  چ  چ      ڇ  ڇ  ڇ  ڇ      ڃ  ڃ  ڃ
ڑ  ڑ    ژڈ  ژ ڌ   ڌ  ڎ   ڎ  ڈ   ڍڍ

 ٦٩ - ٦٥الن  :  چک  ک
او کینن  چننت ددوی يننج شننخص تنن  زیننری  

دلننجر ورکننا  شننی   نننج و  يننی ګرځنن، مننخ تجردلنن  
خپګاننن  ، او و  پنن  ق ننرد پنن  خپینن   نن   . لنن  
 خیکننج پ  نن   د  نن  بنن ی لنن  امینن  چننت ورتنن  ينن 

ځنننننا   پننننن  اد  زینننننری ورکنننننا  شنننننجی دی. داو لننننن 
  د سننپک  چننت  یننا و  ينن  سنناه فکننر کننج   سننر 

سننننننر  او کنننننن  خښنننننن  يننننننن  کننننننا  پنننننن  خنننننناورو کنننننننې. 
 خبئدارق دوی ډیر  ب   فیصی  کج .

حننننا  داچنننننت  ننننن   مننننجر د    ننننن   خنننننجر د    
     مان ین  د       لجرد .

 ننننن     ننننن  انسنننننا  دی چننننن، ننګینننننال، زينننننچو ، 
شنننا ا  زينننچو   اود ماشنننجمانج څخننن  ځجاننننا  

سننننننا   تچننننننپننننننجر  مننننننجدو ، سننننننا  پننننننال، تننننننرد  
 ییمننن    پج نن ، زیرکتیننا اوتننج   انسننان  ،  

شجا   دمجر پ  غ    کنې ینادیچ   او د نر  ظنی  
ارو مرو ظیمنن  مننجر و .   شخصنن   تننر شننا بنن

 نن   د  هعننال    نن  لننجی نعمنن  او ق رمننن  
مخینننننج  دی، چنننننت دبشنننننري  هسیسننننن  ورننننننجر  

پننر مننخ مکننې ځتالنن  دی  کنن   نن   ننن  وای نننج د
 ب  دتناس  لاۍ ب  پ  ټپ  والد  و .  

ې نننننننننننسا  ونننننننننجم اننننننننننسا  دی کنننننننن   اننننننننننننن ننننن    
  هعننال  اشننرف املخیجقنننات پینن ا کنننا  دی او 

دا شننننننننننننرف يننننننننننننجاځت پنننننننننننن  سنننننننننننناو پننننننننننننجرې 
پنن  ځننانګای تجګنن     من صننر ننن  دی.

هعننننال   نننن   دسنننناو لپننننار  نعمنننن  پینننن ا 
ڈ  چ   هعنننننال  فرمنننننايې: .کنننننای دی

ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک   ک  
 ٢٣الروم:  چ. .. ک  گ

د  هعنننال  دنعمتجننننج څخننن   
دا ننننننننننننن  د  چنننننننننننننت پیننننننننننننن ا کنننننننننننننا  ينننننننننننننې د  
ستا نننیې لپنننار  ستا نننیې دمننن ل څخننن  
ستا ننننیې لپننننار  بيبیننننانې ددې لپننننار  چننننت 

پ  او نننی . رامننن  و تا نننیې د  نننجی سنننر  
 ځننننننننننننای کننننننننننننې   هعننننننننننننال  فرمنننننننننننننايې:بنننننننننننن  

ىئ  ىئ   ی  ی  ی  ی  جئ  چ
 ٣٣فاړر:  چ. . .يئحئ   مئ  ىئ

 نوراهلل صافیاستاد 
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 ېئاو     ننننن   ات دی چنننننت پیننننن ا 
تا ننیې  لنن  خنناورو، بیننا لنن  نطفننی څخنن     ی کنا 

 بيا يې وګرځجل  مجد  مجد د نر او     .
ننج ک  و ئې د قر    کری  نصجصج ت  ځ نئ شنج  

ګجرو چت پ  کجم ځنای کنې قنر   کنری   دسناو 
 .   کای کای، ترڅنګ يې د  ج صف  صف  

تجګنننن  سننننتایا،  او   نننن   نننن ت يننننې پنننن  ځننننانګا  
 چت   هعال  ت  نچد  د .

، او داسننالم جاحنادیث ؛و نئې دپی مبنئکن  
ځالننننننننننن   تننننننننننناریخ مطالعنننننننننن  کننننننننننناو نننننننننننج د ننننننننننن ج 

پن  کنې  ن  شنم ئ  ب  میام پ  اد   دف یی  او
دالیننننننننن  وویننننننننننج  او داسنننننننننالم دسننننننننن يوا، دیننننننننن  

.  وینننننننج چننننننت ویننننننادونج څخنننننن  ډک دی د نننننن ج د
داسننننننالم پنننننن  سننننننرلجدی او مجنننننن  کننننننې ناریننننننن  او 

   ج دوادو پ  شریک  ونډ  درلجدل .  
لنننجر پننن  پالنننن  د لنننجمای ورځنننت  د ؛پی مبنننئ

مَّاااااانأ عَّااااااالَّ ) څخنننننن  تاکینننننن  کننننننای، او فرمنننننناي : 
اا َّ  َُ ةَّ الأِ یَّامَّااِة نَّسَّااا وَّ ااانَّ یاَّاا أ َّااا جَّ ُل ااارِیاَّ اَّیأِن حَّ َّااِ تاَّباأ جَّ

باَّعَّیأ ِ  ا وَّضَّمَّ إ أ متف   یی .(ََّكَّوَّ
 

ونناچت دو  لج نن  لننجی کننای تننردی چننت  
 بینننج  تننن  ورسنننی ل  پننن  ور  دقیامننن  بننن  ز  او

ص دا ننننننننننیې يجځننننننننننای راشننننننننننج، او بیننننننننننا دا شننننننننننخ
جځای کنننا . ننننننجهې سنننر  ينننندواد  ګ ؛پی مبننئ

 دنمجنې لپار     د
د لننننجر پالننننن  مننننن  تنننن  دداخیینننن و وسننننیی  د . 

اااادُِ مأ  یَُّكاااا نُ   َّ  قَّااااالَّ ) رسننننج    فرمنننناي :  وَّحَّ
، ثَّاا َّ ُ  اا َّات   ثَّاا َّ ُ  نَّوأ  الاَّنَّااات  ِساانُ  نَّخَّ  إلَّاایأِهنَّ  ناَُّیحأ
نَّةَّ  اَّخَّ َّ  إ َّ   متف   یی  (.الأجَّ

نن  بن  و  ستاسنج دونا دری لج ن  ، او  
یننا دری خجیننن ی چننت ورسننر  نیکنن  وکننا  مګنننر 

 من  ت  ب  داخ  شی .

کنن  و ننئې څننجک دکننجم مننرم مرتکنن  شننی ، نننج 
ځننانګا  احکننام لننر ، اود ننر  ينن  پنن  اد اسننالم 

منرم پن  تناسن  سننزا د مجنرم لپنار  ينې د  ن  
یکنننننې منننننرم شخهنننننی  ق نننننی  د  او ، بکات د ټنننننا

داسالم مرم مرتک  پجرې من صر  د .يجاځت د

خنننننننج قاتننننننن   دمیتنننننننج  ور ننننننن  کنننننننجالی شنننننننی  چنننننننت ینننننننا
اوينننننا ينننننې بننننن  ننننننچدې خپینننننجا  لکننننن  ورور،  ،ووژنننننن 

.  مننن اراز پننن  بننن   کنننې ووژنننن  دا نننیې ننننجر  وی اوز 
باننننن ې بنننن  کننننجم څننننجک قتنننن  وکننننا ، او یننننا ور  کنننن 

دواد  متخاصننننننننننننم   دنننننننننننننامجد تننننننننننننجر ولګ نننننننننننن   او
تن    کجرن  وغجاد  چت صلح  وکا ، او د من

دوی دظیمجننننننج قربنننننان   دپنننننای ټکنننننی ک ننننن د ، ننننننج د
 دا پن  دې معننا چنت باین  د پنرې کنا . ن   باین  

دو   ننننن ت میابننننن   څخننننن  ينننننج  ینننننا  مجنننننرم کنننننجرن
کجرن  ت  دخپیج بن و پن  بن   کنې ورکنا ، برابنر  
خبنننننئ  د  چنننننت دغننننن   ننننن   لجیننننن  و  ينننننا کنننننجوخ ، 
دکننننجم شنننننخص پنننن  نامننننن  چنننننت يننننې ورڅخننننن  اخاننننن، 
    لجی و ، اويا ودوکی، سال  و  ینامعیج ، 

دپنننالر، ورور، نیکننن  دظیننن   ننن   د  چنننت بننناهخر  
منننرم پنننالر، ورور ترسنننر  کنننج   سنننزا دتننن  لپنننار  څکننن .

 ج سزا  ي  بای  لجر او يا خجر ت  ورک   .خ
کینننن  چننننت کجمنننن   نننن   پنننن  بنننن و کننننې ورکننننا  شننننج  

 پنننن  بننننن و کننننې د ورکنننننا  شنننننج   ددې  حظننننې څخننننن 
او  نننې  ، م رومیننن  مظیجمیننن بننن بخت ،  ننن ت د

 . وزلت ک س  شروع شج 
 
ً
د  کنن  و ننئې وغننجاد  چننت واد  يننې کننا  نننج غالبننا

او الزمنننننننننن  حیجقنننننننننج څخنننننننننن   ،خپینننننننننج ټجلننننننننننج اخال ننننننننن
واد   د خجاسنننننننننننن   ننننننننننننار ،لکنننننننننننن   م رومنننننننننننن  و ،

 .دا یې نجر  مراس ، م ر، مسک ، م  ز او
واد  مراسن  دا نیې  لن  خنجا ينې د  دخپات کنجرن

تنننننر سنننننر  ک نننننن ې لکننننن  چننننننت ددې  ننننن ت دغنننننن  ور  
د ورځننت سننر  برابننر   دمننرا او قبننئ تنن  دکنن  ودلننج 

دخیکنج خبنئو  پن  کنې ننن  و ، د واد  ډوډی  و .
پنننننن  کننننننې ننننننن  و ، دنکریننننننزو شننننننپ  پنننننن  کننننننې ننننننن  و ، 

یا د ینل دکنجرنی لن  خنجا ورتن  م  نز نن   ن دپالر 
اخ سننت  ک نن  ، او کنن  اخ سننت  ک نن     نن   نن  

مننجاردو کنې م ننر  نن   اک نئ پنن  ډینر ننناڅ ز  اسنبا . 
ورتنننن  ننننن  ټاکنننن  ک نننن  ، او کنننن  و ننننئې وټاکنننن  شننننی  

        ورت  ن  ورکج  ک   .
تن  وسنپار  شنی     رکی  چت  ن   د ینل کنجرن

  ننن  ک ننن  ، نننج د  ننجی لننن  خننجايې کننجم اسنننتیبا
 او لکنن  د او ټننج  ورتنن  پنن  سننپک  سننهئګ  ګننجر ،

 ژون  کج . کېوين ت پ  څ ئ پ  کجر 
بای  د روا حک  پ  ب و کې ورکا  شج      

 وا ننې.و واز تنن  لبیننل  د ننر غننا    ومخن  او دکننجرن
تنن  باینن  د خپنن  خسننر او خجا ننیې رټنن  او کنځنن  

 رکننننار باینننن  ترسننننر  کننننا ، او  ننننې  پنننن  ځننننا  ومخنننن .
  وجننن  خجلنن  خپنن  ژوننن  تنن  دوام وننج  ووننرا پنن

او کننن  و ننئې دونننا پنن  ودانننن ې نافرمنننان   ورکننا ،
او بایننن  سنننزا ينننې  ،وکنننا  دا لجیننن  ګننننا  بیننن  ک ننن   

ک  و نئې ددې  ن ت څخن  اوالد پی اشنی   وويخ .
نننج   نننجی تننن   نن  ددې اور تننناو ور رسننن   ، او ننننا 
ګڼاننن   نننن ت ب نننن، ورتنننن  وینننن  ک نننن  ، چننننت د  ننننجی 

. کنننن  و ننننئې   مشننننا ر تنننن  دکمهننننئی احسنننناد کننننج 
سننننجر   ننننر څننننجمر   نننن  پنننن  راحنننن  او  سننننجد  و  

پننن  بینننا   پننن  ينننج ډو  روانننن  نننناروغ  اختننن  و . 
کج ننک کننج    ځینننج منطیننج کننې د یننل کننجرن
    وکنا   بی چت دغ   یل ت  بی  دخج یې 

ترڅنننج دواد   جسنننا ژونننن  وکنننا  او اصنننی  اوالد 
خالصنن  داچننت ددا ننیې  نن ت ژوننن  تننر  وزیننچو .

  مرګ  ک  ن  و .
پن  اف انسننتا  کننې   نن  ظاملاننن  پریکنناې د  دا 

چنننننننننننت د کجرنينننننننننننج تنننننننننننرمنځ او پر ننننننننننن ج بانننننننننننن ې د 
تنننننننناوتریخجال  زیننننننننچو . د   هعننننننننال  د حکمجنننننننننج 

د  څخنننننننننننننن   نننننننننننننننکار  ب ننننننننننننننناوت دی.  دپی مبنننننننننننننننئ
حکمجننج نافرمنان  د . د شننر ع  پن  میابن  کننې 

 دوديزو فیصیج ت  برتری ورکج  د .
ۈ  ٴۇ  ۋ   ۋ      چ   هعننننننننننننال  فرمننننننننننننايې:

ۅ  ۉ  ۉ  ې    ې  ې    ۅ
ې      ى  ى  ائ  ائ   ەئ  

 ٦٦ال سا :  چەئ  وئ
څرنګننن  چنننت د پنننل خبنننئ  دا نننیې ننن  د  

دوی فکر کج   قس  پ  ر  ستا تر غنت پنجرې 
ملمنننا  کينن ای نشننی  ترڅننج چننت پنن  خپنن  من نن، 
شننننخاو تننننا فیصننننی  کننننجونکی وننننن  ګرځنننن،، او بینننننا 
ستا پ  فیصیج بان ې دزد  ل  کجم  راضنی  نن  

 و ستا بریکاو ت  پجر  هسیی  ن  شی .شی ، ا
بانن ې و .  د رسج    پریکا  پ  قر   کنري 

دا د  ر    وا لپار  سنرزنر او  نخ  و ین  
دی چنننت د شنننر ع  څخننن  سنننرغاون  کننننج  او د 

 اله  حکمجنج مخالف  کج .
ددا ننننیې پریکنننناو کسننننا ، شننننریکا  او شننننا  ا  
ټننننننننننننج  د ځمکننننننننننننې پنننننننننننن  سننننننننننننر د لننننننننننننجی ظاملننننننننننننا  او 

بشنری  او انسنان   د نمنا  ستمګرا  د . د 
د .دا ننننننننیې نکنننننننناح چننننننننت  ننننننننیڅ د شننننننننر ع  سننننننننر  
سننمج  ننن  خننجر . د یننل او ميننن  ر ننای  پنن  

م ر پ  کې ن  و ، بیکنې د حینجا  پن   کې ن  و .
څ ننئ مبادلنن  ک نن  . د ویخنن  پنن  میابنن  کننې تبادلنن  
ک نن  . يننج ډو  د  زاد انسننا  خرڅننج  د  کننجم 
چننننننننت   هعننننننننال  ورتنننننننن  د مګننننننننا  ا ننننننننال  کننننننننای. 

رمایا،: نننننننننننننننې   هعننننننال  فنرما   وننننننننننننننننننننف  مبننننننئپی
ث ثااااة نسااااا خا اااامهم یاااا ة )  :ومنننن   ننننز   قننننا 

ال یامة  رجا  نععاِ الا  ثام دادر، ورجا  الاا  حا اً 
نأ اا  ثمنااا ، ورجااا  ا ااا أج  نجیااا اً نا ااا  نِ منااا  

 البخاری .(ولم ی ن  نج  
فرمننننایا، چننننت   هعننننال   ؛پی مبننننئ 

د  چنننت د قیامننن  پننن  ور  فرمننناي : دری کسنننا  
بنن  ز  ورسننر  مګنننا  کننجم ينننج   نن  شنننخص دی 
چننننت زمننننا پنننن  نننننجم و نننن  د  مننننا    ورکننننا  او بیننننا 
غننننن ر وکنننننا ، اوبننننن    ننننن  شنننننخص دی چنننننت  زاد 
انسنننا  خننننرڅ کننننا  او بیننناي  پ  ننننیې وخننننرو ، او 
بننننن    ننننن  شنننننخص دی چنننننت ام نننننئ ون  نننننی  او لننننن  
  ننننننننننن  څخننننننننننن  ګ ننننننننننن  واخاننننننننننن، او بیننننننننننناي  امنننننننننننجر  

 ورنکا .
 دوام لری  ...

 

د ما یینن  دزمننانې   نن  مینن د دینن  
د چنننت دينننج شنننخص ينننج رسننن  لننن  منځننن  

 تن  ورکنا   سنزا دې بن  شنخصدمرم 
ۇئ  چ   هعننننننننننننننننننال  فرمننننننننننننننننننايې: .شننننننننننننننننننی

ېئ    ېئۆئ  ۆئ   ۈئ  ۈئ   ېئ
٣٦١ألانعام:  چ. . .یىئ  ىئ  ىئ  ی

 نننن    ننننیڅ ننننن  مرتکنننن  ک او 
مګننر و  بنن  سننزا   دکننجمې ګنننا د نفننل

ر   ننننننننن  بانننننننننن ې، او نننننننننن  بننننننننن  بنننننننننارو  پننننننننن
لن  بن   مرغنن    يونجک ګننا  د بن  وننا.

کې منطیننننننج پننننن  ځينننننننجزمنننننج  د  یننننننجاد 
 مج جع بر کل د ، ک  و ئې څنجک

ننننننننننننننج  د مننننننننننننرم مرتکننننننننننننن  شننننننننننننی قتنننننننننننن   د
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ی که ساینس و تکنالوژی ابه هر اندازه 
پیشرفت می کند، هلل الحماد حقانیات   
دین مقدس اسالم بیش از پیش بر ماال  
می گردد، قارآن کاریم ایان مشاعل     
فروزان و منبع هدایت عاالم بشاریت   
یکهزار و چهارصد و چهل سال قبل از 
امروز، در مورد انشقا  القمر یا دو نایم  

 شدن مهتاب فرموده است : 
 3القمر:  چھ  ھ  ے  ےچ
قیامت نزدیک شد و ماه از هم  "یعنی: 

 "شکافت!
زمانی که امریکایی ها به کر  ماه دست 
یافتند، بعد از تحقیق و ریسارج هماه   
جانبه پیرامون ایان مساأله، آهساته    
آهسته به واقعیت االمر) انشقا  القمر( 
پی برده  و اعتراف کناان باه دو نایم    

ل شدند، بلکه باه  شدن ماه، نه تنها قای
گونه ی واضح و صاریح گفتناد: بلای!    
زمانی مهتاب دو نیم شده بود، حتی تا 
اینکااه همااان داغ و ورشکسااتگی و  
عالیم جدا شده که دو باره با هم التیام 

معلوم می شود،  و چس یده است کامالً
ما این موضوع را از نزدیک به چشام  و 

سر خاویش مشااهده نماودیم و ایان     
   نکار ناپذیر.حقیقتی است ا

امروز، ما در قرن بیست و یکام، عصار   
ساینس و تکنالوژی، عصری که جهاان  

هستی را به یاک دهکاده ی کوچاک    
مبدل ساخته، علم و دانش چنان حالت 
سیر صعودی و ارتقای متداوم خاویش  
را می پیامد که کوچاک تارین ذره ی   
خاکی و حقایق نهفتاه در دل زماین و   

ماوی، اسرار پات و پنهاان اجارام سا    
منظوم  شمسای، سایارات، کواکاب و    
کهکشااان هااای بلنااد و باااال را مااورد 
تجزیه، تحلیل و بررسای قارار داده و   
نتایج مطلوبه را حاصل می نمایناد کاه   
به زعم برخی از مردم، خاارج از دایار    

 عقل بوده درحالی که چنین نیست.
چنانچه قبالً تذکر دادیام کاه کیهاان    

در  نااورد امریکااایی)آرم سااترانگ(  
میالدی در فضا دست یافتاه    3٧6٧سال

و به مهتاب پیاده شده، حقایق و دونیم 
شدن مهتاب را بارای جهانیاان بارمال    
ساخت، درحالی که قارآن کاریم ایان    

اسارار و محتاوای موضاوع     از کتاب پر
شق القمر یا دونیم شادن مااه را یاک    
 هزار و چهار صاد و چهال ساال قبال    

 الحمد.تذکار داده بود، هلل  ازامروز
باید دانست که دو نیم  شدن ماه یکی  

از معجزات بی شامار حضارت محماد    
ایان   به حساب مای آیاد و   مصطفی

واقعاا  باازرگ هنگااامی رخ داد کااه  
ای ه مشاارکان از رسااول اهلل معجااز  

خواستند که دال بر صداقت و حقانیات  
پیشنهاد کردند که به پیمامبراو باشد، و 

رسالت  تا به صد  ،ماه را دو نیم بسازد
او باور کنند. چنانکه خازن گوید: دونیم 
شدن مااه از معجازات روشان رساول     

 (3)به حساب می آید. اکرم
بلی! شق القمر موضوعی است کاه باه   
اساس درخواست مشارکین وقات، در   

از پیاامبر گرامای اساالم     المکر 
صورت گرفتاه   سیدنا محمد مصطفی

بود، اما تعدادی ازماردم باه ا ار کفار     
لحاد و نا فرمانی و برخی هام از نگااه   وا

نافهمی منکر این امر شدند، تاا اینکاه   
 (آرم ساترانگ )کیهان نورد امریکاایی 
مایالدی   3٧6٧برای اولین باار در ساال  

( در فضا دسات یافات و   33توسط اپولو)

و حقاایق   .هبه مهتاب پیاده شاد 
نهفته را کاامالً واضاح و صاریح    

 بیان نمود.
نگاامی  واقعه ی شق القمار در ه 

اتفا  افتاد که هناوز دو ساال از   
محاصره و تحریم شعب ابی طالب 

ه بود، کاه کفاار مکاه باا     نگذشت
آن را دیدند، همه ی چشمان خود

محد ان و مفساران اتفاا  نظار    
دارند که این واقعه پنج سال قبل 

رت یعنی در ساال هشاتم   از هج
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دو بار اتفا  افتاد؛ ولای باا توجاه باه     
روایات صحیح، آن یک باار باه وقاوع    
ع پیوسته است، در خصوص این موضاو 

روایاتی چند از تفسیر ابان کثیار، در   
 ذیل نقل می گردد، مالحظه فرمایید:  

در صحیح بخاری ازحضرت اناس   -1
) نن اَا   روایت اسات کاه:   بن مالک

مهااة  ااأل ا ر اا ل ار  االی ار علیاا  و االم، نن 
یاا یهم  یااة نااأراَم ال ماا  هاا ین ح اای راوا، حاا ان 

  (1)الینهما 

 اهل مکه از رساول اهلل جهات   "یعنی:
 بوت نبوتش معجزه ی تقاضا نمودناد،  
خداوند متعال ماه را دو قطعه نمود، تاا  
اینکه کوه حراء را در بین آن دو قطعاه  

 "مشاهده نمودند
در صااحیح بخاااری و مساالم و   -2

مسند امام أحمد از حضرت عبداهلل بن 
) اس ا  ال ما  علای  آمده است: مسعود

عهد ر  ل ار  لی ار علی  و الم ها ین ح ای 
ار  ااااالی ار علیااااا  ظااااا وا إلیااااا ، ن اااااال ر ااااا ل س

 (4)  اههدوا(و لم

ماه در عهد مبار  رسول خدا  "یعنی:
شکافته و دو پاره شد، تا اینکه همگان 

باه ماردم    آن را دیدند، آن حضارت 
  "فرمود: که ببینید و گواهی بدهید

ابن جریر نیز این حادی  را باا ساند    
خویش نقل نموده و در آن آمده اسات  

کنااا مااو ر اا ل ار  االی ار علیاا  و االم   )کااه
المنی ناس   ال م ، نأخوت ن قاة خلاَ الجبا ، 

  اهااهدوا ال ر اا ل ار  االی ار علیاا  و االمن اا
(5)اههدوا(

 

 حضرت عبداهلل بن مساعود  "یعنی:
می فرماید: که ماا در میادان منای در    
محضر رسول اهلل بودیم که ناگهان مااه  

ه پشات  دو پاره شد، یکی از آن دو پار
کوه قرار گرفت، و آن حضارت فرماود:   

 "گواهی بدهید، گواهی بدهید.
داود طیالساای و بیهقاای در  ابااو -3

 روایت حضرت عبداهلل بان مساعود  
) اس ا  ال ما   این را نیز نقل کرده اند که:

معجازه ی   ا بات حقانیت آن حضرت
شق القمر را نشان داد، که  بوت آن در 

در  زآیه ی مذکور}انشاق القمار{ و نیا   
احادی  صحیحی که جمعی از اصحاب راوی 

هستند، آمده است، و مای تاوان از   آن 
آن جمع، حضرت عبداهلل بان مساعود،   
عبداهلل بن عمر، جبیر بن مطعم، عبداهلل 

رضاوان اهلل  بن عباس، انس بن مالک و غیره

 را نام برد.علیهم اجمعین 

حضرت عبداهلل بان مساعود حضاور و     
مشاهده ی خود را از آن صاحنه بیاان   
ر فرموده است، امام طحاوی و ابان کثیا  

روایات واقعه ی شق القمر را متواتر قرار 
داده اند، در نتیجه وقاوع ایان معجازه    

 نبوی با دالیل قطعی  ابت است.
خالصه ی واقعه از این قارار اسات کاه    
رسول اهلل در میدان منی حضور داشت، 

از  ،را مشرکین نشانه ای دال بر نباوتش 
او تقاضااا نمودنااد، و آن شااب، شااب  

متعال این معجازه  ماهتابی بود، خداوند 
را به ظهور رساند، که ماه دو قطعه شد، 
و قطعه ی از آن به سوی مشر  و پااره  
ی دیگرش به سوی م رب و کوهی باین  
 آن دو قطعه حایل شد و آن حضارت 

ضمن خطاب به حضار فرمود: مالحظاه  
کنید و گواهی بدهید، زمانی کاه هماه،   

این معجازه را مشااهده نمودناد،     علناً
 ی ماه به هم وصال شادند، و   هردو پاره

هیچ بیننده ای نمی توانست این معجزه 
ی علنی را انکار کناد، ولای مشارکین    

کل جهاان   ند که حضرت محمداگفت
کناد، در انتظاار    ررا نمی تواند مساحو 

ورود واردین از گوشه و کنار باشید، که 
 آنها چه می گویند؟

بیهقی و اباوداود طیالسای از حضارت    
روایت کارده اناد    دعبداهلل بن مسعو

که پس از تمام نوواردان تحقیق به عمل 
آمد، همه ی آنها به دو قطعه شدن مااه  
اعتراف کردند. در بعضی از روایات آمده 

المکرمه  که این معجزه شق القمر در

 رخ داد. ابعثت، در من
مفسران پیرامون شأن نازول ایان آیا     

القمر:  چھ  ھ  ے  ےچ یمهکر

المکرمه  چنین می نگارند: کافران  3
به رسول اهلل پیشنهاد کردند که اگر در 
ادعای رسالت صاد  هستی، ماه را برای 
ه ماه دونیم کن، و اگر این کار را کردی ب

نهاد یتو ایمان خواهیم آورد، و این پشا 
آنان در شاب چهااردهم مااه صاورت     

داوند قادر و توانا گرفت، رسول اهلل از خ
خواستند کاه پیشانهاد آناان را عطاا     
فرماید، ماه دونیم شد، یک نایم آن باه   

 قرارنیم دیگر به کوه قیقعان  کوه صفا و
رار دارد تا آنکه که در مقابل آن ق گرفت

مشاااهده رادرمیااان آن دو کااوه حااراء
 نمودند.

مشرکان گفتند: محمد ما را جادو کارده  
و ما را جاادو  است و س س گفتند: اگر ا

ماردم را نمای تواناد     هکرده باشد، هم
جادو کند!! ابوجهل گفت : صبرکنید تاا  
اهالی بادیه ها بیایند اگر آناان انشاقا    
ماه را مشاهده کرده باشاند، ایان کاار    

اگر نه محمد چشم هاای   واقعیت دارد و
ما را جادو کرده است. بادیه نشاین هاا   

و  .از دونیم شدن ماه خبردادند آمدند و
ابوجهل و مشرکان گفتناد: ایان جاادو    
دایمی و پیاپی است، پس این آیه کریمه 

 شرف نزول یافت.  
گویناد:   آیه مای  این ها در معنی برخی

ماه در روز قیامات دونایم مای    
شود، این قول صاحیح باه نظار    
نمی آید و شاذ اسات، چارا کاه    
اجماااع مفسااران باارخالف آن  

 (2)است.
 معجزه ی شق القمر

تذکر دادیام   ه قبالًهمانطوری ک
کفار مکاه درخصاوص نباوت و    

نشاانه ای   رسالت آن حضرت
به صورت معجزه از ایشان تقاضا 
کردند، خداوناد متعاال جهات    
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المهة ح ی  ار نا ق ین، ن اال کفاار قا یش اَا  
مهاة َااوا  اح ،  ااح کم االان االاای کب اة اسظاا وا 

ا راوا ما رنی م ن د  دق، و إن  السفار ننن کاس  
کاس ا لم ی وا مث  ما رنی م، نه   اح ،  اح کم 
الااا ، نسااا   السااافار قاااال وقااادم ا مااان کااا  جهاااة 

 (6)ن ال ا  رنینا(
 در ) زمان اقامت آن حضرت "یعنی:

( در مکه ماه دو قطعه شد، کفار قریش 
گفتند : این سحری است که ابن ابای  

ه ( بر شما کردکبشه )محمد مصطفی
است، لذا شما در انتظار مسافرین تازه 
وارد باشید، که اگر آنها هم به دو پاره 
بودن ماه گواهی دادند، پس او راسات  

اگر واردین چنین چیزی  گفته است، و
ندیده باشند، پس یقینی است کاه او  
شما را سحر کرده است، از مساافرین  
تازه وارد که از جا های مختلف آماده  

ماال آمااد، همااه بودنااد، تحقیقاای بع
اعتراف کردند که ما دیادیم کاه مااه    

 "شکافته و دو پاره شد.
 پاسخ به شبهات راجع به انشقاق قمر

طبق اصول فلسفه یونان چنین شابه  
 ای وارد شده است که خر  و التیاام 

)شکافتن و پیوستن( در آسمان هاا و  
سیارات ممکن نیست، ولی این ادعای 
آنها بی جا و بار دالیلای بای اسااس     
مبتنی می باشاد، و متکلماین ل او و    
باطل بودن همه ی آنها را روشن نموده 
اند،  و تا هنوز هیچ دلیال عقلای باه    
محال و غیر ممکن بودن شاق القمار   
ارائه نشده است، البته عوام ناآگاه هر 
امر دور از ذهن را، محال و ناممکن می 
پندارند، ولی روشن است کاه معجازه   

خاالف   عبارت از امری اسات کاه بار   
عادات عمومی، و خارج از توان عماوم  
مردم، و مستبعد و حیرت انگیز باشد، 
و در غیر این صورت به امور معماولی  
که انجام آن در توان هر کاس باشاد،   

 معجزه نمی گویند.
شبهه ی عامیانه ی دیگر این است که 

و کنار، وقوع این واقعه را تصدیق کرده 
 (٦)بودند.

 شق القمر از نیر علوم روز

که دراین بح  مطارل  از سؤاالت مهمی 
است این است: وقوع انشقا  و شاکاف  

دارد؟ یا  ندر اجرام آسمانی، اصوالً امکا
 این که علم آن را به کلی نفی می کند؟

با توجاه باه مطالعاات و     پاسخ این سؤال،
ن اکتشافات دانشمندان فلکای، چنادا  

گوید: پیچیده نیست؛ زیرا اکتشافات می
بلکه چنین چیزی نه تنها محال نیست، 

بارها نموناه هاای آن مشااهده شاده،     
هرچند درهر کدام، عوامل خاصی ماؤ ر  
 بوده است. باه تعبیار دیگار: کاراراً در    
دستگاه منظوم  شمسی و سایر کارات  
آسمانی، انشقا  ها و انفجار هاائی روی  
داده است که، برای نمونه موارد زیار را  

 یادآور می شویم

 پیدایش منیومۀ شمسی -الف

ازساوی هما  دانشامندان     این نظریاه 
پذیرفته شده اسات کاه: تماام کارات     
منظوم  شمسی در آغاز جزء خورشاید  
بوده، که بعداً از آن جدا شده و هر یاک  

 در مدار خود به گردش در آمده است.
باره عامل این جادائی گفتگاو    منتها در

 است:
)ریاضای دان، ساتاره شاناس و    الپالس

معتقد اسات:   (٦)فیزیک دان فرانسوی(
نیروی گریز از مرکاز(  عامل این جدائی)

خورشید  "منطق  استوائی"در 
بوده ، و به این معنی کاه در آن  
هنگام که خورشید باه صاورت   
توده گااز ساوزانی باود و)هام     
اکنون نیز چنین است( و به دور 
خود گردش می کرد سرعت این 

 "منطقاه اساتوائی  "گردش در
سبب شد که قطعاتی از آن جدا 

ا پراگنده شاود و  گردد و در فض
بااه دور مرکااز اصاالی یعناای   

 خورشید به گردش در آید.

اگر چنین واقعه ی عظیم الشأنی پدید 
می آید، در تمام تاواریخ جهاان از آن   
ذکری به میان می آماد، اماا نکتاه ی    
قابل تأمل این است که واقعه ی مذکور 

المکرمه اتفا  افتاده  در شب و در 
اساات، و در آن زمااان در بساایاری از 
ممالااک، روز بااوده اساات، در نتیجااه 
مشاهده در آن سر زمینها، مای تواناد   

 مورد بح  قرار گیرد.
و در بعضی ممالک دیگر نصف شاب و   

ه است که عماوم ماردم در   آخرش بود
آن موقااع در خااواب بااوده انااد، و در 
بیداری هم در همه ی اوقات به ساوی  
ماه نمی نگرند، و در ا ر شکافته شدن 
آن در نورانی بودن زمین فرقی حاصل 
نمی شود، تا در ا ر آن کسی به ساوی  
ماه متوجه شود، و نیاز ایان واقعاه در    

 مدتی کوتاه پایان یافته بود.
مشاهده می گاردد کاه در    تبسا اوقا

ممالک کسوف واقع می شود بسیاری از
و قبالً اعالم مای شاود بااوجود ایان،     
هزارها بلکه میلیونها مردم کامالً از آن 
بی اطالع می باشند، و کوچاک تارین   
آگاهی از آن ندارند، آیا می توان عادم  
آگاهی آنان را دلیلی بر عادم کساوف   

 قرار داد؟
در عمااوم در نتیجااه عاادم ذکاار آن 

تواریخ، نمی تواند دلیلی بر عدم وقوع 
 آن باشد، تا بتوان آن را تکذیب نماود. 
اما عالوه بار آن در تااریخ مشاهور و    

ایان   "فرشاته  "مستند هند به ناام  
واقعه مذکور است که والی مالیبارهند، 
واقعااه ی مااذکور را بااا چشاام خااود 
مشاهده نموده و آن را در یااد داشات   

همااین واقعااه  خااود نوشااته اساات، و
موجب شد کاه او باه اساالم مشارف     
گردیااد، و قاابالً بااا روایااات ابااوداود  
طیالسی و بیهقی نیز  ابات شاد کاه    
مشرکان مکه از واردین خاارجی هام    
تحقیق کرده بودند، و واردین از گوشه 
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شده و عد  زیادی از آنها که بزرگ تار  
هستند نام گذاری، و حجام و مقادار و   
مدت حرکت آنهاا باه دور خورشاید،    

ی از محاسااابه شاااده اسااات بعضااا
 "آسااتروئیدها"فضاشناسااان باارای 

 .ناد ا ند و معتقاد ا لیاهمیت خاصی قا
احیاناً مای تاوان از آنهاا باه عناوان      
پایگاهی برای مساافرت باه نقااط دور    

 دست فضاء استفاده کرد!
این نمونه دیگری از انشقا  در اجارام  

 آسمانی است.
 )شهاب ها(   -ج

سنگ های بسیار کوچک  "شهاب ها"
کااه گاااه از انااداز  آسامانی هسااتند،  

تجاوز نمی کنناد، و باه هار     "فند "
حال با سرعت شدیدی در مدار خاصی 

ند، و گاه که ا برگرد خورشید در گردش
آنها با مدار کر  زمین تقاطع پیدا می مسیر

 به سوی زمین جذب می شوند.کند، 
این سنگ های کوچک، بر ا ار شادت   
برخورد با هوائی کاه زماین را احاطاه    

اطر سارعت سرساام آوری   کرده، به خ
که دارند داغ و برافروختاه و مشاتعل   
می شوند، و ما باه صاورت یاک خاط     
نورانی زیبا در البالی جو زمین آنهاا را  

تیار  "مشاهده می کنایم، و از آن باه   
 تعبیر می نمائیم. "شهاب

و گاااه تصااور ماای کناایم کااه سااتار  
دوردستی است که سقوط می کند، در 

کاه در  حالی که شهاب کوچکی اسات  
فاصله بسیار نزدیکای آتاش گرفتاه و    

 س س خاکستر می شود.
با مدار زمین،  "شهاب ها"مدار گردش 

در دو نقطه تماس دارد، به همین دلیل 
 هوآباان ماا   "برج اساد "در مرداد ماه

که دو نقطه تقاطع دو مادار   "برج عقرب"

 است شهاب ها بیشتر دیده می شوند.
ی دانشمندان می گویناد: اینهاا بقایاا   

ستار  دنباله داری است کاه، بار ا ار    
حااواد  نااامعلومی منفجاار، و از هاام 

 شکافته شده است.
این هم نمونا  دیگاری از انشاقا  در    

 کردات آسمانی.  
به هرحال، مساله انفجار و انشاقا  در  
کرات آسمانی، امری بی سابقه نیست و 
هرگز از نظر علام، محاال نمای باشاد     

ق نمای  تاگفته شود اعجاز به محال تعل
 گیرد.

اینها همه، در مورد انشقا  است، ولای  
بازگشت آن به حال معماولی، بار ا ار    
نیروی جاذبه ای کاه میاان دو قطعاه    

 وجود دارد کامالً امکان پذیر است.
 گرچه در هیهت قدیم کاه بار محاور   

و افاال  ناه گانا      (٧))بطلمیوس(عقید 
پوست پیازی اش، دور مای زد، چناان   

هم پیوسته بودند  این افال  بلورین به
که، خر  و التیام آنها در نظار جمعای   
محال بود، و لذا پیرامون ایان عقیاده،   

را منکر بودند، و  "معراج جسمانی"هم
را چارا کاه موجاب     "شق القمار "هم

شکافته شدن و س س التیام در افال  
هیهات  " بود، ولی اماروز کاه فرضایه   

باه دسات افساانه هاا و      "بطلمیوسی
سا رده شاده و    اسطوره های خیاالی 

ا ری از آن افال  نه گانه باقی نماناده  
 زمینه ای برای این سخنان باقی نیست.
شاید این نکته نیاز به یاد آوری نداشته 

تحت یک عامال   "شق القمر"باشد که
طبیعی معمولی صورت نگرفات، بلکاه   
به جنب  اعجاز داشت، ولی چون اعجاز 

محاالت تعلق نمی گیرد ، منظور در اینجاا  

 .یان امکان این مطلب بود )دقت کنید(ب
 )شق المقر( از نیر تاریخی  

ایراد دیگری که بعضی از ناآگاهاان باه   
مسأله)شق القمر( دارند این است کاه  
اگر این امر حقیقتی داشت با  آن هماه  

یخ جهان راهمیتی که دارد، باید در توا
  بت گردد، در حالی که چنین نیست.

ود این ایراد ولی، برای این که روشن ش
تا چه حد قابال اهمیات اسات، بایاد     

کیلو متر می رساد، ولای    25به
 ند.ا غالباً از این کوچکتر

دانشاامندان عقیااده دارنااد   
بقایاای سایار     "آستروئیدها"

 عظیمی هستند که، در ماداری 
 و مادار  "ماریخ "میاان مادار  

در حرکاات بااوده،  "مشااتری"
س س بر ا ر عوامال ناامعلومی،   

 منفجر و شکافته شده است.
 هاازار  5تاااکنون باایش از  

کشف و مشااهده   "آستروئید"

ولاای تحقیقااات بعضاای دیگاار از     
دانشمندان بعد از تالپالس[ منتهی باه  
فرضی  دیگری شاده کاه عامال ایان     
جدائی را وقوع جزر و مدهای شدیدی 
در سطح خورشید بر ا ار عباور یاک    
 ستار  عظیم از نزدیکی آن می شمرد.

فرضایه کاه حرکات    طرفداران ایان  
وضعی خورشید را در آن روزگار کافی 
برای توجیه جدائی قطعاتی از آن نمی 
دانند، دست به سوی این فرضایه دراز  
کرده می گویند: این جزر و مد اماواج  
عظیمی در سطح خورشید باه وجاود   
آورد، درست همانناد ساقوط قطعاه    
سنگ عظیمی در یک اقیانوس و بر ا ر 

، یکای پاس از   آن قطعاتی از خورشید
دیگری به خارج پرتاب شده و به گارد  

 به گردش در آمد. "هکر  ما"
در هر حال، عامل جدائی هرچه باشد، 

ناد  ا مانع از این نیست که همه معتقاد 
پیدایش منظوما  شمسای، از طریاق    
انشقا  و جدائی هاا صاورت گرفتاه    

 است.

 )آستروئیدها(-ب

قطعاات سانگ هاای     "آستروئیدها"
تند کاه باه دور   عظیم آسامانی هسا  

منظوم  شمسی در گردشند و گاهی از 
شاابه "آنهااا بااه کاارات کوچااک و  

تعبیار مای کنناد، بزرگای      "سیارات
بعضی از آنها چنان است کاه قطار آن   
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تجزیه و تحلیلی روی جهات مختلاف  
 این مسأله صورت گیرد.

باید توجاه داشات کاه )مااه(      -الف
همواره در نیمی از کار  زماین قابال    
رؤیت است، نه در تماام آن بناابراین   
نیماای از مااردم روی زمااین از ایاان  

 ند.ا حساب خارج
ره نیاز،  نایم کا   میندر نیمی از ه -ب

ند، ا اکثریت قریب به اتفا  آنها در خواب

زیرا بعد از نیمه شب اسات، باه ایان    
ترتیب تنها یک چهارم مردم جهان مای  

 از چنین حاد ه ای با خبر شوند.توانند 
در بخش قابال رؤیات نیاز هایچ      -ج

مانعی ندارد کاه قسامت هاای قابال     
توجهی از آسمان ابری، و چهر  ماه باا  

 باشد.ابر پوشیده شده 
حواد  آسمانی، در صورتی جلاب   -د

توجه افراد می کند که یا مانند صاعقه 
و صدای شدید باشد یاا  سر ها، توأم با 

مانند خسوف و کسوف کلی، ناور باه   
طور کامل قطع شود، آن هم برای یک 

 مدت نسبتاً طوالنی.
به همین دلیل در خسوف های جزئای  
و ماه گرفتگی های مختصر، اگر قبالً از 

رف منجماین اعاالم نشاود، کمتار     ط
کسی با خبر می گاردد، و حتای گااه    
بسیاری از مردم از خسوف کلای نیاز   

 بی خبر می مانند.
تنها دانشمندانی که اجرام آسامانی و  
ماه را رصد می کنند، و یا کسانی کاه  
تصادفاً چشم آنها باه آسامان بیفتاد    
ممکن است از چنین جریاانی بااخبر   

ا نیز باا خبار   شوند، و عده ای دیگر ر
 سازند.

بنابراین، چنین حاد   کوتاه مدتی، آن 
طور که ابتدا تصور می شود مای  جلب 
توجه عماومی ماردم جهاان نیسات     
مخصوصاً مردم آن زماان کاه اصاوالً    
برای اجرام آسمانی، اهمیات کمتاری   

 قائل بودند.

 منابع و مأخذ:  

جف ااااامملدقمآن لدکااااام   د ؤااااارم لد  مااااال  -8

لدلااریظ ع رؤلداا  ن لباات لدفاا لل لحاا رعمل باان 

بـ( 444نة)کثمم لدقمشت لد ؤشقت لد تایت ح

لبااااع ؤسح ااااة لدم اااارن د  برعااااة ق لدنشاااام 

 قلدتاز ع.

جف مم لفاة لدتفرحمم  ج دمف ؤل ا  ع ات  -2

لدصربانت خ ؤتگذلی  امآن ق حانت  جمه ار 

ؤکتاااای عبااا لدبریی لبملبم ااات  لباااع ؤکتباااة 

 .888یریق مر  ج چهریم ص 

 .888لفاة لدتفرحمم ص -1

 ؤتفال ع مر. -4

 ؤتفال ع مر  -9

 بخااااریی  ؤ اااا   ق ؤ اااان  ح   بمقل اااات -6

 عب   بن ؤ عاؤ.

 یقل  لبن هم م ؤن ح    لد اممة. -4

ؤعاااری  لدقااامآن  جااا دمف ؤلنشااا ن  عااارد   -1

لحاا م ح.اامت ع ؤاار ؤفتاات ؤل اا  شاافمع 

عث اااارنت ؤ ابناااا ی یح  جمه اااار ح.اااامت 

ؤاالنر ؤل    احاف ح امن پاای  لنتشاریلت 

 .8114شمخ لالح م لح   هرم  چرپ لقل 

 حر ت ق کت پ  ر.  -3

ت  ب   مااااااس ؤااااا خاذ لز  انااااارن -80

چهریؤ  نفم لز پرؤشربرن ؤصم یل حا ن  کار 

لحکن ی یم فاس ؤقا قنمر ت ؤی  پس لز ؤمگ

 آن ؤ  کت ح  نت کمؤن . دات نرؤر ؤبخ ل.

جف مم ن انر  جا دمف آ ات   لدعظ ات  -88

ؤکااریم شاامملزی ق ب کااریلن" ؤل اا  یضاار 

آشاااتمرنت  ؤل ااا  هعفملؤااارؤت  عب لدمحاااال 

 ح نت  حم ح ن ش رعت  ؤل ااؤ

ؤل اان  ملیتاات  ؤل اا  عباا لد هت  

  نرشامؤلیلدکت  24ؤل  ی" چرپ

 لإلح ؤمة  جهملن  برزلیح  رنت.

ییااااامس حااااا   لحااااا ؤت بم  ااااارنت   -82

ؤاحاااااعر لالع اااارزلدع  ت یاااات لدقاااامآن ق 

 48لد نة لدنبا ة لدشم فة. ص

لع رز ع  ات  امآن ق حانت  -81

جلقمقت بم لع رز  مآن ق ح    ق 

ج ااربال آن باار ع ااام یقز  جاا دمف ق 

 حرنت.جلقمال ک رل یق

 

 

به عالوه وسائل  بات مطالاب در    -ها
 تاریخ و نشر آن در آن زمان ها محدود
بود، و حتی تعداد با سوادها بسیار کام  
بودند، و کتاب ها خطی بود، مثل امروز 
نبود که حواد  مهم بر  آسا به وسیله 
رادیوها و تلویزیون ها و مطبوعاات در  

 سراسر جهان نشر شود.
با توجه به این جهات و جهاات دیگار،   
هرگز نمی توان از عدم ذکر این حاد ه 

کارد، و   در غیر تواریخ اسالمی تعجب
(31)آن را دلیل بر نفی آن گرفت.

 

 دیدگاه علم در باره ی دونیمه شدن ماه

ازشیخ، عبدالمجید الزنّدانی سؤال شد: 
لحاگ علمی، دونیمه شادن مااه    آیا از

وی در پاساخ گفات:     ابت شده است؟
کااه  (33)داوود بیکههو  انگلیسههی  آری!

امروزمسلمان است، می گویاد: علّات   
کاه شابی    مسلمان شادنم ایان باود   

درحال گوش دادن به مناظره ی چناد  
دانشمند فضایی امریکایی با عده ای از 

یکی از شبکه دانشمندان انگلیسی در 
 ( بودم.B.B.C) های انگلستان به نام

درآن مناظره، دانشامندان انگلیسای    
ازامریگااایی هااا پرساایدند: چناادین  

ردید تا باه مااه   گصرف مر لامیلیارد  د
ردی نصیب تاان  آو ید امّا چه رهرسید
 شد؟

جزاین که مقاداری سانگ از آن جاا    
آوردید و بس؟ آیا این سنگ هاا ارزش  

ر را داشات کاه   لامیلیاردها میلیارد د
 صرف شد؟

دانشمندان آمریکایی درجواب گفتند:  
ما به خاطر سنگ بر فراز ماه نارفتیم،  
بلکه واقعیتی را درکره ی ماه مشاهده 

خت و کردیم که ما را مات و مبهوت سا
آن این بود که مشااهده کاردیم مااه    
درگذشته ای دور، دونیمه شده باود و  
آن دونصف بعد از جدا شدن به حالات  
اولیه برگشته، به هام جاوش خاورده    

(32)بود.
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، تجلیننننننن ، قاونننننننا ، کرکییننننننن     نننننننی تجکنننننننجدن شننننننن   

ربنننا حننرام پ ترافیننل اوترانزینن  داسننالمی اصننجلج 

بینن  شنننجی او د اف انسننتا  د نافنننک  قجان نننج پننن  

ر ننناکی  ننن  ددغننن  منفنننجری پ یننن ی کرکییننن  منننجاز 

 نننن  لنننری او  نننامی    نننی د مجنننازاتج ود  ڼننن  ک ننن ی 

یننننج والیتجننننج پننن  ځخجسنننر  لننن  دی  ننن  د ینننجاد د

ادوننن و سننیمج کننی پنن  ځننانغای تج نن    نن  سننیمی 

چنننن  داف انسننننتا  د اسننننالمی مم ننننجری دولنننن  د 

وسننننی  والننننج مخننننالفینج ترکنهننننئو  الننننن ی دی پنننن  

زیاتنننن  کچنننن  مخنننن ر  تننننجکی کښنننن  وقاونننناق  ی او 

د مننننننننننننننننن غج تجکنننننننننننننننننج د پروسنننننننننننننننننل پننننننننننننننننن  مجخننننننننننننننننن  

دقاونناقبئانج لنن  لننجری ځیخنن  فننابریکی  نن  مننجدی 

ی چنننننننن  ددغنننننننن  ننننننننناودی شننننننننجی ی، خجسننننننننر  لنننننننن  د

پ ینن ی کرکیانن ، پروسننل او قاوننا   یننجاد والننج 

تننن  امنیتننن  ننغنننجنی رامننننځ تننن  کنننای ددی ترڅننننن  

 یننجاد وا   ن  پردغنن  کرغ ړنننی   ئمزمنجنچ  نن  شن

پ یننننننن ی رو دی شنننننننجی ی چننننننن  د امنیتننننننن  ننغجننننننننج 

ترڅنننننننن  داینننننننج  بیننننننن  سنننننننتجنز  د  ځکننننننن  چننننننن  پننننننن  

سنننننرب ئ  پنننننردی چننننن   مخننننن ر  تجکنننننج رو دی کسنننننا 

وداننن ې  م ننچې او ر ننتيخ   ترور ننزم پننر تجكننج او

شننننننننن  يننننننننن  تجكنننننننننج يپيننننننننن  كننننننننناې او دن ننننننننن  مبنننننننننارز  

دكښننننننننن ، قاونننننننننا ، پروسنننننننننل او فنننننننننابريكج دلننننننننن  

كننننننجټا،  امجنننننن  اخيسننننننت   منځننننن  ودلنننننج لپننننننار  ينننننې

ئ  ځكنن  چننت لنن  يننجې خننجا دمعتننادينج شننم دا د ،

دټنننننجلخ  دبربنننننناد  او ويجنننننادۍ سننننننب      او  زينننننات

شن  ين  ي رځ، ل  بات خجا ټجلت تر غرې ډلنت لن  ن

 نن  پجرتنن  تجكننج څخنن  دمننال، سننروينج پنن  تج نن   

تج  نزات لن  دې  ، زيناتر  وسنات او مغنا  ي نز كنج  

پن  نايجالن  كچن  پ  دې ډو   ،الرې الست  راود 

دبشنننننننر ژونننننننن  او  رادخ نننننننز   جسننننننناين   جا نننننننج  

اولنننننننن  منځنننننننن  ينننننننن  ود  نننننننننج پنننننننن  اف انسننننننننتا   ننننننننې 

دكښنننننننننن ، قاوننننننننننا ،  د منننننننننن غت ننننننننننناودې پ ينننننننننن ې

پروسنننننل او ترافيكنننننج لننننن  كبیننننن  پننننن  ټنننننجل ز  تج ننننن  

من  او ننغجنې رامننځ شنج  چنت لن  امین  ينې حكج 

، البتننن  ولنننل دوادو تننن  سنننرخج ى پيننن ا كننناى دى

دانننن ې دناينننجالت مبنننارزې پننن  دن شننن  يننن  تجكنننج پرو 

لننننا  ننننې مغننننا  ځپاننننو اف انسننننتا   نننن  يجلنننن    ننننج 

جادونننج څخننن  دى چنننت پننن  پرلنن  پ نننیې تج ننن  ينننې ي 

ددغننننننننج ز ننننننننر  تجكننننننننج پروداننننننننن ې مبننننننننارز  مننننننننار  

شنننن  يننننې تجكننننج لنننن  يسنننناتات ځكنننن  چننننت اف انننننا  دن

 ډښنننننر
ً
 كښنننن ، قاوننننا  او اسننننتعما  څخنننن  واقعننننا

، خجلنننن  دې ټجلنننج سنننر  سننننر  زينننانم  شنننج  د 

شننن  ينننې تجكنننج دمخنينننج  او يكجمننن  دنبينننا   ح

دترور نننننننزم پرودانننننننن ې در نننننننتيخ  مبنننننننارزې لپنننننننار  

 ینننننننجاد کنننننننی د ډلننننننن  ی نننننننزو  ینننننننر  نننننننجډ لنننننننر  پننننننن  

خوئنننن یج سنننروینج پننن  حجالننن  ویننن  شنننجی ی چننن  

شنننن  يننننې تجكننننج سننننر  يدې وروسننننتيج  ننننې لنننن  نپنننن  

دمبنننارزې وزارت وياننن، چنننت دترور نننزم او مخننن رو 

كج لنننننننن  نننننننننننننننځ ادينننننننننننجونكج ترمنننننننننناوا  كندقننننننن تجكنننننننج

سنننننر  مبنننننارز   رانننننن  او ټكنننننن  شننننن  ينننننې منننننجادو ين

جادوننننننننننج لننننننننن  الرې نايجالنننننننننج يكننننننننناې. د اوننننننننننډيج  

بننننننننازارونج تنننننننن  داف انسننننننننتا  دن شنننننننن  ينننننننن  تجكننننننننج 

  . پنننننننننننن   ننننننننننننقاوننننننننننننا  اسا ننننننننننننی   امنننننننننننن   ڼنننننننننننن  ك

شنننننننن  ينننننننن  مننننننننجادو دتجلينننننننن  ين اف انسننننننننتا   ننننننننې د

زيننناتجال، تننن  پننن  پنننام سنننر  داف نننا  ځجاكجننننج لننن  

اوا  كجونكج نينج  ش  ي  مجادو دقيلجر  د ن

، پننن  كچننن   نننې سنننارې السنننت  راودنننن  د  دسنننيمې

پننن  دې وروسنننتيج  نننې تر غنننرو لننن  ناينننجالت مافينننا 

  والننننج سننننر  السننننجن  يننننج كننننا  او  اوداخانننن، وسننننی

شننن  يننن  يئ  دن سنننرب سنننيم   نننې ينننې پرنننناامن  پننن 

منننجادو قاونننا  تننن   ننن  زمينننن  برابنننر  كننناې د ، 

البتننننننننننن  دو   مننننننننننن    جامنننننننننننن  چنننننننننننت ينننننننننننج ې پنننننننننننن  

 ې مخ ر منجاد پن  مرمن  اقتصناد اف انستا  

جادوننننج نينننجلو يبننن   شنننجى دى، لننن  ټرانزي ننن   

ش  ي  تنج   يجادونج پجرې چت ني  بيا تر   ج

غننننننجاد ، دايننننننج فننننننج  العنننننناد  تجننننننارت دى چننننننت 

مافيننننننناترې ډښنننننننر    ننننننن  ترالسننننننن  كنننننننج ، نايجالننننننن  

شننننننن  ينننننننې منننننننجاد پننننننن  يدويننننننن  ادئ ينننننننې دادى چنننننننت ن

اف انسننننننننننننتا   ننننننننننننې دترور ننننننننننننزم دتمجينننننننننننن  سنننننننننننننهئ  

، ترور سنننتا  او د مخننن رو     ننن   ڼننن  كسنننروين

مننجادو قاوننا  كننجونخ  پنن  خپیننج  ننې سننر  اديخننې 

  نننن  كسننننا  چننننت ددولنننن  دوسننننی  والننننج  لننننر  او

، دحكجمنننننننن  فينج پنننننننن  ليكننننننننج  ننننننننې والد د مخننننننننال

شننننن  يننننن  منننننجادو يپرودانننننن ې دمغننننناې ترڅنننننن  دن

قاونننا   ننن  كنننج . پننن  اف انسنننتا   نننې دمخننن رو 

ج دكښننننن  او تجليننننن  زيننننناتجال، تننننن  پننننن  كتننننن منننننجادو 

شنننننن  ينننننن  منننننننجادو يد ن سننننننر  پنننننن  اف انسننننننتا   نننننننې

خجنننن  اف انسنننتا   غج نننتن  ډښنننر  كمننن  شنننجې،

شنننج  مخننن ر منننجاد، دنايجالنننج  نننې ټنننج  تجليننن  

جادونننننج تنننن  يمافينننناي  ډلننننج لنننن  خننننجا بهرنيننننج  

چنت پنن  دې تج ن   ن  نايننجالت    ، نواقنا  ك

ر او روز ننننننننار پروداننننننننن ی خپنننننننن  سننننننننال  کنننننننناد

میاومننننن  لننننن  السننننن  ورکنننننجی ترڅنننننن   نننننی 

خپانننننن  کنننننننجرنی تننننننن  ینننننننج سنننننننرخج ی  ننننننن  را 

منځتنننن  کننننجی او بنننناالخر  پرمخنننن ر  تجکننننج 

رو دی کسنننننا  پننننن  خپاننننن  کنننننجرنی سنننننرب ئ  

  ک نن ی او پننن  بنننیال پرټجلننن   ننن  یننج بنننار  ڼننن

ټننننجلخ   امنننن  نظنننن   ننننډوډ بییننننج برخننننجکی د

او ننننی  باتنننن  کننننجی نننننجنردی اسنننناد ددغنننن  

فنننننننننننجری پ یننننننننننن ی پرودانننننننننننن ی داف نننننننننننا  من

دولنننننن  ترڅنننننننن  داف ننننننا  ولنننننننل ر نننننننت ن  

مبننارز   نن  ډیننر  ادیننن  د ، دیننادونی ودد  

شنننن  ينننن  ياف ننننا  امنيتنننن  ځجاكجنننننج دنچنننن  
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مافياي  كاۍ لن  دې الرې ډښنرې   ن  ترالسن  

كننننننننننننج ، خننننننننننننج زيننننننننننننا  يننننننننننننې سنننننننننننن  پنننننننننننن  سننننننننننننیج ې 

ځكننن  چنننت د مننن غج    ، انسنننتا  تننن  رسننناف 

جاد او ينننننننننننندوادو ننننننننننننناودو پ ينننننننننننن و لنننننننننننن  امینننننننننننن   

 ونخ  زيانجننننننن  ينننننجادوالنننننج تننننن  ننننننن  مب نننننئ  كي 

ئې دسيمې اوناۍ حناالتج تن   وراود . ك  و

   چننننننت  ننننننپننننننام وشننننننی  دا واقعينننننن  ترسننننننهئ ج ك

ترور ننزم   نن  دوې ننناودې  شنن  ينن  تننج   اوين

پ ي ې د  چت دنايجالج ژون  او جساين  يې 

جا ننجنج سننر  مننخ يننجلا منن   سننتجنزو او لنن  

دې ب سننننننننننن  ډښنننننننننننر  اديننننننننننننن  او  ، پنننننننننننركننننننننننناې د 

 ز  تج ننننننننن  د نپننننننننن  ټنننننننننجل  نننننننننرور  بري نننننننننی  چنننننننننت

جادوننننج لننن  لنننجر  دمخننن رو منننجادو يادونننن و  

 رادخ ننننننز   اود ترور ننننننزم پروداننننننن ې منننننن   او

مبننننارز  وشننننی  او پر نننن  يننننې مغننننا  ال اننننن ۍ 

شی  چت پن  پايین   نې داف انسنتا  پن  شنمج  

وننن  ديننادو نناود  پ ينن و لنن  شننر  جاديادونن   

پنننننن  ټجلننننننن   ننننننې  دتنننننن  لپننننننار  وژغننننننجر  شننننننی  او

و ننننننناو تننننننن  د جسنننننننا ژونننننننن  دپنننننننرمخ بيجلنننننننج پننننننن  

سننننننجل  ي ننننننز  مجخنننننن  لنننننن   ننننننر  پیننننننج  ډاډمنننننن  او

، پنننننن  دی  یینننننن  چنننننن  پننننننن  ئيننننننا   برابرشننننننی  واپ

سنننننننننننننیم  ی نننننننننننننز  او نایجالننننننننننننن  کچننننننننننننن  دادونننننننننننننن و 

 یجادوننننننننج لننننننن  لنننننننجری د ن شننننننن   نننننننی تجکننننننننج او 

ارز  پن  بشنوړ   م ننچی ترورینزم پرودانن ی مبن

پرمخ یجود  شی  تر    چ  پ  پایی  کی دغ  

داف انسنننتا  پننن  دواد  منفنننجری پ یننن ی چننن  

نظننن  او  بنننات  نننی جادونننن  يادونننن   د شنننمج  

زیننانم  کاینن ی، مخنن   ننی ډ  او پنن  ټجلنن  کننی 

 .دبشری   جساین  خجن ی شی 

د یننننادونی ود د  چنننن  پنننن   یننننجاد کننننی د کرن ننننز 

تننننج  دی ځکنننن  چنننن  پنننن  به ننننئ پراختیننننا  نننن  یجلجمای

سنیج کننی کنابج اتیننا سننین   ز  تج نن  د ینجاد پنن  نټنجل

، مال اری او بڼنجال  پن  ونارو بجخن  خیل دکرنی

 دی نجننن  کننار  نن   منن اد  چنن  ددغنن  به ننئ ودی او

داف نننننا    ډیننننر  پامیرننننن  وشننننی  اوپراختیننننا تنننن  بیننننا 

دولننننننننن  لننننننننن  لنننننننننجری بایننننننننن  د ینننننننننجاد پننننننننن  مرکننننننننننز او 

ادخ نننننننننننزو والیتجننننننننننننجکی قننننننننننن رم  بز راننننننننننننج تننننننننننن  د ر 

 سنننننننننانتیاوو پننننننننن  برابرولنننننننننج سنننننننننرب ئ  پننننننننن  مناسنننننننننبج 

وختجننننج کنننی داصنننالح شنننجیج تخمجننننج او کیمیننناوی 

سنننری مرسنننت   ننن  وشنننی  تر  ننن  چننن  لننن  امیننن   نننی  

دوی لننن  خپاننن  کرکیاننن  څخننن  پریمانننن  حاصنننالت، 

غان  او دانننی ترالسن  کننای چن  لنن  امین   ننی د دوی 

د ادتینننناوو د پننننجر  کینننن لج ترڅننننن  پنننن   یننننجاد کنننننی 

مبنننننارزی پننننن  لاکنننننی اف انسنننننتا   ننننن  ینننننج لننننن    نننننج 

 یجادوننننننننج څخننننننن  دی چننننننن  پننننننن  پرلننننننن  پ نننننننی  تج ننننننن  

ددغننننن  ز نننننری تجکنننننج پرودانننننن ی  نننننی خپیننننن  مبنننننارز  

اف انسننننتا  د ن شنننن  اری سنننناتا  د  ځکنننن  چنننن  منننن

، اسنننتعما  او قاونننا  څخننن   نننی تجکنننج لننن  کښننن 

ډینننننننننننر زینننننننننننانم  شنننننننننننجی ی خجسنننننننننننر  لننننننننننن  دی  ننننننننننن  

پرودانننن ی  نننی د ر نننتیخ  مبنننارزی  نننجډ لنننری او پننن  

 ئ او دی برخننننننن  کنننننننی اف نننننننا  حکجمننننننن  ینننننننجلا تننننننن اب 

، لکننن  څنغننن  چننن  پالنجنننن   ننن  تنننرالد النننن ی لنننری 

وننارو وزارت  دن شن   ننی تجکننج پنرخالف د مبننارزی

کننننننای چنننننن  دن شنننننن   ننننننی تجکننننننج لنننننن    انننننن  ځانننننن  پینننننن 

او قاونننننا  سنننننر  د مبنننننارزی پننننن  مجخننننن  د  کرکیانننن 

رامیننن  کنننای، البتننن  اری  ننن  ننننجرو ب سننن جنج  مکننن

دینننننناد وزارت وننننننارواکی پنننننن  دی بنننننناور دی چنننننن  لنننننن  

مخنننن ر  تجکننننج سننننر  مبننننارز  یننننجازی ددغنننن  وزارت 

کنننار نننن  دی، بیکنننی ټنننجل  اداری، ب سننن جن  او خینننل 

د ن شنننننن   ننننننی تجکننننننج دتجلینننننن ، قاونننننناقج، دی باینننننن  

پروسننل او کننارولج پنن  مخنیننجی کننی کارننن   ونننډ  

واخانن ، دیننادونی ود د  چنن  د تروریننزم او تر غننری 

ترڅننن   بیننن  نننناود  پ ینن   چننن  لننن  یننج  پینننج   نننی د 

 بننننات  ننننډوډ کننننای او لنننن    ینننجاد امن نننن ، نظنننن  او

بینننننن  خننننننجا  نننننن  شننننننم ئ اف انننننننا   نننننن  پننننننری رو دی 

نننننننج   ننننننی تننننننجکی دی،  نننننن   منننننن ا ن شنننننن   شننننننجی ی

ددغننننننن  نننننننناود  پ یننننننن ی د کرکیاننننننن  دمخنینننننننجی پننننننن  

ترڅنن  باین   ج برخ  کی د دول  د ادونن و ار نانجن

ولل  ن  پن    ا انن  ډو  الد پن  کارشنی  تر  ن  

چننن  اف انسنننتا  ددغننن  نننناود  کرکیاننن  څخننن  پننناک 

او د ینننجاد د ځجاننننانج پننن  شنننمج  ننننجر و نننای  ننن  

ددغ  ز ری  ف  ل   جاښ څخ  پ  تیپناهی ډو  

خجنننن ی شننننی  او دوسننننی  والننننج مخننننالفینج د یننننج لننننا 

 اینن اهی سننرویخ  پنن  ووجلننج چنن  لنن   منن ی الری 

پ  الد ورځ    ن   ن  پن  بشنوړ  تج ن  وچن  شنی  

نی پریمان  شی ، ل  نیکن  مرغن  چن  پن     غا  دا

دی وروسننننننننتیج کننننننننی پنننننننن   یننننننننجاد کننننننننی د ډلنننننننن  ی ننننننننزو 

خوئنننن ویج سنننروینج پننن  حجالننن  ویننن  شنننجی چننن  پننن  

ب ننننننال  والینننننن  کننننننی پنننننن  مخکښننننننج بڼجالننننننج د بڼننننننجال  

وسننننای  و شنننن  شننننجی ی، دب ننننال  والینننن  دکرنننننی، 

 ل لننننننن  قجلننننننن  ویننننننن  ئنننننننلغجلنننننننج او مالننننننن اری ر  اوبننننننج

پننن  شنننیج  شنننجی ی چننن  دغننن  ریاسننن  ددغننن  والیننن 

تننننننننج مخکښنننننننج بڼجالنننننننج د بڼنننننننجال  پننننننن  برخننننننن  کنننننننی د 

اری ظرفینن  د ک نن  د لجدولننج، دبڼننجال  د کننبڼجالج

فتجننننننننننننننننننننننج او  م صننننننننننننننننننننجالتج د راټجلجلنننننننننننننننننننننج دکرن زو

ل  منځ  ودلج او دم صنجالتج زیناتجال   ناروغیج د

تنن  د بڼجالننج د هڅننجنی پنن  مجخنن  د بڼننجال  وسننای  

وسننننناییجکی د څننننننانغج د و شنننننا  دی چنننننن  پننننن  دغننننننج 

، جلننج بینناهی، د میننجو دراټجلجلننج ټننجکری، زیخنن غجڅ

، پننننننن  دی ا  شنننننننام  دینننننننندرمننننننن  شننننننن ن ونکی او تر 

  نجټ  نجټ ز  تج   د  ینجاد پن  ن یی  چ  پ  ټجل

اسننبج وختجننننج کننی اصنننالح پننن  منکننی پنننر کروننن  رو 

شجی تخمجن ، ډو  ډو  نیالگی، کیمیناوی سنری 

مم نننجری الزم وسنننای  داف انسنننتا  داسنننالمی  او

جلج مرامعننننننننج لنننننننن  لننننننننجری ئمسنننننننن دولنننننننن  د ادوننننننننن و 

، ځکنن  حننن  لنن  قنن رمنج بز رانننج سنننر  وو شنن  شننی 

مرسنننت  ددی سنننب  ک ننن ی چننن    نننجی پننن   راز  نننر

خپینننج کرونننن وکی دحنننرام کښننن  یعخننن  د کجکننننارو 

، کیانننن  پرځننننای حننننال  کښنننن  تنننن  مخنننن  وکننننای د کر 

  قننن رم  بز ننننرا  باینننن  پنننن  چننننالبتننن  الزمنننن   نننن  د  

ا ا انننننن  تج ننننن  دیتننننن  وهڅنننننج  شنننننی  چننننن  پننننن  خپینننننج 

دکرکیانننننن  پرځننننننای  کننننننج کننننننج کننننننی د ن شنننننن   ننننننی تج مځ

حال  کښ  ت  مخن  وکنای،  من اراز دی ټکنی تن  

مننننننننج  نننننننن  باینننننننن  پننننننننام وی چنننننننن  ن شنننننننن   ننننننننی تننننننننجکی د 

 نجاښ سنر   یجخامجش  ړجفا  پ  څ ئ ټجلن  لن 

ترڅننننننن  دا ننننن    نننننن   مخنننننامخ کننننننجی او دترورینننننزم

ننننننناود  پ ینننننن   د  چنننننن  پنننننن  تنننننن ری  سننننننر  او بیننننننا پنننننن  

یتننا او سننالمتیا د ځننجا  نسنن  روغ  ځننانغای تج نن

، و خنننج  ژونننن   نننی لننن  او د م الننن  رنننننځزینننانمنجی ا

ننننننننننا یا  او مر نننننننننجنی  نننننننننجاښ سنننننننننر  مخنننننننننامخجی، 

حییینننننن  بیننننننا دادی چنننننن  د تروریننننننزم او ن شنننننن   ننننننی 

تجکننننننننج د کښنننننننن ، قاوننننننننا ، پروسننننننننل او ترافیننننننننل 

تننننرمنځ مسننننتییم  ادیکنننن   نننن  شننننتج  لننننری، ځکنننن  

 کنوی ترهگرینزی کندی د  ی نه ینی توچ

څخن  د منال  سنروینج پن  ج پ سنج ل  الد تن  راغین

تج نن    نن  پجرتنن  کننجی او پنن  دی ډو  پنن  نایجالنن  

، د د بشنننری  سنننجل  او  جسننناین   جا نننجی  کچننن 

ن شنننننننن   ننننننننی تجکننننننننج پروداننننننننن ی د نایننننننننجال  ټننننننننجلخ  د 

او بناالخر  پن  پایین  کنی ډاډمن  امن ن  او 

نیکمرغن  سنجل  داف نا  پنتم  او مغننا  

ځپان  ولننل پن  برخنن  شننی  او پن  ټجلنن  کننی 

کیجنننننننننن  کیجنننننننننن  مغنننننننننا  ځپاننننننننن  اف اننننننننننا  

ن شننن   نننی تجکنننج او ترورینننزم لننن  منفنننجرو د

پ یننن و څخننن  پنننن  تیپننناهی ډو  خجننننن ی او 

دی ډو  پنننننن   پنننننن  او پنننننن  امنننننن  کننننننی شننننننی 

و نناو ټجلننج ټجلننن   ننې    پنن  ننټننجل ز  تج 

تنننننن  د جسننننننا ژوننننننن  دپننننننرمخ بيجلننننننج پنننننن  

 نیکمرغن  مجخ  ل   نر  پینج  ډاډمن  او

 شی . برابرئيا   سجل  ي ز واپ

 



 

 

 

   

14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ر ل ات بمعنای   تعزیار کاه د   چکیده:
جاانی از   تادیب وباز داشتن مجارم و 
در ماورد   ارتکاب مکرر جرم اسات و 

 دگاه فقهاای دیا از تعیین انادازه آن  
تادیاب  التعزیر و } حنفی ایان اسات  

یعنی تعزیر تادیب نمودن   دون الحد
م است که به اندازه ی حد شرعی مجر
حادود   یهمانطوریکه اجارا  ، ونرسد

دالت برقاراری عا   بخاطر حفط نظم و
حیاتی پنداشاته شاده اسات     مهم و
تادیبات اجتماعی نیز در محو  تعزیر و

اخااال  ی رزائاال اخالقاای واشاااعه  
حمیده از اهمیت بسیاری برخاور دار  

ین مقاله طور فشرده باه  ا است که در
 .تتعزیر مالی اشاره شده اس

 دین مقدس اسالم دین جامع و :مقدمه

کاملی است کاه هماه ابعااد زنادگی     
در هر بخش از  را شامل بوده و انسانها

زناادگی باارای انسااانها ارشااادات و  

به جاز از تنفیاذ شاریعت اساالمی در     
جامعه و تطبیاق حادود الهای ممکان     
نخواهد ولی در صاورت تطبیاق کامال    
احکام الهی خداوند بااعلم ازلای خاود    

را برای  سعادتبازندگی  تضمین حیات و
تعزیر نیز جازء از   انسانها نموده است و

 اوامر شرعی است که بخاطر حفظ نظم و
ل در جامعاه مشاروع   گیری از اخالجلو

 دانسته شده است.
تعزیر در ل ت  :تاً و اصطالحاًتعریف تعزیر لغ

بمعنی مناع کاردن و رد کاردن اسات     
ر ین مورد در کتااب مشاهو  ا چنانچه در

 فحهاهارم صارب جلد چاات لسان العال 
سایزدهم   تاج العاروس جلاد   { و563}

 .{214} صفحه
}ا ا   :ین مورد چنین آماده اسات  ا در 

لهوا قی  لل اایا  الاوی َا   ال علی  المنو وال ا و
اون الحاااااد تعلیااااا   سااااا  یمناااااو الجااااااسی ان یعااااااوا 

اصل تعزیر منع کردن ورد نمودن الاوس   
حاد  ی تادیب که باه انادازه    است بناءً

زیاارا  ،وینداتعزیاار میگاانرسااد آن را 
مکرر گناه باز شخص جانی را از ارتکاب 

 می دارد.
و در اصطالل فقهاء تعزیر تادیب نمودن 

حاد  ی مجرم را میگویند که به انادازه  
ین مورد کتاب مشهور ا نرسد چنانچه در

در فتح القدیر جلاد پانجم   فقه احناف 
 :{ چنین آمده است332}صفحه
یعنای تعزیار     } وال علیا  تاایا  اون الحاد 

ن مجرم است که به انادازه  تادیب نمود
 حد نرسد.

 سنت کتاب و دالئل مشروعیت تعزیر از
 همانطوریکااه بخاااطر حفااظ نظاام و  

 گیری ازجلو استقرار امنیت در جامعه و
حاکم نماودن   رزائل اخالقی وی اشاعه 

حادود   اجرای عاممیان اخال  فاضله در
قصاااص الزم پنداشااته شااده اساات  و

یا تادیباات اجتمااعی    تعزیر وهمچنان 
 در نظر گرفته شده است زیارا  نیز شرعاً
قصااص   حادود و  یکه اجرا همانطوری

امعه اامنیات در جا   باع  تامین نظم و
جلو گیاری از   گردد تعزیرات نیز در می

حااکم شادن    اخال  رزیلاه و ی اشاعه 
در مساعد سازی بستر  اخال  حمیده و

ا یر باه  مناسب و کانون گرم خانوادگی از ت
ورد ین ما برخوردار است چنانچه درسزا 

   :چنین می فرماید اهلل رب العزت درآیه 
ٹ  ٹ   ڤ  ڤ  چ

ڦ    ڦڤ  ڤ  ڦ     ڦ
ڃ    ڃ     ڃڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ

  14النساء:  چچ     چ  چ

ین آیه مبارکه مراتب تادیب خانم ها ادر
در حالت نشوز و نافرمانی آنها ذکر شده 

ن مراتاب تاادیبی   ایا  اجرای است تا با
گسست های به وجود آمده در میان زن 

ی اپاشا  فارو اباد و از  شوهر التیام ی و
گیری گاارم خااانواده جلااوی شاایرازه 

 ورت گیرد.ص
همچنان در احادی  متعددی از اجارا   و

 ت تااادیبی رسااول اهللنمااودن تعزیاارا
حکایت شده است چنانچه صاحب سنن 

{ ٦5٦} در جلاد دوم صافحه  ابن ماجه 

رهنمایی های الزم نموده است 
نی ایاان هاادایات تااا در روشاا

مناد  انسان زنادگی ساعادت   
داشته باشد ولی آرزوی داشتن 

سعادت معیشت توام با حیات و
در دنیا مستلزم وجود یک نظم 

ی نظام مرفه است تا در سایه  و
سی انسانها این نظام حقو  اسا

حفظ گردد و باه دفاع مظاالم    
ودفااع تخاصاام میااان آنهااا   

ه با  پرداخته شود ولی حفاظ و 
دست آوردن این همه آرمانهاا  

 محمدعارف مصلح
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درین مورد چناین روایات    حدیثی را
عاان النباای  با اااااااااااان االاان عاااااااع} :میکنااد

 ااااالی ار علیااااا  و ااااالم  قاااااال اذا قاااااال ال جااااا  
یعنای   لل ج  یا م ناث ناجلادوَم ع ا ین  

میفرماید اگریاک شخصای    رسول اهلل
نا   را باا کلماه ی مخ  دیگری  شخص

د پس آن را تادیباً بیسات  توهین نمای
 دُرّه بزنید.

در جلاد  ر تهذیب اآل اار  همچنان د و
{نیااز دریاان مااورد 3٦٦}دوم صاافحه
 }  ت ناو عصااک عان اَلاا   :چنین آمده
راازاهل خاانواده ی  ی تادیبی یعنی عصا

م باه  ین حدی  ها خود دور نکنید در
 .موارد تادیبی اشاره شده است

آنچه از عباارات   :حکمت مشروعیت تعزیر
صریح فقهی دانسته میشود این است 

وعیت تعزیار هماناا   که حکمت مشار 
ر جاانی بخااطر   ازج اصالل تهذیب و

 .و گیری از تکرار جرم استجل
ساام مشاهور   اق اناواع و  :تعزیهر انواع 

  :تعزیر قرار ذیل اند
تعلیاا  الال  اا  ،أ تعلیاا  الالجلااد ،أ تعلیاا  الااالحبع ،أ 
تعلیاا  الااالنفی،أ تعلیاا  الالمااال،أ ا عاا ة المجاا ا، أ 

 الهج . ا حضارالمجلع ال ضان، أ ال  الیَ أ 
 :  بالمالتعزیر

مشهروعیت  ی باره  دراحناف  یدیدگاه فقها
هرگاه متون فقهی حنفای   :تعزیر بالمال

را با دقت مطالعه نماایم باا دو نظریاه    
متقاادم  متفاااوت از فقهااای معتباار و

ای نظریاه   ،مذهب حنفی بر میخوریم
 ،میباشاد  :اول از قاضی ابی یوساف 

ر ی نقدی و یا تعزیآنها بر جواز جریمه 
ظریه دوم از طارفین  و ن بالمال قائل اند
 رحمهماا اهلل محمدامام حنیفه ویعنی امام ابو

 جمع دیگر از فقهای میباشد که آنها و
جواز تعزیر بالماال  اهل سنت بر عدم 

 .فتوا داده اند
فاتح القادیر جلاد    ین مورد در ا چنانچه در

عان  و}  چنین آمده است{ 331پنجم صفحه} 
لیااا  للسااالعان الاخاااو یجااا ز ال ع :االااای ی  اااَ

 الاقی ا  مة الث ثة  یج ز   المال و عندَما و
بارای   :یعنی نزد امام ابای یوساف  

ز است تا مجرم را قاضی جای سلطان و
به مجازات نقدی محکوم نمایاد ولای   

ل سنت بر عدم دیگر ائمه اه طرفین و
 جواز آن حکم می کنند.

اف همچنان در کتاب مشهور فقه احنا  و
 نیاز در  {6٦جلد پنجم صافحه} ق در البحرالرائ

ولام الاوک  }  ین مورد چنین آماده اسات  ا
محمااد ال علیاا  الاخااوالمال وقااد قیاا  روی عاان االاای 
   ی  َ ان ال علی  من السلعان الاخوالمال جا ل

در کتابهاای خاود    :یعنی امام محمد
مسهله تعزیر بالمال را ذکر نکرده اسات  
ولی روایت شده اسات کاه اماام ابای     

بالمال را برای سالطان  تعزیر  :یوسف
  ز می داندجای

   رحمهمااهلل امام محمد حنیفه و ودالئل امام اب
 حنیفاه و  وبا توجه با دالئل ذیل امام ابا 

سانت جریماه    امام محمد از ائمه اهال 
  یا تعزیر بالمال را مجاز نمی داند نقدی و
ل ار ان ر ا   عان اساع الان مالاا :دلیل اول

یحاااا  مااااال اماااا ئ    اااالی ار علیاااا  و اااالم قااااال 
 .مسلم ا  العی  سفس 
  {26} سنن دارقطنی جلد سوم صفحه  

یعنی حالل نیست استفاده از مال مارد  
 .مسلمان مگربه رضایت وخوشنودی آن

در ابن عابادین  ی در حاشیه  دلیل دوم:
دلیل عقلای را  بارای    {63جلد چهارم صفحه} 

عدم جواز تعزیار بالماال چناین  ذکار     
ااِلیِ   َّ یُافأ  وَّ }  میکنااد ااا ِنیااِ  ِماانأ تَّسأ ا ِلمَّ ااوَّ  َّااِ اِلهَّ

ِو مَّاِل النَّااِ  ناَّیَّأأُ ُل سَّاُ    ِة عَّلَِّ نَّخأ یعنای   الظَّلَّمَّ
شود  داده نمی ابرجواز تعزیر بالمال فتو

ین صورت حکام ظالم بار ماال   ا زیرا در
ساالط پیاادا میکننااد و آن را  مااردم ت
 میخورند.

یال فاو    با در نظر داشات ایان دو دل  
تعزیر  :ر ائمه اهل سنتدیگ طرفین و

 .نمی دانند بالمال را مجاز
بعضی دیگر از ائمه  و :یوسف ودالئل امام اب

 .بالمال اهل سنت در رابطه به جواز تعزیر
از احادی  متعدد بار   :یوسف وامام اب
 تعزیر بالمال استدالل نموده اند. جواز

عن عما   نن  عن عبد ار الن عم  :دلیل اول
 علیاااااا  و  اااااالم قااااااال ماااااان ر اااااا ل ار  اااااالِ ار

  وجدتم   د  ن   بی  ار ناح ق ا م اع   
  { 63رواه سنن ترمذی جلد چهارم صفحه }

از پدر خاود روایات    عبداهلل بن عمر
کاه   :فرمودناد  میکند کاه رساول اهلل  

هرشخصی  را در حال پیدا کردید که در 
پاس امتعاه   غنیمت خیانت کرده باشد 
 وسامان آن را آتش بزنید.

عن عبد ار الن عما و قاال رن  النبا   ل دوم:دلی

} ااالِ ار علیااا  و ااالم  علااا  ثااا الین معصاااف ین 
الهااوا قلاات ندساالهما قااال الاا  ن ااال نماا  نم تاا  

   نح قهما
  {11٦رواه الجمع بین الصحیحین جلد سوم صفحه } 

روایت میکناد کاه    عبداهلل بن عمرو
رسول اهلل لباس رنگ شاده را در تانم   

ادرت باه تاو چناین    فرمود آیا م دید و
دستور داده است گفتم ای رسول خادا  

رساول اهلل   را باا آب بشاویم،  پس آن 
نخیار بلکاه آن را باه آتاش      :فرمودند
 .بسوزانید
رساول اهلل در یاک حادی      دلیل سوم:
تعزیار ماانع    مورد عقوبت و طوالنی در

ماان نععاَااا }  :چنااین میفرمایااد زکااات
ا و مؤتج اً  هع   ا ومن نالِ ننسا  خووَ نل  نجَ 

سنن ابی داود جلاد دوم    إالل  علمة من علماات رالناا

 یعنی کسیکه فریضه ی زکات {32صفحه } 
را به نیت  واب ادا میکناد اجار آن را   

آن انکار کند  یکسیکه از ادا میگیرد و
یاک حصاه    گیریم و می ما آن را جبراً
شتر آن میگیریم این حقی  نیز از مال و

 ست ا از حقو  واجبه پروردگار ما
ن احادیا  ذکار   با در نظر داشت ایا    

یان  ا دیگار در  شده و احادی  متعادد 
جمع دیگاری از   مورد امام ابی یوسف و

اهل سنت تعزیار بالماال را در   ی ائمه 
صورتیکه حاکم وقات صاالل ببینناد    

را به چهاار قسام    این مجاز میدانند و
 .تقسیم می نمایند
ء تعزیر بالمال را فقها :اقسام تعزیر بالمال

 موده اند:قسم تقسیم نچهاربه 
ا  االتالف 2 حبس المال عن صاحبه ا3
  التملیکا 4ا  ت ییر 1
ایان ناوع از    حبس المال عن صهاحبه:  -1

تعزیر به این معنای اسات کاه    
 قاضاای حسااب لاازوم دیااد و 
مصلحت حال جانی یک حصاه  
از مااال آن را گرفتااه در محاال 
خاصی نگهداری نمایند تا ایان  

 ی گاردد و زجر برای شخص جان
هرگااه   از عمل خود نادم شود و
اصاالل   این شخص توبه کارد و 

قاضی ماال مصاادره شاده  را    
ایان   برای صاحبش برگرداناد و 

ع از تعزیر بالماال نازد اکثار    نو
احنااف پذیرفتاه شاده     فقهای
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ین ماورد در کتااب   ا ه درچاست چنان
احناف البحرالرائق جلاد  مشهور فقه 
 { چنین آمده است44} پنجم صفحه

ِل الِااِ  }  ااِل علااِ الأ َّاا أ ااِو الأمَّ نَّنَّ مَّعأنَّاِ ال اَّعألِیااِ  الِأَّخأ
لَِّجااا َّ ثُااامَّ  ًا لِیاَّناأ ن  مااان مَّالِاااِ  عناااد ُمااادَّ ااا أ َُ هَّ اااا إمأسَّ
ِساِ   ااِ ُم لِناَّفأ ُ  الأحَّ ااِ ُم إلَّیأاِ   َّ نَّنأ یَّأأُخاوَّ یُِعیُدُ  الأحَّ

یعنی معنی تعزیر بالمال   نو لِباَّیأِت الأمَّالِ 
ونگهاداری ماال   این است که حبس 

مجرم تا یک مدت معین بخاطر اینکه 
مجرم زجر ببیند وباز حاکم آن مال را 

ناه اینکاه   برای صااحبش برگرداناد   
یا برای بیات   برای خود و را نحاکم آ

 المال بگیرد.
ولی اگر با وجود حبس ومصادره ماال  
بازهم قاضی از تائب واصالل شدن آن 
مایوس گاردد بااز میتواناد آن را در    

یکاه مصالحت دیاد باه مصارف      جای
 ا برساند چنانچه در الموسو

چناین آماده   { 2٦2جلد دوازدهم صافحه }  در
} امااا اذا  ااار می   اااً ماان ت ال اا  أ نااان  اساات

للحااااکم ان یصااا َّ َاااوا الماااال نیماااا یااا ی نیااا  
یعنی هرگاه قاضی از توباه   المصالحة  

آن مایوس گردد پس حاکم حق این را 
ت دیاد آن را  مصلح دارد که در جای
 به مصرف برساند.

قسم دوم تعزیر بالماال از   :االتالف -2
یاا از باین    دید فقهاء تلف نماودن و 

ملکیت شخص جانی است  بردن مال و
از تکرار گناه  که تا برایش پند گردد و

آن را باز دارد چنانچه در احادی  ذکر 
شده به آتش زدن کاال معصفر و ماال  

 ه شاد و خیانت کننده در امانت اشاار 
همچنان در موارد متعدد دیگار نیاز   

 منقش در پرده مواجاه مای شاود فاوراً    
دستور می دهد تا سر آنهاا قطاع شاود    
چون با قطع شدن سر تمثاال آن شابیه   
درخت می شد ودر بودن آن دیگر کادام  
حرج دیده نمی شود چنانچاه در مساند   

چنین روایتای  { 115جلد دوم صافحه }  د در احم
َُ َّیاأا َّاَّ، قَّاالَّ  قَّاالَّ }   نقل شده اسات  عَّانأ نَّالِا  

ااالَّمَّ  نَّتَّااااِس  ِجبأ ِیاااُ ،  رَُّ ااا ُل اِر  َّااالَِّ اللَّاااُ  عَّلَّیأاااِ  وَّ َّ
ناَّعأنِاااا  نَّنأ  لَّااااةَّ، ناَّلَّاااامأ یَّمأ ناَّ َّااااالَّ  ِإسااااا  ُ نأااااُت نَّتاَّیأ ُاااا َّ اللَّیاأ

اانَّ ِنا  نَّاأُخ َّ عَّلَّیأ َّ الأباَّیأتَّ  الَِّوي نَّسأتَّ ِنیاِ ، ِإ َّ نَّسَّاُ   َّ
، وَّ  ثَّاُل رَُّج    َّانَّ ِن  الأباَّیأاِت ِقا َّاُة ِ ا أ   ِنیاِ   الأباَّیأِت ِتمأ

ثَّاااِل الَّااِوي ِناا  الَّاااِ  الأباَّیأااِت  اثِیااُ ، نَُّماا أ الِاا َّنأِ  ال امأ تَّمَّ
اا أِ  یُا أ  یأ َّااِة ال َّااجَّ َِّا، وَُّماا أ الِالسا ، ناَُّیصَّاایاَّ َّ  َّهَّ ، یُا أعَّااوأ عَّااوأ

تاَّیأِن ُت طَّآَِّن، وَُّما أ الِالأكَّلأاِ   عَّ َّ ِمنأُ  ِو َّااَّتَّاِن ُمنأ َِّبوَّ ناَُّیجأ
االَّمَّ، ُِ. ناَّفَّعَّاا َّ رَُّ اا ُل اِر  َّاالَِّ اللَّااُ  عَّلَّیأااِ  وَّ َّ اا َّ   ُی أ

کند که رساول اهلل   روایت می ابوهریر
 :گفت نزد من آمد و جبریل فرمودند:

من شب میخواستم نزد شما بیاایم پاس   
هیچ چیز مانع آمدنم نزد شما نشد مگار  
اینکه در آن خاناه عکاس یاک شاخص     

همچناان در پارده خاناه     موجود باود و 
تصاویر منقش شده بود پس دستور دهید 

که در خانه موجاود اناد    یتا سر تصاویر
 قطع شود پس مانند درخات میگردناد و  

دریاده شاود و از    ا نیزه امر کنید تاپرده
همچنااان  آن بالشاات ساااخته شااود ْ و

دستور دهید تاا ساگ از خاناه بیارون     
کشیده شود پس رسول اهلل چنین کردند ْ 

صاراحت دساتور داده   ه ین حدی  با در
کاه خاالف شارع در آنهاا      یشد تا اموال

شده باود در آنهاا ت ییار    تصاویر منقش 
 آورده شود.

یکی از انواع تعزیر بالمال اخذ  التملک: -1
کاه   تملیک مال جانی بطورغرامت است و

در صورت ارتکاب جرم به پرداخت مقدار 
مشااخص مجااازات میگااردد چنانچااه   

 {٦6جلااد دوم صاافحه} الساانن النسااائی در در
ین مورد چنین روایات شاده   ا حدیثی در

عاان عما و الان هاعی  عان نالیا  عان جااد  }  اسات 
عبااد ار الاان عماا و عاان ر اا ل ار  االِ ار علیاا  و 

ا  مان  لم نس      عن الثم  المعل  ن اال ماا ن ا
ذي حاجاااة دیااا  م  اااو خبناااة نااا  هااا ن علیااا  ومااان 
خااِ  ال اا ن مناا  نعلیااا  د امااة مثلیاا  والع  الااة ومااان 
 ااا ق هااای ا مناااا  العاااد نن یؤویااا  الجاااا ین نبلااا  ثماااان 

ماان  ااا ق اون ذلااا  نعلیاااة  المجاان نعلیااا  ال عاااو و
 عبداهلل بان عمارو     د اماة مثلیا  والع  الاة

روایت میکند که  از رسول اهلل در مورد 
لق در شاخ درخت پرسان شاد  میوه مع

 آنها فرمودند ْ کسیکه در صورت نیاز و
بخاطر رفاع گرسانگی از آن اساتفاده    

با خاود چیازی را نبارد دریان      کند و
 صورت برآن هیچ چیزالزم نمیشاود و 

آن باغ میوه را با خود بیرون کرد  از اگر
برابار ماال    پس بااالی آن جریماه دو  

م عقوبت باا زدن دره الز  گرفته شده  و
اگر بعد از انتقال میاوه هاا در    است ْ و

قیمات   محل حرز سرقت را انجام داد و
مال مسروقه بال  به قیمت س ر معروف 

اگار   شد پس دست آن قطع میگردد و
مال مسروقه به حد نصاب نرساد پاس   

تعزیار   باالی آن جریمه مالی دو برابر و
 .الزم استبالجلد 

صراحت یاک ناوع از   ه ین حدی  با در
آن اینکه  بالمال ذکر شده است و تعزیر

اکلف به پرداخات  رم را مامج جانی و
برابر مال مسروقه قارار داده شاده   دو 

این همان تعزیر بالمال به ناوع   است و
تملیک است که بعضای از ائماه اهال    

امااام اباای   ساانت از امااام احمااد و 
 .به آن قائل اند رحمهمااهللیوسف

 ان:افغانست {یکود جز} دیدگاه قانون جزای
کارام   همانطوریکه در دیدگاه فقهاای 

 تعزیر بالمال مجاز دانسته شده است و
اقساام مختلاف ذکار     برای آن انواع و
جازای اف انساتان نیاز     گردید در کود
تعریف خااص در جماع   جزای نقدی با

های اصلی پذیرفتاه شاده اسات     جزا
ین مورد چنین ا در {31٦ماده} چنانچه در 

لی ای اصا ها  نگاشته شده اسات جازا  
: جازای  دارای انواع ذیال مای باشاد   

 ، اعدام  دی، حبسنق
چناین   { جزای نقادی 31٧} درماده و

، جزای نقدی عبارت تعریف شده است
 است از مکلف ساختن محکوم علیه به

 پرداخت محکوم بها به خزانه دولت.
در آخر بطور خالصاه بایاد گفات کاه     

از دیاد  تعزیر بالمال یا مجازات نقادی  
 ینفای و کاود جازا   ح بعضی از فقهای

اف انستان باا در نظار داشات ایجااب     
مصالح عامه مجاز پنداشته شده اسات  

 .قابل اجراء میباشد و
 

 

رسول اهلل به چنین عملای در  
همچو موارد دستور داده است 
از قبیل امر به تکسیر ظاروف  

شکستاندن دیگ هاا   شراب و
به آتاش کشایدن    در خیبر و

محل فروش شاراب در زماناه   
 .عمر
یاک ناوع از تعزیار     :تغییر -3

بالمااال ت ییاار آوردن در مااال 
این ت ییر باعا   است تا اینکه 

رفع معصیت موجاود واصاالل   
مال گردد چنانچاه رساول اهلل   
وقتیکه در خانه خود با تمثاال  
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 سفر محترم فیض محمد عثمانی وزیر ارشاد، حج و اوقاف در دومین کنفرانس بین المللی به کشور جمهوری قرغزستان
جمهوری اسالمی اف انستان محترم فیض محمد عثماانی   مقام عالی ریاست 31٧٦/ 6/ 13مؤرخ 3555به اساس حکم شماره

کاه از   "اسالم در کشور مدرن سکوالر"وزیر ارشاد، حج و اوقاف جهت اشترا  در دومین کنفرانس بین المللی تحت عنوان
 م در کشور جمهوری قرغزستان برگزار گردیده بود، به آن کشور سفرنمودند. 213٦نوامبر 36 -35تاریخ

اینده گان اکثر کشور های اسالمی جهان اشترا  نموده بودند، که در گوشاه ای ازایان نشسات محتارم     در این نشست نم
عثمانی سخنرانی جامع پیرامون تعلیم و تربیه، ایجاد و گسترش مدارس در اف انساتان بعاد از سا ری نماودن یاک دوره      

کار گیری از نیروی ماذهبی شاکل میدادناد    مهاجرت پس از جنگ به کشور هایی که عمدتاً پالیسی تقابل رقبای شان را ب
میتود به بح  و مداقه  -4نصاب آموزشی  -1شاگرد  -2استاد  -3یکایک ایراد نموده و موضوعات دیگر تحت عناوین ذیل: 

 گرفتند که در این باره تجارب دولت جمهوری اسالمی اف انستان با مشترکین نشست در میان گذاشته شد.
 های حکومت وحدت ملی در بخش خدمات دینی و علماء با اشترا  کنندگان آگاهی دادند. در این بیانات دست آورد

در این سفر با مفتی اعظم آن کشور، رئیس کمیته ادیان، مدارس دینی و نمایندگان برخی از کشور های اسالمی ضمن بح  
 و گفتگو نیز دیدار، تبادل و تجارب متقابل صورت گرفت.

د، حج و اوقاف هدف و مقصد این سفر را به بررسی گرفته، موارد آتی را باه طاور پیشانهاد ارائاه     محترم عثمانی وزیر ارشا
 نمودند:

زمینه های تأمین ارتباط نهاد های دینی جمهوری اسالمی اف انستان با سایر کشور هاا بیشاتر فاراهم گاردد و علماای       -3
کشور های اسالمی در امر مباارزه باا افاراط گرایای      کشور، مخصوصاً مدیران مدارس از تجارب کشور های همدیگر خاصتاً

استفاده نموده از دست آورد های علمی و روش های جدید آموزشی غر  غنی سازی مدارس دینی و اندیشه هاای علمای   
 شان بهره کامل ببرند.

 اشترا  درسی و دومین اجالس بین المللی وحدت اسالمی در شهر تهران
مقام عالی ریاست جمهوری اسالمی اف انستان، محترم فیض محمد عثماانی وزیار    31٧٦/ ٦/ 32مؤرخ 3٦٦4به اساس حکم

در شاهر   31٧٦ارشاد، حج و اوقاف جهت اشترا  در سی و دومین اجالس بین المللی وحدت اسالمی که مااه قاوس  
 تهران جمهوری اسالمی ایران برگزار گردیده بود، به آن کشور سفر نمودند.

ه گان اکثر کشور های اسالمی جهان به شمول، رئیس جمهور پیشاین اساالمی اف انساتان،    در این نشست که نمایند
معاون دوم ریاست اجرائیه ج. ا. ا و رئیس جمهور اسالمی ایران اشترا  نموده بود، محترم عثمانی وزیر ارشاد، حاج و  

 اوقاف در بخشی از این اجالس موارد ذیل را تحت بررسی و مداقه قرار دادند:
 نقش وحدت در انکشاف جامعه ت تدویر کنفرانساهمی

 چالش های وابسته به نبود وحدت

 اسالم و وحدت

 مسؤولیت دنیای علماء و مسلمانان

 مسؤولیت وزارت ارشاد، حج و اوقاف جمهوری اسالمی اف انستان

ان جهان اساالم  طی این نشست تبادل افکار به هدف انتقال تجارب با نمایندگان کشور های جهان به خصوص با رهبر
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 صورت گرفت. 
آماادگی   همچنان در مالقاتی که با جناب دوکتور صالحی وزیر ارشاد و فرهنگ جمهوری اسالمی ایران داشتند، جانب ایرانی

 در موارد ذیل نشان داد: خویش را
 بخش تحقیق و مطالعات اسالمی. -3
 بخش مدیریت اوقاف و سرمایه گذاری در آن بخش. -2
هنگی مساجد ومدیریت سالم مساجد، تیم های مختلف را از کشور ما پذیرائی و آماوزش دهناد،   کانون های فر -1

 عهده گرفت. هنگی و پیگیری در این زمینه را بهسفارت جمهوری اسالمی اف انستان در تهران مسؤولیت همو
 محترم عثمانی به این مقصد تمرکز نموده موارد آتی را به طور پیشنهاد پیشکش نمودند:

ایجاب می نماید تا کنفرانس های متعدد با اشترا  علمای جید، سیاستمداران، فرهنگیان، فعاالن مادنی و نویساندگان    -3
مطرل کشور در راستای بسیج دیدگاه های دینی، سیاسی و آگاهی مردم از اضارار عادم همبساتگی و وحادت ماذهبی و      

ی، چالش های فرا راه دموکراسای، بررسای رابطاه اساالم باا      اسالمی همانند: اختالفات مذهبی، اسالم هراسی، افراط گرای
 دموکراسی و تقویت پایه های وحدت اسالمی در مرکز کشور دایر گردد.

 وحدت اسالمیبین المللی در کنفرانس محترم فیض محمد عثمانی اشترا  
ماؤرخ   ٦16مکتوب شاماره  مقام عالی ریاست جمهوری اسالمی اف انستان و 31٧٦/ ٧/ 32مؤرخ 234٦بتأسی از حکم شماره

ریاست محترم دوم سیاسی وزارت محترم امور خارجه و باه اسااس دعاوت     31٧٦/ ٦/ 26مؤرخ ٦3٦و مشاره 31٧٦/ ٦/ 21
جناب محترم محمد بن عبدالکریم العیسی سکرتر جنرال سازمان رابطه عالم اسالمی از محترم فیض محمد عثماانی وزیار   

وحدت اسالمی، خطر ها و دور سااختن   "نفرانس بین المللی اسالمی که تحت عنوانارشاد، حج و اوقاف جهت اشترا  در ک
کشور شاهی عربستان سعودی برگزار گردیده باود، باه آن    المکر م در شهر  213٦دسمبر 31 -32که از  "گروه گرایی 

 کشور سفر نمودند.
عرصه علوم اسالمی اف انستان اشاترا  نماوده    نفر از شخصیت ها و متفکران 3211کشور که 32٦در این نشست نمایندگان

بودند، هدف اصلی کنفرانس صدور قطعنامه مهم و تاریخی در خصوص حل مشکالت عالم اسالم و راهکار های جدیاد بارای   
مبارزه با فرقه گرایی و مدیریت فتوا طرل گردیده بود. ضمن ارزیابی آجندای کنفرانس از جریان بح  ها، هیهت باصاالحیت  

 ما به نتیجه آتی اشاره نمودند: کشور
 رهبران دینی جهان اسالم صورت گرفت.خصوص بایندگان کشو رهای جهان به نماتبادل افکاربه هدف انتقال تجارب، با -3
 نمایندگی از دولت جمهوری اسالمی اف انستان در چنین کنفرانس مهم و بزرگ. -2
 عضویت در نشست صدور قطعنامه و تائید آن. -1
 فاده از محتوای مهم قطعنامه.است -4

محترم عثمانی وزیر ارشاد، حج و اوقاف به ارزش و هدف این سفر تمرکز کرده موارد آتای را باه طاور پیشانهاد پیشاکش      
 نمودند.

با در نظرداشت محتوای قطعنامه که در آن چنین تذکر رفته است: ایجاد مرجعیت واحد علمی برای هرکشاور باداشاتن    -3
ص و معتبر و شورای علمی خاص که عهده دار قضایای شرعی، ملی و بین المللی باشد، ایجاد مرجعیات واحاد   داراالفتای خا

 علمی نیاز است.

 تجلیل از هفته قانون اساسی

الج  کنفنرانل  نای اینن  سندر  ٣٧٩٣منن ی سنا   ٣٩م فان  بن  مناسن   فتن  تجیین  از پننانزد   من   سنالغرد قنانج  اسا نی  اف انسنتا  

 مفتنن  حجنن   وزارت تنن ویر 
ً
 ردینن . اینن  م فنن  بننا تننالوت  یننات وننن  از کننالم   مجینن  تجسنن  قنناری برکنن    سننیی  شننروع  ردینن  ، بعنن ا

  نجیح رئ ل مجم   یمی ب  نماین  ی از وزارت ارشاد، ح  و اوقاف صحب  نمجد   م  خج   م ی  ب  م مانا  و اشهئاک کننن   

 پ ئامج  قانج  اسا ی  اف 
ً
    شر ع  اسالمی روشخ  ان اختن .انستا  و مطابی   ای    با احکام و قجان ا   مفصال

 نمایننن   کم سننیج  نظننارت بننر تطبینن  قننانج  اسا ننی  قاضننی  م منن   ننارف حننافظ از تنن ویر و زحمننات بر ننزار کنننن    ننا  اینن  م فنن  
ً
بعنن ا

 یننل قننانج  کامنن  و مجابغنن
ً
جی تمننام مشننکالت و ق ننایای امتمننا   و اداری سپاسننغکاری نمننجد  افننزود: قننانج  اسا ننی  اف انسننتا  تیریبننا

اس  ک  در دوازد  فص  و یکص و شص  و دو ماد  تجشیح و نافک یافتن  کن  ینل قنانج   من  شنمج  میاشن  و  مچننا   نی  حکمنی در 

  انستا  قانج  اسا ی  اف ٦٦مجادات ای  قانج  ب  نظر نم ئس  ک  خالف شر ع  اسالمی باش  وی می  فزای : مطاب  ب  حک  ماد  

تمننننامی افننننراد و اشننننخا  و مسننننلول   ادارات دولتنننن ، خصجمننننی  و بهنننناد  ننننای منننن نی مکینننن  بنننن  تطبینننن  قننننانج  اسا ننننی  و هع نننن  بنننن  احکننننام 
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 شر ع  اسالمی میباشن  و ب و  استانا   م  مردم اف انستا  شام  ای  هع    مجمی و قانج  اسا ی   ستن .

  ، تجس  مفت  حج    نجیح با    د ائی  ای ب  پایا  رسی .  در اخ ئ ای  م ف  با مم  بن ی  خنا  ارای  ش 

محفل دسترسی به اطالعات

برنام    ا،  د،  درمجرد قانج  دسهئ ی  ب  اړال ات ک  اخ ئا هع یالهی در    ب  میا   من  ، تجسن  مسنجول   کم سنیج  نظنارت دسهئ نی  بن  

 ف بیا   ردی .اوقا  اړال ات برای روسا و  مری  وزارت ارشاد، ح  و

 قای مصباح مسنجو  برنامن    نا،  د،ن  کم سنیج  نظنارت دسهئ نی  بن  اړال نات در منجرد قنانج  ننامبئد  صنحب  نمنجد ،  فن : دسهئ نی  اتبناع 

درماد  نزد   میثا  م نی و سیا ی  و با درنظرداش  ماد  سجم قانج  اسا ی  کشنجرتککر بن   من   من   و   دولت ،  ادارات  کشجر ب  اړال ات

 اس . ح   ر ش رون  

زبنا  سننی ل هشننریح نمنجد  و مسننجول   را  رون  ب شننهئ متجمنن  مکیفین   ننای شننا  در   مننجارد هعن یا     را بننا  وی قنانج  دسهئ ننی  بن  اړال ننات و

 زمین  نمجد.در فرمام برنام  با پا خ ب  پرسر  ای اشهئاک کنن  ا  پایا  یاف .

 گزارش ریاست تعلیمات دینی و تدریب ائمه
 :1317قوس سال 7الی 1 -مینار چهار روزه حقوق زن از نیر اسالمسی

ی مقام محترم وزارت ارشاد، حج و اوقاف باا مساؤلین   بلبراساس فیصلهء کمیسیون رهبری حقو  زن از نظر اسالم و تفاهم ق
تارم و اساتادان   ( تن از علماای مح 211)برایو وزارت امور زنان برنامه ی توسعه ی آگاهی های دینی  UNDPمحترم موسسه 

 مدارس دینی در رابطه به حقو  زن از نظر اسالم دایر گردید.
؛ ی و تادریب ائماه ی والیاات ننگرهاار    مدیران تعلیمات علوم دینسیمینار چهار روزه که در هوتل پار  استار شهرنو کابل  

 اشترا  نموده بودند. ل مان، کنر، نورستان، پروان، کاپیسا و لوگر
( در کابل دایر گردیده بود، بخشی از برنامه ی مشتر  کمیسیون رهباری  UNDP)به همکاری مالی دفتر هاین سیمینار کدر 

ریاست آنارا   ن، فعالیت می نماید کهحقو  زن از نظر اسالم می باشد که با عضویت وزارت های ارشاد، حج و اوقاف ، امور زنا
 این وزارت به عهده دارد.

ید توسط یک تن از اشترا  کنندگان افتتال گردید. س س رئیس تعلیمات دینی و تادریب  جلسه با قرائت آیاتی از قرآن مج
علمی مفصالً صحبت نمودند. و راجع به اهمیت تدویر این سیمینار و نقش علمای کرام  ه پیرامون هدف تدویر این سیمینارائم

ندگی مشتر  مفصاالً صاحبت نماوده از اداره    در تامین حقو  زنان از نظر اسالم و توجه به ارزش های اسالمی در ساختار ز
UNDP   و نهادهای همکارس اسگزاری نموده اعالم نمودند که وزارت ارشاد، حج و اوقاف با تمامی امکانات در برنامه ملی منع

 خشونت علیه زنان از طریق منابر، مساجد، حسینیه ها، مدارس و رسانه ها، سهم اساسی ایفا می نماید.
صصی اشترا  کنندگان برای چهار روز دایر گردیده بود بعد از گازارش دهای   خکه به هدف ارتقای ظرفیت ت در این سیمینار

 نمایندگان والیات جنوب شرقی موضوعات مهم ذیل تدریس گردید:
 نظر اسالم.حق تعلیم و تحصیل زن از  -3
 مهر، نفقه، میرا ، کار و تجارت( زن از نظر اسالم.حقو  اقتصادی ) -2
 اجتماعی و اضرار ازدواج های قبل از بلوغ. حق  -1
 حق سیاسی و مدنی زن از نظر اسالم.  -4
نقاش مسااجد و مادارس     ،بررسی عنعنات ناپسندیده ای که باع  ترویج خشونت علیه زنان در جامعه می گردد -5

 الم.دینی در ترویج ارزش های دینی و انتقال پیام های اساسی راجع به تامین حقو  زن از نظر اس
 حق ازدواج و تاسیس خانواده بر پایه ی تعالیم دینی. -6
 پیرامون مبارزه علیه فساد اداری. -٦
 حق داد خواهی و عوامل فروپاشی خانواده از نظر اسالم. -٦
 ساختن اکشن پالن یک ساله برای آگاهی عامه و کار گروپی میان اشترا  کنندگان. -٧

 ابق پالن تدریسی ارایه نمودند قرار ذیل اند:اساتیدی که موضوعات فوق الذکر را مط

 رئیس تعلیمات دینی و تدریب ائمه."صابر"قاضی ریا  اهلل -3
 نجیب اهلل هاشمی رئیس ارشاد، حج و اوقاف والیت ل مان. -2
 مولوی اسرار الحق آمر انسجام امور مساجد. -1
 رئیس کنر. "احساس"نورالمعبود  -4
 و اوقاف والیت ننگرهار.قاری داود رئیس ارشاد، حج  -5
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 رئیس ارشاد، حج و اوقاف والیت نورستان. "انور"محمد انور  -6
در این سیمینار از قانون مدنی اف انستان، قانون اساسی و کنوانسیون های بین المللی پیرامون حقو  زن نیاز اساتفاده باه    

 عمل آمده است.
 نمودند.محترم موضوعات فو  الذکر را مطابق پالن ارائه  اساتید

سیمینار مذکور طی چهار روز با ارائه مطالب تعیین شده توسط استادان و با ارائه سوال و جواب پیرامون موضوع کار گروپای  
 گزارشات مفصل از روز قبلی آن و نظریات اشترا  کنندگان به پایان رسید.

والیات کشور رواج دارد و زندگی خانوادگی  که در اکثر همچنان در بخشی از این سیمینار راجع به رسوم و عنعنات ناپسندی
 هموطنان را تهدید می کند بح  صورت گرفت.

در قسمت سواالت شرکت کنندگان باید اذهان داشت که به همه سواالت آنها پیرامون موضوع فو  پاسخ داده شد. اشاترا   
ال داده و روی آن بح  های علمی خویش کنندگان با یادداشت هایکه از صحبت استادان گرفته با خود به مناطق خویش انتق

 را تمرکز خواهند ساخت.
 ریاست ارشاد، حج و اوقاف والیت هرات گزارش

کرام و ارسال نقل آن به تلویزیون ملای   اطالعات و ارتباط عامه برای خطبایهفته توسط مدیریت ترتیب پالنهای تبلی ی هر 
 جهت نشر:

 .سک به سنت رسول گرامی اسالمو تماز دساتیر  هفته اول:  راجع به پیروی
تدویر محافل، جلسات بمناسبت های مختلف و اشترا  مدیریت اطالعات و ارتباط عامه در جلسات، محافل و سامینار هاای   

 که از طرف نهاد های دولتی و غیر دولتی دائر گردیده است:
زیربط در بخاش صاحت، آگااهی دهای از      اشترا  در جلسه کمیته والیتی راجع به تطبیق واکسین و همکاری ارگانهای -3

 ریاست.کارمندان این برای والدین و اولیای اطفال توسط  مساجد منابر طریق
سیرت النبی تدویر محفل هفته فهم -2

دیوم ورزشی از طرف ریاست ارشاد، حج و اوقاف برگزار گردیاد  در غرب پار  است 
گردان دارالحفاظها از تمام اقشار جامعه ذکور و اناا  پاانزده ناحیاه    عالوه از علمای کرام، طالب مدارس، شا ردر این محفل ب

نزدیک شرکت نمودند محترم شیرزادی رئیس ارشاد حج و اوقاف راجع به پیروی از سیره حسانه پیاامبر    یشهر و ولسوالیها
بتهای هماه جانباه   تابعثت، از بعثت الی هجرت، و از هجرت الای رحلات صاح    از شروع میالد النبی اکرم مبزرگوار اسال

 نمودند که مورد استقبال تمام شهروندان هرات قرار گرفت.
ریاست امور زنان بخاطر بررسی علت و عوامل خشونت ه سیون منع خشونت علیه زنان بیاشترا  در جلسه اضطراری کم -2

ون والیتی و یکمیسو راهکاری های جهت کاهش خشونت با حضور داشت ههیت از مرکز کشور و بح  روی چگونگی کارکرد 
 گزارش از کارکرد این ریاست در شش ماه گذشته.

 ورکشاپها:

ون منع خشونت باه همکااری دفتار    یورکشاپ دو روزه راجع به منع آزار و اذیت زنان از طرف ریاست امور زنان و کمیس -3
ای منع آزار و اذیت در ادارات ه ندای زنان دائر گردید در این ورکشاپ گفتمان روی کاهش آزار و اذیت زنان و تشکیل کمیته

 ا بح  و گفتمان صورت گرفت.ه دولتی و مسؤلیت کمیته
جوانان و علماای کارام    ،اشترا  در ورکشاپ دو روزه دفتر اویک در ولسوالی گزره که برای قریه داران، متنفذین -2

جلوگیری از ازدواجهاای اجبااری   بح  حقو  اقتصادی زنان از دیدگاه دین مقدس اسالم و قانون،  ه بودبرگزار گردید
 توسط مدیریت اطالعات موضوع پیش برده شده به هماهنگی ریاست امور زنان و تمویل دفتر اویک.

 
 گزارش ریاست ارشاد، حج و اوقاف والیت جوزجان

 برنامه ارشادی

شاونت علیاه   معروف و نهی  از منکر، محیط زیست، عدم تعر  به حریم خصوصای، مناع خ  راجع به ارزش امر به  -3
امنیت در اسالم، اهمیت و فضیلت علم و زنان، فساد اداری، حقو  اطفال، حقو  همسایه، حقو  والدین، اهمیت صلح 

و دانش، تادیه عشر و زکات و پرداخت آن باه مساهول جماع آوری عشار وزکاات، اهمیات و ارزش ساواد، حرمات         
جلوگیری از ترویج سحر و جادو و فاال بینای، آماوزش    خودکشی، مسایل ازدواج اجباری، حقو  زنان از  نظر اسالم، 

طریقه حج برای حجاج، تقبیح نمودن هر نوع تعصبات قومی، لسانی و نژادی در جلسات هفته وار برای خطبا و اماماان  
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اجتماع هاا بارای   محافل مساجد وظیفه س رده شده تا موضوعات فو  را از طریق منابر، مساجد، مدارس، حسینیه ها و سایر 
 مردم متدین و دین دوست بطور دوامدار ابالغ نمایند.

مسجد حضرت علی قریه نوآباد چر مگر خانه و مسجد شریف بی بی عایشه صدیقه قریه نوآباد سخی آبااد از صا یر باه     -2
 .ندجامع ارتفا داده شد

سانگل نصاب و از   فازمیتر بر  بعد از ابراز نظر یک یک پایه  ندچهار محراب مسجد که از نعمت روشنائی بر  محروم بود -1
 روشنائی بر  مستفید شدند.

مسجد شریف مرحوم عبدالصمد صوفی واقع قریه بابه علی و مسجد شریف یزدان بای واقع قریه یکه باغ شبرغان غار    -4
 .نداعمار مجدد تهداب گذاری گردید

 برنامه اوقاف

 حساب خاص اوقاف تحویل بانک گردید.ه قفی بیکصدوشصت و شش هزار و هشتصد اف انی از مدر  جایداد های و -3
اسناد دو باب دکان ساحه مسجد جامع انقره علی شیر نوائی شهر شبرغان بعد از عقاد قارارداد غار  منظاوری بمقاام       -2

 محترم وزارت ارشاد، حج و اوقاف ارسال و تائیدی مقام محترم اخذ گردیده است.
زمین دولتی مربوط این اداره بریاست محترم اراضای والیات    اسنادیک قطعهجدول تمام جایداد های وقفی غیر منقول و  -1

 جوزجان ارسال گردیده است.
  جیاد ایان والیات تحات      یاز علما یبا اشترا  رئیس شورای علمای والیت جوزجان و تعدادای جلسه  3/٧/31٧٦مورخ

الون ریاست دایر گردیاد. جلساه ماذکور باا     ریاست مولوی عبدالرحیم اسالمیار رئیس ارشاد، حج و اوقاف این والیت در س
 تالوت آیات چندی از کالم اهلل مجید توسط محترم قاری محمد آغاز گردید.

 اً رئیس ارشاد، حج و اوقاف در رابطه به تقبیح نمودن حمله انتحاری که در هوتل اورانوس وقوع پیوسته باود صاحبت   بعد
حمله انتحاری هوتل اورانوس را یک عمل وحشایانه خواناده و از تماام     و متعاقباً رئیس شورای علما والیت جوزجان ندنمود
 در رابطه به قباحت عمل مذکور صحبت نمایند. تقاضا بعمل آمد تا در جمعه پیشرواین والیت  یعلما
 2/٧/31٧٦تا در جمعه پیشرو مورخ  ه شدو برعالوه هیهت رهبری این ریاست به عموم علما و امامان مساجد وظیفه س رد 

از طریق منابر و مساجد تسلیت و غم شریکی شانرا به بازمانده گان شهدای حمله انتحااری عار  نماوده و قباحات عمال      
وحشیانه را از درس دین مبین اسالم ایراد سخن نمایند، و همچنان از اداره محترم تلویزیون ملی خواسته شد تا صاحبت دو  

راد سخن نموده بودند، غر  نشار از طریاق تلویزیاون  بات نمودناد و      تن از علمای دین را از مساجد مرکزی روز جمعه ای
همچنان روز جمعه گذشته از طرف کارمندان این اداره از بعضی مساجد کنترول بعمل آمده و به امامان مساجد یکاه وظیفاه   

 س رده شده بود در مورد فو  الذکر از طریق منابر مساجد تبلی  نموده اند.
 هلل ولمنه تا الحال هیچ ناوع شاکایاتی   اشت هیهت موظف گشوده گردید الحمدن اداره بحضور دصندو  شکایات مربوط ای

 در صندو  مذکور ریخته نشده است.
 ریاست ارشاد، حج و اوقاف والیت بلخ گزارش

 31٧٦مدیریت عمومی اوقاف و عشروزکات ریاست ارشاد، حج و اوقاف والیت بلخ توانسته است که در ربع سوم ساال ماالی   
(( اف انی عواید ملکیت وقفی مارکیت لیالمی فروشی، باقیاات  2321151( قطعه آویز بانکی که جمعاً مبل  ))5٦برویت )

و  31٧5، باقیات کرایه دکاکین اوقافی کارته آریانا از بابت سال 31٧6و  31٧5کرایه دکاکین ولسوالی خلم از بابت سال 
والی چاربولک را بدست آورده، و همچنان در برج میزان ساال ماالی   و اجاره زمین زیارت خواجه سالبارون ولس 31٧6
(( اف انی عواید ملکیت وقفی مارکیت لیالمی فروشای،  23٧1511( قطعه آویز بانکی که جمعاً مبل  ))4٧برویت) 31٧٦

ن تحویال  را بدست آورده که توساط مساتاجری   31٧٦یلمرب از بابت سال مالی اکارته آریانا و کانتینر باالی قبرستان 
بانک و به مرکز انتقال گردید.

 مال امامانج د مياشتخ  غجنډی لنډ راپجرقد 

کننا  د لننام د مياشننتخ  پنن  لسننم  ني نن  دوننار شنننا  پنن  ور  د ارشنناد حنن  او اوقننافج رياسنن  پنن  مجمننات کننې د مننال امامننانج مياشننتخ   ٣٧٩٣د 

ينناتجنج پن  تننالوت سنر  وشننج  پنن  سنر کننی د ارشنناد حن  او اوقننافج ريننل  جد  شنج  د غجنننډی پينن  د قنرا   ظنني  الشننا  دڅنج مبننارکج غجننډ  منن

کنا  او منال امامنانج و د صنیح  او امنين  پن  اودنن   مفصنی  ويننا  رحي    درحمت   دغجنډی ګډو  والجت     راغالس  ووين  او  من ا راز 
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د جمننناتجنج لنن  الری دی صننیح  مزايننا او  ننيګڼ  خپینننج میتنن يانج تنن  بيننا  کننای وروسنننت    نن  مج ننجع  ننانی چننت دارشننناد تنن  يننی ووينن  ترڅننج د خپیننج م

ممعن  پن   شجی وی مال امامانج ت  تجزي  کاای شجی وروست  د احتسا  م يري   خجا  ن  منال امامنانج تن  ووين  شنج  ترڅنج د د مج مري   خجا  

  او نبنجی سن تج پن  ر نا کنې  د قنر  تن   م ارنګن  د امبناری ودوننج د مخنينجی لپنار  مالامامنا  خپینج میتن يانج  خطب  کې د نيشنی  تجکنج ا نرار بينا  او 

 -۲ارت دی لننن : نننننج ات چنننت  بنننننجا النننن ی مج نننننننکج د مننن يري   خننننننننننج او  امننن  اديننننننننننن  کنننې د اړال اتننننننننننالزمنننی الر نننجونی وکنننای د غجننننډی پننن  وروسنننت  برخ

د  نن ج د هعیني  او ترتبین  حن  . مننال امامنانج تن  ووين  شننج  چنت د خپینج مجمناتجنج د منننابرو  -۱د  نن ج د کنار او کسن  حن   -۱ث حن  د ن ج د م نئا

تج څخننن  خبئشنننی  او د ننن ج پرودانننن ی د تننناوتريخجال  کچننن  حننن اق  تنننن  الننن  الری ادونننن   میتننن يانج تننن  بينننا  کنننای ترڅنننج د م مننن ی شننننريع  دارشننناد

ننن  وی پنناهی   نن  معیجمننات چننت مننجنچ پنن  درې ورځخنن  ورکشننام کننې ترالسنن  کننای وو مننال امامننانج تنن  لنننډ معیجمننات ورکننا  ورسننجالی شننج او ننناويا  د 

 شج  ترڅج د  ج پ  ودان  د تاوتريخجال  مخ  ونيج  شی .

 ریاست ارشاد، حج و اوقاف والیت کاپیسا  گزارش
در ریاسات   دایار گردیاده باود   های روانی علیاه زن  میزان در مجلس یونما که راجع به خشونت  35روز یکشنبه مورخ   -3

فرموده که شما زندگی کنیاد باا    جگی فامیلی و خانواده همان گونه که اهللمحترمه امور زنان اشترا  نموده و در رابطه به زند
 .گردیدبه نیکی صحبت نموده و برای مشترکین معلومات ارایه  خویشهای فامیل 

بستر تداوی معتادین مواد مخادر   51روز های دوشنبه در ماه چهار مرتبه در شفاخانه به مه مدیریت اطالعات و ارتباط عا -2
ساس آیه قرآن کاریم و احادیا    والیت کاپیسا جهت توصیه های دینی حضور یافته که ممنوعیت استفاده مواد مخدر را به ا

 برای مریضان معتاد مطابق حال آنها ابالغ نموده است. نبوی
العات عامه در ماه یک مرتبه به لزوم دید ریاست محترم مربوطه در جلسه سکتوری ریاست صحت عاماه در  مدیریت اط -1

ماه یک بار  نیز در جلسه مردمی شفاخانه والیتی عبدالصبور فرید اشترا  نموده در رابطه به خادمت باه جامعاه و اجارای     
 ایف محوله صحبت نموده است.ظو
مینار محو خشونت علیه زنان در مرکز اشترا  نموده یه روز سه شنبه الی پنج شنبه در سمدیریت اطالعات و ارتباط عام -4

 که موضوعات بح  شده خیلی ارزنده و مبرم بوده است.
 

گزارش ریاست ارشاد، حج و اوقاف والیت کندز 
 دست آورد های کلیدی بخش مربوط

 ال.معرفی یک نفر امام مسجد غر  تدریس به آمریت محترم تربیت اطف 

   سازماندهی مسابقه حسن قرائت و جمع آوری خطباء و امامان مساجد مرکز  و ولسوالی ها و حفاگ قرآن کریم در مساجد
دایر گردید که در این محفل والی، معاون و روسای ادارات محترم والیت کنادز اشاترا     ٦/٦/31٧٦جامع شاروالی به تاریخ 

کارام پیراماون برگاذاری چناین مساابقات       یهلل مجید آغاز بعداً تعدادی از علمانموده بودند که ابتداء محفل به آیات کالم ا
کنادز پیراماون موضاوع     پیشنهاد نمودند، بعداً محترم والای  ارزشمند دینی صحبت نموده و یک سلسله نظریات خویش را

هاای  محافال  همچاو  ی صحبت همه جانبه نموده و وعده همکاری را در مورد همچون محافل دینی و اعمار جای مناسب بارا 
برگذار گردیده و برای برنده گان مقاام اول، دوم، ساوم   قرآنکریم حفاگ از ( تن 33)سابقه بین تعدادبزرگ دینی نمودند بعداً م

صارف   توسط رئیس ارشاد، حج و اوقاف وجایزه نقدی از طرف مقام محترم والیت داده شد که در اخیر محفل با دعایه 
 کرام اشترا  کننده خاتمه یافت. برای علمای ام چاشت و اعطایی تحفهطع

 .کنترول شرکت های سیاحتی عمره در مرکز شهر 

 .ارسال مجله پیام حق به ادارات دولتی 

 کرام در میز گرد رادیو روشنی، زهره و رادیو چراغ در مورد فضیلت تربیت دختران، حقو  والادین،   معرفی علمای
رضیت و فضیلت زکات و مشروعیت انتخابات ولسی جرگه از دیدگاه اساالم  تعویض نویسی، آداب و اخال  در فامیل، ف

 بح  و صحبت همه جانبه صورت گرفته است.

     صحبت از طریق منابر مساجد جامع شهر در رابطه به ازدوج های اجباری، در رابطه به اهمیات و تارویج فرهناگ
اختتاف و قاچا  انسان و سوء استفاده از اطفال  اعتدال، جایگاه معلم برای پرورش نسل آینده کشور و معارف، قباحت

و همچنان در رابطه به تجاوز جنسی و جلوگیری از فساد در جامعه انسانی در روشنایی از احکام الهی و سانت نباوی   
 صحبت صورت گرفته است.
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 گزارش ریاست ارشاد، حج و اوقاف والیت دایکندی
 آمریت ارشاد

 22و  23( باه تااریخ   ای صالح نهااد مطالعاات زناان بار    ریاست با همکاری ماالی ) این طرف ازکه گفتمان دو روزه ای در -3
والیت با اشترا  خطبای مساجد، طالب و اساتید حوزات علمیه، ریاست شورای علماا، نهااد هاای     این در مرکز 31٧٦میزان

وانین اف انستان ( دایر گردید باود  )گفتمان آزاد راجع به حقو  زنان از دید گاه اسالم و قتحت عنوان مدنی و مسؤلین دفاتر
 اشترا  صورت گرفته و در روز دوم پیرامون مهر و نفقه و سایر حقو  زنان مباح  مبسوط ارایه گردیده است.

ی در رابطه باه  در مورد ایجاد کمیسیون مبارزه با فساد اخالقی و اجتماعی بنا به هدایات و سفارشات هیات تفتیش داخل  -2
، طرزالعمل و مقرره ای کاری و صالحیت های وظیفوی کمیسیون متذکره از مقام عاالی وزارت ارشااد   ضاتشخیص و تعین اع

 صورت گرفته است.هدایت همه جانبه حج و اوقاف 
 ترمیمات مساجد

مقاام  ریاسات اداری وماالی    4/4/31٧٦صادره مورخ  21و فورمه ب  4/2/31٧٦مورخ  366/3٧5) بنا به هدایت مکتوب نمبر
( اف اانی بعاد از انجاام مراحال     122٦22زارت مسجد شریف امام سجاد اسکان ولسوالی میرامور با منظوری مبل  )محترم و

الای   21/5/31٧٦اف اانی از تااریخ    (121124ی با شرکت کو ه عروس در بدل مبل )تدارکات نرخ  گیری و نظریه هیات ارزیاب
 ر داده شده و کار جریان دارد.( روز تعهد امانی مکتوب دستور کا 51به مدت ) 31٧٦/٦/31

 گفتمان آزاد پیرامون حقوق زن از دیدگاه اسالم  و قوانین افغانستان

% ٧٧نجایکه اکثریت آمساجد در جامعه ای اسالمی از دیر باز به اینسو مرکز آموزش و فعالیت های دینی و فرهنگی بوده و از 
های افراد  سزای درآگاهی دهی از حقو  و آزادیه انند نقش برا مسلمانان تشکیل می دهند مساجد میتو جمعیت این کشور
ای دینی و احکام قوانین نافذه ای کشاور را در  همه مساجد و مبل ین دینی به خوبی میتوانند آموزه ای یداشته باشند . علما

باد   ،را تماام نامالیماات  راهم نمایند زیا فا سطح ملی و محلی برای مردم بیان نموده و زمینه ای هم ذیری و احترام متقابل ر
گاهی افراد از دستورات دیان  آ، تجاوز به حقو  دیگران و عدم رعایت کرامت انسانی به ا ر نا رفتاری ها فساد ، قانون شکنی

و قانون به وجود می آید . در این ارتباط مدیریت ارشاد و دعوت ریاست ارشاد حج و اوقاف والیت دایکندی با حمایت ماالی  
عدادهشتاد تن از مالامامان مساجد، اساتید و طالب حوزه زنان برای صلح ، گفتمان آزاد را با حضور و اشترا  ت نهاد مطالعات
حقو  زن از دیدگاه اساالم و قاوانین   ) اندفاتر مراجع عظام و فعالین امور دینی تحت عنو ، ریاست شورای علما،های علمیه
تصادی زنان اقزار نموده و حقو  اابر گ 31٧٦زان امی 22و  23در تاریخ  ( در مرکزوالیت دایکندی به مدت دو روزاف انستان

 لیه زناان اشونت عاخنع اانتخاب کردن و انتخاب شدن( مابات)ا( قضاوت زنان حق مشارکت در انتخحق میرا  و مالکیت)
ساالم و قاوانین نافاذه ای    ر و نفقه و شهادت زنان از دیادگاه ا راهکارها( ازدواج و انتخاب همسر، مه ، چالش ها وت هافرص)

گزار شده و هدف میان علما و فعالین امور دینی برکشور، را به بح  و بررسی گرفته و به تفصیل صحبت نمودند. این گفتمان 
آن هماهنگی بر نامه های ارشادی در سطح والیت دایکندی عنوان گردیده است تا خطبای مساجد به صورت اعتدال گرایانه 

 تفریط مسهولیت های ُارشادی خویش رادر روشنای شریعت و قانون در قبال حقو  خانمها انجام دهند. دور از افراط و و
1317میزان  22آگاهی دهی ریاست در باره انتخابات 

باا در نظار    31٧٦میزان ساال   2٦ریاست ارشاد ، حج و اوقاف والیت دایکندی در مورد پروسه ای انتخابات شورای ملی در 
 کاری خویش فعالیت های ذیل را انجام داده است : داشت استقامت

عمل آورده و در بااره آگااهی دهای از    ه این اداره طی سال جاری دوبار از علمای سراسر والیت دایکندی دعوت ب  -3
و بررسی صورت گرفتاه و باار    پروسه ملی انتخابات و تشویق مردم ، فرصت ها ، چالش ها و مشکالت به تفصیل بح 

مه مسااجد در ساطح والیات دایکنادی دایار      جلسه شورای ای 21/٦/31٧٦م بتاریخ و بار دو 2/2/31٧٦خ اول بتاری
گردیده و به تمام علما وظیفه س رده شده است تا با رعایت اصل بی طرفی برای مردم آگاهی داده و ضرورت انتخابات 

 ، از طریق مساجد بیان نمایند.را برای انتخاب نماینده گان صالح
ر عمومی اطالعات و ارتباط عامه با آمریت رادیو تلویزیون ملی محلی دایکنادی همااهنگی نماوده و بتااریخ     مدی -2

، ضارورت  در بااره انتخاباات   حاج و اوقااف  است ارشاد، از طریق کنفرانس رادیوی تمام کار کرد های ری 31٧٦/٦/26
دینی تبیین نموده ومردم را به شارکت   هایمعیارصالح را با  لت مردم ساالرو انتخاب نمایندهانتخابات در ایجاد یک دو

 در انتخابات و دادن رای تشویق نموده است .
نقاش علماای مسااجد را در تشاویق      26/٦/31٧٦آمر ارشاد این ریاست از طریق رادیوی خصوصی نسیم بتاریخ -1
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 مردم به شرکت در انتخابات بیان نموده است .
( انتخاباتی خاباتی والیت دایکندی به عنوان )سایتهای که ازطرف ریاست امور انتبه مسؤلین آنعده از مساجد و حسینیه  -4

 انتخابات داشته باشند.داده شده است تا تسهیالت و همکاری های الزم را با موظفین تثبیت گردیده هدایت 

   والين  پن  واليتن  دفهنئ د م هنئم والن  پن  مشنری د انسنانانج د قاونا  د  مین  ن    ٣٣/٦/٣٧٩٣پ  د و ار شنا  پ  ور 
ً
د م نامرينج د  خصجصنا

پن  وظیفنجی مسنلولیتجن  م هنئم والن  تن  خقاوا  د مخنيجی پخاړر د  ری اداری د مسل  څخ  د خپ  مسنللي  مطناب  معیجمنات وغج نت  او 

    ودان ی کا.

  ظني  الشنا  څنج  ننډ  کنې د قنر ج چنت پن  دی غ  ننډ  منجد  شنج ج ج  پراخن  غينی چ د  م ن کنې سن اد  نامی روغتينا پن  ري ن   ٦/٣٧٩٣/ ٢٦ پ   

مبننننارک ايتجننننن  تننننالوت شننننج  او بيننننا مسننننجلج ډاکهئانننننج د صننننح  پنننن   کینننن  او د مننننجر او ماشننننجم د مايخنننن  او پجليننننج د واکسنننن   د  نننن  تطبينننن  پننننر خنننناړر 

ننډ  پن  د اين  سنر  ج غ ،د ارشناد حن  او اوقنافج نماينن   برخن  اخيسنت  و يجنس  د نماين   د براا مجس ی  نماينن   د  امن  اديکنج د لنجی من ير د

چت پ ی کې د ارشناد حن  او اوقنافج   ترسر  شج  تجر ی کې نظامی  د امني  لجی قجمان انی پ  انګا. او    پ ی ور  د  یمن  والي ی ت  ورسي اپ

 .  و نماين      برخ  اخيست

  خننناړر د  یمنننن  واليننن  پننن  تننناالر کنننې د  نننامی روغتينننا د رينننل ډاکهنننئ امننن      ابننن  پننن    تطبيننن  پننن د پجلينننج د واکسننن   د  ننن  ن  ننن ٩/١/٣٧٩٣ پننن

مسنللينج خپان  بنا  شنامیجيتجن  تالوت شج  او بيا ټجلنج  ای د قرا   ظي  الشا  څج مبارک ترسرنرست  الن ی مجد  شج  مل وال م هئم مشری د 

 . ی ت  ورسي اد اي  وينا ترسر  پ نډ  پ ج ګډو  والج ت  واورول  اوغان لش  ويناوی 

  د دوشنننا  ور  د ارشنناد حننن  او اوقننافج پنن  رياسنن  کنننې د دی رياسنن  سرنرسنن  ا حنناب م مننن  امننا  صنناف  پنن  مشنننری د ن  نن   ٣٢/٦/٣٧٩٣ پنن

د منجاد مخن ر  يتجن  تنالوت شنج  او وروسنت  د سرنرسن   خنجا ا  څج مبارک نډ  مجد  شج  او ملای د قرا   ظي  الشج رياس  پ  میر کې يج  غ

 د منع  کي و پ  خاړر د  یما کرامج اومنج پتج څخ  وغج ت  چت خپی   مکاری وکای.

  مننجد  شننج  ملننای د قننر جنننډد ارشنناد حنن  او اوقننافج پنن  رياسنن  کننې ددی ريآسنن  د سرنرسنن  پنن  مشننری يننج  اداری غن  نن   ٣١/٦/٣٧٩٣ پنن     

سنن  ا حنناب م منن  امننا  صنناف   خننجا د  نن ج د تنناوتريخجال  پننر  نن   مننجمی ټجلننج وروسننت  د سرنر  يتجننن  تننالوت شننج  او  څننج مبننارک  ظنني  الشننا  

 منابرو ل  الری مجالسج او م افیج ل  الری تبیي ات وشی  د   ج پر    تاوتريخجال  باي  ورک شی .مسام و وړنجالج ت  د پج اوی د 

  اد رياسن  پن  دينج  میاشنت کنا  د  نجر پن   ٣٧٩٣تج د صنن و  د د  یمن  والي  د ارشاد ح  او اوقافج د رياسن  د  امن  اديکنج لنجی من ير د شنکايا

 خاړر فعال  ون   اخيست  د .  نص  شج فعال  ون   واخيست  او    د  ر پ  اخيستجلج چت د فساد اداری پر    د ګزارشاتج د نصبجلج پ

  تنج ديخ   یما  څخ  پن  ٧٥دپ  ور  د ريآس  پ  مام  مجمات کېد و ارشنا   ٩/٥/٣٧٩٣وقافج پ  رياس  کې ح  او ا ،د پکتيکا والي  د ارشاد

  د حن  يادد وحن تنننننننننننننهئم وال  النننننننننننننننن  م نننننننننننيکا واليتنننننزمجين  کې د پک زمجين  واخيست  شج پ  نجمجدی  نجر ولسجاليج د مسام و د امام   مرکز او 

  کنري  پن  څننج قنر د کنې پين  پن  ګنډو  کنای و   نا  او اوقنافج رينل ، من يرانج، د والين  د مینام منناب  بشنری اسنتازی او د اصنالحات اداری نماينن   

لي  پنن  اد  امامنانج تنن  د خپن  درونن  مسنج  ئنيل وکنا  او ورت ننی  م هنئم والن شنج پرانسنتجنکی وينننا د حن  او اوقنافج ر پين  مبنارکج ايناتج پن  تنالوت سننر  

زمجينن  پين  شنج پن    زمجيننج کنې ګنډو  وکنای ورسنت ج پجری نجر مالاماما      م ا نی    راد خ زی خبئی وکای او مالاماما  يې هشجي  کا  تر څ

 ډير شفاف  ټجګ  تر سر  شج .

  اف انيج پ  لګښ  د خپا   ادی بجدح  ١٩9999ايرانی د د   مهئ مجکی ٣١99کې دمال  کا   ٣٧٩٣ د ارشاد ح  او اوقافج رياس  پ  

 م را  مسج  د مرکز او ولسجاليج ت  تجزي  شج .  ٢١ اری کای و  چت پ  هع اد دڅخ  خري

   زمجينننن  ینننری  کرامنننج څخننن  د ازاد رقابننن  لننن  الری د واليننن  مینننام کنننې ت رينننری او تیر    تننننج  یمنننای١٩او اوقنننافج رياسننن  د دد ارشننناد حننن

  بسنننتجن  کمبنننجد مجمنننجد دی اسنننناد ت ننن  دورا  دی او ننننجر ٦کنننرام کامينننا  چنننت د   تننن   یمنننای٢٣شنننج  چنننت پننن  نتيجننن  کنننې دواخسنننت  

 دی ترڅج پجری چت خال  بستجن  ورت  پي ا شی .انتظار پ  حا  کې کسا  د 

   م ننرا  ١لګښنن  پنن  مرکننز او ولسننجاليج کننې د   اف ننانيج پنن ٣٦99999مننال  کننا  کننې د خپنن   ننادی بننجدح  څخنن  د ٣٧٩٣رياسنن  پنن  دغنن  

 مسام  ترمي  او ګ   اخستخ  ت  وسپار  شج.

 اف ننانيج پننن  ٢٥9999نکنننري  دينناد ريآسنن  د  ننادی بننجدح  څخنن  د  تجکنن  مهننئم  مانبنناز سننرفراز قر ٧99نکننري  او د  تجکنن  قر ٣999اود  

 ترڅج پجری شاګردا  ت ريل څخ  بر م  شجی.لګښ  د مرکز او ولسجاليج کې م ارسج ت  د پال  مطاب  تجزي  شج  چت 

 

 


