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َا  َّذِانَيآي نَُاْاكَّت بْ َالَ َُْيا   ْ         ﴿ هیزکاری همانطور که خداوند متعال می فرماید:روزه راهی است بسوی تقوا وپر                 يَا  َييَه
وزه داشتن فرض گردید چنانکه برر  اهل ایمان بر شما هم ر ای»ترجمه:  [.381]َّذبقاة:    .﴾َّذصِّ َ م  بيمَ  بْ َلَ َُْيى َّذِنَيآي َُآ قيب َُ ْ   ذيعَُِ ْ   تي ِقْكني

 «.شویدیزگارن دستور برای آنست که شما پرهفرض شده بود وای ملّتهای پیشین وامّتهای گذشته 
از خداوند متعال می خواهیم که اعمال صالح را از ما بپذیرد و سال های متمادی هموطنان گرامی !ماه مبارک رمضان به پایان می رسد .

داند و لباس ایمان و سالمتی را بر ما بپوشاند و زندگی سعادتمند و نفس های مطمئنه را به ما مرحمت فرماید. برا  رمضان را نصیبمان گر
؟ رهنمون شدیمتقوامسیر دری سپری شد. آیا از این ماه با ارزشکه در آن انجام دادیم،  اعمالیبا را رمضان وداع کردیم و آن ماه مبارک 

عادت دادیم و بر آن فایق آمدیم؟ آیا فقیری  متعال یی، عبادت و ترک گناه به منظور کسب رضایت اهللآیا نفس خود را بر صبر و شکیبا
لطف قرار دادیم و پس از آنکه طعم گرسنگی و تشنگی را چشیدیم از او دلجویی کردیم؟آیا با نفس خود به جهاد پررداختیم و  ترا مورد 

بره   تکردیم؟ آیا دلهایمان را از خشم و کینه و حسد نسرب  حاصل م نادرست غلبهوت و رساچیره شدیم؟ آیا بر عاد نفسانیبر شهوات 
برادران مسلمان خود پاک کردیم و با آنها صفحاتی روشن از محبت، همبستگی ، همدلی و مهربانی را گشودیم؟ آیا..آیا.. و آیا...سراال  

همه شهور,ایام ولیالی است پروردگار  ,رمضان ماهپروردگاربایدبداند که انسان مومن  ،میباشد عملیهای های زیادی که مسلتزم پاسخ 
  ژ  ژ  ڈ چ خداوند متعال می فرمایرد:  باشد.بر راه شریعت الهی ثابت قدم بماند تا پروردگارش از او خشنود انسان مومن  بناءً

  ڈڎ  ڎ  ڌ ]همان گونه که فرمان یافته ای استقامت کن همراه کسانی که با تو برگشته انرد ..  ١١١هود:  چ  ک  ڑ  ڑ
می فرماید: بگو بره اهلل   اکرم صلی اهلل علیه وسلمبه سوی او کنید و بروید و از او طلب آمرزش کنید.. پیامبر  ( ]پس راست رو6)فصلت/

اگر چه زمان اعطای زکات فطر سپری شده است، اما زکات به عنوان یک فریضه واجب  "مسلم"ایمان آوردم سپس بر آن ثابت قدم باش.
مفهوم و تأمل در کریم همیشه باز است. قرائت قرآن  مساکینوبه فقراء کمک قات وصدوقبول اب پرداخت ابوخت است. همیشه قابل پردا
 رمضان نیست.ماه آن مختص به 

در  ترا  یم! کارهای نیکوی زیادی وجود دارند که همیشه می توان آنها را در هر مکان و زمرانی انجرام داد، ترالش کنر    متدین  انبرادر 
 . مدوری گزینیومنافی از کارهای حرام خویش کردار  رفتار و,گفتار
وبنای تقوایی راکره درایرن مراه مبرارک     بستیم خالف وعده نکنیم تهد نمائیم که توبه خودرانشکنیم ودرعهدی که بااهلل متعال بیائید 

 .باعبادت ساختیم بامعصیت وبران نسازیم
سریال های مبترذل  الم وفامشاهده  نیالوده,به یشیطاننوای و گوش دادن به آن را با شنیدن  جیدم از اینکه، تالوت قرآن یمبرحذر باش 

 .مکنینعوض 
 درهرحال با حضورخداوند متعال در زندگی روز مره به معصیت رونیاوریم. آن است کهیکی که از نشانه پذیرش عبادت  یمبدان 
رواج انرواع اسرراف    ،یا با جماعت مسلمانان در مسجد ،ری در ادای نمازها در زمان خودشسهل انگا :ازمنکراتی همچون ، بر ما الزم است عید ایامدر

 پرهیز نمائیم. جداً همچون اسراف در ولیمه دادن ها، خرید لباس، هدایا و به هدر دادن اموال با خرید انواع وسایل آتش بازی برای کودکان
 جهرت  ست، ما نباید ماه مبارک را این گونه به پایان برسانیم و خداوند را بره به مثابه قدردانی از نعمت ها نی ازعید این چنینی تجلیل 

درتضاد با اخالق روزه دربستر پر فیض ماه مبارک رمضران مری   گرفتن روزه و شب زنده داری بدین صورت سپاس بگوییم. این عمل ما
بره   هموطن انل صالح است. برادراعماایمان و قوه کارهای مادی و معنوی معلول دریعنی افزایش پاداش . نشانه پذیرش نیست  باشد و

و  محلقه زده اند و زندگی مرفهی داری مادورما  و فرزندان مدر بین خانواده خود هستی طنانتعدادی ازهمودر زمانی که  یمیاد داشته باش
و رنج در این عید بر گرفتاری ها  کشورنقاط دیگر بسادر خویش در مقابل، برادران مسلمان مزندگی می کنی نصبی در امنیت و آسایش

آنها افزوده می شود و جراحاتی بر می دارند که التیام یافتنی نیست، آنها در آنچنان سختی به سر می برنرد کره تنهرا    روزافزون های 
خداوند متعال از حد و اندازه آنها باخبر است، آنها حتی فراموش کرده اند که چیزی به نام امنیرت وجرود دارد. برخری از گرسرنگی و     

می شود نه ارزشی برای آنها قائل هستند و نه حق و حقروقی..: چره    برخوردرخی از آنها مانند کاالیی بی ارزش بیماری می میرند و با ب
 کسی در این عید خوشحال می شود؟
 خوشحال می شود؟ اما چه کسی واقعاًد نی می کنهمه به خاطر فرا رسیدن عید خوشحال

بیشتری جمع می کند نیست بلکه عید کسی است کره پروردگرارش را    ای عزیز! این عید از آن کسی که لباس جدید می پوشد یا مال
 عبادت کرده است و روز عید آنها را دور هم گرد آورده است. عید کسی است که رضای آفریدگار را کسب کرده است.

 را نصیب رفاه وآسایش ی صلح دائمی,امنیت واخوت اسالممبارک گرداند و به فضل و  ملتعید را برای  این تعال می خواهیم کهماز اهلل 
 نجات دهد. آمین!جنگ وبرادر کشی وفقر گرداند و ما را از آتش جهنم  هموطنان ما

 اداره مجله
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شالیعت   یاسالممهللا پاک انسان مکلف کړي او 

يالالد اللم الال  او لیامالال  پالاله ورالاله سالالیل و  الاله  ا    الال   

ه  یڅالالالالال  يالالالالالد ال والالالالال وه ګ او والالالالال می    الالالالاله  الالالالال الا   الالالالال

ال جات  خمص ن او سالو ن پاله  ال  و خ ،ال ي  

لالالالالالالالالم  او لالالالالالالالالیاک  یاالالالالالالالال  په الالالالالالالال   ات  الالالالالالالال  خالالالالالالالالا  

لکوت  الالالالالالالالالاله او ریالالالالالالالالالالهلت  ه  الالالالالالالالالالی   الالالالالالالالالال   الال  پالالالالالالالالالاله 

م خه چال  شرالی پال    الړن وا ال م  هکویناله  و ال  

کړي او    و م ج الا    ه  م الوال می   ممال  و 

 ه  یز   ولکه الا ال ها آواالل او ال ا هګ نتوت  ال  

يالالالالالالالالالالالالالالالا  او    الالالالالالالالالالالالالالال  څخالالالالالالالالالالالالالالاله الخ الالالالالالالالالالالالالالال  ،الالالالالالالالالالالالالالالان او  اپ   

 م ج الا   په  ټه  ا  واخل .

  کلهالالالف متلالالال م     خالالال  
ل
ا هالالګ شالالالیا ظ کالالاله کالالا یا

لکالالالالهم شالالالالا ل پکالالالال  خ لالالالاله  و نالالالاله و الالالال ل او    الالالال  

انسالالالا ا     الالالا ل ميالالالی لکوت  الالاله او  الالال   ګ ا الالال    

الي. او الا  م ا هګ سن  الي چال   یباالاالت چال  

پالالاله ميالالالیل والالالخت  او مرالالال   سالالالیل  یسالالالیل ک الالال    

پالالالالالاله  أال خالالالالالال ا   الالالالالال  والالالالالال ا  او ب والالالالالال  يالالالالالالد  الالالالالالم

 وړا    ميی زاات وي.

المثالالالالا  پالالالاله    الالالاله  و ل چالالالال   الالالال  م الالالالی والالالالخ  والالالال نی 

باالالالالالالالاالت الي او انسالالالالالالالالان ال الالالالالالال    او   الالالالالالالال   سالالالالالالالالیل 

م اومالالالالالالالال  کالالالالالالالال ي  الال هالالالالالالالالا  الالالالالالالال   لالالالالالالالالم  نتوت  الالالالالالالاله 

الخ      ال خ ښ   په م     پیاالدال    اله څاله 

خالالالال      الالالاله څالالالاله څ الالالال ګ او  الالالاله  الالالالم خ الالالال  انسالالالالانی 

 ضیو ت ال شیع  م   پ  ل ک ي.

پالالالالال  م  الالالالال ل  واالالالالال ګ   الالالالاله  الالالالال از   سالالالالالرا   یما الالالالالامه

خ  ه  ړي  ولکه     وال ن يالد  الی خ ال  خالا  

ک تالالالالالالالال و  او میا االالالالالالالال  م الالالالالالالال   وي  پالالالالالالالال  ل  الالالالالالالال ل 

مهاش   الا    ه لا   ن  ل ک ي  الڅه په 

 خاطی؟

الال   الالالاله پالالالالا ل چالالالال  خ الالالال  متاالالالال ال  والالالالالاالا  او هللا 

خالالالالالالالالال غ کالالالالالالالالالړي  ال  الالالالالالالالاله  ضالالالالالالالالالا  یمسالالالالالالالالاله کالالالالالالالالالړي  

ج ت  الالالالالاله  نتوت  الالالالالالاله او  ل الالالالالالالا ی اوالالالالالالال   اخالالالالالالالیو  

   کړي.... و    کل

او  ی   الالالال   الالالال  و  ،کالالالاله  الالالال يد و  الالالاله م الالالالیل خالالالال  ل

      ا  امتهالالالالالالالالالاز او وی الالالالالالالالالی   ی  چالالالالالالالالال باالالالالالالالالالاالا   خالالالالالالالالال

ىث   يث   حج  چ تالالالالالالالالالا   و  الالالالالالالالالاله ریمالالالالالالالالالالايد  هللا

 ٠١الزمر:  چمج  جح  مح

 الا خهالال ل الل ولالاله  الال ل چالال  هللا والاله  
ل
   ه الالا

 ال صاویا   اجی بی لساوه و کړ .

او ال  و ل  الالالالالالالالی   الالالالالالالالا ل هللا  تالالالالالالالالا   په لالالالالالالالاله و  الالالالالالالاله 

 )الصیام لی و انا اجزی به(و ا  و ک    

 و ل زمالالالالالالالالالالالالا   الالالالالالالالالالالالا ل الل او زل يالالالالالالالالالالالالد په لالالالالالالالالالالالاله اجالالالالالالالالالالالالی 

و ک ک      له چ     الجله  په   ب وال  

او بلالالالالالالالالال  شالالالالالالالالالان سالالالالالالالالالیل خ الالالالالالالالال  و الالالالالالالالال ل  الالالالالالالالاله و  الالالالالالالالاله 

 و ک      ه وه څ میل   ړ امتهاز وي؟

 و ا    اله جالچ چال   ال  وال نی او مالا   سالت   او 

والالالالالالالخ  باالالالالالالالاالت ال   مالالالالالالالا  پکالالالالالالالی م الالالالالالالیر     

ی والالالالالالالالالالالخ ګ سالالالالالالالالالالالت  او  و سالالالالالالالالالالالیل مالالالالالالالالالالال  الي  والالالالالالالالالالال ن

  ،که ال اسمک ست م   ال واله  لاله چال  الجالچ 

او  الالالالالالالا بوالالالالالالالیم  والالالالالالال   الالالالالالالاول  الالالالالالال  و سالالالالالالالیل والالالالالالاله يالالالالالالالد 

ج خ  الالناله سالت   باالاالت پاله  اله ا جالام    

 وا  م الخ       ه يد ال آسان  البا ک  ه 

 «.اللهم انی اریدالحج فیسره لی و تقبله منی»
سالا ه ا  خ ا ه! زل ال جچ ا االل  یک  ما اله  ال  آ

 او ملا ه  ا   کړ .

  ،کالالاله هللا متتالالالا  الججالالالاج  پالالاله اړو الالال  الخ الالال  

 پ  وه  په ماا که  به ریمايد 

المهال و   )الحج المبرور لیس له الجززا  ا  الجنز (

 جچ و  ه   از  ج   الي.

 په و   وا      ریمايد 

)مالالالال  جالالالالچ رلالالالالم  ثسالالالالک و  الالالالم  یرالالالال   جالالالالظ کهالالالال ک 

 و   ه امه(

جالالچ وکالالړ  څالال ک چالال  پ اډالال   مو  سالالیل  

چ  رسک  بی لهايد او  الاوړل  ا و اله و کالړ   ال  

الجالالچ  الالاله والالاله الاډالالال   و   الالاله  او الالالیز   کالالاله المالالال  ل 

 چ      زادا    وي.

    ی!

 و ل   الالالال ل شالالالال ل او   الالالاله  کلهث  الالالاله چالالالالال  

هللا پالاک پیمساللوان وا ال م الالناله ا هالالګ 

رالالالیه پالالاله اوالالالی اال الالال ګ    خالالالم  شالالال    

اوس  الال   کالاله چالال  پالاله ماالالا ک لالال     الال  

 م الالالالالالالالالال  اخوسالالالالالالالالالالتل   اځالالالالالالالالالال  المسالالالالالالالالالاللوان الال

 وخ   انل  

للصززززارم فر یززززاا یرر همززززا فر زززز   نززززد »
 «.افطاره و فر    ندلقا  ربه

 مولوی عبدالملک حمیدی 
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ال و ل  الالی   الالا ل الوم خ ۍالاليا   الي چالال   

  الالالالالاله والالالالالاله و با الالالالالال م خ  الالالالالال  ي   الالالالالال ل خ ۍالالالالالاليا   

  ه الل چ  ال  ارطا  ک ي   و ل مالا ی کال   او 

ولالاله خ ښالال     الاله مرالالا  الل چالال  ال  په لالاله النالاله 

 ل ممق  ک  ي. و ل سیل الخ      سی 

 و ل   الالال ل شالالالال ل او المسالالاللوان  و ل  الالالالی الخ ښالالالال   

او اختالالالالالالال  و ی  ا  سالالالالالالاله     وهتالالالالالالال    و ل  الالالالالالالی خالالالالالالال  

  ه ال  چ  الناله  ال ل مهاشال   و ل يالد سالوه او 

په      شیا ط  او اص    ویاویل الو ن پاله    ال  

ا  ام    سیل  ه    الي  ميالی پکالی  کلهالف شال ي 

 الي   الال  ل او   الالال   يالالد زنولالالال  وي  الشالال ګ لخالالال ا

 الالالالاله يالالالالالالد   جالالالالالال    الالالالالیوا   او ال الالالالالالیآن  الالالالالالموت   هالالالالالال  

بول  الاله  النیااالالا   او بالالی وزم الال  پا  الاله  صالال  ه  

خ الالالال ات  ز الالالالات  الخ الالالال  او  هکالالالال  خهالالالال   او  ا و الالالاله 

کالالالالالالالالالالالالالړي وي   الالالالالالالالالالالالال   الالالالالالالالالالالالال  پ نالالالالالالالالالالالالاله  الالالالالالالالالالالالالا ا   سالالالالالالالالالالالالالت ل ال 

خ ۍالالالالالالالالاليا   و ی وا الالالالالالالالال م والالالالالالالالاله سالالالالالالالالالی  ړ  او ميالالالالالالالالالالی 

 خ غ وي.

الا ا ز    ی  چ  النه اخت   ه م ی خ ۍاليا ه 

  وان  الالالالالال    خ شالالالالالالا عی و   خ لالالالالالال   الالالالالال   جالالالالالالام

اسالتتوا   الخالال ا   الال مړن  شالکیا ه چالال    الاله ال 

     اختالالالالالالالالال  ملالالالالالالالالال  ن ال  ال الالالالالالالالال  و مسالالالالالالالالاللوا ا   سالالالالالالالالالیل پالالالالالالالالاله 

به  ګال  ال  االا  کالړي   ال  الوال   اله ال ا ال  خهال   

   الالالالالاله والالالالالال  سالالالالالالیل الاختالالالالالال  ماالالالالالالا  ی وکالالالالالالړ  پالالالالالاله النالالالالالاله 

به ګال    خ       ه مس وه البا ش ګ چ  ا  

ی  بالاله! پالاله النالاله وهتالال  ل او الخ ښالال    الاله مکالالاله و  

می     آ ما   ه پ  ل       و   مالی  ا اله آ اک  

آسالالالالالال الل او بو و الالالالالال  و  الالالالالالووي  ال هالالالالالال اال  الالالالالاله مالالالالالالی 

الپه ا هالالالالالال   الالالالالالا وا اال ا   الالالالالاله پالالالالالاله   لهالالالالالال  و  الالالالالالا ی 

الو  و ځالالال  اخت و الالاله جالالالال ړو   خ ښالالال ګ کالالالال    

    س   هللا و   ت   الا څه م اسبت  ه چال  

اخالالالالال  زمالالالالال    اډالالالالال   يالالالالالد مل الالالالالا   ؟ الو  وواالالالالال   ال

الخ ښالالالالالالالالال   او اختالالالالالالالالال  و ځالالالالالالالالال  الي   الالالالالالالالال  وهالالالالالالالالالا   الالالالالالالالالګ 

الالو  ال  الاله څالاله م الالظ او وعالالی ریما الال   کالالیام

چال  زمالا الامال    الا ل الو  و ځال  الاخت و ال  الي 

چالال    الاله الکالال   ګ اختالال  و ی او ولالاله  الالم البهالال  

 )    اخت ( ماا که و ی الل. اضح 

   الالالالالالالالالالالالالالالالالاله  والالالالالالالالالالالالالالالالالال  و ځالالالالالالالالالالالالالالالالالال   الالالالالالالالالالالالالالالالالاله الا الوم و ځالالالالالالالالالالالالالالالالالال  

 المسلوا ا   او اسممی  ړن   ا ل الخ ښال   او 

 ملا ځ ګ و ځ  و ا   ش ي.

الاختالالالالالالالالالالالالال  شالالالالالالالالالالالالالیع  رلسالالالالالالالالالالالالالثه  والالالالالالالالالالالالال ا الل چالالالالالالالالالالالالال  الا 

المسالالالاللوا ا    الالالال ل  ړا ا الالالاله او  الالالال     ل الخ شالالالال ګ 

و ی الل  مسلوا ان او اسممی امال  خال  ال ال ل 

والالالال ن لهثوالالالال   الالالالی   کالالالاله پالالالاله  الالالال ل والالالال ن  الالالال  چالالالال  

کالالالال ک نالالالالړ   ا ونالالالاله و   الالالال   الالالال   والالالال ن و سالالالالیل 

 اآ امالالالاله او سالالالالالی یالا ه ک الالالالال     والالالالال ا    الالالالاله پالالالالاله 

مسالالالاللوا ان کالالالاله  الالالالی و   الالالالا  الالالال ه  و ل  الالالال   الالالال   

والالالالالال ا  و   الالالالالالا بالالالالالالی وز الالالالالاله   الالالالالال   پ سالالالالالال ګ و  کالالالالالاله 

سالالالالالال  ن  الالالالالالا زاالالالالالالړ پ سالالالالالال ګ  بالالالالالالی  و  کالالالالالاله  جالالالالالالم  

الشالالالیع  ضالالالالیو      پی الالالاله  الالالال     شالالالالان مکلالالالالف 

شالالالالالال   څالالالالالال  ال میالالالالالالان الماالالالالالالا    مهاشالالالالالال ګ  و ل 

  و واالالالالال ګ     لتالالالالاله والالالالال ا ان او شالالالالالتو  خلالالالالال  ال

بالالی وز الاله او نیااالالالا    الاله کوالالالوو   او بالالی وسالالاله 

و پالالالالالاله النالالالالالاله  الالالالالال  ل او لا الالالالالال  څخالالالالالاله خه  الالالالالالد  ا

   ل سیل عی په و ن  ال  ال تالاون  میسال و او 

انسانی خ اخ    الساس  ا  و    ک ال   

او النالالالاله  کالالالالی  الالالاله مت جالالالالاله ک الالالال   چالالالال   الالالالال  ل او 

  الال ل او  الالا  الال از  و الاله موم  خالال ړ  څالال میل 

 الالالالیان  الالالالالا  الي  الا چالالالال  نیااالالالالالان و سالالالالیل  الالالالال   

بوالالالالالالالالی مس او  یاالالالالالالالال ان ال   څالالالالالالالال میل والالالالالالالالخته 

 الالالالالالال  څالالالالالالال میل  الل  زل پالالالالالالاله النالالالالالالاله  الالالالالالال ل مهاشالالالالالالال 

وکړاالالال ک  آ الالالا الا وه ا ګالالالان  ثالالال   لالالالی   اومال 

عی ښ ګ نذا  جالام  او  اله  و ال   اله ضالیو ت 

 لالالالالالالی    الالالالالال   ا،الالالالالاله الال الالالالالال  مهاشالالالالالال ګ ال     و الالالالالاله 

و وسالالالته او  الالال  الاختالالال  پالالاله النالالاله وهتالالال  ل و ی 

 الالال  الخ الالال     الخ ښالالال   او و او  الالال   ټلالالال  پالالاله 

 م خه   ه  ه څه و کړل.

الا السالالالاس  لتالالاله م ی هالالالاوړ  ک الالال   چالالال   لالالاله 

ااا   اومالو ه ووا الګ چال  پلیو ال  يالد و  اله النی 

البالالی وز الال  پالاله وجالاله او  الالا الا چالال  پلیو الاله  لالالی  

او په  ال ل او وال   اماله سالیل  یبالانی شال ي  وهال  

سالالیم م  ګالالان  خالالال  عالالی الومالالالیل وس  لالالی  چالالال  

خ لال   یهوال  بالی وز اله اومالو ال   اله  ال   جالام  

او څال     الاله مهالال م   ل.ال  او...  هالالا  کالالړ    الال  

په النه و ،    الوالا  المسلوا ا   ال اخت و   

ا وا الالالالالاله والالالالالال ا  مسالالالالالاللوان ا والالالالالالانی السالالالالالالاس  ا 

پالالالالالالالا اد  او الخالالالالالالال ا  و کالالالالالالالړم شالالالالالالالتو   څخالالالالالالاله 

  الالالاله م ل مالالالال   یهوالالالالا    بالالالالی وزم الالالال  او خ لالالالال  

ګاو الال  ا    الاله   څالالاله و کالالړ  او ال    الجلهالالال  

  الالالالالاله ماالالالالالالالا ک کالالالالالالالمک اللالالالالالالالا  او  الالالالالالالا  پالالالالالالاله  بالالالالالالاله 

 زمومه ک   چ  ریماعی 

ٺ  ٿ   ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹ     چ

ڦ   ڦ       ڄ    ڄ      ڤ  ڦ  ڦ  ٹ  ڤ  ڤ   ڤ

 ٠١ - ٨اإلنساا:  چڄ  ڃ   ڃ  ڃ  ڃ  چ

او و کالالالالال   طتالالالالالاک خالالالالال اړل  الزړل پالالالالاله 

هخ  الالاله مسالالالکه ا     یهوالالالا   او و الالال  ا    الالاله 

او الا و  ه واعالی چال   اسال  ه الا ال هللا ال  ضالا 

  الالالالالالا ل ال کالالالالالال ک او پالالالالالال   سالالالالالالیل  الالالالالاله  اسالالالالالال څخه 

ج الالالالالالالالو  و و  و  الالالالالالالاله  وا الالالالالالالاله    ه  الالالالالالالالاله او 

     و وهت    ال   او سال  ه او امال  مالی 

 ک   ه  او  ....

اختالالالالال   الالالالاله والالالالاله و الالالالال  څالالالالال ک خ ۍالالالالاليا ه  الالالالاله 

و   الا خالال  الاسالالممی امالال  الخ ښالال   او 

ناله جر  و ی الل او رلسثه خ يد  وا

الل چالالالالالالالالالالالال   لالالالالالالالالالالالاله الاسالالالالالالالالالالالالمک سالالالالالالالالالالالالت  م  الالالالالالالالالالالال ال 

 الالالالالاله مکالالالالالالی  لیالالالالالالیت مطوالالالالالال  م الالالالالالطثی

مت والالالالالالالی  الالالالالالاله ال مالالالالالالال   ګ     الالالالالالاله  رالالالالالالالیاف 

 الالالالالال ړ   الالالالالال    چالالالالالال  المالالالالالال   ګ اوسالالالالالاله و کی 

 یاسالالالممهللا پالالالاک انسالالالان مکلالالالف کالالالړي او 
شالالالالالالیعت  يالالالالالالد اللم الالالالالال  او لیامالالالالالال  پالالالالالاله ورالالالالالاله 
سالیل و  اله  ا    ال    یڅال  يالد ال والال وه ګ او 
و می    ه   الا   ه ال جات  خمصال ن 
او سالالالالالو ن پالالالالاله  الالالالال  و خ ،الالالالال ي  لالالالالالالم  او 
لالالالالالالالالالالالالیاک  یاالالالالالالالالالالالال  په الالالالالالالالالالالال   ات  الالالالالالالالالالالال  خالالالالالالالالالالالالا  
لکوت  الالالالاله او ریالالالالالهلت  ه  الالالالالی   الالالالال   الال  

خالالالالالالاله چالالالالالالال  شرالالالالالالی پالالالالالالال    الالالالالالالړن وا الالالالالالال م پالالالالالاله م  
 هکوینالالاله  و الالال  کالالالالړي او  الالال  و م ج الا الالالال  
 الاله  الالم الوالال می   ممالال  و  الاله  الالیز   ولکالاله 

الا ال هالالالالالا آوالالالالالاالل او ال ا هالالالالالګ نتوت  الالالالال  څخالالالالاله 
الخ الالالالالالالالالالالالالالالالال  ،الالالالالالالالالالالالالالالالالان او  اپ  يالالالالالالالالالالالالالالالالالا  او    الالالالالالالالالالالالالالالالال  

 م ج الا   په  ټه  ا  واخل .
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 م   ال
ل
خ ال  الو    او م  ګ ن  ټ ه  ک ک    ه ا

    الالالالالاله وایاالالالالالالدو چالالالالالال  ال هامالالالالالال  پالالالالالاله و ی  ا الالالالالاله پالالالالالاله 

 ن سه او  ا اضه او مخ اړوو کی وي.

اخت  الالالالالالالاله والالالالالالالاله و الالالالالالالال  خ ۍالالالالالالالاليا ه ن الالالالالالالال ګ  اختالالالالالالالال  خالالالالالالالال  

الخ ښالالالالالالالال    بثالالالالالالالال    شیالالالالالالالال ګ      الالالالالالالال نی سالالالالالالالال    او 

و ی ميالالالی و الالال ګان شیالالال   پهم  الالالګ و ی الل  پالالال  

ک    او  ا خ  ی پاله و ال و   او الز ال ان مال الو  ال  

  الالالالالال  مالالالالالالیو   هثهالالالالالالف  اوسالالالالالالت  ک الالالالالال    ال ل  الالالالالال   ل

و وڼه   یبیو ه   له ا  او  ه اال وا   ال   اله وال  

سالالالالالالالیل خ لالالالالالالال   الالالالالالال     یب  الالالالالالالګ  ال الالالالالالالو ګ  والالالالالالال  وو الالالالالالال  

پیاالالدال    الال  والال   الاله نالالاړل و کالال    میو  الال    الال   

 ختو   .

ال م الالالالالالالالیو   م  الالالالالالالال  او  الالالالالالالالا م ارالالالالالالالالیاالو  الالالالالالالالیمرن چالالالالالالالالال  

ۍالالالالالالالالخړ   ج    الالالالالالالاله او و نالالالالالالالالی   الالالالالالالال  شالالالالالالالال   و   الالالالالالالال  

الاخت  ال و ځ  په لیم  او م اسب  سیل   بال  

    د  او په    و ش و      کړ   وا  م  یل  ه 

خ ا پیالهوانی څی  ال و  او پ ناله و ی    اله وال  

سیل  و و  ال م او  ترال  کال ي چال      ال  ۍالخړل 

 او و  ه ش  الل!

پال   و ی ميالالی خالال ا   هال  و الال ګان خ الال  پ  و الاله 

 او ل   ه    و ه و ب  ګ.

اخت  الالاله والالاله و الالال  څالالال ک  الالاله   سالالال     پالالاله   الالال ل وهالالالا 

او ج الالالو ، لالالال  انسالالالا ان     الالاله م لالالال ک ال  والالال  ل

چالالالالالالال   الالالالالالالیل و ی يالالالالالالالد پالالالالالالاله کالالالالالالال   او کلالالالالالالال  النالالالالالالالم   الالالالالالالی 

خ  و    یل و ی يالد پاله کال   وو  اله او  اکټ  اله 

او االد    الیل و ی عالی و و   ال الیل زو   ګاو ال   

او خ لالال ان پالاله  الال ل او والال   امالاله سالالیل و   ک الال    

 الالیل و ی عالالی وړو الالی زو  او  الالا  الال   الپ سالال  او  الالا 

سالالته  اوړ الال   الال  و شالال م  ا الال ار  او انیاضالال  الم 

پالالاله م خالالاله ال انسالالالان  یالالالت و ک  ول الالال ګ ، الالالالاو و 

 لخ ا  ه  یت    ا و   ک   .

 الالیل و ی پالاله ا تطالالا    ا ثجالالا    الالا  اک الالګ لولالال  

 الالی پالاله سالال     الاله  هالال االوا    الال    ماشالال مان  

، ا الالالالالان  ال الالالالال و    زالل کالالالالال و کی  الخالالالالال ا  پالالالالاله 

کالالالال     خالالالالال ا   الالالالاله پالالالالاله والالالالالج ل مسالالالالاللوان  هالالالالال اال 

    موم  ال وا  او والالالالالالاغخیل   الالالالالاله چالالالالالال  ال الالالالالال م  الالالالالال

 اپ الالالالال ا ک  الالالالال  پالالالالاله م خالالالالاله پالالالالاله والالالالالازا  او ک څالالالالال   الالالالال  

پمسالالالالیهک  ه خیڅالالالال   او  الالالالا کیاچالالالال   الالالال  ک الالالالا   

خیڅالالال   پالالاله شالالالراالت  سالالالهد  او الوالالال ن  الالال و ی 

 او ا  ام  ه  ه  ا      .

 الالالالالالالالالالالیل و ی نالالالالالالالالالالالم   الالالالالالالالالالالالیل و ی مالالالالالالالالالالالا م  او الالالالالالالالالالالالکی  

 ړاو    یهوان   پهان       ه اال می  ا اله پاله 

 لتاله     یل وال   شال    الیم خ ا اله چال   ال   

 الشر اوو و  ن  ه      ....

 ال  الالالالالالال  اختالالالالالالال  الي چالالالالالالالال  الا 
ل
 الالالالالالال  اختالالالالالالال  خالالالالالالال  اصالالالالالالالالم

 او ا   الالالالالالاله يالالالالالالالد پالالالالالالاله   سالالالالالالال    او خ  الالالالالالاله  والالالالالالال   

شالالالال د   الا  هالالالالا   يالالالالد پالالالاله  ڼالالالالا و  الالالاله بالالالال ه شالالالال ګ  

ج    ه يد په  ل ا ی الايوی س  ه  م و ګ يد 

په و و و   او ک  وا   يد په    من  اله وا ال م 

 و    ش ګ.

  ج الالالالالو او و و  اختالالالالال  خالالالالال   وانالالالالاله ال  چالالالالال   الالالالال  

و  الالالالالالاله و الالالالالالال ل او   الالالالالالال  والالالالالالال   الالالالالالاله ال الالالالالالال ل مسالالالالالالاللوان او 

ار الالالالالان پالالالالاله لهالالالالال  نالالالالالالاړل و کالالالالالړو  خ الالالالال      الالالالالاله 

  بالاله ګا شالال  او خ لالال   الال       و  الالو وهالالا  ا  کالالیا  

  کړو.

  متالال  ال  چالال  وايالالد  نیکالاله  یڅالال میل  الالال ړ و  

 خ  ه سیيد م ل وي.

سالالالال  ه او  هکالالالالاو کالالالاله  یڅالالالال میل پالالالاله کالالالالا ی  ورالالالاله 

هللا  تالالالالالالا   پالالالالالاله سالالالالالالیل سالالالالالالت  وم   الالالالالالکا    خالالالالالال  ال

خالالالالا  ریالالالال  او  لالالالالم او زمالالالال   مسالالالاللوا ا   پالالالاله 

پ  ل    ها ن  وه ا   او  اله   ال و  اخ ا   اله 

پالالالاله پ الالالال  اخوسالالالالتل   الا  الالالالا   اشالالالال نی  الالالال    خالالالال  

 الالالالال   بالالالالالوک  اخالالالالالم       الالالالال نی  سی الالالالال  نی او 

 خ ا  او ال  ه ال   ال سلهوه و  ه اړ ها  ی .

 اځالالالالالالالالالال  الخالالالالالالالالالال ا  پالالالالالالالالالاله خالالالالالالالالالالاطی  الالنالالالالالالالالالاله ماالالالالالالالالالالا    

کوینالالالالالاله و ځالالالالالال  پالالالالالاله لیمالالالالالال  مهاشالالالالالال ګ او اختالالالالالال   ه

الخ الالالال     سالالالالالیل پالالالالاله النالالالاله و ی الا  ترالالالالال  وکالالالالالړو 

چالالالالالال   الالالالالال   والالالالالاله   بالالالالالال   الالالالالاله و و  وا الالالالالال   سالالالالالال  ه والالالالالاله 

په له  او        وه وهځا ه  یب  ګ  ک و      

والالالاله په الالالال  مس خ الالالال  کالالالال    الالالاله ړ  الالالال و   الالالال   والالالاله 

الخالالال ا  پالالاله کمک) الالالیآن( وا الالال م م  الالال      الالال و 

ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  چچالالالال   ا الالالاله واعالالالالی 

  چ  چ ڃ  ڃ  چ  چ    ڃڄ  ڃ

ڇ  ڇ  ڇ   ڇ   ڍ  ڍ  

 ٠١١آل  مراا:  چڌ

وا الالال م م  الالال     -ال الالال  -او  الالال   ال هللا پالالاله  ډالالال  

و  الالالالالالالالالالال   او اخالالالالالالالالالالالتم  مکالالالالالالالالالالال   او ال هللا   الالالالالالالالالالاله 

نتوالالالال  ال   الالالالاال کالالالالړ  چالالالال   اډالالالال   خ الالالال  مالالالال ن  الالالال  

سالالالالیل ال الالالالو ان و   الالالال  ستاډالالالال   زړو الالالال   الالالال  يالالالالد 

مه الالالاله وا   الالالاله او ال هللا  تالالالالا   پالالالاله نتوالالالال  سالالالالیل 

 و وڼه و یزا   .

 اعی او  ا ه ریم

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  چ                                  

ڀ     ڀ  ٺ    ڀڀ   پپ  پ  پ

 ٦٤األنرال:  چٺ

او الهللا او ال  اله ال سال   پ ال و  وکالړ   

او م ازبالاله او اخالالتم  مکالال   چالال  وهالالا والاله سالالیل 

 والالال  و پالالالیک او  الالال ت والالاله مالالال  خالالالتم شالالال ګ او صالالاله  

کالالالال   چالالالال  هللا  تالالالالا   الصالالالاله  ک و کالالالال  سالالالالیل مالالالال  

 الي.

ه ال  سالالالالالالالالالالت  امهالالالالالالالالالال  سالالالالالالالالالالیل چالالالالالالالالالال  زمالالالالالالالالالال   النالالالالالالالالالاله پالالالالالالالالالال

 هکوینه ک   ګ اختال   ال  هللا    ا تالوت  ا اله 

سالالالت م خ ښالالال ګ  اکالالالړي    الالاله خ ښالالال ګ چالالال  مالالال   

 ل  الاله  ل  الاله و  الاله سالالت ګی پالاله م ل    چالال    الاله 

الاېوالالالالی سالالالال  ه او ج الالالالو و   الالالال   او  الالالال  والالالال   الالالاله 

الو و ن او مه الالګ مطاالال  مس و کالال   ال    الال  

  لالالاله والالالاله زمالالالال   اختالالالال  اختالالالال  شالالالال ګ   لالالالاله والالالاله زمالالالال  

ماشالالالال مان مسالالالال  ه پالالالاله  هکیاالالالالوو سالالالالیل او خ الالالال  

 از  ن و بل       وه  من ال ال م ګ او پاله آزاالل 

ریا    وه ال اختال  ماالا  ی  اله پی اله  اله  الیمو  

 وای   ه  ه ک  ل  ا و  ون ش ګ.

 ا هللا  ه خال  الناله و ی مال    اله  او اله 

او زمالال   النالاله  ا لالال  کی اختالال  پالاله الايوالالی 

     اخت  وا  م و   کړل.

 و ما ا   بل  هللا شتواو         
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زمینرره سررازی برررای  قرروانین،
نظررارت از ظرفیررت و  ارتقررای
 دستیابی جهتوظایف،  اجرای

و ارایه خدمات  مطلوب نتایج به
بهتر به شرهروندان مردیریت و   

اداره  اصرال   نماید.تقویت می 
سررربب شرررفافیت و  عامررره

بهتررر عملکرررد   حسررابدهی
و اعتمرراد  گردیررده مسررووالن

بیشتر ملت را جلرب و اعتبرار   
   .زایش می بخشدافرا دولت 

در کشورهای پیشرفته جهران  

زیر چترر  تمام بدنۀ دولت  به طور معمول
یک برنامه بزرگ راهبرردی و در قالرب   

ه ادارچندین برنامه جداگانه توسط یرک  
هر یرک از  تا مدیریت می گردد  مسلکی

بخش دولت تحرکت و توانمنردی الزم را  
برای رویایی با چالش های جدید حاصل 

 نماید.
زمینرره سرراز برررای  اداره عامرره اصررال 

ساختن یک اداره سالم، کارا و عراری از  
فساد اداری اسرت. افاانسرتان یکری از    
پرچالش ترین کشورهای جهان به شمار 

 برنامره  تطبیق ، طبیعی است کهیدآمی 
ن بره همران   آنیرز در   اداره عامه اصال 

    پیمانه مشکل است.

سرربب دسترسرری  اداره عامرره اصررال 
، اطالعرات بره  رسرانه هرا   شهروندان و 

ترررویج فرهنررگ حسررابدهی، حسرراب 
گیری، نظام محوری، و تقلیل مرداخالت  
 سیاسی، قومی و فساد اداری می گردد. 

پیروی از روش هرای  با  اداره عامه اصال 
زمینرۀ   ،شایسرته سراالری  مدرن برای 

         حکومتررداری خرروب را مهیررا  ایجرراد
  می سازد.

د اعتمراد  سبب ازدیرا  اداره عامه اصال 
مردم نسبت بره دولرت شرده و اعتبرار     

ی نظام اداری و سیاسی را جهانداخلی و 
   ارتقا می بخشد.

 اصال  جداگانه هر یک ازهمین حال در 
ارکرران دولررت برردون اسررتراتی ی و   

شاید نتایج عالی بره دسرت   ، هماهنگی
خطرر   ممکرن اسرت  ندهد. حتی گاهی 

در آسیب پذیری را بیشرتر سراخته و   
 چالش ابرا طبیق اصالحات بلندمدت، ت

ت، هزینه ها و او همۀ زحمنموده مواجه 
پیش آمده در این مسیر را فرصت های 

  .دهدبه هدر 
باید یادآور شد، در حرالی کره اصرال     
اداره عامه جزئی از بدنه اصرالحات بره    

یکری  اصرالحات اداری  شمار  می آید، 
برنامره کرالن اصرال     ة عمدهای بخش 

 .  می باشداداره عامه 
 Admimistrative) اصالالالالالحاا اداری

Reform) 
روند پیوستۀ تاییر است که به اصرال   

تا سطح عرضره   نظام اداری می پردازد
. کشرورهای  خدمات عامه بهبرود یابرد  

نامطلوب به  حالتاز  این برنامهجهان با 
و  تاییرر مسریر داده  مطلروب   وضعیت

را  خرویش ظرفیت مدیریتی و تولیدی 
 .افزایش بخشیده اند

اصالحات اداری بره تاییرر تردریجی و    
بنیادی نظام اداری مری پرردازدز زیررا    
آوردن اصالحات در اداره عامه به شکل 
مرحله وار حسب ضرورت هرای مرالی،   

صورت می  حکومتتخنیکی و ظرفیتی 
 گیرد.

اصالحات اداری دسترسی مرردم را بره   
خرردمات سررریع، بررا کیفیررت و برردون 

  دسرتگاه  بره اصرال  یست که ابرنامه 
می پردازد تا ایرن   )ارکان ثالثه( دولت

کتله بهرم پیوسرته در مسریر زمران     
دولت بره   فرسوده و از پامانده نگردد.

   تشربیه  یپیکرر واحرد  موجود زنده و 
که همۀ اعضای وجود آن نیاز  می گردد

به تداوی، توانمندی، جروان مانردن و   
 مراقبت دوامدار دارد.   

جهرت   اصال  اداره عامه و خصوصری 
شرهروندان، اداره  ونیت حقروقی  ومص

ثبات اقتصرادی،  عاری از فساد، ایجاد 
توسعه در جامعه و  اجتماعی و سیاسی

و   مری نمایرد   اساسی را ایفاملی نقش 
این امر مسوولیت دولت است کره بره   

   .آن توجه جدی و اساسی نماید

خردمات   نهادهرای  اداره عامه، اصال 
ع وض با را)دولتی و خصوصی( ی عموم

"دریز"ناصرالدین   

Public Administrative Reform 
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 اصرالحات  سرازد.  تبعیض فراهم مری 
اداری از طریق منطقی سازی سراختار  
 تشیکالتی و استفادة معقول از منرابع 

خود کفایی ملری را   داخلی، زمینه های 
 فراهم می سازد.

اصالحات اداری با ارتقای ظرفیت کاری 
و کیفیرت برازدهی خردمات،    کارکنان 

ی و اجتمراع اقتصرادی   سطح رفاهیت
 جامعه را بلند می برد.  

ام رقرابتی،  اصالحات اداری با اسرتخد 
ارزیررابی اجررراآت و ارتقررای ظرفیررت 

بنیراد یرک اداره    کارکنان اداره عامه،
 سالم را تهداب گذاری می کند.

اصررالحات اداری بررا طررر  و تطبیررق 
قوانین همگون با شرایط جدید جامعره  
و جهان، و نیازهای اجتماعی به میرزان  
   ظرفیت اداره عامه افرزایش بره عمرل    

 می آورد.

ی بررا اصررال  سرراختار اصررالحات ادار
تشکیالتی، استخدام رقابتی، تعدیالت 
منطقرری، ارتقررای ظرفیررت، ایجرراد   
مصوونیت کراری، ارزیرابی اجرراآت و    

سراختار یرک اداره مرردم     ،حسابدهی
 محور را پایه گذاری می کند. 

اصررالحات اداری تشررکیالت اداره را  
متناسب تر، عرضه خردمات را بهترر،   

 وه مطررابق کررار انجررام شررد معرراش را
الب روثریت اداره را در قر رمولدیت و م

ش مری  رافزایر پویا کاراو سیستمک ری
  دهد.

اصررالحات اداری عرضرره خرردمات بررا 
مسررلکی اداره را  و ظرفیررت کیفیررت
دسترسرری برره  بخشرریده و تقویررت 
. آسران مری سرازد   را  جدیدتکنالوژی 

اصررالحات اداری سرراختارهای اداری و 
روش هررای مرردیریتی را بررر مبنررای  

مشتریان و تاییررات جهرانی    نیازهای
اصرالحات اداری   سازگاری می بخشد.

شاخص وظرایف هرر کرارکن و اداره را    
بدون تداخل کاری در سطو  مختلرف  
اختیارات تشخیص، تعرویض و تعیرین   

  می کند.
حقروق،   ،اصالحات اداریکه  بدیهست
و مصوونیت شرالی کارکنران    اتامتیاز

 خرردمات ملکرری را تضررمین مرری کنررد.
داری خردمات ارزان، آسران،   اصالحات ا

زودرس، ثمربخش، بهتر، مناسب، شفاف 
و با کیفیت را برای شهروندان عرضه می 

اصرالحات اداری برا   افزون برآن،  نماید.
نوعی بیرداری و خرود آگراهی در    ایجاد 

باورهای کارکنان، می خواهد ترا تجسرم   
نتایج ثمربخش خود را با افزایش کمیرت  

  . و کیفیت تولید، عینیت بخشد

اصالحات اداری روحیرۀ خالقیرت را در   
کارکنان زنده ساخته و اجرراآت کراری   

نان را به مسیر هدف های تعیین شرده  آ
برنامه هرای اصرالحات    هدایت می دهد.

   اداری با شرکیبایی هوشرمندانه تحقرق   
 سازی منطقی ساالری، شایسته .می یابد

تشررکیالتی، ترررویج فرهنررگ  سرراختار
بتی از عناصرر  آموزشی، و استخدام رقرا 

   ید.آاساسی اصالحات اداری به شمار می 
یکی از هدف های اصالحات اداری ایجاد 
یک اداره قانونمند، جدید، خدمت گرزار،  
حسابده و جوابگو در برابر قانون و مردم 

تقرار ررررحکام و اسراستر البترره  اسرت. 
ق رریق تطبیر رالم از طر رک اداره سری

 کن می گردد.  رات اداری ممراصالح
تطبیررق برنامرره شررن اسررت کرره بررا رو

اصررالحات اداری، فسرراد اداری تقلیررل  
ه و فضای اعتماد متقابل میان ملت و یافت

تطبیرق  ولری   د.یابر تقویت می حکومت 
بهتر و ثمربخش اصالحات اداری در گرو 

   است. حکومتعملکرد مسووالن 
شریک ساختن نظریه هرای  رویهم رفته 

منطقی مردم و جامعه مردنی در پروسره   
بیق اصالحات اداری از زمینره هرای   تط

 سرت. آنمورد نیاز بررای تطبیرق بهترر    
نظارت مداوم از روند اصالحات همچنان 

اداری، امکان بازرسی به مشکالت ناشی 
 از روند تطبیق را برمال می سازد.

در کشورهای مختلف با  اصالحات اداری
          مررورد اجرررا قرررارنررام هررای متفرراوت 

ه در افاانستان توسط این برناممی گیرد. 
کمیسرریون مسررتقل اصررالحات اداری و 

اصررالحات "زیررر نررام  ملکرری خرردمات
    . به پیش برده می شود "اداری

هسرتگی در  برنامه اصالحات اداری برا آ 

 پرار، و  ،سه صرفحه )پری آر آر  قالب 
( در اداره های خردمات  رتب و معاش

 ملکی کشور تطبیق گردیده که توأم
هرایی  ینی با موفقیت ها و عقب نشر 

   .بوده است
یکرری از  افاانسررتاننجررا کرره  آاز 

و  ترال جنگ اسر حرکشورهای در 
با مشکالت عدیده ای دست و پنجره  
نرم می کنرد و بیشرتر معضرالت آن    
، مولررود نابسررامانی هررای اجتمرراعی

بایررد از  ،و اداری اسررت اقتصررادی
هرفرصتی برای اصرال  نظرام اداری   

 استفاده به عمل آید.    
کرره باشررد انصرراف دور از شرراید 

 اصالحات را در کشرور وردهای ادست
در ضمن نباید فراموش  نادیده شمرد.

اصالحات اداری در افاانستان کرد که 
برخالف بسیاری از کشورهای جهان، 

و  ،آغاز شرده  تر از صفراز سطح پایان
هرای  ن ممکن است مردت  آتطبیق 

و نتررایج آن  طرروالنی را در برگیرررد
    .دیرهنگام ظاهر گردد

سره   ازی یر بحث بعردی شرگردها  د
برنامرره اصررالحات صررفحه اصررالحی 

می گیرد که اداری مورد کنکاش قرار 
مطالعه آن به ویر ه بررای کارکنران    
خدمات ملکری عراری از دلچسرپی    

 نخواهد بود.
 اصالحاابازسازی ابتدایی یا  رآ رآپی 
(Primary Reconstruction Reform )  

 -28ایررن برنامرره برررای دو سررال ) 
( مورد تطبیق قرار گرفرت. در  8324

 این مرحله ساختار تشکیالتی
بره  و الیحه وظیفه هر کرارکن  

 ترتیب گردید تاشکل ابتدایی 
ن اجرراآت کراری   آ به رویرت 

. پرریش از آن صررورت گیرررد 
الیحرره وظررایف کتبرری برررای 
کارکنرران وجررود نداشررت و  
استقامت کاری هر فرد و اداره 

 درست مشخص نبود.
اره نخسررت یکرری یررا دو اد   

کلیرردی هشررت وزارت و اداره 
مستقل خدمات ملکی شرامل  
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در  گردیدندز ولی در نهایرت این برنامه 
صد مورد تطبیرق قررار   ( در28) حدود
 .  گرفت

اهداف ایرن برنامره در دو مرحلره بره     
منصه اجرا قرار می گرفت کره عبرارت   

  بودند از:

 :  شامل شش مورد می شد ،اولمرحله 
 رهبریانجام مصاحبه رهنمودی با  .8

   ادارات

اداره بررای  وزارت و گرفتن تعهرد   .8
 تطبیق اصالحات اداری

   ترتیب استراتی ی برای اداره   .3

  ساختار تشکیالتی تهیه و تنظیم .4

بره  تاییررات  ترتیب پروسه اداری  .5
پیشرنهاد  طور فشرده در داخرل یرک   

   (پروپوزل)

بررسی پروپروزل توسرط کمیتره     .6
ید یا تردیرد برا   أیبرای ت أمشورتی وزر

عمرل  الن برا طرز آ مطابقرت بره   توجره 
   .اصالحات اداری

 :مشتمل بر نه مورد می شد ،دوممرحله 
ساختن چهرارچوب اسرتراتی ی و    .8

 پالن های استراتی یک برای اداره ها

اصررال  سرراختار تشررکیالتی بررا   .8
 تفکیک هر بست

ترتیب الیحه وظایف برای کارکنان  .3
 در فارمت های واحد

ترتیب پالن کار و گزارش اجرراآت   .4
 امورینم

 ارزیابی اجراآت مامورین .5

استخدام افرراد از طریرق پروسره     .6
رقابتی با در نظرداشت اصرل شایسرته   

 بررای علمی و شاخص های میتودیرک  
انکشاف سازمانی و اصال  ساختارهای 

بایرد   آورد.تشکیالتی استفاده به عمل 
گفت که این پروگرام بخشی از برنامره  

اصرال  اداره  اصالحات اداری برود و از  
 عامه به معنای جامع کلمه فرق داشت.

شرروع و در   8325این برنامه از سرال  
ترا   )برای یک سال( کنار رتب و معاش

و در حردود   ادامره یافرت   8322سال 
( درصد مورد تطبیق قررار گرفرت.   08)

 اهداف این دور عبارت بودند از:

   اصال  ساختار تشکیالتی .8

  اصال  سیستم انکشاف اداره .8

ال  قرروانین و پروسرریجرهای اصرر .3
 اداری

طر  دیدگاه، ماموریت، استراتی ی  .4
 و هدف های استراتی یک برای اداره ها

ترتیب حجم وظایف کلیدی بررای   .5
  اداره ها

ساختن الیحه وظایف برای هر یک  .6
 از بست ها 

تطبیررق پررالن عملرری پروسرره    .7
استخدام رقرابتی در چوکرات زمرانی    

  معیین

رای پرداخت معاش موقت اضافی ب .2
 کارکنان برنده بست های رقابتی.

 (Pay and Grading) رتب و معاش
شروع شد  8327و معاش که در سال  رتب
در حردود  ادامره یافرت،    8308سال تاو
 تطبیق قرار گرفت.درصدمورد(08)

با پنج قدم هشت بستی  این یک برنامه
ن اجراآت کاری بر اساس آکه در  است

ا و الیحه وظایف، پالن کار، صالحیت ه
صورت ارزیابی مسوولیت های وظیفوی 

 .می گیرد
استخدام بر بنیاد اصل  در این سیستم

لیاقت و شایستگی و ارتقرا بره قردم و    
مزد باالتر، مطرابق ارزیرابی موفقانره و    

انجرام   در آخر سرال اجراآت وظیفوی 
در نتیجه خدمات ارزنرده،   که می یابد

ارزان، بهتر و موثر به هموطنان عرضره  
 می گردد.

متأسفانه دیده می شود کره از برنامره   
اصالحات نیز سا استفاده به عمل مری  

آید. موجودیت فساد در برخری ادارات  
چنان آشکاراست که تنهرا کافیسرت   
بدانید نفرر اول اداره از کردام سرمت،    
والیت، قروم، زبران و جنرا  سیاسری     
است، اتومات به هویت افراد دیگرر آن  

زیرابی  اداره پی مری بریرد. اکثرر از ار   
اجراآت نیز به شیوه نادرست برای زدن 
حریفان استفاده صورت می گیرد تا جا 
برای استخدام همتبراران و همفکرران   

 باز شود. 
اصرالحات   به هرر رو، گفتنیسرت کره   

اصال  اداره  کالن برنامهاز اداری جزئی 
پی آر آر، پرار،   در حالی که است.عامه 

رتب و معراش بخشری از اصرالحات     و
 برنامۀ رتب و معراش ی باشند. ماداری 

 پنج هدف اساسی دارد:  

 ایجاد چهار چوب قانونی .8

 اصال  اداره و ساختار تشکیالتی .8

 استخدام رقابتی .3

 پرداخت بهتر .4

ارتقای ظرفیت کارکنران خردمات    .5
 ملکی.

شامل موارد ذیرل مری    عمومی اهداف
 گردد:

تطبیق سیستم رترب و معراش در    •
اداره عامه کشور غرض افزایش کمیرت  

 کیفیت تولید و کارایی اداره ها و

استخدام کارکنان خدمات ملکری   •
بر اساس لیاقت، اهلیت و شایسرتگی،  
بدون تبعیض به طور شرفاف از طریرق   

 رقابت آزاد

تنظیم حقوق و وجایرب کارکنران    •
 ن هاآخدمات ملکی و امور ذاتی 

ایجرراد ادارة سررالم، مسررلکی،     •
حسابده، بی طرف و فرار  از دخالرت   

 اداری   سیاسی و فساد

تشویق مامورین برای دستیابی به  •
نتایج مثمر و ثمربخش با معاش براالتر  

  در بدل کار بهتر

ایجاد سیستم واحد رتب در تمرام   •
  خدمات ملکی

تثبیت و تصنیف وظایف خردمات   •
ملکرری بررر اسرراس وظررایف اداره،    

  دیپارتمنت و الیحه وظیفه 

  ساالری

مشررخص سرراختن نحرروة   .7
 جدول معاش برای اداره

 بهتر   پرداخت معاش اضافی .2

ترتیب پرالن تطبیقری یرا     .0
پروسه عملیراتی بررای برنامره    

 اصالحات اداری.

 Public)اصالال  اداره عاماله   یا پار 

Administrative Reform)  

کسب تجربه اصال  اداره عامه با 
 مسریر و درک بهتر از چگونگی 

از روش هرای  ، حرکت اصالحات
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ایجرراد سیسررتم رسرریدگی برره   •
 ده هرا دا شکایات، سیستم اطالعاتی

و اداره منرابع بشرری در    )دیتابیس(
 اداره های خدمات ملکی  

معیاری سازی و مررتبط سراختن    •
دیدگاه، ماموریت، استراتی ی، پرالن  
هررای اسررتراتی یک بررا هرردف هررای 

 ایجابی و استراتی یک اداره ها

انکشاف سازمانی و منطقی سازی  •
سرراختار تشررکیالتی برررای تصررنیف 

ازهای وظایف مامورین با نظرداشت نی
ظرفیت های کاری وزارت ها و تناسب 
 افراد با بازدهی اداره  

طررر  و ترتیررب الیحرره وظررایف  •
 روشن برای کارکنان   

برروز و  معیارهای  هیانکشاف و ارا •
مررد، شررفاف و مرروثر جهررت   آروز

استخدام، ارتقرا، تنظریم و ارزیرابی    
 اجراآت کاری کارکنان خدمات ملکی    

عرضۀ خدمات معیاری، مورد نیاز  •
 بهتر جهت رضاییت شهروندان. و

 مدا تطبیق و مستفید شوندگان

تطبیق رتب و معاش چهار سال را در 
کارکنران  بخرش اعظرم   بر گرفرت و  
مطرابق جردول ذیرل،    خدمات ملکی 

گرفتنرد.   ایرن برنامره  پوشرش   تحت
 صفحه بود:برنامه رتب ومعاش دارای دو

شامل بازنگری ساختارهای  صفحه اول:
اختن الیحره  تشکیالتی، دیتابیس، س

وظایف و حجرم وظرایف بررای اداره    
 های خدمات ملکی.

شامل تطبیق عملی پروسه  صفحه دوم:
رتب و معاش در اداره ها و اسرتخدام  

 کارکنان.

شروع و  8327صفحه اول آن در سال 
پایان یافتز اما بیشرتر   8308در سال 

مسوولیت های صفحه دوم بره دوش  
خود اداره های خدمات ملکی اسرت.  

یق به ویر ه پروسره اسرتخدام و    تطب
ارزیابی تا اکنون همچنان ادامره دارد  
و کمیسیون مستقل اصرالحات اداری  
در این راستا بیشتر نقش نظرارتی را  

 ایفا می نماید.

 دوره اسل فیصدی تعداد
 اول 0031 03 03333
 دوم 0033 03 03333
 سوم 0030 03 03333
 چهارم 0003 03 03333

 هب طور مجموعی 0000 033 033333

مطابق پالن برای افاانستان یرک اداره  
کوچک خدمات ملکی در نظرر گرفتره   

اعظرم مجمروعی    شده برود کره حرد   
( هررزار نفررر 888کارکنرران آن از مرررز )

تجاوز نمی کردز اما نظر به مصرلحت در  
 آن افزایش به عمل آمد.

یکی از دالیل عمده این بود کره در آن  
تعرداد   زمان احصائیه دقیق از مجمروع 

کارکنان خدمات ملکی کشور در دست 
نبررود و از سرروی دیگررر تعررامالت و   
تاییرات بعدی و ناگزیری های حکومت 

( هرزار  388این شمار ترا )  باعث شد که 
 نفر افزایش یابدز 

ولی اکنون تعداد از این مرز هرم فراترر   
رفته است. بنرابر اظهرارات مسرووالن    

 یاصررالحات ادارمسررتقل  ونیسرریکم
اداره خدمات ملکی کشور در  راکنون د
 .وجود دارد کنهزار کار (484)حدود 

 ونیسرریکمخبررر خرروب اینسررت کرره 
در نظرر دارد   دیر گو ی میاصالحات ادار

( مشخصرات  8300تا یکسرال آینرده )  
همرره کارکنرران خرردمات ملکرری ثبررت 
دستگاه بایومتریک گردد. قراراست که 

 ییۀاحصرا  ةادار یبرنامه به همکرار  نیا
ی ت مخابرات و تکنرالوژ و وزار یمرکز

بره ایرن    برده شرود.  شیبه پ معلوماتی
ترتیب شمار و مشخصات تمام کارکنان 

 واضح می شود. 
اطالعررات کارکنرران خرردمات  سررتمیس

شرده   یطراح  افاانستان به گونه یملک
  کرارکن،  یتیکه در کنار مشخصات هرو 

 ةتقررر در ادار  خیچرون ترار   یمعلومات

 س،آدرس، شرماره تمرا    لیمیدولت، ا

 ،یلیتحصرر  و رشررته لیدرجرره تحصرر
 فه،ی)عنوان وظفهیمورد وظمعلومات در

 ،یفررویموقررف وظ فرره،یوظ تیررموقع
معرراش(  تیررو نوع یمقرررر تیررنوع

 .ردیگ بر را در یکارکنان دولت
به هر حال، نظر به مصلحت ها نه تنهرا  
از پندیدگی تشکیالتی کاسرته نشردز   
بلکه افزون بر ازدیاد کارکنان خردمات  

عررداد وزارت هررا و ادارات ملکرری برره ت
مشابه نیز افزایش بره عمرل آمرد، برا     
 82وجود ایرن کره پریش از آن طرر      

 وزارت ارایه شده بود.
در همین حال هرگاه اسرتقامت کراری   

رت ها و ادارات مورد مطالعره  برخی وزا
گیرد، دیده می شود که مشرابهت  قرار

ها و تداخل کاری فرراوان میران آنهرا    
بسرریاری از وجررود داردز طورمثررال:  

وظایف وزارت انررژی و آب، زراعرت و   
مالداری و آبیاری، و انکشاف دهات و... 
با هم مشابهت و تداخل کاری دارند که 
اکثر دیده شده در یک ناحیه کوچرک،  
زاید از ضرورت، چند پرروژه همسران   
بدون هماهنگی قبلی اعمرار گردیرده   
است. همچنان وزارت انکشاف دهرات  

ای یاد شرده کره برا    نه تنها با وزارت ه
وزارت های معرادن و شهرسرازی نیرز    
مداخله کاری مستقیم و غیرمسرتقیم  

 دارد.
افزون بررآن، اسرتقامت کراری وزارت    
شهرسازی و شهرداری، و وزارت فواید 
عامرره و ترانسررپورت قابررل تفکیررک  

نیست. به همین گونه نره تنهرا   
مشابهت و تداخل وظیفوی میان 
د برخی ادارات و وزارت ها وجرو 

شرماری از   دارد که موجودیرت 
 می باشد.آنها پرسش برانگیزنیز

نام شماری از وزارت ها )فوایرد  
عامررره و...( و اداره هرررا )اداره 
آمادگی مبارزه با حوادث طبیعی 
و...( نیررز نامناسررب اسررت و   

 ضرورت به تجدید نظر دارند.
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گوشت ها آمده است : گوشرت  
هایی که به طور کامل، خرون از  

ه باشد ، سالم آن ها خارج نشد
خون خارج نیستند گرچه مقدار

باشد علت این امر به شده زیاد 
مایع زاللی بر میگرردد کره در   
رگ ها جاری است و به انتشرار  
سریع میکروب هرا در گوشرت   

 .کمک می کند

 .828اعجاز علمی قرآن و سنت ص 

 شرایط ذبح شرعی

باید شاهرگ حیوان به وسیله آلتری   -8
که لبه تیز دارد از ناحیرۀ گرردن قطرع    
شود و یا یک وسیله برنده یا نروک تیرز   
در سینه اش فرو برده شود به نحوی که 
خون از آن جاری گردد و رگهای گردنش 
به کلی قطع شوند البته آلرت لبره تیرز    
حتماً الزم نیست که فقط از جنس آهرن  
باشد بلکه چوپ یا سنگ لبره تیرز هرم    
مانعی ندارد. ازعدی پسرر حراتم طرائی    

گفتم ای رسول اهلل، ما که » نقل شده که
و چراقویی جرز    شکار می کنریم کرارد  

سنگ، چوب و نی نوک تیرز در اختیرار   
 نداریم، پیامبر فرمود:  

 «٠») امر الدم بما شئت و اذکر اسم اهلل  لیه(
بریز )خونش را به هر وسیله ای که باشد 

نام خردا را ذکرر    و به هنگام سربریدن،
 کن(.
الزم است مرگ حیوان، دراثر قطرع   -8

شاهرگهای گردن یا شکافتن سرینه آن  
شد. بهترین و کامل ترین ذبح شررعی  با

آن است که حلقوم و مری حیوان، همان 
دو رگ بزرگ گردن تا سینه ادامه دارند 
و مجرای علف و آب مری باشرند قطرع    

گردد. اما بعضی اوقات که ذبح از ناحیه 
گردن و سینه ممکن نمری باشرد ایرن    
شرطها واجب نیست مثالً حیروانی بره   

افتد که در  چاه یا پرنده ای در آتش می
این حال امکان ذبح حیروان از جاهرای   
مشخص شده وجود نردارد، در چنرین   
شرایطی کافی است که به وسیله آلتری  
نوک تیرز و برنرده جرایی از بردن آن     
زخمی شود، خواه ایرن زخرم بره روی    

 گردن و سینه اش باشد یا خیر.
و یا مانند حیوانی اهلی که حالت اهلری  

د و بره  بودن خود را از دست مری دهر  
صورت وحشی درمی آید که حکرم آن  
هم مثل حیوان شکاری اسرت کره هرر    
جایی از بدنش با آلت برنده زخمی شود 
و به وسیله آن از پای در آیرد کرافی و   
حالل است. در حدیث صحیح مسرلم و  
بخاری از رافع بن خدیج نقل شده کره  
 می گوید: مرا درسرفری برا پیامیرر    
ا بره  بودیم یکی از شترهای کراروان پر  

فرار گذاشت و از جماعت دور شد و آن 
جماعررت اسررب نداشررتند تررا آن را   
برگردانند، یکی از آنان، شتر را برا تیرر   

 فرمود: زد و شتر افتاد، پیامبر

 بخش سوم: مسایل ذبح شرعی حیواناا

 کمت ذبح شرعی  ح

خون در ابتدا و تا وقتری کره در بردن    
برای دفاع در برابر  رازاست ، بهترین اب

میکروب هاست ، اما بعد از مرگ جانور 
، با توجه بره ترکیبرات موجرود در آن   
بهترین مکان برای رشد میکرروب هرا   
خواهد شد و ذبح شرعی باعث خرارج  
شدن خون به نحو احسن مری شرود ،   

بریده شدن رگ گردن آن هم به خاطر 
و شریان های اصلی خرون و حرکراتی   
که حیوان هنگام ذبح انجام می دهرد  

 تا به خروج بهتر خون کمک کند.
( بخش تحقیق بر 63در کتاب)والز ص 

 قسمت چهارم محمدشریف رباطی
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)إا لهذه البهارم أوابد کأوابد الزح   فمزا فصز  
 «2» منها هذا فافعلحا به هکذا(

)این حیوانهای اهلی بعضی اوقات مثل 
لرت خشرم دارنرد،    حیوان وحشری حا 

هرگاه چنین حالتی از خودشان نشران  
و  "دادند همین طور با آنها رفتار کنید

 ."آنها را با تیر بزنید
سومین شرط ذبح شرعی آن است  -3

که به هنگام سربریدن حیوان اسم غیر 
خدا بر روی آن گفته نشود. این اسرت  
که کلیه علمای اسرالم برر آن متفرق    

در زمران   القول می باشند چون مرردم 
جاهلیت حیواناتی را به خراطر بتهرا و   
خدایان خود ذبح می کردند تا برا ایرن   
کار به آنان نزدیک  شوند و محبت آنها 
را به دست آورند. نشانه اینکه حیروان  
به خاطر آنها ذبح می شد این بود کره  
به هنگام ذبح و سر بریدن آن نام بتهرا  
را با سرور و شادی و صردای بلنرد برر    

ن حیوان ذکر مری کردنرد و یرا    روی آ
حیوان را بر روی بت مخصوص و مرورد  
نظر سر می بریدند امّا قرآن کلیه اینها 

. . . . پ  پ  پ ڀ ڀچرا حرام نمرود.  
١الماردة:  چٹ  ٹ  ٹ  ٹ

  

)هرحیوانی که اسم غیر خدا به هنگرام  
ن ذکر شود... و آنچه بر روی ذبح روی آ

                سررررربریده مرررری شررررود...  بتها
 می باشند(.)حرام 

چهارمین شررط ذبرح شررعی آن     -4
است که به هنگام سرربریدن حیروان،   
اسم خداوند متعال برآن ذکر شود. این 
شرط به صورت واضح و روشن از نرص  
  آیه های قرآن به دست مری آیرد کره    

 می فرماید:
ڇ  ڇ  ڍ  ڍ    ڌ    ڌ    ڎ  ڎ  ڈ  چ

٠2٠األنعام:  چژڈ
 

ان را کره اسرم   گوشت هر حیو"یعنی:
خدا بر آن ذکر نشرده اسرت نخوریرد    
چون این عملی اسرت گنراه و خرالف    

 ."دستور خدا است
 می فرماید: و پیامبر

  «١» ) ما أنهر الّدم و ذکر اسم اهلل  لیه فکلحا( 

)هرحیوان ذبح شرده ای کره خرون آن    
جاری شده و نام خدا بر آن ذکرر شرده   

 باشد حالل است و از آن بخورید(.
دیگر از دالیلی کره رعایرت شررط    یکی 

اخیر را الزم و واجب می گرداند احادیث 
صحیحی است که در مورد واجب برودن  
گفتن اسم خدا به هنگام تیر اندازی بره  
سوی شکار و فرستادن سرگ شرکاری   
تعلرریم دیررده برره دنبررال شررکار کرره از 

 روایت شده آمده است.  پیامبر
اما بعضی ازعلما عقیده دارنرد کره ذکرر    

سم خدا واجب است ولی الزم نیست که ا
اگر حتماً به هنگام ذبح حیوان باشد بلکه 

موقع خوردن گوشت آن باشد کافی است در 

 حدیث صحیح بخاری آمده است.
)  ززع  ار زز  أا  حمززا  ززدیجی  هززد بجاهلیّزز   ززالحا 
للّنبزی لززلی اهلل  لیززه و آلزه وسززلم: إا  حمززا  یأتحننززا 

اهلل  لیهزززا أم لزززم  بزززا لّلحمزززاا  نزززدری أذکزززروا اسزززم
یززذکرواأ أناکززز  منهززا أم  أ فقزززال رسززحل اهلل لزززلی 

 «٦» اهلل  لیه وآله وسلم: اذکروا اسم اهلل وکلحا(

روایت شرده اسرت    )ازحضرت عایشه
که جماعتی که تازه مسلمان شده بودند 

گفتند که عده ای بررای مرا    به پیامبر
گوشت می آورند و ما نمی دانیم کره بره   

اسم خدا بر آن ذکرر شرده   هنگام ذبح، 
است یا خیر؟ آیا از آن گوشت بخوریم یا 
نخوریم؟ رسول خردا فرمروده بسرم اهلل    

 بگویید و بخورید(. 
 چرا اسالم حلیت گوشت را مبنى بر تذكیه كرد؟

توضیح ساال اینکه مرا پرذیرفتیم کره    
خلقت بشر طورى است که هم مجهز بره  

گیاه خروارى اسرت، و هرم جهراز      جهاز
ى، و فطررررت و خلقرررت گوشرررتخوار

داند،  گوشتخوارى را براى انسان جائز مى
و بدنبال این حکم فطرت، اسالم هم کره  
شرایعش مطابق با فطرت است خروردن  

ز دانسته، لریکن ایرن   یگوشت را جا
آید که چرا اسالم بره   ساال پیش مى

خرروردن گوشررت حیوانرراتى کرره   
میرند اکتفاء نکررد، برا    خودشان مى

رده بود مسرلمین  اینکه اگر اکتفاء ک
خوردند، و هرم کرارد    هم گوشت مى
        گرفتنررد، و بررا کمررال  بدسررت نمررى

بریدند،  بى رحمى حیوانى را سر نمى
در نتیجرره عواطررف و رحمتشرران   

 شد؟ دار نمى جریحه

گذشت روشرن   قبالًجواب این ساال 
گردید، چون در آنجا گفتیم رحمرت  
به معناى رقت قلب واجرب االتبراع   

پیررروى آن را الزم  نیسررت، و عقررل
داند، بلکه پیروى از آن را باعرث   نمى

ابطال بسریارى از احکرام حقروقى و    
دانرد، و خواننرده عزیرز     ى مرى یجزا

توجه فرمود که اسالم در عین اینکه 
احکامش را ترابع مصرالح و مفاسرد    
   واقعى قرار داده، نره ترابع عواطرف،    
مع ذلک در بکار بردن رحمت بره آن  

معقول بوده از هیچ  مقدار که ممکن و
کوششى فروگذار نکرده، هم مصرالح  
واقعى را احراز نموده، و هم ملکه رحمت 

 را در بین نوع بشر حفظ کرده.

دانیم بیشرتر   عالوه بر اینکه )همه مى
میرند  گاو و گوسفند و شترانى که مى

علت مرگشان بیماریهایى است کره  
اگر گوشت آنها خورده شود انسرانها  

یماریهرا مبرتال   هم به همران ب 
گردند(، و مزاج آنان تباه و  مى

شرود، و ایرن    بدنها متضرر مى
خود خالف رحمت است، و اگر 

کررد بره    بشر را محکروم مرى  
اینکه تنها از گوشت حیروانى  

سرقوط  از کروه   بخورد که مثالً
، آن وقررت میبایسررتى کررردن

همرره افررراد بشررر دور دنیررا  
بچرخند ببینند کجا حیوانى از 
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است، و این براى بشر  هسقوط کردکوه 
  «5» .رحمت استحرجى و خالف حکمى 

چطور اسالم كشتن حیوان را تجویز كرده بالا  

 داند؟ ز نمىیاینکه رحم و عاطفه آن را جا

چه بسا که این ساال به ذهرن بعضرى   
وارد شود، که حیوان نیز مانند انسران  
جان و شعور دارد، او نیز از عذاب ذبرح  

د نابود شرود و  خواه برد، و نمى رنج مى
بمیرد، و غریرزه حرب ذات کره مرا را     

دارد به اینکه از هر مکروهى حذر  وامى
نموده، و از أ لم هر عذابى بگریزیم، و از 
مرگ فرار کنیم، همرین غریرزه مرا را    

دارد به اینکره نسربت بره افرراد      وامى
همنوع خود همین احسراس را داشرته   
باشیم، یعنى آنچره برراى مرا درد آور    

ى افراد همنوع خود نپسندیم، است برا
و آنچه براى خودمان دشوار است براى 
همنوع خود نیز دشوار بردانیم، چرون   

 ند.طور انفوس همه یک 

و این مقیاس عینا در سایر انواع حیوان 
جریان دارد با این حال چگونه به خرود  
اجررازه دهرریم کرره حیوانررات را بررا   

اى کرره خررود از آن متررالم   شررکنجه
سرازیم، و شریرینى   شرویم مترالم    مى

زندگى آنها را مبدل بره تلخرى مررگ    
کنیم، و از نعمت بقراء کره شرریفترین    

اینکره   یانعمت است محروم سازیم؟ و 
خداى سبحان ارحم الراحمین است، او 

 اى داده؟ و رحمرت  چرا چنرین اجرازه  

أ رعایت کرده، نه عواطف را کره منشر  
 ش وهم است.ا

انسان تنها از گیاهران لرذت و نفررت    
رد، بلکه طعرم خروب و برد انرواع     ندا

دهد، و از خوب  گوشتها را تشخیص مى
برد، در حالى که گوسفند  آنها لذت مى

چنین تشخیص نسبت بره گوشرت، و   
گرگ چنین تشخیص نسبت به گیاهان 
ندارد، در مرحله سوم به جهاز هاضرمه  

بینیم جهاز هاضرمه   پردازیم، مى او مى
انسان نسبت به انواع گوشرتها اشرتها   

کنرد،   ارد، و به خوبى آن را هضم مرى د
همه اینهرا هردایتى اسرت تکروینى و     

باشد، که  حکمى است که در خلقت مى
 تو انسان حق دارى گوسرفند را مرثالً  
ذبح کنى، و از گوشت آن ارتزاق نمایى، 
آرى ممکن نیست بین هدایت تکوین و 
حکم عملى آن فرق بگذاریم، هدایتش 

ولرى   را بپذیریم و تسلیم آن بشرویم، 
 اش را منکر شویم. حکم اباحه

اسالم هم همانطور که بارها گفته شرد  
آثار  یبه جز احیا هدین فطرى است هم

فطرت که در پس پرده جهل بشر قررار  
گرفته ندارد، و چون چنین است به جز 

توانسته حکم کند، که خوردن  این نمى
اى حیوانات حرالل اسرت،    گوشت پاره

م مطرابق  زیرا این حکم شرعى در اسال
 اى تکوینى. است، با حکم اباحه

اسالم همانطور که با تشریع خود ایرن  
حکم فطررى را زنرده کررده، احکرام     
دیگرى را که واضع تکوین وضع کررده  
نیز زنده کررده اسرت، و آن احکرامى    

ذکر شد، گفتیم با موانعى  است که قبالً
از بى بند و بارى در حکم تارذى منرع   

کرم عقرل   کرده، یکرى از آن موانرع ح  
است که اجتناب از خوردن هر گوشتى 
که ضرر جسمى یا روحى دارد را واجب 
دانسته، مرانع دیگرر، حکرم عواطرف     
است، که از خوردن هرر گوشرتى کره    

طبیعت بشرر مسرتقیم الفطررة آن را    
هراى   داند نهى کرده، و ریشره  پلید مى

این دو حکم نیز به تصررفى از تکروین   
کرم را  گردد، اسالم هم این دو ح بر مى

 یمعتبر شمرده، هر گوشتى که به نمرو 
جسم ضرر برساند را حرام کرده، هرم  
چنان که هر گوشرتى کره بره مصرالح     
مجتمع انسانى لطمره بزنرد را تحرریم    
نموده، مانند )گوشت گوسفند یا شترى 
که براى غیر خدا قربانى شود(، و یرا از  
طریق قمار و استقسام به ازالم و مثرل  

و نیرز گوشرت    آن تصاحب شده باشد،
هر حیوانى که طبیعت بشر آن را پلید 

 داند، را تحریم کرده است. مى

و اما اینکه گفتند حس رأفت و رحمت 
با کشتن حیوانات و خروردن گوشرت   

سازد، جوابش این اسرت کره    آنها نمى
آرى هیچ شکى نیست که رحمت خود 
موهبتى است لطیف، و تکروینى، کره   

ن و خداى تعالى آن را در فطرت انسرا 
بسیارى از حیوانات که ترا کنرون بره    

 تایرم بره ودیعر    وضع آنها آشنا شرده 
نهاده، اال اینکه چنان هم نیسرت کره   
تکوین حرس رحمرت را حراکم علرى     
االطالق بر امور قررار داده باشرد، و در   

اش چگونه با این تبعریض   واسعه
سازد؟ که همه  در مخلوقاتش مى

انى جانررداران را فرردایى و قربرر
 انسان بسازد؟.

جواب از این ساال در یک جمله 
کوتاه این است که اساس شرایع 
دین و زیر بنراى آن حکمرت و   
مصالح حقیقى است، نه عواطف 
 وهمى، خداى تعالى در شررایع 

ش حقائق و مصالح حقیقرى را  ا

اسالم دین تعقرل اسرت، نره    
دین عاطفه، و در هیچ یک از 

ش عاطفه را بر احکام ا شرایع
عقلى که اصرال  گرر نظرام    
مجتمع بشرى اسرت مقردم   
نداشته، و از احکرام عاطفره   
تنهررا آن احکررامى را معتبررر 
شمرده که عقل آن را معتبرر  
شمرده است، که برگشت آن 
نیز بره پیرروى حکرم عقرل     

 است.
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ز یهیچ صرورتى مخالفرت آن را جرا   
نداند، و اطاعتش را بطور مطلرق و در  
همه جا الزم بشرمارد، خروب وقترى    

وین خودش رحمت را بطور مطلرق  تک
کند مرا چررا    و همه جا استعمال نمى

مجبور باشیم او را در همه امور حاکم 
قرار دهیم، دلیل اینکه تکوین رحمت 

کنرد   را بطور مطلرق اسرتعمال نمرى   
وجود دردها و بیماریهرا و مصرائب و   

 انواع عذابها است.

از سوى دیگر این صفت یعنى صرفت  
طرور مطلرق   رحمت اگر در حیوانات ب

خوب و نعمت باشد در خصوص انسان 
چنین نیست، یعنرى ماننرد عردالت    
برردون قیررد و شرررط و بطررور علررى 
االطالق فضیلت نیسرت، چرون اگرر    
اینطور بود مااخرذه ظرالم بره جررم     
اینکه ظلم کرده، و مجازات مجرم بره  
خاطر اینکه مرتکب جرم شده درست 

و حتى زدن یک سیلى به قاتل  -نبود
حیح نبود، زیرا با تررحم  جنایتکار ص

منافات دارد و همچنین انتقام گرفتن 
از متجاوز، و به مقدار تعدى او تعردى  
کردن درست نبود، و حال اگر ظالم و 
مجرم و جانى و متجراوز را بره حرال    
خود واگذاریم دنیا و مردم دنیا تبراه  

 شوند. مى

و با این حال اسالم امر رحمت را بدان 
خلقت است جهت که یکى از مواهب 

مهمل نگذاشته، بلکه دستور داده که 
رحمت عمومى گسترش داده شود، و 
از اینکه حیوانى را بزنند نهى کرده، و 

خواهنرد   حتى زدن حیوانى را که مى
ذبح کنند منع نموده، و دستور اکیرد  
داده ما دام کره حیروان ذبرح شرده     

ش را قطع یجانش بیرون نیامده اعضا
یم منخنقه و پوستش را نکنند، و تحر

و موقوذه از همین باب اسرت، و نیرز   
نهى کرده از اینکه حیروانى را پریش   

روى حیوان دیگرى مثل آن ذبح کنند، 
تررین و   و براى ذبح کردن حیوان راحت

ترین وضع را مقرر فرمروده، و آن   مالیم
بریدن چهار رگ گردن او است، )دو ترا  
لوله خون و یک لوله تنفس و یک لولره  

دستور فرمروده حیروانى را    غذا(، و نیز
کرره قرررار اسررت ذبررح شررود آب در   
اختیارش بگذارید، و ازاین قبیل احکام 
دیگرى که تفصیل آنهرا در کترب فقره    

 آمده است.

و با همه اینها اسالم دین تعقل است، نه 
 دین عاطفه، و در هیچ یرک از شررایع  

ش عاطفه را بر احکام عقلى که اصال  ا
قردم  گر نظام مجتمرع بشررى اسرت م   

نداشته، و از احکرام عاطفره تنهرا آن    
احکامى را معتبر شمرده که عقل آن را 
معتبر شمرده است، که برگشت آن نیز 
به پیروى حکم عقل است. و اما اینکره  
گفتند رحمت الهى چگونه برا تشرریع   
حکم تزکیه و ذبرح حیوانرات سرازگار    
            اسررت؟ بررا اینکرره خررداى تعررالى   

جوابش اینسرت  ارحم الراحمین است، 
که این شبهه از خلط میران رحمرت و   
رقت قلب ناشى شده اسرت، آنچره در   
خداى تعالى است رحمت است نه رقت 
قلب، که تاثر شعورى خراص اسرت در   

شود، انسران رحرم    انسان که باعث مى
دل نسبت بره فررد مرحروم تلطرف و     
مهربانى کند، و این خود صرفتى اسرت   
 جسمانى و مادى کره خرداى تعرالى از   

تعزال  اللهزه  زع  -داشتن آن متعالى اسرت، 
و اما رحمرت در خرداى    -كبیزرا  ذلز   لزحا  

تعالى معنایش افاضه خیر برر مسرتحق   
خیر اسرت، آن هرم بره مقردارى کره      
استحقاق آن را دارد، و به همین جهرت  

شود که عذاب را رحمت خردا و   بسا مى
به عکس رحمت او را عذاب تشرخیص  

ع حکرم  هم چنان که تشری -دهیم، مى
تذکیه حیوانات را براى حیوانات عذاب 

، پس این فکرر را بایرد از   -پنداریم مى
ماز بیرون کرد که احکام الهى باید برر  
طبق تشخیص ما که ناشى از عواطرف  
کاذبه بشرى است، بوده باشد، و مصالح 
تدبیر در عالم تشریع را بخاطر اینگونه 
امررور باطررل سرراخته، و یررا در اینکرره 

طابق با واقعیات تشرریع  شرایعش را م
 کرده باشد مسامحه کند.

پس از همه مطالب گذشرته ایرن معنرا    
روشن گردیرد کره اسرالم در تجرویز     
خوردن گوشت حیوانات و همچنین در 
جزئیات و قید و شرطهایى که در ایرن  
تجویز رعایرت نمروده امرر فطررت را     
حکایت کرده، فطرتى که خداى تعرالى  

َت  } ،بشر را بر آن فطرت خلق کرده ِفطْزرت
ْلززِ  اللهززِه  اللهزِه الهیِززَ فتطتززرت النهززايت  تلتْیهززا   تزتْبززِدی ت ِلهت

یُع اْلقتیِّمُ   «٤»{.ذِل ت الدِّ

 ...دادامه دار 

 مآخذ:

این حدیث بوسیله امحد و ابوداود وابن ماجه   -1
 . 43و حاکم وابن حیان نقل شده است، ت:

انتد  مسلم و خباری این حدیث را روایتت کتهده -2
 .43ت: 

خبتتاری و  تتر خبتتاری ایتتن حتتدیث را نقتتل کتتهده   -4
 .43اند، ت: 

 - بتتتتا انتتتتد  ت یتتتتر –تهمجتتتتهس تملستتتترا ی ان  -3
تتتتتتتتتمهیس: حمممتتتتتتتته ستتتتتتتتید  د حستتتتتتتت    ا  تتتتتتتتا  ، 

بتاره  مرتجم: حجة االسمم و ا ستل   ستید   تد
 اپخانتتتتتته د تتتتتترت "موستتتتتتوی رتتتتتتدان  ر   تتتتتتل  تتتتتتا 

 .433ص 3انتشارات اسمم . ج
 .293ص 3را ی ان جتملس -3
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لصززززلحه والسززززنم  لززززی مززززع هلل و کرززززی واالحمززززد 
 . اما بعد  نبی بعده

ا  الال    لوالالاله ال  طالال    یکهالالال   الاله م الالال  ال   هلالال ال 

  څخه الل  چ  او اله  لواله و اعی میکاا   ال جول

او الواوالالالاله  لوالالالاله عالالالالی شالالالال و   پالالالاله مت الالالالګ ال عالالالالی  هلالالالال 

الل.   الت الالالالالګ بالالالالالوت سالالالالالیل   پالالالالاله مت الالالالالګ ال  الالالالال  ا  الالالالال 

 .الت و ال     او بوت ش ه

شالال    الال  پټالاله پالاله  أ الاله شالال ه الل چالال  هللااو الا  

 الال  و وسالالته عالالی ال چالال  و الال  عالالی پټالاله کالالړم  الاکالالړم. 

ن کالالالالالیام ال آ. او النالالالاله ال  الالالالی څ  نالالالال  م الالالال م   سالالالالال  

شالالالالال ه الل ال  الالالالال ه مطثالالالالال   څخالالالالاله  الالالالالی او   الالالالالوو  

  ریماعی أ که هللا  سوا ه پ  مآ

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ    پ  پ  پ  ڀ  چ 

 ١ - ٠القدر:  چٺ  ٺ  ٺ  ٿ   ڀ  ٺ        ڀ

ن کالالیام   کالړم الم  الالیآو رالکه مالال  د  الالاز  

پالاله شالال ه ال  الال    او  الاله څالاله پالال ل کالالړم چالال  څالاله الل 

شالالالالالالال ه مم کالالالالالالالال  پالالالالالالالاله کث الالالالالالالال   تالالالالالالالال اال  الالالالالالالال  ال  هالالالالالالالالا  الالالالالالالاله 

الاسالالالالالوا    څخه ال  وه مم کالالالالال  پالالالالاله  هالالالالالاالت او 

   الالالالال   کالالالالاله پالالالاله الم آ الالالال . اکالالالال ،  ي   مرالالالالین  الالالال 

ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  چ ریمالالالالالالالالالالالالالالاعی  أهللا

 ٦القدر:  چٹ   ٹ

 ا  الالکته ک الال ي مم کالال  او  وه پالاله النالاله  

الا چالالال   وه څالالال ک  أشالالال ه  الالال  پالالاله لکالالالم ال هللا

الم ؟په الم اړل ن  ل  ثس     ه الم ک ک چي 

وهالالالالالالالالالان  او  :بممالالالالالالالالاله اوالالالالالالالالال  کث الالالالالالالالال  او امالالالالالالالالالاک  ازي 

( ۵)اړل کالالالالالالالالالالالړم الم. او الوي ال  وه پالالالالالالالالالالالهن ا  الالالالالالالالالالالیآ

 .  جه ګان  کړي الي

  الالالالالالال  الم.  ؛ وه ال لیالالالالالالالیت جه ا  الالالالالالال  –۱

 الالالی  الالالالم و  الالالاله اشالالالالا ل   شالالالالیاف  کالالاله پالالالاله ال  آ الالالال

ہ  ہ  ہ  ہ  چ .شالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال م الل

ے  ۓ  ۓ    ےھ  ھ    ھ  ھ

 ٨٨البقرة:  چۇڭ  ڭ  ڭ   ڭ  ۇ

پالالالالالالالاله  ط هالالالالالالالالک سالالالالالالالالیل مالالالالالالالال  د و کالالالالالالالالړم  

 الالاله کتالالالا  .او مالالال  د م االالال   کالالالړم  ؛م ډالالال ګ

  ال  الالالالالالالال  و وو و وسالالالالالالالالته ال والالالالالالالال  څخالالالالالالالاله پالالالالالالالاله     الالالالالالالال

 سالال م   سالالیل . او مالال  د و کالالړوو بواالال ګ زوم ال 

 بی بی میام  ه واضيه معجوم.

او مالالالالالالالالالال  د  الالالالالالالالالال ي کالالالالالالالالالالالړم وو پالالالالالالالالالاله میسالالالالالالالالالالالته ال  وه 

 سیل ( . ؛ا   س )جه ا   

   سک ن او خال  شالا ي ال   وه څخه  ال  – ۲

 
ل
 ال ول  الالال  مالالالیاال الل چالالال  پالالاله النالالاله شالالال ه والالاله طاتالالالا

 او په سک ن وي. ول  ه خ شا ه 

وي  کالاله  الاډالال ګ خ شالالا ه  او النالاله شالال ه والاله  الالم

   الالال   الالالم الي اړش  الالاله اشالالالا ل شالالال م پالالاله الم آ الالال

 5 – ٦القدر:  چڤ ڦ ڤ  ڤچالل 

 الالی سالالااعی پالال  م ال  الالی  النالاله شالال ه والاله 

 په ام  وي.ر  څخه آ

ال  وه څخالالالاله ولالالالاله ،الالالالا  ړم مميکالالالاله مالالالالیاال  –۳

الل چالالالالالال  النالالالالالاله ممي کالالالالالالاله  الالالالالال  و مميکالالالالالالال   الالالالالاله  الالالالالالاله 

 کا ي  که م  د  ه چ  مميک   ه  الکا ي او 

هالالا صالالی   الالی  والال م شالال و پالال  م  ا لالال  ال الالم 

 .مهتص الي

مالالیا ال  ؛ال  وه څخالاله لیالالیت بواالال ګ –۴

ال امالالالال  ال هکالالال  ابوالالالالا    ال  چالالال    الالالاله ال مطوالالال 

 . و په خاطی  اک زيدي په النه ش هال ه

الا    خالا  مهلال د ال  چال   اله انسالا ان  –۵

   څی   ک ي و  ه مم  کی او خ ړ الي ا

 م الالالا ی لالالالک  هکلالالال  پالالاله ال  شالالال ه مم کالالالی پهالالال ا

الخ الالالالالګ څخالالالالالاله  ؛ه ال  شالالالالال ه االکپالالالالال شالالالالال ي 

په ال  ش ه ونی او و  ی په ج     ج ړش   

آسالوان  ؛  پاله الم شال ه بواال ګ ی   ه  ي

 .او په ال  ش ه البا ګانی  ال  ي    ه ختل 

 (۴۳۲)مضاهر   ج اول ص  

چالال  مم کالال  پالاله څالاله خالالاطی  اکالال زيدي  الال  پالاله  الا

الي  الالالالالالالالد ميالالالالالالالالی ا الالالالالالالال ا  الي چالالالالالالالال  مالالالالالالالال  د عالالالالالالالالی الول 

         ه خمصه ک و .  

ال  لوالالال  نیالالاله الل اوال امالالال   أال ا ال هللا –۱

 او سممتها ال ه  الم .

يکالال  ال  الالی مالال م  و الال ل کالال    الاله ال النالاله مم  –۲

 الالالا ال  وه ممېکالالال  پالالاله امالالالی ځالالالي او  ؛ې الالال جه  

نالالال  ل الل  . ال    شالالال هشالالال ه  الالال    النالالاله ال

او پالالالاله النالالالاله شالالالال ه  .ال ز و مهاشالالالالت  څخالالالاله

 ه ال ز و      أو  ګد او بااالت  هللا

نالاله شالال ه پکالال  وجالال ال مهاشالالت څخه چالال  ال

چالالالال  څالالالال میل نالالالال  ل  . الاو لالالالالیي نالالالال  ل الل

  سالالالالالیل سالالالالالا ل  ال ،الالالالالان أ    الالالالاله هللاالل

او موکالالالالال  النالالالالاله نالالالالال  ل وا الالالالال  ال و الالالالال ل پالالالالاله 

و الالالالالالالال ګ    الالالالالالالالی  الالالالالالالالی خلالالالالالالالال   پالالالالالالالال  ي  تلالالالالالالالالک 

وسالالالا د . ،کالالاله پالالاله ابوالالالا     ال اجالالالی پالالاله 

ليا  ال و   وا   او س   وا    الی  وال  

او خل   پ  م  تلک  یي . او په الناله 
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څخالاله  وا الال  ال . ال  واعالالی  ال انالال  

       ک مهاشالالالالالالالالالالالالالال   انلالالالالالالالالالالالالالاله   الالالالالالالالالالالالالال  ال  میالالالالالالالالالالالالالالان املاالالالالالالالالالالالالالالا

 اسالالالالالالالالال  ال  میالالالالالالالالالان ه و ریما الالالالالالالالال  پالالالالالالالالال  سالالالالالالالالال   هللا

 الالالالال ل  چالالالالال  پالالالالاله الم  الالالالالیالاخلالالالالاله شالالالالال ل مهاشالالالالال   ا 

. شالالالالالالالالال ه الل چالالالالالالالالال  ال ز ل مهاشالالالالالالالالالت   الالالالالالالالاله نالالالالالالالالال  ل الل

څ ک چ  الال   ه مطیومه شال   ال  ال ميالی  ال   

ي  الاله مطیومالاله ک الال   او  خ  څخالاله مطیومالاله شالال .

م الالی   الاله څالال ک چالالي پالاله   الالی ا ال څخالاله   الاله ال 

 څخه مطیومه وي. با  خ ا   ه ال  

څخالاله  وا الال  ال   ال اوالال   یاالالیل او  والال ا  از 

  ری ما لي الي چ   س   هللا

ا یسابا  غرزر لزه مزا و  القدر ایمانا   لیل مع  ام ) 
 مسلم والبهاريا فی الیرغیب  ع کذ  (تقدم مع ذنبه

  پاله شال ه هللا  اله ا  ال   هل څ ک چ  ال  

 الالالال  شالالالال ي  الالالال     ا   الالالاله .  پالالالاله باالالالالاالت وال االالالالدي 

 و  ه وهی  ک  ي.

  ه آخ  ل بریل    ک مه   ل شال ه اللچ  پ الا

   الا  الال  الڅخالاله  وا  الال  ال لیالالیت با  الال ګ

القزززدر فزززی  لیلززز تحزززرو   زززال رسزززحل اهللواعالالالی  
 الحتر مع الع ر ا واخر مع رمضاا

 ) رواه البهاری ج اول(

  هلالالالالال و ټالالالالال      سالالالالال   هللا ورالالالالالی ما الالالالال 

ان ال آخ الالالالالال    سالالالالالال    پالالالالالاله  الالالالالالاک  ا  الالالالالال   ال  میالالالالالال

باالاالل وال   او ال (کزذا فزی الم زکحاة) . ش    ال 

څخالالالاله  وات ال  چالالالال  ال  سالالالال   هللا  صالالالالام 

ا  ال   پاله اړل پال   الی ه وشال ل   ال   ل  هڅخه ال 

 سالالالالال   هللا و ریما الالالالال   الا شالالالالال ه ال  میالالالالالان پالالالالاله 

آخ الالالالالالالالال ي  سالالالالالالالالال    پالالالالالالالالاله  الالالالالالالالالاک  الت الالالالالالالالالګ   عرالالالالالالالالالتوه  

ال وعرالالالالالالتوه  پ ځالالالالالاله ويرالالالالالالتوه  اول وعرالالالالالالتوه او 

نهالالاله وعرالالالتوه او پالالاله آخ الالال ي شالالال    الالال  و ټالالال  . ال 

آخ  ي ش ګ  کی عی ،که وکړ چ   له مهاش  

 ال    کم ال یش   م  اځي.

نیالا   پاله اړل ال ال م ثال   پاله  ال ال  ش ګ ال نی  

چالال  النالاله شالال ه  الالی  الال  و شالال    وا الال   الال   انلالالي 

   وڼالالالاله   الالاله م الالالیل  هالالاله او  الالالاله م الالالیل  پالالاله سالالالک ن 

سالالالالالالالالالوان  الالالالالالالالالی ، لهالالالالالالالالال و کد  الالالالالالالالاله آميالالالالالالالالالیل  یمالالالالالالالالاله او 

 .م ی کم وي نسب     و ش    ه ست  ي

او پاله ،ه الالو  وا ت  الال   الال   انلالالي الي چالال  ال ال الال  

 اليي  ال    الو ش ګ په سرا  چ  ملی سالت  ه  ا وخ

عی خړ  او  ڼا وه عی  ی  د وخته پ  م کوه  وه

چالال  پالاله باالالاالت  ال   الاله ک    الاله م م الالا   سالالیل

  مالالالال ن واعالالالالیال  الالالال   پالالالاله الباګالالالالا   آ   وي و خالالالال

بامالالاله خهالالال ل الل چالالال  النالالاله م م الالالان پالالاله ابتکالالالا  

. او و کد وي باالالالالاالت  کالالالال    الالالال    اسالالالال  وي او  الالالالا 

و  زززززع پالالالاله والالالالال  لالالالالال ي  شالالالالالیيف  الالالال   انلالالالالالي الي  
)ص( اذا کززززاا )رض(  ززززال   ززززال رسززززحل اهللانززززس

بکززه مززع المنریکزز  یزز  فززی کلیلزز  القززدر نزززل جبر 
یصززززلحا  لززززی کزززز   بززززد  ززززارم او  ا ززززد یززززذکراهلل 

  وج  الخ ) رواه البهیقزی فزی شزعب ا یمزاا و ز 
 .کذ ا فی م کحاة

  الم وايالد ا ال  الي څخاله  و  ال انال  

 هلال  ا  ال    لاله چال  ال   يال چال   سال   هللا وریما

ميکالالالالالال  پالالالالالاله  الالالالالال  ال م ؛هالالالالالال     الالالالالال  جه  شالالالالالال ه وي 

ا وي . او ال  لوالالالال  البالالالال الالالال و کد  الالالال   اکالالالال  ، الالالال ي 

او  الالالا پالالالیوت   کالالال ي  الالالی   الالاله  ا الالاله چالالال  ومړ وي 

په آخ    . او الالم ل ي وي او ال هللا  کی ک ي 

ل  ی  انل  چ  په الناله شال ه وا ال م ال ال ال  و ال 

 په   ک  و   ي. أ  ا   ه هللا ګا   

   .  الالالالال  ال امالالالالالاک الا چالالالالال  النالالالالاله شالالالالال ه ک مالالالالاله  الالالالال ل الل

او ، الد  الال  و بلوالاو څخاله   الال   :اوال  ل  ثاله

الي  چ  النه ش ه په      ا   ال   الی ځالي او ال 

. پالال  م  الالووک  لالالیي  میالالان املاالالا ک  الالی مهاشالال و 

اوالالالالال    سالالالالف او ، الالالالالو  الالالالال     ه امالالالالالاک مطوالالالال ا اتالالالال

وايالالالالالالالد النالالالالالالاله ال  میالالالالالالالان پالالالالالالاله  :بلوالالالالالالالام کالالالالالالالیاک

مهاشال   الالی الل خالال  پالاله  میالان املاالالا ک  الال  پټالاله 

ف  الالال   انلالالالي الي. چالالال  الل  کالالاله پالالاله لالالال    شالالالیا

 ال   ال میان املاا ک په او ه برالیل  س   هللا

پاله ابتکالا  شال  وهالا پاله الواواله برالیل  ال  او وهالا 

مالالا پالاله او الاله  ال اوالاله برالالیل  الالی  الال  و  ورالالی ما الال  

ه ا  الال    الالمه کالالړل خالال   و مالالی  الال  هلالال برالالیل  الالی 

. او وهالالا مالالی اوالاله برالالیل  الالیم  الال ل وهالالا مالالی پالاله الو 

عالالالی  الالالم پالالاله ال اوالالاله برالالالیل  الالالی او  م  الالال ل   اسالالال  

 .په آخ  ل بریل     مه ک   

ال ال الالالالالال  شالالالالالال ګ پالالالالالاله ریالالالالالالهل    الالالالالالی خالالالالالال م ی زاالالالالالالات 

 وا ت  ه  انلي الم خ  ال ته ال  وي ال جول  څخاله 

 ال الول ل  ث    په  کی ک    شس ه ک و.

  ززال دخزز  رمضززاا فقززال رسززحل اهلل  ززع انززس)
 ضزرکم و فیزه لیلز  خیزر مزع الز   اا هذا ال هر  زد

شززززهرمع  رمهززززا فقززززد  ززززرم الهیززززر کلززززه و یحززززرم ا  
 و کذ فی الیرغیب و الیرهیبابع ماجه و اسناه  سع  رواه(محرم

ن الالالالالالالالالالال ګ نیالالالالالالالالالالالان   الالالالالالالالالالالم پالالالالالالالالالالاله او الاډالالالالالالالالالالال ګ  الالالالالالالالالالال    وي 

النه   ل نیه  م  ه  له  . او وا ت     ی شته

  ضالالالالیو ي او  ټالالالاله خالالالال  اړا الالالاله .پالالالاله سالالالالت    ک الالالال ي 

ه و  الالالا  پالالاله النالالاله شالالال ه  و الالال ګد او باالالالاالت الم  الالال

  ه   ال نی  او آوا و ال ال   ش و.

 أګ پالالالالالالالالالالالاله پټ الالالالالالالالالالالال و  الالالالالالالالالالالالالی الهللاچالالالالالالالالالالالال  الال  شالالالالالالالالالالالال  الا
 لکو   او رلسثه څه الل؟

 زال )  څخه  وا   الم ال بااالل و  صام 
لقززدر فین ززی رجززنا  لیلزز لیهبرنززا  خزرج النبززی

 لیلزززز مززززع المسززززلمیع فقززززال خرجززززت   اخبززززرکم ب
فززنا فرفعززت و  سززی اا  القززدر فین ززی فززنا و

فالیمسزحها فزی الیاسزع  والسزابع  یکحا خیر لکزم 
 () رواه م کحاة  ع البهاري والهامس (

      باالالالالالالالاالل والالالالالالال  صالالالالالالالام  ریمالالالالالالالاعی. چالالالالالالال   

 هلالالالال  ا  الالالال   ال  اووت  الالالالی مالالالال  د  الالالاله ال   سالالال   هللا

ل . پالاله النالاله وخالال   الال  الو شالال و پالاله اړل خهالال   اکالالړي 

  مسالالالالالالالاللوا ا   په الالالالالالالال  مالالالالالالالال ن  الالالالالالالال  ج الالالالالالالالو و الالالالالالالال .  الالالالالالالال  

  زل  ا وو الالالالم  الالالالی څالالالال   اسالالالال   سالالالال   هللا وریمايالالالال 

ا  الال   پالالاله اړل خهالالال  ال کالالړک خالالال  ال ال الالال    هلالالال  الاله ال 

مملالالالاله  الالالاله مالالالالا څخالالالاله   الالالال ل  الول کسالالالالا   ال ج الالالالړ  

شالالال ل خالالال  موکالالال  پالالال م  الالال  ستاسالالال  خ الالال  وي.  الالال  

اول  ويرالالالالالالالالالالتوه  النالالالالالالالالاله شالالالالالالالالالال ه ول  ټالالالالالالالالال ن پالالالالالالالالالاله  الالالالالالالالاله

. شالال ه ال  میالالان  الال ويرالالتوه او پ ځالاله ويرالالتوه 

    د لال ي   اله زاالی شال   ال   ال ل ا الم خهال ل که پ

ي چالالالال  ج الالالالو او ج الالالالړل ال و څخالالاله الا  امتلالالالال م   

ه مساللوا ا    الالیم ن ال ميالیو نټالال  نتوت  ال  ال زا لالال

. زل  الالاله پالالال    الالال ک او مطیومهالالال  سالالالب  اليکهالالال و 

والالالالالالاله پالالالالالالاله ال  لالالالالالالال    بوالالالالالالال   لالالالالالالاله چالالالالالالال  مالالالالالالال  د  الالالالالالاله 

 .  و  ک  ي 

،  الالالالګ بلوالالالالالاوو عالالالالالی م الالالال   ممل  الالالالاله  کالالالالالی 

 کړي الي

االت خلالالالالالالالالالالال  والالالالالالالالالالاله  الالالالالالالالالالال    شالالالالالالالالالالال و باالالالالالالالالالالال –۱

والالالالالالالاله پیيالالالالالالالدالي او يالالالالالالالال اځ  پالالالالالالالاله النالالالالالالالاله شالالالالالالالال ه 

ال خ لالالالالالالالالالالالالالالالال   أهللا باالالالالالالالالالالالالالالالالاالت کالالالالالالالالالالالالالالالال ي او ال

 و  ګا   و  ګد  یل ش ه خ  ه الل.

مالیه  که  ه  ا څخه الناله شال ه ال –۲

پالاله اسالالاس پی الاله ال باالالاالت او  الالا والال  بالالذ  

د شالال د  الال  ميالالی والاله مالالا   سالاله شالال  څخالاله   الال ل

. او او    بالاله باالالالاالت پالالاله خ  الال   الالاله کالالال ي 

ما  ډالالال د او  الالالالا امهالالالال ي په لالالالاله  الالالال ل   الالالالال 
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 .  ه خ     ي  أهللا الل او ال

خص ال ال الالالالال  پالالالاله   الالالال ي  الالالال   الالالاله والالالاله  الالالال  ۍالالالال –۳

م خالالالالالاله   الالالالالالال پالالالالالاله شالالالالالال ګ ال  تالالالالالال  او بالالالالالالی لیمتالالالالالال  

. ،کاله الا ال شالتا یهللا وکړي او کثی ه وه ووځالي

ال شتا یهللا س کاون کثی ال   . اوس کاو  ال 

.  کالالالالالاله ال ال  الالالالالالا پالالالالالاله کثالالالالالالی  الالالالالال   خالالالالالال غ أاو هللا

بلالالال  کالالالیک هللا وجالالاله څخالالاله  وا الالال  ال . لیالالالیت 

 الالالالالی ملالالالالال  ن پالالالالاله ج مالالالالالات  ال  ریمالالالالالاعی  سالالالالال   هللا

  او  الالال  ۍالالالخص واالالال ل  الالالاول او زل  الالالم و سالالالیل وک

  النالالالالالالاله ۍالالالالالالالالخص وریما الالالالالالال  ما الالالالالالاله  سالالالالالالال   هللاول 

وهالالا مالالی  او  مالالا  اپ   الاله  اپ   الاله کالالړلملا ځالاله  الاله   

و څخالالالالالالاله ما الالالالالالالاله ال امالالالالالالالالی ک  الالالالالالالال ال لکوالالالالالالالال  پالالالالالالالاله اړل 

و   الت    الال  و  ریما ال  النالاله ۍالخص والاله ما الاله 

 الالاری شالال    ال الاله پ   الاله کهالال و پالاله ا کالالا  ک   سالالیل

   او  ا ه په ا کا  ک    کثی  ه  ه  سه ل.وا 

او بالالوت  ، الالد بلوالالا واعالالی چالال  الال  شالال ګ  الال    -۴

 ل ه   ال ي  الکا  کالپه  وال    الی ال  چال  پټاله الل

،کالالالالالاله م الالالالالالی  .وي وهالالالالالالا والالالالالاله عالالالالالالی الومالالالالالالیل  الالالالالال    الالالالالاله وو 

ن یالال د او پالاله  الال  و شالالها   ی  الال  م  شالال ان هللا 

پالالالالال  کالالالالالړي الي  کالالالالاله اسالالالالالم اب الالالالالم عالالالالالی  پالالالالاله  الالالالالیان 

کالالالیام  الالال  او ال جوعالالال  ال البالالالا  الهالالال و وخالالال   عالالالی 

پالالاله و ی ال جوعالالال   الالال  او الاډالالال ګ  الالال   . او الا،کالالاله 

چالالال   الالالی څالالال  پالالاله خلکالالال   الالال  طلالالال  پ الالال ا شالالال د او  الالالی 

 الالالاله م م مس  الالالاله  اشالالالال د   الالالاله شالالالال   چالالالال  ال طلالالالال  

. او الا  الالالالالالالالالالالال   و  نسالالالالالالالالالالالالب  والالالالالالالالالالالال   الالالالالالالالالالالاله الالالالالالالالالالالال  م  وي 

ل ه الالال  الم چالالال  کالالال ک شالالال ګ پالالاله طلالالال  سالالالیل مس 

. ه  اشالالال    انالالاله ال الالال  ۍالالالخص  الالاله  ټالالاله  سالالال ي  الالال

 کالاله والالا ان پالاله    الاله ،وکالاله و يالالدي  خالال  ال والالا ان 

را الالال ل   الالاله خالالالاو ل مالالال مد پالالاله ک مالالاله خالالالاو ل  الالال  

  او و   چالالال  ال اوبالالالال ال طلالالالال  او جالالالالذ  مالالالالاالل پی الالالاله

ل  الال  چالال  طلالال   الاله وي  پالاله  والال  پالاله ک مالاله خالالاو  

ال خ الالالال  امالالالال   هالالالال  ابوالالالالا  پالالالاله ال  سالالالالب  چالالالال  

بویو الالالالاله عالالالالالی کالالالالالم الي ال  الالالالال   سالالالالالیل م االسالالالالاله 

 
ل
الخ الال  امالال  ال  هکالال  ابوالالا   پالاله  کالالړ   الال  طاتالالا

 ال مطوالالالالالالال  أکویالالالالالالال  خثالالالالالالاله شالالالالالالال .  الالالالالالال  هللا

امالال  خثکالان و  الاله زنواله او النالاله شال ه عالالی الالل 

  ه و کړل.

   الالالالالالالالالی مالالالالالالالالال ن ال لیالالالالالالالالالیت  کیاالالالالالالالالالاال صالالالالالالالالالياواو  –۲

 کالالالی  ؛لیالالالیت ا الالال     لالالالو  هالالال  او شالالالظ 

الاډال ګ  أهللا وش  چ  الو   ی    ا ها  ا اله ال

ازل  پالالاله ا الالال باالالالاالت کالالالړم وو چالالال  السالالالت ګی ال   

ال  عالالالالی  الالالالم  اریمالالالالاند  الالالاله ول کالالالالړم  الالالال  مطوالالالال 

شالالال  او جهالالال   خ الالال  امالالال  پالالاله اړل هللا  الالاله مت جالالاله

 ه اړل.   پا    هل ال ا ه  وح   اوړل 

ال  الالالالالالال  و الالالالالالالګ اسالالالالالالالیا هل  مجا الالالالالالال    سالالالالالالال   هللا –۳

وو اله چال  ا هالا  ا اله عالی پاله کړل صالياوه  ذکیل و 

صالالالياوه خ لالالال  صالالالف ال جرالالالاال  الالال    الالال  کالالالړي وو 

ال    او بویو الالالالال   او  هکهالالالالال   الالالالاله متالالالالال  جالالالالاله شالالالالال   

 الال  جه  هالال  ال الال  مجا الال  بوالال   الاله و پسالال  ي   

 ال  الالالالال   ال شالالالالال و زيالالالالالی   اوړ . موکالالالالال  النالالالالاله  الالالالال   

 مل  ه وي.الالم ش و ال   و  که و م 

بوالالالی  الالال  پالالاله  الالال    الالال  اوس کالالاله  الالال  مسالالاللوان  الالاله 

 الالالالالالال  څالالالالالالاله   هللا  الالالالالالال  النالالالالالالاله شالالالالالالال و   الالالالالالالو  کالالالالالالالړي 

 ل الالالالالال  ویاوالالالالالالی والالالالالال ا   (۰۸۸الپاسالالالالالاله ال ا الالالالالال  سالالالالالال و)

  الالالو   و  الاله   الالو  شالال  . هللا الم زمالال  د  الالم

 .و ی، ي 

پالاله ،  الال  خلکالالال   الال  الا ب هالالال ل خ الال ل شالالال ي الل 

وکالالاله خوانالالالی پالالاله ،چالالال  پالالاله النالالاله شالالال ه ال  الالالا ون 

وکالال   الاله پالاله خ الاله ، و چالال  څالال ک الال   وانالالی وي ا

.  الال  النالاله خوانالی عالالی   الالو  ک الال ي  و کالړي  ز   ال

 اله مس ،  ګ واعی په النه ش ه چ  ک ک ش د 

. ،  الالالد کسالالالان و وړم   الالاله ال سالالالیو ز و ک الالال ي 

وهالالالا  اسالالال  وي پالالاله النالالاله شالالال ه او النیالالال  نیالالالا   

ی ن الال ګ ووا الالد  الال  وهالالا ال هالال و پالاله طوتالاله  الالی څالال  عالال

. ،  الالالالالالالالالګ کسالالالالالالالالالان وهالالالالالالالالالا  پالالالالالالالالاله والالالالالالالالاله باالالالالالالالالالاالت کالالالالالالالالال ي 

  وي او خالال اړل او الال   ج مالالا      الالد  الال    اسالال

   ی عی ال ،ان سیل  اوړي وي او       کالا   

  ا هالالالالالالالالانی واعالالالالالالالالی او پالالالالالالالاله ،  الالالالالالالال   الالالالالالالال  و  کالالالالالالالال ي او

خالالالالالال   الالالالالال    الالالالالالم ج مالالالالالالا      الالالالالاله م اضالالالالالالت   الالالالالال  

 .  او الاډ ګ     . او ل  وي 

چالال  پاله اسالالمک  ال  و  الاله  الال    الا   اله څالاله الي 

اصال  نرالته او الا ال   اله  الالا پاله مثالا  الي چالال  

 .و څخالاله  کالال   ا الال مړ او و   الاله  کالال  سالالو    الاله و 

   ثلالالالالالالالالي ،کالالالالالالالاله چالالالالالالالال  ال ال الالالالالالالال  شالالالالالالالال و باالالالالالالالالاالتاو الا

بااالت الم او  ثلال  باالاالت چالي څال میل پاله پټاله 

  او  االالالالا . ،کالالالاله چالالالال  الوشالالالال د  ،هتالالالال   او اجالالالالی  الالالالیي 

 .وي  ،ان   الن  څخه متیا

خاله ال او ال   ک  څ   ا ون ال خوا   ی چ  ال او 

 .سیو ز و ج ړا   الي الا  ا   خیارات الي

هالالال و ،هت   الالاله  الالالو  کال ال  شالالال ګ ال م  الالال نی او  

  او ابتکالالالالالالالالالا  ال  ال  والالالالالالالالال   م ل ابتکالالالالالالالالالا  ال 

  څیال   متتکالف خال ړ  ال  ،کاله چال  ال  الا ل 

ا و ه يالی پاله باالاالت  الی شالو          خ   او

 .ک  ي 

خالاله  وا الالال  ال  چالالال  څ او ال لیالالیت باالرالالاله

پ  الالی ه وکالالړل کالاله زل پالال ل شالالم  مالالا ال  سالال   هللا

  ا  الالال   الل  الالال  ک مالالاله البالالالا چالالال  النالالاله شالالال ه ال هلالالال

ه  . الا البالالا و   الال و ریما الال وکالالړک   الال   سالال   هللا

 .    ناتحب العرحه فا اللهم انک  رحا  
  هللا  اله بثال ل کال و کی ال   الا    عی الا  

الل.  الالالالال  ما الالالالاله بثالالالالال ل  او بثالالالالال ل الم خ  الالالالاله  الالالالالم

. ال لالالالال    پالالالاله شالالالالیله  الالالالی شالالالالا ل ن  هکالالالالد وکالالالالړل

چالالالالالالال  ال ال الالالالالالال  البالالالالالالالا اخت الالالالالالالا  پالالالالالالاله النالالالالالالاله شالالالالالالال ګ 

   او  الالالالا الال الالالال  شالالالال ګ اخت الالالالا  پالالالاله ال الالالالال   پالالالال  

     ال البالالالالالالالا ه. ا اتالالالالالالاله  سالالالالالالال   هللاالبالالالالالالالا پالالالالالالال    نرالالالالالالالت

نالال   الالالت ګ او  تلالال م  الالاله اشالالا ل کالالالړ  چالال  وا الالال  ال 

،  الال   الالا   ل او کالالم ا ز الالته شالال ان الهللا څخالاله 

پالاله البالالا  الال  و  الاله نالال اړو. او زاا الاله   جالاله اخالالیت 

.  الالال   او وهالالا واالخ الالال   پالاله النالالاله شالال ه الاله وي 

 الالالالالالیل مرالالالالالالیوبه البالالالالالالا ن  الالالالالالت  پالالالالالاله النالالالالالاله شالالالالالال ه 

 .ال  جا واو  وا

خ ا الالالالال و څخالالالالاله مالالالالالال   و و الالالالال  او سالالالالال     الالالالال  الالالالاله  ا

البالالالا کالاله هللا ال  الالاله ال ال الال  شالال ګ الل  ن  الالی ه الا

ن وط  م  ضیو  پاله البالا ی   و  کړل     یا

  اال کړ .
                                

  رآا کریم -٠
 لحیح البهاری -2
 ابع ماجه -١
 در منجحر -٦
 م کحاة المصابیح -5
 ا یا  العلحم الدیع -٤
 ی ترسیر ابع کجیرالعینی  لی البهار  -٨
 ترسیر کبیر -٨
 ترسیر بیاا القراا -9

 مظاهر   . -٠١

خالالالاو ل اوبالالالاله خالالالال       الالالالدي او را الالالال ل  الالالاله 

 و ک ي.

ال لیالالالالالیت انالالالالال  اوالالالالال  پالالالالاله ال  م ثالالالالال    الالالالالی 

ما الالالال  پالالالاله  وا الالالال   الالالالی  انلالالالالي  چالالالال  النالالالاله 

 الالالالالالالالالالاله و   شالالالالالالالالالالال ه يالالالالالالالالالالال اځ  هللا ال مطوالالالالالالالالالالال 

الاچالي   و  کړ    ه    و امت     اله . 

  مطوالالالال ي امالالالال   الالالاله النالالالاله نتوالالالال  هللا ال

مل  الالالالالالالاله   الالالالالالالالو  کالالالالالالالالړل الال  اسالالالالالالالالاا  او م 

 په م   م مو  وها  ي. بلوا

  الالالالالالالالالالالال  و امت  الالالالالالالالالالالال  م الالالالالالالالالالالالیو  ال مطوالالالالالالالالالالالال  –۱

بویو الال   او هکهالالال   الاله زاالالالی شالال  او وهالالالا عالالالی 
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اهلل مززع ریززح المسززک الصززارم أبیززب  نززد
إذا کاا یحم لزحم أ زدکم  والصیام جن  و
و  یصززهب فززاا سززابه ا ززدأ فنیرفززو و

 «. اتله فلیق  إنی إمرأ لارم
 (855ص88،820،83) 

روایت است کره   از ابو هریر"
ثرواب هرر    فرمودنرد:  رسول اهلل

الرری  عمررل آدمرری از ده برابررر 
 هفتصد برابر افزوده مری شرود  

)یعنی در مورد اعمال خیرر ایرن   
امت قانون عام الهی چنین است 
که پاداش یک نیکری بره لحرا     

 شامل و دین مقدس اسالم که دین کامل،
 در مطابقت به نیاز مندی های انسران در 

به خواسته هرای   مکان بوده و زمان وهر
منطقی  مشروع انسان جواب های مقنع و

 ونقصرران  هیچگونرره زیررادت، میدهررد،
یگانره   و تحریف را در خود نمی پرذیرد، 

چوکاتی است کره مری توانرد بصرورت     
صحیح نفس انسرانی را شرکل    درست و
خواهشات آنرا در قیرد   شهوات و داده و

نظم و انضباط درآورد و نظامیست که تروان  
 تأمین مصالح همگان را دارا میباشد.

بایرد  اسالم تنها راه نورانی است کره   بناءً
 .ن حرکررت نماینررد همگرران مطررابق آ 

 پروردگار عالمیان می فرماید:
ڳ  ڳڳ  ڱ  ڱ  ڱ   ڱ  ں  چ 

ں  ڻ   ڻ  ڻ         ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  

 ٠22األنعام: چہ
سپس او را زنده  ،آیا کسی که مرده بود"

نوری برایش قرار دادیم کره برا    و کردیم،
همانند کسی  ،میان مردم راه برود آن در

آن خارج  از است که در ظلمت ها باشد و
خداوند تبارک و تعالی در آیرات   ."نگردد؟
ماهیت تقروا را توضریح    اهمیت ومتعدد 

   میدهد چنانچه می فرماید:
 ٠٨الطحر: چٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤچ

 ."یقیناً متقیان در جنتها و نعمت ها می باشند"

 ٦الیحب : چڻ  ۀ  ۀ  ہچو می فرماید: 

 ."متقیان را دوست دارد خداوند"
امن بتواند تقوا را در قلب برای اینکه م و

 خود جابجا سازد باید طریق آنرا بپیماید
 ،بهترین راههای دست یرابی بره تقروا    و

 ،تالوت قرآنکریم دعا، اذکار، ،قیام صیام،
صربر و   ، اعتکاف،انفاق در راه خداوند

 درجرای دیگرری از   مری باشرد.   استاناء

گ      گ  گ  چ قرآنکریم آمده است:

 ٠٨٨رة: البقچڳ   ڳ  ڳ   ڳ
بیان می کند برای  همچنان خداوند"

تا باشند که بره   مردم آیت های خود را،
 ."تقوا برسند

 توبه کنندگان راچنین می ستاید: و
چۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ   ۋچ 

 222البقرة: 

توبره   دوست میردارد  خداوند یقیناً"
کسانی را که خود را پراک   کنندگان را و
 ."نگهمیدارند

 ی فرمایررد:رابطرره برره صررابرین مرر  در
 ٦٤األنرال: چڀ     ڀ  ٺ  ٺ  ڀڀچ
   بدون شک خداونرد  صبر نمایید، و"

 ."با صابران است
)ر مز   مسرلم  حدیثی که امام بخاری ودر و

در صحیحین خود روایت نمروده   اهلل  لیهمزا(
 ع ابی هریزرة  » بدین شر  آمده است: ،اند

کززززز   مززززز  ابزززززع آدم » : زززززال:  زززززال رسزززززحل اهلل
ع ر امجالها الی سبعمار  ضع  یضا   الحسن  ب

 ال اهلل تعالی إ  الصحم فانه لی وأنا أجزی به یدع 
،فر ززز  امزززه مزززع أجلزززی للصزززارم فر یااشزززهحته وبع
لهلززززح  فززززم  ربززززه و فر زززز   نززززدلقا   نززززد فطززززره و

در کنترول داشرتن لجرام    مدیریت و
در عین  نفس امریست بس مشکل و

حال هیچ فردی نمیتوانرد از آن بری   
دارای عقل  یچون هر فرد نیاز باشد،

ضمیرسالم بخوبی درک خواهد کرد  و
هشات نفسانی در خوا که هرگاه جلو

 میادین مختلف آزاد گذاشته شرود و 
همرره تمررایالت آن جامررۀ عمررل برره 

دید زندگی انسرانیت  بی تر ،بپوشاند
در جهان هستی طی مدت کوتراهی  

یا هم کم ازکم  و غروب خواهد نمود،
زنرردگی بصررورتی در خواهدآمدکرره 

 خص زندگی طاقت فرسا برای  هرش
 تنگ ترخواهد تنگ ومجال زندگی  و

واقعیرت هرای عینری جامعرۀ      .شد
امروزی بخوبی نشان میدهد کره در  

پابنرردی بشررریت  اثرعرردم التررزام و
که بایرد   مقرراتی امروزی به اصول و

،که بره چره   مرعی االجرا قرار گیرند
سرگردانی های گونراگون   مشکالت و

راه بررون رفرت ازیرن     دچار شده و
آن  و .را سرررا  ندارنررد دغدغره هررا 
آن  از عبررارت ،مقررررات قواعررد و

 اصولی اسرت کره خداونرد علریم و    
در حکیم برای بشریت وضع نموده تا 

 روشنائی آن روابط متقابل خود هرارا 
 قرار نمایند.بر و استوار

مقرام آن   زیرا فقط شایستۀ شرأن و 
 توانا است که حردود و  ذات مقتدر و

مشخص  را زندگی بندگان خود ثاور
درین چوکات زندگی  تا معین نماید و

زیرا تنها  .را تنظیم نمایند دیومیۀ خو
نسبت به همره   نهی و صاحب امر و او

 مهربان تراست. حکیم و دانا،

 

 زین العابدین کوشان
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ه برابرر  امت های پیشرین حرد اقرل د   
گاهی اوقات در اثرحاالت  خواهد شد و

 اخرالص،  خاص عمرل کننرده از نظرر   
غیره بریش از بنردگان    خشیت الهی و

 ،مقبول هفتصد برابر داده خواهد شرد 
ایرن قرانون عرام     پس رسول اکررم 

ولی فرمودة  رحمت الهی را ذکر فرمود(
روزه از این قانون عرام   خداوندی است:

هدیۀ خاص آن  باالتر است، مستثنی و
من)هر طوری  بندة من برای من است و

پاداش آنررا خرواهم    اجر و که بخواهم(
خوشرنودی   بندة من برای رضرا و  داد،
نوشیدن را  خوردن و هوای نفس و ،من

)پس مرن خرودم برر     .ترک کرده است
حسب مشیت خود پراداش ایرن فردا    

بررای روزه دار   کاری او را خرواهم داد( 
یکری   د،مسرت وجود دار دو خوشی و

دیگرری بره هنگرام     و به وقرت افطرار  
 موالی خود، شرفیابی به بارگاه مالک و

سوگند به خداوند که بوی دهن روزه  و
از مشررک  برره نررزد خداونررد   دار

روزه)در دنیرا بررای    خوشبوتر اسرت و 
در  شیطان و حفاظت از حمالت نفس و

 آخرت بررای حفاظرت از آترش دوز (   
ه چون یکی از شرما روز  و سپری است.
بروی الزم است که سخن  گرفته باشد،

 جنرگ و  های بیهوده و فحش نگوید و
 اگر کسی برا او جردال و   و ،جدال نکند

پس بگوید کره مرن روزه    گویی کرد،بد
 ."دارم

روایت اسرت کره    سهل بن سعد از و
إا فززی الجنزز  بابززا  » فرمودنررد: رسررول اهلل

پس آنها حرکرت مری    روزه میگرفتند؟
ر کسی از آن دروازه جز آنها دیگ کنند و

از آن دروازه وارد  وقتی ،وارد نمی شود
آن دروازه بسته مری   ،بهشت می شوند

دیگررر کسرری از آن وارد نمرری  شررود و
 ."شود

ارک رمضان بهترین رمز پس روزه ماه مب
اسالم  دین مقدس عملی ضبط نفس در
چنانچره رکنری از    و ،محسوب می شود

سرری ایررن آئررین مقرردس را ارکرران اسا
خروبترین راه   بهترین و ،تشکیل میدهد

 و نایل شدن به حقیقت تقروا  رسیدن و
تعبیر عملی تمسک مسلمانان به دیرن  

 آسمانی اسالم می باشد. مقدس و
ٹ  ٹ  ٹ     ٿ  ٹ      ٿ  ٿچ

ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڤ  

 ٠٨١البقرة: چڦ
برشرما   ای کسانی که ایمان آورده اید!"

همانگونره   ،روزه فرض کرده شده است
برکسانی که قبل از شما بوده اند فررض  

کررار باشرردکه پرهیز کرررده شررده بررود،
 ."شوید

ماه مبارک رمضان را کانون  وقتی روزه و
 در کنتررول  تربیت در راه ایجاد تقروا و 

تمررین   مدیرت کردن نفرس و  نمودن و
ودن مکلفیررت هررای انسررانی مرری نمرر

مفاد نخواهرد   بی تردیدعاری از ،خوانیم
غررض   و مروجز  بود که بطرور نمونره و  

شدن بحث خویش به چنرد   هرچه بارور
ضایل و رابطه به ف در حدیث رسول خدا

داشرته   برکات این ماه مبارک اشاره ای
 :سزحل اهلل ال ر   ال:  ع ابی هریرةباشیم:

غلقزت  إذا دخ  رمضاا فیحت ابحاب الجنز  و »
فزززی روایززز   سلسزززلت ال زززیابیع و ابزززحاب جهزززنم و
 (١/٠22م ٠٨99)بهاری«.ابحاب الر م 

   روایررت اسررت کرره  از ابررو هریررره"
هنگرامی کره    فرمودنرد:  رسول اکرم

دروازه های بهشت  رمضان فرا می رسد،
دروازه های دوز  بسرته   و باز می شود،

شیطانها به زنجیرر کشریده    و شوندمی 
در یرک روایرت بره جرای      و .می شوند

ابواب رحمرت ذکرر شرده     ،واب جنتاب
 ."است

امتناع از خواسته  ،چیز اساسی در روزه
 ،این دو غریرزه  فرج است و های بطن و

 و سرکش ترین شهوات انسان است. از
اگر کسی توانست در خالل یکماه خود 

حفاظرت   این دوخواستۀ نفسرانی  را از
نماید، سائر غرایز خرود را بره آسرانی    

بعرد از مراه    مهار کررده مری توانرد. و   
غرایز  رمضان میتواند بقیه خواهشات و

نگرذارد کره از    خود را تنظیم نمروده و 
 حدود حالل خارج گردد.

لذا ماه مبارک رمضران یگانره وسریلۀ    
ههای تقروا  است که انسان را به تمام را

روزه  بشررط آنکره   ،به پیش مری بررد  
 مطابقت به سنت پیامبر در رمضان را

هرای  درین صورت تمام راه  نماید. اداء
 مسلمان گشوده گردیده و برابر در تقوا

در  آثار آن در قلب وی نقش می گیرد و
از نرور   قلب مامن مملوء نهایت رمضان،

 می گردد. تقوا یقین و
 

 فهرست مراجع:
  رآنکریم. – ٠
ا خییارلیعلیزززز   حدبع مززززحدود، بززززد اهلل بززززع محمزززز المصززززلی، -2

 .٠95٠المکیب  ا سنمی اسیانبحل ترکیا المهیار،
 2٨ص٠ج لززحیح مسززلم، مسززلم بززع الحجززاج، نیسززابحری، -١

 هجری. ٠١٨5 دیمی کیب خانه کراچی
دار  ا سنمی،تاریخ الی ریع  محمد، خضری بک، -٦

 .٠٦١١القلم بیرَو
مسزززززار  الیسزززززهی  الضزززززروری ل محمد اشززززز ، الهزززززی البرنزززززی، -5

 مکیبه رشیدیه سرکی رود کحریه. القدوری،
انی زاراَ سززینب  معززار  الحزدیو، محمزد منظزحر، نعمزانی، -٤

 لد  پنزه محله جنگی پ اور.
 نزه  المیقیع شزر  ریزاض الصزالحیع، مصطری سعید، الهع، -٨

 .٠٦١٨مؤسسه الرساله بیرَو
مکیززب  مهیصرلززحیح البهززاری، محمززد نالززرالدیع، البززانی، -٨

 .٠٦١٤نمی بیرَوا س
فززیا البززاری شززر  مهیصززر  دکیززر  بززدالر یم، فیززروز هززروی، -9

 هجری. ٠٦2٨دار الندوة العالمی  ریاض لحیح البهاری،
 الرقززززه ا سززززنمی وادلیززززه، دارالرکززززر وهبززززه، دوکیززززحر ز یلززززی،-٠١

 هجری.٠٦١٠دم   
الملهزززززززی الرقهززززززززی،  آل فزززززززحزاا، فزززززززحزاا بزززززززع  بزززززززد اهلل، -٠٠

 هجری. ٠٦2٨ اهره –دارالغدالجدید، منصحره
ابزززح  بزززداهلل محمزززد بزززع اسزززما ی  بزززع ابزززراهیم بزززع  بهزززاری، -٠2

دار ا یزززززا الیرار العربزززززی  لزززززحیح البهزززززاری، مغیزززززره بزززززع بردزبزززززه،
 .٠٦١٤بیرَو
مهیصززززر  زکززززی الززززدیع  بززززد العظززززیم، المنززززذری الدم ززززقی، -٠١

 .٠٦١5مکیب اسنمی بیرَو لحیح المسلم،
 

یقال له الریاا یدخ  منه الصزارمحا یزحم 
 دخ  منزه أ زد غیزرهم یقزال:القیام    یز

فیقحمززحا   یززدخ  منززه  أیززع الصززارمحاأ
غیرهم فاذا دخلحا أغل  فلم یدخ   أ د

 (٠٨9 ٠2)«.منه أ د
از دروازه هررای بهشررت یررک "

دروازة مخصوصی است کره بره   
 ،گفته می شود «الریان »آن باب

امررررت از آن در وازه در روز قی
 فقط روزه داران داخل می شوند

ز آنهرا داخرل   )کسی دیگرغیر ا
آن روز اعالم می  در نمی شود(

کسانیکه برای خدا  کجااند شود:
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والسززنم الحمززد هلل رب العززالمیع، والصززنة 
 لزززی آلزززه و   لزززی اشزززر  األنبیزززا  والمرسزززلیع و

 الحابه اجمعیع، اما بعد:
در مررورد مرراه پربرکررت رمضرران  
مبارک آیات زیادی وارد شده است که 
از آن جملرره ایررن آیرره متبرکرره هررم 

ٿ  ٿ  چمیباشد. و قال اهلل تعالی: 

ٿ  ٹ       ٹ  ٹ  ٹ    ڤ       ڤ  

ڄ     ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦ

ڃ    ڃ  ڃ    چ    ڄ  ڃ     ڄڄ

  ٠٨٦ - ٠٨١البقرة:  چڇچ  چ   چ  ڇ  ڇ
ای کسانی که ایمان آورده ایرد   ترجمه:

روزه برشما فرض شرده اسرت همران    
گونرره کرره برکسررانی کرره پرریش از   
شما}بودند{ فرض شده بود، باشد کره  
پرهیزگاری کنید. مراه رمضران}همان   
مرراه{ اسررت کرره در آن قرررآن فرررو  

که مردم فرستاده شده است}کتابی{ 
را راهبر و}متضرمن{ دالیرل آشرکار    
هدایت و}میرزان{ تشرخیص حرق از    
باطل است پس هرکس از شمااین مراه  
را درک کند بایرد آن را روزه بردارد و   
کسی که بیمار یا در سرفر اسرت}باید   
بره شررماره آن{ تعردادی از روزهررای   

 دیگر}را روزه بدارد{.
        از ایررن آیررات چنررین مسررتفاد   

وزه بررای مامنران فررض    می گردد: ر
است.، چنانچه کره روزه بره امتهرای    
گذشته فرض گردیده بود ولرو کره در   

کیفیت و کمیت تفاوت داشته باشرد.،  
روزه گرفتن سبب تقوا و سبب اجتناب 
از گناه ها می باشد.، روزه ماه رمضران  
روز های معدود است که سربب حررج   
نمی گردد.،  شخصی که مرریض باشرد   

ه را ندارد و یا مسرافر  توان گرفتن روز
باشد برایش جرایز اسرت کره روزه را    
بخورد و به تعداد آن روزهرا روزهرای   
دیگر را وقتی کره صرحت یراب شرد     
بگیرد، ماه رمضان ماه پربرکت و خیرر  
است که در آن مراه پرفضریلت قررآن    
کریم نازل شرده اسرت، شخصری کره     
مکلف و دارای صرحت کامرل مقریم و    

روزه مراه   توانایی جسمی داشته باشد
رمضان برایش البدی و ضرروری اسرت   

 که بگیرد.
در باره فضالیلت روزه  كه احادیث رسول اهلل 

 رمضان وارد شده است از آن جمله:

 زززال رسزززحل اهلل:  زززال:  و  ززع ابزززی هریزززرة
) زززززال اهلل  زوجززززز : کززززز   مززززز  ابزززززع آدم لزززززه إ  
الصززیام، فانززه لززی و أنززا أجزززی بززهة والصززیام جنزز  

 ززززززدکم، فنیرفززززززو و  فززززززاذا کززززززاا یززززززحم لززززززحم ا
یصززهب، فززاا سززابه ا ززد او  اتلززه، فلیقزز : انززی 
لزززارم، والزززذی نرزززس محمزززد بیزززده لهلزززح  فزززم 
الصارم ابیب  نداهلل مع ریح المسزکة للصزارم 
فر یزززاا یرر همزززا: اذا افطزززر فزززر  برطزززره، و اذا 
لقزززززی ربزززززه فزززززر  بصزززززحمه(. و هزززززذا لرززززز  روایززززز  
 البهاری، وفی روای  له: )ییرک بعامه، و شزرابه،
و شززهحته، مززع أجلززی الصززام لززی و أنززا أجزززی بززه، 

ی روایززز  لمسزززلم: والحسزززن  بع زززر أمجالهزززا(. و فززز
ضزا  ة بع زر أمجالهزا إلزی )ک   مز  ابزع آدم ی

سززبع مئزز  ضززی ،  ززال اهلل تعززالی: إ الصززحم فانززه 
لززززی و أنززززا اجزززززی بززززه یززززدع شززززهحته، مززززع أجلززززیة 
للصززارم فر یززاا: فر زز   نززد فطززره و فر زز   نززد 

هلززززح  فیززززه أبیززززب  نززززداهلل ریززززح لقززززا  ربززززه، و ل
 «٠»المسک.( 

روایت شرده   هاز ابو هریر ترجمه:
خداونرد  »است که پیرامبر فرمودنرد:   

عزوجل می فرماید: هرعملی از اعمرال  
انسان برای خرود او و بره نفرع خرود     
اوست، جز روزه که آن برای من اسرت  
و من پراداش آن را مری دهرمز و روزه    

روزه سپر است، پس وقتی یکی از شما 
دار بود، دشنام و ناسزا نگوید و یرا برا   
صدای بلند بردیگری داد نزنرد و اگرر   
یکی به او بد گفت و یا برا او جنگیرد،   

بگویررد: مررن روزه هسررتمز و  
سوگند به کسی که رو  محمد 
در دست قدرت اوسرت، بروی   
دهن شخص روزه دار، در نرزد  
خدا از بوی مشک خوش ترر و  
با ارزش تر استز و شخص روزه 
دار دو خوشی دارد کره بره آن   
دو بسیار شادمانی مری کنرد:   
یکی هنگامی کره افطرار مری    
کند، به افطارش خوشحال مری  
شود و دیگری، هنگامی اسرت  
که با خدای خود مالقرات مری   
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. و «کند که از روزه اش شادمان اسرت 
این لفظ بخاری است و روایتی دیگر از 

خداوند مری فرمایرد:   »او آمده است: 
زه دار خوراک و آشامیدنی و انسان رو

شهوت و آرزویش را به خاطر من ترک 
می کند، و روزه مال من است و من به 
آن پاداش می دهرم و هرر نیکری، ده    

در روایتری  «. برابر پاداش و اجرر دارد 
هر اعمال » دیگر از مسلم آمده است: 

انسان دو چندان و هرنیکی، ده برابرر  
د، تاهفت صد برابر پاداش داده می شو

می فرماید: جرز روزه کره    أخداوند
آن، مال من است و به آن پاداش مری  
دهم، چون که روزه دار، آرزو هایش و 
خوراکش را به خاطر مرن تررک مری    
کندز و روزه دار دو خوشی دارد: یکی 
هنگام افطار و دیگری هنگرام دیردار   
پروردگارش و به تأکید نرزد خداونرد،   
بوی دهران روزه دار از بروی مشرک    

 «.وش بو تر استخ
 زززال:  زززال  و  زززع أبزززی سزززعید الهزززدری

رسززحل اهلل: )مززا مززع  بززد یصززحم یحمززا  فززی سززبی  
اهلل، إ  با ززداهلل بززذالک الیززحم وجهززه  ززع النززار 

 «8»سبعیع خریرا.(
روایت  از ابوسعید خدری ترجمه:

هر »فرمودند:  شده است که پیامبر
بنده ای که روزی را در راه خدا، روزه 

اوند یقیناً صرورت او را بره   بگیرد، خد
خاطر آن روزه، به مدت هفتاد سال از 

 «.آتش)دوز ( دور می کند

فرض و عین است بر هرمسلمان و مکلف 
مرررد و زن، و در فرضرریت آن احرردی از 

  مسلمانان مخالفت نکرده است.
)خود را نگرراه )امسرراک( روزه در لغالالت:

 اشتن است(،د
خررود داری از تمررام  و در اصالالطال  شالالر :

شکننده های روزه است از طلوع بامرداد  
تا غروب خورشید به همراه نیرت کرردن   

 روزه.
روزه  روزه رمضان بر چه كال  فالرا اسالت:   

رمضان، در اداء و قضراء برکسری فررض    
است کره در وی شررطهای آتری یکجرا     

 گردیده باشد.
برکرودک   اول اینکه: بالغ باشد، پس روزه

اینکه مسلمان باشد پس  -8فرض نیست 
اینکه عاقل  -3روزه برکافر فرض نیست. 

 -4باشد پس روزه بردیوانه فرض نیست. 
اینکرره، در دار اسررالم باشررد، و یررا اگررر 
چنانکه در دار حرب است بروجوب  روزه 

 دانا باشد.
 ادای روزه برچه کسی فرض می گرددز 

کره   اداء روزه برکسی فرض می گردد -8
مقیم باشد پس ادای آن برمسرافر فررض   

 نیست.
آدای آن برکسی فرض می گردد کره   -8 

سالم و تندرست باشد، پس آدای آن برر  
 مریض فرض نیست.

ادای آن بر زن در صورتی فرض مری   -3 
گردد که از حیض و نفاس پاک باشد پس 
ادای آن بر زن حایض و برر زن در حرال   
ه نفاس فرض نیسرت چره وقرت اداء روز   
صحیح اسرت؟ ادای روزه صرحیح اسرت    

 وقتی که شرطهای آتی فراهم باشد:
اینکه شخصی نیت روزه را در وقتری   -8 

بنماید که در آن نیت صحیح می گرردد.  
زن از حیض و نفاس پاک باشد.  اینکه -8
اینکه روزه دار از اشیای فاسد کننده  -3

هستند خالی باشرد همچرون خروردن،    
ه در حکم ایرن  آشامیدن، جماع و آنچه ک

 چیزها است.
و برای صحت اداء روزه شرط نیسرت   -4 

 که روزه دار از جنایت خالی باشد.

 انوا  روزه به شش نو  تقسیم می شود:

مستحب  -4سنت  -3واجب -8فرض -8 
 حرام. -6مکروه  -5
 آن روزه رمضان است. روزه فرضی: -1
)الرف(:   روزه واجب عبالارا اسالت:   -2

کرره فاسررد قضرراء آوردن آنچرره را 
گردانیده اسرت از روزه نافلره. )ب(:   

روزه  -روزه نذر. )ج(: روزه کفاره هرا 
  کفاره ها در صورت هرای آتری الزم   
می گردد: )الرف( شکسرتن عمردی    
روزه رمضان بدون عذر. )ب( جمراع  
کردن در روز رمضان بره قصرد. )ج(   
روزه کفرراره ظهررار. )د( شکسررتن   
سوگند، ارتکاب بعضی از ممنوعرات  

 -ان احرام برای حاجی یا معتمردر زم
کشتن به خطاء و آنچه کره در حکرم   

 آن است.
روزه روز  روزه سنت عبارا است از: -9

عاشورا به همراه روز نهم و یا یازدهم 
 از محرم.

)الرف(   روزه مستحب عبارا است از: -4
سه روز از هر قسرمت   -روزه گرفتن
 ماه که باشد. 

 -83های بریض) )ب( روزه گرفتن روز
 ( از هرماه.  85 -84

دوشنبه و روز  -)ج( روزه گرفتن روز
 پنجشنبه در هر هفته. 

شررش روز از مرراه  -)د( روزه گرررفتن
شوال روزه گرفتن روز عرفره بررای   

 غیرحاجی.  
. و آن این ؛)و( روزه حضرت داوود

است که یک روز را روزه می گرفت و 
یک روز را می خرورد و آن بهتررین   

 د تعالی.روزه است به نزد خداون
)الرف(   روزه مکروه عبارا اسالت از:  -5

روز عاشورا اگرر آنررا    -روزه گرفتن
تنها گرفت و روز نهم و یازدهم را بره  

 آن پیوست نساخت. 
)ب( روزه گرفتن روز شنبه اگر آنررا  

 تنها گرفت.  
و آن این است کره   -)ج( روزه وصال

روزه دارد بعد از غروب اصرالً افطرار   

  زال:  ع النبزی و  ع ابی هریرة
)مزززع لزززام رمضزززاا ایمانزززا  و ا یسزززابا ، 

 «١»غررله ما تقدم مع ذنبه.(
 هاز ابررو هریررر ترجمالاله:

 روایت شده است که پیامبر
هرررکس از روی »فرمودنررد: 

و انتظار پاداش  ایمان و اخالص
از خرردا، رمضرران را بگیرررد،  
گناهان گذشته ی او آمرزیرده  

 «.می شوند
امت اسالم اجماع دارند بر این 

روزه مراه رمضران مبرارک     که
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ن را به آن متصل و نکند و روزه فردای آ
 پیوست گرداند.

)الرف(   و اما روزه حرام عبارا است از: -6
 روزه گرفتن روز عید فطر،  

 روز عید قربان.   -)ب( روزه گرفتن
)ج( روزه گرفتن روز های تشریق. و آن 

( از مرراه 83 -88 -88عبررارت اسررت) 
 ذوالحجه.

وقت نیت کردن روزه، روزه صرحیح  
: قلرب  نمی شود مگر بانیت. محل نیرت 

است روزه بانیت کردن از هنگام شرب  
تا پیش از نیمه روز صحیح مری شرود:   

 -3در نذر معرین.   -8در، ادای رمضان. 
در روزه نفل. ادای روزه رمضان با نیرت  
صحیح می شود: و همچنین به نیت نفل 
نیز صحیح می شود. و روزه نذر معرین  
به نیت نفل صحیح می شرود و در روزه  

دن و نیت کرردن در  های آتی تعیین کر
شب شرط است و نیرت کرردن بعرد از    

در قضاء  -8طلوع بامداد صحیح نیست: 
در قضاء آوردن  -8آوردن روزه رمضان. 

آنچه را که فاسد گردانیده است از روزه 
و در  -4در روزه های کفاره ها.  -3نفل. 

 روزه نذر چگونه رؤیت ماه به اثباا می رسد:
 ست:چنانچه رسول اهلل فرموده ا

و  ززززع ابززززی هریززززرة، أا رسززززحل اهلل)لززززلی اهلل 
 لیززه وسززلم(  ززال: )لززحمحالراییه، و افطروالراییززه 
فززاا غبززی  لززیکم، فززأکملحا  ززدة شززعباا  ن ززیع(. 
وفزززی روایزززز  مسززززلم: )فززززاا غززززم  لززززیکم، فصززززحمحا 

 «4» ن یع یحما .(
 روایت شده است هاز ابوهریر ترجمه:

فرمودند: بادیدن آن)هالل  که پیامبر
ه رمضرران( روزه بگیریررد و بادیرردن مرا 

آن)هالل ماه شروال(، روزه بگشرایید و   
اگر برشما پوشیده شد و آن را ندیدید، 

 پس سی روز شعبان را کامل کنید.
ماه رمضان بایکی از دو امر آتری ثابرت   

 -8بادیدن هالل رمضران.   -8می شود. 
باتمام شدن شمار ماه شعبان به تعرداد  

هرالل مراه    سی روز تمام، اگر چنانچره 
دیررده نشررد. رهیررت هررالل رمضرران  
باخبردادن یرک مررد و یایرک زن بره     

اثبات می رسد، یعنی شرط نیسرت کره   
بگوید گواهی می دهیم برثبروت رهیرت   
هالل رمضان اما رهیرت هرالل عیرد برا     

یعنی شرط است کره دو  »شهادت دو مرد
مرد و یا یک مرد دو زن بگویرد گرواهی   

بایک « می دهم برثبوت رهیت هالل عید
مرد و دو زن ثابت می شود اگر چنانچره  
در آسمان علتی از ابر، یرا غبرار، یرادود    
موجود بود. اما اگر علتی از ابر و غیرر آن  
در آسمان موجود نبود، پس رهیت هالل 
رمضان و رهیت هالل عید ثابت نمی شود 
مگر با دیدن جمع بزرگی که بره دیردن   
آنان گمان غالب حاصل شود رهیت هالل 

ه ماه ها با شهادت دو مرد عاقرل، یرا   بقی
یک مرد و دو زنی که حد قرذف برآنهرا   
جاری نگردیده باشد به اثبات می رسرد  
اگرر رهیررت هرالل در منطقرره ای ثابررت   
گردید، روزه گررفتن برسرایر منراطق و    
سرزمینهای همجوار آن الزم است چررا  
که طلوع گاه آنها یکی است به شرط این 

واجرب آورنرده    که رهیت هالل از راه که
روزه است به ایشان رسیده، و اگر کسی 
به تنهایی هالل عید را دید و سرخن وی  
قبول قرار نگرفت بازهم روزه گرفتن برر  
وی الزم است و خوردن آن برای او جواز 

 ندارد.
 حکم روزه گرفتن در روز شک:

روز شک همانا روز بعرد از بیسرت و   
نهم شعبان است در صورتی که دانسرته  

آیا هالل عیرد در آن طلروع کررده    نشد 
است یاخیر: روزه گررفتن در روز شرک   
بانیت فرضی، یا نیتی که در حرال ترردد   
میان فرض و نفل باشد مکروه است، امرا  
روزه گرررفتن در روز شررک بانیررت نفررل 
مکروه نیستز اگر چنانچه قاطعانه نیرت  
نفل را نمود. شخصی که در میان گررفتن  

د، روزه وی روزه و خوردن آن متردد برو 
صحیح نمی شود، برای مفتی الزم اسرت  
تا عامه مردم را در روز شک بره انتظرار   
کشیدن تا قبل از چاشتگاه بردون نیرت   
روزه دستور دهد، سپس اگر وقت نیرت  
تمام شد و وضرعیت مشرخص و متعرین    

نگردید آنگاه ایشران را بره خروردن    
دستور دهد. کسی که در روز شک به 

پس آشرکار  نیت نفل روزه گرفت، سر 
گردید که ایرن روز از رمضران بروده    
اسررت آن روزه از وی برره جررای روزه 
رمضان پذیرفته می شود و بر او قضاء 

 آوردن این روز الزم نیست.
 اشیایی كه با آنها روزه فاسد نمی شود:

روزه در صورت های آتری فاسرد   
اگر به فراموشی خرورد.   -8نمی شود: 

 اگر به فراموشی آشامید. -8
 گر به فراموشی جماع کرد.ا -3 
 اگر برسر خویش روغن مالید. -4 
اگر سرمه کشید، هرچند که مزه  -5 

 آنرا در حلق خویش یافته باشد.
 اگر حجامت کرد. -6 
 اگر غیبت کسی را کرد. -7
اگر نیت خوردن روزه را کرد امرا   -2 

 نخورد.
اگر به حلق وی بردون فعرل وی    -0 

 دودی داخل شد.
لق وی مگس داخل شد. اگر به ح -88 
اگر جنوب گردید همچنرین روزه   -88

فاسد نمی شود. اگر در طول روز هرم  
جنوب باقی بماند، ولریکن ایرن امرر    
مکروه تحریمی است به جهت تررک  

 فریضه نماز.
اگر به جوی فرو رفرت و آب در   -88 

 گوش وی در آمد.
اگر به بینی وی مخراطی داخرل    -83 

کررد یرا   شد پس آنرا عمداً استنشاق 

  بلعید.
اگر قی به دهان او براال   -84 

آمد و سپس بردون فعرل آن   
دو باره به حلقش برگشت به 
آن قی اندک باشد چه بسیار. 

اگر به قصد قری کررد و    -85
آن قی کمتر از پری دهان آن 
بود، و بدون فعل وی دوبراره  

 به شکم وی برگشت.
اگررر چیررزی را کرره در  -86 

میرران دنرردانهای وی برراقی  



 

 

 

   

22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سیگاری یرا چیرزی را    -اگر -88
ورد و او اگرگل خر  -88دود کرد. 

به خوردن گل معتاد بود اما اگرر  
چنانچه به خروردن گرل معتراد    
نبود، پس کفاره بر وی الزم نمی 

 گردد.
 شرط های وجوب كفاره:

کفاره الزم نمی گردد مگر آنگاه 
که شرط های آتی فرراهم بروده   

 باشد: 
حرررال ادای روزه د دراگرررر -8

رمضان خورد یا آشامید پس اگرر در  
آشرامید کفراره   غیر رمضان خورد یا 

الزم نمی گردد همچنین کفراره الزم  
نمی گرردد اگرر چنانچره در قضراء     
آوردن روزه رمضان خورد یا آشامید. 

به قصد خورد یرا آشرامید    -اگر -8
پس کفاره الزم نمی گردد اگر و قتی 

 که به فراموشی خورد یا آشامید.
در صررورتی کرره در خرروردن و   -3 

آشامیدن خویش خطاکار نباشد. پس 
اگر به خطاء خورد یرا آشرامید. بره    
گمان اینکه هنوز شب براقی مانرده   
است یا مارب داخل شده است پرس  
برای وی آشکار گردیرد کره او روزه   
خورده است کفاره الزم نمی گرردد.  

اگر به خوردن یا آشامیدن ناچرار   -4
نبود پس اگر به خوردن و آشرامیدن  
ناچار گردید کفاره الزم نمی گرردد.  

یر فشرار و اجبرار وادار بره    اگر ز -5
خوردن آشامیدن نگردید. پس اگرر  
چنانچه به زور برخوردن یرا آشرامیدن   
 وادار ساخته شد کفاره الزم نمی گردد.

 بیان كفاره:

کفرراره ای کرره همررین اکنررون از آن 
آزاد  -8سخن گفتیم عبارت است از: 

ساختن برده ای چه آن برده مرامن  
روزه  -8باشررد و چرره غیررر مررامن. 

فتن دو ماه پیاپی که در میان آنها گر
روزهررای عیررد و روز هررای تشررریق 

طعررام دادن شصررت   -3نباشررد. 
مسکین از اوسرط آنچره کره عادتراً     
خودش می خورد، کفاره بره ترتیرب   
فوق واجب می گردد، پس کسی کره  
برده ای را برای آزاد کرردن نیافرت   
دومرراه پیرراپی روزه بگیرررد، و اگررر  

پیراپی را   توانایی روزه گرفتن دوماه
هم نداشت شصت مسکین را طعرام  
بدهد برای هرمسکین دو نوبت وعده 
کامل از غذا واجب است که در میان 
مساکین کسانی نباشد که نفقه آنان 

 برکفاره دهنده الزم است.
همچون پدر و مادر و فرزنردان و       

همسر، اگر می خواست تا به مسراکین  
غله بدهد، پس برر اوسرت کره بررای     

ری نیم صاع از گندم یرا آرد آن  هرفقی
یا قیمت نیم صاع از گندم یا یک صراع  
از جو، یا خرما یا قیمت یک صاع از جو 

 «5»یا خرما را بپردازد. 
 بدون كفاره واجب می گردد: چه وقت قضای

روزه در صورت های آتی فاسد می 
گردد و قضای آوردن در آنهرا واجرب   
است ولریکن در آنهرا کفراره واجرب     

اگر روزه داری به جهت عذری  -8نیست: 
از عذر های شرعی همچون سفر، بیماری، 
بارداری، شیردهی، حیض، نفاس، بیهوشی 

 و دیوانگی روزه را خورد. 
روزه دار چیزی را خرورد کره    -اگر -8

عادتاً خورده نمی شود و شهوت شرکم  
به آن بررآورده نمری شرود، همچرون     

اگر آنرا به جهت عذری شررعی   -دارد
همچون آرد و خمیرر، و نمرک   خورد و 

بسیار به یک دفعه، و پنبره و کاغرذ، و   
هسته خرما و گلز اگر چنانچه عرادت  

 وی به گل خوردن نبود. 
روزه دار چیزی از اشیای آتی  -اگر -3

را بلعید سنگ ریزه آهن سنگ، طرالء  
 نقره، سرب و غیره.  

روزه دار برره زور برخرروردن یررا  اگررر -4
و خرورد یرا   آشامیدن وادار سراخته شرد   

 آشامید. 
اگر روزه دار به خوردن یرا آشرامیدن    -5

 ناچار گردید، پس خورد آشامید. 
اگر روزه دار به خطای خورد به گمران   -6

اینکه شب باقی مانده است، یا خورشرید  
غروب کرده است سپس بررایش آشرکار   
گردید که صربح طلروع کررده بروده، یرا      

 خورشید هنوز غروب نکرده است.
ر مضمضه یا استنشاق، چنان اگر د -7 

زیاده روی و مبالاره کررد کره آب بره     
 سوی شکم سبقت گرفت.

 به قصد قی به پری دهان آن بود. -گرا -2 
به حلق وی بارانی داخل شرد   -اگر -0 

یا برفی آمد که آنرا با فعل خود نبلعید. 
روزه اش را در غیرررر ادای  -اگرررر -88

 رمضان فاسد گردانید.
خرود دود را در حلرق   بافعل  -اگر -88 

نده بود خورد، و آن چیز خرده شرده  ما
 کمتر از دانه نخودی بود.

اگر چیزی را از خرارج دهران بره     -87 
دهان خویش داخل کرد و آنررا جویرد   
مانند کنجدی تا آنرا متالشی گرداند، و 
برای آن در حلق خویش مزه ای نیافت. 

روزه با آمپول فاسد نمی شود چره   -82
 در جلد تزریق شود چه در شریان.

اگر گوش خویش را با چوبی خالل  -80 
کرد، پس برسر آن چوب پلیردی ای از  
گوشش بیرون آمد، سپس آن چروب را  

 چندین بار در گوش خویش فرو برد.
چه وقت به همراه قضالا  آوردن كفالاره نیالز    

 واجب می شود:
روزه در صورتهای آتی فاسرد مری   
گردد و در آن بره همرراه قضراء آوردن    

 اگر روزه دار -8 کفاره نیز واجب است:
غذائی را خورد که طبع بدان مایل است 
و شهوت شکم با آن برآورده می شرود.  

روزه داردوائی را بردون عرذر    -اگر -8
 شرعی خورد. 

روزه دار آب، یررا آشررامیدنی  -اگررر -3
 دیگری را نوشید.

 -اگر -5روزه دار جماع کرد.  -اگر -4 
روزه داربارانی را که به دهان آن داخل 

 بود بلعید. شده
روزه دار گندم را خورد و آنرا  -اگر -6 

 با دندان هایش میده کرد.
دانره گنردم را بردون میرده      -اگر -7 

 ساختن آن را بلعید.
دانه کنجد یرا ماننرد آنررا از     -اگر -2 

 خارج دهان خویش بلعید.
 اندک نمکی خورد.  -اگر -0 
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 خویش داخل کرد.
اگر در بین دندانهایش چیرزی از   -88 

طعام به اندازه یک نخود براقی مانرد،   
 پس آنرا بلعید.

اگر چیزی را به قصد خورد، بعد  -83 
 -84از آنکه به فراموشی خورده برود.  

اگر بعد از آنکه در روز نیت روزه کررد  
در حالی که به شب آن را نیت نکررده  

 خورد. بود
اگر مسرافر گردیرد پرس نیرت      -85 

 اقامت کرد و بعد از آن خورد. 
اگر سفر کرد بعد از آنکره مقریم    -83

 گردیده بود پس خورد.
 چه چیز برای روزه دار مکروه است: 

آتی برای روزه دار مکروه اسرت  امور 
پررس بررر وی الزم اسررت تررا از آنهررا 
اجتناب کند، برای اینکره بره روزه او   

 رد نشود: هیچ نقص وا
جویرردن چیررزی یررا چشرریدن آن  -8

جمع کرردن آب دهرن    -8بدون نیاز. 
هرر   -3در دهان و سپس بلعیدن آن. 

آن چیزی که سبب ضرعف و نراتوانی   
 وی است همچون حجامت کردن.

 چه چیز برای روزه دار مکروه نیست: 
حرال روزه داری مکرروه   اوامر آتی در

 نیست.
 روغن مالیدن برسبیل و ریش.  -8 
 سرمه کشیدن به چشم. -8
 غسل کردن برای خنک ساختن بدن. -3 
پیچاندن تن خود با جامه مرطوبی  -4 

 برای خنک ساختن بدن.
 مضمضه و استنشاق برای غیر وضوء. -5 
مسواک زدن در آخرر روز، بلکره    -6 

آخر روز همچون حتی مسواک زدن در
 مسواک زدن در اول است سنت است.

 وردن روزه:عذر های مبا  نمودن و خ 
اسالم دین فطرت است پس انسان 
را بیشتر از طاقت و تروان آن مکلرف   

بره بنردگان    أنمی گرداند و خداوند
خویش مهربان است زیرا برای ایشان 
خوردن روزه و قضاء آوردن آن در روز 

دیگری را اجرازه داده اسرت، اگرر    های 
چنانچه به سبب روزه گرفتن بره ایشران   

گردید پرس در   زیان یا مشقتی وارد می
 است: صورتهای آتی ترک روزه جایز 

برای مریض، اگرر روزه گررفتن بره او     -8
زیان می رسانید یا برخود از افزون مرض 
از طوالنی شدن مدت مرض بیم داشرت.  

برای مسافری که سفر طروالنی را در   -8
پیش می گیرد که در آن سفر، نماز کوتاه 

 می گردد. 
وی  برای کسی گرسنگی سرخت برر   -3

روی می دهد و برگمان وی چنین غالب می 
 گردد که اگر روزه را نخورد هالک می شود.

برای زن باردار اگر چنانچه روزه گرفتن  -4 
 به خود وی یا به جنینش زیان می رسانید.

برای زن شیرده اگرر چنانچره روزه    -5 
گرفتن به خرودش، یرا بره طفرل شریر      

 خوارش زیان می رسانید.
ایض و زن در حال نفاسه، برای زن ح -6 

بلکه برای این دو روزه، خروردن واجرب   
 است. و روزه گرفتن آنها صحیح نمی شود.

برای شیخ فانی به جهت کبرسن وی  -7 
قضاء آوردنی نیست بلکه برر وی فدیره   

 واجب است.
خوردن روزه برای شخصی کره روزه   -2 

نفلی گرفته است بدون عذر جایز است و 
آن را در روز  بررر وی واجررب اسررت کرره

 دیگری قضاء آورد.
خوردن روزه برای کسی که در حال  -0 

جنگیدن با دشمن است جواز دارد. برای 
کسرری کرره بررر وی روزه قضررایی اسررت 
مستحب است تا اینکه بره قضراء آوردن   
روزه های قضایی خرویش شرتاب کنرد،    
ولیکن اگر قضاء آوردن آنها را به ترأخیر  

 «6»افگند این امر جواز دارد. 
و برای او جواز دارد که ایام قضایی را پی 
در پی یا به طور پراگنده روزه بگیرد. اگر 
قضای آوردن را تا آنگاه به تأخیر افگنرد  
که رمضران دوم آمرد، ادای را برقضرای،    
مقدم گرداند، و به سبب تأخیر در قضای 

 آوردن بر وی فدیه ای نیست.
وفا به نذر چه وقت واجرب مری گررددز    

 سول خدا فرمودند:چنانچه ر
اا یعصزی اهلل مع نذراا یطیع اهلل فلیطعه ومزع نزذر )

 «7»(فن یعصیه
را  أهرکه نذر کرد که اطاعرت خداونرد  

بنماید، پس بایرد کره او را اطاعرت کنرد. و     
هرکه نرذر کررد کره نافرمرانی خداونرد را      

 بنمایدباید)او را( نافرمانی نکند.

 شروط نذر:
ه اینکه از جنسی چیزی نذر کررد  -8

شده واجبی وجود داشته باشرد هرم   
 چون روزه و نماز.

اینکه چیزی نذر کرده شرده بره    -8
 ذات خود مقصود باشد.

اینکه چیزی نذر کرده شده قبرل   -3
 از نذر واجب نباشد.

اینکه نذر کرده شده باید حرریص   -4
 نباشد.

پس نذر آزاد ساختن برده و نرذر  
اعتکاف و نماز غیر فرض صحیح است 

ن وضوء صحیح نیست زیرا و نذر کرد
که وضوء گرفتن به ذات خود مقصرود  
نیست و هم چنین نذر کردن سرجده  
تالوت صحیح نیست زیرا که سرجده  
تالوت بدون نذر هم واجرب اسرت و   
نذر کردن عیادت بیمار صحیح نیست 
زیرا که از جنس این نذر واجبی وجود 
ندارد اگر به روزه گرفتن روز های دو 

گررفتن روز هرای   عید، یرا بره روزه   
تشریق نذر کرد. نذر وی صحیح است 
اما بر وی واجب است که در ایرن روز  
ها بخورد، به جهت نهی شریعت روزه 
گرفررت در آنهررا و بعررد از آنهررا نررذر 

 خویش را قضاء آورد.
 

 منابع و مؤخذ:

( 8204) صحیح بخاری حدیث شماره -8

 (.8858) صحیح مسلم، حدیث شماره

( 8248) شمارهصحیح بخاری حدیث  -8

 (.8858) صحیح مسلم، حدیث شماره
( 8202) صحیح بخاری حدیث شماره -3

 صحیح مسلم، حدیث شماره
(8870.) 
 صحیح بخاری حدیث شماره -4
 صحیح مسلم، حدیث شماره( 8088)
(8828.) 
و در فقه میسر گفته است که  -5

یک صاع و معادل سه کیلو و شصت 
 گرام است.

 فقه میسر. -6
 بخاری حدیث شمارهصحیح  -7
(6606.) 
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 الالالالال  م     سالالالالالت  ک ! پالالالالاله النالالالالاله   الالالالال  وطالالالالال   الالالالالد 

 النه خه ي  اس   ه وړا  ي کهدي  

رسالالالالالاال څالالالالال  ،لالالالالاله پالالالالاله  الالالالالیآن کالالالالالیام  الالالالالاال شالالالالال  ؟ 

 تیاالالالالف  الالالال  څالالالاله ال ؟ مو   الالالاله  الالالال  کالالالال ک الي؟ ال 

رسالالالالالالاال پالالالالالالی وړا الالالالالال ي ماالالالالالالا زل څالالالالالاله مو  کهالالالالالالال ا  

 ش د؟

رسالالاال پالاله  الالیآن کالالیام  الالد څالال  ،ا الاله  کالالی شالال   

 ال ؟  

ال   الاله څخالاله جالال ړ شالال ي  الال  ي پالاله رسالالاالاو  

 الالالیآن کالالالیام پالالاله څل  وعرالالال   ث   الالال  پ ځالالال س 

   کی ه  کی ش ي الي.

 .(5/ 22معجم كلمات القرآن الكريم، أ.د. محمد زكي محمد خضر) 

پالالالاله النالالالاله    الالالال  مالالالال ا الو  الالالالد  الالالال  ،الالالالا   الالالالم  الالالالیآن 

کالالالیام ال رسالالالالاال  الالالالا ال   الالاله ال رابالالالال  سالالالالتا  ه  الالالاله 

الل کالالالالړم  ولکالالالالد پالالالاله    الالالالال  ،الالالالا      الالالالد  الالالال    الالالالاله 

2١5البقرة:  چڑ   ڑ  ک  ک  چ   ال  او هللا  تا   په صیال  والي  ن    
  

ال تالالاله ال رسالالالاال ال  تیاالالالف څخالالاله و وسالالالته ال   الالاله 

مو   الالالال   الالالاله  الالالالم اشالالالالا ل شالالالال م الل چالالالالي رسالالالالاال  الالالالم 

رکالالالالالالیي رسالالالالالالالاال کهالالالالالال ا  شالالالالالالال د    الالالالالالم والالالالالالال ند رسالالالالالالالاال 

ه شالالالالال د اړو الالالالال  کهالالالالال ا  شالالالالال د او  الالالالالم ال والالالالال   الالالالالی   الالالالال

کهال ا  شالال د چالالي ال سالالو ن څخاله خیابالال   الاله وځالالي  

 که   الاک پاله   ال ومن وال      ام وال   اله م ځاله 

وړ  او ال مرالالالیول   الالالاک پالالالی ضالالال  وسالالالله  ا پ   الالاله 

و الالالالال  ل(.   ۳۳کالالالالال  . )پالالالالاله  الم اړل سالالالالال    املا الالالالال    

   څه ال ته ال  االوند وړ ال  چي ال رساال مثر ک 

او  تیاف  الم ال مېالیو  ال  و مثالا هو  پاله څهالی  الی 

 ک ال خ الال  والالاو  سالالیل سالالم  تا الال وي  ال وهلکالالد څالال

پاله    الاله  الا وا ال  چالالي ریبال ن خ لالاله   الم ل سالالوه 

 رلالالالالاله او م ډالالالالال ګ بلهالالالالاله ا  الالالالالم  وا سالالالالالمک  الالالالال  پالالالالاله 

رسالالالالاال او ال الالالال  و ا   الالالال   الالالال  ن کالالالالړ  ال . )سالالالال    

ال ال الالالال   ملسو هيلع هللا ىلص و الالالال  ل( الا    الالالاله ال مطوالالالال  ۲۲نالالالاری  

پالاله م اوالالال   الالد م ار الالالان خ لالاله الول مه الالال ل   الالالم ل 

مطوالالالالالالالالالالالال  بلهالالالالالالالالالالالاله ا  الالالالالالالالالالالالم  اصالالالالالالالالالالالالمه   مالالالالالالالالالالالال ي او ال 

وا سالالالالالالالمک او مل الالالالالالالیو   الالالالالالالم ل  الالالالالالال  رسالالالالالالالاال   مالالالالالالال ي. 

و الالالالال  ل(  خالالالالال  هللا  تالالالالالا   پالالالالاله  ۱۱)سالالالالال    ا ا الالالالالی   

 وهالال  آ الال   الالد پالاله  ۱۲ والال م ،الالا   الالد پالاله و  االال   

صالالالالالالیال  وايالالالالالالد چالالالالالالي خ لالالالالالاله  والالالالالال ا م ار الالالالالالان پالالالالالاله 

رسالاال  الالد وا الظ او ال رسالالاال پل االان الي  خالال  الو  

  ه خ   رساال اصمه  کا ي. 

اصالاللي  لالاله  الالا  الالیازو  والال ا ال   الال  ال رسالالاال پهي الال ند

هللا  تالالالالالالالالا   ری الالالالالالالالان ) لالالالالالالالالک ال واطلالالالالالالالاله وهلالالالالالالالال و کی ( 

کتالالالالالالا  ال . کالالالالالال ک شالالالالالال ګ چالالالالالالي ال هللا  الالالالالالا  ن رسالالالالالالاال 

وبا الالالالالالالالاله   الالالالالالالالاله رسالالالالالالالالالاال ال   کالالالالالالالالاله څالالالالالالالالاله  الالالالالالالالالم خلالالالالالالالالال  

       االسته   م  ه و کړي.

پالاله  الالالیآن کالالالیام  الالد رسالالالاال پالالاله  الالیل ورالالاله ن الالال   

شالالالال   ال  کالالالاله   الالالاله ال   الالالالاک سالالالالیل  ړ الالالال  و   

 الال  سالالیل  ړ الالال  و  او کالاله ال والال  څالالاله اخمال کالاله 

پالاله الم والالا   الال  څی  الال ل وهلکالالد ستاسالال  . سالالیل

  لی    ه وړا  ي ک و 

ال النالاله مو  رسالالاال ن   الاله 

او پالاله وړا الال ي  الال  ال په وه ا الال  ماالالا زل ال  الالیآن 

کالالالیام پالالاله مېالالالیو ،الالالا      الالالد  الالالاالل شالالال م الل  ال 

  وا رالالالالالالتیا  ۴۴طالالالالالاله سالالالالال      وهلکالالالالالد پالالالالالاله    الالالالالاله

 . کتم  ش ئ ۱۴ -۱۲

االا ي رسالالالاال او ال   الالالاک  

رسالالاال کهالال ا  شالالال د چالالي ،ه الالد الوسالالالتان  الال   الالال  

شالالالال ګ و خالالالالد  خالالالال   الالالال      الالالال  الاډالالالال د کهالالالال ا  شالالالال د 

چالالالالي ال   الالالالاک رسالالالالاال الاډالالالالال د وي چالالالالي خ لالالالاله پالالالالاله 

  الالاک  الالد ال کلالالم او رسالالاال م ي ،الالا  پالالی ،الالا  

شالالالالال ي وي   کالالالالاله ال ریبالالالالال ن   الالالالالاک چالالالالالي ال و الالالالالد 

اسالالالالیا هل  پالالالاله وړا الالالال ي کلالالالالم  الالالال  ال  الالالالا  ن  الالالال ل 

  ونالالالالالاری ۴۴  سالالالالال    امل م الالالالال ن . )ویخالالالالاله  رلالالالالاله

االا ي رسالالالاال   الاله ال  چالالالي اصالالال   (و الال  ل ۲۵

 الالالالا  ن اجالالالالازل  الالالاله و کالالالال ي  خالالالال  پالالالاله بوالالالال   الالالالد 

رسالالاال لالالاکم وي چالالي مالال    الال  پالاله خ الال  وخالال  

 . د مېیي وهلکد وا  

ال االا م رسالالالاال پالالالی ضالالال  ماالالالا زل  الالالم پالالاله  الالالیآن 

په مېی  و کا   االل شال م الل  ال   اله    کیام 

 وهالالالالال  آ الالالالال   الالالالالم ۱۰۰  م جولالالالالال  ال سالالالالال    ا ا الالالالالی 

  .       ال  چي و وسته وه ال  یجو  سیل  ا ش د

هللا  تا   رساال  ه خ   ي.

  
 انالالالالالالالالالالالالالالال  اصالالالالالالالالالالالالالالالثراند والالالالالالالالالالالالالالالالي  رسالالالالالالالالالالالالالالالاال ال 

مالالالالال ځم ن څخالالالالاله ال  الالالالال  شالالالالال د ال و لالالالالال  پالالالالاله 

مت ا ال   که الا و    دي وي که مېی.  

ال رسالالالالاال ضالالالال  صالالالالمه الل چالالالالي ال سالالالالو ن 

  الالالالال    مت الالالالالګ  الالالالالیي. رسالالالالالاال ال انسالالالالالان ال

والالالالالال ن او    الالالالالالال    الالالالالالاله شالالالالالالالها   پالالالالالالاله  کلالالالالالالاله 

 الالالالا چدي چالالالالي ال اسالالالالت ام  ال ک.الالالالي و لالالالالي 

 وي.  
 (٤١٤/ ٠للراغب األلرهانَ المررداَ فَ غریب القرآا )

 استاد محسن حنیف
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النه مو  رساال ال  جالا ت او   ال چهم ما ي رساال

ال النالاله مو   .متالالامم   رسالالاال  الاله  الالم شالالاملهدي 

رسالالالالاال ن   الالالاله او پالالالالی وړا الالالالال ي  الالالال  ماالالالالا زل  الالالالالیآن 

کالیام مېالی ،ا   اله  الاال کالړم الل  آن  الی الم چالالي ال 

 الالالاالل  ،  الالال  په وه ا الالال  ال البالالال ت پالالاله سالالالی هک   الالالد

شالالالال م الل   کالالالالاله شالالالالالته  بلهالالالالاله ا سالالالالالمک چالالالالالي پالالالالاله 

 الال ک  الالد  الال  مالالا ي رسالالاال زاالالاال نرالالی شالال   وو   الال  

الل    پی ضال   لکاله ماالا زل ک  اله  پاله الم اړل ال 

   ث الالالالالاله    الالالالالالا ل  ا لالالالالالال  کد ،ا   الالالالالاله کالالالالالالتم  شالالالالالال ئ

 .۱۵۱ – ۱۵۱: الشعراءو  ۵۸: ، هود۵۸: سورة الاعراف

    

ال   الالالالالالاله  الالالالالالالا  ن  ال رسالالالالالالالاال ال مه هالالالالالالال ي  الالالالالالاله م ل

لاکو   الي چي ال   ه  ه م الي رسالاال پهي ال   

کهالالالالالالالدي. الا چالالالالالالالي ال ار انسالالالالالالالتان و الالالالالالال  مسالالالالالالالاللوان 

و الالالالالالالالال  ال  او  الالالالالالالالالا  ن  الالالالالالالالال  ال هللا ال ال الالالالالالالالال  څخالالالالالالالالاله 

سالالالالی ه ه اخلالالالالي   الالالال  ال رسالالالالاال ال مه  الالالال ي   الالالالا ل 

 الاله م ل ال ال الال  سالالم پ  الالاو  او پالاله سالالوه    الاله 

څ   ال  .  ی     نس  په ال  د مثا هو   وز ه الل

 کالالالالالالالالالاله ال  زړل  الالالالالالالالالد لاکوالالالالالالالالالاله وي ال هللا وچالالالالالالالالالیل پالالالالالالالالالاله 

څخالالاله چالالالالي  الالالیآن کالالالالیام  ملا ځالالاله او ا  الالالا و ال  ټالالالال  

 54)ا ت کاال ت    ل الا خه ل  الم  الاالل کالړم الل. 

 ۲وألا ثالالالالالالالالالالالالالالالالالالا    ۱۹۱وآ  بوالالالالالالالالالالالالالالالالالالیان   45طالالالالالالالالالالالالالالالالالاله  و 

الا    الالالالالالالاله ال  و م را الالالالالالالال ل هللا  تالالالالالالالالا   الا ( و الالالالالالالال  ل

 الال و   الل چالالي پالاله انسالالا ا    الالد   الال ا  ا مالال ن  الاله 

والالالالالال م و الالالالالال  ل( ال   ۱۰۳شالالالالالال د. )سالالالالالال    ا ا الالالالالالی   

  ال س په پا   د هللا  تا   والي

ڱ  ڱ  ڱ  ں   ں  ڻ  ڻ    چ 

ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ    ہ  ہ  

 ٠٨٨البقرة:  چہ  ھ  ھ

وال  مالا  پاله خ ال  مال ن  الد پاله   اډ د    ال 

او واکو الالالالالالالا    الالالالالالاله  الالالالالالال  ال الم    ال الالالالالاله مالالالالالالاله خالالالالالالال   

چالالي ال خلکالال  ال مالالا  څالاله ویخالاله     الالا ل مالاله  سالال 

پالالالالالالالاله الاډالالالالالالالال د لالالالالالالالالا   الالالالالالالالد چالالالالالالالالي   پالالالالالالالاله  الالالالالالالالا وا وخالالالالالالالال   

  . هدپ  

آ الالال  پالالاله  الالالیآن کالالالیام  الالالد ال  و م ال آ ت  الالال   نالالالهال

پاالالالال   مت الالالال   انلالالالال  ال . ال الم آ الالالال  ا  االالالالا  ال 

یل الا ال  چالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالي ال  و م  و م ال آ ت  الالالالالالالالالالالالالالالالالالالال  سالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال

 هوګالالا ي اړاالال   الالا  ال . مسالاللوان و وسالالته  الالم پی 

 الالالالالال ازي  و م  الالالالالاله  الالالالالاله ،الالالالالالا  ړم  االي خ لالالالالالاله   الالالالالال  

کالالالال ي. الاډالالالال د الي  الالالاله کالالالال ي چالالالالي پالالالاله  و ل  الالالالد  الالالال  

کالالالالال   د اختالالالالال  پالالالالاله مېالالالالالی زاالالالالالا  االسالالالالالتل  وي  خالالالالال  ال 

پالالالالالاله لیامالالالالالال  مک عالالالالالال  ان   سالالالالالالت خالو ی  الالالالالال  و   الالالالالاله 

وي. مسالاللوان وا الالال  ال  و م څخالاله الومالالالیل  الالالا   

 واخلي چي ال  و م و وسته  م پی هوګا  پا ه ش د.

ال )وا ااطالالالال (  ثالالالال   الالالالی مو   امرالالالالیول طیا الالالاله 

م  ن الال   سالال ال   شالال ت او  ا ن الالاړي   کالاله  نالال

 الاډ د    .

ڻ  ڻ    ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  چ

 :چھہ    ہ  ہ  ہ  ھ  
ال   الالالالاله مالالالالالا  څخالالالالاله پالالالالاله  شالالالالال ت  مطلالالالالال  الا چالالالالالي

و ک  الالال  ،ا   الالاله لاکوالالالا    الالاله مالالاله  سالالال   ال الم 

  الالالالا ل چالالالالي ال خلکالالالال  ال مالالالالا  څالالالاله ویخالالالاله پالالالاله  الالالالا وا 

وخالالالالالال    پالالالالالاله الاډالالالالالال د لالالالالالالا   الالالالالالد چالالالالالالي پالالالالالال  هد . ال 

ریاالالالالالالک مطلالالالالالال  الا چالالالالالالي  الالالالالال    الالالالالال   اسالالالالالال   یمسالالالالالاله 

کالال م   الالم  الاله شالال ئ  ولکالالد څالاله  الالدل ویخالاله  الال  پالاله 

 الاله پالاله   الالا وا طیا الاله خالال    او  الال    الال  لاکوالالا   

 شال ت  الد و کال  . الا ال کال مد نلطال  پاله وجالاله 

 الالم  الاله وي  ولکالالد  الاله پالال  هد  چالالي الا ال والال   الالا 

 وسالالالت  جولالالاله الا  الالالم  الالال د چالالالي کالالاله لالالالک ال . و 

لالالالاکم  الالالا  ا الالال د  الالاله  الالال  جالالال ړ کالالالړي  هالالالی  څالالال ک

 الالالالال  واډالالالالال د ال ال ونالالالالال  شالالالالالا  ان او اسالالالالال اال ویاوالالالالالی 

کالالالړي  ال   الالاله پالالالی ونسالالال  ره الالالله الل  الالاله و کالالالړل 

لم هالالالالدي  شالالالال د  وهالالالالا  الالالالم الل  الالالاله ال والالالال  لالالالالک  الالالاله 

، وت  » والالالالالالالي  ملسو هيلع هللا ىلص په وهالالالالالال  ززززززر  ززززززا أتنتززززززا بت ت ِإنهُكززززززْم  ِإنهمت
، وت  َه ززعت  تتْهیتِصززُمحات ِإلتزز لتعتزز ه بزتْعضتززُكْم أتْا یتُكززحات أتْلحت

، وت  یِزززِه ِمزززْع بزتْعزززا  َت لتزززُه  تلتززز  نتْحزززِح متزززا  ِبُحجه أتْ ِضززز
ززْیئ ا فتززنت  زز ِّ أتِخیززِه شت ززْع  تضتززْیُت لتززُه ِمززْع  ت أتْسززمتُع، فتمت

 «.ُخْذ، فتِانهمتا أتْ طتُع لتُه ِ ْطعت   ِمعت النهارِ یتأْ 
 [٠٨٠١: لحیح مسلم و ٤9٤٨: لحیح البهاري] 
ام خلکالالالال ! زل  الالال  انسالالالان  الالالم   اسالالالال   

ما الاله البالال م  اوړ  او کهالال ا  شالال د چالالي ستاسالال  

،  الالد  الالی  الال  و پالاله خ الال  ال هالال   الالد مېالالی  ب ړا الال   

وي   الالالالال  زل الل  الالالالاله ره الالالالالله وکالالالالالړک  و االالالالال د چالالالالالي 

کالاله مالالا  الالالا  الاله ال   الاله ال و و  ال ل الالاله او ک   الال  

کالال ک شالال ګ ره الالله کالالړ  ال  الي   الاله  الاله اخلالالي  

 ما صی  ال او    ل    ه الل  ه پیم کړم الل.

ال پ   الالاله م ي  یڅ الالالو ال رسالالالاال مه  الالال ي ولالالاله   

م ل الا  الالالم الل چالالالالي ال االا و پالالالاله  رس  الالالالد پالالالاله  الالالالا  

پ ل پی   ګا  خلال   اوسالت  شال د او   ال    اله ال 

 یڅالالالالالال   شرالالالالالال   ک الالالالالالال و  صالالالالالالمله  و کالالالالالال   شالالالالالال د 

خ الالالالالالالالالال   الالالالالالالالالالیمس م الالالالالالالالالال ي خلالالالالالالالالالال  ال رسالالالالالالالالالالاالل و الالالالالالالالالال  

ۈ  ۈ  چ وسالالالالا م  شالالالال د. هللا  تالالالالا   والالالالالي 

ٴۇ  ۋ  ۋ   ۅ   ۅ  ۉ  ۉ   

ې  ې  ې  ې  ى   ى  ائ  

 ٤الیحریم:  چائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ

ام م م الالا  ! خ الال  ،ا   الاله او کالال  ن   

ال الاډالالال د او ل وسالالالا   چالالالي ال سالالال    شالالالهان  الالالال  

 با ال ي انسا ان او مویي الي  الاډال د مم ال  و 

م الالی  الي چالالي والالخ   و الالو الي  پالاله   الاله څالاله 

 الالد ال هللا بالال  امالالیي  الاله کالال ي چالالي امالالی  الال  و  الاله 

ه څالالالاله کالالالال ي چالالالالي الو   الالالاله  الالالال  امالالالالی کالالالالړ  او   الالالال

 کهدي.

ال چهوالالالاله م ل الا چالالالالي ال مجالالالالیک پالالالاله مجالالالالازا    الالالالالد 

 الالالا  ن بالالال  پالالالیم  طاهالالالک شالالال د  الاډالالال د و  الالاله شالالال د 

چالالي نیاالال  الي مجالالازات کهالالدي او واسالالطه و  

 ن پاله  طاهالک  الد الي خ ش د  یځالي. کاله ال  الا 

الا خهالالالالال ي  ا مالالالالالال ن  الالالالالاله شالالالالال ګ   لتالالالالالاله و الالالالالال   االالالالالالال 

  هللا  تا   ریما ل  الي کهدي.
ې  ې  ى     ى  ائ  ائ   ەئ   چ

ۆئ  ۆئ  ۈئ    ۇئەئ  وئ   وئ  ۇئ

 ٠١5النسا :  چۈئ

  
ل
مالالالا پالالاله   الالیها الا کتالالالا  ال  الالالاز     ه الالا

کالالړ  ال الم   الالا ل چالالي ال خلکالال   الالیم ن پالاله   الاله 

و ال و ي اڅالالالالالالالالاله پیچکالالالالالالالالالړل وکالالالالالالالالالړم چالالالالالالالالالي هللا ال  الالالالالالالالال  

 مه ک ل. اخا  ا   په الرال  د الب  

لتُكْم، والالالالي    ملسو هيلع هللا ىلص په وهالالال  زززا أتْهلتززز ت الهزززِذیعت  زتزززبزْ ِإنهمت
انُحا ِإذتا سترتقت ِفیِهُم ال هرِیُ  تزترتُكحُه، وت  ِإذتا  أتنزهُهْم كت

، وتایْزززُم  زززده ستززرتقت ِفزززیِهُم الضهزززِعیُ  أت تززاُمحا  تلتْیزززِه الحت
زز ت بِْنزز ززرت تْت لتقتطتْعززُت اللهززِه لتززْح أتاه فتاِبمت ززد  ست تت ُمحتمه

 ( ٠٤٨٨ و ١٦٨5)لحیح البهاري: . یتدتهتا "
ستاسالال   الالالی مهالالاله   م  الاله پالالاله  والالال م  

وجالالالالاله  الالالالالمک شالالالالال   چالالالالالي  لالالالالاله والالالالاله پالالالالاله الو   الالالالالد 

مه   سړي نم وکړل    ه واله  ال  پیویال  و  

او چالالي  لالاله والاله کوالالوو ي نالالم وکالالړل  سالالوا والاله  الال  
و ک  الالالالالاله.  سالالالالالالم پالالالالالاله هللا کالالالالالاله زمالالالالالالا  الالالالالالال   

 الالالالم نالالالالم کالالالالړم مالالالالا والالالاله  الالالال  مس  رالالالالاطو 

 پیم کړ  وا .

  الال ل الا چالالي ال رسالالاال ال مه  الال ي   الالا ل 

 الاله م ل سالالم ال  الالد پ  الالاو   پی   ګالالا و 

خلکالالالالالالالالالالالالالالالالال   الالالالالالالالالالالالالالالالاله ال االا و پالالالالالالالالالالالالالالالالاله  اس  الالالالالالالالالالالالالالالالالد 

صالالالالمله  و کالالالال   او پالالالالاله بالالالال  پالالالالالیم مو  

 .الي  ا  ن لاکو   
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لحا  اهمیتى که دارد، مقدم ه بحث ایمان ب
زیررا ایمران محرور     بر سایر مباحث است.

زندگى مسلمان است و زندگى هر مسلمان 
گیرد. پرس بایرد    در سایه ایمانش شکل مى

گفت که ایمان در تمام ابعاد زنردگى فررد   
مسلمان، جایگاه کلیردى داشرته و نقرش    

مسلمان به خردا   کند. بسیار موثرى ایفا مى
ایمان دارد یعنرى او وجرود پروردگرارى را    

مرین و آسرمان   پذیرد کره آفریردگار ز   مى
    است. داناى پیدا و پنهرانى اسرت. مالرک    

معبودى  هر چیز و پرورش دهنده آن است.
او وجود نردارد، او تنهرا پروردگرار     جدا از

متصف به جمیع صفات کمالیه است. از هرر  
عیب و نقص منزه است، این عقیده و براور  

من، نخسرت ملهرم از راهنمرایى و هردایت     ام
  43األعراف:  :فرماید مى کهخداوند است، تکوینى 

توفیرق   (و توسط پیرامبران )خدانبوداگرلطف »
 .«شدیم کرد، هدایت نمى نصیب ما نمى

ثانیا متکى به دالیل عقلى و نقلى دیگررى   
 بدان اشاره خواهد شد. است که ذیالً

خداوند متعرال در براره وجرود، صرفت      -8
ربوبیت و اسماء و سایر صفات خود در قرآن 

در   «.پاک و منزه و پروردگار جهانیان است
سوره قصص، آنگاه که خردا، پیرامبر خرود    

را مورد خطاب قرار داد،  حضرت موسى
 38القصص:  چنین فرمود:

اى موسى! من خدا و پروردگار جهانیران   » 
و در سوره حشر در تجلیل از خود   «.هستم

و ذکررر اسررماء و صررفات خررویش چنررین  
   84 – 88الحشر:  فرماید: مى
خدا کسى است کره جرز او پروردگرار و     »

معبودى وجود ندارد. داناى پیردا و پنهران   
رحمت او در )است. بخشنده و مهربان است 

دنیا شامل حال همه و در آخرت شامل حال 
ر حق که جرز  اوست معبود ب (منان استام

او معبودى وجود ندارد. او پادشراه مقتردر،   
منزه، بى عیب و نقص، امان دهنده محرافظ  
و مراقررب، قدرتمنررد چیررره، بزرگرروار و   
شکوهمند، واال مقام و پاک و منزه است از 
هر چیزى که برراى او شرریک سرازند. او    

همره  )گرر  آفریدگار، هستى بخش و صورت
آن او هراى زیبرا از    اسرت. نرام   (موجودات

هستند. همه موجودات آسمانها و زمرین او  
به تسبیح و ستایش )کنند را به پاکى یاد مى

و او خرداى غالرب و دانرا     (نرد ا او مشاول
باره توصیف خود  در سوره فاتحه در«. است
  3 - 8الفاتحۀ:  فرماید: مى
 هاشایسته ذاتى است که پروردگار تمام تعریف»

 )در تاسربان مهجهانیان است. بخشنده و

. «منران( ادنیا براى همه و درآخرت براى م
  08األنبیاء:  :فرماید وخطاب به مسلمانان مى

شما مسلمانان امت واحدى هستید و من  »
. پس تنها مرا عبرادت  پروردگار شما هستم

  58المامنون:  فرماید: مىو «. کنید
باید از معصیت )من پروردگار شما هستم. »

. در سوره انبیراء  «من بپرهیزید (و نافرمانى

پیرامون نفى هر گونه رب و معبودى سواى 
   88األنبیاء:  فرماید: اش مى ذات یگانه

اگر در آسمانها و زمین بره جرز خرداى     »
داشرتند و   یکتا، خدایان دیگرى وجود مى

چرخانیدنرد نظرم عرالم     امور جهان را مى
خورد. )زیرا چندین مرکرز   هستى بهم مى

دن نظم جامعه گیرى باعث بهم خور تصمیم
شود( پس اوست مالک عرش و  و جهان مى

گویند پاک  از هر چه که کفار درباره او مى
 «.و منزه است

حدود یکصد و بیست و چهرار هرزار    -8 
باره وجرود و ربوبیرت او سرخن     پیامبر در

گفته و او را بعنوان تنها آفریننده و مالک 
انرد، و پیرامرون    کل کاینات معرفى نموده

فات خردا، برا مخراطبین خرود     اسماء و ص
اند، و هیچ پیامبرى نیامده کره   سخن گفته

اى بسوى  خدا با وى سخن نگفته، یا فرشته
او نفرستاده، یا مطالب را به او الهام نکرده 
باشد. و چون این الهام و القراء همرراه برا    
شواهد و قراینى بوده است، بردین جهرت   
مخاطبین آنها صددرصرد یقرین کررده و    

انرد کره آنچره او)پیرامبر(      ودهاذعان نمر 
خبرر   گوید، از جانب پروردگرار اسرت.   مى

دادن این جمعیت انبوه که از برگزیردگان  
انرد، حراکى از    خلق و بهترین انسانها بوده

گفتره آنران صرحیح     ناًیاین است که مطم
توانرد آنهرا را    است. و عقل انسان هم نمى

تکذیب کند، همانطور که توافق آنران برر   
اى آنهرا مجهرول باشرد، از    خبرى که برر 

محاالت عقلى است. زیرا توافق یقینرى و  
تحقیق در مورد صحت مطلبى کره پایره و   

باشرد، از پیرامبران کره     اساسى نداشرته 
دان آدم ترین و منزه تررین فرزنر   برگزیده
در سخن،  و ازنظرعقل، داناتر ازهمه وهستند، 

تررین   ملترین و ارزندهکریم، این کا
کترراب آسررمانى خررود چنررین    

54األعراف:  فرماید: مى
 

همانا پروردگار شما خدایى است  »
که آسمانها و زمین را در شش روز 
)مرحله( خلق کرد، و بعد بر عرش، 
اسررتقرار یافررت )سررپس برره اداره 
جهان هستى پرداخت( برا )پررده   

پوشراند، و   تاریک( شب، روز را مى
نبال روز، روان شررب، شررتابان بررد

است، خورشید و ماه و ستارگان را 
آفریده و تنها او فرمان میدهرد، او  
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 باشند، محال است. راستگوتر از همه مى
تقاد میلیاردهرا انسران برر    ایمان و اع -3 

وجود و هستى خداوند، و عبادت و طاعرت  
سخنى را که بوسیله  آنها از وى: بشر عادتاً

پرذیرد و آنررا    یک یا دو نفر بیان شود، مى
کند، تا چه رسد به خبر یا اخبارى  قبول مى

که بوسیله جمع کثیرى که از بهترین افراد 
روى زمین بوده و تعدادشان از حرد شرمار   

شتر است، بیان شود. عالوه بر این، عقل و بی
فطرت نیز صرحت ایمران آنهرا را بره ذات     

اى کره از وجرود او خبرر داده و او را     یگانه
اطاعت و عبادت کررده و بسروى او تقررب    

 کند. اند، تایید مى جسته
ها عالم از وجود، صفات، اسرماء   میلیون -4 

و اینکه تنها او آفریننده و پرورش دهنرده  
است و بر هر کارى قدرت و توانایى  هر چیز

ه اند، و بخاطر همرین ویر    دارد، سخن گفته
انرد و   ها او را عبرادت و اطاعرت کررده    گی

هرا برا دوسررتانش    بخراطر همرین وی گری   
دوسررتى، و بررا دشررمنانش، دشررمنى و    

(8)اند. رزیده
 

 دالیل عقلى: 

وجود جهان هستى و تنوع موجرودات و   -8
یت از وجرود  هاى گوناگون آن، حکا آفریده

آفریدگارى توانا و قدرتمند دارد که همران  
خداوندست. زیرا غیرر از او )خردا( کسرى    
دیگر ادعاى ایجاد و آفریدن عالم هستى را 

 نکرده است.
آرى! عقل انسان نیز وجود پدیده را بردون   

داند، حتى آفرینش  پدید آورنده، محال مى
ترین موجود را بردون موجرد )پدیرد     ساده

غذاى  داند، مثالً حال و ممتنع مىآورنده( م
پخته را بدون آشپز و پهن شردن فررش را   

داند. تا چه رسرد بره    بدون فراش محال مى
جهانى با این عظمت و بزرگى، با آسرمان و  
زمررین و آفترراب و مهترراب و سررتارگان و  
کهکشانها که هر کدام حجم بسیار بزرگ و 

بروی ه زمرین و     متفاوتى با دیگرران دارد. 
ه در آن آفریده شرده اسرت ماننرد    آنچه ک

هرا و میلیونهرا موجرود زنرده      انسانها، جن
خشکى و دریا، و تفاوتهایى که میران همره   

اى که هریچ دو   موجودات وجود دارد. بگونه
موجود عالم هستى، مانند هرم نیسرتند. و   
اختالفاتى که میان انسانها از لحرا  رنرگ،   
زبان، درک و فهرم و سرایر خصوصریات و    

شود، وجود منابع و معادن  ا دیده مىه نشانه

گوناگون در دل زمین، کره داراى فوایرد و   
ند. و دریاهائى کره دو سروم   ا منافع متعدد

اند و میلیونها  خشکى زمین را احاطه کرده
کننرد. و   موجود زنده در آنها زیسرت مرى  

رودخانه و نهرهایى که بر روى زمین جارى 
است و حیرات و زنردگى انسرانها و انرواع     
موجودات دیگر در پرتوى آن امکان پرذیر  
اسررت.  همچنررین جنگلهررا و درخترران و  
گیاهان گوناگونى که در آن روییده است. و 

هاى خاصى هستند که  هر کدام داراى میوه
از لحررا  رنررگ و بررو و طعررم و سررایر    

 ند، و...ا خصوصیات، با یکدیگر متفاوت
وجود کتابى مانند قرآن، قرآن مجید که  -8

ست و در اختیار ما انسرانها قررار   کالم خدا
گرفته تا آنرا بخوانیم و معنى و مفهوم آنررا  

الشران دلیلرى    درک کنیم. این کتاب عظیم
است آشکار بر وجرود خداونرد توانرا و برا     
عظمت، زیرا وجود کرالم بردون مرتکلم و    

 سخن بدون سخنگو، محال است. 
بنابراین کالم خداونرد متعرال حکایرت از     

بخاطر اینکه کالم او مشتمل  وجود او، دارد
بر معتبرترین شریعتى است کره بشرر ترا    

تررین   کنون آنرا شناخته اسرت و برا ارزش  
قانونى است که نفع و سرود زیرادى برراى    
بشریت به ارماان آورده است. همانگونه که 
شامل صحیح ترین دیدگاههاى علمرى و امرور   

 غیبى و بسیارى از حوادث تاریخى است.
درسرتى کامرل، مطالرب و     و با صرداقت و  

دیدگاههاى مذکور را ارائره نمروده اسرت.    
اى کره در طرول تراریخ و برا وجرود       بگونه

اختالف در زمان و مکان، حتى یک حکم از 
احکام شرعى آن خالى از فواید نیسرت، و  

اش هنروز نقرض    کوچکترین نظریه علمرى 
نشده و اندک تخلفى در هیچ یک از پریش  

ه از وجرود آنهرا   اى کر  ها و امور غیبى بینى
خبر داده، مشاهد نشرده و هریچ مرورخى    

تررین   بخود جرأت نداده کره حترى کوتراه   
هاى متعردد آنررا نقرض یرا      اى از قصه قصه

اى از حوادث تاریخى  تکذیب کند، یا حادثه
را که به آن اشاره نموده یا پیرامون آن بره  

 تفصیل سخن گفته است، نفى نماید.
کالمى را به آرى! عقل بشر، انتساب چنین  

داند. زیررا سرخن قررآن،     انسان، محال مى
برتر از قدرت بشر و سطح معارف اوسرت،  
پس چون این مطلب که قرآن سخن بشرر  
است، محال و منتفى است، بایرد بیردرنگ   

بگرروییم کرره قرررآن کررالم خرردا و کررالم 
آفریدگار انسان است. وجود چنین کالمى، 
حکایت از وجود ازلى و ابدى، علم، قدرت 

 حکمت متکلم دانا و تواناى آن دارد. و
وجود این نظم بسیار پیچیده، مظهرر   -3 

هاى هستى در آفررینش و   قوانین و سنت
رشررد و دگرگونیهرراى موجررودات عررالم  

باشد. زیررا تمرام کاینرات نراگزیر از      مى
تبعیت این قوانین و سرنن هسرتند. و در   
هیچ شررایطى قرادر بره خرروج از ایرن      

عنوان مثرال: انسران   باشند. ب ها نمى سنت
پس از انعقاد نطفه، نخست بصرورت پراره   

آیرد.   گوشتى در رحم مرادر بوجرود مرى   
سپس بمرور زمان تحوالت و دگرگونیهاى 

شود. و سواى ذات  شگفتى بر آن طارى مى
یگانه حضرت حق، احدى در این تحوالت 
و دگرگونیهررا، نقشررى نرردارد. تررا اینکرره 
سرانجام بصورت یرک انسران کامرل بره     

گذارد. این تحوالت،  حنه گیتى قدم مىص
مربوط به مرحله آفرینش و تکوین اوست. 
و تحوالت مشابه دیگرى نیرز در مراحرل   
مختلف رشد و بزرگ شدن او از کرودکى  

این قروانین و    پیوندند. تا پیرى بوقوع مى
هاى فراگیر نه تنها حاکم بر زنردگى   سنت

انسانهاسررت بلکرره در عررالم حیوانررات و 
افرالک و اجررام سرماوى نیرز      گیاهان و

بصورت یکنواخت تسرلط دارنرد. همره و    
همه، مرتبط به این سنن و قوانین فطررى  

تواننرد سررمویى از آنهرا     هستند و نمرى 
تخطى کنند. مثال اگر ستاره یا سرتارگانى  
از محور گردش خود منحرف شوند، نظرم  
عالم هستى بهم خورده و حیات و زندگى 

ابر دالیل یادشده همه، نابود خواهد شد. بن
یعنى عقلى و منطقرى و نقلرى و سرمعى،    

مسلمان به وجود خداونرد ایمران   
آورده و او را پروردگرررار همررره  

دانرد و بعنروان    موجودات عالم مى
ناسرند و  ش معبود اول و آخر مرى 

تمرام  سرانجام زندگى مسلمان در
 بعاد، براساس همین ایمان و براور ا

 (8)گیرد. شکل مى
 منابع:

مالرف: ابروبکر    گی مسرلمان روش زند -8

 المسلم  جابر الجزائرى ترجمه: منهاج

 منبع فوق -8
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 نیازهرای  کره  دارنرد  حق کودکان تمام 
 تنهرا  نره  شرود،  بررآورده  آنها اساسی
 شامل که امنیت و بقا برای الزم نیازهای

 آنهرا  بره  بلکه تاس حقوق اساسی آنان
داده شده و زمینره هرا مسراعد     امکان
 و جسرمی  رشرد  به توانایی حد تا شود
 میرزان  و سن به توجه با و رسیده ذهنی
 جامعره  از عضروی  عنروان  به خود رشد
 شرهروند  یرک  ترا باشرد   نماینرد  عمل

 امرور  بره  عالقمنرد  و مسئول بزرگسال
 دیگرر،  عبرارت  به. شوند تبدیل جامعه
 به بشر حقوق عالمیها مفاد دادن تعمیم
 گرفتره  انجام آنان نیازهای بنابر کودکان

 بررای  بایرد  که است، نخستین نیازهایی
 دوران از آنهرا  تا شوند برآورده کودکان
 بتوانند و برده لذت مصان و شاد کودکی

 رشد به آنچه تمام گرچه کودکان به
 نیراز  میکنرد  کمرک  شان پیشرفت و

 ی باصرفا،  خانواده نیازمند آنها. دارند
 شررادی و محبررت مخرروار،دوسررت غ
 مکانهرای  و تازه هوای به آنها. هستند

که نیاز انسرانی شران    بازی برای امن
 داسرتان،  به آنها. دارند است احتیاج

 که لوازمی تمام معه کتابخانه مدرسه،
 قرروه و ذهررن برررانگیختن موجررب

 کودکان. نیازمندند شود یادگیریشان
 را خررود مررذهب و فرهنررگ بایررد

 بیاموزند و کار برند به آنرا و بشناسند
 طبیعرت  و زندگی مظاهر به نسبت که

 .شوند احترام و شگفتی دچار

 كودک مفهوم تعریف

 بیران  و کرودک  کلمه تعریف شاید
 آید، نظر به آور تعجب کمی آن مفهوم
 معنای شودکه تصور است ممکن چون
 علمرای  امرا . است بدهیات از کودک
 خاصی تأثیرات جهت به فقهاء و حقوق
 تکرالیف  و حقوق در کودکی هدور که

 از. انرد  نموده آن تعریف به اقدام دارد
 نوزادی از پس کودکی دوره عرف نظر

 ادامه قانونی سن به رسیدن تا و شروع
 و نروزادی  میران  فاصرل  حد. یابد می

 کرودکی  ای دوره عام عرف را نوجوانی
 .گویند می

: گوینرد  می صایر کلمه ذیل حقوق علماء
 نرسیده شرعی بلو  به که دختری و پسر

 محررض برره اسررت، محجررورین از اسررت
 شرود،  مری  محو او حجر بلو  به رسیدن
 از حکرم  صردور  به احتیاج که این بدون
 بلو  از پیش اگر باشد، شرع حاکم سوی
 را او باشرد  تمیز دارای که رسد حدی به

 .گویند ممیز صایر

: نویسرند  مری  بلو  واژة ذیل همچنین
 پرنج  از کیی پیدایش با رشد و بلو  سن

 کره  شرود  می حاصل طفل برای وضعیت
 بعررض در مرروی روئیرردن از عبررارت
 و بارل  زیر صورت، در) بدن، های قسمت
 حریض  پسرران،  در احتالم ،(آلت اطراف

 تمام سال 0 سن به رسیدن دختران، در
 و پسران، در تمام سال 85 و دختران در

. بود خواهد دختران شدن بارور استعداد
 منصره  بره  کسی در ها گیه وی  این اگر

 اال و است کودک نرسد مشاهده و ظهور
 گفتره  نیز و. بود خواهد جوان یا نوجوان
 در و اسرت  صرایر  جمرع  صاار که شده

 شرود  می گفته کسی به «صایر» اصطال 
 روحری  و جسرمانی  نمو به سن نظر از که
 نرسریده  اجتمراعی  زنردگانی  برای الزم
 از وسریع  هرای  بخش در هم فقها. باشد
 کرودک  تعریرف  به بحث، تناسب به فقه

 صرراحب تحریرالوسرریله .انررد پرداخترره

 قدرتمنرررد، بزرگسررراالنی بررره
 مسرئول  و اندیش نیک مستقل،
 .شوند مبدل

 که بقاست حق آنها، مهمترین
 نیازهای نمودن برطرف یمعنا به
 و امنیررت سرررپناه، غررذا، برره او

زیررا   .اوست سالمتی از مراقبت
 در قرردم اول نیازمنررد کودکرران
 و صرردمات مقابررل در حفاظررت
 روحرری و جسررمی آزارهررای
 .هستند

 به مناسبت گرامیداشت از روز بین المللی كودک
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الصزغیر وهزح الزذی لزم یبلز   زد » : فرمایرد  می
  تنرزززذ تصزززرفاته فزززی  البلزززحح محجزززحر  لیزززه شزززر ا  

 بلرو   حرد  به که است کسی صایر «أمحاله
 در تصرفات از شخص این باشد، نرسیده
 ادامره  در و بود خواهد ممنوع خود اموال
 و تمیرزی  کمال در که هرچند: دافزای می
 و سرود  نهایت در تصرفاتش و باشد رشد
 نظر از شخصی چنین. گیرد صورت صال 
 .گردد می تلقی کودک فقها

 االسالمی الرقز  » در الزحیلی هب و کتراد
 کرل  به طور: الصار: »نویسد می «ادلته و

 «البلو  الی الوالده حین من یبدأ إنسان،
 انسرانی  هرر  هب که است ای دوره کودکی
 و والدت هنگامه آن آغاز گذشت، خواهد
 در و. است بلو  حد به رسیدن آن پایان
 مرالکی  و حنفری  یعلما: گوید می ادامه
 غیرر  یرا  اسرت  ممیرز  یا صایر: اند گفته
 هفرت  کره  است کسی ممیز غیر و ممیز،
 ممیرز  و. است نکرده سپری را تمام سال
 از تمرام  سرال  هفرت  که گویند کسی به

( ص)پیرامبر  چرون . است ذشتهگ عمرش
 هفت به تان فرزندان وقتی: است فرموده
 عرادت  نمراز  به را آنان رسیدند، سالگی
 .دهید

 دوره  به انسان عمر از مقطعی بنابراین
 از کره  چنرد  هر دارد، اختصاص کودکی
 دقیقی مرز فقهی، و حقوقی عرفی، لحا 
 اوضاع چون. است نشده تعیین آن برای

 آن در تاذیره  و تیوراث محیطی، شرایط
 حراالت  از یکی پیدایش با اما. است ماثر
 به و خارج کودکی وضعیت از انسان فوق
 .گردد می وصل جوانی و نوجوانی ای دوره

که با کسب ظرفیت مناسب به مراحلی از 
 حقوق انسانی خویش نایل می شوند.

 زنردگی  در بایرد  کودکران  :مشاركت حق
 خرود  ملرت  و جامعره  مدرسه، خانواده،
 عهرده  برر  مسرئولیتهایی  باشند، سهیم
 زبران  بر را خود نظریات بتوانند و داشته
 .آورند

 میگیرریم  نتیجه چنین فوق مطالب از

 بررآوردن  برا  برابرر  کودک، حقوق که
 بره  رسریدن  بررای  و است او نیازهای
 وجود به قوانینی و اصول هدفی، چنین
در آنهرا چنرین تسرجیل     که اند آمده

 برا  باید کودکان نیازهای: گردیده است
 طرور  بره  کرودک،  وجرود  کل به توجه
 او بالنردگی  و رشرد  برا  همراه و خاص
 نر اد،  هرر  از کودکران . شرود  برطرف

 مقررام جنسرریت، مررذهب، فرهنررگ،
 از بایرد  سرن،  یرا  توانرایی  اجتمراعی، 

 .باشند برخوردار خود حقوق تمامی

 یگانره  بره  توجره  با باید قوانین این
 و او خراص  نیازهای و کودک هر بودن
 درجره  و شخصیت سنی، شرایط بنابر
 و شرده  انجام او ذهنی و جسمی رشد
 .نمایند تاییر او رشد با مطابق

 توجه به محتاج که کودکانی نیازهای
 دچرار  جملره  از بوده، وی ه رسیدگی و

 توانرایی  یا ذهنی و جسمی ناتوانیهای
 بایرد  هسرتند،  عادی حد از بیش های

 لشرام  که مواردی دیگر. شود برآورده
 کره  هستند کودکانی میشوند، بند این
 در حضرور  جملره  از ناگوار شرایط در

 آوارگرران، کمرر  جنگرری، منرراطق
 گرفته، قرار آزار مورد یا بوده تبعیدیان
 آن هسرتند،  داغردار  یرا  دیده آسیب
 رنج شدید فقر از که کودکانی از دسته
 سروء  و کشری  بهرره  درگیر یا میبرند
 اییبیماریهر  بره  بوده، جنسی استفاده
 و هسرتند  مبتال آن مانند و ایدز نظیر

 جملره  از نیرز  دسرت  ایرن  از مواردی
 بره  خراص  توجره  بره  نیازمند کودکان
 .آیند می شمار

 مراحررل در بالنالالدگی: و رشالالد حقالالو 
 و رشرد  رونرد  طی در کودکان مناسب
 پرورشری  امکانرات  بره  خود، پرورش
 مرحله هر در باید و دارند نیاز متناسب

 راه در را فیوظررای خررود، زنرردگی از
 و جسمی رشد از درجه آن به رسیدن
 در آنهرا . باشند رسانده پایان به ذهنی

 و امکانرات  بره  خرود  رشد از مرحله هر
 یادگیری به تا دارند نیاز خاص فرصتهای

 و حرکتری  و ارتبراطی  مهارتهرای  زبان،
 اطرراف  جهران  درک و شناخت توانایی
 در خاصری  توانرایی  اگرر . بپردازند خود
 آن جبرران  بررای  باید ندارد، دوجو آنها
 .شوند یاری

 باید نیز ناشنوا کودک یک  مثال برای
 به چه ، درجه ممیز به رسیدن از قبل تا

 آمروختن  برا  یرا  باشد اشاره زبان شکل
 مانند و آموزشی کمک ابزارهای با تکلم
 این زیرا بیاموزد را خود مادری زبان آن،

 بره  زبران  آمروختن  سرن  بهترین دوره،
 مرورد  ارتباطات تمام ماز و یرودم شمار
 را آن کارگیری به و زبان درک برای نیاز
 بره  دریچره  ایرن  اگر. آورد می وجود به

 کرودک  باشرد،  بسرته  آمروختن  سوی
 بره  رسریدن  بررای  خاص توجه نیازمند
 است، چون خود همساالن دانش درجه

 داشرتن  از دنیرا  در کودکان از بسیاری
  .دهستن محروم امکانات ترین ابتدایی

  كودكان: شراكت و مسئولیتها حقو ،

 مسرئولیت  برا  معموالً کودکان حقوق
 حرق،  امرا  میشرود  همرراه  آنها پذیری
 اثرر  در آنررا  شرخص  کره  نیست چیزی
 امرری  حرق،  کنرد،  کسب وظیفه انجام
 نمیتروانیم  مرا  و اسرت  مسرتقل  و ذاتی
 از ناخشنودی خاطر به را کودکی حقوق
 و گرفتره  نادیرده  وی، رفتارهرای  بعضی
 .نماییم محروم آن از را کودک

 این بیاموزند باید کودکان آنچه
 از بخشی حقوق، رعایت که است
 کس هر و است بشر روابط الگوی
 بایرد  مرا  که است حقوقی دارای
 کره  بیاموزیم و کرده رعایت آنرا

 و گفتگرو  بره  سازگاری، نا هنگام
 مثرال،  بررای . بپرردازیم  مذاکره
 امرا  دارد، نظرر  اظهار حق کودک
 نظریررات برره دادن گرروش بایررد

و شررایط  . بیاموزد هم را دیگران
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 در کره  مقتضی مساعد گرردد همرانطور  
 آمرده  ملرل  سرازمان  نامره  آیین مقدمه
 بخرش  آرامش محیطی در } رشد است،
 از حسی و طلب صلح روحیه به منجر که

 و برابرررری آزادی، بردبررراری، وقرررار،
 کرودک  هر         حق میشود، همبستگی

 {.است

 توانایی: و سن

 کرودک،  تصرمیم  و نظر گرفتن نظر در
 سن به توجه با باید که اوست مسلم حق
 قررار  مطالعره  مرورد  او پختگی میزان و

 از براری  ربرا  نبایرد  کرودک  امرا  بگیرد
 حد از خارج آن حمل که هایی مسئولیت
 عبرارت  بره . شود مواجه اوست، توانایی
 امور انجام در که دارد حق کودک دیگر،
 گروهری  های مسئولیت و رسهمد و خانه
 ایرن  میرزان  امرا  باشد، سهیم دیگران با

و در . باشد او توانایی حد در باید شراکت
 رعایت حق شان تمکین شرود}کودکانی 

 و شرده  گذاشته احترام آنها حقوق به که
 احتمرال  بره  باشرد،  شرده  حمایت آن از

 حقروق  بررای  بزرگسرالی  در زیاد بسیار
 { .دش خواهند قائل ارزش دیگران

 مدرن جهان به یاد داشته باشیم که در
بره شریوه    کرودک  رعایت حقروق  امروز

 موجررود هررای چررالش از اصررولی یکرری
 حقروق  طلب استیال های قدرت. باشد می

 و شدن جهانی آزادی، بشر، حقوق زنان،
 قررار  خرود  مستمسک را کودک حقوق

 مجرازات  متحمل ترکم محکوم، کودک
بررر اسرراس مررواد قرروانین  و گردیررده

 در را خرود  محکومیرت  موضوعه دوره
 .گذراند خواهند ها گاه پرورش

 نبرود،  چنین وضعیت گذشته در اما
 بررای  حتری  اولیره  قرون در مخصوصاً
 وجرود  مردون  حقوق آزاد، بالغ انسان
. کودکان و اطفال به رسد چه تا نداشت
 وفاییشرک  و تکامرل  طبیعرت  بنابراین
 وضرع  مقتضری  امرروز،  بشرر  اندیشه
 و بروده  نهراالن  نرو  بررای  وی ه قوانین
 .تابد برنمی را آن از غیر چیزی

 كودک حقو  شناختمبانی 

 جوامرع  در کودک حقوق شناخت از
 یک این گذرد، نمی زیادی زمان بشری
 بشرر . باشرد  مری  نوظهور و نوپا حقوق

 آن زوایرای  تمام به هنوزکه هنوز است
 آن رعایرت  در الزامری  و فتهنیا آگاهی
 ایرن  از ابعرادی  تردریج  به و بیند نمی

 ترا  است توسعه و کشف حال در حقوق
 .گردد نایل خود تکاملی حدی باشد به 

 تراریخ  طرول  در اطفرال  زیرا زندگی
 طور این و است نداشته یکسانی حالت
 نعمررت و نرراز در همیشرره کرره نبرروده
 در پیوسته آنان زندگی. باشند گذرانده

 اعصرار  در و شده گزارش نشیب و زفرا
. اسرت  بروده  نوسران  برا  توأم گذشته

 هرای  صحنه تمدن تاریخ در ویلدورانت
 شرق در کودکان زندگی از انگیزی غم
 که این با وی. کند می نقل عالم غرب و

 و احتررام  محبرت،  در را زمرین  مشرق
 امرا  سرتاید  می کودکان حقوق رعایت
 برر  دخترری  اگرر  چرین  در: گویرد  می
 شد، می افزوده خانواده متعدد راندخت

 تازه به دنیا آمده نوزاد که داشت امکان
 یا بمیرد شب سرمای در تا کنند رها را

 در. شرود  طلرب  طعمه گرازان خوراک
 فرزنردان  توانست می بزرگ پدر جاپان

 دیگر بزرگ جرم یا عفتی بی گناه به را
بهره  یا داران برده به را کودکان بکشد،

 همچنررین. وشررندکررودک بفر بررران
 از پیشرگیری  بررای  آتن در: گوید می

 آور فقرر  تجزیره  و جمعیرت  افزایش
 را نوزادان کشتن عرف و شرع اراضی،
 فرزنردی  کره  پدری هر داند، می مبا 

 را او یرا  آورد وجود به ناقص یا ضعیف
 مختار کشتنش در نداند خود صلب از

 کنرد  می نقل افالطون زبان از و. است
 و ناتوان کودکان مهه: گوید می وی که
 یرا  منحط مادر و پدر از که اطفالی نیز
 و. شروند  نابود باید آیند وجود به پیر
 خطر ای حادثه یک خود روم، در تولد
 دخترر  یرا  ناقص کودک اگر. بود خیز
 او توانسرت  می سنت حکم به پدر بود
 .بکشد را

 کودکران  آمریکرائی  قبایرل  یبعض
 شررراب انرردکی برابررردر  را خررود

 بردون  فیجی، جزایر در یدند،بخش می
 و آنی منافع یا تفریح برای)علت هیچ
 را خررود کودکرران( خشررم بعلررت یررا
 سفرهای در گردان جهان کشتند، می
 قبایل که کردند مشاهده خود ای دوره
 رئریس  به را خود کودکان جزیره این

 که منظور بدین کردند می اهداء قبیله
 بخورد!! را ها آن قبیله رئیس

 در «دخترر »  مخصوصاً کشی فرزند
 و داشررت رواج عررالم غرررب و شرررق

 غذای فقدان و فقر ترس از خانواده ها
 فروختن و بردگی قتل، به اقدام کافی
 کردند. می خود اوالد
 جهلسرتان  ایرن  در اسالم فرو  تا

 قرانون  برا  و درخشرید  غمبار، تاریک
 مدد به خود آسمانی شریعت و متعالی
 را سرالم  زنردگی  روش و آمد بشریت
 قررآن . آموخرت  آدم فرزنردان  برای
چ  چ   چ  چ  چ :فرماید می کریم

ڌ  ڌ  ڎ     ڍڇ  ڇ  ڍ  ڇڇ

  ١٠اإلسرا :  چڎ  ڈ
و فرزندان خود را از بیم تنگدسرتی  )

مکشید، این ما هستیم که آنان و شما 

 کشرورهای  بره  آن روزنه از و داده
 .گیرند می ایراد و عیب دیگر

 بررای  کشرورها  اکثر در گرچه
 و شده لحا  وی ه حقوق کودکان
 گردیده منظور موضوعه درقوانین

 در برائرت  اصرل  شرامل  که است
گناه  انتساب قابلیت عدم و جرایم
 چنانچره  .باشرد  می آنان به و خطا
 گرردد  جرم مرتکب ممیز، کودک
 اطفررال ویرر ه دادگرراه در بایررد

 شرود،  رسریدگی  آنران  جرایم به
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را روزی می دهیم یقینراً کشرتن آنران    
 گناهی است بزرگ(.

 اکررم  رسرول  از مسعود بن عبداهلل
 چیسررت؟ گناهرران بزرگترررین: یدپرسرر

 أجل من ولدک تقتل أن: »فرمود حضرت
 خراطری  به فرزند کشتن «معک یأکل أن
 از بعد و. است شریک تو با خوردن در که
 از یکی زنان از بیعت جریان در مکه فتح

 متعهد اخد رسول با آنان باید که موادی
 را خرود  فرزنردان  کره  بود این شدند می

 سروره  از 88 یره آ مرتن  جزء که) نکشند
 بدین(. أوالدهن یقتلن وال است ممتحنه
 قایل حیات حق کودکان به اسالم وسیله
 سرایر  و کرد تضمین را آنان زندگی. شد

 در و شرناخت  رسمیت به را آنان حقوق
 .نمود تثبیت جامعه

 الهری  دین ترین کامل عنوان به اسالم
 عرالم  سراسرر  در بشرریت  نجات منادی
 عنروان  بره  مگرامی اسال رسول. است

 پیرام  کننده ابال  و وحی کننده دریافت
 قروانین  تطبیرق  و تبیرین  رسالت الهی،

 دار عهررده را اسررالم بخررش حیررات
 مررد  ابر آن سنت در کنکاش اکنون.بود

 چون است، پیداکرده چندان دو ضرورت
 گفترار و  از عبرارت  سرنت  علمی مفهوم
 طور همین و باشد می مکرم نبی رفتار
 سرر  زنردگی  ابعاد سایر در سنت این که

 عنروانی  بحرث  در است، راهنما و مشق
 .دارد خاص برد کار نیز نوشتار این

 گیرری  شرکل  نحوه ما فرضیه بنابراین
 اکررم  رسرول  سنت در کودک حقوق
 کره  برود  خواهد این اصلی السو و است
 چره  اسرالم  تجلی تاریک، روزگار آن در

 ایجرراد کودکران  سرنوشررت در تاییرری 
 از پیرامبر اکررم   دیگر عبارت به نمود؟
 وارسرته،  هرای  انسان بدوی جاهل مردم
 زاویره  امرا  ساخت، پرست خدا و فداکار
 چگونره  کودکان به راجع بزرگوار آن دید
 خراتم  عنوان به حضرت آن ظهور و بود؟

 سرگذشررت در تحررولی چرره پیررامبران

 آورد؟ پدید کودکان

 کودک، تعریف ارائه ضمن تحقیق این
 و خررانواده در کررودک حقرروق تبیررین
 رسرول  رفترار  امرروز،  جهران  اجتماع
 از کودکران  حقروق  و کودکان با اکرم
 پاسرخ  اسرت  کوشریده  پیرامبر  نظر

 پر وهش  معیارهای با منطبق و مناسب
 ایرن  قالب در و یافته فوق سااالت برای
 راسرتین  سنت جویندگان خدمت مقاله
 امیردی  بره  نماید، تقدیم عظما رسول
 عهده حدی از تا باشد، توانسته که این

 .باشد آمده بر خود مسالیت

 بلی قراری که در باال تذکر داده شرد 
 جهران  نقراط  سرایر  در کرودک  حقوق
 رو روبره  زیرادی  هرای  چالش با همواره
 جهرانی  اعالمیه که حالی در. است بوده
 شده تصویب 8042 سال در بشر حقوق
 از پرس  کرودک  حقوق کنوانسیون بود،
 بره  8020 سرال  در یعنی ساله 48 وقفه

 مشرکالت  خرود  ایرن  و رسید تصویب
 ایجاد حقوق این تحقق راه در را زیادی
 کره  دوم جهرانی  جنرگ  از بعد اما کرد

 جنرگ  این در کودک میلیون 83 تقریباً
 بره  جهانیران  رفتره  رفته شدند کشته
 .بردند پی کودک حقوق اهمیت

 کنوانسیون کشورها که بود رو همین از
 ترا  ندرساند تصویب به را کودک حقوق
 روی پریش  کره  زیرادی  موانع و مسائل
 مرتفع حدودی تا بود حقوق این تحقق
 کنرد،  پیدا را خود خاص جایگاه و شود
 به هایی شرط حق اعمال با کشورها اما
 کنوانسیون. اند پیوسته کنوانسیون این

 بره  8020 سرال  در کره  کرودک  حقوق
 رسریده  کشرورها  از بسریاری  تصویب
 همره  که هشد نوشته ماده 54 در است،
 قررار  تاکید مورد را کودک حقوق ابعاد
 سره  بره  نزدیک اینکه با اما. است داده
 حقرروق کنوانسرریون تصررویب از دهرره
 در هنروز  هرا  دولرت  گذرد، می کودک
 و آنران  مشرکالت  کودکران،  برا  رابطه

 سراختن  فراهم در آنان آینده دورنمای
 چنردانی  موفقیرت  بره  عادالنه شرایط
 اند!! نیافته دست

 بره  تراکنون  کره  کشرورهایی  تعداد
 808 انرد  درآمرده  کنوانسیون عضویت
 و سررومالی تنهرا  کرره هسرتند  کشرور 
 کرودک  حقوق کنوانسیون عضو امریکا
 کنوانسیون فقط کشور دو این. نیستند
 تعداد و اند کرده امضا را کودک حقوق
 و شرررط حررق آن بررر نیررز کشررور 78

 ترتیرب  بردین  انرد  کرده وارد اعالمیه
 کنوانسریون  ایرن  بره  کشرورها  اگرچه
 ایرن  مواد که جا هر در ولی اند پیوسته

 شران  داخلری  قروانین  برا  کنوانسیون
 را داخرل  قروانین  باشد، داشته تعارض
 کنند!! می اجرا

 کشورهایی که اند عقیده این بر ناظران
 کنوانسریون  عضرو  شررط  حرق  این با

 شررط  حرق  چون شوند نمی محسوب
 با و دارد تعارض معاهدات قانون با کلی
 تعرارض  در کنوانسریون  اهداف و رو 
 دسرت  شررط  حرق  این واقع در. است
 اقردامی  هر تا گذارد می باز را ها دولت

 دهند انجام کودکان مورد در بتوانند را
 ایرن  بر نظران صاحب که روست این از

 موارد به باید کلی شرط حق که باورند
 در کره  جرایی  تا شود محدود مشخص
 حرق  نای کودک حقوق ارتقای راستای
 .شود برداشته کامالً ها شرط

 
 منابع:

ازمتن اعالمه حقوق جهانی کودک برگه : 8

 8042مصوب سال 

قطعنامرره کنوانسرریون حقرروق کررودک : 8

 8020مصوب سال 

گزیده ای ازصفحات اجتمراعی بخرش   : 3

 .اطالعات دینی
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 كدام ایمان؟!

ایمانی که در این بحث و بررسی موردنظر ما 
و در پی آنریم کره بره بیران آثرار و       است،

دستاورد های آن در جران و زنردگی اجتمراعی    
 انسان ها بپردازیم، کدام ایمان است؟

پاسخگویی روشن و خالی از ابهام بره ایرن   
سوال ممکن نیست مگرر بعرد از آنکره مرا     
مفهوم ایمان و معنای آن را باز بشناسریم و  
این موضوع را بررسی کنیم که ایمان به چه 

 یزی ؟ یا به چه کسی؟ یا....؟چ
معنی و مفهوم ایمان این نیست که فقط بره  

نرد  زبان بگوییم: مومن هستیم. چه بسریار ا 
 ایمان آورده ایم.منافقانی که به زبان گفتند:

 به: گویند می که هستند مردان از گروهی) 
 در ایرم،  آورده ایمران  رسرتاخیز  روز و خدا
( رشران نظ بره )آنران  .ندارند ایمان که حالی
 حرالی  در دهند، می فریب را مومنان و خدا
 ولری  دهنرد  نمری  فریب را خودشان جز که
 9 - ٨البقرة:  (.فهمند نمی

معنی و مفهوم ایمان، تنها این نیسرت کره   
اعمال و مراسمی را کره مسرلمانان از روی   
عادت انجام می دهند ما نیز  انجام بردهیم.  
چه بسیار اند شیادانی که بره نیکوکراری و   

معنا و مفهوم ایمان فقط این نیست که مرا  
شناخت ذهنی از حقایق ایمان پیدا کنریم.  
چه بسرا مردمرانی کره حقرایق ایمران را      

  شناختند، اما هرگز ایمان نیاوردند.
 سرکشرری و سررتم روی از را آن و)ترجمرره:

 آن بره  دلهایشان که حالی در کردند، انکار
 مفسردان  عاقبرت  بنگرر  پس داشت، یقین
 84النمل:  (.بود چگونه

تکبر و حسد و دنیا دوستی آنان را از ایمان 
داشتن به چیز هایی که یاد گرفته بودنرد و  
پس از آنکه حق بطور کامل برایشان روشن 

  .شده بود مانع گردید

دسته ای از آنان حق را کتمان می ) ترجمه:
 ٠٦٤البقرة:  کنند با آنکه می دانند.(

مان تنها یک کار زبانی یرا یرک   حقیقت ای
بدنی یا یک کار ذهنی نیست. ایمران در  کار

حقیقت، یک عملکرد روانی اسرت کره در   
اعماق روان انسان نفوذ مری کنرد. . تمرام    

راده و زوایای وجود انسان یعنی ادراکات و ا
وجرردان او را دربررر مرری گیرررد و تحررت  
فرمانروایی خود قرار مری دهرد. بنرابراین،    
ایمان حقیقی قطعاً احتیاج به آنچنان ادراک 
ذهنی و فکری دارد که نقراب از چهرره ی   
حقایق هستی برگیررد و آن حقرایق را بره    
همان صورت و وضعیتی که در واقع هستند 

نیرز  به نمایش درآورد و این کشف و شهود 
جز از طریق معصوم و انحراف ناپذیر وحری  

 الهی انجام پذیر نخواهد بود.
باید این ادراک عقلی و ذهنی بره سررحد    

جزم و یقین برسد، و انسان را بره آنچنران   
یقین قاطعی برساند که هیچ شک و شربهه  

 ای آن را متزلزل نگرداند. 
 کره  اند کسانی تنها( حقیقی) مامنان)ترجمه: 

 در) سرپس , اند آورده ایمان امبرشپی و خدا به
 ٠5 الحجرات: (اند نکرده( وتردید) شک( باره این

این شناخت جزمی و قطعی نیز باید همراه 
بررا پررذیرش قلبرری و دلبسررتگی ارادی و 
اختیرراری باشررد، بطرروری کرره در پیکررر 
فرمانبری و اطاعت و سرسرپردگی از روی  
رضایت و تسلیم همه جانبره نسربت بره    

به او ایمان آورده اسرت،  فرمان کسی که 
  تجسم پیدا می کند.

 آنهرا  که پروردگارت به سوگند )پسترجمه: 
 اختالفرات  در اینکره  مگرر  آورنرد،  نمی ایمان
سپس از داوری  و دهند، قرار داور را تو خویش

تو، در دل خود احساس ناراحتی نکنند و کامال 
 ٤5النسا : (تسلیم باشند.

که بسوی )در گفتار مومنان وقتی ترجمه:
خدا ورسولش خوانده شوند تا در میانشان 
حکم کند، همین است و بس که بگوینرد:  

و چنررین شررنیدیم و فرمررانبردار شرردیم 
 5٠النحر:  د.(مومنان اند که رستگارانن

و مرد وزن با ایمان هرگرز حرق   )ترجمه: 
و رسرولش فرمرانی    د که وقتی خداندارن

خویش گرزینش و  راصادر می کنند درکار
 ١٤األ زاب:  سلیقه ای داشته باشند.(

و باآلخره حتماً باید آن شناخت عقلری و  
این پذیرش قلبی را یک حرارت وجردانی  
قلبی همراهی کند، که بتواند آن انسان با 
ایمرران را عملکرررد هررای متناسررب بررا  
اعتقاداتش برانگیزد و به پرذیرش مبرانی   
ه اخالقی و رفتاری مشخص شده در رابطر 

با عقایدش وا دارد، و او را بررای جهراد و   
ایثار با مال و جان و هستی و دارایری اش  
بسیج گرداند. بهمین جهت است که مری  

م مومنان راچنین توصیف بینیم قرآن کری
  می گوید:می کند و
) مومنان کسانی هستند که وقتی ترجمه:

نام خدا برده می شود دلهایشان از خروف  
د، و هنگرامی کره   خدا به تپش در می آیر 

کارهای خیر و شعار هرای بنردگی و   
دینداری تظاهر می کنند، حال آنکه 
در قلبهای شان اثری از آبادی خیر و 

  صال  و اخالص برای خدا نیستز
 بگمران ) منافقران  شک بیترجمه: 
 دهنرد،  می فریب را خدا( خودشان

 نیرنگ دهنده کیفر خدا که حالی در
 برخیزنردز  نماز به چون و است، آنان
 در خیزند، می بر کاهلی و سستی با

 کننرد  مری  نمرایی  خود مردم چشم
 یاد اندکی جز را خدا( نمازشان در)و

 ٠٦2النسا :   .کنند نمی

 س یدمنعم هامشی
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تالوت می شود برر ایمرانش    آیات خدا بر آنان
می افزاید و بر پروردگار شان توکل می کنند، آن 

آنچه که به کسانی که نماز را برپا میدارند و از هر 

رسانند. اینان اند آنان روزی کرده ایم به دیگران می 
 ٦ - 2األنرال:  همانا مومنان حقیقی.(

ن را در لبرراس قرررآن کررریم همررواره ایمررا
اخالقیات زنده و عملکرد های درخشنده ای 

ا، باعث به نمایش می گذارد که آن وی ه گیه
کرافران منرافق   متمایز گردیدن مومنران از 

  است.
گردیدند مومنان آن کسرانی   )رستگارترجمه: 

که درنمازشان خشوع دارند و آن کسانی کره از  
بیهوده گویی و بیهوده کاری کناره می جوینرد و  

که زکات را به اهلش می رسانند و آن کسانی 
کنتررول و  آن کسانی که شررمگاه خرود را   

 5 – ٠المؤمنحا:  مواظبت می کنند.(
خداوند متعال در مقرام توصریف مومنران    

  راستین می فرماید:
همانا کسانی هستند که مومنران  ) ترجمه:

به خدا و رسولش ایمان آوردند و سرپس  
و جانهایشان ها نشدند و با داراییدچار شک 

در راه خدا جهاد کردند. آنان اند که راسرتگویان  
 ٠5الحجراَ:  اند.(

این اسالم در تفسیر استادسیدقطب، شهید
( مری گویرد:   آیه درکتاب)فی ظالل القررآن 

پس ایمان عبارت اسرت از براور و تصردیق    
قلبی به خدا و رسولش. آنچنران تصردیق و   
باوری که هیچگونه شک و تردیردی بررآن   

ارد نشودز تصدیق مطمئن و ثابت و یقینی و
که دچار لرزش و پریشانی نشود، و خیاالت 
و وسوسه ها در آن تاثیر نگرذارد و قلرب و   
احساس در رابطه با آن گرفتار تردد نباشد. 

تصدیقی که جهاد و فداکاری آنچنان باور و 
مالی وجانی در راه خدا از آن چشمه می گیررد.  

یرینی چنرین  دل و قلب انسان، وقتری شر  
ایمانی را چشید و از چشرمه ی گروارای آن   

نار آن آرامش یافرت و بررآن   نوشید و در ک
د بی شک وتردید، تالش می کنرد  ماناستوار

قلب خارج از دنیایتاحقیقت آن ایمان را در
خود، در واقعیت های زندگی، و در زنردگی  
روزمره با مردم تحقق بخشد. می خواهد که 

ر درونرش احسراس   بین حقیقت ایمان که د
می کند، از یک سرو، و واقعیرات زنردگی و    
ظواهر آن و  جریانرات موجرود در جامعره،    
یکپارچه گی و هماهنگی برقرار سازد، و تاب 

برجررردایی و تحمرررل نمررری آورد در برا 

حسش است برا آنچره در   تصورایمانی که در
 واقعیت های اطرافش مشاهده می کندز زیرا

می آزارد و را این دوگانگی لحظه به لحظه او
بر او ضربات پی در پی وارد می سرازد! و از  
اینجاست که بسوی میدان جهاد در راه خدا 
با مال و جان می شتابد و بسیج می شرود و  

نرده ی درونری و خرود    این یک بسیج طوف
ن و روان انسان با ایمان جاجوش است که از

گیرد، و انسان مومن اراده می کند نشأت می
رانی و زیبایی نقش بسرته  که آن چهره ی نو

در دلش را در بیرون تحقق بخشد، و بنگرد 
که آن نور ایمانی در واقعیت زندگی و محیط 
زیست مردم تابیدن گرفته است. خصومت و 
ناسازگاری انسان مومن با زنردگی جراهلی   
اطرافیانش نیز یک خصومت ذاتی و درونری  
است و از آنجا نشأت می گیرد که انسان برا  

ی تواند یک زنردگی دوگانره را در   ایمان نم
و واقعیرت   گیر و دار فیمابین تصور ایمرانی 
نمری توانرد   زندگانی اش تحمرل کنرد ونیز  

بخاطر واقعیتهای عملی و نراقص و زشرت و   
منحرف جامعه اش از آن ایده های تکاملی و 
زیبا و مستقیم ایمانی اش دسرت برردارد و   
مبارزه و نبرد همچنان باید بین او و جامعره  
اش ادامه یابد تا وقتی که این جاهلیت حاکم 
بر جامعه بشری به آن ایرده هرا و زنردگی    
 ایمانی منتهی شود. این عناصر و شررایطی 

یا اگررر )ایمرران راسررتین( شررمردیمکرره بر
)عقیده ی راستین( را پایه خواستید بگویید 

ی کننرد. و هرگراه یکری از عناصرر     ریزی م
 رانمری تروان مرابقی آن    درکارنباشد هرگز 

عقیده( نرام نهراد! آری، ممکرن    )ایمان( یا)
)نظریه( یا)رای(یا هر عنروان   یا )فکر( است

دیگری از این قبیل را به آن اختصراص داد.  
اما، ایمان حقیقی آن است که خورشریدش  
بر سراسر منظومره ی جران و روان انسران    
بتابد، و اشعه ی تا بناکش با روشنایی و گرما 

تمام رگ و پی  زندگی که حامل آن است در
های او نفوذ کند! آری چنین عقیرده ای بره   
عقل انسان نفوذ کند و آن را قانع و مطمئن 

اند. در اعمراق قلرب انسران نفروذ     می گرد
کند و آن را به جنب و جوش می بخشد. و می

آنگاه که عقل قرانع شرد، و قلرب بحرکرت     
درآمد، و اراده جهت گرفت، همه ی اعضاء و 

ی عقل و قلرب و اراده،  جوار  انسان به ندا
پاسخ می دهند، و برای اجررای دسرتورات   
مقام فرماندهی وجود انسان مری شرتابند،   

آنچنانکره گوسررفندان سرر در اطاعررت و   
 فرمان چوپان خود شان دارند!.

نتایج و ثمرات ایمان به خدا، می توان و از
  بدین موارد، اشاره کرد:

 شناخت فلسفه ی وجودی انسان: -1

 داوند عزوجل، و باور به واحرد ایمان به خ
نیررت و یگررانگی او، و شررناخت کمرراالت 

ی  فلسرفه باری تعالی، به هدف و  حضرت
ترا در  خلقتش را تبیین و روشن می کند 

سایه ی چنین ساختاری، فقط بنده ی خدا 
رانز )چراکره در  باشد، نره بنرده ی دیگر   

خداشناسری  حقیقت، خدا جویی، محرور  
 است(. خداوند می فرماید: 

 بررای  مگرر  نیافریده ام را جن و انسمن )
 5٤الذاریاَ:  (.کنند عبادت اینکه مرا

از این رو، انسان برا تمسرک بره چنرین     
ایمانی نه در کوری و شک و تردید زندگی 
می کند و نه به سمت و سوی هدفی غیرر  
مشخص حرکت می نمایدز بسان کسرانی  
که خدا را انکار کردند و یا در وجودش، به 

تردیرد راه دادنرردز ایررن را  خرود شررک و  
ندانستند که برای چه هدفی خلق شدند؟ 

گی می کنند؟ . به منظور چه مقصودی زند
در واقرع خردا   و)  و برای چه می میرنرد؟ 

فراموشی منتهی به خود فراموشری مری   
گرددز چرا که افراد بی دین و بی ایمان، در 
خوشی ها به ناز و نعمت و قدرت مبتال می 

گردن کش و خود محور و تکبر و شوند و م
دندز و درناخوشی ها بزرگ بین می گرخود

سختی ها و دغدغره هرا، بره    وچالش ها و
سردرگمی و ناسپاسی دچار می آیندز و در 
هر دو صورت، هدف آفرینش و فلسرفه ی  

ی خود، یا به عبارت دیگر، هویرت و  وجود
انسانیت خویش را فراموش مری کننرد و   

و همه ی تالش شان، خور و خواب 
لذت و شهوت می گردد و مبردا و  
معاد و عبودیت و الوهیت در نظرر  
شرران واژه هررای نررامفهومی مرری 
شروندز و از ایرن خرواب سرنگین     
غفلت، تا نمیرند، بیدار نمی شوندز 

این از برکرت ایمران اسرت کره     و 
انسرانیت انسران را بردو    هویت و 

 معرفی می کند(.
 رهنمون شدن به فطرا: -2

یمان به خردا،  یکی دیگر از نتایج ا
این است که انسان را به سرشت و 



 

 

 

   

94 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فطرت )خردا براوری و خداشناسری ( کره     
خداوند، مردمان را بر آن سرشرته اسرت،   
رهنمون می سازدز آن فطرتی که به دنبال 

عمال شناسی است و در ا خداباوری و خدا
پود وجود دل های انسان ها نهفته و درتار و

و ایرن فطررت،   شان، عجین شده اسرتز  
چیزی دیگر عوض گز)ایمان به خدا( را باهر

   نمی کند. خداوند می فرماید:

با حق گرایری)و  روی خود را پس ) ترجمه:
اخالص( به سوی دیرن آور، فطررت الهری    
است، که )خداوند( مردم را برآن آفریرده  
است، دگرگونی در آفررینش خدانیسرت،   
این است دین استوار، و لیکن بیشتر مردم 

 ١١: الروم نمی دانند(
و به راستی، در فطرت و سرشت انسران ،  
خال و فضای تهی وجود دارد که نه با علم و 
دانش پر می شود و نه با فرهنگ و فلسفهز 
و جز ایمان به خداوند بلند مرتبره ، هریچ   
 چیز دیگری نمی تواند این خال را پر نماید.
و پیوسته سرشرت انسرانی، برا چرالش و     
و  دغدغرره و تررنش و تشررنج و آشررفتگی

تشنگی روحی و روانی، دست و پنجه نررم  
می کندز و همرین کره بره خردا براوری و      
خداشناسی رسید و ایمان به خداوند آورد 
و خالصانه و مخلصانه و صادقانه و عاجزانه ، 
متوجه حضرت باری تعالی شد، این تنش و 
آشفتگی نیز برطرف می شود و دل هرا برا   
ایمان به خدا، سکون و آرامش پیردا مری   
کنند و آرام و اطمینان مری گیرنرد. ولری    
     شکسررت خررورده و نافرجررام و نرراموفق و 
بی حاصل است. به راستی، ترا زمرانی کره    
خویشررتن را نشناسررد، هرگررز رایحرره ی 
سعادت و خوشبختی را استشمام نخواهد کررد  
و هرگز به لذت و حالوت حقیقرت نیرز دسرت    

انسانیت خویش استز و چنین انسانی تا کردن 
سرحد یک حیوان درنده، سرقوط مری کنرد و    

جزخواب وخور وشهوت نخواهرد   چیزیهمتش 
 بود(.
ایمان به خدا، عاملی برای سالالم مانالدن از    -9

 درگیالری اسالت:  نگرانی و اضطراب و برخورد و 

ایمان به خدای یکتا و یگانه، عاملی مهرم و  
محوری برای آرامش و سرکون و اطمینران   
خاطر است، از این رو، شخص موحد و یکتا 
پرست فقط به پرستش یک خدا می پردازد 

صراحب   و خط و برنامره ی او، مشرخص و  
از این جهت، نه اختیار او هم معلوم استز ) 
سرت و نره برا    گرفتار تردید و سرگردانی ا

دستور های ضد و نقیض، حیران و ویرالن و  
افتان و خیزان و گریان و ناالن استز بلکره  
با روحی آرام، گام بر می دارد و با اطمینان 
ی خاطر، به پیش می رود و تحت سرپرسرت 

کسی قرار دارد که در همه چیز وهمه حال 
 همه جا، از او حمایت می کند(.و

سرت برا   اما شخص مشرک و چندگانره پر 
پرستش خدایان پراگنده و معبودان متعدد 
و متنوع و اربابان متفرق پیوسته سرگردان 
و ویالن و بی پناه و بی نروا اسرت کره نره     
آرامش و سکونی دارد و نه اطمینرانی ونره   
خط و برنامه ی روشرنیز ) بلکره در میران    
انواع تضادهاو تناقص ها غوطه ور گردیده و 

نقرریض  در وسرط ایرن دسرتورهای ضرد و    
خدایان متعدد متحیر مانرده و نمری دانرد    
 خود را بانوای کدامین، هماهنگ سازد؟!(.

  خداوند بلند مرتبه می فرماید:
هترانردیا  ب ) متعردد( راگنرده آیا خدایان پ)

 ١9یحس :  (.خداوند یکتای قهار
وخداوند عزوجل نیز در این زمینره )بررای   
موحرردان و یکتاپرسررتان و مشرررکان و   

تان مثالی زده است: مردی را چندگانه پرس
که برده ی اربابانی متعدد و شرکایی متفرق 
و متنوع است که هر کدام، او را بره کراری   
دستور می دهند. این می گوید: فالن برنامه 
را انجام بدهز و دیگری نهی می کند و او در 
میان دستور هرای ضرد و نقریض ایشران،     
سرگردان و ویالن اسرت و در وسرط ایرن    

های ضد و نقیض متحیر مانده نمری  دستور
داند خود را برا نروای کردام یرک از آنهرا      
هماهنگ سازد، از ایرن رو در میران انرواع    
تضادها و تناقص هرا و سرالیق مختلرف و    
گوناگون اربابان غوطه ور مری گررددز و در   

نتیجه، نره آرامرش و سرکونی دارد و نره     
اطمینان خاطر ثبراتی. و خداونرد نیرز در    

رد، مثال مردی دیگر را زده که مقابل این م
ها و تنها تسلیم اوامر و فرامین و خواسته 

تحت سرپرستی دستورهای یک نفراست و
او خط و برنامه اش، مشخص و سرنوشت و 
سرانجامش روشن است، از این رو خرط و  
برنامه ی چنین فرردی، روشرن و صراحب    
اختیار او معلوم و اوامر و فرامین اربرابش ،  

چنین صورتی است کره   درواضح استز و 
راضری و  بهترمی داندکه چگونه اربرابش را 

ند مرتبه می ررداند. خداوند بلررسند گرخ
    فرماید:
 مثالی زده استز مردی را که بردهترجمه: 

او بره   ی شریکانی است که پیوسته درباره
و هر کدام، ) اجره و منازعه مشاول اندمش

ن او را به کاری دستور می دهد و او در میا
قیض ایشان، سرگردان و دستور های ضد ت

دی را که تنها تسرلیم  و مراست( و حیران
و تحرت سرپرسرتی او، خرط و    یک نفر اسرت) 

برنامه اش مشرخص اسرت و لرذا سررگردان و     
حیران، در میان این و آن نیست(. آیا ایرن دو)  
برده که نمونه ی مشرک و موحد انرد( برابرر و   

نها خردا را  یکسان اند؟ هرگز. حمد و سپراس ت
سزاست )نره بتهرا و انبراز هرا و معبرود هرای       
دروغین( ولی بیشتر آنران نمری داننرد و ایرن     

 29الزمر:  را فراموش کرده اند.حقیقت 
 امنیت و آرامش است: ایمان، سرچشمه 

ایمان به خداوند عزوجل، وجود صاحبش را 
پر از امنیت و آرامش و لبریز و سرشرار از  

کندز از این رو،  سکون و اطمینان خاطر می
ب آور و مصایب چالش ها و دغدغه های رع

وحشتناکی کره برر   وسختی های مخوف و 
وچیره مسلط مشرکان و چندگانه پرستان، 

نمری  می شود وآنها را ازپای درمری آورد،  
وغلبره  تواند بر موحدان و یکتاپرستان، تسلط 

 هم بپاشد.یابد وشیرازه شان را از
اپرسرت و  بنابر این، شرخص مرومن و یکت  

دا، موحد و حقگرا در سایه ی ایمان به خر 
تمرامی  سدی محکم و فروالدین در برابرر   

گذرگاه های ترس و رعبری کره برر غیرر     
مومنان، عارض می شود ایجاد مری کنردز   
گذرگاه های ترس از قبیل: ترس از نفرس،  
رزق و روزی، اجررل، ترررس از خررانواده،   

ترس از انسان هرا و پرری هرا، و    فرزندان، 
 .زمرگ وپس از مرگترس ا

 نخواهد یافتز خداوند می فرماید: 

شید که خدا را انی نباکس همچو) و 
هم خودشان را از  ااز یاد بردند و خد

، آنها)برردکارو( یرراد خودشرران برررد
 ٠9الح ر:  (.نافرمانند

) و اصوالً یکی از بزرگترین بدبختی 
ها و مصایب انسان، خود فراموشری  
استز چرا که ارزش ها و استعداد ها 
و لیاقت های ذاتی خود را که خردا  

مخلوقررات،  در او نهفترره و از سررایر
ممتازش ساخته، به دست فراموشی 
می سپاردز و این مساوی با فراموش 
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از آنچه کرافران در دنیرا   تو منزهی) 
می گفتند( و سالم آنان در آن) خطاب 
برره همرردیگر( درودترران برراد) ای    
تم فرمانبرداران یزدان سبحان(! و خر 

دعا و گفترار شران: شرکر و سرپاس     
پروردگار جهانیان را سزاست، ) ایمان 
را نصرریب مررا کرررد و از مررا خشررنود 

 ز٠١ - 9یحنس:  گردید( می باشد(.
برگزیده از کتاا  : ممموعاه ای کاماز از    

 عقاید اهز سنت

 کتر ممد مکیاتالیف: د

 مترجم: فیض محمد بلوچ

 

و در سررایه ی چنررین ساختاریسررت کرره 
شخص مومن و یکتاپرست جز از خداونرد  
ازکسی دیگر نمری ترسردز و لرذا هرگراه     
مردمان بترسند، او در امنیرت و آرامرش   
استز و هرگاه آنهرا نگرران و مضرطرب و    
دلواپس و بی قرار شوند، او مطمئن و آرام 
و خونسرد و ساکن و در آسایش و سرکون  

ست. مواردی که در باال بیان شد درباره ی ا
امنیت و آرامش دنیوی بود امرا امنیرت و   
آرامش اخروی، بزرگتر و بهتر و پایدار تر و 
واالتر از امنیت دنیروی اسرت. و در ایرن    
زمینرره، خداونررد بلنررد مرتبرره ، بحررث و 

م برا قروم مشررک و برت     گفتگوی ابراهی
ا می کند که آنها، ابراهیم رپرستش را ذکر

خردا  ازخشم و غضب معبودان دروغرین و 
گونه هرای سراختگی و بتران مسرخره و     
مضحک خود ترساندندز و خداوند نیرز برا   
این فرموده اش، خط بطالن بر تئوری آنها 

 کشید و فرمود: 

) چگونه من از چیزی که بی جان اسرت و  
بت نام دارد و از رو ی نرادانی آن را انبراز   

ن کره  خدا می سازید می ترسم؟ و حرال آ 
شما از این نمی ترسید که برای خداونرد )  
جهان که همه ی کاینات، گواه بر یگرانگی  
او است( چیزی را انبراز مری سرازید کره     
خداوند، دلیلی برر حقانیرت پرسرتش آن    
برای شما نفرستاده است؟ پس کدامیک از 

) برت پرسرت و خداپرسرت(    این دو گرروه  
شایسته ترر بره امرن و امران )ونترسریدن از      

زات یزدان ( استز اگر می دانید که درست مجا
 ٨٠األنعام:  کدام و نادرست کدام است(؟(.

پس از آن خداوند عزوجل به صراحت بیان 
کرد که کدام یک از آن دو گروه بت پرست 
و خداپرست و یرا مشررک و موحرد و یرا     
چندگانه پرست و یکتاپرست شایسته ترر  
به امن و امان و آرامش و اطمینران خراطر   

 : است
) کسانی که ایمان آورده باشرند و  ترجمه: 

ایمان خود را با شرک ) پرستش چیزی برا  
خدا( نیامیخته باشند، امن و امان، ایشران  
را سزاستز و آنان راه یافتگان راه حرق و  

 ٨2األنعام:  حقیقت هستند(.
ایمان به خدا، آزادی از اسالارا بنالدگی و    -5

وحردانیت و یگرانگی   عبودیت دیگران اسالت: 
دا، یعنی اقرار به عبودیت و بندگی برای خ

ذاتی کره سرزاوار و مسرتحق الوهیرت و     
خدایی و عبادت و پرستش بندگان اسرتز  
و یگانگی خدا، یعنی اعتقاد به این که تنها 

خدا، ضرر رساننده سود دهنده، بخشنده، منع 
 کننده، زنده کننده و کشنده است.

از  و همین باور به یگانگی خدا است که بنده را
بند عبودیت و بندگی دیگران، اعم از سرنگ،  
درخت، بت و انسران مری رهانرد وعقرل را از     
خرافات و اوهام و اراجیف و اکاذیب آزار مری  
کند و درون آدمی و ژرفرای دل را از اسرارت   
خضوع و فروتنی و تضررع و زاری و کررنش و   
تواضع دیگران، نجات می دهدز و زندگی را از بنرد  

روغین و خداگونه های ساخته گی تسلط معبودان د
 .و بتان مسخره و مضحک، آزاد می گرداند

)حیالاا طیباله(    ایمان به خدا، تضالمین كننالده    -6

ایمان به خداوند )زندگی خوشایند و پاكیزه ( است:
عزوجل، سببی مهرم و کلیردی و محروری و    
بنیادین، در بدست آوردن زندگی خوشایند و 

کیزه از آلرودگی  ز پرا پاکیزه ) پاکیزه از هر نظر
خیانت ها، عداوت هرا و دشرمنی   ها، ظلم ها و
و ذلت هرا و انرواع نگرانری هرا     ها، اسارت ها 

گونه چیزی که آب زالل زندگی را در کرام  وهر
ازدز ( و عراملی اساسری و   انسان، ناگوار می س

سعادت و خوشربختی و بهرروزی و   حیاتی در
کامیابی انسان استز چرا که امیان به خداونرد  

مرتبه، زندگی فردی و اجتماعی مردمران   بلند
را تحت الشعاع خویش قرار می دهرد و بردان   
ها، امنیت و آرامش تفاول و خوشبینی، توکرل  
و اعتماد به خدا و قناعت و رضایت به قضراءو  
قدر الهی و صبر و شکیبایی بر مصایب جهان و 

یازی از مخلوقات و زندگی قرین استاناء و بی ن
رفراه،   وانسانی و اخالقی ) بامفاهیم سازنده ی

صررفا وتعرراون  صررلح و محبررت، دوسررتی،  
 وهمکاری( رابه ارماان می آورد.
 خداوند بلند مرتبه می فرماید: 

کره کرار شایسرته یری انجرام      ) هررکس  ترجمه: 
درحرالی کره مرومن    ، زن  باشد یامرد  دهد)خواه(

او را به حیاتی پاک زنده می داریم، و مسلماً  ،است
به)حسب( بهترین اعمالی که انجرام  پاداش شان را 
 9٨النح :  آنها می دهیم.می دادندز به 

 ایمان به خدا، سبب والیت ودوستی خدا است: -1

خداوند بلند مرتبه، دوست و یاور و مترولی و  
 عهده دار امور مومنران و حقگرایران و یکترا   
پرستان و موحدان است و آنان را به راه خیر و 

یاری شان می نماید خوبی، رهنمون می شود و 
و هرگز، آنهارا به حال خود شان وانمی گذاردز 
بلکه پیوسرته در حفرظ و حراسرت و تحرت     
رعایت و نظارت و توجه و عنایت پروردگارند، 
که از آنها، تمرامی بردبختی هرا و مصرایب و     
چالش ها و دغدغه ها را بر طرف مری کنرد و   
آنها را از تمرام نراهمواری هرا و نامالیمرات و     

گی نجات ید وسختی های بزرگ زندشدا
ا حیله همی دهد و آنها را از همه ی مکرو

وزه خدعره و دو د ونیرنگ و فریب هرا و  
باری های دشمنان و بد خواهان،حفظ می 

 خداوند می فرماید: کند.

خداوند متولی و عهده دار امور کسرانی  )
است که ایمران آورده انرد. ایشران را از    

و حیررت   تاریکی های زمخت گمراهی شرک 
اطمینران  بیرون می آورد وبه سوی نورحرق و 

 25٨البقرة: (. رهنمون می شوند...
 نیز می فرماید:و

 ند سرپرست و یاور مومنان است(.خداو)
 ٤٨آل  مراا: 

 ترجمه: همچنین می فرماید:و
، از کسانی که ایمان آورده اند خداوندیقیناً ) 

بی گمان خداوند هیچ خیانتکار  دفاع می کند
 ز ١٨لحج: ا اسی را دوست ندارد.(ناسپ
ایمان به خداوند عزوجل، سبب رضالایت و   -1

بزرگتررین و  یکری از  خشنودی خالد اسالت:  
سترگ ترین نتایج و دستاورد های ایمان 
به خدا، به دست آوردن رضا و خشنودی 
خرردا و فراچنررگ آوردن نعمررت دخررول 
بهشت و بهره وری از رفاهیت و عرزت و  

شگی و ابدی و نعمت و راحت دائم و همی
 سرمدی بهشت است.

 : خداوند می فرماید
) بی گمان، کسانی که ایمان می آورنرد و  
کارهای شایسته مری کننرد، پروردگرار    
شان، آنان را به سبب ایمان) راسرتین و  
کار های خداپسند( رهنمود شان می نماید) و 
  در دنیا بر ایمان، استوار و ثابرت قردم شران    

     بهشرت نایلشران   می دارد و در آخررت، بره  
می فرماید که( جویبار ها در زیر)کا  هرای(  
ایشان در بهشت خوش و پرناز و نعمرت روان  

بهشت، دعای مومنانز پرودگرار!  استز در 
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موضوع جبران خساره در فقه اسالمی 
انین وضعی یک بحث بسیار مهرم  قو و
دیرد  اما تح عمده را تشکیل میدهد. و

، از ساحه جبران خساره قابل جبرران 
از موارد  ای عده قانون  در لحا  فقه و
از مروارد از   ای در عرده  باهم مشابه و

هررم  فرررق دارد. جبررران خسرراره در 
مسایل مالی، بردنی و معنروی وجرود    

بطور  که هرکدام یکی پی دیگرداشته 
 به بحث گرفته خواهد شد. مختصر

 جبران خساره و اتالف مال:

قانون  هرکس مطابق احکام شریعت و
دارای حقوق میباشد، کره میتوانرد از   
آن هر نوع که خواسته باشد اسرتفاده  
نماید. از جمله حقوق تضرمین شرده   
یکی هم حقوق مالی است. که بایرد از  

تعدی مصئون باشد، اما چیرز   تعرض و

اخررراج چیررزی از چیررز سررت از عبررارت ا
انتفاعی، به نحروی کره منفعرت مطلروب و     

 "معمول آن از بین برود.

 خساراا مادی یا مالی:

: ف خسارات مادی آورده اند کره در تعری
خساراتی که به بدن شخص یا دارایری   "

 "او وارد شده باشد. 
در همچنان در تعریف خسرارات مرادی   

کلری ترر گفتره     یک تعریف وسیع تر و
ت ناشی از کاهش عوامل اخسار ": شده

مثبت دارایی که عبارت از تقلیرل ارزش  
توانرایی هرای    حقروق و  یا تلف کلیره  و

سرایر   شخص از قبیرل حرق مالکیرت و   
 حق الترالیف و  مطالبات و حقوق عینی و

 "حق اختراع می باشد.
( کنوانسیون بیع برین المللری   74ماده)
( ضررمن اشرراره برره 8028 مصرروب)کرراال

، ناشی از نقض قرار داد ها، یانهای مالیز
ت مادی را چنین تعریف می کند: اخسار

ت مررادی عبررارت از هرگونرره اخسررار "
سره برا   کاهش در دارایی متضرر در مقای

گونه افرزایش  زمان قبل از قرارداد یا هر
 "در تعهدات فرد می باشد.

مرالی  ، ضرروزیان مادی یا در امور جزایی
خساراتی است که بر اثر ارتکاب جرم به 

رد می شود دارایی مجنی علیه وا اموال و
) از بین رفرتن  و به صورت کاهش دارایی

امروال یرا کراهش ارزش آنهرا(      اعیان و
متجلی می شود، البته باید گفته شود که 

بین رفتن مرال گراهی بره صرورت      از
زمانی به  اشیاء و نابودی کامل اموال و

هش قیمررت بوقرروع مرری صررورت کررا
در یک حادثه ترافیکری   مثالً پیوندد.

موتر دچار حریق شده از بین می رود، 
درین حالت دارایی مالک آن به میزان 

متضرر  کاهش می یابد بناءًارزش موتر 
یا وارث اش میتواند که علیه مقصرر   و

دعوای جبران خساره کند. اگر واسطه 
ه بین نرفته بلکه خسرار  از امالًنقلیه ک

کم دیده باشد. بازهم مقصرر مجبرور   
است که جبران خساره را بره انردازه   

 ضرر وارده جبران کند.
          عنرروانیراتررالف مررال در شررریعت ز

امررا در قررانون  تسرربیب( و اتررالف و)
مسئولیت ناشی از وضعی تحت عنوان)

شبه جرم( مورد مطالعره قررار    جرم و
کسی کره موجرب   برقاعده) میگیرد. و
ی می شود مسئول جبرران  زیان دیگر

زمینره دو   آن است( استواراسرت. در 
نظریه یکی نظریه تقصیر و دیگری نظریه 
 مسئولیت باید به بررسی گرفته شود.

فاعرل ، زمرانی    " صالیر: نظریه تق مطلق
ت ناشی از عمل خرود  امسئول خسار

است که در ارتکاب آن تقصیر نمروده  
نظریه تقصیر شرط اساسی  باشد. بناءً
 "مدنی میباشد. مسئولیت

برای تحقق نظریه تقصیرالزم است که 
بالغ بوده عواقرب عمرل    مقصر عاقل و

اگرر مرال    اینکره قابل توجره  
ق شخصی به ناحق تلف شود ح

شرعی شخص صردمه   قانونی و
بی بیند مسئله جبران خسراره  
مطر  میگردد. کره بعرداً روی   
 موضوع مذکورتمرکزخواهیم نمود.

از براب   اتالف در لارت مصردر  
افعال از ریشه تلف بره معنرای   

، هالک کردن، تبراه  دننابود کر
برین   از شدن یا نیست شدن  و

 .بردن است
اتررالف  " از دیالالد قالالانون و فقالاله:
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خود را درک کرده بتواند. یعنی صایر 
مجنون نباشد. به عباره دیگر شررط   و

دیگر تقصیر اینست که فاعل احتیاط 
م را درعمل خرود رعایرت نکررده    الز

. که اثبرات ایرن نکتره بردوش     باشد
 مدعی میباشد.

بطه به نظریه مسئولیت باید گفته در را
شود که طبق این نظر هرکسی که بره  

ت وارد کنرد مسرئول   ادیگری خسار
ایرن نظریره    جبران آن میباشد. بنابر

ت کافی است کره  ابرای مطالبه خسار
ت ناشی از امتضرر ثابت کند که خسار

 فعل طرف می باشد.
از دیدگاه شریعت دو دیدگاه در رابطه 

بدان  که ذیالًد داردبه)اتالف مال( وجو
 پرداخته می شود:

آن  اتالف بالمباشره یرا مسرتقیم و   -8
عبارت است از الحاق بردون واسرطه   

 به محل تلف) چیز تلف شده(. ضرر
، عبرارت اسرت از   اتالف بالسبب – 8

لی کره منجرر بره تلرف     کاری در مح
 .چیزی دیگر شود

در قانون مدنی افاانستان عرین روش  
 اشی از جرم ومسئولیت ن قبول شده و

یرا   شبه جرم که منجرر بره هرالک و   
استهالک مال غیر شود تحت عنروان  

 شده است.  بیان و)تسبیب( )اتالف(
( قرانون مردنی در   752)چنانچه ماده

 :دارد زمینه چنین صراحت
د به شخصی که مال غیررا تلف نمای "

  "ضمان ضرر ناشی ازآن مکلف می باشد.
 ( قانون مردنی 750بدین ترتیب ماده)

 در رابطه به موضوع اضافه میدارد: 
شخصی که مرال غیرر را خرواه در     "

 صرداً تصرف خودش باشد یا امین او، ق
، بضرمان  یا بدون قصد تلرف نمایرد   و

شرری از عمررل خررود مکلررف ضرررر نا
 ".شناخته میشود
 نگارد:(قانون مذکورمی764همچنان ماده)

متسبب ضرر وقتی مکلف به تادیره   "
فعرل او   ضمان پنداشته می شود کره 
  "منجر به وقوع ضرر شده باشد.

با در نظرداشت آنچه تحریر شد بحث 

 اتالف مال موارد ذیل را در بر می گیرد.
 .مباشرت در اتالف – 8
 .اتالف بالسبب – 8
 تسبیب. فرق بین اتالف و – 3
 کارهایی که در راه عام اتفاق می افتد. – 4
خسارات ناشی از حیوان و جنایرت   – 5

 بر حیوان.
 موارد اتفا  فقه و قانون در رابطه به جبران خساره:

صرراحت دارد  االحکرام   مجلز ( 25ماده)
، بدین معنی کره  خراج بالضمانال ": که

 ثمره یی بره وسریله   استحقاق حاصل و
کسی که در  ضمان صورت میگیرد، بناءً

مورد اترالف یرک مرال بره ضرمان آن      
محکوم شدنی باشد اگر از آن منفعتری  

رد مکلرف بره پرداخرت    بدست مری آو 
: شخصی حیروانی را  . مثآلعوض نیست
بعدآ با داشتن عیرب قردیم    می خرد و

آنرا رد می کند اگر از آن استفاده کرده 
باشد اجرت بروی الزم نمی شرود زیررا   

د خسراره آن  اگر قبل از رد هالک میش
 .متوجه او بود نه بایع
قرانون مردنی    888عین موضوع در ماده 
 چنین صراحت دارد:

حاصالت مبیعه با تکالیف آن  فواید و "
از هنگام انجام عقد به مشرتری تعلرق   
میگیرد مگر اینکه موافقه یا عررف بره   

 "خالف آن نباشد.
 االحکررام در مجلزز ( 26همچنرران مرراده)

 :رابطه به موضوع چنین نگاشته است
: یعنری  االجر والضرمان  ال یجتمعران   "

  "اجرت و ضمان یکجا جمع نمی شود.
این اصل اگر مسرتاجر از شررایط    بنا بر

توافق شده تجاوز می کند کره ضرمان   
، اجرررت بررروی الزم زم شررودبررروی ال
: حیوانی را برای انتقال بار مثالًنمیشود. 

تا محل معین به اجرت می گیرد ولری از  
حیوان هالک  آن محل تجاوز می کند و

میشود درینصورت مستاجر باید تراوان  
روی الزم پس اجرت بر  ،حیوان را بدهد

اگر حیوان را سرالم تسرلیم    نمیشود و
صاحبش می نماید پس اجرت تعیین شرده  

 از مسافت تعیین شده الزم میگردد.
به قا نون مدنی نظر  پیرامون موضوع اگر

( قرانون  8366ماده) انداخته شود، در
 مذکور چنین آمده است:

عین اجاره شده بره   اجاره گیرنده از "
       آن  نحوی منفعرت مری بررد کره بره     

موا فقه بعمل آمده باشرد در صرورت   
موافقه قبلی عررف جاریره اعتبرار    عدم 
 "دارد.

بیشرتر الزم اسرت ترا     غرض وضاحت
ناشری از آن  جبران  ، وانواع خسارات

 :را به بر رسی بگیریم
 خساراا ناشی از قرار دادها: -1

، یکنروع  قرار دادها انواع مختلف دارد
ه الترزام  ازین قرارداد همانا تعیین وج

است که به موجب آن مبلرغ معینری   
ت ناشری از نقرض   ابرای جبران خسار

 قرار داد، تعیین میشود.
نوع دیگرری از قررارداد طبرق اصرل     

( 503حکررم مرراده) حاکمیررت اراده و
 اصولنامه تجارت که چنین بیان میدارد: 

اگر مبلای در تعهد به نرام جبرران    "
خساره معرین شرده باشرد از مقردار     

 ه متعهد له در صورت ایفایمنفعتی ک
، تعهد حاصل می نمود اضافه هم شود
محکمه نمی تواند اندازه آن را تنزیرل  

صرورتی کره بررخالف آن را     دهد، در
خرالف   ، در صورتی که برر تنزیل دهد

، متعهد آن در قرارداد صراحت نباشد
له به اخذ مبلای که بره نرام جبرران    

به عروض  ت مقرر داشته است اخسار
، اگرر  د مجبرور نمری شرود   ایفای تعه

ضرری که متعهد له به آن دچار شرود  
از منفعتی که به نام جبرران خسراره   

معین می شود زیاد تر باشد در 
صورتی که در قرارداد صراحتی 
برر خررالف آن موجرود نباشررد   
متعهررد مجبررور اسررت مبلررغ  

 ".اضافی را هم تادیه کند
خسارا ناشی از تقصیر یا عمالل   - 2

 غیر مشرو :

گاهی از تقصیر بمیران  خسارت 
مرری ایررد و گرراهی از عمررل غیررر 

ک هر کدام لذا برای درمشروع، 
ت ترا  بطور جداگانره الزم اسر  
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جزیرری بررودن مصررلحت    – 3
شخص نسبت به ضرری کره بره   

 غیر وارد می سازد.

 غیر مجاز بودن مصلحت. – 4

متعرررارف  افعرررال مشرررروع و
 دفاع مشرروع مراده   عبارتنداز

ود جزاء تعمیل امر آمرر  ک(885)
تثبیرت   کرود جرزاء و  (888)ماده

( کود جزاء 888حسن نیت ماده )
ون ( قران 724مراده)  همچنران  و

اجرای اعمرال متعرارف    مدنی و
( قرانون  8482و 8860حق مواد)

 مدنی می باشد.

 :جبران خسارا بدنی

خسارت بردنی، عبرارت از رسراندن    
سریب بره تمامیرت    و آ هرگونه ضررر 

جسررمی فرررد مرری باشررد. یکرری از  
تر موضوعات مهم که در محاکم بیشر 

 جنجال بر انگیرز شرده همانرا دعروا    
یرر  مربوط به جبران خساره اعمرال غ 

قانونی وغیر شرعی ضرر رساندن بره  
 فرد است.

در فقه موضوعات جبران خساره ضرر 
رساندن به تمامیرت جسرمی فررد از    

       دیرره بیشررتر جبررران ،طریررق تادیرره
می گردد. امرا دیره جنرایتی کره در     
شررریعت مشررخص نشررده توسررط   
حکومت با وضع کردن قوانین وضرعی  
تعیین می گردد که البتره در پهلروی   

خساره مرادی کره مقردار آن    جبران 
نیز در نظر  تعیین میشود جنبه تعزیر

 :گرفته می شود مثالً

ضرب وجر  ، ضرب یا جر  منجر بره  
قطع یا نقصان عضو، ضرب یرا جرر    
منجر به ناتوانی عضواز کار، ضرب یرا  
جر  بمنظور ارتکاب جنحه یا جنایت 
دیگر، ضرب یا جرر  غیرر عمردی ،    

بره،  جر  یا قتل بره اثرر جنرگ مالو   
دادن مواد ضرر ناک وغیرر کشرنده،   
تعذیب جسمی یا روانی شاگرد یا کار 
آموز وغیره میباشد، دولت با در نظرر  
داشت مهم برودن موضروع  جبرران    
خساره را در کود جزاء در ج نموده که 

( کود مرذکور را  524الی 575ازمواد)
 دربر میگیرد.

( کود مذکور در رابطه به 524در ماده)
 نین آمده است:جبران خساره چ

تمرام احروال منردرج ایرن      ( در8) "
فصل)فصل ششم (مرتکب مکلف بره  
پرداخررت جبررران خسرراره وارده برره 

 مجنی علیه، نیز می باشد.

( هرگاه مرتکب بره رضرایت خرود    8)
خسرراره وارده را جبررران نمایررد و از 
عمل ارتکابی اظهار پیشمانی نمایرد و  
مجرم متکرر نباشد، به چهارم حصره  

 جرم ارتکابی ، محکوم می گردد.مجازات 
 جبران خساره ضرر معنوی:

اند، رر معنوی را  تعاریف متعدد داده ض
میر فتا  مراغی ضرر معنروی آسریب   
های را که به جسم وآبرروی فررد وارد   
می شود می داند. موصوف اضرافه مری   

هر فعلی اعم از جر  وقطرع   "کند که 
که باعث ایجاد نقص ظاهری در بدن یرا  

ودر شکل متعارف  بردن انسران   منافع 
شود، زیان شمرده می شود وهرعملری  
که باعرث درد غیرر طبیعری در بردن     
انسان شود و تعرض به حیثیرت نیرز از   

 "مصادیق ضرر می باشد.
  نجیم جیران در تعریرف ضررر معنروی    

ضرر معنوی ضرر است کره   "می گوید: 
به حسن شهرت و اعتبرار و معنویرات   

نرد تروهین ،   انسان وارد می شرود مان 
عیب جویی، مذمت و همچنان تالمرات  

 "ناشی از صدمات بدنی.
صردمه   "داکتر کاتوزیان میگویدکره:  

برمنافع عراطفی و غیرر مرالی ماننرد     
احساس درد جسمی و رنج های روحی، 
از بین رفتن آبرو و حیثیت ضرر معنوی 

 "است.
خالصه علما تعاریف زیاد ارایه کرده اند 

نسبت جلوگیری  که از تحریر همه آنها
 از طوالت کالم خود داری شد.

حال برمی گرردیم بره اینکره جبرران     
خساره ضرر معنروی چره گونره بایرد     

به ایرن   ای صورت گیرد. درحالیکه عده
نظر اند که ضررر معنروی کره صردمه     
رساندن به حیثیت و آبرو است جبرران  
شده نمیتوانرد خصوصرن نمیشرود کره     
س ضررمعنوی را به پول یا توسط اجنرا 

دیگر از علما بره   ای جبران کرد اما عده
این عقیده هستند که اگر مسئله آبررو  
جبران نشود حد اقل با جبران خسراره  
مادی ترا انردازه از درد و الرم و فشرار     
روحی کسی کره  بره آن مبرتال شرده     

 کاسته خواهد شد.
نهایت بر می گردیم به منابع جبرران  در

خساره ضرر معنوی که در ذیل از آنهرا  
  اد آوری خواهد شد.ی

 ...ادامه دارد

 

 .توضیحات در زمینه ارایه شود
 خسارا ناشی از تقصیر: 

، تجاوز از رفتاری اسرت کره   صیرتق "
انسان متعارف در همان شرایط وقروع  
 حادثه دارد، تقصریر اعرم از تعردی و   

 ، عمردی و فاقد اهلیت و، واجد تفریط
غیر عمردی برودن تقصریر، مسرئول     

باید خسرارت وارده را   پنداشته شده و
 "جبران نماید.

ون مدنی درزمینه چنین ( قان776ماده)
 :صراحت دارد

یا تقصیر ضررری   هرگاه به اثر خطا و "
به غیر عاید گردد، مرتکب به جبرران  

 "خساره مکلف می باشد.
 رو  :خسارا ناشی از عمل غیر مش 

تنها ایجاد ضررکفایت نمری کنرد کره    
مسئولیتی را برای جبران خساره به بار 
آورد، بلکه فعل زیا ن برار بایرد غیرر    

غیر متعارف باشد. لرذا الزم   مشروع و
است تا فعل زیان برار مشرروع وغیرر    
مشرع از هم تفکیک شوند. در رابطره  

( 8فقرره) به فعل زیان بار غیر مشرروع  
( 8و فقررره) ( قررانون مرردنی 0)مرراده
( قانون مذکور صراحت دارد که 0ماده)

ذیآل بدان ها پرداخته میشود.: مطرابق  
 "قانون مردنی  0( ماده 8صراحت فقره)

 ".تجاوز از حق مستلزم ضمان است

 قانون مذکور 0( ماده 8طبق صراحت فقره)
 تجاوز ازحق درمواردآتی بمیان می آید: 

 .عادت اعمال مخالف عرف و – 8

 صد تعرض بر حق غیر.داشتن ق – 8



 

   

   

93 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پالالالالاله  الالالالالیل انسالالالالالاند     الالالالاله  الالالالال   لالالالالاله  ا لالالالالاله الاډالالالالال   

امالالالیاه خ  ېالالالدي چالالال  الالم  الالال   و ال والالال وهت  او 

 مکالالالال  ممالالالال   یځالالالالي. الا امالالالالیاه  لالالالاله جسالالالال ي 

وي او  لاله  ثاالال د. ال جسالال ي     الالی   ل ال مل الاله 

کهالالالالالالالالالالالالالالالالالالالدي ،کالالالالالالالالالالالالالالالالالالاله خطالالالالالالالالالالالالالالالالالالالی عالالالالالالالالالالالالالالالالالالال   الالالالالالالالالالالالالالالالالالالکا ل او    

مطس سالالالالالالالالالهدي  الالالالالالالالالهک  الالم پالالالالالالالالاله پی لالالالالالالالالاله  ثاالالالالالالالالال د 

ه جس ي امیاض  څخه په خطی امیاه  م  

 الالالال  کالالالالم  الالالال ي ،کالالالاله الا  الالالالم  الالالال ل     الالالاله ال مېالالالالیو 

 الالالالالالالالاخ ا    سالالالالالالالالیل مهالالالالالالالالامخ کالالالالالالالال ي   الالالالالالالالاوړل کړنالالالالالالالال  

  ام ځته ک ي او پا ل  ع  مېیم و م وي.

زمالال  د ار الالان      الاله  الالم ال  الال  و     الال  پالاله څهالالی 

    ال  الالالالالاوړل خ ا  الالالالال  څخالالالالاله خالالالالالا ي  الالالالال ل چالالالالال   الالالالال  عالالالالال  

 و   واند او  اسم رکی الل.

انالالد    الال  خالال   او صالالث  الل والال  واند   الاله  و 

چالالالالال   الالالالالالاوړل انهالالالالالالوم عالالالالال  او  په لالالالالالاله پالالالالالاله  والالالالالال م 

ۍالالخص او وهالالا پالاله اطیارهالالا    ا یځالالي.  الاله   هالالا ال 

اسالالالالالالالمک  الالالالالالاله   الالالالالالالیل   الالالالالالالال  رالالالالالالال  کهالالالالالالالدي  ولکالالالالالالال  ال 

 انسان    ه ز  ګد  یخه او م را  ل ک ي.

الا    الالالالال  صالالالالالث  زمالالالالال  د ال  الالالالال   و پالالالالاله و الالالالالړو  الالالالال  

 یالم ل ل خ    شال   چال  مېالی کالم خلال   الیم 

ا   الي. او الالم څهړنالال  اصالالل  ممالال  مطثالال   پالال

 والالالالالالالالالال ا ال  چالالالالالالالالالال  الا  الالالالالالالالالالاوړل پ  الالالالالالالالالال ل خلکالالالالالالالالالال   الالالالالالالالالاله 

و و  ي    ال  و  زاا     و  په نیه کړو او پاله 

پا له    ال لال  م م  الا م و ټال و  یڅال  ال  ال م 

مامم الالالالو ریالالالالا  پالالالاله  ام ځتالالالاله ک  الالالال  سالالالالیل مالالالال  د 

 الالالالال  او سالالالالالک ن پالالالالاله  اپهیاالالالالالا   الالالالال   الالالالال   ال  هکوی 

 هالالالی  وکالالالړو او الخ ۍالالاليا ه   الالاله مک وخالالال  و الالال  

 کړو.

الا م ضالالالالالالالالال ل ،کالالالالالالالالاله مېالالالالالالالالالی ا وهالالالالالالالالال   الالالالالالالالالیي چالالالالالالالالال  ال 

خ ۍيا ي او  ال  پاله  اوسالتل  او ال زړو ال  پاله 

ال مل الاله  الال  ،م الال ل او مرالالم  و   الالیي او بالال   الاله 

شالالالالالالالالال  الا الواړل   الالالالالالالالاله څهوو الالالالالالالالاله الي چالالالالالالالالال   الالالالالالالالال   

 خل  ع  په  مه    الي.

 وان   الالالالالاله ال  چالالالالالال  ال نیالالالالالال  نیالالالالالالا   څخالالالالالاله والالالالالال 

هثه وي  الال  لاصالاللهدي   لالاله چالال  الا نیالالان  ضالالت

   م و  ه واع   هک  کاله  ال ي شال د  ال  ال بلالم 

ال جال   اله  سالالهدي.  والان   الاله ضالتهف ابت الالاال 

 الالالاله واعالالالال  چالالالال  سالالالالی ه ه او ال هالالالال  عالالالال  متلالالالال ک  الالالاله 

وي.  ال  ال وال   والاند مت الا الا شال ل چال    اله بالال  

ونسالالالالټه م ثالالالالی سالالالال ا  والالالال    الالالالی   الالالالاوړل رکالالالالالی او 

   الالالالا أ اسالالالالم   الالالال   چالالالال  انسالالالالان عالالالال   الالالالا ال هللا

 و  م م  په اړل  یي.خ   ،ان او  ا  م ال 

وال  واند ال تالاله واعالالد چالال   ال  څالال ک خ الال  زړل  الاله 

 الالالالاوړل  والالالالا     څخالالالاله مک کالالالالړي  الالالالیالم چالالالال  پالالالاله 

 بالالالالالاله او والالالالالال ن عالالالالالال   ا څی  الالالالالال  شالالالالالال د  کالالالالالاله اشالالالالالالا م 

کالالال    بهالالال  جالالال  کالالال    طت الالاله   الالال    نهبالالال  

ال خ ال  پاله او  ثیت ک  .  و ا   ه شی اړش  ه 

 الالالالالالیجه  و کالالالالالال   او و با الالالالالال م والالالالالالاو  اړش وا الالالالالال م 

  «٠».ک   

ال اسالالمک ماالالا ک ال الال  انسالالان  الاله ال  الال  و م  الالال و   

 یڅ الالالالالو ال والالالالال  واند پالالالالاله اړل  الالالالالم مېالالالالالیم م  الالالالال ون  

کالالالړم الي  ال اسالالالمک  الالاله   الالالیل والالال  واند ال و بولالالالاله 

انسان او  اری صالث  کهال م  شال د  او الا   اله وال  

صالالث  ال  چالال  انسالالان پالاله   الالال او آن  الالیالم چالال  پالاله 

بذا  مستطک  شیک    وا ظ ک ي او ال  ت   او 

  ي.، ی ع  

ال والالالالالال  واند پالالالالالاله اړل پالالالالالال م  أپالالالالالاله  الالالالالالیآن  الالالالالال  هللا

 مو  څی   ون  کړم الي 

   ملړ  آ    هللا  تا   ریماعی 
پ   ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ     پ  پ  پچ

 ٠2الحجراَ:  چڀڀ  ڀ
 وا     څخاله پی هالو  ی ا  م م ا    ه مې 

 و  وا       ال وي.،  وکړ  خکه 

  تالالالالالالالالالالالالالالالالالالالا   ال آ الالالالالالالالالالالالالالالالالالال   والالالالالالالالالالالالالالالالالالال  ،الالالالالالالالالالالالالالالالالالالا   الالالالالالالالالالالالالالالالالالال  هللا الوک

په مرر  ل وا ته    م م ا    ه  لرهالبا

ال ممم الالالالالالالالالد پالالالالالالالالاله شالالالالالالالالالک  وا الالالالالالالالالا کالالالالالالالالال ي او ال   ال الالالالالالالالال  

و ک  الالال  پالالاله خالالالاطی ریمالالالاعی چالالال  ال والالال و خهالالال و پالالاله 

او چ    سیل  اس  و ي ال وال  واند پی،الا   هال  

    مان  ک   
ڄ  ڄ   ڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڃ  چ

  ٠2النحر:  چڃ  چ  چ  چ    چ
خهالالالال م  پالالالاله کالالالال ک وخالالالال   الالالال  چالالالال   اډالالالال   

ه ه م م الالا   په لالاله واو چالال     الال   ا ا الاله او  الالخ

و کالالالړ  او و الالال  عالالال  و الالاله واالالال  چالالال  و الال   الالاله   مالالالان 

 الا  کا ل ،هتان ال ؟

 ریماعد  أهم آ    هللاچال  

ڳ   ڳ  ڳ  چ

ڱ  ڱ  ڱ      ڱ  

ۀ    ۀڻ  ڻ  ڻ  ڻں  ں

  ھہ  ہ   ہ  ہ  ھ    ھ

 ٤الریح:  چھ  ے

او   الالالالالالالاله م ار الالالالالالالالان   الالالالالالالال    

او او مرالالالی ان   الالال     الالالهی  ا انام ار الالال

چالالالالالالالال  پالالالالالالالاله هللا وا الالالالالالالال م مرالالالالالالالی انی  ا ا الالالالالالالاله 

و  وا ه الي  هللا وه و  ه وخ   یا  
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الا  والالالان کالالالال ي چالالال    الالالاله  الالالاله مېالالالیو   الالالال  ابوالالالالا   

چالالالالال  الو  عالالالالال  کالالالالال ي  الالالالالاخه ل ال    الالالالال  چالالالالال   لالالالالاله والالالالاله 

الو  وا ال م ال  هامال  پاله و ی خ ال  ال وال ن نالړي 

ه پالال ل شالال د چالال  الم والال  وان  الال ا ي وواعالالد  الال  وهاوالال

 و س  . مک   ه 

پالالالاله والالالال  ،الالالالا   الالالال  ال م الالالالار ه   پالالالاله اړل چالالالال  پالالالاله هللا 

ٺ  ٿ  چ و  وا الالالالالالالاله الي الاډالالالالالالالال   ریمالالالالالالالالاعد 

 ٠5٦آل  مراا:  چٹٿ   ٿ  ٿ  ٹ

په هللا  ال ه ال جا له  په څهی شالک  ه  

 او  وا   ه ک ي.

  زمالال  د پالاله  ه االوا الال   الال  م الالی و و الاله ال هللا  الاله

دي  او لالالالا  الا  لوالالال  څخالالاله ما  سالالاله  هالالال   کهالالال

چالالالالالال  ما  ډالالالالالال د ال  الالالالالالاریا   صالالالالالالث  ال . هللا  تالالالالالالا   

ڀ  ٺ    ڀپ  پ   پ  ڀ  ڀچ ریمالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالاعد 

  ٨٨یحس :  چٿ  ٿ ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ

    مالاله ما  سالاله کهالالد  ال هللا  الاله  لوالال

 الالالالالاله ،کالالالالالاله ال هللا  الالالالالاله  لوالالالالالال   الالالالالاله  الالالالالال اځ   الالالالالالاریان 

ما  سالالاله کهالالالال م  شالالال د. مت الالالالا الا شالالال ل چالالالال  ال هللا 

  و  واند الل. ه  لو   ه ما  ډ د الا په هللا

 ال  زد پالالاله ووالالالک  الالال  لکالالالهم  ات ال .  أهللا

 الالالال  ال هللا پالالالاله ووالالالالک او   سالالالالهم  اخ ښالالالال د  پالالالاله هللا 

 و  واند الل

  ال خ الالالالالالال  او شالالالالالالالی پالالالالالالاله   الالالالالالال  ی والالالالالالالاو   الالالالالالاله کالالالالالالال   او

شالالالالکا   کالالالال     و ا   الالالاله  اخ ښالالالال د څی  الالالال و   

 په هللا و  واند الل

  پالالالالالاله خ الالالالالال  لا الالالالالال  او  و الالالالالال   ا ا الالالالالال د  پالالالالالاله هللا

 و  واند الل

  الالالالالالی بوالالالالالال  ال انسالالالالالالان  الاډالالالالالال   رکالالالالالالی کالالالالالال   چالالالالالال 

مجالالالالالازات او مکارالالالالالات  لالالالالالیي   الالالالالا  الالالالاله او والالالالال  سالالالالالیل 

 ویاوی الي  الا په هللا و  واند الل

  کالالالالالالالالاله هللا ال خ لالالالالالالالالال    الالالالالالالالالا     شیالالالالالالالالال  کی او پالالالالالالالالاله

والالالالالخت   الالالالال  کوالالالالال  کالالالالال  کی او الالالالاله   الالالالالئ  الا پالالالالاله هللا 

 .و  واند الل

:

والالال  واند ال بالالال  والالالاو ل او کوالالالوو ي زړل پالالاله  یهجالالاله 

هالالدي  ،کالاله چالال  ال کوالالوو ي انسالالان  ال   ام ځتالاله ک

 ی لالالالالالالالاله پالالالالالالالالاله رکالالالالالالالالالی  الالالالالالالالال  ک مالالالالالالالاله خهالالالالالالالالال ل  هالالالالالالالالالیل شالالالالالالالالال د 

سو مسالالالالالاله و با الالالالالال م والالالالالالاو  کالالالالالال ي او زړل  الالالالالاله عالالالالالال  

 الالالالکته کالالالال ي  ال شالالالالی او رسالالالالاال طالالالالی   الالالاله نسالالالالب  

و کالال ي  ال ل الالا ت پالاله   الالی و  الاله  الال  ي او بالالوت 

بالالالذا  و کالالالړي  ال هللا نیالالال  او  ت الالال  ال  پالالالی 

الو  وا الالال م او هللا الو   الالاله والالال   الالالیا  ،الالالا  چالالال  

 الوزش ال   ها  کړ .

الالم آ الالالالالالالالالالالال   الالالالالالالالالالالالاله الا متلالالالالالالالالالالالالال م  ي چالالالالالالالالالالالالال  پالالالالالالالالالالالالاله هللا 

والالالال  واند ال والالالالخ  بالالالالذا   ا هالالالالد نیالالالال  او ال 

 م   یځي. ت   م 

ِإیهززززززززززاُكْم " ریمالالالالالالالالالالا لي  ؛ و ا   الالالالالالالالالاله په وهالالالالالالالالالال  
 «2»"وتالظهعه، فتِااه الظهعه أتْكذتُب اْلحتِدیوِ 

 وان  الالاله ،کالالاله ال والالال وسالالالا    الالاله ،الالالان  

 مېیو ال ون  مم   یځي.

الم لالالالالالالالالالالال    څخالالالالالالالالالالاله مطلالالالالالالالالالالال  الاالل چالالالالالالالالالالال  ال ه  الالالالالالالالالالال

والالالالالالالالالال  واند  الالالالالالالالالالاله م م چالالالالالالالالالالال  څالالالالالالالالالالال میل ال و  واالالالالالالالالالالال  

واالالالالال  کهالالالالدي    الالالالال میل پالالالالاله بالالالالالام  خهالالالال و  الالالالال   الالالالاله 

 «١» کهدي.

 الاله والال  وان  أ الال  پالال م ماالالا ک  آ ت  الال   الال  هللا

څخالاله م الالظ کالالړي  الال  الالم   الالا ل چالال  پالاله   الالال  الال  

وا الالالالالالالالالالالظ نرالالالالالالالالالالال .  و ا   الالالالالالالالالالاله ال الالالالالالالالالالالالاال ث  څخالالالالالالالالالالاله 

متل مالاله شالال ل چالال  والال  واند  الال  مالالذم ک صالالث  

ال  چالالالالال  انسالالالالالالان پالالالالالاله مو  مو    الالالالالالا     اختالالالالالاله 

کالالال ي. او پالالالاله مجوالالالال ل  الالالال  الالم    الالالال  م  الالالال و   

  اله وخال  انسالان  څخه الا په ما اله شال ل چال 

ن   هکالالا چدي چالال   لالاله و با الال م بوالال  پالاله والال  وا

ا څی  الالالال  عالالالال  کالالالالړي او خهالالالال م و با الالالال م وکالالالالړي    

 وکړي.

 

 ه      خطی اکه  و  واند أپه هللا 

وشالال د. وا الال م  أوالال  واند   الاله الل چالال  پالاله هللا

هللا پالالاله مالالال  د  -وا تها والالالاه–او   الالاله الاالل چالالال  

ش الالال د  مالالال  د سالالالیل ال   لالالالم  کالالال ي    ا   الالاله  الالاله

سالالالالالالالت  وو پالالالالالالاله  و ا و الالالالالالال   الالالالالالال  میسالالالالالالالته  کالالالالالالال ي  

عالالالالالال   الالالالالاله کالالالالالال ي ل   الالالالالال   الالالالالال  ک  الالالالالالا ي کالالالالالال ي آن 

 الالیالم چالال  نهبالالال  عالال  شالالیول کالالال ي   الال   النالالاله 

والالالالالال   والالالالالالان او والالالالالال   والالالالالال    ا و الالالالالاله سالالالالالالی ه ه  الالالالالاله

 څخه اخلي او ال  مک  سب   یځي.

الا مو  والالالالالالال  واند   الالالالالالال  زما الالالالالالاله  الالالالالالال  پالالالالالالاله خالالالالالالال  ا 

پهوا ه زاا ه ش م چ  ال  ال   و  الی و الړ   الیم 

 
ل
 زو چالالالالالدي او ال  الالالالالاوړل ان الالالالال و څخالالالالاله عالالالالال    یااالالالالالالا

 الالالال   متالالالال ویل شالالالال ي.  کالالالاله څی  الالالاله چالالالال  پالالالاله هللا 

وال  واند  الالا وا الل  و ا   اله پالاله وال  مسالاللوان 

 و و   الالالالالالالم  الالالالالالالا وا الل
ل
ال    الالالالالالال   . اسالالالالالالالمک بو مالالالالالالالا

  الال  والال و خ ا  الال  مالالذم  کالالړ  چالال  ال   الال  پالاله 

وجالالالالاله انسالالالالالا ان  الالالالاله  کلهالالالالالف او سالالالالالت  وو سالالالالالیل 

 مهامخ کهدي.

والالالالالالال  واند پالالالالالالالی والالالالالالال  مسالالالالالالاللوان لسالالالالالالال  او ش الالالالالالال  

 ام ځتالالالالالالالالالالاله کالالالالالالالالالالال ي   الالالالالالالالالالالاله  والالالالالالالالالالال م کالالالالالالالالالالالالاله ال هللا 

)إیززززاكم وسززززح  الظززززع فززززاا ریمالالالالا لي    سالالالال   
الظززززززززع أكززززززززذب الحززززززززدیو و  تحسسززززززززحا و  

و  تزدابروا و  تباغضزحا  تجسسحا و  تحاسدوا
  «٦» وكحنحا  باد اهلل إخحانا(

الت الالو کالاله والال  واند مالال  وکالالړل  الال  وهالالا والاله ال   بالال  

څا  اله او جاس ډالال د کالال   او پاله  یهجالاله  الال  والاله 

عالال  لسالال   ش الال  او بالال اوت  ام ځتالاله کهالالدي. 

 الال م لالالال    څخالالاله الا  الالالکا ل متلالالال مهدي چالالال  

الالم       الاوړل صالثا   سالی ه ه ال وال  وان  

 څخه که م  ش د.

  کالاله نیاالال   الاله ال  پالاله سالال که وکتالال   الا پالاله

 مسلوان و  واند الل

  کالاله بالال   الاله څهړنالال  ال  پالاله مسالاللوان  ه کالاله

 وکړل  الا په مسلوان و  واند الل

  شک ک او ب  ،ا ه مېیم څا ن  ک    الا

 په مسلوان و  واند الل

   الالالالالالال   الالالالالالالی ولالالالالالالاله مه الالالالالالاله  الالالالالالاله کالالالالالالال   او  الالالالالالال  ال والالالالالالال 

   الا پالالالالالالالالالالاله مسالالالالالالالالالالاللوا ا   خ  خالالالالالالالالالالال ا ي  الالالالالالالالالالاله  ټالالالالالالالالالالال  

 و  واند الل

   نهبالالالال  کالالالال   او الا واالالالال  چالالالال  ال رالالالالمن  والالالال

 خیا  الل  الا په مسلوان و  واند الل

   ال هللا  تالا    الاله  الالیم وا الال  او ال   الاله  الالکل

   م    او صثت    څخه ب  خه ي 

 ال زړل کیا ه    ثیت او و وه د 

الخ الالالالالالالالالالالالالالالالال  ال الالالالالالالالالالالالالالالالال    الالالالالالالالالالالالالالالالالیت  کالالالالالالالالالالالالالالالالال ي او 

ال الالالو ا   شکسالالال   الالاله و کالالال ي  الا او 

الالم پالالاله څهالالالی  الالال  م والالال  وا هان  الالم 

 أآ الالال   ثسالالال   کهالالال م  شالالال د چالالال  هللا
چ  چ  چ  چ  چ ریمالالالاع  

ڇ   ڇ  ڇ     ڇ  

 2١فصلت:  چڍ

او الا ستاسالال    الاله والال  وان   

مالال  کالالړ  وو   الال   الالمک وو چالال  پالاله هللا 

عالالالالال  کالالالالالړ  او  اوا هالالالالالان شالالالالال  . الا آ الالالالال  

ال  الالال   الالالاریا   پالالاله اړل ال  چالالال  پالالاله هللا 
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والالالالالالالالال  واند په لالالالالالالالالاله والالالالالالالالال  اخمقالالالالالالالالالي الل او و  وا الالالالالالالالاله 

   ال واعالال   انسالالا ان ال والال و ا االو پالاله  ی الال  سالالیل والال

 الالک ځا  نلالالف ا ثالالا   سالال ک   ګشالالاه ی الال  شالالک

خهالالالال م کالالالال ي   الالالال  او ریاالالالال  وا الالالال م مس پالالالال  م 

کالالال ي او کالالاله وا    الالاله وي  الالال  پالالاله کلالالالم او  ال الالاله 

سواګا    ه  ال عغ  ه ک ي. زم  د پاله     اله  ال  

 ا کهالالدي ال والال  سالالیل مېالالی کالالم انسالالا ان الاډالال   پهالال

و  کړي  په  یهجه  ال  ال خلکال  ال  که او ریا  

  او ال  الالالال   و والالالالاو  او  الالالاله  والالالالان  الالالالم مل ځالالالاله  للالالالال

 الالالال   و الالالالړي پالالالالی  الالالال  والالالال  بالالالال  والالالالاو ل الي او مېالالالالی کالالالالم 

 خل  ال و  خ  خ ا ي ن اړي.

انسالالالان پالالاله اړل  الالالاله  هالالالیم  الالال  انسالالالالان ال والالال  ه کالالال

و الالالیي   الالاله  ه کلالالاله ال   الالاله رکالالالی او  الالاله  والالالان 

الاډالالال    پالالاله وړا الالال م والالال  اخمقالالالي  کالالال ي او  الالاله  الالالم

و سالالالهدي. ال لیکالالال  کالالال ي چالالال    الالاله  الالاله  کلهالالالف 

شیال و او زنالم په ص  ت     ه  و سر   هیو  و ا

ال   څخه  ا  اخلي او ،هت    مسلوان  الم   اله

ضالالالالالی   الالالالاله پالالالالاله  چالالالالال  والالالالال  مسالالالالاللوان ال   الالالالاله  الالالالاله  الالالالالی 

 «٨» لث  او امان    وي.

ال  الل    اال  وال  اخم هال  ال ب   ه شال  وال  واند پ 

 او  اوړل خ ا     ه. 

 

ال والالالال  واند پالالالاله  یهجالالالاله  الالالال  انسالالالالان پالالالاله مو  مو  

والالالالال و کړ الالالالال  اختالالالالاله کهالالالالالدي چالالالالال  هللا پالالالالال م  الالالالالاوړل او 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  چ آ الالالالالال   الالالالالال   کالالالالالالی کالالالالالالړي 

ڀ   ٺ  ٺ     ڀپ  پ  پپ  ڀ  ڀ ٻ

  ٠2الحجراَ:  چٿٺ  ٺ   ٿ

الت الالالد ا  م م الالالا   والالالال  واند مالالاله کالالالال   ،کالالاله پالالالاله 

  ال    وه اخته ش ئ  جاس ډ د ماله کال   او ال 

  بالال  نهبالال  څخالاله مس واخلالالم. مېالالیو مثسالالیا   

 الالال  څخالالاله الا الم خهالالال م  الالاله اشالالالا ل کالالالړم چالالال  ال آ

متلالالال م  ي چالالال  والالال  واند ال مېالالالیو   االالال    الالالا     

 مم   یځي.
 

ال کالالالالالالالالالالال  ند ۍالالالالالالالالالالالخړو او ج جالالالالالالالالالالالا     نالالالالالالالالالالال  ممالالالالالالالالالالال  

و  واند الل او پ م مالیه اختاله انسالا ان  ال  ال 

 اسالالالالالالالم رکالالالالالالالی  الالالالالالاله کالالالالالالالاله پالالالالالالاله  الالالالالالال     و او ک   هالالالالالالال  

ۍالخړو  الال   الکه  کهالالدي   الال   ال  والال  مممتالاله وي 

وي.  لاله  الم چال   ال ه  او ال ل  م ل  یم و کاله

پالال م پالال ل شالال د چالال  خاو الال  عالال  پالالیم و  وا الاله الل 

  ه  ووراله زو چالدي لال اس عال   ال  خالیا  او 

ال ما  په ریا      و    هیوي.   ه و.ال  چال  

پالالالالم  عالالالال  پالالالالیم و  وا الالالاله وي   الالالاله  الالالاله پالالالالم  سالالالالیل 

مطاالالالال   کالالالال ي او  انسالالالال  ه  ټالالالال ي  یڅالالالال   الالالالیم 

 خ   ا ت اک واخلي.

: 

 لالالالاله چالالالال  ال انسالالالالان پالالالاله زړل  الالالال  والالالال  واند او والالالال  

شالالالالالال د  الالالالالال  پالالالالالاله زړل  الالالالالال  شالالالالالالک ک او   والالالالالال   ا پهالالالالالال ا

ي  او الا شالالالالالالالالالالک ک وهالالالالالالالالالا الاډالالالالالالالالالال    الالالالالالالالال چد شالالالالالالالالال هات 

 ل والالال  و سالالالهدي چالالال  پالالاله ال ونالالال  سالالالی لا الالال   الالاله 

شالالالال د ،کالالالاله پالالالاله الاډالالالال   څهالالالالو يالالالال  والالالالاو  کالالالالړ  چالالالال  

 ه  ل ه ال   لالیي. وال   وتاله خلال   ه کلاله ال 

پهالالالالالالال ا  ،الالالالالالالان   الالالالالالالا ل مل الالالالالالالیي او  وکالالالالالالالا ان ن الالالالالالال د

کالالالالالال      الالالالالاله  ی الالالالالالا څخالالالالالالاله پالالالالالاله ما  او شالالالالالال   الالالالالالال  

اوسالالالالهدي او ن الالالال د کالالالال م  پالالالاله شرالالالال  ل    الالالاله پالالالاله 

        و  ا و    و  ل واخلي.
 

والالال   والالالاند  والالال   والالال  او م ثالالالد رکالالالی انسالالالان  الالاله 

الاخالالالالالالالال   الالالالالالالالاله سالالالالالالالالال زوي او  وانالالالالالالالالد سوسالالالالالالالالالتم عالالالالالالالالال  

  وموي  په   کا  و سال       اضالطیا  او 

،الالالالان  الالالاله  ا هالالالال     خسالالالتکد اختالالالاله کهالالالالدي. خ الالالال 

شاوخ ا     خل  و  ه و بوله س   او بال  

بو ه  کا ي       م کالاله الا  و ال  و با ال م 

څخالالاله مطالالالیوک  ی الالالیاخ  هیچالالالدي  سالالالک ن او آ امالالال

پالالالا   کهالالالد  او  الالاله  و الالال  څخالالاله  لالالاله  الالالم خ  الالال  

 ن  د اخوستل .

 اپ  ي او ب  ،ا ه شک  ه  

  متل ماتس    ثا م او  هو ړي 

 ب  وا د او خ شااو ي 

الا او الالم پالالاله څهالالالی  الالال   څ  و الالاله ال والالال  واند پالالاله 

 ام ځتالالالاله ک  الالالال   الالالال  مرالالالالم  و   الالالالیي. ال   الالالال  و  الالالاله 

کاله نال اړک ال  ال م وهلکال  پاله  کالی ک  ال  سالیل الا 

       ا   ه واضح کړک 

مېالالی وخالال  والال  واند  الال م  الالم مالال ن  الاله  اځالالي چالال  

یل پالال ل ن الال د.  الال  بالال  طالالیر ن پالاله خهالال ل  الالا کړ الاله سالال

وکالالالړي او ل ه الالال   اڅی  الالال  چالالال  وضالالالال   الالال م 

کالالړي  الال  پالاله والالال  والال   وا الاله شالالال د   اسالالم ارکالالا  عالالال  

    مک کړي او ال و    اخسالتل   الا ال سال ک    

 رکی شیول کړي.

پالالالالالالالالال م اړل  الالالالالالالالال  مرالالالالالالالالالر   لالالالالالالالالال    ال  چالالالالالالالالال  امالالالالالالالالالاک 

 وا   کړ  چ  مثر ک ع  الا ال   ال  :وها   

 میالالالالان مهاشالالالال  ول او  سالالالال   هللا پالالالاله ابتکالالالالا  

 لاله بالالی بالی  انلالاله  الال   ال   اسالال  وو  خ ا اله عالال  خ

ال  خ الالالالالالالالالیه و پیمرالالالالالالالالالا  الول صالالالالالالالالالياوه کالالالالالالالالالیاک پالالالالالالالالاله 

 ؛ هی ش   او سمک ع  وا      الد ؛  د
 الالالال ه چالالالال   سو سالالالال د و  الالالاله وواالالالال  اوال چالالالالد ! الا

مالالالالالالالالا  الالالالالالالال ه ول. ز ماسالالالالالالالالیل مالالالالالالالال  و هالالالالالالالال ل الا صالالالالالالالالثهه 

  الالالالال   ل الالالالال ان شالالالالال    وا  سالالالالالاطان هللا! ا  ال 

هللا  سالال  ه کالاله پالاله    الاله ال هالالا و  وا الاله شالال  خالالال  

و  الالالالاله وواالالالالال  چالالالالال   ؛هالالالالال پالالالالاله  الالالالالا والالالالاله نرالالالالال ! په و

ان انسالالالالالالالان  الالالالالالاله وس ډالالالالالالال   و ا الالالالالالال ي او زل شالالالالالالالهط

 «5» وایا ک چ  ستاس  په زړل    څه  هی ن  د.

  الالالم الاډالالال   اشالالالا ل کالالالړم  الم خهالالال م  الالاله بوالالالی
)مع أ ام نرسه مقام الیهم فن یلحمع مزع أسزا  بزه 

  «٤» الظع(
   ،ان ال ش  او تهو   اله ،الا  وا   اچ  خ

    الاله مممتالال  و  الاله سالالا ه   الال  وهالالا الم  الاله څخالاله 

 وکړي.څ ک چ  و  واند پیم 

پالال م آوالالا و  الال  الم خهالال م  الاله اشالالا ل الل چالال   الاله  

وخ  وا   خ ل  خه م او م ا الف ال بال  والا د او 

جالالالالالاله    الالالالالالو پالالالالالالیم  الالالالالالدالو ولکالالالالالال  خ شالالالالالالااو ي پالالالالالاله و 

وکالالالالړو   الالالالاپ  ي  شالالالالک  ه او سالالالال   وضالالالالال  عالالالال  

 ثالالا م وا الالال   الالاله م ځالاله   سالالال   و ا   الالاله وا الالال  ال 

ا   وسالالالتهوالالال   الالاله ،ا الالاله څخالالاله  الالالم ،ا   الالاله  الالالیم 

 یڅالالالالال   الالالالال   انسالالالالالا ان په الالالالال  ،الالالالالان و  وا الالالالاله  الالالالاله 

 کړو.

 الالاله  والالالان   الالاله  الالاله صالالالث  ال  چالالال  

 الالالالال  او امیاضالالالالال  انسالالالالالان  الالالالاله مېالالالالالیو کړاو 

څخالالاله پالالاله امالالالان  الالال  سالالالا د  سالالالک ن او 

 الالالالالالالال  و ب الالالالالالال د او  الالالالالالاله ج جالالالالالالالالا     او 

 ۍخړو څخه ع   یم سا د.

)   ریمالالالالالالالالالالالالاعد  بوالالالالالالالالالالالالیب  الخطالالالالالالالالالالالالا 
تظزززنع بكلمززز  خرجزززت مزززع أ زززد سزززح ا 

 «٨» وأنت تجد لها فَ الهیر محیمن(
 ه کله ال وال   اله خهال م نلالف  

مطلالال  مالاله اخلالاله  یڅالال  چالال  و  الاله  الاله 

 ئ.اړش په ا ک    ش 
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ختو       مرم  و   یي  که څ ک ن اړي چ  

خلالالالالالال  پالالالالالالیم و  وا الالالالالاله ن الالالالالال د وا الالالالالال   الالالالالالی مرالالالالالالک ک 

م  الالالالالالف واضالالالالالالح کالالالالالالالړي او په لالالالالالاله  الالالالالالم ال شالالالالالالال  او 

وسالالالالالالالا د. او الالم  الالالالالالاله  الالالالالالاله ،الالالالالالالا     ،الالالالالالالان تهوالالالالالالال  

ل    ال  چ  پاله  :وهل ه   ه ال اماک وها ي 

څل  ک ماط     ش  . پ م ل        الکا ل 

پ   او   هط  ام   اله الاال  چال   ال  و  اله وا ال  

خ الالالال  لا الالالال  واضالالالالح کالالالالړو  یڅالالالال  زمالالالال  د پالالالاله اړل ال 

  الالال   پالالاله زړو الالال   الالال  څالالاله  هالالالی ن الالال د.  الالال اځ  پالالال م 

ن ال د چال  پاله  ال  و ال خ ال   وا   څ ک خ شالااو ل

وکالالالالالالالالالالړي او الا وواعالالالالالالالالالالد چالالالالالالالالالال  زل خالالالالالالالالالال  ،الالالالالالالالالالان  والالالالالالالالالالان 

نسالالان  الالم ال  الال  و پالاله کوسالاله  الال  مهلالالص او پالالاک ا

و کالړ و  ه ال  الا نالم  اځالي! کاله ال الا نالم ال  ه  م ا

سو سالالالالالال د و  الالالالالاله شالالالالالالهطان پالالالالالاله زړل  الالالالالال  وس سالالالالالاله 

ا الالالال ي  الالالالال  خلالالالال  الم پی،الالالالالان و  وا الالالاله کالالالالالړ  وهالالالالالا 

سالالالتا پالالالاله ۍخ الالالالو  خلالالالال  والالالالاو ل  کالالالال ي او خ الالالال  

 لهثو   ه مسه و ک  .

 و ا   ه   ه لاکم چال  پاله  الا ال سالوا ره الله 

  پالاله خالالاطی ال مطکالال ک کال ي وا الال  ال تهوالال  ختو  الال

انسان جیک خلکال   اله واضالح او وهالان کالړي  یڅال  

پالالالالاله آ  الالالالال ل  الالالالال  الواړل لالالالالالاکم او مطکالالالالال ک  الالالالاله کالالالالال ک 

 تهو  او خطی سیل مهامخ ن  د.
پالالالالالالالالالالالالالاله متالالالالالالالالالالالالالالالامم    الالالالالالالالالالالالالال  والالالالالالالالالالالالالالال  واند ال بالالالالالالالالالالالالالال  والالالالالالالالالالالالالالالا د  

خ شالالالالالالالااو ي او  هو الالالالالالالړم پالالالالالالال    پالالالالالالاله  یهجالالالالالالاله  الالالالالالال  

 ام ځتالالالالاله کهالالالالالالدي  مېالالالالالالیم ۍالالالالالالخړم او م  الالالالالال   الالالالالال م 

 کا ل او واضاليه  ام ځته کهدي چ   له  یڅه 

 ا اله او  الاله  ال ال  شالال د.  ال  مزک الل چالال  ال  الالکا ل 

 یاړخ الال و خهالال و  پوسالال  شالالوهی    سالال    هکلالال  او 

شالالالالالالالا  ا   پالالالالالالاله ال   ال الالالالالالال  سالالالالالالالیل والالالالالالال  واند  الالالالالالاله م ل 

  و ا ل ن  د. 

کاله  ا اله الم پواال   بالال   اله شالوهی   واخوسالال و او 

وهالالا و وسالالته کوالال  وم  الال  ال   الاله مممتالال   الا بالال  

 ا  افي او و  واند الل!

  الال  و  مسالالته  اوړنالال  او پالالا ل  پالال م  الالم څهړنالال 

 مو  الي 

وکالالالالړ  ا او والالالال  وان   الالالاله ال  چالالالال  والالالالاو  پالالالالیم  الالالالا و 

  پاله ش د او پاله کړ ال   ال   ا څی  ال  شال د او ال مال م

 وکړ  ش د.و وا ي ب   ه    ن څخه لکم 

م الالظ کالالړم  ولکالال   الاله  الالیآن  الاله  الال اځ   الاله والال  واند 

  اوړل انهوم ع   م  اپه    ه کړي الي.

مسالالالالالاللوان وا الالالالالال   وورالالالالالاله پالالالالالاله خ الالالالالال  و و   هالالالالالال  

 والالالالالالالان اووډالالالالالالال د او  لالالالالالالاله  الالالالالالالم چالالالالالالال  پالالالالالالاله رکالالالالالالالی  الالالالالالال  

والالالالالالالالالال  وان  اشالالالالالالالالالال د وا الالالالالالالالالال      الالالالالالالالالالی   ل اب  والالالالالالالالالالاه 

و  سالالالالت  شالالالال د او رکالالالالی والالالال   کالالالالړ  شالالالال د  او  لالالالاله 

 الالم وا الال  شالالهطان  الاله وخالال  و   کالالړو چالال    الال  

مالالال  خالالالیا  کالالالړي.  الالاله  والالالان   الالاله څ الالال  ال  چالالال  

 انسان په  ال     ک ي.

م  الالالالال   چالالالالال  نارالالالالال  ال  الالالالاله  والالالالالان مطلالالالالال  الا  الالالالال

ا  او کالالالالالړو پالالالالاله ،الالالالالا  ړي مو  اووسالالالالال  او التهالالالالال

 و الالالالالاله پهي الالالالالال   الا مزک الل ال التهالالالالالالا کالالالالالاله څالالالالالال ک 

 وکړو.ال   او زایکتها سیل سم  ه  وان 

 الالالالال  نالالالالال  ل صالالالالالث  ال  چالالالالال   الالالالال   الالالالالا  الالالالاله بالالالالالذ  الا 

و ټالالالال   شالالالال د او   الالالاله ال  اسالالالالو   ړنالالالال  پالالالاله ک  الالالال  

متالالالالالذو ل او رالالالالال  شالالالالال د. پالالالالاله لالالالالال    شالالالالالیاف  الالالالال  

) ززززززع  بززززززد اهلل بززززززع  مززززززر بززززززع   الاډالالالالالال    انلالالالالالالي
 أتز  رسزحل اهلل لزل  اهلل  لیزه الهطاب أا رجن

 : یا رسحل اهلل إا لَ خادمزا یسزَ  وم فقالسلو 
یظلزززم أفأضزززربهأ  زززال تعرزززح  نزززه كززز  یزززحم سزززبعیع 

 اله  ال   ثالی  ا ال  چال   ؛مثر ک    د «9» مرة(.

ال خ   خاالک په اړل عال  شالکا   اوکالړ چال    اله 

و لالالالالال  شالالالالالم؟ والالالال ي او کلالالالالالم کالالالال ي  الالالالال  آ الالالالالا زل عالالالال  

و  الاله جالال ا  و کالالړ  اواالالا وا م عالال  پالالاله  ؛  الالګ

 و ی    متا  ک ل. 

)إذا بلغزززز   ریمالالالالاعی  : و ا   الالالاله ابالالالالد  موالالالاله
 ع أخی  شَ  تكرهه فالیمس له العذر جهزد  

فق  فَ نرسز  لعز  ألخزَ  فاا لم تجد له  ذرا  
  ذرا   أ لمه(.

کالالالالالالاله ال و و  څخالالالالالاله الم  اسالالالالالالم څالالالالالالاله  

ل او کالاله ال بالالذ  ال و سالاله    الال  بالالذ  و  الاله او ټالال  

   الالالالالالالالاوړل او خطی اکالالالالالالالاله والالالالالالالال  واند پالالالالالالالاله  الالالالالالالاله    الالالالالالالال

 وا  م که م  ش د. أهللا

اصالالالالالال  پالالالالالاله انسالالالالالالا ا    الالالالالال  ابتوالالالالالالاال  کیامالالالالالال  او 

 ویا ت ال .

 الالالالالاله   الالالالالالا     څخالالالالالاله ال والالالالالال  کهالالالالالال و   الالالالالالا ل وا الالالالالال  

زمه الاله ویاوالالالیل کالالالړو  والالال  واند والالال  اخمقالالالي  الالاله ال 

  سه    م ل الل.

کاله پاله  ال  و  اله ال ها    متامله مت اولاله الل. 

م  الالالالالاله  والالالالالالان  والالالالالالان وکالالالالالالړو  پالالالالالاله مالالالالالال  د والالالالالاله  الالالالالال

وکالالالالالړي  او کالالالالاله و  وا الالالالاله اووسالالالالال   الالالالال   والالالالاله  الالالالالم 

خا الالال و  مریبا الالاله  و اډالالال   رکالالالی کالالال ي. کالالاله او 

و الالالیو  شالالالاوخ ا والالاله  الالال   اووسالالال  او  الالاله  والالال  

 خل   و اډ   وا  .

ال مالال  د  الاله   رهالالک  اکالالړي چالال   الال   والال   أهللا

  وا     په     وا      ا    کړو. 

ل موسوووووووع  لنوووووورة المعووووووورس  وووووو  م ووووووو ر  ا وووووو   الرسوووووووو  -

، هممارلګووو  )سووووء ال وووص  عووومد موووص ا    ووو   -الكووور س

 . 832)الروح البص القیس ص: 

محمووم اسووم عیب الا وو ر   ووم    -صووحرا الا وو ر   -8

 .8284لمبر 

بووووومر الوووووم ص  -عمووووومة القووووو ر  لووووورح صوووووحرا الا ووووو ر   -3

 .8824العرني،  م   
 .7272صحرا الا  ر ،  م   لمبر  -8

 .7431ا  ر ،  م   لمبر صحیا ال -7

إعووووماد: مةموعووو  مووووص  -موسووووع  ق وووو    سووو مر  -4

الاووو  ،  ، ماحووو  سووووء ال ووووص. اضووور  ووو  دا ا ووور  ووووعی  

 هس دی. 

دا ددې  ووووووووووووم   ملمووووووووووووو  دی )ا  ووووووووووووو س مووووووووووووص سووووووووووووو س  -7

 .ا   مو  مص ل  ل  و مه  م لق ع ی 

لمبووووووور  344لهوووووووه الا  ووووووو ، عاوووووووم ا حمروووووووم عووووووو  الوووووووم ص  -2

 اصب.

 .7437م مم ا ممبص  ماب،  م   لمبر  -4

 

 

و  الالالالالالاله پهالالالالالالال ا  کالالالالالالالړ  الالالالالالال  وهالالالالالالالا پالالالالالالاله زړل  الالالالالالال  

الاډالال   اووا الاله چالال  بالالذ  والاله او الالیي خالال  

 ما ه وه   ي متل ک. 

 الالالال  ال  الالالالال م  هیو  الالالالو پالالالالاله  هالالالال و  الالالالالا ال  الالالالال  

خهالال  پالاله  سالاله و پالاله  الالا لکالالم   الال    الالا 

و  وا الالالالالالاله کهالالالالالالال   الا بالالالالالالال  ا  الالالالالالالافي الل  

وا الالال  ال خ لالالال  خالالال  و مسالالاللوا ا     الالالا ل 

خ   زړو ه پاک کړو او    ال بالذ  پاله 

  ټ    په       ه  وان اوکړو.

څی   و ه او وضال  ال و  واند پاله 
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 مقدمه:

و ترین ضرورت جمعی  صلح به عنوان بزرگ
. است بوده بشر تاریخ ی خواسته ترین مهم
 روابرط  شردن   پیچیرده  و آگراهی  رشد با

 احساس بیشتر امر مهم این اهمیت جمعی،
 خاص های وی ه گی به بنا ها انسان. شود می

در ایجاد روابط جمعی، قادرانرد   تنها شان،
دهنرد. چرون، بره     تا زندگی شران را دوام 
 برآورده را شان ی تنهایی نیازهای گسترده

 ترین مناسب صلح میان، این در. توانند نمی
 از جمعری  روابرط  ایرن  کره  است، بستری
 مصرونیت  و مانرده  امران  در پذیری آسیب
 خشرونت،  جنرگ، . کنرد  مری  حفظ را خود
های اجتماعی  و نابرابری تبعیض عدالتی، بی

 زنردگی  عمرالً  انرد،  صلح ی  که نفی کننده
 طبیعری  روند و گیرد می چالش به را جمعی

 کنررد را توسررعه ی  شررده سررازماندهی و
 شرود،  گسرترده  خشونت هرگاه. سازد می

 تهدیرد  بزرگترر  دایرره  در را صرلح  فضای
 جامعره  کره  تنها نه صورت، دراین کندز می

 تمرام  برل  کند، نمی طی را سازندگی مسیر
 کرار  جامعره  بردبختی  جهت در ها ظرفیت

 کره  جوامعی مثال، از باب. شوند می فتهگر
 بیشرترین  برد، می سر به جنگی شرایط در

 ویرانرریز و تخریررب جهررت در امکانررات
 مالی و انسانی های ظرفیت نابودی و کشتار
 واقعی ی نمونه. گیرند می قرار استفاده مورد
ن است. مطرابق  افاانستا تلخ، واقعیت این

آمارهای داده شرده، ایرن کشرور چره در     
هررای داخلرری و چرره بعررد از  ران جنرگ دو

 ها هزینه بیشترین جدید، نظام گیری شکل
 داشرته  جنگری  امرور  و نظامی بخش در را

 هرای  کمرک  بیشترین امروز، همین .است

 شرایط مهار و نظامی بخش در جهانی جامعه
ست ا درحالی این. رسد می مصرف به جنگی

 هرای  بودجره  بره  نظرامی  غیر های که بخش
 از یکی افاانستان چون. اند نیازمند هنگفت

 رفاه سطح که است ای مانده عقب کشورهای
 حرد  تررین  پرایین  در مردم زندگی کیفیت و

 تررین  برزرگ  خشرونت،  و جنرگ . دارد قرار
 در کشرور  ایرن  چنران  هرم  که است عاملی
 نیرافتگی  توسرعه  شررایط  در و مرانی  عقب

گررردد. برررهیچ کسرری پوشرریده  میخکرروب
 و شرود  ه مینیست، هر سالحی که کار گرفت

 تلفرات  از برعالوه دهد، می ر  که درگیریی
 گرسرنه  افرراد  از نران  های لقمه آن، انسانی
 ویرروس  بستر جنگی شرایط. شود می گرفته
 بره  را سرازی  رفراه  ظرفیرت  که است داری
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            کشاند. می نابودی

 تعریف صلح:

شایسته و مناسب بودن امری ای صلح به معن
با در نظر گررفتن پیامردهای آن، مصرلحت،    
درست کاری، نیکوکاری، )در قدیم( سودمند 

را گوینرد.   خیر و نیکی ،بودن، فایده داشتن
به عبارت دیگر صرلح در لارت بره معنرای     

زیسرتی را   مصالحه و تصالح، مسالمت و هرم 
کنرد کره برر خرالف مخاصرمه و       افاده مری 

 خصومت است.
 :صلح از دیدگاه اسالم

 در حقیقرت  که اسالم مقدس دین دیدگاه از
اسرت، واژه و   مسرلمان  هرر  دیردگاه  معیار
زیبای صلح یکی از کلمرات قرآنری    ی هکلم

بوده و در قرآن عظریم الشرأن در معرانی و    
 چرو اصرال ، اتفراق و    مفاهیم متعددی هرم 

همبستگی، رفع خصومت و دشمنی، نعمرت،  
ستعمال شرده کره   غیره ا منفعت، گذشت و

همه این مفاهیم متضمن و در بر گیرنرده  
 .باشند بشری می ی عهسعادت جام

دان و یر جاو ی هصلح اصل، اساس و قاعد
پایداری جهان و طبیعت اسرت و جنرگ   

زیرا در شرایط صلح  ،حالتی است متضاد
و امنیت به رشد و تعرالی و رسریدن بره    

تر و بشر به حق و  سویی آسان تفاهم و هم
بیشرتر پیردا    ی هگرایش و عالق حقیقت

جنرگ، همره    ی هامرا در نتیجر   ،کند می
های مرادی و معنروی بره نروعی      داشته
 . شوند می پذیر آسیب
رو صلح، صفا و صمیمیت و زنردگی   ازین

هرای دینری    آمیز در رأس برنامه مسالمت
الشأن همرواره   داشته و قرآن عظیم قرار

را  داده و آن بر احیا و تداوم آن دسرتور 
بشرری   ی ههای جامع بختی خیر و نیک ی هیما

 چٿٺ  ٿچفرمایرد کره   و میشمرده 

 .صلح و آشتی بهتر است
کوتاه و پر معنرى گرچره در    ی هاین جمل

فروق   ی همورد اختالفات خانوادگى در آی
ولى بدیهى است یرک   ،ذکر شده

قرررانون کلرررى و عمرررومى و   
در  کره  کنرد  مى بیان را گانى ههم

و همه جا اصل نخسرتین، صرلح   
 سرازش اسرت.   صفا و دوستى و

ى برخالف یجدا و کشمکش نزاع،
طبع سلیم انسان و زنردگى آرام  

ایجرراد  بخررش او اسررت. صررلح و
آمیررز یکرری از  فضررای مسررالمت

هررای هررر  وجایررب و مسرراولیت
 أخداونرد  زیرا ،مسلمان است

ۈ  ٴۇ  ۋ       چ :فرمایررد مرری

٠١الحجراَ: چۉۋ  ۅ  ۅ
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 .نماییررد صررلح ترران برررادران در میرران

، چۉۋ  ۅ  ۅچالهری   صلح دستور
 چېئ  ىئ  ىئ  ىئ  یچدعای ابراهیمی 

 
  ٠2٤البقرة: 

 از و{ حدیبیره  صرلح } محمردی  سنت
ریت به های بش ترین نیازها و آرمان یقدیم

افاانسرتان   وی ه میهن دوست داشتنی ما
 .است

صلح ضرامن مصرونیت، ترأمین امنیرت،     
هررا و  برقررراری عرردالت و حفررظ آزادی 

 و اسرت  انسانی  معنوی های مادی و ارزش
 دانشرمندان  از یکری  ی گفته به سرانجام

دار   اصیل و ریشهی  اسالم مسأله در صلح"
است و پیوندی ناگسسرتنی برا طبیعرت    

عمررومی و کلرری آن  ی هاسررالم و نظریرر
جهرران و زنرردگی انسرران دارد.  ی هدربررار

اسالم دین همبستگی و وحدت و یگانگی 
ر بزرگ در سراسر جهان عظریم و پهنراو  

توحید، قرار داشرتن همره    ی هاست. آموز
هستی در تحت تدبیر واحرد و حکیمانره   
الهی، پیوند نسلی همه آدمیان به یک پدر 

ها،  و مادر و اشتراک خانوادگی همه انسان
حرکت جهان و انسان به سوی غایت واحد 

 همبسرتگی  ی هالهی، وجود فطررت یگانر  
 "است. اسالم در جهانی

دین مقدس اسالم  دیدگاه باید گفت که از
ترررأمین صرررلح و آسرررایش و زنررردگی 

آمیز مساولیت ایمانی و وجردانی   مسالمت
باشد و نیرز   هرانسان اعم از مرد و زن می

بره عنروان     هتوان از حضرت ام سرلم  می
بانوی که نقش ماثری در صرلح حدیبیره   

 .ایفا نموده یادآوری نمود

 نیاز مردم افغانستان به صلح:

با درک و دلسوز الزم است تا با اسرتفاده  
از امکانررات دسررت داشررته در خرراموش 

 ی شرعله  کاهش حداقل یا و کاملساختن 
 ،آتش افروخته شرده اقردام نمروده    این

مسراولیت ایمرانی، وجردانی و     وجیبه و
 خویش را انجام دهد. میهنی
کار و صلح هر سه با هم وابسرته   زندگی،

که برای زنردگی کرردن    باشند. طوری می
اگرر کرار نباشرد    ، ضرورت به کار اسرت 

جریران  به شود و  زندگی به پیشبرده نمی
بیکاری اوج و فقر  وارده شدهزندگی لطمه 
 .خواهند گرفت

بخاطر ادامه دادن کار و زندگی به صلح و 
پس نخست باید در یک  .ز استامنیت نیا

جامعه صلح وجود داشته باشد ترا در آن  
جامعه شهروندان بتواننرد کرار و ترالش    

وسیله کار معیشرت زنردگی   ه نمایند و ب
صلح اگر نباشرد   ءًبنا .خود را تامین کنند

ین دو مسراعد  ا زمینه برای هیچ کدام از
 .بود نخواهد

پری   اهمیت صلح انسان زمانی به ارزش و
 که در زندگی خرود برا بردبختی،    دبر می
عرردالتی و  باری، برریوبنرد  برری امنیتی،نرا 

صرلح   رو شرود.  همشکالت اجتماعی روبر 
 دهرد.  بنیاد زندگی انسانی را تشکیل می

و  خوشرری آرامرری، ترقرری، پیشرررفت،
 آید. در پرتو صلح به وجود میخوشبختی 

، امنیت برقررار باشرد  و که صلح  جای در
. همره  جا آرامی و خوشربختی اسرت   نآ

مردم به خیرال راحرت بره کرار خرویش      
 نیز نوجوانان جوانان و شوند و مصروف می

تعلیم  و توانند به درس می آسوده خاطربا 
کره صرلح و    جرای  در .خود ادامه بدهند

ها  ، تمام مشکالت و بدبختیامنیت نباشد
ی بشرریت   گیر جامعه رشد نموده و دامن

 شود. می
باشد، لذا صلح در هر صورت و با هرکسی 

ی  مطلوب و پسندیده است. صلح مقدمره 
امنیت و امنیت شرط هر موفقیت اسرت.  
راست است که هیچ زمانی کشور و جامعه 
ما تا این اندازه به صرلح نیراز نداشرته و    
شرررایط سیاسرری در داخررل و خررارج   
افاانستان به ایرن پیمانره بررای صرلح،     

 مساعد نبوده است.
ز مردم افاانستان به صرلح و امنیرت نیرا   

جدی دارد، زیرا چندین دهه است کره در  
جنگ و سوزیم.  میان جنگ و مشکالت می

ها را از مردم و به وی ه  خشونت تمام فرصت
جوانان این مرزوبوم گرفتره و مردمران را   

در برین کشرورهای   مانده  برنامه و عقب بی
جهان نگهداشته است. بنابر این نیاز جدی 

توانرد  به صلح باعزت و با آبرو داریم کره ب 
همه اقشار مختلف جامعه در پرترو قرانون   

آمیرز داشرته    اساسی کشور زندگی صرلح 
 باشند.
 نگاه: چند در صلح اجتماعی كاركرد و اهمیت

 زندگی اساسی ضرورت یک صلح ی پدیده
 در مهرم  این اهمیت یعنی. شود می شمرده
 به. کند می پیدا معنا جمعی و عمومی روابط
هرای  رین کارکردتر  عمرده  مشخص صورت

                                             یل است:ذعملی صلح قرار 
 صلح زمینه ساز روابط سالم -1

 که است ی زمینه ترین اساسی صلح اساساً
. گیررد  می شکل جمعی سالم روابط آن در

 شرایط و ها زمینه به آمیز صلح فضای چون
 هرنروع  از چره  گرردد،  می اطالق اجتماعی
 روابط که فزیکی و گفتاری ذهنی، خشونت
 بره  سازند، را تهدید و مختل می اجتماعی

 شرررایط، درهررر جامعره  البترره. باشرد  دور
 اما کرد، خواهد تجربه را خشونت از میزانی

 اجتماعی نظم و خشونت باال رود گراف اگر
 نیرز  را صرلح  فضای کند، مواجه خطر به را

 کرارکرد  از یکری  پرس . می سرازد  شکنند
اد روابط سرالم اجتمراعی   ایج صلح، واقعی
. گرردد  سبب آرامش ذهنری مری   کهاست. 
 و دهد زبان زخم را یکدیگر افراد اگر مثالً،
 و برار  خشرونت  هرای  حرف با سادگی به یا

به ر  خود هرا   را یکدیگر اشتباهات زشت
 ذهنری  مصرونیت  و آرامش قطعاً بکشانند،

 مورد این. گردد می مواجه مخاطره به افراد
 به نیز را فزیکی های شونتاری از خبسی در

 خونبرار  هرای  درگیری و جنگ. دارد همراه
 مرورد  اسرت،  صرلح  دشمن ترین عمده که

 را مردمی و عمومی روابط که است دیگری
 را اجتمراعی  نظم کامالً و سازد می دگرگون
 نروع  درایرن  ضرمن،  در. سرازد  می آشفته
 قرار نقض مورد بیشتر افراد حقوق شرایط،

 اسرت  های کی از نمونهیرد. کشورما یگ می
 حد در را فزیکی و گفتاری های خشونت که

 فررد  اگرر  مرثالً، . کنرد  می تجربه گسترده

ها  ن از مدتعزیزما افعانستا کشور
در  مختلف عناوین سو تحت دینب

سوز جنگ و بدبختی،  خانمان آتش
سوزد و بخش اعظرم   مظلومانه می

ی صدمه و  هست و بود آن به گونه
آسیب دیرده و سررانجام هزارهرا    
انسان مظلروم اعرم از زن، مررد،    

معصوم و  اطفالخُرد، بزرگ و حتی 
 از راهای شیرین خود  گناه جان بی

روند هنوز هم  این و دان داده دست
بلکه به سرعت ادامه  ،خاتمه نیافته

دارد. پس برهرانسان با احسراس،  
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 دهرد،  انجرام  را اشرتباهی  تررین  کوچک
 گفته ناسزا های حرف مقابل طرف از فوری
 افرراد  عادی، های شوخی در حتا. شود می
 را یکرردیگر خشررن و زشررت کلمررات بررا

حرار و  ند. جنگ و انتده می قرار مخاطب
 برارزی  ی نمونره  افرراد  ی کشتار روز مره

 چرالش  بره  را اجتمراعی  روابرط  که است
 به را مردم فزیکی و روانی امنیت و گرفته
                                                                                                                                                                                                                                                    . دهد می قرار تهدید مورد روشن صورت

 صلح حامل امنیت است -2

 ی خواسرته  تررین  امنیت یکری از برزرگ  
 امنیت ایجاد برای کشورهای. است جوامع

امنیررت ملرری و عمررومی شرران،  حفررظ و
. شرود  مری  متحمرل  را ها الترین هزینهبا

 عمرومی  ی مسأله بزرگترین ناامنی چون،
. کند می سلب مردم از را آرامش که است
 است ی داشته ترین مهم امنیت ضمن، در
 پیشررفت  و عادی زندگی برای را فضا که
 حالتی بدترین ناامنی. سازد می مهیا امور
جامعه را از حالت عادی بره   سیر که است

 های برنامه تحقق مانع و کشاند میانحراف 
 را زمینه دیگر، سوی از. گردد می انکشافی

 هرای  دارایی از کثیری بخش نابودی برای
                                                                                                                                        .سازد می فراهم عمومی

 و ی توسررعه ی پیشرربرد هرنرروع برنامرره
 موجودیررت مسررتلزم جامعرره شررکوفایی

 قرادر  جامعره  ناامنی، فضای در. است امینت

                                  .نماید راطی آل ایدهنخواهد بودتامسیر
 توسعه بدون صلح ناممکن است -9

 جامعره  اهرداف  ترین توسعه یکی از مهم
 سریر  در جامعره  اً،اساسر . گردد می تلقی

 امرا . کند می تجربه را توسعه خود طبیعی
 و دارنرد  ی توسعه های برنامه که جوامعی
 کننرد،  مری  عمرل  متعهدانه راستا دراین
 و شرود  تر به این خواسته نزدیک میبیش

 جوامعی. کنند می تجربه را یافتگی توسعه
 گیرر  اجتمراعی  هرای  بدبختی گرو در که

 بطی بسیار سرعت با را روند این اند، مانده
 عنرروان برره توسررعه. کنررد مرری دنبررال
 مسررتلزم جوامررع هرردف ترررین بررزرگ
 هرای  برنامره  ترا  است، مناسب های زمینه

صورت عملی را به  راستا این در انکشافی
 مهم، های خودشان بگیرند. یکی از زمینه

 صرلح . اسرت  آمیرز  صرلح  فضای و صلح
 کره  است اجتماعی ی زمینه ترین آل ایده

 بدون و تر سریع آن در ای توسعه های برنامه
 شرایط در مثالً،. یابند می تحقق خاص موانع
 زمینه سازندگی های پروژه نوع هیچ جنگی،
. در افاانستان، ناامنی و ندارد را شدن عملی

 اسرت  عاملی ترین مهم خونین های درگیری
 هرای  پرروژه  از بسریاری  شدن عملی از که

 از یبسریار  گاهی. کند می ممانعت انکشافی
. بیننرد  می آسیب ناحیه همین از دستاوردها

 مثرل  – هرا  شراهراه  از برخی بازسازی مثالً،
 تررین  مهرم  از یکری  -هرات – کابل شاهراه
 همرین  امرا . رود دولت به شمار می دستاورد
 شردیداً  انتحرار  و جنرگ  علت به ها شاهراه
 طرور  همین. است گرفته قرار تخریب مورد

 ناامن مناطق در ها گذاری سرمایه از بسیاری
 معنرای  بره  صرلح  رو، ازاین. گردند می ضایع
 اسرت،  توسعه و پیشرفت ضامن آن، واقعی
 هرای  خواسرته  بزرگتررین  آن نبرود  در چه
گیرر خواهنرد شرد.      نی جامعره زمرین  آرما

 شراخص  تررین  حاکمیت صلح خرود برزرگ  
 ضمن، در. گردد می قلمداد جامعه هر تکامل
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      .است تپیشرف و تکامل ساز زمینه مهم این
 :گیری نتیجه

بندی کلری صرلح نیراز تمرام      در یک جمع
همان طروری کره از تعریرف    بشریت است. 

برقرراری روابرط   آید، صلح برای  صلح برمی
یرا چنردین افرراد     آمیز برین دو و  مسالمت

 باشد. متخاصم می
کشور یک امر جدی پنداشته امروز صلح در 

شود، زیرا از یک طرف مردم عزیز مرا از   می
های تحمیرل شرده توسرط     جنگ و ناآرامی

کشورهای بیرونی خسرته شرده و از سروی    
دیگر فشارهای سیاسی کشورهای منطقه و 

های متخاصم زمینه  الی گروهجامعه جهانی با
صلح و آشتی را از هر زمانی دیگرر فرراهم   

 نموده است.
هاست که برای تأمین صلح و  ر ما افاانپس ب

همبستگی  آشتی، صفا و صمیمیت، وحدت و
 آمیرز در  و فراهم نمودن زنردگی مسرالمت  

خود ترالش پیگیرر و کوشرش     عزیز کشور
نماییم ترا   ناپذیر خستگی جدی همه جانبه و

 و طرف اطاعرت و پیرروی از دسراتیر    از یک
فرررامین الهرری نمرروده و ازجانررب دیگررر   

را از آن خود گردانیرده و برا   خوشبختی ها 
هرای   و خاموش نمودن آترش جنرگ   لاطفا
زا، مصرونیت   گر، شقاوت مانسوز، ویران هخان

عزت خویش  جان، دین، مال، عقل و آبرو و
را تأمین نماییم. به امید تأمین و برقرراری  

عزیرز مران    صلح دایمی و پایدار در کشور
 .افاانستان
 پیشنهادها:

نده ایرن سررزمین   جانب به عنوان باش این
ی خررود، مررردم شررریف و  نگررران آینررده

صلح یک امر الهی است  نسالنم هستم. هم
و قرآن کریم بارها تذکر داده شده اسرت  که در

 ی خیر و به صال  جامعه است. یک پدیده
بنده به عنوان جوان این کشور نکات آتری  

 نمایم: را برای برقراری صلح پیشنهاد می
، براعزت و  صلح با هرجناحی که باشد -8

های گذشته و  عادالنه باشد. نه ادامه جنگ
 ایجاد مشکالت جدید.

صلح طروری باشرد کره همره اقشرار       -8
آن خود را مصئون بدانند، ف جامعه درمختل

 نه گروه خاص.

ها  کشور همه گروهدربرای آوردن صلح  -3
 تالش نمایند.

سازی بررای صرلح دایمری کره      زمینه -4
 آرمان مردم عزیز ما است.

اه زنان در روند صلح مرد  نقش و جایگ -5
 نظر گرفته شود.

نقش جوانان که نیروی فعال و باانرژی  -6
 جامعه است، نادیده گرفته نشود.

جایگاه احزاب سیاسی و جامعه مردنی   -7
 در روند صلح تبارز داده شود.

 منابع و مآخذ: 
مجله پیام   ، وزاَر  ج، ارشزاد و او زا ، شزماره  .٠

 .٠١9٨ل دوازدهم، سال شانزدهم، دور دوم، سا
 بدا  د هاد ، کیاب پیام  دالت، مجمح ه  .2

 .٠١9٦مقا َ خط سحمی، سال 

 فرهنگ لغاَ آننا آبادیس .١
 www.dictionary.abadis.ir 
 پژواک لرحه .٦

http://peace.pajhwok.com/d
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  ب امل   ه    الا الي چ  ال  ل مل  الر ی ال خا ج

م الاشظ او پهالال اوا  کالالم شالال ګ  ،کالاله ال الالی ملالال  الوالالیوت 

او والال انی ا الال و  پالاله   الاله متهالالا  سالالیل ک الال   چالال  و  

څخه مسته  اځي   و ا   ه ال اریاالو په هڅال  او 

رتالالالالالالا هت    پالالالالالال  ل  ړ الالالالالال  الي کالالالالالاله   الالالالالال   م الالالالالالاشظ او ال 

ارالیاالو رتا هت  الاله کوالالوو   او کالالم شالال ګ  الال  والالیوت او 

  م کوه  ي. شتو ګ   

خ کالالاله   الالال م  الالال   هالالالال اال م الالالیم زایمالالالی و الالالالی  او هللا 

 تالالا   و  الاله  الالکل  لاصالالکخ  ل ،وکالاله  م الالیم اوبالاله 

او  ی،وکالالالالالالالالالالاله م الالالالالالالالالالال م  ا   الالالالالالالالالالاله او  الالالالالالالالالالال  م شالالالالالالالالالالالتو   

 یڅ میل زاات  الم و کالړ  وي  خال  الالنال  م الاشت  

څخاله  ال  ارالیاال  الالا  وا  هلال   سسال  او  ناال  پیا الاله 

  الالالالالاله
ل
 وي   الالالالالال  څالالالالالاله پالالالالالاله ال ال والالالالالاله  الالالالالال  وخالالالالالال     مالالالالالالثم

لاصالالالکخ  ل ،وکالالاله  الالالی  خالالال  و الالاله کالالالړ  شالالال د او  الالاله 

اصالالالالالمه شالالالالال ي  هو  الالالالاله و با الالالالال م و الالالالاله کالالالالالی   مو  

 مو  مه ل الا   ونی او و  ی و با  م  ه که   .

 ا ښ ګ زاا ی اوبه و ی   خ  ال،وکال  پاله خړو   ال   

و الالال و   او وی الالال ا او  الالال  و ویخالالال   الالال  و څخالالاله  الالالا  وا 

 الالالالالاله خوسالالالالالالت  شالالالالالال د او پالالالالالاله آسالالالالالالا ه    الالالالالاله او بالالالالالالی و الالالالالالګ 

    ټالالالاله اخلالالالال   خ الالالال   هالالالال اال  الالالال  پیا الالالال  و څخالالالاله  الالالال

 په ال الوه الوا ش د؟

   ال  ښال ګ م الیم که     ه اال الوطیو ال  او  والو ال  پاله  ال

زچیمالالالالالالالی و الالالالالالالی   خالالالالالالال  چالالالالالالال  و څخالالالالالالاله  ټالالالالالالاله وا  هلالالالالالالال   الا 
 وطیو ه او سو  و ه وه    الک ک میه الواش ګ؟!

 الالال  پالالاله الم مالالال ا الو  الالال  الر الالالی  الالاله الخمصالالال ن  الالال ازنی م  

 والالالالالالالال الل چالالالالالالال  الهللا  تالالالالالالالا   الالنالالالالالالال  نتوت  الالالالالالال   الالالالالالاله  ټالالالالالالاله 

واخلالالال   پالالاله  الالالا   الالال  وا الالال     ا خالالالانی جالالال ړ  او خ لالالاله 

    له چ  خل  پاله شری  م اظ)خل ( په  ا  و  ما  

 ا  ش   مل  وه  یق  ک   او په ل  پی  وه ال االد   

الرسالالالالالالالالاال مهالالالالالالالاله  هالالالالالالالال   ک الالالالالالالال    ال الالالالالالالال  و ال التهالالالالالالالالا   الالالالالالالاله 

خمصالالالالالالالال    ر الالالالالالالالی او وهکالالالالالالالالا     الالالالالالالال  ل او  الالالالالالالالا و    الالالالالالالال   

 ختوهد  او ال و ن په     وه خ ،   .

خالالالال  ،ه الالالالګ الاډالالالال ګ ب امالالالال  الي چالالالال  الم الالالالاشت  او    هالالالال  

 الکوا ال او کووو ن سب   یز    که 

ال ه اال ج یارهاعی م  تهال  هللا پالاک الاډال ګ جال ړ  -4

کالالړي وي چالال  ،وکالاله عالالی  الال   الکیالال  او کیکهلالال    الالا ل 

مسالالاب ل  الاله وي   الالا خالال   الال ل  کالاله سالالیل  ا   الاله و  او 

  الالالا  یوشالالاله جاالالاله زا ل او  الالالا م  الالال ړ او   الالال  نیو الالاله وي.

    اډالال ګ  الال ل سالالهوه  الال  الکیالال  او    هالال  ک الاله م الالیل 

پالالاله ميالالالی  الالال ړ والالالذ    وټالالاله او کالالاله وهالالالا  الالالم و با الالال    الالالا  وشالالال د  الالال  

 مجر ال وا    وها م  ټ  ل پايله مسته  ه و ځ .

پالاله  هالال اال  الال  الکیکهلالال  او ز ابالال    الالا ل م اسالال  او  -2

ضالالیو   ماشالالو   ه شالالت ن و لالالی   او  الالا م ال الالا      ا 

االسالالالالالالالالتل    الالالالالالالالا ل مزک وسالالالالالالالالا    ،کالالالالالالالاله  ی الالالالالالالالا  خالالالالالالالال  پالالالالالالالاله 

جسالالالالالالوانی انسالالالالالالالانی و ختهالالالالالالا سالالالالالالالیل سالالالالالالی ه  الالالالالالاله  سالالالالالالال    

الي  یڅال  پاله  الد وخال   ال   ال یڅه   ا ل وسا   ضیو  

 زاات او  ټ    ا   یم واخوست  ش د.

او  ا  م وسا   م ج ال وي خ    ه ال ا خه ل الام   

سالال    الوخت  الال  وي چالال   الاله  الالام     او  الاله و څخالالاله 

 الالالالالا  اخوسالالالالالت  ک الالالالال     الالالالالا م الا چالالالالال  پالالالالاله  الالالالالام     عالالالالالی 

الومالالالیل   یالالال  وشالالال ګ چالالال  ال   هالالال   الالاله عالالالی وهالالاله  الالال ړل او 

  الاوالالالالاله څالالالالاله پالالالالاله ال ال څلالالالال      الالالالاله ا  الالالالال    والالالالالاک شالالالالال ګ   الالالالال

 خ   ؟

الم الالاشت  څخالاله ال  الالګ اخوسالالت ګ  الالا اسالالتهیا  او پالاله  -3

 الالا  ا الال نی ر الالګ او مسالاللکی ارالالیاال شالالت ن و لالالی   الا 

ال ی الالالالالالالالالالا    الالالالالالالالالالا ل  « کالالالالالالالالال  رالالالالالالالالالال   جالالالالالالالالالا »چالالالالالالالالال  واعالالالالالالالالالالی  

مته الالالص او  الالالا  پالالال ل انسالالالان  الالاله اړ هالالالا الل  الا  الالالم 

پالالاله ل ه الالال   الالال   الالال ل   االالاله سالالالت  ول الل چالالال  م الالالاشظ  

  ر الالالګ او مسالالالاللکی  خالالالا ی او  یڅالالاله و الالالالی   خالالال  خ الالالال

او  الا مساللکی خلال  م الی و  خال     جا  و  ه و لالی  

ال االا   رسالالالالالالاال او  الالالالالالاخ ا    الالالالالاله مسالالالالالاله و  الالالالالاله ال الالالالالالا  

    الالالالاله الي ویاوالالالالالیل شالالالالالال ي  پالالالالاله الو  الالالالالګ  الالالالالالا و زمه الالالالاله 

راس  ب اصی م ی  ش ي وي  چ  سیل نلاله وي  

الالو الالال   یسالالالاله    او  امالالالاله م الالالال م  یڅالالالاله  الالالال   او 

و م الاشت   امن کال    ال هال اال ال پیاختهالا  متالاال   ا

ال اسالالالتهیا  او الخ الالال   هالالال اال ال پیاختهالالالا او په لالالال  

پیالال  الال االال و  الاله  نالالم  الاله الي و سالالیل  الال از  خ لالال  

 مو  او  ړچ  عی     ا مان الي او ش !

 اخ  الا چ   ه اال الخیابی   ا او اوبال   یو کالی  -5

اوبالاله   الالال ا او ،وکالالاله الا ال م   الالاله  الالال   ا هالالالګ   وي 

او نتوت  الالالاله ال  چالالالال  الم الالالالاشت  او  اپ   الالالالا  ال الالالالکم 

طاهتالالال  السوسالالال   ها ممالالال   الالالیز   م الالالی  الاډالالالال   

سالالالالالهوی شالالالالالته چالالالالال  اوبالالالالاله عالالالالالی  یوشالالالالال ګ ان  الالالالالی ،وکالالالالالی 

م الالالالالال م اوبالالالالالاله عالالالالالالی م الالالالالالیم خیابالالالالالالی و  او الڅیالالالالالالل  او 

استثاال  وړ  اله وي. الا الا چال   ال ا عالی السالا ه  ا پاله 

څ الال   الال    الالا   مالالی او   کالال  وي او  الالا الومالالیل زاا الاله 

 یمالالالالالاله و  چالالالالالال  ال الالالالالال الو   ا الالالالالال ازل  الالالالالالی سالالالالالالل  پالالالالالال  م 

  سالالالالالال   . چالالالالالالال  ال
ل
الاډالالالالالالال ګ سالالالالالالهو  اوسالالالالالالاله و کی طاتالالالالالالالا

 الزاا   ست  وو سیل مخ وي.

ا اته الم اشت  او ا هګ نتوا   الشت ن ،ا   ه خال  

 و ا اوبه چ  ال،وکی پیمخ او  ا والی ،وکال  م ال م 

وي   الالالکل   الالال ا  او خالالالاو ل الل چالالال  ال،وکالالالی پالالالیمخ 

پی الالالالالالالاله الل او ال و الالالالالالالال    م ج الا الالالالالالالال  ال  سالالالالالالالالت   ګ او 

 نر  و  وا  ا ل ج ړل ش ي الل.

ت    المس و هت     اله جولال   اله  ال  الا الي الالو  -4

چ  وو یا   ه اصمه ش ي  هو  ه او ال الی ر ال  

او  الالیمو  کیالال  مطالالاوک ال لرالالیا   ضالال  ال مل  الاله 

ویاوالالالالی او  الالالالا پالالالاله وړاالالالالا او  الالالالا  الالالالم کوالالالاله وهالالالاله عالالالالی و  الالالاله 

شاړ  ،وکالی او ال ال ګ و الی  چال  ال،وکالی 

الج ړ الالالالالالالال  او طاعالالالالالالالال   الالالالالالالالالکل   الالالالالالالال ا  الالالالالالالالاله 

  طالالی   الالیل پالاله م الالیل بالالا   سالالططه سالالیل 

 الالالیا  و الالالی   خالالال  څالالاله  الالال   المسالالالته ون الالال ګ 

چ  خ ل  اوبه  ا مرا  او په لاله  الی   ټاله 

کالالالالاله  الالالالالال   هالالالالال اال  ی،وکالالالالاله م الالالالالال م  واخلالالالالال .

م الالالالالالالالالیم طاعالالالالالالالالالال  زایمالالالالالالالالالالی و الالالالالالالالالالی  خالالالالالالالالالال  الال  

تت اال او  الال ان و لالی  چالال  الناله زچیمالالی اسال

 ا وباډالالالالال ګ او والالالالالی   الالالالاله  ټالالالالاله واخلالالالالال  او  الالالالالالا 
خ    الخا ج  ،و  پ  ا   پ اسطه  ا 

وباډ ګ خ  سوه  هوه    په له  ه ،الان 

سالالالالیل   ډالالالال ګ او  الالالالا خالالالال  پالالالاله پټالالالاله پټالالالاله سالالالالیل 

  څاله  یا ل او وال   اماله م ال م نالم کالړي  
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ووع الالال ګ  خالالال   لالالاله چالالال   الالال  الو الالال  کوالالالوو   وي او  الالالا 

پکالالالالالی رسالالالالالاال شالالالالالت ن و الالالالالی  او په الالالالال  وخالالالالال  الخ لالالالالال  

  ضال  لرالیا ی او  الا  ال  و آرالا   وو یا   سیل ال ټ  

ال مل  الالالال  میسالالالالته و کالالالالړ   الالالال  الالو  المط الالالال م   او 

پهالالالالال اوا و ک الالالالاله کوالالالالالوو   او  الالالالاله سالالالالالت  وو سالالالالالیل والالالالاله 

 مهامخ ک   .

الطاعالالالالال  آرالالالالالا  )ز و    ،وکالالالالالی  الالالالال ا نی  سالالالالاله    -6

او  ګلهالالالال نی او  الالالال  و( پویالالالاله و پیمرالالالالا  الالو الالالال   الالالاله 

 الالال  م المتیالالالی و کسالالالا   سالالالیل وا الالال  میسالالالته وشالالال ګ  

  و  کوالی او الوهالا بالاال   و ال  پ ال   یڅ  الالو  ست

 ک      ا ل  ها  ش ګ.

خالالالالالالال  کالالالالالالاله   الالالالالالال   الو الالالالالالال  الخ الالالالالالال   هالالالالالالال اال ال الا    الالالالالالاله 

متیالالالالالی و خلکالالالالال  سالالالالالیل میسالالالالالته و کالالالالالړ   الالالالال  الخلکالالالالال  

 و   الست  وو سیل مهالامخ ک ال   چال  پاله پا لاله  ال  

الم الاشت  الکووو  هالا او  وال ا    اله پاله الناله  ا سالالیل 

 الخلک  اوالو    یم ن راصله  اپه ا ک  .

ا چالالالالالالالالالالال  الو الالالالالالالالالالال  پالالالالالالالالالالاله کالالالالالالالالالالالم ا ز الالالالالالالالالالالته مته الالالالالالالالالالال   الالالالالالالالالالالاال -7

مط الالالالالالالالال م   وا الالالالالالالالال م شسالالالالالالالالال ه کالالالالالالالالال ي او ا ز الالالالالالالالالی اکه 

مط الالالالالالالالالال م    الالالالالالالالالاله   جالالالالالالالالالالاله  کالالالالالالالالالال   او  الالالالالالالالالالا م ،ه الالالالالالالالالالالګ 

مط الالالالال م    الالالالاله والالالالالازا  م    الالالالاله  کالالالالال   او وو الالالالالیان او 

 الال   کسالال   الالی چالال   لالاله  الال  شالال د     الال   الالا اسالالتهیا  

کالالړ   الال  الالو الال   الاله طیرالاله و  الاله ،الالا  ړ    جالاله  الاله 

ما کهالالالالال  م    الالالالاله و  او په لالالالالاله عالالالالالی ارالالالالالیاال والالالالالازا  او 

 ک ي  چ  الا  ا  زاا ی ست  و   اومړو .

المثالالالا  پالالاله    الالاله زمالالال    هالالال اال چالالال   الالال  کی  الالال   هالالال اال 

اليالالالالال   لالالالالاله چالالالالال  زمالالالالال   ز اب الالالالالګ لاصالالالالالمت او پهالالالالال اوا  

پههالالالالد   الالالال  په لالالالاله وو  الالالالیان مجاالالالال   الي چالالالال  خ الالالال  

م ت جات او لاصمت و پل        و  ه االو    ه 

ډالالالال ګ  او عالالالالی ال ا الالالالاد او ن الالالال   الالالالا  نی م و وا الالالال م    

وا الالالال  پالالالاله  وانالالالاله ر الالالال   الالالال  ،الالالالان و څخالالالاله خالالالالم  

کالالړي  کالاله څالاله  الالم پالاله  یڅالال میل  الالاڅ  ل کالالم  هوالال  

سالالیل  الالم وي  ،کالاله کالاله   الال م عالالی سو مسالاله او پالاله 

 وانالاله ر الال   الال  و الاله پلالال     الال  الا چالال    الال  خالال نی 

او السالالالالالالالالالالا ل  مه  لالالالالالالالالالال ګ کالالالالالالالالالال  ی  لالالالالالالالالالالی   و څخالالالالالالالالالاله 

 خیاوهد  او  ه م ځه ځ .

 الالالاله   الالالال  پالالالاله  الالالالا  خالالالال  الا ول چالالالال  الالو الالالال  لخالالالال ا  الالالاله و  

خالالالالالال نی او السالالالالالالا ل  مالالالالالال  م او ال وخالالالالالال  پالالالالالاله ب الالالالالالی  

وسالالا ل  سالالواا  وسالالا   ویاوالالی کالالړي وا  او  الالاعی  الالم 

پالاله م الالی م اسالال   الالیش سالالیل الوو یا الال  څخالاله واخلالال  او 

الو   و  ه ما کهال  پ ال ا او ال هال اال ال صالاال ا   پاله 

 الالړن  الالال  عالالی ال  الالالړن  الالال  و  ه االو الال   الالاله واسالالالت  .په 

  ال  ویخالالالاله  الالالالال  کالالالالال م  شالالالالال   پالالالاله  هالالالالال اال  الالالالال  المرالالالالال 

پهالالالالالال اوا و  الالالالالاله  ز الا الالالالالال   ا  الالالالالال  و  ا ځ الالالالالال و  ک الالالالالالا  

 اشا ل وکړو.

او هالالالالالاله   الالالالالال  مالالالالالال االو  الالالالالاله چالالالالالال   الالالالالال   صالالالالالال االظ  الالالالالالیم  -8

مسالالالته  اځالالال    الالاله مس  ډالالال ګ  الالالم  الالال ل   االالاله سالالالت  ول 

 رالالال  ک الالال     لالالاله چالالال  او هالالاله مالالال اال شالالالت ن و لالالالی   الالال  

نالالالال  او  هو الالالالګ صالالالال االظ والالالاله الڅالالالاله  الالالاله مسالالالالته  اشالالالال د  

االو پالالال  م ،کالالاله الال هالالالا  ی الالالا  پالالاله وسالالالا ل  او او هالالاله مالالال  

 ړ الال  الي.  الاله  والال   کالالاله پالاله پالالیمخ  للالال   ه االو الال   الال  

چالالال  الخلکالالال  ال و الالال  سالالالططه  الالال ړل الل  وجالالاله عالالالی الا الل 

چالالالالال  الا آم الالالالال  او وسالالالالالا ل  څخالالالالاله  ټالالالالاله اخلالالالالال   الو ، الالالالالګ 

بل م  او متاصیو  ک ا      ه عی استثاالل کالړ  او 

الا متاصالالالی بلالالال ک او  ک الالالا     عالالالی پالالاله صالالال ت ګ  کی  الالال  

 کړ .   بول   ونتهاعی ویخ او 

الر الالالالی الخالالالالا ج  ب املالالالال   الالالاله  الالالال  م ال الالالال  و پالالالاله ل   الالالال  

  الالالال   او خهټالالالاله ا الالالال   ال   الا کلالالالالم نالالالالم   وز  الالالال عی  

 ال   او   الاو   سال ال خالال     شال ت   ال  او ریاالال   

پالالالالالالالالاله سالالالالالالالالال الا ی   الالالالالالالالال  خها الالالالالالالالال   پالالالالالالالالاله وزن او  الالالالالالالالال    الالالالالالالالال  

 کوی   التکا  او     شام  الي.

الر الالالالالالالالالی الخالالالالالالالالالا ج  ب املالالالالالالالالال  څخالالالالالالالالاله  الالالالالالالالال  م الا ال  چالالالالالالالالال  

الص ت  پاله ویخاله  ال   ال وم  وي او  ال  خاصال    الم 

 بول  ن  ګ. الالنه ک وم   سب  الول شهان الي 

 الص ت ګ سیما ه الا ن شت ن. -4

 الم  و  االا    ه شت ن. -2

کالالالاله   الالالال م پالالالاله  الالالال ل  هالالالال اال  الالالال  صالالالال ت ګ سالالالالیما ه الا   

  ځته ک  ي م ج الل وي    م    و   پا ل   ا م

  ال الالالالال م مه الالالالال   م الالالالال  پالالالالاله مس  الالالالال  الوالالالالالیوت  الالالالالیاکم

طاعالالالال  الل چالالالال  الا م الالالاله والالالاله زو  ، اکالالالاله چالالالال  ال الالالال  ت او 

زو  پالالاله اوالالالی والالاله  الالال   والالالیوت او الا اعالالالی پالالالمس  الالال  ال  او 

 یڅالالالالاله عالالالالالی چالالالالال  زړل نالالالالال اړ  پالالالالاله  الالالالال  و م الالالالال  او ارالالالالالیاالو 

الوړو صال اشت   اله م ځاله  لال    وا  م وه عالی  طوهلال  .

 الالالا اوتالالالال اعی سالالالال  ګ م الالالی الاډالالالال ګ کسالالالان و  چالالالال  الوړو او 

صالالالالال االت   الالالالاله م م الخ الالالالال   و الالالالال   الالالالالا م پالالالالالیمخ وهالالالالالاعی  

خ کالالاله النالالاله صالالال االت  ه پاملی الالاله و ن الالال ګ  الالال   الالاله م ځالالاله 

ځالالالالالال  او ال  الالالالالاله  هالالالالالال اال  الالالالالال ل زاا الالالالالاله ویخالالالالالاله اوسالالالالالاله و کی 

 الوهکا   او واغخیل الر ی سیل مهامخ ک   .

 

پالالاله ل ه الالال   الالال  ج الالالو او الام والالال   الالاله شالالالت ن الر الالالی  

ا ن  بالالالالالالالالالالی سالالالالالالالالالال االن   یب  الالالالالالالالالالګ   از  از والالالالالالالالالال وهت   وهکالالالالالالالالالال

     و   الاریاالو او لک مت    الکووو   او و وسالته 

 پا ی وا   اساډ ګ او  و  مم   ر  ک   .

 والالالالالال ا ج  الالالالالال ي چالالالالالال   الالالالالالاام ګ  اوړ    االالالالالالا    اوړ  او 

انسالالالالالالالالالالا ان ال از  از  الالالالالالالالالالاو ا     سالالالالالالالالالالیل مهالالالالالالالالالالامخ کالالالالالالالالالال ي  

الخلکالالال  شالالالتو    الالاله م ځالالاله ځالالال  الر الالالی  الالالیا   الالال ړاد   

  ل کسالالالالان و و و و کو الالالال     یهوالالالالان   الالالالا   او پالالالاله  الالالالا  

ک  الالالال    متلالالالال   او متهالالالال   کسالالالالان زاالالالالا     ال هالالالال اال 

زاا الالالالالالالاله شالالالالالالالالتو ګ پالالالالالالالاله ج کالالالالالالالالی وضالالالالالالالالته  وی الالالالالالالالیا  و   الالالالالالالال  
اوسالالاله و کی والالاله څی  الالاله الر الالالی او والالال وهت   الالاله ،ا   الالاله 

خالالالم  کالالالړي او څی  الالاله والالاله البوالالالیان   یقالالال  او آوالالالاالن 

 په       ک واخل ؟!

م الوات    او  ر یال   ال  وال وهته  

مثاسالالالال و اصالالالالل  او   االالالاله م االالالالظ الل  ر الالالالی الاډالالالال    الالالال   

آرالالالالالال  الي چالالالالالال  الارالالالالالالیاالو او ج امتالالالالالال  م الالالالالالالح متالالالالالال ویل 

کالالالال ي  ر الالالالالی الپیمهتالالالالالو او  یقالالالالال  پالالالاله مالالالالالخ  الالالالال   الالالالال   

خ الال   رالال    الال    ر الالی الاډالال    الال ل و مینالاله پ  الال ل 

الل چالالالالال  زاالالالالالا ی والالالالالال می   او م الالالالالوات  ه و څخالالالالالاله  ا 

پهالال ا ک الال   چالال  النالاله والال وهت   الالا خالال  ارالالیاالو پالال    

 الالالالړاو پهالالالال ا کالالالال   او  الالالالا خالالالالال  پالالالاله     الالالال  پالالالال  م ال تالالالالاله 

ال  الالال  والالال و پالالالا ل  څخالالاله  االو الالاله کالالال و چالالال  الر الالالی  الالاله 

وج  ریال و با    ماتم ک    

ر الالالالالالالالالالالی الانسالالالالالالالالالالالانی صالالالالالالالالالالالي   الالالالالالالالالالاله م ځالالالالالالالالالالاله وړ  او  -4

  جسوانی او مت      ل عی و خیاو   

م ی   ا و   البی وز   او ر الی  اله املاله انسالان  اله 

ه چالالال  وهالالا  ا ونالاله شالالال ګ  کالاله شالالالتو  و   اځالال  او  لالال

خال  وس واله  الی  او الخ ال  ،الان ال مل اله واله وکالړ   

خ که      ر    و      ه وه الال مل و وس و ی  

او  الالالاله والالالاله الښالالالال ګ نالالالالذا خ ړ الالالال  چالالالال  الال مالالالال   یڅ الالالالو 

الالل پالاله  الاله صالالي  او  ونتهالالا  الال  م ویاالال  و الالی   

،کالاله الال مالالال  او الوا خ ړ الالال   یسالالیل ښالالال ګ او ا الالالی   

ړ ها الل    نیا  بالی وز اله  یو کی نذا او مه و ه ا
والاله عالالی  الاله ک مالاله کالالړي   الالا خالال    سالالاا الطااوالال  پالاله 

الا پ  ل  او  هو ګ وازا      چ    ل باال  نسالخه 

  ی ال ا  څل  و ز و ار انی کوه  ه وي.

وها چ  ماکت  و  اله والاعالی  م اسال  خال اړل او مهال ل 

 الالم وا الال  وخالال    او څالال  مالال الل و وسالالته وهالالا ال الال  و 

  ل  اش ګ!!آزم ا   او متا  ا     ا

الر ی او بی وز    ه وج  ،ه الګ خلال  ن ال ګ کال م  

چالالال  په لالالال  اومالو الالال  وا الالال م ال س او  تلالالالهم وکالالالړي  

،کالالالاله ال س او  تلالالالالهم خالالالال  م الالالالی  او   یالالالال   الالالاله 

ضیو ت  یي     بی وز ه سړ  چ  خ   اومال  اله 

ال ډالالالالالالال ګ وکالالالالالالالال   المکتالالالالالالال  ال ع الالالالالالالال ګ  الالالالالالالا مه الالالالالالالال   

او  الالالالالال   ما طتالالالالالالا   الالالالالاله شالالالالالال ګ  االالالالالالاس   لالالالالالالم  کتالالالالالالاو.  

 ا هالال    او الومالالیل وس و لالالی    الال  خامهالالا اومالو الاله 
و څخالاله بالالی  تلهوالاله او بالالی مکتاالاله پالالا    . وهالالا  لالاله 

چ  المکت  الو ل خمصه او   ړو زالل کړو  اله ومړ 
عالالالالالالالالال  خهالالالالالالالالال ل الل چالالالالالالالالال   الالالالالالالالال ړل هشالالالالالالالالال ګ   الالالالالالالالال  طا

م الالالا ر   الالاله عالالالی ضالالالیو ت ک الالال  .  الالال الا بالالالی 

وز هالالال ل چالالال  الجرالالال  او  الالالاپ    ممالالال  شالالال   

 الالالالال  انسالالالالالان بالالالالالی بلوالالالالاله او جا الالالالال    لالالالالاله چالالالالال 

 الال   ګ  الاله وړا الال   شالال    الال  وهالالا ال ا  سالالال ګ 

انسان  ه واله څاله الخ ال   واله وشال ګ  ماکال   

نالالال      والالالا   اختطالالالا   الالالی  کوسالالاله والالالی  

ال الا خهالال ل بالی شالیع  انسالالان   اله  ا الا ه  او 

کالالال  ن  او والالالاغخیل  الالالی  جالالال ړاد   چالالال  خ لالالاله 

     ه وه و څخه  ا امه ش د.

ر الالی انسالالان   هالال  او سالالاک   او ميالالی ،لالاله 

يالالال  واو الالالا ل ال و الالالال  انسالالالان الر الالالالی  الالاله وجالالالال  

 الالال ل سالالال   او  والالال  انسالالالان  الالاله مطتالالالاج   
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،کالاله ال  الاله م الالو  زړل   وه او  کوالالوو   

 وان  والالالالالالالالالال ا ر الالالالالالالالالالی پ  الالالالالالالالالالل    الالالالالالالالالال  پالالالالالالالالالال   

 ی        وي چ  څه وه خال  و  څاله واله 

ان  الالال و    الالال   والالاله اوسالالال  و اومالو الالاله والالاله 

 ال  بالی  تلهواله  ا اله پا اله می څاله خال     و 

وهالالالالا پالالالاله   الالالال ل چالالالال  خ الالالال  مالالالالال   او شالالالال    

ګاو          خل  وا الګ چال   الی الل  اله عالی 

و  و الالالالالالالالالالالالال   الالالالالالالالالالالالاله او النیبالالالالالالالالالالالالال  سالالالالالالالالالالالالالیل مس ا

 یا ان  ه و     زخو  ه عی     م  الازل 

 او الم   سالالو  او  اامهالالال   پالالاله   الالالی که الالالګ.

 لالالالالاله چالالالالال  الالل اومالو الالالالاله   الالالالاله و الالالالال     الالالالال  

النه  اوړل لا   ال     په اخم    م 

الر الالالالالالالی  الالالالالالاله وجالالالالالالال   م الالالالالالالی م ثالالالالالالالی  الالالالالالال و   کالالالالالالال ي.

الر الی  اله وجال  انسالان  او ال  ه ال واز   اله وال االد .

م الالی  والالخت   سالالت  و  او خالال ا    طوالال  کالالال   او 

الا چ  بی وز ه او نیا  ال  څه ن ال ګ واالم  او  اله 

شالالالالالال د  چالالالالالال  النالالالالالاله   الالالالالالم څالالالالالاله بکالالالالالال  ا توالالالالالال   الالالالالال ال  

ن صه او  طوهل  زنالم عالی وهالا پاله  ا لال  کی  ال  ال از 

 از  ا ونه  سیل مهالامخ کال ي  ،کاله  یڅاله الوالال  
 الی  خال  الخ الال  نیبال   اله وجالال  خ  اله پټاله  واالال ګ او 

الانالالالم خ الالال  ج ی الالاله ال  الالاله کالالال   چالالال  وهالالالا الج الالالی پالالاله 

سالالالالالالالالیطان    بی لالالالالالالالال ز  الالالالالالالالاال   و  ابمجالالالالالالالاله  الالالالالالالالا ونه  

االا پ ناله  ال  سالاا ال رورال  او مال م او    اختاله ک ال  .

 الر  الالال  پالالاله خ  الالاله څالالال ک پهالالالاز  الالاله 
ل
والالالازا   الالال  خالالال  اصالالالم

وړو   په مجل     عی څال ک  اله پیاالدال  الخ ال  او 

خ الال ات پالاله میاسالالو   الال   الالم مت سالالثا ه نیااالالان م الالی 

 الالالالالالالا  ال االالالالالالال   » الالالالالالاله پا الالالالالالال  ک الالالالالالال   او  کالالالالالالاله چالالالالالالال  واعالالالالالالالی  

م الالالی  الالال   تلالالالهم  ارتالالاله  الالال  م  نیاالالال   « سالالالت دی ال 

  بالی انسان وه      چ     بی  تلهوه  بی س االل

ب لالالالالالالالالاله خالالالالالالالالال  والالالالالالالالال ا  انسالالالالالالالالالان سالالالالالالالالالیل والالالالالالالالاله مالالالالالالالالالوالو    

الامتهالالالالازا   او ل   الالالالال  پالالالالاله ویخالالالاله  الالالالال  نیاالالالالال  او بالالالالالی 

 پالالالاله ،ه الالالال    الالالال      الالالال   الالالال  چالالالال  
ل
وز الالالاله انسالالالالان اکځالالالال ا

 الالالالال      بالالالالال ا    الالالالاله ال  الالالالالاو   لالالالالالی   الخ لالالالالال  خالالالالال ا  

   الالالاله 
ل
و کالالالالړو ل   الالالال  څخالالالاله مطالالالالیوک و   خاصالالالالتا

 الالالال   ګ چالالالالال  متهالالالالالا  پکالالالالالی  واوالالالالالف و   الالالالاله ضالالالالال اوف او 

ی مرم  و    بال    ال  نیااالان  ش ت او واسطه پک

پکالالی بالالی وی الال  وي  ،کالاله النیاالال  څالال ک واسالالطه  الاله 

ک    چ  په   ل ،ا   ال  عالی الم الی     الا ل څال ک 

 و ا   الالالالالالاله ال شالالالالالالال ت و ک  الالالالالالال  او  سالالالالالالالثا ه وکالالالالالالالړي.

  لالی   
ل
پ   سیل    ،ا  ال سه      ان خ  اصالم

 الالالالال  الالاډالالالالالال ګ م ل مالالالالالال  انسالالالالالالا ا   پالالالالالاله لالالالالالالک  الالالالالال  الهللا 

 ه وکړي. تا   خ    لم او باالم ه ره ل

ر  الال  انسالالان ال الالال  و خلکالال  پالاله پی لالالاله م الالی ب الالالاانی  

کم ل صالله او ز  پاله  الا اد   م الی ز  ال،لکال  سالیل 

پالالالاله بالالالالاال  خهالالالال ل ج الالالالو کالالالال ي  ،کالالالاله   الالالاله وه الالالالا ل 

 وانالالالی  ا ونالالاله و   زړل عالالالالی میالالالطی  او م را الالالال ل 

وي   یڅالالالاله عالالالالی م الالالالی ز   الالالاله  الالالالاالل وز   لالالالالار  عالالالالی 

کالالالال  ن    الالالالاک خالالالالیا  ان الم الالالال ل او  الالالال   او اومالو الالالال  

التوالامت   یم ن السالت  وو او  الاخ ا     ا پ ال ا کهال و 

م یاد .   سړ  م ی وخ  اليال ل پا الا پاله ال بالا   ال    ال  

کالالالالالړ   خالالالالال   الالالالال  وخالالالالال  پا الالالالالا الل  الالالالاله پالالالالاله  الالالالالا اد  او  الالالالاله 

ال الال   عالالی واډالالال ګ  وه الالا ل الوخالالال  پالاله     الالال و سالالیل م الالالی 

نیاالالال  او بالالالالی وز الالالاله ک الالالال     الالالال ه عالالالالی و  الالالاله ن  الالالالی ه 

کال   څال  پا ا اله و شال ګ او الخ ال  ر الی او بالی وز ال   الاله 

ال    خه   ا  ه  و  ه شکا   وکړ   خ  النه ک 

 کالالالالالړل او و  الالالالاله عالالالالالی وواالالالالال  کالالالالاله م الالالالالی پالالالالال    الالالالالا   اوا الالالالال   

 و کالالا  وکالالړ   الال  زل والاله ال طم الاله کالالړک   الال   عالالی و  الاله 

اجالالالازل ون  الالالتله څ   الالاله الپا الالالا ال با  الالاله و شالالال ګ  الل 

پ اډالالال ګ لالالالا   الالال  چالالال  السالالالت     الالاله عالالالی او الالالکی ،ههالالال    

الالنالاله  الالا  اجالالازل عالالی و کالالړل   لالاله چالال   الال ه عالالی الپا الالا 

  ر الالی او بالی وز ال   اله عالی و  الاله ال با  اله و نلاله  ال  الخ ال

ر ی م ی  یيخ ال  او زمالا الخاو ال  اخالمد  الاډ ګ ووا  

عالالالالی  الالالاله م ځالالالاله وړ  او زمالالالالا او الل  الالالالیم ن خهالالالال ل الاډالالالال ګ 

ا  از   ه  سه    چال   الدال  ال والا  اله طم اله کالړ   ال  

آ الالالالالا  اسالالالالال  سالالالالالیل څالالالالاله شالالالالالته چالالالالال  ما الالالالاله عالالالالالی  اکالالالالالړ  څالالالالال  

الآخالالیت پالاله و ی مالال  پالاله ال ال وخالال     ،کالاله   الاله څالاله 

ل الي ز  والالاله  الاله م ځالالاله ځالالال  او   الالاله څالالاله چالال   اسالالال  سالالالی 

 الالال  الپا الالالا  چالالال  الهللا پالالاله وړا الالال   ال    الالاله  ل الالالا ی ال .

 و با    زړل وس ،ه ل او زاات ما  عی و کړ.

ر  الالالالال   او بالالالالالی وز الالالالال  انسالالالالالان  ولالالالالالک او  اپل ډالالالالال    الالالالاله 

مجا  و   ميی الاډ   ر   ان و  چ  ال  څاله  والی او 

 ی الالال  سالالالیل الخلکالالال  پالالاله ال ونالالال  سالالالیل مالالال ه او     الالالظ پالالاله

صث  ک   او و ل خ  م الا چ  الا خلکال   ضالام    

او زړل  یمسالالالاله کالالالالال   ،ه الالالالالګ وخالالالال  الخ الالالالال      الالالالاله پالالالالاله 

 اریمانی او مت و      ټ    ال،ه ګ استتوا   یو 

او اسالالالیثوا   الالالالیو انسالالالالا ا   الواطالالالال  او  الالالالا وا ن  الالالالی   

مطالالالالاوک بلالالالالم کالالالال ي   یڅالالالال  الالو  خ ښالالالال ګ او  ضالالالالا   

   وان لکهم خ   زو   ه ووا   کړي.  یمسه

زوبه! اللم  کس  په ک    سالیل خ ال  ،الان وال ا  »

کالالړل  ،کالاله  ه الال ک بالالی وز الاله شالال    الال   م الالی الا چالال  

په ال ا  خ اللت    وا ال   اختاله شال ي الي  پاله ال ا ال  

او ب    ال  کوالوو    بالی میو الی او  اله    ال  م الیل وال ل 

 .«الا چ  الخلک  په زړو     س   که  

کالاله ال ا الاله څالاله و کالالړ   الال  ال  الاله والالاله » الال  بالالا م واعالالی  

والالالالاالا  شالالالال ګ او کالالالاله الڅالالالاله و څخالالالاله ون  الالالالت   الالالال  ال  الالالاله 

اس   وه و  او که الو  څخه است  ا  وکړل  ال  ال  اله 

 .«په څ  و سیل ویاوی وه ش ګ

ر ی اخمق  رساال  ام ځته ک    او  از  از جالیا م  -6

ر الالی انسالالان   او  الال    ام ځتالاله کالال ي. کالاله ز الالا  نالالم   تالال  

هڅالال   او وهالالاعی  کالاله   الال   الر الالالی  کا الال ل   الالا      الاله

ک ه الومیل   ړل شال ګ چال  ون ال ګ کال م  انسالان خ ال  

 الالالاله وسالالالالا ی  الالالال  مجاالالالال  اد  چالالالال  رالالالالاق  اومال ال الالالال    او 

په   شی  او بالوت وا ال    ال بی وکالړ   مجاال  اد  

ال اسالالالالمک  چالالال  نالالالالم  و نالالالی او    والالالالا    الالالاله مهالالاله کالالالالړي.

الر الالالالالالی  سالالالالالالت  په وهالالالالالال  لیالالالالالالیت مطوالالالالالال  م الالالالالالطثی

اشالالالالا ل کالالالال ي  ال اصالالالاليا  شالالالال م  آوالالالالا و او پا ل  الالالاله 

نالالالالالا  لالالالالال    چالالالالال  امالالالالالاک مسالالالالاللم  وا الالالالال  کالالالالالړ   چالالالالال  

ال  الال  ال االال  کسالالا    الاله عالالی  الال ل خ الال   ی   الال  ،هتالال    

بو  چ  الهللا ال ضا   ا ل عی کړ     خ       ه 

ا  هللا!  ه پ      چال  » :عی وسهله کړ او وعی وا 

مالالا  الال ل ال ا الالا  الال   ال   الال الل او م الالیل  ا وا الال    یا الاله 

و ول چالالال  ماسالالالیل  الالال  ،الالالا  شالالال ګ ول او  الالال  مالالالی الا آ ز 

خالال  الا  الالا  عالالی  الاله  الالامول   یڅالال  چالال  پالاله رالالک وا الال   

ماالالتم شالال ل   الال ل و ی ال  څالاله پوسالال  مسالالته  اوړ الال  

پالاله خالالاطی ما الاله  انلالاله  او الا لا الال  زمالالا الن  الالت ګ 

  الالالا ل م الالالی ویاوالالالی     والالال  الالنالالاله مطلالالال  پالالال  ل ک  الالال  

 333  الالالالالا ل ماسالالالالالیل الا  الالالالالا  و ما الالالالاله چالالالالال  زل والالالالاله و  الالالالاله

 اوا ال   پلال       ه وه خ      ال  ا ل و ک ک او 
 الال  پالال    لاله چالال  عالالی الالو ز     الال   الالیم ن که اسالالتم  

 وخ     عی  ا ه وکت  او وعی ووا  

ا  الخالالالالال ا  و الالالالال ل! ال هللا ووایاالالالالالالدل او الا  لالالالالالف پالالالالالاله 

 ال اله سالالیل ماله خمصالال ل  الال الال  خهال   پالاله او االال و 

سالالالالیل مالالالالی ويیالالالالته زاالالالالدل او الهللا واالالالالیل مالالالالی زړل  الالالاله  ا 

 مسلم شری  «ه و یزا کال  ه او الخ     وهم څخ

پالالاله النالالاله ماالالالا ک لالالال     الالال   الالال  و چالالال    الالاله  جلالالال  

الر الالی  بالالی وډالال   او بالالی وز الال   الاله کالالاله ،الالان پل   الال  

 الالاله مهالالاله کالالال   او  الالاله خ الالال  بثالالال  او پالالالاک مل الالال   الالاله 

   سالاا  وال ا    اله  هال   ک ال   چال  الز الا     ل ش ګ.

او ،الالالالان خیڅالالالال نی اکځالالالال  و الالالالاشظ الر الالالالی او ا ت الالالالاال  

 الالاله  لالالاله  ا الالاله  کووو  هالالالا  الالاله وجالالال  ک الالال    الا لا الالال 

و شالالالالالال ګ  جالالالالالال      چالالالالالال  سالالالالالالړ  مطالالالالالالاکو  او مطاسالالالالالالا   الالالالالاله 

      چ  اکځ ل و   ان نیااان ال .

ر الالالالالی انسالالالالالان سالالالالال ا  او  الالالالال ا    الالالالاله مجاالالالالال  و    -7

ر  ال  او بالی وز اله خلال   لاله چال     ساله او بالی وز الال  

پاالالالالالالالالال ګ  ا واخلالالالالالالالالال  او الخ الالالالالالالالال   و الالالالالالالالال  الضالالالالالالالالالیو اا   او 

التهاجالالالا    رالالالالظ ک  الالالال  څالالاله و لالالالالی    الالالال  مجاالالالال  اد  

  او والالالالالالالالازا و    الالالالالالالاله ووز  او سالالالالالالالال ا  او چالالالالالالالال  سالالالالالالالالیک  

 الالالالالالالالالالال اعی  الالالالالالالالالالاله مهالالالالالالالالالالاله کړ . لالالالالالالالالالالاله چالالالالالالالالالالال  ال الالالالالالالالالالال ا ا   او 

سالال ا  یا   ک الالاله م الالیل زاا الالاله شالال ګ  الالال  ال  الاله  هالالال اال 

 الالالالال   ا    او و الالالالالا  ال الالالالال  و  ه االو الالالالال  پالالالالاله مالالالالال نلهثوالالالالال

وهالالالالا پالالالاله   الالالال ل چالالالال    مالالالال ړ   هالالالال اال اسالالالالممی   وټ الالالال  .

وي  م الالیل والال ل الل  ،کالاله اسالالمک الر الالی ضالال  او رالالک 

ک شالال ګ ال  ان الا چالال  ال الال ل الاسالالمک  الاله   الالیل مالالذم  

ل    م  اد   دال  الل چال  ر الی انسالان کثالی  اله 

 و ا   الاله الاسالالمک په وهالال  الر الالی او  کثالالی  و سالال  .

 ه هللا  ه پ ال ن   ګ  الخلثا   اش     پاله زما اله 

 الال  ر  الال ان وه الال   الاله     لالاله والاله چالال  الووالال  املالالا   الاله 

پیر   ا   وا    خ  ات او ص  ات وعرال  کهال    

   چ  الا ما   ه و  ه و کړ     څ ک  ه پ  ا که

او  ی   الال   الاله والاله زاالالات الوخالال  زمامالال ا   خلهثالاله  الالا 

 ام  امل م  ن م ی مستطک  ر  که ل.  

    بها...
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فساد اداری با جمیع انواع و اشکال آن 
قررآن  از دیدگاه اسالم مردود اسرت.  

عظیم الشأن به عنوان معجرره برزرگ   
سررتورالعمل کامررل  دپیامبراسررالم و 

فررا گیرری انرواع     ظهور و وجامع ، از
( 84فساد در خشکه و بحرر، قبرل از )  

 قرن خبر داده است.
ی  ی        جئ  حئ    چ می فرمایرد:  أاهلل

مب      مئ  ىئ  يئ               جب  حب   خب

٦٠الروم:  چىب   يب  جت  حت
  

به سبب آنچه دستهاى مرردم فرراهم   
فساد در خشکى و دریا نمرودار   زآورده

ضى از آنچه را بع( سزاى) شده است تا
باشد کره   ،اند به آنان بچشاند که کرده
 .بازگردند

 اتو انحرافعقیدتی فساد در مهد نفاق 
امرض قلبی  دربستر، فکری تولد یافت

از منبررع رشررد کرررد و  و گمراهرری 
غرایزنفسررانی سرریراب گردیررد، و بررا 

 و اپیرروان هرو  به وسیله شت زمان ذگ
درجوامع بشرری   هوس و ماده پرستان

، و گونراگون انتشرار یافرت    به اشکال
 را گرفت. فپلیدی آن، خشکه و بحر را 

پدیده فساد اداری بعد از دوره تابناک 
خلفای راشدین ظهور کرد کره بعرد از   
جنگ اول و دوم جهانی در بسیاری از 
جوامررع انسررانی توسررط امپراطرروران 
توسعه طلب ترویج یافرت و در اولرین   
گام کشورهای متخلف و عقب مانده را 

    ف قرار داد.هد

درعصر حاضر این پدیده شوم و زیانبار، 
به شدت و وخامت خود افزوده است، که 
فساد اداری از بدترین انواع آن در روی 
زمرین اسرت کرره از فسراد عقیرردتی و    
اخالقرری و پیررروی از غرایررز نفسررانی، 

 سرچشمه می گیرد. 
این پدیده زشت در نتیجه آفات فطرری  

 و ااز هرروو انحرافررات فکررری و پیررروی 
هوس و غلبه غرایز نفسانی از دیر زمانی 

عردالت را زیرسراال بررده،     قانونیت و
صلح و امنیت جهانی را به چرالش مری   
گیرد و نظام زندگی فردی و اجتماعی را 
درعرصه های گوناگون دینی و فرهنگی، 
اخالقی و اجتماعی، سیاسی و اقتصادی 

اجتمرراعی مختررل  درسررطح فررردی و
شقاوت و عقب افتادگی  امنی، ساختهز نا

را از کاروان علم و تمدن، بره برار مری    
 آورد.

فساد اداری جامعه، ملرت و حکومرت را   
بسوی تخلف ، وابستگی و بری عردالتی   
سوق میدهد، پایه های نظام را متزلرزل  

سرازد و کشرور را در عرصره هرای      می
مختلف سیاسی، اقتصادی، اجتمراعی و  

، حقروق  کشراند ران مری  ه بحاخالقی ب
ردی و اجتماعی را پایمال نموده حق و ف

آمیخته، زمینره اسرتفاده   باطل را درهم 
و هروس و   اجوئی را بررای پیرروان هرو   

 .منفعت جویان، فراهم می سازد
فساد اداری قروای سره گانره قضرائیه،     

ه را در سرطح داخلری،   نر قنماجرائیه و 
خوار و ، محلی و جهانی به ذلت کشانیده

 ،وقیسازد. نهاد هرای حقر   ذلیل می
بازیچره  را به مثابره  عدلی، و قضایی 

و متکبررر دسررت سیاسررت مررداران ب
ثروت مندان مفسد و قردرت منردان   

 بی رحم قرار میدهد.
معیارها و در موجودیت فساد اداری، 

از ادارات دولتی و خصوصری   ،قوانین
زر و اصحاب  بهرا رخت بسته، جایش 

 ار میکند،ذزور واگ
فسرراد اداری کلیررد تمررام مفاسررد و 
مظالم در خرانواده، جامعره و دولرت    

سرود خروری    ،رشوت سرتانی : است
 ،نرا امنری و خشرونت    ،فساد اخالقی

و تجرارت   ادمران ظلم و بی عدالتی، 
 وقاچاق انسران،  اختطاف، مواد مخدر

تبعیض و تعصب فقر و عقب مانردگی  
از پی آمد ها و ثمره های تلخ و ناگوار 

 شود. فساد اداری محسوب می
فکرری و   درشر فساد اداری از 
ابتکار و انکشراف   ،تقدم علمی

جمررود  ،را جلرروگیری نمرروده
فکری و عقرب مانردگی را بره    

 ورد .آ میان می
تعریالالف فسالالاد اداری در لغالالت و  

 اصطال :

فسررراد اداری، در لارررت از   
«  اداره» و « فسرراد» دوکلمرره

» اسررت کرره  ترکیررب یافترره 
و یرا   یخراب ایبه معن «فرساد

 یاز حالت طبیع خروج هرچیز
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وجود دارد، فساد اداری نیز در 
آنجا، کم و یا بیش وجود دارد، 

شتر و امّا درکشور های فقیر بی
زیانبارتر استز  زیررا رشرد و   
توسعه اقتصرادی را سررکوب   
می کند و بودجه هرای مرورد   

بهبود تعلیم، فرهنگ،  هنیاز را
صحت و سایر خدمات عمومی 
را، از مسیر اصلی آن منحررف  

 می سازد.
 آری! فساد از نشانه و پینمد ها

  .بکار میرود  ) درستی( الضد ص ،آن
ایست عبارت از نظام اجتماعی  اداره:

جهرت   زکه درآن یک عرده اشرخاص  
رسیدن به یک سلسله اهداف نسربتن  
 مشخص با هم همکاری و اشتاال دارند.   

 یاداره عموم «اداری» مراد از کلمه  و
و دولترری اسررت کرره شررامل ادارات  

هرا، ادارات مسرتقل    یدولتی، تصرد 
 یو والیت یهای ملاروات عامه، شماس

      ماسررات غیررر حکومررت و موسررات  
خصوصری   ینتشربث مو  یبرین المللر  

 ومری گرردد،   طرف معامله با دولرت  
که تصادیق شان معتبر ی یر مراجعاس

 رد.یگ یمرا، نیز دربر شناخته می شود 
اصررال  عبررارت از   فسرراد اداری در
 یاز سررو کرره اسررت یاعمررال خاصرر

تری و خصوصری   دولمراظفین ادارات  
 یها ینتیجه دارای و در، صورت می گیرد

 عامه و یا خدمات عامه متأثر می گردد.

 ی:تعریف عام و كل

شررفافیت   بانررک جهررانی و سررازمان
کراملی را   الملل تعریرف جرامع و   بین

برای فساد اداری بکار برده که تقریبراً  
سطح جهانی پذیرفته شده اسرت،   در

داری از دیدگاه این دو نهراد، فسراد ا  
سروء اسرتفاده از   » عبارت اسرت از:  

اختیارات دولتی)قدرت عمومی( برای 
 کسب منافع خصوصی، تحرت ترأثیر  

عالیرق   منافع شخصری یرا روابرط و   
 . می باشد.(8)خانوادگی

واقعیت اینست، هر جایی کره دولرت   

منفی حکومت های ضعیف اسرت، کره   
 روی اقتصاد کشور، اعتمراد مرردم برر   

حاکمیررت قررانون،  نهادهررای دولترری، و
 تاثیرات منفی بجا می گذارد.

فساد اداری عبارت از اعمال نا جرایزی  
است که ماظفین ادارات مرتکرب مری   
شوند. که درنتیجه دارایی ها  و خدمات 

 عامه متأثر ومتضرر می گردد.
شیوع فساد درادارات دولتی باعث مری  
شود که مردم بره خراطر اجررای امرور     

به پرداخت رشوت به کارمندان  رسمی،
 دولت مجبور گردند.

دین مبین اسالم رشوت ستانی و رشوت 
دهی را حرام، رشوت گیرنده و رشروت  
دهنده و زمینه ساز را مورد لعنت  قررار  

 داده است.
) لعزع اهلل  می فرماید:اسالم پیامبر گرامی 

الراشززززززززی والمرت ززززززززی والّززززززززرای  الّززززززززذی یم ززززززززی 
وت گیرنرررده، رشررر أاهلل ((2)١بینهمزززا.

رشوت دهنده و رایش را که در بین آنها 
واقع می شود) زمینه سازی مری کنرد(   

 لعنت کرده است.
 فساد اداری از دیدگاه اسالم:

( مرتبره  40پدیده فساد درقران کرریم) 
 "مررورد مررذمت قرارگرفترره و از کلمرره

به معنی عام نیز نام برده اسرت   "فساد
قبیرل: قترل،    که جرایم مختلفری را از 

م، کفر، جنگ، ارتکاب معاصی، اتالف ظل
 سایر اعمال زشرت و  ثروت و سرمایه و

فسرراد » منکرررات برره شررمول  جرررایم
را که بد ترین انرواع و اشرکال،   « اداری

 آنست، در بر می گیرد.
 و فسراد  قرآن عظریم الشرأن، کلمرۀ   

های گونراگون و   صیاه به آنرا مشتقات
نمروده، و   مناسبات مختلف تصرریح  در

 اکی را برای فساد پیشگان عواقب دردن

پیامد هرای   ت واوعید سپرده، از خطور
را  آن، فررد، خرانواده و جامعره    زیانبار

 .هوشدار داده است

جروالن   و فسراد  مرورد  در کریم قرآن
 :گران فساد در روی زمین فرموده است

ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  چ

ڑ   ڑ  ک    ژڈ  ڈ  ژ

  2١5البقرة:  چک

یابد، کوشش  و چون برگردد، ریاستى
کند که در زمرین فسراد نمایرد و     مى

کشت و نسل را نرابود سرازد و خداونرد    
 فساد، ) تباهکارى( را دوست نمی دارد.

 در  «فساد» کلمۀ  تصریح از مفسرین

 ی از موضع قرآن مجید،دمتعد آیات

 اندز کرده استنباط مختلفی، مفاهیم

 فقر خرابی، معاصیز جمله ارتکاب از

 راهزنی، دارایی، و ثروت شدن کم و

 قترل،  شرک، رسول، و خدا با جنگ

 میران  از و خشکسرالی  فقر، قحطی،

 مال گرفتن ظلمز ارتکاب برکت، رفتن

 منین.ام و انبیا قتل و حق بدون مردم
 در علمراء  کره  هایی تفسیر از یکی

 اشراره  بدان فوق آیات تفسیر مورد

 ناحق به مردم مال خوردن اند، کرده

 برا  مردم مال خوردن شامل است که

 شرود  می نیز عمومی قدرت از استفاده

 دارد. اداری فساد با مستقیم رابطۀ که
 می فوق آیۀ تفسیر در :امام طبری

» لفرظ  در کره:  آنست صواب :"گوید
 اسرت،  شرامل  معاصی تمام« إفساد

 فساد ارتکاب معاصی عبارت از چون

 است. زمین در

طبری  امام نظر همین نیز قرطبی امام
 آیره  جرزء  مرورد  در و کرده تائید را 

گوید: ایرن   می چڑ   ڑ  ک  کچ
 شامل را فساد نوع هر به طورکلی آیه

 باشد، زمین در فساد خواه می شود،

 در فسراد  یا و باشد مال در فساد یا

 صرحیح  اهلل و انشراء  باشرد،  دیرن 

 ایرن  که است است. واضح نیزهمین

 در مفسررین  کره  تفاسریری  و آیات

 مستقیم رابطۀ اند، کرده ارایه آنها معنای

 .دارند نیز اداری فساد بحث به
را می توان أم المعاصی)  فساد(»آری! 

 پدر گناهان( نامید.
   خداوند متعال می فرماید:

ک  گ  گ   گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  چ

  ٠٠البقرة:  چڱ  ڱ
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و چون به آنان گفتره شرود در زمرین    
گویند ما خود اصرال    فساد مکنید مى

 گرانیم.  
ضرد  « فساد» ه متبرکه کلمهدر این آی

 صال  به کار رفته است.

ڭ  ڭ  ڭ   ڭ  چ می فرمایرد:  و

  5٤األ را :  چۇ  ۇ

زمین پرس از صرال  آن فسراد     و در
 نکنید.

امام قرطبی در نفسیر ایرن آیره مری    
نویسد: از مفسرین قول هرای زیرادی   
در تفسیراین آیه نقل شرده اسرت، از   

قطع درختان به  آنجمله: فساد عبادت،
بره غیرر، از برین برردن      منظور ضرر

سرمایه و ثروتها از روی زمین به خاطر 
ارتکاب فساد و همچنین تجارت فساد 

 توسط حکام در روی زمین..

سپردن كار به نا اهل، خیانت و ظلم درحالق  

 جامعه است:

قرآن عظیم الشأن فسراد را برا تمرام    
انواع و اشکال آن مذمت نموده، برخی 

چرون رشروت،    از جرایم فساد اداری
 اختالس، خیانت و غیرره را مشخصراً  

 تحریم نموده است.
سنت نبوی شریف فسراد پیشرگان را   
 اهل جهل، کبر و جفا معرفی نمروده و 
سپردن امور را بره  همچرو اشرخاص    

انتشار فساد گسترده در  عامل اساسی
 .از عالمات قیامت میداند، و روی زمین

شرخص  ساال در جواب  رسول اکرم
ّسزد  )إذا و ستاخیز فرمودنرد: درمورد  ر

 (  (١). األمر إلی غیر أهلهة فانیظر السا  
کنریم   ما درعصری زندگی می حقیقتاً

که پیامبر گرامی اسرالم قردومش را   
 قرن پیش بینی فرموده اند. 84شتر ازیب
روایرت اسرت    عبد اهلل ابن بریده از

) مزع  که گفت: رسول اهلل فرموده انرد: 
ز نزاه رز زا فمزا اخزذ بعزد اسیعملناه  لَ  مز  فر 

  (: (3).ذل  فهحغلحل

کسی را که بر انجام کراری اسرتخدام   
نمودیم وبرایش معاش دادیم و آنچه را 

 ظلم است.  بعد آن می گیردز خیانت و

 در «غلالول  » خیانرت یراد شرده    ظلم و
 ی،امروز در قوانین وضرع  شریف،حدیث 

سوء استفاده از موقرف و   بنام اختالس و
و اجتمرراعی، رتبرره و  جایگرراه سیاسرری
از بردترین   است کره  وظیفه تعبیر شده
 شود.ی پنداشته م یانواع فساد ادار

روایت است کره   بن عُمَیْرَةَ یعَدِاز  و
)  :داز رسول اهلل شنیدم که فرمرو  گفت:

نتززا ِمْهیتطززا   یتمت زز ، فتكت ْلنتاُه ِمززْنُكْم  تلتزز   تمت متززع اْسززیزتْعمت
ززاات ُغلُززح  یتزز ززا فزتْح تززه، كت فقتززام  (ْأتَِ بِززِه یززْحم اْلِقیامتزز ِ فتمت

إتْلیزززِه رُجززز   أتْسزززحُد ِمزززعت األتْنصتزززار، كزززأتنَِّ أتْنظزززُر ِإلتْیزززه، 
 و) ززال:  . ملتزز ت  یفقززال: یززا رسززحل اللهززه اْ بزز   نزز

زذت  (مال أ ا وتكت زذت  وت )   زال: ا. زال: ستزِمْعُی  تُقزحل كت
َ  أتنتززا أتُ حلُززُه اما: مززع اْسززیْعمْلنتاُه  تلتزز   مزز   فْلیِجزز

ا ُأوتَِ ِمْنُه أتختذت  وت  بقتِلیلِه  متزا نُِهز   تْنزُه  و ِكجیرِه، فمت
هرگاه کسری را برر کراری     (: (3).انْزیزتهتز 

 ،ماظف سازیم و سوزنی یا باالتر از آنررا 
خرائن و دزد شرمرده   ز از ما پنهان دارد

آن حاضر مری    شده، و در روز قیامت با
مررد سریاهی از   راوی می گوید:  - شود

من اکنون بسویش  ارخاست، گویانصار ب
وظیفره   !و گفت: یا رسول اهلل ، می نگرم

 فرمرود:  ات را که به من دادی پس بگیر!
 ؟است ترا چه شده

گفررت: شررنیدم کرره چنررین و چنرران  
فرمود: حراال هرم مری گرویم      فرمودی!

هرگاه کسی را به کاری مقرر سازیم باید 
رساند. آنچره از آن   و زیادش را بما کم 

آنچره   از ه می شرود، بگیررد و  به او داد
 از آن دوری گزیند.نهی شده استز 

آری! اتقان در عمل و انجرام وظیفره برا    
کمررال دقررت و شایسررتگی از صررفات  
مامنان، و مورد پسند خداوند سربحان  

 فرماید: یم گرامی اسالمپیامبراست. 
إّا اهلل یحززززززززززززب مززززززززززززع العامزززززززززززز  اذا  مزززززززززززز  أا  )

ر همانا خداوند دوست دارد ه ((٤)یحسزع
کس هر کاری را که می کند آن را خوب 

 و درست انجام دهد.
       یمتقال  بالرای   یعبالدالقادر جیالنال  هوشدار 

  :ألمر اهلل

  شیخ عبدالقادر جیالنی است ایسرتاده 
خلیفه وقت متقری ألمرر اهلل را    ،بر منبر

به یحیی بن  ء پست قضا یبخاطر واگذار
ابرن مرزاحم ظرالم     سعید معرروف بره   

  خطاب قرار می دهد:اینگونه مورد 
شما بر مسلمانان اظلم الظرالمین را  » 

آیا فردا نزد پروردگار  زوالیت داده اید
بررای ایرن    یارحم الرراحمین جرواب  

 «کارتان دارید؟
به اندام  خلیفه از شنیدن سخن لرزه 

ن سرعید را از کرار   ب ییحی شد و فوراً
 .(7).بر کنار کرد

 تخلف عقیدتی و شیو  فساد:

فسراد   یدتی جمیع انواع از تخلف عق
و از فسرراد سیاسرری، فسرراد اداری  
نشأت می کند، کره امرور جامعره  و    
کشور را به اشخاص نا اهرل، ضرعیف   
االیمان، و پیروان هوی  و هوس مری  
سپارد، که نفس خرود را برا فسرق و    
فساد آلوده می سرازد. چرون نفرس    
انسان، سرکش و آلوده گرددز قلب را 

در انسان  که معدن فال   و رستگاری
 است فاسد و نا توان می سازد.

که اسرار سرالمتی انسران در    مسلماً
سالمتی قلبش نهفته استز  لذا قلب 

پیکررر فرررد،  فاسررد و نرراتوان، طبعرراً
خانواده را کره در حقیقرت اعضرای    
جامعه محسوب می شروند، علیرل و   
ناتوان سراخته، بره امرراض و آفرات     
گوناگون مبتال می سازد، و اگر حاکم، 

 غرایز ه در رأس جامعه قرار داردز ازک
نفسانی خویش پیروی کند، سرالمتی  
قلب را از دست خواهد دادز و چرون  
حاکم در میان ملت به مثابه  قلب، در 

جسد استز هرگاه قلبش فاسد 
و تباه گرددز اعضاء و پیکر ملت را 

لرذا  سرازدز  درد مند و نا توان می 
سالمتی جامعه به سالمتی رهبرر  

 تقیم دارد.تناسب مس
أ   » فرماید: می  رسول اکرم

إا فزززززی الجسزززززد مضزززززغ  إذا لزززززلحت 
إذا فسزززززدَ،  لزززززلح الجسزززززد کلزززززه، و

هزززززززززززح  فسزززززززززززد الجسزززززززززززد کلزززززززززززه، أ  و
 « (8).القلب

آگاه باشید که در جسم تکه  » 
گوشتی هست، اگر سالم باشد 
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اداری و هررر فسرراد دیگررر از  
م حقررروقی و یجررررا :قبیرررل

اخالقی، مرواد مخردر، سرود    
ی، اختطاف و دیگر پدیده رخوا

هررای شرروم اجتمررراعی در   
افاانسررتان علررل آشررکارای  
سیاسی دارد که محو آن تنهرا  
با شریوه هرای اداری ممکرن    
نبرروده بلکرره  بررا تحرروالت   
سیاسی،اجتماعی و اقتصرادی  

 است. میسر

ماند و اگر فاسرد   ی بدن سالم می همه
شود و آگاه  ی بدن فاسد می شود همه
 «.ه آن همان قلب استباشید ک

فساد اداری، ار نشانه و پینمرد هرای    
حکومت های ضعیف در جهران   یمنف

معاصراسررت، رشرروت سررتانی، سررود 
خوری، فساد اخالقی، نا امنی، ظلرم و  

تررویج مرواد    بی عدالتی، تجرارت و 
و  شخصیت ها، اختطراف  مخدر، ترور

فقر و  ،تبعیض و تعصب قاچاق انسان،
هرا و ثمرره   عقب ماندگی از پی آمرد  

 های تلخ و ناگوار آن محسوب میشود. 
فساد اداری باید از اصالحات در اداره 
و قدرت و باگماشتن اشخاص مرامن،  

س ادارات أمتعهررد و متخصررص در ر 
دولتی و خصوصی آغاز گردد. نره برا   
اعالن مبارزه برا فسراد اداری توسرط    
اشخاص ناسالم. زیرا نمی توان شراب 

ز برین بررد و   نوشی را با شرابنوشان ا
ان را توسط دزدان دستگیر کررد.  ددز
خون با خون، روغن با روغن و تیرل   "

با تیل شسته نمی شود ، بلکره همره   
 آنها با آب قابل شستشو است.

نمی توان اداره فاسرد را برا تبلیرغ ،    
فریاد و انتقاد اصال  نمود و فسراد را  

ییرر  ابایرد اداره را ت  نابود ساخت اوالً
بایرد   لکی و علمی اوالًداد.  ازنظر مس

علل و عوامل فساد اداری شناسایی و 
ریشه یابی گردد، سپس به ریشه کنی 

 اقدام شود. اسباب و علل آن
شیوه های اساسی مبرارزه برا فسراد    

اساسی ترین راه اصالحات و ریشه کرن  
ساختن انواع فساد از جمله فساد اداری 
 بکاربرد اسالیب سنجیده شرده و علمراً  
یح تنظیم شده اقتصرادی اسرت. واضر   

است که بنابر شرایط جنگری و بعضری   
مشررکالت دیگررر وضررع اقتصررادی    
افاانستان به سطحی نیسرت کره ایرن    
شیوه در سراسر ساختار هرای دولتری   
ممکن باشد. ولی اجررای آن در ادارات  

وزارت عدلیه، مانند وزارت داخله، مهم 
در شررایط  « نوالی،الا  »ستره محکمه و 

 کنونی در اولویرت هرا قررار دارد. ایرن    
اصالحات می تواند از تخصیص بودجره  
ی کرره بتوانررد در ارتقررای معاشررات   

از آن کار گرفته شرود،  دولت کارمندان 
 در مبارزه با فساد اداری موثر خواهد بود.

مبارزه با فساد و جرایم در افاانستان به 
اصالحات سیاسی و اداری ضرورت دارد. 

با تبلیرغ،  را اداره فاسد قطعاً نمی توان 
را و فسراد   کررد انتقاد اصرال    فریاد و

اصرال   نابود ساخت، تا زمانی کره اداره  
، فساد نابود نحواهد شد. یگانه راه  نشود

اصررال  اداره، تشررخیص و برکنرراری   
اشخاص مفسد، و منفعت جرو از ادارات  
دولتی، سپس تعیین و توظیف افراد برا  
ایمرران، بررادانش، مجرررب، متعهررد، و  

و این برا   خدمتگزار به جامعه، می باشد،
رعایت اصل شایسته ساالری و تقردیم  
ضوابط بر روابط، برمبنای عدالت، بردور  
از هرنرروع تعصرربات حزبرری، گروهرری ، 
تنظیمی، مرذهبی زبرانی، و منطقروی،    

 امکان پذیر است.
 راه بیرررون رفررت امررتکیرردا، یگانرره ا

و نجرات از  از مشکالت کنونی  اسالمی،
 بازگشرت حقیقری و  اختیپوت فسراد،  

بره اسرالم اسرت. وبرر امرت       مخلصانه
اسالمی است که این حقیقت روشرن را  

یقرین کامرل    قلب درک کند و یژرفا از
نیررروی  پیردا کنرد کره منبرع قروت و     

 حقیقی، باور راستین بره ال الره اال اهلل و  
 باشرد. ی عمل صادقانه به مقتضای آن م

به گفته استاد محمد قطب: اگرر چنرین   

می ایمانی در نخلستان قلوب آد باور و
شگوفا شودز بدون شک دیگر تانرگ  

  خمپرراره، هررای زره پرروش، هرراوان و
دانشرگاه    مکاترب،  طیارات، مدارس و

دارایی ها و   ترانسپورت،  ها، سرک ها،
درآمد هایی اقتصادی همگی بجای آنکره  
نیروی افساد ومنفی باشرند، بره نیرروی    

 سازنده ومثبت تبدیل خواهند شد.
قرانون و  هر گاه مسلمانان توانستند » 

د نشریعت اسالم را آگاهانه درک نمای
و رو  تقرروا و پرهیزگرراری و خرردا   
پرستی را بر خود مسلّط سرازند و برا   

اعتقاد به انجام واجبرات و   این رو  و
خیررر و   دوری از منهیررات بپردازنررد،

برکت و سرعادت دینری و دنیرایی را    
 (0)« بدست خواهند آورد.

 )چه زیبا فرموده انرد:   اکرم رسول
مري  خیززرا ، جعزز  لززه وا ظززاّ مززع أذا أراد اهلل بززإ

 نرسه(
امیدوارم خداوند توانا به امت اسالمی 

عمرل  ، و توفیق بازگشت بره اسرالم   
ت، عنایت فرمایدز تا بتواننرد  ایمقتض

برای اصال  نفس، خانواده و جامعره و  
محو  فساد و تباهکاری تالش نمایند، 
و به پیشرفت، آسایش و سرعادت در  

 عقبا نایل آیند. دنیا و
 منابع:

٠ - (World Bank, 1997, p. 132.) 
این حدیث را حاکم در مستدر ،از ثوبان  - 2

 روایت منوده است.
، ص 7صحیح اه خاری، کتاب اههرال، ج   - 4

188. 
 ۳۴۹۲سنن ابوداود، حدیث مشاره  - 3
 حدیث را امام مسلم روایت منوده است. - 3
كهده و در   بییقي این حدیث را روایت - 3

( حسن معهيف شده 1891صحیح جامع ص ر )
 است. 

حمل اس  و حكام تاهیس:وحید حم داهسمم باه   - 7
به نقل از ردا د اجلواهه. دانلود شده از سایت 

 انرتنیت  ) مکت ه شامله(
خباری و مسلم و ابن ماجه آن را روایت   - 8

 اند کهده
دکتور یوسس رهضاوی، حمل و حهام در  - 9

 . 323م، ص اسم
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الا    الال   الاله ج  الاله الل چالال  الشالالته سالالت  وو اللالال  
م ل  الالالال از  او  الالالال از  الاسالالالالمک م الالالال س ال الالالال  پالالالاله 
پل  ک       الل ،که اسممی ال   ال و    یم 
څالالا ک    الالا ل اصالال   او ضالال اوف  الالیي  پالاله  و الال  
 الالال  چالالال  اوس ک مالالاله سالالالت  ول شالالالت ن  الالالیي   الالاله 

ج ال الالال  ال  چالالال  الزړو الالال   الالالاکیا ي او مام  الالاله م  
ال یمسه ک      ا ل ع   یڅ ک الخ ل  خ ښ ګ 
 الالالالالال  د او وسالالالالالالا    الالالالالالا وي  څالالالالالال ک ال  االالالالالال  ن  الالالالالاله 
ختالالالالالهن  الالالالاله پاالالالالال ګ  انلالالالالال  او  الالالالالیمو  ج ا الالالالال  عالالالالال  
 یسالالالیل کالالالړ او پالالاله مسالالاللوا ا   عالالال  م الالالی   الالالاخ ا   
 اوسالالالالال ګ او څالالالالال ک خ لالالالالاله شالالالالالتو د م الالالالالیر ي او 
څ ک څه ک ي او څه... خ النه م     ه و ه 

عالالال  مپاالالال ګ زاا الالاله شالالال ل   سالالاله   ولکالالاله  الالالاکیا   
 الالال  اړا الالاله الل چالالال  الال  سالالالت  و  لالالال  پالالاله اسالالالمک 
 الالالالالالالالالالالال  و ټالالالالالالالالالالالال   شالالالالالالالالالالالال د  اسالالالالالالالالالالالالمک الزړو الالالالالالالالالالالال  ال مام او 

و  الالالالالالالالکل  م   ا ااطوه الالالالالالالالان   الالالالالالالالا ل ميالالالالالالالالیل آسالالالالالالالالا ه 
 الالالال ال   چالالالال   الالالال   پا  الالالاله پالالالالیم  الالالاله م الالالالیر  ي او 
 الالالالالال   وخالالالالالال  و با الالالالالال    الالالالالاله  اځالالالالالالي   الالالالالاله نسالالالالالالخه 

 کی) الالالاالو ( الي. نالالالال اړک پالالالال ي  هک الالالاله  أالهللا
 په م    مو  څه و هکم     الم ض ل اړو  

 -۳اصالالطمح  مت الالا   -۲ال کالالی   الال   مت الالګ   -۱
 کالالالالی پالالالاله  -۵ریالالالالهلت  ه ال کالالالالی   -۴ال  کالالالالی لکالالالالم 

ال کالی مال     -7ال کی مو   اله  -6 یآن کیام    
ال کالالی  -43ال کالالی ک  الال  زاا   الاله  -9ال کالی   الالګ  -8

 په اړل البلوا  وا او .
پاله   ال   ال  م ال  ل ال کالی اال ال ئ    کی  

کی څخه. اماک کساعی وايالد  پاله   ذکیل  ِ کیا
 
و  

 بالالالاله  کالالالالی کالالالال   ال  الالالال ا ي ضالالالال  الي چالالالال   ا  زبالالالالی 
و الالالالالالیي  او پالالالالالاله زړل النسالالالالالالهان ضالالالالالال  الي چالالالالالال   ا  

 پېښ و یي.
  الاله څالاله چالال  پالاله  بالاله  -4او پالاله څالال  مت الالا   اځالالي  

  اځي الت ګ چ  خ  ه پی  خ ځي.
پالالالالالاله زړل  الالالالالال  ال الالالالالال  څ الالالالالال  لاضالالالالالالیو   النسالالالالالالهان  -2

 .ض   و ماانسنهه   ا رهطان ان ا کیل
 الت ګ شهطان  ا وا       کړ.

په خ   مثالیالات  ال  ال الام س  :اماک  ان 
م  ف  ه     ک ي او وايد   لاله  لاله ال کالی  اله 

 «4»میاال  ث      هئ  وي. 

الو الالالالال ل لخالالالالال ا  الالالالالاله  الالالالال ل ورالالالالالاله اصالالالالالطمه  الالالالالال    پالالالالاله
یل خه ل الل چال  و االو  او  کی الي  ویا أالهللا

 الالالال از  ال ات  الالالالا صالالالالث   الالالالا ارتا الالالاله او الکالالالالام  
د او  الالالاع  کتالالالا  و  سالالالت  شالالال د او خهالالال ل عالالال  وشالالال 

    ل ستا  ه وش د.
پی الاله الڅالالال  لام   الاله  کالالالی کالالال    

ال ی الالالا  الالاله پالالاله  الالالی وخالالال   الالال  ن  الالالت  شالالال ي او 
 مطا   الي.

ریمالالالالالاعد   ب لیالالالالالیت باالالالالال هللا والالالالال  باالالالالالاس
چالالال  کالالال ک رالالالیه پالالاله خ لالالال  و الالال ګا   مزک  أهللا

کړي ال  ه   ا ل ع  ا  ازل متل مه کړي وهالاع  
  ال  الالالال الو والالالاله مرالالالالا  ال  الالالاله ریاخالالالال ګ خلالالالال  البالالالالذ

متالالذو   رلالالي پی الاله ال کالالی  الاله چالال  ا الال ازل عالال   الال ل 
و  الاله  الالالاکل  او الاله پیعیالالال الو  الال  عالالال  ال ه الالا بالالالذ  
 ه م   ک  ي م ی ال هال ند  او و ال ل ګالا    اله عال  
ال کالالالالالی ک  الالالالال  امالالالالالی کالالالالالړي پالالالالاله    الالالالال  لالالالالالام    الالالالال  او 

ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ   چریمالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالاعد  
 «2» 433ا نسا    چڱڱ

اړش     الالال   پالاله ومړل   اسالالالته او  أهللا 
     االکړ . او ریمايد 

 «3» 54ألالوا    چی  ی  ی  جئچ 
الت ګ  پاله شال ه  و ی  وهال  ا  سالو     ونتهالا او 

  االو . أ  ځ   ها    او   او  کا ل هللا
او  الالال    الالالی الا الي چالالال   م الالالی يالالالاالو  الا مت الالالا چالالال  
 ه کلالالالاله عالالالال    الالالال   کالالالالړ   او څالالالال  لکو  الالالاله پکالالالال  

 پلي که ا  ش د 
ا  ا ) طیاوالاله  کا الال    واجالال    کالاله الملا ځالاله -4

  یآن   ست ( آ ان  ا ام .

 لیاک   که الجا له   لاهه. -2
 مکیول   یا  لاج  او خط ګ په وخ . -3

 لالاله چالال   کالالی ال الالیآن کالالیام  -4 
  سالالالالالالت   ا ون الالالالالالاړي  الالالالالال  پالالالالالاله مطلالالالالالالک مو  نالالالالالال  ل 

 بو  الي.
 الالالال   بااال   الالالاله ال کالالالالی الا الالالالامی   الالالالا ل  أهللا -2

ٺ  ٺ  چ عد  وا کړ  الي  کاله چال  ریمالا
 الالالالاال   الالالالا ل  مالالالالا الز مت الالالالګ   45طالالالاله   چٺ

الجوالالا     پالاله اړل ریمالالايد   ؛االا کالالړل! او   الالګ
   )انما هی لذکراهلل والصنة و  را ةالقزرآا(

ل
  ه الا

جوا   الالاله الهللا ال کالالالی  ملا ځالالاله او  الالالیآن   سالالالتل  
   ا ل الي.

هللا  تالالالالا   ال اکیا الالالال  سالالالالیل ال  پالالالاله  وال کالالالال    -3
 رهک سیل.وم    میس ګ  مه ګ او    

ال انسان  کی الشالهطان  اله وس سال  او زاالان  -5
  ه  ن  ي.

 کالالی  الال   الال میل سالالت  اجالالی او والال ا  شالالته چالال   -4
 ریمايد  
  الاله څالاله ال  الاله و الاله وا الالم چالال  الپه ا هالال   

خلکال  وال ا  پالیم  یمساله کالړي او الو وسالیه   اله 

وړا الالالال   شالالالال د او  ه الالالال ک ال  الالالاله نالالالال  ل 
 الالاله وي م الالالی   الالاله چالالال   اسالالال  پالالاله شالالالالان 

  وواالالالالالالالالالال   و الالالالالالالالالال   الالالالالالالالالاله وکالالالالالالالالالالړي؟ صالالالالالالالالالالياوه 
 ا سالالال   هللا! و  ریما الالال   ال یملا ځالالاله 

،لالالالاله  سالالالالبه    طوهالالالال   33 الالالاله و وسالالالالته
 او  کا   وواع .

 کی   اکیا    ه من    و ک ي او  -6
مطاالالال  و سالالالیل کالالال ي میا االالال   أهللا

 و الالالالال   کالالالالال ي  الزړل  و الالالالالال  الي او زړل 
 یمالالال ي او  سالالال ت عالالال  و کالالال ي  او زړل 
النثلالالالالال  او   الالالالالا     سالالالالالیل المه الالالالالګ  الالالالاله 

 څخه  ن ي.وهوا ا  
او پالالالالالالالالالالالالالالالالالالالاله  الالالالالالالالالالالالالالالالالالالال  و طالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالابت     الالالالالالالالالالالالالالالالالالالال   -7
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میسالالالالالالی  و  الي.  کالالالالالاله چالالالالالال   سالالالالالال   هللا ریمالالالالالالاعد  
)مج  الذی یذکر ربه والذی  یزذکر ربزه مجز  الحزی 

 والمیت(.
  الاله څالال ک چالال  خ الال      الالاالوي او   الاله  

چالال  خ الال      الاله  الالاالوي ال و الال ي او مالالړي پالاله څ الال  
الي.  کالاله څ  الاله چالال    و الال   خ لالاله ورالاله ال و  پالاله 

خ ښال ګ   الالی  سالیل  الالکل  کالال ي او   ڼالا او خ لالال 
خ الال  والالاط  الپالال    او اال اک پالاله  ڼالالا  الالکل  کالال ي 
 و اشالالان  اکالالی  الالم خ الال  کالالا ی الطابالال  پالاله  ڼالالا 
او خ الالالال  والالالالاط  المتیرالالالال  پالالالاله  ڼالالالالا  الالالالکل  کالالالال ي او 
 کالالی پیيیالال  کد  الالم کالالا ی و ان الي او  الالم والالاط  
او ا الالالالالالی کالالالالالاله  و الالالالالال    الالالالالالکا ي ولکالالالالالاله  و الالالالالال   الالالالالاله يالالالالالال  

 ابتاا  نرته او المړو په شان وي.
 الاله م الالی  أکالالی ميالالی آسالالا ه باالالاالت الي او هللا  -8

نالالالالالالالال  ل  پالالالالالالالالتو  او بالالالالالالالالو و  الي  ،کالالالالالالالاله پالالالالالالالاله    الالالالالالالال  
ا الال ام     الال  ال بالالی خ ز الال  م الالی آسالالا ه الي. چالال  
خ ز الالال  سالالالیل يالالال   اکی الالاله والالال ا   ډالالال د   الالاله کالالاله 
 اسالالالال  وي  والالالالازا   الالالال  وي   و  وي    ځالالالال   وي  

 په خ   و      وي او که و  لا     .
 الالالالال    کالالالالالی ،ا تالالالالاله خ  صالالالالالو   الالالالالیي چالالالالال   الالالالال  و  -9

نرته  چ    ه او   لی      لاضیا   او 
  الاله  الالی   الاله  سالاله   الي چالال  پالاله لالال     الال  پالاله 
مجا سالالالال  او متهالالالال  سالالالالیل وهالالالالان شالالالال ي  کالالالاله چالالالال  

په   ډ ګ لال     ال  ریمالاعد  )ر الاجلو   أهللا
مالال   کینالالی( زل ال  الاله  الالا سالالیل  اسالال   الالم چالال  مالالا 

  االوي.
تهلهالالال    سالالالبه    کا الالال   لوالالالال    

 ی  ک  په وه  وا  م  أل  له  لساله  الهللا
 ال وال است ثا  او    ...

واعالد  پاله  :بمماله اوال  ا  الهم 
 کی    السل  ه زاا ی   الګ شالته چال  ،ه الګ يال  پاله 

 م  م مو   هک  ک  ي 
 شهطان شړي او ما  ي. -4
 خ ۍيا ه ک ي. أ لو  -2
 الزړل  ه نم او ا  الی ه  ی  ک ي. -3

 ک ي  که چ  وا ګ ي .
 الاله و  ی،هالال    أ اکالالی  الال  ا اوالال  الت الالګ هللا -44

 په ا ک ي.
 اکالی  الال  هللا  تالا    الاله  واليال ا    او الالي  ال کالالی  -42

  ه وي. أپه ک ه ع   ی  هللا
 المتیر  ست  و   اکی  ه پیانست  کهدي. -43
  کی الزړل  و    او ي. -45
 الزړل ز و او خ  ل  یي. -44
ی الزړل او  وه نالالذا الل   لالاله عالال  و الال ل  الاله  کالال -46

 مسه و کړي     ک  ا ا ت پا ی ش د.
  کی   ا   ه  ه مه ځه وړي. -47
 الالالالالالالالالالالالالی مهالالالالالالالالالالالالال ن وا الالالالالالالالالالالالال   أ کالالالالالالالالالالالالالی الو الالالالالالالالالالالالال ل او    -48

  اکو ي.
عالال   الالم  أ الالاال کالالړي  هللا أڅالال ک چالال  هللا -49

  االو . و ذکی هللا اکه   را کیونی ا کیکم.
ک  الالالال   لالالاله چالالالال  و الالالال ل پالالالاله آسالالالانی  الالالال  پالالالاله  کالالالالی  -23

والاله عالال   أسالالیل هللا  تالالا    الاله ،الالان و و  ينالالی  هللا
 په وخ ګ    و  ينی.

  ه بذا   ه  ن    ک ي. أ کی الهللا -24
  کی الج    ها کی الي. -22
 کالالالالالی السالالالالالکه ګ  اک زاالالالالال و   لوالالالالال  اواالالالالال و او  -23

 ال کیو په لل ا   وا    الری ت ...
 اکالالالالالالالی ال هامالالالالالالال  الو  الالالالالالال  الپیالالالالالالالهوانی  الالالالالالاله پالالالالالالاله  -25

 امان الي.
ه النهبالالالالال     لالالالالالي  ال و  او رطالالالالالک  کالالالالالی  بالالالالال -24

 وا او ه  ا و  وي.

 می که الانسان په زړل     الي.شهطان خ له  -4

 النثل  مم   یځي. -2
 الزړل ال ساوت او وخ ګ سب   یځي. -3
  کی  ه ک   ال ثاد نیه الل. -5
 النسهان واب   یځي. أالهللا -4
ال هامالالالالالالالالالالالالال  پالالالالالالالالالالالالاله و ی لسالالالالالالالالالالالالالیت  ارسالالالالالالالالالالالالال س او  -6

 ی  او ي.پیهوان
 کالالالی  کالالالال   الکثالالالی پالالالاله مت الالالا الي  کالالالاله  أالهللا -7

 الالالالالاله  چالالالالالال  طه انالالالالالالی پالالالالالاله ألاوسالالالالالالف  الالالالالال  الاوالالالالالال  یایل
 أ الالالالالالالالاله چالالالالالالالالالال   هللا ؛ وا الالالالالالالالال  کالالالالالالالالالړي الي ال  الالالالالالالالالګ

ریمالالالالايد  ) الالالالااو  آالک ا ا مالالالالا کی  ګ شالالالالکی  ګ وا ا 
 مانسوت ګ کثی  ګ(

مالا شالکی ز وااله! پاله  الاالو   سالیل الي ز الآالک ا   

 کثی وکړ.االاکړي او ه    ل و  سیل ال  په ما

ا لاالالالا   ثسالالال    الالال   هکالالالد   کالالالی پالالاله  الالالیآن کالالالیام  الالال  
 په ر ه مت ا و انل  الي 

 کالالالالالالالالاله پالالالالالالالالاله ال  وا الالالالالالالالالا      الطابالالالالالالالالال  پالالالالالالالالاله مت الالالالالالالالالګ -4
  الت الالالالګ  زمالالالالا اطابالالالال  وکالالالالړ  چى   ائچ

 وبه وبیم.
ڦ  ڦ  ڄ   چالبو ) الالالالالالالالا ( پالالالالالالالاله مت الالالالالالالالګ   -2

زړل  الالالالالالالالالالالاله خ ښالالالالالالالالالالالال د  خ ۍالالالالالالالالالالالاليا ي او  -5
 بسا   او ي.ا 
 زړل او و ن ، اکو  ي. -4
 مخ او زړل  ا   سا د. -6
  وزي ریاخ ي. -7
 اکی الالالالالالالال  شالالالالالالالالان  شالالالالالالالال ک   خالالالالالالالال ن  -8

 او ازل ګی  او ي.
 ا ګ مه ه په ا ک ي چ  الاسالمک  -9

 وه الل او ال هکوی الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال  او  جالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالات 
 سی ه ه الل.

 اکالالالالالالالالالالالی  الالالالالالالالالالال  میا االالالالالالالالالالال  او څا  الالالالالالالالالالاله  -43
  کالالالالال ي آن چالالالالال  الالسالالالالالان ال شالالالالال   الالالالاله 

الاډالالالالالالال   باالالالالالالالاالت  أ  الالالالالال ځي وهالالالالالالالا الهللا

 ٤١البقرة:  چڄ   ڄ  ڄ  ڃ

 الت ګ  بو  پی  وکړ . 
ڤ  ڦ  ڦ  چمت الالالالالالالالګ  کالالالالالالالالاله   پ  پالالالالالالالاله -3

  55الذاریاَ:  چڦ  ڦ
 الت ګ  پ   او به ت.

ڭ  ۇ    ۇ  چشالالالالالالالی  پالالالالالالاله مت الالالالالالالګ  کالالالالالالاله   -5
  ٦٦الزخر :  چۆۆ

و سالالالالتا  الالالالال ک   الالالالا ل شالالالالالی  الي. او الت الالالالګ  الا سالالالالالتا ا

  2٦األنبیا : چحبی  جئ  حئ  مئ   ىئ   يئ  جبچ که 

الت الالالالګ  الا شالالالالی  ال  ال  الالالال  کسالالالالا     الالالالا ل چالالالال  
   ا ل. ماسیل الي او شی  ال  ال په ا ه  

ڳ   ڳ  ڱ      چال الالالیآن پالالاله مت الالالګ  کالالاله   -4
آ الالا پالاله مالال  د  الال  يالال از  پالاله الل  ٨ص:  چڱڱ  ڱ

  یآن  اک ز ش ي؟.
 ال   ات په مت ګ  که   -6

  ٦١النح :  چڀ  ڀ   ڀچ
    ات و  ه پ  ی ه وکړ .

ڱ  ڱ  چالوهالالالالالالالالالالالان پالالالالالالالالالالاله مت الالالالالالالالالالالګ  کالالالالالالالالالالاله   -7
  ٤١األ را :  چں  ڻ ڱ  ں

 الال     آ الا پالال   ل الال ان شالال ي چالال   اسالال  ه الخ
 لخ ا وهان  ا  ؟

 الجوع  ملا ځه په مت ګ  که  -8
 9الجمع :  چڀ  ڀ  ڀ  ڀچ 
 پ ځه واړل مل ځ  ه  که   -9

 2١9البقرة:  چٺ  ٺ    ٿ  ٿچ
 خه   ک    په مت ګ  که  -43

 ٦2یحس :  چۆ  ۆ  ۈچ 

 الوح  په مت ګ  که   -44
 ١الصافاَ:  چپ  پچ

 الالواړو  کی. -3ال بی  کی  -2الزړل  کی -4
 خل  په  کی    الول م اص   یي 

الب ام  خلکال  م خاله الو او  ال  او اجیو ال   -4
  یمسه ک   الي.

الخ اص  خلک  م خه چ   ی  اولی    -2
ال  او الواړو م الالالالالالالالالالالام     الالالالالالالالالالال  ميالالالالالالالالالالالی وا الالالالالالالالالالال  الي. 
څالالالال میل  الالالال     الي ال  الالالاله  الالالالاچ  الپالالالالیالو شالالالالا ه 
خ الالالالالال  اجالالالالالالی او والالالالالال ا  اخلالالالالالالي  ال  الالالالالاله  اسالالالالالالیل چالالالالالال  

 و یځي.  ش د چ   خ ا   لاا  الومیل  وال

،  ګ بلوا  وايالد چال    کالی پاله اوو طیا ال  االا 
 کهدي 

الن  و الال   کالالی  -2السالالت     کالالی پالاله  ړا الل.  -4
ال بی  کی په و الا  والال  الي.  -3او ا و الي.  هپ
الوال ن  کالی  -4المس     کی په و کړل الي.  -5

الزړل  کالالالالالی پالالالالاله   الالالالال ا او  جالالالالالا   -6پالالالالاله ورالالالالالا الي. 
 ال وه  کی په  سلهم او  ضا الي. -7الي. 
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پیا وسالالال  او ال  الالاله وهالالالا  نالالالاونی و وسالالالته ال بهالالال ګال جالالالامظ ج مالالالات    مطو اشالالالی  ن الالالد   الالالو  جم توالالال ار انسالالالتان ال اسالالالممد جور  االالال  جورالالال   ال 

 .جوع  مل  ن ع   م په     االا کړ
  ا  ۱۳۹۰مه ۲۸ال جوع  و ی ال ن عی
جورالالال    و  او ال ار انسالالالتان خلکالال   الالاله ال النالالاله    ر  وزاالالالی م  الالال   باالال اليکهم م والالال  پالالاله الم م اسالالب  جالالال ړو شالالال ا  میاسالالو ال ا شالالاال  جالالالچ و او الالا

او ال   سالیل ال ار انسالتان ال  الا ا ي  مت ال ي  ا ا ي ج مات ال واکهثهته وها نالاون  ال ماالا  د پیمرالا  وواال   جورال    و  ال الم ج مالات پاله وهالا  نالاون  
 .ون   ا  شر   کړ  ړ ا ز   ال وها  نا است م 

   انلي م و  ووا   ملال  ن کال و کد واله ال ج مالات ال پالا ک  اله  الکم خ  ال  واخلالي او ال  هال اال ال ملالي خ لال ا   ال ا ال  نالازي امالان هللا خالان ال خ لال ا 
 .ند وه ع  چ   ه  و م ،ا ه ع  پ   ه کړ  وو  په زړل او        ا کازم وکړي 

و  پالاله پاملی الاله او م  الال و ه ال امامالال  ال م  الالهم ز ل شسالالت  ه چالال  اج الال ان وو   سالالود مام  االال   الاله   مال ړي وواالال   ال ار انسالالتان لک مالال  ال جورالال    
   ړ کړ . چ   ه الم سیل ال اماما   متاش  ه  ه ال م  هم او څلال   ز ل څخاله  الی الو ال  او پال ځل  ز ل ار الا ه  پال  م  ال ړ شال  . ال الم  یڅ الو  اول

 .ز   سود شست  ه اضاره کړ   ،  وهاپه الم و وسیه     جور    و     س ل  سود او ال م س ل وامل طظ شست  ه ع   اکړ  او 
جچ او او ار  وزا ت سی یس  ووا   په ا ال ج ما       ا ل ا کرافي و الجه  ه  ال  مهلهال ن ما الیو څخاله اضالاره  اله ول او  اله  الم  الی  الا  ا شاال  ال 

  اله زاا اله  . الیو او ال  الا  پاله مال ن  ال   ال  مهلهال ن ما الیو  اله  ال ړل کالړلالوام ا ل ول  م الی جورال    و  ن الد پاله  ال مړي ،ال  الا و الجاله ال م مهله  اله ما
ه کړل  ال ج ما      یمهم  ه په ا  ه  و الجه  ه ول  م ی جورال    و  ال  ال مړي ،ال    الا ل ال ج مالا      الیمهم  اله الول سال ل مهله  اله ار الان  و الجال

 .   وېسا م الل  ه پاملی ه ال ار انستان په  ا اخهم  ج ړو   او  جر   کړل  ال جور    و  ن د  ه    ي ال ج ما      یم ي  زاا ه او ،ا  ړم کړل. 
ج ما   اله جال ړوي چال  پاله  الی ج مالات پ ځاله  ۳۲وم ت  ال   ال   ۳۴م     با اليکهم م و  ووا   سد ا  جور    و  ال بولها د وال   ه م م پاله 

ال ج مالا     ج ړو ال   اله و الجاله  اله و کال ي  م الی جورال    و  ن الد  زاا ه کړل  پهال ا واله واال  کهال   چال  مو الیان   م ړ س ل ز ل ما ی   ی   اځي. 
 .په الاډ   لا      ه الاخلي و الج  څخه ج ما   ه  و ا    جر   او  یمهم کړ  چ  مو یان  للي او وا ک  ه خا ي وو 
 دیدارمعین مسلکی وزارا ارشاد، حج واوقاف بامعاون سفیرچین!

دردفترکارشران بااونرگ معراون     ین مسرلکی وزارت ارشراد، حرج واوقراف    ثور دوکتورامین الدین مظفری مع85چهارشنبه 
سفیرکشورخلق چین مقیم کابل دیدارنمودند. ابتداآقای مظفری معاون سفیرچین راخوش آمدیرد گفتره، افزودنرد: دولرت     

جمهوری اسالمی افاانستان باکشورخلق چین پیوندهای نیک فرهنگی، اجتماعی وسیاسی دیرینه داشته وماخواهران  
 تقویت وگسترش هرچه بیشترآنیم.

سپس معاون سفیرچین بااظهار تشکری گفت: چین وافاانستان پیشینه دوستی دارند درضرمن ایرن دوکشرورحامی    
یکدیگراند. ارزومندیم این روابط حسنه ادامه یافته وبهترشود. وی افزود: هدف ازاین مالقات دریافت مکتوبی ازسوی 

 ازعلمای مسلمان ازکشورچین درسمپوزیم بین المللی امام ابوحنیفه )ر ( اسرت وزارت خارجه شمابرای دعوت دوتن 
که ازاین ناحیه اظهار قدردانی می نماییم وماخواهان معلومات بیشتردرزمینه چگرونگی سرمپوزیم مترذکره هسرتیم     

یفره )ر ( کره   متعاقباَ معین مسلکی وزارت ارشاد، حج واوقاف به وی دررابطه به سمپوزیم برین المللری امرام ابوحن   
قراراست مطابق هدایت رئیس جمهورکشورطی سرال جراری بامردیریت وزارت ارشراد، حرج واوقراف برگزارشرود،        

چهره های بزرگ فقهی جهان اسالم می باشند،  از درقسمتی ازسخنان شان گفتند: ازآنجاکه امام ابوحنیفه )ر ( یکی
اند وازسوی دیگرزادگاه ایشران نیرزدراین کشرورمی     مردم افاانستان واکثرکشورهای اسالمی پیرو این مذهب بزرگ

باشد، به همین دلیل برای معرفت وشناخت هرچه بیشتر باشخصیت ودیدگاه های اعتدال گرایانه شان، بررای اولرین   
 باراین کنفرانس بین المللی درکابل دایرمی گردد.
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 ن!وزارا وبانک ملی افغااین تمدید قرار داد انتقال پول متقضیان حج میان 
میان مولوی عبدالحکیم منیب وزیرارشاد، 8302ثور قرار داد چگونگی جمع آوری وانتقال پول متقضیان حج سال 80به تاریخ 

 حج واوقاف واحمدجاویدوفا رئیس هیات عامل بانک ملی افاان درمقروزارت ارشاد، حج واقاف به امضاء رسید.
بند ومکلفیت های 5بند ومکلفیت های وزارت ارشاد، حج واوقاف در32برمبنای این قرار دادمکلفیت های بانک ملی افاان در

( رابرای 8302بند قید گردیده است این قرار دادزمینه امنیت واطمینان پولی متقاضیان حج سال روان )4مشترک دوطرف در
 حجاج کرام ومتقاضیان حج فراهم می سازد.

 توزیع تقدیرنامه توسط وزیرارشاد، حج واوقاف!
الحکیم منیب وزیرارشاد، حج واوقاف به کارمندان اداره انکشاف زون پایتخت وشرکت های ساختمانی عزیز نعریم  مولوی عبد

وسیف تقدیرنامه توزیع نمود دست اندرکاران وشرکت های ساختمانی ای که درتعمیروترمیم مسجدتاریخی وجرامع عیردگاه   
 نقش اساسی را ایفا نموده بودند، مورد تقدیرقرار گرفتند.

 دین مناسبت به دعوت وزیرارشاد، حج واوقاف نشستی درمقر وزارت صورت گرفت.ب
نخست وزیرارشاد، حج واوقاف ضمن خوش آمدیدبه مهمانان گفتند: زحمات شرباروزی رئریس اداره انکشراف زون پایتخرت     

 وکارمندان شان همراه بادوشرکت ساختمانی درامراعمار مسجدجامع عیدگاه، ستودنی است.
مسجدعیدگاه جاییست که ازمحراب آن اعالم استقالل وتصامیم برزرگ ملری اتخراذ گردیرده اسرت اعمرار ایرن         وی افزود:

مسجدمبارک ازهمه مهم تروباارزش تراست هرچند شما بایدبیشتر ازاین مورد نوازش قرار می گرفتید، ولی اکنرون بااهردای   
 یک تقدیر نامه ویک جلد قرآنکریم برای شما اکتفا می نماییم .

سپس عبدالسمیع استانکزی رئیس اداره انکشاف زون پایتخت به نمایندگی ازدیگران ازوزیرارشراد، حرج واوقراف ورهبرری     
 وزارت ابراز امتنان نمود.

درپایان ازسوی وزیرارشاد، حج واوقاف تقدیرنامه ها وتحایف تهیه شده برای آنان توزیع گردیدکه با ابراز تشرکری پذیرفتره   
 شد.

 علیماا دینی و تدریب ائمهگزارش ریاست ت
 در بخش اشتراک در جلساا:

 .کنترول از شیوه تدریس استادان مدارس تحت پوشش این اداره و رهنمائی ایشان به شیوه های جدید تدریسی 
 (  باب مردارس دینری و دارالحفرا     88اشتراک کمیسیون موظف ریاست در جلسه گزارش گیری و گزارش دهی ترینران )

 و والیت های پنجشیر و لوگر که از طریق موسسه آفرین تمویل می گردد.خصوصی در مرکز 
 ( تن از تاریخ 78تدویر سیمینار سه روزه تحت عنوان تنظیم خانواده/ فاصله دهی میان والدت ها با اشتراک )83الری   88 

 ( در شهر کابل.unfpaبه همکاری دفتر ) 8307حوت سال 
 در بخش آمریت انستیتوا تدریب ائمه:

 ظارت و کنترول دوامدار از روند تدریس استادان انستیتوت تدریب ائمه طبق تقسیم اوقاف تعیین شده.ن 
 (تخته بلبورد و2نصب)(قطعه پوستر288) در نقاط  8302های آگاهی دهی جهت شمولیت شاگردان در سمستر بهاری سال

 مزدحم شهر کابل  و ولسوالی های آن.
 مدارس اناثیه ارشاد القرآن:

( تن از شاگردان از بخشهای مختلف علوم دینی و بخش خیاطی و طی محفل وی ه، برا اشرتراک هیئرت رهبرری     658)فراغت

وزارت ارشاد، حج و اوقاف عده ی از رهسا ی ادارات دولتی، علماء و اولیاء شاگردان در هوتل برگ سبز شهر کابل دایر 
 گردید.

رم مسلکی وزارت و رئیس محترم تعلیمات دینی و تدریب ائمه جاللتمنب وزیر محترم ارشاد، حج و اوقاف، معین محت
 بالنوبه پیرامون موضوع مفصالً صحبت نمودند.

در ختم محفل تقدیر نامه ها و تحایف که از طرف مدارس متذکره تهیه شده بود به فارغران توسرط هئیرت رهبرری     
 وزارت و بعضی از مهمانان توزیع گردید.

 در بخش توزیع كتب:
( جلد کتب های دست داشته این ریاست) مجموعه مقاالت حقوق زن و اضرار  عرف و عنعنات ناپسند( 888ژ)به تیرا -

فال  توزیرع و  که از مسایل مهم حقوق زن و منع خشونت زنان بحث می نماید به مدارس اناثیه ارشاد القرآن و اناثیه ال
 گرفت.مورد استقبال قرار 

 ت بامیانگزارش ریاست ارشاد،حج و اوقاف والی
 مدیریت عمومی اوقاف:

 (افاانی عواید صندوق اعانه زیارت میرهاشم آغا تحویل د افاانستان بانک گردید.5848مبلغ ) 
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 (افاانی کرایه غرفه علی جان در جوار مزار میرسید علی تحویل د افاانستان بانک گردید.588مبلغ ) 
 (باب غرفه علی جان در جوار مزار  میرسید علی ت4تهجایی ).حویل بانک گردید 

 آمریت ارشاد:
 :د ر بخش کنترول از امور تبلیای و دعوت در راستای امر به معروف و نهی از منکرات 
 ( مرکزیت نماز جمعه در باره حرام بودن قتل و کشتار انسان های بی گناه، تشویق مردم به حلقات درسی، اهمیرت  87در )

 ر جامعه انسانی تبلیغ صورت گرفت.صلح از نظر اسالم اضرار  و پیامد مواد مخدر د
 .به صفت ناظر در مرکز به مدت سه یوم راجع به حقوق و محافظت اطفال 
   به همهء خطباء و امامان مساجد کتباً طبق هدایت مقام محترم وزارت که اغنیا و ثروتمندان را تشویق و ترغیب نمایند ترا

 ن به شکل دوام دار کمک و مساعدت نمایند.وجوه اسالمی و عشر و زکات خویش را برای فقراء و مساکی
 در بخش تفاهم و اشتراک در جلساا:

 .تفاهم نامه همکاری خطباء و امامان مساجد با ریاست شاروالی 
  اشتراک در برنامه آموزشی رهبری و مدیریت و رفتار سازمانی به مدت شش روز که از سوی بورد مشورتی ولسوالی مرکز

 بامیان تدویر گردیده بود.
 .معرفی یک تن از مالامام رسمی در مرکز اصال  و تربیت اطفال 
 .اشتراک در جلسه هماهنگی شبکه زنان افاان و بیان جایگاه مقام زن از دیدگاه اسالم 
  سید علی یخسوز جهت شناسایی فال بینان و رماالن که خوش بختانه هیچ مورد فعالیت  ازمزارمیرهاشم آغا ومیربازدید

 نداشته.
 تن از اشتراک کنندگان سیمینار حقوق و محافظت اطفال به مدت سه روز.(38)رایتدریس ب 

 مدیریت اطالعاا و ارتباط عامه:
 نصب و جابجا نمودن صندوق شکایات جهت دریافت شکایات مراجعین در داخل محوطه ریاست ارشاد، حج و اوقاف.  -8
جماعت و کمیسیون مبارزه با مفاسد اخالقی جهرت نشرر و    نفر از  خطباجمعه و 88در بخش بحث های علمی با هماهنگی  -8

 4تبلیغ های مبارزه با مفاسد اخالقی و فساد اداری و بحث های علمی و مبارزه با فساد اخالقی از طریرق مسراجد و منرابر و    
 مورد از طریق نشر رادیو محلی به طور روزانه صورت گرفت.

 اوقاف والیت نیمروز گزارش ریاست ارشاد، حج و
بر گزاری کورسهای سه ماهه آموزش کمپیوتر برای علماء کرام به همکاری ریاسرت محتررم شراروالی وریاسرت محتررم       -8

 اطالعات و  فرهنگ.
 اشتراک علمای کرام و ریس ارشاد حج و اوقاف در جلسه روز هشت مارچ و بزرگداشت از مقام واالی زن. -8
 کمیسیون مبارزه با فساد اداری تحت ریاست مقام محترم والیت نیمروز.اشتراک نماینده ریاست در جلسات هفته وار  -3
اشتراک نماینده ریاست در مراسم دستاربندی حفا  و قاریان کالم اهلل مجید مدارس دینی دارالعلروم سریاه چشرمان و     -4

 مدرسه دانش سرا.
منیب وزیر ارشراد حرج و اوقراف و هئیرت     دیدار علمای کرام والیت نیمروز با رئیس محترم جمهور و محترم عبدالحکیم -5

 همراهشان.
افتتا  کار ساخت مسجد جامع مرکزی شهر زرنج توسط رئیس محترم جمهور و محترم عبدالحکیم منیب وزیرر ارشراد ،    -6

 حج و اوقاف.
یابران بره   امامت از علمای کرام از طریق پروسه رقابت آزاد و ارسال اسناد هشرت ترن از کام   4و3اخذ امتحان بست های  -7

 مرکز جهت اخذ منظوری.
 گزارش ریاست ارشاد، حج و اوقاف والیت دایکندی

ریاست ارشاد، حج و اوقاف والیت دایکندی، یک اداره ارشادی بوده و به خاطر  ارتقای ظرفیرت علمری کارمنردان و    
نبودتخصریص کرافی    جد ضرورت ایجادیک کتابخانه داردکه تاهنوزکتابخانه ای دراین ریاست به علرت مالامامان مسا
کتاب های علمی از متون و منابع دینی ایجاد نگردیده و تقاضا می گردد که مقرام محتررم هردایت الزم را    برای خرید

 درباره ای خریداری کتاب های مورد نیاز از تخصیص دست داشته عنایت نموده ممنون سازید.
( با شرورای علمرا،   UNه ای دفتر سازمان متحد)محترم محمد علی رحمانی آمر ارشاد به اساس تصویب جلسه نمایند

ریاست ارشاد، حج و اوقاف، خطبای مساجد و فعالین مدنی در والیت دایکندی، در میرز گررد تحرت عنروان) نقرش      
علمای دینی در تقویه ای انسجام اجتماعی در راستای جلوگیری از منازعات محلی( که از طریق )رادیو صدای قریره(  

دایرر    (UNماینده گان جامعه مدنی و کارشناس امور اجتماعی و فعال حقوق زن و نماینده دفتر )با حضور سه تن از ن
 گردیده بود اشتراک نمود.

 گزارش ریاست ارشاد، حج و اوقاف والیت كاپیسا
مدیریت اطالعات و ارتباط عامه همراه یک تن از کارمندان این ریاست روز های دوشنبه در ماه چهرار مرتبره در    -8
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( بستر تداوی معتادین مواد مخدر والیت کاپیسا جهت توصیه های دینی حضور یافته کره راجرع بره مضرریت     58انه )شفاخ
استفاده مواد مخدر به اساس آیه های قرآن کریم و احادیث نبوی )ص( برای مریضان مصاب بره اعتیراد مطرابق حرال آنهرا      

 توصیه گردید.
ونت علیه زن ماه یک مرتبه و در جلسره مردمری شرفاخانه شرهید     مدیریت اطالعات عامه اشتراک در جلسه محو خش -8

 عبدالصبور  فرید و نیز در جلسه کمیته صحی برای مریضان افسرده اشتراک نموده است.
همچنین اشتراک در مجالس دیگری که در مقام محترم والیت دایر گردیده است مثل نهم حروت روز ملری حمایرت از      -3

 و اشتراک در محفل امنیت غذائی و سوی تاذی اشتراک نموده است. نیروهای دفاعی و امنیتی کشور
حوت محترم الحاج مولوی نجیب اهلل )روحانی( رئیس ارشاد، حج و اوقاف جهت بعضری از مشرکالت    85روز شنبه مور   -4

دوره  علما در ولسوالی نجراب سفر نموده است که در این سفر چند موضوع را در نظر داشتند اشرتراک در محفرل عمرومی   
ختم بخاری شریف و بخاطر یک نشست عومی باعلمای ولسوالی های نجراب تگاب واله سای و جهت حل مشکالت علما کره  

 این سفر نتایج خوبی در قبال داشته است.
 گزارش ریاست ارشاد، حج و  اوقاف والیت لغمان

منسوبین قوماندانی محترم امنیه والیرت  اعضای کمیسیون ضد فساد اخالقی این ریاست به همکاری  85/88/8307به تاریخ 
لامان از کمپیوتر کاران شهر مهترالم که قبالً غرض فعالیت شان نیز خبر داده شده بود ولی باز هم در جوار  سررک عمرومی   
فعالیت داشته که باعث اذیت و آزار هموطنان ما می گردیدند ادامه داشته که بالخره کمپیوتر هرای شران جمرع آوری و بره     

 ست حج و اوقاف این وال منتقل گردید.ریا
قابل تذکر بوده که در جمع بعضی از کمپیوتر های فلم های نامطلوب که جوانان ما را به بی راه ها و محل و محیط را به فحشا 
و غیره منکرات مواجه میساختند نیز استفاده نموده است. که در این پروسه به یاری خداوند)ج( یرک مراترب بره همکراری     

 سوبین قوماندانی محترم امنیه والیت لامان ادامه خواهند داشت.من

  ذيالالاله پالالاله ( ن  الالال ل  الالال  او الصالالالي  بالالالامی  ياسالالال   الالال  ال ماشالالال ما   CPANم  شالالال ګ  الالال  ال اطمبالالالا   او بامالالاله اړيکالالال  مالالال يی ال سالالال ث  )پالالاله ال لالالال ت   -4
 اړل متل مات و ک   ش  .   ن   و په و کراپ    پیاخه اخ س ګ او و   ال  سن    ه م   خلک   ه  کی ش و 

 م  ش ګ    ال جم  اواال  ا  اليی  کتا  خانی    او ک ت و  ش  .په ال ل ت  -2
 کیاک متیف  ش   وو.ال   ش ګ و س ا   و س ا  په صکيه    ال بلوا  کیام  و     ی سی   م    ن   ل    بلوا   -3

لسال ه مالیو  ک  ال   ملا ځاله  اله  رال يک  هال جم  اواال  ا  ال رساال او ال ن   اسممی ری  الو نرالیو   باماله خلکال   اله ال  یګالا   ج    ال    الی  -4
مهتلثال  ن  ال و او بالاک مطیالیو    ال  پال  ل پال  ل  ال الغ ک     او ال الو ا  ا   ه ال التکا  او   وتاله شال ان پل   ال   او ال  اپ  يال   سالا  ګ پاله  کلاله پاله 

 او و  ن ش ي  .
    م       اک ا  ي  کرا  سیل ن     یسیل کړل.    اال    ی ا  په ومي  م اک    ال بلوا  کیام  سیل    ال ار انستان سی اسی  ش    -2

 گزارش ریاست ارشاد، حج و اوقاف والیت هراا
مدیریت اطالعات وارتباط عامه برای خطبای کرام و ارسال نقل آن به تلویزیرون ملری   ترتیب پالنهای تبلیای هرهفته توسط 

 جهت نشر:
توصیه به مردم مسلمان روی فضای صلح، امنیت و اخوت اسالمی و ضرورت مسلمین بر وحدت و اتفاق و دور ی از   هفته اول:

شار جامعه همراه نیرو های امنیتری بمناسربت فررا    هرگونه اختالفات که باعث ناامنی و بربادی کشور می گردد و همکاری اق
رسیدن نهم حوت روز حمایت از نیرو های امنیتی در صورت یک صلح پایدار به رفراه و ترقری در زنردگی روزمرره و     

 عبادت پروردگار خود با روحیه آرام می توان ادامه داد.
مورد کسانیکه معامله سود میکننرد آنهرا را بره     پیرامون حرمت سود و گناه عظیم آن و اینکه قرآن کریم در هفته دوم:

 عنوان محارب با خدا و رسول خو انده است.
راجع به مسئولیت والدین و اولیای اطفال در قبال فرزندان شران و تشرویق اطفرال ذکرور و انراث جهرت        هفته چهارم:

 شمولیت به مکاتب و مدارس دینی غرض فراگیری علم و دانش.
 مناسبتهای مختلف:تدویر محافل و جلساا ب

تدویر محفل روز جهانی زن که از طرف ریاست امور زنان برگزار گردیده بود و در این محفل مقام والیت، مسئولین  -8
دولتی ملکی و نظامی حضور داشتند جناب آقای شیرزادی رئیس ارشاد حج و اوقاف بطور مفصرل پیرامرون حقروق و    

زن در زمان جاهلیت در حالت دشواری بسر می برد و از حقوق انسانی جایگاه زن در اسالم صحبت نموده فرمودند که 
خود برخوردار نبود اما باظهور دین مقدس اسالم و بعثت پیامبر بزرگوار اسالم )ص( و نرزول قررآن کرریم زن از مقرام     

 منزلت انسانی خود برخوردار گردیدند.
ن کریم در مدارس دینی و سخنرانی ایشران  اشتراک آقا صاحب شیرزادی در چند محفل دستار بندی و حفظ قرآ -8
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پیرامون اهمیت فراگیری علم و دانش در شرایط کنونی کشور و نیاز مبرم جامعه به آگاهی دینی و مسئولیت علمای کررام در  
 قبال کشور و مردم مفصال صحبت همه جانبه نمودند.

آن ولسروالی فیصرله برر آن شرد ترا       در جلسه کمیته حل مشکالت ولسوالی کشک کهنه بحث روی چالشهای زنان در -3
ولسوال، قومندان امنیه ولسوالی کشک کهنه در جلسه بعدی کمیسیون منع خشونت بخراطر رفرع مشرکالت زنران در آن     

 ولسوالی دعوت شوند با آنان صحبت نموده در زمینه حل چالشها تصامیم بعدی اتخاذ گردد.
 در بخش مدیریت های اوقاف ، مساجد، تدریب، حج:

 ( افاانی.658628خش اوقاف عواید ماه حوت بابت اجاره اراضی، دکاکین، و غرفه جات مبلغ )در ب -8
 باب مدرسه و دارالحفا  و ثبت و راجستر شش باب دارالحفا  در شهر هرات.(388در بخش تدریب ائمه بازدید از) -8
 بوده است. 8302( جلد پاسپورت از حجاج محترم که نوبت شان در سال 588جمع آوری ) -3

 ه الالو چالال  ال الوشالال  و  الاله و ځالال  سالالیل ویاوالالیل ول ال الي الالګ باملالالا    27/42/4397ال پکت کالالا وميالال  ال ا شالالاال  جالالچ او او الالار   ياسالال  پالاله جالالامظ مسالالج   الال  پالاله 
   ال  الي الګ باملالا   ال  وکالا   پاله م خاله جال ړل شال م ول  ا ثیان  ال سا   او خطی اک   ا ون   او په خا  مو  ال پ   ال  ال  الا و   پاله  اله م ځاله وړ ال

ا  ال چ  په   م ړ   ا ثیان     ال میکو او و سال ا     کالړل او ج ال  بلوالا  ال ا شالاال جالچ او او الار  ال  ياسال   الا ک  کی  ال پال   ګ ال  ي سال  الي الګ بلوال
چ  ن   ل ال  یآ کیيم ال څ  ماا ک  آيا   په  موت سالیل س وی   می مریا    ، ا ا    م نی رتام   او  ه  او  څخه  انل  پمو    ون کړ  ول 

پ   ش ل پیانست  کی وي ا الوکت   با ا راال   اشوی وکالړل و  اال   ال   بال  سالیل سالم    ال   ال و  ا   خ ال  ،    اله متیفال  کالړ   و ا   اله ال  ال ز  
    ه  یاړخ ال  متل مالات و کالړ  و  اال ګ مث الګ ل ثالی او    و خطی اک  و و ک  سا    ا ون   په  کله الوکت   با   هللا  ه خ ا ال مجل    ون وا

ال اسمک ال م  س الي   ه م   ال صي  په  کله خه   وکړم   و ا   اله ال خلکال  ال    الګ  رال يک ال  الی  ک  ال  پاله پالا  ال پ   ال  او  ال  و واکسال      
په اړل س ا  او ، ا   یسیل ش .

 گزارش ریاست ارشاد، حج و اوقاف والیت كندز
 برنامه ارشادی:

 ( بست کمبود امامان مساجد غرض اخذ امتحان رقابتی و توزیع فورمه و اخذ امتحان شان.84الن تعداد )اع -8
 چهار محراب مسجد که از بودجه مقام محترم وزارت جلیله ارشاد، حج و اوقاف اعمار میگردد.نظارت ازجریان کار -8
خوانی، مسجد بندر کابل، مسجد سرلمان   مسجد نمونوی و صالون فاتحهی و تعیین جهت قبله چهارمحراب)تهداب گذار -3

 بن فارس واقع قهوه خانه و مسجد شریف راجکی ها ناحیه پنجم(.
 ( تن از علماء کرام در محافل و مجالس تحت عنواین مختلف در طی یک ربع.875معرفی و اشتراک تعداد ) -4
ک علماء، اهالی محل و مقرام محتررم   تدویر  محفل افتتاحیه صفه مسجد قباء و نهال شانی در صحن مسجد قباء با اشترا -5

 والیت.
 ( تن از حافظان قرآن کریم در مسجد شریف و مدرسه اسلم بای واقع زیر دوره.88اشتراک در محفل دستار بندی تعداد ) -6
معرفی علمای کرام در میز های گرد و شبکه مختلف تلویزیون و رادیو ها راجع به جلوگیری حقوق اطفرال، پیامرد هرای     -7

گ، نقش تعلیم و تربیه، مشروعیت مهر و نفقه، تعصبات قومی و لسانی، حقوق زن، نقش زنان در جامعره اسرالمی،   ناگوار جن
جایگاه زنان در اسالم، نکا  شاار از دیدگاه اسالم، نقش علماء در آوردن صلح، حفظ امنیت، صلح و ثبات در منطقه، اعتردال  

در اسالم، فرضیت و فضیلت عشر و زکات، صلح و آشتی، خشونت علیه در اسالم، زندگی مشترک بین زن و شوهر میانه روی 
زنان، صلح اجتماعی، تعویز نویسی و جادوگری، اخالق و آداب در فامیل، فلسفه عشر و زکات، فضیلت تربیت دختران، حرام 

لیره زنران، ازدواج   بودن سود، وحدت و یکپارچه گی بین مردم، حقوق والدین، فضیلت علم از دیدگاه اسالم، محو خشونت ع
های اجباری، حفاظت محیط زیست ) شهر خوب و شهروند خوب (، مواد مخدر، صحت، قاچاق اطفال، فساد  اداری و جوابرات  

طرف مسولین ریاسرت و علمراء کررام صرورت     وناگون زندگی اجتماعی و سیاسی ازبه سواالت مردم در عرصه های گ
 گرفته است.

رمندان و رئیس ارشاد، حج و اوقاف، والی والیت کندز و مسولین دوایر دولتی ایرن  راه اندازی، کمپاین و اشتراک کا -2
 والیت غرض غرس نهال در شهرک سردوره کندز.

محفل پیرامون واکسین فلج اطفال با اشتراک خطباء، امامان مساجد، وکرالی گرذر و محاسرن سرفیدان در مقرر       -0
یر که ابتدا محفل با تالوت کالم اهلل مجید توسط قاری صراحب  دا 8/8302/ 6ریاست ارشاد، حج و اقاف کندز به تاریخ 

محمد ابراهیم یکی از امامان مساجد شهر آغاز بعداً محترم مولوی عبدالرشاد )رشاد( رئیس ارشاد، حج و اوقاف کنردز  
ه جانبه با خوش آمدید گفتن به مهمانان پیرامون واکسین فلج اطفال و با اهمیت بودن واکسین برای اطفال صحبت هم

هرای  مسراجد در روزهرای جمعره ونماز   ق را ازطریرق منابر موضوع فوتاتقاضانمودندو امامان مساجد نموده و از خطباء
 گزاران تبلیغ نمایند.پنجگانه برای نماز
 برنامه حج و زیارا:

 جمع آوری گردیده است. 8302( جلد پاسپورت متقاضیان حج سال545به تعداد) -8
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 ترتیب و به مرکز ارسال گردیده است. 8307حترم  از سال کتاب های ثبت حجاج م -8
 برنامه اوقافی:

 افاانی عواید اوقافی جمع آوری و تحویل بانک گردیده است. 40440مبلغ  -8
قرار داد تهجایی دو باب دوکان پهلوی مسجد حاجی غیاث واقع مرکز کندز بعد از طی مراحل قانونی توسرط هیرات سره     -8

 افاانی. 3845کانه به مبلغ 
 گزارش ریاست ارشاد، حج و اوقاف والیت پروان

 برنامه ارشادی:
تدویر جلسات علمای محترم در مقر ریاست در رابطه به موضوعات خشونت علیه زنان، قاچاق انسان از دیردگاه اسرالم و    -8

 فساد اداری دایر گردیده است.
 ی مربوطه.( محراب مساجد رسمی در مرکز و ولسوالی ها888بررسی از تعداد ) -8

 برنامه حج و زیارا:
 جمع آوری به مرکز انتقال گردیده است. 8302( جلد پاسپورت های حجاج سال 488به تعداد ) -8

 برنامه اوقافی:
( افارانی بره حسراب    7858مالی مبلغ) 8302مربوط ربع اول سال  8307عواید بدست آمده از نزد مشتریان اوقافی سال  -8

 تحویل گردید.مخصوص وزارت ارشاد، حج و اوقاف 
 در رابطه به پرداخت عشر و زکات از طریق منابر توسط علماء و امامان مساجد تبلیغ صورت گرفته است. -8

 برنامه اداری و مالی:
 ( که از طرف ریاست اقتصاد در مقر والیت دایر میگردد اشتراک صورت گرفته است.PDCاشتراک در جلسه ) -8
از قدم اول به قدم دوم توسط هیرات کمیسریون مسرتقل اصرالحات اداری و      4و  3( نفر امامان بست 36ازریابی تعداد ) -8

 خدمات ملکی مورد ارزیابی قرار گرفته اند.
 گزارش ریاست ارشاد، حج و اوقاف والیت تخار

 برنامه ارشادی:
حریط  ( موضوع خطبه برای خطباء روی موضوعات مختلف، تعلیم و تربیه و حقروق زنران از دیردگاه اسرالم، م    88توزیع ) -8

 زیست، صلح و امنیت ، حمایت از نیروهای امنیتی.
 جمع آوری تعویذ نویسان و جادوگران کنار جاده ها و آگاهی دهی مردم در مورد تعویذ نویسی. -8
 ( اصله نهال مثمر و غیر مثمر برای سرسبزی مساجد و مقابر.8888توزیع ) -3
 قان.( اصله نهال غیر مثمر در محوطه مسجد جامع مرکزی تال888غرس ) -4

 در بخش احتساب:
 نظارت و کنترول از گیم خانه های چمن شهرداری و تعویذ نویسان کنار جاده.

 در بخش رسانه ها:
تدویر ورکشاپ آموزشی برای تمام خطبا و امامان رسمی در رابطه به الیحه وظایف و نحوه تطبیق پالن کراری در مسرجد    -8

 عبداهلل ابن عباس.
 .87/88/8307پالننگ یا تنظیم خانواده در تلویزیون ماه نو بتاریخ  تدویر میز گرد در رابطه فیملی -8
 تدویر میز گرد به ارتباط محیط زیست با رئیس محیط زیست در تلویزیون ماه نو. -3

 تدویر میز گرد با منشی شورای والیتی در تلویزیون ماه به ارتباط جایگاه امنیت. -4
 در مساجد و مقبره ها. مبارزه با خرافات، تعویذ نویسی و ایجاد محیط سبز -5

 برنامه اوقاف:
 ( باب دکان اوقافی در اطراف مسجد جامع مرکزی و پل گاومالی.883قرار داد ) -8
 ( دو میلیون افاانی در حساب اوقافی در د افاانستان بانک تخار.8تحویلی ) -8
 ( بسوه زمین باغچه مربوط مسجد سفید شهر کهنه به اهالی مسجد.5تسلیم دهی ) -3
 لد دوسیه استراد ملکیت های اوقافی در ارگان های عدلی.( ج2تعقیب ) -4
 نشست با ریاست محترم عدلیه غرض سرعت بخشیدن دوسیه های استردادی زمین های اوقافی. -5

 برنامه حج و زیارا:
 .8302ترتیب و تنظیم کتاب احصائیه حجاج مرکز و ولسوالی ها از سال  -8
 دول بندی آن برای نصب استیکر.و ج 8302( جلد پاسپورت حجاج سال 688جمع آوری ) -8

 برنامه اداری و مالی:
گانه غرض ارزیابی کارمندان اداره و بررسی زمین های اوقافی در ولسوالی  86سفر رئیس حج و اوقاف به ولسوالی های 

 ها و بررسی پروژه های انکشافی این ریاست در سطح ولسوالی ها.
 


