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فراخوان رمضان وعید سعیدفطر
روزه راهی است بسوی تقوا وپرهیزکاری همانطور که خداوند متعال می فرماید﴿ :يَا َييهََا َّذِانَيآي نَُاْاكَّت بْ َالَ َُْيا ْ
َّذصِّ َ م بيمَ بْ َلَ َُْيى َّذِنَيآي َُآ قيبَُ ْ ذيعَُِ ْ تي ِقْكني﴾َّ[ .ذبقاة .]381 :ترجمه« :ای اهل ایمان بر شما هم روزه داشتن فرض گردید چنانکه برر

ملّتهای پیشین وامّتهای گذشته فرض شده بود واین دستور برای آنست که شما پرهیزگارشوید».
هموطنان گرامی !ماه مبارک رمضان به پایان می رسد .از خداوند متعال می خواهیم که اعمال صالح را از ما بپذیرد و سال های متمادی
رمضان را نصیبمان گر داند و لباس ایمان و سالمتی را بر ما بپوشاند و زندگی سعادتمند و نفس های مطمئنه را به ما مرحمت فرماید .برا
رمضان وداع کردیم و آن ماه مبارک را با اعمالی که در آن انجام دادیم ،سپری شد .آیا از این ماه با ارزشی در مسیرتقوارهنمون شدیم؟
آیا نفس خود را بر صبر و شکیبایی ،عبادت و ترک گناه به منظور کسب رضایت اهلل متعال عادت دادیم و بر آن فایق آمدیم؟ آیا فقیری
را مورد ت 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
بر شهوات نفسانی چیره شدیم؟ آیا بر عادات و رسوم نادرست غلبه حاصل کردیم؟ آیا دلهایمان را از خشم و کینه و حسد نسربت بره
برادران مسلمان خود پاک کردیم و با آنها صفحاتی روشن از محبت ،همبستگی  ،همدلی و مهربانی را گشودیم؟ آیا..آیا ..و آیا...سراال
های زیادی که مسلتزم پاسخ های عملی میباشد ،انسان مومن بایدبداند که پروردگارماه رمضان ,پروردگار همه شهور,ایام ولیالی است
بناءً انسان مومن بر راه شریعت الهی ثابت قدم بماند تا پروردگارش از او خشنود باشد .خداوند متعال می فرمایرد :ﭽ ﮉ ﮊ ﮋ
ﮌ ﮍ ﮎ ﭼ هود[ ١١١ :همان گونه که فرمان یافته ای استقامت کن همراه کسانی که با تو برگشته انرد  ..ﮅ ﮆ ﮇﮈ
(فصلت[ )6/پس راست رو به سوی او کنید و بروید و از او طلب آمرزش کنید ..پیامبر اکرم صلی اهلل علیه وسلم می فرماید :بگو بره اهلل
ایمان آوردم سپس بر آن ثابت قدم باش".مسلم" اگر چه زمان اعطای زکات فطر سپری شده است ،اما زکات به عنوان یک فریضه واجب
همیشه قابل پرداخت است .ابواب پرداخت وقبول صدقات وکمک به فقراء ومساکین همیشه باز است .قرائت قرآن کریم و تأمل در مفهوم
آن مختص به ماه رمضان نیست.
برادران متدین ! کارهای نیکوی زیادی وجود دارند که همیشه می توان آنها را در هر مکان و زمرانی انجرام داد ،ترالش کنریم ترا در
گفتار,رفتار و کردار خویش از کارهای حرام ومنافی دوری گزینیم.
بیائید تهد نمائیم که توبه خودرانشکنیم ودرعهدی که بااهلل متعال بستیم خالف وعده نکنیم وبنای تقوایی راکره درایرن مراه مبرارک
باعبادت ساختیم بامعصیت وبران نسازیم.
برحذر باشیم از اینکه ،تالوت قرآن مجید و گوش دادن به آن را با شنیدن نوای شیطانی نیالوده,به مشاهده افالم وسریال های مبترذل
عوض نکنیم.
بدانیم که از نشانه پذیرش عبادت یکی آن است که درهرحال با حضورخداوند متعال در زندگی روز مره به معصیت رونیاوریم.
درایام عید بر ما الزم است ،ازمنکراتی همچون :سهل انگاری در ادای نمازها در زمان خودش ،یا با جماعت مسلمانان در مسجد ،رواج انرواع اسرراف
همچون اسراف در ولیمه دادن ها ،خرید لباس ،هدایا و به هدر دادن اموال با خرید انواع وسایل آتش بازی برای کودکان جداً پرهیز نمائیم.

تجلیل این چنینی ازعید به مثابه قدردانی از نعمت ها نیست ،ما نباید ماه مبارک را این گونه به پایان برسانیم و خداوند را بره جهرت
گرفتن روزه و شب زنده داری بدین صورت سپاس بگوییم .این عمل مادرتضاد با اخالق روزه دربستر پر فیض ماه مبارک رمضران مری
باشد و نشانه پذیرش نیست  .یعنی افزایش پاداش درکارهای مادی و معنوی معلول قوه ایمان و اعمال صالح است .برادران هموطن بره
یاد داشته باشیم در زمانی که تعدادی ازهموطنان در بین خانواده خود هستیم و فرزندان ما دورما حلقه زده اند و زندگی مرفهی داریم و
در امنیت و آسایش نصبی زندگی می کنیم در مقابل ،برادران مسلمان خویش دربسا نقاط دیگرکشور در این عید بر گرفتاری ها و رنج
های روزافزون آنها افزوده می شود و جراحاتی بر می دارند که التیام یافتنی نیست ،آنها در آنچنان سختی به سر می برنرد کره تنهرا
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
بیماری می میرند و با برخی از آنها مانند کاالیی بی ارزش برخورد می شود نه ارزشی برای آنها قائل هستند و نه حق و حقروقی :..چره
کسی در این عید خوشحال می شود؟
همه به خاطر فرا رسیدن عید خوشحالی می کنند اما چه کسی واقعاً خوشحال می شود؟
ای عزیز! این عید از آن کسی که لباس جدید می پوشد یا مال بیشتری جمع می کند نیست بلکه عید کسی است کره پروردگرارش را
عبادت کرده است و روز عید آنها را دور هم گرد آورده است .عید کسی است که رضای آفریدگار را کسب کرده است.
از اهلل متعال می خواهیم که این عید را برای ملت مبارک گرداند و به فضل و صلح دائمی,امنیت واخوت اسالمی رفاه وآسایش را نصیب
هموطنان ما گرداند و ما را از آتش جهنم جنگ وبرادر کشی وفقر نجات دهد .آمین!
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وال ن يالد الی خ ال خالا
خ ه ړي ولکه
هللا پاک انسان مکلف کړي او اسالممی شالیعت
ک تال ال ال و او میا اال ال ال م ال ال ال وي پال ال ال ل ال ال ال ل
يالالد اللم ال او لیام ال پالاله ورالاله سالالیل و الاله ا ال
یڅال ال ي الالد ال وال ال وه ګ او وال ال می ال الاله ال ال الا ال اله مهاش الا ه لا ن ل ک ي الڅه په
ال جات خمص ن او سالو ن پاله ال و خ ،ال ي خاطی؟
الال الاله پ الالا ل چال ال خ ال ال متاال ال ال و الالاالا او هللا
ل ال الالم او لال ال الالیاک یاال ال ال په ال ال ال ات ال ال ال خ ال الالا
لکوت ال ال الاله او ری ال ال الالهلت ه ال ال الالی ال ال ال الال پ ال ال الاله خ ال ال ال غ کال ال الالړي ال ال ال الاله ضال ال الالا یمسال ال الاله کال ال الالړي
ج ت ال الاله نتوت ال الاله او ل ال الالا ی او ال ال اخ ال الالیو
م خه چال شرالی پال الړن وا ال م هکویناله و ال
کړي او و م ج الا ه م الوال می ممال و و کل کړي....
ه یز ولکه الا ال ها آواالل او ال ا هګ نتوت ال ،ک الاله ال يد و الاله م الالیل خ ال ل او ی ال ال ال و
څخال ال ال ال الاله الخ ال ال ال ال ال ،ال ال ال ال الالان او اپ ي ال ال ال ال الالا او ال ال ال ال ال با ال ال الالاالا خ ال ال الا امتهال ال الالاز او وی ال ال الالی ی چ ال ال ال
هللا ت ال ال الالا و ال ال الاله ریم ال ال الالايد ﭽﰓ ﰔ ﰕ
م ج الا په ټه ا واخل .
ل
الزمر٠١ :
خ ال ﰖ ﰗ ﰘﭼ
ا هالالګ شالالیا ظ کالاله کالالا یا کلهالالف متل ال م
ل
ه الالا الا خهال ل الل ولالاله ال ل چ ال هللا والاله
لک الالهم ش الالا ل پکال ال خ ل الاله و ن الاله و ال ال ل او ال ال
ال صاویا اجی بی لساوه و کړ .
انسالالا ا الالا ل ميالالی لکوت الاله او ال ګ ا ال
الي .او الا م ا هګ سن الي چال یباالاالت چال ال و ل ال الالی ال الالا ل هللا ت ال الالا په ل ال الاله و ال الاله او
و ا و ک (الصیام لی و انا اجزی به)
پالاله مي الالیل والالخت او مر ال سالالیل یسالالیل ک ال
ال ال و ال ال ا او ب و ال ال يال الالد ال الالم ال خ ال ال ا أ پ ال الاله و ل زمال ال ال الالا ال ال ال الالا ل الل او زل ي ال ال ال الالد په لال ال ال الاله اجال ال ال الالی
الجله په ب وال
له چ
وک ک
وړا ميی زاات وي.
المث الالا پ الاله الاله و ل چال ال ال ال م الالی و الالخ وال ال نی
او ال ال ال س ال الالیل
با ال الالاالت الي او انس ال الالان ال ال ال ال
م اومال ال ال کال ال ال ي الال هال ال الالا ال ال ال ل ال الالم نتوت ال ال الاله
پیاالدال اله څاله
ال خ ښ په م
الخ
الاله څ الاله څ ال ګ او الاله الالم خ ال انس الالانی
خ ال
ضیو ت ال شیع م پ ل ک ي.
سال الالرا یما ال الالامه پال ال م ال ال ل وا ال ال ګ ال الاله ال ال از

او بل ال ال ال شال ال الالان س ال ال الالیل خ ال ال ال و ال ال ال ل ال ال الاله و ال ال الاله
ه وه څ میل ړ امتهاز وي؟
وک
و ا اله جالچ چال ال وال نی او مالا سالت او
و ال الالخ با ال الالاالت ال م ال الالا پک ال الالی م ال الالیر
وال ال ال ال نی و ال ال الالخ ګ سال ال ال الالت او و س ال ال الالیل مال ال ال ال الي
،که ال اسمک ست م ال واله لاله چال الجالچ
او ال الالا بو ال الالیم و ال ال ال الالاول ال ال و س ال الالیل و ال الاله ي ال الالد

ج خ الالناله سالت باالاالت پاله اله ا جالام
ه يد ال آسان البا ک ه
وا م الخ
«اللهم انی اریدالحج فیسره لی و تقبله منی».
ا خ ا ه! زل ال جچ ا االل یک ما اله ال آسالا ه
او ملا ه ا کړ .
،کالاله هللا متتالالا الجج الالاج پالاله اړو ال الخ ال
پ وه په ماا که به ریمايد
(الحج المبرور لیس له الجززا ا الجنز ) المهال و
جچ و ه از ج الي.
ریمايد
په و وا
(م ال ج الالچ رل الالم ثس الالک و الالم یرال ال ج الالظ کهال ال ک
و ه امه)
څال ک چال پ اډال مو سالالیل جالالچ وکالالړ
چ رسک بی لهايد او الاوړل ا و اله و کالړ ال
الجالالچ الاله والاله الاډ ال و الاله او الالیز کالاله الم ال ل
زادا وي.
چ
ی!
و ل ال ال ل شال ال ل او الاله کلهث الاله چال ال
هللا پالاک پیمساللوان وا ال م الالناله ا هالالګ
رالالیه پالاله اوالالی اال ال ګ خالالم ش ال
ال
اوس ال کالاله چال پالاله ماالالا ک لال
اځ ال ال ال المس ال ال الاللوان الال م ال ال ال اخوس ال ال الالتل
وخ انل
«للص ززارم فر ی ززاا یرر هم ززا فر ز ز نز ززد 9
افطاره و فر ندلقا ربه».

ال و ل الالی الالا ل الوم خ ۍالاليا الي چال
ال الاله وال الاله و با ال ال م خ ال ال ي ال ال ل خ ۍال الاليا
ه الل چ ال ارطا ک ي و ل مالا ی کال او
الاله مرالالا الل چ ال ال په لالاله النالاله
ولالاله خ ښ ال
سیل ممق ک ي.
و ل سیل الخ
و ل ال ل ش ال ل او المس الاللوان و ل الالی الخ ښ ال
او اخت ال ال و ی ا س ال الاله وهت ال ال و ل ال الالی خ ال ال
ه ال چ الناله ال ل مهاشال و ل يالد سالوه او
شیا ط او اص ویاویل الو ن پاله ال
په
ا ام سیل ه الي ميالی پکالی کلهالف شال ي
الي ال ل او ال يالالد زنول ال وي الش ال ګ لخ ال ا
ال الاله يال الالد ج ال ال ال الالیوا او ال ال الالیآن ال الالموت ه ال ال
بول الاله النیااالالا او بالالی وزم ال پا الاله ص ال ه
خ ال ال ات ز الالات الخ ال او هک ال خه ال او ا و الاله
ک ال ال ال الالړي وي ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال پ ن ال ال ال الاله ال ال ال الالا ا س ال ال ال الالت ل ال
خ ۍ ال ال الاليا و ی وا ال ال ال م و ال ال الاله س ال ال الالی ړ او مي ال ال الالی
خ غ وي.
الا ا ز
ی چ النه اخت ه م ی خ ۍاليا ه
و خ ل ال ال ال ال ج ال الالام وان ال ال خ ش ال الالا عی
اسالتتوا الخال ا ال مړن شالکیا ه چال الاله ال
اخت ال ال ال مل ال ال ال ن ال ال ال ال ال و مسال ال الاللوا ا سال ال الالیل پال ال الاله
به ګال ال االا کالړي ال الوال اله ال ا ال خهال
ال الاله و ال ال سال الالیل الاخت ال ال ماال الالا ی وکال الالړ پال الاله النال الاله
ه مس وه البا ش ګ چ ا
به ګال خ
بالاله! پالاله النالاله وهت ال ل او الخ ښ ال الاله مکالاله و ی
و مالی ا اله آ اک
آ ما ه پ ل
می
آس ال ال الل او بو و ال ال و ال الالووي ال ه ال ال اال ال الاله م ال الالی
ج ال ال الالو و و و ال ال الاله وا ال ال الاله ه ال ال الاله او
ال
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او سال ه او امال مالی

و وهت
ک ه او ....
اختال ال الاله و الاله و ال ال څال ال ک خ ۍ الاليا ه ال الاله
و الا خال الاسالالممی امال الخ ښال او
جر و ی الل او رلسثه خ يد واناله
الل چ ال ال ال ال لال ال ال الاله الاسال ال ال الالمک سال ال ال الالت م ال ال ال ال ال
لیال الالیت مطو ال ال م ال الالطثی ال الاله مک ال الالی
مت و ال الالی ال الاله ال م ال ال ګ ال الاله ر ال الالیاف
ال ال ړ ال ال چ ال ال الم ال ال ګ اوس ال الاله و کی

هللا پالالاک انس الالان مکل الالف ک الالړي او اس الالممی
شال الالیعت يال الالد اللم ال ال او لیام ال ال پال الاله ورال الاله
سالیل و اله ا ال یڅال يالد ال وال وه ګ او
و می ه الا ه ال جات خمصال ن
او سال الالو ن پال الاله ال ال و خ  ،ال ال ي لال الالم او
لال ال ال الالیاک یا ال ال ال ال په ال ال ال ال ات ال ال ال ال خال ال ال الالا
لکوت الاله او ریال الالهلت ه ال الالی ال ال الال
پ ال الاله م خ ال الاله چ ال ال شر ال الالی پ ال ال ال الالړن وا ال ال م
هکوین الاله و ال ک الالړي او ال و م ج الا ال
الاله الالم الوال می ممال و الاله الالیز ولکالاله
الا ال ه الالا آو الالاالل او ال ا ه الالګ نتوت ال ال څخ الاله
الخ ال ال ال ال ال ال  ،ال ال ال ال الالان او اپ يال ال ال ال ال الالا او ال ال ال ال ال ال
م ج الا په ټه ا واخل .

الپه ا ه ال ال ال الالا وا اال ا ال الاله پ ال الاله له ال ال و ال الالا ی
الو و ځ ال اخت و الاله ج ال ړو خ ښ ال ګ ک ال
س هللا و ت الا څه م اسبت ه چال
اډ ال ال يال الالد مل ال الالا ؟ الو وواال ال الاخ ال ال زم ال ال
الخ ښ ال ال ال

او اخت ال ال ال و ځ ال ال ال الي ال ال ال وهال ال الالا ال ال الالګ

لتال الاله وال ال ا ان او شال الالتو خلال ال ال
و واال ال ګ
بالالی وز الاله او نیااالالا الاله کوالالوو او بالالی وسالاله
لا ال ال څخال الاله خه ال الالد او پال الاله النال الاله ال ال ل او
ل سیل عی په و ن ال ال تالاون میسال و او
الساس ا و ک ال
انسانی خ اخ
او الن الاله ک الالی الاله مت ج الاله ک ال ال چال ال ال ال ل او
ال ل او الالا ال از و الاله موم خال ړ څ ال میل
ال الیان الالا الي الا چال ال نیاا الالان و س الالیل ال ال
بو ال الالی مس او یاال ال ال ان ال څال ال ال میل و ال الالخته
الل زل پ ال الاله الن ال الاله ال ال ال ل مهاشال ال ال ال ال ال څال ال ال میل
وکړا ال ک آ الالا الا وه ا ګالالان ث ال لالالی اومال
عی ښ ګ نذا جالام او اله و ال اله ضالیو ت
لال الالی ال ال ا،ال الاله الال ال ال مهاش ال ال ګ ال و ال الاله
و وسالالته او ال الاخت ال پالاله النالاله وهت ال ل و ی
الخ ښ ال او و او ال ټل ال پ الاله
ال الخ ال
م خه ه ه څه و کړل.
الا السالالاس لتالاله م ی هالالاوړ ک ال چ ال لالاله
النیااا اومالو ه ووا الګ چال پلیو ال يالد و اله
البالالی وز ال پالاله وجالاله او الالا الا چال پلیو الاله لالالی
او په ال ل او وال اماله سالیل یبالانی شال ي وهال

کالالیام الالو ال الاله څالاله م الالظ او وعالالی ریما ال
چال زمالا الامال الا ل الو و ځال الاخت و ال الي
چال الاله الکال ګ اختال و ی او ولالاله الالم البهال
اضح ( اخت ) ماا که و ی الل.
ال ال ال ال ال الاله و ال ال ال ال ال ال و ځ ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال الاله الا الوم و ځ ال ال ال ال ال ال
المسلوا ا او اسممی ړن ا ل الخ ښال او
ملا ځ ګ و ځ و ا ش ي.
الاختال ال ال ال ال ش ال ال ال الالیع رلس ال ال ال الالثه وال ال ال ال ال ا الل چال ال ال ال ال الا
المس الاللوا ا ال ال ل ړا ا الاله او ال ال ل الخ شال ال ګ

سالالیم م ګالالان خ ال عالالی الومالالیل وس لالالی چ ال
خ لال یهوال بالی وز اله اومالو ال اله ال جالام
او څال الاله مهال م ل.ال او ...هالالا کالالړ ال
المسلوا ا ال اخت و په النه و  ،الوالا
ا وا ال الاله و ال ال ا مسال الاللوان ا وال الالانی السال الالاس ا
پ ال الالا اد او الخال ال ال ا و ک ال الالړم ش ال الالتو څخ ال الاله
الاله م ل مال ال یهو الالا ب الالی وزم ال ال او خ لال ال
ګاو ال ا الاله څالاله و کالالړ او ال الجله ال

و ی الل مسلوا ان او اسممی امال خال ال ال ل
وال ال ن لهثوال ال الالی ک الاله پ الاله ال ال ل وال ال ن ال ال چال ال
کال ال ک ن الالړ ا ون الاله و ال ال ال ال وال ال ن و س الالیل
وال ال ا الاله پ الاله
اآ ام الاله او س الالی یالا ه ک ال ال
و ل ال ال مس الاللوا ان ک الاله الالی و الالا ال ه
و ال ال ا و ال الالا بال الالی وز ال الاله ال ال پ س ال ال ګ و کال الاله
س ال ال ن ال الالا زاال الالړ پ س ال ال ګ بال الالی و کال الاله جال الالم
الش الالیع ض الالیو
ش الالان مکل الالف
پی الاله ال
ش ال ال څ ال ال ال میال الالان الماال الالا مهاش ال ال ګ و ل

ال الاله ما ال الالا ک ک ال الالمک الل ال الالا او ال الالا پ ال الاله ب ال الاله
زمومه ک چ ریماعی
ﭽﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ
ﭩﭪﭫ ﭬ ﭭﭮﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭴ
اإلنساا٠١ - ٨ :
ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺﭼ
او و کال ال طت الالاک خال ال اړل الزړل پ الاله
هخ الاله مس الالکه ا یهو الالا او و ال ا الاله
او الا و ه واعالی چال اسال ه الا ال هللا ال ضالا
ال الالا ل ال ک ال ال ک او پ ال ال س ال الالیل ال الاله اس ال ال څخه

ل
ه ا م الخ ال

الو او م ګ ن ټ ه ک ک
ال الاله وایا ال الالدو چ ال ال ال هام ال ال پال الاله و ی ا ال الاله پ ال الاله خیڅ ال پالاله شالالراالت سالالهد او الو ال ن ال و ی
.
او ا ام ه ه ا
ن سه او ا اضه او مخ اړوو کی وي.
ال ال ال الالیل و ی نال ال ال الالم ال ال ال الالیل و ی مال ال ال الالا م او ال ال ال الالکی
اخت ال الاله و ال الاله و ال ال ال خ ۍ ال الاليا ه ن ال ال ال ګ اختال ال ال خال ال ال
ه اال می ا اله پاله
الخ ښال ال ال بثال ال ال شیال ال ال ګ ال ال ال نی سال ال ال او ړاو یهوان پهان
لتاله
یل وال شال الیم خ ا اله چال ال
و ی ميالالی و ال ګان شی ال
پهم الالګ و ی الل پ ال
....
ک او ا خ ی پاله و ال و او الز ال ان مال الو ال الشر اوو و ن ه
ل
هثهال الالف اوس ال الالت ک ال ال ال ل ال ال ل ال ال مال الالیو
ال ال ال اختال ال ال خال ال ال اص ال الالم ال ال ال ال اختال ال ال الي چال ال ال الا
او ا ال الاله ي ال الالد پ ال الاله س ال ال او خ ال الاله و ال ال
و وڼه یبیو ه له ا او ه اال وا ال اله وال
شال ال د الا ه الالا ي الالد پ الاله ڼ الالا و الاله بال ال ه شال ال ګ
س ال الالیل خ ل ال ال ال ال ال یب ال الالګ ال ال الالو ګ و ال ال وو ال ال ال
ج ه يد په ل ا ی الايوی س ه م و ګ يد
پیاالدال ال وال الاله نالالاړل و کال میو ال ال
.

ختو
ال م ال ال الالیو م ال ال ال او ال ال الالا م ارال ال الالیاالو ال ال الالیمرن چ ال ال ال
ۍ ال الالخړ ج ال الاله او و ن ال الالی ال ال ال شال ال ال و ال ال ال
الاخت ال و ځ په لیم او م اسب سیل بال
ه د او په و ش و
کړ وا م یل
خ ا پیالهوانی څی ال و او پ ناله و ی اله وال
ال ۍالخړل
سیل و و ال م او ترال کال ي چال
او و ه ش الل!

پمس الالیهک ه خیڅال ال

او الالا کیاچال ال ال ک الالا

من اله وا ال م

په و و و او ک وا يد په
و ش ګ.
اختال ال خال ال وانال الاله ال چال ال ال ال ج الالو او و و
و ال الاله و ال ال ل او ال ال ال و ال ال ال الاله ال ال ال ل مس ال الاللوان او
ال الاله
ار ال الالان پال الاله له ال ال نال الالاړل و کال الالړو خ ال ال
و الالو وهالالا ا کالیا
بالاله ګا ش ال او خ لال ال
کړو.
مت ال ال چ ال وايالالد نیکالاله یڅ ال میل ال ړ و
خ ه سیيد م ل وي.

پال و ی ميالالی خال ا هال و ال ګان خ ال پ و الاله
او ل ه و ه و ب ګ.
پالاله ال ل وهالالا
اخت الاله والاله و ال څ ال ک الاله س ال
الاله م ل ال ک ال و ال ل او ج الالو  ،ل ال انس الالا ان
چال ال ال ال الالیل و ی ي ال الالد پ ال الاله ک ال ال او کلال ال ال الن ال الالم ال الالی
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

س ال ه او هک الالاو ک الاله یڅ ال میل پ الاله ک الالا ی ور الاله
سال الالیل سال الالت وم ال الالکا خ ال ال الهللا تال الالا پال الاله
خ الالا ریال ال او ل الالم او زمال ال مس الاللوا ا پ الاله
ها ن وه ا او اله ال و اخ ا اله
پ ل
پ الاله پ ال ال اخوس الالتل الا الالا اشال ال نی ال ال خال ال
ال ال نی سی ال ال نی او
ال ال بال الالوک اخال الالم

او خ لال ان پالاله ال ل او و ال امالاله سالالیل و ک ال
الالیل و ی عالالی وړو الالی زو او الالا ال الپ سال او الالا
ال و شال م ا ال ار او انیاضال المسالالته اوړ ال
پ الاله م خ الاله ال انس الالان ی الالت و ک ول ال ګ  ،الالاو و

خ ا او ال ه ال ال سلهوه و ه اړ ها ی .
اځ ال ال ال الخ ال ال ال ا پ ال ال الاله خ ال ال الالاطی الالن ال ال الاله ما ال ال الالا
مهاش ال ال ګ او اخت ال ال هکوینال الاله و ځ ال ال پال الاله لیم ال ال
س الالیل پ الاله الن الاله و ی الا ترال ال وک الالړو
الخ ال ال

لخ ا ه یت ا و ک .
الالیل و ی پالاله ا تطالالا ا ثجالالا الالا اک الالګ لول ال
ال ماشال مان
الاله هال االوا
الالی پالاله سال
 ،ا الالان ال ال ال و زالل کال ال و کی الخ ال ال ا پال الاله
خال ال ا الاله پ الاله و الالج ل مس الاللوان هال ال اال
کال ال
وا او وال الالاغخیل ال الاله چ ال ال ال ال ال م ال ال موم ال
اپ ال ال ا ک ال ال پال الاله م خال الاله پال الاله وال الالازا او ک څ ال ال ال ال

چ ال ال ال ال وال الاله ب ال ال ال الاله و و وا ال ال س ال ال ه وال الاله
وه وهځا ه یب ګ ک و
په له او
و الاله په ال ال مس خ ال ال کال ال الاله ړ ال ال و ال ال و الاله
ال و
الخ ال ا پ الاله کمک( الیآن) وا ال م م ال

چ ال ا الاله واع الالی ﭽﭱ ﭲ ﭳ ﭴ
ﭵ ﭶﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ
ﭾﭿﮀ ﮁ ﮂﮃ

ﮄﭼ

آل مراا٠١١ :

او ال ال هللا پالاله ډ ال  -ال ال  -وا ال م م ال
و ال ال ال ال او اخال ال ال الالتم مک ال ال ال ال او ال هللا ال ال ال الاله
نتو ال ال الالاال ک الالړ چ ال اډ ال خ ال م ال ن ال ال
س الالیل ال الالو ان و ال ال ستاډ ال زړو ال ال ال ال ي الالد
مه الاله وا الاله او ال هللا ت الالا پ الاله نتو ال س الالیل
و وڼه و یزا .
او ا ه ریماعی
ﭽﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ
ﭖ ﭗ ﭘﭙ ﭚﭛ ﭜ ﭝ ﭞ
ﭟﭼ

األنرال٦٤ :

او الهللا او ال اله ال سال پ ال و وکالړ
او م ازبالاله او اخالالتم مک ال چ ال وهالالا والاله سالالیل
و ال و پالالیک او ال ت والاله م ال خالالتم ش ال ګ او صالاله
ک ال چ ال هللا ت الالا الص الاله ک و ک ال س الالیل مال ال
الي.
پ ال ال اله ال س ال ال الالت امه ال ال ال س ال ال الالیل چ ال ال ال زم ال ال ال الن ال ال الاله
هکوینه ک ګ اختال ال هللا ا تالوت ا اله
سالالت م خ ښ ال ګ اکالالړي الاله خ ښ ال ګ چ ال م ال
ل الاله ل الاله و الاله سالالت ګی پالاله م ل چال الاله
الاېو الالی سال ال ه او ج الالو و ال ال او ال ال وال ال الاله
الو و ن او مه الالګ مطا ال مس و ک ال ال ال
ل الاله و الاله زم ال اخت ال اخت ال ش ال ګ ل الاله و الاله زم ال
ماش ال مان مسال ال ه پ الاله هکیا الالوو س الالیل او خ ال ال
وه من ال ال م ګ او پاله آزاالل
از ن و بل
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 زمال النالاله ا لال کی اختال پالاله الايوالالی
اخت وا م و کړل.
و ما ا بل هللا شتواو
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برنامه ایست که بره اصرال دسرتگاه
دولت (ارکان ثالثه) می پردازد تا ایرن
کتله بهرم پیوسرته در مسریر زمران
فرسوده و از پامانده نگردد .دولت بره
موجود زنده و پیکرر واحردی تشربیه
می گردد که همۀ اعضای وجود آن نیاز
به تداوی ،توانمندی ،جروان مانردن و
مراقبت دوامدار دارد.
اصال اداره عامه و خصوصری جهرت
مصوونیت حقروقی شرهروندان ،اداره
عاری از فساد ،ایجاد ثبات اقتصرادی،
سیاسی و اجتماعی در جامعه و توسعه
ملی نقش اساسی را ایفا مری نمایرد و
این امر مسوولیت دولت است کره بره
آن توجه جدی و اساسی نماید.
اصال اداره عامه ،نهادهرای خردمات
عمومی (دولتی و خصوصی) را با وضع
قرروانین ،زمینرره سررازی برررای
ارتقررای ظرفیررت و نظررارت از
اجرای وظایف ،جهت دستیابی
به نتایج مطلوب و ارایه خدمات
بهتر به شرهروندان مردیریت و
تقویت می نماید .اصرال اداره
عامررره سررربب شرررفافیت و
حسررابدهی بهتررر عملکرررد
مسررووالن گردیررده و اعتمرراد
بیشتر ملت را جلرب و اعتبرار
 6دولت را افزایش می بخشد.
در کشورهای پیشرفته جهران

به طور معمول تمام بدنۀ دولت زیر چترر
یک برنامه بزرگ راهبرردی و در قالرب
چندین برنامه جداگانه توسط یرک اداره
مسلکی مدیریت می گردد تا هر یرک از
بخش دولت تحرکت و توانمنردی الزم را
برای رویایی با چالش های جدید حاصل
نماید.
اصررال اداره عامرره زمینرره سرراز برررای
ساختن یک اداره سالم ،کارا و عراری از
فساد اداری اسرت .افاانسرتان یکری از
پرچالش ترین کشورهای جهان به شمار
می آید ،طبیعی است که تطبیق برنامره
اصال اداره عامه نیرز در آن بره همران
پیمانه مشکل است.
اصررال اداره عامرره سرربب دسترسرری
شهروندان و رسرانه هرا بره اطالعرات،
ترررویج فرهنررگ حسررابدهی ،حسرراب
گیری ،نظام محوری ،و تقلیل مرداخالت
سیاسی ،قومی و فساد اداری می گردد.
اصال اداره عامه با پیروی از روش هرای
مدرن برای شایسرته سراالری ،زمینرۀ
ایجرراد حکومتررداری خرروب را مهیررا
می سازد.
اصال اداره عامه سبب ازدیراد اعتمراد
مردم نسبت بره دولرت شرده و اعتبرار
داخلی و جهانی نظام اداری و سیاسی را
ارتقا می بخشد.
در همین حال اصال جداگانه هر یک از
ارکرران دولررت برردون اسررتراتی ی و

هماهنگی ،شاید نتایج عالی بره دسرت
ندهد .حتی گاهی ممکرن اسرت خطرر
آسیب پذیری را بیشرتر سراخته و در
بلندمدت ،تطبیق اصالحات را با چالش
مواجه نموده و همۀ زحمات ،هزینه ها و
فرصت های پیش آمده در این مسیر را
به هدر دهد.
باید یادآور شد ،در حرالی کره اصرال
اداره عامه جزئی از بدنه اصرالحات بره
شمار می آید ،اصرالحات اداری یکری
بخش های عمدة برنامره کرالن اصرال
اداره عامه می باشد.
الالحاا اداری (
اصالالال
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روند پیوستۀ تاییر است که به اصرال
نظام اداری می پردازد تا سطح عرضره
خدمات عامه بهبرود یابرد .کشرورهای
جهان با این برنامه از حالت نامطلوب به
وضعیت مطلروب تاییرر مسریر داده و
ظرفیت مدیریتی و تولیدی خرویش را
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،
تخنیکی و ظرفیتی حکومت صورت می
گیرد.
اصالحات اداری دسترسی مرردم را بره
خرردمات سررریع ،بررا کیفیررت و برردون

تبعیض فراهم مری سرازد .اصرالحات
اداری از طریق منطقی سازی سراختار
تشیکالتی و استفادة معقول از منرابع
داخلی ،زمینه های خود کفایی ملری را
فراهم می سازد.
اصالحات اداری با ارتقای ظرفیت کاری
کارکنان و کیفیرت برازدهی خردمات،
سطح رفاهیت اقتصرادی و اجتمراعی
جامعه را بلند می برد.
اصالحات اداری با اسرتخدام رقرابتی،
ارزیررابی اجررراآت و ارتقررای ظرفیررت
کارکنان اداره عامه ،بنیراد یرک اداره
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.
اصررالحات اداری بررا اصررال سرراختار
تشکیالتی ،استخدام رقابتی ،تعدیالت
منطقرری ،ارتقررای ظرفیررت ،ایجرراد
مصوونیت کراری ،ارزیرابی اجرراآت و
حسابدهی ،سراختار یرک اداره مرردم
محور را پایه گذاری می کند.
اصررالحات اداری تشررکیالت اداره را
متناسب تر ،عرضه خردمات را بهترر،
معرراش را مطررابق کررار انجررام شررده و
مولدیت و مروثریت اداره را در قررالب
یرک سیستم کاراو پویاافزایررش مری
دهد.
اصررالحات اداری عرضرره خرردمات بررا
کیفیررت و ظرفیررت مسررلکی اداره را
تقویررت بخشرریده و دسترسرری برره
تکنالوژی جدید را آسران مری سرازد.
اصررالحات اداری سرراختارهای اداری و
روش هررای مرردیریتی را بررر مبنررای
نیازهای مشتریان و تاییررات جهرانی
سازگاری می بخشد .اصرالحات اداری
شاخص وظرایف هرر کرارکن و اداره را
بدون تداخل کاری در سطو مختلرف
اختیارات تشخیص ،تعرویض و تعیرین
می کند.
بدیهست که اصالحات اداری ،حقروق،
امتیازات و مصوونیت شرالی کارکنران

خرردمات ملکرری را تضررمین مرری کنررد.
اصالحات اداری خردمات ارزان ،آسران،
زودرس ،ثمربخش ،بهتر ،مناسب ،شفاف
و با کیفیت را برای شهروندان عرضه می
نماید .افزون برآن ،اصرالحات اداری برا
ایجاد نوعی بیرداری و خرود آگراهی در
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
آنان را به مسیر هدف های تعیین شرده
هدایت می دهد .برنامه هرای اصرالحات
اداری با شرکیبایی هوشرمندانه تحقرق
می یابد .شایسته ساالری ،منطقی سازی
سرراختار تشررکیالتی ،ترررویج فرهنررگ
آموزشی ،و استخدام رقرابتی از عناصرر
اساسی اصالحات اداری به شمار می آید.
یکی از هدف های اصالحات اداری ایجاد
یک اداره قانونمند ،جدید ،خدمت گرزار،
حسابده و جوابگو در برابر قانون و مردم
اسرت .البترره استررحکام و اسررررتقرار
یرک اداره سرالم از طررریق تطبیررق
اصالحرات اداری ممرکن می گردد.
روشررن اسررت کرره بررا تطبیررق برنامرره
اصررالحات اداری ،فسرراد اداری تقلیررل
یافته و فضای اعتماد متقابل میان ملت و
حکومت تقویت می یابرد .ولری تطبیرق
بهتر و ثمربخش اصالحات اداری در گرو
عملکرد مسووالن حکومت است.
رویهم رفته شریک ساختن نظریه هرای
منطقی مردم و جامعه مردنی در پروسره
تطبیق اصالحات اداری از زمینره هرای
مورد نیاز بررای تطبیرق بهترر آنسرت.
همچنان نظارت مداوم از روند اصالحات
اداری ،امکان بازرسی به مشکالت ناشی
از روند تطبیق را برمال می سازد.
اصالحات اداری در کشورهای مختلف با
نررام هررای متفرراوت مررورد اجرررا قرررار
می گیرد .این برنامه در افاانستان توسط
کمیسرریون مسررتقل اصررالحات اداری و
خرردمات ملکرری زیررر نررام "اصررالحات
اداری" به پیش برده می شود.
برنامه اصالحات اداری برا آهسرتگی در

قالب سه صرفحه (پری آر آر ،پرار ،و
رتب و معاش) در اداره های خردمات
ملکی کشور تطبیق گردیده که توأم
با موفقیت ها و عقب نشرینی هرایی
بوده است.
از آنجررا کرره افاانسررتان یکرری از
کشورهای در حرال جنگ اسررت و
با مشکالت عدیده ای دست و پنجره
نرم می کنرد و بیشرتر معضرالت آن
مولررود نابسررامانی هررای اجتمرراعی،
اقتصررادی و اداری اسررت ،بایررد از
هرفرصتی برای اصرال نظرام اداری
استفاده به عمل آید.
شرراید دور از انصرراف باشررد کرره
دستاوردهای اصالحات را در کشرور
نادیده شمرد .در ضمن نباید فراموش
کرد که اصالحات اداری در افاانستان
برخالف بسیاری از کشورهای جهان،
از سطح پایانتر از صفر آغاز شرده ،و
تطبیق آن ممکن است مردت هرای
طرروالنی را در برگیرررد و نتررایج آن
دیرهنگام ظاهر گردد.
در بحث بعردی شرگردهایی از سره
صررفحه اصررالحی برنامرره اصررالحات
اداری مورد کنکاش قرار می گیرد که
مطالعه آن به ویر ه بررای کارکنران
خدمات ملکری عراری از دلچسرپی
نخواهد بود.
پی آر آر یا بازسازی ابتدایی اصالحاا
()Primary Reconstruction Reform

ایررن برنامرره برررای دو سررال (-28
 )8324مورد تطبیق قرار گرفرت .در
این مرحله ساختار تشکیالتی
و الیحه وظیفه هر کرارکن بره
شکل ابتدایی ترتیب گردید تا
به رویرت آن اجرراآت کراری
صررورت گیرررد .پرریش از آن
الیحرره وظررایف کتبرری برررای
کارکنرران وجررود نداشررت و
استقامت کاری هر فرد و اداره
درست مشخص نبود.
نخسررت یکرری یررا دو اداره
کلیرردی هشررت وزارت و اداره 1
مستقل خدمات ملکی شرامل

این برنامه گردیدندز ولی در نهایرت در
حدود ( )28درصد مورد تطبیرق قررار
گرفت.
اهداف ایرن برنامره در دو مرحلره بره
منصه اجرا قرار می گرفت کره عبرارت
بودند از:
مرحله اول ،شامل شش مورد می شد:
 .8انجام مصاحبه رهنمودی با رهبری
ادارات
 .8گرفتن تعهرد وزارت و اداره بررای
تطبیق اصالحات اداری
 .3ترتیب استراتی ی برای اداره
 .4تهیه و تنظیم ساختار تشکیالتی
 .5ترتیب پروسه اداری تاییررات بره
طور فشرده در داخرل یرک پیشرنهاد
(پروپوزل)
 .6بررسی پروپروزل توسرط کمیتره
مشورتی وزرأ برای تأیید یا تردیرد برا
توجره بره مطابقرت آن برا طرزالعمرل
اصالحات اداری.
مرحله دوم ،مشتمل بر نه مورد می شد:
 .8ساختن چهرارچوب اسرتراتی ی و
پالن های استراتی یک برای اداره ها
 .8اصررال سرراختار تشررکیالتی بررا
تفکیک هر بست
 .3ترتیب الیحه وظایف برای کارکنان
در فارمت های واحد
 .4ترتیب پالن کار و گزارش اجرراآت
مامورین
 .5ارزیابی اجراآت مامورین
 .6استخدام افرراد از طریرق پروسره
رقابتی با در نظرداشت اصرل شایسرته
ساالری
 .7مشررخص سرراختن نحرروة
جدول معاش برای اداره
 .2پرداخت معاش اضافی بهتر
 .0ترتیب پرالن تطبیقری یرا
پروسه عملیراتی بررای برنامره
اصالحات اداری.
پار یا اصالال اداره عاماله ( Public
)Administrative Reform

1

اصال اداره عامه با کسب تجربه
و درک بهتر از چگونگی مسریر
حرکت اصالحات ،از روش هرای

علمی و شاخص های میتودیرک بررای
انکشاف سازمانی و اصال ساختارهای
تشکیالتی استفاده به عمل آورد .بایرد
گفت که این پروگرام بخشی از برنامره
اصالحات اداری برود و از اصرال اداره
عامه به معنای جامع کلمه فرق داشت.
این برنامه از سرال  8325شرروع و در
کنار رتب و معاش (برای یک سال) ترا
سال  8322ادامره یافرت و در حردود
( )08درصد مورد تطبیق قررار گرفرت.
اهداف این دور عبارت بودند از:
 .8اصال ساختار تشکیالتی
 .8اصال سیستم انکشاف اداره
 .3اصررال قرروانین و پروسرریجرهای
اداری
 .4طر دیدگاه ،ماموریت ،استراتی ی
و هدف های استراتی یک برای اداره ها
 .5ترتیب حجم وظایف کلیدی بررای
اداره ها
 .6ساختن الیحه وظایف برای هر یک
از بست ها
 .7تطبیررق پررالن عملرری پروسرره
استخدام رقرابتی در چوکرات زمرانی
معیین
 .2پرداخت معاش موقت اضافی برای
کارکنان برنده بست های رقابتی.
رتب و معاش ()Pay and Grading

رتب و معاش که در سال  8327شروع شد

وتا سال 8308ادامره یافرت ،در حردود
()08درصدموردتطبیق قرار گرفت.
این یک برنامه هشت بستی با پنج قدم
است که در آن اجراآت کاری بر اساس
الیحه وظایف ،پالن کار ،صالحیت ها و
مسوولیت های وظیفوی ارزیابی صورت
می گیرد.
در این سیستم استخدام بر بنیاد اصل
لیاقت و شایستگی و ارتقرا بره قردم و
مزد باالتر ،مطرابق ارزیرابی موفقانره و
اجراآت وظیفوی در آخر سرال انجرام
می یابد که در نتیجه خدمات ارزنرده،
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
اداره پی مری بریرد .اکثرر از ارزیرابی
اجراآت نیز به شیوه نادرست برای زدن
حریفان استفاده صورت می گیرد تا جا
برای استخدام همتبراران و همفکرران
باز شود.
به هرر رو ،گفتنیسرت کره اصرالحات
اداری جزئی از برنامه کالن اصال اداره
عامه است .در حالی که پی آر آر ،پرار،
و رتب و معراش بخشری از اصرالحات
اداری می باشند .برنامۀ رتب و معراش
پنج هدف اساسی دارد:
 .8ایجاد چهار چوب قانونی
 .8اصال اداره و ساختار تشکیالتی
 .3استخدام رقابتی
 .4پرداخت بهتر
 .5ارتقای ظرفیت کارکنران خردمات
ملکی.
اهداف عمومی شامل موارد ذیرل مری
گردد:
• تطبیق سیستم رترب و معراش در
اداره عامه کشور غرض افزایش کمیرت
و کیفیت تولید و کارایی اداره ها
• استخدام کارکنان خدمات ملکری
بر اساس لیاقت ،اهلیت و شایسرتگی،
بدون تبعیض به طور شرفاف از طریرق
رقابت آزاد
• تنظیم حقوق و وجایرب کارکنران
خدمات ملکی و امور ذاتی آن ها
• ایجرراد ادارة سررالم ،مسررلکی،
حسابده ،بی طرف و فرار از دخالرت
سیاسی و فساد اداری
• 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

• ایجرراد سیسررتم رسرریدگی برره
شکایات ،سیستم اطالعاتی داده هرا
(دیتابیس) و اداره منرابع بشرری در
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
وظایف مامورین با نظرداشت نیازهای
وزارت ها و تناسب ظرفیت های کاری
افراد با بازدهی اداره
• طررر و ترتیررب الیحرره وظررایف
روشن برای کارکنان
• انکشاف و ارایه معیارهای برروز و
روزآمررد ،شررفاف و مرروثر جهررت
استخدام ،ارتقرا ،تنظریم و ارزیرابی
اجراآت کاری کارکنان خدمات ملکی
• عرضۀ خدمات معیاری ،مورد نیاز
و بهتر جهت رضاییت شهروندان.
مدا تطبیق و مستفید شوندگان

تطبیق رتب و معاش چهار سال را در
بر گرفرت و بخرش اعظرم کارکنران
خدمات ملکی مطرابق جردول ذیرل،
تحت پوشرش ایرن برنامره گرفتنرد.
برنامه رتب ومعاش دارای دوصفحه بود:

صفحه اول :شامل بازنگری ساختارهای
تشکیالتی ،دیتابیس ،ساختن الیحره
وظایف و حجرم وظرایف بررای اداره
های خدمات ملکی.
صفحه دوم :شامل تطبیق عملی پروسه
رتب و معاش در اداره ها و اسرتخدام
کارکنان.
صفحه اول آن در سال  8327شروع و
در سال  8308پایان یافتز اما بیشرتر
مسوولیت های صفحه دوم بره دوش
خود اداره های خدمات ملکی اسرت.
تطبیق به ویر ه پروسره اسرتخدام و
ارزیابی تا اکنون همچنان ادامره دارد
و کمیسیون مستقل اصرالحات اداری
در این راستا بیشتر نقش نظرارتی را
ایفا می نماید.
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مطابق پالن برای افاانستان یرک اداره
کوچک خدمات ملکی در نظرر گرفتره
شده برود کره حرد اعظرم مجمروعی
کارکنرران آن از مرررز ( )888هررزار نفررر
تجاوز نمی کردز اما نظر به مصرلحت در
آن افزایش به عمل آمد.
یکی از دالیل عمده این بود کره در آن
زمان احصائیه دقیق از مجمروع تعرداد
کارکنان خدمات ملکی کشور در دست
نبررود و از سرروی دیگررر تعررامالت و
تاییرات بعدی و ناگزیری های حکومت
باعث شد که این شمار ترا ( )388هرزار
نفر افزایش یابدز
ولی اکنون تعداد از این مرز هرم فراترر
رفته است .بنرابر اظهرارات مسرووالن
کمیسرریون مسررتقل اصررالحات اداری
اکنون در اداره خدمات ملکی کشور در
حدود ( )484هزار کارکن وجود دارد.
خبررر خرروب اینسررت کرره کمیس ریون
اصالحات اداری میگویرد در نظرر دارد
تا یکسرال آینرده ( )8300مشخصرات
همرره کارکنرران خرردمات ملکرری ثبررت
دستگاه بایومتریک گردد .قراراست که
این برنامه به همکراری ادارة احصراییۀ
مرکزی و وزارت مخابرات و تکنرالوژی
معلوماتی به پیش برده شرود .بره ایرن
ترتیب شمار و مشخصات تمام کارکنان
واضح می شود.
سیسررتم اطالعررات کارکنرران خرردمات
ملکی افاانستان به گونه طراحی شرده
که در کنار مشخصات هرویتی کرارکن،
معلوماتی چرون تراریخ تقررر در ادارة

دولت ،ایمیل آدرس ،شرماره تمراس،
درجرره تحصرریل و رشررته تحصرریلی،
معلومات درمورد وظیفه(عنوان وظیفه،
موقعیررت وظیفرره ،موقررف وظیفرروی،
نوعیررت مقرررری و نوعیررت معرراش)
کارکنان دولتی را دربر گیرد.
به هر حال ،نظر به مصلحت ها نه تنهرا
از پندیدگی تشکیالتی کاسرته نشردز
بلکه افزون بر ازدیاد کارکنان خردمات
ملکرری برره تعررداد وزارت هررا و ادارات
مشابه نیز افزایش بره عمرل آمرد ،برا
وجود ایرن کره پریش از آن طرر 82
وزارت ارایه شده بود.
در همین حال هرگاه اسرتقامت کراری
برخی وزارت ها و ادارات مورد مطالعره
قرارگیرد ،دیده می شود که مشرابهت
ها و تداخل کاری فرراوان میران آنهرا
وجررود داردز طورمثررال :بسرریاری از
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
نه تنها با وزارت های یاد شرده کره برا
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
برخی ادارات و وزارت ها وجرود
دارد که موجودیرت شرماری از
آنها پرسش برانگیزنیزمی باشد.
نام شماری از وزارت ها (فوایرد
عامررره و )...و اداره هرررا (اداره
آمادگی مبارزه با حوادث طبیعی
و )...نیررز نامناسررب اسررت و
3
ضرورت به تجدید نظر دارند.

قسمت چهارم

محمدشریف رباطی

بخش سوم :مسایل ذبح شرعی حیواناا

شرایط ذبح شرعی

حکمت ذبح شرعی

 -8باید شاهرگ حیوان به وسیله آلتری
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
نقل شده که« گفتم ای رسول اهلل ،ما که
شکار می کنریم کرارد و چراقویی جرز
سنگ ،چوب و نی نوک تیرز در اختیرار
نداریم ،پیامبر فرمود:
«»٠
( امر الدم بما شئت و اذکر اسم اهلل لیه)
(خونش را به هر وسیله ای که باشد بریز
و به هنگام سربریدن ،نام خردا را ذکرر
کن).
 -8الزم است مرگ حیوان ،دراثر قطرع
شاهرگهای گردن یا شکافتن سرینه آن
باشد .بهترین و کامل ترین ذبح شررعی
آن است که حلقوم و مری حیوان ،همان
دو رگ بزرگ گردن تا سینه ادامه دارند
و مجرای علف و آب مری باشرند قطرع

خون در ابتدا و تا وقتری کره در بردن
است  ،بهترین ابزار برای دفاع در برابر
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 ،
آن هم به خاطر بریده شدن رگ گردن
و شریان های اصلی خرون و حرکراتی
که حیوان هنگام ذبح انجام می دهرد
تا به خروج بهتر خون کمک کند.
در کتاب(والز ص  )63بخش تحقیق بر
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گوشت ها آمده است  :گوشرت
هایی که به طور کامل ،خرون از
آن ها خارج نشده باشد  ،سالم
نیستند گرچه مقدارخون خارج
شده زیاد باشد علت این امر به
مایع زاللی بر میگرردد کره در
رگ ها جاری است و به انتشرار
سریع میکروب هرا در گوشرت
کمک می کند.
اعجاز علمی قرآن و سنت ص.828

گردد .اما بعضی اوقات که ذبح از ناحیه
گردن و سینه ممکن نمری باشرد ایرن
شرطها واجب نیست مثالً حیروانی بره
چاه یا پرنده ای در آتش می افتد که در
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
بودن خود را از دست مری دهرد و بره
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
بودیم یکی از شترهای کراروان پرا بره
فرار گذاشت و از جماعت دور شد و آن
جماعررت اسررب نداشررتند تررا آن را
برگردانند ،یکی از آنان ،شتر را برا تیرر
زد و شتر افتاد ،پیامبر فرمود:

فمزا فصز

(إا لهذه البهارم أوابد کأوابد الزح
«»2
منها هذا فافعلحا به هکذا)
(این حیوانهای اهلی بعضی اوقات مثل
حیوان وحشری حالرت خشرم دارنرد،
هرگاه چنین حالتی از خودشان نشران
دادند همین طور با آنها رفتار کنید" و
آنها را با تیر بزنید".
 -3سومین شرط ذبح شرعی آن است
که به هنگام سربریدن حیوان اسم غیر
خدا بر روی آن گفته نشود .این اسرت
که کلیه علمای اسرالم برر آن متفرق
القول می باشند چون مرردم در زمران
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
روی آن حیوان ذکر مری کردنرد و یرا
حیوان را بر روی بت مخصوص و مرورد
نظر سر می بریدند امّا قرآن کلیه اینها
را حرام نمرود .ﭽﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ. . . .
الماردة١ :
ﭦ ﭧ ﭨ ﭩﭼ
(هرحیوانی که اسم غیر خدا به هنگرام
ذبح روی آن ذکر شود ...و آنچه بر روی
بتهاسررررربریده مرررری شررررود...
(حرام می باشند).
 -4چهارمین شررط ذبرح شررعی آن
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:
ﭽﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ
األنعام٠2٠ :
ﮉ ﮊﭼ
یعنی":گوشت هر حیوان را کره اسرم
خدا بر آن ذکر نشرده اسرت نخوریرد
چون این عملی اسرت گنراه و خرالف

دستور خدا است".
و پیامبر می فرماید:
«»١
( ما أنهر ال ّدم 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).
یکی دیگر از دالیلی کره رعایرت شررط
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
پیامبر روایت شده آمده است.
اما بعضی ازعلما عقیده دارنرد کره ذکرر
اسم خدا واجب است ولی الزم نیست که
حتماً به هنگام ذبح حیوان باشد بلکه اگر
موقع خوردن گوشت آن باشد کافی است در
حدیث صحیح بخاری آمده است.

( ززع ار ز أا حمززا ززدیجی هززد بجاهلیّز ززالحا
للنّبزی لززلی اهلل لیززه و آلزه وسززلم :إا حمززا یأتحننززا
بززا للّحمززاا نززدری أذکززروا اسززم اهلل لیه ززا أم ل ززم
یززذکرواأ أناک ز منهززا أم أ فقززال رسززحل اهلل لززلی
«»٦
اهلل لیه وآله وسلم :اذکروا اسم اهلل وکلحا)
(ازحضرت عایشه روایت شرده اسرت
که جماعتی که تازه مسلمان شده بودند
به پیامبر گفتند که عده ای بررای مرا
گوشت می آورند و ما نمی دانیم کره بره
هنگام ذبح ،اسم خدا بر آن ذکرر شرده
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
جهاز گیاه خروارى اسرت ،و هرم جهراز
گوشرررتخوارى ،و فطررررت و خلقرررت
گوشتخوارى را براى انسان جائز مىداند،
و بدنبال این حکم فطرت ،اسالم هم کره
شرایعش مطابق با فطرت است خروردن

گوشت را جایز دانسته ،لریکن ایرن
ساال پیش مىآید که چرا اسالم بره
خرروردن گوشررت حیوانرراتى کرره
خودشان مىمیرند اکتفاء نکررد ،برا
اینکه اگر اکتفاء کرده بود مسرلمین
هم گوشت مىخوردند ،و هرم کرارد
بدسررت نمررىگرفتنررد ،و بررا کمررال
بى رحمى حیوانى را سر نمىبریدند،
در نتیجرره عواطررف و رحمتشرران
جریحهدار نمىشد؟
جواب این ساال قبالً گذشت روشرن
گردید ،چون در آنجا گفتیم رحمرت
به معناى رقت قلب واجرب االتبراع
نیسررت ،و عقررل پیررروى آن را الزم
نمىداند ،بلکه پیروى از آن را باعرث
ابطال بسریارى از احکرام حقروقى و
جزایى مرىدانرد ،و خواننرده عزیرز
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
مقدار که ممکن و معقول بوده از هیچ
کوششى فروگذار نکرده ،هم مصرالح
واقعى را احراز نموده ،و هم ملکه رحمت
را در بین نوع بشر حفظ کرده.

عالوه بر اینکه (همه مىدانیم بیشرتر
گاو و گوسفند و شترانى که مىمیرند
علت مرگشان بیماریهایى است کره
اگر گوشت آنها خورده شود انسرانها
هم به همران بیماریهرا مبرتال
مىگردند) ،و مزاج آنان تباه و
بدنها متضرر مىشرود ،و ایرن
خود خالف رحمت است ،و اگر
بشر را محکروم مرىکررد بره
اینکه تنها از گوشت حیروانى
بخورد که مثالً از کروه سرقوط
کررردن ،آن وقررت میبایسررتى
همرره افررراد بشررر دور دنیررا 11
بچرخند ببینند کجا حیوانى از

کوه سقوط کرده است ،و این براى بشر
«»5
حکمى حرجى و خالف رحمت است.
چطور اسالم كشتن حیوان را تجویز كرده بالا
اینکه رحم و عاطفه آن را جایز نمىداند؟

چه بسا که این ساال به ذهرن بعضرى
وارد شود ،که حیوان نیز مانند انسران
جان و شعور دارد ،او نیز از عذاب ذبرح
رنج مىبرد ،و نمىخواهد نابود شرود و
بمیرد ،و غریرزه حرب ذات کره مرا را
وامىدارد به اینکه از هر مکروهى حذر
نموده ،و از أ لم هر عذابى بگریزیم ،و از
مرگ فرار کنیم ،همرین غریرزه مرا را
وامىدارد به اینکره نسربت بره افرراد
همنوع خود همین احسراس را داشرته
باشیم ،یعنى آنچره برراى مرا درد آور
است براى افراد همنوع خود نپسندیم،
و آنچه براى خودمان دشوار است براى
همنوع خود نیز دشوار بردانیم ،چرون
نفوس همه یک طور اند.
و این مقیاس عینا در سایر انواع حیوان
جریان دارد با این حال چگونه به خرود
اجررازه دهرریم کرره حیوانررات را بررا
شررکنجهاى کرره خررود از آن متررالم
مىشرویم مترالم سرازیم ،و شریرینى
زندگى آنها را مبدل بره تلخرى مررگ
کنیم ،و از نعمت بقراء کره شرریفترین
نعمت است محروم سازیم؟ و یا اینکره
خداى سبحان ارحم الراحمین است ،او
چرا چنرین اجرازهاى داده؟ و رحمرت
واسعهاش چگونه با این تبعریض
در مخلوقاتش مىسازد؟ که همه
جانررداران را فرردایى و قربررانى
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
 12وهمى ،خداى تعالى در شررایع
اش حقائق و مصالح حقیقرى را

رعایت کرده ،نه عواطف را کره منشرأ
اش وهم است.
انسان تنها از گیاهران لرذت و نفررت
ندارد ،بلکه طعرم خروب و برد انرواع
گوشتها را تشخیص مىدهد ،و از خوب
آنها لذت مىبرد ،در حالى که گوسفند
چنین تشخیص نسبت بره گوشرت ،و
گرگ چنین تشخیص نسبت به گیاهان
ندارد ،در مرحله سوم به جهاز هاضرمه
او مىپردازیم ،مىبینیم جهاز هاضرمه
انسان نسبت به انواع گوشرتها اشرتها
دارد ،و به خوبى آن را هضم مرىکنرد،
همه اینهرا هردایتى اسرت تکروینى و
حکمى است که در خلقت مىباشد ،که
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
را بپذیریم و تسلیم آن بشرویم ،ولرى
حکم اباحهاش را منکر شویم.
اسالم هم همانطور که بارها گفته شرد
دین فطرى است همه به جز احیای آثار
فطرت که در پس پرده جهل بشر قررار
گرفته ندارد ،و چون چنین است به جز
این نمىتوانسته حکم کند ،که خوردن
گوشت پارهاى حیوانات حرالل اسرت،
زیرا این حکم شرعى در اسالم مطرابق
است ،با حکم اباحهاى تکوینى.
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
است که قبالً ذکر شد ،گفتیم با موانعى
از بى بند و بارى در حکم تارذى منرع
کرده ،یکرى از آن موانرع حکرم عقرل
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

اسالم دین تعقرل اسرت ،نره
دین عاطفه ،و در هیچ یک از
شرایع اش عاطفه را بر احکام
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.
طبیعت بشرر مسرتقیم الفطررة آن را
پلید مىداند نهى کرده ،و ریشرههراى
این دو حکم نیز به تصررفى از تکروین
بر مىگردد ،اسالم هم این دو حکرم را
معتبر شمرده ،هر گوشتى که به نمروی
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
آن تصاحب شده باشد ،و نیرز گوشرت
هر حیوانى که طبیعت بشر آن را پلید
مىداند ،را تحریم کرده است.
و اما اینکه گفتند حس رأفت و رحمت
با کشتن حیوانات و خروردن گوشرت
آنها نمىسازد ،جوابش این اسرت کره
آرى هیچ شکى نیست که رحمت خود
موهبتى است لطیف ،و تکروینى ،کره
خداى تعالى آن را در فطرت انسران و
بسیارى از حیوانات که ترا کنرون بره
وضع آنها آشنا شردهایرم بره ودیعرت
نهاده ،اال اینکه چنان هم نیسرت کره
تکوین حرس رحمرت را حراکم علرى
االطالق بر امور قررار داده باشرد ،و در

هیچ صرورتى مخالفرت آن را جرایز
نداند ،و اطاعتش را بطور مطلرق و در
همه جا الزم بشرمارد ،خروب وقترى
تکوین خودش رحمت را بطور مطلرق
و همه جا استعمال نمىکند مرا چررا
مجبور باشیم او را در همه امور حاکم
قرار دهیم ،دلیل اینکه تکوین رحمت
را بطور مطلرق اسرتعمال نمرىکنرد
وجود دردها و بیماریهرا و مصرائب و
انواع عذابها است.
از سوى دیگر این صفت یعنى صرفت
رحمت اگر در حیوانات بطرور مطلرق
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
نبود -و حتى زدن یک سیلى به قاتل
جنایتکار صحیح نبود ،زیرا با تررحم
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
مىشوند.
و با این حال اسالم امر رحمت را بدان
جهت که یکى از مواهب خلقت است
مهمل نگذاشته ،بلکه دستور داده که
رحمت عمومى گسترش داده شود ،و
از اینکه حیوانى را بزنند نهى کرده ،و
حتى زدن حیوانى را که مىخواهنرد
ذبح کنند منع نموده ،و دستور اکیرد
داده ما دام کره حیروان ذبرح شرده
جانش بیرون نیامده اعضایش را قطع
و پوستش را نکنند ،و تحریم منخنقه
و موقوذه از همین باب اسرت ،و نیرز
نهى کرده از اینکه حیروانى را پریش

روى حیوان دیگرى مثل آن ذبح کنند،
و براى ذبح کردن حیوان راحتتررین و
مالیمترین وضع را مقرر فرمروده ،و آن
بریدن چهار رگ گردن او است( ،دو ترا
لوله خون و یک لوله تنفس و یک لولره
غذا) ،و نیز دستور فرمروده حیروانى را
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
اش عاطفه را بر احکام عقلى که اصال
گر نظام مجتمرع بشررى اسرت مقردم
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
ارحم الراحمین است ،جوابش اینسرت
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
انسان که باعث مىشود ،انسران رحرم
دل نسبت بره فررد مرحروم تلطرف و
مهربانى کند ،و این خود صرفتى اسرت
جسمانى و مادى کره خرداى تعرالى از
داشتن آن متعالى اسرت -،تعزال اللهزه زع
ذلز لزحا كبیزرا -و اما رحمرت در خرداى
تعالى معنایش افاضه خیر برر مسرتحق
خیر اسرت ،آن هرم بره مقردارى کره
استحقاق آن را دارد ،و به همین جهرت
بسا مىشود که عذاب را رحمت خردا و
به عکس رحمت او را عذاب تشرخیص
مىدهیم -،هم چنان که تشریع حکرم
تذکیه حیوانات را براى حیوانات عذاب

مىپنداریم ،-پس این فکرر را بایرد از
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
شرایعش را مطابق با واقعیات تشرریع
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
َ
بشر را بر آن فطرت خلق کرده { ،فِطْ تزر ت
ه ِ هِ
زاي تلت ْیهززا تز ْبز ِزدی ت لِ تهلْز ِ اللهز ِزه
اللزه الیززَ فتطتز تزر النهز ت
«»٤
ِ
ِّیع الْ تقیِّ ُم}.
ذل ت الد ُ
ادامه دارد...
مآخذ:

 -1این حدیث بوسیله امحد و ابوداود وابن ماجه
و حاکم وابن حیان نقل شده است ،ت.43:
 -2مسلم و خباری این حدیث را روایتت کتهده انتد
ت.43 :
 -4خبتتاری و تتر خبتتاری ایتتن حتتدیث را نقتتل کتتهده
اند ،ت.43 :
 -3تهمج تتهس تملست ترا ی ان – ب تتا ان تتد ت ی تتر -
تت ت تتمهیس :حمممت ت تته ست ت تتید د حس ت ت ت ا ت ت تتا ،
مرتجم :حجة االسمم و ا ستل ستید تد بتاره
موست تتوی رت تتدان ر ت تتل ت تتا " اپخانت تته د ت تترت
انتشارات اسمم  .ج 3ص.433
 -3تملسرا ی ان ج 3ص.293
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الحمز ززد هلل و کرز ززی والصز ززلحه والسز ززنم لز ززی مز ززع
نبی بعده .اما بعد
ال هل ال ا ال لوالاله ال ط ال یکه ال الاله م ال ال
و اعی میکاا ال جول څخه الل چ او اله لواله
ع الالی هلال ال پ الاله مت الالګ ال شال ال و او الواو الاله لو الاله ع الالی
ا ال ال پ الاله مت الالګ ال ال ال الت الالګ ب الالوت سال الالیل الل.
الت و ال او بوت ش ه.
او الا الاله شال ه الل چال هللاأ پالاله شال ال پټالاله
کالالړم .الا چال و ال عالالی پټالاله کالالړم ال و وسالالته عالالی ال
څ نال ال م ال ال م سال ال  .او الن الاله ال الالیآن ک الالیام ال
ال الالوو ش ال ال ه الل ال ال ال ه مطث ال ال څخال الاله ال الالی او
آسوا ه پ م که هللاأ ریماعی
ﭽﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ
القدر١ - ٠ :
ﭛ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢﭼ
و رالکه مال د الالاز کالړم الم الیآن کالالیام
پالاله شال ه ال ال او الاله څالاله پال ل کالالړم چال څالاله الل
النالاله ال ال ش ال ه .ال ش ال ه ن ال ل الل
ال ز و مهاش الالت څخ الاله .او پ الاله الن الاله شال ال ه
و ګد او بااالت هللاأ ه ال ز و
مهاشالالت څخه چ ال النالاله شال ه پکال وج ال ال
و ل الالیي نال ال ل الل .الا چال ال څال ال میل نال ال ل
الل الاله هللاأ ال  ،الالان س الالیل سال الالا ل
او موکال ال النال الاله ن ال ال ل وا ال ال ال و ال ال ل پال الاله
پال ال ال ي تل ال الالک
و ال ال ال ګ ال الالی ال الالی خلال ال ال
ال اج الالی پ الاله
وسالالا د ، .ک الاله پ الاله ابوالالا
 14ليا ال و وا او س وا الی وال
پ م تلک یي  .او په الناله
او خل

شال ال ال ه مم کال ال ال پ ال الاله کث ال ال ال تال ال ال اال ال ال ال ال ه ال الالا ال الاله
الاسال الالوا څخه ال وه مم ک ال ال پال الاله هال الالاالت او
مر الالین ال ال اکال ال  ،ي .ک الاله پ الاله الم آ ال ال ال ال
هللاأ ریمال ال ال ال الالاعی ﭽﭤ ﭥ ﭦ ﭧ
القدر٦ :
ﭨ ﭩﭼ
ا الالکته ک ال ي مم کال او وه پالاله النالاله
ش ال ه ال پالاله لکالالم ال هللاأ الا چ ال وه څ ال ک
الم ؟په الم اړل ن ل ثس ه الم ک ک چي
بممال ال الاله او ال ال ال کث ال ال ال او امال ال الالاک ازي :او وهال ال الالان
ا ال ال ال الیآن ک ال ال الالړم الم .او الوي ال وه پال ال ال الاله اړل()۵
جه ګان کړي الي.
 –۱وه ال لی ال الالیت جه ا ال ال ؛ ال ال ال الم.
ک الاله پ الاله ال آ ال ش الالیاف الالی الالم و الاله اش الالا ل
ش ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال م الل .ﭽﮦ ﮧ ﮨ ﮩ
ﮪ ﮫ ﮬ ﮭﮮ ﮯ ﮰ ﮱ
البقرة٨٨ :
ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘﭼ
پ ال الاله ط ه ال الالک سال ال الالیل مال ال ال د و کال ال الالړم
م ډ ال ګ؛ الاله کت الالا .او م ال د م ا ال ک الالړم
وو و وسال ال الالته ال وال ال ال څخال ال الاله پال ال الاله ال ال ال ال ال ال ال و
س ال م سالالیل  .او مال د و کالالړوو بواال ګ زوم ال
بی بی میام ه واضيه معجوم.
او مال ال ال ال د ال ال ال ال ي ک ال ال الالړم وو پ ال ال الاله میس ال ال الالته ال وه
ا س (جه ا ؛ سیل ) .
 – ۲ال وه څخه ال سک ن او خال شالا ي
ل
ال ول ال م الیاال الل چ ال پالاله النالاله ش ال ه والاله طاتالالا
ول ه خ شا ه او په سک ن وي.
او النالاله شال ه والاله الالم الاډ ال ګ خ شالالا ه وي کالاله

پالاله الم آ ال ال الالم الي اړش الاله اشالالا ل ش ال م
القدر5 – ٦ :
الل ﭽﭪ ﭫ ﭬ ﭮﭼ
النالاله شال ه والاله الالی سالالااعی پ ال م ال الالی
آر څخه په ام وي.
 –۳ال وه څخ الاله ول الاله  ،الالا ړم مميک الاله م الالیاال
الل چ ال ال الن ال الاله ممي ک ال الاله ال ال و مميک ال ال ال الاله ال الاله
کا ي که م د ه چ مميک ه الکا ي او
الالم ا لال ال هالالا صالالی الالی وال م شال و پال م
مهتص الي.
 –۴ال وه څخالاله لیالالیت بواال ګ؛ م الیا ال
ال چ ال

الاله ال مطو ال  ال ام ال ال هک ال ابو الالا

ال ه و په خاطی اک زيدي په النه ش ه.
 –۵الا خالا مهلال د ال چال اله انسالا ان
الي او ه مم کی او خ ړ څی ک ي
م الالا ی لالالک هکل ال پالاله ال ش ال ه مم کالالی په ال ا
ش ال ال ي پ ال اله ال ش ال ال ه االک؛ الخ ال الالګ څخال الاله
ج ړش په ال ش ه ونی او و ی په ج
ی ه ي پاله الم شال ه بواال ګ؛ آسالوان
ه ختل او په ال ش ه البا ګانی ال ي.
(مضاهر

ج اول ص )۴۳۲

الا چال مم کال پالاله څالاله خالالاطی اکال زيدي ال پالاله
الي ال الالد ميال ال الالی ا ال ال ال ا الي چال ال ال م ال ال ال د عال ال الالی الول
ه خمصه ک و .
 –۱ال ا ال هللاأ ال لو ال نیالاله الل اوال ام ال
او سممتها ال ه الم .
 –۲النالاله مميکال ال الالی مال م و ال ل کال الاله ال
جه ې ال ؛ الالا ال وه ممېک ال پالاله امالالی ځالالي او

الاله م م الالا سالالیل چ ال پالاله باالالاالت
ال الاله ک
و خال ال وي ال ال ال پ الاله الباګ الالا آمال ال ن واع الالی
بام الاله خه ال ل الل چ ال الن الاله م م الالان پ الاله ابتک الالا
اس ال وي او الالا ال با الالاالت کال ال و کد وي .او
پ الاله وال ال لال ال ي ش الالیيف ال ال انل الالي الي و ز ززع
ان ززس(رض) ززال ززال رس ززحل اهلل(ص) اذا ک ززاا
لیل ز القززدر نزززل جبری ز فززی کبکززه مززع المنریک ز
یص ززلحا ل ززی کز ز ب ززد ززارم او ا ززد ی ززذکراهلل
زوج الخ ( رواه البهیقزی فزی شزعب ا یمزاا و
کذ ا فی م کحاة.
ال انال  څخاله وا ال الي الم وايالد
چال سال هللا وریمايال لاله چال ال هلال ا ال
ش ال ال ه وي ال ال جه ه ال ال ؛ ال مميک ال ال پ ال الاله ال ال
ال و کد ال ال اک ال  ،ال ي .او ال لو ال الب الا وي
ک ال ي الالی الاله ا الاله چ ال ومړ وي او الالا پ الالیوت
وي او ال هللا کی ک ي .او الالم ل ي په آخ
ی انل چ په الناله شال ه وا ال م ال ال ال و ال ل
ګا ا ه هللاأ په ک و ي.
الا چ ال ال النال الاله ش ال ال ه ک مال الاله ال ال ل الل .ال ال ال امال الالاک
اوال ل ثاله :او  ،الد ال و بلوالاو څخاله ال
ا ال الی ځالي او ال
الي چ النه ش ه په
میالالان املاالالا ک الالی مهاش ال و پال م الالووک لالالیي.
ا اتال اله ام الالاک مطوال ال اوال ال س الالف او  ،الالو ال ال
بلو ال الالام ک ال الالیاک :واي ال الالد الن ال الاله ال می ال الالان پ ال الاله
مهاشال الالی الل خال پالاله میالان املاالالا ک ال پټالاله
ش الالیاف ال انلالالي الي .چ ال
الل کالاله پالاله ل ال
س هللا ال میان املاا ک په او ه برالیل ال
ابتکالا شال وهالا پاله الواواله برالیل ال او وهالا پاله
ال اوالاله برالالیل الالی ال و ورالالی ما ال مالالا پالاله او الاله
برالالیل الالی هلال ا ال الالمه کالالړل خال و مالالی اله
م ال ل وهالالا مالالی پالاله الواوالاله برالالیل الالی .او وهالالا مالالی
پالاله ال اوالاله برالالیل الالی او م ال ل اس ال عالالی الالم
په آخ ل بریل مه ک .
ال ال ال ال ش ال ال ګ پال الاله ری ال الالهل ال الالی خ ال ال م ی زا ال الالات
وا ت ه انلي الم خ ال ته ال وي ال جول څخاله

په کی ک

شس ه ک و.

ال الول ل ث
( ززع انززس ززال دخ ز رمضززاا فقززال رسززحل اهلل
اا هذا ال هر زد ضزرکم و فیزه لیلز خیزر مزع الز

ش ززهرمع رمه ززا فقز ززد ززرم الهیز ززر کل ززه و یحز ززرم ا
رواه ابع ماجه و اسناه سع و کذ فی الیرغیب و الیرهیب

محرم)

ال انال  څخالاله وا ال ال  .ال واعالالی
ال می ال ال ال الالان املا ال ال ال الالا ک مهاشال ال ال ال ال انل ال ال ال الاله ال ال ال ال ال
س ال ال ال هللا و ریما ال ال ال پ ال ال اله اس ال ال ال ال می ال ال الالان
مهاشال ال ا الاخلال الاله ش ال ال ل چال ال پال الاله الم ال الالی ال ال ل
ش ال ال ال ه الل چ ال ال ال ال ز ل مهاشال ال الالت ال ال الاله ن ال ال ال ل الل.
څ ک چ الال ه مطیومه شال ال ال ميالی ال
خ څخالاله مطیومالاله شال  .او الاله مطیومالاله ک ال ي
الاله ال څخالاله م الالی الاله څال ک چالالي پالاله الالی ا ال
خ ا ه ال با څخه مطیومه وي.
او وال ا از ال اوال یاالالیل څخالاله وا ال ال
چ س هللا ری ما لي الي
(مع ام لیل القدر ایمانا و ا یسابا غرزر لزه مزا
کذا فی الیرغیب ع مسلم والبهاري
تقدم مع ذنبه)
څ ک چ ال هل ا ال پاله شال ه هللا اله
ا الاله
پ الاله با الالاالت وال ا الالدي .ال ال ش ال ي ال ال
و ه وهی ک ي.
الا چ په آخ ل بریل ک مه ل شال ه الل
ال ال لیالالیت با ال ګ څخالاله وا ال ال الا
واعالالی ززال رس ززحل اهلل تح ززرو لیلز ز الق ززدر ف ززی
الحتر مع الع ر ا واخر مع رمضاا
( رواه البهاری ج اول)

سال ال هللا ور الالی ما ال ال و ټال ال هلال ال
ا ال ال ال می ال الان ال آخ ال ال س ال ال پ ال الاله ال الالاک
ش ال  ( .کزذا فزی الم زکحاة) او ال باالاالل وال
ص الالام  څخ الاله وات ال چال ال ال سال ال هللا
څخه ال هل ا ال پاله اړل پال الی ه وشال ل ال
سال ال هللا و ریما ال ال الا شال ال ه ال می الالان پال الاله
آخ ال ال ال ي س ال ال ال پ ال ال الاله ال ال الالاک الت ال ال الالګ عر ال ال الالتوه
ال وعرال الالتوه پ ځال الاله ويرال الالتوه اول وعرال الالتوه او
نهالاله وعرالالتوه او پالاله آخ ال ي ش ال ال و ټ ال  .ال
آخ ي ش ګ کی عی ،که وکړ چ له مهاش
ال کم ال یش م اځي.
ال ال ش ګ ال نی نیالا پاله اړل ال ال م ثال پاله
وا ال ال انلالالي چ ال النالاله ش ال ه الالی ال و ش ال
م الالیل پ الاله س الالک ن وڼ الاله الاله م الالیل ه الاله او الاله
ميال ال الالیل یمال ال الاله او ال ال الاله آسال ال الالوان ال ال الالی  ،له ال ال ال و کد
و ش ه.
ست ي م ی کم وي نسب
او پاله ،ه الالو وا ت ال ال انلالالي الي چال ال ال ال
ش ګ په سرا چ ملی سالت ه ا وخ اليي ال الو
وه عی خړ او ڼا وه عی ی د وخته پ م کوه

وي او الاډال ال ال ال ګ ال ال ال ال ن ال ال ال ال ګ نی ال ال الالان ال ال ال الالم پال ال ال الاله
وا ت ی شته .او له النه ل نیه م ه
پ الاله س الالت ک ال ال ي .خال ال اړا الاله ض الالیو ي او ټ الاله
و الالا پالاله النالاله ش ال ه و ال ګد او باالالاالت الم اله
ه ال نی او آوا و ال ال ش و.
الا چ ال ال ال ال الال ش ال ال ال ال ګ پ ال ال ال الاله پټ ال ال ال ال و ال ال ال الالی الهللاأ
لکو او رلسثه څه الل؟
ال بااالل و صام  څخه وا الم ( زال
خزرج النبززی لیهبرنززا لیلز لقززدر فین ززی رجززنا
م ززع المس ززلمیع فقز ززال خرج ززت اخبزززرکم بلیل ز ز
القززدر فین ززی فززنا و فززنا فرفعززت و سززی اا
یکحا خیر لکزم فالیمسزحها فزی الیاسزع والسزابع
( رواه م کحاة ع البهاري)
والهامس )
با ال الالاالل وال ال ال ص ال الالام ریم ال الالاعی .چال ال ال
س ال هللا اووت الالی م ال د الاله ال هل ال ا ال ال
شال و پالاله اړل خهال اکالالړي .پالاله النالاله وخال ال الول
مس ال الاللوا ا په ال ال ال مال ال ال ن ال ال ال ج ال الالو و ال ال ال  .ال ال ال
س ال هللا وریماي ال زل ا وو الالم الالی څال ال اسال ال
الاله ال هل ال ا ال پالاله اړل خه ال ال کالالړک خ ال ال ال ال
الول کس الالا ال ج الالړ ممل الاله الاله م الالا څخ الاله ال ال ل
ش ال ل خ ال موک ال پ ال م ال ستاس ال خ ال وي .ال
الن ال ال الاله ش ال ال ال ه ول ټ ال ال ال ن پ ال ال الاله ال ال الاله وير ال ال الالتوه اول
ويرالالتوه او پ ځالاله ويرالالتوه شال ه ال میالالان ال .
که پ د لال ي اله زاالی شال ال ال ل ا الم خهال ل
و څخ الاله الا امتل ال م ي چ ال ج الالو او ج الالړل ال
مساللوا ا الالیم ن ال ميالیو نټال نتوت ال ال زا لاله
که ال و او مطیومه ال سالالب الي .زل الاله پ ال ال ک
بوال ال ال ل ال الاله
چ ال ال مال ال ال د ال الاله و ال الاله پ ال الاله ال ل ال ال
و ک ي.
 ،الالګ بلو الالاوو ع الالی م ال ال
کړي الي
شال ال ال ال و باال ال ال الاالت
 –۱خلال ال ال ال و ال ال الاله ال ال ال ال
پیيال ال الدالي او يال ال ال اځ پ ال الاله الن ال الاله شال ال ال ه و ال الاله
با ال ال ال ال الالاالت ک ال ال ال ال ال ي او ال هللاأ ال خ ل ال ال ال ال ال
و ګا و ګد یل ش ه خ ه الل.
 –۲که ه ا څخه الناله شال ه ال مالیه
او الالا وال بالالذ پالاله اسالالاس پی الاله ال باالالاالت
څخالاله ال ل شال د ال ميالالی والاله مالالا سالاله شال د
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او بالاله باالالاالت پالاله خ ال الاله ک ال ي .او
ما ډ ال د او الالا امه ال ي په ل الاله ال ل الالال
ممل الاله ک الالی

ي.
الل او ال هللاأ ه خ
 –۳پ الاله ال ال ي ال ال الاله و الاله ال ال ۍال الخص ال ال ال ال
ش ال ال ګ ال ت ال ال او ب ال الالی لیمت ال ال پ ال الاله م خ ال الاله ال الالال
وکړي او کثی ه وه ووځالي، .کاله الا ال شالتا یهللا
س کاو ال  .او ال شتا یهللا س کاون کثی ال
او هللاأ ال ال الالا پال الاله کثال الالی ال ال خ ال ال غ .کال الاله ال
لیالالیت بل ال کالالیک هللا وجالاله څخالاله وا ال ال .
ال ریمال الالاعی س ال ال هللا پال الاله ج مال الالات ال الالی مل ال ال ن
الالاول او زل الالم و سالالیل وک او ال ۍالالخص وا ال ل
ول ما ال الاله سال ال ال هللا وریما ال ال ال الن ال الاله ۍ ال الالخص
ملا ځالاله الاله اپ الاله کالالړل مالالا اپ الاله او وهالالا مالالی
و څخ ال الاله ما ال الاله ال ام ال الالی ک ال ال ال ال لکوال ال ال پ ال الاله اړل
و الت ال و ریما ال النالاله ۍالخص والاله ما الاله
ال الاله پ الاله کهال و پالاله ا کالالا ک سالالیل الالاری شال
وا او ا ه په ا کا ک کثی ه ه سه ل.
 ، -۴الالد بلوالالا واعالالی چ ال الال ش ال ګ ال او بالالوت
الی ال چال پټاله الل کاله ال ي الکا ل
په وال
وي وهال الالا وال الاله ع ال الالی الومال الالیل ال ال ال الاله وو، .کال الاله م ال الالی
ال م شال ان هللا پالاله ال و شالالها ی ن یال د او
پال ال ک الالړي الي کال الاله اس الالم اب الالم عال الالی پ الاله ال الیان
ک الالیام ال او ال جوع ال ال البالالا اله ال و وخ ال عالالی
پالاله و ی ال جوع ال ال او الاډ ال ګ ال  .او الا،کالاله
چ ال الالی څ ال پالاله خلک ال ال طل ال پ ال ا ش ال د او الالی
شال ال چال ال ال طلال ال الاله م م مس الاله اشال ال د الاله
ال ال ال ال م وي نس ال ال ال الالب و ال ال ال ال ال ال ال الاله .او الا ال ال ال ال و
ل ه ال الم چ ال ک ال ک ش ال ګ پالاله طل ال سالالیل مس
اله اش ال انالاله ال ال ۍالالخص الاله ټالاله س ال ي.
کالاله والالا ان پالاله الاله ،وکالاله و يالالدي خ ال ال والالا ان
را ال ل الاله خالالاو ل م ال مد پالاله ک مالاله خالالاو ل ال
چ ال ال اوب ال ال طل ال او ج الالذ م الالاالل پی الاله و او
پالاله ک مالاله خالالاو ل ال چ ال طل ال الاله وي پالاله و ال
الالدي او را ال ل الاله
خ الالاو ل اوب الاله خ ال
و ک ي.
پ الاله ال م ثال ال الالی ال لی الالیت انال ال اوال ال
ما ال ال پ الاله وا ال ال الالی انل الالي چال ال الن الاله
شال ال ال ال ه يال ال ال ال اځ هللا ال مطوال ال ال ال  ال ال الاله و
و کړ ه و امت اله  .الاچالي
الن الاله نتوال ال هللا ال مطو ال ي ام ال الاله
ال الالو ک ال الالړل الال اس ال الالاا او ممل ال ال الاله
بلوا په م م مو وها ي.
 –۱ 16مطو ال ال ال ال  ال ال ال ال ال و امت ال ال ال ال م ال ال ال الالیو
بویو ال او هکه ال الاله زاالالی ش ال او وهالالا عالالی

ال خ ال ال امال ال هال ال ابو الالا پ الاله ال س الالب چال ال او الا،ک ال الاله چال ال ال ال ال ال ال ال شال ال ال و باال ال الالاالت ثلال ال الالي
بویو ال الاله عال الالی کال الالم الي ال ال ال سال الالیل م االسال الاله بااالت الم او ثلال باالاالت چالي څال میل پاله پټاله
ل
کالالړ ال طاتالالا الخ ال ام ال ال هک ال ابوالالا پالاله وشال ال د ،هتال ال او اج الالی الالیي، .ک الاله چال ال ال ا الالا او
کویال ال ال خث ال الاله شال ال ال  .ال ال ال هللاأ ال مطوال ال ال ، ان الن څخه متیا وي.
خثکالان و الاله زنواله او النالاله شال ه عالالی الالل امال
او ی چ ال ا ون ال خوا او ال ک څخاله ال
ه و کړل.
سیو ز و ج ړا الي الا ا خیارات الي.
 –۲ال صال ال الالياواو ال ال الالی م ال ال ال ن ال لیال ال الالیت کیاال ال الالا ال ال ش ال ګ ال م ال نی او الالو که ال و ،هت الاله
ش الالظ ل الالو ه ال او لی الالیت ا ال ؛ ک الالی م ل ابتکال ال الالا ال او ابتک ال ال الالا ال ال و ال ال ال
وش چ الو ی ا ها ا اله ال هللاأ الاډال ګ
الا ل ال ،کاله چال ال متتکالف خال ړ څیال
ا و ه يالی پاله باالاالت الی شالو
باالالاالت کالالړم وو چ ال السالالت ګی ال پالاله ا ال ازل خ او
ع الالی الالم اریم الالاند الاله ول ک الالړم ال ال مطوال ال  ال ک ي.
خ ال ام ال پ الاله اړل هللا الاله مت ج الاله ش ال او جه ال او ال لیالالیت باالرالاله څخالاله وا ال ال چ ال
په اړل.
ا ه وح اوړل ال هل ا
مالالا ال س ال هللا پ الالی ه وکالالړل کالاله زل پ ال ل شالالم
 –۳س ال ال هللا ال ال ال ال و ال الالګ اسال ال الیا هل مجا ال ال ال چ ال النالاله ش ال ه ال هل ال ا ال الل ال ک م الاله البالالا
ذکیل وکړل صالياوه وو اله چال ا هالا ا اله عالی پاله وکالالړک ال سال هللا و ریما ال  .الا البالالا و اله
نا.
ص الالف ال جر الالاال ال ال ک الالړي وو ص الالياوه خ ل ال اللهم انک رحا تحب العرحه فا
بویو ال ال او هکه ال ال ال الاله مت ال ال جال الاله ش ال ال او ال
الا هللا اله بثال ل کال و کی ال الا عی
ال ال مجا ال بوال الاله و پسال ي ال جه ه ال
او بثال ال ل الم خ الاله الالم الل .ال ال ما ال الاله بثال ال ل
ال ال ال ال شال ال و زي الالی اوړ  .موکال ال النال الاله ال ال
پ الاله ش الالیله الالی ش الالا ل ن هک الالد
وک الالړل .ال ل ال
الالم ش و ال و که و ممل ه وي.
چال ال ال ال ال ال ال ال الب ال الالا اخت ال الالا پ ال الاله الن ال الاله شال ال ال ګ
او الالا الال ال ال شال ال ګ اخت الالا پ الاله ال ال ال
ال اوس کالاله ال مسالاللوان الاله پالاله ال بوالالی ال پال ال
هللا ال ال الن ال الاله ش ال ال و ال الالو ک ال الالړي ال ال ال څ ال الاله الب ال الالا پ ال ال نر ال الالته .ا ات ال الاله سال ال ال هللا ال الب ال الالا
الپاسال الاله ال ا ال ال س ال ال و( )۰۸۸ل ال ال ویاوال الالی و ال ال ا
ن ال الالت ګ او تل ال م الاله اشالالا ل کالالړ چ ال وا ال ال
و الاله الالو ش ال  .هللا الم زم ال د الالم الالو
 ،ال الالا ل او کالالم ا ز الالته شال ان الهللا څخالاله
و ی ،ي.
پالاله البالالا ال و الاله نال اړو .او زاا الاله جالاله اخالالیت
پالاله النالاله ش ال ه .ال
پالاله  ،ال خلک ال ال الا ب ه ال ل خ ال ل ش ال ي الل الاله وي او وهالالا واالخ ال
چ ال پالاله النالاله ش ال ه ال الالا ون خوانالالی پالاله ،وکالاله ال الالیل مرال الالیوبه البال الالا ن ال الالت پال الاله النال الاله ش ال ال ه
ال وانالالی وي او چ ال څ ال ک ،وک ال الاله پالاله خ الاله جا واو وا ال .
ال ز و کالړي ال النالاله خوانالی عالالی الالو ک ال ي .ال الاله اس ال ال ال ال و و ال ال او خ ا ال ال و څخال الاله م ال ال
 ،ګ واعی په النه ش ه چ ک ک ش د اله مس ن الالی ه الا الل کالاله هللا ال الاله ال ال ال ش ال ګ البالالا
و وړم الاله ال س الالیو ز و ک ال ي ، .الالد کس الالان
و کړل یان وط م ضیو پاله البالا ی
وهالالا اس ال وي پالاله النالاله ش ال ه او النی ال نیالالا
اال کړ .
ال هال و پالاله طوتالاله الالی څال عالی ن ال ګ ووا الالد ال وهالالا
 -٠رآا کریم
و ال ال الاله با ال ال الالاالت ک ال ال ال ي ، .ال ال الالګ کسال ال الالان وه ال ال الالا پ ال ال الاله
 -2لحیح البهاری
الالد ال اسال وي او خال اړل او ال
ج مالالا
 -١ابع ماجه
کالا
ی عی ال ،ان سیل اوړي وي او
 -٦در منجحر
کال ال ال ي او ا ه ال الالانی واعال ال الالی او پ ال الاله  ،ال ال ال ال ال ال و  -5م کحاة المصابیح
ال الاله  -٤ا یا العلحم الدیع
ال الالم ج م ال الالا
م اض ال الالت ال ال خ ال ال ال ال
 -٨العینی لی البهاری ترسیر ابع کجیر
او ل وي .او الاډ ګ .
 -٨ترسیر کبیر
الا اله څالاله الي چال پاله اسالالمک ال و الاله ال
 -9ترسیر بیاا القراا
اصال نرالته او الا ال اله الالا پاله مثالا الي چال
 -٠١مظاهر .
ک ال سالالو الاله ومړ او و الاله و څخالاله ک ال ا ال .

زین العابدین کوشان

مدیریت و در کنترول داشرتن لجرام
نفس امریست بس مشکل و در عین
حال هیچ فردی نمیتوانرد از آن بری
نیاز باشد ،چون هر فردی دارای عقل
و ضمیرسالم بخوبی درک خواهد کرد
که هرگاه جلو خواهشات نفسانی در
میادین مختلف آزاد گذاشته شرود و
برره همرره تمررایالت آن جامررۀ عمررل
بپوشاند ،بی تردید زندگی انسرانیت
در جهان هستی طی مدت کوتراهی
غروب خواهد نمود ،و یا هم کم ازکم
زنرردگی بصررورتی در خواهدآمدکرره
برای هرش خص زندگی طاقت فرسا
و مجال زندگی تنگ و تنگ ترخواهد
شد .واقعیرت هرای عینری جامعرۀ
امروزی بخوبی نشان میدهد کره در
اثرعرردم التررزام و پابنرردی بشررریت
امروزی به اصول و مقرراتی که بایرد
مرعی االجرا قرار گیرند،که بره چره
مشکالت و سرگردانی های گونراگون
دچار شده و راه بررون رفرت ازیرن
دغدغره هررا را سرررا ندارنررد .و آن
قواعررد و مقررررات ،عبررارت از آن
اصولی اسرت کره خداونرد علریم و
حکیم برای بشریت وضع نموده تا در
روشنائی آن روابط متقابل خود هرارا
استوار و برقرار نمایند.
زیرا فقط شایستۀ شرأن و مقرام آن
ذات مقتدر و توانا است که حردود و
ثاور زندگی بندگان خود را مشخص
و معین نماید تا درین چوکات زندگی
یومیۀ خود را تنظیم نمایند .زیرا تنها
او صاحب امر و نهی و نسبت به همره
دانا ،حکیم و مهربان تراست.

قرآنکریم آمده است :ﭽﮓ ﮔ ﮕ
البقرة٠٨٨ :
ﮖ ﮗ ﮘ ﮙﭼ
"همچنان خداوند بیان می کند برای
مردم آیت های خود را ،تا باشند که بره
تقوا برسند".
و توبه کنندگان راچنین می ستاید:

دین مقدس اسالم که دین کامل ،شامل و
در مطابقت به نیاز مندی های انسران در
هرزمان و مکان بوده و به خواسته هرای
مشروع انسان جواب های مقنع و منطقی
میدهررد ،هیچگونرره زیررادت ،نقصرران و
تحریف را در خود نمی پرذیرد ،و یگانره
البقرة222 :
چوکاتی است کره مری توانرد بصرورت ﭽﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟﭼ
درست و صحیح نفس انسرانی را شرکل "یقیناً خداوند دوست میردارد توبره
داده و شهوات و خواهشات آنرا در قیرد کنندگان را و کسانی را که خود را پراک
نظم و انضباط درآورد و نظامیست که تروان نگهمیدارند".
تأمین مصالح همگان را دارا میباشد.
در رابطرره برره صررابرین مرری فرمایررد:
األنرال٦٤ :
بناءً اسالم تنها راه نورانی است کره بایرد ﭽﭚﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟﭼ
همگرران مطررابق آن حرکررت نماینررد" .و صبر نمایید ،بدون شک خداونرد 
پروردگار عالمیان می فرماید:
با صابران است".
(ر مز
ﭽ ﮗ ﮘﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ و درحدیثی که امام بخاری و مسرلم
ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ اهلل لیهمزا) در صحیحین خود روایت نمروده
األنعام٠22 :
ﮨﭼ
اند ،بدین شر آمده است « :ع ابی هریزرة
زنده
را
او
سپس
،
بود
مرده
که
کسی
"آیا
ز ززال :ز ززال رسز ززحل اهلل« :ک ز ز م ز ز ابز ززع آدم
کردیم ،و نوری برایش قرار دادیم کره برا یضا الحسن بع ر امجالها الی سبعمار ضع
آن در میان مردم راه برود ،همانند کسی ال اهلل تعالی إ الصحم فانه لی وأنا أجزی به یدع
است که در ظلمت ها باشد و از آن خارج ش ززهحته وبعام ززه م ززع أجل ززی للص ززارم فر یاا،فر ز ز
نگردد؟" .خداوند تبارک و تعالی در آیرات ن ززد فط ززره و فر ز ز نز ززدلقا رب ززه و لهل ززح فز ززم
متعدد اهمیت و ماهیت تقروا را توضریح الصززارم أبیززب نززداهلل مززع ریززح المسززک
میدهد چنانچه می فرماید:
والصیام جن و إذا کاا یحم لزحم أ زدکم
الطحر٠٨ :
ﭽﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪﭼ
فنیرفززو و یصززهب فززاا سززابه ا ززدأو
.
"
باشند
می
ها
"یقیناً متقیان در جنتها و نعمت
اتله فلیق إنی إمرأ لارم».
الیحب ٦ :
(88،820،83ص)855
و می فرماید :ﭽﮣ ﮤ ﮥ ﮦﭼ
"خداوند متقیان را دوست دارد".
"از ابو هریر  روایت است کره
و برای اینکه مامن بتواند تقوا را در قلب رسول اهلل فرمودنرد :ثرواب هرر
خود جابجا سازد باید طریق آنرا بپیماید عمررل آدمرری از ده برابررر الرری
و بهترین راههای دست یرابی بره تقروا ،هفتصد برابر افزوده مری شرود
صیام ،قیام ،اذکار ،دعا ،تالوت قرآنکریم( ،یعنی در مورد اعمال خیرر ایرن
انفاق در راه خداوند ،اعتکاف ،صربر و امت قانون عام الهی چنین است 11
استاناء مری باشرد .درجرای دیگرری از که پاداش یک نیکری بره لحرا

امت های پیشرین حرد اقرل ده برابرر
خواهد شد و گاهی اوقات در اثرحاالت
خاص عمرل کننرده از نظرر اخرالص،
خشیت الهی و غیره بریش از بنردگان
مقبول هفتصد برابر داده خواهد شرد،
پس رسول اکررم ایرن قرانون عرام
رحمت الهی را ذکر فرمود) ولی فرمودة
خداوندی است :روزه از این قانون عرام
مستثنی و باالتر است ،آن هدیۀ خاص
بندة من برای من است و من(هر طوری
که بخواهم) اجر و پاداش آنررا خرواهم
داد ،بندة من برای رضرا و خوشرنودی
من ،هوای نفس و خوردن و نوشیدن را
ترک کرده است( .پس مرن خرودم برر
حسب مشیت خود پراداش ایرن فردا
کاری او را خرواهم داد) بررای روزه دار
دو خوشی و مسرت وجود دارد ،یکری
به وقرت افطرار و دیگرری بره هنگرام
شرفیابی به بارگاه مالک و موالی خود،
و سوگند به خداوند که بوی دهن روزه
دار برره نررزد خداونررد از مشررک
خوشبوتر اسرت و روزه(در دنیرا بررای
حفاظت از حمالت نفس و شیطان و در
آخرت بررای حفاظرت از آترش دوز )
سپری است .و چون یکی از شرما روزه
گرفته باشد ،بروی الزم است که سخن
های بیهوده و فحش نگوید و جنرگ و
جدال نکند ،و اگر کسی برا او جردال و
بدگویی کرد ،پس بگوید کره مرن روزه
دارم".
و از سهل بن سعد روایت اسرت کره
رسررول اهلل فرمودنررد « :إا فززی الجنز بابززا
یقال له الریاا یدخ منه الصزارمحا یزحم
القیام یزدخ منزه أ زد غیزرهم یقزال:
أیززع الصززارمحاأ فیقحمززحا یززدخ منززه
أ د غیرهم فاذا دخلحا أغل فلم یدخ
()٠٨9 ٠2
منه أ د».
"از دروازه هررای بهشررت یررک
دروازة مخصوصی است کره بره
آن باب« الریان» گفته می شود،
از آن در وازه در روز قیامررررت
فقط روزه داران داخل می شوند
(کسی دیگرغیر از آنهرا داخرل
11
نمی شود) در آن روز اعالم می
شود :کجااند کسانیکه برای خدا

روزه میگرفتند؟ پس آنها حرکرت مری
کنند و جز آنها دیگر کسی از آن دروازه
وارد نمی شود ،وقتی از آن دروازه وارد
بهشت می شوند ،آن دروازه بسته مری
شررود و دیگررر کسرری از آن وارد نمرری
شود".
پس روزه ماه مبارک رمضان بهترین رمز
عملی ضبط نفس در دین مقدس اسالم
محسوب می شود ،و چنانچره رکنری از
ارکرران اساسرری ایررن آئررین مقرردس را
تشکیل میدهد ،بهترین و خروبترین راه
رسیدن و نایل شدن به حقیقت تقروا و
تعبیر عملی تمسک مسلمانان به دیرن
مقدس و آسمانی اسالم می باشد.
ﭽﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧﭨ ﭩ
ﭪ ﭫﭬﭭﭮ ﭯ
البقرة٠٨١ :
ﭰﭼ
"ای کسانی که ایمان آورده اید! برشرما
روزه فرض کرده شده است ،همانگونره
برکسانی که قبل از شما بوده اند فررض
کرررده شررده بررود ،باشرردکه پرهیزکررار
شوید".
وقتی روزه و ماه مبارک رمضان را کانون
تربیت در راه ایجاد تقروا و در کنتررول
نمودن و مدیرت کردن نفرس و تمررین
نم رودن مکلفیررت هررای انسررانی مرری
خوانیم ،بی تردیدعاری از مفاد نخواهرد
بود که بطرور نمونره و مروجز و غررض
هرچه بارور شدن بحث خویش به چنرد
حدیث رسول خدا در رابطه به فضایل و
برکات این ماه مبارک اشاره ای داشرته
باشیم :ع ابی هریرة ال :ال رسزحل اهلل:
« إذا دخ رمضاا فیحت ابحاب الجنز و غلقزت
ابززحاب جهززنم و سلسززلت ال ززیابیع و فززی روایزز
(بهاری ٠٨99م)٠22/١
ابحاب الر م ».
"از ابررو هریررره روایررت اسررت کرره
رسول اکرم فرمودنرد :هنگرامی کره
رمضان فرا می رسد ،دروازه های بهشت
باز می شود ،و دروازه های دوز بسرته
می شوند و شیطانها به زنجیرر کشریده
می شوند .و در یرک روایرت بره جرای
ابواب جنت ،ابواب رحمرت ذکرر شرده
است".
چیز اساسی در روزه ،امتناع از خواسته
های بطن و فرج است و این دو غریرزه،

از سرکش ترین شهوات انسان است .و
اگر کسی توانست در خالل یکماه خود
را از این دوخواستۀ نفسرانی حفاظرت
نماید ،سائر غرایز خرود را بره آسرانی
مهار کررده مری توانرد .و بعرد از مراه
رمضان میتواند بقیه خواهشات و غرایز
خود را تنظیم نمروده و نگرذارد کره از
حدود حالل خارج گردد.
لذا ماه مبارک رمضران یگانره وسریلۀ
است که انسان را به تمام راههای تقروا
به پیش مری بررد ،بشررط آنکره روزه
رمضان را در مطابقت به سنت پیامبر
اداء نماید .درین صورت تمام راه هرای
تقوا در برابر مسلمان گشوده گردیده و
آثار آن در قلب وی نقش می گیرد و در
نهایت رمضان ،قلب مامن مملوء از نرور
یقین و تقوا می گردد.
فهرست مراجع:

 – ٠رآنکریم.
 -2المصز ززلی ،بز ززد اهلل بز ززع محم ز زحدبع مز ززحدود ،ا خییارلیعلی ز ز
المهیار ،المکیب ا سنمی اسیانبحل ترکیا٠95٠.

 -١نیسززابحری ،مسززلم بززع الحجززاج ،لززحیح مسززلم ،ج٠ص2٨
دیمی کیب خانه کراچی ٠١٨5هجری.

 -٦خضری بک ،محمد ،تاریخ الی ریع

ا سنمی ،دار

القلم بیروَ٠٦١١.
 -5اله ز ززی البرن ز ززی ،محمد اشز ز ز  ،الیس ز ززهی الض ز ززروری لمس ز ززار
القدوری ،مکیبه رشیدیه سرکی رود کحریه.
 -٤نعمزانی ،محمزد منظزحر ،معززار الحزدیو ،انی زاراَ سززینب
لد پنزه محله جنگی پ اور.
 -٨الهع ،مصطری سعید ،نزه المیقیع شزر ریزاض الصزالحیع،
مؤسسه الرساله بیروَ٠٦١٨.
 -٨البززانی ،محمززد نال زرالدیع ،مهیصرلززحیح البهززاری ،مکیززب
ا سنمی بیروَ٠٦١٤.
 -9فیززروز هززروی ،دکیززر بززدالر یم ،فززیا البززاری شززر مهیصززر
لحیح البهاری ،دار الندوة العالمی ریاض ٠٦2٨هجری.
-٠١ز یل ززی ،دوکی ززحر وهب ززه ،الرق ززه ا س ززنمی وادلی ززه ،دارالرک ززر
دم

٠٦١٠هجری.

 -٠٠آل ف ز ز ززحزاا ،ف ز ز ززحزاا ب ز ز ززع ب ز ز ززد اهلل ،المله ز ز ززی الرقه ز ز ززی،
دارالغدالجدید ،منصحره– اهره ٠٦2٨هجری.
 -٠2بهززاری ،ابززح بززداهلل محمززد بززع اسززما ی بززع اب زراهیم بززع
مغیز ززره بز ززع بردزبز ززه ،لز ززحیح البهز ززاری ،دار ا یز ززا الیرار العربز ززی
بیروَ٠٦١٤.
 -٠١المنز ززذری الدم ز ززقی ،زکز ززی الز ززدیع بز ززد العظز ززیم ،مهیصز ززر
لحیح المسلم ،مکیب اسنمی بیروَ.٠٦١5

الحمززد هلل رب العززالمیع ،والصززنة والسززنم
لززی اش ززر األنبیززا والمرسززلیع و لززی آل ززه و
الحابه اجمعیع ،اما بعد:
در مررورد مرراه پربرکررت رمضرران
مبارک آیات زیادی وارد شده است که
از آن جملرره ایررن آیرره متبرکرره هررم
میباشد .و قال اهلل تعالی :ﭽﭣ ﭤ
ﭥﭦ ﭧﭨﭩ ﭪ ﭫ
ﭬﭭﭮ ﭯﭰ ﭲ
ﭳﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ
البقرة٠٨٦ - ٠٨١ :
ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀﭼ
ترجمه :ای کسانی که ایمان آورده ایرد
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
فرستاده شده است{کتابی} که مردم
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
می گردد :روزه بررای مامنران فررض
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
توان گرفتن روزه را ندارد و یا مسرافر
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
توانایی جسمی داشته باشد روزه مراه
رمضان برایش البدی و ضرروری اسرت
که بگیرد.
احادیث رسول اهلل كه در باره فضالیلت روزه
رمضان وارد شده است از آن جمله:

و ززع ابززی هریززرة ززال :ززال رسززحل اهلل:
( ز ززال اهلل زوج ز ز  :ک ز ز م ز ز ابز ززع آدم لز ززه إ
الصززیام ،فانززه لززی و أنززا أجزززی بززهة والصززیام جن ز
ف ز ززاذا ک ز ززاا یز ز ززحم ل ز ززحم ا ز ززدکم ،فنیرفز ز ززو و
یصززهب ،فززاا سززابه ا ززد او اتلززه ،فلیق ز  :انززی
ل ززارم ،وال ززذی نر ززس محم ززد بی ززده لهل ززح ف ززم
الصارم ابیب نداهلل مع ریح المسزکة للصزارم
فر ی ززاا یرر هم ززا :اذا افط ززر ف ززر برط ززره ،و اذا
لق ز ززی رب ز ززه ف ز ززر بص ز ززحمه) .و ه ز ززذا لرز ز ز روایز ز ز
البهاری ،وفی روای له( :ییرک بعامه ،و شزرابه،
و شززهحته ،مززع أجلززی الصززام لززی و أنززا أجزززی بززه،

والحسززن بع ززر أمجالهززا) .و ف زی روای ز لمسززلم:
(ک مز ابزع آدم یضزا ة بع زر أمجالهزا إلزی
سززبع مئ ز ضززی  ،ززال اهلل تعززالی :إ الصززحم فانززه
ل ززی و أنز ززا اجززززی ب ززه یز ززدع ش ززهحته ،م ززع أجلزززیة
للصززارم فر یززاا :فر ز نززد فطززره و فر ز نززد
لق ززا رب ززه ،و لهل ززح فی ززه أبی ززب ن ززداهلل ری ززح
«»٠
المسک).
ترجمه :از ابو هریره روایت شرده
است که پیرامبر فرمودنرد« :خداونرد
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
سپر است ،پس وقتی یکی از شما روزه
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 13
که با خدای خود مالقرات مری

کند که از روزه اش شادمان اسرت» .و
این لفظ بخاری است و روایتی دیگر از
او آمده است« :خداوند مری فرمایرد:
انسان روزه دار خوراک و آشامیدنی و
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
برابر پاداش و اجرر دارد» .در روایتری
دیگر از مسلم آمده است « :هر اعمال
انسان دو چندان و هرنیکی ،ده برابرر
تاهفت صد برابر پاداش داده می شود،
خداوندأ می فرماید :جرز روزه کره
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
خوش بو تر است».
و ززع أب ززی س ززعید اله ززدری ززال :ززال
رسززحل اهلل( :مززا مززع بززد یصززحم یحمززا فززی سززبی
اهلل ،إ با ززداهلل بززذالک الیززحم وجهززه ززع النززار
« »8
سبعیع خریرا).
ترجمه :از ابوسعید خدری روایت
شده است که پیامبر فرمودند« :هر
بنده ای که روزی را در راه خدا ،روزه
بگیرد ،خداوند یقیناً صرورت او را بره
خاطر آن روزه ،به مدت هفتاد سال از
آتش(دوز ) دور می کند».
و ع ابی هریرة ع النبزی زال:
(مززع لززام رمضززاا ایمانززا و ا یسززابا،
«»١
غررله ما تقدم مع ذنبه).
ترجمالاله :از ابررو هریررره
روایت شده است که پیامبر
فرمودنررد« :هرررکس از روی
ایمان و اخالص و انتظار پاداش
از خرردا ،رمضرران را بگیرررد،
گناهان گذشته ی او آمرزیرده
می شوند».
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امت اسالم اجماع دارند بر این
که روزه مراه رمضران مبرارک

فرض و عین است بر هرمسلمان و مکلف
مرررد و زن ،و در فرضرریت آن احرردی از  -8فرض -8واجب -3سنت  -4مستحب
 -5مکروه  -6حرام.
مسلمانان مخالفت نکرده است.
روزه در لغالالت( :امسرراک)(خود را نگرراه  -1روزه فرضی :آن روزه رمضان است.
 -2روزه واجب عبالارا اسالت( :الرف):
داشتن است)،
و در اصالالطال شالالر  :خررود داری از تمررام قضرراء آوردن آنچرره را کرره فاسررد
شکننده های روزه است از طلوع بامرداد گردانیده اسرت از روزه نافلره( .ب):
تا غروب خورشید به همراه نیرت کرردن روزه نذر( .ج) :روزه کفاره هرا -روزه
کفاره ها در صورت هرای آتری الزم
روزه.
روزه رمضان بر چه كال فالرا اسالت :روزه می گردد( :الرف) شکسرتن عمردی
رمضان ،در اداء و قضراء برکسری فررض روزه رمضان بدون عذر( .ب) جمراع
است کره در وی شررطهای آتری یکجرا کردن در روز رمضان بره قصرد( .ج)
روزه کفرراره ظهررار( .د) شکسررتن
گردیده باشد.
اول اینکه :بالغ باشد ،پس روزه برکرودک سوگند ،ارتکاب بعضی از ممنوعرات
فرض نیست  -8اینکه مسلمان باشد پس در زمان احرام برای حاجی یا معتمر-
روزه برکافر فرض نیست -3 .اینکه عاقل کشتن به خطاء و آنچه کره در حکرم
باشد پس روزه بردیوانه فرض نیست -4 .آن است.
اینکرره ،در دار اسررالم باشررد ،و یررا اگررر  -9روزه سنت عبارا است از :روزه روز
چنانکه در دار حرب است بروجوب روزه عاشورا به همراه روز نهم و یا یازدهم
از محرم.
دانا باشد.
 -4روزه مستحب عبارا است از( :الرف)
ادای روزه برچه کسی فرض می گرددز
 -8اداء روزه برکسی فرض می گردد کره روزه گرفتن -سه روز از هر قسرمت
مقیم باشد پس ادای آن برمسرافر فررض ماه که باشد.
(ب) روزه گرفتن روزهای بریض(-83
نیست.
 -8آدای آن برکسی فرض می گردد کره  )85 -84از هرماه.
سالم و تندرست باشد ،پس آدای آن برر (ج) روزه گرفتن روز -دوشنبه و روز
پنجشنبه در هر هفته.
مریض فرض نیست.
 -3ادای آن بر زن در صورتی فرض مری (د) روزه گرررفتن -شررش روز از مرراه
گردد که از حیض و نفاس پاک باشد پس شوال روزه گرفتن روز عرفره بررای
ادای آن بر زن حایض و برر زن در حرال غیرحاجی.
نفاس فرض نیسرت چره وقرت اداء روزه (و) روزه حضرت داوود؛ .و آن این
صحیح اسرت؟ ادای روزه صرحیح اسرت است که یک روز را روزه می گرفت و
یک روز را می خرورد و آن بهتررین
وقتی که شرطهای آتی فراهم باشد:
 -8اینکه شخصی نیت روزه را در وقتری روزه است به نزد خداوند تعالی.
بنماید که در آن نیت صحیح می گرردد -5 .روزه مکروه عبارا اسالت از( :الرف)
 -8اینکه زن از حیض و نفاس پاک باشد .روزه گرفتن -روز عاشورا اگرر آنررا
 -3اینکه روزه دار از اشیای فاسد کننده تنها گرفت و روز نهم و یازدهم را بره
هستند خالی باشرد همچرون خروردن ،آن پیوست نساخت.
آشامیدن ،جماع و آنچه که در حکم ایرن (ب) روزه گرفتن روز شنبه اگر آنررا
تنها گرفت.
چیزها است.
 -4و برای صحت اداء روزه شرط نیسرت (ج) روزه وصال -و آن این است کره
روزه دارد بعد از غروب اصرالً افطرار
که روزه دار از جنایت خالی باشد.
انوا روزه به شش نو تقسیم می شود:

نکند و روزه فردای آن را به آن متصل و
پیوست گرداند.
 -6و اما روزه حرام عبارا است از( :الرف)
روزه گرفتن روز عید فطر،
(ب) روزه گرفتن -روز عید قربان.
(ج) روزه گرفتن روز های تشریق .و آن
عبررارت اسررت( )83 -88 -88از مرراه
ذوالحجه.
وقت نیت کردن روزه ،روزه صرحیح
نمی شود مگر بانیت .محل نیرت :قلرب
است روزه بانیت کردن از هنگام شرب
تا پیش از نیمه روز صحیح مری شرود:
در ،ادای رمضان -8 .در نذر معرین-3 .
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
های آتی تعیین کردن و نیت کرردن در
شب شرط است و نیرت کرردن بعرد از
طلوع بامداد صحیح نیست -8 :در قضاء
آوردن روزه رمضان -8 .در قضاء آوردن
آنچه را که فاسد گردانیده است از روزه
نفل -3 .در روزه های کفاره ها -4 .و در
روزه نذر چگونه رؤیت ماه به اثباا می رسد:

اثبات می رسد ،یعنی شرط نیسرت کره
بگوید گواهی می دهیم برثبروت رهیرت
هالل رمضان اما رهیرت هرالل عیرد برا
شهادت دو مرد«یعنی شرط است کره دو
مرد و یا یک مرد دو زن بگویرد گرواهی
می دهم برثبوت رهیت هالل عید» بایک
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
بقیه ماه ها با شهادت دو مرد عاقرل ،یرا
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
که رهیت هالل از راه که واجرب آورنرده
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.

چنانچه رسول اهلل فرموده است:
و ززع اب ززی هریز ززرة ،أا رس ززحل اهلل(لز ززلی اهلل
لیززه وسززلم) ززال( :لززحمحالراییه ،و افطروالراییززه حکم روزه گرفتن در روز شک:
روز شک همانا روز بعرد از بیسرت و
فززاا غبززی لززیکم ،فززأکملحا ززدة شززعباا ن ززیع).
وف ززی روایز ز مس ززلم( :ف ززاا غ ززم ل ززیکم ،فص ززحمحا نهم شعبان است در صورتی که دانسرته
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نشد آیا هالل عیرد در آن طلروع کررده
ن یع یحما).
ترجمه :از ابوهریره روایت شده است است یاخیر :روزه گررفتن در روز شرک
که پیامبر فرمودند :بادیدن آن(هالل بانیت فرضی ،یا نیتی که در حرال ترردد
مراه رمضرران) روزه بگیریررد و بادیرردن میان فرض و نفل باشد مکروه است ،امرا
آن(هالل ماه شروال) ،روزه بگشرایید و روزه گرررفتن در روز شررک بانیررت نفررل
اگر برشما پوشیده شد و آن را ندیدید ،مکروه نیستز اگر چنانچه قاطعانه نیرت
نفل را نمود .شخصی که در میان گررفتن
پس سی روز شعبان را کامل کنید.
ماه رمضان بایکی از دو امر آتری ثابرت روزه و خوردن آن متردد برود ،روزه وی
می شود -8 .بادیدن هالل رمضران -8 .صحیح نمی شود ،برای مفتی الزم اسرت
باتمام شدن شمار ماه شعبان به تعرداد تا عامه مردم را در روز شک بره انتظرار
سی روز تمام ،اگر چنانچره هرالل مراه کشیدن تا قبل از چاشتگاه بردون نیرت
دیررده نشررد .رهیررت هررالل رمضرران روزه دستور دهد ،سپس اگر وقت نیرت
باخبردادن یرک مررد و یایرک زن بره تمام شد و وضرعیت مشرخص و متعرین

نگردید آنگاه ایشران را بره خروردن
دستور دهد .کسی که در روز شک به
نیت نفل روزه گرفت ،سرپس آشرکار
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
نمی شود -8 :اگر به فراموشی خرورد.
 -8اگر به فراموشی آشامید.
 -3اگر به فراموشی جماع کرد.
 -4اگر برسر خویش روغن مالید.
 -5اگر سرمه کشید ،هرچند که مزه
آنرا در حلق خویش یافته باشد.
 -6اگر حجامت کرد.
 -7اگر غیبت کسی را کرد.
 -2اگر نیت خوردن روزه را کرد امرا
نخورد.
 -0اگر به حلق وی بردون فعرل وی
دودی داخل شد.
 -88اگر به حلق وی مگس داخل شد.
 -88اگر جنوب گردید همچنرین روزه
فاسد نمی شود .اگر در طول روز هرم
جنوب باقی بماند ،ولریکن ایرن امرر
مکروه تحریمی است به جهت تررک
فریضه نماز.
 -88اگر به جوی فرو رفرت و آب در
گوش وی در آمد.
 -83اگر به بینی وی مخراطی داخرل
شد پس آنرا عمداً استنشاق کررد یرا
بلعید.
 -84اگر قی به دهان او براال
آمد و سپس بردون فعرل آن
دو باره به حلقش برگشت به
آن قی اندک باشد چه بسیار.
 -85اگر به قصد قری کررد و
آن قی کمتر از پری دهان آن
بود ،و بدون فعل وی دوبراره
به شکم وی برگشت.
 -86اگررر چیررزی را کرره در 21
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مانده بود خورد ،و آن چیز خرده شرده
کمتر از دانه نخودی بود.
 -87اگر چیزی را از خرارج دهران بره
دهان خویش داخل کرد و آنررا جویرد
مانند کنجدی تا آنرا متالشی گرداند ،و
برای آن در حلق خویش مزه ای نیافت.
 -82روزه با آمپول فاسد نمی شود چره
در جلد تزریق شود چه در شریان.
 -80اگر گوش خویش را با چوبی خالل
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
کفاره نیز واجب است -8 :اگر روزه دار
غذائی را خورد که طبع بدان مایل است
و شهوت شکم با آن برآورده می شرود.
 -8اگر -روزه داردوائی را بردون عرذر
شرعی خورد.
 -3اگررر -روزه دار آب ،یررا آشررامیدنی
دیگری را نوشید.
 -4اگر -روزه دار جماع کرد -5 .اگر-
روزه داربارانی را که به دهان آن داخل
شده بود بلعید.
 -6اگر -روزه دار گندم را خورد و آنرا
با دندان هایش میده کرد.
 -7اگر -دانره گنردم را بردون میرده
ساختن آن را بلعید.
 -2اگر -دانه کنجد یرا ماننرد آنررا از
خارج دهان خویش بلعید.
 -0اگر -اندک نمکی خورد.
 -88اگر -سیگاری یرا چیرزی را
دود کرد -88 .اگرگل خرورد و او
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
 22باشد:
 -8اگررررد درحرررال ادای روزه

رمضان خورد یا آشامید پس اگرر در
غیر رمضان خورد یا آشرامید کفراره
الزم نمی گردد همچنین کفراره الزم
نمی گرردد اگرر چنانچره در قضراء
آوردن روزه رمضان خورد یا آشامید.
 -8اگر -به قصد خورد یرا آشرامید
پس کفاره الزم نمی گردد اگر و قتی
که به فراموشی خورد یا آشامید.
 -3در صررورتی کرره در خرروردن و
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.
 -4اگر به خوردن یا آشامیدن ناچرار
نبود پس اگر به خوردن و آشرامیدن
ناچار گردید کفاره الزم نمی گرردد.
 -5اگر زیر فشرار و اجبرار وادار بره
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
سخن گفتیم عبارت است از -8 :آزاد
ساختن برده ای چه آن برده مرامن
باشررد و چرره غیررر مررامن -8 .روزه
گرفتن دو ماه پیاپی که در میان آنها
روزهررای عیررد و روز هررای تشررریق
نباشررد -3 .طعررام دادن شصررت
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
توانایی روزه گرفتن دوماه پیراپی را
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
هرفقیری نیم صاع از گندم یرا آرد آن
یا قیمت نیم صاع از گندم یا یک صراع
از جو ،یا خرما یا قیمت یک صاع از جو
«»5
یا خرما را بپردازد.
چه وقت قضای بدون كفاره واجب می گردد:

روزه در صورت های آتی فاسد می
گردد و قضای آوردن در آنهرا واجرب
است ولریکن در آنهرا کفراره واجرب
نیست -8 :اگر روزه داری به جهت عذری
از عذر های شرعی همچون سفر ،بیماری،
بارداری ،شیردهی ،حیض ،نفاس ،بیهوشی
و دیوانگی روزه را خورد.

 -8اگر -روزه دار چیزی را خرورد کره
عادتاً خورده نمی شود و شهوت شرکم
به آن بررآورده نمری شرود ،همچرون
دارد -اگر آنرا به جهت عذری شررعی
خورد و همچون آرد و خمیرر ،و نمرک
بسیار به یک دفعه ،و پنبره و کاغرذ ،و
هسته خرما و گلز اگر چنانچه عرادت
وی به گل خوردن نبود.
 -3اگر -روزه دار چیزی از اشیای آتی
را بلعید سنگ ریزه آهن سنگ ،طرالء
نقره ،سرب و غیره.
 -4اگررر روزه دار برره زور برخرروردن یررا
آشامیدن وادار سراخته شرد و خرورد یرا
آشامید.
 -5اگر روزه دار به خوردن یرا آشرامیدن
ناچار گردید ،پس خورد آشامید.
 -6اگر روزه دار به خطای خورد به گمران
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.

 -7اگر در مضمضه یا استنشاق ،چنان
زیاده روی و مبالاره کررد کره آب بره
سوی شکم سبقت گرفت.
 -2اگر -به قصد قی به پری دهان آن بود.
 -0اگر -به حلق وی بارانی داخل شرد
یا برفی آمد که آنرا با فعل خود نبلعید.
 -88اگرررر -روزه اش را در غیرررر ادای
رمضان فاسد گردانید.
 -88اگر -بافعل خرود دود را در حلرق

خویش داخل کرد.
 -88اگر در بین دندانهایش چیرزی از
طعام به اندازه یک نخود براقی مانرد،
پس آنرا بلعید.
 -83اگر چیزی را به قصد خورد ،بعد
از آنکه به فراموشی خورده برود-84 .
اگر بعد از آنکه در روز نیت روزه کررد
در حالی که به شب آن را نیت نکررده
بود خورد.
 -85اگر مسرافر گردیرد پرس نیرت
اقامت کرد و بعد از آن خورد.
 -83اگر سفر کرد بعد از آنکره مقریم
گردیده بود پس خورد.
چه چیز برای روزه دار مکروه است:

امور آتی برای روزه دار مکروه اسرت
پررس بررر وی الزم اسررت تررا از آنهررا
اجتناب کند ،برای اینکره بره روزه او
هیچ نقص وارد نشود:
 -8جویرردن چیررزی یررا چشرریدن آن
بدون نیاز -8 .جمع کرردن آب دهرن
در دهان و سپس بلعیدن آن -3 .هرر
آن چیزی که سبب ضرعف و نراتوانی
وی است همچون حجامت کردن.
چه چیز برای روزه دار مکروه نیست:

اوامر آتی درحرال روزه داری مکرروه
نیست.
 -8روغن مالیدن برسبیل و ریش.
 -8سرمه کشیدن به چشم.
 -3غسل کردن برای خنک ساختن بدن.
 -4پیچاندن تن خود با جامه مرطوبی
برای خنک ساختن بدن.
 -5مضمضه و استنشاق برای غیر وضوء.
 -6مسواک زدن در آخرر روز ،بلکره
حتی مسواک زدن درآخر روز همچون
مسواک زدن در اول است سنت است.
عذر های مبا نمودن و خوردن روزه:

اسالم دین فطرت است پس انسان
را بیشتر از طاقت و تروان آن مکلرف
نمی گرداند و خداوندأ بره بنردگان
خویش مهربان است زیرا برای ایشان
خوردن روزه و قضاء آوردن آن در روز
های دیگری را اجرازه داده اسرت ،اگرر
چنانچه به سبب روزه گرفتن بره ایشران
زیان یا مشقتی وارد می گردید پرس در
صورتهای آتی ترک روزه جایز است:

 -8برای مریض ،اگرر روزه گررفتن بره او
زیان می رسانید یا برخود از افزون مرض
از طوالنی شدن مدت مرض بیم داشرت.
 -8برای مسافری که سفر طروالنی را در
پیش می گیرد که در آن سفر ،نماز کوتاه
می گردد.
 -3برای کسی گرسنگی سرخت برر وی
روی می دهد و برگمان وی چنین غالب می
گردد که اگر روزه را نخورد هالک می شود.
 -4برای زن باردار اگر چنانچه روزه گرفتن
به خود وی یا به جنینش زیان می رسانید.

 -5برای زن شیرده اگرر چنانچره روزه
گرفتن به خرودش ،یرا بره طفرل شریر
خوارش زیان می رسانید.
 -6برای زن حایض و زن در حال نفاسه،
بلکه برای این دو روزه ،خروردن واجرب
است .و روزه گرفتن آنها صحیح نمی شود.

 -7برای شیخ فانی به جهت کبرسن وی
قضاء آوردنی نیست بلکه برر وی فدیره
واجب است.
 -2خوردن روزه برای شخصی کره روزه
نفلی گرفته است بدون عذر جایز است و
بررر وی واجررب اسررت کرره آن را در روز
دیگری قضاء آورد.
 -0خوردن روزه برای کسی که در حال
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
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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
چنانچه رسول خدا فرمودند:
(مع نذراا یطیع اهلل فلیطعه ومزع نزذراا یعصزی اهلل
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فن یعصیه)
هرکه نذر کرد که اطاعرت خداونردأ را
بنماید ،پس بایرد کره او را اطاعرت کنرد .و
هرکه نرذر کررد کره نافرمرانی خداونرد را
بنمایدباید(او را) نافرمانی نکند.

شروط نذر:

 -8اینکه از جنسی چیزی نذر کررده
شده واجبی وجود داشته باشرد هرم
چون روزه و نماز.
 -8اینکه چیزی نذر کرده شرده بره
ذات خود مقصود باشد.
 -3اینکه چیزی نذر کرده شده قبرل
از نذر واجب نباشد.
 -4اینکه نذر کرده شده باید حرریص
نباشد.
پس نذر آزاد ساختن برده و نرذر
اعتکاف و نماز غیر فرض صحیح است
و نذر کردن وضوء صحیح نیست زیرا
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
عید ،یرا بره روزه گررفتن روز هرای
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:
 -8صحیح بخاری حدیث شماره ()8204
صحیح مسلم ،حدیث شماره (.)8858
 -8صحیح بخاری حدیث شماره ()8248
صحیح مسلم ،حدیث شماره (.)8858
 -3صحیح بخاری حدیث شماره ()8202
صحیح مسلم ،حدیث شماره
(.)8870
 -4صحیح بخاری حدیث شماره
( )8088صحیح مسلم ،حدیث شماره
(.)8828
 -5و در فقه میسر گفته است که
یک صاع و معادل سه کیلو و شصت
گرام است.
 -6فقه میسر.
 -7صحیح بخاری حدیث شماره
29
(.)6606

استاد محسن حنیف

الالد

ال ال م س الالت ک ! پال الاله الن الاله ال ال وطال ال
النه خه ي اس ه وړا ي کهدي
رسال الالاال څال ال ،ل الاله پال الاله ال الیآن ک الالیام ال الالاال ش ال ال ؟
تیا الالف ال ال څ الاله ال ؟ مو الاله ال کال ال ک الي؟ ال
رس ال الالاال پ ال الالی وړا ال ال ي ما ال الالا زل څ ال الاله مو که ال ال ا
ش د؟
رسالالاال پالاله الیآن کالالیام الالد څال ،ا الاله کالالی شال
ال ؟
رسالالاالاو ال الاله څخالاله ج ال ړ شال ي ال ي پالاله
الیآن ک الالیام پ الاله څل وعر ال ث ال پ ځ ال س
کی ه کی ش ي الي.
(أ.د .محمد زكي محمد خضر ،معجم كلمات القرآن الكريم.)5 /22

پ الاله الن الاله ال مال ال ا الو الالد ال  ،الالا الالم الیآن
ک الالیام ال رس الالاال الالا ال الاله ال راب ال س الالتا ه الاله
الاله
الالد ال ال
الل ک الالړم ولک الالد پ الاله ال ال  ،الالا
ن ال او هللا تا په صیال والي
البقرة2١5 :
ﭽﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﭼ
هللا تا رساال ه خ ي.
ان ال ال ال ال ال اصال ال ال ال الالثراند والال ال ال ال الالي رسال ال ال ال الالاال ال
مال ال ځم ن څخال الاله ال ال ال شال ال د ال و ل ال ال پال الاله
مت ا ال که الا و دي وي که مېی.
ال رس الالاال ض ال ص الالمه الل چ الالي ال س الالو ن
مت الالګ ال الالیي .رسال الالاال ال انسال الالان ال ال ال
و ال ال ن او ال ال ال الاله ش ال الالها پ ال الاله کل ال الاله
الالا چدي چ الالي ال اس الالت ام ال ک .الالي و ل الالي
 24وي.
(المررداَ فَ غریب القرآا للراغب األلرهانَ )٤١٤ /٠

ال ت الاله ال رس الالاال ال تیا الالف څخ الاله و وس الالته ال الاله
مو ال ال الاله الالم اش الالا ل ش ال م الل چ الالي رس الالاال الالم
رک ال الالیي رس ال الالاال که ال ال ا ش ال ال د ال الالم و ال ال ند رس ال الالاال
کهال ال ا ش ال ال د او ال الالم ال و ال ال ال الالی ال اله ش ال ال د اړو ال ال
کهال ا شال د چالالي ال سالالو ن څخاله خیابال الاله وځالالي
ام وال اله م ځاله
که الاک پاله ال ومن وال
وړ او ال مرالالیول الالاک پالالی ض ال وسالالله ا پ الاله
کال ال ( .پ الاله الم اړل سال ال املا ال ال  ۳۳و ال ال ل).
څه ال ته ال االوند وړ ال چي ال رساال مثر ک
او تیاف الم ال مېالیو ال و مثالا هو پاله څهالی الی
څ ال ک ال خ ال والالاو سالالیل سالالم تا ال وي ال وهلکالالد
پاله الاله الا وا ال چالالي ریبال ن خ لالاله الم ل سالالوه
رلال الاله او م ډ ال ال ګ بلهال الاله ا ال الالم وا سال الالمک ال ال پال الاله
رس الالاال او ال ال و ا ال ال ن ک الالړ ال ( .س ال
ن الالاری  ۲۲و ال ل) الا الاله ال مطو ال ﷺ ال ال ال
پالاله م او ال الالد م ار الالان خ لالاله الول مه ال ل الالم ل
اصال ال ال الالمه م ال ال ال ال ي او ال مطو ال ال ال ال بلهال ال ال الاله ا ال ال ال الالم
وا س ال الالمک او مل ال الالیو ال الالم ل ال ال رس ال الالاال م ال ال ي.
(سال ال ا ا ال الالی  ۱۱و ال ال ل) خال ال هللا ت الالا پال الاله
وال م ،الالا الالد پالاله و ا ال  ۱۲وهال آ ال الالد پالاله
ص ال الیال واي ال الالد چ ال الالي خ ل ال الاله و ال ال ا م ار ال الالان پ ال الاله
رسالاال الالد وا الظ او ال رسالالاال پل االان الي خال الو
ه خ رساال اصمه کا ي.
ال ال رسالالاال پهي ال ند اصالاللي لالاله الالا الیازو و ال ا ال
هللا ت ال الالا ری ال الالان ( ل ال الالک ال واطل ال الاله وهلال ال ال و کی )
کتال الالا ال  .ک ال ال ک ش ال ال ګ چ ال الالي ال هللا ال الالا ن رس ال الالاال
وبا ال ال الاله ال ال الاله رسال ال الالاال ال کال ال الاله څال ال الاله ال ال الالم خل ال ال ال

االسته م ه و کړي.
پالاله الیآن کالالیام الالد رسالالاال پالاله الالیل ورالاله ن ال
شال ال ال ک الاله الاله ال الالاک س الالیل ړ ال ال و
کالاله ال اخم ال سالالیل ړ ال و او کالاله ال و ال څالاله
سالالیل .پالاله الم والالا ال څی ال ل وهلکالالد ستاس ال
لی ه وړا ي ک و
ال النالاله مو رسالالاال ن الاله
او پالاله وړا ال ي ال ال په وه ا ال ماالالا زل ال الالیآن
الالد الالاالل ش ال م الل ال
کالالیام پالاله مې الالیو ،الالا
وهلکال الالد پال الاله ال الاله س ال ال طال الاله  ۴۴وا رال الالتیا
 ۱۴ -۱۲کتم ش ئ.
االا ي رسالالاال او ال الالاک
رسالالاال که ال ا ش ال د چالالي ،ه الالد الوسالالتان ال ال
ال الاډ ال د که ال ا شال ال د
ش ال ګ و خ الالد خ ال ال ال
چ الالي ال الالاک رس الالاال الاډال ال د وي چ الالي خ ل الاله پ الاله
الالاک الالد ال کلالالم او رسالالاال م ي ،الالا پالالی ،الالا
شال ال ي وي کال الاله ال ریبال ال ن الالاک چال الالي ال و ال الالد
اس الیا هل پ الاله وړا ال ي کل الالم ال ال الالا ن ال ل
ویخال الاله رلال الاله( .س ال ال امل م ال ال ن  ۴۴ونال الالاری
 ۲۵و ال ل) االا ي رسالالاال الاله ال چالالي اص ال
الالا ن اج الالازل الاله و کال ال ي خال ال پ الاله بوال ال الالد
رسالالاال لالالاکم وي چالالي مال ال پالاله خ ال وخ ال
د مېیي وهلکد وا .
ال االا م رسالالاال پالالی ض ال ماالالا زل الالم پالاله الالیآن
کیام په مېی و کا االل شال م الل ال اله
جولال ال ال سال ال ا ا الالیم  ۱۰۰وهال ال آ ال ال ال الالم
ال چي و وسته وه ال یجو سیل ا ش د.

ال چهم ما ي رساال النه مو رساال ال جالا ت او
متالالامم رسالالاال الاله الالم شالالاملهدي .ال النالاله مو
رس الالاال ن الاله او پ الالی وړا ال ال ي ال ال ما الالا زل ال الیآن
کالیام مېالی ،ا اله الاال کالړم الل آن الی الم چالالي ال
 ،ال په وه ا ال ال الب ال ت پالاله سالالی هک الالد الالاالل
شال ال م الل ک الاله ش الالته بله الاله ا س الالمک چ الالي پ الاله
ال ک الالد ال مالالا ي رسالالاال زاالالاال نرالالی شال وو ال
الل پی ضال لکاله ماالا زل ک اله پاله الم اړل ال
ث ال الاله ال الالا ل ا ل ال ال کد ،ا ال الاله کال الالتم ش ال ال ئ
سورة الاعراف ،۵۸ :هود ۵۸ :والشعراء.۱۵۱ – ۱۵۱ :

ال رس ال الالاال ال مه ه ال ال ي ال الاله م ل ال ال الاله ال الالا ن
لاکو الي چي ال ه ه م الي رسالاال پهي ال
که ال الالدي .الا چ ال الالي ال ار انس ال الالتان و ال ال ال مس ال الاللوان
و ال ال ال ال او ال ال الالا ن ال ال ال ال هللا ال ال ال ال ال څخال ال الاله
س الالی ه ه اخل الالي ال ال ال رس الالاال ال مه ال ال ي الالا ل
الاله م ل ال ال ال سالالم پ الالاو او پالاله سالالوه الاله
نس په ال د مثا هو وز ه الل .یڅ ال
ال هللا وچ ال ال الالیل پ ال ال الاله زړل ال ال الالد لاکو ال ال الاله وي ک ال ال الاله ال
ملا ځ الاله او ا الالا و ال ټ ال څخ الاله چ الالي الیآن ک الالیام
ل الا خه ل الم الاالل کالړم الل( .ا ت کاال ت 54
وط ال ال ال ال ال الاله  45وآ بو ال ال ال ال ال الیان  ۱۹۱وألا ث ال ال ال ال ال الالا ۲
و ال ال ال ل) الا ال الاله ال و م را ال ال ال ل هللا ت ال الالا الا
ال و الل چالالي پالاله انسالالا ا الالد ال ا ا مال ن الاله
ش ال ال د( .س ال ال ا ا ال الالی  ۱۰۳و ال ال ل) ال و ال ال م
ال س په پا د هللا تا والي
ﭽﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ
ﮢﮣﮤﮥﮦ ﮧﮨ
البقرة٠٨٨ :
ﮩ ﮪ ﮫﭼ
اډ د ال وال مالا پاله خ ال مال ن الد پاله
ال ال الاله م ال الاله خ ال ال او واکو ال الالا ال الاله ال ال ال الم
الالا ل مالاله س ال چالالي ال خلک ال ال مالالا څالاله ویخالاله
پال ال الاله ال ال الالا وا وخال ال ال پال ال الاله الاډال ال ال د لال ال الالا ال ال الالد چال ال الالي
پ هد .
النالاله آ ال پ الاله الیآن ک الالیام الالد ال و م ال آ ت ال
پا ال مت ال انل ال ال  .ال الم آ ال ا ا الالا ال
و م ال آ ت ال ال ال ال ال ال ال س ال ال ال ال ال ال الیل الا ال چال ال ال ال ال ال الالي ال و م
و وسالالته الالم پی هوګالالا ي اړاال الالا ال  .مسالاللوان
الي خ لال الاله ال ال ا ال ال ازي و م ال الاله ال الاله  ،ال الالا ړم
ک ال ي .الاډ ال د الي الاله کال ال ي چ الالي پ الاله و ل الالد ال
مېال الالی زاال الالا االسال الالتل وي خ ال ال ال ک ال ال د اخت ال ال پال الاله
و ی ال ال و ال الاله السال الالت خ ان ع ال ال پال الاله لیام ال ال مک

وي .مسالاللوان وا ال ال و م څخالاله الومالالیل الالا
واخلي چي ال و م و وسته م پی هوګا پا ه ش د.

ال (وا ااط ال ) ث ال الالی مو امر الالیول طیا الاله
ا ن الالاړي کالاله نالم ن ال سال ال شال ت او
الاډ د .
ﭽﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ
ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﭼ:
مطلال ال الا چال الالي ال الاله م الالا څخ الاله پ الاله شال ال ت
و ک ال ،ا الاله لاکوالالا الاله مالاله س ال ال الم
الالا ل چ الالي ال خلکال ال ال م الالا څ الاله ویخ الاله پ الاله الالا وا
وخ ال ال پال الاله الاډ ال ال د لال الالا ال الالد چال الالي پ ال ال هد  .ال
ریا ال الالک مطل ال ال الا چ ال الالي ال ال ال ال اس ال ال یمسال الاله
ک ال م الالم الاله ش ال ئ ولکالالد څالاله الالدل ویخالاله ال پالاله
او ال ال لاکوالالا الاله پالاله
الالا وا طیا الاله خال
شال ت الد و کال  .الا ال کال مد نلطال پاله وجالاله
الالم الاله وي ولکالالد الاله پال هد چالالي الا ال وال الالا
لالالک ال  .و وسالالت جول الاله الا الالم ال د چالالي کالاله
څ ال ک لالالاکم الالا ا ال د الاله ال ج ال ړ کالالړي هالالی
ال ال واډ ال ال د ال ال ون ال ال شال الالا ان او اس ال ال اال ویاوال الالی
کالالړي ال الاله پ الالی ونس ال ره الالله الل الاله و ک الالړل
شال ال د وه الالا الالم الل الاله ال وال ال ل الالک الاله لم ه الالدي
په وه ال ال ﷺ والال الالي « إِنه تم ز ززا أتنتز ززا بت ت ز ززر ،تو إِنه ُكزز ز ْزم
ت ْهیت ِ
ْحز تزع
صز ُزمح تا إِلتز هزَ ،تو ل تتعز ه بتز ْع ت
ضز ُك ْم أت ْا یت ُكززح تا أتل ت
بِح هجیِز ِزه ِم ززع بز ْع ززا ،و أت ِ
ْض ز تزَ لتززهُ تلتز ز نت ْحز ز ِح تم ززا
ْت
ُ
ت
ت لتززه ِمززع ز ِّ أ ِ
زی
ز
ض
زع
ز
م
ف
،
ع
زم
ز
ت
ت
تخیز ِزه تشززیْئا فتزنت
ت
ُ
ُ
ْ
أْ
ْ ت
تس ت ُ ت ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
یتأْ ُخذْ ،فتانه تما أت ْطت ُع لتهُ ط تْع م تع النهار».
[لحیح البهاري ٤9٤٨ :و لحیح مسلم]٠٨٠١ :

ام خلک ال ! زل ال انس الالان الالم اس ال
ما الاله الب ال م اوړ او که ال ا ش ال د چالالي ستاس ال
 ،الالد الالی ال و پالاله خ ال ال هال الالد مېالالی ب ړا ال
وي ال ال زل الل ال الاله ره الالله وکال الالړک و اال ال د چال الالي
او ک ال کالاله مالالا الالا الاله ال الاله ال و و ال ل الاله
ک ال ک ش ال ګ ره الالله کالالړ ال الي الاله الاله اخلالالي
ما صی ال او ل ه الل ه پیم کړم الل.
ال پ الاله م ي یڅ الالو ال رسالالاال مه ال ي ول الاله
م ل الا الالم الل چ الالي ال االا و پ الاله رس الالد پ الاله الالا
پ ل پی ګا خلال اوسالت شال د او ال اله ال
شر ال ال ک ال ال ال و صال الالمله و ک ال ال ش ال ال د یڅ ال ال
خ ال ال ال ال ال الالیمس م ال ال ال ي خلال ال ال ال ال رس ال ال الالاالل و ال ال ال
وس الالا م شال ال د .هللا ت الالا وال الالي ﭽﯛ ﯜ
ﯝﯞﯟ ﯠ ﯡﯢﯣ
ﯤﯥﯦﯧﯨ ﯩﯪ

ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰﭼ
ام م م الالا ! خ ال ،ا الاله او کال ن
ال الاډ ال د او ل وس الالا چ الالي ال س ال ش الالهان ال
انسا ان او مویي الي الاډال د مم ال و با ال ي
م الالی الي چالالي والالخ و الالو الي پالاله الاله څالاله
الالد ال هللا ب ال امالالیي الاله ک ال ي چالالي امالالی ال و الاله
ک الالړ او ال اله څ الاله کال ال ي چ الالي الو الاله ال ال ام الالی
کهدي.
ال چهو الاله م ل الا چ الالي ال مج الالیک پ الاله مج الالازا الالد
الالا ن ب ال پالالیم طاهالالک ش ال د الاډ ال د و الاله ش ال د
چالالي نیاال الي مجالالازات کهالالدي او واسالالطه و
الي خ ش د یځالي .کاله ال الا ن پاله طاهالک الد
الا خه ال ال ي ا م ال ال ن ال الاله ش ال ال ګ لتال الاله و ال ال اال الالال
کهدي .هللا تا ریما ل الي
ﭽﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ
ﯭ ﯮ ﯯ ﯰﯱ ﯲ ﯳ ﯴ
النسا ٠١5 :
ﯵﭼ
ل
ه الالا مالالا پالاله الالیها الا کتالالا ال الالاز
کالالړ ال الم الالا ل چالالي ال خلک ال الالیم ن پالاله الاله
څال ال الاله پیچکال ال الالړل وکال ال الالړم چال ال الالي هللا ال ال ال ال و ي او ال
خا ا په الرال د الب ا مه ک ل.
هِ
یع تز ز ْبزلت ُك ْم،
په وه ال ﷺ وال الالي إِنه تم ززا أت ْهلتز ز ت ال ززذ ت
أتنهز ُه ْم تكانُحا إِذتا تس تر تق فِی ِه ُم ال ه ِری ُ تز ترُكحهُ ،تو إِذتا
ِ
سززر تق فِززی ِهم ال ه ِ
الح زده ،توایْز ُزم
زامحا تلتْیززه ت
ضززعی ُ أت تز ُ
ُ
تت
ِ
ِ
ِ
ه
زت
ز
ع
ط
ق
ل
ت
زر
ز
س
زد
ز
م
ح
م
ت
ز
ن
ب
ز
م
اب
ف
ا
ت
أ
زح
ز
ل
زه
ت
ت
ت
ت
ت
ه
ت
ت
ْ
ْ
ْ ُ
اللهز ْ
ت
ت ُ ت تت
(لحیح البهاري ١٦٨5 :و )٠٤٨٨
یت تد تها ".
ستاس ال الالی مهالاله م الاله پالاله و ال م
وج الاله ال الالمک شال ال چال الالي لال الاله وال الاله پال الاله الو ال الالد
مه سړي نم وکړل ه واله ال پیویال و
او چالالي لالاله والاله کوالالوو ي نالالم وکالالړل سالالوا والاله ال
و ک ال الاله .س ال الالم پ ال الاله هللا ک ال الاله زم ال الالا ال ال
ر الالاطو الالم ن الالم ک الالړم م الالا و الاله ال ال مس
پیم کړ وا .
ي
الالا ل
ال ل الا چالالي ال رسالالاال ال مه ال
الاله م ل سالالم ال الالد پ الالاو پی ګالالا و
خلکال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال الاله ال االا و پال ال ال ال ال الاله اس ال ال ال ال ال الالد
ص الالمله و کال ال او پ الاله بال ال پ الالیم مو
ا ن لاکو الي.
الیحریم٤ :

25

بحث ایمان به لحا اهمیتى که دارد ،مقدم
بر سایر مباحث است .زیررا ایمران محرور
زندگى مسلمان است و زندگى هر مسلمان
در سایه ایمانش شکل مىگیرد .پرس بایرد
گفت که ایمان در تمام ابعاد زنردگى فررد
مسلمان ،جایگاه کلیردى داشرته و نقرش
بسیار موثرى ایفا مىکند .مسلمان به خردا
ایمان دارد یعنرى او وجرود پروردگرارى را
مىپذیرد کره آفریردگار زمرین و آسرمان
است .داناى پیدا و پنهرانى اسرت .مالرک
هر چیز و پرورش دهنده آن است .معبودى
جدا از او وجود نردارد ،او تنهرا پروردگرار
متصف به جمیع صفات کمالیه است .از هرر
عیب و نقص منزه است ،این عقیده و براور
مامن ،نخسرت ملهرم از راهنمرایى و هردایت
األعراف43 :
تکوینى خداوند است ،که مىفرماید:
«اگرلطف خدانبود(و توسط پیرامبران) توفیرق

نصیب ما نمىکرد ،هدایت نمىشدیم».
ثانیا متکى به دالیل عقلى و نقلى دیگررى
است که ذیالً بدان اشاره خواهد شد.
 -8خداوند متعرال در براره وجرود ،صرفت
ربوبیت و اسماء و سایر صفات خود در قرآن
کریم ،این کاملترین و ارزندهتررین
کترراب آسررمانى خررود چنررین
األعراف54 :
مىفرماید:
« 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
تاریک) شب ،روز را مىپوشراند ،و
شررب ،شررتابان برردنبال روز ،روان
 26است ،خورشید و ماه و ستارگان را
آفریده و تنها او فرمان میدهرد ،او

پاک و منزه و پروردگار جهانیان است» .در
سوره قصص ،آنگاه که خردا ،پیرامبر خرود
حضرت موسى را مورد خطاب قرار داد،
القصص38 :
چنین فرمود:
« اى موسى! من خدا و پروردگار جهانیران
هستم» .و در سوره حشر در تجلیل از خود
و ذکررر اسررماء و صررفات خررویش چنررین
الحشر84 – 88 :
مىفرماید:
« خدا کسى است کره جرز او پروردگرار و
معبودى وجود ندارد .داناى پیردا و پنهران
است .بخشنده و مهربان است (رحمت او در
دنیا شامل حال همه و در آخرت شامل حال
مامنان است) اوست معبود بر حق که جرز
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
آفریدگار ،هستى بخش و صورتگرر(همره
موجودات) اسرت .نرامهراى زیبرا از آن او
هستند .همه موجودات آسمانها و زمرین او
را به پاکى یاد مىکنند(به تسبیح و ستایش
او مشاول انرد) و او خرداى غالرب و دانرا
است» .در سوره فاتحه در باره توصیف خود
الفاتحۀ3 - 8 :
مىفرماید:
«تمام تعریفهاشایسته ذاتى است که پروردگار

جهانیان است .بخشنده ومهربان است (در
دنیا براى همه و درآخرت براى مامنران)».
األنبیاء08 :
وخطاب به مسلمانان مىفرماید:
« شما مسلمانان امت واحدى هستید و من
پروردگار شما هستم .پس تنها مرا عبرادت
المامنون58 :
کنید» .و مىفرماید:
«من پروردگار شما هستم( .باید از معصیت
و نافرمانى) من بپرهیزید» .در سوره انبیراء

پیرامون نفى هر گونه رب و معبودى سواى
األنبیاء88 :
ذات یگانهاش مىفرماید:
« اگر در آسمانها و زمین بره جرز خرداى
یکتا ،خدایان دیگرى وجود مىداشرتند و
امور جهان را مىچرخانیدنرد نظرم عرالم
هستى بهم مىخورد( .زیرا چندین مرکرز
تصمیمگیرى باعث بهم خوردن نظم جامعه
و جهان مىشود) پس اوست مالک عرش و
از هر چه که کفار درباره او مىگویند پاک
و منزه است».
 -8حدود یکصد و بیست و چهرار هرزار
پیامبر در باره وجرود و ربوبیرت او سرخن
گفته و او را بعنوان تنها آفریننده و مالک
کل کاینات معرفى نمودهانرد ،و پیرامرون
اسماء و صفات خردا ،برا مخراطبین خرود
سخن گفتهاند ،و هیچ پیامبرى نیامده کره
خدا با وى سخن نگفته ،یا فرشتهاى بسوى
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
اذعان نمرودهانرد کره آنچره او(پیرامبر)
مىگوید ،از جانب پروردگرار اسرت .خبرر
دادن این جمعیت انبوه که از برگزیردگان
خلق و بهترین انسانها بودهانرد ،حراکى از
این است که مطمیناً گفتره آنران صرحیح
است .و عقل انسان هم نمىتوانرد آنهرا را
تکذیب کند ،همانطور که توافق آنران برر
خبرى که برراى آنهرا مجهرول باشرد ،از
محاالت عقلى است .زیرا توافق یقینرى و
تحقیق در مورد صحت مطلبى کره پایره و
اساسى نداشرتهباشرد ،از پیرامبران کره
برگزیدهترین و منزه تررین فرزنردان آدم
هستند ،و ازنظرعقل ،داناتر ازهمه و در سخن،

راستگوتر از همه مىباشند ،محال است.
 -3ایمان و اعتقاد میلیاردهرا انسران برر
وجود و هستى خداوند ،و عبادت و طاعرت
آنها از وى :بشر عادتاً سخنى را که بوسیله
یک یا دو نفر بیان شود ،مىپرذیرد و آنررا
قبول مىکند ،تا چه رسد به خبر یا اخبارى
که بوسیله جمع کثیرى که از بهترین افراد
روى زمین بوده و تعدادشان از حرد شرمار
بیشتر است ،بیان شود .عالوه بر این ،عقل و
فطرت نیز صرحت ایمران آنهرا را بره ذات
یگانهاى کره از وجرود او خبرر داده و او را
اطاعت و عبادت کررده و بسروى او تقررب
جستهاند ،تایید مىکند.
 -4میلیونها عالم از وجود ،صفات ،اسرماء
و اینکه تنها او آفریننده و پرورش دهنرده
هر چیز است و بر هر کارى قدرت و توانایى
دارد ،سخن گفتهاند ،و بخاطر همرین ویر ه
گی ها او را عبرادت و اطاعرت کرردهانرد و
بخراطر همرین وی گری هرا برا دوسررتانش
دوسررتى ،و بررا دشررمنانش ،دشررمنى و
( )8
رزیدهاند.
دالیل عقلى:

 -8وجود جهان هستى و تنوع موجرودات و
آفریدههاى گوناگون آن ،حکایت از وجرود
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
پدید آورنده ،محال مىداند ،حتى آفرینش
سادهترین موجود را بردون موجرد (پدیرد
آورنده) محال و ممتنع مىداند ،مثالً غذاى
پخته را بدون آشپز و پهن شردن فررش را
بدون فراش محال مىداند .تا چه رسرد بره
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
متفاوتى با دیگرران دارد .بروی ه زمرین و
آنچه که در آن آفریده شرده اسرت ماننرد
انسانها ،جنهرا و میلیونهرا موجرود زنرده
خشکى و دریا ،و تفاوتهایى که میران همره
موجودات وجود دارد .بگونهاى که هریچ دو
موجود عالم هستى ،مانند هرم نیسرتند .و
اختالفاتى که میان انسانها از لحرا رنرگ،
زبان ،درک و فهرم و سرایر خصوصریات و
نشانهها دیده مىشود ،وجود منابع و معادن

گوناگون در دل زمین ،کره داراى فوایرد و
منافع متعدد اند .و دریاهائى کره دو سروم
خشکى زمین را احاطه کردهاند و میلیونها
موجود زنده در آنها زیسرت مرىکننرد .و
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
هر کدام داراى میوههاى خاصى هستند که
از لحررا رنررگ و بررو و طعررم و سررایر
خصوصیات ،با یکدیگر متفاوت اند ،و...
 -8وجود کتابى مانند قرآن ،قرآن مجید که
کالم خداست و در اختیار ما انسرانها قررار
گرفته تا آنرا بخوانیم و معنى و مفهوم آنررا
درک کنیم .این کتاب عظیمالشران دلیلرى
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
وجود او ،دارد بخاطر اینکه کالم او مشتمل
بر معتبرترین شریعتى است کره بشرر ترا
کنون آنرا شناخته اسرت و برا ارزشتررین
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.

و با صرداقت و درسرتى کامرل ،مطالرب و
دیدگاههاى مذکور را ارائره نمروده اسرت.
بگونهاى کره در طرول تراریخ و برا وجرود
اختالف در زمان و مکان ،حتى یک حکم از
احکام شرعى آن خالى از فواید نیسرت ،و
کوچکترین نظریه علمرىاش هنروز نقرض
نشده و اندک تخلفى در هیچ یک از پریش
بینىها و امور غیبىاى کره از وجرود آنهرا
خبر داده ،مشاهد نشرده و هریچ مرورخى
بخود جرأت نداده کره حترى کوتراهتررین
قصهاى از قصههاى متعردد آنررا نقرض یرا
تکذیب کند ،یا حادثهاى از حوادث تاریخى
را که به آن اشاره نموده یا پیرامون آن بره
تفصیل سخن گفته است ،نفى نماید.
آرى! عقل بشر ،انتساب چنین کالمى را به
انسان ،محال مىداند .زیررا سرخن قررآن،
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
و حکمت متکلم دانا و تواناى آن دارد.
 -3وجود این نظم بسیار پیچیده ،مظهرر
قوانین و سنتهاى هستى در آفررینش و
رشررد و دگرگونیهرراى موجررودات عررالم
مىباشد .زیررا تمرام کاینرات نراگزیر از
تبعیت این قوانین و سرنن هسرتند .و در
هیچ شررایطى قرادر بره خرروج از ایرن
سنتها نمىباشند .بعنوان مثرال :انسران
پس از انعقاد نطفه ،نخست بصرورت پراره
گوشتى در رحم مرادر بوجرود مرىآیرد.
سپس بمرور زمان تحوالت و دگرگونیهاى
شگفتى بر آن طارى مىشود .و سواى ذات
یگانه حضرت حق ،احدى در این تحوالت
و دگرگونیهررا ،نقشررى نرردارد .تررا اینکرره
سرانجام بصورت یرک انسران کامرل بره
صحنه گیتى قدم مىگذارد .این تحوالت،
مربوط به مرحله آفرینش و تکوین اوست.
و تحوالت مشابه دیگرى نیرز در مراحرل
مختلف رشد و بزرگ شدن او از کرودکى
تا پیرى بوقوع مىپیوندند .این قروانین و
سنتهاى فراگیر نه تنها حاکم بر زنردگى
انسانهاسررت بلکرره در عررالم حیوانررات و
گیاهان و افرالک و اجررام سرماوى نیرز
بصورت یکنواخت تسرلط دارنرد .همره و
همه ،مرتبط به این سنن و قوانین فطررى
هستند و نمرىتواننرد سررمویى از آنهرا
تخطى کنند .مثال اگر ستاره یا سرتارگانى
از محور گردش خود منحرف شوند ،نظرم
عالم هستى بهم خورده و حیات و زندگى
همه ،نابود خواهد شد .بنابر دالیل یادشده
یعنى عقلى و منطقرى و نقلرى و سرمعى،
مسلمان به وجود خداونرد ایمران
آورده و او را پروردگرررار همررره
موجودات عالم مىدانرد و بعنروان
معبود اول و آخر مرىشناسرند و
سرانجام زندگى مسلمان درتمرام
ابعاد ،براساس همین ایمان و براور
()8
شکل مىگیرد.
منابع:
 -8روش زندگی مسرلمان مالرف :ابروبکر
جابر الجزائرى ترجمه :منهاج المسلم
 -8منبع فوق
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تمام کودکان حق دارنرد کره نیازهرای
اساسی آنها بررآورده شرود ،نره تنهرا
نیازهای الزم برای بقا و امنیت که شامل
حقوق اساسی آنان است بلکه بره آنهرا
امکان داده شده و زمینره هرا مسراعد
شود تا حد توانایی به رشرد جسرمی و
ذهنی رسیده و با توجه به سن و میرزان
رشد خود به عنروان عضروی از جامعره
عمل نماینرد ترا باشرد یرک شرهروند
بزرگسال مسئول و عالقمنرد بره امرور
جامعه تبدیل شوند .به عبرارت دیگرر،
تعمیم دادن مفاد اعالمیه حقوق بشر به
کودکان بنابر نیازهای آنان انجام گرفتره
است ،نخستین نیازهایی که بایرد بررای
کودکان برآورده شوند تا آنهرا از دوران
کودکی شاد و مصان لذت برده و بتوانند
بررره بزرگسررراالنی قدرتمنرررد،
مستقل ،نیک اندیش و مسرئول
مبدل شوند.
مهمترین آنها ،حق بقاست که
به معنای برطرف نمودن نیازهای
او برره غررذا ،سرررپناه ،امنیررت و
مراقبت از سالمتی اوست .زیررا
کودکرران در قرردم اول نیازمنررد
حفاظررت در مقابررل صرردمات و
 21آزارهررای جسررمی و روحرری
هستند.

گرچه کودکان به تمام آنچه به رشد
و پیشرفت شان کمرک میکنرد نیراز
دارند .آنها نیازمند خانواده ی باصرفا،
دوسررت غمخرروار ،محبررت و شررادی
هستند .آنها به هوای تازه و مکانهرای
امن برای بازی که نیاز انسرانی شران
است احتیاج دارند .آنها به داسرتان،
مدرسه ،کتابخانه معه تمام لوازمی که
موجررب برررانگیختن ذهررن و قرروه
یادگیریشان شود نیازمندند .کودکان
بایررد فرهنررگ و مررذهب خررود را
بشناسند و آنرا به کار برند و بیاموزند
که نسبت به مظاهر زندگی و طبیعرت
دچار شگفتی و احترام شوند.
تعریف مفهوم كودک

شاید تعریف کلمه کرودک و بیران
مفهوم آن کمی تعجب آور به نظر آید،
چون ممکن است تصور شودکه معنای
کودک از بدهیات است .امرا علمرای
حقوق و فقهاء به جهت تأثیرات خاصی
که دوره کودکی در حقوق و تکرالیف
دارد اقدام به تعریف آن نموده انرد .از
نظر عرف دوره کودکی پس از نوزادی
شروع و تا رسیدن به سن قانونی ادامه
می یابد .حد فاصرل میران نروزادی و
نوجوانی را عرف عام دوره ای کرودکی
میگویند.

علماء حقوق ذیل کلمه صایر می گوینرد:
پسر و دختری که بهبلو شرعی نرسیده
اسررت از محجررورین اسررت ،بررهمحررض
رسیدن به بلو حجر او محو مری شرود،
بدون این که احتیاج به صردور حکرم از
سوی حاکم شرع باشد ،اگر پیش از بلو
به حدی رسد که دارای تمیز باشرد او را
صایر ممیز گویند.
همچنین ذیل واژة بلو مری نویسرند:
سن بلو و رشد با پیدایش یکی از پرنج
وضعیت برای طفل حاصل می شرود کره
عبررارت از روئیرردن مرروی در بعررض
قسمت های بدن( ،در صورت ،زیر بارل و
اطراف آلت) ،احتالم در پسرران ،حریض
در دختران ،رسیدن به سن  0سال تمام
در دختران و  85سال تمام در پسران ،و
استعداد بارور شدن دختران خواهد بود.
اگر این وی ه گیها در کسی بره منصره
ظهور و مشاهده نرسد کودک است و اال
نوجوان یا جوان خواهد بود .و نیز گفتره
شده که صاار جمرع صرایر اسرت و در
اصطال «صایر» به کسی گفته می شرود
که از نظر سن به نمو جسرمانی و روحری
الزم برای زنردگانی اجتمراعی نرسریده
باشد .فقها هم در بخش هرای وسریع از
فقه به تناسب بحث ،به تعریرف کرودک
پرداخترره انررد .صرراحب تحریرالوسرریله

میفرمایرد « :الصزغیر وهزح الزذی لزم یبلز زد
البل ززحح محج ززحر لی ززه ش ززر ا تنر ززذ تص ززرفاته ف ززی
أمحاله» صایر کسی است که به حرد بلرو
نرسیده باشد ،این شخص از تصرفات در
اموال خود ممنوع خواهد بود و در ادامره
می افزاید :هرچند که در کمال تمیرزی و
رشد باشد و تصرفاتش در نهایت سرود و
صال صورت گیرد .چنین شخصی از نظر
فقها کودک تلقی میگردد.
داکتر وهب الزحیلی در « الرقز االسالمی
و ادلته» می نویسد« :الصار :طور به کرل
إنسان ،یبدأ من حین الوالده الی البلو »
کودکی دوره ای است که به هرر انسرانی
خواهد گذشت ،آغاز آن هنگامه والدت و
پایان آن رسیدن به حد بلو است .و در
ادامه می گوید :علمای حنفری و مرالکی
گفته اند :صایر یا ممیرز اسرت یرا غیرر
ممیز ،و غیر ممیز کسی است کره هفرت
سال تمام را سپری نکرده است .و ممیرز
به کسی گویند که هفرت سرال تمرام از
عمرش گذشته است .چرون پیرامبر(ص)
فرموده است :وقتی فرزندان تان به هفت
سالگی رسیدند ،آنان را به نمراز عرادت
دهید.
بنابراین مقطعی از عمر انسان به دوره
کودکی اختصاص دارد ،هر چنرد کره از
لحا عرفی ،حقوقی و فقهی ،مرز دقیقی
برای آن تعیین نشده است .چون اوضاع
شرایط محیطی ،وراثتی و تاذیره در آن
ماثر است .اما با پیدایش یکی از حراالت
فوق انسان از وضعیت کودکی خارج و به
دوره ای نوجوانی و جوانی وصل می گردد.
که با کسب ظرفیت مناسب به مراحلی از
حقوق انسانی خویش نایل می شوند.
حق مشاركت :کودکران بایرد در زنردگی
خانواده ،مدرسه ،جامعره و ملرت خرود
سهیم باشند ،مسرئولیتهایی برر عهرده
داشته و بتوانند نظریات خود را بر زبران
آورند.
از مطالب فوق چنین نتیجه میگیرریم

که حقوق کودک ،برابرر برا بررآوردن
نیازهای او است و بررای رسریدن بره
چنین هدفی ،اصول و قوانینی به وجود
آمده اند که در آنهرا چنرین تسرجیل
گردیده است :نیازهای کودکان باید برا
توجه به کل وجرود کرودک ،بره طرور
خاص و همراه برا رشرد و بالنردگی او
برطرف شرود .کودکران از هرر نر اد،
فرهنررگ ،مررذهب ،جنسرریت ،مقررام
اجتمراعی ،توانرایی یرا سرن ،بایرد از
تمامی حقوق خود برخوردار باشند.
این قوانین باید با توجره بره یگانره
بودن هر کودک و نیازهای خراص او و
بنابر شرایط سنی ،شخصیت و درجره
رشد جسمی و ذهنی او انجام شرده و
مطابق با رشد او تاییر نمایند.
نیازهای کودکانی که محتاج به توجه
و رسیدگی وی ه بوده ،از جملره دچرار
ناتوانیهای جسمی و ذهنی یا توانرایی
های بیش از حد عادی هسرتند ،بایرد
برآورده شود .دیگر مواردی که شرامل
این بند میشوند ،کودکانی هستند کره
در شرایط ناگوار از جملره حضرور در
منرراطق جنگرری ،کمرر آوارگرران،
تبعیدیان بوده یا مورد آزار قرار گرفته،
آسیب دیده یرا داغردار هسرتند ،آن
دسته از کودکانی که از فقر شدید رنج
میبرند یا درگیر بهرره کشری و سروء
استفاده جنسی بوده ،بره بیماریهرایی
نظیر ایدز و مانند آن مبتال هسرتند و
مواردی از ایرن دسرت نیرز از جملره
کودکان نیازمند بره توجره خراص بره
شمار می آیند.
حقالالو رشالالد و بالنالالدگی :در مراحررل
مناسب کودکان در طی رونرد رشرد و
پرورش خود ،بره امکانرات پرورشری
متناسب نیاز دارند و باید در هر مرحله
از زنرردگی خررود ،وظررایفی را در راه
رسیدن به آن درجه از رشد جسمی و
ذهنی به پایان رسانده باشند .آنهرا در

هر مرحله از رشد خرود بره امکانرات و
فرصتهای خاص نیاز دارند تا به یادگیری
زبان ،مهارتهرای ارتبراطی و حرکتری و
توانایی شناخت و درک جهران اطرراف
خود بپردازند .اگرر توانرایی خاصری در
آنها وجود ندارد ،باید بررای جبرران آن
یاری شوند.
برای مثال یک کودک ناشنوا نیز باید
تا قبل از رسیدن به درجه ممیز  ،چه به
شکل زبان اشاره باشد یرا برا آمروختن
تکلم با ابزارهای کمک آموزشی و مانند
آن ،زبان مادری خود را بیاموزد زیرا این
دوره ،بهترین سرن آمروختن زبران بره
شمار میرود و ماز تمام ارتباطات مرورد
نیاز برای درک زبان و به کارگیری آن را
به وجود می آورد .اگر ایرن دریچره بره
سوی آمروختن بسرته باشرد ،کرودک
نیازمند توجه خاص بررای رسریدن بره
درجه دانش همساالن خود است ،چون
بسیاری از کودکان در دنیرا از داشرتن
ابتدایی ترین امکانات محروم هستند .
حقو  ،مسئولیتها و شراكت كودكان:

حقوق کودکان معموالً برا مسرئولیت
پذیری آنها همرراه میشرود امرا حرق،
چیزی نیست کره شرخص آنررا در اثرر
انجام وظیفه کسب کنرد ،حرق ،امرری
ذاتی و مسرتقل اسرت و مرا نمیتروانیم
حقوق کودکی را به خاطر ناخشنودی از
بعضی رفتارهرای وی ،نادیرده گرفتره و
کودک را از آن محروم نماییم.
آنچه کودکان باید بیاموزند این
است که رعایت حقوق ،بخشی از
الگوی روابط بشر است و هر کس
دارای حقوقی است که مرا بایرد
آنرا رعایت کرده و بیاموزیم کره
هنگام نا سازگاری ،بره گفتگرو و
مذاکره بپرردازیم .بررای مثرال،
کودک حق اظهار نظرر دارد ،امرا
بایررد گرروش دادن برره نظریررات 23
دیگران را هم بیاموزد .و شررایط

مقتضی مساعد گرردد همرانطور کره در
مقدمه آیین نامره سرازمان ملرل آمرده
است { ،رشد در محیطی آرامش بخرش
که منجر به روحیه صلح طلب و حسی از
وقرررار ،بردبررراری ،آزادی ،برابرررری و
هر کرودک
همبستگی میشود ،حق
است}.
سن و توانایی:

در نظر گرفتن نظر و تصرمیم کرودک،
حق مسلم اوست که باید با توجه به سن
و میزان پختگی او مرورد مطالعره قررار
بگیرد امرا کرودک نبایرد برار براری از
مسئولیت هایی که حمل آن خارج از حد
توانایی اوست ،مواجه شود .بره عبرارت
دیگر ،کودک حق دارد که در انجام امور
خانه و مدرسه و مسئولیت های گروهری
با دیگران سهیم باشد ،امرا میرزان ایرن
شراکت باید در حد توانایی او باشد .و در
رعایت حق شان تمکین شرود{کودکانی
که به حقوق آنها احترام گذاشته شرده و
از آن حمایت شرده باشرد ،بره احتمرال
بسیار زیاد در بزرگسرالی بررای حقروق
دیگران ارزش قائل خواهند شد }.
به یاد داشته باشیم که در جهان مدرن
امروز رعایت حقروق کرودک بره شریوه
اصررولی یکرری از چررالشهررای موجررود
می باشد .قدرت های استیال طلب حقروق
زنان ،حقوق بشر ،آزادی ،جهانی شدن و
حقوق کودک را مستمسک خرود قررار
داده و از روزنه آن بره کشرورهای
دیگر عیب و ایراد میگیرند.
گرچه در اکثر کشرورها بررای
کودکان حقوق وی ه لحا شده و
درقوانین موضوعه منظور گردیده
است که شرامل اصرل برائرت در
جرایم و عدم قابلیت انتساب گناه
و خطا به آنان می باشرد .چنانچره
کودک ممیز ،مرتکب جرم گرردد
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به جرایم آنران رسریدگی شرود،

کودک محکوم ،کمتر متحمل مجرازات
گردیررده و بررر اسرراس مررواد قرروانین
موضوعه دوره محکومیرت خرود را در
پرورش گاهها خواهند گذراند.
اما در گذشته وضعیت چنین نبرود،
مخصوصاً در قرون اولیره حتری بررای
انسان بالغ آزاد ،حقوق مردون وجرود
نداشت تا چه رسد به اطفال و کودکان.
بنابراین طبیعرت تکامرل و شرکوفایی
اندیشه بشرر امرروز ،مقتضری وضرع
قوانین وی ه بررای نرو نهراالن بروده و
چیزی غیر از آن را برنمیتابد.
مبانی شناخت حقو كودک

از شناخت حقوق کودک در جوامرع
بشری زمان زیادی نمی گذرد ،این یک
حقوق نوپا و نوظهور مری باشرد .بشرر
هنوزکه هنوز است به تمام زوایرای آن
آگاهی نیافته و الزامری در رعایرت آن
نمی بیند و به تردریج ابعرادی از ایرن
حقوق در حال کشف و توسعه است ترا
باشد به حدی تکاملی خود نایل گردد.
زیرا زندگی اطفرال در طرول تراریخ
حالت یکسانی نداشته است و این طور
نبرروده کرره همیشرره در نرراز و نعمررت
گذرانده باشند .زندگی آنان پیوسته در
فراز و نشیب گزارش شده و در اعصرار
گذشته توأم برا نوسران بروده اسرت.
ویلدورانت در تاریخ تمدن صحنه هرای
غم انگیزی از زندگی کودکان در شرق
و غرب عالم نقل می کند .وی با این که
مشرق زمرین را در محبرت ،احتررام و
رعایت حقوق کودکان می سرتاید امرا
می گویرد :در چرین اگرر دخترری برر
دختران متعدد خانواده افزوده می شد،
امکان داشت که نوزاد تازه به دنیا آمده
را رها کنند تا در سرمای شب بمیرد یا
خوراک گرازان طعمه طلرب شرود .در
جاپان پدر بزرگ می توانست فرزنردان
را به گناه بی عفتی یا جرم بزرگ دیگر
بکشد ،کودکان را به برده داران یا بهره

بررران کررودک بفروشررند .همچنررین
می گوید :در آتن بررای پیشرگیری از
افزایش جمعیرت و تجزیره فقرر آور
اراضی ،شرع و عرف کشتن نوزادان را
مبا می داند ،هر پدری کره فرزنردی
ضعیف یا ناقص به وجود آورد یرا او را
از صلب خود نداند در کشتنش مختار
است .و از زبان افالطون نقل می کنرد
که وی می گوید :همه کودکان ناتوان و
نیز اطفالی که از پدر و مادر منحط یرا
پیر به وجود آیند باید نابود شروند .و
تولد در روم ،خود یک حادثه ای خطر
خیز بود .اگر کودک ناقص یرا دخترر
بود پدر به حکم سنت می توانسرت او
را بکشد.
بعضی قبایرل آمریکرائی کودکران
خررود را در برابررر انرردکی شررراب
می بخشیدند ،در جزایر فیجی ،بردون
هیچ علت(برای تفریح یا منافع آنی و
یررا بعلررت خشررم) کودکرران خررود را
می کشتند ،جهان گردان در سفرهای
دوره ای خود مشاهده کردند که قبایل
این جزیره کودکان خود را به رئریس
قبیله اهداء می کردند بدین منظور که
رئیس قبیله آنها را بخورد!!
فرزند کشی مخصوصاً « دخترر» در
شرررق و غرررب عررالم رواج داشررت و
خانواده ها از ترس فقر و فقدان غذای
کافی اقدام به قتل ،بردگی و فروختن
اوالد خود میکردند.
تا فرو اسالم در ایرن جهلسرتان
تاریک غمبار ،درخشرید و برا قرانون
متعالی و شریعت آسمانی خود به مدد
بشریت آمد و روش زنردگی سرالم را
برای فرزنردان آدم آموخرت .قررآن
کریم میفرماید :ﭽﭺ ﭻ ﭼ ﭽ
ﭾﭿ ﮀ ﮁ ﮂﮃ ﮄ ﮅ ﮆ
اإلسرا ١٠ :
ﮇ ﮈﭼ
(و فرزندان خود را از بیم تنگدسرتی
مکشید ،این ما هستیم که آنان و شما

را روزی می دهیم یقینراً کشرتن آنران
گناهی است بزرگ).
عبداهلل بن مسعود از رسرول اکررم
پرس رید :بزرگترررین گناهرران چیسررت؟
حضرت فرمود« :أن تقتل ولدک من أجل
أن یأکل معک» کشتن فرزند به خراطری
که در خوردن با تو شریک است .و بعد از
فتح مکه در جریان بیعت از زنان یکی از
موادی که باید آنان با رسول خدا متعهد
می شدند این بود کره فرزنردان خرود را
نکشند (که جزء مرتن آیره  88از سروره
ممتحنه است وال یقتلن أوالدهن) .بدین
وسیله اسالم به کودکان حق حیات قایل
شد .زندگی آنان را تضمین کرد و سرایر
حقوق آنان را به رسمیت شرناخت و در
جامعه تثبیت نمود.
اسالم به عنوان کامل ترین دین الهری
منادی نجات بشرریت در سراسرر عرالم
است .رسول گرامی اسالم بره عنروان
دریافت کننده وحی و ابال کننده پیرام
الهی ،رسالت تبیرین و تطبیرق قروانین
حیررات بخررش اسررالم را عهررده دار
بود.اکنون کنکاش در سنت آن ابر مررد
ضرورت دو چندان پیداکرده است ،چون
مفهوم علمی سرنت عبرارت از گفترار و
رفتار نبی مکرم می باشد و همین طور
که این سنت در سایر ابعاد زنردگی سرر
مشق و راهنما است ،در بحرث عنروانی
این نوشتار نیز کار برد خاص دارد.
بنابراین فرضیه ما نحوه شرکل گیرری
حقوق کودک در سنت رسرول اکررم
است و سوال اصلی این خواهد برود کره
در آن روزگار تاریک ،تجلی اسرالم چره
تاییرری در سرنوشررت کودکران ایجرراد
نمود؟ به عبارت دیگر پیرامبر اکررم از
مردم جاهل بدوی انسان هرای وارسرته،
فداکار و خدا پرست ساخت ،امرا زاویره
دید آن بزرگوار راجع به کودکان چگونره
بود؟ و ظهور آن حضرت به عنوان خراتم
پیررامبران چرره تحررولی در سرگذشررت

کودکان پدید آورد؟
این تحقیق ضمن ارائه تعریف کودک،
تبیررین حقرروق کررودک در خررانواده و
اجتماع جهران امرروز ،رفترار رسرول
اکرم با کودکان و حقروق کودکران از
نظر پیرامبر کوشریده اسرت پاسرخ
مناسب و منطبق با معیارهای پر وهش
برای سااالت فوق یافته و در قالب ایرن
مقاله خدمت جویندگان سنت راسرتین
رسول اعظم تقدیم نماید ،بره امیردی
این که توانسته باشد ،تا حدی از عهده
مسالیت خود بر آمده باشد.
بلی قراری که در باال تذکر داده شرد
حقوق کرودک در سرایر نقراط جهران
همواره با چالش هرای زیرادی روبره رو
بوده است .در حالی که اعالمیه جهرانی
حقوق بشر در سال  8042تصویب شده
بود ،کنوانسیون حقوق کرودک پرس از
وقفه  48ساله یعنی در سرال  8020بره
تصویب رسید و ایرن خرود مشرکالت
زیادی را در راه تحقق این حقوق ایجاد
کرد اما بعد از جنرگ جهرانی دوم کره
تقریباً  83میلیون کودک در این جنرگ
کشته شدند رفته رفتره جهانیران بره
اهمیت حقوق کودک پی بردند.
از همین رو بود که کشورها کنوانسیون
حقوق کودک را به تصویب رساندند ترا
مسائل و موانع زیرادی کره پریش روی
تحقق این حقوق بود تا حدودی مرتفع
شود و جایگاه خاص خود را پیدا کنرد،
اما کشورها با اعمال حق شرط هایی به
این کنوانسیون پیوسته اند .کنوانسیون
حقوق کرودک کره در سرال  8020بره
تصویب بسریاری از کشرورها رسریده
است ،در  54ماده نوشته شده که همره
ابعاد حقوق کودک را مورد تاکید قررار
داده است .اما با اینکه نزدیک بره سره
دهرره از تصررویب کنوانسرریون حقرروق
کودک می گذرد ،دولرت هرا هنروز در
رابطه برا کودکران ،مشرکالت آنران و

دورنمای آینده آنان در فراهم سراختن
شرایط عادالنه بره موفقیرت چنردانی
دست نیافته اند!!
تعداد کشرورهایی کره تراکنون بره
عضویت کنوانسیون درآمرده انرد 808
کشرور هسرتند کرره تنهرا سررومالی و
امریکا عضو کنوانسیون حقوق کرودک
نیستند .این دو کشور فقط کنوانسیون
حقوق کودک را امضا کرده اند و تعداد
 78کشررور نیررز بررر آن حررق شرررط و
اعالمیه وارد کرده انرد بردین ترتیرب
اگرچه کشرورها بره ایرن کنوانسریون
پیوسته اند ولی در هر جا که مواد ایرن
کنوانسیون برا قروانین داخلری شران
تعارض داشته باشد ،قروانین داخرل را
اجرا می کنند!!
ناظران بر این عقیده اند که کشورهایی
با این حرق شررط عضرو کنوانسریون
محسوب نمی شوند چون حرق شررط
کلی با قانون معاهدات تعارض دارد و با
رو و اهداف کنوانسریون در تعرارض
است .در واقع این حرق شررط دسرت
دولت ها را باز می گذارد تا هر اقردامی
را بتوانند در مورد کودکان انجام دهند
از این روست که صاحب نظران بر ایرن
باورند که حق شرط کلی باید به موارد
مشخص محدود شود تا جرایی کره در
راستای ارتقای حقوق کودک این حرق
شرط ها کامالً برداشته شود.
منابع:
 :8برگه ازمتن اعالمه حقوق جهانی کودک
مصوب سال 8042
 :8قطعنامرره کنوانسرریون حقرروق کررودک
مصوب سال 8020
 :3گزیده ای ازصفحات اجتمراعی بخرش
اطالعات دینی.
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س یدمنعم هامشی
كدام ایمان؟!

ایمانی که در این بحث و بررسی موردنظر ما
است ،و در پی آنریم کره بره بیران آثرار و
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
چیزی ؟ یا به چه کسی؟ یا....؟
معنی و مفهوم ایمان این نیست که فقط بره
زبان بگوییم :مومن هستیم .چه بسریار انرد
منافقانی که به زبان گفتند:ایمان آورده ایم.
(گروهی از مردان هستند که می گویند :به
خدا و روز رسرتاخیز ایمران آورده ایرم ،در
حالی که ایمان ندارند .آنران(بره نظرشران)
خدا و مومنان را فریب می دهند ،در حرالی
که جز خودشان را فریب نمری دهنرد ولری
نمی فهمند ).البقرة9 - ٨ :
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
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
ترجمه :بی شک منافقران (بگمران
خودشان) خدا را فریب می دهنرد،
در حالی که خدا کیفر دهنده نیرنگ
آنان است ،و چون به نماز برخیزنردز
با سستی و کاهلی بر می خیزند ،در
چشم مردم خود نمرایی مری کننرد
 92و(در نمازشان) خدا را جز اندکی یاد
نمی کنند .النسا ٠٦2 :

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.
ترجمرره(:و آن را از روی سررتم و سرکشرری
انکار کردند ،در حالی که دلهایشان بره آن
یقین داشت ،پس بنگرر عاقبرت مفسردان
چگونه بود ).النمل84 :
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.
ترجمه( :دسته ای از آنان حق را کتمان می
کنند با آنکه می دانند ).البقرة٠٦٤ :
حقیقت ایمان تنها یک کار زبانی یرا یرک
کاربدنی یا یک کار ذهنی نیست .ایمران در
حقیقت ،یک عملکرد روانی اسرت کره در
اعماق روان انسان نفوذ مری کنرد . .تمرام
زوایای وجود انسان یعنی ادراکات و اراده و
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
به نمایش درآورد و این کشف و شهود نیرز
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.
ترجمه( :مامنان (حقیقی) تنها کسانی اند کره
به خدا و پیامبرش ایمان آورده اند ,سرپس (در
این باره) شک (وتردید) نکرده اند) الحجرات٠5 :

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
فرمان کسی که به او ایمان آورده اسرت،
تجسم پیدا می کند.
ترجمه( :پس سوگند به پروردگارت که آنهرا
ایمان نمی آورنرد ،مگرر اینکره در اختالفرات
خویش تو را داور قرار دهند ،و سپس از داوری
تو ،در دل خود احساس ناراحتی نکنند و کامال
تسلیم باشند ).النسا ٤5 :

ترجمه(:در گفتار مومنان وقتی که بسوی
خدا ورسولش خوانده شوند تا در میانشان
حکم کند ،همین است و بس که بگوینرد:
شررنیدیم و فرمررانبردار شرردیم و چنررین
مومنان اند که رستگارانند ).النحر5٠ :
ترجمه( :و مرد وزن با ایمان هرگرز حرق
ندارند که وقتی خدا و رسرولش فرمرانی
راصادر می کنند درکارخویش گرزینش و
سلیقه ای داشته باشند ).األ زاب١٤ :
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
اخالقی و رفتاری مشخص شده در رابطره
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
بینیم قرآن کریم مومنان راچنین توصیف
می کند ومی گوید:
ترجمه (:مومنان کسانی هستند که وقتی
نام خدا برده می شود دلهایشان از خروف
خدا به تپش در می آیرد ،و هنگرامی کره

آیات خدا بر آنان تالوت می شود برر ایمرانش
می افزاید و بر پروردگار شان توکل می کنند ،آن
کسانی که نماز را برپا میدارند و از هر آنچه که به
آنان روزی کرده ایم به دیگران می رسانند .اینان اند
همانا مومنان حقیقی ).األنرال٦ - 2 :

قرررآن کررریم همررواره ایمرران را در لبرراس
اخالقیات زنده و عملکرد های درخشنده ای
به نمایش می گذارد که آن وی ه گیها ،باعث
متمایز گردیدن مومنران ازکرافران منرافق
است.
ترجمه( :رستگار گردیدند مومنان آن کسرانی
که درنمازشان خشوع دارند و آن کسانی کره از
بیهوده گویی و بیهوده کاری کناره می جوینرد و
آن کسانی که زکات را به اهلش می رسانند و
آن کسانی که شررمگاه خرود را کنتررول و
مواظبت می کنند ).المؤمنحا5 – ٠ :

خداوند متعال در مقرام توصریف مومنران
راستین می فرماید:
ترجمه( :مومنران همانا کسانی هستند که

به خدا و رسولش ایمان آوردند و سرپس
دچار شک نشدند و با داراییها و جانهایشان
در راه خدا جهاد کردند .آنان اند که راسرتگویان
اند ).الحجراَ٠5 :

استادسیدقطب ،شهیداسالم در تفسیر این
آیه درکتاب(فی ظالل القررآن) مری گویرد:
پس ایمان عبارت اسرت از براور و تصردیق
قلبی به خدا و رسولش .آنچنران تصردیق و
باوری که هیچگونه شک و تردیردی بررآن
وارد نشودز تصدیق مطمئن و ثابت و یقینی
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.
آنچنان باور و تصدیقی که جهاد و فداکاری
مالی وجانی در راه خدا از آن چشمه می گیررد.

دل و قلب انسان ،وقتری شریرینی چنرین
ایمانی را چشید و از چشرمه ی گروارای آن
نوشید و در کنار آن آرامش یافرت و بررآن
استوارماند بی شک وتردید ،تالش می کنرد
تاحقیقت آن ایمان را دردنیای خارج ازقلب
خود ،در واقعیت های زندگی ،و در زنردگی
روزمره با مردم تحقق بخشد .می خواهد که
بین حقیقت ایمان که در درونرش احسراس
می کند ،از یک سرو ،و واقعیرات زنردگی و
ظواهر آن و جریانرات موجرود در جامعره،
یکپارچه گی و هماهنگی برقرار سازد ،و تاب
و تحمرررل نمررری آورد در برابرجررردایی

تصورایمانی که درحسش است برا آنچره در
واقعیت های اطرافش مشاهده می کندز زیرا
این دوگانگی لحظه به لحظه او رامی آزارد و
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
این یک بسیج طوفنرده ی درونری و خرود
جوش است که ازجان و روان انسان با ایمان
نشأت میگیرد ،و انسان مومن اراده می کند
که آن چهره ی نورانی و زیبایی نقش بسرته
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
ایمان نمی تواند یک زنردگی دوگانره را در
گیر و دار فیمابین تصور ایمرانی و واقعیرت
زندگانی اش تحمرل کنرد ونیزنمری توانرد
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
کرره برشررمردیم (ایمرران راسررتین)یا اگررر
خواستید بگویید (عقیده ی راستین) را پایه
ریزی می کننرد .و هرگراه یکری از عناصرر
درکارنباشد هرگز نمری تروان مرابقی آن را
(ایمان) یا(عقیده) نرام نهراد! آری ،ممکرن
است (فکر) یا (نظریه) یا(رای)یا هر عنروان
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
زندگی که حامل آن است در تمام رگ و پی
های او نفوذ کند! آری چنین عقیرده ای بره
عقل انسان نفوذ کند و آن را قانع و مطمئن
می گرداند .در اعمراق قلرب انسران نفروذ
میکند و آن را به جنب و جوش می بخشد .و
آنگاه که عقل قرانع شرد ،و قلرب بحرکرت
درآمد ،و اراده جهت گرفت ،همه ی اعضاء و
جوار انسان به ندای عقل و قلرب و اراده،
پاسخ می دهند ،و برای اجررای دسرتورات
مقام فرماندهی وجود انسان مری شرتابند،

آنچنانکره گوسررفندان سرر در اطاعررت و
فرمان چوپان خود شان دارند!.
و ازنتایج و ثمرات ایمان به خدا ،می توان
بدین موارد ،اشاره کرد:
 -1شناخت فلسفه ی وجودی انسان:

ایمان به خداوند عزوجل ،و باور به واحرد
نیررت و یگررانگی او ،و شررناخت کمرراالت
حضرت باری تعالی ،به هدف و فلسرفه ی
خلقتش را تبیین و روشن می کند ترا در
سایه ی چنین ساختاری ،فقط بنده ی خدا
باشد ،نره بنرده ی دیگررانز (چراکره در
حقیقت ،خدا جویی ،محرور خداشناسری
است) .خداوند می فرماید:
(من جن و انس را نیافریده ام مگرر بررای
اینکه مرا عبادت کنند) .الذاریاَ5٤ :
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
خرود شررک و تردیرد راه دادنرردز ایررن را
ندانستند که برای چه هدفی خلق شدند؟
 .به منظور چه مقصودی زندگی می کنند؟
و برای چه می میرنرد؟ ( ودر واقرع خردا
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
شوند و متکبر و گردن کش و خود محور و
خودبزرگ بین می گردندز و درناخوشی ها
وچالش ها وسختی ها و دغدغره هرا ،بره
سردرگمی و ناسپاسی دچار می آیندز و در
هر دو صورت ،هدف آفرینش و فلسرفه ی
وجودی خود ،یا به عبارت دیگر ،هویرت و
انسانیت خویش را فراموش مری کننرد و
همه ی تالش شان ،خور و خواب و
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
و این از برکرت ایمران اسرت کره
هویت و انسرانیت انسران را بردو
معرفی می کند).
 -2رهنمون شدن به فطرا:

یکی دیگر از نتایج ایمان به خردا99 ،

این است که انسان را به سرشت و

فطرت (خردا براوری و خداشناسری ) کره
خداوند ،مردمان را بر آن سرشرته اسرت،
رهنمون می سازدز آن فطرتی که به دنبال
خداباوری و خدا شناسی است و در اعمال
دل های انسان ها نهفته و درتار وپود وجود  -9ایمان به خدا ،عاملی برای سالالم مانالدن از
شان ،عجین شده اسرتز و ایرن فطررت ،نگرانی و اضطراب و برخورد و درگیالری اسالت:
هرگز(ایمان به خدا) را باچیزی دیگر عوض ایمان به خدای یکتا و یگانه ،عاملی مهرم و
نمی کند .خداوند می فرماید:
محوری برای آرامش و سرکون و اطمینران
گرایری(و
حق
ترجمه( :پس روی خود را با
خاطر است ،از این رو ،شخص موحد و یکتا
اخالص) به سوی دیرن آور ،فطررت الهری پرست فقط به پرستش یک خدا می پردازد
است ،که (خداوند) مردم را برآن آفریرده و خط و برنامره ی او ،مشرخص و صراحب
است ،دگرگونی در آفررینش خدانیسرت ،اختیار او هم معلوم استز ( از این جهت ،نه
این است دین استوار ،و لیکن بیشتر مردم گرفتار تردید و سرگردانی اسرت و نره برا
نمی دانند) الروم١١ :
دستور های ضد و نقیض ،حیران و ویرالن و
و به راستی ،در فطرت و سرشت انسران  ،افتان و خیزان و گریان و ناالن استز بلکره
خال و فضای تهی وجود دارد که نه با علم و با روحی آرام ،گام بر می دارد و با اطمینان
دانش پر می شود و نه با فرهنگ و فلسفهز خاطر ،به پیش می رود و تحت سرپرسرتی
و جز ایمان به خداوند بلند مرتبره  ،هریچ کسی قرار دارد که در همه چیز وهمه حال
چیز دیگری نمی تواند این خال را پر نماید .وهمه جا ،از او حمایت می کند).
و پیوسته سرشرت انسرانی ،برا چرالش و اما شخص مشرک و چندگانره پرسرت برا
دغدغرره و تررنش و تشررنج و آشررفتگی و پرستش خدایان پراگنده و معبودان متعدد
تشنگی روحی و روانی ،دست و پنجه نررم و متنوع و اربابان متفرق پیوسته سرگردان
می کندز و همرین کره بره خردا براوری و و ویالن و بی پناه و بی نروا اسرت کره نره
خداشناسی رسید و ایمان به خداوند آورد آرامش و سکونی دارد و نه اطمینرانی ونره
و خالصانه و مخلصانه و صادقانه و عاجزانه  ،خط و برنامه ی روشرنیز ( بلکره در میران
متوجه حضرت باری تعالی شد ،این تنش و انواع تضادهاو تناقص ها غوطه ور گردیده و
آشفتگی نیز برطرف می شود و دل هرا برا در وسرط ایرن دسرتورهای ضرد و نقرریض
ایمان به خدا ،سکون و آرامش پیردا مری خدایان متعدد متحیر مانرده و نمری دانرد
کنند و آرام و اطمینان مری گیرنرد .ولری خود را بانوای کدامین ،هماهنگ سازد؟!).
شکسررت خررورده و نافرجررام و نرراموفق و خداوند بلند مرتبه می فرماید:
بی حاصل است .به راستی ،ترا زمرانی کره (آیا خدایان پراگنرده( متعردد) بهترانردیا
خویشررتن را نشناسررد ،هرگررز رایحرره ی خداوند یکتای قهار) .یحس ١9 :
سعادت و خوشبختی را استشمام نخواهد کررد وخداوند عزوجل نیز در این زمینره (بررای
و هرگز به لذت و حالوت حقیقرت نیرز دسرت موحرردان و یکتاپرسررتان و مشرررکان و
نخواهد یافتز خداوند می فرماید:
چندگانه پرستان مثالی زده است :مردی را
( و همچو کسانی نباشید که خدا را که برده ی اربابانی متعدد و شرکایی متفرق
از یاد بردند و خدا هم خودشان را از و متنوع است که هر کدام ،او را بره کراری
یرراد خودشرران برررد ،آنها(برردکارو) دستور می دهند .این می گوید :فالن برنامه
نافرمانند) .الح ر٠9 :
را انجام بدهز و دیگری نهی می کند و او در
( و اصوالً یکی از بزرگترین بدبختی میان دستور هرای ضرد و نقریض ایشران،
ها و مصایب انسان ،خود فراموشری سرگردان و ویالن اسرت و در وسرط ایرن
استز چرا که ارزش ها و استعداد ها دستورهای ضد و نقیض متحیر مانده نمری
و لیاقت های ذاتی خود را که خردا داند خود را برا نروای کردام یرک از آنهرا
در او نهفترره و از سررایر مخلوقررات ،هماهنگ سازد ،از ایرن رو در میران انرواع
 94ممتازش ساخته ،به دست فراموشی تضادها و تناقص هرا و سرالیق مختلرف و
می سپاردز و این مساوی با فراموش گوناگون اربابان غوطه ور مری گررددز و در
کردن انسانیت خویش استز و چنین انسانی تا
سرحد یک حیوان درنده ،سرقوط مری کنرد و
همتش چیزی جزخواب وخور وشهوت نخواهرد
بود).

نتیجه ،نره آرامرش و سرکونی دارد و نره
اطمینان خاطر ثبراتی .و خداونرد نیرز در
مقابل این مرد ،مثال مردی دیگر را زده که
تنها تسلیم اوامر و فرامین و خواسته ها و
دستورهای یک نفراست وتحت سرپرستی
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 ،
واضح استز و در چنین صورتی است کره
بهترمی داندکه چگونه اربرابش راراضری و
خررسند گررداند .خداوند بلرند مرتبه می
فرماید:
ترجمه :مثالی زده استز مردی را که برده
ی شریکانی است که پیوسته درباره او بره
مشاجره و منازعه مشاول اند (و هر کدام،
او را به کاری دستور می دهد و او در میان
دستور های ضد تقیض ایشان ،سرگردان و
و حیران است)و مردی را که تنها تسرلیم
یک نفر اسرت(و تحرت سرپرسرتی او ،خرط و
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
یکسان اند؟ هرگز .حمد و سپراس تنها خردا را
سزاست (نره بتهرا و انبراز هرا و معبرود هرای
دروغین) ولی بیشتر آنران نمری داننرد و ایرن
حقیقت را فراموش کرده اند .الزمر29 :
ایمان ،سرچشمه امنیت و آرامش است:

ایمان به خداوند عزوجل ،وجود صاحبش را
پر از امنیت و آرامش و لبریز و سرشرار از
سکون و اطمینان خاطر می کندز از این رو،
چالش ها و دغدغه های رعب آور و مصایب
وسختی های مخوف و وحشتناکی کره برر
مشرکان و چندگانه پرستان ،مسلط وچیره
می شود وآنها را ازپای درمری آورد ،نمری
تواند بر موحدان و یکتاپرستان ،تسلط وغلبره
یابد وشیرازه شان را ازهم بپاشد.
بنابر این ،شرخص مرومن و یکتاپرسرت و
موحد و حقگرا در سایه ی ایمان به خردا،
سدی محکم و فروالدین در برابرر تمرامی
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،
فرزندان ،ترس از انسان هرا و پرری هرا ،و
ترس ازمرگ وپس از مرگ.

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
است .مواردی که در باال بیان شد درباره ی
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
گفتگوی ابراهیم برا قروم مشررک و برت
پرستش را ذکرمی کند که آنها ،ابراهیم را
ازخشم و غضب معبودان دروغرین وخردا
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
خدا می سازید می ترسم؟ و حرال آن کره
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
این دو گرروه ( برت پرسرت و خداپرسرت)
شایسته ترر بره امرن و امران (ونترسریدن از
مجازات یزدان ) استز اگر می دانید که درست
کدام و نادرست کدام است)؟) .األنعام٨٠ :

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:
ترجمه ( :کسانی که ایمان آورده باشرند و
ایمان خود را با شرک ( پرستش چیزی برا
خدا) نیامیخته باشند ،امن و امان ،ایشران
را سزاستز و آنان راه یافتگان راه حرق و
حقیقت هستند) .األنعام٨2 :
 -5ایمان به خدا ،آزادی از اسالارا بنالدگی و

عبودیت دیگران اسالت:وحردانیت و یگرانگی
خدا ،یعنی اقرار به عبودیت و بندگی برای
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.
و همین باور به یگانگی خدا است که بنده را از
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 تاریکی های زمخت گمراهی شرک و حیررت

شداید وسختی های بزرگ زندگی نجات
می دهد و آنها را از همه ی مکروحیله ها
ونیرنگ و فریب هرا و خدعره و دو دوزه
باری های دشمنان و بد خواهان،حفظ می
کند.خداوند می فرماید:
(خداوند متولی و عهده دار امور کسرانی
است که ایمران آورده انرد .ایشران را از

تواضع دیگران ،نجات می دهدز و زندگی را از بنرد
تسلط معبودان دروغین و خداگونه های ساخته گی

بیرون می آورد وبه سوی نورحرق واطمینران

رهنمون می شوند .)...البقرة25٨ :
و بتان مسخره و مضحک ،آزاد می گرداند.
ونیز می فرماید:
 -6ایمان به خدا ،تضالمین كننالده (حیالاا طیباله) (خداوند سرپرست و یاور مومنان است).
(زندگی خوشایند و پاكیزه ) است:ایمان به خداوند آل مراا٤٨ :
عزوجل ،سببی مهرم و کلیردی و محروری و وهمچنین می فرماید :ترجمه:
بنیادین ،در بدست آوردن زندگی خوشایند و (یقیناً خداوند از کسانی که ایمان آورده اند،
پاکیزه ( پاکیزه از هر نظرز پراکیزه از آلرودگی دفاع می کند بی گمان خداوند هیچ خیانتکار
ها ،ظلم ها وخیانت ها ،عداوت هرا و دشرمنی ناسپاسی را دوست ندارد ).الحج١٨ :ز
ها ،اسارت ها و ذلت هرا و انرواع نگرانری هرا  -1ایمان به خداوند عزوجل ،سبب رضالایت و
وهرگونه چیزی که آب زالل زندگی را در کرام خشنودی خالد اسالت:یکری از بزرگتررین و
انسان ،ناگوار می سازدز ) و عراملی اساسری و سترگ ترین نتایج و دستاورد های ایمان
حیاتی درسعادت و خوشربختی و بهرروزی و به خدا ،به دست آوردن رضا و خشنودی
کامیابی انسان استز چرا که امیان به خداونرد خرردا و فراچنررگ آوردن نعمررت دخررول
بلند مرتبه ،زندگی فردی و اجتماعی مردمران بهشت و بهره وری از رفاهیت و عرزت و
را تحت الشعاع خویش قرار می دهرد و بردان نعمت و راحت دائم و همیشگی و ابدی و
ها ،امنیت و آرامش تفاول و خوشبینی ،توکرل سرمدی بهشت است.
و اعتماد به خدا و قناعت و رضایت به قضراءو خداوند می فرماید:
قدر الهی و صبر و شکیبایی بر مصایب جهان و ( بی گمان ،کسانی که ایمان می آورنرد و
استاناء و بی نیازی از مخلوقات و زندگی قرین کارهای شایسته مری کننرد ،پروردگرار
بامفاهیم سازنده ی انسانی و اخالقی (و رفراه ،شان ،آنان را به سبب ایمان( راسرتین و
صررلح و محبررت ،دوسررتی ،صررفا وتعرراون کار های خداپسند) رهنمود شان می نماید( و
وهمکاری) رابه ارماان می آورد.
در دنیا بر ایمان ،استوار و ثابرت قردم شران
خداوند بلند مرتبه می فرماید:
می دارد و در آخررت ،بره بهشرت نایلشران
ترجمه ( :هررکس کره کرار شایسرته یری انجرام می فرماید که) جویبار ها در زیر(کا هرای)
دهد(خواه) مرد باشد یا زن  ،درحرالی کره مرومن

ایشان در بهشت خوش و پرناز و نعمرت روان

است ،او را به حیاتی پاک زنده می داریم ،و مسلم ًا استز در بهشت ،دعای مومنانز پرودگرار!
پاداش شان را به(حسب) بهترین اعمالی که انجرام تو منزهی( از آنچه کرافران در دنیرا
می دادندز به آنها می دهیم .النح 9٨ :
می گفتند) و سالم آنان در آن( خطاب
 -1ایمان به خدا ،سبب والیت ودوستی خدا است:

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
خوبی ،رهنمون می شود و یاری شان می نماید
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

برره همرردیگر) درودترران برراد( ای
فرمانبرداران یزدان سبحان)! و خرتم
دعا و گفترار شران :شرکر و سرپاس
پروردگار جهانیان را سزاست ( ،ایمان
را نصرریب مررا کرررد و از مررا خشررنود
گردید) می باشد) .یحنس٠١ - 9 :ز
برگزیده از کتاا  :ممموعاه ای کاماز از
عقاید اهز سنت
مکی
ممد
تالیف :داکتر
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مترجم :فیض محمد بلوچ

موضوع جبران خساره در فقه اسالمی
و قوانین وضعی یک بحث بسیار مهرم
و عمده را تشکیل میدهد .اما تحدیرد
ساحه جبران خساره قابل جبرران ،از
لحا فقه و قانون در عده ای از موارد
باهم مشابه و در عرده ای از مروارد از
هررم فرررق دارد .جبررران خسرراره در
مسایل مالی ،بردنی و معنروی وجرود
داشته که هرکدام یکی پی دیگر بطور
مختصر به بحث گرفته خواهد شد.
جبران خساره و اتالف مال:

هرکس مطابق احکام شریعت و قانون
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
تعرض و تعدی مصئون باشد ،اما چیرز
قابل توجره اینکره اگرر مرال
شخصی به ناحق تلف شود حق
قانونی و شرعی شخص صردمه
بی بیند مسئله جبران خسراره
مطر میگردد .کره بعرداً روی
موضوع مذکورتمرکزخواهیم نمود.

اتالف در لارت مصردر از براب
افعال از ریشه تلف بره معنرای
نابود کردن ،هالک کردن ،تبراه
شدن یا نیست شدن و از برین
 96بردن است.
از دیالالد قالالانون و فقالاله " :اتررالف

عبررارت اسررت از اخررراج چیررزی از چیررز
انتفاعی ،به نحروی کره منفعرت مطلروب و
معمول آن از بین برود".
خساراا مادی یا مالی:

در تعریف خسارات مادی آورده اند کره:
" خساراتی که به بدن شخص یا دارایری
او وارد شده باشد" .
همچنان در تعریف خسرارات مرادی در
یک تعریف وسیع تر و کلری ترر گفتره
شده " :خسارات ناشی از کاهش عوامل
مثبت دارایی که عبارت از تقلیرل ارزش
و یا تلف کلیره حقروق و توانرایی هرای
شخص از قبیرل حرق مالکیرت و سرایر
حقوق عینی و مطالبات و حق الترالیف و
حق اختراع می باشد".
ماده( )74کنوانسیون بیع برین المللری
کرراال مصرروب( )8028ضررمن اشرراره برره
زیانهای مالی ،ناشی از نقض قرار داد ها،
خسارات مادی را چنین تعریف می کند:
" خسررارات مررادی عبررارت از هرگونرره
کاهش در دارایی متضرر در مقایسره برا
زمان قبل از قرارداد یا هرگونه افرزایش
در تعهدات فرد می باشد".
در امور جزایی ،ضرروزیان مادی یا مرالی
خساراتی است که بر اثر ارتکاب جرم به
اموال و دارایی مجنی علیه وارد می شود
و به صورت کاهش دارایی( از بین رفرتن
اعیان و امروال یرا کراهش ارزش آنهرا)
متجلی می شود ،البته باید گفته شود که

از بین رفتن مرال گراهی بره صرورت
نابودی کامل اموال و اشیاء و زمانی به
صررورت کرراهش قیمررت بوقرروع مرری
پیوندد .مثالً در یک حادثه ترافیکری
موتر دچار حریق شده از بین می رود،
درین حالت دارایی مالک آن به میزان
ارزش موتر کاهش می یابد بناءً متضرر
و یا وارث اش میتواند که علیه مقصرر
دعوای جبران خساره کند .اگر واسطه
نقلیه کامالً از بین نرفته بلکه خسراره
کم دیده باشد .بازهم مقصرر مجبرور
است که جبران خساره را بره انردازه
ضرر وارده جبران کند.
اتررالف مررال در شررریعت زیرعنرروان
(اتررالف و تسرربیب) و امررا در قررانون
وضعی تحت عنوان(مسئولیت ناشی از
جرم و شبه جرم) مورد مطالعره قررار
میگیرد .و برقاعده(کسی کره موجرب
زیان دیگری می شود مسئول جبرران
آن است) استواراسرت .در زمینره دو
نظریه یکی نظریه تقصیر و دیگری نظریه

مسئولیت باید به بررسی گرفته شود.
مطلق نظریه تقصالیر " :فاعرل  ،زمرانی
مسئول خسارات ناشی از عمل خرود
است که در ارتکاب آن تقصیر نمروده
باشد .بناءً نظریه تقصیر شرط اساسی
مسئولیت مدنی میباشد".
برای تحقق نظریه تقصیرالزم است که
مقصر عاقل و بالغ بوده عواقرب عمرل

خود را درک کرده بتواند .یعنی صایر
و مجنون نباشد .به عباره دیگر شررط
دیگر تقصیر اینست که فاعل احتیاط
الزم را درعمل خرود رعایرت نکررده
باشد .که اثبرات ایرن نکتره بردوش
مدعی میباشد.
در رابطه به نظریه مسئولیت باید گفته
شود که طبق این نظر هرکسی که بره
دیگری خسارات وارد کنرد مسرئول
جبران آن میباشد .بنابر ایرن نظریره
برای مطالبه خسارات کافی است کره
متضرر ثابت کند که خسارات ناشی از
فعل طرف می باشد.
از دیدگاه شریعت دو دیدگاه در رابطه
به(اتالف مال) وجود داردکه ذیالً بدان
پرداخته می شود:
 -8اتالف بالمباشره یرا مسرتقیم و آن
عبارت است از الحاق بردون واسرطه
ضرر به محل تلف( چیز تلف شده).
 – 8اتالف بالسبب ،عبرارت اسرت از
کاری در محلی کره منجرر بره تلرف
چیزی دیگر شود.
در قانون مدنی افاانستان عرین روش
قبول شده و مسئولیت ناشی از جرم و
شبه جرم که منجرر بره هرالک و یرا
استهالک مال غیر شود تحت عنروان
(اتالف)و(تسبیب) بیان شده است.
چنانچه ماده( )752قرانون مردنی در
زمینه چنین صراحت دارد:
" شخصی که مال غیررا تلف نماید به
ضمان ضرر ناشی ازآن مکلف می باشد".

بدین ترتیب ماده( )750قانون مردنی
در رابطه به موضوع اضافه میدارد:
" شخصی که مرال غیرر را خرواه در
تصرف خودش باشد یا امین او ،قصرداً
و یا بدون قصد تلرف نمایرد ،بضرمان
ضرررر ناشرری از عمررل خررود مکلررف
شناخته میشود".
همچنان ماده()764قانون مذکورمینگارد:

" متسبب ضرر وقتی مکلف به تادیره
ضمان پنداشته می شود کره فعرل او
منجر به وقوع ضرر شده باشد".
با در نظرداشت آنچه تحریر شد بحث

اتالف مال موارد ذیل را در بر می گیرد.
 – 8مباشرت در اتالف.
 – 8اتالف بالسبب.
 – 3فرق بین اتالف و تسبیب.
 – 4کارهایی که در راه عام اتفاق می افتد.
 – 5خسارات ناشی از حیوان و جنایرت
بر حیوان.

انداخته شود ،در ماده( )8366قرانون
مذکور چنین آمده است:
" اجاره گیرنده از عین اجاره شده بره
نحوی منفعرت مری بررد کره بره آن
موا فقه بعمل آمده باشرد در صرورت
عدم موافقه قبلی عررف جاریره اعتبرار

موارد اتفا فقه و قانون در رابطه به جبران خساره:

غرض وضاحت بیشرتر الزم اسرت ترا
انواع خسارات ،و جبران ناشری از آن
را به بر رسی بگیریم:

دارد".

ماده( )25مجلز االحکرام صرراحت دارد
که " :الخراج بالضمان ،بدین معنی کره
استحقاق حاصل و ثمره یی بره وسریله
ضمان صورت میگیرد ،بناءً کسی که در
مورد اترالف یرک مرال بره ضرمان آن
محکوم شدنی باشد اگر از آن منفعتری
بدست مری آورد مکلرف بره پرداخرت
عوض نیست .مثآل :شخصی حیروانی را
می خرد و بعدآ با داشتن عیرب قردیم
آنرا رد می کند اگر از آن استفاده کرده
باشد اجرت بروی الزم نمی شرود زیررا
اگر قبل از رد هالک میشد خسراره آن
متوجه او بود نه بایع.
عین موضوع در ماده  888قرانون مردنی
چنین صراحت دارد:
" فواید و حاصالت مبیعه با تکالیف آن
از هنگام انجام عقد به مشرتری تعلرق
میگیرد مگر اینکه موافقه یا عررف بره
خالف آن نباشد".
همچنرران مرراده( )26مجلز االحکررام در
رابطه به موضوع چنین نگاشته است:
" االجر والضرمان ال یجتمعران :یعنری
اجرت و ضمان یکجا جمع نمی شود".
بنا بر این اصل اگر مسرتاجر از شررایط
توافق شده تجاوز می کند کره ضرمان
بررروی الزم شررود ،اجرررت بررروی الزم
نمیشود .مثالً :حیوانی را برای انتقال بار
تا محل معین به اجرت می گیرد ولری از
آن محل تجاوز می کند و حیوان هالک
میشود درینصورت مستاجر باید تراوان
حیوان را بدهد ،پس اجرت برروی الزم
نمیشود و اگر حیوان را سرالم تسرلیم

خسارت گاهی از تقصیر بمیران

صاحبش می نماید پس اجرت تعیین شرده

مرری ایررد و گرراهی از عمررل غیررر

از مسافت تعیین شده الزم میگردد.
پیرامون موضوع اگر به قا نون مدنی نظر

 -1خساراا ناشی از قرار دادها:

قرار دادها انواع مختلف دارد ،یکنروع
ازین قرارداد همانا تعیین وجه الترزام
است که به موجب آن مبلرغ معینری
برای جبران خسارات ناشری از نقرض
قرار داد ،تعیین میشود.
نوع دیگرری از قررارداد طبرق اصرل
حاکمیررت اراده و حکررم مرراده()503
اصولنامه تجارت که چنین بیان میدارد:

" اگر مبلای در تعهد به نرام جبرران
خساره معرین شرده باشرد از مقردار
منفعتی که متعهد له در صورت ایفای
تعهد حاصل می نمود اضافه هم شود،
محکمه نمی تواند اندازه آن را تنزیرل
دهد ،در صرورتی کره بررخالف آن را
تنزیل دهد ،در صورتی که برر خرالف
آن در قرارداد صراحت نباشد ،متعهد
له به اخذ مبلای که بره نرام جبرران
خسارات مقرر داشته است به عروض
ایفای تعهد مجبرور نمری شرود ،اگرر
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".
 - 2خسارا ناشی از تقصیر یا عمالل
غیر مشرو :

مشروع ،لذا برای درک هر کدام 91
بطور جداگانره الزم اسرت ترا

توضیحات در زمینه ارایه شود.

مدنی می باشد.

خسارا ناشی از تقصیر:

جبران خسارا بدنی:

جبران خساره ضرر معنوی:

خسارت بردنی ،عبرارت از رسراندن
هرگونه ضررر و آسریب بره تمامیرت
جسررمی فرررد مرری باشررد .یکرری از
موضوعات مهم که در محاکم بیشرتر
جنجال بر انگیرز شرده همانرا دعروا
مربوط به جبران خساره اعمرال غیرر
قانونی وغیر شرعی ضرر رساندن بره
فرد است.
در فقه موضوعات جبران خساره ضرر
رساندن به تمامیرت جسرمی فررد از
طریررق تادیرره ،دیرره بیشررتر جبررران
می گردد .امرا دیره جنرایتی کره در
شررریعت مشررخص نشررده توسررط
حکومت با وضع کردن قوانین وضرعی
تعیین می گردد که البتره در پهلروی
جبران خساره مرادی کره مقردار آن
تعیین میشود جنبه تعزیر نیز در نظر
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 ،
جر یا قتل بره اثرر جنرگ مالوبره،
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
ازمواد( 575الی )524کود مرذکور را
دربر میگیرد.
در ماده( )524کود مذکور در رابطه به
جبران خساره چنین آمده است:
" ( )8در تمرام احروال منردرج ایرن
فصل(فصل ششم )مرتکب مکلف بره
پرداخررت جبررران خسرراره وارده برره
مجنی علیه ،نیز می باشد.
( )8هرگاه مرتکب بره رضرایت خرود
خسرراره وارده را جبررران نمایررد و از
عمل ارتکابی اظهار پیشمانی نمایرد و
مجرم متکرر نباشد ،به چهارم حصره

ضرر معنوی را تعاریف متعدد داده اند،
میر فتا مراغی ضرر معنروی آسریب
های را که به جسم وآبرروی فررد وارد
می شود می داند .موصوف اضرافه مری
کند که " هر فعلی اعم از جر وقطرع
که باعث ایجاد نقص ظاهری در بدن یرا
منافع ودر شکل متعارف بردن انسران
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
می گوید " :ضرر معنوی ضرر است کره
به حسن شهرت و اعتبرار و معنویرات
انسان وارد می شرود ماننرد تروهین ،
عیب جویی ،مذمت و همچنان تالمرات
ناشی از صدمات بدنی".
داکتر کاتوزیان میگویدکره " :صردمه
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
که از تحریر همه آنها نسبت جلوگیری
از طوالت کالم خود داری شد.
حال برمی گرردیم بره اینکره جبرران
خساره ضرر معنروی چره گونره بایرد
صورت گیرد .درحالیکه عده ای به ایرن
نظر اند که ضررر معنروی کره صردمه
رساندن به حیثیت و آبرو است جبرران
شده نمیتوانرد خصوصرن نمیشرود کره
ضررمعنوی را به پول یا توسط اجنراس
جبران کرد اما عده ای دیگر از علما بره
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.
درنهایت بر می گردیم به منابع جبرران
خساره ضرر معنوی که در ذیل از آنهرا
یاد آوری خواهد شد.
ادامه دارد...

" تقصیر ،تجاوز از رفتاری اسرت کره
انسان متعارف در همان شرایط وقروع
حادثه دارد ،تقصریر اعرم از تعردی و
تفریط ،واجد و فاقد اهلیت ،عمردی و
غیر عمردی برودن تقصریر ،مسرئول
پنداشته شده و باید خسرارت وارده را
جبران نماید".
ماده( )776قانون مدنی درزمینه چنین
صراحت دارد:
" هرگاه به اثر خطا و یا تقصیر ضررری
به غیر عاید گردد ،مرتکب به جبرران
خساره مکلف می باشد".
خسارا ناشی از عمل غیر مشرو :

تنها ایجاد ضررکفایت نمری کنرد کره
مسئولیتی را برای جبران خساره به بار
آورد ،بلکه فعل زیا ن برار بایرد غیرر
مشروع و غیر متعارف باشد .لرذا الزم
است تا فعل زیان برار مشرروع وغیرر
مشرع از هم تفکیک شوند .در رابطره
به فعل زیان بار غیر مشرروع فقرره()8
مرراده( )0قررانون مرردنی و فقررره()8
ماده( )0قانون مذکور صراحت دارد که
ذیآل بدان ها پرداخته میشود :.مطرابق
صراحت فقره( )8ماده  0قانون مردنی"
تجاوز از حق مستلزم ضمان است".
طبق صراحت فقره( )8ماده  0قانون مذکور
تجاوز ازحق درمواردآتی بمیان می آید:

 – 8اعمال مخالف عرف و عادت.
 – 8داشتن قصد تعرض بر حق غیر.
 – 3جزیرری بررودن مصررلحت
شخص نسبت به ضرری کره بره
غیر وارد می سازد.
 – 4غیر مجاز بودن مصلحت.
افعرررال مشرررروع و متعرررارف
عبارتنداز دفاع مشرروع مراده
()885کود جزاء تعمیل امر آمرر
ماده()888کرود جرزاء و تثبیرت
حسن نیت ماده ( )888کود جزاء
و همچنران مراده( )724قرانون
 91مدنی و اجرای اعمرال متعرارف
حق مواد( 8860و )8482قرانون

مجازات جرم ارتکابی  ،محکوم می گردد.
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و ال الاله مالالان و کالالړ او و ال ع ال و الاله وا ال چ ال
الا کا ل ،هتان ال ؟
ال چهم آ
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الریح٤ :
ﮭ ﮮﭼ
ال الاله م ار ال الالان ال ال ال او
م ار الانی ا ا الاله او مر الالی ان ال او
مر ال الالی انی ا ا ال الاله چال ال ال پ ال الاله هللا وا ال ال ال م 93
و وا ه الي هللا وه و ه وخ یا

بالالذا و کالالړي ال هللا نی ال او ت ال ال پالالی
الو وا ال م او هللا الو الاله و ال الالیا ،الالا چ ال
الوزش ال ها کړ .
الالم آ ال ال ال ال ال ال ال الاله الا متل ال ال ال ال م ي چ ال ال ال ال پ ال ال ال الاله هللا
وال ال واند ال و الالخ ب الالذا ا ه الالد نیال ال او ال
ت مم یځي.
ِ
و ا ال ال الاله په وهال ال ال ال ؛ ریم ال ال الالا لي "إیهز ز ز ز ززا ُك ْم
ِ ِ «»2
ْحدیو"
توالظه هع ،فتِا ها الظه هع أت ْك تذ ُ
ب ال ت
،الالان وسالالا الاله و ال وان الاله ،ک الاله ال
مېیو ال ون مم یځي.
څخال ال ال الاله مطلال ال ال ال الاالل چال ال ال ال ال
ال ال ال اله الم لال ال ال ال
وال ال ال ال واند ال ال الاله م م چال ال ال ال څال ال ال ال میل ال و واال ال ال ال
که الالدي ال ال میل پ الاله ب الالام خهال ال و ال ال الاله واال ال
«»١
کهدي.
ال پال م ماالالا ک آ ت ال ال هللاأ الاله و ال وان
څخالاله م الالظ کالالړي ال الالم الالا ل چال پالاله الالال ال
وا ال ال الالظ نرال ال ال ال  .و ا ال ال الاله ال ال ال ال الالاال ث څخ ال ال الاله
متل مالاله ش ال ل چ ال و ال واند ال مالالذم ک صالالث
اختال الاله
ال چ ال ال انسال الالان پال الاله مو مو ال الالا
ک ال ي .او پ الاله مجو ال ل ال الالم ال م ال و
څخه الا په ما اله شال ل چال اله وخال انسالان
پالاله وال وان هکالالا چدي چ ال لالاله و با ال م بو ال
وک الالړي ا څی ال عال ال ک الالړي او خه ال م و با ال ال م
وکړي.
خطی اکه
په هللاأ و واند ه
و ال واند الاله الل چ ال پالاله هللاأ وا ال م وش ال د.
او الاله الاالل چ ال –وا تها والالاه -هللا پالاله م ال د
ل الالم ک ال ي ا الاله الاله ش ال د م ال د س الالیل ال
س ال الالت وو پ ال الاله و ا و ال ال ال ال ال ال میس ال الالته کال ال ال ي
ال ال ال ال ال الالیت ک ال ال ال ال ال ال ي او
الخ ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال
ال الالو ا شکس ال الاله و ک ال ي الا او
الالم پالاله څهالالی ال م و ال وا هان الالم
آ ال ثس ال که ال م ش ال د چ ال هللاأ
ریمالالاع ﭽﭺ ﭻ ﭼ ﭽ
ﭾ ﭿﮀ ﮁ
فصلت2١ :
ﮂﭼ
او الا ستاس ال الاله و ال وان
وو چال پالاله هللا مال کالالړ وو ال الالمک
 41عال ال ک الالړ او اوا هال الالان شال ال  .الا آ ال ال
ال ال الالاریا پالاله اړل ال چ ال پالاله هللا

الا و الالان ک ال ي چ ال الاله الاله مې الالیو
چال ال الو عال ال کال ال ي الالاخه ل ال ال ال
الو وا ال م ال هامال پاله و ی خ ال
ال ا ي وواعالالد ال وهاواله پال ل شال د چال
مک ه و س .
پ الاله و ال  ،الالا ال ال ال م الالار ه پ الاله اړل چ ال پ الاله هللا
و وا ال ال الاله الي الاډال ال ال ریمال ال الالاعد ﭽﭡ ﭢ
آل مراا٠5٦ :
ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧﭼ
په هللا ال ه ال جا له په څهی شالک ه
او وا ه ک ي.
ال ابو الالا
چال ال ل الاله وال الاله
ال وال ن نالړي
الم وال وان

 زمال د پالاله ه االوا ال ال م الالی و و الاله ال هللا الاله
لو ال څخالاله ما س الاله ه ال که الدي او لالالا الا
چ ال ال ما ډ ال ال د ال ال الالاریا ص ال الالث ال  .هللا ت ال الالا
ریم ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال الالاعد ﭽﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛﭜ ﭝ ﭞ
یحس ٨٨ :
ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥﭼ
مالاله ما سالاله کهالالد ال هللا الاله لوال

ال الاله ،کال الاله ال هللا ال الاله لو ال ال ال الاله ال ال اځ ال الالاریان
ما س الاله که ال م ش ال د .مت الالا الا ش ال ل چ ال ال هللا
ه لو ه ما ډ د الا په هللا و واند الل.
 هللاأ ال زد پالاله ووالالک ال لکالالهم ات ال .
ال ال ال هللا پ الاله وو الالک او س الالهم اخ ښال ال د پ الاله هللا
و واند الل
 ال خ ال ال او ش ال الالی پ ال الاله ال ال ی و ال الالاو ال الاله کال ال ال او
و ا الاله اخ ښ ال د څی ال ال و
ش الالکا ک ال
په هللا و واند الل
 پال الاله خ ال ال لا ال ال او و ال ال ا ا ال ال د پال الاله هللا
و واند الل
 الاډ ال ال رکال الالی ک ال ال چ ال ال ال الالی بو ال ال ال انسال الالان
مج الالازات او مکار الالات ل الالیي الالا الاله او وال ال س الالیل
ویاوی الي الا په هللا و واند الل
شی ال ال ال کی او پال ال الاله
 کال ال الاله هللا ال خ ل ال ال ال ال ال الالا
و الالخت ال ال کو ال ال کال ال کی او ال الاله ال الالئ الا پال الاله هللا
و واند الل.
:

و ال واند ال ب ال و الالاو ل او کو الالوو ي زړل پ الاله یهج الاله
ال ام ځتالاله کهالالدي ،کالاله چال ال کوالالوو ي انسالالان
ی لال ال الاله پال ال الاله رکال ال الالی ال ال ال ک مال ال الاله خه ال ال ال ل هال ال الالیل ش ال ال ال د
سو مسال الاله و با ال ال م و ال الالاو ک ال ال ي او زړل ال الاله ع ال ال
الالکته ک ال ي ال ش الالی او رس الالاال ط الالی الاله نس الالب
و کال ي ال ل الالا ت پالاله الالی و الاله ال ي او بالالوت

ع ال ال ال الاله ک ال ال ي ل ال ال ال ال ک ال الالا ي ک ال ال ي آن
الیالم چ ال نهب ال ع ال شالالیول ک ال ي ال النالاله
ا و ال الاله سال الالی ه ه ال الاله و ال ال وال الالان او و ال ال و ال ال
څخه اخلي او ال مک سب یځي.
الا مو و ال ال واند ال ال زما ال الاله ال ال پ ال الاله خال ال ال ا
پهوا ه زاا ه ش م چ ال ال و الی و الړ الیم
ل
زو چال الالدي او ال ال الالاوړل ان ال ال و څخال الاله ع ال ال یااال الالا
ال ال متال ال ویل شال ال ي .ک الاله څی الاله چال ال پ الاله هللا
وال واند الالا وا الل و ا اله پالاله وال مسالاللوان
ل
و و ال الالم ال الالا وا الل .اس ال الالمک بو م ال الالا ال ال ال ال
ال وال و خ ا ال مالالذم کالالړ چال ال ال پالاله
وجال الاله انسال الالا ان ال الاله کلهال الالف او سال الالت وو سال الالیل
مهامخ کهدي.
و ال ال واند پ ال الالی و ال ال مس ال الاللوان لس ال ال او ش ال ال ال
ام ځتال ال ال الاله ک ال ال ال ال ي ال ال ال الاله و ال ال ال ال م کالال ال ال الاله ال هللا
سال ال  ریم الالا لي (إیز ززاكم وسز ززح الظز ززع فز ززاا
الظز ز ز ززع أكز ز ز ززذب الحز ز ز ززدیو و تحسسز ز ز ززحا و
تجسسحا و تحاسدوا و تزدابروا و تباغضزحا
«»٦
وكحنحا باد اهلل إخحانا)
الت الالو کالاله وال واند مال وکالالړل ال وهالالا والاله ال بال
څا اله او جاس ډال د کال او پاله یهجالاله ال والاله
عال لس ال ش ال او بال اوت ام ځتالاله کهالالدي.
څخالاله الا الالکا ل متل ال مهدي چ ال
ال م ل ال
الاوړل صالثا سالی ه ه ال وال وان
الالم
څخه که م ش د.
 کالاله نیاال الاله ال پالاله سال که وکتال
مسلوان و واند الل
 کالاله ب ال الاله څهړنال 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
 ال ال ال الالی ول ال الاله مه ال الاله ال الاله ک ال ال او ال ال ال ال وال ال ال
خ خال ال ال ال ا ي ال ال الاله ټال ال ال ال الا پال ال ال الاله مس ال ال الاللوا ا
و واند الل
 نهب ال ک ال او الا وا ال چ ال ال ر الالمن وال ال
خیا الل الا په مسلوان و واند الل
الا پالاله

 ال هللا تالا الاله الالیم وا ال او ال
م او صثت څخه ب خه ي
 ال زړل کیا ه ثیت او و وه د

الاله الالکل

 اپ ي او ب ،ا ه شک ه
 س ثا م او هو ړي متل مات
 ب وا د او خ شااو ي
الا او الالم پالاله څهالالی ال څ و الاله ال و ال واند پالاله
ام ځت الاله ک ال ال مر الالم و الالیي .ال ال و الاله
کاله نال اړک ال ال م وهلکال پاله کالی ک ال سالیل الا
ه واضح کړک
ا
مېالالی وخال و ال واند ال م الالم م ال ن الاله اځالالي چ ال
طالالیر ن پالاله خه ال ل الالا کړ الاله س الیل پ ال ل ن ال د .ال ب ال
ال م چ ال وضالالال وکالالړي او ل ه ال اڅی ال
کالالړي ال پالاله و ال و ال وا الاله ش ال د اسالالم ارکالالا ع ال
مک کړي او ال و اخسالتل الا ال سال ک
رکی شیول کړي.
ال چ ال ال ال امال ال الالاک
پ ال ال ال م اړل ال ال ال مرال ال الالر ل ال ال ال
وها  :وا کړ چ مثر ک ع الا ال ال
می الالان مهاش ال ول او س ال هللا پ الاله ابتک الالا
ال اسال وو خ ا اله عال خ لاله بالالی بالی انلالاله ال
ال خ ال ال الالیه و پیمرال ال الالا الول صال ال الالياوه ک ال ال الیاک پال ال الاله
الد؛
د؛ هی ش او سمک ع وا
سو سال ال د و الاله وواال ال اوال چ الالد ! الا ال ال ه چال ال
ماس ال الالیل مال ال ال و هال ال ال ل الا ص ال الالثهه زمال ال الالا ال ال ال ه ول.
ال ال ل ال ال ان شال ال وا سال الالاطان هللا! ا ال
هللا س ال ه کالاله پالاله الاله ال هالالا و وا الاله ش ال خ ال
پ الاله الالا و الاله نرال ال ! په وهال ال ؛ و الاله وواال ال چال ال
ش ال الالهطان انس ال الالان ال الاله وس ډ ال ال و ا ال ال ال ي او زل
«»5
وایا ک چ ستاس په زړل څه هی ن د.
الم خه ال م الاله بوالالی الالم الاډ ال اشالالا ل کالالړم
(مع أ ام نرسه مقام الیهم فن یلحمع مزع أسزا بزه
«»٤
الظع)
وا اچ خ ،ان ال ش او تهو اله ،الا
الاله
څخالاله و الاله سالالا ه ال وهالالا الم الاله مممتال
څ ک چ و واند پیم وکړي.
پال م آوالالا و ال الم خهال م الاله اشالالا ل الل چال الاله
وخ وا خ ل خه م او م ا الف ال بال والا د او
خ شال الالااو ي پال الاله وجال الاله ال الالو پال الالیم ال الدالو ولک ال ال
وض الالال عال ال وک الالړو الالاپ ي ش الالک ه او سال ال
ثالالا م وا ال الاله م ځالاله س ال و ا الاله وا ال ال
تهو ال الاله ،ا الاله څخالاله الالم ،ا الاله الالیم وس الا
یڅ ال ال ال ال انسال الالا ان په ال ال ،ال الالان و وا ال الاله ال الاله
کړو.

و ال ال ال واند په ل ال ال الاله و ال ال ال اخمق ال ال الالي الل او و وا ال ال الاله
انسالالا ان ال وال و ا االو پالاله ی ال سالالیل وال ال واع ال
ال شالالکی شالالاهګ الالک ځا نلالالف ا ثالالا س ال ک
خهال ال م کال ال ي ال ال او ریاال ال وا ال ال م مس پال ال م
ک ال ي او ک الاله وا الاله وي ال پ الاله کلالالم او ال الاله
سواګا ه ال عغ ه ک ي .زم د پاله اله ال
مېالالی کالالم انسالالا ان الاډ ال په ال ا کهالالدي ال و ال سالالیل
ال که او ریا و کړي په یهجه ال ال خلکال
و الالاو او الاله و الالان الالم مل ځ الاله للال ال او ال ال ال و
ال و الالړي پ الالی ال ال و ال بال ال و الالاو ل الي او مې الالی ک الالم
خل ال و خ خ ا ي ن اړي.
ک اله ه الالیم ال انس الالان ال و ال انس الالان پ الاله اړل الاله
رکالالی او الاله والالان و الالیي الاله ه کلالاله ال الاله
پالاله وړا ال م و ال اخمقالالي ک ال ي او الاله الالم الاډ ال
لیک ال ک ال ي چ ال الاله الاله کلهالالف و س الالهدي .ال
هیو و او سر په ص ت ه شیال و او زنالم
څخه ا اخلي او ،هت مسلوان الم اله ال
چال ال وال ال مس الاللوان ال ال الاله الاله ال الالی ض الالی ال الاله پال الاله
«»٨
لث او امان وي.
ب ه شال وال واند پال الل ال اال وال اخم هال
او اوړل خ ا ه.
ال و ال واند پ الاله یهج الاله ال انس الالان پ الاله مو مو
الالاوړل او وال ال و کړ ال ال اخت الاله که الالدي چال ال هللا پال ال م
آ ال ال ال ال کال الالی ک ال الالړي ﭽﭑ ﭒ ﭓ ﭔ
ﭕ ﭖ ﭗ ﭘﭙ ﭚ ﭛﭜ ﭝ ﭞ ﭟ
الحجراَ٠2 :
ﭠ ﭡ ﭢ ﭣﭼ
الت الالد ا م م الالا و ال واند م الاله ک ال ،ک الاله پ الاله
ال وه اخته ش ئ جاس ډ د ماله کال او ال
بال نهبال څخالاله مس واخلالالم .مېالالیو مثسالالیا
الم خه ال م الاله اش الالا ل ک الالړم چ ال ال آ ال څخ الاله الا
متل ال م ي چ ال و ال واند ال مېالالیو ا ال الالا
مم یځي.
ال کال ال ال ال ند ۍ ال ال الالخړو او ج ج ال ال الالا نال ال ال ال ممال ال ال ال
و واند الل او پ م مالیه اختاله انسالا ان ال ال
اس ال الالم رک ال الالی ال الاله کال ال الاله پ ال الاله ال ال ال و او ک هال ال ال
ۍالخړو ال الکه کهالالدي ال ال وال مممتالاله وي
او ال ل م ل یم و کاله وي .لاله الم چال ال ه

پال م پال ل شال د چال خاو ال عال پالالیم و وا الاله الل
ه ووراله زو چالدي لال اس عال ال خالیا او
و هیوي .ه و.ال چال
ال ما په ریا
پ الالم ع ال پ الالیم و وا الاله وي الاله الاله پ الالم س الالیل
مطا ال کال ال ي او انسال ال ه ټال ال ي یڅال ال الالیم
خ ا ت اک واخلي.
:

ل الاله چ ال ال انس الالان پ الاله زړل ال و ال واند او و ال
و ال ال ا په ال ال ا ش ال ال د ال ال پال الاله زړل ال ال شال الالک ک او
ش ال ال ال هات ال ال ال چدي او الا ش ال ال الالک ک وه ال ال الالا الاډ ال ال ال
لا ال الاله و سالالهدي چ ال پالاله ال ون ال سالالیل و ال
ش ال د ،ک الاله پ الاله الاډال ال څه الالو ي ال و الالاو ک الالړ چال ال
ه ل ه ال لالیي .وال وتاله خلال ه کلاله ال
 ،ال الالان ال الالا ل مل ال الالیي او وک ال الالا ان ن ال ال ال د پهال ال ال ا
ال الاله ی ال الالا څخ ال الاله پ ال الاله ما او ش ال ال ال ال
ک ال ال
اوس الالهدي او ن ال ال د کال ال م پ الاله شرال ال ل الاله پ الاله
و ا و و ل واخلي.
و ال و الالاند و ال و ال او م ث الالد رک الالی انس الالان الاله
الاخ ال ال ال ال ال الاله س ال ال ال زوي او وانال ال الالد سوسال ال الالتم ع ال ال ال
اضالطیا او
وموي په کا و سال
خس الالتکد اخت الاله که الالدي .خ ال  ،الالان الاله ا ه ال
خل و ه و بوله س او بال
شاوخ ا
بو ه کا ي
م کالاله الا و ال و با ال م
الالیاخ هیچالالدي سالالک ن او آ ام الی څخالاله مطالالیوک
پالالا که الالد او الاله و ال څخ الاله ل الاله الالم خ ال
ن د اخوستل .

الاله والالان الاله الاله صالالث ال چ ال
انس الالان ال الاله مېال الالیو کړاو ال ال او امیاض ال ال
څخالاله پالاله امالالان ال سالالا د سالالک ن او
الال ال ال و ب ال ال ال د او ال الاله ج ج ال الالا او
ۍخړو څخه ع یم سا د.
بوال ال ال الالیب الخطال ال ال الالا  ریم ال ال ال الالاعد (
تظززنع بكلمز ز خرج ززت م ززع أ ززد س ززح ا
«»٨
وأنت تجد لها فَ الهیر محیمن)
ه کله ال وال اله خهال م نلالف
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اړش په ا ک ش ئ.

مس ال الاللوان وا ال ال وورال الاله پ ال الاله خ ال ال و و ه ال ال
و ال الالان اووډ ال ال د او ل ال الاله ال الالم چ ال ال پ ال الاله رک ال الالی ال ال
ال ال الالی ل اب و ال ال الالاه
وال ال ال ال وان اشال ال ال ال د وا ال ال ال ال
و س الالت شال ال د او رک الالی وال ال ک الالړ شال ال د او ل الاله
الالم وا ال شالالهطان الاله وخال و کالالړو چال ال
م ال خالالیا کالالړي .الاله والالان الاله څ ال ال چ ال
ک ي.
انسان په ال
ال الاله وال الالان مطلال ال الا ال الم ال ال چال ال نارال ال
اووسال ال او التهال الا او کال الالړو پ الاله  ،الالا ړي مو
کال الاله څ ال ال ک و ال الاله پهي ال ال الا مزک الل ال التهال الالا
ال او زایکتها سیل سم ه وان وکړو.
الا ال ال نال ال ل صال الالث ال چ ال ال ال ال ال الالا ال الاله بال الالذ
و ټ ال شال ال د او الاله ال اس الالو ړنال ال پ الاله ک ال ال
ش الالیاف ال ال
مت الالذو ل او رال ال شال ال د .پ الاله لال ال
الاډ ال ال انلال الالي ( ز ززع ب ز ززد اهلل ب ز ززع م ز ززر ب ز ززع
الهطاب أا رجن أتز رسزحل اهلل لزل اهلل لیزه
وسلم فقال :یا رسحل اهلل إا لَ خادمزا یسزَ و
یظلززم أفأضززربهأ ززال تعرززح نززه ك ز یززحم سززبعیع
مرة) »9« .مثر ک د؛ اله ال ثالی ا ال چال
ال خ خاالک په اړل عال شالکا اوکالړ چال اله
وال ال ي او کل الالم کال ال ي ال ال آ الالا زل عال ال و لال ال ش الالم؟
الالګ؛ و الاله ج ال ا و کالالړ اواالالا وا م ع ال پالاله
و ی متا ک ل.
و ا الاله اب الالد مو الاله :ریم الالاعی (إذا بلغ ز ز
ع أخی شَ تكرهه فالیمس له العذر جهزد
فاا لم تجد له ذرا فق فَ نرسز لعز ألخزَ
ذرا أ لمه).
ک ال الاله ال و و څخ ال الاله الم اس ال الالم څ ال الاله
ال و سالاله ال بالالذ و الاله او ټال ل او کالاله ال بالالذ
و ال الاله په ال ال ا ک ال الالړ ال ال وه ال الالا پ ال الاله زړل ال ال ال
الاډال اووا الاله چال بالالذ والاله او الالیي خال
ما ه وه ي متل ک.
ال ال ال ال ال م هیو الالو پ الاله هال ال و الالا ال ال ال
خهال پالاله سالاله و پالاله الالا لکالالم ال الالا
و وا ال الاله کهال ال ال الا بال ال ال ا ال الالافي الل
وا ال ال خ ل ال خ ال و مسالاللوا ا الالا ل
خ زړو ه پاک کړو او ال بالذ پاله
ه وان اوکړو.
ټ په
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څی و ه او وضال ال و واند پاله

مرم و یي که څ ک ن اړي چ
ختو
خل ال ال پ ال الالیم و وا ال الاله ن ال ال د وا ال ال ال الالی مر ال الالک ک
م ال الالف واض ال الالح ک ال الالړي او په ل ال الاله ال الالم ال ش ال ال او
تهوال ال ال ال الاله  ،ال الالا  ،ال الالان وس ال الالا د .او الالم ال الاله
ال چ پاله
وهل ه ه ال اماک وها ي :ل
الکا ل
ش .پ مل
څل ک ماط
پ او هط ام اله الاال چال ال و اله وا ال
خ ال لا ال ال واض الالح ک الالړو یڅال ال زمال ال د پ الاله اړل ال
ال پالاله زړو ال ال څ الاله هالالی ن ال د .ال اځ پ ال م
وا څ ک خ شالااو ل ن ال د چال پاله ال و ال خ ال
 ،ال ال الالان و ال ال الالان وک ال ال الالړي او الا وواع ال ال الالد چ ال ال ال زل خال ال ال ال
مهلالالص او پالالاک انسالالان الالم ال ال و پالاله کوسالاله ال
ه م او ه ال الا نالم اځالي! کاله ال الا نالم ال و کالړ
سو س ال ال د و ال الاله شال الالهطان پال الاله زړل ال ال وس سال الاله
ا ال ال ي ال ال خلال ال الم پی ،الالان و وا الاله ک الالړ وه الالا
س الالتا پ الاله ۍخ الالو خل ال و الالاو ل ک ال ي او خ ال
لهثو ه مسه و ک .
و ا ه ه لاکم چال پاله الا ال سالوا ره الله
کال ي وا ال ال تهوال ختو ال پالاله خالالاطی ال مطکال ک
انسان جیک خلکال اله واضالح او وهالان کالړي یڅال
پ الاله آ ال ال ل ال ال الواړل ل الالاکم او مطکال ال ک الاله کال ال ک
تهو او خطی سیل مهامخ ن د.
پال ال ال ال الاله متال ال ال ال الالامم ال ال ال ال ال و ال ال ال ال ال واند ال ب ال ال ال ال ال وال ال ال ال الالا د
خ ش ال الالااو ي او هو ال الالړم پال ال ال پ ال الاله یهج ال الاله ال ال ال
ام ځتال الاله کهال الالدي مېال الالیم ۍال الالخړم او م ال ال ال ال م
ام ځته کهدي چ له یڅه کا ل او واضاليه
ا اله او الاله ال ال شال د .ال مزک الل چال ال الالکا ل
یاړخ ال و خهال و پوسال شالالوهی سال هکلال او
ش ال الالا ا پ ال الاله ال ال ال ال س ال الالیل وال ال ال واند ال الاله م ل
و ا ل ن د.
کاله ا اله الم پواال بال اله شالوهی واخوسال و او
وهالالا و وسالالته کوال وم ال ال الاله مممتال الا ب ال
ا افي او و واند الل!
ال و مسالالته اوړنال او پالالا ل پال م

الالم څهړنال
مو الي
الالا وا او و ال وان الاله ال چ ال و الالاو پ الالیم وک الالړ
ش د او پاله کړ ال ال ا څی ال شال د او ال مال م پاله
و وا ي ب ه ن څخه لکم وکړ ش د.
الیآن الاله ال اځ الاله وال واند الاله م الالظ کالالړم ولکال
اوړل انهوم ع م اپه ه کړي الي.

ال الاله ال ال ال ال الالاوړل او خطی اکال ال الاله وال ال ال واند پال ال الاله
هللاأ وا م که م ش د.
اص ال ال پال الاله انسال الالا ا ال ال ابتوال الالاال کیام ال ال او
ویا ت ال .
څخ ال الاله ال و ال ال که ال ال و ال الالا ل وا ال ال
ال الاله ال الالا
زمه الاله ویاوالالیل کالالړو و ال واند و ال اخمقالالي الاله ال
سه م ل الل.
ال ها متامله مت اولاله الل .کاله پاله ال و اله
وال الالان وکال الالړو پال الاله م ال ال د وال الاله ال الم ال الاله وال الالان
وک الالړي او ک الاله و وا الاله اووسال ال ال ال وال الاله ال الالم
و اډ ال رکالالی ک ال ي .کالاله اوخا ال و مریبا الاله
اووس ال او الاله و ال و الالیو ش الالاوخ ا و الاله ال
خل و اډ وا .
هللاأ ال مال د الاله رهالالک اکالالړي چال ال و ال
ا کړو.
وا
وا په
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مقدمه:

صلح به عنوان بزرگترین ضرورت جمعی و
مهمترین خواستهی تاریخ بشر بوده است.
با رشد آگراهی و پیچیرده شردن روابرط
جمعی ،اهمیت این امر مهم بیشتر احساس
میشود .انسانها بنا به وی ه گیهای خاص
شان ،تنها در ایجاد روابط جمعی ،قادرانرد
تا زندگی شران را دوام دهنرد .چرون ،بره
تنهایی نیازهای گستردهی شان را برآورده
نمیتوانند .در این میان ،صلح مناسبترین
بستری است ،کره ایرن روابرط جمعری از
آسیبپذیری در امران مانرده و مصرونیت
خود را حفظ مریکنرد .جنرگ ،خشرونت،
بیعدالتی ،تبعیض و نابرابریهای اجتماعی
که نفی کنندهی صلح انرد ،عمرالً زنردگی
جمعی را به چالش میگیرد و روند طبیعری
و سررازماندهی شرردهی توسررعه را کنررد
میسازد .هرگاه خشونت گسرترده شرود،
فضای صرلح را در دایرره بزرگترر تهدیرد
میکندز دراین صورت ،نه تنها کره جامعره
مسیر سازندگی را طی نمیکند ،برل تمرام
ظرفیتها در جهت بردبختی جامعره کرار
گرفته میشوند .از باب مثال ،جوامعی کره
در شرایط جنگی به سر میبرد ،بیشرترین
امکانررات در جهررت تخریررب و ویرانرریز
کشتار و نابودی ظرفیتهای انسانی و مالی
مورد استفاده قرار میگیرند .نمونهی واقعی
این واقعیت تلخ ،افاانستان است .مطرابق
آمارهای داده شرده ،ایرن کشرور چره در
دوران جنرگهررای داخلرری و چرره بعررد از
شکلگیری نظام جدید ،بیشترین هزینهها
را در بخش نظامی و امرور جنگری داشرته
است .همین امروز ،بیشترین کمرکهرای

جامعه جهانی در بخش نظامی و مهار شرایط
جنگی به مصرف میرسد .این درحالی است
که بخشهای غیر نظرامی بره بودجرههرای
هنگفت نیازمند اند .چون افاانستان یکی از
کشورهای عقب ماندهای است که سطح رفاه
و کیفیت زندگی مردم در پرایینتررین حرد
قرار دارد .جنرگ و خشرونت ،برزرگتررین
عاملی است که هرم چنران ایرن کشرور در
عقبمرانی و در شررایط توسرعه نیرافتگی
میخکرروب گررردد .برررهیچ کسرری پوشرریده
نیست ،هر سالحی که کار گرفته میشرود و
درگیریی که ر میدهد ،برعالوه از تلفرات
انسانی آن ،لقمههای نران از افرراد گرسرنه
گرفته میشود .شرایط جنگی بستر ویرروس
داری است که ظرفیرت رفراهسرازی را بره
نابودی میکشاند.
تعریف صلح:

صلح به معنای شایسته و مناسب بودن امری
با در نظر گررفتن پیامردهای آن ،مصرلحت،
درست کاری ،نیکوکاری( ،در قدیم) سودمند
بودن ،فایده داشتن ،خیر و نیکی را گوینرد.
به عبارت دیگر صرلح در لارت بره معنرای
مصالحه و تصالح ،مسالمت و هرمزیسرتی را
افاده مریکنرد کره برر خرالف مخاصرمه و
خصومت است.
صلح از دیدگاه اسالم:

از دیدگاه دین مقدس اسالم که در حقیقرت
معیار دیردگاه هرر مسرلمان اسرت ،واژه و
کلمهی زیبای صلح یکی از کلمرات قرآنری
بوده و در قرآن عظریم الشرأن در معرانی و
مفاهیم متعددی هرمچرو اصرال  ،اتفراق و
همبستگی ،رفع خصومت و دشمنی ،نعمرت،
منفعت ،گذشت و غیره استعمال شرده کره

همه این مفاهیم متضمن و در بر گیرنرده
سعادت جامعهی بشری میباشند.
صلح اصل ،اساس و قاعده ی جاویردان و
پایداری جهان و طبیعت اسرت و جنرگ
حالتی است متضاد ،زیرا در شرایط صلح
و امنیت به رشد و تعرالی و رسریدن بره
تفاهم و همسویی آسانتر و بشر به حق و
حقیقت گرایش و عالقه ی بیشرتر پیردا
میکند ،امرا در نتیجره ی جنرگ ،همره
داشتههای مرادی و معنروی بره نروعی
آسیبپذیر میشوند .
ازینرو صلح ،صفا و صمیمیت و زنردگی
مسالمتآمیز در رأس برنامههرای دینری
قرار داشته و قرآن عظیمالشأن همرواره
بر احیا و تداوم آن دسرتور داده و آن را
مایه ی خیر و نیکبختیهای جامعهی بشرری

شمرده و میفرمایرد کرهﭽﭡ ﭢﭣﭼ
صلح و آشتی بهتر است.
این جمله ی کوتاه و پر معنرى گرچره در
مورد اختالفات خانوادگى در آیه ی فروق
ذکر شده ،ولى بدیهى است یرک
قرررانون کلرررى و عمرررومى و
همهگانى را بیان مىکنرد کره در
همه جا اصل نخسرتین ،صرلح و
صفا و دوستى و سرازش اسرت.
نزاع ،کشمکش و جدایى برخالف
طبع سلیم انسان و زنردگى آرام
بخررش او اسررت .صررلح و ایجرراد
فضررای مسررالمتآمیررز یکرری از
وجایررب و مسرراولیتهررای هررر
مسلمان است ،زیرا خداونردأ
مرریفرمایررد :ﭽﯜ ﯝ ﯞ 49
الحجراَ٠١ :
ﯟ ﯠ ﯡﯢﭼ

در میرران برررادران ترران صررلح نماییررد.
صلح دستور الهری ﭽﯟ ﯠ ﯡﯢﭼ،
دعای ابراهیمی ﭽﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼﭼ
البقرة٠2٤ :

سنت محمردی{ صرلح حدیبیره} و از
قدیمیترین نیازها و آرمانهای بشریت به
وی ه میهن دوست داشتنی ما افاانسرتان
است.
صلح ضرامن مصرونیت ،ترأمین امنیرت،
برقررراری عرردالت و حفررظ آزادیهررا و
ارزشهای مادی و معنوی انسانی اسرت و
سرانجام به گفتهی یکری از دانشرمندان
"صلح در اسالم مسألهی اصیل و ریشهدار
است و پیوندی ناگسسرتنی برا طبیعرت
اسررالم و نظریررهی عمررومی و کلرری آن
دربررارهی جهرران و زنرردگی انسرران دارد.
اسالم دین همبستگی و وحدت و یگانگی
بزرگ در سراسر جهان عظریم و پهنراور
است .آموزه ی توحید ،قرار داشرتن همره
هستی در تحت تدبیر واحرد و حکیمانره
الهی ،پیوند نسلی همه آدمیان به یک پدر
و مادر و اشتراک خانوادگی همه انسانها،
حرکت جهان و انسان به سوی غایت واحد
الهی ،وجود فطررت یگانرهی همبسرتگی
جهانی در اسالم است".
باید گفت که از دیدگاه دین مقدس اسالم
ترررأمین صرررلح و آسرررایش و زنررردگی
مسالمتآمیز مساولیت ایمانی و وجردانی
هرانسان اعم از مرد و زن میباشد و نیرز
میتوان از حضرت ام سرلمه بره عنروان
بانوی که نقش ماثری در صرلح حدیبیره
ایفا نموده یادآوری نمود.
نیاز مردم افغانستان به صلح:

کشور عزیزما افعانستان از مدتها
بدین سو تحت عناوین مختلف در
آتش خانمانسوز جنگ و بدبختی،
مظلومانه میسوزد و بخش اعظرم
هست و بود آن به گونهی صدمه و
آسیب دیرده و سررانجام هزارهرا
انسان مظلروم اعرم از زن ،مررد،
خُرد ،بزرگ و حتی اطفال معصوم و
بیگناه جانهای شیرین خود را از
دست داده اند و این روند هنوز هم
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خاتمه نیافته ،بلکه به سرعت ادامه
دارد .پس برهرانسان با احسراس،

با درک و دلسوز الزم است تا با اسرتفاده
از امکانررات دسررت داشررته در خرراموش
ساختن کامل و یا حداقل کاهش شرعلهی
این آتش افروخته شرده اقردام نمروده،
وجیبه و مسراولیت ایمرانی ،وجردانی و
میهنی خویش را انجام دهد.
زندگی ،کار و صلح هر سه با هم وابسرته
میباشند .طوری که برای زنردگی کرردن
ضرورت به کار اسرت ،اگرر کرار نباشرد
زندگی به پیشبرده نمیشود و به جریران
زندگی لطمه وارده شده فقر و بیکاری اوج
خواهند گرفت.
بخاطر ادامه دادن کار و زندگی به صلح و
امنیت نیاز است .پس نخست باید در یک
جامعه صلح وجود داشته باشد ترا در آن
جامعه شهروندان بتواننرد کرار و ترالش
نمایند و به وسیله کار معیشرت زنردگی
خود را تامین کنند .بناءً صلح اگر نباشرد
زمینه برای هیچ کدام از این دو مسراعد
نخواهد بود.
انسان زمانی به ارزش و اهمیت صلح پری
میبرد که در زندگی خرود برا بردبختی،
نراامنیتی ،برریبنردوباری ،برریعرردالتی و
مشکالت اجتماعی روبرهرو شرود .صرلح
بنیاد زندگی انسانی را تشکیل میدهرد.
پیشرررفت ،ترقرری ،آرامرری ،خوشرری و
خوشبختی در پرتو صلح به وجود میآید.
در جای که صلح و امنیت برقررار باشرد،
آنجا آرامی و خوشربختی اسرت .همره
مردم به خیرال راحرت بره کرار خرویش
مصروف میشوند و جوانان و نوجوانان نیز
با خاطر آسوده میتوانند به درس و تعلیم
خود ادامه بدهند .در جرای کره صرلح و
امنیت نباشد ،تمام مشکالت و بدبختیها
رشد نموده و دامنگیر جامعهی بشرریت
میشود.
لذا صلح در هر صورت و با هرکسی باشد،
مطلوب و پسندیده است .صلح مقدمرهی
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.
مردم افاانستان به صرلح و امنیرت نیراز

جدی دارد ،زیرا چندین دهه است کره در
میان جنگ و مشکالت میسوزیم .جنگ و
خشونت تمام فرصتها را از مردم و به وی ه
جوانان این مرزوبوم گرفتره و مردمران را
بیبرنامه و عقبمانده در برین کشرورهای
جهان نگهداشته است .بنابر این نیاز جدی
به صلح باعزت و با آبرو داریم کره بتوانرد
همه اقشار مختلف جامعه در پرترو قرانون
اساسی کشور زندگی صرلحآمیرز داشرته
باشند.
اهمیت و كاركرد اجتماعی صلح در چند نگاه:

پدیدهی صلح یک ضرورت اساسی زندگی
شمرده میشود .یعنی اهمیت این مهرم در
روابط عمومی و جمعی معنا پیدا میکند .به
صورت مشخص عمردهتررین کارکردهرای
عملی صلح قرار ذیل است:
 -1صلح زمینه ساز روابط سالم

اساساً صلح اساسیترین زمینهی است که
در آن روابط سالم جمعی شکل میگیررد.
چون فضای صلحآمیز به زمینهها و شرایط
اجتماعی اطالق میگرردد ،چره از هرنروع
خشونت ذهنی ،گفتاری و فزیکی که روابط
اجتماعی را تهدید و مختل میسازند ،بره
دور باشرد .البترره جامعره درهررر شرررایط،
میزانی از خشونت را تجربه خواهد کرد ،اما
اگر گراف خشونت باال رود و نظم اجتماعی
را به خطر مواجه کند ،فضای صرلح را نیرز
شکنند می سرازد .پرس یکری از کرارکرد
واقعی صلح ،ایجاد روابط سرالم اجتمراعی
است .که سبب آرامش ذهنری مریگرردد.
مثالً ،اگر افراد یکدیگر را زخم زبان دهد و
یا به سادگی با حرفهرای خشرونتبرار و
زشت اشتباهات یکدیگر را به ر خود هرا
بکشانند ،قطعاً آرامش و مصرونیت ذهنری
افراد به مخاطره مواجه میگردد .این مورد
در بسیاری از خشونتهای فزیکی را نیز به
همراه دارد .جنگ و درگیریهرای خونبرار
که عمدهترین دشمن صرلح اسرت ،مرورد
دیگری است که روابط عمومی و مردمی را
دگرگون میسازد و کامالً نظم اجتمراعی را
آشفته میسرازد .در ضرمن ،درایرن نروع
شرایط ،حقوق افراد بیشتر مورد نقض قرار
میگیرد .کشورما یکی از نمونههای اسرت
که خشونتهای گفتاری و فزیکی را در حد
گسترده تجربه میکنرد .مرثالً ،اگرر فررد

کوچکتررین اشرتباهی را انجرام دهرد،
فوری از طرف مقابل حرفهای ناسزا گفته
میشود .حتا در شوخیهای عادی ،افرراد
بررا کلمررات زشررت و خشررن یکرردیگر را
مخاطب قرار میدهند .جنگ و انتحرار و
کشتار روز مرهی افرراد نمونرهی برارزی
است که روابرط اجتمراعی را بره چرالش
گرفته و امنیت روانی و فزیکی مردم را به
صورت روشن مورد تهدید قرار میدهد.
 -2صلح حامل امنیت است

امنیت یکری از برزرگتررین خواسرتهی
جوامع است .کشورهای برای ایجاد امنیت
و حفررظ امنیررت ملرری و عمررومی شرران،
باالترین هزینهها را متحمرل مریشرود.
چون ،ناامنی بزرگترین مسألهی عمرومی
است که آرامش را از مردم سلب میکند.
در ضمن ،امنیت مهمترین داشتهی است
که فضا را برای زندگی عادی و پیشررفت
امور مهیا میسازد .ناامنی بدترین حالتی
است که سیر جامعه را از حالت عادی بره
انحراف میکشاند و مانع تحقق برنامههای
انکشافی میگردد .از سویدیگر ،زمینه را
برای نابودی بخش کثیری از داراییهرای
عمومی فراهم میسازد.
پیشرربرد هرنرروع برنامررهی توسررعهی و
شررکوفایی جامعرره مسررتلزم موجودیررت
امینت است .در فضای ناامنی ،جامعره قرادر
نخواهد بودتامسیرایدهآل راطی نماید.
 -9توسعه بدون صلح ناممکن است

توسعه یکی از مهمترین اهرداف جامعره
تلقی میگردد .اساسراً ،جامعره در سریر
طبیعی خود توسعه را تجربه میکند .امرا
جوامعی که برنامههای توسعهی دارنرد و
دراین راستا متعهدانه عمرل مریکننرد،
بیشتر به این خواسته نزدیک میشرود و
توسعهیافتگی را تجربه میکنند .جوامعی
که در گرو بدبختیهرای اجتمراعی گیرر
ماندهاند ،این روند را با سرعت بسیار بطی
دنبررال مرریکنررد .توسررعه برره عنرروان
بررزرگترررین هرردف جوامررع مسررتلزم
زمینههای مناسب است ،ترا برنامرههرای
انکشافی در این راستا صورت عملی را به
خودشان بگیرند .یکی از زمینههای مهم،
صلح و فضای صرلحآمیرز اسرت .صرلح
ایدهآل ترین زمینهی اجتماعی است کره

برنامههای توسعهای در آن سریعتر و بدون
موانع خاص تحقق مییابند .مثالً ،در شرایط
جنگی ،هیچ نوع پروژههای سازندگی زمینه
عملی شدن را ندارد .در افاانستان ،ناامنی و
درگیریهای خونین مهمترین عاملی اسرت
که از عملی شدن بسریاری از پرروژههرای
انکشافی ممانعت میکند .گاهی بسریاری از
دستاوردها از همین ناحیه آسیب میبیننرد.
مثالً ،بازسازی برخی از شراهراههرا – مثرل
شاهراه کابل – هرات -یکری از مهرمتررین
دستاورد دولت به شمار میرود .امرا همرین
شاهراهها به علت جنرگ و انتحرار شردیداً
مورد تخریب قرار گرفته است .همین طرور
بسیاری از سرمایه گذاریها در مناطق ناامن
ضایع میگردند .ازاینرو ،صرلح بره معنرای
واقعی آن ،ضامن پیشرفت و توسعه اسرت،
چه در نبرود آن بزرگتررین خواسرتههرای
آرمانی جامعره زمرینگیرر خواهنرد شرد.
حاکمیت صلح خرود برزرگتررین شراخص
تکامل هر جامعه قلمداد میگردد .در ضمن،
این مهم زمینهساز تکامل و پیشرفت است.
نتیجهگیری:

در یک جمعبندی کلری صرلح نیراز تمرام
بشریت است .همان طروری کره از تعریرف
صلح برمیآید ،صلح برای برقرراری روابرط
مسالمتآمیز برین دو و یرا چنردین افرراد
متخاصم میباشد.
امروز صلح در کشور یک امر جدی پنداشته
میشود ،زیرا از یک طرف مردم عزیز مرا از
جنگ و ناآرامیهای تحمیرل شرده توسرط
کشورهای بیرونی خسرته شرده و از سروی
دیگر فشارهای سیاسی کشورهای منطقه و
جامعه جهانی باالی گروههای متخاصم زمینه
صلح و آشتی را از هر زمانی دیگرر فرراهم
نموده است.
پس بر ما افاانهاست که برای تأمین صلح و
آشتی ،صفا و صمیمیت ،وحدت و همبستگی
و فراهم نمودن زنردگی مسرالمتآمیرز در
کشور عزیز خود ترالش پیگیرر و کوشرش
جدی همه جانبه و خستگیناپذیر نماییم ترا
از یکطرف اطاعرت و پیرروی از دسراتیر و
فرررامین الهرری نمرروده و ازجانررب دیگررر
خوشبختی ها را از آن خود گردانیرده و برا
اطفال و خاموش نمودن آترش جنرگهرای
خانهمانسوز ،ویرانگر ،شقاوتزا ،مصرونیت

جان ،دین ،مال ،عقل و آبرو و عزت خویش
را تأمین نماییم .به امید تأمین و برقرراری
صلح دایمی و پایدار در کشور عزیرز مران
افاانستان.
پیشنهادها:

اینجانب به عنوان باشنده ایرن سررزمین
نگررران آینرردهی خررود ،مررردم شررریف و
همنسالنم هستم .صلح یک امر الهی است
که درقرآن کریم بارها تذکر داده شده اسرت و
یک پدیدهی خیر و به صال جامعه است.
بنده به عنوان جوان این کشور نکات آتری
را برای برقراری صلح پیشنهاد مینمایم:
 -8صلح با هرجناحی که باشد ،براعزت و
عادالنه باشد .نه ادامه جنگهای گذشته و
ایجاد مشکالت جدید.
 -8صلح طروری باشرد کره همره اقشرار
مختلف جامعه درآن خود را مصئون بدانند،
نه گروه خاص.
 -3برای آوردن صلح درکشور همه گروهها
تالش نمایند.
 -4زمینهسازی بررای صرلح دایمری کره
آرمان مردم عزیز ما است.
 -5نقش و جایگاه زنان در روند صلح مرد
نظر گرفته شود.
 -6نقش جوانان که نیروی فعال و باانرژی
جامعه است ،نادیده گرفته نشود.
 -7جایگاه احزاب سیاسی و جامعه مردنی
در روند صلح تبارز داده شود.
منابع و مآخذ:

 .٠مجله پیام

 ،وزارَ ج ،ارشزاد و او زا  ،شزماره

دوازدهم ،سال شانزدهم ،دور دوم ،سال .٠١9٨

.2

بدا د هاد  ،کیاب پیام دالت ،مجمح ه

مقا َ خط سحمی ،سال .٠١9٦

 .١فرهنگ لغاَ آننا آبادیس

www.dictionary.abadis.ir

 .٦لرحه پژواک

http://peace.pajhwok.com/d
r/peace-islam
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په ال الوه الوا ش د؟

که ه اال الوطیو ال او والو ال پاله ال ال ښال ګ م الیم
الر ی ال خا ج ب امل ه الا الي چ ال ل مل
م الاشظ او پهال اوا کالالم شال ګ ،کالاله ال الالی ملال الوالالیوت زچیم ال الالی و ال الالی خال ال ال چال ال ال و څخ ال الاله ټ ال الاله وا هلال ال ال الا
او و ال انی ا ال و پالاله الاله متهالالا سالالیل ک ال چ ال و وطیو ه او سو و ه وه الک ک میه الواش ګ؟!
څخه مسته اځي و ا ه ال اریاالو په هڅال او ال پالاله الم م ال ا الو ال الر الالی الاله الخمص ال ن ال ازنی م
رتال الالا هت پ ال ال ل ړ ال ال الي کال الاله ال ال م ال الالاشظ او ال
و ال الالال الل چال ال ال الهللا ت ال الالا الالنال ال ال نتوت ال ال ال ال الاله ټ ال الاله
ا خالالانی ج ال ړ او خ لالاله
ارالیاالو رتا هت الاله کوالالوو او کالالم شال ګ ال والالیوت او واخل ال پالاله الالا ال وا ال
م کوه ي.
شتو ګ
له چ خل پاله
شری م اظ(خل ) په ا و ما
خ ک الاله ال م ال ه ال اال م الالیم زایم الالی و الالی او هللا ا ش مل وه یق ک او په ل پی وه ال االد
تالالا و الاله الالکل لاصالالکخ ل ،وکالاله م الالیم اوبالاله الرسال ال الالاال مهال ال الاله هال ال ال ک ال ال ال ال ال ال ال و ال التهال ال الالا ال ال الاله
او ی،وکال ال ال الاله م ال ال ال ال م ا ال ال ال الاله او ال ال ال ال م شال ال ال الالتو
ال ال ال ل او ال الالا و ال ال ال
خمصال ال ال ر ال ال الالی او وهک ال الالا
یڅ میل زاات الم و کالړ وي خال الالنال م الاشت ختوهد او ال و ن په وه خ . ،
څخاله ال ارالیاال الالا وا هلال سسال او ناال پیا الاله خال ال ،ه الالګ الاډال ال ګ ب امال ال الي چال ال الم الالاشت او هال ال
ل
وي ال ال څال الاله پال الاله ال ال وال الاله ال ال وخ ال ال
مال الالثم ال الاله الکوا ال او کووو ن سب یز که
لاصالالکخ ل ،وکالاله الالی خ ال و الاله کالالړ ش ال د او الاله  -4ال ه اال ج یارهاعی م تهال هللا پالاک الاډال ګ جال ړ
اص الالمه شال ال ي هو الاله و با ال ال م و الاله کال الالی مو کالالړي وي چال ،وکالاله عالالی ال الکیال او کیکهلال الالا ل
مو مه ل الا ونی او و ی و با م ه که .
مسالالاب ل الاله وي الالا خ ال ال ل کالاله سالالیل ا الاله و او
ا ښ ګ زاا ی اوبه و ی خ ال،وکال پاله خړو ال
الالا یوش الاله جا الاله زا ل او الالا م ال ړ او ال نیو الاله وي.
و ال و او وی ال ا او ال و ویخ ال ال و څخالاله الالا وا
اډ ال ګ ال ل سالالهوه ال الکی ال او ه ال ک الاله م الالیل
الالا وش ال د ال پالاله ميالالی ال ړ و الالذ
ال الاله خوسال الالت ش ال ال د او پال الاله آسال الالا ه ال الاله او بال الالی و ال الالګ وټالاله او کالاله وهالالا الالم و با ال
و څخ الاله ال ال ټ الاله اخلال ال خ ال ال هال ال اال ال ال پیا ال ال مجر ال وا وها م ټ ل پايله مسته ه و ځ .
شاړ ،وکالی او ال ال ګ و الی چال ال،وکالی  -2پالاله هال اال ال الکیکهلال او ز ابال الالا ل م اسال او
ا
الج ړ ال ال ال او طاع ال ال ال ال ال الالکل ال ال ال ا ال ال الاله ضالالیو ماشالالو ه شالالت ن و لالالی او الالا م ال الالا
طالالی الالیل پالاله م الالیل بالالا سالالططه سالالیل االسال ال الالتل ال ال الالا ل مزک وسال ال الالا ،کال ال الاله ی ال ال الالا خ ال ال ال پال ال الاله
الیا و الالی خ ال څالاله ال المس الالته ون ال ګ جس ال الالوانی انس ال الالانی و خته ال الالا س ال الالیل س ال الالی ه ال الاله س ال ال
چ خ ل اوبه ا مرا او په لاله الی ټاله ال یڅه ا ل وسا ضیو الي یڅال پاله الد وخال ال
واخل ال ال  .کال الاله ال ال ه ال ال اال ی،وکال الاله م ال ال م زاات او ټ ا یم واخوست ش د.
م ال ال الالیم طاع ال ال ال زایم ال ال الالی و ال ال الالی خ ال ال ال الال
او ا م وسا م ج ال وي خ ه ال ا خه ل الام
الوخت ال وي چ ال الاله الالام او الاله و څخالاله
اسالتت اال او ال ان و لالی چال الناله زچیمالالی س ال
ال الالا م الا چ ال ال پال الاله ال الالام عال الالی
ا وباډ ال ال ګ او وال الالی ال الاله ټال الاله واخل ال ال او ال الالا ال الالا اخوسال الالت ک ال ال
خ الخا ج ،و پ ا پ اسطه ا الوم الالیل ی ال وش ال ګ چ ال ال ه ال الاله ع الالی وه الاله ال ړل او
الاله ا ال ال و الالاک شال ال ګ ال ال الاو الاله څ الاله پ الاله ال ال
وباډ ګ خ سوه هوه په له ه ،الان څلال ال
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س الالیل ډ ال ګ او الالا خال ال پ الاله پټ الاله پټ الاله س الالیل خ ؟
یا ل او وال اماله م ال م نالم کالړي څاله  -3الم الالاشت څخالاله ال الالګ اخوسالالت ګ الالا اسالالتهیا او پالاله

الالا ا ال نی ر الالګ او مسالاللکی ارالیاال شالالت ن و لالالی الا
چ ال ال ال واع ال ال الالی « ک ال ال ال ر ال ال ال ج ال ال الالا » ال ی ال ال الالا ال ال الالا ل
مته الالص او الالا پ ال ل انسالالان الاله اړ هالالا الل الا الالم
پالاله ل ه ال ال ال ل االاله س الالت ول الل چ ال م الالاشظ
خ الالا ی او یڅ الاله و الالی خ ال خ ال ر الالګ او مس الاللکی
جا و ه و لالی او الا مساللکی خلال م الی و خال
ال االا رسال الالاال او ال الالاخ ا ال الاله مسال الاله و ال الاله ال ال الالا
زمه ال الاله ال الاله الي ویاوال الالیل ش ال ال ي پال الاله الو ال الالګ ال الالا و
راس ب اصی م ی ش ي وي چ سیل نلاله وي
الالو ال یس الاله او ام الاله م ال م یڅ الاله ال او
امن کال ال هال اال ال پیاختهالا متالاال او م الاشت
ال اس الالتهیا او الخ ال ه ال اال ال پیاخته الالا او په ل ال
پیال الال اال و الاله نالالم الاله الي و سالالیل ال از خ لال
ا مان الي او ش !
مو او ړچ عی
 -5اخ الا چ ه اال الخیابی ا او اوبال یو کالی
وي اوبالاله ال ا او ،وکالاله الا ال م الاله ال ا هالالګ
نتوت الاله ال چ ال الم الالاشت او اپ الالا ال الالکم او
طاهت ال السوس ال ها مم ال الالیز م الالی الاډ ال
سال الالهوی شال الالته چال ال اوبال الاله عال الالی یوشال ال ګ ان ال الالی ،وکال الالی
م ال ال م اوب ال الاله ع ال الالی م ال الالیم خیاب ال الالی و او الڅی ال الالل او
استثاال وړ اله وي .الا الا چال ال ا عالی السالا ه ا پاله
څ ال ال الالا مالالی او ک ال وي او الالا الومالالیل زاا الاله
یم ال الاله و چ ال ال ال ال ال الو ا ال ال ازل ال الالی س ال الالل پ ال ال م
ل
س ال ال  .چ ال ال الالاډ ال ال ګ س ال الالهو اوس ال الاله و کی طات ال الالا
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 الالکل ال ا او خ الالاو ل الل چ ال ال،وک الالی پ الالیمخ
پی ال ال الاله الل او ال و ال ال ال م ج الا ال ال ال ال سال ال الالت ګ او
نر و وا ا ل ج ړل ش ي الل.
 -4الالو ت المس و هت اله جولال اله ال الا الي
چ وو یا ه اصمه ش ي هو ه او ال الی ر ال
او الالیمو کیال مطالالاوک ال لرالیا ضال ال مل الاله
ویاو الالی او الالا پ الاله وړا الالا او الالا الالم کو الاله وه الاله ع الالی و الاله

ووع ال ګ خ ال ل الاله چ ال ال الو ال کوالالوو وي او الالا
پکال الالی رسال الالاال شال الالت ن و ال الالی او په ال ال وخ ال ال الخ ل ال ال
وو یا سیل ال ټ ضال لرالیا ی او الا ال و آرالا
ال مل ال میس الالته و ک الالړ ال الالو المط ال ال م او
پهال ال اوا و ک ال الاله کوال الالوو او ال الاله سال الالت وو سال الالیل وال الاله
مهامخ ک .
 -6الطاعال ال آرال الالا (ز و ،وکال الالی ال ال ا نی سال الاله
او ګله ال نی او ال ال و) پوی الاله و پیمر الالا الالو ال ال الاله
ال م المتیالالی و کسالالا سالالیل وا ال میسالالته وش ال ګ
یڅ الالو ست و کوالی او الوهالا بالاال و ال پ ال
ا ل ها ش ګ.
ک
خ ال ال ک ال الاله ال ال الو ال ال الخ ال ال ه ال ال اال ال الا ال الاله
متیال الالی و خلکال ال سال الالیل میسال الالته و کال الالړ ال ال الخلک ال ال
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 .

 -7ال ال الالاالا چال ال ال ال الو ال ال ال ال پ ال ال الاله ک ال ال الالم ا ز ال ال الالته مته ال ال ال ال
مط ال ال ال م وا ال ال ال م شس ال ال ال ه ک ال ال ال ي او ا ز ال ال الالی اکه
مط ال ال ال ال م ال ال الاله ج ال ال الاله کال ال ال ال او ال ال الالا م ،ه ال ال الالګ
مط ال ال م ال الاله وال الالازا م الاله کال ال او وو ال الیان او
ال کس ال الالی چال لالاله ال شال د ال الالا اسالالتهیا
کالالړ ال الالو ال الاله طیرالاله و الاله ،الالا ړ جالاله الاله
و او په لال الاله عال الالی ار ال الیاال وال الالازا او ما که ال ال م ال الاله
ک ي چ الا ا زاا ی ست و اومړو .
المث الالا پ الاله الاله زم ال ه ال اال چ ال ال کی ال ه ال اال
اليال ال لال الاله چ ال ال زم ال ال ز اب ال الالګ لاصال الالمت او په ال ال اوا
پهه الالد ال ال په ل الاله وو ال الیان مجاال ال الي چال ال خ ال ال
و ه االو ه
م ت جات او لاصمت و پل
ع الالی ال ا الالاد او ن ال ال الالا نی م و وا ال ال م ډال ال ګ او
وا ال پ الاله وان الاله ر ال ال  ،الالان و څخ الاله خ الالم
کالالړي کالاله څالاله الالم پالاله یڅ ال میل الالاڅ ل کالالم هو ال
سالالیل الالم وي ،کالاله کالاله ال م عالالی سو مسالاله او پالاله
ال الا چال ال خال نی
وانالاله ر ال ال و الاله پلال
او الس ال ال الالا ل مه ل ال ال ال ګ کال ال ال ال ی ل ال ال الالی و څخ ال ال الاله
خیاوهد او ه م ځه ځ .
پ الاله الالا خال ال الا ول چ ال الالو ال لخال ال ا الاله و الاله ال ال
خ ال ال نی او الس ال الالا ل م ال ال م او ال وخ ال ال پ ال الاله ب ال الالی
وسالالا ل سالالواا وسالالا ویاوالالی کالالړي وا او الالاعی الالم
پالاله م الالی م اسال الالیش سالالیل الوو یا ال څخالاله واخلال او
الو و ه ما کهال پ ال ا او ال هال اال ال صالاال ا پاله
الالړن ال عالالی ال الالړن ال و ه االو ال الاله واسالالت .په
ال ویخ الاله ال ال کال ال م شال ال پ الاله هال ال اال ال ال المرال ال
ز الا ال ال ا ال ال و ا ځ ال ال و ک ال الالا په ال ال اوا و ال الاله
اشا ل وکړو.
 -8او هال الاله ال ال م ال ال االو ال الاله چ ال ال ال ال ص ال ال االظ ال الالیم
مسالالته اځ ال الاله مس ډ ال ګ الالم ال ل االاله سالالت ول
لالاله چ ال او هالاله م ال اال شالالت ن و لالالی ال
ر ال ک ال
ن ال او هو الالګ ص ال االظ و الاله الڅ الاله الاله مس الالته اش ال د

،کالاله الال هالالا ی الالا پالاله وسالالا ل او او ه الاله م ال االو پ ال م
ړ ال الي .الاله وال کالالاله پالاله پالالیمخ للال ه االو ال ال
چ ال الخلک ال ال و ال س الالططه ال ړل الل وجالاله ع الالی الا الل
چال ال الا آم ال ال او وسال الالا ل څخ الاله ټال الاله اخلال ال الو  ،ال الالګ
ه عی استثاالل کالړ او
بل م او متاصیو ک ا
عالالی پالاله ص ال ت ګ کی ال
الا متاصالالی بل ال ک او ک الالا
او ونتهاعی ویخ بول کړ .

کال ال ي ر الالی الپیمهت الالو او یقال ال پ الاله م الالخ ال ال ال ال
خ ال رال ال ر الالی الاډال ال ل و مینالاله پ ال ل
الل چ ال ال زاال الالا ی و ال ال می او م ال الالوات ه و څخال الاله ا
پهال ا ک ال چال النالاله وال وهت الالا خال ارالیاالو پال
ال الړاو پهال ال ا کال ال او الالا خال ال پ الاله ال ال پال ال م ال ت الاله
ال ال و ال و پالالا ل څخالاله االو الاله ک ال و چ ال الر الالی الاله
وج ریال و با ماتم ک

الر الالی الخ الالا ج ب املال ال الاله ال ال م ال ال ال و پ الاله ل ال ال  -4ر ال ال الالی الانسال ال ال الالانی ص ال ال الالي ال ال ال الاله م ځال ال ال الاله وړ او
ل عی و خیاو
ال ال او خهټ الاله ا ال ال ال الا کل الالم ن الالم وز ال ال عی جسوانی او مت
م ی ا و البی وز او ر الی اله املاله انسالان اله
شال ت ال او ریاال
ال او الاو سال ال خال
اځ ال او ل اله چ ال وهالالا ا ونالاله ش ال ګ کالاله شالالتو و
پال ال الاله س ال ال ال الا ی ال ال ال خها ال ال ال پال ال الاله وزن او ال ال ال ال ال ال
خال وس واله الی او الخ ال ،الان ال مل اله واله وکالړ
کوی التکا او شام الي.
ه وه الال مل و وس و ی
ر و
خ که
الر ال ال الالی الخ ال ال الالا ج ب امل ال ال ال څخ ال ال الاله ال ال ال م الا ال چ ال ال ال او الاله و الاله الښال ال ګ ن الالذا خ ړ ال چال ال الال م ال یڅ الالو
الم الالل پالاله الاله صالالي او ونتهالالا ال م ویاال و الالی
الص ت پاله ویخاله ال ال وم وي او ال خاصال
،کالاله الال م ال او الوا خ ړ ال یسالالیل ښ ال ګ او ا الالی
بول ن ګ .الالنه ک وم سب الول شهان الي
یو کی نذا او مه و ه اړ ها الل نیا بالی وز اله
 -4الص ت ګ سیما ه الا ن شت ن.
والاله عالالی الاله ک مالاله کالالړي الالا خال سالالاا الطااوال پالاله
 -2الم و االا ه شت ن.
چ ل باال نسالخه
الا پ ل او هو ګ وازا
ک الاله ال ال م پ الاله ال ال ل ه ال اال ال ال ص ال ت ګ س الالیما ه الا
م ج الل وي م و پا ل ا م ځته ک ي
ی ال ا څل و ز و ار انی کوه ه وي.
م ال ال پال الاله مس ال ال الوال الالیوت ال الیاکم وها چ ماکت و اله والاعالی م اسال خال اړل او مهال ل
ال ال ال م مه ال ال
طاع ال الل چال ال الا م الاله و الاله زو  ،اک الاله چال ال ال ال ال ت او الالم وا ال وخال او څال مال الل و وسالالته وهالالا ال ال و
زو پ الاله او الالی و الاله ال و الالیوت او الا اع الالی پ الالمس ال ال او آزم ا او متا ا ا ل اش ګ!!
یڅال الاله عال الالی چ ال ال زړل ن ال ال اړ پال الاله ال ال و م ال ال او ار ال الیاالو
الر ی او بی وز ه وج ،ه الګ خلال ن ال ګ کال م
وا م وه عالی طوهلال  .الوړو صال اشت اله م ځاله لال
م الالی الاډ ال ګ کس الالان و چ ال الوړو او الالا اوت ال اعی س ال ګ چ ال په ل ال اومالو ال وا ال م ال س او تلالالهم وکالالړي
ص ال ال االت ال الاله م م الخ ال ال و ال ال ال الالا م پال الالیمخ وهال الالاعی ،ک الاله ال س او تل الالهم خال ال م الالی او یال ال الاله
خ کالاله النالاله ص ال االت ه پاملی الاله و ن ال ګ ال الاله م ځ الاله ضیو ت یي بی وز ه سړ چ خ اومال اله
ځ ال ال او ال ال الاله ه ال ال اال ال ال ل زاا ال الاله ویخ ال الاله اوس ال الاله و کی ال ډال ال ال ګ وکال ال ال المکتال ال ال ال ع ال ال ال ګ ال الالا مه ال ال ال
اال الالاس لال الالم کتال الالاو .او ال ال ما طتال الالا ال الاله ش ال ال ګ
الوهکا او واغخیل الر ی سیل مهامخ ک .
ا هال او الومالالیل وس و لالالی ال خامهالالا اومالو الاله
پالاله ل ه ال ال ج الالو او الام و ال الاله ش الالت ن الر الالی و څخالاله بالالی تلهوالاله او بالالی مکتاالاله پالالا  .وهالالا لالاله
وال ال ال ال وهت وهکال ال ال الا ن ب ال ال الالی سال ال ال ال االن یب ال ال الالګ از از چ المکت الو ل خمصه او ړو زالل کړو اله ومړ
و الاریاالو او لک مت الکووو او و وسالته ش ال ال ال ګ ال ال ال طاهع ال ال ال خه ال ال ال ل الل چ ال ال ال ال ال ال ړل
م الالا ر الاله عالالی ضالالیو ت ک ال  .ال الا بالالی
پا ی وا اساډ ګ او و مم ر ک .
و ال ال ا ج ال ال ي چ ال ال ال الالاام ګ اوړ ا ال الالا اوړ او وز ه ال ل چ ال الجر ال او الالاپ مم ال ش ال
ل الاله چال ال ال ال انسال الالان بال الالی بلوال الاله او جا ال ال
انس ال ال الالا ان ال از از ال ال الالاو ا س ال ال الالیل مه ال ال الالامخ کال ال ال ال ي
ال ګ الاله وړا ال ش ال ال وهالالا ال ا س ال ګ
الخلک ال شالالتو الاله م ځالاله ځ ال الر الالی الیا ال ړاد
یهو الالان انسان ه واله څاله الخ ال واله وشال ګ ماکال
الالا او پ الاله الالا ل کس الالان و و و و کو ال
و الالا اختط الالا الالی کوس الاله و الالی
ک ال متلال ال او متهال ال کس الالان زا الالا ال هال ال اال ن ال
ا الا ه او اله ال الا خهال ل بالی شالیع انسالالان
زاا ال ال الاله شال ال الالتو ګ پال ال الاله ج کال ال الالی وضال ال الالته وی ال ال الیا و ال ال ال
اوسالاله و کی والاله څی الاله الر الالی او و ال وهت الاله ،ا الاله الالی ج ال ړاد چ ال خ لالاله ک ال ن او والالاغخیل
ه وه و څخه ا امه ش د.
خالالم ک الالړي او څی الاله والاله البو الیان یق ال او آو الالاالن
ک واخل ؟!
په
ر یال ال وال وهته م الوات او ر الالی انسالالان ه ال او سالالاک او ميالالی ،لالاله
41
ي ال واو الالا ل ال و ال انس الالان الر الالی الاله وج ال
مثاس ال و اص الالل او ا الاله م ا الالظ الل ر الالی الاډال ال ال ال
آر ال ال الي چ ال ال الار ال الیاالو او ج امت ال ال م ال الالالح مت ال ال ویل ال ل س ال او و ال انسالالان الاله مطتالالاج

او ال ه ال واز اله وال االد  .الر الی اله وجال انسالان
م الالی والالخت سالالت و او خ ال ا طو ال ک ال او
الا چ بی وز ه او نیا ال څه ن ال ګ واالم او اله
ال الالم څال الاله بک ال ال ا تو ال ال ال ال ال ش ال ال د چ ال ال النال الاله
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 ال نیبال اله وجال خ اله پټاله واال ګ او
الان الالم خ ال ج ی الاله ال الاله ک ال چ ال وه الالا الج الالی پ الاله
س ال الالیطان بی لال ال ال ز ال الالاال و ابمج ال الاله ال الالا ونه
اختاله ک ال  .ال سالاا ال رورال او مال م او االا پ ناله
ل
والالازا ال خ ال اصالالم الر ال پالاله خ الاله څ ال ک پهالالاز الاله
عی څال ک اله پیاالدال الخ ال او
وړو په مجل
خ ال ات پالاله میاسالالو ال الالم مت سالالثا ه نیااالالان م الالی
ال الاله پا ال ال ک ال ال او ک ال الاله چ ال ال واع ال الالی « ال الالا ال اال ال ال
سالالت دی ال » م الالی ال تلالالهم ارت الاله ال م نیا ال
چ بی تلهوه بی س االل بالی
انسان وه
ب لال ال الاله خ ال ال ال و ال ال ال ا انسال ال الالان سال ال الالیل وال ال الاله م ال ال الوالو
الامته الالازا او ل ال ال پ الاله ویخ الاله ال ال نیاال ال او ب الالی
ل
ال ال ال ال چال ال
وز الاله انس الالان اکځال ال ا پ الاله ،ه ال ال ال ال
بال ال ا ال الاله ال ال الالاو لال الالی الخ لال ال خ ال ال ا
ال ال
ل
و ک الالړو ل ال ال څخ الاله مط الالیوک و خاص الالتا الاله
ال ال ګ چال ال مته الالا پک الالی واو الالف و الاله ضال ال اوف او
ش ت او واسطه پکی مرم و بال ال نیااالان
پکالالی بالالی وی ال وي ،کالاله النیاال څال ک واسالالطه الاله
الا ل څال ک
ک چ په ل ،ا ال عالی الم الی
س ال الالثا ه وک ال الالړي .و ا ال الاله ال ش ال ال ت و ک ال ال ال او
ل
ان خ اصالم لالی
پ سیل ،ا ال سه
ال ال الالاډ ال ال ګ م ل م ال ال انسال الالا ا پال الاله لال الالک ال ال الهللا
تا خ لم او باالم ه ره له وکړي.
ر ال انسالالان ال ال و خلک ال پالاله پی لالاله م الالی ب الالاانی
کم ل صالله او ز پاله الا اد م الی ز ال،لکال سالیل
پ الاله ب الالاال خهال ال ل ج الالو کال ال ي ،ک الاله الاله وه الالا ل
وان الالی ا ون الاله و زړل ع الالی می الالطی او م را ال ل
وي یڅ الاله ع الالی م الالی ز الاله الالاالل وز ل الالار ع الالی
کوالالوو ،کالاله ال الاله م الالو زړل وه او
وان وال ال ال ال ا ر ال ال الالی پ ال ال الالل ال ال ال ال پال ال ال ال
وي چ څه وه خال و څاله واله
ی
ان ال و ال و الاله اوس ال و اومالو الاله و الاله
و ال بالی تلهواله ا اله پا اله
می څاله خال
ش ال وه الالا پ الاله ال ال ل چ ال خ ال م الالال او
خل وا الګ چال الی الل اله عالی
ګاو
و ال ال ال ال ال ال ال الاله او النیبال ال ال ال ال س ال ال ال الالیل مس او
م الازل
یا ان ه و زخو ه عی
او الم سالالو او اامه ال پالاله الالی که الالګ.
ال ال
ل الاله چال ال الالل اومالو ال الاله الاله و ال ال
41
په اخم م
النه اوړل لا ال
م ال الالی م ث ال الالی ال ال و ک ال ال ي .الر ال الالی ال الاله وجال ال ال

الالاک خال الیا ان الم ال ال ل او ال ال او اومالو ال ال سال الالت په وه ال ال لیال الالیت مطو ال ال م ال الالطثی الر ال الالی
کال ال ن
ي
یم ن السالت وو او الاخ ا ا پ ال ا کهال و التوالامت شال ال م آو الالا و او پا ل الاله اش الالا ل کال ال ال اص الاليا
چ ال ال امال الالاک مسال الاللم وا ال ال کال الالړ چ ال ال
م یاد  .سړ م ی وخ اليال ل پا الا پاله ال بالا ال ال نال الالا ل ال ال
کال الالړ خال ال ال ال وخال ال پا ال الالا الل ال الاله پال الاله ال الالا اد او ال الاله ال ال ال ا ال کسالالا الاله عالالی ال ل خ ال ی ال ،هت ال
ه
خ
ال ال عالالی واډ ال ګ وه الالا ل الوخ ال پالاله ال و سالالیل م الالی بو چ الهللا ال ضا ا ل عی کړ
چال
ال ه ع الالی و الاله ن الالی ه عی وسهله کړ او وعی وا « :ا هللا! ه پ
نیا ال او ب الالی وز الاله ک ال
یا الاله
کال څال پا ا اله و شال ګ او الخ ال ر الی او بالی وز ال الاله مالالا ال ل ال ا الالا ال ال ال الل او م الالیل ا وا ال
خه ا ه ول او ال م الالی الا آ زو ول چ ال ماس الالیل ال  ،الالا ش ال ګ
و ه شکا وکړ خ النه ک ال
خ ال الا الالا عالالی الاله الالامول یڅ ال چ ال پالاله رالالک وا ال
ال الالا اوا ال ال
کال الالړل او و ال الاله عال الالی وواال ال کال الاله م ال الالی پال ال
و کالالا وکالالړ ال زل والاله ال طم الاله کالالړک ال عالالی و الاله ماالالتم ش ال ل ال ل و ی ال څالاله پوس ال مسالالته اوړ ال
اج الالازل ون الالتله څ الاله الپا الالا ال با الاله و ش ال ګ الل پالاله خالالاطی ما الاله انلالاله او الا لا ال زمالالا الن الالت ګ
الالا ل م الالی ویاوالالی و ال الالنالاله مطل ال پ ال ل ک ال
پ اډ ال ګ ل الالا ال چ ال الس الالت الاله ع الالی او الالکی ،هه ال
ال الالا ل ماسال الالیل الا ال الالا و ما ال الاله چ ال ال زل وال الاله و ال الاله333
الالنالاله الالا اجالالازل عالالی و کالالړل لالاله چال ال ه عالالی الپا الالا
اوا ال پلال
ال با اله و نلاله ال الخ ال ر الالی او بالی وز ال اله عالی و الاله ال ا ل و ک ک او ه وه خ
الاډ ګ ووا ر ی م ی یيخ ال او زمالا الخاو ال اخالمد لاله چال عالالی الالو ز ال الالیم ن که اسالالتم ال پال
عی ا ه وکت او وعی ووا
ع الالی الاله م ځ الاله وړ او زم الالا او الل الالیم ن خهال ال ل الاډال ال ګ وخ
ا از ه سه چال الدال ال والا اله طم اله کالړ ال ا الخ ال ال ا و ال ال ل! ال هللا ووایاال الالدل او الا لال الالف پال الاله
ال اله سالالیل ماله خمصال ل الال ال خهال پالاله او اال و
آ الالا اسال ال س الالیل څ الاله ش الالته چال ال ما الاله ع الالی اک الالړ څال ال
،کالاله الاله څالاله س الالیل م الالی ويی الالته زا الالدل او الهللا وا الالیل م الالی زړل الاله ا
الآخالالیت پالاله و ی مال پالاله ال ال وخ ال
مسلم شری
وهم څخه و یزا ک»
چ ال اس ال سالالیل الي ز والاله الاله م ځالاله ځ ال او الاله څالاله ال ه او الخ
ال ال و چ ال الاله جل ال
الاله ل الالا ی ال  .ال الپا الالا پ الاله الن الاله ما الالا ک ل ال
چ ال الهللا پ الاله وړا ال ال
الر الالی بالالی وډال او بالالی وز ال الاله کالالاله ،الالان پل ال
و با زړل وس ،ه ل او زاات ما عی و کړ.
الاله مه الاله ک ال او الاله خ ال بث ال او پ الالاک مل ال الاله
ل ش ګ .سالاا وال ا اله هال ک ال چال الز الا
ر ال ال او بال الالی وز ال ال انسال الالان ولال الالک او اپل ډ ال ال ال الاله
مجا و ميی الاډ ر ان و چ ال څاله والی او او  ،الالان خیڅال ال نی اکځال ال و الالاشظ الر الالی او ا ت الالاال
الا لا ال ل الاله ا الاله الاله
الالظ پالاله ی ال سالالیل الخلک ال پالاله ال ون ال سالالیل م ال ه او کووو هالالا الاله وج ال ک ال
چ ال ال سال الالړ مطال الالاکو او مطاسال الالا ال الاله و ش ال ال ګ
ج ال ال
صث ک او و ل خ م الا چ الا خلکال ضالام
چ اکځ ل و ان نیااان ال .
الاله پ الاله
او زړل یمس الاله کال ال ،ه الالګ وخال ال الخ ال ال
ټ ال،ه ګ استتوا یو  -7ر ال الالی انسال الالان سال ال ا او ال ال ا ال الاله مجاال ال و
اریمانی او مت و
ر ال او بالی وز اله خلال لاله چال ساله او بالی وز ال
او اس الالیثوا الالیو انس الالا ا الواط ال او الالا وا ن الالی
پا ال ال ال ګ ا واخل ال ال ال او الخ ال ال ال و ال ال ال الض ال ال الالیو اا او
مط الالاوک بل الالم کال ال ي یڅال ال الالو خ ښال ال ګ او ض الالا
التهاج الالا ر الالظ ک ال څ الاله و ل الالی ال مجا ال اد
یمسه کړي .وان لکهم خ زو ه ووا
چال ال ال سال ال الالیک او وال ال الالازا و ال ال الاله ووز او س ال ال ال ا او
«زوبه! اللم کس په ک سالیل خ ال ،الان وال ا
ال ال ال ال اعی ال ال ال الاله مهال ال ال الاله کړ  .لال ال ال الاله چ ال ال ال ال ال ال ال ال ال ا ا او
کالالړل ،کالاله ه ال ک بالالی وز الاله شال ال م الالی الا چال
س ال ا یا ک الاله م الالیل زاا الاله ش ال ګ ال ال الاله ه ال اال
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 لهثو ال ال او و ال الالا ال ال ال و ه االو ال ال پال الاله م ال ال ن ال ال ا
وټ ال ال  .وه الالا پ الاله ال ال ل چال ال مال ال ړ هال ال اال اس الالممی
س که ».
الا چ الخلک په زړو
ي
ال بالالا م واعالالی «کالاله ال ا الاله څالاله و کالالړ ال ال الاله والاله و م الالیل و ال ل الل ،کالاله اسالالمک الر الالی ض ال او رالالک
و الالاالا ش ال ګ او ک الاله الڅ الاله و څخ الاله ون الالت ال ال الاله الاسالالمک الاله الالیل مالالذم ک شال ګ ال ان الا چ ال ال ال ل
م اد دال الل چال ر الی انسالان کثالی اله
اس وه و او که الو څخه است ا وکړل ال ال اله ل
و س ال  .و ا الاله الاسالالمک په وه ال الر الالی او کثالالی
په څ و سیل ویاوی وه ش ګ».
 -6ر ی اخمق رساال ام ځته ک او از از جالیا م ه هللا ه پ ال ن ګ الخلثا اش پاله زما اله
کالاله ز الالا نالالم ت ال او ال ام ځتالاله کال ي .ر الالی انسالالان ال ر ال ان وه ال الاله لالاله والاله چال الووال املالالا الاله
الاله هڅ ال او وهالالاعی کالاله ال الر الالی پیر ا وا خ ات او ص ات وعرال کهال
کا ال ل الالا
څ ک ه پ ا که چ الا ما ه و ه و کړ
ک ه الومیل ړل شال ګ چال ون ال ګ کال م انسالان خ ال
او ر الالاق الاله وس الالا ی ال ال مجاال ال اد چال ال او ی ال الاله والاله زاالالات الوخ ال زمام ال ا خلهثالاله الالا
اومال ال ال ال
ام امل م ن م ی مستطک ر که ل.
په شی او بالوت وا ال ال بی وکالړ مجاال اد
بها...
چ ال ن الالم و ن الالی او و الالا الاله مه الاله ک الالړي .ال اس الالمک

فساد اداری با جمیع انواع و اشکال آن
از دیدگاه اسالم مردود اسرت .قررآن
عظیم الشأن به عنوان معجرره برزرگ
پیامبراسررالم و دسررتورالعمل کامررل
وجامع  ،از ظهور و فررا گیرری انرواع
فساد در خشکه و بحرر ،قبرل از ()84
قرن خبر داده است.
اهللأ می فرمایرد :ﭽﯾ ﯿ ﰀ ﰁ
ﰂ ﰃﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ
الروم٦٠ :
ﰉ ﰊ ﰋ ﰌﭼ
به سبب آنچه دستهاى مرردم فرراهم
آوردهز فساد در خشکى و دریا نمرودار
شده است تا( سزاى) بعضى از آنچه را
که کردهاند به آنان بچشاند ،باشد کره
بازگردند.
فساد در مهد نفاق عقیدتی و انحرافات
فکری تولد یافت ،دربستر امرض قلبی
و گمراهرری رشررد کرررد و از منبررع
غرایزنفسررانی سرریراب گردیررد ،و بررا
گذشت زمان به وسیله پیرروان هروا و
هوس و ماده پرستان درجوامع بشرری
به اشکال گونراگون انتشرار یافرت ،و
پلیدی آن ،خشکه و بحر را فرا گرفت.
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
هدف قرار داد.

این پدیده شوم و زیانبار ،درعصر حاضر
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 انحرافررات فکررری و پیررروی از هرروا و
هوس و غلبه غرایز نفسانی از دیر زمانی
قانونیت و عردالت را زیرسراال بررده،
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
درسررطح فررردی و اجتمرراعی مختررل
ساختهز نا امنی ،شقاوت و عقب افتادگی
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
می سرازد و کشرور را در عرصره هرای
مختلف سیاسی ،اقتصادی ،اجتمراعی و
اخالقی به بحران مری کشراند ،حقروق
فردی و اجتماعی را پایمال نموده حق و
باطل را درهم آمیخته ،زمینره اسرتفاده
جوئی را بررای پیرروان هروا و هروس و
منفعت جویان ،فراهم می سازد.
فساد اداری قروای سره گانره قضرائیه،
اجرائیه و مقننره را در سرطح داخلری،
محلی و جهانی به ذلت کشانیده ،خوار و

ذلیل می سازد .نهاد هرای حقروقی،
عدلی ،و قضایی را به مثابره بازیچره
بدسررت سیاسررت مررداران متکبررر و
ثروت مندان مفسد و قردرت منردان
بی رحم قرار میدهد.
در موجودیت فساد اداری ،معیارها و
قوانین ،از ادارات دولتی و خصوصری
رخت بسته ،جایش را به اصحاب زر و
زور واگذار میکند،
فسرراد اداری کلیررد تمررام مفاسررد و
مظالم در خرانواده ،جامعره و دولرت
است :رشوت سرتانی ،سرود خروری
فساد اخالقی ،نرا امنری و خشرونت،
ظلم و بی عدالتی ،ادمران و تجرارت
مواد مخدر ،اختطاف وقاچاق انسران،
تبعیض و تعصب فقر و عقب مانردگی
از پی آمد ها و ثمره های تلخ و ناگوار
فساد اداری محسوب می شود.
فساد اداری از رشرد فکرری و
تقدم علمی ،ابتکار و انکشراف
را جلرروگیری نمرروده ،جمررود
فکری و عقرب مانردگی را بره
میان می آورد .
تعریالالف فسالالاد اداری در لغالالت و
اصطال :

فسررراد اداری ،در لارررت از
دوکلمرره« فسرراد » و« اداره »
ترکیررب یافترره اسررت کرره «
فرساد» به معنای خرابی و یرا 43
خروج هرچیز از حالت طبیعی

آن ،ضد صال ( درستی) بکار میرود.
اداره :عبارت از نظام اجتماعی ایست
که درآن یک عرده اشرخاصز جهرت
رسیدن به یک سلسله اهداف نسربتن
مشخص با هم همکاری و اشتاال دارند.

و مراد از کلمه « اداری» اداره عمومی
و دولترری اسررت کرره شررامل ادارات
دولتی ،تصردی هرا ،ادارات مسرتقل
ماسات عامه ،شوراهای ملی و والیتی
ماسررات غیررر حکومررت و موسررات
برین المللری و متشربثین خصوصری
طرف معامله با دولرت مری گرردد ،و
سایر مراجعی که تصادیق شان معتبر
شناخته می شود را ،نیز دربر می گیرد.

فسرراد اداری در اصررال عبررارت از
اعمررال خاص ری اسررت کرره از سرروی
مراظفین ادارات دولتری و خصوصری
صورت می گیرد ،و در نتیجه دارایی های
عامه و یا خدمات عامه متأثر می گردد.
تعریف عام و كلی:

بانررک جهررانی و سررازمان شررفافیت
بین الملل تعریرف جرامع و کراملی را
برای فساد اداری بکار برده که تقریبراً
در سطح جهانی پذیرفته شده اسرت،
از دیدگاه این دو نهراد ،فسراد اداری
عبارت اسرت از « :سروء اسرتفاده از
اختیارات دولتی(قدرت عمومی) برای
کسب منافع خصوصی ،تحرت ترأثیر
منافع شخصری یرا روابرط و عالیرق
خانوادگی( .)8می باشد.
واقعیت اینست ،هر جایی کره دولرت
وجود دارد ،فساد اداری نیز در
آنجا ،کم و یا بیش وجود دارد،
امّا درکشور های فقیر بیشتر و
زیانبارتر استز زیررا رشرد و
توسعه اقتصرادی را سررکوب
می کند و بودجه هرای مرورد
نیاز راه بهبود تعلیم ،فرهنگ،
صحت و سایر خدمات عمومی
را ،از مسیر اصلی آن منحررف
 51می سازد.
آری! فساد از نشانه و پینمد ها

منفی حکومت های ضعیف اسرت ،کره
روی اقتصاد کشور ،اعتمراد مرردم برر
نهادهررای دولترری ،و حاکمیررت قررانون،
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
رسمی ،به پرداخت رشوت به کارمندان
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.
پیامبر گرامی اسالم می فرماید ( :لعزع اهلل
الراشز ز ز ززی والمرت ز ز ز ززی والّز ز ز زرای الّز ز ز ززذی یم ز ز ز ززی
بینهمززا ))2(١.اهللأ رشررروت گیرنرررده،
رشوت دهنده و رایش را که در بین آنها
واقع می شود( زمینه سازی مری کنرد)
لعنت کرده است.
فساد اداری از دیدگاه اسالم:

پدیده فساد درقران کرریم( )40مرتبره
مررورد مررذمت قرارگرفترره و از کلمرره"
فساد" به معنی عام نیز نام برده اسرت
که جرایم مختلفری را از قبیرل :قترل،
ظلم ،کفر ،جنگ ،ارتکاب معاصی ،اتالف
ثروت و سرمایه و سایر اعمال زشرت و
منکرررات برره شررمول جرررایم« فسرراد
اداری» را که بد ترین انرواع و اشرکال،
آنست ،در بر می گیرد.
قرآن عظریم الشرأن ،کلمرۀ فسراد و
مشتقات آنرا به صیاه های گونراگون و
در مناسبات مختلف تصرریح نمروده ،و
عواقب دردناکی را برای فساد پیشگان
وعید سپرده ،از خطورات و پیامد هرای
زیانبار آن ،فررد ،خرانواده و جامعره را
هوشدار داده است.
قرآن کریم در مرورد فسراد و جروالن
گران فساد در روی زمین فرموده است:
ﭽﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ

ﮈ ﮉ ﮊﮋ ﮌ ﮍ ﮎ
البقرة2١5 :
ﮏﭼ
و چون برگردد ،ریاستى یابد ،کوشش
مىکند که در زمرین فسراد نمایرد و
کشت و نسل را نرابود سرازد و خداونرد
فساد ( ،تباهکارى) را دوست نمی دارد.

مفسرین از تصریح کلمۀ « فساد» در
آیات متعددی از موضع قرآن مجید،
مفاهیم مختلفی ،استنباط کرده اندز
از جمله ارتکاب معاصیز خرابی ،فقر
و کم شدن ثروت و دارایی ،راهزنی،
جنگ با خدا و رسول ،شرک ،قترل،
قحطی ،فقر ،خشکسرالی و از میران
رفتن برکت ،ارتکاب ظلمز گرفتن مال
مردم بدون حق و قتل انبیا و مامنین.

یکی از تفسیر هایی کره علمراء در
مورد تفسیر آیات فوق بدان اشراره
کرده اند ،خوردن مال مردم به ناحق
است که شامل خوردن مال مردم برا
استفاده از قدرت عمومی نیز می شرود
که رابطۀ مستقیم با فساد اداری دارد.

امام طبری :در تفسیر آیۀ فوق می
گوید ":صواب آنست کره :در لفرظ«
إفساد» تمام معاصی شرامل اسرت،
چون ارتکاب معاصی عبارت از فساد
در زمین است.
امام قرطبی نیز همین نظر امام طبری
را تائید کرده و در مرورد جرزء آیره
ﭽﮌ ﮍ ﮎ ﮏﭼ می گوید :ایرن
آیه به طورکلی هر نوع فساد را شامل
می شود ،خواه فساد در زمین باشد،
یا فساد در مال باشد و یا فسراد در
دیرن باشرد ،و انشراء اهلل صرحیح
نیزهمین است .واضح است که ایرن
آیات و تفاسریری کره مفسررین در
معنای آنها ارایه کرده اند ،رابطۀ مستقیم
به بحث فساد اداری نیز دارند.

آری! «فساد) را می توان أم المعاصی(
پدر گناهان) نامید.
خداوند متعال می فرماید:
ﭽﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ
البقرة٠٠ :
ﮚ ﮛﭼ

و چون به آنان گفتره شرود در زمرین
فساد مکنید مىگویند ما خود اصرال
گرانیم.
در این آیه متبرکه کلمه« فساد» ضرد
صال به کار رفته است.
و می فرمایرد :ﭽﯓ ﯔ ﯕ ﯖ
األ را 5٤ :
ﯗ ﯘﭼ
و در زمین پرس از صرال آن فسراد
نکنید.
امام قرطبی در نفسیر ایرن آیره مری
نویسد :از مفسرین قول هرای زیرادی
در تفسیراین آیه نقل شرده اسرت ،از
آنجمله :فساد عبادت ،قطع درختان به
منظور ضرر بره غیرر ،از برین برردن
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
از جرایم فساد اداری چرون رشروت،
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
عامل اساسی انتشار فساد گسترده در
روی زمین ،و از عالمات قیامت میداند.

رسول اکرم در جواب ساال شرخص
درمورد رستاخیز فرمودنرد( :إذا و ّسزد
األمر إلی غیر أهلهة فانیظر السا ) )١( .
حقیقتاً ما درعصری زندگی می کنریم
که پیامبر گرامی اسرالم قردومش را
بیشتر از 84قرن پیش بینی فرموده اند.

از عبد اهلل ابن بریده روایرت اسرت
که گفت :رسول اهلل فرموده انرد ( :مزع
اسیعملناه لَ مز فرز نزاه رز زا فمزا اخزذ بعزد
ذل فهحغلحل:) )3(.
کسی را که بر انجام کراری اسرتخدام
نمودیم وبرایش معاش دادیم و آنچه را
بعد آن می گیردز خیانت و ظلم است.

ظلم و خیانرت یراد شرده« غلالول » در
حدیث شریف ،امروز در قوانین وضرعی،
بنام اختالس و سوء استفاده از موقرف و
جایگرراه سیاسرری و اجتمرراعی ،رتبرره و
وظیفه تعبیر شده است کره از بردترین
انواع فساد اداری پنداشته می شود.
و از عَدِی بن عُمَیْرَةَ روایت است کره
گفت :از رسول اهلل شنیدم که فرمرود( :
اس زیتز ْع تملْنتاهُ ِم زنْ ُك ْم تلت ز ت تم ز  ،فت تكیت تمنتززا ِم ْهیتطززا
تمززع ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
یام ز ) ف تقززام
فت تمززا فتز ْح تززه ،تكززا تا غُلُززح یتزأْتَ بززه یز ْزحم الْق ت
إتلْی ز ِزه رجز ز أتس ز ِ
ص ززار ،كز زأتنَِّ أتنْظ ز ُزر إِل ْتی ززه،
ُ ْ ُ
زحد م ز تزع األتنْ ت
فقززال :یززا رسززحل اللهززه ا ْبز نزی ملتز ت  .ززال( :و
مال أ) زال :تس ِزم ْعیُ ت ُقزحل تكز تذا توتكز تذا .زال ( :تو
زیعملْنتاهُ تلتز مز فل ِ
ْیجزَ
اسز ْ
أتنتززا أت ُحلُززهُ اما :مززع ْ
ِ ِ ِ
فما أُوتَِ ِم ْنهُ أت تخ تذ و تمزا نُِهز ت ْن ُزه
ب تقلیله تو كجی ِره ،ت
انْزیتز تهز  :) )3(.هرگاه کسری را برر کراری
ماظف سازیم و سوزنی یا باالتر از آنررا،
از ما پنهان داردز خرائن و دزد شرمرده
شده ،و در روز قیامت با آن حاضر مری
شود  -راوی می گوید :مررد سریاهی از
انصار برخاست ،گویا من اکنون بسویش
می نگرم ،و گفت :یا رسول اهلل! وظیفره
ات را که به من دادی پس بگیر! فرمرود:
ترا چه شده است؟

گفررت :شررنیدم کرره چنررین و چنرران
فرمودی! فرمود :حراال هرم مری گرویم
هرگاه کسی را به کاری مقرر سازیم باید
کم و زیادش را بما رساند .آنچره از آن
به او داده می شرود ،بگیررد و از آنچره
نهی شده استز از آن دوری گزیند.
آری! اتقان در عمل و انجرام وظیفره برا
کمررال دقررت و شایسررتگی از صررفات
مامنان ،و مورد پسند خداوند سربحان
است .پیامبرگرامی اسالم می فرماید:
( إ ّا اهلل یح ز ز ز ز ززب م ز ز ز ز ززع العامز ز ز ز ز ز اذا مز ز ز ز ز ز أا
یحسزع( ))٤همانا خداوند دوست دارد هر
کس هر کاری را که می کند آن را خوب
و درست انجام دهد.
هوشدار عبالدالقادر جیالنالی بالرای متقالی
ألمر اهلل:

شیخ عبدالقادر جیالنی است ایسرتاده
بر منبر ،خلیفه وقت متقری ألمرر اهلل را
بخاطر واگذاری پست قضاء به یحیی بن
سعید معرروف بره ابرن مرزاحم ظرالم

اینگونه مورد خطاب قرار می دهد:
« شما بر مسلمانان اظلم الظرالمین را
والیت داده ایدز آیا فردا نزد پروردگار
ارحم الرراحمین جروابی بررای ایرن
کارتان دارید؟»
خلیفه از شنیدن سخن لرزه به اندام
شد و فوراً یحیی بن سرعید را از کرار
بر کنار کرد.)7(.
تخلف عقیدتی و شیو فساد:

از تخلف عقیدتی جمیع انواع فسراد
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
که معدن فال و رستگاری در انسان
است فاسد و نا توان می سازد.
مسلماً که اسرار سرالمتی انسران در
سالمتی قلبش نهفته استز لذا قلب
فاسررد و نرراتوان ،طبعراً پیکررر فرررد،
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،
که در رأس جامعه قرار داردز از غرایز
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
درد مند و نا توان می سرازدز لرذا
سالمتی جامعه به سالمتی رهبرر
تناسب مستقیم دارد.

رسول اکرم می فرماید « :أ
إا ف ز ززی الجس ز ززد مض ز ززغ إذا ل ز ززلحت
ل ز ززلح الجس ز ززد کل ز ززه ،و إذا فس ز ززدَ،
فس ز ز ز ز ززد الجس ز ز ز ز ززد کل ز ز ز ز ززه ،أ و ه ز ز ز ز ززح
القلب» )8(.
« آگاه باشید که در جسم تکه 51
گوشتی هست ،اگر سالم باشد

همه ی بدن سالم می ماند و اگر فاسرد
شود همه ی بدن فاسد می شود و آگاه
باشید که آن همان قلب است».
فساد اداری ،ار نشانه و پینمرد هرای
منفی حکومت های ضعیف در جهران
معاصراسررت ،رشرروت سررتانی ،سررود
خوری ،فساد اخالقی ،نا امنی ،ظلرم و
بی عدالتی ،تجرارت و تررویج مرواد
مخدر ،ترور شخصیت ها ،اختطراف و
قاچاق انسان ،تبعیض و تعصب ،فقر و
عقب ماندگی از پی آمرد هرا و ثمرره
های تلخ و ناگوار آن محسوب میشود.
فساد اداری باید از اصالحات در اداره
و قدرت و باگماشتن اشخاص مرامن،
متعهررد و متخصررص در رأس ادارات
دولتی و خصوصی آغاز گردد .نره برا
اعالن مبارزه برا فسراد اداری توسرط
اشخاص ناسالم .زیرا نمی توان شراب
نوشی را با شرابنوشان از برین بررد و
دزدان را توسط دزدان دستگیر کررد.
" 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
نابود ساخت اوالً بایرد اداره را تاییرر
داد .ازنظر مسلکی و علمی اوالً بایرد
علل و عوامل فساد اداری شناسایی و
ریشه یابی گردد ،سپس به ریشه کنی
اسباب و علل آن اقدام شود.
شیوه های اساسی مبرارزه برا فسراد
اداری و هررر فسرراد دیگررر از
قبیرررل :جررررایم حقررروقی و
اخالقی ،مرواد مخردر ،سرود
خواری ،اختطاف و دیگر پدیده
هررای شرروم اجتمررراعی در
افاانسررتان علررل آشررکارای
سیاسی دارد که محو آن تنهرا
با شریوه هرای اداری ممکرن
نبرروده بلکرره بررا تحرروالت
 52سیاسی،اجتماعی و اقتصرادی
میسر است.

اساسی ترین راه اصالحات و ریشه کرن
ساختن انواع فساد از جمله فساد اداری
بکاربرد اسالیب سنجیده شرده و علمراً
تنظیم شده اقتصرادی اسرت .واضریح
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
مهم وزارت داخله ،مانند وزارت عدلیه،
ستره محکمه و « ،الا نوالی» در شررایط
کنونی در اولویرت هرا قررار دارد .ایرن
اصالحات می تواند از تخصیص بودجره
ی کرره بتوانررد در ارتقررای معاشررات
کارمندان دولت از آن کار گرفته شرود،
در مبارزه با فساد اداری موثر خواهد بود.

مبارزه با فساد و جرایم در افاانستان به
اصالحات سیاسی و اداری ضرورت دارد.
قطعاً نمی توان اداره فاسد را با تبلیرغ،
فریاد و انتقاد اصرال کررد و فسراد را
نابود ساخت ،تا زمانی کره اداره اصرال
نشود ،فساد نابود نحواهد شد .یگانه راه
اصررال اداره ،تشررخیص و برکنرراری
اشخاص مفسد ،و منفعت جرو از ادارات
دولتی ،سپس تعیین و توظیف افراد برا
ایمرران ،بررادانش ،مجرررب ،متعهررد ،و
خدمتگزار به جامعه ،می باشد ،و این برا
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.
اکیرردا ،یگانرره راه بیرررون رفررت امررت
اسالمی ،از مشکالت کنونی و نجرات از
اختیپوت فسراد ،بازگشرت حقیقری و
مخلصانه بره اسرالم اسرت .وبرر امرت
اسالمی است که این حقیقت روشرن را
از ژرفای قلب درک کند و یقرین کامرل
پیردا کنرد کره منبرع قروت و نیررروی
حقیقی ،باور راستین بره ال الره اال اهلل و
عمل صادقانه به مقتضای آن می باشرد.
به گفته استاد محمد قطب :اگرر چنرین

باور و ایمانی در نخلستان قلوب آدمی
شگوفا شودز بدون شک دیگر تانرگ
هررای زره پرروش ،هرراوان و خمپرراره،
طیارات ،مدارس و مکاترب ،دانشرگاه
ها ،سرک ها ،ترانسپورت ،دارایی ها و
درآمد هایی اقتصادی همگی بجای آنکره
نیروی افساد ومنفی باشرند ،بره نیرروی
سازنده ومثبت تبدیل خواهند شد.

« هر گاه مسلمانان توانستند قرانون و
شریعت اسالم را آگاهانه درک نمایند
و رو تقرروا و پرهیزگرراری و خرردا
پرستی را بر خود مسلّط سرازند و برا
این رو و اعتقاد به انجام واجبرات و
دوری از منهیررات بپردازنررد ،خیررر و
برکت و سرعادت دینری و دنیرایی را
بدست خواهند آورد)0( ».
رسول اکرم چه زیبا فرموده انرد( :
إذا أراد اهلل ب زأمري خی زرا ،جع ز لززه وا ظ زاّ مززع
نرسه)
امیدوارم خداوند توانا به امت اسالمی
توفیق بازگشت بره اسرالم  ،و عمرل
مقتضیات ،عنایت فرمایدز تا بتواننرد
برای اصال نفس ،خانواده و جامعره و
محو فساد و تباهکاری تالش نمایند،
و به پیشرفت ،آسایش و سرعادت در
دنیا و عقبا نایل آیند.
منابع:
.)World Bank, 1997, p. 132( -٠
 - 2این حدیث را حاکم در مستدر ،از ثوبان
روایت منوده است.
 - 4صحیح اه خاری ،کتاب اههرال ،ج  ،7ص
188.
 - 3سنن ابوداود ،حدیث مشاره ۳۴۹۲
 - 3حدیث را امام مسلم روایت منوده است.
 - 3بییقي این حدیث را روایت كهده و در
صحیح جامع ص ر ( )1891حسن معهيف شده
است.
 - 7حمل اس و حكام تاهیس:وحید حم داهسمم باه
به نقل از ردا د اجلواهه .دانلود شده از سایت
انرتنیت ( مکت ه شامله)
 - 8خباری و مسلم و ابن ماجه آن را روایت
کهدهاند
 - 9دکتور یوسس رهضاوی ،حمل و حهام در
اسمم ،ص .323

الا ال الاله ج الاله الل چ ال الشالالته سالالت وو الل ال
م ل ال از او ال از الاس الالمک م ال س ال ال پ الاله
الل ،که اسممی ال ال و یم
پل ک
څالالا ک الالا ل اصال او ضال اوف الالیي پالاله و ال
ال چ ال اوس ک م الاله س الالت ول شالالت ن الالیي الاله
الزړو ال الالاکیا ي او مام الاله م ج ال ال ال چ ال
ا ل ع یڅ ک الخ ل خ ښ ګ
ال یمسه ک
ال ال د او وسال الالا ال الالا وي څ ال ال ک ال ا ال ال ن ال الاله
خت الالهن ال الاله پاال ال ګ انلال ال او الالیمو ج ا ال ال عال ال
یسالالیل کالالړ او پ الاله مسالاللوا ا ع ال م الالی الالاخ ا
اوس ال ال ګ او څال ال ک خ لال الاله شال الالتو د م ال الالیر ي او
ه وه
څ ک څه ک ي او څه ...خ النه م
س الاله ولک الاله الالاکیا ع ال مپا ال ګ زاا الاله ش ال ل
ال اړا الاله الل چ ال الال سالالت و ل ال پالاله اسالالمک
ال ال ال ال و ټ ال ال ال ال ش ال ال ال ال د اسال ال ال الالمک الزړو ال ال ال ال ال مام او
اطوه ال الالان ال الالا ل مي ال الالیل آس ال الالا ه او ال الالکل م ا
ال ال چ ال ال پا الاله پ الالیم الاله م الالیر ي او
ال ال وخ ال ال و با ال ال ال الاله اځ ال الالي ال الاله نس ال الالخه
الهللاأ کی( الالاالو ) الي .ن ال اړک پ ال ي هک الاله
الم ض ل اړو په م مو څه و هکم
 -۱ال کالالی ال مت الالګ  -۲اصالالطمح مت الالا -۳
ال ک الالی لک الالم  -۴ری الالهلت ه ال ک الالی  -۵ک الالی پ الاله
یآن کیام  -6ال کی مو اله  -7ال کالی مال
 -8ال کالی الالګ  -9ال کالالی ک ال زاا الاله  -43ال کالالی
په اړل البلوا وا او .
کی پاله ال ال م ال ل ال کالی اال ال ئ
ذکیل ِ کیا و کی څخه .اماک کساعی وايالد پاله
ب الاله ک الالی ک ال ال ال ال ا ي ض ال الي چ ال ا زب الالی
و ال الالیي او پ ال الاله زړل النس ال الالهان ض ال ال الي چ ال ال ا
پېښ و یي.
او پالاله څال مت الالا اځالالي  -4الاله څالاله چال پالاله بالاله
اځي الت ګ چ خ ه پی خ ځي.
 -2پال الاله زړل ال ال ال ال ال څ ال ال لاضال الالیو النسال الالهان

ض و ماانسنهه ا رهطان ان ا کیل.
کړ.
الت ګ شهطان ا وا
اماک ان  :په خ مثالیالات ال ال الام س
ک ي او وايد لاله لاله ال کالی اله
م ف ه
هئ وي»4« .
میاال ث
پال الاله اصال الالطمه ال ال الو ال ال ل لخ ال ال ا ال الاله ال ال ل ورال الاله
الهللاأ االو او کی الي ویاویل خه ل الل چال
ال ال از ال ات الالا ص الالث الالا ارتا الاله او الک الالام
خه ال ل ع ال وش ال د او الالاع کت الالا و س الالت ش ال د او
ل ستا ه وش د.
پی الاله الڅ ال لام الاله کالالی ک ال
ال ی الالا الاله پالاله الالی وخ ال ال ن الالت ش ال ي او
مطا الي.
لیال الالیت با ال ال هللا و ال ال باال الالاس ب ریمال الالاعد
هللاأ چ ال ک ال ک ر الالیه پالاله خ ل ال و ال ګا مزک
کړي ال ه ا ل ع ا ازل متل مه کړي وهالاع
ال الاله ریاخال ال ګ خل ال الب الالذ ال ال الو و الاله مر الالا
متالالذو رلالالي پی الاله ال کالالی الاله چال ا ال ازل عال ال ل
و الاله الالاکل او الاله پیعی ال الو ال ع ال ال ه الالا بالالذ
ه م ک ي م ی ال هال ند او و ال ل ګالا اله عال
ال ک الالی ک ال ال ام الالی ک الالړي پ الاله ال ال ل الالام ال ال او
ریمال ال ال ال ال ال ال الالاعد ﭽﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ
ﮜﮝﭼ ا نسا »2« 433
ال
هللاأ پالاله ومړل اسالالته او اړش
االکړ  .او ریمايد
ألالوا »3« 54
ﭽﯽ ﯾ ﯿ ﰀﭼ
الت ګ پاله شال ه و ی وهال ا سالو ونتهالا او
ځ ها او او کا ل هللاأ االو .
او ال الالی الا الي چ ال م الالی يالالاالو الا مت الالا چ ال
ه کل الاله عال ال ال ال ک الالړ او څال ال لکو الاله پکال ال
پلي که ا ش د
 -4واجال کالاله الملا ځالاله ا ا ( طیاوالاله کا ال
یآن ست ) آ ان ا ام .

 -2لیاک که الجا له لاهه.
 -3مکیول یا لاج او خط ګ په وخ .
 -4لالاله چال کالالی ال الالیآن کالالیام
س ال الالت ا ون ال الالاړي ال ال پ ال الاله مطل ال الالک مو ن ال ال ل
بو الي.
 -2هللاأ ال بااال الاله ال ک الالی الا الالامی الالا ل
وا کړ الي کاله چال ریمالاعد ﭽﭟ ﭠ
ﭡﭼ ط الاله  45مت الالګ زم الالا ال الالاال الالا ل
االا کالالړل! او الالګ؛ الجوالالا پالاله اړل ریمالالايد
ل
(انما هی لذکراهلل والصنة و را ةالقزرآا) ه الا
جوا الاله الهللا ال کالالی ملا ځالاله او الالیآن سالالتل
ا ل الي.
 -3هللا ت الالا ال اکیا ال ال س الالیل ال پ الاله وال کال ال
وم میس ګ مه ګ او رهک سیل.
 -5ال انسان کی الشالهطان اله وس سال او زاالان
ه ن ي.
 -4کالالی ال ال میل سالالت اجالالی او و ال ا شالالته چ ال
ریمايد
الاله څالاله ال الاله و الاله وا الالم چال الپه ا ه ال
خلکال وال ا پالیم یمساله کالړي او الو وسالیه اله
وړا ال شال ال د او ه ال ال ک ال الاله نال ال ل
الاله وي م الالی الاله چ ال اس ال پ الاله ش الالان
وک ال ال الالړي؟ ص ال ال الالياوه وواال ال ال ال و ال ال ال ال ال ال الاله
ا س ال هللا! و ریما ال ال یملا ځ الاله
الاله و وس الالته، 33ل الاله س الالبه طوه ال
او کا وواع .
ي
 -6کی اکیا ه من و ک او
هللاأ مطا ال و سالالیل ک ال ي میا ا ال
و ال ال ک ال ال ي الزړل و ال ال الي او زړل
یم ال ي او س ال ت ع ال و ک ال ي او زړل
س الالیل المه الالګ ال الاله
النثلال ال او الالا
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وهوا ا څخه ن ي.
ال ال ال ال ال ال ال
 -7او پ ال ال ال ال ال الاله ال ال ال ال ال ال ال و ط ال ال ال ال ال الالابت

میسال الالی و الي .کال الاله چ ال ال س ال ال هللا ریم ال الالاعد
(مج الذی یذکر ربه والذی یزذکر ربزه مجز الحزی
والمیت).
الالاالوي او الاله
الاله څال ک چال خ ال
الاله الالاالوي ال و ال ي او مالالړي پالاله څ ال
چال خ ال
الي .کالاله څ الاله چال و ال خ لالاله ورالاله ال و پالاله
ڼالا او خ لال خ ښال ګ الالی سالیل الالکل کال ي او
خ ال والالاط الپ ال او اال اک پالاله ڼالالا الالکل کال ي
و اشالالان اکالالی الالم خ ال کالالا ی الطابال پالاله ڼالالا
او خ ال و الالاط المتیر ال پ الاله ڼ الالا الالکل ک ال ي او
کالالی پیيیال کد الالم کالالا ی و ان الي او الالم والالاط
ال الالکا ي ولکال الاله و ال ال ال الاله ي ال ال
او ا ال الالی کال الاله و ال ال
ابتاا نرته او المړو په شان وي.
 -8کالالی ميالالی آسالالا ه باالالاالت الي او هللاأ الاله م الالی
نال ال ال ل پال ال الالتو او ب ال الالو و الي ،ک ال الاله پ ال الاله ال ال ال
ال ال بالالی خ ز ال م الالی آسالالا ه الي .چال
ا ال ام
خ ز ال سالالیل ي ال اکی الاله و ال ا ډ ال د الاله کالاله
اس ال وي و الالازا ال وي و وي ځال ال وي
.
وي او که و لا
په خ و
 -9کال الالی ،ا تال الاله خ ص الالو الالیي چال ال ال ال و ال ال
لاضیا او
نرته چ ه او لی
ال پالاله
الاله الالی الاله سالاله الي چ ال پالاله لال
مجا س ال او مته ال س الالیل وه الالان ش ال ي ک الاله چ ال
ال ریمالاعد (ر الاجلو
هللاأ په ډ ګ لال
مال کینالالی) زل ال الاله الالا سالالیل اسال الالم چال مالالا
االوي.
تهله ال س الالبه کا ال لو ال
ل له لساله الهللاأ ی ک په وه وا م
ال وال است ثا او ...
بمماله اوال ا الهم :واعالد پاله
کی السل ه زاا ی الګ شالته چال ،ه الګ يال پاله
م م مو هک ک ي
 -4شهطان شړي او ما ي.
 -2لو أ خ ۍيا ه ک ي.
 -3الزړل ه نم او ا الی ه ی ک ي.
 -5زړل ال ال ال الاله خ ښ ال ال ال ال د خ ۍال ال ال الاليا ي او
ا بسا او ي.
 -4زړل او و ن  ،اکو ي.
 -6مخ او زړل ا سا د.
 -7وزي ریاخ ي.
 -8اکی ال ال ال شال ال الالان شال ال ال ک خ ال ال ال ن
او ازل ګی او ي.
 -9ا ګ مه ه په ا ک ي چ الاسالمک
وه الل او ال هکوی ال ال ال ال ال ال ال ال او جال ال ال ال ال ال ال الالات
سی ه ه الل.
 -43 54اکال ال ال الالی ال ال ال ال میا ا ال ال ال ال او څا ال ال ال الاله
کال ال ي آن چال ال الالس الالان ال شال ال الاله
ال ال ځي وه ال الالا الهللاأ الاډ ال ال با ال الالاالت

ﭳ ﭴ ﭵ ﭶﭼ
ک ي که چ وا ګ ي .
الت ګ بو پی وکړ .
 -44اکالالی ال ا اوال الت الالګ هللاأ الاله و ی،هال
 -3پ پال ال الاله مت ال ال الالګ کال ال الاله ﭽﭭ ﭮ ﭯ
په ا ک ي.
الذاریاَ55 :
 -42اکالی ال هللا تالا الاله واليال ا او الالي ال کالالی ﭰ ﭱﭼ
الت ګ پ او به ت.
په ک ه ع ی هللاأ ه وي.
 -5ش ال الالی پ ال الاله مت ال الالګ ک ال الاله ﭽﯖ ﯗ ﯘ
 -43المتیر ست و اکی ه پیانست کهدي.
الزخر ٦٦ :
ﯙ ﯚﭼ
 -45کی الزړل و او ي.
الت الالګ الا س الالتا او س الالتا ال ال ک الالا ل ش الالی الي .او
 -44الزړل ز و او خ ل یي.
األنبیا 2٦ :
 -46کالی الزړل او وه نالالذا الل لالاله عال و ال ل الاله که ﭽﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅﰆﭼ
الت الالګ الا ش الالی ال ال ال ال کس الالا الالا ل چ ال
مسه و کړي ک ا ا ت پا ی ش د.
ماسیل الي او شی ال ال په ا ه ا ل.
 -47کی ا ه ه مه ځه وړي.
 -4ال الیآن پالاله مت الالګ کالاله ﭽﮘ ﮙ ﮚ
 -48ک ال ال ال الالی الو ال ال ال ال ل او أ ال ال ال الالی مهال ال ال ال ال ن وا ال ال ال ال
ﮛ ﮜﮝﭼ ص ٨ :آ الالا پالاله مال د ال ي ال از پالاله الل
اکو ي.
 -49څ ال ک چ ال هللاأ الالاال کالالړي هللاأ عال الالم یآن اک ز ش ي؟.
 -6ال ات په مت ګ که
االو  .و ذکی هللا اکه را کیونی ا کیکم.
النح ٦١ :
 -23ل الاله چ ال و ال ل پ الاله آس الالانی ال پ الاله ک الالی ک ال ﭽﭚ ﭛ ﭜﭼ
ات و ه پ ی ه وکړ .
سالالیل هللا تالالا الاله ،الالان و و ينالالی هللاأ والاله عال
 -7الوهال ال ال الالان پال ال ال الاله مت ال ال ال الالګ کال ال ال الاله ﭽﮛ ﮜ
په وخ ګ و ينی.
األ را ٤١ :
ﮝ ﮞ ﮟ ﮠﭼ
 -24کی الهللاأ ه بذا ه ن ک ي.
آ الا پال ل ال ان شال ي چال اسال ه الخ ال
 -22کی الج ها کی الي.
 -23ک الالی الس الالکه ګ اک زاال ال و لوال ال اواال ال و او لخ ا وهان ا ؟
 -8الجوع ملا ځه په مت ګ که
ال کیو په لل ا وا الری ت ...
الجمع 9 :
 -25اک ال الالی ال هام ال ال الو ال ال الپی ال الالهوانی ال الاله پ ال الاله ﭽﭚ ﭛ ﭜ ﭝﭼ
 -9پ ځه واړل مل ځ ه که
امان الي.
البقرة2١9 :
لال الالي ال و او رطال الالک ﭽﭠ ﭡ ﭢ ﭣﭼ
 -24ک الالی بال اله النهبال ال
 -43خه ک په مت ګ که
وا او ه ا و وي.
یحس ٦2 :
ﭽﯙ ﯚ ﯛﭼ
 -4شهطان خ له می که الانسان په زړل الي -44 .الوح په مت ګ که
الصافاَ١ :
ﭽﭗ ﭘﭼ
 -2النثل مم یځي.
 -3الزړل ال ساوت او وخ ګ سب یځي.
 -4الزړل کی -2ال بی کی  -3الالواړو کی.
 -5کی ه ک ال ثاد نیه الل.
خل په کی الول م اص یي
 -4الهللاأ النسهان واب یځي.
 -6ال هام ال ال ال ال پ ال ال ال الاله و ی لس ال ال ال الالیت ارسال ال ال ال ال س او  -4الب ام خلکال م خاله الو او ال او اجیو ال
یمسه ک الي.
پیهوانی او ي.
 -7الهللاأ ک الالی ک ال الکث الالی پ الاله مت الالا الي ک الاله  -2الخ اص خلک م خه چ ی اولی
ال ال ال ال مي ال ال الالی وا ال ال ال ال الي.
چ ال ال طه انال الالی پال الاله ألاوسال الالف ال ال الاو ال ال یایل ال الاله ال او الواړو م ال ال الالام
وا ال ال ال ک ال ال الالړي الي ال ال ال الالګ؛ ال ال الاله چ ال ال ال هللاأ څال ال میل ال ال الي ال الاله الالاچ الپال الیالو ش الالا ه
ریم الالايد ( الالااو آالک ا ا م الالا کی ګ ش الالکی ګ وا ا خ ال ال اجال الالی او و ال ال ا اخلال الالي ال ال الاله اسال الالیل چ ال ال
لاا و یځي.
الومیل وال ش د چ خ ا
مانسوت ګ کثی ګ)
ا الآالک زوااله! پاله الاالو سالیل الي زمالا شالکی
 ،ګ بلوا وايالد چال کالی پاله اوو طیا ال االا
االاکړي او ه ل و سیل ال په ماکثی وکړ.
کهدي
کالالی پالاله ړا الل -2 .الن و ال کالالی
ا لاالالا ثس ال ال هکالالد کالالی پالاله الیآن کالالیام ال  -4السالالت
په او ا و الي -3 .ال بی کی په و الا والال الي.
په ر ه مت ا و انل الي
کی په و کړل الي -4 .الوال ن کالی
 -5المس
 -4الطاب ال ال ال پ ال ال الاله مت ال ال الالګ کال ال الاله پ ال ال الاله ال وا ال ال الالا
ﭽﯩ ﯪﭼ الت الالګ زم الالا اطابال ال وک الالړ پال الاله ورال الالا الي -6 .الزړل کال الالی پال الاله ال ال ا او جال الالا
الي -7 .ال وه کی په سلهم او ضا الي.
وبه وبیم.
 -2البو ( ال ال الالا ) پال ال الاله مت ال ال الالګ ﭽﭰ ﭱ ﭲ
البقرة٤١ :

الالو

جم تو ال

مطو اش الالی ن الالد ال به ال ګال جالالامظ ج م الالات الاله وه الالا نالالاونی و وس الالته پیا وس ال او ال

ال ار انس الالتان ال اس الالممد جور ا ال جور ال
جوع مل ن ع م په االا کړ.
ال جوع و ی ال ن عی۲۸مه  ۱۳۹۰ا
ال ا شالالاال جالالچ و او الالار وزاالالی م ال با ال اليکهم م و ال پالاله الم م اسالالب ج ال ړو ش ال ا میاسالالو جور ال و او ال ار انسالالتان خلک ال الاله ال النالاله
ا ا ي ج مات ال واکهثهته وها نالاون ال ماالا د پیمرالا وواال جورال و ال الم ج مالات پاله وهالا نالاون سالیل ال ار انسالتان ال الا ا ي مت ال ي او ال
است م ړ ا ز ال وها ناون ا شر کړ.
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
ا کازم وکړي.
ند وه ع چ ه و م ،ا ه ع پ ه کړ وو په زړل او
مال ړي وواال ال ار انسالالتان لک مال ال جورال و پالاله پاملی الاله او م ال و ه ال امامال ال م الالهم ز ل شسالالت ه چال اج ال ان وو سالالود مام اال الاله
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
 ،وها ز سود شست ه اضاره کړ .
س ل سود او ال م س ل وامل طظ شست ه ع اکړ او په الم و وسیه جور و
ا ل ا کرافي و الجه ه ال مهلهال ن ما الیو څخاله اضالاره اله ول او اله الم الی الا
ال ا شاال جچ او او ار وزا ت سی یس ووا په ا ال ج ما
الوام ا ل ول م الی جورال و ن الد پاله ال مړي ،ال الا و الجاله ال م مهله اله ما الیو او ال الا پاله مال ن ال ال مهلهال ن ما الیو اله ال ړل کالړل  .اله زاا اله
الیمهم اله الول سال ل مهله اله ار الان و الجاله
یمهم ه په ا ه و الجه ه ول م ی جورال و ال ال مړي ،ال الا ل ال ج مالا
کړل ال ج ما
یمهم ج ړو او جر ه پاملی ه ال ار انستان په ا اخ وېسا م الل.
،ا ړم کړل .او زاا ه ي کړل ال جور و ن د ه ي ال ج ما
با اليکهم م و ووا سد ا جور و ال بولها د وال ه م م پاله  ۳۴وم ت ال ال  ۳۲ج ما اله جال ړوي چال پاله الی ج مالات پ ځاله
م
س ل ز ل ما ی ی اځي .م ړ زاا ه کړل پهال ا واله واال کهال چال مو الیان ال ج مالا ج ړو ال اله و الجاله اله و کال ي م الی جورال و ن الد
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.
په الاډ لا
دیدارمعین مسلکی وزارا ارشاد ،حج واوقاف بامعاون سفیرچین!
چهارشنبه 85ثور دوکتورامین الدین مظفری معین مسرلکی وزارت ارشراد ،حرج واوقراف دردفترکارشران بااونرگ معراون
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
وزارت خارجه شمابرای دعوت دوتن ازعلمای مسلمان ازکشورچین درسمپوزیم بین المللی امام ابوحنیفه (ر ) اسرت
که ازاین ناحیه اظهار قدردانی می نماییم وماخواهان معلومات بیشتردرزمینه چگرونگی سرمپوزیم مترذکره هسرتیم
متعاقباَ معین مسلکی وزارت ارشاد ،حج واوقاف به وی دررابطه به سمپوزیم برین المللری امرام ابوحنیفره (ر ) کره
قراراست مطابق هدایت رئیس جمهورکشورطی سرال جراری بامردیریت وزارت ارشراد ،حرج واوقراف برگزارشرود،
درقسمتی ازسخنان شان گفتند :ازآنجاکه امام ابوحنیفه (ر ) یکی از چهره های بزرگ فقهی جهان اسالم می باشند،
مردم افاانستان واکثرکشورهای اسالمی پیرو این مذهب بزرگ اند وازسوی دیگرزادگاه ایشران نیرزدراین کشرورمی
باشد ،به همین دلیل برای معرفت وشناخت هرچه بیشتر باشخصیت ودیدگاه های اعتدال گرایانه شان ،بررای اولرین 55
باراین کنفرانس بین المللی درکابل دایرمی گردد.

تمدید قرار داد انتقال پول متقضیان حج میان این وزارا وبانک ملی افغان!
به تاریخ 80ثور قرار داد چگونگی جمع آوری وانتقال پول متقضیان حج سال 8302میان مولوی عبدالحکیم منیب وزیرارشاد،
حج واوقاف واحمدجاویدوفا رئیس هیات عامل بانک ملی افاان درمقروزارت ارشاد ،حج واقاف به امضاء رسید.
برمبنای این قرار دادمکلفیت های بانک ملی افاان در32بند ومکلفیت های وزارت ارشاد ،حج واوقاف در5بند ومکلفیت های
مشترک دوطرف در 4بند قید گردیده است این قرار دادزمینه امنیت واطمینان پولی متقاضیان حج سال روان ( )8302رابرای
حجاج کرام ومتقاضیان حج فراهم می سازد.
توزیع تقدیرنامه توسط وزیرارشاد ،حج واوقاف!
مولوی عبدالحکیم منیب وزیرارشاد ،حج واوقاف به کارمندان اداره انکشاف زون پایتخت وشرکت های ساختمانی عزیز نعریم
وسیف تقدیرنامه توزیع نمود دست اندرکاران وشرکت های ساختمانی ای که درتعمیروترمیم مسجدتاریخی وجرامع عیردگاه
نقش اساسی را ایفا نموده بودند ،مورد تقدیرقرار گرفتند.
بدین مناسبت به دعوت وزیرارشاد ،حج واوقاف نشستی درمقر وزارت صورت گرفت.
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.
وی افزود :مسجدعیدگاه جاییست که ازمحراب آن اعالم استقالل وتصامیم برزرگ ملری اتخراذ گردیرده اسرت اعمرار ایرن
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.
گزارش ریاست تعلیماا دینی و تدریب ائمه
در بخش اشتراک در جلساا:

 کنترول از شیوه تدریس استادان مدارس تحت پوشش این اداره و رهنمائی ایشان به شیوه های جدید تدریسی.
 اشتراک کمیسیون موظف ریاست در جلسه گزارش گیری و گزارش دهی ترینران ( )88باب مردارس دینری و دارالحفرا
خصوصی در مرکز و والیت های پنجشیر و لوگر که از طریق موسسه آفرین تمویل می گردد.
 تدویر سیمینار سه روزه تحت عنوان تنظیم خانواده /فاصله دهی میان والدت ها با اشتراک ( )78تن از تاریخ  88الری 83
حوت سال  8307به همکاری دفتر ( )unfpaدر شهر کابل.
در بخش آمریت انستیتوا تدریب ائمه:

 ن ظارت و کنترول دوامدار از روند تدریس استادان انستیتوت تدریب ائمه طبق تقسیم اوقاف تعیین شده.
 نصب()2تخته بلبورد و()288قطعه پوسترهای آگاهی دهی جهت شمولیت شاگردان در سمستر بهاری سال  8302در نقاط
مزدحم شهر کابل و ولسوالی های آن.
مدارس اناثیه ارشاد القرآن:

فراغت( ) 658تن از شاگردان از بخشهای مختلف علوم دینی و بخش خیاطی و طی محفل وی ه ،برا اشرتراک هیئرت رهبرری
وزارت ارشاد ،حج و اوقاف عده ی از رهسا ی ادارات دولتی ،علماء و اولیاء شاگردان در هوتل برگ سبز شهر کابل دایر
گردید.
جاللتمنب وزیر محترم ارشاد ،حج و اوقاف ،معین محترم مسلکی وزارت و رئیس محترم تعلیمات دینی و تدریب ائمه
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:
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 به تیراژ( ) 888جلد کتب های دست داشته این ریاست( مجموعه مقاالت حقوق زن و اضرار عرف و عنعنات ناپسند)که از مسایل مهم حقوق زن و منع خشونت زنان بحث می نماید به مدارس اناثیه ارشاد القرآن و اناثیه الفال توزیرع و
مورد استقبال قرار گرفت.
گزارش ریاست ارشاد،حج و اوقاف والیت بامیان
مدیریت عمومی اوقاف:

 مبلغ( )5848افاانی عواید صندوق اعانه زیارت میرهاشم آغا تحویل د افاانستان بانک گردید.

 مبلغ( ) 588افاانی کرایه غرفه علی جان در جوار مزار میرسید علی تحویل د افاانستان بانک گردید.
 تهجایی( )4باب غرفه علی جان در جوار مزار میرسید علی تحویل بانک گردید.
آمریت ارشاد:

 د ر بخش کنترول از امور تبلیای و دعوت در راستای امر به معروف و نهی از منکرات:
 در ( ) 87مرکزیت نماز جمعه در باره حرام بودن قتل و کشتار انسان های بی گناه ،تشویق مردم به حلقات درسی ،اهمیرت
صلح از نظر اسالم اضرار و پیامد مواد مخدر در جامعه انسانی تبلیغ صورت گرفت.
 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
وجوه اسالمی و عشر و زکات خویش را برای فقراء و مساکین به شکل دوام دار کمک و مساعدت نمایند.
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.
 بازدید ازمزارمیرهاشم آغا ومیر سید علی یخسوز جهت شناسایی فال بینان و رماالن که خوش بختانه هیچ مورد فعالیت
نداشته.
 تدریس برای()38تن از اشتراک کنندگان سیمینار حقوق و محافظت اطفال به مدت سه روز.
مدیریت اطالعاا و ارتباط عامه:

 -8نصب و جابجا نمودن صندوق شکایات جهت دریافت شکایات مراجعین در داخل محوطه ریاست ارشاد ،حج و اوقاف.
 -8در بخش بحث های علمی با هماهنگی  88نفر از خطباجمعه و جماعت و کمیسیون مبارزه با مفاسد اخالقی جهرت نشرر و
تبلیغ های مبارزه با مفاسد اخالقی و فساد اداری و بحث های علمی و مبارزه با فساد اخالقی از طریرق مسراجد و منرابر و 4
مورد از طریق نشر رادیو محلی به طور روزانه صورت گرفت.
گزارش ریاست ارشاد ،حج و اوقاف والیت نیمروز
 -8بر گزاری کورسهای سه ماهه آموزش کمپیوتر برای علماء کرام به همکاری ریاسرت محتررم شراروالی وریاسرت محتررم
اطالعات و فرهنگ.
 -8اشتراک علمای کرام و ریس ارشاد حج و اوقاف در جلسه روز هشت مارچ و بزرگداشت از مقام واالی زن.
 -3اشتراک نماینده ریاست در جلسات هفته وار کمیسیون مبارزه با فساد اداری تحت ریاست مقام محترم والیت نیمروز.
 -4اشتراک نماینده ریاست در مراسم دستاربندی حفا و قاریان کالم اهلل مجید مدارس دینی دارالعلروم سریاه چشرمان و
مدرسه دانش سرا.
-5دیدار علمای کرام والیت نیمروز با رئیس محترم جمهور و محترم عبدالحکیم منیب وزیر ارشراد حرج و اوقراف و هئیرت
همراهشان.
 -6افتتا کار ساخت مسجد جامع مرکزی شهر زرنج توسط رئیس محترم جمهور و محترم عبدالحکیم منیب وزیرر ارشراد ،
حج و اوقاف.
 -7اخذ امتحان بست های 3و 4امامت از علمای کرام از طریق پروسه رقابت آزاد و ارسال اسناد هشرت ترن از کامیابران بره
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
مالامامان مساجد ضرورت ایجادیک کتابخانه داردکه تاهنوزکتابخانه ای دراین ریاست به علرت نبودتخصریص کرافی
برای خریدکتاب های علمی از متون و منابع دینی ایجاد نگردیده و تقاضا می گردد که مقرام محتررم هردایت الزم را
درباره ای خریداری کتاب های مورد نیاز از تخصیص دست داشته عنایت نموده ممنون سازید.
محترم محمد علی رحمانی آمر ارشاد به اساس تصویب جلسه نماینده ای دفتر سازمان متحد( )UNبا شرورای علمرا،
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)
با حضور سه تن از نماینده گان جامعه مدنی و کارشناس امور اجتماعی و فعال حقوق زن و نماینده دفتر ( )UNدایرر
گردیده بود اشتراک نمود.
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گزارش ریاست ارشاد ،حج و اوقاف والیت كاپیسا
 -8مدیریت اطالعات و ارتباط عامه همراه یک تن از کارمندان این ریاست روز های دوشنبه در ماه چهرار مرتبره در

شفاخانه ( ) 58بستر تداوی معتادین مواد مخدر والیت کاپیسا جهت توصیه های دینی حضور یافته کره راجرع بره مضرریت
استفاده مواد مخدر به اساس آیه های قرآن کریم و احادیث نبوی (ص) برای مریضان مصاب بره اعتیراد مطرابق حرال آنهرا
توصیه گردید.
 -8مدیریت اطالعات عامه اشتراک در جلسه محو خشونت علیه زن ماه یک مرتبه و در جلسره مردمری شرفاخانه شرهید
عبدالصبور فرید و نیز در جلسه کمیته صحی برای مریضان افسرده اشتراک نموده است.
 -3همچنین اشتراک در مجالس دیگری که در مقام محترم والیت دایر گردیده است مثل نهم حروت روز ملری حمایرت از
نیروهای دفاعی و امنیتی کشور و اشتراک در محفل امنیت غذائی و سوی تاذی اشتراک نموده است.
 -4روز شنبه مور  85حوت محترم الحاج مولوی نجیب اهلل (روحانی) رئیس ارشاد ،حج و اوقاف جهت بعضری از مشرکالت
علما در ولسوالی نجراب سفر نموده است که در این سفر چند موضوع را در نظر داشتند اشرتراک در محفرل عمرومی دوره
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
به تاریخ  8307/88/85اعضای کمیسیون ضد فساد اخالقی این ریاست به همکاری منسوبین قوماندانی محترم امنیه والیرت
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
ریاست حج و اوقاف این وال منتقل گردید.
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
منسوبین قوماندانی محترم امنیه والیت لامان ادامه خواهند داشت.
 -4ال ل ال ت پالاله م ش ال ګ ال ال اطمبالالا او بامالاله اړيک ال م ال يی ال س ال ث ( )CPANن ال ل ال او الصالالي بالالامی ياس ال
و کراپ پیاخه اخ س ګ او و ال سن ه م خلک ه کی ش و په ن و اړل متل مات و ک ش .
او ک ت و ش .
 -2ال ل ت په م ش ګ ال جم اواال ا اليی کتا خانی
ی سی م ن ل بلوا کیاک متیف ش
 -3ال ش ګ و س ا و س ا په صکيه ال بلوا کیام و

ال ال ماش ال ما

ذيالاله پ الاله

وو.

 -4ال جم اواال ا ال رساال او ال ن اسممی ری الو نرالیو باماله خلکال اله ال یګالا ج ال الیه لسال ه مالیو ک ال ملا ځاله اله رال يک
او ال الو ا ا ه ال التکا او وتاله شال ان پل ال او ال اپ يال سالا ګ پاله کلاله پاله مهتلثال ن ال و او بالاک مطیالیو ال پال ل پال ل ال الغ
ک
او و ن ش ي .
اک ا ي کرا سیل ن یسیل کړل.
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گزارش ریاست ارشاد ،حج و اوقاف والیت هراا
ترتیب پالنهای تبلیای هرهفته توسط مدیریت اطالعات وارتباط عامه برای خطبای کرام و ارسال نقل آن به تلویزیرون ملری
جهت نشر:
هفته اول :توصیه به مردم مسلمان روی فضای صلح ،امنیت و اخوت اسالمی و ضرورت مسلمین بر وحدت و اتفاق و دور ی از
هرگونه اختالفات که باعث ناامنی و بربادی کشور می گردد و همکاری اقشار جامعه همراه نیرو های امنیتری بمناسربت فررا
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.
هفته دوم :پیرامون حرمت سود و گناه عظیم آن و اینکه قرآن کریم در مورد کسانیکه معامله سود میکننرد آنهرا را بره
عنوان محارب با خدا و رسول خو انده است.
هفته چهارم :راجع به مسئولیت والدین و اولیای اطفال در قبال فرزندان شران و تشرویق اطفرال ذکرور و انراث جهرت
شمولیت به مکاتب و مدارس دینی غرض فراگیری علم و دانش.
تدویر محافل و جلساا بمناسبتهای مختلف:

 -8تدویر محفل روز جهانی زن که از طرف ریاست امور زنان برگزار گردیده بود و در این محفل مقام والیت ،مسئولین
دولتی ملکی و نظامی حضور داشتند جناب آقای شیرزادی رئیس ارشاد حج و اوقاف بطور مفصرل پیرامرون حقروق و
جایگاه زن در اسالم صحبت نموده فرمودند که زن در زمان جاهلیت در حالت دشواری بسر می برد و از حقوق انسانی
خود برخوردار نبود اما باظهور دین مقدس اسالم و بعثت پیامبر بزرگوار اسالم (ص) و نرزول قررآن کرریم زن از مقرام
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منزلت انسانی خود برخوردار گردیدند.
 -8اشتراک آقا صاحب شیرزادی در چند محفل دستار بندی و حفظ قرآن کریم در مدارس دینی و سخنرانی ایشران

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.
 -3در جلسه کمیته حل مشکالت ولسوالی کشک کهنه بحث روی چالشهای زنان در آن ولسروالی فیصرله برر آن شرد ترا
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:

 -8در بخش اوقاف عواید ماه حوت بابت اجاره اراضی ،دکاکین ،و غرفه جات مبلغ ( )658628افاانی.
 -8در بخش تدریب ائمه بازدید از()388باب مدرسه و دارالحفا و ثبت و راجستر شش باب دارالحفا در شهر هرات.
 -3جمع آوری ( )588جلد پاسپورت از حجاج محترم که نوبت شان در سال  8302بوده است.
ال پکت کالالا وميال ال ا شالالاال جالالچ او او الالار ياسال پالاله جالالامظ مسالالج ال پالاله  4397/42/27ه الالو چال ال الوشال و الاله و ځال سالالیل ویاوالالیل ول ال الي الالګ باملالالا
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 ال الي الګ باملالا ال وکالا پاله م خاله جال ړل شال م ول
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 بلوالا ال
چ په م ړ ا ثیان
ون کړ ول 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
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
ون وا 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
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:

 -8اعالن تعداد ( ) 84بست کمبود امامان مساجد غرض اخذ امتحان رقابتی و توزیع فورمه و اخذ امتحان شان.
 -8نظارت ازجریان کار چهار محراب مسجد که از بودجه مقام محترم وزارت جلیله ارشاد ،حج و اوقاف اعمار میگردد.
 -3تهداب گذاری و تعیین جهت قبله چهارمحراب(مسجد نمونوی و صالون فاتحه خوانی ،مسجد بندر کابل ،مسجد سرلمان
بن فارس واقع قهوه خانه و مسجد شریف راجکی ها ناحیه پنجم).
 -4معرفی و اشتراک تعداد ( )875تن از علماء کرام در محافل و مجالس تحت عنواین مختلف در طی یک ربع.
 -5تدویر محفل افتتاحیه صفه مسجد قباء و نهال شانی در صحن مسجد قباء با اشتراک علماء ،اهالی محل و مقرام محتررم
والیت.
 -6اشتراک در محفل دستار بندی تعداد ( )88تن از حافظان قرآن کریم در مسجد شریف و مدرسه اسلم بای واقع زیر دوره.
 -7معرفی علمای کرام در میز های گرد و شبکه مختلف تلویزیون و رادیو ها راجع به جلوگیری حقوق اطفرال ،پیامرد هرای
ناگوار جن گ ،نقش تعلیم و تربیه ،مشروعیت مهر و نفقه ،تعصبات قومی و لسانی ،حقوق زن ،نقش زنان در جامعره اسرالمی،
جایگاه زنان در اسالم ،نکا شاار از دیدگاه اسالم ،نقش علماء در آوردن صلح ،حفظ امنیت ،صلح و ثبات در منطقه ،اعتردال
در اسالم ،زندگی مشترک بین زن و شوهر میانه روی در اسالم ،فرضیت و فضیلت عشر و زکات ،صلح و آشتی ،خشونت علیه
زنان ،صلح اجتماعی ،تعویز نویسی و جادوگری ،اخالق و آداب در فامیل ،فلسفه عشر و زکات ،فضیلت تربیت دختران ،حرام
بودن سود ،وحدت و یکپارچه گی بین مردم ،حقوق والدین ،فضیلت علم از دیدگاه اسالم ،محو خشونت علیره زنران ،ازدواج
های اجباری ،حفاظت محیط زیست ( شهر خوب و شهروند خوب ) ،مواد مخدر ،صحت ،قاچاق اطفال ،فساد اداری و جوابرات
به سواالت مردم در عرصه های گوناگون زندگی اجتماعی و سیاسی ازطرف مسولین ریاسرت و علمراء کررام صرورت
گرفته است.
 -2راه اندازی ،کمپاین و اشتراک کارمندان و رئیس ارشاد ،حج و اوقاف ،والی والیت کندز و مسولین دوایر دولتی ایرن
والیت غرض غرس نهال در شهرک سردوره کندز.
 -0محفل پیرامون واکسین فلج اطفال با اشتراک خطباء ،امامان مساجد ،وکرالی گرذر و محاسرن سرفیدان در مقرر
ریاست ارشاد ،حج و اقاف کندز به تاریخ  8302/8 /6دایر که ابتدا محفل با تالوت کالم اهلل مجید توسط قاری صراحب
محمد ابراهیم یکی از امامان مساجد شهر آغاز بعداً محترم مولوی عبدالرشاد (رشاد) رئیس ارشاد ،حج و اوقاف کنردز
با خوش آمدید گفتن به مهمانان پیرامون واکسین فلج اطفال و با اهمیت بودن واکسین برای اطفال صحبت همه جانبه
نموده و از خطباء و امامان مساجدتقاضانمودندتاموضوع فوق را ازطریرق منابرمسراجد در روزهرای جمعره ونمازهرای
پنجگانه برای نمازگزاران تبلیغ نمایند.
برنامه حج و زیارا:

 -8به تعداد( )545جلد پاسپورت متقاضیان حج سال 8302جمع آوری گردیده است.
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 -8کتاب های ثبت حجاج محترم از سال  8307ترتیب و به مرکز ارسال گردیده است.
برنامه اوقافی:

 -8مبلغ  40440افاانی عواید اوقافی جمع آوری و تحویل بانک گردیده است.
 -8قرار داد تهجایی دو باب دوکان پهلوی مسجد حاجی غیاث واقع مرکز کندز بعد از طی مراحل قانونی توسرط هیرات سره
کانه به مبلغ  3845افاانی.
گزارش ریاست ارشاد ،حج و اوقاف والیت پروان
برنامه ارشادی:

 -8تدویر جلسات علمای محترم در مقر ریاست در رابطه به موضوعات خشونت علیه زنان ،قاچاق انسان از دیردگاه اسرالم و
فساد اداری دایر گردیده است.
 -8بررسی از تعداد ( )888محراب مساجد رسمی در مرکز و ولسوالی های مربوطه.
برنامه حج و زیارا:

 -8به تعداد ( )488جلد پاسپورت های حجاج سال  8302جمع آوری به مرکز انتقال گردیده است.
برنامه اوقافی:

 -8عواید بدست آمده از نزد مشتریان اوقافی سال  8307مربوط ربع اول سال  8302مالی مبلغ( )7858افارانی بره حسراب
مخصوص وزارت ارشاد ،حج و اوقاف تحویل گردید.
 -8در رابطه به پرداخت عشر و زکات از طریق منابر توسط علماء و امامان مساجد تبلیغ صورت گرفته است.
برنامه اداری و مالی:

 -8اشتراک در جلسه ( )PDCکه از طرف ریاست اقتصاد در مقر والیت دایر میگردد اشتراک صورت گرفته است.
 -8ازریابی تعداد ( )36نفر امامان بست  3و  4از قدم اول به قدم دوم توسط هیرات کمیسریون مسرتقل اصرالحات اداری و
خدمات ملکی مورد ارزیابی قرار گرفته اند.
گزارش ریاست ارشاد ،حج و اوقاف والیت تخار
برنامه ارشادی:

 -8توزیع ( ) 88موضوع خطبه برای خطباء روی موضوعات مختلف ،تعلیم و تربیه و حقروق زنران از دیردگاه اسرالم ،محریط
زیست ،صلح و امنیت  ،حمایت از نیروهای امنیتی.
 -8جمع آوری تعویذ نویسان و جادوگران کنار جاده ها و آگاهی دهی مردم در مورد تعویذ نویسی.
 -3توزیع ( )8888اصله نهال مثمر و غیر مثمر برای سرسبزی مساجد و مقابر.
 -4غرس ( )888اصله نهال غیر مثمر در محوطه مسجد جامع مرکزی تالقان.
در بخش احتساب:

نظارت و کنترول از گیم خانه های چمن شهرداری و تعویذ نویسان کنار جاده.
در بخش رسانه ها:

 -8تدویر ورکشاپ آموزشی برای تمام خطبا و امامان رسمی در رابطه به الیحه وظایف و نحوه تطبیق پالن کراری در مسرجد
عبداهلل ابن عباس.
 -8تدویر میز گرد در رابطه فیملی پالننگ یا تنظیم خانواده در تلویزیون ماه نو بتاریخ .8307/88/87
 -3تدویر میز گرد به ارتباط محیط زیست با رئیس محیط زیست در تلویزیون ماه نو.
 -4تدویر میز گرد با منشی شورای والیتی در تلویزیون ماه به ارتباط جایگاه امنیت.
 -5مبارزه با خرافات ،تعویذ نویسی و ایجاد محیط سبز در مساجد و مقبره ها.
برنامه اوقاف:

 -8قرار داد ( )883باب دکان اوقافی در اطراف مسجد جامع مرکزی و پل گاومالی.
 -8تحویلی ( )8دو میلیون افاانی در حساب اوقافی در د افاانستان بانک تخار.
 -3تسلیم دهی ( )5بسوه زمین باغچه مربوط مسجد سفید شهر کهنه به اهالی مسجد.
 -4تعقیب ( )2جلد دوسیه استراد ملکیت های اوقافی در ارگان های عدلی.
 -5نشست با ریاست محترم عدلیه غرض سرعت بخشیدن دوسیه های استردادی زمین های اوقافی.
برنامه حج و زیارا:

 -8ترتیب و تنظیم کتاب احصائیه حجاج مرکز و ولسوالی ها از سال .8302
 -8جمع آوری ( )688جلد پاسپورت حجاج سال  8302و جدول بندی آن برای نصب استیکر.
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برنامه اداری و مالی:

سفر رئیس حج و اوقاف به ولسوالی های  86گانه غرض ارزیابی کارمندان اداره و بررسی زمین های اوقافی در ولسوالی
ها و بررسی پروژه های انکشافی این ریاست در سطح ولسوالی ها.

