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 أداوندـین است؛ خـحبوبات، و میوه جات از زم، ر، پدید آمدن وروییده شدن نباتاتیکی از دالیل واضح بروجود پروردگا                  
ڳ  ڳ  ڳ   ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں     ڻ  ڻ  ڻ        ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ   ھ  چمی فرماید:

 ٩٩األنعام:  چۋ  ۅ  ۅ    ۉ  ۉ  ې  ۋۈ  ٴۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ    ۇھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ   ڭ  ڭ
بزینه و به وسیله ی آن آب، تمام گیاهان را می رویانیم و از آنها س سپسکه از ابر آسمان باران فرو می فرستد، و ذاتیست  آن))خداوند 

ی آویزان و نزدیک به هم و در ت و فشرده ی فراوان بیرون می آوریم، و از شگوفه های درخت خرما خوشه هاسخاز سبزینه ها دانه های 
شکل و مزه و فایده( همگون یا غیر  همگونند. بنگریـد بـه   که )آوریم می دسترس، ایجاد می کنیم، و باغهای انگور و زیتون و انار پدید 

ـ      ا و گیاهـان و  میوه نارس و میوه های رسیده ی این باغها، بی گمان در این )دگرگونی درونی و بیرونی و تغییـر آغـاز و انجـام میـوه ه
حبوبات(، نشانه های بس واضح و روشنی بروجود پروردگار دانا و توانا برای کسانی که حق را می پذیرند و در برابر دلیـل تسـلیم مـی    

م به این آیه توجه فرمایید و مالحظه کنید چه حقیقتی را بیان می دارد که بعد از چهارده قرن، عل شوند و ایمان می آورند، وجود دارد((.
 ٩٩األنعام:  چڻ  ڻ   ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہچگیاه شناسی اعجاز آن را تایید می نماید.

 ت و بهم فشرده را آفریده ایم((.ز این سبزینه )کلروفیل( دانه ی سخ)ماده سبزینه)کلروفیل( را درگیاه به وجود آورده ایم، و ا
ه وسیله ی سلولهای موجود در برگهای سبز )کلروفیل( می گیرند این موضوع امروز از لحاظ علمی ثابت شده که گیاهان، مواد غذایی را ب

و دستگاه سلولی برگهای سبز به اندازه ی منظم و دقیق است که هیچ دستگاه و کارخانه ی بسیار پیشرفته ی ساخته ی دسـت انسـان   
خداوند و صدق نبوت محمد نیسـت  قـرآن در   نمی تواند در برابر آن قد علم نماید. آیا این تعبیر و بیان قرآن از بزرگترین دالیل وجود 

آیه ی دیگری اختالف گیاهان را بیان می نماید و می فرماید: هر چند در یک زمین می رویند و به یک آب آبیاری می شوند ولی در طعم 
ڻ  ڻ  ڻ    ں  ں    چو رنگ و شکل و ... با هم مغایرت دارند و این تغییرات را نشانه ی قدرت و عظمت خدا قرار می دهد:

 ٤الرعد:  چڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ڭڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ   ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ     ۓ  ڭ
در آنها وجود دارد و ئی و دو ریشه ئی )) بر روی زمین قطعه های در کنار هم هستند، و تا کستانها و کشتزار ها و نخلستانهای یک ریشه 

مین و آب و هوای آنها یکی است، ولی از لحاظ مزه و طعم، برخی را برخی دیگر برتری مـی  با یک نوع آبیاری می شوند، با وجود اینکه ز
دهیم، بیگمان در این اختالف ، نشانه های روشنی بر قدرت خدا برای کسانی وجود دارد که عقل خویش را به کار می گیرند((. و باز این 

ی  جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ  جب  حب  خب   مب   ىب  يب  جت  حت  خت    مت  ىت  ی  ی    ی  چآیه، اختالف رنگ گیاهان را بیان می فرماید: 

 ١٢الزمر:  چمج     جح  مح  جخ  حخ  مخ  حجيت  جث  مث   ىث    يث

 )) مگر نمی بینی که خداوند از آسمان باران را نازل می کند، و آبها را در حفره ها و گودال های موجود در زیر زمین ذخیره می نمایـد، و 
گاهی برخی از شاخه های یک گیاه یا یک درخت نر و برخی دیگر مـاده اسـت.    اهان رنگارنگ را می رویاند((به وسیله  ی آن ، انواع گی

وقتی که این شاخه ها با هم برخورد می کنند درخت تلقیح می شود و بارور می گردد، قرآن کریم این امر را نشانه ی قـدرت و عظمـت   
 تان به واسطه ی هوا و حشرات تلقیح می گردند، و خداوند می فرماید:خدا قرار داده است، البته بعضی از گیاهان و درخ

 ٨ – ٧الشعراء:  چک  گ   گ  گ  کڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ ڌ  ڎ  ڎ  ڈ    ڈ    ژ ڑ  ڑ  ک  کچ
نده ایم  بیگمان در ایـن کـار   ی)) آیا آنان به زمین نمی نگرند و نمی بینند که انواع و اقسام گیاهان و درختان نر و ماده، زیبا و سودمند را در آنان روبا
دکتر لستر جـون زمرمـان،  در    نشانه های بزرگی است بر وجود عظمت و قدرت آفریدگار جهان، ولی اکثر مردم به علت گمراهی، ایمان نمی آورند.((
بلکه در داخل بـذر آنهـا، نیرویـی    مورد چگونگی رشد گیاهان می گوید: )تنها وجود آب و  هوا و سایر مواد شیمیایی برای رشد گیاهان کافی نیست، 

بسـیار  وجود دارد که در شرایط مناسب به حرکت در می آید و باعث ایجاد فعل و انفعاالت زنجیره ای و بهم پیوسته و پیچیده می گردد که به صـورت  
ارند، ولی بعضی صفات عمومی را می بینیم عجیب و هماهنگ انجام می گیرند. و باز می گوید ) هر چند گیاهان پیشرفته از لحاظ فردی با هم اختالف د

زیـادی   که همه در آن با هم شریک هستند. مثال همه ی مواد غذایی را از دی اکسید کربن و آب به هنگام وجود نور می گیرندو در بین گیاهان تشـابه 
همسانی را در گیاهـان مختلـف برعهـده دارنـد، از     در ترکیب بذر، جذب آن ، و نوع برگ و گل وجود دارد که هر یک از این جنبه های مشابه، وظایف 

ـ   دند، از طرفی گیاهان دارای عکس العمل های مشابه در برابر عوامل خارجی هستند، مثال همه تمایل به نور دارند، و هرگاه از نور واکسیژن محـروم ش
مـی باشـد، ممکـن     و به ارث گرفتن صفات کامل از بذر خود بین می روند، خواننده ی محترم ! این همه قوانین و نظم دقیقی که باعث نمو و رشد گیاه

کسی به وجود آمده باشد  آیا اولین گیاهان و به عبارت دیگر چه طور آفریده شده اند  البته عقل سلیم و منطق درست اجـازه   است به وسیله ی چی
ا در اثر تصادف به وجود آمده اند. بنابراین ناچاریم جواب این سـوال  نمی دهند که بگوییم اینها همه خود به خود پیدا شده اند و آفریدگاری ندارند، وی

 ابتـدا  کهاز نیروی عقل و فکر استفاده کردیم عقل به ما حکم می کند را از طریق بحث درباره ی پروردگار جستجو کنیم، وقتی که راه درست را شناختیم و 
 ضروری است.ایمان به وجود خداوند دانا و توانا و با اراده ، واجب و 

 لهاداره مج
 
 

 

 

 

  قدرت باری تعالی استگیاه، نشانه  آفرینش      
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باعظمالالالالالالټ دوالالالالالالو    الالالالالال  ا  الالالالالالا    اسالالالالالال    د     

احکالالالالالالالالالاا  او ا  الالالالالالالالالادا    الالالالالالالالال  د  الالالالالالالالال  ټ   الالالالالالالالالا   

سالالې ښ ګالال او  او ګالالغ وښ وي الال د و   الال  د 

د  الالا او رتالال ا   الالا   و  الالۍ دسالال  ا    عالالال ا  

وقالالالالالالالالالالا  او  الالالالالالالالالال  و ب  الالالالالالالالالالا و با الالالالالالالالالال   االالالالالالالالالال  و  الالالالالالالالالال   

 اوساوی ک ااټ و بښ  .

داا کالالالۍ د اوااالالالال و سالالالۍ ب الالالۍ سالالالال   و  دا ا  الالالا

او والالا  الالو د  ا  الال  او ام، عالالا     الال   ب تالالۍ 

 الالالالال  ددسالالالالالۍ اوسالالالالالاي سالالالالالۍ   الالالالالۍ  مالالالالالاا    دا  الالالالال  

هللا جلالالالالالالالټ عظمالالالالالالالالۍ د اسالالالالالالال   س، الالالالالالالۍ سالالالالالالالې   

ب،الالالالالالاو   غالالالالالالۍ  د  ح الالالالالال   لمالالالالالالۍ   الالالالالال      و    

ز اا او حج ف ض کړ  او و س   سۍ څ،ال  

 الال   الالال  حالالاللۍ  حالالو  د و الالال و سا ،الالالۍ  حالالال قاا  

 ا سالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالۍ او...  ز  او  ګاو الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال   سالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال  د

 اسلماوۍ د  غم ل اعمال بللی.

سۍ اقابالل  ال   سال   و  الۍ(قاللن  ز الا  د و   

تهمالالالالالالالالټ  االالالالالالالال ل   الالالالالالالال     الالالالالالالال سلا    وعالالالالالالالال   

ت فالالالالالالالالالالالی  د ااا الالالالالالالالالالالټ  الالالالالالالالالالالۍ سالالالالالالالالالالالا ل دګاو الالالالالالالالالالال وا   

رزا ول  داالالالالالالالالالالالالالال   او سالالالالالالالالالالالالالال    ا  الالالالالالالالالالالالالالاو   او.... د 

اوسالالالالا ښټ دګالالالالال  از  تالالالالال ا او  الالالالالا وا اعمالالالالالال 

  ځغالۍ د       ال عتټ و خهالۍ ا،تالۍ کالړ  

ددسالالالال   الالالالا و سالالالالۍ ا  کالالالالا  سالالالال     الالالال   د  الالالال   

بالالالالالالالال بځالۍ  اا، الالالالالالالالالۍ ک الالالالالالالال   او دسالالالالالالالالۍ اوسالالالالالالالالاوی 

اهذبالالالالالۍ    ،الالالالالۍ  الالالالالۍ  الالالالال و   او بالالالالال بځالۍ سالالالالال   

االالک کالال    او د رتالال ا د  ل الالاژی   سالالا  و الال  

 د  ار اای او ب ا غ   ال ک   .

د ا هالالالالال  احکالالالالالاا  او د اسالالالالال   دسالالالالالې و ا  الالالالالا   

 الالالالالۍ جملالالالالال   الالالالالۍ والالالالالال    الالالالالو د  ا الالالالالاي د ا الالالالالالا    

   و   او سځ لالالالالالالالالالالالالالالالۍ  م سالالالالالالالالالالالالالالالۍ ب ک الالالالالالالالالالالالالالال  ا ا الالالالالالالالالالالالالالال 

ا ا الالالټ د  او دا  و   تالالال  هللا سالالالا  د اسالالال   

 الالۍ اځکالال  سالالۍ  الال  و ااال  الال   الالو فالال ض کالالړ  و  

تالالالالالال  وتالالالالالالالټ  ک ې الالالالالالټ او کم الالالالالالالټ  الالالالالال   الالالالالالالۍ دغالالالالالالال  

 ا ا    ا ا    س       ف ق د   د.

سالالالالالالالالۍ قالالالالالالال ري عظالالالالالالالال و ا  الالالالالالال ي  الالالالالالالال   أهللا ژتالالالالالالالا ی

ٿ  ٿ  ٿ  ٹ       ٹ  چف االالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالا   

ڦ    ٹ  ٹ    ڤ       ڤ  ڤ  ڤ 

ڄ  ڃ     ڃ      ڄڦ  ڦ   ڄ  ڄ

ڇ    ڇڃ  ڃ    چ  چ  چ   چ  ڇ  ڇ

ڈ  ڈ    ڎڍ      ڍ  ڌ   ڌ  ڎ

گ  گ    گک  ک  ک   گ  کژ  ژ     ڑ   ڑ

ڳ   ڳ   ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  

  ۀں  ں   ڻ  ڻ  ڻ  ڻ

ھ  ھ    ھۀ  ہ  ہ  ہ   ہ

  ڭھ  ے      ے  ۓ    ۓ  ڭ   ڭ  ڭ

ۇ  ۇ  ۆ  ۆ   ۈ  ۈ  ٴۇ   ۋ  

ۅ  ۉ  ۉ  ې     ۋ  ۅ

 ٣٨١ - ٣٨١البقرة:  چې  ې  ې

ا  اؤا،الالالالالالا  س س  اسالالالالالال   و   فالالالالالال ض  

 الالالالالال     غالالالالالالۍ س  يالالالالالال   الالالالالال     اسالالالالالال  ۍ اځکالالالالالال    

فالال ض  الال   و     څالال   اهالال   س   یګالالا    الال    

څالالالالالالالالال  کمالالالالالالالالالی او ات هالالالالالالالالال  و  الالالالالالالالالی د     کالالالالالالالالالۍ  الالالالالالالالالۍ 

 اسالالالالال  ۍ څالالالالال    ا وسالالالالالۍ او والالالالالا اسالالالالالاف   الالالالال   او 

  و   وتال     الال  د پال  سالالۍ ا ال از  بالالۍ ب الالا  و  

 ښسالال   او  يالالۍ څالال    الال  د و   د    الال   الال اي 

 لالال    الال  دوالال   اسالالالغ ي د تالال  ا  سالالۍ ا الالال از  

بالۍ ف والالۍ و کالال  (     مالالۍ س ما الالۍ ک الال  ن  الال  

  څالالالالالالال    الالالالالالال  دت الالالالالالال   الالالالالالالا  وکالالالالالالالړ   يالالالالالالالۍ و  الالالالالالالۍ 

سال    د  او  و     ال ل سالاسالال    الا   سالال    

 د  کۍ س      .

د  ا اي ا ا ټ  يۍ ا ا الټ د   ال  سکال  

   الۍ   ګالال  ۍ قال ري  ا  الازل  ال     څالال  تلغال

وکالالالالړ  او د الالالال اوټ ګالالالالکا   د  الالالالل او دحالالالال  او 

باطل   ا،   ال ي   کال و کی   ال  څال    ال   الۍ 

 اسالالالالالال   الالالالالالۍ دسالالالالالالۍ ا ا الالالالالالټ  الالالالالال  حا الالالالالال و   الالالالالال  

 و   و ښسالالالالالالالالال   او څالالالالالالالالالال    الالالالالالالالالال   ا وسالالالالالالالالالالۍ او والالالالالالالالالالا 

اسالالالالالالاف  و ( او  و   وتالالالالالال   ن  الالالالالال  د ماسالالالالالالۍ 

و ځالالالالال  سالالالالالۍ ا الالالالال از  دبالالالالالل وتالالالالالټ  و   و ښسالالالالال    

و هللا سالالالالالالالالالا  سالاسالالالالالالالالال    الالالالالالالالالا   ر ااالالالالالالالالالی سالالالالالالالالال ا   ا

د کل الالا او ا الالقټ س ګالالال و کی  الال   او دا 

 الالالالالالال   اهالالالالالالالال   د  ا الالالالالالالاي د و ځالالالالالالالال   الالالالالالالالم  س    
کالالالالالالالالړ  او دد  سالالالالالالالالۍ  الالالالالالالالغ ا ۍ  الالالالالالالال   الالالالالالالال  

 اهالال    الالۍ عالالی  الال اوټ کالالړ   هللا سالالا  

سالالۍ  الال  ۍ سالال   والالالاد کالالړ    څالال   اهالالال   

سالالالالالالالالالالالۍ س     الالالالالالالالالالال    الالالالالالالالالالغ  کالالالالالالالالالالال و کی  الالالالالالالالالالال  .

ا الالالالالالالالالالالالا ک  روال  الالالالالالالالالالالال    هللا    ا تالالالالالالالالالالالال ا 

دد  الالالالالالالال  احکالالالالالالالالاا    الالالالالالالالا   د ښ علال  الالالالالالالالۍ 

س ب،الالالالالال ګا   با الالالالالال    ذکالالالالال  کالالالالالال      څالالالالال  

رسالالالالالالالالاوی  ا الالالالالالالال   او دسالالالالالالالالۍ ا هالالالالالالالال  حغالالالالالالالالو 

 و با    ب ج وش     ۍ  پ  جمل   ۍ 

     الال  اځکالال  دت الالل  حمالالټ وسالالتټ 

ب الالالالالالالالالا     الالالالالالالالال  سالالالالالالالالالۍ  و    الالالالالالالالال  عالالالالالالالالالی څالالالالالالالالال  

 مولوی عبدالملک حمیدی
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و   ځغالالالالالالالالۍ وتالالالالالالالالټ عالالالالالالالالی   الالالالالالالالال کو اسالالالالالالالاله  ال  ۍ   

اقالالالال   کالالالالړ  او ب الالالالاعی دسالالالاله  ټ  عالالالالاوال    سالالالالۍ 

ا تالالالالالالالۍ سالالالالالالالۍ  الالالالالالالا و  او اسالالالالالالالاف  با الالالالالالال ښ فالالالالالالال ض 

       زو ی 

ۈ  ۈ  ٴۇ      ۇ  ۇ  ۆ  ۆچ

 الال  هللا   مالال ا   االالۍ دحالالج سالالۍ سالال   چۋ

ھ  ھ   ھ   ھ  ے   ے  چژتالالالالا ی ف االالالالاعی 

 ٨٨الحج: چۓۓ

او هللا ژتالالالا ی سالالالۍ دسالالالۍ دوالالالو  الالال   اهالالال   با الالال ښ 

 سه        او  .

او هللا سالالالالالالالالا  ب الالالالالالالالا دد  الالالالالالالال  احکالالالالالالالالاا    الالالالالالالالا   د   

  ال  ۍ ذک  ک   

علالالالالالالالټ دعالالالالالالال د  عالالالالالالالاوال      الالالالالالالا     غالالالالالالالۍ  الالالالالالال   -1

  یتهالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال چۋ  ۅچ ف االالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالا   

  څالالالال   اهالالالال   د ا الالالالاي د و ځ  الالالالم    غم الالالالل 

   اکمال دع د داق و او ج   اوساي   ا    کړ .

سالالالالالالالالۍ ادار ک  الالالالالالالال  سالالالالالالالال   او د  الالالالالالالالا و  او اسالالالالالالالالاف  

   ا   سۍ ق ار  او    س   رسا    .

علالالالالالالالټ د ق الالالالالالالا ک ې الالالالالالالټ   الالالالالالالا     غالالالالالالالۍ  الالالالالالال   -2

ۅ  ۉ  ۉ  ې   چف االالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالا    

یتهالالالالالالال  دد  سالالالالالالالۍ  الالالالالالالغ ا ۍ  الالالالالالال   الالالالالالال   چې

 ال  هللا ژتالا ی سالۍ   اس  ۍ عی   اوټ کالړ  د 

    ۍ س   واد کړ .

د  تصالالالالالالالالالالټ   الالالالالالالالالالا   علالالالالالالالالالالټ د    غالالالالالالالالالالۍ  الالالالالالالالالال   -3

یتهالالالالالالالالالال   چې  ېچف االالالالالالالالالالا    

  څالالال  دهللا ژتالالالا ی د الالال  و وتمال  الالال  سالالالۍ اقابالالالل 

 الالالالالالال   الالالالالالالغ  وباهالالالالالالال ۍ   الالالالالالال  د  الالالالالالالا وغ  او سالالالالالالالې  

س اهالال  ال  د و       ال   الۍ  اسال  ۍ  تصالالټ 

 د کړ.

ی لهال ا  الۍ سالۍ خهۍ سۍ ځاي سا هې  د و  

 الالالالال       الالالالال  او د الالالالالا  له ا الالالالالۍ سالالالالالۍ ع الالالالالادا  

 هجالالالالالالالال  او  الالالالالالالال او و سالالالالالالالال      و الالالالالالالال  بالالالالالالالالۍ و  الالالالالالالالۍ 

   کلی ک  .

       د  و   ا الالالالالالالالالالالالا  ی ا ا الالالالالالالالالالالال   ف الالالالالالالالالالالالاول تالالالالالالالالالالالال 

بالالالالی  الالالالم     والالالال  ز الالالالاا د  او دسالالالالۍ ف الالالالاول 

د  الالالال   او اتالالالال و  ا ت  الالالال   الالالالۍ  الالالالاال د   

سالالالالالۍ   الالالالال    ،الالالالال   او ځيل،الالالالال      الالالالالۍ و خ الالالالالۍ 

د الالالالالال   ژسالالالالالالالل  د  ا الالالالالال  اسالالالالالاللما    و     الالالالالالالا   

   ا   وادو ۍ ک   

سالالالالالالالالۍ والالالالالالالال   ا الالالالالالالالا    ح الالالالالالالال ا ابالالالالالالالالی    الالالالالالالال  

ق ه   ح وث     ۍ  سال ل هللا  الۍ  واوالټ 

کالالال    الالال   يالالالۍ ا الالالا   ف االالالاولی  هللا ژتالالالا ی 

 دا   اۍ ف ااولی د  

کل عمل ابن  دم  لنا اا الان،  ا ه لنا لن  » 
و ال  اجنی  بناا والان،   ج ناا هن نا کن    ن   

با هننن   صننن   امننن کر هننن   رهننن  وا  اننن 
سنن با امنن  او ه فلننا هل،قننل: النن  ا ننر  صنن  را 
والذ  لفس  حم  ب، ه ل ل ف هنر الان  ر 
اط،ب ع  اهلل  ن   الق،منا  ن    نم الم ن ا 
للانننن  ر هرمینننن    فرم منننن : انا اه ننننر هننننر  

 «بف رها و انا لق   با هر  با  ا
د بهالالال  رد   الالال ل اعمالالالال  الالال  دت الالالل 

ا ځالالالالالاي   الالالالالالا   د   ااالالالالالال   و    الالالالالال   يالالالالالالۍ زاالالالالالال

  الالالا   د  او ز  بالالالۍ  الالال  سځ لالالالۍ ب  الالالۍ و کالالال    

او  و   ا،الالالالالالالال  کالالالالالالالال و کی  ال او سالالالالالالالال   د   الالالالالالالالۍ 

بالالال و  الالالا و   خهالالالۍ  کالالالۍ و  الالالۍ  اسالالال  ۍ  و   

و الالال    الالال  باوالالال  بالالالی ح الالالاعی و غالالالړ   سالالال  ی او 

بالالالالالالالالالالال   د  و  الالالالالالالالالالالۍ واعالالالالالالالالالالالی  کالالالالالالالالالالالۍ څالالالالالالالالالالال   و  الالالالالالالالالالالۍ 

ګالالالالالالالالالالالالغ، لی وکالالالالالالالالالالالالړ  او والالالالالالالالالالالالا و سالالالالالالالالالالالال   جاالالالالالالالالالالالالړ  

ج،جالالال کالال    الال  د  د و  الالۍ وا الال   ز   و   

ا قابالالالالل د  الالالالۍ ک، الالالالل  الالالالۍ کالالالال   او ب -دا   والالالو

سالال  ،  سالۍ  يالالۍ ذاا  -شالهړ  جاالالړ   غال  

 الالال  د ا مالالال   ېالالالال سالالالۍ والالال  ب ک الالالا د يالالالۍ 

   د   د  و   ژالی دتال  ی بال ب    دتال ا  

سالالالالالالۍ و ا الالالالالال   دق ااالالالالالالټ سالالالالالالۍ و   دا الالالالالالغ  ۍ 

 الالالالالو ت  الالالالالال   ۍ د   د و   ژالالالالالی   الالالالالالا   دو  

ت شالالالالالاليا ی د   الالالالالال  د  بالالالالالالۍ تالالالالالال   کالالالالالالړ   

 والالالالال   ت غالالالالالال    يالالالالالۍ د   لالالالالالالۍ  الالالالال   و   االالالالالالاژی

کالال   او بلالالۍ ت غالال    يالالۍ اهالالال  الال  دت الالل 

   سالالالالال   ا ږالالالالالالی ک الالالالالال    الالالالال  سځ لالالالالالالۍ  و   بالالالالالالۍ 

 و ا   او ت غ   بۍ س   ک  .

ددسالالالالالالالالالۍ ا الالالالالالالالالا   ق هالالالالالالالالال    :ااالالالالالالالالالا  ق ط الالالالالالالالال 

 ح وث سۍ ا     کی 

 ( ل عمل ابو رد   ۍ الاا ص ا ن 

دب،الالال ګا   سالالالۍ اعمالالالا    الالال  د   الالالا ااکا الالالاا  -1

 والالالالالالال  ک الالالالالالال ل ک الالالالالالال     الالالالالالال  ب الالالالالالالا   بالالالالالالال   سا لالالالالالالالۍ 

   الالالی  ااالال   و    الال  والالال از   مالال و   الالۍ و  

او والالالالالالال از  سکالالالالالالالی اتالالالالالالال   او دت الالالالالالالل     الالالالالالالۍ 

و الالالالالالالالالالالال   او  الالالالالالالالالالالالالۍ د  سالالالالالالالالالالالالال   بالالالالالالالالالالالالالی حالالالالالالالالالالالالال   ا ،الالالالالالالالالالالالالۍ 

  مث ل  .

2-  
 
دب،الالالال    الالالال   اعمالالالالال ددو    الالالالا    الالالالا  ا

والالالالال     الالالالالۍ او فاوالالالالال    سالالالالال    ااالالالالال   و    الالالالال  

 سکالالال   الالالو    الالۍ او ا،ېتالالالټ  الالالۍ   الالال ل 
 
 الالا  ا

ک الالالال    والالالال از   الالالال د  د    ،الالالال   د  او دد  الالالالا 

 الالالالالالۍ س   الالالالالالی کالالالالالال ل او  ېسالالالالالال   د   الالالالالال  وتمال  الالالالالال  

ا الالالقټ  تالالال  بالالالاطه   شالالال   الالالی بالالالی  الالالم    او 

 دځو،  تلغ  ۍ دو   سش  د .

داوسالالالالا ا    الالالال   اعمالالالالال ددو  او حالالالالاا  -3

 مث لالالالالالالالالالال ل او ددو  داح ا الالالالالالالالالال  سالالالالالالالالالال   سالالالالالالالالالال    

ا،اسالالالالالالالالالالالالرټ  الالالالالالالالالالالال    ااالالالالالالالالالالالال   و     الالالالالالالالالالالال   يالالالالالالالالالالالالۍ 

دتالالال  ا  او څ الالالا   الالالۍ اسالالالالي،ار د  او الالالۍ 

تالالالالال  ل تالالالالال  داوسالالالالالا ا   حالالالالالېټ  الالالالال   او  الالالالالۍ 

   سالالالالالال   ا،اسالالالالالالرټ  الالالالالال     الالالالالالو ددو  دحالالالالالالا 

بلغالالالالالۍ دا دس ګالالالالالال  تصالالالالاللټ او حالالالالالېټ   الالالالالل 

ک الالالالال     الالالالال  اسالالالالاللماي سالالالالالۍ  و   سالالالالال   الکالالالالالی 

 تصلټ س    ک  .

د   الالالالالالالالۍ وسالالالالالالالالرټ داوسالالالالالالالالاي  الالالالالالالال ل اعمالالالالالالالالال  -4

  چمثمت  ىت  يت   جثچک     غۍ   

والالالالالالالال از   و    الالالالالالالال  وسالالالالالالالالرټ  الالالالالالالال  هللا ژتالالالالالالالالا ی   

 
 
 و  غ  مالالالالالالالالا

 
ت الالالالالالالل ځالالالالالالالالاي  الالالالالالالالۍ کالالالالالالالالړ   ژ الالالالالالالال  ېا

   لصالالالالالالالالالال ا  وا صالالالالالالالالالالا و  غالالالالالالالالالالالۍ هللا ژتالالالالالالالالالالا ی  الالالالالالالالالالال

د غالال  و  الالۍ ویالالی ځ هالال      الال اي  الالو ځالالاي 

سالالالال    ا سالالالالال ب    غالالالالۍ  الالالالال  ف االالالالا    ب  الالالالال   

 ع اد 

ا  غال   الۍ ګالکا   او دو   ال    ل اعمال  -5

  کالالالی  ااالالال   و    الالال   يالالالۍ  ښالالالټ او ااسالالالا  

د  او سالالالالالالالۍ  يالالالالالالالۍ با الالالالالالالال   والالالالالالال از  هللا ژتالالالالالالالالا ی 

 و   دب کال  الالالالال   ف الالالالال لال    او ا هالالالالال  

ا ا الالالالالالالالټ  حمال  الالالالالالالال  د الالالالالالالال ول ا ا کالالالالالالالالۍ 

د   دا ا ا الالالالالالالالالټ سالالالالالالالالالۍ  الالالالالالالالال ل  الالالالالالالالالال  الالالالالالالالال  

و ځالالالالالالالالالالالل د اسالالالالالالالالالالاللماي ب،الالالالالالالالالالال   ا لم،الالالالالالالالالالالۍ 

ک الالالالالال    الالالالالال  دز   سالالالالالالالۍ تلالالالالالال    سالالالالالالال    

اوما الالال ا خ  ت الالالل     الالالۍ سالالالۍ   الالال    

دت الالل سالال   سالال   ژتهالال  ک  الال   الال   الالۍ 

 ،الالالا     خهالالالۍ بالالالالۍ سالالالۍ  الالالال ل عمالالال   الالالال  

 الالالالالال   ځالالالالالالاي سالالالالالالا و  دت لالالالالالالی  الالالالالال د  او 

 ،الال   او اوسالالاوی  الاله اوی  الال و      
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علو        س   سرب س    ال  ب  الۍ  الو 

  يۍ ق وس ذاا و ک  .

ا   الالالالالالالالالالالالالالال    الالالالالالالالالالالالالالال  و  الالالالالالالالالالالالالالال   اعمالالالالالالالالالالالالالالالال ک الالالالالالالالالالالالالالال  -6

ب، ګا   الالالۍ  الالال  دنالالال ا  ا الالال از  و ا الالال    الالال  

دو   ،ال   او څال  ب ابال  .... ااال   و     الال  

سالالالالۍ  پالالالالی با الالالال   بالالالالۍ هللا ژتالالالالا ی بالالالالی ا الالالال از  

نالال ا  و کالال  .  غالالۍ سالالۍ والال   بالالل  واوالالټ  الال  

 الالالالالال  ااالالالالالالا  اسالالالالالاللو  ا  قالالالالالالل کالالالالالالړ  او  سالالالالالال ل 

هللا سۍ  ماسۍ ق ه   ح وث     الۍ ت الل 

 )کننل عمننل ابنن  دم     الالۍ حکاوالالټ کالال    
 ضنننننن عسا الح نننننن ا عاننننننرة ا   ل نننننن  النننننن  

اهلل عیوجننل: ااالانن    سننبام ة فنناس هنن  
 ال  اجی  با(.ه لا ل  و 

یتهال  د بهالال  رداالا    الال ل عمل  الۍ و  الالۍ څالال  

 ،الالالالال   ک الالالالال    والالالالال     کالالالالالی سالالالالالۍ  سالالالالال  با الالالالال   

بالالالال       الالالال  اوو سالالالال و سالالالال    بالالالالۍ هللا ب  الالالالۍ 

 و ک    غۍ هللا ژتا ی    ف ااع  

د  او ز  بالالالۍ ااالالال   و    الالال   يالالالۍ زاالالالا   الالالا   

 د پ  ب  ۍ و ک  .

هللا ژتالالالالالالالالالالالا ی دت لالالالالالالالالالالال  اځلصالالالالالالالالالالال   و     الالالالالالالالالالالا   

ب،الالالالال ګا     الالالالالا   د و   سالالالالالۍ     الالالالال  سالالالالال   سالالالالالۍ 

ج،الالالالټ  الالالال  داهالالالال   وعالالالال   کالالالالړ   الالالال  د الالالال  و 

ع الالالالالالالالالاد     والا تلغالالالالالالالالالال  او دج،الالالالالالالالالټ د الالالالالالالالالال  و 

 اوس  و غ    ا    ۍ اښس  ږ .

د  سالالال ل هللا  ح الالال ا سالالالهل بالالالو سالالالت 

 ف ااولی   ۍ  واوټ ک          ک  و

  هنن  الة ننا ب بنن    قنن   لننا الر نن  ا  نن  ل )ا
  ا الا  م       الق،ماا ا   ل   ا امن  
غ،ننننریرا  قنننن  : ا نننن  الانننن  م    ه،ق  نننن   
ا   ل   ا ام  غ،ریرا ه نا م ل ا اغلن،ا 

  یف، عل،اهلر    ل   ا ام ( 
           سالالالالالالالۍ وقالالالالالالال ي سالالالالالالال   سالالالالالالالۍ ج،الالالالالالالټ  الالالالالالال  

و  الالالالالالالالالالۍ و الالالالالالالالالالل  «  الالالالالالالالالالاي»والالالالالالالالالال   د واز  د   الالالالالالالالالال 

او دق ااالالالالټ سالالالالۍ و   بالالالالۍ ج،الالالالټ  الالالالۍ  ک الالالال   

ددسالالالالالالالالالالالالالالۍ د واز   الالالالالالالالالالالالالالۍ والالالالالالالالالالالالالال از   و     الالالالالالالالالالالالالالاي 

داتل الالالالال    او  الالالالال   څالالالالال   بالالالالالۍ  الالالالالۍ و خهالالالالالۍ 

داتل الالال    وبالالالۍ و الالالل  الالال        الالالۍ د   و   

  الالالالاي   الالالال  دو  بالالالالۍ و  جا الالالال   او  الالالالۍ دغالالالال  

د واز   الالۍ بالالۍ ج،الالټ  الالۍ داتل الال   او س  الالالۍ 

 الالالالۍ دو   الالالالۍ بالالالالۍ  الالالال   څالالالال    الالالالۍ و  داتل الالالال    

    االالالالالالالال     لالالالالالالالۍ  الالالالالالال  دو  و  داتالالالالالالالالل  الالالالالالال    الالالالالالال

د واز  بالالالالالۍ و الالالالالړل  الالالالال    الالالالال  ب الالالالالا بالالالالالۍ    څالالالالال   

 وش   و  داتل  ا .

 و   او قالالالالالالالالالالالالالالال ري داسالالالالالالالالالالالالالالاللماي ب،الالالالالالالالالالالالالالال     الالالالالالالالالالالالالالالا   د 

سالالالالالالالالۍ و ا الالالالالالالالال    الالالالالالالالېاعټ کالالالالالالالالال   او  أتالالالالالالالال ا 

   الالالالالالال  بالالالالالالالۍ ت الالالالالالالل د الالالالالالالېاعټ د والالالالالالالل و ا الالالالالالال   

         کالالالالالالالالالالال    الالالالالالالالالالال  و الالالالالالالالالالالی ددسالالالالالالالالالالالۍ ب،الالالالالالالالالالال    الالالالالالالالالالالېاعټ د 

   الجل الالالالالالل سالالالالالالۍ و ا الالالالالال   سالالالالالالۍ  يالالالالالالۍ و    الالالالالال  

 بقلالالالبژالالالی هللا  و،ېالالال  االالالال و  ب،الالال ي الا االالالو ا

 سل و  با    ک  .

        د  لح الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال ا ع الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال هللا بالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالو عمالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال 

 سالالالالال ل هللا  الالالالالۍ والالالالال  حالالالالال وث  ا  قالالالالالل کالالالالالړ   الالالالال  

 ف االالالالالالالاولی  سالالالالالالال  الا ر ار ا مالالالالالالال  اصالالالالالالال ېی
)الاننن   والقنننرد   انننفا   للابننن   ننن   الق،مننناا 
 ق   الا،  : ا   ب   ایا ال ا   والان  ا  
ب ل  ننن   هانننفا   ه،ننننا و  قننن   القنننرد :   ایننننا 

  واه امم ب لل،لا هافا   ه،اا ه،افا  ( ال    

 و   او قال ري دق ااالټ سالۍ و   دب،ال   

 الالالالالالالالالالېاعټ کالالالالالالالالالالال     و   بالالالالالالالالالالۍ وا الالالالالالالالالالال   ا   بالالالالالالالالالالالۍس 

اادسالالالۍ سالالالالا ب،الالال   دو  الالالی له ا الالالۍ دتالالال  ا  

او ج سالالالالالالالالال   ا  غ  الالالالالالالالالۍ ا،تالالالالالالالالالۍ کالالالالالالالالالړ     الالالالالالالالال  زاالالالالالالالالالا 

 الالالالالالالېاعټ دد  سالالالالالالالۍ حالالالالالالال   الالالالالالال  ق الالالالالالال ل کالالالالالالالړ   او 

قالالال ري بالالالۍ وا الالال   ا   بالالالۍس اادسالالالۍ ب،الالال   د الالالا  

دت بالالالۍ ا،تالالالۍ کالالالړ     الالال  زاالالالا  الالالېاعټ لهالالال ا 

 الالال  سالالالۍ حالالال   الالال  ق الالال ل کالالالړ    الالال  هللا ژتالالالا ی بالالالۍ 

ددو  دوا و  الالالېاعټ  الالال  سالالالۍ حالالال   الالال  ق الالال ل 

 کړ .

 تا ی دالالالالالالالالالالالالالالالالال اي بالالالالالالالالالالالالۍ هللا  الالالالالالالالالالالالالالحق قالالالالالالالالالالالالی  و         

دوزخ  الالالالالالالالالالالالالالۍ او   و سالالالالالالالالالالالالالال     ح الالالالالالالالالالالالالال ا ابالالالالالالالالالالالالالالی 

 وا     س ل هللا ف ااولی  ست  اله    

ب عن اهلل )     عب  ا         ه  سب،ل اهلل اا 
 یف، عل،ا بذل  ال،   وج ا ع  ال    سبا،   ر ف (

 

  الا  أوال  دتال ا  ب،ال    ال  دتال ا  

حاحالالالالالل    سالالالالالۍ ا تالالالالالۍ والالالالال   و    و   و ښسالالالالال   

تا ی بۍ    دد  و  ی  و   سالۍ بال ل    هللا ژ

 الالالالالال   يالالالالالالۍ ددوزخ د او   د او الالالالالالا ا،  (د الالالالالالال 

دد  الالالو فصالالالل ا سالالالالون سالالالۍ ا الالالال از  وا الالالو سالالالال   

 .و خهۍ      وساژی

 م ا  االالۍ  سالال ل هللا  و   ژالالی اسالاللماي  الالۍ 

د و   سالالالۍ     الالال  سالالال   د ،الالالا     د  الالالهې او 

 ا ه  عې   ز    و ک   

ع  ابن  یر نره  فن  اهلل ع نا عن  ال بن  صنل  
 ننن  صننن     ضننن   ا م لننن   و )اهلل عل،نننا وسنننلر 

  یف، عل،ا امی  ب   غفرلا   فق      نلبا(

 الۍ  سال ل هللا  ح  ا ابالی    ال  

 واوالالالالالالټ کالالالالالالړ   الالالالالال   سالالالالالال ل هللا ف االالالالالالاولی   الالالالالالۍ 

څالالالال    الالالال  د  ا الالالالاي ا ا الالالالټ د اومالالالالاي سالالالالۍ 

   الالالالالالالالال  او ن اب  الالالالالالالالال   الالالالالالالالالۍ  الالالالالالالالال  سالالالالالالالالالۍ اا الالالالالالالالال      او 

اتالال   سالال    و   و ښسالال     الال  هللا بالالۍ و  الالۍ 

 کړ   ،او  وبښ  .

د  ا الالاي ا ا الالټ دواالال   بځالالال    او ب ک الال  

او دف الالالالالالالالالالاول   کالالالالالالالالالالالۍ ا ا الالالالالالالالالالټ د   الالالالالالالالالالال  سکالالالالالالالالالالال  

ا   دج،الالالالټ د واز  هللا ژتالالالالا ی داؤا،الالالال  ب،الالالال ګ

سالالالال اک س ا  الالالالالی  او ددوزخ  الالالالال  ی د وازښ  الالالالالړ  

او  الالالالالالالال  ا اي  الالالالالالالال  داوسالالالالالالالالاي ګالالالالالالالالکا   او  والالالالالالالال  

سالهټ دګالمو د   هللا سالا   ال  د  و   سالالۍ 

ح االالټ او عظمالالټ سالال   سالالۍ ځ،   و الال   الالړ  

او وش   ک     ال   ال   ت ښثا الۍ فتا  ال  الۍ 

وکالالالالالالالړ  او دهللا ب،الالالالالالال ګاي د   کالالالالالالالټ ک، و الالالالالالالۍ 

وس  ځالالال     سالالالال ل هللا سالالالالۍ والالال   حالالالال وث  الالالال  

 واوالالالالالالټ کالالالالالالړ     الالالالالال ا ابالالالالالال     الالالالالال   الالالالالال  ح

  ف اا   

غلقنت ب اب الة ا و )اناج ء   ض   هیحت ا
  یف، عل،ا صف   الا، ط، (و اب اب ال    

یتهالالالال   لالالالالۍ  الالالال   ا الالالالاي  او سالالالال     دج،الالالالټ 

د واز  س ا ښسالالالالالل ک الالالال   او ددوزخ د واز  

  ړل ک    او   اط ي  ړل ک   .

 ت څ  اۍ  و   

سالال    الال  تالال   الالو   الالد و الالالۍ  الال  د 

ا ا کالالۍ ا ا الالټ او  و    الال    ا الالاي

څالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال ا   ا اسالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالو  ف الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالاول او 

ګالالالالالواه   الالالالال     الالالالال  اسالالالالاللماي  الالالالال  سالالالالالۍ 

 يالالالالالالۍ  الالالالالالکل سالالالالالال    الالالالالال   الالالالالال ع  و  الالالالالالۍ 

 الالالالالالالالالالالاکلی  و   و ښسالالالالالالالالالالال    سکالالالالالالالالالالال  س رالالالالالالالالالالالټ 

و غالالړ   د و  و الالۍ وا الال   داسالاللماي 

سالالالالالالالۍ ربالالالالالالالال و  االالالالالالالال او  الالالالالالالالاا س   الالالالالالالال   و 

  غړ ...
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والال از  داهالال    الالۍ د   الال  ت  الالۍ ب،الال   او  الالړل 

او اع الالار   ال   او  الال    الال ل اوسالالاوی حالال اس

ت  ال   د     څالۍ  ال  کال     يالۍ د ا الال  س 

 الالالالۍ داهالالالالال    الالالال   والالالالال از  دتالالالال  ی ب،الالالالال ول او  الالالالالۍ 

تالالالال  ل  و    الالالال    بلغالالالالۍ  الالالال ل ا  اا  الالالالۍ  ز   

او  م   باو      اب     ښ و   سې ګ  باو  

 اا  ا  الالالالالالۍ و الالالالالالۍ  الالالالالال      بالالالالالالۍ باوالالالالالال  س رالالالالالالټ  

بهالاي    سلا    د و   س چ او ف ش و الۍ 

د و    الالالالا وا او وا الالال   س دو الالالالۍ باوالالالال  س رالالالالټ  

 اا  االالالالالالۍ تنالالالالالال   وا الالالالالالۍ و   او باوالالالالالال  د قالالالالالال ري 

  وا   ص  ټ  دح  و ،ا  د س او ژتلال و 

او... واو     سالال  ۍ  الال  ک،ېالال ول   الال   و   

د بالالالالالل حالالالالال   االالالالالال   الالالالالاا س  الالالالالۍ و  الالالالالۍ   الالالالال ل 

 الالال    بالالالل اسالالاللماي سالالالۍ  احقالالالۍ سالالال ښ و  الالالۍ و ل 

 الالال    سالالالۍ    الالال  با الالال ښ دبالالالل اسالالاللماي سالالالۍ حالالال  

ېالۍ او سال کاو  سالۍ    د لالو او  الا وا  حال   ل

ا تالالالالالۍ قلالالالالالو کالالالالالش وشالالالالال    او  غالالالالالۍ  الالالالالاع   الالالالالال  

   ح ۍ ک   

 و اا او  ا ب الا سښ لی

 و  قی ا     اا کالرټ و ا 

 ف  غالب بځ د س     در

 یس   في ا ق ااة أي   ا 

پښالالال   باوالالال    ت لالالالۍ ق  الالالۍ   الالال ښ و    الالالا وا 

ځالالالالالالالاو    او ا افل  الالالالالالالۍ سالالالالالالال ښ    وشالالالالالالال    سالالالالالالال   

ا و    الالالال   او   الالالالالاول او  الالالالال  و د اتصالالالالالښټ  الالالالال

  ا   س ښ    وش    بلغۍ ج ااا  دعلو ز   

کالالړښ  دت الال  او احالال ا ذاا ا  الال ي ا الالافل  او 

اجا سالالال  ۍ سالالال ښ     الالال    دسالالالۍ پښالالال   او  الالال ل 

بالالالالالالالالال ي سالالالالالالالالالۍ دسالالالالالالالالالۍ ا ا الالالالالالالالالټ  الالالالالالالالال  سالالالالالالالالالۍ   افلالالالالالالالالال   

  ښ خهالالۍ سالالالۍ  اسلالالالی سالالذا سالالال    و   االالالاژی 

کالالال   او ب الالالا ت الالالل     الالالۍ د   الالال    س بالالالۍ 

 الال  ا   بالالۍ دسالالۍ  و   تالال ای  الالو او الالال   

سالالالالالالالالا سالالالالالالالۍ د بالالالالالالالا   الالالالالالال  ق   الالالالالالالۍ کالالالالالالالړ  س (فالالالالالالال وی 

   ُیسالجا   ۍن

 م ا  االالالالالالالۍ داهالالالالالالال    و   و  الالالالالالال ل  الالالالالالال    الالالالالالالال  

 الالالالالالالالالال ل اع الالالالالالالالالالالار   الالالالالالالالالالالا   او بالالالالالالالالالالالاطو   وا او 

 حمالالالالالټ  الالالالالۍ سالالالالالۍ اا الالالالالال  او  أ واي دتالالالالال ا 

دت الالالالالالال   او ت الالالالالالال    تالالالالالالال ا او  جالالالالالالالار سالالالالالالالۍ 

  الالالالالاس االالالالالال  و  ددغالالالالال  ا الالالالالالا    ا ا الالالالال    الالالالالالۍ 

 و غ    کلالالالالالالی وکالالالالالالړ  او سالالالالالالۍ  الالالالالالۍ سالالالالالالې   ک الالالالالالال

فالالالالالال ض او  ېلالالالالالالی ع الالالالالالادا   سالالالالالال    الالالالالال  ب   الالالالالالۍ 

کالالالړ  کالالالۍ  الالالۍ  الالال  هللا سالالالا  زاالالال د ع الالالادا  الالالۍ 

څالالالالۍ احال الالالالاج  لالالالال    تالالالال  بالالالال   بالالالالۍ  يالالالالۍ و  

 الالال  والالال  اسالالاللماي ځالالالاي سالالالې    ود    الالالږ   

هللا ژتالالا ی بالالی ت بالالۍ کالالړ  تالال  دا لالالی ځلالالی  الال  د

دق الالالالالالال ل و  و الالالالالالالۍ  الالالالالالال ز  او د يالالالالالالالۍ حالالالالالالال وث 

 اص اق         س ل هللا ف ااعی 

   هجالالال  کالالال و کی و   الالال    الالال  داهالالال 

س  الالالالۍ  الالالالۍ بالالالالی تالالالال بۍ  الالالال   الالالال   څالالالالۍ نالالالال ا  سالالالالۍ 

 صالالالالالښب  الالالالالۍ و   او   الالالالال  داهالالالالال    و     الالالالالالاي 

و     س  ۍ  ۍ   د  او  ،ال    ال   ال   څالۍ 

سۍ ب تالۍ  الۍ د .  سال ل هللا سالۍ وال   ا الا   

 ح وث    ف اا   

)   لر  ن   هن   النیو  والامنل بنا هلن،س هلل 
 ب    م جا ه  ا      طا  ا و شرابا( 

څالال    الال  سالالۍ  و    الال  د و  و الالل او 

سالالالۍ  يالالالۍ با الالال ښ عمالالالل کالالال ل  الالال    غالالالړ   الالال  

هللا ژتالالالالالالالالالالا ی د   الالالالالالالالالالۍ ا   الالالالالالالالالالا  لالالالالالالالالالال    الالالالالالالالالال  دو  

 و از  ت ا   او څ ل س  ږد .

 م ا  االالالالالالالۍ کالالالالالالالۍ   څالالالالالالال   س  الالالالالالالۍ  الالالالالالالۍ  الالالالالالال  ی 

عذ  الالالالالۍ  و   وتالالالالال     الالالالال   والالالالال   ز ا الالالالالۍ  ،الالالالالا  

       غۍ  س ل هللا    ف ااولی 

  ا  اهلل لا لر     اه ر       ه  غ،ر   ااا)
  واه اب    جا  قض ع ا ص،   ال یر و ا  ص  ا(

    څالالالالال    الالالالال  د  ا الالالالالاي د ا ا الالالالال ې 

والالالالال   و    و   س  الالالالالۍ  الالالالالۍ  يالالالالالۍ  تصالالالالالټ  الالالالالۍ 

   هللا ژتا ی و  ۍ و کړ   وت       کالۍ 

ب الالالالالالالالا  الالالالالالالال ل  الالالالالالالالال  و   و ښسالالالالالالالال    الالالالالالالالۍ و خهالالالالالالالالۍ 

 ق ل   .

 الال  یس  و   تالال   يالالۍ ا ا کالالۍ او   غم سالالۍ 

ۍ حالالالالال   اسالالالالال    الالالالال  والالالالالا د ا ا الالالالټ د   الالالالال  سالالالالال

اسالالالالالالالالالال ای  الالالالالالالالالالا  ک سالالالالالالالالالالۍ اځاللېالالالالالالالالالال  سړاوو الالالالالالالالالال  او 

ا احلال   الال  هللا    ا تالال ا دت لالال  بالالی وز الال  

اځلصالالالال  ب،الالالال ګا   سالالالالۍ ب تالالالالۍ  والالالال  فال حالالالالاا  

  غم غالال  او  الال     سالالالۍ  او والالی سالالۍ ب تالالۍ 

کالالالالالالالالالالالړ   الالالالالالالالالالال  و خهالالالالالالالالالالالۍ د الالالالالالالالالالال  و فال حالالالالالالالالالالالا   او 

ا الصالالا ا    الال  ع،الال اي   الال ښ وادو الالۍ ک الال    

ا  سکال  قال ري دا  يۍ ا ا ټ د     هللا س

کالالالالالالالال  و د   الالالالالالالال  ټ د  الالالالالالالال اوټ او   ګالالالالالالالال ووی 

 ا الالالی  ا  الالالازل کالالالړ  دا  يالالالۍ ا ا الالالټ د   الالال  

سکالالالالال    لالالالالالة ا قالالالالال    الالالالال ۍ  الالالالالال ي  الالالالال     يالالالالالۍ 

 الالال ۍ  الالال  هللا سالالالا   الالال  عظمالالالټ او ف الالال لټ 

د قالالالالالالالال ري سالالالالالالالالۍ  بالالالالالالالالۍ ب الالالالالالالالاي کالالالالالالالالړ   الالالالالالالال   الالالالالالالال  ز و 

او بالالالالالالاات   دا  يالالالالالالۍ  ا ا الالالالالالال   الالالالالالۍ سالالالالالال    د 

 ...ا ا ټ د    

ااالالالۍ    الالالۍ  الالالو سالالال ا  الالال  اسالالال ای  الالالړخ سالالالۍ ع

او زاالالالالالال د   الالالالالال اد سالالالالالالۍ ځالالالالالالا اړ   ول سالالالالالال   د 

 الالالالالاو  ،     سالالالالالال   و   الالالالالات ا    د بالالالالال      

ب چالالالالا      اظل ا ال  الالالال   ج،ا  الالالال    الالالال دو 

او  از  از سم  الالالالالالالالالالالالالالالالالالال  او اصالالالالالالالالالالالالالالالالالالالښ ال    سالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال   

 اځالالالالالالااک د      الالالالالال  دغالالالالالال  ا الالالالالالا    ا ا الالالالالال ې

( ا الاي ا  الالا  ن  الۍ سالالې ګ    ال  ی  الال  هللا 

   ا تالالالالالالال ا ددسالالالالالالالۍ   غم سالالالالالالالۍ او بځالالالالالالالالال    

 ې د ح االالالالالالټ  عظمالالالالالالټ او ب کالالالالالالټ سالالالالالالۍ ا ا الالالالالال

تالالالالالالاط  س االالالالالالال د با الالالالالال ښ  حالالالالالالالو وکالالالالالالالړ  او دا د 

 الالال   و  ج،ا  الالال  او د بالالال     ميالالال   الالال   زاالالال د 

د  الال اد  الالۍ  الال ل  او س ځالالا   الال  والال    ل الالاژی  

داومی  حق قی سال  ۍ  يالۍ  ال  زاال د    ال  

ک ااالالالالالټ  سالالالالال  ا ۍ  و الالالالال   دوا الالالالالټ  اوسالالالالالاوی 

و الالالالال   عالالالالال ا او ربالالالالال و سکالالالالال  ت  الالالالال   و  و و  

عاج    ات   او  ۍ  و   او ی    ل بۍ س

            الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالۍ  لالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالۍ سالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال    کلالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالۍ ت الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالل د ز   

اج ب ا  ع اا     ۍ  س سۍ دعا ک  و 

 ځۍ بالالالالالالالالالۍالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالټ څالالالالالالالالالالالالالال حالالالالالالالم   فالالالالالالالالالالالالالالال الاو ددسالالالالالالالالالۍ ق

 او ار هللا   ۍ    سۍ ک و.

واح،الالالالالاي واا،الالالالالاي واو الالالالالا  وادوالالالالالاي وااج الالالالالب 

 دع اا ا     و  ب حمالد وسالي ث

 

با الالالال   سالالالالال اا ۍ    او  الالالال  او  هجالالالال و 

 .کړ ..

ت لالالالالۍ   الالالال   تالالالالال   الالالالل باوالالالال  د الالالالالا وا او 

ح اا   ا    ۍ ژيذوۍ  غړو  ت  سۍ 

   الال  ب الالالا   الال  اال جالالالۍ    الال  حالالال ا   و  

څ الالالالالالالی او ح ااالالالالالالالۍ االالالالالالالړخ االالالالالالال    سالالالالالالالال وی 

ګالالالالغالۍ وشالالالال     يالالالالالۍ بالالالالۍ څ  االالالالالۍ  و   

و   الالالالالالالالال     الالالالالالالالالۍ و   والالالالالالالالال  څالالالالالالالالال    الالالالالالالالال   

و ښسالالال   او ب الالالا ااګالالالالر   الالال  سالالالۍ االالالال دا   

 و    د    ا   لو   ال   او  الا وا 
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 ردنی و نوشیدنی های پاکیزهبخش دوم: خو

روشن اسـت کـه بـدون خـورا  و     
پوشا  و نوشـیدنی، زنـدگی بـرای    
انسان قابل تصور نیست و به همـین  
دلیل هم رزق و خوراکی هـای پـا    

ـ  ـبرای م ـ ـردم مبـا  اع ده و ـالم ش
آنان از چیزهای پلید و نا پـا  نهـی   

 (٢)شده اند.
استفاده از غذاها و نوشـیدنی هـا و    

مفید و پاکیزه و مشـروع و  میوه های 
گوارا مانند: گوشت، شیر، عسل، انار، 
انگور و ... به هیچ وجـه نامشـروع و   
ناپسند نیستند و خوردن و آشامیدن 
بهترین نوع از آنها که نفـس انسـان   
اشتهای بهره منـدی از آنهـا را دارد   
بالمانع است. همچنان کـه خداونـد   
  متعال در مورد اصـحاب کهـف نقـل    

ۋ    ۋ  چ ید کـه: می فرما

ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې   

 ٣١الك س:  چې  ى  ى  ائ

این سکه را به یکی بدهید تا  "یعنی:
برای خرید بهترین و پـاکیزه تـرین   
غذا به شهر برود و مقـداری از آن را  

 "با خود به همراه بیاورد.

رسول خدا به گوشت شانۀ حیـوان و  
حلوا عالقمند بودند، و آب شور را با  

ادن چند عدد خرما در داخـل  قرار د
 ظرف برای ایشان شیرین می کردند.
خداوند متعال در برابر بهره گیری از 
این نعمتها بـه جـز سپاسـگزاری از    
ــاکی و     ــا و پ ــی آنه ــک حقیق مال
پرهیزگاری انتظار دیگری را از آنـان  

 ندارد. و میفرماید:  
ٿ    ٿڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿچ

 ٣١سبأ:  چٿ  ٹ  ٹ

نعمتهای پروردگار  از روزی و "یعنی:
تان بخورید و شـکر او را بـه جـای    
بیاورید، شهری است پا  و پاکیزه و 

"پروردگار بس آمرزنده
«١» 

 خوردنی های پاکیزه دریایی 

خداوند قـدوس و الیـزال درکتـاب    
سماوی خویش این مشعل فـروزان و  
منبع هدایت عالم بشریت در رابطـه  
با خوردنی ها و امکان بهره برداری از 

   نها مانند: صید ماهی میفرماید:آ
ۈ  ۈ   ٴۇ  ۋ  ۋ  چ

  ٣١ال حل:  چۅ  ۅ  ۉ

و اوست که دریا را در اختیار "یعنی:

شما نهاده است، تـا از آن گوشـت   
تازه) بیرون بیاورید( برای خـورا   

   "از آن استفاده کنید
 خوردنی ها و نوشیدنی های پاکیزه حیوانی  

در مورد خـوردنی هـا و نوشـیدنی    
اکیزه حیوانی مانند: گوشت و های پ

 شیر خداوند متعال می فرماید:  
ۈ  ٴۇ  ۋ    ۈۆ   ۆچ

 ١ال حل:  چۋ  ۅ  ۅ

و چهـار پایـان را آفریـده     "یعنی:
است که در آنها برای شـما وسـیلۀ   
گرما)وسرما( فراهم می نمایند، و از 
گوشت) و شـیر و ماسـت و پنیـر،    
قیماق و...( آنها مواد غذایی خود را 

)زیـرا( از   "کنیـد تهیه مـی  
برخی از آنچیزهـایی کـه در   
داخــل شــکم او قــرار دارد و 
ــون،   ــرگین و خ ــان س ازمی
شیرخالص و گـوارایی بـرای   
شما آفریده ایم کسـانی کـه   
آن را مــی نوشــند برایشــان 

 بسیار گوارا است.
 (پاکی ها) طیبات

به معنی هر  «طیب» اما واژة و
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 «خبیـ  »چیز پا  و پاکیزه در مقابل

 ست.)ناپا ( ا

 گویــد: مــی« مفــردات»در «راغــب»

دراصل، به معنی هر امر لذت  «طیب»
آن  بخش است، خواه حواس انسان از

جـان انسـان،    لذت ببرد، و یا رو  و
ولی درشرع، به معنی چیـزی اسـت   

 که پا  و حالل باشد.
  خداوند بلند مرتبه می فرماید:

 ٣٨١البقرة:  چڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌچ

 یکه روز از چیز های پاکی بخورید» 
 «.شما کرده ایم

قرآن، فقط به تحـریم پلیـدی هـا       
سنده نکرد، بلکه مردم را به سـمت  ب

آن  سالم، رهنمون و غذا های مفید و
بـه اسـتفاده از غـذای حـالل،      را ها

 راهنمایی کرد.
 اسلوب قرآن را در (بهتر)برای اینکه

منطق علمی و عملی دریـابیم، آن را  
ـ    برخی ازبا  واهیم ادیـان مقایسـه خ
 کرد:
دین بودا، خوردن هرگونه گوشتی را  

بر پیروان خود به طور مطلـق حـرام   
 کرده است.

هندوها، گوشـت گـاو را بـه سـبب      
 مبارکی حرام می دانند. تقدیس و

برخی از ادیان ومذاهب دیگر، دستور 
دهند که باید از خوردن گوشت و  می

مبارزه با این سنّت پرداخته،آن ها 
به خـوردن انـواع گوشـت هـا     ا ر

می کنند، بدون ایـن کـه    تشویق
نظام مند باشد. چنان که به خـاطر  
نبود تبلیغات مناسب، مردم چین، 
به خوردن گوشـت سـگ و گربـه    

نی ها مـاهی  ااپج روی آورده اند و
را به صـورت خـام مـی خوردنـد.     
کشــور هــای اروپــایی بیشــتر در 
جیره غذایی خود بر گوشت خو  

 تاکید می کنند.
رمـورد  برگردیم به قرآن ببینـیم د 

 غذاها چه نظری دارد می فرمایـد: 
ڳ  ڱ  ڱ    ڳگ  گ  ڳ  ڳچ

 ١الم   ة:  چڱڱ

از تو می پرسند کـه چـه چیـز    »  
برآنان حـالل شـده اسـت  بگـو:     
برشما چیزهای پاکیزه حالل شـده  

 «.  است
با این نظریـه ی واقـع گرایانـه،       

، انـواع غـذا را حسـب    أخداوند
ذایقه ی مردم، حالل کرد که برای 

م و روحشـان مفیـد اسـت و    جس
زیانی متوجّه آن ها نمـی گردانـد.   
قرآن فقط به این بسنده نمی کند، 
بلکه به ردّ کسانی می پردازد کـه  
 می خواهند زینت هـای الهـی بـا   
ــردم را   ــده ی م ــات روزی ش طیّب

 : حرام گردانند و می فرماید
ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ   ٹ  ٹ  ڤ  چ

ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄ    ڦڤ  ڤ  ڤ

  ١١عراف: األ چڄ  ڄ

بگو: چه کسی زینتهای الهـی را  » 
که برای بندگانش آفریده اسـت و  

روزیهای پاکیزه  همچنین مواهب و
 گو: اینـــرا تحریم کرده است  ب

ــا و) ــالل و(  نعمته ــای ح موهبته
چیزهای پـاکیزه، بـرای افـراد بـا     

ان در این جهـان آفریـده شـده    ایم
ــت ــه   و«.اس ــن آی ــد ای ــاز درتاکی          ب
ک  گ  گ   گ   گ  چ ماید:می فر

  ٨٨الم   ة:  چڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ
ای مؤمنان،چیزهــای پــاکیزه ای را  »

برای شما حالل کـرده   أکه خداوند
 «.دیکنناست برخود حرام 

معنی طیّب، دراین آیه، فقط به ارزش 
غذایی محدود نمی شود، بلکه بـاالتر  
رفته، ارزش معنوی آن را نیـز در بـر   

غـذا، پـا  و   می گیرد؛ یعنـی بایـد   
واجب است که حالل نیز باشد؛ وقتی 
انسان، شادابی، نشاط و خوشـبختی  
را حس می کند که از دسترنج خـود  
بخورد، برخالف روحیـه ی حـرو و   
والع که روزی دیگران را از دست آن 
ــران   ــایی و از دســترنج دیگ ــا برب ه
          بخــوری، خداونــد بلنــد مرتبــه    

 می فرماید:
  ٨٨الم   ة: چھہۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ   چ
نعمت های حـالل و پـاکیزه ای    از و» 

که خداوند به شما روزی داده اسـت  
 «بخورید.

 :مورد انواع پاکی ها در یاشارات قرآن

خداوند بلنـد مرتبـه    :گوشت چهار پایان
 می فرماید:

ۈ  ٴۇ  ۋ    ۈۆ   ۆچ 

  ١ال حل:  چۋ  ۅ  ۅ

 چهار پایان را آفریده است که در و» 

ــ ــرای ش ــا ب ــا آن ه ما، وســیله گرم
آن هـا   از وسودهائی موجود اسـت و 

 «می خورید.
این آیـه، شـتر،    انعام در منظور از    

گاو گوسفند و بز است بـدون شـک   
اگر انسان از زنجیره ای غذایی خـود  

توانـد   گوشت ها را حذف کند، نمـی 
ادامه حیات دهد؛ زیـرا گوشـت هـا    

وتین ها مخصوصاً غنی ترین منبع پر

فراورده های دیگر؛ چون تخم 
به مدت مرغ، شیر، پنیر، و ... 

چهل روز یا نـود روز درسـال   
 خود داری کرد.
ن را گیـاه  ااپج مردمان چین و

خوار می نامند؛ زیرا گیاهـان  
موادّ اصلی تغذیـه ایشـان را   
ــرهمین   ــی دهــد. ب شــکل م
اســاس، دولــت مــردان ایــن 
کشورها جدیداً درمواردی بـه  
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ارگانیک( وبا ارزش لی)پروتین های آ
هستند، به نحوی که انسان هر اندازه 
از سبزیجات و دیگر غذاهای گیـاهی  
مصرف کند نمی توانـد پـروتین الزم   
برای بدن را تـامین نمایـد. بـا ایـن     

گیریم کسانی کـه   مقدمه، نتیجه می
گوشت را برخود حرام کـرده انـد یـا    
برای مدت ها ازآن نمی خورند، دچار 

شده اند؛ زیرا کمبـود   اشتباهی بزرگ
پروتین های دراز مدت، عوارو زیـر  

 :را به دنبال خواهد داشت
کاهش میانگین رشـد، مخصوصـاً    -٢

درکودکان که منجر به الغری اندام و 
ناتوانی  -١بیماری کواشیر کور میشود؛

دستگاه گوارش درهضم وجذب مـواد  
نهایت، منجر بـه اسـهال    ردغذایی و 
ضعف  -٤ ؛ربنگناتوانی  -3 می شود؛
عقـب   -6 ؛نکمبود خـو -5 عضالت؛

 ماندگی ذهنی.
گوشت ها به خاطر چربی های موجود 
درآن ها کالری باالیی دارند. همچنین 
ــفر،    ــن، فس ــار ازآه ــت سرش گوش

ــامین اســت و C وB نیاســین، ویت
ــاوی   ــیاه( ح ــاً کبد)جگرس مخصوص
مقدار باالیی از ویتامین های آهـن و  

گی  همی باشند، با این ویژ Aویتامین
هـا   گوشت نسبت به دیگر غـذا  یها

 ممتاز است. 
 :شیر چهار پایان

 :خداوند بلند مرتبه می فرماید
ٹ  ڤ   ڤ    ٹٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹچ 

ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  

  ٦٦ال حل:  چڄ
بی گمان) ای مردمان،( در وجـود  »   

چهار پایان برای شما)درس( عبرتـی  
 چیزهـائی کـه در   است از برخـی از 

خالص و گوارائی ها است، شیرشکم آن
 به شما می نوشانیم که ازمیان تفاله و

خون بیرون می تراود و نوشـندگان  
 «را خوش می آید.

کامـل   او غذایی خالص، گـوار  شیر،
آن را بـه مـردم    است که خداونـد 

ارزانی داشت پـس بایـد پیوسـته    
شکرگزار آن باشند. شـیر، خـالص   
است؛ چون به محض خارج شدن از 

روده هـا بـاقی    ماده ی درپستان آ
 نمی ماند.

بخاطر مزایایی کـه خداونـد درآن   
نهاده، خـوش طعـم اسـت و طبـع     

ید ســفمــردم آن را مــی پســندد، 
رنگ، شیرین طعم و حرارتی؛ چون 

پسـتان   حرارت بدن دارد. وقتی از
آسـان   ه وزخارج می شود، اسـترلی 

هضم است. غذایی کامـل و حـاوی   
 عناصر غذایی ضروری درحدّ کمال
است و پاسـخگوی برخـی از نیـاز    

جدول زیر مـوادّ   های بدن است. در
شیر چهارپایـان و شـیر    موجود در

انسان بـه نمـایش گذاشـته شـده     
 است:

همچنین شیر، حـاوی اسـید هـای    
آمینه اساسـی اسـت و بـه مقـدار     
کافی عناصر معدنی چـون فسـفر،   
 مس، کلسیم را با خـود دارد، جـز  

ز شـیر، نیـا   ود درجاین که آهن مو
کود  را مرتفـع نمـی کنـد و بـه     

ــدار بیشــتری از ــاز دارد. مق  آن نی

ــدار مناســبی از  شــیر، حــاوی مق
کمـپلکس و   A و Bویتـامین هـای  

موجب  Dنیاسین است، اما ویتامین
شیر بعد از چهار ماهگی یا پـنج   در

طـرف   از شیر خوار را برماهگی، نی
 نمی سازد.

« بوحمرلینر»یکی از پزشکان روسی
 «بازگشت جوانی» نام هبکه مطالعاتی 

 یکـی از  درکـه  دارد مشاهده کرد 

قبایل مسلمان درکشور یوگوسالوی 
سـال   ٢11یک افـراد از  عمرهر اوسط

از تحقیــق و  بــاالتر اســت. وی بعــد
علّت ایـن طـول   که بررسی دریافت 

نوع تغذیه ی آنان است کـه   عمر در
شامل گوشت گاو، عسل و شـیر بـز   
ـ  و  بود و همچنین آنان از گوشت خ
 و مشروبات الکلی دوری می کردند.

 است کـه از  هحاال زمان آن فرا رسید
این کارگاه بزرگ)پستان( که شیر با 
ارزش را ارزان میدهـــد، بپرســـیم:   
چگونه به نیاز های بدن بـه عناصـر   

ایی پی برده تا آن هـا را از خـون   ذغ
چگونه توانسته آن ها را بـه   بگیرد و

ـ  د  شکلی مناسب با هم ترکیب نمای
نهایـت ادب   پاسخی که پسـتان در 

 میدهد، این است:
این عبرت و موعظه است تـا بـا آن،   

 انسان به خدای خود پی برد:
ٹ  ڤ   ڤ    ٹٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹچ 

ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  

  ٦٦ال حل:  چڄ

بی گمان) ای مردمـان،( در وجـود    »
چهار پایان برای شـما)درس(عبرتی  

ـ   برخی از است از  ه درچیزهـائی ک

ــا  اســت، شــیرخالص و شــکم آنه
 گوارائی به شما می نوشـانیم کـه از  

ـ   فاله وــمیان ت یرون مـی  ـخـون ب
    تــراود و نوشــندگان را خــوش

 اعة ز علم  هرد . «می آید.
 ...ادامه دارد
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اندیشی است. اصـحاب سـوال   
 لمـن یـا رسـول اهلل ،    نمودند:

ی چه کسـی   یعنی نصیحت برا
لرسننن لا ولكی بنننا  هلل و »فرمودنـــد: 

، (٢)«عنننننننننن  ی ر وأل منننننننننا الم نننننننننلم،  و
 بــرای و خــدا نــد: بــرایفرمود

ــابش ــولش و کت ــرای و رس  ب
ــرای و مســلمانها، پیشــوایان  ب

 .مسلمین همهء
عامۀ مسلمانان افـراد مجتمـع   

اسالمی اند، و نصـیحت بـرای آنـان بـه     
  اد اصال  میان آنهـا صـورت   وسیلۀ ایج
 .(١)می گیرد

اکنون اهمیت صلح را در پیوند بـا فـرد   
مسلمان از البالی نکـات ذیـل میتـوان    

 رسی کرد:بر
  صلح سبب محافظت و پاسـداری از دیـ     – 1

 گردد:   می

محافظت بر دین و پاسداری از آن یکـی  
از مهمترین مقاصد شریعت اسـالمی بـه   
کـه  شمار میرود؛ زیـرا اهلل متعـال زمانی  
خود  اسالم را به عنوان دین پسندیده ی

برای جهانیان عرضه نمود ما مسـلمانان  
ــا از آن پا را  ــاخت ت ــامور س ــداری م س

            یم، طوریکـــــه فرمـــــود:نمـــــای
ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  چ

 ٢1١آل عمران: چڦڤ  ڦ   
 آن! ایـد  آورده ایمـان  کـه  کسانى اى "

 از است پرهیزکارى و تقوا حق که چنان
 اینکه مگر نروید دنیا از و بپرهیزید، خدا

 تـا  را ایمـان  گوهر باید) باشید مسلمان
 ."(کنید حفظ عمر پایان

و در عین زمان ما را از هرنـوع تفـرق و   
اختالف باز داشته و از نعمت خاص الفت 

 وهمــدلی یــاد آور شــده  فرمــود:   
   ڃڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃچ

ڇ  ڇ  ڇ   ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ   

 ٢13آل عمران:  چڇ   ڍ  ڍ  ڌ
 زنیـد  چنگ خدا ریسمان به همگى و "
 خدا( بزرگ) نعمت و نشوید، پراکنده و
 دشـمن  چگونـه  که آرید ادبی خود بر را

 شما دلهاى میان در او و بودید یکدیگر
 او نعمـت  برکـت  بـه  و کرد، ایجاد الفت
 ."شدید برادر

از خراب شدن روابط  هم چنان پیامبر
شدن تنشـها بـر حـذر داشـته      و پیدا

ــد: سنن ء نا  البنن،  ه ل نن   إ نن  ر و » فرمودن
 (3)«الح لقا

 ایـن  که بپرهیزید دشمنی و تفرقه از "
 ."میبرد بین از را شما دین مر،ا

ــو ــه   درداء و از اب ــده ک ــت ش روای
أا أ بنر ر بأهضنل  ن  »  فرمودند: پیامبر

ه  : هل  : بلن،ا  م جا الا،   والا ها والا ة 
  ه نن م نا  البنن،   إصنن   نا  البنن، ا و :هنن  

 (٤) یي الح لقا
 راهنمـایی  عملـی  انجام به را شما آیا "

 روزه، از فراتر شیپادا و اجر از که نکنم
 عـرو  اسـت   برخـوردار  صدقه و نماز

در قسمت دوم مقاله پیرامون اهمیـت  
فصل صلح برای ملت و جامعه صحبت م

صورت گرفت اکنون در ایـن قسـمت   
اهمیت صلح را برای فرد مسلمان مورد 

 بررسی قرار میدهیم.
فرد مسلمان، عنصر اساسـی سـاختار   
یک خانوادة مسلمان و بـاخخرة یـک   
مجتمع اسالمی را تشکیل میدهد؛ لذا 
در پیوند به صلح و آشـتی، توجـه بـه    
      فرد مسـلمان از اهمیـت بـه سـزایی     

اسـت، روی همـین علـت    بر خـوردار  
این جمله را سـه بـار تکـرار     پیامبر

« إلمن  الن    ال ان،حا »نمـوده فرمودنـد:   
ــا نصــیحت و خیــر  یعنــی دیــن همان

:وآخر مسوقسمت   دکتور عبدالباری حمیدی 
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»  :فرمـود ! رسول خـدا  ای بلی: کردند
 یننني نا  البننن،  ه ننن م هننن   نا  البننن،  إصننن  
 آشـتی  و صلح ایجاد": یعنی «.االح لقن
 اخـتالف،  و تفرقـه  چراکه مردم؛ میان

 ."میبرد بین از را دینشان
روایت شـده کـه    هم چنان از پیامبر

إلننن،كر ماء األ نننر هنننبلكرا  مب  » فرمودنـــد: 
الح ننن  والبءضننن ء یننني الح لقننناا ا أهننن   فحلننن، 

 .(5)«الاارا ولك  فحل، ال   
یعنی مواظب باشـید کـه درد و مـرو    

امت های قبلی به شـما نیـز راه پیـدا    
کــرده کــه عبــارت از مــرو حســد و 
بدبینی است، و این آفتها از بین برنـده  
   است، نمی گـویم کـه مـوی را از بـین     

 ی برد بلکه دین را از بین می برد.م
، عفو و مغفرت خداونـد  صلح، خوشنودی -2

 را ببار می آرد:

اهمیت دیگر صلح و آشتی بـرای فـرد   
مسلمان این است که صـلح رضـایت و   
خوشنودی، عفو و مغفـرت خداونـد را   
ببـار مـی آورد؛ زیـرا جـزاء و پـاداش      
همیشه از جنس همان عملی است کـه  

، پـس کسـیکه   انسان انجـام میدهـد  
زندگی اش را میان مـردم در شـقاق و   
ــپری  ــمنی س ــض و دش ــاجره، بغ        مش
می نماید، از عفـو و مغفـرت خداونـد    
 همحروم می ماند، چنانچه از ابوهریر

»  فرمودنـد:  روایت شده که پیـامبر 
فارض األعم   هي  ل اث ،ٍ  و م،ٍسا ه،ءفر اهلل 
هلل عی وجل هي نلك ال،ن   لكنل ا نر  ا  انر  ا

ا إا أ نننرأ    لنننت ب، نننا وبننن،  أ ،نننا شنننح  ءا شننن،    
 .(6)«ه،ق  : افر  ا یذ   می،  ا لح 

 و شـــنبه دو روز هـــر در اعمـــال "
    خداونـد  و شـود  مـی  پیش پنجشنبه

 شریک چیزی خدا به که را شخصی هر
 او میان آنکه مگر آمرزد، می آورد نمی
ــرادرش و ــمنی ب            پــس باشــد، دش

ـ : فرمایدمی              می  بحـال  را دو نای
 ."نمایند صلح هم با تا بگذارید شان

و در یک روایت صحیح مسلم آمده است 
ففنیم أبن اب الة نا »  فرمودنـد:  که پیامبر

 نن   ااث نن،  وال منن،سا ه،ءفننر لكننل عبنن  ا  اننر  
ا إا  جننل  نن   ب، ننا وبنن،  أ ،ننا شننح  ءا بنن هلل شنن،    

لرنروا ینذ   ه،قن  : الرنروا ینذ   مین،  ان لح ا ا
 .(٧)«می،  ا لح ا الرروا یذ   می،  ا لح 

ــنبه دو روز بهشـــت درهـــای "  و شـ
 بنـدهء  هر برای و شود می باز پنجشنبه

  آمـرزش  آورد، نمـی  شـریک  خدا به که
 و او میـان  کـه  مـردی  مگـر  شـود،  می

 گفتـه  و باشد عداوت و دشمنی برادرش
 هم با تا تأخیراندازیده ب را این: شود می
  ."نمایند تیآش و صلح

روایـت شـده کـه     و از معاذ بن جبل
ــد: پیــامبر   لننا اهلل إلنن، جم،ننا »  فرمودن

 لقا ل،لا ال اس    شناب  ا ه،ءفنر لةم،نا  لقنا 
 .(٨)«إا لمار  أو  ا م 

خداوند متعال شب پانزدهم شـعبان بـه   
بندگانش توجه مینماید و تمام بندگانش 
را مغفرت می کند به استثنای مشـر  و  

یکه دشمن سرسخت همدیگر بوده کسان
 باشند.

پس کسیکه گذشت نماید، اهلل تعـالی از  
وی نیز گذشـت مـی نمایـد، و کسـیکه     
ببخشدخداوند نیز او را مـورد بخشـش   
قرار میدهد، و کسیکه میان مردم صـلح  

رد، خداوند کار و امـورش را  وو آشتی بیا
 اصال  مـی سـازد، طوریکـه از انـس    

 ن  »  ودنـد: فرم روایت شده که پیامبر
أصنننلم بننن،  ال ننن   أصنننلم اهلل أ نننرها وأع ننن ه بكنننل  

لا  ن  فقن     لما فكلر ب   عی،  هباا و جا  ءف  ا  
 .(٩)«   نلبا

کسیکه میان مـردم اصـال  بیـارد، اهلل    
کنـد و در   متعال کارش را درسـت مـی  

ـ برابر هر کلمۀ صلح آمرز واب آزادی ش ث

، و در حـالی  یک برده را عطا می کند
لح بر میگردد کـه تمـام   از مجلس ص

گناهان سابقه اش مغفـرت گردیـده   
 است. 

صلح و آشتی بخل را از بی  برده نفس  – 9

 انسان را به سخاوت مندی وادار می سازد:

 بخل توأم با حرص کـه شـح نامیـده    
می شود در نفـوس بشـری موجـود    
بوده و یکی از غرائز انسانی به شـمار  
میرود، پس هـر انسـان بـر اسـاس     

نفس و غریزه اش باید بخـل  خواست 
ورزد، و همین بخل در برابر هر خیر و 
نیکی مانع قرار میگیرد؛ لذا خداونـد  

متعال در قرآن کریم صـلح را  

خیـر محـض توصـیف نمـوده     
به عنـوان یـک    سپس از بخل
ــده ی ــس  پدی ــود در نف موج

 انسان یـاد آور شـده فرمـود:   
پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  چ

ٿ     ٿٺ  ٿ  ٺٺ

 .٢١٨: النساء چٹٿ  ٹ
ــن آیـــت، جملـــۀ:              در ایـ

ــه   ٹ چ ٿ   ٿ  ٹ چ ک

فرد مسـلمان، عنصـر اساسـی    
ساختار یک خانوادة مسلمان و 
باخخرة یک مجتمع اسـالمی را  
تشکیل میدهد؛ لذا در پیوند به 
صلح و آشتی، توجـه بـه فـرد    

مسلمان از اهمیت بـه سـزایی         
ردار اسـت، روی همـین   بر خـو 

این جمله را سـه   علت پیامبر
 »بار تکـرار نمـوده فرمودنـد:    
 یعنی دین همانا نصیحت و خیر

 اندیشی است.
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یک جملۀ اعتراضیه است بیـانگر ایـن   
حقیقت است که شح و بخل بـا نفـس   
د انسان در مجاورت و مالزمت قرار دار
، (٢1)و هیچ وقت از انسان جدا نمیشـود 

هم چنان این جملۀ معترضه بیانگر این 
حقیقت است که شح و بخل از صـلح و  

باز میـدارد؛ لـذا زمخشـری در    آشتی 
تفسیر این آیت میگویـد: طبیعـت زن   
ش ا این است که از سهم و غیـر سـهم  

هیچ نوع گذشت نمی کند، و مـرد نیـز   

زمانیکه زنـی را خـوب نبینـد آمـاده     
نیست تا برایش سهمی قائل شود و یـا  

زمانیکـه   (٢٢)حتی آن را نزدش نگهدارد
حقیقت چنین باشد پس صلح و آشتی 

این بخل را از بین مـی بـرد و   است که 
نفس را بر سخاوت مهار می سازد؛ لـذا  
          خداونـــد متعـــال فرمـــوده اســـت:

ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ        ڦ  چ 

 .٢١٨النساء: چڦ  ڦ
 پیشه پرهیزگارى و کنید نیکى اگر و "

( نمائیـد  گذشت صلح، بخاطر و) سازید
 آگـاه  دهیـد  مى انجام آنچه به خداوند
 خواهد شما به شایسته پاداش و) است
 ."(داد

یعنی اگر بوسیلۀ قائم ماندن بر زندگی 
زنا شوهری با زنان تان نیکی کنید و از 
سرکشی و اعراو و آنچه به خصومت و 

بطرف عمران کرد و الحمـد هلل گفـت.   
شوهرش گفت: خیر باشد چـرا چنـین   
گفتی  زنش گفت: من حمـد اهلل را بـه   
این سبب گفتم که مـن و تـو هـردو از    

ـ  ت خـواهیم بـود. شـوهرش    اهل بهش
گفت: چطور  زنش گفت: چون بـه تـو   
همانند من یک زن زیبا داده شده و تو 

شکرش را بجـا آوردی و بـه مـن     حتماً
مثل تو یک شوهر بد قیافـه داده شـد   
ومن صبر کردم، و اهلل متعال به بندگان 

کر کننده وعدة بهشـت  صبرکننده و ش
 .(٢3)را داده است

 مند و صـدقه ای اصالح یک تجارت سود – 4

بس بزرگی است که سبب خوشنودی خداوند 

 می گردد:

اصال  آوردن میان مردم از بزرگتـرین  
اعمال نیک نزد خداوند به شمار میرود؛ 
زیرا عمل اصال  یک تجارت سودمند و 
عمل بسیار نیکـی اسـت کـه خـدا و     
رسولش آن را دوست دارند، طوریکه از 

 روایت شده که رسـول اهلل بـه    انس
أا أملننك علنن،  » گفتنــد: بــو الــدرداءا

ِصننل بنن،  ال نن   إنا  :هنن  : بلنن،ا هنن   فةنن  ة 
 :فف سن وا وهنرب ب،ن  ر إنا فب عن وا ا وهني  وا نا

هنن  :   سنن لا أا أملننك علنن، عمننل  رفنن ه اهلل و
ِصننل بنن،  ال نن   إنا فف سنن وا وهننرب  :بلنن،ا هنن  

 .(٢٤)«ب،  ر إنا فب ع وا
آیا ترا بـه تجـارتی رهنمـایی نکـنم      

ابوالدرداء گفت: آری چرا نـی  فرمـود:   
میان مردم سازش بیار زمانیکه روابـط  
ایشان خراب گردد، میان آنها قـرب را  
ایجاد کن زمانیکه از هم دور شـوند. در  
یک روایت دیگر آمده: آیا من تـرا بـه   
عملی رهنمایی نکنم که اهلل و رسولش 
می پسندد  گفت: آری. گفت: فرمـود:  

ار زمانیکه روابـط  میان مردم سازش بی
ایشان خراب گردد، میان آنها قـرب را  

 ایجاد کن زمانیکه از هم دور شوند. 
وع  أبي أ  ب ه  : ه   لي  س   اهلل صل، اهلل 

 ن  أبنن  أ نن ب اا أملنك علنن، صنن ها  :عل،نا وسننلر
 حب   اهلل و س لا  فالم ب،  ال    إنا فب غض ا 

 (٢5) وفف س وا
ه گفـت:  روایت شده ک از ابو ایوب و

وب! آیـا  برایم گفت: ای ابو ای پیامبر
که اهلل و  ترا رهنمایی نکنم بر صدقه ی

رسولش آن را دوست دارند  آن صدقه 

این است که میان مردم زمانیکه با هـم  
بدبین شدند و روابط شان بـه تیرگـی   

 گرائید، اصال  بیار. 
أا »  ولفظ اصبهانی این چنـین اسـت:  

هننن  :    فنننا   أملنننك علننن، صننن ها  حنننب اهلل 
فانلم بن،  ال ن  ا  :هلنت بنأبي ألنت وأ نيا هن  

 «.ه ل   ص ها  حب اهلل   فا  

 آیا من ترا رهنمایی نکنم بر صـدقه ای 
که اهلل متعال محل آن صدقه را خـوش  
دارد  من گفتم: پدر و مـادرم فـدایت   
 باشــد رهنمــایی ام کنیــد  پیــامبر

فرمودند: صلح و آشـتی را قـایم کـن    
ای  یرا ایـن یـک صـدقه   میان مردم؛ ز

است که خداوند محـل آن را دوسـت   
 میدارد.

ــوهریر ــه   و از اب ــده ک ــت ش روای
 نل سن  ،  ن  ال ن   »  فرمودند: پیامبر

عل،ننا صنن هاا  ننل  نن   ف لننا ه،ننا الاننمس فانن   
بنننن،  ااث نننن،  صنننن هاا وفانننن،  الرجننننل علنننن، مابیننننا 
هیحملننا عل، نن  أو فرهننا لننا عل، نن   ی عننا صنن هاا 

صننن هاا وبكنننل  خ ننن ة ف   یننن  والكلمنننا ال ،بنننا 
إلننن، الاننن ة صننن هاا وفمننن،ط األن  عننن  ال ر ننن، 

 .(٢6)«ص ها
        در مــردم از بنــد و مفصــل هــر بــر "
  صـدقه  تابـد،  مـی  آفتاب که روزی هر
ــت الزم ــان. اس ــس دو می ــدالت ک         ع
 بـار  در را مـردی . است صدقه کنی می
 یـا  کنـی  مـی  یاری سواری اش کردن

اذیت بیانجامد پرهیـز نمائیـد،   
پس اهلل به آنچه انجام میدهیـد  

 .(٢١)آگاه است
ــاف   ــری در کش ــپس زمخش س
ــورد   ــالبی را در م ــتان ج داس

ــان آور ــت:  احس ــه اس ده گفت
عمران بن حطان خارجی از بـد  
قیافه و بدشکل تـرین انسـانها   
بود اما زنش از جملۀ زیبا تـرین  
زنان بود، روزی زنش رویـش را  
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 صدقه کنی می سوار آن بر را خودش
           بـه  و اسـت،  صدقه نیکو سخن. است
 نهـی  مـی  نمـاز  بسـوی  که گامی هر

ــدقه ــت ص ــردن دور. اس ــت  ک اذی
 ."است صدقه راه از رساننده
این است که  «فان   بن،  اث ن، » و معنی 

میان دو فرد بر اساس عدل و انصـاف  
 .(٢٧)اصال  بیاری 

 )بن ب هضنل در مورد ارتباط حدیث بـا 
ــه ب،ننن  ر(  والاننن   ال ننن   بننن،  اإلصننن       کـ

امام بخاری حدیث را تحت آن آورده 
است برخی یـک اشـکال را مطـر     
نمودند که در باب فضیلت اصال  ذکر 
شده اما در حدیث تنها فضیلت عدل 
ذکر شده است  در جواب این اشکال 
ابن المنیر  گفته است: زمانیکه همـۀ  
مردم را به عدل فـرا خوانـده شـده،    

بین مردم حکام و غیر حکـام   مسلماً
همه حضور دارند پس عدل به حـاکم   

 و اصال  به دیگران تعلق میگیرد.
وبرخی گفته اند که اصـال  نـوعی از   
عدل است پس عطف عـدل بـرآن از   

 .(٢٨)باب عطف عام بر خاص است  
ــوهریر ــه  و از اب ــت شــده ک روای

 نن  عخِمنلخ ابنن  دم  »  فرمودنــد: پیــامبر
الانن ِةا وصنن   ناِ  البنن،ِ ا شنن،    أهضننل   نن  

 .(٢٩) «و خل ٍ، م  
ــال     ــاز، اص ــر از نم ــی آدم بهت          بن
ذات البین و اخالق نیکو هیچ عملـی  

 را انجام نداده است.
روایـت   ب و از عبد اهلل بن عمـرو 
           فرمودنــد: شــده کــه پیــامبر  

 .(١1) «أهضل الا ها إص   نا  الب، » 
     أمـور  یعنی بهتـرین صـدقه اصـال   

 ذات البینی است.
فرد مصلح تحت رعایت اهلل قرار داشته  -2

 درست می کند:را و اهلل متعال کارهایش 

 روایـت شـده کـه پیـامبر     از انس
 ن  أصننلم بنن،  ال نن   أصننلم اهلل »  فرمودنــد:

أ نننرها وأع ننن ه بكنننل  لمنننا فكلنننر ب ننن  عیننن،  هبننناا 
 .(١٢)  ذنبهلا    فق       و جا  ءف  ا  

ه میان مردم اصال  بیـارد، اهلل  کسیک "
متعال کارش را درست مـی کنـد و در   

زش ثواب آزادی صلح آمربرابر هر کلمۀ 
یک برده را عطا می کند ، و در حالی از 
مجلس صلح بر میگردد که تمام گناهان 

 ."سابقه اش مغفرت گردیده است

ــت و   ــال رعای ــلح را اهلل متع ــرد مص ف
د حفاظت نموده کارش را درست می کن
و نزد اهلل متعـال از مراتـب و درجـات    
برتری بر خوردار گردیده، و در دلهـای  
مردم نیز محبوبیت و جایگاه خاصـی را  
کسب می کند. روی همین علت حسـن  

مستحق مد  پـدر بـزرگش    بن علی
إ  »  گردید، طوریکه فرمودند: پیامبر

لال اهلل أ   الم با بن،  ه ین،   اب ي یذا س،ِّ ا و
 .(١١) الم لم،  عر،می،    

این فرزند من سـید و سـر دار    یقیناً "
مردم است و امید می کنم که اهلل متعال 
ــزرگ از   ــروه ب ــین دو گ بوســیلۀ وی ب
 ."مسلمانان صلح و آشتی را قائم نماید

که بـین دو قبیلـۀ    هم چنان دو مردی
عبس و زبیان صلح را بر قـرار سـاخت   
توسط زهیر بن ابی سلمی مد  گردیـد  

 یتش از آنها یاد آور شده گفت:   و در ب
علنن،  ننل منن    ***  م، نن   لنن ار ال نن، ا  وجنن فم 

 .   سح،ل و بر 
 فهرس مآخذ:

و در موردش  032/ 82( 04961) أحمد مسند  -(٢)

 گفته شده :  صحیح علی شرط مسلم

   .608سمرقندي  ص تالیف  تنبیه الغافلین -(8)

( 8012) حدیث حسن است، ترمذیي در سذنن   -(3)

حذدیث صذحیح    گفته اسذت:  وروایت نموده  443 /6

   .غریب

در  أبذو داوود  اسذت و ن  را  صحیحاین حدیث  –(6)

األدب  دربخذذاري و امذذا  ، 821/ 6( 6909) سذذنن

روایذذت نمذذوده و ترمذذیي در سذذنن   (390المفذذرد )

 در صذذذحیح  ابذذذن حبذذذا   ، و 443/ 6( 8019)

 ن  را صحیح دانسته اند.( 0928)

 .( 0638( و)0631( و)0608د )أحم مسندحسن:   -(0)

 .0921/ 6( 8040صحیح مسلم ) -(4)

   .0921/ 6(، 8040مسلم )صحیح  -(1)

(، وابن 4114حسن: رواه الطبرانی فی األوسط ) -(2)

السلسلل  (، وحسنه االلبانی )0440حبا  فی صحیحه )
(، وقال األرنذووط: صذحیح باذوا،ده،    0066 الصليحي 

الصدیق رضذی ا    وروى البیهقی من حدیث ابی بكر

   .عنه بنحوه بإسناد ال بأس به

 .رواه األصبهانی، وقال المنیري: حدیث غریب جدا -(9)

،  614/ 0 یقرطبذذالجذذامأل ألحكذذا  القذذرا  ا    -(01)

 ، والرا ي: تفسذیر 042/ 0، ا   مخاري كاَّافتفسیر 

 .024/ 0، ا  شوكانی ، فتح القدیر42/ 00 كبیر ا  را ي

 .042/ 0 ا   مخاري افكاَّتفسیر  –(00)

، تفسذیر  042/ 0 ا   مخاذري  كاَّافتفسیر  –(08)

 .42/ 00، ا  را ي كبیر

 .042/ 0 ا   مخاري كاَّافتفسیر  –(03)

 .رواه البزار والطبرانی -(06)

 .رواه الطبرانی -(٢5)

، 026البخذذاري، كتذذاب الصذذلح، بذذاب  صذذحیح -(04)

   ،900حدیث 

   .000، ص يا  اما  نوو ریاض الصالحین -(01)

، ا  حذاف  ابذن حجذر عسذق نی     فتح البذاري  -(02)

(8111 )0 /346. 

، 14، بذاب  للبیهقذی  شعب اإلیمذا    -(09)

 .622/ 1، 00190حدیث 

رواه الطبرانی والبذزار، وفذی نسذناده     -(81)

عبدالرحمن بن  یاد بن أنعم، وحدیثه ،ذیا  

 .حسن لحدیث أبی الدرداء

اف  رواه األصذذذبهانی، وقذذذال الحذذذ  -(80)

 .المنیري: حدیث غریب جدا

صحیح البخاري:، كتاب الصلح، بذاب   -(88)

 .340/ 6، 912، حدیث 028
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 وال ن   الان ة و الان لم،   ب هلل الحمن   ق  نا:
 علن  و  حمن  سن، ل  والمرسنل،  األلب،ن ء أشنرف علن 
ٿ  ٿ  ٿ  چا   با !  .أجما،  وأصح با دلا

ٹ  ٹ    ڤ       ڤ  ڤ  ڤ  ٹ       ٹ  

٣٨١البقرة:  چڦ   ڦ  ڦ
   

 و کریم، قرآن نزول ماه رمضان، مبار  ماه
 و مغفـرت  مـاه  .اسالم است پیامبر بعثت

 مـاه  بخشـش،  و کرم و جود ماه آمرزش،

 و صبر ماه منابر، و مساجد و آبادی عبادت
 مـاه  خود گذری، از و ایثار ماه استقامت،

 آزادی و رحمـت  مـاه  تـالش،  و جهـاد 

 سازندگی ماه و آتش جهنم، از مسلمانان

 در مـی توانـد   مسلمان که نفس وتهذیب

 سـایۀ  در و مجیـد(  اهلل پرتو قرآن،)کالم

 والطـاف  معنویات به قیام و صیام عبادات

 مصفی و مهذب را خود و یابد دست ربانی

 و شایسته بندگان چنانکه سزاوار و سازد
 گذشـتۀ  نقص و تقصیر خداست، نیکوکار

 فرصتی ماهی چنین نماید. جبران ود راخ

 در این آیه می فرمایـد  أگرداند. خداوند
ــر درهردینــی و،  قــدیمی فریضــۀ  روزه  ب
 ،اسـت   بـوده  فـرو  خـدا  بـه   ورمندانبا
دلهای ساختن آماده روزه هدف ونخستین 
 و  شـفّافیّت  و تقـوا   پذیرش برای مؤمنان 
چنانچـه    است خـدا از ترس و  حساسیّت 

 فوقاً تحریر گردید.
ایـد   آورده ایمـان  کـه  کسـانی  ای ترجمه:
ــما ــرو روزه برش ــت ف ــه  اس  همانگون

 انـد   بـوده  از شـما  پیش که برکسانی که 
  .یدشورهیزگارپ تاباشدکه است بوده فرو 

 تــقوا  کـه   روزه بـزرگ  هدف منوالبدین 
 اسـت  تقـوا  چـه  شـود.  مـی  نمایان است 
را فریضه نـای و گردد می بیدار دلها در که

 بـرای  فـداکاری  و خـدا  از اطاعت محض 
است تقوا دهد. می انجام ، اهلل رضایت کسب

ــه  ــین ک ــائی چن ــ از را دله ــردنتب  اه ک
ـ   نگـه  گناه انجام وسیلۀ به زهرو   دارد،می
  کـه  باشد چیزی آن گناهی چنین هرچند 

 ، قرآن این اطبانـمخ گذرد. می دل بر تنها
 ارزش و  خــدا پیشــگاه در را تقــوا مقــام

  اینجـا  از  .داننـد  می او ترازوی در را آن 

ـ  برابـر  در گفتـار  رونـد  کـه  است ه دـدی
ـ  باال را درخشانی و تابان هدف گانشان  یم
ــرد ــا  ب ــدان زه رو راه  از  ت ــد رو ب                   :کنن

 .شوید پرهیزگار که باشد تا چڦ  ڦچ
 روزه بیان به و گردد برمی  دوم  بار  سپس
  روز  چنـد  روزه گوید که می و پردازد مـی

 همیشـگی فریضۀ و ، است انـد  و معیّن

 و دایمـی  و تکلیـف  نیست عمر طول در و
 این وجود با باشد. نمی روزگار ایّام درهمۀ

 هنگــام بهبــودی تــا را بیمــاران خداونــد
 زمـانی کـه سـفر    تـا  را مسافران و ،شان 

 گـرفتن  از برنـد،   مـی   پایـان  به را خود
یابر تاتخفیفی است فرموده معاف روزه 
 :باشد ایشان حال به رفاهی و بوده آنان 

ڄ  ڃ     ڃ    ڃ  ڃ      ڄڄ  ڄچ

 ٣٨١ة: البقر  چڇچ  چ  چ   چ  ڇ  ڇ
 ،است  اندکی و روز معیّن چند(در روزه)
 باشـند  مسـافر یابیمار ازشما وکسانیکه 
  بـه  نگرفتنـد  روزه و کردند افـطار اگر )

روزه را دیگری روز چند(روزها آن هانداز
ڳ   ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  چ دارنــد. مــی 

ڱ  ں  ں   ڻ  ڻ  ڻ  

البقننننرة:  چھۀ  ہ  ہ  ہ   ہ  ۀڻ

٣٨١  
است کـه نـازل    ماه رمضان مهای ترجمه:

آغاز ، ماه رمضان و قرآنشده در این ماه 
و در  گردیـده نزول قرآن در ماه رمضـان  

سال به تدریج نـزول آن کامـل    ١3مدت 
تـا مـردم را   قرآن نازل شـد  شده است. 

 دلیلی ورهنمـای باشـد  ی کند و یراهنما
)میان حـق و  فارقو انسان ها ارشاد  برای
ـ   در همه( باطل س ادوار جدائی افکنـد، پ
کس از شما این ماه را دریابد بایـد آن  هر

ــان،   ــار  رمض ــاه مب ــدارد.( م را روزه ب
بهترین و بزرگترین فصل کسب خیرات و 
برکات است، ماهی که آخـرین برنامـه ی   
عالم تاب و هـدایت بشـری در آن فـرو    

بنـده ی   »فرستاده شده است در این ماه
مهمان خداوند متعـال اسـت.   « مسلمان

زگاران و بازار تجاری رمضان، موسم پرهی
صالحان است. برای هـر کـاالئی بـازاری    
است که طرفداران و عالقمندان خاصـش  
انتظار آن را می کشند تا سود فراوانی به 
دست بیاورند، مسلمانان نیز منتظـر فـرا   

نبایـد.   کـه  ارزشـمند  بسیار است
 غفلـت  در را آن از ای لحظـه 

   اهلل: رسـول  روی این از گذراند.
 بدون کسی از دنیا "فرمایند:  می

 برود، رمضان مبار  ماه از استفاده

 مـی  رحمتش دور از را او خداوند

 سبب رمضان که کس آن "گرداند.

ــرزش ــانش آم ــردد،ن گناه  واز گ
 اســتفاده آن فرصــت مناســب»

ننماید. رحمـت خداونـد را نصـیب    
 و عبادت توفیق نمی گردد. خداوند

 همۀ را نصیب شریعت بر استقامت

 اسالم به خدمت راه در نماید، و ما

 مؤید و موفق را همگی مسلمین و
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اند تا برای به دسـت آوردن  رسیدن رمضان
سود ارزشمند و توشه سفر آخـرت یعنـی   

ان فرصت خـوبی  تقوا، تالش کنند ماه رمض
است که فرد مسلمان بتوانـد نیکـی هـای    
فراوانی کسب و برای زندگی ابدی ذخیـره  
کند. درهـای بهشـت در رمضـان بـه روی     
مؤمنان روزه دار باز و درهای جهنم بسته و 
شیاطین در غل و زنجیر افکنده می شـوند  
تــا بــه مؤمنــان روزه دار و مهمانــان خــدا 

ه و روش آسیبی نرسـانند. روزه بهتـرین را  
برای کسب رضایت خداسـت، روشـی کـه    
تأثیر بسیار عمیقی در باز سازی دل و درون 

ــارش دارد  ــؤمن را بنــده پروردگ ــرد م و ف
گردانــد روزه بــه روزه دار اخــالص و   می

پاکدامنی می آموزد، زیرا این عبادت سرّی 
است بین خدا و بنده. روزه جهاد بـا نفـس   

مـد  انجای شخص میاست و به تقویت اراده
دارد دار نفس خود را از سرکشی باز میروزه

گذرد و بدین و از تمام آرزوها و امیالش می
وسیله خویشتن داریش را تقویت می کند. 
روزه مسلمان را به زیـور حلـم و بردبـاری    

     آرایــد، قلــب را از آلودگیهــای گنــاه، مــی
زداید و حجاب و پرده هـای بـه وجـود    می

میـان بـر مـی دارد و     آمده از بار گناه را از
موجب می شود که نور حق در دلها بتابد و 
جان برای ذکر و دعا و تالوت قرآن و توبه و 
استغفار آماده گردد. روزه، اجتماعی بـودن  

آمـوزد، چـون بـا روزه    را به روزه دار مـی 
آید و گرفتن، نیازمندیهایی برایش پیش می

افتـد و در  در نتیجه به فکر نیازمندان مـی 
وان به کمک آنان می شتابد. روزه بـر  حد ت

-گردد و در نتیجه نقشـه شهوتها چیره می

های شیاطین را که از طریق شـهوت اجـرا   
شـکند. روزه آمـوزش   شوند، در هم میمی

بـدن  عبادی است که باید تمـامی اعضـای   
مسلمان روزه باشند. شخص روزه دار یـک  
ماه عبادت کردن را تمرین می کند تا آثـار  

این یک مـاه در ماههـای دیگـر    ارزشمند 
پیوسته برای انجام عبادت کمکش کند و در 
طول زندگیش از چشمه زالل معرفت الهـی  
بهره ها ببرد. ماه رمضان، مـاه پـاکیزگی و   

ای است که بـر  جال دادن تیرگیهای درونی
انـد.  اثر گناه بر لو  سفید قلب نقش بسته

می توان در ماه رمضان با تضـرع و زاری و  
ن اشک ندامت بر زخمهای حساس از ریخت

لحظه ایـن مـاه    رگناهان مرهم نهاد و از ه
بویژه شبهای آن نهایت بهره را بـرد چـون   
وقت تنگ است و مسؤولیت ها سـنگین و  

 فردای روز قیامت بسیار سخت.
رسول اهلل برای اولین  خطبه رمضان مبار 
ی ماه مبار  رمضان بر بار هنگامیکه روزه
ردید و فرا رسیدن ایـن  مسلمانان فرو گ

ماه مبار  نزدیک بود، در آخرین روز مـاه  
ای ایراد نمودند که به شـر   شعبان خطبه
ننٍر  -3١٢باشــد زیــر مــی ثنخ خ  عخبدنن   اهلِل بدنن   بخكد ن   مخ

ننننلإ  ن قخنننن    لخننننا  ِإ خنننن     خهخنننناخ  ننننحخ بِ خ   خج  ثخِ ي بنخادننننض  أخصد نننن   مخ
ن،ِّبِ  نلدمخ  خ الدفخ ِ ِسنيِّ  الدحخِ   خ ِإلخ، سخِا،ِ  بدنِ  الدم  خ عخن د سخ

  ٍ هخ  خ  خ خبنخ خ   خس     اهلِل صنل، اهلل عل،نا وسنلر دِ نرخ  نخن د
رإ  ن د ُخل ك نرد شخ ن  ال  ن    ِإل نا  هخن د أخ ِ  د شخادبخ  خ هنخقخ  خ :  خن  أخ نه خ
ٍر هنخنرخضخ  ن د نرإ ِ ن د أخلدنِس شخ ،ند لخناإ  خ رإ   بخ  خ إ ِه،ِا لخ،ند عخِر،رإ شخ د

نن د فخ خننن   خ ِه،نننِا الل ننا  ِصننن،خ    خا  وخجخاخنننلخ ِه،خنن  خ لخ،دِلنننِا فخ خ هع ننن  هخمخ
نن  ِسنن خاه   نن د أخم   هخرِ ضخننا  هخمخ نن  خ  خمخ ،دننِر  خ ننلخٍا ِ نن خ الد خ ِبِ اد
ننبدِا، خ هخرِ ضخنننا   نن د أخم   سخ نن  خ  خمخ وخ خنن د أخم   ِه،ننِا هخرِ ضخننا   خ

ر  ثنخ خاب نننا  الد  ر  الا نننبدِر وخالا نننبند ننن د ننن خ شخ ر  وخی  ننن د ننن خ شخ ةخ  نننا  وخی 
ِ ِ  ِه،ننِا  خنن د هخ  ننرخ  ننهد رإ  ن ننیخام  ِ زدؤ  الدم  نن د نن ِة وخی نن خ شخ الدم  خاسخ
صخ ِ م    خ  خ لخنا  ِعیدن،   خهنخبخنٍا وخ خءدِفنرخةإ ِلذ ل  بِنِا ِه،نلخ  خن   خس ن  خ 
اهلِل لخنن،دسخ   له خنن   خِةنن    خنن   ن فخ ِّننر  الا نن ِ رخ هخنن  خ  ن ادِ نني الل ننا  

ا رخٍة أخود  یخذخ هخِا لخبخٍ  أخود فخمد ال ن  خابخ  خ د هخ  رخ صخ ِ م   عخلخ،  خذد
ننن  خ لخنننا   خءدِفنننرخةإ ِلذ ل  بِنننِا  نننبخاخ صخننن ِ م    خ نننردبخِا  خننن ٍء وخ خننن د أخشد شخ
نننأ  مخی ننن،  خننن د  لخ  نننردبخا  اخ  خردمخ ِفننني شخ نننقخ ه  الل نننا  ِ ننن د مخ د وخسخ

نرِهِ  نرِِه شخن،د     الدةخ  اخ وخ خ  خ لخا  ِ  دنل  أخجد ق مخ ِ ن د أخجد ِ ن د غخ،دنِر أخ د  نخن ند
نن  ا   خءدِفنرخةإ وخدِ نر ه  ِعیدن،إ ِ نن خ  ناإ وخأخودسخ مخ رإ أخو ل نا   خمد ن د وخی ن خ شخ

ل  ِ ِا ِه،ِا أخعدینخقخا  الل ا  ِ  خ ال   ِ )وخ خ د  خف سخ ال   ِ    (٣عخ د  خمد
ننننِل الا نننن ِ  هن لدننننت  وخ خننننأدِفي أخمخ ِم نننن   ِهنننني هخضد ِ  ِهنننني صخنننن د  د

می گویند  حضرت سلمان فارسی الی  خن هِ .
ای ایراد نموده و در آن که رسول اهلل خطبه

فرمودند: ای مردم؛ بر سر شما یک ماه بـا  
برکت و با عظمت در حال نزدیک شـدن و  
سایه افکندن است و در این ماه یک شـب  

)یعنی  وجود دارد که بهتر از هزار ماه است
از لحـاظ عبـادت و ثـواب( روزه    القدر  ال،لن

گرفتن در این ماه را خداوند فرو نموده و 
قیام شبهای آن را برای امت من موجب به 
دست آوردن اجر و ثواب گردانیـده)یعنی  
بر پایی نماز تراویح( و هرکسی که در ایـن  
ماه عبادتی از نوافل انجام دهد به اندازه ی 
فرایض بـه وی ثـواب مـی رسـد و انجـام      

در این ماه ثواب هفتاد فرو در ماه  فرایض
       های دیگـر را دارد. ایـن مـاه، مـاه صـبر      
مـــی باشـــد و جـــزا و پـــاداش صـــبر 
جنت)بهشت( است و نیـز ایـن مـاه، مـاه     
همدردی و غمخواری با فقراء و نیازمندان( 
می باشد. این ماهی اسـت کـه در آن رزق   
مؤمن زیاد می شود و هر کس کـه در ایـن   

داری را افطـاری دهـد،    ماه شـخص روزه 
موجب مغفرت گناهان و آزادیش از آتـش  

جهنم می شود، به غیر از اینکه در ثـواب  
ــد  ــرده باش ــی ک )چیزی آن روزه دار کم

ــواب شــخص روزه دار ــی  ازث ــزکم نم نی
برخی از مـا   شود.(عرو شد یارسول اهلل

قدرت)توانائی مالی( نداریم که روزه داری 
ند: این دهیم. آن حضرت فرمود یرا افطار

آب عه ای شیر یـا رثواب به هرکسی که ج
به یـک روزه دار دهـد خواهـد رسـید و     
سپس فرمودند: کسـی کـه روزه داری را   
کامالً غذا و آب بدهد و سیر نماید خداوند 
متعال او را از آب حوو کوثر من سیراب 
می نماید. که بعد از آن هرگز تشنه نمـی  
آن  گردد. تا آنکه وارد جنت شود. و بعد از

روز اول(  ٢1فرمودند: ابتـدای ایـن مـاه)   
روز دوم(  ٢1رحمــت اســت و اوســط آن)

روز سـوم( آزادی از  ٢1مغفرت و آخر آن)
دوزخ می باشد و نیز فرمودند هرکسی که 
در این ماه از غالم و خادم خود تخفیف و 
ــد،    ــری( نمایـ ــان گیـ        مسامحت)آسـ
خداوند متعال او را مغفرت می نماید و از 

د و در ادامــه دهــمــی  نجــاتاو را دوزخ 
واسنیث روا ه،نا  ن  ا بنا  ان   خطبه فرمودند 

 الی،  فرف   ب م   بثر و  الی،  ا غ  ء بثر 
ع  نننن  ه  نننن  ال اننننلی   اللینننن   فرفنننن   ب منننن   بهثننننر 
ها  مه ا  ا الا اا اهلل و ف یءفرولا ا   ال الی   
اللینننن   ا غ نننن ء بثننننر ع  نننن  هی نننن ل   اهلل الة ننننا و 

نو  با    ال   )اب   ی ما وهن   : إ  صنم ینذا فا   
 (١)، ال بر

در این ماه چهار چیز را زیاد انجام  ترجمه:
 أدهید: دو مورد آن موجـب رضـای اهلل  

ند که شما ا می شود و دو تای دیگر چنان
به غیر از آنها چاره ای ندارید. آن دو چیز 
که موجب خوشنودی پروردگارتان است، 

است « استغفار »و« اال اهللال اله  »خواندن
 أو دوی دیگر یکی این است کـه از اهلل 
جنت را بخواهید و دوم، از آتـش  

 دوزخ پناه بخواهید.
« رمضان » :فضایل ماه مبارک رمضان

نام یکی از ماه های سال عربـی و  
اسالمی می باشد و نهمین مـاه از  
سال هجری قمری است؛ و در نزد 
       پروردگار دارای منزلـت فراونـی  

در لغـت بـه   « رمـض »می باشـد.  
معنی سوختن می باشد، سـوخته  
شدن پا در اثـر گرمـی زمـین، و    
-چون ماه رمضان گناهـان را مـی  

ــاه را   ــن م ــن رو ای ــوزاند از ای س
اند، ماه رمضان تنها رمضان نامیده
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  جــا لفــظ پروردگارمتعــال درهر

که را به کار برده  چٿ  ٿ  ٿچ
ـ  آن مســهله در رحمـت وی ان ازنش
 دارد.

ع  اب  یر ره  فن  اهلل ع نا عن  ال بن  صنل  
الاننن    أ قنن   اهلل»عل،ننا وسننلر هننن  : اهلل 

لننن  و ألننن  اجنننی  بننناا  خننن خ   شننن  فا و اکلنننا و 
شننننربا  نننن  اجلنننن  و الانننن   ج نننناإ و للانننن  ر 
هرمی ِ : هرما م،   ف نر و هرمنا من،   لقن  
 بّا و ل خل ن ف هنر الان  ر اط،نب ع ن اهلل  ن  

  ( 3)    م الم  .
می گوید: که رسول اهلل  ابوهریره
می فرماید:  أ[ خداوند١]د:فرمودن

روزه از آن من است و من جزا و پاداش آن 
ــرا ــواهم داد، زی )شــخص روزه دار(  را خ

ــوردن و   ــی و خ ــایالت جنس ــای تم ارض
آشامیدن را به خاطر من تر  می نمایـد.  
روزه همچون سپری در برابر آتـش دوزخ  
می باشد. و بـرای شـخص روزه دار در دو   
موقعیــت خوشــحالی وجــود دارد. یکــی 

و دیگـری   [3]ه افطار مـی نمایـد  زمانی ک
زمانی که پروردگارش را مالقات نمایـد. و  
بوی دهان روزه دار در نـزد خـدا از بـوی    
مشک خوشبوتر است. حدیث فـوق یـک   
حدیث قدسی می باشد. یعنی سخنی کـه  

زبان رسول اهلل جـاری   درپروردگار آن را 
نموده است، اما آیه نمی باشـد و در ایـن   

خود فضیلت ایـن  حدیث مبار  خداوند 
ماه مبار  را متذکر شده و پـاداش آن را  
خداوند خود به شخص مؤمن مـی دهـد و   
فقط او می داند که چه پاداش ارزشمندی 
در رمضان است و به ایمان داری که آن را 

ع  اب  یر نره  فن  ، بر پا دارد تعلق می گیرد
اهلل ع ننا عنن   سنن   اهلل صننل  اهلل عل،ننا وسننلر هنن  : 

 مس و الةماا الن  الةمانا و   ضن   الا ا   ال»
 «ال    ض    ثفرا  لم  ب،    انا اجی بت الثبن  ر

گوید کـه رسـول اهلل   می . ابوهریره( ٤) 
فرمودند: نمازهای پنجگانـه و جمعـه تـا    
جمعه و رمضان تا رمضان سبب بخشش و 

ی گناهانی که در این میان صـورت  کفاره
پذیرد است تا زمـانی کـه از گناهـان    می

کبیره پرهیز شود. یعنی به راسـتی اگـر   
مؤمن رمضـانی را بدرسـتی و همـراه بـا     
اعمال نیک و صالحه به پایان برسـاند تـا   
رمضان سال بعدی که خواهد آمد اگر چه 
ناخواسته به گناهی)صغیره( مرتکب شود، 
آن عباداتی که در رمضان گذشته به جای 
آورده کفاره گناهـان وی خواهنـد بـود،    

ل مسلمانی که ایـن فرصـت   خوشا به حا
مبار  غنیمت شمرده و بهترین بهره را از 

عن  سن ل بن  سنا   فن  اهلل آن دریافت نماید.
اّ  هنن  »ع ننا عنن  ال بنن  صننل  اهلل عل،ننا وسننلر هنن  : 

الة ا ب بن    قن   لنا: الّر ّن    ن  ل   نا الان  م    ن   
الق،  ننناا ا  ننن  ل   نننا امننن إ غ،نننر ینننرا  قننن  : أ ننن  

  ا    ل   نا امن إ غ،نریرا هن نا الا  م    ه،ق    
. سهل بـن  (5)  «م ل ا اغلن، هلنر  ن  ل   نا امن إ 

گوید رسول اهلل فرمودنـد: بـه   می سعد
حقیقت در بهشت دری وجود دارد که بـه  

شـود و روزه داران در  ریّان گفته می »آن
گردند که هیچ روز قیامت از آن داخل می

 شود.کسی غیر از ایشان از آن داخل نمی

  ابننن  سنننا،    ال ننن     فننن  اهلل ع نننا هننن   هننن   عننن
 س   اهلل صنل  اهلل عل،نا وسنلر ا  اهلل فبن  ت و فان ل  

  و ا  لثننل ع یخقنن ء هنن  کننل  نن   و ل،لننا  ا نن  هنن    ضنن 
  (6)مع ه    یة با  ا  لر ه  کل     و ل،ل

نقل  ارشاد آنحضرت سعید خدری از ابو
شده است که در هر شب و روز رمضـان از  

        زنـــدانیانی از جهـــنم آزاد  أاهللطــرف  
می شوند و از هر مسلمانی در هر شبانه روز 
یک دعا حتماً قبول مـی شـود. دعـا یـک     
عبادت بسیار مهمی است، که غفلـت از آن  
باعث نقصان و ضرر شدیدی می شود و اگر 
کسی احیاناً آثار قبولیـت را نبینـد، نبایـد    

ت مصـلح  أناامید شود. در ایـن امـر، اهلل  
بندگان را در نظر می گیرد، اگر بـرای او آن  
چیز مصلحت باشد به او می دهد و اگر نـه  
 أنمی دهد. این هم یکی از احسـانات اهلل 

زیرا ما انسانها به سبب نادانی گـاهی   است
چیز هایی را طلب می کنیم کـه بـرای مـا    
مناسب نیست. و در روایات آمده است کـه  

ولی ما در  در وقت افطار دعا قبول می شود،
آن موقع طوری به خوردن متوجه می شویم کـه  
 حتی دعای افطار را هم فراموش می کنیم.

عننن  ابننن  یر نننره  فننن  اهلل ع نننا هننن   : هننن    سننن   اهلل 
   لر     ه   النیو  و الامنل » صل  اهلل عل،ا وسلر 

. (٧) «بننا هلنن،س هلل م جنناإ هنن  أ   نن   طا  ننا و شننرابا
ل اهلل مـی گویـد رسـو    حضرت ابوهریره

فرمودند: هر کس که دروغ گویی و عمل به 
مقتضای آن را تر  ننماید، خداوند نیـازی  
ندارد که او خوردن و نوشیدن را تر  کند. 
پس مشخص شد کـه یکـی از فوایـد روزه    
تعالی بخشیدن به اخالقیات انسانی و تر  
اخالق های رذیله می باشد. امام غزالـی ر   

روزه گرفتن از  در کتاب اربعین می فرمایند:
لحاظ اسرار نیز، دارای سه درجه می باشد و 

از  صـرف کمترین آنها این است که انسـان  
چیزهائی که روزه را باطل می نمایـد خـود   
ــود را از    ــدن خ ــای ب ــد و اعض داری نمای
چیزهای مکروه و ناپسند نگـاه دارد و ایـن   

ی عموم است که فقط به اسم آن اکتفا روزه
م این است که انسان با می نمایند درجه دو

خود داری از آنچه روزه را باطل می نمایـد  
اعضای بدن را نیز حفظ کند به عنوان مثال 
زبان را از غیبت و چشم را از نظر بد و سایر 
اعضاء را از اعمال ناروا و ناپسـند محفـوظ   
دارد. درجه سوم این است که در کنار حفظ 
نیز  اعضای بدن از انجام اعمال ناروا قلب را

از وسوسه و افکار دنیوی خالی نماید و فقط 
به یاد خداوند متعال باشد و این روزه به حد 

ماهی است که نام آن در قرآن کریم ذکـر  
گردیده است. ماه رمضان، با فضیلت ترین 

ترین ماه سال به شمار می آیـد  و با برکت 
زیرا در این مـاه خداونـد متعـال درهـای     

گشـاید. و  رحمت خویش را بر مسلمان می
های رمضان نـزول قـرآن، کـالم    از اهمیت

 پروردگار و بزرگترین معجزه رسول اکرم
باشد، قرآنی که حامل برنامه هـدایت و  می

باشد در این ماه پر برکت سعادت انسان می
نازل گردید و در رمضـان شـبی   از آسمان 
کـه از   ، یعنی شب قـدر اسـت  وجود دارد

کند و نیز جهت ثواب با هزار ماه برابری می
شود. درماه رمضان نماز تراویح خوانده می

پرهیزگاری و توجه بـه معنویـات توسـط    
اجتنــاب از خــوردن، آشــامیدن و جمــاع 
ننمودن)همبستری نکردن(یکـی دیگـر از   

باشـد و  بـار  مـی  های این ماه مخصیصه
ل بیشمار دیگری برای این ماه مبار  یفضا

وجود دارد که به تعـدادی از آنهـا کـه در    
وارد شـده   قرآن و احادیث نبی رحمـت 

ٿ  ٿ  چ پردازیم. قـال اهلل تعـالی:  می

ٿ  ٹ       ٹ  ٹ  ٹ    ڤ       ڤ  

ای  ٣٨١البقننننننننرة:  چڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦ
شـما  بـر   [٢اید؛]کسانی که ایمان آوردیده

شد روزه)ماه رمضان( همان گونه بـر   فرو
فرو کســانی کــه پــیش از شــما بودنــد)

بـــود( باشـــد کـــه  گردانیـــده شـــده
پرهیزگارشوید. پس بـا وجـود ایـن آیـه     
وجوب روزه ماه رمضان بر ما آشکار خواهد 

بودن روزه ماه رمضان هماننـد   فروشد و 
نماز، زکات و حج می باشد زیرا  فرو بودن

ن یکی از شـعائر و پـنج   روزه ی ماه رمضا
اصل ارکان اسالمی می باشد و هرکس کـه  
آن را انکار نماید کافر می گردد و تار  آن 

ود. شــفاســق و گناهکــار محســوب مــی



 

   

   

17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                            
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کمال رسیده و مخصـوص خـواص اسـت و    
برای رسیدن آن به حـد اعلـی و منتهـای    
کمال الزم است که شخص روزه دار با طعام 
حالل و بدون شبهه افطار نماید و از طعـام  

غـذای   حالل هم زیاد نخورد بصـورتی کـه  
ی آن روز را جبران نمایـد و نبایـد   نخورده

طعام دو نوبت را در یک نوبـت بخـورد تـا    
معده اش را سنگین و شـهوتش را تقویـت   
ــه در آن  ــده روزه و رازی را ک ــد و فای نمای
نهفته است از بین ببرد و در خود به گونـه  
ای تنبلی ایجاد نماید که از تهجد)تراویح و 

ـ   نماز شب( محروم گردد مکـان دارد  ا رازی
 چنین شخصی قبل از صبح بیدار نشود.

عن  النس  فن  اهلل ع نا هن  : هن    :فضیلت سـحری 
ف نننح روا هننن    هننن  » سننن   اهلل صنننل  اهلل عل،نننا وسنننلر 

مـی گویـد:    حضرت انس (٨)« ال نح   برکنا
سحری بخوریـد زیـرا در   رسول اهلل فرمود: 

بن  الان    عن  عمنروسحری برکت وجود دارد.
 ا ا    س   اهلل صل  اهلل عل،ا وسلر هن  :  ف  اهلل ع

هضننننل  نننن  بنننن،  صنننن،     و صنننن،   ایننننل الثینننن ب اکلننننا 
ــی   ال ننحر: ــاص م ــن الع ــرو ب ــد: عم          گوی

ی ما فرمودند: فرق میان روزه رسول اکرم
ی اهل کتاب)یهودیان و )مسلمانان( و روزه

مسیحیان( سحری خوردن اسـت. در ایـن   
ه سـحری  شود کحدیث مبار  مشخص می

های روزه در خوردن یکی از ارکان و ویژگی
ــابه   ــار  رمضــان اســت و از تش ــاه مب م

نمایـد.  مسلمانان به غیـره جلـوگیری مـی   
از یکـی از   حضرت عبـداهلل بـن حـارث   

 کند کـه مـن مـوقعی کـه     صحاب نقل می
خوردند، به خدمتشان رسول اهلل سحری می
فرمودند: این یک  حاضر شدم.آن حضرت

کتی است که اهلل بـه شـما عطـا    چیز پر بر
فرموده آن را تر  نکنید. بسیاری از مردم 

سهل انگاری از ایـن فضـیلت محـروم    به علت 
-ها بعد از تراویح غذا مـی و بعضیشوند می

خوابند و در موقع سحری بلند خورند و می
-شوند، آنها از این ثـواب محـروم مـی   نمی

 شوند.

ــار » ــر از   :«افط ــودن یکــی دیگ ــار نم افط
یهای روزه می باشد در افطار نمـودن  یزیبا

ی باشد و هنگامـه برکات فراوان موجود می
افطار جـزو اوقـاتی مـی باشـد کـه دعـا       
 مستجاب و قبول می گردد پیامبر اکـرم 

افطاری خوردن و شتاب کردن برای افطاری 
به مسلمین امر نموه است. که خود یکی از 
 سنتهای آن بزرگوار می باشد و زمان افطار
زمانی است که وقت نمـاز مغـرب رسـیده    

باشد و اذان مغرب گفته شود و با گفتن اذان 
روزه دار افطار می نماید و اما از سنت هـای  

این می باشد که روزه دار بـا   رسول اکرم
خرما افطار نماید و اگر خرمـا در دسـترس   
نباشد با آب افطار نماید. افطـاری دادن بـه   

ت هــای دیگـران نیــز یکــی دیگـر از ســن  
مستحب می باشد و علی الخصوص افطاری 
و طعام دادن به فقرا و نیازمندان که یکی از 
مسائلی می باشد که در اسالم سفارش های 
فراوانی به آن شـده اسـت. افطـاری دادن    
موجب بوجود آمدن صله رحم و دوسـتی و  
برقراری روابط صمیمانه بـا خویشـاوندان و   

دیگری  دوستان می گردد و این خود نشانه
از رحمت خداوند متعال در این ماه مبـار   

 می باشد.

قرآن مجید را با ماه مبـار    :رمضان و قرآن
رمضان یک تعلق خاص اسـت چنانچـه در   

ڳ   چ :سوره بقره خداوند متعال می فرماید

ماه رمضان  چڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ
است که در آن قرآن نازل شـد نبـی   ماهی 

افا   للابن   قن   الا،   و القرد    خدا فرمودند: 
الانن،   ا   ب النن    ایننا ال انن   و الانن  ا  ب ل  نن   
هافا   ه،ا  ق   القرا    ایا ال    ب ل،ل هانفا   ه،نا 

روزه و قرآن در بارگاه خداوندی  (٢1) ه،انفا  .
    برای بنده سـفارش خواهنـد نمـود. روزه   

در طول روز  را بنده این من الها بار گویدمی
یدن و دیگـر خواهشـات   از خوردن و آشام

مانع شده بودم لذا شفاعت من را در مورد او 
ــد   ــرآن مجی ــین ق ــد. و همچن ــول کنی        قب

ماید که بار الها من هم او را شب ها از فرمی
کردم لذا شفاعت من را در خواب محروم می

حق او قبول نمایید. چنانچه سفارش هر دو 
قبول می شود . هـر سـال در مـاه مبـار      

   قـرآن را از   ؛حضـرت جبرئیـل  رمضان 
می شنیدند و نبی اکرم هـم از   نبی اکرم

حضرت جبرئیل گوش می کردند، در سـالی  
در آن صـورت گرفـت    که وفات نبی اکرم

دومرتبه قرآن سماعت شـد و پـیش از آن   
یک مرتبه از این معلـو م شـد کـه در مـاه     
مبار  رمضان وقتی حفاظ کرام از همدیگر 

 مسنون است. گوش می کنند طریقه

 رمضان و سخاوت

رمضان المبار  ماه سخاوت و بخشش است 
در این ماه هرچه خرج کنی کم است چرا که 
این ماه، ماهی است که برای آخرت میتوان 
 »بهترین توشه ها را ذخیره کرد و این ماه را

)ماه غمخـواری( گفتـه انـد    « شهرالمواساه
به این امر خیلی  چنانچه در احادیث نبوی

تور داده شده است. در حدیثی آمـده  دس
ــت کنن    سنن   اهلل صننل  اهلل عل،ننا وسننلر انا  :اس

م نننل شننن ر   ضننن   اطلننن، کنننل اسننن،رو اع ننن  کنننل 
وقتی که ماه مبار  رمضان می آمد  سن  ل.

هر اسیری را آزاد می کردند  نبی کریم
و به هر گدایی چیزی عطا می کردند و در 

کن    سن   اهلل   :حدیث دیگری آمـده اسـت  
ل  اهلل عل،نننا وسنننلر اجننن م ال ننن   بننن ل ،ر و کننن   صننن

اج م     ث   ه    ض   ک   جبر ،ل  لق ه کل ل،لا 
ه    ضن    انرض عل،نا ال بن  صنل  اهلل عل،نا وسنلر 
القننرد  هنن نا الق،ننا جبر ،ننل و کنن   اجنن م بنن ل ،ر  نن  

از همه مردم  نبی کریم (٢٢) النر م المرسنلا.
بیشتر سخاوت و بخشـش داشـتند و در   

رمضان از همه روزهـا بیشـتر خـرج     ایام
کردنــد در مــاه رمضــان هــر شــب مــی

با پیامبر مالقات داشـتند و   ؛جبرئیل
بر پیامبر قـرآن را تـالوت مـی کردنـد،     

 ؛هنگامی که پیامبر اکرم بـا جبرئیـل  
مالقات می کردنـد در آن موقـع بـذل و    
بخشش پیامبر مثل باران سیل آسا بـود.  
  رمضان وسـالمتی بـدن در مـاه مبـار    

رمضان همچنان که تزکیه ظاهر و بـاطن  
حاصل می شود .در ضمن این تندرستی و 

آید. چنانچـه  سالمتی بدن هم بدست می
 حدیثی از رسول اکرم :حافظ منذری

أغنیو فخءِ من  و انـد:  بدین مضمون نقل کـرده 
 (٢١)ص   ا فاحه ا و س هروا ف یء  ا. 

ــه: ــد غنیمــت حاصــل   ترجم         جهــاد کنی
روزه بگیریـد تندرسـت مـی     می شـود، 

شوید سفر کنید مالدار مـی شـوید رواه   
البطرانی فی االوسط در رواته ثقات. نبـی  

هر آنچه بفرماید حق است یعنـی   کریم
کتر ها هم ادر جلوی چشم است اطباء و د

ل بر این هستند که روزه بر سالمتی و یقا
تندرستی اثر خاص دارد، مباحث علمی و 

روزه بسیار  دیپزشکی در باب فوا
فــراوان، گســترده و جــامع مــی 
باشد. روزه یک تدبیر خوب و یک 
ــرای    ــب ب ــانی مناس روش درم
ــمی و   ــراو جس ــیاری از ام بس
روحی میباشد و شـاید دسـتگاه   
گوارش بیش از سایر انـدام هـای   

 دیگر از آن بهره مند شود. 
 منابع:

 .123)الشامله( مسنداحلارث بغحه الباحث عن زوائد -1
 )الشامله(.-28752یث جامع االحا د -2
 متفق علحه. -3
 رواه مسلم. -4
 متفق علحه. -5
 البزار. -6
 .البخاری -7
 متفق علحه. -8
 ریاض الصاحلنی)متفق علحه(. -9
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تحقیقات موسسات و منابع مسـتقلی  
که طی یکنیم دهـه پسـین در مـورد    
اداره عامه افغانستان پـژوهش نمـوده   
اند، نشان می دهد که با وجود کندی و 

ـ  ق اصـالحات  چالش ها در روند تطبی
اداری، پیشرفت هـایی در زمینـه بـه    
 میان آمده، ولی بسنده نمی باشند.   

طوری که بیشتر چالش هـای فـراراه   
اصال  نظـام اداره عامـه افغانسـتان،    

مقامـات رده   برخـی  ناشی از مداخله
های باالیی ادارات، نمایندگان مـردم،  

وجـود   ،زد و بندهای سیاسی، قـومی 
داره خـدمات  حلقه مافیا و فسـاد در ا 
 . می شودملکی کشور عنوان 

گرچه کمیسـیون مسـتقل اصـالحات    
اداری مسوولیت اسـتخدام کارکنـان   
خدمات ملکـی را بـه دوش دارد، امـا    

مقامــات ارشــد تــدوین پالیســی،    
استراتیژی و نظـارت از آن مـی باشـد.    

 شــکنی ادارات مرکــزی اکثــر ســاختار
(Decentralizeیاغیرمتمرکز) گردیده

اند و برخی از سـطو  مسـوولیت هـا و    
صالحیت های آنان به واحدهای دومـی  
تفویض گردیده است. بـه زبـان سـاده    
حجم و تشکیالت ادارات مرکزی کوچک 
شده و وظایف اجرایوی آنان بیشـتر بـه   

 ادارات محلی سپرده شده است.
ــاربردی  ــه، اصــطالحات ک در ایــن مقال

توضیح یافته و چگونگی  )اداره(انسازم
تخنیکی روند برنامه اصال  اداره عامـه  

در ضـمن   گرفته اسـت. مورد بحث قرار 
تا برای افزایش معلومـات   شدهکوشیده 

 داخلـی عالقمندان، از تجارب جهانی و 
 استفاده به عمل آید.  

همچنان به چالش هـا و نقـاط ضـعیف    
برنامه اصال  اداره عامـه کشـور اشـاره    

ه تا مقامات صالحه به راه حـل هـای   رفت
ندیشند. بدون شـک کـه   امعقول آن بی

مطالب و معلومات این مبحـث عـاری از   
دلچسپی به ویژه برای کارکنان خدمات 

 ملکی نمی باشد. 
 مـم که آرام ندارییـده بر آنـما زن

 موجیم که آسودگی ما عدم ماست
 آینده در تسخیر آینده اندیشان است 

از جهان رو به انکشاف  ما در دهکده ای
ــای   ــه رویکرده ــیم ک ــی کن زیســت م

سازمانی جهت جلـب تنـوع ذوقـی    
مشتریان با سرعت در حال دگرگونی 
و فروپاشی است. کم توجه یی بـرای  

سبب عقب مانی از  ،انکشاف سازمانی
کاروان رو به رشـد جهـان در حـال    

 تکامل می گردد.
ــروز،    ــابتی ام ــگ رق ــازار پررن در ب

ند نردبان تکامل را از سازمانی می توا
دیگــران بربایــد کــه دارای ظرفیــت 
ــری،   ــابع بش ــروز من ــک و ب دینامی
فناوری، استراتیژی، قـوانین و سـایر   
ــط    ــوده و رواب ــب ب ــات مناس امکان
تنگاتنگ علمـی بـا سـازمان هـای     
یادگیرنده جهان داشته و خدمات بـا  
کیفیــت را عرضــه و فــرآورده هــای 
یان دلنشین و مورد نیاز را برای مشتر

 پیشکش نماید.

افغانستان نیز کـه جـزء جداناپـذیر     
جامعه بشریست، نمی توانـد جـدا از   
دیگــران زیســته و بــرخالف مســیر 
حرکت آب شنا نمـوده و مسـتقالنه   
عمل نمایـد. اداره عامـه افغانسـتان    
ضرورت جدی به بـازنگری، تقویـت   
ظرفیت، تغییر و اصالحات گسـترده  

 دارد.
مستقل لرغم آن که کمیسیون لی اع

اصـال   در راسـتای  اصالحات اداری 
ــام اداری ــور نظ ــایی را  کش ــام ه گ
کافی نبـوده انـد؛ زیـرا    اما ، برداشته

عوامل نامبرده باعث شـده کـه   
نظام اداری کشور به یـک اداره  
ــاتوان  ــارا، غیرمســلکی و ن ناک
مبدل گردد. امروز در کشورهای 
مردم سـاالر جهـان، گـزینش    

مسلکی فراد از کانال یک اداره ا
مسوول به معنی واقعی کلمـه  و 

صــورت مــی گیــرد و مقامــات 
ــا و ادارات در   ــه هـ وزارتخانـ
انتخاب و تعیین افـراد مداخلـه   

 نمی نمایند.  
مسوولیت رده هـای سیاسـی و   
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ــت.   ــیش اس ــفر درازی در پ ــوز س هن
داغدیـده کشـور زمـانگیر     مداوای تن
نمـی گـردد.    درمانبه یکبارگی بوده و 

 و سـت ا اصالحات فرآیندی تـدریجی 
  . به دست نمی دهد ثمر به زودینتایج آن 

افغانستان یکـی از کشـورهای جهـان    
است که به ویژه در دونیم دهه پسـین  
به تربیه کادرهای جـوان مطـابق نیـاز    
سازمان، مـدیریت کـادری، مـدیریت    
تغییر، ارتقای ظرفیـت منـابع بشـری،    
سـاده ســازی رونــد اداری، اســتخدام  
شفاف کارکنان خدمات ملکی، اصـال   
نظام اداری بر وفق معیارهای پذیرفتـه  

ده جهانی کمتر توجه اساسی نمـوده  ش
   است. 

مسلکی سـازی کارکنـان کمیسـیون    
 و سایر ادارات، مستقل اصالحات اداری

الیحه  ،بازنگری ساختارهای تشکیالتی
 ، قوانین، مقرره ها، اسـتراتیژی وظایف

و  )حسب نـرخ روز( ها، معاش کارکنان
تمام اداره خـدمات   در مهم سایر موارد

از پیش شـرط   ملکی هر پنج سال بعد،
ی عمده اصالحات اداری و اولویت ها ها

م تلقی می گردد تاشالودة یک اداره نظا
پا مند پایه گذاری شده و کشور بتواند 

پای تغییـرات جهـانی و نیازمنـدی     به
 های داخلی حرکت نماید.  

ــرین   ــی ازفقیرت ــه یک ــتان ک  افغانس
کشورهای جهان است، بیش از صـدها  

ـ   ای ظرفیـت  ملیون دالر را بـاالی ارتق
منابع بشری به مصرف رسـانیده، ولـی   
 نتایج ملموسی از آن عاید نگردیده است.  
هرگاه مطابق یک برنامه اسـتراتیژیک  
     باالی هر فـرد صـدهزار دالـر هزینـه     

صـدها کـادر    بیش ازمی گردید، امروز 
متخصص در بخش هـای مختلـف بـه    

که  می داشتوجود معنای واقعی کلمه 
اسـتاد در دانشـگاه    کدام به عنوانهر

های مختلف کشور به تربیه کادرهـای  
مسلکی پرداخته و خالیگـاه ظرفیتـی   

 و ســـطح علمـــیادارات را مرفـــوع 
دانشگاه ها و عرضه خـدمات عامـه را   

 معیاری می نمودند.

گذشته بیشتر وجوه مالی زیـر نـام    در
ارتقای ظرفیت در پروژه هـای کوتـاه   
مدت و کارگـاه هـای آموزشـی و یـا     

ای تجملی مقامـات دولتـی بـه    سفره
مصرف رسیده و برای آینده فرزنـدان  

 شـده  درستفکر و چاره  ، کمترکشور
 است. 

این در حالیست که ساالنه صدها هزار 
نوزاد بر جمعیت کشور افزوده شـده و  
صدها هزار دانش آمـوزش جدیـد بـه    
امید راه یافتن به یکی از دانشگاه هـا،  
و  از صنوف دوازدهم فارغ مـی شـوند  
هزاران جوان فارغ التحصیل دانشـگاه  
ها بی شرنوشت برای دریافت کـار بـه   

بـه زبـان    هر در و دیواری می کوبنـد. 
چالش هـای   ۀبر پیمان هساده همه سال

 سال بعد افزوده می شود.  
گرچه در ایـن راسـتا چنـدین سـال     
سرمایه زمانی و فرصت های طالیی بـه  

ماهی را "هدر رفته، اما به قول معروف 
، "ر وقت از آب بگیری، تـازه اسـت  ه

باید مسوولین هرچه بیشـتر در مـورد   
کادرسازی، ارتقای ظرفیت و استخدام 
شفاف کارکنان خدمات ملکـی توجـه   

 بیشتر نمایند.  
بختانه گاهی منافع گروهـی، روابـط   بد

  سیاسی، تباری و مصـلحت هـا سـبب    
می شوند که زیر نـام آزمـون رقـابتی    

ملکی به کـار  افرادی در اداره خدمات 
گماشته شوند که کمتـرین تحصـیل و   

 در مورد پسـت مـورد نظـر،    تجربه را
 با فساد دارند.  پیوندداشته و یا 

در یک سخن این چنین افراد از عهده  
انجام مکلفیت های خویش برنیامـده،  
دیگــران نــاگزیر مــی شــوند تــا بــار 
مسوولیت های آنان را به دوش کشیده 

افغانسـتان بـه   و در نتیجه اداره عامه 
ــلکی و   ــد، غیرمس ــک اداره ناکارآم ی

  ناسالم مبدل گردد.    
همه روزه فساد، مانند موریانـه نظـام   
اداری کشور را از درون خورد می کند. 
اصال  اداره عامه اهمیت حیاتی بـرای  
بقای نظام سیاسی کشـور دارد. بایـد   

 .شود ه آنتوجه جدی و معیاری ب
ة افــزون بــرآن، در کشــور دانشــکد
مشخصی وجود ندارد که بـه صـورت   
اکادمیک و پایدار، مضامین مرتبط به 
اصال  اداره را به دانشجویان تدریس 
نماید تا این خالی مدیریتی پر شده و 
فارغان آن، مسـوولیت بخـش هـای    
 منابع بشری ادارات را به عهده گیرند.

ون ثقافت ماز طرف دیگر تدریس مض
ــوزان در   ــش آم ــرای دان ــالمی ب اس

شگاه های کشور سبب می شود تا دان
اسـالمی و وطـن    ای نسلی با روحیـه 

دوستی در جامعه تبارز نموده و بنیاد 
یک کشور اسالمی پاسخگو و عاری از 

 فساد اداری پایه گذاری گردد.  
بدیهست تا زمانی که مسووالن ارشد 

حل و فصـل معضـالت بـزرگ     جهت
اجتماعی و اداری دست به کار نشـده  

ای علمی و عملی نظـام  و به راهکاره
سازی نیندیشند و مردم نیز صـادقانه  

تحقق عینی برنامه هـای دولـت    برای
 بـه جدی نگیرند، امیـدی  و جزم عزم 

ایجاد اداره سالم، شگوفایی کشـور و  
 آینده درخشان نمی رود.

 ی ـکا  تـاــی چــدگانـقبـای زن
 ی ـا کـان در خا  تـچو موران آشی

 وزـامــی بینـاهیـرواز آ و شــبه پ
  ی ـا کـا  تـاشــتـالش دانه در خ

 ان گیـرـیـل آشـه و گــمیـان اللـ
 رـغان گیـوان درس فـز مرغ نغمه خ
 ـرـوانی گشـته یی پیــاگـر از نـات

 هان گیـرـباب ایـن جـیبی از شـنص
 اصالحات

 کـرد. توقـف  نبایـد  در گذشته 
و از باید آموخت تنها از گذشته 

ی بــرای آن بــه عنــوان موتــور
د. کربه جلو استفاده  رو حرکت

های تابان و  افق تا کوشید اید ب
آینــده مســعود را بــرای خــود 

. ایـن افـق هـای    دکـر ترسیم 
روشن و آینده بهتر با اصالحات 

 فراهم می گردد. 
اصـالحات رونـد مسـتمر    زیرا 
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کـه پیوسـته    یسـت نوسازی و سازگار
تغییرات مثبت، مفید و هدفمنـد را بـا   

و نیازهـای بشـر    گونی هاتوجه به دگر
بیرون می دهـد تـا در گـراف کمـی و     

، بهبـود  خدمات عرضهو کیفی بازدهی 
 و افزایش به عمل آید.

هنـر   بهـره گیـری از   افزون بر آن بـا  
نیـروی  مدیریت تغییر، مصارف مـالی،  

بشری و تخنیکی افت نموده و خدمات 
ـ بهتر و معیـاری بـه شـهروندان ارا         هی

 می گردد.   
خـط اول مشـروعیت نظـام     اصالحات

ــی از   ــالحات یک ــت. اص ــی اس سیاس
اصـالحات   ایجابات عصر امروزی است.

فرآیند زمانگیر و مملو از فراز و فـرود  
اصالحات فرآینـدی پیوسـته از    است.

 آزمایش و میـوه یـی دیـررس اسـت.    
اصالحات و تغییرات توام بـا نگرانـی و   

    امید است.

 اصالحات عنصر بازدارنده و پیشگیرانه
از پسمانی و شکست هاست. اصالحات 

فزیکـی   استفادهدیگراندیشی فکری و 
اسـت. اصـالحات    نیـاز از منابع مورد 

ــاربردی و     ــای ک ــه ه ــد مولف تجدی
اسـت. اصـالحات    سـازمان ساختاری 

ــزایش    ــا و اف ــامانی ه ــاهش نابس ک
توانمندی یک موسسه و یـک جامعـه   

 است.
اصالحات به طراحی دوبارة الیه هـای   

ی، اقتصـادی، سیاسـی،   نظام اجتمـاع 
ـــگی و تعلیمــی علمــی، اداری،  فرهن

جـــامعه مـی پـردازد.     دیدگاه مردم

 و نـو  اصالحات سازندة سـیمای زیبـا  
اصالحات فرآینـد   برای سازمان است.

 حرکت پیشرونده بشر است.و تکاملی 
اصــالحات داروی بیمــاری تــن علیــل 

اصالحات نگاه واقع بینانه  جامعه است.
حات اصــال بــه حــال و آینــده اســت.

پیراســتن گذشــته و آراســتن آینــده 
گـی  ه اصالحات زدودن غبار تیر است.

ــت. ــایی و   هاس ــۀ پوی ــالحات مای اص
اصالحات عامل  پایداری سازمان است.

  بیداری از غفلت و گرفتاری است.
اصــالحات بازاندیشــی، بازشناســی و 
بازآفرینی استعدادهای نهفته و خفتـه  
است. اصالحات بیـداری، اسـتواری و   

ــر اســتق امت نیروهــای خفتــه در براب
یورش لشکر دلسردی و ناامیدیسـت.  
اصالحات تنفس تازه و تجدید قوا برای 
ادامه مبارزه اسـت. اصـالحات پیکـار    

 روی و ستمکاریست.جپیوسته با ک
ی انـد  نمشـعل دارا ،اصــال  طلـبان

که می خواهند با فروغ انـوار هـدایت،   
اسـتقامت و   ،جهان را انگیـزه جامعه و 
ــ ــلحان حرک ــد. مص ــاملی دهن  ،ت تک

 طبیبان دردها و بیماری های جامعه اند
بـه مهندسـی و   هنـر خـویش   بـا   که

  بازسازی مجدد جامعه می پردازند.
اصالحات نوزایش تـاریخی و تربیتـی   

اصالحات فرصتی برای آزمـایش   است.
اصالحات بیرون رفـت از   جدید است.

حلقه محاصره پسمانی است. اصالحات 
ابزاری برای  ن ور زیستروشی برای بهت

تشویق کارمندان است. اصالحات رفع 
عوارو منفی و خلق انگیزه های مثبت 

 است.
پیکر بیمار جامعه به وسیـلۀ اصالحات 
پرستاری و تداوی می گـردد. نخبگان 
بشـریت از گذشــته هـــای دور تـا    
حـال بـا بهره گیـری از ایـن نسـخه،    

روی و بیمـاری نجـات   ججامعه را از ک
. بدون شک که امروز نیـز  ندشیده ابخ

برای تداوم زندگی مصوون و جلوگیری 
ابتال به مـرو هـای واگیـر و     از جامعه

فراگــیر، پیگیری این روش اصـالحی  

 ضروری تلقی می گردد.  
اصالحات تدار  آمادگی بـرای ادامـه   

ت و آینـده نگریسـت. اصـالحات    حیا
فکری، فرهنگی، اداری، اقتصادی، تغییر

و سیاسـی اسـت. اصـالحات    اجتماعی 
ت که بایـد همـه و همیشـه    ایسنسخه 

داروی آن مورد استفاده قرار گیـرد تـا   
به نتیجه مطلوب منتهـی گـردد؛ زیـرا    
عناصر مختلفه آن، تافته جدا بافتـه از  

اصالحات روند پیوسـته و  . هم نیستند
به هم بسـته اسـت. اصـالحات پایـان     
 ایستایی و آغاز یک حر  جدید است.

تالش مستمر و مستدام برای  اصالحات
 بازسازی فردی و اجتماعی است.

اصــالحات نگــرش نیکــو بــه آینــده و 
اصـالحت   یادگیری از گذشـته اسـت.  

فرآیند است نه فرآوند، بایـد پیوسـته   
اصــالحات  تحقـق یابــد نــه گسســته. 

عینیت بخشی تجـارب مفیـد حاصـله    
اصالحات رونـدی اسـت کـه بـا      است.

ای آن انجام پیدایش بشر آغاز و با انته
اصالحات پردازش به آینـده و   می یابد.

اصــالحات  آمــوزش از گذشــته اســت.
آموختن از اشتباه هـا و پـرداختن بـه    

 طر  های جدید است.
اصالحات یک ارزش هدفمند مـادی و   

 معنــوی بــرای تغییــرات بهتــر اســت.
اصالحات فرآیندی است که باور هـای  
کارکنــان، ســاختار اداری، قــوانین   

و مدیریت منابع بشـری را بـا   سازمانی 
  تغییرات هدفمند بازآفرینی می کند.

آنچنــان کــه تــاری  شــاهد اســت در 
گذشته ها نقش اصال  طلبانه و روشن 
گرانۀ پیامبران، مبارزان، دانشـمندان و  
پژوهشگران در پیکار پیوسته و پیگیر 
اصالحی، بیشتر بارز و برجســته بوده 

تگری است؛ در آینده نیز این خط هدای
ــدایتگران،    ــالحان، ه ــیلۀ ص ــه وس ب

پایـا و روشـن    ،دانشمندان و متعهدان
 باقی خواهد ماند.  

اصالحات روند پیوسته ایست که نتایج 
ثمربخش آن به صورت تـدریجی و بـه   
مرور زمان در نسل های بعدی ظاهر می 

 عناصـر اصالحات هـر یـک از   
ــردازش   ــه را پ ــودی جامع وج

 د. دهمجدد می 
اصالحات آغاز جدیـد و تولـد   
دوبـــاره اســـت. اصـــالحات 
رستاخیز جدیدیست کـه رو   

در سـازمان مـی دمـد.    را تازه 
ــتۀ  ا ــذار از گذش ــالحات گ ص
تن به آینـده بهتـر   رفاموفق و ن

اصالحات وسیله یی برای  است.
  بیداری ملت هاست.
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ــردد. ــرات   گ ــد تغیی ــالحات فرآین اص
سـازمان   مستمریست که بر مبنـای آن 

مشـتریان و   واسـت هایها خود را با خ
دگرگونی های محیط اطراف ســازگای 

اصالحات در   و هـمنـوایی می بخشند.
واقع حرکت سـازمان یافتـه و توسـعه    

یسـت جهـت توزیـع عادالنـه     اطلبانه 
منابع مادی و معنوی یک جامعه و یـک  

 ملت.
اصــالحات ابــزار مدیریتیســت بــرای  

، و تقویـت فرهنـگ   ،انکشاف سـاختار 
 .سـازمان ع مادی و معنوی مدیریت مناب

اصالحات، سرآغاز یک تعهد رفتـاری و  
اصـالحات   تغییر مثبت در بازدهیست.

سفر درازیست که در میانۀ آن تفریح و 
 توقف وجود ندارد. 
گزینه هــای برتـر    اصالحات یـکی از

ــی     ــران زدای ـــت بح ـــرای مدیری ب
اصالحات یک پدیدهْ جدید و  .ستاداری

ز آشـنایی  ست که رمیجریان پیچیده ا
با آن نیازمند دریافت اطالعات بیشـتر  
است. اصالحات دستگاه دولت را به سـوی  
  حکومتداری خوب رهنمون می سازد.

اصالحات دریچه یی برای همصدایی بـا  
ــۀ بشریســت.  ــاملی جامع ــاروان تک  ک
اصالحات با مدیریت تغییر و کارآفرینی 
مناسب، سازمان را اداره نمـوده و رو   

بخشـد. اصـالحات بـا    تازه به آن مـی  
 و سـازمان یافتـه   ،رهبری خردمندانـه 

ــول ــی  ،روش معق ــتفاده از راه علم اس
را مـدیریت   های بشری و طبیعی ثروت

   می نماید.  
اصالحات عبور از وضـعیت نـامطلوب و   

اصـالحات   رفتن به حالت مطلوب است.
برنامه ریزی شده، و اصالحات اجبـاری  

 تاکیـد دو اصل متفاوت از همدیگر اند. 
اصـالحات   اصل اول اسـت. کشور ما بر 

برنامه ریزی شـده و مـدیریت سـالم،    
انطباق پذیری، مبارزه پویا برای تغییر و 
تطبیق فعالیت های درون سـازمانی بـا   
محــیط متغییــر سیاســی، فرهنگــی و 
ــت.   ــازمانی اس ــرون س ــادی بی  اقتص
اصالحات و تغییرات منطقی و مثبت به 

میــزان باورمنــدی مــردم نســبت بــه 
   مان ها بیشتر از پیش می افزاید.ساز

ـ تجارب جهانی نشان مـی ده  د کـه  ن
اصالحات آگاهانه از طریق ایجاد یـک  
نهاد مسلکی، دایمـی و معیـین بهتـر    

حمایت قوی و  .گرفته می تواندصورت 
دوامدار از روند اصـالحات بـه ایجـاد    

منافع ملی  اداره سالم منتج می گردد.
 ایجاب می نماید، جهت تغییر فکـری، 
ــعیت اداری،   ــود وض ــی و بهب فرهنگ
اجتمــاعی، اقتصــادی و حکومتــداری 

اصالحات به عنوان تجربه برنامه  ،خوب
 قرار گیرد.  استفادهموفق جهانی مورد 

انتخاب راه های پرشتاب برای تطبیـق  
نمــی توانــد هــدف هــای  ،اصــالحات
را بـا نتـایج دلخـواه    آن استراتیژیک 

ــازد.  ــرآورده س ــق   ب ــت تطبی موفقی
توام با مهار چالش ها ممکن  اصالحات
نتایج دیرهنگام اصـالحات بـا   و  است

 می گردد. شکیبایی نمودار
تفکـر و  با اصالحات و الگو های نوین،  

آموزشـی اندیشــه های پربار جـدید
برنامه های اصالحات  تـرویج می یابد.

ایجادگر زمینه های انکشـاف متـوازن   
اقتصـــادی، اجتمـــاعی، سیاســـی و 

جلب اعتمـاد   ور است.فرهنگی در کش
مردم در گـرو اصـالحات و تغییـرات    

هر جامعه ای به اصالحات  مثبت است.
و تغییرات ضرورت دارد به ویژه جوامع 

 در حال انکشاف.
تحقق اصالحات در گـرو مشـارکت و   

 هوشیارانه مردم جامعه است.بردباری 
با اصالحات نمی توان راه صد سـاله را  

ت توام تطبیق اصالحا یک شبه پیمود.
با عقب نشینی و افتادن هـای فـراوان   

عامالن تطبیق اصـالحات   ممکن است.
بدون دلسردی و یاس، برنــامه هـای   

 شـان را بـه پیـش می برند.  
 جهان با اصالحات پایان نمـی پـذیرد.  
یکی از شاخص ها برای حفظ سـالمت  
جامعه، به کارگیری راهکار اصـالحات  

جوامـع بیمـاری کـه در ابعـاد      است.
ــی،  ا ــادی، سیاسـ ــاعی، اقتصـ جتمـ

تعلیمی، و تربیتی آن فسـاد  فرهنگی، 
باشد، از همه بیشتر نیازمنـد  رخنه کرده 
  اصالحات اند.

تـدبیر سـالم    ،سیاست بیماری زدایی
سازی و اصال  جامعـه بایـد از سـوی    
مقام های مسوول حکومـت طراحـی و   

ترویج فرهنگ ؛ زیرا حمایت قوی گردد
اداری بـه  مدیریتی و تطبیق اصالحات 

کارایی و ثمربخشی اداره عامه افـزوده  
و سطح معیشتی افراد جامعه را بهبـود  

 می بخشد.
کلید گشایش گره هـای عقـب مـانی     

ملت ها و انکشاف دولـت هـا در گـرو    
اصالحات هدفمند، منطقی و تغییـرات  
برنامه ریزی شدة تدریجی، و مـدیریت  
استراتیژیک پالن های بازسازی در پیوند 

   گ معقول جامعه، نهفته است.با فرهن
، مهندسی مجدد ارشد مسوولیت مدیر

صـدد  سازمان است که به طور دایم در 
ـــای اصــالحات و ـــن روش هـ  یـافت

کمیـت جـدیـد بـرای بهـبود کیفیت،
 و عـرضه خـدمـات ارزنـده می باشد.
مدیر کاردان باید علت شکسـت هـای   
اداره را دریافته و در پی اصـالحات آن  

ــد. ــالم و اصــالحات  برای ــدیریت س م
رهبری شده، زمینه هـای بـازآفرینی   

فرهنگـی و  سازمانی، بازسازی فکری، 
 محیطی را فراهم می سازد.

در ترمینالوژی علوم اجتماعی، برنامـه  
اصال  اداره عامه به عنـوان بخشـی از   

همـی  یک کتلۀ به هم پیوسته و رکن م
ــره  ــد زنجی ــی از فرآین ــالحات ی  اص
ایـن رو،   شناخته مـی شـود. از  

اصالحات به عنوان بستر بزرگ و 
مهد خیزش تغییرات بـه شـمار   

 می آید.
 کردظربایدـنده نـته به آیـرفباز
 دگربایدکرد اندیشهبرخیزکه  هله
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ڳ   ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  چ

  ۀں  ں   ڻ  ڻ  ڻ  ڻ

  ٢٨5البقرة:  چۀ  ہ  ہ  ہ   ہ
که قـرآن بـرای   ست ماه رمضان، ماهی»
هـای   نشـانه  هدایت مردم و هنمایی ورا

باطـل   جدا کننده میان حق و هدایت و
در آن نازل شده است، پس کسیکه در 
ماه رمضـان حاضـر باشـد، بایـد روزه     

 مـاه عبـادت و   . مـاه رمضـان،  «بگیـرد 
 ماه نزول قرآن کریم است، طاعت است،

 بارة این ماه پر برکت فضایل بسیاری در
ــه ذ ــا در اینجــا ب کــر آمــده اســت، م

 :پردازیم هایی از این فضایل می گوشه
فرماید: رسول اهلل فرمـود:   می ابوهریره

 وtکسیکه براساس ایمان به خـدا »
ماه رمضـان را   آنامید اجر و پاداش از 

اش بخشیده  روزه بگیرد.گناهان گذشته
 (٢)«شود می
ــوهریره و ــه   از اب ــت ک ــت اس روای

    که جـان محمـد در دسـت     خداوندی
  او است، تغییر بوی دهان شـخص روزه 

از بـوی مشـک   t دار نزد خداونـد 
 بـرای شـخص روزه   خوشبوتر است. و

ــا آن    ــه ب دار دو خوشــحالی اســت ک
ــحال ــی خوش ــامی م ــه  گردد:هنگ ک
کند، بـه افطـارش خوشـحال     افطارمی

کـه پروردگـارش را    شود. وهنگامی می
اش خوشـحال   به روزه کند، ات میمالق
 (١)«شود می

از سهل بن سـعد روایـت اسـت کـه     
همانـا در   »گوید: رسول اهلل فرمود:  می

ــه آن  بهشــت دروازه ــه ب ای اســت ک
شـود. در روز قیامـت    گفته می«ریّان»

شـوند.   داران از آن وارد می تنها روزه
داران کجــا   شــود: روزه مــی نــدا داده
از آن  نـد. و خیز آنگاه بر مـی  هستند 

شوند. پس از آنکه وارد  دروازه وارد می
کسـی   شود. و شدند. دروازه بسته می
 (3)«شود دیگر از آن وارد نمی

ــره ــو هری ــه  از اب ــت ک ــت اس روای
فرمایـد:   مـی  گوید: رسـول خـدا   می
هرگاه ماه رمضان فرا رسـد درهـای   »

شود و درهای دوزخ  بهشت گشوده می
 گـردد و شـیاطین در بنـد و    بسته می
 (٤)«شوند زنجیرمی

هرگـاه مـاه   »ودر روایتی دیگر آمـده:  
رمضان فرا رسد درهـای رحمـت بـاز    

 گردد شود و درهای دوزخ بسته می می
 .«شوند وشیاطین به زنجیر کشیده می

و در روایت امـام ترمـذی، در دنبالـۀ    

و نــدا »حــدیث چنــین آمــده اســت: 
ای کسـیکه   دهـد:   ای نـدا مـی   دهنده

 ستی! جلو بیـا. خواهان خیر و خوبی ه
بـدی   کـه خواهـان شـر و    کسی وای

خداوند بندگانی  دست بردار. و هستی
و ایـن در همـه    کند تش آزاد میآرا از 
 (5)«های رمضان است شب

 که گفتیم احادیـث بسـیار در   همچنان
بارة فضیلت روزه و ماه مبار  رمضـان  
آمده است که ما دراینجـا بـه همـین    

بخشـش  کنیم. ماه رمضان ماه  اکتفا می
کسیکه بر اساس ایمـان   گناهان است،

پاداش، ایـن مـاه    به خدا و طلب اجر و
مبار  را روزه بگیرید و رکـن چهـارم   

هـای آن را   و شب اسالم را بجای آورد
کند، گناهـانش   تهجد سپری با قیام و

د. مـاه رمضـان مـاهی    شو بخشیده می
است که عظیم ترین کتاب الهی قـرآن  

 ں  ں   ڻ چهک کریم کتابی

  ٢٨5البقرة:  چڻ  ڻ  ڻ
های هـدایت.   نشانه و راهنمای مردم، »
 «.جدا کننده میان حق و باطل اسـت  و

 برپیامبر اسالم  نازل شده است.
در ماه رمضان شبی وجود دارد کـه آن  

سال و چهـار   ٨3شب از هزار ماه یعنی
 ماه بهتر است، آن شب، شب قدر است

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ    پ  پ  پ  ڀ  ڀ    چ

ٺ    ٺ  ٺ  ٺ  ٿ ٿ  ٿ   ڀ 

ٹ   ٹ  ٹ   ٹ  ڤ  ڤ    ڤ   ڦ  ڦ  ڦ  

  5 - ٢القدر:  چڦ  ڄ
شب قدر بهتـر از هـزار مـاه اسـت.     »

گویـد: رسـول خـدافرمود:     می
رمایـد:  ف خداوند عزوجـل مـی  »

همۀ اعمال فرزنـدان آدم بـرای   
خــودش اســت. مگــر روزه کــه 

مـن   راستی برای من اسـت. و  به
 دهـم؛  خودم پـاداش آن را مـی  

روزه سپر است. پس هرگـاه روز   
ــود،  داری  روزه یکــی از شــما ب

 سخن زشـت و ناسـزا نگویـد و   
هرگاه کسی بـه او   فریاد نزند. و
 شـد، ریا بـا او درگی  ناسزا گفت،
قســم بــه  ام، روزهبگویــد: مــن 
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در آن شـب   فرشتگان و رو )جبرئیل(
پروردگارشان بـرای هرکـاری    ةبه اجاز
آیند. آن شب تـا طلـوع فجـر     فرود می
تـرین   بـزرگ  «.سـالمتی اسـت   سالم و
وحیـد و اهـل   ای که میان اهـل ت  معرکه

اهل توحید بر اهل  و شر  واقع گردید،
وخداوند میان حق و  شر  پیروز شدند

بـود   ابدر کبر باطل جدایی انداخت،غزوة
 .که در هفدهم ماه رمضان اتفـاق افتـاد  
فتح مکه، در ماه رمضان صورت گرفتـه  

 است.
بجا آوردن نمازهای سنت در مـاه  ثواب 

ر رمضان، ثوابش برابر با نمـاز فریضـه د  
غیر رمضان است، و نمازهـای فریضـه،   
برابر با هفتاد فریضـه در غیـر رمضـان    

ماه رمضان ماهی است کـه در   .باشد می
شـود،   بهشت باز می های رحمت، وه واز
 گـردد و  بسـته مـی   های دوزخ دروازه و

 شوند. شیاطین در زنجیرها بسته می

ای  های رمضان منادی در هر شب از شب
ای کســیکه  دهــد:  از آســمان نــدا مــی

 خوبی هستی جلو بیـا، و  خواهان خیر و
بدی هسـتی   که خواهان شر و کسی ای

های رمضان خداوند  در شب دست بردار.
بزرگ بندگانش را از آتـش جهـنم آزاد   

رمضان ماهی است کـه اولـش    کند. می
ــرت، و  ــطش مغف ــۀ وس ــت، و ده  رحم

هایی از آتـش اسـت.    ر آخرش آزادی و
ست، پاداش رمضان ماه صبر و بردباری ا

ثـواب انجـام دادن    صبر بهشت اسـت. 
عمره در ماه رمضان، مانند ثواب انجـام  

 دادن حج همراه رسول اهلل است.

 ماه رمضان ماه بخشش واحسان است.

در شب آخـر رمضـان خداونـد گنـاه      
بخشد، چنانکه گـارگر   داران را می روزه

بعد از به پایان رساندن کارش مزدش را 
 .کند دریافت می

مـاه مبـار     :رمضـان  مبـارک   ماهت اثبا
 شود: رمضان به دو گونه اثبات می

اگر یک فرد عادل  رویت هالل ماه رمضان:
و راستگو هالل مـاه رمضـان را ببینـد،    
 گواهی او برای اثبات هالل کافی است.

این در صورتی است که آسـمان صـاف   
بود وماه رویـت   باشد و اگر آسمان ابری

بان را کامـل  نشد، باید سی روز ماه شع

با دیدن ماه »فرماید:  می پیامبر نمود.
روزه بگیرید وبا دیدنش افطـار کنیـد،   

خاطر ابری بـودن آسـمان(    پس اگر )به
هالل بر شما پوشیده بود، سی روز مـاه  

 «.شعبان را کامل کنید
زم به ذکر است که برای اثبات هـالل  ال

بلکه  یک نفر کافی نیست، شوال گواهی
در  و دل گـواهی دهنـد،  نفر عا باید دو

بایـد سـی روز    صورت دیده نشدن ماه،
 گرفت. روزه

 :روزۀ رمضان فرضیت 
رمضــان پایــه و رکــن چهــارم  ه ایروز

کـه   بـر همـه کسـانی     و اسالم اسـت، 
شرایط الزم را داشـته باشـند فـرو و    
واجب است. روزه در ماه شـعبان سـال   

وجوب روزه  و گردید. فرودوم هجری 
سـنت رسـول اهلل    با نص صریح قرآن و

 فرمایـد:  قـرآن کـریم مـی    ثابت است.
ٿ  ٿ  ٿ  ٹ       ٹ  ٹ  چ

ٹ    ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  

 ٢٨3البقرة:  چڦ
 روزه  ایـد،  که ایمـان آورده  کسانی ای»

همانگونـه کـه بـر     بر شما فرو شـده، 
فرو شده بودند، کسانیکه قبل از شما 
 «.بود، تا پرهیزگار شوید

ڱ    ڳ   ڳ  ڱچ فرمایـد:  و می

ڱ  ڱ  ں  ں   ڻ  ڻ  

ۀ  ہ  ہ  ہ     ۀڻ  ڻ

ھ  ھ  ھ  ے      ے  ۓ      ھہ

ۇ  ۇ  ۆ  ۆ     ڭۓ  ڭ   ڭ  ڭ

ۈ  ۈ  ٴۇ   ۋ  ۋ  ۅ  

ۅ  ۉ  ۉ  ې   ې  ې  

 ٢٨5البقرة:  چې
است که قرآن برای  ماهی ماه رمضان، »

هـای   راهنمایی و هدایت مردم و نشـانه 
و جدا کننده میان حق و باطـل   هدایت،

ر آن نازل شده است. پس کسـیکه در  د
بایـد روزه   ماه رمضـان حاضـر باشـد،   

و آن کسیکه بیمار یـا در سـفر    بگیرد،
 » بجـای آن،  های دیگـری را  روز است،

 خداوند برای شما آسـانی  «روزه بگیرد
سـختی و زحمـت شـما را     خواهد، می
که ایـن روزهـا را    خواهد، برای این نمی

کـه   ایـن خـاطر   کامل کنید، و خدا را به
بـزرگ بشـمرید،    شما را هدایت کـرده 

 «.کنید گذاری باشد که سپاس
 فرماید:  می رسول اهلل 
ننن خ مخِة أخ د اخ ِإلخننناخ » نننٍس: شخ ننن خ   عخلخننن،  خمد    ب  ِنننيخ اإِلسد

ِإهخنن ِ  الا نن خِةا  ا  خس نن    الل ننِاا وخ نن   ِإا  الل ننا  وخأخ     حخم 
ِإ یخ ِء الی   ِةا وخالحخجِّا وخ  ِ   خ خضخ  خ وخ  (1)«صخ د

 اسالم بر پنج پایه و اساس بنا شده است:
که نیست معبـودی   گواهی دادن به این
کـه   یکتـا و ایـن   به حق بجـز خـدای  

 فرستاده خداست. محمد
 رپا داشتن نماز.ب 
 پرداخت زکات. 
 حج خانۀ خدا. 
 روزة رمضان. 

بر واجب بودن  و همچنین امت اسالمی
فـاق دارنـد،و   روزة رمضان اجماع و ات

و  های اساسی اسالم، یکی از ارکان و پایه
شـمار   از مسلّمات و ضروریات دین بـه 

کسیکه آن را انکار کند کافر  و آید. می
 گردد. از دین اسالم مرتد می و

 :استقبال ازماه مبارک رمضان
مسلمانان صدر اسالم از صحابۀکرام و 
 ای تابعینش به ماه رمضان اهتمام ویژه

خواسـتند کـه    از خداوند میدادند، می
ها را تا ماه رمضان زنده نگه دارد تا  آن
که بتوانند این ماه پر فیض را روزه  این

بگیرند،و با قـدوم رمضـان خوشـحال    
ــی شــدند، روزهــای آن را روزه و   م
هایش را بـا نمـاز شـب و تـالوت      شب

داشـتند،و در ایـن    قرآن زنده نگه می
را  ماه با انجام انواع طاعات، نفس خود

نمودند.همچنین خود  می تزکیه و پا 
ــاده   ــا دشــمنان آم ــاد ب ــرای جه را ب

کردند.و همچنانکـه ذکـر کـردیم     می
ترین غزوه و جنگ یعنـی   بزرگ

جنگ بدر در ماه رمضان اتفـاق  
افتاد، فـتح مکـه نیـز در مـاه     

دانسـتند   ها میرمضان بود. آن
که ماه رمضـان مـاه کسـالت و    

چنانکـه   تنبلی و خواب نیست،
 کننـد،  خی چنین گمان مـی بر

بلکه باید گفت ماه رمضان مـاه  
جهادو عمل است، پس  عبادت،

 باید این ماه پر برکت را گرامـی 
بداریم و این فرصت را غنیمـت   

 ،عباداتبشماریم و این ایام را با 
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 کنـیم  سـپری قرآن کریم طاعات و تالوت 
سوی خدا برگردیم و  قبل ازهر چیز باید به

بـا   و هان توبـه کنـیم،  ناتمام گ خالصانه از
سـوی   خدای خویش عهد ببنـدیم کـه بـه   

بندة مخلص و  گناهان باز نخواهیم گشت و
فرمانبری خواهیم بود، در این مـاه کوشـا   

مسـتحبات عمـل    باشیم که به واجبـات و 
از محرّمـات و مکروهـات اجتنـاب     کنیم و

ورزیم. بایدتمام اعضای بدن ما در این مـاه  
زبـان از غیبـت و    طوریکـه  بـه  روزه باشد،

 حرام، چشـم از  کالم زشت و چینی و سخن
شنیدن سـخنان   گوش از و نگاه به نامحرم،

 دسـت و  و ترانه، و آواز حرام امثال غیبت،
مصـون و   از انجام دادن اعمـال حـرام،   پا

 .باشد دار روزه
 روزه و نمازهای تراویح درماه رمضان بایـد 

 پاداش امید اجر و ایمان و روی اخالص و از
خاطر پیروی از مـردم   ازخداوند باشد، نه به
چنانچــه  هــا روزه گرفــت. یــا تــرس از آن

اسـاس  کسیکه بر »فرموده است:  پیامبر
 وی روزه گرفـت ایمان به خدا و امید اجراز

 «.شـود  اش بخشـیده مـی   گذشته گناهان
کسیکه بر اساس ایمان و اخالص »وفرموده: 

از و طلب اجر از خداوند در ماه رمضان به نم
ــده  ــب زن ــان   و ش ــردازد، گناه داری بپ

 رسـول اهلل  «.شـود  اش بخشیده می گذشته
کسیکه همـراه امـام بـه نمـاز     »فرماید: می

که امـام ازنمـاز فـارغ شـد،      ایستاد، تااین
 «.شود برایش قیام شب نوشته می

فراموش  در ماه مبار  رمضان شب قدر را
کـه از هـزار مـاه     نکنیم، آن شب مبارکی

 بهتـر  چهار مـاه افضـل و   سال و ٨3یعنی
این شـب مبـار  در ده روز اخیـر     است،

پس اوقات خود را با تالوت قرآن کـریم  
کنیم و در این ماه با کـالم الهـی    سپری

انس بگیریم، و در آیاتش تـدبر و تفکـر   
آن کـریم در روز  بکنیم و بدانیم که قـر 

 کند. قیامت برای انسان شفاعت می
عزیزان، عمر انسان کوتاه و محدود است 

را با لهو و  پس این ایام فرخنده و گرامی
های بیهوده تلف نکنیم،  لعب و سرگرمی

و بدانیم که روز قیامـت از ایـن او قـات    
 شویم. پرسیده می

شـرایط وجـوب روزه    :شرایط وجوب روزه
کـه   ؛ پـس بـر فـردی   سذ   ا عبارت است از:

کـه   کافراست روزه واجب نیست تا ایـن 
خص دیوانه شعقل؛ پس بر مسلمان شود.

وی که تکلیف ازروزه واجب نیست، زیرا
 .برداشته شده است

قلم تکلیف از »فرموده است:  رسول اهلل
سه نفر برداشـته شـده اسـت: شـخص     

 یابـد. کسـی   که بهبودی دیوانه تا زمانی
که بیدار گردد، و از  که خوابیده تا زمانی
بلوغ؛ پس  «.که بالغ شود کود  تا زمانی

کودکان روزه واجب نیست، تا زمانیکه بر
اگر توانایی داشته باشـند   بالغ شوند، اما

ها را به روزه امر کـرد   خوب است که آن
 که عادت بگیرند. تا این

که  توانایی بر روزه گرفتن؛ پس شخصی
من یـا بیمـاری مـز    سالی خاطر بزرگ به

نـدارد، بـر وی   را توانایی روزه گـرفتن  
هر روز به یک  عووواجب نیست، و در 
 .نفر مسکین غذا بدهد

 :شرایط صحت روزه

ــودن روزه  شــرایط صــحت و درســت ب
عبارت است از: اسالم، پس روزه شخص 

 کافر صحیح نیست. 
ــحیح    ــه ص ــان دیوان ــل، روزه انس عق

تمییز، پس روزه کود  غیـر   باشد. نمی
 نیست.ممیز درست 

پا  بودن از موانع شرعی، مثل: حـیض،  
و نفاس که در صـورت وجـود آن، روزه   

 وقتـی  هـا  درست نیست. پس روزه خانم
درست است کـه از عـادت ماهانـه و از    

نیـت،   خون بعد از زایمان پـا  باشـند.  
باید در شب وپیش از طلوع فجـر نیـت   

 روزه داشته باشد.
و جای نیت در قلب است. و بدون نیـت  

 درست نیست. روزه
 :ارکان روزه

دار باید در شب وقبـل از طلـوع    روزه نیت:
فجر نیت وقصد روزة فردا را داشته باشد، و 

نـدارد، زیـرا از    با زبان نیت کـردن لزومـی  
رسول خدا ثابت نشده است و از آنجاییکـه  

آیـد، بلنـد    شمار می نیت جز اعمال قلب به
شدن در شب برای سحری خـوردن، جـزء   

ــوب   ــت محس ــینی ــردد. م ــامبر گ  پی

نن    بِ ل نِّ، نن  » فرمایــد: مــی نن  األخعدمخ ــا » «ِإل مخ همان
 «.کردارها به قصد نیت بستگی دارد

  کنـد کـه   روایـت مـی   ام المؤمنین حفصـه 
کسیکه )در شب(و قبل »فرمود:  رسول اهلل

از طلوع فجر نیـت و قصـد روزه نکنـد. در    
 (٨)«حقیقت آن روز را روزه نگرفته است

د در ارتباط با روزة فـرو مـاه   آنچه ذکر ش
اما برای روزة سنت نیت کردن  رمضان بود،

شب الزم نیست، بلکه اگر از طلوع فجر  در
ش هـم چیزی نخورده باشـد و بـا همسـر   

 اش درست است. بستری نکرده باشد، روزه
و  شد، به منزلش وارد می زیرا که: پیامبر
آیـا چیـزی بـرای    »پرسید، از همسران می
گفتند خیر ایشـان   ها می اگر آن د خوردن داری

 (٨) «.فرمودند: پس من روزه هستم می
 کند، داری از آنچه که روزه را باطل می خود

و جماع، از طلوع فجر  آشامیدن، از خوردن،
ڄ  چ  فرماید: خداوند می .تا غروب آفتاب

ڄ  ڄ  ڃ  ڃ   ڃ  ڃ  چ  چ  چ     

  ٢٨٧البقرة:  چڇ     ڇ  ڍ   ڍ  ڌ  ڇچ  ڇ

خورید و بیاشـامید، تـا زمانیکـه رشـته     ب»
برای شـما   از رشته سیاه)شب( سفید)فجر(

 معلوم و آشکار شود، سپس روزه را تا فـرا 
 رسیدن شب کامل کنید.

 منابع:

 اند. ( روایت كرده141( ومسلم )0910اما  بخاري )-0

 اند. ( روایت كرده0000ومسلم )(0916اما  بخاري)-8

 اند. (روایت كرده0008( ومسلم )0294)اما  بخاري-3

 (.0119( ومسلم )0292اما  بخاري )-6

 (.0119/8صحیح مسلم )-0

  428سنن ترمیي )-4

 (روایت كرده اند04(ومسلم)2اما  بخاري) 1-

( و ابو داود 4/821صحیح است اما  احمد ) -2 

( روایت 8330( و نسائی)131( و ترمیي )8606)

 اند. كرده

 
 

 زنده داری ایـن  که با رمضان است،
ده شــب اخیــر، بــا ذکــر و دعــا و 
استغفار و تـالوت قـرآن بتـوانیم    
از  فضیلت شـب قـدر را دریـابیم.   

اعتکاف در ماه رمضان بخصوص ده 
 روز آخر غافل نباشیم.

ماه رمضان ماه احسان و نیکوکاری 
اهی است که باید به فکـر  است، م

دیگران بود. پس با انفاق و بخشش 
بـه   و با صدقه دادن به مستمندان

 ها باشیم. یاد آن
ماه رمضان ماه نزول قـرآن اسـت،   
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در این شکی نیست کـه روزه یکـی از      
بهترین اعمال صالحه نزد اهلل تعالی است 

ـ   ه به آن ه مین خاطر پروردگـار عـالم ب
ترغیب و تشویق نموده و یکی از ارکـان  

ــت  ــرار داده اس ــالم روزه را ق روزه  ،اس
در آن پـاکی نفـوس،   کـه  عبادتی است 

طهارت قلوب، تهذیب اخالق و شکیبائی 
ذا امم سابقه هـم از  آن حاصل میشود له

این عبادت محروم نماندنـد چنانچـه اهلل   
   ٿ  ٿ  ٿ  ٹچ تعالی میفرمایـد: 

ڤ  ڤ  ڤ    ٹ  ٹ  ٹ    ڤ

 ٣٨١البقرة:  چڦ   ڦ  ڦ

ایـد!    که ایمـان آورده  کسانیای  ترجمه:
 شده، همـان  فرو گردانیدهروزه بر شما 

گونه که بر کسانی که قبل از شما بودنـد   
ـ ؛ تـا پرهیز بـود  فرو گردانیده شده ار گ

 شوید. 

پس معلوم میشود که روزه دارای اهمیت 
زیـادی بـر   ایای بلند و باالی بوده و از مز

خوردار است از اینـرو میخـواهم نکـات    
چندی را از کالم الهی و احادیث گهربـار  

قین روزه نگاشـته  خـدمت شـای   نبوی
 ذخیره آخرت سازم.

که روزه بنای چهارم اسـالم را  ی از آنجای
کیل میدهــد در قــدم اول معنــی و تشــ

مفهوم روزه را که در زبان عربـی صـوم   
گفته میشود واضح ساخت تـا در بخـش   

مه کرام مشـکل  اقوال ای آیات، احادیث و

 پیدا نشود.برای خوانندگان فهم 
منع شـدن از هـر فعـل و     لغت:صوم در
 (١١١/  ٣) - ال س،ط الماةر قول.

عبارت دیگر: باز داشتن نفـس از  ه یا ب
ی )در افعـال واقع شدن طعام و شراب و

که در جریان روزه حرام میباشـد( بـه   
 نیت خالص برای اهلل، صوم گفته شده.

 (١١٨/  ٣)   ،ر اب  فف ،ر 
بـاز داشـتن   از عبارت  صوم در اصطالح:

نفس از مفطرات با همرای نیت است از 
طلوع فجر الی غروب آفتـاب تمـام و   
و کمال روزه با اجتنـاب از ممنوعـات   
عدم وقوع در محرمات است چنانچـه  

)کسیکه سـخنان   رسول اهلل میفرماید:
ــد    ــر  نکن ــان را ت ــل ب         دروغ و عم
اهلل تعالی به تر  غذا و نوشـیدنی وی  

(١٦١/  ١) - القرطبي فف ،ر ضرورت ندارد(
 

و  تقـوا  روزه ماه مبار  رمضان وسیله
پرهیزگاری و تزکیـه نفـوس گردیـده    

  .ردار می آوو پاکی را ببطهارت 
فوق الذکر حافظ ابو الفداء در زیر آیت 

)روزه( کـه در آن  مینویسد: بخـاطری 
ــارت  ــس و طه ــه نف ــاکی از  تزکی و پ

آمیختن نا گواریها و اخالق نا پسندیده 
  میباشد، فرو گردیده است.
  (١١٨/ ٣)   ،ر اب  فف ،ر

آیت کریمه اهلل تعالی مؤمنین را بـه   در
نـان  یاطمگرفتن روزه تشویق نمـوده  

میدهـد ایـن تنهـا بـاالی شـما فـرو       
نگردیده بلکه باالی امت هـای قبـل از   
شما نیز فرو گردیده بود، بلی چرا روزه 
باالی ما و امت های سابق فرو گردیده 

دارد یـا   آیا کدام مزیت ویـژه ای بوده  
 :بدون کیف و کان  در پاس  باید گفـت 
پروردگار عالم هـیچ حکمـی را فـرو    

از حکمت ها  مملواینکه  نمیگرداند مگر
حکمت هـای نهفتـه در حکـم     ،میباشد

الهی گاهی بیان میشود گـاهی پنهـان   
 میماند آنچه بما مربوط میشـود تعمیـل  

آیـت   حکم است نه تالش حکمت اما در
حکمـت روزه  در کریمه اهلل جـل شـانه   

 برای ما بیان فرموده اسـت و آن اینکـه  

تا شما پرهیزگـار   گفته چڦ  ڦچ
شـامل معـانی زیـادی     تقواشوید کلمه 
 : از جمله چیزهای شـامل تقـوا  میباشد

 آنچه را کـه است اینکه روزه دار 
از  ،تــر  کنــد اســت م اهللاحــر

قبیل خوردن، نوشـیدن، جمـاع   
کــردن و غیــره آنچیزهــای کــه 
نفسش بطرف آن میالن دارد)در 
جریان روز(، بخاطر تقرب الی اهلل 

ــه از ــواب حاصــل ک ــر  آن ث ت
 (٨٦/ ٣) ال ا ي فف ،ر         میشود.

چنانچه در جـای دیگـر چنـین    
مـا سـلو  و   تفسیر شده است: 

رفتــارخود را تهــذیب و تصــفیه 
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 معاصی و گناه دوری جویم. نموده از

(١٦١/ ٣) - الااراوي فف ،ر 
 

تمام  در تقوا تمام خیر نهفته است یا تقوا
خود جمع نمـوده اسـت و   امور خیر را در

و و آخرین است  وصیت اهلل تعالی برای اولین
بهترین خیری است که انسان از آن  تقوا

 استفاده میکند.
(١0١/ ٣) - القرطبي فف ،ر

 

 در جای دیگر قرآن چنین آمـده اسـت:  

ۓ  ڭ  ڭ   چ

ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  

ۆ         ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  

 ١١األمیاب:  چۅ

دار،   دار و زنـان روزه   مردان روزه ترجمه:
من و مردانی مردان پاکدامن و زنان پاکدا

که بسیار به یاد خدا هستند و زنانی کـه  
بسیار یاد خدا میکننـد، خداونـد بـرای    
همه آنان مغفرت و پاداش عظیمی فراهم 

 ساخته است.
در این آیت مبارکه اهلل تعالی مـرد و زن  
را مخاطب قرار داده بطـور خـاص ذکـر    
نموده و فضیلت شان را در اجرای اعمال 

ــردو را د ــک یکســان و ه وشــادوش نی
همدیگر قرار داده هویدا ساخته است در 
ضمن اینکـه اعمـال نیـک را از ایشـان     
خواسته وعده بهتـر هـم برایشـان داده    
است که نتیجه اعمال نیک شـان همانـا   
 بخشش گناهان و پاداش بزرگ میباشد.

ض الهی بـوده وقـت و   روزه یکی از فرای
زمان آن در شریعت اسالم معین میباشد 

مبار  رمضان بمدت سـی  که آن در ماه 

بر عالوه روزه فرضی ماه مبار  رمضان 
روزه های دیگری هم داریـم از قبیـل   
فدیه مقتول، کفاره ظهار، فدیه حـاجی  

که در حج قربانی نیابد یـا توانـائی    ای
و سلب شود، کفـارة قسـم،   قربانی از ا

روزه نذری و روزه هـای مسـنون کـه    
گاهی وقت آن از طرف شریعت تعـین  
شده و گاهی بدون تعین امر شده است 
که هر کدام آن بحث مفصلی اسـت در  

 باب خود.
روزه ماه مبـار  رمضـان شـریف بـر     
عالوه اینکه فرو الهـی اداء میگـردد   

د برای جسم و جـان انسـان   فواید زیا
ـ  ــود مـ طاعــت  :ورد ماننــدی آبوج

ــاب از   ــس و اجتن ــه نف پروردگار،تزکی
معاصی چنانچه در بیان کلمه تتقون در 

 باال ذکر کردیم.
روزه عبادت است که در آن وجود ریـا  
 یا وقوع ریا بسیار کم دیده میشود بـه 

نجـات از آتـش دوزخ   بـه  مین خاطر ه
 الل نا  خفنيخ  ال  ن د يِّ  سخا، ٍ  أخبي عخ د  وعده داده:

: اهلل صننل  اهلل عل،ننا وسننلر  سنن     هنن  خ : هنن   ع ننا  
 اهلل ب عخن خ  ِإا   اهلل سنِب،لِ  هي  خ       ا      عبد ٍ  ِ  د   خ 

 .عل،نا  یفن،إ   رِ ف    سبا، خ  ال    ِ  عخ  وج خا   ال،خ  ِ  ِبذلك
 (١١١/ ١) یروي     ش - الا لح،     ض

 :کـه  است روایت خدری سعید ابو از
 کـه  نیست دةبن هیچ: فرمود اهلل رسول
ــدا راه در روزی ــرد، روزه خ ــر گی  مگ
 ،روز آنواسـطه روزه   به خداوند اینکه
 .میدارد دور دوزخ از سال هفتاد را وی

در حدیث دیگر آمده است کسیکه بـا  
اخالص کامل و نیت ثواب مـاه مبـار    
رمضان را روزه میگیرد اهلل تعالی تمـام  
گناهــانش را میبخشــد چنانچــه از   

 روایت اسـت کـه:   ابو هریره حضرت
رسول اهلل فرمود: کسی که رمضان را از 
روی ایمان و اخالص روزه گیـرد، گنـاه   

 گذشته اش آمرزیده می شود.
   لر( - یف، عل،ا.)ب     

  آری فضــیلت دیگــری از روزه کــه   
رسول اهلل خـود بیـان نمـوده انـد در     

بهشت دروازه ای بنام ریان وجود دارد 
ون روزه خاص برای روزه داران بـد که 

داران کسی دیگری از طریـق آن وارد  
بهشت نمیشود هر زمانیکه روزه داران 

وازه ریـان  ریعنی صـائمین از همـان د  
داخــل جنــت شــدند بســته میشــود 

 سنا ٍ  بن ِ  سن لِ  عن  چنانچه روایت اسـت: 
نننل ر عخلخ،دننناِ  اهلل   صخننّل، ال  بِنننيِّ  عنن  ع نننا   اهلل  فنني  وسخ
  خنن د  ل   الر   نن  ا: لخننا قخنن     ن   بخ بخنن    الةخ  ننا ِهنني ِإ   : هن  
 أخمنن إ  ِ  دننا  نن  ل   ا الِق،  نناا  نن  خ  الا نن  م  خ  ِ  دننا  

    ل   ا هخ،ق    خ  الا   م     أخ  خ :  ق     غخ،ری را
نن إ  ِ  ننا     نن  لد  هنخلخننر أ غِلنن،خ  مخ خلنن ا هننِ نا غ،ننریرا أخمخ
نن إ. ِ  دننا    .عل،ننا( ) یفنن،إ    (١١١/ ١( یننروي -الانن لح،    نن ض أخمخ

   لر( -)ب    

 است روایت سعد بن سهل از ترجمه:
 در ینـه یآ هـر : فرمـود  پیـامبر  :که

 گفته ریان آن به که است دری بهشت
 از قیامت روز در داران روزه و شود می
 غیـر  هیچکس که گردند می داخل آن
گفته  گردد، نمی داخل آن از ایشان از

نـد! پـس   ا می شود: روزه داران کجـا 
و از آن کسی غیر از  ایستاده می شوند

ایشان داخل نمی گردد و چون داخـل  
می شود و هـیچکس از       شوند بسته 

 آن وارد نمی شود.
 گی بین انسـان و بـین  زرل بروزه حای

 آتش دوزخ میگردد چنانچه از حضرت
 پیـامبر  روایت است که: ابو امامه

فرمـود: آنکـه روزی در راه خـدا روزه    
خ خندقی او و دوز گیرد، خداوند میان

ــله آن(   قرار ــد که)فاصـ ــی دهـ مـ
 آسمان و زمین است.)فاصله بین(مانند
 فر ذ  

در روایت دیگر آمده است: از حضـرت  
 :فرمـود  روایت است که نبی جابر
روزه سپر است سپر قرار میدهد  یقیناً

آنرا انسان از آتـش دوزخ )اهلل تعـالی   
میفرماید( روزه برای من اسـت و مـن   

 عوو آنرا میدهم.
 (١٣٣/  ١١)أمم      

از فضیلت های روزه شفاعت آن است 
ـ  ــت چنانچـ ــرت ه ازدر روز قیام حض

روایت اسـت کـه    عبداهلل بن عمرو

یا بیست و نـه روز حسـب بیـان    
 رسول گرامی حضـرت محمـد  

 میباشد چنانچه میفرماید:
 بعمــر بــن اهلل عبــد از :ترجمــه
 : »فرمود اکرم نبی که است روایت
 و نوشـتن . هسـتیم  امـی  ملتـی  ما

 مـاه، . دانـیم  نمـی  را کردن حساب
 مـی  قـدر  این گاهی و اینقدر گاهی
 نمــودن ســتهب و بــاز بــا و. )«شــود

 نخسـت،  خـود،  دسـتهای  انگشتان
 بـه  را روز سـی  سپس، و نه و بیست
 (٨٨١:  ) ب   ي صح،م   یار .داد( نشان آنان
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روزه و قرآن  :رسول اهلل فرمودند بیشک 
قیامت شفاعت  در روزکریم برای انسان 

میکنند. روزه میگوید: ای پروردگار مـن  
اینرا در روز از غـذا و خواهشـات منـع    

عت من را در بـاره اش قبـول   کردم شفا
فرما، و قرآن کریم میگوید: من در شـب  
وی را از خواب باز داشتم پـس سـفارش   
من را در باره اش قبول کن، پس سفارش 

 (. ٣١١/  ٣٣) أمم       شان قبول میشود.

در روایت دیگر آمده اسـت کـه اجـر و    
پاداش هر عمل نیک انسانها انـدازه دارد  

ر را اهلل تعالی خود مگر روزه مزد روزه دا
میدهد و خوشی های بـرای روزه دار در  
وقت افطـار میسـر میشـود کـه بـرای      
 دیگران میسر نمیشود چنانچه میفرماید:  

: گفت که است شده روایت ابوهریره از
[ کـه ]نیکـی  کـار  هر: فرمودند پیامبر
 آن پـاداش  و جزا[ )میدهد انجام]انسان
ـ  و گفتار]هر ؛(شود می برابر چند  الاعم
 برابر ده ،[میدهید انجام که]نیکی کار[ و

ــد ــا تاهفتص ــا برابرت ــه آنج ــدا ک  خ
[ پـاداش  و اجـر  ( ]آن از بیشتر)بخواهد
 از کـه  روزه جز: فرماید می خداوند. دارد
 مـن  برای روزه زیرا جداست، قاعده این
 میـدهم؛  را آن پـاداش  و جزا من و است
ــای دار روزه ــایالت ارض ــی تم  و جنس

. میکنـد  تـر   من اطرخ به را خوردنش
: شـود  مـی  شاد موقعیت دو در دار روزه
 کـه  زمـانی  و میکنـد  افطـار  کـه  زمانی

 همانـا . کنـد  مـی  مالقات را پروردگارش
 بـوی  از خـدا  نـزد  دار، روزه دهـان  بوی
 (٣٨٣:  ) ه سي ام م   .است خوشبوتر مُشک

روزه از جمله مکفرات گناهان و لغزشات 
آمده  انسانان میباشد چنانچه در حدیث

 عمـر  خدمت: گوید می است: حذیفه
 ایشـان  کـه  بودیم نشسته خطاب ابن

 در حـدیثی  شـما  از کسـی  چه: پرسید
ــورد ــه م ــول از فتن ــاد اهلل رس  دارد  بی
 حـدیث  مـن : گفـتم : گویـد  می حذیفه
 کـه  همـانطور  مورد، این در را اهلل رسول
: فرمـود  عمر. دارم بیاد فرمودند، ایراد
 فتنـه : گفـتم . داریـد  جرأت خیلی شما

 زن، ناحیـه  از مـرد  دامنگیـر  که هایی
 بـه  شـود  مـی  همسایه و فرزند، ثروت

 بــه وامــر صــدقه، روزه، نمــاز، وســیله
 خواهنـد  بـین  از منکر از ونهی معروف
(.١١١:  ) ب   ي صح،م .رفت..

  

    حدیث دیگـر چنـین آمـده اسـت:     در 
 رسـول  که کند می روایت هریره ابو

 از را رمضـان  مـاه  که کسی: اهلل فرمود
 پاداش، و اجر حصول برای و ایمان روی
ــرد، روزه ــان بگی ــته گناه  اش، گذش

 ب ن  ي صح،م   یار ه  سي فرجما .شوند می آمرزیده

(  :٣١١) 
پس روزه گرفتن سبب ورود جنـت یـا   

مردى از روزه کلید جنت است چنانچه 
گر نمازهاى پرسید: ببین ا رسول اکرم

ار [ ]مــاه مبــفـرو را بخــوانم و روزه 
رمضان را بگیرم و حالل را حالل بـدانم  

انجام دهـم[، حـرام را حـرام     ]و آن را
]و از آن دورى کنم[ و بر ایـن هـا   بدانم

چیزى دیگر نیفزایم، آیا داخل بهشـت  
آن مى شوم  رسول اهلل فرمـود: بلـى.   

شخص گفت قسم به اهلل تعالی بـر ایـن   
 (١١) /  - الب هي عب  -   لر صح،مچیزهانمی افزایم. 

ــه را  ــی آنچ ــامبریعن ــد تایمهر پی ی
فرمودند چیـزی برآنهـا اضـافه انجـام     
نمیدهم یا اینکه غیر از افعـال مـذکور   
اعمال اضافی دیگر انجام نمیدهم، بهـر  

یگـاه روزه را ثابـت   لت و جاحال فضـی 
 میسازد.

از آیات و احادیث مذکور معلوم گردیـد  
که روزه یکی از ارکان مهم اسالم بـوده  

اسالم انسـان   ،آنه و عمل ببدون قبول 
به پایه تکمیل نمیرسد لهذا باید روزه را 

شـناخت و بـدان    یکی از ارکان اسـالم 
 دش بهره مند شد.عمل نمود و از فوای

ل روزه آیات و احادیث بکثرت در فضای
وجود دارد گـاهی از یـک بخـش روزه    
بحث شده گاهی از بخش دیگـر بحـث   
صورت گرفته است یعنی بگونـه هـای   

بحـث روزه در آیـات قرآنـی و     لفمخت
شده از اینکه مضـمون   احادیث نبوی

ـ     ه بطول نه انجامـد بعضـی از آنهـا را ب

ننـدگان  ارشته تحریر در آوردیم تا خو
و از  محترم از مطالعه آن خسته نشوند
ع سوی دیگر وقت شـان بسـیار ضـای   
نگردد و ان شاء اهلل تعـالی کـه خـوب    

 مستفید میگردند.
 نتیجه گیری:

یکه روزه یک رکن مهم اسـالم  نجایاز آ
است و اسالم بدون آن تکمیـل شـده   
نمیتواند بناءً عمـل بـه آن ضـروری و    
حتمی بوده و سر پیچی از آن انسان را 
بدرجه کفر میرسـاند بـرای عامـل آن    
ثواب و برای تارکش عقاب وعده شـده  

روزه از است، بر عالوه ثواب و پـاداش  
د و با خـود دار  نظر صحی فواید زیادی

از جانــب دیگــر اجتنــاب از معاصــی، 
ــانی،  کنتـــرول از خواهشـــات نفسـ
جلوگیری از لهو و لعب بیجا و هـرزه و  
تادیب نفس در مقابل مشاکل و مصائب 
روز مره زندگی و غیره امـور ناهنجـار،   
پس شائسته هر انسـان اسـت کـه در    

قـدم   روشنی آیات و احادیث نبـوی 
 و هدایات آنهـا را بـاالی دیـده    بردارد

خود نهاده رهنما و رهبر خود قرار دهد 
و از احکام آن ها سر پیچی ننمایـد تـا   

آخرت را از آن و راه فال  و بهبود دنیا 
 خود سازد.

 فهرست مراجع:
 القرآن الکرمی -3
 احادیث قدسي -2
 خباری -1
 ترمذی -4
 ترمجه ي فارسي ریاض الصاحلنی -8
 ترمجه فارسي خمتصر صيحح خباري -6
 تفسري ابن كثري -7
 تفسري السعدي -5
 تفسري الشعراوي -9

 تفسري القرطيب -31
 مسلم -33
 مسند أمحد -32
 معجم وسحط -31
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هم خواهان تشکیل دولـت   عبادت خداوند
 اسالمی است

                    میفرمایـــــــد:  خداونـــــــد 

 چڄ   ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃچ
56الذاریات: 

 

ــه: ــن و ترجم ــدم  ج ــانها را نیافری انس
 .بادت کنندمگراینکه مرا ع

عبادت چنان لفظ جامعی است که همـۀ  
بـاطنی را کــه   کـردار ظـاهر و   گفتـار و 
تحقـق   و دارد می پسندد در بر خدا

گسترده  معنای عبادت به این جامعیت و
بودنش مقتضی است کـه بایـد انسـان    

 گفتار، کـردار، تصـرفات و  همه زندگی، 
ـ    ۀ روابطش را با دیگـران براسـاس برنام

را وضع کـرده   یعت آنسازد که شر عیار
انسان وقتی زندگیش را به ایـن   است و
 ده مـی توانـد کـه در   پیش بـر کیفیت 
 زندگی کند که این کیفیـت در  یاجتماع

ــد و  ــازات نمای ــه از  مج ــانی را ک  کس
        انجام حج  از بوده و برخوردار استطاعت

 گوشه گیری می کنند مـورد پیگـرد و  
 داده حکم شرعی را قرار تحت استفسار
اجرا آورد. بلی چون  بهشان  در قسمت

هدف از آفرینش انسان عبـادت اسـت   
 تحقـق ایـن غـرو باحضـور     تتمیم و

 ملموس یک قـوه اجرائیـه بـه اتمـام و    
 ت.آن حکومت اس نام انجام میرسد که
 شود خونها حراست جانها و حکومت باشد تا از

ڈ  ژ  ژ  ڑ           ڑ  ک  ک  چ  

ڳ    ڳگ    گ  گ  گ  ڳ   ڳ  کک

ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ   ڻ  

ھ    ھۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀڻ

 ٢٧٨البقرة:  چھ    ھ  ے  ے  ۓ  ۓ

ایـد!  ای کسانی که ایمـان آورده   ترجمه:
 وقـانون مسـاوات   ) باره کشـتگان،  در

دادگری( قصـاص برشـما فـرو شـده     
آن کسـی را بـه گنـاه     باید در است) و

 برابـر  آزاد در بلکـه(  دیگری نگرفت، و
 برابر برده، و زن در برابر آزاد، و برده در

جنایتش( از  از زن است. پس اگرکسی)
 دینـی( خـود، گذشـت) و    ناحیه برادر)

کشـنده را   یبها یکی از صاحبان خون
ص تبـدیل بـه   و یا حکم قصـا  ،بخشید
عفـو کننـده(    بها گردید، از سوی خون

 باید نیک رفتاری شود و)سـختگیری و 
بـه   سوی قاتل نیز بدرفتاری نشود، و از

ولی مقتول( پرداخت)دیـه( بـا نیکـی    
 آن کـم و کاسـت و   در انجام گیـرد) و 

 انگاری نباشد( ایـن) گذشـت از   سهل
خفیـف  تاکتفاء به دیه مناسب(  قاتل و

سوی پروردگارتـان.   و رحمتی است از
آن) گذشـت و   کسـی بعـد از   پس اگر

 از دیـه( تجـاوز کنـد)و    خوشنودی از
ــذاب    ــرد( او را ع ــام بگی ــل انتق قات

  دردناکی خواهد بود.

ڭ  ڭ  ڭ  ۇ   ۇ  ۆ  چ

٢٧٩البقرة:  چۆ  ۈ
 

 ای صاحبان خرد! برای شما در  ترجمه:
 زندگی اسـت) بنـابر   قصاص، حیات و

دقائق  آن، و حکمتی که در مصلحت و
همه احکام است. ایـن   نکاتی که در و

است که قانون قصـاص را بـرای شـما    
و خـونریزی   تجـاوز  وضع کردیم تا از

 ( باشد که تقوا پیشه کنید.دبپرهیزی

 عزت انسان و ظ آبروحکومت محاف
ٱ  ٻ  چ کــریم میفرمایــد: قـرآن  

ٻ  ٻ  ٻ       پ  پ  پ   پ     

ٿ     ٿڀ  ڀ  ڀ  ٺ       ٺ    ٺ  ٺ    ٿ

ٿ   ٹ  ٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   ڤ    ڤ  ڦ  

ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ڃ     ڦڦ  ڦ

ڃ   ڃ  چ  چ  چ  چ   ڇ  ڇ  ڇ    

ڎ  ڈ  ڈ     ڎڇ  ڍ   ڍ  ڌ   ڌ

ژ  ڑ  ڑ  ک     ک   ک  ک  گ     

گ   گ    گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  

ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ    ڱ  ں   ں  ڱڱ

 5 – ٢النور:  چہ  ہ  ہ  ہ  ھ   ھ

سوره مهمّی است که مـا  )این(   ترجمه:
ایم و)احکـام( آن را    آن را وحی کرده

   وقتی کـه در  آن حکمفرما باشد و
جامعه ای چنین وضع حاکم باشـد  
 خود را بان آراسته  کردن آسان و

کـدام مشـکالتی را    بسیط بوده و
 «٢٩» ایجاد نمی کند.

متعهد  ظابطه مند و، نظام عیارک ی
میـان   را در تـا نمـاز  موجود باشد 

جامعه با اعمال قوه اقامـه نمایـد،   
اهمالگران را، راجـع بـه    مانعین و
گرفته و تکلیف تحت تعقیب  ،ةزکو

 وشرعی را باالی آنها تطبیق نماید 
 پردازند به صیام نمی مردمی را که

دوم وآ خر قسمت  مولوی عبدالعظمی هجری 
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      هـای واضـحی    آیـه  ایم و  واجب نموده
 دالئــل روشــنی کــه دالّ برقــدرت و )و

 آسمانی بـودن قـرآن   و ،یگانگی یزدان
ایم، تا ایـن کـه    فرستاده آن فرو ند( درا

یکی  جمله احکام سوره، )از   پند گیرید.
ن و مــرد ز ایــن اســت کــه( هریــک از

ازدواج ناکرده( و زناکار)مؤمن، بالغ، حر، 
( نقوانی یاجرا را صد تازیانه بزنید و در)

دین خدا رأفت) و رحمت کاذب( نسبت 
بـه روز   یشان نداشـته باشـید، اگـر   ه اب

بایـد گروهـی از    قیامت ایمان داریـد، و 
به هنگـام   مؤمنان بر) اجرا حکم ناظر، و

 حاضـر  ها و( شکنجه ایشان  زدن تازیانه
ــار  باشــند. ــرد زناک ــیش از م دســت  پ

 کـردن از   زنا و توبه یدکشیدن از کار پل
 آلوده دامانی( حق ندارد جز بـا زن زنـا  

  عمل زشت فاحشه ای که از  کار) فاحشه
آلـوده دامـانی    از گری دست نکشیده و

 توبه نکرده باشد( و یا با زن مشـر  )و 
 مانـدگار  کفر شر  و بر کافری که هنوز

ازدواج کند، همان گونـه هـم زن   باشد( 
دسـت کشـیدن از کـار     زناکار) پیش از

آلوده دامـانی( حـق    ت زنا و توبه ازسپ
 بـر  مانـدگار  پیشـه  ندارد جز با مرد زنا

آلوده دامانی( و  زناکاری و توبه ناکرده از
 یا با مرد مشـر ) و کـافری کـه هنـوز    

ه باشـد( ازدواج  کفر را رها نکرد شر  و
ازدواجی( برمؤمنـان   کند. چرا که چنین
کسانی کـه بـه زنـان      حرام شده است.

دهنـد، سـپس     پاکدامن نسبت زنا مـی 
 ادّعای خود، حاضر( نمـی  گواه) بر چهار
 و ،یشان هشتاد تازیانه بزنیـد ه اآورند، ب 

 طول عمر گواهی دادن آنان را) در هرگز
چنین کسـانی   برهیچ کاری( نپذیرید، و

  هسـتند. فرمان خدا(  متمرّد از و فاسق
حدّ( توبه کنند، )  کسانی که)قبل از مگر 
پشیمانی خود را اظهار نمایند و دیگـر   و

  ایشــان  تهمـت نزننــد، کــه خداونــد از 
کـه خداونـد    افرماید( چر  صرف نظر می
  مهربان است. آمرزگار و

   وجود حکومت   مصئونیت مالی مردم درگرو
هیچکس حق ندارد تا مال شخص دیگر  

صب تصرف نمایـد. مـردم   را به ظلم و غ
ازینکه مال یک دیگر را به شـیوه هـای   
باطل بگیرند و بخورند، منـع شـده انـد    

 قرآن کریم فرموده است:
 ٢٨٨البقرة:  چڱ  ڱ  ڱ  ں   ںچ 

و اموال خودتـان را بـه باطـل) و     ترجمه:
غصـب و   ناحق، همچون رشـوه و ربـا و  
 .دزدی . . .( در میان خود نخورید

یک مسلمان باالی همچنین تحریم مال 
مسلمان دیگر درحدیث مبار  چنـین  

 آمده است:
   لننا و ] کننل الم ننلر علنن  الم ننلر مننرا  م ننا و

«١1» عرفا[
 

همه داشته های یـک مسـلمان    ترجمه:
م است خون او و باالی مسلمان دیگرحرا

 .مال او و آبروی او
مسلط  نظام اسالمی مستحکم وبایست  

ه های از همه داشت وجود داشته باشد تا
 مردم حفاظت و حراست نماید.

حکومت اسـالمی   تخنیکی ضرورت به پیشرفت
 دارد

بخــش جهــت دارد یکــی در  ترقــی دو
ر دی دیگــر وعرضــه خــدمات زنــدگی 

هدف نفس زندگی، اخالق، تحقق عرصه 
معرفت واجبـات   سلو ، تأمین عدالت و

 قیام به آنها. حقوق و و
ارشـادات   از هرگاه جامعه بشری بـدور 

 تکنـالوژی و  ابواب تخنیـک و  دراسالم 
تمدن مادی به پیشرفتهای دسـت یابـد   

انسـانی   یک موفقیت شایان و این تطور
اگــردانش، مــادی محورشــود و نیســت 

تخنیک و صنعت و تکنالوژی از معنویت 
اسالم بدور واقع شـود از هـدف اصـلی    
حیات دور و بـرای جهانیـان تهدیـد و    

 مخاطره خواهد بود.
ـ انسـانیت چ هدف اصیل  مطلوب و زی ی

ها ی نفسانی  آرزو تجمل گرایی و از غیر
خالصـه  رونق مـادی  که در  استمحض 
آزمون بمثابۀ میدان شود بلکه دنیا  نمی

و تمهید برای حصـول زنـدگی آخـرت    
زوال  حیات جاودان و آنچه واقعا است و
نـزد  است زندگی اخروی میباشد  ناپذیر

و جالیش های سراب گـون  هرکسی که 
آنصورت  ردی مطلوب شود دزود گذر ما

و جـوهر و ماهیـت    هدف اصلی مترو 
 زندگی از اندیشۀ او ناپدید می گردد.

از آنجا که انکشافات و تطورات تخنیکی 
و صنعتی از ناحیۀ فعالیت هـای بشـری   

موجـب  ظرافت مسهله پدیدار میشود 
آن است تا به جایگاه انسـان در مـتن   

 .ئی صورت گیردنگاه گذراهستی 

برحقیقـت   تحقیقـات دایـر   پژوهش و
 پـر  عنصـر یـک   که او انسان میرساند

جهــان کــوچکی اســت کــه  و اســرار
سازمان وجود، ارگانیسـم، حساسـیت   

او،  ظرفیت هـای جمـع شـده در    ها و
پـژوهش   محورتحقیقات و، باالستمرار
 اعالم دوران بـوده اسـت. او   فالسفه و
فرزانه اسـت کـه    و فکور موجودیگانه 
بـا   یـده شـده و  بهترین تقویم آفر در

فضـیلت الهـی، بـه     دریافت کرامت و
 برتری قابل مالحظه ای نایـل و  تفوق و

حـوزه   بحیث گرامی ترین مخلـوق در 
 هستی جا گرفته است.

تجلی ایـن اعجوبـۀ خلقـت     تمکین و
 و مکاتب فلسفی، حقـوقی، سیاسـی،  

بـه   گذشـته هـای دور   از اجتماعی را
راجع بـه   تحریض نموده است تا اینسو
 ان هزار، گفتـه و پرداختـه و  وی هزار

 نوشته های انباشته داشته باشند.

سـمت انسـان    بحثـی در  مع هذا هـر 
 هـر  و انگیزه آفرین برای شر  دیگـر 

 میشـود امـا   شرحی طالب بسط دیگر
 است موقعیت انسـان از  هنوز که هنوز
معقد تـرین مبـانی    از غوامض ابواب و

 کانون های تحقیقاتی جهان است.
 طبیعت ودر بخش ان بی اغراق که انس
گسـتره   درشگفت انگیز  کشف اسرار

حیات به موفقتیهـای قابـل مالحظـۀ    
رابطـۀ   اگـر  با آنهـم  دست یافته است

سرچشـمه   و همین انسان، بامنبع نور
شفاف هـدایت سـماوی    زالل و

قطع گردد این گرامـی فرزنـد،   
ــریمن و  ــب اهـ ــبغۀ  قالـ صـ

 بخود ویرانگری را وحشتنا  و
 م نوعش وه و میگیرد که بخود

به جهـان مـاحولش، وحشـت    
 ازو سرسـام آورتـر   و آفرین تر

 انسـان از  اگـر  سراغ نمیشود و
 الهام پروردگـار  رهبری قرآن و

انــدکی فاصــله بگیــرد وی بــه 
 خزنده کـوری میمانـد کـه در   
ظلمات وحشتزأ جهت دریافـت  
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رسـیدن بـه    احتیاجات درونی خـود و 
 که اشباع هم نمی شود، خواسته هایش

 گاه مهیب، به پرتگاه وخیم ویک پرت از
دیگـری پیـاپی سـقوط     هول انگیزتـر 

سرانجام به مطلوبی هم دسـت   نموده و
 نخواهد یافت.

بناءً به حکومت اسالمی نیاز است تا بـا  
انسان را با همه انکشاف  نفوذ، و  سلطت

و جستارهایش سـوق و اداره نمـوده و   
همگـام   پیشرفت را بـافطرت همنـوا و  

 ه هـای آزمـون و  ابزار، صـحن  ساخته،
بـرای   ،هدف مرکزی را تعریـف نمایـد  
مفهوم این  انسان واقعیتها را بفهماند و

کـه   ارائـه دهـد   انسانیت جامعه را به 
خالی جهان، محض و میان  مادیتمدن 
پی  تباهی چیز دیگری در انقراو و جز

آنچـه را   نخواهد داشت، براسـتی هـر  
و ترقی اسالم کفایت تقدم  از دور، بشر
باید دانست  اشتباه بوده وفقط  پندارد

تخنیـک،  های روز و صنعت و که فناوری
ــدیریت  ورای در ــالمم ــاتلون و اس ، ب

سهولت های موقتی اش کیان بشـریت  
را زیر تهدید داشته و آبستن  بالهـای  

 .مدهشی خواهد بود

 حکم حکومت  
تـالش همـه جانبــه فکـری، تربیتــی،    

 سیاسـی و  فرهنگی و مادی و معنوی و
حکومـت   ای اقامـۀ نظـام و  نظامی بـر 

شـریعت را   اسالمی که احکـام دیـن و  
عملی نماید، برهمه کسانی که توانـایی  

 «١٢» .آن را داشته باشند واجب است

دنیـا   :امام محمد غزالی نیزمـی گویـد  

اسالم تنها یک دعـوت دینـی    که دین
 دررا تـوجهش   همـه اهتمـام و   بوده و

تنظیم رابطه انسـان   ت واساحه اخالقی
بـه   به پروردگارش منحصر می سـازد و 

آن  از زنــدگی مــردم و دنیــوی و امــور
حکومـت   دولتی، سیاست و جمله امور

آن  در داری و... کدام رابطه نمی گیرد و
ائـه  تعـالیم  را ار  و باره کـدام دسـاتیر  

 ایـن مفکـوره ایسـت غلـط و     .نمیدارد
نگاه خود شریعت مردود  نادرست که از

اسالم آنرا هیچگاهی  نامقبول است و و
«١3» پذیرفته نمی تواند.

 

وجـود   بر، تاکید ادای امانات به اهل آن
آنجـا   تـا  آنها اطاعت از و امیر سلطان و

بـه   را امیـر  اطاعت از که رسول اکرم
مرگ بدون  ه واطاعت خویش پیوند داد

و بیعت را امتداد جاهلیت معرفی نموده 
و بحـث اطاعـت از   ابرام علما  دواعی و
 اصــرار اســتدالل وو  توجــهســلطان، 

قوام نظـام صـال     بزرگان به رهبریت و
دالیل غنی  ج متقن وحهمه و همه  مدار
 وجـود سـلطان مسـلمان و    قاطع بـر  و

 اقامه حکومت اسالمی است.
 حکومت هیمنت و دین اسالم به نظام و

 وجود یک حکومـت را و  مناعت میدهد
ـ حیث و وقـار ، حفظ عـزت،  برای بقا ت ی

قطعی میدانـد.   محتوم و انسان یک امر
زیرا حکومت اسالمی  قواعد تعامـل را  

 ،تعمیــل مینمایــد اجتمــاع وضــع و در
حــدود  اهــداف شــریعت را تشــریح و

 از نظام کیفـری را تطبیـق و   اسالمی و
مسـلمانان بـه    حقـوق  حریم اسالمی و
ناتوان  طبقات مظلوم و دفاع پرداخته از

 رسی  مینماید. داد وارسی و
 در کنف حکومـت و  که دربدون تردید 

 حـــوزه اداره فرمانروایـــان صـــالح و
مردم به جاده  صالحیت مند بسیاری از

 میشـوند و  پرهیزگـاری انـدر   اصال  و
 انحراف گرایان و اندیشان وج بسیاری ک

قاطعیت این  هیبت و رتأثی دد منشان از
 روش و به تغیـر  چنین یک نظام، ناگزیر

شـده و   جبهه مثبـت  توجیه به اختیار
 .شوند میگزین  صال 

ملتزم به اساسـات   پایدار و نظام معتبر
 اسالم میتواند قوانین ثابت دینـی را از 

ــی و   ــاذات مل ــا مح ــراد ت ــطح اف            س
المللی بدون تبعیض بشـکل یـک   ن بی

کـه   بهمـانطوری  نمایـد. و  نواخت اجرا
برخی  طبیب مریض را توأم با معالجه از

 حرکات مضر آشامیدنیها و و خوردنیها
 بـازی  معلم شـاگرد را از  منع میکند و
بـه   منجـر که  تلعبات غفلت و گوشی و

میدارد، یـک   باز می شود اضاعت وقت
 مـی توانـد  قانونمند  و حکومت مقتدر
قالب یک مـدیریت   در اتباع خویش را

نـواهی   و با اوامر سرنوشت ساز لم وسا
 اداره نموده شـرایط  و  اسالمی سوق و

ــاد  ــی آم ــائیر دین ــروف را برمع  و هظ
ـ  تسکین و رو  اجتمـاع  ه اطمینان را ب
بکـام   به این ترتیب دنیـا  نماید واعاده 
 .خواهد شدآن شان  آخرت آز شان و
تمکــین یــک نظــام  و اســتقرار واقعــاً

 ت ومنطقه، آسـتان سـعاد   اسالمی در
 ومزیت  هرخوبی و نیکبختی جامعه بوده و

 امنیـت و  بایسته بـه انسـانیت و   اوامر
زمینـه سـازیهای    عافیت مؤبد صرف با

 یک نظام دست خواهد داد.  همچو
به طور صریح  و قـاطع میتـوان   ازینجا 

 سیاسـت و  گفت که دیـن نـه تنهـا از   
ندارد بلکه، دین افتراق و انفصال دولت 

اعمـال   مـت و بانی دولت، مؤسس حکو
حاکمیــت  برای  کننده سیاست بوده و

 است.آمده 
هیبت سـلطان  نبـود             وا شهری که در
 «   ١٤»اگرچه ویران نبود ویران شده گیر

 مآخذ:
 .٢1ۀ فرد ودولت دراسالم، صفح -19

 ١56٤ - صحیح السـلم، حـدیث شـماره    -20

کتاب البروالصلۀ واخداب، باب: تحـریم الظلـم   

ه واحتقاره ودمه وعرضه وماله، و المسلم وخذل

تـاب  ک ٢٩١٧ - حدیث شـماره  ،رمذیجامع الت

البروالصلۀ، باب: ماجاء فی شفقۀ المسلم علـی  

 .المسلم

مولـف ابـوبکر    361ۀصـفح  ،کلیات اسالم -21

 الجزایری مترجم عبـدالعزیر سـلیمی تهـران:    

 .٢3٩1احسان سال نشر

 .33ۀ صفح، فقه سیاسی -22

 .٧ۀ م، صفحاسالرفرد ودولت د -23

 بلخی.موالنا جالل الدین محمد  -24

 

آخرت است، تنها بوسـیله   کشتزار
 .دنیا است که دین کامل میگردد

پدیـده   دیانـت دو  فرمانروایی و
 دیـن اصـل و  جدایی ناپذیرنـد،  
 پاسـدار  فرمـانروا  اساس است و

 ن. هرچیزی که بـدون اصـل و  آ
اساس باشد سرانجامش ویرانـی  

هرپدیــده ای هــم کــه  اســت و
پاسداری نباشـد   دارای حافظ و
 فرمـانروایی و  ،تباه مـی گـردد  

سایه  پایبندی به موازین تنها در
 «١١» .حکومت ممکن است وقدرت 

بعضی مردم چنان مـی پندارنـد   
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ـ  ا بدیهی است کشوری که درآن صد ه
 ،چپاولگر، بانـد هـای جنایتکـار و دزد   

 زورگــو عمــالً دســته هــای غاصــب و
احـوال   حـال و  فعالیت داشته باشـند، 

مردم چنین کشـوری چگونـه خواهـد    
نسـبت   ،ها آنکهاینگونه کشور بود  در

ــن تعهــد دار  بــه اســالم و             و ،دوط
ــدمت    ــادقانه در خ ــد ص ــی خواه م

 داشـته باشـد،   هموطنان خویش قـرار 
قـوم پرسـتی    رفیق بازی ها، بختانه،بد
 گروه گرائی های که گریبـان گیـر   ها و

هماننــد افغانســتان چنــین کشــوری، 
 ،چنین فرصتی را از وی می ربایدباشد، 
آنانی که امکان پیـدا کـرده انـد تـا      و

یا خصوصـی   تی وادارات دول دریکی از
 از ثمـرة سـعی و   مصروف کار شـوند، 

یک  و تالش خود بهره مند نمی شوند،
تعداد که کاری نمی کنند و شایستگی 

ثمـرة   ،یا فاقد اهلیت کاری اند ندارند و
تالش دیگـران را دزدانـه مـی     سعی و
 اعمال عنف و برای جلوگیری از ،ربایند

ــادی از   ــداد زی ــد یکتع ــویی بای      زور گ
مصـروف تـأمین    زان دلیرکشـور سر با

امنیت باشند که این خود سبب ضـیاع  
 استعداد های زیاد تولیدی می گـردد، 

 مفیــد و امــور تعــداد زیـادی، از  یـک 
سودمندی دستبر دار شـده راه هـای   

برای کسب ثروت جسـتجو  کوتاه تری را 
کـه  مشاهده می کننـد  می کنند، چون 

 ،چنین منفذ هـا بـرای شـان بازاسـت    

دین مبین اسـالم تمـام   اینجاست که 
سـرمایه   این روش های کسب ثروت و

برای کسـانی کـه    را حرام قرار داده و
ثـروت انـدوزی   بخواهند از این راه به 

عقوبت هـای بـاز    مجازات و ،بپردازند
که در ذیـل   دارندة مقرر داشته است.

کسـب  به برخـی ازروش هـای ناجایز  
 اشاره مینماییم: فساد، و سرمایه
 رشوت:
انـواع   ،ه های دین مبین اسالمآموز در

حرام مناصب حکومتی  سوء استفاده از
بـه عـاملین آن سـخت تـرین      بوده و

 پـیش بینـی نمـوده اسـت.     کیفرها را
 رشوت سـتانی  رشوت و بدینوسیله  از

 وکه یکی از گونـه هـای فسـاد اداری    
مقـام   ترین نـوع سـوء اسـتفاده از   بد

رشـوت   ،نام بـرد دولتی است میتوان 
مقابل تساهل در حقوق عامـۀ  در  اغلباً
مانان به شخص مؤظـف پرداخـت   مسل

ــود ــی ش ــاوت   و ،م ــر قض ــا در براب ی
 رشوت می گیرد ،نادرستی که می کند

یا از مالیات های دولتی چشم پوشی  و
یا هم مقرری های که امروز  و می کند،

به یک عرف تبـدیل   انجام می پذیرد و
شده است و یکی از گونه های فساد است 

 می کند. بیداد سفانه در کشورکه متأ
 خداوند متعال می فرماید:

ڱ  ڱ  ڱ  ں   ں  ڻ  ڻ    چ 

ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ    ہ  ہ  

 ٢٨٨البقرة:  چہ  ھ  ھ

 نـاحق(  )واموال یکدیگر را به باطـل  و"
بـرای خـوردن    و !میان خود نخوریددر

)قسـمتی  به گناه ،بخشی از اموال مردم
دهیـد،  ( آن را )بعنوان رشوه( به قضات ناز

 ")گناه است(!درحالی که می دانید
آیۀ فـوق   نمونه در تفسیر مؤلف تفسیر
 رشـوه خـواری یکـی از   » :می نویسـد 

بزرگترین موانع اجرای عدالت اجتماعی 
کـه   یقـوانین  :سبب مـی شـود   بوده و

قاعدتاً باید حافظ منافع طبقات ضـعیف  
باشد، به سود مظالم طبقات نیرومند که 

 بکار بیفتد.دود کندون آنها رامحقانباید 
نـد  ا همواره قادر اقویا، زیرا زورمندان و
منافع خـویش دفـاع    از با نیروی خود،

این ضعفا هستند که باید منافع  و کنند،
 ،حقوق آنها در پناه قانون حفظ شـود  و

بدیهی است که اگر باب رشوه گشـوده  
قوانین درسـت نتیجـۀ معکـوس     شود،

زیرا اقویا هستند که  خواهد داد،
درت بـر پـرداختن رشـوت را    ق

بازیچۀ  ،در نتیجه قوانین دارند و
تازة در دست آنها بـرای ادامـۀ   

تجاوزبــه حقــوق  ســتم و ،ظلــم
بـه همـین    ضعفاء خواهـد شـد.  

هر اجتماعی که رشـوه   در دلیل،
از  شیرازة زندگی آنها ،نفوذ کند

 فسـاد،  ظلـم،  هم مـی پاشـد و  
ــدالتی و ــیض در بیع ــۀ  تبع هم

 از ذ می کند وسازمانهای آنها نفو
جـز نـامی بـاقی     ،قانون عدالت
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لـذا در اسـالم مسـألۀ     ،نخواهد ماند
 رشوه خواری با شدت هرچه تمام تر،

محکوم شده  ،مورد تقبیح قرار گرفته
   یکـی از گناهـان کبیـره محســوب     و

 (٢5ص ١ج )تفسیرنمونه،«. می شود
 روایت است که گفت: ثوبان از

فانننننننن  الراشنننننننن  و المر  لانننننننن   سنننننننن   اهلل» 
ــل  «   مننن ،ماننن  ب  ننن  النننذ  ا والنننرا    )نیـ

 احمد( مسند به نقل از 35٩ص 5ج االوطار،

 شخصی را کـه رشـوت    رسول اهلل"
 آنکه رشوت مـی دهـد و   می گیرد و

کسی که بین این دو زمینه سازی می 
 "کند لعنت کرده است

 حدیثی کـه حمیـد السـاعدی   در 

 آمده اسـت کـه گفـت:    هدروایت کر
 جننن  علنن  صنن ه   ب ننن   اسننیامل  سنن   اهلل»
با هنن   ا هلمنن  جنن ء م سنن،نن ع  ابنن  اللیب ننر ،سننل

ه ن   هقن    سن   اهللاا  نیذا   لثر وینذا ی 
  ،ننأف   و أ نن  مینن  ،ننت أب،ننجل ننت هنن  ب

مه   ثننر   ب نن  هحمنن  اهلل ی  إ  ک ننت صنن  ینن 
ا ثر ه   أ   با  ه ل  اسیامل الرجنل ،وأث   عل

قنن   ،هأف  ،نن نن ثر علنن  الامننل  منن  والنن  اهلل ه
أهن  جلننس ت لنن   ا أین  نینذا  ن لثر ویننذا ی 

ینننا واهلل ا  ا ی ،نننا وأ نننا میننن  فأف،نننت أب،نننهننن  ب
حملنننا  رمقنننا إا لقننن  اهلل ،    بء،أ ننذ  ننن ثر شننن 
ا هننن  أعنننره  أمننن ا   ننن ثر لقننن  اهلل   ننن،   الق ننن
 عنن ء أو بقننرة ل نن   نن ا  أو شنن ة  را لننا،ننحمننل با 
قننن     ض إب نننا ،ننن  ننن  ب ه میننن   نننانننرثر  هنننا ،ف

 «ر یل بلءتالل 

 (١٢٩ص ٢١مسلم بشر  النووی ج ٧٢٧٤)بخاری 
تبیه ن المردی را که اب رسول اهلل" 

خوانده می شـد بـرای جمـع آوری    
چـون   صدقات بنی سلیم فرسـتاد و 

tرا بـه کـاری کـه اهلل   فردی ازشما من

او  برایم سپرده است مقرر مـی کـنم و  
 ،ز اینکه ازکار خود بر مـی گـردد  بعد ا
این بـرایم   این از شماست و ی گوید:م

         اگـر راسـت    هدیه داده شـده اسـت!  
پدر خود  می گوید پس چرا در خانۀ مادر و

 ننشست تاببیندکه برایش هدیه می آید 
ـ t قسم به خداوند ما کـه  هرکدام ش

در روز  ،چیزی را بدون حق خود بگیـرد 
ــا اهلل ــی t قیامــت ب        در حــالی مالق
با خود حمل مـی کنـد    می شود که آنرا

پس نباید شما را در حـالی ببیـنم کـه    
یــا گــاوی را  شـتری را بــر دوش دارد و 

یا گوسفندی را بـدوش   حمل می کند و
مخصـوص   نها بـا آواز دارد که هر کدام آ
بعد ازآن دست هـای   ،خود آواز میدهد

خود را به اندازة بلند نمودند که سفیدی 
ای  گفـت:  زیر بغل شان دیـده شـده و  

 "وردگارم آیا رسانیدم.پر
ــل رشــوت و ــای ســوء عم ــد ه  و پیام

 جوامـع و  ،ملـل  ،نامیمون آن دامنگیـر 
کـه رشـوت در     ،کشور های خواهد شد
مقامات حکومتی آن  بین دولت مردان و

   بعـد همـۀ جامعـه را     وگردیده  همگانی
سر انجام افرادی را مصاب  ،فرا می گیرد

می گرداند که با پرداخـت رشـوت کـار    
در  ،دخــود را بــه اجــرا میگذارنــهــای 

ــه و ــورت جامع ــراد اینص ــاس  اف        احس
می کنند که حق خود را تنها از طریـق  

ــت آورده  پ ــوت بدسـ ــت رشـ            رداخـ
ــد ــی توانن ــبب  و ،م ــن احســاس س         ای

هـا  معیار می گردد تـا همـه ارزشـها و   
اعتماد بـاهمی از جامعـه    ،سقوط نموده

ــرا شــکجــا و رخــت میبنــدد           و ی آن
مـردم   ،بی اعتمادی تسـخیر مینمایـد  

اندر کاران حکومتی بی نسبت به دست 
دست  به شورش خواهنـد   ،اعتماد شده

اسـتقرار از بـین    زد که در فرجام أمن و
جامعه با خطرات جبران نا  کشور و ،رفته
غیر قابل کنترول مواجه خواهـد   پذیر و
 شد.

هویداست که در صـورت   چون معلوم و
همگـان  ، فراگیر شدن رشـوت  ر وانتشا

بــرای پیشــبرد  ،مجبــور خواهنــد بــود

به متولیـان  امـور رشـوت     کارخویش
حتی فردی که رشـوت اخـذ    ،بپردازند
ــدارد ــور  ،می در بخــش دیگــری مجب

این حالت  خواهد بود تا رشوت بدهد و
محـزون کننـده    فوق العاده دردنا  و

زیرا  ،برای احاد افراد جامعه خواهد بود
اخذ کننده آن هـردو   نده ورشوت ده

هراس به سرمی برند  در حالت خوف و
 تامبادا کارشان به رسوایی کشانیده شود.

نـزد   انسان رشوت خوار جانب دیگر از
بــی مقــدار  عامــۀ مــردم بــی ارزش و

ایـن حـالتی کـه وی خـود      گردیده و
مردم همه تحرکات  احساس می کند و

قتصادی وی را به رشوت ربـط  مالی و ا
نتیجه این خواهـد شـد کـه     ،میدهند

 حقوق تمام افراد درآن ضایع مـی گـردد،  
ـ  وی انسـانهای ضـعیف را   زیرا افراد ق
 .حدود زیرپا خواهد شد ،خواهند خورد

 ن  اسنیامل  ه » ه  :  ة ع  ال ب  ع  ب  بر 
هم  أ نذ بان  نالن  ه ن   عل  عمل هرزه  ه  زه   

 (٢٨1ص 3ج )ابوداؤد، «غل  
سـول اهلل  بریده روایت است کـه ر از"

 فرمود:کسی را که به عملی مـی گمـاریم،  
پس  ،پس برایش معاشی مقرر می کنیم

 چیزی را که عـالوه از آن مـی گیـرد،   
هنن  :  عن   ان ن بن  جبنل"خیانـت اسـت  
م  هلم  سنر  أ سنل ،إل  ال با     س   اهلل

  ا ،نإل ه  أثر  هرمم  هق   أف    لر با نت
أ   ءلل   ر إنل  ه لا غل   و  ،  بء   ،ب  ش،فا

  نننننا ل نننننذا مع فننننن  هنننننأ ض ،لق   ا نننننبمننننن  غنننننل 
 (33٤ص١)جامع الترمذی،ج«لامل 

روایت است کـه   از معاذ ابن جبل"
 مرا بسـوی یمـن فرسـتاد.    رسول اهلل

 چون روان شدم کسـی را فرسـتاده و  
آیـا   گفـت:  مرا نـزد خـود خواسـت و   

 میدانی که چرا ترا دوبـاره خواسـتم   
ـ   ،ریهیچ چیزی را بدون اجازة من نگی

 زیرا این کار خیانت بحساب می آیـد و 
 کسی که چیزی را بخیانت اخذ کند در

بـرای   ،روز قیامت آنرا با خود می آورد
بیان این مطلب ترا نزد خود خواسـتم،  

 "اکنون بسوی کارت حرکت کن
بعنـوان رشـوت    صـراحتاً  بنا برین اگر
 بخاطر یا بنام هدیه، میگیرد و چیزی را

ــا وی  رســول اهلل برگشــت. ب
این مـال   او گفت: .حساب کرد
 این هدیه ای است شماست و

ــده   ــرایم داده شـ ــه بـ )کـ
 به وی گفـت:  است(پیامبر

مادرت  چرا به خانۀ پدر و پس
ننشستی تا این هدیه برایـت  
 می آمد اگر راست می گـویی! 
بعد از آن برای ما خطبۀ ایـراد  

بعــد ازآنکــه حمــد  فرمــود و
 رابجا آوردگفت:t وثنای اهلل
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 حقوق خویش محروم گردنـد و 
 آن هم به بهانۀ حکـم قـانون و  

که ذریعۀ  بعضـی   ،استناد برآن
خـالف   متولیان امور وارونه و از

آنچه هست به بحث گرفته می 
در نتیجـۀ ایـن انحـراف     شود.

وجاهــت  اســت کــه هیبــت و
جامعه کـم   دولت در حکومت و
د مردم نسبت اعتما ،رنگ شده
حکومـت از جامعـه    به دولت و

بـه تـدریج    رخت می بنـدد و 
ــیطره و  ــت س ــلط  حکوم تس

کشور از دست می  خویش را در
 دهد.

 داده می شود ووظیفۀ که دارد برایش 
تمـام   ،اختالس می نمایـد  یا سرقت و

این صورت ها تحت اسم غلول داخـل  
نکتـۀ  م مـی باشـد.   حـرا  قطعاً بوده و

بخوبی  دیگری که ازنصوص فوق الذکر
مؤظفی کـه   واضح می گردد این است،

 مـی کندبایـد  خدمت  برای مسلمانان
 و اجورة عمل خود را دریافـت نمایـد،  

باشـدکه   زه ایاین اجوره باید به انـدا 
ضـروریات  اساسـی    تمام احتیاجات و

 فامیل وی را کفایت نماید. وی و
 عدم فرهنگ پاسخگویی:

گونه هـای فسـاد    انواع و از یکی دیگر
ــور ــخگویی   اداری در کش ــدم پاس ع

مقامات بلند پایۀ دولتـی نسـبت بـه    
سرمایۀ هنگفتی اسـت کـه در مـدت    
      زمان سـمت دولتـی خـویش بدسـت    

امتیـازاتی کـه    ا معاش وب می آورند و
تفاوت را  کامالً ماهانه مستحق آن اند،

بـه  این چبزیسـت کـه    نشان میدهد،
 بیشــترجرأت فســاد و مفســد افــراد

مشوق سائرکسانی  و خیانت رامیدهد،
ریشه هـای   میگردد که بیمار دل اند و

 قلوب شان ضعیف است. ایمان در
 قانون بنیانگذار حضرت عمرفاروق

وقتی کسی  ی باشد،م« کجا کردی از»
دارایی  را به وظیفۀ دولتی می گماشت،

 وی را درکتاب خاصی ثبت می نمـود و 
ــروت و  ســرمایۀ او شــک و اگــر در ث

بعد از مدتی دست میداد داشت تردید 
 مال را از منبعی برای آن نمی داشت، و
به بیت المـال تحویـل    می گرفت و او

نـزدش   مـال را از  بخشی از یا میداد و
 کنار گویند روزی خلیفه از می گرفت.
نوآبادی می گـذ شـت کـه بـه      تعمیر

     پختـه آبــاد   ،ریــگ چونـه و  سـنگ و 
 از کیسـت   این تعمیـر  گفت: می شد،
 از فالن مأمور دولت در بحرین. گفتند:

خیانـت پوشـیده نمـی     خلیفه فرمود:
برآن بخشی از مال او را گرفت بنا ماند،
دو امین خیانت هرخاین را  می گفت: و

یعنـی   گـل،  آب و :آشکار می گردانـد 
طـرف مـأمور دولـت     اعمار تعمیـر از 
نه قاعدة فقهـی مـذهب    )شر  نود و خیانت است.

 مصطفی زرقاء( ٢٢5ص حنفی،

دارایی حارث بن وهب لیثی  عمرفاروق
قیمت ایـن   برایش گفت: مصادره کرد و را

بـه صـد درهـم     شتر جوان را که به بازار
در وقـت   گفـت:  کجا کـردی   فروختی از

تجارت نمـودم.   مقرری با خود پول بردم و
ما ترا بـه تجـارت    قسم بخدا خلیفه گفت:

قیمت شتر را بـه خزانـه    ،نفرستاده بودیم
 بیت المال تحویل کن.
قسم بخدا اگربعد از  حارث بن وهب گفت:

 خلیفـه در  این در دستگاه دولت کارکنم.
عد ـخدا که بـمن هم قسم ب پاس  فرمود:
نـه قاعـدة    )شر  نـود و مقرر نمی کنم. از این ترا 

 (٢٢5ص بن الخطاب، سیرت عمر فقهی به نقل از
این است شیوة حکومتـداری خـوب کـه    
 وقتی مشاهده گـردد مـامورین دولتـی و   

ــده و   ــد ش ــومتی ثروتمن ــرمایۀ   حک س
درحالیکه هیچ  ،هنگفتی بدست آورده اند

 منبــع عایــداتی جزمعــاش هــم ندارنــد،
بگیرند که آنهـا   مقامات مسؤل باید نتیجه

 در انجام وظایف خویش خیانت ورزیـده و 
 و بایـد از کـار برکنـار    ،رشوه گرفته انـد 

دارایی شان وقتی منبعی بـرای آن ارایـه   
 نتوانند مصادره گردد.
 عدم تطبیق یکسان قانون:

فساد اداری که متأسـفانه   گونۀ دیگری از
حلقــوم افــراد  درکشــورما وجــود دارد و

 متـألم و  مـی فشـارد و  پایین جامعۀ ما را 
همانـا عـدم تطبیـق     ،دردمند می سـازد 
بی عدالتی های مختلـف   یکسان قانون و

می باشد که به گفتـۀ بعضـی از    کشور در
صاحبنظران کارد بـه اسـتخوان رسـیده    

مخالفت به  این چیزی است که در و است،
مطالبات یک  ارشادات دین مبین اسالم و

 ارعـاری از فسـاد قـر    جامعۀ سعادتمند و
 ن  ال ن   إلمن   أ» رسول اهلل می فرماید: دارد،

 ر ،  هنننننبلثر أل نننننر کننننن ل اإنا سنننننرؤ هننننن أیلننننن  النننننذ
ا ،نس أهن   ا عل، ر الضنا،س فرک ه وإنا سرؤ ه الار 

ب نننت  حمننن  سنننرهت  ر اهلل لننن  أ  ه طمنننا نننالحننن  وا
 (٢٨٧ص ٢٢)صحیح مسلم بشر  النووی ج « ی  لق ات 

ای مردم کسانی که قبل ازشما بودند به "
علت هال  شـدند کـه اگـر شـخص      این

در بــین شــان  طبقه اشــراف()ازشــریفی
اگـر   دزدی می کرد او را رها می نمودند و

حـد را بـر وی    ضعیفی دزدی مـی کـرد،  

tقسم بـه اهلل  نمودند.تطبیق می 

اگر فاطمه دختر محمـد دزدی کنـد   که 
ضروری دستش را قطع مـی   وحتمی 
 "کنم

پس اصل در شـریعت اسـالمی ایـن    
ــ ــه در اســت ک ــراد جامع ــۀ اف ه هم

برابـر   قانون یکسان و برابرشریعت و
از حقوق مساوی برخوردار اند  بوده و

اگرحکومتی در تنفیذ قانون گرفتار  و
دوگانگی شده بریکتعدادی از مـردم  

برخـی   تطبیق نماید و قانون را نافذ و
افراد را فوق قانون قرار دهـد بـال    از

 هـای زیــادی دامنگیــر آن جامعــه و 
ــق   کشــور ــرا تحق ــد زی ــد ش خواه

الت اجتمـاعی یکـی از   دبخشیدن ع
مهمترین مسؤلیتهای دولت در نظـام  

پاسخگوست. خداونـد   و مردم ساالر
ۅ  ۉ  ۉ   چ مـی فرمایـد:   دادگر

 5٨النساء:  چې  ې  ې  ې
ــردم حکــم   و " ــین م ــه ب ــانی ک         زم

می کنید بـر اسـاس عـدالت حکـم     
 "کنید

پس تحقق عدالت قضـیۀ اسـت کـه    
ــن د ــه آن ی نجــات بخــش اســالم ب

بیشترین عطف توجه را نموده و روی 
 ترکیز داشته است. آن تأکید و

در جوامع بشری قانون مرجعی است 
که  حکم می نماید تا حق هرصـاحب  

داده شـود ولـی   حقی بایـد بـرایش    
قــانون در  ،بــرخالف بقیــه کشــورها

مانع رسیدن به حقوق حقۀ  ،کشور ما
ـ  افـراد مـی گـردد و    برخی از     بب س

 می شود  که بوسیلۀ آن یک عـده از 
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ح ا ټ ع ا ا د  د اا ال   د  وزوال  او 

سا هد خهۍ سۍ سرب د  يالۍ د  التا او 

عجالالالالالالال   الالالالالالال  د ت لالالالالالالال  ا   الالالالالالالا  د  الالالالالالال ا ي   الالالالالالالا   

 و  ۍ ا  د . 

  ح ا ټ سۍ کېا ټ سال   سۍ ق ري سا   

      ؛ژت  الالالالالالالالال   الالالالالالالالال      غالالالالالالالالالۍ  الالالالالالالالال  د ذک  الالالالالالالالالا

او بال  بال  ا  مال  سالۍ قصالۍ  ال  د کېا الټ سالۍ 

ۉ  ۉ  چ کلالالالالالالالالالالالالۍ داهالالالالالالالالالالالال    اسلالالالالالالالالالالالالالي د  

 44رل عمالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال اي   چې  ې  ې   ې

 لۍ ع     ت ل قلم  ۍ س  ځ    ( یتهال  

د اال  و د ح الالا ټ   الالا  عال  ق عالالۍ ا   الالۍن 

 ال  څال  ويال       ال  د اال  و کېا الټ څال   

    سالالالالالالالالالالالالالالالالالۍ ساولالالالالالالالالالالالالالالالالالۍ  الالالالالالالالالالالالالالالالال  د  الالالالالالالالالالالالالالالالال   سالالالالالالالالالالالالالالالالالۍ کالالالالالالالالالالالالالالالالال

سالالالۍ ب تالالالۍ  ؛کېا الالالټ د ذک  الالالا‘االالال  و

ې   ۅۉۉېېچعالالالالالالالالالال  وو الالالالالالالالالالل 

  12ا قصص   چې
د  روا  اس  تن   غړ  د و  ک  وۍ خهۍ  ال 

 دښ کېا ټ او ح ا ټ سۍ سا   واتلي 

ګالالالکا   د   الالال  اا الالال   د اا الالال اال   سالالالۍ   

 الال  سړاو الال  بالالل شالالهص  الالۍ ا   الالا  الال    الال   الال  

   الال  و  الالۍ  الالږد  د  يالالۍ وا الال وو د . ځغالالۍ 

 الالالالال     يالالالالالۍ څالالالالالۍ  الالالالال  د اا الالالالال   د حماوالالالالالټ  

 عاوالالالالالټ او  وزوالالالالال  سالالالالال    ا    الالالالال     پالالالالال   الالالالالۍ 

او يۍ څالۍ  ال  د ا   ا،اس ۍ  ،ل       

اصالالالالالالالالالالالال ا او تالالالالالالالالالالالال   سالالالالالالالالالالالال  ښ ا    الالالالالالالالالالالال    سالالالالالالالالالالالال   

ا،اسالالب   الالل  الال    .  الالۍ دښ االالالۍ د االال   

و والالالالالالټ د اا الالالالالال   سالالالالالالۍ ح الالالالالالا ټ  الالالالالال  اقالالالالالال   

  ل ک    او د س   و وټ د اا ال   د االال 

 او  ېال سۍ اص ا   .
آ

اځکالالالالالالالالال   الالالالالالالالالالۍ د   الالالالالالالالال  د س ګالالالالالالالالالالالهې ځالالالالالالالالالال ا    

 جتۍ ک و.وواو  د فقها   ظ   ۍ ا ا

باو  وو ل   د    د ح ا ټ اسالللۍ  يالۍ 

وتالالالالټ االالالال،   الالالالۍ  ا الالالالي  الالالال  د سالالالال   او االالالال    الالالال  

االال،  ب لالال ا ی واقالال   الال د او  الال  والال    الالۍ کالال   

 ال  اا الال    الالۍ ځا الۍ سالال   وسالالاژ . دا  الال  د 

االالالالالال    الالالالالالېقټ او اه بالالالالالالاوۍ د سالالالالالال   سالالالالالالۍ س  لالالالالالالۍ 

 ېالالالالالال   د  او اا الالالالالال    الالالالالالو سالالالالالالۍ دښ وتالالالالالالټ  الالالالالال  

ا هالالالالالالالې او عالالالالالالالاطېی  الالالالالالالۍ ا   الالالالالالالا  الالالالالالال   ځغالالالالالالالۍ  الالالالالالال  

 عتټ  اا الال   االال    الالۍ سالال ا   او تالال    الال

 او اصا ا ع  س  س    ز    ځ  .

 او الالټ کالال    الال   بع الال هللا ابالالو عمالال و 

 الۍ  اسلالۍ او و  الۍ و   و   ښ ۍ س يمن 

ا    »و الالل   ننذخ هخ لخننتد  خنن   خس نن  خ الل ننِا ِإ   ابد ِنن، یخ
نِر   ِ ، لخنا  ِسنقخ ء  وخِمةد  خ  خ بخ دِ ، لخا  ِوعخ ء  وخثخن د

ء  وخِإ   أخبخنننن ه  طخل قخ ِنننن، وخأخ خامخ أخ د  نخ دیخیِعخننننا  لخنننا  ِمنننن خا
ننن   خس ننن    الل نننِا  ِ  ِّننن، هنخقخننن  خ  صنننل، اهلل عل،نننا -لخ خ

  «٣١».«أخلدِت أخمخ،ه ِبِا  خ  لخرد فنخ دِكِح،»  -وسلر
والالالالالالالالالالا  سالالالالالالالالالال ل هللا    الالالالالالالالالال   االالالالالالالالالال  د اا الالالالالالالالالال   د 

اسالالالالالالالالالې احټ ځالالالالالالالالالا  و   سالالالالالالالالالښ،ۍ االالالالالالالالال  ا الالالالالالالالالد 

ق اوس الالالالالال  االالالالالال  ځالالالالالالا ا  و  تالالالالالال  سالالالالالال   عالالالالالال  طالالالالالال  

 اکړ او اوس س ا    ال   يالۍ  الۍ االا خهالۍ 

 و ه د.  س ل هللا و  ۍ وف ااول  

 «.ألت أم، با   لر ف ثحي » 
 الالالۍ بهېالالال   عالالال  سالالالۍ د  سالالال    الالال  څالالال   الالال  واد   

و غړئ. ځغۍ    د س ګالهې سالۍ ا    غالۍ  ال  

د حالالالالال وث اتل االالالالالالۍ  الالالالالال    دا د االالالالالال   حالالالالالال  

  ل ک   .    دا    ح ا ټ د اال   حال  

ټ وشالالالالالالالالال د د  ځغالالالالالالالالالۍ  الالالالالالالالال   االالالالالالالالال   سالالالالالالالالالۍ ح الالالالالالالالالا 

اج    ک      ځغۍ اوساي د ت ل حال  

سالالالالالالۍ اتال الالالالالالا  والالالالالالا اسالالالالالالقا   الالالالالال  سځ لالالالالالالۍ دوا  

 تاو   د .

سالالال   ه  څ  ،الالال وو  د ځ ،الالال  فقهالالالا   ظالالال  و  

س اهالالال   حالالالال  الالال   الالال  ځ هالالال  فقهالالالار سالالالۍ دښ 

 ظ  د     ح ا ټ حال  د  او اال   سال   

       د   و  ا    ع   و وو.

سالالالۍ قصالالالۍ  ؛ مالالال ا  از د ا هالالال  

 الالالالالالالال   اسلالالالالالالالالي د    يالالالالالالالالۍ  الالالالالالالال   س الالالالالالالال ا 

 الالال   اا الالال   وو  الالال  سالالالۍ حالالال، وق 

 الالالالالال  عالالالالالال  کښ الالالالالال د او د  الالالالالالا   الالالالالالۍ عالالالالالال  

وس  ځالالاو    لالالالۍ عالال   الالال  د ف عالالال ي 

د سۍ قص      ۍ اوب   اوعسالټ   پال  

  غړ.    و   ګځ  ژی ق  ل 

سۍ داه   حالال  ال   ال  تال   عال   الۍ 

                 وا  الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالۍ د  ظالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالا   

                                                                                                              يالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال    الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالۍ       الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالۍ 
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سۍ  پ  اج ال  و    ال د ځغالۍ  ال  د  پال  

سالالالالالۍ و ا الالالالال ښ اکلې الالالالالټ  الالالالال  . ځ هالالالالالد سالالالالالۍ دښ 

   ال  ح الا ټ د سال   او اال   دوا و  ظ  د

 ح  د .

سالالالالۍ دښ اتهالالالال  کالالالالۍ   الالالال ښ د االالالال   او سالالالال    الالالال  

ا،  سال      اا، الۍ   د  د ح ا ټ سالۍ 

ا  الال    الال  د االال   حالال   ېالال  د .  غالالۍ  الال  

سۍ ح وث    ذک    . کۍ    ښ ا   و ۍ 

سالالالال ا   او بالالالالل څالالالال    الالالالو  الالالالۍ و   الالالال  څالالالال  د 

االالالالالالالالال   قالالالالالالالالالاوو اقالالالالالالالالالا  و   الالالالالالالالالي  الالالالالالالالال  سالالالالالالالالالۍ  يالالالالالالالالالۍ 

و    ال د  سالۍ دښ  ح  ا    اال   اج ال   

لياظ ح ا ټ د اا ال   حال  د   ال  سالۍ 

  ا    دا د  و  ظ   اجح او ا، ق  د .

د االالال   سالالالۍ و الالالال ا ی والالالا د طالالال ق و وسالالالالۍ د 

االال   واد  کالال ل ح الالا ټ د االال  (   الالارن  الالۍ 

ا القالالالالالالال کالالالالالال   او د   الالالالالالارد  و الالالالالالال ا ی  الالالالالال  د 

سالالال   االالال    الالالۍ ا القالالالال کالالال  . سالالالۍ  الالال  حالالالال د 

    ۍ  ې  اه با ۍ د .ا   ت ل اي اا   

سالالالۍ ح الالالا ټ  الالال  کالالالۍ   الالال ښ اا الالال   االالالذک  

و  د ح الالالالالالالالالالا ټ د ا ق الالالالالالالالالالار االالالالالالالالالال د   يالالالالالالالالالالۍ 

وتالالټ  الالۍ ا، الالۍ  الالي  الال  اا الال   سالالۍ والال ازښ 

   ۍ ت لی و ځه  ا   او   ال  سال   کال    

 الالالالالالال د  غالالالالالالالۍ تالالالالالالال  ا . څ الالالالالالالا   اس سالالالالالالالالل  

 ا ل  او کۍ    ښ اا    د ا اث ط قال  

حالالالالالالاو  ک الالالالال و سالالالالالال     الالالالالۍ و  د بلالالالالالال    یتهالالالالالې

  سو د ح ا ټ ا د   ۍ ا، ۍ  ي.

د حېا الالالالالالالالالټ  لمالالالالالالالالالۍ عااالالالالالالالالالۍ د  او د اا الالالالالالالالال   

سالالا ،ۍ د  الال   ول ت الال  سالالۍ و ا الال ښ افالالاد  

کالالال    غالالالۍ جسالالالالم   واو  ات ږالالالي  عصالالالال د 

 او داه       ت  و ۍ.

د اا    و ل او  غ ل سۍ اس    ال  ا،ال  

 الالال    سالالالۍ  د  او دا  الال  سالالالۍ  الالالال  لهالالال   الالال  د

ب تالالالالالالالالۍ  الالالالالالالالال  د اا الالالالالالالالال     دوالالالالالالالالب  الالالالالالالالالۍ ا الالالالالالالالالا   

 الالال      االالال اد داهالالال   و الالالل  الالالۍ د   الالال   د 

اا الالالالالالالالالال   د ات  بښالالالالالالالالالالټ سالالالالالالالالالالرب  الالالالالالالالالال د بلکالالالالالالالالالال  

 الالالالالالالالالال ا   دوالالالالالالالالالالب د   مالالالالالالالالالال ا  از د اا الالالالالالالالالال   

سالالالالالالالالالالالالالا ،ۍ د ف  ، الالالالالالالالالالالالالی ا   افالالالالالالالالالالالالالا    ا غهالالالالالالالالالالالالال  ی 

 غالالالالالالالالالالۍ  االالالالالالالالالال اد االالالالالالالالالال ادو د اسالالالالالالالالالالالتمال  اځالالالالالالالالالال   

 الالالالالالالالالال س    الالالالالالالالالال و  ي او  الالالالالالالالالالال    الالالالالالالالالال   الالالالالالالالالالاليټ او 

  الالالالالل  اتالالالالال ق  الالالالالۍ عالالالالال  ز الالالالالاي  سالالالالال     الالالالال و   

 ک   . 

 ېقالالۍ ع الالا ا د  د  و الالال  د ا   الالاوو  غالالالۍ    

 ت  ا   څ ا   ک     ا ي او داه      . 

 د  ېق  د   و  سرب دو    اي د  

زوج الالالټ   الالال  د ګالالالځ   ېقالالالۍ سالالال  ا الالال    

 با  ښ  زاۍ د .

د او د ق ابالالټ   غالالۍ وا الال   و الال او داهالال    

.    

ق ابالالټ  الال  د د  ېقالال  سالالۍ  کلالالۍ  الالو د و دا 

احالالالال ل او فالالالال و   الالالال  االالالال،  د   اقصالالالال    الالالالل 

ک الالالالالالالال   او د  ېقالالالالالالالال  وجالالالالالالالال    الالالالالالالالو سالالالالالالالالۍ  مالالالالالالالال ښ 

 اساس د .

 الالالالالۍ د س الالالالال  و دا د ق ابالالالالالټ سالالالالالۍ اسالالالالالاس  غالالالالالۍ 

 ق ابټ د عما     ا،   ات ال او ف و  ع .

آ

 د قالالالالالالال ري سالالالالالالالا  روالالالالالالالالټ د   هللا سالالالالالالالا  ف االالالالالالالالاع  
 ٧ا   ق   چ. . . چڃ  ڃ  ڃ    ڃ  چچ

 ېقالالالۍ د  وکالالالړئ  الالال اي   و کالالالی د ت الالالل  الالال اي 

 س   سو.

ۇ   ۇ ۆ  ۆ   چ اودا  االالالالالالالالالالالالالالالالالالۍ ف االالالالالالالالالالالالالالالالالالاع  

 233ا  ق ة   چ. . . ٴۇۈ  ۈ
سالالالالالال  وا الالالالالال   زاالالالالالالۍ د   ېقالالالالالالۍ  او   الالالالالالاس د  يالالالالالال  

            ښالالالالالالالالالال    الالالالالالالالالالال  اا الالالالالالالالالالال    الالالالالالالالالالالۍ  الالالالالالالالالالال  ښ و کالالالالالالالالالالال   

( د اجالالالال ا سالالالالۍ اقابالالالالل  الالالال  ن سالالالالۍ ګالالالالۍ ط  قالالالالی 

 س  .

سالالالې اي سالالالۍ حالالال وث  الالال   اسلالالالي د   الالال  د ابالالال  

 الالالالالالۍ  ګالالالالالالځ  د  يالالالالالالۍ د بځالالالالالالل خهالالالالالالۍ س يمنالالالالالال 

 الالالالالالالکاوټ وکالالالالالالالړ  الالالالالالال  سالالالالالالال   پالالالالالالال  او او دو الالالالالالال  عالالالالالالال  

 وف ااول    ېقۍ  غ    س يمن 

ا( بِ دننتخ ع یدبخنناخ هخ لخننتد » نناخ أخ   ِی دنن خ )ِی دنن   عخنن د عخ ِ اخ
نِح،مإ وخلخن،دسخ  ،خ  خ  خج نلإ شخ  خ   خس   خ اهلِل ِإ   أخبخ  س نفد

ِف، ِنني وخ  ننذد   ِ  دننا   ن ادِ ، ِنني  خنن   خكد وخلخننِ ي ِإا   خنن  أخ خ
ِف،كِ   «٣١»«. وخی  خ اخ  نخادلخر  هنخقخ  خ   ِذي  خ   خكد

خهالالالالالالالۍ  لد ح الالالالالالال ا عایشالالالالالالال   

 واوالالالالټ د   الالالال  واعالالالال    ،الالالال   د عال الالالالۍ  الالالالال   

وو الالالالالالل  ا   سالالالالالال ل هللاس اب سالالالالالالې اي بځ الالالالالالل 

د  االالالالالالالا او د االالالالالالالا او د  الالالالالالالۍ دواالالالالالالال   څالالالالالالالۍ  الالالالالالالۍ 

 اکالال    الالال  د االال د  الالالال  الال د  روالالالا جالالالاو  د  

ۍ س الالالۍ څالالالۍ ژالالال  واتلالالالو  و الالال  ف ااوالالالل   الالال  سالالال

دواال    ال ښ واتلالالۍ  ال  د سالالا( او د سالالالا د 

   او دن کېاوۍ   د.

 ېقالالالالالالالالالالۍ  الالالالالالالالالال  د اا الالالالالالالالالال   حالالالالالالالالالال  د  د  پالالالالالالالالالالال  

وجالالالالال   سالالالالالۍ   الالالالال ښ  الالالالال او   سالالالالال   س وا الالالالال  

 واجب د  

الالالالالالالال فقالالالالالال   کالالالالالالۍ   الالالالالال ښ اا الالالالالال   ت الالالالالالل االالالالالالال  ۱

و الالالالالال    ېقالالالالالالۍ او اصالالالالالال ا عالالالالالال  د ت الالالالالالل االالالالالالال 

 خهۍ د .

الالالالالال د کسالالالالب خهالالالالۍ عالالالالاج  وا الالالالی   الالالال  علالالالالټ  ۲

   ع     وهد اس ا  ک  ا    د 
 حيا ا او ک  ،يال  . 

ا  نټ  جل     ت ل االال او  الالمه   

و ل    ېقۍ ع  س  سال   با ال ښ  زاالۍ د  کالۍ 

 څۍ  و س يلۍ او با يۍ و .

 يالۍ اال ض  ال  د کسالب االاو   

   الالي  غالالالۍ  و الال وا ی   الالالل  الال   او داهالالال   

ا    ۍ    سرب ک       څال   ېقالۍ     

عالالال  د سالالالال   د زاالالالال  خهالالالالۍ سالالالالاق ۍ وشالالالال   کالالالالۍ 

 څۍ  و او د با غ او ځ اي  و و .

د علالالالالالالو طلالالالالالالب  کالالالالالالۍ ف ز الالالالالال  د علالالالالالالو سالالالالالالۍ  

  صالال ل ب تالالټ و   الال   پالال   الالۍ ا   الالا وښ 

 الالال   ېقالالالۍ عالالال  سالالال  سالالال   د  الالالا  اوی سالالالۍ حالالال  ا 

 الالالالالالال  حغ االالالالالالالټ دا اسالالالالالالالل   ټ  الالالالالالال  . دا سالالالالالالالۍ 

 يالالالالۍ حالالالال  ا  الالالال  ک الالالال ا   الالالال د  الالالال  

سالالالالالالالالالۍ ت الالالالالالالالالل   صالالالالالالالالال ل  الالالالالالالالال   شالالالالالالالالالهص

ا فالالالال  و  او   الالالالالۍ او  ا الالالالال  و الالالالال   

او کالالالالالالالالالالالالالالالۍ داهالالالالالالالالالالالالالالالال   څالالالالالالالالالالالالالالالال   و   الالالالالالالالالالالالالالالال  

ک ګالالالالالالالالال   غالالالالالالالالالال   او وتالالالالالالالالالالټ  الالالالالالالالالالای  

کالالال   او والالالا  الالالو  الالالت ا او  ا  ا الالالۍ 

و  باوالال  د کسالالب او  الالا  سالالۍ   الالۍ  الال  

 الالالالالال د او ت الالالالالالل وتالالالالالالټ  الالالالالالای   غالالالالالالړ  

ځغالالالالۍ  الالالال  سالالالالۍ دښ حالالالال  ا  الالالال  سالالالال   

      و     و هد.
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 الالالالۍ عالالالال  بالالالال  لو و  الالالالۍ وو الالالالل  د    الالالالد

د  ا   د  واحۍ     اا الۍ وس الالل 

  الالال  د   الالالۍ څالالالۍ   الالالۍ و کالالالړ     الالالد

و  الالۍ وف ااوالالل  اوالالا  الالا  الال    الال   زااالالو 

 الالالۍ  وو الالل   الال    او  واعالال   مالالاي 

ز  سالالۍ  لالالو االال  د   الال  و  ف ااوالالل  

 الالالالالا    غاالالالالالږ   ابالالالالال  ح  الالالالال  د  الالالالالت د 

خهۍ داهال    واوالټ کال    ال  ز  سالۍ 

 د وس   ا    غاږ . 

 الالۍ دښ  الال  څالالۍ  الالۍ باوالال  دا ب دا الالټ 

ووشال    الال  سالۍ ا الال اث  الال   الو  الال    او زااالالو 

ب ابالال  د   ځغالالۍ  يالالالۍ  الال ي    الالال  سالالۍ ا الالال اث 

   د زو  او     د ب خ     ا،  د   يالۍ 

د ا هالالالال  عالالالال ا ټ سالالالالۍ اسالالالالاس د  ځغالالالالۍ  الالالال  

ۍ اسالالالالالالالالالالالالال ای    ،الالالالالالالالالالالالالۍ  الالالالالالالالالالالالال  د کالالالالالالالالالالالالال    ېالالالالالالالالالالالالالال  سالالالالالالالالالالالالال

اسالالالالالالل   ټ د زاا،الالالالالال  سالالالالالالۍ سالالالالالالا   و  او  الالالالالال   

اسؤو  ټ د ک   او ک  وۍ سالۍ و ا ال ښ د 

 ا  ،ۍ سۍ س  لۍ کو د  دا  اۍ سۍ اس ا  

 الال عتټ  الال  د  ا  ،الالۍ سالالۍ زاالالۍ د  جلالال  اهالال  

  و  ز    ځ   ی.

ب سالالالالال    سالالالالال  دښ سالالالالالۍ واد  ک  الالالالال  سالالالالال    الالالالال   

 ک   ج  و      لالۍ  و د  ېق     اس

او س ګالالالالالالالا  او کالالالالالالال   اسالالالالالالالل   ټ د  پالالالالالالال  د 

 ا    سۍ سا   و .

ځغۍ    کۍ    ښ د س   د اال خهالۍ  ال   

 الالالۍ د زو  سالالال   ب ابالالالال   ب تالالالۍ و کالالالړل  الالالال د 

دا بالالالالالالۍ  الالالالالالو د عالالالالالال ا ټ د س ګالالالالالال ،  تالالالالالال ا 

 و .

 الالالالالالد و الالالالالالالۍ  الالالالالال   الالالالالال ب  او  ېالالالالالال  و کالالالالالال ل د 

اا الالال اا   د ف الالال ا سالالال   والالال  ځالالالا  د  او 

د  الالال  دا زا ،الالالۍ سالالالۍ اتقالالال ل او  الالال  څالالال ا   

   ي    اټ  ال  اا ال    الۍ ب ابال    ال د  

  الال   بالالۍ و   الالو جسالالم  او  الالو د  الاليټ 

 ۍ سل  . د الۍ د   ال  اسال   د اا ال اا   

  ا   د   ب  او  ې  و زا ،الۍ ب ابال   کړ ال   

 او ک   اماوتټ ع   ۍ د  س  ا کړ .

 ۍ  اځ   ال  و  ال   يالۍ   لۍ    س يمن 

 الالالالۍ  بحسالالالال ي ت لالالالال   سالالالال ا   حسالالالالو او 

دا ا قالالالالالال  ب اب و الالالالالالۍ او  لالالالالالالۍ  لالالالالالالۍ بالالالالالالۍ عالالالالالال  د 

 ي   د ژ     سۍ تاط   ي   س   سالۍ 

  بالالال   الالال  ب تالالالۍ اتښسالالالاللۍ. دا  االالالۍ  وابالالالټ 

       هننننننننننن   ألنننننننننننس  ننننننننننن    سننننننننننن   اهلل  » د  
صننننل، اهلل عل،ننننا وسننننلر  نننن  أم نننن  ال نننن   

لح جنننا هقلنننت واهلل ا  هأ سنننل ي    ننن     لقننن   
 أنیننب وهنني لف نني أ  أنیننب لمنن  أ رلنني بننا
لبي اهلل صل، اهلل عل،ا وسلر ه رجت مین، 
أ نننر علننن، صنننب،   وینننر  لابننن   هننني ال ننن ؤ 
هننن نا  سننن   اهلل صنننل، اهلل عل،نننا وسنننلر هننن  

هبض بقف ي  ن  و ا ني هن   ه رنر  إل،نا وین  
 ضننحك هقنن    نن  ألنن،س أنیبننت م،نن  أ رفننك 

  «٣١»«. ه   هلت لار أل  أنیب     س   اهلل
ۍ د واعالال   سالال ل هللا  ېالال  ګالال اوالالال 

تلغالال  و  د اتالال ق  الالۍ  الال    والال  و   عالال  سالالۍ 

کال    الالا  پسالال   و  ال  و  واالال  و الالل  وهللا  الالا    

 و او سۍ ز      اال  و   ال   يالۍ څالۍ   الا   

ځو     س ل هللا ااال   ا الۍ  کالړ    ال  وو الو  

او سالالالالالۍ اا الالالالال اا      والالالالال     الالالالال   الالالالال ب  عالالالالال  سالالالالالۍ 

بالالالالالازا    کالالالالال  ي او ز   الالالالالو د  يالالالالال   سالالالالال   سالالالالالۍ 

ۍ ځ،الالالالالالالال    بالالالالالالالال  اصالالالالالالالال وا  الالالالالالالال    الالالالالالالال   الالالالالالالالۍ څالالالالالالالال

و وسالالالالالالۍ االالالالال   اڅاسالالالالالۍ سالالالالال  ت لالالالالال  اودو د  س 

ای الال د   احسالالاس وکالالړ   الال  واالال    الال    الال  

سالۍ داهال   حالال  ال  د   ال   رسالو  س يمنال 

کالال   او اا الالۍ واعالال   روالالا  لالالی عالال   يالالۍ څالالۍ  الالۍ 

و الالالالل    الالالال  االالالالا ااالالالال  د  الالالالۍ کالالالالړ  و س واعالالالال  واالالالال 

 ځو وا  س ل هللاس

ت ږالالی  الالېقټ او عالالا ی ا د س يمنالال  

 د ت ل ک  ه  تاد  سۍ و ا   .

 سۍ   ب     د اا    د ح   عاوټ. 

 الالالالالد و الالالالالالۍ  الالالالالال  اا الالالالال   د حالالالالالاليا ا او    

بالالالالالال و  او  واوالالالالالال  عجالالالالالال   الالالالالالۍ ا الالالالالال   الالالالالالالېقټ او 

 عاوټ  ۍ ا   ا    . د ح ا ټ سالۍ حال   ال  

االالال  و  الالال  ی  الالال  االالال    الالالۍ د  الالالېقټ د اصالالال   

  الالالالالالالالۍ سالالالالالالالال  سالالالالالالالال   با الالالالالالالال ښ  الالالالالالالال ج و و کالالالالالالالالړل سالالالالالالالالۍ  

 الالالال    .  مالالالال ا  از د االالالال   سالالالالۍ وسالالالالال ا ي  الالالال   

 الال   ت لالال اي او ا الالا    غالالۍ   الالا   و ګالالاو  او 

 الالال   د اا الالال   س ي سالالالټ ک الالال   او    الالال   

حالال   لالال    الالال  اا الال   د وا الالال و،  والالا د  يالالالۍ 

ت ل ا الال  او ا الالا ا   الالۍ جالال  کالالړ   لالالۍ  ا لالالۍ 

جاالالالالالالالالالالالالړښ  اهاج    الالالالالالالالالالالالۍ او د  سالالالالالالالالالالالالۍ د   د د  

   الال  د اا ال   د دښ حالال  خهالالۍ سالرب ک الال  

ا الالالال و   الالالال د او والالالالا  الالالالو د سالالالال   قسالالالالاوا والالالالا د 

ت ل ا   د ب ل ا ي سۍ وتټ  ال  د دښ باعالث 

   ي    اا    د ا   د ت دښ س ال ښ  الۍ 

ب الالالالالالالل کالالالالالالالړا   الالالالالالال د او دا د اسالالالالالالال    الالالالالالالۍ  ظالالالالالالال   

 

د  الالالالالالالالال  االالالالالالالالال،  د اسالالالالالالالالالاواا حالالالالالالالالال  خهالالالالالالالالالۍ د او  

ا لالالالالالالالالالالالب سالالالالالالالالالالالۍ  وز الالالالالالالالالالالۍ  سالالالالالالالالالالال ساا و ک  الالالالالالالالالالال   

 
 
اتالالالال ق او   الالالالد  ل،الالالال   الالالال  ب ابالالالال   د . االالالالث 

کالالالالالۍ زو  ګالالالالال و ۍ او  وز الالالالالۍ  الالالالال   سالالالالالۍ کالالالالال   

باوال   الال    الالو د  پالال  خهالالۍ  سالالۍ  الال  ي  ول 

بالالالالالال  ب خالالالالالال  وشالالالالالال د او کالالالالالالۍ کالالالالالال   والالالالالال   الالالالالالۍ   ېالالالالالالۍ 

و کالالالالالالالالال ل ک الالالالالالالالال     الالالالالالالالال  و  الالالالالالالالالۍ  جلالالالالالالالالال  و  کالالالالالالالالالۍ 

  لد   و و کړل   د.

   ت لالالال  ځ ،الالال  او دو الالال   الالالالۍ وتمالالالاي ابالالالو   الالال

 الالالالۍ  څالالالالۍ وبځ الالالالل او  لالالالالۍ  الالالال  عالالالال  س يمنالالالال 

عخنننننِ   »ا  الالالال   والالالالالاد  کالالالالالړ   يالالالالالۍ وف ااوالالالالالل  
نننن  هخنننن  خ  نننن ِ  بدننننِ  بخِانننن،ٍر  خِفننننيخ اهلل  عخ ند  مخ ال نهادمخ
ِیبخِا ِلي ِ  د  خ ِلِا ث نر   سخأخلختد أ  ِّي أخِبي بنخادضخ الدمخ د

ننن  لِننني هنخقخ لخنننتد اخ أخ  یخبنخ خ ا لخنننا  هنخ خ  دفخننن، مخی ننن، بخننن خ
ِ  خ ال  ِبي  ? هخأخ خذخ بِ،خِ ي وخأخلخ  غ  خ إ هخأخفخ، بِنيخ  ف اد
ننننأخلخیدِ ي  ننناخ سخ ال  بِننني  ? هنخقخننن  خ ِإ   أ   ننننا  بِ دنننتخ  خوخامخ
ا هنخقخ  خ أخلخكخ وخلخ إ ِس خاه  هخن  خ  ِیبخِا ِل خذخ بنخادضخ الدمخ د

ِلي  نننِ  د ٍ  لنخاخنننرد هخننن  خ هخنننأ  خاه  هخننن  خ اخ ف اد ننن د عخلخننن، جخ
نن خ   عخلخنن،  ننادِبيِّ اخ أخشد وخهخنن  خ أخب نن  مخرِ ننٍی عخننِ  الا 

  «٣١».« جخ د ٍ 
خهالالالالالۍ  بد وتمالالالالالاي بالالالالالو   الالالالال   

 واوالالالالالالالالټ د   الالالالالالالال  واعالالالالالالالال  االالالالالالالال   االالالالالالالال  سالالالالالالالال    الالالالالالالالالۍ 

وس الالالالل  الالالال  اا الالالالۍ د ت الالالالل االالالالال خهالالالالۍ څالالالالۍ 

  ۍ  اکړ  ب الا و  الۍ اښسال    ال   څالۍ   الۍ 

 اکالالالالالالړ  االالالالالال   االالالالالال  و  الالالالالالۍ وو الالالالالالل   الالالالالال   يالالالالالال  بالالالالالالۍ 

 الالالالالالالالالالالا     الالالالالالالالالالال  سالالالالالالالالالالال ښ   الالالالالالالالالالالد  اضالالالالالالالالالالال   و الالالالالالالالالالالو

و  ځالالالال   سالالالال   االالالال  ز  د  س خهالالالالۍ و  الالالال  و 

سالالالالالالالالۍ داهالالالالالالالال   حالالالالالالالالال  الالالالالالالال   الالالالالالالال  ز  و کالالالالالالالال می و  



 

   

   

97 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                            
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سالالالالالۍ دښ  سالالالالالې    ،الالالالالا    الالالالالل ک الالالالال  . س يمنالالالالال 

:سنننمات بننني أ ننن ب ه  أعننن  » کلالالۍ ف االالالاع  
ؤ بنن،  والنن ة وولنن ی   سنن   اهلل  قنن    نن  هننر 

 «٣٦»«.هننرؤ اهلل ب، ننا وبنن،  أمبیننا  نن   الق،  ننا 
خهالالالۍ  واوالالالټ د   الالال   يالالالۍ  د ابالالال  اوالالال  

واعالالالالالالالالالالال  د ح الالالالالالالالالالال ا  سالالالالالالالالالالال ل هللا خهالالالالالالالالالالالۍ االالالالالالالالالالالال  

او  الالالال  ي د   الالالالال  و الالالالل بالالالالالۍ عالالالال   څالالالالال    الالالالال  د 

     اا الالالالالالالالال   او االالالالالالالالال    الالالالالالالالال  االالالالالالالالال،  ب لالالالالالالالالال ا ی  او الالالالالالالالالي  

هللا سا  بۍ سۍ د ق ااټ سۍ و      د  يالۍ 

 لال ي  او ي.او دوسالا     ا،  ب 

 قالالال غ  يالالالۍ  الالال   ز ږ الالال  ي اا الالال    الالالۍ واعالالال  

 الالالال  سالالالالۍ      الالالال  ا الالالال ل  الالالال   و  او    الالالالټ 

ع  اتل    ۍ و . دا     ال  اتصال    ېالال 

سالالالالالالالالالالالالالالۍ اسالالالالالالالالالالالالالال    الالالالالالالالالالالالالال  د ا زګالالالالالالالالالالالالالالټ او ا م الالالالالالالالالالالالالالټ 

د  الالالالالالال دو کی د   د  يالالالالالالالۍ  الالالالالالالۍ ا، الالالالالالالۍ و ل د 

 الالالال ل اوسالالالالالا ښټ  الالالالالۍ ا، الالالالالۍ و  الالالالال  سالالالالال   ب ابالالالالال  

د  او د  يالالالالۍ حېا الالالالټ د  الالالال ل اوسالالالالا ښټ د 

  ل  سۍ اته  د . و    سا

 قالالالالالالالالال غ سالالالالالالالالالۍ اسالالالالالالالالال    الالالالالالالالال   يالالالالالالالالالۍ  الالالالالالالالالت ا او 

اتصالالالالال    ېالالالالالال د   الالالالال  ع،اوالالالالالټ  عاوالالالالالټ او 

حېا الالټ  الالالۍ ا   الالالا  الال    دا  الالال  د  حمالالالټ او 

سالالالالالاال و  سالالالالال   ،ۍ د اا الالالالال     الالالالالا   د  يالالالالالۍ 

وا الال وو د  او قالال غ د د  حالال   الالۍ ا الال و  

د   ځغۍ     يالۍ داهال   س،الا  ځالا   الۍ  ال  

سۍ  ال  سالا ،ۍ عال  و ال   او حقال ق عال   عاوالټ 

   وا    .      

سالالالۍ دښ    الالالۍ کالالالۍ  الالال  څالالال   داهالالال   اا الالال   

س الالالالالالال ا کالالالالالالالړ  د  يالالالالالالالۍ سالالالالالالال ا ل و کالالالالالالالال ي والالالالالالالا د 

اا الالال اا   د   بښالالالټ ا کالالال   الالالۍ  الالال و   د . 

کالۍ   ال ښ داهال   ځالالا  ا جال د  الۍ و   يالالۍ 

دښ ت الالالل ک   الالالۍ و هالالال   او  الالال  ت الالالل  عاوالالالټ 

               الالالالالالالالالالالالالالالالالالال ښ د  و ښسالالالالالالالالالالالالالالالالالالال  . او کالالالالالالالالالالالالالالالالالالالۍ   الالالالالالالالالالالالالالالالالالال   د 

 بالالال  س واعالالال  او سېلالالالټ  الالالۍ االالالالۍ عالالال  دا  قالالال غ

وا الالالالالالالالالالالالۍ تښسالالالالالالالالالالالالټ او  يالالالالالالالالالالالالۍ  الالالالالالالالالالالالای   الالالالالالالالالالالال  د د 

سالالۍ و ا الالال ښ  ،الالالا  ګالالا  او اجالالال     الالالل  أهللا

(ژت  الالالالالالالالالالالالالال ن او  ک الالالالالالالالالالالالالال   او د   الالالالالالالالالالالالالال   اجالالالالالالالالالالالالالالازا   

دوزخن اسالالالالالال     ځالالالالال ل اتالالالالال و  عالالالالالذا  (

 ک   .

اا الالال    الالال  د هللا سالالالا  سالالالۍ  الالال د والالال   الالالت ا 

اځلالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال ق د    الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالېقټ  س ي سالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال د او 

   الالالالالال  د اه بالالالالالاوۍ  الالالالالۍ ا   الالالالالا  الالالالالال  . سالالالالالۍ دښ حالالالالال

ا الال و  او  الالا ا الال و  اا الال    الال  االال،  کالال   

  ي   ا ج د  ۍ د  بلک  دوا   د اوساي سۍ 

    ۍ و   ول ح     .

و ،الالالالالالالالالالالالال   الالالالالالالالالالالالال  سالالالالالالالالالالالالالۍ اسالالالالالالالالالالالالال ا   الالالالالالالالالالالالال عتټ  الالالالالالالالالالالالال  د 

 اا الال و  اا الال   د  عاوالالټ سالالۍ تالالاط  د ز الالا 

د حالالالالالالالالالال  اقااالالالالالالالالالالۍ کالالالالالالالالالال ل سالالالالالالالالالالۍ ژت  الالالالالالالالالال   الالالالالالالالالال  ږ . 

ع  سل،م   ب  بر ن ة  » ا ه   ح وث د  
أة  ن  غ  ن   ن  األزم ثر ج ءفنا ا نر أب،ا... ع 

هق لننننت  نننن   سنننن   اهلل ط رلنننني هقنننن   و حننننك 
ا جانني ه سننیءفري اهلل وفنن بي إل،ننا هق لننت أ ا  
فر ننن  أ  فرمملننني  مننن   مم   ننن عی بننن    لنننك 
ه   و   نا  ه لت إل   مبل،  ن  الیلن، هقن   
دلت ه لنت لانر هقن   ل ن  مین، فضناي  ن  هني 
ب  نننك هننن   هكفل ننن   جنننل  ننن  األلاننن   میننن، 

هنأف، ال بني صنل، اهلل عل،نا وسنلر وفات ه   
هق   ه  وفات الء    ا هق   إنا ا لرجم ن  
ولنن   ولنن ی  صننء،را لنن،س لننا  نن   رفنناا هقنن   
 جل    األلا   هق   إلي  فن عا  ن  لبني اهلل 

  «٣٨»«. ه   هرجم  
سالالالالالل ماي بالالالالالو ب  الالالالال   د سالالالالال   خهالالالالالۍ  

 واوالټ کال    ال  واعال ... ب الا و  الۍ  اسلالۍ وال   

 خهالالۍ  الال  د ازد  الالۍ و   وعالالیښالال ۍ د سااالال و 

والالالالالالالالا  سالالالالالالالال ل هللاس االالالالالالالالا ساکالالالالالالالالۍ کالالالالالالالالړ   وعالالالالالالالال   و الالالالالالالالل

ف ااوالل څالۍ د   ال        الۍ هللا  الۍ   ال،ۍ 

وسال ا   او   بالالۍ و  الالۍ وباسالۍ   پالال  وو الالل ز  

د  الالال      الالال  االالالا داهالالال    د کالالال    غالالالۍ االالالاع  

بالالو اا الالد دښ  الال   د ک  الال   وعالال  ف ااوالالل او 

دا څۍ د   وع  و ل  پ  حمالل اتسال   د  

عالالال  ف ااوالالالالل روالالالا  الالالۍ عالالال س وعالالالال   الالالۍ ز الالالا خهالالالۍ  و 

و الالل  الال   و  الالۍ وعالال  ف ااوالالل   الال   يالال  سالال    

 الالالال  اا الالالال   د  الالالال   س الالالال ا  الالالال    جالالالالو وسالالالال   

کاالالال  ( یتهالالالې  الالال   يالالال   جالالالو وسالالال   ک الالال    الالال  

حمالالالل د و الالال   الالال    الالال  ن  او  واعالالال  د د  

کېا الالالټ د ا صالالالا و خهالالالۍ والالال  سالالالړ   د حمالالالل 

 د و الالال  سالالال    وکالالالړ   يالالالۍ ب الالالا  اسلالالال    الالالد

حمالل و ال   ۍ و  ۍ وع  و ل سااال   ګالځ  

و الالالالال   وعالالالالال  ف ااوالالالالالل  الالالالال  اوس االالالالال د دا  الالالالالۍ 

 جالالالو کالالال ود ځغالالالۍ د د  اا الالال   بالالالۍ س  الالالۍ د 

ک   ژ  و ک و ک  ښ ۍ خهۍ سالاژ   ال د  

والالالالالالال  سالالالالالالالړ  د ا صالالالالالالالا و خهالالالالالالالۍ و الالالالالالالی و الالالالالالالل د 

اا الالالال   د  الالالال  و و ک  الالالال  زاالالالالۍ او کېا الالالالټ 

 س اا د  وا   د هللاس    ب ا ع   جو کړ .

د دښ واقعالالالالالالال  داهالالالالالالال    واوالالالالالالالټ  الالالالالالالو  الالالالالالال   

ال   و کړ  ال   ال   لالۍ و  ۍ د س س يمن 

اا الالالالالالال    الالالالالالالۍ  الالالالالالال  و خهالالالالالالالۍ ب الالالالالالالل  الالالالالالال  ب الالالالالالالا 

 ا الالالالالالالالالۍ  د دو   ل  الالالالالالالالال  و وسالالالالالالالالالالۍ ښالالالالالالالالالال ۍ د 

 ماسالالالۍ اا الالال   سالالال    الالال  والالال      الالالۍ و الالالۍ 

 و خ عالال  سالالۍ  س  الال  و  حا الال    الال   او 

و  و الالالل  الالال  والالالا  سالالال ل هللا  اوس اا الالال   

 أد   الالالالالاعټ خهالالالالالۍ تالالالالالال   د   د هللا
حالالالالالال  س االالالالالالا     الالالالالال  کالالالالالالړ    ماسالالالالالالۍ وو  الالالالالالال  

تښسالالالالالل  الالالال  او سالالالال  اا الالالال   سالالالالۍ کېا الالالالټ وا

ګالالځی حالال  جالالا    الال . دا وو څالال  اثا   الالۍ 

د ساللا    اثالا     خهالۍ  الي د اسال    الالۍ 

 ظالالالالال   د اا الالالالال   د حق قالالالالال  سالالالالالۍ ب تالالالالالۍ  الالالالال  

 و ا  ښ   ل.
د ننر مع النن  أ  الحمنن  هلل  ب الانن لم،   و

 والانننن ة وال نننن   علنننن   سنننن لا  حمنننن  و
 أصح با أجما،  عل  دلا و

بالولن:  قن: ر م:ن   سنن أبي داود، باب من  أقن   .1

۷۷۲۲. 

ننننننننننن   صنننننننننني،  ال  نننننننننننام ،  .2 ُ نننننننننننُ  ال     ننننننننننن       
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 .۴۶۳۵، ق: ر م:   ُباْل

ننننن   صننننني،  ال  نننننام ،  .3
َ
 َِ نننننَ :  
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َ
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َ
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ر ، قننننننننننننننننن: ش

 .۷۳۴۲م:  

بنناب نننان مسنننو  صنني،  امننال م نننل ،  .4

صننننننننننننن   هللا ِل ننننننننننننند وسنننننننننننننل  أق ننننننننننننن   هللا

 .۷۶۳۲ ، ق: ر م:  ال اس ِلقا

سنن التكمنع ، بناب  نر ه ا ،نت الق   ن   .5

 .۳۴۳۳بِن الصبي وامد، ق: ر م:   

ب منن  اِتنننكف صنني،  امنننال م ننل ، بنننا .6

 .۳۳۶۴، ق: ر م:   ِ   ن  د بالزنى
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 ای واهیپرهیز از دادن وعده ه

ها را ناچـار   معموالً صحنه انتخابات، نامزد
داران خـود وعـده    در جمع هواتا می کند 
را بدهند کـه   کاذب و دور از واقعیت هایی

قادر به انجام آنها نیستند. متأسفانه برخی 
افکـار عجوالنـه و توجـه    وعده ها در اثـر  

به وجود  یو در فضای ،به عاقبت آن نکردن
در این شـرایط بایـد   آمده گفته می شود. 

با تأمل و از روی تعقل سخن  ،هنگام گفتار
 .گفت

ا فِان خ   ا ن ت » امام صادق می فرمایـد: 
هرگز به برادرت  وخعخن ا  لن،س هن   ن ت وهن  ه  

وعده ای نده که انجام آن به دست تـو  
 اا ش ما ش،خ  ف، ().«نیست

باره انسان  صف دری قرآن مجید در سوره 
خویش عمل نمی کننـد،   هایی که به گفتار

 :می فرماید

ڱ  ڱ  ڱ  ں     ں  ڻ  ڻ  ڻ     چ

مردم را دارد و از منظـر شـرع و اخـالق،    
این، انسـان   نکوهیده و ناپسند است. بنابر

های صالح، گوی سبقت را در میدان عمل 
هم می رباینـد و خـدمت بـه خلـق را      از

        نردبــان قــرب بــه خداونــد متعــال قــرار 
می دهند. آنان از سخنان به ظاهر خـوش  
آب و رنگ، ولی بی پایه کـه تـوان انجـام    

 دادن آن را ندارند، دوری می کنند.

 پرهیز از اختالفات

در هر جامعه ای، سـلیقه هـای گونـاگون    
بایـد بـا   وجوددارد. با این حال گـروه هـا   

در  أوجود اختالف سـلیقه هـا و تعـدد آر   
ملـی(  اسـالمی  برابر منافع مشتر  خود)

وحدت کلمه داشـته باشـند و از تفرقـه و    
اختالف به شدت بپرهیزند. آنان باید تنهـا  
برای رضای خدا و ادای تکلیف الهـی بـه   

 باچنین روحیهعرصه رقابت قدم بگذارند. 
رایشان پیروز شدن یا ناکامی در انتخابات ب

حالت، بـه   هر دو تفاوتی نمی کند؛ زیرا در
 .تکلیف خود عمل کرده اند

 ، نامزدها بایـد بکوشـند از هـوا و هـوس    
نیرنگ و فریب افراد بپرهیزند و از تجـاوز  

داران آنها  و هوا ی دیگرنامزدها حیثیتبه 
داری کنند؛ زیرا اهانت به هـر شـکل    خود

و ممکن، وحدت کلمه را از بین مـی بـرد   
ــد ز          مینــه حــق کشــی و انحــراف را پدی

 .می آورد

سالم و آرام فراهم کرد تا مردم  باید فضای
باره  ، دراعتماد کاملبتوانند به درستی و با 

ـ  ان نامزدها، برنامه ها، شعارها و اهداف آن

ی را ایجاد تصمیم گیری کنند. اختالف، فضا
از کـار      می کند که قوه فکر و عقل در آن 

و تنهـا پیـروی از هـوا و هـوس و      می افتد
تعصب های خشک و نادانی برجای می ماند. 
همین امر ما را به ورطـه نـابودی و هـال     

 .نزدیک می کند

حال و هوای انتخابات، برخی از نامزدهـا را  
ــت،   ــتر و در نهای ــب آرای بیش ــرای کس ب
پیروزی در انتخابات، آگاهانه یا ناآگاهانه، به 

بـه فریـب    سمتی پیش می برد که دسـت 
کاری و نیرنگ بازی و حیله گری می زننـد.  
نامزدها و هواداران آنها باید با پرهیز از این 
گونه رفتارها، این سخن از پیـامبر گرامـی   
          اســالم را آویــزه گــوش خــود کننــد کــه 

 :می فرماید

کسی که مسلمان باشد، نه نیرنگ می زند » 
 ؛و نه حیله گری می کند؛ زیرا از جبرئیل

شنیدم که می گوید: همانا نیرنـگ و حیلـه   
 )ل ج الفا ما(.«ندا گر در آتش

باز هم به کالمی از مـوالی متقیـان، امیـر    
تمسک مـی جـوییم کـه     ؛مؤمنان علی

ما در زمانه ای به سر می بـریم کـه    :فرمود
بیشتر مردم آن غدّاری و خیانت را زیرکـی  
می دانند و افراد بی خبر و نادان، این عـده  

را  به خوش فکری نسبت میدهنـد. آنهـا  را 
گاه باشد که  !چه می شود! خدایشان بکشد

مرد آزموده و دانا به زیر و زبر امور، در هـر  
موردی، حیله و نیرنگ آن را می داند، ولـی  
اوامر و نواهی خدا مانع می شود و با آنکـه  
می داند و می تواند این حیله ها را بـه کـار   

ۀ    ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  

 ١ – ١الاس:  چھ
ای کسانی که ایمـان آورده ایـد،   )

چرا چیزهایی می گویید که به آنها 
عمل نمی کنید. خدای تعالی سخت 
به خشم مـی آیـد کـه چیـزی را     
 (.بگویید که بدان عمل نمی کنید

به تجربه رسیده است کـه  چنانچه 
برخی نامزدها در زمـان برگـزاری   
انتخابات، شـعارهایی را سـر مـی    
دهند که قادر به انجام آنها نیستند. 
این گونه شعار گرایی، حکم فریـب  
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ـ   ی کنـد. در  بندد، ولی آنها را رهـا م
مقابل، کسی که در دین هیچ پروایـی  
ندارد، فرصت را برای به کار بستن این 
          ترفنــدها و نیرنــگ هــا غنیمــت    

این، درجامعه ای دین  بنابر .می شمرد
مدار، شایسته نیست که نامزدها برای 
 کسب آرای بیشتر، به خدعه و نیرنگ

 .رو آورند اختالفات و شعارهای واهی
 دم در مورد نامزدهاتحقیق مر

در این مرحله می تـوان از دو شـیوه   
استفاده کرد. ابتدا باید تفکر و تعقـل  

ش قـرار داد تـا از   یرا سرلوحه کار خو
این رهگذر بتـوان نـامزد اصـلح را از    

در مرحله بعـد،   .میان نامزدها برگزید
اگر از این راه به نتیجـه نرسـید، بـه    
وسیله مشورت بـا صـاحبان عقـل و    

ه به انتخـاب صـحیح رهنمـون    اندیش
قرآنکریم در این زمینـه ارشـاد    شود

  ١٨الا   :  چں  ں  ڻچمیفرماید: 
نیز در بیان ایـن معنـی    پیامبر اکرم
 خ د ش وخ خ نخو  الدب بخ م    عل   » می فرماید:

 )   ا  حضره الفق،ا(.الّا اِب 

هرکس باصاحبان عقل و اندیشه مشورت  
باید  «ت می شود.کند، به راه راست هدای

در زمان انتخابات توجه داشت که نـامزد  
 :زیر را دارا باشدخصوصیات 

 برخورداری از شعور و آینده نگـری  الف(
 درباره مردم و کشور.

کافی در مـورد   داشتن تعهد و تجربه ب(
 رهبریت جامعه.

 و تقوا. پرهیزکاری ج(

 .امانت داری د(

قدرت، امانتی است که از جانب مردم بـه  
رگزیده ملت واگذار می شـود. شایسـته   ب

است که مردم، معتمـدی امـین را بـرای    
تصدی این امر برگزینند تا بتواند از امانت 
مردم پاسداری کند. می دانیم که برترین 
ایمان، امانت داری است و زشـت تـرین   

 .اخالق، خیانت ورزی است

 ه( حس  سابقه و اصالت خانوادگی

اب خـود  ایسته است که مردم در انتخش
ــد.     ــر بگیرن ــی را در نظ ــن دو ویژگ       ای

 :به مالک اشتر می فرماید ) (علی حضرت

در کارهای کـارگزاران خـود    !ای مالک» 

اندیشه کن... و آنها را از خانواده هـای  
صالح و پیشگام در اسالم برگزین؛ زیرا 
که این دسته از نظر اخالقـی، بسـیار   
گرامی و از نظر شـرف و آبـرو بسـیار    

 )ل ج الب غا(.« یسته هستندشا
 و( ساده زیستی

 کسانی که تهذیب نفس ندارند، معموالً
دچار طمع ورزی و حب بـه دنیـا مـی    
شوند. پس مردم باید در زمان انتخاب 
به این امر توجه داشته باشند که فـرد  

و  باشـد داشـته  منتخب، زیست ساده 
 اسیر دنیا نباشد.  

 ح( خدمت به محرومان

نشین باشد، چگونه  کسی که خود کاخ
می توانـد درد و رنـج مستضـعفان و    

را در  و ده نشــینان نشــینان  بادیــه
 یــا در  کنــد  فــردی کــه احســاس

خدمت گـذاری بـه مـردم را نداشـته     
 باشد، چگونه شایسته انتخاب است 

سن،  القن    »می فرمایـد:   پیامبر اکرم
بــزرگ اجتمــاع    )ااسیبانن  (  نن م  ر 

 « خدمت گزار آنان است.
 ط( برخورداری از سعه صدر

ــی    ــومتی؛ یعن ــهولیت حک ــدی مس تص
 طاقـت رویارویی بـا مشـکالت سـخت و    

و  فرسا. هنگامی که منتخب، شر  صـدر 
نداشته باشد، امور  توانایی تقابل بامردم را

مملکتی دچار مشـکل خواهـد شـد. بـه     
کارشناسان امور مـدیریتی،  )همین دلیل، 

        مــدیر ،ســعه صــدر را ســتون مــدیریت
می دانند که در صورت نبود آن، پایه های 
. (مدیریت تشکیالت، سست خواهد شـد 
 :در پایان، چند نکته را یادآوری می کنیم

مردم باید از شتاب زدگی در تصمیم  الف(
گیری ها بپرهیزند و پس از تحقیـق الزم،  

و  ، وطن دوستافرادی باتقوا، عاقل، عادل
 اهل عمـل را برگزیننـد و از تقلیـد کـور    

 .کورانه از افراد یا احزاب دوری کنند

ب( از تحقیر نامزدها و هواداران بپرهیزند. 
در جلسه هـای نامزدهـای انتخابـاتی، از    

داری و حرمـت   پرسش های بی جا خـود 
گی شـرکت  ه یکدیگر را رعایت کنند. ویژ

در جلسه ها، آشنایی بیشتر با دیدگاها و 
 .برنامه های نامزدهاست

کـه   یراد و گروه هـا از مجادله با اف ج(
موجب هتک حرمت نامزدها می شوند، 
پرهیز کنند و با حفظ وقـار انتخابـاتی،   

 .واقع نگری را پیشه سازند

نامزدهایی را انتخاب کنند که تـابع   د(
 .باشندقواعد اسالمی و اصول اجتماعی 

دست به دست هم دهنـد تـا    همگی ه(
انجـام   مصـهون سالم و آزاد و  انتخابات
 .که نشانه اراده ملت باشد باتیانتخاشود؛ 

مردم پـس از انتخـاب    ی وظایف نامزد برگزیده

 شکرگزاری شدن

است تـا بـه   وار مردم را سزی برگزیده 
شکرانه نعمتی که به واسطه مردم به او 
داده شده است، در فکر احیای حـق و  
ابطال باطل باشد و از حـرام هـا دوری   
ی کند. او عالوه بر سپاس گزاری از خدا

 باید سپاس گزار مردم نیز باشد.  تعالم

 پرهیز از تحقیر رقیبان

یکی از رفتارهای ناسالم، غیر اخالقی و 
غیر انسانی پس از پیـروزی انتخابـات،   
تحقیر احزاب یا نامزدهای دیگر و حتی 
هواداران آنهاست. چنین کاری نشـان  

 درون آدمــی اســت کــدورتدهنــده 
نب  ابن» می فرمایـد:  پیامبر اکرم    مخ د

ننّر اخ د   حخقِّننر ا نن ه  الم ننلر  م  بنن    دم  ِ نن خ الا 
هرزلنن  دم  یمنن،  بننس کننا بننرام    ننلم    نن م  ا  

 )اص   ک ه (.«ک چ  شم  م
در روایت دیگری از رسول خدا آمـده  

هیچ مسلمانی را خوار و حقیـر   »است: 
مشمار؛ زیـرا کوچـک آنـان هـم نـزد      

 )یم  («. خداوند بزرگ است
 چ ڃ  ڄ  ڃ  ڃچ وفاداری

٣٨٨البقرة:  
  

بندنـد،  می آنان که چون عهد  
 «. ندا دار به عهد خود وفا

ایسته است برگزیـده ملـت،   ش
صــداقت خــود را بــه وفــاداری 
امانتی که از طرف خدای تعـالی  
و مردم به عهده او واگذار شـده  
است، نشان دهد؛ زیرا بهتـرین  
صداقت، وفای بـه عهـد اسـت.    
در عهدی که با مردم می بندد تا 

 خدمت آنان باشد.  
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سالالالالالالالالۍ واق تالالالالالالالالټ سالالالالالالالال    الالالالالالالال  سالالالالالالالالۍ و ځهالالالالالالالالې  ول سالالالالالالالالۍ 

ا الالاي   ځ اا الال ااي   ،کالالی ځلم الالاي او ال     الال 

 او دزد  کالالالړ   الالالۍ سالالالا   ګالالال و      س  ،ال    الالال 

 الۍ و  الی   م ا الاي سالۍ  ژتل می ا ک و      و

سالالالۍ  وال دد الالال و   الالال اد  ی     الالالۍ  الالال   الالالم  ، الالال  

  الالالالالالالالا    الالالالالالالالۍ  و   الالالالالالالالا   والالالالالالالالا و داځاللېالالالالالالالال  ا تالالالالالالالالۍ او

سالالالۍ اوددو الالالی  الالالۍ  و  الالالی  الالالی د  و  ک  خهالالالۍ بهالالال 

 اس  والالالالالالالال  الالالالالالالۍ االالالالالالالالۍ  الالالالالالالۍ  دکغالالالالالالالړ او کغالالالالالالالړ   الالالالالالال ا

 والالالالالال   ر  سالالالالالال   االالالالالالک ک الالالالالال    ب،الالالالالالا  الالالالالالا وس   سالالالالالالهال 

 ځ ا الالالالالالا    ،غ الالالالالال  او ا  ،الالالالالالۍ د   الالالالالالی داا الالالالالال اا  

 د وس الالالالا و الالالړو   ی     الالۍ د   الالال ،  څ،الال  سالالالۍ  الالال  

 والال   ساال  الالۍ و الال     سالالا ه   الالۍ باوالال  سالال اال ا او

د و    ه   ال وی   ۍ  ابل ګا  ی دو ړو ا  الۍ س

 او دج   الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال و س والالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالی ک  و الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال  دس الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال 

 
 
 الالالی  د ا ا  یاسالالال  ي د الالالۍ  الالالال ي  الالالۍ االالالالۍ واقتالالالا

غی و ب  ب لالالالی  الالالالا    الالال   او  اس  والالالال کغالالالړ زاالالال د

داځ، الال    سالالال   و   والال    الال   د   ددسالالۍ  از

سالالالالالالالالالالالۍ ا    والالالالالالالالالالال    الالالالالالالالالالال و   ب عښالالالالالالالالالالال    الالالالالالالالالالالی دت الالالالالالالالالالالل 

سالالالۍ  اس  والالالال    ځالالالا   الالالی د   بالالالل دا الالالی زاالالال  ږ

ات الالالا    دس الالال   الالالی د ا ا  یاسالالال  ي  الالالۍ  الالالال ي او

االړ  سالال     د   الی داج  ول  يالۍ  ک  و  

د اس  والالالالالالالالالال سالالالالالالالالالۍ   الالالالالالالالال ل و سالالالالالالالالال   اځالالالالالالالالالااک د  او

 دوالالالالالالالالالالالالالالال ر   ول  الالالالالالالالالالالالالالال    ب،الالالالالالالالالالالالالالالا  الالالالالالالالالالالالالالالی سالالالالالالالالالالالالالالالې  کغړ  الالالالالالالالالالالالالالا

 د   الال  زاالال  ږ سالالۍ    الالۍ دا بااسالالؤو  الۍ ګالالا ا، 

 اسؤو  ټ د   الی  ال اړ  دت الل کال    د    او

 او  وال     الۍ وکالړو  ی   الا   باوال  اېح دسا   او

  الالۍ ک االال   الالو  الال    او وا وو  الال  ه   الالۍ سالالا  و   ب الالا

 الالالالۍ دو   باوالالال  ا  کالالالی  الالال و  سالالال    الالالی االالال د کسالالالا  

وال څ،االالالۍ ځالالالاي  الالالۍ   الالالی   الالال اد وکالالالړو  سالالال    الالالا 

 والالالاعی سالالالۍ  الالالا ل  وسالالالاژی او کثافالالالا   او کغړ  الالالاوو 

  الالۍ و  الال   دو  او ځالالاو     الالی ا،اسالال   وتال  الال 

 سالالالۍ ت  الالال      الالالۍ عالالالی ځالالالاي س ځالالالا  کالالالړ    څالالال 

خهالالالالالالالالالالۍ  دګالالالالالالالالالالا  لهالالالالالالالالالال ا دګالالالالالالالالالا وا ی د الالالالالالالالالالا ک و غ 

 الۍ ا القالال کالړا   ال     ځالاو    دبا    ا،اس  

 لهالالال ا  سالالال    ا  ،الالالۍ د   الالالی د  الالالۍ و الالالیو دسالالالۍ  از

دعااالالالالالالالالالالالالالۍ س  الالالالالالالالالالالالالاو  سالالالالالالالالالالالالالۍ ا تالالالالالالالالالالالالالۍ  ز   دتلغالالالالالالالالالالالالال 

ت الالا     الالال    ت  ووالالی جالال    او اتل االالاا او

 دګالالالا  دګالالالا ا،  ګالالالا ا،   يالالالۍ  الالالی  الالال   الالال    الالال 

 الالالالالالالالالالالالالالال  ت الالالالالالالالالالالالالالالل  حالالالالالالالالالالالالالالالېاعی سالالالالالالالالالالالالالالالۍ  الالالالالالالالالالالالالالالا و  دسالالالالالالالالالالالالالالالا ی او

 ی ک   ادګا و  کړ   دسۍ  از اسؤو  ال  ۍ ادا

   ال      اسالټ سالۍ ادا  ا ک و کی  الی د ،ظ الا د

زاالالالالاي  سالالالالۍ ت الالالالل وتالالالالټ او   دو  باوالالالال    د الالالال    الالالال  

 الالالالالالی کثافالالالالالالټ داوالالالالالالی  تالالالالالالاو    سالالالالالالۍ ا،اسالالالالالال   دګالالالالالالا 

ی  الالال    ا الالاف ک  و الال  ک الال د   الال  تلالالد دت لالال 

د   الی دسالالۍ  دا  وال   ا  ،الۍ ب الا سالۍ  ال  وا ال   او

ک،ېالال ول  لهال ا کسالا   دا  ېال  کثافالال اوی باوال 

 سالالالالۍ حالالال  ا  الالالال  سالالالالۍ ا،اسالالالال    ک الالالال و  الالال    الالالالی د

    دګالالالالالالالالالا وا ی د ،ظ الالالالالالالالالا   الالالالالالالالال   الالالالالالالالال      وتال  الالالالالالالالال 

خهالالالالالالالالالۍ   الالالالالالالالالۍ ګالالالالالالالالالا  لهالالالالالالالالال ا   اسالالالالالالالالالټ د الالالالالالالالالا ک و غ 

  ۍ و   دول   د. دبا  ښ  اکل  ځاو   

د   غالالالالۍ  دا    ب الالالالا والالالال   ا  ،الالالالۍ تنالالالال او دوالالالالادوو  و  

سالالالۍ     الالال کالالال  د  الالال  د   الالال  څ،االالالۍ  الالال  واعالالال  ګالالالا 

 حالالالالالالالېاع   الالالالالالال  عالالالالالالال   الالالالالالالو  الالالالالالال ل سالالالالالالال    الالالالالالال  سالالالالالالالا   او

دښ اسالالالاس سالالالۍ   سالالالا ټ  الالال    سالالال  اسالالالؤو  ټ او

وا   الالالالۍ ګالالالالاعی  الالالال    الالالال   ی     الالالالۍ قالالالال  او   الالالال اد

کثافالالالالالالالاا سالالالالالالالۍ  ا الالالالالالالافی  الالالالالالال    او ک  و الالالالالالال  دت لالالالالالالال 

 ا الالالالالالالل   الالالالالالال   الالالالالالالی دګالالالالالالالا وا ی لهالالالالالالال ا ځالالالالالالالاو     يالالالالالال 

دګالالالالا وا ی اؤ الالالالا   الالالالا الالالال      وا الالالال     الالالالی ب

 ځاو    ۍ و  ال دو . کساي و  ا      يۍ  ا ل 

  الالالالۍ  الالالالد س  الالالالۍ  يالالالالۍ    الالالالۍ سالالالالال      الالالال   الالالالالاو  

کالالالالالالالالالړ   يالالالالالالالالالۍ   اس الالالالالالالالال ا کثافالالالالالالالالالا   او ا الالالالالالالالالافی   کالالالالالالالالال 

   د   تالالالالالالالالالال  س اتال الالالالالالالالالالا وا الالالالالالالالالالی او  والالالالالالالالالال  دا غ وب  الالالالالالالالالال 

وال ب ا غالالالالالالۍ څ،االالالالالالۍ  الالالالالی  زاالالالالالالۍ د  دسالالالالالالۍ    الالالالال اد

  ۍ ساال  ۍ  ۍ ک  . سال   و 

 الالالی کالالال      الالال   و الالال سالالالۍ ک 

سلالی ا  اهال   الی  لالۍ ر سځل،ځی  ال ي     دک   

س سالالالالالالالۍ کالالالالال   ب الالالالالاعی س سالالالالالالالکی د کچالالالالالا   او س الالالالالاز

ۍ والالالالالال   کالالالالالال،ل  الالالالالالی دد   الالالالالالی  الالالالالالۍ  الالالالالال و سالالالالالالدسځل،ځالالالالالالی 

دسالالۍ  ا غ وب  الالۍ سال  سالاعټ خهالۍ و وسالالالۍ  وال 

        ی اا  ااي سۍ بی س واعالی  و   س سالغ 

قالالالال  اه  ا ،الالال   دسالالالالۍ  والالالا سالالال    سالالالال و ۍ دد  او

  الالالالالا    خهالالالالالۍ دبا الالالالال   ا   الالالالال  کالالالالال    س سالالالالالالکی  الالالالالۍ

  الالالۍ سالالالۍ والالال   ک الالال     الالالی و کالالال     الالال  اا الالال اا  

  والالالالالالالال   ا  ،الالالالالالالالۍ د   الالالالالالالالی قالالالالالالالال  اه  ا ،الالالالالالالال   دت لالالالالالالالال 

  الۍ ایسالالۍ ا   ال   سال  ۍ دس سالالغ  اا  اا  

 حالالالاب ي ګالالالۍ س  م،ځالالالی   څالالال  خهالالالۍ و وسالالالالۍ سالالال 

 الالالالالالالالالل سالالالالالالالالالا   د و  ا الالالالالالالالالۍ  اس  والالالالالالالالالال باوالالالالالالالالال 

سال اال اسۍ  او ی  وسال الاځغالۍ  ال وسا  

حق قالالالالالالالټ  الالالالالالالی سالالالالالالالۍ سالالالالالالالا   اس  والالالالالالالال  الالالالالالالی 

  وي الالالالالال   د  او
 
 الالالالالالاو ی  اس  والالالالالالال واقتالالالالالالا

 سالالالۍ و ا الالال   سالالالې  سالالال اال ا او د وسال الالالا

د اس  والالالالالالالالالال سالالالالالالالالالا ه  ر   الالالالالالالالال ا  د  ب،الالالالالالالالالا

د   غالالۍ    الالا   الالۍ ا  الالا و    الالا    الالی ک االال 

 تلغالالالالالالالالال  سالالالالالالالالالۍ  الالالالالالالالال اړ  ګالالالالالالالالالا   الالالالالالالالالی د   الالالالالالالالال 

وکالالالړا   الالال      الالال    دس  الالالاو  کچالالالۍ باوالالال 

عمالال    االالالل  والالال والالال  اس    ا  الالالۍ دکغالالالړ

ا الالالالالالالالالالالالالال ل سالالالالالالالالالالالالالالۍ  کثافالالالالالالالالالالالالالالا   او دکغړ  الالالالالالالالالالالالالالاو
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  ول ا غ وب  ال  اا  ااي  س  ۍ د   د     

عالی  اال سال ا او سۍ د     الۍ  وس الالا خهۍ سا  او

 ت        .

سالال د  اسالالاس  غالالۍ څ،االالۍ  الالی اځکالالی وو الالل  الال ل 

 د    ال  کال     ال  ګالا  ا   قال  ا،  د      ی ګا 

 د الال 
 
 ل  الال الالو   حالالېاعی  الال سالالۍ سالالا ی او کالال    واقتالالا

و  ټ  الالال    ځغالالالۍ کالالالۍ ؤ اسالالال وال سالالال    الالال  دا  الالال  

بالالالالالی  الالالالالۍ  الالالالالغۍ  الالالالالی   الالالالالاو ی و   الالالالال  االالالالال    الالالالال   ګالالالالالا 

د الالالالالالالال ي  الالالالالالالۍ االالالالالالالالۍ سالالالالالالال    الالالالالالالۍ د   الالالالالالالی   الالالالالالالاوالد او 

 د الالال ل ګالالالا   الالالاو ی ک الالال     الالال   والالالال االالال  اس  د و الالال 

 الالالالالاو ی ک الالالالال      الالالالالو کغالالالالالړ  او  الالالالال ا ف الالالالالا  اوبالالالالالۍ او

سالالالۍ  کغالالالړ  و   الالال   الالالاو ی او ف الالالا    لالالالۍ  الالالی دګالالالا 

  الالالالالاو ی  الالالالال ا  الالالالال   ی     الالالالالۍ قالالالالال  او ګالالالالالا  اي  مالالالالال ا

ول  ول   الالالال،ېال کالالالال    الالالالی سالالالالۍ ګالالالالکا      الالالالۍ سالالالالۍ 

 سالالالرب ک الالال    سالالال  داتالالالالۍ ک الالال و دتلغالالال   الالالا وس  

 و  ټ اوؤ سالالالالالالا    ادوا الالالالالال  د   الالالالالال  د  ب سالالالالالالټ دا

 ب الالالا يخهالالالۍ   الالال    الالالۍ کالالال       الالال اړ    الالال   سالالالا ټ د

 ت الالل  الال    از   الال  اعېحالال او  سالالۍ سالالا   ل ګالالا  الالد

بالالالی د عيالالالۍ ک ګ الالال  ۍ و الالالۍ سالالال م     لالالالی ځلالالالی او

 ل  الالالالال الالالالالو د  اس  والالالالالال او داوسالالالالال  و  الالالالالل دت الالالالالل او

 او  االالالالالالالو  ب الالالالالالالال ا   حالالالالالالالالېاعی  الالالالالالال سالالالالالالالۍ سالالالالالالالا ی او ګالالالالالالالا 

سالالالالۍ د     الالالالۍ د و  ا الالالالۍ  اوهالالالال     څالالالال    ا الالالال   و

  و ګغلی و . ګا ا  ل سا  او اس  وال ا  

 الالالالالالالی دسالالالالالالالړ  شهصالالالالالالالالښټ   الالالالالالال اړوی څ الالالالالالالی دسالالالالالالالۍ  از

 ظافالالالالالټ د    الالالالۍ څ  ،الالالال و   يالالالالۍ سالالالالا ی او تلغالالالال 

 ګالالالالغلی او جالالالالاا  ځغالالالالۍ کالالالال   شالالالالهص  الالالالی دسالالالالاک 

اځکی  الۍ د   الی  اوه      ا،ظمی څ    س   و

څ  ،  الال    يالالۍ   الالۍ  ا کمالالال االال  ږ د پالالی علالالو او

  الالالالۍ دګالالالالۍ شهصالالالښټ   و کالالالالی ګالالالالکا   ااالالالال  االالال  ږ

   و کالالالی و  تالالال  کمالالالا    د والالال و  يالالالۍ څالالال    الالالی 

 ظافالالالالټ  الالالالۍ سالالالالمۍ ساال  الالالالۍ  الالالالۍ  د  ت الالالالل سالالالالا ی او

 يالالالۍ څالالال    الالالی د  االالال    شالالالهص  و  کالالالړ   الالال 

شالالهص  دا سالال  ی خهالۍ بالالاتن   د   ال   الۍ علالو او

 ظافالالالالالټ  الالالالالۍ  ،الالالالال اي  او  سالالالالا      الالالالالی ا ا الالالالال دداهالالالال 

 يالالالالۍ څالالالال    الالالالی دد  سالالالالالۍ  ساال  الالالالۍ  الالالالۍ کالالالال     الالالالال 

شالالهص  الالۍ بالالۍ  الالو  سالال  ی  الالۍ و  تن  الال دا علالالو او

سالالالالړ  سالالالالۍ    الالالالۍ  الالالال       کالالالالۍ  فق الالالال  حق الالالال و دوالالالال 

کمالالالالالالال  شالالالالالالهص دګالالالالالالۍ علالالالالالالو سالالالالالال  ی او   الالالالالال   والالالالالال 

و   الالالۍ د  سالالال   سالالال   ب الالالا و ت الالالل س  الالالۍ  تاو الالال 

 سالالاژی او    الالا جالالاا   اسالالاک  او کمالالال دت   الال  او

  اس  والالال  الالۍ ا زګالالټ  الالۍ و کالال   او دت الالل  و الال 

 دا   الالۍ والال ا   الال       الالو  الالۍ  الالۍ  سالالۍ سالالې    دقالال  

 ۍ و ا الالال    والالال تلغ يالالال   ه  او الالالت الالالل ځالالالاي د   الالال

دت الالل علالالو ويالال  ی ساولالالۍ  الالو   د  بلکالال  تالال حق الال 

 الالالالالالالۍ س ګالالالالالالالاله  سالالالالالالال   اځالالالالالالالااک کالالالالالالال     کالالالالالالالۍ   الالالالالالال   

  الال ي     الا   او  سال ا    الی د ظافالالټ و
 
  الال ا،  عمال 

  س الالال ا
 
   الالال   الالالۍ ت لالالالی  کالالالړ   والالال   اسالالالا ۍ د  االالالث 

خهالالالالۍ   م،  الالالال   سالالالۍ حالالالال  ا  الالال خهالالالۍ دفا س الالالال و

بالالال عغال  اتلالالالی تالالال  ت  الالال   د  سالالالۍ بالالالاس       الالال

 الالالالالۍ  يالالالالالۍ  خهالالالالالۍ  ېالالالالال ا کالالالالال   او   ځالالالالالاو   د الالالالالاو  

ځالالالالالالالا  خهالالالالالالالۍ ځالالالالالالالاي وباهالالالالالالال    سالالالالالالال ب    سالالالالالالال د   الالالالالالالی 

  اس  والال سالالا ی او داوسالال   او دجالاا   بالال ي  کال   

 خهالالالالالالۍ  الالالالالالم  ل ک الالالالالال   دا  ظافالالالالالالټ د  اړ ال ب  الالالالالال 

 والالالال      الالالال  ټ  الالالال و ا  الالالالو د   الالالال  او فالالالال د د الالالال 

 الالل   الال    الالی  الالۍ  يالالۍ خهالالۍ سالالا ،ۍ وکالالړ  او ا   الالا

 دوهالالالالالال  او زاالالالالالال  ږ  د ا  الالالالالالالۍعالالالالالالی  عاوالالالالالالټ  الالالالالالو کالالالالالالړ  

خهالالالالالۍ  د  الالالالال   او اتالالالالال و    الالالالال  او اسالالالالال ای د الالالالال و

 حالالالېاعی  عاوالالالټ کالالال ل د  او دسالالالا ی او  الالالو  مالالال ا

داسالالالال   اقالالالال س دوالالالالو سالالالالۍ د  سالالالالرب  ظافالالالالټ  الالالالۍ 

سالالالۍ  او ا زګالالالټ و کالالال    الالالی داوسالالالاي  وسال الالالا  والالال 

ز    الالۍ  الال     شالال  سالالۍ  پالالی  الالی وي الال   د  سالالا  

ا الالا    دقالال ري عظالال و ا  الالاي سالالۍ والال tتالال ا 

 روټ    ا  ی ف ااولی د .

ــاره:   اسالال  (سالال ا    الالی تالال ا  س الالل کالالړ  سالال  ژب

تالالالو  او    الالی سالالا  کالالړ   اسالال   ا الالقټ اا سالال ا

وکالړ ن   الی  الغ    څال  ت الل س  اسال کړ  وتمټ 

 داسالالالالالۍ  الالالالالو  مالالالالالال ااو یتهالالالالال  حغمالالالالالټ دف  الالالالالالښټ د 

 ظافټ د   ی اساللماي شالهص باوال سا  سالې   

سالالۍ بالالالل روالالټ  الالال  ا  الالی ف االالالاعی   ظ الالا و  او او

  بالالۍ کالال و کی t  ال    الالښ ۍ ت ګال   تالال ا 

 ظافالالټ     يالالۍ کسالالاي  الالی سالالۍ سالالا ی اوت ګالال   او

  ی ک ګ  ک  ن.

سالالۍ حالال وث  الال  ا  س يمنالال  اسالال   دسالالې  د او

 اومالالالالالالاي د ن (  ظافالالالالالالټ جالالالالالال   الالالالالالی  اسلالالالالالالی د   الالالالالالی 

 او  سالالۍ سالالا  جالالاا   يالالۍ څالال    الالی دت الالل بالال ي او

ک ګالالالالالالال   الالالالالالالۍ کالالالالالالال   داسالالالالالالاللماوی  الالالالالالالۍ   حالالالالالالېاعی  الالالالالالال

ب تمو      ۍ د  علماوو  خهۍ س    ات ق 

  سالال    د   الالی   سالالۍ بالال ي  الالی  و کالال  هو لالالی د 

 بالال ي بځالالا  تالال  ی س اسالالاس ب،الال وږ  او دت الال   او

به  الالالالالالالۍ  الالالالالالالۍ س  الالالالالالالږد   الالالالالالالی وو الالالالالالالی   يالالالالالالالۍ د  سالالالالالالالرب 

اوسالالاي  ا وسالالۍ ک الال    يالالۍ څالال    الالی ت الالل بالال ي 

 او دا ول  الالالالا وس   ښجالالالالاای سالالالالا ی وسالالالالاژی  الالالال د او

داسالالالالالالالال   سالالالالالالالالۍ  خهالالالالالالالالۍ  سالالالالالالالال  ل ک الالالالالالالال   او اا ا الالالالالالالال 

 ظافالالټ  لالالۍ فالال ض  لالالۍ  او  سالالا   اقالال س دوالالو  الال

 .د   ب تمو

 
 

د الالالالل   الالالالا   اسالالالالال ب  او لالالالالۍ سالالالال ټ  واجالالالالب او

سالالالالالالالا ه  سالالالالالالالۍ  عاوالالالالالالالټ  دشهصالالالالالالال    وسال الالالالالالالا د  او

 الالالالالۍ بالالالالالی  الالالالالم     ت الالالالالل وجالالالالال د سالالالالال   کالالالالال  ی  الالالالال 

 وقاوۍ کړو. ا غ وب    او اا ا  

 

سالالالالالالۍ  ا الالالالالال    الالالالالال   سالالالالالالذاعی االالالالالال اد ی دساګالالالالالال   

وتالالالالالالالالټ و وسالالالالالالالالالۍ  االالالالالالالال،   الالالالالالالالی سالالالالالالالالاژی ک الالالالالالالال   د الالالالالالالالږ

 د ا فاسالالالال ک    اويالالالالالۍ تالالالال  ی  الالالالالی دا غ وب  الالالالال 

 ساګالالالالال،  او دتالالالالال  ی دبالالالالال ب عی دو   الالالالالا       الالالال 

      سالالالالالالالالالالالالالرب ک الالالالالالالالالالالال    سالالالالالالالالالالالالال د  اسالالالالالالالالالالالالالاس  دت اب الالالالالالالالالالالال و

خهالۍ و وسالالۍ ت  الۍ  وتټ سالذات  و   د  

باو ساکالۍ س  م ، الالل  ال   اسالال ا  و الل سالال ټ 

د  وتالالالالالالالالالالالالټ سذات    خهالالالالالالالالالالالالۍ  باوالالالالالالالالالالالال  د   الالالالالالالالالالالال 

څل  و  الالالالالالالالټ  و وسالالالالالالالالالۍ حالالالالالالالال اقل دوځلالالالالالالالالۍ سالالالالالالالالۍ

بالالالالالالالالال س   سالالالالالالالالالۍ ساګالالالالالالالال  ۍ  الالالالالالالالال باوالالالالالالالال    الالالالالالالالال سالالالالالالالالاعال، 

 .دوااس ا  وو ل   

 داوسالالالاي بالالال ي سالالالۍ ځالالالا اړ     الالالۍ داا الالال اا  

س  م، ل سۍ اال،ظو  ول سالۍ   االۍ  ال ا ی  ال   

حالال اقل سالالۍ   سالالۍ ا سالالو  الال  الال ا   دسالالړ  و   او

دد   يالالالالۍ   الالال    ي الالالال  ا   الالالالا  دوځلالالال  ووالالالی  الالالال او

      تالالالالالالالالالالالالال  ی    سالالالالالالالالالالالال    دس سالالالالالالالالالالالالالکی دت الالالالالالالالالالالال   او  وا

سالالالالۍ د     الالالالۍ س سالالالالالکی  اسالالالالاس ب،الالالال وږ  او سالالالال 

 الالالۍ  سالالالۍ و کالالال     الالالاز  وا الالی ت الالل ګالالالۍ وا الالالی او

تلالالالالالالد    يالالالالالالۍ د     الالالالالالۍ دبالالالالالال ي بالالالالالال    الالالالالالاوت ا

 حالۍ ک  .ا ا  

 ی     الالالالالالۍ قالالالالالال  او ،سالالالالالالۍ  الالالالالال    الالالالالال سالالالالالالۍ د    لالالالالالالۍ 

 اس  والالال  الالل سالالا   واوسالال   ت الالل د  الال ادوال 

  الالالالالالۍ  الالالالالالو  والالالالالال  دسالالالالالالا ه ت الالالالالالل  وسال الالالالالالا او  وسالالالالالالاژ

اها الۍ    الۍ     يۍ  ی سالۍ اودد   ساال  ۍ وکړ 

 و ال  خهالۍ   الۍ   سالا سۍ       اال وس   د     
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بر  حمد وافر و ثنای کامل خدای را که
، و بـر  هر کسی قایم است به افعـال او 

، و جارحه رقیب است بر اعمـال او  هر
بر ضمایر که در دلها افتد مطلع است، 
و بر خواطر که در نفسها در آید دانـا.  
ــین،  ــل ذره ای در آســمانها و زم مثاق

ــا ــر  ی ــم او دور  متح ــاکن، از عل س
و قلیـل و   قیـر و قطمیـر  نمانند، و بر ن

کثیر از اعمـال حسـاب کنـد اگرچـه     
پوشیده بود. و بر قبول طاعت بندگان 
اگرچه حقیر باشد تفضل نمایـد، و بـه   
عفو از معاصی ایشان اگرچه بسیار بود 

 احیاء علوم الدین تفضل فرماید. 

درود و سالم بر روان مقدس پیغـامبر  
       خــواهی شــفاعت ،خــدا، حبیــب اهلل

ز جزاء، آنکه به خورشید رویـش  روما، 

ــه و   ــفات رذیل ــایص و ص ــس از نق نف
ــه صــفات پســندیده و  آراســتن آن ب
کمـاالت نفســانیه اســت یعنــی پــا   
داشتن نفس از انواع آلـودگی هـا بـه    
صورت های گوناگون، تـا باشـد فـال     
حاصل آید، چنانکـه اهلل متعـال گفتـه    

  ٢٤األعلى:  چی  جئ  حئ  مئچاست
س به تحقیق رستگار شد هـرک »یعنی: 

 «.که نفس خود را آراست

پس هر نفس بداند که اگر محاسـبت و  
مراقبت را که از وسـایل تزکیـه نفـس    
اند، در دنیا ازآن مالزمـت و مواظبـت   

ینه بـد  ئننمایند، در عرصه قیامت هر آ
بخت شود و در دایـره هـال  در آیـد    

ېئ  ىئ  چ :فرمــوده اســت  tاهلل

ی  جئ  حئ           مئ  ىئ    یىئ  ىئ  ی     ی

  ١٨٢البقرة:  چجب  حب   خبيئ  
ــی:  ــه  »یعنـ ــید از آن روز کـ بترسـ

   بازگردانیده میشوید بسـوی اهلل پـس  
هر تنی را جزای کسب وی تمـام داده  

 «شود و بر کسی ستم نرود.

یا طریقت در عرصـه تزکیـه    تصوف و
نفس جایگاه نخست خـود را داشـته و   
سعی بلیغ نموده تا پیروان خـود را بـه   

برساند از ایـن   قله های کمال عبودیت
     رو  آغاز کارش تخلیه نفـس از رزایـل  
) پا  داشتن و پـا  کـردن نفـس از    

( نفـس پلیدی ها( است تاباشد که آن)
تحلـی بـه فضـایل     قابلیـت به مرحله 

رسد. روی تحقق این هـدف بـه الزم   
صحبت ارباب نفـوس   گرفتن، معیت و

توصیه نموده است، تا باشد  زکیه طیبه
ت و کماالت آنها بـه  از انوارات، فیوضا

 قسماً طریق انعکاس بهره ای گرفت، و
تزکیه نفـس حاصـل نمـود، نصـوص     
صریحی زیاد وارد است، که راجـع بـه   
جلیس صالح و سوء، پیام های خـود را  
دارند، امـا از آن مـوارد میتـوان ایـن     

عن  م رلنا )حدیث شـریف را برگزیـد،   
   اهلل صننل، األسنن، ي هنن   و نن    نن   ینن ب  سنن

 ،نس   :لق، ي أب  بكنر هقن   :ا وسلر ه  اهلل عل،
 :لنن ه، م رلننا هنن   :هلننت :هنن    ألننت  نن  م رلننا

لكننن   ع ننن   :هلنننت :هننن    سنننبح   اهلل  ننن  فقننن  
 سننن   اهلل صنننل، اهلل عل،نننا وسنننلر  نننذ رل  ب ل ننن   
والة ا مین،  ألن   أ  عن،  هن نا  رج ن   ن  ع ن  
 س   اهلل صنل، اهلل عل،نا وسنلر ع ه ن   األزوا  

 :ضنن،ا   ه  نن،     ،ننرا هنن   أبنن  بكننرواألوام وال
ه اهلل إل  ل لق،   نل ینذا ه ل لقنت ألن  وأبن  بكنر 

الحدیث. رواه مسلم ، باب فضل دوام الـذکر   (....مین،

  والفکر فی اموراخخرة
ابی ربعی حنظله اسـیدی، یکـی از   از 

روایت شده است کـه   کاتبان پیامبر
با من مالقـات   گفت: حضرت ابوبکر

حالت چطـور اسـت ای   کرد و فرمود: 

، چڄچسوگند یاد شد در  
بیـــان گرعظمـــت گیســـوان 

 ،چڄ  ڄ  ڃچخشبویش، آمد
آسودگی خـاطرش بیـان شـد    

 چڌ  ڌ  ڎ     ڎچدر
ــار   ــالم نث ــان درود و س همچن

ی، ن راه هـد اعلمبـردار  شیاران
که پیشه گرفته بودن بـه خـود   

 ایثار و تقوا.
تزکیـه   و بعد: بایـد گفـت کـه   

 ا  کردن و پیراستن ز پعبارت ا
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حنظله  گفتم: حالم حال منافق اسـت  
      و حنظلـــه منـــافق شـــده اســـت، 
حضرت ابوبکر گفت: سبحان اهلل، چـه  

نـزد  هنگـامی کـه   می گویی  گفـتم:  
هستیم که بهشت و جهنم را  پیامبر

برای ما توصیف می کند به طوری کـه  
تصور می کنیم آنها را با چشـم خـود   

ــه از  ــی ک ــیم و وقت ــی بین محضــر  م
بیـرون مـی رویـم، بـا زن و      پیامبر

فرزند و تجمالت و عالیق زندگی سر و 
کار پیـدا کـرده، بسـیاری از حـاالت     
معنوی و صفای درونی و روحی را کـه  

 داریـم، فرامـوش    در حضور پیـامبر 
حضرت  .می کنیم و از دست می دهیم

گفت: به خدا سوگند ما هـم،   ابوبکر
کر به نزد چنین حالی داریم و من و ابوب

 !رفتیم؛ گفتم: ای رسول خدا پیامبر
 حنظله دچار نفاق شده است پیامبر

فرمودنــد: موضــوع چیســت  عــرو 
کردم: ای رسول خدا ما، در حضور تـو  
هستیم و بهشت و جهنم را به گونه ای 
برای ما توصـیف مـی فرمـایی کـه از     
شدت یقین تصور می کنیم آنها را بـا  

ـ     ی از چشم خود مـی بینـیم، امـا وقت
محضر مبارکت خارج می شـویم، زن و  
فرزند و عالیق دنیا، طـوری مـا را بـه    
خود مشغول می کند کـه بسـیاری از   
فرموده های شما را فراموش می کنیم، 

فرمودند: سوگند به کسی کـه   پیامبر
رو  من در دست قدرت اوست، اگر بـر  
آن حالی که در نزد من و در اثنای ذکـر  

ن بر فرش هایتان دارید، بمانید، فرشتگا
و در میان راه، با شما مصافحه می کنند، 
و لیکن ای حنظله ساعتی بـرای دنیـا و   
ساعتی برای خدا. و سه بار این را تکرار 

 «  فرمودند.
حصول صحبت ارباب نفوس طیبه اول و  

بلکه مقدمـه   ،آخر کار اهل سلو  نبوده
 و ممد برای تزکیه نفس اسـت تصـوف و  

دهد بـر   می تورپیروانش را دس طریقت
ـــ مقــام ٢ :الزم گــرفتن مقامــات ذیــل

ــ  ٤ـ محاسبت 3ـ مراقبت ١مشارطت 
 ـ معاتبت6ـ مجاهدت 5معاقبت 

معنی شرط کردن است، ه ب مشارطت الف:
مطلب معاملت کننـدگان در تجارتهـا و   
شریکان در بضاعتها سالمت سود است، 

چنانکه بازرگان از شریک خود یـاری   و
د تا بازرگانی کنـد  طلبد و مال به او بده

پس باوی شرط و حساب کند. همچنـین  
عقــل بازرگــان اســت در راه آخــرت، و 
مطلب او سود او) تزکیـه نفـس( اسـت؛    
زیرا رستگاری او بدان است. حق تعـالی  

ڄ  ڃ  ڃ     ڦ   ڦ  ڄ  ڄچ:گفته اسـت 

 ٢1 - ٩الشمس:  چڃ
درستی رستگار شد کسی که ه ب» یعنی: 

عمـل صـالح   آن)نفس( را به علم نافع و 
درسـتی کـه نـا    ه پا  کرد و نما داد و ب

امید شد کسـی کـه آن را بـه جهـل و     
 «معصیت نهان گردانید.

عقل در این تجارت از نفس یاری طلبد، 
را کار فرموده مسخر گرداند تا باشد  و او

پا  کند و نما دهد، به منظور تحقق این 
ــه   ــد. اول ب ــاج باش ــل محت ــدف عق ه

ظف کند بـه  مشارطت نفس. پس او را مو
که سبب فال  اوسـت و  ی انجام کار های

شرطها کند بر اینکه از پی روی شیطان 
راههای رستگاری بدو نماید  دوری کند و

را ملزم نماید به سـلو  آن راههـا،    و او
آنگاه از مراقبت او لحظه ای غافل نشود، 
زیرا اگر او را اهمال کند از او جز خیانت 

چـون  و ضیاع کردن سـرمایه نبینـد،   
بلهوس که مجالی یابـد و   ن ویغالم خا

مال به دست او افتد جز بلهوسی کـار  
دیگر نخواهد کرد، پس از فراغ باید که 
با او حساب کند به وفا آنچه که بـر آن  
شرط کرده بود. کار دراینجـا خالصـه   
نشده بلکه انـدام هـای هفـت گانـه)     
چشم، گوش، زبان، شکم، فرج، دسـت  

 .مایدپای( را نیز توصیه ن و
، ابــراهیم خــواص گویــد، مراقبــت ب:

مراقبت خلوص باطن است بـا خـدای   
تعــالی در آشــکار و پنهــان. دیگــری 
گوید: مراقبت بیرون شدن نفس است 
از حول وقوه خود، انتظار لطف و رضای 

تن و روی باز گرداندین از غیـر  او داش
که آدمی نفس خود را وصیت ی وقت او

ی وی شرط کـرد پـس بـاق    نموده و با
نماند مگر مراقبه آن در حال خوو در 
اعمال، و مالحظه آن به چشم نگارنده، 
زیرا اگر او را به حال خودش واه گزارد 
بیفرمانی کند تبـاه شـود، جبریـل از    

 پیـامبر  از احسان پرسـید.  پیامبر
أ  فابن  اهلل  ألنك فنراه :  در جواب فرمـود 

 .ه   لر فك  فراه ه لا  را 
 ، باب افراد مسلمالجمع بین الصحیحین

خدای را چنان پرستش کنید، » یعنی: 
اگر تـو او را   نی، ویب که گوئی او را می
 «می بیند. رانمی بینی او ت

و آمــده اســت کــه زلیخــا چــون بــا 
خلوت کرد برخاسـت روی   یوسف

 بت خود را بپوشید، یوسف
گفت: چون است، تو از مراقبت 
جمادی شرم می داری، مـن از  

ــ ــک جب ــت مل ــرم مراقب ار ش
ــد را    ــردی جنی ــدارم . و م ن
پرسید: به چی چیـز بـر فـرو    
ــتعانت  ــدن چشــم اس خوابانی
کنم  گفت: بدانچه می دانی که 
از  نظر ناظر سوی تـو سـابقتر  

ر تو است به سـوی منظـور   ظن
 .الیه

، عبارت از تفقد محاسبه نفس ج:

تزکیه  عباار  ا  اااک کارد  و    

ایص و صفا  رذیله ایراستن نفس ا  نق

و آراستن آ  به صافا  اسایدیدو و   

کماال  نفسانیه است یعیی ااک داشتن 

نفس ا  انواع آلودگی ها به صاور   

های گوناگو ، تا باشد فاح  حاصا    

 :گفته استآید، چیانکه اهلل متعال 

  ٢٤األعلى:  چی  جئ  حئ  مئچ 
به تحقیا  رساترار شاد     »یعیی: 

 «هرکس که نفس خود را آراست.
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و تفحص احوال نفس است بدین معنی 
بد آنچه از انسـان همـه    که از خوب و

ه روی میدهد شماره آن را داشـته  روز
در آخر روز حساب کند که نیـک او از  
بد او یا بد او بـر نیـک فزونـی دارد و.    
باید دانست که بنده را چنانکه در اول 

توصـیه نفـس ضـرور     روز مشارطت و
است همچنان باید که آخر روز ساعتی 
باشد که نفس را مطالبـت و محاسـبه   
ی نماید و بر همه حرکـات وسـکنات و  

حساب کند تا بر سود حاصله شـکر و  
سپاس نماید و اگر زیـان پـیش آمـده    
باشد به ضمان و تاوان آن مطالبه نماید 
ــوده   ــال فرم ــد متع ــه خداون     :چنانک

ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ   ٿ  چ

 ٢٨الحشر:  چٹٿ  ٿ  ٹ

ای کسانی که بگرویدیـد بـه   » یعنی: 
ایمان بترسید از خـدای و] بایـد کـه[    

چه پیش فرستاده  بنگرد هر نفسی که
این اشارت است به محاسبه «برای فردا

     بر آنچه که گذشته و بـرهمین منظـور   
 م سنب ا) :گفتـه اسـت   حضرت عمـر 

سنب اا وزل األف نكر هبنل أ  ألف كر هبل أ  فح 
 شر  السنه باب اجتناب عن الشهوات (ف زل ا
حساب کنید بـا نفـس هـای    » یعنی: 

خویش پیش از آنکـه حسـاب کـرده    
د و بسنجید آن را پـیش از آنکـه   شوی

 «.سنجیده شود
، مرحله چهارم از تزکیه نفس معاقبت د:

به شمار میرود، هرگاه بـا نفـس خـود    

چنـین بـود   شهوتهای آنها عقوبت کنـد،  
 .عادت سالکان راه آخرت

ی منصور بن ابراهیم گفته است که مرد
زنی سخن گفـت، و بـدان    از عابدان با

انجامید که دست بر ران وی نهاد، پـس  
پشیمان شد و دست در آتش نهاد تا از 

 .سوختن آن آواز بیرون شد
، نزد اهل عرفـان عبـارت   مجاهدت هـ:

 است از کار زار کردن با نفـس امـاره و  
شیطان... مجاهدة صدق نیازمنـدی بـه   
دن سوی خدای تعالی باشد بوسیله بری

از هرچه که ماسوی اوست، و آن چنـان  
باشد که چون بانفس خود حساب کنـد  
و بیند که معصیتی کرد، بایـد کـه او را   
معاقبت کند به عقوبـاتی کـه سـزاوار    
اوست و اگر بیند که از روی کـاهلی در  
انجام فضایل و یـا ورد از اوراد سسـتی   
کرد باید که او را ادب کند بدانچـه کـه   

گران گردانـد و فنـون و    درد ها را بر او
وظایف را الزام نماید تا آنچه فوت شده 
و تقصیری که گذشته جبـران شـود و   

 تدار  پذیرد.
چنــین  tروش بنــدگان مخلــص اهلل

را  ببودند، منقول است که ابن عمر
را  شب چون نماز جماعت فوت شد، آن

بیـدار داشـتی. و چـون    صبح مجاهدتا 
خیر نماز شام را تا برآمدن دوستاره تـا 

کرد، جبرانش دو بنده را آزاد نمـود، در  
وان از امورد مجاهده بانفس حکایات فر

 .صالحان روایت شده
، باید دانست کـه دشـمنترین   معاتبت و:

دشمنان انسان را،  نفس اوست کـه در  
میان دو پهلوی او قرار دارد و آن)نفس( 
بد فرمای)میل کننده به شر و گریزنـده  

انسـان را   از خیر( آفریده شده اسـت، 
مکلف گردانیده شده، تا اینکـه نفـس   

تقویم نموده با زنجیـر   اماره را تزکیت و
و سالسل قهر بسوی عبادت و اطاعـت  
پرورگار و خالق او، بکشاند و او)نفـس(  
را از شهوتها منع و از لـذتها بـاز دارد،   

کتـاب  ربع چهارم احیاء علـوم الـدین   
هرکه  بـانفس امـاره    مراقبه و محاسبه

ســلو  نمــود، و او را تــوبی  ، چنــین 
معاتبت، تغییر و مالمت نمـود در ایـن   
صورت نفس امـاره او بـه نفـس لوامـه     

گردد، آن نفس لوامه کـه اهلل   مبدل می
متعال به آن سوگند یاد نموده فرمـوده  

 چک  ک  ک  گچ:است

در این وقت است تزکیه نفس که هدف  
والسالم  از بعثت رسوالن علیهم الصال

صل می آیـد، در ایـن هنگـام     بوده، حا
نیروی معنوی در باطن بوجود آمده کـه  
وسیله آرامش روحی، روانی گردیـده و  
جوار  را نیز تحت تاثیر خـویش قـرار   

گـزارد کـه طغیـان کنـد و      داده، نمی
برحریم دیگران داخـل شـود و یـاهم    
هتک حرمت نماید، زیرا تزکیـه نفـس   
عبارت از اصال  قلب است، وقـت کـه   

       شـد، بـاقی اعضـا صـالح      قلب صـالح 
گردد چنانکـه رسـول اهلل فرمـوده     می
أا وإ  هني الة ن   ضنءا إنا صنلحت )  :است

إنا ه نن   ه نن  الة نن   صننلم الة نن   لننا . و
 .( لا . أا ویي القلب
 ابن ماجه باب الوقوف عند الشبهات . 

که دارای قلب صـالح و نفـس    یداافر 
به بنی نـوع خـود    دستنهتزکیه شده 

چ گاه  ظلم، خیانت و جفـا کـاری را   هی
دارند بلکه ترحم، دست گیـری   روا نمی

گیرنـد،   و اخوت اسالمی را به پیش می
در آخر باید خاطر نشان ساخت که کار 
و هدف تصوف سراسر تزکیه و رسیدن 
به اصل حقیقت انسانی است روی ایـن  
ملحوظ حتی انجام نوافل را به پیـروان  

م     اابرا  ) خود به اساس این فرموده
الزم می پندارند که باید ( سن ،   المقنرب، 

مشغول بود و درطول  tذکر حقه دائم ب
 .شب و روز اوراد مسنون را ورد نمود

 مآخذ :

 قرننكریمـ  ٢

 ذ احادیث شریف8

 ذ ربأل چهار  احیاء علو  الدین3

   ذ مكتبه شامله فارسی6

 

حساب کند و اگـر از اکتسـاب   
معصـیت و ارتکـاب تقصـیر در    
انجام مکلفیت هـا او را مهمـل   
گذارد، معصیت کـردن بـر وی   
آسان شود و آن سبب هالکی او 

عقوبت کند.  بود، بلکه باید آنرا
چون اگر لقمـه ای شـبهت بـه    
شهوت بخورد، باید شکم را بـه  
گرسنگی عقوبت کند و چون در 
غیر محرم نگـرد، چشـم را بـه    
منع نظر عقوبت کند، همچنـین  

بـه منـع آن از   طرف از اطراف را 
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د و الالالالالال   ج بالالالالالال  دا تنالالالالالال   نابالالالالالالالۍ کالالالالالالړ   الالالالالال  د 

او بالالالالی وز الالالال    الالالال  حالالالالا ا دعاوالالالال ا   والالالالا فقالالالال  

س الالالالالالالالال اوا و دکم الالالالالالالالالټ  الالالالالالالالالۍ ویالالالالالالالالالی  الالالالالالالالالۍ  بلغالالالالالالالالالۍ 

داوسالالالالاوی س الالالال  حغ ما الالالالۍ او  اسالالالالو  الالالال ب    الالالالۍ 

ویالالالالالالالالی ا، الالالالالالالالالۍ  ا الالالالالالالالي. دا  الالالالالالالال  ځوهالالالالالالالال  تلالالالالالالالالد  

د   الالالالالالالالالال  د و الالالالالالالالالال   الالالالالالالالالال و   او س الالالالالالالالالال  داهالالالالالالالالالال   

 الالالال و   اسالالالالاول والالالالا ت  الالالالۍ س  والالالالی او والالالالا تالالالال  

و  الالالالۍ  ،الالالال اي ا م الالالالټ  الالالالۍ و کالالالال    دت الالالالل 

 و الالالال  اصالالالالا ف  او و ځ، الالالال   غ الالالالال      الالالالا   

االالالالالالالال،ظو سالالالالالالالال ي او اهالالالالالالالالال وعالالالالالالالالش  لالالالالالالالال    کالالالالالالالال   

څ یو الالالالالالالۍ  الالالالالالال و   د   الالالالالالالال  و  الالالالالالالۍ او   الالالالالالالالټ 

و کالالالالالالالالالالالالالړل  الالالالالالالالالالالالال    او کالالالالالالالالالالالالال    الالالالالالالالالالالالال    جملالالالالالالالالالالالالالالی او 

ددو مالالی د یالالی ا زګالالټ  الال     الال  اځکالالی  الالۍ 

دو،الالالالالالالالالۍ  الالالالالالالالال  د الالالالالالالالال و    الالالالالالالالال ا   ب اب و الالالالالالالالال  او 

    ی او   الالالالالالالالالالالا و    الالالالالالالالالالالۍ اقالالالالالالالالالالال ا  وکالالالالالالالالالالالړ   د جملالالالالالالالالالالال

س الال   الال و    الال ا   سالالۍ  ا    الال  او ب اب و الال  

ا  الالالالالالالالالا   الالالالالالالالال  داقالصالالالالالالالالالاد  س الالالالالالالالالل کالالالالالالالالال     الالالالالالالالال  د

 . ات ا   او ب  ز ی  ال    ی

سالال دا   دد  س ځالالا   الال  اثالالال سالالۍ    الالۍ  د

 الالالالالالالال   الالالالالالالال و   اا   الالالالالالالالۍ  او   او سالالالالالالالالۍ ت الالالالالالالالل 

وتالالالالالټ دتلغالالالالالال  احال اجالالالالالاا و با الالالالالال   سالالالالالال    

 یو الالالالۍ  ا وا دو  څکالالالالړ   بالالالالا تغال داهالالالال   

اکو او والالالا و ب  الالالی  الالالۍ  الالال  و  الالالۍ  الالال و ا والالال

 و .

وا دب ل ی سۍ دول و  دو     الا ک و کی باوال  

اځکالالالالالالی  الالالالالالۍ ځالالالالالالاي سالالالالالال   دا فغالالالالالال  وکالالالالالالړ   الالالالالال  

  او ا ا الالاله  د دواالال   االالی اتالالاا او عاوالال 

اصالالالال ا االالالالی دواالالالالال     الالالال  ددوا و  الالالال ا،  والالالالال  

ا،اسالالالالالالالالالالب ا الالالالالالالالالال ول جالالالالالالالالالال   او کالالالالالالالالالال    الالالالالالالالالال و   

 الالالال اي باوالالالال  ددغالالالال  ا ا الالالال   سالالالالۍ ج  الالالالاي  الالالال  

 الال ا    الالۍ  او ښسالال   او دک االال  س الال   الال و   

 ا    الالالالالالال  خهالالالالالالالۍ     وکالالالالالالالړ    سالالالالالالال    الالالالالالالۍ  الالالالالالال  

اتالالاا  الال  د اسالالو  الال ب    الالۍ االالالۍ دا ا الال   

 سۍ   اړ   و ځ     ح ا و ا ل   د.

 تالالالال  ددسالالالالالۍ حسالالالالو  الالالال ب   او اقالصالالالالالاد 
 
احالالالال 

سالالالالالۍ  ؛س  الالالالاو    الالالالالا   دح الالالال ا و سالالالالالا

څ الالالالالال  با الالالالالال ب        الالالالالال ا   ځ الالالالالال   او عاقالالالالالالل 

شهصالالښټ  الالۍ ا   الالا د    يالالۍ دتالال ا  سالالا  

لالالۍ و   الالالا او س  الالالاو   الالال  ت  الالال    هالال  س يمنالالال  

 الالالالالالال   الالالالالالال  و تلغالالالالالالال  ګالالالالالالالۍ     الالالالالالالۍ او د ا لالالالالالالال  کی 

اوسالالالالالالالاوی  الالالالالالالاو  و داځ، الالالالالالال   سالالالالالالالۍ ا تالالالالالالالۍ دا 

و ا الال و  وکالالړ  الال   يالالۍ  الالۍ دا اسالالؤو  ټ و  

      وسالالالالالالالالالالالالالالالالالال ا ل  الالالالالالالالالالالالالالالالالال د  هللا سالالالالالالالالالالالالالالالالالالا  سالالالالالالالالالالالالالالالالالالۍ قالالالالالالالالالالالالالالالالالال ري 

عظالالالالالالالال و ا  الالالالالالالال ي  الالالالالالالال   يالالالالالالالالۍ حادنالالالالالالالالۍ داهالالالالالالالال   

 ب ا    

چ       ڃڄ   ڄ  ڃ   ڃ  ڃچ 

 55  سا   چچ  چ

االالا دځمکالالی سالال  ت ا الال  و سالالا وو الالل   

با الالالال ښ اقالالالال   کالالالالړ   ځغالالالالۍ ز  ددسالالالال  ااا الالالالا   

 ګۍ سا   کی او ګۍ   ب   ک و کی وو.

س     ال ب   او عاق  الۍ  ؛ يۍ دو سا

 ص فاا    ال  اصال   ال   الۍ فقال  او  الا  اوی 

خهالالالالۍ و سالالالالال    او داهالالالالال   ب سالالالالال   الالالالال  جالالالالال   

کړ    د ړخ د   و الغ    خهۍ بۍ تلالد 

وجالۍ  و  ۍ  ا لل او دفق   ۍ دت حال ي سالۍ

بالالالۍ  الالال  و خهالالالۍ تالالال  ا ی  الالال  ی و ل  الالال  سالالالۍ 

د  سالالالال    الالالال   الالالالو ت الالالالل کالالالال      ،الالالالۍ او  الالالال   

    ادو ۍ  ۍ فق  خهۍ و س  ل.

  سالالالالالال     الالالالالال ب     الالالالالال ل او د الالالالالال و   او س الالالالالال  

 الالالالالال و    جملالالالالالالی  الالالالالال ا   س   الالالالالال ل او د جالالالالالالۍ 

ب،الالالالالال   کالالالالالال ل دبالالالالالالی وز الالالالالال   الالالالالالۍ دت حالالالالالال ي او 

فق  کچی سۍ واکم    او  ۍ ا، ۍ و  ال   ال  

 ز اا ا م ټ    .

 الالالالالالالالالالۍ سالالالالالالالالالۍ  ،الالالالالالالالال      الالالالالالالالالۍ د الالالالالالالالال و    الالالالالالالالال ا   د

 ا  الالالال ل او د جملالالالالی او س الالالال   الالالال و    الالالال ا   

 س ع  د     ۍ ا ا   ک و 

د الالافی سالالذا تالال  ل او والالا دکالال  وۍ  الالۍ  

سالالالالالالالالالالالا   دسالالالالالالالالالالالذا ی  الالالالالالالالالالال و     کالالالالالالالالالالال  ب ابالالالالالالالالالالال ول 

داوسالالالالالالالالالالا ا   او  الالالالالالالالالالۍ ح الالالالالالالالالالاژی  الالالالالالالالالال و ا بلالالالالالالالالالالل 

ک الالال    ځغالالالۍ  مالالال ا ژيذوالالالۍ او سالالالذا 

د   الالالال  داوسالالالالاي  و الالالال   الالالال ا ،   او 

هللا ژتالالالالا ی  الالالالۍ ط فالالالالۍ د و الالالال  حالالالال  د

والالالال  ااا الالالالټ د  او دا حالالالال  سالالالالۍ  الالالال  و 

   الالالال  حق قالالالال  اقالالالال   د    لالالالالۍ  الالالال  

والال  اا الال    الالۍ االال     الال   وز ږ الالږ  

 الال  سشالال  سالالې ګی  الال   ت ا الالۍ دتالال  و 

سالالالالالالالۍ   الالالالالالالالۍ ت  الالالالالالالۍ ت حالالالالالالالالۍ ت حالالالالالالالالۍ 

          کالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال   او   الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالۍ کالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال   

 الالۍ  الال  هللا سالالا   ؛ح الال ا رد 

دکالالالالالالالالالالالالالالال    الالالالالالالالالالالالالالالالا  ااالالالالالالالالالالالالالالال  وکالالالالالالالالالالالالالالالالړ  و  الالالالالالالالالالالالالالالالۍ 
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و تالالال  ا    ګالالال و ۍ  الالال  وکالالالړ   يالالالۍ دسالالالذا ا

 ا     و .

 الالۍ سالالۍ  ؛ لالالۍ  الال  هللا ژتالالا ی ح الال ا رد 

 ج،الالټ  الال  ځالالا  و کالالړ  الال  و  الالۍ  الال  وف اا الالل 
ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  چ

ۈ  ٴۇ   ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  

 35ا  ق ة   چۉ  ې  ې  ې

   الالالالۍ او ؛و  الالالالۍ االالالال  و الالالالل ر  رد 

ک  وا الالالالالالالالۍ و سالالالالالالالالۍ ج،الالالالالالالالټ  الالالالالالالال  اوسالالالالالالالال    او سالالالالالالالالۍ 

 ج،الالټ  الال  ا   څالالۍ  الال  ز   سالال ا   س  ما الالۍ

 الالالالالال  وتالالالالالال     ت دسالالالالالالۍ ووالالالالالالی  الالالالالالۍ االالالالالالۍ  الالالالالالږد  

ک الالالال    کالالالالۍ االالالال  دا  الالالالا  وکالالالالړ  الالالال  د ا الالالالا    الالالالۍ 

   ی بۍ    .

 الالۍ  ؛دد  سالۍ څ،ال   الال   ال  ح ال ا رد 

 ا  و کالالالالالړ  الالالالال  ج،الالالالالټ داهالالالالال   ځالالالالالا  د   الالالالال  

ااو الالالالالاج تالالالال  ا ی اوسالالالالاوی  الالالال  ی  الالالال ل سکالالالال  

د  او د ااالالل  احالالټ او رسالال دګی ځالالا  د   

 هللا ژتا ی وف ااول 

ک  ک  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک   چ 

 11١ - 11١طۍ   چگ  گ  گ  گ

 ا  الالالا   داهالال   څالالۍ د   الالال   الالو  بالالالۍ 

سکالالالالی  الالالالۍ ود   الالالال   او  الالالالۍ  الالالال   او  الالالالۍ بالالالالۍ  الالالالو 

سکالالالالی  الالالالږ   الالالال   او  الالالالۍ بالالالالۍ  الالالالو د  االالالالی  الالالالۍ سالالالالۍ 

  کل ا    .

   سالذا او تال ا    ال  دواال   ح الاژی ح ثښالټ 

 الال    دا بالالۍ بالالی  الال ب    او دعقالالل  الالۍ تالال ا 

  دتالالالالال  ا ی   کالالالالالاوسالالالالالاي   الالالالا   الالالالالۍ و   الالالالال   الالالال  

س ځالالالالا  بالالالالالل س الالالال   الالالالال و   څ الالالالی  ا و ښسالالالالال   او 

و  الالالالالالالۍ  الالالالالالال  جالالالالالالال و و کالالالالالالالړ    غالالالالالالالۍ  الالالالالالال    الالالالالالال    

 الال اي  الالو ګالالۍ  الال اي د   تالال   الالۍ دا  الال  سالال  

تال  و او  الال و   سالذا     کالال  با ال   اقالال   

 الال   بلغالالۍ والال   الالاع   الال  دا   االالۍ ا  الال   کالالړ  

 او وا   

ز  س  الالالالالالالالالالالب بالالالالالالالالالالالۍ  ېالالالالالالالالالالالال  الالالالالالالالالالال ا کالالالالالالالالالالال     ک االالالالالالالالالالالۍ             

 س  سد ت ال دحل ا ک     ک اۍ ت   

د   ی سل   ز الاا  جملالی او اېال ا  و ال   

داوساي   ا   سالۍ د  د  الا  ال  ا،اسالب  ال    

ځغالالالالالالۍ دا د  الالالالالالا دڅالالالالالال  و ځالالالالالال    الالالالالالا   هللا ژتالالالالالالا ی 

اوسالالالالالالالالالالالالالالاي  الالالالالالالالالالالالالالۍ و کالالالالالالالالالالالالالالالړ   الالالالالالالالالالالالالال  دبلالالالالالالالالالالالالالالی  ل الالالالالالالالالالالالالالالاژی 

و  ی(رت ان   ا   سک   ۍ ځالاي سال     ګالۍ 

واتلالالالی    دسالالالۍ  و الالال  اقصالالال د با الالالذاا  الالال   

   د  دبلالالالالالی  الالالالالړخ او ابالالالالال    و الالالالال  بلغالالالالالۍ  الالالالال     

ائ  ەئ  ەئ    وئ  چ     الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالا   د سالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال    .

 26ا  ع    چوئ  ۇئ   ۇئ

 او دد  ا  و   و    اڅ ی  االا  د . 

  او سۍ بل ا ا   روټ    ف اا   
 1٧ألاعلى   چپ  پ  پچ

او درتالالالال ا  و الالالال   الالالال  د  الالالالا    و الالالال  سالالالال    او  

  ل اژی د .

دځ ،الالالالالال  ق ا  الالالالالال  د الالالالالال    االالالالالالل  أهللا سالالالالالالا 

سالال اا   ابالالا ی  و الال  او ز الالاا  جملالالی ددو  ا

او فښ الاله  سالالاز و سالالاااي او دهللا  الالۍ سېلالالټ  

او دفسالالالالال  او فجالالالالالال   سالالالالالال    کالالالالالال ل بللالالالالالالی    الالالالالال  

اې ا او ع اا  و   اوساي اس اا  بځالل  

 لو  درت ا  ۍ بی س وا ی او بالاات   فسال  

ب الالا ی او سالالۍ  از  از  الالا وس    الال   الالۍ او ف  الار 

 اتالۍ ک  .

ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  وئ  چ هللا سالالالالالالالا  ف االالالالالالالا   

ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ      ېئ  ىئ  ىئ  

 16إلاس ار   چىئ  ی

او  لالالالۍ  الالال  دوالالال   کلالالالی   ک الالال و ا اد  

وکړو    د پ  ق عی ع ا ال   الۍ ااال  کال و  ال  

 دت ل  حکاا  او ا ه  اسالازو.

س الالالالالالال و  وکالالالالالالالړ  تالالالالالالال  دو  فسالالالالالالال  او  اف االالالالالالالاوی 

کالالالال    الالالال  دهللا  الالالالۍ ط فالالالالۍ د  الالالالل او حجالالالالټ سالالالال  

سالالالالالالالالالال   دو  حالالالالالالالالالال  د   الالالالالالالالالال   الالالالالالالالالال  سالالالالالالالالالالۍ سالالالالالالالالالال کاو  

   ک و.

 الالو سالالال ا دوالالال ښ  اسالالال     الالالا وغ   الالال  داوسالالاله  

س اځالللالی عصال   اکېال اي او ط ښ الاي  ال  سالۍ 

د ال،الالۍ  الال  سالال   دا ۍ او ح الال اي د  ز الالا    

سالالالالالالالۍ س اځالللالالالالالالال  الغ  الالالالالالال  او والالالالالالالا و سالالالالالالالۍ  يالالالالالالال  

ک    ال  او    ،ال   ال   اا، الالۍ ک ال    ال  سالۍ 

عالالالالالالالالاد  اوسالالالالالالالالاوی  و  ا الالالالالالالالۍ با الالالالالالالال   اکالېالالالالالالالالار 

سالالالالالۍ   غالالالالال   اسالالالالال اا سالالالالالۍ تالالالالال  ا  او د و الالالالال 

   الالالال   ا الالالالال     الالالال  کالالالال     الالالال  سم  سالالالالۍ 

سالالالالالالالۍ  الالالالالالالا وس   اتالالالالالالالالۍ  الالالالالالال ل او سالالالالالالالۍ  الالالالالالال    ی 

   الالالالالالالۍ د االالالالالالال او فقالالالالالالال  او  ،اسالالالالالالال   سالالالالالالال   بالالالالالالالۍ 

 اځااک ک   .

داسالال   اقالال س دوالالو  الال ل احکالالا  سالالۍ سالال    

  ب   او حغ ما ۍ ا  از سال   ژ ال ع   ال   

 س، الالالالالۍ 
 
د   سالالالالۍ والالالالال    الالالالال ۍ او و    الالالال  االالالالالث 

ټ وتالالالۍ  الال     سالالۍ  الال ل  الالال  الال  والال   ا ا الال

   سالالۍ  و     الال ل  سالالۍ  الال ل عمالال   الال  د الال او

 ال ي س      ځالل دبښالټ هللا اليال ا  حالج 

ک ل او د صا  سۍ      او د ال سۍ    وال و 

سالالال   سالالالۍ والالال    الالالال  الالال  ز الالالاا و کالالال ل   الالال ل 

و      ۍ فلسېۍ     او دا   االۍ اساللماي 

 الالالالالالالۍ د س و کالالالالالالال    الالالالالالال  ت الالالالالالالل  الالالالالالال ل  و الالالالالالال   

 اصالالالالالالالالالال فی ا خ سالالالالالالالالالالۍ والالالالالالالالالال    الالالالالالالالالالاکلی او 
 
تاحالالالالالالالالالالالا

ش با الالالالالالالالالالالالالالال   ع الالالالالالالالالالالالالالالا  او االالالالالالالالالالالالالالال،ظو اهالالالالالالالالالالالالالالالال وعالالالالالالالالالالالالالالال

 الالالالالالال و    ۍ او او  ال  الالالالالالالۍ سکالالالالالالال  سالالالالالالالۍ سالالالالالالالا   الالالالالالال  

 و ښس  .

دا  الالالالالالالال  اسالالالالالالالال   والالالالالالالال     الالالالالالالالۍ څ یو الالالالالالالالۍ حالالالالالالالال ا  

کالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالړ   ا غالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال  ی ا الالالالالالالالالالالالالالالالالالالال وباا او  يالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالۍ 

ت  اک  الالالالالالالالالۍ  الالالالالالالالال  داوسالالالالالالالالالاي ب ي(جسالالالالالالالالالالو او 

 وان  الالالالالالالالالالۍ ز الالالالالالالالالالاي  سالالالالالالالالالال   اوسالالالالالالالالالالاي  الالالالالالالالالالۍ  الالالالالالالالالال  

ا تالال  ا  ام،الالال   کالالړ     څالالال   الالۍ والالال   تالالال  

   الالالالالالالالالالالاليټ ګالالالالالالالالالالالالۍ و  او  الالالالالالالالالالالالۍ بلالالالالالالالالالالالالی تالالالالالالالالالالالال ا عالالالالالالالالالالالال

 الالالالالالالالالالالۍ ځالالالالالالالالالالالاي  دف الالالالالالالالالالال ل ت  الالالالالالالالالالال  او اسالالالالالالالالالالال اا

 وساژی.

 داسالالالال    الالالالاز  ي س يمنالالالال  ح الالالال ا ا مالالالال 

دک    الالالال  د يالالالال  ا الالالال ا   سالالالالۍ  کلالالالالۍ  الالالال  سالالالالۍ 

 دسۍ  ا     اقص  د   ف اا   

(دوالالال   اوسالالالاي  الالالۍ سالالالا    مالالال ا  ،الالالا   

 الالالالالالالالال د   الالالالالالالال  ت لالالالالالالالالۍ  وز  ب  اوالالالالالالالالۍ  الالالالالالالالای  

 اب دا د دع  هللا بو عم  سۍ  واوټک  ن. 

 مالال ا   االالۍ  سالال ل هللا دک    الال   ا الالال    

 الالالالالالالالال و   تالالالالالالالالال ا   سالالالالالالالالالۍ کالالالالالالالالال    الالالالالالالالال   الالالالالالالالالۍ 

تالال     يالالۍ تالال ا    الال  سالالۍ حالالال ی او 

جسالالالالالالالالماوی    الالالالالالالالۍ  الالالالالالالال   ق  الالالالالالالالۍ کالالالالالالالال    

د الالالالالا وس   سالالالالالۍ اقابالالالالالل  الالالالال   الالالالال  دبالالالالال ي 

اقاواالالالالالالټ  الالالالالال  و   او دد  سالالالالالال  ځالالالالالالا  

س الالالال   الالالال و   فښ الالالاله    الالالالاس  ا ښسالالالال   

 الالالالالالال و   او والالالالالالالا دکالالالالالالال    الالالالالالالۍ سالالالالالالالا   س الالالالالالال  

 جملالالالالالی ف  الالالالال  ۍ    ف  الالالالالۍ او داالالالالال   

او فښ الالالالالو سالالالالالااا   ۍ  ا ښسالالالالال   دکالالالالال   

  ف  الالالۍ  ف  الالال  ۍ  داالالال   او فښ الالالو 
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 م ا  االالالالالالالالالالالالالۍ دحق قالالالالالالالالالالالالالی او س ځالالالالالالالالالالالالالا  

اصالالالال ا ک  الالالال  س ځالالالالا   الالالال  ف الالالال ل 

ت  الالالال  او اسالالالال اا  الالالالۍ اځالالالالۍ کالالالال    

سالالالالالۍ حق قالالالالالټ  الالالالال  دهللا دوتمالالالالالټ سالالالالالۍ 

اقابالالالالالالل  الالالالالال  کېالالالالالال اي   الالالالالالل ک الالالالالال   او 

دتالالالالالالالال ا  دوتمالالالالالالالالټ سالالالالالالالالۍ اقابالالالالالالالالل  الالالالالالالال  

ا الالالالغ   تالالالال   ماسالالالالۍ د الالالال  اي او  

 دد  د ا ی څ        د  او  ال.

 الالالالالالالالالال  سالالالالالالالالالال      الالالالالالالالالالۍ دوالالالالالالالالالال ښ سالالالالالالالالالالا ی او 

حالالالالالا  ی   الالالالال    الالالالال  هې   الالالالالا   ا  ،الالالالالۍ 

ا  الالالال  سالالالالۍ کالالالالال  وۍ دح  الالالالی  وزخ  اسوالالالالال ا او د

کالالالالالالالالالالالالالالالالال ل او و با الالالالالالالالالالالالالالالالال   اصالالالالالالالالالالالالالالالالال ف ل    الالالالالالالالالالالالالالالالال  و 

 ح قا   او ت  ا      ۍ س    د  ف اا   

 يالالالالالالالۍ دو،الالالالالالالا   الالالالالالال  دهللا سالالالالالالالۍ     الالالالالالال   االالالالالالال    »

 يالالالۍ دو،الالالا   الالال  و با الالال   والالال  سالالال   رزادو   

 يۍ دو،ا     بی وز ۍ  الۍ  ال  حال قۍ کال   

او  يالالۍ دو،الالا   الال  سځ لالالۍ کالال  وۍ با الال ښ  الال  

   الالالالالال   الالالالالالۍ  والالالالالال  اجالالالالالال  او نالالالالالال ا  اصالالالالالال ف       

د يالالالۍ ز الالالاا د   الالال  سځ لالالالۍ کالالال  وۍ با الالال ښ 

 .  «    ا   
 اسلو دح  ا اب        سۍ  واوټ س  

اوالالالالۍ  ا الالالټ داسالالالال ای  الالالال  و اسالالال اا او ب  

ژتل مالالالا   او   اوا   الالالۍ ا الالال     الالالاو     الالالا وا 

او حالالالالال ا  عمالالالالالل د   او  الالالالال   الالالالالم   دوهالالالالال  او 

ا   الالۍ  الالۍ ځالالاي د  الال    جسالالمی او  واالالی  او 

 س      .

کۍ      سۍ ت  و  ال  داوسالاوی  ال و      

س  الالالالۍ اسالالالال اا و الالالال    س  الالالالۍ   و،الالالالۍ  الالالال  االالالالال 

ب  اوالالالالالالالالۍ اصالالالالالالالال ف     بالالالالالالالال ي  الالالالالالالالو سالالالالالالالالۍ  از  از 

 الالالالالا وس   اتالالالالالالۍ ک الالالالال     الالالالال  د الالالالالغ     الالالالال   

ف الالا   دو هالال  س   الال و  دځ ،الال  و  الالاا ،    

دز الالالالالالالالالا  ا ی او ځ ،الالالالالالالالال   الالالالالالالالال  و دکم الالالالالالالالال د  االالالالالالالالالل 

   ز .

، الالالالالال  ت  اک  الالالالالال   الالالالالالۍ دځ ،الالالالالال  اوسالالالالالالا ا    و ځ

 الالال   الالال      الالالد سالالالد بالالالۍ و  الالالۍ ح الالال اي  الالال د 

 الالالالال  و الالالالالی دواالالالالال   ب  اوالالالالالۍ  ا الالالالالټ کالالالالال    دا 

ت   ال ل ا الافی اصالا ا    سالۍ   ال   ب الا  الو 

س ا ودو ۍ والا  ال   ا اسالو تال  بالۍ سال ا   او 

    سالالالالالالالۍ    ل  الالالالالالال   الالالالالالال    سالالالالالالال   ک الالالالالالال   او دواالالالالالالالال   

بالالالالالالالی ځاوالالالالالالالۍ  ا الالالالالالالال  ۍ و با الالالالالالال   ک الالالالالالال    الالالالالالال  

وقالالالالالالۍ دس   الالالالالالا   سالالالالالالۍ احالالالالالال  ا دوالالالالالال    االالالالالالی رذ

دا  الالالالالالالالالال ل څ یو الالالالالالالالالالۍ ت  الالالالالالالالالالۍ   الالالالالالالالالال ښ جالالالالالالالالالال   ږ .

تال  ل ک ال    بلغالالۍ  ال ل فاسالال  او سالۍ زبا الالۍ 

دا  الال   الالال  س  ځالال ل ک الالال     الال  دسالالالۍ  الالا   الالالۍ 

والالالالال   سلالالالالال   حالالالالال ا  عمالالالالالل د   ځغالالالالالۍ اسالالالالال اا 

د  او اسالالال اا سالالالۍ اسالالال    الالال  حالالال ا  د . او 

 الالالۍ بلالالالۍ سلالالال    والالال ښ حالالال ی او  الالال  ، ی  بالالالال   

 ساولی    .

االالا    هللا سالالا  سالالۍ قالال ري عظالال و ا  الال ي  الال  ف  

ۈئ  ېئ  ېئ ىئ  ىئ    ىئ  ی    چ

 چی  جئ  حئ  مئ  یی
 2٧ - 26إلاس ار  

او اسالالالالالالال اا اغالالالالالالال   ځغالالالالالالالۍ اسالالالالالالال اا 

کالالال و کی د الالال  اي و واالالالۍ د  او  يالالالۍ دت الالالل 

    سۍ و ا     ا غ    .

پ  ڀ   ڀ    چ  مالالالالالالالالال ا   االالالالالالالالالۍ ف االالالالالالالالالا    

 31ألاع اا   چٺ   ٺ  ٺ  ٺ  ڀڀ

وتالال    او وڅښالال   او اسالال اا اغالال    

ژتالالالالالالالالالالالالالالالالا ی اسالالالالالالالالالالالالالالالال اا کالالالالالالالالالالالالالالالال و کی  الالالالالالالالالالالالالالالالۍ  ځغالالالالالالالالالالالالالالالالۍ هللا

 ت ګ  .

داسالالالالالالالال اا او ف الالالالالالالال ل ت  الالالالالالالال   الالالالالالالالۍ ا لالالالالالالالالب دا 

 الالالالال    الالالالال  سالالالالالړ  د و الالالالال  ااو الالالالالالاج  الالالالال اي  الالالالالۍ 

وتالالالال    او  الالالالۍ  الالالال  واس  الالالال    بځ لالالالالی وکالالالالړ   

ځغالالالالۍ بځالالالالل او بځ لالالالالی سالالالالۍ اسالالالال    الالالال  االالالالالذا   

عمالل د   بلغالۍ داسال اا او بځالل  ال ا،  والال   

االال،       اتال  الالۍ او وسالالغ     سالال    کالالړ  

ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    چ  هللا ژتا ی ف االا 

ٿ  ٿ    ٿ   ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  

 2١إلاس ار   چڤ

 او ت الل  س ت لالی سالا    الۍ االۍ ب اوالۍ

(بځ لالالالالالالالالالالی االالالالالالالالالالۍ کالالالالالالالالالال  ن او االالالالالالالالالالۍ ت الالالالالالالالالالل  س  والالالالالالالالالال  

 اا االالالالالالالالۍ کالالالالالالالال  ن  الالالالالالالال  سالالالالالالالال   تالالالالالالالال    ښسۍ(اسالالالالالالالال

   سۍ ا اټ کال و کی پ ال ما ۍ دوا و حا   

 الالالال د  سالالالالۍ وقالالالال ي سالالالال   هللا سالالالالا   وز  س اتالالالال   

  او هللا ژتالالالا ی دت لالالال   يالالالۍ  ا الالالۍ  الالال  وسالالال ا  

 ب، ګا   دحا     ۍ ګۍ تن  او    و کی د .

 مالالالالال ا   االالالالالۍ دا الالالالالالو ا لالالالالالب  الالالالالال    الالالالال  والالالالالال از  

اوسالالالالالالالالالالالاي دت الالالالالالالالالالالل ځالالالالالالالالالالالاي سالالالالالالالالالالالۍ فغالالالالالالالالالالال   الالالالالالالالالالال  و  او 

دت ل ا الالال   دوسالالالالا     مسالالالاو ا   او د الالال  ه  

دبی وز    فغال   الۍ و  و سال    سالۍ وال    و الۍ 

ز    الالالۍ ک الالالال     لالالالۍ  الالالال  دز الالالاا  حالالالاللۍ  حالالالالو  

تن  و  ۍ وکړ    ال  دقالا وي ت  اا او ح ږی 

سالالالالالالۍ څ الالالالالال   الالالالالال   ،الالالالالال    الالالالالالاوو  او  الالالالالالد     الالالالالال د  

بلغالالالالالالۍ دز    الالالالالالۍ  لالالالالالالۍ باوالالالالالال   ا ا سالالالالالالالۍ کالالالالالال ل او 

د الالالالالالالالالالالالال  و سالالالالالالالالالالالالال    مکالالالالالالالالالالالالالا   دځالالالالالالالالالالالالالاي   الالالالالالالالالالالالالا   والالالالالالالالالالالالال  

  اسالالالالالؤو  ټ او دد  سالالالالالۍ االالالالالال  الالالالال  د الالالالال  و   الالالالالا   

    الالالالالالال  ف االالالالالالالا     أغۍ هللا الالالالالالالالالالالوالالالالالال  حالالالالالالال  وبالالالالالالال  ی   

 چگ   گ  ڳ  ڳ   ڳ  ڱچ
 25 - 24ا تا ج  

ددو  سالالالۍ االالالا      الالال  نابالالالټ حالالال   او 

 د  دس ا ا  او ا الاج  اوسا ا     ا  .

 لالالالۍ  الالال  داسالالال ای حغ االالالټ  الالالو سالالالۍ ا و،الالالۍ 

ا،الالال     الالالال  وس   الالالال    الالال  اسالالالال ای ژتل مالالالالا   

والالالال از  ات ږالالالالی ب الالالالۍ  الالالالۍ د  الالالال د  بلغالالالالۍ  لالالالالالۍ 

دحالالالالالالالالالالالالالالالال قا   و انالالالالالالالالالالالالالالالالټ  وقالالالالالالالالالالالالالالالالا  وحالالالالالالالالالالالالالالالالښټ  

دو  مالالالالالالالا   حقالالالالالالال ق  دګاو الالالالالالال وا   او...  الالالالالالالال  و 

ۍ بالالالۍ  الالال  والالالال   حقالالال ق  زاالالالی و  ځ الالال ل   لالالالال

کلالالالالالالی  الالالالالالۍ اسالالالالالالاف   اغالالالالالالی  الالالالالال   الالالالالال  د  الالالالالال  و ځالالالالالال  

سالالالالالال  ښ بالالالالالالۍ  الالالالالال  دا لما الالالالالالۍ سالالالالالالۍ    الالالالالالۍ تالالالالالال ا   

و کالالالالالالالال ل   مالالالالالالالالال ا ات ږالالالالالالالالالی قالالالالالالالالال ا  ي ب الالالالالالالالالا سالالالالالالالالالۍ 

قالالالالالا  وی او  الالالالال  ، ی   مالالالالال  د  با الالالالال ښ بالالالالال ل 

او س  الالۍ  الالالۍ اج الالا  او اکالالال ا   الالۍ تلغالالال  وا،الالالل 

سځ الالل ځالالاي  الال  عملالالی کالالړل او والال   سالال  ا ۍ او 

   ،الالالالالالالالالالۍ  اا، الالالالالالالالالالالۍ  الالالالالالالالالال    الالالالالالالالالال  اسالالالالالالالالالالاس  الالالالالالالالالال  

و و الالالالال   ژتالالالالالالاوي او والالالالالال  بالالالالالل سالالالالالال   ا سالالالالالالالۍ و  

 ک ل  .

یتهالال  باوالال  تلالالد  الالۍ اعال ا الالۍ  الالا  واتلالالی او 

ددو  ا ېالالالالاق دبځالالالالل حالالالال   الالالالۍ و الالالالۍ  سالالالال     

  څالالالالالالالالالال  دنالالالالالالالالالال وا او دا ا الالالالالالالالالال   الالالالالالالالالالۍ دو اي  الالالالالالالالالالۍ 

اځ، الالال   و الالال    او  الالالۍ  الالالو دواالالال   اصالالال ا 

کالالړ   الال  ت الالل اقالصالالالاد  قالال  ا  الالۍ  سالالالۍ 

و کالالالړ  او باوالالال  ددو  سالالالۍ کړ الالال   الالال  د الالال ازي 

 جالالال د و    الالال  دس ځالالالا  داهالالال   احسالالالاس ا

 ا الالټ او اصالال ا سالالۍ ا الال اي  الال  و وسالالالۍ 

سا الالالۍ وشالالال     م ا  االالالۍ دبالالالی ځاوالالالۍ اصالالال ا 

  ۍ  و ځاي و س   .
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د     دقا  وی ق  دا ال  او ات ږالی   ب ال  او 

 الالالالالالال  ، ی  ف الالالالالالالالا  سالالالالالالالۍ  او  الالالالالالالال  سالالالالالالال   دب  اوالالالالالالالالۍ 

اصالالا ف  او  ا الالال    اځ، الال   و الال د   غالالۍ 

 الالال  سالالالۍ ا و،الالالۍ ا،الالال     الالال  داسالالال ای قالالالا  ي 

 ښ،ا الالالالالالټ سالالالالالال   سالالالالالالو دا  الالالالالالا  سالالالالالالۍ اځاللېالالالالالال  د

  و س              يالۍ دا  ال  ف ال ل 

ت  الال  او ع ا الالال   سالالالۍ اځاللېالال  ط  قالالال  سالالال   

 ح ااالالالالالالالۍ  الالالالالالال   او  الالالالالالالۍ بلالالالالالالالۍ سلالالالالالالال   سالالالالالالالۍ 
 
قا   الالالالالالالا

قالالالالالالالالالالالالالا  وی  الالالالالالالالالالالالال اب  و سالالالالالالالالالالالالال    الالالالالالالالالالالالال  با  اسالالالالالالالالالالالالال ۍ 

 دب  اوۍ اصا ف      ب،   کړ .

سالالالالالۍ دسالالالالالۍ ق ا ښ،الالالالال  سالالالالال   اسالالالالال ای حغ االالالالالټ 

ز الاا  وک      ل  ال  دبځالل اېغال    سالۍ

او حالالال قا   سالالال    الالالۍ ا، الالالۍ و هالالال   او  ا  الالالۍ 

ا، الالالالالالۍ و  ل  الالالالالالال  تلالالالالالالالد دبځ لالالالالالالالی  الالالالالالالۍ ویالالالالالالالی 

احالکالالالالالالالالالالالالالالالالا   دسښسالالالالالالالالالالالالالالالال  او االالالالالالالالالالالالالالالالا     سالالالالالالالالالالالالالالالالا ل او 

د الم،ۍ  ک د او    و  الاو    الا و   او س ال  

ات ږالالی عمالالل د  او ددسالال  دوا و  الال ا،   الال  

 اعال ال او ا ا ۍ  و   ۍ اځۍ وکړ .

 ا   ا اب الاعلی ا دود    کی 

 ښ     الالالال  او اوجالالالالاد بځالالالال  ي ددغالالالال  اېغالالالال  »

سالالالالالال   ش  او اعالالالالالالال ال ت ګالالالالالال و کی او ا ا الالالالالالۍ 

 واي  الالالالال  اتالالالالال ز او قابالالالالالل احېالالالالال ا  و الالالالال زول  

ف الالال ل ت څالالالاي او اسالالال ف ي ا االالالټ  الالال ل 

او ا ېالالالالالالالالالالالالاق کالالالالالالالالالالالال و کی  الالالالالالالالالالالالالمو  الالالالالالالالالالالال  د الالالالالالالالالالالال  هې 

 ق  او تلد کړل.

د يالالالالالالۍ زاالالالالالالاوی و الالالالالالا  ی  مالالالالالال ي  الالالالالال ن  اا د الالالالالالو 

زااوی سۍ اس ای    ،ۍ     الو  الال ي  ال   

سالالالالالالالالۍ   الالالالالالالالالد  الالالالالالالال   الالالالالالالال  و    الالالالالالالال  اسالالالالالالالاللما اي

 الال ا،  د    يالالۍ داسالالال   اقالال س دوالالالو     

اوسالالالالالالالالالا ا    الالالالالالالالالۍ   سالالالالالالالالال و  أد   دا  الالالالالالالالال  هللا

کالالالالالالالالالالړ  او و با الالالالالالالالالال ښ  الالالالالالالالالال  ااالالالالالالالالالال  کالالالالالالالالالالړ    غالالالالالالالالالالۍ 

اځغ هالالالال  ا الالالالا   االالالال    ذکالالالال  کالالالالړ  يالالالالۍ  الالالال  

پ  ڀ   ڀ    چهللا ژتالالالالالالالالالالالالالا ی ف االالالالالالالالالالالالالالا    

 31ألاع اا   چٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀڀ

یته  وت    او وڅښ ۍ او  ۍ حال    جالاوز 

حالال      و الال  کی االۍ کالال ئ  الال  هللا ژتالا ی  الالۍ 

  ۍ ت ګ  .

یتهالال  دا  الال  هللا سالالا   الالۍ سالال ا    الال   اهالال   

ود   الالږ   و الالال   الالال   ښ او سالالال     و الالال ز  

او دهللا ژتالالالالا ی  الالالالۍ ح  الالالالی  وز   الالالالۍ ا الالالال و  

و  او دا کۍ څ   ع ادا وبال  ی  داسال   

 الالالۍ  الالال  سلالالالغ ژت  الالال  کالالالړ   ځغالالالۍ دا ع الالالادا 

  ۍ د  او  ۍ سۍ د  س   هللا ت ګ   .

   الال  اوسالالاي د يالالۍ بلغالالۍ ع الالادا تالال  دا د

دو  کالالالالالالالالالړ   وزخ  الالالالالالالالالۍ وتالالالالالالالالال     وڅښالالالالالالالالال   او 

واس  الالالالالالالال   او ت الالالالالالالالل د  الالالالالالالالا    و الالالالالالالال  ګالالالالالالالالغلی 

 الالالالالال    کالالالالالالیو با الالالالالال   جالالالالالال   کالالالالالالړ   تالالالالالال   يالالالالالالۍ 

ا  الال   فسالالاد او ح االالټ  الالۍ  سالال     يالالۍ 

سالالالالالالۍ دسالالالالالال   الالالالالال ا    الالالالالال  اسالالالالالال اا او  الالالالالالۍ حالالالالالال   

  جاوز د .

 الالالالالالالالال  ج  الالالالالالالالالۍ  الالالالالالالالال    الالالالالالالالال  دفقالالالالالالالالال  دع االالالالالالالالالال  او 

اسالالالالال اب   الالالالالۍ والالالالال   الالالالالو اسالالالالال اا او بځ لالالالالالی د .    

 ب ا    

ق اي ک  و. -۱

 حې ة ا الېاس    -۲

 ېسالالالالالالالال   س ا الالالالالالالالب ا قالالالالالالالال ري و  سا الالالالالالالالب ا ې قالالالالالالالالاي   -۳

 ا ،ښ اس   .

 اسلو  اب دا د. -۴

 ا دود   ا   ا اب الاعلی   ېه و ا ق ري. -۵

 

 چی  ی  ی  جئ  حئ
6٧ 

او  يالالۍ کسالالاي  الال   لالالۍ ا ېالالاق کالال   

اسالالالالالالالال اا  غالالالالالالالال   او  الالالالالالالالۍ  الالالالالالالالو بځ لالالالالالالالالی او دد  

 دوا و   ا،  وس ۍ     س    ک  .

دسالالالالالالالالال   ه  ا الالالالالالالالالا   روالالالالالالالالالټ ا لالالالالالالالالالب دا د   الالالالالالالالال  

غالال  حا الالټ داهالال   د   الال   لالالۍ څالالۍ د يالالۍ تل

اصال ف    الال  داهال    غالال    ال  سالالۍ ع ا الال ۍ  

قمالالالالالالالالالا  بالالالالالالالالالاز    الالالالالالالالال ا  ت   الالالالالالالالال  او بالالالالالالالالالی ځاوالالالالالالالالالۍ 

ج الالالالالالالالالال،    سالالالالالالالالالال   او والالالالالالالالالالا سالالالالالالالالالالۍ واد   الالالالالالالالالال  ز الالالالالالالالالالاا 

 ا ال  ۍ وکالړ  او  الۍ  الو دواال   بځ الل  ال د 

 الالالالالالالالال  ت الالالالالالالالالل ځالالالالالالالالالاي  او د او ذو قالالالالالالالالال  کسالالالالالالالالالا   

  الالالالالالالالالالالالا   د الالالالالالالالالالالال و   ااو الالالالالالالالالالالالالاج څ یو الالالالالالالالالالالال   الالالالالالالالالالالالۍ 

دح ثښالالالټ    و الالالاد  او والالالا و  الالالۍ سالالالاب اب و الالال  

او ربالالالالال و   ،الالالالال  او ا  اوالالالالالی سالالالالالۍ ا الالالالال اي  الالالالال   الالالالالۍ 

   و کسا    ۍ کالو  ا ال د  بلغالۍ اال سالغ او 

 ا،  اها ۍ کړ     س اک ب ا ی.

داسالالالال ای  الالالال عتټ  الالالالۍ ا الالالال   اسالالالال اا   الالالال   

 حا ا     

سالالالالۍ  اا الالالال وعۍ  الالالالا و    الالالال  داالالالالال  

  ا ټ و   کۍ و    و ۍ  و و .

و   الالالالالالا و     د ا الالالالالالټ سالالالالالالۍ ا الالالالالال   

س اهال دح    جاوز ک ل  او دا    وال کال 

دت الالالالل  الالالال اي  الالالالۍ ز الالالالاا اصالالالال ا وکالالالالړ  او والالالالا 

ز الالالالاا االالالالال د الالالال و ا س  الالالالۍ   و او والالالالا و سالالالالۍ 

 ع ا  ۍ    و ا  .

سالالالۍ ت  والالالۍ او عالالالا  ا ،ېتالالالۍ  الالالا و    

االال  اال ل تال   الالۍ دهللا د  الا حاحالل    سالالۍ 

س ض  بلغۍ دځاي ګکا و   او   ا  ا خ سۍ 

  تۍ.ا

  م ا  اۍ بځ لی  و دو  حا الۍ     

دا  ال  وال  کالال دت الل ځالري  کال  وۍ  

او او دو الالالالال  د الالالالال و   ااو الالالالالالاج  الالالالال و      

سالالالالالالال    ک  الالالالالالالال  دت الالالالالالالالل اقالالالالالالالالا  او ا ی الالالالالالالالټ سالالالالالالالال   

 ا اب   ا ټ و غړ .

دا  الالالالال  سالالالالۍ عالالالالالا  ا ،ېتالالالالۍ او ت  والالالالالۍ  

  ا و        ۍ ج  ۍ و ۍ باه  .

ېالالالال  غ وسالالالال ۍ او االالالال،       الالالال  دافالالالال ا  او  

بځالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال  ي او دز و او  الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالمه  

ا الغالالالالالالالالالالالالالالالالالالال اي او ذت الالالالالالالالالالالالالالالالالالال   کالالالالالالالالالالالالالالالالالالال و کی 

ک،ج سالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالاي  الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال  دد  زاالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالاوی 

قا و  الالالالالالالالالالالاي بلالالالالالالالالالالالل ک الالالالالالالالالالال   بالالالالالالالالالالال  بالالالالالالالالالالال  ی 

و سالالالالالالالالالالال   ک کالالالالالالالالالالالۍ  الالالالالالالالالالال   او با قابالالالالالالالالالالالالل 

سالالالهاو م، ا    الالالۍ  الالالۍ عالالال ا او قالالال   

 .«سۍ سې  ۍ     

هللا جلالالالالالالالالالټ عظمالالالالالالالالالالۍ دت لالالالالالالالالال    غالالالالالالالالال  

ب،الال ګا   سالالالۍ حالالال   الال   الالال  اسالالال اا او 

                                                         اهالالالالالال   ف االالالالالالا    بځ لالالالالالالی  الالالالالالۍ کالالالالالال    د

ېئ  ېئ  ىئ   ىئ  ىئ  ی  چ
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 ا   با : لحم ه و لال  عل   س لا الثر ر!
ماعی که از زمانیکه بشر به زندگانی اجت

دیدگاها نسبت بـه آن متفـاوت اسـت    
روبرو شد، این دو کلمـه)گفت و گـو و   
جدل( با زندگی و روش انسان همگـام  
بوده است. تا برای انسـان آن معنـی و   
مفهومی را مجسم کند که بیانگر افکـار  
او در عرصه بیان، ابراز نظـر در میـدان   

 های نبرد باشد.
ــد متعــال در شــریعت خــویش  خداون

ت کامل و روشنی را کـه در بـر   تشریعا
گیرنده ای زوایای گونـاگون اعتقـادی،   
عبادی، اخالقی، اصالحی در ابعاد فردی 
واجتماعی بشـر اسـت. بـرای هـدایت     
انسان به عنوان خلیفه و جانشین خود 
در زمین فروفرستاده است. و انسان به 
عنوان مخاطب عاقل و مختار این آموزه 

ـ    ه ایـن  ها، مؤظف به التـزام مسـتمر ب
فرامین است؛ به گونه یی که منحصر در 
ــا در  لحظــات محــدود و مشــخص و ی
مساجد و معابد نباشد، بلکـه در همـه   
موقعیت های زندگی از برکت های ایـن  
التزام مداوم بهرمند شـوند. بخشـی از   

معطـوف بـه    ‡تعالیم ارزشمند انبیا
تامین نوعی ارتباط انسـان بـا محـیط    

ـ   م نوعـان  پیرامون و شیوه تعامل بـا ه
است. که دراین میان مفهوم گفت و گو 
ــژه ای   ــی وی ــت و برجســته گ از اهمی
برخورداراست. گفـت و گـو در منطـق    

قرآنــی مناســب تــرین راه کــار بــرای 
ارتقای سطح تفاهم متقابـل صـاحبان   
اندیشه های متفاوت است؛ امـری کـه   
فقدان و یا نقصان آن، زمینه ساز بـروز  
ـ  ر خشونت ها و منشا کشمکش های پ
دامنه و خون بار در تـاری  بشـریت و   
حتی دنیا معاصر میباشد. خوانش نوین 
از این مفهوم راهبردی در بستر آمـوزه  
های دین اسـالم، بـا نگـاه بـه وجـوه      
اشترا  بـا ادیـان سـماوی، میتوانـد     
زمینه ساز تقلیـل مـرارت هـای بشـر     
رنجور و تحقـق همزیسـتی مسـالمت    
از  آمیز بین ابنای بشر، به عنوان یکـی 
 اهداف بلند تعالیم الهی میباشد. 

گفت و گو باید در فضـایی باشـد کـه    
بتواند به روش عملـی مفیـد و نتیجـه    
بخشی تبدیل شـود ،بجـای اینکـه در    
ــدود و    ــی مح ــوم عمل ــکل و مفه          ش

در قـران   أبی محتوا باشـد. خداونـد  
میخواهد که برای این  کریم از پیغمبر

، بـا  جایگاه روش اساسی ایجـاد کنـد  
برنامه ریزی عملی و ویـژه گـی هـای    
ضروری آن شرایط را فـراهم سـازد. و   
مقدم بر همه، شخصیت بحـث کننـده   
قرار دارد. که گفت گو را طر  و رهبری 
میکند. و شخصیت طرف دیگـر گفـت   
وگو و آن حالت روحی اخالقـی کـه در   
راه شناخت و ایمان با گفت وگو همـراه  

 وا.است نه در قالب جدلی و بی محت

آن گاه تالش سـخت الزم اسـت تـا در    
ایجـاد زمینـه ای بـرای تفکـر شــخص     
مستقل فضـای مطمـین و آرام بوجـود    
آورد. که از هر گونه تـاثیر پـذیری کـه    
ذهن و فکر انسـان را دچـار آشـفتگی    
سازد عاری باشد. و نیز اورا از کرانه های 
که تنها شخصـیت او مطـر  باشـد نـه     

شـد کـه   دیگران، دور سازد؛ طـوری نبا 
تنها انعکاس از سایه دیگران باشد که نه 
مالک اراده خود باشد و نباشد. بـه ایـن   
دلیل حق فکر کردن نداشته باشد، چون 
به ایـن امـر کـه دیگـران بـه جـای او       
بیاندیشند یا از او بخواهنـد کـه کـاری    
انجام بدهد عادت کرده اسـت. سـپس   
  شرایط طبیعی گفت و گـو را بـرای هـر    

سازد  به این معنـی کـه    دو طرف آماده
هر انسان نسبت به موضوع گفـت وگـو   
تمام جزئیات و لوازم آن شناخت داشته 

باشد در نهایت انسـان بایـد آن   
روش گفت و گو را بکار گیرد کـه  
بتواند دیگران را به موضوع بحث 

 هدایت کننده باشد.
در فرایند بحث گفت وگو شرایط  
 پنج گانه زیر ضروری میباشد.

سـی کـه بحـث    شخصیت ک -1
 گفت و گو را اداره میکند.

شرط اساسی هر بحث و گفت گو 
بین طرفین اینست، کـه هـر دو   
طرف بحث، دارای آزادی اندیشه 
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مث    ىث   يث  حج    مج  جح  مح  جخ  حخ 

٢٢1الکهف:  چمخ  جس
 

ای پیغمبر! بگو: من فقد انسـانی همچـو   
متیاز من اینست که مـن  شما هستم) و ا

ــو؛   ــت: بگ ــر خــدایم و آنچــه گف پیغمب
میگویم( و به من وحی میشود که معبود 
شما یکی است و بس، پس هر کـس کـه   
خواهان دیدار خدای خویش است، بایـد  
که کاری شایسـته کنـد، و در پرسـتش    

 پروردکارش کسی را شریک نسازد.
ٱ  ٻ    ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀڀ  چ

ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ    ڀ  ٺ      

ٿ  ٿ  ٹٹ  ٹ     ٹ  ڤ    ڤ   ڤ  ڤ  

ــراف:  چڦ ــک      ٢٨٨األع ــن مال ــو: م بگ
و زیــانی بــرای خــود نیســتم، مگــر آن 
مقداری که خدا بخواهد و) از راه لطف بر 
جلب نفع یا دفع شر، مالـک و مقتـدرم   
گرداند( اگر غیب میدانستم، قطعاً منافع 

ـ  ه بـا  فراوانی نصیب خودمیکردم) چراک
اسباب آن آشنا بودم( و اصالً شر و بال به 
من نمی رسید) چراکـه از موجبـات آن   
آگاه بودم، حال که از اسـباب خیـرات و   
برکــات و از موجبــات آفــات و مضــرات 
بیخبرم، چگونه از وقـوع قیامـت آگـاه    
خواهم بود ( من کسی جز بیم دهنـده و  
مژده دهنده مومنان) به عـذاب و ثـواب   

 اشم.یزدان( نمی ب
 شخصیت طرف مقابل بح  -2

دست اندر کاران بحث گفت و گـو بایـد   
محیط جلسه را بـرای پـذیرفتن نتـایج    
گفت و گو آماده سازند، در غیر اینصورت 
وضع به جدل بی حاصل تبـدیل خواهـد   
شد که جز بر مشکالت افزودن و پیشـی  
گرفتن در مجادله از هم دیگـر کـاری از   

بینیم پیش نخواهد برد، چراکه گاهی می 
از یک عقیده قـدیمی حـاکم برجامعـه    
باوجود دالیل خالف آن عدول نمی کنند 
تنها به دلیل پیروی از انگیزه های فردی 
و اجتماعی که آن هیچ ارتباطی با باور و 

 اعتقاد متکی بر دلیل ندارد.
قرآن از این جهت تاکید دارد و از آنـانی  
سخن میگوید که نمـی خواهنـد ایمـان    

ای باشند که به انسان اعتمـاد بـنفس   
بدهد و نبایـد دسـت خـوش تهدیـد     
دیگران واقع شود. و در برابر کسانیکه 
خود را بـزرگ مـی شـمارند احسـاس     

تیجه اعتماد به نفس حقارت کند. و در ن
ــد،   ــت بده ــودرا از دس ــه خ    و اندیش
رسول اهلل ضمن تعلیم و تعالیم معـارف  
الهی در قرآن کریم، همٌ خود را بر ایـن  
داشته است که شرط استقالل فکری را 
برای کسانی محفوظ نگه دارد که میـز  
گرد های بحث گفت و گو را در اختیـار  

روی بعـد بشـری    خود دارند؛ پیغمبر
د تاکید میکند که او بشـری اسـت   خو

ماننـــد دیگـــران کـــه در ســـاختار 
  شخصیتش دارای هـیچ گونـه نیـروی    
غیر عادی نیسـت. او از عهـده انجـام    
معجزاتی که مردم از وی درخواست می 
کنند بر نمی آید. علم به غیـب نـدارد،   
بلکه بدین اعتبار که او رسولی از جانب 
خداست، همه مطالـب از سـوی بـاری    

به او وحی میشود. ولی نقـش او   تعالی
دراین وحی، نقش انسـانی اسـت. کـه    
میخواهد با تمام وسـایل ممکـن ایـن    
رسالت را به مردم ابـالغ نمایـد بـدون    
ــیتی در او، اورا  ــود خصوص ــه وج اینک
تحمیل کرده باشد که تحت هـدایت او  
قرار گیرند؛ چـرا کـه او دارای نیـروی    
سحر و جادو گری نیست که مردم را به 

وی ایمان به دعوت او برانگیزد، بدون س
اینکه بتوانند در برابر این نیرو مقاومت 
کنند. یا این دعوت را نفیاً و ایجابـاً رد  

ی و تسلیم شوند آنجاکـه  آورند یا راض
ــوده اســت: ۉ  ې  ې  ېې  چ فرم

ى  ى   ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  

ۇئۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ    ېئ    ېئ  ېئىئ  ىئ  ىئ  

ی  ی  ی  ی  جئ         حئ    مئ   ىئ     

يئ  جب  خب  مب  ىب  يب  جتحت  خت   

 ١6 - ١5األنعام:  چمت  ىت يت  جث  مث
ن( آبرخی از آنان) به هنگام تالوت قر

لـی) نـه بـرای    به تو گوش میدهنـد و 
فهمیدن آن و هدایت بدان، بلکه برای 
طعنه زدن و ریشخند کردن آن، بدین 
سبب ایشان را از فایده عقل و گـوش  
محروم کرده ایم( و گـوی کـه مـا بـر     
دلهای شان پرده ها افگنده ایم تا آنرا 
نفهمند و در گوش های شان کری قرار 
داده ایم) تا نـدای آسـمانی قـرآن را    

آنـان همـه ای دالیـل و    نشنوند( اگر 
نشانه های حق را هم بیبیننـد بـدان   
باور نمیدارند و ایمان نمی آورنـد، تـا   
اینجاکه وقتی برای مجادله به پیش تو 
می آیند میگویند: اینها) که تو بر مـا  
میخوانی( جز افسانه هـای پیشـنیان   
چیزی دیگری نیست. آنان) دیگران را 

ز آن ( از قرآن باز میدارند و خود نیز ا
دوری میگزینند) ولذا نه خود شـان از  
قرآن سود میبرند و نه میگذارند مردم 
از آن سود ببرنـد.! بـه سـبب چنـین     
کاری) آنان جز خویشتن را هال  نمی 
ــان   ــان زی ــود ش ــا خ ــد) و تنه نماین
میبینند( ولی زیشـتی عمـل خـود و    

 کنند. فرجام بدی آنرا در  نمی
 میفرماید: أهمچنان خداوند

ونه های زنده از کسانی اسـت  اینها نم
که دعوت حق را می شنوند ولی قلب 
های شان از پذیرفتن آن شـنیده هـا   
بســته اســت و گــوش هــای شــان از 
شنیدن آن مسدود. هرگاه آیات خـدا  
با همه روشنی و وضو  به آنان عرضه 
شود، ایمان نمی آورند، نه به این دلیل 
که آنان چیزی برای مقابله با این آیات 

ختیار دارند، تا به آن وسیله افکار در ا
شان را توجیه کنند بلکه به این علـت  

کنند، بلکه مردم در همه موارد 
آزاد انـــد چنانچـــه دعـــوت 

را اجابت کردند، مراد  پیغمبر
از ادای رسالتش حاصـل شـده   
است و در صورت عـدم قبـول   

ـ دعوت پیغمبـر  رتش را ، حض
همین بس که امر الهی را ابـالغ  
نموده و ادای وظیفه کرده است. 
خطاب پروردگار به پیامبر است 

يئ   جب      حب  خب      مب  چ که فرمود:

ىب  يب  جت  حت    خت      متىت  يت  جث   
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کنید( سپس) در باره محمد که سال هـا  
با او بسر برده ایـد فکـر خـود را بکـار     
گیرید( و بیاندیشید تـا پـاکی و امانـت    

ی و روحـانی او،  داری و سالمت جسـمان 
در خاطره ها مجسم شود. .. این همدم و 
هم نشین دیرینـه ای شـما جـن زده و    
دیوانه نیسـت بلکـه او بـیم دهنـده از     
 عذاب سختی است که در پیش است.

قرآن مسهله مجنون خواندن پیغمبـر را  
پیروی از جو خشونت خوانده است کـه  
بر جامعه ای کینه توز آن زمـان حـاکم   

ن چنان تحـت تـاثیر جـو    بوده است آنا
خشونت و خصومت قرار گرفته اند کـه  
افکار شان بیرون از اراده و اختیار شان 
بلکه منعکس کننده افکار دیگران بوده 
است. لذا قرآن آنان را به دور شـدن از  
آن فضای متشنج فرا میخواند به این که 
دوتا دوتا و یکی یکی به حالـت فکـر و   

ــا اف کــار و اندیشــه پراگنــده شــوند ت
شخصیت شان به خود شان باز گـردد و  
در عرصه وقت به نتیجـه قـاطع دسـت    

 یابند.
مشخص بودن موضوع گفت و گو برای دو  -4

 طرف بح 

هر یکی از دو طرف بحث ناگـذیر بایـد   
نسبت به آن تفکری که در صدد اثبـات  
یا نفـی آن هسـتند، شـناخت داشـته     
باشند، چرا که نـا آگـاهی از آن فکـر و    

ت و گـو را بـه روش هـای    جزئیاتش گف
دشنام و ناسزا گویی هـای بـی جهـت    
تبدیل میکند که آن وسیله و پوششـی  
است برای جبران ضعف دفـاع طـرفین   
بحث. درحالیکه اگـر آنـان نسـبت بـه     
موضوع بحث شناخت و آگاهی داشـته  
باشند به خوبی میدانند چگونه بحـث را  
آغاز و در آن وارد شـوند و چگونـه بـا    

مش فکـری و اسـتدالل   روشن بینی آرا
 قوی و متانت کالم آنرا به پایان برسانند.
قرآن کریم به نمونـه ای بشـری اشـاره    
میکند که افراد بدون هـیچ شـناخت و   
احاطه به موضوعی در صدد ضـدیت بـا   

 برآمده اند. رسالت رسول اکرم

ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ   ڻ  چ

ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہھ  ھ  ھ  

 66آل عمران:  چھ    ے  ے
)هان! شما)ای یهودیان و مسـیحیان(،  
           ای گروهــی کــه در بــاره چیــزی کــه
) بگمان خود( نسبت بـدان آگـاهی و   
اطالعی دارید مجادله و مناظره کردید 
ولی چرا در باره چیـزی کـه آگـاهی و    
اطالعی ازآن ندارید مجادله و منـاظره  
مینمائید  و خـدا چگونـه گـی دیـن     

 ما نمیدانید.ابراهیم را میداند و ش
از این آیه استنباط میکنـیم برداشـت   
قرآن کریم را از کسانی که با پیامبران 
به ستیز بر میخیزند و بدون سال  وارد 
میدان محاوره و گفت و گـو میشـوند؛   
چرا که آنان فاقد علم و برهـان انـد و   
ــر آن  موضــوعی را رد میکننــد کــه ب
احاطه ندارند که ایـن مجادلـه و رد و   

، معلول طبیعت و عقـده هـای   انکارها
روانی است در آنان تـاثیر گذاشـته و   
سر انجام آنان را در دو راهی و تکذیب 
بدون توجه کشانده است، چیزی که از 
نظر شناخت و مصلحت حق بـه هـیچ   

 نتیجه ای نخواهند رسید.

 روش های بح  و گفت وگو   -2

آن طوریکه از قرآن کریم بر مـی آیـد   
هـر گونـه    در زمینه های فکـری و یـا  

 تضارب عقیدتی دو روش وجود دارد:
روش خشونت که در مقابلـه بـا    -الف

رقیب از شدید ترین وتند ترین کلمات 
و روش ها استفاده میشـود بطوریکـه   

که میخواهند از روی عناد و کفر آیـات  
خدا را انکار کنند از این رو، سخنی کـه  

بکــار  در برابـر ایــن دعــوت پیغمبــر 
میبرند بیان گر هیچ مسـولیت فکـری   

ھ  ھ      چنیست و این است سخن ایشان: 

اما ایـن     ٨3 المؤمنون: چھ ے  ے
چیزی جز دروغ های پیشـینان نیسـت   
که آنرا دهان به دهـان بـرای یکـدیگر    
روایت و زمان به زمان برای هـم دیگـر   

 کتابت کرده اند.  
 ایجاد فضای آرام برای تفکر آزاد -9

برای اینکه از بحث  گفت و گـو نتیجـه   
مطلوب حاصل شود، شاید ضروری ترین 
مسهله برای فکر شخص انسـان، وجـود   
محیط آرام و دور بودن از جو خشـونت  
ــه   ــه انســان را از بازگشــت ب اســت ک
خویشتن و اندیشه و تفکر باز میـدارد،  
چراکه انسان در حالت رضا و خوشنودی 
خود، گاهی تابع محیط اجتماعی میشود 
که جامعه تحت تاثیر جو خشونت شـور  
انگیز فکر مشخصـی را تاییـد و یـا رد    

انسـان  میکند، که بطـور نـاخود آگـاه    
تسلیم آن جو میشود، گویـا انسـان در   
آن جو عمومی گداخته و ذوب میشـود.  
ــه و    ــان، آزاد اندیش ــه انس ــهله ک مس
شخصیت اصیل خود را از دست میدهد. 

را در گفت و  قرآن کریم روش پیغمبر
گو با ستیزه گران عقیده نقـل میکنـد،   
زمانیکه او را متهم به جنون میکننـد و  

از این جو عصبانیت  مارا فرا میخواند که
و خشونت فاصله بیگیریم، در موارد که 
میخواهیم فکری را تایید و یا رد کنـیم  
یا اینکه با دیدگاهی هماهنگ نموده یـا  
ــال   ــدای متع ــیم خ ــاب کن از آن اجتن

ــوده: ۉ  ۉ  ې  ېې  ې   چ فرمــ

ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئوئ  وئ  

ۇئ   ۇئ  ۆئۆئ  ۈئ     ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ     ىئ  ىئ  

٤6سبأ:  چىئ  ی
 

بگو من شمارا تنها یک نصیحت میکنم )
و آن اینست که: خالصـانه بـرای خـدا،    
دونفر دونفر، و یا یـک نفـر یـک نفـر،     
برخیزید) و اندیشه های خفته را زنـده  

خصم مورد هر گونه سـرزنش،  
توهین و هتـک حرمـت قـرار    
میگیرد. این روش جز تشـدید  
بغض، کینه، عداوت و دور شدن 

هـم   از فضای که افکـار را بـه  
نزدیک کند و یـا بحـث را بـه    
نتیجه مطلوب برسـاند، نتیجـه   

 دیگری نخواهد داشت.
روش مسالمت با روشی که  -ب

اساس بحث گفـت و گـو را بـر    
دوستی و عطوفت پایه گـذاری  
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باشند و هـر گـاه حـق را یافتنـد، آنـرا      
بپذیرند و در مقـابلش تسـلیم باشـند،    
خواه ایـن حـق همـان دیـدگاه و نظـر      
خودشان باشد یا دیدگاه طرف مقابل و یا 

ه طـرف سـوم کـه غیـر از     انظر و دیدگ
نتیجه گفت و گو و تحقیـق  طرفین که در

 دو جانبه بدان رسیده اند.
 اصل دوم: رعایت احترام متقابل  

هریک از دو طرف گفـت و گـو مقیدبـه    
اســتفاده از جمــالت و کلمــات متــین و 
شایسته باشند و از طعنـه زدن، تجـریح   
مسخره کـردن، و تحقیـر طـرف مقابـل     

و نظـراتش جـداً    بخاطر طر  دیدگاه ها
 خود داری نمایند.

 اصل سوم: پابندی به مبانی استدالل

پابند بودن به راه های منطقی و درسـت  
گفت و گو که در بـین مـردم بـه ویـژه     
اصحاب فن پذیرفته شده است، عبـارت  

 است از:
ارائه استدالل، شـاهد و دلیـل محکـم و    
قاطع بر درستی ادعایش که بتوانـد بـه   

فتـه و رای خـودرا   وسیله آن درسـتی گ 
ثابت نموده و یا برتری رای خویش را بـر  

 سایر آرا به اثبات رساند.
 اصل چهارم: داشت  صدق در گفت وگو  

باید عقیده و باور فرد گفت و گو کننـده  
مطابق ادعایش باشـد، یعنـی چیـزی را    
ادعا نکند که خالف باور هایش باشد کـه  
در این صورت بـاور و ادعـایش بطـالن    

 ا به ثبوت میرساند.مدعایش ر
اصل پـنجم: اجتننـاب از تعـار  و تضـاد در     

در مدعای مطر  شـده و ادلـه و    استدالل
براهنی که ارائه میشود تعارو تنـاقص و  

 تضادی وجود نداشته باشد.

 اصل ششم: اصالت دلیل

دلیل که عرضه میشود نباید تکرار اصـل  
مدعا به زبان و عبارت دیگر باشـد اگـر   

به عنوان دلیل و برهـان  این گونه باشد، 
به شمار نمی آید؛ بلکه طر  دعـوی بـه   
شیوه دیگری است و این حیله و نیرنـگ  
است که طالبان حق بدان متوصـل نمـی   

 شوند.

میکند، بدین معنی کـه از روش بهـره   
برده میشود که موضوع مـورد منازعـه   
وسیله ای جهت رسیدن به هـدف کـه   

حـق اسـت( باشـد و    همان) ایمان بـه  
تاجاییکــه امکــان دارد فــرد را بــه آن 
هدف نزدیک کند و هماهنگ سـازد و  
در این راستا از کلمات نرم و روش های 
دلنشین استفاده نماید. در قرآن بیشتر 

پ  چ بر روش دوم که همان روش برتر

است تاکیـد شـده و از آن    چپ  پ
خداونـد متعـال    استفاده شده اسـت. 

ڇ  ڇ  ڇ   ڇ    چ  چچمیفرماید:  

ڍ  ڍ  ڌ  ڌ    ڎ     ڎ  ڈ   ژ  

ژ  ڑ   ڑ   کک   ک  ک    گ  گ  

گ    گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ    ڱ  ڱ  

ڱ  ں   ں    ڻ  ڻ  ڻ  ڻ    ۀ   ۀ 

 35 – 33فصلت:  چہ  ہ
) گفتار چی کسی بهتر از گفتار کسـی  
است که مردمان را بسوی خدا میخواند 
و کارهــای شایســته میکنــد و اعــالم 

رد که مـن از زمـره مسـلمانان) و    میدا
منقادان اوامر یزدان( هستم  نیکـی و  

هرگـز بـدی را بـا    )بدی یکسان نیست
، دی ، و زشتی را با زشتی پاس  مگـو ب

ــران را(    ــتی دیگ ــدی و زش ــه ب بلک
بازیباترین طریقه و بهترین شیوه پاس  
بده نتیجه این کار، آن خواهد شد کـه  
کسی که میان تـو و میـان او دشـمنی    

وده است، بنـا گـاه همچـون دوسـت     ب
صمیمی گردد. به ایـن خـوی) و خلـق    
عظیم( نمی رسند مگر کسانیکه دارای 

 اصل هفتم: پابندی به مسلمات مورد توافق

اعتراف و تسلیم در مقابل قضیه هـا و  
مسایل بدهی که جز مسـلمات اولیـه   

باشد، کـه  ویا امور مورد توافق طرفین 
رفتن امـور  انکار مسلمات و نیز نه پذی

اتفـاق قبلـی طـرفین، تکبـر و      مورد
غروری زشتی است که خردمندان آنرا 
 نمی پسندند و از آن دوری میجویند.

اصل هشتم: شجاعت در پذیرش نظر مخالف 

 و احترام به رای عقال

پذیرفتن نتیجه های برآمده از دالیـل  
ـ    رای قطعی و یا دالیل مـرجح) اگـر ب

اثبات موضوع، دلیل مرجح قابل قبول 
باشد( در غیر این صورت منـاظره یـا   
گفت و گو، بیهودگی و فعل عبثـی اسـت   

 که عاقالن بدان دست نمی یازند.
شخص عاقل هر چند مخالف رای رای 
مان باشـد بایـد بـدان احتـرام     مختار
 نمود.

اصل نهم: تعیی  موضوع مـورد بحـ  و در   

ـ   ت و گـو  چهار چوب موضوع مشـخص گف

 نمودن

در فرجام کالم ملـت مسـلمان و بـه    
خون خفته افغانستان از هردو جانـب  
گفتگو یعنی دولت و طالبان و شخصی 
ثالث که بحث و گفتگو را اداره میکند 
ــا    ــده امریک ــل زاد نماین ــای خلی آق

ڀ  چآرزومند اند که به حکم قرآن

ڀ   ڀ  ڀ  ٺٺ  ٺ  ٺ  

 ٢األنفال:  چٿ  ٿ  ٿ   ٿ
ار داده صلح را قبول و ازین را معیار قر

بیشتر موجـب نفـاق، شـقاق  قتـل،     
کشتار مهاجرت و مسافرت ویرانـی و  
دربدری ملت مسلمان افغانستان حتی 
تجزیه این مرز بوم نگردیده مفاهمه و 

بوده به جـان و دل   أمصالحه امر اهلل
 بپذیرند.

 گفت و گو با مخالف از منظر قرآن. مؤخذ:

 مولود بحرامیان. مؤلف:

 و ما علینا اال البالغ المبین

 

 

صبر و استقامت باشند، و بـدان  
نمیرسند مگر کسانی که بهـره  
ــوا و  ــان و تق ــی)از ایم ای بزرگ
 اخالق ستوده داشـته باشـند(.  

 اصول گفت و گو:

 و دوری از تعصب   یحقجوی -اول

گفـت وگـو    هر یک از دو طرف
اعم از افراد، جماعت ها، گـروه  
ها، حکومت ها بایـد تعصـب را   
کنار گذاشـته و بـرای بحـث و    
جستجوی حق آمادگی داشـته  
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 چین سفیر با اوقاف و حج ارشاد، و یر دیدار
 لیوجنسـانگ  آقـای  بـا  کـارش  دفتر در اوقاف و حج ارشاد، وزیر پرستسر منیب عبدالحکیم مولوی٢3٩٨ حمل٢٢ یکشنبه،
 نمودند. مالقات همراهش هیات و چین سفیر

 را فوق های عرصه در همکاری آمادگی نموده، صحبت کشورش و وزارت این علمای روابط بهبود به رابطه در چین سفیر ابتدا
 .نمود ارایه ت وزار مقام جانب به

 مـردم  و بـوده  جهان بزرگ کشورهای از یکی چین: فرمودند, مهمانان به آمدید خوش ضمن منیب عبدالحکیم مولوی سپس
 .نمایند می گزاری سپاس شما هایی همکار از و نگریسته نیک همسایه یک منحیث شما کشور به افغانستان

 و نمـود  آغاز چین کشور از را پایدار صلح پروسه بار اولین برای کشور جمهور رئیس: گفتند نموده اشاره صلح مورد در ایشان
 .داشتند افغانستان اسالمی جمهوری با خوبی های همکاری صلح، به رسیدن برای چین کشور

 ایـن  از یکـی  جملـه  از کـه  باشـیم  مـی  خـود  همسایه و اسالمی کشورهای با نیک وابطر خواهان ما: گفتند ادامه به ایشان
 .باشد می چین کشورهای همسایه

 های نهـاد هـای   اندوخته و ها ظرفیت از تا باشد می چین کشور با همکاری آماده اوقاف و حج ارشاد، وزارت: افزودند ایشان
 و شـود  برداشـته  عملـی  هـای  گام کشور دو علمای روابط تقویت تایراس در و برده استفاده شما کشور مسلمانان اکادمیک
 .گردد مساعد آنها بین نظر تبادل زمینه

 روابـط  بهبـود  وزارت، ایـن  و چین مردم مسلمان علمای میان جانبه دو روابط: چون موضوعاتی سایر روی طرف دو همچنان
 صـحبت  و پایدار بحـث  صلح و آنها بین نظر تبادل, ینچ کشور نشین مسلمان های بخش از علما دیدار روی تأکید فرهنگی،
 .گردید تبادله جانبین بین نیت حسن عنوان به تحایفی این مالقات، در نمودند.

 سفر و یر ارشاد، حج و اوقاف به والیت نمرو 

امـور  و  علمـا مشکالت جهت رسیدگی به ثور ٢٤شنبه  س یک هیهتأمولوی عبدالحکیم منیب وزیر ارشاد، حج و اوقاف در ر
ریاست ارشاد، حج و اوقاف عازم والیت نیمروز گردید در میدان هوایی والیت نیمروز جنرال محمد نسیم صافى معاون والى و 

سرپرست والیت نیمروز، مولوى حزب اهلل رئیس ارشاد، حج و اوقاف آن والیت و صدها تن از علما با اهدای دسته های 
 .ل آوردندگل از هیهت استقبال و پذیرایی به عم

از چالشـها و   ایشـان طی نشستی که در مقام والیت دایر گردیده بود، سرپرست والیت نیمروز ضمن خوش آمدید بـه  
 .مشکالت علما بالخصوص کمبود تشکیل رسمی مالامامان و کمبود سهم حج یاد آوری نمود.ند

زمینه رسیدگی به مشکالت علما هر  سپس مولوی عبدالحکیم منیب از استقبال گرم آنان تشکرى نموده فرمودند: در
 .آنچه در توان و امکانات این وزارت می باشد دریغ نمی ورزیم

 دیدار مولوی عبدالحکیم مییب با علمای والیت نیمرو :

وزیر ارشاد، حج و اوقاف با جمعی از علماء، بزرگان قومی و جوانان شورای اجتماعی اهل تشیّع، در شهر زرنـج دیـدار   
 .نمودند

یکتن از بزرگان شورای اجتماعی اهل تشّیع تشریف آوری آقای منیب و همکاران شان را بـه والیـت نیمـروز     نخست
خیرمقدم گفته و در رابطه به ایجاد اتحاد و همبستگی میان اقوام و مـذاهب حنفـی و جعفـری در آن والیـت اظهـار      
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ـ  ذیری و صـلح پایـدار در کشـور بـوده و مـا از      خورسندی نموده افزود: خواست مردم نیمروز ایجاد وحدت ملی، همدیگر پ
 .کشور حمایت می کنیم. وی ضمنا برخی مشکالت شان را با آقای منیب شریک ساختگفتگوهای بین االفغانی دروصلح روند

افزودنـد: بـا رعایـت    سپس وزیر ارشاد، حج و اوقاف از استقبال و اظهار همکاری مردم متدین آن والیت ابراز قدردانی نموده 
 .اتفاق اسالمی ماستی وچانس پیروزی، وحدت ملترفندهای بیگانگان یگانه   برابر همهاتیردینی واتخاذ تصامیم مدبرانه دردس

آقای منیب برای رسیدن به مشکالت آنان از ناحیه کمبود بست در تکایا و مساجد وعده همکاری داده، افزودنـد: جاللتمـاب   
را به وزارت ارشاد حج و اوقاف سپرده اند؛ البته پس از منظوری این بسـت هـا،    رئیس جمهور وعده ازدیاد هزار بست امامان

 .برادران اهل تشیع در این والیت حق اولویت را خواهند داشت. محفل با دعای خیر پایان یافت

  :دیدار و یر ارشاد، حج و اوقاف و هیأ  همراو اش ا  جریا  کار اعمار مسجد جامع نیمرو 

منیب وزیر ارشاد، حج و اوقاف و هیأت همراه اش با رئیس ارشاد، حج و اوقاف والیت نیمروز و تنی چند از مولوی عبدالحکیم 
مقامات آن والیت از جریان کار اعمار مسجد بزرگ جامع والیت نیمروز دیدار نمودند. وزیر ارشاد، حج و اوقاف در جریان ایـن  

قد و نوازش قرارداده، گفتند: از برکت زحمات شبانروزی شماست که این دیدار انجنیران و کارگران مسجد متذکره را مورد تف
   .مسجد در اسرع وقت اعمار می گردد

 ریاسـت  عـالی  مقـام  ارگ عملیـاتی  واحد توسط افغانی میلیون ٧٨ هزینه به اساسی و پخته طور به طبقه دو در مسجد این
 5 تاری  به آن تهداب سنگ و باشد می دارا را گزار نماز تن هزار 3 از بیش گنجایش وقت یک در که گردد می اعمار جمهوری
 .بود شده گذاشته اوقاف و حج ارشاد، وزیر داشت حضور با افغانستان جمهور رئیس جاللتماب توسط ٢3٩٧ حوت

 در سراسر کشور 1931سال حمل  21پروسه امتحان ناظمی  حجاج 

)ولسوالی هـا و نـواحی    زون که عبارتند از: زون کابل ٨تنگ در امروز پروسه امتحان ناظمین حجاج سال جاری به سیستم ک
زون )پروان، پنجشـیر و کاپیسـا(    شهر کابل، والیات: بامیان، غور، دایکندی، میدان ورد  و غزنی( زون پروان شامل والیات

ان و زابل( زون کندز گ، ارزهلمند، کندهار) رهار، کنر، لغمان و نورستان( زون کندهار شامل والیاتنگ)ن رهار شامل والیاتنگن
ان، جوزجـان و سـرپل( زون پکتیـا    نگبل ، فاریاب، سمکندز، تخار، بغالن و بدخشان( زون بل  شامل والیات) ) شامل والیات
 ٩/ 31هرات، نیمرور، بادغیس، فراه( به ساعت معینه) و خوست(و زون هرات شامل والیات ر، پکتیکاگ)پکتیا، لو شامل والیات
قبل از ظهر با برنامه ریزی منظم و مدبرانه مقامات این وزارت  ٢٢/ 31الن در هشت زون نامبرده آغاز و به ساعتصبح مطابق پ

 بدون کدام مشکل به انجام رسید.

 زون مرکز کابل 1931امتحان ناظمی  حجاج سال 
یدان ورد ، غزنی، غور، بامیان حمل امتحان زون مرکز که شامل ولسوالی ها و نواحی شهر کابل و والیات: م ١1روز سه شنبه 

انهای ذیربط در پروسه حج در غازی اسـتدیوم شـهر کابـل اخـذ     گو دایکندی بود به حضورداشت هیات مختلط نظارت از ار
 ردید.گ

فت هدف از راه انـدازی  گبعد از تالوت آیاتی از کالم اهلل مجید دوکتور امین الدین مظفری معین مسلکی وزارت طی سخنرانی 
 زیدن افراد واجد شرایط مطابق به طرزالعمل تهیه شده از طرف کمیسیون داخلی حج می باشد.گامه براین برن

وی افزود: تمامی علمای کرام که در این برنامه شرکت نموده اند همه نزد ما قابل قدر است ولی نظـر بـه مشـکالت و کمبـود     
 مایم.سهمیه خواستیم ناظمین را به اساس معیارهای تعیین شده توظیف ن

ه و مفتی حجت اهلل نجیح رییس مجمع علمی وزارت بـه ترتیـب پیرامـون    گسپس محترم نهضت یار عضو مشرانو جر
 وردند.اخذ امتحان مفصالً صحبت به عمل آ نقش ناظمین وروند

 (تن از علما اشترا  نموده بودند.٢511قابل ذکر است که در امتحان زون مرکز نزدیک به )
 مطالعات علوم اسالمیریاست تدقیق و گزارش 

 :فعالیت ها و دست آوردها

تشـکیالت  ینه تـاریخی روشـن درپیکر  پیشمعتبرعلمی با به عنوان یک نهاد ریاست تدقیق و مطالعات علوم اسالمی
ومعـارف اسـالمی   برگسترش فرهنگ دایر  امکانات محدودخدمات ارزنده ای راباوزارت ارشاد، حج و اوقاف علی الرغم 

 داده است.انجام 
 ( عنوان کتاب از جمله یگانه اثر ناب علمی برای اولین بار در کشور کتاب خطبه های نماز جمعه.٧) در بخش تالیفات: -1

 ( عنوان.3( عنوان، از فارسی به عربی و پشتو)6از عربی به پشتو و فارسی دری) در بخش ترجمه: -2
 ( عنوان.5٢)در بخش تحریر مقاالت:  -9
 ( عنوان.٢٩) نگری:در بخش تصحیح و باز -4
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 .از جمله بزرگداشت از عالمه محدث امام ابن حبان بستی هلمندیها  و کنفرانس هاسیمینار ( مراتب محافل،7)تدویر -2
بـرای اولـین بـار در تـاری  کشـور در راسـتای        ،ریاست، عالوه بر تحقق اهداف اساسی پـالن شـده  این  سایر فعالیت ها: -6

و فرهنگ به ویژه در ابعاد دینی، فرهنگی، اجتماعی و معارف اسالمی کشور، جهـت حـک    ارجگذاری به نخبگان عرصه علم
نشان و مدال های دولتی در بخش های ذیل برای ذوات آتی الذکر پیشنهاد نموده که هلل الحمد این اقدام نیکو نیـز از طـرف   

 مقام عالی ریاست جمهوری منظور گردید:
 )ر (.امام فخرالدین رازی بنام  مدال دولتی  تفسیر شریف:در بخش  -1
 )ر (.امام ابن حبان بستی هلمندی  ، محدث،عالمهبنام  مدال دولتی حدی  شریف:در بخش  -2

 .امام ابوحنیفه )ر (بنام  دولتی نشان فقه شریف:در بخش  -9
 .حضرت علی هجویری غزنوی )ر (بنام  مدال دولتی در بخش تصوف : -4
 .حضرت شاه ولی اهلل دهلوی )ر (بنام  دولتی مدال در بخش شعر و عرفان: -2
 .مدال دولتی برای حضرت موالنا یعقوب چرخی )ر ( -4
نـاب علمـی   (عنوان کتب و رسـاله  ٩آثارعلمی، تدقیقی توام باطی مراحل تدارکاتی)تحریری، پروسیجرآثار علمی زیر چاپ:  -7

 زیرچاپ قرار دارد.

 مورد. ٢٨ها جمعاً و سمپوزیم ها کنفراس ،هاسیمیناراشترا  فعاالنه اعضای مسلکی در 
 گزارش ریاست تعلیمات دینی و تدریب ائمه

 در بخش اشتراک در جلسات:

 ی ایشان به شیوه های جدید تدریسی.دارس تحت پوشش این اداره و رهنمایکنترول از شیوه تدریس استادان م 

 وزارت. بازدید و کنترول دوامدار از مدارس و دارالحفاظ های تحت پوشش این 

 ( باب مـدارس دینـی و دارالحفـاظ    ٢٢اشترا  کمیسیون موظف ریاست در جلسه گزارش گیری و گزارش دهی ترینران )
 خصوصی در مرکز و والیت های پنجشیر و لوگر که از طریق موسسه آفرین تمویل می گردد.

 در بخش آمریت انستیتوت تدریب ائمه:

 تدریب ائمه طبق تقسیم اوقاف تعیین شده.انستیتوت و محصلین استادان  ور، حضکنترول دوامدار از روند تدریسنظارت و 

  ٢3٩٨تهیه بلبورد و پوستر های آگاهی دهی جهت شمولیت شاگردان در سمستر بهاری سال. 

 تدریب ایمه برای سه ماه ( تن از کارمندان این وزارت در مقر تعمیر انستیتوت61)ایجاد کورس آموزش زبان عربی برای. 

 خش فعالیت های آمریت آموزش های دینی:در ب

کابل و والیات کشور که در چوکات ریاست تعلیمات دینی و تدریب ائمه در نواحی شهر  از مدارسیکنترول و نظارت دوامدار 
 .ثبت می باشند

 در بخش تدویر برنامه های آموزشی برای مدارس:

مکاری وزارت محتـرم عدلیـه و   به هدر هوتل شهرنو کابل ران سیمینار سه روزه تحت عنوان: قاچاق انسان و مهاجتدویر  -٢
 ( تن از استادان و شاگردان مدارس اناثیه که تحت پوشش این ریاست فعالیت دارند.٢5)موسسه)هاجر( با اشترا 

 ( تن از استادان مدارس اناثیه الفال .٢61)عنوان )تعلیم و تربیه مثمر( برایبرگزاری سیمینار یک روزه تحت  -١
ن و شـاگردان مـدارس دینـی )    ( تن از استادا51)ونت با اشترا یک روزه پیرامون قانون منع خشتدویر سیمینار -3

 ( به همکاری آمریت جندر.اناثیه
 بخش برگزاری مسابقات تشویقی میان مدارس مرکز:در 

ینده گی شاگردان ) نما تن از(٨11ضرت علی رضی اهلل عنه ( که میان )از روند امتحان مسابقه تحت عنوان سیرت ) ح
 ، نظارت بعمل آمد.های مدارس اناثیه الفال (

 ارزیابی و امتحان فارغی  مدارس:

 ( تن از فارغان ب6٧اخذ امتحان فاینل )ترجمه، ناظره و تجوید مدرسه اناثیه خش های فنون درجه های اول و دوم ،
 ( شهر کابل.٨)ناحیهالفال  

 ( تن از فارغ١11اخذ امتحان فاینل ).ان بخش های مختلف علوم دینی مدرسه المحصنات 

 ( تن از فارغان بخش های مختلف علوم دینی مدرسه طه مصطفی.٢٧١اخذ امتحان فاینل ) 

 بخش همکاری های مالی:در 

از بابـت بـرج   ( تن از منسوبین مدارس خصوصی و دارالحفـاظ هـا   ٢٧٧برای)تهیه راپور حاضری و توزیع حق الزحمه 
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 آفرین. تمویل کننده دی به حضور داشت اعضای کمیسیون مشتر  وزارت ارشاد، حج و اوقاف و موسسهمیال ١1٢٩فبروری 
 گزارش ریاست ارشاد، حج و اوقاف والیت بدخشان

 در بخش ارشاد:

  حـج و  محتـرم ارشـاد،    وزارت جد را از بودجه حفظ و مراقبتمحراب مس ٢١ریاست ارشاد، حج و اوقاف والیت بدخشان
 ترمیم نموده است. ( افغانی3٤٩6٤6٢لغ)اوقاف به مب

 مه مساجد جهت صحبت در مورد اهمیت و ضرورت شرعی انتخابات از دیدگاه اسـالم، تقبـیح حملـه    توظیف خطباء و ای
تروریستی در محفل گرامی داشت از میالد با سعادت رسول اکرم )ص( در هوتل اورانوس کابل و قتل مـردم بـی گنـاه جـرم     

 است.وانده خنابخشودنی عظیم و 

 از مسـاجد در   حضـور و غیـاب نمـاز گـزاران    نظافت مساجد، تفسیر و ترجمه قرآن کریم،  ارت از وضع تعلیم و تربیه،نظ
 .مرکزو و ولسوالی ها

 . تدویر جلسات خطباء و امامان مساجد طور هفته وار و ماهوار در ریاست ارشاد، حج و اوقاف 

 صلح.به رابطه و اشترا  در محفل شعر خوانی در  ، محافظت اطفالهینار ها تحت عنوان تنظیم خانوادمیتدویر س 

 وضع تعلیمی و تربیتی مدارس دینی و دارالحفاظ ها. نظارت از 

 در بخش حج و زیارت:

 و توزیع تعرفه های بانکیید تذکره تابعیت شان بعد از تای ٢3٩٨ان حج سالثبت و راجستر متقاضی. 

 در بخش اوقاف:

 .به بانک ( افغانی از در  کرایه دو باب غرفه ساحه مسجد جامع خرقه مبار ٢١111)تحویل مبلغ -٢
 ی اوقافی در آمریت قضایای دولت و محکمه مربوطه.ا( دوسیه تحت دعو٢3تعقیب و پیگیری ) -١

 گزارش ریاست ارشاد، حج و اوقاف والیت پنجشیر
 ارشاد، حج و اوقاف در جلسات مختلف اداری و  اشترا  رئیسPDC  تور صـحت والیـت، و پیرامـون موضـوعات     و سـک

 ضروری ابراز نظر نموده است.

 ارشاد، حج و اوقاف در جلسه ماهوار شورای علمای ولسوالی حصه اول در مدرسه دشت ریوت. اشترا  رئیس 

  که مطابق پالن و برنامه های تبلیغی و آموزشی اداره جهت رشد برنامـه هـای    حج در جلسه سکتور معارفرئیس شرکت
 ی و به خصوص علوم اسالمی تعهداتی را ارایه داشته است.علم

  حج و اوقاف با تخصصی که در پروگرام های کمپیوتر و انترنت دارند ، سیسـتم الکترونیکـی حـج را فعـال      ،ارشادرئیس
 د.تمام امور حجاج ثبت دیتابیس گرد که دساختن

 ه اول به آن شورا شـرکت نمـوده ضـمن تشـویق و     حج و اوقاف بنا بر دعودت شورای علمای ولسوالی حص ،ارشاد رئیس
ایشان همکاری همه جانبه ریاست مکلفیت دارد با این که  یتقدیر از ایجاد و تقویت چنین شورا ها در سطح والیت در موارد

 خواهد داشت.

 آمریت ارشاد:در بخش 

ایگـاه علمـا از دیـدگاه اسـالم و     موضوعات خطبه های روز جمعه تحت عنوان ) اهمیت صلح و مصالحه، فضیلت علم و ج -٢
از طریـق شـعبه    احترام بر مقام علما ( ترتیب و بعد از تصحیح اعضای کمیته ارشاد و تصدیق شد مقام ریاسـت کتبـاً  
 شود. و تبلیغ مساجد به تمام مدیریت های ارشاد حج و اوقاف ولسوالی ها ارسال شده تا به تمام مساجد جامع تکثیر

( بست کمبود مالامامان مساجد را به اعالن رقـابتی سـپرده تـا از طریـق     ٩ق اجراییه تعداد )آمریت ارشاد از طری -١
 رقابت آزاد امامان در مساجد جذب و استخدام شوند.

مدیر تعلیمات علوم دینی جهت نظارت از کیفیت امور ساختمانی مسجد شریف جامع پشغور ولسـوالی حصـه اول    -3
مسجد را از نزدیـک   ریعه حکم مقام والیت توظیف شدهریاست شهر سازی که ذدر ترکیب یک هیت سه نفری انجنیر 

 تا جهت اجرای پول تامینات شرکت مربوط اقدام شود.نموده ه مشاهد
 بازدید از حلقات درسی دارالحفاظ خصوصی مدرسه تاریخی قابضان ولسوالی رخه صورت گرفت. -٤

 در بخش حج و زیارت:

ولسوالی دره به قرعه رفت که  ولسوالی ثبت نام نموده بودند صرف که از چهار ٢3٩٨قرعه کشی حجاج کمبود سال  -٢
 ات ذیربط به طور شفاف صورت گرفت.هو هی این ریاستتحت نظر رئیس 

 رهنمایی تمام حجاج برای اخذ پاسپورت به قوماندانی امنیه والیت بعد از قرعه کشی صورت گرفته است. -١
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 در بخش اوقاف عشروزکات:

و همچنـان دعـوای یـک مقـدار امـوال       ابالغ گردیدمساجد طریق منابر عشر و زکات از  هت ترغیب مردم به پرداختج -٢
 .شدرا پی گیری  این والیت عنابه د شریف مرکزی ولسوالیموقوفه مسج

یاست و راین همکاری در کمیته حج و کمک دوامدار با مدیریت حج و زیارت، مدیریت مساجد طبق هدایت مقام محترم  -١
 نماینده گی از طرف اداره حج و اوقاف در آمریت قضایای دولت جهت پیشبرد جایداد های وقفی.

 1937گزارش ریاست ارشاد، حج و اوقاف والیت هرات سال 
کرام و ارسال نقل آن به تلویزیـون ملـی    اطالعات وارتباط عامه برای خطبای ترتیب پالنهای تبلیغی هرهفته توسط مدیریت

 :جهت نشر
)ج( و نزول باران، و پابندی در عبادت خداوند متعال دعا و امید داشتن به رحمت الهیرفع خشک سالی و هفته اول:پیرامون 

 باشید.امید ن از رحمت بیکران الهی نا
هفته دوم: راجع به اهمیت صله رحم که یک وجیبه شرعی بوده و سبب ایجاد محبت بین خانواده ها و افراد جامعه اسـالمی  

 یگردد.م
هفته سوم: در خصوص اهمیت نظافت و پاکی و سهم گیری فعال هم شهریان عزیز در سرسبزی و آبادانی شهر خود با غرس 

 نهالی که یکی از اعمال حسنه و صدقه جاریه و شایسته هر انسان می باشد.
شهر همه همشهریان عزیـز   هفته چهارم: در خصوص اهمیت نظافت و اینکه نظافت جزء ایمان است در حصه پاکی و صفائی

 باید سهم خود را اداء نمایند.
 تدویر محافل و جلسات:

اعضای کمیته انسجام و هماهنگی تدویر یافته بود اعضای کمیسیون منع خشونت اشترا  در ورکشاپ دو روزه که برای  -٢
 .صورت گرفت بحث در مورد طرزالعمل  کاری مراکز حمایوی زنان والیت هرات

ماهوار کمیسیون منع خشونت علیه زنان در مقام معاونت والیـت بحـث روی اجنـدای مـاه گذشـته       اشترا  در جلسه -١
مار خشونت و مشکالت زنان در ولسوالی  کشک کهنه و گزارش کاری ریاست ارشاد، حج و اوقاف در جهت رفـع  رسی از آبر

کهنه از طریق این ریاست به تمویـل   مشکالت آن ولسوالی و هماهنگی بخاطر تدویر دو نوبت ورکشاپ برای ولسوالی کشک
موسسه ورلدوژن به تعداد هفتاد نفر از علمای کرام در خصوص آگاهی دهی برای مردم از حقوق و جایگـاه زن در اسـالم از   

 ن ولسوالی.مساجد و جهت کاهش خشونت در آطریق منابر 

یربط در بخـش صـحت، آگـاهی دهـی از     اشترا  در جلسه کمیته والیتی راجع به تطبیق واکسین، همکاری ارگانهای ز -3
طریق منابر و مساجد برای والدین و اولیای اطفال توسط ریاست ارشاد، حج و اوقاف در این دور اضطراری واکسین پولیـو در  

 شهر هرات و ولسوالی گلران وشندند.

ردیـد در ایـن   ت دایر گتدویر جلسات خطباء و امامان محترم پانزده نواحی شهر هرات طی چهار نوبت در مقر این ریاس -٤
شیرزادی رئیس ارشاد حج و اوقاف پیرامون پروسه صلح و پشتیبانی علمای کرام از این طـر  مفیـد ابـراز     جلسات محترم

داشته و فرمودند صلح باید توسط خود افغانها صورت گیرد و صلح بین االفغانی باشد و ما از صلح پشتیبانی مـی نمـایم کـه    
 مین گردد و راجع به موضوعات مختلف دینی، اجتماعی صحبت همه جانبه نمود.منافع کشور و مردم ما تا

 صوتی و تصویری: های  صحبت از طریق رسانه

و مصاحبه همراه چندین تلویزیون راجع بـه پروسـه صـلح و پشـتیبانی از مـذاکرات بـین        های گرداشترا  در میز 
 ت کاهش خشونت.االفغانی و هم چنان در خصوص تطبیق کمپاین واکسین، در جه

 تدویر سیمینار و ورکشاپها:

کرام ولسوالی های شندند، پشتون زرغون، کشک کهنه در رابطه  یهمکاری و هماهنگی در تدویر ورکشاپ برای علما
( نفر به مدت شش روز که در 35به حقوق اطفال و جلوگیری از ازدواجهای زیر سن قانونی برای هر ولسوالی به تعداد)

 ( نفر از ولسوالیهای فوق اشترا  داشتند به تمویل موسسه محترم ورلدوژن مقیم هرات.٢٤1مجموع تعداد )
 در بخش مدیریت مساجد:

 کارش شروع گردید. پروژه اعمار مسجد جامع ادرسکن بعد از تهدید های امنیتی مجدداً -٢
 گزارش ریاست ارشاد، حج و اوقاف والیت سرپل

ت عنوان ) گفتمان علمی در مورد صلح و ابعـاد آن از دیـدگاه اسـالم ( تحـت     جلسه بزرگی تح ٢٢/٢٢/٢3٩٧به تاری  
گی آمر ارشاد و با اشترا  الحاج حمید اهلل بیک وکیل منتخب سـرپل،  دریاست ریس ارشاد حج   و اوقاف و به گردانن
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قرآن کریم توسـط  چند آیت از تعداد کثیری از علما و مالامامان تدویر یافت. ابتدا تالوتس شورای علما، ریس سارنوالی و ری
ا عبدالمحبوب حقجو رییس یک تن ا ز امامان ریاست ارشاد حج و اوقاف قرائت گردید. نخستین سخنران جلسه  الحاج موالن

 :والیت در مورد برنامه های تدوین شده شان که عبارت بودند از موارد ذیلاین و اوقاف ارشاد، حج 
 و قبیله و  یا دو نفر.و گروه و دحکم به صلح در میان د -٢
 دالیل و براهین قاطع پیوند دهند.حکم به مصلحین شده که تا دو جنا  دیگر جنگ را ذریعه  -١
 حکم به مصلحین شده با جنا  که به صلح تن می دهد همکاری نموده و با متمردان صلح مقاتله صورت گیرد. -3

می و ابعاد آن از دیدگاه اسالم ( تحت ریاست ریس ارشاد حـج  جلسه بزرگی تحت عنوان ) گفتمان عل ١5/٢٢/٢3٩٧به تاری  
و اوقاف و به گردانندگی آمر ارشاد و با اشترا  متنفذین و بزرگان جامعه، ریس شورای والیتی سرپل، کارمندان با صـالحیت  

قرآن کریم توسط یک ت چند آیمستوفیت در بخش مالیات، و یک تعداد کثیری از علما و مالامامان تدویر یافت. ابتدا تالوت 
عبـدالمحبوب حقجـو    تن از امامان ریاست ارشاد، حج و اوقاف سرپل قرائت گردید. نخستین سخنران جلسه الحـاج موالنـا  

 (:تگیمورد برنامه های تدوین شده شان که تحت نام ) نقش صلح در اخوت و همبسریس ارشاد حج واوقاف والیت سرپل در
 و مجادله نکنند. میانشان منازعه مسلمانان در -٢
 لمانان در میانشان مخاصمه نکنند.مس -١
ـ    مانان دور نمی کند بلکه مسلمانهامخاصمه و بغاوت نام ایمان را از مسل -3 ان روی محتـوا و  باغی گفته مـی شـود و همچن

 ) انما المومنون اخوة ( صحبت را آغاز نمود.اهمیت آیه مبارکه
 

 لوگرگزارش ریاست ارشاد، حج و اوقاف والیت 
نشست تحت عنوان مبارزه با استعمال، کشت، قاچاق مواد مخدر در مقر این ریاست به ریاسـت محتـرم    ١٢/٢٢/٢3٩٧بتاری  

عبدالواسع صافی و سازماندهی مدیریت عمومی اطالعات و ارتباط عامه با همکاری مـدیریت عمـومی احتسـاب بـا امامـان      
لعل میر افتتا   م اهلل مجید توسط محترم قاریتالوت آیات از کال مساجد رسمی این ریاست صورت گرفت. نخست مجلس با

ستعمال مـواد مخـدر صـحبت    بعد طبق اجندا آمر ارشاد روی جلوگیری از اعتیاد و آغوشته شدن جوانان و هموطنان ما به ا
مخدر میسازد، کار نمـائیم و  که جوانان را مجبور به اعتیاد در استعمال مواد  یافزود که باید روی عوامل عمده از موارد نموده

نگذاریم که جامعه ما ازین بیشتر بطرف فروپاشی و بی بندباری برود، باید زمینـه کـار و اشـتغال بـه هموطنـان را مسـاعد       
بسازیم، فقر را از جامعه دور نمایم با بینوایان کمک، همدردی و مساعدت نمایم و حقوق آنها را کـه دادن صـدقات و زکـات    

آنها بپردازیم، و این مسهولیت علماء و امامان است تا مردم را از حقوق حقه ایشان با خبر و مسـهولین را   است به مستحقین
متوجه به رعایت حقوق آنها کند. امامان مساجد هر یک به نوبه خویش روی حساس بودن موضوع فوق همه جانبـه صـحبت   

 نمودند.
د بـه  از طـرف موسسـه یونسـف تمویـل مـی گـرد      قوق اطفال که نار تحت نام حمایت از حیسیم ٨/٢٢/٢3٩٧الی  6تاری  ب

( 51سازماندهی مدیریت عمومی اطالعات و ارتباط عامه و هماهنگی آمریت ارشاد در مقر ریاست ارشاد حج و اوقاف بـرای ) 
نار ، یمنار مذکور موضوعات ذیل، هدف و مقصد تدویر سـی یکرام و امامان محترم مساجد تدویر گردید. در سیم یتن از علما

مفاهیم عمومی راجع به حقوق و دسته بندی اطفال، حقوق اطفال از نظر اسالم و قوانین وضعی، حقوق اطفال قبـل از تولـد و   
ف شده برای اشترا  کننـده  نار توسط ترینران موظیبعد از تولد و محافظت اطفال از خشونت ها و سایر موارد مرتبط به سیم

 ه و پیشکش گردید.گان ارای
ی ملـی  ( تندر اردو١13اشترا  از علما و مالامامان مساجد مرکز و ولسوالی ها در قوماندانی لوا ) ٧/٢١/٢3٩٧  تاریب

حرمت و بزرگداشت تجلیل خجسته از روز ملی سرباز تدویر به عمل آمـد. آغـاز جلسـه بـا      والیت لوگر در پیرامون
والی لوگر  "اسحاق زی  "جناب الحاج محمد انور خان  تالوت آیات چند از کالم اهلل مجید متبر  و منور گردید. بعداً

در قبـال تشـویق و همکـاری بـا      ر زمینه به موضوع و مسـهولیت علمـا  خیر مقدم گفته و د   اشترا  کننده گان را 
حوت که همه ساله در کشـور عزیـز مـا     ٩نیروهای امنیتی صحبت نموده فرمودند: ) روز ملی سرباز مصادف است به 

تجلیل میشود، لزوم تجلیل آن در کشور ما همانا دساتیر و اساسات دین مقـدس اسـالم اسـت کـه یـک      افغانستان 
ساعت شب زنده داری کردن بخاطر حفظ دین، نوامیس، وطن و مال بهتر است از عبادت کـه تمـام روز را روزه دارد   

 وشب را قیام اللیل باشد.
عضای آن ریاست به نوبه خویش سخنان عالمانه خویش را سپس حسیب اهلل ستانکزی رئیس شورای والیتی و دیگر ا

در قبال از دلیری و شجاعت نیروهای امنیتی و دفاعی کشور که شب و روز در خدمت مردم و دفاع کشور اسـت بـه   
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حاضرین محفل ایراد نموده و محترم عبدالولی وکیل عضو شورای والیتی در مورد پیرامون موضوع سخنرانی نموده راجع بـه  
جه ساختن مسهولیتهای دینی اجتماعی مدنی و وظیفوی مقامات، نهاد هـای مـدنی، متنفـذین قـومی و سـائر افـراد و       متو

مردم بـه  اشخاص جامعه ، چگونگی آگاهی حقوق و همکاری افراد و اشخاص جامعه با نیروهای امنیتی کشور و تنویر و توجه 
 اشاره کرد.ه شیوه درست به تمامی سربازان درتمام نقاط کشورب السبهیدن اعاشه وسربازان، رسانشفقت، دوستی واحترام بر

طوریکه میدانیم حرمت و بزرگداشت سربازان کشور یک امر ضروری  ویک موضوع ملی بوده و ضرورت است تـا از راه هـا و   
 شیوه های گوناگون اذهان عامه تنویر گردید.

 
ریاست ارشاد، حج واوقاف والیت میدان وردک گزارش

به همکاری تخنیکی ریاست ارشاد، حج و اوقـاف والیـت    ر سه روزه حقوق اطفال از نظر اسالم و  قوانین نافذه کشورسیمینا
( نفر عالم سیمینار سه روزه در مسجد ریاست ارشاد، حـج و اوقـاف از   51میدان ورد  و تمویل مالی موسسه یونسف برای )

ر با تالوت آیات چندی از کالم اهلل مجید توسط محترم قاری حفـیظ  دایر گردید. سیمینا ٧/٢١/٢3٩٧الی  5/٢١/٢3٩٧تاری  
به اشترا  کننده گان سیمینار خـوش   اهلل آغاز گردید. متعاقباً محترم رحیم اهلل ) رحمتی ( رئیس ارشاد، حج و اوقاف اینوال

از مال امامان مساجد تقاضا نمود  گفته و در رابطه به حقوق اطفال از دیدگاه دین مبین اسالم بطور اجمال سخن راند و آمدید
مان  به آگاهی عامه برسانند تا مردم غیور گردد از منابر مساجد مربوطهتا موضوعات که در سیمینار فوق الذکر جر و بحث می

از حقوق حقه اطفال با خبر و از ضایع شدن حقوق شان جلوگیری گردد و در آخر از موسسه یونسف که تمویل مالی سیمینار 
 سپاس نمودند. عهده داشت اظهار قدردانی و را به

 

 الال  د جالال   اوا الالټ  الال  د اط عالالاا او عااالالۍ ا  غالال  االال    د اا الال   سالالا ه  س  الال    الال   د رزاد  سالالږ ا لالالی سالال   او د س  والال  واکسالال ي سالالۍ افالالالالاا   -1

 س اتۍ ب تۍ اتيس   او بوا د  س و   ۍ     تلغ   ۍ ذک    و س   و سۍ ا   اتل ااا و ک ل    .

يال قالالا    الالد سهالال  تولالال  سالالۍ و سالال ا ی  الال  جالال     الال   و  د ا  الالاد حالالج او اوقالالاف     يال ا الال ا سهالال   ا الال  س  الال    الال  س  الال  الالد ګالالرسلی جمهالال      -2

 ک اا    وي  ړ  وو.  ن  ،ۍ علما66 م ل (   غ  ا    سۍا م  داود اجا    د اط عا   او عااۍ ا

د د ال   اوا ال   سالۍ د  الو  الا  ک د  ،ا  الا  و  الټ اقالا  د کال ز  سالۍ  الالا    ال  د ساحالرو،  سالۍ اال  د  ال  ک االۍ س  ال   جال     ال   و  د ساحالالرو،   -1

 سصب د علمار ک اا  سۍ ا ج د ټ وس، ل   .

بالالا    الال  و ک الالاش جالال    الال   وو سالالۍ ژيالالذ  سالال   د   اسالالټ داتالالل  الال   الال  کالال   د اسالال اا او ا الالوغ ز سالالټ او د د الال   اوا الال   سالالۍ يهمالالۍ  ي الالۍ  -2

 ب تۍ ا  سکی واتيسالۍ او دا اتل ااا    و تلغ   ۍ ا  و س ل.

  الالال    الالال   ز الالال  زاوهالالال   الالال  کم والالال     الالالا اي  الالالد او  ي سالالالۍ واسالالال ۍ د ګالالالا    د فسالالالاد ات ږالالالی  الالال  کميسالالال ۍد د الالال   اور الالال   سالالالۍ څ ا  سالالالمۍ  ي الالال -3

 ک،ې ول   .

 د د    سۍ د  و  ا  ک د علماوو س     ب   س       س        ۍ دسۍ ا     ګاوی او ت    و  ۍ و کړل    . -1

د قالال اي کالال  و او سالال ټ سالالۍ  االالا  الال  د بيالالټ ا الالال سالالا ،ۍ او د سصالالب اځ،والال   او د س   الالۍ االال ا دو د اغمالالل ژت  الالا سالالۍ ک  الال   11/13١٧/1١ -2

 و ال عااۍ س  او .س   د 

اسالالالال ای ا اتالالالالاا او د علمالالالالا و  الالالال ا،  سالالالالۍ وحالالالال ا  ي، الالالالا  او د االالالالذ    اتال فالالالالا   خهالالالالۍ     ک  الالالال   او سالالالالۍ اجالمالالالالا   الالالال  د  26/11/13١٧ -3

 دا  اۍ اتال فا   سو ا ک    سۍ و ا    د دو ټ.

  زاۍ   ا ټ و  . ۍ او  ا  دا      . اسالادا    ه   خهۍ  و  ۍ و ۍ ا ،   دا ا تل   ح  قاد بهس د ت   -1

 د اس    ۍ  ظ   اتل ااا و کړل   .سۍ با    ی د ا م  ۍ ا  ه   خهۍ  و  ۍ و    اسالادا   او  ا  دا    ۍ د  ظرفټ  -2

ی  ال وي  ال   د   الال  سالۍ ز الالاا  الم   حافظالالاي  قا  الري او عا الالاي د د هال  عل االال  د ن د دسالالالا  ب،ال   سالالۍ جلسال   الال۲  سالۍ (سالۍ اجمال   کښالال  -1

ا ا سالال  خهالالۍ فالالا    الال   و . او  م ا  االالۍ د ا  الالاد حالالج او اوقالالاف  د   اسالالټ ا بالال   د عااالالۍ ا  غالال  االال    ټ سالالۍ و ا الال    سالال   د و  الالټ د 
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ټ ژت ي        وتټ سۍ وتټ س  کالابځا   او  اس یو  س و     ی   څ  د  يۍ و  ا   اځۍ و يسال    ال  ئ    و اقا  او    و ا ب طۍ ب ت  خهۍ

 د اس   او  ظر  ت ا و .

ز الالاا  الالم   ا الالغ   کالاب  الالۍ د سالالو  جمالالال ا الال  و د کالابځالالاوی خهالالۍ  او ل او د   اسالالټ د علمالالا  سالالۍ  مکالالا   سالال   ب  هالال    ئالالټژتالال ي  الال    و -2

       د و  ی سۍ ا،اسرټ سۍ دا        س     کښ     وي     د .  ل. او  م ا  اۍ د س

ن  ولوالۍ  الا  داي  ال  دد  ١۲ن يهالا    الا  داي او (632د  الادعلی و سال ا ی د اوقالاف  د اال    سالۍ  مکالا   سال   د  الادعلی د تص سال   ا ا سال  ( -1

  د  او  م ا  االۍ د  الا  او ااال   اجالمالا ی سالۍ   اسالټ کښال   د ک  ،والر   د ا افظالټ سالۍ جلسالۍ ن اسالالاداي نرالټ  ال  31ن ا الاث او (26جملی خهالۍ (

 کښ     وي     د .

ن ۱۲۱۱ن بابالالۍ تص سالال   ا  هالال   نرالالټ او  اجسالالې   الال   د  او  م ا  االالۍ د ژتلالالوو الاسالال   تص سالال   ا  هالال   (3د   الالغ ګا  ګالالا وا ی ا بالال   ( -2

  ا  داي نرټ     د .

ن جلسالال   سالال  اځاللېالال  ا  الال عا   د ب الالث سالالۍ االال  د دا الال    الال   د  او  م ا  االالۍ  الال  ځالالل د ا ا سالال  د ا الال ا   سالال   جلسالالۍ 4ک ااالال  سالال   (  د علمالالا

 دا        د  او س  اځاللې  ا   عا   با    ب ث     د .

     ل     ي  بواي  ا    او  م اد  ا     ل         ۍ سۍ اځاللې  ا  ال عا    غالۍ  ک ا  د  لم،  و  ټ ا لی  اا  ن ځلۍ علم۹سۍ اجم   کښ   (

سالال  ی او و و و الالی  د ښالال   حق قالال   د  الالذک و سالالۍ اتيسالالالل   د يهالالال  و اګ الال دل  د داعالالش د  ړ الال  د     الال و   او اساهالال   قالالا  ي سالالۍ  کلالالۍ د عااالالۍ 

ا ااااالالا   اسالال،اد  الال  د اصالال   والال اد  الالۍ د قالال   کشالال    الالۍ ا الالی  ا الالل  الال   و  د س  الالاو  سالالۍ ا تالالۍ ات فالالی  الال   د  او  م ا  االالۍ د  يالالۍ څلالال  و  ،الال  

 وزا ا ا ې   اقا   ۍ و   ل   ل.

ن  ،الۍ اال  د سرسال   ا ج  و ال  سالۍ ا تالۍ ۱۱۱(ن سرسال      ۍ تلغال   او   اود۲۳۹( ال د حجاج  س وسۍ بول     د     اوسۍ س     13١١د  -1

 د       اسلی سرس      ۍ بۍ دد  اور       سر ۍ س    وزا ا  ۍ ا القال    .    ۍ    ل د سرس   ا ا    ټ  

ن  ،الۍ حجالاج نرالټ  ال   ۰۱۱ الال ( 13١٧د وزا ا د ا ې   اقا   ۍ      د حج د اا ی کمو ال  د جال    ال   ا   الو    الابيال  الۍ دد  و  الټ د  -2

  ا   غمول   . ۱۱۱۱د     د س ي س   سو سۍ د  اور ټ کښ    

د اوقاف  عم ای ا    ټ د      اوقالافی سالاح  خهالۍ  ظالا ا سالۍ ا تالۍ  و  الۍ  ال   د  او  م ا  االۍ د وزا ا د ا ېال   اقالا  خهالۍ  اسلالی جال ول د 

 ن بابۍ د اکو،  د اشهصا   خهۍ    او و وسالۍ ا ب طۍ ا ګاي  ۍ و   ل   .۵۵يه  س اج و س ا ی د (

 وقاف والیت کاپیساگزارش ریاست ارشاد، حج و ا
( بسـتر  51مدیریت اطالعات و ارتباط عامه و مدیر عشر وزکات روز های دوشنبه در ماه دلو چهـار مرتبـه در شـفاخانه )    -٢

توصیه های دینی حضور یافته که راجع به مضریت استفاده مـواد مخـدر بـه     تداوی معتادین مواد مخدر والیت کاپیسا جهت
 )ص( برای مریضان مصاب به اعتیاد مطابق حال آنها توصیه نموده اند.یث نبویآیه های قرآن کریم و احاداساس 

مدیریت اطالعات و ارتباط عامه در جلسه محو خشونت علیه زنان ماه یک مرتبه و نیز در جلسـه کمیتـه صـحی     -١
یـه  ون محـو خشـونت عل  یمی کمیساز اینکه مدیریت اطالعات عضو دای برای مریضان افسرده اشترا  نموده است و

ررین خشـونت بـوده   دلو در یک سیمینار پنج روزه در رابطه به مصاحبه با متض 3جدی الی  ١٩زنان میباشد از تاری  
 ( راه اندازی شده بود نیز اشترا  نموده است.IDLO)که از طرف موسسه

 

 گزارش ریاست ارشاد، حج و اوقاف والیت بلخ
از  ٢3٩٨بل  توانسته است که در سال مـالی  و اوقاف والیتمدیریت عمومی اوقاف و عشر وزکات ریا ست ارشاد حج 

( افغانی عواید ٧٢31٩)ه کاپی آویز بانکی که جمعاً مبلغ( قطع٢٤)برویت ٢3٩٧و سال مالی ٢3٩6مالیبابت باقیات سال 
ملکیت های اوقافی ولسوالی دهدادی، دولت آباد و ولسوالی خلم را بدست آورده که توسط مستاجرین تحویل بانـک  

 و به مرکز انتقال گردید.
 


