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ایجتاد مت     روایات است، اسالم دینی مبتنی برعمومیتت بشیتیدص صتلح و    آیات و اساس صلح موضوعی کامالَ مستدل بر
 ممزیستی مصتووص در  راستای نهادینه شدص فرمنگ صلح و می طلبد در لذا است یکدیگر با انساص ما زیستی مسالمت آمیز

 جامعه با اصلوب متوازص آص تالش کرد.
تحکتی  آرامتو و   نفرت است این واژه در علوم سیاسی به معنتای  صلح در لغت به معنای سازش و ضد فساد و از بین بردص 

ر است در قرآنکری  این واژه در معنای)سل ( نیز به کار رفته است بی گماص صلح خوامی و داشتتن  امنیت عمومی در میاص بی
د توجته و  دین جامع و کامل است این مه  متور  که در دین مبین اسالم میز از نیاز مای فطری بیری ایستآزندگی مسالمت 

 عنایت واقع شده است و عمل به رامکاری که زمینه ساز صلح و امنیت است وظایف انسانی و شرعی مردم است.
 گارمستی شمرده شده است:دردر قرآص کری  صلح به عنواص یکی از نعمت مای بزرگ پرو

 ٠١٣آل عمران:  چڇ  ڇ  ڇ   ڇ   ڍ  ڍ  ڌ     ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ   ڃڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃچ 

در این آیه مبارکه خداوند متعال فرموده است: ) و ممگی به ریسماص خدا چنگ زنید و پراکنده نیوید و نعمت خدا را برخود 
 یاد کنید آنگاه که دشمناص)یکدیگر( بودید پس میاص دل مای شما الفت انداخت تا به لطف او برادراص م  شدید..(

نتزا    ( سال بام  در021ذکر کرده اند که حدود) (اوس و خزرج )بین قبیله مای مفسراص شاص نزول این آیه را در خصوص اختالف
 می فرماید: ملسو هيلع هللا ىلص( انفال به پیامبرش061بودند و شدت خصومت و درگیری بین آناص به حدی رسیده بودکه پروردگار متعال درآیه)
ه بین دل مای ایتن دو طایفته دوستتی    ) اگر تمام دارائی مای روی زمین را مزینه می نمودی این امکاص را پیدا نمی کردی ک

 برقرار کنی و این خداوند بودکه میاص این دو طایفه دوستی را ایجاد کرد.
لحن دیگر واضح می سازد) و اگر دو طایفه از مومناص بتام  بجنگنتد میتاص آص دو را    با ممچنین در سوره حجرات موضو  را 

 تابته فرمتاص ختدا بتاز     ،باآص)طایفه ای( که تعدی می کند بجنگید اصالح دمید و اگر)باز( یکی از آص دو بر دیگری تعدی کرد
 دادگرانه سازش دمید و عدالت کنید( گردد پس اگر بازگیت میاص آنها

پیکتر  سال مای متمادی است که جنگ و نا امنی درکیور مصیبت دیده ما افغانستاص صدمات و خسارات جبراص ناپذیری به 
از سویی و حمالت بیرحمانه  ات سلیقویو بروز اختالفو اقعی مین صلح تأ مکاری برایعدم م ،است جامعه و مردم وارد ساخته

و ثبتات در   مانع بزرگتی در راه استتحکام تتأمین امنیتت     یور،من و مظلوم این کفین دولت به جاص و مستی ساکناص مؤمشال
پروفیسور استاد برماص الدین ربانی شتهید  ر)کیودینی و سیاسی  ششصیت این راستا میتواص ازکه در  سرزمین ما بوده است.

این سرزمین  لیوص ما خانوادهیرسیدند و مبیرحمانه به شهادت از عدم امنیت و مزاراص انساص بی گناه دیگر یاد کرد که  (صلح
شتهدای   از کافته  ضتمن آص و  شهید مسمی گردید( مفتهیاد بود از قهرماص ملی و سنبله که به عنواص دم  ) مج دار شد.عزا 

 .این سرزمین داغدار و شهید داده مای خانوادهدل زخ  به عمل می آید، مرحمی است بر و گرامیداشت می تجلیل میهن اسال
، چه آناص که درکیور ماندند از مستاجد شترو  تتا مراکتز     ستنا امنی ما دی غمبار اصل اساسیژبدوص شک در این تراکه 

که روانه دیار غربت شده بتاقبول   یشدند و چه آنان رین رنج ما متحمل تلفات سنگین انسانی و سشت تعلیمی و محافل و معابر
مردم  ینییترب یاصمدر این  ،ر مای بیگانه را به جاص خریدندمهاجرت مای نفس گیر، پرمزینه و رنج آواره گی، مجرت به کیو

 مه دیدند.از عدم امنیت و صلح صد
پابنتدی بته آص در ایتن برمته     ی است، بنتاً   امنیت عموم برای و تضمین استوار از آنجا که صلح از اساسات دین مبین اسالم

 حساس از وظایف شرعی مرمسلماص مموطن ما می باشد.
ناگفته پیداست که امنیت مولود صلح است تنها در جامعه ای که برصلح استوار است و مردم در آص بتام  زنتدگی مستالمت    

در سایه صلح و امنیت استت   دیگر معنا می یابند؛ر کنار یکآمیزی دارند امکاص برقراری امنیت وجود دارد. پس این دو اصل د
 که نفس و کرامت انسانی حفظ خوامد شد و ممکاری میاص انساص ما با مودت و مسالمت رق  خوامد خورد جامعته و متردم رو  

 به سوی پییرفت و عل  رمنموص خوامند شد.
 داره مجلها                                                                     

 

 

 

 امینت مولود مبارک صلح پایدار
 روز جهانی صلح به مناسبت گرامی داشت از
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ه جداججججججج    ججججججج  دحجججججججی اداءججججججج    د      ججججججج   ججججججج

ځین  ن وړه عق ید  و نظداج   د دود  و سوج    

 جججججه ځیجججججه دځی ججججج  ې وجججججج   جججججه    ججججج    ججججج  و   جججججج  

 دځی ګی  ه ت ګه ئ  ځی   ته  ش سه   و.

نججججج  وجججججس  ېججججج  تد ووججججج  س ی  و    دوون جججججی  

ووججججج یو  و ووججججج یل هیجججججد د    وجججججه  ججججج  د  ساجججججل 

ېجججججج  ددیجججججج  ووجججججج ی    و  -ګججججج ه      توججججججه  و نجججججج س 

وججججججده ځینجججججج  ې جججججج  د  ووجججججج یو  دشجججججج    وججججججده 

عقیجده  ججد   جج   ججه   ججج ت ګججه دحججی وجج د  جج    

  جج   عداجج    و  ید  ججی تججه ت ججل  ججه   جج  تجج   و 

س تجججججج  هیججججججد هجججججج  ا  ججججججد   ځوججججججه د وجججججج   نجججججج  ن   

 ججج   جججه   جججج ت ګجججه د    يغمبجججض ت جججد    مجججد

وجج دونه  و وجج    ول ګجج   ج   جج  ددیججه  جج س  ججه 

   جج  وججده دوججه د   ججه هیججده ګد ججه  جج    و  ججد 

سنججج  نججج سویی  یججج  س   ججج   دشجججد ج  جججه  ججج  دسنګ 

نظججججده  ووجججج   ځ یججججد ې ججججل ځجججج    ججججه    جججج   جججج  

 و نه چ     وه هللا   ک    اد  یی:

٠٩١البقرة:  چہۀ ۀ  ہ  ہ      ہچ

ې جججل ځ ن نججه  پ  ججه  ججه    جج   ججج   

  ه  چ  .

نجججج  د  ګمججججج    و عقیجججججده ی وجججججه ده  و د  ېججججج  

 ججججه سوجججج   هللا  اجججج    ه ججججد   نججججده   ججججه دسوجججج   

  ه  س س ه    نجه  ج  د  دنج  وسنجج دنقجل  و هللا

 ن قججج   ووججج یل   جججج د و   نججج  ې  پججج  ځجججه ئججج  

 وس څخه ګټه  ېیو ه.

ن    تض  ت جی   ددیه   ی ته    جه و  

 و ځ ن نجججه دځیه یجججه دعسججج د   جججه   ېجججه  پ جججل 

الس نججججه ن سویججججه  جججج      س ججججه یجججج ه ه ججججه ځجججج    

حججججج    ججججه دجوججججم وی  اجججج  ی وججججت ی   و نجججج سو   

 ججججججد   د   جججججج س  جججججج ال   جججججج    ېجججججج   ججججججد  تجججججج    ون

عقیججججده وججججده نججججه  جججج  د  یجججج   یغمبججججض  وجججج    و 

 ه  ا وسب ند   دتب د .

ځینججججج  ې ججججج  د  عقیجججججده  جججججد   ججججج   هسجججججه 

 شججججججججداه  دعداجججججججج    یججججججججد     قجججججججج    ځججججججججد  ی   

سوضججه  سجج سک  و نجج س   بججضک  قججدس   جج    د  

ا جججججی    جججججد   ججججج  وسب نجججججد  دوججججج م   یججججج  وړ  

ئججججج   ځیججججج   جججججه شجججججګی و   وججججج    و دتبجججججضک  جججججه هو  

ځججججج   وجججججده ې جججججل  یججججج  د تجججججه س وړ   ججججج  د  ځجججججه 

 د د  دض    سه دس ل دي.

ددی   قدوج    ج      جه تد ج   و عظمج  

 ججج  ېججج   جججی، شججج  وشججج ه  ېججج  د جججد یججج ه  قججج   

  جججج سه عسججججج د   ججججه ځججججج ن    هو  وججججده  وججججج  ی 

 
 
شجججججدیه   جججججه وضججججج ت  وجججججده ځیججججج    ججججج     ججججج  

ځی  هللا   هظ     ږ هس ه ده  وسته   نه نه 

 و  و ېج   ځ ی نججه ئج  یج   و  و د  ځججد  ی   ج

 ق      دوه س ه ه   نځ   جه ا جی    جد  یج  

 ججججج  و ججججججب ګیجججججل   ججججج     مجججججد  سن جججججه عداججججج   

تد ج   و عظمج  ېجج  دعدعجج ذهنج         ججج 

 جججه ه مجججه وس  هیجججده  )مجججه ده  ججج     ی عداجججه  

ذهنجج  دحججی  رجج ج س جج   ججه عداجج   دساججد  د   

    ججججججه عداجججججج   ځ نججججججد  دساججججججد   دوېجججججج  ا ججججججی

ن د  ېج   جه  م یجه  ج   ج وس   جه لج ک    جه 

نه و  ن  حی ئ  ونه ش   ن  ا ی   ئ     جه 

دساججد   ججه  پوجج   وېجج   جج  د   نججه د   جج  

د غجججججه ځ یجججججه لججججج ک شجججججګی یججججج  ېججججج وس  س وړ   و 

 پ  جججججه وستجججججه دتبجججججضک  ه ججججج  وس ججججج    د   عمججججج   

تدوجججده  جججج   شججججه یدهللا ګیججججل   جججج    جججج  د ججججد  

طداقجه وجده  شه ید  تدوده     ځ ید  جه  غجه

و جج    جج   غججه السه  وجج  ی شججدیه  ځیجج    جج   

  و  غه دهللا    ا  و د یغمبض و   دي.

 ججججه  ججججدهو   جججج بج  و ځججججدوی عسجججج د  دشججججدیه  

دچ  ججججج ب  وججججج ځ  تدوجججججده وېججججج    نججججج  نجججججه د   ججججج  

یججج     هججج  ا نججججه  جججدک  دتس جججج    ځ وجججه  وجججج م   

وګججججج    جججججه  وججججج    ججججج  دځجججججدع  س وړ ججججج   دتوجججججب 

 ګدنج.

س ی  اججججججج س   و  جججججججه دسوضججججججج    سججججججج  د يغمبجججججججض

ساجج ض   ج جج   ججج   جج نځ  دعجج   و ت جججد  

 جج     ججه نسجج   ج  جج    و هسجج    جججد 

 ججججججججججج   جججججججججججج نځ  جججججججججججه جم عجججججججججججج  وججججججججججججده  د   

 ججججج  ....  داججججج  ځججججج ن     رججججج     د ا 

 و طداقجججججی  ججججججد   ججججج   وجججججج  ی شججججججدیه  

 ججججج   ځیججججج    ججججج    نججججج  ځ یجججججد  جججججه  م یجججججه 

هو  وده تدوده      تدل   ه عس د  

    تو ا    .

  عقیججججججده د  ځینجججججج  ې جججججج   ججججججد 

 ججج    جججه  جججدین    ججج سک تجججه والړ  ججج   نججج  

 حمیدیمولوی عبدالملک                                                                                                                        دوهمه
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ځ یججد د تججد یججده   وجج جد وججسهه  و نجج س  قججدس 

  جج    وګجج س   و یجج    ججه  جج    ججی  ود جج  تججه والړ 

 ججججج    نججججج  ځ یجججججد  شججججج) س ځ ی نجججججه  وجججججه  تدی یجججججه  

 
 
دهج س یجج س دتججد   یجج س  و نج س تجج ساتج   جج    ت مجج 

ځ یججد وګجج س      ججه والړ  جج    ځوججه  ججه والړ وېجج   

یججججی نججججه یجججج ید   جججج    ځوججججه د  ځ ی نججججه نجججج  حججججی 

ددو   ججه ګ  جج   دحججی دتومیججل یجج ه  )مججه ځدېججه 

ګیل        د س   ت         ن  ج ړ  ځج ی ن  

 ج  دحججی څ ججی، س جج  یجج  د عمجج    یجج ه ځدېججه  جج  نججه 

 ججججججد     ججججج    ځ وجججججه د  ځ ی نجججججه د وججججج  ی تججججج سا  

 دیجج وی  و واجج ړبج   جج    د   جج   داجج  ئجج   پ ججل 

   و    جججججججه وستججججججج       ججججججج  ځججججججج ن    ځججججججج    جججججججدي 

دعبججججججض   ې وجججججج      ه   جججججج   تدالوججججججه    جججججج   و 

وسڅخججه دهیججدو  ې وججج  و تدبیوجج  دسوجج ن تی ی  

  د  نه د      هسد  ج سه.

ېججججج  یججججج ه ه جججججه حجججججج    جججججد    جججججه ه جججججده  جججججخ ه 

ګد ی     و ت  یف  یم    غه ج   یدو ل  ج  

تججه ې ججو   و دهیججدک وججت ی   ججه    ججه ن سویججه   جج   

   ېج  ې جض   جد ځ ه ګج    ه ځ  ن   دیه   س و 

 و و    ود  بی بجی ت جیج وی یج  ن سویج ن    ج سه 

 د    س ضدوس ند .

 جججججججد  وسووجججججججای     نججججججج   ججججججج  د اغ ووججججججج     

بهث     وجججو   می ججج    خججج   نجججه د سججج    دوګجججد   

ج ړ شج    ج   ج    اغج وی حجج     جه  ج    ج  

 ود ججج  تجججه سوججج    نججج  د   وجججو   می ججج   خ  نجججه 

  وججججججده دنجججججج  می    و دیجججججج ه  جججججج ظ   جججججج    ججججججه  د جججججج

 دشججججدی    ججججه    یجججج   ججججه ه ججججه  یججججیه  و ګدد جججج  هو  

وجججده ځینججج   )مججج  ځ ی ن  وجججه دتجججد   یجججد  دهججج س 

دحججی د   وو  اد ی جج   و جسجج ت   وجج     یجج ه 

 ځدېه ده.

تجه ې  ځین  حج    ه چ ضک وسڅخه د  ج س   

 ججج   نججج  د سججج   ګ  ججج    ججج    ججج  حجججی تجججه ئججج  لجججه 

ت و   سویدبج نج  ځیج  د دچ نجه   یجا ه  ج    ج  

  جج  حججی نیم جج   شجج   و یجج ې  د ړونججده  وجج و   

  میټ  نه ګی ه    و      ه وبج والړ وش  .

نجج    تض ججج  حجججج ج   جججه د  وجججده    ججج     ججج س 

دي  ججج  دحجججی   وججج  نجججه  پ ججج  ن  ججج ړو ځججج ی ن  

 د .ته    دعس د  ی  جی ن

ځینجج  ې جج  د سجج   عقیججده  ججد   جج    ججه د  -5

 دعجججججججججججججججج  د عججججججججججججججججججججججه والړ  جججججج   نجججججججججججججد   تججججججججججججججج    یجججججججججداجججع

        ج  ه مه وس   ه عداج   دساجد  یج     

جسججججججججججل ستمجججججججججج   جججججججججج  یجججججججججج ه ځجججججججججج ن    ی نجججججججججج   ده 

ضجججججدوس  ځججججج بج  و  جججججه نججججج سو ځججججج ی ن    ددو   ججججججه 

  تجججج   د   جججج  ګ  جججج   عداجججج   نججججه یجججج ید   جججج   

).... ووقفتتتا نانوتتتا و عر تتت   سوججج   هللا اد ججج یی: 
 رواه مسلمکلها موقف( 

)اال  و  جججججه ځجججججل سو یججججج   ججججج  د    جججججی  اججججج   شججججج   
 بطن عرنه...(

ذهنجججج   ه د  ججججه  ججججه عداجججج   ودساججججد   و عداجججج   

 جججججججج   ددساججججججججدو ځجججججججج   د    ججججججججد ځوجججججججج  عدنججججججججه ی ه 

ځجججججج ن    شججججججی ه ده  ججججججه عداجججججج    جججججج    مد سن ججججججه 

 جج    جج    جج  یجج     جسججل د ید  ججی  ججه  ړه د ګ  

هیح    ش ه ت ضو  ی ید       و ن س ځ ی نجه 

ګجج   ی  ید  ججه نججه ځ ججل   جج   نجج  ن  جج ړو ځجج ی ن  

تججججججه ځججججججج   سوججججججج    جججججججه یجججججج ه   ججججججج ه  پ  جججججججه  م یجججججججه 

 وججججججج ن  تجججججججه وججججججج  نی    ججججججج س د   و  جججججججه ځ جججججججه   ججججججج ه 

دنجججججج سو د  یججججججج   ت  یججججججف  و    س وججججججج ب ګجججججججد    و 

 س ن سوتججه ضججدس سوجج   دشججدیه   ججه  نججده نجج سو   جج

 د    ه تدیث    س ی ج:

 الضججججججدس و الضججججججد س عججججججج  وجججججج      طجججججج    جججججج   

     

 جه  وج    ج  ځجل چ تجه ضجدس سوج    و  

 دځل چ  ضدس  ل ن سو  عمل د .

د و   دی      ی، هو  عس د  د س   ند  

 ججج  یججج ې   پ  جججه عسججج د   ججج ون ی د جججد  وجججدتد 

تججججه وسوجججج     و یجججج  نجججج سو  ووجججج ن ن  تججججه   ججججی  اجججج   

یجج س    جج    ید  ججی  عداجج    جمد تجج   و 

دهدبجججج وی    جججج  ځجججج ی ن  تججججه ځیجججج ئی  تدلجججج  

 پ جججججج   ججججججه د   جججججج  دحججججججی  رجججججج ج وسنجججججج  

س وسوججججججج  ي  و  جججججججه  غججججججج  وسځججججججج   ججججججج  هیجججججججد 

دو    دتججججججججج    ګد جججججججججی  و ت  یجججججججججف د   و 

ن ځ ده و  ن  وج  نیه یج   جه  وجه   ج    

ن یجججججه د  ده  ججججج  د  وججججج  تجججججد س  سوجججججیدو 

 پ ججججججج  دو     جججججججه ځ ت جججججججل  و ځ جججججججد  ججججججج    

دیه و د ی     دن   ړا  ځج ی ن  وجده 

دځ ججدتی   ججه   ېجججه د   نججه د   جج  د   ججج س 

   ځ وججججججججججججججه تججججججججججججججل دعیامجججججججججججججج  تدل جججججججججججججج  وسوجججججججججججججج   

سېوجج  نه  شججدو  شجج     ججه  غججه  س جج ن    

 جججج  داججججدض ی و جججججب  قجججج   و ججججد      ججججه   ججججی 

سېوججججججججججج  س وړ  شججججججججججج    ځیججججججججججج   جججججججججججه ت جججججججججججضه  ججججججججججج  

   ځججد   و یجج ئ   والد تججه   ججی یججد وجج م   سوی 

 اججججججججججج   سوججججججججججج     وجججججججججججه  جججججججججججه وججججججججججج د   د  نهجججججججججججه 

هوجججد    یججج  د   ججج  دنججج سوی وججج   یججج  شجججید  

  ج یجججلج   جججج سه وس ججج ون ی یججج   دضجججج ج یججج  تجججج 

 ه دسوژ  نیج   ضجدس و جد  نج  ځ یجد سوژه ونجه 

 نیا    و ځی  ئ  ه  یی س وړي.

نججججججج  د  سېوجججججججج   و ووججججججججه   ججججججججه ادضجججججججج    و 

و جبجججججج   س جججججج ن   و  ت جججججج     جججججج  د   نجججججج   غججججججه 

ځ ی نجججججججه یججججججج    سونجججججججه  ججججججج   جججججججی، هو  ادضجججججججج    

و جبجججججججج   وجججججججج   تی یجججججججج   جججججججج  ن ججججججججد   یجججججججج     

 وجج ب ځ    و  غججه  وجج ب ا د ووجج   دژونججد 

ه تمجججج    جججج   نجججج  د غججججه نججججه ځجججج   وجججج ت ج  ججججه ځیجججج

اججججججدض د   ځوججججججه د  دیجججججج  دتججججججد   و  ججججججخ ل 

 دی  ند   هللا  ه بج اد  یی:

ڍ ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڍ چ

ڈ  ڈ  ژ  ژ    ڑ  ڑ  

 ٦المائدة:  چک  ک  ک

هللا  جججج ک نججججه یجججج  ړ   جججج   دت وجججج   

ځ نجججدک  جججخ ل س وبجججج ځ وجججه یججج  ړ   ججج  ت سججج   

ي  ج ک  و ې جل وهمجج   دت وج  ځ نججدک بشج    جج  

ڍ ڍ ڌ   ڌ  ڎ  چ

ژ      ڎ  ڈ  ڈ  ژ 

ڑ  ڑ  ک  ک  

 ٦مائدة: ال چک
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 تدل  ت س   شود   ون ی    .

  مد سن ه  ه ځل  س سک  ی     اد  یی:

ۇ  ۇ  ۆ  ۆ   ۈ  ۈ  ٴۇ   چ

 ٠٨١البقرة:  چۋ

هللا  هج بج ت سج   تجه  وج وی یج  ړ   و 

 ت و  ځ ندک د خ ی  ی ی  ون   ند .

 مججججججد  سن ججججججه  جججججج ه ه ججججججه  وجججججج م ن   د  اوججججججد 

     ج   جه چ جض  حجد وج د  شجج وېج   نج  

ه شججججج   ججججج  حجد وججججج د  جججججه طججججج  ت دسوججججج  نججججج

سوججججججججیدو هیججججججججد نجججججججج س  وجججججججج م ن   تد  جججججججج  النججججججججد  

 یجججججلج  ن سویججججج    و ځ ه ګججججج    
 
 ججججج    ې رججججج  

 جججججججج  د   جججججججج س تججججججججد   د   و دحجد وجججججججج د ېجججججججج  

یججججججج       ججججججج   نجججججججد  ځ وجججججججه د  جججججججض  ځججججججج   نجججججججه 

 وجججججج     جججججج   مججججججد  توجججججج   ججججججد   نجججججج  وبججججججج دیجججججج  

 وجججججج م   دنجججججج سو د  یجججججج   و    س ال ججججججل  ججججججه د  

 جججه  رججج ج هو   ګ  ججج   وجججده  ججج   غجججه عسججج د 

 وده تدوده      وګد  ؟!

ځینجججججج  ن    ججججججه  ووجججججج ن    جججججج  ددیجججججج  نجججججججه  -6

ه ججججده ی وججججه  و  مججججیوس   ه   جججج    ججججد     ججججه 

 ججججج  حجججججی تجججججه والړ  ججججج   نججججج   جججججه  وجججججه  ود جججججه یججججج  

 دی ه    سه    تد  ته د  نهه   ج سه نجه نجج 

 و  پ  ججج  عمججج سو     ه نجججه  جججه یججج      و  دتجججه 

ج عجججج س  ججججه جم ججججج  جججج    و  ججججي، هو  ځججججل شججججد 

 ججج  ن جججد  یججج     د  و یجججی  ججج   ججج ږ ت  یججج    و 

 دتد ی          و  ځی   د ....

د  ه ججججد ی ججججو  ع قجججج د  اوجججج د ګیججججل   جججج    

یجججججججججججج  تجججججججججججج  ج لججججججججججججج  ده    جججججججججججج   جججججججججججج   تدلججججججججججججج  

تد ی  تجججه والړ  ججج   دوججج د وججج  نی   یمجججی   و 

   ججججه  ججججه   جججج  تججججد   جججج  ی  جججج نځ  ججججه ی  جججج   و 

 سه یجججججججج   س  55 ججججججججدوی تججججججججد   جججججججج  یجججججججج   جججججججج نځ  ججججججججه

ځ نجججججد  دو ججججده ا جججججی    ججججد  نججججج  وبجججججج    ه نجججج  

ددو جججججده ا وجججججد  عقیجججججد  یججججج  س  ججججج    و  ججججج   

 غه ا  یل  و ځد     ج   جه تد ی ج   ج  د  

 وسڅخه   ته  و د  وسڅخه   دو     .

دشجججججججججد ج   ججججججججج ی دتد ی ججججججججج      ججججججججج    جججججججججید 

د سجججج   عمججججل نججججه  جججج    جججج  دنجججج   د وجججج م ن ن  

 ه جججججد   وس  اججججج   یججججج ید وېججججج    ن ب یجججججد دیجججججه 

ه     دنججه و ججد   جج    ججی تججه   تججض  حججج   هیججد 

د دچ   خ   نجه د  ېبضوستجه   ج     غجه ج  جل  و 

 غجججججدض  ووججججج   د   یجججججج  ړ  د وججججج م ن ن  تججججججد  ځ 

    ب   و  ع ق د  وتد  ته  ا   وسو  .

د یجج  د  ججه س د وججه د  عدبوجج      وججه  و  -7

 دی ججه   جج سه  ججج  دحججج ج    ججج سه دحججی د   وجججو  

یججججج ووی  جججججه   ېجججججه دسسججججج   ت قججججج   جججججج ړا    ججججج  

 ی    ده  جججج     جججج سه ځ یججججد  جججج   ن سا ججججه  و دحججججی  وجججج

 ښځی ه حج     ی ګ و  و   .

ېجج ځین  ن سا ججه ښججځی ه حج ج تججه ددیججه هو  

ت قججج ت   ججج  دګججج و  تججج  نجججه وس ججج     جججه لجججه  ججج  

ځجج ن    ځ ی نججه وستججه  ججه نظد جج  نیجج   شجج    جج  

و   و  جه ځی جج  ت قجج ت   جج  ځیجج  ېجج  دسس دښججځی ه 

 یجججججججج ونو   خ  نججججججججه وس جججججججج     جججججججج    ېجججججججج  ځیجججججججج   جججججججج 

وسڅخجججه  م وهججج   ججج    و دیججججه  ججج س دن ججج   و عجججج س 

ووججی ه ځجج بج  تجج   د   جج  ددینجج  ال  جج   و ضججدوس  

 وجج ی    ده  جج ه  ججه  دن سا ججه  و ښججځی ه  وجج م   

ځ نججد  اججدض عجج   ده   و حججی ېجج  د  نهججه  ججه ل جج  

د س   ځدوی  و   بج عسج د  د   ج  ځ یجد د  جف نجه 

تجججججد یججججج   ججججج س  دحجججججی  ړونجججججد  ججججج    وججججج یل  و  ت ججججج   

 وجججج م   تجججج  ج یجججج  بججججی بججججی تجججج ج   ځ ججججل  ده  دیجججج ه

 و .

نجج د  ېجج  ی ججض  نججد   جج  ښججځی ه تجج  ج دسسجج   

ت قججی تججه والړه وېجج    و لججه  ده نوجج    ځ وججه د  یجج  

تم هججججججججججججج   و دتججججججججججججج  نجججججججججججججه   دو ججججججججججججج    و ځیه یجججججججججججججه 

 دج   ی  ددوس   ه ل ض ی  ځیل ځ ل     .

ځینج  حجج    جج    جه  ی  دتججه س وجا     نجج   -8

 و  جججججدیی  ې جججججج  د سججججج    ججججج   ججججج ت ون ی ت  جججججی 

 جججج   چی ججججج یی بجججججی  ی ی ججججه     نجججججه  ې جججججج ې جججججل 

ځ سونجه دسنج    ځیه یجه ې  جج سو جی  وججدا    

ځینجججج  ېجججج  دحججججی  د وججججم  نججججه  پ ججججی ځووجججج نه 

هک  ججججج   و   و دس تججججج   جججججه وېججججج   ججججج  ځیججججج  بجججججی 

ېدلججه   ججج    و  بسججج سا   لجججه  یاججج   دچ نجججه 

 هدض    .

ې    ې    ن   و دوو  ن  ته ت  ی س وړ   

سنججج    جج  ځیجج   جججه  جج  یی هګد ججج  ې ججل ځ سونججه د

  ه    ځ سونه یی د ج   ج و   څخجه  اج   و  

نجج   ړونججد شججد   وسڅخجججه د د ی جج   ججه  ق ځجججل 

 جج  هیججدک  یاجج    ې ججج   و  ججه هیججد ت وججف وججده 

دیججججه  ججججج س یجججج ه نججججج وړه ع ه ججججه  و دود ګد اجججججدبج  

دت  ج تد     یه ت  جه  غجه  ج   دځج   نجه 

 یججججججد    جججججج     جججججج  و نججججججه بججججججی ت  ی ججججججه ده   غججججججه 

د  جججججی   وبجججججه د   د  نججججج س شجججججی    ججججج   ځیه یجججججه 

ت  یججججججججججججججججججججججججججججف  ځیه یججججججججججججججججججججججججججججه    ججججججججججججججججججججججججججججج   و 

   جججججج ت ون ی سو ج نججججججه د    ی ججججججه ده 

  جججججج ږ ګججججججد    یجججججج  دو   حججججججج   وستججججججه 

   جججججججججججججججججججججه  و وسڅخججججججججججججججججججججه ههه و جججججججججججججججججججج ي.    

 ن سبی 
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اکثتر کیتتورمایی کتته برنامتته متتای  
اصالحات اداری را مورد تطبیت  قترار   

قبل از تطبی  و بعد از تطبی   ،داده اند
مواجه ی ممساص با یک تعداد چالو ما

به ممین دلیل این کیورما به  بوده اند.
یکسلستتله اقتتدامات پییتتگیرانه و   
بازدارنتتده متوستتل متتی گردنتتد تتتا از 

اص تطبی  تهدیدات احتمالی که در جری
یا پس از آص، ممکن است متوجه برنامه 
اصالحات باشتند، بتواننتد جلتوگیری    

 رگبزآسانی و بدوص میکل نموده و به 
 به امداف شاص نایل آیند.

برای فیترده ستازی بحتم، مستیر     
 به سمت چالو مای احتمالی وسشن را 
مای احتیاطی برای تطبی  بهتر آمادگی 

ختی  اصالحات اداری سوق می دمی . بر
 دهکارشناساص پاسخ مثبتت بته   

پرستتو اساستتی را پتتیو از   
تطبی  اصتالحات در مؤفقیتت   

 تحق  آص مؤثر می دانند.
در ادامه توجه دوستاص گرامی 

کته  پرسو اساسی  ده را به این
قبل از تطبی  برنامه اصتالحات  

پاسخ مای آنها باید مثبت  اداری
ی . بحتم  یمعطوف می نما باشد،

 ی ورکیاپزیر در واقع یافته ما
 اصالحاتموزشی پیراموص آ مای

کیتتورمای استتت کتته تجتتارب اداری 
 ایتتن عرصتتهرا در  میتتترا المنتتافع

 دمد. اب میتبازت
قبل  وجوهاین کیورما در بسیاری از 
دارای یتک   ،از تطبی  اصتالحات اداری 

و نظریه مای میابه اند.  رشته بینو ما
از جمله اداره مرجع یتا اداره مستوول   

آناص، بته طتور   ت اداری تطبی  اصالحا
 01جهتت پاستشدمی بته ایتن     معمول 

پرسو اساسی، یتافتن راه حتل متای    
 ، تتتدارا ومنطقتتی را قبتتل از تطبیتت 

 تمرین می نماید.
پرستو   دهدر این مبحتم نشستت   

. در صورتی کته  رددته می گیکلیدی ارا
پاسخ ما مثبت باشد، می تتواص برنامته   

پتس  اصالحات را مورد تطبی  قرار داد. 
کته   این پرسو مطرح می گرددآص، از 
تطبیت    قبتل از  نیتز  افغانستاص یا درآ

 ده ایتن  پاستخ  اداری برنامه اصتالحات 
مثبت بوده و به پاسخ این گونته  پرسو 

ه صتورت  جت توپرسو ما و ارزیابی ما 
یا در آینده در قبال این گونته   و گرفته

اتی اتشتاذ متی   اقتدام پرسو ما چته  
 د؟ گرد

 اداری ارزیابی پیش از اصالحات

یا حمایت قوی و تعهد سیاستی  آ .1
وجتود   اداری برای تطبیت  اصتالحات  

 دارد؟ 

ثبات در چگتونگی روال تطبیت     .2
کته تتا کتدام    نتی  اصالحات، به این مع

بتت  یپیمانتته ثبتتات در عتتزم بتترای تط
وجود دارد یا این که تا اصالحات اداری 

دام اندازه قاطعیت در اراده تطبیت   تک
 کنندگاص موجود است؟

یر شرکا یا اداره متایی کته   یا ساآ .3
ص متا متورد   آقرار است، اصتالحات در  

تطبی  قرار گیرد، مانند اداره مرجع یتا  
اراده قتوی بترای   ، اداره تطبی  کننتده 
 د یا نه؟دارنتطبی  اصالحات 

کسب مالکیت اصالحات تا کتدام   .1
حد میاص اداره مای دیگر تعمی  یافته و 

یا در اداره مای دیگر ضرورت تطبیت   آ
حات ماننتتد اداره مرجتتع )اداره  اصتتال

 تطبی  کننده( احساس می گردد؟

یا در برنامته تطبیت  اصتالحات    آ .5
اداری توازص تشنیکتی و عقالنتی بتین    
نیازمندی مای مدیریتی و روند عرضته  

 خدمات به قدر کافی وجود دارد؟

یتتا تتتی  متتای تطبیتت  کننتتده آ .6
ب تایج و عواقتتتالحات اداری نتتتتاصتت

را بتته  اریاد بعتتدی برنامتته اصتتالحات
صتتورت ممتته جانبتته و مستتلکی درا 

 نموده اند؟

یا برجستگی ما و کاستی متای  آ .7
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 نوعیت اداره خدمات ملکی

ره پیو از تطبی  اصالحات اداری، ادا
مرجع باید چگونگی اداره متورد نظتر را   
در پالص ما و استتراتیژیی متای ختویو    
میشص سازد. در مبحم ذیل توضیحات 
فیرده در مورد چند و چوص دیدگاه ما و 
نوعیت اداره مای خدمات ملکتی ارایته   

 می گردد.   
جهاص به طور معمول  نظام مای اداری

 (بتتاز، بستتته و مشتتتل ) قالتتبستته در 
 گاهدیتد  و سته نتو    دکننت می فعالیت 

 :مطرح می شود آصنسبت به 

اداره کوچک با بیننش آزاد اندیشنی    .1

ایتن نتو  اداره    :(New Liberal)جدیند  
مطاب  قانوص بییتر مسوولیت مای اداره 
خدمات ملکی را به مؤسستات و بشتو   
متتای خصوصتتی واگتتذار متتی نمایتتد و 
حکومت در ایتن راستتا بییتتر نقتو     

نتده را ایفتا   نظارت کننده و کنترول کن
 می کند. 

ام بتاز  تام اداری را نظتو  نظتن نتای
ایتن گونته اداره متای    نظیتر  می نامند. 

نظام متای  در خدمات ملکی را می تواص 
کیورمای غربتی، دموکراتیتک و   باز در 

 مثال زد. اربازاقتصاد سیست  

اداره مرکنننزی قنننوی و بنننزر    .2

(Centralize :) در این نو  اداره خدمات
نه نقیتی بترای ستکتور    ملکی میچ گو

خصوصی داده نمی شود. این شکل نظام 
اداری بتا تیتتکیالت عتتریر و متتریر،  

ه تین را ارایت تیت پایت تدمات با کیفتخ
 می دمند. 

این گونه اداره عامه را نظام بسته نیتز  
می نامند. نظیتر ایتن گونته اداره متای     

کیورمای خدمات ملکی را می تواص در 
و نظتام  سوسیالیستی و غیردموکراتیک 

 .مای بسته مثال زد

اداره هنننای انکشنننافی م وسنننط  .3

(Development State:)   در ایتتن نتتو

نظام اداری به طور متناوب اداره عامه و 
خصوصی مر دو مسوولیت متای ارایته   

ل تات را در پرتو قتانوص متقبت  تدمتخ
 می شوند. 

این شتکل نظتام اداری را سیستت     
بییتر مسوولیت مشتل  نیز می نامند. 

بزرگ ارایه خدمات عامه بته اداره   مای
ملکی تعل  می گیرد. سایر مستوولیت  
متتای عرضتته ختتدمات بتته ستتکتور  
خصوصی سپرده می شتود و حکومتت   
در این منگتام مستوولیت نظتارتی و    

مثال این  کنترول را به عهده می گیرد.
 ی عامته را متی تتواص در   نو  اداره ما

ستتیا و آکیتتورمای جنتتوب شتترق  
  .زدقیانوسیه وا

 ید کهآبه میاص می  ل این پرسوحا
اداره ختتدمات ملکتتی   تتتا اکنتتوص 

از کدام یک ایتن قالتب متا     تاصافغانس
کدام یک از این نتو    پیروی می کند و

برای اداره ختدمات ملکتی   سیست  ما 
توصتیه متی شتود تتا قابلیتت      کیور 

 ؟تطبیقی و اجرایی بهتر را داشته باشد
این، در اداره ختدمات   پیو ازگرچه 

ور از متتر ستته روش و  ملکتتی کیتت 
ستتاختارمای متفتتاوت تیتتکیالتی   

مده است؛ امتا ایتن   آاستفاده به عمل 
یک میتود معیاری و جهانی نیستت. از  
این رو، ایجاب می نماید تتا در آینتده   
رامکارمتتتای اصتتتالحی میتتتشص و 

ستتاختارمای معیتتاری در اداره  
مطاب  مفاد قتوانین   عامه کیور

 به کار گرفته شود. نافذه
پاسخ دریافت  ال،در ممین ح

باید در  ،باالییمای پرسو بهتر 
یتتک اجمتتا  تجربتته داراص و   
کارشناساص اصالح اداره عامه با 
تواف  اکثریت دست انتدرکاراص  

کارشناستاص اصتالحات   به وییه 
پس از بحتم متای ممته     اداری

بتترای تمتتام دستتت  برنامتته اصتتالحات
قبتتل از آغتتاز  انتتدرکاراص)تی  تغییتتر(

تطبی  تیشیص و درا گردیده است؟ 
و یا صرف با بینو مثبتت گرایانته بته    

ص توجه صورت گرفتته  آجنبه مای بارز 
 است؟

زم از ستوی  یا حمایت جدی و الآ .8
سایر شترکا و نهادمتای بیرونتی بترای     
تطبی  اصالحات اداری وجود دارد، یتا  

 نه؟

یتتا متتدف از تطبیتت  برنامتته   آ .1
نی و فوری استت  آاصالحات یک تغییر 

 ؟است یا یک پروسه مستمر و دایمی

یا استراتییی مای کالص، امداف آ .10
و پالص مایی که بترای تطبیت  برنامته    

، واقع است طرح شدهماصالحات اداری 
امداف بلنتد  ( یعنی: SMART) بینانه

قابل اندازه ، مدت و کوتاه مدت میشص
، و واقتع بینانته  ، قابل دستتیابی ، گیری

 را و قابلیت اجرایتی  استند زماص بندی
  دارند یا نه؟

افغانستتاص  کته منتوز در    باید گفت
اقدام الزم جهت یافتن راه متایی   کدام

 پرستو بتاالیی پاستخ    دهکه بتواند به 
، نته  رست و قناعت بشو ارایه نمایتد د

؛ بلکه چتالو  نیدهتنها در نظر گرفته 
مایی که در جریاص تطبیت  اصتالحات   

ما تص رونآای مشتلف تاداری در دوره م
 ،، در دوره مای بعتدی تطبیت   گردیده

کمتتر   نیز نهاآبرای یافتن راه حل مای 
 .گرفته استتوجه صورت 
قع متی رود کته جهتت    از این رو تو

ول بهتر اصالحات اداری و حصت تطبی  
نتایج خوبتر، قبل از آغاز روند تطبیت   
برنامه اصالحات اداری، نشست به ایتن  

پرسو، پاستخ مثبتت داده شتود.     ده
سپس با درنظرداشت میکالت برنامته  
مای قبلی، به تطبیت  اصتالحات اداری   

 پرداخته شود.
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جانبتته، پاستتخ متتای مناستتب آنتتاص  
و به کتار گرفتته شتوند. بته      گردآوری

ملکی در قالتب  دنبال آص اداره خدمات 
 آص گونه نظام، تنظی  یابد.

گرچه مر یک از این قالب متای سته   
گانه نظر بته شترای  زمتانی و مکتانی     
خویو می تواند جنبه تطبیقی داشتته  
باشند و مؤثریت آنها بستگی به عوامل 
مشتلفتتی دارد کتته در اینجتتا بتته آص  

 پرداخته نمی توانی .
برای انکیتاف  اما به نظر می سد که  
 "انکیافی متوست   اداره"، یادارام نظ

می تواند یک پیینهاد مناسب بتوده و  
سنگ بنای یتک اداره عامته جدیتد و    

 حکومتداری خوب را بر زمین نهد.

 حکوم داری خوب
کلید حکومتتداری ختوب در گتروه    
اداره عامه پویا و پوینده است که عاری 
از فساد اداری به معنتی جتامع کلمته    

ن می گتردد  باشد و این امر زمانی ممک
که نظام خدمات ملکتی بتا اصتالحات    
اداری گسترده تواص رویایی را )از نظتر  
کمی و کیفی( با سایر اداره مای رقیتب  

 جهاص حاصل نماید.  
اصتالح دستتگاه   به این ترتیتب بتا   

 متای  برنامته ریتزی   تطبی  حکومت و
، رونتتد تهتتداب گتتذاری   مدفمنتتد

حکومتداری ختوب تستهیل و تقویتت    
ه عتتدالت یافتتته و جامعتته بتت 

اجتماعی و اقتصادی دست متی  
یازد. زیرا مدف اصلی و اساستی  
اصالحات اداری، ممانا پیریتزی  
پایه متای حکومتتداری ختوب    

 است. برای رفاه ممگانی
تطبیتت  گتتام بتته گتتام البتتته 

، عنصتر اصتلی   اصالحات اداری
 حکومتتتداری ختتوب استتت.  
میارکت متوازص و عادالنه اقیار 

ری مشتلف جامعه در ساختار ادا

 به موقع و درست می دمد.
دم ملت ت خاحکومدر حکومت خوب، 

نتاص. رستیدص   آاست تا حاک  سرنوشت 
 و آقتایی  ی وستیل  برتتری  حکومتمقام 

رای ختدمت  تزاری بتتکه ابتوده؛ بلتبن
 به خل  خدا است.

اداره سال ، کلید حکومتداری ختوب  
تنها یک ادارۀ عامه سال  و متوثر  . است

احقاق حقتوق  که قادر به تامین امنیت و 
 احتیاجات عامه بوده و ختدمات مردم و 

مردم عرضه نمایتد،  موقع به ارزنده را به 
ت را حکوممی تواند میروعیت و اعتبار 

 مدت تامین نماید.در یک دوره دراز

رمبری و مدیریت کتارا و متوثر اداره   
عامه، ثروت متای انستانی و طبیعتی را    
افزایو بشییده و زمینه متای سترمایه   
گذاری در بشو مای صحت، معتارف، و  

در  رام  می سازد.تامینات اجتماعی را ف
چوکات اصول و تراا زناص در تاشضمن 

ختدمات ملکتی   قواعد شرعی و ملی در 
امتر  یک برای ایجاد یک جامعه توانمند 

 اساسی شمرده می شود.

تحکی  ثبات برای ایجاد افزوص بر آص، 
افغانستاص نیرومند، مستلزم یتک اداره  

 ستال  و  رمبتری یتک اداره  . سال  است
عینتی انکیتاف    موثر عامته، زیربنتای  
اقتصتاد  بشیتیده و  صنعتی را تقویتت  

 حمایت می کند.پایدار و خودکفایی ملی 

در روابت   سال  رعایت اصول مدیریت 
ستتازمانی، ستتبب موثریتتت و کتتارایی  
گردیده و زمینه متای عرضته ختدمات    
معیاری را مهیتا متی ستازد. ناکتارایی     

، فیتار بییتتر کتاری را    ارشد مدیریت
ورده و آارد ومیتتانی بتتاالی متتدیراص  

نتاص را در رمبتری ستازماص    آتوانمندی 
ضعیف ساخته و سطح کیفیتت عرضته   

 ورد.آخدمات را پایین می 

عرضه خدمات بتا کیفیتت، در   سطح 
استقرار ثبات و تقویتت نظتام سیاستی    

و سیاسی کیور، یکتی از زیتر بنامتای    
امن سالمت بوده و ضحکومتداری خوب 
 و بقای نظام است.

 در برخی کیورمای جهتاص  اصالحات
توجته   :چوص ی؛با برنامه مای گسترده ا

به حقوق بیتر، فقرزدایتی، اصتالحات    
اقتصادی و بازسازی بشتو متای اداره   
عامه، بنیاد یک حکومت ختوب را پایته   

ید. متدیریت کدرستازی،   گذاری می نما
فرینتی  آتقویت ظرفیت کارکناص و کتار  

برنامه مای اصتلی   نیز از جمله سازمانی
به اصالحات برای ساختن حکومت خوب 

 .شمار می آید

 ،حکومتتداری ختوب  در ممین حال، 
 عنصر بنیتادین فقرزدایتی استت.   خود 

حکومتتتداری ختتوب تیتتوی  کننتتدۀ  
متتدیریت تمتترین و تقویتتت نهادمتتای  

ی، سیاستتی، اداری، تعلیمتت اقتصتتادی،
 تربیتی، آموزشی و فرمنگی است.

ختوب، دولتت بترای    داری در حکومت
متتردم را از  ،جلتتب میتتارکت ملتتی  

شفافیت، جامعیت، مفیدیت، مولتدیت و  
از طری   اداره عامهموثریت کارکردمای 

ی و دسترسی به اطالعات آگام رسانه ما

 افغانس ان کندام که هنوز در  باید گفت

اقدام الزم جهت یاف ن راه هنایی کنه   

درست و  پرسش باالیی پاسخ دهب واند به 

، نه تنها در نظر قناعت بخش ارایه نماید

؛ بلکه چالش هنایی کنه در   نشدهگرف ه 

جریان تطبیق اصالحات اداری در دوره 

، در گردینده ما نن رونآای مخ لف نه

برای یاف ن راه  ،دوره های بعدی تطبیق

کم نر توجنه صنورت     نیز نهاآحل های 

 .گرف ه است
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کتاری و  شتفافیت  ممچناص  موثر است.
ص است که حکومتت در  آمتضمن اداری 

متردم مالیتات   خدمت مردم باشد؛ زیرا 
به حکومت می پردازند و در برابتر  شاص 
استت تتتا طالتتب   شتتاصایتن حتت   آص، 

و ختر  و   وضاحت عملکترد حکومتت  
بته  گردند و اجازه دسترسی  مصرف آص

را ت حکومت  اجتراآت معلومات در مورد 
کارکناص دولت از مالیتات   داشته باشند.

مردم تامین معییت می نماینتد، پتس   
کارکناص دولت خادم ملت اند نته بتادار   

 ناص.آ
کمیسیوص مستتقل اصتالحات اداری   
متعهد به حفاظت از حقتوق، امتیازمتا،   
مصتتوونیت، موقتتف و وقتتار کارکنتتاص  

 است.از جمله قیر اناث خدمات ملکی 
در چوکتات اوامتر   حضور فعتال زنتاص   

به مدف دستیابی بته   در جامعهاسالمی 
انکیاف سیاسی و اجتماعی و یک اداره 

بتر   قوی و نیرومند ضروری متی باشتد.  
ناص کیور است تتا نقتو شتاص را در    ز

و فتردا،   یجامعه امروزخانواده و اعمار 
 فعال تر و متبارزتر از متر زمتاص دیگتر   

و اصتول ملتی    مطاب  شرعیت اسالمی
 ایفا نمایند.

یک اداره سال ، متعهد و بدیهست که 
مردمی پیو زمینه رشد سریع سکتور 

اداره  خصوصتتی را فتترام  متتی ستتازد.
ممگانی را بنتابر   جدید عامه، میارکت
تضمین و موثریت  ،مالکیت و ملزم بودص

 کاری را تامین می نماید.
برای رفتتن بته ستوی یتک آینتده      
درخیاص و جامعه شکوممند، عزم ملی 
و مدیریت سال  می تواند ح  تک تک 
افراد جامعه را از سرمایه مای ملتی در  
و چهارچوب یک حکومت خوب تثبیت 

نکیتاف  نمایتد. رونتد توستعه ا   تمثیل 
متوازص ملی با مدیریت سال ، تغییترات  
مناستتب محیطتتی و اصتتالحات اداری، 

 متتوازیمتتتوازص و و انکیتتاف  تغییتتر
نظر  )و نظام اداریساختارمای سازمانی 

 به ضرورت(

ایجاد زمینه مای رقابت و فرصتت   .3
ما برای ستکتور خصوصتی در عرضته    

 خدمات 

دخیتتل ستتاختن شتتهرونداص در   .1
 ساختن پالیسی ما  

قترارداد بتا شترکت متای     بستن  .5
 خصوصی برای کامو مشارج اداری.

طتترح و ایتتن بستتته  حستتب ایتتن 
پیینهادی، متدیریت ارشتد ستازماص    

نشستت  اجراآت بهتر ناگزیر است برای 
به ارتقای ظرفیت کارکناص توجه نمتوده  
و سپس ساختارمای سازمانی را مطاب  

متتوازص  و انکیاف  شرای  جدید، تغییر
دمد تا سازماص در مسیر رفتار  موازیو 

 پرشتاب زماص، پیر و از پامانده نگردد.

ین ترتیب به نظر متی رستد کته    به ا
اکنوص وقت آص رستیده تتا نظتام اداره    
خدمات ملکی کیور م  مورد بازنگری 
مجدد قرار گرفته و نظتر بته شترای  و    
نیازمتتای جدیتتد در سلستتله مراتتتب، 
مسوولیت ما، بست ما، قدم ما، القاب و 
ساختارمای تیکیالتی آص تغییترات و  
ا اصالحاتی الزم و مناسب به میاص آید ت
پاستتشگوی خوامیتتات و ضتتروریات  

 امروزی گردد. 
چگتتونگی موضتتو  بتتا طتترح متتای 

اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرمنگی 
 شکل می گیرد.

اگر می خوامی  با فساد در یک جمله 
اداری مبارزه راستین و بنیادین صتورت  

در کیتور   زیربنامای اداره سال گیرد و 
در اداره اداری ، بایتد اصتالحات   تقویت

و از مداخله  امه مورد تطبی  قرار گیردع
سیاستتیوص در اداره ختتدمات ملکتتی   
جلتتوگیری بتته عمتتل آیتتد تتتا درختتت 
حکومتداری خوب در کیور نضج گرفته 

 و ثمر شیرینو را به دست دمد.
 سازمانیعناصر اساسی انکشاف 

سازماص ما مانند ستایر پدیتده متای    
طبیعی برای بقا و ادامته حیتات شتاص،    

ر و ستازش بتا محتی     محکوم به تغییت 
پیرامتتوص ختتویو انتتد. رشتتد فزاینتتده 
فناوری، دانو جدید و نیازمتای رو بته   
افزایو بیر از سازماص ما می طلبتد تتا   
پاسشگوی به موقع این عناصر راه آورده 
بوده و در برابتر آنهتا امتمامتات الزم را    

 اتشاذ نمایند.  
رو، مدیراص ارشد و زرنتگ بایتد    یناز

ختوبتر بتا ایتن     برای رویارویی مرچته 
پییامدما، نظام اداری سازماص مای شاص 
را انکیاف متوازص و بته موقتع بدمنتد.    
گرچه آگاماص مؤلفه مای زیتادی بترای   
انکیاف سازمانی ارایه می دمند، اما در 
این مبحم به طور فیرده، طرح پنجگانه 

 انکیاف سازمانی ارایه می گردد. 
شماری از کارشناساص این پنج متورد  

ه عنتتواص عناصتتر عمتتده انکیتتاف را بتت
سازمانی پیینهاد می دمنتد و در عتین   
حال تاکید می ورزند که این عناصر باید 
موازی با م  و نظر به ضرورت و شترای   
محیطی و ایجابی، انکیاف داده شوند تا 
سازماص تتواص ممطترازی بتا رقبتا را از     

 دست ندمد.
 داریبهبود مدیریت مالی و ا .1

ارتقای ظرفیت، ، اجراآت بهتر افراد .2

پیینهادی جدیتد بترای نظتام    
اداری کیور به خواست خداوند 

در بحم متای آینتده    أبزرگ
  دنبال خوامد شد.
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در ذیتل  دعا وارد شتده استت،   
برخی احادیم به صورت کوتتاه  

 گردد: ذکر می
o  : تتَر اللهتته  َعوأتته َعتتنأ َبب تتر ن َرَتأتتَرَة َرل 

َ  َعَل أتتتته  َوَستتتتتلهَم  تتتتتلهِ ا َُ َبنه َرس تتتتوَل اللهتتتته  
لَت   » قَاَل:  ََتوأز ل  رَبتَُّوا تَتَباَرَك َوتَتَعالَِ ك تَّه لَ تأ

نتأ  َقِ ثت ل ث  الله أَّ  إ لَِ السهَماء  الدُّ َ ا ح  َن ََتبتأ
َتج  َب لَته    ع ون ر  ََأسأ : َمنأ ََدأ ر  ََتق ول  اآلخ 
تتتتتتَت أف ر ن ر  تتتتتأَل و ر  َأ عأط  َتتتتته   َمتتتتتنأ ََسأ َمتتتتتنأ ََسأ

 «٠»« ََأغأف َر َله  
روایت شده که  از ابومریره

مرداص، جواناص و سالمنداص خودشاص را 
دانستتند و   به انجتام آص مستوول متی   

متا   کردند تا میکالت، سشتی تالش می
شتاص را در منگتام    نامالیمات زندگی و

سحر و بعد از تهجد بته پروردگارشتاص   
شاص را تنها از  عرض کنند و رفع میکل

و دعا و استغفار ختویو   او طلب نمایند
 را به پییگاه او تقدی  کنند.

 ََأأت ر َكانَ  َبنه َعمه َعن دثار بن مَحارب روى»
د تتتج  متتتر الستتتحر   تتتر الأَمسأ تتتع ود  ابأتتتن بتتتدار َو  َمسأ
  أطعتتتتتا  َبمرتو تتتتتر إ نهتتتتت  بللهتتتتتم: ََتق تتتتتول َ َستتتتتمعه  
تو ر   «2»«لر  َاغأف ر سحر َوَنَذا  أجبا  َوَدَعوأ

عمتویو روایتت   محارب بن دثار از 
کرده استت کته اییتاص ستحرگاه بته      

آمد و از منزل ابتن مستعود    مسجد می
گذشتت، شتنید کته ابتن مستعود       می
گفت: الهی! تو بترای  امتر کتردی و     می

فرماص بتردم و دعتوت  کتردی اجابتت     
 کردم و این سحر است مرا بیامرز.

حتتدیم فتتوق بتته استتتحباب دعتتا، 
فار و سوال در منگام قیام به نمتاز  استغ

شب، داللت دارد، زیرا منگتام اجابتت   
 «٣».دعا و قضای حوایج است

بدوص تردید در چنین منگتامی   دعا
رسد، اگتر دعتای برختی     به اجابت می

انجامتد،   دعاکنندگاص بته اجابتت نمتی   
اعتراضی در کار نیست؛ زیرا سبب عدم 

است که در خللی یکتی   اجابت دعا آص

 سنت نبویدر  دعاهای  ن فضیلتب 
در نشستتتتتتین و  ؛پیتتتتتامبر

دشوارترین رویارویی بتا میترکین در   
بترد و بتا اصترار و    پناه می دعابدر، به 

الحتتاح از ختتدای متعتتال پیتتروزی    
مستتلماناص و شکستتت میتترکین را   

نمایتد. حیتات گرانمایته    درخواست می
 پر است از حاالتی که به دعا ؛پیامبر

آورد، خاشتتعانه و متضتترعانه روی متتی
کنتد و  سوی آسماص بلند متی  دست به

 طلبد.مطلبو را از پروردگار مهرباص می
گتردد  یامده میمدر  احادیم نبوی 

که در حاالت و اوقات مشتلفی، بار بتار  
به دعا امر، تیتوی  و ترغیتب صتورت    

باتوجه به آثتار   فضایل دعاگرفته است. 
 یآص در زندگی انسانی، احادیث ًسازنده

فضتیلت   معرفتی فراوانی در توضتیح و  

 م:سمت سوق

فرمود: پرودگار متا تبتارا و    ؛پیامبر
تعالی مر شب، منگامی کته یتک ستوم    

ماند، به آستماص دنیتا    شب باقی میاخیر 
گوید: چه کستی مترا    نماید، می نزول می
 ، تکند که دعایو را اجابت کنت  دعا می

کند که بترایو   چه کسی از من سوال می
عطا نمای ، چته کستی از متن آمترزش     

 طلبد که او را بیامرزم. می

این حدیم یکی از احادیتم معروفتی   
است که مورد اختالف علما قترار گرفتته   
استتت، بتتدوص توجتته بتته اختالفتتات و  

متای طتوالنتتی علمتا در متورد     حتمب
، قصتتد نویستتنده توضتتیح «نتتزول »واژه

اممیت و فضیلت دعتا در پرتتو حتدیم    
 ارزشمند فوق است. 

در حدیم، فضیلت آختر شتب بترای    
دعا، سوال و استغفار ذکر شده است کته  
آیه کریمته نیتز در جتایی کته صتفات      

نماید، فضتیلت   را بیاص می« پرمیزگاراص»
استغفار در سحرگاماص یتا آختر شتب را    

  دمد: مورد تایید قرار می
ات:  چگ  گ  گچ  ٠٨الذاَر

 .کردند و در سحرگاماص استغفار می
کردند که  تالش می ؛صحابه پیامبر

آخر شب را از دست ندمند و در آص وقت 
گرانبها به دعا، طلب و استغفار بپردازند. 

تهجتتد و  در زمتتاص صتتحابه و تتتابعین، 
سحرخیزی فرمنگ مبارکی بود که زناص، 
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گتردد. ماننتد:    رونما متی  از شروط دعا
از ختتتتوراا، پوشتتتتاا و  پرمیتتتتز
ما، یا استعجال دعاکننده، یا  نوشیندنی

دعا برای گناه یا قطع رح  باشد، یا دعا 
اجابت شده ولی وجود مطلوب به خاطر 
مصلحت بنده یا امری که خدای متعتال  

در  «4» خواسته است، تاخیر شده است.
 حدیثی  آمده است:

َ   َُتتتلهِ الوهب تتتر   َعتتتن    إ نه : »قَتتتالَ  َم َوَستتتله  َعَل أتتته   ا
 ََ تتترء   ل َ ت تتتوبَ  ب الله أتتتَّ   ََتتتَده   ََتبأس تتت    َوَجتتتَّه  َعتتتزه  ا  م س 

ترء   ل َ ت توبَ  ب الوتهَهتار   َََده   َوََتبأس     الوتهَهار    الله أتَّ   م س 
 «١»«َم أر ب َها م نأ  الشهمأس   َتطأل عَ  َحتهِ

روایت شده که فرمود:  ؛از پیامبر
شتب دراز  خدای عزوجل دستو را در 

کند تا بدکار روز توبه کند، و دستو  می
کند تتا بتدکار شتب     را در روز دراز می

 کند، تا منگامی که آفتاب از مغربتوبه 
 طلو  کند.

آیات و احادیم به صورت واضح بیاص 
دارد که خدای متعال مرلحظه و متر   می

اش را  ستتاعتی دعتتا و طلتتب بنتتده   
شنود، اما آخرشب از اوقات اجابتت   می

بتتوده و فضتتیلت دعتتا، ستتوال و  دعتتا
 استغفار در آص منگام بییتر است.

فرق در میاص دعا، سوال و استتغفار  
این است که مطلوب یا دفع ضرر استت  
و یا جلب خیر، و این امر یا دینی استت  
و یا دنیوی. در استغفار اشاره به موضو  
اولی، در سوال اشاره به دومی و در دعا 

استتغفار  اشاره به سومی است. یعنتی  
عبارت از طلب پوشتاندص گنامتاص یتا    
اشاره به اولی یا دفع ضرر است،  سوال 

ا اشاره به موضو  عبارت از جلب خیر ی
اشتاره بته موضتو      دومی است و دعا

سومی است که در دعتا طلتب وجتود    
ندارد؛ مانند اینکه کسی یااهلل و رحماص 

«٦»بگوید.

انساص از یکسو ممتواره در معترض   
ه و لغتزش قترار دارد و از   گناه، اشتتبا 

ای از مترگ ایمتن    سوی دیگتر لحظته  
نیست، لذا بهتر این است که در پایتاص  

مر روز از گناماص و اشتباماتی کته در روز  
مرتکب آنها شده است، استتغفار و توبته   
نمایتتد و در پایتتاص شتتب از گنامتتاص و   

مایی که در شب از او سرزده است،  لغزش
ینتتاخ ختتدای استتتغفار و توبتته نمایتتد. و یق

مهربتتاص استتتغفار و توبتته بنتتدگانو را  
 پذیرد. می

َ   َُتتتلهِ الوهب تتترُّ  قَتتتالَ   اللهتتته   ََتق تتتول   »: َوَستتتلهمَ  َعَل أتتته   ا
 ذََكَرن تر  إ َذا َمَعته   َوَبنَتا ب تر  َعبأتد   ظَتن   ع وأتدَ  َبنَا: تَتَعالَِ
تته     تر ذََكَرن تر  َتِ نأ  تر    تر ذََكرأت ته   نَتفأس   ذََكَرن تتر َوإ نأ  نَتفأس 
تتوتأه مأ  َخ أتتر   َمتتَ      تتر ذََكرأت تته   َمتتَ      تتر  إ لَتتره  تَتَقتترهبَ  َوإ نأ  م 

تتتتبأر    ذ رَاع تتتتا إ لَتتتتره  تَتَقتتتترهبَ  َوإ نأ  ذ رَاعتتتتا   إ لَ أتتتته   تَتَقرهبأتتتتا   ب ش 
ر َبتَان ر َوإ نأ  بَاعا   إ لَ أه   تَتَقرهبأا    «7»«َنرأَوَل    َبتَت أت ه   ََمأش 

ونتتد متعتتال فرمتتود: خدا ؛پیتتامبر
ام نسبت بته   فرماید: من در گماص بنده می

من مست ، و من با او مست  منگامی مترا  
کند، اگر مرا در نفس خودش یاد کرد،  یاد 

کتن ، و اگتر مترا در      او را در نفس  یاد می
جمع یاد کرد، او را در جمعی بهتر از آنهتا  

کن . اگر به سوی من با شبر تقترب   یاد می
یتتک ذرا  تقتترب جستتت، بتته ستتوی او 

جوی ، و اگر به ستوی متن یتک ذرا      می
تقرب نمود، یک با ) مقتدار گیتادص دو   

نمای  و اگر با  دست( به سوی آص تقرب می
آمد، من  راه رفتن)آمسته( به سوی من می

 آی . باشتاب به سوی او می

حسن ظن به ختدای متعتال از جملته    
ای از  صفاتی است که زندگی مومن لحظته 

د. حستن ظتن بته ختدای     آص خالی نباش
متعال از مهمترین اعمال قلوب است کته  
در اسالم به آص توجه فراوانی شده استت.  

متای قلتب    مای بیماری چوص اضرار و زیاص
متای بتدنی استت و     تر از بیمتاری  کینده

درمتتاص آص نیتتز دشتتوارتر از درمتتاص    
 مای بدنی است. بیماری

در حتدیم فتوق   « حسن ظن »مفهوم
آنچه الیت  ختدای    عبارت است از ظن به

متعال است، اعتقتاد بته آنچته مستتح      
جالل او بوده و آنچه را که اسمای حستنی  

نمایتد و بته    و صفات علیای او تقاضا متی 
ای که رضای خدای متعتال استت در    گونه

 گذارد. زندگی مومن اثر می
علما در توضیح معنای حسن ظن به 

گویند: حسن ظتن بته    خدای متعال می
که من قادر مستت    خدای متعال یعنی

برای او عملی انجام دم  که گماص دارد  
دم . ممچناص معنی  من آص را انجام می

حسن ظن به اهلل آص استت کته یقتین    
نمایتتد ختتدای متعتتال بتتر او رحمتتت  

دمد.  نماید و او را مورد عفو قرار می می
برخی مفهوم حسن ظن به خدای متعال 

داننتد: معنتایو    را به این معنتی متی  
برای کسی است کته آمترزش   آمرزش 

طلبد، قبول برای کستی استت کته     می
کند، اجابت  برای کسی استت   توبه می

بتودص بترای    نماید، و بسنده که دعا می
«٨»کسی است که طلبی دارد.

 
 

امتتام نتتووی در شتترح مهتتذب    
نویسد: معنای حسن ظن به ختدای   می

متعال آنست که یقتین داشتته باشتد    
ل او خدای متعال رحمتو را شامل حتا 

سازد و با تفکر در آیات و احتادیثی   می
کته در متتورد عفتتو و بشیتتو ختتدای  

اش بته امتل توحیتد و     سبحاص، وعتده 
جوشو او در روز قیامت برای مومنتاص  
آمده است، این رجا و امیتد بته وجتود    

نظتر جمهتور علمتا ممتین      آیتد و  می
 «٩» است.

آنچه به اممیت حسن ظن به ختدای  
متعتتال داللتتت متتی کنتتد، وصتتیت   

 به آص است. ؛پیامبر
َ   َعبأتتتد   بأتتتتن   َجتتتاب ر   َعتتتنأ  َنأَصتتتتار     ا  اْلأ
َ   َرس تتولَ  َستتم عأا  : قَتتالَ  َ   َُتتلهِ ا  َعَل أتته   ا

ت ه   قَتبأََّ  َوَسلهَم  َهتاٍ   ب َثََلثَ    َموأ  اَل : »ََتق تول   َب
ن   َون وَ  إ اله  َبَحد ك مأ  ََم وَتنه  َ   الظهنه  َ حأس   ب ا
 «٠١» «َوَجَّه  َعزه 

جابربن عبداهلل انصاری گفت: 
سته روز   ؛شنیدم که پیامبر

قبل از وفاتو فرمود: میچ یکی 
از شما نمیرد مگر گمانو را بته  

 خدای عزوجل نیکو سازد.
ابوسلیماص خطابی در شترح  
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این حدیم میگوید: کسی به خدای متعال 
داشته باشد که عملو نیکتو   ظن نیک می

تاص را  اعمالبگوید:  خوامد شود، یعنی می
نیکو سازید، ظن شما به خدای متعال نیکو 

شود. چوص کسی که علمو زشت شد،  می
ظنو نیز بد و زشت شود. حسن ظن نیتز  
از ناحیه رجا و امیتد عفتو و بشیتو بته     

 «٠٠»باشد. خدای رحماص می

حسن ظن به خدای  متعتال، برختی   
مفامی  اعتقادی و رفتاری مانند: توکتل  

متاد، استتعانت،   به ختدای ستبحاص، اعت  
خوف و رجا را در ایمتاص و بتاور آدمتی    

 نماید. ترسیخ می
بییترین مردم حسن ظن بته ختدای   

پندارندکه آنچه  رحماص ندارند، چوص می
شتاص داده نیتده از    مستح  بودند برای

زندگی نصیب و بهتره مناستبی ندارنتد،    
بییتراز آنچه خدای متعتال بترای آنهتا    
د، عطا کرده است، مستتح  آص مستتن  

گویند: پروردگتارم   انگار با زباص حال می
برمن ظل  نموده و شایسته آنچته بتودم   

 برای  عطا نکرده است.
شود  البته چنین پندار موموم سبب می

که از نعمت اطمیناص قلبی، امنیت نفستی،  
بهتره   سعادت رضا به قضا و قدر ختدا بتی  

ممواره حسن ظن  گردد. در حالی که مومن
یتته و در حالتتت بتته ختتدایو دارد، ممی
انتظتار خیتر دارد و    سشتی و آسانی از او
متعال پیوسته بترایو   باور دارد که خدای

 خیرمی خوامد.

 نجات در روز قیامت است.  ،خدا
در حدیم مذکور به معنای « تقرب» واژه

تقرب به خدای متعال با طاعتات، عبتادات،   
اعمال نیک و  واجبات و انجامادای فرایر و 

دادص احکتام   خداپسندانه است. جز انجتام 
تقرب دیگتری    الهی و اعمال نیک، میچ راه
 به خدای سبحاص وجود ندارد.

در آیات و روایات فراوانتی بته ذکتر و    
استغفار امر و تیوی  شده است. در مورد 
چیستی ذکر، اممیت ذکر و چگونته، چته   

یاز بته یتک   وقت و چه ذکری باید گفت؟ ن
 شود.  رساله مستقل دیده می

در اینجا به ذکر یک حتدیم در متورد   
شود  فضیلت ذکر خدای متعال بسنده می

 فرماید: که می

 َعَل أته   اللهته   َُلهِ الوهب رُّ  قَالَ : قَالَ  الدهرأَداء   َبب ر َعنأ 
وأتتتدَ  اَوَبزأَكاَنتتت َبعأَمتتتال   مأ  ب َخ أتتتر   ب نَتب تتتُ   مأ  َباَل : »َوَستتتلهمَ   ع 

ر   َدرََجات   مأ    ر َوَبرأَ ع َها َمل      مأ   إ نتأَفتا    م نأ  َل  مأ  َوَخ تأ
تتتر   َوالتتتَور     التتتذهَنب   تتتمأ  َوَخ تأ تتتنأ  َل   ا َبنأ  م   َعتتتد وهك مأ  تَتلأَقتتتوأ
تتر ب وا تتر ب وا َبعأوَتتاقَته مأ   َتَتضأ . بَتلَتتِ: قَتتال وا ؟«َبعأوَتتاَق  مأ  َوََضأ

ر  : »قَالَ   «٠2»«ِتَتَعالَ  اللهه   ذ كأ

فرمود: آیتا   ؛درداً گفت: پیامبر ابو
شما را از بهترین اعمال تاص خبر دم  کته  
پاکترین در نزد پروردگارتا باشد، برتترین  
آنها در درجات شما باشد و بترای شتما از   
نفقه کردص طال  و نقره بهتر باشد و بترای  
شما بهتر باشد از اینکته بتا دشتمن تتاص     

ی آنهتا را  متا  رو شوید و شما گتردص  روبه
متای شتما را بزننتد؟     بزنید و آنها گتردص 

 گفتند: آری؛ فرمود: ذکر خدای متعال.

خالصه حدیم آص است که اگر انساص به 
خدای سبحاص حستن ظتن داشتته باشتد،     
زبانو به ذکر خدای متعتال تتر باشتد، بتا     
عبادات و انجام اعمال نیکو به خدای متعال 
 تقرب جوید، خداوند سبحاص او را میتمول 

 سازد. رحمت، مغفرت و غفراص خویو می
-ُتلِ اَرستول قتال: قال بش ر بن الوعمان عن

تتَو الع بَتتاَدة (  دعا: ) التتوستتلم عل تته اَ } اآلَتت  قتترب ثتتمن 
ب ر وَن َعتتتتنأ  تتتتَت أ تتتتمأ إ نه الهتتتتذ ََن ََسأ بأ َل   تتتتَتج  ادأع تتتتون ر َبسأ

َن{ رَ  خ ل وَن َجَهوهَم َداخ  َباَدت ر َسَ دأ  «٠٣» ع 

 ؛بتتن بیتتیر گفتتت: پیتتامبرنعمتاص  

فرمود: دعتا ختودش عبتادت استت.     
مرا به دعا سپس این آیه را قرائت کرد: 

گماص  بشوانید تا برایتاص اجابت کن ، بی
کسانی کته از عبتادت متن استتکبار     

ورزند، زودا که بته ختواری و زاری    می
 .وارد دوزخ شوند

 کته دعتا  استت مفهوم حدیم ایتن 
نیود، اگر اجابت شود یا  عبادت است؛

در حقیقت اظهار عجز، نیاز و  چوص دعا
که ختدای  ناتوانی بنده و اعتراف به این
بتوده و بته    سبحاص قادر به اجابت دعا

میچ چیزی نیازمنتد نیستت تتا آص را    
برای خودش بینتدوزد و از بنتدگانو   
منع نماید. ممین امور عبتادت بتوده و   

«٠4»شوند.مغز عبادت دانسته می
 

ینجتا ضتمیر   گویتد: در ا طیبی می
فصل و خبر معرف به الم آمده کته بته   

صر داللت دارد؛ چوص عبادت جز دعا ح
را  نیست. طوری که برخی علمتا دعتا  

 دعتا  «٠١»داننتد. بزرگترین عبادت متی 
عبادت است، زیرا مرگاه انساص به خدا 
پناه ببرد و به غیر خدا رجو  نکنتد، و  
غیر خدا مانند: ملک، نبی، ولی، قریب 

 دعافرانشواند، حقیقت  دعابا و بعید را 
 «٠٦»ممین است.

این حدیم دال بر اممیت ارزشمند 
از انوا  عبادت  دعاو عظی  دعاست، و 

بوده، بلکه خودش عبادت است و انوا  
، دعتا عبادت فراواص استت، از جملته:   

خوف، رجتاً، توکتل، رغبتت، رمبته،     
انابت، استتعانت، استتغاثه، خیتیت و    

 «٠7»  عبادت اند.امثال آنها ممه از انوا
رَ  َسع  د   َبب ر َعنأ   َُلهِ الوهب ره  َبنه  َعوأه   اللهه   َرل 

  َ تل م   م نأ  َما »: قَالَ  َوَسلهَم  َعَل أه   ا ع و م سأ  اللهتهَ  ََتدأ
م   َقط  َع    َواَل  َمأأَثم      َها لَ أسَ  ب َدعأَوة    َبعأطَتاه   إ اله  رَح 
تتتَدى تتتَتج  بَ  َبنأ  إ مهتتتا: ثَتتتََل    إ حأ  َبوأ  َدعأَوتَتتته   لَتتته   ََسأ
تتر  َ  تتنَ  َعوأتته   ََصأ َلَهتتا  السُّتتوء   م  ثتأ رَ  َبوأ  م  تتنَ  لَتته   ََتتدهخ   م 
تر   َجأ َلَهتا اْلأ ثتأ ث تتر   إ ذ ا اللهته   َرس تولَ  ََتا: قَتال وا. « م  . ن  أ
ثَتر   اللهه  : »قَالَ   «٠٨»«َبكأ

روایتت استت کته     از ابی سعید
فرمتتود: متتیچ مستتلمانی  ؛پیتتامبر

حسن ظن به ختدای متعتال   
انساص را به وعتده متای ختدای    
عزیز و آنچه در مورد نصرت دین 
و تمکین مومناص در زمتین خبتر   

سازد، ایتن   داده است، متیقن می
ل نیک و یقین او را به انجام اعما
امتتاص در راه  ستتعی و تتتالش بتتی

نصرت دین، دعتوت و جهتاد در   
راه خدا با نفتس و متال و ممته    

نمایتد. و   مایو ترغیب می داشته
از برزگترین آثار حسن ظتن بته   



 

   

   

13  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              

 

 

                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

که به خدای متعال دعا کند که در  نیست
آص گناه و قطع رح  نباشد، مگر ختدای  
متعال یکی از سه چیتز را بترایو عطتا    

کند، یتا   نماید: یا دعایو را اجابت می می
نماید و یا  یک بدی ممانند آص را دور می

اجر و پاداشی ممانند آص را برای ذخیره 
نماید. گفتند: ای پیتامبر ختدا! اگتر     می

سازی ؟ فرمتود: ختدای متعتال    بییتر ب
تاص باشتد   بییتر از آنچه در مقابل دعای

 نماید.  تاص عطا می برای

که به پرودرگارش را با شروط  مرکسی
ای که برای دعا وجود دارد، دعاکند، الزمه

شتود؛  دعایو در مر حال مستتجاب متی  
مطلوب در دعا  البته استجابت تنها تحق 

حاالت  نیست، بلکه استجابت و قبول دعا
دیگری نیز داردکه: یا دعتایو مستتجاب   

بدی به مقدار دعایو  گردد، یا زشتی ومی
شتود و یتا پتاداش    کننده  دور متی دعااز 

دعایو ذخیره شده و  در روز قیامت برای 
 گردد.کننده عطا میدعا

نویستد:  شیخ االسالم ابن تیمیه متی 
که در آص اعتدایی وجود نداشتته   دعایی

وب یا مثتل آص حاصتل   باشد، با آص مطل
گرددکتتته غایتتتت اجابتتتت     متتتی
است.تحق  عتین مطلتوب گتامی     ممین

کننده یتا  دعاممتنع بوده یا سبب فساد 
کننتده از وجتود   دعاشتود،   دیگری متی 

فساد آص آگامی ندارد، ولتی پروردگتار   
 تتر از مادر نسبقریب، مجیب و مهرباص

به فرزندش، برای بندگاص خویو استت،  
دانتد  شود و او میمرگاه از چیزی سوال 

که اعطای آص بته صتالح بنتده نیستت،     
 «٠٩»نماید.ممانند آص را برایو عطا می
که مستلماص  آنچه قابل توجه است این

گامی مایوس نیود و بگویدکه دعای  میچ
مستجاب نید، باید ممییه دعاکنتد، بتا   
الحاح و اصرار دعاکند، بتا در نظرداشتتن   

ا و مت دشتواری  شرای  دعا، ممته نیازمتا،  
متتای مکتتتوم ختتودش را بتتا   نتتاگفتنی

پروردگتتارش در میتتاص بگتتذارد، حتتل   
میکالت و رفع نیازمایو را بتا اصترار از   

ختتدای متعتتال طلتتب کنتتد. بتتدوص شتتک 
شنود و مستتجاب  پروردگار شنوا آص را می

 سازد.می
ما سبب نیرومندی است که سشتی دعا

-کند و مطلب را به دستت متی  را دور می

و کارآمتدترین درمتاص   بهترین  دعاآورد، 
برای مقابله و شکیبایی در برابتر ستشتی   

 دعتا مای زندگی است. به ممتین جهتت   
 سالح مومن گفته شده است.

o ْالنَّبِتی،  عَتنِ  الفَارِسِتی،،  سَلْمَاصَ عَن 
 حَیِتی   اللَّهَ إِصَّ: »قَالَ وَسَلَّ َ، عَلَیْهِ اللَّهُ صَلَّى
 یَدَیْتهِ  إِلَیْتهِ  جُلُالرَّ رَفَعَ إِذَا یَسْتَحْیِی کَرِی ٌ
«2١»«خَائِبَتَیْنِ صِفْرخا یَرُدَّمُمَا أَصْ

 

از سلماص فارستی روایتت استت کته     
فرمود: خداوند با حیا و کتری    ؛پیامبر

کنتد از اینکته ششصتی     است؛ حیتا متی  
دستو را به سوی او بلند کنتد و آنهتا را   

 مایوس و ناامید برگرداند.

-انیپایاص و مهرببدوص شک، الطاف بی

شمار خدای متعال برای بندگانو، مای بی
این حقیقتت را آشتکار  وایتن ایمتاص را     

نمایدکته بنتده مستلمانو را    تقویت متی 
دوست دارد، دوست ندارد بنده مسلمانو 
در رنج، سشتی، فالکت و بدبشتی زنتدگی  
داشته باشد، اگر خالصانه دست عجتز بته   
پییگاه پرودگار بلنتد نمایتد و از ژرفتای    

یتزی از ختدا بشوامدکته در آص    قلبو چ
گناه، معصیت، قطع صله رح ، ظل ، تعدی 
به دیگراص و امور ناممکن نباشتد، بتدوص   

 نماید.شک استجابت می
به معنای تنبلی،  دعاکه  قابل ذکر است

گریزی نیست. انساص بیکارگی و مسوولیت
متوسل گردد  دعاباید در آغاز مرکاری به 

بپتردازد،   دادص کارمایوو سپس به انجام
امتاص، تتالش   ولی اگر بعتد از جهتد بتی   

مستمر، کوشو نهایی و استفاده از کلیته  
اسباب و ابزار جهت رسیدص بته متدف و   
-تحق  مطلوب، گرۀ کاری باز نید، تالش

متا در تحقت    ما به ثمر نرسید و کوشو
فترا   دعامطلوب کارگر نیفتاد، آنگاه نوبت 

موده ما را باز ن رسد تا خدای متعال گرهمی

 ما را برطرف سازد.دشواری 
کندکته  آنگاه خدای متعال حیا متی 

و بلندشتده بته    دعتا مای طالبِ دست
سوی او، مایوس و ناامید برگتردد. لتذا   
در جزیی ترین تا بزرگتترین امورمتاص   

کنی  و از ختدای متعتال در ممته     دعا
متتاص کمتتک، معاونتتت و امتتور زنتتدگی

مدایت طلب نمایی  و به استتجابت آص  
 ین راسخ داشته باشی .یق

o ْاللَّتهِ  رَسُولُ قَالَ: قَالَ سَلْمَاصَ عَن 
 إِلَّا القَضَاًَ یَرُدُّ لَا: »وَسَلَّ َ عَلَیْهِ اللَّهُ صَلَّى

«2٠»«البِرُّ إِلَّا العُمْرِ فِی یَزِیدُ وَلَا ،دعاال
 

فرمتود:   ؛سلماص گفت که پیامبر
شود و عمر جتز   قضاً جز با دعا رد نمی

 گردد. ضافه نمیبا نیکی ا

در مورد تغییر و عدم تغییتر قضتاً   
مای طوالنی و مفصلی وجود دارد بحم

که از حوصله این مقال بیروص است. اما 
برخی نظرات به صورت اختصتار ذکتر   

 ادامه دارد گردد:می
 مآخذ:

 (١٣/ 2متفق عل ه  ُح ح البخار ) -٠
 (2١٠/ 7عمدة القار  شرح ُح ح البخار  ) -2
 (٠١٦/ ٩لشرح الجامع الصح ح ) التول ح -٣
 (7١/ ٠4١ تح البار  شرح ُح ح البخار  ) -4
 (2٠٠٣/ 4ُح ح مسلم ) -١
(  عمتدة القتار  ٣٠/ ٣ تح البار  البتن حجتر ) -٦

 (٣2٨/ ٠٠شرح ُح ح البخار  )
 متفق عل ه  ُح ح البخار . -7
(  شتترح الوتتوو  علتتِ 4٦/ ٠١تحفتت  اْلحتتوذ  ) -٨
 (٣٨١/ ٠٣  البن حجر )(   تح البار 2/ ٠7مسلم )
 (٠١٨/ ١المجموع شرح المهذب ) -٩
 (22١٦/ 4ُح ح مسلم ) -٠١
 (272/ ١شرح السو  للب و  ) -٠٠
(  البتتتانن آن را 4١٩/ ١ستتتون الترمتتتذ  ت شتتتاكر ) -٠2

 (٠٣٩/ ٣ُح ح الترمذ  ) ُح ح گفته اسا.
(  ستتتتتون ٠72/ ٣ُتتتتتح ح ابتتتتتن حبتتتتتان ) -٠٣
حستن » ( اَن حتدَث را ترمتذ  2٠٠/ ١الترمذ  )
د.من« ُح ح»و البانن » ُح ح  گَو
 (22١/ ٩تحف  اْلحوذ  ) -٠4
ر شرح الجامع الص  ر ) -٠١  (٠27/ ٦التوَو
اض الصالح ن ) - ٠٦  (٠4/ ٦شرح َر
شتتترح ستتتون ببتتتتر داود   عبتتتد المحستتتتن  - ٠7
 (٠٨٩/ ٨العباد )
/ ٠المستدرك علِ الصتح ح ن للحتاكم ) -٠٨
ححه الحا ظ ابن حجر  ر الفتتح)٦7١ /  ٠٠( ُو
 4٦7/ ٣(  و بلبانر  ر ُح ح الترمذ   ٠٠١

 (٠٠٩الحسو  والس ُ  )ص:  -٠٩
 (١١٦/ ١سون الترمذ  ت شاكر ) -2١
 (44٨/ 4سون الترمذ  ت شاكر ) -2٠
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چنتین حیتوانی، اگتر     دیدگاه نخسنت: 
امکاص بریدص حلقومو وجتود نداشتته   
باشد، با یک ابزار تیتز برنتده جتایی از    

بدین ترتیب که  بدنو مجروح می شود؛
به سوی آص حیواص تیراندازی شود و یتا  
آص کتته یتتک حیتتواص شتتکاری دستتت  
آموز)سگ و ...( به طرفو فرستاده متی  

 شود تا آص را شکار کند.
حضرت علتی بتن ابتی طالتب، ابتن      
مسعود، ابن عمر، ابتن عبتاس، طتاوس،    
عطا، شعبی، حستن، أستود بتن یزیتد،     
حماد، نشمی، ثوری، ابوحنیفته، احمتد،   

حاق، ابوثور، شافعی و جمهتور فقهتا،   اس
 قائل به این رأی مستند.

 در برابر جمهور، برختی از  دیدگاه دوم:
فقها، از جمله سعید بن مستیژب، ربیعته،   
لیم و مالک، گفته اند که: چنین حیوانی 
م ، مانند سایر حیوانات، جز بتا بریتدص   

 حلقوم، گوشتو حالل نمی گردد.

وجود دارد؛ پس مرگاه برختی از آنهتا   
توحژو کردند و از دستتاص در رفتنتد،  

 «٠٨»«آص ما را ممین طور)باتیر( بزنید
امژا) بتدیهی استت کته( اگرانستاص     
بتواند، حتیژ با کمک و یاری دیگتراص،  
حیواص را به چنتگ آورد، گوشتت آص،   

حلقوم یا بریدص قسمت  جز با بریدص از
پایین گردص)نحر( حالل نمی گردد. اگر 
که حیواص وحیی باشد، از آص متا کته   

نگ آورد، ماننتد  نمی تواص آنها را به چ
آص که پرنده ای باشد آمو و غیر آص؛ یا 

در موا که به چنگ آوردنتو ختارج از   
توانایی باشد؛ ممته ی ایتن متا حکت      
شتتکار را دارنتتد بتته دلیتتل روایتتت   

ن)مستتل  و بشتتاری(، ترمتتذی،  شیشی
نسائی و ابن ماجه از عدیژ بن حات  که 

ال ستو  من از پیامبر» او گفته است: 
کردم که من سگ مای آموزش دیده را 
به دنبال شکار می فرست  و آنهتا مت    
شکار را برای  می گیرند، آیا می تتوان   

فرمودنتد:   ازآص شکار بشورم؟ پیامبر
را بته  مرگاه سگ مای آموزش دیده » 

دنبال شکار فرستادی و نام خداونتد را  
بر زباص جاری ساختی، از حیتوانی کته   
«. شکار کرده اند متی تتوانی بشتوری   

حتّی اگترم  آص  » ؛ من عرض کردم«٠٩»
فرمتود:   شکار را بکیند؟! و پیتامبر 

حتّی اگرم  آص شکار را بکیند مادام »
کتته ستتگ دیگتتری غیتتر از آص ستتگ 
ر شکاری دست آمتوز در عمتل شتکا   

گفت  اگر »   «2١»«میارکت نکرده باشد

مِعراض)تیر بدوص پر( بته ستوی شتکار    
بیندازم و آص تیر به شکار اصابت کنتد،  
آیا می توانی  از گوشت آص بشتوری ؟ و  

مرگاه به سوی شتکار  » فرمود:  پیامبر
معراض انداختی و نتام خداونتد را ذکتر    
کردی و تیر به شکار اصابت کرد و بتدص  

فت و ستتوراخ کتترد، از حیتتواص را شتتکا
گوشت آص حیواص بشور، امژا اگتر تیتر از   

آص را معراض به شتکار اصتابت کترد) و    
 «2٠»«گوشت آص حیواص مشور!کُیت(، از 

معراض، چوب یا عصایی است کته در  
نوا آص  یک تکه آمن تیز قرار میدمند 
و گاه م  بدوص تکه آمتن استت. امتام    
نووی گفته است که: معراض، تیر بتدوص  

و نوا و پیکاص است. باید دانست که  پر
شکار با تفنگ مای شکاری م  بته تیتر   

 شکار ملح  مستند. 
خالصه ی سشن این کته: در صتورت   
فرستادص حیواص شکاری دستت آمتوز،   
ماننتتد ستتگ و عقتتاب و شتتامین، یتتا  
تیرانداختن با شلیک کتردص بته ستوی    
شکار، مادام کته ایتن کارمتا ممتراه و     

ند بتوده و ختود   مقترص به ذکر نام خداو
سگ شکاری از آص شکار نشورده باشتد  
و سگ مای دیگری به ممتراه نداشتته   
باشد، گوشت حیواص شکار شده حتالل  
است؛ امژا اگر سگ شتکارچی از شتکار   
بشورد، گوشت حیواص شکار شده حترام  
می شود، به دلیتل ایتن کته درحتدیم     
بشتتاری و مستتل  از عتتدیژ بتتن حتتات ، 

ر آص کته،  مگت » فرموده است:  پیامبر

از میاص دو دیدگاه فقهتی یتاد   
شده، رأی جمهور فقهتا صتحیح   
تراست به دلیل حدیم رافع بتن  
خدیج که مسل  روایتت کترده و   

و شتتراص   …»در آص آمده است: 
و گوسفندانی بته غنیمتت بترده    
یافتی  که نا گاه شتری از آص متا  
فرار کرد و مردی آص را با تیتر زد  
و آص را نگهداشتتتت، و درایتتتن 

درمیاص » فرمود:  منگام، پیامبر
راص م ، ماننتد حیوانتات   این شت

وحیتتی، رمنتتدگی و توحژیتتی  
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سگ شکارچی از شکار بشورد که در این 
حالت، از آص شکار مشور چوص که من بی  
آص دارم که سگ، آص حیواص را فق  برای 

 «22»«خود شکار کرده باشد
افزوص براین ما، اگتر شتکار یتک روز    
بعد، و یا غرق شده در آب یافته شود، یا 
آص که در نزد شکار، سگ متای دیگتری   

ر تمتام ایتن متوارد،    م  دیده شتوند؛ د 
خوردص گوشت آص شکار جایز نمی باشد 
به دلیل این که در احادیتم نبتوی، بته    
صراحت، از خوردص گوشت چنین حیواص 
مایی، نهی شده است؛ زیرا چته بستا آص   
شکار را سگ دیگری شکار کرده که نتام  
خداوند بر آص ذکر نیده باشد، یا این که 
 در اثر خفگی در آب کیته شده باشتد و 
نه بر اثر تیر. م  چنین، اگر ابزار شتکار،  
تیتتز و بُرنتتده نباشتتد و بتتدص شتتکار را 
نیتتکافد، ختتوردص از گوشتتت چنتتاص   

 حیوانی، جایز نیست.
نیز، اگتر شتکارچی در حتالی بتر      و،

حیواص دست یابد که منوز دارای حیتات  
است، سربریدص آص حیواص امتری الزم و  

 ضروری است.
ستل  و  امژا اصل در آلت ذبح، حدیم م

بشاری از رافع بن خدیج است کته در آص  
آمده است: )حیواص ذبح شتده بتا( متر    
چیزی کته ختوص را جتاری ستازد و) در     
مماص حال( بر آص نام خداوند م  ذکر شده 
باشد، خوردص گوشتو حالل استت؛ ولتی   
نه) گوشت حیواص ذبح شده بتا( دنتداص و   
ناخن؛ به دلیل این که دنداص م  استشواص 

 «2٣»«ن، چاقوی حبییاصاست و ناخ
بنابر این، ذبح شرعی به وسیله ی متر  
ابزار تیز و برنتده ای حاصتل متی شتود     
مانند چاقو، شمیتیر، شییته، ستفال و    
مس؛ امژا ذبح بتا دنتداص و نتاخن جتایز     
نیست و جمهور فقهای، از جملته: امتام   
شافعی، نشعی، حسن بتن صتالح، لیتم،    
احمد بن حنبل، استحاق، ابوثتور، داود و   

 قیهاص حدیم، قایل به این رأی مستند.ف
امژتتا اصتتل درطریقتته و شتتیوه ی     -1

سربریدص، حدیم شتدژاد بتن أوس صتحیح    
و مرگاه ».. مسل  است که درآص آمده است: 

حیوانی را ستربریدید، آص را بته احستاص و    
نیکی سر ببرید و آلت ذبتح را تیتز کنیتد و    

 «24» ذبیحه ی خود را) زود( راحت سازید:
گوید: نیکی و احستاص در   قرطبی می

ذبح، یعنی: مالطفت و نرمی و رفت  بتا   
حیواص، بدین گونه که آص را به تنتدی و  
خیونت به زمین نزند و از جایی به جای 
دیگر نکید، و ابتزار ستربریدص را تیتز    
کند و در منگام ذبح، نیژت اعتتراف بته   
منّت خداوند را در دل داشتته باشتد و   

س از ذبتح  کار را زود  تمتام کنتد و پت   
حیواص را رما کند تا بدنو سرد شتود.  
تمام موارد یادشده جزو آداب و ستنّت  

اَتن حتَلل   «2١» مای ذبح به شمار می آینتد. 
.٠٨٩اسا و آن حراٍ اسا ص

 

اما اصتل در آلتت ذبتح، حتدیم      -2
مسل  و بشاری از رافع بن خدیج استت  

) متا بنهتر التدٍ و ذکتر که در آص آمده استت 
َّ  لتتت س الستتتن و الظفتتتر  بمتتتا استتتم اَ عل تتته   تتت

 متفق عل ه.السن  عظم  و بما الظفر  مد  الحبش ( 
) حیواص ذبح شتده( بتا متر     "یعنی: 

چیزی که ختوص را جتاری ستازد و) در    
مماص حال( بر آص نام خداوند متعال م  
ذکر شده باشد، خوردص گوشتو حتالل  
است؛ ولی نه) گوشت حیواص ذبح شده با( 

یل این که دنداص م  دنداص و ناخن، به دل
 "استشواص است و ناخن، چاقوی حبییاص

بنابر این، ذبح شرعی به وسیله ی مر 
ابزار تیز و برنده ای حاصتل متی شتود    
مانند: چاقو، شمییر، شییته، ستفال و   
مس، اما ذبح بتا دنتداص و نتاخن جتایز     
نیست و جمهور فقهتا، از جملته: امتام    
شافعی، نشعی، حسن بن صتالح، لیتم،   

ن حنبل، اسحاق، ابو ثور، داود و أحمد ب
 فقیهاص حدیم قایل به این رأی مستند.

اما اصل در طریقه و شیوه ی ستر   -1
بریدص، حدیم شداد بن أوس در صحیح 

) إذا  مسل  است که در آص آمده استت: 
ذبحتتتتم  أحستتتووا التتتذبأ و ل حتتتد بحتتتدکم شتتتفرته 

 رواه مسلم.ول رح ذبحته( 
یدید، برمرگاه حیوانی را سر و  :یعنی

آص را به احساص و نیکتی ستر ببریتد و    
ذبیحته ی ختود    آلت ذبح را تیز کیند و
 را)زود( راحت سازید.

قرطبی می گوید: نیکی و احستاص در  
ذبح، یعنی: مالطفت و نرمی و رفت  بتا   
حیواص، بدین گونه که آص را به تنتدی و  

خیونت به زمین  نزنتد و از جتایی بته    
ص را جای دیگر نکید، و ابتزار ستربرید  

تیز کند و در منگام ذبح، نیت اعتتراف  
به منت خداوند را در دل داشته باشد و 
کار را زود تمتام کنتد و پتس از ذبتح،     
حیواص را رما کند تا بدنو سترد شتود.   
تمام موارد یادشتده جتزو آداب و ستنت    

اَن حَلل استا و  «2٦»مای ذبح به شمار می آیند.
 ٠٩2آن حراٍ اسا ص

 ذبیحهاهلل گف ن( بر)بسم ذکر نام خداوند

ذکر نام خداوند)بست  اهلل گفتتن( در   
مماص گونه که امتام   -منگام ذبح حیواص
به معنتای یتاد آوری    -قرطبی می گوید

نعمتتت خداونتتد بتتر انستتاص در مستتشر 
 ،ساختن چیزی است که اگر می خواست

بر ما مسل  و چیره متی ستاخت و    راآن
چیزی که اگر میشواست آص را به جتای  

متا حترام    ای ما مباح سازد، براین که بر
پس بتردص نتام ختدا در     می کرد،اعالم 

منگام ذبح، از باب شکر نعمتت استت و   
نیز، برای باز آوردص نفس از میل شتدید  
به لذت طعام و فرامتوش کتردص نعمتت    

خضتتو  و  یتتاد او و دمنتتده بتته ذکتتر و
خیو  برای وی در جهت تحقت  گتام   
برداشتن در مسیر فطرت در مر عملتی  

انساص مطاب  با دستور خداوند انجام که 
 یا ترا می کند. می دمد و

سنت بودص ذکر  ولی در باره ی واجب یا
 نام خداوند بر ذبیحه، فقها اختالف دارند:

امام شافعی و گرومی دیگر گفتته انتد   
که: ذکر نام خداوند بر ذبیحه سنت استت  

 عمد و این، اگر نام خداوند از روی و بنابر
د، گوشتت آص ذبیحته و   یاسهو، ترا شو

ی مت   أایتن ر  .شکاره حالل است
چنین از مالک و احمد م  روایتت  
شده است. ظامریه گفته اند کته:  
اگر نام خداونتد از روی عمتد یتا    
سهو ترا شده باشتد، ذبیحته و   
شکار حرام است و قتول صتحیح   

شکار نیز ممتین   ی احمد در باره
ثتور مت     است و ابن سیرین و ابو

در  .ی مستتند أقایل بته ممتین ر  
حنیفته و   برابر این دو دیدگاه ابو

ثوری و جمهور فقها گفته  مالک و
اند که: اگتر نتام خداونتد از روی    
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عمد ترا شده باشد گوشتت آص حیتواص   
حرام است اما اگر از روی سهوه ترا شود 

 گوشت حیواص مذبوح حالل خوامد بود.
دلیل وجوب بتردص نتام خداونتد در    

م ، ایتن آیته   منگام بریدص سر حیواص 
ڇ  ڇ  چ شریفه است که میفرماید:

٠2٠اْلنعاٍ:  چژڍ  ڍ    ڌ    ڌ    ڎ  ڎ  ڈ  ڈ
 

به منگتام  ))از گوشت حیوانی نشورید که
 –آص برده نیده است نام خدا بر (ذبح عمداَ

بریده سریا به نام دیگراص و یا بشاطر بتاص  و
چترا کته ختوردص از چنتین      ،شده استت( 

 «.ستور خدا( استاز د نافرمانی) ،گوشتی
قایالص به سنت بودص ذکر نام خداوند 

 ٿچ، قرآنتتی ی بتته عبتتارت آیتته نیتتز

جز آنچه را که خود ذبح  یعنی) چٿٿ
کرده اید( استدالل کرده اند و گفته انتد  

ین آیه سربریدص را  که خداوند متعال در
بدوص شرط گرفتن یا واجب ساختن ذکر 
 ،نام خداوند مباح فرمتوده استت اینتاص   

نین به روایتت بشتاری از حضترت    ممچ
کرده اند که در آص آمتده   عاییه استناد

بته   برخی از یاراص پیتامبر  که) :است
 !اییاص عرض کردند که ای رستول ختدا  

تازه مسلماص شتده  ) مستند که ای عده
از عهد جاملیت بریده اند و برای متا   (و

می آورند اما ما نمی دانتی    یگوشت مای
د را بر ذبیحه ذکتر  که آناص آیا نام خداون

 کرده اند یاخیر آیتا دریتن حالتت متی    
 پیتامبر  ؟!گوشتها بشوری آص از  ی توان

 نام خداوند را ببرید و از: در پاسخ فرمود
مذکور درین ی که تسمیه  «!آص بشورید

حدیم مماص تسمیه و بست  اهلل گفتتن   
منگتتام ختتوردص و  امرشتتده در

آشامیدص است و مراد از نهتی از  
ه کته در آص بست    خوردص ذبیح

اهلل گفته نیتده و نتام خداونتد    
برآص ذکر نیده استت حیتوانی   
است که برای بتاص و بترای غیتر   
خداوند سربریده شتده باشتد و   
بنتتابرین ختتوردص از گوشتتت   

آص  حیوانی که نتام خداونتد بتر   
از نظر قایالص به  ،ذکر نیده است

وجوب تسمیه حرام است ولی از 
ب یا مستح نظر قایالص به سنت و

بودص ذکرنتام خداونتد مکتروه    

از ابن عباس روایت شده استت کته   
ششصی گوسفندی را دراز کرده بتود و  
میغول تیز کردص کاردش بود پیغمبتر  

تتد بن تم تهتتا موتتتات؟ نتتَل  بتته او گفتتت:  )اتَر
 «٣١»بحددت شفرتک قبَّ بن تضجعها؟(

)آیا می خوامید چنتدین بتار آص را   
بکیتتید؟! چتترا پتتیو از آنکتته آص را  

 بشوابانی کاردت را تیز نکردی؟(.
مردی را دید که پای  حضرت عمر

گوسفندی را گرفته و کیاص کیاص بته  
جایی می برد تا سر آص را ببترد، عمتر   
فرمود: بدبشت!! به آرامی و بته صتورت   

 «٣٠» پسندیده آص را بکو.
از نظر عموم م  پستندیده تتر   البته 

آص است که بتا حیتواص بتی زبتاص، بتا      
عطوفتتت و رحتت  رفتتتار شتتود و آص را 
راحت گذاشت و تا جایی که ممکن است 

 از اذیت و آزار آص خود داری شود.
مردم در زماص جاملیت جامای چتاق و  
پرچربی شتر زنده را از آص جدا می کردند 

با این و دنبه گوسفند زنده را می بریدند و 
کار آزار و عذاب زیادی به این حیوانها می 
رساندند، پیغمبر این عمل را تقبیح نمود، و 
استفاده از اعضای حیوانات زنده و بریتدص  

)ما قطع من البه مت  آص را حرام کرده و فرمود: 
 «٣2» و نن ح     هو م ت (

مر عضوی از اعضای حیوانی کته در  
 حالت حیات از آص جدا شتود متردار)و  

 حرام( است. ادامه دارد
 مآخذ:

إن لهتتتتتذه االبتتتتتَّ بوابتتتتتد کاوابتتتتتد التتتتتوح    تتتتتِذا  «  -٠٨
  «.غلب م موهاشنء  ا علوا بهه ذا 

إذا برستتتتلا ال تتتتَلب المعل متتتت  و ذکتتتترت استتتتم اَ   -٠٩
  «.  َّ مم ا بمش ن عل ک

   «.وإن قتلن  ما لم َشرکها کلب ل س موها -2١
  أُتتتتتاب إذا رم تتتتتا بتتتتتالمعراض وذکتتتتترت استتتتتم اَ -2٠

  «. خر    َّ وإن بُاب بعرله  َل تأکَّ
تتتَّ   تتتِت ن بختتتا   بن  -22 إال  بن َاکَّ  تتتِن بکتتتَّ  تتتَل تأک 

 «.َ ون إن ما بمس ه علن نفسه
تتتتتن  عظتتتتتم  وبم تتتتتا الظ فتتتتتر  متتتتتد  متتتا بنهتتتر التتتد ٍ و ذکتتتر استتتم  اَ عل تتته   تتتَّ لتتت س »  -2٣ تتتتتن والظ فتتتتتر  بم تتتتتا الس    «الحبش الس 
تتد بحتتد کتتم شتتفرت ه إذا ذبحتتتم  أحستتو وا  -24 التتذبح ول ح   «.ول رح ذبحته  
مستتتلم از شتتتداد بتتتن او  حتتتدَث را رواَتتتا کتتترده  -2١

  .٣٨اَا  ت 
 .٣٨ابن ماجه اَن حدَث رانقَّ کرده اَا  ت:  -2٦
حتتاکم آنتترا رواَتتا کتترده استتا وگفتتته طبتتق شتتترو   -27

 .4١بخار  ُح ح اسا:ت 
  عبدالرزا  اَن اثر را رواَا کرده اسا. -2٨
متتد و اوداود و ترمتتذ  و حتتاکم اَتتن حتتدَث را اح -2٩ 

 رواَا کرده اند.
 

 .٠٩2اَن حَلل اسا و آن حراٍ اسا  « 27»تنزیهی است.
 فایده و فلسفه ذبح شرعی

تا جایی که بر ما معلتوم استت فلستفه    
ذبح شرعی این است که حیواص در کوتتاه  
ترین مدت جانو را از دست دمد و بدوص 
تحمل عذاب زیاد مر چته زودتتر راحتت    

که آلتت ذبتح    گردد، به ممین خاطر است
باید تیز و برنده باشتد تتا مرچته زودتتر     
کارگر شود و شرط دیگر آص است که ذبتح  
باید روی حل  و گلو انجام گیترد و چتوص   
قطع گلو آسانترین و زود تترین راه بترای   

 خارج شدص جاص از بدص است.
باز به خاطر جلوگیری از آزار حیوانتات  
است که شریعت اسالم کیتن حیوانات را 

سیله چنگ و دنداص منع کرده استت،  به و
چوص ذبح حیواص با دنداص و نتاخن باعتم   
عذاب و اذیت آص می گردد و چتوص اینهتا   
برنده نیستند اغلتب باعتم خفته شتدص     

دستور داده که  حیواص می شوند. پیغمبر
وستتیله ای کتته حیتتواص بتته وستتیله آص  
سربریده می شود  باید تیز باشد تا حیواص 

)إن اَ  متی فرمایتد:    به راحتی ذبح شود و
کتتب اححستتان علتن کلتتن شتتنء  تِذا قتلتتتم  أحستتووا 
القتل  و إذا ذبحتم  أحستووا الذبحت  و ل حتد  بحتدکم 

 «2٨» شفرته و ل رح ذب حت (
)خداوند نیکی و احساص را درمرکتاری  
الزم گردانیده است و متر گتاه در جنتگ    
کسی را کیتید، در کیتتن او احستاص و   

ه آص را نستوزانید و  نیکی کنید)یعنی زنتد 
دست و پایو را قطع نکنید و چیمانو را 
در نیاورید( و مرگاه حیوانی را ذبح کردید 
در ذبتتح آص نیکتتی و احستتاص را در نظتتر 
بگیرید، باید کارد را تیز کنید تا حیتوانی را  

 که سر می برید زود راحت شود(.
یکی از انوا  نیکی و احستاص بتا حیتواص    

ه ابتن عمتر از   درمنگام ذبح، آص استت کت  
)بن الوبتن ُتلن اَ روایت کرده است:  پیغمبر

عل ه وسلم بمر بن تحد  الشفار و بن توار  عتن البهتائم 
 «2٩»و قال: إذا ذبح احدکم  ل جهز(.

)پیغمبر گفت: به منگام ذبتح حیوانتات،   
باید کارد تیز باشد و در برابر چی  حیوانات 

ی و فرمود مر گاه یک دیگر حیوانی را نکیید
از شما حیوانی را ذبح نمود باید قبالخ خودش 
را آماده و کارد را تیز و سایر وسایل را مجهز 

 نماید(.
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  جه دعج    ج   وج و  یجج  ړي  و   ج   وج  

؛ تججججج الت   جججج   وججججج و  یججججج  ړي  جججججه عمجججج     جججج  

 هللا  ه بج وا ي: 

 7٨الحأ: چۓۓھ ھ  ھ  ھ ے  ے چ
هللا  ه بج  ه دیج   ج   دت وج     جه  

 .     ت  وی  نه ده 

ۇ  ۇ  ۆ  ۆ   ۈ  ۈ  ٴۇ   چ

  ٠٨١البقرة:  چۋ
هللا  هججج بج  وججج و  دستجججه یججج  ړي  و  

  خوي نه دسته ی  ړي. 

 :ا يو  ملسو هيلع هللا ىلص ېغمبض

تتر   َولَتتنأ َ َشتتاده التتد ََن َبَحتتد  إ اله غَلَبَتته    إ نه التتد ََن َ سأ
تتتتتتتَتع  و وا ب الأ َتتتتتتتدأوَ  تتتتتتتر وا  َواسأ ة  َ َستتتتتتتد د وا َوقَتتتتتتتار ب وا َوبَبأش 

ء  م َن الدُّلأَج    ِأ  «1».َوالرهوأَح   َوَش
وججج نه د   لججج ک  بججج  شجججوه د ججج   

ی  سججه  د جج   ججد   ججي  ججه د جج   جج   ججخوي  جج ي 

 وجججججج  وجججججججیدهنجججججج   ججججججه ې جججججججل عمججججججل  جججججج   . ېجججججج ي 

 وسجججججج ال   جججججج ه سي  جججججج      ججججججد  وس جججججج     ججججججه 

لججججججه ځدېججججججه  جججججج   وجججججج) س  ید ججججججه  و د شجججججج    ججججججه

  دو ه ی  ړ .

   :ا يو  ملسو هيلع هللا ىلصد  سن ه  ېغمبض

 ججج   ې یججج س نجججه وس ججج    ېجججد   دتجججه د دک  جججي 

ده ځجججججججه  ججججججججه  غجججججججج  دوو  جججججججج   غججججججججه ه ججججججججد  وجججججججج نه 

ي  غه ځه ګ ج ه نجه  ې ی سو  تد  غه وې ه  

وه.  ججججه ځججججه ګ جججج ه وه  ځیجججج  ځججججه تد   جججج  ې وجججج  د 

دځجججج    ملسو هيلع هللا ىلص غججججه څخججججه  ججججدي وو  و سوجججج   هللا

   سه  ن ق   نه د   ېیوو . ې   غجه وېج  

 جججي د هللا  هججج بج د شجججه یدو دیني  س یججج  ن   

بجج  عی جج  ځججه وشجج ه  ن   غججه وېجج   ځججه ئجج  د 

 هللا    سه  ن ق    ېیوو .

  د  تججججججججججججدیث شجججججججججججججداف یجججججججججججج ي  جججججججججججججي  وججججججججججججج و

ی یجج ل تد غججه وې ججه  ججه  جج س ده  ججي  ججه ګ جج ه 

    د   د   ېوده نه وي. 

 «2».«ر وا َواَل تت َعس ر وا  َوَبش ر وا  َواَل تت وَتف ر واََس  »

  ې و  ته     خوي  ه     و و    

 جججججه    د جججججه  ن جججججد  د ې شججججج  ب  ېبجججججضي  ججججج    و

  .  ید   

  س ججه د  وجج نای  د  شججدوعی   جج بي  ووجج    ججه 

ې  جه ې یجه نجه  ج ي  جج    ؛  وجه لدن جه  جي  ججه 

ې ججل ېجج      ججد  نجج سو  ړې نجج   جج  سو   و نجج سو  د

 ځ وټ نه   ي      ؛ ځوه هللا  ه بج وا ي: 

ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ   ۈئ  ۈئ         ېئ  ېئ  چ

 ١١القصص:  چىئ     ىئ  ی  ی  ی  ی  ىئېئ

تد غججه چجج  لجج ک ه ججد ګمججد ه د   ججي د  

هللا د السیجججججج وو   دتججججججه  ججججججه ې ججججججل ېجججججج      اجججججج   

 
 
 ججججججي هللا د سججججججج ي  جججججج    هجججججج   نجججججججه  سو   وي  یقی جججججج 

  د ی  ي.

  هو   وججججججج و  تججججججججد  غجججججججه وې ججججججججه  ججججججججه  جججججججه عمجججججججج  

 وججججججججججج    ججججججججججج   و  بجججججججججججه ده  جججججججججججي لججججججججججج ک د هللا  جججججججججججه 

 :و ي  لع ئشهن اد  ول    و هع نه   ي. 

تتتتَر َرس تتتول  اللهتتتته  » تتتتَرَأن  إ اله َبَختتتتَذ  ملسو هيلع هللا ىلصَمتتتا خ  ت  بَتتتت أَن َبمأ
تا َكتاَن بَبتأَعتَد  تا   َتِ نأ َكتاَن إ ثأم  َأَسَرن َما  َمتا لَتمأ ََ  تنأ إ ثأم  َب

وأتته   وَ  تته  إ اله َبنأ  ملسو هيلع هللا ىلصَمتتا انتأتتتَتَقَم َرس تتول  اللهتته  الوهتتا   م  ل وَتفأس 
 «3»«.تت وأتَتَهَ  ح رأَم   اللهه    َت َتوأَتق َم ل لهه  ب َها

جه   
ه
د دوو  ج سون   جه  ج ځ تجه ملسو هيلع هللا ىلص َسُوج ُ     

 ججه دعجج    جج  د ند ججل  و  یجج   ججه 

  ړه هللا  ه بج و ي :

ڄ  ڃ    ڃ   ڃ  ڃ  چ

چ  چ   چ  ڇ  ڇ    

ڌ    ڌڇ  ڇ  ڍ  ڍ

ڎ  ڎ   ڈ   ژ  ژ  ڑ  

ڑ ک ک  ک  ک   

 2١٠ – ٠٩٩اْلعرا :  چگگ گ 

  ه عي  ې یج س  ج ه   جه یج   

  ججججججد  جججججج ه  و د ن    جججججج ن  څخججججججه  جججججج  
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 ړوه.  ججججججججه د شججججججججیو      ججججججججه ځججججججججده   ججججججججه تجججججججج  

 
 
 و  ججج ي  نججج   جججه هللا   ججج ه ویججج  ړه؛ د  یقی ججج 

بججججججججج  شجججججججججوه  جججججججججي   ججججججججج سه  ججججججججج ه  وس جججججججججدون ی د .

 د   ګجججججج سو ې وجججججج  تججججججه   ججججججه د شججججججيو      ججججججه 

   ججججججججه  ججججججج ي  نججججججج  ځ ضتجججججججه  وو وجججججججه وسوجججججججې ي 

  .  ه   ي ی د   ه ت 

دیججججه  یجججج  د  غججججه ې وجججج   ججججه وړ نججججدي د  

 ي ت  ته ځ ل  ې ي.  جه دک  ج  ن    ج    و 

ی ججض  وجج م    جج  وي. د دیجج   ججه وړ نججدي ځججه 

 جج  دعجج    جج ون ی  یجج   و رججبض  جج ي    تججد 

تجججه  ‡دک  جججي هللا  هججج بج   سججج    و  ججج سو 

د ادعججج   وجججده  ججج  د ند ججج  وا ججج  توججج   ججج   

 وسته وا ي ئ  دي:

ڻ  ڻ     ۀ   ۀ        ہ     ہ  ہ      ھ  چ

 44 – 4٣طه:  چے      ھ   ھ  ھ     ے 

؛ ځوجججه  غجججه د ال ججج ادعججج   تجججه وس  

تججججججده تېججججججد   جججججج  . نجججججج   غججججججه تججججججه ند ججججججه ېبججججججضه 

؛ د دک   جج سه  ججي نوججی   هسجج    جج ي   و جج  

 ی  وو د  ي.

د ادعجج    ججه لېجججد  ووجج    جججه وړ نججدي  ججج  

د ند ج  ېبجضو توج  شج  .  وج م ن   ېج  ځجه 

 ي؛ ججججججججج  ېبجججججضي  جججججججججد ججججج جججججه ې  ججججج   ججججج   دو جججججدو ن

 :  ا يو  ه بج  هللا

ڎ    ڎڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ   ڌچ

ڑ  ڑ  ک    ک     ژڈ  ڈ  ژ

 ١٣احسراء:  چک  ک
    ځ جدګ ن  تجه وو یجه:  غجه  

وا ججج  دي  ججج ي  جججي  غجججه تجججد    ججج  یجججه 

وي؛ ب  شوه شیو   د دو  تد  ج ځ 

اوجج د  یجججد   ججج ي  بججج  شجججوه شجججیو   

 د  وو   ی  سه دیم  د . 

 ۶۳ ججه  وجج س  د  ججه  و د اوجج  

هججد    ججدا  د   ت جج ن    یجج   جج نمبججض س 

ې وججججججججج  تججججججججججد  ځ ېد بجججججججججج  س ووجججججججججج  ن   

وا ججججج وي  د شجججججیو   د  ججججج سو     ی جججججه 

 ځ    ده.

 
د  قمجج    ججه تویم نججه س ونججه  جج  د دعجج   

وسووجج ه  ججد وجج  نیو د رججبض  و  یجج  ېبججضه  جج  

 ه دک  ړه هللا  ه بج د  قمج    ی ده ش ک ده؛

 : وا   د س ي ځی ن ي 

ې  ې  ې  ې   ى  ى  چ

ۇئ   ۆئ   ۆئ       ۇئائ  ائ      ەئ  ەئ  وئ  وئ

ۈئ  ۈئ      ېئ  ېئ     ىئ  ىئ  ىئ    ی  ی  

حئ  مئ  ىئ  يئ  جب          حب  خب    جئی      ی

يت      جث     ىتىب  يب  جت   حت  خت  مت

 ٠٩ - ٠7لقمان:  چمث  ىث  يث

 ک  وى  يججه!  جج نځ وجج   جج ه   جججه  

 و  جد  غجه ی    د  ج ه  د ځجدو  پ يج ى  ج ه 

له رجبض  ج ه  جي تج  تجه سوجې ي؛  قي ج   جي د  

  ېجججې جججل   .د  پججج  ځ  م جججه  ججج سون  څخجججه د 

   جه ې وج  څخجه  ج   جه ې و  تجه  جه ګدځج ه

 و  ججججججه  هوججججججه  جججججج   بججججججضج   ججججججه ګدځججججججه؛   ړوه 

 قينججي ېبججضه ده  ججي هللا  ججي، اپججدج   بججضج  

 ه ت ج   ج  دي   ه سو ج ا  ج ه  .نه ې ی ي 

  و ږی دي لججججه   ججججټ  جججج ه؛  قي
 
 ججججه    جججج   ججججي   جججج 

 ږی ن     د ېدو ږی ه د ځد د .

د  ججججججه د دیججججججه تویم نججججججه نوججججججی    ججججججه دک 

یج  تجه   نځ    ځیج نې  عمجل   جځدېه     و  

د ځجججججدو  پ یجججج    و  جججججد ت جججج  ی   رجججججبض  و   ځ  ججججه

؛ ځوججججه   ججججد ځجججج  هدوت  و یجججج د شجججج   د  یجججج  

وججججده  جججج   ووجججج    و نهججججي عجججج     وججججد د وجججج  نی 

یجججججج   د  ججججججه وس اججججج   ځدېججججججه  جججججج  پججججج     جججججج ي. 

 ې هجججج  سو نججججه  و د  بججججض  و اپججججد څخججججه  د ېججججی 

یجج د  ي؛ ځوججه لجج ک  ججي دیجج  تججه ځ  ججه  جج ي  

 غه ی   ې ه   و ن سو ه دو ی  ر  ت  ته 

جم ججججج  دیجججججه  جججججه س ت  نوججججج     ړتیججججج   جججججدي. د   ججججج

  ی  ن     ځی   ش ي     دي  ي و ی :

ہ  ہ   ہ  ہ  ھ   ھ  چ

ڭ  ڭ     ڭے  ے  ۓ  ۓ  ھھ

ٴۇ  ۋ    ۈڭ   ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ

ۋ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  

ى  ائ   ائ    ەئ    ىې  ې

ۈئ     ۈئەئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ     ۆئ

ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی  

یی  جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ  

 ٠2٨ - ٠2١الوحَّ:  چجب  حب

ې ججل سا  جج سي تججه  ججه  پججه  جج  ي د  

 و یججججججه  جججججج عظ  ځ  ججججججه  جججججج ه  د دو  وججججججده  ججججججه 

 غججه طداقججه ځ ججث  جج ه  ججي  غججه تججد    ججه یججه 

سا  جج سه  ججج ه د   جججه  غجججه  وي  بجج  شجججوه وججج  

   ویجججو  د   و د   جججه  غججج  ئجججچججج   جججي د دی جججه 

 ججججه  جججج  . وجججج  دي ه جججج  یججججه  جججج ه د   ججججي  ججججدالس 

 جي   ن   ه  غه   ه وی  وس ج  هوی  وس   

ت وجج  تجججه  جججه  غجججه وججی  دس ججج   شججج ک وي   جججه 

 رججججججبض ېجججججج  رججججججبض   ونوجججججج  تججججججه نجججججج  رججججججبض و جججججج ي  

ه جججد یجججه د .  ججججد دیججج    ججج  شجججه  و  ججججد  ې  پججج 

  دتججه  ججه ځججل چجج  نججه  ېجج ي  دیجج    وېججد  د هللا

 ججد دو   ججه یمبجج   ېجج ه   ججه د دو  د چ  نجج  

 ججججه وجججججه ت  ېجججج ه. بجججج  شججججوه هللا د  غجججج  ې وجججج  

   ججد  د   ججي  د ېیګجج س   دي  و یججه   سونججه 

   ي.

د  ججه دیجج  تججه  ججه دعجج     ججد شجج    ېجج   ججه 



 

   

   

11  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تومججج   یججججه نوججججی    و  جججه وججججمه ت ګججججه د 

 غججججه ځ ججججث  و   یججججا   تججججه ئجججج  ع مجججج  ججججج  ا 

    ېجججه عمجججل تجججه واجججل  ېججج ي  جججي واججل. تومججج

 جججد ې جججل وججج  ځججج   و هجججع شججج   وي. د  سن جججه 

توم   ه   و  ع م  دالی   ه ځ جه ی ذوج ه 

وا جججج  تججججه واججججل  ېجججج ي. نجججج  د   و ججججب  ججججدي  ججججي 

د سجججج ي لججججه تججججه ځججججه دعجججج    جججج ي  ججججي  جججج   ججججه 

  وج  دالی ج  ه ځج  وي  و  ج  دعج    ج ون   

 ججه ې ججل ځجج    جج  س ووجج  ج وي؛  وججه لدن ججه 

شججج ه  جججي د ځجججل د ج ړو ججج    ججي د  ېبجججضه ځیججج  

یججججججه تججججججد  پججججججه ځجججججج   ججججججج ړو   ړاجججججج   جججججج س د . 

 ېججججج ز یجججججج   ي ی ذوجججججج ه ېججججج   نججججججه د . ځ  جججججج  

 ړاججججج   و ځ وججججججټ   اوججججججد  و عمجججججل د ؛ ځوججججججه  ججججججه 

 و د  غجججه    ججججدو ملسو هيلع هللا ىلص   ججج  دوس  جججج   جججي  ېغمبججججض

تجججه هللا د  وججج   وجججد    یججج وبي   جججه  غجججه  ججج  

 ججججد  ې هجججج   جججج   ی ګجججج س شجججج   د   و د دعجججج   

د ګټجج س ځ  ججي دي.  ججه دک  ړه    جج   جج  ئجج  ه جج ججه 

 وا ي:  ه بج هللا

چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ   ڇ  ڍ  چ

ڈ          ڎ         ڎ        ڌ      ڌ       ڍ

ک  ک       کک    ڑ     ڑ    ژ      ژ 

گ  گ  گ         گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ           

ڱ  ڱ    ڱ  ں   ں    ڻ  ڻ  ڻ  

ڻ      ۀ        ۀ    ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  

ۓ    ڭ    ڭ    ۓھ        ے  ے   ھ 

 ٣٦ - ٣٣ صلا:  چڭ

تججد  غججه چجج  لجج ک  ججه وا جج   جج  ه ججد  

یه د   جي د هللا  ج سي تجه ځ  جه  ج ي  نېج  

ن  څخجججججه ن عمجججججل  ججججج ي  و و يججججج :  ه د  وججججج م 

ن  ته  ي.نه دي وده ځد ځد  السه    یه  و ځده

 ججه  غججه طداقججه  د  ق ځججل  جج سي ځججدي  داججع 

یجججه ده  ځیججج  ځجججه  غجججه    ججج ه  جججي  غجججه تجججد    ججج

لججججج ک  جججججي وججججج    و د  غجججججه تجججججد  ججججج ځ یججججج  هو  

دیجججججججججججججججججججججججججججمني ده  د سججججججججججججججججججججججججججج ي وي  وجججججججججججججججججججججججججججه یججججججججججججججججججججججججججج  

ت د یمشجججداوه  دووججج   و د  ېججج   د  غجججه 

ې وجججج   دتججججه  ججججي رججججبض  جججج ي ځججججل لجججج ک نججججه  جججج ي 

ې ل   ال   و د  ې   د   ي  ځدخي د ل جت  

 دتججه ځججل لجج ک نججه  جج ي تدالوججه  جج ال   و  ججه د 

ه شججججیو      ججججه ځججججده   ججججه تجججج  و  جججج ي  نجججج   جججج

 
 
 ججججججججججججججج سه  ججججججججججججججج ه  هللا   ججججججججججججججج ه ویججججججججججججججج  ړه؛ د  یقی ججججججججججججججج 

  وس دون ی د .

دیججججججه  ی  نججججججه یجججججج ي  ججججججي نېجججججج   ېجججججج ز    ججججججه 

 ملسو هيلع هللا ىلصدیجججم   ججج   جججه دووججج  ځجججد  ي  و د  ېغمبجججض

 جججججه ژونجججججد  و د  وججججج    جججججه تججججج سا   ججججج  د دک ه جججججد 

ځې ګججججججججججججج  شججججججججججججج ه؛  وجججججججججججججه د      یججججججججججججج   و  نججججججججججججججدون  ی  

 ی  دونجججه  جججي یججج   ي د  وججج م ن ن  تججج جد ن   جججه 

    ش ي دي؛ ی   ې ه   و م ن

َ  َعَل أتته   عتتن تتلهِ ا َُ ن َرَتأتتَرَة  قَتتاَل: بَتَعتتَث الوهب تترُّ 
تتتنأ بَو تتتر  تتتد   َ َجتتاَءتأ ب َرج تتتَّ  م  َوَستتلهَم َختتت أَل  ق بَتتتََّ َنجأ
   َ َحو  َفتتَ  َت َقتتال  لَتته : ث َماَمتت   بأتتن  ب ثَتتال    َتَرَبط تتوه  ب َستتارَ 

د   َ َخَرَج إ لَ أته  الوه  َ  م نأ َسَوار   الَمسأج  َُتلهِ ا ب ترُّ 
   َتانأطََلَق إ لَتتِ «َبطأل ق تتوا ث َماَمت َ »َعَل أته  َوَستلهَم  َتَقتاَل: 

د   َ اغأَتَستتتََّ  ث تتتمه َدَختتتََّ  تتتج  تتتَن الَمسأ تتتب  م  تتتَّ  َقرَ  َنخأ
تتتتَهد  َبنأ اَل إ لَتتتتَه إ اله اللهتتتته  َوَبنه  َد   َتَقتتتتاَل: َبشأ تتتتج  الَمسأ

ا َرس ول  اللهه     «4» .م َحمهد 

لججججه  ملسو هيلع هللا ىلصو يجججج :  ېغمبججججض  ځجججج  داده 

 وجج وی   د نبججد ېجج   تججه و ېجج  .  غجج   د ځنججي 

ت ی ججه هسی جج  یجج  وجج    وجج ض  جج   س ووججو   ججي 

هج   ن  یجد    غج   د  د   ججد 
ُ
م  جه ځج   

ُ
ه

وستجججه  ملسو هيلع هللا ىلص جججه  ججج   وججج     اججج   وتججج  .  ېغمبجججض

س  وو جججججی وئججججج  واجججججل: هم  جججججه ې  ججججج ي  ججججج  . نججججج  

د   ون  ېج   
ُ
 غه د ج      ه نژدک    د ې

ه والړ   ځججج   يججج  ووا لجججم  ځیججج  ج  ججج   تجججه تججج

س ی جججج  و ویججج  واجججل:  ه شججج  دي وس ججج    جججي د 

هللا  دتججججججه ځججججججل د عسجججججج د  وړ لجججججج ک: وشجججججج ه  و 

 د هللا  ېغمبض د . ملسو هيلع هللا ىلص  مد

م  ججججججه ځجججججج  
ُ
د  تججججججدیث شججججججداف یجججججج ی   ججججججي ه

ه   د  ېغمبض
ُ
د یج   ې هج  څخجه   ج هده  ملسو هيلع هللا ىلص 

شجججججج   و  ججججججه ې  جججججج ي  ېججججججدو وسوووجججججج ه ئجججججج   ججججججه 

  وړ. ې  ه ې یه  یم   س 

: الد َن   -   ُح ح البخار  كتاب االَمان بَاب 
 . ٣٩: َ سأر  
بَتاب  َمتا َكتاَن ُتح ح البختار  کتتاب االَمتان  -2

 ٦٩: َوالع لأتتتتتتتم   ب الأَموأع ظَتتتتتتت    ََتَتَختتتتتتتوهل ه مأ  ملسو هيلع هللا ىلصالوهب تتتتتتترُّ 
تتح ح مستتلم کتتتاب الجهتتاد والستت ر  بَتتاب  ُو

َمأر  ب التته أس  ر    .٠7٣4:   ر اْلأ
البختتتتار  كتتتتتاب المواقتتتتب  ُتتتتح ح -٣

تتَف   الوهب تتر    ُ ُتتح ح و  ٣١٦١: ملسو هيلع هللا ىلصبَتتاب  
 ملسو هيلع هللا ىلصمسلم كتتاب الفضتائَّ بَتاب  م َباَعَدت ته  

ثَاٍ   ت َ ار ه   ل ْلأ َهَله   الأم َباح   م نَ  َواخأ  . 2٣27: َبسأ
بَاب  ُح ح البخار  کتاب الصَلة  -4

َأض ا   ر َلَم  َورَبأ   اَْلس  ر  َب غأت َسال  إ َذا َبسأ  اال 
د   ُح ح مسلم کتاب  و 4٦2: الَمسأج 

َس  ر  وَ الجهاد والس ر  ه    بَاب  رَبأ   اْلأ َحبأس 
 .٠7٦4: َوَجَواز  الأَمن  َعَل أه  

 

آ

ملسو هيلع هللا ىلص

«»
«»
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مکافتات را   : مساوات دراصل خلقنت  -ج
دراین آیته نیتز میتامده میکنتی   اهلل     

 فرماید: متعال می

ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  چ 

ٿ  ٿ ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ    ڤ  

 ٦ - 4الت ن:  چڤ   ڦ  ڦ

ما انساص را) از نظر جس  و روح( در  »
بهترین شکل و زیباترین سیما آفریتده  

تترینِ  ای ، سپس ما او را به میاص پستت  
پستاص برمی گردانی ) و از زمره بدترینِ 

 .مردماص می گردانی (
بناً  اصل خلقت جنس انستاص)اع  از  
ذکور و إناث( گرامی دانسته شده است، 
سپس مطاب  مماص خلقت بدوص توجته  
به جنسیتی کته دارنتد، مرکته ایمتاص     
بیاورد و عمل صالح انجام دمتد گرامتی   

بتدکار   شود، و مرکه گمراه و دانسته می 

بنتابراین  » آفریده است نیکتو آفریتده  
امکاص ندارد زص نتاقص العقتل آفریتده    
 شده باشد اما درعتین حتال بهتترین و   

 شگفت آورترین مشلوق باشد.  
ختوانی    در نصوص شرعی محک  متی 

که انساص)خواه ذکور باشد و یا إناث( بتر  
گونه   نیکوکاری مشتار و تواناست، مماص

ستاد و نافرمتانی استت، و    که قادر به ف
پتاداش یتتا عقتتاب در میتتاص دو جتتنس  
میترا است، بدوص آص که زص به دلیل 
عقلو استثناً گتردد! خداونتد متعتال    

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  چ فرمایتتد: متتی

ٺ    ٺپ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ

 ٠٩١آل عمران:  چٿٺ  ٺ

پس پروردگارشاص دعای اییتاص را  » 
پذیرفت و پاسشیاص داد که متن عمتل   

یچ کسی از شما را که به کار پرداختته  م
ضتائع   -خواه زص باشد یتا مترد   -باشد

پتاره ای از شتما از پتاره     نشوام  کترد، 
دیگتتر مستتتید) و ممگتتی ممنتتو  و  

 «ممجنس می باشید(
بناً  مرداص و زناص در پاداش و عتذاب  
مستتاوی مستتتند و شتتر  تنهتتا بتته   

ماییاص که محل نیت است، و اعضای  دل
نگترد!   عمل است می شاص که موضع بدص

 فرماید: ممچنین می
ڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  چ

ڌ  ڎ  ڎ  ڈ    ڈ  ژ  ژ  ڑ  

 ٠24الوساء:  چڑ  ک

کسی که اعمال شایسته انجام دمد  »
 -خواه مترد و ختواه زص   -و مؤمن باشد

چناص کسانی داختل بهیتت شتوند، و    
 «ناص نیوده آکمترین ستمی ب

و به صراحت دیده مییود که مرگونه 
در مقام جتزاً و پتاداش را در روز   ظل  

کند؛ زیرا م  مترداص و   قیامت، نفی می 
م  زناص را در پذیرش ایماص و ورود بته  

 بهیت، مساوی قرار داده است.
آیه سوره حجرات دیتده مییتود     در

بیاص میدارد کته   که قرآص کری  صراحتاخ
 ی تقواست:  برتری در میاص بیر، بر پایه

 ٠٣جرات: الح چڎڇ    ڍ  ڍ  ڌ  ڌچ

بی گماص گرامی ترین شتما در نتزد    »
و ایتن آیته    «خدا متقی ترین شما است

ادعای تمییز بر اساس جنسیت را باطتل  
 کند. می 

مساوات میاص افراد بیتر را   رسول اهلل
بدوص در نظر داشتت جنستیت تاکیتد    

 نموده فرمودند:
َوان  الأم شأ     قال الرسول )و الوها   َسَواء  َكَأسأ
 «٠4» نهَما ََتتَتَفاَلل وَن ب الأَعا  َ   (إ   وَ 

انسانها مانند دانه مای شتانه بتام    » 
 صحت و و فق  برتری شاص در ند،ا برابر

در بعضتتی طتترق ایتتن  عافیتتت استتت(،
إنمتتا َتفالتتلون  ) و حتتدیم آمتتده استتت:

یتک   تنها برتری انساص ما از و»  بالعبتادة(

گتردد؛   مالا متی   باشد نابود و
شتتریعت تنهتتا  لهتتذا تمیتتز در

انستتاصِ متتؤمنِ متتدایت  »میتتاص
انستتاصِ گمتتراه و   »و« یافتتته

 استتتت بتتتدوص در« منحتتترف
 نظرداشت جنسیت شاص.

مورد کمال و  قرآص کری  در و
و شگفت آور بودص  أقدرت اهلل

ۀ  چ فرمایتد:  مشلوقات متی 

 7السجدة:  چہۀ   ہ  ہ  ہ

سى که مر چیزى را مماص ک» 

 مولوي عبدالعزیز                                                         
 :قسمت دوم
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 .«دیگر به سب عبادت است

در حدیم دیگر  پیامبر گرامی اسالم
إ نهَمتتا الو َستتاء   رستتول اَ ) قتتال: فرمایتتد: متتی

.)  «٠١» َشَقائ ق  الر َجال 

 زناص ممساص و مت  ردیتف مترداص    »
 اوصتاف میتابه و   بناً  در خلقت و«.  ندا

 ممانند یک دیگر اند.
جایگتتاه : اهمیننت شننورا در اسننالم -د

دارد به کسی پوشتیده نیستت     یعظیم
درممه امور مهت  بته   باید  که مسلماناص

عنواص یک اصل کلی مطتاب  آص عمتل   
نمایند، اهلل متعال به رستول ختود امتر    

 :نمتتا میتتوره میکنتتد بتتا صتتحابه 
 «٠٦»٠١٩آل عمران:  چڦڤ  ڦ  ڦچ

در کارما با آنهتا میتوره و رایزنتی    » 
 «کن

مای میوره بازنتاص میتورت    از نمونه
باره از شیر گرفتن فرزنتد   پدر و مادر در
قترآص   در صتراحتاخ  أه اهللشاص است ک

 کری  بآص امرنموده فرموده است:
ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ   ىئ  چ

 2٣٣البقرة:  چیىئ  ىئ

رعایتتت  و اگتتر آص دو، بتتا رضتتایت) و
مصالح( یکدیگر و میتورت، بشوامنتد   
کودا را)زودتتر( از شتیر بتاز گیرنتد،      

 گنامی بر آنها نیست.
این آیه، پدر و مادر را به میتورت بتا   

در متتورد از شتتیر گتترفتن   یکتتدیگر
دلیتل   کنتد، و   فرزندشاص رامنمایی می

واضح است که باید در امور مربتوط بته   
خانواده زص و مرد با یتک دیگرمیتوره   

 نموده عمل کنند.
 و اگر به سیره پیامبر بزرگوار اسالم

یارانو نظری باندازی  متی بینتی  کته    
میوره نمودص اییاص مشصتوص مترداص   

ام  از زناص  عمومی و نبوده بلکه در امور
 نیزنظر خواسته اند از جمله:

توافت    بعد از :حدیبیه رسول اهلل در -1
 سه دفعته  صلح با میرکین به صحابه

امر نمود که قربانی متای ختود را ذبتح    

نکاح خود شتاص میتوره نمائیتد، ایتن     
 دو بار تذکر داد. مطلب را آنحضرت

میوره گرفتن خلیفه دوم ستیدنا   -4
در بابت مرادوه  از دخترش، عمرفاروق

) َتَقتتتاَل ع َمتتتر  بأتتتن   شتتتومر: جنستتتی زص و
َصتتَ  ب وأتتا  ع َمتترَ ل حَ  الأَخطهتتاب   ثَتتتر  َمتتا فأ : َكتتمأ َبكأ

َها؟....(  «2١» َتصأب ر  الأَمرأَبة  َعنأ َزوأج 

 جواب عمتر  در حضرت حفصه »
بلند ترین متدت کته زص تتوا ص     گفتت:

شتو   یتا  دوری از شومر را دارد چهار و
بعد ازیتن افتراد    گفت: عمر ماه است.

جبهات  مجامدین اردو را اضافه ازین در
 «طل نمیگذارمجنگ مع

ممتراه   میوره عبداهلل بن عمر -5
دربابت رفتتن بته    حفص  ام المؤنین:

مستوله   شترکت در  مجلس حکمتین و 
)َعن  ابأتن   همعاوی و مصالحه میاص علی

َصتتتتَ  وَ  تتتتَواتت َها  ع َمتتتتَر  قَتتتتاَل: ت َدَخلأتتتتا  َعلَتتتتِ َحفأ َنسأ
: َقد ... (  «2٠» تَتوأط ف   قت لأا 

داخل  حفصهمیگوید: نزد  ابن عمر »
متایو آب متی    گیسو شدم درحالیکه از

بته   توجه کامل ابن عمتر  کنایه از چکید)
خوامرش در مالقتات کته بتا او داشتت(     

مستلمین   برایو گفت : از جریتاص نتزا   
و من میچ نو  دخالت در نزا   خبرداری،

کته رفتتن متن را ضتروری      اییاص ندارم
گرداند، چه میوره میدمی که بته طترف   

یانه؟ بترای    حکمین بروم وجای اجتما  
متن   مردم انتظار تو را دارنتد، و  گفت: برو

سرمای ختود را بتراشتند امتا     نموده و
کسی به مدایت رسول اهلل عمتل نکترد   
موضو  به رسول اهلل گراص تمام شد بته  

ای خود داخل شده موضو  را بته  خیمه 
از  میتتاص گذاشتتت و  در ام ستتلمه

ام  "نافرمانی اصحاب خود شکوه نمتود  
به اییاص میوره داد کته،   " لسلمه
میشوامیتد ایتن کتار عملتی شتود       اگر

 بتدوص گفتت و   خودتاص بیروص شتوید و 
د، یت شنود باکسی سرخود را حلت  نمای 

وقتیکه رستول اهلل مطتاب  میتوره ام    
بته صتورت    مود صتحابه سلمه عمل ن

را حلتت   بستیار عاجتتل ستترمای ختتود 
که دریتن ازدحتام    نزدیک بود نمودند و
 زیر پا نموده و بکیند: را یک دیگر

تر جأ  بُّ َذل تَ  اخأ َ  َبت ح  ) َتَقاَلاأ ب ٍُّ َسَلَمَ  ََا نَب ره ا
َنَ   تتوتأه مأ َكل َمتت   َحتهتتِ تَتوأَحتتَر ب تتدأ ا م  ث تتمه اَل ت َ ل تتمأ َبَحتتد 

ع َو َحال َقَ  .........(وَ   «٠7» َتدأ

 در حدیم دیگری پیامبر اکترم  -2
قتتال   عتتن عبتداَ بتتن عمتتر ) متتی فرمایتتد:

تتت ر وا  َُتتلهِ اللهتتته  َعَل أتته  َوَستتتلهَم: )َبش    َ قتتاَل: َرس تتتول  ا
ه نه(  «٠٨» َعَلِ الو َساء    ر َبنتأف س 

با دوشیزگاص راجتع بته خودشتاص    » 
اگتر نظتر شتما را    یعنتی   میوره نمائید

 .«نپذیرفتند مطاب  نظرشاص عمل نمائید
نیز نستبت معلتوم نمتودص رای     و -1

کتته ختتود  یدوشتتیزه گتتاص در صتتورت
دختراص مستتقی  نظتر ختود را اظهتار     

این میوره بتا   :رسول اهلل فرمود نکنند،
مادراص شاص و از طری  آنها با دختتراص  

 شاص صورت گیرد:
ُتلِ اَ -َرس تول  اللهته   )َعن  ابأتن  ع َمتَر قَتاَل قَتالَ 

 «٠٩» آم ر وا الو َساَء   ِ بَتَوات ه نه (.»  -عل ه وسلم

کته   دتکنت  روایتت متی   رتابن عم
با زناص درباره دختراص  رسول اهلل فرمود:

 شاص میوره کنید(، چوص زنها خصوصتاخ 
دختراص با مادراص خود متر حرفتی کته    
الزم باشد آنرا اظهار می نمایند، آنچه را 
در بین خود می گوینتد بترای پتدراص و    
 برادراص شاص نمی گویند. با زنها در بتاره 

میترس  نارفتن تویک نو  تفرقه 
متردم بهانته جتو از     تعبیرشود و

نرفتن تو دلیل بته ادامته جنتگ    
ابتن عمتر    بگیرند بناً  باید بروی،

آص قدر اصرار  حفصه می گوید:
تغییرداده  که من نظر خودراورزید

رشتدم  س حکمتین حاض به مجلت 
داشت  که درین  نظردرحالیکه قبالخ
 .«نیوم مجلس حاضر

نصتوص   این ما نمونه متای از 
 احادیتم نبتوی   قرآص کری  و
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مستند که میوره با زناص را، نیاص داده 
توضیح می دمد که چطور رسول اهلل و  و

صحابه بزگتوار اییتاص در کارمتا اعت      
ختتانوادگی از زنهتتا میتتوره  سیاستتی و
به میوره زنها اع   یزامت را ن خواسته و

 خوامر امرنمودند. از زوجه دختر و
، کته ابوموستی اشتعری    یحدیث در -ه

 فرمود: رسول اهلل ،آمده استروایت می کند

لتتتتتم َ متتتتتَّ متتتتتن  )كمتتتتتَّ متتتتتن الرجتتتتتال كث تتتتتر  و
م بوتتتتتا  الوستتتتتاء: إال آستتتتت   امتتتتتربة  رعتتتتتون  و متتتتتَر

عمتتتتران  وإن  ضتتتتَّ عائشتتتت  علتتتتِ الوستتتتاء كفضتتتتَّ 
د ع  .24٣٠مسلم -٣4٠٠بخار :رقم:( الطعاٍلِ سائر الثَر
اند، اما  مرداص زیادی به کمال رسیده »

از زناص تنها مری  بنت عمتراص و آستیه   
و « اند به کمال رسیده ‡ممسر فرعوص

حدیم  ظامر است که کمال ذکر شده در
باشد  مشتص انبیاً و برگزیدگاص بیر می
اند؛  که به باالترین درجات صالح رسیده

کند مرداص زیتاد   می و این حدیم، ثابت 
در ایتن   نیز ناقص میباشند و پیتامبر 

ی التزام دینی،  حدیم صالح را  از ناحیه 
  اند. از زناص نفی نکرده

اهلل م عال، دو زن )یعنی همسر فرعون  -و

را بته دلیتل ایمتاص و     (علیهمنا السنالم  و مریم 
بتدوص   -اعمالیاص، الگوی مرداص و زناص

کتته   قتترار داده استتت، چنتتاص -تفتتاوت
 فرماید: می

ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  چ

ڭ  ڭ   ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  

ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ   ۅ  ۅ  

ۉ  ۉ     ې   ې ې 

ى  ى     ائ  ائ  ەئ  

ەئ وئ  وئ   ۇئ ۇئ 

 چۆئ ۈئ ۈئ ېئ ۆئ
التحَرم: 

٠ –٠٠2 

و خدا از میاص مؤمنتاص، زص   »
فرعوص را مثل زده است. وقتی) 
از اوقات( گفت: پروردگارا! برای 

زد خودت خانته  من در بهیت، ن
ای بنا کتن، و مترا از فرعتوص و    

این صورت این کار عقیده است، و ثروت 
و دارائی آص را بر نمی گردانتد، و متیچ   
گتونه کتاالئی از کاالمای این زمین بته  

 دفع آص نمی کوشد.
دیده می شود که ملکه سبا چطور بتا  

فه  صحیح که  داشت م  نیترو   تدبیر و
مای جنگ طلتب را قناعتت داد و مت     
معلوم نمود که سلیماص پادشتاه قتدرت   

 ییا پیامبر مصلح طلب و جنگجو است و
 که توجه به دنیا نداشته و بته عقیتده و  

 اصالح تمرکز دارد.
زص را در دولت اسالمی به عنواص  -ح

ششصیت مستقل قرار داده رسول اهلل را 
از زنتتاص مستتلماص بیعتتت امرنمتتود کتته 

 مستقل اخذ کند:

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ    پ  پ  چ

پ   ڀ    ڀ  ڀ  ڀ   ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  

ٿ  ٿ  ٿ    ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  

ڦ    ڦڤ  ڤ     ڤ     ڤ  ڦ

 ٠2الممتحو :  چڄڦ  ڄ  ڄ

ای پیغمبر! منگامی که زناص متؤمن،  » 
پیو تو بیایند و بشوامند بتا تتو بیعتت    

ر این که: چیزی را کنند و پیماص بندند ب
شریک خدا نستازند، و دزدی نکننتد، و   
مرتکب زنتا نیتوند، و فرزندانیتاص را    
نکیند، و به دروغ فرزندی را به ختود و  
شومر خود نسبت ندمند که زاده اییاص 
نیست، و در کار نیکی) که آناص را بتداص  
فرامی خوانی( از تو نافرمانی نکننتد، بتا   

و براییاص اییاص بیعت کن و پیماص ببند 
از ختتدا آمتترزش بشتتواه. مستتلّماخ ختتدا 
آمرزگار و مهرباص است) و مغفرت  ختود  

 .«را شامل چنین بانوانی می گرداند
ظرداشت، نصوص فوق که انساص با درن
 حیم انساص مورد توجه قرار داده ورا من

در مواردی زنها از مرد ما برتراند؛ چطور 
ممکن است کسی بگوید اسالم زنتاص را  

ی  م ایماص وعقل مندی در درجته  از حی
داند، در حالی کته   تر از مرداص می پایین 

مکلفیت  زناص را مثل مرداص مسوولیت و

کارمایو رمائی بشو، و از این مردماص 
 ستمکاره نجات بده.

ممچنین خداوند) از میتاص مؤمنتاص،   
دومین الگو( مری  دختر عمراص را مثتل  
زده است که دامن به گناه نیالود و ختود  
را پاا نگاه داشت، و متا از روح متعلّت    

او ستتشناص  بتته ختتود در آص دمیتتدی ، و
پروردگارش و کتابهایو را تصدی  کرد، و 
 «از زمره مطیعاص و فرماص برداراص خدا بود

قرآن کریم داس ان ملکه سنبا را بینان    -ز

 دننموده، عقل، تدبیر و فهم صحیح او را تائین 

 می کند دلیل است، کته عقتل صتحیح و   
 أتدبیر مشصتوص مترداص  نیستت، اهلل   

 فرمود:
ېئ  ېئ     ۇئ  ۇئ     ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ چ

ی  ی     ی  جئ  حئ     ىئېئ  ىئ   ىئ

 ٣١ - ٣4الومَّ: چمئ    ىئ     يئ    جب  حب

گفت: پادشاماص منگتامی کته وارد   » 
منطقه آبادی شوند، آص را بته تبتامی و   
ویرانی می کیانند و عزیزاص امل آنجا را 
خوار و پست می گردانند. اصالخ پیوستته  
شاماص چنین می کنند. من) برای صتلح  

جلتتتوگیری از خرابیهتتتا و و ستتتاز و 
خونریزیها، میوتی را( به پیو آناص متی  
 فرست  ممتراه بتا تحفته ای تتا ببیتن      
فرستتادگاص) متتا از پتتذیرش ارمغتتاص یتتا  
نپذیرفتن آص، و چیزمای دیگر( چه خبری 

 «باخود می آورند) تا برابر آص عمل کنی 
ملکه سبا با بیاص این مطالب خواستت  

د، و عطو جنگ سپامیاص را فترو نیتان  
عاقبتِ دائمی جنگ را جلو چیمانیتاص  
مجسژ  گرداند، و به ارسال مدیژه و تحفه 
که  دلها را نرم می گردانتد، و متودژت و   
محبژتتت را اعتتالص متتی دارد، پرداختتته  

دفتع   اشاره نمود که مدیه چته بستا در  
قتال و جدال سودمند می افتد. از طرفی 
این م  تجربه و آزمتونی استت. اگتتر    

را پذیرفت این کتار جهتاص    سلیماص آص
است، و در ایتن صورت وستائل جهتاص   
سودمند می افتد. ولی اگتر نپذیرفت در 
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 زنان را ناقص العقل والدین نامیده رسول اهلل

است، بناًٌ با توجه به آنچه گذشت، باید 
زم استت معنتای حتدیم    دانست که ال

رسول اهلل را در این جا به چیزی غیتر از  
کمال ایمانی و دینی به معنای میهور، و 
قدرت عقلی برای کستب معرفتت کته    
درمفهوم عقل میهور استت جستتجو   
نمتتوده وتوضتتیح نمتتای  درغیتترآص    

 احادیم نبتوی  درنصوص قرآص کری  و
رگاص دیتن و واقعیتت متای    زسیرت ب و

دیده مییتود در   موجود تعارض آشکار
حالیکه قرآص کتری  و نصتوص دینتی از    

 پاا و مبرا مستند. یخالف گوی تعارض و

ڇ    ڇ   ڇ    ڍ  ڍ   ڌ    ڇچ  چ  چچ

 ٢٨النساء:  چڌ   ڎ  ڎ  ڈ

آیا) این منافقاص( درباره قرآص نمتی   }
اندییند) آیا معانی قرآص را بررسی نمی 
کنند و نمی اندییند و بدانند کته ایتن   

ه سبب ائتالف معانی و احکتامی  کتاب ب
که در بر دارد و ایتن کته بشیتی از آص    
مؤیژد بشو دیگری است، از سوی ختدا  
نازل شده است؟( و اگر از سوی غیرخدا 
آمده بود در آص تناقضتات و اختالفتات   

 فراوانی پیدا می کردند.
اینن حندی     دین که در لهذا نقصان عقل و

ه آن طوری نیسنت کن   ذکرشده یقیناً نبوی

شرح حدی  فنو    عامه مردم فکر می کنند  و

توضیح اقوال علمای تفسنیر و   در ضمن بیان و

 حدی  مطلب ما را ثابت مینماید:

أحمد بن إسماعیل بن عثمان بنن محمند    -1

در شرح کلمات الکورانی الشافعی ثم الحنفی، 
: در "عقتل " این حدیم چنین میگویتد: 
 عرف: در لغت به معنای منع است، و

بارت است از قو ه ای که فترق  عقل ع
آص را   أاهلل بتد،  میکند میتاص ختوب و  

جوب تکلیف میاص بندگاص قترار  مناط و
داده است، و انساص ما به حسب طبیعت 

سرشت شاص در داشتن عقل متفتاوت   و
حک  نمودص رستول اهلل در متورد    اند. و
به نقصاص عقل درین حدیم باعتبار  زناص

داده، امل میوره برای بزرگترین انساص 
ما قرارداده وعده ای زناص را بته عنتواص   
 الگو برای ممه ای امت گردانیده است؟!
 الگو بودن، مشوره خواس ن، مکلفیت دادن و

گرف ن مس قل، کارها ی اند کنه ممکنن   بیعت 

نیست به آنها امر نمود مگر در وق یکه اهلینت  

دیگنر   عقل، اخال ، ویژگیهای انسانی و زن در

به انسان هنا   أاس عداد های خدا داد که اهلل

به سبب آنها مکلف شده اسنت و   إعطا نموده و

تنام   الئق خالفت زمین گردیده است کامنل و 

 بوده  باشد.

)  رضین نظتر بته حتدیم:   عده ای مغ
دَتتتن بذنتتتب للتتتب  ماربَتتتا متتتن ناقصتتتات عقتتتَّ و
خواستند درقلب  ،الرجَّ الحاٍز من إحتداكن(

شبه پردازی  مسلماناص وسوسه نموده و
 نمایند، مدف شاص شتبه وارد کتردص و  

 طری : طعنه زدص به اسالم است، از دو

ونه عتده ای نصتوص   تنمت  ورتما به ط
ستیرت   و ستنت نبتوی   قرآص کری  و

 اصتتحاب اییتتاص را ذکتتر ستتول اهلل ور
منزلت زنتاص را   نمودی  که چطور مقام و

 توضیح دادند. اسالم بیاص  نموده و در

شریعت اسالمی به تبع متوش و   ثانیاً:
ذکاوت، در تکلیف زناص و مرداص تفاوتی 

اگتر تفتاوت عقلتی     قائل نیده است و
 تکتالیف و  میاص شتاص متی بتود یقینتاخ    
ی داشتت؛  مسوولیت مای شاص فرق مت 

متتای شتترعی،  زیتترا اصتتل در تکلیتتف
اشتراا است و در مر حک  و چیزی که 

شتود،    مرد دیده متی  تفاوتی میاص زص و
 ناشی از اختالف قدرت جسمی و بتدنی) 
قدرت جسمی مرداص در، کسب، جهتاد،  

قدرت حسمی زناص در حمتل جنتین،    و
ی ختانوادگی و    (، وظیفه…شیردادص و

باشتد.   اجتماعی، و طبیعت روانتی متی  
مای زناص را به  این اسالم مسوولیت بنابر

ناقص بودص عقتل آنتاص    دلیل ک  فکر و
ساق  نکرده بلکه مثل مرد متا باییتاص   

 مسوولیت داده است.

حدی  فنو  میبننیم کنه     رفی درنط از و

اص چنیین غالب است که عده ای زیاد زن
است، اما زنانی زیاد ی وجود دارد کته از  

 ند.ا مردما عاقل تر
 می فرماید: -"البٌ" مورد: در و

مغتز   ) لب کل شتی خالصتته( لتب و   
مرچیز خالصه آص است، و متراد بته آص   
درین حدیم عقتل کامتل استت کته از     

ضعف ختالی باشتد، و در    م  و شائبه و
متأخوذ   :-متی فرمایتد   -"الحزم"مورد
 قوله عربی است که گفته مییود:ازین م

زمتانی ایتن    "حزمت الییً شتددته "
سشن  گفته مییود که در انجام آص کار 
دقت و تدبیر الزم به  کتار بترده شتده    
باشد و درین حتدیم عبتارت استت از    
 دقت و تدبیر در کار و عمل کته مترداص  

باتتدبیر ترانتد درآص ستاحه     عقلمند و
 «٨٨«نسبت به زناص.

 ان این است:خالصه کالم ایش

زیادت نقصاص عقل به حساب اکثریت 
واقلیت است، زنتاص اکثرشتاص درعقتل    
مندی تدبیر وتفکر از مرداص عقب مانده 
اند اما با وجود آص بتاالی مترداص تتاثیر    

 ادامه دارد ند.ا گذار اثر داشته و
 مآخذ:  

ال وتتتتتن -٠٩١  رقتتتتتم:٠/٠4١مستتتتتود ابتتتتتن شتتتتتهاب: -٠4
ستت وطن:جمع  -٩4٩ رقتتم:  2/١2٣ واالستتماء للتتدوالبن:

 .٠١7٨٦الجوامع:رقم:
 -2٣٦ رقتتتتتتتتتتم الحتتتتتتتتتتدَث:٠/٩١رواه ابتتتتتتتتتتوداود: -٠١

آلبتتتتتانن   شتتتتت   و .٠٠٣ رقتتتتتم الحتتتتتدَث:٠/٠٨٩الترمتتتتتذ :
 .گفته:  که حدَث ُح ح اسا

ع : -٠٦  -4/٠4١ المو ر  ن العق دة والشَر
 -27٣٠  شتتتتتتتماره حتتتتتتتدَث:٠/4٣١البختتتتتتتار : -٠7

 .٠٨٩2٨ شماره:٣2/2١٠ مسود احمد:
 شتتتتتتتتتتماره حتتتتتتتتتتدَث:  ٠١/٠2 احمتتتتتتتتتتد:مستتتتتتتتتتود  -٠٨
شتتماره   4/٣٦٨ شتترح معتتانن اآلثتتار: -١72١
 -٦٨٣١ حدَث:
  شتتتتتتتماره حتتتتتتتدَث:2/٠٩١ابتتتتتتتوداود: -٠٩
شتتتتتتتتتماره   ٨/١١١ مستتتتتتتتتود احمتتتتتتتتتد: -2١٩7

 مصتتتتتتتتتوف عبتتتتتتتتتد التتتتتتتتترزا : -4٩١١ حتتتتتتتتتدَث:
 .٠2٨٠حدَث:ه شمار   ٦/٠42

  2٩/ ٩ سون کبر  مع الجتونرالوقن: -2١
 ا:الموتقتتتتن شتتتترح الم طتتتت-٠٨٣١7شتتتتماره اثتتتتر:

٣/2١4- 
 شتتتتتتتتتتماره اثتتتتتتتتتتر:  ١/٠٠١البختتتتتتتتتتار : -2٠
4٠١٨. 
تتتتتتاض احادَتتتتتتث  -22 ال وثرالجتتتتتار  التتتتتتن َر

  کتتتب ل تتا ن تتز تائ تتد کووتتده ٠/4١٦ البختتار :
ح کتتتورانن استتتا کتتتته بتتته کتتتتاب نتتتا  ذَتتتتَّ  تشتتتَر

تب االثتر:  -4/42١مراجعه شود: الوهاَ   ن غَر
 .٠/72٩لسان العرب:
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ڈ        ڌڌ  ڎ  ڎ  ڈ ڇ  ڇ  ڍ  ڍ چ

 7الشعراء:  چژ

خداوند متعال که خود خال  و مظهتر  
زیبایی ما است سراسر گیتی را نیتز بته   
زیبایی ستوده و برای آفرینو انساص در 
جایگاه اشرف مشلوقات و کاملترین نو  

ۇ  ۇ  ۆ  چ مشلوق با استناد به آیه

به ختود آفترین متی     ٠4الم موتون:  چۆ
دوستت دارد کته در   گوید و بندگانی را 

زندگی موجب آسایو دیگراص مییوند و 
در مقابل کسانی که باعم تشریب محی  
و نا رضایتی و ناراحتی مردم می شوند و 
طبیعت را آلوده می کنند، مورد خی  و 
نکومو قترار میدمتد پروردگتار عتال      
باتأکید براینکه نظتام مستتی براستاس    
مصلحت و نیاز انساص ما آفریتده شتده   

آنها را از فساد و تشریتب در ایتن    است،
نظام به شدت نهتی کترده استت؛ زیترا     
استفاده بی حساب و بی تعقل از منتابع  
طبیعت و زیاده روی در بهره بترداری از  
 آص باعم تبامی و فتنه در زمین مییود.
این مکتب انستاص متارا بته مطالعته     
طبیعت و عناصر آص فراخوانتده استت،   

کیور فقیر و عقب مانده، باید برنامه متایی  
سازنده و پی گیر در پاسداری و حمایتت از  
محی  زیست و انتقال آص به آیندگاص ایتن  
نسل تنظی  کنند، در این نوشتار به برختی  
از رامکارما در حفظ محی  زیست، اممیت آص 

اسالم و نقو اثر گذار آص  از دیدگاه دین مبین
 به روح و رواص انسانی اشاره می شود.

زیرا تفکر اسالمی در این راستتا درستت   
ترین و منطقی تترین نظریتات را در متورد    
طبیعت و محی  زیست معرفی متی کنتد،   
چنانکه در قرآنکری  اجازه نمی دمد انساص 
طبیعت را بته علتت عظمتت و بزرگتی آص     

کند، و نه آص را  خدای خود بداند و ستایو
آفریده ای بیهوده و بی جتاص کته خترابو    
کنند بلکه جلوه مای طبیعی را آیته متایی از   
عظمت پروردگار یکتا معرفی می کند کته بتا   
 شعور نسبی، تسبیح گوی خال  خود مستند.

 و جتامع  دیتن  اسالم بشو حیات مکتب
 تمتام  خصوصتیت  ایتن  بتا  که. است کاملی

 لحتا   آص در انساص زندگی مشتلف نیازمای
 زنتدگی  نیتاز  متورد  مسائل تمام برای و شده
 .دارد قوانینی و مقررات وی اجتماعی و فردی

 استالم  توجته  متورد  که مسائلی جمله از
 و اجتمتاعی  زنتدگی  نحتوۀ  مستت،  و بوده

متین  دستورات طب . است او زیست محی 
 گنامتاص  از محی  زیست کردص آلوده اسالم
چنتین   ایتن  بتر  عتالوه . شود می تلقی بزرگ
 محستوب  م  الهی مای از کفراص نعمت عملی
 ...نابشیودنی است گنامی و گردد می

 زیست که محی  و بهداشت حفظ ضرورت
 اساستی  و جتدی  بسیار موضوعات از یکی
 ایتن  از مستایلی . است انسانی جوامع امروز
 و متدرص  جوامتع  کته  را آنچته  مر و دست
 از بترده،  پتی  آنهتا  اممیت به امروز صنعتی

 و مقتدس استالم   دین که است یده ماییپد

 قبتل  ( سال0411دینی بیو از) پییوایاص
 را ختویو  پیرواص و اند شده متذکر را آنها
 اجرای و مربوطه مقررات و قوانین رعایت به

 ملتزم  فردی و اجتماعی قوانین و دستورات
 محتی   داری نگته  و حفظ برای و اند کرده
 اصولی نیتاص  رامکار آص، بهداشت و زیست
 :که این قبیل از دستوراتی .اند داده

 استنیتاق و  خوردنو که چیزی مر -0
 داشتته  ضترر  انساص بدص برای نوشیدص آص

 .کند اقتضا ضرورت مگر است، حرام باشد،

 ختود  متای  خانه در شب را ما زباله -2
 خانته  از بیروص به روز را آص و ندارید نگه

 .کنید منتقل

 و رواص آب کنتار  آلتودگی،  ایجاد از -1
 یا دار میوه درخت زیر و گوار خوش جوی
 .کنید داری خود ،... و راه مسیر در

 و شتد  برپتا ( قیامت) رستاخیز اگر -4
 می اگر است، شما از یکی دست در نهالی
 .بکارید را آص توانید،

انستانی و   مای توصیه و قانوص صدما و
 یتک  کته  است شده باعم دیگر، اخالقی
 محی  ریدا نگه و حفظ مسلماص شهروند
 وظتایف  از را محیطتی  ستالمت  و زیست
و ایتن مت  یتک     .کنتد  تلقی خود اصلی

واقعیت تلخ و پرسو برانگیز استت کته   
 انساص میکل و معضل زیست محی  مسایل
 .گذشته روزگاراص انسانهای نه است مدرص

 گسستتگی)الیه  با نه مرگز بیر نیاکاص
 فرستایو  از نه و داشتند آشنایی اوزوص(
 انستاص  محیطتی  زیست ایبحرانه و خاا
 متی  دیگتر  منظر از. بردند می رنج امروز
 پییین نیاکاص و سشنوراص کرد ادعا تواص
بته   .اند داشته ای وییه توجه مقوله این به

 جامعه دینی خردمند نیاکاص خصوص نگاه
احرام و  با ممراه نگامی ممواره طبیعت به

ی ممچنین بسیاری از سوره متا 
قرآص کری  به نام یکی از عناصتر  
طبیعت خوانده می شود؛ ماننتد:  
سوره مای شریفه) بقتره، رعتد،   
نحل، نمل، نور، عنکبتوت، نجت ،   
فجر، شمس، قمر، حدیتد، لیتل،   

 تین، زیتوص، ناس و....(
از آنجا که حرکت ظالمانه و غیر 
مسؤوالنه افراد بیر و تکنولتوژی  
آثار مشربی را بترمحی  زیستت   

کترده استت، دولتت متا     تحمیل 
بشصوص دولت اسالمی ما در این 

 سيد مسلم شاه اسدي         
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 را تتری  ضتعیف  حیواص شیر، چوص ای پنجه
 در شتیر  ممتاص  حضور کند می خود خوراا
 در که کند می برقرار را توازنی طبیعت عرصه
 نیتز  ضتعیف  اصتطالح  به نو  بقای به نهایت
 ممته  طبیعتت  در اساستاخ . رستاند  می کمک

 ای چرخه و سودمند اند شکلی به موجودات
 بته  یک، مر کمال به که بشیند می تداوم را

 گفته به.انجامد می وجودییاص سعه مقتضای
 :سنایی

 منگر خواری به زشت ستوی به ختوبی، گترچه

 !مگس است کار به طاووس، چو ملک این کاندر

 عوامتتل از ای مجموعتته را زیستتت محتتی 
 آب، متتوا، ممچتتوص زمتتین، کتترهً طبیعتتی
 را انساص که غیره، و گیاماص صشره، اتمسفیر،
 .کرد خالصه کنند می احاطه

 ایتن  در طبیعتت  بتا  زیست محی  تفاوت
 مجموعته  شتامل  طبیعتت  تعریتف  که است
 شود می ستیزی غیر و زیستی طبیعی، عوامل

 حالی در شوند، می گرفته نظر در منحصراخ که
 ارتبتاط  بته  توجه با زیست محی  عبارت که

 بیتتر دیتتدگاه از و طبیعتتت و انستتاص میتتاص
طب  تحقیقات دانیمندانی  .شود می توصیف

 کلتی  طور به زمین کرهً سطح در این عرصه
 انتد  عبارت که شود می تقسی  بشو چهار به
 کتتتره آب ،(رلیتوستتتفی) کتتتره ستتتنگ: از
 کترۀ  گرداگترد  کته  موا طبق  ،(میدروسفیر)

 بشاریتتتاجو، فراگرفتتتته طبقتتته را زمتتتین
 یتا  زیستت   (اتمسفیر) کره واحدفیارموای

 بیوسفیر() کره حیات

 جزً نیز را یشی کره دانیمنداص، از بعضی 
 ایتن   کدام مر که دانند می بندی تقسی  این

 مجموعته  یتا {  اکوسیست }  شامل ما بشو
  یتا  برکته ] از اعت   طبیعی محی  و صجاندارا
 شود می کویر)دشت( و جنگل آبگیر، آبداص،

 تیتکیل  را زیستت  محتی   کلی طور به که[ 
 .دمند می

 آنالین{ }دیکینری

 حنق  را زیست محیط که کریم قرآن از آیاتی 
 داند می همگانی

 خداوند که کنند می بیاص آیات از دسته این
 آفریده انساص برای را زیست محی  و طبیعت

 و دارد را آص از استفاده و تصرف ح  انساص و
 زمانهتا  ممته  در انستانها  ممه برای ح  این

 .دارد وجود

 :فرماید می بقره سوره در خداوند

 موجودیتی را طبیعت و بوده امانت داری
 :گوید می سعدی. اند نستهدا می شعور با

 بس و آدمند بنی نه او گوی تسبیح

 !کرد شاخسار بر زمزمه که بلبلی مر

 قترص  چند کوتاه فاصله در مدرص بیر
 شکل سال میلیونها طی در که را منابعی
 فنتا  بتاد  به بی باکانه و موسناکانه گرفته
 اکنتوص  محیطی زیست بحرانهای و داده
 این اصانس وحیتناا نگرانیهای شکل به

. استت  داشتته  میغول خود به را روزگار
 بتا  مترتب   بحرانهتای  از خطتر  احساس
 و ژنتیتک  دستتکاریهای  و زیست محی 
 وحیتت  نمایو از مهمی بشو آص امثال
 وجتود  به را دنیا امروز تیاتر و ادبیات در

 کته  مایی نگرانی و تصورات.است آورده
 دنیای سینمایی مای فیل  و داستانها در

 واقع در خورد می چی  به فورو به امروز
 امتتروز بیتتر کتته مستتتند کابوستتهایی
 !بیند می خویو بیداری در مراسناکانه

 اصتنیت  روزتام دنیای وادثتح رتسی
 میتکالت  مهتار  در بیتر  کته  دمتد  می

 متی  تتر  نتاتواص  روز مر محیطی زیست
 ختوردص  گتره  و بحرانها این تداوم. شود
 و اجتماعی نامنجاریهای و آشوبها با آنها

 بته  یقینتاخ  اخالقی و سیاسی و اقتصادی
 می ای نقطه به را بیر جمعی خرد زودی

 ناصتتحاص از دل نتاگزیر،  بته  کته  رستاند 
 منتظر و برگیرد امروز دنیای سرشکسته

 و آیتد  بتروص  غیتب  از دستی»  که شود
 «!بکند کاری

 شترو   روزی آص از شتاید  میکل این
 رابطته  و طبیعت نظام امروز بیر که شد
 تعریف «بقا تناز » اساس بر آص با را خود
 دست طبیعت حری  به سودجویانه و کرد

 اساس بر بیریت امروز شعار.نمود اندازی
 بتالقوه  العمتل  دستتور  ایتن  به نگاه این

 : که شد منتهی خطرناا

 طلبی جهتاص راحت اگر شتو قتوی برو

 !است پامال ضعیف طبیعت نظام در که

 و انستانها  روابت   در شتاید  سشن این
 در اما باشد داشته حقیقت بیری جتما ا

 آص در. نیستت  گونته  این طبیعت داماص
 وستع  انتدازه  بته  موجودات ممه عرصه،
 متادر  ایتن  برکتات  از خودشاص وجودی
 قتوی  حیتواص  اگر. برخوردار اند مهرباص

2٩البقرة: چوئ وئ ۇئ ۇئ ۆئۆئەئەئ چ
 

 ممه که( ای آفریننده) آص اوست: یعنی
 .آفرید شما برای است زمین در آنچه

 نتافع م و منتابع  از برداری بهره آیه این
 ممته  در انستانها،  ممه به متعل  را زمین
 و اصتولی  طتور  به  باید که داند؛ می زمانها

 رعایتت  و نیازمتا  رفتع  جهت در صحیح،
 متا  دوره ممته  در انستانها  دیگتر  حقوق
  پذیرد. صورت

ۓ  ے چفرماید:میدیگرخداوند درآیه

 ٠١ اْلعرا :چۇۓڭڭڭڭۇ
 مند بهره زمین امکانات از را شما: یعنی
 آص در را شتما  معییت لوسای و ساختی 
 .کردی  فرام 

 و توانتایی  کننتده  بیتاص  نیتز،  آیته  این
 دارد، زمتین  روی انساص که است امتیازی

 فرام  او زندگی وسائل آص در که جایی تا
و آگتامی   کته  استت  روشتن . است شده

ً  سال ، زیستی محی  داشتن  اولتین  جتز
 زمتین  روی در زندگی برای انساص حقوق
 متعال نیز، خداوند اساس، ممین بر. است
 داده قرار انسانی زیستگاه را طبیعت پهنه
 .است

 :استتت آمتتده التترحمن ستتوره 01درآیتته
 ٠١الرحمن: چڱ  ڱ  ڱچ

 ممگاص برای را زمین( خداوند) و: یعنی
 .داد قرار

 محی  و زمین کریمه، آیه این برمبنای
 ح  ممه و است ممگانی ح  آص، زیست
 ایتن،  بنتابر . دشتون  مند بهره آص از دارند

 باشتد  ای گونه به باید ح ، این از استفاده
 برای از آص، برداری بهره و استفاده امکاص که

 شود. حفظ آینده نسلهای و حاضر نسل

 توجته  بتداص  بایتد  که ای نکته
 حقّتی  مرگاه که، است این داشت
 پدید چیزی به نسبت انساص برای
 نیتز  تکلیفتی  آص مقابتل  در آید،

 دیگتر  عبارت به. مجس  می شود
 یتتک روی دو تکلیتتف، و حتت 
 و استتتتفاده اگتتتر. انتتتد ستتتکّه
 محتی   و طبیعتت  از برداری بهره

 رستمیت  بته  انستاص  برای زیست
 تکلیفتی  ح ، این شده؛ شناخته

 استت  این آص و کند می ایجاد نیز
 ای گونه به دارد وظیفه انساص، که
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 ،(«ممگاص) االنام» و(« مردم) الناس» ،(«شما
 ایتن  کته  دارند، داللت مطلب این بر آشکارا
 ت آنهاست ممه ح  و مردم ممه برای نعمتها،
 متذمب،  ممچوص عاملی، مرگونه از نظر صرف

 از تا دارند ح  ممه و ت... و تابعیت جنسیت،
 در و شوند مند بهره الهی ارزشمند نعمت این
 .باشند داشته امنی و سال  زندگی ص،آ پناه

 زیست محیطاز  و حق اس فاده ما تکلیف - 

 از دارد حت   انساص که کردی  بیاص اینجا تا
 آیتات  و باشتد  برخوردار سال  زیست محی 
 اما. کند می داللت امر ممین بر کری  م  قرآص
 را تکلیفتی  حقّی، مر که است، این مه  نکته
 حت   انساص که طور مماص یعنی دارد؛ پی در

 باشتد،  منتد  بهره سال  زیست محی  از دارد
 بترای  را حت   این که دارد نیز را تکلیف این

 از و بیناستد  رسمیت قایل شود و به دیگراص
 محتی   داشتتن  از را دیگتراص  کته  عملی مر

  .نماید خودداری کند، محروم سال ، زیست

 ستاختن  برختوردار  اسالم، متعالی مدف» 
 ای جامعه ایجاد و الهی، اینعمته از نسلها ممه
 مستتعد  و طبقتاتی،  فاصله از دور به و سال 
 شرعی، الزامات و است شکوفایی و رشد برای
 از استتفاده  در تتوازص  و تعتادل  حفتظ  برای

 مقید و روی، زیاده از پرمیز با طبیعی، موامب
  «.است آورده فرام  را، غیر به اضرار عدم به

 و عتت طبی در انستاص  تصترف  ایتن،  ابرتبن
 بلکته  نیست؛ نامحدود و مطل  زیست محی 
 را متا  آص بایتد  که است چارچوبهایی به مقید
 غیتر،  بته  اضترار  عدم: جمله از. کند رعایت
 نسلهای حقوق حفظ و دیگراص حقوق رعایت
 اسالمی اخالق و ایماص ممچوص عواملی. آینده

 ای رابطتته توانتتد متتی کتته استتت امتتوری از
 زیستت  ی محت  و انستاص  بتین  آمیز مسالمت
 و انستاص  شادابی و سالمتی به و کرده برقرار
 .شود منجر زیست محی 

خداونتد   کتری ،  قرآص در اساس، ممین بر
 از بترداری  بهتره  حت   کته  طور مماص ری تک

 قترار  انستاص  برای را طبیعت و زیست محی 
 م  را زمین آبادانی و عمراص مسؤولیت داده،
 هآمد مود سوره در. است گذاشته او عهده بر

 ٦٠نود:  چىئ  ی  ی  ی        ی  جئچاست: 

 و آورد پدید زمین از را شما خداوند: یعنی
  .واگذاشت شما به را آص آبادی

 محافظتت،  کته  شود می استفاده آیه این از
 وظتایف  از زیست محی  کردص آباد و عمراص

 آبتادانی  بتا  کته  عملی مر و است انساص
 باشتد،  داشتته  منافتات  زیستت  محی 
  .است ممنو 

 دارد وجود آیه این در که ظریفی نکته
 خداونتد  گویتد،  نمتی  قرآص که است آص

 شتتما اختیتتار در و کتترد آبتتاد را زمتتین
 و عمتراص : فرمایتد  متی  بلکته  گذاشت؛
 پس. کرد واگذار شما به را زمین آبادانی
 زمین آبادانی و عمراص مسؤولیت انساص

 استت  این آیه مفهوم و  دارد عهده بر را
 آص، نتابودی  و زیست محی  تشریب که

 بایتد  پس است، آبادانی و عمراص مشالف
  .نمود پرمیز آص از

 ستازنده  رفتارمای بر بارما کری  قرآص
 طتور  بته   کته  کرده تأکید گرانه اصالح و

 در گرانته  اصالح رفتارمای از یکی قطع،
 محی  و طبیعت از حراست و حفظ زمین
 رفتارمتای  از مقابتل،  در و است زیست

 قترآص  در. استت  کترده  نهی فسادانگیز
 در «صالح» واژه موارد، بسیاری در کری 
 در خداونتد . استت  آمده «فساد »مقابل
ڭ  ڭ  ڭ   چ فرمایند: می کری  قرآص

 ١٦اْلعرا :  چ...ڭ  ۇ  ۇ 

 آص اصتالح  از پتس  زمین در و: یعنی
  .نکنید فساد

 و نتتابودی تشریتتب، شتتک، بتتدوص
 از یکتتی زیستتت محتتی  ستتازی آلتتوده
 در فستادانگیز  رفتارمتای   مه مصادی 
 مت   باال آیه در که ممانگونه. است زمین
 قترآص،  آیتات  از بسیاری در است، آمده
 آمده «االرض فی» با ممراه «فساد» واژه
 فساد شامل زمین، در فساد این که است
 خوامتد  نیتز  زیست محی  و طبیعت در
 بیتاص  با کری  قرآص جهت، ممین به. بود

 تشریتب  ت،طبیع و زیست محی  عناصر
 فستاد  بتارز  مصتداق  را متا  آص نابودی و

 پیتامبر اکترم   بته  خطتاب  و دانتد  می
 فرمایند:  می

تتتَد    هتتتا َو »  َو إ ذا تَتتتَول ن َستتتعن   تتن االرأض  ل  ت فأس 
بُّ الأَفسادَ  ََّ َو الل ه  ال َ ح  ل َک الأَحرأَ  َو الوهسأ  «َت هأ

 گردانند می بر روی که منگامی: یعنی
 فساد راه در( شوند می جخار تو نزد از و)
 و زراعتهتا  و کنند می کوشو زمین، در

 کته  این با) سازند، می نابود را چهارپایاص
  .دارد نمی دوست را فساد خدا( دانند می

 حقتوق  بته  که کند استفاده خود ح  از
 ممتین  بتر . دنکنت  وارد ای لطمه دیگراص
 زیستتت محتتی  از انستتاص اگتتر استتاس،
 بته  او، استتفاده  بایتد  کنتد،  می استفاده

 در دیگتراص  حقتوق  بته  که باشد ای گونه
  نیود. وارد ای خدشه آص از استفاده

 محیط عناصر آفرینشکریم  قرآن از آیاتی
 داند می انسان برای را زیست

 خداوندمتعال قرآص، آیات از بشیی در
 بتر  زیستت،  محی  عناصر از بردص نام با

 .کند می تأکید انساص برای ما آص آفرینو

فرمایتد:   متی  خداونتد  نحتل  سوره در
ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ    ۈۆ   ۆچ

 ١الوحَّ: چۅ  ۅ
 شما برای که آفرید را چهارپایاص: یعنی

 سودمای و( گرم مای جامه) گرما ما آص از
 .خورید می ما آص از و آید می فرام  دیگر

فرمایتد:   متی  نممچنی مورد ممین در
 ٠١الوحَّ:  چ.... ڇڃ  ڃ  چ  چ  چ  چچ

 آستمانها  از که( خدایی) اوست: یعنی
 بتداص  و آشامید می آص از که فرستاد آب

 آص در کتته رویتتد، متتی گیتتاه و درختتت
 چرانید. می را خود دامهای ،(ما روییدنی)

ڎ  ڈ   چفرماینتد:   می بعد آیه در و

ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  

 ٠٠الوحَّ:  چکک   ک
 و کیتتزارما  برایتتاص  آص بتا  و: عنتی ی

 ممته  و انگور و خرما و زیتوص درختهای
 رویاند. می محصول گونه

 خداونتتد متعتتال نیتتز نمتتل ستتوره در
ڌ  ڎ  ڎ  ڈ       ڈ  چفرمایتتد:  متتی

 ٦١الومَّ:  چژ  ژ  ڑ  ڑ  ک
 آب آستماص  از شما برای: یعنی
 بوستتاص  آب، آص بتا  پس فرستاد،
 .رویانیدی  انگیز شادی مایی

 قترآص  در که آیات از دسته این
 پیتام  یتک  ممته  مستند، فراواص
 عناصتر  از آنچه که این آص و دارند
 است، زمین روی در زیست محی 
 انستانها  ممته  و انسانهاست برای
 الهتی  الطتاف  ایتن  از دارنتد  ح 

 کتتس متتیچ و شتتوند منتتد بهتتره
 از را ختدادادی  ح  این تواند نمی
 .کند سلب ما آص

 بترای ) کت  ل: »نظیتر  تعبیراتی
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 که شود می استفاده شده یاد آیات از
 گستترده  بستیار  مفهتومی  دارای فساد

 نابستتامانی، مرگونتته شتتامل و استتت
 بته . گردد می ظل  و انحراف گری، ویراص
 و تشریب گونه مر به فساد دیگر، عبارت

 نظتتام کته  شتود  متی  گفتته  ویرانگتری 
 از یکتی . کند مشاطره دچار را آفرینو
 حاک  نظ  آفرینو، در موجود نظمهای

 کته  استت  زیستت  محی  و طبیعت بر
 میتمول  آص، نتابودی  و تشریب مرگونه
 رو، این از. شد خوامد آیات این در نهی

 و فستاد  بتروز  هبت  کته  رفتاری مرگونه
 ختت   زیستت  محی  عرصه در تشریب
 استالم  عالیته  تعتالی   با تضاد در گردد،
 استاس،  ممتین  بر. است ممنو  و بوده

 و استتتفاده عتتین در بایتتد انستتاص
 مرگونه از زیست، محی  از برداری بهره
 ایتن  در فستادانگیز  و غیراصولی رفتار
  بپرمیزد. باره

  حت  که این عین در انسانها بنابراین،
 مستند، دارا را زیست محی  از استفاده

 قایتل  نیتز  دیگراص برای را ح  این باید
 استفاده سوً با که، معنی این به باشند؛

 در را دیگتتراص حتت  ختتود، حتت  از
 پایمال سال ، زیست محی  از مندی بهره

نکنند. و آنچته را کته مستشر اوستت     
 تشریب و ضایع نسازد.

 و سنت زی محیطکه کریم  قرآن از آیاتی -
 داند می انسان مسخّر را آن عناصر

 کری  مستتند  قرآص آیات از ای دسته
 متورد  در «تسشیر »واژه از ما آص در که

 کار به انسانها برای زیست محی  عناصر
 متاه،  و آفتاب آیات، این در. است رفته
 و جنگلهتا  متا،  درژه و ما کوه باراص، و باد

 منتابع  ستایر  و حیوانتات  زارمتا،  سبزه
 در را موجتودات  ممته  خالصه و زمینی

 را ممتته و آورده در انستتاص ختتدمت
 او تتا  استت  ستاخته  انساص فرمانبردار

 زنتدگی  و برده بهره ما آص ممه از بتواند
  باشد. داشته سعادتمندی

 و استتفاده  در انساص ح  که این برای
 ایتن  در را طبیعتت  سال  از برداری بهره
 اشتاره  نمونته  چند به کنی ، بیاص آیات
 کنی : می

 رمایند:تف می نحل سوره در خداوند

 ٣٣إبران م:  چ... ېئ  ېئ   ىئ  ىئچ 
 شما مسشّر را ماه و خورشید خداوند،: یعنی
 ساخت.

 فرماید: می چنین دیگر سوره در و
 ٣٣إبران م:  چ...ی  ی  ی  جئچ

 شتما  بترای  را روز و شتب  خداونتد، : یعنی
 کرد. تسشیر

ٻ   ٻٻٻٱچکند:می اشاره دیگر درجای و

 2١لقمان:چ...ڀپ پ پ ڀ ڀ پ 
 در آنچته  خداونتد  کته  ندیدیتد  آیتا : یعنی
  کرد. شما مطیع است، زمین و آسمانها

 میابه مضامین با خداوند نیز، دیگر جای در
 فرمایند: می قبل

 ٦١الحأ:  چ...ٱ   ٻ   ٻ  ٻ  ٻ  پ    پ  پ  پچ
 زمتین  در را آنچه خداوند ندیدی آیا: یعنی
  ساخت. شما مسشّر است،

 معنتا  ممتین  بتر  که دیگری فراواص موارد و
    دارند. داللت

 ایتن  مورد در مطهری، مرتضی شهید استاد
 فرمایند: می آیات

 متتاه، کتتردص مستتشّر کتتری  از قتترآص در» 
 و باد ما، کوه نهرما، دریا، روز، شب، خورشید،

. است شده یاد است، زمین و آسماص در چه مر
 این صودمق موارد، این ممه در که است بدیهی
 کته  انتد  شده آفریده طوری امور این که است
 بترداری  بهتره  و استتفاده  متورد  و انساص رام

  .«مستند انساص

 ح  دینی، متوص در زیست محی  و طبیعت
 در بنتابراین، . دورانهاست ممه در انسانها ممه
 انستاص  برای خداوند که ای استفاده ح  مقابل
 استت،  شتده  قائل طبیعت و زیست محی  در
 آص، که است گذاشته او عهده بر نیز ای ظیفهو

 محی  از صحیح برداری بهره و حمایت و حفظ
 در از خداوند متعتال  مدف زیرا است؛ زیست
 است این انساص برای طبیعت گذاشتن اختیار

 آص از ختود  تکامتل  و آسایو رفاه، جهت که
 این از استفاده در اگر بنابراین،. شود مند بهره

 روی زیاده گرفته، قرار او یاراخت در که امکانی
 که کرده اقدام متعالی مدف آص خالف بر کند،
 و او ختود  حیتات  افتتادص  خطر به اش نتیجه
 مستیر  در تکتاملی  سیر از بازماندص و دیگراص
  بود. خوامد آخرت و دنیا سعادت

 مهمتترین  فنتاوری،  و عل  مثال، عنواص به
 تتالش . استت  طبیعتت  در انساص تصرف ابزار
 و طبیعتت  در فنتاوری  کتارگیری  بته  و علمی

 انستاص  که است، این برای زیست محی 
 جهتت  طبیعت، و زیست محی  از بتواند
 ستعادتمندانه  زندگی یک آوردص فرام 
 کنتد؛  استفاده آرامو و امنیت با ممراه
 و علتت  از استتتفاده در انستتاص اگتتر امتتا

 زیستت  محتی   در تصرف برای فناوری
 و قهوریتت م جز ای ثمره کند، روی زیاده

 زنتتدگی ستتلطه مقابتتل در او مغلوبیتتت
 ایتن . داشتت  نشوامد صنعتی و ماشینی
 آص شتامد  امتروزه  که است چیزی مماص

 ختتالف متت  قطتتع طتتور بتته  و مستتتی 
 زیترا  استت؛  استالم  تعالی  و دستورات
 اما خوامد، می را طبیعت بر تسل  اسالم،
 کتار  که شده باعم امر این در روی زیاده

 که ای گونه به شود؛ جخار انساص دست از
 میتاص  در او انستانیت  و امنیت سالمت،

 و صتنعتی  زنتدگی  این مای مهره و پیچ
  است. شده گ  ماشینی

 زیستت  محتی   در تصرف ممه، این با
 در را انستاص  کته  باشتد  ای گونه به باید

 توستعه  و طیبه حیات به دستیابی جهت
 و جسمی وضع ارتقای ضامن که متعادل
 عبتارت  به  .کند رییا است، بیر روحی
 بته  بایتد  زیست محی  در تصرف دیگر،
 و غایتت  بته  را آدمتی  که باشد ای شیوه
 جهتتت، بتتدین. برستتاند خلقتتت متتدف
 در بتدوص  و دلشواه طور به  آص از استفاده

وستیله   نعمتهتا  ایتن  که این گرفتن نظر
سالمت و تأمین کننده حیات ماست، در 

 بته  ممه حاالت محتاط باشتی . انستاص  
 واقعیت این به باید مشتار، موجود عنواص

 محتل  کته  گونه مماص زمین که دمد، تن
 بایتد  اوستت،  جستمی  و تکتوینی  رشد
 او معنتوی  و روحی تکامل محی 
 و استتباب چتتوص و باشتتد؛ نیتتز

 ارادی اش، روحی تکامل مقدمات
 بته  بایتد  پتس  است، اختیاری و

 از مدبژرانتته و عالمانتته ای شتتیوه
 متدف  ایتن  برای زیست، محی 
 زیتترا  کنتتد؛ استتتفاده الیمتعتت

 معنوی و روحی تکامل به رسیدص
 محتتی  از منتتدی بهتتره بتتدوص
 پتذیر  امکاص سال  و امن زیستی
 .بود نشوامد
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این یک حقیقت واضح و مویدا است 
عنواص نتی  پیکتر   ه مسلماص بکه زناص 

از صدر اسالم تتا کنتوص   جامعه انسانی 
نی و سایر علتوم شترعی   در علوم قرآ

در رأس این زناص نیکو درخییدند، که 
 و لزمترا  ی فاطمته بی بتی  باید از 

نتام ببتری .    )رضی اهلل عنهن(ازواج مطهرات
ردی ، اییتاص بته   نام بت گونه که  مماص

  د.آموزش زناص نیز ممت گمارده بودن
اُمژ ورقه دختر عبداهلل بن الحتارث ا   

، از زناص فاضل عصر خویو لنصاری
نامید. او او را شهیده  اهلل بود. رسول

امامت امل خانته ی ختود را بته عهتده     
سعد، جمیله دختر ستعد بتن    امژ «0»گیرد
از صحابیانی است که توجته   لالرّبیع

خود را به قرآص و معانی آص معطوف نمود 
استباب  و آص را خوب به حافظه سپرد و 

نزول آیات را فراگرفت. ستپس در ایتن   
 بته و تتا   امر مرجع دیگراص شد و صتحا 

نتی و استباب    بعاص جهت اطال  از معتا 
کردنتتد او   نتتزول قتترآص بتته او رجتتو  
  اهلل رستول  ممچنین از سیره و غزوات
 .«2»گزارش مای مهمی دارد

 امتر  در از جمله زنتاص تتابعی کوشتا   
ممستردوم  الصتغری   داًالدژر امژ قرآص، از

می تتواص   بصحابی جلیل ابوالدژرداً
نام برد که به منزلتت بزرگتی، در علت     
تفسیر و فقامت، رسید. او معارف ختود  

جملته ستلماص    را از بزرگاص صتحابه، از 
، اشتتتعری ، ابومالتتتکفارستتتی

و ممسرش فراگرفت و علت    لعاییه
خود را به برخی از تابعاص منتقل کرد که 

ص تابعاص شمرده بعدما از عالماص و بزرگا
شدند. در میاص این افراد أبو مسل  فقیه 

 .«1»شام و حافظ حدیم قرار دارد
حضه دختر ستیرین ختوامر تتابعی    

در علت    :میهور محمد بن ستیرین 
قرائت آنچناص سرآمد بتود کته وقتتی    

بته میتکلی در قرائتت     برادرشمحمد
برخورد می کرد، متی گفتت از حضته    
ی بپرسید که چگونته آص را قرائتت مت   

 .«4»کند
 :زنان و فقاهت

علوم اسالمی به وییه فقه وحتدیم  
موضوعاتی مستند که زنتاص بته آنهتا    

ایتن رو، در میتاص    عالقه مند بودند، از
فقیهاص زنانی مستند کته از   محدثاص و
برجسته به شمار می رونتد   چهره مای
زن حدی  دان که در ک ب  ،1513شرح حال

 ایتن  حکایت از تراجم گنجانده شده است
دارد که درآص زماص برای آموزش زناص 

 سبی وجود داشت.  بسترمنا
تفاوت عمده ی فقته بتا حتدیم در    
بررسی و کاوش آص است. محدژث نقتل  

رح و تعلیتل  تمی کند، اما فقیه به شت 
می پردازد. فقیه حک  قضیه متایی را  

آص  ظحتاف قرآص را جمع کرد و 
بود. بی شتک قتاری و جتامع    
قتترآص، از معتتارف آص بیگانتته  
نیستتت و احتمتتاالخ اطالعتتات  
جامعی از قرآص دارد؛ بشصوص 

نتی   وقتی به این نکته توجه ک
که صحابیاص امتمام ویتیه بته   

 قرآص داشتند.
بتتته امژ  پیتتتامبر اکتتترم

اجازه داد که در نماز،  لورقه

 نوراهلل کوثر                                                                                       
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که به صراحت در حدیم ذکر نیتده، از  
کنتد. در   قرآص و ستنّت استتنباط متی   

نشست، حتی در دوره ی ی  مماص سده
به اجتهادما و استنباط  حضور پیامبر

ضرورت اجتهاد پس  مایی برمی خوری .
بییتر احساس شتد.   از رحلت پیامبر

در این راستا، زنانی اندییمند و فرزانه 
بهتر  بعضاخ بودند که چوص مرداص و بلکه

از آناص استنباط احکام متی کردنتد. از   
نقتل شتده کته     (هاهلل علیت ر) امام صادق

 فرمود:
تتن رَجتتَّ  » چتته بستتا  «5»« َتتر به امتتَرَبه  اَ َقتته  م 

 زنی از مردی فقیه تر باشد.
ی روشتن ایتن موضتو     متا ونه تنم

دختر گرامی پیامبر  لحضرت فاطمه
 )رضی اهلل عتنهن( او ازواج مطهرات و اسالم

نمونته ی دیگتری    لأیمن . امژندستم
است که در مکتب اسالم دانو آموخته 

بشصتوص   . علماً زناص پیامبر«6»تاس
متتتؤمنین عاییتتته، امژ ستتتلمه و ام ال

 را در زمره ی فقیهاص)رضی اهلل عنهن(میمونه
و رأی فقهی آناص را  اند، آورده برجسته

گزارش کرده ، آص را پذیرفته اند. ذمبی 
های صحابه امژ سلمه از فق"آورده است:

نفری است  01شمرده می شود و یکی از
فتتتوا بتته او رجتتو   کتته صتتحابه در 

کردند. امژ سلمه بشصتوص در متورد    می
فقه زناص )احکام رضا . طتالق و عتدژه(   

 .«7»خبره بود
 011معتقد است بتیو از   :ابن قی 

ت تتت اعتت  از زص و مردتت نفتتر از صتتحابه
نفتر از آنتاص    7صاحب فتوا بوده اند که 

بیو از دیگراص مورد استفتا قرار گرفته 
ناص قترار  در زمره ی آ لاند و عاییه

دارد. ابن حزم ادعا می کند فتاوی متر  
یک از آناص را می تواص در یتک کتتاب   

 .«8»ضشی  گردآورد
در میاص زناص صحابی فقهی، ممچنین 

زینتب   می تواص از ربیته ی رستول   
ق( نتام بترد. ابتن    71دختر ابوسلمه )م

عبتتدالبژر او را فقیتته تتترین زص عصتتر  
خویو می شمرد و از ابورافع نقل شده 

 .«9»ست که او فقیه مدینه بودا
محمد صدی  خاص رأی این بانو را در 
زمینه ی استقاط زکتات از زیتور آالت    

 .«01»زنانه نقل کرده است
ذمبی ام عطیه نسیبه دختر الحتارث  

را از فقهتتای صتتحابه   لا نصتتاریه
 .«00»شمرده است

برخی از زناص در صدر اسالم به درجه 
ده ای از فه  و نیتز آزادی بیتاص رستی   

بودند که حتی به قرائت خلیفه از احکام 

که در این جا  ،دینی اعتراض می کردند
 به ذکر نمونه ای می پردازی :

 حضرت عمتر روزی امیرالمؤمنین 
در مورد مهر برای مردم سشن گفتت و  
زیاد قرار دادص مهر را منتع و آص را بته   

درم  محدود کرد. زنی از قریو به  411
ای او اعتتتتتراض کتتتترد و گفتتتتت: 

امیرالمومنین! آیا مردم را از این که مهر 
درم  قترار دمنتد،   411زناص را بیو از 

گفتت:   نهی می کنی؟ حضترت عمتر  
نیده لی. پاسخ داد: مگر این آیه را نیت ب

 ای که فرمود:
پ   پ  پ  ڀ  ڀ  چ

 21النساً: چ ڀ  ڀ
تو چگونه مهر را محدود متی ستازی   
حال آنکه خدا آص را بدوص تحدید بیاص 

گفتت:   ه استت؟ حضترت عمتر   کرد
سپس بتر منبتر    )اُابا امتربة واخطتأ عمتَر(

بتتاال رفتتت و از ستتشن پییتتین ختتود 
 .«02»بازگیت و آص را اعالم نمود

از زناص تتابعی نیتز کستانی در فقته     
)فاطمته(  صسرآمد بودند، از جمله ی آنا

است. اخبار، داللت بتر   بدختر علی
احکام زناص دارد. حضه دختر فه  او در 

ق( فهت  بستیار در متورد    010)مسیرین
 «01» .قرآص داشت

مند دختر مهلَّب و ام الدراً الصغریرا 
  در «04»از فقیهاص تتابعی شتمرده انتد.   

در عل    دوره مای بعد نیز زنانی
، و دانتتو و فقتته درخیتتیدند 
مانند رابعه بصری، رابعه بلشتی  

کته    ومزاراص نمونه ی دیگر.... 
سشن گفتن از آص مجالی دیگر 

 طلبد.می 
مشننارکت زنننان در مسننایل   

 :فقهی)اج هاد(
بتتاب اجتهتتاد در شتتریعت  
اسالمی بابی است که م  برروی 

برای مردم سنخن گفنت و    در مورد مهر حضرت عمرروزی امیرالمؤمنین 

درهم محدود کرد. زنی از قریش به  100زیاد قرار دادن مهر را منع و آن را به 

او اع راض کرد و گفت: ای امیرالمومنین! آیا مردم را از این که مهر زننان را  

گفت: بلی. پاسنخ   درهم قرار دهند، نهی می کنی؟ حضرت عمر100بیش از 

 ی که فرمود:داد: مگر این آیه را نشنیده ا
 21النساً: چ پ   پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀچ

تو چگونه مهر را محدود می سازی حال آنکه خدا آن را بدون تحدید بینان  

سپس بر منبر باال  )اُتابا امتربة واخطتأ عمتَر(گفت:  کرده است؟ حضرت عمر

 رفت و از سخن پیشین خود بازگشت و آن را اعالم نمود.
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 و ،مرداص گیوده است وم  بر روی زناص
منگام بیاص شرای  اجتهاد میچ یتک از  
اصولیوص نگفته اند که یکتی از شترای    
آص مرد بودص است وزناص حت  اجتهتاد   
ندارنتتد.در ایتتن میتتاص متتی تتتواص بتته 

اشتاره   لشصیت حضرت عاییته ش
نمودکه یکی از مجتهدین وصاحبنظراص 
اصتتحاب بتتود،و بابستتیاری از علمتتای  

اخته کته  صحابه به مباحثه وگفتکو پرد
ال  در کتابهتتتتایی ماننتتتتد)االجا 

تتالیف   ستدراکات عاییه علی صحابه(
 و امتتام زرکیتتی جمتتع آوری گردیتتد.

سیوطی آص را در کتتابی بته نتام)عین    
گستردگی  نموده است.(خالصه االصا

وفراوانتتی دانتتو وآگتتامی حضتترت   
از  نزد خاص وعتام بتود.   زبا لعاییه

ابوموسی اشعری نقل شده است که می 
حدیثی بترای متا    مر گز نمی شد گفت:

 اصحاب رسول ختدا میتکل بیتود و   
آص را از عاییته ستوال    و ید،دشوار بیا

ستخ آص را نتزد وی    مگر آنکه پا کنی ،
ق روایتت شتده   از مسترو  فتی . می یا

به خدا سوگند یتاد متی    است که گفت:
را  کن ، بزر گاص صحابه ی رسول خدا

در باره فرائر  لدیدی  که از عاییه
ممانگونه که می دانی   سوال می کردند.

انساص از آغاز کودکی تتا ستن بیستت    

فرزند به تحصیل نظر داشتند و گاه بته  
 فتند. ست می یا مقامات باالی علمی د

 :فهرست مراجع و مآخذ
 ز  تتتتتم نابتتتتن حجتتتتر: االُتتتتاب   تتتت  عستتتتقَلنن .٠

  ٨لم تتت   بتتتن تتتتا  جالصتتحاب   ب تتتروت  دارال تتتتب الع
 .٠2٠ص 
جمعتته  احمتتد خل تتَّ: نستتاء متتن عصتتر الوبتتوه   .2

  ٠7٠  ص2   ج٠4٠2ب روت  دار ابن کث ر  
احمد خل َّ: نساء من عصر التابع ن     جمعه .٣
   ٠4٠4تتتتت ب تتتتروت  دار ابتتتتن کث تتتتر     دمشتتتتق2 
 .٠٠2و  ٠٠٠  ص2ج

 .٠2٣  ص٠نمان  ج .4
حر عاملن   محمد بن حسن: وسائَّ الشت عه   .١

   ٠4٠٣وسسه آل الب ا الح اء الترا   ب روت  م
  .٠77  ص٠٠ج

؛ ٠27  ص٠کحاله   عمر رلتا   ی شت ن  ج .٦
  رقتتتتتم 2٠4و  2٠2  ص٨ابتتتتن حجتتتتتر  ی شتتتت ن  ج

٠٠٣٩ 
شتتتمس التتتتدَن ذنبتتتتن   ستتتت ر اعتتتتَلٍ الوتتتتبَلء    .7

 .2١٣  ص2ی ش ن  ج
احمد خل َّ جمعه: نساء انَّ الب تا  ی شت ن   .٨
  .٠42ص

احمتتد خل تتتَّ جمعتته: نستتتاء متتن عصتتتر الوبتتتوه   .٩
  .٠٨١-٠77  ص2ی ش ن  ج
بهتتتادر   ستتت د محمتتتد ُتتتدَق حستتتن ختتتان:  .٠١

حستتن االستتوه بمتتا ثبتتا اَ و رستتول  تتن الوستتوه.   
  .٣٨4   ص٠٣١٠نود  دارالرائدالعربن  

 نمان .٠٠
تته  احستتَلمرُّ  -١ .٠2 بَتت  الزَُّح أل تتر    ا لف قأ ب.د. َونأ

دمشق  الطهبعت   –سورَه   - وبدلهت ه    ناشر : دار الف ر
و احمتتتتد الحصتتتت ن: المتتتتربه و  ٣٣2ص  ٨الرهابعتتتت  ج

ٍ  ٠٩٨٠م انتها  ن االسَلٍ  م تبه االَمان  قتانره 
 .2١ص

احمتتتد خل تتتَّ: نستتتاء متتتن عصتتتر  جمعتتته  .٠٣
  .٠22-٠٩٩-. ٠٨١  ُص٠التابع ن  ی ش ن  ج

 .٦٨ -.٠2٠  ُص2نمان  ج .41
 

 

عالوه  لبراستی حضرت عاییه کند و
نیز از دانیو بهره ما می  بر زناص مرداص

به خاطر این موضتو  بتود کته     و بردند
نین ممتتاص ستتعاییتته را در پیتتامبر

 سالی به زوجیتت انتشتاب کردنتد.   خرد
راستتتگو  عاییتته نماینتتده ای الیتت  و 

در میاص زناص اییتاص   و خانه پیامبردر
بود و اگر عاییه نبتود کستی از اختالق    

در خانه آگتامی حاصتل    ورفتار پیامبر
ه متا  تی بت تات کمتاطالع رد وتی کتنم

بعتد از حضترت خدیجته و     رستید.  می
بزرگتترین   لحضرت عاییته  فاطمه،

زص در اسالم است تا زمانی که زنده بتود  
فقهی دانا ترین وآگاه  در مسایل دینی و

ترین زناص بته حستاب متی آمتده و در     
ادب اطالعتات بستیار    تاریخ و شریعت و

طبابتت   وسیعی داشته است ودر مداوا و
شتعر متی   اگر  دارای زبانی فصیح بوده و

ت میچ شتاعری بته پایته اش نمتی     گف
بترای   پیامبردانیمنداص عصتر  .رسید

دریافتتت پاستتخ سوواالتیتتاص نتتزد    
می رفتنتد وعاییته بترای     لعاییه

خوییاوندانو به منزلته سیاستتمداری   
 سیاستت و  آداب زنتدگی و  از دانا بود و

 .جنگ آگامی کافی داشت
نیتز چنتین    لپس ازوی ام ستلمه 

دارا بود چنانچه  منصب فقهی را موقف و
. خالصته  به آص اشاره صورت گرفت فوقاخ

، در استالمی اینکه زناص در تمام عصتور  

تمام میادین علمی درکنار برادراص شتاص  
ازبذل میچگونه، مساعی دریغ نورزیدند، 

د عل  و فضل توانستند به قله مای بلن و
 خود را نایل گردانند.

تمام آنچه تا اینجا گفته آمتدی  یکتی   
آمتوزش  داللت به آص دارد کته   گرپی دی

بلکته   ،در اسالم فق  از آص مرداص نبتود 
زناص نیز عالوه بر کارمای خانه و تربیتت  

حافظته اش در   سالگی موش و
قتت بترای    نهایت آمتادگی و د 

فلستفه ازدواج   یادگیری است،
آص بود کته  لت عاییهحضر

دانو خانه  عاییه ممه آداب و
بته ایتن    را یاد بگیرد. پیامبر

ترتیب بود که عاییه تبدیل به 
 معلمی دانا برای ممه ی زنتاص و 
 حتی مترداص شتد تتا شتیوه و    
روش اسالم را براییتاص بیتاص   
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 ګجد    اغ ووج    د ت جضو  ج ځ  دس  
 
و ههج 

نیمججججججج   وججججججج  و  جججججججه س  جججججججض  ججججججج  د نججججججج وبج  و تسججججججج ه 

 دی  وججججج  ج ججججج    جججججه    جججججه وس    و  جججج ون   

وابججججججج ړ شججججججج    و  اغججججججج   و ججججججج  تجججججججه  ججججججج   جججججججه 

 جججججججججج    ه ت ګججججججججججه  ججججججججججه د   جججججججججج   جججججججججج  نججججججججججه جس ججججججججججضه 

 ېججدون    جج بج  و ځجج وی ت و ن نججه  ویججو  د  

 جججججججججججججججج  نجججججججججججججججج  وججججججججججججججججس ی  د  ځجججججججججججججججج دو    سی  جججججججججججججججج   

وموججججج ستی   و یججججج ض     جججججه   ېجججججه د   م ججججج  

 ی  دو    د  ج  ځ ج  تدل ج  د  اغ ووج    

د  ړونجججججججججججججججدو د  وججججججججججججججج  ی جم)ججججججججججججججج س  دو ججججججججججججججج  

 سګجججججججججججججججج ن ن   مغججججججججججججججججج ک    یججججججججججججججججج   و ججججججججججججججججججدي 

 هججججججد   ت  تججججججه  جججججج  هیججججججده  ړتیجججججج   یججججججد    جججججج ي 

تد غججججججججججج   ججججججججججج      ا ججججججججججج ا تجججججججججججه  جججججججججججه  ججججججججججج   دوی 

د  ظمججج   دوګد   نججج   جججه طدتجججه    ججج  وجججده 

 جه  نج و   ه ت ګججه د  یج  د  ججه    ج  والی  نجج  

 جج  ځ وججټ     ججدوژ    ججج  جج      س ججه  ججه د  

د    جججج  د نجججج سو  وجججج ی    و هو  هو   ججججدوژو 

توسیجججج  تدل جججج  د یجججج  د د طسی ججججج  وبجججج   ججججه 

وجججججججججدچې    و  جججججججججه دیججججججججج   وبججججججججج  د یججججججججج سه ګ ججججججججج  

 ېیوججججججج ن   و  ججججججججدیدا    ضججججججج    جججججججج  هیججججججججده 

 )مجه ده  ج  ځ یجد وستججه هیجده     دنجه و جج ي  

 جه نیوجه  دیججه  ج  د  اغ ووج    د  وجج    

جم) ساججج  د یججج ی ي جم)ججج س ساجججی   ججج   جججه 

دک ی نججج ه  ججج  دې  جججج وا ججج   جججه    ججج  د سججج ي 

د  یجج  د د  وبجج  د وضججهی   ججه  ړه وا ججج وو: 

 ه   جججججججججججججججججججج    ججججججججججججججججججججه دیججججججججججججججججججججه وججججججججججججججججججججو  س  ججججججججججججججججججججج  د 

 وجججججججججج رج  ی  یجججججججججج  سندوي  جججججججججج ي  د  وبجججججججججج  د 

 ججججججججججدیدا    سونججججججججججه د  ړونججججججججججدو  د سو  مغجججججججججج ي 

یجججج ي  ېجججج   جججج عي نججججه دي  و د  وبجججج  د  ججججدیدا  

 جججججججه ځدېجججججججه  ججججججج  ځ یجججججججد ال  اججججججج     و ځ  وجججججججل   ججججججج  

و جججج ي   ججججد د سجججج     ججججج  طد جججج  ځ یججججد  جججج س و جججج ي 

 ججج   جج ي  و  ججه   جج   جج   اجج   اه  ی  نججه   

وېجججج   جججج  وجججج    جججج ی   و ججججد    وس  جججج  ع  ججججه 

   یجججج  د سجججج    ن  ججججضي  جججج  د  وبجججج  وضججججهی  

ه ځججججج  د    جججججه د سججججج   تججججج    ججججج   ججججج   ه یمجججججی 

ځججد  ن ن  تججه  ججه ګ جج  د  وبجج  وضججهی  ځججد    

  ندبي    ږ ځ ید د  وب  د  جدیدا    ج سه  جه 

  ججي   ججه و یججل  یججد  جج س  و ججدو  و دیججه س   

ه  جج   ړتیجج  شجج ه   جج  دالسک  و سجج ي نقېجج   تجج

د  وبجججججججججج  د  جججججججججججدیدا   جججججججججججه ځدېجججججججججججه  ججججججججججج  و یجججججججججججل 

   ججججه د  ۰۹ د پ   نججججه و جججج ي   ججججه  یجججج  د  جججج 

 هوجججججججججج  ې وبجججججججججج    ججججججججججه دودیججججججججججیه ت ګججججججججججه دي  و 

 ه یمجججج  ځججججد    دیججججه ځدېججججه  ججججه ګجججج    وججججده 

 ججججججج   ججججججج ک ده   مجججججججد  شججججججج   جم)ججججججج سسای  د 

طسی جججججي  جججججج نګ   ججججججه ت ګججججججه د  وبجججججج   ججججججد  ججججججدیدا  

 یججججججد  ی ګجججججج س  جججججج ک  ووا ججججججج یججججججی وو  جججججج  دو جججججج  ځ

ې ججج  د  وبججج  د  جججدیدا   و د   نججج   ن    وبججج  

 و نجج سو وججدچی    ججه وجج ت ه  جج  شججدا   جج ي  

 جججججججج   ججججججججه س ت  نوجججججججج     نجججججججج   جججججججج  د وچ جججججججج ب   ججججججججه 

 ا تېدو وده د  وبج   جه وجدچی   څخجه  ج هده 

 وجج   ده و جج و   ججه شجج   دتججه  ججج د  وبجج  د 

 جججججججججججججججججججججججججججججججدیدا   ججججججججججججججججججججججججججججججججه  ړونججججججججججججججججججججججججججججججججد د  اغجججججججججججججججججججججججججججججججج   

و ومشجججججججججججدلدګ دوو   جججججججججججه دک ځدېجججججججججججه  ججججججججججج  د 

نیوجج    جج  یجج  سندوی   جج   جج ي  ن  جج ړي د

دک و ججج    ججج  د  وبججج  د  جججدیدا   أېجججد  

 وتدا ه د   هده ګ ج   ېیوج ن   جه ځدېجه  جی 

 ړونجججدک  د س  الهیجججدک  و ځ  وجججل   جججج و ججج ي 

تد غججججه  جججج  دیجججج   و  هق  ججججه دتججججل السو  ججججه 

   ند      سو    ی ج  دځ    دا دي.

 
 
تقیقجج   جج  ځیجج  د د د   جج  د یجج  د  ځ جج 

یججججد  ججججه شجججج م ل ځججججدب   جججج ي د وبجججج  وججججدچېن  ځ 

ځوججججججججه د  اغ ووجججججججج    یجججججججج ه  ججججججججه    جججججججج   )مججججججججه 

وجدچې ه جغد ایجج ی    ههیج  د   جج  دسک 

 سه     ه ی  دیه  ی  د د تمد   د د ی  و 

ل ججججججججج سالس  ځجججججججججد   ججججججججج   و  و  جججججججججه د     ججججججججججه 

د اغ ووجج    د  وجج  ی جم) ساجج  

ی   جج  لجج  لجج  ځ ججه  ججه یجججم)جج س س 

ې  جججج  وا جججج وو ی یجججج دوو    اججججدي  د 

 ن   ججججه ځجججج وس د  وجججججی  نظججججد دې ونججججدو 

 جججججججججججججججججججججججججججه  ړه  ججججججججججججججججججججججججججج  د  اغ ووججججججججججججججججججججججججججج    

جغد ایجججج ی    ههیجججج   اغ نجججج ن  تججججه 

د  دام نججججه وججججدچې   د  جججج سووی وججججتض 

چجججج و  وس ججججج    و جججججه ج ججججج  څخجججججه 

دس وت جج   و دوججیمه یېججیو  م جج سا  د 

 اججججججججججججججججججججججججججججج ت      ی جججججججججججججججججججججججججججججه ځد ځجججججججججججججججججججججججججججججدو   
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د اغ ووجج     وبججه  )مججه طسی ججج وججدچې ه 

 و د  اغ نججججججججججج ن  شججججججججججج من  ده  ججججججججججج  تد ووجججججججججججه 

 ه جج   میج   و  س یج  څخجه د وب   جه و 

 
 
دوج  نظج   و  بی ېبضه    ی وو   جج و ههج 

 ججدیدا   ججه ځدېججه  جج  یجج   اجج    جج سون  تججه 

 ړتیجججج  د    جججججه د یجججج  د وجججججدچېن  د ې وججججج  

  ججججججججججججججج  جغد ایجججججججججججججج ی    ههیجججججججججججججج    وبجججججججججججججججه  

ېججج وسه    ن نجججه    ن جججه  و ځینججج  یجججو و  

وججججده ی ځجججج    جججج    ووججججمه  وجججج   ده تججججد  

 دت جه ځجه و    دن   د ځی ج   ی  دونج   جه 

 جججه  ججج  وېججج   ججج   جججه ځیججج  ب  ېججج    ججج    

وج  د ې    وتضو ودچې    د  اغ وو   

 ججججججججججججدیدا   ججججججججججججه ځد جججججججججججج   جججججججججججج ال   جججججججججججج    ججججججججججججه 

 
 
 س ت  نو  شججججججججججججججج       نجججججججججججججججج   ججججججججججججججج   دووجججججججججججججججج   

ځ ید     وو و    ه  ی  د ځد       و

 جججج  دیجججججه  جججججدت تدالوججججه  ججججج    و  دې  ججججج  

  جج  ودساجج    ځوججه د  ددیجج   ججه دو  ججد سه 

 ججججججه ده  و   جججججج ن   دوجججججج   ههه   جججججج   ت ضوت

 و سججج    جججدت ځ یجججد د نججج سو  جججه  ت ی ججججه 

س وتجججججل و     ججججج ن  یجججججه  ججججج    و  ججججج   وبجججججه 

  جج ن ه عججی   و ددیججه عججی  وجج تل   جج ن  

  ججججج  ججججدت د   د غججججه  یجججج  د    جججج سه  جججج  

الیجج   جج    تیجج   وجج ن  ې وجج  ژونججد  د دنججه 

والړ د   د دن  و ت     و سدو    ج شجد  

 ن نجججججه د   و جججججه دیجججججه شجججججد  څخجججججه ځ یجججججد ځ

د دن ججججج و ېججججج    ججججج و   اغ ووججججج    ځ یجججججد 

  وجججججججججججججججججج الت  رجججججججججججججججججج دسوون    جججججججججججججججججج    نججججججججججججججججججه 

س والړ   جج    دو جج   و   جج  ځ یججد د  وبجج  د ویجج  

 و دوجججججججدچې   د  ې وججججججج    جججججججه وجججججججد ه  و سججججججج   

ت ګجججججججه ځ یججججججج د  نای جججججججج  و لدګ جججججججد     یاججججججج   تجججججججه 

 وسو     وبه  ه ی  وو  س   نجه ې رجه   ج ي 

 وبجججه   ججج ن    جججج  ړتیججج  ده   ججج بج ځججج     وجججو  س  

 د س  ځ یجججججججججد لدګ جججججججججد  نای جججججججججج تجججججججججه وسوجججججججججج     و 

د س ججججج    و ت ججججج د  پ یججججج   و ججججج    نججججج  وجججججس   جججججه 

   جججججججج   )مججججججججه   ضجججججججج   د  وبججججججججج   ججججججججه ویجججججججج   ججججججججج  د 

عججججد    وشجججج   بج د    جججج ن  دودیججججی نظجججج    اجججج   

ع دالنجججه و    جججه ځجججده  دیجججه  جججه  جججخ   ګ  یججج ن  

د  وبجج  دویجج   دبیجج   وججده  جج  د     ړا ججه ده  جج 

سی ونه د   ه ع دالنه هو   و دشدیه   و ځ  

تجججل السه یججج سه  ججج    دد  تدل ججج   ړتیججج  ده  جججج  

د وبججججج   جججججده تججججج  ه دی ویوججججج    جججججه ل ض جججججدیدا  

    ځ ید  د سود دی  جج  و تجد  جه ت ګجه ت  یجل 

 و ول جججججججج    جججججججج    و جججججججج   )جججججججج   تججججججججد  د وجججججججج   د  

   وججب  الی جججج  و    یاجج   تجججدوا   جج    ججج   ججج  د 

  د  هیشججججج   دت  ججججج      جججججه  ی ججججج ه و جججججد  ې وججججج

 و ججججج   جججججه چ   ضیججججج   وججججج تن   و طسی جججججج وجججججدچې   

وجججججججججججججده  دوججججججججججججج ه و ججججججججججججج    د اغ ووججججججججججججج    د  وبججججججججججججج  

 د پ یجج  د وججیمی  و   جج ن  د ې وجج   ججه ګټججه ده  

ځوجججه   جججج ن  السیجججج د  رججج      ن دې وجججج  ګ جججج   

 ه ځی  بج څخه د ې و  ژی سنه  و د وب   ړونجد 

ګ ونجججج ی ن  څخججججه  ځجججج       ججججج هجججج  ن   ججججج ړوي  ججججه

  جج ن ه تمجججه د ده  ججج  د ځ جججدون   و د وبججج   ججج سووی 

د شجججسو   جججه ج ړو ججج  څخجججه  ندذ ججج ه ونجججه  جججد   

ځ    تد    ت  و ج   ځوجه  جه  وبج  څخجه 

ومه ګټه  ېیوا ه  غه وې  شج وی ده 

    د وب  وړ ندوا ه  مو ه    .

ځ جججججججج     ججججججججه    ججججججججه  جججججججج  و جججججججج   ججججججججه  اغجججججججج   

تو  ججججج  څخجججججه د د  تمجججججه  و  ی جججججه  جججججد  

   جججه  د ړې ججج  هو  ځ یجججد د اغ ووججج    د  ججج

طسی جججججج  وبججججج  د وجججججدچې    ججججج ظ   جججججدیدا  

 جه یجه  و ع دالنجه ت ګججه و ج   تد غج   جج  

 جججججججججججه یججججججججججج   ېججججججججججج    جججججججججججه  اغ ووججججججججججج     جججججججججججج  د 

ځدی ججججججججج  ی  ځ جججججججججدون   جججججججججه ج ړاجججججججججدو وجججججججججده د 

 ی  دو  ج  د  ړتیج وړ ځدی ج    جه  یج  د  ج  

د ن ججه ت  یججد  جج    و  ججه ځ جج  ېجج   د  یجج  د 

   و   ججججض   ځجججج دي تججججه  د خججججج دیججججو    شجججج ړ 

چم جججججج   جججججج    جججججج   ججججججه    ججججججه یجججججج  ګجججججج  شججججججم ض 

ځی  سو  و بی سو ګ سو  ی  دو    ته     ه 

 یججججججج  د  ججججججج  دن جججججججه  دوججججججج     ججججججج س  و سو ګججججججج س 

  ی ججججه  وجججج عده  جججج    جججج   ججججه د  ت ګججججه د 

 یججججججججججججججججج  د ځ  نججججججججججججججججج   وسووججججججججججججججججج ه  جججججججججججججججججه د  د 

 پ   ججج   ړتیججج وو  و  بس سا  نججج   جججه  س جججه 

دووجججججججج ه و  جججججججج   پجججججججج   ی    و تد  ججججججججدو  ججججججججه 

وجج   جج   ججه ج ځیججدو څخججه وژیجج س   جج    ی

 و  جججججججججه    ججججججججججه  جججججججججج   ه وجججججججججج د  بوججججججججججی ی ه د 

 اغ نججج ن   جججه ځدېجججه  و ججج  ه ه ججج  هسججج    و 

نیومدیجججه وججج  ه  جججه  یججج  د  ججج   جججه ت  جججج    

 هو    ی  ه   ي.

 

سن جججججججه  وبجججججججه د  و سدوون ججججججج    مجججججججد 

 نجججججدژ   دت  یجججججد وجججججدچې ه  ججججج  ده 

 ال   ججج   ججججججج ججج  وججج   جججدیدا  یججج   

ی جججججججججججججججججججججججججججج    د و سد تججججججججججججججججججججججججججججججججججججج ووجججججججججججد  اغ

ه  ججججججججججججج    و جججججججججججججججج   مججججججججججججججججججججججججیتدژ   ړ جججججججججججججججججججج ن

دځججججججججججججججججج   بوجججججججججججججججججی ین  تد ججججججججججججججججج بج یججججججججججججججججج  

وسو ي   وبه د اغ وو      ن جه 

وهمججججججججج  د   وججججججججتض أېججججججججد    و د

 ججججججججه  ججججججججه طسی ججججججججج وهم  نجججججججج  وججججججججمه 

 وججج   ده ونجججه  ججج   ن وججج  نی  ځجججه 

۰۹
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وقت نفتیس تترین و گرانبهتاترین    
زیرا وقتت   ،چیزی است که انساص دارد

مر چیزی است  تالشو ظرف مر عملی
بنتابراین   ،که انساص به دست می آورد

وقت در واقع چه برای افراد و چه برای 
 ای حقیقی است. جامعه سرمایه

انساص به وییه فرد مستلماص   مقدمه:
و تمام ممتت   ،باید در حال زندگی کند

و تالش خود را برای زماص حال به کتار  
عبترت و پنتد    نهتا برد و از گذشتته ت 

بگیرد و در کوشو برای ساختن آینده 
باشتتتد وقتتتت وعمربتتتدوص شتتتک 
ارزشمندترین دارایی انساص است، چرا 

 ابتتل برگیتتت نیستتت وکتته مرگتتز ق
 می تتواص وقت را ن، بازتولید نمی شود

به کسی داد و نه متی تتواص از کستی    
تنهتتا و زنتتدگی عمتتر  ،قتترض گرفتتت

که مرگز بته عقتب بتر نمتی      ماشینی
وقت تنها دارایی میترا بتین   گردد،

انسانهاست کته برختی درستت از آص    
بهره می برند و حتی ثانیه ما براییاص 

ه ما موفقیتت  ارزشمند است و در ثانی
ه می کنند. ولتی بترای   خود را میامد
 تمتام ستال متا و    ،مامها ،برخی روزما

 عمر ارزشی ندارد.

ما فق  یک بار ح  زیستن داریت  و  
نشوامتد   متا  دیگر فرصت دومی بترای 

از وقتت  و بهتتر  مر چه صتحیح تتر    ،بود
 .استفاده کنی ، برنده تر مستی 

  مبا توجه به موارد ذکر شتده میشتوا  
وقت را از دید قرآنکتری ، از دیتد   ارزش 

و از دیتتد علمتتا و   ستتنت رستتول اهلل 
دانیمداص اسالم به طتور مشتصتر بیتاص    

 نمای .
 اهمینت و ارز  وقنت در قرآنکنریم:    الف:

وقتتت نعمتتتی از نعمتتت متتای گومربتتار  
وپرارزش الهی است که خداونتد قتدوس   
والیزال نظر به اممیت و ارزشتمندی ایتن   

چندین سوره عنصر مه  وحیات بشو در 
مای ازقرآنکری  مانند:) ستوره الیتمس،   

 ر وتوره والفجتتتی، ستتتوره والضحتتتستت
( ستوگند یتاد نمتوده و    0سوره العصتر() 

انساص را به اممتام و توجه به ارزش وقتت  
با خبتر نمتوده استت، چنانچته خداونتد      
 قدوس در سوره والعصر ارشاد میفرمایند:

ٱ    ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  چ

 ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ 

 ٣ -٠العصر:  چٺ  ٺ
انستاص در   یعنی: قس  به عصتر یقینتاخ  

زیاص است، مگر کسانی کته ایمتاص آورده   
ممدیگر را  وکارمای نیک انجام داده اند و

به دین ح  تاکید نموده اند و ممتدیگر را  
حوصله تاکید نموده اند. در این  به صبر و

سوره کوتامی که سته آیته دارد، برنامته    

شکل می پذیرد ی کامل زنده گی بیر
ید، بداص که اسالم و به تصویر در می آ

قست    زنده گی بیری را می خوامتد، 
)والعصتتر( حکتتایتی سوره خداونتتد در

عجیب دارد. این سوگند توجه آدمتی  
را به نعمتی معطتوف متی دارد کته از    
ارزش واالیی برخوردار است. زمتاص از  
جمله نعمتهایی استت کته در متتوص    

ص ستشن بته   دینی از اممیت بستیار آ 
میاص آمتده استت. خداونتد در پرتتو     
نعمت زماص، قابلیت مای نهفتته ای را  
در طول مدت عمر، بترای انستاص بته    
ودیعه گذارده که مدیریت روشتمند و  
بهتتره بتترداری صتتحیح از آص، نقتتو 
تعیین کننتده ای در اعتتالی کیفتی    
سبک زندگی دینی و در نتیجه حیات 

معقتتول دارد. از ایتتن رو دیتتن 
ه عنتتواص برنامتته ای مبتتین بتت
ممه جانبه، توجته   موشمند و

انستتاص را بتته اممیتتت زمتتاص 
معطوف داشته، و توصیه متای  
مفیدی را در مورد شیوه صحیح 
متتدیریت زمتتاص و بهتتره وری  

 آص گوشزد می کند. مناسب از
دید  ارز  و اهمیت وقت از ب:

زنتتده گتتی جنتتاب  رسنول اهلل: 
مملو از درس متا و   رسول اهلل
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ی متن و شماستت، چتوص    ااندرزما بر
در زنده گی شاص بته وقتت    رسول اهلل

توجه و امتمام زیاد داشتتند، و امتت   
خود را از بهره گیتری از ایتن نعمتت    
گراص بها خبر کرده است، چنانچته در  

 رستتول اهلل احادیتم نیتتز داریتت  کتته 
در روز قیامتتت از عمتتر » فرمودنتتد، 

انساص به طور عموم و از جوانی به طور 
می شود که در چته   خصوص پرسیده

و م  چناص «. رامی مصرف کرده است
ذر غفتاری  وبه ابدر حدیم رسول اهلل 

)ََا ببَاَذر ! ا غَتو م َخمس ا  :فرمودند توصیه می
تتحهت َک   ُ تتَک  َو  : َشتتَباب َک قَبتتََّ ن َرم  قَبتتََّ َخمتتس 
وَتتاَل قَبتتََّ َ قتتر َل  َو   راغ تتَک  قَبتتََّ س تتقم َک  َو غ 

ای  (2) َ ات تتتتَک قَبتتتتََّ َموت تتتتک(قَبتتتتََّ ش تتتت  ل َک  َو حَ 
ذر! پنج چیز را پیو از پتنج چیتز   واب

غنیمتتت شتتمار: جوانیتتت را پتتیو از 
پیریتتت، و تندرستتتیت را پتتیو از   

ت را پتتیو از ا بیماریتتت، و بینیتتازی
ت را بودن ت، و آسوده خاطرا نیازمندی

پیو از خاطر میغولیت، و زندگیت را 
یعنی انستاص را آگتاه    رگتو از متپی

زد که از فرصت مای پیو آمده می سا
بیکتاری استتفاده    و تدر اوقات فراغ

 اعظمتتی نمتتوده و ستترفرازی دنیتتا و 
کسب نماید در حدیم ذیتل  را آخرت 

پیامبر گرامی اسالم از بی بهره گی دو 
نعمت خبر داده استت کته درصتورت    

رست عواقب ناگوار بته  عدم استفاده د

ت تاکیتتد نمودنتتد، استتتفاده  ارزش وقتت
اعظمی کرده  و وقت را غنیمت بیماری ، 
و در صورت عدم توجته عواقتب نتاگوار    
بدنبال خوامتد داشتت کته جبتراص اش     

 بسیار میکل است.
ارز  و اهمیننت وقننت از دینند علمننا و  ج:

چنانچه علمتا و بزرگتاص    دانشمندان اسالم:
در رابطه به ارزش وقت، امتمتام و توجته   

در  اکثر اوقتات شتاص را   اند، و زیاد نموده
راه تعلی ، تحصیل، عبادت خدا، مطالعته،  
ذکر، اعمال خیر، امر به معروف و نهتی از  

که آنچه خیر برای جامعه  یمنکر و در رام
 اسالمی بوده باشد سپری نموده اند.

چنانچه حسن بصری در رابطه به ارزش 
چ روزی متی » زماص و وقت گفتته استت،  

ی سر ندمد د و ندائنیست که سپیده بدم
انساص را مشاطب ختود نستازد کته ای     و

فرزند آدم من مشلوق تازه ی مست  و بتر  
عمل تتو گتوام  پتس از متن توشته ای      
بینتدوز زیتترا چتتوص گذشتت  مرگتتز تتتا   

 «رستاخیر بر نمی گردم.
ابومسل  خراسانی با استفاده از وقت و 
زماص بته مقتام شتامخ و بلنتدی علمتی      

ابومستتل  ششصتتی از » رستتیده استتت،
خراسانی پرسید، از چته بته ایتن مقتام     
رسیده ابومسل  خراسانی بترای شتشص   
سوال کننده گفت ممییه از وقت و زماص 
استفاده نموده و کار متا را ستروقت اش   

انجام میدم  و کار امروز را به فردا نمی 
گذارم. چنانچه در کتاب ارزش وقتت از  
نظر علمای اسالمی در رابطه به عامر بن 

عامر بن قتیس  چنین آمده است، قیس 
که یکی از تابعین و زامداص بلند نام بود 
نقل شده که کسی به او گفتت: ایستتاد    
شو! تا با تو ستشن بگتوی ، در جتوابو    
گفت؛ آفتاب را ایستتاد کتن یعنتی تتا     
 وقتی که آفتاب در حرکت استت نمتی  
توان  ایستاد شوم، باید به کاری میغول 

نمیتواص وقت را باش  که به کارم بیاید و 
 به سشن بیهوده تلف کرد.

و ممچنتتین عبتتداهلل بتتن مستتعود از 
گذشتن یک روز از عمرش اظهار ندامت 
مینمود، میگوید بر میچ چیتز پیتیماص   
نیدم مانند پیتیمانی ام از یتک روز از   
عمرم کته میگتذرد و علمت  درآص روز    
بییتر از روزپیو نبوده است. در رابطه 

عبتتدالعزیز بتته ارزش وقتتت از عمتتربن 
چنین نقل شده است، عمربن عبدالعزیز 

رمود: شب وروز بر تو اثر میگتذارد و  تف
مر روز و شبی که میگذرد از عمر تو ک  
مییود، بنابرین بکوش تا در ممین شب 

و اعمال خیتر انجتام    کار شایستهو روز 
بتتدمی، بتته ممتتین منتتوال بستتیاری از 
دانیمنداص اسالم مانند؛ ابوعلی ستینا،  

محمد بن حسن شیبانی، ابوریحتاص  امام 
البیرونی، ابن عقیتل و ابتن الجتوزی و    

) البختتار  داشتتت. دنبتتال خوامد 

تتَن ن عأَمتَتتا»(۲۱۴۶ َمتتا َکث  تتر  م  ن  َم أب تتون     ه 
: الص حهه  َوالأَفَراغ    (٣) الوها  

ز باره دو نعمت، بسیاری ا در
مردم، دچار ضرر و زیتاص متی   

از آنهتا بهتره ای نمتی     )شوند
ی  جویند(: یکی صحت و دیگر

ست تتا  . پس برمافراغت است
در  از آنچه جنتاب رستول اهلل  

کالم زیبتای شتاص راجتع بته     

تر است؛ چرا که فوت روح،  فوت زمان و فرصت ، از فوت شدن روح و جان سخت

باشد. لذا ارز  هر  دایی از خلق است و فوت فرصت ، جدایی از حق میسبب ج

، ه از دست برود. غنیمت شمردن فرصتشود ک نعم ی آن گاه بر انسان آشکار می

به خصوص فرصت عمر، سفار  حضرت حق، و وصیت انبیاواولیاء الهی است، در 

یی را به جای توان سیئات را تبدیل به حسنات کرد، و زیبا این فرصت است که می

زش ی نشاند و نور را جانشین ظلمت نمود. اگر فرصت از دست برود و کارِ مثب ی 

ی خاموشنی   انجام نگیرد و پیک مر  از جانب خدا برسد و چراغ عمر به لحظه

 .وصل شود، جایی برای توبه باقی نیست و پشیمانی سودی نخواهد داشت
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سایر دانیتمنداص بتزرگ دیتن مبتین     
اسالم از این نعمتت گرانبهتا استتفاده    

ت شتمردص  یمت کردند که از برکتت غن 
بلندی رستیدند، و   وقت به مقام علیا و

نام مای شاص به قلت  زریتن در تتاریخ    
 دین مبین اسالم ثبت می باشد.

ینیاص از بزرگاص ستلف و پییت  برخی 
زوی تترا  »بزرگوار نماز مای پنج گانه را 

تترازوی   »و نماز جمعه را  «سنجو روز
 »و متتاه رمضتتاص را  «ستتنجو مفتتته

 »و حتتج را  «تتترازوی ستتنجو ستتال
متتی  «تتترازوی ستتنجو دوراص عمتتر 

زیرا بر این حریص بودنتد کته    نامیدند،
آغاز روزشاص درست و دقیت  و ستال    

روز به ستالمتی بگتذرد   بگذرد و چوص 
توجه و امتمامیاص متو جه سالمتی در 
مفته و درستی آص می شد.ستپس بته   
سالمتی سال شاص چیت  میتدوختن و   
سرانجام بته ستالمتی ممته عمرشتاص     

، تتا لحظته ای از عمتر    توجه می کردند
 (4)شاص بی جا تلف نیود

 :مسولیت مسلمان در قبال ارز  وقنت  د:

اص مسلماص و مهمترین وظیفه انس اولین
در برابر وقت خویو آص است که آص را 

مراقب و مواظب آص باشتد،  ، حفظ کرده
باید بییتر از مال از وقت مراقبت کرد، 
زیرا مال دوباره به دست می آید، ولتی  

بایتتد از آص در  ،وقتتت بازگیتتت نتتدارد
مواردی که به سود سعادت خود و رشد 
و ترقی روحی و مادی آص باشتد صترف   

 بهره گیرد. کند و از آص
شایسته است که مومن و مسلماص از 
مرور گذشت ایام بترای نفتس ختویو    
عبرت اندوزد و پند گیرد، زیرا روز متا  
وشب ما مر تازه ای را کهنه و مر دوری 

و کودکتاص را پیتر و    ،را نزدیک می کند
پیراص را به فنا و نیستتی متی کیتاند.    
ممانا متومن نبایتد از ایتن شتب و روز     

بلکه باید به تفکر پردازد و  غافل باشد،

مای بزرگی که  عبرت گیرد.یکی از آفت
بسیاری از جواناص امروزی کیور ما بتا  
آص مواجتته و روبتترو مستتتند، ممتتاص 
غنیمتتت ندانستتتن فرصتتت استتت و  

ترین آفتت آص عتدم توجته بته      بزرگ
مای پتیو   ترین موقعیت بهترین و مه 

باشد. آنانی که در  ی از عمر ما می آمده
د و یتا تحصتتیل و یتا حتتتی در   اقتصتا 

انتد،   عبادت و راز و نیاز الهی موف  بوده
بدین جهت بتوده استت کته از فرصتت     

 اند. خویو کمال بهره و استفاده را نموده
گذشتتت زمتتاص و از دستتت رفتتتن  

ما بستیار ستشت استت، ولتی      فرصت
شتود کته    سشتی آص، زمانی بییتر می

ممتتراه ضتترر و زیتتانی باشتتد. آص کتته 
ختورد،   گذشتن را متی گذرد غصه  می

ولی آص که در مستیر ختود زیتانی را    
تجربه نموده و چوب غفلت ختویو را  
خورده است بر دو مطلب حسرت دارد: 

دست رفته؛ زیرا زمانی که  زماصِ از اول:
گردد  از انساص رفته است دیگر باز نمی

انساص حسرت و نتدامت گذشتته را    و
 خورد. می
ستاص  دوم: زیاص به جا مانده، زیرا ان 

مای عمر  با استفاده ننمودص از موقعیت
ی خود را نیست و نتابود   خویو آینده

سازد. بنابراین در محاسبات دنیایی  می
نیز اگر دو یا چند ضرر در کتار باشتد،   
ذمن آدمی اولویتت را بته آص ضترری    

تتتر و جبتترانو  دمتتد کتته عظتتی  متتی
تر باشد؛ پس چگونه است که از  سشت

انتظتار  جبراص خسارت بتزرگ کته در   
بدکاراص است و عقوبتت آص را پایتانی   

 (١).شود نیست کوتامی می
چگونگی استفاده بهینته   ن یجه گیری:

از وقت به ایتن استت کته انستاص بتا      
ریزی صحیح، کارمای مثبت خود  برنامه

را با تنظی  خاص بین ستاعات شتبانه   
ساعت یتا چنتد    رم و ،روز تقسی  کند

ه و ساعت را برای انجام کاری قترار داد 
به این برنامه و نظ  ادامه دمد، به گونته  

اش  ای که اگر روزی در نظت  و برنامته    
خللی وارد شد احساس چالو و کمبود 
کرده و به جبراص آص بپردازد. بته طتور   
اساسی کستانی کته در زنتدگی ختود     

اند به  حرفی برای گفتن دارند و توانسته
مای قابل توجهی دست یابنتد،   موفقیت
ختود بته نحتو مطلتوب      مای از فرصت

اند. بدین علت است کته   استفاده نموده
فوت زماص و  به گفته بسیاری از بزرگاص،

فرصتتت ، از فتتوت شتتدص روح و جتتاص 
تر است؛ چرا که فوت روح، سبب  سشت

جدایی از خل  است و فتوت فرصتت ،   
باشد. لتذا ارزش متر    جدایی از ح  می

شتود   گاه بر انساص آشکار مینعمتی آص 
ت بترود. غنیمتت شتمردص    دست  که از

فرصتتت ، بتته خصتتوص فرصتتت عمتتر، 
ستتفارش حضتترت حتت ، و وصتتیت   
انبیاواولیاً الهی است، در ایتن فرصتت   

تواص سیوات را تبتدیل بته    است که می
حسنات کرد، و زیبایی را به جای زشتی 
نیاند و نور را جانیین ظلمت نمود. اگر 
فرصت از دست برود و کارِ مثبتی انجام 

رگ از جانب خدا برستد  نگیرد و پیک م
ی خاموشی وصتل   و چراغ عمر به لحظه

شود، جایی برای توبته بتاقی نیستت و    
 .پییمانی سودی نشوامد داشت

 منابع:
مآالف: قر   ن َر

 ةستتتتتتتتوره نتتتتتتتتا  )والعصتتتتتتتتر  ستتتتتتتتور  .٠
 الفجر( ةالضحن  سور  ةالشمس  سور 

 ب: احادَث
رواه الترمتتذ  عتتن عمتترو بتتن م متتون  .2
 (۱۱۴  کتاب الرقا   ص ة) مش و 
 (۲۱۴۶بخار  )ص ال .٣

 ج: ارزش وقا از نظر علما
ارزش وقتتا نتتتزد علمتتتا  استتتَلمن )  .4

  تتتتتتتتتتال ف محمتتتتتتتتتد ۲۶التتتتتتتتتن ۶۲ُتتتتتتتتتفحه 
عبتتتتتدالفتاح ابوغتتتتتده  ترجمتتتتته محمتتتتتد علتتتتتن 

 خالد (
ارزش وقتتا در زنتتده گتتن مستتلمانان  داکتتتر  .١

 َوسف قرلاو 
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ند( ا بس که زیاد را بیمارید) از
توانیتتد آنهتتا را شتتمارش   نمتتی

ڤ   ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  چ کنیتتتتد.

 ٠٨الوحَّ:  چ. . .ڀ ڄڦ

و اگتتر بشوامیتتد   ترجمننه: 
  نعمتهای خدا را برشمارید، نمی
 .توانید آنها را سرشماری کنید

ازیتتن میتتاص آب  یکتتی از   
اممیت ترین و ارزشمند ترین پر

ما است که اینتک محتور    نعمت
بحم بتوده و مشتصتراخ روی آص   

جهاص  و اسرار پر موجودیک  انساص
ت کته ستازماص وجتود،    کوچکی است 

ظرفیت مای  ارگانیس ، حساسیت ما و
 محتور ، او، باالستتمرار  جمع شتده در 

اعتالم   پیومو فالستفه و  و تحقیقات 
 فکورعنصر یگانه  دوراص بوده است. او

بهترین تقوی   است که درای فرزانه  و
 بتا دریافتت کرامتت و    آفریده شده و

برتتری قابتل    فضیلت الهی، به تفوق و
بحیم گرامی تترین   ی نایل ومالحظه ا

مشلوق درحتوزه مستتی جتا گرفتته     
خداونتد کتری ، انستاص را روی    است. 

حکمت و به اساس برنامه و مدفی عالی 
بته او   ای آفریده و نعمت مای فراوانتی 

ارزانی داشته  و ازآص نعمت ما درقترآص  
 کری  وصف نموده و فرموده است:

 ٣4إبران م:چ. . .ڀپ پپڀڀڀچ
بشوامید نعمتهای خدا  و اگر ترجمه: 

 توضیح داده خوامد شد.
 آب و زندگی  

ومامیتی کته دارد   ًآب با ترکیبات اجزا
 71غالب فیصدی جس  انستاص  و تقریبتا   

فیصد سطح کره زمین را تیتکیل داده و  
تتداوم حیتات    بقا و یکی ازعناصر مه  در

در  بمحتوری آ  نقو حیاتی ومی باشد.  
سرستبزی   نباتات و ،ر زندگی جانوراصسی
قترآص   .بارز است ظامر و ،احیاً زمین ما و
    ٺ    ٺ   ٺ    ٺ   ڀچ  رماید:ت  می فت تکری

4١الوور:  چ. . .ٿٿ
 

ای را از آب   خداوند مر جنبنتده  ترجمه:
 .آفریده است

 ٣١اْلنب اء:  چ. . .ۀڻ  ڻ ں   ں  ڻ  ڻ   چ

  از ای را ) اعت   چیتز زنتده   و مر ترجمه:
 ای .  انساص و حیواص و گیاه ( از آب آفریده

ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  چ

ک    ک  ک  گ  گ   گ  ڳ    کڑ

ڳ  ڳ  ڳ   ڱ   ڱ  ڱ  ڱ  

 4٩ – 4٨الفرقان:  چں

خدا کسی است که بادمتا را بته    ترجمه:
ای پیو قتراول بتاراص   رسانه  عنواص میده
. . . و این ما مستتی   وزد می رحمت خود

ص آب پاا و پتاا کننتده) ی   آسما که از
 محی  و چترا و کثافتت ( را نتازل متی    

گردانی  تا بتا آص آب سترزمین مترده) و     
ه را با رویاندص گیامتاص، سرستبز   خیکید

آص را برای نوشیدص در  ( زنده گردانی ، وو
ای ، از جمله   اختیار مشلوقاتی که آفریده

چهارپایاص زیاد و مردماص فراواص قترار  
   دمی .

ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ    ٱ  ٻچ

 ٦١الوحَّ:  چڀ    ڀ  ٺ   ٺ  ٺ    ٺ  ڀڀ

( آستماص  خدا است که از) ابر ترجمه:
بارانتتد و زمتتین را پتتس از   آب را متتی

مرگ) و خیکی، بتا رویانتدص گلهتا و    
گیامهتتا و چمنزارمتتا و کیتتتزارمای  

( حیتات  ) دوباره جاص و فراواص در( آص،
اندص بار ) کارگماص در این  بشید. بی می

دلیتتل ( و رویانتتدص و متتوات و حیتتات
( استت  روشنی) بر وجود مدبژر حکتی  
 برای آناص که گوش شنوا دارند.

زمین لشت و   چڀپ  پ  پ  پ  ڀچ
خیتتک را بتتا آص ستتبزوخرّم و لبریتتز 

شتاید   ستازد.   ازجوش و ختروش متی  
 اشاره به این م  باشد کته آب بترف و  
باراص پس از جذب آص توسژ  گیامتاص،  

آنها به بافتها و سلولهای زنده دروص  در
 «٠» شود.  تبدیل می

 آب و پیداوار زراع ی و غذایی

انساص در جنب این که جهت عترض  
  اندام واستدامه حیات ختویو بته آب  
نیازمند است غترض بته دستت آوری    

تغذیه نیز ضترورت او بترای    خوراا و
 مبرم می باشد. آب حاد و

بدوص شتک یکتی ازمنتابع تتأمین     
و فترام   تغتذی  عمتده  بشتو  کننده 
انستاص،  بدص  احتیاجاتانرژی و  کننده
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کته نقتو آب   و حبوبات می باشد میوه 
و رویو و  به ثمر رساندص درختاص راجع
در آیات کریمه چنتین  رستنی ما  نموی 

 وضاحت یافته است:
ڳ  ڳ  ڳ   ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  چ

ڱ  ں  ں     ڻ  ڻ  ڻ        ڻ  ۀ  

ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ   ھ  

ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ    ھ  ے 

ۋ    ۋۇ  ۆ  ۆ  ۈ    ۈ  ٴۇ  ۇڭ  ڭ

٩٩اْلنعاٍ:  چۅ  ۅ    ۉ  ۉ  ې
 

) ابترِ(  و او کسی استت کته از   ترجمه:
فرستد ، و   آسماص، آب ) باراص ( فرو می

( به با قدرت سترگ خود ) که خدائی ،ما
ها را ته رُستنیت تی آص آب، مم  لهتوسی
ص رویانی  و از رُستنیها سبزینه بیرو  می
متای    آوری ، و از آص سبزینه ، دانته   می

متای    ، و ازشتکوفه رتنگاتنگ یکتدیگ 
مای آویزاص نزدیک   درخت خرما خوشه

به  و در دستترس، و باغهتای انگتور و    
ستازی  کته)     زیتوص و انتار پدیتد متی   

درشکل و مزه و بو و سود( ممگوص و یتا  
ی نارس   ند. بنگرید به میوها غیرممگوص
آنها، آص گاه که میوه  ی یکایک و رسیده

دادند . بیگماص در این) گوناگونی درونی 
متا(   انجام میوه و بیرونی و تغییر آغاز و

شناستی( استت    ما و دالئل) خدا  نیانه
پذیرنتد و    برای کسانی که) ح  را متی 

 آورند.  بداص( ایماص می

ڭ ڭڭڭ ۇۆۆۈ ٴۇ  ۋ  چ

ۋۅ ۉۉې ې 

ەئوئۇئ ۆئۆئ  ېىائەئ

 ٣2 – 24عبس:  چۈئ

ص باید به غتذای ختویو   انسا ترجمه:
ی آص بیندییتد ) کته     بنگرد و دربتاره 

ای ،  چگونه ما آص را برای او فرام  کرده
و در ساختماص متواد غتذائی و اجتزاً    

بشو آص، چه دقّتت و مهتارت و     حیات
ایت  ( متا آب را از    ظرافتی به کار برده

  بتارانی     ی شگفتی می  آسماص به گونه
از م  بتاز  شکافی  و   سپس زمین را می

 رویتانی    ما را می  کنی . در آص دانه  می
 (ی اصلی خوراا انساص است  که مایه)

و درختاص   و رَزما و گیاماص خوردنی را. 
زیتوص و خرما را. و باغهای پردرختت و  

استفاده  انبوه را. و میوه و چَراگاه را. برای
 مندی شما و چهارپایاص شما.  و بهره
معلوم استت  باید که بنگرد. « ڭ» 

کتته در اینجتتا نگریستتتن بتته معنتتی  
اندیییدص و دقّت الزم بته کتار بتردص    

متائی    ما. متراد دانته   دانه« ې»  است.
است که مایه اصتلی تغذیته انستاص و    

متا    بسیاری از حیوانات است. اگر دانته 
یک دو سالی براثتر خیکستالی قطتع    
شود، قحطی و گرسنگی تمام جهتاص را  

 گیرد.  فرا می
«  قَضْتباخ  » و. مَت انگتور. رَز.  «   عِنَباخ» 

گیاماص خوردنی ممچوص سبزیجات ، که 
اغلب دستچین و به صورت خام خورده 

ذکر این دو «  زَیْتُوناخ وَ نَشْالخ » شوند .   می
میوه، بداص خاطر است کته دارای متوادژ   

 «2».ندا غذائی سودمند و سالمت آفرین

ڇ    ڇ     ڇڃ  ڃ  چ  چ  چ  چچ

ڌ  ڌ  ڎ   ڇ  ڍ  ڍ 

ڈ   ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  

گ   گ  گ  گ  ڳ    کک  ک   ک

٠٠ - ٠١الوحَّ:  چڳ
 

کته از آستماص   او کسی استت   ترجمه:
ی حیات  آبی فرو فرستاده است) که مایه

) و زالل و نوشید  ( و شما از آص میاست
( و بتته ستتبب آص یابیتتد  گتتوارایو متتی

روینتد و شتما     گیاماص و درختتاص متی  
ا تاص آنهت ترا در میت ود تات ختوانتتحی
ی آص)آب(  رانید. خداوند به وسیلهچ می

( زیتتوص و خرمتا و   زراعت و) درختتاص 
ما را بترای شتما    ی میوه  هتور و ممتانگ

گمتتاص در ایتتن) کتتار   رویانتتد. بتتی  متتی
گارنگ و محصتوالت  مای رن میوهآفرینو 

 ی روشتنی   ( نیتانه کیاورزی گونتاگوص 
ی   است) از خدا( برای کسانی که) درباره

ی آنها( بیندییند) و بتا   نیروی آفریننده
چی  بینو و خرد بته جهتاص گیامتاص    

 بنگرند(.
ہ  ہ  ھ    ھ  ھ  ھ  ے   چ

ۓ  ڭ  ڭ     ڭ  ڭ  ۇ  ۇ       ے  ۓ

 22البقرة:  چ. . .ۆۆ

خدای شما کسی است  ترجمه:
که زمین را برایتاص بگستترد) و  
آص را درخور اقامتت و ستکونت   

اتمام اجرام و کرد( و آسماص را) ب
ستارگاص، بساص( کاخی بیافرید و 
از آسماص آب فرو فرستتاد و بتا   
آص، انوا ) گیاماص و درختتاص و(  
ثمرات را به وجود آورد تتا روزی  

 شما گردند.
بتی اغتراق کته نقتتو آب در    

کنه سنازمان وجنود،     جهان کنوچکی اسنت   و اسرار پر موجودیک  انسان

 محنور ، او، باالسن مرار  ظرفیت های جمع شده در ارگانیسم، حساسیت ها و

 و فکنور عنصر یگانه  اعالم دوران بوده است. او پژوهش فالسفه و و تحقیقات 

 بنا دریافنت کرامنت و    به رین تقویم آفریده شنده و  است که درای فرزانه 

بحی  گرامنی تنرین    نایل و برتری قابل مالحظه ای فضیلت الهی، به تفو  و

 مخلو  درحوزه هس ی جا گرف ه است.
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مصوونیت غتذائی بستی    تغذیه سال  و
اساستی متی    کلیتدی و  حایز اممیت و

بذرما  افیاندصآواص باشد زیرا از مماص 
بته متدف   درخالل زمتین و زر  آنهتا   

حاصل برداری وبه دست آوری حبوبات 
رو ئیدص تشمه مای و پیداوار زراعتی و 

میوه دار و یتا غترس آنهتا در     صِدرختا
بته  اراضی مساعد تا رویتو و پتویو   

مر آص بته   ،بسر رسی ومیوه دمی سوی
بته ممتین استاس     آ ب ضرورت است

ف کار نیازمندی به آب در مراحل مشتل
شرکتها و مؤسساتی که مواد غتذائی و  

عرضته   خوراکه ما را تنظی ، پروسس و
می نمایند م  عینتی وقابتل مالحظته    
است. مکذا مواد قابل طتبخ درمرحلته   

 پز آص نیز به آب ضرورت دارد و پشت و
ستبزیجات التی    در قسمت میوه متا و 

تناول آص جهت تعقی   قریب استفاده و
ها بازم   آب نمودص و تطهیر ظامری آن

 است و ستپس متر ختوردنی و    مطرح
متی   تناولآشامیدنی که از طری  دمن 

گردد حتی جهت جویدص وبلعیتدص آص  
م  بته آب مشصتوص دمتن احتیتاج     

بعد از آص غرض جذب  محسوس است و
دانه نیتز بته آب    مواد منحل در میوه و
 .جدا نیاز حس می شود

اینک مسل  شد که از مر نقطه نظتر،  
هت تغذیه سال  و مصتووص  انساص ما ج

به آب مناستب نیازمنتد متی باشتند     

ممچناص آبتی کته در جریتاص تهیته     
وترکیب مواد غذایی استفاده می شتود  
بایست مماص آب پاا طبیعی و مناستب  
حال و برابر با تقاضای برنام  کاری باشد 
در غیرآص ترکیب مشتل و خوراکه متای  

 تفاده و غیر قابل اس تولید شده ناموزوص
بار خوامد آمتد. در مرمرحلته ای ازیتن    

بته   ضترورت  متورد مراحل مرگتاه آب  
ی آمتاده و متوزوص    کتار  تقاضای جریاص 

محصتول نشوامتد   مورد نظر مفاد نباشد 
شد و سرانجام بدص انساص، نیز از اضترار  

 .متأثر خوامد شد و زیانهای آص 
صراحت مرچه تمام می  به قوت و بناً 

نقتو آب در تهیته    تواص اذعاص نمود که
حستاس   غذای سال  یک نقو بنیادی و

ممه متواد ختوراکی از اعمتاق و     است و
برخاستگاه ما تا زماص سرویس به صرف 
نمودص، با آبِ مفید، رابطته ناگسستتنی   
داشته و ممچناص آب آشامیدنی ستال  و  
کار برد آب صحی در روند تهیته غتذای   

تعتین   سال  یک امتر قابتل مالحظته و   
 .باشدکننده می 

 بدن سالم نقش ورز  در

بدوص تردید که صحتمندی وتندرسی 
نعمت بس مه  و ارزشمند است که میچ 
سرمایه و دارائی و قتدرت بتا او معتادل    
شتتده نمتتی توانتتد در ورای تندرستتی و 
صحت دیگر میچ خوردنی و آشامیدنی و 

مناصب و کرسیها دوست  مناظر دیدنی و
داشتنی نشوامد بود مرگاه صحت کسی 

عروض به آسیب باشد حاضر است تمام م
ثروت مادی و امکانات اقتصادی ختود را  
در برابر اعتاده  صتحت ختویو قربتاص     
نماید و ممچناص ششص قدرت مدار نیتز  
اگر آماج مرضی واقع شود از ممه اقتدار 
و توانائی خویو در صحت یابی ختویو  

ونتد تتداوی   کار خوامد گرفت و مرگاه ر
ماید بی درنگ ناش ایجاب ترا وظیفه را

استتعفا از   از کار برکنار خوامتد رفتت و  

یتک جریتاص    صحتمندی به انتظار وظیفه
 بود. جزیل و جالب به او خوامد

درحدیم مبارا چنین ارشاد گردیده 
قتتال قتتال الوبتتن  بعتتن ابتتن عبتتا »  استتت:

کث ر متن   ُلن اَ عل ه وسلم نعمتان م بون   هما
 «٣»«الوا   الصح  والفراغ

 بحضتترت ابتتن عبتتاساز ترجمننه:
فرموده اند:  روایت است که نبی کری 

دو نعمت مستند که بستیاری متردم در   
متتورد آنهتتا دچتتار زیتتاص متتی گردنتتد، 

 صحتمندی و فراغت.
ه معتتا ن  تتتن »  متتن اُتتبح متتو م آموتتا  تتن ستتَر

قتتتتتوت َومتتتتته   انمتتتتتا ح تتتتتزت لتتتتته  جستتتتتده  عوتتتتتده
 «4»«الدن ا

اگر بر ششصی صبح فرا رستد   ترجمه:
یت بر وی ستایه گستتر   درحالی که امن

باشد بدنو درعافیت بسر برد و خوراا 
یک روزه اش را در اختیار داشته باشتد  
مانند آص است که ممه دارایی مای دنیتا  

 به وی داده شده باشد.
بناً  زمانی که اممیت عتالی صتحت و   
بهداشت از نظتر استالم شتناخته شتد     
زمینه مای حفظ تندرستی و صحت نیز 

نموده و ازین مستوله  تبلور بییتر پیدا 
کسب اممیت می نماید مسلماخ چیزی که 
دارای ارزش بتتیو بهتتا باشتتد وقایتته و 
حفاظت آص نیز مستلزم حد اکثر توجه و 
امتمام می باشد. بنتاً ورزش و فعالیتت   
و  مای فیزیکی که  یکی از راه مای آساص

مشتصر  ارزاص حفظ صحت می باشد. درین
 اردادامه د مورد بحم قرار می گیرد.

 مآخذ:
تأل ف دکترمصطفن خٍر  ١4٠تفس ر نور ُفحه  -٠

ه ش  ٠٣٩٣دل ناشر: نشر احسان  چاپ دنم سال 
 چایخانه اسوه

 ٠2٦7تفس رنور ُفحه  -2
کتاب   4٦٠2ُح ح البخار  حدَث شماره  -٣

الرقا   باب: ما جاء  ن الصح  والفراغ وان الع   اال 
اب کت  2٣١4ع   اآلخرة وسون ترمذ  حدَث شماره 

الدعوات  باب: الصح  والفراغ وتعمتان م مبون   مهما  
 کث ر من الوا 

                                                                                                        کتاب الزند  2٣4٦حدَث شماره  سون ترمذ  -4
 

راعت ودرختاص به آب طبیعتی  ز
ی کته در رشتد، نمتو و    و مفید

رون  روز افزوص آنها تآثیر مثبت 
شته باشند ضرورت دارند لهذا دا

آبی که غرض آبیاری کیتاورزی  
سر سبزیها و باغ ما از آص کار  و

مواد مضتر بته   با  می شود گرفته 
باشد بتی تردیتد    آلوده  ،زراعت
نتیجه معکوس  فایده وبی  تالشها
 بود.خوامد
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 مفاهیمی در جهت تقویت روح تسامح:

یکی از مظامر بتدیع باورمتا و ارزش   
مای اسالمی ایتن استت کته، انستاص     

رغ  افتشار به مسلماص المسلماص علی 
بودص ختود بتر پایته ایتن فرمتوده ی      

 خداوند:
چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ   ڇ  ڍ  ڍ  چ

 ٣٣ صلا:  چڎ     ڎ  ڈ    ڌ  ڌ

خوشگفتارتر از آص کتس   و کیست »
که به سوى خدا دعتوت نمایتد و کتار    
نیک کند و گوید من ]در برابر ختدا[ از  

باورمتا و    و براستاس « شدگان . تسلی 
اندییه مایی که دین خالص خداوندفرا 
رامو نهاده ،او را به زندگی مستالمت  
 آمیز و تسامح بی نظیتر بتا مشالفتاص و   

 پیرواص دیگر ادیاص وادار می نماید.
 .وجود اخ الف قانوت وخواست خدایی -1

یکتتی از آص مفتتامی  و ارزش متتای  
بنیتتادین ایتتن استتت کتته استتالم بتته 

پیروانو آموخته که وجتود اختتالف    
 برخاسته از خواست و مییت الهی است.

  ڤڤ   ڤ  ٿ  ٹ  ٹ    ٹ    ٹچ

 2الت ابن:  چڤ  ڦ  ڦ  ڦ
ه شتما را آفریتد   اوست آص کس ک »

ند و برخى متؤمن و  ا برخى از شما کافر

خداوند « کنید بیناست. خدا به آنچه مى
بدین گونه انساص ما را آفریتده استت و   

ٱ   ٻ  چخواست او چنین بوده استت.  

  چپ  ڀ  ڀ  پٻ  ٻ  ٻ  پ  پ
 ٠٠٨نود: 
 خواست قطعتاخ  و اگر پروردگار تو مى» 

در داد  ممه مردم را امت واحدى قرار مى
از « نتد. ا حالى که پیوستته در اختتالف  

آنجا که این واقعیتت بتر استاس اراده و    
الهی استت و اراده و میتیت او     مییت

مدام از جهت حکمت است، به میچوجه 
معقول و روا نیست کته متا علیته اراده    
الهی قیام کنی . زیترا اراده اوستت کته    
تحق  می یابد و غلبه پیدا متی کنتد و   

د می شود. و مر چه را مرچه را که بشوام
که نشوامد وجود پیتدا نمتی کنتد و رخ    
نمی دمد. بر این اساس انساص مستلماص  
خیالو آسوده می شود که چنین چیزی 

ه از خواست خداوند استت و  ترخاستتب
می تواند آفریده ما و پدیده متا و اراده  
 الهی را به میل ختود دگرگتوص نمایتد؟   

ا بته بهتترین و   اوست که ممته چیتز ر  
 روش آفریده است. اسبترین صورت ومن
 تنهاخداوند بازخواست کنننده اسنت.   -2

موضو  دوم این است، زمانی که متردم  

اختالف پیتدا نمودنتد، عتده ای ایمتاص     
آوردند و راه مدایت و اصالح را در پیو 
گرفتند و گرومی راه کفتر و گمرامتی و   
  فس  و فجور را بترای ختود برگزیدنتد،   

تیاص در این دنیتا  غالباخمحاسبه و مجازا
صورت نمی گیرد. زیرا که جهاص دیگری 
بتترای پتتاداش راه یافتگتتاص و مجتتازات 
 گمراماص مست و تنها تصمی  گیرنده در
باره ی چگونگی آص پاداش و مجازات ما 
خداوند است و بس. این حقیقتی استت  
که به ما آرامو متی بشیتد. زیترا کته     
پتاداش و مجتازات در اختیتار خداونتد     

است که به میچکس ستتمی را  دادگری 
 روا نمی دارد.

ڳ     ک  ک  ک  گ  گ  گ  گچ

ڳ       ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   

 ٦٩ - ٦٨الحأ:  چں  ں
 کردنتد، و اگر با تو مجادلته   »

کنید دانتاتر   بگو خدا به آنچه مى

متورد   است ختدا روز قیامتت در  

آنچه با یکتدیگر در آص اختتالف   

 «کردید داورى خوامد کرد. مى
ى  ائ    ىې  ېچ

ۇئ  ۆئ  ۆئ       ۇئەئ  وئ  وئ  ەئائ

ىئ  ىئ     ېئۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ
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ک  ک        ک  گ  گ   گ  چ

گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  

ڱ  ڱ   ڱ  ڱ  ں  

 7١احسراء:  چں

و به راستتى متا فرزنتداص     »
آدم را گرامى داشتی  و آناص را 
در خیکى و دریا ]بر مرکبهتا[  
برنیاندی  و از چیزماى پاکیزه 

ادی  و آنها را به اییاص روزى د
ماى خود  بر بسیارى از آفریده

پروردگار نعمتت  « برترى آشکار دادی .
مای پیدا و پنهانو را به انساص ارزانی 
داشته و او را جانیین خویو در زمین 

را خالصه  گردانیده است. اسالم انساص 
و عصاره مستی می داند و بدوص توجه 
به رنگ و نیاد و زباص و زشتی و زیبایی 

رت او را محترم و مکرم بته شتمار   صو
می آورد. انساص در پییگاه پروردگتار  
بدوص توجه به دین ، قبیلته ، جامعته و   
جایگاه اجتماعیو محترم است. مسل  

در دو کتاب صتحیح ختود    و بشاری
روزی عتده ای   »روایت می کنند کته:  

جنازه ای را حمتل متی کردنتد و بته     
نزدیک رسول خدا کته رستیدند او از   

خویو برخاستت، چنتد نفتر از     جای
خدمت او بودند، عترض  در اصحاب که 

کردند یا رسول اهلل! آص شتشص فتوت   
شده یهودی بود، چگونه به احترام او از 

رستول ختدا    جای ختود برخاستتی!؟  
بته آص   «فرمود: مگتر انستانی نبتود؟   

اخالق و آص پاسخ بتدیع ختوب فکتر    
کنید!، و بدانید که نفس انساص بودص از 

م محتترم و متورد حمایتت    نگاه استال 
 است. خداوند متعال می فرماید:

  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺچ

 ٣2المائدة:چٺٿٿ ٿٿ
ی را جز بته قصتاص   مر کس دیگر »

]بته کیفتر[ فستادى در زمتین     قتل یا
چناص است که گویى ممه مردم  بکید،

این مطلب پرده تعصب « را کیته باشد.
را از روی چی  انساص امل ایمتاص بتر   
می دارد و روح تسامح را در او تقویتت  

 را گسترش می بشید. و اف  نگامو 
 رعایت عدالت و انصاف با همگان: -1

عامل چهارم این است که اسالم بته  
مراعات عدالت و دادگتری بتا تمتامی    
متردم بتا دوستتاص و دشتمناص، دور و     

امتل صتلح و    نزدیک، مسلماص و کافر،

 ایتن  جنگ طلب اکیداخ دستور متی دمتد.  

را  چیزی است که انساص مسلماص باید آص
 :مراعات نماید. زیرا که خداوند می فرماید

ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  چ

پ  پ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  

 ٠٣١الوساء:  چ. . .ٺٺ
ایتتد!  اى کستتانى کتته ایمتتاص آورده »

پیوسته به عدالت قیام کنید و براى خدا 
گوامى دمید مر چند به زیاص خودتاص یا 

و متادر و خوییتاونداص    ]به زیاص[ پتدر 
 در آیه دیگری می فرماید:« ]شما[ باشد.

ھ  ھ   ہ  ہ  ھ  ھ   چ

ۓ  ڭ  ڭ  ڭ    ۓے  ے

ۋ   ۋۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۆڭ   ۇ  ۇ

 ٨المائدة:  چۉۉ ېې  ېۅۅ
اید! بتراى   دهاى کسانى که ایماص آور »

شهادت  ]و[ به عدالتخدا به داد برخیزید
دمید و البته نباید دشمنى گرومى شتما  

عتدالت   ا بر آص دارد که عدالت نکنید،ر
کنید که آص به تقوا نزدیکتتر استت و از   
خدا پروا دارید که خدا به آنچته انجتام   

یعنی خی  و کینه « دمید آگاه است. مى
پتا نهتادص   بته زیر  را تاص از آص ما شتما 

عدالت وادار نکند. زمانی که یهودیاص به 
روال و عادت ممییگی خود خواستتند  

حئ   مئ  ىئ    جئی  ی  ی  یىئ

جت  حت    يبحب    خب  مب  ىب   جبيئ

 ٠١الشورى:  چىت  يت  متخت

بنابراین به دعوت پترداز و ممتاص    »
گونه که متامورى ایستتادگى کتن و از    
موسهاى آناص پیروى مکن و بگو به مر 
کتابى که خدا نازل کترده استت،ایماص   

ردم و مامور شتدم کته میتاص شتما     آو
عتتدالت کتتن  ختتدا پروردگتتار متتا و  
پروردگار شماست،اعمال ما از آص متا و  
اعمال شما از آص شماست میتاص متا و   

خدا متا را جمتع    شما خصومتى نیست،
 «کند و فرجام به سوى اوست. مى

ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  چ

ٺ     ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  

 ڦ     ڤ  ڤ  ڦ  ڦ    ڤٹ  ٹ    ٹ  ڤ

 ٠7الحأ:  چڦ
کسانى که ایماص آوردند و کستانى   »

متتا و  کتته یهتتودى شتتدند و صتتابوى 
شتیاص و کستانى کته   دمسیحیاص و زر

شرا ورزیدند،البته ختدا روز قیامتت   
میانیاص داورى خوامد کرد زیترا ختدا   

 «بر مر چیزى گواه است.
 اح رام به حقو  بشر: -3

موضو  سوم این استت کته استالم    
انستتاص و آدم  بتترای انستتاص از جهتتت

ل است و او را مکترم  یبودنو احترام قا
 می شمارد. 

 از نظر این آیه عالمان و دانشمندان

آنانی هس ند که بنا اسنرار هسن ی ،    

اخ الف رنگ ها و پدیده ها و آفریده 

ند، اینگونه زندگی شکوفا می ا ها آشنا

شود و پر بار می گردد، ما بنه دنبنال   

تحمیل نوع خاصنی از زنندگی بنر    

دیگران نیس یم و نمی خواهیم دیگران 

را از میدان به در نماییم. این یعننی  

  اح رام به تعدد فرهنگ ها.
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داهلل بتن رواحته رشتوه    به حضرت عبت 
بدمند تا میزاص محصول خرمای آص متا  
را کمتر گزارش کند، در عکس العملتی  
خی  آلود نسبت به این پیینهاد به آص 

ختدا  ه ما گفتت: ای دیتن ستتیزاص! بت    
سوگند شما را از میموص و ختوا بتدتر   
می دان  و رستول ختدا را از خوییتتن    
بییتر دوست دارم، اما حاضتر نیستت    

ه شما ست  کتن  و حقتتاص را   ره بذیک 
ضایع نمای ، یهودیاص گفتند: این ممتاص  
عدالتی است که آسماص ما و زمتین بتر   

اصتتل  «استتاس آص استتتوار و پایدارنتتد
مراعات عدالت با تمتامی متردم بستیار    
مه  و سرنوشت ستاز استت، اینگونته    
اسالم روح تسامح با مشالفتاص را در دل  

یتن  امل ایماص استوار می نمایتد و بتر ا  
اساس انساص مسلماص بته راحتتی متی    
تواند باپیرواص دیگر ادیتاص و مشالفتاص   
زندگی کند و بر پایه دادگری و مهربانی 
رفتار نماید و به این باور برسد که زمین 
خدا از آص ممه است و گنجایو ممگاص 

 را دارد.
 تعدد فرهنگ ها: 

الزمه ی وجود و تعدد ادیاص، اعتتراف  
ماستت، زیترا   به وجود تعتدد فرمنتگ   

مادامی که جامعه ما از ادیتاص مشتلفتی   
پیروی می نمایند، به تبع آص فرمنگ ما 
نیتتز متعتتدد خوامنتتد بتتود. پتتاره ای از 
مسائل فرمنگی با نگاه به زندگی ، نتو   
ارزش متتا ، عتتادات و تقالیتتد متتردم در 
ارتباط است. مردم جامعه مای مشتلتف  
در تمامی آص موارد با م  متف  نیستند، 

شیوه لباس پوشیدص، خورد وخوراا  در
نو  خانه و زندگی و متنو و روش بتا    ، 

یکدیگر تفاوت دارند. و مر یتک گونته   
را برای خود برگزیتده   خاصی از زندگی 

انتتد. مردمتتی چیتتزی را متتی خورنتتد و 
مردمی دیگر ممتاص را بستیار بتدمزه و    

تهو  آورمی دانند، جمعتی بته گونته    
و  ماییتاص را متی ستازند    خاصی خانه
 ای باعده   به صورتی دیگر،جمعی دیگر

زبانی سشن می گویند و می نویستند و  
ی دیگتر ستشن   تر با زبانتعده ای دیگ

می گویند و به روش مای ختاص ختود   
آص را می نویسند. عده ای از چت  بته   
راست و عده ای دیگر از راست به چ  
می نویسند، جامعه متا در ایتن گونته    

ند. استالم  مسائل با یکدیگر تفاوت دار
وجود اینگونه تفتاوت متا در فرمنتگ    
مردم را پاس می دارد، و تحمل تمتامی  
آص ما را دارد و در جامعه استالمی و در  
تاریخ تمدص اسالمی مردمانی از تمامی 
آص فرمنگ ما وجود داشته اند. استالم  
نو  خاصی از خوراا و لباس را بر آناص 
تحمیل نمی کند، شما آزادید مر گونته  

ارید، غذا بشورید و مر چیتزی را  میل د
میچگتاه    که دوستت داریتد بپوشتید،   

فرمنگ و نو  خاصی از زنتدگی را بتر   
پیرواص دیگر ادیاص تحمیتل ننمتوده و   
برای ممرنگ نمودنیاص بتا مستلماناص   
تالشی را صورت نداده است. زیرا که از 
نظر اسالم مردم در پایبندی به فرمنگ 

و  نتد ا ما، عترف و عتادات ختود آزاد   
مسلماناص ح  ندارند در اینگونه امتور  

 آناص دخالت کنند.
نقش تننوع فرهنگنی در تسنریع رونند     

 پیشرفت و تمدن:

ادیاص و فرمنتگ متا ی مشتلتف در    
تسریع روند تمدص اسالمی و تقویت آص 
میارکت داشته اند، و در عتین اینکته   
مر یک در زندگی دارای بینو و روش 
و خاص به خود بتوده انتد. در بشیتی    

گوشه ای نقیتی را در تقویتت تمتدص    
اسالمی بتر عهتده گرفتته انتد، ایتن      
حقیقت حاصل تنتو  استت. و تنتو     
عتتاملی تتتأثیر گتتذار بتتر روی رونتتد  

پییرفت تمدص ماست. زیرا کته تمتدص   
یک شکل و یکرنگ و تک بعدی تمدنی 
ضعیف، راکد و فقیر خوامد بود، تمتدص  
غنی و پییرو تمدنی است که از ممه ی 

ا بهره مند شود و از استتعداد  فرمنگ م
ما و امکانات ممگاص استتفاده کنتد. از   
طرف دیگر تنو  پدیده ای جاری و ساری 

 در نظام مستی است. خداوند می فرماید:
ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ   ں  ڱچ

ھ  ھ  ھ  ے    ھہ  ہ  ہ   ہ

ے  ۓ  ۓ   ڭ  ڭ ڭ  

 ٴۇۇ  ۇ  ۆ   ۆ  ۈ  ۈ

 2٨–27 اطر: چېۉۋ ۋۅۅۉ 

اى که خدا از آسماص آبتى   هآیا ندید »
مایى  را فرود آورد و به ]وسیله[ آص میوه
بیتروص   که رنگهاى آنها گوناگوص استت، 

و  آوردیتت  و از برختتى کومهتتا رامهتتا] 
[ سپید و گلگتوص بته رنگهتاى    یما رگه

مشتلف و سیاه پر رنگ ]آفریتدی [ و از  
مردمتتاص و جتتتانوراص و دامهتتتا کتتته  
رنگهاییاص مماص گونه مشتلتف استت   

پدید آوردیت [ از بنتدگاص ختدا تنهتا     ]
از نظتر  « ترسند. ند که از او مىا دانایاص

این آیته عالمتاص و دانیتمنداص آنتانی     
مستند که با استرار مستتی ، اختتالف    
رنتتگ متتا و پدیتتده متتا و آفریتتده متتا 

ند، اینگونه زندگی شکوفا می شود اآشنا
و پر بار می گردد، ما به دنبتال تحمیتل   

بر دیگراص نو  خاصی از زندگی 
نیستی  و نمی خوامی  دیگتراص  

نمتایی . ایتن   را از میداص به در 
فرمنتگ   یعنی احترام به تعتدد 

 ما.

در  کثرت گرایی سیاسی و حزبی: 
و اندییتته سیاستتی از   علتتوم

کثرت گرایی حزبتی و سیاستی   
نیز سشن به میاص آمده است، و 
گفته می شتود کته الزم استت    
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ا دولت ما به وجتود احتزاب و گتروه مت    
اجتتازه حضتتور و فعالیتتت بدمنتتد، و در 

کراسی متدام از ایتن   وارتباط با نظام دم
موضو  دم می زنند. و می گوینتد: ایتن   
سیست  دمکراسی است کته بته تعتدد    
احتزاب و کثترت گرایتی و آزادی متای     

حقیقتی سیاسی احترام می نهد. اما این 
است که اسالم قرص ما پیو پیام آور آص 

یتن گونته تعتدد    بوده و درعل  و عمل ا
حزبی و آزادی متای سیاستی را پتاس    
داشته استت. و بته متردم اجتازه داده     
دیدگاه متای سیاستی ختود را اظهتار     
نمایند و با رمبتراص سیاستی مشالفتت    

 کنند و از اییاص انتقاد کنند.
 ان قاد افراد از حکام:

)این موضو  بنیادین که از نگاه اسالم 
اصیل شکل گیری حکومت ما ناشتی از  

راده و خواست و انتشاب مردم استت و  ا
رنتد مستوولین   آناص می توانند و ح  دا

و  آزاد تغییر دمنتد  نظام را در انتشابات
 حکومت ما در چهار چتوب سته اصتل   

شورا و انتشتاب، عتدالت و دادگتری و    »
باید در خدمت بته  « املیت و شایستگی

بارما _مرد و حفظ مصالح آنها عمل کنند
نرانی ما و کتاب بیاص کرده ای  و در سش

متتای بستتیاری از جملتته کتاب)فقتته   
سیاسی( آص را به تفصیل مورد بررستی  
قرار داده ام و امل حقیقت جویاص را بته  

رامنمایی کنید، مادامی کته از خداونتد   
اطاعت می کن  از متن اطاعتت کنیتد.    
چنانکه او را نافرمانی نمودم به میچوجه 

یفته  خل«.الزم نیست از من پیروی کنید
 ی منتشب دوم حضرت عمتر فتاروق  

مر یک از شما کجتروی را  »می فرماید: 
از من دیتد، بته راه راستت  رامنمتایی     

یکتی از حاضتراص برخاستت و     «.دیکن
ختدا ستوگند   ه گفت: ای پسر خطاب! ب

اگتتر دچتتار انحتتراف شتتوی بتتا لبتته   
 شمییرمایماص سر رامت خوامی  آورد!
عمر رمبر مسلماناص نگفت: ایتن آدم  

یست و خرابکار را بازداشت کنید و ترور
در سیاه چالو بیاندازید و تحقی  کنید 
و بدانید دست مای پیتت پترده ایتن    
تهدیدش کجاست؟ و به چه کسی پیت 
گرم است. به میچ وجته بتا او اینگونته    

خداونتد را  »رفتار نکترد. بلکته گفتت:    
سپاستتگزارم کتته در میتتاص مستتلماناص 

لبه کسانی مستند که کجروی عمر را با 
 «.شمییر اصالح می کنند
 ان قاد احزاب از حکام:

حزب و جماعتت ختوارج بتا خلیفته     
 منتشتتب چهتتارم بتتا حضتترت علتتی

مشالفتتت متتی کردنتتد، آنتتاص افتترادی 
پراکنده، و معترض نبودند، بلکه در واقع 
حزبی برخوردار از اندییه ما ،باورمتا و  
برداشت مای خاص بته ختود و حزبتی    

بودنتد،   سازماص یافتته مستلح و قتوی   
پییتر با خلیفه و دولت حضرت علی به 
جنگ برخاسته و شکست خورده بودند. 
آناص در مورد تکفیر کسانی که مرتکتب  
گنامتتاص کبیتتره متتی شتتدند. و روش  
مشالفت با حکام دارای دیدگاه خاصتی  

 بودند. تنهتا زمتانی حضترت علتی    
ارویی بپتردازد  یبه رو خواست با اییاص 

لحه بردنتد،  که آناص پییتر دست به اس
اما پیو از آص عبداهلل بن عباس را برای 

آناص فرستاده بود، تا با منطت     گفتگو با
قرآنی و باور مای اسالمی با اییاص بحم 
و گفتگو و مجادله کند. ابتن عبتاس در   

احثه با آناص بسیار موف  عمتل کترد،   مب
آناص غلبه نمود و چندین مزار نفتر از  بر

ری مای خود اییاص از باور ما و موضعگی
تجدیتتد نظتتر کردنتتد و تعتتدادی نیتتز  

رار تود اصت تاید خت تر عقتناص بتچتمم
رت علتی  تد. آناص به حضتدنتمی ورزی

 ی گفتند: وقتی خداوند می فرماید:م
حکتتت  و داوری  » چ  ڭے  ے  ۓ  ۓچ 

چرا در مورد دین « تنها از آص خداست. 
خداوند داوری را به دیگراص سپردی؟ تو 

یتره ی اصتول و مبتانی    با این کتار از دا 
 شریعت خارج شده ای!

حضرت علی در پاسخ به اییاص بتود  
« کلم  ح  یراد بها الباطتل. »که فرمود: 

سشنی درستی استت، کته بتا نیتتی     »
یعنی درستت  « نادرست گفته می شود.

است که حکت  و قانونگتذاری اولیته و    
اساسی از آص خداونتد استت. امتا ایتن     

ر ارتباط بدین معنا نیست که انساص ما د
با متوارد نتزا  و اختتالف میتاص ختود      
دیگتتراص را حکتت  و داور نکننتتد. زیتترا 
خداوند در ارتباط با اختالف و نزا  مای 
بستیار کت  اممیتت تتر از نتزا  متتای      
سیاسی مانند اختالف مای خانوادگی به 
تعیتین حکتت  و داور نمتودص نزدیکتتاص   

 فرماص داده است.
ڇ  ڇ  ڇ   ڇ  ڍ  ڍ  چ

ڈ  ڈ         ژ  ژ    ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  

 ٣١الوساء: چگکگ گ ک      کڑ  ڑ  ک
و اگر از جدایى میتاص آص دو ] زص و   »

شومر[ بی  دارید،پس داورى از خانواده 
]زص[  ]شتتتومر[ و داورى از ختتتانواده 

تعیین کنید اگر سر سازگارى دارند خدا 
میاص آص دو ستازگارى خوامتد داد آرى   

ی شکار و درباره « خدا داناى آگاه است.

مطالعه آنها فرا می خوان . اما در 
اینجا تنها به چندنمونه از آزادی 
مای سیاسی اشاره متی کتن .(   

نشستتتین  صتتدی  وبکرتابتت
خلیفه ی منتشب مستلماناص در  

نی پتتس از انتشتتابو  ستتشنرا
اگتر درستت عمتل    » فرمودند:

کردم و در ادای وظیفه ام موف  
بودم، کمک  نماییتد، و اگتر بتد    
عمل کردم مترا بته راه درستت    
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 در حالت احرام حج می فرماید:
ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ   ۅ  چ

ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ى  ائ    ۉۅ

ائ  ەئ     ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  

 ٩١المائدة:  چ....ۈئ

ایتد در   اى کسانى که ایماص آورده» 
حالى که محرمید شکار را مکیتید و  
مر کس از شما عمداخ آص را بکید باید 

از چهارپایاص نظیر آنچه را کیته است 
اى بدمد که ]نظیر بتودص[ آص را   کفاره

دو تن عادل از میتاص شتما تصتدی     
سپس خطتاب   حضرت علی« کنند.

به سراص حزب خوارج فرمود: شما بتر  
 ما سه ح  دارید:

شما را از اقامه نماز در مستاجد   -0
اگتر در کنتار متا     -2منع نمی کنی . 

علیه دشمناص خارجی مقابلته کنیتد،   
سه  غنیمت محتروم نمتی    شما را از

 کنی .
تا زمانی که شمییر مایتتاص در   -1

نیام است و علیه ما دست به استلحه  
نبرده اید، علیه شما دست به استلحه  

چتته تستتامح و آزاد  «نشتتوامی  بتترد
منیی فراتر از این؟ به گروه و حزبتی  
مسلح که با پییوای مسلماناص جنگیده 

شتهادت   اند و صد ما مستلماص را بته  

ده اند، اما حضرت علی آناص را به رسانی

جرم محاربه با خدا و پیامبر و زیتر پتا   

اعتدام و  ، نهادص مصالح درجه اول نظام

و تنها به اییاص فرمود: « قتل عام نکرد.

که اگر علیه ما دست به اسلحه نبریتد،  

  ما م  کاری به کارتاص نداری .
 تسامح ما و ادعا های دیگران:

بتود در   این توضیح و بیتانی گتذرا  
ارتباط با اصول و قواعد کثرت گرایتی  
و آزادی متتای سیاستتی در استتالم و 

در باره تمامی گونه متای    دیدگاه آص
تعتتدد و کثتترت گرایتتی. استتالم بتته 

مسلماناص می آموزد که: میداص زنتدگی  
گنجایو مشالفاص را نیز دارد، و باید این 
بینو و روش را در میاص متردم تقویتت   

گر را داشته باشتند  نمود که تحمل یکدی
و در ارتباط با اندییه متا و بتاور متای    
مشالفاص و رنگ و نیاد و زبتاص فرمنتگ   
دیگراص صعه ی صدر داشته باشند، باید 
مردم را بر اساس این حقیقت تربیتت و  
توجیه نمود. در ایتن ارتبتاط از بتاور و    

کراسی وعملکرد اروپاییانی که سنگ دم
نند، در و آزادی خوامی را بر سینه می ز

شگفت  که چگونه بر شهرونداص)مهاجر( 
برای دست برداشتتن از مویتت دینتی    
خویو فیار می آورنتد و آزادی دینتی   
آناص را زیر پا متی گذارنتد، و بته بهانته     
حاکمیتتت اکثریتتت قتتوانین و مقرراتتتی 
ظالمانه را می خوامند براییاص تحمیتل  
نماینتتد. ایتتن درستتت ممتتاص اصتتطالح 

ست که دیتدگاه  ا« دیکتاتوری اکثریت»
خود را بر اقلیت تحمیل متی کنتد و بتا    
بهره گیری از زور به دنبال محو و نابودی 
مویت دینی و فرمنگی آنهاست. استالم  

و گسترش احترام بته   در میداص تقویت 
تعدد دینی ، سیاسی و ممه ی گونه مای 
دیگر کثرت گرایی در مقایسه بتا غربتی   

ری ما تاریخ بسیار پر بارتر و درخیاص ت
دارد. پیرواص تمامی ادیاص در جامعه مای 
اسالمی دارای زندگی مستالمت آمیتزی   

متی   بوده و در کمال صتفا و صتمیمیت   
زیسته اند، و در بسیاری از موارد مساجد 
مسلماناص و کلیسامای مسیحیاص در کنار 
یکدیگر ساخته شده و می شوند و صدای 
اذاص و صدای ناقوس در ممالک استالمی  

ال دوستی ترواص ادیاص در کمممچناص پی
دگی متتی کننتتد. دیتتن ترادری زنتتتو بتت

متسامح )و دمکرات( یعنی ایتن، دینتی   
برخوردار از اف  متای گستترده کته در    
سایه آص رمرواص ممه ی ادیاص و متذامب  
و پیرواص مکاتب و احزاب با کمتال آزادی  
و احترام متی تواننتد در رونتد رشتد و     
 توسعه جامعه متای بیتری بته نقتو و    

 مسوولیت خویو عمل نمایند.
 کتر یوسف قرضاوی اخطبه جمعه: د

 برگرداص: عبدالعزیز سلیمی 
 برگرفته از صالح الدین نت. 
 «اتحاد جهانی علمای مسلمین »

 تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت

 رواه احمد و الطبرانی و البیهقی -0
رواه الترمذی و ابن ماجته و ابتو    -2

 .داود و النسایی
لیته بشتاری در کتتاب    متف  ع -1

( و مسل  نیز در 0102جنایز با شماره )
( آص را روایتت  960جنایز بتا شتماره )  

 کرده اند.
ابن حباص در صحیح و بیهقی در  -4

 کبری آص از ابن عمر روایت کرده اند.
بیهقتتی در کبتتری و مستتل  در  -5

 مبحم زکات آص را نقل نموده اند.

 

پروردگار نعمت های پیدا و پنهانش را به انسان ارزانی داش ه و او را 

را خالصنه و   جانشین خویش در زمین گردانیده است. اسنالم انسنان   

عصاره هس ی می داند و بدون توجه به رنگ و نژاد و زبان و زشن ی و  

زیبایی صورت او را مح رم و مکرم به شمار می آورد. انسان در پیشگاه 

دگار بدون توجه به دین ، قبیله ، جامعنه و جایگناه اج مناعیش    پرور

 مح رم است.
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گی نظام سیاسی استالم  ه اولین ویی
ربانی بودص آص استت کته اینتک بته     

 تیریح آص میپردازی :
 ربانی بودن _1

 و این دو مفهوم را در بر دارد:
 ربانی بودص منبع و برنامه   _
 ربانی بودص مدف _
 ع و ماخذ:ربانی بودن منب _الف

منظور از ربانی بودص منبع اینستت  
که: نظام سیاسی اسالم ماننتد ستایر   
برنامه مای آص،آیین ربانی و پیام الهی 
است که توس  جبریل امین به ختات   

 پیامبراص فرستاده شده است.
این نظتام پاستخ و نتیجه،خواستت    

یتک   یک گروه، ،دهاویک فرد،یک خان
ت حزب و ملت نیست بلکه نتیجه خواس

 پروردگار جهاص و جهانیاص است.
 تاکید میکند:دالیل آتی این حقیقت را

ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ   ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  چ

4٩المائدة:  چۉ
 

پذیریتد(. کمتتر   نته  رماص تو فت  د)تمکنی
و  مستتید)  (أاوامر و نتواحی اهلل  متوجه)

 "گیرید(. کمتر پند می
گی میتواص امتور  ه از نتایج مه  این ویی

 شمرد:برتی را آ
از لوازم این نظام الهی  یت از تضاد:مصون _1

و قانوص آسمانی ختالی بتودص از مرگونته    
 تناقر و ناموزونی است: تضاد،

ڇ    ڇ      ڇ    ڍ  ڍ   ڌ  ڌ   ڎ  ڎ  چ

٨2الوساء:  چڈ
 

بتود   اگر این قراص از طرف غیر اهلل می "
 ."افتند اختالف فراوانی در آص می

در قوانین ستاخته دستت   بی طرفی:   _2
 ،منتافع ششصتی   آگامانه یا ناآگامانه بیر

نیادی و گرومی به نحتوی در نظتر گرفتته    
این قوانین الهی است کته بتدوص    مییود.

منتتافع فتتردی و  تمایتتل بتته یتتک جهتتت،
 کند. اجتماعی را بطور یکساص تنظی  می

وقتیکته   اح رام و اع ماد به این نظنام:  _3
انساص فهمید قانونی که اجرا مییود قانوص 

ناص دارد کته بته زبتاص    تاطمیت  الهی است
دسته ای و نفع دسته دیگری نیست، بلکه 

 به مصلحت فرد و جامعه است.
این اعتقاد و اعتماد خود باعم مییتود  
که از قوانین الهی اطاعت به عمل آید؛ چرا 
که اطاعتت از آص باعتم خوشتنودی اهلل و    
سرپیچی از آص باعم خی  اهلل و مجتازات  

 .دنیوی و آخروی خوامد شد
خصلت را  ننکری  در آیات فراوانی ایآقر

آص را تایید کترده استت، و    اعالم داشته و
ارزش و احتتترام متتر قتتانونی در جهتتاص  

بستگی به میزاص اطاعتت و اعتمتاد و   
 اعتقاد مردم نسبت به آص دارد.

نظام مای  نجات از اسارت و بردگی:  _1
وضعی اعت  از نظامهتای استتبدادی،    

لحتا  تیتریح و   دموکراسی و... م  از 
متت  از لحتتا  اجتترای  قانونگتتذاری، و
افکار بیتر بتر بتاالی     قوانین ساخته،
بنتدهً   انستاص را بترده و   رعیت بوده،

 انساص دیگر میگرداند.
اما اسالم ممانگونه که قانونگذاری را 
از شووص توحید شمرده از آص آفریدگار 

ممچنتاص ایتن پیتام را     جهاص میداند،
ن الهی در زمین دارد که با اجرای قوانی

اهلل، انستتاص متتا را از چنگتتال استتارت 
 انساص مای دیگر نجات میدمد.

نظتام سیاستی    ربانی بودن هدف: _ب
اسالم بعدی از ابعتاد ستعادت آفترین    
اسالم است که آرمتاص علیتا و متدف    
نهایی اش را بتا اجترای قتوانین و بتر     
قراری پیوند و رابطتهً نیکتو بتا اهلل، و    

خوشتنودی او  دستیابی به رضتایت و  
تیکیل میدمد، و این مدف در آیات و 
 روایات ذیل چنین باز تاب یافته است:

ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ   چ

ۅ  ۉ  ۉ  ې    ۅۆ  ۈ   ٴۇ  ۋ  ۋ

 ٠٦٣ – ٠٦2اْلنعاٍ:  چې

 بگو: نماز، عبادت، زندگی و مترگ "
ممه برای اهلل است که میچ شریک  من

و ممتا ندارد، و بته متن دستتور داده    
این که من نشستتین مستلماص    برشده 
 "باش .

در میاص مردم طبت  قتانوص   
حک  کن که اهلل بتر تتو نتازل    

موس متردم   ا واز مو فرموده، و
 ."پیروی مکن...

ٺ  ٿ  ٿ  ٿ      ٿ  ٹ  ٹ  چ

ڤ  ڦ    ڤڤ  ڤ  ٹٹ 

٣اْلعرا :  چڦ
 

از چیزی پیروی کنید کته از  
سوی پروردگارتاص بر شما نازل 

و جز اهلل از اولیتا و   شده است،
سرپرستتتاص دیگتتری پیتتروی  
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معنتتای احستتاس مستتولیت  
متقابل میتاص آنهاستت، و متر    
یک از آنهاست، و متر یتک از   
آنها در حد تواص تالش میکنتد  
تا از بار میکالت برادر دینتی  
خود ک  نماید و این انتظتار را  
نیز از برادر دینی ختود دارد، و  

ود و دیگتراص را متورد   وضع خ
 توجه قرار بدمد.

موضو  ممکاری متقابتل در  
ین محتوری  واقع یکی از قتوان 

 ستتتتمعا الوبتتتتن :ار قتتتتالتتتتتتتتتَّ بتتتتن س تتتتتتتن معقتتتتتتع
متتتتا متتتتن عبتتتتده  ت :)ُتتتتلن اَ عل تتتته وستتتتلم( َقتتتتول

 لم َحطها بوصتحه اال لتم َجتد استرعاه اَ رع وه 
 رواه البخار  ت.الجوه  راَح
کسیکه بته عنتواص زمامتدار امتور     "

مسلماص تعیین گردد، ستپس در برابتر   
خیر انتدیو نبتوده باشتد،     رعیت خود

حتی بوی جنت را در میام خود نشوامد 
 ."دید
برنامهً  نظام جهان شمول و فرا زمان : _2

اسالم ممه گیر و جهاص شمول است که 
تمام گروه ما، نیادما، ملتها و طبقتات را  
مورد خطاب قرار میدمد، ممانگونه کته  
برنامهً زندگی بترای تمتام دوراص متا و    

ه محتدود بته دورهً   نسل ما استت، نت  
معینی یا زماص ویتیه ای کته بتا پایتاص     

 یافتن آص، کار آمد این نیز به سر آید.
نظام سیاسی اسالم که جتزً جتدایی   
ناپذیر برنامهً اسالمی است، فرا زماص و 
جهاص شمولی اش این نظتام را از ستایر   
نظامها تیتشیص میدمتد، ایتن نظتام     
متعل  به ملت وییه، و یا کیور خاص، و 

ا مشصوص به زماص رسول اهلل وخلفتای  ی
راشدین و غیره.... نبوده، بلکه خلیفتهً  
مسلماناص خلیفه و زعی  سیاسی جهاص 
استتالم فراتتتر از متترز متتای ستتاختهً  
استعمار میباشد، ممانگونته کته تمتام    
مسلماناص جهاص به عنواص امتت استالمی   
رعیت آص و ملزم به اطاعت وی مستتند.  

 وییگی توجه کنید:به گوشهً از دالیل این 
ڻ   ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  چ

٠١٨اْلعرا :  چہ  ہ
 

ای پیامبر بگتو: ای مردمتاص، متن     "
 ."فرستاده اهلل به جانب ممهً شما است 

 ٠٩اْلنعاٍ: چٹٿٺ ٺ  ٺ  ٺ ٿ ٿ ٿ چ

این قرآص به من وحی شده است تا  "
شما و تمام کسانی را که پیام قترآص بته   
آنها میرستد، بته وستیلهً آص میتدار     

کان الوبن َبعث التن و  ت . حدیم جابر:"دم ب
رواَا بخار قومه خاُه و بعثا الن الوا  عامهت

 

پیامبراص پییین به گروه میشصتی  "
فرستاده مییدند، ولی متن بته ممتهً    

 ."مردم فرستاده شده ام

حدیم ابو سعید ختدری از رستول اهلل   
تتتع الخل فتتتت ن  تتتاقتلوا اآلختتتر  تفرمودنتتتد:  اذا بَو

مر گاه با دو خلیفته بیعتت    مستلمرواَتا موهمات. 
صورت گیرد، ششصی دومی قتتل کترده   

. پس چگونه استت حالتت فعلتی    "شود 
مسلماناص؟ که به بییتر از پنجتاه کیتور   
تقسی  شدند و مر کدام از آنها حکومتت  

 مستقل خود را دارند.
یکتتی از  نظننام م ننوازن و میانننه رو: _3

برجسته ترین خصایص دین اسالم تتوازص  
 روی است:و میانه 

ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ    ڦ  چ

٠4٣البقرة:  چڦ  ڦ
 

ممچناص شما را امتت میانته ای قترار    "
 "دادی  تا گواه برای مردم باشید.

اسالم دین معتدل است از نظر اسالم، از 
نظر ارزشهای مادی و معنوی، از نظر روابت   
اجتماعی، از نظر شیوه مای اخالقی، از نظر 

 ظام سیاسی.عیادت و طرز تفکر و از نظر ن
ت، متوازص اسسیاسی اسالم معتدل و نظام

و تفری   برخالف نظام مای وضعی که افراط
 ممزاد و جزً جدایی ناپذیر آناص میباشد.

نظام سیاسی اسالم نه ماننتد نظامهتای   
صالحیت دیکتاتوری رعیت را کامالخ سلب 

های دموکراستی  مینمایند، و نه مانند نظام
ه، متردم را  مردم را مصدر قانوص پنداشتت 

 ممه کاره میدانند.
اسالم تعین زعی  سیاسی را نته ماننتد   
دموکراسی ح  تمام مردم بتدوص قیتد و   
شتترط میداننتتد، و نتته ماننتتد نظامهتتای  
استبدادی و میراثی برمحور اراده فرد یتا  
گروه دور میزنند، بلکه از دیتدگاه استالم   
زعی  سیاسی توس  شورای امتل حتل و   

تقتوا، تشصتص و   عقد که از لحا  علمی، 
فدا کاری افراد نشبتهً جامعته محستوب    

ت الوظتاٍ الس استن  تن االستَلٍ مییوند، انتشاب میگردد 

 از دکتور سل مان ع د و دکتور سعود ال سعودت

جهانی و عمومی بودص اسالم به عنتواص  
آیینی آسمانی است که مدف از آص خیر و 
سعادت ممته بیتریت استت، بته شتمار      

در البالی ایتن چهتار   میرود، بلکه خود را 
یی و قبیلتته ای زنتتدانی دیواریهتتا ابتتتدا
تا اینکه جامعه مای بیریی ننموده است، 

را که از نور اسالم بشوامند بهتره منتد   
شوند از رواب  سست و لرزانی کته بتر   
اساس اصول بی استاس در بتین آنهتا    
قرار دارد، فترا تتر بتوده، و برمبنتای     

وی عقیده و ایمانی که ممتهً آنهتا از ر  
رغبت و رضایت آنترا پذیرفتته انتد، و    
مدت و ممبستگی استتواری را میتاص   

و این ایمتاص و   اییاص به وجود میآورد.
عقیده، حلقه ارتبتاط و روح و حرکتت   

 در میاص آنها میگردد.
میتاص مستلماناص    "اخوت دینتی  "

براستی صادقانه تترین تعبیتر از ایتن    
وحدت میترا یا در واقع عین ممتاص  

ی است که قرآص آنترا  تدت حقیقتوح
 فرا راه اییاص قرار میدمد و میفرماید:

٠١الحجرات:  چۈ  ٴۇ  ۋچ
 

مومناص بترادر ممتدیگر   مرآئینه  "
 ."اند

از طرف دیگر اخوت دینتی را میتاص   
مسلماناص امری طبیعی و جتزً امتور و   

اص بته شتمار   تل ایمتوص عادی امتشع
می آورد که به مجرد ایمتاص در میتاص   

ا مینمایتد، و ممته   اییاص تحق  پیتد 
پیامتتد متتای آص اعتت  از حقتتوق و    
مسولیتهای را در زندگی اییاص فرام  
میسازد. ایجاد چنین وحدتی بر اساس 
توصیه و تکلیفی جدید نیستت بلکته   
پیامد و الزمه ایماص و عقیده میتترا  

 ١٩٦ -١٩١)شلتوت. محمود  اسَلٍ آَ ن زندگن  ُفحه میباشد.

ممکتتاری  همکنناری اج منناعی: _1
تماعی یکی از لوازم برادری و یکتی  اج

از بارزترین وییه گیهای آص است، و به 
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ی از زندگی جامعه مای پییرفته و بشی
پاا و سال  است کته دستت یتابی بته     
کمال سعادت و پیروزی در گرو تحقت   
آص قرار دارد. حتی اساس زندگی امتهتا  

ی استت کته میشوامنتد    یدر جامعه ما
ت و کرامت به مستولیتهای  ممراه با عز

 د و به آص عمل کنند.یخود عمل نمای
 ممکاری اجتماعی دارای دو بشو است:

کته بته برطترف نمتودص      بخش مادی:
نیازمندی نیازمنداص و کمک به آستیب  
دیده گاص و حل میکالت درد منداص، و 
تامین امنیت از دست داده گتاص، تهیته   
کتتردص غتتذای گرستتنگاص، و ممکتتاری 

تحقتت  و تتتامین مصتتالح عملتتی بتترای 
 عمومی، ارتباط دارد.

قرآص مسلماناص را بته ایتن تعتاوص و    
ممکتتاری متتادی ترغیتتب نمتتوده و از  

رامی بترای تحریتک اراده و ممتت    مر
انساص استفاده کرده و برای آص برخی از 
 "اصتتطالحات زیبتتا و محبتتوب ماننتتد 

احساص، زکات، صدقه، ح ، انفاق در راه 
ت. از طترف  را به کار گرفتته است   "اهلل

دیگر این تعاوص را یکی از ارکتاص دیتن   
قرار داده و به عنتواص فضتیلت انستانی    
توصیف کرده ودر ممه انوا  اموال مانند: 

تجاری بر  پول نقد و محصوالت زراعتی و
ثروتمند و برای یاری مستتمند و کمتک   

 برای درماندگاص واجب گردانیده است.

که منظور از آص ممکاری  بخش معنوی:
وی میاص مسلماناص از طری  اندرز و معن

ارشاد و توجیه است. اهلل متعال برای آص 
نام زیبا و ارزشمند را قرار داده که دلها 

آص به میام میرسد و اندییه و احستاس  
انسانهای پاا را بتر علیته آص تحریتک    

بتته میگردانتتد، و جامعتته متتای ستتال  را 
میشوانتد.   رویارویی ممه جانبه با آص فترا 

انساص م تکامل و تفام  معنوی را بر مراسال
 مسلمانی واجب گردانیده است.

تا جای که رسول اهلل در ارتباط با ممه 
مردم آنرا عین دیتن بته شتمار آورده و    

( ٣٩١١رواه مستتلم) )التتدَن الوصتت حه(فرمتتوده انتتد: 

. ختدمت  "دین ممه اش انتدرز استت  "
اییاص گفتند: برای چته کستی فرمتود:    

ت رضایت( اهلل و)بر استاس ستنت(   )جه
 پیتتتامبر او و) اصتتتالح( پییتتتوایاص و 

 مسوالص( و عامه مردم.)
ممچنین قترآص بته صتورت ویتیه از     
کسانی که توانایی آنرا دارد، و مستولیت  
اجرای حدود و احکام اهلل به آنها ستپرده  
شد، خواسته است که به آص عمل نمایند، 
 و فالح و رستگاری ممه جانبته را در آص 

ڳ  ڳ  ڳ   ڳ  چ بر شمرده استت: 

  ڻڱ  ڱ   ڱ  ڱ      ں  ں  ڻ

باید  " ٠١4آل عمتران:  چڻ  ڻ  ۀ
از میاص شما گرومی باشند کته) تربیتت   
الزم را ببینند و قرآص و ستنت و احکتام   
شریعت را بیاموزند و مردماص را( دعتوت  
به نیکی کنند و امر به معتروف و نهتی از   

 ."گار اندمنکر نمایند، و آناص خود رست
از طرف دیگر آنرا یکی از وییه گی امل 
ایماص بر شمرده و لباس احساس مسولیت 

 میاص مومنین را برآص پوشانیده است:
  ڳک  گ  گ   گ  گچ

ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ     

ڱ  ڱ  ں  ں  

ہ    ہۀ  ۀ  ہ  ڻڻ  ڻ   ڻ

7٠التوب :  چہ  ھ  ھ
 

مرداص و زناص مومن، برخی دوستتاص   "
گر اند. ممتدیگر را بته   و یاوراص برخی دی

کار نیک میشوانند و از کارمتای بتد بتاز    
میدارنتتد، و نمتتاز را چنتتاص کتته بایتتد   

اهلل و از میگزارند، و زکات را میپردازند، و 
کنند. اییتاص   پیغمبرش فرمانبرداری می
زودی اییتاص را   کسانی انتد کته اهلل بته   

میمول رحمت خود میگرداند. ) این وعده 

دمد و  گزاف وعده نمی اهلل است و اهلل به
از وفا بداص ناتواص نیست. چترا کته( اهلل   

شتلتوت  محمتود  استَلٍ آَت ن زنتدگن  توانا و حکی  است.

 .  با اختصار٦١2 -١٩٩ُفحه
در نظتام   اطاعت از شنریعت الهنی:   _5

سیاسی اسالمی دولت با وجود داشتتن  
قدرت و اختیار تام بته میتل و رضتای    

عتت را  خودش در مقابل اهلل گتردص اطا 
خت  نمتتوده و بته پیتتروی از احکتتام و   
قوانین او بته عتوض حاکمیتت متردم     
عنواص خالفتت را قبتول کترده طبت      

 احکام اهلل و پیامبرش عمل میکند.

در نظتتام  عنناری بننودن از تعصننب: _6
سیاسی استالمی دولتت یتک دولتت     
ایدولوژیکی اسالمی استت بنتابر ایتن    
اداره امور آص مربوط به کسانی است که 

ایدولوژی اساس و اصول آنترا بته   آنها 
 رسمیت شناخته و آنرا رعایت میکنند.

در نظام  سیاسی: رعایت اخال  در امور _7
اصتولی   سیاسی اسالم دولت بر استاس 

استوار و متکتی استت کته در انتشتاب     
پتاکیزه   روساً و امل حل و عقد آص نیتز 

گی اخالقی توام بتا صتالحیت فکتری و    
 است. جسمی بییتر از ممه قابل قدر

 : گس ر  نیکی ها و ممانعت از بدی ها _8

در نظام سیاسی اسالم وظیفته دولتت   
تنها این نیست کته عمتل پولیستی و    
نظامی انجام دمتد بلکته یتک دولتت     
دارای مدف میباشتد کته بایتد بطتور     
ایجابی عدالت اجتماعی و کلیه نیکویی 
ما را تامین نموده و برای از بین بتردص  

 بدی بذل مساعی کند.
مساوات در حقوق،  رعایت مساوات: _1

فرماص روایی قانوص، تعاوص در نیکویی و 
عتتدم تعتتاوص در بتتدی متتا احستتاس  
مستتتولیت در برابتتتر اهلل، احستتتاس 
مستتولیت در مقابتتل تکلیف،اتحتتاد و  
ممامنگی افراد در جامعه بتا دولتت در   
مدف واحد و عدم محرومیت ششص از 

دگیو ممته اینهتا را از   تاج زنتمایحت
ی مای عمتده دولتت در نظتام    وییه گ

 سیاسی اسالمی استت. 
اساستات  محمتد  نتذَر  داد

4٨٣ -4٨2خقو  اسَلٍ ص
  

 

را به سوی خود جذب نموده و 
اندییه انسانها را تحت تتاثیر  

 خود قرار میدمد.
امر به معروف و نهتی از  "نام
و بتتدوص شتک کلمتته   "منکتر 

کلمه جتذابی استت   "معروف"
ا را بتته ستتوی ختتود کتته دلهتت

میکیاند و صاحباص قلبها را به 
امتمام به آص ترغیب مینمایتد،  

نیز به گونه  "منکر"و اصطالح 
ای است که بوی شر و فساد از 
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پرعاطفته بترای    مسؤل و باشد یک مادر
میکن  که  از صمی  قلب دعا .اوالد باشد

 اهلل متعتتال ایتتن مقالتته را قبولیتتت و  
 وبته توفیت     و مقبولیت عنایت فرموده

 .بیفزاید سعادت ما

 تعریف رضاعت:

رضاعت در لغت مکیدص شیر استت از  
پستتتاص. در شتتریعت مکیتتدص شتتیر از 
پستتتاص زص رضتتیع در وقتتت ختتاص را 
گویند. با قید پستاص زص احتراز است از 
پستاص حیواص پس اگر شیر بز، گوسفند 
و غیره حیواص را بنوشد رضتاعت ثابتت   
نمییود، مراد از وقت مشصتوص متدت   

  ۶۲۲ص  –۴ج -لب انتفس ر ازنرااعت است. رض

 4٩ص ٩جز  تح البار .«ال رلاع اال  ن الحول ن»
 مدت رضاعت)شیر دهی(

  ےھ  ھ  ھ   ھ  ےچ

2٣٣البقرة:  چڭۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ
 

متادراص فرزنتداص ختویو را     ترجمه:
سال تمام شیر میدمنتد ایتن حکت     دو

برای کسی است که بشوامد مدت رضا  
 را تکمیل نماید.

رگاه احکام نکاح را که وسیله رابطه م
و پیوند است و طالق را که سبب تفترق  
و جدائی است بیاص داشت نتیجه نکتاح  
را ابراز میداردکه پرورش فرزنداص است. 
و مادارص را به انجام دادص ایتن وظیفته   

 توصیه میکند.
عام استت   چھچاینجا مراد از

که مطلقات باشند یاغیر مطلقتات کته   
دوش آنها گذاشتته شتده    تربیه اول به

 :مقدمه

نه ای است کته  تیت  گنجترآنکریتق
 مر تینه ای را فراخور حال سیرآب ومر

قرآنکری   .جوینده ای را کامیاب می کند
معجزه جاوید زماص است مر چند صدما 

شد. اسالم بته  شته باذنزول آص گ سال از
پیروانو تأکید می کند که از دائره لذت 

خود را  و .جائز تجاوز نکنند مای مباح و
 .فساد گرفتار نسازند در منجالب گناه و

فساد گرچه در ظامرخوشتی   زیرا گناه و
 را قلتب لذت مایی ممراه دارد امتا   ما و

سخ می گرداند مفطرت را  کند وسیاه می
یکی  .دسلب می ساز راروحی آرامو  و
جامعه بیری  که امروز در یاین گنامان از

ی مادراص آنرا نه تنها ربسیا رواج دارد و
بلکه به آص علتت   ،گناه تصور نمی کنند

 .عقب ماندگی رواج کهنه نام متی نهنتد  
از یک طرف ح  مستل   مادر اینکه شیر 
از طرف دیگر متانع امتراض    طفل بوده و

 برختی  ازرا گوناگوص می شتود و طفتل   
بتا آنکته اهلل   محافظت می کنتد.   ضامرا

کته   یمتعال تاکید نموده بترای متادران  
از این نعمت  و مندرا باید شیر د ما اوالد

طفتتل را نبایتتد بنابرخواستتته متتای    
محتروم  ( انتدام و...  صختراب شتد  )بیجا
چنتاص رابطته را   ‹ شتیر  ›این ح  ندساز

طفل محک  می نمایتد کته    میاص مادر و
م داده نمتی  میچ قدرت انسانی آنرا انجا

باید نهایت توجه بته   مادراص عزیز .تواند
 یادا داشته باشند و‹ شیردمی ›این  امر

 تتا  ،مسؤلیت در مقابل طفل خود نمایند

بریک  چھچ است. از آنجا که اطالق
سال و اکثر آص متعارف بود ازیتن وجته   

دو ستتال تمتتام   چےچمیفرمایتتد: 
سپس بیاص میدارد که تحدید دو ستال  

ۓ  ۓ  ڭ  چ به طور وجوب نیست. بلکه

این حک   برای کسی است  چڭڭ  ڭ
که بشوامد مدت رضا  را تکمیل نمایتد  

عد از اتمتام دو ستال   و شیر دادنی که ب
صورت بگیرد مدار اعتبار نیست. اما اگتر  
را  کسی اراده اتمام نداشته باشد مرمدتی

بتا در نظتر    ،مناسب می پنتدارد  که خود
داشت میوره طرفین طفل را از شیر جدا 

سوره  05کرده میتواند. ازاین آیه و از آیه
 ٠١اْلحقا : چٺڀ  ٺ  ٺڀ چاحقاف

از شیر سی دوراص حمل و جدا کردص وی 
ماه است استنباط کرده انتد اقتل متدت    

 2٠2ص  -٣ج  -تسه َّ الهداَه. حمل شیماه است.

 هفت دس ور در باره شیر دادن نوزادان:

نشست می گوید مادراص فرزنداص  -اول:
 خود را دوسال تمام شیر می دمند.

ھ ھ ھ  ھ چ

2٣٣البقرة:چے
 

درین بشو از آیه حت  شتیر   
به  دادص در دوسال شیر خوارگی

مادرداده شده واو است که متی  
تواند در این متدت از فرزنتداص   

وبه اصطالح  .خود نگهداری کند
ح  حضانت در این متدت از آص  
متتادر استتت متتر چنتتد والیتتت 
براطفال صغیر به عهده ای پتدر  
گذاشته شده است اما از آنجا که 
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ستتپس بتته حکتت   -پنننجم:
دیگری مربوط به بعتد از مترگ   
پدر می پردازد می فرمایتد بتر   
وارث او نیز الزم است این کتار  

 .را انجام دمند
 2٣٣البقرة: چۇئۇئەئ وئ وئ چ

یازمای مادر را یعنی آنها باید ن
در دورانی که به کودا شیر می 

 دمد تأمین کنند.
حال مسوله شیردمی  -ششم:

واضح شده اما بنابرحالت روحی 

تغذیه جس  و جاص نوزاد در این متدت  
نی باشیر و عواطف مادر پیونتد ناگستت  

دارد این ح  به مادر داده شده عتالوه  
براین عواطف متادر نیتز بایتد رعایتت     
شود. زیرا او نمی تواند آغوش ختود را  
در چنین لحظات حساسی از کتودکو  
خالی بیبیند ودر برابر وضع نوزادش بی 

 تفاوت باشد.
سپس می افزایتد ایتن بترای     -دوم:

کسی است کته بشوامتد دوراص شتیر    
 د.خوارگی را کامل کن

2٣٣البقرة:  چڭۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭچ
 

مزینه زندگی مادر از نظر غذا  -سوم:
و لباس در دوراص شیردادص برعهده پدر 
نوزاد است تا متادر بتا ختاطر آستوده     

 بتواند فرزند را شیر دمد.
ۈ    ۆ  ۆ  ۇ  ۇ... چ

 2٣٣البقرة:  چٴۇۈ
ې  ې   ې  ې  ى  چ -چهننارم:

 2٣٣البقرة:  چەئى  ائ  ائ
این دوح  ندارنتد  یعنی میچ یک از 

سرنوشتتت کتتودا را وجتته المصتتالحه 
اختالفات خویو قرار دمند و برجس  و 

 روح نوزاد ضربه وارد کنند.
مرداص نباید ح  حضانت و نگهداری 
مادراص رابا گترفتن کودکتاص در دوراص   
شیر خوارگی از آنها پایمال کننتد کته   
زیانو به فرزند رسد و مادراص نیز نباید 

خالی کرده و به بهانته  از این ح  شانه 
مای گوناگوص از شیر دادص کودا خود 
داری کرده یا پدر را از دیدار فرزنتدش  

 محروم سازند.

و جسمی مادر می تواند باتواف  در زمتاص  
مناسب کودا را از شیر بگیرد اگر قبل از 
دو سال بنا بر وضعیت مادر که نتواند شیر 

 دمد کودا را از شیر باز دارند.
در این جامسوله گترفتن دایته    - م:هف

است در صورتی که برای مادر کدام متانع  
پیو می آید به رضایت طرفین می توانند 
دایه بگیرند. ولتی متیچ گتاه بته تترا      
شیردمی میچ اشاره نیتده استت بلکته    
ممواره اسالم تاکید برشیردمی نمتوده و  
یکتتی از اساستتی تتترین حقتتوق طفتتل را 

ینکته متادر   شیردمی خوانده است. مگر ا
بنابر کدام میکل جدی طبی نتواند شتیر  

 ۴۸۱/۴۹۱ص -۶ج –تقس ر نمونه  دمد.
 کشف راز دو سال شیر دهی توسط دانشنمدان:

چرا قترآص کتری  تاکیتد بتر دوستال      
شیردمی نموده است وشتیر متادر دارای   

 چی حکمت بوده است.
در ترکیبتات شتیر    -ترکیبات شنیر:  -1

ئی کتودا  مادر با توجه به نیاز مای غتذا 
مر روز تغیراتی حاصل متی شتود. ایتن    
تغیتترات بتته تناستتب تتتواص جستتمی و  
متناسب با غریتزه دستتگاه متای بتدص     
کودا که مر روز در حتال تکامتل انتد،    
صورت می پزیرد. در حالی که ترکیبتات  
شیرمای مصتنوعی ثابتت و ال یتغیرنتد.    
برای مثال، در اولین روز متای زایمتاص از   

می شود که آص  پستاص مادرشیری ترشح
را آغوز یاکلوستورم نامیده اند. پتروتین  
مواد معدنی موجود در این شیر به مراتب 
بیو از شیر معمولی استت ولتی از نظتر    
چربی مواد قندی فقیر می باشد. ممچنین 
این شیر دارای موادی است کته مقاومتت   

و تا حدودی نیز ، بدص نوزاد را افزایو داده
نتوزاد یتک   ملین است در مجمتو  بترای   

غذای ایتده ال میباشتد، ترشتح شتیر از     
غریزی گتامی خفیتف    پستاص مادر به طور

وک  می شود تا وستایل راحتتی دستتگاه    
ماضمه کودا را تامین نماید. و ستپس بتا   
توجه به نیاز کتودا و متناستب حتال او    

 مجدداخ تغییرمی یابد.
شیر مادر به لحا  عناصتر   -هضم: -2

کتودا   تیکیل دمنده آص بترای معتده  

سهل الهض  تر از انوا  شیرمای دیگر 
است. و بیو از یک ونتی  ستاعت در   
معتتده نمتتی مانتتد. بتته ممتتین دلیتتل 
استتیدمای معتتده کتتودا در حالتتت  
طبیعی و مناسب بترای رویتارویی بتا    

ی که احیانتاخ وارد معتده   تایتروبهتمیک
متتی شتتوند بتتاقی خوامنتتد مانتتد. در 
صورتی که سایر انتوا  شتیر، از شتیر    

ساعت  4الی 1رفته تا شیرگاو خیک گ
در معده می ماند. امالح موجود در شیر 
گاو تعادل ترشحات استیدی معتده را   
برم  می زند و از این طری  میکروبهتا  
مجال رشد وتکثر پیدا کترده، موجتب   

 ابتالً به اسهال و استفراغ می شوند.
شیر متادر از متر نظتر     طهارت: -3

 سال ، بهداشتی و عتاری از آلتودگی و  
میکروب است ولی در تغذیه بتا ستایر   
 انوا  شیر اجتناب از آلوده گی بستیار 
 میکل است. زیرا در مر یک از مراحل

دص و با استفاده ازشییه مای شیر دوشی
 کودا امکاص آلوده شدص وجود دارد.

دمای شیر مادر ثابتت   دمای شیر: -1
و متناسب با درجه حرارت بدص کودا 

کمتتر در  است، در حالیکه ایتن نکتته   
 تغذیه مصنوعی رعایت می گردد.

تغذیته کتودا از طریت      تغذیه: -5
شیر مادر مزینه چندانی در بر ندارد و 
در مقابتتل مشتتارج تغذیتته مصتتنوعی 

 میتواص گفت که تقریباخ رایگاص است.
درشتتیرمادر  -عناصننرموجوده: -6

عناصری وجود دارند که بدص کودا را 
در مقابله بتا بیمتاری متا مقتاوم متی      

ازند. به ممین دلیتل کودکتانی کته    س
ازشیر مادر تغذیه می کنند کمتر دچار 

 بیماری مای عفونی می گردند.
تغذیته طبیعتی    -تغذیه طبیعی: -7

کودا باشتیر متادر موجتب تقویتت     
میکروب مای مفیدی می شود کته در  
امعاً موجود اند و نقو مهمی در جذب 
ویتامین ما و سایر مواد غذائی دارنتد.  

ه مصتتنوعی فعالیتتت ایتتن ولتتی تغذیتت
میکروب مای مفید را دچار اختالل متی  

 سازد.
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شتیر گتاو گتامی     -مفید بنودن:  -8
موجب اسهال و خونریزی امعاً و ستیاه  
شدص رنگ مدفو  کودا و یا ابتالً بته  
انوا  حساسیت ما می شتود کته ایتن    
گونه عوارض در تغذیه طبیعی میامده 
نمی شود. و ممچنین در تغذیه طبیعی) 

مادر( کمتر بته متواردی از قبیتل     شیر
ریزش آب دمن، پیچو معده اسهاالت 

 و غیره برخورد می کنی .
 آماده گی به بیمناری هنای مخ لنف:    -1

تغذیه مصنوعی کودا را آماده می کند 
تا بر بیماری مای مشتلفی دچار شود، از 
قبیل التهاب مجترای تنفستی، تنگتی    
نفس مزمن)که با رسوب پتروتین شتیر   

کودا ارتباط داشته و حتذف  در خوص 
شیر گاو از غذای کودا موجب بهبودی 
او بازیابی سالمت می شود( التهاب گوش 
میانی)زیرا کودا نا چار است برای تغذیه 

نوشیدص شیر با  به پیت بشوابد و پس از
اولین عمل بلعی کته انجتام خوامتد داد    
دریچه شیپور اوستاش باز شده و مقداری 

میانی گردیده آص  گوش شیر و لعاب وارد
را دچار التهاب می کند(. التهاب لثه)بیره 
ما( و بافت مای محافظ دنداص ما در نتزد  

کته باشتیر متادر تغذیته نمتی       کودکانی
شودند سه برابر بییتر از کودکانی استت  
که تغذیه طبیعی دارند. کودکتانی کته از   
پستاص مادر شیر می نوشند به میچ وجه 

ای نمتی  حنجتره  نتاراحتی متای    دچار
شوند. امثال این تفاوت ما می تواند علت 
باال بودص میتزاص مترگ و میتر در میتاص     

طبیعی تغذیه نمی  کودکانی که به صورت
روشن کند. امروزه بته   شودند را برای ما

کیفیت انتوا  شتیر متای     رغ  باال رفتن
روش متتای تغذیتته  خیتتک و بهبتتودی

مصنوعی بازم  نسبت مترگ و میرآنهتا   
ودکانی است که از شیر مادر چهار برابر ک

۴۱۲ص -طب در قرآن تغذیه می کنند.
 

 علم جدید و فواید شیر دهی

مکیدص شیر باعم برگیت رحت    -0
به حالت طبیعی استت؛ زیترا، مکیتدص    
آغوز یا پستاص باعم می شودکه حجت   
رح  باسرعت بیو تری بته حالتت اول   

برگردد و ممین امتر باعتم کت  شتدص     
 است؛ خونریزی بعد از زایماص

زناص شیرده کمتر دچتار سترطاص    -2
 سینه می شوند؛

شتتیردادص روش مناستتبی بتترای  -1
 تنظی  نسل است؛

شیردمی باعم قطع شدص سیکل  -4
 مامیانه می شود؛

تغذیه کودا با شیر باعم پیونتد   -5
عاطفی بین کودا و مادر است و این که 
مادر محبت زیاد تری نسبت بته فرزنتد   

نیز از این روش  خود داشته باشد. کودا
 به نوعی توازص روحی می رسد؛

ای متواد خاصتی از   شیر متادر دار  -6
کروبی) آنتتی کتور(   جمله عوامل ضد م

است که نوزاد را در مقابتل عفونتت متا    
 محافظت می کند؛

تجربه نیاص داده است، کودکانی  -:7
کتته از شتتیر متتادر تغذیتته متتی کننتتد، 
میکالت و کسالت مایی از قبیتل نفتخ،   

)قبضیت(، اسهال، درد، الترژی،  یبوست
اگزما و ک  خونی بسیار کمتتر میتامده   

ر عبتدالعزیز استماعل   تود. داکتتمی ش
می گوید: دید گاه مای پزشتکی درایتن   
مدت در تغیر بود، پزشکاص سفارش متی  

متاه و گتاه دو    9کنند که رضاعت فقت  
سال انجام گیرد، ولی در آخرین تحقی  

رای در بارۀ منافع شتیر دمتی کامتل بت    
م انجام  0911جس  و دنداص که در سال

گرفت آمده است مدت زماص الزم بترای  
رضاعت، باالی یک سال است و بهتترین  

 ۶۲۴-۶۲ص-اعجاز قرآن دوره دو سال است.
 رو  شیر دادن و مصلحت مادر:

شیر دادص روش ایده الی برای تتنظ   
نسل می باشد، زیترا شتیر دادص بطتور    

امیانته  غریزی باعم قطع شدص سیکل م
می شود و ممین مسوله فرصت خوبی را 
در اختیار زص قرار می دمد تا در صورت 
تمایل قادر باشد از حاملگی مجدد بدوص 
استفاده از وسایل مصنوعی موجود کته  
بی خطرم  نیستند، جلوگیری نماید. اما 
 سیکل ما میانه چگونه قطع می شود؟:

مکیده شدص آغوز موجود در پستتاص  

زاد باعتم متی شتود تتا     مادر توس  نو
پتروالکتین از   مورمتوص دستور ترشتح  

طری  قسمت قدامی غده میپوفز صادر 
شود. این مورموص سبب تحریک و فعال 
شدص غده پستاص گردیده و این فعالیت 

ود باعم کامو ترشتحات مورمتوص   خ
کته   Gonadetrophinتتروفین گناد 

مستتؤلیت ایجتتاد تغیتترات دوره ای در 
ارند متی شتود و   تشمداص ما را بعهده د

از زنتاص   61٪این امری است کته بترای  
 شیرده حاصل می شود.

 توصیه برای مادران به منظورشیردهی:

مادراص اوالد متای شتاص را بایتد دو    
سال تمام شیر دمند. شیر مادر ستبب  
تقویت اعصاب نوزاد گردیده و نتوزاد را  
از برخی امتراض محافظتت مینمایتد. و    

سرطاص سینه مادراص را تا حد امکاص از 
محفو  میتدارد. بنتأ ازتمتام متادراص     
عزیزخوامو به عمل متی آیتد کته در    
قسمت شیر دمی به اطفال توجه جدی 
نمایند زیر منبع  بهتتری بترای تغذیته    
نوزاد از شیر مادر وجود ندارد. و از ایتن  
مسولیت شانه خالی ننمایند و این حت   
نوزاد را به وجه احسن اداً نماینتد. و از  

گر عامل صحت ختود و طفتل   طرف دی
 خود از انوا  امراض شوند.

 مآخذ:
محمتتد اکتترام التتدین، بتتد خیتتانی.  -0

 211/214صفحه  -ازمرالبیاص .جلد
آیت اهلل العظمی، مکتارم شتیرازی.    -2

 085/091صفحه-جلددوم –تفسیر نمونه 
داکتر عبد الحمیتد، دیتاب متترج      -4

 016/000علی، چراغی. طب در قراص. صفحه
 –روحانی. اعجاز قرآص  کمال -5

 271/270صفحه
حافظ بن حجتر عستقالنی.    -6

فتح الباری.باب ماجاً فی الرضاعه 
 49صفحه  9بعد الحولین جز

صتل. تستهیل   موالنا شاه فی -7
صتفحه   .کتاب نکتاح  1الهدایه. ج
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و بته زنتدگی   الگوی خویو قرار دمند 
معته را از  شاص سترو ستاماص داده، جا  

بتوییه پیترواص   فالکت نجتات دمنتد.   
به بد که در عصر حاضر مکتب حسینی 

و تتترین شتتکل کیتتته متتی شتتوند،  
به دریاما غترق متی شتوند،    مظلومانه 

متای شتاص منهتدم و    کاشتانه  و خانه 
و جاص میدمند،  خودشاص زیر ویرانه ما

دیگراص بر سرنوشت آنها حکومت متی  
منتی  فقر، تنگدسی، بد ا و ممواره کند،

 دمد.رنج می و زندگی فالکت بار آنها را
ت اسالمی که از عاشورا استتقبال  تام

می کند ممه سرزمین مای شاص کتربال، و  
مر روز شاص عاشورا است چوص فرزنداص و 
خانواده مای شاص حسین وار جوقه جوقه 
به قربانگاه استبداد و ست  جاص میدمند، 
ما نه تنها  از نهضت حسینی نتوانستتی   

سی بگیری  بلکه وضعیت خود را مت   در
 نتوانستی  سرو ساماص بشیی .

ی ئرویهمرفته نهضت حسینی درسها
در قبال دارد که باید امت اسالمی آنترا  
الگو قرار داده با درایت و عقالنیت تمام 

 آنرا تعقیب نماید.
 درسهای نهضت حسینی:

فدا کتاری و جتاص بتازی، امتام      -0
 حسین با قطرات خوص پاکو در کتربال 
این پیام را نوشتت کته مرگتاه بنیتاد     

زوال قترار داشتت    مکتب در مشاطر و
خموشی را ننگ دانستته بتا مبتارزات    
برح  خویو راه امتداد مکتب را بایتد  
باز کرد ولو که به قیمت جاص م  تمتام  
شود، امام با بنیانگذاری نهضت خویو 
درسی به رمرواص خود تقدی  کرد کته  

از فضیلت  کند که رسول خداروایت می
 "روزه عاشتتوراً پرستتیده شتتد فرمتتود: 

حتدیم  . "گناماص سال قبلی را می بشیتد 

 جع قبلیدوم را مسل  روایت کرده است مر
روزه این روز با عظمت در زمره روزه مای 
غیر رمضاص از فضایل ویتیه ای برختوردار   

-01است، این روز و روز عرفه، ایام البیر، 
مهتاب، روزمتای دوشتنبه و پتنج     05و  04

شنبه، ده روز ذوالحجه و شتو روز شتوال   
 ممه دارای فضایل خاصی می باشند.

ز پس الزم است تا در تبعیت و پیروی ا
ایتن روز بتا    سنت گراص بهتای پیتامبر  

 عظمت و میموص روزه گرفته شود.
یکی از حوادث مه  تاریشی که دریتن  
روز بوقو  پیوسته استت ممانتا حادثته    
المناا کربال و شهادت امام حستین بتن   

 علی می باشد.
این حادثه درسهای به پیترواص واقعتی   

بجا گذاشته است که تاریخ آنرا  حسین
 ند.فراموش نمی ک

اگر به علت قیتام بته شتکل مویتدا و     
آشکار دیده شود، قیام بشاطر نجات امت 

تتالش   از منکر، و احیای سنت جتدش 
 60نمود، تا آنکه در دم  محرم الحرام سال 

تعتدادی از   مجری قمری در میداص کربال با
خانواده بزرگوارش که اطفال و کودکتاص در  

 بین آنها بود جام شهادت نوشید.
ه یکی از فجیع ترین حتوادث  این حادث

تاریخ مسلماناص بیتمار متی رود، امتا از    
منظر دیگر به عنتواص نهضتت آزادی در   
تاریخ آزادگاص ثبت گردیده استت، ممته   
انسانهای آزاده تاریخ بدوص در نظر داشت 
عقیده و ایماص می توانند ایتن نهضتت را   

ممین روز ماه محترم ستال   عاشورا د
. شتهرت آص از  مجری قمتری میباشتد  

گتذار امتام    حادثه کربال و شهادت جاص
حسین بن علی و مفتادودوتن از یتاراص  

در اوراق زریتن   و خانواده گرامی شاص
تاریخ ثبت است اما آنچته را کته منتابع    
اسالمی نسبت به عاشورا روایت میکننتد  
ممانا روز بس بزرگ و نقطه عطف حوادث 
مه  و بتزرگ تتاریشی بیتمار میترود .     
روایات نیاص میدمد که گره اکثر حوادث 

گ تتتاریخ از پیتتدایو آدم صتتفی ستتتر
 غیره درین روز پیوند دارد. و ؛اهلل

مهمتر از ممه اینکته چتوص پیتامبر    
وارد مدینه منوره شتد یهتوداص    خدا
ن روز را روزه ته ایت تدینتن متتاکتس

می گرفتند پیامبر پرسید اینها چرا این 
روز را روزه می گیرند؟ گفتنتد: چتوص   

درین روز موستی و قتوم   t خداوند
استرائیل را از ستلطه استتبدادی     بنی

فرعوص نجات داده استت. یهتوداص بته    
پاس شکر گتذاری، ایتن روز را   
روزه می گیرند، پیامبر فرمتود  
متتا نستتبت بتته یهتتود بتته    

نزدیکتتری . پتس    ؛موسی
عبداهلل "باید آنرا روزه گیری . 

کته  بن عبتاس روایتت میکند  
عاشتتورا روزه درپیتتامبر ختتدا 

وز گرفت و امر کرد تا ممه آنتر 
 409ریاض الصالحین  ."ری یرا روزه گ

وراً پس روزه گترفتن عاشت  
سنتتتت فعتتتتلی و قتتتتولی  

متتی باشتتد،  اکتترمپیتتامبر 
 ادهممچنانکه حضرت ابو قت



 

   

   

51  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

خوامتد  امت مدرس و شتاگرد  تا دم قی
شاگرداص مکتب حستینی   داشت، زیرا

را بتاالتر  نهضت برح  آنحضرت تداوم 
از جاص خود می دانند. به تعبیر قاضتی  

ختوص شتاص   )عبدالقادر عوده شتهید:  
 (آتو فیانی را برخوامد انگیشت.

زندگی در پرتو آزادی می زیبد،   -2
 نهضت حسینی آزادگی و آزاد زنتدگی 
 کردص را درس میدمد، زندگی در بنتد 

ت معنا و مفهومی نشوامد داشتت،  اسار
آزادی مومبت الهی است، مر مانع در و 
راً آص باید دور کرده شود. زنتدگی در  
بند اسارت مساوی به ذلت است. امروز 
که امت اسالمی در اسارتهای مشتلتف  
بسر می برند ممه از عدم آگامی شاص از 
 فرایند بزرگ نهضت حسینی می باشد.

ز غیر مستلماناص  انسانهای آزادمنو ا
م  در الگو قترار دادص  در تاریخ انسانی 
نتد،  به ذلت استارت ندا امام حسین تن 

 ، امتا بته  نداگرچه باور و ایمتاص نداشتت  
م . امتا ندماند عنواص آزادگاص تاریخ باقی

در صحنه متای گترم    حسین و یارانو
 نتد و کربال به استارت و ذلتت نتی گفت   
 .ندشهادت را آزادی و عزت دانست

م  تذکر رفت، امتام بترای    قبالخ  -1
احیای واجب امر بته معتروف و نهتی از    

تذیر نمتود.  الش خستگی ناپتر تتمنک
گامی این واجب متروا گردد نیکتو  مر

کاراص و بدکاراص در ردیف ممدیگر قرار 
گرفته مر دو گروه مستح  عقاب الهی 

بلکه بدکاراص برنیکتو کتاراص   می گردند 
ایتن توتوری را امتام    مسل  می شتود  

از مدرسته گرانستنگ جتد     سینح
 گرفته بود. بزرگوارش

اظهار ح  در برابر زمامتدار ستتمگر   
وظیفه مر دعوتگر با جرئت استت اگتر   

به خیر و صالح ختود و رعیتت    زمامدار
یود د پیام کارگر واقع میخویو بیاندیی

 و نتیجه مثبت از آص بدر می شود.
اما اگر زمامدار به لجاجت ختود ادامته   

فردا بته   دعوتگر انجام شده،داد، وظیفه 
 داشت.ولیتی نشوامدمسؤtخداوندنزد

و اگر در نهایت جام شهادت نوشتید  

ی را بنیتاص  بازم  تن به ذلت نداده نهضتت 
 .جاویداص خوامد بود گذاری کرد،

دعوتگراص مسلماص خ  حستین را  بناً  
سرمیتت  ختتویو قتترار داده از متترگ و 

 شهادت مراس نداشته باشند.
و شتتکیبایی، نهضتتت  تحمتتل، صتتبر -4

حستتینی بزرگتتترین درس در راه صتتبر و  
اند  شکیبایی است، آنانیکه درین خ  رواص

باید بدانندکه راه جنت از گلها فرش نیده 
است، این مماص تعبیر زیبایی استاد ستید  
قطب شهید استت، متر قتدم آص مملتو از     

 قبال دارد.و قربانی شدص را درخطرات بوده 
ص نهضتتت فهتت  و دانتتو، رمتتروا  -5

حسینی باید بدانند که با نتادانی و جهتل   
نمتتی شتتود ایتتن راه را پیمتتود، علتت  در 
حقیقت فانوسی است که راه برای رمترو  
مموار می سازد، با علت  و دانتو حت  و    

 باطل از م  تفکیک می گردد.
امام میدانست که چه میکند وکجا میرود 
آنانیکه می خوامند در خ  امام رواص شوند 

ا با زیور علت  و دانتو آراستته    باید خود ر
ساخته بعد وارد میداص شوند، عل  میتواند 

 خوب و بد را برای انساص نیاص دمد.
شتتجاعت و دالوری، امتتام حستتین  -6

 نمونه واالی از شجاعت و دالوری بودنتد، 
شتاص راه نداشتت،    ترس و جبن در وجود

آنانیکه می خوامنتد نهضتت حستینی را    
شجا  و دلیر الگو خویو قرار دمند باید 

باشند این پیام بییتر متوجته نیرومتای   
 شجا  و دلیر امنیتی کیورماص است.

در نهایت نهضت حستینی بته عنتواص    
یکی از نهضتهای ماندگار تتاریخ راه آزاد  
زندگی کردص را به ارمغاص آورده استت و  

در بتزرگ  امام حسین الگوی این اندییه 
اط بست تاریخ باقی خوامد مانتد، گلتی  و   

 دوام و استقرار نشوامد داشت و اثریظل  
 از آص نشوامد ماند.

گرامیداشت ازین نهضت نجتات پشتو   
معروف راکه حسین بن علی بشاطر آص جاص 

نماینتد،   داد گسترش دمد. و منکر را منتع 
ظلمی را که حسین بشاطر آص قیام کرد تتا  
مردودش بیمارد نباید ترویج نمتود، چته   

 ظل  بشود و ظل  به دیگراص.

گیری از مظلوم از فرایند مای  دست
نهضت حسینی بیمار می رود، حفتظ  
سمعه و وقار را نیز میتتواص از نهضتت   
حسینی آموخت، ما که ازین نهضت یاد 
بود بعمل می آوریت  ببینتی  کتردار و    
گفتار ماص چقدر در انطباق بته مکتتب   
واالی حسینی قترار دارد در غیتر آص   
صورت حسین از ما و کتردار و گفتتار   

 یزار خوامد بود.ب

مراتب آتی را به احترام عاشوراً بناً  
 و نهضت حسینی باید مراعات نمائی :

گرفتن روزه، سنت استت، اجتر و    -
 پاداش زیادی دارد.

از زدص ستتتر و صتتتورت جتتتداخ   -
 جلوگیری بعمل آید.

نذر عبادت است، باید بشاطر خدا  -
 اجراً گردد.

از دشنام دادص بزرگاص دین مانند  -
ین وغیتتره ختتود داری صتتحابه و تتتابع
 صورت گیرد.

آرامو و سکوص اجتماعی را بایتد   -
 مراعات نمود.

اری به بهای گرامی داشت و سوگو -
از عاشوراً مسابقات موتر دوانی نکرده 

 مزاح  شهرونداص نگردی .

گو مای مساجد و حسینیه ما بلند -
 سبب مزاحمت مموطناص ما نگردد.

اراص شتتکار بتترای اینکتته ستتوگو -
یتده باشتند   ن تتوز  ستاص کینهیترور

تدابیر امنیتی جدی گرفتته شتده بتا    
 نیرومای امنیتی خویو ممکار باشی .

از مر نو  افراط و تفری  در گفت   -
و کردار خویو جداخ جلتوگیری  

 .از اعتدال نگذری  نمائی 

سشنراناص محتترم حتین    -
سشن مصالح علیای دینی  ابراز

و ملی را در نظر گرفتته باعتم   
 .تفرقه و اختالف نیوند

رمتته کیتتور متتا دریتتن ب -
تاریشی سشت نیازمند وحدت 

ممه متا  می باشد  و یکپارچگی
بتترای حفتتظ ایتتن ارزش ملتتی 

 تالش صورت گیرد.
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 یمججج    جججه  غججج   ججج  ځججج وس تجججه واجججل  ېججج ي؛ د 
د وسوڼجج   ججه    ججه هللا  هجج بج وا ججي  ؛ی وججف

ڄ  ڃ     چ  جججججي  غججججج   ې جججججل  ججججج س تجججججه وواجججججل:

٠7 َوسف: چڃ  ڃ  ڃ  چ  چ
 

تججه   جج ږ  ججه ېبججضه ځجج وس نججه  جج ک   
  ه له      ږ سیای  دسته وو ی . 

 جججججه  رجججججو ح  ججججج   یمججججج   د  د   جججججي لججججج ک  
 جججه هللا    یوججج    وجججم و    ججج ځ ن    ېغمبض نججج  

  و  ېد  و  ځ وس  و دي. 
 ججه د ججي ېبججضي د وجج     ېججدو   جج سه س ت جج ن   

  ی  ن   وتدیث وګ س   ي هللا  ه بج وا ي: 

ڳ  ڳ  ڱ   ڱ   ڱ  ڱ  ڳ  چ

ڻ      ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀ    ںں

ھ  ے     ھہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ

 2٨١البقرة: چڭ  ۓ  ڭ  ڭ  ۓے
 ېغمبججض  ججه  غججه لججه  یمجج   س وړ   

 ججي د سا د  جج سي يجج  ده تججه نجج    شجج   د   و 
د  سن جججججه     ججججج ن   ججججج   یمججججج   س وړ    ججججج    جججججه 

  هللا  د  غججه  ججه   یوجج     جج ځ ن   و  ېغمبض نججج
 ېغمبض نججججج د   یمججججج   س وړ   دو  و يججججج : د هللا د

سن ججججه د  غججججه  جججججه  ېغمبججججض   جججججه  غججججه   ججججج ا  ججججي  جججججد 
 ججه  غججه   جج ا  یمجج   ې ججل  ېغمبججض ئجج  نجج     جج    و 

س وړ   ججي تججد  غججه د  پججه ئجج  نجج     جج   د . لجج ک 

   ججي  ججه هللا  د  غجججه  ججه   یوججج     جج ځ ن    ېغمبض نججج

  ججد و جج ي  نجج   غججه شججخ   ججه   و د  ېججد   ججه وس 

   دي   ه ځې سي ش .
دیججه  یجج   ججي     جج ن  تججه و يجج :  یمجج   س وړ   
 ججججججججججد  یمجججججججججج    ی ګجججججججججج س یجججججججججج ي  ججججججججججي د  ه ججججججججججد  )جججججججججج  د   

  و م   ځه ځی  ځی  ې ل  یم   ن     ي. 
څخججججججه د  یمجججججج    ججججججه  ړه   یججججججا ه  د  ېغمبججججججض

 وش ه  ي  یم   له ته وال  ې ي؟
 خججج   يججج  جججج  ا   و د  ېغمبجججض دیجججه   یجججا ه

َعتتتنأ َبب تتتر ن َرَتأتتتَرَة    جججه دک تجججدیث  ججج  دي  جججي و يججج :
م تتتا  َ  َعَل أتتته  َوَستتتلهَم بَتتتار ز ا ََتوأ َُتتتلهِ ا قَتتتاَل: َكتتتاَن الوهب تتترُّ 
ََمتتتتتان ؟ قَتتتتتاَل:  تتتتتَّ   َتَقتتتتتاَل: َمتتتتتا اح  بأرَ  ل لوهتتتتتا     َأَتَتتتتتاه  ج 

م َن ب اللهتته  َوَمَلَئ  » ََمتتان  َبنأ تت تت أ َ ت تته   وَك ت ب تته   َوب ل َقائ تته   اح 
م َن ب الأبَتعأث (١١ُح ح البخار : ).َور س ل ه  َوتت  أ

 

څخجججججه سو یججججج  د    د  ځججججج  داده 
یجج ه وس  ې وججج  تجججه س ججد س وت جججج. نججج   و يجج :  ېغمبجججض

جبضیججل وستججه س ی ججج وئجج  واججل:  یمجج   لججه تججه و يجج ؟ 
 غججه وستججه وواججل:  یمججج   د  د   ججي ځجج وس و ججدک  جججه 

   ه   یو  ئ   د هللا وده  ه  پج     ېجد    هللا
 ججججججججججججه  ېغمبض نجججججججججججج  ئجججججججججججج   و د  سن ججججججججججججه  ججججججججججججه ځیجججججججججججج  ځ ججججججججججججي 

  یم   س وړک.«  ېد »ژوند

ب رأن ر  و ر رواَ  عن عمر بتن الخطتاب: قَتاَل:  َتَأخأ
ََمان   قَاَل:  َ   َوَمََلئ َ ت ه   وَك ت ب ه   »َعن  احأ  م َن ب ا َبنأ تت  أ

  ٍ م َن ب الأَقتتَدر  َخ أتتر ه  َوَشتتر ه   َور س تتل ه   َوالأ َتتتوأ تتر   َوتت تت أ خ   «.اآلأ
(.۸)ُح ح مسلم : 

 

 ججه سو یجج   جج  و يجج : جبضیججل  د عمججد 
تجججه وواجججل: نججج  د  یمججج    جججه  ړه  ه   ججج     ېغمبجججض

س  جج ه. ده وستججه وواججل:  یمجج   د  د   ججي  ججه هللا  د 
 غججججججججه  ججججججججه   یوجججججججج    ېغمبض نجججججججج    ېججججججججد   و ججججججججه دک 

  یجه  و   جه   ج  شجی ن  هجدس   یم   و دک  ي د  

 ځد د هللا د هدس   ه د یده    تد وده  ې ي.

 ه   سته   د ش ا   ی  ن   و تدی  ن   ج   جي 

 د  یم    س    ی د ش ي دي  د  ش   شی   دي:

 جججه هللا  یمججج     جججه  ېجججد   یمججج     جججه   یوججج  
 یمجججج    د هللا  ججججه   جججج ځ ن   یمجججج     ججججه  ېغمبججججض   

   و  ه تقدید  یم     ذهني  جه دک ځج وس  جي  یم 
 جه نج    ج   جد لجه س   ج ځ تجه  ېج ي  جه یجه وي 
 و  ججججججه ځججججججد وي   ججججججی،  جججججج   ئجججججج  د هللا د  جججججج  ي  و 
هدسته س د نه تدوده  ې ي  و  ی، د سج ي ځج  ک 

 وش ه  ي د هللا د هدسته س د له و       ي.
۲

س د   ججججججي د  غججججججه  یمجججججج    غججججججه   )جججججج   وجججججج 
   ووجججج   نججججه  جججج ي ج ړ ججججدال ؛ ججججججج ک وججججججججه لجججججججدتجججج 

 هللا  ه بج وا ي:

ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پ  پ  پ  چ

پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  

٠77البقرة:  چٺ  ٿ   ٿ
 

نې ج   ج   ي د  نجه ده  جي  پ نجه د  
ې جججججججججججيځ  و    د ځ شجججججججججججدز  ویجججججججججججدا   ججججججججججج سي تجججججججججججه 

  د    یو  نې   د  ده  ي ل ک  ه هللا وګدځ 
وججججججججججج    جججججججججججه   ججججججججججج ا  و ی ېجججججججججججد   جججججججججججه وس    جججججججججججه    

  ېغمبض ن   یم   س وړي.

د  یم   ځی   د  ه د سج ي  یجل شج   د :  جه 
  ججه   یوجج    یمجج    د  ېججد   ججه وس هللا  یمجج    

هي    ځ ن     یم  
ْ
 . یم    و  ېغمبض ن   یم     ه   

 :د س ي د  ت ویلدځی   ش و   س  ن    یم  د  ه د
    د هللا  ججججججججججه    ججججججججججه د   ججججججججججه هللا  یمجججججججججج 

عقیججده وجج تل دي  ججي لدن ججه هللا یجج   ي د    جج  
 پ  هجج ت   یججد    ون ی ېجج     د   مد سجج ي د 
 ججد هوجج  عسجج د  تقججد س  و  وجج    د    جج ک  
بجججج  عیسججججه  بجججج      ججججه د ځجججج ن  و یجججج  ن   نجججج   و 

 .  د یر  ت  وړ  و ال 

 ججج و. دو    جججی، یججج ه تجججد  ججج ځ تججج   ض نجججه
وا جججي: توججج   جججج   وس جججدبج  و    ججججج د . 

وجج   د  ججج سي ځپ ججه یججج  ړو  ک   ججج ږ 
   س د . سبه! ځ ضته ت     و    د

چ   چ  چ  ڇ  ڇ  چ

ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  

ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  

ڑ  ڑ      ک  ک  ک    ژژ

گ    ڳ   ک  گ  گ   گ 

 ٠٣٦الوساء:  چڳ

 ک ې وجج  ي  یمجج    جج   
س وړ  د    جججججججه هللا  یمججججججج   س وړ   د  
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د  ججججج بي اوججججج د  جججججد ضجججججد  سججججج س ه ؛    شجججججهد  : 

  .وګ سه ۱۸۶ – ۱۸۱
و  سقججد :  ۴۲بجج  و  جج  تججه ېججد  ؛    قوجج : 

  .وګ سه ۳۴-۲۳ی وف و ۶۳ : و   عمد  ۳۹

ېی ن جججه  ججج ک  ېغمبجججض   رججج ده    د  جججد هو  
شججج  ه ت ګجججه سوججج بج د . بدي  د هللا دیججج  ئججج   جججه 

وألاتججججی ا :  ۱۳۱     عمججججد   : ۶۳   وجججج ا   : 
  .وګ سه ۶۰

ېبججضي د  د دک   ووجج ن   دي. ‡ ېغمبججض  
ی وجججججججججف:   151  ججججججججج سه وججججججججج س    سقجججججججججد  :   هسججججججججج  

  ۱۱و  دعد:  ۴۹     ده  : ۰   وه  : ۱۹۰
 ه تقجدید  یمج  . د   وج  ه  جه تجدی    

 ی  نججج   جججج    ججج  توجججداد شججج ک ده. د  ججججه یججج د شججج ي 

 ججججججي د یمجججججج    س جججججج   ئجججججج  یجججججج  ځجججججج     ججججججد  جججججج ي  د  

 وجج  ه نججه ده یجج ده شجج ک  ېجج  نجج س ځ ی نججه  ی  نججه 

   شج ه  جي د دک  وج ب   هسج   وسڅخجه  ېجدال  

 هللا  ه بج وا ي:   ي؛ د ځې ګ   ه ت ګه د  ي
ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  چ

ې  ې   ې  ى  ى  ائ  ائ    ەئ  ەئ  وئ     

 2الفرقان:  چوئ    ۇئ

  د   جي ځد ج  و  هللا  هج بج  غجه  
د  وججججم ن ن   و  ه جججج    چجججج  ي  ججججدي   ججججی،  والد 
ئجججج  نججججه د   ن پجججج ا  جججج     ججججه   چجججج  ي  جججج   ججججی، 
شجججدا  نجججه  جججدي  و  د ججج   ده  یجججد   ججج   د   نججج  

 ه        ده. غه ته ئ    ه   ند   

ر: چوئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئچ  2٩الت َو
ت وجج   ججی،  جج   نججه یجج  ړ   دتججه د  

  غه وې ه  ي هللا سا   ه     ئ  وی  ړي. 
 ججججه تقججججدید د  یمجججج    و ججججب د  د   ججججي د هللا 

و ک تجججد    ججج  هجججدست ن   ججج ړ د    جججي  جججه نججج    ججج  
لجججججججه تجججججججد وجججججججده  ېججججججج ي  د هللا تجججججججد هجججججججدس  النجججججججدي 

د س ي ل ک وش ه  ي د هللا  تدوده  ې ي   ی،
د هدستجججججه س جججججد  ججججج    ججججج س تدوجججججده  ججججج     ججججج ي   جججججه 

 جججججه  ېجججججد   یمججججج   د  ووججججج ن ن  د  

 و ځجدو ججی   ج ج   ځی ځ ي ژوند  تو ا  د ی  
 خ   ل س وغ ړي. هللا  ه بج و ی :  دو   و

ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ   ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  چ

ۓ    ۓہ     ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے

 ٠٩ – ٠7االنفطار:  چڭ  ڭ

 و تججه لججه ېبججض يجج   ججي د جججی  وس   
وس  له ده؟  جی له ده ؟ ځی  له ېبض ي   ي د 

 د س ي وس  ده  ي  یڅ ک د  ی      سه د  جی،
 ججج    ې یججج س نجججه  جججدي  و  جججه  غجججه وس   ججج س  ججج   د 

 هللا  ه  ې ی س    د . 
 وس   یڅ ک و ک نه  دي؛ هللا و يج : ک ه د

ېئ       ېئۇئ   ۆئ      ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ۇئەئ  وئ  وئچ

 ٠٦غا ر:  چی  ی   ی  ىئىئ    ىئ
 غججه وس   ججي دو  یجج  سه وي  ججه  

د سجج ي تجج    جج   ججج  ججد هللا د دو   ججی،  جج    ججټ 
 ي  نجججج  وس    دشجججج  ي د چجججج  ده؟ د نججججه   تججججه  ېجججج

 ی ه  وسوس هللا ده.

ک  گ   گ     کڑ  ڑ  ک  کچ

 2٦الفرقان:  چگ     گ

  دشجججججججج  ي  ججججججججه دیججججججججه وس  د ستمجججججججج  ده  و د  
د نج س ت وجیل   ج سه وج س   :  د  اد ن   خ ه وس  ده. 

 ججه ی ججو  ی ججض و ه ججي توجج س هی  جج   وګجج سه. 53و  26
 هوجججججج  ججججججل  د  یمجججججج   ځدېججججججه نججججججه  جججججج ي  ېججججججد   ؛ ځ

  هللا  و  ېد  تجه عقیجده دس ج ده ېج   جه ی نی  د
ی ججو توججج س؛ هللا  هججج بج د  غجج  د  ی جججو ځججج وس د 

   ب   22هللا  و  ېد   ه    ه  ه و س  ت به: 
  یم و  ځ    ده.
وجج    ججل  ججه ی ججه   یوجج   یمج   د     

د سجج ي توجج س  ججي دو  د هللا د سجج ي  پ جج ز د  
تجه ئج  چم ج   ي تل ئ   ج    ځیج ن ي  توج     ج  

 دي  و ب    دي ئ  نه   ي؛

ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  چ

 27 –2٦اْلنب اء: چڦ  ڦ   ڦ  ڦ

ځ  جج    یجج  د هللا عججیتم  ځ ججدګ    
دي  د ده څخه  ه وا ج   ج  نجه وړ نجدي  ېج ي  و 

 د ده  ه   د عمل   ي. 

م: چۇئ ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئچ ٦التحَر
  

 هجججج بج د هللا ي،  جججج س    ججججه  ججججچججججه  
نجججه  ججج    و  ججج   غجججه  ججج س  ججج ي د ججج    ن اد ججج وی

 .چه  غ   ته تو    بج   ي
ہ  ہ  ہ      ہڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀچ

ھ     ھ  ھ  ھ  ے  ۓ  

 2١ – ٠٩اْلنب اء:  چۓ  ڭ   ڭ  ڭ

 و د هللا  جججه  ې یججج س  ججج   غجججه لجججه  

وججججه  جججج  دي  و لجججج ک مدي  ججججي  ججججه  وججججم ن   و ځ

    نجه د ی ي ده ته نژدک دوو    دي  وه    
ه  ججججججج ي   جججججججج ي  و نجججججججه وججججججججت ي څخجججججججج عسججججججج د ده د 

 ې ي. ش ه  و وس  د ده      ځی ن ي   ه د س ي 
 ت       ي نه و    نه  ې ي.

  نججج س و   پ جججج ز د . د هللا  هججج بج  ججججه یججج   
  ججججد د  پ جججج ز نجججج س څخججججه  یججججد  شجججج ي ؛ لدن ججججه 

تتنأ ن تتور   » وا ججي:  ججي  ېغمبججض خ ل َقتتا  الأَمََلئ َ تت   م 
تتتنأ َمتتت تتتا َوخ ل تتتَق الأَجتتتانُّ م  ٍ  م مه تتتنأ نَتتتار   َوخ ل تتتَق آَد ار ج  م 

َف َل  مأ   ُ [2٩٩٦]ُح ح مسلم: «. و 
 

   یجج  د نجج سه  یججد  شجج ي. ججج  د 
 ېجج وسي   بجج  دوده  وسه  یججد  شجج    و  د  د  غججه

 څخه  ید ش    ي ت و ته ځی   ش ک.

د هللا  ججججه   جججج ځ ن   یمجججج   د سجججج ي  
نججججه  ججججي ځ وستججججه واججججل  ېجججج ي  ججججي د هللا  جججج      ځ  

لدن ججججججه هللا نجججججج     جججججج    مغاجججججج ي رجججججج دز  و نججججججه 
سد جججججدون   تججججج  دي. د هللا  جججججه   ججججج ا د  یمججججج   د 
ی یججا   څخججه د   جج  ده  ججي ایوجج ه ځججه ئجج  نججه 

نمبججججض  یججججج   ۸۸سدوي.  ججججه دک  ړه د وجججج س  ځقججججدک 
تججججججه  د جهججججججه و جججججج  . د  سن ججججججه د وجججججج س    یججججججدک: 

 نمبض  ی  نه    وګ س . ۲۳ -۲۲
عقیجده وج تل   ه  ېغمبض نج   یمج   د  

دي  ي دو  د هللا  ه بج ی سه ځ جدګ    ووج ن   
دي  جي هللا  هجج بج ې  ججه و ججي   ججټ  ېغجج     وستججه 

ن         و  ه دک ئ  ګم سبي  ي د  وج   دیج  
 ې وجج  تجججه وسوجج ي  تجججد لججج   ووجج ن    جججه عجججد   و 

  ج   پ یج   و ج ي. د   نوج ت عمجل و ج ي  و د
 دي؟ ه  ړه دې و   و و ی  نه له  ‡ ېغمبض ن 

 ه       ېغمبض ن   یم   ادض د .    سقد : 

  .وګ سه ۱۳۶و ۱۸۹و   و  :  ۰۱و ۱۶۳  285
د  ېغمبض نجج  د ېبجججضي   ججل د هللا  جججه توجج   جججد 

 .وګ سه ۳۲ې و  ادض دي؛    و  : 
 ه س ت   قود دې و      و   و   ن  د ېغمبض د

 جه     ه    د  نو ت ه ن   س  ج ځ تجه  ج   دي؛ 

 وګ سه.  ۴۸     دید: ۱۳۸ : و س     و دک  ړه 

د   ججد  ېغمبججض د طجج ی    ججه وړ نججدي  ق ځ ججه  و

   ن یج   36هللا ی و بي ته ځ  ه  ج ک ده؛      جل: 

  .وګ سه 153  85  72  65  52و عد ت  ۴۸: 

 وړ نجدي  جه عمجل ن سو ه     ه    ئ  د     و  د  

  ئجج 
 
: د وی سجج ي   جج   ججد ضججد  سجج س ه  جج ک ده؛  جج  

  .وګ سه۱۳ -۱۳و  شهد  : ۲۳ه ط ؛ س س ه
  ۸۳د نججججج    ل  جججججد ضجججججد  سججججج س ه ؛  ألاعجججججد ت: 

  .وګ سه ۶۸ ځد  ی  : 
 – ۲۸د ا شجججججج    دضججججججد  سجججججج س ه ؛     مججججججل : 

  .وګ سه ۴۰ – ۴۸و  ه وس   :  ۸۸

 ي   جججججه ججججججججججج   ي   ججججه ځجججججدجججججججججججه  جججججج ک یجججججججججل
ښ ي د  پججه جججججججد  ېججججججججججججج بج تججججججججججججججججئجج  هللا  ه    جج 
د وو   جججه هللا ویججج  ړي  د  جججد چججج  د ججججججججججججېس

 ججد  جج س  ججد  پ يجج ي هجج دس د    ججی،  جج   
تججه س ججد نججه د    یڅجج ک ئجج  نججه ئجج  د هدس 

 ججج ي  مججججیوس   ججج ال . هللا  هجججج بج  ججججه دک 
دنیجج   جج   ججد چجج  تججه د یجج   و ځججدو و ک  و 
 ې یجج س وس جج   د   و د  ججد  جج س   جج سه ئجج  
ځد جججججه  ججججج     ده  و د ې جججججل شجججججدیه   جججججه 
 سیهجججه ې ججج  د یججج   و ځجججدو  جججه ججججی  ېبجججض 
 جججججج ي دي.  و دیججججججج   عمججججججج     جججججججه تدوجججججججده 

      ئ     ف   ي دي.
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ریاست تعلیمات دینی و تدریب ائمههای   گزار
 .کنترول از شیوه تدریس استاداص مدارس تحت پوشو این اداره و رمنمائی اییاص به شیوه مای جدید تدریسی 

 ( باب مدارس دینی و دارالحفتا   00اشتراا کمیسیوص موظف ریاست در جلسه گزارش گیری و گزارش دمی ترینراص )
 پنجییر و لوگر که از طری  موسسه آفرین تمویل می گردند.خصوصی در مرکز و والیت مای 

 القرآص ، حضرت بالل َوت د فعالیت مای مدارس: اناثیه مدنظارت از چگونگی رونحضرت عمر بن خطاب ،  اناثیه بتی ،
ام مسل  ، دارالحفتا   ، بی بی فاطمه الزمرا، امبی ساره، امام باقر چند اول، امام مسل  زیر چنار، اناثیه الفالح، امام ابوحنیفه

اناثیه بی بی زینتب،   ،لمحصناتافتحی، خالد بن ولید، اناثیه شمس البنات، اناثیه طه مصطفی، حلقات سرا چهل متره اناثیه 
 اناثیه ارشاد القرآص و مرزا محمد سراجی.

 پشتو   لیمات دینی وکاراص مدرسه اناثیه الفالح در عرصه تع ربه اثر سعی و تالش خدمات ارزنده و چی  گیر دست اند
)حج( رایگاص را برای مدرسه متذکره از طترف مقتام محتترم وزارت ارشتاد، حتج و اوقتاف       و نیر آص در جامعه یک سهمیه

( تن از استاداص مدرسه فوق قرعه کیی صورت گرفت، در نتیجه 70اختصاص داده شده که تحت میوت این ریاست در میاص)
مقتام محتترم وزارت متورد    نده حج فرضی گردیده، که این کتار  گی پنج  الفالح برمحترمه مری  بنت محمد شریف از نمایند

 استقبال گرم ممه استاداص و شاگرداص مشصوصاخ اولیای شاگرداص مدرسه اناثیه الفالح قرار گرفت.

    0198ستال  به سلسله برگزاری محافل فراغت طالب مدارس از بشو مای مشتلف در نواحی شهر کابتل در بترج ثتور 
شاگرداص خویو را از بشو مای مشتلف علوم دینی فارغ داده طی محافل بتا شتکومی بترای شتاص      دارس ذیل تعدادینیزم

 تصدی  نامه توزیع گردید.

 ( تن از شاگرداص خویو را از بشو تجوید و نتاظره فتارغ داده، طتی محفتل     040)درسه اناثیه طه مصطفی : به تعدادم
 مدرسه متذکره تهیه شده بود به فارغاص توزیع گردید. خاصی تقدیر نامه ما و تحایف که از طرف

 (تن از شاگرداص خویو را از بشو حفظ قرآص کری  و ناظره فارغ داد.91مدرسه امام بشاری والیت لغماص: به تعداد ) 

 ( تن از شاگرداص خویو را از بشو21مدرسه داراال رق  دینی والیت لغماص:  به تعداد )    ه حفظ قرآص کتری  کته از جملت
 ( تن از طبقه اناث می باشد فارغ داده.01)تعداد

 گزار  ریاست ارشاد، حج و اوقاف والیت کندز
 . 2/1/0198برگذاری خت  قرآنکری  برای اتحاف دعا به ارواح شهدای استرداد استقالل کیور مورخ  .0

در صالوص ریاستت   9/1/0198برگذاری جلسه پیراموص پییواز صدمین سالگرد استرداد استقالل کیور به تاریخ  .2
اد، حج و اوقاف و چند تن ارشاد، حج و اوقاف با اشتراا علماً مرکز و ولسوالی ما دایر گردیده که در رابطه رئیس ارش

 کرام پیراموص شهامت و قهرمانی مای نیاکاص گذشته و ششص امیر اماص اهلل خاص صحبت ممه جانبه نمودند. از علمای

حضور داشت کارمنداص ادارت دولتی ، علمای کرام مرکز و ولسوالی ما و حفتا   که محفل با  01/4/0198به تاریخ  .1
کرام در مسجد جامع ابرامی  خلیل اهلل با تالوت چندی از آیات کالم اهلل مجید آغاز یافته که ابتدا رئیس ارشاد، حتج و  

منابع بیری به نماینده گتی   اوقاف مهماناص گرامی را خوش آمدید گفته و پیراموص موضو  صحبت نمودند، بعداخ رئیس
کرام پیراموص موضو  صتحبت متای    علماً دیگر به نمایندگی از علمای از مقام محترم والیت ، مولوی مجامد و چندین
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عالمانه نمودند. به تعقیب آص مسابقه حفظ و حسن قرائت قرآنکری  بین بیست تن از حفا  کرام با حضتور داشتت سته داور     
قاری کمال الدین مقام اول، قاری عبدالباس  مقام دوم، قاری سمیع اهلل مقام ستوم، قتاری مستعود     آغاز گردید که در نتیجه

مقام چهارم و قاری فیر محمد مقام پنج  و قاری ضیا الرحمن مقام شی  را از آص خود نمودند. ممچناص تحایف برای برنتده  
 ید.گاص و داوراص مسابقه حفظ و حسن قرائت قرآص کری  نیز توزیع گرد

به مناسبت تجلیل از صدمین ستالگرد استترداد استتقالل کیتور بتا       محفل مسابقه سیرت النبی 07/5/0198مورخ  .4
کرام، خطباً و اماماص مساجد مرکز و حفا  کرام در مسجد جامع ابرامی  خلیل اهلل جوار ریاست ارشاد، حج و  علمایاشتراا 

ظی  الیاص توس  قاری کمال الدین آغاز بعداخ رئیس ارشتاد، حتج و اوقتاف    اوقاف دایر گردید که ابتدا محفل با قرائت قرآص ع
مهماناص را خوش آمدید گفته پیراموص موضو  برنامه و صدمین سالگرد استرداد استقالل کیور به تفصیل صتحبت داشتتند   

موضو  ایتراد داشتته و    نوبه خویو صحبت مای ممه جانبه راجع بهبه که بعداخ مر یک مولوی محمد یعقوب و مولوی عبداهلل 
امتحاص سیرت النبی به شکل تحریری بین شاگرداص مدارس دینی آغاز یافت که برای برنده گاص مقام اول، دوم ، سوم جتوایز  

 نقدی توزیع گردید.

 گزار  ریاست ارشاد، حج و  اوقاف والیت هرات
 حضور پتر رنتگ متردم در مراست  جیتن      سه  گیری فعال و  ،راجع به استقالل کیور که متعل  به ممه مردم میباشد

ماص از چنگال نیرومای اشغال گر وقت انگلیس، شهامت، شجاعت و مبتارزه   عزیزل حمایت از آزادی و استقالل کیور استقال
 .است بر ح  ملت مسلماص افغانستاص در ادوار تاریخ

 مین ستالروز استترداد استتقالل    تدویر محفل از طرف ریاست ارشاد، حج و اوقاف والیت مرات بمناسبت تجلیل از صد
کیور با اشتراا خطباً و اماماص محترم مساجد، تکایا و دارالحفاظهای نواحی شتهر و اقیتار جامعته در ایتن محفتل آقتای       
حسینی مدیر اطالعات و ارتباط عامه به نمایندگی از این ریاست در خصوص استقالل کیور شهامت، شجاعت و قهرمانیهتای  

به علمای کرام توصیه نمودند تا در تبلیغات روز عید سعید قرباص جهتت وحتدت، اتفتاق و اختوت     گذشتگاص صحبت نموده 
 اسالمی ادای صله رح  و پیتیبانی از صلح دایمی و سرتاسری صحبت نمایند.

 گزار  ریاست ارشاد، حج و اوقاف والیت بامیان
ستال روز استترداد استتقالل کیتور در      مسابقه حسن قرائت قرآص عظی  الیاص به مناسبت صدمین 27/5/0198مورخ 

مسجد داخل محوطه ریاست ارشاد، حج و اوقاف با حضور داشت علما، خطبا و اماماص مساجد، استاداص متدارس دینتی و بتا    
ذکتور و   ( نفر قاریاص اعت  از 011بییتر از ) ، قوماندانی امنیه، امنیت ملی و رادیو تلویزیوص ملیوالیت نماینده محترماشتراا 

توس  سرپرست ریاست محتترم میتر احمتد     آغاز یافت و جلسه با تالوت آیات از کالم اهلل مجید ث برگذار شد در ابتدایانا
عتد از ظهتر ادامته داشتت و در     ب 1صبح آغاز و تا ستاعت  9به حاضرین مجلس خوش آمدید گفته و جلسه از ساعت فقیری 
وم از طبقه اناث مقام ایتن مستابقه را بدستت آوردنتد و بترای ممته       بقه ذکور و سنمره اول و دوم از ط نفر از قاریاص 1نتیجه
کین یک جوره لباس امداً گردید و ممچنین به ممین مناسبت محفل مسابقه سیرت النبی در مدرسه دینی بتا حضتور   میتر

نتیجه سه  که در داشت علما، اساتید و اشتراا چهل و نه نفر از شاگرداص مدارس دینی اع  از ذکور و اناث برگذار شد
اناث و دو تای آص از طبقه ذکور بودند و برای ممته اشتتراکین   طبقه آص از  نفر از میترکین مقام نمره اول، دوم و سوم

از علمتا و   ت محفل خت  کالم اهلل مجید با اشتتراا تعتداد زیتاد   لباس امدا گردید. به ممین مناسب فی نفر یک جوره
است برگذار شد که در خاتمه دعائیه خت  این محفل شریف توس  یک تتن  با اشتراا مامورین این ری اماماص مساجد

 از علما خوانده شد.
 گزار  ریاست ارشاد، حج و  اوقاف والیت سرپل

به پییواز  از صدمین سالگرد استرداد استقالل کیور عزیزماص افغانستاص بعد از ظهر  جلسته در ارتبتاط ستیرت    
 ،ارمنداص تحت سرپرستی معاوص و سرپرست این اداره  در تاالر ریاست ارشادشرکت تعداد کثیری از علما و ک النبی

گردید. ابتدا تالوت قرآص عظی  الیاص توس  یک تن از قاریاص ممتاز والیتت قرائتت   تدویر حج و اوقاف والیت سرپل 
 ت تشصصتی و زوایتای آص بصتور   گردید. سپس آقای جوادی یک تن از اماماص مربوط ریاست در مورد سیرت النبی

بحم نموده از ممه اشتراا کننده گاص خواستند که در زمینه رفتار آص حضرت را سرمی  زندگی روزمره خود قترار  
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 داده تا دردنیا و آخرت موف  باشی .
بعداخ قاری نظام الدین یکی  دیگر از اماماص درباره ابعاد زندگی پربار آنحضرت صحبت نموده پیام و دستورات آنحضترت را   

 جرا دانسته و در بشو ممامنگی اقوام ساکن کیور و انتشابات پییرو توضیحات ارایه نمودند.اال الزم
جلسه خت  قرآص عظتی  الیتاص بته اشتتراا      ور عزیز ماص افغانستاصبه پییواز از صدمین سالگرد استرداد استقالل کی

االر ریاست ارشاد، حج و اوقاف والیت سترپل  یکصد تن از علما و کارمنداص تحت سرپرستی معاوص و سرپرست این اداره در ت
 دایر گردید. ابتدا تالوت قرآنکری  توس  یکتن از قاریاص مجوید ریاست ارشاد، حج و اوقاف قرائت گردید.

بعداخ خت  قرآص مجید توس  علمای شرکت کننده در جلسه فوق الذکر بصتورت نیکتو صتورت گرفتته و بته روح اشترف       
 مدیه نمودند.دعا فن افغانستاص و شهدای گلگوص ک مشلوقات

متعاقباخ یکتن از علمای جید والیت سرپل با ابر از خرسندی از خت  قرآص کری  در مورد اممیتت و جایگتاه قترآص عظتی      
چگونگی استقالل و حاکمیت ملی صحبت نموده مردم را به بترادری و ممزیستتی مستالمت آمیتز      ،الیاص و ثواب تالوت آص
ص در بشیی از سشناص شاص درباره حمایت از برنامه مای دولت جمهوری اسالمی افغانستاص و نیرومای دعوت نمودند و ممچنا

شجا  و دلیر و جاص برکف که شب و روز بشاطر تامین امنیت مردم از میچ سعی و تالش فروگذار نمتی کننتد صتحبت متای     
ن سرزمین در طول ادوار تاریخ ثابت ستاختند کته   ای قهرماص این وطن بشاطر حفظ و بقای خویو را ادامه داده افزودند ملت

این کیور آماده معامله نبوده و بلکه تتا آخترین رمت     خاا میچ گامی باالی پارچه ساختن و از دست دادص حتی یک وجب 
 حیاط از آص حراست و پاسداری می نمایند.

پایاص یافت.در اخیر برنامه با دعاییه خیر و فالح جامعه و آرزوی تامین یک صلح سرتاسری 
 گزار  ریاست ارشاد، حج و اوقاف والیت پروان

 تجلیل با شکوه از صدمین سالگرد استرداد استقالل کیور اجراآت ذیل توس  این ریاست صورت گرفته است:در مورد 
  در مقر ریاست دایتر و روی موضتوعات    5/5/0198برنامه سیرت که به اشتراا علمای کرام و پرسونل ریاست به تاریخ

 مه  و اساسی که عبارت اند از صدمین سالروز  استرداد استقالل کیور صورت گرفت.

 به تاریخ معینه در مقر ریاست صورت گرفت. اشتراا علمای کرام و قاریاص برنامه حسن قرائت که به 

     مین برگزاری و سازماندمی محفل با شکوه خت  قرآص عظی  الیاص و حسن قرائت قرآنکتری  بمناستبت تجلیتل از صتد
اص والیت و علمای محترم و قاریت  سالگرد استرداد استقالل کیور در مقر  ریاست ارشاد، حج و اوقاف به اشتراا ششص والی

 مدارس خصوصی این ریاست با امدای جوایز  نقدی صورت گرفت.

را ختوش   ( سرپرست ریاست ارشاد، حتج و اوقتاف مهمانتاص   ابتدا محترم الحاج مولوی شمس الح ) داعیدر این محفل 
آمدید گفته و پیراموص موضو  صحبت نمودند. بعداخ دگر جنرال فضل الدین عیار والی والیتت پترواص و چنتد تتن از علمتای      

تتن از   9محترم پیراموص موضو  صحبت مای عالمانه نموده اند. به تعقیب آص مسابقه حفظ و حسن قرائتت قرآنکتری  بتین    
مقام اول، قتاری نصترت اهلل    در نتیجه قاری عبدالرقیب) حکیمی(آغاز گردید که  نفر از داوراص 1حفا  کرام با حضور داشت 

مقام دوم، قاری فریدوص مقام سوم را کسب نموده اند و ممچناص تحایف برای مقام اول، دوم و سوم نقداخ توزیع گردید. محفتل  
ف ریاست ارشاد، حج و اوقاف خاتمته  با دعائیه مولوی عبدالطیف یکی از خطبای میهور اینوال و صرف طعام چاشت از طر

 یافت.
 گزار  ریاست ارشاد، حج و اوقاف والیت بغالن

محفل گردممایی بیو از صد ما تن علماً ، خطباً و ممیریاص شهر پلشمری به مناسبت صدمین سالروز استرداد و 
الل با چاپ و نصتب بنرمتا و   استقالل کیور با ایراد خطبه به مفهوم اممیت، حفاظت از بیرق ملی، مفهوم اممیت استق

خت  قرآص کری  راه اندازی نموده که از طری  صفحات اجتماعی و تلویزیوص ملی به نیر رسانیده شد. بته مناستبت از   
اسد صدمین سالروز استقالل مسابقه حفظ و حسن قرائت را با جمع از علماً کارمنداص، ممیریاص و داوراص  28تجلیل 

 1 تن آنها به 9( تن داوطلباص اشتراا نموده و از جمع شاص تعداد 11که در نتیجه به تعداد )محفل را راه اندازی نموده 
وری اول شامل جوایز نقدی دوم امدای یک یتک صتوب لنگتی و کتگتوری ستوم      کتگوری موف  گردیده اند که گتگ

 خیر به پایاص رسید. ییاص توزیع گردیده و محفل با دعایتحسین نامه برا
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 پلشمری در مورد سوً تغذی جلسه دائر گردید در مورد از طرف منابر تبلیغ صورت گرفت. در شفاخانه شهر -0

 ( تن حفا  کرام از طبقه اناث در تاالر باغ زنانه اجالس دایر گردید اشتراا صورت گرفت.05در مورد فراغت ) -2

 ت گرفت.در مورد حمایت از نیرومای امنیتی در اردو گاه نظامی اجالس  دایر گردید اشتراا صور -1

در تهداب گذاری مسجد جامع مرکز شهر پلشمری توس  الحاج عبدالحی )نعمتی( والی این والیت و مولوی نقیب اهلل  -4
 )سجاد( رئیس ارشاد، حج و اوقاف وغیره روسای محترم دوائر دولتی اشتراا صورت گرفت.

متدیر تتدریب ائمته از  مدسته نجت        به میوتی مولوی عبدالجمیل مدیر اطالعات و ارتباط عامه و مولوی عبدالوماب -5
( نفر استتاداص و  8)نفر اناث و به تعداد( 21( شاگرد آص ذکور و )011المدارس دشت الواص دیدص به عمل آمد،  مدرسه مذکور )

 ( نفر خان  میغول تدریس مستند.2از جمله )

و مولوی عبدالجمیل مدیر اطالعات و  به مویتی مولوی عبدالیفاً مدیر ارشاد و دعوت مساجد  از مدرسه امام ابو حنیفه -6
 ( نفر شاگرداص تدریس صورت می گیرد.021( نفر از  استاداص برای )1ارتباط عامه بازدید بعمل آمد در مدرسه مذکور توس )

( نفر علمای کرام به آمریت محترم رادیو تلویزیوص ملی بغالص معرفی و اعزام گردیده و در رابطه به موضوعات ذیتل  5) -7
 موده معرفی گردید.صحبت ن

 گزار  ریاست ارشاد، حج و اوقاف والیت بادغیس

، اعضای شورای والیتتی، روئستاً   این والیتوالی  "ملکزی "محفل با اشتراا محترم داکتر عبدالغفور  07/5/0198مورخ 
والیها، متنفذین ، جامعته  ا، خطباً و اماماص مساجد مرکز و ولسم ادارات دولتی، علماً، روحانیوص، نویسندگاص، شعراً ، رسانه

شیخ االستالمی   "مدنی و جواناص در صالوص کنفرانس مای ریاست ارشاد حج و اوقاف بریاست محترم الحاج سید عبدالحلی  
مین ستالگرد استترداد   بمناسبت صتد  ، حسن قرائت و سیرت النبیو اوقاف تحت عنواص برنامه) حفظ رئیس ارشاد، حج "

 ( دائر گردید.استقالل کیور
ضتمن ختوش آمدیتد بته      "شیخ االسالمی  "محترم الحاج سید عبدالحلی   ابتداً آیات قرآص عظی  الیاص تالوت و بعداخ

حتج و   ،مهماناص در قسمت فرماص مقام عالی ریاست جمهوری اسالمی افغانستاص و مدایات مقام محترم وزارت جلیله ارشتاد 
افتشار پیتروزی ابتر    اسد پر 28ل کیور توضیحات داده و تجلیل ازتقالاوقاف رابطه به تجلیل از صدمین سالگرد استرداد اس

مرداص تاریخ و مدافعین اصیل این میهن آزاده را یک امر بس مه  و قابل قدر تلقی نموده و برگزاری ممچتو محافتل دینتی و    
متوجه مسوولیتهای شتاص   مناسبت استرداد استقالل کیور یک ابتکار بجاه دانسته و مسوولین مدارس دینی راه مذمبی را ب

 ساخته و نقو علماً را در جامعه افغانی برازنده خواندند.
بعد از یک سلستله   ، حسن قرائت و سیرت النبیمسابقات و داوراص برنامه مای حفظاعضای کمیسیوص برگزاری  متعاقباخ

د از نمتره دمتی داوراص و کمیستیوص    معلومات در نحوه امتحانات مر سه برنامه مسابقات طب  آجندا به پیو برده شد که بع
( نفر از برندگاص مقامهای اول الی سوم مر سه مسابقه جوایز نقدی و تحسین نامته متا توست     9برگذاری محفل برای تعداد )

رئیس ارشاد، حج و اوقاف والیت بادغیس و سائر بزرگاص اشتتراا کننتده    "شیخ االسالمی  "محترم الحاج سید عبدالحلی  
 .توزیع گردید

اشتراا کنندگاص محفل صدمین سالگرد استرداد استقالل کیتور را بته ممته ملتت سلحیتور و مجامتد پترور        
افغانستاص تبریک عرض نموده آمادگی مای مقامات صالحه دولت جمهوری اسالمی افغانستاص را در امر تدویر ممچوص 

کیور در واقتع بشیتیدص روحیته وطتن      محافل و مجالس دینی و مذمبی و محافل تقدیر و تیکر از نیرومای امنیتی
 دوستی با رزم آوراص عرصه دفا  از  سرزمین مرد خیز این مرز وبوم دانستند.

ه السه  ججوججي بج یجج  ن ټججه د هد  1/2/1328د    د  د وجج می    جج    ججه    وجج    ججه     د  سشجج د حججی  و  وهجج ا  سو وجج   ججد   م ججد وال جج .1

 د  ججج    ججج  سيوججج ن  هججج  ی  شجججد ن  د نججج  ع مججج  ججج   جججه ن  ججج س  وجججي بج  ښججج   د   م جججد وال ججج    تجججض  و بجججج د نججج سو سو وججج  ن    تض شججج  و چججج   

وج ن ی ه سوجج   هد یجج  و وجييږ  دو ځ  نج ن   جج  ګج و   ج   وو  و  ججه  ج ده  ښج   ه ججدو ه سوج ن  ځدېجه  ې وججو  وه  ج   جد  وججي بج  ښج   دس  ت جه 

 .ځ ن    ه بج    وسته وس     ش     و دسو   ق       س ی ل    دد  سو و   خ   ه  و    دو   

  د  د وججج می    ججج    جججه    وججج    ججج  شججج ند سه ی نججج ه د  جججده  ججج ه  ججج   جججه  د ن ټجججه  15/5/1328حجججی  و  وهججج ا  سو وججج   جججه   د  سشججج د .2
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  د  د وسنجج  ججه     جه  يجل  جج  دد  سو وج  ود دوجج  د  نجج  د  ج   و    جج    س  جد ن  ګجج و  و ج  د ی  ړ  ی نج ه  جج  دد  سو وج  د نجج  ع مج ن  ج  

د نسج   وج ض   جه  ړه ځيج    ج  وشج  ځيج  دد   وسنجج  نودو  ې   وش  د ت د    مد  د     ه طداه د هد      و   وو     ه ځي  د د ن  ع م 

  د  وه  نه وووجل  ج   جه نايبجه   ه ې طد یو ج د د وو ړ   ه    و   د وه  وو   وي بج     ه السه و چ   ش ه    وه  ې  ن ن     دد  وسنج

   دو    و دسو   ق   نه تدالوه   ه    دد  سو و   خ   وسته ځ ن    ج   ی وس    ش ه .ي  دس  ت ه وه  ې  ن    ه:  و ه   

د جج  ع حجی  و  وهج ا  د سو وج     ج ش     وجده ځد ځجده د  سشج د 1328ن  ه     16   ه ي شوش ب  وس  د و) س  ه  ت  ځب  د   د  د  چ) سد 

   يججه ه   نججد وی  و د  د  جج   و  سشجج د حججی  و  وهجج ا  سو وجج    وجج ب       ججه ځدېججه  ججی د ع مجج    عظججي    شجج    توجج  هد یجج  ج  جج    جج  د هججد 

د هججد     جد   تجه سوججيده  ج  د ی نجج    يجل ع مجج  ن جدو  ۸۹ هجد د د ی نجج       ج    جج  وجج ن   جه شججم    ج ه  دتمي جه ی نجج ه جج ړه شجج   وه  ج  

   جج   د سوجج  څخججه س ی ججج وه د  وجج   شجج ګدد    جج  د  پ 25   نجج   ججه تجج و  وججده شجج ه  جج   ججد   سجج سک ی نجج ه  ججه عظججي    شجج   د لجج   سجج س    

   نوجد   هللا د  تاوج ا عمج  ی  جد د د   ضج    جه    جه  ن   خ    س ونه تدوجده شج ه . وس اج   شجي     جد ث    ج      جع م    د     و ه سا

 د    و ن س ګ ون    د ی ن      ف وګد وه تدلج   ج ن  ې جل        و س   ځ  د  س   وګی ه ع م   مه ج نسه سڼ  و چ  ه د هد     دونه د  و  

يج  د ی سوج ه  و وج س    ج و  و ځيج  د ی نج    ا   تيجه وو ج  وجی سڼج  ځ نجد  ې جل   سونجه  و   و  وج  ی چج س   ده  ج و  و هد  والدون  ځ ند     ب  

سو ججه  و  ججه وججد ه د ج)جج د  شخوجج    و شجج ی ج  دوججاي   و بججج شجج)ی ده  و و نقشجج  د  ود دوجج  سيجج  ت ضججدو   تججه     جج      جج     مججد   وججف

ګج و  و ج  هللا  هج بج د  وستجه ې جض  و  ه  ج   وب ه  ج ن  وجده  جد  ی نجد   ه و  ه       ن  دیه  دتمي ه ی ن   ته ن س    یو ظ      س څخه

 ځد    ه ځدېه      و ته ي    ه       ن  ع م   ته ال   د     د نب   و می    ج    جه    وج   ې  ج   س ش نج ک ځي ن نجه ې جل   جد   و ج  تجه

 ظ جج    جج س د ی نججد  ګجج ون     نججه  ججه  ووسو  تدلجج  د    د   ججه  س ش ې جج   جج ه  جج    و ځيجج  د ی نججد   ججد  ځدېججه  جج  و بججج  دوججاي      جج   شجج)ی ده

ې ره ت ګه ع م    د    نه    ه و  ه       ن  وده  د  ی ند  ګجدو   ج   هللا   هجی  د  دو  تجه ې جض  و ځد ج  وس ج    و ع مج    د  جی ې جل 

    جه  وج س  ج   د    د  د وج می دندوته    جه      و ځي  د ر  ج  ه ځ سه  مه ج نسه وو  و  و     و ته  ج ه  ج  د   جج  ج  بج تو  ج  د  جد 

  د  و  نهجججل  ججج    و ځيججج   جججیو  دیجججه جشجج     د  ځ  جججد نججج س جشجج  نه اجججدز و جججد  ځ  ججد د جججد ده   ججد  ججج    ججج  دیجججه وجج می    ججج   د     جج    جججه  ستسججج   

   سشج د حجی  و  وهج ا  شم        اغ وی ې ل  ه ې ږ ی     ن  ی ند  ن س      یو       ه  ې ض    له نقد    ا    و ن س ت   ف د و  س 

 ه  د    ن   ړ  سو وج  ه يجه  ج   وه د و بجج  دوجاي      ج   شج)ی ده  ظ ج    ج س  و ود دوج  سيج     ج      ج     مجد   وجف نقشج  د   جه 

  سجج س   الوجج ن  وويشججل شجج ه  و ید نجج  هوه   ن ظجج    جج  شجج   وه ی نججده د    جج      جج     مججد سهقجج ا د شجج)دک وجج و   یجج    ځ ځجج  ېويججب  ججه

 دع  ه وده     ته وسويده .

 گزار  ریاست ارشاد، حج و اوقاف والیت بدخشان

  اسد سال جاری کارمنداص ، خطباً و اماماص مساجد فیر آباد به پییواز از صدمین سالگرد استتقالل کیتور    01به تاریخ
ه و بته روح شتهدا راه آزادی   عظی  الیاص را در سالن جلسات ریاست و تمام مساجد فیر آباد برگذار کردقرآص مراس  خت  

 وطن اتحاف دعا نموده برای کیور صلح دایمی استدعا نمودند.

  اسد به تمام خطباً وظیفه سپرده شد پیراموص اممیت و حفاظت بیرق ملی که نماد وحدت ملی میباشد از فتراز   00تاریخ
 ند.دمردم آگامی کامل دامنبر صحبت نمایند، خوشبشتانه خطباً در رابطه به موضو  از فراز منبر برای 

  اسد سال جاری محفل مسابقه حسن قرائت قرآص عظی  الیاص بته پییتواز از صتدمین     06روز چهارشنبه مورخ
سالگرد استرداد استقالل کیور با اشتراا محمد ذکریا سودا والی والیت بدخیاص، روستای دولتتی و غیتر دولتتی،     

 سجد جامع سربازار فیر آباد دایر گردید.متنفدین، علماً، خطباً، استاداص و جواناص در م

این برنامه با تالوت کالم اهلل مجید آغاز یافت، سپس الحاج مولوی محمد یوستف متوکتل متدیر عمتومی اوقتاف و      
ریاست از اشتراا والی والیت و سایر اشتراا کننده گاص اظهار سپاس و تیکری نموده پیرامتوص تتدویر ایتن    سرپرست 

 برنامه روشنی انداخت.
والی والیت به ایراد سشن پرداخته ضمن تیوی  و ترغیب حفا  به فراگیری عل  دین، از اشتراا کنندگاص  متعاقباخ

تتن از اشتتراا    51خواست فرزنداص شانرا جهت فراگیری عل  دین به مدارس و مکاتب بفرستند. این مستابقه بتین   
تن از حفا  بالترتیب از  9زیابی گردید که در نتیجه تن از داوراص ار 5کنندگاص صورت گرفت که جریاص مسابقه توس  

برنده اعالص شدند و تحایف که از طرف این ریاست در نظر گرفته شده بود براییاص امدا گردیتد و محفتل بتا    اول الی نه  
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 صرف طعام پایاص یافت.
 گزار  ریاست ارشاد، حج و اوقاف والیت غور

از سوی ریاست ارشاد، حج و اوقاف والیت غور با حضور معتاوص مقتام    بیمسابقه بزرگ سیرت الن 27/5/0198به تاریخ 
تن از طبقه اناث و نیتز بته تعتداد     51تن اشتراا نموده بودند. و به تعداد  211والیت، اعضای شورای علما، جواناص که بیو از 

رآنکری  آغاز گردید. ستپس دو تتن از   تن از طبقه ذکور و اصحابه رسانه ما حضور داشتند. ابتدا  محفل با تالوت آیات ق 071
) اممیت استقالل و آزادی کیتور  مولوی نورالح  وقار روی موضوعات علما مر یک محترم مولوی صالح محمد اخالقی محترم

از دیدگامی دین مبین اسالم صحبت نموده و از حضور پر شکوه مردم اظهار سپاس و قدردانی نموده اند که  و سیرت پیامبر
ه اندازی این مسابقه بیداری اسالمی و ارتقای سطح آگامی مردم، در مورد استقالل و استرداد کیور بوده است کته  مدف از را

تن از طبقه اناث مقام اول این مسابقه را از آص خود ساخته اند که برای متر یتک    1تن از طبقه ذکور و  9درین مسابقه تعداد 
که در نظر گرفته شده بود توزیع گردیده است. سرانجام این مسابقه با شتکوه  حج و اوقاف جوایز  ،شاص از طرف ریاست ارشاد

 طب  مدایت مقام محترم وزارت برگزار گردیده است. سیرت النبی
 گزار  ریاست ارشاد، حج و اوقاف والیت دایکندی

ترداد استتقالل  محفل بزرگ مسابقه حسن قرائت قرآنکری ، سیرت النبی و نعت خوانی به مناسبت صدمین ستالگرد است  
افغانستاص با حضور علما ً و ائمه مساجد ، ریاست شورای علمای والیت دایکندی، حوزه مای علمیه، دارالقرآص ما، بنیاد مای 
فرمنگی، رادیو و تلویزیوص محلی و سایر اشتراا کنندگاص اع  از ذکور و اناث توس  ریاست ارشتاد، حتج و اوقتاف والیتت     

بعد از ظهر در مسجد شریف خات  النبین واقتع   4صبح الی ساعت  9از ساعت  07/5/0198مورخ دایکندی به روز پنجینبه 
در محوطه تعمیر اداری این ریاست برگزار گردیده که بعد از تالوت آیات کالم اهلل مجید و پشو سرود ملی، امداف برگتزاری  

ج و اوقاف تقویت رشد و اعتالی فرمنگ ملی این برنامه توس  محترم حاجی محمد علی رحمانی سرپرست ریاست ارشاد، ح
و دینی ترویج شعایر اعتدال گرایانه ای اسالمی به مناسبت تجلیل از صدمین سالگرد استرداد استقالل افغانستاص که توست   
 شاه فقید اماص اهلل خاص غازی و جهد و تالش مردم افغانستاص که در یکصد سال پیو به دست آمده بود عنواص گردید. سپس

نفر داور مسلکی که قبالخ تعیین گردیده بود در بشو حسن قرائتت، صتوت و    5اشتراا کننده گاص مسابقه، در حضور تعداد 
لحن ، قواعد تجویدی و دیگر موارد مربوط به عنواص برنامه به مسابقه پرداخته و در خت  پروگرام بعد از ارزیابی آنهتا توست    

افغانی  4111افغانی، برای حایز مقام دوم مبلغ  5111قه به ترتیب برای حایز مقام اول مبلغ تن از افراد برتر مساب 9داوراص برای 
افغانی جوایز نقدی و برای مر یک از حایزین مقام مای چهارم ، پنج  و شی  تحفه و بترای   1111و برای حایز مقام سوم مبلغ 

 به عمل آمد. مر یک از حایزین مقام مای مفت  ، میت  و نه  تحسین نامه تقدیر
 گزار  ریاست ارشاد، حج و اوقاف والیت پک یا

ریاست ارشاد حج و اقاف والیت پکتیا صدمین سالگرد استرداد استقالل کیور را  در محفل شاندار که در استدیوم مرکتز  
 د.عوت بعمل آمف مرکز گردیز رسمی دگردیز دایر گردیده بود تعداد از علما اقوام مشتلف والیت پکتیا از طرف حج و اوقا

راجع به صلح و امنیت سرتاسری در کیور افغانستاص به اشتراا صد ما تن از موی سفیداص عالماص دیتن اقتوام مشتلتف    
والیت پکتیا، پکتیکا گرد م  آمده بودند و نظریات خویو را راجع به صلح با عزت و دایمی در کیور ارایته نمودنتد و   

ح را ابراز داشتند. به نمایندگی از دیگراص حاجی خوانی جهتانی و ولستوال   حمایت خویو را از پروسه و مذاکرات صل
آغا گل احمد زی از پکتیا مولوی سید شمال از والیت خوست شمی  ختاص جتدراص مولتوی روح اهلل و مولتوی امتر از      

رتاستری در  پکتیکا و سایر علما و موی سفیداص در بیانه مای خویو از پالیسی دولت حمایت نموده و خواماص صلح س
مملکت گردیدند. سشنراناص از نیست دومه قطر ستایو نمود و گفت که در مذاکرات باید با دولتت افغانستتاص  رول   
داده شود تا باشد آتو بند دو جانبه بین دولت افغانستاص و طالباص به وجود بیاید و بعداخ بین گروه مای مشالف آشتتی  

ص از جنگ و ناامنی خسته شده است و دیگر برداشتت ختونریزی و کیتتار    و صلح دایمی برقرار گردد. مردم افغانستا
 افغانها را قبول ندارد و حمایت خویو را از روند مذاکرات صلح را اعالص می دارد.
 گزار  ریاست اوقاف والیت بلخ

  ه ( تن از شاگرداص مدارس و دارالحفا  متای خصوصتی بت   011)مسابقه حسن قرائت قرآص کری  میاصراه اندازی
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 ممکاری شرکت افغاص بیس  و شبکه جهانی تلویزیوص آریانا در یکی از مساجد شهر آنوال.

 ( شهر کابل جهت بررسی، ثبت و راجستر آص.07)ه تعلی  القرآص الح  مربوط ناحیهاعزام میوت به مدرسه اناثی 

 راجستر آص. ( شهر کابل  جهت بررسی، ثبت و1)رسه امهات مومنین مربوط به ناحیهاعزام میوت به مد 

 .تمدید و صدور جواز فعالیت برای مدرسه اناثیه ازواج مطهرات 

 رالقرآص.اتمدید و صدور جواز فعالیت برای مدرسه حضرت عمر فاورق و انو 

 ح  الزحمه به حضور داشت اعضتای کمیستیوص میتترا     0198میالدی مطاب  برج ثور سال 2109( )اپریلاز بابت برج
( باب مدرسه که 01)بین مدارس خصوصی و دارالحفا  مای( تن از منسو094)موسسه آفرین برای ، حج و اوقاف ووزارت ارشاد

 از طرف آص موسسه تمویل می گردد توزیع گردید.

 ادامه دارد 02الی  9س انستیتوت تدریب ائمه طب  تقسی  اوقات ممه روزه از ساعت رود. 

 گزار  ریاست ارشاد، حج و اوقاف والیت کاپیسا
در این محفتل مستابقه    ،مناسبت صدمین سالگرد استرداد استقالل کیور محافل گرامی داشت به عمل آمدمحفلی به  .5

به اشتراا تعداد زیادی از علمای رسمی ریاست ارشاد، حج و اوقاف و غیتر رستمی    حسن قرائت، نعت خوانی سیرت النبی
ص کری  توس  یک تن از علما قرائتت و بعتد ستیرت    قرآ ده بودند تدویر گردید ابتداکه از ولسوالی مای مشتلف تیریف آور

از طترف   قرائت برای مقتام اول دوم ستوم   پیامبر بزرگ اسالم آغاز برنامه سوال و جواب نیز  صورت گرفت و در برنامه حسن
 ریاست تقدیر نامه داده شد و در اخیر جهت فالح و رستگاری ملت عزیز افغانستاص دعای خیر صورت گرفت.

ات و ارتباط عامه در سه مجلس علما رسمی این ریاست اشتراا نموده است که در رابطه به اضرار مواد مدیریت اطالع -0
مشدر، صلح، محی  زیست و حفاظت آبها در خطبه روز جمعه بحم صورت گرفت و برای علما مدایت داده شد که در مورد از 

 آدرس دین مقدس اسالم برای مموطناص صحبت نمایند.

و ارتباط عامه ممراه یک تن از کارمنداص این ریاستت روزمتای دوشتنبه در متاه چهتار مرتبته در        مدیریت اطالعات -2
( بستر تداوی معتادین مواد مشدر والیت کاپیسا جهت توصیه مای دینی حضور یافتته کته راجتع بته مضتریت      51شفاخانه )

ریضاص مصاب بته اعتیتاد مطتاب  حتال آنهتا      استفاده مواد مشدر به اساس آیه مای قرآص کری   و احادیم نبوی )ص(  برای م
 توصیه نموده است.

و ممچناص در مجالس ذیل اشتراا نموده است:  در جلسه محو خیونت علیه زناص ماه یک مرتبه،  در جلسه مردمتی   -1
 شفاخانه شهید عبدالصبور فرید، در جلسه ماموار ریاست صحت عامه والیت کاپیسا اشتراا نموده است.

در والیت پترواص صتورت    0198لمای والیت کاپیسا در پروسه امتحاص رقابتی ناظمین حجاج سال ( تن ع59اشتراا) -4
 گرفت.

 گزار  ریاست ارشاد، حج و اوقاف والیت فراه

یتوم دایتر میگتردد.     05جلسه نوبتی و گرد ممایی علمای کرام تحت ریاست ارشاد، حج و اوقاف والیت فراه کته متر    -0
) الحاج قاری صاحب جالل الدین شمس افتتاح گردید و بعداخ ند از کالم اهلل مجید توس  محترمنشست جلسه نوبتی با آیات چ

 در موارد ذیل صحبت ممه جانبه صورت گرفت.
 فضیلت ماه مبارا رمضاص. -2
 فضایل تالوت قرآص کری  درماه مبارا رمضاص. -1
 فضیلت شب مای قدر. -4
 اممیت صلح و مذاکرات بین االفغانی. -5
بعد در موارد و موضوعات فوق مرکدام از علمای کرام نظریات و پیینهادات خویو را ارایته کردنتد و رئتیس     و -6

ارشاد، حج و اوقاف ، مدیر عمومی مساجد ، مدیر عمومی نیرات و سایر کارمنتداص ریاستت اشتتراا داشتتند و  در      
خیر و صلح سرتاسری در کیور عزیز ما بته   اخیر جلسه توس  رئیس نتیجه گیری گردید و در خاتمه جلسه با دعائیه

 .پایاص رسید

 
 


