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 فررد  برای را مشکالتی تواند می و شود می معنی ناتوانی یک معنای به ما ذهن در بیشتر که است ای واژه }علولیتم{                    
 .نیست محدودیت معلولیت، که اند رسانده اثبات به را این بارها دنیا، سرتاسر معلوالن اما کند، ایجاد معلول

 معلرولین  حقوق به اسالمی متون سایر و قرآنکریم. است انسان حقوق مالحظه قابل های  بخش و وجوه از یکی معلولین حقوق
 درجهران  بسیاری ولینمعل که شود می دیده اسالم، تاریخ مطالعه اند،با کرده دفاع آنان انسانی کرامت از نخست در و پرداخته
 و محردثان ( ص)اکرم رسول کنار در رسالت عصر از. است شده شکوفا آنان استعدادهای اسالم پرتو در و اند  درخشیده اسالم
 دستورات، العاده، خارق هوش و استعداد داشتن دلیل به فزیکی، ناتوانایی یا بینایی یا شنوایی فقدان رغم به که بودند قاریانی
  .دادند انتقال بعدی های نسل به و کرده یگردآور را خدا رسول روایات و ها هتوصی مواعظ،

 متعردد،  آیرات  در و دانسته عادی افراد مساوی انسانی نظر از را معلولیت دارای افراد که است آسمانی کتاب تنها کریم قرآن 
 .است شده قائل آنان برای انسانی بلند شأن

 تررش  و عبوسیت با که را  کسانی بلکه شده تأکید معلولین با آمیز احترام رفتار و انسانی ثبتم تعامل بر تنها نه کتاب این  در
 برخرورد  از مکلفرین  به دستورات در اساس این بر اند، شده توبیخ و دادهقرار عتاب مورد ،می نمایند برخورد معلولین با رویی 

 جراََه   أَنْ تَروَلى؛؛  وَ عَربَ َ : } فرماید می چنانکه است؛ نموده نهی دیگران تمسخر یا و داشته عضو نقص که کسانی با نامناسب
 آمده او سراغ به نابینای؛ اینکه از! برتافت روى و کشید درهم چهره ؛{ الذِّکْرى فَتَنْفَعَه  یَذىکىرُ أَوْ یَزىکى؛ لَعَلىه  ی دْرِیکَ ما وَ ؛ الْأَعْم؛
 .باشد مفید او حال به تذکر این و گردد متذکر یا کند؟ یشهپ تقوى و پاک؛ او شاید دان؛ می چه تو بود،

 یَکُنى أَنْ  عَس؛ نِساٍَ مِنْ نِساٌَ ال وَ مِنْه مْ خَیْراً یَکُونُوا أَنْ  عَس؛ قَوْمٍ مِنْ قَوْمٌ یَسْخَرْ ال آمَنُوا الىذِینَ أَیُّهَا یا: فرماید می دیگر آیه در
  ... بِالْأَلْقابِ تَنابَزُوا ال وَ أَنْفُسَکُمْ تَلْمِزُوا ال وَ مِنْه نى خَیْراً
 نره  و باشرند  بهترر  اینهرا  از آنها شاید کنند، مسخره را دیگر گروه شما مردان از گروه؛ نباید! اید  آورده ایمان که کسان؛ اى
 ناپسند و زشت القاب با و ندهید قرار جوی؛ عیب و طعن مورد را یکدیگر و باشند اینان از بهتر آنان شاید را، دیگر زنان زنان؛
 ...نکنید یاد را یکدیگر

َ  اجتماعی و اسالمی انسانی، مشترکات حوزه در معلولین که باشیم داشته خاطر به باید  آنران . انرد  مرا  جامعره  الینفرک  جرز
 درگیرری  و جنگهرا  خصروص  به ناخواسته حوادث اثر در که باشند می اجتماع افراد مادر و پدر و برادران  خواهران، فرزندان،
  .اند شده روانی یا جسمانی نقص دچارمتأسفانه  کشور این در دهه سه از بیش های

 از گراهی  کره  مسئولیت وبا مشکل ب  ای       وظیفه اما است، جامعه سالم فرد هر وظیفه معلول، افراد از مواظبت و نگهداری بناَ
 عضو و منزوی را خود شخصی، زندگی در که اند افرادی نمعلولی چون خواهد می الزم مواظبت و است خارج عادی فرد عهده

 !!ندارند را افراد دیگر با مقابله توان کنندکه می فکر و دانند می جامعه و خانواده ناتوان و سرشکسته

 و حمایرت  وبرا  اطرافیران  و دوسرتان  و خرانواده  افراد کمک با یراتتغ این که شود یراتیتغ دچار باید ها  آن در نگرش این اما
 دارنرد  معلرولین  که هایی توانایی و استعدادها به جمله از. شود عملی"قویا و گرفته صورت دولت مسئولین بیدریغ پشتیبانی
 شرایط گر آغاز کرده، سازی باز را زندگی ثرأمت مواهب نخست قدم در بتوانند آن از گیری بکار و استفاده با تا شود توجه باید
 ایرن  اقتصادی زوایای به تمرکز ضمن ،گردد زایل شان باور در دیگر افراد برای مزاحمت نگیزها یا کمبود احساس ، بوده جدید
 گرردد  برمی  این که هستند ای عدیده مشکالتی دچار همچنان معیشتی امکانات و مالی ازنظر معلولین که شود می دیده افراد
 ثانی قدم در هموطن؛ عزیزان این مالی حقوق از صیانت برای مالی استقالل نداشتن و آنها ظرفیت و حال مناسب شغل نبود به
 خرود  فرهنر   کننده مینأت مناسب، شغل زمینه ایجاد با نموده عطف زمینه این در باال های رده کارمندان هم و اطرافیان هم

دیرده   "بعضرا  کره  شرود  می عرضه شان برای ماهوار طور به که ناچیزی امتیاز این عوض به البته]  باشند، شان بین در کفایی
 قررار  مداقره  و بازنگری مورد را کریمه رسالت این بیاییم پ .[ گردد می اقتصادی خشونت و ها گیری باج به منجرشده است 

 براتغیر  ترا  نمراییم  دخرور بر کشرور  معلروالن  معیشتی و مالی روانی، اوضاع به عملی اقدام و انسانی و مسئوالنه خرد با داده،
  .باشیم شان اجتماعی و خانوادگی باشکوه تحول و مرفع وضعیت شاهد خود هموطنان این زندگی در چشمگیر و ملموس

 اداره مجله                                                                                                                                          
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مرسته او توفیق  په أدهللا کله چي حجاج

حررررری وارررررلو  او دووارررررو  ررررررا  و او  سررررررو م ررررر و  

هری  وو  تر وتهره آدابو پره مرااراک اوارو سررو 

فسرررررررررق او ف ررررررررررو  مرت ررررررررر   رررررررررره وو  ررررررررروو  ررررررررررو 

دحررررررررک م ماررررررررا   مهررررررررکا  دا رررررررر    ررررررررو ا رررررررره 

دمرررررررررررو و چررررررررررر   ررررررررررروو     رررررررررررک   وو   سرررررررررررو  هللا 

سق رجع  ــــم یفــــث ولــــم یرفــحج فل )منفرما ل : 
 کیوم ولدته امه(.

څو  چ  پکا    وو  سررو حری وارلو  

چرررر  فسررررق   ررررا حیررررالا او  رررراو و اا ررررااو مرت رررر  

پکرررا ی،ررر د   رررو دا ررر   بررره دحررری  ررره و وسرررته بر تررره 

  اوګرځ  ا ه دمو و چ   وو     ک   وو.

دحی په اواو سرو مسل ان دخپل  ب سرو 

خپررررررل هرررررروو او ی چررررررک تررررررا و ارررررروو چرررررر  و وسررررررته 

اک هررررره بررررره درو رررررک ترررررر آخررررررو پرررررو و د ررررروو  رررررا   

بهرررررکو پرررررره توګررررره رو ررررررک اررررروو  او هررررررروو   رررررراو و 

ا چرر  دحرری اادتو ره   ررا وا اا را  او تر وت ررد لر

 ررررررره میکرررررررا ارررررررو    و وسرررررررته بررررررره لرررررررا هررررررری   ررررررره 

ت را وو  ځ ه هغه اوس بکاون مو رک    کلره 

لا چر  حجرسسرود اسرتکړ ارل  کلره چر  م راړ 

ابراهیم ک  ود  ک او ملرو   لرا وارل  کلره چر  پره 

ارفرررررراک کرررررر  لررررررا خپررررررل ا  رررررر  ی چررررررک چرررررر  مت ررررررا  

 خکاو د آدړ د ذ لا  ه اخیستد ؤ چ :

ـــ  ـــرکلما بـــ لوا کل آ رررا  و ستا ررر د  ..(ی.)الســـر ک

هوکا! ته  موږ پرااو کا    دوو وو ل: ب  ه  م

 و و کررررا مت ررررا   ب لررررا  کلرررره چرررر  د رررره حررررا   

سررردا    رراا ا جهرر  ترره وه  او هلترره لررا د چررا و و 

  مح ک مه فاااهد استا و حضرک  ا  رن 

ه د ا رررره حضررررو  کرررر  خپررررل  ب ترررره دیسررررلی   او پرررر

ارررا سو سررررهه ځ  ررره ای رررود او پررره   رررو او ررر و 

دخپلو تر و ګهاهو و څخه برزا  او توبره ارا   رو  

څر ګه به  الا چ  هیواد ته پره  اسرتدیکو سررو 

 به پک  مثبت یغیر اک  ه وو  ا ل ؟!

دا حا   هغره پیروایا ارادو ایسران  رکو چر  

کلرررره کلرررره برررره لررررا د واک و ررررل   ررررک برررره لررررا اوارررره  

چو لګرو او دوو مخ  به لا اواره  پره وارکو بره 

 ومررررررراک تررررررره بررررررره  ررررررره تلرررررررو او  لرررررررا وفرررررررا  ررررررره اواررررررره 

دملا ځرره سرررو لررا چهررکان  رره وو  ررو و  دبررل مررا  

پرررره  اح رررره اخیسررررتل او  هرررراو  خررررو  رررر  ف رررررو 

اررادک ؤ  دبیررت املررا  پرره هکلرره خررو  رر  دا رر   ف ررر 

 کاوو چ  د مو   یکو په څر  و ته حک  دو!

دبرررل مرررا    ررراموس او آبررررو و څخررره خو رررکو  ررره وو 

 سان ؤ!!!او هغه دچا خ  و  وچا ې  ا  رع  ای

 ررره هغرررره اوس هغرررره دچررررا خ رررر و  وسررررل او اتیررررا 

د  رررررر  یغیررررررر  مو ررررررک    اوس برررررره  ررررررو و ترررررره حررررررا   

 ررراح  و رررل اررررهو او دد ررره  امررره م تضررریاک خرررو 

 او ر   دا دو چ  هغه پیپرل ځران کر  و رر بکاو و ره

او درو رررررررررک ترها ررررررررره پرررررررررو ې د ررررررررروو د و رررررررررک  باو  ررررررررره  

مهررررع   اابررررک  ذااررررر  خر خررررواو ایسرررران پرررره توګرررره 

   ااو ک اووواهه ک  رو کته دواړ و الو.پیپل او  

کله چ  حا   دحی مراسر و ه و وسرته خپلرو 

او و ررو او واووبوترره بر ترره  اځرر   ررو پرره و ررر ت سرر  

سرررررررو ځی ررررررد  رررررراو و  وا و رررررره دودو رررررره  مرررررروږ پرررررره 

افغایا وواهه ک   تون ارو چ  په ځیهرو اررایر  

سی و ک  دارو و مهرا فو  بیځا ره اګ رتو و او 

مل ګرځر  چر  اره هغو ره  رو څرو   اتو ستو سو ه 

  او و دودو و ته ا ا و اوو:

کلرره چرر  حررا   هررروالا وګررر ترره  او سررررهو  -1

 ررررو دارررررو  خلررررر    امرررر   و و ررررره او خپلررررروان لرررررا 

و تررره داسرررت اا  او ګررررړ هرالررر  پررره موخررره څرررو 

موورال پوښ اوو او د وو اوو کا وان په څر  

لررا مخرر  ترره و ځرر   پرره تررر و بیررا چرر  حررا   د رروو 

سررررریکو کا وو  رررررو ده ا ررررره وه رررررت  ررررره وه ررررت او 

وارررررررره وارررررررره خلرررررررر  با ررررررررک دحررررررررا   ایررررررررکو او  رررررررره 

 ا کست و لرو اپرا و لرا مخر  تره و ېر د چر  څرو 

و ځررررررر  او  رررررررید پررررررره ه و ترررررررر وو  مهررررررررفو ه او 

اګ تو ه اوو  ا دحاړ  و وو  خوڅه والو 

چرر  دا کررا او دود ی،رر د پر  ررودهو ځ رره بیرراخو 

خلررررر  ر هررررره و اررررروو چررررر  کلررررره فکیرررررا حرررررا   اررررره 

ترفکیرا  جه  اغ   و دومرو   ره بک ګره ی رو اوح

حرررررررررا    رررررررررره لرررررررررا و  اررررررررررم ؤ   رررررررررو م اررررررررررو  دو دا 

پرره  ررا و اخلرر    مهررا ا او اګ ررتو ه برره

د وا و بررره د وو  ارررولا اررروی  بررره اګررروو 

پرررررره مرررررروورو برررررره هررررررم ایکررررررا: حرررررری ماررررررا    

 حا    اح  په خر   ا ل .....

دا   ګره کا و ره اره  روو خروا بیځا رره 

  ارره بلرر  خرروا اګ ررتو ه او مهررا ا دو

خل وترررررره تکلیرررررر  و اررررررو  دو  بیځا رررررره 

اه هررررررررره او برررررررررکااک دو  ه رررررررررکا   ګرررررررررره 

 پرهروالا وګرو رو   را دحجرا و مراارسو 

)م ت رررررج حجرررررراج  با رررررکو و ررررررر ا دحرررررراړ 

 حمیدیولوی عبدالملکلیکوال: م                                                                                            
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 بیررررررا دځیهررررررو  رررررراو و ترافیکررررررا 
ت
 ررررررو   و چرررررر  اانرررررر ا

 پي و همل ارهو.

حرا   چرر  کلرره او ترره و سرررهو  ررو هغرره با ررک  -2

مخررررر  و ررررررو خل رررررو  د مه  ررررروو دود او دسرررررتو  اررررره

  ررو و او د اپررا و  رره ډرروو وووه او مچ ررایا اررایا

 میل هررو ګرررړ هرالرر  واررلو  هررر  رروو ترره  ا ه ررا  

 ښررنیهه اپرررا و یسرربی   ا پلرره  اهجررا   رراما او د

سرر ودو څخررره  و رررو   ررراما  ررا کا  ګرررویا او د

  او    ررروو خا ررر د تحفرررا او هرررکا ا د هر ررروو د

 لرررررج ېررررر د او داارررررله اس  تو ررررررررررو مهرررررررررررر  سرررررررررروډررررم

 څو و ځ   هفتد بل ه څو میا تد دواړ اوو.

 داسرررررررکړ  
ت
دا   ګرررررره کا و رررررره او  وا و رررررره ا ررررررک

سرو په تهادړ ک  دو او هغه  وا و ه دو چر  

پرره ت سرر  سرررو  مرروږ وواهرره اررلوو  وحررا   چرر  

کلررره دحررری ا ادو اررروو  رررو هغررره م ارررو  دو دحررری 

دا ل  اګ تو و سرو سررو دا   ګره  وا و ره او 

 ررررره اګ رررررتو ه هرررررم اررررره ځررررران سررررررو محاسررررراه بیځا

 دحرررری اګ رررررت دوو ا رررره افغرررررایا 
ت
اررررلو  چرررر  مرررررثک

اررهو   رو اره دوو  ره ترر د  رو ا رو  رو و هرم با رک 

وارو  ا لا په ډرا اره چا ره واخلر  ترڅرو دحری 

ا ررل  او نرر  د دود ررس اګ ررتو ه وررو  پرررو پررو و 

ېررر د ترڅرررو دهغررره مترررل مهرررکا  ی،ررر د چررر  والرررا: 

 ه مه ځآن باسه .)اه ال   ه وو و خواه  وا 

تو ه پرترره اک هرره چرر  اسررراا او فضررو  رررررردا اګ 

خرچررر  دو  برررل هررری   رررکو او هللا ی رررا   داسرررراا 

  ه مه ه الو  فرمالا:

١٣األعراف:  چپ  ڀ   ڀ    ڀڀچ 
 

 وخو و او وڅښ د او اسراا م وو.  

اه بله پلوو ځان  ود ه او   را دو او هللا ی را   

 نا ه وو بل ه دځران  رود  وو   رو و رر  رخت 

 وایک و ته متو ه دو.

پرررررررررررره حرمیهرررررررررررروک  پرررررررررررره   ااررررررررررررت سرررررررررررررو پرررررررررررره  -3

 ومرررررررراتو و کرررررررر  ملررررررررو   اررررررررو  او و ترررررررره اهت رررررررراړ او 

پاملر ه دا فلسفه ارو چ  مسرل ان با رک دا د س 

واخل  درو ک تر آخرو با ک ملهځو ه په   اارت او 

تو ررره وو چررر   ومرراک کررر  ادا  ارررلو او ترررل با رررک م

وی،رر د چرر  حرری ترره لررا څرره دا رر    رراو و ال رره ترررې 

 ..تاوان و   د.

 و ررر دا رر   اسرران  ررته چرر  کلرره ارره حرری  رره خررو 

وګرځرر   ررو بیررا دم ررجک مرر  پرره سرر  ګو  رره و  ررد    ا

او دا ر   ګومران ارروو چر  ځرره پره حری کرر  مرا و ررر 

تکلیرر  تررر  اررلو  خررر  دو  ان  ررا هللا ګهرراوو مررا 

ته دومرو ځان  اته ب ل  وو   و اه ددو و وس

 په تکلی  هم   لړ څه با   لرو!!!

حا  دا چ  ایسان دمرګ ترو ځ  پرو ې مکلر  

دو  دهررررررررې و ځررررررر  اا رررررررا  دخرررررررکاو پررررررره و ا رررررررکو 

ایکرل ارررهو  دا ر   امکرران  لرررو چر  څررو  ووا ررا: 

ځرررره پرررره حرررری کرررر  مررررا و ررررر  فلو رررره او ملهځو رررره اررررلو 

ه ا رررره  اترررره بسررررهه ارررروو.. ا رررره دپیوا یررررو اد ررررا و 

اتاااو په دا ګومان کاوو چر   مروږ ځیهو خرافایا 

م ررررررا و دخرررررکاو و راارررررادک ارررررلو او ځا و ررررره  رررررا 

پکو ه و کر  ډربرایا ارلو   رو  مروږ اپرا و ددوو دا 

ډربررررررایا بسررررررهه ارررررروو او مرررررروږ مرفررررررو   اارررررراداک او

اا لررم  رررو او دډیامرررت ترو ځررر   ررو هرڅررره چررر  اررروو  

 مکلفیت  لرو...

 رروو مسررل ان دم رر و  حرری دډالیررکو او رره ی رره  د

دو چرر  ارره چررر ې  رر  دحرری  رره و وسررته پرره تررر و دا 

بررررکو اا ررررااو کرررر  مثبررررت یغررررر اک  ا لررررل او ارررره بررررکو 

کا و څخه     ا مه ه ال  و دد ره مسرل ان  حری 

ډارررررررو   ررررررروو او ارررررررره  ررررررر  پرررررررره اخکډرررررررو  سررررررررلواو  

ی رررامکتو او ال رررو کررر  مثبرررت برررکاون  ررره ؤ  ا لررر  او 

میکررر  بررره  ررر  چررر   ررروا و د وک و رررل  اوس و سررررو 

میکرر  برره  رر  چرر  چرررس وهررل اوس  ررک هررم ارروو  

 رررر   رررررابوته هررررم  رررررو  اررررلو  میکرررر  برررره  رررر  چرررر  

 ررروا و ه سرررا ه ارررا و مرررا  تررره هس اچررروو اوس  ررر  

بیررت املررا  ترره هررم  رررو  واررلو  میکرر  برره  رر  چرر  

یرررررر  کررررررر  دو خرررررر   ررررررو ملرررررررو   ډضرررررراکاوو  اوس پررررررره او 

 .. وا و  و ملو   ادا  اوو.

  )اااذ راهللا ی را   ما را- و دا دو دبرکبیت  حاارت

مسرررررررل ان  اررررررره   رررررررا او ځررررررران  رررررررودیا  ررررررره

 مه ه الو  فرمالا:

ٱٻٻ  ٻ  ٻ  چ

 ١٣النس ءچ...ڀپڀڀپپپ

او هغررررره اسررررران چررررر  خپرررررل 

مااو ه خل وته د وداو)  ا  په موخه 

مهرررررررررفوو او پرررررررره هللا او د ډیامررررررررت پرررررررره 

 و ځ ا  ان  لرو...

ر  رررروو حرک م مهرکا  چر    را  ر ر د

)پرررر  ررررر   دو ک  رررد څرررو  چرررر   خفرررا

ه دهللا   ا اوو او په هرکا  ک  لرا موخر

چررر  حررری  ررر   رررکو ډارررو   ررروو  بل ررره  ررروا و 

 سیاحت او چ رته تلل  ؤ.

 مسررل ان حررا   چرر  کلرره د رروې ګهرراو سرررو

 با ررررررک د ررررررره وکررررررا تررررررره
ت
 میررررررام  اررررررررهو  ررررررو فرررررررو ا

ېرر د چرر  مرراخو دخپررل  ب سرررو ی چررک متو رره 

چررررر  بیرررررا بررررره ګهررررراو   ررررروړ او  هرررررو    ررررروو ارررررل

هغرره توبرره چرر  بیررا برره ګهرراو ترره  توبرره مررا اررلو 

دا کرررررررا  وارررررررلړ   ررررررره   ررررررره  اګررررررررځم   رررررررو  و و ررررررر 

 هیڅکله  دا کا    وړ.
ځی ررررد دا رررر   ا ا ررررک هررررم  ررررتون ارررررو  -4

چ  کله حا   اه حجه  استون ې د  و هغه 

با ررک دو ررر وخررت اپررا و خپلرر  حک رر  مه رروی  

تررررره و  ررررر دو ی،ررررر د  ځ ررررره دا کرررررا  ګهررررراو دو او 

د وو حا   سرو  ه  ا ا  حا  دا چر  د ره 

ګومررررران داسرررررکړ نرررررک مف رررررو و دو کلررررره چررررر  

ه احرامرره ووک او دحرری وررو  اا ررا  حررا   ارر

   ترسرو ال   رو ورو  هغره څره چر  داحرراړ 

پررره حاارررت کررر  و با رررکو حرررراړ ؤ و تررره حررررک  

دو  دخپلرر  مه وی ) ررس   سرررو د  د رروا   

په   و    و هیله دو چ  ددا  ګه خرافایا 

ا ا ررررکو چرررر  ایررررکاو ېرررر د پرررره  اتلررررو کا کرررر  د 

او اه  ررررد او ا ا ررررکو د رررروو برخرررر  پرررره توګرررره  دود

 هرژ ک  ې د  په و ا کو کل ه ماا  و وې د.و 

دا ؤ ځی ررررررررد هغرررررررره دودو رررررررره   وا و رررررررره  ررررررررا 

ا یررررررررکوو  رررررررراپوز  چرررررررر  دحرررررررری ا و ررررررررک  مرررررررروږ 

دهیرررواد پررره ځیهرررو سررری و او خل رررو او ایرررکاو 

ېررر د پرررره  رررو و هیوادو ررررو کررر  هررررم مو ررررود وو 

بیرررران  ررررو   ایررررکاو ېرررر د دو ترررره و ترررره  ررررو  

 خرافررایا ا ا ررک  ررا مکمرراتوو کا دودو رره هررم
د ررررر   اررررره  چررررر  داسرررررکړ م رررررکس مو رررررود وو 

 و  او  ررررررررررررررروهر سررررررررررررررررو هررررررررررررررری  وو  ترررررررررررررررلاو او 

مهاسرربت  لرررو  خوایررکاو ېرر د  د رراپوز  ارره 

 و رررر  پرررره  اتلو  ررررو  مررررا و کرررر  د رررروو ا یررررکوو 
بدسرررررر او ا ررررررل پرررررره توګررررره ومهررررررل ېرررررر د با ررررررک 

او ا  ررررراداتو  داسرررررکما  ررررررل ت دمفررررراهی و

پرره تلرره وتلررل ېرر د او پرره هکلرره  رر  ماررا  و دهررر 

 مسل ان د کو دو.

چرررررررم ا  لهررررررررا م رررررررر  کسررررررررت  ون اا ررررررررو  اال

فیتا ررررررررون احسررررررررهه و رررررررررل  هللا ی ررررررررا   الررررررررر  

 .خر خل ه مح کو آاه و اصحابه ا   رن
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 اثنای رویارویی و کارزار در راه خدا: -7
فوف مجاهدانِ راه خدا برا  رویارویی ص

 سرنوشت اوقات خیلی سخت و کفار ا
ساز است، هنگامی است که مجاهد در 

نردگی لحظره شرماری    میان مرگ و ز
کند و خودش آگاهانره بره خراطر    می

رضای خدای سبحان به استقبال مرگ 
رود. یقیناً در چنین لحظات سخت می

تر بره  و دشوار قلبش بیشتر و مشتاق
است و یراد خردای    سوی خدا متمایل

سبحان بر ایمان، هستی و مشراعرش   
سیطره دارد، در چنین حالتی دعاَ از 

انش نشرأت  ریمر ژرفای قلب و عمق ا
ترر     نماید، لذا به استجابت نزدیرک می

 فرماید:می است. پیامبر

 صــل   اهلل رســو    بــ    : بــ   ســد،د  کــن ســ   عـن
 بّلمـــــ  أو ت ـــــر، ا    ال ثنتـــــ  » : وســـــلم علیـــــه اهلل

 حــین البــ     وع نــد النِّــداء   عنــد الــدع ء  : ت ــرّ،ا 
م    (٣9١/ 4) األرنؤوط ت ،او، أکي سنن« ک دض    کدض ه ی لح 

فرمود: سهل بن سعد گفت که پیامبر
دوچیز رد نمی شود یا بسیار اندک رد 
می شود: دعا در وقت اذان و در اثنای 
جن  که یکی در برابر دیگرری قررار   

ــ ،    ع ــن، مرری گیرنررد. ــد،د   ک،ــن   س   ب ــ    : ب ــ     س 
ــل م   ع ل ی،ـــه   الل ــه   ص ـــل   الل ــه   ر س ــو    ـــ ع ت     :  »و س   س 
ـــــ ـــــ  ت ح  تـ ف، ـــــو ا    ف ی  م  ـــــم  ء   أ کـ، ن،ـــــد  : الس   ح ض ــــــور   ع 

ة    «الل ه   س ب ی    ف ي الص فِّ  و ع ن،د   الص َل 
 ]الب نی آ  را صحیح گفته اسر[ (5/ 5) مخرج  - حب   اکن صحیح

 سهل بن سعد مری گویرد: پیرامبر   

فرمود: دروازه های آسرمان دو وقرت   
گشوده می شوند: در هنگرام حضرور   

صف راه خدا)صف جهراد  اثنای  درنماز و 
 در راه خدا(.

آرامش و سکوت شب از  در دل شب: -8
اوقات ویرهه و منحصرر بره فررد اسرت،      
عبادت، دعاَ و راز و نیاز با خدای سبحان 

بخرش  کوت و تنهرایی شرب، آرام  ردر س
های مسلمان بوده و باب اسرتجابت را  دل

 کند. خداوند متعال می فرماید:دق الباب می

 49الطور:  چخت  مت   ىتجت  حت   چ
اى از شرب و بره    و تسبیح گوى در پراره 

 هنگام ناپدید شدن ستارگان.
 چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پچ

 
 ٦٢اإلنس  : 
ن، و و در شرربانگاه برررای او سررجده کرر 

 .تسبیح گویمقداری طوالنی از شب، او را
در مورد فضیلت ذکر و دعرا در   پیامبر

 فرماید:دل اخیر شب می
ر و ع ن،    ع ل ی،ه   الل ه   ص ل   الن ب ي   س م ع   أ ن ه   ع ب س ة   ن  ک،  ع م،

 ف ـي الد ب،ـد   م ـن   الـر     ی ك ـو    م ـ  أ بـ،ر    : »یـ ق و    و س ل م  
ــو،ف   ــر   الل ی،ــ    ج  ــت ط د،ر   فـ ـن  ،  اآلخ  ــن،  ت ك ــو    أ  ،  اس،  م م 
  .«ف ك ن،  الس  ع ة   ت ل،ك   ف ي الل ه   ی ذ،ك ر  

 (575/ 5) ش كر ت مذيالتر  سنن
از عمرو بن عبسه روایت است که ایشران  

می گفت: پرودگار برا   شنید که پیامبر
آخر شب نزدیک تررین   و بنده اش در دل

است، اگر می توانستی از جملره کسرانی   
باشی  که ذکر خدا را می گویند، از زمرره  

 آنها باش.     
حدیث دیگری نیز بیانگر وقت اسرتجابت  

کرره مسررلمان برره  دعررا در شررب اسررت
دعاکردن در این هنگرام، ترغیرب شرده    

: س ـم د،ر  الن ب ـي  ص ـل   اهلل  است:  ع ن، ج  ک ر   ب    
 : ـــل م   یـ ق ـــو   ـــه  و س  ـــ ع ة  ال  »ع ل ی، ـــ   ل س  ـــي الل ی، إ    ف 

ـــر   ـــن، أ م، ـــر ا م  یـ، ـــ     اهلل  خ  ـــل مل  ی س، ـــ ل م س، ـــ  ر ج  یـ و اف ق   
ر ة   خ  نـ،ی   و اآل، ل ـة  الد   «  إ ال  أ ع،ط  ه  إ ی  ه   و ذ ل ك  ك    ل یـ،

 (5٦٣/ ٣صحیح مسلم )
 برریدم پیامرررنرررش فت:رجابرگرر   

سراعتی   ،د: در شرب هنگرام  می فرمو
آن برابرنمری  است که مردمسلمان برا 

شود که از خدا در امور دنیا و آخررت  
برایش عطرا  سوال می کند، مگر آن را 
 ود دارد.شب وجمی کند، این امر درهر

ماه رمضان، ماه غفران و  ماه رمضان: -1
رحمت است، ماه مبرارکی اسرت کره    
-خدای سبحان دعاهای بنردگان روزه 

نماید. در قررآن  دارش را استجابت می
کریم بعد از آیه ای کره در مرورد مراه    

ڳ   ڳ  ڱ  ڱ  چرمضان آمده: 

 ٣٣5البقرة:  چڱ  ڱ
 

 مرراه رمضرران، کرره در آن قرررآن فرررو
 است. هفرستاده شد

بال فاصله آیه مبارکه ذیل ذکرر  
شده کره دعرای دعاکننرده را    

نماید؛ یعنی رمضران،  اجابت می
ره راَ گر راجابت دعر اَ وربه دع
ى  ائ   ائ  چخورد: می

ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ    وئەئ  ەئ  وئ

ېئ  ېئ  ېئ  ىئ     ۈئۈئ

٣٣٢البقرة:  چىئ  ىئ
 

و هنگامی که بندگان من، از ترو  
در باره من سؤال کنند، )بگرو:(  

کم! دعای دعا کننده را، من نزدی

 :سمت ششمق
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خوانرد، پاسرخ    به هنگامی که مرا مری 
گویم! پ  باید دعوت مرا بپذیرنرد،   می

 .و به من ایمان بیاورند، تا راه یابند
إ ذ ا ، خ ـ   »ب     ر س و   الل ه  ص ل   اهلل  ع ل ی،ه  و س ـل م : 

ـــو ا ـــر، أ کـ، ن ـــة   و   لِّق   َ ـــو ا   ال ـــر، أ کـ، ـــ    فـ تِّح     ر م ض 
ل ر  الش ی  ط ین    (٣٦١/ 4صحیح البخ ري ) «ج   ن م  و س ل،س 

فرمررود: هرگرراه رمضرران   پیررامبر
فرارسد، دروازه های بهشرت گشروده   

ود و دروازه های جهرنم بسرته   رمی ش
می شود و شیاطین به زنجیرر کشریده   

 می شوند.
در اثنای اجتماع مسلمانان در مجاال    -10

ن خرردای سرربحان از برتررریذکر ذکاار:
هاست. فضیلت ذکرر در قررآن   عبادت

کریم و احادث نبوی بار بار تکرار شرده  
است. اجابت از درِ رحمت به اسرتقبال  

 آید.دعای ذاکرین می

ۆ       ۇ  ۇ  ۆچ

 ١5األحزا :  چۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ

یار یراد  مردان و زنانی که خداوند را بس
شران  ه ای کنند، خداوند برای همر  می

آماده سراخته   آمرزش و پاداشی بزرگ
 . است
حدیثی متفق علیه آمده اسرت کره   در

ت ذاکررین را  ، پاداش و فضیلپیامبر
که چگونه از سوی خدای متعال مرورد  
ستایش و تمجید قرار می گیرند، بسیار 
رسا و روشن توضیح داده است : خدای 
متعال فرشرتگانی دارد کره در راه هرا    
اهل ذکر را جسرت و جرو مری کننرد،     

را مری یابنرد کره ذکرر     هرگاه کسانی 
 .. ی دهند،.خدای را انجام م

خدای متعال از فرشتگان می پرسد که 
 بندگانم چه می گفتند:

نرد: تکبیرر، تسربیح،    می گوی 
را مری گفتنرد.   حمد و ثنای تر 

خداوند متعال می پرسرد: آیرا   
آنها مرا دیررده اند؟ می گویررند:  
نه، می پرسد: اگر مرا می دیدند 

یند: اگرر  گوچه می کردند؟ می 
بیشترعبادت مری   دیدندمی را ت

ح مری  رسبیربیشتر تد، رکردن
جید مری  رفتند و بیشتر تمر رگ

کردند. همران گونره از سروال    

و پناه بردن شان کردن شان از بهشت 
می فرماید: باره ازجهنم می پرسد.... در

شما را گواه می گیرم کره مرن آنهرا را    
آمرزیدم. یکی از فرشتگام می گویرد:  

آنها فالن ک  قرار داشت کره  در میان 
از جمله آنها نبروده و بررای ضررورتی    
آمده برود، فرمرود: آنهرا همنشرینان     
یکدیگرند و همنشرین شران بردبخت    

 نمی شود.

در روز جمعره   ساعتی در روز جمعه: -11
ساعتی وجود دارد که در ایرن سراعت   

گردد. رأی  دعای مسلمان مستجاب می
ارجح این است که این وقرت، آخررین   
ساعت عصر روز جمعه و قبل از غروب 
 آفتاب است. در حدیثی آمده است:

ـــر ة   أ ک ـــي ع ـــن،  ـــي   ه ر یـ،  أ ک ـــو ب ـــ    : ب ـــ     ع ن،ـــه   الل ـــه   ر ض 
م   م   ف ـي : »و س ل م   ع ل ی،ه   اهلل   ص ل   الق  س  َ م د ـة   یـ ـو،  ال
ل مل  یـ و اف ق     ال   س  ع ةل  ـ ی ص ـلِّي بـ  ِ مل  و ه و   م س،       ی س،
ر ا الل ه   یـ،  (٣5/ ٣) البخ ري صحیح «أ ع،ط  ه   إ ال   خ 

گفت: ابوالقاسم فرمرود: در   ابوهریره
جمعه ساعتی وجود دارد، مسلمانی روز

نمراز   ود کره او در با آن برابر نمری شر  
خیری را سوال کنرد  د ورتاده باشرایس

 مگر برایش عطا می شود.
م   ک،ن   الل ه   ع ب،د   ع ن،   الل ـه   و  ر س ـو    بـ ل،ـر  : بـ      س َل 

د   إ ن  : ج  ل سل  و س ل م   ع ل ی،ه   اهلل   ص ل    َ  ك ت ـ     ف ي ل ن 
م   ف ـــي : »الل ــه   َ م د ـــة   یـ ـــو، ـــ ع ة   ال، ـــ  ال   س   ع ب،ـــدل  یـ و اف ق   
م نل  ــؤ، ــلِّي م  ــ      ی ص  ــ  الل ــه   ی س، ــی،ا   ف ی   ــ  إ ال   ش   ل ــه   ب ض 
ت ــه   ــ ر  : الل ــه   ع ب،ــد   بـ ـ     «ح  ج   الل ـــه   ر س ــو    إ لـ ـي   ف   ش 
ــــــل م   ع ل ی،ـــــه   اهلل   ص ـــــل   ــــــ ع ة   کـ د،ـــــ    أ و، : »و س     «س 
ــــد ب،ر  : فـ ق ل،ــــر   ــــ    أ و،  ص  ــــ ع ة   کـ د، ــــر  . س   أ ي  : بـ ل،
ــ ع ة   ا س  ــي  ــي  : »ب ــ     ه  ــر   ه  ــ ع  ت   آخ  ــ ر   س  .  «النـ   
ة   س  ع ة   ل ی،س ر،  إ نـ    : بـ ل،ر    إ    . کـ ل ـ : »    بـ  ص ـَل 
م ن   ال،د ب،ـد   ب س ـه   ال   ج ل ـس   ثـ م   ص ـل   إ ذ ا ال،م ـؤ،  إ ال   ی ح،

ة   ة   ف ي فـ   و   الص َل   (١٢5/ ٣) م جه اکن سنن «الص َل 
 عبداهلل برن سرالم گفرت: پیرامبر      

نشسته بود که گفتم: ما در کتاب خردا  
د می یابیم: در روز جمعه ساعتی وجرو 

 ه آن برابرر رومن بر رنده مره بردارد ک
نمی شود که نماز می خوانرد و از خردا   
چیزی را سوال می کند، مگر حراجتش  
برآورده می شود. عبرداهلل گفرت: بره    

یرا برخری    »اشاره کرد: سوی پیامبر
گفررتم: راسررت « سرراعتی وجررود دارد

گفتی، برخی ساعتی وجود دارد، گفتم: 
آن کرردام سرراعت اسررت؟ فرمررود: آن 

روز اسرت. گفرتم:    آخرین ساعت های
این وقت هنگام نمراز نیسرت، گفرت:    
آری، هرگاه بنده مرومن نمراز بخوانرد    
سپ  بنشیند، جز نماز او را باز ندارد، 

 ایشان در نماز قرار دارد.
 اثنای نوشیدن آب زمزم با نیت صااد::  -12
بررراهرنیتی  کسررری آب زمرررزم رااگر
کنرد، قبرول   نوشد و دعارصانه بر رخال
 شود.می

 الل ـه   ر س و  س م د،ر  : یـ ق و    الل ه   ع ب،د   ک،ن   ع ن، ج  ک ر  
ـــل   ـــل م   ع ل ی،ـــه   اهلل   ص  ـــ ء   » :یـ ق ـــو    و س  ـــز م   م  ـــ  ز م،  ل م 
 .«ل ه   ش ر    

 ]الب نی آ  را صحیح گفته اسر[ (٣5٣٣/ ٦) م جه اکن سنن

جابر بن عبداهلل می گوید: شنیدم کره  
فرمود: آب زمرزم بررای آن    پیامبر
 است که نوشیده می شود. چیزی
هنگرام   هنگام بلندشادن از رکاوع:   -13

بلندشرردن از رکرروع از جملرره اوقررات 
در آن  ؛استجابت دعاست کره پیرامبر  

 کرد. وقت  دعاَ می

ـــن،  ـــة   ع  ـــع   ک،ـــن   ر ف  ع  ـــيِّ  ر اف  ـــ  ك ن ـــ : " ب ـــ     الز ر ب  م   یـ و،
ـــلِّي ـــل   الن ب ـــيِّ  و ر اء   ن ص  ـــه   اهلل   ص  ـــ ع ل ی، ـــ  ل م  و س   فـ ل م 
د ـة   م ن   ر أ،س ه   ر ف ع   ه   ل م ـن،  الل ـه   س ـم ع  : بـ      الر ك، ـد   ح م 
د   و ل ك   ر کـ ن  : و ر اء ه   ر ج  ل  ب       " ا الح م، د  ث یر ا ح م،  ك 

ــــ  ط یِّب ــــ  ـــــ  ف یــــه   م ب  ر ك   م ـــــن  : »بـ ـــ     ان،ص ــــر ف   فـ ل م 
ـد ة   یـ،ر  ر أ  : »بـ      أ نـ   : بـ      «الم ت ك لِّم    و ث َل ثـ ین   ک ض،
ت بـ     أ یـ   م،  یـ ب،ت د ر ونـ     م ل ك    .«أ و     ی ك،

 (٣59/ ٣) البخ ري صحیح 

رفاعه بن رافع الزرقی گفرت: روزی در  
نمراز مری خوانردیم،     عقب پیرامبر 

هنگامی که سر خود را از رکعت بلنرد  
کرد گفت: سمع اهلل لمن حمده، مرردی  

ر ما و برای ترو  در عقبش گفت: پرودگا
حمد و ستایش اسرت، حمردی کثیرر،    
طیب و مبارک اسرت. هنگرامی کره از    
نماز منصرف شد فرمرود: چره کسری    
تکلم کرد؟ گفت: من، فرمود: دیدم کره  
سی و چند فرشته مبادرت می کردنرد  

 که کدام آنها آن را اول بنویسد.
 ادامه دارد...
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شرکاری  »  کرده باشد. قرطبی میگوید:
و  مری شرود   اپرترندی پرهم که از بل

می میرد همین حکم را دارد، زیرا چره  
بسا که حیوان دراثر ضربه مرده باشد و 

مده که آهم چنین، درحدیثی عدیّ هم 
  فرمود: پیامبر

ال  )فن  و جدته  ریق   فی الم ء فَل ت کله  فنّنک
فـــن  وفـــی روایـــة ) تـــدرل المـــ ء بتلـــه  أو ســـ مک(

فننک کلــه ت وبــع فــی مــ ء  فمــ ت فَلوجدتــه بــد 
 «27»ل الم ء بتله أوس مک( التدر 

اگر شکار را غرق شده درآب یرافتی،  » 
آن را مخور، زیرا تو نمی دانی که آیا آن 

یرری کره ترو    ترا آب کشته اسرت یرا   
 «.  ای انداخته

حیوان از جرای   افتادن مردم جاهلیّت،
بح به حساب می آوردنرد،  ذبلند را هم 
بح را تنها در سرربریدن یرا   ذامّا شارع 
 محصور و محدود نمود. شکار حیوان

 چٺچ حیوان شاخ خورده -2

نطیحه، حیوانی است که در اثرر شرا    
زدن حیوان دیگر می میرد، و)گوشرت(  

ین حیوانی حرام است. هرم چنرین،   چن
چهار پایی که آن را درنردگان دارای  هر

وبراه  نیش و چن ، از قبیل شیر، ببر،  ر
کره   )آهرو( و غیره شکار کنند و نیز، هر

 عخورده باشد، از نو آن س  شکاری از
نطیحرره برروده و حرررام اسررت؛ زیرررا  
 درحدیث عدیّ بن حاتم آمده است که:

خورد، (آهو)یرجاگرس  شکاری ازنخ» 
مخور، چرا کره   (آهو)یرجآن نخ دیگر از

را (آهرو )درآن صورت س  شکاری آن 

 «27»«.فقط برای خود شکار کرده است
 «نُصُب» بح شده بر ذحیوان  -3

نُصرب، سرنگی    » ابن فارس می گوید:
صب رنر  یّت(ردر دوران جاهلِِّ) که بود

می کردنرد و آن را مری پرسرتیدند و    
«. خون قربانی ها را برآن می ریختنرد 

نصب، سن  » مجاهد هم گفته است: 
هایی برود بره دور کعبره کره مرردم      
 جاهلیّت حیوانات را بر روی آن ها سر

 قرطبرری مرری نویسررد:» مرری ب ریدنررد
ض کردنرد:  عر مسلمانان به پیامبر»

ای رسول خدا! تعظریم و بزرگداشرت   
خانه ی خدا برای ما شایسته تر اسرت  
و دراین مورد ما) از مشرکان( ذیحرق  

) پ  بگذارید که به نوعی  تر هستیم؛
آن را تعظیم کنیم(! و خداوند متعرال،  

فه را فروفرسرتاد:  این دو آیه ی شرری 
و خون های قربانی ها بره  گوشت ها »

خدا نیسرت و(  ه )مورد توجّ هیچ وجه
)موجرب   زبه خدا نمی رسدهرگ

اونمرری گررردد( بلکرره رضررای 
 )و ورع و اخرالص(  پرهیزگاری

 می رسرد  وه بدراست کرمرش
سبب رضرا وخشرنودی وی    و)

 «27» «می شود(.
( و  )و م   ذ ک ح  ع ل   الن ص ب 

 «27»  
حیواناتی کره بررروی   و» یعنی:

نصب و برای نزدیکی بره بتران   
برر شرما    قربانی شده انرد)هم 

 «.حرام است(
نیّتی که موجرب تحرریم ایرن    

 شده ) المُتردیّة( سقوطحیوان  -1

 ن الررازی در تفسریرخود  امام فخرالدی
 }المتردیة{ پیرامون جملۀیرالکبیر()التف

متردیره   "نموده است:چنین ابراز نظر
کره  خرود مررده را گوینرد     حیوان آن

 بلندی افتاده باشد. درچاه و یا ازکوه 
خداوند قدوس والیرزال مری فرمایرد:    

٣٣اللی :  چۋ  ۋ    ۅ   ۅ  ۉ    ۉچ
  

چون او به او مالش،  و کار نیاید "یعنی:
یعنی آن مال و ثروتی که "درگور شود

به آن می نازیرد، و از آخررت غرافلش    
ساخته بود، به کارش نیاید، و به قدر یرک  

 «27»نجاتش ندهد. أعذاب الهیذره از

وقتی که وارد آتش شد، گفته می شود: 
فالن تردی من السطح یعنی فالنری از  
سطح افتید. بناًَ متردیره آن حیروانی   

ه و یا جای بلنرد سرقو    است که از کو
نموده و بمیرد، این هم از جملره خرود   
مرده است، زیرا خون از بدنش جراری  
نشده و در حکم خود مررده محسروب   

 می گردد.
و یا شکاری که به اثر اصابت تیر، مرمی 
از بین رفته  باشد، امرا فهمیرده نمری    
شود که آیا این شکار به اثر اصابت تیر 

وه، در ایرن  از ک مرده و یا به اثر افتادن
هم حررام  صورت خوردن همچو شرکار 

 «27» می باشد.
 کروه متردیّه، چهارپرایی اسرت کره از   

جایی به پایین افتاده و مرده و یا یبلند
افتراده  د، خواه خود بره خرود   باشمی 
 تاپو خواه این که کسی آن را پر باشد
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 ذبیحه ها شده، انجام عمل ذبح بر گونه
روی آن سن  ها نبوده، بلکره علِّرت،   
تعظیم و بزرگذاشت سرن  هرای یراد    
شده است، چنان که روشن هم اسرت،  

فار و رفت با کرالرلت تحریم، مخردرع
ین باید مرورد مالحظره واقرع    رمشرک
 «27» شود.

تی که بر سرنگهای قربرانی   و یا حیوانا
برای بتان کشته شرود، همچنران کره    
مشرکان عرب حیواناتی را برای بتران  

یستاده بر آسرتان کعبره   نگهای اربرس
این سن  ها می کشتند وخون آن را بر

می مالیدند و همانند ایرن رواج هرا در   
هر سرزمینی که باشد گوشرت چنرین   
حیوانی حرام است، زیرا برای برت هرا   

، هرچند بر این حیوانات نام کشته شده
خدا هم برده شود، زیررا در ایرن کرار،    
معنای شرک به خداوند متعرال وجرود   

 «22» دارد.
این همان تیرهای بود که مشرکان بره  
وسیلۀ آن استخاره می کردند که آیا به 
کاری اقدام کنند یا نه، تعداد این تیرها 
بنابر یک نظر سه عدد و بنرابر نظرری   

بود. همچنرین از ایرن    دیگر هفت عدد
رفته رتیرها برای بخت آزمایی کرار گر  

می شد به وسیلۀ همین تیرها بود کره  
گوشتهایی که با آن قمار می زدند نیرز  
تقسیم می شد، هر یک از شریکان این 

ر رردان آن بر ریریری را از ترمار، ترق
می داشت و به همان اندازه از گوشرت  
 این شتر می گرفت که بر آن تیر نوشته
شده بود. خداوند متعرال تقسریم بره    
وسیلۀ این تیرها را حرام قرار داد، زیرا 
این نوعی از قمار بوده و حرام می باشد 
از این رو گوشتی کره بره ایرن    
وسیلۀ تقسیم می شد نیز حرام 

 «27» قرار داده شد.
تیرهرای مخصوصری    و یا ازالم:

بود که اعراب به وسیلۀ آنها فال 
بره سره    می گرفتند و آنهرا را 

قسمت تقسیم کرده در دسرتۀ  
و در دسرتۀ   "بکن  "اول جملۀ 
می نوشتند را"نکن "ملۀدوم ج

و دستۀ سوم سفید بود و هریچ  
شده بود رته نرآنها نوشیز بررچ
شرکان رون کسری از مر  ررو چ

است براز   )کرم کدو()تریشین( و یکنوع
وشت آن اصررار  رفاده از گرهم در است
 می ورزند.
کافی اسرت کره در   تریشین(تنها کرم)
هزار تخم ریزی کنرد و در   پانزدهیکماه 

 انسان سبب پیدایش امراض گونراگونی 
کرم خرونی، سررگیچه، تبهرای      :مانند

مخصوص اسهال، دردهای رماتیسرمی،  
داخرل بردن،    شکشش اعصراب، خرار  

تراکم پیره هرا، کروفتگی و خسرتگی،     
سختی عمل جویدن و بلعیردن غردا و   

 تنف  و غیره گردد.
گوشررت خرروک ممکررن  در یررک کیلررو

میلیون نوزاد کرم)تریشرین(   777است
باشد وشاید همین امور سبب شرد کره   

سال قبرل در قسرمتی از کشرور     چند
روسیه خوردن گوشت خروک ممنروع   

 اعالم شد.
آری آئینی که دستوراتش به مرور زمان 

کند آئرین خردا،    پیدا میای جلوه تازه 
 آئین اسالم است.

روز ررر وسرائل ام با :گویند بعضی می    
می توان تمام ایرن انگلهرا را کشرت و    

را از آنها پاک نمود، ولری   کگوشت خو
ض که با وسائل بهداشتی با پختن به فر

گوشت خوک در حرارت زیاد انگلهرای  
براز زیران    ،مزبور بکلی از میان برونرد 

گوشت خوک قابل انکار نیسرت، زیررا   
 ،طبق اصرل مسرلمی کره اشراره شرد     
گوشت هر حیروانی حراوی صرفات آن    
حیرروان اسررت و از طریررق غررده هررا و 
تراوش آنها)هورمونها( در اخالق کسانی 

تغذیه می کنند اثر می گذارد، که از آن 
و به این ترتیب خوردن گوشرت خروک   
می تواند صفت بی بند و باری جنسی و 
بی اعتنائی به مسائل ناموسی را کره از  
خصائص بارزتر ایرن حیروان اسرت بره     

 خورنده آن منتقل کند.
براری   و شاید یکی از علرل بری بنرد    و

شدید جنسی که در کشور های غربری  
ان تغذیه از گوشت حکومت می کند هم
 این حیوان آلوده باشد.

تحریم شده، گوشرتهائی  چیز بعدی که 
است که نام غیر خدا هنگام ذبح برر آن  

 .برده می شود
از جمله گوشتهائی کره در ایرن آیره از    

 –می خواست تا شان  و قسمت خود را
مثالً در ازدواج یرا سرفر یرا امرر مهرم      

ه به بشناسد، آن تیرهای شبی -دیگری
هم را در کیسه ای می انداخت، سرپ   
دستش را به آن کیسه داخل می کرد و 
یکی از آنها را بیرون مری آورد، اگرر از   

بیررون مری آمرد، آن     "بکن "تیرهای
کاری را که بر آن تصرمیم گرفتره برود    

 "نکرن  "انجام می داد، اگر از تیرهرای 
بیرون می آمد، آن کار را انجام نمی داد 

ی سفید بیرون می آمرد،  و اگر از تیرها
فال زدن را تکرار می کررد ترا یکری از    
تیرهای دستۀ اول یا دوم بیررون آیرد.   
پ  خدای عزوجل ایرن کرار را حررام    
گردانید زیرا این کار نوعی ادعای علرم  

 «27» است. "تکهن "غیب و از

 فلسفه تحریم گوشتهای حرام

 بدون شک غذاهائی کره در آیره فروق   
شده تحریم  چڑ  ڑ   ک  کچ

 ۀر محرمرات الهری فلسرف   یهمچون سا
خاصی دارد و با توجه کامرل بره وضرع    

 گری ه جسم و جان انسان با تمرام ویره  
هایش تشریع شده اسرت، در روایرات   
 اًاسالمی نیز زیانهای هر یرک مشرروح  
آمده، و پیشرفتهای علمی بشر پرده از 

به ویهه گوشرت   روی آن برداشته است.
 .خوک( استخوردن گوشت) خود
یان کره  رائر رد اروپخوک حتری نرز       

ل ومی خورند سمب بیشتر گوشت آن را
حیوانی است کثیف،  بی غیرتی است، و

وق العراده  رور جنسی فر روک در امرخ
بی تفاوت وال ابالی اسرت و عرالوه برر    

علم غذا در روحیرات کره ازنظرر   تاثیر 
 خصروص ال این غذا در تاثیراست، ثابت 

 .مشهود استمسائل جنسی درابالیگری 
حرمرت   ؛در شریعت حضرت موسی

گوشت خوک نیز اعالم شده است، و در 
اناجیل گناهکاران به خوک تشبیه شده 
اند، و در ضمن داستانها مظهر شریطان  

 خوک معرفی شده است.
جای تعجب است که بعضری برا چشرم    
خود می بینند از یکسو خوراک خروک  
نوعرراً از کثافررات و گرراهی از فضرروالت 

دیگر برای همه  خودش است و از سوی
 روشن شده که گوشت این حیوان پلید
 دارای دو نوع انگل خطرناک بنام کررم 
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خرروردن آنهررا نهرری شررده گوشررت  
حیواناتی است که مثل زمان جاهلیرت  

 به نام غیر خدا)بتها( ذبح شود.
یا غیر خردا، هنگرام   آیا بردن نام خدا 

ذبح، از نظر بهداشتی در گوشت حیوان 
 اثر می گذارد؟!

در پاسخ باید گفت نباید فراموش کررد  
که الزم نیست نام خدا و غیر خردا در  
ماهیت گوشت از نظر بهداشتی اثرری  
بگذارد، زیرا محرمرات در اسرالم روی   
جهات مختلفی اسرت، گراهی تحرریم    
چیزی بخاطر بهداشت و حفرظ جسرم   

ست، و گراهی بخراطر تهرذیب رو  و    ا
زمانی بخاطر حفرظ نظرام اجتمراع، و    
تحریم گوشتهائی که به نام بتهرا ذبرح   

شود در حقیقرت جنبره معنروی و     می
اخالقی و تربیتی دارد، آنها انسان را از 
خدا دور می کند، و اثر روانی و تربیتی 

کرره تجدیررد  رارلوبی دارد، چرررنامطرر
شررک و  کننده خاطره آنها از سنتهای 

 «77» بت پرستی است.
بخش پنجم: مسایل مربوط به حیوانات گوشت 

 و سرگین خوار
گاان  ه گان دارای دندان نیش و پرنده درند

 دارای چنگال
ابوثعلبره ی   مسلم ازامام  بخاری وامام 

 خشنی روایت کرده اند کره: پیرامبر  
حیروان درنرده ی دارای    ازخوردن هر

 ، و در«دندان نیش، نهی کررده اسرت  
به هم،  بروایت مسلم از ابن عبّاس

ایشران، از  »  افرزوده کره:   حدیثاین 
دار نیرز   لخوردن هر پرنرده ی چنگرا  

این آیه، ذکری از پرنردگان دارای   در و
دارای دندان نریش  یا درندگان چنگال 

و جمهور فقها در  »به میان نیامده است
مقصرود  » ردّ این استدالل، کفته انرد:  

این مسآله اسرت کره    دادن از آیه خبر
 آنچره  از آن وقت، مورد حرامی غیر در

 پ  از است؛ وذکر شده و جود نداشته 
حیوان درنرده و   آن بوده که تحریم هر

هرپرنررده ی دارای چنگررال هررم برره  
 «.وحی شده است پیامبر

عی و شراف  شایان ذکر است که احمد و
حکم حیوانات عطاَ و ابوثور، کفتار را از

دارای نیش استثنا کرده اند و قایل بره  
 «.مبا  بودن آن شده اند

ن رعد بر رسر  از » وید:اگ یاطابی ماخ
روایت شده است کره او،   ابی وقِّاص

حکرم بره    ،کفتار را می خورده اسرت 
نیرز   اباحه خوردن آن از ابن عبّراس 

 «.روایت شده است
ابن قیمّ نیز درکتاب اعاالم المُاوقعین مای     

بی گمان، تنها حیروانی حررام   »  گوید:
شده است که هر دوی این دو وصف را 
داشته باشد: یکم دارای نیش باشرد؛ و  

طبعاً درّنده باشد ماننرد؛ شریر؛ و    دوم
بدیهی است که قدرت درندگی ای کره  

کفتار نیست تا حکرم   شیر است در در
برره مسرراوات آن دو در تحررریم داده  

 «.شود
 رگوشت جانداران سرگین خوا 

، به هر جانداری گفته مری شرود   هجالِّل
 و نجاست از قبیل: سرگین و یکه پلید
 رل و مدفوع می خرورد و د قپهن و پش

مررغ و   این مسأله، گوسرفند و گراو و  
دیگر حیوانات حکم یکسران   مرغابی و

 «.نهی کرده است
فقها درمورد تعیین و تحدید حیوانرات  
امرام  درنده اختالف کرده انرد؛ ازنظرر   

ابوحنیفه، هر حیوانی که گوشت بخورد 
 حتِّی فیل و گربه و زغرن  درنده است و

ی گوشت خوار( و شراهین   یک پرنده)
هم درنده به حساب می آیند؛ امّا امرام  

، دهررر درن» ه:رکر ویدررعی می گرشاف
حیوانی است که به انسان ها حملره  هر

، و «ور می شود، مانند شیر، گرگ و ببر
نظر وی، کفتار و روباه حالل هستند بره  به 
 «.این که به انسان حمله نمی کننددلیل 

فقهررا،  ورجمهرر نظررر دیگررراین کرره، از
پرندگان درنده و شکاری، با توجره بره   
مضمون حدیث، حرام هستند؛ امّا امرام  

خروردن آن هرا   » مالک گفته است که: 
کره  مکروه است نه حرام به دلیل ایرن  

 خداوند متعال فرموده است:
ڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  چ 

ڻ  ۀ    ۀ  ہ   ہ  ہ  ہ  ھ  ھ   

ڭ    ھ  ھ  ے  ے  ۓ     ۓ  ڭ  ڭ

ۇ  ۆ   ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ   ۋ  ۅ    ۇڭ

 چۅ
777األنعام: 

  

آنچره بره    )ای پیامبر!( بگو: در »یعنی: 
را برخورنده  یمن وحی شده است، چیز
)چهار چیرز کره   ای حرام نمی یابم مگر
همچون حیوان خفره  عبارتند از( مردار)
یا از شا   سقو  کردهشده یا از بلندی 

یروانی  حیوانات دیگر مرده و یرا ح زدن 
که سایر درندگان قسمتی از گوشت آن 

ذبرح شررعی    این که را خورده اند و یا
نره بسرته   ) نشده باشرد(، خرون روان  

 همانند جگر و سپرز و خرون مانرده در  
میان عروق، که مبا  اسرت( و گوشرت   
خوک که همه ی این ها ناپاک هستند و 

وقت ذبح به نرام   )در گوشت حیوانی که
بره  ( شد و بلکهنشده با بریده  خدا سر

بریرده   خدا سرنام)بتی یا معبودی(غیر
شده باشد. ولری آن کر  کره مجبرور     
شود) که بخاطر حفظ جان از آن اشیای 
 حرام بخورد(، درصورتی که عالقه منرد 

چنررین  )برره خرروردن و لررذت بررردن از
چیرهایی نبوده( و متجاوز)از حردّ سردّ   
جوع هم( نباشد، گناهی برر او نیسرت؛   

داونررد بخشررنده و کرره برری گمرران،  خ
 «.مهربان است

 دارند. امام نووی مری نویسرد:  
حیوانی که بیشتر علرف و   هر»

تغذیه اش، نجاست باشد، جالِّله 
فقها » خطابی می گوید: و ،«است

در برراره ی خرروردن گوشررت و 
شرریر حیرروان نجاسررت خرروار 

طرفرداران   اختالف کرده انرد و 
و شافعی و احمد آن  مکتب رأی

 را مکروه دانسته و گفته اند که:
تنهررا پرر  از حررب  و نگرره » 

داشتن آن برای چنرد روز و دادن  
آن، علف و خروراک پراک بره    

و کار نیاید به او مالش، چرون   "یعنی:
یعنی آن مال و ثروتی "و درگور شودا

کرره برره آن مرری نازیررد، و از آخرررت 
غافلش ساخته بود، به کارش نیاید، و 
 أبه قردر یرک ذره ازعرذاب الهری    

 «27»نجاتش ندهد.

وقتی که وارد آتش شد، گفته می شرود:  
فالن تردی من السطح یعنی فالنی از 
سطح افتید. بناًَ متردیه آن حیروانی  

ا جای بلند سرقو   است که از کوه و ی
نموده و بمیرد، این هم از جمله خرود  
مرده است، زیرا خون از بدنش جاری 
نشده و در حکم خود مرده محسروب  

 می گردد.
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آنرا اعرالن نمروده و    پیغمبر
 «77» بدان عمل کرده است.
حرام باید از  به خاطر دور ماندن از
 هیز شودکارهای شبهه دار هم پر

خداونررد متعررال بررا لطررف و   
مرحمررت خررود بنرردگانش را  
درمورد حالل و حررام در سرر   
گشتگی قرار نداده که نتواننرد  
حالل و حرام را تشخیص دهند 

خص کررده و  ربلکه آنها را مش
ڀ  ڀ    ڀ  ڀ  چ می فرمایرد: 

 چٺ  ٺ
 777األنعام: 

ه محفوظ خواهد ماند اما کسری کره بر   
دنبال انها باشد ممکن است دچار حرام 
شود مثل این است که چوپانی گله اش 
را همیشه در گوشه و کنار مرترع قررق   
شده ای بچراند که همیشه احتمال دارد 

لت، گوسفندان بره آن مرترع   فدر اثر غ
تجاوز نمایند و چوپران مرورد مؤاخرذه    
واقع شود. باید دانست کره هرصراحب   

ه خرود  ملکی یک منطقه مخصروص بر  
دارد و منطقررۀ مخصرروص خرردا هررم   
محرمات اواست لذا انسان نباید بره آن  

 «77» نزدیک شود مبادا داخل آن گردد.

 ...ا،امه ،ار،
 مآخذ:

تفسیی ک بل ییج تکو ییس ر تفسیی ک مود ییل م  ییو   -07

حسیییی  نو  یییفو  یییل عوانیییف مووییی  ا فک یییل  مود یییل 

شب کاح ف  نو  فو، تکو یس ا  اد ر  یس  دو ت ی  

ی ا  عل یییییلو اعال سیییی ل ، رنیییییکان  ر  ظییییک     یییی

 ل خوا ی،  ب ک م  ف علی  سل ی عشیلدبی،  و ی  

  شک احسل . -5831 -چلپ نل   م

ا  فسیییییی کا مب ک لملر ا فزکا ییییییکا و،  ب یییییی   -05

وفنییییفح م یییی    ر ملو یییی  اعییییفا  مم یییی  ت   یییی  

 ب یل  ا بب ی   –  یکر   - اداح لء ا  یکا  ا  ک یی،

ح ییییلء ا  یییییکا  ر.  اد إ 1775 یییی  5211ا کا  یییی  

 ا  ک ی  لببلع  را  شک ر ا  و ن .

 237ص 55ا   جییییییم ا مب ییییییک  لببکا ییییییی   -01

 ا  م ب  ا شلمل 

ییج ع  ل ییل لمسیی  علییی  -  -08 عیی   لبییج م ییسأ عییف تّبأ

   فسس .

َملوأ َییل َر َاهییی نَ َل أییسأ  -02 وَییل َرَد  ه ومأ ) َییی نَ َییلَه ُلَ  أ أ

 .80ا  ُْ َوى مه اأْم( حج /

 8ئفه /مل -01

 175انی حفه اس  ر آ  حکار اس  ص -07

 .5523ص1 د سلنس  لو  کآ    -00

 5521ص1 دسلنس  لو  کآ    -03

تفسیی ک ا ییواد ا  ییکآ  ای ییفه او ا  سییس تفسیی ک  -01

عیی ا ا  ییفنک امییلر شییوبل ی، تفسیی کا ی بر ییک ر تفسیی ک 

ا    ییک ر بیی  ا یحلییی تکت یی  ر تکو ییس عبییفا کو  

 ر  یییی  یییکا  چیییلپ مبب یییس  57ص 1مزلییی    

  لس ل .

 132ص 5تفس ک   و س   -37

 .153انی حفه اس  ر آ  حکار اس  ص -35

 .11حفه ر حکار ص -31

مسلم ر  زلدو ر غ ک انشل  انی حیفن  دا ا   -38

   یییل   یییی  شیییک درانییی  بیییک ه ا یییف. مییی ی حیییفن  

 ا تکمذو اس .

 .15حفه ر حکار ص -32

 

 

 ،گوشت و شیرش، قابل خوردن اسرت 
 گاو باید چهل روز و مررغ سره روز در  

از این که نجاسرت   )و حب  نگه داشته
، و درمقابل ایرن  «بخورد ممانعت( شود

بصری و مالک گفته اند که:  سنی، حرأ
خوردن آن، هیچ اشکالی ندارد مادام » 

کرره گوشررتش خرروب شستشررو داده  
 «77»«.شود

 آنچه که حرام است برهمه حرام است
شرررریعت اسرررالم حررررام دارای   در

عمومی و شمول همگرانی   خصوصیات
است و امری نیست که بر فرد یا ملِّرت  
 به خصوصی حرام باشند امّا برای فرد و
ملِّت دیگری حالل و یا کاری برر غیرر   
عرب حرام و برای عرب حرالل باشرد؛   
نهاد و رن  موجب هیچ گونه امتیراز و  
تفاوتی نخواهد شد و کسی نمی توانرد  
به بهانه این که از طبقره روحرانی یرا    
اشراف یا هیأت حاکمه و... مری باشرد   
ادعا نماید چیزی که بر دیگران حررام  

است. حتری   است برای او حالل و جایز
هرریچ مسررلمانی ایررن حررق را نرردارد 
چیزهایی را کره بررای غیرر مسرلمان     

خرود حرالل  کنرد؛     حرام است بررای 
همرره اسررت و   خداونررد پروردگررار 

رای همره  ربر  مه گیر ورترین هرشریف
می باشد آنچه حالل است بررای همره   
حالل و آنچه حرام است  نیز برای همه 
حرام ابدی است، سرقت و دزدی حرام 

خررواه سررارق مسررلمان یررا   اسررت 
غیرمسلمان و یا مال به سررقت رفتره   
مال مسلمان یا غیر مسلمان باشد؛ باید 
سارق مجرازات شرود، ازهرر طایفره و     
درهرمقامی که باشد قانونی اسرت کره   

)خداوند آنچه را  بر شرما حررام نمروده    
 است.(برای شما روشن ساخته 

بنابر این اقدام به آنچه صریحاً از جانرب  
خدا حالل شده است بالاشکال می باشد 

وانرد آنچره کره    و هیچ مجروزی نمری ت  
حالرت عرادی و   صریحاً حررام اسرت در  

اختیاری حالل نماید امّرا برین حرالل و    
حرررام منطقرره ای وجررود دارد کرره برره 
شبهات مشهور است. درایرن محردوده   

عضی اشرخاص  چیزهایی وجود دارد که ب
نمی توانند حالل یا حرام بودن آنها را از 
هم تشخیص دهند و یا  امری را  که آنان 
مشتبه شده با یکی از ادله شرعی حالل 
یا حرام تطبیق نماینرد و یرا نصری کره     
وجود دارد نمی توانند به علت تشابه برر  

 یکی از آن دو تطبیق کنند.
دستوراسررالم در چنررین حررالتی کرره    

ر باره حالل یرا حررام برودن    مسلمان د
چیزی درتردید باشد این اسرت کره برر    
مسلمان الزم است  از ایرن نروع کارهرا    
دوری نماید تا اطمینان داشته باشد کره  
به کار حرامی دست نزده است چه اقدام 
به این نوع کارها احتمال دارد انسران را  
به طرف حرام قطعی سروق دهرد. پر     
از  دوری ازشبهات یک نروع پیشرگیری  

وسایل و اسبابی است که انسران را بره   
جانب حرام می کشاند امر موجب نروعی  
تربیت دوراندیشانه و مهربانانه از جانرب  
کسی که از خصوصیّات طبیعی و  زندگی 

 انسانی آگاهی دارد.   
 اصل و پایه این قاعده فرمایش پیغمبر

" الحـَل  کـین والحـرام است که می فرمایرد:  
ر مشــتب  ت التــدل کثیــر مــن کــین و کــین ذلــک أمــو 

النـــ   أمــــن الحــــَل  هـــی ام الحــــراما فمــــن ترک ــــ  
اســـتبرألدینه و عرضـــه فقـــد ســـلم و مـــن وابـــع شـــیا  
من ـــ  یوشـــک أ  یوابـــع الحـــرام کمـــ  أ  مـــن یرعـــی 
حـــــو  الحمـــــی أوشـــــک أ  یوابدـــــه أال و إّ  للـــــ  

  «٣١»ملک حمی و أ  حمی اهلل مح رم ه " 
و  است معلوم اسرت  آنچه حالل "یعنی: 

هرچه حرام است آشکار ولی بین حرالل  
و حرررام چیزهررایی وجررود دارنررد کرره  
بسرریاری از مررردم نمرری داننررد حررالل 
ین هستند یا حرام. اموری که دارای چنر 

 حررالتی باشررند شرربهه دارهررا و یررا   
نام دارند و کسی که از این « مشتبهات»

امور به خاطر حفظ دیرن پرهیرز نمایرد    
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افزایش کیفیت سطح خدمات عملیاتی، 
مهمتررین   از پیشررو  رفع مشرکالت  و

 می باشند. آن اهداف
به قرول کارشناسران بررآورده سرازی     
اهررداف سررازمانی از مسرروولیت هررای 
کلیرردی مرردیریت ارشررد اسررت کرره  

و  افکرار  صدد شناسرایی  دربدینوسله 
کارکنان، تشرویق کارشناسران    روحیه
بررای  فرهنر  همکراری    ترویجخالق، 

 ت کراری و تقویرت  مشکالحل و فصل 
افرزایش  مشرارکتی جهرت   کار  انگیزه
عرضره  کیفیت  ی سطحو ارتقاتولیدات 
 باشد.می خدمات 
 اداره پویا    های ویژگی

یکی از ویهگی های برجسته اداره پویا، 
نر  متعرالی و   باورمندی افراد بره فره 

 مشترک است.
مدیریت ارشد می کوشد تا با تلقرین و   

یرک سلسرله باورهرا و    عجین ساختن 
دآگراه  وذهن و ضرمیر ناخ ر باعتقادات 
هردایت   در مسیر خاصی را نافراد، آنا

نموده و دایره فکری مشخصی نسبت به 
ارزش ها و فرهن  اداره برای کارکنران  

 ترسیم نماید.  
ناسران علرم   یرک ترن از کارش  به قول 
ابرداعات   ،سه الیۀ مصنوعاتمدیریت، 

حلقه فکری ارزشها و مفروضات اساسی 
. زمرانی کره   می نمایرد  حتواانسان را ا

وجوه مشترک باورها و ارزشها در افراد 
و  عمیرق اداره یک جامعره و یرا یرک    

دارای فرهنر   اداره آن  ،باشد نزدیک

بوده و ماندگاری و پایدار واحد، پویا و 
 آندر غیررر شررتری دارد. مررداومت بی
، ناپایدار بودهسازمانی پراکنده و فرهن  

 .  می باشد تغییرشکننده و دستخوش 
گذشته، تاکید بیش از حرد   سالیاندر 

پیچیرده   های ثابت، بسته وبر ساختار
 ریرزی  برنامره  بود. ولی اداریسیستم 
کره روش   ها نشران داد  سازمان های

های ثابت، پاسخگوی زمران تغییرر و   
 هرای جدیرد   دلو. مر ندل نیسرت تحو

برخورد متفاوتی برا   یفرهن  سازمان
می کند گذشته های میخانیکی  دلوم

 هرای غیرر   دلومر  در مقابلو پاسخی 
 .  استقابل انعطاف 
رفتارهرا   ریشهبه تمرکز عباراتی نظیر

خاتمره دادن بره پیچیردگی    ی به معن
ی یهای سازمانی نیست، بلکه جستجو
و در جهت دسرتیابی بره ریشره هرا     

کنتررول و  فلسفه های مناسب بررای  
 هدایت افراد اداره است.  

ی ابزارهرا  در واقع این ریشه ها
 سرمت  جهت دهنده افرراد بره  

پدیده هایی استند که می توان 
آن را باورها، ارزشها، هنجارهرا  

فرهنرر   یررک کلمررهو یررا در 
کره البتره ایرن     نامید سازمانی

باورهای مشرترک در ذهنیرت   
ریشه عمیرق و  افراد اداره پویا، 
 نیرومند دارد.
   فرهنگ سازمانی

برررای درک بهتررر از موضرروع، 
خوبست مختصری به فرهنر   

به ادامه مبحث قبلی نخسرت در ایرن   
مقاله اهداف، ویهگی ها، مزایا و عوامل 
موفقیت اداره پویا و فرهن  سرازمانی  

رسی شده، سپ  طبق به گونه گذرا بر
اداره پرداخته می شود. وعده به عناصر

زیرا سازمان پویا به عنروان یرک اداره   
الگو، پایرداری، مانردگاری و مقاومرت    
بیشتر در برابرر پیشرامدهای روزگرار    

بهترر از  داشته و ما را شان  اسرتفاده  
تجررارب و راهکارهررای آن در جهررت  
 بهبود امور اداره مربوطه می دهد. 
تقویررت اداره پویررا در پرری تحکرریم و 

 ماوردیرعیت هریشتر موقرره برهرچ

)رقررابتی( و کرراری خررود در جامعرره و 
ارزش دهرری برره کارکنرران و شرررکای 
در خررویش مرری باشررد. ایررن اداره   

ترا   اسرت کارهرایی   و جستجوی سراز 
 و ختهنیازهای مشتریان را برآورده سا

   د.بخشتوسعه تولیدات موجود را 
افراد توجره   به کرامت انسانیدر ضمن 
و نسربت بره آنران برا احتررام      نموده 

زمینره  برخورد می کند. در همین حال 
را به هدف انکشاف مسرتمر  الزم های 

مهارت های کارکنان، بهبرود فرهنر    
برای بره میران   سازنده جو  سازمانی و
مشرارکت   غررض بستر مناسب آمدن 

در امور کاری و مسرلکی   همه کارکنان
 مساعد می سازد. 

 رشد سرعت بخشیدن به روندهمچنان 
، مروردنظر و دسترسی به اهداف  شغلی

پروسره هرای   کاهش هزینه ها، بهبود 
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 سازمانی بپردازیم.
 نگلیسرریا برره فرهنرر  سررازمانی  
(OrganizationalCulture )

مجموعه ای گفته می شود و عبارت از 
اساسری   ارزش ها، باورها و خطرو  از 

در مواجهرره بررا اسررت کرره مشررترک 
پیشررررامدها میرررران و  رخرررردادها
وحدت نظر و عمرل را خلرق    کارکنان
 خط فکرری  عنوان و در نتیجه به نموده
انجام کار و  تفکرر،  روش صحیح اداره، 
بره اعضرای    را احساسعی نوو  ادراک

 د.ده  جدید انتقال می
ها  برگیرنده ارزش فرهن  سازمانی در

و رفتارهررایی اسررت کرره برره محرریط  
 ادارهاجتماعی و روانی منحصر به فررد  

، دیرردگاهشررامل و  نمایررد  کمررک مرری
ها، نمادهرا،   ها، هنجارها، سیستم ارزش
ادات را و عر رفروضات، باورهر رزبان، م
 می شود.

از نرد تعریرف کوتراه    چ در متن ذیرل 
ترا  ی ارایره مری شرود    فرهن  سازمان
تری از ایرن   مفهوم دقیقهرچه بیشتر 

. دریافت گرددپدیدۀ ذهنی و ناملموس 
سایر مؤلفره هرای اداره بره     پ  از آن

 آسانی قابل درک می شوند: 
 یو باورمنرد  ارزش هرا یک سلسله  .7

قوی و به گونۀ مشخص و مشترک  های
برره نررام میرران افررراد اداره گسررترده 

    فرهن  سازمانی وجود دارد.
یک نطام اعتقادی فرهن  سازمانی  .7
 است. فراد ادارهارتباطی مشترک بین او 

فرهن  سازمانی در اصل باورمندی  .7
یافتره   نظام یفرایندهاهای مشترک و 

دست یافتن  یاز روابط متقابل افراد برا
 اداره است. ینیمع یها به هدف

فرهنررر  سرررازمانی بررره  .7
شترک برای انجرام  باورمندی م

 های مشخص گفته می شود.کار

کره   جمعیهای برنامه ریزی  .7
تحت تأثیر ذهنیت حراکم اداره  
طراحرری مرری گررردد، ناشرری از 

 . فرهن  سازمانی می شود

 برداشرت فرهن  سرازمانی   .7
و مشرترک ذهنری    های جمعی

 . نسبت به برخی پدیده هاست

مجموعررره ای از باورهرررای  .2

 عمل می آید.

از تکنالوژی و افرراد مسرلکی و برا     .7
تولید  چرخه مثبتانگیزه جهت حرکت 

و خالقیت استفاده می شود تا در عرصه 
 گردد.پیشتازی حاصل قابت ر
 ایجاد زیرر  برای مناسب از ابزارهای .7

 استفاده می شود.مناسب  های ساخت

و بروزشرده   جدیرد  هاینرم افزار از .7
 می شود.بهره برده 

تولیردات  برا  به نیازهای مشرتریان   .7
خگویی به موقرع صرورت   رمناسب پاس
 می گیرد.

الیحه وظایف کارکنان، سراختارهای   .2
تشکیالتی، زیرساخت های اداره نظیرر:  
قرروانین، مقرررره هررا، طرزالعمررل هررا و 
فراینرردهای کرراری مطررابق ضرررورت و 
 شرایط جدید ترتیب و بروز می گردند.

 نتیجه گیری

نیازمنردی هرای   رفع  جهت سازمان ها
و  اتشناخت دقیق از تغییرر  باید خود،
 محیطی و جهانی داشته باشند تحوالت
و  ها هییمناسب ترین استرات ندنتا بتوا

پالن ها را ترتیرب دهنرد. یرک ترن از     
دانشمندان می گوید که سازمان هرای  
 آینده نگر باید قابلیت و ویهگری هرایی  

 ری وانعطاف پذیری، نوآو پویایی، :چون
 .را دارا باشندیادگیری 

بره پویرایی    اداره بستگیموفقیت یک 
همررواره د برررای پویررایی بایرر. آن دارد

 استموفق اداره ای  زیرا غییرپذیر بود.ت
 آن و برنامره هرای   تغییرات سرعتکه 

باشد. یعنی از تحوالت  یک قدم پیشتر
و مجبرور  ه دست داشته ابتکار عمل را ب
اسررت خودنبالرره روی برره برره حرکررت 
و نگرر  های آینده اداره  دیگران نباشد.

 همدرن از ثبات گریزاننرد و همرواره بر   
و نواندیشی  ، یادگیرینوآوری نوسازی،

 می اندیشند.
راهکارها و تجارب سازمان های ماباید از

پویا هرچه بیشتر بیاموزیم و به عنروان  
یک اداره اسوه و نمونه آن را سرمشرق  

هرای آن  قرار داده و از دانش و داشرته  
 خود بهره سالم بریم.اداره  بهبود جهتدر

 بودجه

شرامل مجمروع   بودجه سرندی اسرت   
پرولی گفتره   دولت و به همان  صارفرم

رهرای  م که از طریرق ابزا یمشترک و دا
ن از سوی رهبری ارشرد  نمادیو متنوع 
در زنردگی   ود نمنتقل می شرو  به افراد
، دنر و مفهروم مری کن   یایجاد معن آنان

 .فرهن  سازمانی است
یک سلسله نمادها، تشریفات وجود  .7

ارزشرها و  ها جهرت انتقرال   و اسطوره 
، اساسی به کارکنان مشخص و باورهای

 .فرهن  سازمانی گفته می شود
 ،هرای مشرترک   رزشیک سلسله ا .7

 نیمسلط و همبسته با مفراهیم نمرادی  
ن ها، اسرطوره هرا، تکیره    اداست :چون

در قالررب  رب المثررل هرراضررکالمهررا و 
تقل رمنر  رادرانی به افر رفرهن  سازم
 می شوند.

اساسرری کرره ی از فرضرریات الگرروی .77
ه می دهرد  یابداع یا ارا مدیریت ارشد،

از عهدۀ  به رویت آن بیاموزند و افراد تا
پذیری با شررایط  انطباق  نظیر: یمسایل

اداره خارجی و یرک پرارچگی داخلری    
 .  ، فرهن  سازمانی استدنآیبیرون 
 پویااداره مزایای 
بره   امور کراری اداره پیشبرد سریع  .7

 .سمت اهداف از پیش تعیین شده
ها  هزینهکاهش  خدمت رسانی بهتر، .7

 اداره.و استحکام 
کسب ارزش در قبال سرمایه گذاری  .7

 ی.اتمعلوم کنالوژیتدر زمینه 
 .افزایش رضایت خاطر کارکنان .7
در  ادارهتوانررایی تقویررت و بهبررود  .7

    ی کاری.هاپروسه تغییر 
بره   و بره موقرع   پاسخگویی مناسب .7

 پیش آمده محلی و جهانی. تغییرات
 .مهارت های کارکنانانکشاف  .2
های سراختار  انکشاف و بروزسرازی  .7

تشکیالتی، مقرره ها، طرزالعمرل هرا و   
 کاری. پروسه های

برای پیشگیری  ادارهافزایش کارایی  .7
 .کاهش هزینه ها از مصارف اضافی و
 پویااداره عوامل مهم موفقیت 

و ابزارهررای  جدیررد لوژیاتکنرر از .7
و  ایجاد سرعت در کارهاجهت  مربوطه

افزایش کیفیرت و کمیرت محصروالت    
 اداره استفاده می گردد.

پریش   رهای بروزشرده جهرت  از ابزا .7
ریان اسرتفاده بره   ی مشرت بینی نیازها

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3%DB%8C
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می شود که مراحل قانونی را طی و بره  
مدت یک سال به تصویب قروه مقننره   

بدون داشتن  یهیچ دولت .درسیده باش
تواند دست به فعالیت  ینمملی بودجه 

 بزند.اداری و..  اقتصادی، عمرانی،
 بودجه ملی

هرا و   یک وسیله برای تطبیق پالیسری 
کره عوایرد و    استاولویت های دولت 

را مصارف پیشبینی شده ادارات دولتی 
در . می گیرددربر جریان یک سال مالیدر

 :افغانستان بودجه ملری شرامل دو بخرش   
 .می شودانکشافی  بودجه بودجه عادی و
 ،اسری قانون اس 77و 72مطابق به ماده

حکومت هر سال سند بودجه را تهیه و 
 هایبرای کسرب نظریرات و پیشرنهاد   

. می فرستد پارلماننمایندگان مردم به 
داشتن یک بودجره شرفاف و متروازن    

 نظریات مسووالنزاده بحث ها و تبادل 
 ست.ادارات اهای کاری  بخش

بره   ،ندا ن بودجه به این باورکارشناسا
سروی   که بودجه ملری از  ای هر اندازه
به همان  ،نقد و بررسی گردد مسووالن
تهیره  ه شفاف و متروازن  ربودج پیمانه
 . می گردد
 بودجه عادی

بره مصررف    اتعادی ادار صارفبرای م
 نخواهریازات و ترامت :ندرمان ؛می رسد

هزینه های  و ان دولتیکنکاردستمزد()
 ها.  وزارتخانه امور کاری

   بودجه انکشافی
کره توسرط    برای پروژه های انکشافی

بره   گرردد  تطبیق میطر  و حکومت 
و شرامل دو بخرش    مصرف مری رسرد  

 .اختیاری و غیراختیاری است
در افغانستان هر نوع کمک که خارج از 

حیرث  ه بر  ،بودجه ملی مصرف گرردد 
 گردد.  بودجه انکشافی محسوب می

 بودجه اختیاری
 و می باشدنزد حکومت موجود پول آن 
کره  د تصمیم می گیر در مورد حکومت
   .دبرسانمصرف به در کجا و کی آن را 

 بودجه غیراختیاری
حکومت نیست و بیشرتر در  نزد پولش 

و  اختیار تمویل کننردگان مری باشرد   
 مصارف آن مشرو  به نظر آنان است.

م رراهر رفیدن به آن راررایل رسروس
اتی است عملی ،د. پالن طراحیمی ساز
موضروعی را برمبنرای    می خواهرد که 

پرریش تعریررف شررده، هررای از  شرریوه
  .دهدتغییر

فررد   پالن، یرک رویرداد منحصرر بره     
و انتهرای   َابتردا نیست که دارای یک 

مشررخص باشررد، بلکرره یررک فراینررد 
کننررده  دایمرری و مررنعک   ،مسررتمر

 است. اهداف تغییرات و رسیدن به
پیچیده امروزی، بدون پالن ادارات در  

های دقیق، امکان ادامه حیات نیسرت.  
هرا و   آگراهی از فرصرت  پالن، مستلزم 

بینری شریوه    تهدیدهای آینده و پیش
 .هاست مواجهه با آن

کره   اسرت پالن فرآیند تحلیل و تفکر 
دف نزدیرک  رراه را برای رسیدن به ه

می سازد. پالن واژه انگلیسی است در 
دری با واژه برنامه ترجمره  فارسی زبان 

شده است. پالن طر  قبلی است برای 
بره شرکل    رسیدن به هدف مورد نظرر 

 .(سیستماتیک)ندسامانممنظم و 
پالن طر  و یا دید قبلری و پیشربینی   
شده است، جهت انجام فعالیرت هرای   
اساسی سازمان و رسریدن بره هردف    
مشخص و معیین با کمتررین هزینره و   

 زودترین زمان ممکن.
در پالن گذاری هرا اهرداف، وظرایف،    
منابع مالی، منابع بشری، ابزار، زمران،  

گرفته می شود. یابی درنظرارز تطبیق و
باید افزود که برای انجام هر کاری باید 
یک پالن مشرخص و علیحرده وجرود    

 داشته باشد.
از آن جمله طر  پرالن بررای اداره و    

   اصول بودجه

بودجه دارای دوازده اصل است کره بره   
طور معمول در تهیه بودجه سراالنه در  

 نظر گرفته می شوند:
 نه بودن بودجهاصل ساال .7

  اصل تعادل   .7
  اصل وحدت  .7
   اصل کاملیت یا جامعیت   .7
  صل شاملیت یا تفصیل  ا .7
   اصل تخصیص و عدم تخصیص   .7
 یاصل انعطاف پذیر .2
 بودن هزینه ها یاصل تحدید .7

 بودن درآمدها یاصل تخمین .7

 عملیات یاصل تنظیم بودجه بر مبنا .77

 اصل تقدم درآمد بر مخارج .77

ز مستمر ا یاصل تفکیک هزینه ها .77
 .غیر مستمر
 مراحل بودجه

 یپیررو  یکه از نظام پارلمان یهر کشور
از  یبا انردک تفراوت  آن شود بودجه  یم

که  عبور می نمایدچهار مرحله جداگانه 
مراحرل   ،مرحلره را  مجموع این چهرار 

 :عبارتند از و به ترتیب می نامندبودجه 
 بودجه رحله تهیه وتنظیم و پیشنهادم .7

 مرحله تصویب بودجه  .7

 بودجه  یه اجرامرحل .7

 جه.مرحله نظارت بر بود .7
 پالن

فرایندی برای رسیدن به هردف اسرت.   
 ترین و آسران   ترین، کلیدی  پالن مهم

ترررین سررند برررای رشررد، انکشرراف و  
 است.  نظری به اهداف موردابدستی

 کراهش  درتواند نقش مهمری    پالن می
هرای   اشتباهات یرا تشرخیص فرصرت   

 .داشته باشد یپنهان
و سراختن آینرده    پیش بینی پالن به 

کند. پالن پلی بین   کمک می ادارهبهتر 
 .  است وضعیت موجود و آینده مطلوب

بره  بیشتر از اکنرون و   پالن اندیشیدن
 یرین . پرالن تع نگریسرتن اسرت  آینده 
و  ، یابنرده مسریر حرکرت   هدف کننده

 گیرری   ست. پالن تصمیمهاوصول به آن
در مورد این که چه کارهایی بایرد   است

 .  و کدام کارهایی نشود انجام گیرد
پالن تجسم و طراحی وضعیت مطلروب  

هرا و    ن راهدر آینده و یرافتن و سراخت  

برای هرر کرارکن    پالن کارتهیه 
برنامره  اداره است. پرالن کرار،   

ریررزی فعالیررت هررای کارکنرران 
خدمات ملکی به اسراس الیحره   

سرت  وظایف جهرت حصرول د  
 .   وردهای متوقعه استآ

رویهم رفته، پرالن هرای کراری    
سازمان به صورت عمروم بره دو   
 دسته تقسیم بندی می شود:

پرررررالن اسرررررتراتیهیک  .7
(Strategic Plan) 
 (.Action Plan)پالن عملیاتی .7

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%AF%D9%81
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%AF%D9%81
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%DB%8C%D8%B4_%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%DB%8C%D8%B4_%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C
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طی کند تا به اهداف بلندمردت  
تواند از  خود برسد. این سند می

یک صفحه تا یک کتابچه جامع 
باشد که اندازه و حجرم آن بره   

هرای    و پیچیدگی ادارهبزرگی 
 ی دارد.محیطی آن بستگ

 پالن عملیاتی   
یرک   و تدارکاتیعملیاتی  پالن
ت که اقدامات الزم راهسنقشه 
اهررداف برررای رسرریدن برره را 

برره صررورت کامررل و  سررازمانی
ایرن   جامع ترسیم مری نمایرد.  

 اجرای پالن عملیاتی

برررای تطبیررق یررک پررالن عملیرراتی، 
یکسلسله فعالیت های اساسی وجرود  
دارد که در متن ذیل به برخی از آن ها 
به طور فشررده اشراره مری رود. ایرن     
فعالیت ها می توانند در راستای تحقق 

 پالن عملیاتی ممد واقع گردند:
پررالن یررک  و اجرررای هیرربرررای ارا .1

سرت ترا پریش از    انیاز  خوب عملیاتی
دقیق از  شناختهمه تمام اعضای تیم 

چگررونگی پررالن عملیرراتی داشررته و  
مسرروولیت هررای خررویش را در قبررال 
اجرای آن به صورت درسرت بداننرد و   
نسبت بره تحقرق آن پابنرد و متعهرد     

 باشند.
ول ومسبه عنوان مدیر یک نفر باید  .2

عملیراتی باشرد و   پرالن  و پاسخگوی 
رای آن اقدامات مناسرب را بررای اجر   

   تنظیم نماید.
و اجررای   ادارهماموریت  انجامبرای  .3
 کمک کننرده یرا معراون   یک نفر  پالن

 الزم است.

ول وباید یک فرد مس پالن بخشهر  .4
   داشته باشد.

مراحل عملیاتی باید خالی از ابهرام   .5
بوده و به روشنی بیانگر ایده ها و افکار 

 موجود باشد.

اداره از مشخصرات  افراد  دهیآگاه  .6
و ایجرراد حلقرره هررای ارتبرراطی  نپررال

مهم میان پالن ها و افراد اداره  مناسب
 .و ضروری است

همراهنگی در   ایجراد  این امرر باعرث   
اجراآت کراری و ارتباطرات سرازمانی    

 .خواهد شد
معیراری بررای    دبای پالنهر مرحله  .7

 .  تعیین بودجه داشته باشد

 پرالن تاریخ گرام بره گرام اجررای      .8
 دفعملیرراتی برررای رسرریدن برره هرر 

 نیاز است. موردنظر،

تاریخ تکمیل پروژه باید به روشرنی   .9
   ذکر گردد.

 

   پالن استراتیژیک

هیک یررک فعالیررت  یپررالن اسررترات 
امرور  مدیریتی است که بررای تعیرین   

شرود. ایرن     یاستفاده م مختلف اداره
هرا،   عبارتنرد از: تعیرین اولویرت    امور
منابع و انرژی، اطمینان یافتن  بر تمرکز

کارکنان در جهت اهرداف  آیا از این که 
 ؟کنند  حرکت میاداره 
ای پیرامرون نترایج     هقنامر تعیین تواف 

هرا، و ارزیرابی و    و خروجری ورودی ها 
ترین   تنظیم حرکت سازمان در مناسب

ق یافتن با تغییرات تطابو  جهت ممکن
 محیطی.
هیک یک تالش مرنظم  یاسترات پالن     

هرای   و مستمر اسرت کره زیرسراخت   
 ادارهرا در  آتگیررری و اجرررا  تصررمیم
 دهد.  شکل می

د ترا  نشرو   سربب مری   هرا  این تالش 
چره  طرور؟  چ ادارهکره   گرددمشخص 
ه یر برای چه کسری ارا ؟ چرا؟ چیزی را
 ؟ کند  می

ت برره موفقیرر پررالن اسررتراتیهیک  
و فاصرله   بلندمدت سازمان توجه دارد

زمانی طویل المدت داشته، برای بیشتر 
از سه سال دیزاین مری گرردد و دارای   

 اهداف بیشتر و وسیعتر است.
 .   آینده استبربیشتر آن این تمرکزبنابر

سندی است کره در  پالن استراتیهیک 
هررای مررورد نیرراز جهررت  آن فعالیررت

 سررایرو  اداره دافریدن برره اهررررسرر
مشرخص   مرتبط بره آن  عناصر حیاتی
  .می شوند

نقشه راهیست کره  پالن استراتیهیک 
باید چه مسیری را  اداره .دهد نشان می

یک پالن کوتاه مردت بروده و بره طرور     
معمول برای یک سال طر  می شود. در 
مورد که؟ کی؟ کدام فعالیت را اجراَ می 

 علومات نمی دهد. کند؟ م
بره  دقیرق  یک طرر   در پالن عملیاتی 
 اداره کره ه ترتیب یافتصورت گام به گام 
موردنظر ف اهدسمت ارا برای رسیدن به 
 .هدایت می نماید

این اقدامات، پایه های اصرلی و بنیران    
کسب و کار را تقویت بخشیده و موجب 

تولیرد مری   ی در کاراستحکام عملیات 
 شود.

هررای عملیرراتی، ن پررالهنگررام ترردوین 
ی اداره بره  نیازمندی ها و محدودیت ها

ه و وظرایف  شرد کامرل شناسرایی   طور 
 مشرخص تمامی اعضای تیم به صرورت  

الزم برای اجرایری شردن    تدابیرشر  و 
 آن ها در نظر گرفته می شود.

 کاری است کهعملیاتی ابزار دقیق  پالن
را برررای رسرریدن برره  ادارههی یاسررترات
 .دمشخص می نمای ،هدف
 پرالن، جزئیات در نظر گرفته شرده در   

 دیدگاهرا برای رسیدن به  ادارهماموریت 
 مورد نظر کمک می کند.

عملیراتی نخسرت اهرداف و     پالنبرای 
گرردد،  مری   وظایف اعضای تیم مشخص

در روند برنامه ریرزی   ی تیمسپ  اعضا
را  الزممشارکت داده شده و گزینه های 

نه ابهام هرگو .نمایندمی تجزیه و تحلیل 
هرای عملیراتی از    پالنزدایی در اجرای 

به شمار می رود و در نهایرت   اولویت ها
مری   پرالن پرداختن به جزئیات و کلیات 

را برای رسریدن بره   اداره تواند اطمینان 
 نماید. تضمین، موفقیت

از اتالف زیادی شده تا حد  پالن رهایکا
کاری کاهد و انگیزه می و زمان ها هزینه 
تقویرت  اداره ف اهرد اسیدن به را برای ر
 نماید.می 

هرای   پرالن از بهترر  برای بهرره منردی   
بحران یا آسریب  باید مدیریت  ،عملیاتی
و تمرامی   شرود  در اداره ایجراد  پذیری

شناسایی احتمالی فرصت ها و تهدیدها 
ارزیابی این عناصر موجب بهبود  .دگردن

هرای مثبرت و   فکتورکارایی و شناسایی 
 .دمی شومنفی در کار 
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ډرررررک مهو اوسرررررتو  و! تاسرررررو تررررره م لومررررره دو چررررري 
 مررروږ پررره وواهررره کررر  اررره و ررررو وختررره اررره  ررروې خررروا د 
 ر لګرررو پررر نررک  چادو رره  ررول دل  ارره بلرري خرروا 
خپل هسررري  ګرررلې  رررول دل. پررره دې خرررارر   مررروږ 

ر کررا و   ررول دل پره وواهرره کرره د  ررچیک اافرا  و رر
او افررررررررا  پرررررررره کرررررررر   ررررررروو دو آن تررررررررر دې چرررررررري پرررررررره 
ب اررا و و کرره ور   ررول حیوا رراتو ترره هررم  ررچیکان 
و ررل  ررول دل  بلکرره تررر اوسرره دا هررم  ررو دود  ررو  

و  د رروا   رر   رروو چرري کلرره  ومرراک بیررا   ررول او   

 ګرررررو   ررررروو  ومررررراک هرررررم  رررررچیک   ګرررررول  د ررررره   
 بو ي او وا ه:  وماک مو  چیک ارل. پره ور   رو و 

ایسررررا ا و کرررره خررررو هرررررو وارررره خپررررل خلرررر   ررررچیکان 
ګڼرررو او  هررراې و با رررکل ځرررلول. اررره وس واررررل  رررو 
ودای  هم و با کل  و ول تر څرو خل رو تره و ر و 
چري دا ارروو  رچیک  ررا اروو یخهرریت دو.  و اوس 
پرررره د رررره ای هرررره کرررره دا  رررره څ ررررلړ چرررري د اررررومه و رررري 
مررررلل  ررررچیکان دل او د اررررومه و رررري مررررلل  ررررچیکان 

ه وو  پرې ررررررلو هللا  رررررره  ررررررو  رررررره دل؟ ځ رررررره پرررررره د رررررر
مکلرررر  اررررلل پرررره د رررره ای هرررره کرررره  و دا  رررروا ړ چرررري 
ور   روو ایسرران ارره هرڅرره هررم پرره واډ رري وو  د 
هللا پرررررره ه و کرررررره ور   رررررروو ول  د  ررررررچیک  ررررررفت 
و سررررو  رررادو  نررررو ل او ه مررره  ررره دل  اااتررره پررره 
هغرره ځررا و و کرره پرره   ی ررو وو  کررا و  ا ررکاو ېرر و 

ول سرررردت   ابررررت چرررري پرررره ویرررري )ډرررررآن او متررررواتر  ارررر
ول. د  ررررابتو مررررروا دو پرتررررره  ررررروا ل د  ررررره ګ ررررران پررررره 
توګررررره د  ررررروا  پررررره اشررررره کرررررا و  ا رررررکاو ېررررر و  خرررررو 
هغررررره وو   ررررر  د ه موارررررو حرررررق څرررررو   ررررره اررررررل چررررري 
 مرررروږ د ورررروا و و رررررو برخرررره  رررر   رررر  پرررره ډ  رررري وو  

د دغررررري خ ررررر ل اپرررررا و  ررررررعي او ا لررررر   حت ررررره ګڼرررررو.
 دهئل  ته.

په تفهیل که مرو ا لري دایرل میکره  او ه ځ ره 

ا لررري دایرررل داتررره اررره  ررروې خررروا اهرررا دو او اررره بلررري 

خرررروا  رررر   رررررعي دایررررل پیلرررر  اررررول   ررررو ارررروملو با ررررک 
فهل ررررررررررررررس    رررررررعي مرررررررررل  رررررراد ېررررررر و  و هریرررررررررررر لي دارررررررررررررررا

دایرررل  ررر  د پیلررري پررره توګررره  ررراد ېررر و. ا لررري دایرررل پررره 
خل رررو کررره دا خ ررر و د  دې هکلررره دا دو چررري  مررروږ پررره

 ه ررررا  سررررب   ررررو ې ل ارررره  ررررو څررررو  د بررررل چررررا د 
خپلوا ررو څررو   رراد اررلل چرري فکیررا څرره وو   کلرره د 

 
ت
م ابرل ارو و    ګرون  چا اه او ل وور   و؟ فو ا

  و چري تاسرو و ري  مروږ مرلو  رچیک  ره ګ را؟ آ را دا 
خررراب مراررا ارره  ررله څخرره تللرر  چرري تاسررو  ررچیک  رره 

ږ پررره وواهررره کررره د و تررره وا اسرررت؟  رررو وخرررت مررره  مرررو 
 روو م ررچو و سررلل بیرران پرره ولررا و کرره وایررک د  ررو بررل 

چررا پرره ور  تلرررن کرره ږ  ررکو  و ررر ویهجررا   رر  داوو چرري 
ورررو  خلررر  م ارررو و ارررلل چررري  ومرررو ل یرررخ  تررره 
برررره  ررررچیک وا رررره او ارررره څررررو   ررررچیک  رررره و ترررره وا رررره 

 هغه کافر دو.
اوس ارررررررره پو ررررررررتهه و څخرررررررره وېرررررررر و چرررررررري د دغرررررررري  

ایرل  رته؟  رو څره دایرل داوې د ا اراک اپرا و اروړ د
بره و ا رال ارلل؟ اره هرڅرومرو اره ال ره پلروو ت ررلو 
ایسرران ول دا رر و دایررل  رره ېرر و پیررکا ارروهو چرري ارره 
 رر  څررو  فکیررا  ررچیک و  رره ګڼررو  کررافر دوه ځ رره د 
ډررررررآن د  رررررسو  و وسرررررته بررررره د چرررررا پررررره هکلررررره څرررررو  
دا  و ډ  ي ااثاروک او ډ  ري ااکهار  دایرل )ډررآن 

چرررري وا ررره: فکیررررا واررررک   رررا متررررواتر حررررک م  پیرررکا اررررلل 

فکیرررا  رررچیک دو؟ ارررره د ررره وو  ډ  رررري دایرررل پرترررره 
پر چرا د کرافر ح رم ارو  هرم  ر  دایرل ت فرر  دو چري 
خپلرره ح ررم ارروو که ترره و ررر خ ر ررا  دوه ځ رره پرره 
 ررررل ت کررره د حرررراړ ا اررراک چررري ترررر افرررر ویرررر ح رررم 
دو  هررم ډ  رري ااثارروک او ډ  رري ااکهارر  دایررل ترره 

بيخرررري څرګهررررک او  ا تیررررا ارررررل. د افررررر ح ررررم اررررو  خررررو 
ډ  رررررري  رررررررعي دایررررررل ترررررره ا تیررررررا ارررررررل.  ررررررو د رررررره وو  
ایسررا ان د ارروړ آ ررت  ررا حررک م پررر بدسررر خل ررو ترره 
کررافر وا رره پررره دې چرري د دوو د خوهرر و سرررلل ترره  ررر  
 رررررچیک  ررررره دو و لررررر ؟ د دغررررري خ ررررر ل  د پررررره  اتلرررررو که 

 اهوان که  ه واض  ا  ل.
 

 په دې هکله میتل   رعي دهئل  ته:
أو  هغه آ تو ه چي د حرق پره ه و کره مملومرو  

ور   ولو ارامو خل رو تره ډررآن ارر م ور   رول 
و لرررررررري دل  د  رررررررررچیک تررررررررو ل  ررررررررر   رررررررره دل و سررررررررررو 

 کا و يه هللا پا  و لي دل:
  ڱگ  گ  ڳ  ڳ    ڳ  ڳ  ڱ  ڱچ

ڱ   ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ   ڻ  ۀ  

 ١١اإلسراء:  چہ   ھ     ھ  ہۀ  ہ   ہ

مره وریرچ چري هللا  ر  هغره څرو   اح ره  

ور  حررررررراړ اررررررلل دل. څررررررو  چرررررري پرررررره مملوما رررررره 
هغرررره وا   ترررره مرررر  وا  و اررررلو وو  وور  ېرررر و د 
  پررررره ور ررررره کررررر  دل اررررره ت ررررررو  ررررره دو   رررررو)د ډاترررررل

 اول.      ه اه دو سرو مرسته ا  ل.
  ڱگ  گ  ڳ  ڳ  ڳ    ڳ  ڱ  ڱچ

 ٣٢9آ  عمرا :  چڱ  ں  ں  ڻ  ڻ

ل اسران مرلو د هللا په ه و کر  ور   رو  

مرررره ګبرررره  بلکرررره هغرررره د خپررررل څ رررر ن پرررره خرررروا کرررر  
 رو کل دل  و ل و او  ا  ل. 

داته هللا پا  اه هغو اسا و سررو هرم د  رچیک 

ترررررررررو ل کرررررررررا و  حت ررررررررره او ه مررررررررره  ررررررررره دل 
هغرروو ګرځررو ي چرري پرره ا ررومه وو   رر  د 

 رررو د ررره پررره هکلررره د هرررت  ېررررو و ارررلو دو. 
آ ررررررت  رررررر و چرررررري د هللا پرررررره ه و کرررررر  د ور  

اسرررررا و سررررررو هرررررم د  رررررچیک ترررررو ل  رررررو و 
 کا و  ه ړ او نرو ل  ه دل. 

 ‡دو رم هغره آ تو ره چري د پ غ   ا رو
پررررررره هکلررررررره  ررررررر  هرررررررم د ور   رررررررو و ترررررررو ل 
کرررا و ي دل  د  رررچیکا و ترررو ل لررر   ررره دل 
کررررررررررررا و يه ډرررررررررررررآن اررررررررررررر م و ررررررررررررر ځا و رررررررررررره د 

ډراتلرن  هرک ي او د هغروو  ‡پ غ   ا رو
ظلرررم  ررر  د پ غ   ا رررو پررره هکلررره بیررران ارررلو 
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 ه دې ا و هللا پا  و لي دل:دوه پ

ڭ  ڭ  ۇ   ۇ  ۆ  ۆ  چ 

ۈ  ۈ   ٴۇ  ۋ   ۋ  

ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې   

 ٦٣آ  عمرا :  چې  ې

 ررر   ررر ه هغررره اسررران چررري د هللا اررره  
آ تو رررو ا کرررا  ارررول  پ غ  ررر ان پررره  اح ررره وریررره دا 
  ګه د اامه ایسرایه وروا و هغره خلر  هرم وریره 
 چررررري پررررره ارررررک  او ا هررررراا امرررررر ارررررول  د ررررره وو  

 .اسا و ته د د دوو که اذاب خ   و الو
پره هکلره هرم د  ‡داته و هو چري د پ غ   ا رو

ډتررررل تررررو ل کررررا و   ررررول دل. و رررره وو  آ تو رررره 

د مملوما رررررررره ور  ا ررررررررکو  ‡چرررررررري د پ غ   ا ررررررررو
بیان اول  د ډررآن ارر م پره  رو و ځرا و و کره هرم 

 «٣»  ا لي دل.
داترره و هررو چرري پرره د رره وو  ډ  رري مرروا دو کررره 

تررو ل کرا و  حت رره او ه مرره  رره دل هرم د  ررچیک 
ګرځررررررو   ررررررول. پرررررره حررررررک ثو کرررررره هررررررم د رررررره وو  

 :است  ا  و هو
ي  الل ه  ع ن،ـه   ع ن، ش ق یق    ع ن، خ ب     ک،ن  األ ر تِّ ر ض 

ــــل   اهلل  ع ل ی،ــــه   ــــو   الل ــــه  ص  ــــع  ر س  : ه  ج ر،ن ــــ  م  ب ــــ   
ر   ه  الل ـه   فـ و ج ـب  أ ج، نـ   ع ل ـ  الل ـه   و س ل م  نـ ب،ت غ ي و ج،

ـــر ه   ــن، أ ج، ــب   لـ ـم، ی  ،ك ــ ، م  ن ــ  م ــن، م ض ــ   أ و، ذ ه  و م 
م   ـــو، ی،ـــر   ب ت ـــ   یـ  ـــد ب  ک،ـــن  ع م  ـــنـ،  م، م ص، ـــ    م  ـــی،ا    ك  ش 

 «٦» .أ ح د   ل م، یـ تـ،ر ك، إ ال  ن م ر ة  
څخره   لرول وا ره:    یق د خاراب 

هجررک سررو پره دا ر و حرا  کره  مروږ د پ غ  ر 
وارررل چررري د هللا  نرررا مرررو  و رررتله   رررو  مررروږ ا رررر  

ه   او د خپررل هللا  ابرت اررل   مرروږ ځی ررو خلرر  و 
  و  ررررررررره ا ررررررررررو هیڅررررررررره برخررررررررره  ررررررررر ) دې د یرررررررررا کررررررررره

ررر   خو ارره  ارره د ررو خل ررو څخرره مهرر   برر  ا   

ک په و ځ وور   و اره  روې  رله پرتره  ح 
 
وو  د ا

 . و و هیڅه  ت  و    پاته  ه  وو

و تررره وو رررل: و ررري  ررره. بیرررا  ملسو هيلع هللا ىلصغ  ررر  باررررل  ررره دل؟ پ 

وو ل: آ را  مروږ ور   رول  هتیران  ره دل  ا ر
 ملسو هيلع هللا ىلصاو د دوو ور   ررول دو خیرران  رره دل؟ پ غ  رر  

وو ررررل: و مررروږ و رررري د دوو  و رررل: و ررري  رررره؟ ا ررررو 
 په و ا کل اه د   سرو د ه ویر وا  ؟ 

و ترررره وو ررررل:  و د هللا پ غ  رررر   ررررم  هللا  ملسو هيلع هللا ىلصپ غ  رررر  
 . )ا کې هه مه اوو . ه نا ج اول هیڅکله ما 

پره  ررل ت کرر  د  رچیک اافرا  کررا و   رول هررم 
 :دل  خو موا د    په  اتلو که وو  دل

 ررررررررو پرررررررره ا ررررررررومه وو  د  ررررررررچیکا و سررررررررتا هه چرررررررري 
ایررخاي  رره ی یرررن  ررول  رره وله ا رره دا آ ررت چرري 

ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  چ وا ررره:

ڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  

  ٢9النس ء:  چڈ   ژ  ژ  ڈڎ
چررري د هللا او پ غ  رر  ح رررم وم رررو   څررو  

 ررو هغرروو ارره هغررو خل ررو سرررو ملګرررل دل چرري هللا 
ای رررراړ و با ررررکل اررررلو دو چرررري هغرررره پ غ  رررر ان  و ررررر 

 رررررررو   یکرررررررران دل او دا  رررررررره    رررررررتی و   ررررررررچیکان او 
 ملګرل دل.

 رچیکا و ا رومه سرتا هه  روې دو او  رو و داتره د
ملګرررررل بلررررل  ررررول دل. دا رررر و ا ررررومه پرررره و رررر  

 پرته امتیان هم اوهو ې و. ستا هه اه ویي
دو ررررم دا رررر و چرررري د ځررررا ګلو ایخا ررررو پرررره هکلرررره 

د و وله ا رره د رره آ ررت چرري پرره احررک کرره ح ررم  ررو 
 ور   و و خل و په هکله وا ه:

ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  چ 

ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې     ۋٴۇ

ەئ  ەئ     ائې  ې     ې  ى  ى  ائ

   ٣45آ  عمرا :  چوئ  وئ
دو رره  سرر  ل   ررو ارره تاسررو ترره وپو رره او د   

ستاسررررررو م ابررررررل ډرررررروړ ترررررره هررررررم د رررررره وو  وپو رررررره او 
د دو ررررره  سررررر ک ي دل او دا و ځررررري د خل رررررو ترررررر مررررره  
سرررررو ا وو او دا پرررره دې خررررارر چرررري هللا ی ررررا   هغرررره 
خلررر  م لررروړ )څرګهرررک  ارررلل او ستاسرررو اررره مهځررره 

 رررررررچیکان ا تیررررررراب ارررررررلل او هللا ی رررررررا   ظاملررررررران  ررررررره 
 .خو ول 

سررررر و  ررررراد  رررررول داترررره د  رررررچیکا و پررررره ا و دوو تف
دل:  رررو دا چرررري د هللا پررره ه و کرررره ور  ا رررکو ترررره هللا 
ی ررررررررا   څررررررررو   رررررررررو و اررررررررلل او برررررررررل تفسررررررررر  دا چررررررررري 
ستاسرررو ارررره مهځرررره دا رررر و خلررر   ررررو و اررررلل چرررري د 
حررق پرره وګررر کرره د کلرر  پاترره ا ررکو پرره و رره د  ررو و 

 «4»خل و په هکله د  اهکل و اواو و تیا وارل. 
ه: وا رررر بررررل مثررررا   رررر  هغرررره حررررک م دو چرررري ایرررر 

 کره پره دا ر و حرا   رو رو تره پو تره احکد پ غ   
و سرررو ملګرررل و    چرري ابرروب ر  ا ررر او اث رران

 ررر پرره خپلرره ا رره وواهرره   ررر وار ېررکو  پ غ  رر 

ــــ  ع ل ی،ــــك  إ ال  ن ب ــــي   أ و،  » و ررر  و رررل: ــــد  ف م  اثـ،ب ــــر، أ ح 
ا    یقل  أ و، ش   ید  دِّ  «5»«ص 

پررر اې احررکو! پررر خپررل ځرراو ویهرر   رره   
تررررا د پاسرررره  ررررا پ غ  رررر  دو  ررررا  ررررک ق دو او  ررررا هررررم 

 .دوو  چیکان دل
دا څرګهکو خ ر و دو چري ترر مل  رو میکره د  رو چرا 
پرره هکلرره د  ررچادک و ا کو هرره د ویرري پرترره  رره ېرر و 
ا ررکاو   ررو دا وو  یررخ  ترره  ررچیک و ررل  رررا 

او  أد ویررررررري پرررررررر بدسرررررررر ا رررررررکاو ېررررررر و چررررررري د هللا
 پرته    بل څو   ه ې و اوهو. ملسو هيلع هللا ىلص   پ غ

 کررره وا  رررو:« ا جچررراداتررراب » پررره  :امررراړ بیرررا ل 

  . ک     ال  یـ ق و   ف َل  ل ش   یدل 
د رره برراب د دې خ رر ل پرره بیرران کرره دو  

 .چي سلو به دا  و  ه وا ه چي فکیا  چیک دو
اکمرره بررک  ااررک   ای ررو د د رره اهرروان پرره  ررر  

یدنـي: علـ  ســبی  القطـع  إال فیمــ  ور، »  کره وا ره:
 «٢».«که الوحي

» م لرررر   رررر  دا دو چرررري پرررره ډ  رررري  
وو  بررررررره د اررررررروړ یرررررررخ  پررررررره هکلررررررره « پرې هرررررررکو

ه اررره هغررره پرتررره چررري پررره هکلررره  ررر   رررچیک  ررره وا ررر
  ا ل  ول. « د هللا فیهله » ویي

 هم وللي دل: :دا   ګه حافظ اب  حجر 

  «7» .أ ي، ع ل   س ب ی   ال،ق ط،ع  ک ذ ل ك  إ ال  إ  ، ك     ک  ل،و ح،ي   
ک  ررررو یرررخ  تررره د  ررررچیک و لرررو پرررره  

 هکله به اه ویي پرته پرې لو  ه اول. 
ترررر  رررراد  رررول اهررروان ه ررررکل  :امررراړ بیرررا ل 

و وسررررررررررته د رررررررررره دوو حک ثو رررررررررره  او ل دل چرررررررررري 
 فرما ه:  

ــــر ة   ع ـــن  الن ب ـــيِّ  -۱ ــ    أ کـ ــو ه ر یـ، الل ــــه  » :ملسو هيلع هللا ىلصبـ 
ـب یل ه   و الل ـه  أ ع،ل ـم   َ  ه ـد  ف ـي س  ــن،  أ ع،ل ـم  ک م ـن، ی  ک م 

ل م  ف ي س ب یل ه    .«ی ك،
و لررري: هللا  ملسو هيلع هللا ىلصابرروهر رو وا رره: پ غ  رر  

پرررره هغرررره چررررا  رررره خ رررر  دو چرررري د دو پرررره ه و کرررره 

 چرراد اررول او هللا پرره هغرره چررا هررم  رره خ رر  دو 
  چي د دو په ه و که ویو ا  ل.  

ـــي  الل ـــه   -۲ ـــ ع د يِّ ر ض  ـــد،د  الس  ـــ ،   ک،ـــن  س  ع ـــن، س 
ـــه : أ     ـــر ك و     ملسو هيلع هللا ىلصر س ـــو   الل ـــه  ع ن، ـــو  و الم ش، التـ ق ـــ  ه 

ت تـ ل وا  فـ ل م   م     ر س و   الل ـه   ـك ر ه   و   ملسو هيلع هللا ىلصف  بـ،  إ لـ   ع س،
ــــك ر ه م،  و   ــــر و   إ ل ــــ  ع س، ــــ    اآلخ  ــــح      م  ــــي أ ص، ف 

ــ ذ ة  و   ملسو هيلع هللا ىلصر س ــو   الل ــه   ــم، ش  َ  ل    ــ ل  ال  ی ــد  ال  ف ــ ذ ة   ر ج 
م  إ ال  اتـ بـ د      ن   الیـ و، ز أ  م  : م   أ ج، ی ض،ر کـ     ک س ی،ف ه   فـ ق    

ــز أ  ف ــَل  ل  فـ ق ـ    ر س ــو   الل ــه   ــ  أ ج، أ م ــ   » :ملسو هيلع هللا ىلصأ ح ـدل ك م 
ـــ   الن ـــ ر   ـــن، أ ه، : أ ن ـــ  «إ ن ـــه  م  م  ـــو، ـــن  الق  ـــ ل م  ـــ    ر ج    فـ ق 

: ف خ ر ج  م د ه  ك ل م   و ب ف  و ب ف  م د ه   ب ه   ب        و  ص  ح 

  پرره مرروا دو کرره حتررد د  ګررلې د مررو ا

هررررم د سرررر و تررررو ل کررررا و   ررررول دله د 
 ا     د سرررررررررررو ي پررررررررررره ا و سرررررررررررچل بررررررررررر  

رررررررررررک  ح 
یرررررر 

 
ه : وا رررررره:  ح  ــــــ    ــــــر  فـ ق  ــــــ ء  ع م   َ ف 

ا  ـــم، ع ل ـــ  الب  ط ـــ   ـــقِّ و ه  ـــن   ع ل ـــ  الح  أ ل س،
ـــت،َل ه م، ف ـــي  ن ـــة   و بـ   َ أ ل ـــی،س  بـ ت،َل ن ـــ  ف ـــي ال

 : : ف ف ـــیم  نـ  « کـ ل ـــ »الن ـــ ر ا ب ـــ    ـــي ب ـــ    د،ط 
ك م  الل ه   ع   و ل م   ی ح، ن ی ة  ف ي ، ین ن   و نـ ر،ج  الد 

 : ـــ    نـ ن ـــ   فـ ق  ی ـــ  اک،ـــن  الخ ط ـــ    إ نِّـــي  »کـ یـ،
ا  «١».«ر س و   الل ه  و ل ن، ی ض یـِّد ن ي الل ه  أ ک د 

 ا لررر  و ررر  و رررل: آ رررا  ا رررر
مررروږ پرررر حرررق  ررره  رررو او  مررروږ د ررر هان پرررر 
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خپررررررل ) ه و کرررررره  هګ رررررر ل   ررررررو دوو هررررررم  پررررررههللا

م ابررل   وریرره او هررم خپلرره دوو ور  ا رر ل. دا 
پرررررره تررررررو اک  ا  یررررررل او ډرررررررآن کرررررره پررررررر هللا ح رررررره 

 واکو دو. 
د حرررررق او باررررررل « ور » داتررررره ګرررررو و چررررري ډترررررل

 پلو ا و دوا و ته کا و   وو دو.

ا دا  رر و چرري  د امرراړ بیررا ل اهرروان خررو ظرراهرت
 څو   چیک  ه وا ه.  م رن یخ  ته دل

د حک ثو  ا حیهو تونی  دا  و الې دو چري 
دا مهررررررررج پرررررررره هغرررررررره  ررررررررو ک کرررررررره دو چرررررررري څررررررررو  
پر  هرررررکو   ی رررررو ح رررررم د یرررررخ  پررررره هکلررررره اررررره 

 ویي پرته اول.
 و  دهئل   و چي په ا ومه وو  د یخ  
 ررررا ایخا ررررو ارررره ی یرررررن پرترررره د  ررررچیک سرررررتا هه 

 ا کاو ې و. 
     خرررروا)د هللا  ررررا پ غ  رررر د ویرررري پرررره پررررر بدسررررر

م رررررن یررررخ  هررررم پرررره ډ  رررري وو   ررررچیک و ررررل 
 ا کاو ې و.

د ویررررررري پرتررررررره اررررررره څرررررررو  یرررررررخ  تررررررره  رررررررچیک 
ووا ه  د  ی  ګ ان پره اشره  ر   ررا د  روا  

 امکان  ته. 
د ډترررل  رررا ور   رررول ترررو ل د ووارررو پررره هکلررره د  

هرررررررررر وو  ا رررررررررکااه خرررررررررا ي دل آن ترررررررررر دې چررررررررري د 
     هکله هم ډرآن ار م کا و ي دل.په ‡پ غ   ا و

آ  عمـــرا :  و ۸۸  ۱۱، تفصـــی  لهـــ ره: ســـورة البقـــرة:  .1
 ۰۷الم ِدة:  و ۱۱۱  النس ء: ۱۸۱  ۱۱۱  ۱۱۲

 .4547صحیح البخ ري:  .2
 .4٣44صحیح البخ ري:  .3
ـــ ] .4  /٣ تفســـیر النســـفي ك مـــدارك التنزیـــ  وحقـــ ِق الت وی

[ وتفسیر أکي السـدو، ك إرشـ ، الدقـ  السـلیم إلـ  مزایـ  ٦9٢
 .[95 /٦ الكت   الكریم]

ــ   ــ   ج ر،ح  ُ  الر ج  ــر   َ : ف  ــه   ب ــ    َ  م د  ــر  َ  أ س، ــر  إ ذ ا أ س،
ـــی،ف ه   ـــ   س  ـــع  ن ص، ـــو،ت   فـ و ض  َ    الم  ـــتـ د، ا  ف  س، ـــد ید  ش 

ــــ   ع ل ــــ   ک ــــ أل ر،و   و   یـ ی،ــــه   ث ــــم  ت ح  م  ــــی،ن  ث د، ذ ک  ک ــــه  کـ 
ــــو  ــــ   إ ل ــــ  ر س  ــــر ج  الر ج  ــــه   ف خ  ــــی،ف ه   فـ ق ت ــــ   نـ ف،س     س 

:ملسو هيلع هللا ىلصالل ه   : أ ش،  د  أ ن ك  ر س و   الل ه   ب         فـ ق    
ا و   » ــر،ت  آن ف ــ  « م ــ  ذ اك  : الر ج ــ   الـ ـذ ي ذ ك  بـ ـ   

: أ نـ    أ ن ه  م ن، أ ه،   الن  ر   ف   ع،ظ م  الن     ذ ل ك   فـ ق ل،ـر 
ــــ   ُ  ج ر،ح  ــــر  ــــر  ف ــــي ط ل ب ــــه   ث ــــم  ج  ــــم، ک ــــه   ف خ ر ج، ل ك 

َ    الم و،ت   فـ و ض ع  ن ص،   س ی،ف ه  ف ـي ش   تـ د، ا  ف  س، د ید 
ــ   ع ل ی،ــه  فـ ق ت ــ    األ ر،و  و   یـ ی،ــه  ث ــم  ت ح  م  ــی،ن  ث د، ذ ک  ک ــه  کـ 

ــــو   الل ــــه   ــــ    ر س  ــــه   فـ ق  :  ملسو هيلع هللا ىلصنـ ف،س  ــــد  ذ ل ــــك  ن، إ     »ع 
ن ة   ف یم   یـ ب،د و ل    َ لن ـ     الر ج    ل یـ د،م    ع م    أ ه،   ال

ـــ   الن ـــ ر   و   و   ـــن، أ ه، ـــو  م  ـــ    ه  ـــ   ع م  ـــ   ل یـ د،م  إ    الر ج 
ـــ  یـ ب،ــــد و ل لن ـــ     و   ـــ   الن ــــ ر   ف یم  ــــ    أ ه، ـــن، أ ه، ــــو  م  ه 

ن ة    َ   «٣».«ال
او  ملسو هيلع هللا ىلص  لررررول چرررري پ غ  ررررر  سررررچل برررر  سررررر ک

م ررررررکان سرررررررو مررررر   ررررررو   رررررو  ګررررررلو  ررررر  سرررررررو 
د خپرررررررررررررل فررررررررررررروج  ملسو هيلع هللا ىلصوارررررررررررررلو. کلررررررررررررره چررررررررررررري پ غ  ررررررررررررر 

د وګرځ رررک او هغررره  رررو  خلررر   و  تررره سي هګاسررتو 
خپرررررررل فررررررروج اسرررررررتوګهسي تررررررره و  وګرځ رررررررک  او د 

پرررره اصررررحابو کرررره  ررررو دا رررر و سررررلو وو  ملسو هيلع هللا ىلصپ غ  رررر 
پیرررادو او  ررره لرررا  ا ررر ر  دچررري  ررره  ررر  د م ررررکا و 

ا ر رو   ر  د خپرل د  او  رهڅو  پرې رو سوا و 

خپلرره و  سرر   مګررر دا چرري  څررو  پرې ررود  پررای 
و صرررحابه ؤ .  رررلهررربررره  ررر  و او پررره خپلررره ترررو و  تررره

وو ررررررل:  ررررررر   مررررررروږ هیشرررررررا دا ررررررر و کرررررررایي ا لیررررررراک 
 و  لو ا ه فکیه چي والو. 

وو ررل: خ ر  ېرر ا! د ره سررلو دو خرري  ملسو هيلع هللا ىلصپ غ  ر 
خل ررررررررو  ررررررررو سررررررررلل وو ررررررررل:  و دو. دا وخررررررررت پرررررررره 

چري دا سرلو څره ارول او پا لره  ر  و سررو ا  ړ)
څه ا  ل؟  دو وا ه: هغه سرلو و سررو ووک  
و هرررر چ ررررل چررري بررره ود ېرررکو  دو بررره هرررم و سرررر 

ود ېررررکو. چرررري کلرررره برررره ګل ررررکو  ررررو  دو برررره هررررم 
و سرررررررررو ګل ررررررررکو  ررررررررو. دو وا رررررررره: هغرررررررره سررررررررلو 

 رررخت ویرررو  رررو   رررو مررررګ تررره  ررر  تلررروا  وارررل  د 
رو دړ خپلي تو ل هستد    پر مځ ه او هغه ت ر

ي ررررودو  بیررررا  رررر   رررر  د خپلررررو تیررررو پرررره مرررره  کرررره ا
چررروو او ځررران ور رررره ځررران اررره پاسررره و با رررکل وا

سررررررررررلو د  و سرررررررررررو وتلررررررررر  ) ررررررررر  وارررررررررلو.  ررررررررررو هغررررررررره
خررررررروا تررررررره  ا ووک ولرررررررل:  و  ررررررراهکل  ملسو هيلع هللا ىلصپ غ  ررررررر 

و تره  ملسو هيلع هللا ىلصو اروړ چري تره د هللا پ غ  ر   ر . پ غ  ر 
وو رررل: دا خ ررر و دل پررره څررره و ررره  رررادو ارررلو؟ دو 
وو ررل: هغرره سررلو چرري تررا اوس دو خرري وباارره بیررا 
خل رررررو دا و ررررررو  جیاررررره خ ررررر و وګبلررررره  مرررررا و تررررره 
وو رررررل:  و  ررررر  م لومررررراک د تررررره اررررروړ.  رررررو د د ررررره 

ه ووتلررررم  بیررررا دو  ررررخت ویررررو سررررلل پرررره ا رررره کرررر

 ررررو  مرررررګ ترررره  رررر  تلرررروا  واررررل  د خپلرررري تررررو ل 
هسررررررتد  رررررر  پررررررر مځ رررررره او هغرررررره ت رررررررو دړ  رررررر  د 
خپلو تیو په مره  کره ا ي رودو  بیرا  ر  ځران 
ارررره پاسرررره و با ررررکل واچرررروو او ځرررران ور رررره  رررر  

وو ررل:  ررو  ملسو هيلع هللا ىلصواررلو.  ررو پرره دا وخررت کرره پ غ  رر 
 
ت
پررررره هغررررره وګرررررر کررررره د  هتیرررررا و  سرررررلو بررررره   یهرررررا

ول چررررري خل رررررو تررررره  رررررکا ل پررررره دا ررررر و ا رررررل اررررر
حا  که چي دو به دو خري ول. او  رو سرلو بره 

 
ت
پره هغره وګررر کره د دو خیرا و ا رل اررول    یهرا

چررري خل رررو تررره  رررکا ل پررره دا ررر و حرررا  کررره چررري 
 دو به  هتو ول.

د د ه حک م په  ر  که اکمه برک  اارک   
 و لي دل: :ای و

مط کقتـــه للترجمـــة مـــن حیـــث إ  الصـــح کة لمـــ  
ح   هذا الرج  في أمر الَ  ، كـ نوا ش دوا کرج

یقولو : إنه شـ ید لـو بتـ   ثـم لمـ  ن ـر منـه أنـه 
أنــه بتــ  نفســه  علــم أنــه ال یطلــق  لــم یق تــ  هلل و

علـــ  كـــ  مقتـــو  فـــي الَ ـــ ، أنـــه شـــ ید بطدـــ   
إ  ك   یدطـي لـه  الحتم   أ  یكو  مث  هذا  و

 «9» حكم الش داء في األحك م الظ هرة.
 »د تر  رررررررر  اااررررررررابد دې حررررررررک م م اب ررررررررت 

سرررررررررو پرررررررره دې کرررررررره دو چرررررررري صررررررررحابه « اهرررررررروان

ارامررررررو کلرررررره د  چرررررراد پرررررره هکلرررررره د د رررررره سررررررلل 
و می رو وایکارره و ررل  ر : دو ارره وور  ېرر و   ررو 
خامیرررررا بررررره  رررررچیک ول  خرررررو و وسرررررته د هغررررره 
څخرره دا څرګهررکو  ررروو چرري هغرره  ګرررلو د هللا 
اپررررررررررا و  رررررررررره اوارررررررررره او ځرررررررررران  رررررررررر  ووارو   ررررررررررو دا 

ر ور   ررول م لومرره  رروو چرري پرره  چرراد کرره هرر

ترره   ی ررو  ررچیک  رره و ررل ا رر له ځ رره احت ررا  
ارررررل چرررري هغرررره دل هررررم د رررره ترررره و ترررره ول ارررره 
څرره هررم پرره ظرراهرل احکررامو کرره د  ررچیک ح ررم 

 و او  ا  ل. 
د  ررچیک اافررا  کررا و  د ګ رران پرره اشرره ارره 

څرررره هررررم  رررروا  ارررررل  ارررری   ارررره د ډتررررل تررررو ل 
و ترره وکررا و  ېرر و هغرره هرری  م ررکل  رره اررررله 

ل چررري دوا و خرررواوو تررره ځ ررره دا اررراړ ترررو ل د
 کا ې له هللا پا  و لي دل:

ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  چ 

ۉ  ۉ    ۅٴۇ   ۋ  ۋ    ۅ

ى  ائ  ائ    ىې  ې  ې   ې

  ٣٣٣التوکة: چۇئەئ  ەئ  وئ   وئ
 رررر   رررر ه هللا د مخمهررررا و څخرررره د  

هغررروو ځا و ررره او مااو ررره د دې پررره م ابرررل کررر  
 ا یرو ي دل چري دوو تره  هرت و اررول  دوو د 

 .١٢٣٢صحیح البخ ري حدیث نمبر:  .5
 عمــــدة القــــ ري شــــُر صــــحیح البخــــ ري] .6

٣4/ ٣٣5.]
 [.95 /٢فتح الب ري الکن حَر] .7
 .٦٣9٣صحیح البخ ري:  .8
 عمـــــدة القـــــ ري شـــــُر صـــــحیح البخـــــ ري .9
[٣4/ ٣٣5].
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پرررررره دې هکلرررررره و ررررررر حررررررک م  ررررررتون ارررررررل چررررررر  د 

حیوا ررراتو  و و ررره او تکلیفو رررره ارررذاب او  چررررهم 

ترررره ایسرررران  رررر دل اررررول څر ګرررره چرررر  پررررکې هکلرررره 

  وا اک  تون ارل: و ر

ــ  ع ــن  الن ب ــيِّ   ع ــن » ـــ۱ ــي  اهلل  ع نـ،  م  ــر  ر ض  اک،ــن  ع م 
ــــر ة  ر ک ط   ــــر أ ةل الن ــــ ر  ف ــــي ه  ــــ  فـ ل ــــم، ب ــــ    ، خ ل ــــر  ام، تـ،  

ــ     ــ    )خ ش  ــن، خ ش  ــ   م  ــ  و ل ــم، ت ــد ع،    ت  ،ك   -ت ط،د م،  
( األ، ر،و   ش      «٣٦»«.خ 

څخه  وا ت اول اه  بو  اب  ا ر 

چرررر  فرمررررا لي:  رررروو م رررررم  پررررکې و رررره دو   ترررره 

داخل  وو چي خپله ا و    تل ي وو  ه خو    

  رره  رر  د ترره پرې رروداه پیپلرره خرروا و و اررو  او

 چي د ځ که په م  ځا ته خوا و ومومه.
ــ ۲ ــن، م ث ــ   ک ــذ ي الــر وُ    ث ــم  ل ــم، یـ ت ــب، م ث ــ    »ـ م 

ـــی،نل: م ـــن، م ث ـــ   ک ـــذ ي  م  ال،ق ی  م ـــة  ب ـــ    ح س  الل ـــه  ک ـــه  یـ ـــو،
 «٣١».«ر وُ  

 سو  هللا وفرما ل:  وڅو  چري د اروړ  

ی  ن   ن ص ب وا ، ج  ج ة  یـ ر،م ونـ     فـ ق ـ    أ نـ سل نـ   ـ   أ و، ف تـ،
بـ ر  ال،بـ    ِ م    «٣4»«.الن ب ي   أ  ، ت ص،

ه رراړ برر    ررک والرره  و او ایرر  ح رررم  

 ررا  برر  ا رروب ترره و  لررو ولرره ایررکو چرر  هلکررا و او 

ځوا ا و  وو چرګره ی ره ال روو چر  ول رتلي  رو 

د د هررره مهرررج  هغررروو تررره وو رررل:  برررو ایررر 

الل چ   رو کل ب ائم او حیوا اک ترهغو بهرک 

اررلو ېرر و او پرره ول ررتلو او  ررا پرره بلرره  او حهررا 

 ذ ل ه ملو الو ې و. 

   ګه بل  وا ت دو: دا

ــ ۱ عبــد اهلل کــن جدفــر بــ   مــر رســو  اهلل  عــن»ـ
و ســـلم علـــ  أنـــ   وهـــم یرمـــو   صـــل  اهلل علیـــه 

كبشـــــــ  ک لنبـــــــ  فكـــــــره ذلـــــــك وبـــــــ   ال تمثلـــــــوا 
 «٣5»«.ک لب  ِم

فرمرررا ه: چررري    فرررر  رک هللا بررررررررررررررارا 

و رررر   رېکو روو وارررره اسررررا و ت ررررررررررررررر سررررو  هللا پرررره  

ا ررررررررک  چرررررررري هغرررررررروو د رررررررروو رو ررررررررکل مرررررررر  ځ  ررررررررو 

ا کامو ه په ی ه الل او په   و    ول رتل  

 ررک و و ر  لو او و رر  فرما ررل: دو رررو ارارره  رر  وارر

 .ئڅا ولو ا کامو ه مه  وڅو
اسرررررکړ د څرررررا و و او مر رررررا و  ررررر  ځا ررررره  و و  

حررررراړ ګرځررررو ي دو  ا رررره پرررره ارررروږو اوتهررررکو کرررره 

ارررررررررره  رررررررررراؤ څخرررررررررره چرررررررررروک   هغررررررررررو سرررررررررراتل  او د

 ررو و  ک  رر  و ررر وخررت د هغرره پرره  ررا سرررپو  

پاتررررررررررررررره ا رررررررررررررررک   دهغررررررررررررررره سرررررررررررررررتوما ه ارررررررررررررررو  او 

هغررره ترررر  دسرررتو سم  کرررا  و څخررره اخ سرررتل او 

پ ټررررررررد و با ررررررررکل اې ررررررررود    وس  لرررررررراک د و ررررررررک

 ررروا ې دخو ررررک اخ سررررتلو او  رررو  پررررو و اواررررو 

پرررره خررررارر دهغرررروو ور  او  ررررکا و  چرررري  ررررو و 

ګ ه  کا  اروو کا  ره و څخره آخلري  او دهغره 

پررره ی ررره ګرځرررو  اررره پررره وبررررو ول   اپررره   رررو 

مثرررررررا  پررررررره وو   او  رررررررا پررررررره کا توسرررررررا و او اررررررره د

ل چررررري رو ررررررکل بسا،ررررر و او  رررررا ګوسرررررااه ا،ررررر و و 

 .څا ول پکه کا و  ا  ل 

د اسررکړ م ررکس د رر  مررو   پرره و هګرره    ګرره دا

پررررررررررکې مکلرررررررررر  ګرځررررررررررول چرررررررررري پرررررررررره او  با ررررررررررکل 

دڅرررررررررا و و  مر رررررررررا و او ح رررررررررراتواه سررررررررروځواو 

څخررره ووو وارررلو او د سرررم ځی رررو برخررري  ررر  پررره 

او  و رررررررره دا رررررررروو کررررررررا ه ځ رررررررره پرررررررره او  ارررررررررذاب 

و اررررررررررو  د هللا پرررررررررررا  کرررررررررررا  دو  ررررررررررره د ایسررررررررررران  

 ررررا مر رررران داوبررررو اپررررا و  وارررره بررررل  حیوا رررراک او 

سرو په  ه  اخته   لو  دمر ا و هغه ځا ي 

و ایررررره   ررررررلو او ب ځا ررررره  رررررر    رررررلو چ رترررررره چرررررري 

هغرررررررروو او رررررررر و او  رررررررراب ي  ېرررررررر ول او دم   ررررررررا و 

 . ځا و ه اه سوځواو څخه ځا و ه وساتو
 

ال ا  د ه ک یو احاد ثو په   اکه ایکه چي اه 

پره ارو  کره ددې اپرا و چري  رکا    و څو  سید

 ا ارو رکو و با رکل سرایه   را   و با کل والل 

خپررل څررا ول و با ررکل پیررا ه   ررا خپررل اررو  ارره 

 لرررررو او د رررررر   څخرررررره و با رررررکل سررررررایه  ررررررا  رررررر  

دواتررررررو ادا ې ددې اپررررررا و سررررررایه چرررررري ی رررررره  رررررره 

توکه و با کل م لوړ ارلل او  را  لره و با رکل 

دا  ررادل  وه ژیرره بیررا  رر  سرراتل  رروا  ارررل او ارره

 ول ا تياول  ه ول بيا  ر  سراتل م رروو او د 

اسرررررررررررکړ اررررررررررره  مررررررررررررو اررررررررررررا   ا رررررررررررل دو او دا 

دسررررراتو که پررررره  يرررررت پرررررو ل ا و اررررررل خرررررو هغررررره 

څرررو  چررري سرررید  هګرررول اررره ا رررل  ررره  ررر   یرررت 

رو ررکو سرراو ارو کررا  رروږ  پررو و  ررااوړ 

کاړ و  ررروړ ارررلل او بيرررا ترررر مرررررګ برررل ا ررر

 ررره با ررر و  و ا رررکل هللا ی رررا   تررره توبررره و

 ډيامررررررت پرررررره و ځ د هللا ی ررررررا   برررررره  رررررر  د

ه ا ررررررررررره څرررررررررررا ول  و رررررررررررکل ا کامو ررررررررررره 

  و  وړ الل.

ــ م  ک،ــن  ز ی،ــد  ب ــ    ، خ  »ـــ ۳ ــع  ع ــن، ه ش  ل،ــر  م 
أ ن س  ع ل   ال،ح ك م  کـ،ن  أ یـ و   فـ ـر أِ    ل،م  نـ   
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 وته دو اودسپیو ساتل و ته  روا   لررل ځ ره 

 هګررررو   ررررا وا ا ررررل  چرررري دحیوا رررراتو او مر ررررا و

ل ګ ررررره هس ترررررره دو او اررررره پرررررکې  هګوارررررو با رررررک

و   هګررررو  ول  ررررو ب  رررر ه چرررري  او ل او م ررررر 

که داخرررررل دو او ګ ررررره و  ررررره اخ سرررررتل پررررره ډ رررررا 

 . حراړ کا دو

ـــر ة  » بـ ــ    ب ــــ     -رضـــي اهلل عنـــه  -ع ـــن، أ کـ ــي ه ر یـ،
م  م ـن،   ر س و   اهلل  م ن، أ م،س ك  ك ل،ب   ف ن ن ه  یـ نـ،ق ص  ك    یـ ـو،
ـــی ة  ب ـــ    اک،ـــن   ِ  أ و، م  ش  ـــر، ع م ل ـــه  ب یـــر اطل إ ال  ك ل،ـــب  ح 
ــر ة  ع ــن  الن ب ــيِّ  إ ال    ــ ل ح  ع ــن، أ ک ــي ه ر یـ، ــیر ین  و أ ک ــو ص  س 
ــ ز م  ع ــن،  ِ  أ و، ص ــی،د  و ب ــ    أ ک ــو ح  ــر، ك ل،ـب    ــن م  أ و، ح 

ی ة   أ ک ي ه ر یـ،ر ة  ع ن  الن ب يِّ  ك ل،ب  ص ی،د  أ و،   «٣٢»«.م  ش 
څخررره  وا رررت دو چررر   اررره ابررروهر رو 

 سرررو  هللا وفرما رررل: څرررو  چررري  رررو سرررید سرررایه 

ددو د   ررررو ا لررررو ارررره  ررررواب څخرررره هرررررو و ځ  ررررو 

ه[ ا  رر ل مګرر ارره داره رو او  ررا ررررررررررد    را ]رررررډ

د  څرررررا و و د سرررررات و اپرررررا و ول  ابررررر  سرررررر    او 

 واو هغرره د  برر د أ رره هر رررو /ابررو  ررا  

څخرره  وا ررت ارررلو: مګررر هغرره سرررید چرر  د  مررر   

اره ررررو او  رررررا د  رررررکا  اپررررا و  ول او ابرررررو حرررررا ړ د 

څخرره  وا ررت اررول:  أ رره هر رررو او هغرره د  بررو

 سید د  کا  او  ا اه د څا و و اپا و ول. ګر م

 دا  ګه بل  وا ت دو:

رسـو  اهلل صـل  اهلل علیـه وسـلم عن أکي هریرة عـن »
ب صــید وال م شــیة بــ   مــن ابتنــ  كلبــ  لــیس کكلــ

 «٣7»«.فننه ینقص من أجره بیراط   ك  یوموال أرو 

څخررره  وا رررت دو چررري  اررره ابررروهر رو 

 سرررو  هللا وفرما رررل: څرررو  چررري  رررو سرررید سرررایه 

چررر   ررره د رررکا  اوارررو ول   ررره دڅرررا ولو  او  ررره د 

ا رررت د سررراتلو اپرررا و ول هللا ی رررا   بررره  ررر  ددو 

د   ررررررررو ا لررررررررو ارررررررره  ررررررررواب څخرررررررره هرررررررررو و ځ دوو 

 . د   [ ا ول  ]  رارو هډ

 وا ړ چ  د دې بحرم پره اخرر کر  د ډررآن ارر م 

د آ تو و په   ا ک  د حیوا اتو ځی و ګ رو  ادو ره 

 والړ: هللا ی ا   فرما ه:
ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ    ۈۆ   ۆچ

ۉ  ې  ې  ې      ۅ  ۅ

ٱ  ٻ  ٻ      ې  ى  ى

ڀ  ڀ   ڀٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ     ڀ

ٿ  ٺٺٺ  ٿ   ٿ  

 ٣ –5: النح چٹ  ٹٹڤ  ٹٿ

 ځا و و ساتل او   ې و.

ر د ځیهرررو پررره ذ ل ررره سررروداګرل تررروکه او  رررو   ررررررررررررر۶

 مااو ه د م هک ځا و و ته  سوو.

 ر ځی و د سپ    او ا ت ا  وسیله دل. ۷

ر د حیوا ررراتو د پوسرررت و څخررره د هسرررتوګ   رررررررررررررررر۸

 ل ا ه ارهده او دا     و .ځا و ه  و    

ر څا و و او مر ا و ک  هللا پا  اوو  اک ت  ۹

 اچو   ا ه آس  راووس او دا     و .

د ایسرران اپررا و پرره ځیهررو حرراهتو کرر  د خ رر   –۰۱

او ا رررر  و اررررو  همررررل ګرځرررري ا رررره د سرررریو پرررره 

ذ ل ررررررررررره ی ررررررررررره لررررررررررره تررررررررررروکه او دا ررررررررررر   څرزو ررررررررررره 

 ا فو .

او رررررر پررررره ځیهرررررو حررررراهتو کررررر  د ایسررررران د پررررروزي ۰۰

ی لیم ذ ل ه ګرځي ا ه چ  کا  ه څخره ایسران 

 د دف  رر  ه  ادو الو.

رررر ځی رررو حیوا ررراک د ایسررران د او  د سرررو واو ۰۱

توکه برابرول او د ځ ک  د حا کتود پیاو تیرا 

 اپا و پا و او سرو هسته ترو  اځي.

ررررررر  د مرررررروږ د افغررررررایه ورررررروا   اډتهررررررادل او رررررره ۰۱

 برخه حیوا اک او څا ول ی  یلول.

ا و و کرر  دا ررر    ررو ې و رررې ګټرر  دل   رررو پرره څرر

 اځررررررغ چرررررر  د رررررره څررررررا ولو او حیوا رررررراتو څخرررررره دا 

 ا سې ګټ  واخلو تر څو د هللا پرا  اره ارو ل د 

ا ررررراو  ررررواب مسررررتحق  ررررو او د دوو پرررره هکلرررره 

 ررا وا دودو ررو ا رره پرره  هرر  اچررو  لرر    رراو و او

او  رررررا پررررررو ډ رررررا  اواررررررو څخررررره ځا و ررررره ور ررررررو و 

خررررره پررررره   ررررراک او ترڅرررررو د هللا پرررررا  د ارررررذاب څ

 خو کل پایه  و.

 .8853ص  ا ا بزلدي،   حفن  ش  که: ـ  51

 .۹1۹۵  مس ف ادملر لح ف،   حفن  ش  که:  58

او څا ول    پيکا كل  چ  پره هغرو  ر  

پررررا و ګرررررړ پو رررراې او  ررررو ې ګټرررر  ارررره ستاسررررو 

هررررم  ررررته او ارررره هغررررو  رررره خررررو اې هررررم كرررروئ 

او]دا هم[ تاسو ته  و وو   كک دو پك  چر  

سررچا   رر  وبا رر ا او ما رراړ  رر  ب رترره  او ررغ او 

ستاسرررو د ا ررره پيټرررو ترررر هچررر  سررري   و ل چررر  

لو پرتررررره  ررررره ېررررر ا تاسرررررو  ررررر  اررررره و رررررر كرررررلاو اررررراا

 سررررو ښ    ررررتيا چرررر  ستاسررررو  ب خامیررررا و ررررر 

مچربان خواخوږى دى, اسو ه  كشرر او خررو 

پرررا و پيرررکا كرررل  چررر  هرررم پررررې اررره  ررر  هرررم ددې 

سررررررپا و ېرررررر ا او هررررررم  رررررركکول او  ررررررو  دا رررررر   

 رريان هرررم پيرررکا كرررول چررر  تاسرررو و با رررکې  ررره 

   ګه هللا ی ا   فرماله: دا پوه  ئ.

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  چ

ڀ  ڀ    ڀ    ٺ  ٺ  ٺ  پ  

 ٹٹ  ٹ ٺ  ٿ  ٿ     ٿ  ٹ

 7١ -7٣یس:  چڤ ڤ

 ررررا دوو  رررره و  ررررو چرررر  مرررروږ پیپلررررو آ 

هسررررو و د  ررررو و  ررررو و  رررریا و څخرررره د دوو 

اپررررررررا و څررررررررا ول پیررررررررکا اررررررررل  او اوس  رررررررر  دوو 

خاو رررکان دل  مررروږ هغررره پکا ررر    ررران دوو 

ترررررره تررررررابج ال ررررررکل چرررررر  پررررررر ځيهررررررو با ررررررکو دوو 

خرررو ل او پررره هغرررو سرررپ   ل  د ځیهرررو  و ررره 

کررررررررر  د دوو اپرررررررررا و  ا   ا  ګټررررررررر  او څ رررررررررااو ه 

  ا دوو   ر  ه با  و؟آ ته  و 

پررره دا ررر    رررو و و ررررو آ ررراتو و کررر  د حیوا ررراتو 

او څرررا و و ګټرررر  ذارررر  رررروو دل  چررر  ځه ررررو د 

هغرررررررو ګ وڅخررررررره پررررررره ه رررررررکې ار رررررررو کررررررر  ذارررررررر 

 ا  ل:

رر د هغرروو د څرمهررو او پوسرر و څخرره د رمرر  ۰

 او و ېررر و او هسرررته  ګررررړ وو  وو  پو رررا 

هغوڅخررررررره  رررررررو د رو رررررررک   درررررررت ک  ررررررر  دا  ګررررررره د 

 اااس  و و   ې و.

ررررر د ځیهررررو  وهرررر   خررررو و ېرررر و او د ایسرررران ۱

 خو اکه ا تیاوې پو و اول ې و.

رررر د  ررریکو څخررره لررر  اسرررتفادو ا ررر ل او  رررو  ۱

وو  خررو اکه تررروکه تررررو هسرررته  اځررري او وو  

ایسرررررران د دې ایررررررا ې څخرررررره وو  وو   رررررر ي 

 و  امیهو ه پو و اول.

ځیهرررو پررره واسررر ه  رررکا  ارررو   ېررر و ر  د  ررررررررررررر۴
 ا ه سید.

ر د ځیهرررو پررره ذ ل ررره د ا رررت  څرررا و و او  ررررررررررررررر۵

ییَی   صیی  ا ا بزییلدي،  یی 41 لبأ َمییل نأْاییَکهأ مه

َجرَُ یییی ه  ْرلَیییی ه َراْ َ ْ ییییبأوَدحه َراْ  أ ،   حییییفن  اْ  أ

، ار صیی  ا ادمییلر مسییلم، ۹۹58شیی  که: 

ي عییییی صییییبک ا بوییییلئم،   حییییفن   ییییلب  ویییی

 .51۹۵ش  که: 

  سییی ی ا  سییییلئي،  یییلب ا  وییییي عییییی  51

  .۴۴۴7ا  جر  ،   حفن  ش  که:

 َیلبأ اْ  ه َیلءه اْ َاْلی ه   صی  ا ا بزیلدي،  57

 .1811،   حفن  ش  که:  هْلَ ْک ه 

ب األمیک    یج ،  لص  ا ادملر مسلم - 50

ا اییفب ر  ییل   سییز  ر  ییل  ت ییکنم ا   لئوییل 

،     یی ف لر  دأ لر ملشیی   ر  ییو   یی  إد

 .5۹0۹حفن  ش  که: 
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 امام محمد بن اسماعیل بخاری
 ل ویشرما  زنردگی امرام بخراری، سریرت،    

جوانب مختلف شخصیت او را نمی  ل ویفضا
تردقیق   صرفحه بره بحرث و    توان در چند 

بلکه آن، نیاز بره نگاشرتن کتراب     گرفت،
الیـدر  کلـه   " مـ  از براب  ضخیمی دارد، ولری 

برره صررورت بسرریار فشرررده،   "الیتــر  جلــه
معلومرراتی را در مررورد ایشرران خرردمت   

نرامش: محمرد     خوانندگان عرضه میداریم. 
 پسر اسماعیل پسر ابراهیم پسر مغیره پسر

 و ابوعبررداهلل  کنیرره اش بردزبرره جعفرری، و
لقربش: بخرراری اسرت. او در شررب جمعرره   

 شرهر بخرارا   هر در 777سیزدهَ شوال سال
جعفی بدان سبب  بخاری را تولد یافت. امام 

گویند که جد برزرگش، مغیرره بره دسرت     
ان سبب  ید، ازیگرا الجعفی به اسالم  الیمان

نسبت او به سوی قبیله یمان شد. البتره در  
کرافی   ، یعنی ابراهیم معلومات جدش مورد
دست نیست، اما پردرش، اسرماعیل از    در

ر و شخص متمرول و  پرهیزگا و عالمان وارع
حماد بن  ثروتمند، و ازشاگردان امام مالک و 

نگام مرگش گفتره اسرت   ه او به زید بوده است،
سرمایه او مال حرام و مشتبه وجرود   که در 

کودک بود که پردرش وفرات    ندارد. بخاری
مادرش به تربیرت و تعلریم    ن رو آ یافت، از

ثرروت   و فرزندش همرت گماشرت،  
ش به ارث مانده ا که از پدرفراوانی ر

  وقف تعلیم وتربیت او نمود. بود، 
بخرراری بعررد از خوانرردن  : حجساافر

کسب معارف آن دوره در  مقدمات و
برررادر  همراهی مررادر وبررا بخررارا،

احمد به غررض ادای حرج    بزرگش، 
 عازم مکهَ مکرمه گردید، چنانچره 

مرادرش و   پ  از ادای فریضهَ حج 
برادرش دو باره به وطن بر گشرتند،  

طلب حدیث  غرض امام بخاری به و
 باقی ماند. همانجا در

 یاد چنانکه قبالً:رحلت در طلب حدیث

 ر سیمای او هویدا بود، چنانچه هنروز بره  د
راجع به مذاهب فقهی  بلوغ نرسیده بود که 

و مسررائل حرردیث و علررم اسررماَ الرجررال 
در همین  کافی فراهم نموده بود، و  معلومات

را متوجه اشتباهات دوران برخی مشائخ خود 
سرالگی   در شانزده  ومی ساخت.  علمی شان

یث زیادی کتابهای معروفی را خوانده و احاد
نموده بود، او خود گفته است که  را استماع

در نوجوانی هفتاد هرزار حردیث در حفرظ     
در بارهَ این برهه از عمر  ذهبی داشته ام. و
" صـنف وحـدِ و مـ  فـي وج ـه مـن   او می گویرد:  

به تصنیف و روایت احادیرث   او: یعنی شـدر"
که هنوز مویی در چهرره   در حالی پرداخت 
امام بخاری از حیث قدرت   .او دیده نمی شد

قوت حافظه از نوابغ روزگار بود، هر  ضبط و
مطالعره مری کررد، آن     یک بارگاه کتابی را
حافظرره اش مرری مانررد. برراری،  کترراب در

او  قردرت حافظرهَ    همدرسانش که هنوز از
آگاهی نیافته بودند، هنگامی که احادیثی را 

را یاد داشرت   هارآن مودند وراستماع می ن
 دیدند که بخاری احادیث را می د، می کردن

به تنبلی متهم  یاد داشت نمی کند، لذا او را
نمودند که چرا وقت خود  کرده و مالمت می 

امام بخراری بره    .را بیهوده صرف می نمایی
را که یاد داشرت   آنان گفت: جمع احادیثی 
 بگذارید که جمعاً کرده اید، پیش روی خود

را از   آنهرا من  یازده هزار حدیث هستند، و
بخراری تمرام آن    حفظ برایتان می خوانم،

احادیث را در حفظ داشت، و همانگونه کره  
یران  بودند، آنهرا را ب  آنان یاد داشت کرده 

شرگفتی و   نمود، و تمام همدرسرانش را در 
زیرادی در   مردتی  بخراری   انداخت. تعجب 

حرردیث شررریف مدینرره منرروره برره فراگیر
دوکتراب  در همانجا بره ترألیف    پرداخت، و

ت، چنانچه او خود گفته مهمش همت گماش
 روضرهَ مطهرر   درهجده سالگی در"است:
قضررایا  شربهای مهترابی کتراب    وی، درنبر 

 الصحابه و کتاب التاریخ الکبیرر را ترألیف  

حجش به فراگیری شدیم، بخاری قبل از سفرآور 
بخرارا   از علمای علوم به ویهه احادیث نبوی 

 سپ  به مکهَ مکرمره رفرت، و   پرداخت، و
 مدینه منوره مدتی آنجا ماند، پ  ازان عازم 

ه اکثرر شرهرهای جهران    سپ  ب گردید، و
تکمیرل   وسیع اسالم، برای استماع حدیث و

حضر خود، مسافرت نمود. او چه در معلومات 
سفر از اسراتید بیشرماری اسرتماع    چه در و
خودش آنان را بیشتر  است، و احادیث نموده 

مرا بره    از یکهزار نفر به شمار آورده است، و
بعضی از اسرتادان او نرام مری     مثال از طور 
در بخارا، محمد بن سالم البیکنردی، و  بریم:
محمرد برن    بن جعفرر المسرندی، و   عبداهلل
محمد بن عروه. در بلخ، مکری برن    و یوسف 

یحیری برن   سعید بغالنی،  ابراهیم، قتیبه بن
عیسری، و  عفان، محمرد برن    بشر. در بغداد، 

احمردبن   المردینی،  سریج بن نعمان، علی برن 
 و ابوعبردالرحمن المقرر    حنبل. در مکره:  

بصرره، ابرو    حسان بن حسران البصرری. در  
کوفه، عبیرداهلل   انصاری. در  عاصم النبیل، و

 ابرو مسرهر، و   بن موسی، و ابونعیم. در شام،
آدم.  عسرقالن،  محمد بن یوسف فریابی. در 
  ابومسهر. و... در حمص، ابوالیمان. در دمشق،

مین ترتیب شاگردان بیشرماری را هرم   ه به
از ایشران   نمونه برخیتربیت کرد، به عنوان 

امام مسلم، امام ترمذی، امام  را نام می بریم: 
صرالح برن    نسائی، محمد بن نصر مرروزی، 

قرریش، ابرن    خزیمه، ابو محمد، مطین، ابن 
 فریری، ابرو  عبداهلل صاعد، ابن ابی داود، ابو
حاتم، ابراهیم  ابو زرعه،  عبداهلل محاملی، ابو
ن منصرور بر   بن یوسرف،  بن اسحاق، محمد

 غیره. محمد، حماد بن شاکر و
 خطیب بغدادی از فربری شاگرد بخاری نقل
کرده که گفته است: افراد حلقه های استماع 

صحیح بخاری کره هرم درس مرن     احادیث 
هفتاد هزار نفر بودند، که به جز مرن   بودند،

  حیات نیست. احدی ازآنان در حال 
آثار نجابت و ذکاَ از خوردسالی   ذکاوت ونبوغ:

 مولوی عنایت اهلل شریفی
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تقروا   پرهیزگاری، زهرد، و ورع،  سخاوت و
، و می خواند هرسحرگاه سیزده رکعت نماز بود، 
سره شرب ختمری را     رمضان درهرر  در ماه

 کرررد، و همررواره بررر فقرررا و تررالوت مرری 
کرد. او از غیبت سخت  مستمندان انفاق می

خرود میگویرد:    اجتناب می کرد، چنانچه او 
به سبب  مالقی شوم، و وارم با خداوند امید

 ، مرا مؤاخذه نکند.غیبت کسی
زنبروری بره    باری او در نماز ایستاده برود، 

را  لباسش داخل شد، و از هفده جای بدنش
نکرررد،  قطررع ولرری نمررازش را نرریش زد، 

هنگامیکه از نماز فارغ شد، گفت: ببینید که 
کره   کررد، دیدنرد   چیزی مرا در نماز اذیت 

از هفده جرای او را گزیرده    زنبوری است و
 ن محمد صیار میگوید: مرن عبداهلل ب است.

نزد امام بخاری در منزلش بودم که کنیزش 
خواست داخل خانه شود، ناگهان  می  آمد، و
بر دوات سیاهی امام بخراری لغزیرد،    پایش

چگونه راه میروی؟ کنیز در  امام به او گفت: 
گفت: هنگامیکه راه مرور نباشد، پ   جواب

بخرراری هررردو  چگونرره راه بررروم؟! امررام 
بلند کرد، و گفت: برو، تررا آزاد   ش رادستان

ناراحرت   ساختم. به بخاری گفته شد که ترا 
او در جواب گفت: با آزاد ساختن او ! ساخت

  خودم را راضی کردم.
برگشرتش بره    او در جریران   عودت به بخارا:

 بخارا با مشاکل زیادی روبرو گردید، کره از 
 مغرضرین در  ورزی یکعرده   نجمله حسدآ

نجا، و سپ  آ نگام اقامتش دره نیشاپور، به
هنگامیکرره برره بخررارا رسررید، بررازهم بررا  

که او بره   نجاآ روبرو گردید، و از مشکالتی 
غایت اهل عزت نف  بود، و هرگز در مقابل 

سر فرود نیاورد، از جمله خالد برن   زر و زور
نماینرده   احمد ذهلی فرماندار شهر بخارا و

ی عباسی توسط شخص االختیار خلیفهَ  تام
از امام بخاری دعوت کرد تا در قصرر او بره   

والترراریخ  الجررامع صررحیح، " فرزنرردانش
را بخوانررد، بخرراری دعرروت او را "الکبیررر

گفت: به فرماندار  برای آن ک  نپذیرفت، و
ذلیل نمی کنم،  بگو: من علم را خوار و شهر 
سالطین حمل مری   نه آنرا به دروازه های و

اشرته باشرد،   نیازی به علم د کنم، اگر والی 
ام حاضر شود،  یا به خانه باید به مسجدم و

فی بیتره، العلرم      "مقوله مشهوری گفت:  و
حلم بره   یعنی برای فراگیری علم و "یؤتی

کانون آن مراجعه می شرود. آن حکمرران   
 حقیر تحمل عزت نف  آن محدث بزرگ را 

 نداشت، و همین جواب او را به دل گرفت، و
 جمله گزارش محمد از بهانهَ واهی و بعد به 
 "یحیی ذهلی که بخاری گفتره اسرت:    بن

 "قرآن مخلوق اسرت  تلفظ کردن آیه های 

آنچه محدثان معاصر بخاری را در   ."نمودم
 ثبت حیرت انداخته بود، اوج قوت حافظه و

ث، بلکه تنها در متن احادی ضبط بخاری نه  و
 حتی تقدم در اسناد متعدد تمام احادیث و

هنگامی  بود. و تأخر نام راویان آن اسناد،  و
 حافظه او در جهان اسالم که قدرت ضبط و

سرفرازی  یافت، برخی به آن احساس انتشار
برخری هرم از روی حسرادت،     می کردند و

فظه بخراری یرک   قدرتی را برای حا چنین
 ابل قبول می دانستند.قغیر و اغراق آمیز مبالغه 
برای تحقیق این مطلب دو مرتبره او را   لذا

یک برار   یک بار در بغداد، و امتحان کردند، 
شهر سمرقند که ما یک واقعهَ آنرا طور  در

 در سمرقند که میکنیم. ینجا ذکر ا نمونه در
چهار صد نفر اساتید و طالب حدیث بعد از 

یک  مان شهر ه شنیدن خبر ورود بخاری به
بررای اینکره    دور هم جمع شردند، و  هفته

بخاری را از حیث روایت در اشتباه بیندازند 
پالنی سرنجیدند بره    کردند، و مشورتهایی 

این طور کره در مجموعره ای از احادیرث،    
را در سلسررلهَ  شررام سلسررلهَ سررندهای 

سندهای عراق و سلسله سندهای عرراق را  
بره   و  در سلسلهَ اسناد شام وارد کردنرد، 

متون یک سلسله  یب در اسناد وتن ترهمی
 بدلهای را وارد کردند، و احادیث دیگر، رد و

بخرراری را از صررحت آن احادیررث   وقترری 
پرسیدند، بخاری بعد از آنکه تمرام اسرناد   

صورت اصلی و واقعی خود  را به  تبدیل شده
برگرداند، صحت آنها را تأییرد کررد، و آن   

ناد تصحیح اسر  نتوانستند در  چهار صد نفر
تبردیل شردهَ ایررن مجموعره از احادیررث    

   نمایند. اشتباهی از او مشاهده
 بخاری به همان اندازه که در حفظ مترون و 

بره   توجره داشرت،   اسناد آنهرا، اهتمرام و  
مسائل نیز توجره جردی    و استنبا  احکام

برای ثبت وضبط آن به قلم دست  داشت، و
لحاف گاه آ نا به همین جهت شبها  می برد،
چراغ را روشن مری کررد،    ومی زد  ررا کنا

د، یراد  ذهرنش رسریده برو    که بهمطلبی را
خاموش می کرد، داشت می نمود، و چراغ را 

زدن لحراف و روشرن    و بار دیگر این کنرار 
چراغ و یاد داشرت کرردن مطلرب و     کردن 

گردیرد، و   خاموش کردن چراغ تکرار مری 
این به  تکرار می شد، و گاهی بیست مرتبه 

 د که هروش و حرواس بخراری   ما می رسان
احادیث و  همواره متوجه استنبا  احکام از 
  فهمیدن معنی واقعی آنها بوده است.

بخاری عالوه بر آن همره    خصوصیات: صفات و
 لیتفسیر بره فضرا   تبحر در حدیث وفقه و

بی نهایرت   اخالق اسالمی هم آراسته بود، و
 اهررل حیررا و دارای شررجاعت و  بردبررار، و

را از شهر بخراری اخرراج    آن محدث کبیر
خرتن  در دو  بخاری ناچار به قریه  نمود، و

خویشاوندان  اقوام و فرسخی سمرقند نزد
خود سکونت گزید، ولی دیری نپاییرد کره   

کلرهَ آن حکمرران    سروتازیانهَ انتقام بر  
پرست فرود آمد، و یک ماه از اخرراج   هوا

حکمران مرورد   بود که آن بخاری نگذشته 
خشم و غضب خلیفهَ عباسی قرار گرفت، 

در  و افتیرد،  و به حکم خلیفره بره زنردان    
بخاری بعد از اخراجش از همانجاجان داد. و

 نکشید بخارا و سکونت در خرتن  طولی 
ر شب شنبه مصرادف  که بیمار گردید، و د
هرر ازیرن جهران     777عید رمضان سرال 

بن ابی حاتم وراق مری   محمد  نمود. رحلت 
روان   به قردم پیرامبر   قدم  گوید: بخاری 
بعد از وفاتش( از)  هرگاه پیغمبر است، و

تپیغمبر می رفت در خواب دیدم که دنبال 
گذاشت. حقا  می  مبراپیو پا برحای قدم 

وقرف دیرن    شخروی  زندگی :که بخاری
برر مری داشرت،    نموده بود و برای آن گام 

بود   بخاری قدمش در موضع قدم پیغمبر
نثار سرنت گرامری    را وقف وو زندگی اش 

داده خرودقرار  بود، و آنرا مشعل راه  نموده
  تا دم مرگ در پرتو آن زیست.

برن آدم   عبدالواحرد  دیدم کره  در خواب
الطواویسی میگوید: پیغمبرر برا جمعری از    

اند، به ایشران سرالم    ایستاده ران شان یا
گفتم، سالمم را جواب دادند، من پرسیدم: 

ایستاده هستید؟  اینجا ای رسول خدا! چرا 
هستم.  بن اسماعیل فرمودند: منتظر محمد

بن  محمد که  چند روز بعد برایم خبر رسید
اسماعیل در همان وقتی که من پیغمبرر را  

  است. خواب دیده بودم، وفات نموده در
شکی نیست کره    عقیدهء امام بخاری: مذهب و

اسراتذه و   امام بخاری بره شرهادت تمرام   
معاصرانش، و همچنان به شهادت کسانیکه 

از جملررهَ شرراگردانش و کسررانی پرر  از  
آمدنرد، در پهلروی آنکره او یرک      ایشان

بی نظیر برود،   محدث چیره دست و 
نیز بود،  یک مجتهد و فقیه بی مثال

 "الجامع الصرحیح  "چنانچه کتابش
مدعا اسرت، لرذا مقلرد     شاهد این 

یک امام، محردث و   دانستن چنین
 مجتهد بزرگ، تنقریص بره شرأن و   

علمی اوسرت. و بره همرین     جایگاه 
اش، همان عقیده ناب  ترتیب عقیده

و خالصرری اسررت کرره از صررحابه و 
و اتباع ایشران نقرل شرده     تابعین 
. چنانچه محمردبن نعریم مری    است

دبن اسماعیل در مورد گوید: از محم
از وی سخنانی کره در براره ایمران     
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حکایت شده بود، پرسیدم: در جواب چنین 
 است از قرول وعمرل،   گفت: ایمان عبارت 

 ابوبکر، سپ  عمرر،   نقصان را می  زیادت و
 پذیرد، و قرآن کالم اهلل و غیر مخلوق است،

اصرحاب محمرد سرپ  عثمران و      بهترین 
زندگی  در ام عقیده  هستند، سپ  علی

امیدوارم که  و به هنگام مرگ همین است، و
  برهمین عقیده در باره زنده شوم.

اساتیدی که بخاری از ایشان حدیث روایت 
 می کرد، صحت اعتقادی شران را در نظرر  

محردثی کره دارای عقیرده     از میگرفت، و 
فاسد می بود حردیث روایرت نمری کررد،     

و  هرزار  گفته است: از یرک   چنانچه او خود
هشتاد استادی که حدیث نویشرتم، همره   

عقیده بودند که ایمان  محدث، و همه به این
قول و عمرل اسرت، و زیرادت و     عبارت از 

تأکید امام بخراری بره   . نقصان را می پذیرد
به ویهه به قضیه ایمان بدان  صحت عقیده و

یکی از فرقه  مرجئه که  سبب بود که فرقهَ
خت ن عصرر سر  آ های کالمی اسرت، و در 

بودنرد کره    فعالیت داشتند به این عقیرده 
تنها عبارت از قول است، یا به عبارت  ایمان 

 قلرب و  دیگر ایمان عبارت از تصردیق بره  
است. ایشان عمل را در مفهوم  اقرار به زبان 

کمی  ایمان داخل نمی دانستند، همچنان به
این عقیرده   نبودند، و ل یزیادتی ایمان قا و

 و عقیرده صرحابه   با آیات صرریح قررآن و  
این  تابعین و اتباع ایشان متصادم است، به 
 و اساس محدثین کرام در برابر ایرن فرقره  
همچنین سرایر فررق موضرع سرسرختانه     

  داشتند.
 "الجرامع الصرحیح   "بخاری وم مؤلفات اما

بخاری کتابهای بسریار مفیردی را ترألیف    
 جمله تاریخ کبیرر، تراریخ   نموده است، از
غیر، االدب المفررد، جرزَ   ص اوسط، و تاریخ 

 قراَ خلف اإلمام، جزَ احادیث رفع الیدین
تألیفش همان کتاب صحیح  و.. و مهم ترین 
 اینجا به گونهَ فشرده از بخاری است که در

امرام بخراری میگویرد: روزی نرزد      نخست:
 اسررحاق بررن راهویرره بررودیم پرر  برره مررا

 ای کاش کتاب مختصر و شاگردانش( گفت: )
صررحیحی را در حرردیث رسررول اهلل تررألیف 

بخراری میگویرد: سرخن او بره دلرم       کنید، 
الجامع  " همان لحظه به تألیف از نشست، و
را در خواب دیدم که   نمودم. عزم  "الصحیح 

گویرا مرن پریش روی     می گوید: پیغمبرر او 
دست بادبانی اسرت   ایشان ایستاده ام، و در 
رانم. پ  در بارهَ  که مگ  ها از ایشان می

تعبیر آشنائی  این رؤیا از برخی کسانیکه به 
د پ  این امر سبب شر    داشتند جویا شدم، 

حدیث رسول اهلل تا برایم گفتند:تودروغ را از
لجرامع الصرحیح   ا ترألیف  دور می کنی، به

میان این دو سبب منافاتی نیست،   بپردازم.
استادش او را به این کار تشویق  زیرا نخست

جریان او این رؤیا را دیرد   نمود، و در همین 
بره   را مزید تقویرت بخشرید، و   که همتش
 امرا  اقدام نمود.  الجامع الصحیح عمالً تألیف

راجع به چگونگی ومقام تألیف این کتاب، و 
تألیف  بخاری به آگاهی از نهایت اهتمام برای 

این کتاب، سر نخ بحث را به دست خرودش  
"  می دهیم که راجع بره آن مری فرمایرد:   

تألیف این کتاب را در مسرجد الحررام و در   
 کنار بیت اهلل آغاز نمودم، و احادیث صحیح

کتاب را از ششصد هزار حدیث انتخاب  این 
وشته ن ننآ کرده ام، و جز حدیث صحیح در

هر حدیثی غسل کررده   قبل از نوشتن  ام، و
 بعد از نماز و ام و دو رکعت نماز خوانده ام، و

صرحت   استخاره از خدا و حصول یقین بره  
در مدت  حدیث، آن را در کتاب نوشته ام، و

سال تألیف این کتراب را بره اتمرام     شانزده
برین خرودم و خردای     آن را در رسانیدم، و 

 دادم. خودم حجت قرار
ابن تعداد احادیث این کتاب برحسب توضیحات 

و بره    ،(2727مکرررات )  الصال  همرراه برا  
( که سه هزار آن 2777) ابن خلدون شمارش
ابوالفضل ابن حجر  شمارش حافظه ب مکرر، و

( کره یکصردو   2772) عسقالنی با مکررات 
الصرال    بیست و دو حدیث از شمارش ابرن 

حدیث ( 7777) بدون مکررات و بیشتر است،
 اگر متون معلقه مرفوعه را کره در جرای   و

( مورد 777)  دیگر آن را وصل نکرده که جمعاً
 هستند، به آن اضافه شود، مجموع احادیث

 و ( حدیث بالغ میگردد، 7277بدون تکرار به)
 مجموع تعلیق های موجود در آن برالغ برر  

که اکثر آنها مکرر و مرتن آنهرا در   ( 7777)
 ( 777تنها) ده است، وآم جمع احادیث کتاب 

 متن در میان احادیث کتاب نیامرده انرد، و  
اخرتالف   تنبیه برر   مجموع احادیث متابع و

( حدیث است، بنابر این 777بالغ بر) روایات

تمام آنچره در آن کتراب وجرود دارد، برا     
( حدیث می باشرد،  7777بالغ بر)  مکررات

 جرردا از احادیررث موقرروف بررر اصررحاب، و
 مابعد آنان. تابعین و  احادیث مقطوع بر

 اهمیت وجایگاه این کتاب:
یاد آور شدیم، صحیح بخاری  طوریکه قبالً 

 نه تنها کتاب حدیث بلکه کتاب فقه نیرز 
بخرراری در تررراجم ابرروابش    و هسررت، 

استنباطات دقیق و جالرب فقهری را ذکرر    
دانشرمندان   همین سبب  به نموده است، و

جم اسالمی گفته اند: فقه البخاری فی تررا 
بخراری در ترراجم ابرواب     ابوابه یعنی فقه

کتابش نهفته است. در پهلوی صحیح بودن  
همرین امترزاج    تمام احادیث این کتراب، 

که به آن آراسته است، به  فقهی  حدیثی و
مانندی  بی این کتاب منزلت و مقام خاص و

 بره فضرل و   همره را   را بخشیده اسرت. و 
مکانررت خررویش معترررف سرراخته اسررت. 

خلدون، در بارهَ اهمیت ایرن   ابنچنانچه 
در مقدمه گفتره اسرت: بخراری در     کتاب 

بر احادیثی اعتمراد   تألیف این کتاب، تنها
صحت آنهرا اجمراع    نموده که محدثین بر 

آنها نبوده  کسی مخالف صحت نموده اند، و
هنگامیکره   جعفر عقیلی میگوید:  است. ابو

ترألیف   بخاری کتابش الجامع الصرحیح را 
را به امام احمدبن حنبل، یحیی بن کرد، آن

جمله  که همه از علی بن المدینی) معین، و 
مشایخش بودند( عرضه کرد، آنران کتراب   

جرز چهرار    خیلی پسرندیدند، و  بخاری را 
صحت سایر احادیث آن گرواهی   حدیث به

راجح درآن چهار  دادند. عقیلی گوید: قول 
آن چهرار   بخاری است، و حدیث، نیز قول
کثیرر   صحیح اند. همچنان ابرن   حدیث نیز

است: تمام علمرا   در البدایه والنهایه گفته
بر صحت و قبول احادیث بخاری اتفاق نظر 

اسالم گفتره   امام ذهبی در تاریخ دارند. و
 است: صحیح بخاری اجلِّ کتب اسرالمی و 

امرام  . کرالم اهلل اسرت   برترین آنها بعد از 
نووی در مقدمهَ شرحش بر مسلم از امرام  

 کرده که حرمین ابوالمعالی الجوینی نقل ال
گفته است: اگر کسی طالق واقع نماید کره  

مسلم در کتابشران حردیث    آنچه بخاری و
شمرده اند، بدون تردیرد حردیث     صحیح

 پیامبر است، طالقش واقرع نمری شرود، و   
علمای اسرالم برر     راست گفته است، چون

  صحت احادیث آنها اجماع کرده اند.
 مراجع:  

 تذکرة الحف ظ  ت لیف: ام م ذهبی -٣ 
 اعَلم النبَلء  ت لییف: ام م ذهبی سیر -٦ 
 عسقَلنی. هدي الس رل  ت لیف: ام م اکن حَر -١ 

 

صحیح بخراری،   بحث می کنیم: نآ
که اصل نرامش: الجرامع الصرحیح    

 ن بره آ از المسند است، و اختصراراً 
از حرردیث الجررامع الصررحیح و یررا 

نیز یاد می  رسول اهلل بخاری یحصح
لیفات بخراری و  أاز مهمترین ت شود، 

تررین کتابهرای    معتبرر  همچنین از
محافل اهرل سرنت بره     حدیث در
سبب تألیف: اسربابی   می آید. شمار 

به چنین  که باعث شد تا امام بخاری
د، بر دسرت یا  یک کارنامه بی سابقه 

شاید زیاد باشد، ولی اساسی تررین  
 ت:اس آن دو امر
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 د مادو ف ل 
ت
پره ترسررو ا تکاب د ف ل اساسا

اره اواوا راا  و او داهغه اف ا  دو چ  ډا ون 
د ررو اف ررااو څخرره  هررد اررلو دو ک  ررد ایسررا ان 

   اه  رما اف ااوڅخه مهج الو دو.ل
 ترسررو  

ت
 دا  د ا  و چ  ف ل مسرت ی ا

ت
ب ضا

ا ررررر و ا ررررره د برررررل اررررر  ور   رررررا هرررررم نررررررب او 
 ررر   ځی ررد وختو رره مررادو ا ررل مسررت یم  رره 
ترسررررو ا ررر و ا ررره د برررل اررر  د مررروور بر  و ررره 

 موور حاد ه اوو. ف ااو  او اه دو سباه  ر  
 وختو رره دا رر د وو چرر  ا رررله ځی ررد ه کا  ګرر

 رررره مسررررت یم وو او  رررره  ررررر  مسررررت یم ک  ررررد ارررره 
ارر  سرررو هرری  مررادو تررلاو مو ررود  رره وو خررو 
ارر  پرره ډتررل  سرررهو  د مثررا  پرره وو   ررو ارر  
پرره  وځرراو کرر  ا ف ررا  ارروو او بررل ارر  دد رره 

 ا ف ا  اه امله س ته اوو.
دا پو ترررره ذاررررر  ررررو   پرررره د رررره مرررروا دو کرررر  چرررر 

وررو  هغرره اا ررا  دو چرر   اب رره د سررابیت پرره 
و  په ځهځرر و ببره پره کر  مو رودو مست یم و

دو او د ار  ارره ف ررل څخرره چرر  مرت رر   رروو 

  تی ه هس ته  ا ل  دو.
 رو و رکو  رو چر  د  رایا ا رل او  تی ره سرررو 
تررلاو ارررو او بررل ا ررل ددو ترررمه   رره دو واډررج 
 رروو    ود رره پررو ت د اا ررا  د ف ررل ا تکررراب 

 ګبل ا  و.
  

خ ررر و واضررر   ررروو چررر  پررره پرررو ت د بحرررم کررر  دا 
ا تکاب د ف ل هغه  ر  ډا ویا اا را  ا ره: د 

و  او  رررررا هرررررم د برررررل برررررل ایسررررران ور   رررررا ویرررررد اررررر
  دا هغرره اا را  دو چرر  د ار  مرا   ررک ارو  

سر ر د پیرکا ارلو  د ره مررګ اره څره اوبو تره ه 
هررم ارره ارروږو او تهررکو څخرره مهځترره  ا لرر  دو 
خررو ا ررل  سررب  لرر  پرره بیابرران کرر  د ما رروړ  ررا 

ه د افغایسررررتان ه کا  ګررر ارررا س پرل ررررود  دو.
  مرررادو کررر  ۱۹۹او ۴۱۸  ۴۱۷)د  رررسا ډرررا ون پررره 

 نرب مه رهه م لوایت ته ا ا و الو دو. 
ر ذارررر حرررراهتو کرررر  چرررر  پرررره دو بحررررم کرررر پرررره د ررررو 

پررررررره ځیهرررررررو    دا خ ررررررر و واضررررررر   ررررررروو چررررررر  رررررررو  
ک  امتها  ا ه ا تکاب د ا ل د ا کل حاهتو 

ډتل ا کاو ې د  چر  ډرا ون  و و  رو دا برخر  
 دا  د بیان الو دو:

ررررر هغرررره وخررررت چرررر  مرت رررر  پرررره ترسرررررو اواررررو د ۰
ف ل مکل  وو چ  دا مکلفیت به ډا ویا وو  

  ا به هم ډرا دادو او  ا به هم    و وو.
اره ف رل څخره پره دا ر د حرا  کر  چر   ر امتهرا ۱

 د ف ل توا ال  وارو.
رر د ف رل ترر  او مررګ تررمه  د سرابیت  اب رره ۱

 مو ودو ې د.
د م هوو اههر مو ود ت پره  تی ره کر  )ر د ۴

 ف ل ا تکاب  ا ا ل  و وو. 
امررا برررل حاارررت امتهرررا  ارررو  دو  رررا هغررره کرررا  چررر  
با رررک ترررر سررررو لررر  ارررلو هغررره  ررره ترسررررو اررروو ا ررره 

حثو ررررررررو کررررررر  مررررررررو د  ررررررررسا  څهګررررررره چرررررررر  می  دیرررررررو ب
  مرا مرادو  ادو ره وارلو چر  د هغره ۱۷ډرا ون د)

ا رررل ترسرررررو اررررو  او  ررررا هررررم د ا ررررل  رررره ترسرررررو 
خررررررو ځی ررررررد اررررررو  ک  ررررررد امتهررررررا  د ا ررررررل څخرررررره و 

 ررررتون ارررررو چرررر  ډررررا ون  ررررو و ک  دا رررر د مرررروا د 
ځی د خراي د رکو  را هرم هغره د رکو چر   مرو   

ارره و ځهیررو د ررکو سرررو تررلاو ارررو  ارره مررو   د رره 
سرررررو  رررره اررررلو  ررررو د رررره د ف ررررل تررررر   ررررا د ررررکو تر 

امتهرررا  بلرررل ا ررر و  ا ررره موظررر  مرررامو  چررر  اررره 
و ځ ررررررد کررررررا  څخرررررره د مرا  یهررررررو پرررررره م ابررررررل کرررررر  
امتهررا  واررلو او  ررا هررم مررو  خپررل ما رروړ ترره ارره 
  ررررریکو و اواوڅخررررره امتهرررررا  وارررررلو. پو رررررتهه دا

)تر  دف رررل  ک  رررد آ رررا د ف رررل  پر رررود  دو چررر 
ر پررره امتهرررا  ارررو  اررره ف رررل څخررره د مرررادو اههررر

  ان دا کل ډتل سب  ا کاو ې د او اه  ه؟
په د رو برخرو کر  واحرکو ح رور   مر ره پره  رلو  

کرررررر  مو ررررررودو  رررررره دو. د فرایسرررررر د ح ررررررور   مرررررراړ 

امرررررررا د  امتهررررررا  د ا ررررررکل ډترررررررل سررررررب   ررررررره ګڼررررررد 
  مرره مررادو کرر  ۱۸۵)افغایسررتان د  ررسا ډررا ون پرره

پر  رررود   رررا  رررو  و ررل  ررروو دو: ) اررره د ما رروړ
حلو رو کر  پره م لوایرت مسر ویا مارا س پره  رر  

 را مررر  مه ررر ېرر د مرت ر  دد رره ا ررل د نرررب 
مه رهرررررره م لوایررررررت او  ررررررا هرررررررم د مرررررررګ پرررررره  رررررررسا 
مح ومرهو.  داته مهمرو  دادو چر  اره ما روړ 
او  رررا ارررا س سررررو مرسرررته  ررره ارررو  هغررره هرررم پررره 
 رررررر  مسررررر ویا سررررراحه کررررر  ک  رررررد بیابررررران کررررر  چررررر  
ما ررروړ او اررررا س  ررره ېرررر د اررروهو هلترررره وووو او 

پروهرهو  ېد مثا  پره وو   رو څرو  پرر

چ  په صرحراک  د  رو ارا س  را ما روړ 
پرل ود  د ما وړ په مررګ  ت رامرهو 

او اررررر  پررررره  خرررررو بیرررررا هرررررم دا کرررررا  اررررروو 
 و لررر   رررو چررر  

ت
صرررحرا کررر  پر ررر دو.  بهرررا

امتهرررررا  د ا رررررکل ډترررررل سرررررب  ا رررررکاو 
 ې د.

ررررر ترهسرررره  رررروو  تی رررره او د سررررابیت ۱
  اب ه:

5

پرررره هغررررو  را  ررررو کرررر  چرررر  د ایسرررران پرررره 



 

 

 

   

21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نرررک دو ډترررل  رررو  ررراو و او برررک  ررررړ ګبرررل  ررروو 
دو پرررره ه ررررکو  حررررا  ډترررررل دد ررررو  را  ررررو پررررره 

 فچرست  ک  اوملو ځاو ارو.
 ک رد  رررر یوا  مررررا و کرررر  د مرررررګ دایررررل د   و وررررررررپ

  ۵۱۱)چرررر  ددو  مررررر پرررره اسرررراس پرررره وبلررررل ا ررررک
سررپا    برره خاو وتررهاسررا و کرر   ررو ارر  رو ررکو 

ا رررکو  خرررو کلررره چررر  پوههرررو پرمیتررر  وارررل  رررو ترررر 
  اررررررهڅهرررررر  لرررررر  ح ررررررور  څررررررا ګو هررررررم ودو ومو ک

اک   ر  مهځتره  اغر  او دالر  واضر  ارلو چر  
رکراک  مرګ هغه وخت ډ    دو چ  د   و ح

دبکن حس د او حرک  سیست و ه په پرو و وو  

اررره مهځررره وه  ېررر د او امکررران د بیرررا  اتررر  لررر   ررره 
وو  و پردو اسراس ارک   رر  د ح ی را مررګ 

 یښ د دا  د    :
 د  ک .ر د و  د د  ر ان ۰
 د  ک .ر د تهف  ۱
 د  ک .ر د س  ګو ۱
رل رررررهال  څیرررررد) اا   و یکررررر  امرررررواج  رررررر د   و ب۴

 د  ک .
 ک .د  ر د مغس ۵

 و و کو  و چر  حا رله  روو  تی ره ح ی را 
مررررګ دو چررر  د ررره مررررګ با رررک د ارررک   رررر  اررره 

 په  را  و ک  تثبیت ې د.
ت
 خوا د ډی ا

  

میکرررررررر   ادو رررررررره و رررررررروو چرررررررر  پرررررررره ت  یررررررررل  رررررررروو 
 را  و ک  بااا  وړ  رما  تی ه مهځته  اځ  

رما  تی ررررره د محررررراا ا پررررره وخرررررت پررررره ررررررررررررراو دا  
  ا ررر و  پررره هغرررو  را  رررو کررر  چررر   مرررر کررر   یرررو 

 رمررا  تی ررره پررره  مرررر کرر   یرررو  ا ررر و د  رمرررا 
 تیجررررر  یسرررررربت هغرررررره وخرررررت د ا ررررررل فااررررررل ترررررره 

ا ررررکاو ېررررر د چررررر  د ا رررررل او  تیجررررر  تررررررمه   ررررروو 
مسررررررت ی ه  اب رررررره مو رررررررودو وو  ک  ررررررد  رمرررررررا 
 اررره هغرررره مربوررررره ا ررررل 

ت
 تی ررره با ررررک مسررررت ی ا

څخرررررررررره مهځتررررررررررره  ا لرررررررررر  وو  پررررررررررره برررررررررررل 

 رررررړ د ااررررا ک  ررررو ارررر  هغرررره وخررررت م
م ررررررررا اتو ګبررررررررل ا رررررررر و چرررررررر  د هغرررررررره د 

او د هغره د  رمررا  تیجرر  ا ا ررل  رمر
ترر مره  مسررت ی ه  اب ره مو ررودو وو 
چرر  پرره ح ررور   حررا   دغرر   اب ررا ترره 
 د الیت  ا سابیت  اب ه و ل ا  و.

د الیرررررررررررررررررررررت د  اب رررررررررررررررررررررا پیرررررررررررررررررررررکااو  او 
یشخیهرررررررررو  پررررررررره و ررررررررررو  را  رررررررررو کررررررررر  
سرررررررررررادو او آسررررررررررران کرررررررررررا  دو او دومررررررررررررو 

ا پرررره کرررر   رررره ایررررک  مغل یررررت او پیشلتیرررر

 مست ی ه  اب ه مو ودو دو؟
د الیرررت  رررا دسرررب  د  اب رررا د تثبیرررت اررره پرررا و 
میتلفرررررر   مرلرررررر  مو ررررررودو دو چرررررر  ارررررره هغرررررره 
  لرررر  څخرررره لرررر  دوو  مرلرررر  و ررررر نرررررو و دو 

 چ  په ه کو وو  دو:

ددو  مرلر  پره اسرراس اروملو ا ررل  را حرراد ا 
ا ررررررر و  ځ ررررررره ارررررررره  تررررررره و رررررررر ا   رررررررت و ارررررررو  

ارروملو ا ررل  ررا حاد رره واډررج  رروو  رره واو  ررو 
 رو  حرواد   را اا را  بره پره  رمرا  تی ره کرر  
 رررامل  ررروو  ررره واو  د مثرررا  پررره وو  پو تررره 

دوو مثررااو و کرر  د  رررړ ا ررل  مسرروو  اح ررک 
دو ځ ررررررره اررررررره د اح رررررررک د مررررررروتل پررررررره واسررررررر ه 
مح ررررود  خ رررررا  رررروو  ررررره واو د بررررل مررررروتر پررررره 

 ررره واو  رررا پررره واسررر ه بررره اح رررک  خ رررا  ررروو 
 و تررررررون کرررررر  د او  اګیررررررکیا  پرررررره واسرررررر ه برررررره 

 هغه  مل  وو  ه واو.
دا  مر رره  رر  و ځ د ا ت رراد و  دو ځ رره اومرره 
 تی رره چرر  هسررته  ا لرر   ررال  د ارروملو ا ررل 
د فاال اه خوا په هی   و ک سرو  و تل 
 رروو  رره واو او حتررا هغرره ترره برره د و ا ررکو  د 

کر  بره پره او تهو  و  هم  ه وو   و پره  تی ره 
هی  وو  د هغه ا ادو  رامله  ره وو  د مثرا  

پره وو  ارره اح ررک د ډاتررل پرره حیررم وګبررل ېرر د 
 رررو دا بررره د هغرررره پررره حرررق کرررر   رررا اررررکااتد وو  
ځ رررره ډتررررل پرررره هرررری   ررررو ک ددو پرررره واسرررر ه 
مهځتره  ره دو  ا لر   اره برل خروا ددو  مرلرر  
پررره اسررراس امکررران ارررررو ځی رررد  رررا ګهررراو اسرررران 

ل ې د  د مثرا  پره هم د م رما و په توګه وګب
توګره اح رک پره حسرر   یرت سررو خپرل دوسررت  

ته بلهه و اوو چ  ددو په او  ک  میل ره ېر د 
خررررو کلرررره چرررر  مح ررررود د هغرررره او ترررره  اځرررر  پرررره 
ه و کررر  دمررروور تهرررادړ واډرررج ا ررر و او مح رررود 
مرررل ا رررر و   ررررو ددو  مرلرررر  پرررره اسرررراس د  رررررړ 

ا رررررل  مسررررروو  اح رررررک دو ځ ررررره  اررررره اح رررررک 
و دا واډ ررره بررره  ررره هغررره میل ررره ارررلو  ررره واو  ررر

پی رررررررررریکو  حررررررررررا  دا چرررررررررر  اح ررررررررررک هغرررررررررره ترررررررررره د 
میل سررتیا دارروک پرره حسرر   یررت سرررو و اررلو 
دو دا  مر رررره د پو ترررره  ی ګلتیررررا د د اررررودو ارررره 

 امله    و ځ د مهلو و   ه دو.

ددو  مرلرررر  پرررره اسرررراس د میتلفررررو اا ررررااو او 
حواد و اه   ل  څخه د  ررړ د  تیجر  ا رل  

حاد ه او ا ل ګبل ا  و  الت او سب  هغه

ا  و  د مثا  په وو  اح ک پر مح ود با رکو 
د چاډو ګو ا  اوو او دهغه په ذ ل ه مح رود 
 خ ررررا ا رررر و  داترررره  رمررررا  ا ررررل د چرررراډو پرررره 
ذ ل رررره د ارررر  وهررررل دو او  رمررررا  تی رررره لرررر  د 
اررر   خ رررا ارررو  دو  داتررره د الیرررت د  اب رررا 
پیرررکااو  و رررر سرررادو او آسررران کرررا  دو ک  رررد پررره 

 لومرهو چ   رما  تی ه ک  رد و ر وناحت م
د مح ررود ویررد ا ررک  د اح ررک د چرراډو د ګررو ا  
پررررررررررره  تی ررررررررررره کررررررررررر   امهځتررررررررررره  ررررررررررروو دو او پررررررررررره 
وناحت ایک  ا ر و چر  د اح رک د ا رل او د 
مح رررررررررود د  خ رررررررررا ا رررررررررکو تررررررررررمه  د الیرررررررررت  رررررررررا 

 ی ه  اب رررررره مو ررررررودو دو او پرررررره تسررررررابیت مسرررررر
ه ررررررکو دایررررررل اح ررررررک د  خ ررررررا اواررررررو مسرررررروو  

 ګبل ا  و. 
   پرره ځیهررو وختو ررو کرر  د  ررو ارر  د اخررو بررر 

ا رررررررررل او  رمرررررررررا  تیجررررررررر  ترررررررررر مررررررررره  ځی رررررررررد  رررررررررو  
حررررواد  او اا رررررا  هرررررم واډرررررج ا ررررر و او پررررره دو 

 تتوګررره امکررران اررررو چررر  د  ررررړ  تی ررره مسررر
ت
 ی ا
اره اروملیا ا رل څخره  امهځتره  ره ېر د بلکرر  د 
 رمرررا  تیجررر  پررره  امهځتررره ا رررکو کررر   رررا ک  رررو  
اا رررررا  او حرررررواد  هرررررم  رررررامل وو  او پررررره دو 

و  د الیررررررررررررت د  اب ررررررررررررا پرررررررررررره یشررررررررررررخی  کرررررررررررر  و

سررررررررتو سو واډررررررررج ا رررررررر و او دا مونررررررررو  پیشلرررررررر  
ا رررررررر و  د مثررررررررا  پرررررررره وو  مح ررررررررود د اح ررررررررک د 
مرروتر پرره واسرر ه  خ ررا ا رر و او د سررلیم مرروتر 
و با رررررررررکو  اځررررررررر  بیرررررررررا سرررررررررلیم چررررررررر  هرررررررررر څرررررررررومرو 

ور بر  و رره لرر  کررا   رره ارروو او ررک ارروو د مررو 
خررررر کرررر  مرررروور ارررره مح ررررود سرررررو تهررررادړ او پرررره آ

 ح ود مل ا  و. اوو او م

د سررلیم د مرروتر بر  و رره ځ رره کررا   رره ارروو چرر  
حامک د سلیم د موتل براو ه په س ه توګه  ه 
دو  و  ارلو  داتره پو رتهه پیرکا ا ر و چر  د 
ډتل مسوو  څو  دو او  رما  یت ه د اوړ 

 ا  اه ا ل څخه توایک  وو دو؟

د اح ررک ارره ا ررل څخرره  ررا د سررلیم او  ررا هررم د 
 حامک اه ا ل څخه ؟

بررررل مثرررررا  فررررررا اررررروو چررررر  مح رررررود د اح رررررک د 
ک   ن موور په واس ه  خ ا ا  و او په  و تو 

 ررررو کرررر  د  و تررررون د و بسررر   ا رررر و خررررو پررره  و ت
مخظررر   وار ررروا  د  رررا احتیرررارا اررره املررره پررره 

کررررر  او  اګ رررررر و او مح رررررود هلتررررره ارررررره  ن  و ترررررو 
مهځرره ځرر    ررو د مح ررود د مرررګ  ا ررل  سررب  

 اررررروړڅرررررو  دو  ک  رررررد د مح رررررود د مررررررګ او د 
د ا رررررررررل ترررررررررر مررررررررره  د الیرررررررررت او سرررررررررابیت  اررررررررر 
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دا ډترررل ا رررکل  ررره دو  د مثرررا  پررره وو  رایررر  
ف رررررر اررررروو چررررر   رررررا وک اررررر  مرررررل  ررررروو دو او د 
خ رررواو ا ررررا و لرررر  و ارررروو   رررو دا رررر د والرررر  چرررر  

پرررر رو رررک توب الرررم واررررو او ف رررل ترررر   رررایا با رررک
سررو اررلو ک  ررد هررر هغرره ا ررل چرر   ررایا  رروا و 

 ترسرو ل  الو پر هغه ا ل پوو وو.
1

څرګهرکو دو چر  پره وواررو ا رکل  را  رو کر  ارراړ 
ډهرررررررک ا رررررررل   رررررررس د م هررررررروو  اررررررر  دو   رررررررو پررررررره 
ا کل ډتل کر  مرت ر  با رک اراړ وو ک  رد  ررړ 

 ترسرررررررو اررررررلو وو  ه کا  
ت
ه د  ررررررسا ګررررررلرررررر  ا ررررررکا
  مره مرادو اروملو ف ررو کر  ه رکو ۱۴)ډا ون په

ډاارررکو تررره ا رررا و اررروو او هغررره دا چررر  مرت ررر  
هغرررره څرررره چرررر  ترسرررررو ارررروو لرررر  د ډررررا ون خررررکا 
ا رررررل وو ک  رررررد پرررررردو خ ررررر و پررررروهرهو چررررر  د رررررره 
ور رررره د ډرررررا ون خرررررکا ا رررررل دو. د ررررره پوهررررره د 
اررررررررراړ ډهرررررررررک اررررررررره پرررررررررا و کرررررررررای  دو او اررررررررراړ ډهرررررررررک 

  کلررره هرررم اررراړ متح ررق ا ررر و   رررو و رررکو  ررو چررر
ډهرررررک مو رررررود  ررررره وو  رررررو ډترررررل ا رررررکل  ررررره بلرررررل 

 ا  و.
ارره پررو ت د بحررم څخرره دا خ رر و واضرر   رروو چرر  
ارراړ ډهررک  د ررو  رمررا ا ررل او د هغرره د  تیجرر  
 و تلو ته وال  او  ا هم ااړ ډهک ااا ک دو 

د  ررررو  رمررررا ا ررررل د ا رررررا ارررره  و ررررت د څخرررره د 
هغرررررره ا ررررررل د ماهیررررررت پرررررره د   اواررررررو سرررررررو پرررررره 

یم وو  او اه ا ادو پره  رر   او  ر   او مست 
مسررررت یم وو  دخااررررت و رررره ارررررو بیررررا خ ررررا ډتررررل 

 بلل ا  و.
8

پررررره اررررراړ وو  پررررره ووارررررو  را  رررررو کررررر  اررررراړ ډهرررررک 
مو ررررررود دو  خررررررو پرررررره ا ررررررکل ډتررررررل کرررررر  خرررررراي 

ه د  ررررررسا ډررررررا ون ډهررررررک نرررررررو و دو  ه کا  ګرررررر
ا ډهررک   مررا مررادو مفچرروړ چرر  هغرره  رمرر۱۴)د

  مررررا مررررادو ۱۶)دو او ه کا رررران د  ررررسا ډررررا ون 

مونرو  دو اوهغره   ته چ  د  رر  ا رکل  را  رو
داچررر  پررره  ر ا رررکل  را  ررروک   رررایا  تی ررره  ررره 
 رروا و خوهرره ا ررکل  را  ررو کرر   ررایا د  تیجرر  
 و رررررتو ک  وو   رررررو و رررررکو  رررررو چررررر  پررررره خررررراي 

ل با ررررررک ورو کرررررر  وو. د مثررررررا  پرررررره ډهررررررک کرررررر  ا رررررر
: اه د  و ار  ډهرک د برل ار  ډترل وو  رو وو  

وو او  ررررایا م  ررررد الیرررره  با ررررکا ل هررررم ورو کرررر 
دا ر د ووزر  چر  هغره ملېر د  خرو کلره چر   ررایا 
م  ررد الیررره پررره څپررررهو ووزرر  او هغررره مرررل ېررر د  رررو 

 دا خاي ډهک  ه دو.

 او 
ت
چرر  ارره هغرره ا ررل او حرراد ا څخرره مسررت ی ا

پررره ارررادو وو  ن رررال   تی ررره هس تررره  ا لررر  وو 
او ددو  تیجررر  مهځتررره  اتلرررل د ا رررل فاارررل تررره 
ډابل د پی بی د وو  اااته  رو  ذ کخلره اسران 

  ګبررررررل ا رررررر و خررررررو هررررررر  ررررررو د خپررررررل هرررررم مسرررررروو 
او    ا احتیارا او  را پروالر  پره ا رکا و ت هر 

هررر  ررو ترره د خپررل  سالرر  مسررووایت پرره تهاسرر  
  سا و او  ا  و.

  مرررررا مرررررادو ۱۸)د افغایسرررررتان د  رررررسا ډرررررا ون د
اررروملو ف ررررو د الرررت د  اب رررا پررره هکلررره دا ررر د 
 رراحت اررو: )ارر  اره هغره  رررړ څخره چرر  د 

 رما ا ل  تی ه لر   ره وو مسروو   ره دو.  

  رررررو  اب ررررره با رررررک مسرررررت ی ه وو ترررررر څرررررو ا رررررکل
 .ق وموماډتل تح 

پرره ا ررکل ډتررل کرر  م هرروو  ارر  با ررک ارره ا رررل 
څخرره میکرر  او  ررا هررم ارر  تررر ارر و ارره ا ررل سرررو 
ه سمرررران تح ررررق ومرررروما او ارررره پرررره دو وو   رررره 
وو بیررررررا و ترررررره ا ررررررک  رررررره  ررررررو و ررررررکو  نرررررررو ک 

دادو چ  د مادو او م هوو  ا  تر مره  ا   ره 
مو رررررودو وو. د افغایسرررررتان د  رررررسا ډرررررا ون پررررره 

  مررا مرادو پرره ارروملو ف رررو ۱۵و برخره کرر  د)د

کرر  دا رر د والرر : ) رررړ هغرره وخررت ا ررکل ګبررل 
ا رررر و چرررر  دهغرررره ا تکرررراب ارررروو ک  سرررررو  رمررررا  

 ډهک متح ق وو. 
  ۱۴)د  رررسا ډرررا ون  ه کا  ګررره د ډهرررک ی ر ررر 

مررا مررادو پرره ارروملو ف رررو کرر  دا رر د  رررراحت 
اررررررررررو: ) رمرررررررررا ډهرررررررررک اارررررررررا ک دو د فاارررررررررل د 

هغررررررررره ف رررررررررل ا ادو اررررررررره سرررررررررو  ا رررررررررکو څخررررررررره د 
ا تکرراب تررره چررر   ررررړ مهځتررره  او و او مه رررر پررره 
 تی ه ې د او  ا د بل  رړ د واډج ا رکو  تی ره 

 وګرځ .  
پرررره ا رررررکل ډترررررل کررررر  م هررررروو اههرررررر څرررررو  رررررو و 

 اهو ررررو ترررره ا تیررررا ارررررو ترڅررررو د رررره  ارررر  مح ررررق 
 ې د چ  ااا ک دو اه:

 ر الم پر مونو ۰
 ر ااړ ډهک۱
 ر خاي ډهک۱
5

پرررررروهرهو پرررررره ا ررررررکل ډتررررررل کرررررر   ا رررررره څهګرررررره چرررررر 
مونرررررو  رو رررررکو ایسررررران دو  اررررره اررررر  مرررررکع  
ېررر د چررر   و خ ررر   ررره وړ چررر  دا ایسررران دو او  رررا 
هرررم دا رو رررکو دو  اررره دا ادارررا  ابتررره ارررلو  رررو 

ه کا  ګرررررره ارررررروهو  ررررررو چرررررر  خرررررراي ډهررررررک ارررررره 
اسررررت  ا   ررررو و ستررررو څخرررره هررررم م لرررروړ اررررلو 
ا رررره  ا  رررره وسررررله او  ررررا هررررم چرررراډو    رررره تیګرررره 

 او ا هم  وڅو ک  ااه.
اي ډهررررک پرررره بررررکن کرررر  ارررره خرررراي  ا  خرررر ه ررررکا

محل څخه هم م لرومرهو  ا ره سرر او   و چر  
د بررکن مچررم  ررلو دو خررو  رره  ررو ارروهو ووا ررو 

رهو ت رراب چرر  خرراي ډهررک د هس  ررا اښرر د څخرره
ځ ه د ره محرل د فروک امکران پره فرو و توګره 
 رره اررررو. ه کا  ګررره خرراي ډهرررک د مرت ررر  اررره 
اا رررااو څخررره هرررم م لرررومرهو  د مثرررا  پررره وو  

  اررر  اسررره ح لررره اررررو  رررو اررر  پررره  رررو مررروور چررر

د رررره مرررروور و و ارررروو او د مرررروور ح لرررره  هررررکا 
ګرځررررروو او ځی رررررد اررررره د رررررو څخررررره وریرررررا او بیررررررا 
اداررا اررروو چررر  مررا د ررره خلررر   رره ور  بلکررر  مرررا 

 و رو .
 

 

په ا وما وو  د ډتل ډهک په  و وو  مهځته 
ا رررا   ررا  رره  اځرر  ب پرر د پرره سررادو  ررا می   ررد 

هم د م لق  یت او  ا هم اره م یرک  یرت څخره 
 مهځته  اځ .

5

پررره سرررادو ډترررل کررر  ډاترررل  رررا اررره دو چررر  د اررروړ 
می   ررررررد پررررررکن او م ررررررکمایا وسررررررا لو څخرررررره پرررررره 
ډترررل اډرررکاړ اررروو  خرررو پررره دوه ررره ک  رررد ډترررل د 

یم تر رررک  رررا ډالررر  ا ررررا  کررر  ډاترررل ډرررارج تهررر 
میکرر  ارره ا ررل څخرره د ترسرررو اواررو پرره خررارر 
د ف ررررل چرررر  دو لرررر  ترسرررررو ارررروو   یسرررر د او بیررررا 
ډتررررررل ترسرررررررو ارررررروو  دا دوا و برخرررررر  چرررررر  پو ترررررره  
ذاررر  رروو دوا و ا ررکل ډتررل بلررل ا رر و  ک  ررد 
اررره ډترررل سرررادو وو او  رررا هرررم د می   رررد ا ررررا  

پرررررره واسررررررر ه ترسررررررررو  ررررررروو وو  دوا و 

ا کل ډتل بلرل ا ر و  خرو د م را اتو 
ه مخ  دوا و توهر  اررو چر  د م را اتو ا

 په برخه ک  بحم ا  و.

1

پرره م لرررق ډهررک کررر   ررایا پررره 
پوهیرکو د ره ا رل چر   رو  ام ررو  او 

فرررررادو  ررررا  رررررو ا ررررر  ډررررا ویا ا رررررل دو د 
فرد چ   ام رن دو  د ه ا ل ترسررو 
ارروو  ه کا  ګرره م لررق ډهررک ترره  ررر  

و پرررررره م لرررررررق  ررررررکو  رررررررو ام رررررررن  هرررررررم و 
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 رررررررره دو  بلکرررررررر  ډهررررررررک کرررررررر   تی رررررررره د بحررررررررم و  

 رررررو  د م ررررا اتو و  ګبررررل  رررروو دو  د مثررررا  
په وو :  و ترو لست  وا و  رو ار  ا و را هرم 
څررررو اسررررران ووریرررررا   ررررروو پلرررررو  سغ تررررره ا ف رررررا  

 رررررررکل  اررررررررلو دو او د  و اروو  ررا هرم  و ررل چر 
کرررر  دو او پرررره هرررررو خرررروا و و تی ررررتد پرررره حررررا  

.اوو 
پرررررره م یررررررک ډهررررررک کرررررر  د م  ررررررد الیرررررره هو ررررررت   

 ر  دو  ک  د ډاتل بره د ورارو پره یسربت پره 
 ررو ارر  و و ارروو چرر  دا مونررو  د دفاایرراتو 

 په برخه ک  م اا ه اوو.

د  رررسا ډرررا ون دوهرررم بررراب د ایخا رررو پرررر نرررک 
  ۱۹۴) ه ررر  د اررروملو فهرررل پررره ها تو ررره او  

مره مرادو کرر  د ا رکل ډتررل پره برخرره کر  دا رر د 
 ح م الو دو:

ارررررررره پرررررررره ا ررررررررکل ډتررررررررل کرررررررر  ډهرررررررراي پرررررررره  رررررررروو 
سرراډ وو ک  سررب   رررا  ررررو و د  ررره  ررو ځررراو 
ا رررررکو اررررره املررررره سررررراډ  ېررررر د  ددو ډرررررا ون اررررره 
ح  و رررو سررررو سرررم پررره ی س ررررو توګررره م رررا اک 

 ا  و.
 اک با ک وو ل ې د په ډا ون ک  دوو وواه م ا

 مررررر کرررر   یررررو   رررروو دو: ا ررررکل ډتررررل ترررره پرررره 
او دوهرم اارکاړ او دواړ ارو کر   اوملو اارکاړ

حرررررب   ددو تف  ررررر  برررررره مح  ررررره د ډترررررل پرررررره 
 مرررر کررر   یوارررو سررررو اررروو  پررره دو م هرررا اررره د 
ډترررررررل م رررررررکدو حاارررررررت مو رررررررود  رررررررو  رررررررسا بررررررره 
ااررکاړ وو او ارره ډتررل سررادو  ررا بسرری  حااررت 

  دواړ ارو کر رسا  وارو  په دو  رو ک کر  لر 
 ۱۹۵حرررب  وو  د ررره برخررره د  رررسا ډرررا ون پررره)

په م ابل ک   ا په وح، د توګه  و ک مو رک   
 وو.

 اه م تو  د ډاتل د ا واو څخه وو. -۴
تو و پررررررره اررررررره د ډترررررررل ا رررررررل د ا ررررررروما خرررررررکم -۵

مخظ  د وظیفا د ا ررا  اوارو پره وخرت کر   را 
 د هچ  په سب   و ک مو ک   وو.

اررررره ډاترررررل د  رررررروو  فرررررر څخرررررره د   ررررراتو د ډتررررررل  -۶
ډهک ار   وو او د  وو ف ل په ا ر د ووارو ډترل 

  و ک مو ک   وو.
ارره ډتررل د بررل  ها ررت  ررا ه   سرررو  وځررراو  -۷

  و ک مو ک   وو.
 چیرررررک  د ت اررررره ډترررررل د برررررل  ها رررررت  رررررا  ه ررررر  -۸

د ا تکراب  پره مهمرو  اسا تیا  تهفیذ  ډاد  رکاو 
چررر   رررسا لررر  د ررروو کرررا  څخررره ا ررره  ررره وو واکرررل 

 ررررا خک ررررون پرررره   رررروو  ررررا د  ررررسا څخرررره د فرررررا 
 مهمو   و ک مو ک   وو.

اررره د ا رررکل ډترررل ا تکررراب اررروو ک  پرررره دواړ  -۹
ارو کرر  حررب  مح رروړ وو اود ح ررم د تهفیررذ د 

ل ا تکرررراب مررررودو پرررره اوږدوکرررر  د بررررل ا ررررکل ډترررر
 اوو ک   ا په هچ  ک   رو  اوو ک  ې د.

مرررادو کررر  دا ررر د  ا لررر  « ۱۹۶»د  رررسا ډرررا ون پررره 
د ا ررررررکل ډتررررررل ا تکرررررراب ارررررروو ک  پرررررره  رررررروو » دو:

 اتلرو ک  حاارت کر  د حرااو و سررو سرم پرره دواړ 
 «:ارو ک  حب   ا ااکاړ مح ومرهو 

پررررره هغررررره حاارررررت کررررر  ډاترررررل د  ررررروو یرررررخ  د  -۰
و  فررر څخرره د ډتررل ډهررک وارررو او ف ررل لرر  د  ررو 

   اتو ډتل ته مه ر ې د.
په هغه حاارت کر  چر  ډاترل د م ترو   سرک  -۱

 مثله الو.
  م رررررړ ددو ډررررا ون د برررره هغرررره حررررا  کرررر  چرررر -۱
 سو ررو د مهررک  و حررااو و  ۱ ۰مررادو د)« ۱۹۵»

 په  ر  د ډتل ا تکاب اوو ک  وګرځ .
 مرو   بره اروملو سرادو ډترل او بیرا بره ا رکل 

ت
بها

   ان الو.ډتل اه م ا اتو سرو بی

1
هر هغره ډترل چر  پرتره اره می   رد ا ررا  څخره 

د ررررررررره   تررررررررر سرررررررررو ا ررررررررر و  سررررررررادو ډترررررررررل دو چرررررررر 
مرررررا مرررررادو پررررره  ۱۹۶مونرررررو  د  رررررسا ډرررررا ون د )

 د   ه ف رو ک  ی جیل  وو دو. 
دا خ  و مو په میک  بحثو و ک  والو چ  سادو 
ډتررل میکرر  ارره دو چرر   ررایا تهرر یم و یسرر د او 

وارررلو  س ک ررر د ا ررررا ا ررر و  پررره سرررادو  تر رررک
ډتل ک  هی ان مو ود وو چ  دد و هی ا راتو 
پرره بدسرررر ډتررل مهځتررره  اځرر  او م ررررړ و وسرررته 

و و ک  ررررررررررررا ون  رررررررری ایا څرګهررکوو  ډرررررررخپلرره ا 

 د سادو ډتل مرت   ته  رم ت  ود   دو.

ه کا  ګرررررررررررررررره ډررررررررررررررررا ون  ررررررررررررررررو و ک  د وسررررررررررررررررا لو 
 یرررو   دو  د مثرررا  اسرررت  ا  هرررم پررره  مرررر کررر  

په وو  پره م رکدو حراهتو کر  د  رسا ډرا ون د 
  مررا مررادو پررره دو  رره ف رررو کررر  ډتررل پررره ۱۹۵)

اسررت  ا  د  هرررو مرروادو   ررا هو رره اوو  ررو 
 خ ر ررا  دو  مرروادو  مهف رررو تواررو چرر  

ت
ذاتررا

ک  مررررررررررررکل پرررررررره  رررررررررررررررررپرررررررره   اهتورررررررررررررررررررم رررررررکدو حد
 یو   دو.رر 
  ما مادو په د   ه ۱۹۶خو د  سا ډا ون د) 

ف ررررو کررر  اسرررت  ا   مرررواد د سرررادو ډترررل مرررواد 
بلل  وو دو   و مو د د ادویا و  دو  هغه 

دا چرر  اسررت  ا   اارره هغرره وخررت چرر  ډاتررل ارره 
تر رک سررو  وځراو وو اومره م هرا  ره اررو او 
 ررره ېررر د اررروهو چررر  د اسرررت  ا   ا ررر  اررره  مررررو 

 ډتل سادو وګبل ې د.
 رررره وو خررررو  ه ررررکا ا  ارررره ډالرررر  ا رررررا  مو ررررود

اسررررررت  ا   اارررررره ورو کرررررر  وو بیررررررا هررررررم  رررررره  رررررررو 
و رررکو چررر  ډترررل سرررادو ډترررل دو   رررو پررره دا ررر د 
حا  ک  ا را  هم اومه م ها  ه اررو او ډترل 

 م کد ګبل ا  و.
پررررره سرررررادو ډترررررل کررررر  ډرررررا ون  رررررو و ک  ډاترررررل د 
ااررررکاړ پررررره  ررررسا مسرررررتحق  رررره دو ګبلررررر   بلکررررر  

مح  رره ارروهو ېرر د چرر  د دواړ ارو کرر  حررب  
 ح م والو.

  مرررررررررا مرررررررررادو م رررررررررابق ۱۹۶د  رررررررررسا ډرررررررررا ون د )
ض   ارررررره احوااررررررو روهو ېرررررر د د ډررررررررررررررررررر ه ارررررررررمح 

سرررررو سررررم د ااررررکاړ ح رررررم هررررم واررررلو  د  رررررسا 
  ۱۹۶ډررررا ون د سررررادو ډتررررل پرررره برخرررره کرررر  پرررره )

 مادو ک  دا  د ح م الو دو:
  مررره مرررادو: د ا رررکل ډترررل ۱۹۶د  رررسا ډرررا ون)

ا تکررراب اررروو ک  پررره  رررو  اتلرررو ک  حاارررت کررر  اررره 
سررررررو سرررررم پررررره دواړ ارو کررررر  حرررررب   رررررا  حررررراهتو 

 ااکاړ مح ومرهو:

ررررررپه هغرررره  ررررو ک کرررر  چرررر  ډاتررررل د ررررو ارررر  د ۰
ډتل ډهک وارو او ف ل ل  اره   رو ار  څخره 

 د   اتو اسا و ډتل ته مه ر ې د.
پرررررره هغرررررره حااررررررت کرررررر  چرررررر  ډاتررررررل د م تررررررو   -۱

  سک مثله )ملو ته توهرن  والو.
پرره هغرره حااررت کرر  چرر  م رررړ ددو  ډررا ون  -۱

مررررررادو د ارررررروملو او دوه ررررررا برخرررررر  د   ۱۹۵د )
مهک  و حاهتو په  رر  د ډترل ا تکراب اروو ک  

   وګرځ .
 ادامه ارو...

 

  مادو ک  واضر   روو دو چر  ۱۹۶او 

 په ه کو توګه تر هه  ادو ه اوو:
مرررررررادو کررررررر  «  ۱۹۵ »د رررررررسا ډرررررررا ون پررررررره 

د ا ررررررررکل ډتررررررررل »  دا رررررررر د  ا لرررررررر  دو:
ا تکرررررررررراب ارررررررررروو ک  پرررررررررره  رررررررررروو  اتلررررررررررو ک  

 «: حاات ک  په ااکاړ مح ومرهو 
پره هغره حاارت کر  چر  ډترل د پیرروایا  -۰

 ځآو وو.  او تر ک سرو  و ا را
اه ډتل د  هر ااو  را هو ره اوو  رو  -۱

پرره  ررا چاود ررکو  و مرروادو د اسررت  ا  
 وسیله  و ک مو ک   وو.

ر اه ډتل په وی ه ا ګرزو  ا د ا و و ۱
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پهوهش جنایی در تحقیق و  اندازی شد وراه 
تحول یافرت و  )کرم اهلل وجهه(ما علیدوران سرور 

او بین شهود بررای رسریدن بره حرق و کشرف      
فرق گذاشت، تاجرایی کره    قضریه حقیقت 
 (777)بر رسی زندگانی خلیفۀ چهارم، ص «المثل قرارگرفت ضرب

سالم و محیطری پراک و    ۀاگر بخواهیم جامع
آلرودگی هرا و انحرافرات     پاکیزه و به دور از

داشته باشیم، بهتررین و ارزان تررین کرار،    
خودسازی و سرالمت درونری انسران هرا و     

افراد یک ملت و ، مسئولیت پذیری فرد فرد
لذا بهترین سررمایه گرذاری    یک امت است،

سررمایه گرذاری    برای هر دولت و هر ملتی،
، معنرروی، اخالقرری، روی مسررائل فرهنگرری
انسانها، ۀ بیدار و زند تربیتی، احیای وجدان

تقویت وجدان کاری و انضربا  اجتمراعی و   
نظم پذیری، مسئولیت شناسی و مسرئولیت  

مبارزه با رذائل اخالقی، امتیراز   پذیری تقوا،
طلبی، پرارتی برازی، فرصرت طلبری، مرال      

 پرستی و جاه پرستی است.
 فساد اداری و شیوۀ مبارزه با آن از نظر اسالم

المی ازجامعه، رخت بر آنگاه که ارزشهای اس
بندد و مردم نسبت به این ارزشها بی تفاوت 
بوده و به آن اهتمام نورزند، هریچ چیرز در   
جای و مکان خود باقی و پایدار نخواهد ماند، 
معیارها دگرگون گردیده و ارزش ها از برین  
می رود، آنچه که اسرالم حررام میدانسرت،    
امروز حالل دانسته می شود، آنچره اسرالم   

را معیار میداند، امروز از آن خبری نیست آن
و آنچه اسالم آنرا نفی می نمود، امروز به آن 

 افتخار می شود.
پ  باید گفت که امروز، انسان در گیر و دار 
ایررن نظریررات آن چنرران دچررار حیرررت و  
سرگردانی می شود که هیچگونه راهی برای 

 :گیری قضاوت فاسدبودن ثبات درقضاوت و به کارن

 (کرم اهلل وجهه)علی حضرت چهارم اسالم خلیفۀ 
در دوران خالفررت خررود، بررر اسررتفاده از 
قضاوت شایسته و بایسته، تأکید فرموده و 

ر اهمیت قضاوت ارشاد کرد و در جهرت  ب
راه هرای   تقویت امور قضرایی کوشرید و  

قضاوت را با بیان و قضاوت هرای  پیچیدۀ 
حیرت انگیز خود روشن ساخت و بر کرار  
قضاوت نظارت کرد و نقا  ضعف آنران را  
گوشزد کرد و بر عملکررد آنران اشرراف    
داشت و بر شرافت و تأمین زندگی و رفراه  

تا دستگاه  ،ایت داشتو معیشت قضات عن
قضایی، حقیقت را فدای مصلحت نکند و تحت 
 تأثیر رشوه و تطمیع و تهدید قرار نگیرد.
استاد محمردعلی صرابونی در رابطره بره     
قضاوت در دور خلفای راشدین می نویسد: 

تشررریفات داد رسرری در عهررد خلفررای » 
راشدین ساده و اندک بودند و از شرنیدن  

ثبات و تا صردور  دعاوی تا اقامۀ شهود و ا
حکم و اجررای آن طرولی نمری کشرید و     
آداب قضاوت از قبیل حمایت از ضرعیف و  
یاری مظلوم و برابر نگاه کردن به طرفین و 
اقامۀ حق و شریعت برهمۀ مردم حتی اگر 
حکم علیه امیر یا والی صرادر مری شرد،    
رعایت می گردید. اگر اطراف با میل خرود  

رفتنرد،  اجرای احکام را بر عهرده نمری گ  
اغلب قاضی خود اجرای احکام را بر عهده 
داشت و بعد از صدور حکم بال فاصله حکم 
اجرا می شد، در دوران خلفرای راشردین   
نظم های جدیدی در قضاوت ترتیرب داده  

برای قاضری منشری    شد، در زمان عمر
بررای   انتخاب کردند و در دوران عثمان

کمک به قاضی و والی و دستیار و پلری   

نجات خود نمی یابد. بلکره همچنران دور   
حرکت دورانی خرود براز    می زند و از این

نمی ایستد، اگرچه به این تصور است کره  
میداند، ولی در حقیقت هرگز پی نمی برد 
که چرا عملی را انجام میدهرد، هرنسرلی   
می خواهد از موجودیت خود تعبیری جدا 
و مختلف از تعبیرات نسل های قبل ارائره  
کند، و حتی هرفرد یک نسل می خواهرد  

داشته باشد. هیچ  تعبیر متفاوت از دیگران
اصل و قاعدۀ مشترک و متفق علیه وجود 
نخواهد داشت که از طرف مردم قابل قبول 
بوده وهمه به آن تمسک جوینرد. نتیجره   
چنین می شود که برهیچ کسری حجتری   
قایم نمی شود، و انسرانها از هریچ رأی و   
نظری تبعیت نمری کننرد. و اگرر فرردی     

حدی بخواهد مردم را تحت نظام و ادارۀ وا
درآورد، در برابرش سرکشی می نمایند، به 
این فکر که گویا انسان آزاد است پ  این 
همه ضوابط برای چیست؟ در چنین اوضاع 
و احوال است که انسان در ردیف حیوانات 
قرار گرفته و حتی پست ترر از حیوانرات   

درنده و وحشی عمل مری نمایرد.   
زیرا تمام امکانات علمی و تخنیکی 

خود را در راه خسران دست داشتۀ 
و انحراف بکارگرفته مرتکرب اعمرالی   
می گردد که هزاران مرتبه بد تر از 
 عملکرد حیوانات درنده می باشد.
با غیابت اسالم و ارزشهای اسالمی 
و انسانی از صحنۀ زنردگی بشرر،   
هیچ چیزی در جای خودش براقی  
نخواهد ماند، زیرا اسالم یگانه اصل 

ف و تحریف، ربانی است که از انحرا
افرا  و تفریط، و هرگونره فسراد   
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دارد، از جمله اینکه اگرعمرل نیرک باشرد،    
بینری، توفیرق و هردایت    نتیجۀ آن روشرن  

  بیشتر بسوی خدا و انجام اعمال بهتراست.
 (777ص 72)تفسیر نمونه، ج
هرای   باید توجه داشت که تقوا دارای شراخه 

اقتصرادی؛   تقروای مرالی و   گوناگونی اسرت: 
 و ؛ تقوای سیاسری؛ اجتماعی تقوای جنسی و

نظر اسرت، تقروا    تر مورد اینجا بیش آنچه در
 داری و خود  شتنکه معادل خوی کاری است،
کار است؛ یعنی کنتررل خرویش    کنترلی در

روابط سوَ  از پرهیز و هنگام انجام دادن کار،
 دیگران. اجتماعی با

کارگزاران خرود را   علیحضرت آنجاکه  از 
طور ویهه به رعایت تقوای فراوان سفارش   به
توان استنبا  کررد کره دیردگاه     کند، می می

 به تقروا و خرود  ایشان در اینجا بیشتر ناظر 
 منردان اداری کار و لی در عرصره کرار  وکنتر

لری در  وکنتر موظف به خرود مند است، و کار
ویهه در امرحکومت و مدیریت   همه کارها، به

ها، در شکلی دیگر،  است؛ اگرچه این سفارش
 گیرد. ها را فرا می همه افراد و عرصه

نخستین  های دینی، نتیجه، براساس آموزه در
رزه برا فسراد اداری و دیگرر    گام بررای مبرا  

  تزریرق جهران   های اجتماعی مدرن، بیماری
همچنین عمرل   بینی صحیح در جامعه است؛

کامل، برای هردایت   طور  به اصول اسالمی به
وفایی حقیقی باید گانسان به سمت صلح و ش
  گررویی و مسررئولیت  تشررویق شررود. پاسررخ

کرره از درون انسرران بجوشررد، ای  پررذیری
اسرت    گویی  رتر از پاسخمؤثرتر و ماندگا

 .شود که از نظارت بیرونی ناشی می
هرای اسرالمی،    ایمان و پایبندی به آموزه

 عامررل بسرریار مهمرری در ایجرراد خررود 
لی در انسان است. هرچه ایمان بره  وکنتر

حقایق دینی و باورهرای اسرالمی قروی    
باشد، پابندی به نظام ارزشی که مراقبرت  

، و در درونی جزئی از آن است نیز بیشتر
 گردد. کنترلی، شدیدتر می نتیجه خود

 ل و نظارت اجتماعیوکنتر -ب

گررویی و  شررکی نیسررت کرره ایجرراد پاسررخ
بینری   پذیری درونی کره از جهران   مسئولیت

شود، بهترین شریوه بررای    اسالمی ناشی می
 جوامرع مردرن اسرت.    مبارزه با مفاسرد در 

جوامرع   سازی سیسرتم ارزشری در   نهادینه
 دت است؛ رندمرربل  رایندیررف امروزی،
 یرد پذیری درونری با  این، مسئولیت بنابر

 و اجتمراعی،  پذیری بیرونری  مسئولیتبا
مبتنی برر کنتررل و نظرارت سیسرتمی     
تکمیررل شررود تررا افررراد را از رفترراری  

 دارد. غیرعادالنه با یکدیگر باز
از دیرردگاه اسررالمی، انسرران موجررودی  
اجتماعی است و بسیاری از عوامل رشد و 

مانردگی و سرقو  وی، در    ا عقبتکامل ی
 اش با دیگران قرار دارد؛ از روابط اجتماعی

رو، حساسیت به این روابرط، و ترالش    این
سازی جامعره، از وظرایف    در جهت سالم
روست که آیات  هاست. از این اصلی انسان

و روایررات بسرریاری، از جهررات متعرردد و 
متنوعی، بر این وظیفه اجتماعی، دینی و 

نموده و ابعاد مختلف آن را سیاسی تأکید 
اند. علت برتری امت اسالمی  گوشزد کرده
های دیگر، عمل به همین فریضره   بر امت

داوند متعرال  ر، خر دانسته شده است
ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  چمی فرماید: 

ٿ  ٿ      ٿ  ٹ  ٹ   

 ٣٣5آ  عمرا :  چڤٹ  ٹ
شما بهترین امت بودید که بره سرود   "

اینکره(   انسانها آفریده شده اید؛ ) چه
امر به معروف و نهی از منکر می کنید 

 "و بخدا ایمان دارید
: استاد محمد علی صابونی می نویسرد 

شما ای امت محمد، از این جهرت شرما   » 
بهترین امت هستید، که از همره بیشرتر   
برای مردم منفعت رسان هستید، و بخاطر 

 .«مصلحت ایشان آفریده شده اید

   (٦٦٦ص ٣)صفوةالتف سیر  ج 
کرار   و منزله یک سراز  مر به معروف را بها

تروان چهرار گونره     نظارت اجتماعی، می
 بندی کرد: دسته
. نظرارت  7نظارت مسئوالن بر مرردم؛  . 7

. نظرارت مرردم برر    7مردم بر مسئوالن؛ 
 . نظارت مسئوالن بر مسئوالن.7مردم؛ 

در جوامع امروزی برای هریرک از انرواع   
رد. هایی وجرود دا راهکارنظارت بیرونی، 

نظارت مسئوالن بر مردم، خود را از طریق 
دهرد. نظرارت    قوانین و مقررات نشان می

مررردم بررر مسررئوالن، بیشررتر از طریررق 
 ها قابل پیگیری است. مطبوعات و رسانه

بره    در انجام وظیفه امر به معروف نسربت 
حکومت و  توان گفت که در  مسئوالن، می

نظام اسالمی، مردم دو نقش و وظیفره  
دارند: یکی مشورت دادن بره  اساسی 

اخالقی، اجتماعی، سیاسی و اداری، سالم 
مانده و بشر می تواند در سرایۀ آن پنراه   
گرفته و در پرتو آن حرکت نماید و خود را 
از پریشانی های زندگی نجرات دهرد، در   
غیرآن هرگونه استعداد هرای انسرانی، و   
شد، موهباتی که باید برای خدمت انسان با

 ضایع می گردد.
پ  برای حل این همه چالشها و مروانعی  
که فرا راه خوشبختی و سرعادت مرردم و   
 کشور ما قرار داشته و همرواره و مسرتمر  

می آزارد، الزم خواهد بود که به ملت مارا 
چند راهکاری که در روشنایی احکام دین 
مبین اسالم و تجربرۀ دانشرمندان علروم    

د در سه فکترور  معاصر به اثبات رسیده ان
 ذیل اشارۀ داشته باشیم:

 های مربرو  بره حاکمران و     راهکار
 .صاحبان قدرت

    راهکارهای مربو  بره نظرام اداری
 .سالم و کارآمد

  راهکارهای مربرو  بره وضرعیت    و
 در جامعهفرهنگی 

 مربوط به حاکمان و صاحبان قدرت:شیوۀ 

 لی:وکنتر تقوا و خود -الف

و مواظبرت  معنای نظارت   کنترلی، به خود
فرد بر اعمال و رفتار خویش، و در نتیجره  

نحو مطلوب و پرهیز   انجام دادن وظایف به
 از انحراف و تخلف شرغلی و اداری اسرت.  

کنترلی و نظرارت براعمرال و رفترار     خود
های اصیل اسالمی است.  خود، جزو آموزه

کنترلی برا   در ادبیات قرآنی، مسئله خود
یافتره   پیوندی ناگسسرتنی « تقوا »عنصر

عبرارت دیگرر، بیران قرآنری و      است. بره 
 مفهوم ارزشری در، اسالمی خودکنترلی

تجسم یافته اسرت. ایرن واژه، در   « تقوا »
معنرای     بره « وقایره  »اصل از ماده

داری اسرت.   نگهداری یا خویشتن
به تعبیرر دیگرر، نیرروی کنتررل     
درونی است که انسان را در برابرر  

کند. تقوا،  طغیان شهوات حفظ می
از قرردرت بازدارنرردگی و نیررروی 
حرکتی پرتوانی برخوردار است که 
ها   ماشین وجود انسان را از پرتگاه

هررا و خطاهررا  حفرظ، و از سسررتی 
 (777ص 7تفسیر نمونه، ج).دارد بازمی

همیشه اعمرال و کرردار انسران،    
نتائج، ثمررات و بازتراب خاصری    
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گیرى اسرت کره    مسئوالن در تصمیم
دلیل آن، این آیات قرآن کریم اسرت:  

 ٣59آ  عمرا :  چڦڤ  ڦ  ڦچ
طه رقرآن در رابر رالل الر ررف فی ظرمؤل

ایررن اصررل را در نظررام، » مرری نویسررد: 
حکومت بنیران میگرذارد، حتری در آن    

که حکومت بدست محمد فرستادۀ  زمان
 شود.رعایت اصلی بایدچنین باشدخداهم 

این نص قراطعی اسرت کره بررای امرت      
اسالمی محل شک و تردیدی باقی نمری  
گذارد در این که اصل شورا یکی از اصول 
و ارکان سیستم اسالمی اسرت، و نظرام   
اسالم نباید برپایۀ دیگری جز آن استوار 
گردد.. اما شکل شوری و وسیلۀ که شورا 
 بدان تحقق می پذیرد، امرری اسرت کره   
جای بحث و گفتگو در آن براقی اسرت و   
برابر مقتضیات اوضراع ملرت اسرالمی و    
شرایط زندگی این امت، تغیر پذیر است و 
مسلمانان می توانند در بارۀ چگونگی آن 
نظر بدهند. هر شکل و فورم و وسریله و  
راهی که اصل شورا نره نمرای ظراهر آن    
بدان انجرام پرذیرد، مقبرول و پذیرفترۀ     

 (75٦ص ٣ی نَل  القرآ   ج)ف« اسالم است
 "مشورت کنباآنان)مؤمنان(و درکارها، "

:  چں  ں  ڻچو می فرماید:   ١٣الشوِر
و کارهای شان به صرورت مشرورت در   "

 "میان آنهاست
نقررش دوم جامعرره در امررور حکررومت؛  

به مسئوالن نظام اسالم؛، مراقبت،  نسبت
پاسدارى و نگهبران؛ از اجرراى قروانین    

که هرجا خلل؛ در  اند مردم موظف است.
اجراى قانون ببینند، تذکر دهنرد و اگرر   

ایرن   اعترراض کننرد.   مفید واقع نشرد، 
منکر است  وظیفه، امر به معروف و نه؛ از

صریحاً به آن  کریمخداوند در قرآنکه 
 ، پیامبر خدا فرموده اند: کند امر م؛

ـــ لمدروف و»  ـــ مر  ک ـــن ن عـــن المنلـــر  لت أو  لت
ــدعولیســلطن اهلل علــیلم شــرار  خیــ رکم  کم ثــم ی

 )رواه الطبرانی فی األوسط والبزار( «فَل یستَ   ل م
حتما به نیکی امر می کنیرد و از بردیها   "

بد تررین   أمنع می کنید و یا اینکه اهلل
افراد تان را برشما مسلط می سازد و یاز 
نیکان و خیار شما دعا می کنند و دعرای  

 "شان قبول نمی شود
بقرای اسرالم   اسالم رو  زندگی اسرت و  

مربو  به امر به معروف و نهری از منکرر   

است پ  ترک آن هالکرت ملرت و کشرور    
فرمروده   است: چنانچه رسول مکرم اسالم

مثـ  القـ ِم علـی حـدو، اهلل والوابـع فی ـ  کمثــ  » انرد:  
بـــوم اســـت موا علـــی ســـفینة ف صـــ   کدضـــ م أعَلهـــ  و 
کدضــ م أســفل   فلــ   الــذین فــی أســفل   إذا اســتقوا مــن 

لم ء مروا علی من فوب م فق لوا لو أن  خربن  فـی نصـیبن  ا
خرب  و لم نؤذ من فوب   فن  یترکوهم و مـ  أرا،وا هللـو 

 «جمید   و إ  أخذوا علی أیدی م نَوا و نَوا جمید   
 (٣5ص 4)فی  الب رل  ج 

مثل کسی که حدود خدا را جاری می کند، "
و کسی که حدود خدا را پامال می کند، مانند 

دمی است که در سوار شدن کشرتی برین   مر
خود قرعه کشی می کننرد، نصریب بعضری    
ازآنها طبقۀ باالئی کشتی، و نصیب عدۀ طبقۀ 
پائینی کشتی می شود، کسانی که در طبقرۀ  
پایینی قرار دارند، در هنگام آب گررفتن برر   
مردمرری کرره در طبقررۀ برراالئی قرررار دارنررد 
میگذرند، اینها)کسانی که در طبقۀ پرایینی  
قرار دارند( با خود می گویند: اگر در همرین  
طبقۀ خود، کشتی را سورا  کنیم، و سربب  

 اذیت طبقۀ فوقانی نگردیم بهتر است.
حال خود ه اگر)مردم طبقۀ فوقانی( آنها را ب 

بگذارند که هرچه می خواهند بکنند، همگی 
غرق می شوند، و اگر دست آنها را بگیرنرد،  

 "می شوندسبب نجات خود، و نجات آنها 
مسلماً معصیت مصدر تمامی بدیهاست زیررا  
هر انحرافی را که به دقت مالحظه نماییم در 
خواهیم یافت که اساس آن همرین معصریت   
بوده که از جمله ترک امر به نیکی و نهی 
از بدی می باشد که تبعات هالک کننرده  
دارد. پ  الزم است جهت اجررای بهترر   

مشروره   کار های محوله به متولیان امرور 
 های خوب و سازنده داده شود.

 نظام اداری و حکومتی:کارمندان سالمت  -ج

هر نظام اداری و حکومتی برای اینکه بتوانرد  
درستی اصرال  کنرد،     امور جامعه خود را به

شایسرته و متعهرد بهرره      کارمنردان باید از
ها، تاکنون هیچ  گیرد. در میان همه حکومت
 اشردین خلفای ر حکومتی، مانند حکومت

حساسیت و دقت  مندانخصوص امور کار در
توان از  این واقعیت را می به خرج نداده است.

ت بره  اهرای گونراگون حضرر    خطبه ها و نامه
ابعاد مختلف  والیان حکومتی در کارگزاران و
 در کررد.  تجوو دینی جس اقتصادی سیاسی،
 بره  تاهرای حضرر   عهدنامه ها و همه نامه
تقوا و ترس از خدا ، مسئله رعایت کارمندان

 شود. و توجه به آخرت دیده می
در اندیشه سیاسی اسالم، کسرانی کره از   
امکانات و امروال و اختیرارات حکرومتی    

شرروند، بایررد صررفات و  منررد مرری بهررره
هایی داشته باشند تا بتوانند وظیفه  ویهگی
درستی انجام دهند؛ در غیر این   خود را به

خلفای  شوند. صورت، باعث تباهی امور می
هرای   گاه در عزل و نصرب  هیچ راشدین

خود، مسرئله رفاقرت و خویشراوندی را    
و روش  نررردداد مررردنظر قررررار نمررری 

پرست را کره تنهرا در    سیاستمداران دنیا
راسررتای بقررای حکومررت خررود عمررل   

؛ بلکه تنها بره رضرای   ندکردند، نداشت می
و مصلحت مردم را در  نداندیشید خدا می
ایرن  ه سیاسری  . در اندیشندگرفت نظر می

، هریچ خطررری بررای جامعرره   بزرگرواران 
اسالمی بیشتر از خطر بر سر کرار آمردن   

 صالحیت نیست.  افراد فاقد اهلیت و کم
مرتباً مرردم را بره    عمر فاروقحضرت 
دادند  توجه می مندان حکومتیمسئله کار

من در قبال امانتی که بر » می فرمودند:  و
چه را دوش دارم مسؤل هستم، بنابر این آن

که بتوانم شخصا انجام دهرم، بره کسری    
واگذار نخواهم کرد و آنچره از تروان مرن    
خارج باشد آنرا به کرارگزاران امانتردار و   
دلسوز می سپارم و جز آنان امانرت را بره   

 «ک  دیگری واگذار نخواهم کرد
اگر کسی برگروهی فرردی  » رمود: و می ف

شایسته تری رابگمارد که درآن گروه افراد
ن فرد وجود داشته باشرد، بره خردا،    از آ

 .«پیامبر و مؤمنان خیانت ورزیده است

 (5٣7،وم  ص ۀ)کررسی زندگ نی خلیف 
نتیجه آنکه اگر در نظام اداری و حکومتی 
از افراد سالم و متعهد استفاده شرود، و از  

طرفی نظارت مستمر برای ترداوم  
حسن سلوک و تعامل مطلوب برا  
 مررردم نیررز حرراکم باشررد، یقینرراً

توان به اقامه عدل و قسرط در   می
جامعه امیدوار بود. بدیهی اسرت  

ایرن صرورت اسرت کره      تنها در
توان امیدوار بود مردم به نظام  می

حکومتی جامعه اقبال کننرد و در  
مسرؤلین  رفع فساد و تخلف، برا  

همکرراری و همگررامی  حکررومتی
 نمایند.

 ...ادامه دارد
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معجرررسې پررره ی رلررر  کررر   دسرررل  ال ررراو  خلرر  او

وا ررره چررر  معجرررسو هغررره خرررا   اا رررادو چرررا و دو چررر  

ا ت رراعي مهررل  دب رررو ارراداتو  ا ګر  ررو  فررردو او

پررخکا دا ر   څرګهرک  ل چر  د ره  کا  رامو  روو 

پرهغرره  دودو رره مرراتول او وررو   ا ګر یرر   اررادک او

دل ایسررا ا و هسر رر و و ترره   لرر و چرر  دارراداړ و م ر

 ف ر دل وګلو  کله چ  داا و م     ه ول ...سر اه 

ف رر دا ر    ريهکل  ارول  دا اره معجرسې سررو و رر

ورو   ه ې چرا ې  وواوارو د وروې  ارول  ر  چر  بيرا او

 رروو دا رر   پوارره  ا ررل پررر  رر  هسرر   بررابرزو ېرر و او

 سرو ار ه و ته کاږل چر  ار  اره ګولا چ ول  وه 

 میترر  م ررا  ی ررته. د دې  رره میکرر  تاسرررو دپررر

حررر ک م راړ وا رره   ح  رت پوهران د رره م راړ ترره د

ایسررررران  حرررررر ک هغررررره  وایررررره حاارررررت تررررره وا ررررره چررررر  د

 ف اايررت ی،ر و اررو ي او اد ا   ررو   او ا رل  ف ررر

 وبا رر و  مګررر هرر  پرر  دارروم   رروې پک ررکې ا تمررا 

هرررري   رررره ارررررل چرررر  پرررره  معجرررسو دو چرررر   رررراته  ررررو   دا

معجرررسې اوامرررل پررره کررر   که وګرررلل د ابرسرررر و ايرررکو 

 وا ول...

 م ابررل اررو ل یعجرررزو  دل او معجررسې مفچرروړ د د

سررررو م ابرررل ارررو ل تررره چلررره  و ارررول  پررره  ا دبرلرررکو

ی،ررر   ارررو ي   اځ رره چررر  ترره پررره خپرررل  کررا  چرر  تررره دا

معجسو  ه  بلک  ارامت دو.

  بررررررررد د  سررررررررو  او دو چرررررررر  د د معجررررررررسې هررررررررکا دا

برسرررر و اررررهل ..   اررراک اپرررا و  ا  اررروک دا  سررراات او

چررر  پرررره پررره بررراب  پيغ   ا ررررو هغرررو اررره چرررر ې مرررو   د

 ررول  رررو و  هغرررول  رروړ ذاررر سرردت کرر  د ډرررآن او

 رو رررررک د حضررررررک مح رررررک چررررر  د ګرررررو و ارررررلو   رررررو

 رررررررکا و  پرتررررررره چررررررر  د پي رررررررو و ررررررررو برخررررررره اررررررره هغرررررررو

 پرژ رررک   رررول  معجررررسو دو  دا معجرررسې پررره توګررره  ا

اوسره  کر  ترر په اوهد ؛حضرک آدړ ځ ه چ  د

کا هررراک  دا ررر   ایسررران  ررره ايرررک  اررررهل چررر  دسررررو 

سررر ک ترره و ترره     اررلو و و اورو ررک  سررلو   اخررک 

سرررررر ک واررررررل: اررررره ډررررررآن اررررررلم د ررررره آ رررررت تررررره چرررررر  

فرما ه ا و تو ه والو ې و   وهروهرهل چر   أهللا

هم  وو معجسو دو: رو ک  سو  هللا د

٣57األنبی ء:  چک  ک  گ  گ  گچ

د  د  سررو  هللا أپرره دې آ ررت کرر   رره  لرېرر ا  هللا

بعثتتتتتتر  تتتتتته  وي  تتتتتت  ې تتتتتتت   تتتتتت       تتتتتت     تتتتتت  تتتتتتت  

اپررا و د خپررل اسررتا و پرره توګرره خپلررو  دبتته  تته   

بهررکو اا وترره  رره  رر  اره ررغ  بلکرر  سررتا د ب ثررت هررکا 

دا دو چرر  ترره د وواررو کا هرراتو اپررا و  ح ررت  رر   ترره د 

وواو کا هاتو اپرا و چر  ارومله ایسرا ان بيرا پر  ران او 

بيرررررا ورررررو  میلرررررو  پررررره کررررر   ررررراملرهل  ح رررررت  اارررررره  

  ول    ...

کر  دا دو چر  اره چرر ې  د معجسې خ  و په دې آ رت

د  ررررله وررررو  هغرررره وسررررا ل د دې اپررررا و پرررره کررررا لو   

ې و  رو د ایسران د و رود    ره  ره ېر د تل ر  چر  دا 

هرررر  رررو د هللا ی رررا   د  ح رررت  رررکا  کوو دو  اوس 

 اېرر ا  دا پرررا  کا هررراک وګررو ئ چرر  ترررر اوسرره پرررو ې 

ایسران ه دن ررو مچ رو سرريا و پرره براب کررایي م لومرراک 

  ه ارل ...

و پراخرررره کا هرررراک او د دې وواررررو اپررررا و د دا ولررررل ا
آ رررررررا برررررررل  سرررررررو  هللا   کررررررررررررر ح رررررررت هسرررررررتو )مح

څرررررررو  دا ررررررر    رررررررته چررررررر  پررررررره دې وګرررررررر کررررررر  اررررررره 
 سرو پرتله ې و؟. سو  هللا حضرک مح ک

  هيڅکله  ه:

  هرررررررررر رررررررا اا ه چررررررر   رررررررا ررررررررررررررررثوک   اځرررررررررررررررپررررررره احاد 

 سرررررررررو  هللا د اخکډوهررررررررره بررررررررراب وهو رررررررررتل  ررررررررروو  د

 هغرررره اخررررک  ډرررررآن و: ب و اررررلو چرررر  د ررروهچ  ځرررروا

 )ساحان هللا .

 ډرآن څه ې و دو؟

٦البقرة:  چڀ   ڀ  پپ  پٻ  ٻ  ٻ   پچ

هذاكت کن ینطق علیكم ک لحق...
ڈ  ژ  ژ   ڑ  ڑ  ک  ک  ک  چ

٦٣الحشر:  چگک  گ  گ     گ

ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ   ھ  چ

 چھھ
٣٦اإلسراء: 

يررران دو  تب پررره  رررو و آ تو رررو کررر   اځررري چررر  دا اتررراب

تفهرررررريل دو  پررررره کررررر  وررررررو   حرررررق دو   ح رررررت دو 

 مرو   دا اتراب د هغررو ه و   امثرا  بيران  ررول دل

  ل اررررروو چررررر  بااکرررررل حرررررق دو ررررررررررررررخواتررررره تا ررررر    ه

 اډوړ دو...

او د دې پرررره  ررررران پررررره سرررررلګو و  رررررو  آ تو ررررره چررررر  دا 

ورررررررو  آ تو ررررررره د  سرررررررو  هللا  اسرررررررته وه و ېررررررر و او د 

 ان سرتو و پره  ران رو ک پره ووارو اب رادو کر  د آسر

رو ررررکو ډرررررآن  ځلرررررهل ... ګولررررا مح ررررک  سررررو  هللا

دو... د  سرررررررررو  د معجساترررررررررو  ررررررررروو  برخررررررررره دې تررررررررره 

ځرررا ګلې  ررروې چررر  مه ررررل  حرررق تررره خانرررج اررررلل 

 چ  داته    ځي     وی  و ا کې اوو:

 

 وا رت ارول چر   رو اارا ره  ااکهللا بر  ا رر    

  هللا ترررررره و غرررررر    ررررررو د  هرررررر  پرررررره دو ان کرررررر   سررررررو 

 سرررو  هللا تررررې وهو رررتل چررر  چر تررره ځررر ؟ هغررره پررره 

لوته و ځررررم. ررررررررررځرررواب کرررر  وولرررل: د خپلرررر  ارررو ی   

وفرما ررررل: اومرررره بلرررره  ررررو و هيلرررره  رررره   بررررد ارررررلم

ارررې؟ اارا رره وهو ررتل تررر دې  لاترره  ررو و هيلرره بررل 

 څه ايکاو ې و؟:

 سرررو  هللا وفرما ررررل: )) ګرررروازي و ارررلو چرررر  ارررره هللا 

حررررق م اررررود ی ررررته او ګرررروازي و اررررلو چرررر   پرترررره بررررل

 د أهللا کرررا  د د لررر  کررر  د و.جررر   ررر . دا
 پرررره اررررلو و وکرررر   ا بهررررکاا و  ررررا حو هغررررو

 ررررکا و سرررررو څرګهررررک  ل چرررر  پرررره پررررو و ا  ا

  للواارررررو او خل رررررو ارررررول  اررررره خپلرررررو رو رررررک

سپيڅل  ا مان په هيله  او سرو د ه رو ک

  ا سې درررررررررعجررررررم د رول اورررررررررررررررريررررت پل رو رکرررخ

پرمچررا   دل پرره خپلرره پرررې  رره  څرګهک ررکو

پرروهرهل چرر  څرره وو  ترررې  رراد و  رروو ... 

 را   بهرکو اران هغره دل چر   دا أهللا د

ارلم))ا بيررا     ومررو ي او ارره چ رررې  ډرررآن

بيااوړ خا   اا ادو کا  اره پيغ   ا رو پرتره 

اه  و و  را حو وګرلو  راد ل ل  هغره بيرا 
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 د هغه استا و او بهکو دو... مح ک

 تا رر    ررابتوئ :  بررد ارررلماارا ررا وولررل: دا برره  
و ترررررره وولررررررل: د وادو هغرررررره و رررررره برررررره دې ځررررررواب 
ووا رررررره:  ررررررا د وادو هغرررررره و رررررره برررررره پررررررردې خ رررررر ې 
ګرررررروازي و اررررررول: ابرررررر  ا ررررررر پررررررای  پي رررررره دا رررررر   

اررررره بيررررا ول: هغرررره و رررره  ررررروې خواترررره ارررر و  رررروو  
پيغ  ر  تره  ر  ځران  أمځک   اووته او د خکاو

  ځلر  ځا تره  ا ۱و  و ود  سو  هللا د ه و ره)
  ځلرررره د بررررد ارررررلم حضررررو  ۱و و ررررتله او هچرررر )

پر ارررروک  ررر  ګرررروازي  تررره و  لررره او د  بررررد اررررلم
ویرر  ترره وولررل چرر   و اررلو. و وسررته   بررد ارررلم

و ځه پرخپل ځاو ود ل و: ویر  ه ا سر   وارلو: 
اارا ررررررا ددې پيښرررررر   پرررررره ايررررررکاو ا  رررررران  اوو : د 
ویرر  د  ررچادک پرره ا و د  سررو  هللا پررر  ارروک  رر  
 رررچادک و ارررل. و رررر احاد رررم  ا لررري دل  تا ررر   
اررررو   ېرررر د پرررره دې برخرررره کرررر  صررررحي  ترمررررذو او 

  و و صحابوته مرا  ه والئ..
وررو   معجررسې پررردې    رر پرره ح ي ررت کرر  د پيغ

دايل وه ې دل چ  مه رل  پرې ماک  ول دو 
او تر اوسه پو ې  دوو دا    دايل  ه اررل چر  
ددې سرر  و معجررسو پررره)اا ياذ برراک  اب ررا  کررر  

 ا رزم  واډج ې و... 
 : ډرررررررررآن ارررررررررلم د  سررررررررو  هللا هغرررررررره ابررررررررکل 

ت
مررررررررثک

معجسو دو چ  د  مان په تر  کو سرو  ه   ل ل  
ب ررررررالم  تیهيررررر  او سرررررا د   او چررررر  څرررررومرو د

پرمیترر  اررول  پرره ه ا ررره ا ررکا و د ډرررآن  رررول 
ح رررا ق  امررره  تررره اررررهل  د مثرررا  پررره وو  د ه رررو 

ا پیوا دا ح ي ت  ابرت ارلاو کااه  د۰۱۱ر )
 ررو چررر  د رررس  او ا لهرره   فررره څهګررره پررره) حم  
کر  اا ررا  اررهل او څر ګرره د تکامرل دو ې  رراته 

یکر    سروو کااره م۰۴ و ځول خو ډرآن ارلم)
پره دې ا و دومررو دډيرق م لومراک و ا رکې اررلل 
دل چررر  اوسررر و ررررر  هرررم  رررره دل و ا رررکې اررررلل: 
وګو ئ  ډرآن ارلم ا حری سرو و پرهځم آ رت  پره 

 فرما ه: أدې آ ت ک  هللا
او خل و اه د بيرا رو رکون پره ا و  ر   

اررررررئ   رررررو خ ررررر  ېررررر ا  چررررر  مررررروږ اررررره خررررراو ې پيرررررکا 
ې   بيررا د اررلل  بيررا ارره   فرر  بياارره  رروې تل رر  وررو 

 وهرر   ارره  رروې برروې   چرر  پررو و  ررکل هررم ارررل 
او  ي ګررررلو هررررم دو  د دې اپررررا و چرررر  تا رررر   ترررره 
ح ي رررررررت بيررررررران ارررررررلو. او د ررررررره پرررررررو و  رررررررا ي ګلو 
 کل موږ تر هچ  مودې چ  موږ      روا و پره 
 حرررم کرررر  سرررراتو  بيررررا تا رررر   د ما رررروړ پرررره ببرررره د 
 حم  ه خا  وو  بيا مو  و  ره اروو ترر هچر  چر  

 رهو ...ځوایه ته و س
وااټررر  ااکا ح يرررک   رررکایه پررره هغرررو د سرررو و کررر  

چررر  د ډررررآن ال ررره ا جرررا  پررره  امررره پررره ا جسلررررو 
تلولسلون کر  اا را ارو   د دې آ رت پره ا و وا ره 
چر  مرا د ررر  اره  ررو وااټر  سرررو چ )ايرت مررو   
 وميکو د ایسان د خل ت پره ا و بحرم پيرل ارل 

مررررررا و ترررررره وولررررررل چرررررر  او د بحررررررم پرررررره  رلرررررران کرررررر  

د ما وړ د تکامل په ا و څه وا ه چر  م ا ر ر  

 د مرررو  پررره  حرررم کررر  څررره وو  تکامرررل ارررول او د 
ت
مرررثک

ودې په سلسله ک  په م  ل ایسران برکارهل؟ هغره 

پرررره ځررررواب کرررر  هغرررره مراحررررل چرررر  د  ررررس  او  ا لهرررره 

داوړ او سررررپ ړ د اا ررررا  پرررره  تي رررره کرررر  پرررره  حررررم کرررر  

 وهه بل اسر   ررا اررهل او براهخرو دا اا را   رول 

 ررررپه ایسرررران بررررکارهل پرررره تفهرررريل سرررررو حجرررررو پرررره ب

وڅررره   پررره دې وخررت کررر  مرراترې پو رررتهه واررلو چررر  

 سرروو کاارره میکرر  ۰۴اره چ رررې ه ک رره  مرلررو چرا)

بيان الل ول  ته په دې ا و څه  مراررې؟ او ه رکا 

  ګرررررره ماترررررره ووا رررررره چرررررر  د م ا ررررررر ررررررر  دا  مرلرررررره 

 څومرو تا لخي ساب ه ارل...

 ر  وولرل: هغه اوملو پره چرو ک کر  ه  او و وسرته 

ارره دې  مر ررر   ررره ډررابو سرررل کااررره تر  رر ل خرررو دا تررره 

سوو  کااه میکر  اررن م لر  ۰۴۱۱چ  وا    وچا)

وکرا پرره وکرا بيرران اررلو  دا بااکرل د مهلوځ رره  رره دو 

چرر  پررر هغرره مچررا  ب ررر د  چااررت پرره تيررا و کرر  هس 

 او اښ   وهل   مهځه  پرهه ول!!!

 وبيرررررررررا دا څهګررررررررره م  ررررررررر  دو چررررررررر  اررررررررره وسرررررررررا لو او 

اتو پرته دې دا     مرله و ا کې الاو ې و؟امکا 

په ه ک ره مچرا   ماو تره ډررآن اررلم پرایسرت او د 

حررری پرررهځم آ رررت با رررکې مرررا ګوتررره اي رررودو او و تررره 

مرررررا وولرررررل چررررر  ه رررررکې وګرررررو و ا ګرلرررررسل تر  ررررره  ررررر  

ايکل  وې دو  کله چ  وااټ  ايرت مرو  د دې آ رت 

ربا و واوسته  اه و رر چو تره بااکرل ګو رر   و رکې 

حرررر ان حرررر ان  ررر  ماتررره اترررل او خ ررر ې  ررر   ررره  رررو  

اررو  ؟ برراهخرو  رر  ما رره وهو ررتل چرر  دا ارروړ اترراب 

دو؟ او مرررا و ترررره پررره ځررررواب کررر  وولررررل چررر  دا ډرررررآن 

سوو کااه  ۰۴مخم  اتاب دو چ  هللا ی ا  )  مو   

 میکرررر  پرخپررررل و وسررررتد  سررررو  حضرررررک مح ررررک

  ا   الو دو.

هرررم هررريک  ررو  هسرررو ه  ررر   ل د رررک  وااټرر   رررو  
مررررررا  اتررررره  ررررر  وولرررررل دا اتررررراب ماتررررره  ااررررروې؟و ما

و ته په ځواب ک  وولل: و    ه! او په ا ګرلسو 
ربرررررا    ررررروې د ډررررررآن اررررررلم د دا ی رررررخه مرررررر  و 
هغررررررره تررررررره و ارررررررلو  ماتررررررره  ررررررر  وولرررررررل:  و پررررررره دې 
مونو  ک  تح يق اوړ او دا  استه موهاو ته 
و سررررريکو. و ررررررو مرررررودو مررررر  و ررررره  رررررو ارررررلاو چررررر  

اووو ميا ررررررررتو و ړ  ارررررررره وااټرررررررر  ايررررررررت مررررررررو  وګرررررررر
س ودل په و ځپرا و کر  واوسرتل  و وسته    د

 رررو چررر  وااټررر  ايرررت مرررو  پررره پک ميهررره  لررراا کررر  

ال ررررره کررررررا فرای  ارررررررل  ارررررره ورررررراال   يټرررررر  سرررررررو سررررررم 

کرررا فرای  تررره ه ړ  ورررو  خلررر  ايرررت مو تررره مهتمرررر 

وو چ  اتل مو هغه  اغ  او په تیرګ ک     د ډرآن 

ي وو او د ه غه ی خه او  و د     و  اتابو ه  يو 

تربيون  اته ود لک  اوملو اره افتترای   ره و وسرته 

 رررررر  ه ک رررررره آ ررررررت واوسررررررت او بيررررررا   وولررررررل:  و دا  

سرررررر ود پرررررره دواتررررررو اتابیا رررررره کرررررر  اووو ميا ررررررت  پرررررره 

  سررررو بوخرررت وړ  بيرررا چررررن تررره ه ړ  هلتررره مررر  هرررم 

ځي   څرهی  والې چر  دا دې د خپرل تح يرق  تي ره 

پرره تفسرررر  تا رر   سرررو  رررل وړ:  ومرررو و ددې آ ررت 

کرررر  د م ا ررررر ررررر  د  مرلرررراتو پرررره څهرررر  کرررر  ال رررره 

 و مو رررره  ګرافو رررره    ،رررر   او  ررررو  مررررواد هررررم سرررررو 

 وځررراو ارررلو وو. او د د رررو څره رررو پررره  تي ررره کررر   ررر  

 ابررررررت اررررررلو ؤ چرررررر  د ډرررررررآن پرررررره دې آ ررررررت کرررررر  د ذ ې 

 
ت
اررررره  ه رررررد  هرررررومرو د  ررررر  او ترد رررررک ځررررراو ی رررررته اوه

راررررررره ه رررررررکا اوس اووایررررررر  ګبرررررررل اررررررررهل   ومرررررررو ل 

لرررل: چررر  دا واډ يرررت پرررر هغررره مچرررا  پرررر مح رررک بررر  وو 

ااکهللا  ا    ول چ  د ت کن او ال ه څره و ی ره 

 و ررکې هرررم  رره ترررر سرر  ګو ايرررکو  ررو  و دا د حضررررک 

 أولهرررا  ررره بررروام  بلکررر  دا د هغررره خرررکاو مح رررک
اررررکړ دو چرررر  دکا هرررراتو خررررااق ماارررر  او مررررکبر دو او 

 رررر  د خل ررررو د هررررکا ت اپررررا و پرررره  حضرررررک مح ررررک

 ما و  الو: پيغ   و 

خل رررررو:  و اررررره ه رررررکا اوسررررره پرررررر اسرررررکړ خپرررررل ا  ررررران 

ااک ررروړ او خرررکاو تررره  ررراار  رررم  چررر  د  ررروو سررروچه 

مسررل ان ارراام پرره ملګرتيررا د اسررکړ پرره م ررکس د رر  

 م را  وړ...

اررررررره مررررررروږ پررررررره اوسررررررر   ا وهرررررررا او امرلکرررررررا کررررررر  د هغرررررررو 

ختيځوااو رو رک څررهو چر   روو مسرل ان  رول ول  

راتره دغر  سر  ې مرتبر  وو  د ه ک و معجساترو اره ب

ترره  سرريک ي دل... هغرررول د اد ررا و د م اړسررر   پرره ارررل 

کرررر  د ډرررررآن او پيغ  رررر  د ح ا يررررت پرررره برررراب سا دسرررر د 

تح ي رراک هررم ارررلل دل خررو کلرره چررر  د  اررول ده لرررو 

پررره و ا رررکې مررراک  رررول او دا ررر   ده رررل  ررر   ررره دل 
)اا ياذبراک   مو ک ي چ  د ډررآن اررلم آ رت

او د  پرررررررررې اب ررررررررا  اررررررررلو  مرررررررراک  ررررررررول دل

اسکړ د ح ا يت پر اډررا  سرربر و مسرل ان 

 ررررررول هرررررررم دو او  رررررر  هرررررررر  رررررررو  رررررر   رررررررا خرررررررو 

مسررت ل دارروک چلررول او  ررا د ارروړ داررویه 

مراررررس  ررررلو دو... ارررروو  ارررروو  وماتو رررره او 

ال ررررررره مراسو ررررررره  ررررررر  پرایسرررررررتو دل... د دې 

مونررررو  پرررره بررررل ماحررررم کرررر  برررره ای ررررا  هللا 

 رررررررررو ې پررررررررره   و پرررررررررو ې پيښررررررررر   تا ررررررررر   تررررررررره 

 و ا کې ې و...

ف عتبروا ی اولی االکص ر
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اسالم دین حق و عردالت اسرت؛ و در   
تحکریم عردالت،    مورد تأمین حرق و 

تعالیم و دساتیرکامل و جامعی را وضع 
نموده است، و همواره پیرروانش را بره   

عردالت در برین اعضرای     تأمین حق و
خانواده و افراد جامعه، بدور از خشونت 
، او هرنوع تبعیض و تعصب برمعیار تقو
 درتمام امور زندگی، دستور میدهد. 

ر مورد رعایت عردالت  دستور اسالم د 
و سایر اعضرای خرانوداه    بین اوالد ها
مام احتیاجات رع است، تررکلی و جام

دگی را در بر رسایل رفاه و آسایش زنو
مرری گیرررد، از قبیررل تهیرره خرروراک، 
پوشاک، مسکن، و سایل مرورد نیراز،   

ایش و تربیرره، امنیررت و آسرر تعلرریم و
 غیره.

مسررئولیت  پیررامبر گرامرری اسررالم

فتار رها گ رین آنرقسمت است که برت
هررا  ترررین آن ال إلرره اال اهلل و پررایین 

کردن راه و مسریر مرردم از آزار و    پاک
 اذیت است(.

 این حدیث از سخنان جرامع پیرامبر  
است که چهار تا از مسؤولین شراخص  

بقیه را شامل در جامعه را ذکر نموده و 
 این سخن جامع خویش کرده است که:

ـــــه(مســـــؤو  عـــــن رعیتـــــه( ) کللـــــم رَا و  )متفـــــق علی

هرر  ازی شما مسؤولیت داریرد و   همه»
مسؤول در مورد افراد تحت سرپرستی 

 «.شود خود بازخواست می
از دیدگاه اسالم، مسؤولیت پدر و مادر 
در قبال فرزندان شان تنها منحصر بره  

تغذیره نبروده؛ بلکره    یرا   تأمین نفقه و
و فراهمی اسباب امنیت حفاظت، تربیه 

طریرق  آسایش را بره شایسرتگی و از  و
 حالل برای سالمتی و تندرستی آنها، از

ض جسمی و روحی و آفات اجتمراعی  اامر
یرا مسئولیت رهبری احتواَ می کند؛ ز
تمام امور زندگی به عهده خانواده را در

 دارند.
ح از ابن عدی حدیثی را با سرند صرحی  

 فرمود:   نقل کرده که پیامبر ان 
إ  اهلل ســ ِ  کــ  رَا عمــ  اســترع ه  حفــ  » 

صراحب   خداوند از هر »«:ذلـک أو ضـّیده
مررورد کسررانی کرره   مسررؤولیتی در
شرران را برره عهررده دارد   مسررؤولیت

ی   ی شما مسؤولیتی دارید و از حوزه همه
شروید،   مسئولیت خویش بازخواست مری 

این امام و رهبر جامعه در برابر رعیت  بنابر
مسئولیت دارد، مرد سرپرست خانه اسرت  

مسرئولیت خرود   و نسبت به افراد تحرت  
ی  بازخواسررت خواهررد شررد، زن در خانرره
شوهر و نسبت به فرزندان مسئولیت دارد 
و نسبت به افراد تحرت مسرئولیت خرود    
بازخواست خواهد شد، و خدمتکار نسبت 
به امروال آقرایش مسرئولیت دارد، بایرد     

ی شرما   گو باشد، آگاه باشید که همه پاسخ
هرر کر  نسربت بره      مسئولیت دارید و

 «. گو باشد باید پاسخ مسئولیتش
گویرد:   حافظ ابن حجر در تعریف راعی می

راعی همان فرد مورد اطمینان و متعهردی  
است که امانتی را که به وی سپرده شرده  

ی آن  برراره حفررظ نمایررد و عرردالت را در
 رعایت نموده و به نفع آن اقدام کند.

هرگرز مفهرروم حرردیث ایررن نیسررت کرره  
صرر  مسؤولیت را در این چهرار کر  منح  

تررین و   ینکند، بلکره ایرن حردیث پرای    
جامعه را نام بررده  باالترین فرد مسؤول در

 تهرذاشر رگر مسؤول را جا گرراد دیرو اف
ی افراد در جامعه مسؤولیت  )تا بگوید همه

دارند(. این حدیث مانند این سخن پیامبر 
سـبدو   )اإلیمـ   کضـع وفرماینرد:  است که می

أ،ن هـــ  إم طـــة    وشـــدبة  ف فضـــل  : بـــو  الإلـــه إالاهلل
ایمرران هفترراد و چنررد  »«:األذل عــن الطریــق

همگانی پیروان راسرتینش را  
در سررخنانی زیبررا، جررامع و  
فراگیررر، ایجرراز نمرروده مرری  

کللـــم رَا و کللــــم »  فرمایررررد:
ــــــــ م رَا  ــــــــه  ف إلم مســــــــاو  عــــــــن رعیت
 ومســــــاو  عــــــن رعیتــــــه والرجــــــ  رَا و
مساو  عن رعیتـه  والمـرأة راعیـة علـی 

 م  ولــده  ومســاولة عــن کیــر زوج ــ  و
 عبــد الرجــ  رَا علــی مــ   ســیده  و و

 مســاو  عــن رعیتــه  أال فلللــم رَا و
 « ٣«: »مساو  عن رعیته.
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پرسد کره آیرا مسرؤولیت خرود را      می
نسبت به زیردستان انجام داده یرا کره   

 ؟«ها را ضایع کرده است حقوق آن
 مسؤولیت پدر، در تغذیه کودکرانش از 
دیدگاه اسالم اینست که برای بدسرت  
آوردن هزینه  مواد خوارکی سالم، پاک 
و مغذی از طریق حالل، اخررین تروان   

را به خرچ دهد و زمینه های رشد  خود
و نمرروی جسررمی و فکررری، مررادی و  
 معنوی را برای فرزدانش فراهم سازد.

 می فرماید: رحمت پیامبر
داود  ابو ی ک لمر إثم  أ  یضـیع مـن یقـوت(کف)

و نسائی و حاکم ترجمه: این گناه بررای  
انسان کافی است که نفقه کسی را کره  

 به عهده او است تأمین ننماید.
قبال تغذیه طفلرش   مسؤولیت مادر در

دوران حمرل و   این اسرت کره او را  در  
مغرذی   هرای سرالم و   غذا شیردهی از

و طبیعی را  استفاده کند. تا طفل سالم
خداونررد متعررال نصرریبش گردانررد و  
همچنین در تغذیه اطفرال خرویش در   
مراحلرره شرریرخوارگی و کررودکی و   
 نوجوانی کوتاهی نکنرد بالخصروص در  

از نعمرت  را مرحله شریردهی طفلرش   
پسررتانش محررروم  مکیرردن شرریر از
ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ   چنسرررررازید.

 ٢التحریم:  چۅ   
ود و ای کسانی که ایمان آورده اید! خ »

خانواده خود را از آتش دوز  برر کنرار   
هر چقدر پردر وی را از آترش   «. دارید

دنیا حفظ کرده باشد، بدین ترتیب و به 
طریق اولی از آتش آخرت حفرظ مری   
شود. و حفاظت از وی به طوری اسرت  
کرره او را ادب و تهررذیب مرری کنررد و  
نیکوهای اخالق را به وی یاد می دهرد.  

براز مری دارد.    و او را از همنشینان بد
واجب است که تربیرت از همران آوان   
کودکی و پیدایش وی باشد کره همران   
مرحله والدت و شیر دادن اسرت. کره   
باید در حضانت و شریر دادن وی زنری   
متدین و حالل خور باشد. شیری که از 
مال حرام حاصل شرده باشرد، برکتری    

این شیر بزرگ شد سرشرت   . وقتی باندارد
آلرودگی هرا   ا وزشرتی هر   وطینت اوبرا 

سرشته می شود و طبع وی به آنچه کره  
مایل پیردا  رتی ها است، تر رمناسب زش
 «٦»«می کند

 اگویرد: از رسرول خرد    ابن مسعود مری 
 من ك نر له اکنة ف ،ک   و ) شنیدم که فرمود:

أوســع  أحســن تدلیم ــ  و علم ــ  و أحســن أ،ک ــ  و
 علی   من ندم اهلل التي أوسع علیه ك نر له مندـة و

هرکه دختری داشته »  «١»من الن ر.(: سترا
باشد و او را نیکو تربیت کند و به خروبی  

های که خداونرد   آموزش دهد و از نعمت
ارزانیش کرده او را به وفرور بهرره منرد    
ای   سازد، آن دختر برای وی مانع و پرده

 «در برابر آتش دوز  خواهد بود.
جهان معاصر، احترام به حقوق کودک، در

اساسرری در تربیررت آنرران و ای  اندیشرره
حمایت و مساعدت همه جانبه در رشرد  
فکری و سالمت روحی و روانی آنان بره  

 .رود شمار می

  حق حیات، حق شیر خوارگی، حق نرام 
گذاری و نام نیکو، حقوق مالی و ترأمین  

 نفقه  فرزندان از حقوق مادی است.

 :باشد حقو: معنوی نیز شامل سه بخش ذیل می

)دعا کردن، استغفار و حقوق هدایتی - 7
طلب توبه، توجه به دین و خرط فکرری   

 صحیح.(

  )نصریحت و موعظره   حقوق تربیتری  -7
کررردن، مسررئولیت پررذیری، پرررورش و 

 ها.( آموزش تجربه

حقوق روانی)محبت و احترام، اعتماد  -7
 و مشورت، نگرانی و دلسوزی.(

قرآن عظیم الشأن والدین را حسرب       

، مسؤول نفقره  توانایی و وظایف هر یک
اطفال)تهیه خوراک، پوشاک و محل بود 

می داند و مسأله حیراتی شریر    باش( و
برترری   و)رضاعت(خوارگیشیر دهی و

تغذی به شیر مادر طروری مطرر  مری    
کند کره مرادران را در حرد تروان بره      

سال کامرل   شیردادن نوزادان شان، دو
کند و پدران را به پرداخرت   ترغیب می

( بررای مرادران   خوراک، پوشاک) نفقه
 بطور شایسته مکلف می سازد.

ھ  ھ  چ چنانچه مری فرمایرد:  

  ڭۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ےھ   ھ  ے

ۋ  ۋ    ٴۇۇ   ۇ      ۆ  ۆ   ۈ  ۈ

ې  ې   ې  ې  ى    ۉۅ  ۅ  ۉ

ۆئ  ۆئ     ۇئەئ  وئ  وئ  ۇئ  ەئى  ائ  ائ

ی     یۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ   ىئ  ىئ  ىئ

ی  ی  جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ  جب  

مت  جت  حت  خت    يبحب  خب   مب  ىب

 ٦١١البقرة:  چىت  يت   جث  مث
فرزندان خود را، دو سال ومادران باید »

کامل شیر دهند. این حکم برای کسری  
است که بخواهد دوران شیر خوارگی را 

کر  کره   تکمیل کند و برر آن  
پدر(، فرزند براى او متولِّد شده)

الزم اسررت خرروراک و پوشرراک 
)در  مادر را بره طرور شایسرته   
حتر؛  مدت شیر دادن بپرردازد  

اگر طالق گرفته باشرد.( ترأمین   
 هیچ ک  جز به قدر وسرع  کند.
ش مکلف نمی شود. هریچ  و توان

مادری نباید به سبب فرزنردش  
زیان ببیند و هیچ پدری نبایرد  
 و -به خاطر فرزندش ضرر ببیند

ی مسرئولیت خرویش بازخواسرت      ی شما مسرؤولیتی داریرد و از حروزه    همه
این امام و رهبر جامعه در برابرر رعیرت مسرئولیت دارد، مررد      شوید، بنابر می

سرپرست خانه است و نسبت به افراد تحت مسئولیت خود بازخواست خواهرد  
ی شوهر و نسبت به فرزندان مسئولیت دارد و نسبت به افرراد   در خانهشد، زن 

خود بازخواست خواهد شد، و خدمتکار نسبت بره امروال   تحت مسئولیت 
ی شرما   گو باشد، آگاه باشید کره همره   آقایش مسئولیت دارد، باید پاسخ

 «.گو باشد مسئولیت دارید و هر ک  نسبت به مسئولیتش باید پاسخ
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زدن بره  رسراندن  نه مادر حق ضررر  
و ماننررد  -کررودک را دارد، و نرره پرردر

 همین احکرام برر عهرده وارث اسرت    
هزینه مادر را در دوران شیرخوارگ؛ )

مرادر   تأمین نماید(؛ پ  اگرر پردر و  
مشورت یکدیگر  بخواهند با رضایت و

جردا کننرد؛    زودتر( از شیر کودک را)
گنرراهی بررر آن دو نیسررت، و اگررر   
خواستید بررای فرزنردان تران دایره     
بگیرید برشما گناهی نیست، به شرر   
 آنکه چیزی را بر عهرده گرفتره ایرد   

شته مادر را(؛ بره شایسرتگی   )حق گذ
 )و از پرروا کنیرد   أبپردازید، و از اهلل

مخالفررت فرمرران خرردا بپرهیزیررد( و 
به آنچره انجرام    أبدانید که  خداوند
 «4» می دهید بیناست.

معجز عرالوه برر    این عبارات زیبا و از
آنچه ذکر شد؛ فواید ذیل را می تروان  

 استنبا  کرد:
ران را در این آیه متبرکه ماد أاهلل -7

مکلف فرموده اسرت کره مرادران در    
صورت توانایی، نوزادان شانرا از حرق  

شیر شان  لذت بردن از شیرخوارگی و
 محروم و بی بهره نسازند.

شرریر  دوره مکمررل شرریردهی و  -7
به مردت دو سرال   رضراعت( )خوارگی

 تعیین شده است.
 گرفتن طفررلیرشررداشررتن و اززبا -7
 ماه( است:77)

 پ  پ   ٻٱ  ٻ  ٻ  ٻچ 

ڀ  ڀ  ٺ    ڀپ پ  ڀ

اسالم دین رحمت است؛ پروسه تغذیره   - 7
طفل با شیرمادر طوری تنظیم نموده اسرت  

مرادر(، نفقره    که هیچ یک از اطراف شیرده)
پرردر( و شرریرخوار برره سررب یکرردیگر  آور)

متضرر نمی شوند، زیرا در اسرالم نره ضررر    
نره تحمرل ضررر. پیرامبر      رساندن اسرت و 

 مت می فرماید:رح
 )ال ضرر و ال ضرار فی االسَلم( 

الزم است که بازداشتن طفل از تغذی با  - 7
مشررورت والرردین  شرریر مادربرره رضررایت و

 صورت گیرد.
ترعیب والدین نوزاد بره گررفتن مرادر     - 7
ی)دایه( برای بهره مند شدن طفرل  راعررض
 شیر. از

 ٢الطَلق:  چڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄچ
با هرم   -در این مورد -و اگر کارتان  ترجمه:

بچره را(   گرى)ربه دشوارى کشرید؛ زن دیر  
 شیر دهد.

رعایررت خرروبی و شایسررتگی در ادای   -2
مسوولیت و وفاَ به عهد در پرداخرت نفقره   
شیر دهنده و و سایر تکرالیف طفرل شریر    
خوار: اسالم به تأمین مخارج فرزند از همان 
زمانی که درشرکم مرادرش اسرت اهتمرام     

ت اسالم به تغذیه طفل و ورزیده است، عنای
ترا آنجاسرت کره پردر را بره       سالمتی مادر

پرداخت نفقه مادری کره طرالق داده شرده    
ف رکلر رارداری اش مرد، در دوران بررباش

 می سازد.
ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  چ خداوند متعال می فرماید:

  ٢الطَلق:  چٿٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ
د، خرج و نفقه ایشران  اگر آنان باردار باشن »

 «.زمانی که وضع حمل می کنند تارابپردازید
پیشه گیرری تقروی و رعایرت مراترب      - 7

احسان در همره امرور زنردگی، و در همره      
 احوال. اوضاع و

در این مقام شایان ذکر می دانرد کره نفقره    
دادن به پسرها تا زمانی که مرد مری شروند   
ادامه می یابد و از اینجا به بعد مرانعی بررای   

ه دختران نیز تا بقای نفقه وجود ندارد و نفق
زمانی است که ازدواج می کنند برعهده پدر 
است، و بعد از ازدواج به شوهر منتقرل مری   
شود. اگر نفقه دادن بره فرزنردان در دوران   

نفقره غیرر   » جنین واجب باشرد کره   
پر  نفقره دادن بره    « مستقیم است

کودک بعد از والدت نیز واجب اسرت  
 «نفقه مستقیم است» که 

ممه در پهلوی تغذیه کاود   اهمیت تغذیه مت

 با شیرمادر:   

شایان ذکر است که اطفرال در خرالل   
این دوره تکمیلی، عالوه بر شیر مرادر  
به غذاهای متنوع، مقوی و مفیرد نیرز   
نیاز دارند که بایرد بصرورت صرحی و    

خورانرده   بطرور مترداوم   محبت آمیز
شوند تا رشد و نموی طبیعری آنهرا را   

تغرذی را   تسریع بخشد. البته این نوع
در اصطال  امروزی، تغذیه مکملره یرا   
متممه می نامند کره تکمیرل کننرده    
ارزش غررذائی شرریرمادر برررای طفررل 

 محسوب می شود.
بر والدین اسرت کره اغذیره طفرل را     
درایرن دوره، از مغررذی تررین بخررش   
خوراکه های فامیلی که با توانائی های 
 آن سازگار باشرد، بصرورت صرحی و   

یه ای کره دارای  سالم تهیه کنند، اغذ
انرررژی کررافی و حرراوی منرررال هررا و 

 ویتامین مورد نیاز طفل باشد.

رعایت عادالت در تغذیاه تماام اعضاای     

 خانواده

اسالم به عنوان دین حرق و عردالت،   
 همواره پیروانش را بره ترأمین حرق و   
عدالت در بین اعضای خانواده و افراد 

ر از هرنوع تبعیض و تعصب جامعه، بدو
، درتمرام عرصره هرای    اتقرو  برمعیار

 زندگیفرا می خواند..

  قرآن عظیم الشان می فرماید:

  ڄ  ڃ  ڃڃ  ڃ  چ  چچ

ڇ    ڍ    ڇچ  ڇ  ڇ  چ  

  ٣١الحَرات: چڎ  ڈ   ڈ  ژ  ڎڍ  ڌ  ڌ

اى مررردم مررا شررما را از مرررد و زنرر؛ 
آفریدیم و شما را ملت ملرت و قبیلره   

یکرردیگر قبیلرره گردانیرردیم تررا بررا  
 ل کنیررد درشناسررای؛ متقابررل حاصرر

حقیقت ارجمندترین شما نزد خداوند 
تردیرد   پرهیزگارترین شماسرت، بر؛  

 ٣5األحق ف:  چٺٺ

انسان را نسبت به پردر   ترجمه:
و مادرش به احسران سرفارش   
کردیم مادرش با تحمل رنج به 
او باردار شد و با تحمل رنرج او  

برداشتن و  را به دنیا آورد، و بار
از شیرگرفتن او س؛ ماه است. 
از این آیه متبرکه استنبا  می 
شود که حرداقل مردت حمرل    

ماه و مدت شریرخوارگی  شش 
 بیست و چهار ماه است.
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 خداوند داناى آگاه است.
ہ  ہ  ھ  چمرری فرمایررد: و

ۓ    ۓھ        ھ  ھ   ے  ے

ڭ  ڭ  ڭ  ڭ   ۇ  

ۋ    ۋۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۆۇ

 چۉ   ۉ  ې  ې  ې  ۅۅ

  ٣الم ِدة:  
اید برراى   اى کسان؛ که ایمان آورده   
  داد برخیزیرد و بره عردالت    به أ اهلل

شهادت دهید و البته نبایرد دشرمن؛   
گروه؛، شما را بر آن دارد که عردالت  
نکنید؛ عدالت کنید کره آن بره تقروا    
نزدیکتر است و از خداوند پروا داریرد  

دهیرد آگراه    که خدا به آنچه انجام م؛
 است.

دستور اسالم در مورد رعایت عردالت  
نوداه بین اوالد ها و سایر اعضرای خرا  
ی کلی و جامع است، تمام نیازمندی ها

 دربرر  ماعی راراجتر  ردی ورزندگی ف
می گیررد، از قبیرل تهیره خروراک،     
پوشاک، مسکن، وسرایل مرورد نیراز،    

 آسایش و غیره.تربیه، امنیت و تعلیم و
مقصررد از رعایررت عرردالت درتغذیرره 
خررانواده ایررن اسررت کرره پرردرو یررا  
سرپرست درتهیه و تأمین اغذیه کامل 

سالم برای تمام اعضای خانواده اعرم  و 
و پسر، پردرومادر و   همرسر، دختر از)
اقارب نزدیک و تحرت کفالرت(    سایر

همت گمارد و در توزیع آن بین آنها با 
لطف و شفقت اقردام نمایرد. و اصرل    
عدالت را به دور از تبعیض جنسیتی و 
تفریق میران دخترر و پسرر خرورد و     
اک، بزرگ مراعات نماید و درمورد خور

مسرتلزمات   پوشاک، تعلریم تربیره و  
زنردگی همسرر و دخترر کره بیشررتر     
 آسیب پذیر اند توجه جدی نمایند.

 بعبداهلل بن عمررو برت العراص    از
روایرت اسرت کره گفرت: رسرول اهلل      

)إّ  المقسـطین عنـد اهلل علـی منــ کر فرمودنرد: 
مــن نــور: الــذین یدــدلو  فــی حلم ــم و أهلــی م  

  «5» وم  وّلوا.(:
 فرمود: عدالت پیشه گان در رسول اهلل

از نررور قرررار دارنررد، نررزد اهلل برمنبرهررای 
فیصله اهل و زیر دستان شان آنهایی که در

 عدالت کار می گیرند. از
روایت است که گفرت:   نعمان بن بشیر از

 أعط نی أکی عطیة  فق لر عمرة کنر رواحة:
« وسـلمصلی اهلل علیه حتی تش درسو  اهلل  ال أرضی»

 ق  :ــــــــــــلم( فـــــــو  اهلل)صلی اهلل علیه وســـــــف تی رس
ــی أعطیــر اکنــی مــن عمــرة کنــر رواحــة  عطیــة  »   إّن

ــ  رســو  اهلل  أعطیــر  بــ  : )« فــ مرتنی أ  أشــ د  ی
ســ یر و لــد  مثــ  هــذاا( بــ  :ال  بــ  : )فــ تقوا اهلل  

 «٢»«واعدلوا کین اوال،کم.( ب  : فرجع فرّ، عطیتة.
 هدیه داد. عمرۀ دختر رواحره رایم پدرم ب 

که مادر اوست( گفت: که ما به این تحفره  )
را برر   شما راضی نیستم، تا اینکه  پیامبر

 آن شاهد نگیرید.
 به خدمت رسرول  همان بود که بشیر 

من به پسر خرود کره از    گفت: حاضرشد و
عمره بنت رواحه است،  یک مقدار بخشش 

این امر  در دم و او برایم امرکرد که شمارادا
آیاا باه   »  شاهد بگردانم، رسول اهلل فرمود:

پسران دیگرتان هم مانناد ایان تحفاه، بخشاش     

از اهلل » گفررت: نخیررر، فرمررود:   «دادیااد 
یان اوالد تان عدالت برر پرا   بترسید، و درم

راوی مرری گویرد: کرره برگشررت و  « داریرد 
 بخشش خود را مسترد نمود.

خوانیم: می« اسالم حرام درحالل و»کتابدر
مادر واجب است بین فرزنداشران   بر پدر و

حتری درعطراَ و بخشرش     درتمام امرور و 
همه را از آن به یرک   تفاوت قایل نشوند و

حررام   اندازه بهرمند سازند.. بر پدر و مادر
است کره بردون مجروز و نیراز بعضری از      
فرزنداشان را بر دیگران تررجیح دهنرد و   
 مال بیشتر به آنان بدهند؛ زیرا که این امرر 

 خشم دسته دوم می گردد و موجب کنیه و
آتش دشمنی را بین آنران شرعله ور مری    

)اعـدلوا کـین سازد. پیامبر اسالم می فرمایرد: 
ــین أکنــ ِلم(:  أکنــ ِلم  إعــدلوا کــین أکنــ ِلم  اعــدلوا ک

 بین فرزندانتان عدالت را رعایت کنید. 
 بین فرزندانتان عدالت را رعایت کنید.

 ا رعایت کنید.بین فرزندانتان عدالت ر 
موضوع این فرموده پیغمبر خدا این بود که 

شرروهرش  زن بشرریربن سررعد انصرراری از

خواست تا به پسرش لقمان بن بشریر  
بیشتر از سایر فرزندانش مال عطا کند 
و چیزی مانند باغ و یا ملک دیگری به 
او بدهد و خواست به منظرور تحکریم   

را شاهد  قررار   این بخشش، پیغمبر
شروهرش خواسرت ترا نرزد     دهد و از 
رود و او را شاهد قرار دهرد.   پیغمبر
ت و گفرت:  رفر  ش نزد پیغمبرشوهر

زنش( از من فالن)ای رسول خدا دختر
خواسررته کرره غالمررم را برره پسرررش 

)أ لـه إخـوةا(  :فرمرود  ببخشم، پیغمبر
ب  : ندم. فلل م أعطیر مث  م  أعطیتها بـ  : 
إاّل ال. بــ  : فلــیس یصــلح هــذا وإننــی ال أشــ د 

تشـــــ دنی علـــــی جـــــور إ   ال و «7»علـــــی حـــــق 
لبنّیــک علیــک مــن الحــق أ  تدــد  کیــن م  کمــ  

واتقـوا اهلل  «٣»لک علـی م مـن الحـق أ  یبـّرو 
آیا این پسرر   «9» اعدلوا فـی أوال،کـم.(: و

شما بررادر دارد؟ بشریر گفرت: بلری.     
فرموده به همه پسرانت آنچه  پیامبر

به ایرن پسررت)لقمان( بخشریده ای،    
فرمروده:   ده ای؟ بشیر گفت خیر. دا

این درست نیست و مرن شراهد نمری    
شوم جز برحرق، مررا بررظلم شراهد     
نگیرید! حق بچره هرای شرما برشرما     
اینست که در بخشیدن مال، بین آنان 
عدالت را رعایرت کنیرد و حرق شرما     
 برآنها اینست که در برابر شما خوب و
مطیع باشرند. از مخالفرت امرر خردا     

بررین فرزنرردانتان  درپرهیررز کنیررد و 
  «٣5» «عدالت را رعایت کنید.

 منابع و مآخذ:     
 مسییلم سیی فه، مییله عیی داأ ا  بییف  ییلب  زیلدو -5
عض ل   لب( 8273: حفن )

 
 .ا  ل ه اإلملر

 .881، ص 5ح وق  شک،   -٦

( را بزیییلدي عیییي 8771صییی  ا ا یییی ملویییس ) -8

( عی ع ب  2/512( رلح ف )07األ ب ا  فک  )»

ل ع ییییس را ظییییک ا سلسییییل    ییییی عییییلمک دوییییي

 ا      

م لومییییل  مینییییف،  ب ییییود  ا م  ییییف  ییییذنک،  -4

 .1۴۴اسلسل  ح وق اسفر، ص 

  س دران  املر مسلم )دح س ل( -1

  س دران  املر  زلدو )دح س ل( -7

 )دح وم ل( س دران  مسلم، اح ف را و  ار  -0

  س دران  ش زل . -3

  س دران  ا و  ار . -1

 ود نوسف  کولرو، حفه ر حیکار  د  ب -57

 132 – 138، ص3اسفر،  
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 :؛براهیمفضیلت مقام ا
 چنانچرره اهلل متعررال میفرمایررد:  .1

 ٣٦5البقـــــــــــــــــــــرة: چىېۉ  ې  ې  ې   چ
نمازگاه؛ برراى خرود    مقام ابراهیم را
 اختیار کنید.

 همچنان میفرماید: و .2
  97آ  عمرا :  چہڻ  ڻ  ڻ  ۀ    ۀچ

هررای؛ روشررن اسررت از  در آن نشررانه
 جمله مقام ابراهیم است.

عن عبد اهلل کن عمرو یقو : سمدر رسو   .3
 صــــل  اهلل علیــــه و ســــلم یقــــو : )إ  الــــركن اهلل

والمقـــ م ی بوتتـــ   مـــن یـــ بوت الَنـــة طمـــس اهلل 
نورهمــ  ولــو لــم یطمــس نورهمــ  ألضــ ءت  مــ  کــین 

 «٣»المشرق والمغر  (.
حطیم حصره  حطیم ) حجر اسماعیل( -1

ن طرواف  آا  از بیت اهلل کره از ورای  
صورت مگیررد حطریم یعنری حجرر     

اری همران دیرو   اسماعیل عبرارت از 
است که درشمال کعبه زیر ناوه کعبره  

حجراسماعیل میران رکرن    دارد. قرار
عراقی و با دیوارهای بصورت  شامی و

و متررر  7377نیمره دایررره برره ارتفرراع  

ل فرمود: وقتیکه اراده داخر  حطیم برد و
شدن خانه را داشتی اینجا نماز بخروان  

 زیرا اینجا جزَ خانه کعبه است.
کوه خروردی کره در    صفا: صفا ومروه -5
ین کوه أبی قبی  بره طررف جنروب    یپا

ه مسرجد  متر ب 777شرق کعبه با فاصله 
 صرفا آغراز  الحرام قرراردارد وسرعی از  

 میگردد.
کوه صغیره ایست کره در شرمال    مروه:

متر متصرل بره    777شرق حرم با فاصله 
کوه قعیقعان واقع است  اتمام سعی بره  

 «١» آن تکمیل می گردد.
به مسیربین صرفا  « مَسعی »یعنی سعی:

ومروه گفتره مری شرود کره فاصرله ی      
است سعی از صرفا شرروع    متر 777آن

وبه مروه ختم می شود وهفت بار شو  بین 
 «4» صفا و مروه یک سعی کامرل اسرت.  

اسرت. سرعی   مترر   77عرض او به مقدار 
بین صفا ومروه از مناسک حرج وعمرره   
می باشد. چنانچه اهلل متعرال در قررآن   

 کریم میفرماید:
ڑ  ڑ     ژڌ   ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژچ 

ک  ک  ک    ک  گ  گ  گ  گ   
 ٣5٣البقرة: چڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ں  ڳڳ
مروه و اولین شخصیکه سعی بین صفا     
 درمررا ت هرراجررجام داده اسرررررررا ان

بررود زمانیکرره  ‡اسررمعیلحضرررت 
طفررل بررود برره  ؛حضرررت اسررمعیل

 اثرتشنگی گریه نمود بی بی هاجر مرادر 
 شاو به دنبال این شد که آبی برای پسر

، هفت مرتبه سرعی برین صرفا    دپیدا کن
ومروه را  انجام داد تا باآلخره درمرتبره  

شنید دید که درتحت  هفتم صدای خفیه را
 «5» آب جاری است. قدم های پسرش

منرری یکرری ازمشاعرمقدسرره : نای م -6

طرف شرق مسجد الحررام قررار دارد   
کیلو متروبین  7فاصله بین حرم و منی

کیلرو   737الی وادی محسر ة الدقبـة جمر
کیلومتر   7377متر جمعآ مساحت منی 
 هذی الحجر  7می باشد. حجاج  شرب  

قبل از رفتن به عرفرات در منری مری    
 و 77شررب و 77بعررداش شررب گزراننررد. و
ایرام   77تأخیر می کنند شبکسانیکه 

در روز  ،تشریق را در منی خواهند بود
های منی خوردن، نوشیدن و ذکرر اهلل  

 «٢» متعال میشود..
وادی عرفررره زمرررین  : عرفاااات -7

همواریست که بشکل قوس بزرگ کره  
به آن کوه ها احاطه کرده باشرند کره   

آن وادی عرنه می باشد کره در   «7»وتر
 دارد. جنوب شرق مکه مکرمه موقعیت

فاصله عرفرات از مسرجد الحررام بره     
کیلومتر راه است. عرفات در  77اندازه 

منطقه حل می باشد. فاصله میان حرم 
عرفات وادی عرنۀ کره مسراحت آن   و 

 کیلومتر است. 72377
 هذوالحجر  7درهر سال تمام حجاج در 
 نمراز ظهرر و   در اینجا وقوف نمروده و 

 را قصر ادا می نمایند. عصر
رفات یکی از ارکران حرج   وقوف در ع 

می باشد ترک وقوف سبب فساد حرج  
می گردد. چنانچه رسول اهلل میفرماید: 

مـــن أ،رك عرفـــة ببـــ  أ  یطلـــع الفَـــر فقـــد  و» 
بعداش تا غرروب آفتراب    و «٣»«أ،رك الحج 

ذکر اهلل متعال را نموده  بطرف مزدلفره  
 «9» حرکت می نمایند.

 :  فضیلت روز عرفه
اهلل عن   أ    ر س ـو   الل ـه  ص ـل   ع ن، ع  ِ ش ة  رضي »

ـــن، أ  ،  ـــر  م  ثـ  م  أ ك، ـــن، یـ ـــو، ـــ  م  : م  ـــل م  ب ـــ    اهلل  ع ل ی،ـــه  و س 
ا أ و،أ م ـة  م ـن  الن ـ ر  م ـن،  یـ د،ت ق  الل ه  ع ـز  و ج ـ   ف یـه  ع ب،ـد 

 سانتی متر می باشد. 77عرض
در مورد : فضیلت نماز داخل حطیم

 فضیلت آن چنین روایت است.
ـــر أحـــب أ  :» عـــن ع ِشـــة ب لـــر كن

فیــه ف خــذ رســو   أ،خــ  البیــر ف صــلي
اهلل صـــــــل  اهلل علیـــــــه و ســـــــلم کیـــــــدي 
فــــــ ،خلني الحَــــــر فقــــــ   صــــــلي فــــــي 

و  البیـــر فننمـــ  الحَـــر إ  أر،ت ،خـــ
 «٦»«.هو بطدة من البیر

 لحضرت عایشره صردیقه  
دوست داشتم داخل  میفرماید:
رسول اهلل  کعبه نمازبخوانم، خانه

از دسررتم گرفررت وبرره داخررل 
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ـة   ِ ك  ـم  ال،م َل  ن و  ثـ م  یـ ب ـ ه ي ک    م  ع ر ف ة   و إ نـ ه  ل ی ـد،  یـ و،
ء   : م   أ ر ا،  ه ؤ ال   «٣5»«.و یـ ق و  
روایرت شرده    لاز حضرت عایشره 
هریچ   »فرمودنرد:   است که پیرامبر 

روزی به اندازه ی روز عرفره، خداونرد   
متعال زنان و مردان را از آتش)عرذاب  

در آن روز  خود( نجات نمی دهرد و او] 
با رحمتش بیشتر از روزهای دیگر بره  

وسیله  بندگانش[ نزدیک می شود و به
آن ها بر فرشتگان مباهات می کنرد و  

 می خواهندمی فرماید: این بندگان چه 
 «.تا به آن ها ببخشم[؟ ]
اسرت کره    یمزدلفه مکران  :مزدلفه -8

حجاج مأمور هستند که شب را در آنجا 
خفتن را با یرک   نماز شام و رانند وذبگ

نماینررد. شررب را  اقامرره ادا دو آذان و
اسرت   گزارندن دریرن مکران واجرب   
 چنانچه اهلل متعال میفرماید:

ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ڃ  چ
چ  چ  ڇ     چڃ  ڃ  چ

ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ     
 چڌڌ

 ٣9٣البقرة: 
مزدلفه بین منی وعرفرات قررار دارد،    

 7و وادی محسررر تعرفرراله آن بافاصرر
 «٣٣» متر است. کیلو
)جمع جمرۀ بمعنی الحصی : جمرات -1

التی یرمی بها(  اصل مشروعیت پرتاب 
های جمرات به داستان حضررت   سن 

برمی گردد زمانیکه  ؛ابراهیم پیامبر
عـرو » میخواست مناسک را ادا نمایرد 

لـــــه الشـــــیط   عنـــــد جمـــــرة الدقبـــــة فرمـــــ ه کســـــبع 
حصـــی ت حتـــی ســـ ، فـــی االرو  ثـــم عـــرو لـــه 
ــة فرمــ ه کســبع حصــی ت حتــی  عنــد الَمــرة الث نی
س ، فی االرو ثم عرو لـه عنـد الَمـرة الث لثـه 

ـــ ه کســـبع ـــی ســـ ، فـــی اآلرو فرم   «حصـــی ت حت
یکری از   ؛بعد از انجام فعل ابراهیم

شعائر الحج گردیده اسرت حجراج در   
سرن    2با را روز اول عید جمرۀ عقبه 

می زنند. و درایام تشریق بعرد از زوال  
وسطی و درآخر  ، بعداًااول، جمرۀ صغر

جمرۀ عقبه را بالترتیب هرکردام آن را  
 سن  رمی میکنند. 2با 

غرب منی در نزدیک مسجد درجمرات 
 اخیف قرار دارد. فاصله بین جمره کبرر 

مترر و میران صرغری و     777و وسطی 
 متر می باشد. 777وسطی 

به نسربت فاصرله کمری کره در برین      
جمرات وجود داشت، سبب می شد که 
ازدحام زیاد شود که حتی  منجرر بره   
تلفات حجاج می گردید. به همین علت 

داهلل پادشاه ملک عب  ق هر7777در سال 
عربستان سعودی امرر نمرود جمررات را    
توسعه نمایند، بعد از توسعه جمررات در  

هزار حاجی یرک مرتبره    777فی الساعۀ 
 «٣٦» رمی کرده می توانند.

مسرجد تنعریم مشرهور بره     : تنعیم   -10
بطرف شمال  بمسجد عایشه صدیقه

مسجد الحرام در مسیرشراهراه مدینره   
 قراردارد.کیلومترحرم  737منوره در 
عبرردالرحمن پسررر ابرری بکررر  پیررامبر
را امر نمود، خواهرش عایشره   صدیق 

را در آنجا برده که برای  لام المومنین
اولین شخصیکه  عمره احرام بسته نماید.

مسجد تنعیم را بناَ نمود محمد بن علی 
آخررین مرتبره پادشراه     الشافعی بود، و

عربستان سرعودی ملرک فهرد مسرجد     
مسراحت مسرجد   ه نمود. تنعیم را توسع

وقرت  متر مربع بروده کره در یرک     7777
 «٣١» نماز گزار را دارا می باشد. 77777
یه مکران اسرت کره    رحدیبر : حدیبیه -11

با سران مشررکین در براره    پیامبر اکرم
ط آنهرا را قبرول   یسخت ترین شرا ،صلح

چنانچه حدیث  ایشان صلح نمود.نموده با 
 :وارد است

صــــ لحوا النبــــي صــــل  اهلل   أ  بریشــــ  عــــن أنــــس» 
علیه وسلم فی م س ی  کن عمـرو فقـ   النبـي صـل  
اهلل علیه وسلم لدلي اكتب کسم اهلل الرحمن الرحیم 
بـــ   ســـ ی  أمـــ  ک ســـم اهلل فمـــ  نـــدري مـــ  کســـم اهلل 
الــــرحمن الــــرحیم ولكــــن اكتــــب مــــ  ندــــرف ک ســــمك 
الل ــم فقــ   اكتــب مــن محمــد رســو  اهلل بــ لوا لــو 

 ألتبدن ك ولكـن اكتـب اسـمك علمن  أنك رسو  اهلل
واسم أکیك فق   النبي صل  اهلل علیـه وسـلم اكتـب 
مــن محمــد کــن عبــد اهلل ف شــترطوا علــ  النبــي صــل  
اهلل علیــه وســلم أ  مــن جــ ء مــنكم لــم نــر،ه علــیكم 
ومن جـ ءكم منـ  ر،،تمـوه علینـ  فقـ لوا یـ  رسـو  اهلل 
أنكتب هذا ب   ندم إنه من ذهب من  إلی م ف کدـده 

 «ومن ج ءن  من م سیَد  اهلل له فرج  ومخرج اهلل
(.٣7٣4صحیح مسلم حدیث نمبر:  

  
روایرت اسرت    از حضرت انر   ترجمه:
با قریش زمان صلح نمروده کره    پیامبر

 سهیل بن عمرو هم  در جمع آنها بود.
علرری را  آنگراه حضررت رسرول اکررم    

فراخواندند تا نامه  صلح را بنویسد. برر او  
 ســم اهلل الــرحمن الــرحیم(.)ک امررال فرمودنررد: 

سهیل گفت: رحمان را کره مرا نمیردانیم    
  نبی اکرم : ک سمک الل م کیست؟ بنوی 

نیز امر فرمودنرد همرین عبرارت نوشرته     
 شود. آنگاه امال فرمودند:

 )هذا م  ص لح علیه محمد رسو  اهلل...(.  
سهیل گفت: اگر ما می دانسرتیم کره ترو    

ا ترو  خدرسول خدایی، از رفتن به خانۀ 
جنرر  نمرری را بررازنمی داشررتیم و باتو

 بن عبداهلل!   نه؛ بنوی : محمد  کردیم!
این آن چیزی اسرت کره محمرد برن     »

عبداهلل با سهیل بن عمرو صرلح کررده   
است، که تا ده سال بین آنران جنگری   
نباشد و مردم امنیت داشرته باشرند و   
 ازکشررتن یکرردیگر خررودداری کننررد 

صلح  کمی دقت کنیم درین  قرارداد اگر
دیده میشود که مشرکین باالی پیرامبر  
اسالم سخت ترین شرایط  را قبوالندند 

کسـم اهلل از جمله شرو  سرخت: حرذف   
موافقرره بررا فرهنرر      الــرحمن الــرحیم

کره از  ی مشرکین، دوباره سپردن  کسان
طرف آنها مسلمان میشوند به بزرگران  

هرکسری کره از    قریش سپرده شرود و 
نشرود   طرف شما مرتدشرد  جرزا داده  
به مرا   حتی جلوگیری هم کرده نشود و

ط سرخت  یبا وجود تمام شررا  بسپارید.
که ازطرف مشرکین در صرلح حدیبیره   
گنجانیده شده بود اهلل متعال در سروره  
 .فتح این صلح را فتح مبین نامیده است

 عالمه آلوسی در کتاب خود ذکر نموده:
ـــتح أعظـــم مـــن صـــلح  بـــ   الزهـــري: لـــم یكـــن ف

ط المشـركو  ک لمسـلمین وسـمدوا  الحدیبیـة اخـتل
تمكن اإلسَلم من بلوک م وأسـلم فـي  كَلم م و

 ثَلِ سنین خلق كثیر وكثر ک م سوا، اإلسَلم. 
میفرمایررد: در صررلح  /امررام زهررری

حدیبیه بسیار فرتح وکامیرابی نهفتره    
 است مشرکین  برا مسرلمانان رفرت و   
آمدرا آغاز نمروده وسرخنان ایشران را    

ل هایشان جای اسالم در د میشنیدند و
همین سال بسیاری از مردم در گرفت  و

 بعضی زیادی اسرالم و  اسالم  آوردند و
  «٣4» جماعت مسلمانان زیاد شد.

 ...ا،امه ،ار،
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 .باشد می
 عضرو  نقرص  عنوان به معلولیت
سرالمت   مواهب از را شخص که

 و عافیت جسرمی و اجتمراعی  
 زوایررای از سرراخته؛ محررروم
 ابرل قو در کلیه اوقات  مختلف
نررره در روز . اسرررت بررسررری

 صررف مخصوص و جامعه ویهه 
 آنچره  آن، علرل  بررسی از نظر
 شرخص  زندگی در همه از بیش
 به توجه گذار است تاثیر معلول
 بررای  تالش و خود های قابلیّت

 روز از داشررت گرامرری مناسرربت برره
 از دانری  قردر  ضمن و معلوالن جهانی
 دینری  و اجتمراعی  انسانی، شخصیت
 نحروی  بره  کره  مرا  گرامی هموطنان
 دست از شانرا وجود اعضای از بخشی
 را ما جامعه مالحظه قابل افراد و داده

 سرروم اعررالم و دهنررد مرری تشررکیل
 عنروان  به ،میالدی 7777سال دسامبر
 مجمرع  توسرط  معلروالن  جهانی روز

 اقردام که  متحد، ملل سازمان عمومی
 برر  امیردی  طلیعه و کریمانه به موقع،
 بود؛ انسانی جامعه معلوالن کلیه روان
 ایرن و تجلیرل   برگزاری از هدف البته
 اقشرار  و جوامرع  شناخت تعمیم روز،
 معلروالن  های فعالیت و یازهان از مردم
 حقروق  بره  معلوالن شدن آشنا نیز، و

 بررای  اندیشی چاره و ،معنوی و مادی
 آنران   در برابرر  ها  آسیب و موانع رفع

 زندگی،در  وصول قابل اهداف به رسیدن
 و تومر کحاز اعرم )جامعره  نقش دیگر و

 نایر  با برخورد و مواجهه در( مردم سایر
 بهبرود  راسرتای  در جامعره  افراد از قشر
 .آنهاست زندگی شرایط

حیثیتی که در فرمایشرات قررآن کرریم    
 به آنران،  برای معلولین و برخورد دیگران

به طور کلی تبلور یافته است و حمایت از 
آنها را عینیت می بخشد، قابرل تأمرل و   

 وجود کریم قرآنتعمق در موضوع است. 
 از امتحرانی  نانسرا  زنردگی  دررا  نواقص
 .است فرموده بیان پروردگار جانب
  :فرماید می چنانکه 

ٿ  ٿ   ٿ  ٺ  ٺ  ٿ  چ
ڤ   ڤ        ڤٹٹ  ٹ  ٹ  

ڄ    ڃ  ڦ  ڦ       ڦ  ڦ  ڄ  ڄ     ڄ  
 ڃ   ڃ  چ  چ  چ  چ 

 ٣57 – ٣55لبقرة: اچڇ   ڇ  ڍ  ڇڇ
 تررس،  از چیرزى  برا  را شرما  همره  قطعاً 

 و هرا  انج و ها مالتلف شدن  و گرسنگ؛
 ده بشرارت  و کنیم؛  م؛ آزمایش ها  میوه
 گراه  هر که ییآنها !کنندگان  استقامت به

: گوینرد   م؛ رسد،  م؛ ایشان به مصیبت؛
  مر؛  براز  او سوى به و خدائیم؛ آن از ما»

 الطاف که هستند ییهمانها اینها،! گردیم
 آنها و شده؛ حالشان شامل خدا رحمت و

 «!هستند یافتگان  هدایت
 نقرص  امتحان مصادیق از یکی آیه این در
 چنرین  امرا  شده؛ بیان[ جان و انف ] در
 کمرال  به سیر و معنوی سلوک مانع امری

 را صررابرین کررریم قرررآن لررذا نبرروده؛
 .است داده الهی پاداش به بشارت
 افرراد  برترری  عامل را تقوا کریم قرآن
 ممکرن  لرذا  دانسته؛ پروردگار نزد در
 دارای مراترب  بره  معلولی شخص است
 متعرال  خردای  نزد در واالتری جایگاه
 :باشد بوده

ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ 
ڇ    ڍ    ڇچ   چ  ڇ  ڇ

 ٣١الحَرات:  چڎ  ڈ   ڈ  ژ  ڎڍ  ڌ  ڌ
 زن و مررد  یرک  از را شما ما! مردم اى 

 هرا   قبیله و ها شعبه را شما و آفریدیم
 بشناسرید  را یکردیگر  ترا  دیمنیر رداگ
  گرامر؛ ( ،نیسرت  امتیراز  مالک اینها)

 تررین  براتقوا  خداونرد  نرزد  شما ترین
 .است وآگاه دانابسیارخداوند ،شماست

 مکلفرین  به دستورات در اساس این بر
 تمسررخراز  ویررا نامناسررب برخررورد از

 داشته عضو نقص که کسانی با ،دیگران
 اسرت؛  نمروده  نهیمقابل می شوند،  و

 :فرماید می چنانکه
ٱ ٻ ٻ ٻ پ پ پ ڀ ڀ چ 

 4  -٣عبس: چڀٺٺ ٺ
 از! برتافرت  روى و کشرید  درهم چهره
 تو بود، آمده او سراغ به نابینای؛ اینکه
 تقروى  و پراک؛  او شراید  دان؛ می چه
 تذکر این و گردد متذکر یا کند؟ پیشه
  .باشد مفید او حال به

 :یرردفرما مرری دیگررر آیرره درخداونررد 
ائ  ائ    ەئ   ەئ    وئ  وئ   ۇئ   ى ىچ
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ىئ     ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ    ېئ  ېئ  ىئ  ىئ

  جبی  جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ  یی     ی

 مت خت حت جتحب  خب   مب  ىب  يب

 ٣٣الحَرات:  چجث يت ىت
 نبایرد   !اید  آورده ایمان که کسان؛ اى  

 راتران  دیگر گروه شما مردان از گروه؛
 بهترر  اینها از آنها شاید کنند، مسخره
 شراید  را، دیگرر  زنان زنان؛ نه و باشند
 را یکردیگر  و باشند اینان از بهتر آنان
 و ندهید قرار جوی؛ عیب و طعن مورد
 یاد را یکدیگر ناپسند و زشت القاب با

 برر  کره  اسرت  و گناه بد بسیار نکنید،
 بگذارید کفرآمیز نام ازایمان پ  کس؛
 و ظررالم نکننررد، توبرره کرره ییآنهررا و

 .ستمگرند
{ اعرج و اصّم اعمی،} قرآنکریم نظر از

 حرکتری،  معلرولین  هرای  گرروه  یعنی
. انرد  گردیده تعریف وایی،شن و بینایی
 خراص  عضرو  یک در صرف را علت که

 بینایی که کسی یعنی ،دارد می معرفی
 بینایی توان بلکه ،نیست ناتوان ندارد،
 و پراک  ضرمیر  داشتن دلیل به ندارد،
 دیدن توانایی سالم قلب و صحیح عقل
 .دارد را ها واقعیت درک و حقایق
 و. نردارد  شرنوایی  که کسی همینطور
 نردارد،  رفرتن  راه برای پایی که کسی
 اسرت  کسی ناتوان بلکه نیست، ناتوان
 مردم به خدمت راه در و خدا راه در که
، باداشتن توانایی کامل دارد برنمی قدم

جسررمی و مررالی، تجرراوز برره حقرروق 
دیگران نموده و هزار جنایت دیگرر را  
 ازباعث می شود و فخر هم مری کنرد،   

 صرورت  اسراس  از کرریم  قررآن  اینرو
 دیگرری  تعرارف  و داده تغییر را سألهم

 .است کرده عرضه
از نظرر شاخصره هرای     معنری  ایرن  به

 معلررول و ناشرنوا  نابینرا،  کره انسرانی  
 .ندارند دیگران با تفاوتی هیچ حرکتی

 این در یا مسافرت برای شتر کسی اگر 
 در آیررا باشررد، نداشررته مرروتر زمرران
 :گفرت  تروان  می دارد؟ کمبود انسانیت
 نقصران  و کمبرود  سانیتان در فرد این
 چشرم  که کسی است همینطور دارد؟ن
 هرایی  مرالک  برعک . ندارد شنوایی و

 آن اسراس  برر  که دندار وجود متضادی
نابینا، . رود می سوال زیر انسان انسانیت

 آمرد  مجل  به که ناشنوا، بی دست و پا
 کره  کسی ولی صرف نقص اعضا داشتند

و شخصریت آنهرا را    کرد توهین آنها به
 وو کاری برای شان نکررد   د ساختخور
 صرفات  کررد،  رفترار  آنهرا  با عبوسیتبا

 سرنتهای  کریم قرآن .نداردالزم  انسانی
 زمرران رایررج و ناپسررند فرهنرر  غلررط
 و سرالم  افرراد  میان تبعیض در جاهلیت
 مری  چنانکره  بررده  سوال زیر را معلول
   ڌ  ڌ  ڎ  ڎ ڇ  ڍ  ڍچ :فرماید

ڑ  ڑ   ک  ک  ک    ژ  ژ  ڈ  ڈ

 ٢٣النور:  چگ  گ  ک
 نیست گناه؛ بیمار و افرادشل و نابینا بر
 نیرز  شما بر و( شوند غذا هم شما با که)

 خودتران  هراى   ازخانه که نیست گناه؛
 کره  همسررانتان  یرا  فرزندان هاى  خانه)

 بردون  شود  م؛ محسوب شما خود خانه
 .بخورید غذا( خاص؛ اجازه
 تکلیرف،  مالک اساس بر دیگر آیات در و

 دانسرته  سراقط  آنها از را تکالیف برخی
 . . . ڳڳ ڳ گ گ گ گ کچ :است

ۀ  ۀ  ہ    ڻ  ڻ  ڻ ڻ

  9٣ - 97النس ء:  چہ  ہ  ہ  ھ  ھ
 در تا نبودفرا  و وسیع خداوند زمین آیا
( داد و عردل  محیط به ظلم محیط از )آن

 از شدگان  ناتوان مگر ... کنید؟ مهاجرت
 قدرت دست در )کودکان و زنان و مردان
 که( معارف تحصیل از مانع جوّى یا اکمح
 نحروى  هیچ به و نداشته اى  چاره چرهی
 .نیابند راه( هجرت براى)

 معلولین موفقیت

 تأکیرد  نکته این بر تمدن تاریخ مورخین
 برا  پیامبر اکرم و کریم قرآن که دارند
 برره اهتمررام و دوسررتی علررم تبلیررغ

 توانسرتند  آمروزی،   علرم  و سوادآموزی
 کروچکترین  از عاری و ن فره بی اعراب
 و تعرالی  سروی  به را فرهنگی های  نهاد
 و کررده توجه  جلب انسانی بزرگ  تمدن
. کننرد  ریزی پایه را اسالمی عظیم تمدن

 توسرط  اقشرار  همره  نقشدر این راستا 
 نقررش و انررد؛ شررده بررسرری مررورخین
 حیرروانی، دکترروران ،بشررری دکترروران

 تمردن  در واقفان و کتابداران ناشران،
 .است شده بررسی همه و همه میاسال

 بره  کمتر پهوهان تمدن و مورخین اما 
 و تمرردن در معلررولین نقررش بررسرری
 اینکره  با ،اند پرداخته اسالمی فرهن 
در تراریخ   فراوانی دانشمندان و راویان

 ینمعلررول جمررع ازو تمرردن اسررالمی 
 ، بره خراطر بایرد داشرت کره     اند بوده

 در اسرالم  گرامی رسول و قرآنکریم
 انسانی و آمیز احترام رفتار بر یطیشرا
 در کرره نمودنررد تأکیررد معلررولین بررا

 باسرتان  عصر های فرهن  ترین مترقی
 زده، جررن زده، شرریطان] را معلررولین
 امثرال  و آنران  کالبد در پلیدی رسو 
 [.دانستند می اینها
 حر   نداشرتن  یرا  و معلولیرت  یعنی
 و فعل دلیل به نه را ناشنوایی و بینایی
 طبیعرت  در یرا  آدمی بدن در انفعاالت
 و الطبیعره  ماوراَ به بلکه ،دانستند می

 مثرل  عناصری پای و داده ربط اساطیر
 پیش را پری و جن و خبیثه اروا  گناه،
 !!کشیدند می

 صدای با قرآن و اسالم عصری درچنان
 کررد؛  دفراع  معلرولین  از قاطع و رسا

 دیگرر  برا  برابرر  و مسراوی  را معلولین
 متعارف حقوق و تانسانی در ها انسان
و شخصیت آنها را به مثابه جزَ  دانست

 ؛پیکر اجتماع انسانی به بررسی گرفت
 الزم و االحترررام واجررب را معلررولین
 آنهرا  برا  کره  را کسی دانست؛ التکریم
 بره  داشرت  عبوسرانه  و منفی برخورد
 :کرد اعالم کرد، توبیخ شدت
 سیاسی مقامات ها، مسئولیت بزگترین

 فرهنگی و اجتماعی های پست و
 سرپرد؛  معلرولین  به توان می را

دیررن  وکررریم  قرررآن ،خالصرره
 مردافع  نخسرتین  اسالممقدس 
 شدند جهان در معلولین حقوق
 بنرای  سن  انسان تاریخ در که

 معلرولین جایگاه  برای جدیدی
 طری  در اقدام این. کردند ایجاد
 و ترأثیر  دارای قررون  و ها سال

. اسرت  بروده  فراوانی پیامدهای
 عصررر در آن أثیرترر نخسررتین
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 اکررم  رسرول  حضور دوره و رسالت
 همیراری  و همکراری  آن و افتاد اتفاق
 مرش  خرط  از وجرود  تمرام  با معلولین
. برود  آنحضررت  اقردامات  و اهلل رسول
 کره  (مکتوم ام بن عبداهلل)مثل کسانی
 دست از کامالً را خو بینایی کودکی در
 عنوان به و بود حضرت مبلِِّّغ ،بود داده
. کررد  مری  تبلیرغ  مرومی ع رسانه یک

باکمررال  را آنحضرررت روایررات ایشران 
 چرون . اسرت  کررده  نقرل امانت داری 
 و داشرتند  قروی  بسیار حافظه نابیناها
 ضبط امروزی های دستگاه زمان آن در
 کامپیوترهای] چون نابیناها نبود، صدا

 دانلرود  و سرازی  ذخیرره  بره  امروزی
 .[پرداختند می

 معلولین برای متعارف حقو:

  بخرش  و وجوه از یکی علولینم حقوق
 . است انسان حقوق مالحظه قابل های

 بره  اسرالمی  مترون  سایر و قرآنکریم
 نخسرت  در و پرداخته معلولین حقوق
 انرد،  کرده دفاع آنان انسانی کرامت از

 شرود  می دیده اسالم، تاریخ بامطالعه
 اسرالم  جهران  در بسیاری معلولین که

 اسررالم پرتررو در و انررد  درخشرریده
. اسرت  شده وفاشگ آنان های داداستع
 پیامبر اکررم  کنار در رسالت عصر از

 رغرم  بره  که بودند قاریانی و محدثان
 ناتوانرایی  یرا  یابینایی شنوایی فقدان
 و اسرتعداد  داشرتن  دلیرل  به فزیکی،
 مرواعظ،  دستورات، العاده خارق هوش
 را خردا  رسرول  روایرات  و هرا  توصیه
 بعردی  هرای  نسل به و کرده یگردآور

 انرد،  شده توبیخ و هداد قرار عتاب مورد
 مکلفرین  به دستورات در اساس این بر
 بررا نامناسرربتمسررخر ویا برخررورد از

 نهری  ،داشرته  عضرو  نقرص  که کسانی
 باشیم داشته خاطر به باید است؛ نموده
 انسانی، مشترکات وزهح در معلولین که

 الینفررک جررزَ اجتمرراعی و اسررالمی
  خرواهران،  فرزنردان،  آنان. اند ما جامعه
 تماعراجر  رادرافر  مادر و پدر و برادران
 ناخواسرته  حوادث اثر در که باشند می
 بیش های درگیری و جنگها خصوص به
 نقرص  دچرار  کشور، این در دهه سه از

 . اند شده روانی یا جسمانی

 معلول، افراد از مواظبت و رینگهدا بناًَ
 امرا  اسرت،  جامعه سالم فرد هر وظیفه
 که مسئولیت با و مشکل ب  ای       وظیفه
 و است خارج عادی فرد عهده از گاهی
 معلولین چون ،خواهد می الزم مواظبت
 خود شخصی، زندگی در که اند افرادی
 نراتوان  و سرشکسرته  عضو و منزوی را

 کررفر  و ندردانر  می عهرجام و خانواده
 افرراد  دیگر با مقابله توان که کنند می
، این امر باعرث شرده کره در    ندارند را

برخورد شان عقده یی عمرل نماینرد و   
مورد خشونت دیگران قرار گیرند، کره  
در نتیجرره متررروک یررامنفور دیگررران 

 !!گردند

 دچرار  بایرد  هرا   آن در نگررش  این اما
 کمرک  برا  یراتتغ این که شود یراتیتغ
 و اطرافیران  و دوسرتان  و خانواده افراد

 مسئولین بیدریغ پشتیبانی و باحمایت
. شود عملی"قویا و گرفته صورت دولت
 هرایی  توانایی و استعدادها به جمله از
 برا  تا شود توجه باید دارند معلولین که

 در بتواننرد  آن از گیری بکار و استفاده
 براز  را زندگی متآثر مواهب نخست قدم
 بوده، جدید شرایط گرآغاز کرده، سازی
 برای مزاحمت انگیزه یا کمبود احساس
. و گرردد  زایرل  شان باور در دیگر افراد

 شان دگرگونی آید.برخورد و فکر درعمل،

 اقتصرادی  زوایای به تمرکز ضمنعالوتاً 
 از معلرولین  که شود می دیده افراد این
 همچنران  معیشتی امکانات و مالی نظر
 کره  دهسرتن  ای عدیده مشکالت دچار

 مناسرب  شرغل  نبود به گردد برمی  این
 اسرتقالل  نداشتن و آنها ظرفیت و حال
 ایرن  مرالی  حقروق  ترأمین  بررای  مالی
 هرم  ثرانی  قردم  در همروطن؛  عزیزان
 براال  های رده کارمندان هم و اطرافیان

 ایجراد  برا  نمروده  عطرف  زمینه این در
 کننرده  ترآمین  مناسرب،  شرغل  زمینه
 اشند،ب شان بین در کفایی خود فرهن 

 کره  ناچیزی امتیاز این عوض به البته] 
 مری  عرضره  شران  برای ماهوار طور به
 منجر "بعضا که و سخت شاکی اند شود
 می اقتصادی خشونت و ها گیری باج به

 را کریمه رسالت این بیاییم پ .[ گردد
 خرد با داده، قرار مداقه و بازنگری مورد

 بره  عملری  اقردام  و انسانی و مسئوالنه
 معلروالن  معیشتی و مالی وانی،ر اوضاع
 ملموس باتغیر تا نماییم خورد بر کشور
 هموطنران  ایرن  زندگی در چشمگیر و

 تحرول  و همرفر  وضرعیت  شراهد  خود
 شران  اجتمراعی  و خرانوادگی  باشکوه
، اقدام ما در روشنی مثرال هرای   باشیم

زنررده ترراریخی و اجتمرراع بشررری در  
جوامع متحول باشرد، بایرد از گذشرته    

 .ر کنونی الگو گیریمتاریخ و عص
 نمونه های تاریخی و اجتماعی

 :مدینه به نابینا استخدام آموزگار. 1

 کره  است کسانی از «عمیر بن مصعب »
 پیررامبر. پررذیرفت را اسررالم مکرره در
 بره  را نابینا «مکتوم ام ابن »و او اکرم

 مدینرره برره خررویش سررفیران عنرروان
 قرآن را مدینه اهالی و انصار تا فرستاد
 کره  بودند کسانی اولین اینان. ندبیاموز
 (٦).رفتند مدینه به قرآن آموزش جهت

 :جهاد در مشارکت. 2

 پرا  ناحیره  از اینکه با «جمو  بن عمر »
 امرا  نبود، واجب وی بر جهاد و بود لن 
 پیرامبر  از فراوان اصرار با احد جن  در

 ترا . کنرد  شرکت جن  در که خواست
 در و شرد  موافقت او بادرخواست اینکه
 اکررم  پیرامبر . رسید شهادت به احد
: گفتنرد  او به خطاب وی شهادت از پ 
 در سرالم  پرای  با که بینم می ترا گویا »

 .(١) «زنی می قدم بهشت
 نیرز  معاصر جوامع و ها فرهن  در البته

چنانچره دربراال    .دادنرد  تقالان
 کتاب تنها کریم قرآناشاره شد
 دارای افرراد  کره  است آسمانی
 مساوی نظرانسانی از را معلولیت
 آیرات  در و دانسرته  عادی افراد
 بررای  انسرانی  بلند شأن متعدد،
 .است شده لیقا آنان
 مثبت تعامل بر تنها نه کتاب این

 برا  آمیرز  احترام رفتار و انسانی
 کسانی بلکه دارد کیدتأ معلولین

 رویری   ترش و عبوسیت با که را 
 انرد،  کررده  برخرورد  معلولین با
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 شرد،  گذاشرته  احتررام  معلرولین  به
 و شرد  شرکوفا  آنهرا  هرای  استعداد
. انرد  نموده بشریت به بزرگی خدمات
-7772 )« ادیسرون  »دلیل همین به

 را المرر  و برررق ،ناشررنوا( م7777
 بره  بزرگری  خردمت  و کررد  اختراع
« یوانرسول » نمود، یسانرانوامع رج
 نویسنده و پهوهشگر(م7777-7777)

 نویسرررنده، هرررا ده و آمریکرررایی
 در جدیرد  قرن در مخترع پهوهشگر،
 عجیرب . اند درخشیده آمریکا و اروپا
 مترون  از اقتبراس  برا  ها غربی اینکه
 کرامرت  و انسران  حقروق  به ما دینی

نمرروده  تررر جرردی توجرره انسررانی
 معلولین به خدمات امر در "مخصوصا

 ...اما !اند داشتهکارنامه های ویهه ای 

 پیشنهادات

 معلولین به نسبت دولت مسئولیت

 بهتر زندگی ایجاد

 توانرد  مری  دولت که حقوقی جمله از
 گرفتره  نظرر  در عزیرز  معلولین برای
  توسرط  آنران  حمایرت  مایدن وعملی
 ایرن  در کره  اسرت  اداراتی و ها نهاد

 و دارنرد  کراری  ارتبا  باهم سلسله
 آورند، بوجود را هایی زمینهمیتوانند 

 از پر   معلرولین به این معنری کره   
 گررفتن  قرار تکفل تحت و شناسایی
 از تواننرد  مری  هرا  ارگران  این توسط
 ،یالزمر  خردماتی  و رفراهی  امکانات
 :مثال عنوان  هب شوند مند بهره
   رایگان تحصیل

 وزارت رایگران  تحصریل  به رابطه در
 نهادهرای  و تحصیالت عرالی  معارف
 )به عنوان هموطن(خصوصی تحصیلی
 آموزش های زمینه که دارند مکلفیت

مطرابق ظرفیرت شران     را پرورش و
 تولیرد  امر، این پیامد نمایند، مساعد
 در اشرتغال  قابرل  و کارآمد نیروهای
 در کرار  جملره  از بیمناس های شغل

 و ترردری  مخرابراتی،  هررای شررکت 
 در کرار  خرود،  نوعان هم به مشاوره
 فزیکری  نیروی به نیاز که مؤسساتی
 .و...  دارند کمتری
 اشرتغال  مناسرب  های شیوه امر این

 حروزه  در را سرالم  و ثابت درامد و زایی
 نمروده،  مسراعد  معلروالن  برای وسیعی
 ایهر  خانواده اقتصاد خوب کننده تآمین
 .گردد می تلقی آنها

 مالی کمکدستیاری و  

 را حقروقی  معلولین برای دولت ساله همه
 خرود  هرای  توانرایی  و نیازها به توجه با

 برا  دولت که طوری گیرد، نظر در معلولین
 بره  معلرول  که بکوشد پذیری مسئولیت

 انردام  عررض  جامعه در باجگیر و گدا نام
 روانری  خصوصیت مطالعه طریق از نکند؛
 دادن قررار  برا  معلرول،  شخص زیکیف و

 طویرل  اقسا  ویا کمک گونه به سرمایه
 برای سالم رفاهی های راه معلولین، برای
 .شود جستجو آنها
 حقوقی ها انسان دیگر مانند نیز افراد این
میخواهند زندگی خروبی داشرته    ،دارند
 کره  اسرت  دولرت  عهده بر این وباشند 
 مشرخص  جامعره  بررای  را آنران  جایگاه
 امر این تحقق برای سازی فرهن . یدنما
 چراکره  است برخوردار ای ویهه جایگاه از

 ،دولتری  نهادهای توسط سازی بافرهن 
 آنران  دادن قررار  الگو با نیز عادی مردم
 برره نسرربت را خررود برخررورد و توجرره
 .داد خواهند تغییر معلولین
 راحتری  بره  بتوانند افراد این اینکه برای
 ران بره شرکل  بادیگ شوند، اجتماع وارد

 خرردمات از و کننررد شرررکت گروهرری
 اسرتفاده  عادی فرد یک مانند اجتماعی
 نیرز  عرادی  مردم مادر این برهه  نمایند،
 بدانند آنان اگر .داشت خواهیم ای وظیفه
 موضروع  از مرا  درک و نگررش  تغییر که

 میررزان برره وابسررته یکلرر برره معلولیررت
 یرا  و ظراهر  بره  نره  ،است آنان کارآمدی
 امیرد  و انگیزهبا  اند، ستهنش که ویلچری
 خانره  از راحتی به شده، آنان زندگی وارد
 اجتمراع  ما کنار در و آمد خواهند بیرون
 . ساخت خواهند را شادابی و پویا

 در اشرتر  مالرک  به (ک)علی امام نامه در
 جامعره  محرروم  و گرفتار طبقه خصوص
 طبقررات خصرروص در ... : »اسررت آمررده
 اى  چراره  چهی که جامعه،  محروم و پایین
 ، گیرران   زمرین  از[ عبارتنرد  و ] ندارند،

 مبادا . ...دردمندان گرفتاران، نیازمندان،

 بره  رسریدگ؛  از رات حکومت سرمست؛
 کارهراى  انجرام  هرگز که دارد، باز آنان

 ترررک بررراى عررذرى مهررم و فررراوان
. برود  نخواهد تر کوچک هاى  مسئولیت
 از و باش، آنان مشکالت فکر در همواره
 امرور  ویرهه  بره  مگرردان،  بر روى آنان
 کرن  رسریدگ؛  بیشتر آنان از را کسان؛
 و آینرد   نمر؛  چشرم  بره  کوچک؛ از که

 و شرمارند   مر؛  کوچک را آنان دیگران
 ایرن  برراى . دارند دسترس؛ تو به کمتر
 کره  خرود  اطمینان مورد افراد از گروه،
 انتخراب  را فردى ،فروتنند و ترس خدا
 لیامسر  و تحقیرق  تاپیرامونشران  کن،
 . کنند گزارش تو به را آنان
 اى  گونره  به مشکالتشان رفع در سپ 
 عرذرى  خردا  پیشرگاه  در که کن عمل
(4)...«.باش؛ داشته

 

 شرخص  وظیفه بیانگر اخبار این مجموع
 او بره  نسبت حاکمیت و جامعه و معلول
 امرور  ایرن  رعایرت  صورت در که بوده
 معلرول  شرخص  بر نقص تحمل سختی
 او عرادی  زندگی زمینه و گشته آسانتر
 تماعراجرر رادرافرر سررایر چونرهمرر

 .گردد میسرمی
 :مآخذ و منابع

ا ب ییس  د ب یی  درانییی  ییل ی  د   ییوه م لشییک   .٣

 ل  ل   لنل  ر  م ی ا کا  ر صلحبل     لدو  لو 

 مسکو اخ  لص  ا ه شفه؛ 

  چ ییییل  بییییس مکحییییور مجلسییییی  د   ییییلداد واد 

(،  یییییییل ی دا  ییییییییس انیییییییی ع ییییییییوا  52، ص01) 

 ا ه ر نییل  ه درانیی   د  نییج آ  آرد ه  اخ  ییلص

 اس . 

، 170، ص1  چ ییی ی مکحیییور بل  یییی  د بیییلعی) 

 : ادسفم  (  ل ی دا  د دا بس  یل  عیل 

 ییکر     ییلدو  ییل ر امییکا    ییس   مییلر

اخ  ییلص  ا ه ا ییف ر  ییو  ه درانیی   د 

  نج آ    ج   و ه ا ف.

. ا یییییی حجیییییک، ادصیییییل   عیییییی ت   یییییی 1

 –ا ج یییییج ،  اد 775، ص2  ا  ییییی ل  ،

   کر .

. اح ف  ی م  ف، مسی ف اإلمیلر لح یف  یی 8

 ، 120، ص80ولف،  17ح بج، 

.  ویییج ا بفغیییس  لمیییس ام کا  یییوم  ی  یییس 2

 را ی م ک
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اگر همه مردم معنی اسالم رامی دانستند و 
حقیقت و اهرداف واقعری آن را درک مری    
کردند، برروی زمین کسی نمی بود کره بره   

را قبول داشرته  غیر از اسالم، دین دیگری 
باشد، چون به حقیقت اسالم هدف هرقلب 
پاک، خواسته هر استعداد و آرام بخش هر 

مرورد تاییرد کراملترین    واحساسی اسرت  
 عقلهاست. این است فرموده خداوند متعال:

 ھ ۀہہہہھچ

٦٣سب : چھھےےۓ
 

) ما تررا جرز بررای هردایت همره مرردم       
نفرستاده ایم تا آنها را به نعمتهرای الهری   

ت دهی و از عذاب او بترسرانی ولری   بشار
 اکثر مردم نمی دانند(.

 ٦٣٢لبقرة:چۇۇ ۆۆۈۈچ
)خداوند هیچ کسی را جز به اندازه توانائی 

 اش تکلیف نمی کند(.
البته این موضوعی است بسیار زیبا و جالب 
که نیاز به بحث و بسط بیشتری دارد ولری  
به ناچار صحبت را کوتاه مری کنریم، و بره    

و مفید است که حقیقت و ماهیت اسالم را 
در ظاهرترین چهره و کاملتیرین معنی آن، 

 روشن سازیم.
 مردم در برابر ادیان:

به طورکلی مردم در برابر دین به سه دسته 
ه انرد و  تقسیم میشوند: دسته اول نا آگرا 

جاهل و چیزی از معنی وجرود و طبیعرت،   
حیات و زندگی، و این عالم هستی را درک 
نمی کنند و به جز معلومات کرم و ناقصری   
که به صورت شرفاهی از دیگرران کسرب    
کرده اند، آگاهی دیگری ندارند دسته دوم، 
علما و دانشمندانی هستند که تا جایی که 

جهران   خداوند اجازه داده به اسرار و رموز
هستی و کشف حقایق آن دسترسی پیردا  
کرده اند و دسته سوم کسانی هستند کره  
نرره برره جهررل و نررا آگرراهی دسررته اول  
گرفتارشده و نه به مقام واالی دسرته دوم  
تشرف پیدا کرده اند، و در وسرط ایرن دو   
قرار گرفته اند البته تقسیم انسان به ایرن  
سه قسم، تقسریمی اسرت کلری و میران     

نها، تقسیمات و اقسام بی حد و هریک از آ
حصری وجود دارد، چون طبقه جهرال یرا   
عالم یا متوسرط هریرک دارای اصرناف و    
اقسام متعددی می باشند، ولی چون طبقه 
جهال یاعرالم یرا متوسرط هریرک دارای     
اصنراف و اقسرام مترعرددی می باشرند  
ولی چون به این تقسیمات جزئری نیرازی   

تفا رلی اکر رکقسیمات رنها به ترنداریم ت
می کنیم و می خواهیم به خواننده محترم 

چون جزئیات آن  حالت کلی را نشان دهیم
یر روال، تغیر راع و احر ریر اوضرتغیدر اثر

می کند، الزم اسرت هریرک از ایرن سره     

دسته را از لحاظ ارتبا  آنها با دین مرورد  
بحث و بررسی قرار دهیم تاخواننده عزیرز  

قرت ایرن   وشرن برحقی به نحو آشرکار و ر 
خالصه در اول این فصل موضوع که به طور

 به آن اشاره کردیم آگاهی کامل پیدا نماید.
 سهم جاهل از دین:

همان طورکه گفتیم اقسام جهال متعردد و  
غیر محدود است و نیازی هم بره تحدیرد   
اقسام آن نداریم و کافی است که فقرط از  

 لحاظ عرف، جاهل را بشناسیم.
منظور مرا از جاهرل   البته باید بگوییم که 

تنها کسی نیست سواد خواندن و نوشرتن  
نداشته باشد، بلکه هسرتند کسرانی کره    
سواد دارند ولی در نهایت جهل و حتی در 

 جهل مرکب قرار گرفته اند.
اگر اوضاع عالم و دانشمند را به یک انسان 
بیدار تشبریه کنیم که فضای وسیع جهان 
کند،  را می بیند، واقعیت اشیاَ را درک می

علت و معلول و اسباب و مسببات را به هم 
مرتبط می سازد و تمام حلقه های وجود را 

ند، رن  مری کر  رماهرتصل و هرم مربه ه
می توانیم نحوه زندگی و بینش جاهل را به 
حالت خواب دیدن شخصی خفته تشربیه  

در این حالت مری برریند و  ه ریم، کرنمای
س نگاه می کند و باتمرام حروا  می شنود و 

احساس مری کنرد، امرا احساسری اسرت      
ها را رتر رنظررم، عل رناقرص، بی ربط و نام

می بیند ولی نمی تواند معلولها را تشخیص 
لتها را رلولها را می بیند امرا عر  ردهد، مع

نمی شناسد و آنها را باهم قاطی می کنرد،  
گاهی چیزی را علت وجودی قرار می دهد 
که در حقیقت عامل نابودی است حروادث  

ن معنری و چگرونگی   تفصیل به بیا
این مسئله که تمام مردم مکلف به 
قبول دیرن اسررالم هسترنرررد،  
می پردازیم و نظریه علمای اسرالم  

سی قررار می دهیم را مرورد بررر
این دین به صرورت  که می گویند: )

وارث و جانشررین همرره ادیرران در 
خواهد آمرد و برر جامعره بشرری     
تسلط پیدا خواهد نمرود و دینری   

و موافررق بررا کلیرره  اسررت همگررام
استعداد های انسانی، که سرودمند  
است برای تمام نسلها( بسیار به جا 
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پشت سرهم مشاهده می کنرد ولری   را 
گمان می برد وقوع آنها تصادفی بروده و  
از روی نظم و قانون نیست و نقشری در  
پیدایش حوادث پی در پی که می بیند، 
ندارد جز اینکه از احساس بعضی شاد و 
 .در مورد بعضی دیگرغمگین می شود

انسان جاهل از مشاهده نوآوری و بدایع 
ردد، ادراک و کمتر متاثر و متالم مری گر  

شعور او نسبت به زیبایی به معنی خاص 
آن ضعیف است، چون همآهنگی و نظرم  
را نمرری شناسررد و نمرری توانررد معنرری 
سازگاری، ارتبرا  و پیوسرتگی را درک   
نماید، ذاتاً سهم کمی از لذت دارد، چون 
از لذایذ معنوی محروم است و اسرتعداد  
تشخیص آنها را ندارد و تنها از احساس 

مادی بهره مند است البته انسران   لذایذ
عالم نیز در این لذت، با او سهیم بوده و 
باالتر از این، عالم می دانرد ایرن لرذت    
جسمانی و ارزش آن در چه مرحلره ای  

 قرار دارد.
همه ما باجهل و نا آگاهی به طور طبیعی 
آشنایی داریم و خواه ناخواه مزه تلخ آن 
ت را در آن هنگام که دوران کودکی هفر 

تا دوازده سالگی را طی می کردیم البته 
با اندک تفاوتی در افرراد و باتوجره بره    
شرایط خاص آنان چشیده ایم همره در  

هیم هسرتیم و  رم سر روع باهراین موض
مرری ترروانیم برره انرردازه توانررایی خررود 
خاطرات و چگونگی شرعور آن دوران را  
در ذهن مجسم سازیم و با ماهیت تلرخ  

 جهل آشنا شویم.
نسان جاهل از دین در سایر ادیان سهم ا

تنها این است که به هنگام گرفتراری و  
مصیبت به امید نعمت و پاداش آخرررت  
قلرب خود تسکیررن مرری بخشررد و    
اشکهرایرررش را پرراک مرری نمایررد و از 
مجازات دشمن گذشت می کند. اما اگرر  
عقل او در مورد مسائل براالتر از اینهرا   
بی ضعیف است و تالشش برای دست یرا 

یز است برای این است کره  ربه آنها ناچ
می بیند گروه باطل سایر ادیان از افرراد  
جاهل تشکیل شرده و تعرداد کمری از    
دسته متوسط که تحت تراثیر عرادت و   
تقلید قرار دارند بین آنها دیده می شود، 
چون این گروه جز تسلی بخشریدن بره   
هنگام دچار شردن بره برال و امیرد بره      

قیامرت انتظرار    رسیدن پراداش آن در 
دیگری از دین ندارند. بطرور کلری ایرن    

خصوصیتی است که در برین همره ادیران    
علی رغم تفاوتهایی که در تعبیر از مصیبت 
و نحوه دریافت پاداش باهم دارند موجرود  
است به همرین دلیرل اسرت کره جاهرل      
هیچگاه نمی تواند کوچرک تررین شرک و    
تردیدی نسبت به دین در خود ایجاد کند، 

چند بعضی اوقات از تناقض و تضادی که هر
در دینش موجود است رنج می بررد، ولری   
این رنج نمی تواند در برابر قدرت عرادت و  
پیروی از آباَ و اجداد و تقلیرد کورکورانره   
مقاومت نماید، به محرض اینکره کوچرک    
ترین نشانه شکی در درونش پیدا می شود، 
 امواجی از عادت و تقلید از هرسرو او را در 
بر می گیرند و قلرب او را در تالطرم خرود    
ت أغرق می سازند طوری که بار دیگر جرر 
 تکرار چنین کاری را نخواهد داشت.

باهمه اینها طبقه نادان عروام در اسرالم از   
وضع روحی بهتر و سعه صدر قابل توجهی 
نسبت بره طبقره جاهرل در سرایر ادیران      
برخوردار می باشد، چون مجبور و مکلرف  

مسائلی غیر معقول یا غیر قابل  نیستند به
درک معتقد باشند. هیچ یک از آنان ملرزم  
به انجام مسائلی غیر معقول یراغیر قابرل   
درک معتقد باشند. هیچ یک از آنان ملرزم  
به انجام کارهایی که شاق باشد نشده است 
کسی در اسالم ملزم نگردیرده اسرت کره    
عواطف و انگیزه های بشری راخفه یا نابود 

. طبقه ناآگاه مسلمانان در درون خود نماید
احساس آزادی می کند و سروری و شادی 

رفته اسرت  ری او را در برگرو آرامش روح
می بیندکه در نماز و روزه و مراسم حرج و  
تسبیحاتش و حتری در اسرالم و کالمرش    

ینان رمر رسرور و شادی و از چهرره اش اط 
می بارد هر روز چندین برار سپاسرگزاری   

یشگاه خداوند اعالم مری دارد  خود را در پ
که نعمت اسالم را به او بخشریده اسرت و   
نعمترری برراالتر از آن نمرری بینررد، حترری  
بخاطرش هم خطور نمی کندکه در مقابرل  
تمام نعمتهای جهان آن را از دست دهد در 
حالی که می بینیم عده زیاد از این طبقره  
در سایر ادیان به اسالم روی مری آورنرد و   

ند. اگر صفحه روزنامه های مسلمان می شو
)مصر( یاسرایر مملکتهرا را    کشورخودمان

بخوانید، متوجه می شوید که تعداد افرادی 
که از دین خود می گردند و به دین اسرالم  
می گروند سالیانه بالغ برصد ها هرزار نفرر   
است از پیروان سایر ادیان شنیده شرده و  
می شود که خانواده خرود را تهدیرد مری    

نانچه خواسته های آنان را ترامین  نمایند، چ
نکنند، مسلمان خواهد شرد، درحرالی کره    
چنین رفتاری حتی از نرادان تررین افرراد    
مسلمان در شردید تررین و سرخت تررین     
مراحل زندگی شنیده نشده اسرت، و ایرن   
دلیل آن است که دین اسالم اطمینان را در 
قلب او جرای داده و آرامرش روحری بره او     

 بخشیده است.
 طبقه متوسط از دین:سهم 

گفتیم بین طبقه جاهل هرملتی و علماَ آنها 
طبقه متوسطی وجود دارد که نه مانند طبقه 
اول به سراشیب جهل سقو  کرده است ونه 
مانند دسته سوم به قله علم و دانش صعود 
 نموده اند بلکه مابین این دو قرار دارند.

می توان حال این دسته را از لحاظ شعور و  
نسبت بره جهران و نظرم و ارتبرا       بینش

موجود بین اجزاَ آن به حال انسانی تشبیه 
کردکه بین خواب و بیداری قررار دارد، کره   
مانند او بین محسوسات خود رابطه برقررار  
نماید و میزان ارتبا  آنها را تشخیص دهد، 
و حتی به این موضوع هم تروجهی نردارد و   
چنانچه بخواهد محسوسات خود را به هرم  

بط دهد حواسش با او همکاری نردارد و در  ر
نتیجه به مسائلی دست خواهرد یافرت کره    

 شبه حقیقت است نه حقیقت.
هرگاه برطرز تفکرر ایرن دسرته کره قشرر      

فکران ملتهرا را تشرکیل   رعظیمی از روشن
می دهند آگاهی پیدا کنید، می بینیرد کره   
هریک از آنها دارای بینش خاصی است کره  

ئل انسانی می باشد، او در بردارنده تمام مسا
به تناسب میزان شعور و ادراک خود در باره 
دین علم، تمدن، پیشرفت و اخرالص دارای  
نوعی فلسفه کامل است، هرچند این فلسفه 
از نظر استقراَ دلیرل، و نحروه اسرتدالل و    
تجزیه و تحلیل ناقص است اما بره هرحرال   
افراد این طبقه را قانع می نماید، و آنها را به 

 ور هرم جمع می کنند.د
گفتیم این قشر نسبت به دیرن هرم   
فلسفه ای خصوص به خود دارند. آنها 
دینی را می خواهند که مطابق عقرل  
 باشد و ح  آن را تکذیب ننماید.

دینی باشدکه آنها را زنده نگهدارد و 
از لذایذ زندگی محروم نسازد. دینی 
باشد که به تالش و کوشرش و بهترر   

ی تشویقشرران نمررودن نحرروه زنرردگ
نماید. دینی باشرد کره آنران را بره     
فراگیری علم و دانش و ارج نهادن و 
بهره برداری از ثمرات آن دعوت کند. 
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کرردن  دینی باشد که به آنها مجال فکر 
را بدهد و دایره نظرشران را توسرعه   
بخشد. دینی باشد که اجازه استفاده 
از لذایذ جسمانی را در حد اعتدال به 

تنها افرا  و زیراده روی  آنان بدهد و 
در این مسائل را برایشان حرام کنرد.  
دینی باشد کره رو  آزادی و نیرروی   
مردانگی و ح  شخصریت را در دل  
آنان به وجود آورد. دینی باشد رؤوف 
و مهربرران و چیررزی را فرروق ترروان  
درخواست نکند و همیشره برا آنران    
باشد و آنان را به سوی ترقری سروق   

 له نگیرد.دهد و از ایشان فاص
دینی باشد متناسرب برا زمران و        

مکان که باشرایط و اوضاع هماهنر   
ملتها این چنرین   باشد. طبقه متوسط

دینی را می خواهند. بدون شرک در  
بین ادیانی که فعرالً موجرود اسرت،    
دینی که دارای ایرن خصوصریات یرا    
بیشتر از آنها باشد فقط اسالم اسرت  
به همین دلیل است کره مری بینریم    
طبقه متوسرط مسرلمانان بیشرتر از    

به دین عالقه نشان می دهند  دیگران
ت آن دفراع  ررامر رثیت و کرحیو از 

می کنند تا جایی جنبشی که بین آنران  
بسیاری جهرات بره   به وجود آمده از 

 .دینی شباهت داردتاریخی  جنبشهای
این موج اسالم گرایری برررو  همره    
تسلط یافته و این طرز تفکر)که عقب 

دگی مسلمانان به علت ترک دین افتا
و دوری از تعلیمررات دیررن اسررت(   
امروزه به صورت رای عام مردم و یک 
اصل مورد تایید در آمده اسرت. بره   
راستی این اجماع و این تاییرد عرام   
دینی از طرف مسلمانان در این عصر 

اسرالم یرک    این امر عجیب این است کره 
خواسته و نیاز بسیار مهرم روحری اسرت،    
سرودی است کره از حنرجررره فطرررت    
خارج می شود، لذا هیچ فتنه و بالیری هرر   

گین و عالم گیرر باشرد   راندازه هم که سن
نمی تواند بر آن غلبه کنرد، حتری بعضری    
اوقات موجب قدرت بیشتر آن و تحریرک  

 دینی هم می شود.عواطف و احساسات 
توجه طبقه متوسط مسرلمانان بره دیرن و    
ایجاد نهضرت مرذهبی در حرالی موجرب     
تعجب است، که امروزه همره در شررق از   
دین متنفر اند و از ایمان و یقین به دور اند، 
مسلمانان باتمدنی روبرو هستند خرالی از  
دین که حتی هدفش از بین بردن شررافت  

ان از صرحنه  پیروان آن و به دور ساختن آن
دین و محو آثار ایشران از صرفحه وجرود    
است به وسیله جرایرد و مجالتری کره در    
 ماختیار دارد، از هیچ تبلیغات شوم مسمو
کوتاهی نمی کند، و کاریکاتور های میکشد 
که علم و تمدن اروپرا را بره صرورت یرک     
حیوان درنده وحشی نشان می دهرد کره   
برپشررت دیررن و عقایررد و آداب و رسرروم 

انی که به شکل موجود ضرعیف نشران   انس
داده شده سوار است و می خواهد آنران را  

 نابود کند.
عالوه بر این عده ای از نویسرندگانی کره   
پرورش یافته این تمدن هستند و از لحراظ  
احترام به دین خود در پایین ترین مرحلره  
قرار دارند، به حدی فریفته و دیوانه زرق و 

اند که شعور برق مزخرفات این تمدن شده 
و تمیز خود را از دست داده و به خدمت آن 

آیا در چنین اوضاع و شرایطی  در آمده اند.
و باوجود این همه موانع و دشمنی ها، روی 
آوردن طبقه متوسط مسلمانان بره دیرن و   
اصرار برتبلیغ و دعوت مردم به آن، تعجب 
آور و حیرت انگیز نیست؟ و از آن عجیرب  

، راز بزرگری اسرت کره    تر و قابل توجه تر
خداوند متعال در ماهیت این دین استوار و 
پابرجا، قرار داده است و آن نیرروی پایران   

شیده رالم بخر رت که به اسر رناپذیری اس
ده که می تواند به وسیله آن تمام ایرن  رش

اوضاع و احوال ظاهری، و فتنه و دسیسره  
های پنهانی را سرکوب و رسوا سازد و برر  

و اجتمراعی فرایق آیرد.    نیرنگهای فردی 
انتظار ما این است که در قرن چهاردهم هجری 
و بیست میالدی به جای این وضع اسفباری 

ص اسرالمی  داریم صاحب یک رو  خالکه 
ص حضرت محمدشویم ظ، وپیروی ازرفتار

قلب ما را زنده سازد و ما را به سعادت و 
کمالی کره سرلف مرا از آن برخروردار     

 بودند، باز گرداند.
ت اسالم به خاطراین است که دارای قدر

خصوصیاتی است به مراتب بیشتر از آن 
چه که برای یک دین پیشرفته و قابرل  
قبول الزم می باشد و اگر اینطور نباشد 
چگونه می تواند در دوره ای که مرردم،  
بی دینی و مبارزه علیره آن را موجرب   
افتخار و سر بلندی خود می دانند، بره  

ایل شود و عقلهرا و  چنین پیروزیهایی ن
عواطف را به خود جلب نماید. گاهی در 
بعضی از مسائل دینری بررای بعضری از    
افراد طبقه متوسط شرک از صمریررم  
قلب از خرداونرد می خواهد، کسی بره  
او کمک کند که بتواند ایرن شرک را از   
درون او بزداید و حتی گاهی از وجودآن 
به حردی ناراحرت اسرت کره از فروت      

این اندازه ناراحت می شرود،   اوالدش تا
چون می ترسد این شک بین او وچیزی 
که نیاز روحی او را ترامین مری کنرد و    
سرود آرام بخش درون اوست)که اسالم 
است( جدایی بیندازد بره چشرم خرود    
تعدادی از این افراد مردد را دیرده ایرم   
که او جود دیگر افراد مرردد رنرج مری    
ود برند، آنان برااین رفترار متضراد خر    

نشران می دهند که شرک آنهرا باطرل    
تراف ربشان اعر رویی از ته قلراست، گ

می کنند که دین اسالم ذاتاً حق است و 
شک آنان وسوسه شیطانی اسرت ایرن   
قدرت و تسلط دینی در پیرروان هریچ   
دین دیگری حتی به صورت تصادفی هم 

 وجود ندارد.
بعضی از فیلسوف نمایان می گویند کره  

وراثت و اثرتقلیرد و   این قدرت ناشی از
عادت است نه از حقانیت اسرالم، آنران   
فراموش کرده اند که قردرت وراثرت و   
تسررلط توهمررات و عررادت، محرردود و 
محصور است حقرایق آشرکار و حتری    
حوادث گمراه کنند و اعمال زشرت کره   
دوام داشررته باشررند، در برابررر قرردرت 
وراثت و تقلیرد و عرادت ایستررادگی  

ورد تهراجم شردید   می کنند و آن را مر 
یرونش ریدان بر رقرار می دهند و از مر 

به همین دلیل کسانی کره از  می کنند، 
رسق و فجور بوده اندافراطی تر فاول در

          می شوند. 
 ...ادامه دارد

 

که اکثرر ملتهرای پیشررفته از    
دین دوری گرفته اند عجیب به 
الم نظر می رسرد. هرچنرد اسر   

سزاوار آن و خیلی براالتر از آن  
داریرم در   است، امرا از تعجرب  

حررالی کرره فتنرره مادیررات و   
گرویدن شدید مردم به آن کره  
موجررب پایمررال کررردن تمررام 
احساسات و عواطف شده است 
چرا نتوانسته این عاطفه دینری  
را در مرا نررابود سرازد برراوجود   
اینکه بره طرور کلری باتمردن     
ت جدید در تضاد میباشد؟ علر 
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 خانواده  

در قرن معاصر انگیزه در همره  
شرمرده  اسری  امور شرر  اس 

. امروز موضوعات نظیر شود می
ق و یانگیررزه، روحیرره، تشررو 

ها سرمینارها و   ترغیب ساعت
شرود.   ها گرفته مری  ورکشاپ

انگیزه و رحیه کراری یکری از   
موضررروعات داغ امرررروز در  

باشرد.   ها و ادارات می سازمان

 مقدمه

همه چیز بستگی به اصرول و اساسرات   
دارد و بربنیاد همان اصول بقا و تردوام  

هرا کره    خانواده دارد. خویش را نگه می
هسررته و اسرراس جامعرره را تشررکیل  

دهند، برای بقرا و اسرتمرار زنردگی     می
خویش به اساسرات نیراز دارد کره بره     
صورت مفصل و مشر  در نکات عناوین 
ذیل خالصه نمود. و خدمت خوانندگان 

اگرر ایرن    نمرایم.  کش مری  محترم پیش
هرای معرزز    اصول مورد رعایت خانواده

زی فاسرا قرار گیرد، بدون شک در شکو
ها موثر و مفیرد واقرع    و پویایی خانواده

 شود. می
ریزی یا پالنگذاری بارای آیناده    برنامه -1

 اقتصاد خانواده

 ی ریزی بررای آینرده    شک برنامه  دونب
هرا مطرر     در تمامی خرانواده  ،زندگی

در بطررن یررک مرردل بحررث برروده کرره 
سیستمی اقتصاد خرانواده، خرانواده و   

 .زا کردتوان از هم مج  را نمی اقتصاد آن
ها  بنابراین زمانی که برای هر یک از آن

کنیم، ناگزیریم دیگرری   ریزی می برنامه
را نیز مردنظر قررار دهریم. توجره بره      

چنررین  نیازهررای آترری خررانواده و هررم
ها و تهدیدهای اقتصراد   شناخت فرصت

خانواده دراین راستا اهمیت دارد. ایرن  
کار برای تمام اعضرای خرانواده مفیرد    

توان جلسات خانوادگی را   میخواهد بود. 
   .روی این موارد متمرکز کرد

تروان بره    ریزی دقیرق نمری   بدون برنامه
نتیجه مطلوب دست یافت، امروز هر فرد 

اش نایل گردد  که به مقاصد عالی برای این
ریرزی دارد. خرانواده رکرن     نیاز به برنامه

اساسی جامعه است و اشرد ضررورت بره    
ریرزی   برنامره گذاری دارد، در واقرع   پالن

د کره  نسراز  ها مشخص مری  برای خانوده
ریزی  و این برنامه دنکدام طرف روان باش

تجزیه و تحلیرل  است که تمام جوانب را 
 د.کن می
 های اقتصادی استفاده از مشاوره -2

 که در اسالم مشوره یک اصل طوری همان
، برای انجام هرر کراری   شده شمرده مهم

ضرروری پنداشرته   نیز مشوره و مصلحت 
هرا در مردیریت    شود. بعضراً خرانواده   می

اقتصادی خرود از تروان الزم برخروردار    
که با مسایل و مشکالتی  نیستند و یا این

شوند که به تنهرایی از عهرده    مواجه می
آیند. امروزه منرابع و مراجرع    آنان بر نمی

بسیاری با موضوع اقتصاد خانواده وجرود  
ادارات مشوره دهند معتبر، شناخت  دارد.
جع شایسته و مراجعه به آن و کسرب  مر

مشاوره صرحیح اسرت. از منرابع برالقوه     
توان به دوسرتان و   اطالعات و مشاوره می

کاران  آشنایان، اقوام، اعضای خانواده، هم
 .شغلی و... اشاره کرد

 بلند بردن سطح آگاهی اقتصاد خانواده   -3

تررین مرجرع بررای افرزایش       ابتدایی
هررا و  سررطح دانررش و آگرراهی کترراب

نشریات است. آگاهی بررای خرانواده   
منو  به فرهن  و تمدن یک جامعره  

ی که فرهن  جامعه  به هر اندازه بوده،
باال باشرد بره همران میرزان آگراهی      

د. نر کن شهروندان نیز ارتقای پیدا مری 
های الزم بره فرزنردان و    ارایه آموزش

ارتقای سطح عمومی دانش اقتصرادی  
ی تواند زمینه خروبی بررا   خانواده می
هرای صرحیح اقتصرادی     گیری  تصمیم
تروانیم آگراهی و فهرم     ما مری  .باشد

 برگررذاریاز طریررق را هررا  خررانواده
هرای   ها و کرورس  سمینارها، ورکشاپ

تنظریم   آموزشی ارتقراداد تافرصرت  
 اقتصادخانواده فراهم شود.

روحیه و انگیزه همکاری باین اعضاای    -1

 غالم حسن زاهدی
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را بره  ش بدون انگیزش هیچ کارمند کار
دهنرد. روحیره کراری     خوبی انجام نمی

ضای خانوده و تقسیم کرار برین   بین اع
ایشرران سررطح بررازدهی و بهررروی را  

دهد، تعامرل مناسرب برین     افزایش می
  چنرین اولویرت   اعضای خرانواده و هرم  

بندی نیازهای اقتصادی سبب تقویت و 
 .شود سالمت اقتصاد خانواده می

 جایگاه فرزندان در اقتصاد خانواده   -5

اسرت، در   ترین عامل کلیدیاین عنصر 
سایی شود کره کردام فرزنرد    ابتدا شنا

خانواده؟ دارای کدام شاخصه هسرتند؟  
های منحصرر بره    با درنظرداشت ویهگی

فردشان بررای شران موقرف و وظیفره     
سپرده شود. نقش کودکان و فرزنردان  

کنندگان عمده  عنوان یکی از مصرف  به
چنرین   ها از یک سرو و هرم   در خانواده

هرا   جایگاه آنان در آتیه اقتصاد خانواده
ز سوی دیگر لزوم توجره بره آمروزش    ا

کند.   صحیح و هدایت آنان را ایجاب می
جرا در اقتصراد    با رهبری صحیح و بره  

گرایرری،   خررانواده، خصوصرریات جمررع
جررویی،   سرروزی، صرررفه صررداقت، دل
پررذیری و دیگرخصوصرریات   مسررئولیت

یابرد. هردایت     مثبت رشد و پرورش می
فرزندان در مسریر شرناخت مسرایل،    

هرای   ها و محردودیت  مبودمشکالت، ک
تواند در اصرال     ها می اقتصادی خانواده
نگرری    چنرین واقعیرت   رفتار مالی و هم

د، بره ایرن معنری کره مردیریت      نکن می
دوش زن ه بر  ده مسرتقیماً ااقتصاد خانو
 باشد. خانواده می

برخی از کارشناسان مصرف را کلید فهم 
چرا که  ،کنند  ن میتحوالت اجتماعی بیا

بر این اساس واقعیرت خرانواده را بهترر    
کره   توان شناخت. با توجره بره ایرن    می

سطح زنردگی افرراد در جامعره دچرار     
تغییرات اساسی اسرت نگراه امرروز بره     
اقتصرراد در جامعرره نگرراهی وسرریع و   

 .است  گسترده

در قرردیم مصرررف صرررفاً یررک رفتررار  
 طوری که افرراد  شد به   اقتصادی بیان می

غنی به لحاظ درآمرد براال، از کاالهرای    
کره   کردند، حال آن بیشتری مصرف می
ی شده کره افرراد    امروزه مصرف وسیله

شخصیت خود را با آن به دیگران نشران  
در واقع مصرف به یرک رفترار    ،دهد  می

 .اجتماعی تبدیل شده است

 وری در خانواده  ه افزایش بهر -7

برای کراهش هزینره خرانواده، قبرل از     
هرای   فاده از هر روشی، قیمرت روش است

گاه از  مختلف را با هم مقایسه کنید. آن 
روشی استفاده کنید کره ضرمن تحقرق    
خواسرته نهررایی و ایجراد مطلوبیررت در   

تررین هزینره را داشرته     خانواده، پایین
در انتخاب وسایل زندگی برا   مثالً .باشد

توجه بره قیمرت انرواع کراال و در نظرر      
مرروردی را  گررفتن کیفیرت هرر کردام،    
تر برودن،   انتخاب کنید که در عین ارزان

بررای   .شما نیرز تحقرق پیداکنرد   هدف 
اینکه به حد اکثر مطلوبیت دسرت پیردا   
نماییم باید بهره وری از کاال و خدمات را 

 افزایش دهیم.

 هرای  در زندگی خانوادگی باید تصرمیم 
تروان بودجره    مختلفی اتخاذ شود. مری 
بادوام مثرل  خانواده را به کاالی مصرفی 

یخچال، تلویزیون، مروتر، مسرکن یرا...    
را برررای کرراالی  اختصرراص داد یررا آن

رفتن،  تدوام مثل رستوران  مصرفی بی
صرف کرد. این موضوع در مورد تعداد 
فرزندان، بین کیفیت آموزش، بهداشت 

یعنی  .یا کمیت )تعداد( نیز صادق است
واره باید حرواس خرود را جمرع     ما هم

بی را انجام دهیم کره اوالً  کنیم تا انتخا
هرا تعرادل برقررار     بین درآمد و هزینه
برا   پذیر باشد ثانیراً  باشد؛ یعنی امکان

، سرلیقه،   توجه به تفراوت در تررجیح  
فرهن  حراکم در جامعره و خرانواده    
انتخابی را داشته باشیم که وقتری بره   

منظرور    آن انتخاب دست یرافتیم، بره  
 .نشودای انجام  تغییر آن، تالش دوباره

ریزی در اقتصااد    اهمیت زمان و برنامه -8

 خانواده

زمان، منبعری در اختیرار همره افرراد     
های  است. این منبع مهم دارای ویهگی

خاص خود است که از سایر منابع کره  
نزد فرد و خانواده قررار دارد، متمرایز   
است. زمان منبعی محدود است که نره  
قابل ذخیره کردن است و نه برگشرت  

توان تندتر یرا   را نمی ن  آنپذیر. آه 
کندتر کرد. لذا منبعی است که باید در 

آیرد، صررف    چه به دست مری  قبال آن
جا که انسان در قبال هرچه  شود. از آن

ول اسرت، در  ؤکه در اختیار دارد، مس
ول است. برا ایرن   ؤمقابل زمان نیز مس

ریرزی   نگرش نسبت به زمران، برنامره  
یرت  زمان برای خود و خرانواده از اهم 

ای برخرروردار اسررت. در واقررع   ویررهه
منظور اسرتفاده    ریزی خانواده به برنامه

بهینه از زمان، نخسرتین قردم در راه   
 .ریزی اقتصادی خانواده است  برنامه

خانواده بدون برنامره مثرل سرازمانی    
است که به حال خود رها شده اسرت.  

مگرر   ،شرود  اهداف خانواده محقق نمی
برای رسیدن  ی  و مدیر خانهئکه ر  آن

به اهداف مورد نظرشران برا شرناخت    
کافی از امکانرات و منرابع در اختیرار،    

 .آنان نقش مهمی ایفا کند

 زنان و مدیریت اقتصاد خانواده -6

ریرزی    زنان در مدیریت و برنامه
الگوهررای مصرررفی در خررانواده 
نقش اصلی را دارند و در جوامرع  
ت سنتی این نقش در مسیر قناع

در  .ترر برود     در خانواده پر رن 
هرا  جوامع سنتی و عنعنوی مرد 
د نده کارهای بیرون را انجام می

کارهای خانه را تنظیم ها و خانم 
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 گیری نتیجه

 عنروان  بهبندی کلی بنده  در یک جمع
اقتصاد به ایرن نتیجره    ی آموخته دانش
تررین   مرسم که اقتصاد خانواده مهر  می

عامل پیشرفت اقتصاد کشور پنداشرته  
ها هستند کره   ا این خانودهشود. زیر می

آورنرد، هرر گراه     جامعه را به وجود می
هرا درک کردنرد کره چگونره      خانواده
منطبق نماینرد آن  را با مصارف درآمد 

توان گفرت کره    گاه با اعتماد راسخ می

کشور رونمرا  اقتصاد ادی در یتغیرات بن
صورت خالصه بره آن   هخواهد گردید. ب

 نمایم. اشاره می
هسررته اقتصرراد  اقتصراد خررانواده،  -7

یررات و  یدهرد. تغ  کشور را تشکیل می
تحول در اقتصاد کشور رابطه مسرتقیم  

 ها دارند. رات در اقتصاد خانوادهیبا تغی

توان چگونگی   اقتصاد خانواده را می -7
دهی و مردیریت منرابع خانره      سازمان

 تعریف نمود.

بنردی   در اقتصاد خرانواده اولویرت   -7
صورت گیرد یا از مصرارف فرصرتی یرا    

Opportunity cost  .استفاده شود 

اقتصرراد خرررانواده بررر مبنرررای    -7
ریررزی اسررتوار باشررد، زیرررا   برنامرره
ریررزی همرره چیررز را مشررخص  برنامرره
کنند و مانع بره انحرراف کشرانیده     می

 شود. ها می شدن اقتصاد خانواده

زنرران در اقتصرراد خررانواده نقررش  -7

 نماید.   مدیریت یک سازمان را ایفا می

رف کنندگان به فرزندان خانوده مص -7
جایگراه شران در    بنراًَ  .آیرد  شمار می

 اقتصاد خانوده نادیده گرفته نشود.

برای بهترشدن اقتصاد خرانواده از   -2
مشوره و مصلحت کرار گرفتره شرود،    
یعنی از مدیرت مشارکتی یرا مردیریت   

 .دموکراسی

ریزی داشته باشند. نخست بایرد    برنامه
چارچوب اهداف کلی خرانواده تعیرین   

هرا و   گاه کل برنامه به برنامره  شود، آن
تر برای رسریدن بره    های کوچک هدف

رو   هدف اصلی تقسریم شرود. از ایرن   
افق زمانی بلندمردت،   7 ریزی در برنامه
مدت ضررورت دارد.   مدت و کوتاه میان

ریزی بلندمردت خرانواده، برا     در برنامه
توجه به منابعی نظیر ثروت و درآمرد و  
زمرران کرره در اختیررار دارد، اهررداف  

 .کند بلندمدت خود را تعیین می

طبیعی است اهدافی مثل به دانشرگاه  
شربه    توانرد یرک   ها نمی فرستادن بچه
بلکه احتیاج به پریش   ،دا کندتحقق پی
رو بره همرراه    هایی دارد. از ایرن   زمینه
هرای بلندمردت، خرانواده بایرد      برنامه
های کوتاه مدت و میان مدت هم  برنامه

مردت کره در    تهیه کند. در برنامه میان
شود  راستای برنامه بلندمدت تنظیم می

خانواده باید نیازها و امکانرات خرود را   
هتررین شریوه را   شناسایی کررده ترا ب  
در مثال دانشگاه رفتن  اتخاذ کند. مثالً

ها، خانواده باید زمینه تحصریل در   بچه
هایی مناسب پریش از دانشرگاه،    محیط

در دوره ابترردایی و مکتررب را برررای   
مردت فرراهم    فرزندان در برنامه میران 

کند. به همین ترتیرب الزم اسرت کره    
برای دستیابی به اهداف برنامره میران   

مدت نیز پریش   د برنامه کوتاهمدت، چن
 .روی خانواده قرار بگیرد

کارشناسان اقتصادی معتقدند پر  از  
ریزی و انتخاب  این مرحله، یعنی برنامه

مشی بررای تحقرق اهرداف ایرن      خط 
هرا   ها، موفقیت به روی خرانواده  برنامه

زند و فقط کافی است زنگرار   لبخند می
خودخررواهی، خررودرایی و منیررت را از 

مران بره     اعضا بشوییم و چشمهای  دل
جمال فرداکار، برا صرداقت، همرراه و     

هرا   گرای اعضای خانواده و جمع همدل 
 .روشن شود

 کارها راه

ی اصرلی اقتصراد    اقتصاد خانواده مهره
ور اقتصاد کشر شود،  کشور پنداشته می

. در عصر بستگی به اقتصاد خانوده دارد
از  یکنررونی اقتصرراد خررانواده بخشرر 

باشرد و   اقتصراد کشرور مری    ی چرخه
جایگاه سازنده را در اقتصراد کشرورها   

سررفانه در اد. امررا متنررنمای بررازی مرری
افغانستان به ایرن موضروع پراهمیرت،    
جایگاه قایل نیسرتند. بررای ایرن کره     

براز   پرا  اقتصاد خانواده در کشور جرای 
نماید و زمینه ساز رشد اقتصراد کرالن   

مردان و دسرتگاه   شود الزم است دولت
 توجره جردی نمروده و    حاکمه کشرور  

 نمایم. زیر را ارایه می های پیشنهاد

توسرط  توجه به اقتصراد خرانواده    -7
  شود. جدی دانسته مینیاز  مسؤولین

ریزی دقیق برای بهتر شردن   برنامه -7
خرانواده  اقتصاد خانواده، زیرا اقتصراد  

اقتصرراد کشررور   یموجررب شررگوفای 
 شود. می

جا دادن اقتصاد خرانواده در پرالن    -7
 .انکشاف استراتهی ملی

 کراری نهادهرای غیرر دولتری     هم -7
هررا، فعررالن جامعرره مرردنی،   )انجمررن

موسسات تحصیلی، اطاق های تجارت، 
هررای  هرای صررنایع و شررکت   اتحادیره 
( بررای پیراده سرازی اقتصراد     یتولید

 معه.خانواده در بین جا

 ها نوشته مآخذ و پی
تاثیر مدیررر  قتصاداخ ندادهقخر  در       -1

 ر ش 1811قلگهی مارف، 

  دایی  ندادهقخر  قتصااخ میررر  دقش -2
هدای تجدارو      کشهر، مجلد  قتدا    قتصااخ

 ر ش 1831صنارع قفغادسصان. 

3- Time management,brain 
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 ژدې څلوې ت کااه میکر  اروړ وخرت 
چرررررررررررررر   و ځرررررررررررررروان پرررررررررررررره بغررررررررررررررکادک  وړ او 

 ر رل وارل   مرا پرر افغایسرتان  ل و  رو  
ستاسرو  وګرلل اررا  د  !و و و افغا ا و

سرررو و رررو میهرره ارررل  کلرره چرر  ستاسررو 
م اومرررت پيرررل  رررو مررروږ ستاسرررو ا و رررک 

ک ه ځ رررررره مرررررروږ لررررررخ  و رررررره پرررررره پ رررررره او  
هغرره وخررت پرره ارررا  کرر   رروا   د ار ررره 

چررررررر  د م اهرررررررک هو خ  و ررررررره   دوارررررررت وو 
 و موږ به اره  ک     مهج الل و  لاو  

څخه په  رپه کر   و ځیهو ار ه  او واا 
 و  ا دوو خ  و ه و څخه پر او ېک   
ځیهرررررو خل رررررو بررررره چررررر  ب رررررر تررررره سرررررفرو ه 

 ود وو  ح رک او  هرا د خرکاو پرا  اپرا و دو  د
پ غ  ررررررررر   د هغررررررررره پررررررررره  او سرررررررررکړ دل د خرررررررررکاو
اروړ ول دې هغره چرا پر پراو ی   اصحابو او 

 اه دو سرو دوستو پا ي  اما ب ک: چ  

سرررر   د  رررو میرررر ک  د ډ رررر   ):د امررراړ اامررررم
ارره سرری ه او د هغرره ارره خو رراو ه  و رر   ارره 
خررروا د دې اپرررا و د ترررره  ا لررر   رررم چرررر  پررره د رررره 

ااملرا و د داروک د اررا  او رو   ه  و او ک د  
او افترررا  ف هرررو م   ررر  پررره اسرررتا لتوب ګررراون 

کررر   د سررررو وارررلړ  هغررره ف ررره م  رررج پررره اررررا 
اه  ا مه  ته  و و پ  رو و وسرته د دې اپرا و 

د اهرل سردت او   پره اررا  کر  ی  یل  وو چ
پرره     پرره د رره  رر اوکو  ااررت اپررا و مر ررج و 

ا  سمهررره اررراام  چرر   و د د ا ررره  دا رر و حرررا  کررر
  ه ررررررو ارررررلو چررررر څخررررره دااررررره ما و هرررررا او ړ چررررر 

 کات ررررررررررررآب واس  ررررررررررررر او د ا  رررررررررررراد  حرررررررررررری او 
اوډرافو ډررک م  و  رر ترره هرالر  ووا م)ځررا ګلو 

 ېځ ره چر  د راد سکړ و ته و ا رکل ارلړ ه دا
و ها پره و ره  مرا پره  راد هغره پ ښر    ا لر  چر  

ارررو  پررره پ ررره بررره لررر  ځی رررو اخارررا  او م لررر   او  ررر  
چررر  پرررره هغرررو کرررر  برررره ستاسرررو ا و ررررک خ  و رررره و   

ایه  ره ول  ځیهررو بره وېررا و ار هغره وخرت  رر و ول
 ایسررررررررررټو )پیترررررررررر    او ې ستاسررررررررررو ځی ررررررررررو اتلررررررررررو  

ترررو    پرره خرررکاو ډسررم تاسرررو بررره  رر   ب )ډچرمررای  
ترررررررره ح ی ررررررررت   لرررررررروړ پرررررررره هغرررررررره وخررررررررت کرررررررر  د ې 
ځوا ررررران پرررررره دې و ررررره ااررررررکاړ  رررررو  چرررررر  دوو د 
افغررررران واررررر  اپرررررا و پررررره پ ررررره توګررررره مرسرررررته   رررررج 

او   اوارره ح ومررت ویهرر  اررل  او ااررکاړ  رر  اررل  
 ررررررت ه  لرررررر  مهررررراد و ال  )دواررررررت  رررررر   ل د هغرررررو 

 ررررت  و واخیسررررتله   هغرررره  ویرررري  واب )ا ېکرررر   
و سرررررو تررررلل ارررره  رررروې خرررروا و رررررو چرررر  مرررروږ ستاسرررر

ارره وخترره او ارره  پیرروای  دو د امرراړ ابوحهیفرره
سر   اسررکړ پرره د و رررو او ره دو هغرره چر  بلري خرروا 

و ارررب او اشرره او رره دو چرر  د سرر و  سېررک   تررر څرر
)ال الــــــــه اال اهلل  جررررررررم وررررررررو  میتلرررررررر  ډومو رررررررره د

ترر  هراه ه رکل سررو  رو ارلل.  محمد رسو  اهلل(
مهو څخررره هیلررره پررره دې خرررارر ستاسرررو ووارررو ډرررک  

اوړ چ  تاسو د دې وار  او د ره امرت د  رووا ي 
اپرررررا و د پررررروزي او   رررررم پرررررر بدسرررررر کرررررا  وارررررلئ اررررره 
ح ومرررررت چرررررا واکه  اسرررررت او اررررره واررررر   اسرررررت  

 وو  مسخوایت ارئ او ه و مو  وو دو.

برررررراو  وارررررررلئ اې افغا رررررررا و!  رررررر  پررررررره افغایسرررررررتان  
اررا   فلسر رن او هرر ځرراو کر  د اسرکړ پرر نررک 

سررررررره د دې اپرررررررا و دو چررررررر  اسررررررررکړ تورئررررررره او دسی
 ر  ترو ن ارلل   رو اره مروږ   رو  روړووېرول او پره 

 و چ   رو اره برل سررو اخرتکا اروو    دا  و پای
 و پرر برل اګ ر و   رو برل کرافر وبوارو   رو برل وور رو 
او و  ررو تو ررو  ځرران ترره حررک  وګبررو  او  خررو پرره 
دې پررروو ېررر ا چررر  دا پررره اسرررکړ کررر  هررری  ځررراو  ررره 

سدت او   اات په تګرک و ارل او  ه هم د اهل 
څرره     دا رر ې یررخل   )خپل هسرر. داکرر  ځرراو ارررل 

 بک و ر بک حاات ته  سول. اهچ  موږ  ېد

پررررررره  :اررررررروړ حرررررررک م چررررررر  د امررررررراړ ابوحهیفررررررره
څخررررره  اررررره ابررررروهر رو   ررررراد  ل   فضررررریلت کررررر

د م لرررررر  تو رررررری    وا ررررررت دو  د پ غ  رررررر 
هررررم  سرررل ان فا  ررر و کررر  ارررول چررر  پررره هغرررره

ه: پرررررررررررررر فرمرررررررررررررال ګررررررررررررراون د ارررررررررررررود  ابررررررررررررروهر رو
 د ه آ ت  ا    و چ  فرما ه: پ غ   

ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ     چ  
ڤ    ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ

ڄ  ڄ  ڃ   ڤ  ڤ     ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄ
١ - ٦الَمدة:  چ ڃ  ڃ

  
پررررره   دو چررررر ذاکخرررررکاو پرررررا  هغررررره  
پ غ  ررر    اررره دوو خپلرررو څخررره دا ررر   امیرررا و کررر

د دو آ تو رررررره و با ررررررکل اررررررو ي     اا   رررررر  دو چرررررر
ا      و ل او ډررآن ح  رت و   دو ارول پره پ

ر دې دمیررررررره پررررررره دا رررررر و حرررررررا  کرررررر  چررررررري دوو ترررررر
  دا  ګررررررره د دوو  رررررررو و څرګهررررررکو بررررررر ک ل کررررررر  و

خل رررررو تررررره هررررررم پ غ  ررررر  ا ررررر    رررررروو چررررر  ه تررررررر 
 اوسه اه دوو سرو  ه دل  و ځاو  ول. 

خپل هس د  فرما ه:  و پ غ    ابوهر رو
و،  ل  » خوا ته و سوو او و   فرما ل: سل ان

ــ  ل  ــ    ع ن،ـد  الثـ ر ی ــ   ل ن  لـ ه  ر ج  یم  ـ    اإل  أ و، ر ج ــ ل  -ك 
 (4٣97)صحیح البخ ري:  «م ن، ه ؤ ال ء   -

یره د سرتو و سررو واو اه ا  ان د پ رو  
)فررا س وس  سررلو  ررا  ررو سررلل هررم برره ارره د و

 هس ته  او و واو. 
یم      » په بل  وا ت ک  فرما ه: ع ن،د   ل و، ك     اإل، 
ء   (٦54٢)صحیح مسلم «الثـ ر ی    ل ن  ل ه  ر ج   ل م ن، ه ؤ ال 

 

اه ا  ان د پ رویره د سرتو و سررو واو  
هس تررررره  هرررررم بررررره اررررره د رررررو )فرررررا س وس  سرررررلو 

  او و واو. 
ین  ع ن،ـد   » پره برل  وا رت کر  فرمرا ه: ـ    الـدِّ لـ و، ك 

ــن، ف ــ ر   ــ ل م   -أ و، بـ ـ     -    الثـ ر ی ــ   ل ــذ ه ب  کـ ـه  ر ج 
 (.٦54٢)صحیح مسلم:  «م ن، أ کـ،ن  ء  ف  ر    ح ت   یـ تـ ن  و ل ه  
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و سررررو واو اررره د ررر  د پ رویررره د سرررتو   
 ررو سررلو   ررا ارره فررا س د  امهررو  هررم برره ارره فررا س

 هس ته  او و واو. 
په افظ چ  د  رو سرلل م  رد «   ل »حک م د 

پررررررررررره  :و ارررررررررررول  د امررررررررررراړ اامرررررررررررم ابوحهیفررررررررررره
پررررره افرررررظ چررررر  د «   رررررا  »دو او د  کررررر فضررررریلت

  رررج م  رررد اررررل  ستاسرررو او ستاسرررو د پلرو ررررو 
او  ی و ررررررررررررو پرررررررررررره فضرررررررررررریلت کرررررررررررر  دو او دا دوا و 
حرررررررررک ثو و مو رررررررررود دل.  کات رررررررررآب واس  رررررررررر 
 اح  او د ا  اد  حری او اوډرافو  هراب و  رر 
 ررراح   و تاسرررو تررره بلهررره د اررروړ چررر  د افغررران 

پررررررررا و  رررررررروو ااملررررررررا و سرررررررروا حو ډرررررررراموس ای  ررررررررو ا
ه ترررررر څرررررو تاسرررررو د  ل ررررررز ا   ررررره ی ررررر یل ارررررلئ څ

ااملررررررا و دو   ررررررا  رررررر  ځي ررررررو دو  د   جم)افغرررررران 
اپررا و پرره ت ررر او حانررر دو کرر   ا  و د ر  د خررکمات

څرګهرررررکو ارررررلئ. هرررررو دا د ررررر  او  ځرررررل پرررررر اربرررررو 
اررر    رررا    رررو او پررره اررروملل ځرررل اربرررو ی رررر ارررل 

ګررراون بررره هلتررره هرررم ځیهرررو  ج رررو و سررررو ارررلو 
د د ررررررررر   ول  خرررررررررو هغررررررررره اسررررررررران چررررررررر  و وسرررررررررته

خرررررکمت تررررره ترررررر  هررررره د ېرررررک ي دل  هغررررروو ه رررررکا 
 جرم دل  دوو ترر اربرو و رر خرکمت و تره ارلو 
 دو. ا رررکاو ېررر و  رررو پرررر  ا  د تررره څرګهرررک ارررلړ 

اربرررو ترررر د هرررکا ه د ستاسرررو د هرررکا ل  مررروږ  و 
ف رررل و ررهم  تاسررو ارروهو و و رررو  ررافه او و ررر 

ارلئ  تاسررو  ېېر ا چر  اسرکړ تره و رر څره و ا رک
ړ تررررررره  مررررررروږ سررررررر   امررررررراړ پررررررره ت رررررررر دو  کررررررر  اسرررررررک 

ا ررره  -او لد ل ارررل  کېی رررا   و ا ررر :ابوحهیفررره
 -څر ګه چ  موږ پره دې کرا فرای  کر  واو ېرک 

د هغه سرو  وو او ه واه ااملان هم و  چ  په 
د ه ځ  ه کر   ې ېرک ي  ځیهرو بره  ر  داتره د ر  
ی ررررررررر اررررررررلو ول او ځی ررررررررو برررررررره  رررررررر  بغررررررررکاد  ررررررررا د 
اسررررکمه  ررررله  ررررو و سرررری و ترررره تللرررري ول. هغرررروو 

رب  ررره و . د اربرررو د  ررررا ا رررکا و د دوو د اررر
د هرررکا ه پررره ا رررکا و دو. خرررکاو پرررا  هغررروو تررره 

ېئ   ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  چ  فرما لي دل:
  ١٣محمد:  چىئ  ی  ی  ی

اررررره تاسرررررو د د ررررر  څخررررره پرررررر  ا ررررر ا   
ستاسررو پررره برررک  کررر  بررل ډررروړ  او ررري  بیرررا هغررروو 

 ستاسو په  ان  ه ول.
کلررره  ا رره څر ګرره چررر  مرر  ت ررررو  ررپه د تررره وو ررل

د خپرررررررل پررررررررا  ا رررررررل  :چررررررر  امررررررراړ ابوحهیفررررررره
 امه  ته  و  په ف ه  ا و  ااف ه  ا یکو  
الرم او حرک م کرر  دا ر و  ررول بابو ره پرا یسررتل 
چرررر  پرررره ب ررررپه وو  اربررررو ترررره  رررره و  م لرررروړ. پرررره 
هغررررره وخرررررت کررررر  د اربرررررو سررررررو د الررررروړ   لوارررررو 
وسررررررررررررررریله حفرررررررررررررررظ وو  هغررررررررررررررروو د  ررررررررررررررراهلي دو  

اغرررر   رررر رو ه حفمررررو   چرررر  کلرررره ډرررررآن اررررر م   
هغره  ر  هررم حفرظ اررل  احاد رم  رر  هرم حفررظ 

اررل   د الومررو ایکررل مرروږ ترره د فررا س ارره ورهررو 
 ا لررررر ه ا ررررره څر ګررررره چررررر   ررررروو څ لو کررررره  ررررر  دا 
ذاررر اررلو: اوا ررد څررو  چرر  مرروږ ترره  رر  د الومررو 
تررررررررررررررکو   او ای هررررررررررررررره  ا   رررررررررررررررل ارررررررررررررررلې دو  امررررررررررررررراړ 

 دو  دا پررررررررره هغرررررررررره رر  ررررررررره چرررررررررر  :ابوحهیفررررررررره
مرررررررررا ي»
 
مرررررررررک اک» رررررررررا « ا . د امررررررررراړ بلرررررررررل ا ررررررررر ل « ا 

اتابو ررررررره دو خپلررررررره  ررررررره دل   رررررررل  :ابوحهیفررررررره
اررلل  بلکرره دو هغرره خپلررو  رراګردا و ترره و لرري او 
هغرروو ای لرري دل  مرروږ ترره  رر   ا   ررل اررلل دل. 

 دا ستاسو د  ی و و د خکمتو و څخه دل. 
ف چرررراؤ سرررررو پرررره  و د   چررررو   :امرررراړ ابوحهیفرررره

دې مسررر اه کررر  میاافرررت وارررل چررر  اررره مسررررل ان 
  څرررررررررره ول؟  امرررررررررراړ )ح م برررررررررره  رررررررررر ایررررررررررذمرررررررررره وور 
د خررکاو پرره دې و هررا دایررل  یررو    :ابوحهیفرره

ےے  ۓۓ ڭ چ چرررررررررررررررررررررر  فرمررررررررررررررررررررررا ه:
 45الم ِدة:  چ...ڭ ڭڭ

مره پرر دوو دا فررا ارلل   ه ترو اک کرپر 
چرر  ځرران د ځرران پررره م ابررل کرر  او سررر  ګه د   وو 

 ډهاي ا  ل.  س  اه په م ابل ک
 ررررررو و ااملررررررا و و لرررررري:  رررررره  پررررررر ذمرررررره مسررررررل ان  رررررره 

وو ررررررررررررررررل:  :اړ ابوحهیفررررررررررررررررهډها رررررررررررررررر  ل. امرررررررررررررررر
ډها   ل. دا د هغره څره بدسرر اړ روو  دل 
چ     ورهروا ي بلرل ا ر ل. چر  کلره مروږ  روا و 
  رررررررو وررررررررر   رررررررو  اررررررررلو  ورررررررو  ورهرررررررروا  د خپلررررررررو

مررذاهاو سرررو  او میتلفررو ډومو ررو  واررو  اد ررا و
سرو  و  ران برابرر دل.  ېد دوات اوډا ون په و ا ک

 ې  خررکاو دلفرمررا لي د :دا امرراړ ابوحهیفرره
 الل.  هم  ا   ېاو دو د  څخه  ا   ه دوا

تاسررو د دو و هررا   :
ذاررررر اررررلې دو چرررر  مرررروږ مسررررل ان  رررره کررررافر ارررروو. 

م یررج بلخرري تررره  د رره خ رر و دو خپررل  ررراګرد ابررو
الې دو چ  موږ مسرل ان پره هری  ګهراو  ره کرافر 

کارره و ه ول چرر  کلرره  رر  حلررارروو ارره څرره ګهرراو او 
د ګهرررررراو څخرررررره ړ) ررررره ګڼررررررو. دا ځ ررررره چرررررر  م هرررررو 

دو.  ررررو چرررر  کلرررره  خررررکي  خررررو  رررروا ل پ غ  رررر 
 مررا څخررره  ررا سرررتا  رررا بررل چرررا څخرره ګهررراو  ررراد و 
ېررررر و  دا م لررررر   ررررر   ررررره ول چررررر  خرررررکاو پرررررا  د 
د رره سررلل توبرره  رره ډالررول. د رره خ رر و چرر  مرروږ 
وا ررو خررکاو پررا  د د رره سررلل توبرره  رره ډالررول  
د ت فرررررررر  د وا و پرا ررررررررزله ځ ررررررره چررررررر  مررررررروږ کلررررررره 

توبرررره خررررکاو  رررره ډالررررول   وا ررررو: د د رررره یررررخ 
 اا ا  مو په ا  ان ک  داخل ال .

وا رره:  رره  اا ررا  پرره ا  ررران  :امرراړ ابوحهیفرره
کرر   رره دل داخررل  فرمررا ه: د ا  رران  رروړ د د رره 
وو  یرررخ  څخررره  ررره اررررل اررروو  بلکررره ح ی ررر  
مرررخم   ررر  ګبررروه ځ ررره دو د هغررره څررره تهرررک ق 
اررررول چرررري خررررکاو  او د هغرررره پ غ  رررر   او ل دل. 

دا ررررر و ول چررررر  کلررررره    ګرررررلل اررررری   کلررررره مرررررخم  

 اډهه  راو و کا و ره و څخره  راد ې ل  پره دو 
ک  فسق ول  خو دا افر  ره دو. دا د اخرتکا 

مررروږ  :ادب دو. ارروملو ځرررل امررراړ ابوحهیفررره
    دو.دته دا  ا  و 

څخرررره پو ررررتهه  : رررو ځررررل ارررره امررراړ ابوحهیفرررره
و رررروو چرررر  د هغرررره چررررا پرررره هکلرررره څرررره  رررراهکې 

ول؟ دو و اررروې چرررر  پرررر تررررا د افرررر  رررراهکې و ارررر
وفرما ررررل:  مررررا  رررراهکل د هغرررره پرررره هکلرررره دا دو 

خرو د ره سرلو هرم  و کررافر چر  دو د وک وا ره  
   ا رررل دو؟ دا څرررومرو دا څرررومرو سررر ررره بررروام. 

و   مر دو؟ میاا  او ل تره  وپراخه د افو 
څررومرو د  رراوو دو؟ هغرره و ترره کررافر وا رره  خررو 

الدـــــــ لم  »دو کرررررررافر  ررررررره و تررررررره وا ررررررره. دا خ ررررررر و د
اترراب کرر  دو. وا رره:  و هغرره ترره   ررومه «والمــتدلم

کرررررافر  رررررره وا ررررررم   رررررررا د و.جرررررر  و ترررررره وا ررررررمه 
ځ رررررره  و د و.جرررررر   رررررره  ررررررم   و پرررررروه  ړ چرررررر   و 
کرررافر  ررره  رررم.  رررو هغررره سرررلو د وک وا ررره. د هغررره 

 و با کل چل ک   دو. :څه دل چ  ابوحهیفه

خپرل ال ره سرفر د الرم ارکړ پرره  :ابوحهیفره
او  بلخي و ته  ا لر الل پیل ال  ابوم یج و  د

 -ا ره څر ګرره چر  مرروږ ذارر اررل –ابوم یرج بلخرري
هغرره څرررو  دو چررر  ف ررره اا رر   ررر  و څخررره   رررل 
اررلو دو  د هچرري  رر    پرره ا و  رر  پو ررتهه ترررې 

ما دا  و خل  وایک چر   والو چ     هم  ته 
و رررل  ررر : د رررو ه و تررره مررره و   هرررو و  ک  رررو الرررم 
اررکړ مرره  دو اررروو  ا یررکو پرره د ررره رر  رره مررره 

صرررررحابه د د رررررو غ  ررررر   دو ارررررووه ځ ررررره د پ 
 ریا و پره هرری  ېر و کر   رره دل داخرل  رول   ررو 
تا ته هم هغره څره  وا دل چر  دوو تره  وا و . 
د رررررره خلرررررر   رررررر  هررررررم وا رررررره: ترررررره  ررررررو و  رررررر  ارررررره 
صررررحابه؟  رررر  ی ررررته چرررر  صررررحابه  ررررو و دل. 
صرررررررحابه وو الرررررررم ارررررررکړ  ررررررره دو  دو ارررررررلو   رررررررو 
تاسرررررررو و ررررررري الرررررررم ارررررررکړ  دو اررررررروئ؟  رررررررو د امررررررراړ 

و وفرما رررل: هرررو مرررا د  رررواب څررره وو؟ :اامرررم
ارره   ترره  وا و   ل تره هغرره څره  وا دل چرر  هغرو 

پرره ملزارره کرر  واو. هغرروو خررو  ل  و د دو 
د ایکو په و ه حرق اای ررن  د پ غ   

مرتبررررررررررر  ترررررررررررره  سررررررررررر ک ي دل. تررررررررررررر هغرررررررررررروو 
و وسررته  مرروږ پرره وخررت کرر  کررا و و و ررر 
  یغررر  خرررو    دو. خرررو  مررا پررره حضرررو ک

پره حضرو   ل هغه څه ی ته چ  د هغرو 
وسررررته  رررر  وفرما ررررل: مرررروږ پرررره کرررر  وو. و  

دا  و اسا و ماتک  ول  و چ  پر مروږ 
ر   وا ره او  مروږ و  رو حک ري ګڼرو   رو 
مروږ ترره  رره دل  وا مګررر دا چرر   دو اررلو 
چررر   مررروږ اررروړ  رررو خ رررا دو او اررروړ  رررو 
 پررررررررررر سرررررررررر ه ه و دو؟  ررررررررررو د دغرررررررررري ابررررررررررتک

آ مررررررو  و  پرررررره و ا ررررررکل نرررررررو  دل چرررررر  )
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ګو ګه دو.  و چ  کله م  دې ته و  پو ته ال  
» دې  ا ترررررررررره وو ررررررررررل: دا واخلرررررررررره  دا ا  رررررررررره دو 

خپل څ  ن ته    وسپا و. «. و دوو اوېک    
او .  و دو اما رت اداارل ددا وه و او پرې     و 

 کا     خکاو ته سپا    وو دو.
امرررررررا داچررررررر   ررررررروې  رررررررس  دو ف یررررررره ارررررررل  هغررررررره 
م چو و ډهه دو چ   وو ښنه    م لر  تره 

و  هچرررررر  د ا ا لرررررره او دو الررررررم اررررررکړ تررررررک ل  کرررررر
حیض په ا و ترې وهو تل   و دو تره د میهسري 

ه وو م لومررره.  رررو هغررره ښرررنه ح ررراد تررره ارررکو  ررر
  وه   ررو او د و  لرره.  ررو دو هررم پرره هچرر  اسرر 

 ګه ته و غ )ف هو د س    پیل ال .څهح اد
امررررا دا چرررر   رررروې  ررررسي څر ګرررره  اهررررک او مت رررره 
 رررررو  ارررررل؟ هغررررره دا وو چررررر  دوې  رررررسي پررررره دو 
اسررررررررررر    وایررررررررررره وې   ررررررررررروې بلررررررررررري تررررررررررره وو رررررررررررل: دا 

دو چرررر  ووارررره  ررررپه د ډرررررآن پررررره  :ابوحهیفرررره
و سرررو   ررا اررول)وېک ول   ررسي وو ررل: اوسررتل

د سرررچا  ملررررو   د ماخوسرررر ن پررره اوداسرررره اررررول. 
امرررررراړ  رررررراح  فرمررررررا ه: مررررررا تررررررر هغرررررره وخترررررره د 
سرررچا  ملرررو   د ماخوسررر ن پررره اوداسررره  ررره کررراوو. 
خو اره هغره وختره مره پیرل وارل  د سرچا  ملرو   

 کاوو. سهم  د ماخوس ن په اودا
 و خوا ررررری د  رررررم چررررر  پرررررر تاسرررررو مررررره بحرررررم و رررررر 

ل  اری   ح ی رت دا دو چر  دا موډرر  اوږد ار
 و و ررررررررررررر  اویهرررررررررررر  او دې خ رررررررررررر و ترررررررررررره  رررررررررررر  و ررررررررررررر 
وهڅوام. خرکاو پرا  دل تاسرو ووارو تره برارت 
په برخه الل  خکاو دل ستاسو پره  ح تو رو 
کرر  براتو رره واچررول.  و د ارروو خررکاو د خپلرررو 
افغا رررا و و و رررو اپرررا و هرررر وو  خرررر   ررروا ړ  اررره 

ایه  رسرررررا  دوو و رکاو پررررررررررررررو دل خرهرررررر وو   ررررر
هر وو  بکل او   ان دل خرکاو اره دوو څخره 
بهررررررررررررررک اررررررررررررررلل او دوو دل خررررررررررررررکاو پررررررررررررررا  د دې 

 هو یا  م ر تر ډیادک ه کل سرو  و الل.
 ررررررررروا ړ چررررررررر  د دې  څخرررررررررهأخرررررررررکاو د اررررررررروو  
فرررای  ارروملیه  و ررتګر  هرراب واس  ررر ترره ها

فرررررررررررای  هتوفیرررررررررق و ارررررررررلل او دا   ګررررررررره د دې ا
د ا راارروو ک  او تهمی رروو ک  او ال رره مر ررج 

ا  رراد  حرری او اوډررافو و  ررر ترره دل هررم خررکاو 
ارررلل چرررر  د د ررره کرررا فرای  پرررره پرررا  توفیرررق و  

ک   ررررررررررررر  و  د اررررررررررررود او  مرررررررررررروږ پرررررررررررره  و واررررررررررررو
 است اا  ک  تود هر ال  وال.

خرررررررکاو دل تاسرررررررو ووارررررررو تررررررره برارررررررت او  رررررررو و  
 وابو ررررررررررره د ارررررررررررلل او هیلررررررررررره اررررررررررررو چررررررررررر  دا ررررررررررر و 
کا فرایسررررو ه او  و ررررال  ررررو ل هررررم وو هررررو چرررر  

فرررو ف رو رررو سررررو  اررره و ررررو اررررل مررروږ اررره میتل
سرررری و څخرررره د خرررررکاو او دخررررکاو د دوسرررررتا و 

 .پر میهه سرو  ا   ج اول 
 امرن  ا  باا املرن

دا و ه په اوفه ک  و ر م چو   و.  و د اماړ 
 رررراح  مو ترررره اومرررره مسرررر اه پ  رررره  رررروو چرررر  
فترررروا ترررره  ررررر  نرررررو ک پیررررکا ارررررل.  ررررو هچرررر  امررررراړ 

: مررررررررررررا د رررررررررررره ډهرررررررررررره ترررررررررررره وو ررررررررررررل :ابوحهیفرررررررررررره
اوو که)وااظ  ته و  واه چ  د دغري مسر    پره 
ا و ترررې وهو ررتم. امرراړ  رراح  و ترره وو ررل: اې 
مو ل!  و په د ه مس اه ک  د ته ب   م. هچر  
وفرما رررل:  ررره ډسرررم پررره خرررکاو  اررره د ررره واارررظ 
پرته په بل چا ډهاات  ه اوړ. ارواړ خلر  خرو 
هرررم د خپرررل اررراام ډرررک   ررره پ ژیرررهه ا ررره اارررک هللا 

چرر  فرمررا ه: پرره خل ررو کرر  د ارراام  ب بررر برر  
اررره ډررررک  و رررر  رررر  خ رررر و د هغررره خپلرررره اررررو ی  دو. 

دو پره خ ر و  ر    اح  مو  ده کا    د اماړ 
ډهااررررررت  ررررررره ارررررروو  و رررررررل  رررررر :  و د د ررررررره ډهررررررره 
ارررروو که فترررروا  ررررروا ړ. ډهرررره اررررروو کا هررررم یررررر  
وااظ دو  ااام  ره دو.  رو امراړ  راح  هغره 

حسررران اررره پررره و رررر د  ررراول  پررره و ررررو توانرررج او ا
ځررران سررررو  ا واخیسرررتله اوهغررره ډهررره ارررروو ک  
ترره و غرر . کلرره چرر  ډهرره ارروو که امرراړ  رراح  

چرر  د دو خروا  ترره و   وان دو  اره خپلرره  ووایرک
ځا ررررررره وه   ررررررررو او امرررررررراړ  رررررررراح  ترررررررره  رررررررر   رررررررره 
 ا کسرررررت ووا ررررره.  رررررسي واترررررل چررررر  دا م رررررچو  
ډهرره ارروو کا  مررا  وو ترره  رره  ا کسررت وا رره 

ح  هغررره تررره وو رررل: او امررراړ  ررر  ګڼرررو؟ امررراړ  رررا
ما خپله مو   اوستل  د دې اپا و چ  سرتاڅخه 
فتررررررروا  ررررررروا ل. ډهررررررره اررررررروو که وو رررررررل: ستاسرررررررو 
مح ررر ړ مرررو   مرررا څخررره فتررروا  ررروا ل؟ پررره دا ررر و 
حا  ک  چ   و ستاسو څخه فترواول  روا ړ)دا 
څر ګررررررررره  مرررررررررا څخررررررررره فتررررررررروا  ررررررررروا ل؟  دو و تررررررررره 
وفرما رررل: سرررتا پرتررره اررره برررل چرررافتوا  ررره  ررروا ل. 

د امررراړ  رررراح  د مرررو  خرررروا ترررره ډهررره ارررروو که 
هچررر  تررره  لواترررل میکررره ترررر دې چررر  مسررر اه واو  

 رررررررررر  وو ررررررررررل: پرررررررررره دې مسرررررررررر اه کرررررررررر   مررررررررررا فترررررررررروا د 
فترروا دو. مررو  بر ترره  ا وګرځ کارره  :ابوحهیفرره

او خپررررل د  وو پرررره خ رررر و ډررررایج  رررروو او ف ررررر  رررر  
وارررل چررر   مرررا  وو دې د  ررر  تررره  سررر ک   دو چررر  

 اماړ ګڼو او دو دومرو توانج ارل؟خل     
د  سي ا و ک بله ډضیه  ابوااوفا  اا رې و په 

 اترراب« هفیرر ا جررواهر املضرریئ  یرري را رراک ا ح»
« س رررررااو وااهمرررررائر» کررررر  او ابررررر    ررررریم هرررررم پررررره

اترررراب کرررر   ذاررررر اررررلې دو  وا رررره:  رررروې  ررررسي ت ررررر 
اکسرررررتلم   ررررروې  رررررسي ف یررررره  رررررو  ارررررلړ او  ررررروې 
 رسي  اهرک  رو  ارلړ. ت رر  ر  اکسرتلم  ف یره  ر  

 ړ. او  اهک     و  ال 
ت رررر اکسرررتل څر ګررره وو؟ وا ررره: پررره برررا ا  کررر   وان 
وړ  پرره ه و کررر   رررو اوېررک   ېررر د پرررروک وو   رررسي 
ا ا و و ته والو چ  دا دو. وا ه: ما ګ ان وارل 
چرررررررر  دا ېرررررررر د و څخرررررررره اوېررررررررک   دو او دا ښررررررررنه 

دو ارلو.  رو د دې اپا و چ  الم اکړ   و موږ ه  
په الرم ارکړ کر  هرم بره ر د وو   :ابوحهیفه

هغررررره الرررررم  ررررر  ترررررک    اررررروو  بیرررررا  ررررر  و وسرررررته 
 ف ه ته م  ال.

د  :د ت فرررر  پررره هکلررره مررروږ د امررراړ ابوحهیفررره
ا یررکې پرره هکلرره و  ېررکاو چرر  فرمررا ه: د اهرررل 
ډالرره وو هيڅررو  د ګهرراو پرره و رره مرره کررافر ارروو 

 ...ل او مرره ا  رران و څخرره  فرره ارروو او بیررا   رراتو 
:  پررررره م رررررروا بررررره -او دا مسررررر اه مچ ررررره هرررررم دو 

امررررر ارررروې  د مه ررررر  رررره برررره مهررررج ارررروې او پرررره دې 
پوو  ه چ  اوړ ې د د ته  سر ک    هغره  ره د  

او اررررروړ ېررررر د چررررر  د  ررررره خ رررررا  کال ررررره خ رررررا ا ررررر
د  و  د پ غ  ررررررر ا  هغررررررره  ررررررره د   سررررررر کل  رررررررو 

او د هررری  هررری  صرررحا   څخررره بررررزا ل مررره اررروئ 
  و مه اوو. وو سرو    اه بل پرته دوست

د ررررره  مررررروږ ا یرررررکو دو ا ررررره څر ګررررره چررررر   مررررروږ 
بیررا ول او دا خ رر و نرررو ل دو  :امرراړ اامررم

چرر   مرروږ وواررو سرررو ول چرر  ت فررر  برره  رره ارروو  
د)اهل ډالره وو  هیشرا پره هکلره دا  راهکې  ره 
و اوو چ  دا  ر  مخم  دو. پره دې امرت کر  د 
  ګڼو ډضیه ف ااه اوو.   ګبه په دې امرت 

ګاون سرو  ه دو ا ه څر ګره چر  ک  د و  و په 
مرررر   ررررادو اررررلوه مرررروږ وررررو   ررررو ډرررروړ  رررره  ررررو)چ  د 
و  رررو ګررراون سررررو وارررررو  بلکررره  ررر ګبه پررره هغرررره 

 او و دو  رې مررررررهدی کرررررر  دو چرررررر  مرررررروږ ا  رررررران پرررررر
خرررروا ترررره بلهرررره اررررول  پرررره  أارررروړ چرررر  د خررررکاو

م رررررررروا امرررررررر ارررررررول او دمه رررررررر  ررررررره مهرررررررج ارررررررول.  
 مه ر یغر ول د دې امت د ا ک  اپا و.

 د س و  و یخهیت وو.  :بوحهیفهاماړ ا 
داترررره  ررررو مچررررم بدسرررر رز وکررررا دو   رررروا ړ پرررره  رررروو 

)ب رررل   رررم  پررره دې کرررا فرای  ارر  ررره و تررره تا 
څ لو  ررو پرراړ و ترره و  ررل  هغرره مسررر اه دو: کرر  

او د ښررنو ح ررو   د  ررسي دو   :ابررو حهیفرره
پرررررررره رو ررررررررک کرررررررر  د امرررررررراړ  :د امرررررررراړ ابوحهیفرررررررره

  پررره دوو  رررفه کرررابوحهیفررره پررره ف ررره کررر  مرررا تررره 
  اد  ل:

او د  :او   رررررررررر  امرررررررررراړ ابوحهیفرررررررررره
د خپلري  :هغه مرو   امراړ ابوحهیفره

مرررررو  سررررررو پررررره و ررررررو ارررررو و د  ررررره   کررررره 
اررروو کا وو  سررررو د هغررره چررر  پررره الرررم 
کررر  و ررررل ارررو ل د  ررر  تررره  سررر ک   وو  
دې کررا  دو ارره خپلرري مررو  سرررو د   کرر  
څخررررررره  ررررررره دو مهرررررررج ارررررررلو. د سررررررروا حو 
اتابو رررررررره مرررررررروږ ترررررررره   لررررررررول چرررررررر  امرررررررراړ 

ته په اوفه کر   رو سرلو  :هیفهابوح
د اررروی  ارررره ب رررررو  اغررر  چرررر  خلرررر  و ترررره 
وااررظ وا رره. هغرره برره مرروام  اررو   او 
د خل ررو   و رره برره  رر   رررل اررو    ررو پرره 
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ز وو   د دل ډرآیررررررا آ ررررررت خ رررررراب د رپرررررره بدسررررررت
تف یر   ره پرتره  ا  هرره او ښرنو تره متو رره دل 

ه مکترررررررل او پکرررررررا  دل چررررررر  پررررررره ه رررررررکې وو  تر هررررررر
وې و  مګر دا چ  م ن بل وو  م  د و ارلل. د 
ډضرررا ه مههررر  پررره ا و  ابررر   ر رررر اا  ررر و پررره 
دې باو  دل چ   س  اروهل ېر و د یرخلو پره 

د ډهررراي او حرررکودو پررره  «٣٦»ووارررو وواو رررو کررر 
« ٣١» ډضیو سرو  د ډضا  د کې ترهسه ارلل.

ابررر   ر رررر اا  ررر و هغررره ډیررراس چررر  د دوارررت د 
ترررمه   ررول دل ارره    رری  د مههرر  او ډضررا 

نرررررو ک څخرررره   رررراک)ا را   بللرررر  دل  ځ ررررره 

چ  د  ومو ل په  مر  د دوات   ری  پره اررن 
حا  ک  د وسله وااو ډرواؤ ډوما رکان هرم ول  
او ډا رررر د دا وو  مسررررخوایت  رررره ارررررل. د امرررراړ 
ر  و په  مر  اه وواو  ه مچرم  رر  د ډضرا  
د اسررت د ترهسرره اواررو اپررا و د  رررل ت پوهرره 

  ابلیرررت دا د ررراد پررره پلررري اواررروک  دلاو دیررخ  ډ
چرررررر   ا  هرررررره او ښررررررنه پرررررره دې مونررررررو  کرررررر  پرررررره 
 دډیررررق وو  پرررره  ررررو  ررررران موډرررر  کرررر  اوسررررررهل.

امررا د  ا  هرره د ډوامیررت مونررو  پررر  ررس   «٣4»

د با ررکې چرر  پرره میکرر  آ ررت کرر  ذاررر  رروو  د  ف رر  
و اوارو پرره سرب  دو او ارره ه رکې االرره دو چرر  

 «٣5» . ا  هه د او ی  م رتوب په  ا و ارل 
د  ررررراد  رررررول پیررررروایه حرررررک م پررررره هکلررررره چررررر  د 
ال او اان  ت د دې ت  یک په هکله چ   س  د 
ډضا  د مهه   ا امامت په ترهسره اوارو کر  
و تررروب  ررره اررررل  پررره دې اسرررتهاد ارررلل: د هغررره 
ظرررراهر  ررررر  ډررررارج دل ځ رررره چرررر  دا حررررک م پرررره 
ا رررل کررر   پررره  رررو خررراي سررریا  کررر  و رررل  رررول 

ته م لوماک  دل او هغه وخت و چ  پیغ   

و اررررررررررررل  ررررررررررررو چرررررررررررر  د خسرررررررررررررو اررررررررررررو  د فررررررررررررا س د 
امپ اررو ه وا  ترهسره اررل. دا وکر  هرم ارروهل 
 ررو چرر  خپررل خررارر ترره وسررپا و چرر  ذاررر  ررول 
حررک م د کامیررا ا او سررو   خ رر و اررول امررا هرری  
وو  محرررررکود ت  ررررر  پررررره دې ا و ونرررررج ارررررلل  ررررره 
دل. ابرررر  حررررسړ د حرررررک م د مفچ رررروړ پرررره ا و پررررره 

واځي د  ررو مههرر   دې برراو  دل چرر  دا حررک م  رر
څخررره خ ررر ې ارررول او هغررره مههررر   د دواررررت د 

  ررری  مههررر  دل او پررره  رررو و دواترررد مههررراو و 
چرر   ررس  پرره ا رروما وو  د هغررو و ترروب ارررل  

  «٣٢»  ه پلي ارهل.
د پیوا یو دو و د ای وس رو پرر خرکا م ا ررو 
ای وس رررو د ح ومرررت اوارررو د ا رررواو پررره ا و دا 

ررک   و هیوادو ررو وکرر    رراک اررلل چرر  پرره اوسرره  م 
کررررررر  ډرررررررک ک د میتلفرررررررو دواترررررررد ا ارررررررا و و تررررررررمه  
ت سررریم  رررول او د ډرررک ک دا ت سررریم د اسا ررر د 

) برابررررو   ډوا یهرررو او  مرررا یا سیسرررتم او تررروا ن 
CHECKS and balance  رو خا ریت دل چرر   

پرررره اسررررکما هیوادو ررررو کرررر  پرررره اوسرررر و وخررررت کرررر  
ذار  ول ماا   حرک م  «٣7» حاام  ول دل.

ارول چر  د ووارو چرا و وا   اه هچ   رس  خ ر و
ادا و په خپل هس ک   یس و او دا هغه ې و دل 

 چ  اه دې و وسته د ت ایق و   ه دل.
پررررره دې ا و چررررر  آ رررررا  ا  هررررره تررررره د ارررررا    ه ررررر ه د 
اسررررررتو و د تیهرررررری  پرررررره هکلرررررره اومرررررره واډ رررررر  
ا  را  ترر سررو  روې دو او اره  ره؟ د مفسرر هو 
 ووار

ت
و اه و    ه  و مفسر سوا  اول چر  ت ر ارا

د دې ا  ررا  د واډررج ایررکاو پرره ا و خپلرر  خ رر ې 
اررلې دل امررا تررر اوسرره څررو  پیررکا  ررول  رره دل 
چ  د دې وو  ا  ا  مو ود ت د خپل سوا  

ه ررررکې  او رررري چرررر  آ ررررا پرررره ح ی ررررت کرررر  دا  رررران 
  «٣٣»ا  ا  ترسرو  وې دو او اه  ه؟

اررررره ه رررررکې االرررررره  دا ررررر   م لررررررومرهل چررررر  ارررررره 
 پرررررکې مونرررررو  کررررر  اومررررره ا  رررررا   رررررته  هغررررره

فر رررر د ا  ررررا  دو چرررر  ایررررکاو ېرررر و د ه ا  ررررا 
مهځهیررررررو پره ررررررو د دو ې د واډ یتو ررررررو مرررررره    
اررررررررررو ک  ول   رررررررررره دا چرررررررررر  د ډرررررررررررآن او سرررررررررردت د 
ا رررررررررررررو ي ه  رررررررررررررو و  رررررررررررررکا  کو ه ول. فر ررررررررررررر د 

ا  ررررررا  ااسامررررررا ح ررررررم  رررررره  امرررررره  ترررررره اررررررول. د 
اډلیرررررت  مرررررر چررررر  د و ررررررو متررررر خر هو ال ررررراو اررررره 
اررو ې ترررې مکتررل  ررول  پرره دې م   ررد دو چرر  

و ښررررنه دا و ترررروب ارررررل ترڅررررو د  رررراهک پرررره  ررررو 
توګه ا ل والل  په پا ملان ک  د خل رو وایلره 
او   ا هررکو اوسرررهل او  ررا ډا رر د ېرر و او پرره دې 
مههررراو و کررر  برخررره اخیسرررته هرررر  رررو د ښرررنو د 
و رررراې اخسرررررت   پرررره م  رررررد پررررره اامرررره چرررررا و کررررر  
دل. په دې دایل  هغره  مرر چر  د ښرنو برخره 

  " ررره وه ررررتخا "اخیسرررتل پررره وررررواهرز رو رررک کرررر 
تررررررررررره مهحهرررررررررررر او محرررررررررررکود ول  دا  رررررررررررو 

 «٣9»بیځا ه  مر دل. 
امکرران اررررل چرر  دا وکررر  پرره چ کررر  سررررو 
هم ذار الو چ  د خوا  و څره اسران 
پرررره خرررراي وو  د  ررررچیبیه وارررره پرررره دې 
 مررر دو چرر  د دواررت   اسررت د مههرر  

  «٦5» ترهسه اواو و توب هم ارل.
د ال رراو اان  ررت دا کررا  هررم ماررا  ګبلرر  

تیا په مچرا   ښرنه اروهل ېر و چ  د ا  
چرر  امامرره ېرر و پرره دې  ررر  چرر  هغرره 

ا ډرررررررررک ک پررررررررره د ډرررررررررک ک واکررررررررر  د  مرررررررررام
میهیررول د پررا و وسریله دو  رر  تو رکی  د

 بدالهادی مودودیع
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ترهسررررره ارررررلل. امرررررا دا وو  ح ومرررررت  رررررواځ  پررررره 
ااسامررررررررره حرررررررررراهتو کرررررررررر  د مهلررررررررررو و  دل او دا رررررررررر   
ح ومررررررت ترهغرررررره وخترررررره پررررررو ې دواړ اررررررول چرررررر  

د دوا و  «٦٣» مررررخ ر ډررررک ک پرررره اختیررررا  کرررر  وارررررل.
 دسرررررررررو و ترررررررررر مررررررررره  د مسررررررررراواک  مر ررررررررره چررررررررر  د 
اا   و  اب  حسړ او م ا ررو ال راو پره  ر و  
د   ررررررررررریک  نرررررررررررا  مح رررررررررررود  رررررررررررلتوک او مح رررررررررررک 
 وسرررررررر  مو رررررررر د ارررررررره خرررررررروا و ا ررررررررکې  رررررررروې دو  
دا ررررر   موډررررر  اررررررل چررررر   رررررس  د اامررررره وه رررررت 
و ترروب د دواررت د دوو  ررک ل م ررامو و  رره بغررر  

د ه ررررکیه  اررررل. د داې  مرلررر  مکتررررلل خپرررل د ځ
 آ ت په اوم  پیاو ل الل دل:

 ٦٦٣البقرة:  چڱڳ  ڳ  ڱ   ڱ  ڱچ
  ورځرررررررررکې[ چرر  د  رررررررر ا ه  ان]د رررررررررررراو ه

  هرررررررررررررررررررغول پره ګرررررررروګه د هررررررره ترررررررره  ررررررررپر ا و دل پ
 ] د  ا  هه ؤ پر ا و[ دل.

 دسررررو و ترررررمه  پررررر  وررررو  دا رررر   مرررروا د د دوا و 
مسرررراواک او برابرررررل دهاررررت اررررول  ررررو ارررره ه ررررکې 
االرررره دل چرررر  ارررره دې  تی رررره ګررررر ل څخرررره مکتررررل 
ارررهل چرر  ډرررآن د  رروو  ررد  ذایرره  ررو و وا رري پررر 

 بل  د  با کې  ه ډاواول.
  ڳک  گ  گ   گ  گچ

ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ     

 چڱ  ڱ  ں  ں
 7٣التوکة: 

ان دل او با ا  ا ه  ا  هه او  س  د  و بل دوست
چررر   رررو او برررل خپلرررو  رررو و کرررا و و تررره برررو ي او اررره 
 ررراو و کرررا و و  ررره  ررر  مهرررج ارررول او ملرررو   ترررر سررررو 

 اول او ذکاک و اول.
پرررررررره دې ځررررررررال کرررررررر   رررررررره  ررررررررواځ   ا  هرررررررره او  ررررررررس  
ملګررررل) مکترررلل  د  رررو برررل ګبرررل  رررول دل بلکرررا 
دا وررو  پرره حسرراه د ررکو کرر  چرر  د امررر بررامل روا 

  پررره برابررررو او  هرررد اررر  امله رررر څخررره اارررا ک دل
 "د اوایرررررا "توګرررره و ررررراو اخلررررري. ډرآیرررره  ررررر  داتررررره

اررررررررره  ررررررررر   ا  هررررررررره او ښرررررررررنه د حسررررررررراه چرررررررررا و 

سرراتو که بررو ي  دا کررا  پرره دې دهاررت اررول چرر  
ا رررررومه وو  پررررره دوارررررت کررررر   هغول) رررررس   پررررره

و او ارل او هم د اضرو ت برابرر حرق پره هغرو 
موسسرررو کررر  اررررل چررر  د خل رررو پررره اسرررتا  توب 
پررررو ې ا و ارررررل. د دې  مرلرررر  ررفررررکا ان خپررررل 
د  رر  پرره د رره دایررل  ررو  هررم پیرراو ل اررول چرر  

د صرررحابه ارامرررو  ررره د  کلررره حضررررک مح رررک
وفررررادا ل بی ررررت ترهسرررره کرررراوو  ارررره د  ررررو  رررره پرررره 

وک    ا  هررررررره و او ښرررررررنو پررررررره برابررررررررو دوو ځرررررررا و 
توګرره ارره هغرره سرررو بی ررت واررل چرر  او  بی ررت  

 ل  دو رررررررررم بی رررررررررت  رررررررررررررررررومیرربی رررررررررت ا اررررررررره او   

بی ررت ا ارره او د  ررم بی ررت د بی ررت اارنرروان 
پرررره  امرررره  رررراد  ل. د  ررررم ځررررل چرررر  ه ررررکا بی ررررت 
اارنوان دل  د ډرآن ارر م اره خروا هرم ت  یرک 

اسررررم  ررررول دل چرررر  د م تحهرررره سررررو ک پرررره دو 
د او  د  آ ت ک  هللا ی ا   د حضرک مح ک

و هررررا پرررره ت  یررررک فرمررررا ه. دا مونررررو  د ډهرررر  
 آ ت ک  هم  ا ل  دو. 22سو ک په

پررررره  وا تو رررررو کررررر  ه رررررکا وو   ا لررررري دل چررررر  د 
د اامرررررره  حررررررک ا   پرررررره و ځ حضرررررررک مح ررررررک

مونرروااتو اررره   لررر  څخرره د خپلررر   رررا  رررا أړ 
سررل   سرررو م ررو و واررلو او د هچرر   مر رره لرر  

ه ررررررکا  رررررران د  «٦٦» مهلرررررره او ا لرررررري لرررررر  اررررررلو.و 
ا و رررک  وا تو ررررو څخرررره دا ررر    وترررره  ررررول دو 

 م رر ایهرو چ   روې  رس  د أړ هرایه پره  روړ د
پرره  اررړ هللا و چرهاره و ر  څخرره چر  د حضررک الرر  

م ابرررررررل کررررررر  لررررررر  د ررررررر  و څرګهکو ررررررره ارررررررلې وو  
امان و ال او هغه لر  د  رو کرا  د ترر سررو اوارو 

اررره  رک مح رررکاپرررا و واسرررتاوو. کلررره چررر  حضررر
 مونو  څخه خ    و   و و   فرما ل:

چرررر  د أړ هررررایه اچررررک مح رررر ړ دل او ه ررررکا وو  
او أړ هایه اوړ ا  چ  تا کرا   "ل  وفرما ل: 

 «٦١» ".تررره ګ رررا    دل  مرررو   هرررم هغررره ګ رررا    دل
مررررررررر م   د دې سرررررررررب رو  د حضرررررررررک مح ررررررررک

د حضررک اث ران د  حضررک  را  را ااک،ر د
 رررررررتهه وارررررررلو او د ډررررررراتلیهو د سرررررررسا و اررررررروی   و 

  ررررررل برررررره  هرررررر  کرررررر  لرررررر  د  ررررررو  مرررررراما وررررررواجه 
  «٦4»م رل په  ا و وو 

د ښررررررررنو و ترررررررروب د اامرررررررره اسررررررررتو و د ترهسرررررررره 
ابرر  ا خ رراب ارره  اواررو پرره ا و د حضرررک ا ررر

خروا  هرم د ت  یرک و  ګرځیرک   دل  دا ر   چرر  
هغررررررره  ررررررروو ښرررررررنه د  ررررررراا بدرررررررت اارررررررکهللا پررررررره 

)د  رخو رررررررو اه  و  پررررررره مک هررررررره  حسررررررراه چرررررررا و 
 «٦5» ک  ی یهه الې وو. مهو و

اررررررره ه رررررررکې االرررررررره  څرګهرررررررک  ل چررررررر   ررررررررس  د 

وې  روې  او هرر راامه رو رک  ره ګو ره ارلل  ر
وو  محرررکود ت چررر  و وسرررته پررره هغرررو با رررکې 
ونررررج اررررل  ررررو  څرررره  اڅرررره پرررره  رررررا  و کرررر  د 
یغرررر  اررره و چررر  و چررر  دا کرررا  پررره  ررررل ت کررر  د 
د رررررررو محرررررررکود تو و د صرررررررحت او  رررررررر  متهرررررررا   

رر  ایکرره فیرره ا ررکاو سررب   رره ېرر و 
 
ل ایررکال. اا  

چرر  پرره ډرآ  ررر م  ررا  ارروو سرردت او ا  ررا  کرر  
هری  ډسررم  و ررا ه  کر و ح ررم ی ررته دل چرر  
 ررررس  د خپلرررررو سیا ررررر د ح وډررررو  ررررره محرومررررره 

مح ررک ااررکو هغرره ډرآیررا ح ررم ترره  «٦٢» اررلل.
چ  په پو ته ک  بیان  ول  پاملر ه اول چ  

 ررس  پرره هغرره وو  د ررکو کرر  چرر  د هغررول پرره 
ارو کرره هررم دل او دا رر    ررا و دل  د ح و ررو 

خپل  مر بیا ول چ  دا  وو الي ډاارکو دو او 
با رررک ورررواهرزې ا لکررر  او د ح رررو  برابر رررت  ررره 
 واځ  په او ی  ک  بلک  په وواهرز رو ک او پره 
دواررت کرر  د و ررکې اخیسررتلو پرره چررا و کرر  هررم 
برابررر اررلل.  ومررو ل   رراتول چرر  مسرراواک دې 
پرررررررررررره خپررررررررررررل وا   د اررررررررررررکاات او مهلرررررررررررري  ررررررررررررو و 

ااتو رررررو پررررره پررررراړ کررررر   یوارررررو سررررررو ادا و ارررررل   س 
 «٦7»ې و. 

دا رر    تیجرر    رو ارره ه ررکې االرره  ارروهل  ررو 

تره و سرررهو چرر  مسراواک و ررر پیرراو ل ا ررل او 
ډااررکو دو  چرر  د  رررل ت د  دسرر د ا   ررو پرره 
ا و  ا لرررري امررررا پرررره ارررررن حررررا  کرررر   ارررروهل  ررررو 
هغرررررررررره د اررررررررررکاات د  و ررررررررررتهو  د وګررررررررررلو او د 

و ا ررررکې ارررررهدو.  ورررروا   د ای ررررد واډ یتو ررررو پرررره
دا مونررو   د  رر   رره پرترره  پررر وواررو ح وډررو 
با ررکې هررم  ررک  اررول او ف رر  دې مونررو  
ترررررره مهحهرررررررر  ررررررره دل او د خررررررراي مفچررررررروړ پررررررره 
هکلرررره ځ رررره  ررررره دل چرررر  دا  رررران  و رررررت   او 
مکحمرررررر  د  ا  هرررررره ؤ پرررررره هکلرررررره هررررررم    برابرررررررو 
توګررررررررررره د ت ایرررررررررررق و  دل. هرررررررررررکا دا دل چررررررررررر  

مهلررو  حسرراب  ررا   ا رر د کرره مسرراواک هرځررل د
و   رررکل. الررري مسررراواک د اامررره مههررراو و پررره 
ا و ا رررکال ېررر و پررره ه مررره توګررره د مهرررعحت د 
آ مرررررررا و و سررررررررو او د د رررررررکو پررررررره مهم ررررررره توګررررررره 
سرررته  سرررواو سررررو و تررره وا ررر  و لررررل. د ب لجررر  
پرررررره وو   ا ررررررکال ېرررررر و  ررررررس  ارررررروو   رررررر  پرررررره 
ارررو ی  کررر  او  ا  هررره د ارررو ی  څخررره د با رررکې 

 و رررررررررره د وارررررررررررل او پررررررررررروا  لرررررررررررل ارررررررررره څرررررررررره توهر
 را  و اه االره مو رود او سررهل چر  د  روې 
م ی   م ت ج او د حاا و او مترکاواو حراهتو 
د ت ایررق و  وبلررل ېرر و. دا وررو  تررر هغرره وخررت 

کل ررررررره پررررررره کرررررررا  و ې دو چررررررر  دا کل ررررررره د 

)چررررررررر  د  وه رررررررررت  ررررررررره م رررررررررتق  ررررررررروې دو
 رررررررررکحیت ارو کررررررررره  دوسرررررررررت او مکترررررررررل 
اررررروو که پررررره م  رررررد  ا لررررر  دو  او دوا و 
 دسررررو و ترررره پرررره برابرررررو توګرررره ترررررې کرررررا  
اخیسررتل  ررول دل او پرره  ررکا و توګرره 

مسرررررررراواک د هرررررررری  ډسررررررررم م ررررررررا  لرررررررر  د 
ی ررررتوا ي اپررررا و د وه ررررت د مونررررو  پرررره 
ا و ررررک  رررره پر رررر دل. ه ررررکا وو   دوارررررت 
پررررره ا رررررومه توګررررره ک  ررررر  د دوارررررت ورررررو   
برخرر  ا رره م ههرره  ډضررا یه او ا را یرره 
ډواوو په حساه چا و کر  برخر  اخلري. 
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پررو ې د مهلررو و  دل  چرر  د اررکاات او مسرراواتو 

د دستو و و سرو پره تضراد کر   ره ول. د  رو  رر  
ا وما ح م د ی ا ا په  و ک ک   ا د هغه 

ډررررررج ا ررررررکو پرررررره  ررررررو ک کرررررر  چرررررر  د واډ یررررررت د وا
اررررررررررررکاات او مسرررررررررررراواک د  رررررررررررررا  و او اسا رررررررررررر د 
ا ررواو سرررو تررلاو ارررل  پرره رای رر  وو  و وسررتد 
ذاررررر  ررررول با ررررک  اارررر  او مسررررل  اررررل ېرررر و. ارررره 
مسررراواک  ررره د  رررو تهررر  او محرررکود ت او د هغررره 
تررررررابج اررررررو  پرررررره هغرررررره وو  مرررررروادو او تهررررررر حاتو 
سرررررررو چرررررر  د هغرررررره ا ررررررل  مفچرررررروړ پرررررره خ ررررررر کرررررر  

واځ  د دفررا  و  کررا   رره دل  بلکررا واچررول   رره  رر
اسکما بدسر هم  لرل. دا وو  مروا د پره ت ررو 

وختو رررو کررر  ترسررررو  رررول دل او خل رررو او رررک 
ارلل دل ترڅررو ارراړ  ررا   دا رر   تو یرره اررلل 

 مو ررررود دل   ررررو 
ت
چرررر  ګو ررررا هغرررره ېرررر   چرررر  ا ررررک

اررررادل کررررا  دل او دا کررررا  لرررر  د دډی ررررو او ا یفررررو 
لرررر  اررررلل  ی ار و ررررو پرررره واسرررر ه چرررر  ارررره متهو ررررو 

 ا لي الل دل.
مکتو او مرررا   د  ررررل ت اررره  مررررو  د مرررکیه م رررا

چا و په ساحه ک   س  د کامل ح ور  اهلیت 
ارو کررررررررررا دل.  ررررررررررو ځ رررررررررره  هغررررررررررول د م رررررررررراملو او 
ډرا دادو ررررررو د مه  ررررررکواو اهلیررررررت ارررررررل  ارررررروهل 
ېرررررر و مل یتو رررررره خرررررررړ او واخلرررررري او ارررررروهل ېرررررر و 

خپررل مل یرررت د هرررکل  او و ررریت اررره ه ې   رررو و 
و تره   رل ارلل. پره دې  رر  چر   ومررو ې اسرا 

 رررررررس  ارررررررادل ح ررررررروري  رررررررکحیت واررررررررل. دا  رررررررو 
ا ررروما ا رررل دل او د هغررره اسا ررر د ااتارررا  اررره 
وادو سررررو  ررره متررر  رل ل. د هچررر   رررس  مررررهو چررر  
پیررروا لررر  برررل مررررهو د ارررود  هررری  حرررق  لررررل چررر  د 
خپلرررر   ررررس  د مل یتو ررررو پرررره چررررا و کرررر  مکاخلرررره 

ا ل واررلل او هغرره وخررت چرر   ومررو ل ښررنه  ررو 
پره خپرل مل یررت کر  تهررا واررلل  د خپرل مرررهو 
ا رررررررررا ې  ررررررررره نررررررررررو ک  ررررررررره اررررررررررل.  ومرررررررررو ې اررررررررره 
و ررروا ل  اررروهل ېررر و خپرررل م رررلو خپرررل وایرررل  رررا 

  ا هررررررررررررکو ی یرررررررررررررن اررررررررررررلل او هروخررررررررررررت لرررررررررررر  چرررررررررررر  
 و و تل  اوهو ې و دا وکاات ف خه الل.

د  رررس  آ ادل د مرررا ي م ررراملو پررره هکلررره ه رررک  و 
 ه:آ ت ک  بیان  ول دو چ  هللا فرما 

ے  ے    ھہ      ھ  ھ  ھچ 

 ١٦النس ء:  چ   ڭۓ  ۓ
] پرررره  د  ا  هرررره اپررررا و هغرررره ېرررر و دل چرررر 

 [ لرررررر  اسرررررر  ارررررلل دل او د ښررررررنو اپررررررا واختیرررررا 
هم[ هغه ې و دل چ ] پره اختیرا [ لر  ترر هسره ]

 الل دل.
ه ررررکا  ررررران پرررره خپرررررل خ رررراب کررررر   ا  هرررره ؤ تررررره  

 ډرآن ار م دا    فرما لي دل:

ڭ   ڭ  ے  ۓ  ۓ  ڭ   ڭ  چ

 چۇ
 ٦٦9البقرة: 

او تاسو  اپرا و  وا  رکو چر  اروړ ېر و مرو 
 هغو ته و الل دل تر  هه بر ته واخل .

اررررن مونرررو  کررر  دا ررر   فرمرررا لي  برررل آ رررت پررره
 دل:

ہ  ہ  ھ  ھ    ہڻ   ۀ  ۀ  ہچ

 4النس ء:  چھ  ھ  ے  ے    ۓ  ۓ
او د ښرنو مچر ره په)کاملره توګره  د  روې 

ل ترره و الئ)امررا  ارره چ رررې هررکل  پرره ببرره هغررو 

هغول تاسوته اوړ ې و په خپلره خو ره بښر و  

 حک  او په خو ک سرو ل  وخو ل!
پرره ه ررکې  رران  و هررو چرر  د  رراهک مونررو  پرره 
ډارج وو  د پیوا وادو  وې  س  د بدسر رزو 
آ اده خ رررر و ارررررول او بیررررا ول چررررر  دا رررر    رررررس  
اررررروهل ېررررر و د هغررررره ېررررر و پررررره هکلررررره چرررررر  د دول 

 ررران چررر  لررر  خو ررره ول مل یرررت دل  هرررر هغررره 
او د خپلررررررررو مرهو ررررررررو د  فرررررررروذ  رررررررره پرترررررررره تهرررررررررا 
واررلل. اسررکمه ډرررا ون هررم د بیلرروا ي سیسرررتم د 
 رررررررس  او م رررررررلو تررررررررمه  پلررررررري ارررررررول مګرررررررر دا چررررررر  
هغررررررررول و رررررررروا ل چرررررررر  د هغررررررررول  ررررررررت  و د  ررررررررو 

  ر   مل یت ه کې ول.

د الرررم  دو ارررلو هغررره حرررق دل چررر  اسرررکړ هغررره 
 سررر یت  پررره برابررررو توګررره  ا  هررره او  رررس  تررره پررره

پرژ ررررک   دل  سرررر ه دو ارررره دا  و ررررتهه  د د  ررررد 
الرررررم  و رررررتهه اوسررررررهل  رررررا  رررررر  د  رررررو. دا خ ررررر و 

 رررررررس  حرررررررق  پرځررررررراو دو چررررررر  پوهررررررره د  ا  هررررررره او
یشرررخی  ارررول او هغررره پررره  سررر یت پرژیررره  امرررا 

دا مونو  اه هغره  ره و ررو دو: ک  ر   ره  رواځ  
دا چرررررررر  حررررررررق دل بلکرررررررر   رررررررروو و یارررررررره دو  چرررررررر  د 

 رررررررررکا و توګررررررررره پررررررررره  ه رررررررررکغ  و یبررررررررر  بدسرررررررررر    
 ه ک    ماا   حک م ک  اک ود   ول دل:

 "طلب الدلم فریضة علی ک  مسلم"
د پرررروز  پل هرررره پررررر هررررر مسررررل ان با ررررکې 

 «٦٣» فرا دو.
پرره کل رره کرر  پرترره ارره  رر   رره   "هررر مسررل ان"د 

 س  هم داخلررهل. د دل حرک م پره برل  وا رت 
کرررررر   ا لرررررري دل چرررررر  د الررررررم پلتبرررررره پرررررره مسررررررل ان 

 او ښررنه فرررا دل. د حضرررک مح ررک  ا  هرره
د اصرررررحابو  مرررررر م  حضررررررک  رررررا  رررررا ااک ررررره

ارامررو د و رر  څخرره اررره  ررو و پوهررا و  رره پرژ رررک  
ارررهل او پرره پراخرره توګرره د سررتا    و  ګرځ ررک   
دو او دا سرررررررتا هه ځ ررررررره  رررررررروې دو چررررررر  هچرررررررر  د 
ډرآن او حک م پره پوهره کر  اوچرر هس د ارود. 

 رروو ښررنه د  ررفا اا کو رر   حضرررک مح ررک

  ررررروړ وګ ا اررررره ترڅرررررو د حضررررررک مح رررررک پررررره
ترررره د اوسررررتلو او  م ررررم  حضرررررک حفکرررر  

ایکلررررو بدسررررر و رررر و. د ابرررر  حررررسړ دا مکحمرررر  
و رې پرځاو دل چ  اسرکړ  رو ارل د  رو و یبر  
ا ه و ځ و ملو ځو ه   ورو  حری او  رو  لر  پرر 
مسررررل ا ا و ه ړ ګرځررررو ي دل او دا ااسامیررررت د 
و دې بااررم  ررول دل چرر  هررر مسررل ان د خپلرر

د  ررررررو ا ا رررررررکو د نررررررررو  اتو څخررررررره م لومررررررراک 
وارررررل.  ررررو ارررره ه رررررکې االرررره  ارررره هررررر مسرررررل ان 
څخرره هیلرره ارررهل چرر  د حررک  او حررراړ پرره ا و 

ل او داتره هرری  وو  ترروهر  بدسرټز م لومرراک واررر 

  د  کر اوهره واډ یرتد ا  هره او رس  چر  حرق اررل 
هغررررول و یارررره دو ترڅررررو د پرررروز  پرررره پل  رررر  کرررر  

 «٦9» او ک والل  مو ود  کل.

 .56، پاڼه" الاحکام السلطانیة "املاوردی، کتاب -12
، تنقووووی  "املعزووووت " ابووووو معموووون حزووووت ابوووو  حوووو م، کتوووواب -13

 .183تاریخ نلري، احمن اصول نظام، پاڼه
 .54، پاڼه" الاحکام السلطانیة "املاوردی، کتاب -14
مقایسووه دي يوو ر د ررووین ریووا تفسوو ط د تفسوو ط   وو   -16

 .56اد، نظریة النولة، پاڼه، ق33چاپ، پاڼه
، )د حسوو  دیوناه لووه خوووا "املعزووت " ابو  حوو م، کتواب -15

 .536، 11کتنه تر سره روي ده( 
ح نالحمیوووووون الاناوووووواری، ال وووووووری و   وووووواره  ووووووت دویوووووو   -13

 .664، پاڼه1681/ 1411قاهره املکت ة العاریة
 پخوانۍ مرج  ته دې مراجعه وي ر. -18
م وووادی د کتووواب سوووره  دا مویوووو  د متووووخت لوووه خووووا د -16

 مخ سره مقایسه ي ر. 466نورته روي، 
ابووو معموون حزووت ابوو  حوو م، الفیاووه  ووت امللووه قوواهره،  -61

 .153، 4مکت ة د چاپ نېټه معلومه ننه،
 .688العزت، حریة، پاڼه -61
دا مویووووو  د معمووووود ح نامللیوووون الیالوووونی د مقوووواخت  -66

حریوووة،  158، پاڼوووه1681سوووره پوووه قواحووون نظوووام ،  ویووو ، 
 سره مقایسه کړئ. 666اڼهپ

یعیووون بووو  حزوووت ال وووو ان ، نیوووه  و وووار رووور  منتقووو   -63
، 113، پاڼووووووه8الاخ ووووووار، قوووووواهره، ماووووووطف  ، نېټووووووه نلووووووري، 

 .466، 4و دحیزت، الفقه،  666العزت، حریة، پاڼه
ووووه  -64 س  ابوووو جعفوووور معموووون الطاوووطی، توووواریخ الر 

 .3میالدی، 1636هجری قمری/ 
، وون، قوواه -66

ی
ره، مط ووة املنووار، ابو  قنامووة، امل

 .336، 6هجری قمری،  1353
 .665العزت، حریة پاڼه -65
ه، رسوووووالة التوحیووووون، رووووو  مه  -63 معمووووون ح ووووونی

 .336، 6، 1633   ، قاهره، داراملنار، 
، 63، 6السوووووووووووویو  ، الجوووووووووووووام  الاووووووووووووو، ط،  -68

 .6654حنیث رمېره
الاحکووووام  ووووت  "ابووووو معموووون حزووووت ابوووو  حوووو م،  -66

سووومول د احمووون الاحکوووام، بیوووا کتوووه او  "اصوووول 
رووووووووووووووووووواکر لوووووووووووووووووووه خووووووووووووووووووووا، ب وووووووووووووووووووطو ، دار  ووووووووووووووووووووا  

 .161، 6، 1681/ 1411الجنینة
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د ګررران افغایسررتان د و ررا او او پرژ ررک   ررو و څررر و پررره 
الکرررر  د افغایسررررتان د م ررررچو  د  ررررو   وحررررایا  ال رررره  
فلسررررررفه  سررررررر   ارررررراام  مخاررررررر   سیا رررررر و مارررررررا   او ملررررررري 
یخهررریت پرررره توګرررره اکمرررره سررریک   ررررا  ااررررک   دسرررریک 

وې او پرررره خ رررره ا ررررتون افغرررران دو  چرررر   ررررفک  خرررران   

 رروا و  مررو   پرره هیرروادک   رره  بلکرر  د  ررر  پرره آسررر ان 
کر  د ملرر پره څرر  ځلیرک   او وررو    رله تره لر    را  رریهک   

  کلرره پیرروا ۰۰۶دو  د رره سرر   یخهرریت ارره  رر  څخرره)
ل  په  ک وره  ک  اه دې فرایه  رله څخره سر  ا  پټر  

   ال رررررررکې  خرررررررکاو بی رررررررل  اکمررررررره سررررررریک   رررررررا  اارررررررک
 هجرررررررررررررل کررررررررررررا  د ایهررررررررررررکه)ډوس  پرررررررررررره ۰۱۵۴افغرررررررررررران د)

میا ررررررررررررت کررررررررررررر  د افغایسرررررررررررررتان د او لو رررررررررررررو وه رررررررررررررت پررررررررررررره 
اس کآباد ک  په  وو  وحایه او ی  ک  و    رک د سریک 
  ررا  ااررک   پررک  د امررر  دوسررت مح ررک خرران د د بررا  د 
میررررررررو و او مهلررررررررو اسررررررررا و ارررررررره   لرررررررر  څخرررررررره و  د سرررررررریک 
    ا  ااک   یس  د حضرک سیک ال  ترمذل څخره

چرررر  پرررره پر بابررررا م ررررچو  دو او بیررررا د حضرررررک الرررر  ارررررړ 
 هللا و چررررررره د  وې حضررررررررک حسررررررررن) ا  تررررررره  سررررررررهل.
دد رررره سررررر   ملررررري یخهررررریت پررررره هکلررررره د ځیهرررررو ډرررررک مهو 

پرررررررره » څرهو  رررررررو پررررررره ای هررررررررو کررررررر  هرررررررم دا رررررررر    ا لررررررري دل:
اوچهوا ي ک  کلره چر  پره سریک   را  اارک   کر  د  اروک 

تره  ر دې  اکم   ا کا و  وې پک  ل  هغه د دوئ الري
د حضرتا و د  و مک     ته  چ  د کاما د) ر ګل  پره 
سرررررررری ه کرررررررر  واډررررررررج وو  وارررررررررهو څرررررررره مررررررررودو هلترررررررره د د  ررررررررو 
الومو په  دو الو بوخت  و او و  س د د خپرل پرک  پره 
ملتیرررا پک می رررد کابرررل تررره  او    رررو  داتررره سررریک   رررا  
ااررررررک   د وخررررررت ارررررره م ررررررچو و افغررررررایه ااملررررررا و څخرررررره د 

 و  چ  څهګه واوهو ې و  چر  خپرل هیرواد ف ر پیکا
نررررک ا  پر   اسررررکمه هیوادو رررره د ا ګر ررررسل اسررررت  او  ررررو 

 دل  الل او د ر رررررررو ی  ه ې چرررررررا ې لررررررر  اررررررروم  ابیرررررررکا  
ه ا رررره وو  چرررر  خپلرررر  ا لرررري هکرررر  لرررر  پرررره دې ه و کرررر  
پیررررل اررررلې  دا وخررررت د امررررر  دوسررررت مح ررررک خرررران  وو 
امر  مح ک اامرم خران د افغایسرتان پاچرا وو او سریک 

و اررررلو    ررررا  ااررررک   ترررره لرررر  د سررررککا  د ررررکو پررررر  ررررا و 
و  سرررر د کلرررره چرررر  امررررر   ررررر  الرررري خرررران د دوهررررم ځررررل ارررره 
پرا و پاچررا  ررو  سریک   ررا  ااررک    لر  ارره اامررم خرران 
سرو د تلاو په تو  د ا ګر سا و په ا ا ې او ملسوی  اه 

څخه وتلو ته ا  ال  کله چ  سیک   ا  ااک    وادهی
هیررررررررواد پرل ررررررررودو د خپررررررررل افغایسررررررررتان د پرمیترررررررر  او 

و ا ک سو ره او پک و ره امرر   رر   سوکا   په ا و ل  وو  
الرر  خرران ترره و  وسررپا   او ارره امررر  سرررو لرر  خررکاو پرره 
امرررایه وارررلو  سررریک   رررا  اارررک   اررروملو ههرررک تررره وه   
هلته ل ) د ال  ااکهر دیا  اتو  اارزړ  پره  امره څره ررز 
ا ررر وای رره چرر  رای ررت ترره د   ررو  د مسررئل  پرره ا و و  

سرررت  څخررره چررر  پررره هغررره وخرررت کررر  خلررر  اررره خرررکاو پر 
افررر تررره تلررل  سررریک   ررا  اارررک      ررا  وولسرررت  چررر  د 
ههررررک د مسررررل ا ا و او ههررررکوا و ترررررمه   فررررا  ترررره د پررررال 
وکرا و اررلل او د ههرکل مت ررکد سریک اح ررک خران سرررو 
لرر   ررو ځرراو د خرافرراتو پررر نررک تالیررا کرراوو  د بر تررا ول 
ههک ح ومت سریک   را  اارک   کل تر  تره  او و رت 

  ل  بر تا    ته تا یک ال    هجرل کا  ک۰۱۶۱او په)
 ومررو ل هررم  و ررتل چرر  خپلرره ماررا  و د اسررت  ا  پرره 
  و اهکن ک  پر م  بو ل  په اهکن ک  ا ګر سل دواتو 
م امرررررراتو  و ررررررتل سرررررریک   ررررررا  ااررررررک   ترررررره سرررررررووان د 
پاد رراز  د م رراړ پرره و سررپا او دې ډررایج او  لرر  اررلل  

 سا رررو تررره ددې و ا رررک س پررره ځرررواب کررر  ر خرررو  ومرررو ل ا ګ
ستاسررررو د رررره و ا رررک س ماترررره دهاررررت ستاسررررو د » ل:وو ررر

پاارررررل توبرررررت پررررره سیا ررررر و چررررررا و کررررر  ارررررول آ رررررا سررررررووان 
ماترررررررررره  ااررررررررررروئ؟ ما  دل  چرررررررررر  پاد ررررررررررازي لرررررررررر  سررررررررررو ستا

سرررررررررررررررواه اررررررررررررررره تاسو  سرررررررررررررررووان دسرررررررررررررررووا یا و حرررررررررررررررق دو 
خو ررروو که  اسرررت  رررو تاسرررروته ه مررره دو چررر  د ا راهررررک 
ستو سې ته و  ودا جچ  چ  اه هرو پلوو تاسو ته   دې 

ځلرررررري سرررررریک ګر ررررررسل دواررررررت پر  ررررررلو واررررررلو چرررررر  داا « دو.
هررم د   ررا  ااررک   هیررواد ترره و ررلل  فرایسررو ان چرر  

 ررررررررا  ااررررررررک   سرررررررریک  ا ګر سا ررررررررو  ررررررررخت  ډیارررررررران وو  د
کر   پره فرایسرههغه ته لر  او متو ه  و   یخهیت ته

 د هستو ګ و او سیا  و ف اایت ا ا و و الو.

 ومرررررررررررو ل هلتررررررررررره خپلررررررررررر  م رررررررررررا   د  وس او ا ګر رررررررررررس د 
سیاسررتو و پرره ا و ایکررل ی رررو   د وخررت  اسررت  ا ل 

مهر او ترا   پر ح ومتو و ل  کلک   یوک  ارو   پره 
د ررره وخرررت کررر  د سررریک   رررا  اارررک    رررو برررل ه کرررا   
چرر  مح ررک ااررکو  ومیررکو  هررم پررا ل  ترره  اغرر   دوئ 

ارررروو اارررو  ا  د ) کررر  د هجررررل کرررا  ۰۱۶۱دوا و پررره 
و ځپررا   ارروملو ګبرره پرره ار رره او فرایسررول ربررو ی ررر 

ه وسپا اه  چ  په و رو هیوادو و ک  د سیاسرتوااو ت
د پراړ و  وګرځیررکو دا ی رر ه پرره فرایسره کرر  هس پرره 
هس د خل و په مه  ک  داوستلو اه پرا و ګرځیکاره  
 ومررو ې و ځپا رره د اتلسررو ګبررو ارره ی ررر و وسررته پررره 

   د ررررررس کررررررر  مهرررررراد و  رررررروو  و وسرررررررته دا  ۰۸۸۱کررررررا  
پرررره ه ررررت   ر رررکو د سرررریک   ررررا  ااررررک   د  رررراګردا و 

د رو اترراب پرره ببرره چرا   رروو   د سرریک   ررا  ااررک   
ا   ررتهااو کررا و و څخرره  رروو هررم ددو ال رره مهرراظرو 
د  رررررررروو فرایسررررررررول فیلسوا)ا یسررررررررت   رررررررران  سرررررررررو د 
سرررو  ون پررره پوههترررون کررر  د د ررر  او فلسرررف  پررره برررا و 

د هو ره  چر  پره هرر  روړ ول  رو »ک  وو  سیک بره و رل 
ه  هرررری  وو  برررل ترررره و ترررره دل د فلسرررف  او د رررر  ترررررم

پیک هرررره ی ررررته  ځ رررره د رررر  ایسرررران ترررره و  دو اررررول  
چرررررر  ا یررررررکو وارررررررل  ارررررری   فلسررررررفه ایسرررررران ارررررره د رررررر  

   د رس کرا  کر  بر تره  ۰۸۸۶سریک پره  «څخه  اګرر ول 
اهرررررکن تررررره وه  او هلتررررره لررررر  د ا رررررران پاچرررررا ډا رررررا   اررررره 
 سر ه اسررتا و سررو مرکرر  واررلې او و وسرته ارره هچرر  

 ۰۸۸۸  سرررریک پررررره لرررر  ا ررررران ترررره د و تررررر  بلهرررره و اررررلو
   د ررس کررا  کررر  ه ررران ترره و سررریک د سرریک پرره اومل هرررو 
مرارو کر   چر  د ا ررران اره پاچرا سرررو لر  ار ر  د ا ررران 
ااملرران د هغرره پررر تف ررر  اوررو  اررل   پرره دې مراررو کرر  
سررررریک پررررره سرررررپیهو خ ررررر و د ا رررررران دواترررررو م امررررراک پررررره 
ځان ځایه تو ن ال   او اه وواو ا رایه  وڼ ا کو او 

لررررر  و و ررررررتل  چرررررر  پررررره  رررررروو ا ررررررومه  مهو  هرررررو څخرررررره
ن ضت ک  د ا ګر س د است  ا ل پروګرامو و پر نک 
ملرري پرراڅون واررلل. ه ررکا ا  ارروړ وخررت  چرر  سرریک د 
ډا ررررررا  پرررررره حرررررررړ سررررررراو کرررررر  و رررررررې  رررررر   کررررررا  ښررررررن   
وایرررررک    حررررررړ سرررررراو لررررر  مرررررردود وبااررررره. د ررررره ا رایررررره 
پاچررررا ارررره سرررریک څخرررره د بیلتررررون ه  خپلرررره اررررلو او  پرررره 

یک اذ با  رررران ترررره وارررررهو کلرررره  چرررر  د  رررروو پل رررره لرررر  سرررر
 وس دواتررررو م امررررراک بااوترررره د سررررریک پرررره  اتررررر  خ ررررر  
 و  د هغه هر ال  لر  وارل او اره دې  چر  د افغران 
پاچا مح کاامم خان و  رر پرای   روو وو  هغره تره 

کرر  د رر   مه ررق   اسرکمه الومرو پرره څهر 
فلسف  او  مامه مسا لو  دو الو هرم وارلو  
سرررررریک   ررررررا  ااررررررک   د الومررررررو پرررررره برخرررررره کرررررر  
تررررررررررردې حررررررررررکو و سرررررررررریکو  چرررررررررر  و رررررررررررو ا و ررررررررررکو 
اسررتادا و سررریک تررره اررره ترررک ل  و اوارررو څخررره 
ارررا س و  سررریک   رررا  اارررک   پررره  ملیتررروب کررر  
ههکوستان ته وه   د  و او اهرل الروړ لر  

  و  سرررر د حجررررا   ررررو  هررررم ی  یرررر  او  دو اررررل  
ته ه و او  رو کرا  پره ار ره  رله کر  وګرځیرک  

 رررر  ترررره م  هجررررل کرررر  مکررره م ۰۱۷۱پررره کررررا )
 و  اوه  او په حی د بیت هللا  ر ف  م ر 

او  اا بر ته خپل پلریا واوو ه افغایسرتان تره 
رو و څخرره  ومررو ل  ترره  ررو  اغرر   ارره دې سررف
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سرریک   ررا  ااررک   د  وس ارره  لرر  سیا رر و پهرراو و اررلو.
ډیهررررر سرررررو د  ل رررروا  سیاسررررت پرررره برررراب اوږدې خ رررر ې 

لې او په و ځپا وک  ل  د ا ګر رس د اسرت  ا ل ترسرو ا
سیاسرررررررررررت  پرررررررررررره ا ررررررررررررران کرررررررررررر  ادا ل فسرررررررررررراد او د  وس د 
اسررت  ا ل ګررل ک ې  پرره افغایسررتان  ا ررران او ههررک کرر  

  لررررررررر  م ررررررررررا ي او ترررررررررودو اوبرررررررررو ترررررررررره د  سررررررررریکو پرررررررررره برررررررررا و کرررررررررر
خپررررررررا و لرررررررر  اررررررررل   سرررررررریک د سرررررررران   اد ررررررررتو ه وایکررررررررل او

ه رررر د پررررر  پ  بررررو ګ پرررره  ررررا  کرررر  د)م  ررررد او میتررررافرزړ بررررر 
ماتر ررراارزړ با ررررکې  پررره بررررا و کررر  مه  رررره بحثو ررره ترسرررررو 
ارررل    و ررر و ربررره لررر   ررروا ې پررره  ررروو اوویررر  کررر  پررره هغررره 

تررره  کررر  لررر   رررو  ربرررا و کهچررر  پررره بحثو رررو اشرره  دو ارررلو  
 وس ډیهررر حا ررت  رره د اررود... ؟سرریک   ررا  ااررک   د

ډرررررررررررررررایج ارررررررررررررررل  چررررررررررررررر  پهځررررررررررررررروس میلیو ررررررررررررررره  وس می رررررررررررررررته 
 ررررو  د  ررررو اتابو رررره چررررا  مسررررل ا ا و ترررره ډرررررآن اررررر م او 

اررلل  سرریک پرره پ  بررو ګ کرر  د می ررتو ډر ررسل  ا ررران او 
ډف ررررررا ل ځوا ررررررا و پررررررر  و یرررررر  پیررررررل واررررررل  ارررررری   د  وس 
دواررررت و ررررر ر  سرررریک ارررره  وسرررر   و ررررا و   سرررریک د آملررررران 

ملر رررررس کرررررا  کررررر  اتررررررل  تررررره  ۰۱۶۸تررررره وه  او پررررره   موی ررررر
ملر س کا  کر  بر تره اهرکن تره وه   ۰۱۷۱مچا ر  و او په 

پرررره اهرررررکن کرررر  لررررر  د  رررروو م رررررچو  ههررررکل ای ررررروا  مل رررررم 
خرران سرررو پرره ګرراو د)نرریاا خااف رن په  امرره پرره ار رر  
ربررررره د  ررررروې و ځپرررررا   پررررره خپ وارررررو پیرررررل وارررررل  خرررررو ددې 
ی ررررررل  م ررررراااو د ا ګر رررررس ګټرررررو پررررره ا رررررران کررررر  خ رررررر کررررر  

   د ررررررررس کررررررررا  د  ۰۸۹۱اچرررررررو   ا ګر سا ررررررررو دا و ځپا رررررررره د 
 ۰۸۹۱سرررررر   پرررررره مررررررا و پرررررره میا ررررررت  کرررررر  بهررررررکو اررررررلو  و  

   د ررررررررررررررس کررررررررررررررا  کرررررررررررررر   اث رررررررررررررررایه ترا ررررررررررررررو پاچررررررررررررررا سرررررررررررررررل ان 
ااکا ح یررک  سرریک ترا رر  ترره و  وباارره اسررتا او  ترره پرره 
 سیکو  و  ګپو و افسر  چ  ددو اه هر الي اوو  و 
څخه و  اره سریک   را  اارک   څخره وهو رتل ستاسرو 
ا ا یررره  رررا سرررامان او اررروا ړ مرررو چر تررره دل؟ سررریک   رررا  

و او اترررررررابو و اررررررره  رررررررهکو  اارررررررک   و تررررررره وو رررررررل: د کررررررراای
څخه پرته  رو  څره  ره اررړ  افسرر خرواه  وارل د هغرو 
ځررراو ماترررره  او ا اسرررت  سرررریک خپررررل هس خپرررل وټرررر  ترررره 
و یرررررروو او وې و ررررررل  دا  مرررررررا د اتررررررابتون  رررررررهکو  دو او 
بیال  ا ا و خپلرو ا وسرتو  رامو تره والاره او وې و رل  

 دا  ما د کاایو  هکو  دو... ؟!
ک  د  په و ا ک  و ی وی  او دترا   دوات سیکته د و 

سرریک م رررد »مهرراحفرن لرر  والررا:مههرر  و ال اسررتاذ 
و  افیرررررر  ااهفسرررررره و  ملررررررو   ګررررررذا و و  او تررررررل برررررره پرررررره 

خرررررروب لرررررر  کرررررراوو  پرررررره و ځ کرررررر  لرررررر    اوداسرررررره ګرځیررررررکو  ا
 وا ې  و خل  خو ا  کاوو  ډول او چ  ه حافمه لر  

خرو د  ررو و  « د ارودو او پره اسررتکه  بره لرر  خ ر ې اررو  .
  حسررکو او بییلرررو ا اایهررو د مهفرره تالیرررا ارره االررره دواترر

ل   و وو   مر بهک رو ک اواو  اوړ وخت چ  د ا ران 
پاچرا  ا ررااک    رراو د سریک  رروو  دو اروو که مررر  او 
ارمررررررررایه پرررررررره واسرررررررر ه پرررررررره ډررررررررم کرررررررر  وور   ررررررررو  د سرررررررریک 
موډ یت پره ترایره کر   رو  هرم و  سر   ارلاشرن  رو او 

هغررررره وو  چررررر  د  رو رررررک لررررر  د  رررررو بهرررررکل پررررره  ررررران تر  رررررکو
   د ررررررررررررس کلو ررررررررررررو ترررررررررررررمه  د ارررررررررررر   ۰۸۹۷کررررررررررررا ملر س ۰۱۷۶

میا ررررت  پرررره اتلسرررر ه  ی رررره د پهځرررروس کلو ررررو پرررره ا ررررر د 
سررررررران د مررررررا اررررره االررررره لررررر  ځررررران حرررررق تررررره وسرررررپا و  
ای    و   ر  خل و  ا یکو اراه  چ  سیک ته لر   هرر 

وارررررررررررل  او  رررررررررررچیک لررررررررررر  ارررررررررررل او د ترا ررررررررررر  د اسرررررررررررتا او  د 
تره وسرپا    رو او ا والرا  م ا یو په  رګه ک  خراو و 

و لرررردې ترررل  رررادو او ررررادو ول او اررروو هللا )ج دې پررره خپ
 ۰۱۱۷پر وا رررررررو کررررررر  و ررررررر ر ل  افغررررررران  رررررررازي دوارررررررت د 

ملر ررررس کررررا  د تلررررر  میا ررررت  پرررررر اتلسرررر ه د سررررریک مررررلو اررررره 
ترا رر  څخرره خپررل ګررران هیررواد افغایسررتان ترره  اوو  او 

 و ترره و پرره د ی ررت سرررو لرر  د کابررل پرره پوههتررون کرر  خررا

  و  مح ودخررران ررررر ل پررره خپرررل اتررراب کررر  ایکررره:وسرررپا
اکمرره سرریک   ررا  ااررک   افغرران د ارفرران  ررو کرران  ررا »

سرررو تررر ې  و  هغرره اووو میا رتو چرر  ماارره سریک م رکن
د  «ارررررررررلې د او ررررررررراوو کلو رررررررررو سررررررررریاحت ا   رررررررررت اررررررررررل... 

 ادد ررت و  دو چرر  سرریک   ررا  ااررک   پرره خترری  کرر  د 
ف ررررل  و ځررر  موسررر  ګبرررل اررررهل  د سررریک سیا ررر و 

سررررررررررررفه ددو د وواررررررررررررو هڅررررررررررررو  او  ررررررررررررو و او ماررررررررررررا  و فل
څرګهکو رررررررررره اررررررررررول او موخرررررررررره لرررررررررر  د خترررررررررری  د اسررررررررررکمه 
هیوادو ررررررررو د مسررررررررل ا و ملتو ررررررررو او ډومو ررررررررو ول ررررررررو  او 
د رررررررررررو هیوادو رررررررررررو او ملتو رررررررررررو تررررررررررره دسیا ررررررررررر و خپلرررررررررررواک  
اخیسرررتل و  دا د سررریک سیا ررر و او د  رررو افکرررا وو  چررر  
ختی  هیوادو ه ل  اه د ا کو خروب څخره  اولک ارل  

د خل ررررررو پرررررره اذهررررررا و  ف رو ررررررو او ا لو ررررررو کرررررر  لرررررر  د  او 
آ ادئ او خپلرواک  ګرکن  و ررو و  او پره وواره سرری ه او 

د ارو ل د ره »  له ک  لر  ا  ک ره وارو    اپو تره ارلې. 
سرررریک پرررره اررررو ل کرررر  خرررراپو ې اررررلل دل  پرررره  ررررک  آبرررراد  
کامررره او کابرررل کررر  لررر   دو ارررلو ارررلې دو  افغایسرررتان تررره 

لل دل  مګرررررررررر ددې ارررررررررروو لررررررررر  د ډرررررررررک  و  خکمتو ررررررررره اررررررررر
یخهررررررریت یسرررررررر رن پرررررررره دې  رررررررره دو  رررررررروو او د خپلررررررررو 
افغایه و و و هغه  رم او د د تره لر  پراړ  روو دو چر  
پررره هغرررره د خترررری   ررررو  ملتو ررره هررررم اخترررره وو  پررررر خترررری  
با رررکې د او رررک   اررره خررروا د اسرررت  ا  برررک  ا اررره وو او د 
 ر  اتفراډیو او او  یرو اختکفراتو پره  را و یو اخترره وو  

خپلرررو اسرررت  ا ل ډررروا  و داارررت  ررره اسررت  ا ل دد رره ح
پر م  بیواوو .نوارو او خو وارو پره ه و کر  م ا کو د

و رررررررررررو اسرررررررررررتفادو اواررررررررررره  اسرررررررررررت  ا  ګرا رررررررررررو بررررررررررره ختررررررررررری  
اواسو ه  و تر بله سرو  هګو  او پررې ح ومرت کراوو  

تررررره ملتفرررررت و او سررررریک   رررررا  اارررررک   افغررررران د رررررو و رررررو 
اروملیا  ر ره اسرت  ا  سررو د مارا  ې م لومرهل چ  د

 ر  ل  دااا ه چ  ختی  اواسو ه دې  و تربله  ر دې 
» او متحرررررررک ېررررررر و پررررررره دې برررررررا و کررررررر  دې پررررررره خپلررررررره والرررررررا:

 رررر  او  ررررډیا و تررره  ماخپرررل پرل ررران ف رررر  اورررو  ارررل.
 و)تروواررررو دمیررررره  افغایسررررتان ځا تررررره خرررررر   مرررر  واترررررل.

اررررررلړ. دا ارررررروملیا هیررررررواد دو چرررررر   مررررررا و ررررررود د هچرررررر  د 
او بیرا ههرک  تره متو ره خاو ې سررو ت راس مو رک   دو 

 رروړ چرر   مررا ا ررل پرره کرر  مچررذب  رروو دو. بیررا ا ررران 
ته  د ااو ا توب او  واب و په ح م  بیا ارب  س رې 
ته: ا ه حجا   چ  د وی  د  ا ایکو ځاو دو    ر  او 
د هغه مربوراتو  او   ک او ارا  او بغرکاد او د هغره 
هررررررررا ون او مررررررررامون ترررررررره او  رررررررراړ ترررررررره او پرررررررره هغرررررررره کرررررررر  د 

  رررررررررا و  وابغرررررررررو تررررررررره او ا رررررررررکا  د هغررررررررره سررررررررررې مرررررررررا  امو 
)ا ح رررررا   ترررره  او ه کا  ګررررره د اسررررکمه هیوادو ررررو هرررررر 

ابل و رره ته چرر  پر ی   ترره او هغو)اواسررو و دواررت او سرر
 و رررکې دل.  رررو  رررر   رررر  لررر  دوئ)اسرررکمه دواتو ه 

دو!! مررررررررررا د خپلررررررررررو مغررررررررررسو  چررررررررررا   رررررررررروا ې د  رررررررررررډیا و د 

پرررا و پررره کرررا   رررا و یو د پرژ رررکیه او د مرررل د مو رررکیه د 
واچررررراوو   رررررو  و وهوهیرررررکړ چررررر  د دوئ خرررررو ا مرګررررررویا 

 ررر    ررر   د دوئ د خل رررو بیلترررون او د ف رو رررو ارررر ې وا
پرررره  ررررووا ي کررررر  د دوئ بیلرررروا   او پررررره بیلرررروا ي کررررر  د  او

 رروو دوئ  ررووا   دو  مررا هڅرره واررلو چرر  د دوئ خ رر و 
هررررره م ابرررررل کررررر  ولک ارررررلړ او دوئ د هغررررره  ر ررررره خ ر 

سیک   را  اارک    د»  «و دو.الړ چ  دوئ ته چاپر  
افغررران یخهررریت هرررم د هغررره پررره رو رررک کررر  او هرررم ترررر 
مل  رر  و وسررته د پوهررا و د تو رره و  دو  د مثررا  پرره 
وو    ومرو ل ارره فرایسررول پوو)موسرریو  هان  سرررو 
ای لرر  مااحثرره اررلې دو چرر  و رررو پرره   و پررو ې دو  د 

  سرررر  ههررررک د  ی رررر  وچرررر  ارررروو مررررو   د  ررررو ارررراام  
ا اسرررررکړ  کررررر  دا آل اتاب)سرررررر ک الررررري  پررررره خپرررررامر  

مااحثررررررره  ا اخیسررررررررت  دو او د سرررررررریک   ررررررررا  ااررررررررک   د 
ه مخارررررر   ا یخهرررررریت سررررررتا هه لرررررر  اررررررلې دو  امر کرررررر

او روب ستوا د په خپل اتاب)اوس ا اسکمه  له  
کررررررر  د اسرررررررکمه ن ضرررررررتو و پررررررره ارررررررل کررررررر  د سررررررریک   رررررررا  
ااررررک   ن ضررررت او یخهرررریت   رررراک بر سررررته  ررررود   

دو  د ههررررک د  ی رررر  اوارررروو بحررررم لرررر  و با ررررکې اررررلو 
وچرررر   بردسررررت فلسررررفه دای رررر هک او دفا  رررر و او ا دو 
ربرررو م ررررچو   رررراار اکمرررره اډاررررا  ههررررو ل  پرررره خپلررررو 
 رررر رو و کررررر  سرررریک   رررررا  اارررررک   افغرررران پرررررو و پرررررو و 

 واله:
ت
 ستا ل  دو. مثک

 وه ا  ررر ا ررررررراداک مررسرريک ااس
   کو ا  ګفتا  او سه  و سفا 

 ررر هک مح ررک اارررکااغفا  د ههررک د  ی رر  وچررر  بررل دای
پرررررره ا دو ربررررررره پرررررره سررررررریک   رررررررا  ااررررررک   افغررررررران اتررررررراب 
ای لررررررررررررر  دو. ار ررررررررررررره پررررررررررررروو مح رررررررررررررک با رررررررررررررااملیسوما د 
)خرارراک   را  اارک   سفغررایه  پره  امره  پره ار رره 

د مرحرروړ  ربرره  ررو مسررتهک اترراب ای لرر  دو  دا اترراب
هه کابل کر  خواتر  ه او  اهمواول مح ک او ا  اد

  مح ررک سرر یک افغررایا مواررول داا رر چررا   رروو دو.
د) ابغه  اا رر   پره  امره پره ار ره ربره اتراب ای لر  
او په مهر کر  چرا  ارلو دو بیرال  د ه ک ره اتراب 
ا رررتو مررر ن پررره کابرررل کررر  چرررا  ارررلو دو  پررره کابرررل کررر  

امرن خوګیرا ه  ح رک کړ  یکیه اام ره  موارول م
پوها ک اارکاا   حایبرو  سریک ډاسرم   رتیا  مح رک 

چا اافت  ډیاړ ااک   خادړ   ه  ال پا اث ان  ک
داترررو  ااررررکا ح یم رایبررررو  سررریک میررررکوړ  هرررررن  او 

 رررررو   پررررره پی رررررو  کررررر  فضرررررل حرررررق  ررررریکا او 
ډا ررررررررر و اارررررررررکا حلیم ا رررررررررر  پررررررررره ه رررررررررران کررررررررر  
مرتپرر د مک  رر و چچررا دزي  ا ررغر مچررکول 
او ا رررج اف ررا   پرره   رر  کرر   ررکړ حسرررن 
موسرررررررررررول. پررررررررررره بغرررررررررررکاد کررررررررررر   ااکاملحسررررررررررر  

اررررررک   ډهرررررراب  پرررررره وهلرررررري کرررررر  سرررررریک ماا  ا
 ف ررررررت او ډا رررررر و مح ررررررک ااررررررکااغفا   پرررررره 
مهرررررر کررررر  مهررررر فا اارررررکاارا     دواترررررو  
مح رررررود ډاسرررررم  مح رررررود ابو  ررررره او  رررررو و  
پره  وسریه کر  پلییرا وا او پره تا  سررتان 
کرررررررر  حررررررررق  مررررررررروا د سرررررررریک   ررررررررا  ااررررررررک   
افغرررررررررررران پرررررررررررره ا تاررررررررررررا  د تو رررررررررررره و  آ ررررررررررررا  او 

 «اتابو ه ای لي دل... 
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 ب ائمهگزارش ریاست تعلیمات دینی و تدری

 :براساس الیحه وظایف
 ی ایشان به شیوه های جدید تدریسیکنترول از شیوه تدری  استادان مدارس تحت پوشش این اداره و رهنمائ. 
 مالقات و نشست های اساسی با موسسات آفرینUNDP – IDLO        موسسه ریلیف در رابطره بره بهبرود بهترر مردارس و

 .تحت پوشش این اداره دارالحفاظ های
 م محترم وزارت در عرصه های مختلفک در جلسات و سیمینار های خارج از وزارت طبق هدایت مقااشترا. 
  ( براب  77)راناشتراک کمیسیون موظف ریاست تعلیمات دینی و تدریب ایمه در جلسه گزارش گیری و گزارش دهی ترینر
 .دوسسه آفرین تمویل می گردنکه از طریق م پنجشیر و لوگر تادینی و دارالحفاظ خصوصی در مرکز و والی هرسمد
  از مدارس دینی در نواحی شهر کابل و والیات کشورکنترول و نظارت دوامدار. 
 اناثیه ارشراد القررآن،    سرک چهل متره، اناثیه بی بی زینب،  مدارس نظارت از چگونگی روند فعالیت های مدارس: حلقات

اول، امام مسلم زیرر چنرار، اناثیره الفرال ، امرام      م باقر چندبی بی ساره، اما ، اناثیه، حضرت عمر بن خطابحضرت بالل
 ینـةمرد  دارالحفاظ فتحی، خالد بن ولید ، اناثیه شم  البنات اناثیره  الزهرا، امام مسلم،  ةمط، اناثیه الفال ، بی بی فا/ابوحنیفه

 .، اناثیه المحصناتالقرآن، اناثیه طه مصطفی

 ت تکنالوژی معلومراتی وزارت ارشراد  فال  و اناثیه بی بی ساره به کمک آمریایجاد صنف کمپیوتر لب در مدرسه اناثیه ال ،
، (A7)، کاغرذ یک پایه ماشین فوتوکاپی، یک پایه پروجکترور  ،)شش پایه کمپیوتر، میز و چوکی کمپیوتر:حج و اوقاف از قبیل

 .رن  پرنتر و انتی ویروس
 لف در نواحی شهر کابل تعدادی از شاگردان خرویش را  به سلسله برگزاری محافل فراغت طالب مدارس از بخش های مخت

 .برای شان تصدیق نامه توزیع گردیداز بخش های مختلف علوم دینی فارغ داده و طی محافل با شکوهی 
 مربوطات والیت لغمان، یک براب   دریت بلخ، یک باب ( باب مدرسه در مربوطات وال77)راجستر و صدور جواز فعالیت برای

 (2)هدایت نور حمیدی، مربو  ناحیهمدرسه  ، یک باب( باب مدرسه در مربوطات والیت کندهار2) یت پروان،در مربوطات وال
 .(توسط تعلیمات علوم دینی7مربو  ناحیه)  رای مدرسه حبیب الرحمن آخند زاده،و ب

  (، اناثیره شرهید   77)حیه، اناثیه سوده نا(2ه مدارس اناثیه بی بی مریم ناحیه)بجهتت بررسی، ثبت و راجستر اعزام هئیت
 شهر کابل.(72)(، مربو  ناحیه7مشتاق ناحیه)

 گزارش ریاست ارشاد، حج و اوقاف والیت هرات
ترتیب پالنهای تبلیغاتی هر هفته توسط مدیریت اطالعات و ارتبا  عامه برای خطبرای کررام و ارسرال نقرل آن بره      

 تلویزیون ملی جهت نشر:
برای حجاجی که قصرد  آداب و اخالق حسنه، نظم و انظبا ، حج در اسالم و رعایت در بیان فضیلت و احکام  هفته اول:

 .برای اطفال زیر پنج سال توصیه بخاطر همکاری مردم در کمپاین واکسین -7. سفر بیت اهلل شریف را داشته باشند
 .بیکاری بسر می برندر حالت فقر و پیرامون همکاری تجار خیر و مسلمان با افراد فقیر و مستضعف که د هفته دوم:
 انراجع به تحریم و محکوم نمودن انتحار و انفجرار بخصروص در مسراجد، محافرل، و اجتماعرات مسرلمان       هفته سوم:

نیت و جلروگیری  اقشار جامعه همراه نیروهای امنیتی بخاطر تامین اماز همکاری در خواست بخصوص اطفال و زنان و 
د در ساختار جامعه و اهمیت آن در تربیت نسل جوان، بیان فرائض وضرو  پیرامون نقش مساج -7. از اعمال تروریستی

 و احکام نماز های پنجگانه.
اطالعات و ارتبا  عامه در جلسات، محافل و سریمینار هرای کره از طررف      مدیراشتراک رئی  ارشاد، حج و اوقاف و 
 ر گردیده است.نهادهای دولتی و غیر دولتی دای
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 اسالم تدری  سیرت پیامبر بزرگوار شریرزادی   توسط حاجی آقا برای حجاج محترم در حلقه درس مناسک بطور روزانه
پیشبرد درس مناسک حج طور نظرری  آقای حسینی مدیر اطالعات و ارتبا  عامه و حج و اوقاف والیت هرات و  ،رئی  ارشاد

 و عملی برای حجاج محترم ذکور و اناث زون غرب هرات طی مدت سه هفته.
 ه وزارت صرحت و تقردیم لرو     حفل بمناسبت آغاز برنامه محو مالریا در کشور باحضورداشت محترمه معیناشتراک در م

 اطالعات و ارتبا  عامه بخاطر همکاری های این ریاست در جهت آگاهی دهی به مردم. تحسین مدیر
  حمایت از )تحت عنوانریاست اطالعات و فرهن  اشتراک در همایش موسسه وحدت زنان افغان در صالون کنفران  های
( و صحبت مدیر اطالعات و ارتبا  عامه در پنل پیرامون صلح از منظر اسرالم، جایگراه   قوق زنان در پروسه صلح افغانستانح

 .گان زن در اسالم اشتراک زنان در پروسه صلح با حفظ ارزشهای اسالمی و پاسخ به سواالت اشتراک کننده
 تدویر سیمینار و ورکشاپها:

 برای تعداد بیست نفر از علمای کرام.از طرف ریاست صحت عامه پیرامون امراض ساری کشاپ دو روزه تدویر ور 
  پیرامون حمایت از اطفال و جلو گیری از ازدوجاهای زیر سن قانونی برای ولسوالی همکاری و هماهنگی درتدویر ورکشاپ

احی شرهر در کرل بره    ین دارالحفاظ های بخش انراث نرو  نفر مسئول( 77)( نفر از علمای کرام و به تعداد77)کهسان به تعداد
 ( نفرطی دو مرحله به تمویل موسسه ورلدوژن به مدت شش روز.27)تعداد

 در بخش مدیریت های اوقاف، احتساب، تدریب،حج:
و بره د  ( افغانی بابت کرایه زمین زراعتی، تجارتی، دکاکین و غرفه جات اخذ 7777777)عواید ماه سرطان مبلغ در بخش اوقاف:

 افغانستان بانک تحویل داده شد.
 دارالحفاظ در سطح شهر هرات. ( باب77لیت بعد از طی مراحل قانونی برای)صدور جواز فعا در بخش تدریب ایمه:
عمل می کردند تعهد کتبی گرفته شد که مرن   از هفت نفر دعا خوان که خالف شریعت اسالم و سنت نبوی در بخش احتساب:

 اعمالی نزنند. بعد دست به چنین
 گزارش ریاست ارشاد، حج و اوقاف والیت نیمروز

 .اشتراک در جلسه کمیته سواد آموزی و همکاری امامان مساجد با آمریت سواد آموزی در محو بی سوادی 
 .اشتراک نماینده ریاست در جلسات هفته وار کمیسیون مبارزه با فساد اداری تحت ریاست مقام محترم والیت نیمروز 
 به رئی  ارشاد، حج و اوقاف و آمر ارشاد باشبکه برنا پیرامون موضوع میراث زن از دیدگاه اسالم.مصاح 

 .اشتراک نماینده ریاست در نشست هماهنگی جندر پیرامون مشارکت زنان در روند ثبت نام تقویتی انتخابات 
 ی عجز.اشتراک نماینده ریاست در ورکشاپ تشریح مواد قانون اجراات جزایی به دلیل ها 
 در کابل. /( تن از علمای کرام والیت نیمروز در سمپوزیم بین المللی امام اعظم ابوحنیفه77)اشتراک 
  محراب مسجد به همکاری ریاست برشنا. 7یر جامع و کنترول و نظارت از برقمحراب مسجد غ 7ثبت و راجستر تعداد 
 طرف موسسه یوناما.اقوام پیرامون پروسه صلح از سرانعلمای کرام و علمای کرام در جلسه نظرخواهی ازتن از  7اشتراک 
 .اشتراک نماینده ریاست در گفتمان هماهنگی نهاد های ذیربط انتخابات از جانب کمیسیون انتخابات 
 مورد انتخابات ریاست جمهموری.نفر از علمای کرام درجلسه آگاهی دهی ونظرخواهی در 77اشتراک نماینده ریاست و 
 کاری موسسه ندای زن.جلسه حل منازعات و رونددرحج و اوقاف ینده ریاست ارشاد،کرام به همراه نمای علماتن از 7اشتراک 
  ارشاد، حج و اوقاف در جلسه موسسهاشتراک نماینده ریاستEPD  تحت عنوان هماهنگی میان اعضای نهاد های دولتی و

 جامعه مدنی غرض ارائه خدمات پاسخگو.
  جلسه کمیته قضایای مرکز حمایه خانواده موسسه ریاست در این اشتراک نمایندهMOVE. 

  اناث.برای طبقه ذکورو توزیع کتاب های رهنمایی مناسک حجعملی ونظری مناسک حج وعمره و صنوفبرگزاری 
 ه ریاست مقام محترم والیت نیمروزاشتراک نماینده ریاست در جلسات حالت اضطرار ب. 
  
 کمیسیون مبارزه با فساد اداری تحت ریاست مقام محترم این والیت. جلسات هفته واراشتراک نماینده ریاست در 
 معرفی یرک محرراب مسرجد بره آمریرت        ،معرفی مساجد فوق به ریاست برشنا محراب مسجد و 7ثبت و راجستر

 .ته برق مساجد با حضور علمای کرام، برگزاری اولین جلسه کمیآبرسانی
 گزارش ریاست ارشاد، حج و اوقاف والیت لوگر

دهی مدیر ارشراد و  جامع به سازمانایت حقوق اطفال با اشتراک علما ومال امامان مساجد جامع و غیرپیرامون رع جلسه
. مجل  با تالوت آیات چنرد  گردیدعمومی اطالعات و ارتبا  عامه در سالون جلسات این ریاست تدویر  دعوت و مدیر

مدیر اطالعات و ارتبرا  عامره بره    ابتدا متبرک و منور گردید. از کالم اهلل مجید توسط نیاز محمد مدیر ارشاد و دعوت 
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پیشکش نمود. سپ  الحاج مولوی رحمت اهلل کامران مدیر تعلیمرات  را اشتراک کننده گان خیر مقدم گفته اجندای موضوع 
را دات دینری  علوم دینی پیرامون ارزشهای انسانی از قبیل حفظ مال، حفظ نسل و حفظ وقار و عزت انسانی هدایات و ارشرا 

تقاضا نمود تا از طریق منابر و مسراجد   وسپاسگزاری بیان نمود و به نماینده گی از ریاست ارشاد، حج و اوقاف از علمای کرام 
 در نماز های پنجگانه موضوع متذکره را برای مردم ابالغ نمایند تا دین ایمانی و وجدانی خویش را اداَ کرده باشند.

افزودند که مایان همیشه از طریق منابر مساجد در حصه ابالغ احکام الهی و ارشرادات   وعده سپرده در این مورد علمای کرام
خویش را اداَ نموده ایم و اکنون پیرامون حقوق اطفال و وظایف والردین و سرایر اقشرار    ایمانی وظیفه  حضرت رسول اکرم

 .یردگ جامعه برایشان وعظ و تبلیغ صورت می
عمومی محترم مولوی احمرد نبری احمردی مردیر    فال  برای کشور عزیز ما افغانستان توسط  یه خیر ودر اخیر مجل  با دعائ
 مساجد خاتمه یافت.

 ن  د  ورې  يت او د ښنو د ح وډو.د مسا کو مک اماما و ته میتل  ااهو  مونوااک و اواو  وو دو: ا ه مواد میک   وااسر .1

 وو دو. محرابه مسا ک د بر  ها ارلپ د  بت   ۱) .2

 و .   تهه مک امامان مراس ته د اماړ ابوحهيفه س پو لم ته م ری  42) .3

 و . اکن ته و او   ايه  او  لتون باک د داورلبد د ارا ا د ډرا  داد اپا و ااد م ت ج ا حجاج) حا   ا پ  پ .1

 و .  په وډفا مل يتو ه د ارا ا ډرا  دادو ه د مستوفيت د وېسو او اب  و  اواو و وسته د تا يک اپا و مراس ته واستو   .2

ولکو چر  دوو تهره  ر  افغرایا و تره ا ت را  29782)خرارر مالراه د خکماتو پ   ډ    وډفا ځ  ه اپا و د کادس   ۸) د په وا ا واسوا   مربو  .3

 کا   ا  رلان ارو. او  وو ؤ  ل ان  اته م ری  د په وا ا واسوا   د اوډاا مک ر مح  ړ   يل اح ک و  سرو توظي  ا  ي

 .و   فتا   و و د  لاست م اړ په ا ګل ک  د ال اوو ارامو اپا و دا س  .1

  و اپا و واستو   و  .مو لهو اسهاد مراس ته د مهمو حان اخيستلو و وسته د کاميابه ماد امت .2

آ

مکا سررو ا يټررد ارره اررو و د مررر و    ي رره ايسرر   د  رروو  و او  دو اوو  ررو څخرره  مررا ک و ررو و وسررته د  پرره اهررکها   ررا  اښرر د د  رروو س  او .1

ارامرو  خروا  وو وخت  ا ځا ه تر و  با کو ال رادابو او اخکډو د  ر و اخکر  فل و آد  د او اهرو  دو الو پراه يت د  دو اوو  و پر اسکما 

 پراخه تاليا و و او ه کا  ګه د ايس   مک ر او  وو  و د  ما ک د بيا ځل   و تهه او .

د اهرررکها   رررآ  کرررا د بيهررروا خهو ررر د  ررروو س   ررروو کا او  دو اوو  رررو څخررره  مرررا ک و رررو چررر   ومرررو و ايسررر    ررروو  و او  دو اوو  رررو تررره د  .2
 د د  د او اهرو  دو الو او ا و ک ال ا ارامو  خوا پراخه تاليا و و. اسکما آدابو ا ت اع 

  مرکیا ف راه و او د ب رر ف راه و اپرا و  رو   روو وو   ارامرو ود ح و  ب ر په خپلوا  ا يسيون ک  د ب ر د ا واو تر اهوان ه کو ال را .3
 ارامو ګاون الو وو. و  تهو ال ا22)حی او اوډافو  لاست  د ا  اد يچ
  تهه ال ا ارامو ته ایسایا ډاچا  په ا و د و و ځ د و ا را   رو  چر  و وسرته بره د مسرا کو 11)ا ر موسس د اه او و په ما   اوم حد  .4

 .نرا  بيان او اامه پوهاوو و الل ه اتاو مکا سو اه ه ې خل و 

 رررت د خهو ررر د مکا سرررو او دا ا حفررراظو و د  برررت او  ا سررر   فرررو ما د   حررری او اوډرررافو و ا ک مح ررر ړ م ررراړ تررره د اهرررکها  وه د ا  ررراد .1
 وو . ف اايت د  وا و و د و الو په مهمو  واره  

 په اهکها   ا  کا د مکا س او دا ا حفاظو ه  بت او  ا س    و  . .2
 گزارش ریاست ارشاد، حج و اوقاف والیت بغالن

 .تن از فارغین حفظ قرآنکریم  77دستار بندیمحفل در به نماینده گی از ریاست  اشتراک هیئت مؤظف .7
اجالسی که در مورد جلوگیری از فساد اداری، غصب زمین های دولتی و محو خشونت علیه زنان که در تاالر والیت  .7

 اوقاف در آن اشتراک نمودند. ارشاد، حج و ه بود ریی بغالن دایر گردید
 گزارش ریاست ارشاد، حج و اوقاف والیت دایکندی

اسبت شهادت شهید قاری هدایت اهلل هجران مدیر عمومی حج والیت ننگرهار که توسط ایادی بیگانه و دشمنان به من
و اتحاف دعا در مسجد محفل یاد بود و ختم قرآن عظیم الشان   ،افغانستان به شهادت رسیده بودمیهن عزیز ما  دین و
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علما و خطبای مساجد و مال امامان مرکز دایکنردی برگرزار     ،نالیت دایکندی با اشتراک کارمندا، حج و اوقاف وریاست ارشاد
 !ن را در جوار رحمت خویش قرار دهدایشا أ، خداوندگرفتگردیده و برای رو  آن شهید سعید دعا صورت 

در جمع کثیری از مومنین نماز گزار مرکرز والیرت و   خطیب مسجد جامع  نماز پر شکوه عبادی ، سیاسی جمعه  روز جمعه در
یچ : هر فرمرود افغانسرتان سرتوده    ش نیروهای امنیتی و دفاعی کشور در راستای تامین امنیت و حفظ اسرتقالل و آزادی تال

 ز. خطیب نماپیشرفته داشته باشد، اقتصادی و فرهنگی استقالل سیاسی امنیتی و دفاعی قویبدون نیروی  کشوری نمیتواند
اعی کشور را عزالدین خواند و گفت: نیروهرای امنیتری حرافظ    امی و دفجمعه شهر نیلی با استناد به منابع دینی نیروهای نظ

 رعیره و در محکرم  بره اذن خردا حصرون ال    ، حیثیت و عزت مردم بوده و سپاهیان به تعبیر امرام علری  جان، مال، ناموس
یندگان ملت خود . مقامات یک کشور وقتی میتوانند در جوامع ملی و بین المللی به عنوان نماجامعه و رعیت است نگهداشتن

 عزتمند باشد که نیروهای نظامی و اردوی ملی قوی داشته باشد .
خطیب نماز جمعه شهر نیلی، مردم را به حمایت از نیروهای دفاعی و نظامی که حافظان اصلی استقالل کشور است تشرویق و  

 الل کشور تجلیل گردد.ترغیب نموده و به ارگانهای مسوول دولتی دستور داده اند که از صدمین سالگرد استق
 گزارش ریاست ارشاد ، حج و اوقاف والیت بامیان

 در بخش مدیریت عمومی اوقاف :
 ول آن به رده است پرروش رسیرئت به فریرسید علی که ذریعه هیردرخت مزار م ه( افغانی از قیمت یک اصل77777)مبلغ

 د افغانستان بانک تحویل گردیده است .
 ( افغانی از با7727مبلغ ). بت ماه جوزا ، صندوق اعانه مزار میرهاشم تحویل د افغانستان بانک گردید 

 در بخش آمریت ارشاد :
 پیامد زشت مواد مخدر و حرمت آن از نظر اسالم و   ،حرام بودن اختطاف و قاچاق انسان در ارتبا  به موضوعات نماز جمعه

ه مری  ی بیگناحار و انفجار که باعث قتل و کشتار انسان ها، حرام بودن انت/از مقام شامخ حضرت امام ابوحنیفهبزرگداشت 
گردد، حفظ استقالل کشور و دیگر اینکه دولت افغانستان اسالمی و دینش دین مقدس اسالم و غیر قابل تجزیه مری باشرد و   

 .ت نماز جمعه تعیین و ابالغ گردیدمرکزی 77همکاری مردم با نیرو های امنیتی کشور در 
 ق و عقاید اسالمی به مدت سه ماه ، اخالمی والیت بامیان جهت تدری  احکامعمومحب   امامان مساجد درمعرفی یک تن ازمال 

 . نظارت از پیشرفت کار اعمار دو محراب مسجد جامع نمونوی در مرکز والیت بامیان 

 در بخش مدیریت اطالعات و ارتباط عامه :
و جماعت و کمیسیون مبارزه با مفاسرد اخالقری جهرت نشرر و      نفر از خطبای جمعه 7در بخش بحث های علمی با هماهنگی

تبلیغ های مبارزه با مفاسد اخالقی و فساد اداری و با موافقت رادیو محلی جهت نشر آن و بحث های علمی و مبارزه با فسراد  
 .یو محلی به طور روزانه صورت گرفتمورد از طریق راد 77اخالقی از طریق مساجد و منابر و 

 

حررری او اوډرررافو  لاسرررت کررر  د ال ررراو او ډررروما م ررررا و او د  ررراد  لاسرررت مدسررروبيهو او د ارکاررراتو کلترررو  د  لاسرررت  ئررري  او امهيرررت پرررو ې ا  ررراد  د 
 ا کلرزو د ا ادو پره ولرا و وو چر   ر  مدسوب مح  ړ وفادا  په   و   وو پرت يهه  و او  و و  وې وو چ  د  و اې موخه  مو   د هيواد د سل

وو  ه سل کااه میکا  مو   د هيواد  امتو س   یخهيت په هيواد او په خپل خل و مرن  ا و امر  امان هللا خان خپل هيواد او خل   ا د برترا 
و و تره وخو واره او و تره  را وولرل ار  است  ا  ګرو څخه د تل اپا و خک ه الو او برتا وو سفر   ا و و ته او خپلره ترو و  ر  پره و رر  رر   سرر 

اک هرره افغایسرررتان  رررو آ اد او مسررت ل هيرررواد دو خ ررر  او رر ا  داخ ررر و  ررر  د و ځلررر  ت رررا  ارررلو  او د  و ررراو د ه براررت اپرررا و د ډرررران امررريم 
 ررا و بابررا  اا رران خررتم د ا  رراد  حرری او اوډررافو د  لآسررت د  هرره پرره م ررجک  رررل  کرر  و ررو  او بيررآ د ډررا و اح ررک خرران  ررچر  د سررل ان

م رجک خ ير   خرروا اختتاميره واوسررتل  روو او بيرا ال رراو ارامرو او  ررو و د  و راې ګراو وااو د خررکاو ی را   د بررا  تره هس پره اپرره ارل   ررآ 
 ب اا رررسک! تررره  مرررو   پررره خل رررو  او ررراو    ررراو  ترررو  سررررو  او ما ررروما و با رررکو و لرررا و ح ررررهو   رررآهللا مررروږ م هرررر  رررو  رررو  تررره مرررو   با رررکو 

مه اوو  ستا د با ته  ا ه او مهت اوو هغه ح کو ها چ  ستا  ان سرو ه ړ دو  مو   ربه پرو  ه ګرځ   اتوان او ارا س  رو مرو   امتحان 
 اتو رره تررکوک  ررو  و  سرر د د آکررا د ډررران امرريم اا رران څررو ماررا    با ررکو  يبررد  حررم واررلو  سررتااا س بهررکاا و  ررو. د  و رراو پرره دو برخرره

 ال او ته    ه  رو ه وارلو افتتاحيه ولها اپا و مواو 
ت
و مح ک  وس )   بهکو  خپله ااملا ه ولها والو  او د  و او حانرلهو او خا تا

او بيا ا  لاته الو: د ا  اد  حی او اوډرافو مح ر ړ و لرر  پره امرر د ډررآن امريم اا ران خرتم چر  د آ ادو پره ولرا   يرو   روو وو ترسررو  رو  
 ل  فيضرران هللا پ رران د مونررو  پرره هکلرره پررو و پررو و م لومرراک و اررل  او پرره خرروا کرر   رر  د تررا لخ  و  سرر د د ارکارراتو او فرههرر   ئرري   ررا

 فو ه ال او ته د ا ه مسوايتو ه په ګوته ال  و  س د د ميآ ال  خ ي  مواوو ال  بد خپله ااملا ه ولها حانرلهو تره واو واره  او بيرا د 
ایا خپل ی ت  رل  او د تهوا ترایرا واو و ر  چر  د حانررلهو د  رو  او  و او پکو برخه ک  خوږ   و ی ت خوان     ا حق افغ

 .اا سرو پاو ته و سيکو  په داوو مح ک ډاسم) اح  ا حقاکر  سب  وګرځيکې   و او د مو 
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 ارزگانوالیت  اوقاف حج و، گزارش ریاست ارشاد
 در برنامه ارشاد اسالمی  

  ًل رسمی و غیر رسمی به سطح مرکز ترینکوت دایر گردیده است. کره  جلسه و محاف 77الی  77در جریان ربع سوم تقریبا
در مجموع  به تعداد دو صد تن علمای کرام و جید این ریاست در آن اشتراک و بر موضوعات مختلف از جمله امر بالمعروف و 

اسرالمی، فتنره انگیرزی،     نهی عن المنکر و در باره صلح، اتفاق اخوت اسالمی و جلو گیری از بدبینی، نفاق، فساد در جامعره 
 عداوت، جن  و جدل بین اسالم و مسلمین بحث صورت گرفت.

   ارایه معلومات در بخش مبارزه  بر استعمال مواد مخدر، پرو س ، تجارت، و قاچاق مواد مخدر که به قول علما اشتراک در
لوگیری از خشونت علیه زنان و کارهرای  کسب و کار مواد مخدر از هر لحاظ اشتراک در قتل بالقوه انسان شمرده میشود و ج

شاقه و اجباری باالی اطفال و افراد ضعیف و مظلوم جامعه و سلوک نیک و صمیمانه بایشران و صرله رحمری و مسراعدت برا      
 مساکین و فقرا و توصیه به آموختن علوم دینی به نسل جوان صورت گرفت.

   رینکوت در تپه شرهیدان بره کوشرش و پیشرنهاد ریری       از جهت کمبود زمین قبرستان برای شهر ت 7777/ 7/ 7مور
( جریب زمین برای قبرستان شهر ترینکوت در سرمت  777) این والیت حج و اوقاف و به کمک و همکاری محترم والیارشاد، 

 جنوب طرف راست دروازه جنوبی رسماً تعین و معرفی گردید، و هم کروکی و پالنگذاری بعضی اهتمامات و لوازم ضروری مثل
مراترب  و روی دسرت گرفتره شرد   آفتاب ازیخ، باران و جنازهدرحفاظت اشتراک کنندگان وچاه آب، حویلی مجاور و سرپناه 

 ابتدایی قانونی و ادرای استمالک طی مراحل گردید.

 روز جهانی صلح: تجلیل از

والیرت، دگرجنررال محمرد    از روز جهانی صلح به کمک موسسه انکشافی افغان در مقام والیت به رهبری محترم والری ایرن   
رییسان  ادارات و فعاالن مدنی و جوانران و چنرد    و قاف و علمای کرامو اوحج ارشاد، ریی  عضویت  وشفیق اسداهلل)سعید( 

 .نفر از طبقه اناث تدویر گردید
طررف   مرود و هرم از  بیانات وسیع ارایه ن محترم والی این والیت در رابطه به اهمیت صلح، اتفاق، اتحاد و ختم جن  و نا امنی

 .یحات داده شدتوض علمای کرام در رابطه به موضوع
زنان در مورد ختم جن ، بی اتفاقی و ایجاد زمینه سرازی صرلح و آترش     و و هم به این مناسبت از طرف جوانان و شهروندان

 ب  بین طرفین جن ، قطعنامه را صادر و اعالن نمود.
 !منازعات و کاهش خشونت علیه زنان دایر گردید ای کرام در مورد حلعلم جلسه ربعوار شورای

   تان به همکاری خبرنگاران افغانس یته حفاظتطرف کمازحقوق اساسی خبرنگاران ورسانه هاکه باره سمینارآگاهی عامه دردر
 .رفتصورت گک اشترا تن اعضای ادارات مختلف 77بود همراه با گردیدهون برگزاریتلویزدفترملی رادیو موسسه نسل نوین در

 در بخش مدیریت عمومی اوقاف:

 .( افغانی عواید اوقافی را به نمبر خاص اوقاف تحویل بانک نمود77777مبلغ)
  نمنردی  نین محلره توا و سراک به هفت باب مسجد در شهر ترینکوت که از اثر جن  ها و بمبارد ها خساره مند شده بودند

براب کلکرین و دروازه کمرک و     حج و اوقاف ایرن والیرت چنرد   ، ارشادطرف ریاست نداشتند از اعمار و باز سازی مساجد را
 .همکاری گردید

 اوقاف والیت کاپیسا گزارش ریاست ارشاد، حج و
 رسماَُ ارسال گردید. به مرکز رسمی ترتیب و غیر رسمی و ( محراب مساجد7777)جدول احصائیه دقیق
 ولسوالیهای شش گانه صورت گرفت.مدیران  و محراب مساجد توسط نگران مساجد (77نظارت از) بررسی و
قررارداد   ( افغانی باشرکت ساختمانی احمد شاه خیرخواه عقرد 7227777)سوم مسجد جامع ده بابا علی مبلغ قسمت

( افغرانی کرار   7727777)مبلرغ  درصرد پیشررفته اسرت و    77 کار بخش سوم آن حدوداً شده و کار آن جریان دارد، و
 داد شده است.کت ساختمانی الهام صافی عقد قرارع بازار ده بابا علی با شرباقیمانده بخش چهارم مسجد شریف جام

 کت سراختمانی کاپیسرا کهنره ده مبلرغ    اعمار باقیمانده بخش سوم مسجد شریف خارجدره ولسوالی نجرراب باشرر  
ه آن کرار باقیمانرد   فیصد به پیش رفته اسرت و  27کار آن عقد قرار داد گردیده و 7772سال ( افغانی در72777777)

 جریان دارد.
سررطان در ورکشراپ دو    77و 72راک نموده است مرور  مجال  ذیل اشت ارتبا  عامه در مدیریت عمومی اطالعات و

یاست صرحت عامره والیرت کاپیسرا     وار رجلسه ماه نیز در اطفال و اذیت زنان و روزه تحت عنوان ایتالف منع آزار و
 از جلسه علما و پیامهای آنها در ید عبدالصبور فرید اشتراک وجلسه مردمی شفاخانه والیتی شه سرطان در 77مور 

 سمع همه رسانیده شده است.ه مساجد ب طریق علما از فراز منابر

 


